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 شكر وتقدير

 
هذا  إذا ما قالت األايم طوىب، فقلنا ألكادمييتنا الغراء، ارفعي النار وأزكي مجرها علا 

بعد رحلة ، اهلائما   ، أرشدي هذا الظلم  اجلامثا   يعشو شطرها، شردي هذ الظلم   الركب  
حنمد هللا عز وجل على نعمه اليت  البحث،حبث وجهد واجتهاد تكللت إبجناز هذا 

أن أخص أبمسى عبارات الشكر  ، كما ال يسعين إالا ي القديرمن هبا علينا فهو العل
 حب الفضلوالتقدير الدكتور الفاضل القدير صا

 حممد ايسر عمرو ملا قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة طيلة إجناز هذا البحث. د.
إىل القائمني على  الشكر والعرفانكما ال أنسى أن أتقدم أبرقى وأمثن عبارات 

 يضئإىل الذين كانوا عوانً لنا يف حبثنا هذا ونوراً  اللجئني،أكادميية دراسات 
 الظلمة اليت كانت تقف أحياانً يف طريقنا

 ....فلهم منا كل الشكر والتقدير 
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، فهييييو مييييييا ييتيييي ل النكبيييية فييييط وسييييا لبنييييا  الع  يييي ليييييج بييييجج البجاجنيييية مسييييا ة ج جافييييية عادييييية      

ن ميييا بيجج البجاجنية يبيا بيي الميّيا، هذا اليوم فطالفلسطينية بتداعياتها والمحنة الفلسطينية بتفاعالتها 

الاسييا  الفلسييطينط ،  المييق و مالييق، قصيية منهييا   اييية ا ، تليييك  ييلأكنافييق قصصييًا  عييدد افييو  قا نيييق

، ثالثية ينألهلهيا الشيجعي المؤصيد ، وتجسد رم  ة المفتاح الذي سيشجع أبواب فلسيطين  أزماتق وتطلعاتق

، إلييى الييذي افتييجر األرل والتحييا السييماء ، ميين جيييل اللجييوء األولجيييال أو ي  ييد عجفهييا بييجج البجاجنييةأ

ال اهيية التيط تيداع    ألوااهياا العود  ورسا عليى جدراايق المتداعيية فلسيطين ، الجيل الثااط الذي  مل ه

عيائالت   ،1المييالت ، إلى الجيل الثالث الذي ال يقل إصجاره على العود  عن تشبث   ائيق وأجيداده بهيا

 فلسيطينّية سيي نتق منييذ النكبية، وأحييجل ا  ييت إلييق فييط الّسييبعينات مين القييج  العشييج ن  حثًيا عيين عمييل فييط

 1975بييييجوت، وثالثييية هجايييت مييين القتيييل فيييط مييييّيا تيييل ال عتيييج إلييييق حيييالل  يييجب لبنيييا  األهلّيييية بيييين 

، ورا عيية أتتييق ميين سييور ا وميييّيا اليجمييو  حصوًصييا 2007، وميين ميييّيا اهييج البييارد ال ًقييا عييام 1990و

جلنكّية فييق فيق أيًبيا عيائالت لبنااّيية هاراية مين سيالء أسيعار العاصيمة وأحيجل أثيواّيية وسيي ،2011 عد 

زوار ي  و بقيياتط تطيّوط الطج ييل ميين  يّل صييوبن فييق د يياكين ومحييامك جميلية وفيييق الكثييج ميين صييور 

اّليييذين إّمييا استشيييهدوا فييط فلسيييطين أو ميين مشييي لة الميييّيا الجئيسييية  ،قيياد  الفصييائل الفلسيييطينّية والشييهداء

الييق  مّيية أطيج ة الكهجاياء،  فالميّيا يبدو و أّاق مسقوف،  يث يصيع  أاّل يال يا اليداحل، " الكهجااء"

الّسييوداء سالًبييا، المفجوطيية علييى ارتفيياعط قليييلط )متييجا  واصييا أو أقييل( فييوط  ييل  جقاتييق وزوار بييقن وهييذه 

ال تعطييط الميييّيا  ّقييقن فيييالل ال  ييار  األحيييج  للميييّيا لييمن أسييبوع الفصييل العنصييجي  األوصيياف أيًبيياً 
                                                           

 ظل الموت والحياة  1
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 االسيتعمارل فيط لبنيا  اليى طيهجط  اميلط لمقاومية ( اّليذي تحيوّ Israel Apartheid Weekاإلسيجائيلط )

والفصيل العنصيجّي اإلسييجائيلط، فيتخ المييّيا ل ائج ييق اافيذ  جدييد  وممّييي    ييث  شيا  عيي  ميا لدييق ميين 

 ييييا ط  قيقّييييةط  عييييًدا عييين عييييو  اال ائيييج ن المتبيييامنين طييي لينا أو السيييّواح البيييا ثين عييين تصيييو ج البيييؤ  

ليا أراعية عشيج  هيذا  النسيبة لميييا بيجج البجاجنية أميا لبنيا  ،2 نييق سياحًجاوالمعااا ا  ما يقول  عي  قا

مييمًا فلسيطينيًا، لليت مسيا ة  يل منهيا عليى ميا هيط علييق، منيذ تيا إاشيا هان وااتشيجت هيذه المييميات 

وقبييل  1948فييط حمييج منييا ل )بيييجوت،  ييجابلج، صيييدا، صييور، والبقيياع( و لهييا تأسسييت  عييد اكبيية 

 ن19673اكسة 

الييبك  لالجئييين، مييييامييييا عييين الحلييو  لالجئييين، المييية ومييية  : )مييييامخيمااات وبااون ل بااا  •

 لالجئين(مييا الجطيدية ، مييا البجج الشمالط لالجئينلالجئين، 

ميييييا ميييار الييييا  لالجئيييين، ميييييا ليييبية لالجئيييين، ميييييا و فيييل )الجلييييل( ) :مخيماااات ويااا وت •

 لالجئين(بجج البجاجنة  مييا لالجئين،مييا طاتيال لالجئين، 

 لالجئين(مييا البداوي لالجئين، مييا اهج البارد (ل با :مخيمات شمال  •

  المخيم: وغ افيا- :األولال ان 

  التسمية:الجغ افي وس ب  الموقع- :األولالم حث  

                                                           
 نافذة على و ج ال  اوبة  فسحة، 2
  دليل المخيمات الفلسطيبية 3
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مييييا بييجج البجاجنيية هييو ميين  الجغ افااي:الموقااع أواًل :  

الجنوايية مين المييمات الكبييج  التيط تقيي فيط البيا ية 

 ليا  91ليى  عيد يقيي عفهيو  4العاصمة اللبنااية بييجوت

 ليييييا مييييين مطيييييار  2، و يييييوالط مييييين فلسيييييطين المحتلييييية

فييط لييا ية بيييجوت الجنواييية ، تحيييا  بيييجوت الييدولط،

 يييق أ يييياء الجميييل العيييالط و يييار   ج ييي  واعجيييور وعيييين 

وقيد أاشيأه اتحياد جمعييات الصيلي  األ ميج  ، 5الس ة 

إلقاميييييية الالجئييييييين ميييييين الجليييييييل طييييييمالط  1948عييييييام 

  7نوتعود ملكية أرلق مؤججً  لألواجوا  اعتبج من أكبج المييمات فط العاصمة بيجوت قد وأاق ،6فلسطين

تججيي  عي  المصيادر تسيمية البجاجنية إليى " قبيلية مين العيجب " و يا  هنيا  فيط  التسامية:  سا ب- :ثانياً 

قيل  أ  هذا البجج اس  إلى قوم عجب عجفيوا  اسيا البجاجنية، اليذين تميجدوا عليى األمييج فييج  ،بججالمنطقة 

 نئج العبدم( والذين قتلوا عبدًا لق ورموه فط بئج ُيعجف ل اية اآل   اسا ب1635-1590الدين الثااط )

 :والمساحة اإلنشاء-الثاني: الم حث 

                                                           
 )شاهد( املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان 4
 ظل املوت واحلياة ، أمحد احلاج علي  5
 ويكبيداي املوسوعة احلرة  6
 صوت احلرية اإلخباري 7
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قاميييت عصيييبة جمعييييات الصيييلي  األ ميييج بتأسييييج ميييييا بيييجج البجاجنييية عيييام  االنشااااء: تاااا   - :أوالً 

علميًا  ييأ   األرل،ليل الميييا يشي ل المسيا ة افسيها مين ،دوايا  104، عليى مسيا ة تقيدر ب 81948

 9هنا  أج اء واسعة تنامت وتطورت  صور  ملحولة 

وتبلييي   ،اإلاشييياءعنيييد  2م104200بل يييت مسيييا تق  :الياااو المسااااحة و تأساااي  عباااد ال المسااااحة- :ثانيااااً 

الميييا بهياء إال أ  ميديج  دواميات، 104 مجايي،متيج  375000، وفيل عيد  مصيادر  يوالط مسا تق الييوم

 10مجاين لا  2سيج الجسمية فقد تجاوزت   سو  يؤ د أ  مسا تق

الج ليية ميين فلسييطين إلييى مييييا بييجج البجاجنيية ، تقييا   السيينين البييوئية ، أو العتمييية إ ا  :اإلنشاااء -:ثالثاااً 

مين طئت ، فليج بهين أ  تبطج مجسمًا لتج  من ل بناه أجداد  قبل مئات السينين ليسي نق مين جياء للتيو 

العالا منهيا بولندا أو روسيا أو من أي دولة لفظتق لتتيلك من مش لة بداحلها ولكن لتصني مش لة يعااط 

ت هيو أ  تجيد أ   فلي  اليذي حججي ، واألصيع  واألطيد  المشي لةوم ،  من فييق اليدول التيط صيدرت تليالي

، أو داسيتق دا ية أو قتليق  ييوا  فيط البيجاري ، ميا ا ليو عجفيت أ   فلي  هجاًا  يق قيد لياع فيط  يجط اللجيوء

دتيق ، هيذا ميا  صيل ميي مصيطفى  عد ليياعق التقطتيق عائلية يهوديية وراتيق ليصيبخ ليا طًا يقتيل أبنياء جل

