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إىداء...
ال ترسمكا مف حياتي لكحة عمى الجدار،
أنا لست بذكرل عابرة عبر الزمف...
حكايتي بدأت منذ الرحيؿ األكؿ
غادرت مف ذلؾ الكادم عبر سفكح الجباؿ
كنت مثقبلن بالدمكع
التصقت قدمي في تراب قريتي خمسيف ألؼ مرة
ترابيا الذم برذاذه أكحؿ جفكني
كرائحة الطيف لـ تغادر معطؼ جدم الذم كنت ألتحؼ بو مف برد الميؿ
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لف أترؾ الزمف يرسـ مبلمحو عمى جبيف الغربة
كسأعزؼ لحف العكدة عمى لكحة الذكريات التي أصبحت كؿ ما تمتمككنو
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إضافة ا
فأتقدـ بشكرم الجزيؿ لكـ أساتذتي المكقريف في لجنة المناقشة رئاسة كأعضاء لتفضمكـ عم َي بقبكؿ
مناقشة ىذه الرسالة ،فأنتـ أى هؿ لسد خمميا ،كتقكيـ معكجيا ،كتيذيب نتكءاتيا ،كاإلبانة عف مكاطف
القصكر فييا ،سائبلن اهلل الكريـ أف يثيبكـ عني خي انر كاحسانان كعممان نافعان.
الباحث

د

ُممخص الدراسة
التعرؼ عمى دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف،
ىدفت الدراسة إلى
ُّ

ً
كمياميا المككمة ليا في حماية البلجئيف كالحفاظ عمى حقيـ
كذلؾ مف خبلؿ تشخيص دكر األكنركا

تطرقت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى األكنركا مف حيث النشأة
في العكدة لديارىـ ،كبالتالي َ
كالتأسيس ،كالمياـ كالتحديات التي تكاجييا ،كاستطبلع آراء البلجئيف حكؿ دكر األكنركا في الحفاظ
عمى قضيتيـ.
مككنة مف ( )73فقرة،
فقد تـ بناء أداة استطالع لرأي الالجئين ،حيث استخدمت الدراسة استبانة َ
مكزعة عمى سبعة مجاالت تيجيب أسئمتيا عمى أىداؼ الدراسة ،كذلؾ باعتماد المنيج الكصفي
التحميمي ،مستيدفان مجتمع البلجئيف الذيف يسكنكف مخيمات قطاع غزة ،بعينة ممثمة في ()1022
الجئان كالجئة كقد تـ تفسير نتائج التحميؿ التي أكدت ما تـ افتراضو كاستنتاجو ،بأف يمعظـ البلجئيف
في مخيمات القطاع يركف أف دكر األكنركا فاعؿ في الحفاظ عمى قضيتيـ ،حيث إف مستكل دكر
ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مف كجية نظر البلجئيف الفمسطينييف يقع عند
( ،)%72.4وأكدت نتائج التحميل ما تم استنتاجو في عدد من النتائج أىميا:
مارس ضغكطه دكليةه عمى األكنركا بشتى الكسائؿ المادية كالسياسية ،لمحد مف تأثير قضية
 تي ى
البلجئيف عمى المجتمع الدكلي كعمى إسرائيؿ.
 تحاكؿ إسرائيؿ بشتى الطرؽ السياسية كغير السياسية إفراغ األكنركا مف أىداؼ كجكدىا التي
صت عمييا الق اررات األممية.
ن َ
وفي نياية الدراسة تم التوصل إلى عدد من التوصيات أىميا:

ه

 حشد جميع الطاقات المحمية كاإلقميمية كالدكلية خمؼ ممؼ البلجئيف الفمسطينييف ،حتى
صت عمييا المكاثيؽ كالق اررات الدكلية.
حصكليـ عمى حقكقيـ التي ن َ

و

Abstract
The purpose of this study is to identify the role of UNRWA in defending the Palestine
refugee issue through the identification of its role and mandate in terms of protection and
retain the right of return. Therefore, the study has shed light on the establishment of
UNRWA, mandate, main challenges and refugee opinion poll on UNRWA’s role in
protecting their issue.
A refugee opinion poll tool was prepared through a 73-item questionnaire with seven
fields to respond to the research questions. The analytical descriptive method was
adopted targeting 1,022 female and male refugees.
From the data analysis, results confirm what has been assumed that most of the refugees
in the Gaza Strip Refugee Camps realize the effective role of UNRWA in the protection
of their issue reaching 72.4%. Analysis has also confirmed some of the main results:


UNRWA is being under pressure either at the political or financial levels to
diminish its impact on the refugee issue on the International al community and
Israel.



Israel tries to eliminate UNRWA’s role that the international resolutions
stipulated via political and non-political means.

The study has reached to a number of recommendations, the main of them are:


Mobilize the entire international, regional and local efforts to support the
Palestine refugee issue till a durable solution is reached according to the global,
regional & national, and resolutions and charts.



Being unresolved for a period of 67 years represents a lax at the United Nations
level as well as the Security Council to put an end to the Palestine refugee issue.
Therefore, more pressure should be practiced on those decision makers in all
international forums to achieve a just and comprehensive solution satisfying the
Palestine refugees.
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 .1.1مقدمة الدراسة Introduction

كمر بيا ىذا
عمى إثر ىزيمة الشعب الفمسطيني عاـ  ،1948كنتيجةن لمظركؼ المؤلمة التي أعقبتيا َ
و
و
الشعب ،كاستجابةن لمعالجة ما تركتو مف و
اقتصادية كسياسية ،أيس ىست عدة جمعيات
اجتماعية ك
آثار
كمؤسسات حككمية كغير حككمية ،إلى جانب ككاالت األمـ المتحدة المتخصصة في مجاؿ اإلغاثة،
ركزت عمى تقديـ خدماتيا كمساعداتيا كعمى شتى األصعدة لمفمسطينييف الذيف أصبحكا الجئيف
و
ظركؼ سيئة ،كحيف تبيَف أف قضية البلجئيف الفمسطينييف لف تيحؿ سريعان،
مشرديف ،يعيشكف في
أنشأت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في كانكف األكؿ  ،1949ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ
البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى (األكنركا) ،التي تكلَت أعماؿ اإلغاثة كالتشغيؿ كتقديـ
الخدمات الصحية ،كالتعميمية ليـ داخؿ فمسطيف كفي الشتات ،إال أف ىذه الخدمات لـ تمب حاجات
البلجئيف المتزايدة ،في ظؿ حرمانيـ مف الكثير مف متطمبات الحياة الضركرية.
كبعد عاـ مف إنشائيا ،باشرت األكنركا عممياتيا في أيار  ،1950ككككالة مؤقتة إال أف تجديد كاليتيا
يتـ بانتظاـ منذ  66سنة مضت ،كمازالت األكنركا تقدـ الخدمات األساسية تجاه البلجئيف
الفمسطينييف ،باعتبارىا الت ازمان دكليان مرتبطان بحؿ قضية البلجئيف سياسيان ،كقياـ األكنركا بتقديـ خدمات
مختمفة لمبلجئيف تشمؿ التعميـ ،كالخدمات الصحية ،كاإلغاثة ،كبرامج التشغيؿ ،كالتدخؿ في الحاالت
الطارئة ،كيختمؼ مستكل ىذه الخدمات ارتباطان بظركؼ كعكامؿ متعددة ،مف أىميا قدرة المجتمع
الدكلي عمى تغطية نفقات األكنركا ،حيث إف إجمالي النفقات عمى إغاثة كتشغيؿ كدعـ البلجئيف في
محافظات غزة لعاـ  ،2014بمغ  223مميكف دكالر ،كقد كصفيا مدير عمميات األكنركا إلقميـ غزة
بأنيا المكازنة األكبر في تاريخ األكنركا  ،كتشمؿ ىذه المكازنة تغطية احتياجات البلجئيف في كافة
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الخدمات التي تقدميا األكنركا .كنتيجة الظركؼ كالعكامؿ التي تؤثر عمى حجـ كمستكل ىذه
الخدمات ،تجد األكنركا نفسيا أماـ حالة مف الجدؿ في المجتمع الفمسطيني عمكمان كمجتمع البلجئيف
خصكصان ،ككنيا ككالة متخصصة مف ككاالت األمـ المتحدة تعمؿ عمى إغاثة كتشغيؿ البلجئيف
لحيف حؿ قضيتيـ ،مما دفع الباحث إلى التركيز عمييا لدراستيا مف أكثر مف جانب ،خصكصان
باستيداؼ مجتمع الدراسة مباشرة بدراسة ميدانية لمخيمات البلجئيف في محافظات غزة كنمكذج.
ُ .1.2مشكمة الدراسة وتساؤالتياResearch Problem :
أينشئت األكنركا بقرار مف األمـ المتحدة بغرض مساعدتيا إليجاد حؿ لقضية البلجئيف الفمسطينييف
التي تككنت عمى أثر إقامة إسرائيؿ عمى األراضي الفمسطينية ،كتشريد ما يزيد عف  %70مف
الفمسطينييف مف ديارىـ ،كتكطيف الييكد المياجريف مف شتى بقاع العالـ عمى أراضييـ ،ك لتساعد
عمى حؿ قضيتيـ اإلنسانية ،كالتي تحكلت بعد انطبلقة الثكرة الفمسطينية عاـ  1965إلى قضية
حقكؽ سياسية ،أكدتيا الق اررات الدكلية الصادرة عف األمـ المتحدة.
كينبثؽ عف مشكمة الدراسة التساؤؿ الرئيس التالي:
إلى أي مدى تحافظ وكالة الغوث الدولية (األونروا) عمى قضية الالجئين الفمسطينيين؟
كيتفرع عف التساؤؿ الرئيس مجمكعة مف التساؤالت الفرعية أىميا:
 .1ما ىي األكنركا؟ كمتى تأسست؟ كما ىي األسباب التي دعت لتأسيسيا؟
 .2ما ىي أبعاد قضية البلجئيف؟
 .3إلى أم مدل استطاعت األكنركا التكيؼ مع المتغيرات الدكلية بالحفاظ عمى قضية البلجئيف
الفمسطينييف ،كعمى دكرىا اإلنساني لحؿ مشكمتيـ؟
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 .4ما أثر التغيرات اإلقميمية كالدكلية عمى قضية البلجئيف؟
 .5ما ىك مستقبؿ األكنركا في ظؿ التغيرات اإلقميمية كالدكلية؟
 .1.3أىمية الدراسةResearch Importance :
إف قضية البلجئيف تيعتبر قضية سياسية قانكنية ىكفمت حؽ البلجئيف الفردم في العكدة لديارىـ ،كمع
مركر السنكات ،كتكاطئ الدكؿ المانحة في االلتزاـ بالتعيدات الدكلية تجاه إنياء قضية البلجئيف،
تزداد التحديات أماـ األكنركا كالبلجئيف عمى و
حد سكاء.
كبالتالي تتعرض ىذه الدراسة إلى الجدلية األساسية المتصمة بحؽ البلجئيف في العكدة ،كذلؾ مف
خبلؿ دراسة مستكل دكر األكنركا في الحفاظ عمى قضية البلجئيف ،كذلؾ ما ييؤكد أىمية الدراسة
التي تظير في الجيات المستفيدة التالية:
 .1بالنسبة لممجتمع:
المجتمع الفمسطيني ،إذ تيعتبر
 تكتسب الدراسة أىميةن كبيرةن ككنيا تناقش مكضكعان مؤث انر في ي
قضية البلجئيف أىـ قضايا الشعب الفمسطيني عامة كالبلجئيف خاصةن.
 تيساىـ الدراسة في تقييـ مدل قدرة األكنركا بالحفاظ عمى الخدمات التي تقدميا لمبلجئيف،
في إطار الحفاظ عمى قضيتيـ ،كقياس مدل رضاىـ عف ىذه الخدمات.
مر بيا البلجئكف ،كأ َدت إلى نشأة األكنركا ما يساىـ في
 تدرس الظركؼ كالتغيرات التي َ
زيادة كعي البلجئيف بيا.
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 .2بالنسبة لمجامعة:
 تيعتبر الدراسة إضافة لقائمة المراجع التي يستأنس بيا طمبة البحث العممي في ىذا المجاؿ،
مما يفتح المجاؿ إلى إثراء المكتبة بيذا النكع مف المكاضيع.
الجدية التي تتناكؿ الدكر الذم تقكـ بو
 تنبع أىمية الدراسة مف ككنيا تعتبر مف الدراسات ٌ
األكنركا ،مف أجؿ دعـ كمساندة كمساعدة البلجئيف الفمسطينييف لحيف حؿ قضيتيـ.
 تمكيف الباحثيف الميتميف باالطبلع عمى الدكر الذم تقكـ بو األكنركا لخدمة البلجئيف في
ظؿ التغيرات اإلقميمية كالدكلية.
 .1.4أىداف الدراسةResearch Objectives :
إف التعرؼ عمى دكر األكنركا في الحفاظ عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف ،في ىذه الظركؼ
السياسية كاالقتصادية التي تزداد تعقيدان بازدياد عدد البلجئيف إثر الحركب المتعاقبة بعد اليزيمة عاـ
 ،1948ييعتبر ىدفان رئيسيان لمدراسة كيترتب عميو عدة أىداؼ محددة تتمثؿ فيما يمي:
 .1تسميط الضكء عمى األكنركا مف حيث النشأة كاألسباب التي دعت إلى تأسيسيا.
 .2التعرؼ عمى طبيعة الظركؼ التي يعيشيا البلجئكف الفمسطينيكف في مخيمات قطاع غزة.
 .3التعرؼ عمى األكنركا كاآلليات التي تتبعيا في التكيؼ مع التغيرات اإلقميمية كالدكلية ،لمحفاظ
عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف ،كعمى دكرىا اإلنساني لحؿ قضيتيـ.
 .4العمؿ عمى استقراء مستقبؿ األكنركا في ظؿ التغيرات اإلقميمية كالدكلية ،مع التركيز عمى
المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية.
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 .5الكشؼ كالتعرؼ عمى مدل حفاظ األكنركا عمى قضية البلجئيف ،مف خبلؿ استقراء آراء
البلجئيف حكؿ دكر األكنركا بدراسة ميدانية تستيدؼ عينة مف البلجئيف سكاف المخيمات في
محافظات غزة.
 .1.5منيجية الدراسةResearch Methodology :
في ضكء تحديد المشكمة كاإلجابة عمى تساؤالتيا ،فإف األساس المستخدـ في دراسة ىذا المكضكع ىك
المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي كاالستشرافي.
 المنيج التاريخي :كىذا المنيج ىك عممية استرجاع لمتاريخ ،كيقدـ المساعدة في التعرؼ عمى
ماضي الظاىرة المراد دراستيا ،كالتعرؼ عمى طبيعة العبلقة التي تربط بيف متغيرات الظاىرة كتـ
اعتماد ىذا المنيج ألنو األنسب في سرد الكقائع التاريخية.
 المنيج الوصفي التحميمي :في تتبع األكنركا مف حيث ظركؼ النشأة كالتأسيس مف خبلؿ دراسة
ما ت َـ تدكينو عف ىذه الفترة ،كالتي عرفت نتاج حالة التيجير الذم مكرس ضد الشعب الفمسطيني
مر بيا البلجئكف في تمؾ الفترة ،كتحميؿ الدكر الذم أيسند إلى
حيث سيتـ كصؼ الظركؼ التي َ
األكنركا مف أجؿ دعميـ كاغاثتيـ حتى حؿ قضيتيـ ،كاعتمد الباحث في المنيج الكصفي
التحميمي عمى أداة االستبانة لجمع البيانات ،عبر محاكر رئيسية يتبع كؿ محكر فقرات أك
عبارات أك أسئمة مف خبلليا يتـ جمع المعمكمات.
 المنيج االستشرافي :اعتمد الباحث عمى المنيج االستشرافي ،كذلؾ لبلستدالؿ مف خبلؿ ىذا
المنيج عمى مستقبؿ ككالة الغكث الدكلية في ظؿ التغيرات اإلقميمية كالدكلية ،حيث كضع
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الباحث ثبلث تصكرات مرتبطة بالظركؼ اإلقميمية كالدكلية كقاـ بتحميميا ليتنبأ مف خبلليا
بأحدىا كاألكثر حدكثان ،ليككف استشرافيان لمستقبؿ األكنركا في الفترة القادمة.
 .1.6حدود ومجال الدراسةResearch Scope :
 الحد المكضكعي :دكر ككالة الغكث الدكلية في الحفاظ عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف،
مخيمات البلجئيف في محافظات غزة نمكذجان .
 الحدكد المكانية :فمسطيف ،مخيمات البلجئيف في محافظات غزة.
 الحد النكعي :سكاف المخيمات في محافظات غزة.
 مجاؿ الدراسة :تقتصر الدراسة عمى التعرؼ عمى مدل حفاظ األكنركا عمى قضية البلجئيف
كلذلؾ ترتكز عمى دراسة جكانب دكر األكنركا كال تتطرؽ لممتغيرات األخرل المتعمقة بقضية
البلجئيف.
 .1.7مصطمحات الدراسةResearch Definitions :
صت المادة الخامسة مف الميثاؽ الكطني الفمسطيني ،كىي
 الالجئ في التعريف الفمسطيني :ن َ
مادة لـ تشمميا البنكد التي ألغيت عاـ  1996طبقان لترتيبات عممية أكسمك ،عمى أف "البلجئيف
الفمسطينييف" كالفمسطينييف بكجو عاـ ىـ" :المكاطنكف العرب الذيف كانكا يقيمكف إقامة عادية في
فمسطيف كحدكدىا ،طبقان لحدكد االنتداب المكضكعة عاـ  1906حتى عاـ  1947سكاء مف
أخرج منيا أك بقي فييا ،ككؿ مف كلد ألب عربي فمسطيني بعد ىذا التاريخ داخؿ فمسطيف أك
خارجيا ىك فمسطيني"( .الميثاؽ الكطني الفمسطيني ،٨٦٩١ ،ص)1
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 الالجئ الفمسطيني في تعريف األونروا :عرفت ككالة الغكث الدكلية (األكنركا) البلجئ
الفمسطيني بأنو" :الشخص الذم كانت إقامتو العادية في فمسطيف لسنتيف عمى األقؿ قبؿ حرب
عاـ  ، 1948كفقد في الكقت عينو بسبب ىذه الحرب ،منزلو ككسائؿ معيشتو ،كلجأ عاـ 1948
إلى أحد البمداف التي تؤ ًمف فييا األكنركا المعكنة"( .بابادجي ،كآخركف ،1996 ،ص)49
ككفؽ التعريؼ العممياتي لؤلكنركا ،فإف الجئي فمسطيف ىـ أكلئؾ األشخاص الذيف كانت فمسطيف
ىي مكاف إقامتيـ الطبيعي خبلؿ الفترة الكاقعة بيف حزيراف  1946كأيار  ،1948كالذيف فقدكا
منازليـ كمكرد رزقيـ نتيجة الصراع العربي اإلسرائيمي عاـ ( .1948مكقؼ األكنركا الرسمي،
مف نحف)
 حق العودة في القرار  :194جاء في المادة ( )11مف القرار الصادر عف الجمعية العامة ،بأف
الجمعية تقر بػ"كجكب السماح بالعكدة في أقرب كقت ممكف لمبلجئيف الراغبيف في العكدة إلى
بيكتيـ كالعيش بسبلـ مع جيرانيـ ،ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركف عدـ
العكدة إلى بيكتيـ ،أك عف كؿ مفقكد أك مصاب بضرر ،كيككف مف الكاجب كفقان لمبادئ القانكف
الحككمات أك السمطاتي المسؤكلة( ،ىكية
الدكلي كاإلنصاؼ أف يعكض ذلؾ الفقداف أك الضرر
ي
كانتماء مشركع المصطمحات األساسية لمطبلب العرب ،حؽ العكدة)
 المخيم :تجمع سكاني أقيـ عمى مساحة محدكدة مف األرض ،خصصت لمفمسطينييف الذيف
ىاجركا كنزحكا مف كطنيـ فمسطيف ،سكاء أقيمت في الضفة الغربية ،أك قطاع غزة ،أك الدكؿ
العربية المجاكرة كاألردف ،كلبناف ،كسكريا ،فيي ليست المكاف الشرعي لمبلجئيف مف كجية نظر
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حقكقية"( .الييئة الفمسطينية لحماية حقكؽ البلجئيف ،األكضاع الديمكغرافية لمبلجئيف الفمسطينييف
في قطاع غزة مف عاـ  1948حتى العاـ )2004
 األونروا :ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى ،كاختصا انر
باألكنركا ،أنشأتيا ىيئة األمـ المتحدة عاـ  ،1949كزاكلت أعماليا عاـ  ،1950كتعد أحد
ككاالتيا المتخصصة التي تقكـ بأعماؿ اإلغاثة ،كتقديـ الخدمات الصحية كالتعميمية لمبلجئيف
الفمسطينييف أينما كجدكا في داخؿ فمسطيف كفي الشتات ،كسيقكـ الباحث باستخداـ االختصار
األكنركا لمداللة عمى ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ
األدنى( .مكقؼ األكنركا الرسمي ،مف نحف)
 .1.8الدراسات السابقةPrevious Studies :
مف خبلؿ مسح الدراسات السابقة تبيف أف ىناؾ عدد مف الدراسات ذات العبلقة بمكضكع الدراسة
الحالية حيث تناكلت قضية البلجئيف مف جكانب مختمفة كىي كاآلتي:
 .1مبيض ،)2010(،بعنوان" :الالجئون الفمسطينيون بين االغتراب واالندماج السياسي
دراسة حالة ،مخيم بالطة" تناكلت الدراسة تشخيص كاقع البلجئيف الفمسطينييف داخؿ
مخيـ ببلطة إذ يعتبر أكبر مخيمات البلجئيف في الضفة الغربية ،كىدفت إلى استعراض
مختمؼ القضايا كالظركؼ التي يعاني منيا البلجئكف باإلضافة لتسميط الضكء عمى
سياسات االحتبلؿ اليادفة لتصفية قضية البلجئيف الفمسطينييف كما كعممت عمى قياس
مدل تأثير ذلؾ عمى شعكر ً
الجئي مخيـ ببلطة باالغتراب أك االندماج السياسي،
يمستخدمةن المنيج التاريخي في معرفة نشكء قضية البلجئيف الفمسطينييف ،كالمنيج
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الكصفي اإلحصائي مف خبلؿ االستعانة باالستمارة ،كأداة المقابمة لمتعرؼ عمى بعض
جكانب الحياة كغيرىا مف الجكانب ذات الصمة بمخيـ ببلطة.
كتكصمت لعدد مف النتائج كاف أىميا أف االغتراب السياسي بالدكنية كالتكتر بنسبة ،%64.48
ك % 65عمى التكالي ،ككذلؾ تأثر مشاركة الجئي مخيـ ببلطة في الحياة السياسية بظاىرة
االغتراب السياسي مف خبلؿ ميؿ  %61.9مف البلجئيف في المخيـ إلى عدـ متابعة األخبار
السياسية ،إال أف ما نسبتو  %58.82بأف العيش في المخيـ أسيـ في الحد مف كعييـ السياسي.
 .2األستاذ )2009( ،بعنوان" :مشكمة الالجئين الفمسطينيين ،دراسة في الجغرافية
السياسية".
ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى مشكمة البلجئيف كدكر االستعمار في تحقيؽ مصالحو المشتركة
مع مصالح الحركة الصييكنية في إقامة كياف صييكني يفصؿ الجزء اإلفريقي عف الجزء اآلسيكم
كاقامة حاجز بشرم صديؽ لبلستعمار كعدك لمعرب.
كاستخدمت الدراسة المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي كالتحميمي في الدراسة  ،كاستنتجت الدراسة
أف حجـ الخسائر المادية كالمعنكية التي لحقت بالشعب الفمسطيني كما ترتب عف عمميات الطرد
الجماعي مع إظيار األساليب التي استخدميا االحتبلؿ ضد البلجئيف مثؿ ارتكاب المجازر
كالحرب النفسية لمسيطرة عمى األراضي كما أف الدراسة أبرزت الكضع المأساكم الذم ح َؿ
بالشعب الفمسطيني ،حيث تمت السيطرة بالقكة عمى  513قرية كمدينة ،كأظيرت الدكر التي تقكـ
بو األمـ المتحدة تجاه القضية الفمسطينية خاصةن ككالة الغكث الدكلية التي ق َدمت العكف
كالخدمات المختمفة لمبلجئيف خاصة سكاف المخيمات كدكر الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي
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أصدرت العديد مف الق اررات التي تؤكد عمى حؽ العكدة كالتعكيض كخاصة الق ارريف  181سنة
 1947كالقرار  194سنة .1948
 .3عودة )2009( ،بعنوان" :اتجاىات الالجئين الفمسطينيين في مخيمات محافظات غزة
نحو حق العودة" ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات البلجئيف الفمسطينييف
في مخيمات محافظات غزة نحك حؽ العكدة ،كمكاقفيـ مف البدائؿ كالحمكؿ المطركحة
بعد ستة عقكد مف المجكء ،كمدل كجكد عبلقة بيف ذلؾ كبعض المتغيرات الديمغرافية،
مركزة عمى مخيمات محافظات غزة كاعتمدت في دراسة العبلقة عمى المنيج الكصفي
التحميمي ،مستخدمةن صحيفة االستقصاء االستبانة لئلجابة عف تساؤالت الدراسة كاختبار
فركضيا ،التي استيدفت عينة الدراسة متمثمة في مخيمات محافظات قطاع غزة.
كتكصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا ،أف  %94مف البلجئيف المستطمعة آرائيـ يركف أف حؽ
العكدة مقدس كال يمكف التفريط فيو ،فيما عارض  %84.5إقامة دكلة فمسطينية في الضفة الغربية
كقطاع غزة كعاصمتيا القدس الشرقية مقابؿ تنازليـ عف حؽ العكدة.
 .4لندسي)2009(،

بعنوان :تصويب األونروا إصالح النظام المختل لألمم المتحدة

الخاص بإعانة الالجئين الفمسطينيين
ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر إلى مجمكعة مف اإلجراءات كاإلصبلحات التي يمكف
مف خبلليا إحداث تغير عمى مستكل البرامج كصكالن إلى إنيا سجبلت البلجئيف المقيمف
في األراضي الفسطينية "الضفة الغربية كقطاع غزة" ككذلؾ المقيميف في المممكة األردنية
الياشمية كجزء مف المقيميف في لبناف ،كاعتبار ىذه الفئة مف البلجئيف عمى أنيـ

11

مكاطنيف ككقؼ تقديـ الخدمات اإلنسانية ليـ ،كبذلؾ تستطيع األكنركا أف تصبح أفضؿ
إلتزاما بأىدافيا النيائية بأف تحدـ البلجئيف بإنياء كضعيـ كبلجئيف كاعادتيـ إلى الحياة
اإلعتيادية ،كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا أنو ينبغي عمى
الكاليات المتحدة أف تكقؼ التمكيؿ الخاص ببرامج المساعدات الطارئة كالتي يمكف أف
تكجو مف خبلؿ مساعدات ألسر قد يشارؾ أحد أفراىا بأعماؿ إرىابية عمى حد قكليـ،
ككذلؾ ثكيؼ التكيؿ لبرنامج التمكيؿ الصغير -برنامج قركض اإلسكاف بيدؼ إفراغ
المخيمات مف سكانيا كتشجيعيـ عمى البناء خارج المخيمات لطمس معالـ اليجرة ،كما
أنيا أكصت بأنو يتكجب عمى األكنركا في األردف العمؿ عمة تعزيز الركح الكطنية في
مدارسيا لتغييب فكرة العكدة لفمسطيف كتعزيز فكرة الكطف البديؿ.
 .5شتيوي )2007( ،بعنوان" :دمج سكان المخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية
وثقافيا في البيئة الحضرية المجاورة حالة دراسية لمخيم بالطة –
اجتماعيا
اقتصاديا و
ً
ً
ً
نابمس".
ىدفت الدراسة بشكؿ أساسي إلى محاكلة إيجاد كسائؿ كآليات مف أجؿ دمج أفراد المخيـ في البيئة
الحضرية المحيطة ،كتقميص الفجكة كذلؾ مف خبلؿ دراسة بيئة المخيـ بمختمؼ خصائصيا،
كالتعرؼ عمى أىـ اإلشكاليات المكجكدة فيو ،ككذلؾ كضع استراتيجيات لمكاجية الصعكبات التي
يعاني منيا أىؿ المخيـ ،كمحاكلة تحقيؽ فكرة الدمج لممخيـ مع البيئة الحضرية المحيطة.
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كاستخدمت الدراسة المنيج التحميمي كالتقييمي مف خبلؿ ربط الدراسة النظرية بالدراسة الميدانية،
اقتصاديا
بيدؼ كضع الحمكؿ كالمقترحات مف أجؿ محاكلة تحقيؽ فكرة دمج مخيـ ببلطة
ن
كثقافيا في البيئة الحضرية المحيطة.
جتماعيا
كا
ن
ن
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف القياـ بعممية الدمج االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ضركرة ممحة
اضح لعممية
لمخيـ ببلطة مف أجؿ تحسيف كضع البلجئيف الفمسطينييف ،ككذلؾ ىناؾ تقب هؿ ك ه
الدمج مف قبؿ سكاف المخيـ ،كأخي ار أثبتت النتائج أف الككالة األكنركا ليا الدكر الكبير في عممية
الدمج كلـ يتـ استثناؤىا إطبلقان ،باعتبارىا الشاىد الدكلي عمى اليزيمة.
 .6اليازجي )2003( ،بعنوان" :األطفال الالجئون في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ىدفت الدراسة إلى تركيز االىتماـ عمى األطفاؿ البلجئيف في الضفة الغربية كقطاع غزة في الفترة
التي مكرس فييا التيجير القصرم كنتج عنيا تشريد كلجكء عدد كبير مف أبناء الشعب الفمسطيني
إلى مناطؽ أخرل أك دكؿ مجاكرة ،حيث أظيرت الدراسة أف أعداد البلجئيف في الفترة مف 1950
إلى منتصؼ عاـ  1999كالمسجميف لدل ككالة الغكث الدكلية ،كتناكؿ الكاتب الدراسة في خمسة
محاكر (الكضع الديمغرافي ،األطفاؿ البلجئكف في الضفة كقطاع غزة ،مستكل احتياجاتيـ
كالخدمات التي تقدميا ليـ ككالة الغكث الدكلية ،مميزات مجتمع أطفاؿ المخيمات) كقد تكصمت
الدراسة إلى أف إغاثة األكنركا لمبلجئ الفمسطيني تعمؿ عمى تكفير طعاـ البلجئيف ،اإلغاثة
كالتشغيؿ ،كالعبلج البلزـ ألطفاؿ البلجئيف مع تقديـ خدمة التعميـ كمبالغ مالية أحيانان كالقياـ
بمبادرات لمتغمب عمى معاناة الناس كالحصكؿ عمى تدريب ميني في مراكز األكنركا ،كأكصت
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الدراسة بأف تقكـ ككالة الغكث الدكلية بتركيز خدماتيا عمى األطفاؿ مع االىتماـ أكثر بيـ في
المكازنة العامة حتى ال تؤثر عمى مستكل الخدمات التي تقدـ ليـ.
 .7بنات وسالمة )2003( ،بعنوان ":االغتراب السياسي لدى الالجئين الفمسطينيين في
مخيم العروب وعالقتو ببعض المتغيرات".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة شيكع ظاىرة االغتراب السياسي لدل أىالي مخيـ العركب
كعبلقتيا ببعض المتغيرات كاستخدـ الباحثاف في الدراسة المنيج التحميمي كقد تكصؿ الباحثاف إلى
مجمكعة مف النتائج مف بينيا ،شيكع ظاىرة االغتراب السياسي لدل أىالي مخيـ العركب بدرجة
عالية ،حيث كاف  %67يشعركف بالبلقكة السياسية ،أك يعيشكف حالة مف االغتراب السياسي،
 .8الييئة العامة لالستعالمات-غزة ( )2000بعنوان" :استطالع لمرأي حول التوطين".
أجرت الييئة العامة لبلستعبلمات استطبلعان لمرأم عمى  20مخيمان في الضفة الغربية ك8
مخيمات في قطاع غزة كمخيمات أخرل في األردف كسكريا كلبناف ،اعتمد االستطبلع عمى
استبانة مصممة مف باحثي الييئة استيدفت عينة مف البلجئيف بمغت  12632شخص ،كتكصمت
الدراسة لعدة نتائج أىميا أف ما نسبتو  %30.8في الضفة الغربية ك %31في قطاع غزة بأنيـ
يفضمكف إزالة المخيمات كاالندماج مع السكاف في المدف في حيف أف  %69.2في الضفة
ك %69في غزة فضمكا البقاء في المخيـ حيث ىـ مع تحسيف ظركؼ المخيـ كتطكيره كىذا مؤشر
عمى صعكبة اندماج سكاف المخيمات في الضفة كغزة مع السكاف المحمييف خارج المخيـ.
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 .9السيمي )2000( ،بعنوان" :الالجئون الفمسطينيون في قطاع غزة).")1999-1948
كيبيف الباحث في مقدمة دراستو أف فمسطيف بحكـ اليزيمة انقسمت إلى ثبلثة أقساـ ،القسـ الذم
يقاـ عميو الكياف الصييكني عاـ  ،1948كالضفة الغربية ،كقطاع غزة ،كبالتالي فإف الفمسطينييف
و
دكؿ عدي و
يتكزعكف عمى تمؾ األقساـ باإلضافة إلى الشتات في و
كمختمفة في أنظمة الحكـ
دة
كاألكضاع االقتصادية كاالجتماعية ،كاألىـ في ىذه الدراسة استعراض المشاريع الدكلية لحؿ
مشكمة البلجئيف كبخاصة الفترة مف  1952- 1949بغرض التكطيف ،فقد حاكلت األكنركا عاـ
 1951تنفيذ برنامج لنقؿ عدد كبير مف البلجئيف إلى ليبيا كغير ذلؾ لكف الفمسطينييف رفضكا
كؿ أشكاؿ التكطيف كاإلبعاد عف الكطف ،كيشير الباحث في دراستو إلى أنو بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك
في أيكؿ  1993في كاشنطف ظيرت خطط تكطينية متعددة مف أبرزىا خطة أمريكية لتكطيف
كاعادة تكزيع خمسة مبلييف فمسطيني في دكؿ الشرؽ األكسط كالعالـ كسيتـ مناقشتيا في
مفاكضات الحؿ النيائي كىذه الخطة األمريكية تعتمد عمى كتاب ألستاذة القانكف الدكلي في جامع
"سيرككز" في كالية نيكيكرؾ الدكتكرة دكنا إيرزت كتقترح تكزيع الفمسطينييف عمى الببلد العربية
كالغربية مع إجبار الدكلة اإلسرائيمية في السماح لعكدة  175ألؼ الجئ مف الدكؿ العربية ضمف
حؽ العكدة.
كبالنسبة لمسألة التعكيض لمعائديف فإف ذلؾ تقكـ بو الدكلة اإلسرائيمية ،عمى أف تدفع الدكؿ
العربية مقابؿ أمبل ؾ الييكد الذيف غادركىا في عاـ  ،1984كمف المشاريع إقامة أبراج عالية بدالن
مف ثمانية مخيمات في قطاع غزة عمى نفقة الياباف كغيرىا مف الدكؿ العربية كغير العربية إلزالة
المخيمات كنسياف ما كاف مف عدكاف.
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.10

زعنون )1998( ،بعنوان ":المخيمات الفمسطينية بين الواقع واالتجاىات السكنية

دراسة عن مخيم بالطة" ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى المخيمات الفمسطينية بيف
الكاقع كاالتجاىات السكنية دراسة عف مخيـ ببلطة ،كتككنت الدراسة مف  251استبانة،
كىي عينة عشكائية مف مخيـ ببلطة ،فيما برزت أىـ نتائج الدراسة أف:
 متكسط حجـ العائمة في المخيـ بمغ  6أفراد كأف أكثر مف يخمس العائبلت مف الحجـ الكبيربمغ أفرادىا أكثر مف  8أفراد بينما األسر الصغيرة كنسبتيا حكالي الثمث كبمغ عدد أفرادىا أقؿ
مف 5أفراد ،كحكالي  %40مف العائبلت المتكسطة يتراكح عدد األفراد مف  5إلى  8أفراد،
ىذا كيعتبره الباحث مؤشر عمى االكتظاظ داخؿ المسكف إذا ما ربط بمساحة البيت.
متر
 أف حكالي  %10مف المساكف المكجكدة في مخيـ ببلطة تبمغ مساحتيا أقؿ مف  50انمتر مربعان ،أما المساحات الكبيرة تشير
مربعان ،كنصؼ المساكف تبمغ مساحتيا أقؿ مف  90ان
إلى البناء الذم ىك أكثر مف طابؽ كاحد.
متر مربعان كبمغ متكسط عدد غرؼ المسكف الكاحد 3.3
 أف متكسط مساحة المسكف بمغ  79انغرفة.
كيذكر الباحث أف الضغط عمى السكف جعؿ البناء بشكؿ عشكائي مما خمؽ مشاكؿ ارتبطت بالسكف
منيا عدـ كجكد ارتدادات بيف البيكت مما أفقدىا الخصكصية باإلضافة إلى اإلزعاج كعدـ التيكية
كبمغت نسبة المساكف التي تعاني مف فقداف االرتدادات  %44.6كمف اإلزعاج .%28
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.11

سعيد )1997( ،بعنوان ":الميجرون الالجئون الفمسطينيون في وطنيم"

تناكلت الدراسة ممؼ البلجئيف ،الميجركف البلجئكف الفمسطينيكف في كطنيـ ،يمقي فييا الباحث
الضكء عمى شمكلية التيجير مبينان اختبلؼ الباحثيف كالييئات الدكلية حكؿ حجـ كشمكلية التيجير،
فاألمـ المتحدة قدرتو خارج األرض حكالي  800ألؼ فمسطيني ،كالييئات العربية قدرتو بالمميكف،
كتبيف دراسة أعدىا بيني مكريس " حكؿ " كالدة قضية البلجئيف الفمسطينييف بأف عممية التيجير
كانت منظمة كقد بمغ عدد القرل المنككبة حسب الدراسة حكالي  369قرية كتصؿ إلى  385قرية
كمدينة حسب دراسة إسرائيؿ شاحاؾ " مف أصؿ  475قرية كمدينة كانت عامرة بأىميا قبؿ عاـ
 ،1948كالمقصكد في ىذه الدراسة البلجئكف في كطنيـ الذيف تـ طردىـ مف قراىـ كببلدىـ إلى
غيرىا داخؿ األرض المحتمة كالعدد التقديرم ليـ يتراكح بيف  18ألفان – إلى  46ألفان حسب تقديرات
األكنركا كصدر بحقيـ قانكف أمبلؾ الغائبيف عاـ .1950
كما أف الدراسة تمقي الضكء كذلؾ عمى بعض محاكالت اإلنعاش كاإلسكاف كمبادرة لحؿ مشكمة
ميجرم الداخؿ كرأل الباحث أف السمطة اإلسرائيمية لـ تقدـ عرضان مناسبان يقبؿ بو الميجركف ألف
العركض بمبادلة األراضي األصمية بأراض أخرل كانت صادرتيا مف فمسطينييف آخريف أك ىي ممؾ
لفمسطينييف خارج الكطف كلذلؾ فشمت سياسة المبادلة كبقي اإلصرار عمى النضاؿ مف أجؿ العكدة
مع مؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ  1991انفتحت شيية أىؿ الداخؿ باعتبار أنيـ جزء مف الحؿ حسب
الباحث ألنيـ جزء مف الشعب الفمسطيني الذم ىك جزء مف األمة العربية  ،كلذلؾ فإف فتح ممؼ
الميجريف كحؽ العكدة ىك كذلؾ فتح لممؼ فمسطيني األرض المحتمة عاـ  ،1948كذلؾ يحتاج إلى
قراءة جديدة في ضكء المستجدات السياسية.
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.12

عويضة )1988( ،بعنوان" :اتجاىات الالجئين الفمسطينيين في مخيمات الضفة

الغربية نحو الحل الدائم لمشكمتيم" ،اختار الباحث فييا عينة حجميا  425شخص
مكزعيف عمى  19مخيـ في الضفة الغربية كأداة الدراسة استبياف صممو الباحث بنفسو،
سئؿ المبحكثكف في حاؿ عدـ السماح لؾ بالعكدة ىؿ تكافؽ عمى بناء مساكف في الضفة
ماليا ،أجاب  %42بالمكافقة
الغربية كقطاع غزة خارج إطار المخيـ ،كاعطائؾ
تعكيضا ن
ن
في حيف كاف  %45مف المعارضيف ككاف  %13مترددكف ،رغـ الظركؼ المعنية
الصحية داخؿ المخيمات فإف  %45يرفضكف بناء مساكف خارج إطار المخيـ ،مما
يعني أف ىناؾ صعكبة ما تكاجو سكاف المخيـ في العيش خارجو كاالندماج مع السكاف
المحمييف ،أك ممكف نتيجة مبادئ أساسية.
 .1.9التعقيب عمى الدراسات السابقة وبيان الفجوة البحثية:
عمى الرغـ مف كجكد اختبلؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة في عدة نقاط إال أنيا تتفؽ معيا
في الحديث عف قضية البلجئيف الفمسطينييف  ،كتسعى كؿ منيا إلى تشخيص كاقعيا مف جكانب
متعددة ،فمعظـ الدراسات السابقة تناكلت تشخيص كاقع البلجئيف أنفسيـ داخؿ المخيمات ،كحاكلت
قياس مستكل رضاىـ عف الخدمات المقدمة ليـ أك استعدادىـ لبلندماج كالتكطيف كلكف ىذه الدراسة
اختمفت فيي تسعى إلى تشخيص دكر األكنركا في الحفاظ عمى قضية البلجئيف كأخذت مخيمات
محافظات غزة أنمكذجان ،فيما اتفقت مع الدراسة السابقة في اعتماد المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي
التحميمي في دراسة المشكمة.
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كبناء عمى نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ بيف الدراسات أعبله كالدراسة الحالية ،تظير الفجكة البحثية التي
ن
تعمؿ الدراسة الحالية عمى معالجتيا أال كىي ،إلى أم مدل تحافظ ككالة الغكث الدكلية األكنركا عمى
قضية البلجئيف الفمسطينييف؟ ،كذلؾ مف خبلؿ تطكير استبانة تيجيب مجاالتيا عمى األسئمة التي
تفسر ىذه المشكمة ،كتكزع عمى عينة تغطي مخيمات البلجئيف في محافظات غزة ،كتعتمد المنيج
الكصفي التحميمي في تفسير نتائجيا.
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الفصل الثاني
وكالة الغوث الدولية "األونروا"
و الالجئون الفمسطينيون

 .1.2مقدمة الفصل
 .2.2الالجئون الفمسطينيون
 .2.2.1ماىية قضية الالجئين.
 .2.2.2مخيمات الالجئين في قطاع غزة.
 .2.3وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين األونروا.
 .2.3.1نشأة وتأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين
األونروا.
 .2.3.2الخدمات التي تقدميا وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفمسطينيين األونروا.
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 .2.1مقدمةIntroduction :
تعرضت فمسطيف كال تزاؿ ليجمة ستعمارية صييكنية ،أحدثت تغيرات في بنية الشعب الفمسطيني في
مختمؼ النكاحي جغرافيان كسياسيان كاقتصاديان ككذلؾ طبقيان ،كاف اليدؼ منيا تحقيؽ المصالح
بتداء مف فمسطيف لتمتد كتشمؿ المنطقة العربية بأسرىا ،كقد مارس خبلليا
االستعمارية كاإلسرائيمية ا ن
االحتبلؿ اإلسرائيمي شتى الكسائؿ كاألساليب لتيجير الفمسطينييف مف قراىـ كمدنيـ كاقامة الدكلة
اإلسرائيمية عمييا ،إذ تمثمت التغيي ارت عمى بنية الشعب الفمسطيني طبقيان مف خبلؿ تككيف طبقة
جديدة ض َمت الفبلح مع مبلؾ األراضي ،الفقير مع الغني ،ابف المدينة مع ابف الريؼ ،كعرفت ىذه
الطبقات فيما بعد كال تزاؿ "بالبلجئيف" .أما سياسيان فقد سمبت مف الشعب الفمسطيني سيادتو كحريتو،
كاقتصاديان فقد الفمسطيني مصدر رزقو ،نتيجة لطرده مف أرضو كمصنعو الذم يعد المصدر الرئيسي
لدخمو ،كجغرافيان فقد تشتت الفمسطيني في مختمؼ بقاع األرض ،كأنشئت تجمعات عرفت بالمخيمات.
(تجمع العكدة الفمسطيني(2:2002،
كنتيجة ليذه التغييرات احتمت القضية الفمسطينية عامة ،كقضية البلجئيف الفمسطينييف خاصة ،مكقعان
ميمان في مجمؿ قضايا منطقة الشرؽ األكسط ،فيي قضية الشعب الفمسطيني ،كجكىر الصراع مع
إسرائيؿ ،كمف أىـ القضايا كأعقدىا بالنسبة لمعرب كالفمسطينييف الذيف ما زالكا يعيشكف في مخيماتيـ
في الداخؿ كالخارج( .حمادة(4:2007،
فقد كانت إحدل أىـ نتائج ىزيمة العاـ  1948أف سيطرت إسرائيؿ عمى حكالي  %78مف أرض
أرضييـ كبيكتيـ كممتمكاتيـ ،أم
فمسطيف االنتدابية كتـ تيجير أكثر مف  800.000فمسطيني مف ا
ما نسبتو  %60مف أبناء الشعب الفمسطيني كأدت األحداث السياسية التي حمت بالشعب الفمسطيني
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في العاـ ،1948كما رافقيا مف تشريد كتيجير قسرم لآلالؼ منيـ إلى إيجاد تجمعات سكانية
جديدة ،عرفت بمخيمات البلجئيف التي انتشرت في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كفي بعض الدكؿ
العربية ،كقد تركزت ىذه التجمعات داخؿ حدكد المدف ،أك عمى أطرافيا داخؿ األراضي الفمسطينية
كبعض الدكؿ العربية ،إذ بمغ عدد المخيمات في الدكؿ العربية  59مخيمان مكزعيف في كؿ مف
األردف ،كلبناف ،كسكريا ،إضافة إلى  19مخيمان في الضفة الغربية ك 8مخيمات في قطاع غزة ،إذ
يشكؿ ىؤالء البلجئكف إحدل أىـ الحقائؽ المميزة لمكاقع ،كالشاىد الحي عمى سياسات االحتبلؿ بحؽ
الشعب الفمسطيني ( .مكقع األكنركا الرسمي ،مف نحف)
كنتيجة ليذا التيجير ،كباإلضافة لما تعرض لو البلجئكف الفمسطينيكف داخؿ ىذه المخيمات مف
ظركؼ اجتماعية كانسانية كاقتصادية كسياسية صعبة ،بات البلجئ الفمسطيني يشعر بفجكة داخمية
عميقة.
كتعتبر سياسات االحتبلؿ ،كالكضع الذم يعاني منو البلجئكف الفمسطينيكف داخؿ المخيمات مف
تدىكر الخدمات في مناحي الحياة كافة ،عمى الصعد السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية
كالصحية ،كما كزاد ذلؾ مف حجـ المعاناة التي يعيشيا البلجئ الفمسطيني داخؿ المخيمات ،كأصبح
أيضا تجاه المحيط الذم يعيش
يعيش مشاعر متناقضة ،ليس فقط تجاه االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بؿ ن
فيو( .سبلمة(120:2008 ،
كلمكقكؼ عمى مختمؼ القضايا المتعمقة بمعاناة البلجئيف الفمسطينييف كبشكؿ خاص داخؿ مخيمات
قطاع غزة ،كا نعكاس ىذه المعاناة عمى دكر ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف الدكلية
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األكنركا في الحفاظ عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف ،سيتـ استعراض ذلؾ في ىذا الفصؿ في
القسميف التالييف:

 .2.2الالجئون الفمسطينيون.
 .2.2.1ماىية قضية الالجئين:
 .2.2.1.1الجذور التاريخية لقضية الالجئين الفمسطينيين:
ميـ ،فيي تحتؿ قمب العالـ العربي ،مما جعميا محؿ
تتمتع فمسطيف بمكقع جغرافي  ،إستراتيجي ٌ
أطماع العديد مف الدكؿ االستعمارية التي كاف ليا الدكر الميـ في الكجكد الصييكني عمى أرض
فمسطيف ،كما رافؽ ذلؾ مف ظيكر مشكمة البلجئيف الفمسطينييف كفيما يأتي استعراض لكاقع فمسطيف
في ظؿ ىذه القكل ،كدكرىا في الكجكد الصييكني.
أ .فمسطين في العيد العثماني:
بعد أف دخمت فمسطيف تحت الحكـ العثماني كباقي أجزاء العالـ العربي ،تممَؾ الصياينة أكؿ أرض
فمسطينية ،مساحتيا  2600دكنـ ،كذلؾ في عاـ ( .1854سبلمة(170:2008،
ا ستمرت بعد ذلؾ األطماع اإلسرائيمية في فمسطيف ،لكف السمطاف عبد الحميد الثاني تصدل ليذه
األطماع رغـ كؿ اإلغراءات التي استخدميا الصياينة ،فقد قاؿ :إني ال أستطيع أف أتخمى عف شبر
كاحد مف األرض ،فيي ليست ممؾ يميني بؿ ممؾ شعبي ،فميحتفظ الييكد بمبليينيـ ،كاذا مزقت
إمبراطكريتي لعميـ يستطيعكف آنذاؾ بأف يأخذكا فمسطيف ببل ثمف( .النتشة(177:1985 ،
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كبعد أف كصمت جماعة تركيا الفتاة لسدة الحكـ العثماني عممت عمى تسييؿ اليجرة الييكدية إلى
فمسطيف ،بؿ ككفرت المجاؿ لمتقدـ اإلستيطاني الييكدم فييا( .الحكت(389:1991 ،
كمع بداية القرف السابع عشر بدأ الضعؼ ُّ
يدب في جسد الدكلة العثمانية شيئان فشيئان ،كفي ظؿ ىذه
الحالة التي كصمت إلييا الدكلة العثمانية ظير مصطمح جديد (تقسيـ أرض الرجؿ المريض) ،عندىا
بدأت أنظار الدكؿ األكركبية تتجو نحك الدكلة العثمانية ،كبرز ذلؾ جميان بعد الحرب العالمية األكلى
كىزيمة ألمانيا كحميفتيا الدكلة العثمانية .كبعد تقسيـ أمبلؾ الدكلة العثمانية ،كقعت فمسطيف تحت
االحتبلؿ البريطاني ،كبذلؾ فتحت الباب عمى مصراعيو أماـ تدفؽ الييكد إلى فمسطيف.
(سبلمة(176:2008،
ب .االنتداب البريطاني:
بعد ازدياد ىجرة الييكد إلى فمسطيف خبلؿ فترة الحكـ العثماني ،سعت الحركة الصييكنية لمحصكؿ
عمى مكافقة الحككمة البريطانية الستكماؿ أطماعيا لمسيطرة عمى فمسطيف ،كبعد مباحثات بيف
الحركة الصييكنية كالحككمة البريطانية ،أصدر كزير الخارجية البريطاني المكرد بمفكر في الثاني مف
تشريف الثاني عاـ  1917تصريحان إلى المكرد الييكدم ركتشيمد ،أعطى فيو الييكد حقان في إقامة
إف صدر
كطف قكمي ليـ في فمسطيف ،عندىا فتحت األبكاب أماـ استمرار اليجرة الييكدية ،كما ٍ
صؾ االنتداب عمى فمسطيف في الرابع كالعشريف مف تمكز عاـ  ،1922حتى سارعت بريطانيا لتنفيذ
(حماد(66:2008 ،
ما كعدت بو الحركة الصييكنية مف التزامات في تصريح بمفكرٌ .
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فقد جاء في المادة الثانية مف صؾ االنتداب ،أف تككف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف كضع الببلد في
األحكاؿ السياسية ،كاالقتصادية ،كاإلدارية التي تضمف إنشاء الكطف القكمي الييكدم ،كتعمؿ عمى
االرتقاء بمؤسسات الحكـ الذاتي( .مركز اإلعبلـ الفمسطيني)
كقد تمثؿ تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ ممارستيا سياسات عدة ،أبرزىا:
 .1شراء األراضي:
تعتبر مرحمة االنتداب البريطاني في فمسطيف المرحمة الذىبية لبلستيطاف الصييكني في فمسطيف،
حيث احتمت بريطانيا فمسطيف كىي ممتزمة بكعد بمفكر ،كبذلؾ أصبح االستيطاف الييكدم يتـ تحت
رعاية دكلة عظمى تديره كتتكفؿ بحمايتو ،إذ اتصؼ في مراحمو األكلى بالعشكائية ،ككاجو العديد مف
المشاكؿ فيما يتعمؽ بالييكد خارج فمسطيف ،في ىذه المرحمة خضع االستيطاف لبلعتبارات السياسية
كاإلستراتيجية ،فأقيمت العديد مف المستكطنات في المناطؽ اإلستراتيجية ،ككانت عمى شكؿ
مجتمعات مغمقة تشبو "الغيتك" ،تعتمد عمى سياسة العمؿ العبرم لتأسيس نفسيا كنكاة لمكجكد
الصييكني في فمسطيف ،كما سيمت سمطات االنتداب البريطاني ،كبمختمؼ الكسائؿ ،عممية نقؿ
ممكية األراضي الفمسطينية إلى المنظمات الصييكنية ،كمنحت الككالة الييكدية أراضي حككمية
كاسعة مساحتيا ( )195ألؼ دكنـ ،في مناطؽ مختمفة مف الببلد بما فييا أر و
اض مف السيؿ الساحمي
الفمسطيني ،أعطيت لبمديات تؿ أبيب ،كبتياح تكفا ،مف أجؿ تكسيع رقعة المستكطنات فييما،
ككضعت حككمات االنتداب البريطاني في عاـ  )175( ،1921ألؼ دكنـ مف أمبلؾ الحككمة تحت
تصرؼ المنظمات الصييكنية مف أجؿ إقامة المستكطنات عمييا لتكطيف المياجريف ،كىك ما أدل
بدكره إلى قياـ ثكرة  ،1921التي قمعتيا القكات البريطانية بشدة ،حيث انضـ المستكطنكف إلى جانب
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اإلنجميز في قمع ىذه الثكرة ،كقد تجددت خبلؿ ىذه الفترة عممية شراء األراضي مف بعض
اإلقطاعييف كالتجار المبنانييف ،الذيف كانكا يممككف مساحات كاسعة مف األراضي في شماؿ فمسطيف.
(مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني – كفا ،تاريخ اإلستيطاف في فمسطيف)
تمكف الييكد مف شراء الكثير مف األراضي العربية في فمسطيف ،كذلؾ ألسباب كثيرة كاف أىميا،
تسييؿ عممية البيع لمييكد مف قبؿ سمطات االنتداب ،كذلؾ مف خبلؿ القكانيف التي سنتيا الحككمة
لمحصكؿ عمى األرض .ىذا باإلضافة إلى الطمع ،كالجشع الذم لحؽ ببعض المبلكيف .كالدكر
السمبي الذم لعبو سماسرة األرض ،ذكك النفكس الضعيفة في تسريب األراضي العربية لمييكد .حيث
كانكا يشتركف األراضي ثـ يبيعكنيا إلى الصياينة الييكد .كىنا نجد بأف جريدة الجامعة العربية تكرد
مقاؿ تحت عنكاف ” لماذا نبيع األرض” مبينة األسباب التي أدت بالفبلح اف يبيع ارضو لمييكد حيث
تقكؿ” مف ىؤالء الشباف فريؽ يقصد تؿ أبيب ،كىناؾ تنفؽ األمكاؿ .كىناؾ مصيدة َ
السذج مف حديثي
النعمة….كتعتقد الجريدة بأف الفقر ليس ىك العمَة األساسية ،فيناؾ الفساد االجتماعي كالضعؼ في
الكطنية كسيادة رجاؿ ال ييتمكف بالمصمحة العامة” (مكقع الكطف)
 .2التسميح:
قامت الحككمة البريطانية بتدريب الحركات كالمنظمات الصييكنية كتسميحيا ،كذلؾ عممت عمى
تشكيؿ كحدات قتالية عرفت بكتائب البمماح التي كاف ليا دكر بارز في حرب عاـ  1948ضد
(حماد(97:2008 ،
الجيكش العربيةٌ .

