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تمهيد

ــة فــي الضفــة  ــة واالجتماعي ــن السياســية واالقتصادي ــات الالجئي ــاول هــذه الدراســة احتياجــات وأولوي تتن

الغربيــة، مــن اتخــاذ مخيــم الدهيشــة فــي بيــت لحــم كحالــة دراســية. وســيتم تنــاول المســتوى السياســي 

المســتوى  أمــا  العــودة.  وحــق  الحمايــة  ومســألة  لالجئيــن  السياســي  التمثيــل  مواضيــع:  حيــث  مــن 

االقتصــادي فيشــمل: العالقــة بوكالــة األونــروا وماهيــة المســاعدات التــي تقــدم للمخيــم وواقــع المخيــم 

االقتصــادي، فــي حيــن ســيتم تنــاول المســتوى االجتماعــي مــن خــالل المؤسســات العاملــة فــي المخيــم 

مــن حيــث هــي تعبيــر وتجســيد لالحتياجــات واألولويــات االجتماعيــة لالجئيــن فــي المخيــم. ومــن خــالل 

تلــك المســتويات تســعى الدراســة إلــى البحــث فــي مســألة احتياجــات الالجئيــن وتحديــد أولوياتهــم بالنظــر 

ــر كل عامــل فــي اآلخــر. باإلضافــة إلــى  ــة واالجتماعيــة، وتأث إلــى تداخــل الظــروف السياســية واالقتصادي

البحــث فــي موقــع الالجــئ ودوره فــي تحديــد أولوياتــه واحتياجاتــه التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تعزيــز 

صمودهــم.



الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية: االحتياجات واألولويات
)مخيم الدهيشة دراسة حالة(

5

مقدمة:

أدى إبــرام اتفــاق أوســلو عــام 1993 بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والكيــان الصهيونــي إلــى إحــداث 

تغيــرات بنيويــة فــي الكيــان السياســي الفلســطيني القائــم والقــادم، مــا أدى لظهــور آراء تجــاِدُل بضــرورة 

وجــود تمثيــل سياســي لالجئيــن الفلســطينيين كجماعــة اجتماعيــة. وعلــى مــدى األعــوام التــي أعقبــت 

تحــوالت  الفلســطينيين(  تواجــد  أماكــن  اختــالف  )علــى  الفلســطيني  المجتمــع  أوســلو، شــهد  اتفــاق 

اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، ألقــت بظاللهــا علــى قضيــة الالجئيــن، وكانــت أبــرز المتغيــرات السياســية 

قــد تمثلــت بتراجــع دور منظمــة التحريــر السياســي والتمثيلــي، وفشــل االتفاقيــات الموقعــة مــع الكيــان 

الصهيونــي، واالنقســام السياســي بيــن حركتــي فتــح وحمــاس، مــا أدى إلــى تهميــش قضايــا الالجئيــن 
وعلــى رأســها حــق العــودة.1

أدى ذلــك إلــى وجــود نظــام سياســي فلســطيني يعانــي مــن زيــادة التدخــالت الخارجيــة فــي صنــع القــرار، 

وترّتــب عليــه غيــاب مشــروع وطنــي موحــد، حيــث اتجــه الخطــاب السياســي الفلســطيني الرســمي إلــى 

ــا الداخليــة للســلطة الفلســطينية، علــى حســاب الحقــوق السياســية لالجئيــن فــي  التركيــز علــى القضاي

ــق تقســيم الضفــة  ــون فــي األراضــي الفلســطينية بحــال أفضــل، فقــد عّم ــم يكــن الالجئ الشــتات.2  ول

ــة، وعّمــق التقســيم الجغرافــي بيــن الالجئيــن  ــة إلــى مناطــق )أ، ب، ج( مــن شــرذمة الضفــة الغربي الغربي

وغيــر الالجئيــن، ومــرّد ذلــك إلــى اتجــاه الســلطة الفلســطينية العــام، باســتثناء المخيمــات مــن المشــاريع 
التنمويــة والخدماتيــة، علــى اعتبــار أّن المخيمــات تقــع تحــت المســؤولية الدوليــة وتحديــدًا وكالــة األونــروا. 3

وقــد عانــى الالجئــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة مــن أوضــاع صعبــة، وواجهــوا ظروفــًا اســتثنائيًة 

بالنســبة لغيــر الالجئيــن، حيــث أدى ســوء األوضــاع االقتصاديــة للضفــة الغربيــة –بشــكل عــام- إلــى تدهــور 
الظــروف المعيشــية للغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن. 4

1 بالل عوض سالمة، “تسعة وستون عاماً عىل النكبة: الثقافة السياسية ومتثيل الجئي مخيامت الضفة الغربية وقطاع غزة”، مجلة ُعمران للعلوم 

االجتامعية، عدد 22 )2017(، 61.

2 عاطف أبو سيف، “النظام السيايس الفلسطيني: الحاجة للتغيري”، مجلة سياسات، عدد 8 )2009(، 10-11. 

3  ساري حنفي، “مخيامت الالجئني الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية بني االستبعاد ودور املقاومة”، مجلة شؤون اجتامعية، عدد 106 )2010(، 56.

4  نعيم نارص، “األوضاع االقتصادية ملخيامت الضفة الغربية وقطاع غزة بني النكبة والنكسة وما بعدهام”، مجلة شؤون فلسطينية، عدد 267 )2017(، 
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وتتضاعــف معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات بســبب نقــص الميــاه، والتلــوث البيئــي، والبنية 

التحتيــة المهترئــة، وقلــة أراضــي البنــاء، حيــث إن المســاحة اإلجماليــة للمخيمــات الفلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة تبلــغ حوالــي 3596 كــم مربــع ومجمــوع عــدد الســكان يزيــد عــن 172,368 نســمة، كمــا أن الكثافــة 

الســكانية فــي المخيمــات وصلــت إلــى 47,933 نســمة لــكل كيلومتــر مربــع واحــد، مــا يشــكل آثــارًا كارثيــة 
علــى أوضــاع الالجئيــن.  5

وفيمــا يتعلــق بأوضــاع الالجئيــن الديمغرافيــة واالجتماعيــة – االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة، كشــف 

آخــر مســح قــام بــه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــام 2019 بــأن نســبة الالجئيــن قــد بلغــت 

%26 فــي نهايــة العــام 2018، مــن الســكان فــي الضفــة الغربيــة. كمــا أورد المســح بعــض اإلحصائيــات 

المتعلقــة بالظــروف المعيشــية لالجئيــن، وكان مــن أبرزهــا أن نســبة الالجئيــن الذيــن لديهــم صعوبــة فــي 

الضفــة الغربيــة قــد بلغــت نحــو %6، ونســبة الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن الفقــر قــد بلغــت %15.7، كمــا 

بلغــت نســبة الفقــر المدقــع بيــن الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة %7.6، وبلــغ معــدل البطالــة بيــن الالجئيــن 
ــي 19%. 6 ــة حوال الفلســطينيين فــي الضفــة الغربي

وبنــاًء علــى تلــك الظــروف والمتغيــرات والبيانــات ذات الصلــة بالالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة؛ تتنــاول هــذه 

الدراســة احتياجــات وأولويــات الالجئيــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الضفــة الغربيــة، باتخــاذ 

مخيــم الدهيشــة فــي بيــت لحــم كحالــة دراســية. وســيتم تنــاول المســتوى السياســي مــن حيــث مواضيــع: 

التمثيــل السياســي لالجئيــن ومســألة الحمايــة وحــق العــودة. أمــا المســتوى االقتصــادي فيشــمل: العالقة 

بوكالــة األونــروا وماهيــة المســاعدات التــي تقــدم للمخيــم، وواقــع المخيــم االقتصــادي، فــي حيــن ســيتم 

ــر عــن االحتياجــات  تنــاول المســتوى االجتماعــي مــن خــالل المؤسســات العاملــة فــي المخيــم كونهــا تعّب

واألولويــات االجتماعيــة لالجئيــن فــي المخيــم. ومــن خــالل تلــك المســتويات تســعى الدراســة إلــى البحــث 

فــي مســألة احتياجــات الالجئيــن وتحديــد أولوياتهــم بالنظــر إلــى تداخــل الظــروف السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة، وتأّثــر كل عامــل باآلخــر. باإلضافــة إلــى البحــث فــي موقــع الالجــئ ودوره فــي تحديــد أولوياتــه 

واحتياجاتــه التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تعزيــز صمــود الالجئيــن والمخيمــات.

http://cutt.us/ ،”5  جمعية منتدى التواصل - مرشوع حق العودة لالجئني “سنعود”، “األوضاع الصحية والبيئية يف املخيامت الفلسطينية..إىل أين؟

RDJFX، )اسرتجع بتاريخ: 30/6/2019(.    

6 املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، “االحصاء الفلسطيني يستعرض واقع الالجئني الفلسطينيني مبناسبة اليوم العاملي لالجئني 

20/06/2019”، 20 حزيران 2019، )اسرتجع بتاريخ: 1/5/2020(.
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إشكالية الدراسة:	 

تعانــي مخيمــات الضفــة الغربيــة مــن أوضــاع معيشــية صعبــة بفعــل العوامــل والمتغيــرات السياســية 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تمــّس حيــاة الالجئيــن اليوميــة، وذلــك فــي الوقــت الــذي تفيــد بــه جهــات 

ومؤسســات فلســطينية ودوليــة بأنهــا تقــدم الدعــم والمســاعدة لالجئيــن، مــن حيــث اضطالعهــا بمهمــة 

ســد احتياجــات الالجئيــن المختلفــة، ويثــور التســاؤل حــول إذا مــا كانــت تلــك المســاعدات، وذلــك الدعــم 

يتوافــق مــع أولويــات الالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة فــي محافظــة بيــت لحــم، كمــا يثــور التســاؤل حــول 

موقــع الالجــئ فــي تحديــد أولوياتــه مــن االحتياجــات.

سؤال الدراسة الرئيسي:	 

ــن  ــات الالجئي ــات الالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة؟ وهــل يتــم بالفعــل أخــذ أولوي ــد أولوي كيــف يتــم تحدي

ــه؟  ــع القــرار تجــاه احتياجات ــذي يســمح لالجــئ بصن ــار، بالشــكل ال ــن االعتب بعي

األسئلة الفرعية:	 

ما االحتياجات السياسية لالجئين في مخيم الدهيشة؟ وهل يشارك الالجئون في تحديدها؟	 
فــي 	  الالجئــون  يشــارك  وهــل  الدهيشــة؟  مخيــم  فــي  لالجئيــن  االقتصاديــة  االحتياجــات  مــا 

تحديدهــا؟
ما االحتياجات االجتماعية لالجئين في مخيم الدهيشة؟ وهل يشارك الالجئون في تحديدها؟	 
الالجئيــن وحاجاتهــم 	  أولويــات  تراعــي فــي دعمهــا  الداعمــة لالجئيــن؟ وهــل  الجهــات  مــا دور 

واألساســية؟ الضروريــة 
كيــف يمكــن لالجئيــن فــي المخيــم محــل الدراســة –مخيــم الدهيشــة- بــأن يشــاركوا فــي صنــع 	 

القــرار وتحديــد أولوياتهــم؟

فرضية الدراسة:	 

تفتــرض هــذه الدراســة أّنــه وعلــى الرغــم مــن الدعــم والمســاعدات المقدمــة لالجئين؛ إال أنها ال تســد كافة 

ــات الالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة بالشــكل المطلــوب. ومــن جهــة أخــرى  احتياجاتهــم، وال تراعــي أولوي
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تفتــرض الدراســة أّن المصالــح الفئويــة الضيقــة تؤثــر علــى أولويــات الالجئيــن، بمــا ال يناســب احتياجاتهــم 

الفعليــة، ويشــتت الجهــود المبذولــة فــي تعزيــز صمــود الالجئيــن.

 

أهداف الدراسة:	 

معرفــة الجهــات التــي تحــدد أولويــات والالجئيــن وإذا مــا كانــت تتــم بطريقــة تتوافــق فعــاًل مــع 	 

احتياجــات الالجئيــن.
رصد موقع الالجئين في مخيم الدهيشة في تحديد أولويات الالجئين.	 
الالجئيــن 	  احتياجــات  علــى  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  الظــروف  أثــر  فــي  البحــث 

وأولوياتهــم.

أهمية الدراسة:	 

تكمــن أهميــة البحــث فــي جانبيــن: يتمثــل بتقصــي أولويــات واحتياجــات الالجئيــن، والمراحــل التــي تمــر بهــا 

مطالــب الالجئيــن. كمــا يتمثــل الجانــب الثانــي برصــد تلــك االحتياجــات علــى ثالثــة مســتويات، أي السياســية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة، نظــرًا الرتبــاط هــذه المســتويات وتأثرهــا ببعضهــا البعــض، بالشــكل الــذي ُيبــرز 

العوامــل التــي تؤّثــر فــي تحديــد أولويــات واحتياجــات الالجئيــن.

منهجية البحث:	 

تــم اســتخدام منهــج دراســة الحالــة، مــن خــالل اتخــاذ مخيــم الدهيشــة كحالــة دراســية، نظــرًا لتشــابه 

ــى  ــج عل ــم النتائ ــح الفرصــة أمــام تعمي ــة، وهــذا مــا يتي الظــروف المعيشــية فــي مخيمــات الضفــة الغربي

باقــي المخيمــات. ومــن أهــم وظائــف منهــج دراســة الحالــة أنــه يقــوم بتحليــل الظاهــرة محــل البحــث مــن 

منظــور تحليلــي وتقصــي مختلــف العوامــل التــي تؤثــر فــي الظاهــرة ومســبباتها، ولمــا يوفــره منهــج 

دراســة الحالــة مــن أدوات للبحــث تســاهم فــي جمــع المعلومــات حــول الظاهــرة محــل البحــث، مثــل: تحليــل 

الســياق التاريخــي للظاهــرة محــل البحــث، اســتخدام أســلوَبي المقابلــة واالســتبيان 7. حيــث تــمَّ توزيــع 

اســتبيانات علــى عّينــة مــن الالجئيــن، باإلضافــة إلــى إجــراء عــدد مــن المقابــالت فــي المخيــم محــل البحــث.

7   أنظر: امللحق رقم )1(.
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عينة البحث:	 

تــّم اســتخدام أســلوب العينــة الغرضيــة، لمــا وفرتــه المقابــالت مــع بعــض المســؤولين والناشــطين فــي 

المؤسســات العاملــة فــي مخيــم الدهيشــة، مــن معلومــات للباحــث، مّكنتــه مــن اختيــار عّينــة ُتمّثــل أفــراد 

مجتمــع الدراســة. حيــث تــّم توزيــع 05 اســتبيانًا علــى فئــات مختلفــة مــن الالجئيــن فــي المخيــم “طــالب، 

سياســيون، ناشــطون اجتماعيــون، صحافيــون”، وتــّم اســترجاع 13 اســتمارة مكتملــة، انقســمت بيــن 61 

مــن الذكــور و51 مــن اإلنــاث. وُقّســم االســتبيان إلــى ثالثــة أقســام، تناولــت االحتياجــات واألولويــات 

السياســية، االحتياجــات واألولويــات االقتصاديــة، االحتياجــات واألولويــات االجتماعيــة. كمــا تضمــن أســئلًة 

مفتوحــًة، تــّم اإلجابــة علــى معظمهــا.
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مراجعة أدبيات:

اســتنادًا إلــى مراجعــة األدبيــات الســابقة تبّيــن أنــه يوجــد عدد من الدراســات التي تغّطــي موضوع احتياجات 

وأولويــات الالجئيــن، وإن لــم يكــن بشــكل ذي صلــة مباشــرة بالعنــوان الرئيــس للبحــث. ولذلــك تــّم توســيع 

دائــرة مراجعــة الدراســات الســابقة لتشــمل ثالثــة اتجاهــات، األول يتمثــل بالدراســات التــي تناولــت القضايــا 

السياســية ذات الصلــة المباشــرة بقضيــة الالجئيــن، مثــل مســألة الحمايــة والتمثيــل السياســي لالجئيــن 

ــل االتجــاه الثانــي بالدراســات التــي تناولــت أوضــاع وظــروف الالجئيــن المعيشــية التــي  وحــق العــودة. وتمثَّ

ــل بتقصــي جوانــب  تناولــت األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــذ مــا أدى إلــى االتجــاه الثالــث والــذي تمثَّ

العالقــة بيــن الالجئيــن الفلســطينيين ووكالــة األونــروا.

2.1  االتجــاه األول: الدراســات التــي تناولــت القضايــا السياســية ذات الصلــة 
الفلســطينيين: بالالجئيــن 

دراســة بعنــوان “الشــباب الفلســطيني الالجــئ بيــن مــأزق المشــروع الوطنــي وانعــدام الثقــة وغيــاب 

التمثيــل”، حيــث ســلط بــالل عــوض ســالمة فــي هــذه الدراســة، الضــوء علــى فئــة الشــباب الالجــئ 

مــن حيــث إنهــا أكثــر الفئــات انخراطــًا فــي قضايــا وهمــوم المجتمــع، واألكثــر مســاهمة فــي األنشــطة 

الســلطة  تأســيس  أثــر  إلــى  الدراســة  وألمحــت  التنظيميــة.  والسياســة  المجتمعيــة  والفعاليــات 

الفلســطينية التــي أدت إلــى تراجــع األحــزاب والحــركات السياســية واالجتماعيــة والنقابيــة والطالبيــة، 

وتراجــع دورهــا السياســي واالجتماعــي، لعــدم قدرتهــا علــى تقديــم مشــروع وطنــي بديــل مــن الــذي 

ــة  ــيس منظوم ــلو أدى لتأس ــاق أوس ــأن اتف ــة ب ــاِدل الدراس ــه ُتج ــطينية. وعلي ــلطة الفلس ــه الس تطرح

سياســية جديــدة تتشــابك فيهــا النزاعــات السياســية الفلســطينية – الفلســطينية علــى الســلطة مــن 

جهــة، واســتمرار خضــوع األراضــي الفلســطينية لالحتــالل اإلســرائيلي مــن جهــة أخــرى، مــا أدى ويــؤدي 

لتهميــش الالجئيــن وقضاياهــم.

2
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 بحــث بعنــوان “لجــان الخدمــات الشــعبية فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة 6991 – 4002”، ويتنــاول عبــد 

الرحمــن المغربــي فــي هــذا البحــث اللجــان الشــعبية فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة، مــن حيــث نشــأتها 

والســياق التاريخــي الــذي نشــأت فيــه. كمــا يتنــاول وظائــف وأدوار اللجــان الشــعبية بيــن عامــي 6991-

4002 وذلــك مــن خــالل اســتعراض عــدد مــن المحــاور، والتــي تمّثلــت باســتعراض الواقــع االجتماعــي 

ــاد اللجــان الشــعبية كأطــر مؤسســية بهــذا المســمى، وفــي محــاور  ــى إيج ــذي أدى إل - السياســي ال

أخــرى تنــاول البحــث عالقــة الالجئيــن مــع وكالــة األونــروا، والتضــارب الــذي نتــج بموجــب تداخــل وظيفــة 

الســلطة الفلســطينية اإلداريــة مــع دور منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي قضايــا الالجئيــن، كمــا 

يتطــرق البحــث لحــراك الالجئيــن الســاعي للحفــاظ علــى هويــة اللجــوء فــي المخيــم.

دراســة بعنــوان “تســعة وســتون عامــًا علــى النكبــة: الثقافــة السياســية وتمثيــل الجئــي مخيمــات 

ــالل عــوض ســالمة فــي هــذه الدراســة موضــوع التحــوالت  ــاول ب ــة وقطــاع غــزة”، ويتن الضفــة الغربي

البنيويــة فــي الثقافــة السياســية الفلســطينية وتأثيراتهــا فــي قضيــة الالجئيــن. واســتندت الدراســة 

علــى المنهــج التحليلــي مســتخدمًا أســلوب المســح بالعينــة، وقــد توصــل لعــدد مــن النتائــج المهمــة 

تمثلــت بضمــور األطــر التمثيليــة للقضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة لالجئيــن، ودخولهــم فــي دائــرة 

التهميــش وغيــاب التمثيــل السياســي واالجتماعــي، باإلضافــة إلــى أّن الدراســة توصلــت لنتيجــة تفيــد 

بضمــور المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، وأظهــرت الدراســة أن العينــة المبحوثــة “األغلبيــة 

العظمــى منهــا قالــت بأهميــة وجــود حركــة اجتماعيــة أو سياســية تقــوم علــى تمثيــل قضايــا الالجئيــن 

واحتياجاتهــم. واعتمــدت الدراســة علــى تأصيــل نظــري يقــوم علــى إبــراز خصوصيــة النظــام السياســي 

الفلســطيني، والكيــان المؤسســي المنــوط بقضايــا الالجئيــن، والتطــرق إلــى أن النظــام السياســي 

الفلســطيني نشــأ تحــت شــرط اســتعماري. كمــا تطــرق إلــى التعريــف بالمخيــم وهويتــه: ويتنــاول هــذا 

المحــور الظــروف المعيشــية فــي المخيمــات، ودور المخيمــات فــي تكويــن الهويــة والثقافــة السياســية 

الفلســطينية، المتعلقــة بفكــر اللجــوء، مــن خــالل عــرض الســياق التاريخــي لموضــع المخيــم فــي خضــم 

األحــداث السياســية، ومــا نتــج عنهــا مــن تغّيــرات فــي البنــى المؤسســية والحزبيــة. 