الججطط الذي أصبخ لا طًا فط الجيش الصهيواط ،  عد قتل أميق عليى ييد اال يتالل فيط ال ا سيية ، لييج 

قلييياًل  ييين أسييمي ميين علييط الحيياج علييط أاييق وفييط  ج ييل اللجييوء إلييى لبنيياء تميي ط  ييذا وه  عييدما  ييا  يتمليي  

ميين  ج ييل اللجييوء  فظتهييا الييذاكج  وروتهييا  األرالييط فييط ع ييا صييار عيياج ًا عيين طييجاء  ييذا البنييق ، قصييك

                                                           
 األون وا الالوئين الفلسطيبيين في الش ق األدنى  8
 الت كي ة الق و ة في مخيم و ج ال  اوبة  الفلسطيبية،مؤسسة الد اسات  9

  الحاج أحمد علي والحياة،ظل الموت  10
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بيجج البجاجنية راميا  يا  مين أكبيج مييميات الفلسيطينيين فيط لبنيا ، ميا نأجيال عن أجيال ، لتبقى محفور  ، 

اإلعمييار فييط مييييا بييجج البجاجنيية تطييور عبييج أ  تقييوم  جوليية فييط أزقتييق  تييى تعييجف معنييى البييؤ  والشييقاء، 

ى المييمييات،  ييث أعطييت للنيا  هامشييًا ميين الحج ية فييط مولييوع مجا يل، وازداد  عييد دحيول )منتنف( إليي

عائليية، واآل  تشيييج اإل صييائيات إلييى  500جاجنيية بيييببييدء مييييا بييجج الداحييل المييييا ، اإلعمييار العشييوائط 

OF  League 1948وقد بنط من قبل را طة جمعيات الصلي  اال مج عام ، 11 عائلة وما فوط  2800

Red Cross Societies  ،  قييدموا ميين قييجل الجليييل، وحاصيية الكو  ييات  فلسييطينيو  ليقيييا فيييق الجئييو

ينتشييج فييييق ، و قييي المييييا فييط البييوا ط الجنواييية لبييييجوت  ييالقجب ميين مطييار بيييجوت الييدولط ، 12وطييع 

البييؤ ، والفقييج، والشييوارع المو ليية، فيمييا ي ييتا هنييا المييييا  سيياكنيقن ااييق أقييجب إلييى مييد  األكييوا ،  طييول 

شمال فلسيطين قبيل فيط ميييا بيجج البجاجنية ُأسيج  ثييج  مين تجطييحا يتعييش  ،متج 400 متج، وعجل 500

اسيمة،  سي   13812من سي ا  الميييان يبلي  عيدد سي ا  الميييا  يوالط  %40يش لو   والط  ،1948

فجدًا ينيامو  فيط  جيج   13و عااط المييا ازد امًا رهيبًا،  تى أ   ،1995إ صاءات "و الة ال وث" لعام 

األميييجال، مثيييل السيييل، والجيييجب، والقميييل، واإلسيييهال، حاصييية بيييين  جأمتيييار، تنتشييي 4×4، مسيييا تها د وا ييي

عنيييدما ، لبجاجنييية وّليييد التيييوتج عنيييد الشيييباباأل فيييالن واتيجييية تيييأثيج اإلقامييية فيييط م يييا  لييييل  ميييييا بيييجج ا

، أكييل النييا  العشيي ، و ييا   ييل ميين ييييجج ميين المييييا ُيقتييل، 1985 اصييجت  ج يية "أمييل" المييييا سيينة 

و قييد عييااى المييييا  شيي ل  بيييج حييالل الحييجب األهلييية اللبنااييية  وتعجلييت 13،فأكييل النييا  القطييا والكييالب

                                                           
 صوت الح  ة اإلخ ا ي  11
  الموقع ال سمي ل ع اس زكي 12

 دليل المخيمات الفلسطينيين في لبنان  13
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ممتلكييات الالجئييين للبييجر البييال  فيمييا تييا تهجيييج مييا يقييارب ميين راييي سيي ا  المييييا ، و عمييل السيي ا  فييط 

الحياكية أو  عيامالت المييا فط ال ال   عمال عجليين فط أعمال اإلاشاءات، وتعمل النساء فط مصااي 

 ميا  ، الس ا  فط بييجوت وليجوف الحييا  فييق سييئة لل ايية ، و عد المييا أكثج المييمات اكتظالاً  تنظيا

يعييااط المييييا أيبييا ميين  جقييات ليييقة واظييام صييجف صييحط قييديا، وتداهمييق مييياه الفيبييااات  شيي ل عييام 

وع إعياد  تأهييل فيط الميييا بتمو يل ، بيدأ تنفييذ مشيج 2009حالل فصل الشتاء، وفط  ااو  األول مين عيام 

وسييييعمل المشيييجوع عليييى تج يييي  اظيييام ت و يييد ميييياه جدييييد واسيييتبدال طيييب ة الصيييجف  ،مييين االتحييياد األوروايييط

 14الصحط وعلى التيلك من مياه األمطار عالو  على إعاد  تأهيل األزقة والشوارع  

  التحتية:السكاني وال بية  الواقع- الثاني:ال ان   

العدد اإلجميالط اليدقيل لييج معجوفيًا  سيب  اابيمام الكثييج مين العيائالت  :عدد السكا  -:الم حث األول 

 2008، ولكن  س  ا صائيات و الة ال وث لسينة 15والسج الاكييناللبنااية واع  السور ين والمصج ين 

) األوايييجوا ( فييي   عيييدد  الفلسيييطينيينو سييي  و الييية سيييوث وتشييي يل الالجئيييين ، 16أليييا اسيييمة 25قيييدر ب 

عائلية ، لكين  3758الجئيًا ، يشي لو   15581ميا يقيارب  2005فيط الميييا قيد بلي  اهايية العيام الالجئين 

طيييك ،  19000معظييا المجاجييي ) اللجنيية الشييعبية ، الجمعيييات األهلييية ( تقييدر عييدد السيي ا   ييأكثج ميين 

سيييجلين ليييدل األوايييجوا ، أميييا العيييائالت و عيييود االحيييتالف فيييط التقيييديجات إليييى أ  جييي ءًا مييين السييي ا  سييييج م

، وأ  عيييدد العيييائالت  سييي  سيييجالت  عائلييية 422المصييينفة ليييمن  ييياالت العسيييج الشيييديد فبلييي  عيييددها 

                                                           
 ل بانيو  فايب  14
 الت كي ة الق و ة في مخيم و ج ال  اوبة  الفلسطيبية،مؤسسة الد اسات  15
 الوئ نت  16
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،  17اسييييمة  20162فقييييد قييييدر  ييييوالط  2003و سيييي  العييييام ، عائليييية  3758يبليييي   2006األواييييجوا للعييييام 

الشيعبية واألوايجوا فييط الميييا حييالل  اسييمة  سي  تقيديجات اللجنيية 16000وأيبيًا  يبلي  تعييداد سي ااق احيو 

اإليجارات فط بيجوت فكثيجا ما يلجيأ العدييد مين العميال السيور ين  ن إال أاق  سب  ارتفاع أسعار2010عام 

فيط اسيبة الكثافية السي ااية داحيل الميييا عليى اليجسا مين  ارتفاعياداحل المييا ما يسب   واآلسيو ين للس ن

جاوز الكيلومتج المجايي الوا يد فيط أ سين  االتيق، ليذل  تتالصيل مبيااط ليل مسا تق الج جافية التط ال تت

المييييا التييط تييا اعمارهييا عشييوائيا بييال أسييج هندسييية ومييي تجاهييل  ييل معيياييج السييالمة العاميية  اجبيية اييور 

 18الشمج ومسببة العديد من األمجال الم منة  الجوماتي م والجاو وسيجهما من األمجالن

يتعييجل هييذا المييييا لمشيياكل بيئييية  ثيييج  حصوصييا فييط فصييل الشييتاء،  ل يئااي:الوضااع ا -:الم حااث الثاااني

 يييث تتجمييي مييياه األمطييار وتنييدفي  قييو  احييو المنييا ل المنيفبيية فييط المييييا حصوصييا مييا يسييمى "جييور  

الكثيييج ميين المنييازل وتسييب  حجا ييًا وتلفييًا لمحتو اتهييا المتوالييعة ممييا  اآلسيينةالتجاطييحة"  يييث تييدحل المييياه 

ت  د من معااا  األهالط الحياتية  ل عام، و ل   سب  سوء تنفييذ طيب ة المجياري والبنيية التحتيية مين قبيل 

 األواييجوا، وتقييوم األواييجوا بتنفيييذ مشييجوع للبنييية التحتييية فييط المييييا بتمو ييل ميين االتحيياد األورواييط، و أمييل

األهييالط أ  ي ييو  هييذا المشييجوع ااجحييا، ييفييا ميين معاايياتها الدائميية أال ي ييو  علييى طيياكلة المشييجوعات 

 التط افذت فط المييا حالل السنوات المالية والتط أثبتت فشلها، وعدم جدواها لألهالطن 

                                                           
 محمد س و  ز ن العاودين ل با ،مأساة المخيمات الفلسطيبية في  17
 الفلسطيبية لحقوق اإلنسا  )شاهد(المؤسسة  18
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جنية حصوصيًا ال ت ال اولاع المييمات فيط لبنيا  عموميًا وايجج البجا  ال بية التحتية : -:الم حث الثالث 

عليييى  الهيييا  اسيييتثناء  عييي  أعميييال الصييييااة الطفيفييية للبنيييية التحتيييية فيييط سيييتة مييميييات حاصييية  النسيييبة 

للصييجف الصييحط ومييياه األمطييار ومييياه الشييجب، و سييجل ا صيياء عييدد  بيييج ميين المنييازل اآليليية للسييقو  

د  مييمييات عيي منهييا فقييا، فييط 700تجيياوز عييددها األراعيية  الف  حسيي  األواييجوا، وهنييا  حطيية لتييجميا 

لييبية، طيياتيال ومييييا الجطيييديةن وتبقييى مشيي لة البيييوت اآليليية للسييقو  مت ايييد   شيي ل منهييا: بييجج البجاجنيية، 

قاميت األوايجوا بيدعا مين  الفلسيطينية،كبيج  سب  قدمها وهشاطة البنياء فيط معظيا المييميات والتجّمعيات 