26

 .3تشجيع اليجرة الييودية:
عزـ البريطانيكف منذ تصريح بمفكر كانتدابيـ لفمسطيف عمى تشجيع اليجرة الييكدية ،بؿ كتسييؿ كؿ
السبؿ لتحقيؽ ذلؾ ،فقد شيدت فمسطيف مكجات عديدة مف اليجرة الييكدية جاءت عمى مرحمتيف،
المرحمة األكلى قبؿ صدكر صؾ االنتداب البريطاني ،امتدت مف عاـ  1881حتى بداية الحرب
العالمية األكلى  1914كقد بمغ عدد المياجريف الييكد إلى فمسطيف في ىذه المرحمة حكالي  59ألؼ
مياجر  ،أما المرحمة الثانية فكانت خبلؿ االنتداب البريطاني لفمسطيف ،أم منذ عاـ  1922كلغاية
قياـ دكلة إسرائيؿ ،إذ اشتممت ىذه المرحمة عمى أربع مكجات لميجرة الييكدية ،كبمغ عدد المياجريف
الييكد خبلليا حكالي  745ألؼ مياجر( .الصكباني(70:2007،
كبعد أف أدركت بريطانيا أف الحركة الصييكنية أصبحت عمى قدر كبير مف القكة في التاسع
كالعشريف مف تشريف الثاني عاـ  ،1947رفعت قضية فمسطيف إلى ىيئة األمـ المتحدة ،إذ اعتمدت
الجمعية العامة القرار رقـ  181القاضي بتقسيـ فمسطيف إلى دكلة ييكدية كأخرل عربية ،ككضع
القدس تحت الكصاية الدكلية ،كقد كافقت القيادة الصييكنية برئاسة بف غكريكف عمى القرار ،فيما
رفضو العرب كالفمسطينيكف( .بابادجي(22:1996 ،
كفي أعقاب قرار التقسيـ صدر قرار مف الجمعية العامة بإنياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف
اعتبا انر مف أيار  ،1948كفي ىذه األثناء قامت المنظمات الصييكنية باالستيبلء عمى مكاقع
االنتداب البريطاني ،كتـ اإلعبلف عف قياـ دكلة إسرائيؿ( .موقع فلسطين في الذاكرة)
بناء عمى قرار األمـ
الشكؿ رقـ ( )2-1يكضح :خريطة تقسيـ فمسطيف لدكلتيف عربية كييكدية ن
المتحدة 181
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المصدرhttp://www.palestineremembered.com :
كبعد قياـ دكلة إسرائيؿ ،دخمت جيكش الدكؿ العربية إلى فمسطيف ،كحققت تقدمان عمى جبيات القتاؿ
كافة ،مما تسبب ذلؾ في شعكر الدكلة اإلسرائيمية بالخطر عمى مشركعيا االستعمارم ،كىذا ما دفع
بناء عمى ذلؾ
الدكؿ الغربية االستعمارية لمتدخؿ كالتكجو لمجمس األمف لدعـ إسرائيؿ ،فاتخذ المجمس ن
القرار رقـ  50القاضي بكقؼ إطبلؽ النار بيف الجيكش العربية ك إسرائيؿ ،فرفضت الدكؿ العربية
ىذا القرار ،كلكف مع استمرار الضغكط البريطانية اضطرت القيادة العربية القبكؿ بالقرار ،مما أفسح
المجاؿ لدكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي الستعادة قكتيا كاستمرار السيطرة عمى المدف العربية كترحيؿ
سكانيا ،كقد بمغ عدد البلجئيف عاـ  1948نحك  800ألؼ الجئ.
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كبيذا تعتبر حرب عاـ  ،1948البداية الفعمية لمشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،كقد نجـ عف ذلؾ أف
قسمت فمسطيف إلى ثبلث مناطؽ جغرافية كاآلتي:
 .1األراضي التي احتميا الييكد بعد حرب عاـ  1948كقد شغمت  %77.8مف مساحة فمسطيف
االنتدابية.
 .2الضفة الغربية كتشغؿ  %20.9مف مساحة فمسطيف االنتدابية.
 .3قطاع غزة كيشغؿ  %1.3مف مساحة فمسطيف االنتدابية( .بابادجي(24:1996 ،
ً
تكتؼ إسرائيؿ بذلؾ ،بؿ أقدمت عمى العدكاف عمى أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ
كلـ
 1967فيما عرؼ ب "حرب األياـ الستة ،مما أدل إلى تيجير المزيد مف الفمسطينييف ،كىك ما
أسيـ بدكره في زيادة عدد البلجئيف الفمسطينييف ،كقد ق َدرت األكنركا أف عدد البلجئيف المسجميف
لدييا  175.000كقد ىجركا لممرة الثانية ،كمف بيف ىؤالء  17.500كانكا قد ترككا المنطقة المحتمة
كذىبكا إلى سكريا ،في حيف ترؾ  7.000قطاع غزة إلى مصر ،كقدرت األكنركا عدد البلجئيف
الجدد الذيف ىجركا ألكؿ مرة بحكالي  350.000منيـ  100.000ىجركا مف المناطؽ المحتمة إلى
كىجر الباقكف مف الضفة الغربية إلى الضفة
سكريا ،في حيف عبر اآلخركف سيناء إلى مصر ،ي
الشرقية لنير األردف( .جرار)182:1994،
 .2.2.1.2أساليب االحتالل التي َّ
أدت إلى تيجير الفمسطينيين:
تعددت األساليب كالكسائؿ التي استخدميا االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كذلؾ بيدؼ تشريد الفمسطينييف
كاقتبلعيـ مف أرضيـ ،كمف أبرز ىذه األساليب ما يأتي:
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 .1أعماؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي اإلرىابية :لجأ االحتبلؿ اإلسرائيمي الستخداـ العديد مف الكسائؿ
اإلرىابية التي تمثمت في نسؼ المنازؿ ،كالقاء القنابؿ عمى المدنييف في األماكف العامة،
كتدمير قرل بأكمميا ،إضافة لقياميـ بأعماؿ السمب كالنيب لمممتمكات العامة كالخاصة.
(مكقع المعيد العربي لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية)
 .2ارتكاب المجازر كالمذابح :ارتكب االحتبلؿ اإلسرائيمي العديد مف المجازر بحؽ السكاف
الفمسطينييف ،ككاف مف أبرزىا مجزرة دير ياسيف في التاسع مف شير نيساف  ،1948التي
استشيد فييا أكثر مف  250فمسطينيان ،يجمٌيـ مف النساء كاألطفاؿ كالشيكخ َ
العزؿ ،إذ تي ىع ٌد ىذه
المجزرة األكثر عنفان كاسيامان في التيجير الجماعي لمفمسطينييف ،كمجزرة قرية أبك شكشة في
الرابع عشر مف شير أيار  ،1948كمجزرة قبية المدنييف في الخامس عشر مف شير تشريف
األكؿ  ،1953كغيرىا مف المجازر التي أدت إلى استشياد مئات المدنييف( .سبلمة،
(182:2008
 .3سياسة الطرد المباشر :تمثؿ ذلؾ مف خبلؿ إجبار المدنييف الفمسطينييف عمى ترؾ منازليـ،
ؼ بخطة (د) أك دالت بالعبرية،
كالمجكء إلى الدكؿ المجاكرة ،فقد استخدـ االحتبلؿ ما يع ًر ى
التي ك ً
ض ىعت مف قيادة الياغاناة كأيًق َرت في العاشر مف شير آذار  ،1948كتقكـ عمى
ي
محاصرة المدف الفمسطينية مف الجيات الثبلث عمى شكؿ حرؼ (د) ،كترؾ الجية الرابعة
خالية بيدؼ مغادرة المدنييف مف خبلليا ،كاستخدمت ىذه السياسة لطرد سكاف قرية سعسع،
كقرية صفصؼ ،كغيرىا مف القرل الفمسطينية ،كقد كرد عمى لساف الجنراؿ يجاؿ ألكف قائد
البمماح كىي كحدة ككماندكز تابعة لمياغاناة قكلو :لقد كنا تركنا الخطكط الخمفية مفتكحة مف
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أجؿ المساعدة في مغادرة السكاف ،ىكذا سعى االحتبلؿ لجعؿ فمسطيف خالية مف السكاف
بطرد األىالي مف قراىـ كمدنيـ ،فقد كتب يكسؼ فايتس مسؤكؿ الصندكؽ القكمي الييكدم:
ال يكجد متَسع لكبل الشعبيف في ىذه الببلد .كال تكجد طريقة أخرل سكل طرد العرب جميعان
إلى البمداف المجاكرة ،دكف اإلبقاء عمى قرية كاحدة أك قبيمة كاحدة( .جبارة.) 12:1998،
 .4الحرب النفسية :لجأ االحتبلؿ الستخداـ العديد مف أساليب الحرب النفسية ضد المدنييف
الفمسطينييف بيدؼ دفعيـ لمغادرة مدنيـ كقراىـ ،مف بينيا:
 .5تسريب أخبار المجازر "سياسة اليمس :كصؼ أيجاؿ ألكف القائد العسكرم لمنظمة بالماخ
ىذا األسمكب"  :ىك أف ييمس الييكدم في أذف صديقو العربي بأف ىناؾ قكات ييكدية
كثيرة ستأتي ،لذا مف األفضؿ الرحيؿ قبؿ فكات األكاف كقبؿ كصكؿ القكات الييكدية،
كنتيجة لذلؾ يقكؿ ألكف :أصبحت مناطؽ كاسعة نظيفة مف العرب ،كما عمؿ االحتبلؿ عمى
إيصاؿ أخبار المجازر الجماعية كما رافقيا مف قتؿ كىدـ كاغتصاب إلى المدنييف
الفمسطينييف ،بيدؼ بث الرعب في نفكسيـ ليقكمكا بإخبلء مدنيـ كقراىـ ،ففي مدينة القدس
قامت مجمكعة مف األرغكف ببث إنذارات لمسكاف العرب جاء فييا"  :إذا لـ تترككا بيكتكـ،
انج بنفسؾ ،فإف الطريؽ إلى أريحا مفتكح.
فإف مصيركـ سيككف مثؿ مصير دير ياسيف .ي
(مكقع المعيد العربي لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية)
ب .بث اإلشاعات:
تنكعت أساليب االحتبلؿ في بث اإلشاعات إلضعاؼ نفكس المدنييف الفمسطينييف ،كاإلدعاء بكصكؿ
إمدادات عسكرية لمنطقة معينة ،كاستعدادىا لمياجمة القرل( .جرار)85:1995،
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 .6إصدار القكانيف:
فقد أصدر االحتبلؿ اإلسرائيمي قكانيف عدة ذات الصمة بحقكؽ المكاطنة كالجنسية ،كاف ليا الدكر
الكبير في منع عكدة البلجئيف الفمسطينييف لديارىـ ،كمف بيف ىذه القكانيف قانكف "أمبلؾ الغائبيف"
الذم يقكـ عمى استيبلء االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى ممتمكات الفمسطينييف ،بعد استعراض أبرز
األساليب كالكسائؿ التي اتبعيا االحتبلؿ بيدؼ تيجير الفمسطينييف كاقتبلعيـ مف مدنيـ كقراىـ.
(تاكنبرغ) 20:2003،
يرل الباحث أف ىذه األساليب ىي األسباب الحقيقية كراء تشريد الفمسطينييف كتيجيرىـ ،بخبلؼ ما
يقدمو االحتبلؿ مف حجج ألسباب تيجير الفمسطينييف مف مدنيـ كقراىـ .فقد ا َدعى االحتبلؿ أف
القادة العرب ،كالجيكش العربية أصدركا أكامرىـ لمفمسطينييف بالرحيؿ ريثما تتمكف الجيكش العربية مف
القضاء عمى العصابات الصييكنية ،باإلضافة إلى االدعاء أف قضية البلجئيف ىي نتيجة لمحرب
التي بدأىا العرب ،لكف ىناؾ العديد مف األدلة كالبراىيف تفند ىذه االدعاءات ،مف بينيا ما كرد في
تقرير أع َده الكسيط الدكلي الككنت برنادكت حكؿ األسباب الحقيقية لمجكء جاء فيو" :جاءت ىجرة
عرب فمسطيف الجماعية نتيجة اليمع الذم سببو القتاؿ في مناطقيـ ،كالشائعات المتعمقة بأعماؿ
إرىاب كطرد حقيقية أك مزعكمة" ،كفي دليؿ آخر عمى زيؼ ادعاء االحتبلؿ ،المستند الذم نشره قسـ
االستخبارات في الجيش اإلسرائيمي في حزيراف  ،1984يحمؿ أسباب خركج العرب مف فمسطيف،
كىي:
 .1االعتداء عمى المدف كالقرل العربية ،كاف تأثيره مف مجمؿ أسباب اليجرة .%55
 .2األعماؿ اإلرىابية كأبرزىا المذابح ،كاف ليا مف التأثير .%15
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 .3تحذير السكاف بإخبلء منازليـ ،كاف ليا مف التأثير. %5
 .4الخكؼ كالشؾ في قدرات القكات العربية ،كلو مف التأثير.% 11
 .5الحرب النفسية ،كليا مف التأثير ( .%2مكقع فمسطيف في الذاكرة ،أسباب لجكء البلجئيف
الفمسطينييف)
 .6مكجات المجكء ،حيث أدل استخداـ االحتبلؿ اإلسرائيمي مختمؼ أساليب ككسائؿ القمع
كالترىيب بحؽ المدنييف الفمسطينييف إلى تيجير اآلالؼ منيـ كطردىـ عمى شكؿ مكجات،
تمثمت باآلتي:
أ .المكجة األكلى :مف كانكف أكؿ  1947آذار 1948-أدل إلى نزكح حكالي  30ألؼ
فمسطيني في تمؾ الفترة.
ب .المكجة الثانية :مف آذار  1948حزيراف  1948 -نتجت ىذه المكجة تمثمت بعدة أعماؿ
منيا مجزرة دير ياسيف التي راح ضحيتيا حكالي  250شخصان  ،كأدل إلى نزكح حكالي
 200فمسطيني.
ج .المكجة الثالثة :مف  9حتى  -18تمكز  ،1948كنتج عف ذلؾ لجكء حكالي  100ألؼ
فمسطيني إلى لبناف كاألردف كقطاع غزة.
د .المكجة الرابعة :مف تشريف أكؿ حتى تشريف ثاني  1948كقد أدل ىذا إلى نزكح حكالي 15
 200-ألؼ فمسطيني ،كصمكا إلى غزة كجباؿ الخميؿ( .مكريس)201-45 :1993،
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 .2.2.1.3الخصائص العامة لمالجئين الفمسطينيين:
يتميز البلجئكف الفمسطينيكف في الضفة الغربية كقطاع غزة بعدد مف الخصائص مقارنة مع البلجئيف
الفمسطينييف في الدكؿ األخرل ،كتتمثؿ ىذه الخصائص في:
أ .امتبلؾ البلجئيف في الضفة الغربية كقطاع غزة خبرات كثيرة في كيفية مكاجية االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،كالناتجة عف الصداـ المستمر معو ردان عمى ممارساتو القمعية تجاىيـ ،لذا
أصبح البلجئكف يمتمككف أدكات ككسائؿ منظمة لمكاجية االحتبلؿ ،اتخذت عدة أشكاؿ ،مف
أبرزىا :الطابع المؤسسي الذم أسيـ بشكؿ كبير في تعزيز الكعي السياسي كتنميتو لدل
البلجئيف الفمسطينييف ،مما كاف لو األثر في تفاعؿ البلجئيف مع مختمؼ األحداث السياسية
الداخمية كالخارجية ،كتفاعؿ مخيمات البلجئيف مع العديد مف القضايا ،كيكـ األرض،
كمعركة الكرامة ،ككذلؾ التظاىرات التي شيدتيا مخيمات البلجئيف احتجاجان عمى حرب
السكيس( .جرار)8:1995،
ب .يؤدم المكقع الجغرافي لمضفة الغربية كقطاع غزة دك نار ميمان مف حيث قرب البلجئيف مف
مراكز صنع القرار السياسي ،كبالتالي التأثير فييا ،كىـ أكثر قربان مف غيرىـ مف االحتبلؿ
أم صدامات قد تفرضيا العممية السياسية.
اإلسرائيمي في ٌ
ج .قرب البلجئيف الفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة مف مدنيـ التي ىجركا منيا ،مما
يعزز الشعكر باالنتماء إلى ىذه المدف كاألمؿ بالعكدة.
د .ىناؾ اختبلؼ في األكضاع القانكنية بيف البلجئيف الفمسطينييف ،فالبلجئكف في الخارج تسرم
عمييـ أنظمة الدكؿ التي يتكاجدكف فييا كقكانينيا كتختمؼ مف بمد آلخر ،في حيف يخضع
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البلجئكف الفمسطينيكف في الضفة الغربية كقطاع غزة لقانكف كاحد( .مكقع لجنة الدفاع عف
حقكؽ البلجئيف الفمسطينييف)
 .2.2.1.4اآلثار الناجمة عن عممية التيجير بعد حرب عام :1967
ىناؾ العديد مف اآلثار التي تتركيا تجربة اليجرة عمى الفرد بشكؿ عاـ ،تمثَمت بالنقاط التالية:
معرض لمتيديد ،كأف حقكقو اإلنسانية ميددة.
أ .فترة التيديد :في ىذه الفترة يدرؾ الفرد بأنو َ
ب .فترة قرار اليركب :يشعر الفرد في ىذه الفترة بالقمؽ الشديد عندما تصؿ األكضاع المحيطة
بو إلى درجة يصعب احتماليا ،عند ذلؾ يتخذ الفرد القرار باليركب.
ج .في أثناء اليركب :يترؾ الفرد في ىذه الفترة أىمو كممتمكاتو ،كقد يككف عرضة لمكثير مف
الصعاب في طريقة لمكاف المجكء.
د .الكصكؿ إلى بمد المجكء :يشعر عندىا الفرد بمشاعر ممزكجة بيف النجاة كالضعؼ ،كالشعكر
بالذنب كالغضب ،باإلضافة إلى نظرة المحيط الجديدة.
ق .تجربة مخيـ المجكء :يصاب عندىا الفرد بصدمة عند إدراكو لتغير كؿ ما يحيط بو ،كيترؾ
ىذا الكضع الجديد آثار ىامة عمى مختمؼ أكضاعو االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.
(مكقع أيسيسكك)

ك يرل الباحث ،أف ىذه اآلثار كاف كانت تنعكس عمى البلجئيف بشكؿ عاـ قد تأثر بيا البلجئكف
مر
الفمسطينيكف دكف استثناء ،فالبلجئ الفمسطيني ،كبفعؿ سياسات االحتبلؿ اإلسرائيمي القمعية ،قد َ
بالمراحؿ السابقة كافة ،كانتيى بتجربة المخيـ التي ال زاؿ يعاني منيا ،سكاء في مخيمات الداخؿ
الضفة الغربية كقطاع غزة أـ في الخارج في الدكؿ العربية.
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إال أف مخيمات الفمسطينييف سكاء كانت بالداخؿ أك في الدكؿ المجاكرة ،ش َكمت عبلمةن فارقةن في حياة
أبناء المخيمات مف حيث النشأة كالفكر كالصمكد عمى المستكل الكطني ،حيث ال زالت ىذه
المخيمات رافدان إلنجاب قادة الشعب الفمسطيني ،كرم انز ثكريان كتحديان قائمان لممحتؿ حتى يعكد أبناء
المخيمات إلى ديارىـ التي ىجركا منيا.
 .2.2.1.5آثار التيجير عمى الالجئين الفمسطينيين:
تركت عممية التيجير التي مكرست بحؽ المدنييف الفمسطينييف العديد مف اآلثار التي ما زالت ماثمة
حتى يكمنا ىذا ،التي تكمف فيما يمي:
و
تجمعات فمسطينيةن َ
ممزقةن كمتفرقةن جغرافيان.
أ .أكجدت
ب .أحدثت تغيرات كاضحة في نمط حياة البلجئيف ،كعممت عمى زعزعة الركابط االجتماعية،
آثار نفسيةن كانسانيةن متعددة ،إذ يشعر البلجئ كىك بعيد عف أىمو ككطنو بالغربة
كتركت ان
كبالكحدة ،كبعدـ القدرة عمى االندماج في المجتمع المضيؼ ،أك ممارسة الحياة الطبيعية فيو،
كذلؾ فقداف األمؿ بالعكدة إلى دياره ،أك حتى في رؤية أىمو الذيف بقكا في ديارىـ.
ج .األكضاع االقتصادية كالسياسية عمى البلجئيف الفمسطينييف كفقان لممناطؽ التي لجؤكا إلييا؛
أفقدت البلجئ كسائؿ كسبو كرزقو في بمده كأمكالو المنقكلة كغير المنقكلة ،كعادة ما يتأثر
البلجئكف في البمد المضيؼ بمشكمة البطالة ،إذ ييحظر عمييـ العمؿ في معظـ الكظائؼ،
كبالتالي فيـ يعانكف مف الفقر كارتفاع أعباء اإلعالة ،كما قد يرافؽ ذلؾ مف مشاكؿ التشرد
كسكء التغذية كغيرىا ،أصبح تكفير المسكف ،كالعمؿ ،كالغذاء القضية األساسية بالنسبة
لمبلجئيف ،فقد أشارت دراسة الدكتكر محمكد أبك الرب إلى أف  %78.6مف البلجئيف ،بشكؿ
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عاـ ،قد ك َجيكا معظـ إنفاقيـ عمى الحاجات األساسية  %78.8في الضفة الغربية
ك %87.5في قطاع غزة ،أما في المخيمات فقد ك َجو  %58.5معظـ نفقاتيـ تجاه الحاجات
األساسية %87.1 ،في الضفة الغربية ك  %85في قطاع غزة( .أبك الرب.(10:2005،
 .2.2.1.6نشأة مخيمات الالجئين الفمسطينيين وتطورىا:
كمركر بيزيمة  1967لمختمؼ سياسات االحتبلؿ
تعرض الشعب الفمسطيني منذ ىزيمة 1948
ان
ٌ
اإلسرائيمي ،مف قمع كتشريد كتشتيت .كاف نتيجة ذلؾ أف فقد الشعب الفمسطيني ممتمكاتو ،كأرضو،
كأمكالو ،كأصبح مشتتان في تجمعات كتشكيبلت عرفت بػ“ مخيمات البلجئيف" التي انتشرت داخؿ
فمسطيف كخارجيا ،كاجو البلجئكف الفمسطينيكف داخميا أكضاعان سياسية كاجتماعية كاقتصادية غاية
في البؤس كالمعاناة ،قسمت ىذه المخيمات إلى مجمكعتيف ،مجمكعة أقيمت بعد ىزيمة عاـ 1948
يسكنيا البلجئكف الفمسطينيكف الذيف يشردكا مف مدنيـ كقراىـ ،بمغ عددىا  56مخيمان ،أما المجمكعة
الثانية فتضـ المخيمات التي أنشئت بعد حرب عاـ  ،1967كيسكنيا النازحكف الذيف غادركا الضفة
الغربية كقطاع غزة بعد أف أصبحت تحت سيطرة االحتبلؿ اإلسرائيمي( .مكسى)9،1985،
أ .العوامل التي أدت إلى تمايز مجتمع الالجئين عن غيره:
أسيمت مجمكعة مف العكامؿ في تمايز مجتمع البلجئيف الفمسطينييف عف غيره ،مف بيف ىذه
العكامؿ:
 .1عكامؿ سياسية :فالظمـ السياسي المتمثؿ بالتيجير كالتشريد الذم يشعر البلجئيف بأنيـ دائمان
مستيدفكف مف أعدائيـ.
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 .2عكامؿ اقتصادية :فقد البلجئكف كؿ شيء ،فيـ يعانكف أزمات اقتصادية ،كارتفاع نسبة
البطالة كأزمة سكف ،فالمخيمات أكثر المناطؽ ازدحامان ،كتنعدـ فييا المرافؽ العامة.
 .3عكامؿ اجتماعية كصحية :فمجتمع البلجئيف الفمسطينييف مجتمع فتي ،فنسبة الذيف تزيد
أعمارىـ عف  65سنة قميمة تصؿ إلى  ،%2كما أف كفَيات األطفاؿ عالية جدان ،إذ تبمغ
نسبتيا  33لكؿ ألؼ( .ميعارم)72:2000،
كبذلؾ يرل الباحث أف المخيمات الفمسطينية في مختمؼ أماكف تكاجدىا ،ج َسدت معاناة البلجئيف
الذيف يىجركا مف ديارىـ كفقدكا ممتمكاتيـ ،كشكمت رم انز لمنضاؿ كالمقاكمة ،فقد احتضنت المخيمات
الثكرة الفمسطينية في الخارج ،كفي الداخؿ كاف المخيـ األرض الخصبة لتجديد الثكرة بانطبلؽ
االنتفاضة ،كأسيـ في استمرار قضية البلجئيف الشاىد الحي عمى سياسة االحتبلؿ اإلسرائيمي.
مرت مخيمات البلجئيف الفمسطينييف منذ نشأتيا بعدة
ب .مراحل تطور المخيمات الفمسطينيةَ :
مراحؿ عمرانية أثرت في الشكؿ الخارجي لممسكف ،كيمكف بياف ىذه المراحؿ كاآلتي:
المرحمة األكلى "الخيمة" :تمثمت بنصب الخياـ في المناطؽ التي ق َدمتيا الدكؿ المضيفة ،أك التي
اشترتيا أك استأجرتيا ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف (األكنركا) ،كقد قامت األكنركا كالجمعيات
الخيرية كالصميب األحمر بتكزيع الخياـ عمى البلجئيف الفمسطينييف في المخيمات التي استقركا بيا
بعد عاـ  1948نتيجة لما تعرضكا لو مف تيجير كتشريد عمى يد االحتبلؿ اإلسرائيمي .كقد يعرؼ
شكبلف لمخيمة في ذلؾ الكقت ،ىما الشكؿ المخركطي ،كالشكؿ المستطيؿ الذم يتَسع ألكثر مف
أسرة ،كاستمر ىذا النمط حتى منتصؼ الخمسينيات( .زعنكف(170:1998،
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المرحمة الثانية "بيكت األكنركا" :كمع استمرار الزيادة السكانية لمبلجئيف داخؿ المخيمات اختفت
الخياـ ،كحمَت مكانيا األبنية مف طابؽ كاحد كسقؼ مف الزينكك ،فقد قامت ككالة غكث ك تشغيؿ
البلجئيف الفمسطينييف في النصؼ الثاني مف الخمسينيات ببناء مساكف لمبلجئيف الفمسطينييف داخؿ
المخيمات يع ًرفىت بػ"غرؼ األكنركا " ،كقد ارتبط تكزيع ىذه الغرؼ بشكؿ أساسي حسب عدد أفراد
العائمة كما يمي:
أ .األسرة التي يبمغ عددىا أقؿ مف  5أشخاص يمنحكف غرفة تبمغ مساحتيا 9ـ.
ب .األسرة التي يبمغ عددىا مف  7-6أشخاص يمنحكف غرفة أكبر تبمغ مساحتيا 12ـ.
ج .األسرة التي يزيد عدد أفرادىا عف  8أشخاص ،تقكـ األكنركا ببناء غرفتيف صغيرتيف ليا ،أم
ما مساحتو 18ـ لمغرفتيف المتبلصقتيف ،أقيمت ىذه الغرؼ بشكؿ مؤقت عمى أمؿ أف تي ىح َؿ
قضية البلجئيف الفمسطينييف بما يسمح ليـ بالعكدة .ليذا فعممية البناء لـ تسمح بإمكانية بناء
طكابؽ أخرل فكؽ ىذه الغرؼ المتيالكة ،كما أضيؼ في ىذه المرحمة غرؼ جديدة تستخدـ
كمطبخ ،كحماـ يب ىنيت مف مكاد خشبية ،كالزينكك ،كالصفيح( .أبك تماـ(133:2003،
مف ىنا ،يرل الباحث أف ىذه الخطكة كىي استبداؿ الخياـ بالبناء الثابت ساىـ في تحسيف األكضاع
السكنية كالمعيشية لمبلجئيف الفمسطينييف داخؿ المخيمات ،دكف المساس بقضية البلجئيف الفمسطينييف
كال بحقيـ في العكدة لديارىـ .فالمخيمات الفمسطينية سكاء بقيت فييا الخياـ أـ استبدلت بالبناء الثابت
فإنو لـ يغير ذلؾ في كاقع مشكمة البلجئيف شيئان ،كال يتعدل ذلؾ التحكيؿ ككنو تحسينان لظركؼ
البلجئيف داخؿ ىذه المخيمات.
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المرحمة الثالثة " إضافة غرؼ جديدة إلى جانب الغرؼ القديمة :فقد بدأ البلجئكف في المخيمات،
كمنذ السبعينيات ،بالتكسع األفقي ،كاإلضافة عمى األبنية القائمة ،كذلؾ مف خبلؿ إضافة مرافؽ
صحية ،أك غرؼ لمكحدات السكانية كقد كاف الدافع كراء ىذا التكسع الزيادة في عدد األفراد التي
جراء فتح
تتككف منيا األسرة الكاحدة داخؿ المخيمات ،كالتطكر االقتصادم النسبي الذم أصابيـ ٌ
سكؽ العمؿ اإلسرائيمية أماـ عماؿ المخيمات ،ككانت الغرؼ الجديدة المضافة أكثر متانة كمبنية
عمى أسس أفضؿ مف غرؼ األكنركا التي بدأت باالنييار التدريجي ،كما أنيا يبنًىيت مف الطكب،
كتجاكزت مساحتييا المساحةى القديمة لغرؼ األكنركا( .زعنكف(170:1998،
المرحمة الرابعة "اليدـ كالبناء :مع الزيادة المتكاصمة لمسكاف داخؿ المخيمات بدأت ىذه المرحمة عمى
شكؿ تكسع عمكدم ،خاصة بعد أف امتد البناء عمى حساب الطرؽ داخؿ المخيمات ،إلى جانب
إضافة طكابؽ أخرل عمى أسطح المنازؿ المقامة ،مع العمـ أف األكنركا لـ تسمح في ىذه المرحمة
بالبناء ألكثر مف طابقيف ،إذ بدأت ىذه المرحمة منذ منتصؼ الثمانينيات مف خبلؿ قياـ سكاف
المخيمات بإزالة غرؼ األكنركا القديمة التي أصبحت معرضة لبلنييار ،كغير قادرة عمى استيعاب
األعداد الجديدة مف المكاليد ،كقد شممت عممية اليدـ غرؼ األكنركا مف جية ،كاإلبقاء عمى الغرؼ
اإلضافية مف جية ثانية ،كبناء غرؼ جديدة أكسع بجانبيا ،كالصعكد بشكؿ عمكدم لبناء طابؽ و
ثاف
كثالث ،في ىذه المرحمة استيبدؿ اإلسمنت المسمح بسقؼ مف الزنؾ ،كتـ إمداد شبكات المجارم بدؿ
الحفر االمتصاصية( .أبك تماـ. (133:2003،
مر بيا الالجئون الفمسطينيون داخل المخيمات:
ج .المراحل التي َّ
 .1مرحمة العزلة:
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عانى البلجئكف الفمسطينيكف داخؿ مخيمات المجكء حالة مف العزلة ،بسبب االختبلفات الثقافية
كاالجتماعية بيف البلجئيف كمحيطيـ الخارجي ،فقد ين ًظ ىر إلييـ كياربيف كبائعيف لؤلرض ،كمسؤكليف
عف ترؾ مدنيـ كقراىـ .كقد اتُّ ًي ىـ البلجئكف الفمسطينيكف بذلؾ دكف الكقكؼ عمى األسباب كالدكافع
الحقيقية التي أكصمتيـ ليذا المصير .كقد زاد مف مشاعر عزلتيـ ،ألنيـ أصبحكا ال يممككف شيئان،
كفقدكا مصدر دخميـ كممتمكاتيـ كأرضيـ التي كانت تعد مف أىـ المقاييس لمحكـ عمى المكانة
االجتماعية كاالقتصادية في مجتمعاتيـ السابقة( .حسيف.) 1998:52،
 .2مف انتفاضة المخيمات إلى انتفاضة عاـ :1987
يعد المخيـ نكاة لمعمؿ النضالي ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،فقد ميَدت األكضاع السياسية كاالقتصادية
التي شيدتيا المخيمات إلى تفجير انتفاضة الحجارة عاـ  1987التي انطمقت مف مخيـ جباليا بعد
استشياد ستة عماؿ مف قطاع غزة داخؿ فمسطيف المحتمة ،أسيمت ردة فعؿ قكية اتجاه سياسات
االحتبلؿ اليادفة لمقضاء عمى الكجكد الفمسطيني داخؿ المخيمات ،فقد سيطرت التنظيمات بمختمؼ
ككادرىا كلجانيا التنظيمية كاالجتماعية كالرياضية كالثقافية عمى شتى نكاحي الحياة داخؿ المخيمات
ثانيا:
الفمسطينية ،إذ اضطمعت ىذه التنظيمات بميمتيف رئيستيف :أكالن :تنظيـ الحياة داخؿ المخيـ .ن
التصدم لبلحتبلؿ اإلسرائيمي( .حسيف) 1998:53،
 .3إىماؿ المخيمات كتراجع الفعؿ:
مع بداية عاـ  1994كما صاحبيا مف تحكالت في الساحة الفمسطينية ،أصبح ينظر إلى مخيمات
البلجئيف عمى أنيا مصدر لمخبلفات االجتماعية ،كلـ تعد المكانة االجتماعية لبلجئ تي ىح َدد بعدد
المرات التي دخؿ بيا السجف ،أك تعرض فييا إلصابة ،أك استشياد أحد أفراد أسرتو ،بؿ تـ اعتماد
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متغير جديد تقاس عمى أساسو ىذه المكانة ،كالدرجة الكظيفية في مؤسسات السمطة الفمسطينية التي
تبنى عمى المكقع التنظيمي كالشيادة األكاديمية ،كمدل االقتراب مف مراكز النفكذ كفي ىذه المرحمة
انخفضت معدالت التعميـ ،كانتشرت البطالة كالفقر ،كأخذ المتعممكف بالبحث عف مكاف ليـ خارج
حدكد المخيـ يتناسب كمركزىـ العممي في المقابؿ ظيرت ،في ىذه المرحمة لجاف كمؤسسات لمدفاع
عف البلجئيف داخؿ المخيمات ،كمجنة الدفاع عف حقكؽ البلجئيف كغيرىا ،كمع انتفاضة األقصى
عاـ  2000ش َكؿ المخيـ الدعامة األساسية الستمرارىا ،كبدأ الميؿ نحك العمؿ الفدائي ،فيما تراجع
العمؿ الشعبي في أدنى مستكل لو( .مكقع فمسطيني)
 .2.2.1.7الفئات التي ينقسم إلييا الالجئون الفمسطينيون:
ينقسم الالجئون الفمسطينيون إلى خمس فئات رئيسية ،ىي:
الفئة األولى :تضـ البلجئيف الذيف ىجركا عاـ  ،1948كتنقسـ إلى قسميف ىما:
أ .البلجئكف الذيف يتمقكف المساعدات الدكلية مف قبؿ ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف
(األكنركا) ،أك الذيف يعرفكف بالبلجئيف المسجميف" ،إذ قيدر عددىـ في نياية  2014بنحك
خمسة مميكف الجئ.
ب .البلجئكف الذيف ال يتمقكف المساعدات الدكلية مف قبؿ ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف
الفمسطينييف األكنركا ،أك الذيف يعرفكف بالبلجئيف غير المسجميف ،إذ قيدر عددىـ في نياية
عاـ  2014بنحك مميكف كنصؼ المميكف الجئ( .مكقع بديؿ -المركز الفمسطيني لمصادر
حقكؽ المكاطنة كالبلجئيف)
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كيمكف اإلشارة ىنا إلى أف ىناؾ عددان مف البلجئيف الفمسطينييف منذ عاـ  ،1948ال يتمقكف
مساعدات مف قبؿ األكنركا ،كذلؾ إما لككنيـ غير مسجميف في سجبلتيا ،أك أف بعضيـ لـ يسجؿ
نفسو في سجبلتيا ،أك ككف بعض البلجئيف يقيمكف خارج نطاؽ عمميات األكنركا ،كالبلجئيف
المقيميف في دكؿ الخميج ،إضافة لذلؾ ،فإنو ليس كؿ مف تـ تسجيمو كاف مف ضمف الفئات التي
تستحؽ خدمات األكنركا ،فقد ح َددت األكنركا البلجئيف الفمسطينييف الذيف يستحقكف تمقي خدماتيا كفقان
لمتعريؼ الذم اعتمدتو األكنركا لمبلجئ الفمسطيني ،إنو :الشخص الذم كاف يقيـ في فمسطيف خبلؿ
الفترة مف  1حزيراف  1946حتى  15أيار  ،1948كالذم فقد بيتو كمكرد رزقو نتيجة حرب 1948
بناء عمى ذلؾ ،فإف البلجئيف الفمسطينييف الذيف يحؽ ليـ تمقي الخدمات مف األكنركا ىـ الذيف
ن
ينطبؽ عمييـ التعريؼ أعبله إضافة إلى أبنائيـ( .المكقع الرسمية لككالة الغكث)
الفئة الثانية :تضـ البلجئيف الفمسطينييف الذيف يىجركا مف ديارىـ لممرة األكلى عاـ  ،1967كيعرفكف
بالنازحيف ،إذ قيدر عددىـ نياية عاـ  2013بنحك مميكف الجئ.
الفئة الثالثة :تشمؿ البلجئيف الفمسطينييف غير الجئي عاـ  ،1948أك نازحي  ،1967كيتكاجدكف
خارج األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1967كغير راغبيف أك قادريف عمى العكدة ،كذلؾ بفعؿ
إلغاء لـ شمؿ العائبلت ،أك لخكفيـ مف العكدة.
الفئة الرابعة :ىـ الميجركف الداخميكف ممف بقكا في المناطؽ المحتمة عاـ  ،1948كلـ يسمح ليـ
بالعكدة إلى ديارىـ بعد انتياء الحرب كقيدر عددىـ نياية عاـ  2008ب  335.204الجئ.
الفئة الخامسة :ىـ الميجركف داخؿ المناطؽ المحتمة عاـ  ،1967كقيدر عددىـ حتى نياية عاـ
 2008ب  119.750الجئ( .المكقع الرسمي لككالة الغكث)
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كحسب األرقاـ الكاردة في الخريطة فإف عدد البلجئيف المسجميف اإلجمالي لدييا يبمغ 524282712
الجئ في األقاليـ الخمسة التي تعمؿ فييا األكنركا.
الشكؿ رقـ ( )2-2يكضح :خريطة تعرض عدد البلجئيف.