دراســة بعنــوان “الحمايــة الدوليــة المقــررة لالجئيــن الفلســطينيين”، تتنــاول الدراســة موضــوع حمايــة 

الالجئيــن مــن خــالل توطئــة تحيــل إلــى بــروز قضايــا الالجئيــن أثنــاء الحــروب، فتتطــرق لبــروز قضايــا 

الالجئيــن فــي الحــرب العالميــة األولــى والثانيــة، ومــا دعــا ُكاّلً مــن ُعصبــة األمــم المتحــدة وهيئــة األمــم 
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ــخ 1591/6/52  المتحــدة لتشــكيل أجهــزة ومؤسســات، ُتعنــى بشــؤون الالجئيــن. ويحــدد الكاتــب تاري

كأهــم حــدث فــي موضــوع حمايــة الالجئيــن، مشــيرًا إلــى تبنــي االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن تحــت 

ــام  ــا والصــادر ع ــاص به ــى البروتوكــول الخ ــة وباإلضافــة إل ــدُّ هــذه االتفاقي ــث ُتَع ــة، بحي هــذه االتفاقي

7691؛ األســاس الشــرعي الــذي يحــدد معاييــر التعامــل مــع الالجئيــن، وبالتالــي تهــدف الدراســة إلــى 

تنــاول الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين، ومــدى تطبيــق القانــون الدولــي لالجئيــن. ويتطــرق 

الباحــث لمفهــوم الالجــئ، موضحــًا االختالفــات حــول المفهــوم، وأيضــًا يقــوم بتوضيــح اختــالف الظروف 

ــر القســري بفعــل  ــن الالجــئ السياســي والتهجي ــة اللجــوء، مــن خــالل المفارقــة بي التــي تحكــم عملي

ــه  ــكان إقامت ــه: “هــو كل شــخص كان م ــف الالجــئ الفلســطيني بأن ــب تعري القــوة. ويســتعرض الكات

األصليــة فلســطين، وأجبــر علــى تــرك مــكان إقامتــه بســبب الخــوف واالضطهــاد أو عــدوان خارجــي، أو 

نزاعــات داخليــة أو خــرق عــام لحقــوق اإلنســان.... ســواء فــي جــزء أو كل فلســطين التــي ينتمــي لهــا 

بأصلــه أو مولــده، ولــم يعــد باســتطاعته العــودة إلــى مــكان إقامتــه األصليــة.” ويســتعرض الكاتــب 

مفهــوم الحمايــة وعلــى أي حــاالت ينطبــق، ومــدى انطباقــه علــى الالجئيــن الفلســطينيين. باإلشــارة 

إلــى الظــروف السياســية التــي حالــت دون تحقيــق مفهــوم الحمايــة لالجئيــن، عــدا عــن التعــارض بيــن 

االتفاقيــات، فعلــى ســبيل المثــال أورد الكاتــب أن الحمايــة المقــررة فــي اتفاقيــة 1591 لالجئيــن؛ ال 

تشــمل الالجئيــن الفلســطينيين؛ إال إذا انتهــت مهــام وكالــة الغــوث.

2.2  االتجاه الثاني: أوضاع وظروف الالجئين المعيشية:

ورقــة بحثيــة بعنــوان “األوضــاع االقتصاديــة لمخيمــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة بين النكبة والنكســة، وما 

بعدهمــا”، ويعــرض نعيــم ناصــر فــي هــذه الورقــة، بعضــًا مــن اإلحصائيــات المتعلقــة بالالجئيــن، مثــل عــدد 

المخيمــات وعــدد الالجئيــن منــذ حلــول النكبــة، ويتطــرق للزيــادة الطبيعيــة التــي شــهدتها أعــداد الالجئيــن. 

ويتحــدد النطــاق المكانــي للورقــة البحثيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تــّم تقســيمها إلــى 

محوريــن أساســيين: مخيمــات الضفــة ومخيمــات وغــزة. ومــن ثــم التطــرق للظــروف المعيشــية لالجئيــن 

فــي المخيمــات. تشــير الورقــة إلــى ظــروف الســكن التــي يعيشــها الالجئــون، وتذكــر أّن ماهيــة الســكن 

فــي البدايــة كانــت تتمثــل بالخيــام المقدمــة مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، وصــواًل إلــى بنــاء البيــوت 

اإلســمنتية المتراصــة والمتجــاورة التــي تضــم عــددًا كبيــرًا مــن أفــراد العائلــة، مــا شــكل اكتظاظــًا ســكانيًا 
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فــي المخيمــات، إلــى جانــب مــا عانتــه وتعانيــه مــن ســوء أوضــاع البنيــة التحتيــة فــي المخيــم. وأشــارت 

الورقــة إلــى أن الظــروف االقتصاديــة فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ نتــج عنهــا فقــر وبطالــة. 

وال تجــد الورقــة تباينــات شاســعة بيــن ظــروف المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث أظهــرت 

أّن ُكاّلً مــن المنطقتيــن، هــي مناطــق فقيــرة بالمــوارد، وتفتقــد للنشــاط الصناعــي الــذي مــن شــأنه توفيــر 

فــرص العمــل، وهــذا مــا ألقــى بظاللــه علــى األوضــاع االقتصاديــة لالجئيــن. كمــا تحــدد الورقــة بشــكل عــام، 

ــذي  ــي ال ــروا، الدعــم المال ــة األون ــة بدعــم وكال ــون، والمتمثل ــل التــي يعتمــد عليهــا الالجئ مصــادر التموي

يرســله المغتربــون مــن الالجئيــن فــي الخــارج، والعمــل الــذي يقــوم بــه الالجئــون فــي مختلــف القطاعــات 

والمجــاالت االقتصاديــة.

دراسة بعنوان “األوضاع االقتصادية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في ظل االحتالل اإلسرائيلي” 

ويتنــاول منيــر موســى أبــو رحمــة فــي هــذه الدراســة النتائــج المباشــرة التــي أســفرت عــن أحــداث النكبــة 

عــام 8491، وأثرهــا علــى االقتصــاد المحلــي الفلســطيني، حيــث تــّم تدميــر ُبنيــة االقتصــاد المحلــي، وبــدأ 

التداخــل مــع اقتصــاد االحتــالل فــي ســياق عالقــة تبعيــة. كما أّن اســتمرار ممارســات االحتالل االســتعمارية 

والتوســعية أدت لمزيــد مــن التضييــق علــى إمكانيــة اســتقالل االقتصــاد الفلســطيني، وكان أثــر ذلــك 

ــة اندماجهــم فــي نشــاط اقتصــادي إنتاجــي، وهــذا مــا أدى إلــى  علــى الالجئيــن قــد تمثــل بعــدم إمكاني

ظــروف معيشــية واقتصاديــة صعبــة بيــن الالجئيــن. وينقســم البحــث إلــى محوريــن أساســيين، الالجئــون 

فــي األراضــي الفلســطينية والالجئــون فــي الــدول المضيفــة. حيــث ال يجــد الباحــث تباينــات أو اختالفــات 

بيــن األوضــاع االقتصاديــة والظــروف المعيشــية بيــن مخيمــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فالالجئون في 

كال المنطقتيــن يعانــون مــن ارتفــاع شــديد فــي نســبة الكثافــة الســكانية وســوء أوضــاع البنيــة التحتيــة، 

ــروا مــن  ــة األون ــه وكال ــة، فــي ظــل مــا تعاني ــة والتعليمي ــة ونقــص الخدمــات الصحي وارتفــاع نســب البطال

أزمــات ماليــة. كمــا يربــط الباحــث أوضــاع وظــروف الالجئيــن بالحلــول السياســية والســيناريوهات المقترحــة 

لتلــك الحلــول، وهــي الحــل الجــذري الــذي عبــر عنــه بعــودة الالجئيــن إلــى أراضيهــم داخــل “الخــط األخضــر”، 

علــى اعتبــار أن ذلــك ســيعمل علــى تطويــر العالقــات االقتصاديــة بيــن الــدول العربيــة و”إســرائيل”، وثانيــًا: 

الحــل الجزئــي والمتمثــل بعــودة الالجئيــن -طوعــًا- إلــى أراضــي الســلطة الفلســطينية، وفــي هــذه الحالــة 

تتطلــب ضغطــًا دوليــًا علــى الــدول المضيفــة لتحســين الظــروف المعيشــية لالجئيــن الذيــن ســيبقون فــي 

الــدول المضيفــة. أمــا الســيناريو الثالــث فيشــير إلــى بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه، بمــا ينطــوي علــى 

اســتمرار صعوبــة الظــروف المعيشــية واالقتصاديــة التــي يعيشــها الالجئــون.
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كتــاب بعنــوان “معانــاة الالجــئ الفلســطيني”، ويتنــاول مؤلفــو الكتــاب، مريــم عيتانــي ومعيــن منــاع، 

معانــاة الالجئيــن فــي مختلــف أماكــن تواجدهــم، ومــن ضمنهــا الضفــة الغربيــة، واتخــذ الكتــاب مقاربــة أوضاع 

ومعانــاة الالجئيــن مــن جوانــب مختلفــة، تمثلــت باآلتــي: الجانــب القانونــي: ويتمثــل بقيــام بعــض الــدول 

ــق  ــا. أمــا فيمــا يتعل ــل: مصــر والعــراق وليبي ــروا علــى أراضيهــا مث ــة األون ــع أي نشــاط لوكال المضيفــة بمن

ــع الالجئيــن مــن العــودة إلــى  ــة؛ فــإن الجانــب القانونــي يحيــل علــى من بالمخيمــات فــي األراضــي المحتل

ــة  ــة، كونهــا خاضعــة لالحتــالل. الجانــب األمنــي والقضائــي: وتتجــه هــذه المقارب قراهــم ومدنهــم األصلي

الفلســطينيين،  الالجئيــن  علــى  أمنيــة  قيــودًا  التــي فرضــت  المضيفــة  الــدول  نحــو  بشــكل أساســي 

والتمييــز بيــن الالجئيــن الفلســطينيين والمواطنيــن أمــام القضــاء. وتخلــص هــذه المقاربــة إلــى أن التعامل 

الفلســطيني يكــون بكثيــر مــن الشــك والريبــة، ويتعرضــون لتحفــظ أمنــي مبالــغ فيــه. الجانــب السياســي: 

يشــير الكتــاب إلــى أن هــذه المقاربــة تشــمل جميــع الالجئيــن علــى اختــالف أماكــن تواجدهــم دون تمايــز أو 

تبايــن، ومــرّد ذلــك إلــى غيــاب/ ضعــف المرجعيــة السياســية التــي تعبــر عــن الالجئيــن، ال ســّيما فــي ظــل 

تراجــع دور منظمــة التحريــر الفلســطينية، وهنــا تدخــل مســألة تمثيــل الالجئيــن فــي النســيج السياســي 

للفلســطينيين. أمــا الجانــب االجتماعــي والمعيشــي، فيشــير إلــى مــدى صعوبــة الظــروف التــي يعيشــها 

تبعــًا للسياســات  الظــروف  أماكــن تواجدهــم، وتتبايــن هــذه  اختــالف  الفلســطينيون علــى  الالجئــون 

المطبقــة فــي الــدول المضيفــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالمخيمــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فباإلضافــة 

إلــى ســوء األوضــاع المعيشــية؛ ُتعــد ممارســات االحتــالل واالعتــداءات المتكــررة علــى المخيمــات مــن 

أبــرز مــا يعانيــه الالجئــون. الجانــب الصحــي: يشــير هــذا الجانــب إلــى ســوء األوضــاع الصحيــة بيــن الالجئيــن 

وانتشــار األمــراض، فــي ظــل نقــص الخدمــات المقدمــة لالجئيــن علــى اختــالف أماكــن تواجدهــم، ومــن 

ضمنهــا الضفــة الغربيــة.

2.3  االتجاه الثالث: العالقة بين الالجئين ووكالة األونروا

دراســة بعنــوان “األونــروا والالجئــون الفلســطينيون: تاريــخ متداخــل”، ويتنــاول ريــكاردو بوكــو فــي هــذه 

ــق بأهــداف  ــة ومــا يتعل ــدور الوكال ــة ب ــة التباســًا ذا الصل ــذ البداي ــروا شــهد ومن الدراســة أّن تفويــض األون

المانحيــن والتأثيــر المحتمــل علــى عمليــات الوكالــة. وكان مــن أبــرز هــذه التهديــدات محاولــة التوطيــن، 
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ويعتبــر الباحــث أّن تلــك المحــاوالت أثــارت الشــكوك حــول رغبــة المجتمــع الدولــي بتطبيــق القــرار رقــم 

491 المتعلــق بضمــان حــق عــودة الالجئيــن. كمــا يتطــرق البحــث إلــى مســألة التمثيــل السياســي لالجئيــن، 

وبأنهــا ليســت مشــمولة فــي تفويــض األونــروا. مــن حيــث هــي مســألة إشــكالية نظــرًا لحساســيتها ومــا 

لــة  تثيــره مــن اضطرابــات بيــن األونــروا والــدول المضيفــة، وبيــن األونــروا واألطــراف الفلســطينية الممثِّ

لالجئيــن مــن جهــة أخــرى. وتعتبــر الدارســة أن هــذا يعــد تحديــًا يواجــه عمــل وكالــة األونــروا باإلضافــة إلــى 

تحديــات أخــرى تتمثــل بالدعــم والتمويــل ال ســّيما فيمــا يتعلــق باســتمرار تقديــم خدمــات البرامــج الرئيســة 

للوكالــة. 

رســالة ماجســتير بعنــوان “عــال فرحــات موســى التميمــي “مأسســة االســتثناء: األونروا وتقويــض الحماية 

القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين”، وتتنــاول عــال التميمــي فــي هــذه الدراســة مســألة الحمايــة القانونيــة 

التــي يعانــي منهــا الالجــئ كونهــا أصبحــت بمثابــة فجــوة أو مهمــة شــكلية لوكالــة األونــروا، باإلضافــة إلــى 

دور الوكالــة فــي تقويــض فــرص الحمايــة الممكنــة، وذلــك مــن خــالل التركيــز فــي سياســتها علــى برامــج 

التعليــم والغــذاء والصحــة. كمــا تشــير الدراســة إلــى مــا تتعــرض لــه وكالــة األونــروا مــن ضغوطــات وتدخــالت 

المموليــن والداعميــن الرئيســيين لموازنــة األونــروا. وبالتالــي تحديــد الجهــات والبرامــج والمشــاريع التــي 

أن  تفيــد  فرضيــة  مــن  الدراســة  وتنطلــق  الحمايــة.  برنامــج  باســتثناء  عليهــا،  والعمــل  تمويلهــا  ســيتم 

منظومــة حمايــة الالجئيــن الدوليــة المقــّرة مــن قبــل األمــم المتحــدة، والتــي يتــم تقديمهــا عبــر المفوضيــة 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن؛ هــي باألســاس منظومــة اســتثناء فيمــا يتعلــق بالالجئيــن 

الفلســطينيين. كمــا تناقــش الدراســة ماهيــة الحمايــة التــي يجــب أن تقدمهــا وكالــة األونــروا لالجئيــن 

الفلســطينيين الواقعيــن تحــت واليتهــا. حيــث أدى عــدم تحديــد ماهيــة الحمايــة إلــى اســتثناء الالجــئ 

الفلســطيني مــن تلــك المنظومــة، ذلــك أن األونــروا أهملــت الحمايــة القانونيــة. وتســلط الدراســة الضــوء 

علــى عمــل الوكالــة علــى برامــج معينــة مثــل التعليــم والغــذاء والتشــغيل والصحــة، األمــر الــذي أدى مــرة 

أخــرى إلــى تقويــض الحمايــة. 

رنــدة  وتناقــش  والفلســطينيون”،  األونــروا  ولكــن ضروريــة:  بعنــوان “عالقــة مضطربــة  بحثيــة  مقالــة 

فــرح فــي هــذه الورقــة ماهيــة العالقــة القائمــة بيــن وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 

الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا( والالجئيــن اســتنادًا إلــى بحــث أنثروبولوجــي قامــت بــه فــي 

األردن )أحــد األقاليــم التــي تدخــل ضمــن واليــة وكالــة األونــروا(، وتــرى فــرح بــأن األونــروا قامــت بــدور يوزاي 
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ــر الفلســطينية  دور حكومــة فــي المنفــى تقــوم بخدمــة رعاياهــا، ال ســيما قبــل أن تأخــذ منظمــة التحري

زمــام القيــادة فــي منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي، وبعــد أن تخلــت عــن الالجئيــن عمليــًا وقانونيــًا 

مــن خــالل توقيــع إعــالن المبــادئ )اتفاقيــة أوســلو( مــع إســرائيل فــي عــام 3991. وتشــير فــرح إلــى أن 

األونــروا هــي منظمــة إنســانية “فريــدة” ولكنهــا ليســت ثابتــة أو متجانســة، كمــا أنهــا ليســت بمنــأى عــن 

التجاذبــات والحســابات السياســية. عــدا عــن كونهــا قطبــًا للمصالــح المتعــددة وأحيانــًا المتضاربــة. وتخلــص 

ــاخ السياســي المتغيــر هــو أمــر جوهــري، ويرجــع ذلــك باألســاس إلــى  ــروا فــي المن إلــى أن وجــود األون

أن وجودهــا مؤشــر يــدل علــى المســؤولية الدوليــة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين وبحقهــم فــي العــودة، 

بوصفهــا طرفــًا فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

تقاريــر صــادرة عــن وكالــة األونــروا، حيــث تــم مراجعــة عــدد مــن التقاريــر الصــادرة عــن وكالــة األونــروا والتــي 

شــملت رؤيــة الوكالــة حيــال الصــراع الفلســطيني – الصهيونــي، وبرامــج الوكالــة وموازنتهــا وبعــض مــن 

بيانــات صحفيــة أو تصريحــات عــن وكالــة األونــروا حيــال عــدد مــن القضايــا، مثــل: األزمــة الماليــة للوكالــة 

وعالقــة الوكالــة بالــدول المضيفــة، وبرامــج عمــل الوكالــة وتوزيــع الموازنــة عليهــا. باإلضافــة إلــى الرجــوع 

لمصــادر الوكالــة حــول مخيمــات الضفــة الغربيــة، وتحديــدًا المخيــم محــل البحــث، أي مخيــم الدهيشــة فــي 

محافظــة بيــت لحــم.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وباإلضافــة إلــى مراجعــة الدراســات الســابقة اســتند الباحــث إلــى واقــع الالجئيــن 

المعيشــي، ومــا تشــهده المخيمــات مــن أحــداث يوميــة، ســواء كانــت تتعلــق بالظــروف المعيشــية أو 

بمتابعــة ورصــد اعتــدءات االحتــالل اإلســرائيلي علــى مخيمــات الضفــة الغربيــة، ممــا ســاهم فــي تحديــد 

محــاور الدراســة الرئيســة والفرعيــة وصياغــة أســئلة االســتبيان باالســتناد إلــى الواقــع المعيشــي أيضــًا. 

وســيتناول المحــور القــادم عرضــًا عامــًا عــن واقــع المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة مــن حيــث الظــروف 

المعيشــية، والواقــع الديمغرافــي والجغرافــي للمخيمــات.



الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية: االحتياجات واألولويات
)مخيم الدهيشة دراسة حالة(

17

المخيمات في الضفة الغربية: 3

ينتشــر فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة 91 مخيمــًا رســميًا، يعيــش فيهــا الالجئــون -باإلضافــة إلــى الالجئيــن الذيــن 

يعيشــون فــي قــرى ومــدن الضفــة الغربيــة- وتتــوزع المخيمــات علــى عــدد مــن محافظــات الضفــة الغربيــة، 

والمخيمــات المعتــرف بهــا رســميًا مــن قبــل وكالــة األونــروا هــي: مخيــم األمعــري، مخيــم الجلــزون، مخيــم 

الدهيشــة، مخيــم العــروب، مخيــم الفارعــة، مخيــم الفــوار، مخيــم بالطــة، مخيــم بيــت جبريــن، مخيــم جنيــن، 

مخيــم ديــر عمــار، مخيــم رقــم واحــد، مخيــم شــعفاط، مخيــم طولكــرم، مخيــم عايــدة، مخيــم عســكر، مخيــم 
عقبــة جبــر، مخيــم عيــن الســلطان، مخيــم قلنديــا، ومخيــم نــور شــمس. 8

 /http://plord.ps/post/7551 ،2018 8  املوقع اإللكرتوين ل دائرة شؤون الالجئني – منظمة التحرير الفلسطينية، “املخيامت الفلسطينية”، 5 آب

)اسرتجع بتاريخ: 24/1/2019(. 
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باإلضافــة إلــى تلــك المخيمــات –المعتــرف بهــا رســميًا حســب وكالــة األونــروا- يوجــد خمســة مخيمــات، 

وتجمعــات يســكنها الالجئــون علــى أطــراف المــدن والقــرى فــي الضفــة الغربيــة. إال أّن وكالــة األونــروا ال 

تعتــرف بهــا، وبالتالــي ال تقــدم لهــا الخدمــات، ومــن أكبــر هــذه المخيمــات، مخيمــا ســلواد وقــدورة فــي 

محافظــة رام اللــه، حيــث يســكنهما مــا ال يقــل عــن خمســة آالف الجــئ، باإلضافــة إلــى مخيمــات بيرزيــت 

وعيــن عريــك الكائنــة فــي محافظــة رام اللــه أيضــًا، ومخيــم عســكر الجديــد فــي محافظــة نابلــس شــمال 
ــة.  9 الضفــة الغربي

ومــن الجديــر بالذكــر أّن المخيمــات “المعتــرف بهــا رســميًا وغيــر المعتــرف بهــا” فــي الضفــة الغربيــة؛ تعانــي 

مــن ممارســات االحتــالل االســتعمارية بشــتى أشــكال العنــف الموجــه ضــد الالجئيــن. علــى الرغــم مــن 

وقــوع أربعــة مخيمــات تحــت “إشــراف”10  مشــترك بيــن الســلطة الفلســطينية والســلطات الصهيونيــة 

)ديــر عمــار، الجلــزون، الفــوار، العــروب(، وفــي ذات الوقــت يخضــع اثنــان مــن المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة 
)شــعفاط وقلنديــا( لســلطة االحتــالل التامــة. 11

ــا الالجئيــن مــن  ويتنــاول هــذا الفصــل عرضــًا يوضــح عــدد المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة وأوضــاع وقضاي

جهــة، واحتياجاتهــم وأولوياتهــم مــن جهــة أخــرى. وعليــه ينقســم هــذا الفصــل إلــى محوريــن، حيث ســيتناول 

المحــور األول أبــرز القضايــا وماهيــة الظــروف المعيشــية التــي تشــهدها مخيمــات الضفــة الغربيــة، بينمــا 

يتنــاول المحــور الثانــي موضــوع أولويــات واحتياجــات الالجئيــن، وذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء علــى تلــك 

االحيتاجــات فــي مســتويات ثالثــة، وهــي: المســتوى السياســي والمســتوى االجتماعــي والمســتوى 

االقتصــادي. 

 3.1  أوضاع وقضايا الالجئين في الضفة الغربية:
أدى احتــالل فلســطين واســتمرار الممارســات الصهيونيــة االســتعمارية إلــى إحــداث تغيــرات بنيويــة فــي 

المجتمــع الفلســطيني علــى المســتويات الجغرافيــة والسياســية واالقتصاديــة والطبقيــة. وكان مــن 

تلــك التغيــرات بــروز قضيــة الالجئيــن الذيــن فقــدوا أرضهــم وأصبحــوا الجئيــن منتشــرين فــي الشــتات، 

ــًا12.   ويعيشــون فــي المخيمــات فــي أقاليــم ودول متباعــدة جغرافي

https:// ،2019 9    مريفت صادق، “نشأت مع النكبة.. مخيامت يف الضفة غري معرتف بها ويتهددها الرتحيل”. املوقع اإللكرتوين لفضائية الجزيرة، 13 أيار

cutt.us/jsfXR، )اسرتجع بتاريخ: 14/5/2020(. 

10   تحيل كلمة إرشاف عىل االتفاقيات والتفاهامت املتمثلة بتقسيم الضفة الغربية إىل مناطق )أ، ب، ج( وليس املقصود باإلرشاف تقديم الخدمات 

للمخيامت.

11   مريم عيتاين ومعني مناع، معاناة الالجئ الفلسطيني، )بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2010(، 42.

12   محمد الحواجري، “قضية الالجئني الفلسطينيني وقرارات األمم املتحدة،” مجلة جامعة اإلرساء للمؤمترات العلمية، عدد 2 )2018(، 264.
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وتعــد الضفــة الغربيــة أكبــر تجمــع ســكاني فلســطيني علــى اإلطــالق ببلداتها ومدنها من جهــة، ومخيماتها 

مــن جهــة أخــرى، والتــي تشــهد تهديــدًا مســتمرًا بموجــب مداهمــات جنــود االحتــالل اإلســرائيلي، التــي 

تتــم بشــكل يومــي، ضــد المــدن والبلــدات والمخيمــات أيضــًا، مــا يســفر عــن ارتقــاء الشــهداء واإلصابــات 
الجســدية لالجئيــن، وحمــالت االعتقــاالت المســتمرة التــي تســتهدفهم.13

وتســود المخيمــات حالــة مــن الظــروف المعيشــية الصعبــة وغيــر المالئمــة، والتــي تتمثــل باالرتفاع الشــديد 

فــي نســبة الكثافــة الســكانية، واالفتقــار لوجــود الخدمــات األسياســية والبنيــة التحتيــة المالئمــة14.  حيــث 

المحتلــة 853.818 الجئــًا فلســطينيًا –حســب ســجالت وكالــة  الغربيــة والقــدس  الضفــة  يعيــش فــي 

األونــروا الرســمية- ويســكن مــا نســبته 30 % مــن الالجئيــن فــي 19 مخيمــًا رســميًا، بينمــا يســكن %10 

منهــم فــي قــرى وتجمعــات ســكنية فــي األراضــي الفلســطينية المصنفــة بالمناطــق )ج(، ويعيــش عــدد 

مــن الالجئيــن فــي المــدن والبلــدات. وإضافــًة للمشــاكل المتعلقــة بالســكن واهتــراء البنيــة التحتيــة؛ يتهــدد 

أكثــر مــن 60% مــن الالجئيــن فــي التجمعــات البدويــة الفلســطينية انعــدام األمــن الغذائــي. ويعانــي %16 

مــن الالجئيــن مــن مشــاكل اقتصاديــة تتمثــل بتدنــي الدخــل والفقــر المدقــع، ويبلــغ معــدل البطالــة بينهــم 

مــا نســبته 15%20.  

ــة  وفــي توصيــف الواقــع االقتصــادي - االجتماعــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيمــات الضفــة الغربي

يتضــح بأنهــا تجمعــات ســكانية تفتقــر للنشــاط االقتصــادي اإلنتاجــي، حيــث يعتمــد الالجئــون علــى الخدمــات 

والمســاعدات المقدمــة مــن وكالــة األونــروا –علــى الرغــم مــن قلتهــا- إضافــًة إلــى مســاهمة أبنــاء الالجئيــن 

العامليــن فــي خــارج فلســطين ألســرهم. كمــا أن هنالــك مــن الالجئيــن مــن يعتمــد فــي مصــدر كســبه 

علــى العمــل فــي مؤسســات الوكالــة أو مــن خــالل العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص الفلســطينيين، 

باإلضافــة إلــى اعتمــاد قطــاع مــن الالجئيــن علــى العمــل فــي األراضــي المحتلــة عــام 161948. 

وعــالوًة علــى تلــك الظــروف المعيشــية الصعبــة، يتعــرض الالجئــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة 

العتــداءات االحتــالل المســتمرة والمتكــررة، حيــث كشــفت دائــرة المفاوضــات التابعــة لمنظمــة التحريــر 

13  زهري هواري، “فلسطني الشتات... عذاب يف مخيامت الضفة الغربية وإذالل عىل الحواجز )-3 8(”، املوقع اإللكرتوين لفضائية العريب الجديد، 17 أيار 

https://cutt.us/DlnEh ،2018 )اسرتجع بتاريخ: 5/2/2020(.

14   منري موىس أبو رحمة، “األوضاع االقتصادية واملعيشية لالجئني الفلسطينيني يف ظل االحتالل اإلرسائييل”، مجلة الحكمة، عدد 22 )2014(، 288.

https:// ،2020 15 دائرة شؤون املفاوضات – منظمة التحرير الفلسطينية، “الالجئون الفلسطينيون: حالة طوارئ دامئة منذ اثنني وسبعني عاماً”، 12 أيار

cutt.us/ZBvoV، )اسرتجع بتاريخ: 28/5/2020(.

16   نارص، “األوضاع االقتصادية ملخيامت الضفة الغربية”، 173.
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الفلســطينية، أّن قــوات االحتــالل نفــذت خــالل الفتــرة الواقعــة بيــن كانــون الثانــي وحتــى األول مــن أيــار 

مــن العــام 2020 مــا يبلــغ 173 عمليــة اقتحــام ومداهمــة، أســفرت عــن ارتقــاء عــدد مــن الشــهداء واعتقــال 

عــدد كبيــر مــن الالجئيــن، كمــا تعرضــت المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة العتــدءات أخــرى مثــل إطــالق الغــاز 

المســيل للدمــوع، وإطــالق الرصــاص الحــّي تجــاه الالجئيــن؛ أدت إلــى جــرح 66 الجئــًا فلســطينيًا في مختلف 

مخيمــات الضفــة الغربيــة. كمــا قامــت قــوات االحتــالل فــي ذات الفتــرة المشــار إليهــا بهــدم 47 منشــأة 
لالجئيــن الفلســطينيين، نتــج عنهــا تهجيــر 70 الجئــًا بالقــوة وتحــت التهديــد. 17

وكانــت وكالــة األونــروا قــد أشــارت ومنــذ وقــت طويــل حيــال تلــك االعتــداءات؛ إلــى أن حقــوق اإلنســان 

فــي فلســطين دائمــًا مــا يتــم انتهاكهــا بموجــب سياســات االحتــالل اإلســرائيلي، ســواء كان ذلــك يتعلــق 

بالالجئيــن أو غيــر الالجئيــن، وتقــر الوكالــة بأنــه ومنــذ البــدء بمــا يســمى بـــــ “عمليــة الســالم فــي الشــرق 

األوســط” عــام 1991؛ أصبــح االحتــالل يعتمــد علــى منظومــة معقــدة مــن القيــود المفروضــة علــى 

التنقــل ومصــادرة األراضــي، مــا أســفر عــن تعــرض مخيمــات الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة، لتهديــد االحتالل 
واعتداءاتــه بشــكل مســتمر. 18

https:// ،2020 17  دائرة شؤون املفاوضات – منظمة التحرير الفلسطينية، “ الالجئون الفلسطينيون: حالة طوارئ دامئة منذ اثنني وسبعني عاماً”، 12 أيار

cutt.us/ZBvoV، )اسرتجع بتاريخ: 28/5/2020(.

18   وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا، “ الالجئون الفلسطينيون يف سياق عاملي: قضايا وآفاق”، 14 ترشين الثاين 2009، 

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6

%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%

D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%، )اسرتجع بتاريخ: 11/5/2020(.
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 كمــا تقــوم ســلطات االحتــالل باســتخدام وســائل تحــول دون وصــول الالجئيــن الفلســطينيين إلــى 

الترابيــة والطــرق  العســكرية والســواتر والجــدران  بالحواجــز  الوســائل  تلــك  الخدمــات الصحيــة، وتتمثــل 

المغلقــة. مــا فــرض صعوبــات علــى أكثــر مــن 40 تجمعــًا لالجئيــن فــي الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة 

واالســتفادة منهــا، بســبب انتهــاج سياســة إغــالق الطــرق ورصفهــا بالحواجــز، والتــي تــم إحصاؤهــا بمــا 
يقــارب 705 وســيلة إغــالق، إضافــًة إلــى جــدار الضــم والتوســع. 19

إلــى  أدت  الغربيــة،  الضفــة  فــي  التوســعية   - االســتعمارية  اإلســرائيلي  االحتــالل  أن ممارســات  كمــا 

انخفــاض مســتمر فــي مســتويات المعيشــة االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ مــا أســفر عــن نتائــج كارثيــة علــى 

أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين، وتتمثــل أبــرز مظاهــر هــذه النتائــج بارتفــاع نســبة البطالــة، ال ســّيما بيــن 

صفــوف خريجــي الجامعــات، مــا جعــل أوضــاع الالجئيــن فــي المخيمــات تعــد األســوأ حــااًل بيــن الفلســطينيين 

ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، ومــرّد ذلــك إلــى الحالــة المؤقتــة التــي الصقــت المخيــم كتجمــع 

ســكاني منــذ نشــأته، إال ان الواقــع يفيــد باســتمرار تدهــور أوضــاع المخيمــات التــي تعانــي مــن نقــص 

الخدمــات األساســية المتمثلــة بالصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة، وتفتقــر آلليــات الحمايــة مــن االعتــداءات 
اإلســرائيلية المتكــررة. 20

باإلضافــة إلــى ذلــك العــرض العــام، واســتعراض واقــع وظــروف الالجئيــن تحــت عناويــن عاّمــة، إال أّن واقــع 

ــاة يوميــة وعيشــًا لمأســاة اللجــوء فــي كل يــوم. حيــث  الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة يتمثــل بكونــه معان

تبــرز بيــن حيــن وآخــر فــي مخيمــات الضفــة، قضايــا ُتعبــر عــن مــدى معانــاة الالجئيــن واســتمرارها، وتعقــد 

ظروفهــم المعيشــية بشــكل متصاعــد، وتعرضهــم لعــدد مــن المخاطــر21.  ومــن تلــك المخاطــر التــي تتهــدد 

الالجئيــن شــح الميــاه التــي تــكاد تصــل حــد االنعــدام فــي مخيــم عقبــة جبــر –علــى ســبيل المثــال ال الحصــر-، 

كمــا أّن الميــاه المتوفــرة هــي ميــاه ملوثــة وتحتــوي نســبًة عاليــة مــن الكلــور واألمــالح، مــا يتســب بتفشــي 
األمــراض بيــن الالجئيــن.22

19  دائرة شؤون املفاوضات – منظمة التحرير الفلسطينية، “ الالجئون الفلسطينيون، مصدر سابق.

20   أبو رحمة، “األوضاع االقتصادية واملعيشية لالجئني”، 288.

21   نضال أبو عكر، نائب رئيس لجة الخدمات الشعبية يف مخيم الدهيشة، بيت لحم، مكتب اللجنة الشعبية يف مخيم الدهيشة، )19/5/2020(.

https://cutt.us/ ،2020 22   بوابة الالجئني الفلسطينيني، “تقرير: أهايل ُمخيّم عقبة جرب يشتكون ملوحة املاء ويتهمون سلطة املياه بالتقصري”، 25 شباط

tGQTF، )اسرتجع: 25/2/2020(.
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ــاب أو انعــدام جهــة داعمــة مــن شــأنها  ــة مــن غي ــون فــي الضفــة الغربي ــي الالجئ ــد آخــر، يعان وعلــى صعي

توفيــر العــالج لألمــراض، وإجــراء العمليــات الجراحيــة التــي ال تغطيهــا وكالــة األونــروا، حيــث تكثــر مناشــدات 

الالجئيــن حيــال هــذه الظــروف23.  حيــث شــهد النصــف األول مــن العــام 2020 تــداول عــدد مــن المناشــدات، 
التــي ســيتم إيــراد بعــض منهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر.24

تــّم رصــد مناشــدة فــي مخيــم بالطــة تدعــو شــركات التأميــن إلى توفيــر/ تغطية تكاليف عــالج أحد الالجئين 

الــذي يعانــي مــن مــرض عضــال25.  كمــا تــّم رصــد مناشــدة ســيدة مــن مخيــم جنيــن تطلــب مســاعدتها إلجــراء 

عمليــة جراحيــة مقــررة لهــا، كونهــا تعجــز عــن توفيــر تكاليفهــا بســبب ظروفهــا الماديــة الصعبــة، وذلــك بعــد 

ــة  ــاء إلــى إقــرار إجــراء عمليــة جراحيــة فــي الركبــة اليمنــى وإزال فشــل كل أنــواع العــالج التــي أدت باألطب

الغضروف26. 

التواصــل  - ُنشــرت مناشــدة/ شــكوى علــى مواقــع  البحــث  المخيــم محــل  الدهيشــة –  وفــي مخيــم 

االجتماعــي فــي شــهر أيــار مايــو 2020، تفيــد بمعانــاة شــقيقين مــن مــرض الفشــل الكلــوي، مــا اســتدعى 

الالجئيــن فــي مخيــم العــروب إلطــالق مبــادرة جمــع تبرعــات لصالــح الشــقيقين المريضيــن مــن مخيــم 

ــة  ــة الصــادرة فــي الضفــة الغربي ــة نشــرت إحــدى الصحــف المحلي الدهيشــة27  وفــي متابعــة هــذه القضي

ــكل  ــي، مــا يســتدعى زراعــة كلــى ل ــون مــن مــرض وراث ــه وشــقيقه يعان ــذي أفــاد بأن مناشــدة الالجــئ ال

منهمــا، وهــذا مــا يترتــب عليــه جمــع مبلــغ كبيــر، يبلــغ 75 ألــف دوالر لــُكل منهمــا، وتّمــت مناشــدة رئيــس 

الســلطة الفلســطينية بهــذا الخصــوص28. 

جــاء ذكــر القضايــا الســابقة، لتوضيــح المعانــاة اليوميــة لالجئيــن، وهــي كأمثلــة غيــض مــن فيــض، ويقصــد 

بتوضيــح معانــاة الالجئيــن، التدليــل علــى مــدى معاناتهــم، وأّن مــا ورد فــي دراســات ســابقة، هــي قضايــا 

مــا تــزال مســتمرة. وســيتم التطــرق إلــى واقــع الالجئيــن واحتياجاتهــم فــي خضــم تلــك المعانــاة مــن خــالل 
23   مصطفى يونس، مدير مكتب وكالة األونروا يف مخيم الدهيشة، مدينة بيت لحم، مكتب خدمات وكالة األونروا – مخيم الدهيشة، )19/5/2020(.

24   استند الباحث إىل وسائل اإلعالم املحلية الرسمية والشعبية الفلسطينية، يف متابعة تلك املناشدات والشكاوى والتي تم إيراد بعض منها فقط يف هذا 

البحث.

Facebook، https://www.facebook.com/BalataMedia/photos 25   صفحة “املركز اإلعالمي - مخيّم بالطة” عىل موقع

a.562629203856633/2825843270868537/?type=3&theater/، )اسرتجع: 27/2/2020(.

26   عيل سمودي، “مريضة من مخيم جنني بحاجة ملساعدة إلجراء عملية جراحية”، جريدة القدس، 27 نيسان 2020، )العدد: 18215(، ص2.

Facebook، https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136544821316567& 27   صفحة “ مخيم العروب اآلن” عىل موقع

id=100760618228321، )اسرتجع بتاريخ: 11/5/2020(.

28   نجيب فراج، “شقيقان يواجهان فشاًل كلوياً وراثياً.. ويناشدان مبساعدتهام لتجاوز املعاناة”، 13 أيار 2020، جريدة القدس، )العدد: 18231(، 2.
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البحــث فــي مســألة التمثيــل السياســي لالجئيــن وعالقــة الالجئيــن بوكالــة األونــروا ومكانــة المخيــم فــي 

القضيــة الفلســطينية.

3.2  واقع وقضايا الالجئين في الضفة الغربية: 

  3.2.1 التمثيل السياسي لالجئين:

شــكل الالجئــون الرافــد الرئيــس للحركــة الوطنيــة الفلســطينية بعــد أحــداث النكبــة، كونهــا شــكلت 

القاعــدة الجماهيريــة والحاضنــة الشــعبية التــي اعتمــدت عليهــا القــوى السياســية الفلســطينية، 

وظهــرت المخيمــات كواجهــة لحركــة التحــرر الفلســطينية بمــا فــي ذلــك مــن إحالــة علــى تجســيد حــق 

العــودة. وكانــت هــذه الســمة مالزمــة للمخيــم الفلســطيني، ســواء كانــت مخيمــات الشــتات أو 

المخيمــات فــي داخــل فلســطين، وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أّن المخيمــات كان لهــا دور تاريخــي دائــم 
فــي تشــكيل حاضنــة اجتماعيــة للنضــال والمقاومــة الفلســطينية داخــل وخــارج فلســطين.29

وعلــى الرغــم مــن ذلــك الــدور التاريخــي لالجئيــن فــي القضيــة الفلســطينية؛ أســفر إعــالن المبــادئ 

ومــا ترتــب عليــه مــن اتفاقيــات -المعروفــة بأوســلو- عــن تراجــع قضيــة الالجئيــن عــن أجنــدة منظمــة 

التحريــر الفلســطينية، وإخضاعهــا للمســاومات السياســية، كــون إعــالن المبــادئ كان تجســيدًا للرؤيــة 

األمريكيــة- اإلســرائيلية فــي تلــك الفتــرة دون االســتناد إلــى القانــون الدولــي، حتــى إن اإلعــالن 

المشــار إليــه قــام بتحييــد وتجاهــل قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم )194(، األمــر الــذي 

ترتــب عليــه تنصــل منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن مســؤوليتها تجــاه الالجئيــن.30 

وكانــت قضيــة الالجئيــن إحــدى تلــك القضايــا التــي تــم إرجاؤهــا إلــى مفاوضــات أو “تفاهمــات” الحل 

النهائــي، كمــا نــّص عليــه إعــالن المبــادئ )اتفــاق أوســلو( بمعنــى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

اســتمرت فــي تنصلهــا مــن المســؤولية تجــاه قضيــة الالجئيــن، الــذي بــدأ منــذ إعالن االســتقالل عام 

1988، لتبقــى قضيــة الالجئيــن عالقــة ومقيــدة باتفاقيــات وتفاهمــات، حّجمــت مــن دور الالجئيــن 
التاريخــي والمســتقبلي فــي القضيــة الفلســطينية.31

29    بالل عوض سالمة، »الالجئين الفلسطينيين ومسألة التمثيل في الخطاب السياسي«. الموقع اإللكتروني لمركز الدراسات واألبحاث العلمانية في العالم العربي، 11 
أكتوبرaid&2=t?asp.art.show/ar/org.ssrcaw.www//:http ،2015=488250، )استرجع بتاريخ: 25/5/2020(.