و بتأهييييل مسييي نين عيييام 2001عيييام  مسييي نا 30م تييي  المفوليييية األوروايييية للييييدمات اإلاسيييااية بتأهييييل 

لعييائالت الالجئييين المسييجلين  حيياالت عسييج طييديد والجئييين  حييج ن  مييا يعييااط المييييا أيبييا ميين  2003

 جقات ليقة واظام صجف صحط قديا، وتداهمق مياه الفيبااات  ش ل عام حالل فصيل الشيتاء،  تيى 

 اصيييجت  ج ييية أميييل الميييييا سييينة  أمتيييارن عنيييدما 4×4فيييجدًا ينيييامو  فيييط  جيييج  وا يييد  مسيييا تها  13أ  

أكل النا  العش  و ا   ل من ييجج يقتل فأكيل النيا  القطيا والكيالب، وفيط  يااو  األول مين  1985

، بييدأ تنفيييذ مشييجوع إعيياد  تأهيييل فييط المييييا بتمو ييل ميين االتحيياد األورواييط وسيييعمل المشييجوع 2009عييام 

لصييحط وعلييى الييتيلك ميين مييياه األمطييار علييى تج ييي  اظييام ت و ييد مييياه جديييد واسييتبدال طييب ة الصييجف ا

 والشوارعنعالو  على إعاد  تأهيل األزقة 

 19المخيم: وذو - ال ابع:الم حث 
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 ع ييا،تعييو  جييذور األسلبييية السييا قة ميين أهييالط مييييا بييجج البجاجنيية إلييى قبيياء  القاا وي:الت كيااب أواًل:  -

أميا  النسيبة لتوز يي القيجل الجئيسيية فهيط  الميييا، المئية مين سي ا   80 يث يش ل هؤالء ما ي  يد عين 

  كالتالط:

 عائلة  500كو  ات  والط  ن1

 عائلة  320الكابجي  والط  ن2

 عائلة  152 تجطيحا: ن3

 عائلة  140طع  : ن4

 عائلة  123 داوود:الشيخ  ن5

 عائلة  86ال ا سية  ن6

 عائلة 55اليالصة  ن7

 عائلة  40سعسي  ن8

 عائلة  35سحماتا  ن9

 عائلة  35ديج القاسط  ن10

 عائلة  25البجو   ن11

 عائلة  25عمقا  ن12

 عائلة  24صفد  ن13

 عائلة  23فارا  ن14
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 عائلة  20ع ا  ن15

 عائلة  19صفور ة  ن16

 عائلة  19احا  ن17

 عائلة  17ميعار  ن18

 20العائالت:أسماء ثانيًا: -

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و ج ال  اوبة ، حي السياد ، ل با   20
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 العائالت والعشائ  في المخيم :ثالثًا: -

 أسماء العائالت

 أوو طاقة حليمة قدو ة سمسا ه الهابط اسكبد  شحادة وي قجي العلي الحسن

 و دة قاسم العيبين ع د الحليم عودة شحي   الخطيب عيد األن  دغما 

 األمين الح كة الحل ي الحسيبي الحاص اني قليالت مطوط نو  الدين مبصو  مسعود

 االيوبي أوو البجا الخليل الحمودي الحجاز كساسي  مكي نجم موسى مظلو 

 الجاموس أوو الشق  الز ن الح كة الس اعي كوش مهدي ناص  نجا ملحم

 الحاج غ  ب السلما  الز ن الس عال مبى ناص  الدين مبعم نص  الدين مهبا

 الحاج سليما  غالي غبا  غالي قصي  محمد ديب نجيب  الدين مكة مصطفى ن وه

 وه ي غضن فخ ي  غصن كبعا  مزه  هاشم نجا  مقلد نصا 

 ياسين غبدو  غصن فاعو  ف اج فقيه ف ا  نص  هللا مبصو  مسلماني

 يون  فياض غالي غبدو  فياض فاضل حاطو  قاسم نجا  ناولسي مقد 
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واسيي ندر والهييا ا ميين  و  يياتن وسمسيياره وقييدور  و ليميية وأبييو  اقيية  وايجقجييط وطييحاد  الحسيين والعلييط

 وعبيد الحلييا مين وعيود وطيحيبج مين تجطييحان واالايج وقيدور  وعييد مين الكيابجين واليطيي   ودسميا 

 21ال ا سية والدقسط منالشيخ داوود، وورد  والججطط  والبيتا منطع ، والعينين وقاسا 

  العائلية: ال وابط- ابعًا: -

تأسسييت فييط العييام  وزراعييية،وأرل فييار  ر بيية  الدائميية، لميية سييج ااية  معنييى اليبييج   فااا ا: ابطااة -

أمييا سييب  التأسيييج فهييو أ  رئيسييها  ييا  يييدر  فييط السييتينيات  المييييا،وهييط أقييدم را طيية فييط  ،1975

وعندما قدم إلى الميييا أقيدم عليى تأسييج را طية فيارا ،  الجوا ا،وأعج   فكج   اللبنااية، منطقة فالوسا 

 عائلة ، ثلثها من حارج المييا  35وهط اليوم تبا 

منييي  صييبحية  ييا  الييدافي  و مييا يقييول رئيسييها ،1987تأسسييت الجا طيية فييط العييام  ت شاايحا: ابطااة -

وتعييد  النييا ،األساسييط هييو سييياب المسييؤولين والحاجيية إلييى تعييو   هييذا ال ييياب  محاوليية سييد  اجييات 

را طيية تجطيييحا األاشييطين روا ييا القييجل األحييجل ، ولييديها مقييج  بيييج اسييبيًا ،  مييا أاهييا بنييت مسييجدًا فييط 

 ء الجا طة المييا ، يباف إلى  ل  عمل اجتماعط ملحوظ وال يقتصج على أبنا

عائلية  35وتتش ل مين العيائالت التاليية : هيا ا  1997تأسست الجا طة فط العام   ابطة آل يحيى :-

عائلييية ، تهيييتا الجا طييية  سيييبل دفيييي تكييياليا عيييالج المنبيييو ن فيهيييا ،  20عائلييية ، سييينواو  33، طيييحاد 

 يجأ  الجا طة محيط الدين عمج طحاد  ، اسيا فاعور : بجفسوف فط ججا ة  القبل 
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 المخيم:أحياء  أو ز-خامسًا: -

o العاملية 

o  الوزا 

o مستشفى  يفا 

o جيش التحج ج 

o جور  التجاطحة 

o  الصاعقة 

o  الهيدرو 

o  الكفاح المسلخ 

o كو  ات 

 أهم المداخل : -سادسًا: -

 جواد ز ن الدين  ن1

 التعاواية  ن2

 العاملية  ن3

 أبو فيصل  ن4

 المشنوط  ن5

 الصاعقة  ن6
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 الكفاح   ن7

 الق ى : أو ز-سابعًا: -

 كو  ات  -

 الكابجي  -

 تجطيحا  -

 الشيخ داوود  -

 طع   -

 ال ا سية -

 الجليل  -

 

  مبها:وق ى فلسطين التي واؤوا  مد -الخام : الم حث -

 مد  وق ى فلسطين التي واؤوا مبها

 ت شيحا كو كات الشي  داوود

 شعب الجليل الكاو ي 

 الخالصة  فا ا الغابسية

 دي  القاسي  سحماتا سعسع
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 صفد عمقا ال  وة

 نحف صفو  ة عكا

 البه  الز ب ميعا 

 الدامو   مجد الك و  سخبين

 

، مثييل بلييد  فييارا التييط  1969العديييد ميين أهييالط البلييدات والقييجل األحييجل قييدموا  عييد العييام  -قاا ى أخاا ى :

أول مين قييدم منهيا أ مييد يوسييا وعبيد و مجمييج ، و يذل  فيي   معظييا أهيالط اليالصيية قيدموا إلييى المييييا 

ييج ين فيط  عد سقو  مييا تل ال عتج ، وفط فتج  بجوز الثور  الفلسطينية في   العدييد مين اللبنياايين المن

الثور  س نوا الميييا  عيد الي واج مين إ يدل بناتيق ، واعبيها سي نق  سيب  فقيج الحيال وليعا إم ااياتيق 

المادية ،  ما أ  العديد من عناصج الثور  الفلسطينية ت وجيوا مين بنيات الميييا وعاطيوا فييق ، وال تفوتنيا 

 1995أمييا  عييد منتصييا العييام  ، 1978هجييج  الفلسييطينيين ميين الجنييوب إلييى المييييا إثييج اجتييياح العييام 

 2000فبدأ الدحول الكبيج للموا نين السور ين وحصوصًا األكجاد منها ، و يذل  ف ايق لفتيج  ،  عيد العيام 

 ، بدأ الحبور القليل فط المييا لبع  أفجاد الجالية السيج الاكية فط لبنا  

  مبها:المد  التي واءوا  بعض ن ذة عن •

 ء الشييجقط ميين جبييل الشيييخ علييى أبييو سييعد أ ييد جبييال الجليييل ال جاطن أقيمييت تجطيييحا فييط الجيي ت شاايحا: -

م عيين سييطخ البحييجن و تيييذ ميططهييا طيي اًل مسييتطياًل امتييدت البلييد  وفقييًا لييق فييط 500وتجتفييي أكثييج ميين 
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دوامييًان وقييد بنيييت معظييا  279احييو  1945الجهتييين الشييجقية وال جاييية  حيييث بل ييت مسييا تها فييط عييام 

مل علييى عييدد مين المجافييل واليييدمات العامية  ييالمحالت التجار يية والمسيياجد مباايهيا  ييالحججن و ااييت تشيت

والمييدار  والعيييادات الصييحيةن وهييط ميين أهييا قييجل قبيياء ع ييا فييط عهييد االاتييداب البج طييااط، ا  لييمت 

س ا  القيجل  يؤممها اذا  مسجدين ومدرستين ابتدائيتين للبنين والبناتن و اات تقام فيها سوط أسبوعية 

 ييا  فيهييا مجلييج محلييط يشييجف علييى إدارتهييا وتنظيييا طييؤواها، وقييد بل ييت وارداتييق فييط عييام المجيياور ن و 

  1948جنييييق فلسيييطينطن وحيييالل  يييجب  2.076جنيهيييًا فلسيييطينيًا، وافقاتيييق احيييو  1.376احيييو  1944