المصدر)http://www.unrwa.org/where-we-work( :
 .2.2.2مخيمات الالجئين في قطاع غزة:
 .2.2.2.1لمحة تاريخية وجغرافية عن مخيمات الالجئين في قطاع غزة
غزة مف أقدـ مدف العالـ ،أسسيا العرب الكنعانيكف قرابة األلؼ الثالثة قبؿ الميبلد ،كسمكىا غزة ،ثـ
أطمؽ عمييا العرب غزة ىاشـ نسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ جد الرسكؿ محمد "صمى اهلل عميو كسمـ"
الذم يد ًفف بيا في المسجد الذم يحمؿ اسمو.
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ضمف المنطقة العربية في عاـ  ،1948ىذا
ككفؽ قرار التقسيـ األممي عاـ  ،1947غزة كانت ٌ
اإلقميـ أصبح تحت سيطرة مصر كفؽ اتفاقية اليدنة العربية اإلسرائيمية التي يعرفت باتفاقية "ركدس"،
عاـ  1949كقد أطمؽ المصريكف عميو اسـ "قطاع غزة" بعد أف أصبح تحت سيادتيـ.
مدينة غزة عاصمة لمركز المكاء الذم يحمؿ اسميا "لكاء غزة" الذم يحده مف الغرب البحر المتكسط،
كمف الشرؽ لكاء الخميؿ كقضاء بئر السبع ،كمف الشماؿ لكاء الرممة ،كمف الجنكب شبو جزيرة سيناء،
ككاف لكاء غزة يضـ قبؿ اليزيمة ثبلث مدف ىي :غزة ،المجدؿ ،خاف يكنس ك 54قرية ،كقد اغتصب
يبؽ مف لكاء غزة إال شريط ساحمي
الصياينة مدينة المجدؿ ،ك 45قرية إثر ىزيمة  ،1948كلـ ى
ضيؽ طكلو  40كـ كعرضو يتراكح بيف  12-7كـ ،كتبمغ مساحة قطاع غزة 365كـ ،2كقد تدفَؽ
إليو مئات اآلالؼ مف البلجئيف الفمسطينييف بعد ىزيمة  ،1948كتعد الكثافة السكانية فيو كاحدة مف
أعمى المعدالت في العالـ ،حيث يشكؿ البلجئكف النسبة العظمى مف سكانو.
احتي َؿ قطاع غزة عاـ  ،1967مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي كبقي كذلؾ حتى عاـ  ،1994حيث
أصبح تحت سيادة السمطة الفمسطينية ،فأطمقت السمطة عمى قطاع غزة اسـ محافظات فمسطيف
الجنكبية أم "محافظات غزة" التي تضـ محافظة غزة ،كىي أكبر محافظات الجنكب كمركزىا
السياسي كاالقتصادم ،كمحافظة خاف يكنس ،كمحافظة رفح ،كمحافظة شماؿ غزة ،كمحافظة كسط
غزة( .الصكراني) 2011:8-1،
 .2.2.2.2نشأة مخيمات قطاع غزة وتطورىا:
عمى إثر ىزيمة عاـ  ،1948استقبؿ قطاع غزة ما يقارب مف  250 – 200ألؼ فمسطيني مف
كىجركا مف أراضييـ األصمية إلى قطاع غزة ،لينضمكا إلى جانب السكاف األصمييف
الذيف يشردكا ي
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البالغ عددىـ آنذاؾ حكالي  80ألؼ نسمة ،كاستقبؿ قطاع غزة جزءان كبي ار مف النازحيف "البلجئيف"
الذم تكزعكا في مختمؼ مدف كقرل القطاع ،في المساجد كالمدارس كالكنائس ،أك لدل المعارؼ
كاألقارب ،كفي ثكنات سابقة لمجيش البريطاني في البريج ،كحتى في األرض الفضاء الع ارء ،ثـ
أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القرار  194بتاريخ  11كانكف األكؿ  ،1948بناء عمى تقرير
ينص في الفقرة  11منو عمى السماح لمبلجئيف في العكدة أك التعكيض،
كسيط األمـ المتحدة كالذم ُّ
صت الفقرة عمى " تقرير كجكب السماح بالعكدة ،في أقرب كقت ممكف لمبلجئيف الراغبيف في
حيث ن َ
العكدة إلى ديارىـ كالعيش بسبلـ مع جيرانيـ ،ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركف
عدـ العكدة إلى ديارىـ ،كعف كؿ مفقكد أك مصاب كفقان لمبادئ القانكف الدكلي كاإلنصاؼ ،عمى أف
يعكض عف ذلؾ الفقداف أك الضرر مف قبؿ الحككمات أك السمطات المسؤكلة ،كتصدر تعميماتيا إلى
َ
لجنة التكفيؽ بتسييؿ إعادة البلجئيف كتكطينيـ مف جديد ،كاعادة تأىيميـ االقتصادم كاالجتماعي،
ككذلؾ دفع التعكيضات كالبقاء عمى االتصاؿ الكثيؽ بمدير إغاثة األمـ المتحدة لمبلجئيف
الفمسطينييف ،كمف خبللو بالييئات كالككاالت المختصة المناسبة في منظمة األمـ المتحدة" .كمف
ً
كع ًق ىد
أجؿ تنفيذ قرار  ،194أينش ىئت لجنة المصالحة التي ترأسيا الككنت برنادكت في عاـ  ،1948ي
مؤتمر لكزاف لؤلطراؼ المتنازعة في عاـ  ،1949حيث ظيرت عدـ إمكانية إيجاد حؿ سياسي سريع
لمشكمة البلجئيف ،فعممت جمعية األصدقاء األمريكية (الككيكرز) عمى إنشاء المخيمات في مناطؽ
تكاجدىا اآلف ،كقد قامت الجمعية المذككرة بتكزيع الخياـ عمى البلجئيف ،كاإلشراؼ عمييـ في
المخيمات التي أنشأتيا حتى تشكيؿ ككالة غكث ك تشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف الدكلية األكنركا.
(سعيد)30:1997،

46

أكجدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في
الشرؽ األدنى "األكنركا" بالقرار  302في  8تشريف األكؿ  1949كباشرت األكنركا عممياتيا في أيار
عاـ ( .1950مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني ،أكضاع البلجئيف الفمسطينييف)
ا عتمدت األكنركا في عمميا عمى تعريؼ البلجئ الفمسطيني لتحديد عمميا في مناطؽ عممياتيا في
المناطؽ المضيفة ،بأنو "كؿ شخص كاف مسكنو العادم في فمسطيف لعاميف سبقا صراع 1948
كالذم بنتيجتو خسر منزلو ككسائؿ عيشو ،كلجأ في عاـ  1948إلى كاحد مف البمداف التي تقدـ
األكنركا فييا خدماتيا ،شريطة أف يككف مسجبلن في مناطؽ عممياتيا" .ىذا المفيكـ الذم تبَنتو
األكنركا في تعريؼ البلجئيف الفمسطينييف كاف ييدؼ باألساس لتسييؿ تطبيؽ برامج اإلغاثة كالصحة
كالتعميـ لمبلجئيف الفمسطينييف في مناطؽ سكناىـ في المخيمات كخارجيا ،إال أف المجيكد األكبر
الذم قامت بو األكنركا إثر استبلميا لمياميا في عاـ  1950تمثَؿ بتجميع البلجئيف الفمسطينييف
المنتشريف في القرل كالمغاكر كالمساجد كالمدارس كالكيكؼ في "مخيمات البلجئيف" أك "معسكرات
البلجئيف ،ىذا إضافةن إلى اإلشراؼ كتنظيـ ما ىك قائـ مف تجمعات البلجئيف كالتي استممتيا مف
ىيئات كجمعيات اإلغاثة الدكلية كمجاف الصميب األحمر الدكلي في مطمع الخمسينات مف القرف
الماضي في مناطؽ عممياتيا الخمس ،كبذلؾ أصبحت األكنركا مشرفة عمى  63مخيمان لمبلجئيف
الفمسطينييف في الداخؿ كالخارج ،كالتي اعتيًرؼ بيا كمخيمات رسمية ،تشرؼ عمييا األكنركا كتيقيـ
مؤسساتيا فييا كتقدـ الخدمات لسكانيا ،كقد تقمَص عددىا في الكقت الحالي إلى  59مخيمان رسميان
معترفان بيا ،كيكجد في قطاع غزة عدد ثمانية مف المخيمات لمبلجئيف الفمسطينييف منتشرة مف جنكبو
حتى أقصى شمالو( .السيمي)236-214 :2000 ،
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 .2.2.2.3التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين في قطاع غزة:
يتفرد قطاع غزة بيف مناطؽ عمميات األكنركا الخمس بأف أغمبية سكانو مف البلجئيف الذيف يتكزع
أكثر مف نصفيـ في ثمانية مخيمات .ككاف معظـ الفمسطينييف الذيف ىجركا إليو مف مدنيـ كقراىـ
بسبب عمميات القتؿ كالبطش اإلسرائيمي نتيجة لمحرب العربية اإلسرائيمية عاـ  1948مف يافا ،كمدف
كقرل جنكبي يافا ،كمف منطقة بئر السبع بالنقب ككصؿ حكالي  200000الجئ إلى غزة التي كاف
يقطنيا آنذاؾ  80000نسمة فقط( .دائرة شؤكف البلجئيف(2010،
ككاف ىذا الطكفاف عبئان ثقيبلن عمى ىذا الشريط الساحمي الضيؽ الذم تبمغ مساحتو  360كـ مربع
فقط كأكثر مف ثبلثة أرباع التعداد الحالي المقدر عاـ  2010بنحك  1.4مميكف نسمة مف البلجئيف
المسجميف الذيف يمثمكف  % 22.24مف إجمالي الجئي فمسطيف المسجميف لدل األكنركا كما في
الجدكؿ رقـ ()2-1
جدول رقم ( )2-1يوضح :توزيع مخيمات الالجئين في قطاع غزة وتاريخ إنشائيا وعدد سكانيا
وحجم مساحتيا حسب سجالت األونروا
اسم المخيم

المحافظة التي يقع فييا المخيم

عدد سكانو المسجمين

تاريخ اإلنشاء

مساحتو بالدونم

جباليا

شمال غزة

82،009

1949

747

الشاطئ

غزة

107،590

1948

1،448

البريج

الوسطى

31،360

1949

478

المغازي

الوسطى

23،981

1949

548

النصيرات

الوسطى

62،117

1948

589

دير البمح

الوسطى

20،753

1949

132

خان يونس

خان يونس

68،324

1949

564

رفح

رفح

98،872

1949

1،364

المصدر( :دائرة اإلغاثة كالخدمات االجتماعية ،قسـ التسجيبلت ،مكتب غزة اإلقميمي)2015،
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 .2.2.2.4تعريف المخيم:
لـ تعرؼ فمسطيف كدكؿ الجكار مفيكـ مخيـ إال بعد ىزيمة عاـ  ،1948تمؾ الحرب التي قتمت
كشردت الكثير مف أبناء الشعب الفمسطيني ،سكاء إلى داخؿ مدف كقرل فمسطيف أك إلى دكؿ الجكار.
ىذه الحرب التي نتج عنيا ظاىرة المخيمات إليجاد المأكل كالمسكف كبعض الخدمات لتسيير حياة
ىؤالء البلجئيف مف أبناء الشعب الفمسطيني كحسب أماكف تكاجدىـ.
كأنشئت-كما أسمفنا-لذلؾ الغرض ما يع ًرؼ الحقان بككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ،حيث
عممت عمى إنشاء المساكف كبعض المرافؽ األساسية لمبلجئيف الفمسطينييف ،كعرفت تمؾ التجمعات
السكانية باسـ المخيمات.
كفقا لتعريؼ األكنركا ،فإف المخيـ ىك "عبارة عف قطعة مف األرض تـ كضعيا تحت تصرؼ األكنركا
مف قبؿ الحككمة المضيفة أك السمطة القائمة بيدؼ إسكاف البلجئيف الفمسطينييف كبناء المنشآت
لبلعتناء بحاجاتيـ ،أما المناطؽ التي لـ يتـ تخصيصيا لتمؾ الغاية فبل تعتبر مخيمات كمع ذلؾ،
و
اكز تكزيع خارج المخيمات حيث يكجد تكاجد كبير لمبلجئيف
فإف لؤلكنركا مدارسان
كعيادات صحيةن كمر ى
الفمسطينييف.
إف قطع األراضي التي أي ً
اض حككمية أك أنيا في معظـ الحاالت أر و
نش ىئت المخيمات فكقيا ىي أر و
اض
استأجرتيا الحككمة المضيفة مف أصحابيا األصمييف ،كىذا يعني أف البلجئيف في المخيمات ال
"يممككف" األرض التي بني عمييا مسكنيـ ،إال أف لدييـ حؽ "االنتفاع" باألرض لمغايات السكنية.
(الطكيؿ)65:1996،
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 .2.2.2.5تطور عدد سكان مخيمات قطاع غزة:
كما أسمفنا كحسب جميع المصادر ذات العبلقة ،أنو عشية اليزيمة عاـ  ،1948لـ تكف أم
إحصاءات رسمية ألعداد المياجريف بؿ ىنالؾ العديد مف التقديرات كما أسمفنا سابقان ،لذا سنعتمد
التقديرات الفمسطينية ،كالباحث يميؿ لمرقـ الفمسطيني كالعربي بشكؿ عاـ ،لؤلسباب التالية:
 .1ىـ أصحاب المصمحة المباشرة بالرقـ الحقيقي لما يترتب عميو مف استحقاقات.
 .2اإلحصاءات األجنبية سكاء البريطانية أك األمـ المتحدة أك المحتؿ الغازم ،ىؤالء جميعيـ
معنييف بتقميؿ الرقـ كثي انر ،لما يترتب عمى الرقـ مف استحقاقات سياسية كمالية كغيرىا.
 .3األمر األكثر داللةن ىك أف تحميؿ األرقاـ الكاردة في التقديرات الفمسطينية لمدة 65عاـ ،تتفؽ
كنسبة النمك الحقيقية لمبلجئيف الفمسطينييف التي ييصدرىا الجياز المركزم لئلحصاء
الفمسطيني ،كالتي يبنًىيت عمى إحصاءات فعمية يقكـ بيا الجياز كىي تقريبان  %5.3سنكيان.
أما فيما يتعمؽ بتعداد البلجئيف الذم يصدره الجياز فيك مستند إلى أرقاـ ككالة غكث ك
تشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ،كما أف الجياز كاألكنركا ال يقكماف بعممية إحصاء لمشعب
الفمسطيني خارج فمسطيف باستثناء مناطؽ عمميات األكنركا كداخؿ األراضي المحتمة عاـ
 1948الذم يفكؽ  %50مف مجمكع الشعب ،كمضى عمى ىزيمة عاـ  ،1948ما يقرب
مف  67عامان ،حيث تضاعؼ عدد الشعب الفمسطيني كتضاعؼ  8.5مرة ،حيث بمغ تعداده
عاـ  1948حكالي  123702000نسمة ،أما اآلف بتاريخ  01كانكف الثاني عاـ  2013فمقد
بمغ حكالي  1126002000نسمة حسب اإلحصاءات الرسمية( .مكقع األكنركا الرسمي)
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 .2.2.2.6األوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة بعد اليزيمة :1948
عبر استقراء نتائج اليزيمة عاـ  ،1948يمكف التعرؼ بكضكح عمى األكضاع االقتصادية ك
االجتماعية في قطاع غزة ضمف األكضاع الطارئة الجديدة" ،لقد ترافؽ كجكد "مجتمع البلجئيف" مع
انييار شبو كامؿ لمقاعدة االقتصادية التي كاف يقكـ عمييا المجتمع في مرحمة ما قبؿ عاـ ،1948
كيمكف تمخيص أبرز مبلمح "المجتمع الجديد":
تعرض قطاع غزة لتغير بنيكم عمى الصعيديف االجتماعي كالسكاني ،فقد ازداد سكانو بما يقرب
.1
ُّ
مف 300ألؼ خبلؿ عاـ كاحد ،كمعظـ ىؤالء الجئكف كمكاطنكف منحدركف مف أصكؿ ريفية
جدا.
فقيرة ن
كبير مف مكارده االقتصادية التي تمثمت فيما يمي( :عمرك15-:1996،
 .2فقد قطاع غزة جزنءا نا
)13
أ %67 .مف أراضيو ضمف قضاء غزة.
ب .ا نتشرت البطالة في صفكؼ العماؿ مف أبناء قطاع غزة الذيف عممكا في السابؽ في
معسكرات قكات االنتداب ،أك في األسكاؽ الفمسطينية المختمفة.
كبير مف أعماليـ.
ج .فقد العدد الكبير مف المقاكليف كالتجار جزنءا نا
د .فقد حكالي  %80مف مبلؾ األراضي كالمزارعيف ممكياتيـ داخؿ فمسطيف.
 .3إف المتغيرات الجديدة أدت إلى "انييار األساس المادم لممجتمع الفمسطيني في قطاع غزة الذم
أدل إلى تف ُّسخ العبلقات االجتماعية التقميدية فيو ،خاصة بيف البلجئيف الذيف فرضت عمييـ
الظركؼ الجديدة كممارسة سمككيات لـ تستكعبيا المفاىيـ كالقيـ كالعادات القديمة مثؿ اضطرار
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المرأة لمعمؿ كاالستقبلؿ النسبي لؤلبناء ،كالبطالة ،كالعمؿ في ميف جديدة ،كقد أسيـ كؿ ذلؾ
في السنكات األكلى فقط إلى خمؽ حالة مف االغتراب فالكضع البائس في المخيـ كلَد انسحاقنا
ثقيبلن ماديان كمعنكيان ،مثؿ الكقكؼ في طكابير الستبلـ اإلعانة كتفشي األمراض كالشعكر
بالدكنية ،كقد َ
عزز مف بؤس ىذا الكاقع ضعؼ كخراب األكضاع االقتصادية في القطاع ،فتكلَد
شعكر باالغتراب الجماعي لدل البلجئيف الذيف لـ يكف الخبلص بالنسبة ليـ يعني تحسيف
األكضاع الحياتية بؿ التخمص مف عمَة ىذا الكجكد الجديد ،لذلؾ رفضكا – كمعيـ جماىير
المكاطنيف الفقراء – بإصرار كؿ مشاريع اإلسكاف كالتكطيف حفاظنا عمى ىكيتيـ الكطنية
الفمسطينية.
تعرض لو قطاع غزة بعد عاـ  1948عمى الصعيد
 .4مف المبلحظ أيضان أف التغير البنيكم الذم َ
االجتماعي لـ يؤد إلى تغير مممكس في الكعي االجتماعي االعتيادم لمجماىير الفقيرة في
عبلقتيا بطبقة "األفندية" خاصة كأف رمكز ىذه الطبقة استطاعكا تككيف عبلقات جديدة مع عدد
مف المخاتير كمشايخ البد ك مف البلجئيف كالمكاطنيف عمى حد سكاء الذيف كانت تربطيـ بيؤالء
عبلقات تاريخية قديمة قامت عمى المصالح المشتركة بيف الفريقيف ،ككاف غياب الكعي
الطميعي ،أك القكل السياسية الكطنية الفاعمة في ىذه المرحمة سببان مف أسباب تكريس ىذه
الم َبلؾ
العبلقة ،كقبؿ كؿ شيء فإف النظاـ السياسي الجديد ق َدـ ليذه الطبقة مف كبار ي
صبلحيات كأكضاع سياسية كاجتماعية مميزة.
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ىذه الصكرة يعززىا تقرير ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف التي تأسست
بقرار مف األمـ المتحدة في كانكف أكؿ عاـ  1949كبدأت عمميا الفعمي في حزيراف عاـ  1950فقد:
أشار التقرير إلى أف:
أ.

 %20مف البلجئيف قادر عمى إعالة نفسو.

ب %50 .معدمان عمى اإلطبلؽ.
ج %30 .بحاجة جزئية لممعكنة.
أم أف ما يقرب مف  170ألفان مف تعداد السكاف في قطاع غزة مكاطنيف كالجئيف ،كانكا يعيشكف في
ىذه المرحمة ضمف أكضاع اجتماعية بالغة البؤس( .عمرك)15-13:1996،
 .2.2.2.7الواقع الصحي والصحة النفسية:
نتيجة سنكات مف التدىكر اإلجتماعي –اإلقتصادم كاإلغبلؽ المتتالي لقطاع غزة ،أصبح قطاع
الصحة في قطاع غزة يفتقر إلى البنية التحتية المادية كفرص التدريب الكافية ،كبالتالي فالمرافؽ
تعمؿ فكؽ طاقتيا ،ككثي انر ما تتعطؿ الخدمة بسبب انقطاع التيار الكيربائي ،كىذه التحديات تزيد مف
المخاطر التي تيدد صحة السكاف الذيف يتعرضكف إلى أخطار متزايدة ،كيكجد في قطاع غزة 30
مستشفى ،منيا  13مستشفى حككميان ،ك 17مستشفى غير حككمي ،كىذا المستشفيات جميعيا تقدـ
الخدمات الصحية إلى جانب العديد مف المراكز الصحية إلى جميع سكاف قطاع غزة ،أما مخيمات
قطاع غزة فيكجد فييا مراكز صحية حككمية كأخرل تابعة لككالة غكث ك تشغيؿ البلجئيف
الفمسطينييف بحيث يحتكم كؿ مخيـ عمى مركز حككمي كآخر لمككالة ،باستثناء محافظة خانيكنس
يكجد فييا ثبلث مراكز تابعة لمككالة ،إلى جانب  22مرك انز لتقديـ خدمات الرعاية الصحية لمغالبية
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العظمى مف البلجئيف الفمسطينييف في غزة ،كالبالغ عددىـ  1.263.000الجئ كما تقكـ بتقديـ
خدمات العيادات كالفحكص المخبرية ،إلى جانب خدمات صحة األمكمة كتنظيـ األسرة المصممة
حسب االحتياجات الشخصية في جميع المراكز الصحية ،كتتكفر خدمات التصكير باألشعة في ستة
مراكز كخدمات طب األسناف في  15مرك انز كأف لمصدمة النفسية كالفقر كالتدىكر البيئي تأثي ارت
سمبية عمى الصحة الجسدية كالنفسية لمسكاف في قطاع غزة ،إذ أصبح العديدكف بمف فييـ األطفاؿ
يعانكف مف القمؽ كالضائقة النفسية كاالكتئاب( .تاكنبرغ)54:2003،
 .2.2.2.8األوضاع البيئية واألمن الغذائي:
ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ فصؿ األكضاع االقتصادية كالكثافة السكانية اليائمة في قطاع غزة عف
األحكاؿ البيئية كاألمف الغذائي ،فما مف شؾ أف الكثافة السكانية مف أكبر التحديات البيئية ،كمما
يزيد األمر تعقيدان عدـ كجكد إمكانات لمكاجية متطمباتيا ،كمما يترتب عمى ىذه الكثافة مف
االستيبلؾ الكبير لممياه الذم بدكره يؤدم إلى زيادة مياه الصرؼ الصحي ،كالنفايات المختمفة التي
تعكد بالضرر عمى البيئة كقد حذر خبراء البيئة كالمياه كمؤسسات المجتمع المدني منذ أكثر مف
عشرة سنكات مف تداعيات كمخاطر كتدىكر كتفاقـ األكضاع البيئية كالصحية في قطاع غزة بسبب
الحالة السيئة التي آلت إلييا األكضاع المائية الحرجة( .مكقع األكنركا الرسمي)
أف عدـ القدرة عمى السيطرة عمى األضرار البيئية كالصحية الناجمة عف تدفؽ مياه المجارم غير
المعا لجة كتراكـ آالؼ األطناف مف النفايات الصمبة في الشكارع أدت إلى تفاقـ الكارثة عمى سبيؿ
المثاؿ %95 :مف المياه في غزة ال تصمح لبلستخداـ اآلدمي ،كأخذت تتفاقـ كتزداد حدتيا سنة بعد
سنة ،كرغـ التحذيرات المتكررة كخطكرتيا الشديدة عمى حياة الناس إال أنو لـ تيتَخذ أية إجراءات ،كقد
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ال يككف مف السيؿ مستقببلن القياـ بحمكؿ مناسبة ،كإصبلح خزانات المياه الجكفية ،عمى سبيؿ
المثاؿ ،التي إذا لـ يتـ تتدارؾ أخطارىا كالشركع فك انر في إتخاذ اإلجراءات العاجمة كالرادعة لكقؼ
حاالت االستنزاؼ المدمر لتمؾ الخزانات ،كبالتكازم مع المعالجات األخرل لممخمفات الصمبة
كالسائمة ،فإف الكارثة البيئية الشاممة المدمرة حادثة ال محالة ،كلكف الكثافة السكانية كتدني المستكل
اال قتصادم كالمعيشي ىما أكبر التحديات كالمسببات لمتدىكر البيئي كاألمف الغذائي باإلضافة إلى
المناخ كما أسمفت فإف ذلؾ يعني أف الكضع البيئي كاألمف الغذائي لبلجئي مخيمات قطاع غزة أكثر
سكءان كتعقيدان مف الحالة العامة لقطاع غزة ككؿ ،إذ أف الكثافة السكانية في مخيمات قطاع غزة
تعادؿ حكالي عشرة أضعاؼ الكثافة السكانية لمقطاع ،كما أف نسب الفقر في المخيمات أيضان مف
أعمى المعدالت ،عممان بأنو ال يمكف الفصؿ التاـ في بعض العناصر البيئية لممخيمات عف باقي
التجمعات السكانية في القطاع ( .مكقع األكنركا الرسمي)
 .2.2.2.9الواقع التعميمي العام في األراضي الفمسطينية:
تشير بيانات الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني لمتعميـ العاـ الدراسي  2013/2012إلى أف عدد
الجامعات في فمسطيف  14جامعة ،منيا  5جامعات في قطاع غزة ك  9جامعات في الضفة الغربية،
فيما بمغ عدد الكميات الجامعية التي تمنح درجة البكالكريكس  15كمية جامعيةَ ،
مكزعة عمى النحك
اآلتي 5 :كميات جامعية في قطاع غزة ،ك  10كميات جامعية في الضفة الغربية ،أما التعميـ المفتكح
فيكجد جامعة كاحدة ليا  17مرك ناز في الضفة الغربية ك 5مراكز في قطاع غزة ،في حيف بمغ عدد
كميات المجتمع المتكسطة  20كمية منيا  15كمية مف الضفة الغربية ك  5كميات في قطاع غزة.
(التقرير السنكم لعاـ  2013لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)
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أما عدد المدارس في فمسطيف فقد بمغ عددىا  2751مدرسة بكاقع  2.058مدرسة في الضفة الغربية
ك  693مدرسة في قطاع غزة ،منيا  2.037مدرسة حككمية ،ك  344مدرسة تابعة لككالة غكث ك
تشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ك  370مدرسة خاصة ،كبمغ إجمالي عدد الطمبة في المدارس ما يزيد
عف  1.1مميكف طالب كطالبة ،حكالي  570ألؼ ذكر ،ك  576ألؼ أنثى منيـ  677ألؼ طالب
كطالبة في الضفة الغربية ،ك  469ألؼ طالب كطالبة في قطاع غزة كيتكزع الطمبة بكاقع  769ألؼ
طالب كطالبة في المدارس الحككمية ،ك  277ألؼ طالب كطالبة في مدارس ككالة غكث ك تشغيؿ
البلجئيف الفمسطينييف الدكلية 100 ،ألؼ طالب كطالبة في المدارس الخاصة( .التقرير السنكم لعاـ
 2013لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)
يرل الباحث أف البلجئيف الفمسطينييف داخؿ المخيمات الفمسطينية عامة كمخيمات قطاع غزة خاصة
ُّ
التخبط ،فيـ يتمقُّكف المساعدات الدكلية مف قبؿ ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف
يعيش حالة مف
الفمسطينييف األكنركا ،كلكف يجب عمى المجتمع الدكلي إعطاء البلجئ الفمسطيني حقو في الحياة
الكريمة دكف التنازؿ عف حؽ العكدة ،كتحسيف أمكر معيشة البلجئيف في أم مكاف يعيشكف فيو
دكف تردد"
ضركرة تحتـ عمى السمطة الفمسطينية كمنظمة التحرير كككالة الغكث العمؿ عمى تكفيرىا ى
كلكف فكرة عكدة البلجئيف تيدد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،لذا فميس مف البعيد عمييا أف تككف كراء قرار
تكطيف البلجئيف الفمسطينييف في سكريا كالعراؽ كبداية لتنفيذ فكرة التكطيف.
كلكف ىناؾ مبلييف البلجئيف مكزعكف عمى الدكؿ الغربية كمنيـ مف حصؿ عمى جنسيات كحتى اآلف
يعامؿ معاممة البلجئ" ،مشي انر إلى أف الخكؼ مف التكطيف سياسي بينما حاجة البلجئيف الفاريف مف
المكت حالة إنسانية.
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 .2.3وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين -األونروا
تمييد
كضع البلجئكف الفمسطينيكف تحت إشراؼ ىيئة مستقمة عف المفكضية العميا لمبلجئيف كالمنظمات
ميت في البدء ككالة غكث البلجئيف الفمسطينييف التابعة لؤلمـ المتحدة ،كفي عاـ
التابعة ليا ،يس ى
 ،1948صدر قرار الجمعية العامة رقـ  ،3/194الذم نص عمى تشكيؿ لجنة األطراؼ الثبلثة
لممصالحة في فمسطيف  CCPكقد أعطى لمجنة المصالحة ميمة " تسييؿ الرجكع ك اإلقامة ك
التأىيؿ االجتماعي كاالقتصادم لبلجئيف الفمسطينييف ك دفع التعكيضات ،كقد أي ً
عط ىيت األكلكية في
المكقؼ العربي ك الدكلي لمتعكيضات ك العكدة إلى الكطف ،األمر الذم أ َدل إلى نزاع بيف تركيا
كفرنسا كالكاليات المتحدة ،كقد أعمنت إسرائيؿ بأنيا ستسمح لعدد مف البلجئيف بالعكدة إلى فمسطيف،
في سياؽ اتفاقية سبلـ عامة دكف تحديد مكاف اإلقامة ،ألف بيكتيـ كانت قد يدم ىرت أك تـ السكف بيا
مف قبؿ المياجريف الييكد( .مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني ،أكضاع البلجئيف الفمسطينييف)
في ىذا الكضع بدأت لجنة المصالحة بالبحث عف بدائؿ ،كأرسمت بعثة مسح اقتصادية إلى المنطقة
قتصادم لما ىك في الجكىر مشكمة سياسية كقد أكصت البعثة بإنشاء ككالة
بميمة استقصاء حؿ ا
ٌ
غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف األكنركا لتتكلى القياـ بأغمب ميمات ككالة األمـ المتحدة
لبلجئيف الفمسطينييف  ،UNRPRكتضمنت مسؤكلية األكنركا في األصؿ كضع مخططات لتأقمـ
البلجئيف في األكضاع االقتصادية في البمد المضيؼ كمنحيـ مساعدة طارئة لذلؾ كككف الصراع
السياسي بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف قد بقي بدكف حؿ ،فإف ما تـ تقديمو باعتباره مشكمة تحؿ في
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المدل القصير تحكؿ إلى مشكمة مزمنة طكيمة األمد ،مع مبلييف المرتبطيف بككالة غكث كتشغيؿ
البلجئيف في الغذاء كالصحة كالتعميـ( .الطكيؿ(80:1996،
 .2.3.1نشأة وتأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين االونروا
 .2.3.1.1تاريخ األونروا وتأسيسيا
في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيمية لعاـ  ،1948كاف تقديـ المساعدات الطارئة لمبلجئيف
الفمسطينييف يتـ مف خبلؿ منظمات دكلية مثؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر كجمعيات خيرية دكلية
أخرل كمنظمات غير حككمية ،كفي تشريف الثاني  ،1948أسست األمـ المتحدة منظمة تسمى "ىيئة
األمـ المتحدة إلغاثة البلجئيف الفمسطينييف " ،كذلؾ لتقديـ المعكنة لمبلجئيف الفمسطينييف ،كتنسيؽ
الخدمات التي تقدميا ليـ المنظمات غير الحككمية كبعض منظمات األمـ المتحدة األخرل ،مثؿ:
اليكنيسيؼ كمنظمة الصحة العالمية كمنظمة األغذية كالزراعة الدكلية كالمنظمة العالمية لمبلجئيف،
كفي كانكف األكؿ  ،1949كبمكجب قرار الجمعية العامة رقـ  ،302تأسست ككالة األمـ المتحدة
إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى األكنركا  UNRWAلتعمؿ كككالة
متخصصة كمؤقتة عمى أف تجدد كاليتيا كؿ ثبلث سنكات لغاية إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية.
بدأت األكنركا عممياتيا في أيار  ،1950كتكلَت مياـ ىيئة اإلغاثة التي تـ تأسيسيا مف قبؿ األكنركا،
كتعد األكنركا حاليان أحد أكبر برامج األمـ المتحدة ،حيث يبمغ عدد البلجئيف الفمسطينييف المشمكليف
ٌ
بكاليتيا  4.56مميكف نسمة( .مكقع األكنركا الرسمي)
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 .2.3.1.2الخدمات التي تقدميا األونروا:
 يتمثؿ الغرض مف إنشاء األكنركا في المساىمة في التنمية البشرية لمبلجئيف الفمسطينييف فيقطاع غزة كالضفة الغربية كاألردف كلبناف كالجميكرية العربية السكرية إلى أف يتـ التكصؿ
إلى حؿ عادؿ لقضية البلجئيف ،كتحقؽ األكنركا ىذا الغرض عف طريؽ تكفير مجمكعة
متنكعة مف الخدمات األساسية في إطار المعايير الدكلية ،كتشمؿ تمؾ الخدمات التعميـ
اال بتدائي (كفي لبناف ،التعميـ الثانكم) ،كالرعاية الصحية األكلية الشاممة ،كاإلغاثة في
حاالت الطكارئ كالمبادرات االجتماعية ،كالتمكيؿ البالغ الصغر ،كاإلسكاف ،كدعـ اليياكؿ
األساسية( .نشرة دليؿ األكنركا )2009،
 تزكيد البلجئيف الفمسطينييف بتعميـ جيد النكعية ،كبفرص اكتساب المعارؼ كالمياراتكالمكاقؼ كالقيـ التي تعزز تنميتيـ ،كأفراد مسؤكليف قادريف عمى اتخاذ ق اررات مستنيرة
كاإلسياـ عمى نحك إيجابي في المجتمع.
 تقكـ األكنركا بحماية الكضع الصحي لمبلجئيف الفمسطينييف المسجميف كتعزيزه عف طريؽبرنامجيا الصحي ،كتسعى لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ عبر السبؿ المتاحة بما يتماشى كمبادئ األمـ
المتحدة كالمفاىيـ األساسية كالنيج اإلستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية ،إلى جانب تكفير
برنامج لمخدمات الغكثية كاالجتماعية كشبكة أماف اجتماعي لمبلجئيف الفمسطينييف األشد
ابتبلء

بالفقر

كيعزز

االعتماد

عمى

كالمعاقيف)(UNRWA Fact sheet,2014.
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الذات

لدل

النساء

كالمسنيف

كالشباب

 برنامج تمكيؿ المشاريع البالغة الصغر كيخفؼ مف الفقر عف طريؽ تكفير االنتماءاتلمشركات ،كتمبية احتياجات استيبلؾ األسر المعيشية كاحتياجات السكف.
 كيكفر برنامج تحسيف اليياكؿ األساسية كالمخيمات نيجان مجتمعيان تشاركيان متكامبلن لتحسيفنكعية حياة سكاف المخيمات كأحكاؿ المعيشة في مخيمات البلجئيف ،كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ
تنسيؽ المبادرات االجتماعية كالمادية كتطكير اإلسكاف كاليياكؿ األساسية بكسائؿ تعزز
األحياء المستدامة بيئيان( .مكقع األكنركا الرسمي)
 .2.3.1.3مصادر التمويل:
تعتمد األكنركا في ميزانيتيا السنكية لتنفيذ مياميا عمى ما يمي:
 .1تبرعات الدكؿ المساىمة الممتزمة :يتـ في العادة تمكيؿ الميزانية العادية لؤلكنركا مف تبرعات
الدكؿ التطكعية كيككف في العادة القسـ األكبر مف ىذه التبرعات عمى شكؿ نقد فيما يتـ
تغطية احتياجات األكنركا مف المكاد الغذائية مف تبرعات عينية كعمى أرس ىذه الدكؿ
الكاليات المتحدة كالياباف كاالتحاد األكركبي حيث تساىـ بعض دكؿ العالـ األخرل بنسبة
بسيطة نكعاي ما في تمكيؿ ىذه الميزانية.
 .2تمكيؿ األمـ المتحدة :تمكيؿ األمـ المتحدة حكالي  %30مف الميزانية العادية ،لؤلكنركا
كتمثؿ في تغطية تكاليؼ كنفقات مكظفي ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف الدكلية.
 .3ميزانية الطكارئ كالميزانيات االستثنائية :تخصص ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف
الفمسطينييف جزء مف مصادر التمكيؿ تحت تصرؼ مدير عمميات األكنركا ،حيث تطبؽ
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برنامج الطكارئ كيخمك ىذا الجزء مف تبرعات الدكؿ الممتزمة بدفع حصتيا
لمككالة)(UNRWA Emergency appeal report,2014.
 .4برنامج المساعدة المكسع :كيتـ تخصيص ىذه األمكاؿ مف أجؿ تحسيف الظركؼ المعيشية
لمبلجئيف كيشمؿ ىذا التحسيف مرافؽ األكنركا العامة ،كتحسيف أكضاع البلجئيف السكنية
حيث تقكـ ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ببناء كاعادة إصبلح مساكف البلجئيف
المسجميف لدل األكنركا كحاالت اجتماعية معسرة كيتـ تمكيؿ ىذا البرنامج مف تبرعات الدكؿ
غير المنتظمة.
 .5مصادر تمكيؿ مختمفة :تعتمد األكنركا عمى بعض المصادر التمكيمية المختمفة كالتي تساىـ
في تغطية نفقات األكنركا كىذه أمثمة ىذه المصادر (فكائد مصرفية ،أرباح األنشطة المدرة
لمدخؿ ،أرباح قسـ المقاكالت ،أرباح قسـ المنجرة التابعة لمككالة) ( .مكقع األكنركا الرسمي)
 .2.3.1.4ميزانية األونروا:
بمغت ميزانية األكنركا لؤلعكاـ  )750( 2013/2012مميكف دكالر أمريكي تقريبان ،تـ إنفاؽ أكثر مف
 %50عمى برنامج التعميـ لكحده كما ىك مك َ
ضح في الشكؿ التالي ،عممان بأف ميزانية األكنركا تتككف
مف شقيف ىما الميزانية العادية  Regular budgetكمكازنة المشاريع .Project budget

61

شكؿ رقـ ( )2-2يكضح:
المكازنة العادية لؤلكنركا في األعكاـ  2013/2012تبعان لمبرنامج باأللؼ دكالر أمريكي

شكؿ رقـ ( )2-3يكضح:
مكازنة المشاريع لؤلكنركا لؤلعكاـ  2013/2012تبعان لمنطقة العمميات (باأللؼ دكالر)
امريكي)

المصدر لمشكؿ الحالي كالسابؽ )UNRWA Blue Book, Programme Budget,2013( :
جدكؿ رقـ ( )2-2يكضح:
أعداد المكظفيف المحمييف عمى مستكل األكنركا ككؿ كما ىك مقدر في العاـ  2013/2012مكزعيف
حسب البرنامج كمنطقة العمميات
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المصدر )UNRWA Blue Book, Programme Budget,2013( :
 .2.3.1.5النداء الطارئ
يكضح ىذا النداء الطارئ استجابة برامج األكنركا لبلحتياجات اإلنسانية في األراضي الفمسطينية
المحتمة في عاـ  2015كتنفصؿ البرامج كميزانياتيا عف متطمبات الميزانية االعتيادية لؤلكنركا التي
تدعـ خدمات الككالة األساسية ،يشار إلى أف تقرير“ استجابة إستراتيجية لعكاقب القتاؿ في صيؼ
 2014في غزة ،كالذم صدر في تشريف األكؿ ، 2014يتخذ نيجان أكثر شمكلية في محاكلة
الستعراض استجابة الككالة الشاممة عمى المدل القريب كالمتكسط كالبعيد لعكاقب القتاؿ الذم شيدتو
غزة في تمكز – آب  .2014كقد دمج ثبلثة مراحؿ ،ىي :اإلغاثة الطارئة ،كاإلنعاش المبكر) كالمتيف
تتداخؿ بعض مككناتيما مع ىذا النداء الطارئ لعاـ  ،2015إلى جانب إعادة اإلعمار مف منطمؽ
تنمكم عمى المدل األبعد) كىك ما يقع خارج نطاؽ ىذا النداء الطارئ(UNRWA Emergency .
)appeal,2015
إف مناشدة الطكارئ لعاـ  ،2015كالمقدمة لشركاء األكنركا ،تبمغ  414مميكف دكالر ،كىي تركز
بشكؿ رئيس في غزة عمى اإلجراءات الكفيمة بتقميؿ األثر المدمر لمنزاع الذم جرل عاـ  2014كعمى
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الحصار المفركض عمى سكاف القطاع ،فيما تركز في الضفة الغربية بما في ذلؾ القدس الشرقية
عمى االستجابة لعكاقب التقييد الكاسع المفركض عمى الحركة كالمترافؽ مع أثره بشؿ حركة االقتصاد
الفمسطيني كالتكسع المستمر لممستكطنات كتيجير السكاف كاالنتياكات األخرل لمحقكؽ عبلكة عمى
تقكيض درجة صمكد الفمسطينييف)UNRWA Fact sheet,2015( .

جدكؿ ( :)3-2متطمبات ميزانية النداء العاجؿ لعاـ 2015

المصدر(UNRWA Emergency appeal,2015) :
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 .2.3.2الميام الموكمة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين الدولية إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفمسطينيين األونروا
تعتبر ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف األكنركا منظمة دكلية غير دائمة ،يتـ تجديد كاليتيا
كؿ ثبلث سنكات مف قبؿ الجمعية العامة التي أصدرت قرار تأسيسيا ،كفيما يتعمؽ بتمكيميا،
فاألكنركا تعتمد عمى ما تقدمو الدكؿ المانحة (عطا ،)76:2003،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإنيا ال تقكـ
بالمياـ التالية:
 .1القياـ باإلغا ثة المباشرة كتنفيذ برامج لتشغيؿ البلجئيف حسب تكصيات المسح االقتصادم
بالتعاكف مع الحككمة المحمية.
 .2التشاكر مع الحككمات المعنية في الشرؽ األدنى في التدابير التي تتخذىا ىذه الحككمات
تمييدان لمكقت الذم تصبح فيو المساعدة الدكلية لئلغاثة كمشاريع التشغيؿ غير متاحة.
(تاكنبرغ ،لكس)33:2003،
أما حدكد عممياتيا ،فمـ يرد في نص قرار التأسيس ما يحدد ،بشكؿ قاطع ،دكؿ عممياتيا كمناطقيا.
ففي األياـ األكلى لميزيمة عممت األكنركا عمى تقديـ الخدمات األساسية لمبلجئيف الفمسطينييف،
كخدمات التعميـ ،كالصحة ،كغيرىا ،مما أسيـ في الحفاظ عمى تكاجدىـ داخؿ المجتمع.
 .2.3.2.1خدمات ودور األونروا في مخيمات قطاع غزة:
تعتبر نفقات األكنركا عمى قطاع التعميـ صاحبةى النصيب األكبر خبلؿ عاـ  ،2014حيث بمغت
 141.8مميكف دكالر أمريكي ،أم ما نسبتو  %66مف إجمالي نفقاتيا في قطاع غزة البالغة 216.1
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مميكف دكالر أمريكي ،يمييا كؿ مف الصحة كتحسيف المعيشة بنسبة  %12لكؿ منيما ،أما دعـ
الخدمات فكانت ليا نسبة  %10مف الميزانية ،كحظي حقكؽ اإلنساف عمى نسبة  %0.4مف الميزانية
كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( )4-2يوضح :نسبة خدمات األ ونروا المقدمة لمالجئين في مخيمات القطاع
المجال

المبمغ (مميون )$

النسبة

الصحة

26.9

0.12

التعميـ

141.8

0.66

تحسيف المعيشة

25.7

0.12

حقكؽ اإلنساف

0.8

0.004

دعـ خدمات

20.9

0.10

اإلجمالي

216.1

1.00

المصدر( :المكقع الرسمي لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف الدكلية )http://www.unrwa.org

إف ظاىرة كجكد المؤسسات العاممة في المجتمعات المعاصرة ،ليست بالظاىرة الجديدة ،بغض النظر
عف تصنيفيا سكاء أكانت محمية ،أـ كطنية ،أـ دكلية ،إغاثية أـ سياسية أـ دينية ،كتعمؿ ىذه
المؤسسات بشكؿ مك واز لمحككمات ،أم ربما في نفس المجاؿ ،أك في مجاالت أخرل ال تختص بيا
الحككمات ،كقد يككف عمؿ تمؾ المؤسسات مكمؿ لدكر الحككمات أك متناقض معيا ،كبشكؿ عاـ
يمكف التأريخ لبداية العمؿ األىمي المؤسساتي في فمسطيف في العقد الثاني مف القرف الماضي مف
خبلؿ الجمعيات اإلسبلمية كالمسيحية ،حيث انحصر دكرىا بالجانب الخيرم إال أف الدكر األىـ ىك
ما قامت بو مؤسسات العمؿ األىمي بتككيناتيا المختمفة في االنتفاضة األكلى عاـ  1987كالذم
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يعتبر جدي انر باالىتماـ كالتحميؿ ،كلكف مفيكـ المجتمع المدني في الحالة الفمسطينية عمى األقؿ
المعاصرة يختمؼ مف حيث تشكمو األكؿ أك مف حيث كظائفو عف مثيمو في الدكؿ المستقمة ،حيث أف
المجتمع المدني الفمسطيني لـ يظير بداية لتمبية احتياجات مجتمعية أك مطمبية بؿ لمقياـ بمياـ
كطنية سياسية ،كىي مكاجية االحتبلؿ كالدفاع عف اليكية كالثقافة الفمسطينية ،ككذلؾ ىك الحاؿ
بالنسبة لممؤسسات الدكلية فبل يكاد دكرىا يبتعد كثي انر عف السياسية كالتسييس(.الباز)38 :2010 ،
أ .التعميـ:
كلعؿ السبب الحقيقي كراء ارتفاع نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ في قطاع غزة ىك اإلقباؿ الشديد مف
أبناء الشعب الفمسطيني عامة كأبناء البلجئيف خاصة عمى التعميـ ،عبلكة عمى تمتع التعميـ في
األكنركا بسمعة طيبة لدل الفمسطينييف ،ناىيؾ عف مجانستو بما يتبلءـ مع المستكل االقتصادم العاـ
في القطاع.
كما أف األكنركا تقكـ باإلدارة كاإلشراؼ كاإلنفاؽ الكامؿ عمى التعميـ األساسي في مخيمات البلجئيف،
عبلكة عمى افتتاحيا لمعديد مف المدارس التابعة ليا خارج المخيمات في قطاع غزة بجكار كداخؿ
تجمعات البلجئيف األخرل ،في حيف أف إداراتيا لجميع القطاعات األخرل ليست كاممة كشاممة.
(المكقع الرسمي لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف الدكلية (األكنركا))
ب .الصحة:
إف قطاع غزة الصحي التابع لمككالة في جميع المراكز الصحية ال يقدـ سكل الخدمات الصحية
الطارئة ،كال تيتـ األكنركا بإيجاد مراكز صحية تابعة ليا خارج المخيمات ،أم بالقرب مف أماكف
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تجمع البلجئيف ،كما أنو ال يكجد في قطاع غزة مستشفيات تديرىا ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف
الفمسطينييف ،كيقسـ البرنامج الصحي لدييا إلى برنامجيف متمايزيف:
األكؿ :خاص بمناطؽ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة.
الثاني :خاص بباقي عمميات األكنركا في كؿ لبناف كسكرية كاألردف.
)(UNRWA Fact sheet,2014
كنظرة إلى برنامج األكنركا كالكاقع الصحي في قطاع غزة ،مف خبلؿ ،المشاريع كالفعاليات التالية:
 بناء مستشفى عاـ خاص باألكنركا في غزة يضـ /232/سري انر.
 البدء ببناء كمية جديدة لمتمريض كالعمكـ الصحية ممحقة بمستشفى غزة العاـ.
 افتتاح كمية لمتمريض خاصة باألكنركا ببرنامج مدتو ثبلث سنكات لتعميـ التمريض لمنساء،
ك شراء تجييزات ك مكاد طبية بقيمة  / 1.7 /مميكف دكالر ،لتطكير مستشفى الشفاء التابع
لمسمطة ،كتزكيد مرافؽ السمطة المختمفة بالمكاد الطبية المطمكبة.
 إيجاد شبكات مبلئمة لمصرؼ الصحي في مخيمات القطاع ،كاجراء تحسينات شاممة عمى
البنية األساسية ،لتصريؼ مياه األمطار ،كالمياه المبتذلة في مدينة غزة( .عبد المطيؼ،
)26:2000
كمف الجدير ذكره ىنا ،أف كافة البرامج التي ذكرت أعبله ،كضعت كنظرة ذات بعد إستراتيجي مف
أجؿ تنمية كتطكير كاقع كحياة البلجئيف الفمسطينييف ،لمكاجية المعاناة التي يعاشينكىا ،إال أف ىذه
البرامج لـ ىتر النكر بسبب العجز المالي المستمر الذم تعاني منو األكنركا.
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أما الخدمات الصحية المق َدمة في المراكز الصحية التابعة لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف
الفمسطينييف (األكنركا) ،فإنيا تتمثؿ في كؿ مف الخدمات الكقائية كالعبلجية ،كالتي تشتمؿ عمى
متابعة ما بعد الكالدة كرعاية األطفاؿ الر َ
ضع ،كاالستشارات المرضية الخارجية كتنظيـ األسرة كرعاية
الحكامؿ كصحة الفـ كاألسناف ،كما كيتـ تكفير الخدمات الكقائية الثانكية كخدمات التعامؿ مع مرضى
السكرم كضغط الدـ لمبلجئيف الذيف تزيد أعمارىـ عف  40عامان( .المكقع الرسمي لؤلكنركا)
 الرعاية ما قبؿ الحمؿ :تعمؿ رعاية ما قبؿ الحمؿ عمى تحسيف صحة المرأة كنتائج الحمؿ،كمع زيادة دكر تنظيـ األسرة ،فإف معدالت الخصكبة بيف البلجئيف الفمسطينييف ،قد انخفضت
بشكؿ مطرد خبلؿ السنكات العشر األخيرة مف  4.7طفؿ كصكالن إلى  3.2طفؿ.
 الرعاية حكؿ الكالدة :ازدادت تغطية األكنركا لخدمات صحة األمكمة كالطفكلة بشكؿ كبير منذعقد التسعينات مف القرف الماضي ،كتقكـ كؿ امرأة حامؿ بالحصكؿ عمى ما معدؿ 7.4
زيارات خبلؿ فترة حمميا ،كتشمؿ تمؾ الزيارات الحصكؿ عمى التطعيـ ضد التيتانكس كالكشؼ
عف سكرم كارتفاع ضغط الحمؿ ،كتقكـ األكنركا أيضان بتكفير حصص غذائية جافة لمنساء
الحكامؿ كالمرضعات اعتبا انر مف الشير الثالث مف الحمؿ كلغاية ستة أشير بعد الكالدة.
(الباز)39 :2010 ،
 األمكمة اآلمنة :تعمؿ خدمات األكنركا لرعاية ما قبؿ الكالدة عمى متابعة ما يزيد عف %80مف الحكامؿ في مجتمع البلجئيف ،يتمقيف رعاية األكنركا ،فإف  %99منيف محميات ضد
التيتانكس كالحصبة األلمانية ،كلـ يتـ التبميغ عف أية حالة خبلؿ العقد الماضي.
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 صحة الرضع كاألطفاؿ :تبدأ الكقاية بالتعميـ كاإلرشاد الطبييف لؤلميات حكؿ الرضاعة المناسبةكالرعاية بالطفؿ ،كما يتمقى الرضع كاألطفاؿ دكف سف الثالثة الرعاية في المراكز الصحية
التابعة لؤلكنركا ،كيشمؿ ذلؾ الفحص الطبي الشامؿ كمراقبة النمك كالتطعيـ كالكشؼ عف
اإلعاقات( .المكقع الرسمي لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف الدكلية)
د .الخدمات اإلغاثية:
تدعـ األكنركا عائبلت البلجئيف الفمسطينييف غير القادريف أف يحصمكا عمى احتياجاتيـ األساسية،
كتساعدىـ عمى ارتقاء تجمعاتيـ ،باالعتماد عمى الذات مف خبلؿ التنمية االجتماعية ،كذلؾ فإف
المساعدة المالية مادية مباشرة بما فييا الطعاـ ،تعطى لمعائبلت التي ليس لدييا ذكر بالغ قادر عمى
و
كاؼ ليغطي مصركؼ الطعاـ كالمأكل كالحاجات
أف يجني دخبلن ،كلمذيف ليس لدييـ دعـ مالي
األساسية األخرل ،تقدـ األكنركا الدعـ المالي كالتقني إلى / 128/برنامجان يدار محميان لمنساء كاعادة
التأىيؿ االجتماعي ،كمراكز نشاطات الشباب التي تقدـ مجمكعة مف الخدمات االجتماعية لتجمعات
البلجئيف(UNRWA RSSP Annual Report,2014) .
ق .المساعدات الغذائية الطارئة:
إف الحصص تي َ
كزع عمى البلجئيف الذيف ىـ في حالة عكز عمى أساس نصؼ شيرم في مراكز
التكزيع التابعة لمككالة ،كاف قيمة ىذه المساعدة تككف عمى شكؿ تبرعات مف الحككمات المتبرعة
عمى شكؿ مكاد غذائية مثؿ :الطحيف ،األرز ،السكر ،الحميب ،زيت الطبخ .كاف مراقبة النكعية تقكـ
بيا مكاتب األكنركا الميدانية ،لتؤمف أف ىذه السمع تتمتع بالمكاصفات الصحيحة ،كأنيا مخزنة
كمسممة بشكؿ صحيح كسميـ ،كتقدـ األكنركا ىبات نقدية صغيرة ليؤالء العائبلت ،لمساعدتيـ لشراء
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المكاد األساسية غير القابمة لمدفع ،مثؿ :الزم المدرسي ،كالكتب المدرسية ،كالمساعدة تعطى
لمعائبلت التي تقدر أنيا في أزمة ،كالتي فقدت كؿ ما تممؾ إثر حريؽ ،كالدفعة النقدية تككف بيف
) (50-1000دكالر ،كيمكف أف تشكؿ منقذان لمعائمة في المحنة التي تعانييا( .المكقع الرسمي
لؤلكنركا)
خالصة الفصل:
يرل الباحث ،أف المخيمات في قطاع غزة تضاعؼ حجميا كزاد عدد سكانيا كثي انر ،مما يتطمب زيادة
في كمية ككفاءة الخدمات المقدمة؛ كما أف خدمات األكنركا المقدمة لـ تتطكر تطك انر مممكسان يكاكب
التطكر المعرفي كالزيادة في عدد البلجئيف ،كال تزاؿ األكنركا تكاجو مشكمةن في جمب التمكيؿ البلزـ
لتغطية عممياتيا ،كذلؾ لكجكد ضغط ىائؿ مف المانحيف كالمجتمع الدكلي لمحد مف خدمات الككالة،
كالحد مف حجـ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف عبر تحميؿ الدكؿ المضيفة جزءان مف أعباء البلجئيف،
إال أف الدكؿ المضيفة ترفض ىذا الطرح مف قبؿ األكنركا بشكؿ عاـ ،كتريد أف تبقي األكنركا متحممة
لتكاليؼ كأعباء المخيمات بشكؿ عاـ في الدكؿ األخرل ،إال أف الكضع يختمؼ تمامان في مناطؽ
السمطة الفمسطينية ،حيث تساىـ السمطة في الضفة الغربية كمحافظات غزة في تطكير المخيمات
كتحسيف البنية التحتية بالشراكة مع األكنركا.
أعباء ماليةن في إدارة شؤكف المخيمات كالعجز الدائـ في ميزانية
كنتيجة لرفض الدكؿ المضيفة تحمؿ
ن
األكنركا ،لذلؾ تسعى األكنركا إلى تعزيز مكازنتيا العامة بخمؽ مصادر تمكيؿ جديدة مف خبلؿ
التكجو إلى دكؿ الخميج العربي حتى تككف عامبلن مساعدان في المساىمة بسد العجز المالي الذم ينشأ
كتصر عمى
نتيجة لمزيادة الطبيعية في احتياجات البلجئيف ،إال أف دكؿ الخميج العربي ترفض ،ذلؾ
ُّ
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أ ف تساىـ في تمكيؿ مكازنة المشاريع مف خبلؿ دعـ برامج اإلسكاف ،كيعكد ذلؾ الرفض إال أف دكؿ
الخميج العربي تعتبر أف المجتمع الدكلي ىك المسؤكؿ عف حؿ قضية البلجئيف ،كيتكجب عميو تحمؿ
أعباءىا بالكامؿ ،فضبلن عف أنيا تعتبر أف تمكيؿ الميزانية العامة لؤلكنركا يعتبر تكريسان لمكاقع الذم
يعيشو البلجئكف.
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الفـصـل الثـالـث
التحديات التي تواجو األونروا في الحفاظ عمى
قضية الالجئين
 .3.1مقدمة الفصل
 .3.2قضية الالجئين واألونروا في ظل المتغيرات الدولية
 .3.2.1تأسيس األ ونروا وعالقتيا باألمم المتحدة في الحفاظ عمى
قضية الالجئين.
 .3.2.2المواقف المختمفة من عمل األ ونروا إلغاثة وتشغيل الالجئين
 .3.3التحديات التي تواجو عمل األونروا
 .3.3.1التمويل الدولي لموازنة األونروا
 .3.3.2التحديات العامة التي تواجو األ ونروا في تنفيذ مياميا.
 .3.4خالصة الفصل