30   رندة فرح، »عالقة مضطربة ولكن ضرورية: األونروا والفلسطينيون«، 6 كانون األول https://cutt.us/6cDx8  ،2010، )استرجع بتاريخ: 11/5/2020(.

31   يارس درويش، “الحلول السياسية لقضية الالجئني الفلسطينيني وآفاق مفاوضات السالم”، )رسالة ماجستري يف الدراسات الدولية، جامعة بريزيت، 
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أدى ذلــك إلــى تحــول حــق العــودة مــن جوهــر القضيــة الفلســطينية، إلــى موضــوع عــارض ومــادة 

للمســاومات السياســية، واجهتهــا المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة بحــراك اجتماعــي وسياســي، 

بمــا تمثلــه مــن وحــدة اجتماعيــة تحمــل داللــة سياســية. حيــث شــهد العــام 1995 أول تحــرك شــعبي 

لحمايــة حــق العــودة مــن خــالل عقــد مؤتمــر الفارعــة، فــي خضــم الســعي نحــو تشــكيل حــراك ضاغــط 

ــة عاليــة، بتزامــن انعقــاده مــع  مــن أجــل الحفــاظ علــى حــق العــودة. وقــد حمــل هــذا المؤتمــر رمزي

ذكــرى االنتفاضــة األولــى، بمــا يحيــل علــى إعــادة االعتبــار لحــق العــودة عنصــرًا جوهريــًا فــي القضيــة 
الفلســطينية.32

وببــدء بنــاء مؤسســات الســلطة الفلســطينية وانتشــارها التدريجــي فــي الضفــة الغربيــة؛ أخــذت 

وزارة الحكــم المحلــي زمــام اإلشــراف علــى المخيمــات، مــن خــالل تأســيس لجــان خدمــات طوعية تم 

اختيــار عــدد أعضائهــا حســب ظــروف كل مخيــم وبالنســبة لعــدد ســكانه، واســتنادًا لتوافــق القــوى 

السياســية فــي المخيــم. ومــن ثــم تّمــت المصادقــة علــى هــذه التشــكيالت مــن وزارة الحكــم 

المحلــي وكانــت أول لجنــة خدمــات تشــكلت فــي مخيــم عقبــة جبــر، وتبعهــا مخيمــا عيــن الســلطان 

والفارعــة. وأخــذ هــذا التشــكيل ُيعّمــم علــى المخيمــات األخــرى بموجــب مصادقــة وزارة الحكــم 

المحلــي عــام 1994 تحــت مســمى “لجــان الخدمــات فــي المخيمــات الفلســطينية” واســتمرت 
وزارة الحكــم المحلــي باإلشــراف علــى تلــك اللجــان حتــى عــام 33.1996

التحريــر الفلســطينية هــي المســؤولة عــن  التابعــة لمنظمــة  ووكانــت دائــرة شــؤون الالجئيــن 

الالجئيــن، والتــي تعلــن أنهــا تقــوم بالدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن وتســعى لتعزيــز صمودهــم، 

كمــا تهــدف إلــى تنفيــذ القــرار 194 القاضــي بعــودة الالجئيــن. وقــد أكــدت الدائــرة مســؤوليتها 

عــن الالجئيــن والتعامــل مــع وكالــة األونــروا، وتقديــم الخدمــات لالجئيــن وتطويــر المخيمــات، فــي 

األراضــي الفلســطينية بالتعــاون مــع الــوزارات المعنيــة فــي الســلطة الفلســطينية، بشــكل ال 

يتعــارض مــع وكالــة الغــوث وبموجــب ذلــك تداخــل عملهــا مــع عمــل وزارة الحكــم المحلــي، وترتــب 
علــى ذلــك عقــد ورشــة عمــل فــي أريحــا بتاريــخ 26/4/1997 الحتــواء هــذا التداخــل.34

.54-55 ،)2004

http://palestine.assafir.com/Article. ،2011 32   عالء العزة، »اللجان الشعبية يف مخيامت الضفة: قراءة أولية«، موقع فلسطني اإللكرتوين، نيسان

aspx?ArticleID=1854، )اسرتجع بتاريخ: 22/1/2020(.

33  عبد الرحمن املغريب، »لجان الخدمات الشعبية يف مخيامت الضفة الغربية 1996 - 2004«، مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية 

واالجتامعية، عدد 7 )2006(، 361.

34   املصدر السابق، 362.
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وتمثلــت ردة الفعــل حيــال ذلــك التداخــل برفــض تعامــل وزارة الحكــم المحلــي مــع المخيــم كهيئــة 

محليــة تشــكل رديفــًا للبلديــات. وترتــب علــى ذلــك تصــدي األطــر المؤسســية والفعاليــات الوطنيــة 

فــي المخيمــات لذلــك النهــج الــذي تتبعــه وزارة الحكــم المحلــي، علــى اعتبــار أنهــا محاولــة لتوطيــن 

الالجئيــن أو تطبيــع واقــع اللجــوء. وبموجــب ذلــك الرفــض تــم تشــكيل اللجــان الشــعبية، التــي أخــذت 

مــن منظمــة التحريــر واعتبرتهــا مرجعيــة لهــا وتســتقي شــرعيتها منهــا. وقــد اعتبــر البعــض أن هــذه 

الخطــوة كانــت بمثابــة تحايــل علــى الحــراك الشــعبي، بدعــوى أّن اللجــان الشــعبية وتشــكيلها كانــت 

واحــدة مــن آليــات فــرض نفــوذ الســلطة ومشــروعها السياســي علــى المخيمــات، باســم شــرعية 
منظمــة التحريــر.35

والحقــًا لتأســيس الســلطة الفلســطينية وانتشــار أجهزتهــا اإلداريــة واألمنيــة فــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، فقــد مــّر الالجئــون فــي حالــة حرجــة تحــت ســلطة الحكــم الذاتــي بعــد أّن أسســت 

لتقســيم –مفاهيمــي وأيديولوجــي- بيــن الجئــي 8491 ونازحــي 7691 مــا أســهم فــي تشــويه 

حــق العــودة. وهــذا مــا وضــع مســألة تمثيــل الالجئيــن علــى المحــك، حيــث أصبحــت مســألة التمثيــل 

السياســي لالجئيــن خاضعــة للمســاومات السياســية، ومحكومــة بالبرنامــج السياســي للســلطة 

الفلســطينية، ال ســّيما وأن مســألة تمثيــل الالجئيــن سياســيًا ليســت مشــمولة فــي تفويــض 
األونــروا، وهــذا مــا دفــع الالجئيــن نحــو البحــث عــن ُســبل التمثيــل السياســي العــادل لهــم.36

  3.2.2 العالقة بين الالجئين ووكالة االونروا:

علــى الرغــم مــن عــدم اســتئثار وكالــة األونــروا بصفــة تمثيليــة )تمثيــل سياســي لالجئيــن(؛ إال أن 

ــأن وجهــة نظــر الالجئيــن  هنالــك دراســة ميدانيــة أجريــت فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة، أظهــرت ب

حيــال الوكالــة ال تقتصــر علــى كونهــا مؤسســة خدماتيــة وإغاثيــة، بــل إن دورهــا فــي قضايــا الالجئيــن 

مثــل حــق العــودة، ودور الوكالــة مــن عدمــه فــي إيجــاد حــل جــذري لقضيــة الالجئيــن هــو دور ماثــل 

ــن، وبهــذا  ــاة الالجئي ــل حي ــة فــي كافــة تفاصي ــى انخــراط الوكال ــك إل فــي ذهــن الالجــئ، ومــرّد ذل

ــة، وتحيــل علــى دالالت  ــًا علــى النكب ــة فــي ذهــن الالجــئ كونهــا شــاهدًا حّي الصــدد ترتبــط الوكال
سياســية أكثــر منهــا منظمــة خدماتيــة – إغاثيــة، لنســبة ال بــأس بهــا مــن الالجئيــن.37

35   العزة، »اللجان الشعبية في مخيمات الضفة«، مصدر سابق.

36   ريكاردو بوكر، »األونروا والالجئون الفلسطينيون: تاريخ متداخل«، المجلة العربية لعلم االجتماع - إضافات، عدد 11 )2010(، 152 - 153.

37   نورما حزبون، »مأسسة االستثناء: األونروا وتقويض الحماية القانونية لالجئين الفلسطينيين« )رسالة ماسجتير في الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، 2016(،  97
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ولذلــك تتعــرض وكالــة األونــروا لمخططــات مــن شــأنها إنهــاء عملهــا أو تقويضــه، وتجــدر اإلشــارة أن 

تلــك المخططــات ليســت بالجديــدة، بــل هــي امتــداد لعديــد مــن المحــاوالت التــي رافقــت الوكالــة 

منــذ نشــأتها ارتباطــًا بداللتهــا السياســية والتاريخيــة كشــاهد علــى النكبــة من جهة، ونظــرًا لطبيعتها 

ــًا مــا يتــم اســتغالل االلتبــاس القائــم مــا بيــن اإلغاثــة والتشــغيل  المؤقتــة مــن جهــة أخــرى. وأحيان

فــي عمــل الوكالــة. وهــذا مــا يحيــل علــى مقاربتيــن اثنتيــن لتصفيــة دور الوكالــة، األولــى مقاربــة 

اقتصاديــة - اجتماعيــة ترتبــط بمفهــوم التوطيــن، وتقــوم علــى تفســير تفويــض األونــروا ومحاوالت 

تكييفــه وإخضاعــه لمصالــح الــدول الســاعية لتصفيــة حــق العــودة. وهــذا مــا يــؤدي للمقاربــة الثانيــة، 

التــي تتمثــل بكونهــا مقاربــة سياســية تقــوم علــى ممارســة الضغوطــات السياســية المباشــرة 

والُمعلنــة علــى المجتمــع الدولــي، والتــي تتمظهــر فــي الضغوطــات األمريكيــة واإلســرائيلية، 
وربطهــا باشــتراطات ومتطلبــات “عمليــة الســالم“. 38

أمــا فيمــا يتعلــق بآليــة عمــل وكالــة األونــروا وعملهــا تحــت ضغوطــات مختلفــة؛ فقــد صوتــت الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة كانــون األول/ ديســمبر 2019، بأغلبيــة ســاحقة لصالــح تمديــد واليــة األونــروا 

حتــى ســنة 2023، ونشــرت الوكالــة تفصيــاًل لتوزيــع خدماتهــا األساســية، وجــاءت على النحــو التالي: 

حظــي التعليــم بالنســبة األكبــر مــن ميزانيــة الوكالــة التــي بلغــت 447 مليــون دوالر أمريكــي، الصحة 

123 مليــون دوالر أمريكــي، اإلغاثــة 58 مليــون دوالر أمريكــي، دعــم البرامــج 74 مليــون دوالر 

أمريكــي، برامــج متعــددة 41 مليــون دوالر أمريكــي، اإلدارة التنفيذيــة 33 مليــون دوالر أمريكــي، 

وحظيــت الحمايــة بمليــون دوالر فقــط.39 

وفــي معــرض تعريــف الوكالــة عــن دورهــا فــي مســألة الحمايــة؛ فهــي ال تضــع نفســها بمــكان 

الطــرف الــذي مــن شــأنه حــل الصــراع الفلســطيني - الصهيونــي، وتضطلــع -حســب تعريــف الوكالــة 

بنفســها- بمهمــة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية ومتطلبــات التنمية البشــرية لالجئين الفلســطينيين، 

الذيــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة وغيــر آمنــة. وبهــذا الصــدد اتجــه مفهــوم الوكالــة حــول الحمايــة 
نحــو الحفــاظ علــى حقــوق الفئــات المهمشــة ومكافحــة العنــف وكافــة أشــكال االســتغالل40

38   جابر سليمان، أزمة األونروا الراهنة: السياق واألبعاد واآلفاق وسبل المواجهة، )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2018(، 10

39   المصدر السابق، 5.

40  املصدر السابق، 5. 
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  3.2.3 المخيمات كشاهد حّي على النكبة:

إطــارًا  بذلــك  ليصبــح  العــام 8491  بعــد  ناشــئة  اجتماعيــة  حيــزًا جغرافيــًا ووحــدًة  المخيــم  شــّكل 

للعالقــات االجتماعيــة لعــدد كبيــر مــن الفلســطينيين الالجئيــن، الذيــن ينحــدرون فــي غالبيتهــم 

مــن أصــول قرويــة دون وجــود فــوارق طبقيــة بينهــم، ألن أحــداث النكبــة أســفرت تمزيــق النســيج 

االجتماعــي للفلســطينيين، ومــرّد المجادلــة بغيــاب أي فــوارق طبقيــة –الحقــًا- بيــن الالجئيــن، يعــود 

ــت تمثــل وســيلة  ــزاع الفلســطينيين مــن أرضهــم، التــي كان ــة مــن انت ــه النكب ــى مــا أســفرت عن إل
اإلنتــاج األساســية قبــل النكبــة. 41

وأمــام ذلــك الواقــع، ومــع بدايــة تشــكل المخيمــات أخــذت بعــض الجمعيــات الخيريــة المحليــة علــى 

عاتقهــا مســاعدة الالجئيــن. واســتمر هــذا الوضــع قائمــًا حتــى عــام 9491 وهــو العــام الــذي أصــدرت 

فيــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار رقــم 203 القاضــي بتأســيس وكالــة غــوث وتشــغيل 

الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا( التــي باشــرت أعمالهــا فــي أيــار عــام 

0591، وبمجــرد مباشــرة الوكالــة ألعمالهــا، اضطلعــت بمســألة إغاثــة الالجئيــن وتأميــن احتياجاتهــم 
الضروريــة فيمــا يقــارب 06 مخيمــًا فلســطينيًا. 42

واجهــت مســألة مواصلــة نمــط الحيــاة التــي اعتــاد عليهــا الالجئــون فــي قــرى ومــدن فلســطين 

قبــل النكبــة فــي المخيمــات الفلســطينية فــي البدايــة أمريــن متناقضيــن: األول تمثــل بالتنــازع 

االجتماعــي، والثانــي كان التضامــن االجتماعــي، وقــد أدى احتــالل الضفــة الغربيــة إلــى تغليــب 

التضامــن علــى التنــازع لمواجهــة االحتــالل. وشــمل هــذا التضامــن عــدة مظاهــر تمثلــت بالروابــط 

الشــخصية، الشــعور المشــترك باالضطهــاد والظلــم والمصيــر المشــترك، الشــعور المشــترك أيضــًا 

بالحنيــن إلــى الوطــن، مــا دفــع الالجئيــن إلــى اتخــاذ الصيغــة الجماعيــة لمواجهــة المشــاكل الحياتيــة 

واليوميــة، ســواء تمثلــت باعتــدءات االحتــالل، أو مــا ترتــب علــى الظــروف السياســية واالقتصاديــة 
ــة. 43 ــة التــي تشــهدها الضفــة الغربي واالجتماعي

https://group194.net/ ،2007 41  موقع املجموعة 194 اإللكرتوين، “املخيامت الفلسطينية: النشأة...األوضاع...الحنني وحق العودة..!”، 4 حزيران

article/6357، )اسرتجع: 28/3/2020(.

 ،https://amad.ps/ar/post/177059 ،2017 42  وسيم وين، “املخيامت الفلسطينية األزمة القدمية املتجددة تحت املجهر”، أمد لإلعالم، 8 حزيران

)اسرتجع بتاريخ: 28/1/2020(.

43  نارص، األوضاع االقتصادية ملخيامت الضفة، 174.
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علــى الرغــم مــن معانــاة الالجئيــن إثــر النكبــة ووقعهــا الكارثــي علــى نســيجهم االجتماعــي؛ إال أنهــم 

ســرعان مــا بــادروا إلــى تنظيــم أنفســهم بمجــرد اســتقرارهم النســبي داخــل المخيمــات، وأخــذ 

ذلــك التنظيــم يتجــه نحــو بنــاء المؤسســات المختلفــة التــي تســاهم فــي تنشــئة األجيــال الصاعــدة 

مــن الالجئيــن، حيــث هدفــت تلــك المؤسســات إلــى بنــاء شــخصة الالجئيــن، وأخــذت ُبعــدًا وطنيــًا 

ــاألرض والوطــن. ال ســّيما وأن تعــدد المؤسســات فــي المخيمــات ُيعــزى  ــاط ب يقــوم علــى االرتب

إلــى تعــدد احتياجــات الالجئيــن وتنوعهــا، باإلضافــة إلــى ارتباطهــا بعوامــل أخــرى، كالنــوع االجتماعــي، 
معــدل األعمــار، ذوي االحتياجــات الخاصــة، وغيرهــا مــن العوامــل.  44

وتأتي هذه المؤسســات، بدافع الشــعور بالحاجة إلى منصة للدفاع عن الحقوق وتلبية االحتياجات 

داخــل المخيــم، وتنشــأ نتيجــة نقــص الخدمــات مــن تعليميــة وصحيــة وغيرهــا، وهــي محاولــة لتنظيــم 

البيئــة داخــل المخيــم، ال ســّيما فــي ظــل الظــروف السياســية المتقلبــة التــي ُتعلــي مــن المصالــح 

ــا الالجئيــن مــن جهــة، واألزمــة الماليــة التــي تواجههــا وكالــة األونــروا مــن جهــة  الحزبيــة علــى قضاي

أخــرى، ومــرّد ذلــك إلــى شــعور الالجئيــن باالنكشــاف الــذي يحتــاج إلــى تنظيــم مجتمــع الالجئيــن عبــر 
تفعيــل المؤسســات فــي المخيــم. 45

شــهدت عمليــة بنــاء المؤسســات فــي المخيمــات أبعــادًا إضافيــة عــن تلــك التــي تضطلــع بهــا 

مؤسســات المجتمــع األهلــي، وتمتــاز هــذه المؤسســات باعتبارهــا أطــرًا تعــزز مــن صمــود الالجئيــن 

وتمســكًا بحــق العــودة. كمــا أن عــدد مــن تلــك األطــر المؤسســاتية بــرزت فــي ظــل تحييــد المخيمــات 

عــن “خطــط التنميــة”، وفــي ظــل ظــروف معيشــية صعبــة تشــهدها المخيمــات؛ ارتبطــت بخطــط 

سياســية فــي المناطــق الفلســطينية. ومــن هــذا المنطلــق تــّم إنشــاء مؤسســات ذات طابــع 
إغاثــي وخدماتــي. 46

وتختلــف مجــاالت العمــل فــي هــذه المؤسســات تبعــًا لألهــداف وطبيعــة الفئــة المســتهدفة. 

وبرغــم ذلــك فــإن هنــاك توجهــًا عامــًا فــي المخيمــات نحــو تأســيس المؤسســات التــي ُتعنــى 

44  عامد عبد اللطيف اشتية، “دور مؤسسات التنشئة االجتامعية يف تعزيز ثقافة حق العودة عند الالجئني الفلسطينيني: دراسة تطبيقية عىل مركز يافا 

الثقايف مبخيم بالطة”، مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتامعية، عدد 15 )2009(، 14 – 15.

45  خليل شاهني، مدير الربامج يف املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االسرتاتيجية – مسارات، مدينة رام الله، )15/1/2020(.

46  نادر سعيد وأمين عبد املجيد، البنى املؤسساتية يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، )بريزيت: مركز دراسات التنمية، 

 )2001
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بالشــباب والنســاء وذوي االحتياجــات الخاصــة. كمــا أن هنــاك أطــرًا جهويــة وعائليــة تقريبــًا فــي كل 

مخيــم، باإلضافــة إلــى نشــاط اللجــان التابعــة للفصائــل الفلســطينية، وخصوصــًا علــى مســتوى 
المؤسســات ذات الطابــع التمثيلــي والجماهيــري كاللجــان الشــعبية. 47

بنــاًء علــى تلــك المعطيــات التــي تشــترك فيهــا مخيمــات الضفــة الغربيــة، ســيتناول الفصــل القــادم 

نبــذة عاّمــة عــن مخيــم الدهيشــة فــي محافظــة بيــت لحــم، ومــن ثــم االنتقــال إلــى عــرض نتائــج 

المســح الميدانــي إلبــراز العوامــل التــي تؤثــر فــي تحديــد أولويــات واحتياجــات الالجئيــن. 