دمج اليهود معظا تجطيحا  قنابل  ائجاتها ومدافعها فهاجج عيدد  بييج مين سي ااها العيجب واقيط القليليو  

مالصييقة لبلييد  تجطيييحا ” معوايياه“ ييالجسا ميين اال ييتالل اليهييودي لهييان وقييد أاشييأ اليهييود مسييتعمج  صييامدين 

، تبليي  مسييا ة أرالييط ”معوايياه تجطيييحا“العجاييية وفييط  جفهييا الشييمالطن و طلييل  اليييًا علييى االثنتييين اسييا 

المنيفبييات دوامييًا تسييجات لليهييودن وتيي رع الحبييوب فييط  90دوامييًا منهييا  47.428تجطيييحا والكييابجي معييًا 

واطو  األوديية، واألطيجار المثميج  عليى المجتفعياتن وتشي ل أطيجار ال  تيو  أكبيج مسيا ة بيين األطيجار 

دوامييًان بييذل  تكييو  تجطيييحا ثالثيية قييجل  4.047المثمييج ، إ  سييج  منهييا أثنيياء فتييج  االاتييداب مييا مسييا تق 

اليهييود المقيمييو  فييط معوايياه  قبيياء ع ييا سجسييًا لل  تييو ن وتعتمييد ال راعيية  علييى مييياه األمطييارن و سييت ل

المالصقة لتجطيحا ج ءًا من أرالط تجطيحا فط ال راعة الميتلطة وتنمو الشيجيجات واألعشياب الطبيعيية 

اسيمة،  1.880احيو  1922 يا  فيط تجطييحا عيام  لل راعية،ال تصيلخ  ومتحيدراتها التيطفوط قما الجبال 

قييدر  1945بيتييًان وفييط عييام  584و  فييط اسييمة  ييااوا يقيميي 2.522إلييى  1931وازداد عييددها فييط عييام 

اتيجية لهجيج  سالبيية  1949اسمة فط عيام  639اسمةن ولكن عددها ااكمش إلى  3.830عددها بنحو 
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اسمة فط تجطيحا، ووصيل  1.150بل  عدد الس ا  العجب  1961ن وفط عام 1948 جب  إثجالس ا  

تقيوم قج ية  اسيمة، 5.450إليى احيو  1973ايية عيام عددها مي الس ا  اليهود فط معوااه تجطيحا فيط اه

تجطيحا على موقي أثجي يبا مدافن مقطوعية فيط الصييج وصيهار م للميياه، وايالقجب منهيا عيد  حجائي  

أجييجت  1931منهييا: حجايية روسيييات وحجايية جييدين وحجايية جعتييو  وحجايية عليييا وحجايية طيي با، وفييط سيينة 

ور المقطوعيييية فييييط الصيييييج، وتعييييود إلييييى القييييج  الجا ييييي دائييييج  اآلثييييار الفلسييييطينية تنقيبييييات أثج يييية فييييط القبيييي

 ن22الميالدين وقد عثج فيها على حواتا وأقجا  وأحتام مسطحة وتمائا

 ييااحجاف  ع ييا  لييا طييمال مدينيية 9تبعييد  نفلسييطي طييمال الجليييل األعلييى قج يية ميين قييجل  الشااي  داوود : -

متيج عين سيطخ البحيجن وتعيود تسيمية القج ية إليى  100وتقي عليى تيل صييجي يتجفيي ،  سيا احو الشجط 

، ودفيين فيهييا ولييج حق مييا زال قائمييًا  نييى يومنييا هييذا الحييجوب الصييليبية اسييا قائييد عجاييط استشييهد أثنيياء

فصييل بينهمييا الطج ييل الجئيسييية المؤدييية إلييى قج يية الشيييخ امتييدت بيوتهييا طييجقًا سجاييًا وتتكييو  ميين  ييارتين ت

، تبييا  داييو  )تعييد الشيييخ داييو  جيي ًء ميين الشيييخ داوود لقييجب المسييافة بينهمييا إلييى  ييد التالصييل تقج بييًا(

بيتييًا ومعصييج  ال  تييو ن بيوتهييا متباعييد  عيين  عبييها اوعييًا مييا ع ييج الحييار  الشييجقية  20الحييار  ال جاييية 

صًا ومقام الشيخ داوودن ولكن على وجيق العميوم في   بييوت القج ية  اايت منتشيج  بيتًا متجا 57والتط تبا 

 193عييدد سيي ا  القج يية  1922، بليي  فييط العييام  علييى مسييا ة  بيييج  وسابييت عنهييا مظيياهج االكتظيياظ

                                                           
 الموسوعة الفلسطينية  22
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 1945ااثيى، أميا  حيج إ صياء فيط العيام  73  يجًا و 82مقسيمين  155 يااوا  1931اسمة، وفط العام 

 .23ةاسم 550فقد أصبحوا 

علييى الطج ييل الموصييل بييين مفييجط العيالييية  ع ييا  ييا طييمال طييجط  9علييى  عييد  كو  ييات تقييي -:كو كااات -

، أبيو سينا  ، أقجب القجل لقج ة الكو  ات هط قج ةوقج ة الكابجي المهجج  طماالً  )طارع ع ا صفد( جنوااً 

،  و  يات قج ية سيا لية تنتشيج  التط أصبحت م ا  س ن قسيجي لقسيا  بييج مين أهيالط  و  يات المهجيج 

تيييييل قلييييييل االرتفييييياع فيييييط الجييييي ء الشيييييجقط مييييين سيييييهل ع يييييا وهيييييط إ يييييدل قيييييجل قبييييياء ع يييييا فيييييط  عليييييى

فيط أثجً يا يحتيول عليى احيت  عن سطخ البحج تعتبج القج ية موقعياً  األعلى تجتفي حمسين متجاً  الجليل لواء

يدو يية  ز تييو    ثيييج  بهييا مقيابج وتوابيييت وأوااييط فيار يية وائييج قديمية وأاقييال معاصييج و م ييارات الصييور

و اولة و جاسط  جج ة يستنتم منها أاها  اات  هلية  السي ا  فيط العصيج الكنعيااط عليى األرجيخ، وهيط 

الح يييا  وا يييد  مييين األمييياكن التيييط لهيييا   يييج فيييط المجاجيييي ليييمن أسيييماء قيييجل وميييد  فلسيييطين فيييط أواحيييج

 اسييا  اكيييت  مييا مييج   اسييا  و يييت ومييج   1936عييام  لفلسييطين   جهييا اإلفييجام  عييد ا ييتاللها العثمييااط

 اسييا القو قييات يحييدها ميين الشييجط  1916هجج يية  1335عييام  بيييجوت وردت فييط الحولييية السيينو ة لوالييية

وأبيو سينا  ليا  كفيج ياسييا قج ة عمقا ومن ال جب قج ة الم رعة ومن الشمال الشييخ دايو  ومين الجنيوب

يبل من القج ة اليوم ططء يذ ج سول المقبج  المهجور  التط ت طيها الحشائش البج ة ور ام المنيازل وثمية 

األول اسيا  ميد عيسيى الحياج والثيااط اسيا الشييخ صيالخ اسي ندر اليذي  اقشا   ارزا  عليى قبيج ن ييذ ج

سيييييج أ  قاعدتييييق الصيييييج ة م سييييور   وال ييييي ال مقييييام الشيييييخ محمييييد القج شييييط قائميييياً  ، 1940تييييوفط عييييام 

                                                           
 ويكبيديا الموسوعة الحرة  23
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عليى  كيبيوتج هبيوايا ومتداعية وقد سجسيت سا ية مين أطيجار الصينواج والكينيا فيط الموقيي وقيد تيا إاشياء

و يييا  سييي ا  هيييذا  بييييت هعيمييي  أراليييط القج ييية وفيييط وقيييت ال يييل أعييييدت تسيييميتق فأصيييبخ يعيييجف  اسيييا

 .24وهولندا وهن ار ا إاجلتجا الكيبوتج من اليهود الذين أتوا من

ميط( طيمال طيجط ع يان  7.8 يا ) 12.5هط قج ية فلسيطينية فيط الجلييل تقيي عليى  عيد  الكابجي  الكاو ي: -

ن فييط عييام 1948اإلسييجائيلية عييام -أاييق اعتقييل ميين قبييل "قييوات الييدفاع اإلسييجائيلية" حييالل الحييجب العجاييية

 دواييا ن أاييق  ييالقجب ميين موقييي تييل  ييابجي  28,729ومجمييوع مسييا تها  1,520 هاعييدد،  ييا  1945

  ييييج  جيييي ء ميييين المجييييال  ، الكييييابجي  ييييا  معجوفييييا  موجيييي  القاعييييد  الصييييليبية فييييط القييييج  الثييييااط عشييييج

فيط ع يا ومماليي  السيلطا  المنصيور )قيالوو (ن فيط  1283للصليبيين أثناء الهداة بين الصليبيين مقيجا 

، سلطا  الممالي  األطجف حليل تيصييك اليدحل فيط المدينية لمنظمية حيج ية فيط القياهج ن 1291العام 

اهييا تيي رع إجييا، مبنييية  ييالحججن فييط أواحييج القييج  التاسييي عشييج،  ااييت طييج ة  ييابجي قج يية متوسييطة الح

الحقييول المحيطيية بهييا، وزرع لهييا مييي التييين وال  تييو ، والجمييا ، والتييوت، واسيياتين التفيياحن ميين المعييجوف 

وعييين الفييوار، وعييين  ييابجين وقييدم عييدد الينييابيي الكييابجي  مييا فشييوهللينييابيي لهييا،  مييا فييط  ليي  عييين  جيييداً 

المياه الجوفية القديمة ت و يد الميياه مين الينيابيي إليى ع يا، المورد الجئيسط للمياه فط منطقة ع ان  بقات 

، تحيييت  1814، وسيييليما   اطيييا فيييط عيييام 1800وانييييت قنيييوات إليييافية اثنيييين مييين  اطيييا الجييي ار فيييط 

كيييابجي مييين الحجيييج والطيييين، واليجسيييااة -al "االاتيييداب البج طيييااط" فيييط فلسيييطين، وقيييد بنييييت المنيييازل