 .3.1مقدمة
إف نشأة األكنركا ر َسخت ل كجكد عبلقة متينة بينيا كبيف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كالتي تمثؿ
الغطاء السياسي كاإلنساني لؤلكنركا في أماكف عمميا ،حيث تعتبر الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىي
المصدر األساسي لتمكيؿ ميزانية األكنركا مف خبلؿ الدكؿ الداعمة األساسية ،فضبلن عف أف األكنركا
المفكض العاـ ،يعكس فيو الكضع
تقدـ تقري انر سنكيان لمجمعية العامة في اجتماعيا السنكم مف خبلؿ ٌ
المالي كاإلنساني ،كتحديات األكنركا في أماكف عمميا كفي ىذا السياؽ ،نجد أف األكنركا أنشأت شبكة
مف العبلقات مع الدكؿ المضيفة ،تيدؼ مف خبلليا إلى خمؽ تكازف يعمؿ عمى تسييؿ ميماتيا،
كالعمؿ عمى تقديـ الخدمات لمبلجئيف الفمسطينييف كمما الشؾ فيو ،فإف ىذه العبلقة تختمؼ مف مكاف
آلخر ،كذلؾ حسب سياسة الدكؿ المضيفة ككيفية نظرتيا لتكاجد البلجئيف عمى أراضييا ،فمثبلن نجد
أف تعاكف كؿ مف سكريا كاألردف مع قضية البلجئيف كاألكنركا يختمؼ اختبلفان كميان عف لبناف ،حيث
إف كؿ مف سكريا كاألردف ،يشاركاف األكنركا في تقديـ الخدمات لمبلجئيف كفي تطكير مخيماتيـ ،إال
أف الكضع في لبناف مختمؼ تمامان بسبب الظركؼ السياسية التي يعيشيا.
كيعتبر تمكيؿ المكازنة العامة لؤلكنركا مف أبرز التحديات التي تكاجو عمؿ األكنركا في تقديميا
لخدماتيا لمبلجئيف الفمسطينييف ،حيث تعاني األكنركا مف أزمة في عممية التمكيؿ كالتي ىي قائمة منذ
أكثر مف خمسة عشر عامان ،حيث نشأت ىذه األزمة نتيجة إلى الزيادة الطبيعية في حجـ الخدمات
المطمكب تقديميا بالمقارنة مع الزيادة الطبيعية في أعداد البلجئيف الفمسطينييف ،فضبلن عف التغيرات
التي ليا عبلقة بالظركؼ السياسية التي تفرضيا الدكؿ المانحة ،كالتي ىي مرتبطة بالتأكيد بالظركؼ
اإلقميمية المعقدة ،كبمصالح الدكؿ المانحة في دكؿ اإلقميـ تحديدان في الدكؿ المضيفة لمبلجئيف
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الفمسطينييف ،كيشمؿ ذلؾ أيضان التغيرات الديمغرافية التي تنشأ كنتيجة طبيعية لمحركب التي عانت
منيا منطقة الشرؽ األكسط كالزلت تعاني منيا حتى ىذه المحظة كصكالن إلى األزمة السكرية
كانعكاساتيا عمى قضية البلجئيف كالحركب الطاحنة التي الزاؿ يعاني منيا قطاع غزة.
 .3.2قضية الالجئين واألونروا في ظل المتغيرات الدولية
تمييد:
تعتبر األكنركا مف أىـ المؤسسات التابعة لؤلمـ المتحدة باعتبارىا تعالج أكبر كارثة إنسانية في
العصر الحديث كالتي جاءت بفعؿ اليمجية الصييكنية كاحتبلليا لؤلرض الفمسطينية بعد قرار تقسيـ
فمسطيف رقـ  181لعاـ  ،1947كالذم نتج عنو قياـ الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ  ،1948حيث
بمغ عدد البلجئيف في ذلؾ العاـ حكالي  726ألؼ نسمة ،بينما بمغ تعداد البلجئيف عاـ ،1949
حكالي  914.227ألؼ الجئ ،بينما تقدر أعداد البلجئيف في نياية عاـ  ،2013بحكالي  5.3مميكف
نسمة حسب إحصائيات األكنركا ،فالدكر الذم لعبتو األكنركا ىذه المؤسسة األممية تجاه الشعب
الميجر مف أرضو باعتبارىا تمثؿ عنكانان سياسيان ال لبس فيو حكؿ اعتراؼ المجتمع الدكلي
الفمسطيني
ٌ
بمشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،كأف إنشاءىا مرتبط بالقرار  194القاضي بعكدة البلجئيف إلى ديارىـ
كممتمكاتيـ التي ىجركا منيا عاـ ( 1948الحكراني.)76 :2007 ،
إف تأسيس األكنركا قد جاء لفرض سياسة األمر الكاقع عمى الشعب الفمسطيني بعد تيجيره مف
خبلؿ الدعـ االقتصادم كاالجتماعي المقدـ ليا ،مؤكديف في نفس الكقت عمى أىمية الدكر اإلنساني
الذم لعبتو ىذه المؤسسة الدكلية تجاه البلجئيف ،ىذا الدكر اآلخذ بالتراجع بسبب تراجع أداء
المشرفيف عمى األكنركا كالعامميف فييا ،إضافة إلى شعكر قطاع كاسع مف الفمسطينييف بكجكد فساد
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مالي ،كأ ف أصحاب النفكذ السياسي ليـ تأثير كبير عمى األنشطة كالبرامج التي تقدميا (رمبؿ،
.)63 ،2010
لذا منذ إنشائيا في عاـ  ،1949اشتمؿ الدكر الرئيس لؤلكنركا عمى تكفير اإلغاثة كالمساعدة جنبان
إلى جنب مع تيسير تنمية الفرد كالمجتمع كفي العقد األخير ،بدأت األكنركا أيضا بتطكير كادماج
منيجية منظمة لمحماية كجزء مف كاليتيا األساسية مع ذلؾ ،كمنذ تأسيسيا قبؿ  66عامان قامت
األكنركا أيضان بالسعي لمعب أدكار مختمفة فيما يتعمؽ بالبحث عف تطبيؽ حمكؿ دائمة لقضية
البلجئيف الفمسطينييف كمف ناحية نسبية ،فإف القميؿ مف االىتماـ قد أعطي ليذا الجانب في عمؿ
األكنركا ،المكجكد ضمنيان في اختصاصيا ،ككاضح في ممارستيا خبلؿ نشأتيا (شتيكم:2007 ،
.)36
كما أف الدكر األساسي لؤلكنركا ،ما بعد تكفير اإلغاثة الطارئة ،ىك تيسير الكصكؿ إلى حؿ لكضع
البلجئيف مف خبلؿ دمجيـ اقتصاديان في المنطقة ،ففي المناقشات بيف األكنركا كلجنة التكفيؽ الدكلية
الخاصة بفمسطيف  ،UNCCPكافقت كمتا الككالتيف بأنو في حيف تمعب لجنة التكفيؽ "دك انر سياسيان"
في تيسير التكصؿ لحؿ لمسألة البلجئيف ،فإف األكنركا سكؼ تمعب "دك انر تقنيان" في تنفيذ ىذا الحؿ،
بما في ذلؾ تسييؿ حركة البلجئيف ،كالتنمية االقتصادية ،كفي حماية حقكقيـ ،سكاء اختاركا العكدة
إلى ديارىـ األصمية أك البقاء في بمداف لجكئيـ ،أك التكطيف في دكلة ثالثة (عبد المطيؼ:2001 ،
)56
كما أف األكنركا كلجنة التكفيؽ الدكلية قد ركزتا في نياية المطاؼ ج ٌؿ جيكدىما عمى محاكالت
تأميف دمج البلجئيف اقتصاديان مف خبلؿ إعادة التكطيف ،كقد كاف لمجيكد المنظمة لمبلجئيف الدكر
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تحكؿ األكنركا بعيدان عف الممارسات اليادفة إلعادة التكطيف مف خبلؿ تنمية اقتصادية
األكبر في ٌ
كاسعة النطاؽ ،باتجاه تقديـ برنامج أساسي متعمؽ بالخدمات األساسية ،كىي التعميـ ،الصحة كالرعاية
االجتماعية األساسية (جكدة.)40 :2010 ،
 .3.2.1تأسيس األ ونروا وعالقتيا باألمم المتحدة في الحفاظ عمى قضية الالجئين.
 تأسيس المنظمة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين األونروا.
كافقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف ،دكلة ييكدية كدكلة عربية،
كبنحك خمسة أشير كنصؼ ،انسحبت بريطانيا الدكلة التي كانت تتمتع بسمطة االنتداب إلدارة
فمسطيف خبلؿ فترة كجكد عصبة األمـ (ق اررات األمـ المتحدة.)1993 ،
كقد رفض السكاف العرب في فمسطيف كالدكؿ العربية مشركع التقسيـ الذم أعطى السكاف الييكد أكثر
مف نصؼ أراضي فمسطيف ،بالرغـ مف حقيقة أف السكاف العرب كانكا أكثر عددان ،كفي الصراع الذم
أعقب ذلؾ ،استكلى الييكد عمى مزيد مف األراضي ،كأعمنكا قياـ إسرائيؿ في  14مف أيار ،1948
كطرد نحك  750ألؼ فمسطيني ،كاجبارىـ عمى الفرار مف المناطؽ الكاقعة تحت السيطرة الييكدية.
كحاكلت األمـ المتحدة التفاكض بشأف عكدتيـ إلى ديارىـ ،كلكف إسرائيؿ حالت دكف ذلؾ (الجندم،
.)41 :2001
في  8كانكف األكؿ  ،1949أ َس ىست الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالقرار رقـ  ،302ككالة األمـ
المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى (األكنركا) ،كقد تكلَت األكنركا
عمميات الغكث اإلنسانية التي قدمت مف قبؿ المنظمات الطكعية الخاصة رسميان في أيار مف عاـ

77

 1950في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة ،األردف ،لبناف كسكريا كداخؿ إسرائيؿ كمقرىا الرئيسي
في فيينا كعماف كقد كانت الميمة المزدكجة (مبيض)71 :2010 ،
كالتي اقتصرت مسؤكليتيا عمى تكفير خدمات لمجمكعة كاحدة مف البلجئيف كىـ الفمسطينيكف
المقيمكف في مناطؽ عممياتيا ،باإلضافة إلى التعاكف مع السمطات المحمية لتنفيذ برنامج اإلغاثة
كالتشغيؿ ،كالتشاكر مع الحككمات المعنية في الشرؽ األدنى حكؿ اإلجراءات التي يجب أف تتخذ قبؿ
انتياء المساعدة الدكلية لئلغاثة كالتشغيؿ (سيسالـ.)86 :2005 ،
إف دكر(األكنركا) فريد مف نكعو ،مف حيث إنيا الكحيدة ضمف منظمات األمـ المتحدة التي تخضع
مباشرة لمجمعية العامة ،كأف المستفيديف مف خدماتيا ينحدركف مف شعب كاحد ترككا ديارىـ نتيجة
لبلحتبلؿ اإلسرائيمي ألرض فمسطيف ،كلجؤكا إلى قطاع غزة كالضفة الغربية كالى المناطؽ المجاكرة
في األردف كلبناف كسكريا التي أصبحت منطقة عمميات األكنركا (الشيكاني.)265 :2010 ،
كيرل الباحث أف البلجئيف الفمسطينييف نظركا إلى األكنركا نظرة مركبة ،تتناقض عناصرىا فيما بينيا
فيـ مف جية ،بحاجة إلى خدماتيا المختمفة ،فيي التي كفرت ليـ مكاف اإلقامة ،كالمأكل ،كالمدرسة،
كالعيادة ،كالطعاـ ،كظممتو بعمميا األزرؽ ،كشكمت عمى الدكاـ مصد انر يمبي حاجاتيـ كمتطمباتيـ
اليكمية بعد ما انيارت أسس المجتمع الفمسطيني كاقتصاده ،كصار البلجئكف عاطميف عف العمؿ
يعيشكف حالة بؤس شديد ،كىـ مف جية أخرل ينظركف إلييا عمى أنيا تمثؿ المجتمع الدكلي المسؤكؿ
عف تقسيـ كطنيـ كقياـ دكلة إسرائيؿ كتدمير مجتمعيـ.
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 األونروا واألمم المتحدة والحفاظ عمى قضية الالجئين:
طيرحت القضية الفمسطينية في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في الفترة  ،1950-1949كقضية نزاع
(صراع) سياسي قكمي كاقميمي ،كلكف بعد عاـ  ،1950طكيت القضية في جدكؿ أعماؿ األمـ
المتحدة كقضية قكمية كسياسية ،كجرل إدراجيا في أعماؿ األمـ المتحدة كمشكمة " البلجئيف
الفمسطينييف" ،ككانت الجمعية العامة تناقش في كؿ دكرة التقرير الذم يرفعو المدير العاـ لككالة
غكث البلجئيف الفمسطينييف ( ،)UNRWAككاف التقرير بجانب معالجتو لمناحية المالية كاإلدارية
المتعمقة بإشراؼ األكنركا عمى إعاشة البلجئيف الفمسطينييف ،يتطرؽ إلى النكاحي اإلنسانية كالظركؼ
المعيشية لمشعب الفمسطيني الذم يعيش خارج كطنو ،ككثي انر ما أشارت التقارير المذككرة إلى األسباب
السياسية كالحقكؽ القكمية التي تجعؿ مشكمة البلجئيف قضية ال يمكف حميا عف طريؽ اإلغاثة
(الشيكاني.)265 :2010 ،
ال شؾ أف قضية البلجئيف كحؽ العكدة شغؿ األكساط السياسية كالدبمكماسية في ىيئة األمـ المتحدة
منذ نشكء قضية البلجئيف الفمسطينييف ،إذ أصدرت األمـ المتحدة العديد مف الق اررات التي تتحدث
عف عكدة البلجئيف الفمسطينييف أك تعكيضيـ ،كبمكجب ىذه القرار أنشأت األمـ المتحدة ،إطا انر
سياسيان محددان كآلية لمتابعة تنفيذ ىذا القرار ،كقد تككف النظاـ في البداية مف عدة ىيئات ىي :لجنة
التكفيؽ الدكلية بشأف فمسطيف  ،UNCCPك ككالة األمـ المتحدة لغكث كتشغيؿ البلجئيف في الشرؽ
األدنى  ،UNRWAكمفكضية األمـ المتحدة السامية لشؤكف البلجئيف  ،UNHCRككانت لجنة
التكفيؽ الدكلية بشأف فمسطيف ،قد كمفت بتكفير الحماية لبلجئيف الفمسطينييف ،بما في ذلؾ البحث
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عف حمكؿ دائمة كالتعكيض ،كلكنيا فشمت كتكقفت فعميان عف العمؿ في أكاسط الخمسينات مف القرف
الماضي ،كقد كمفت "األكنركا" بتكفير المساعدة لبلجئيف عاـ ( 1948الصك ارني.)87 ،2011 ،
كمنذ نشأتيا ،تعاممت األكنركا مع المشكمة الفمسطينية عمى أنيا نزاع عمى أرض كليس كصراع
فمسطيني إسرائيمي عمى الكجكد تمثؿ في طرد الفمسطيني مف كطنو ،فقد اشتمؿ الدكر الرئيسي
لؤلكنركا عمى تكفير اإلغاثة ،كتيسير الكصكؿ إلى حؿ لكضع البلجئيف مف خبلؿ دمجيـ اقتصاديان
في المنطقة ،كعمى الرغـ مف أف قرار األمـ المتحدة بإنشاء ككالة الغكث ،قد أ َكد عمى أنيا ككالة
مؤقتة فقد تـ تجديد كالية األكنركا بانتظاـ طكاؿ العقكد الماضية (ق اررات األمـ المتحدة.)1993 ،
كعمى مدل سنكات التسعينيات ،ظؿ الخطاب الرسمي حكؿ الدكر المستقبمي لمككالة ،كبتأييد كاسع
مف أطراؼ دكلية كعربية رسمية ،يتمحكر حكؿ حؿ األكنركا بعد التكقيع عمى اتفاؽ سبلـ شامؿ كفي
كؿ األحكاؿ ،فإف خدمات األكنركا ،أك كقؼ مخصصاتيا ،أك حميا ،يظؿ مرىكنان بطبيعة كمستقبؿ
القضية الفمسطينية كالصراع العربي الصييكني ،دكف أف نتجاكز حجـ سيطرة الثالكث اإلمبريالي
(الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي كالياباف) عمى ىيئة األمـ المتحدة كمؤسساتيا ،كعمى مجمؿ
العبلقات الدكلية في ظركؼ العكلمة األحادية كسياساتيا المنحازة لصالح إسرائيؿ حتى يكمنا ىذا
(المصرم.)13 ،2008 ،
لذلؾ يرل الباحث أف نشأة األكنركا عمى يد األمـ المتحدة كككالة مستقمة ،كبدافع مف الدكؿ األكربية
في محاكلة لمتخمص مف مشكمة البلجئيف كالتخمص مف عقدة الذنب لكقكفيا بجانب إسرائيؿ في
حركبيا ضد العرب ،كىذا الحؿ ىك بمثابة حؿ جزئي ،ألنيا في حقيقة األمر ليس في مقدكرىا إيجاد
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نص عمى"تقرير حؽ البلجئيف في العكدة إلى ديارىـ ،في
حؿ دائـ يقكـ عمى القرار  ،194الذم َ
سبيؿ تعديؿ األكضاع بحيث تؤدم إلى تحقيؽ السبلـ في فمسطيف في المستقبؿ".
انعكاس اتفاق أوسمو عمى األونروا:
أيقر اتفاؽ أكسمك عاـ  ،1993بشأف األكنركا فترة انتقالية قابمة لمتجديد ،مدتيا خمس سنكات كاف مف
المفترض أف تنتيي في نياية عاـ  ،1999كاليدؼ مف الفترة االنتقالية تغيير كظائؼ األكنركا تمييدان
لتصفيتيا ،مما يشكؿ خط انر عمى حقكؽ البلجئيف ،ال يتأتى مف تكقؼ خدمات األكنركا فحسب ،بؿ
بالقضاء عمى الدكر اإليجابي ليا خبلؿ أكثر مف خمسيف عامان في المحافظة عمى اليكية
نكت الدكؿ التي ساىمت بإنشائيا (محمكد.)122 :2010 ،
الفمسطينية ،عمى عكس ما ى
منذ التكقيع عمى اتفاؽ أكسمك ،شرعت األكنركا بمجمكعة مف الخطكات المتدرجة لمراكمة شركط
اال نتقاؿ مف منظمة إلغاثة البلجئيف كتكظيفيـ (في مجاالت التعميـ كالصحة كاإلغاثة كالخدمات
االجتماعية) إلى ككالة لمتنمية المحمية في إطار إقميمي يشمؿ مناطؽ عممياتيا الخمس في األردف
كسكريا كلبناف إلى جانب الضفة الغربية كقطاع غزة (يكسؼ.)2007 ،
كقد افتيتً ىح ىذا التكجو مباشرة بعد التكقيع عمى اتفاؽ "إعبلف المبادئ "تحت عنكاف "برنامج تطبيؽ
بتداء مف عاـ  ،1995كبات الكبلـ عنو صريحان في تقرير المفكض العاـ
السبلـ" ،كتعمؽ منحاه ا ن
بتداء مف العاميف  ،2001-2000انطبلقان مف القاعدة المكجية لمميزانية
 ،1999-1998كتكرس ا ن
الصادرة ليذه الفترة كبنيتيا.
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و
ككالة لتنمية أكضاع البلجئيف
إف األكنركا تسعى لتطكير خدماتيا كبرامجيا بما يحقؽ ىذا التحكؿ إلى
في اإلطار اإلقميمي ،األمر الذم يشكؿ انعطافان في تاريخيا ،كانتقاالن مف الكظيفة التي أنشئت ألجميا
باعتبارىا الييكؿ المادم الدكلي لقضية البلجئيف كلمقرار  ،194إلى كظيفة أخرل متكيفة مع الكجية
السياسية لعممية أكسمك بمؤشراتيا التكطينية ،بما فيو قضية التأىيؿ كالدمج في المجتمع الدكلي التي
تتعاطى معيا لجنة البلجئيف كالتي تشارؾ األكنركا في أعماليا منذ أف تأسست (جكدة:2010 ،
.)44
كفي تقرير المفكض العاـ  ،1999-1998بخصكص برنامج تطبيؽ السبلـ مع برنامج المشاريع
كبرنامج الخدمات ك برنامج تكليد الدخؿ ،المشاريع اإلنتاجية كالخاصة ،برنامج المساعدة المكسع،
"نداء لبناف" كالربط فيما بينو ،كؿ في ميدانو الخاص ضمف سياسة االنشداد أكثر فأكثر نحك برنامج
التنمية كتجييز البنى التحتية عمى حساب خدمات اإلغاثة ،كىك ما يكفر فرصان أفضؿ لممكاءمة بيف
خدمات األكنركا كخدمات البمد المضيؼ ،كتكفير الظركؼ الفضمى لتسميـ خدماتيا إلى البمد المضيؼ
في الكقت المناسب ،كما يكفر الشركط الفضمى لتأىيؿ البلجئيف كدمجيـ في المحيط بما يقدـ سياسة
اإلقامة الدائمة في البمد المضيؼ ،كفي ىذا المجاؿ تعطى األكلكية لمخيمات القطاع كالضفة ربطان
باالستحقاقات (الحكراني.)2007 ،
لذلؾ بعد أكسمك شيدت األكنركا ثبلثة تغييرات مترابطة منيا ،برنامج تطبيؽ السبلـ كمشاريع أخرل
عجز ىيكميان ناتجان عف الفجكة بيف النفقات المدرجة في المكازنة كالنفقات
تدكر في اإلطار نفسو،
ان
و
تقشؼ انعكس عمى الخدمات األساسية  ،تراجعان بالحجـ كالنكعية ،كأدل إلى ىبكط
الفعمية ،برنامج
مستكل معيشة العامميف ،كالى اعتماد سياسة تكظيؼ جديدة قائمة عمى ارتفاع معدالت الشغكر
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المكجو في الكظائؼ ،كالتأخير في تعييف المكظفيف في إطار التجميد العاـ لمتكظيؼ كالعقكد المؤقتة
(سبلمة.)2006 ،
مع المفاكضات الجارية حكؿ الكضع الدائـ ،إذ يتحدد دكر األكنركا في اإلسياـ ببمكرة كتثبيت صيغ
صيا ،أم البلجئيف ،كطالما البلجئكف بصدد االنتقاؿ إلى الحؿ الدائـ ترافقيـ األكنركا،
الحؿ فيما خ َ
إلى أف يتـ تنفيذ ىذا الحؿ أم لسنكات تصبح األكنركا مطالبة بأف تعيد تعريؼ كظيفتيا لجية التنمية
في نطاؽ التأىيؿ بدالن مف اإلغاثة كالتشغيؿ (المصرم.)2008 ،
كفي ىذا السياؽ تتحكؿ مجاالت الخدمة المختمفة التي تقدميا األكنركا إلى برامج تحمؿ العنكاف
نفسو ،كبنفس الكقت ال تقدـ خدمات أساسية ،بؿ ترعى مشاريعان تقدـ ىذه الخدمات كتسيـ فييا.
كعميو تتحدد التزامات الجيات المانحة ليس بمجاؿ عمؿ انطبلقان مف أكلكية الحاجة ،بؿ بمدل
استيفاء المشركع المقدـ لشركط الجدكل المطمكبة.
 .3.2.2المواقف المختمفة من عمل األ ونروا إلغاثة وتشغيل الالجئين
 الموقف الدولي من األونروا:
منذ تأسيس األكنركا كالعبلقة بينيا كبيف مجمكع البلجئيف الفمسطينييف ،تشيد الكثير مف التعقيد معيا
كضدىا ،فيي ترمز مف جية إلى الجريمة الدكلية التي قضت بتقسيـ ببلدىـ كأ َدت إلى تشريدىـ بعيدان
عف ديارىـ بعد أف تعرضكا إلى أبشع الجرائـ كالمجازر الجماعية ،لذلؾ ىي منظمة مرفكضة مف
قبميـ كيكرىكنيا بشكؿ ال شعكرم (عبد المطيؼ.)23 :2001 ،
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كىي ترمز مف جية أخرل إلى اعتراؼ المجتمع الدكلي بمسؤكليتو عف ىذه الجريمة ،كمحاكلة
لمتعكيض عنيا ببعض الخدمات الحياتية كاالجتماعية لمبلجئيف الفمسطينييف إلى أف تجد مأساتيـ
طريقيا نحك الحؿ العادؿ ،متمثبلن بعكدتيـ إلى ديارىـ التي يشردكا منيا (أبك جابر.)18 :2002 ،
لذا يرل الباحث ،أف البلجئيف يتمسككف باألكنركا كيرفضكف التخمي عنيا كيناضمكف ضد أية محاكلة
لممس بيا ،كما أنيا تشكؿ بالنسبة لقطاعات كاسعة منيـ المصدر الكحيد لمحصكؿ عمى أسباب
العيش كتكفير الخدمات الطبية كالتعميمية كسكاىا ،فدائرتيا الصحية ىي ك ازرة الصحة لمئات اآلالؼ
مف البلجئيف ،كدائرة التعميـ ىي بمثابة ك ازرة التربية ،كىكذا األمر بالنسبة لمخدمات األخرل ،كلعدـ
كيرٍك ىف في تقميص خدماتيا محاكلة
تكفر مصدر بديؿ لمخدمات يتمسؾ البلجئكف بيذه المنظمة ى
إلبقائيـ أسرل مستكيات منخفضة مف العيش دكف المستكيات العادية لمبشر.
فضبلن عف ذلؾ نجد أف مستكل الكعي الذم تشكؿ في المجتمع الفمسطيني ،كصؿ إلى حد كصؼ
ىذه المنظمة بأنيا تمثؿ ىكية البلجئ الفمسطيني ،ككنيا أصبحت شبو الكحيدة التي تتحدث بمساف
حاليـ ،كتعكس مستكل األكجاع التي كصمكا إلييا في المحافؿ الدكلية ككجكدىا يمثؿ صماـ األماف
إلبقاء قضية البلجئيف حاضرة أماـ المجتمع الدكلي كفي أركقة األمـ المتحدة ،كقد شيدنا جميعان في
آب  ،2015أزمة التمكيؿ الطاحنة كالعجز المالي في ميزانية األكنركا ،التي كادت أف تكقؼ العمؿ
في برنامج التعميـ لمدة قد تصؿ إلى أربعة شيكر ،كتأخير العاـ الدراسي في مناطؽ عمميا ،إال أف
استشعار المجتمع الفمسطيني كمجتمع البلجئيف خاصة كقيادات الفصائؿ كالتنظيمات كالمجاف الشعبية
كاتحادات العامميف بأف ىذه السياسة تيدد قضية البلجئيف برَمتيا كأف ىذا التقميص كالعجز المالي لو
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أسباب سياسية مف الدكؿ المانحة ،حيث تسعى إلى إنياء عمؿ األكنركا كصكالن إلى ىدثٍ ًر قضية
البلجئيف بشكؿ كامؿ.
كما أف الصمة بيف األكنركا كالبلجئيف نجحت في خمؽ مفاىيـ كقيـ معينة ذات أبعاد سياسية ،عكست
نفسيا عمى مستكل معيشة البلجئيف كأنماطيا ،كأبقتيـ دكمان في حالة ترقب مف مؤامرة دكلية ال
الم ىم ٌكىة ،كىك ما كلد نكعان مف العبلقة المعقدة بينيا كبيف البلجئ
تتكقؼ ،فقد تشكمت األكنركا أداتيا ي
الفمسطيني الذم يتمسؾ بيا مف جية كيتمنى ليا الزكاؿ مف جية أخرل ،كينظر إلى ق ارراتيا نظرة
ارتياب كتشكيؾ ،فأية محاكلة لتحسيف شكؿ السكف ،يراىا البلجئ خطكة عمى طريؽ التكطيف ،كما
يرل في تبديؿ بطاقات اإلغاثة خطكة مشابية( .مبيض)29 :2010 ،
كيعمؽ حالة الشؾ كنظرة االرتياب عند البلجئ الفمسطيني إلى األكنركا ،مركر زمف طكيؿ عمى
تيجيره مف كطنو دكف الكصكؿ إلى حؿ عادؿ لقضيتو ،كأسيـ المكقؼ األمريكي اإلسرائيمي مف
قضايا المنطقة كمف ضمنيا القضية الفمسطينية في تعزيز يقيف البلجئ الفمسطيني َ
بأف قضيتو
تتعرض لخطر حقيقي ،ك أ َف األكنركا ىي أداة في مؤامرة دكلية ،إال أنيا أداة يستحيؿ التخمي عنيا
(سيسالـ.)54 :2005 ،
كاألكنركا كما يراىا المكاطف الفمسطيني البلجئ تتراكح رمكزىا بيف المكظفيف المحمييف ،ككبار
المكظفيف الدكلييف ،غير أنيا في حقيقتيا تتجاكز ىؤالء جميعان ،لترمز بالتالي إلى السياسة الغالبة في
األمـ المتحدة ،كمكقؼ أصحاب ىذه السياسة مف قضية البلجئيف الفمسطينييف ،لذلؾ يتغير المفكض
و
مسؤكؿ ىناؾ ،إال أف سياستيا تبقى
كي ىن َحى مسؤك هؿ ىنا لصالح
العاـ كيستبدؿ بمفكض عاـ جديد ،ي
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في جكىرىا ،انعكاسان لمعبلقات الدكلية كمكازيف القكل التي تتحكـ في ىذه العبلقات (عبد المطيؼ،
.)25 :2001
إف إسياـ بعض الدكؿ في تمكيؿ ميزانية األكنركا يستند إلى خمفية سياسية مدركسة ،فإسيامات الدكؿ
الصناعية الكبرل (اتحاد أكركبي-الكاليات المتحدة-الياباف-كندا...إلخ) في التمكيؿ إسيامات
ممحكظة ،كىي تنـ عف رغبة ىذه الدكؿ في تأميف مصالحيا حيث اعتبرت مكاصمة تقديـ الخدمات
لمبلجئيف الفمسطينييف في مناطؽ الشتات عبر األكنركا ،سيكفر لدييـ الشعكر باالطمئناف كبأف
المفاكضات اإلقميمية في المنطقة لف تتجاكزىـ كلف تتجاىؿ مصالحيـ (محمكد.)77 :2010 ،
لذا يرل الباحث أف األكنركا حينما تخاطب الدكؿ الممكلة تخاطبيا بشكؿ مميز ،بمغة كاضحة ال لبس
فييا حيف تدعكىا إلى تكفير المبالغ الكافية لتأميف الميزانية المقترحة ،ألف خسائر ىذه الدكؿ مف
جراء أية عرقمة ،أك خمؿ يصيب مشاريع األكنركا كبرامجيا كدكرىا ،لنقص في التمكيؿ سيعكد عمى
ٌ
الدكؿ المتبرعة بضرر يفكؽ أضعافان مضاعفةن ما ستقدمو مف تبرعات ليا ،ألنيا بذلؾ تيدئ مف
خكاطر البلجئيف ،كتضمف ىدكءىـ باعتبارىـ قنبمةن سياسيةن يميى َد ىدةن باالنفجار في المحظة التي يشعركف
فييا بأف قطار الحؿ في المنطقة سيتجاكز مصالحيـ كسيقضي عمييا.
وتبدو حدة مصالح ىذه الدول في مشروعين:
األول :برنامج تطبيؽ السبلـ الذم يكلً ىد بالتزامف مع اتفاؽ أكسمك مف أجؿ تمييد السبيؿ إلقامة سمطة
الحكـ الذاتي ،كتكفير الظركؼ المناسبة لتأىيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة،
كدمجيـ في محيطيـ الفمسطيني باعتباره حبلن نيائيان لقضيتيـ كعمى حساب حقيـ في العكدة إلى
ديارىـ التي طي ًردكا منيا عاـ  ،1948كاألمكاؿ التي ر ً
ص ىدت ليذا البرنامج تعادؿ بشكؿ أك بآخر
ي
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مجمكع الميزانية االعتيادية المرصكدة لؤلكنركا ،مما يؤكد أف التمكيؿ األساسي قرار سياسي
(الحكراني.)54 :2007 ،
الثاني :كىك المشركع األكبر كالمتمثؿ بسمطة الحكـ الذاتي في الضفة الغربية كقطاع غزة كالتي ما
زالت الدكؿ المانحة الدكؿ ذاتيا الممكلة لؤلكنركا تكفر ليا كامؿ ميزانيتيا العامة ،كيكفي اإلشارة إلى
أف الدكؿ المانحة قررت في اجتماعيا المنعقد في مطمع عاـ  1996في باريس ،أف تكفر دعمان ماليان
لسمطة الحكـ الذاتي ما يقارب الزيادة السنكية ،كارتفاع مستكل المعيشة كالزيادة في السكاف كالفارؽ
بيف كظيفة سمطة الحكـ الذاتي ،كبيف كظيفة األكنركا ىك الذم يقؼ خمؼ الفارؽ األسطكرم بيف
ميزانية ىذه كميزانية تمؾ كفي السياؽ ذاتو ،فإنو في حاؿ تكفر حؿ نيائي لمبلجئيف في مناطؽ
الشتات كفؽ ما يخدـ مصالح الدكؿ المانحة كاسرائيؿ ،كفي حاؿ يكمفىت األكنركا بتطبيقو ،أك تطبيؽ
بعض مف جكانبو ،يتكقع أف ال تبخؿ الدكؿ المانحة عندىا في تقديـ التمكيؿ المطمكب (الشيكاني،
.)259 :2010
فضبلن عف ذلؾ يمكف القكؿ ،أف األكنركا قد ال تمجأ إلى تصفية أعماليا دفعة كاحدة كبشكؿ فجائي،
بؿ قد تعمد إلى ذلؾ بالتدريج ،كبأشكاؿ متباينة بيف إقميـ كآخر.
 المواقف المختمفة من األونروا:
تعددت المكاقؼ كتباينت اآلراء حكؿ ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف " األكنركا"  ،كالمياـ التي تقكـ
بيا ،مف بيف ىذه المكاقؼ اآلتي:
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 الواليات المتحدة األمريكية:
يتمثؿ مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف القضية الفمسطينية ،كفي مقدمتيا قضية البلجئيف بشكؿ
عممي ،كانعكاس لمكقؼ ىذه اإلدارة أك تمؾ مف إسرائيؿ بشكؿ عاـ ،كمدل تحالفيا معيا ،كتؤكد كؿ
الكقائع التاريخية منيا كالسياسية ،أنو كمما تعمؽ تحالؼ إسرائيؿ مع الكاليات المتحدة ،كتكطدت
مكانتيا كحميؼ إستراتيجي ليا ،تراجع االىتماـ األمريكي بالقضية الفمسطينية ،كتحكلت مشكمة
البلجئيف إلى مجرد و
و
كغامض في مشاريع التسكية األمريكية لقضية الصراع العربي
بند يم ىبروـ
اإلسرائيمي (عدكاف.)2009 ،
كلكف رغـ ذلؾ ،نظرت الكاليات المتحدة لؤلكنركا عمى أنيا تسيـ في تكفير االستقرار االجتماعي
لمبلجئيف ،فكجكدىا يكحي لمبلجئيف أف المجتمع الدكلي يدعـ قضيتيـ ،كىي أيضان كسيمة لتخفيؼ
الضغكط عمى الدكؿ العربية المضيفة لمبلجئيف  ،كاألكنركا كذلؾ ،أداة ضركرية لتأىيؿ البلجئيف
الفمسطينييف ،كصكالن لدمجيـ كتكطينيـ في أماكف تكاجدىـ ،لذا عممت الكاليات المتحدة عمى تقديـ
األمكاؿ لدعـ األكنركا بشكؿ سنكم (سيسالـ.)86 :2005 ،
كيرل الباحث ،أنو خبلؿ السنكات السبعة كالستيف الماضية ،أم منذ إدارة الرئيس ىارم تركماف إلى
إدارة الرئيس باراؾ أكباما ،بقي الشعب الفمسطيني كحقكقو الثابتة كالمشركعة كمف ضمنيا قضية
البلجئيف ،أسرل تحت رحمة تزايد الدكر اإلسرائيمي في اإلستراتيجية األمريكية الشرؽ أكسطية مف
جية ،كالصراع الدائر بيف اإلدارة األمريكية كمجمكعات الضغط المؤيدة إلسرائيؿ مف جية أخرل،
ككانت النتيجة دائمان ىي التراجع المستمر في مكاقؼ الكاليات المتحدة مف القضية الفمسطينية،
كتنكرىا لق اررات األمـ المتحدة المتعمقة بالقضية الفمسطينية ،بؿ كالسعي إللغاء تمؾ الق اررات،
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كمساعدة إسرائيؿ بالتنكر ليا ،كاستخداـ مجمس األمف بشكؿ خاص كذراع لمسياسة األمريكية لمدفاع
عف إسرائيؿ كسياستيا الرافضة لكؿ القكانيف كالشرائع الدكلية.
لذلؾ اعتمدت السياسة األمريكية نظرةن تقميديةن إلى القضية الفمسطينية ،باعتبار أنيا تم َخصت ،بقياـ
دكلة إسرائيؿ عاـ  ،1948ككاف األثر الكحيد المتبقي ليذه المشكمة عمى الصعيد الدكلي ىك ظيكرىا
سنكيان عمى جدكؿ أعماؿ المجنة السياسية لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كمشكمة الجئيف ناجمة عف
الصراع العربي-اإلسرائيمي ،فيما انصبت الجيكد الدكلية عمى التخفيؼ مف معاناة البلجئيف
الفمسطينييف ،مف خبلؿ المساىمة في تقديـ المساعدات العينية كالمادية لمخيمات البلجئيف في إطار
ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف األكنركا ،كرغـ ذلؾ كاصمت الكاليات المتحدة سياسة تقديـ المساعدات
المادية كاإلنسانية لتخفيؼ معاناة الفمسطينييف في مخيمات المجكء كالشتات ،كقد بمغ حجـ المساعدات
المالية األمريكية كالمساىمات اإلنسانية المقدمة لؤلكنركا في الفترة الكاقعة بيف  1948إلى ،1967
ما يقارب  411مميكف دكالر ،أم ما يقارب  %65مف ميزانية األكنركا الدكلية (يكسؼ.)2007 ،
 الدول العربية المضيفة:
تباينت الدكؿ العربية في تكجياتيا كمكاقفيا مف قضية البلجئيف الفمسطينييف لتبايف الظركؼ السياسية
كاالجتماعية فييا؛ فبعض ىذه الدكؿ عممت لخدمة قضية عكدة البلجئيف الفمسطينييف لديارىـ،
كبعضيا اآلخر سعى لمتخمص مف الفمسطينييف خكفان مف التكطيف ،كدليؿ ذلؾ ما قامت بو دكلة
الككيت عاـ  1991مف إبعاد أكثر مف  300ألؼ فمسطيني مف أراضييا ،فيما سمي باليجرة الثالثة
لمفمسطينييف ،أم بعد ىجرتي  1948ك ( 1967جرار.)182 :1995 ،
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كلكف يمكف التأكيد عمى مجمكعة مف التكجيات كالمكاقؼ التي اشتركت فييا تمؾ الدكؿ تجاه ىذه
القضية ،منيا:
 التأكيد عمى حؽ البلجئيف الفمسطينييف بالعكدة ،كرفض مبدأ التكطيف.
 دعت الدكؿ إلى ضركرة استمرار ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف األكنركا في عمميا.
 التمسؾ بالقرار رقـ  194الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المتعمؽ بحؽ العكدة.
 العمؿ عمى تقديـ التسييبلت كافة لمبلجئيف الفمسطينييف لتحسيف ظركؼ معيشتيـ (مبيض،
.)89 :2010
لذلؾ رأت الدكؿ العربية أف تأسيس األكنركا إقرهار مف المجتمع الدكلي بالمسؤكلية عما ح َؿ بالبلجئيف
الفمسطينييف مف نكبات ،كانطبلقان مف ىذه الرؤية فاألكنركا ىي المسؤكلة عف تقديـ الخدمات
المختمفة ،صحية ،كتعميمية ،كاقتصادية ،كاجتماعية لمبلجئيف الفمسطينييف ،إضافة إلى مساعدتيـ
إلعادة بناء مجتمعيـ المد َمر (حمادة.)2013 ،
أما فيما يتعمؽ بمكقفيا مف التعاكف مع األكنركا ،فقد أكده قرار مجمس الجامعة العربية رقـ 325
الصادر بتاريخ  17حزيراف  1950جاء فيو" :يكافؽ المجمس عمى قرار المجنة السياسية التالي "لما
كانت ككالة ىيئة األمـ المتحدة إلغاثة الجئي فمسطيف قد طمبت مف الحككمات العربية أف تتعاكف
ض األمر عمى المجنة السياسية ،فقررت بمكافقة أحمد حممي باشا ممثؿ
معيا في أداء ميمتيا فقد يع ًر ى
عرب فمسطيف في جمستيا المنعقدة في  16حزيراف  1950تكصية الدكؿ العربية بالتعاكف مع
األكنركا المذككرة عمى أف تتحفظ كؿ دكلة لدل ىذه األكنركا في شأف التسكية النيائية لمقضية
الفمسطينية ،كحؽ البلجئيف في العكدة إلى ديارىـ كتعكيضيـ عف أمكاليـ كأمبلكيـ" .إضافة لذلؾ،
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أكدت الدكؿ العربية عمى ضركرة استمرار األكنركا في تقديـ خدماتيا المختمفة لمبلجئيف الفمسطينييف
في مناطؽ عممياتيا كدكليا كافة لحيف عكدة البلجئيف الفمسطينييف جميعان إلى مدنيـ التي ىجركا
منيا (مصطفى.)2006 ،
 السمطة الفمسطينية:
أكدت السمطة الفمسطينية عمى أىمية استمرار ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف األكنركا
في تقديـ خدماتيا المختمفة كلتنظيـ عمميا عقدت السمطة الفمسطينية اتفاقان مع األكنركا بتاريخ 6
تمكز  ،1996تعيدت مف خبللو بتقديـ الخدمات العامة كالبمدية كافة لؤلكنركا ،كالكيرباء كالماء
كالمجارم كاالتصاالت كاإلطفاء ،إضافة لذلؾ ،عممت السمطة عمى اتخاذ اإلجراءات كافة لتسييؿ
تنقؿ مكظفي ككالة الغكث ،كستق َدـ جميع التصاريح أك التراخيص مجانان ،كغيرىا مف التسييبلت التي
تق َدمت بيا السمطة الفمسطينية لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف في سبيؿ تسييؿ عمميا في مناطؽ
عممياتيا (مبيض.)141 :2010 ،
إف مصير األكنركا ليس مرتبط فقط بحسـ العبلقة بينيا كبيف السمطة الفمسطينية ،فبل بد إلى جانب
ذلؾ مف حسـ كضع البلجئيف في مناطؽ عمميات األكنركا األخرل ،كالمقصكد األردف كسكرية
كلبناف ،ككما ىك معركؼ فإف حسـ كضع البلجئيف في ىذه الدكؿ يحتاج إلى اتفاؽ مع حككماتيا
سكاء باتجاه التكطيف ،أك باتجاه قبكؿ ىذه الحككمات بمسؤكلية السمطة الفمسطينية عنيـ ،كىذا األمر
األخير مستبعد كال تقبمو الحككمات المذككرة ،كسيككف مستقبؿ البلجئيف في الدكؿ الثبلث مكضع
صراع بيف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ ،إذ سيسعى كؿ مف الطرفيف السمطة كاسرائيؿ لمتكصؿ إلى
اتفاقات مع حككمات الدكؿ الثبلث المذككرة بشأنيـ (محمكد.)89 :2010 ،
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كما كمف المبلحظ أف إسرائيؿ قد حققت سبقان عمى السمطة الفمسطينية بيذا الشأف ،مف خبلؿ
تنص في مادتيا الثامنة عمى التعاكف المشترؾ في مضمار تكطيف
معاىدتيا مع األردف كالتي
ُّ
تصر عمى طرح مكضكع البلجئيف مف خبلؿ
البلجئيف كالتفاكض ثنائيان بشأنيـ ،كذلؾ فإف إسرائيؿ
ُّ
مفاكضاتيا الثنائية مع كؿ مف سكرية كلبناف ساعية لبلتفاؽ معيما بشأف مسألتيـ كبمعزؿ عف أم
دكر لمسمطة الكطنية الفمسطينية بيذا الصدد ،كفي ظؿ تحقيؽ إسرائيؿ التفاؽ مع األردف فإف
كاشنطف ربما باتت تميؿ لتأجيؿ إنياء األكنركا أك تحكيميا بشكؿ كمي لككالة تطكير إلى ما بعد
كصكؿ إسرائيؿ التفاؽ مع سكرية كلبناف (المصرم.)2008 ،
 حرب الخميج الثانية عام  1991وتأثيرىا عمى قضية الالجئين:
إف الخبلفات العربية العربية -كىك ما كصؿ ذركتو باجتياح الجيش العراقي لمككيت عاـ - 1990
كانت مؤش انر كاضحان عمى مدل االنقساـ الذم لـ يسمـ منو المكقؼ العربي تجاه القضية الفمسطينية
عامة كقضية البلجئيف خاصة ،فمـ تعد القضية الفمسطينية قضية إجماع عربي ،إذ تباينت التصكرات
العربية كتكجياتيا نحك القضية الفمسطينية حسب طبيعة العبلقة العربية مع منظمة التحرير
الفمسطينية مف جانب ،كلـ تعد القضية الفمسطينية تتربع عمى سمـ أكلكيات العالـ العربي مف جانب
آخر (نعيرات.)213 :2009 ،
كيرل الباحث ،أف لممكقؼ العربي بشأف االجتياح العراقي تأثير سمبي عمى القضية الفمسطينية
كخاصة عمى البلجئيف أكؿ المتضرريف مف ىذا االجتياح ،حيث لـ ينظر ليا كطرؼ محايد في
االجتياح العراقي لمسيطرة عمى الككيت ،لكف مجمؿ ىذه األحداث داخؿ الحرب لـ تؤثر بشكؿ جذرم
عمى مسار القضية الفمسطينية بمقدار ما تأثرت بو القضية بعد انتياء الحرب ،كدخكؿ المنطقة
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مرحمة تكازنات لقكل جديدة ،كانت العراؽ قد خرجت منيا بفعؿ اليزيمة التي تمقتيا في حرب الخميج،
كاضطرارىا لمخركج مف الككيت.
المعىمف مف ًقبؿ منظمة التحرير ،أصبح عبئان عمى
فالمكقؼ الفمسطيني الرافض لمحرب عمى العراؽ ك ي
الشعب الفمسطيني كالقضية الفمسطينية حيف يح ًس ىمت الحرب لصالح الكاليات المتحدة كخركج النظاـ
العراقي ميزكمان (المصرم.)2008 ،
عددىـ بنحك  300ألؼ مف
فبعد حرب الخميج الثانية ،كبسببيا يشرىد ه
كبير مف الفمسطينييف كقيد ىر ي
عدد ه
الككيت إلى األردف ،ككانت تمؾ سياسة ككيتية أعمنيا المسؤكلكف الككيتيكف بأنيـ ينككف طرد العديد
مف الفمسطينييف الذيف يبمغ عددىـ  120ألؼ فمسطيني ،كينككف منع أغمب الفمسطينييف اآلخريف
الذيف ترككا الككيت كيبمغ عددىـ  180ألفا مف العكدة إلييا ،كلما كاف ىؤالء ببل مأكل كيعانكف العكز
كيشعركف بالم اررة ،لـ يجد كثيركف منيـ مكانان يذىبكف إليو سكل األردف كىـ يعممكف أنيـ سكؼ
يعانكف ىناؾ في ظؿ اقتصاد مسحكؽ بالفعؿ ،مع خطر يتيدد عرش الممؾ حسيف (اليافاكم،
.)57 :2010
أعباء جديدةن إقتصاديةن كسياسيةن كديمكغرافيةن عمى النظاـ الممكي
كقد أضاؼ ىذا العدد الكبير
ن
أعباء جديدةن عمى مخيمات البلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة ىناؾ ،كقد قيد ىرت
األردني ،كما أضاؼ
ن
دراسة لمركز البحكث التابع لمكتبة الككنجرس ،بعنكاف "السبلـ في الشرؽ األكسط كقضايا األمف"،
كن ًش ىرت في سمسمة دراسات ىذا المركز بتاريخ  2يكنيك  ،1992قيد ىرت أف
أعدتيا كاركؿ ميجالكفتز ،ي
مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف أيرًغمكا عمى الرحيؿ كذىبكا إلى األردف أك المناطؽ المحتمة ،حيث
يعيش ما يقدر بػ  300ألؼ "عائد" كالحياة ىناؾ مع األقارب أك في الفنادؽ أك الشقؽ المستأجرة،
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كذىب منيـ حكالي  60ألؼ لمعيش في مخيمات المجكء التابعة لؤلمـ المتحدة خارج عماف (محمكد،
.)94 :2010
 تداعيات األزمة السورية منذ عام  2011عمى قضية الالجئين:
أجبرت األزمة السكرية العديد مف البلجئيف الفمسطينييف عمى الفرار مف المكت ،كطرؽ أبكاب اليجرة
بعدة طرؽ ،فكصؿ مف كصؿ منيـ إلى األردف كتركيا كمصر ككصؿ البعض إلى قطاع غزة ،كتاه
بعضيـ في عرض البحار باحثيف عف مأكل جديد خمفيا ،ككاف لمبناف كىك القطر األقرب النصيب
األكبر مف ىؤالء البلجئيف ،كنظ انر لضركب المعاناة التي القكىا في لبناف عمى أكثر مف مستكل،
باتت تجربتيـ فيو عنكانان يمخص معاناتيـ في باقي الدكؿ ،إضافة إلى القاسـ المشترؾ بيف كؿ
الم ٍحًدؽ بحؽ العكدة (حمادة.)2013 ،
التجارب كىك الخطر ي
يبمغ عدد البلجئيف الفمسطينييف المقيميف في سكريا الذيف دخمكا األراضي المبنانية ،نتيجة الحرب
كأعماؿ القصؼ كالقتؿ التي طالت مخيماتيـ ثمانية كأربعيف ألؼ الجئ مسجميف لدل ككالة غكث
كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى (األكنركا) ،إال أف ىؤالء البلجئيف سرعاف ما أدخمكا
تصر
دكامة السجاالت السياسية كتحديدان سياسة التيكيؿ باألرقاـ ،حيث ما زالت الحككمة المبنانية
ُّ
عمى تضخيـ عدد البلجئيف الفمسطينييف المقيميف في لبناف ألسباب داخمية كخارجية ،في حيف أف
عددىـ الحقيقي ال يتجاكز مئتيف كستيف ألفا كفقان ألحدث الدراسات كالتقارير (زيداف.)2010 ،
فعمى المستكل المبناني الرسمي ،تنأل حككمة لبناف التي لـ تكقع أساسان عمى اتفاقية عاـ 1951
المتعمقة بالبلجئيف ،كىي ال ترفض إنشاء مخيمات لمبلجئيف فحسب ،بؿ ترفض مطمقان تسميتيـ
بالبلجئيف كتسمييـ خبلفان لمتعريؼ العالمي "لبلجئ" بالنازحيف ،كعندما يتعمؽ األمر بالبلجئيف
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الفمسطينييف مف سكريا تتضاعؼ تعقيدات التعاطي معيـ في غياب تعميمات كآليات كاضحة لدخكليـ
إذ ينتيي األمر بإجراءات كممارسات استنسابية لرجاؿ الحدكد التي تتغير بيف يكـ كآخر كمف مكظؼ
إلى آخر (محمكد.)109 :2010 ،
تعتبر األكنركا المككمة بإغاثة البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى كالمثقمة أساسان بأعباء إغاثة
البلجئيف الفمسطينييف في لبناف ،المبلذ األكؿ كاألخير لبلجئيف الفمسطينييف مف سكريا ككنيـ ال
نيف مف المساعدات
يندرجكف تحت كالية مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف ،كككنيـ حكمان يم ٍستىثٍ ى
التي تقدميا الحككمة المبنانية لمبلجئيف السكرييف كالتعميـ في المدارس الرسمية مثبلن فتقكـ تمؾ
معكنات ماليةن غير دكر و
و
ية لمبلجئيف
األطراؼ بإرساليـ إلى األكنركا ،كتدفع األكنركا بدكرىا
ى
الفمسطينييف مف سكريا ال تتجاكز قيمتيا األربعيف دكال انر أمريكيا لمفرد في الشير ،كما تقدـ ليـ
خدمات صحية كتربكية ال ترقى إلى الحد األدنى مف المطمكب (سعد الديف.)2013 ،
كيترؾ عمى كاىؿ البلجئيف أنفسيـ عبء تكفير المأكل في بمد يتجاكز إيجار غرفة فيو مقاييس
أكركبا كالكاليات المتحدة ،كىنا يجدر التنكيو بميزة إنسانية كطنية يتَسـ بيا المجتمع الفمسطيني
كخاصة في المخيمات الفمسطينية في لبناف ،كىي مشاعر التكافؿ كالتآزر كالتضامف كالتي لـ تؤثر
فييا ال الحركب كما يصاحبيا مف فقر كحاجة ،كال السياسة كدىاليزىا ،فقد القى البلجئكف
الفمسطينيكف مف سكريا احتضانان غير مسبكؽ مف قبؿ أشقائيـ في مخيمات لبناف التي تضيؽ بأىميا،
فعمى سبيؿ المثاؿ يستضيؼ مخيـ عيف الحمكة الذم ال تتجاكز مساحتو الكيمكمتر مربع الكاحد كالذم
يفكؽ تعداده الثمانيف ألؼ الجئ أكثر مف خمسة عشر ألؼ الجئ فمسطيني مف سكريا ،إضافة إلى
 200عائمة سكرية األصؿ ،كبدؿ أف يصار إلى دعـ البلجئيف الضيكؼ كالمضيفيف ،نجد أف
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الجيات المككمة باإلغاثة ال تيعير اىتمامان كافيان لمبلجئيف المنككبيف ،ككاف ىذا السبب الرئيس كراء
إضراب البلجئيف أماـ مكتب األكنركا الرئيس في بيركت الذم داـ لمدة  6أشير (ديب.)2010 ،
إزاء ىذا الكاقع المزرم كالمتفاقـ ،تتخبط الفصائؿ الفمسطينية كالمجاف الشعبية في مخيمات لبناف بيذه
األزمة اإلنسانية التي زادت مف مشاكميا ،فيذه القكل التي تعاني ما تعانيو مف مشاكؿ داخمية كفساد
كضعؼ في القدرات كاإلمكانيات ،ينقصيا الخبرة في مجاؿ إدارة األزمات اإلنسانية ،كىي بالكاد تدير
المشاكؿ اليكمية المزمنة التي تؤرؽ أىالي مخيمات لبناف ،كاليكـ باتت ىذه القكل تصرؼ مجيكدان
كطاقة إضافييف بعيدان عف السياسة كالتعبئة الكطنية التي ينبغي أف تككف مف تخصصيا ،كصارت
تنافس مؤسسات كجمعيات المجتمع األىمي في أعماؿ اإلغاثة ،فبل تؤثر في السياسة كال تكفر
الخدمات التي ال باع ليا فيو (سعد الديف.)2013 ،
قرر الكثير مف البلجئيف الفمسطينييف العكدة إلى سكريا لحفظ كراماتيـ ،كلتجنب اإلذالؿ
بالنتيجةَ ،
الناجـ عف كقكعيـ بيف مطرقة التمييز كالغبلء الفاحش في لبناف ،كبيف سنداف إخفاؽ المؤسسات
"اإلنسانية" في حماية حقكقيـ ،إذ كجدكا أف البقاء في منازليـ التي قد ال تخطئيا القنابؿ كالصكاريخ
أكثر أمنان مف اإلىانات المحتَمة التي تنتظرىـ في لجكئيـ المضاعؼ ،لكف الكاقع كاف أكثر م اررة مف
التكقعات ،فقد عاد أىالي المخيمات في سكريا ليجدكا مخيماتيـ كقد باتت ساحات لمقتاؿ كمكاقع
عسكرية شبو ثابتة تفصؿ بيف قكات النظاـ كالمعارضة (منكر.)2013 ،
كفاقـ ىذا الكاقع غياب رؤية كسياسة كطنية جامعة لمفصائؿ كالمنظمات الفمسطينية لحماية القضية
الفمسطينية ،كاالستفادة مف دركس كتجارب الماضي في لبناف كالعراؽ كغيره مف الدكؿ العربية ،كقد
ترجـ ذلؾ بعجز كفشؿ الفصائؿ ىناؾ في تحييد كتجنيب المخيمات الدخكؿ في أيتيكف الص ارعات
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الداخمية ،ككجد الفمسطينيكف في مخيـ اليرمكؾ مثبلن أنفسيـ أماـ تجربة مخيـ نير البارد في عاـ
 2007الذم دخمو مقاتمك "فتح اإلسبلـ" ،كأسفر القتاؿ بينيـ كبيف الجيش المبناني عف تدمير كامؿ
ً
عماره حتى اآلف (سبليمة.)2012 ،
لممخيـ كتشريد أىمو ،كلـ ينتو إ ي
كفي مخيمات سكريا كاف نتيجة لمتيو السياسي كالخيارات الخاطئة لممنظمات كالفصائؿ ،أف بات
الفمسطيني مستيدفان مف كبل طرفي الص ارع ،كما لبثت المخيمات أف يزَجت في أيتيكف األزمة السكرية،
كلـ تعد مبلذان آمنا ألىالييا ،فمحقيا ما لحقيا مف تدمير لمبيكت كاعتقاالت كتعذيب لمشباب كتمزؽ
لمعائبلت ،ككاف كقع كأىكاؿ ذلؾ عمى الفمسطينييف في سكريا مفجعان ،ككنيـ لـ يشيدكا حركبان
كاقتتاالت سابقة بحياتيـ ،كلـ يخبركا النزكح كالتشرد ،كلـ يسبؽ ليـ أف عانكا سياسات التمييز التي
يعانييا إخكانيـ في لبناف ،فقد كانت سكريا النمكذج األفضؿ الستضافة البلجئيف الفمسطينييف بيف
دكؿ الشتات (زيداف.)2010 ،
كاليكـ مع استمرار احتداـ القتاؿ في المخيمات كمحيطيا ،كنتيجة الحصار كالقنص كنقص المكاد
يبؽ أماـ البلجئيف سكل خياريف أحبلىما مر :إما البقاء في المخيمات كانتظار المكت،
التمكينية ،لـ ى
كاما مغادرة سكريا مجددان نحك المجيكؿ ،لكف األزمة اليكـ أكثر تعقيدان مف السابؽ ،ففي الكقت الذم
ج َددت فيو الحككمة األردنية القرار القاضي بعدـ السماح لمفمسطينييف مف حممة الكثائؽ السكرية
الدخكؿ إلى أراضي المممكة ،أعمنت الحككمة المبنانية نَيتيا التشدد عمى الحدكد كتحديدان بكجو
الفمسطينييف ،كقد أشارت بعض المصادر أف السمطات المبنانية تسمح لمفمسطينييف مف سكريا بالدخكؿ
شرط أف يككف لدييـ تأشيرة دخكؿ إلى بمد ما كتذكرة عبكر إلى خارج لبناف ،كبذلؾ تصبح اليجرة
المبلذ الكحيد أماميـ (سبليمة.)2012 ،
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لذا يرل الباحث ،أف الكاقع األمني كاإلنساني المرير الذم يعانيو البلجئكف الفمسطينيكف في سكريا
كفي شتاتيـ المضاعؼ في الدكؿ المضيفة ،كاخفاؽ الفصائؿ الفمسطينية في تحصيف المخيمات
كالنأم بيا عف األزمة السكرية ،كتقاعس المجتمع الدكلي في دعميـ ،كفيؿ بأف يكدم بيـ إلى
المصير الذم القاه الجئك العراؽ الذيف انتيكا في دكؿ أميركا البلتينية ،كيمكف أف يشكؿ ذلؾ خط انر
حقيقيان ييدد حقَيـ بالعكدة إلى ديارىـ األصمية في فمسطيف ،كما أف لؤلزمة السكرية تبعات كخيمة
عمى البلجئيف الفمسطينييف ،كعمى حقيـ في العكدة الذم سيبقى لي َ
ب الصراع العربي اإلسرائيمي،
كعميو ال بد مف إيبلء قضيتيـ االىتماـ كالعناية البلزميف عمى كؿ المستكيات :فعمى الدكؿ المضيفة
استقباؿ البلجئيف الفمسطينييف مف سكريا عمى غرار باقي البلجئيف كتكفير الحماية ليـ ،كعمى
المجتمع الدكلي مسؤكلية تأميف المساعدات البلزمة كالكافية لصكف كرامة البلجئيف في سكريا كفي
الشتات كدعـ صمكدىـ ،كعمى القكل الفمسطينية التحرؾ عمى كافة الصعد العربية كاإلقميمية كالدكلية،
لتحييد الفمسطينييف كمخيماتيـ في سكريا عف األحداث ،كابقاء ىذه المخيمات عمى الحياد لتككف
مبلذان آمنان ألبنائيا إلى حيف العكدة.
كما يتحتَـ عمى السمطة الفمسطينية إعادة طرح قضية البلجئيف كقضية كاحدة ،كعدـ تفكيت الفرصة
لمضغط عمى إسرائيؿ كالمجتمع الدكلي لتطبيؽ ق اررات األمـ المتحدة كفي مقدميا القرار ،194
كالقاضي بعكدة البلجئيف الفمسطينييف إلى قراىـ كمدنيـ التي يىجركا منيا في عاـ  ،1948كانياء
حالة المجكء الفمسطيني الذم طاؿ أكثر مما ييحتمؿ ،كيبقى العبء األكبر كالتحدم األبرز ىك كيفية
الميى َجريف مف سكريا نتيجة الحرب الطاحنة فييا ،حيث
إدارة األكنركا ألزمة البلجئيف الفمسطينييف ي
يتكجب عمى األكنركا تكثيؼ التنسيؽ مع المجتمع الدكلي كالحككمات المبنانية كاألردنية تحديدان مف
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الم ىش َرديف مف مخيمات المجكء مف سكريا ،كىذا يتأتى مف خبلؿ تنفيذ أىـ
أجؿ استيعاب البلجئيف ي
أىداؼ األكنركا في نشأتيا كىك تشكيؿ الحماية لمبلجئيف الفمسطينييف عمى أركاحيـ كممتمكاتيـ.
 .3.3التحديات التي تواجو عمل األونروا
 .3.3.1التمويل الدولي لموازنة األونروا
 تمويل ميزانية األونروا:
منذ أف بدأت ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف أعماليا في 1آذار  1950مف أجؿ تقديـ
المساعدات لمبلجئيف الفمسطينييف ،أسيمت العديد مف الدكؿ في دعـ ميزانية األكنركا بتبرعات طكعية
مف الدكؿ المانحة ،فقد أسيمت  116دكلة مانحة باإلضافة إلى االتحاد األكركبي في دعـ األكنركا.
كأكبر المانحيف لؤلكنركا ىي الكاليات المتحدة كالمفكضية األكربية كالمممكة المتحدة كالسكيد كدكؿ
أخرل ،مثؿ :دكؿ الخميج العربية كالدكؿ اإلسكندنافية كالياباف ككندا (سبلمة.)2006 ،
كفي جانب العبلقات تحتفظ األكنركا بعبلقات مف التعاكف الكثيؽ مع الحككمات المضيفة كالسمطة
الفمسطينية ،كتنسؽ مع الجيات المختصة في ىذه الحككمات فيما يتعمؽ بتقديـ خدمات البلجئيف
الفمسطينييف حسبما تقتضيو الحاجة في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيمية لعاـ  ،1948كاف تقديـ
المساعدات الطارئة لمبلجئيف الفمسطينييف يتـ مف خبلؿ منظمات دكلية مثؿ المجنة الدكلية لمصميب
األحمر كجمعيات خيرية دكلية أخرل كمنظمات غير حككمية ،كفي تشريف ثاني  1948كبعد أف
تأسست "ىيئة األمـ المتحدة إلغاثة البلجئيف الفمسطينييف" ،أخذت عمى عاتقيا تقديـ المعكنة
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لمبلجئيف كتنسيؽ الخدمات التي تقدميا ليـ المنظمات غير الحككمية كبعض منظمات األمـ المتحدة
األخرل (حمادة.)2007 ،
رأل المجتمع الدكلي أف تككف األكنركا ككالةن متخصصةن تابعةن لؤلمـ المتحدة ،تعتمد في تمكيميا
أساسان عمى التبرعات المالية كالعينية لمدكؿ األعضاء كغير األعضاء في األمـ المتحدة ،كتأكيدان لذلؾ
جاء في القرار  ،302إف الجمعية العامة ترجك كافة الدكؿ األعضاء كغير األعضاء في األمـ
المتحدة تقديـ التبرعات المالية كالعينية لتأميف المبالغ المالية كالمكارد األخرل البلزمة (ق اررات األمـ
المتحدة بشأف فمسطيف.)1993 ،
إف المبالغ المقدمة مف المتبرعيف تأثرت إلى حد كبير بالتقمبات السياسية كاالقتصادية لمطرؼ
المتبرع ،كىك ما أبقى ميزانية األكنركا تحت رحمة كرـ المتبرعيف كنخكتيـ ،أك تحت تأثير ظركؼ
سياسية محمية أك دكلية ،كالغريب في األمر أف األمـ المتحدة تكفر لقكات حفظ السبلـ العاممة تحت
رايتيا في أكثر مف بقعة في ىذا العالـ ميزانيات كاممة ،تؤمف ليا كؿ احتياجاتيا ،مع شيء مف
الكفرة ،في الكقت الذم تعجز فيو عف تقديـ ميزانية تابعة لؤلكنركا تشكؿ أساسان لمشاريعيا كبرامجيا
الخدماتية ،تضاؼ إلى تبرعات اآلخريف مف دكؿ كمؤسسات كجمعيات (جكدة.)49 :2010 ،
كفي العكدة إلى جدكؿ التبرعات التي تـ التعيد بيا أك تسمميا الصندكؽ العاـ كاألنشطة الجارية
الممكلة كالمشاريع اإلنشائية كالخاصة لمعامميف  ،1995/1994كما كزعتو األكنركا ،يتضح أف
المتبرع األكبر ىي الدكؿ األكركبية منفردة ،كاالتحاد األكركبي مجتمعان كذلؾ تحتؿ مساعداتيا العينية
المكقع األكؿ في جدكؿ المساعدات المقدمة مف الدكؿ تمييا الكاليات المتحدة ،كتزيد مساىمتيا عمى
ربع ميزانية األكنركا النقدية (بمفر كجاسنر.)1997 ،
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أما الدكؿ المضيفة األردف -لبناف-سكريا ،فقد قدمت لمبلجئيف عمى أرضيا خدمات مختمفة تعميمية
كاجتماعية كصحية ،كخدمات مؤسسات األكنركا أمنية كادارية ،كيتضح أيضان أف إسياـ الدكؿ العربية
الثبلث في تقديـ خدمات البلجئيف عمى أرضيا مستند إلى الخمفية السياسية لتعاطي الدكلة الكاحدة
مع قضية البلجئيف فاألردف يعتبر الجميع مكاطنيف ،كبالتالي تندرج خدماتو لمبلجئيف في إطار
خدماتو المقدمة إلى مجمكع المكاطنيف األردنييف ،أما سكرية فإنيا ال تميز بيف الجئ فمسطيني
كمكاطف سكرم مف حيث الخدمات كالتقديمات االجتماعية كالصحية يبقى الكضع الخاص بالبلجئيف
في لبناف كالمنطمؽ مف الخصكصية السياسية لمبمد المضيؼ ،بانعكاساتيا عمى عبلقتو بالفمسطينييف
المقيميف عمى أرضو ،كبالمقابؿ يبلحظ أف جامعة الدكؿ العربية كمؤسسة مكحدة لمدكر العربي إزاء
البلجئيف الفمسطينييف ،ال تتحمؿ أية مسؤكلية نحك األكنركا (عبد المطيؼ.)2001 ،
إف إسياـ الدكؿ العربية الغنية بالنفط قميؿ مقارنة مع ما تقدمو سكرية كلبناف كاألردف رغـ األكضاع
المالية الصعبة لمدكؿ الثبلث ،كيبيف بيتر ىانسف المفكض العاـ لؤلكنركا في حديث لو في
آذار 2001أف ميزانية األكنركا لمعاـ  2001بمغت نحك 311مميكف دكال ارن ،كتكاجو عج انز قدره 65
مميكف دكال انر كىذه ىي السنة الخامسة التي تكاجو فييا األكنركا عج انز في ميزانيتيا ،كلفت ىانسف إلى
أف ىذه العجكزات المستمرة سترسؿ عمى المدل البعيد ،رسالة إلى البلجئيف بأف قضيتيـ تتراجع
بالنسبة الىتماـ المجتمع الدكلي (رمبؿ.)2010 ،
كيرل الباحث ،أف ىذا التحدم الذم تكاجيو األكنركا في عجز تمكيؿ الميزانية ىك مف أكبر التحديات
التي تمر بيا ،فبالمقارنة بيف عاـ  2001كماذكر أعبله أف العجز منذ خمسة عشر عامان متجدد كىك
بحدكد خمسة كستكف مميكف دكالر ،فنحف اليكـ في عاـ  ،2015كنجد أف األكنركا قد أكشكت عمى
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إيقاؼ العمؿ في برنامج التعميـ لمدة أربعة شيكر كعدـ دفع ركاتب لمعامميف فيو عمى مستكل مناطؽ
عممياتيا الخمس لكجكد عجز مالي في ىذا العاـ  2015يقدر بمائة ككاحد مميكف دكالر ،كقد أثار
ىذا األمر تخكفان كبي انر عمى المستكل الجماىيرم في مجتمع البلجئيف في مناطؽ عمميات األكنركا
خكفان مف كجكد سياسة تقميص لخدماتيا ممنيجة خصكصان أنيا انعكست عمى برنامج التعميـ ،حيث
يعتبر ذلؾ مف البرامج األساسية ،كايقافو قد يحتكم في خمفياتو عمى سياسة مقصكدة مف الدكؿ
المانحة تيدؼ إلى تجييؿ مجتمع البلجئيف الفمسطينييف.
 صعوبات التمويل الدولية لألونروا:
تعد ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف (األكنركا) ككالة إغاثة كتنمية بشرية
تعنى بتكفير التعميـ كالرعاية الصحية كالخدمات االجتماعية كالمعكنة الطارئة لما يربك عمى أربعة
مبلييف الجئ يعيشكف في قطاع غزة ،كالضفة الغربية كاألردف كلبناف كسكريا ،كيتـ إنفاؽ ما نسبتو
 %54مف مي ازنية األكنركا عمى برنامج التعميـ ،ك  %18عمى برنامج الصحة ،ك %10عمى برنامج
اإلغاثة كالخدمات االجتماعية ،ك %18عمى الخدمات المشتركة كالخدمات التشغيمية (الصكراني،
.)2011
إف خدمات األكنركا مستمرة كمتكاصمة ،لكنيا اضطرت التخاذ تدابير تقشفية عمى مدل السنكات
نظر لمنقص الحاصؿ في التمكيؿ ،إذ إف التبرعات لـ ترتفع بما يكفي لمكاكبة
القميمة الماضية
ان
التضخـ كالنمك السكاني لمبلجئيف ،كنتيجة لذلؾ تراجعت الخدمات المقدمة لمبلجئيف ،كما يتضح مف
حقيقة أف معدؿ اإلنفاؽ السنكم عمى البلجئ الكاحد قد انخفض مف  200دكالر في عاـ  1975إلى
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حكالي  65دكالر في عاـ  ،2014كمع ذلؾ فإف األكنركا ممتزمة بتقديـ الخدمات كالمساعدات
لمبلجئيف الفمسطينييف لحيف التكصؿ إلى تسكية عادلة لقضيتيـ (.)UNRWA, Fact sheet
كيرل الباحث ،أف معالجة األزمة المالية في األكنركا كتخميصيا مف عجزىا المالي المركب أمر ال
يقؼ عند حدكد المسألة التقنية فالتمكيؿ في حقيقتو ،ىك أمر سياسي أكالن كقبؿ كؿ شيء فالذم تكفره
الدكؿ المانحة لؤلكنركا مف تمكيؿ سنكم يعتبر مبمغان زىيدان إذا ما قكرف مع ما ترصده ىذه الدكؿ
لعممياتيا العسكرية كلسياسات التدخؿ بالقكة في شؤكف الغير أك “ألىداؼ إنسانية” في ىذه البقعة مف
األرض أك تمؾ ،كما أف مساىمتيا في تمكيؿ األكنركا ما ىي إال مبالغ زىيدة إذا ما قكرنت باألرباح
إف في مجاؿ النفط كالغاز أك في تصدير السيارات
الطائمة التي تجنييا شركاتيا العاممة في المنطقة ٍ
كالتقنيات كاألدكات الكيربائية كغيرىا ،كما أف أرقاـ العجز المالي في األكنركا تعتبر ىي األخرل
تافية بمقياس ما ترصده الكاليات المتحدة سنكيان مف أمكاؿ دعـ إلسرائيؿ أك بمقياس المساعدات
االستثنائية المرصكدة ليا مع كؿ اتفاؽ تعقده مع الفمسطينييف بذريعة “تشجيعيا عمى المضي في
السبلـ” ،أك بمقياس التعكيضات الممنكحة إلسرائيؿ مف ألمانيا “تكفي انر” عف جرائـ النازية ،كىك ما
يعيدنا لمتأكيد مرة أخرل أف تمكيؿ األكنركا كمعالجة عجزىا المالي أمر سياسي ،كبالتالي فإف معالجتو
يفترض أف تككف ىي األخرل سياسية دكف أف تتجاىؿ أىمية التحركات الشعبية المطمبية لمضغط
عمى األكنركا في مكاجية تقميصيا لخدماتيا.
 مجتمع الالجئين الفمسطينيين واألونروا
إف ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ىي كاحدة مف أىـ كأشير ككاالت األمـ المتحدة ،كقد
عممت في صفكؼ البلجئيف الفمسطينييف منذ األكؿ مف أيار  1950كفقان لمتفكيض الممنكح ليا مف
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الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  302كالصادر في  8كانكف األكؿ ( 1949ق اررات األمـ المتحدة،
.)1993
إف تنكر إسرائيؿ لحؽ عكدة البلجئيف الفمسطينييف كاستمرار معاناتيـ ،أبقى الباب مفتكحان أماـ ىذه
المؤسسة الدكلية لمقياـ بما أي ً
كك ىؿ ليا منذ اليزيمة ،حيث نجحت رغـ يشح تبرعات المجتمع الدكلي في
تكفير االحتياجات اإلنسانية األساسية لمبلجئيف الفمسطينييف في مجاالت التعميـ كالصحة كالخدمات
االجتماعية ،باإلضافة إلى تكفير مساعدات طارئة في ظؿ مراحؿ تعرض فييا البلجئكف الفمسطينيكف
إلى ظركؼ صعبة بسبب إجراءات االحتبلؿ ،مثؿ برنامجي الطكارئ في االنتفاضة األكلى كانتفاضة
األقصى ،كقد ساىمت البنية التحتية العريضة كالخبرة الكاسعة التي تتمتع بيا األكنركا في إنجاح
ميمتيا اإلنسانية ،كلكف عجز مكازنتيا المتراكـ ترؾ مؤخ انر أث انر سمبيان عمى جكدة ىذه الخدمات
األساسية (سبلمة.)2006 ،
لقد تعرضت األكنركا كمنذ تأسيسيا لمحاكالت التصفية ،كأف يقتصر عمميا عمى برامج تطكيرية
كتحسينية عمى قاعدة التكطيف كالدمج لمبلجئيف الفمسطينييف ،كلكنيا استمرت في أداء مياميا التي
أنشئت عمى أساسيا ،كنجحت في تحقيؽ إنجازات كبيرة عمى صعيد التعميـ كالصحة كاإلغاثة
االجتماعية كالتشغيؿ كغيرىا ،كرغـ المكازنة المتكاضعة القائمة عمى التبرعات ،استطاعت األكنركا
تمبية االحتياجات المتزايدة لمبلجئيف الفمسطينييف في ظؿ المعاناة المستمرة ليـ (محمكد:2010 ،
.)109
إف تنكر إسرائيؿ رغـ التعيد الذم قطعتو عمى نفسيا لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتطبيؽ قرار
األمـ المتحدة لحؽ عكدة البلجئيف الفمسطينييف رقـ  194لقاء االعتراؼ بنشكئيا أبقى الباب مفتكحان
104