47  املصدر السابق، 16.
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4.1  نبذة عن المخيم:

تأســس مخيــم الدهيشــة عــام 1949 فــوق مســاحة مــن األرض تبلــغ 0.31 كيلومترًا 

مربعــًا ضمــن حــدود بلديــة بيــت لحــم. وتنحــدر أصــول ســكان المخيــم مــن 45 مــن 

القــرى الواقعــة غــرب منطقــة القــدس وغــرب منطقــة الخليــل. وتــّم تشــييد المخيم 

علــى قطعــة مــن األرض قامــت وكالــة األونــروا باســتئجارها مــن الحكومــة األردنيــة. 

أمــا عــن واقــع البنيــة التحتيــة فــي المخيــم فتذكــر الوكالــة أن %15 مــن المســاكن 
ليســت متصلــة بنظــام الصــرف الصحــي العــام.  48

وحــول الواقــع الديمغرافــي فــي المخيــم، تشــير إحصائيــات وكالــة األونــروا إلــى 

أن حوالــي 13،000 الجــئ مســجل يســكنون مخيــم الدهيشــة. وفيمــا يتعلــق 

بالمؤسســات الخدماتيــة، يحتــوي المخيــم علــى مدرســتين، مركــز توزيــع أغذيــة 

واحــد، مركــز صحــي واحــد تابــع لألونــروا، -وهنــاك مركــزان خاصــان آخــران- مركــز 

تأهيــل مجتمعــي واحــد، مركــز واحــد للطفولــة، مركــز واحــد لبرامــج المــرأة. ويعانــي 

الالجئــون بشــكل عــام -حســب وكالــة األونــروا- مــن ارتفــاع نســبة البطالــة واكتظــاظ 
المــدارس وتهالــك البنيــة التحتيــة. 49

ونظــرًا لعــدم وجــود تحديــث علــى معلومــات الوكالــة عــن المخيــم، قــام الباحــث 

خــالل المقابــالت التــي عقدهــا بالســؤال عــن تحديــث المعلومــات عــن المخيــم، 

وتبيــن أّن تعــداد مخيــم الدهيشــة يبلــغ 16 ألــف الجــئ يســكنون علــى مســاحة 

أقــل مــن نصــف كيلومتــر مربــع، وفــي أصــول الالجئيــن تبيــن أن ســكان المخيــم 
قدمــوا مــن 46 قريــة مهّجــرة عــام 1948.  50

أمــا بخصــوص أهــم القضايــا التــي يشــهدها المخيــم فتتمثــل بــأن نســبة التعليــم 

عاليــة جــدًا، وهنــاك أيضــًا نســبة عاليــة مــن البطالــة، وبشــكل عــام فــإن مخيــم 

الدهيشــة مــن أكثــر المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة التــي تعانــي مــن ارتفــاع نســبة 

ــًا مــن  ــه توجــد نســبة عاليــة جــدًا ممــن هــم ممنوعــون أمني ــار أن ــة علــى اعتب البطال

48  املوقع اإللكرتوين لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن – األونروا، “مخيم 

الدهيشة”، https://cutt.us/5G9BC، )اسرتجع بتاريخ: 13/5/2020(.

49  املصدر السابق.

50  خالد الصيفي، املدير التنفيذي ملؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل، مدينة بيت لحم، مقر مؤسسة إبداع – 

مخيم الدهيشة، )19/5/2020(.
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العمــل فــي “الســوق اإلســرائيلي”، وأيضــًا بســبب ارتفــاع نســبة خريجــي الجامعــات العاطليــن عــن العمــل. 

لكــن القضيــة األساســية التــي يشــهدها المخيــم؛ هــي ذلــك التحــدي اليومــي القائــم أمــام الالجئيــن 
ــة اللجــوء مــن جهــة أخــرى. 51 والمتثمــل فــي اســتمرار اعتــداءات االحتــالل مــن جهــة، واســتمرار حال

ويتســم مخيــم الدهيشــة بوجــود تعدديــة سياســية انعكســت فــي تشــكيل اللجنــة الشــعبية التــي ضمــت 

ممثليــن عــن ثالثــة فصائــل سياســية، باإلضافــة إلــى كونهــا تضــم أشــخاصًا ذوي كفــاءة مهنيــة، أّهلتهــم 

لالنخــراط فــي أنشــطة اللجنــة الشــعبية.52  وال تقتصــر التعدديــة علــى اللجنــة الشــعبية؛ بــل إنهــا تمتــد 

لتشــمل تعــدد المؤسســات العاملــة فــي المخيــم، والتــي تهتــم بقضايــا الالجئيــن وتقديــم الخدمــات لهــم، 

فتوجــد مؤسســات ُتعنــى بفئــات اجتماعيــة معينــة، ومؤسســات تعنــى بنشــاطات فنيــة وثقافيــة ورياضيــة 

ذات ُبعــد وطنــي،53  ومؤسســات أخــرى تســعى لتقديــم مشــاريع صغيــرة تســاعد الالجئيــن –مــن نظيــر 
االقتصاد المنزلي. 54

وفيمــا يتعلــق بطبيعــة العالقــة بيــن تلــك المؤسســات والالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة؛ بــرزت ثالثــة آراء، 

تمثــل األول بإثــارة مســألة الدعــم المشــروط، وأثــره علــى تجــاوز أولويــات الالجئيــن، 55 والــرأي الثانــي يجــادل 

بأهميــة المؤسســات، لكــن دون وجــود “استنســاخ” لهــا، فــي إشــارة إلــى أن كثــرة هــذه المؤسســات قــد 

تشــتت الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز صمــود الالجئيــن.56  أمــا الــرأي الثالــث فيجــد أنــه ال يمكــن االســتغناء عــن 

هــذه المؤسســات كونهــا علــى صلــة مباشــرة بالالجئيــن، ولهــا دور مهــم فــي التنشــئة االجتماعيــة، وإعــادة 
إنتــاج الهويــة الوطنيــة والحفــاظ علــى حــق العــودة. 57

ــح أوضــاع الالجئيــن، وبعضــًا مــن العوامــل التــي تدخــل ضمــن  بعــد تقديــم نبــذة عــن مخيــم الدهيشــة توضِّ

ــج المســح  ــات واحتياجــات الالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة؛ يقــدم المحــور التالــي تحليــل نتائ ــد أولوي تحدي

الميدانــي فــي المخيــم، كمــا يتضمــن تعليقــات علــى تلــك النتائــج مــن خــالل المقابــالت التــي تــّم إجراؤهــا 

باإلضافــة إلــى االســتناد إلــى تعليقــات الالجئيــن علــى األســئلة المفتوحــة فــي االســتبيان. 

51  املصدر السابق. 50

52  نضال أبو عكر، مصدر سابق.

53  خالد صيفي، مصدر سابق.

54  لؤي، أحد املتطوعني يف مؤسسة “كرامة” العاملة يف املخيم، مدينة بيت لحم، مقر مؤسسة كرامة – مخيم الدهيشة، )19/5/2020(.

55  املصدر السابق.

56  تكرر هذا الطرح يف القسم املفتوح من منوذج االستبيان الذي تم توزيعه عىل الالجئني يف مخيم الدهيشة.

57  خالد الصيفي، مصدر سابق.
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4.2 تحليل نتائج المسح الميداني حول االحتياجات واألولويات في مخيم الدهيشة:

يتنــاول هــذا المبحــث تحليــل نتائــج الدراســة حــول واقــع المخيــم علــى عــدة مســتويات، ومــن خــالل تحليــل 

نتائــج االســتبيان المــوزع علــى عينــة مــن الالجئيــن؛ تناولــت االحتياجــات واألولويــات السياســية واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة لالجئيــن فــي المخيــم. حيــث تضمــن االســتبيان مجموعــة مــن األســئلة المغلقــة وبعــض مــن 

األســئلة المفتوحــة، التــي ســيتم اســتعراضها فــي المحــور التالــي.

الشكل رقم )2(.

الشكل رقم )1(.

4.2.1  االحتياجات السياسية:

التمثيل السياسي لالجئين في مخيم الدهيشة:

أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 24 فــردًا أجابــوا بــــ “موافــق” 

علــى أن تمثيــل الالجئيــن فــي المؤسســات الرســمية يدخــل ضمــن 

االحتياجــات واألولويــات السياســية لالجئيــن فــي المخيــم؛ يعــدُّ 

ــوا  ــل 3 أفــراد أجاب ــًا، بمــا شــكل نســبة بلغــت %77.4، مقاب ضروري

بــــ “غيــر موافــق” ليشــكلوا نســبة بلغــت %9.7، وأجــاب 4 أفــراد بـــــ 

“محايــد” علــى تلــك المقولــة ليشــكلوا مــا نســبته %12.9، كمــا 

يوضــح الشــكل رقــم )1(.

ولــدى الســؤال عــن غيــاب التثميــل السياســي وتأثيــره علــى حــق 

العينــة  نتائــج  أظهــرت  السياســية؛  الالجئيــن  وأولويــات  العــودة 

المبحوثــة أن 52 فــردًا أجابــوا بــــ “موافــق” علــى أن غيــاب التمثيــل 

السياســي لالجئيــن فــي المخيــم يتعــارض مــع تحقيــق أولوياتهــم 

السياســية، وعلــى رأســها حــق العــودة، بمــا شــكل نســبة بلغــت 

6.08%، مقابــل 4 أفــراد أجابــوا بــــ “غيــر موافــق” ليشــكلوا نســبة 

بلغــت 9.21%، وأجــاب فــردان فقــط بـــــ “محايد” على تلك المقولة 

ليشــكلوا مــا نســبته 5.6%، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )2(.
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وفــي ذات الســياق المتصــل بالتمثيــل السياســي لالجئيــن 

مــن خــالل المؤسســات العاملــة فــي المخيــم؛ أظهــرت نتائــج 

العينــة المبحوثــة أن 24 فــردًا أجابــوا بــــ “موافــق” علــى أن 

تكــون  أّن  يجــب  المخيــم  فــي  المؤسســات  اختيــار  طريقــة 

باالنتخــاب الُحــر، وحــق لــكل الالجئيــن فــي المخيــم، بمــا شــكل 

نســبة بلغــت %77.4، مقابــل 3 أفــراد أجابــوا بــــ “غيــر موافق” 

ليشــكلوا نســبة بلغــت %9.7، وأجــاب 4 أفــراد بـــــ “محايــد” 

علــى تلــك المقولــة ليشــكلوا مــا نســبته %12.9، كمــا يوضــح 

الشــكل رقــم )3(.

كمــا أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 22 فــردًا أجابــوا بــــ 

»موافــق« علــى أن طريقــة اختيــار المؤسســات فــي المخيــم 

فــي  الالجئيــن  لــكل  وحــق  الُحــر  باالنتخــاب  تكــون  أن  يجــب 

المخيــم، بمــا شــكل نســبة بلغــت %71، مقابــل 5 أفــراد أجابوا 

ــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت %16.1، وأجــاب 4  بــــ »غي

أفــراد بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلوا مــا نســبته 

%12.9، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )4(.

أمــا عــن واقــع التمثيــل السياســي لالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة؛ أشــار نائــب رئيــس اللجنــة الشــعبية فــي 

المخيــم، )نضــال أبــو عكــر( أّن اللجنــة الشــعبية يتــم تشــكيلها بنــاًء علــى مــا هــو معمــول فيــه وفــق النظــام 

الــذي أقرتــه منظمــة التحريــر ودائــرة شــؤون الالجئيــن، التــي تحدثــت باألســاس عــن تشــكيل هيئــة عامــة من 

أبنــاء المخيــم، والتــي تتمثــل بالقــوى السياســية والمؤسســات االجتماعيــة داخــل المخيــم، ويتــم اختيــار 

ــة الشــعبية  ــات. وذكــر أّن اللجن ــة الشــعبية بموجــب التوافــق الفصائلــي أو مــن خــالل االنتخاب أعضــاء اللجن

فــي مخيــم الدهيشــة؛ تشــكلت بنــاًء علــى توافــق بيــن ثالثــة فصائــل سياســية وشــخصيات مســتقلة 
وكفــاءات. 58

58  نضال أبو عكر، مصدر سابق.

الشكل رقم )3(.

الشكل رقم )4(.
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وفيمــا يتعلــق بــدور اللجنــة الشــعبية علــى مســتوى التمثيــل السياســي لالجئيــن، أشــار أبــو 

عكــر إلــى أن اللجنــة الشــعبية تابعــة لدائــرة شــؤون الالجئيــن، إحــدى مؤسســات منظمــة التحريــر 

الممثــل الشــرعي والوحيــد لفلســطين، وبالتالــي ال يوجــد تمثيــل محلــي أو ضيــق، بــل إن 

منظمــة التحريــر هــي اإلطــار المؤسســي التمثلــي لاّلجئيــن، فيمــا يتعلــق بحــق تقريــر المصيــر 

ــة الشــعبية بأنهــا ممثــل سياســي لالجئيــن،  ــار دور اللجن وحــق العــودة، وبالتالــي ال ُيمكــن اعتب

بــل يتمثــل دورهــا بمتابعــة القضايــا الخدماتيــة واحتياجــات الالجئيــن فــي ظــل األوضــاع الصعبــة 

التــي تشــهدها المخيمــات، باإلضافــة إلــى كــون اللجنــة الشــعبية أداة ضغــط علــى وكالــة األونــروا 

للوصــول لحقــوق الالجئيــن

 وبالتالــي فــإن منظمــة التحريــر هــي مــن تعبــر عــن الشــخصية الفلســطينية، وبرنامــج اإلجمــاع 

الوطنــي الــذي يتمســك بحــق العــودة وتقريــر المصيــر وال تطــرح اللجــان الشــعبية نفســها 

كممثــل لالجئيــن برؤيــة وبرنامــج مختلفيــن عــن منظمــة التحريــر؛ بــل إن اللجنــة الشــعبية جــزء 

مــن منظمــة التحريــر وبرنامجهــا وميثاقهــا الــذي يتمســك بالرؤيــة الوطنيــة الفلســطينية. وفــي 

الوقــت الــذي تقــوم فيــه اللجنــة الشــعبية بتقديــم الخدمــات عبــر المســاعدات التــي تصــل مــن 

م مــن وكالــة األونــروا فــي المخيــم؛ تســعى اللجنــة الشــعبية  المنظمــة أو الموازنــات التــي ُتقــدَّ

نحــو تعزيــز صمــود الالجئيــن داخــل المخيــم، ليتمكنــوا مــن الصمــود، وللحــد مــن إمكانيــة انهيــار 
هويــة اللجــوء. 59

وفــي رؤيــة مختلفــة حيــال التمثيــل السياســي لالجئيــن؛ يجــادل ناجــي عــودة )متطــوع فــي 

مؤسســة “ليلــك” وعضــو هيئــة إداريــة فــي مركــز بديــل(، بــأن هنــاك تمثيــل سياســي لالجئيــن، 

ــر الرســمي، ولكــن بمنظــور مختلــف، حيــث أشــار  ســواء كان علــى المســتوى الرســمي أو غي

إلــى أّن مســألة تمثيــل الالجئيــن شــهدت اســتقطابًا فــي ســياق مصالــح فصائليــة ومشــاريع 

سياســية ضيقــة. وذلــك مــن خــالل –علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- اســتقطاب الالجئيــن فــي 

مناصــب قياديــة فــي المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، الفتــًا إلــى أّن تلــك المؤسســات ال 
تمثــل خيــار الالجــئ، وتخضــع مســألة التمثيــل تلــك لتأثيــٍر مــن الفئويــة. 60

59  املصدر السابق.

60  ناجي عودة، متطوع يف مؤسسة “ليلك” وعضو هيئة إدارية يف املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني – بديل، 

مدينة بيت لحم، مقر مؤسسة ليلك يف مخيم الدهيشة، )19/5/2020(.
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سؤال الحماية في المخيم:

فيمــا يتعلــق بمســألة حمايــة المخيــم مــن حيــث هــي أولويــة 

فــردًا   24 أن  المبحوثــة  العينــة  نتائــج  أظهــرت  وحاجــة ضرويــة، 

تدخــل  المخيــم  حمايــة  مســألة  أن  علــى  »موافــق«  بــــ  أجابــوا 

ضمــن احتياجــات وأولويــات الالجئيــن السياســية ، بمــا شــكل 

نســبة بلغــت %77.4، مقابــل 4 أفــراد أجابــوا بــــ »غيــر موافــق« 

ليشــكلوا نســبة بلغــت %12.9، وأجــاب 3 أفــراد بـــــ »محايــد« 

علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا نســبته %9.7، كمــا يوضــح 

.)5( الشــكل رقــم 

أظهــرت  والمخيمــات،  الالجئيــن  حمايــة  تحقيــق  آليــات  وحــول 

نتائــج العينــة المبحوثــة أن 11 فــردًا أجابــوا بــــ »موافــق« علــى أن 

القــرارات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة الالجئيــن تتفــق مــع أولويــات 

الالجئيــن السياســية.، بمــا شــكل نســبة بلغــت %35.5، مقابــل 

12 أفراد أجابوا بــ »غير موافق« ليشكلوا نسبة بلغت 38.7%، 

وأجــاب 8 أفــراد بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا 

نســبته %25.8، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )6(.

بــــ  أجابــوا  فــردًا   29 أن  المبحوثــة  العينــة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 

الفلســطينية  الســلطة  علــى  يترتــب  أنــه  علــى  »موافــق« 

الالجئيــن  تمثيــل  حمايــة  شــأنها  مــن  بإجــراءات  المســاهمة 

ــل فــرد واحــد  والمخيــم بمــا شــكل نســبة بلغــت %93.5، مقاب

فقــط أجــاب بــــ »غيــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت 3.25%، 

وأجــاب فــرد واحــد بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا 

.)7( نســبته %3.25، كمــا يوضــح الشــكل رقــم 

الشكل رقم )5(.

الشكل رقم )6(.

الشكل رقم )7(.
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الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  دور  عــن  الســؤال  ولــدى 

نتائــج  أظهــرت  المخيمــات،  حمايــة  فــي  المرتقــب  المتوقــع/ 

العينــة المبحوثــة أن 28 فــردًا أجابــوا بــــ »موافــق« علــى أنــه 

المســاهمة  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  علــى  يترتــب 

بإجــراءات مــن شــأنها حمايــة تمثيــل الالجئيــن والمخيــم، بمــا 

شــكل نســبة بلغــت %90.3، مقابــل فــرد واحــد أجــاب بــــ »غيــر 

موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت %3.25، وأجــاب فرديــن اثنيــن 

بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا نســبته 6.5%، 

كمــا يوضــح الشــكل رقــم )8(.

أمــا عــن واقــع الحمايــة فــي المخيــم، فقــد تــّم تقصــي ماهيــة الحمايــة والمقصــود بهــا وآليــات تنفيذهــا، 

حيــث أفــاد مديــر مخيــم الدهيشــة، الســيد مصطفــى يونــس بــأن الوكالــة تقــوم بمســاعدة العائــالت التــي 

تتعــرض بيوتهــا القتحــام جنــود االحتــالل، وتتمثــل تلــك المســاعدة بتوثيــق االعتقــاالت وتصليــح مــا ينتــج عــن 

مداهمــة المنــازل مثــل تحطيــم األبــواب والنوافــذ. كمــا أّن مســألة الحمايــة –حســب رؤيــة الوكالــة- تتمثــل 

أيضــًا بحمايــة األطفــال والنســاء مــن العنــف. ولــدى الســؤال عــن األســباب التــي جعلــت مســألة الحمايــة 

ــح  ــأن النســبة األكبــر هــي 05-85% لصال ــروا، أفــاد يونــس ب تحظــى بأقــل دعــم مالــي فــي موازنــة األون

التعليــم، ألن عــدد المــدارس كبيــر جــدًا، وتنتشــر فــي 5 أقاليــم، ودائمــًا مــا تكــون النســبة األكبــر للتعليــم، 

والنســبة التــي تليهــا للخدمــات االجتماعيــة، مثــل قضايــا الشــؤون االجتماعيــة والعيــادات الصحيــة، وصــواًل 
إلــى الحمايــة التــي ُتعــدُّ قســمًا مســتحدثًا ضمــن برامــج عمــل وكالــة األونــروا .61

ويقــدم نائــب رئيــس اللجنــة الشــعبية رؤيــة مختلفــة لمســألة الحمايــة، حيــث اعتبر أّن وكالة األونروا  تنســحب 

مــن مســؤليتها فــي المخيــم ال ســّيما بعــد تولــي دونالــد ترامــب رئاســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

ويجــادل بــأن مــا تقــوم بــه الوكالــة مــن تقليــص خدماتهــا ليــس إال مبــررات بالنســبة للــدور المطلــوب 

والمتوقــع مــن الوكالــة. ويجــب تفعيــل دورهــا كهئيــة دوليــة مســؤولة عــن الالجئيــن فــي فلســطين لحيــن 

احقــاق حقهــم بالعــودة. وعّلــق علــى ذلــك فــي ســياق مــا يتعــرض لــه المخيــم مــن انتهــاكات وقمــع قــوات 

61   مصطفى يونس، مدير مكتب وكالة األونروا في مخيم الدهيشة، مدينة بيت لحم، مكتب خدمات وكالة األونروا – مخيم الدهيشة، )19/5/2020(.

الشكل رقم )8(.



الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية: االحتياجات واألولويات
)مخيم الدهيشة دراسة حالة(

38

االحتــالل، ويــرى أبــو عكــر أنــه مــن الضــروري فضــح هــذه االنتهــاكات، حيــث أنــه منــذ عــام 2015 وحتــى 

منتصــف عــام 2020 ارتقــى 8 شــهداء مــن الشــباب واألطفــال فــي المخيــم،  ومئــات مــن اإلصابــات ومــا ال 

يقــل عــن 70 – 80 أســير مــن المخيــم فــي الســجون االســرائيلية، مــا اســتدعى التفكيــر بتشــكيل لجنــة عبــر 

دعــوة مؤسســات حقوقيــة وقانونيــة، لرفــع قضيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة جــراء تلــك االعتــدءات وكإحــدى 
آليــات الحمايــة المتاحــة والمتوقعــة  62

62  نضال أبو عكر، مصدر سابق.

حق العودة

تــم طــرح ســؤال حــق العــودة فــي ســياق اإلطــار العــام 

الالجئيــن،  وأولويــات  باحتياجــات  والمتمثلــة  للدراســة 

حيــث أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 29 فــردًا أجابــوا 

المعيشــية  الظــروف  تحســين  أن  علــى  »موافــق«  بــــ 

فــي المخيــم ال يتعــارض مــع حــق العــودة كحق سياســي 

وتاريخــي لالجئيــن، بمــا شــكل نســبة بلغــت 93.5%، 

مقابــل فــرد واحــد فقــط أجاب بــ »غير موافق« ليشــكلوا 

نســبة بلغــت %3.25، وأجــاب فــرد واحــد بـــــ »محايــد« 

ــة ليشــكلو مــا نســبته %3.25، كمــا  علــى تلــك المقول

يوضــح الشــكل رقــم )9(.

أمــا عــن واقــع حــق العــودة فــي المخيــم، أشــار االســتاذ خالــد الصيفــي، المديــر التنفيــذي لمؤسســة ابــداع 

لتنميــة قــدرات الطفــل أن المؤسســات العاملــة فــي المخيــم تمــارس أنشــطتها وفعالياتهــا ســواء كانــت 

الرياضيــة أو الفنيــة أو األكاديميــة تعــد وســيلة وليســت هــدف، بمعنــى أّن الرافــد األساســي لعمــل هــذه 

المؤسســات هــو التذكيــر بحــق العــودة، وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تعمــل مؤسســة إبــداع علــى 
تنشــئة األطفــال اســتنادًا إلــى حــق العــودة، مــن خــالل المســابقات الرياضيــة والثقافيــة.63

63  خالد الصيفي، مصدر سابق.

الشكل رقم )9(.
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 وتأتــي تلــك التنشــئة فــي ظــل واقــع سياســي أسســت لــه اتفاقيــة أوســلو، يتمثــل بتراجــع قضيــة 

الالجئيــن إلــى الحــد الــذي باتــت فيــه المطالبــة بحــق العــود، تعــد مطالبــة راديكاليــة.64 وعلــى صعيــد يتمثــل 

دور وكالــة األونــروا حيــال حــق العــودة، مــن خــالل توثيــق ســيرة الالجئيــن ودعــم حــق العــودة والحفــاظ 

علــى هويــة اللجــوء، ويفيــد مديــر مكتــب الوكالــة فــي مخيــم الدهيشــة أن هــذت هــو ســبب الهجــوم 
اإلســرائيلي – األمريكــي علــى الوكالــة وهــي حفــاظ علــى هويــة اللجــوء.65

أمــا فيمــا يتعلــق بإجابــات الالجئيــن علــى األســئلة المفتوحــة فــي االســتمارة حيــال األولويــات واالحتياجــات 

السياســية، قــد تمحــورت حــول هــذه اآلراء، »المســاواة بيــن الفئــات الغنيــة والفقيــرة فيمــا يتصــل بعمليــة 

اتخــاذ القــرار، وعــدم اســتغالل الفئــات الفقيــرة ألهــداف سياســية«. كمــا تمحــورت اإلجابــات حــول التمثيــل 

السياســي لالجئيــن حــول: »تمثيــل الالجئيــن فــي مؤسســات الســلطة و«إعطــاء الالجئين الحق فــي اختيار 

أولوياتهــم وحقهــم فــي تقريــر المصيــر.« مــن جهــة ومشــاركتهم بــأي قــرار يتعلــق بقضيتهــم وتمثيلهــم 

بمؤسســات حقيقيــة قائمــة علــى االنتخــاب باإلضافــة إلــى طــرح يدعــو لتشــكيل ضغــط سياســي دولــي 

إلحقــاق حقــوق الالجئيــن فــي مقدمتهــا حــق العــودة، وجــاءت عبــارات ومقــوالت أخــرى بصــدد االحتياجــات 

الالجئيــن السياســية وأولوياتهــم مثــل: الديمقراطيــة والعيــش بكرامــة والمشــاركة فــي صنــع القــرار.

64  ناجي عودة، مصدر سابق.

65   مصطفى يونس، مصدر سابق.

4.2.2 االحتياجات والأولويات االقتصادية:

فــي  االقتصاديــة  واألولويــات  االحتياجــات  إلــى  التطــرق  تــم 

المخيــم بالنظــر إلــى العالقــة بيــن الالجئيــن ووكالــة األونــروا 

تــّم  آخــر  جانــب  وفــي  خدمــات،  مــن  تقدمــه  مــا  ســياق  فــي 

التطــرق إلــى آراء الالجئيــن حــول تحســين الظــروف المعيشــية 

فــي التعزيــز مــن صمودهــم، ودور الالجــئ فــي تحديــد أولوياتــه 

األونــروا. بوكالــة  الشكل رقم )10(.والعالقــة 
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وفــي ذات الســياق المتصــل بعالقــة الالجئيــن بوكالــة األونــروا، 

ولــدى الســؤال عــن مــدى موائمــة خدمــات الوكالــة ألولويــات 

الالجئيــن؛ أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 11 فــردًا أجابــوا 

بــــ “موافــق” علــى أن الخدمــات التــي تقدمهــا وكالــة األونــروا 

فــي  واالقتصاديــة  المعيشــية  الالجئيــن  أولويــات  تراعــي 

المخيــم، بمــا شــكل نســبة بلغــت %35.5، مقابــل 15 فــردًا 

أجابــوا بــــ “غيــر موافــق” ليشــكلوا نســبة بلغــت %48.4، وأجــاب 

5 أفــراد بـــــ “محايــد” علــى تلــك المقولــة ليشــكلوا مــا نســبته 

%16.1، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )11(.

عالقة الالجئين بوكالة األونروا:

أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 10 أفــراد أجابــوا بــ “موافق” 

الالجئيــن  احتياجــات  تلبــي  األونــروا  وكالــة  خدمــات  أن  علــى 

االقتصاديــة فــي المخيــم، بمــا شــكل نســبة بلغــت 32.3%، 

نســبة  ليشــكلوا  “غيــر موافــق”  بــــ  أجابــوا  فــردًا   18 مقابــل 

بلغــت %58.1، وأجــاب 3 أفــراد بـــــ “محايــد” علــى تلــك المقولة 

ليشــكلوا مــا نســبته %9.7، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )10(.

الشكل رقم )11(.

عنــد الحديــث عــن عالقــة الالجئيــن بوكالــة األونــروا، تتمثــل وجهــة نظــر الوكالــة بأنــه لــم يعــد بإمــكان 

الوكالــة أن تقــدم لهــم الخدمــات بكافــة أشــكالها وعلــى جميــع المســتويات، حيــث إّن اللجــان الشــعبية 

والالجئيــن يدركــون أن الوكالــة واقعــة تحــت الضغوطــات اإلســرائيية واألمريــك التــي أدت إلــى التراجــع 

فــي مزانيــة الوكالــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تصــرح الوكالــة بأنهــا تحــاول جمــع المســاهمات الماليــة 
لتأميــن االحتياجــات األساســية لالجئيــن.66

66   مصطفى يونس، مصدر سابق.

الشكل رقم )10(.
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الشكل رقم )12(.

دور الالجئ في تحديد أولوياته:

مخيــم  فــي  الالجئيــن  آراء  باســتطالع  القســم  هــذا  يتعلــق 

المؤسســات  مــن  المقــدم  الدعــم  موقــع  حــول  الدهيشــة 

ــة  ــج العين ــات الالجئيــن، حيــث أظهــرت نتائ الرســمية مــن أولوي

بــــ »موافــق« علــى أن الدعــم  13 فــردًا أجابــوا  المبحوثــة أن 

الفلســطينية  الرســمية  المؤسســات  مــن  والمســاعدات 

الفلســطينية(  التحريــر  ومنظمــة  الفلســطينية  )الســلطة 

تراعــي أولويــات الالجئيــن، بمــا شــكل نســبة بلغــت 41.9%، 

مقابــل 16 فــردًا أجابــوا بــــ »غيــر موافق« ليشــكلوا نســبة بلغت 

%51.6، وأجــاب فــردان اثنــان بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة 

ليشــكلو مــا نســبته %6.5، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )12(.

أولوياتهــم  بتحديــد  المشــاركية  فــي  الالجئيــن  عــن دور  أمــا 

واحتياجاتــه، أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 23 فــردًا أجابــوا 

بــــ »موافــق« علــى أن لالجئيــن فــي المخيــم دورًا فــي تحديــد 

أولوياتهــم مــن االحتياجــات، بمــا شــكل نســبة بلغــت 74.2%، 

مقابــل 5 أفــراد أجابــوا بــــ »غيــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت 

المقولــة  تلــك  علــى  »محايــد«  بـــــ  أفــراد   3 وأجــاب   ،16.1%

ليشــكلو مــا نســبته %9.7، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )13(.

بــــ  أجابــوا  فــردًا   29 أن  المبحوثــة  العينــة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 

»موافــق« علــى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك دورًا لالجئيــن فــي 

بلغــت  نســبة  شــكل  بمــا  وأولوياتهــم،  احتياجاتهــم  تحديــد 

موافــق«  »غيــر  بــــ  أجــاب  فقــط  واحــد  فــرد  مقابــل   ،93.5%

ليشــكلوا نســبة بلغــت %3.25، وأجــاب فــرد واحــد بـــــ »محايــد« 

علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا نســبته %3.25، كمــا يوضــح 

الشــكل رقــم )14(.

الشكل رقم )13(.

الشكل رقم )14(.
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ــار غيــاب مشــاركة الالجئيــن فــي تحديــد  ولــدى الســؤال عــن آث

أولوياتهــم، أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 27 فــردًا أجابــوا بــ 

»موافــق« علــى أن غيــاب مشــاركة الالجــئ في تحديــد أولوياته 

مــن االحتياجــات يضاعــف مــن ســوء األوضــاع االقتصاديــة، بمــا 

شــكل نســبة بلغــت %87.1، مقابــل فرديــن اثنيــن أجابــوا بـ«غيــر 

موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت %6.45، وأجــاب فــردان اثنــان 

بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا نســبته 6.45%، 

كمــا يوضــح الشــكل رقــم )15(.

ولــدى الســؤال عــن العلــم بالكيفيــة التــي يتــم بهــا اتخــاذ القــرار 

فــي وكالــة األونــرا، أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 15 فــردًا 

أجابــوا بــــ »موافــق« علــى أنهــم علــى علــم بالكيفيــة التــي يتــم 

بهــا اتخــاذ القــرارات فــي وكالــة األونــروا فيمــا يتعلــق بخدماتهــا 

المقدمــة لالجئيــن، بمــا شــكل نســبة بلغــت %48.4، مقابــل 11 

فــردًا أجابــوا بــــ »غيــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت 35.5%، 

ــة ليشــكلو مــا  ــد« علــى تلــك المقول وأجــاب 5 أفــراد بـــــ »محاي

نســبته %16.1، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )16(.

وفيمــا يتعلــق بتحســين الظــروف المعيشــية فــي المخيــم كأحد 

األولويــات، أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 29 فــردًا أجابــوا بــــ 

»موافــق« علــى أن تحســين الظــروف المعيشــية فــي المخيــم 

يعــزز مــن صمــود الالجئيــن، بمــا شــكل نســبة بلغــت 93.5%، 

ليشــكلوا  »غيــر موافــق«  بــــ  أجــاب  فقــط  واحــد  فــرد  مقابــل 

نســبة بلغــت %3.25، وأجــاب فــرد واحــد بـــــ »محايــد« علــى تلــك 

المقولــة ليشــكلو مــا نســبته %3.25، كمــا يوضــح الشــكل رقــم 

)17(

الشكل رقم )16(.

الشكل رقم )17(.

الشكل رقم )15(.
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الشكل رقم )18(.

بــــ  أجابــوا  فــردًا   13 أن  المبحوثــة  العينــة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 

بهــا  يتــم  التــي  بالكيفيــة  علــم  علــى  أنهــم  علــى  »موافــق« 

اتخــاذ القــرار فــي المؤسســات المختلفــة التــي تقــوم بتقديــم 

المســاعدات للمخيــم، بمــا شــكل نســبة بلغــت %41.9، مقابــل 

11 فــردُا أجابــوا بــــ »غيــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت 35.5%، 

وأجــاب 7 أفــراد بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا 

نســبته %22.6، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )18(.

دور اللجنة الشعبية:

الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أو  األونــروا  وكالــة  مــع  المســتمر  بالتواصــل  الشــعبية  اللجنــة  تقــوم 

ومؤسســة الرئاســة الفلســطينية، لتوفيــر موازنــات للبنيــة التحتيــة داخــل المخيــم، كمــا يتــم التواصــل 

مــع جهــات أخــرى فيمــا يتعلــق بتغطيــة تكاليــف تطويــر البنيــة التحتيــة. ويأتــي ذلــك فــي ظــل ظــروف 

اقتصاديــة صعبــة، ألن الالجــئ الفلســطيني يتذكــر أزمتــه كل صبــاح ويعيشــها طــوال يومــه، ويعــد هــذا 

ــاه تنقطــع  ــم، والمي ــر متوفــرة بشــكل دائ ــاء غي ــر مالئمــة للســكن والكهرب وضعــًا مأســاويًا، فالبيــوت غي

باســتمرار كمــا أّن المخيــم يعانــي مــن ضيــق شــوارع ويفتقــر لريــاض األطفــال. وحســب رأي نائــب رئيــس 

اللجنــة الشــعبية فــي مخيــم الدهيشــة، فــإن وكالــة األونــروا ال تقــوم بدروهــا بالشــكل المطلــوب. ومــن 

الصعوبــات األخــرى التــي يواجههــا مخيــم الدهيشــة –والمخيمــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة- أّن 

أحــد أســباب عــدم كفايــة الخدمــات المقدمــة لالجئيــن تتمثــل بوجــود نوعيــن مــن اإلحصــاء، وهــو اإلحصــاء 

الحكومــي وإحصــاء وكالــة األونــروا، مــا ال يعطــي معلومــات دقيقــة ومهمــة حــول عــدد الالجئيــن، توفــر 

العمــل، توفــر الســكن، الحاجــة للعــالج، وبالتالــي فــإن الخدمــات المقدمــة لالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة 
ال تغطــي كافــة احتياجــات الالجئيــن.67

المخيــم، تمحــورت اإلجابــات  آراء الالجئيــن حــول األولويــات واالحتياجــات االقتصاديــة فــي  وبخصــوص 

المفتوحــة فــي االســتمارة حــول هــذه القصايــا: العمــل علــى دعــم الالجئيــن فــي المخيــم فــي تفاصيــل 

الحيــاة اليوميــة والمعيشــية، وإيجــاد برامــج ومشــاريع اقتصاديــة تســاهم فــي رفــع المســتوى االقتصــادي 

الخدمــات  تقديــم  عــدم  عــن  كتعبيــر  المعيشــي”  “األمــن  إلــى  الحاجــة  اآلراء  أظهــرت  كمــا  لالجئيــن، 
67   نضال أبو عكر، مصدر سابق.
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إلــى  باإلضافــة  ثابــت،  بشــكل  للمخيــم  والمســاعدات 

ــر فــرص العمــل  ــات علــى ضــرورة توفي ــك ركــزت اإلجاب ذل

الخاصــة والنســاء،  الجامعــات وذوي االحتياجــات  لخريجــي 

والتقليــل مــن نســبة البطالــة فــي المخيــم.

4.2.3 االحتياجات االجتماعية

أمــا فيمــا يتعلــق باحتياجــات وأولويــات الالجئيــن االجتماعية، 

ركــزت أســئلة االســتمارة علــى دور المؤسســات العاملــة 

فــي مخيــم، مــن حيــث هــي تعبيــر وتجســيد لحيــاة الالجئين 

االجتماعيــة. حيــث أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 24 

بــــ »موافــق« علــى أن وجــود المؤسســات  أجابــوا  فــردًا 

فــي المخيــم ُيعبــر عــن تنــوع وتعــدد االحتياجــات االجتماعيــة 

داخــل المخيــم، بمــا شــكل نســبة بلغــت %77.4، مقابــل 

5 أفــراد أجابــوا بــــ »غيــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت 

تلــك  علــى  »محايــد«  بـــــ  اثنــان  فــردان  وأجــاب   ،16.1%

ــة ليشــكلو مــا نســبته %6.5، كمــا يوضــح الشــكل  المقول

رقــم )19(.

وفيمــا يتعلــق بتعــدد المؤسســات العاملــة داخــل المخيــم،  

بــــ  أجابــوا  فــردًا   19 أن  المبحوثــة  العينــة  نتائــج  أظهــرت 

»موافــق« علــى أن وجــود المؤسســات فــي المخيــم ُيعبــر 

عــن تنــوع وتعــدد االحتياجــات االجتماعيــة داخــل المخيــم، 

بمــا شــكل نســبة بلغــت %61.3، مقابــل 6 أفــراد أجابــوا بــــ 

ــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت %19.4، وأجــاب 6  »غي

أفــراد بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا نســبته 

%19.4، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )20(.

الشكل رقم )19(.

الشكل رقم )20(.

الشكل رقم )21(.
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وفيمــا يتعلــق بــدور المؤسســات العاملــة فــي المخيــم حيــال 

دورهــا الوطنــي، أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 26 فــردًا 

أجابــوا بــــ »موافــق« علــى أن للمؤسســات العاملــة فــي المخيــم 

دورًا اجتماعيــًا تجــاه عائــالت الشــهداء واألســرى والجرحــى، بمــا 

بــــ »غيــر  3 أفــراد أجابــوا  شــكل نســبة بلغــت %87.1، مقابــل 

موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت %9.7، وأجــاب فــردان اثنــان بـــــ 

ــة ليشــكلو مــا نســبته %3.2، كمــا  ــد« علــى تلــك المقول »محاي

يوضــح الشــكل رقــم )21(.

تجــاه  المخيــم  فــي  العاملــة  المؤسســات  دور  وعلــى صعيــد 

 26 أن  المبحوثــة  العينــة  نتائــج  أظهــرت  االجتماعــي،  التنشــئة 

فــردًا أجابــوا بــــ »موافــق« علــى أن دور المؤسســات العاملــة 

فــي المخيــم يقــوي التشــنئة االجتماعيــة لالجئيــن، بمــا شــكل 

نســبة بلغــت %87.1، مقابــل 3 أفــراد أجابــوا بــــ »غيــر موافــق« 

ليشــكلوا نســبة بلغــت %9.7، وأجــاب فــردان اثنــان بـــــ »محايــد« 

مــا نســبته %3.2، كمــا يوضــح  المقولــة ليشــكلو  تلــك  علــى 

الشــكل رقــم )22(.

ولــدى الســؤال حــول أهميــة وجــود هــذه المؤسســات بالنســبة 

لالجئيــن فــي مخيــم الدهيشــة، أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة 

أن 23 فــردًا أجابــوا بــــ »موافــق« علــى أن مــن أولويــات الالجئيــن 

المخيــم، بمــا شــكل نســبة  العاملــة فــي  دعــم المؤسســات 

بلغــت %74.2، مقابــل 4 أفــراد أجابــوا بــــ »غيــر موافق« ليشــكلوا 

نســبة بلغــت %12.9، وأجــاب 4 أفــراد بـــــ »محايــد« علــى تلــك 

المقولــة ليشــكلو مــا نســبته %12.9، كمــا يوضــح الشــكل رقــم 

.)23(

الشكل رقم )22(.

الشكل رقم )23(.

الشكل رقم )21(.
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احتياجــات  تحقيــق  مــن  المؤسســات  تلــك  موقــع  وحــول 

الالجئيــن االجتماعيــة،  أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 20 

فــردًا أجابــوا بــــ »موافــق« علــى أن الالجئيــن قادريــن علــى 

المؤسســات  خــالل  مــن  االجتماعيــة  احتياجاتهــم  تحقيــق 

 ،64.5% بلغــت  نســبة  شــكل  بمــا  المخيــم،  فــي  الفاعلــة 

مقابــل 4 أفــراد أجابــوا بــــ »غيــر موافق« ليشــكلوا نســبة بلغت 

المقولــة  تلــك  علــى  بـــــ »محايــد«  أفــراد   7 وأجــاب   ،12.9%

ليشــكلو مــا نســبته %22.6، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )24(.