ة ابتدائيييية البنيييينن ال راعييية  اايييت قاعيييد  االقتصييياد ميييي القيييجو ين المسيييلحةن اليييوارد  القج ييية مسيييجد ومدرسييي
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زراعيييية أطييييجار ال  تييييو  والحمبيييييات، والمييييوز، والمشييييار ة فييييط الثييييجو  الحيوااييييية،  مييييا فييييط  ليييي  تجاييييية 

 .25الماطية

وقييد  ،ع ييا  ييا إلييى الشييمال الشييجقط ميين 16كااييت قج يية فلسييطينية تقييي علييى  عييد  ال ا سييية الغابسااية : -

فقييد .وللييت مهجييور  1950-1948أحليييت ميين سيي ااها ميين قبييل قييوات الييدفاع اإلسييجائيلية حييالل الفتييج  

اكتشيفت ميا زال فيط ال ا سيية، مميا ييو ط  يأ  الم يا  قيد ي يو  تسيو ة الجوماايية والبي اطييةن أثنياء الفتيج  

ي  ا  يعجف  اسا جا ا  و ا  أ د اإلقطاعيين أمبجتن عبدالفتاح و درسين، القج ية راميا الصليبية الموق

)لييج بة السييجل(ن هييذه القج يية  1596تعييادل سابييييا فييط ااهييية )النييوا ط( ميين ع ييا فييط دفتييج العثمااييية م 

اهييا )موجيياراد(، جميييي المسييلمينن أ 2األسييج المعيشييية )حااييا( والب ييالور و   58كييا  يبليي  عييدد سيي ااها 

مسجد القج ة التوار خ مين .تدفي البجائ  على القمخ والشعيج، وأطجار الفاكهة، والقطن، وجامو  الماء

م(ن وهييذا وفقييا لفي تييور السييل، الييذي  1818وقييت علييى  اطييا، والييد عبييد و  اطييا )أي  عيي  الوقييت قبييل 

ية قج ية صي يج  مبنيية ، ووصفق  أاقن فط أواحج القج  التاسي عشيج،  اايت ال ا سي1870زار الم ا  فط 

مين السي ا  المسيلمين، و اايت محا ية  أطيجار ال  تيو   150من الحجيج عليى ر يدج تليةن و يا   يوالط 

 .26وأطجار التين والجما  األطجار والحدائل
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 القجب من القج ة تقي حجاة يعنين  .فلسطين فط الجليل هط إ دل قجل منطقة قج ة ِطع  :27شعب 

و حجاة جلو ن  ا  القج ة تبا مسجدين: األول هو مسجد عمجي والثااط أقيا قبل وحجاة رأ  ال  تو  

هو افسق  جامي الج ار عام وما زال قائمًا  تى اليوم و جوي طيو  القج ة أ  الذي صما 400 والط 

الذي صما جامي طع ن  جاا  المسجد يتواجد مقام ) أ مد العليمط ( الذي يقال أاق  ا  أ د 

المجاهدين، و وجد أماكن مقدسة ميتلفة ألولياء صالحين فط عد  جهات من القج ة، ألهج تعداد 

 1277حيًا و يهودي وا د و مسي 19طيصًا ) 1297م أ  عدد س ا  القج ة بل  1931للس ا  عام 

اسمةن والقج ة هط إ دل 6000بيتًان يبل  عدد س ا  القج ة اليوم  والط  284مسلمًا(، و ا  فط القج ة 

بل  عدد س ا  قج ة طع   2013قجل قباء ع ا وتقي إلى جنوب طجقط مدينة ع ا التار يية، فط سنة 

 ة الهي لية للقج ة  عد معااا  الس ا  من اسمة جميعها من المسلمين وتا توسيي اليار  7000 والط 

االزمة الس ااية تا المصادقة على توسيي اليار ة الهي لية للقج ة من قبل وزاره االس ا  ودائج  أرالط 

سنة والمسجد  400إسجائيل فط القج ة يوجد  تى يومنا هذا مسجدين أ دها قديا وأثجي منذ  والط 

يق ب مسجد بالل بن رااح و وجد بناية المجلج المحلط التط عاما وسم 13الجديد أقيا  ديثا منذ 

عاما و وجد مدرستين ابتدائيتين ومدرسق اعدادية ومدرسة ثااو ة ومج   ثقافط  30أقيمت منذ  والط 

ومج   للمسن وم ت  لليدمات االجتماعية ومج   لعناية االم والطفل وم تبق عامق ومالع  لكج  القدم 

 ارات القج ة وفط الفتج  االحيج  تا تجميا وتعبيد الشوارع الداحلية وصيااة وسا ات عامة فط جميي 

  نج ومعارل للنحت الفنط وااار  جميي الشوارع الداحليةة المياه القطج ة واقامة النوافيطب 
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  ل با :التي يتميز وها مخيم و ج ال  اوبة في  االمو -السادس: الم حث  -

أسسيتق عصيبة جمعييات ،  لعملييات تيجميا ليمن مشيجوع االتحياد األوروايطحبي مييا بجج البجاجنة    

،  يييييام السيييتقبال المهجيييج ن مييين الجلييييل،  ييييث تميييت إقامتيييق قج بيييًا مييين 1948الصيييلي  األ ميييج عيييام 

أليا  16بيجوت، وإلى الجنيوب منهيا،  يالقجب مين مطيار بييجوت اليدولط،  ييث يتسيي المييي ا ألكثيج مين 

كتظاظ السي ااط الكبييج، فلسطينط )ال توجد ا صائيات موثقة  يصوص المسا ة( ما ط  ل  الة من اال

لت طيييب ات الميييياه، والصيييجف الصيييحط، ليييمن  ميييي  الييية سيييوء الييييدمات العامييية، علميييًا أ  األوايييجوا بيييد 

مشيييجوع االتحييياد األوروايييط لتطيييو ج المييييي ا، لكييين  اليييق  حيييال  يييلِّ ميي ميييات لبنيييا ، يعيييااط مييين البطالييية 

هييج سي ااق  أثنياء الحيجب اللبناايية األهليية، الشديد ، والفقيج،  ميا تعيجل المييي ا لتيدميج أجي اء منيق، وتج

 الييًا تقييدم األوايجوا حييدماتها لسي ا  الميييي ا مين حييالل سيبي مييدار ، ومج ي  صييحط،  ميا أ   ميييي ا بييجج 

 28البجاجنة، من الميي مات القليلة التط تحتوي على مج   إرطاد وليفط، وايت للعج  ن

  التعليم:- الثالث:ال ان 

قبييييل النكبييييية ومييييي بداييييية اللجييييوء الفلسيييييطينط،  ييييا  مسييييتول تعلييييييا  التعلااااايم: واااادايات-: األولالم حااااث 

الفلسييطينيين ميين المسييتو ات األعلييى عجايييًا بييل وعالميييًا قبييل ا  تبييدأ  اليية ميين االاحييدار فييط المسييتو ات 

التعليمييية، و صييبخ التحصيييل العلمييط عاميية والتعليييا الجييامعط  شيي ل حيياص مشيي لة لل البييية العظمييى ميين 

دراسيية  عيي  االحتصاصييات فييط الجامعيييات  والتبيييييقيات علييى الرتفيياع رسييومق فلسييطينيط لبنييا ، اظييجاً 
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فيط المئية فقيا مين  6الجسمية، وتوقا المنخ التعليميةن وقد اطارت دراسة االوايجوا واالمج  يية السيا قة ا  

الفلسطينيين فط لبنا   اصلين على طهادات جامعيةن  ميا ا  التجاجيي فيط االولياع التعليميية لهيج مين 

ورسيا تعيدد االسيباب ،  ارتفاع معدالت الجسوب والتسجب  سب  سياسات األوايجوا التجاو ية اليا ئية حالل

التيط ادت الييى تييداط المسيتول التعليمييط لطلبتنييا سيواء االسييباب الذاتييية او الموليوعية، فييا  و اليية ال ييوث 

ييية التجاو يية بجمتهييا تتحميل القسييا االكبييج مين مسييؤولية لجهيية ايجيياد الحليول للمعبييالت التييط تعيشيها العمل

 اعتبار القطاع العام  النسبة لالجئين الفلسطينيين، ولعل السب  االها هنا هو النقك الحاد فيط الموازاية 

العامة حاصية تلي  المتعلقية  القسيا التجايوي وتجاجعهيا حيالل السينوات االحييج  مقاراية  اال تياجيات الفعليية 

 ،  29ة على اكثج من مستولن وات ايد اعداد الطلبة وتعقد العملية التجاو 

على الفور قدموا  جو ات إليجاد حيمة يمار  فيها التعليا ليا تجيد عندما وصلوا إلى مييا بجج البجاجنة 

ولميييا أاشيييأت  المدرسييية،اليييبع  اآلحيييج ميييا إ  عميييل  تيييى أرسيييل أ يييد أبنائيييق إليييى  التطبييييل، ج قهيييا إليييى 

يا سيياره الكثيييج ميين أبنيياء المييييا إلييى إرسيييال األواييجوا مدرسيية ميين الييييا فييط الجاايي  الشييمالط مييين المييي

 أبناءها إليها 

فييياتفل عليييى وجيييوب أ  ييييتعلا أ يييد األبنييياء و عميييل  العميييل،اليييبع  ليييا يجسيييل و لييي   سيييب  الحاجييية إليييى  

 عي  النيا  ليا يسيتطي إرسيال أي مين أوالده فصيبج لسينوات  تيى   اجييات،الباقو  لتيأمين ميا يلي ه مين 

فحسييين ااصييج علييى سييبيل المثييال ومثلييق  ثيييجو  عيياد إلييى الدراسيية  دراسيية،الاسييتطاع إعييادتها إلييى مقاعييد 

  عد ااقطاع دام ست سنوات  1954فط العام 
                                                           

 و نامج البضال الوطبي واالوتماعي 29



 
 

 
  

29 
 

 عيدد- اات المدرسة األولى   دار  الصادط عمج و ا  يقوم  التدر ج فيها  ل من فوزي طيفيل وسييجها  

 لإلايياث، 1041و للييذ ور، 3602قييارب ال  1951-1950الدراسييط العييام  لالتالميييذ فييط  ييل بنييا  حييال