أماـ األكنركا لمقياـ بما أي ً
كك ىؿ إلييا منذ سبعة كستيف عامان ،حيث كقعت أكبر مأساة في القرف
العشريف ،مأساة كىزيمة الشعب الفمسطيني الذم سمب المحتمكف الصياينة كطنو بالقكة العسكرية
كأنكركا حقو في الحرية كاالستقبلؿ كاقامة دكلتو العربية في فمسطيف كاجبلئو كطرده كتشريده بفعؿ
اإلرىاب ،كاالستيبلء عمى مدنو كقراه كممتمكاتو كأرضو كتحكيؿ أكثر مف نصؼ ىذا الشعب إلى
الجئيف في كطنيـ كفي الدكؿ العربية المجاكرة ،كفي شتى أنحاء العالـ ال يممككف شيئان ،كيكاجيكف
الفقر كالجكع كالمرض كفقداف األماف كالحماية كبدكف مأكل أك مسكف أك رعاية طبية (جكدة:2010 ،
.)47
لقد حاكلت بعض الدكؿ التأثير في دكر األكنركا كحرفيا عف الميمات المكمفة بيا ،كذلؾ مف أجؿ
تصفية قضية البلجئيف كالعمؿ عمى تكطينيـ كدمجيـ في مجتمعات المجكء ،فاألكنركا ال تمتمؾ
مصدر تمكيؿ ثابت ،بؿ تعتمد عمى تبرعات مف الدكؿ األعضاء في المنظمة الدكلية كعمى تبرعات
جمعيات كمنظمات غير حككمية ،كىذه اآللية في التمكيؿ التطكعي ،الذم كاف دائمان عرضةن
لمتذبذب ،كالتأثر بالتطكرات السياسية كاالقتصادية الدكلية كاإلقميمية كانعكاساتيا عمى الدكؿ المانحة
تبقي األكنركا في حالة عجز دائـ لغياب ميزانية ثابتة مما يترؾ أث انر سمبيان عمى حياة البلجئيف
الفمسطينييف كالخدمات المقدمة ليـ (الشيكاني.)261 :2010 ،
كما يرل الباحث أف برامج األكنركا الرئيسية كخدماتيا في مجاالت التعميـ كالصحة كالخدمات
اال جتماعية تتسـ باألىمية بالنسبة إلى البلجئيف الفمسطينييف ،كأثرت بشكؿ فعاؿ في تخفيؼ معاناة
البلجئيف عمى مدل العقكد الماضية ،إال أف ىذه البرامج كانت دائمان تعاني مف عجز التمكيؿ مما
ترؾ أث انر سمبيان عمى جكدة ىذه الخدمات األساسية.
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إف برنامج السبلـ الذم أطمقتو األكنركا في تشريف أكؿ  ،1993كالذم يكجوى أساسان إلى الضفة الغربية
كقطاع غزة ،كاف ييدؼ إلى التييئة لمعممية السممية كتعزيز البنية األساسية كالمكارد االقتصادية
المتاحة لمشعب الفمسطيني كالسمطة الفمسطينية تمييدان لمتسميـ النيائي لمخدمات (بمفر كجاسنر،
.)1997
لقد كانت العبلقة دائمان بيف األكنركا كالبلجئيف الفمسطينييف عبارة عف مزيج مركب مف الحب
كالكراىية ،كالرفض كالقبكؿ ،حيث الرفض لتقميص الميزانيات كالخدمات ،كالقبكؿ بما تقدمو األكنركا
بسبب الحاجة الماسة إليو ،كبما ترمز إليو مف اعتراؼ المجتمع الدكلي بالمسؤكلية عف قضية تشريد
المحتميف الصياينة البلجئيف الفمسطينييف كسمب كطنيـ كديارىـ كممتمكاتيـ كالتنكر لحقيـ في العكدة
كككنيا شاىدان عمى ذلؾ (عبد المطيؼ.)2001 ،
لذلؾ الشعب الفمسطيني يفيـ دكر األكنركا ،بأنو مرتبط بتنفيذ القرار المتعمؽ بإنشائيا ،كمرتبط بحؽ
العكدة ،فمـ يكمؼ المجتمع الدكلي األكنركا بحماية البلجئيف الفمسطينييف ،ككذلؾ خسر البلجئكف
الفمسطينيكف تكميؼ المفكضية العميا لمبلجئيف بحماية البلجئيف.
لقد تعرضت قضية البلجئيف الفمسطينييف لمحاكالت التصفية ،ككذلؾ تعرضت األكنركا كمنذ تأسيسيا
لمحاكالت التصفية كحؿ األكنركا كاقتصار عمميا عمى برامج تطكيرية كتحسينية عمى قاعدة التكطيف
كالدمج لمبلجئيف الفمسطينييف ،كحاكلت بعض األطراؼ في المجتمع الدكلي حرؼ األكنركا بعيدان عف
ميمتيا ،كال زالت ىذه المحاكالت مستمرة مف بعض األطراؼ الدكلية لتحكيميا لمجرد أداة لتصفية
القضية الفمسطينية ،كلكننا نسجؿ أف العبلقة التاريخية بيف األكنركا كالبلجئيف الفمسطينييف كرغـ
محاكالت حرفيا عف مسارىا ليا إيجابيات ىامة ،كقد ق َدمت إنجازات كبيرة عمى صعيد التعميـ
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كالصحة كاإلغاثة االجتماعية كالتشغيؿ كغيرىا ،رغـ أف األكنركا تركت بدكف مكازنة مف األمـ المتحدة
منذ تاريخ تأسيسيا (سبلمة.)2006 ،
كيرل الباحث أف المحاكالت التي تستيدؼ البلجئيف كاألكنركا ال زالت مستمرة ،كلكف التمسؾ بدكر
األكنركا كفقان لقرار إنشائيا ،كارتباطيا بحؽ العكدة ،يسعى لتطكير ىذا الدكر سكاء بالنسبة لبنيتيا،
كىيكميتيا كنظاميا الداخمي ،لربط ىذه الييكمية بدكر األكنركا في مكضكع حماية البلجئيف
الفمسطينييف ،كالتطمع إلى لعب دكر ميـ في عممية السبلـ ،عمى قاعدة ق اررات الشرعية الدكلية
كتأميف حؽ العكدة لمبلجئيف الفمسطينييف.
كلـ يصؿ مجتمع البلجئيف الفمسطينييف كقادة الشعب الفمسطيني إلى ىذه النتيجة بمحض الصدفة بؿ
ىي نتيجة لممارسة األكنركا لمياميا تجاه قضية البلجئيف بشقييا الحماية كاإلغاثة ،قد ترؾ أث انر كبي انر
كانطباعان إيجابيان لدل مجتمع البلجئيف ،كقد برز ذلؾ في أكثر مف مضمار ،أىميا عممية التدخؿ
الطارئ التي يقكـ بيا مكظفك األكنركا في حاالت الحركب كالككارث ،كقد برز ذلؾ الدكر في التدخؿ
الطارئ الذم قامت بو األكنركا في الثبلث حركب التي عانى منيا قطاع غزة منذ عاـ  ،2008فمقد
كاف لفرؽ الطكارئ كعمميات التدخؿ كاإلغاثة في فتح مراكز اإليكاء كتقديـ الحماية لؤلسر المشردة
نتيجة الحركب باإلضافة إلى تقدير التضحيات البشرية كالمادية ،جعؿ مجتمع البلجئيف الفمسطينييف
كالمجتمع الفمسطيني جسمان كاحدان مع أبنائيـ العامميف في فرؽ اإلغاثة كالتدخؿ في حاالت الطكارئ
كأثناء الحركب كالككارث.
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 .3.3.2التحديات العامة التي تواجو األ ونروا في تنفيذ مياميا.
 أبرز محددات عمل األونروا:
المتحدة كدكليا األعضاء عف التزاميا بشأف تسييؿ
ترافؽ تأسيس األكنركا الدكلية بكادر تراجع األمـ ٌ
تطبيؽ الحؿ الدائـ كالشامؿ لقضية البلجئيف الفمسطينييف بما يتبلءـ كالقانكف الدكلي ،كىكذا بدت
األكنركا الدكلية في معظـ األحياف بديبلن إنسانيان كمؤش انر عف العجز الذم أبداه المجتمع الدكلي بشأف
إرساء الحؿ الدائـ كالشامؿ لمبلجئيف بمكجب قرار األمـ المتحدة المرقـ  194الدكرة  3عاـ 1948
القاضي بحؽ العكدة لمبلجئيف الفمسطينييف ،كقد ضـ مشركع األكنركا أساسان إيجاد البدائؿ االقتصادية
لمبلجئيف كالتأىيؿ مف أجؿ تعزيز رؤية مستقبمية أكثر كاقعية كالتي مف الممكف إنجازىا ،كيبدك أف
القكل الغربية دعمت فكرة التطكير كالتأىيؿ االقتصادم كاالجتماعي لمبلجئيف مف أجؿ تعزيز مشاريع
التكطيف الخاصة بيـ كالعمؿ عمى "تصفية" قضيتيـ عمى أرض الكاقع (الشيكاني.)266 :2010 ،
ألف األمـ المتحدة فشمت في نياية خمسينيات القرف العشريف في إرساء حؿ لمبلجئيف الفمسطينييف
يعتمد عمى التطكير كالتأىيؿ االقتصادم ،بالرغـ مف أف قضية البلجئيف الفمسطينييف قضية اقتصادية
صرح السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة في عاـ  1959داغ ىمرشكلد
كسياسية ،كما َ