بــــ  25 فــردًا أجابــوا  كمــا أظهــرت نتائــج العينــة المبحوثــة أن 

»موافــق« علــى أن طريقــة اختيــار المؤسســات فــي المخيــم 

يجــب أّن تكــون باالنتخــاب الُحــر باعتبــاره حقــًا لــكل الالجئيــن 

فــي المخيــم، بمــا شــكل نســبة بلغــت %80.6، مقابــل فرديــن 

اثنيــن أجابــوا بــــ »غيــر موافــق« ليشــكلوا نســبة بلغــت 6.5%، 

وأجــاب 4 أفــراد بـــــ »محايــد« علــى تلــك المقولــة ليشــكلو مــا 

نســبته %12.9، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )25(.
                            

الشكل رقم )25(.

الشكل رقم )24(.

أمــا عــن الواقــع االجتماعــي فــي المخيــم، وحســب عضــو الهيئــة اإلداريــة فــي مركــز بديــل، فــإن الواقــع 

تأثيــر سياســات الســلطة  إلــى  تّمــت اإلشــارة  الواقــع والسياســي، حــث  االجتماعــي ال ينفصــل عــن 

بــل علــى المجتمــع  الواقــع االجتماعــي –ليــس فقــط فــي المخيــم  النيوليبراليــة علــى  الفلســطينية 

الفلســطيني ككل- علــى تبــدل األولويــات، حيــث تــؤدي تلــك السياســات وآلياتهــا ومؤسســاتها إلــى 

تغيــر األولويــات، مثــل الســعي للحصــول علــى امتيــازات سياســية أو اقتصاديــة علــى حســاب الهــّم 

الوطنــي – التحــرري.68 وذلــك بحكــم االنهيــار القيمــي واألخالقــي بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو الــذي 

ــة التضحيــة والنضــال، والــذي  يســتهدف الالجــئ الفلســطيني المناضــل الــذي كان جــزء مهــم فــي عملي
يتعــرض لمحاولــة الحــث علــى الســعي نحــو البحــث عــن الحــل الفــردي وتعزيــز نزعــة االســنهالك.69

68   ناجي عودة، مصدر سابق.

69   نضال أبو عكر، مصدر سابق.
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ومــرّد أهميــة التطــرق للواقــع االجتماعــي فــي مخيــم الدهيشــة مــن حيــث االجتياجــات واألولويــات يعــود 

إلــى أّن المخيــم وبحكــم مشــاركته النضاليــة هــو أيضــًا مســتهدف مــن االحتالل الذي يحاول تفكيك النســيج 

االجتماعــي فــي المخيــم بوســائل مختلفــة، مثــل محاولــة إيجــاد عصابــات علــى أطــراف المخيــم مــن أجــل 

ايجــاد بــؤر صــراع تلهــي النــاس عــن التوجــه الرئيــس، باإلضافــة إلــى أّن االحتــالل عمــد خــالل ســنوات خلــت 

إلــى سياســة إحــداث اإلعاقــة الدائمــة لالجئيــن مــن خــالل اســتهداف قناصــة االحتــالل الالجئيــن وإصابتهــم 

بالرصــاص الحــّي فــي منطقــة الركبــة مــن الجســم، وهــي إصابــة يصعــب عالجهــا وتســبب إعاقــة دائمــة، مــا 
مــن شــأنه جعــل الحيــاة اليوميــة فــي غايــة الصعوبــة بالنســبة لالجئيــن.70

أمــا عــن واقــع المؤسســات فــي المخيــم، ذكــر مصــدر –فضــل عــدم ذكــر اســمه- أّن تعــدد المؤسســات 

ال يكــون دائمــًا لــه آثــار إيجابيــة، حيــث إنــه فــي كثيــر مــن األحيــان تدخــل بعــض المؤسســات فــي منافســة 

تلهيهــا عــن الهــّم األساســي وهــو تلبيــة احتياجــات الالجئيــن، وحــول الشــق الثانــي مــن موضــع البحــث، 

أي أولويــات الالجئيــن ذكــر نفــس المصــدر؛ أّن هنــاك مؤسســات خاضعــة لشــروط الممــول، مــا يعنــي أّن 

دور الالجــئ فــي تحديــد أولوياتــه هــو دور غائــب أو مغيــب، وهــذا مــا يجــب أّن تقــوم مؤسســات الســلطة 

الفلســطينية –بحكــم قدرتهــا الماليــة والتنظيميــة- علــى مواجهتــه، مــن خــالل دعــم المؤسســات للحيلولة 
دون خضوعهــا لشــروط الممــول.71

وفيمــا يتعلــق بــآراء الالجئيــن حــول األولويــات واالحتياجــات االجتماعيــة فــي المخيــم، تمحــورت اآلراء 

المكتوبــة فــي القســم المفتــوح مــن األســئلة حــول ضــرورة وجــود مؤسســات ومراكــز ترعــى كبــار الســن 

وتهتــم بهــم، االهتمــام بالنســاء واألطفــال. وعلــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات تعنــى فعــاًل بتلــك 

القضايــات، عللــت إحــدى اإلجابــات اإلجابــة الســابقة، حيــث وردت إجابــة مفادهــا أّن الالجئيــن بحاجــة لتوحيــد 

ــات علــى ضــرورة  طاقــات المؤسســات وعــدم وجــود تكــرار شــكلي لهــا. وفــي محــور آخــر تركــزت اإلجاب

إيجــاد برامــج لتعزيــز العالقــات االجتماعيــة بيــن المحيــط والمخيــم. وكذلــك كان تعزيــز حــق العــودة مــن 

ــات  أحــد المحــاور التــي تناولهــا الالجئــون فــي القســم المفتــوح مــن أســئلة االســتمارة، بصــدد األولوي

االجتماعيــة. كمــا تركــزت اإلجابــات أيضــًا حــول دعــم طــالب التعليــم العالــي، وعلــل أحــد الناشــطين ذلــك 
ــة ال تغطــي شــيئًا منهــا.72 ــأن تكاليــف التعليــم العالــي مرتفعــة والوكال ب

70   خالد الصيفي، مصدر سابق.

71   لؤي، أحد المتطوعين في مؤسسة »كرامة« العاملة في المخيم، مدينة بيت لحم، مقر مؤسسة كرامة – مخيم الدهيشة، )19/5/2020(.

72   المصدر السابق
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يجــدر بالذكــر بعــد اســتعراض نتائــج تحليــل االســتبيان المــوزع علــى عينــة مــن 

الالجئيــن، أّن اللجنــة الشــعبية لخدمــات مخيــم الدهيشــة تعمــل علــى إنشــاء 

إطــار/ كيــان مؤسســي تحــت عنــوان »المجلــس الشــعبي العــام للســلم 

المجتمعــي«، ويعــرف المجلــس نفســه بأنــه »هيئــة استشــارية تطوعية ذات 

صفــة اعتباريــة أخالقيــة، ويتكــون مــن مجموعــة مــن الشــخصيات الفاعلــة فــي 

المخيــم«، وتتمثــل رؤيــة المجلــس باإليمــان بالشــراكة والتعدديــة والتنــوع 

ــات  ــد أولوي والتكامــل. ويســتأثر المجلــس بمهــام مختلفــة مــن شــأنها تحدي

الالجئيــن وفقــًا لالحتياجــات والتحديــات التــي يواجههــا المخيــم، وبهــذا الصدد 

ينبــذ المجلــس النزعــات العشــائرية والجهويــة والفئويــة، كمــا يســعى لتعزيــز 
صمــود الالجئيــن والثقافــة الوطنيــة والتمســك بحــق العــودة.73

73   أنظر: الملحق رقم )2(.
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االستنتاجات:5

يتضــح أّن مســألة تحديــد أولويــات واحتياجــات الالجئيــن ترتبــط بموضــوع التمثيــل السياســي 	 

لالجئيــن، ولّمــا كان هــذا التمثيــل شــبه معــدوم ويأخــذ طابعــًا شــكليًا؛ يعانــي الالجئــون مــن 

اســتمرار ســوء الظــروف المعيشــية.

بصــدد مســألة الحمايــة، ال يوجــد تعريــف واضــح وصريــح مــن شــأنه حمايــة الالجئين بشــكل فعلي، 	 

حيــث إّن موضــوع الحمايــة يأخــذ طابعــًا مرنــًا يتيــح لــكل طــرف ذي صلــة بوضــع رؤيتــه الخاصــة 

لمفهــوم وآليــات الحمايــة.

يحــاول الالجئــون الضغــط مــن أجــل تحقيــق أولوياتهــم؛ إال أنهــم يواجهــون تحديــات صعبــة تحــول 	 

ــة االنقســام السياســي  دون ذلــك، ومنهــا االحتــالل وممارســاته االســتعمارية والقمعيــة، حال

الفلســطيني – الفلســطيني، األزمــة الماليــة لوكالــة األونــروا.

ــة أتاحــت لالجئيــن أن يخطــوا 	  ــة السياســية والثقافي ــة مــن التعددي يشــهد مخيــم الدهيشــة حال

ــم، ويعمــل  ــن فــي المخي ــل الالجئي خطــوًة مهمــة نحــو تأســيس مجلــس شــعبي يضمــن تمثي

علــى مســاعدتهم لتحقيــق أولوياتهــم، وإن كان مشــروعًا قيــد العمــل لتحقيقــه؛ إال أنــه يعتبــر 

ــد أولوياتهــم. خطــوة متقدمــة فــي ســياق ســعي الالجئيــن لتحدي

يتضــح أّن االحتياجــات واألولويــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية ال تنفصــل عــن بعضهــا 	 

الظــروف  تحــدد  حيــث  اآلخريــن،  العامَليــن  علــى  السياســي  للعامــل  أســبقية  مــع  البعــض، 

ــر علــى النشــاط  ــر علــى كافــة المجــاالت، فهــي تؤث ــم علــى حــق تؤث ــة المخي السياســية ودالل

االجتماعــي وعلــى الظــروف االقتصاديــة تحــت عناويــن مختلفــة.

تشــكل المؤسســات العاملــة فــي المخيــم حيــزًا مهمــًا فــي حيــاة الالجئيــن بموجــب مــا تقــوم بــه 	 

مــن أنشــطة وفعاليــات اجتماعيــة ووطنيــة؛ إال أن المخيــم يعانــي مــن وجــود تكــرار/ استنســاخ 

لبعــض المؤسســات مــا يبــدد الطاقــات، ويشــتت الجهــود الســاعية لتعزيــز صمــود الالجئيــن، ال 

ســّيما فــي حــاالت الدعــم المشــروط. 
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خاتمة:6

بــدأ تراجــع االهتمــام بأولويــات واحتياجــات الالجئيــن الفلســطينيين بشــكل عــام منــذ بــدء منظمــة التحريــر 

ــه تأســيس  ــذي تمخــض عن ــح المشــروع الدوالنــي، ال الفلســطينية بالتخلــي عــن المشــروع التحــرري لصال

ســلطة الحكــم الذاتــي علــى أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبموجــب ســيادة منقوصــة نّصــت عليهــا 

اتفاقيــة أوســلو أو إعــالن المبــادئ، ومــا ترتــب عليهــا مــن تفاهمــات الحقــة أدت لتقســيم جغرافــي أعقبــه 

انقســام سياســي واجتماعــي. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالمخيمــات فــي الضفــة الغربيــة علــى وجــه التحديــد؛ فإنهــا تعانــي مــن االســتهداف 

ــه  المباشــر والســاعي إلــى تصفيــة قضيــة الالجئيــن وحــق العــودة، بموجــب اعتــداءات االحتــالل وانتهاكات

المســتمرة واليوميــة بحــق المخيمــات والالجئيــن، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، يعانــي الالجئــون مــن 

غيــاب تمثيــل سياســي يعبــر عــن احتياجاتهــم ويعمــل علــى تحديــد أولوياتهــم، وفاقــم مــن هــذا الوضــع 

ــة وقطــاع غــزة. ــن الضفــة الغربي ــة االنقســام السياســي والجغرافــي بي حال

وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تتوقــف محــاوالت الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة إليجــاد صفــة أو صيغــة تمثيليــة 

ــد أولوياتهــم، ومــن تلــك المحــاوالت مــا يتمثــل  تســاهم فــي تحقيــق مطالبهــم، والمشــاركة فــي تحدي

بالمؤسســات التــي أنشــأها الالجئــون والتــي تتنــوع أنشــطتها بيــن خدميــة ورياضيــة وثقافيــة، وصــواًل 

إلــى تجربــة “المجلــس الشــعبي للســلم األهلــي” التــي بــادر فيهــا مخيــم الدهيشــة. إال أّن الظــروف 

المحليــة ممثلــة باالنقســام السياســي والظــروف الدوليــة ممثلــة بتوجــه الواليــات المتحــدة نحــو دعــم 

الكيــان الصهيونــي لتصفيــة حــق العــودة؛ تحــول دون تحقيــق كافــة المطالــب، وتحــول أيضــًا دون إشــراك 

الالجــئ فــي تحديــد أولوياتــه.
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 ملحق رقم )1(

استمارة البحث
احتياجات وأوليات الالجئين في مخيم الدهيشة - بيت لحم

تأتــي هــذه االســتمارة ألغــراض بحثيــة تتعلــق باحتياجــات الالجئيــن وأولوياتهــم وظروفهم المعيشــية في مخيم الدهيشــة، 
وذلــك مــن خــالل اســتطالع رأي الالجئيــن فــي المخيــم حول احتياجاتهــم السياســية واالجتماعية واالقتصادية.

الجنس:
ذكر

أنثى

القسم األول: االحتياجات واألولويات السياسية

يتنــاول هــذا القســم احتياجــات وأولويــات الالجئيــن السياســية فــي مخيم الدهيشــة:

يتعــارض غيــاب التمثيــل السياســي لالجئيــن مــع تحقيق أولوياتهم السياســية وعلى رأســها حق العودة.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن طريقــة اختيــار المؤسســات فــي المخيــم يجــب أّن تكــون باالنتخــاب الُحر وحق لــكل الالجئين في المخيم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

إّن عــدم مشــاركة الالجئيــن فــي صنــع القــرارات السياســية يتعارض مع أولوياتهم واحتياجاتهم السياســية.
موافق

غيــر موافق
يد محا

تدخــل مســألة حمايــة المخيــم ضمــن احتياجــات وأولويــات الالجئيــن السياســية.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن القــرارات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة الالجئيــن تتفــق مــع أولويــات الالجئيــن السياســية.
موافق

غيــر موافق
يد محا
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يترتــب علــى الســلطة الفلســطينية المســاهمة بإجــراءات مــن شــأنها حمايــة تمثيــل الالجئيــن والمخيــم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

يترتــب علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية المســاهمة بإجــراءات مــن شــأنها حمايــة تمثيــل الالجئيــن والمخيــم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن تحســين الظــروف المعيشــية فــي المخيــم ال يتعــارض مــع حــق العــودة كحــق سياســي وتاريخــي لالجئيــن.
موافق

غيــر موافق
يد محا

برأيــك مــا هــي احتياجــات الالجئيــن السياســية فــي المخيم:

برأيــك مــا هــي أولويــات الالجئيــن السياســية فــي المخيم:

القسم الثاني: االحتياجات واألولويات االقتصادية

يتنــاول هــذا القســم احتياجــات وأولويــات الالجئيــن االقتصاديــة فــي مخيم الدهيشــة:

أعتقــد أّن خدمــات وكالــة األونــروا تلبــي احتياجــات الالجئيــن االقتصاديــة فــي المخيــم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

تراعــي الخدمــات التــي تقدمهــا وكالــة األونــروا أولويــات الالجئيــن المعيشــية واالقتصاديــة فــي المخيم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن الدعــم والمســاعدات مــن المؤسســات الرســمية الفلســطينية )الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية( تراعــي أولويــات الالجئيــن.

موافق
غيــر موافق

يد محا
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أعتقــد أن لالجئيــن فــي المخيــم دورًا فــي تحديــد أولوياتهــم مــن االحتياجــات.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أنــه يجــب أّن يكــون هنــاك دور لالجئيــن فــي تحديــد احتياجاتهــم وأولوياتهــم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن غيــاب مشــاركة الالجــئ فــي تحديــد أولوياتــه مــن االحتياجــات يضاعــف من ســوء األوضــاع االقتصادية.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أنــا علــى علــم بالكيفيــة التــي يتــم بهــا اتخــاذ القــرارات فــي وكالــة األونــروا فيمــا يتعلــق بخدماتهــا المقدمــة لالجئين.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أن تحســين الظــروف المعيشــية فــي المخيــم يعــزز مــن صمــود الالجئيــن.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أنــا علــى علــم بالكيفيــة التــي يتــم بهــا اتخــاذ القــرار فــي المؤسســات المختلفــة التــي تقــوم بتقديم المســاعدات 
للمخيــم.

موافق
غيــر موافق

يد محا

برأيــك مــا هــي االحتياجــات االقتصاديــة فــي المخيم.

برأيــك مــا هــي األولويــات االقتصاديــة لالجئين فــي المخيم.
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القسم الثالث: االحتياجات واألولويات االجتماعية

يتنــاول هــذا القســم احتياجــات وأولويــات الالجئيــن االجتماعيــة فــي مخيم الدهيشــة:

اعتقــد أّن وجــود المؤسســات فــي المخيــم ُيعبــر عــن تنــوع وتعــدد االحتياجــات االجتماعيــة داخــل المخيم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

تلبــي المؤسســات الموجــودة فــي المخيــم الحاجــات االجتماعيــة لالجئيــن.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أن للمؤسســات العاملــة فــي المخيــم دورًا اجتماعيــًا تجــاه عائــالت الشــهداء واألســرى والجرحــى.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن دور المؤسســات العاملــة فــي المخيــم يقــوي التشــنئة االجتماعيــة لالجئيــن.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن مــن أولويــات الالجئيــن دعــم المؤسســات العاملــة فــي المخيم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن الالجئيــن قادريــن علــى تحقيــق احتياجاتهــم االجتماعيــة مــن خــالل المؤسســات الفاعلــة فــي المخيــم.
موافق

غيــر موافق
يد محا

أعتقــد أّن طريقــة اختيــار المؤسســات فــي المخيــم يجــب أّن تكــون باالنتخــاب الُحــر باعتبــاره حقــًا لــكل الالجئيــن فــي 
المخيم.
موافق

غيــر موافق
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يد محا

برأيــك مــا هــي احتياجــات الالجئيــن االجتماعيــة فــي المخيم

برأيــك مــا هــي أولويــات الالجئيــن االجتماعيــة فــي المخيم
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ملحق رقم )2(  
مسودة مشروع »المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي«

مسودة مشروع الئحة داخلية

المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي / مخيم الدهيشة
وحدة.. تنمية.. ديمقراطية.. صمود

ــات  ــم ومواجهــة كافــة التحدي ــة للنهــوض بواقــع المخي ــي والحــس بالمســؤولية المجتمعي انطالقــًا مــن الحــرص الوطنــي العال

التــي تمــس تاريخــه ومســتقبله ومكانتــه ودوره، وتعميقــًا وترســيخًا للعمــل الجماعــي الوحــدوي وتعزيــزًا للديمقراطيــة الداخليــة، 

ولتكريــس اآلمــان النفســي تعميقــًا للهويــة الوطنيــة الديمقراطيــة لمجتمعنــا فــي مواجهــة الهويــات الفرعيــة والجزئيــة والنزعات 

والميــول الجهويــة والذاتيــة، وتحديــات االختــزال والتقزيــم.

ومــن أجــل تعزيــز االنتمــاء للوطــن والمجتمــع وتمســكًا فــي الحقــوق الوطنيــة الثابتــة، وصونــًا لــكل التضحيــات الجســيمة التــي 

قدمهــا هــذا المخيــم العظيــم، فقــد ارتــأت اللجنــة الشــعبية للخدمــات وبالتشــاور مــع كافــة القــوى والمؤسســات والشــخصيات 

ــة بالمســتقبل،  ــة المتفائل ــق عــن اإلرادة الجماعي ــة، أن تشــكل مجلــس شــعبي عــام للســلم المجتمعــي، ينبث ــة الفاعل الوطني

ــة  ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــه علىكافــة الصعــد السياســية واالجتماعي ــه ومكانت ويأخــذ علــى عاتقــه مــا يعــزز دور المخيــم ووحدت

والخدماتيــة، وأن يتصــدى لــكل المظاهــر الســلبية ومحــاوالت العبــث والمــس بمكانــة المخيــم الوطنيــة واالجتماعيــة واالعتباريــة.