فبليييي  عييييدد الييييذ ور  ،1980واقييييط الفييييارط يييييتقلك بييييين الييييذ ور واإلايييياث  تييييى تسيييياول تقج بييييًا فييييط العييييام 

  12855وعدد اإلااث  ،13417

ليييج  لبنااييية سيينو ًا ، فيييدر   225وللمج ليية المتوسييطة والثااو يية  ييا  يييتا الييدفي للطاليي  فييط اليمسييينيات 

 35المج لة االبتدائية والذي يج د أ  يتعلا فط مدرسة حاصية فييدفي ليق   مدرسة حاصة ، أما الطال  فط

أاشييأت األواييجوا مدرسيية مييييا بييجج البجاجنيية عجفييت فيمييا  عييد  مدرسيية اليجمييو  ،  1954لييج  ، وفييط العييام 

فط مبنى استأججتق من  ل عنا  ، فكا  مديجها بداية ميشال حوري ، ثا ما للبث أ  تسلا إدارتهيا  سيين 

اط ) أبو ماهج ( وأهتا اليمااط  ثيجًا  يالتعليا  تيى أايق جسيد صيور  األسيتا  الحقيقيية ) المجايط ولييج اليما

المولا فقا ( لكن اشا ق السياسط  ثار عليق األوايجوا ، فقيد سياها بجعايية  ج ية القيوميين العيجب و يل 

فصيل مين االوايجوا بتهمية توز يي األادية  ات االتجاه الو نط والقومط ، فلذل  اعتقلتق السلطات اللبناايية و 

بيا  فط   جل تقسيا فلسطين ، فط تل  الفتيج  بيدأ عيدد مين الطيالب الفلسيطينيين فيط ميييا بيجج البجاجنية 

 التوجيييق إليييى الجامعييية األمج  يييية فيييط بييييجوت ، إميييا  يييالمنخ الدراسيييية ، وإميييا  عميييل عيييدد مييين أفيييجاد العائلييية 

 لتأمين األقسا  الجامعية 
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هذا العدد يعتبج  بيجًا فط وليي ليا ي وايوا يمتلكيوا فييق   البًا، 13نتصا اليمسينيات وال  عددها فط م 

يوسييا أبييو هاطييا  فيياعور،ابيييل  عيسييى،عصييمت أبييو  الفتييج : تليي فييط وميين الييذين تعلمييوا  للشييتاء،معطفييًا 

 نننن وسيجها 

  ملييييعليييييق أ  يطليييي  ميييين ال الع  يييي ،اقتييييجح اليمييييااط علييييى المليييي  سييييعود بيييين عبييييد  1956فييييط العييييام 

وتشي لت  لبنيا ،تيصيك مبل  عشج   الف جنييق اسيتجلينط إلاشياء مدرسية ثااو ية ألبنياء فلسيطين فيط 

وال  عدد الطالب الذين التحقيوا  المدرسة،وججل تعيين اليمااط االجًا وقائمًا  أعمال إدار   إدار ة،هيئة 

وقيييد  البجاجنييية،ليسيييوا جمييييعها مييين ميييييا بيييجج   الييي ، يييوالط ثالثمائييية فيييط المدرسييية فيييط العيييام األول 

 تش لت م تبة وميتبج 

جيييجل تعييييين أ ميييد  1958ولميييا توقيييا اليميييااط عييين إدار  المدرسييية  عيييد اعتقيييال ومحاكمييية فيييط العيييام  

 ييين تفجييجت  ييجب المييمييات وأقفلييت المدرسيية التييط رامييا  1985عجابييط مييديجًا للمدرسيية  تييى العييام 

 الجنواية  كاات األفبل فط منطقة النا ية

و يييذل  أاشيييئت مدرسييية القيييد   لإلاييياث،أاشيييأت األوايييجوا مدرسييية الجيييالود االبتدائيييية  1959فيييط عيييام  

 فط بجج البجاجنة  لإلااثوفط الستينيات أسج مدرسة الناصج   للذ ور،التكميلية 

اتيجيييية الحييييواف  التييييط بييييدأت  التعليمييييية،المييييييا مييييا يشييييبق الثييييور   طييييهد 1969و 1954مييييا بييييين العييييام 

 تباعا مي سفج  ع  المتعلمين إلى اليارج وتحسن  الة أهلها المادية  ت
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ع الاسيتمج تفييوط الطاليي  الفلسييطينط فيط المييييا لكيين  عييد ااييد 1975و تييى العييام  1969واعيد العييام  

فالجبهيييية العسيييي ج ة اسييييتقطبت عييييددًا ميييين الشييييبا   محسييييو ،الحييييجب األهلييييية أحييييذت تتنيييياقك  شيييي ل 

 1980فييط العييام   بيعييط،د يسييمخ لسييا  لبنييا   ممارسيية  ييياتها  شيي ل والولييي األمنييط البييائج لييا يعيي

االتحيياد المدرسيية الليلييية فييط مدرسيية اليليييل و ااييت ميصصيية لتقو يية المج ليية الثااو يية والتكميلييية  افتييتخ

االسييجائيلط للبنييا  فييط العييام   عييد االجتييياح ، طيياكج د اجيية عائشيية،صييالح  المدرسيية:و ييا  بييين أسيياتذ  

ومييينها سييي ا  ميييييا بيييجج  لبنيييا ،فيييط  للفلسيييطينييناجيييي الحييياد فيييط المسيييتول التعليميييط بيييدأ التج  ،1982

البجاجنييييية /  ييييييث أ  االعتقييييياالت المتواصيييييلة التيييييط  اايييييت تقيييييوم بهيييييا السيييييلطات اللبناايييييية بيييييين عيييييام 

 ، جعلت الطال  الفلسطينط ييشو  الذهاب إلى مدرستق   1982/1984

 المائية مميين هييا فييط  8يشييج تقج ييج األواييجوا والجامعية األميج ييية، الصييادر إلييى أايق لييا تلتحييل اسييبة  -

 2010،  أي مدرسة فط العام سنة 15و 7سن الذهاب إلى المدرسة، أي بين 

فيييط المائييية مييين  20فيييط المائييية فقيييا مييين الفلسيييطينيين يحمليييو  طيييهادات جامعييييةن مقابيييل  6اسيييبة  -

فيط المائية ليدل  12شيج إلى أايق قبيل حمسية أعيوام تقج بيًا  اايت النسيبة المتداولية هيط اللبناايينن وهنا ا

 الفلسطينيينن وُ ججى العود  إلى التقج ج ألاق يحمل أرقامًا مهمة ومف عة فط   ن

 يييا   2004أميييا إ ا دحلنيييا موقيييي األوايييجوا عليييى طيييب ة اإلاتجايييت فنجيييد أ  عيييدد التالمييييذ فيييط عيييام  30

 تلميذاً  41583
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تسيييعة  الف تلمييييذن وهيييذا الفيييجط   يييوالطتلمييييذًا، أي  32892اايفييي  العيييدد إليييى  2010عيييام  وفيييط 

 األرقام لا يذه  إلى المدار  اللبنااية ألانا، و س  األرقام اللبنااية الجسمية، اجيد أ  أعيداد الطيالب 

 12وألفييًا  11طييبق مسييتقج  بييين  هييط 2010و 2004الفلسييطينيين فييط المييدار  اللبنااييية بييين عييامط 

ن أما فيما ييك هذا المييا في   األرقيام فيط ميدار  األوايجوا تيتليا أيبيًا فيط العيام الوا يدن ففيط ألفاً 

ُتبييّين أ  عييدد تالميييذ المييييا فييط مييدار  األواييجوا فييط تشييج ن  2007رسييالة تلقيتهييا ميين األواييجوا عييام 

 تالميذ 2608بل   2005األول عام 

 تلميذًا فط عام دراسط وا دن 69، أي  اايفال بل  تلميذاً  2539فقد بل   2006أما فط أيار  

وال اسييتطيي أ  ابحييث  التفصيييل فييط هييذا المقييام البييييل واقييي التعليييا فييط المييييا، لكيين اشيييج  شييي ل 

أسيتا ًا جامعييًا عليى األقيل، وهيذا حبيج  40سج ي إلى أاق يوجد ممن  ااوا مين سي ا  الميييا أكثيج مين 

، و م يين 1982 بييًا ميين حج جييط مييا قبييل االجتييياح اإلسييجائيلط عييام مفييجح، لكيين المحيي   أاهييا جميعييًا تقج 

 أ  ابيا أطياء وااتقاداتط  ثيج  للنظام التعليمط وأهمها الفصل بين التجاية والتعليا

طيينت  ج يية أمييل هجومييًا علييى المييمييات الفلسييطينية الم تظيية  ييالالجئين وسيياهمت  1985فييط العييام 

فييط  طييطءفنشييأ جيييل يييائج ميين  ييل  المتعلمييين،ا تبقييى ميين المييذا خ الواسييعة التييط وقعييت فييط هجييج  ميي

 الحيا   

لا ينجخ فط امتحاايات الشيهاد  الجسيمية المتوسيطة الياصية عليى مسيتول  ،1990/1991وفط العام  

 الذ ور سيج اثنين 
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اتييييذ قيييجار مييين فاعلييييات الميييييا  بيييجور  إاشييياء ميييدار  للمج لييية االبتدائيييية  1987فيييط بدايييية العيييام  

 وتش لت لجنة لهذه ال اية أ ول،والمتوسطة فط المييا  تى ال ينقطي الطالب عن التعليا مد  

 تتحسن الشهاد  الجسمية المتوسطة لكنها  قيت دو  المستول المطلوب  بدأت 1992فط العام

  االواجوا ثااو ة الجليل فط بجج البجاجنة  افتتحت 1994العام فط 

 

تعااط مدار  مييا بجج البجاجنة مين ازد يام فيط عيدد الطيالب  الواقع الت بوي: -الم حث الثاني: -

 البا فيط الصيا الوا يد، فيط ليل سيياب وسيائل  42فط ال جفة الصّفية الوا د ، والتط يصل الى 

إ  ال زال المدرسيو  يعتميدو   جائيل التيدر ج  المنهجية الجدييد ، تطلبهاالتوليخ البجور ة التط 

التقليدييية، فبييال عيين عييدم تييوفج الم تبييات التييط تسيياعد علييى البحييث العلمييط والتييط تؤهييل الطاليي  