Dagh

" :Hammarsholdإال أنيا تبقى قضية إنسانية باألساس ،كلف تنجح مشاريع التكطيف كاعادة
التأىيؿ ،ألنو ال يمكف دفع ىؤالء البلجئيف إلى أمر ضد رغباتيـ" (أبك جابر.)34 :2002 ،
كأف مشاريع التنمية الكبرل التي استيدفت تكطيف البلجئيف ليست مقبكلة ال مف البلجئيف كال مف
الحككمات المضيفة ،فقد ينظر إلييا عمى أَنيا خطةه اليدؼ منيا تصفية البلجئيف كتذكيبيـ في مناطؽ
فرض بصكرة
سكناىـ في األردف كسكريا كلبناف  ،ك التخمص منيـ بشكؿ نيائي ،لذا فإف أ َ
م حؿ يي ى
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م حؿ و
دائـ يجب أف يصدر عف شعكب المنطقة ،كأف يقكـ عمى مبادئ
مصطنعة لف يدكـ ،كاف أ َ
عادلة (الجندم.)57 :2001 ،
كعميو ال يمكف إخفاء الندكب كالتشكىات عف كجو المخيمات الفمسطينية بالرغـ مف عمميات التجميؿ
التي تقكـ بيا الحككمات المحمية بيف حيف كآخر لتنشيط الخدمات المقدمة لمبلجئيف مف قبؿ ككالة
غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف كالتي كصمت إلى مرحمة الترُّىؿ،كال يمكف ألم زائر إال أف يمحظ
التفاكت الطبقي داخؿ مخيـ عزاـ المفتي مثبلن في األردف ،كىك كاحد مف أفضؿ المخيمات تكزيعان
كلكنو يعاني في الداخؿ مف أمراض عديدة منيا ما ىك مزمف كيصعب عبلجو كمنيا ما يتعامؿ معو
بالمسكنات كؿ يكـ إال أف الحككمة األردنية بالرغـ مف إمكانياتيا المحدكدة فقد قامت بعدد مف
اإلجراءات التي تيدؼ إلى تطكير المناطؽ العشكائية البالغ عددىا ثمان ىي كعشريف منطقة ،كمف بينيا
مخيمات البلجئيف الثبلثة عشر (سبلمة.)2006 ،
البلفت لمنظر أف الثماني كالعشريف منطقة عشكائية ،تفتقر لمتحديد العممي الدقيؽ لمناطؽ العشكائيات
التي نشأت تحت ضغكط اليجرة الداخمية ،كىك ما ال يتفؽ كالحالة األردنية ،حيث إف ضيؽ المساحة
الجغرافية كالتركيبة االجتماعية لممجتمع األردني ال يسمحاف بقياـ مناطؽ عشكائية فمف الناحية
الجغرافية تعتبر المراكز الحضرية قريبة مف المناطؽ الريفية ،مما يتيح لسكاف الريؼ االنتقاؿ إلى
المراكز الحضرية كالرجكع إلى مناطؽ إقامتيـ في اليكـ نفسو ،دكف الحاجة إلى تشكيؿ أحزمة فقر
حكؿ المدف (مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف.)2000 ،
أحاطت باألكنركا العديد مف المعكقات ،سكاء لجية نكعية التفكيض الذم أككؿ إلييا ،أك لجية دكرىا
كعمميا كميماتيا ،إف األكنركا قد عممت في مياديف اإلغاثة كبرامج التشغيؿ لمبلجئيف ،أم أنيا
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انحصرت في الدكر غير السياسي ،كعندما تعطمت لجنة التكفيؽ بعد سنكات قميمة مف حرب ،1948
ُّ
يصب باتجاه خدمة مشاريع
فقد أصبح الدكر األساسي لمككالة ،مف الناحية المكضكعية دك انر سياسيان،
التكطيف ،كىذه أكلى المعكقات ،كىناؾ معكؽ آخر ،تمثَؿ في حصر األكنركا ببعض الدكؿ فقط كىي
ما تبقى مف فمسطيف خارج نطاؽ السيطرة اإلسرائيمية ،سكريا ،لبناف ،األردف كاستثنت مف عمميا
البلجئيف في الجزء المغتصب مف فمسطيف إباف حرب  ،1948كبقية الدكؿ.
إف النقص الميـ في عمؿ األكنركا ،ىك أف تسجيميا يعتمد حاجة البلجئ إلى المساعدة كمكاف
اإلقامة ،بدالن مف االعتماد عمى ككنو الجئان فمسطينيان فحسب .كتكرر ىذا األمر في المسح الذم
أجرتو األكنركا مؤخ انر الحتياجات البلجئيف ،ما يكحي برغبة األكنركا في شطب أعداد إضافية مف
البلجئ يف المسجميف في سجبلتيا ،كىـ غير المستفيديف مف خدماتيا .حيث تـ تصميـ استمارة المسح
بحيث تظير النتائج عدـ حاجة أعداد كبيرة مف البلجئيف لخدمات األكنركا ،األمر الذم أبرزتو
الصحؼ َ
كحذرت منو كتنبو لو البلجئكف ،فأعربكا عف خشيتيـ مف تبعاتو (تيرم.)2010 ،
كيخمص الباحث مف ذلؾ بأف ىذه المحددات عمى سبيؿ الذكر ال الحصر تكمف في محددات قانكنية
كسياسية كجغرافية كثقافية كىي متغيرة مف إقميـ عمؿ إلى آخر ،كمرتبطة بالدكؿ المضيفة لؤلكنركا
كبقكانيف العمؿ فييا كبثقافة مجتمع البلجئيف كجغرافية المكقع كمكاف المخيـ ،كما أف نظرة مجتمع
البلجئيف لؤلكنركا تحمؿ كبل المعنييف السياسي كاإلغاثي ككبلىما يطغى عمى اآلخر.
 األونروا ومحاوالت إنياء قضية الالجئين:
منذ أف أنشأ المجتمع الدكلي منظمة األكنركا حامت شككؾ كمخاكؼ كثيرة عف غاية األمـ المتحدة
مف إيجاد ىذه المنظمة كالسعي بكاسطتيا لمقياـ بمشاريع ييشتىُّـ منيا رائحة تكطيف البلجئيف في
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المجتمعات التي يقيمكف فييا أك إبعادىـ إلى مناطؽ نائية كبعيدة عف فمسطيف ،كالمفارقة أف تمؾ
المشاريع قد عادت بأسماء جديدة بعيد اتفاؽ أكسمك مراىنيف عمى نجاحيا ففي التسعينات بعدما
فشمت نتيجة كعي البلجئيف كمقاكمتيـ لبرامجيا في الخمسينات (المصرم.)2008 ،
بدأت األكنركا باككرة أعماليا لبللتفاؼ عمى حؽ العكدة ،ببث دعاية كاسعة في األكساط العربية عامة
كأكساط البلجئيف خاصة لحمؿ الفمسطينييف كالعرب عمى تغيير اتجاىاتيـ السياسية ،كتبديؿ شعكرىـ
العميؽ بكره االستعمار ،بإضعاؼ الركح المعنكية لدييـ كاقناعيـ بعقـ سياسة التمسؾ بفكرة العكدة،
كحمميـ عمى االعتراؼ باألمر الكاقع ،كاقناعيـ بقبكؿ مشاريع اإلسكاف كاالندماج االقتصادم في
األقطار العربية كمقاكمة الدعاية التي تيىب ُّ
ث ضد بريطانيا كأمريكا المت ٍيف ُّ
يعدىما العرب مسؤكلت ٍيف عف
النكبات كتحميؿ الدكؿ العربية مسؤكلية ىذه النكبات ،كاقناع الفمسطينييف بفكرة التعكيض
المادم(سبلمة.)2006 ،
فاتبعت األكنركا شتى الكسائؿ لتحقيؽ أىدافيا منيا ،تقديـ األكنركا لمبلجئيف إعاشة ضئيمة كقطعيا
أحيانان كتشجيعيـ عمى السفر إلى أماكف بعيدة ،كما أف قمة العناية بتعميميـ بقصد تعريضيـ لمجيؿ
كشركره التي تؤدم إلى تدىكر أخبلقيـ ،باإلضافة إلى محاكالت اإليقاع بيف أفراد الشعب كزعمائو
كبيف الفمسطينييف كالدكؿ العربية (الصكراني.)2007 ،
باشرت األكنركا عمميا الغكثي في الدكؿ المضيفة فقامت بشؽ األرض كحفر اآلبار كمد أقنية الرم
كتشييد أبنية المدارس كالمستشفيات كالمعاىد كمف مشاريع صغيرة لمبلجئيف كالنجارة كالحدادة
كالخياطة إلخ  ..كظَنت األكنركا أف تمؾ المشاريع ستككف الخطكة األكلى في تحكيؿ البلجئيف عف
ت األكنركا بعد فشميا بالعمؿ الغكثي
كخطى ٍ
مكقفيـ كلكف البلجئيف رفضكا ىذه المشاريع اإلغرائية ى
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فقررت العمؿ عمى دمج البلجئيف اقتصاديا في األقطار العربية عف طريؽ تقديـ
خطكةن جديدةَ ،
القركض ليـ ،كطمبت مف األمـ المتحدة تخصيص ميزانية مقدارىا  30مميكف دكالر ،فرصدت
الجمعية العمكمية ىذه الميزانية ،كلكف البلجئيف أعرضكا عف ىذا المشركع الجديد أيضان رغـ أف
األكنركا تقكؿ ليـ إف ىذا ال يؤثر عمى حقيـ في العكدة ،فأنشأت األكنركا في الخمسينات إدارةن
خاصةن لتنفيذ مشاريع التسفير كالتيجير إلى أستراليا ككندا كالكاليات المتحدة كالب ارزيؿ كليبيا كالعراؽ
كغيرىا ،كذلؾ بدفع نفقات سفرىـ كتزكيدىـ ببعض الماؿ لمباشرة أعماليـ في تمؾ البمداف ،كانيا
لمغريات ىامة خاصة بالنسبة لمفقراء منيـ كالذيف يعيشكف في بؤس كشقاء ،كلكف ىذه المغريات لـ
تغير قناعة البلجئيف بالعكدة ،ككؿ ما تكصمت إليو األكنركا ىك إغراء  175عائمة كنقميا إلى ليبيا،
كىذه العائبلت نفسيا طالبت بالعكدة إلى األقطار التي كانت فييا (المصرم.)2008 ،
كقد كضعت مشاريع أخرل كاسعة النطاؽ الندماج البلجئيف في األقطار العربية عف طريؽ اإلنماء
االقتصادم ،طالبةن مف الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في دكرتيا المنعقدة في خريؼ 1951عدة
مقترحات بصدد ىذه المشاريع كطمبت منيا اعتماد مبمغ  250مميكف دكالر عمى اإلغاثة المباشرة
ك 200مميكف عمى مشاريع إغاثية في الزراعة كالصناعة كالخدمات كعمى تشييد المدارس كالتدريس
الميني بحيث يتناقص مستكل اإلنفاؽ عمى اإلعاشة كمما ارتفع مستكل اإلنفاؽ اإلغاثي ،ككافقت
الجمعية العمكمية في شير كانكف الثاني يناير عاـ  1953عمى المقترحات كقامت األكنركا بعدة
مباحثات مع الدكؿ العربية منفردة كقد قبؿ بعضيا ىذه المشاريع الجديدة كلكنيا خشيت الحقان مف أف
كضرر بصالح البلجئيف ،كما أنيا خشيت
نتقاص لسيادة الدكلة العربية
يككف في برنامج األكنركا ا
ه
ه
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مف أف تككف ىذه األمكاؿ غير كافية لثبلث سنكات لتنفيذ المشاريع المقترحة (محمكد:2010 ،
.)143
كقابؿ البلجئكف ىذه المشاريع الجديدة بفتكر ،فبذلت األكنركا جيكدان إلقناعيـ كحمميـ عمى التعاكف
معيا كما فعمت أيضا األمـ المتحدة التي قدمت اإلغراءات العريضة بتقديـ كميات كبيرة مف األمكاؿ
كاغرائيـ بالسكف في منطقة الجزيرة الخصبة في شماؿ سكرية كفي مناطؽ أخرل مماثمة ،كمف ثـ
جاء اإلنذار مف قبؿ األكنركا كاألمـ المتحدة كالكاليات المتحدة بصكرة خاصة فأخذكا ييددكف ليس
بعدـ تمكيؿ ىذه المشاريع بؿ بقطع اإلعاشة المباشرة عنيـ كأعمنت الكاليات المتحدة رفضيا دفع 30
تصميـ البلجئيف عمى رفض كؿ ىذه المشاريع
مميكف دكالر كانت قد كعدت بدفعيا عندما رأت
ى
كتمسكيـ بحقيـ في العكدة إلى ببلدىـ (الحكراني.)2007 ،
ُّ
كالكاقع أف األكنركا كانت قد أخذت ُّ
تعد الع َدة لنقؿ نحك  150ألؼ الجئ مف داخؿ فمسطيف كاألردف
كنحك  155ألؼ الجئ مف منطقة غزة ك 40ألؼ مف لبناف إلى العراؽ كشماؿ سكرية الجزيرة كليبيا،
كلكف األكنركا أحجمت عف تنفيذ ىذا المشركع لسببيف األكؿ ىك رفض الفمسطينييف كالثاني ىك امتناع
الدكؿ العربية عف نقميـ باستعماؿ القكة (جكدة.)51 :2010 ،
اضطرت األكنركا في منتصؼ الخمسينات إلى إطبلؽ أسماء جديدة كصفات تككف أقؿ حدة أك إثارة
لمشككؾ كأكثر استد ار انر لمتعاكف ،فتجاىمت مبدأ اإلنماء العاـ كعنيت بمبدأ اعتماد البلجئيف عمى
أنفسيـ ،بعدما تقدـ األكنركا ليـ مستمزمات ىذا االعتماد (عدكاف.)2009 ،
كرغـ كؿ ىذا فقد رفض البلجئكف مشاريع اإلسكاف كاالستيطاف ،ك قد قرر الككنغرس األمريكي في
الخمسينات قبكؿ  4000طفؿ مف يتامى البلجئيف ك 2000مف األسر الفمسطينية لئلقامة في
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نداء إلى األميف العاـ
الكاليات المتحدة فأرسؿ رئيس الييئة العربية العميا السيد محمد أميف الحسيني ن
لجامعة الدكؿ العربية بثبلث مذكرات ،األكلى بتاريخ  8أكتكبر تشريف أكؿ عاـ  1951دعا فييا
إلنشاء دائرة خاصة بشؤكف البلجئيف مؤلفة مف ذكم االختصاص عمى نسؽ ما فعمتو الباكستاف
عندما حمَت مشكمة ثمانية مبلييف الجئ ىندم لجؤكا إلييا ،كالثانية في يناير كانكف الثاني عاـ
 ،1954كفييا يرفض المشركع األمريكي كمشركع تسييؿ سفر البلجئيف إلى مناطؽ بعيدة مثؿ
أ ستراليا ،كندا ،أميركا الجنكبية كمشاريع إسكاف البلجئيف خارج فمسطيف ،كالثالثة بتاريخ أيمكؿ عاـ
 ،1954ا ستنكر السيد محمد أميف الحسيني طمب الحككمة الميبية مكافقتيا عمى تسكيف  1200أسرة
فمسطينية في ليبيا ألنيا ستككف مقدمة لمشاريع أخرل مف نكعيا (سيسالـ.)145 :2005 ،
ُّ
تصب في خانة التكطيف
كقد أعيد طرح ىذه المشاريع بأسماء جديدة مبتكرة بعد اتفاؽ أكسمك كجميعيا
كبرنامج تطبيؽ السبلـ ،كبرنامج در الدخؿ ،كبرنامج إعادة التأىيؿ كالتنمية ،كبرنامج تخفيؼ الفقر.
كمف الطركحات البديمة عف حؽ العكدة ،كالتي طرحت عمى طاكلة المفاكضات االقتراح األميركي بأف
تتخمى إسرائيؿ عف سيادتيا عمى الحرـ القدسي باستثناء باطف األرض التي يشي ىد عمييا الحرـ أك ما
يعادؿ  % 15مف مساحة القدس الشرقية عمى أف يتخمى الفمسطينيكف عف حؽ العكدة (عبد المطيؼ،
.)2001
كىناؾ طرح آخر يستبدؿ حؽ العكدة بمقكلة العكدة إلى الديار كليس إلى الدار أم السماح لبلجئيف
بالعكدة بأعداد مدركسة إلى األراضي الفمسطينية كال سيما الضفة الغربية كقطاع غزة دكف العكدة إلى
ديارىـ التي أخرجكا منيا ،كبذلؾ يككنكا قد أنيكا قضية البلجئيف بالكامؿ كحسب المخطط المكضكع
مف قبؿ العالـ الظالـ كبمكافقة الجميع ،كبتضحية البلجئ الفمسطيني.
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 محاوالت تصفية األونروا:
الخطة التي اتبعت لحؿ األكنركا باعتبارىا عنكانان كبي انر كرم انز داالن ،عمى قضية البلجئيف فقد استثنت
اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة بكضع البلجئيف  1951بشكؿ صريح كمقصكد البلجئ الفمسطيني مف
تعريفيا ،كأعفت المفكضية العميا لشؤكف البلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة ،مف مسؤكلية اإلشراؼ عمى
البلجئيف الفمسطينييف ،حيث تـ التأكيد عمى مسؤكلية األكنركا كدكرىا في تأميف المساعدة ليـ.
أما سمبية ىذا التخصيص ،أم عدـ إدماج مشكمة البلجئيف الفمسطينييف في إطار عاـ ،كمخاطره،
فإنيا تكمف في إفقاد البلجئيف ألية حماية دكلية ،إذا ما يحمَت األكنركا ،ألم سبب مف األسباب
(جكدة.)54 :2010 ،
إف االتجاه الدكلي الداعي إلنياء األكنركا ارتبط بالحمكؿ كالتسكيات الجارم تنفيذىا في المنطقة ،كلـ
يرتبط بتطبيؽ كتنفيذ قرار  194فأصحاب ىذا االتجاه يسعكف لربط األكنركا بالسمطة الفمسطينية عمى
إنياء كامبلن بعد استكماؿ التحكيؿ
طريؽ تحكيؿ صبلحياتيا بالتدريج ليذه السمطة كمف ثـ إنيائيا
ن
المذككر ،كىذا ىك المكقؼ األكركبي ما برز في اجتماع الدكؿ المانحة لؤلكنركا في عماف في آذار
عاـ  ،1995كاما تحكيميا بشكؿ متدرج إلى ككالة تطكير تنسؽ مع السمطة الفمسطينية ،لكف ال
تخضع لمسؤكليتيا كىذا ىك المكقؼ األميركي كما برز في اجتماع عماف (الشيكاني:2010 ،
.)268
مر بمرحمتيف األكلى :ىي مرحمة السعي إلنياء
كيبلحظ أف سعي ىذا االتجاه إلنياء األكنركا قد َ
سريع لككالة الغكث ،كقد بمغت ىذه المرحمة ذركتيا عندما دعا داف كيرتسر رئيس الكفد األميركي
لمقاء ا نطاليا /تركيا لممجمكعة متعددة األطراؼ حكؿ البلجئيف في كانكف األكؿ عاـ  1994عمى حؿ
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فكرم لؤلكنركا كنقؿ صبلحياتيا لمسمطة الفمسطينية كسانده في ذلؾ الكفد اإلسرائيمي (سبلمة،
.)2006
كالمرحمة الثانية :تمثمت باالنتقاؿ مف السعي إلنياء سريع لمككالة ،إلى السعي إلنيائيا بشكؿ متدرج
كمف خبلؿ رسـ ميمات جديدة ليا ،كبرز ىذا االنتقاؿ خبلؿ اجتماع عماف لمدكؿ المانحة حيث ظير
حاسـ في نجاح عممية السبلـ كأنيا تبقى مطمكبة
امتناع كاضح عمى أف خدمات األكنركا عام هؿ
ه
بانتظار التكصؿ إلى حؿ سياسي لمشكمة البلجئيف ،كاتفؽ المجتمعكف عمى أنو مف المبكر تحديد
مكعد إلنياء كجكد األكنركا (حمادة.)2007 ،
لذلؾ يرل الباحث أف إنياء األكنركا أصبح مرتبطان بالحؿ السياسي ،كليس بالحؿ السياسي المستند
إلى قرار  194كما يطالب البلجئكف الفمسطينيكف ،كترتَب عف ىذا الفيـ ربط األكنركا بمشاريع تساند
كتدعـ الحؿ السياسي الجارم تنفيذه ،كمف ىنا جاء مشركع تطبيؽ السبلـ بمرحمتيو األكلى كالثانية
كما نشأت إ ستراتيجية عمؿ جديد لؤلكنركا تقكـ عمى أساس التمييز بيف ميمات األكنركا في سكرية
كلبناف كاألردف كميماتيا في الضفة كالقطاع.
إف مصير األكنركا النيائي ليس مرتبطان فقط بحسـ العبلقة بينيا كبيف السمطة الفمسطينية ،فبل بد إلى
جانب ذلؾ مف حسـ كضع البلجئيف في مناطؽ عمميات األكنركا األخرل ،كالمقصكد ىنا األردف
كسكرية كلبناف ،ككما ىك معركؼ فإف حسـ كضع البلجئيف في ىذه الدكؿ يحتاج إلى اتفاؽ مع
حككماتيا سكاء باتجاه التكطيف ،أك باتجاه قبكؿ ىذه الحككمات بمسؤكلية السمطة الفمسطينية عنيـ،
مستبعد كال تقبمو الحككمات المذككرة كسيككف مستقبؿ البلجئيف في الدكؿ الثبلث
كىذا األمر األخير
ى
مكضع صراع بيف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ إذ سيسعى كؿ مف الطرفيف السمطة كاسرائيؿ لمتكصؿ
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إلى اتفاقات مع حككمات الدكؿ الثبلث المذككرة بشأنيـ ،كمف المبلحظ أف إسرائيؿ قد حققت سبقان
تنص في مادتيا الثامنة
عمى السمطة الفمسطينية بيذا الشأف مف خبلؿ معاىدتيا مع األردف كالتي ُّ
تصر
عمى التعاكف المشترؾ في مضمار تكطيف البلجئيف كالتفاكض ثنائيان بشأنيـ ،كذلؾ فإف إسرائيؿ ُّ
عمى طرح مكضكع البلجئيف مف خبلؿ مفاكضاتيا الثنائية مع كؿ مف سكرية كلبناف ساعية لبلتفاؽ
معيما بشأف مسألتيـ كبمعزؿ عف أم دكر لمسمطة الكطنية الفمسطينية بيذا الصدد (محمكد:2010 ،
.)195
مف كجية نظر أخرل فإف نقؿ مسؤكلية البلجئيف حص انر لمسمطة الفمسطينية حيث يرل أصحاب ىذا
االتجاه الداعي إلى استمرار عمؿ األكنركا إلى حيف إلقاء عبء قضية البلجئيف عمى كاىؿ السمطة
الفمسطينية ،كقد يتفؽ المكقؼ األكركبي أيضان بصك ورة ما مع ىذا الطرح برؤيتو أف ح َؿ األكنركا يجب
أف يتـ مع إبراـ معاىدة التسكية النيائية التي ستتضمف حبلن سياسيان لقضية البلجئيف (الشيكاني،
.)269 :2010
بص ىدًد ىذا االتجاه كاضحة ،كفحكاىا أف يتـ السير قدمان مع تعميؽ التنسيؽ بيف
إف خشية البلجئيف ى
األكنركا كالسمطة عف طريؽ تحكيؿ السمطة الفمسطينية إلى مسؤكلة عف البلجئيف ال في مناطؽ
السمطة الفمسطينية فقط ،بؿ في الشتات أيضان كسيؤدم ذلؾ إلى عدة نتائج ال يمكف أف يرضى عنيا
البلجئكف كال الشعب الفمسطيني بأسره منيا شطب قرار ،194كأف يحكـ عمى غالبية البلجئيف
بالتكطيف في الشتات بديبلن لمعكدة ،كالغاء مسؤكلية المجتمع الدكلي تجاه عكدة البلجئيف مف خبلؿ
إلغاء األكنركا مباشرة أك بصكرة غير مباشرة أم عبر تحكيميا لمؤسسة جديدة باسـ ككالة التطكير
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كما تريد أمريكا كتمثؿ ىاتاف النقطتاف األىداؼ اإلسرائيمية بشأف قضية البلجئيف (الصكراني،
.)2011
إف السمطة الفمسطينية ال تستطيع أف تككف دكلة ذات سيادة كاممة كليذا ليست قادرة عمى القياـ
بالمسؤكليات تجاه البلجئيف في الشتات بشكؿ كامؿ ،كما أف معابر ىذه الدكلة مع الخارج مقَيدة
كبالتالي ال تستطيع ىذه الدكلة التحكـ بشكؿ يحر في قضية إدخاؿ البلجئيف مف الخارج إلى أرض
الكطف (مصطفى.)2006 ،
فالدكؿ المانحة لف تمنح السمطة الفمسطينية كؿ األمكاؿ التي كانت تمنح لمككالة ،كتجربة السمطة
الفمسطينية منذ نشكئيا مع األكنركا تشير إلى الفرؽ الدائـ بيف الكعكد كبيف التطبيؽ .كمف الخطأ
تحكيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الخارج إلى مسؤكلية سمطة الدكلة أك الكياف الفمسطيني إذ أف ذلؾ
سيعني بدء التعامؿ معيـ كجاليات فمسطينية في الدكؿ المعنية كليس كبلجئيف ليـ حؽ العكدة ،كبيذا
الص ىدًد َ
فإف نمكذج عبلقة إسرائيؿ مع الجاليات الييكدية في العالـ ىك نمكذج غير مناسب لمكاقع
ى
الفمسطيني ،كمف غير المناسب البناء عميو لخمؽ عبلقة مف ذات النكع بيف السمطة الفمسطينية
كالبلجئيف الفمسطينييف في الشتات (يكسؼ.)2007 ،
إما أف يتـ تحكيؿ الفمسطينييف البلجئيف في الشتات إلى جاليات كشطب حقيـ في العكدة ،كالغاء
مسؤكلية المجتمع الدكلي بشأف عكدتيـ ،كذلؾ ما ال يقبؿ بو البلجئكف ،ىذا ناىيؾ عف أف حككمتي
سكرية كلبناف ترفضاف ذلؾ ،ككانت سكرية قد صكتت في عماف لمدكؿ المانحة في عاـ  ،1995ضد
دفع نحك تكطيف الجئي الشتات (اليافاكم.)2010 ،
نقؿ األكنركا مف فيينا إلى غزة لما يعنيو ذلؾ مف و
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إف المكقؼ اإلسرائيمي يقكؿ لفظان أنو مع تحكيؿ المسؤكلية عف البلجئيف في الشتات لمسمطة
الفمسطينية ،فيما ىك فعبلن مع إلغاء األكنركا ،كتحكيؿ المسؤكلية عف الجئي الشتات إلى حككمات
الدكؿ المضيفة ليـ ،كقد كاف شمكمك غازيت كاضحان جدان بيذا الصدد ،إذ أنو طرح أف عمى حككمة
إسرائيؿ أف تسعى لتكقيع اتفاقات مع الدكؿ العربية بشأف مستقبؿ البلجئيف المقيميف فييا ،كما أنو
أشار ك معو عمانكيؿ ماركس إلى أف مشاريع تحسيف أكضاع البلجئيف لـ تؤد في الماضي إلى إلغاء
قضيتيـ كدفعيـ نحك التكطيف كعميو فإف المطمكب برأييا يتمثؿ في القضاء عمى األكنركا بكصفيا
عنكانان لبلعتراؼ الدكلي بالحقكؽ السياسية كالكطنية لمبلجئيف الفمسطينييف ،كبالتالي تكفير أرضية
لتكطينيـ كدثر قضيتيـ (نعيرات.)224 :2009 ،
أما بعض العامميف في السمطة الفمسطينية فيـ يريدكف تسجيؿ مكقؼ اعتراضي عمى مشاريع التكطيف
عبر دعكتيـ لربط الجئي الشتات كاألكنركا بالسمطة ،ك لكف ىذا السمكؾ االعتراضي لو مخاطر
كثغرات عديدة تقضي إعادة تقكيـ المكقؼ الفمسطيني كاإلصرار عمى بقاء األكنركا قائمة ،كاإلصرار
عمى قياميا بمسؤكلياتيا تجاه البلجئيف داخؿ الكطف ك خارجو ك ذلؾ إلى حيف إنجاز التطبيؽ
الشامؿ كالعادؿ لمقرار  194الخاص بالبلجئيف الفمسطينييف كالى حيف ذاؾ تبقى عبلقة البلجئيف
الفمسطينييف السياسية مع منظمة التحرير الفمسطينية كليس مع السمطة الفمسطينية (شتيكم:2007 ،
.)44
 3.3.3مستقبل األونروا في ظل التغيرات اإلقميمية والدولية
لقد شيدنا الكثير مف محاكالت تصفية األكنركا كانياء خدماتيا المقدمة لمبلجئيف الفمسطينييف بيدؼ
القضاء عمى أكبر عقدة تيدد مسار التسكية الفمسطيني اإلسرائيمي ،حيث إف ممؼ البلجئيف يعتبر
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مف أكبر الممفات الشائكة تعقيدان كىك الذم ف َجر مفاكضات الرئيس ياسر عرفات مع الرئيس األمريكي
بيؿ كمينتكف في قمة كامب ديفيد ،إف محاكالت تصفية كانياء األكنركا مما ال شؾ فيو أنيا تيدؼ إلى
إنياء أزمة البلجئيف كأسر ممفيـ في أدراج األمـ المتحدة ،ىك ٍكف كجكد ىذه المنظمة الدكلية ال زاؿ
مر بيا الشعب الفمسطيني كعطفان عمى ذلؾ فقد
شاىدان معاص انر عمى أزمة المجكء كالتشرد التي َ
أصبحت ىذه المنظمة ىكية البلجئ الفمسطيني  ،كبقاؤىا يمثؿ اعترافان مف المجتمع الدكلي بمسؤكليتو
السياسية كالقانكنية كاإلنسانية عمى حؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف كفقان لق اررات األمـ المتحدة.
كفي ىذا السياؽ ،فقد كضع الباحث ثبلثة تصكرات تمثؿ السيناريكىات المتكقعة مف جيتو لمستقبؿ
األكنركا في ظؿ التغيرات اإلقميمية كالدكلية حيث تمثؿ ىذه السيناريكىات الثبلثة استشرافان لما قد
تؤكؿ إليو األحداث في المستقبؿ القريب كىذه السيناريكىات ىي:
 .1االعتراؼ الكامؿ بالدكلة الفمسطينية مف قبؿ مجمس األمف الدكلي
 .2التكصؿ إلى اتفاؽ تسكية لحؿ نيائي مع المحتؿ اإلسرائيمي
 .3بقاء الكضع الراىف كما ىك عميو دكف تغير جذرم مممكس
السيناريك رقـ  :1االعتراؼ الكامؿ بالدكلة الفمسطينية مف قبؿ مجمس األمف الدكلي كأثره عمى
مستقبؿ األكنركا.
لقد شيدنا في العاـ  2013اعتراؼ األمـ المتحدة بدكلة فمسطينية كعضك مراقب كيمثؿ ىذا االعتراؼ
إنجا انز ىامان عمى صعيد السياسة الخارجية الفمسطينية ،حيث أصبحت فمسطيف في األمـ المتحدة دكلةن
كباقي الدكؿ كقد فتح ذلؾ المجاؿ أماميا لمدخكؿ في االتفاقيات الدكلية الصادرة مف األمـ المتحدة
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مثؿ اتفاقية جينيؼ كالىام كىذا الكضع يمثؿ مصدر إزعاج كقمؽ لبلحتبلؿ خكفان مف محاسبة
مسؤكليو عمى ارتكابيـ جرائـ ضد الشعب الفمسطيني ،إال أف ىذا االعتراؼ ما زاؿ منقكصان حيث أف
العضكية غير كاممة كبذلؾ لـ يشكؿ ىذا االعتراؼ أم تغير عمى سياسة األكنركا تجاه البلجئيف في
مناطؽ عمميا الخمس حتى ىذه المحظة ،إال أنو في حاؿ تـ االعتراؼ مف قبؿ مجمس األمف الدكلي
بعضكية فمسطيف الكاممة في األمـ المتحدة بالتأكيد سنشيد المزيد مف المحاكالت سكاء كانت مف
الجانب اإلسرائيمي أك المجتمع الدكلي إلعادة فتح ممؼ البلجئيف كبقكة مستغميف ىذا االعتراؼ
بعضكيتيا الكاممة ليككف مدخبلن إلعادتيـ إلى أراضي الدكلة الفمسطينية المعترؼ بيا.
يبقى ىذا السيناريك قائمان في ظؿ سعي السمطة الفمسطينية إلى الحصكؿ عمى االعتراؼ الكامؿ مف
قبؿ مجمس األمف الدكلي بعضكية عادية كاممة ،إال أف ىذه المحاكالت ستبقى مقيدة كأسيرة
كمصطدمة بشكؿ دائـ بالفيتك األمريكي في مجمس األمف الدكلي مبرريف في ذلؾ أف ىذا الفيتك يأتي
ككف ىذه الخطكة فمسطينية بحتة كدكف تنسيؽ مع الجانب اإلسرائيمي كىك خطكة أحادية بعيدة عف
إطار التسكية السممية المزعكمة ،لكف المساعي الفمسطينية قد تشيد إنجا انز عمى مستكل مجمس األمف
في حاؿ تكفر الظركؼ اإلقميمية كالدكلية المناسبة فإذا ما حدث ىذا االحتماؿ سيككف ذلؾ بمثابة
المسمار األكؿ الذم ُّ
الم ىش َرىد في
يدؽ في نعش األكنركا ،حيث أف ىذا
الم ىشتَ ى
ى
ت كي
الميى َج ىر ك ي
الشعب ي
أرجاء العالـ قد أصبح لو دكلة قائمة عمى أرضو كبذلؾ ستبدأ الدكؿ المساىمة في تمكيؿ مكازنة
األكنركا في التخمي عند دكرىا تدريجيان لتقكـ األكنركا بالتالي بتقميص خدماتيا المقدمة لمبلجئيف
الفمسطينييف المتكاجديف بالضفة الغربية كمحافظات غزة أكالن ،ككنيـ يقيمكف عمى أراضي الدكلة
الفمسطينية ،كسيتحكؿ دكر األكنركا في أراضي الدكلة الفمسطينية إلى عمؿ تنمكم في إطار بناء
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الدكلة الفمسطينية كغير مرتبط بقضية البلجئيف مباشرةن ،إال أنيا ستيبقي عمى دكرىا في تقديـ خدماتيا
لمبلجئيف الفمسطينيف المتكاجديف عمى أراضي كؿ مف سكريا كلبناف كاألردف كذلؾ لحيف التكصؿ إلى
اتفاؽ تسكية نيائي مع االحتبلؿ اإلسرائيمي بشأنيـ.
السيناريك رقـ  :2التكصؿ إلى اتفاؽ تسكية لحؿ نيائي مع المحتؿ اإلسرائيمي
إف التفاكض مع االحتبلؿ اإلسرائيمي كالسعي إلى إنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كفؽ نيج
التسكية السممي ،كىك الخيار القائـ منذ 22عامان ،كال زالت السمطة الفمسطينية تبذؿ قصارل جيدىا
كتسخر كافة عبلقاتيا عمى المستكل الدكلي لمضغط عمى الجانب اإلسرائيمي لمتكصؿ إلى تسكية
سممية دائمة كنيائية ،إال أف ممؼ البلجئيف كقضيتيـ المعقدة ال زاؿ الشاىد األكبر عمى فشؿ خيار
ت كال زالت تسعى إلى إيجاد تسكية مرحمية
التسكية السممية ،فقد شيدنا الكثير مف المحاكالت التي ىس ىع ٍ
أك نيائية لممؼ البلجئيف إال أنيا باءت بالفشؿ ككاف أبرزىا مفاكضات كامب ديفيد.
كنظ انر ألف قضية البلجئيف متشعبة كمترابطة في دكؿ الطكؽ بسبب تكاجدىـ في كؿ مف سكريا
كلبناف كاألردف ،حيث إف أم عمم ية تسكية سياسية تيدؼ إلى التكصؿ لحؿ نيائي ال بد ليا مف
كضع تصكر نيائي لمبلجئيف المقيميف في ىذه الدكؿ ،باإلضافة إلى المقيميف في داخؿ أراضي
السمطة الفمسطينية المتكاجديف في كافة أنحاء العالـ.
إف الركاية اإلسرائيمية التي تطرحيا في سياؽ حؿ قضية البلجئيف كالتي تكافؽ مف خبلليا عمى
استيعاب مف عاصركا اليجرة إباف حدكث اليزيمة عاـ  1948تعني أف البلجئيف الذيف يمكف أف
يسمح ليـ بالعكدة إلى أراضييـ أكثر مف خمس كسبعكف عامان ،كالتقديرات تقكؿ أف أكثر مف %90
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منيـ قد فارؽ الحياة كىذه الركاية اإلسرائيمية ليست إال سياسة تسكيؼ إسرائيمية متعمدة تيدؼ إلى
البقاء في دائرة التفاكض إلى سنكات قادمة ،كتيدؼ إلى كسب المزيد مف الكقت لصالحيـ.
إف سيناريك التكصؿ إلى اتفاؽ تسكية نيائي مع المحتؿ يبقى قائمان كمرتبطان بالتغيرات اإلقميمية
كالدكلية حيث أف ىذا االتفاؽ مف شأنو أف يؤدم إلى عكدة الكثيريف مف البلجئيف الفمسطينييف في
الدكؿ العربية المجاكرة كىي سكريا كاألردف كلبناف إلى أراضي الدكلة الفمسطينية كىذا مف شأنو أف
يؤدم إلى تخمي األكنركا بالكامؿ عف مسؤكليتيا عف مجتمع البلجئيف الفمسطينييف في أماكف عمميا
الخمس كبالتالي تصبح الدكلة الفمسطينية ىي المسؤكلة عف رعايتيـ كتقديـ الخدمات ليـ ،حيث إف
ىذه األسباب ستككف سببان إلنياء األكنركا لخدماتيا بالكامؿ كربما تتحكؿ تدريجيان إلى منظمة تعنى
بشأف التنمية كالتطكير لمدكلة الفمسطينية القائمة حديثان كيصبح كجكدىا غير مرتبط اطبلقان بقضية
البلجئيف الذيف أصبحت الدكلة الفمسطينية مسؤكلة عف رعايتيـ بشكؿ كامؿ.
السيناريك رقـ  :3بقاء الكضع الراىف كما ىك عميو دكف تغير جذرم مممكس
إف الظركؼ اإلقميمية الراىنة بالمنطقة ىي بالغة التعقيد بدءان بفشؿ ممؼ المفاكضات كالتسكية بيف
يمارس فييا ضد
السمطة كاالحتبلؿ اإلسرائيمي كصكالن إلى األزمة التي تعيشيا سكريا كالعنؼ الذم ى
البلجئيف في مخيماتيا كتشريد اآلالؼ منيا كاألحداث التي تعيشيا األراضي الفمسطينية حاليان
باالنتفاضة الشعبية بالضفة الغربية كالتي تنذر بانفجار قد يحدث بأم لحظة كالتغيرات التي جرت في
أكثر مف دكلة عربية تحت مسمى الربيع العربي ،كؿ ىذه التغيرات تجعؿ المنطقة كالمجتمع الدكلي
يتعامؿ معيا ذات أكلكية كبرل ككنيا تيدد االستقرار كاألمف في المنطقة بأسرىا كقد أ َدت إلى تشكيؿ
تحالفات عمى المستكل الدكلي كتجاذبات كاختبلفات بيف أكثر مف دكلة عمى مستكل اإلقميـ ،إف ىذه
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األحداث بالتأكيد ليا أثرىا الكبير عمى ممؼ البلجئيف خصكصان بعد زجيـ الذم يبدك مقصكدان في
دائرة المعارؾ الدائرة في سكريا مما دفع ذلؾ األكنركا إلى التدخؿ كبقكة مف أجؿ حمايتيـ كتقديـ
الغكث كالمعكنة ليـ كابقاىـ داخؿ مخيماتيـ خكفان مف عممية تشريد كلجكء جديدة تدفعيـ إلى ترؾ
سكريا كالمجكء إلى أماكف أخرل مع أف ىذا قد حدث بالفعؿ حيث ترؾ الكثيركف مف البلجئيف
الفمسطينييف مخيماتيـ في سكريا كلجؤكا إلى األردف كلبناف كأكركبا ،إال أف تدخؿ األكنركا دفع البقية
الباقية إلى الصمكد مف أجؿ عدـ الخكض في رحمة لجكء كتشرد جديدة.
إف ىذه األحداث كالتغيرات الكبيرة عمى مستكل المنطقة تدفع الدكؿ الكبرل إلى تكثيؼ كجكدىا مف
أجؿ حؿ األزمات الكبيرة التي تعاني منيا المنطقة بأسرىا خكفان مف الكصكؿ إلى المحظة التي تفجر
المنطقة كتدخميا في أيتيكف حرب ال يتحمؿ نتائجيا أحد ،لذا نجد أف اىتماـ المجتمع الدكلي يتركز
عمى معالجة القضايا األكثر أىمية عمى مستكل الكضع اإلقميمي كأصبح أكثر اىتمامان تجاه محاربة
اإلرىاب كالقضاء عمى التطرؼ ككاف لو األثر المباشر عمى ممؼ التسكية الفمسطينية اإلسرائيمية
حيث أدل ذلؾ إلى كقؼ عممية التفاكض كأشعؿ انتفاضةن فمسطينيةن في الضفة الغربية ال زالت في
بدايتيا كبالتالي يرجح الباحث أف يبقى الكضع الراىف عمى ما ىك عميو دكف أم تغير يذكر سكاء
كاف عمى مستكل االعتراؼ بدكلة فمسطينية كاممة العضكية مف قبؿ مجمس األمف الدكلي أك تحقيؽ
حؿ نيائي عمى مستكل التسكية السممية كبذلؾ يرجح الباحث أف يبقى الكضع الراىف عمى ما ىك
عميو دكف أم إنجاز يذكر في سياؽ الممفات المذككرة أعبله.
إف السيناريكىات التي تـ عرضيا سابقان تمثؿ أفكا انر استند إلييا الباحث مف خبلؿ تحميمو لمظركؼ
كالتغيرات التي ال زلنا نعاني منيا عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي كبالتالي إف سيناريك االعتراؼ
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بدكلة فمسطينية كاممة العضكية في مجمس األمف ىك سيناريك التكصؿ إلى اتفاؽ تسكية نيائي مع
االحتبلؿ في ظؿ الظركؼ اإلقميمية كالدكلية الحالية ىك أمر مستبعد لمغاية ،كما أف االعتراؼ بدكلة
كاممة العضكية ال يتـ مف جانب كاحد بسبب كجكد فيتك أمريكي في مجمس األمف كبالتالي يبقى
السيناريك األخير الذم عرضو الباحث كىك بقاء الكضع الراىف كما ىك دكف كجكد تغير جذرم
مممكس ىك األقرب إلى االستمرار كالى فترة طكيمة بسبب تجاىؿ المجتمع الدكلي لمقضية الفمسطينية
كاىتمامو بقضايا أخرل كفشؿ ممؼ التفاكض كالتسكية السممية ككجكد تغيرات كبيرة عمى المستكل
اإلقميمي مف بينيا تغير األنظمة السياسية في أكثر مف دكلة إقميمية بسبب ما يسمى بالربيع العربي
كالتجاذبات السياسية كاالختبلفات التي نشأت عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي نتيجة األزمة السكرية
كىذا أدل بدكره إلى تعزيز دكر األكنركا في العمؿ بشكؿ أكبر عمى مستكل أقاليميا الخمسة لمعالجة
األزمات التي يعاني منيا البلجئكف الفمسطينيكف.
كفي نياية تحميؿ السيناريكىات السابقة كارتباطان بالتغيرات التي يمكف أف تحدث كتؤثر عمى طبيعة
عمؿ األكنركا كمحاكلة تصفيتيا ىنا ال بد أف ين ىذكر أف األكنركا أي ً
نش ىئت بقرار أي ىم ًمي لمجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة كال يمكف أف تنيي عمميا في أماكف تكاجدىا إال بقرار أي ىم ًمي يصدر مف الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة ،كبالتالي تبقى كؿ محاكالت إنياء أعماليا كتصفيتيا ما ىي إال محاكالت لممساس
بقضية البلجئيف بشكؿ مباشر لكضع تصكرات كحمكؿ قد تككف ضمف خيارات الحؿ النيائي لمتسكية
السممية كتيدؼ إلى استقرار آراء مجتمع البلجئيف لما يمكف أف يحدث مستقببلن.
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خالصة الفصل
تكجد فئات عدة مف البلجئيف كالنازحيف الفمسطينييف ،فمنيـ الجئك العاـ  ،1948كىـ فئتاف البلجئكف
المسجميف لدل األكنركا الدكلية ،كالبلجئكف غير المسجميف ،كما يكجد أيضان النازحكف نتيجة لحرب
عاـ  ،1967األكنركا تقدـ خدماتيا لمبلجئيف المسجميف المقيميف في مناطؽ عممياتيا الخمس في
(الضفة الغربية – قطاع غزة – سكريا – لبناف – األردف) كالبالغ عددىـ  5مميكف الجئ حسب أرقاـ
األكنركا عاـ .2015
إف تأسيس األكنركا قد جاء لفرض سياسة األمر الكاقع عمى شعبنا الفمسطيني بعد نكبتو مف خبلؿ
الدعـ االقتصادم كاالجتماعي المقدـ ليا ،مؤكديف في نفس الكقت عمى أىمية الدكر اإلنساني الذم
لعبتو ىذه المؤسسة الدكلية تجاه البلجئيف ،ىذا الدكر اآلخذ بالتراجع بسبب تراجع أداء المشرفيف عمى
األكنركا كالعامميف فييا إضافة إلى شعكر قطاع كاسع مف الفمسطينييف بكجكد فساد مالي كأ َف أصحاب
النفكذ السياسي ليـ تأثير كبير عمى األنشطة كالبرامج التي تقدميا.
تقكـ األكنركا حاليان بتكفير المساعدة ألكثر مف  5مميكف الجئ فمسطيني يقيمكف في مناطؽ عممياتيا
الخمس في الضفة الغربية كقطاع غزة كسكريا كاألردف كلبناف ،كيتـ تمكيؿ أنشطتيا مف خبلؿ
التبرعات التطكعية التي تقدميا الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة ،يعمؿ حاليان مف خبلؿ األكنركا
حكالي  29،000ألؼ مكظفان ،كتدير  691مدرسة يتعمـ فييا حكالي نصؼ مميكف طالب كطالبة،
 137عيادة في  58مخيـ ،كما كتعمؿ األكنركا عمى إدارة برنامج لمتمكيؿ الصغير الذم يكفر
القركض كالخدمات المالية ذات العبلقة لبلجئيف.
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إ ف التمسؾ باألكنركا كخدماتيا كمقاكمة سياسة تقميص خدماتيا بكافة الكسائؿ يعني التمسؾ بحؽ
العكدة الذم ارتبط تأسيس األكنركا بو ،كعمى البلجئيف أف يدرككا دكمان أف األكنركا ىي رمز لتحمؿ
المجتمع الدكلي لمسؤكلياتو المنكط بيا كخاصة بعد أف أسيمت بعض الدكؿ كالحككمات بتشريد
الفمسطينييف لذلؾ ف َ
إف استمرار األكنركا يمثؿ استم ار انر لبللتزاـ الدكلي بق اررات األمـ المتحدة تجاه
البلجئيف كتحديدان حقيـ في تقرير المصير كالعكدة إلى األراضي الفمسطينية التي ىي أرضيـ كأرض
آبائيـ كأجدادىـ.
إف مستقبؿ عمؿ األكنركا في األراضي المحتمة يرتبط إلى حد كبير بعدد مف العكامؿ أىميا إستمرار
الدعـ المعنكم كالمادم لؤلكنركا مف جانب األمـ المتحدة كالدكؿ الكبرل ،فضبل عف ضركرة أف يعبر
البلجئكف الفمسطينيكف عف حاجتيـ إلستمرار عمؿ األكنركا ،ناىيؾ عف إستمرار كحجـ الضغكط
اإلسرائيمية التي تمارسيا عمى األكنركا مف أجؿ تقميص أك إلغاء دكرىا.
الزاؿ المجتمع الدكلي يطرح شعاراتو التجميمية ،المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كالزالت بنكد اتفاقيات جنيؼ
طرح بشكؿ نظرم غير كاقعي حيف نتحدث عف مشكمة البلجئيف الفمسطينييف،
كقكاعد القانكف الدكلي تي ى
التي ظيرت منذ عاـ  ،1948حيف رحؿ مئات اآلالؼ قس انر مف أراضييـ كاقتيمًعكا مف كطنيـ ،الذم
مشكه
سطَركا فيو أسمى آيات الحضارة اإلنسانية ،محاكلةن مف الصييكنية كالغرب إلحبلؿ ك و
اقع جديد َ
كدخيؿ عمى تراثنا كقيمنا العربية كاإلسبلمية.
السنيف تجرم ،كالزالت المأساة تبرح مكانيا كتتفاقـ ،كالزاؿ الفمسطيني المحركـ مف حؽ الكطف
كالمكاطنة يعانى مف فقداف اليكية ،كما تزاؿ األمة العربية كاإلسبلمية تنظر إليو كتعاممو في كثير مف
األحياف معاممة المط ىارد الخطير ،كالكثير منيا ال تسمح لو بالعبكر عبر أراضييا أك مف الممكف أف
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ً
امرىا لترحيمو بأقصى سرعة ممكنة ،غير ارغبة في إبقائو في أراضييا بتيمة أنو فمسطيني،
تيصد ىر أك ى
المحرـ
في الكقت الذم ينعـ فيو باقي األجانب كالصياينة بحريَة مطمقة لتنفس أجكاء الكطف العربي
َ
عمى البلجئ الفمسطيني ،كىنا عندما نتحدث عف حرية المركر عبر أراضي العرب فما بالكـ مف
انعداـ الحريات األخرل ،كالسيما الحصار الذم يعانيو البلجئ في كرامتو مف فقداف العمؿ كالتممُّؾ
كالتجارة إلخ .
كثيرةه ىي الق اررات الصادرة عف الجامعة العربية كحككماتيا كشعا ارت إرضائية لمشعكب ،ككثي انر منيـ
مف تغَنى بالقضية الفمسطينية كالبلجئيف ،كلكف ىذه الشعارات ال تزاؿ مرككنةن في أدراج كأركقة
اكـ عمييا كتنتظر مف يزيمو يكمان ،كالزاؿ البلجئكف يحممكف بالعكدة.
الجامعة ،كالغبار متر ه
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الفصل الرابع
منيج واجـراءات الدراسـة

 .4.1مقدمة الفصل
 .4.2منيج الدراسة
 .4.3مجتمع الدراسة
 .4.4عينة الدراسة
 .4.5أدوات الدراسة
 .4.6إجراءات الدراسة

 .4.1مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي ت َمت في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة مف حيث
ت عمييا ،كاألدكات المستخدمة ،كالدراسة
منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كالعينة التي طيبقى ٍ
اال ستطبلعية التي ىدفت لمتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات ،كالتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة،
حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ تجييز بيانات بأداة االستبانة إلثبات
فركض معينة تمييدان لئلجابة عمى تساؤالت محددة بدقة تتعمؽ بالظكاىر الحالية كاألحداث الراىنة
التي يمكف جمع المعمكمات عنيا في زماف إجراء البحث ،مستيدفان مجتمع الدراسة الذم بمغ حجمو
أكثر مف نصؼ مميكف الجئ كالجئة مف سكاف المخيمات في محافظات غزة.
لقد ت َـ اختبار عينة الدراسة بعينة عشكائية استطبلعية قكاميا مائة شخص مف البلجئيف تمثؿ كبل
الجنسيف كذلؾ بيدؼ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
لقد ت َـ اختيار عينة عشكائية طبقَية مف مجتمع الدراسة األصمي ،حيث ت َـ تكزيع  1200استبانة عمى
مجتمع البلجئيف في مخيمات محافظات غزة كقد جمع منيا  1022استبانة كقد مثَمت العينة نسب
النكع االجتماعي في مجتمع البلجئيف حيث بمغت نسبة الذككر  %50.6بكاقع  518استبانة ،كنسبة
اإلناث  %49.4بكاقع  504استبانة ،كمثَمت كافة شرائح مجتمع البلجئيف مف شباب كحممة شيادات
سف كرَبات بيكت ،كقد ت َـ بناء االستبانة كفؽ آلية منيجية عممية كقد عرضت عمى مجمكعة
ككبار ٌ
مف المح ٌكميف األكفاء لبلستفادة مف خبراتيـ العممية كالعممية ،حيث اشتممت االستبانة عمى سبع
محاكر رئيسية ىدفت بشكؿ مباشر إلى استطبلع آراء العينة البحثية لمحكـ عمى دكر األكنركا في
الحفاظ عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف.
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 .4.2منيج الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يبحث عف الحاضر ،كييدؼ إلى تجييز بيانات
إلثبات فركض معينة تمييدان لئلجابة عف تساؤالت محددة بدقَة تتعمؽ بالظكاىر الحالية ،كاألحداث
الراىنة التي يمكف جمع المعمكمات عنيا في زماف إجراء البحث ،كذلؾ باستخداـ أدكات مناسبة
(األغا.)43 :2002 2
إذ تحدد الدراسة الكصفية الكضع الحالي لمظاىرة المراد دراستيا كىك منيج يستخدـ االستبيانات في
جمع البيانات عمى أف تككف عمى درجة مف المكضكعية كالثبات (أبك عبلـ.)50 :2011 ،
 .4.3مجتمع الدراسة:
بمغ حجـ المجتمع األصمي لمدراسة  563.481الجئ كالجئة مف البلجئيف بمخيمات محافظات غزة
(تقرير األكنركا السكاني.)2015 ،
 .4.4عينة الدراسة:
أ .العينة االستطالعية:
ت َـ اختيار عينة عشكائية استطبلعية قكاميا  100مف البلجئيف مف الجنسيف مف مجتمع الدراسة
األصمي ،كتـ تطبيؽ األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة عمى ىذه العينة بيدؼ التحقُّؽ مف
صبلحية األدكات لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الكمَية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ
اإلحصائية المبلئمة.
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ب .العينة الميدانية:
ت َـ ا ختيار عينة عشكائية طبقية مف مجتمع الدراسة األصمي ،كقد بمغ عدد أفراد العينة  1022الجئ
مف الجنسيف ،منيـ  518مف الذككر بنسبة  %50.6كمنيـ  504مف اإلناث بنسبة .%49.4
كالجدكؿ التالي يبيف التك اررات كالنسب المئكية لتكزيع أفراد العينة تبعان لعدد مف المتغيرات المستقمة
التصنيفية ،كذلؾ كما يمي:
جدكؿ( ،)4-1يكضح :يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لممتغيرات التصنيفية
البيان
النوع االجتماعي

العمر

الحالة االجتماعية

المؤىل الجامعي

المحافظة

المتغير

العدد

%

ذككر

518

50.6

إناث

504

49.4

 35-18سنة

626

61.3

 67-36سنة

356

34.8

أكثر مف 67

40

3.9

أعزب

284

27.8

متزكج

666

65.2

مطمؽ

38

3.7

أرمؿ

34

3.3

ثانكم كأقؿ

184

18.0

دبمكـ

190

18.6

بكالكريكس

588

57.5

دراسات عميا

60

5.9

شماؿ غزة

162

15.9

غزة

212

20.7

الكسطى

296

29.0
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المخيم

خانيكنس

140

13.7

رفح

212

20.7

جباليا

162

15.9

دير البمح

56

5.5

المغازم

54

5.3

خانيكنس

140

13.7

الشاطئ

212

20.7

النصيرات

114

11.2

البريج

72

7.0

رفح

212

20.7

 .4.5أدوات الدراسة:
استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف :إعداد الباحث بعد اإلطبلع عمى األطر
النظرية كالدراسات السابقة ،فقد قاـ الباحث بإعداد استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية
البلجئيف ،كيتككف االستبياف مف  73فقرة َ
مكزعة عمى سبعة مجاالت ،كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع
فقرات االستبياف عمى المجاالت :جدكؿ ( ،)4-2يكضح :تكزيع الفقرات عمى مجاالت استبياف دكر
ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف
مجاالت االستبيان

عدد الفقرات

وكالة الغوث كمنظمة دولية

17

خدمات برنامج التعميم

13

خدمات برنامج الصحة

10

خدمات برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية

15

التدخل في حاالت الطوارئ والكوارث

9

برنامج تطوير المخيمات والبنى التحتية

5

برنامج التمويل الصغير

4

االستبيان ككل

73
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كتتـ االستجابة عمى االستبياف كفقان لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت (أكافؽ بشدة – أكافؽ – غير
ُّ
كتصحح عمى التكالي بالدرجات ( ،)1- 2 – 3 – 4 – 5كجميع
متأكد– ال أكافؽ– ال أكافؽ بشدة)
ٌ
الفقرات إيجابية التصحيح ،كيتـ احتساب درجة المفحكص عمى االستبياف بجمع درجاتو عمى كؿ
مجاؿ كجمع درجاتو عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لدكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى
قضية البلجئيف ،كتتراكح الدرجة عمى االستبياف ككؿ بيف ( 365 – 73درجة) ،كتعبر الدرجة
المنخفضة عف انخفاض مستكل دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف فيما تعبر الدرجة
المرتفعة عف ارتفاع مستكل دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف.
 صدق وثبات استبيان دور وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين:
أ .صدق المح ّكمين:
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ صدؽ المح ٌكميف ،قاـ الباحث بعرض الصكرة األكلية
لبلستبانة عمى عدد مف المح ٌكميف مف األساتذة المختصيف ممحؽ رقـ  ،2كذلؾ بيدؼ معرفة آرائيـ
كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدل كضكحيا ،كترابطيا ،كمدل تحقيقيا
ألىداؼ الدراسة ،كتـ تفريغ المبلحظات التي أبداىا المح ٌكمكف كفي ضكئيا قاـ الباحث بإعادة
صياغة بعض الفقرات كحذؼ كاضافة بعض الفقرات ،كأصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية تتككف
مف  73فقرة.
ب .الصـدق :صـدق االتساق الداخمي:
لحساب صدؽ استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف قاـ الباحث بحساب
معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لبلستبياف ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ رقـ ( ،)4-3يكضح :يبيف ارتباطات درجات مجاالت استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ
عمى قضية البلجئيف مع الدرجة الكمية لبلستبياف
المجاالت

معامل االرتباط

مستوى الداللة

ككالة الغكث كمنظمة دكلية

0.685

دالة عند 0.01

خدمات برنامج التعميـ

0.736

دالة عند 0.01

خدمات برنامج الصحة

0.760

دالة عند 0.01

خدمات برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية

0.841

دالة عند 0.01

التدخؿ في حاالت الطكارئ كالككارث

0.762

دالة عند 0.01

برنامج تطكير المخيمات كالبنى التحتية

0.744

دالة عند 0.01

برنامج التمكيؿ الصغير

0.594

دالة عند 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع مجاالت استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية
البلجئيف حققت ارتباطات دالَة مع الدرجة الكمية لبلستبياف عند مستكل داللة  ،0.01مما يدلؿ أيضان
عمى أف االستبياف في صكرتو النيائية يتَسـ بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي ،كما يشير ذلؾ
إلى أف جميع فقرات كمجاالت االستبياف تشترؾ في قياس خاصية دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى
قضية البلجئيف لدل أفراد العينة مف البلجئيف.
 ثبات استبيان دور وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين:
أ .طريقة التجزئة النصفية:
تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد
العينة االستطبلعية عمى الفقرات الفردية لممقياس  37فقرة ،كدرجاتيـ عمى الفقرات الزكجية  36فقرة
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ككانت قيمة االرتباط  ،0.758ثـ استخداـ معادلة جتماف لتعديؿ طكؿ المقياس النصفيف غير
متساكييف ،كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات  0.878كىي قيمة مقبكلة عمميان ،األمر الذم يدلؿ عمى
درجة جيدة مف الثبات.
ب .ثبات االستبيان باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
كما ت َـ تقدير ثبات المقياس بحساب معامؿ كركنباخ ألفا لفقرات المقياس عدد الفقرات =  73فقرة،
كقد بمغت قيمة ألفا  ،0.951كىي قيمة تدلؿ عمى مستكل ممتاز مف الثبات ،كىي دالة عند مستكل
داللة أقؿ  ،0.01كتىًفي بمتطمبات تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة.

الثبات الداخمي

ألفا كرونباخ

ممتاز

α ≥ 0.9

جيد

0.9 > α ≥ 0.8

مقبكؿ

0.8 > α ≥ 0.7

مكضع تساؤؿ

0.7 > α ≥ 0.6

ضعيؼ

0.6 > α ≥ 0.5

مرفكض

0.5 > α
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مما سبؽ اتضح لمباحث أف استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مكضكع
الدراسة يتَسـ بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات ،تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج
النيائية لمدراسة.
 .4.6إجراءات الدراسة
 .1قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات الدراسة عمى أفراد العينة الفعمية.
 .2بعد االنتياء مف التطبيؽ قاـ الباحث بتفريغ البيانات كمعالجتيا باستخداـ األساليب
اإلحصائية المناسبة بيدؼ الحصكؿ عمى النتائج المتعمقة بفركض الدراسة.
 .3قاـ الباحث بتفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.
 .4قاـ الباحث بتقديـ بعض التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج الدراسة.
 األساليب اإلحصائية:
الرىزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  SPSSلتفريغ البيانات كتصفيتيا كتصحيحيا
ت َـ استخداـ برنامج ُّ
كمعالجتيا كما يمي:
أ .األساليب اإلحصائية المستخدمة في التَّحقُّق من صدق وثبات األدوات:
 -معامؿ ارتباط بيرسكف :لمتَحقُّؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف ،كلثبات التجزئة النصفية.
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 -معادلة سبيرماف براكف ،كمعادلة جتماف :لتعديؿ طكؿ االستبياف في ثبات التجزئة النصفية.

معادلة جتمان

معادلة سبيرمان براون

 معادلة ألفا كركنباخ :لحساب الثبات.ب .األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة والتَّحقُّق من فروضيا:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي. معامؿ ارتباط بيرسكف لمكشؼ عف العبلقة بيف المتغيرات. اختبار "ت"  T-Testلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف. تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أكثر مف عينتيفمستقمتيف.