ويأتــي تشــكيل هــذا المجلــس فــي ظــل مــا يعصــف بنــا مــن متغيــرات مختلفــة ولمواجهــة المــأزق الراهــن العميــق، وحالــة 

التــآكل والتفتيــت واســتمراره فــي بعــض جوانــب الحيــاة الداخليــة، متمثــاًل فــي ارتفــاع وتيــرة العنــف المجتمعــي والتــردي 

والتراجــع القيمــي واألخالقــي، وتعاظــم التهديــدات علــى مختلــف الصعــد الوطنيــة والمجتمعيــة، ممــا يســتدعي نقــدًا لهــذه 

ــاء عليهــا للتأكيــد وإعــادة  ــات ومواجهتهــا، واالنتقــال مــن التوصيــف إلــى التشــخيص الموضوعــي للبــدء بالمعالجــة والبن التحدي

االعتبــار للشــخصية األصيلــة للمخيــم، فــي ظــل انســداد األفــق وفقــدان الثقــة وحالــة اإلحبــاط العميقــة، ممــا يســتوجب العــودة 

التحرريــة والديمقراطيــة المجتمعيــة لتجديــد  البديهيــات والمنطلقــات األساســية لمســيرة شــعبنا الوطنيــة النضاليــة  إلــى 

األمــل واالنطــالق بخطــى ثابتــة إلــى األمــام، فالمخاطــر الراهنــة باتــت مخاطــر وجوديــة تتمثــل بالمخاطــر الخارجيــة والتهديــدات 

الداخليــة ) انقســام، نزعــات بلديــة، ميــول فرديــة واســتهالكية، الــخ.. ( تؤثــر علــى المناعــة الوطنيــة والمجتمعيــة، ممــا يســتوجب 

الدقــة الكبيــرة فــي قــراءة الواقــع وفــق المنهــج العلمــي لتحديــد األولويــات وترتيبهــا فــي إطــار التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم 

العلمــي، انطالقــًا مــن ادراكنــا لنقــاط القــوة والضعــف إلزاحــة مــا هــو ســلبي وتركيــم اإليجــاب بفعــل وعقــل جماعــي وحــوار 

بنــاء، واالنطــالق بحيويةومرونــة وفاعليــة مســتمرة نحــو المســتقبل لتجديــد وتعميــق الوحــدة الوطنيــة الديمقراطيــة المجتمعيــة 

كأهــم رافعــة لصمــود شــعبنا ونضالــه الوطنــي الديمقراطــي وفــق رؤيــة ومنهــج علمــي تحــدد برامــج عملنــا المســتقبلية. 

ــا الداخلييــن والخارجييــن تحقيــق أهدافهــم. ــا إن لــم  نحقــق الهــدف لــن يســتطيع أعداؤن فبصمودن
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تعريف المجلس: 

يعتبــر المجلــس هيئــة استشــارية تطوعيــة ذات صفــة اعتبارية،ويتكــون مــن مجموعــة مــن الشــخصيات الفاعلــة ذات االنتمــاء 

ــة، وذات كفــاءة واســتعداد  ــة تؤمــن بالشــراكة والتعددي ــة وديمقراطي الوطنــي المؤسســاتي، إضافــة إلــى شــخصيات اعتباري

للعمــل، ولهــا تأثيــر وحضــور اجتماعــي وسياســي وأكاديمــي ومهنــي. كمــا وال يعتبــر المجلــس بديــاًل عــن أيــة مؤسســة مــن 

المؤسســات فــي المخيــم، وليــس مجلســًا عشــائريًا أو جهويــًا أو فئويــًا، ومهمتــه األساســية هــي التخطيــط وتقديــم المشــورة 

لتحديــد األولويــات وفقــًا لالحتياجــات والتحديــات التــي يعيشــها المخيــم، كمــا ويقــوم المجلــس بوضــع اســتراتيجية تنمويــة 

تراعــي االحتياجــات المســتقبلية للمخيــم وحمايــة مقدراتــه علــى كل الصعــد بمــا يضمــن العدالــة االجتماعيــة والتكامــل وتقديــم 

الخدمــات وتصليــب إرادة الالجــئ والتركيــز علــى الثقافــة الوطنيــة والتمســك بحــق العــودة.

ويأتي تشكيل هذا المجلس لتحقيق األهداف والمهمات التالية:

التأكيــد علــى أن القــوى الوطنيــة هــي المرجعيــة العليــا للمخيــم وهــي العنــوان المعبــر عــن مصلحتــه والجهــة األمينــة 	 

لتطلعاتــه وآمالــه.

التأكيد على أن للمخيم شخصيته الوطنية النضالية االعتبارية، وترسيخها عبر برامج عمل مستمرة ومتواصلة.	 

التأكيــد علــى  الوحــدة الوطنيــة الديمقراطيــة المجتمعيــة والتمســك بحــق العــودة، والتأكيــد علــى الثقافــة الوطنيــة الجامعــة 	 

وتعزيــز إرادة المقاومــة والصمــود، ونســج الروابــط مــع اصدقاءنــا فــي العالــم والمطالبــة بالحمايــة الدوليــة المؤقتــة لشــعبنا 

حتــى نيــل حقوقنــا الثابتــة.

ــه والحفــاظ 	  ــر المخيــم وحمايت ــة والمجتمعيــة وصياغــة مــا يلــزم بمــا يحقــق تطوي العمــل علــى تفعيــل التفاهمــات الوطني

علــى وحدتــه.

وضــع التصــورات الالزمــة لتنميــة المخيــم والحفــاظ علــى المقــدرات، وتقديــر االحتياجــات المســتقبلية بمــا ال يمــس الوضــع 	 

القانونــي والوطنــي واالعتبــاري والمعنــوي للمخيــم باعتبــاره الشــاهد المتبقــي علــى  النكبــة.

التركيــز فــي العمــل مــع األجيــال الجديــدة وتوعيتهــا للقيــام بدورهــا الوطنــي واالجتماعــي وتعزيــز اإلبــداع والمبــادرة لــدى 	 

مختلــف األجيــال، والتركيــز علــى اإلعــالم والثقافــة والروايــة والتــراث الوطنــي والديمقراطــي فكــرًا وممارســة.

الفســاد واإلفســاد، 	  اشــكال  المزيــف ومحاربــة كل  والوعــي  والقيمالدخيلــة  الهابطــة  والســلوكيات  للثقافــة  التصــدي 

والتصــدي لثقافــة التخويــن والتكفيــر وكل الروابــط الجهويــة والشــللية الضــارة، وكل أشــكال التمييــز والتعصــب والكراهيــة 

فــي المخيــم.

التصــدي لــكل محــاوالت تبهيــت صــورة المخيــم والمــس بمكانتــه التاريخيــة، والتصــدي لمثيــري الفتــن فــي داخلــه الذيــن 	 

تخلخلــت قناعاتهــم فــي عدالــة القضيــة وتســلل الشــك إلــى نفوســهم مــن أصحــاب النقــد الفوقي والــذكاء الغــر واألنانيون 

المحبطــون.

التأكيــد علــى مكافحــة ظاهــرة المخــدرات ومواجهــة كل مــا يســيء لــآداب العامــة، والتأكيــد أن المخيــم ليــس جزيــرة أمنيــة 	 

يلجــأ إليهــا كل مالحــق مــن قبــل القانــون.
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الحــرص علــى إشــراك كافــة القطاعــات فــي المخيــم بتحمــل مســؤولياتهم فــي نهــوض المخيــم ووحدتــه ومواجهــة كل 	 

ــة الوطنيــة. ــاء المواطــن المنتمــي وتعميــق الهوي المظاهــر الضــارة، والتركيــز علــى الثقافــة والتربيــة لبن

إعــادة االعتبــار لقيــم المحبــة والتعــاون والوفــاء والصــدق واالحتــرام والتواضــع والتضامــن فــي مواجهــة قيــم الزعرنــة 	 

والمختــرة وااللتــواء والكــذب واالدعــاء واألنانيــة والالمبــاالة والعبثيــة، ممــا يقتضــي معالجــة كل المســلكيات الدخيلــة 

وتعزيــز مــا هــو إيجابــي وأصيــل لحمايــة المجتمــع وتطــوره.

ــه، والتأكيــد علــى الثوابــت الوطنيــة، ومــد جســور التواصــل 	  مكافحــة كل اشــكال التطبيــع مــع االحتــالل ومقاطعــة منتجات

مــع الشــعوب العربيــة وحــركات المناصــرة والدعــم علــى المســتوى الدولــي وتوثيــق مــع شــعبنا فــي كافــة أماكــن تواجــده.

المســاهمة الفاعلــة فــي األنشــطة والفعاليــات الثقافيــة والفنيــة والسياســية المعبــرة عــن التمســك بالحقــوق الوطنيــة 	 

والمجتمعيــة الديمقراطيــة.

التأكيــد علــى أهميــة نظــم وتفعيــل دور المــرأة واالرتقــاء بــه، ممــا يعــزز حضورهــا المجتمعــي الفاعــل والمؤثــر، وإشــراكها 	 

فــي مختلــف القضايــا والمواقــع.

التأكيــد علــى أهميــة تفعيــل دور الشــباب، واالرتقــاء بهوتطويــر مهاراتهــم فــي المخيــم باعتبارهــم الشــريحة األكثــر عطــاًء، 	 

والعمــل علــى رفــع وعييهــم وتحفيزهــم وتأطيرهم،لتمكينهــم مــن القيــام بدورهــم الطليعــي، علــى كافــة الصعــد.

ــة 	  ــة والثقافي ــة والفني ــة الالزمــة، وحثهــم وتوجيههــم نحــو األنشــطة الهادفةالرياضي ــالء المؤسســات الشــبابية األهمي إي

ــة  ــكام للعقــل والحــوار والنقــد، وإظهــار مخاطــر وأهمي ــرأي اآلخــر، واالحت ــرأي وال ــة عمومــًا، وتعميــق ثقافــة ال والمجتمعي

ــة مــا بيــن الشــباب فــي المجتمــع. اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي والشــبكة العنكبوتي

يولي المجلس أهمية خاصة لذوي الشهداء والجرحى واألسرى، بمنحهم المكانة التي يستحقونها في المجتمع.	 

يولي المجلس أهمية خاصة لذوي االحتياجات الخاصة والمسنين واألطفال في المخيم.	 

الحرص واالهتمام بعملية التعليم وزيادة المعرفة والتصدي لسياسة التجهيل والضياع ومواجهة المضللين والموجهين، 	 

والتصــدي لــكل مظاهــر االنحــراف القيمــي والوطنــي واألخالقــي، وتعزيز العمــل الجماهيــري والتطوعي،ويولي المجلس 

اهتمًامــًا خاصــًا بطلبــة المخيــم عمومــًا وبمدارس المخيم والهيئات التدريســية فيه.

توحيــد الرؤيــة وتنظيمهــا لخلــق حالــة تكامليــة تحفــظ التنــوع والتكامــل مــا بيــن مختلــف المؤسســات والفعاليــات بمــا يحقــق 	 

المصلحــة العامــة للمخيــم.

تقديــم التصــورات بنــاًء علــى حركــة الواقــــع والظــروف لعالقــة المخيــــم ) الالجئيــن( مــع وكالــة الغــوث الدوليــة والســلطة 	 

الوطنيــة الفلســطينية و) م. ت. ف (.

العمــل علــى رفــع مســتوىالوعي السياســي والمجتمعــي لمختلــف القطاعــات الشــعبية، واســتغالل المكونــات الثقافيــة 	 

لالرتقــاء بالوعــي المجتمعــي، ولتعريــف النــاس بحقوقهــا وواجباتهــا لتســتعيد مكانتهــا ودورهــا الوطنــي والديمقراطــي، 

انطالقــًا مــن أن األصالــة ال تعنــي االنغــالق والحداثــة ال تعنــي التغريــب، والفكــر يوجــه الممارســة والممارســة تغنــي الفكــر.

اعتمــاد المنهــج العلمــي فــي تحديــد مشــكالت المخيــم  وتشــكيل مــا يلــزم مــن لجــان للعمــل علــى حلهــا والتواصــل مــع 	 

جهــات االختصــاص لتحقيــق ذلــك.
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المبادرة والدور الفعال للحفاظ على وحدة المخيم وتطلعات الالجئين السياسية والثقافية واالجتماعية.	 

حريــة 	   ( االجتماعيــة  الحريــة والكرامــة والعدالــة  علــى  والتأكيــد  المواطــن،  الطمأنينــة وحمايــة  توفيــر االســتقرار وخلــق 

المعتقــد، حريــة الــرأي، حريــة التعبيــر ( وتكافــؤ الفــرص واحتــرام الكفــاءة والخبــرة، والتصــدي للبطالــة والفقــر والمحســوبية 

والواســطة، والحفــاظ علــى األمــالك العامــة وعــدم االعتــداء عليهــا، وصيانــة األعــراض واحتــرام الخصوصيــات، والمســاهمة 

فــي حــل المشــكالت التــي تظهــر فــي المخيــم.

آلية عمل المجلس:

ــة اشــهر أو أن يجتمــع عنــد الضــرورة بطلــب مــن اللجنــة الشــعبية للخدمــات، أو بطلــب مــن . 1 يجتمــع المجلــس مــرة كل ثالث

ــة أعضــاء المجلــس النســبية. ســكرتاريا المجلــس، أو أغلبي

يعقــد المجلــس فــي حــال اســتكمال النصــاب القانونــي بعــد الدعــوة لالجتمــاع األول، وبمــن حضــر بعــد الدعــوة لالجتمــاع . 2

الثانــي، الــذي يجــري بعــد أســبوع.

تشــكل ســكرتاريا للمجلــس تديــر االجتماعــات، وتكلــف بصياغــة التوصيــات والمراســالت ومتابعتهــا، وتجتمــع كل اســبوعان . 3

للمتابعــة، وتســتقبل االقتراحــات وإقرارهــا للبحــث والنقــاش لتوزيعهــا علــى األعضــاء قبــل انعقــاد المجلــس بأســبوع.

تتشــكل الســكرتاريا مــن )9( اعضــاء مــن المجلســويراعى فــي ذلــك أن يكونــوا ثالثــة أعضــاء مــن اللجنــة الشــعبية، وأربعــة . 4

أعضــاء مــن القــوى الوطنيــة فــي المخيــم، وعضــوان مــن الكفــاءات مــن المخيــم، بالتوافــق بيــن اللجنــة الشــعبية والقــوى 

الوطنيــة ويصــادق عليهــم أعضــاء المجلــس.

يكون المقر العام للمجلس وسكرتاريا المجلس هو مقر اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم.. 5

يكون رئيس اللجنة الشعبية أو نائبه هو مسؤول السكرتاريا للمجلس، أو من يتم التوافق عليه من خالل السكرتاريا.. 6

يتم اعتماد النثريات أو أية مصاريف مستحقة للمجلس من خالل اللجنة الشعبية للخدمات.. 7

المجلس هو هيئة وسيطة موسعة بين لجنة الخدمات والهيئة العامة للجنة الشعبية للخدمات.. 8

تحظــى توصيــات المجلــس بالغطــاء األدبــي والصفــة األخالقيــة، وتمنــح االهتمــام الــالزم بأخذهــا علــى محمــل الجــد مــن . 9

قبــل مختلــف الجهــات والمؤسســات واألفــراد.

تعتمد التوصيات بعد حصولها على األغلبية النسبية أو التوافق العام عليها.. 10

يحق للمجلس تشكيل لجان للقيام بمهمات محددة، ويحق لهم االنخراط في اللجان المختلفة للجنة الخدمات.. 11

ينتهــي عمــل المجلــس وصالحياتــه بانتهــاء دورة اللجنــة الشــعبية للخدمــات، وال يحــل إال بقرار من اللجنة الشــعبية وبالتوافق  . 12

مــع القــوى الوطنية وبالتشــاور مــع أعضاءه.

ســكرتاريا المجلــس تقــوم بالدعــوة النعقــاد االجتمــاع مرفقــًا معهــا جــدول األعمــال المحــدد، وتتابــع توصيــات المجلــس . 13

وتنفيذهــا وإجــراءات األرشــفة والتوثيــق الالزمــة.
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االجتماعات الطارئة والعاجلة تكون ملزمة بجدول أعمال الجلسة التي تمت الدعوة لها فقط.. 14

يتشكل المجلس من:

أعضاء من الهيئة العامة في اللجنة الشعبية للخدمات، وشخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة واالستعداد للعمل.. 1

شخصيات فاعلة في مؤسسات مختلفة أو صاحبة أدوار مؤثرة وفاعلة، وكفاءات أكاديمية ومجتمعية ومهنية.. 2

يراعــى فــي التشــكيل أن تمثــل كافــة القطاعــات المجتمعيــة والقــوى السياســية والمؤسســات والشــخصيات االعتباريــة . 3

ورجــال اصــالح مســتعدين للعمــل العــام.

أعضاء اللجنة الشعبية للخدمات هم أعضاء طبيعيون في المجلس.. 4

يراعي المجلس المشاركة النسوية الفاعلة.. 5

أن ال يقل عمر عضو المجلس عن ثالثون عامًا.. 6

تقــرر اللجنــة الشــعبية وبالتوافــق مــع القــوى الوطنيــة عــدد أعضــاء المجلــس بمــا يضمــن أوســع حالــة مشــاركة مجتمعيــة . 7

ــر الســابقة. ــة سياســية وحضــور وفــق المعايي وتعددي

يفقد عضو المجلس عضويته في حال:

التغيب عن االجتماع ثالثة مرات متتالية دون عذر رسمي.. 1

أن ال يبدي استعداد فعلي للعمل.. 2

من يلحق الضرر أو يسيء للمخيم ومؤسساته وقواه وشخصياته الوطنية.. 3

من يتخذ بحقه قرار وطني باالستبعاد.. 4

من أدين بجرم في المحاكم الفلسطينية.. 5

االستقالة.. 6

الوفاة.. 7

أحكام عامة:

يحــق للجنــة الشــعبية للخدمــات وبالتنســيق مــع القــوى الوطنيــة فــي المخيــم وســكرتاريا المجلــس، اإلضافــة أو التعديــل . 1

فــي عضويــة المجلــس بمــا يراعــي المعاييــر الســالفة.

المجلــس هيئــة تطوعيــة وليــس مؤسســة جديــدة وليــس بديــاًل عــن المؤسســات، فمــن خاللــه يعبــر عــن أوســع مشــاركة . 2

والتشــاور فــي مختلــف القضايــا التــي تهــم المخيــم وأهلــه، ويقــدم التوصيــات بصفــة أخالقيــة وأدبيــة.

المجلــس يســعى لتكريــس عقــد اجتماعــي بمــا يضمــن ويصــون التنــوع والتكامــل المجتمعــي ويعبــر عــن اإلرادة الجماعيــة . 3

لمواجهــة التحديــات، ولــه دور الرقابــة العامــة علــى ســير األمــور فــي المخيــم.

للمجلس الحق باالستعانة بذوي اختصاص وخبرات أكاديمية ويبدي رأيه في مختلف القضايا التي تعرض عليه.. 4
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يســعى المجلــس لصياغــة وثيقــة ) اتفــاق مبــادئ ( تكــون بمثابــة عقــد اجتماعــي يوقــع مــن كافــة القــوى والمؤسســات . 5

والشــخصيات االعتباريــة ورجــال اصــالح وعائــالت وقــرى المخيــم تؤكــد حــرص الجميــع علــى الســلم األهلــي واالحتــكام 

للقانون،وتجــرم وتحــرم اللجــوء إلــى العنــف فــي حــال حــدوث إشــكاليات، وتعالــج قضايــا تهــم المواطــن بمــا يضمــن التصالــح 

والتســامح واالســتقرار.

للمجلــس الحــق فــي اصــدار بيانــات أو نشــرات أو مجلــة، ويصــدر مواقــف للمخيــم تعبــر عــن رؤيتــه فــي مختلــف القضايــا عبــر . 6

ســكرتاريا المجلــس، بموافقــة اللجنــة الشــعبية للخدمــات.

للمجلــس الحــق فــي مراجعــة أي جهــة أو مؤسســة أو عائلــة أو فــرد فــي المخيــم وســؤاله ونقاشــه حــول أي قضيــة إلبــداء . 7

الــراي فيهــا. فــي حــال موافقــة ســكرتاريا المجلــس علــى المراجعــة.

يســعى المجلــس لتوثيــق العالقــة مــع مجالــس شــبيهة ومماثلــة فــي كافــة المــدن والقــرى والمخيمــات بمــا يخــدم الرؤيــة . 8

العامــة للنهــوض بالمجتمــع عمومــًا، ولتشــكيل مجلــس شــعبي فــي كل محافظــة ومجلــس شــعبي عــام علــى مســتوى 

الضفــة الغربيــة.

العمــل المشــترك والتنســيق بيــن الفعاليــات والمؤسســات فــي المخيــم لتوحيــد جهدهــا فــي المناســبات الكبيــرة فــي . 9

إطــار التنــوع والتكامــل.

يحــق للمجلــس أن يوصــي بإضافــة أو تعديــل لعضويتــه ويصبــح فاعــاًل فــي حــال موافقــة اللجنــة الشــعبية وســكرتاريا . 10

المجلــس بمــا ال يتجــاوز الخمســة فــي المائــة مــن عــدد أعضــاء المجلــس كل عــام.

ــة . 11 ــة للمجلــس وبالتشــاور مــع القــوى الوطنيــة واللجن ــة الهادفــة وفــي الوقفــات المفصلي فــي ســياق الممارســة العملي

ــل علــى هــذه الالئحــة. ــات يجــري التعدي الشــعبية والمؤسســات والفعالي

تعتبــر هــذه الالئحــة مرجعــًا للمجلــس تنظــم العالقــة الداخليــة والعالقــة مــع اللجنــة الشــعبية والمجتمــع المحلــي وتوضــح . 12

الــدور والمهــام للمجلــس وســكرتاريا المجلــس.

 