هيذا الواقيي زاد مين معاايا  أسيواط العميل الحاليية ،  تطلبيقالتيط ليتماطى مي التطور العلمط والتقنط 

، %4تسجب المدرسط التط وصلت إليى ميا ي  يد عليى الالجئين فط المييا وأدل إلى ز اد  اسبة ال

 حس  مصادر قسا التعليا فط األواجوان بيد أ  تقديجات ودراسات أحجل تججخ اسبة التسيجب بيين 

 عدد المدا س الثانو ة عدد المدا س االوتدائية واالعدادية عدد الطالن العا  الد اسي

 مد سة واحدة مدا س 7 تالميذ 3410 1998-1999

 مد سة واحدة مدا س 7 تلميذ 2511 2003-2004

 مد سة واحدة متوسطة 4مدا س اوتدائية، و 4 تلميذاً  2539 2005-2006
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حصوصييًا فييط المييج لتين االبتدائييية والمتوسييطة،  سييب ُ  عييد المييدار  عيين المييييا،  ،18%-13%

الط ز اد  االعباء الماليية حصوصيا إ ا  يا  إ  يبطج األهالط الى دفي رسوم اقل أل فالها، واالت

لألسييج  الوا ييد  العديييد ميين التالميييذ، و ييذل   سييب  ااسييداد أفييل المسييتقبل أمييام الكثيييج ميين الشييباب 

حصوصًا حج جط الجامعات والمعاهيد المهنيية اليذين يبيطجو  فيط  ثييج مين األ ييا  إليى العميل 

المهنييييةن هيييذا الواقيييي زاد مييين  لجامعيييية أو أعميييال المياومييية التيييط تيتليييا  ثييييجًا عييين تيصصييياتها ا

اسييبة عمالييية األ فيييال فييط مهييين هامشيييية تيييوّفج لهييا وألسيييجها أدايييى مقومييات الحييييا   جميييي الييييجد  

 31وسسل السيارات واقل السلي )العتالة( وسيجهان

 وهط على النحو التالط :  2006 – 2005تلميذًا للعام الدراسط  2539بل  عدد التالميذ  -

                                                           
 المؤسسة الفلسطيبية لحقوق اإلنسا  )شاهد( 31

 مدي  المد سة البجاح/ عدد التالميذ نس ة المد سة

 ياسج حالد %42.9 مد سة ال ي ة المتوسطة واالوتدائية لل بين

 أمل فج جة %75.8 مد سة الي بة المتوسطة واالوتدائية لل بات

 طهجاا  عبد الجازط  تلميذ 254 مد سة الي موك االوتدائية لل بات

 أسعد األسعد تلميذ 270 مد سة الخليل االوتدائية لل بين

 محمود  ال  تلميذ 291 مد سة طولك   االوتدائية لل بات

  سن سج م تلميذ 291 مد سة المبشية االوتدائية لل بين
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  ال  اوبة:في مخيم و ج  األون وامدا س  مشاكل-الثالث: الم حث 

  قيت على ما هط عليق  األواجوافجسا ز اد  عدد الطالب إال أ  مدار   الصفوف،اكتظاظ  -

 على التعّلا  وفقدا  الحاف األولاع السياسية  -

 التميي  الوليفط بين المتعلمين الفلسطينيين وأقجااها اللبناايين -

 إ با  عائد ألسباب اقتصادية واجتماعيةن -

عامييًا  19و 13ميين الشييباب الييذين تتييجاوح أعمييارها بييين  %44وتشيييج إ ييدل الدراسييات إلييى أ    -

ال ينتسييبو  ألييية مدرسيية أو جامعييةن و فتيييج أهييالط المييييا  ييأاها  ييااوا، قبييل الحييجب األهلييية، األعييجط 

المييية النا ييية العلمييية  يييث اسييتطاعوا تصييديج أكثييج ميين ثالثيية وثالثييين أسييتا ًا جامعيييًا إلييى جامعييات ع

 32مجموقة

 33يتسجاو  منها %18لا يلتحقوا  المدار  و %13أ فال المييمات:  -

                                                           
 سبة على تأسيسه  59مخيم و ج ال  اوبة بعد  مقال، 32
 المستق ل  33

 اهاد الموعد %82.8 مد سة الجلود المتوسطة لل بات

  شيج  دسيا %89.5 تلميذ ، 300 مد سة حيفا المتوسطة

 دحل وأيوب  %42.7 مدل سة القدس المتوسطة لل بين

 عنتج عبد الع    %100 وتلميذ ،تلميذ  750 ثانو ة الخليل
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سيييوء األولييياع االقتصيييادية واالجتماعيييية تطيييال الطفيييل أكثيييج مييين سييييجه فيييط مجتميييي الالجئيييين  -

الفلسطينيين فط لبنا ،  ييث تكثيج المشياكل االجتماعيية والنفسيية و عييش النيا  ليائقة اقتصيادية تيدفي 

% مييين األ فيييال إليييى تيييج  مقاعيييد الدراسييية واالتجييياه إليييى سيييوط العميييلن ميييا ي  يييد مييين  14.6 ميييا يقيييارب 

المجمييوع العييام للطلبيية المتسييجاين ميين المييدار  وهييا فييط المج ليية االبتدائييية،  سيي  تقج ييج لنهاييية العييام 

الصيادر عين جمعيية الييج جين الفلسيطينيين مين جامعيات ومعاهيد لبنيا ن وفيط ا صياء  2004الدراسط 

، أ  مييا اسييبتق 2004ج يي ي لإل صيياء ومصييادر الطبيعيية الفلسييطينط صييادر فييط اهاييية أيييار للم تيي  الم

سنة وما فوط هيا أمييو ، وأ  الالجئيين ليديها مسيتو ات  15% من الطالب الفلسطينيين من عمج  24

% ميين اللبنيياايين أكملييوا المج ليية  22% ميين الالجئييين مقابييل  12تعليمييية أقييل ميين اللبنيياايين  حيييث أ  

 .او ةالثا

 29ي  12األمييية تت ايييد بييين اال فييال الفلسييطينيين فييط المييمييات، وهييط عنييد الييذين تتييجاوح أعمييارها بييين  -

 عاماً  44ي  30عامًا أعلى مما هط عليق بين 

 أسماء ال وضات

  وضة االنعاش  وضة و اعم األقصى  وضة غسا  كبفاني  وضة الصمود

 القسا  وضة  دالل المغ بي  وضة فلسطين  وضة الهدى
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  األطفال:   اض-ال ابع: الم حث  -

 

  التعليمي:المتعلقة بالجانب  التوصيات-الخام : الم حث  -

 تحسين البنية التحتية للمدار  ومعالجة مش لة اكتظاظ الصفوف فط العديد من المدار ن -

للميتبييجات العلمييية وانيياء الم تبييات الحديثيية، واعيياد  النظييج البيي ا لتييامين التجهييي ات الالزميية  -

بييييبع  المنيييياهم لجهيييية تبسيييييطها وادحييييال المييييواد المسيييياعد  واالثجائييييية والنشييييا ات الالصييييفية 

 المساعد  للمنهاج فط المواد التعليمية الميتلفةن

نط لتو ييد بناء طجاكة وتعاو  بيين االوايجوا ومؤسسيات وهيئيات العميل التجايوي واالهليط الفلسيطي -

 الجهود من اجل تطو ج وتحسين العملية التجاو ةن

 منيي النشيا ات الو نيية فيط الميدار  واياصية إ يياء المناسيبات الو نيية،  األوايجواال اء قجار  -

 الى جاا  الب ا العتماد ماد  تار خ وج جافية فلسطين فط المنهاج التعليمطن

عيين المحسييوايات، واالهتمييام  الييدورات التدر بييية توليييا المعلمييين اسييتنادًا الييى  فيياءاتها واعيييدًا  -

للمعلميييين، اليييى جااييي  تيفييييا البييي ا عييين المعلميييين لنا يييية عيييدد الحصيييك واعييي  المهيييام 

 واالعمال االدار ة التط تو ل لهان

   وضة الشهيد  وضة المح ة  وضة البجدة الشع ية
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االهتمام  ااتيا ات البجلمااات الطالبية فط المدار  وتفعيل المشار ة الطالبية فيهيا، وتوجيههيا  -

 طالب ومسيجتها التعليميةن ما ييدم مصلحة ال

عقييييد الميييييؤتمجات واللقييييياءات الطالبيييييية دور يييييا ومناقشيييية مشييييي الت الطلبييييية وقبييييياياها  مشيييييار ة  -

اليى جااي  ااجياز دورات التيدعيا  الميتصين من الهيئات التجاو ة ومؤسسيات المجتميي الميداطن

 المدرسط فط مجاك  الشبابن

 :الصحية األوضاع- ال ابع:ال ان 

 : الصحي وال  امج الصحية الوضع-األول: الم حث 

وامعيدل  بيي   الجي اليا  17مج  ًا صيحيًا لألوايجوا )أي مج ي ا وا يدًا لكيل  28يوجد فط لبنا  

لكل حمسة  الف فلسيطينط(، بينميا واحسي  معياييج الصيحة العالميية فأايق يجي  ا  ي يو  هنيا  

ليعفًا عيين  14نيا  اقييل بييااسيا ، أي ا  مييا تقدميق األوايجوا للفلسييطينيين فيط لب 300 بيي  لكيل 

 وهذا ما ييتصج معااا  الالجئين على المستو ات الصحيةن عالميانالمستو ات المطلواة 

 15لقيد  شيفت الدراسية التيط اعيدتها األوايجوا  التعياو  ميي الجامعية االميج يية فيط بييجوت بتيار خ 

، وقيد ت اييدت فط المئة من الفلسيطينيين لييج ليديها تيأمين صيحط 95( ا  2010كااو  االول )

وتباعفت المشياكل الصيحية فيط ميتليا المييميات والتجّمعيات،  ييث  الية الفقيج الميدقي التيط 

الى االولياع البيئيية السييئة والبنيى التحتيية الهّشية، وتبيّين   اإللافةتعيشها الكثيج من العائالت 

تقييييديمات  فييييط المئيييية ميييين مشيييياكل الفلسييييطينيين اتيجيييية الج وايييية، وال تفييييط 66الدراسيييية ايبييييا ا  