138

الفصل الخامس
نتائـج وتوصيات الدراسـة

 .5.1مقدمة الفصل
 .5.2نتائج الدراسة
 .5.3االستنتاجات العامة
 .5.4التوصيات

 .5.1مقدمة
يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي ت َـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،حيث سكؼ يتـ عرض النتائج
المرتبطة باالستبانة التي تـ تصميميا الستطبلع آراء البلجئيف في مخيمات قطاع غزة ،كسيتـ
التعميؽ مف الباحث عمى ىذه النتائج حسب متغيرات االستبانة كالتي تشمؿ سبعة متغيرات حسب
الفئة العمرية كالنكع االجتماعي كمكاف السكف كعدد السكاف في المخيـ كمتغيرات أخرل نتجت مف
التحميؿ اإلحصائي كذلؾ بعد اإلجابة عف األسئمة كالتحقؽ مف الفرضيات باستخداـ األساليب
اإلحصائية المناسبة لكؿ منيا ،كما تـ تفسير كمناقشة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ضكء اإلطار
النظرم كالدراسات السابقة ،حيث إنو كفقان ليذه النتائج قاـ الباحث بكضع مجمكع وة مف التكصيات
صؿ إليو ىذا البحث لتككف استرشادية لمجيات المعنية سكاء كانت
اليامة كالتي تعتبر خبلصة ما تك َ
األكنركا أك مجتمع البلجئيف أك السمطة الفمسطينية أك المجاف الشعبية لمبلجئيف كالفعاليات الكطنية
كالباحثيف كالميتميف.
 .5.2نتائج التحميل اإلحصائي ألداة الدراسة
ينص عمى:
 .1نتائج السؤال األول الذي ُّ
ما مستوى دور وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين لدى محافظات غزة من وجية نظر
أفراد العينة؟ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية
البلجئيف بمجاالتو كدرجتو الكمية ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ( ،)5-1يكضح :المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات
أفراد العينة عمى استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف
عدد الفقرات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الوزن النسبي  %الترتيب

االستبيان
ككالة الغكث كمنظمة دكلية

17

67.52

8.25

79.4

1

خدمات برنامج التعميـ

13

48.33

7.93

74.4

3

خدمات برنامج الصحة

10

32.42

6.84

64.8

7

خدمات برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية 15

50.80

10.21

67.7

6

التدخؿ في حاالت الطكارئ كالككارث

9

34.56

5.94

76.8

2

برنامج تطكير المخيمات كالبنى التحتية

5

17.05

4.08

68.2

4

برنامج التمكيؿ الصغير

4

13.62

3.37

68.1

5

االستبياف ككؿ

73

264.29

34.84

72.4

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مف كجية
نظر البلجئيف الفمسطينييف يقع عند  ،%72.4كترتبت مجاالت استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ
عمى قضية البلجئيف كما يمي:
 جاء مجاؿ "ككالة الغكث كمنظمة دكلية" في أعمى مراتب دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمىقضية البلجئيف بكزف نسبي .%79.4
 يميو مجاؿ "التدخؿ في حاالت الطكارئ كالككارث" بكزف نسبي .%76.8 ثـ مجاؿ " خدمات برنامج التعميـ " بكزف نسبي .%74.4 كفي المرتبة الرابعة مجاؿ " برنامج تطكير المخيمات كالبنى التحتية " بكزف نسبي .%68.2 ثـ مجاؿ " برنامج التمكيؿ الصغير " بكزف نسبي .%68.1141

 يميو مجاؿ " خدمات برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية " بكزف نسبي .%67.7 كأخي انر يأتي "خدمات برنامج الصحة" بكزف نسبي .%64.8كالجداكؿ التالية تكضح مظاىر مجاالت استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف
عمى التكالي:
جدكؿ رقـ (،)5-2يكضح :المتكسط الحسابي كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات
التستبياف
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

0.72

88.0
84.8

الرقم

الفقرة

1.1

نشأت ككالة الغكث الدكلية بقرار مف األمـ المتحدة

4.40

2.1

تمتمؾ ككالة الغكث الدكلية مرجعية دكلية

4.24

0.83

3.1

فمسطيف كالشتات لحيف حؿ قضيتيـ

4.34

0.76

86.8

4.1

عمؿ ككالة الغكث الدكلية في فمسطيف ضركرة دكلية حتى حؿ قضية البلجئيف 4.43

0.74

88.7

4.05

1.04

80.9

3.94

0.89

78.8

3.71

0.95

74.2

4.14

0.97

82.8

3.84

0.99

76.9

4.26

0.73

85.1

4.02

0.83

80.5

1.05

71.5

نشأت ككالة الغكث الدكلية إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف داخؿ

عمؿ ككالة الغكث الدكلية في فمسطيف ضركرة كطنية حتى حؿ قضية
5.1

البلجئيف
تنسؽ ككالة الغكث الدكلية مع السمطة الكطنية الفمسطينية لتسييؿ تنفيذ

6.1

عممياتيا

7.1

تحترـ ككالة الغكث الدكلية ق اررات السمطة الفمسطينية
تتأثر مصادر تمكيؿ ككالة الغكث الدكلية بالتغيرات السياسية عمى المستكل

8.1

الدكلي كاإلقميمي
تعمؿ ككالة الغكث الدكلية عمى إبراز الجانب اإلنساني لقضية البلجئيف

9.1

بصكرة مبلئمة
تعتمد ككالة الغكث الدكلية عمى التمكيؿ الخارجي كمصدر أساسي لتقديـ

10.1

خدماتيا لبلجئيف

11.1

تشارؾ ككالة الغكث الدكلية في مؤتمرات دكلية كاقميمية خاصة بالبلجئيف

12.1

جياز إعبلميان يعمؿ عمى إبقاء قضية البلجئيف 3.58
تمتمؾ ككالة الغكث الدكلية
ان
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الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوزن

النسبي

حاضرة في األمـ المتحدة
13.1
14.1

تسيـ ككالة الغكث الدكلية في "صياغة حؿ لقضية البلجئيف مف خبلؿ األمـ
المتحدة" ككنيا أحد أعضاء الرباعية الدكلية

تعتبر ق اررات مجمس األمف حكؿ حؽ العكدة مرجعية دكلية لعمؿ ككالة الغكث

الدكلية

تسعى ككالة الغكث الدكلية إلى تكفير حماية لممدنييف في كقت الحركب في

3.44

1.10

68.8

3.52

1.04

70.5

3.62

1.24

72.4

3.82

1.13

76.5

4.16

0.92

83.2

0.82

83.2
77.2

15.1

محافظات غزة

16.1
17.1

تتخذ ككالة الغكث الدكلية اإلجراءات البلزمة لحماية مكظفييا أثناء الحركب
و
تحديات كبيرةن أثناء الحركب عمى
يكاجو مكظفك ككالة الغكث الدكلية
محافظات غزة

1.2

تمتزـ مدارس ككالة الغكث الدكلية بمناىج السمطة الكطنية الفمسطينية

4.16

2.2

يراعي برنامج التعميـ ثقافات كعادات البلجئيف الفمسطينيييف

3.86

1.00

3.2

مادة حقكؽ اإلنساف تساىـ في نشر التكعية حكؿ الحقكؽ المدنية لئلنساف

3.85

1.08

77.1

3.93

1.02

78.6

5.2

يكاكب برنامج التعميـ االتجاىات الحديثة في عممية التدريس

3.68

1.07

73.6

6.2

يكاكب برنامج التعميـ التطكر التقني في عممية التدريس

3.57

1.08

71.5

7.2

يعمؿ برنامج التعميـ عمى تطكير النمك الميني لممدرسيف

3.60

1.03

72.1

8.2

يعمؿ برنامج التعميـ عمى ربط العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كالتغذية السميمة

3.54

1.03

70.8

9.2

يقكـ برنامج التعميـ بكضع برامج خاصة لمطمبة المتفكقيف

3.53

1.00

70.6

10.2

برنامج التعميـ الصيفي يعتبر إضافةن تعميميةن نكعيةن لطمبة المدارس

3.80

0.98

75.9

3.67

1.06

73.5

3.04

1.15

60.7

4.10

0.93

82.0

2.95

1.17

59.0

4.2

11.2
12.2
13.2
1.3

المدارس التي ينشئيا برنامج التعميـ تعتبر آمنة لطمبة المدارس مف حيث طرؽ
البناء

يعمؿ برنامج التعميـ عمى إنشاء مدارس تتناسب مع الزيادة الطبيعية في أعداد

الطبلب سنكي نا

مدارس ككالة الغكث الدكلية مييأة مف حيث االستخداـ لمطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة
يعتبر برنامج ألعاب الصيؼ نشاطان ترفيييان لطمبة المدارس أثناء اإلجازة

السنكية

عدد المراكز الصحية لككالة الغكث الدكلية يتناسب مع عدد البلجئيف

الفمسطينييف
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الحسابي

االنحراف

المعياري

الوزن

المتوسط

0.97

75.6
56.3

الرقم

الفقرة

2.3

المراكز الصحية مقامة في أماكف يسيؿ الكصكؿ إلييا

3.78

3.3

عدد األطباء في المراكز الصحية يتناسب مع عدد المرضى

2.82

1.12

4.3

يكفر برنامج الصحة األدكية الكافية لممرضى في كؿ األكقات

2.82

1.19

56.3

5.3

يكفر برنامج الصحة أدكية األمراض المزمنة بشكؿ مستمر

3.44

1.08

68.8

6.3

يكفر برنامج الصحة أدكية ذات جكدة عالية

3.08

1.13

61.6

7.3

يعمؿ برنامج الصحة عمى تكفير أطباء متخصصيف في المراكز الصحية

2.93

1.12

58.5

8.3

يكفر برنامج الصحة الخدمة الصحية لمبلجئيف في حاالت الحركب كالككارث

3.50

1.09

70.1

9.3

يعمؿ برنامج الصحة عمى تكفير المقاحات المستمرة لؤلطفاؿ

4.00

0.89

79.9

3.11

1.17

62.2

3.87

0.95

77.5

3.75

1.02

75.0

3.94

0.86

78.8

3.42

1.05

68.5

2.77

1.13

55.3

2.97

1.13

59.5

3.31

1.04

66.3

يسيـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بتطكير قدرات المرأة في المخيمات 3.25

1.06

64.9

3.32

1.06

66.5

3.16

1.07

63.3

10.3
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
10.4

يقكـ برنامج الصحة بتغطية النفقات المالية لمعمميات الج ارحية الكبرل في
مراكز صحية أخرل
يقكـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بمسح ميداني لحصر العائبلت
الفقيرة
يعتمد برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى برامج متخصصة لتقييـ
مستكل الفقر
يقدـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية مساعدات غذائية ألسر البلجئيف
الفقيرة
ييتـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بجكدة المساعدات الغذائية المقدمة
لمبلجئيف
المساعدات الغذائية التي يقدميا برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية كافية
الحتياجات الفقراء
ييتـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بشكاكل البلجئيف حكؿ جكدة

المساعدات الغذائية

يسيـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية في دعـ مراكز النشاط النسائي في
المخيمات
يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى إعداد برامج خاصة لؤلطفاؿ
بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني
يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى إعداد برامج خاصة لمشباب

بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني

144

النسبي

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوزن

3.16

1.06

63.3

3.34

1.02

66.9

3.61

0.96

72.3

3.54

1.03

70.8

3.36

1.10

67.1

3.88

0.99

77.6

4.02

0.97

80.3

3.81

1.00

76.2

3.74

1.02

74.8

3.92

0.96

78.4

6.5

يقكـ فريؽ ىندسي بتقييـ األضرار كتقدير قيمتيا المالية

4.01

0.90

80.2

7.5

تنسؽ ككالة الغكث الدكلية مع السطمة إلعادة إعمار المباني التي يىد ىمت في
الحركب لمبلجئيف الفمسطينيف

3.61

1.03

72.2

3.67

1.05

73.3

3.91

0.89

78.1

3.34

1.11

66.8

2.6

تسيـ ككالة الغكث الدكلية في تطكير البنية التحتية في قطاع غزة

3.31

1.07

66.1

3.6

يعمؿ فريؽ صحة البيئة لمحفاظ عمى نظافة المخيمات بشكؿ دائـ

3.78

0.96

75.5

3.44

1.09

68.8

الرقم
11.4
12.4
13.4
14.4
15.4
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

8.5
9.5
1.6

4.6

المتوسط

الفقرة
يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى مساعدة كبار السف بالتنسيؽ

مع مؤسسات المجتمع المدني

يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى مساعدة ذكم االحتياجات
الخاصة بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني
يسيـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية في تطكير قدرات المكفكفيف مف
خبلؿ مركز النكر لممعاقيف بصريان

يقدـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية مساعدات خاصة باأليتاـ

ييتـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بدراسة الشكاكل المقدمة مف
البلجئيف كالرد عمييا

االستجابة الطارئة كالتدخؿ في حاالت الحركب كالككارث مف أىـ أكلكيات
ككالة الغكث الدكلية

اكز خاصةن لئليكاء أثناء الحركب
تكفر ككالة الغكث الدكلية مر ان

تكفر ككالة الغكث الدكلية المخزكف المناسب الحتياجاتيا لمتدخؿ في حاالت
الحركب كالككارث
تقكـ ككالة الغكث الدكلية بتكفير الخدمات الضركرية لمبلجئيف في حاالت

الحركب كالككارث الطبيعية

تعمؿ ككالة الغكث الدكلية عمى إجراء إحصاء دقيؽ لؤلضرار التي لحقت
بالبلجئيف الفمسطينيف خبلؿ الحركب

تكفر ككالة الغكث الدكلية مآكم بديمة لمبلجئيف الذيف يىد ىمت بيكتيـ
تقدـ ككالة الغكث الدكلية بدؿ إيجار لؤلسر التي تدمرت بيكتيا نتيجة الحركب
تعمؿ ككالة الغكث الدكلية عمى تطكير البنية التحتية داخؿ المخيمات
الفمسطينية

يعمؿ برنامج صحة البيئة عمى محاربة مسببات األكبئة التي قد تنتشر في

المخيمات
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النسبي

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوزن

3.18

1.13

63.6

1.7

يسيـ برنامج قركض المشاريع الصغيرة في تعزيز مصادر الدخؿ ألصحابيا

3.43

1.03

68.6

2.7

يسيـ برنامج التمكيؿ الصغير في تطكير المساكف مف خبلؿ قركض اإلسكاف

3.36

0.99

67.2

3.41

0.98

68.2

3.41

1.00

68.3

الرقم
5.6

3.7
4.7

المتوسط

الفقرة
تقكـ ككالة الغكث الدكلية بإنشاء مشاريع إسكاف جماعي لمساعدة حاالت

الفقر الشديد كايجاد مأكل ليـ

يسيـ برنامج التمكيؿ الصغير في خمؽ مصدر دخؿ لممرأة مف خبلؿ برنامج
اإلقراض الجماعي لمسيدات
يسيـ برنامج التمكيؿ الصغير بإعطاء دكرات تدريبية متقدمة في مجاالت
مختمفة لمميتميف

النسبي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف األكزاف النسبية لفقرات االستبياف مف كجية نظر البلجئيف بيف (55.3
–  ،)%88.7كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
 الفقرة رقـ (" )4.1عمؿ ككالة الغكث الدكلية في فمسطيف ضركرة دكلية حتى حؿ قضيةالبلجئيف" األعمى بكزف نسبي .%88.7
 تمييا الفقرة رقـ ( " )1.1نشأت ككالة الغكث الدكلية بقرار مف األمـ المتحدة " بكزف نسبي.%88
 ثـ الفقرة رقـ ( " )3.1نشأت ككالة الغكث الدكلية إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف داخؿفمسطيف كالشتات لحيف حؿ قضيتيـ " بكزف نسبي .%86.8
في حيف كانت أدنى الفقرات:
 الفقرة رقـ ( " )5.4المساعدات الغذائية التي يقدميا برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية كافيةالحتياجات الفقراء " بكزف نسبي .%55.3
146

 تمييا الفقرة رقـ ( " )3.3عدد األطباء في المراكز الصحية يتناسب مع عدد المرضى " كالفقرة رقـ( " )4.3يكفر برنامج الصحة األدكية الكافية لممرضى في كؿ األكقات " بكزف نسبي .%56.3
ينص عمى:
 .2نتائج السؤال الثاني الذي ُّ
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي تقديرات الالجئين الفمسطينيين لمستوى دور وكالة
الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين تعزى لمجنس (ذكور-إناث) لدى أفراد العينة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ت َمت المقارنة بيف متكسط درجات الذككر (ف=  )518كمتكسط درجات اإلناث
(ف=  )504عمى استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مكضكع الدراسة باستخداـ
اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كاستخدـ الباحث ىذا االختبار اإلحصائي
البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة
يزيد عف ثبلثيف فردان (عبلـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ رقـ ( ،)5-3يكضح اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي تقديرات البلجئيف الفمسطينييف لدكر ككالة
الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تعزل لمجنس (ذككر إناث)

االستبيان
ككالة الغكث كمنظمة دكلية
خدمات برنامج التعميـ
خدمات برنامج الصحة

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الذككر

66.98

8.97

اإلناث
المساعد

67.98

7.55

الذككر
يف

48.23

7.86

اإلناث
المساعد

48.42

8.00

الذككر
يف

32.18

6.75

32.62

6.93

اإلناث
المساعد

يف
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قيمة (ت)

مستوى
الداللة االحصائية

1.932

غير دالة

0.376

غير دالة

1.041

غير دالة

خدمات برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية
التدخؿ في حاالت الطكارئ كالككارث

برنامج تطكير المخيمات كالبنى التحتية
برنامج التمكيؿ الصغير
االستبياف ككؿ

الذككر

50.51

10.35

المساعد
اإلناث

يف
الذككر

51.05

10.10

34.14

6.16

اإلناث
المساعد

34.92

5.72

يف
الذككر

17.18

3.89

اإلناث

16.94

4.24

الذككر

13.41

3.57

اإلناث
المساعد

13.79

3.18

الذككر
يف

262.64

35.54

265.72

34.20

اإلناث
المساعد

0.850
1.078
0.966

غير دالة
غير دالة
غير دالة

1.792

غير دالة

1.411

غير دالة

يف مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة =0.01
قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )1020عند
2.576
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متكسط تقديرات البلجئيف
الفمسطينييف كمتكسط تقديرات البلجئات عمى جميع مجاالت استبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ
عمى قضية البلجئيف كالدرجة الكمية لبلستبياف ،أم أف أفراد العينة مف الجنسيف لدييـ تقديرات متقاربة
لمستكل دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف لدل محافظات غزة.
إف ىذه الداللة تشير إلى أف ىناؾ كعيان مشتركان مف كبل الجنسيف تجاه قضية البلجئيف كالدكر الذم
تقكـ بو ككالة الغكث الدكلية ،باإلضافة إلى أف برامج الككالة متعددة تستيدؼ الجنسيف في فئات
عمرية مختمفة مف خبلؿ برامج خاصة لمطفؿ كالمرأة كالشباب ككبار السف فيذا مف شأنو تعزيز
الشعكر تجاه دكر الككالة.
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 .3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الالجئين الفمسطينيين لمستوى دور
وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين تعزى لمعمر ( 35-18سنة 67-36 ،سنة ،أكثر
من  67سنة) لدى أفراد العينة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر العمر  35-18سنة67-36،
سنة ،أكثر مف  67سنةعمى دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مف كجية نظر
أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ رقـ ( ،)5-4يكضح :نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات
البلجئيف الفمسطينييف لدكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تعزل لمتغير العمر
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

926.65

2

463.33

داخؿ المجمكعات

68572.50

1019

67.29

المجمكع

69499.15

1021

بيف المجمكعات

1010.54

2

505.27

داخؿ المجمكعات

63241.01

1019

62.06

المجمكع

64251.55

1021

بيف المجمكعات

823.29

2

411.65

داخؿ المجمكعات

46993.14

1019

46.12

المجمكع

47816.43

1021

خدمات برنامج

بيف المجمكعات

350.55

2

175.27

اإلغاثة كالخدمات

داخؿ المجمكعات

106177.93

1019

104.20

االجتماعية

المجمكع

106528.48

1021

بيف المجمكعات

258.94

2

129.47

داخؿ المجمكعات

35745.15

1019

35.08

المجمكع

36004.09

1021

المتغير
ككالة الغكث كمنظمة
دكلية

خدمات برنامج التعميـ

خدمات برنامج
الصحة

التدخؿ في حاالت
الطكارئ كالككارث

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة ف

6.885

8.141

8.926

1.682

3.691

مستوى
الداللة

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
غير دالة
إحصائيان
دالة عند
0.05

بيف المجمكعات

3.07

2

1.53

المخيمات كالبنى

داخؿ المجمكعات

17014.29

1019

16.70

التحتية

المجمكع

17017.35

1021

بيف المجمكعات

294.80

2

147.40

داخؿ المجمكعات

11310.84

1019

11.10

المجمكع

11605.64

1021

بيف المجمكعات

17430.14

2

8715.07

1019

1199.32

برنامج تطكير

برنامج التمكيؿ
الصغير

االستبياف ككؿ

داخؿ المجمكعات
المجمكع

1222109.8
0

1239539.9
4

0.092

13.279

7.267

غير دالة
إحصائيان

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

1021

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )1019 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة
4.61 =0.01
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في معظـ المجاالت كالدرجة الكمية
الستبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تبعان لمتغير العمر ألفراد العينة،
كالجدكؿ التالي يكضح تجاه الفركؽ في المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير العمر:
جدول رقم ( ،)5-5يوضح :المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى
المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير العمر
المتغير
ككالة الغكث كمنظمة دكلية

المتوسط

البيان

العدد

 35-18سنة

626

67.47

 67-36سنة

356

67.08
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االنحراف

الحسابي

المعياري
8.06
8.72

خدمات برنامج التعميـ

خدمات برنامج الصحة

التدخؿ في حاالت الطكارئ
كالككارث

برنامج التمكيؿ الصغير

االستبياف ككؿ

أكثر مف  67سنة

40

72.15

5.21

 35-18سنة

626

48.48

8.08

 67-36سنة

356

47.58

7.63

أكثر مف  67سنة

40

52.80

6.69

 35-18سنة

626

32.43

6.98

 67-36سنة

356

31.92

6.54

أكثر مف  67سنة

40

36.70

5.88

 35-18سنة

626

34.54

5.90

 67-36سنة

356

34.32

6.18

أكثر مف  67سنة

40

37.00

3.40

 35-18سنة

626

14.01

3.24

 67-36سنة

356

12.88

3.54

أكثر مف  67سنة

40

13.95

2.75

 35-18سنة

626

264.61

34.15

 67-36سنة

356

261.58

36.48

أكثر مف  67سنة

40

283.50

23.17

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى المجاالت ذات الداللة كالدرجة الكمية لبلستبياف بيف
مجمكعة العمر أكثر مف  67سنة مف ناحية كمجمكعتي العمر  35-18سنة ك  67-36سنة،
لصالح مجمكعة العمر أكثر مف  67سنة ،أم أف أفراد العينة مف البلجئيف الفمسطينييف ممف
تزيد أعمارىـ عف  67سنة ىـ أكثر تقدي انر لدكر الككالة في الحفاظ عمى قضية البلجئيف.
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كيعزك الباحث ذلؾ نظ انر ألف ىذه الفئة العمرية في مجتمع الدراسة ىي التي عاصرت حياة
التشرد كالعيش حياة الحرماف
األزمات الكبيرة التي عاشيا البلجئ الفمسطيني في مرجمة المجكء ك ُّ
و
كيبلت جديدةن ،فإف ككالة الغكث الدكلية ىي
كالجكع كالفقر المطبؽ عمى ىمكميـ كأضاؼ ليـ
المنظمة الكحيدة عمى المستكل الدكلي كالمحمي التي عنيت بالتدخؿ مف أجؿ مد يد العكف ليـ
كانقاذىـ مف حالة العكز التي كانكا يعيشكنيا فمذلؾ نجد أف ىذه الفئة العمرية ال زالت تحتفظ في
داخميا التقدير كاالحتراـ ،فضبلن عف أف برامج الرعاية الخاصة بكبار السف في برنامج الصحة
كبرنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية تقدـ ما يمقى قبكالن لدل ىذه الفئة العمرية مف مجتمع
الدراسة.
 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الالجئين الفمسطينيين لمستوى
دور وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين تعزى لمحالة االجتماعية (أعزب ،متزوج،
مطمق ،أرمل) لدى أفراد العينة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر الحالة االجتماعية (أعزب،
متزكج ،مطمؽ ،أرمؿ) عمى دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مف كجية نظر أفراد
العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ رقـ ( ،)5-6يكضح :نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات
البلجئيف الفمسطينييف لدكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تعزل لمتغير الحالة
االجتماعية.
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المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

330.84

3

110.28

داخؿ المجمكعات

69168.31

1018

67.95

المجمكع

69499.15

1021

بيف المجمكعات

758.24

3

252.75

63493.31

1018

62.37

المجمكع

64251.55

1021

بيف المجمكعات

353.45

3

117.82

داخؿ المجمكعات

47462.98

1018

46.62

المجمكع

47816.43

1021

خدمات

برنامج بيف المجمكعات

1530.64

3

510.21

اإلغاثة

كالخدمات داخؿ المجمكعات

104997.84

1018

103.14

المجمكع

106528.48

1021

بيف المجمكعات

227.81

3

75.94

داخؿ المجمكعات

35776.28

1018

35.14

المجمكع

36004.09

1021

برنامج

تطكير بيف المجمكعات

412.70

3

137.57

المخيمات

كالبنى داخؿ المجمكعات

16604.66

1018

16.31

المجمكع

17017.35

1021

بيف المجمكعات

135.93

3

45.31

داخؿ المجمكعات

11469.72

1018

11.27

المجمكع

11605.64

1021

بيف المجمكعات

12521.73

3

4173.91

1018

1205.32

مصدر التباين

المتغير
ككالة الغكث كمنظمة

دكلية

خدمات برنامج التعميـ داخؿ المجمكعات

برنامج

خدمات
الصحة

االجتماعية
التدخؿ في حاالت
الطكارئ كالككارث

التحتية
برنامج

التمكيؿ

الصغير

االستبياف ككؿ

داخؿ المجمكعات
المجمكع

مجموع

1227018.2
1
1239539.9
4

المربعات

قيمة ف

1.623

4.052

2.527

4.947

2.161

8.434

4.021

3.463

مستوى
الداللة

غير دالة

إحصائيان

دالة عند

0.01

غير دالة
إحصائيان
دالة عند
0.01
غير دالة
إحصائيان
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

1021

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )1018 ،3عند مستكل داللة  ،2.60=0.05كعند مستكل داللة
3.87=0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في معظـ المجاالت كالدرجة الكمية
الستبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تبعان لمتغير الحالة االجتماعية ألفراد
العينة ،كالجدكؿ التالي يكضح تجاه الفركؽ في المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الحالة اإلجتماعية:
جدول رقم ( ،)5-7يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى
المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الحالة االجتماعية
المتغير

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

أعزب

284

48.46

متزكج

666

48.73

8.05

مطمؽ

38

44.16

8.56

أرمؿ

34

47.24

6.57

أعزب

284

49.80

10.19

اإلغاثة متزكج

666

52.24

10.07

مطمؽ

38

51.43

9.82

أرمؿ

34

45.89

11.81

أعزب

284

16.61

4.05

برنامج تطكير المخيمات متزكج

666

17.44

3.91

مطمؽ

38

14.84

4.99

أرمؿ

34

15.59

5.09

أعزب

284

13.67

3.46

متزكج

666

13.80

3.30

مطمؽ

38

12.00

3.32

خدمات برنامج التعميـ

خدمات

برنامج

كالخدمات االجتماعية

كالبنى التحتية

برنامج التمكيؿ الصغير
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الحسابي

المعياري
7.59

االستبياف ككؿ

أرمؿ

34

12.76

3.66

أعزب

284

249.63

33.99

متزكج

666

268.18

34.99

مطمؽ

38

266.02

30.65

أرمؿ

34

261.74

39.36

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى المجاالت ذات الداللة كالدرجة الكمية لبلستبياف بيف
مجمكعة الحالة االجتماعية متزكج مف ناحية كباقي المجمكعات ،لصالح مجمكعة الحالة
اال جتماعية متزكج ،أم أف أفراد العينة مف البلجئيف الفمسطينييف المتزكجيف ىـ أكثر تقدي انر لدكر
الككالة في الحفاظ عمى قضية البلجئيف.
كيرل الباحث أف ىذه النتيجة تعكس مدل تغمغؿ البرامج التي تقدميا ككالة الغكث الدكلية تجاه
حياة البلجئيف سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل التعميـ أك الصحة أك اإلغاثة كالخدمات االجتماعية
كتطكير المخيمات كالبنى التحتية ،فإف ىذا التدخؿ ينعكس بشكؿ مباشر عمى مستكل المعيشة
لمجتمع البلجئيف بشكؿ عاـ كيككف تأثيره المممكس مباشرة عمى األسر ككنيا األكثر تداخبلن مع
ككالة الغكث الدكلية مف األفراد.
 .5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الالجئين الفمسطينيين لمستوى دور
وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين تعزى لممؤىل العممي (ثانوي وأقل ،دبموم،
بكالوريوس ،دراسات عميا) لدى أفراد العينة؟
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر المؤىؿ العممي (ثانكم كأقؿ،
دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا) عمى دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مف
كجية نظر أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ رقـ ( ،)5-8يكضح :نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات
البلجئيف الفمسطينييف لدكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تعزل لمتغير المؤىؿ
العممي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

568.01

3

189.34

داخؿ المجمكعات

68931.14

1018

67.71

المجمكع

69499.15

1021

بيف المجمكعات

555.13

3

185.04

63696.43

1018

62.57

المجمكع

64251.55

1021

بيف المجمكعات

560.57

3

186.86

داخؿ المجمكعات

47255.86

1018

46.42

المجمكع

47816.43

1021

خدمات

برنامج بيف المجمكعات

2277.65

3

759.22

اإلغاثة

كالخدمات داخؿ المجمكعات

104250.83

1018

102.41

المجمكع

106528.48

1021

بيف المجمكعات

807.55

3

269.18

داخؿ المجمكعات

35196.55

1018

34.57

المجمكع

36004.09

1021

برنامج

تطكير بيف المجمكعات

289.60

3

96.53

المخيمات

كالبنى داخؿ المجمكعات

16727.75

1018

16.43

المجمكع

17017.35

1021

مصدر التباين

المتغير
ككالة الغكث كمنظمة
دكلية

خدمات برنامج التعميـ داخؿ المجمكعات

خدمات

برنامج

الصحة

االجتماعية

التدخؿ في حاالت
الطكارئ كالككارث

التحتية

مجموع
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المربعات

قيمة ف

2.796

2.957

4.025

7.414

7.786

5.875

مستوى
الداللة

دالة عند
0.05
دالة عند
0.05
دالة عند
0.01
دالة عند

0.01

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

برنامج

الصغير

التمكيؿ

االستبياف ككؿ

بيف المجمكعات

511.08

3

170.36

داخؿ المجمكعات

11094.56

1018

10.90

المجمكع

11605.64

1021

بيف المجمكعات

14525.24

3

4841.75

1018

1203.35

داخؿ المجمكعات
المجمكع

1225014.7
0

1239539.9
4

15.632

4.024

دالة عند

0.01

دالة عند
0.01

1021

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )1018 ،3عند مستكل داللة  ،2.60=0.05كعند مستكل داللة
3.87=0.01
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كالدرجة الكمية
الستبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي ألفراد العينة،
كالجدكؿ التالي يكضح تجاه الفركؽ في المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي:
جدكؿ رقـ( ،)5-9يكضح :يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة
عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي
المتغير

خدمات برنامج التعميـ

الحسابي

المعياري
7.92

البيان

العدد

ثانكم كأقؿ

184

66.78

190

66.45

9.81

بكالكريكس

588

68.15

7.91

دراسات عميا

60

66.97

6.49

ثانكم كأقؿ

184

45.90

7.18

دبمكـ

190

47.77

8.36

ككالة الغكث كمنظمة دبمكـ
دكلية

المتوسط

االنحراف
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خدمات برنامج الصحة

بكالكريكس

588

49.14

7.93

دراسات عميا

60

48.51

8.37

ثانكم كأقؿ

184

32.06

7.32

دبمكـ

190

31.88

7.65

بكالكريكس

588

33.91

6.40

دراسات عميا

60

33.00

6.35

ثانكم كأقؿ

184

51.32

10.03

190

48.14

11.37

بكالكريكس

588

51.12

9.88

دراسات عميا

60

54.50

8.30

ثانكم كأقؿ

184

33.97

5.48

190

32.97

7.45

بكالكريكس

588

35.21

5.47

دراسات عميا

60

34.97

5.26

ثانكم كأقؿ

184

16.63

3.94

190

16.14

4.31

588

17.43

3.96

دراسات عميا

60

17.57

4.44

ثانكم كأقؿ

184

12.74

3.33

دبمكـ

190

13.26

3.50

بكالكريكس

588

14.17

3.15

دراسات عميا

60

11.97

3.98

خدمات برنامج اإلغاثة دبمكـ
كالخدمات االجتماعية

التدخؿ

في

حاالت دبمكـ

الطكارئ كالككارث

برنامج
المخيمات
التحتية

تطكير دبمكـ
كالبنى
بكالكريكس

برنامج التمكيؿ الصغير
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االستبياف ككؿ

ثانكم كأقؿ

184

264.49

32.07

دبمكـ

190

256.61

41.30

بكالكريكس

588

266.66

33.37

دراسات عميا

60

264.87

32.07

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت ككالة الغكث كمنظمة دكلية كخدمات برنامج
التعميـ كخدمات برنامج الصحة كالتدخؿ في حاالت الطكارئ كالككارث كبرنامج التمكيؿ الصغير
كالدرجة الكمية لبلستبياف بيف مجمكعة المؤىؿ العممي بكالكريكس مف ناحية كباقي المجمكعات
مف ناحية أخرل ،لصالح مجمكعة المؤىؿ العممي بكالكريكس ،أم أف أفراد العينة مف البلجئيف
الفمسطينييف مف حممة المؤىؿ العممي بكالكريكس ىـ أكثر تقدي انر لدكر الككالة في الحفاظ عمى
قضية البلجئيف عمى ىذه المجاالت.
كيرل الباحث أف ىذه النتيجة تعكس مدل اىتماـ حممة البكالكريكس بالدكر الذم تقكـ بو ككالة
الغكث الدكلية مف خبلؿ كافة برامجيا تجاه قضية البلجئيف ،كيأتي ىذا االىتماـ مف نشأة ككالة
الغكث الدكلية كمنظمة دكلية تعمؿ عمى إغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف لحيف حؿ قضيتيـ ،فإف
البلجئيف يعتبركف أف ميمة تشغيميـ تقع عمى كاىؿ ككالة الغكث الدكلية ،كباإلضافة إلى ذلؾ فإف
ككالة الغكث الدكلية تعتبر حاليان ىي أكبر منظمة تعمؿ عمى تشغيؿ كاستيعاب حممة الشيادات في
محافظات غزة سكاء كاف ذلؾ عمى برامج العمؿ الدائمة أك المؤقتة.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجالي خدمات برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية
كبرنامج تطكير المخيمات كالبنى التحتية بيف مجمكعة المؤىؿ العممي دراسات عميا مف ناحية
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كباقي المجمكعات مف ناحية أخرل ،لصالح مجمكعة المؤىؿ العممي دراسات عميا ،أم أف أفراد
العينة مف البلجئيف الفمسطينييف مف حممة المؤىؿ العممي دراسات عميا ىـ أكثر تقدي انر لدكر
الككالة في الحفاظ عمى قضية البلجئيف عمى ىذيف المجاليف.
إف حممة الشيادات العميا ىـ األكثر كعيان كعممان في المجتمع الفمسطيني ككنيـ كصمكا إلى مراتب
عممية متقدمة تمكنيـ مف القدرة عمى الحكـ عمى قضايا المجتمع الفمسطيني بمنظكر عممي ،حيث إف
تكفير االحتياجات األساسية لمغذاء ألسر البلجئيف يساىـ في تعزيز األمف الغذائي لممجتمع
الفمسطيني كالبعد عف خط الفقر الذم ييدد مجتمع البلجئيف بكؿ مككناتو كالمجتمع الفمسطيني بأسره،
كما أف تحسيف ظركؼ ال َسكف مف خبلؿ تطكير البنية التحتية لممخيمات يساىـ في حفظ حياة
البلجئ لمعيش بك ارمة كيعزز الشعكر بالمساكاة مع اآلخريف كنظ انر ألف عدد سكاف المخيمات في
محافظات غزة أكثر مف نصؼ مميكف نسمة فإف ُّ
تدخؿ ككالة الغكث مف خبلؿ ىذه البرامج ينعكس
إيجابيان عمى الدكر الذم تقكـ بو مف أجؿ الحفاظ عمى قضية البلجئيف.
 .6ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الالجئين الفمسطينيين لمستوى دور
وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين تعزى لممحافظة (شمال غزة ،غزة ،الوسطى،
خانيونس ،رفح) لدى أفراد العينة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر المحافظة (شماؿ غزة ،غزة،
الكسطى ،خانيكنس ،رفح) عمى دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مف كجية نظر
أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول رقم(،)5-10يوضح :يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات
تقديرات البلجئيف الفمسطينييف لدكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تعزل لمتغير
المحافظة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

1981.31

4

495.33

داخؿ المجمكعات

67517.84

1017

66.39

المجمكع

69499.15

1021

بيف المجمكعات

2891.46

4

722.86

61360.10

1017

60.33

المجمكع

64251.55

1021

بيف المجمكعات

835.81

4

208.95

داخؿ المجمكعات

46980.62

1017

46.20

المجمكع

47816.43

1021

خدمات

برنامج بيف المجمكعات

2387.69

4

596.92

اإلغاثة

كالخدمات داخؿ المجمكعات

104140.79

1017

102.40

المجمكع

106528.48

1021

بيف المجمكعات

716.47

4

179.12

داخؿ المجمكعات

35287.62

1017

34.70

المجمكع

36004.09

1021

496.20

4

124.05

كالبنى داخؿ المجمكعات

16521.16

1017

16.24

المجمكع

17017.35

1021

بيف المجمكعات

213.06

4

53.27

داخؿ المجمكعات

11392.58

1017

11.20

المجمكع

11605.64

1021

بيف المجمكعات

49572.72

4

12393.18

داخؿ المجمكعات

1189967.22

1017

1170.08

المجمكع

1239539.94

1021

مصدر التباين

المتغير
ككالة الغكث كمنظمة

دكلية

خدمات برنامج التعميـ داخؿ المجمكعات

برنامج

خدمات
الصحة

االجتماعية
التدخؿ في حاالت
الطكارئ كالككارث
برنامج

المخيمات

تطكير بيف المجمكعات

التحتية
برنامج

الصغير

االستبياف ككؿ

التمكيؿ

مجموع
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المربعات

قيمة ف

7.461

11.981

4.523

5.829

5.162

7.636

4.755

10.592

مستوى
الداللة

دالة عند

0.01

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند

0.01

دالة عند
0.01

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )1017 ،4عند مستكل داللة  ،2.37=0.05كعند مستكل داللة
3.32=0.01
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كالدرجة الكمية
الستبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تبعان لمتغير المحافظة ألفراد العينة،
كالجدكؿ التالي يكضح تجاه الفركؽ في المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير المحافظة:
جدول رقم ( ،)5-11يوضح :يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة
عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير المحافظة

المتغير

ككالة الغكث كمنظمة
دكلية

خدمات برنامج التعميـ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
8.05

البيان

العدد

شماؿ غزة

162

67.04

غزة

212

65.42

9.23

الكسطى

296

67.34

7.10

خانيكنس

140

69.70

8.68

رفح

212

68.78

8.08

شماؿ غزة

162

48.85

7.61

غزة

212

45.54

8.19

الكسطى

296

48.18

7.64

خانيكنس

140

51.06

7.14

رفح

212

49.16

8.02

162

خدمات برنامج الصحة

خدمات برنامج اإلغاثة
كالخدمات االجتماعية

التدخؿ

في

حاالت

الطكارئ كالككارث

برنامج تطكير

المخيمات كالبنى

التحتية

شماؿ غزة

162

33.25

6.07

غزة

212

31.49

7.19

الكسطى

296

31.52

6.82

خانيكنس

140

33.33

6.95

رفح

212

33.36

6.78

شماؿ غزة

162

51.90

8.75

غزة

212

48.08

11.26

الكسطى

296

50.59

9.91

خانيكنس

140

52.01

8.79

رفح

212

52.17

10.96

شماؿ غزة

162

35.07

5.03

غزة

212

33.17

6.91

الكسطى

296

34.29

5.71

خانيكنس

140

35.23

5.12

رفح

212

35.48

6.11

شماؿ غزة

162

17.00

3.72

غزة

212

15.89

4.61

الكسطى

296

17.01

4.01

خانيكنس

140

17.69

3.17

رفح

212

17.90

4.16

162

13.91

3.34

برنامج التمكيؿ الصغير شماؿ غزة
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االستبياف ككؿ

غزة

212

13.33

3.65

الكسطى

296

13.35

3.18

خانيكنس

140

14.64

2.69

رفح

212

13.37

3.64

شماؿ غزة

162

267.02

28.63

غزة

212

252.92

40.88

الكسطى

296

262.28

31.64

خانيكنس

140

273.66

31.09

رفح

212

270.22

36.14

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت ككالة الغكث كمنظمة دكلية كخدمات برنامج
التعميـ كبرنامج التمكيؿ الصغير كالدرجة الكمية لبلستبياف بيف مجمكعة المحافظة خانيكنس مف
ناحية كباقي المجمكعات مف ناحية أخرل ،لصالح مجمكعة المحافظة خانيكنس ،أم أف أفراد
العينة مف البلجئيف الفمسطينييف مف سكاف محافظة خانيكنس ىـ أكثر تقدي انر لدكر الككالة في
الحفاظ عمى قضية البلجئيف عمى ىذه المجاالت.
إف محافظة خانيكنس تشكؿ مف حيث التككيف السكاني مجتمعان مختمطان بيف مكاطف كالجئ مزارع
كتاجر ،إف ىذا االختبلط أدل إلى خمؽ حالة مف التنافس فيما بينيـ َ
كعززت مفاىيـ التعاكف
المشترؾ كبركز نماذج مف المحاكاة بيف أطياؼ المجتمع ،أ َدت إلى تعزيز التكجو إلى التعميـ
كاالندماج فيما بينيـ بنشاط اقتصادم برز قبؿ عاميف لكجكد مناطؽ زراعية كعماؿ ميرة كركاج
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تجارة الجممة فقد أدل ىذا التفاعؿ إلى بركز دكر برنامج التعميـ كبرنامج تمكيؿ المشاريع
الصغيرة كالذم انعكس بدكره عمى نظرتيـ اإليجابية تجاه ككالة الغكث الدكلية.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت خدمات برنامج الصحة كالتدخؿ في حاالت
الطكارئ كالككارث كخدمات برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية كبرنامج تطكير المخيمات
كالبنى التحتية بيف مجمكعة المحافظة رفح مف ناحية كباقي المجمكعات مف ناحية أخرل،
لصالح مجمكعة المحافظة رفح ،أم أف أفراد العينة مف البلجئيف الفمسطينييف مف سكاف محافظة
رفح ىـ أكثر تقدي انر لدكر الككالة في الحفاظ عمى قضية البلجئيف عمى ىذه المجاالت.
تقع محافظة رفح عمى الشريط الحدكدم في المنطقة الجنكبية مف محافظات غزة كنتيجة لذلؾ كانت
عرضة الجتياحات متكررة مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي في السابؽ كقد أدل ذلؾ إلى تدمير مساحات
كاسعة مف األراضي الزراعية كتدمير عدد كبير مف المباني السكنية فييا ،كقد انعكست ىذه الحالة
عمى الكضع االقتصادم في المحافظة بشكؿ عاـ حيث سجمت محافظة رفح أعمى نسبة فقر مدقع
عمى مستكل محافظات غزة ،كككنيا ككالة الغكث الدكلية تخصص برامج لمتدخؿ إلعادة بناء المباني
التي تيدمت مف االحتبلؿ اإلسرائيمي كتعمؿ عمى مكافحة الفقر كالتخمص منو مف خبلؿ تقديـ
مساعدات غذائية لؤلسر الفقيرة فقد انعكس ذلؾ إيجابيان عمى آراء البلجئيف في محافظة رفح ،كما أف
دكر ككالة الغكث الدكلية قد برز كال زاؿ في محافظة رفح مف خبلؿ تنفيذ مشاريع اإلسكاف الجماعي
مثؿ المشركع السعكدم كالياباني كغيرىـ إلسكاف األسر التي تدمرت بيكتيـ مف قبؿ قكات االحتبلؿ
أك حتى لؤلسر التي تعاني مف فقر مدقع كال تممؾ مسكنان خاصان بيا.
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 .7ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الالجئين الفمسطينيين لمستوى دور
وكالة الغوث في الحفاظ عمى قضية الالجئين تعزى لممخيم الذي يسكن فيو الالجئ (مخيم جباليا،
مخيم دير البمح ،مخيم المغازي ،مخيم خانيونس ،مخيم الشاطئ ،مخيم النصيرات ،مخيم البريج،
مخيم رفح) لدى أفراد العينة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر المخيـ الذم يسكف فيو البلجئ
(مخيـ جباليا ،مخيـ دير البمح ،مخيـ المغازم ،مخيـ خانيكنس ،مخيـ الشاطئ ،مخيـ النصيرات،
مخيـ البريج ،مخيـ رفح) عمى دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف مف كجية نظر
أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول رقم ( ،)5-12يوضح :نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات
البلجئيف الفمسطينييف لدكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تعزل لمتغير المخيـ الذم
يسكف فيو البلجئ
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

2598.74

7

371.25

داخؿ المجمكعات

66900.41

1014

65.98

المجمكع

69499.15

1021

بيف المجمكعات

4480.09

7

640.01

59771.46

1014

58.95

المجمكع

64251.55

1021

بيف المجمكعات

1804.82

7

257.83

داخؿ المجمكعات

46011.61

1014

45.38

المجمكع

47816.43

1021

برنامج بيف المجمكعات

3069.92

7

مصدر التباين

المتغير
ككالة الغكث كمنظمة
دكلية

خدمات برنامج التعميـ داخؿ المجمكعات

خدمات
الصحة
خدمات

برنامج

مجموع
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المربعات

438.56

قيمة ف

5.627

10.858

5.682
4.298

مستوى
الداللة

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند

103458.56

1014

اإلغاثة

المجمكع

106528.48

1021

بيف المجمكعات

1054.55

7

150.65

داخؿ المجمكعات

34949.55

1014

34.47

المجمكع

36004.09

1021

برنامج

تطكير بيف المجمكعات

583.14

7

83.31

المخيمات

كالبنى داخؿ المجمكعات

16434.22

1014

16.21

المجمكع

17017.35

1021

بيف المجمكعات

334.55

7

47.79

داخؿ المجمكعات

11271.09

1014

11.12

المجمكع

11605.64

1021

بيف المجمكعات

69816.52

7

االجتماعية

كالخدمات داخؿ المجمكعات

التدخؿ في حاالت
الطكارئ كالككارث

التحتية
برنامج

التمكيؿ

الصغير

االستبياف ككؿ

داخؿ المجمكعات
المجمكع

0.01

102.03

4.371

5.140

4.300

2
1239539.9
4

0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

9973.79

1169723.4
1014

دالة عند

دالة عند

1153.57
8.646

0.01

1021

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )114 ،7عند مستكل داللة  ،2.60=0.05كعند مستكل داللة
3.87=0.01
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كالدرجة الكمية
الستبياف دكر ككالة الغكث في الحفاظ عمى قضية البلجئيف تبعان لمتغير المخيـ الذم يسكف فيو
البلجئ ألفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يكضح تجاه الفركؽ في المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير
المخيـ الذم يسكف فيو البلجئ:
جدول رقم ( ،)5-13يكضح :المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى
المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير المخيـ الذم يسكف فيو البلجئ

167

المتغير

ككالة الغكث كمنظمة دكلية

خدمات برنامج التعميـ

خدمات برنامج الصحة

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

مخيـ جباليا

162

67.04

مخيـ دير البمح

56

69.54

6.17

مخيـ المغازم

54

66.63

6.70

مخيـ خانيكنس

140

69.70

8.68

مخيـ الشاطئ

212

65.42

9.23

مخيـ النصيرات

114

65.91

7.23

مخيـ البريج

72

68.44

7.39

مخيـ رفح

212

68.78

8.08

مخيـ جباليا

162

48.85

7.61

مخيـ دير البمح

56

47.82

7.13

مخيـ المغازم

54

50.78

6.13

مخيـ خانيكنس

140

51.06

7.14

مخيـ الشاطئ

212

45.54

8.19

مخيـ النصيرات

114

45.56

7.77

مخيـ البريج

72

50.64

7.52

مخيـ رفح

212

49.16

8.02

مخيـ جباليا

162

33.25

6.07

مخيـ دير البمح

56

31.50

7.03

مخيـ المغازم

54

31.96

6.56

مخيـ خانيكنس

140

33.33

6.95
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الحسابي

المعياري
8.05

خدمات

برنامج

كالخدمات االجتماعية

مخيـ الشاطئ

212

31.49

7.19

مخيـ النصيرات

114

29.60

5.51

مخيـ البريج

72

34.25

7.80

مخيـ رفح

212

33.36

6.78

مخيـ جباليا

162

51.90

8.75

مخيـ دير البمح

56

50.32

11.77

مخيـ المغازم

54

50.81

8.49

140

52.01

8.79

مخيـ الشاطئ

212

48.08

11.26

مخيـ النصيرات

114

49.09

10.70

مخيـ البريج

72

53.00

7.39

مخيـ رفح

212

52.17

10.96

اإلغاثة مخيـ خانيكنس

يتبع جدول ()5-13
المتغير

البيان

العدد

مخيـ جباليا

162

35.07

مخيـ دير البمح

56

34.82

4.94

54

33.63

6.51

مخيـ خانيكنس

140

35.23

5.12

مخيـ الشاطئ

212

33.17

6.91

مخيـ النصيرات

114

33.32

5.44

التدخؿ في حاالت الطكارئ مخيـ المغازم
كالككارث

المتوسط

االنحراف
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الحسابي

المعياري
5.03

مخيـ البريج

72

35.92

5.74

مخيـ رفح

212

35.48

6.11

مخيـ جباليا

162

17.00

3.72

مخيـ دير البمح

56

17.04

3.72

مخيـ المغازم

54

17.52

4.76

140

17.69

3.17

مخيـ الشاطئ

212

15.89

4.61

مخيـ النصيرات

114

16.37

4.15

مخيـ البريج

72

17.61

3.24

مخيـ رفح

212

17.90

4.16

مخيـ جباليا

162

13.91

3.34

مخيـ دير البمح

56

12.86

3.16

مخيـ المغازم

54

14.56

2.58

مخيـ خانيكنس

140

14.64

2.69

مخيـ الشاطئ

212

13.33

3.65

مخيـ النصيرات

114

12.88

3.06

مخيـ البريج

72

13.58

3.54

مخيـ رفح

212

13.37

3.64

مخيـ جباليا

162

267.02

28.63

مخيـ دير البمح

56

263.89

33.13

مخيـ المغازم

54

265.89

30.19

برنامج تطكير المخيمات مخيـ خانيكنس
كالبنى التحتية

برنامج التمكيؿ الصغير

االستبياف ككؿ
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مخيـ خانيكنس

140

273.66

31.09

مخيـ الشاطئ

212

252.92

40.88

مخيـ النصيرات

114

252.72

32.12

مخيـ البريج

72

273.44

26.49

مخيـ رفح

212

270.22

36.14

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت ككالة الغكث كمنظمة دكلية كخدمات برنامج
التعميـ كبرنامج التمكيؿ الصغير كالدرجة الكمية لبلستبياف بيف مجمكعة المخيـ الذم يسكف فيو
البلجئ مخيـ خانيكنس مف ناحية كباقي المجمكعات مف ناحية أخرل ،لصالح مجمكعة المخيـ
الذم يسكف فيو البلجئ مخيـ خانيكنس ،أم أف أفراد العينة مف البلجئيف الفمسطينييف مف سكاف
مخيـ خانيكنس ىـ أكثر تقدي انر لدكر الككالة في الحفاظ عمى قضية البلجئيف عمى ىذه
المجاالت.
إف محافظة خانيكنس تشكؿ مف حيث التككيف السكاني مجتمعان مختمطان بيف مكاطف كالجئ
مزراع كتاجر ،إف ىذا االختبلط أدل إلى خمؽ حالة مف التنافس فيما بينيـ كعززت مفاىيـ
التعاكف المشترؾ كبركز نماذج مف المحاكاة بيف أطياؼ المجتمع ،أ َدت إلى تعزيز التكجو إلى
التعميـ كاالندماج فيما بينيـ بنشاط اقتصادم برز قبؿ عاميف لكجكد مناطؽ زراعية كعماؿ ميرة
كركاج تجارة الجممة فقد أدل ىذا التفاعؿ إلى بركز دكر برنامج التعميـ كبرنامج تمكيؿ المشاريع
الصغيرة كالذم انعكس بدكره عمى نظرتيـ اإليجابية تجاه ككالة الغكث الدكلية.
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 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت خدمات برنامج الصحة كالتدخؿ في حاالت
الطكارئ كالككارث كخدمات برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بيف مجمكعة المخيـ الذم
يسكف فيو البلجئ مخيـ البريج مف ناحية كباقي المجمكعات مف ناحية أخرل ،لصالح مجمكعة
المخيـ الذم يسكف فيو البلجئ مخيـ البريج ،أم أف أفراد العينة مف البلجئيف الفمسطينييف مف
سكاف مخيـ البريج ىـ أكثر تقدي انر لدكر الككالة في الحفاظ عمى قضية البلجئيف عمى ىذه
المجاالت.
يتميز مجتمع البلجئيف في مخيـ البريج بالتفاعؿ مع ككالة الغكث الدكلية في كافة القضايا التي
تشكؿ تداخبلن دائمان في تككيف المخيـ كيتمثؿ ىذا التفاعؿ مف خبلؿ قيادات مجتمع محمي
كالمجاف الشعبية لمبلجئيف حيث أدل ذلؾ إلى كجكد اىتماـ لدل مجتمع المخيـ بالبرامج الخاصة
بككالة الغكث الدكلية داخؿ المخيـ كىذه البرامج ىي التي تعتبر المؤشر كالمقياس الذم يمكف مف
خبللو الحكـ عمى دكر ككالة الغكث في البرامج التي س َجمت أعمى نسب اىتماـ لدل الجئي
مخيـ البريج كىي الصحة كالطكارئ كاإلغاثة كىي البرنامج األكثر تفاعبلن مع مجتمع البلجئيف
لذلؾ ظير الدكر اإليجابي لككالة الغكث في ىذه البرامج.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ برنامج تطكير المخيمات كالبنى التحتية بيف
مجمكعة المخيـ الذم يسكف فيو البلجئ مخيـ رفح مف ناحية كباقي المجمكعات مف ناحية
أخرل ،لصالح مجمكعة المخيـ الذم يسكف فيو البلجئ مخيـ رفح ،أم أف أفراد العينة مف
البلجئيف الفمسطينييف مف سكاف مخيـ رفح ىـ أكثر تقدي انر لدكر الككالة في الحفاظ عمى قضية
البلجئيف عمى ىذه المجاؿ.
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تعرض إلى الكثير مف
نظ انر ألف المخيـ الذم يكجد في محافظة رفح يقع عمى الحدكد فيك قد َ
عمميات اليدـ كالتدمير مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي كىذا تطمَب مف ككالة الغكث الدكلية العمؿ
جاىدة عمى تكفير مساكف بديمة لمعائبلت التي يىد ىمت بيكتيا كقد كاف ىذا التدخؿ في محافظة
رفح تحديدان بار انز بشكؿ إيجابي ككاضح لمجميع مف خبلؿ برنامج اإلسكاف الجماعي التي القت
رضى كقبكالن كترحابان مف ًقىبؿ مجتمع البلجئيف كالمجتمع المحمي بشكؿ عاـ ،باإلضافة إلى ذلؾ
ن
نجد أف مشاريع تطكير البنية التحتية لممخيمات ينف ىذت في السابؽ إباف انطبلقيا فترة االنتفاضة
األكلى بدأت مف مخيـ رفح مف خبلؿ مشركع تعبيد الشكارع كما يشممو مف تطكير لمبنية التحتية،
لذلؾ انعكس ذلؾ بشكؿ إيجابي عمى مجتمع الدراسة في مخيـ رفح.
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 .5.3االستنتاجات العامة:
 األكنركا مؤسسة دكلية أنشأتيا األمـ المتحدة لتقديـ خدمات اإلغاثة كالتشغيؿ لمبلجئيف
الفمسطينييف ،كالبلجئيف في مخيمات محافظات غزة يدرككف األسس القانكنية لنشأة األكنركا
كطبيعة أعماليا ،كالمشاكؿ التي تكاجييا.
 تحاكؿ األكنركا القياـ بالمياـ المنكطة بيا قدر المستطاع.
 تكجد فركؽ كاضحة أظيرتيا نتائج االستبانة في تقدير دكر كخدمات األكنركا لدل كبار السف،
كذلؾ يؤكد أف األكنركا سابقان كاف دكرىا ىامان كرئيسيان في حياة البلجئيف ،أما األجياؿ الشابة مف
البلجئيف فبل تجد األكنركا بنفس األىمية.
 نظ انر لمحركب األخيرة عمى محافظات غزة فقد ط أر ُّ
تغيهر في ىس ٍي ًر أعماؿ األكنركا كترتيب
أكلكياتيا.
 تكجد فركؽ في تكزيع الخدمات كالبرامج عمى مخيمات البلجئيف في محافظات غزة كذلؾ نظ انر
الختبلؼ كثافة السكاف كآثار الحركب اإلسرائيمية عمى المخيمات.
 تمارس ضغكط دكلية عمى األكنركا بشتى الكسائؿ المادية كالسياسية لمحد مف تأثير قضية
البلجئيف عمى المجتمع الدكلي كعمى إسرائيؿ.
 تحاكؿ إسرائيؿ بشتى الطرؽ السياسية كغير السياسية إفراغ األكنركا مف أىداؼ كجكدىا التي
صت عمييا الق اررات األي ىم ًمَية.
ن َ
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 ال تقكـ الدكؿ العربية كالجامعة العربية بدكرىا الذم يجب في دعـ األكنركا كاإلبقاء عمى قضية
البلجئيف الفمسطينييف متًَق ىدةن ،كذلؾ إما بالتقصير في تمكيؿ األكنركا ،أك محاكالت التكطيف كتنفيذ
المشاريع الصييكنية العالمية التي ترمي إللغاء كطىي قضية البلجئيف الفمسطينييف.
 أف األكنركا ال يمكف إنياء المياـ المككمة إلييا إال بقرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كأف
كؿ محاكالت تصفيتيا لف تأتي أكميا كتيدؼ إلى كضع تصكرات لمحؿ النيائي لقضية البلجئيف
الفمسطينيف.
 بقاء قضية البلجئيف الفمسطينييف طكاؿ  67عاـ ،ىك دليؿ عمى تراخي األمـ المتحدة كمجمس
األمف ،فيي القضية ما زالت عالقة ،لذا يجب الضغط عمى صناع القرار في جميع المحافؿ
كم ٍر و
ض لمبلجئيف الفمسطينييف.
إليجاد حؿ عادؿ كشامؿ ي

 .5.4توصيات الدراسة:
 حشد جميع الطاقات المحمية كاإلقميمية كالدكلية ،خمؼ ممؼ البلجئيف الفمسطينييف ،حتى
صت عمييا المكاثيؽ كالق اررات الدكلية.
حصكليـ عمى حقكقيـ التي ن َ
 الضغط عمى األكنركا كاألمـ المتحدة مف خمفيا لكي تستمر في تقديـ الخدمات دكف تقميص أك
إنقاص أك تياكف.


الضغط مف أجؿ اعتماد مكازنة ثابتة لؤلكنركا كإحدل مؤسسات األمـ المتحدة كأال تظؿ رىينة
لمتجاذبات السياسية.

 العمؿ عمى رفع كفاءة الخدمات التي تقدميا األكنركا.
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 الحد مف تدخبلت الدكؿ الكبرل في رسـ سياسات األكنركا بعيدان عف أصحاب القرار الحقيقييف –
البلجئيف الفمسطينييف -كبما يخدـ البلجئيف أنفسيـ.
 بقاء قضية البلجئيف الفمسطينييف طكاؿ  67عاـ ىك دليؿ عمى عجز األمـ المتحدة كمجمس
األمف فيي إحدل أىـ القضايا كاألكثر تعقيدان ك ما زالت عالقة حتى ىذه المحظة ،لذا يجب
كم ٍر و
ض لمبلجئيف
الضغط عمى صناع القرار في جميع المحافؿ إليجاد حؿ عادؿ كشامؿ ي
الفمسطينييف.
 أف يككف أصحاب القرار كاإلدارة العميا في األكنركا ىـ أصحاب القضية "البلجئيف الفمسطينييف".
 تفعيؿ دكر الفعاليات الكطنية عمى مستكل الكطف مف تنظيمات كلجاف شعبية لمكقكؼ أماـ أم
خطكات يمكف أف تمجأ إلييا األكنركا نتيجة لمعجز المالي الذم يصيب ميزانية األكنركا بيف عاـ
كآخر.
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قائمة المراجع والمالحق

 .1قائمة المراجع
 .2قائمة المالحق

 قائمة المراجع:
أوالً :قائمة الكتب:
 .1أبك جابر ،إبراىيـ ،كآخركف ( )2002مستقبؿ البلجئيف الفمسطينييف كفمسطينيي الشتات ،ط  ،3عماف ،مركز دراسات
الشرؽ األكسط.
 .2أبك ستة ،سميماف ( )2001حؽ العكدة قانكني كمقدس كممكف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.
 .3أبك عرفة ،عبد الرحمف ( )1981االستيطاف التطبيقي العممي لمصييكنية ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف.
 .4أبك لغد ،إبراىيـ ( )1972تيكيد فمسطيف ،مركز األبحاث الفمسطيني ،بيركت.
 .5ﺍلمصﺭﻱً ،ليﺩ ( )2008ﺍلبلجئًﻥ ﺍلفمسﻁينيًٌﻥ ﺍلًﺍقع ًﺍلحمًؿ ،ﻁ ،1عماﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍلجميؿ ﺍلعﺭبي.
 .6بابادجي ،رمضاف ،كآخركف ( )1996حؽ العكدة لمشعب الفمسطيني كمبادئ تطبيقو ،ط ،1بيركت ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية.
 .7بمفر 2جيؤىارد كجاسنر 2إنغريد ( )1997ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى بيف مطرقة
السياسية كسندياف خدمة البلجئيف ،مركز بديؿ ،بيت لحـ.
 .8تاكنبرغ ،لكس ( :)2003كضع البلجئيف الفمسطينييف في القانكف الدكلي ،الطبعة األكلي ،بيركت ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،آب.
 .9تاكنبرغ ،ليكس (" )2007البحث عف حمكؿ دائمة لمبلجئيف الفمسطينييف :ىؿ مف دكر لؤلكنركا؟" ،في اياؿ بنفستي
كآخركف (محرركف" ،إسرائيؿ كالبلجئيف الفمسطينييف" ،برليف :سبرينغر.
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 .10تمارم ،سميـ ( )1996مستقبؿ البلجئيف الفمسطينييف ،أعماؿ لجنة البلجئيف في المفاكضات متعددة األطراؼ كالمجنة
الرباعية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.
 .11ثابت ،أحمد ( ) 2002الترتيبات الدكلية كاإلقميمية لحؿ قضية البلجئيف ،ندكة مستقبؿ البلجئيف الفمسطينييف كفمسطيني
الشتات مركز دراسات الشرؽ األكسط عماف.
 .12جرار ،ناجح ( )1995اليجرة القسرية الفمسطينية ،ترجمة سمير محمكد ،فمسطيف ،البرنامج األكاديمي لميجرة القسرية2
جامعة النجاح الكطنية 2نابمس.
 .13جرار ،ناجح ( :)1994البلجئكف الفمسطينيكف مدخؿ لممراجعة كاستقراء لممستقبؿ ،الطبعة األكلى ،الجمعية الفمسطينية
األكاديمية لمشؤكف الدكلية ،القدس .
 .14الجندم ،إبراىيـ ( )2001البلجئكف الفمسطينيكف بيف حؽ العكدة كالتعكيض ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،راـ اهلل،
فمسطيف.
 .15جكدة 2جكدات ( )2010دكر ككالة الغكث (األكنركا) تجاه حؽ العكدة في ضكء قرار إنشائيا 2مؤتمر حؽ العكدة بيف
الق اررات الدكلية كالق اررات العربية 2الطبعة األكلى 2غزة 2فمسطيف.
 .16حسيف ،عادؿ (:)1998البلجئكف الفمسطينيكف )1998-1948تاريخ شفكم) الطبعة األكلى ،راـ اهلل :المؤسسة
الفمسطينية لمتبادؿ الثقافي.
حماد ،باسـ ):(2008لقد آف لميؿ أف ينجمي ،الطبعة األكلى  ،د.ـ .
ٌ .17
 .18الحكت ،بياف ):(1991فمسطيف ،القضية الشعب الحضارة ،الطبعة األكلى  ،دار االستقبلؿ لمدراسات كالنشر .
 .19الحكت ،بياف ( ) 1991فمسطيف القضية ،الشعب ،الحضارة ،التاريخ السياسي مف عيد الكنعانييف حتى القرف العشريف،
ط ،1دار االستقبلؿ لمنشر كالتكزيع.
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 .20الحكراني ،عبد اهلل ( )2007حؽ العكدة في مشاريع التسكية غير الرسمية؛ أكراؽ عمؿ المؤتمر الفكرم كالسياسي
لمدفاع عف حؽ العكدة ،منشكرات التجمع الشعبي الفمسطيني لمدفاع عف حؽ العكدة 2غزة 2ط .1
 .21خمة ،محمد ( )1973فمسطيف كاالنتداب البريطاني 1932-1922 ،مركز األبحاث الفمسطيني ،منظمة التحرير
الفمسطينية ،بيركت.
 .22دائرة شؤكف البلجئيف ) (2010البلجئكف الفمسطينيكف ق اررات كاتفاقيات كمعاىدات ،الطبعة الثانية .راـ اهلل.
 .23الدباغ ،مصطفي( ،د.ت) ببلدنا فمسطيف ،الديار الغزية ،الجزء األكؿ ،القسـ الثاني.
 .24دمر ،مايكؿ ( )2007المستقبؿ لمبلجئيف الفمسطينييف ،نحك العدالة كالسبلـ" ،بكلدر ،ليف رينر.
 .25زريؽ ،إيميا ( )1997البلجئكف الفمسطينيكف كالعممية السممية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.
 .26سيؼ ،محمد ( )2002حؽ البلجئيف الفمسطينييف في العكدة كالتعكيض في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي ،الدار العربية
لمعمكـ ،بيركت.
 .27صالح ،محسف ( :)2003فمسطيف ) دراسة منيجية في القضية الفمسطينية) ،سمسمة دراسات فمسطينية الجزء األكؿ،
الطبعة األكلي ،مركز اإلعبلـ العربي ،مصر.
 .28الطكيؿ ،فالح ):(1996الفمسطينيكف قضية تنتظر حبلن ،إربد ،األردف.
 .29ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي– اإلسرائيمي  )1993( 1974 -1947مؤسسة الدراسات
الفمسطينية 2المجمد األكؿ  ،ط  ، 3بيركت 1993 ،
 .30كريـ 2محمكد ( )2010أكضاع البلجئيف كالنازحيف الفمسطينييف كحؽ العكدة كككالة الغكث كالمعاممة الدكلية لممشكمة2
الطبعة األكلى 2مكتبة جزيرة الكرد 2القاىرة.
 .31الكيالي ،عبد الكىاب ( )1973تاريخ فمسطيف الحديث ،بيركت.
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 .32المرعشمي ،أحمد كآخركف ( :)1984المكسكعة الفمسطينية ،المجمد الثاني ،القسـ العاـ ،الطبعة األكلى ،دمشؽ.
الفمسطينيكف الكاقع كالحمكؿ ،ط ، 1عماف ،دار الجميؿ العربي.
 .33المصرم ،كليد ( )2008البلجئكف
ٌ
 .34المعجـ الكسيط ) :(1972الجزء األكؿ ،الطبعة الثانية.
 .35مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف ( )2000حالة البلجئيف في العالـ خمسكف عامان مف العمؿ اإلنساني ،ترجمة
مركز األىراـ لمترجمة كالنشر ،مؤسسة األىراـ ط ،1القاىرة.
 .36مكريس ،بني ):(1993طرد الفمسطينييف ككالدة مشكمة البلجئيف ،الطبعة األكلى  ،عماف ،دار الجيؿ لمنشر كالدراسات
كاألبحاث الفمسطينية.
 .37مؤسسة الدراسات الفمسطينية ( )2003فمسطيف تاريخيا كقضيتيا ،بيركت.
 .38المكسكعة الفمسطينية ( )1992األكضاع الديمكغرافية لمشعب الفمسطيني ،بيركت.
 .39مكسى ،عاطؼ ( :)1985أكضاع البلجئيف في الضفة الغربية  ،مديرية الدراسات كاألبحاث ،دائرة شؤكف األرض
المحتمة ،عماف.
 .40النتشو ،رفيؽ ( :)1985السمطاف عبد الحميد الثاني في فمسطيف ،الطبعة الثالثة  ،الرياض.
 .41اليافاكم 2ناصر ( )2010المكقؼ العربي مف مسألة تنقؿ البلجئيف الفمسطينييف بيف الدكؿ العربية 2مؤتمر حؽ العكدة
بيف الق اررات الدكلية كالق اررات العربية 2الطبعة األكلى 2غزة 2فمسطيف.
ثانياً :الدراسات واألبحاث والتقارير:
" .1األكنركا ( )2008ماذا تعني الحماية في المفيكـ كالممارسة بالنسبة لؤلكنركا" ،تقرير المستشار -مكتب غزة اإلقميمي.
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 .2األكنركا ( )2015تقرير المفكض العاـ عف الكضع في األراضي الفمسطينية "تقرير النداء العاجؿ لقطاع غزة" -مكتب
غزة اإلقميمي.
 .3األكنركا ( )2013الكتاب األزرؽ "مكازنة المشاريع لسنة  – "2013مكتب غزة اإلقميمي.
 .4األكنركا ( )2014تقرير سنكم يسمى مذكرة الحقائؽ-مكتب غزة اإلقميمي.
 .5األمـ المتحدة( )2007األكنركا ممؼ مخيمات البلجئيف ،نيكيكرؾ.
 .6أبك الرب ،محمكد :)2005( ،آليات التكيؼ االقتصادم لمبلجئيف الفمسطينييف في ظؿ انتفاضة األقصى (دراسة مقارنة(
مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث  ،المجمد التاسع عشر ،العدد الثاني ،نابمس.
 .7أبك جابر ،إبراىيـ ( )2002الضغكط الدكلية كالعربية كالفمسطينية لتطبيؽ حؽ العكدة ،ندكة مستقبؿ البلجئيف الفمسطينييف
كفمسطينيي الشتات ،مركز دراسات الشرؽ األكسط عماف.
 .8أبك ظيير ،فريد ( )2002التكجييات كالمكاقؼ اإلسرائيمية الراىنة لحؿ مشكمة فمسطيني الشتات ،ندكة مستقبؿ البلجئيف
الفمسطينييف كفمسطينيي الشتات ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،عماف.
 .9األستاذ ،صبحي ( ،)2009بعنكاف مشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،دراسة في الجغرافية السياسية ،مجمة جامعة األزىر،
سمسمة العمكـ اإلنسانية ،ـ،11ع.2009،2
 .10تجمع العكدة الفمسطيني) ،كاجب( (:)2002المخيمات الفمسطينية بيف مشاريع التصفية كحمـ العكدة ،دمشؽ.
 .11جبارة ،تيسير( :)1998النشاط الصييكني في طرد عرب فمسطيف ( : ،)1949-1897مجمة اليجرة القسرية ،
البرنامج األكاديمي لميجرة القسرية ،العدد الثالث  ،حزيراف ،نابمس.
 .12الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ( )2013فمسطيف في أرقاـ ،راـ اهلل ،فمسطيف.
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 .13حمادة ،معتصـ ( )2007البلجئكف الفمسطينيكف كحؽ العكدة ،المركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات ممؼ ،ع  ،5آذار
2007
 .14حماـ ،أنكر ( )1999األكضاع االجتماعية كالديمكغرافية لمبلجئيف في مخيمات الضفة الغربية ،مركز البلجئيف
كالشتات ،القدس.
 .15رامبؿ ،تيرم (" )2010األكنركا كالبلجئكف الفمسطينيكف :أصؿ التنمية "التشاركية"" ،فصمية مسح البلجئيف .3/2
 .16راميؿ ،تيرم ( )2010الحقكؽ في المبادئ ،الحقكؽ في الممارسة :إعادة النظر في دكر القانكف الدكلي في صياغة
حمكؿ دائمة لمبلجئيف الفمسطينييف" ،بيت لحـ :مركز بديؿ لمصادر حقكؽ المكاطنة كالبلجئيف.
 .17زعنكف ،فيصؿ (:)1998المخيمات الفمسطينية بيف الكاقع كاالتجاىات السكنية دراسة عف مخيـ ببلطة ،مجمة اليجرة
القسرية ،نابمس ،البرنامج األكاديمي لميجرة القسرية ،العدد الثالث.
 .18الرشيدم ،أحمد ( )2002النزاعات الدكلية المسمحة ،دراسة قانكنية ،ندكة مستقبؿ البلجئيف الفمسطينييف كفمسطينيي
الشتات ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،عماف.
الميى َج يركف البلجئكف الفمسطينيكف في كطنيـ  ،عماف ،مجمة صامد (العدد  ، (110السنة
 .19سعيد  ،محمكد ( :)1997ي
التاسعة عشرة  ،تشريف الثاني – كانكف األكؿ  ،ص248-34
 .20سبلمة ،سعيد ( )2006البلجئكف الفمسطينيكف كأىمية ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف
"األكنركا" كالمفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف ،دائرة شؤكف البلجئيف 2راـ اهلل،
 .21سبلمة ،سعيد ( :)2008الذكرل الستكف ليزيمة فمسطيف ،راـ اهلل ،دائرة شؤكف البلجئيف ،أيار
 .22السيمي  ،نبيؿ محمكد ( :)2000البلجئكف الفمسطينييف في قطاع غزة  )1969-1948( ،عماف  ،صامد ،
العدد 119كانكف الثاني  ،آذار ،ص ص .236 -214
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 .23الشيكاني 2ىاشـ حسف ( )2010قضية البلجئيف في األمـ المتحدة 2ككالة الغكث الدكلية (األكنركا) U.N.R.W.A
نمكذج 2مجمة أداب الرافديف 2العدد  256مركز الدراسات اإلقميمية 2جامعة المكصؿ.
 .24الصكباني ،صبلح ( :)2007تطكر عدد السكاف الفمسطينييف في الشتات كفمسطيف التاريخية ،مجمة تسامح ،راـ اهلل،
مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف ،العدد ، 19كانكف أكؿ.
 .25الصكراني ،غازم ( )2007الحقكؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني كالصراع مف أجؿ السيادة كحؽ العكدة لمشعب
الفمسطيني ،الفمسطيني ،مكتبة جامعة النجاح الكطنية.
 .26صالح ،محسف ) :(2007منظمة التحرير الفمسطينية ،تقييـ التجربة كاعادة البناء ،مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ،بيركت ،لبناف.
 .27الصكراني  ،غازم ( :)2011قطاع غزة  ،1993-1948دراسة تاريخية سياسية اجتماعية ،غزة
 .28عبد ربو ،صبلح ( )1996البلجئكف كحمـ العكدة إلى أرض البرتقاؿ الحزيف ،مركز المعمكمات البديمة ،القدس.
 .29عدكاف 2أكرـ ( )2009المكاقؼ األمريكية مف قضية البلجئيف الفمسطينييف  22007-1948مجمة الجامعة اإلسبلمية2
غزة  2فمسطيف.
 .30عمرك ،تيسير ( :)1996النازحكف الفمسطينيكف كمفاكضات السبلـ ،راـ اهلل ،مركز البلجئيف كالشتات الفمسطيني.
 .31قيكجي ،حبيب ( :)1978إستراتيجية االستيطاف الصييكني في فمسطيف المحتمة ،منشكرات الطبلئع بالتعاكف مع
مؤسسة األرض لمدراسات الفمسطينية ،دمشؽ.
 .32محمكد سعيد ،الجئك الداخؿ ،مف منشكرات مركز البلجئيف كالشتات الفمسطيني (شمؿ) إصدار رقـ ( )15ص .10
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 .33المركز الفمسطيني لمصادر حؽ المكاطنة كالبلجئيف ( )2002البلجئكف كالميجركف الفمسطينيكف ،مسح شامؿ بيت
لحـ ،فمسطيف.
 .34المركز الكطني لممعمكمات ،البلجئكف الفمسطينيكف ،كضع البلجئيف الفمسطينييف في القانكف الدكلي ،ص.89
 .35كناعنة ،شريؼ ( )1992الشتات الفمسطيني ىجرة أـ تيجير ،مركز القدس العالمي لمدارسات الفمسطينية ،القدس،
فمسطيف.
 .36الككنت السكيدم فكلؾ برنادكت ( )1948_1895الكسيط الدكلي تقرير األمـ المتحدة ،الكثيقة (. A1 1948 ،)648
 .37ميعارم ،محمد (:)2000االندماج االجتماعي في فمسطيف ،مجمة الدراسات العربية ،العدد السادس.
 .38ىبلؿ ،ليمى (" )2010آفاؽ السبلـ كانعكاساتيا عمى مستقبؿ األكنركا ،مف منظكر القانكف الدكلي" ،فصمية مسح
البلجئيف .3/2
 .39كرقة عمؿ حكؿ "األكنركا كأزمتيا المالية كتأثيرىا عمى البلجئيف الفمسطينييف" إصدار الييئة الفمسطينية لحماية حقكؽ
البلجئيف ،سبتمبر  2003عمى مكقعيا عمى اإلنترنت
 .40يكسؼ 2أيمف طبلؿ ( )2007البلجئكف الفمسطينيكف كحؽ العكدة في السياسات األمريكية :مف مبادرات الحرب الباردة
إلى مقترحات كمينتكف 2بحث عممي في العمكـ السياسية 2الجامعة العربية األمريكية ،جنيف ،فمسطيف.
ثالثاً :الرسائل الجامعية -غير المنشورة:
 .1أبك تماـ ،معتصـ ( :)2003العكامؿ المؤثرة عمى المبلمح التخطيطية كالعمرانية في مخيمات محافظة طكلكرـ ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.
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 .2سبليمة ،ببلؿ عبد الحفيظ ( )2012البلجئكف الفمسطينيكف في سكريا كالثكرة السكرية ،بحث مقدـ استكماالن لمتطمبات
دبمكـ دراسات البلجئيف ،أكاديمية دراسات البلجئيف-لندف.
 .3سيسالـ ،سمير حممي ( )2005المشاريع األمريكية لتسكية القضية الفمسطينية  ،1977-1947دراسة تاريخية ،رسالة
ماجستير غير منشكرة الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 .4شتيكم ،سعاد حسف ( )2007دمج سكاف المخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية اقتصاديان كاجتماعيان كثقافيان في البيئة
الحضرية المجاكرة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.
 .5عبد المطيؼ ،راما ( )2001كاقع المجكء الفمسطيني كمنظمة األكنركا ،بحث عممي قانكني لنيؿ درجة الدبمكـ في القانكف
الدكلي ،جامعة دمشؽ ،سكريا.
 .6مبيض ،ىبو ( ،)2010البلجئكف الفمسطينيكف بيف االغتراب كاالندماج السياسي دراسة حالة مخيـ ببلطة ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.
 .7لندسي ،جيمس ( )2009تصكيب األكنركا إصبلح النظاـ المختؿ لؤلمـ المتحدة الخاص بإعانة البلجئيف الفمسطينييف،
ترجمات إستراتيجية ،السنة االكلى ،العدد األكؿ ،أكتكبر 2009
رابعاً :المواقع اإللكترونية:
 .1أبك مكر ،ىماـ ،مخيمات البلجئيف كاقع كتحديات ،تجمع العكدة الفمسطيني كاجب ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=807&Itemid=96

 .2الحفناكم ،أحمد ،مشكمة البلجئيف..الجذكر كاألسباب ،القدس أكف اليف ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
&http://www.alqudsonline.com/show_article.asp?topic_id=1287&mcat=47&scat=113&sscat=0
lang=0
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 .3حمادة ،معتصـ ( )2013البلجئكف كجنسية الدكلة الفمسطينية ،المركز الفمسطيني لمتكثيؽ ،كالمعمكمات ممؼ ،ع ،5
&table=studieshttp://www.malaf.info/?page=show_details&Id=8&CatId
 .4خضر ،إسماعيؿ ،دكر القكانيف كالتشريعات السماكية في حماية المدنييف أثناء الحرب ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/atar%20nafssiya/p10.php

 .5ديب ،رجا ( )2010الفمسطينيكف في سكريا :ىزيمة متجددة في ظؿ األزمة السكرية ،جريدة حؽ العكدة العدد  257متاح
عمى المكقعhttps://www.badil.org/haq-alawda/item/2018-article04 :
 .6رامبؿ ،تيرم ( )2010األ كنركا كالحمكؿ لقضية البلجئيف الفمسطينييف :أفكار حكؿ األدكار الحالية كالمستقبمية لككالة
الغكث ،جريدة حؽ العكدة –العدد ،41متاح عمى المكقع:
https://www.badil.org/en/haq-alawda/itemlist/category/178-haqelawda
 .7زيداف ،محمكد محمد ( )2010معاناة البلجئيف الفمسطينييف في سكريا كتداعيات األزمة عمى حؽ العكدة ،جريدة حؽ
العكدة العدد  255متاح عمى المكقعhttp://www.badil.org/en/al-majdal/itemlist/category/239-haq- :
alawda55
 .8سامر عبدة عقركؽ "تعريؼ البلجئيف الفمسطينييف" جامعة النجاح الكطنية نابمسwww.najah.edu ،
 .9سعد الديف ،أحمد ( )2013األكنركا :األزمة السكرية فصؿ جديد في معاناة البلجئيف الفمسطينييف ،مجمة العكدة ،العدد
 ،92متاح المكقعhttp://alawda-mag.com/Default.asp?ContentID=2487&menuID=91 :
 .10السكاف في فمسطيف التاريخية – فمسطيف.:http://islamstory.com
 .11الشركؽ لمصحافة كاإلعبلـ ،مخيمات البلجئيف الفمسطينييف في قطاع غزة ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.falestiny.com/news/57
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 .12الصكراني ،غازم ( )2011تغيير اسـ ككالة الغكث كالصراع مف أجؿ حؽ العكدة ،مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ،متاح عمى المكقع/http://www.alzaytouna.net :
 .13فمسطيف في الذاكرة ،أسباب لجكء البلجئيف الفمسطينييف ،2007/6/19 ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2514.html
 .14كامؿ ،يكسؼ ،الديمكجرافيا تنتصر لمشعب الفمسطيني بعد  59عامان مف اليزيمة ،مكقع المسمـ ،عمى المكقع
اإللكتركني التاليhttp://almoslim.net/node/85901 :
 .15لجنة الدفاع عف حقكؽ البلجئيف الفمسطينييف ،خمسكف عامان مف المجكء :المخيـ كاليكية الفمسطينية2005/1/1 ،عمى
المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.yafa.info/article_view.asp?ID=4&cat=1
 .16المرعشمي ،أحمد ،كآخركف ):(1984المكسكعة الفمسطينية ،الجزء األكؿ كالثالث ،الطبعة األكلى ،ىيئة المكسكعة
الفمسطينية ،دمشؽ.
 .17مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني ،أكضاع البلجئيف الفمسطينييف ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.pncecs.org/ar/file/l/awda3%20lageen%20palaestinian.doc
 .18مركز بديؿ ،حقائؽ كمعطيات ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htmhttp://www.badil.org/Arabic-

 .19مصطفى ،عمي ( )2006البلجئكف الفمسطينيكف كحؽ العكدة ،الييئة الفمسطينية لحؽ العكدة ،عمى المكقع اإللكتركني
التالي http://palorrs.org/upload/21-1-2006/law-1.htm
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 .20منصكر ،خالد ،السمات الخاصة بمجتمع البلجئيف الفمسطينييف ،الحكار المتمدف ،العدد  ،2004/11/3 1600عمى
المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=: 26020

 .21منكر ،ىشاـ ( )2013البلجئكف الفمسطينيكف في سكرية" :اليزيمة الثانية" ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،متاح عمى
المكقعwww.palestine%e2%80%90studies.org :
 .22مكقع أجراس العكدةhttp://www.unrwa.org/ar/newsroom/emergency-report :
 .23مكقع سمطة المياهhttps://www.google.ps/search2011:
 .24مكقع فمسطيف في الذاكرةhttp://www.palestineremembered.com ،
 .25نصر اهلل ،تيسير ،كرقة عمؿ بعنكاف " :مقارنة بيف دكر لجاف المخيمات في الضفة الغربية كقطاع غزة" ،عمى المكقع
اإللكتركني التالي:
http://nasrallah.org/?page=details&newsID=85&cat
 .26نكفؿ ،ممدكح ):(2004-1964تطكر المكقؼ الفمسطيني مف حؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف مركز المعمكمات
الفمسطيني 2004/9/24 ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.palestinepmc.com/arabic/inside1.asp?x=3017&cat=3&opt=1-

 .27الييئة الفمسطينية لحماية حقكؽ البلجئيف ،كرقة عمؿ حكؿ مفيكـ المجكء كالبلجئيف الفمسطينييف في القانكف الدكلي،
عمى بيتو ككسائؿ كسب معيشتو المكقع اإللكتركني التاليhttp://www.pcrp.org/esdarat09.html :
 .28كاكيـ ،كاكيـ ،الجذكر التاريخية لكارثة التيجير ،المجنة النسائية لدعـ حؽ العكدة الفمسطيني ،حزيراف ،2002عمى
المكقع اإللكتركني التالي:
http://womencsprr.org/ar/articles/article4.htm
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 .29ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف األكنركا ،أسئمة عامة ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm
 .30ﺍلمﺭكز ﺍلفمسﻁيني لمتًثيﻕ ًﺍلمعمًماﺕhttp://www.malaf.info ،
 .31جنة ﺍلﺩفاﻉ عﻥ حقًﻕ ﺍلبلجئيﻥ ﺍلفمسﻁينييﻥhttp://www.yafa.info ،
 .32فمسطيف

في

الذاكرة،

دليؿ

حؽ

العكدة،

http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-

Return/Story2254.html

 .33الكفناكم ،أحمد ،مشكمة البلجئيف الجذكر كاألسباب ،القدس أكف اليف،
http://www.alqudsonline.com/show_article.asp?topic_id=1287&mcat=47&scat=113&sscat
=0&lang=0
 .34مركز ﺍلعًﺩﺓ ﺍلفمسﻁينيhttp://www.prc.org.uk ،
 .35مركز ﺍلمعمًمػ ػاﺕ ﺍلػ ػًﻁني ﺍلفمسػ ػﻁيني ،ﺃًضػ ػاﻉ ﺍلبلجئػ ػيﻥ ﺍلفمسػ ػﻁينييﻥ:
http://www.pncecs.org/ar/file/l/awda3%20lageen%20palaestinian.doc
 .36زقكت ،عبلء ،الجذكر التاريخية لكارثة المجكء الفمسطيني ،المعيد العربي لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية ،عمى المكقع
اإللكتركني التالي:

http://www.airssforum.com/f128/t32003.htm

 .37مركز ب ػﺩيؿhttp://www.badil.org ،
 .38منﻅمة

ﺍلتحﺭيﺭ

ﺍلفمسﻁينية،

مناقشة

ﺍلػمخيماﺕ

ًضع

مﻥ

غػﺯﺓhttp://www.plord.org/wsh/campsel/gaza.htm ،
 .39مكقع األمـ المتحدةhttp://www.un.org ،
 .40مكقع جياز المركز اإلحصائي الفمسطينيhttp://www.pcbs.gov.ps ،
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ﺍالنتخاباﺕ

ﺍلمحمية

في

قﻁػاﻉ

www.plord.ps/ ، منظمة التحرير الفمسطينية، مكقع دائرة شؤكف البلجئيف.41
http://www.urnwa.org  مكقع ككالة الغكث الدكلية.42
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عػﻥ
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ﺍلفمسػﻁينييﻥ

ﺍلبلجئػيﻥ

ًتشػغيؿ

غػًﺙ
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قائمة المالحق
ممحؽ رقـ ( )1قائمة بأسماء السادة المحكميف
م

مكان العمل

أسماء المحكمين

.1

األستاذ الدكتكر رياض العيمة

جامعة األزىر غزة

.2

األستاذ الدكتكر إبراىيـ أبراش

جامعة األزىر غزة

.3

الدكتكر خالد شعباف

مركز التخطيط –منظمة التحرير الفمسطينية

.4

الدكتكر محمد عباس

جامعة األزىر غزة

.5

الدكتكر ماىر جكدة

جامعة القدس المفتكحة

.6

الدكتكر رفيؽ التمكلي

جامعة القدس المفتكحة

.7

الدكتكر مازف العجمة

جامعة األزىر بغزة

.8

الدكتكر جماؿ أبك نحؿ

جامعة فمسطيف

.9

الدكتكر محمد أبك دية

مدير برنامج كبار السف -األكنركا

.10

السيد عاصـ أبك شاكيش

رئيس برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية –األكنركا

.11

السيد عطا العمرم

مدير قسـ مكازنة النداء الطارئ –األكنركا

.12

السيد ناصر حمد

مدير عمميات –األكنركا
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ممحؽ رقـ ( )2االستبانات بصكرتيا النيائية
جامعــة األزىـــر -غــــزة
عمــادة الدراســات العميــــا
كمية االقتصاد والعمــوم اإلداريـة

برنامج ماجستيـر عمـوم سياسيـة

أخي/أختي البلجئ/ة األفاضؿ:
تحية طيبة كبعد،
يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف دور وكالة الغوث الدولية في الحفاظ عمى قضية الالجئين الفمسطينيين "مخيمات الالجئين في
محافظات غزة أنموذجاً" كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمكـ السياسية جامعة األزىر بغزة.
لذا يسرني أف أضع بيف أيديكـ االستبانة التي تيدؼ إلى دراسة المكضكع المذككر أعبله ،راجيان منكـ التكرـ بإبداء كجية
نظركـ التي تركنيا ،مف خبلؿ قراءة فقرات االستبانة كاإلجابة بكضع عبلمة (×) مقابؿ كؿ فقرة.
كأكد أف أبيف لكـ أف ىذه المعمكمات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط كسيتـ التعامؿ معيا بمنتيى السرية.

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير
الباحث
محمد أبو عودة
أوالً :البيانات الشخصية:
العمر:

()35-18

()67- 36

الجنس:

ذكر

أنثى

الحالة االجتماعية:

أعزب

متزوج

( 67فأكثر)

مطمق
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أرمل

ثانوي و أقل

المؤىل العممي:

بكالوريوس

دبموم

دراسات عميا

شمال غزة

المحافظة:

خانيونس

الوسطى

غزة
رفح

المخيم الذي تسكن فيو
مخيم جباليا

مخيم الشاطئ

مخيم دير البمح

مخيم النصيرات

مخيم المغازي

مخيم البريج

مخيم خانيونس

مخيم رفح

ثانياً :االستبانة:
أوافق

الرقـ

الفقرة

1

وكالة الغوث كمنظمة دولية إلغاثة وتشغيل الالجئين

1.1

نشأت ككالة الغكث الدكلية بقرار مف األمـ المتحدة

1.2

تمتمؾ ككالة الغكث الدكلية مرجعية دكلية

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

بشدة

نشأت ككالة الغكث الدكلية إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف
الفمسطينييف داخؿ فمسطيف كالشتات لحيف حؿ قضيتيـ

عمؿ ككالة الغكث الدكلية في فمسطيف ضركرة دكلية حتى
حؿ قضية البلجئيف
عمؿ ككالة الغكث الدكلية في فمسطيف ضركرة كطنية حتى
حؿ قضية البلجئيف
تنسؽ ككالة الغكث الدكلية مع السمطة الكطنية الفمسطينية
لتسييؿ تنفيذ عممياتيا
تحترـ ككالة الغكث الدكلية ق اررات السمطة الفمسطينية
تتأثر مصادر تمكيؿ ككالة الغكث الدكلية بالتغيرات السياسية
عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي
تعمؿ ككالة الغكث الدكلية عمى إبراز الجانب اإلنساني
لقضية البلجئيف بصكرة مبلئمة
تعتمد ككالة الغكث الدكلية عمى التمكيؿ الخارجي كمصدر
أساسي لتقديـ خدماتيا لمبلجئيف
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أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

الرقـ
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

أوافق

الفقرة

بشدة

تشارؾ ككالة الغكث الدكلية في مؤتمرات دكلية كاقميمية
خاصة بالبلجئيف
جياز إعبلميان يعمؿ عمى إبقاء
تمتمؾ ككالة الغكث الدكلية
ان
قضية البلجئيف حاضرة في األمـ المتحدة

تسيـ ككالة الغكث الدكلية في "صياغة حؿ لقضية البلجئيف
مف خبلؿ األمـ المتحدة" ككنيا أحد أعضاء الرباعية الدكلية

تعتبر ق اررات مجمس األمف حكؿ حؽ العكدة مرجعية دكلية
لعمؿ ككالة الغكث الدكلية
تسعى ككالة الغكث الدكلية إلى تكفير حماية لممدنييف في
كقت الحركب في محافظات غزة

تتخذ ككالة الغكث الدكلية اإلجراءات البلزمة لحماية مكظفييا
أثناء الحركب

و
تحديات كبيرةن أثناء
يكاجو مكظفك ككالة الغكث الدكلية
1.17
الحركب عمى محافظات غزة

2
2.1
2.2
2.3
2.4

خدمات برنامج التعميم
تمتزـ مدارس ككالة الغكث الدكلية بمناىج السمطة الكطنية

الفمسطينية

يراعي برنامج التعميـ ثقافات كعادات البلجئيف الفمسطينيييف
مادة حقكؽ اإلنساف تساىـ في نشر التكعية حكؿ الحقكؽ
المدنية لئلنساف
المدارس التي ينشئيا برنامج التعميـ تعتبر آمنة لطمبة
المدارس مف حيث طرؽ البناء

2.5

يكاكب برنامج التعميـ االتجاىات الحديثة في عممية التدريس

2.6

يكاكب برنامج التعميـ التطكر التقني في عممية التدريس

2.7

يعمؿ برنامج التعميـ عمى تطكير النمك الميني لممدرسيف

2.8
2.9
2.10

يعمؿ برنامج التعميـ عمى ربط العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي
كالتغذية السميمة
يقكـ برنامج التعميـ بكضع برامج خاصة لمطمبة المتفكقيف
برنامج التعميـ الصيفي يعتبر إضافة تعميمية نكعية لطمبة
المدارس
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أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

الرقـ
2.11
2.12
2.13

3
3.1

الفقرة
الطبيعية في أعداد الطبلب سنكيان

مدارس ككالة الغكث الدكلية مييأة مف حيث االستخداـ
لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
يعتبر برنامج ألعاب الصيؼ نشاطان ترفيييان لطمبة المدارس

أثناء اإلجازة السنكية

برنامج الصحة
عدد المراكز الصحية لككالة الغكث الدكلية يتناسب مع عدد
البلجئيف الفمسطينييف

3.2
3.3

عدد األطباء في المراكز الصحية يتناسب مع عدد المرضى

3.4

يكفر برنامج الصحة األدكية الكافية لممرضى في كؿ األكقات

3.5

يكفر برنامج الصحة أدكية األمراض المزمنة بشكؿ مستمر

3.6

يكفر برنامج الصحة أدكية ذات جكدة عالية

3.8
3.9
3.10

4
4.1
4.2
4.3
4.4

بشدة

يعمؿ برنامج التعميـ عمى إنشاء مدارس تتناسب مع الزيادة

المراكز الصحية مقامة في أماكف يسيؿ الكصكؿ إلييا

3.7

أوافق

يعمؿ برنامج الصحة عمى تكفير أطباء متخصصيف في

المراكز الصحية

يكفر برنامج الصحة الخدمة الصحية لمبلجئيف في حاالت
الحركب كالككارث
يعمؿ برنامج الصحة عمى تكفير المقاحات المستمرة لؤلطفاؿ
يقكـ برنامج الصحة بتغطية النفقات المالية لمعمميات
الج ارحية الكبرم في مراكز صحية أخرل

برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية
يقكـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بمسح ميداني
لحصر العائبلت الفقيرة
يعتمد برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى برامج
متخصصة لتقييـ مستكل الفقر
يقدـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية مساعدات غذائية
ألسر البلجئيف الفقيرة
ييتـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بجكدة المساعدات
الغذائية المقدمة لمبلجئيف

197

أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

الرقـ
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

أوافق

الفقرة

بشدة

المساعدات الغذائية التي يقدميا برنامج اإلغاثة كالخدمات
االجتماعية كافية الحتياجات الفقراء
ييتـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بشكاكل البلجئيف
حكؿ جكدة المساعدات الغذائية
يسيـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية في دعـ مراكز
النشاط النسائي في المخيمات

يسيـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بتطكير قدرات
المرأة في المخيمات
يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى إعداد برامج
خاصة لؤلطفاؿ بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني
يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى إعداد برامج
خاصة لمشباب بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني
يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى مساعدة

كبار السف بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني

يعمؿ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية عمى مساعدة
 4.12ذكم االحتياجات الخاصة بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع
المدني
4.13
4.14
4.15

5
5.1
5.2
5.3
5.4

يسيـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية في تطكير قدرات

المكفكفيف مف خبلؿ مركز النكر لممعاقيف بصريان

يقدـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية مساعدات خاصة

باأليتاـ
ييتـ برنامج اإلغاثة كالخدمات االجتماعية بدراسة الشكاكل
المقدمة مف البلجئيف كالرد عمييا

التدخل في حاالت الطوارئ والكوارث
االستجابة الطارئة كالتدخؿ في حاالت الحركب كالككارث مف
أىـ أكلكيات ككالة الغكث الدكلية

اكز خاصةن لئليكاء أثناء الحركب
تكفر ككالة الغكث الدكلية مر ان

تكفر ككالة الغكث الدكلية المخزكف المناسب الحتياجاتيا
لمتدخؿ في حاالت الحركب كالككارث
تقكـ ككالة الغكث الدكلية بتكفير الخدمات الضركرية
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أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

الرقـ

أوافق

الفقرة

بشدة

لمبلجئيف في حاالت الحركب كالككارث الطبيعية
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4

تعمؿ ككالة الغكث الدكلية عمى إجراء إحصاء دقيؽ لؤلضرار
التي لحقت بالبلجئيف الفمسطينيف خبلؿ الحركب
يقكـ فريؽ ىندسي بتقييـ األضرار كتقدير قيمتيا المالية
تنسؽ ككالة الغكث الدكلية مع السطمة إلعادة إعمار المباني
التي ىدمت في الحركب لمبلجئيف الفمسطينيف
تكفر ككالة الغكث الدكلية مآكم بديمة لمبلجئيف الذيف ىدمت

بيكتيـ

تقدـ ككالة الغكث الدكلية بدؿ إيجار لؤلسر التي تدمرت
بيكتيا نتيجة الحركب

برنامج تطكير المخيمات كالبنية التحتية
تعمؿ ككالة الغكث الدكلية عمى تطكير البنية التحتية داخؿ
المخيمات الفمسطينية
تسيـ ككالة الغكث الدكلية في تطكير البنية التحتية في قطاع
غزة
يعمؿ فريؽ صحة البيئة لمحفاظ عمى نظافة المخيمات بشكؿ
دائـ
يعمؿ برنامج صحة البيئة عمى محاربة مسببات األكبئة التي
قد تنتشر في المخيمات
تقكـ ككالة الغكث الدكلية بإنشاء مشاريع إسكاف جماعي
لمساعدة حاالت الفقر الشديد كايجاد مأكل ليـ
برنامج التمويل الصغير (تمويل المشاريع الصغيرة)
يسيـ برنامج قركض المشاريع الصغيرة في تعزيز مصادر
الدخؿ ألصحابيا
يسيـ برنامج التمكيؿ الصغير في تطكير المساكف مف خبلؿ
قركض اإلسكاف
يسيـ برنامج التمكيؿ الصغير في خمؽ مصدر دخؿ لممرأة
مف خبلؿ برنامج اإلقراض الجماعي لمسيدات
يسيـ برنامج التمكيؿ الصغير بإعطاء دكرات تدريبية متقدمة
في مجاالت مختمفة لمميتميف
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أوافق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة
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