األوايييجوا  الجااييي  الصيييحط  الحيييد األدايييى مييين متطلبيييات الفلسيييطينيين فيييط لبنيييا ،  يييذل  ال تقيييدم 
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الدوليية اللبنااييية مسيياهمة  قيقييية فييط الجاايي  الصييحط للفلسييطينيين ممييا يتييج  الالجئييين فييط مهيي  

ر ييياح الميييجلن فهنيييا  ارتفييياع قياسيييط فيييط اميييجال القلييي  والسييي جي وااللتهييياب الجئيييوي واميييجال 

الييى ازميية األمييجال المستعصييية حاصيية   األ فييالالييى االمييجال الياصيية   اإللييافةساسييية، الح

الخ، وسا  الة  اد  من تقصيج االواجوا التيط اكيدت  الحادنامجال السج ا  والكلى وفقج الدم 

 فط تقار جها ا  ثلث الالجئين يعااو  من أمجال م منةن 

ال تقيييدم اال النيييذر اليسييييج، والمجاكييي  الصيييحية اميييا  النسيييبة للمججعييييات اليدماتيييية االحيييجل فهيييط 

التا عة جمعية الهالل اال مج الفلسطينط والمنتشج  فط ميتليا المييميات والتجّمعيات تقج بيا فيا  

تقديماتها متوالعة وال تفط  الحد االداى مين اال تياجيات الفعليية، اميا المج ي  الصيحية الميتلفية 

مين أي ميييين الحاجييييات الصييييحية للفلسييييطينيين فييييط للدوليييية اللبنااييييية فهييييط ايبييييا قاصييييج  عيييين تييييأ

 %15ميين النسيياء يعييااين ميين أمييجال القليي  و %17و سيي  امييو ج بييجج البجاجنيية فيي   34لبنييا ن

 يياالت إعاقيية )جمعييية المييجأ   %7لييديهن مشيياكل اظييج و %8.5يعييااين ميين أمييجال عصييبية و 

الييج يييية(ن و شيييي ل المولييييوع الصييييحط مصييييدر القلييييل األكثييييج  ييييد  لييييدل عمييييوم أبنيييياء المجتمييييي 

لظيجوف السي نية والبيئيية المتجديية قيد أدت إليى ااتشيار الفلسطينط فط لبنا  سيما وأ  الحيجوب وا

أمجال متعدد  تتطلي  تكياليا  اهظية للعيالجن أميام هيذا الواقيي في   تكياليا العيالج واالستشيفاء 

وفييط  ات الوقييت فيي   الالجئييين  الفلسييطينية،الييياص ال يم يين أ  يلبيهييا الييدحل المحييدود لألسييج 

حية التيييط توفجهيييا الدولييية اللبناايييية لموا نيهيييا، رسيييا الفلسيييطينيين ال يسيييتفيدو  مييين الييييدمات الصييي

                                                           
 المركز الفلسطيني لإلعالم  34
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التحسيييينات التيييط تميييت فيييط مستشيييفيات جمعيييية الهيييالل األ ميييج الفلسيييطينط، فييي   إم ااييييات هيييذه 

الجمعييية ال تلبييط  افيية اال تياجييات العالجييية واالستشييفائيةن ولهييذا أصييبخ الالجئييو  الفلسييطينيو  

مييين النسييياء يعتميييد  عليييى  %90ان ولهيييذا فييي   أكثيييج اعتميييادًا عليييى التقيييديمات الصيييحية لألوايييجو 

 الي)أواجوا(  مصدر و يد للعالجن

تييؤدي إلييى ت ايييد أعييداد الوفيييات « أواييجوا»إ  التيفيبييات فييط اليييدمات الصييحية لو اليية ال ييوث 

وإليى تييواتج الم سييط اإلاسييااية الناجميية عيين المييجل وصييعواة الحصييول علييى العييالج واالستشييفاء 

مين أجيل « أوايجوا»و ل  ل  يطجح أولو ة معالجة المسألة الصحية  البي ا عليى و الية ال يوث 

سياسييتها التيفيبييية وتيصيييك مبليي  اسييتثنائط ميين موازاتهييا لت طييية اال تياجييات  إل امهييا بوقييا

 35الصحية  املة ألبناء طعبنان

 المشاكل الصحية المووودة في مخيم و ج ال  اوبة :  -الثاني: الم حث  -

 أمجال القل   ن1

سيييياب طيييب ة الميييياه الصيييالحة للشيييجب ييييؤدي إليييى ااتشيييار اميييجال عدييييد  مثيييل االسيييهال واالميييجال  ن2

 الجدلية واالصا ة  الطفيليات المعو ة 

 أمجال الجهاز التنفسط  ن3

 يؤدي إلى لعا فط عبالت العيو   المسا ات والذي سب  ليل  النظج،مجل لعا  ن4

                                                           

 دفاعًا عن قضايا الالوئين وحق العودة ،«194المجموعة »مجلة فصلية تصد  عن  ،194المجموعة  35
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 مجل الس جي ول ا الدم  ن5

 لت ذية أمجال فقج الدم اتيجة سوء ا ن6

  االت وفيات األ فال  ن7

 األمجال النفسية واألمجال الجسدية التط تسببها  ن8

 سياب الوعط الصحط ن9

 

 : البهائية للد اسة الصحية التوصيات-الثالث: الم حث 

 األون وا: عيادات- أوال:

 عدد المجلى الكبيجن مي يتناس ز اد  عدد األ باء العاملين فط العيادات  ما  ن1

 فط جميي االحتصاصات وز اد  عدد أيام عملهان التعاقد مي أ باء ن2

اسيييتحداث قسيييا للطيييواري فيييط المييميييات مهمتيييق التعاميييل ميييي الحييياالت الطارئييية و فيييتخ أبوا يييق  يييل أييييام  ن3

 األسبوع على مدار الساعةن

 تطو ج الميتبجات فط العيادات وت و دها  اآلالت التط تتيخ لها إججاء  افة الفحوصات الميبج ةن ن4

 متطور لألطعة التشييصية فط  ل العياداتنإاشاء قسا  ن5

 تأمين  افة أصناف األدو ة وا ميات  افيةن ن6
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مجاقبيية عمييل األ بيياء والممجلييين والعيياملين فييط العيييادات ميين قبييل لجييا  تيصصييية ومعالجيية المشيياكل  ن7

 المالية واإلدار ةن

 تأمين سيارات إسعاف  املة التجهي  لكل المييماتن ن8

 :الشفة والص ف الص ف الصحي والبفايات مياه- ثانيا:

 معالجة مش لة احتال  مياه الشفة  مياه الصجف الصحطن ن1

 ت طية طب ات الصجف الصحط الم شوفة وتحديث الشب ات القديمةن ن2

 إججاء الفحوصات الدور ة لمياه الشفة وتكج جها لتصبخ صالحة للشجبن ن3

 إ عاد  او ات النفايات عن الطجقات والمجافل العامةن ن4

 نالدور ة لها الفحوصات الطبيةز اد  عدد العاملين فط هذا القطاع وإججاء  ن5

 مع المستشفيات: التعاقدات- ثالثا:

 التعاقد مي مستشفيات جديد  وأكثج  فاء  من المستشفيات التط تتعاقد معها األواجوا  اليًان ن1

 المستشفياتنز اد  عدد الليالط السج ج ة التط تتعاقد عليها األواجوا مي  ن2

 ز اد  مي ااية هذه التعاقدات لتشمل عدد أكبج من المجلى وت طط  ل األمجالن ن3

 تأمين منخ دراسية للطالب الجاسبين فط دراسة الط ن ن4

 إقامة دورات توعية صحيةن ن5

 األحم  الفلسطيبي: الهالل-  ابعا:



 
 

 
  

43 
 

 البع  اآلحجنالتطو ج المتواز  لكافة مستشفيات الهالل وعدم تهميش  عبها على  ساب  ن1

 تحسين المستشفيات وتطو ج الميتبجات وأقسام األطعة والصيدليات الموجود  فيهان ن2

 ز اد  روات  المولفين وتحسين أولاعها المعيشيةن ن3

 المساوا  بين جميي الالجئين دو  تميي  فصائلطن ن4

 معالجة الفساد المالط واإلدارين ن5

 الهاللن تأمين سيارات إسعاف مجه   لكل مستوصفات ومستشفيات ن6

إقاميية سلسييلة متواصييلة ميين محالييجات التوعييية الصييحية لالجئييين وتعليميييها  يفييية التعامييل مييي الحيياالت  ن7

 الطارئةن

 الل بانية: الدولة- خامسا:

 السماح للطبي  الفلسطينط  م اولة مهنة الط  واالابمام لنقا ة األ باءن ن1

 السماح للصيادلة  ممارسة مهنتها  ش ل قااواطن  ن2

 ناالجتماعطالسماح للفلسطينيين  الحصول على تأمين صحط من صندوط البما   ن3

 الح وميةن المستشفياتالسماح للفلسطينط  الحصول على العالج المجااط من  ن4

 ز اد  مسا ة المييمات للتيفيا من الكثافة الس ااية، وإيجاد مسا ات حبجاء داحلهان ن5

 الفلسطيبية واللجا  الشع ية واألهلية: الفصائل-سادسا: 

 إيجاد مججعية فلسطينية مو د  فط لبنا ، وتو يد الصان ن1
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 والدولة اللبنااية لتحسين حدماتها الصحية لمن عمل اقابط فلسطينط منظان األواجواالب ا على  ن2

 بناء المؤسسات الصحية ودعا تل  العاملة فط المييماتن ن3

 وفل المواصفات الصحيةن مجاقبة عمل محالت تكج ج المياه ن4

 فيهان الصحية والعاملينمحاسبة األهالط الذين يعتدو  على المجافل  ن5

  االوتماعي: الوضع- الخام :ال ان 

مجتمعنا  المييا  ا  مجتمعًا ر فيًا  يث لألسج  والعشيج   :االوتماعي الواقع-األول: الم حث 

دور محوري فط  يا  األفجادن من هنا ف اق فط العقود األولى من إاشاء المييا، أي فط فتج  اليمسينيات 

والستينيات واعبًا من السبعينيات، المج تبامنًا اجتماعيًا لاهجًا من حالل األسج  وامتداداتها التط 

المشّ لة فط المييا عام  األولى،عشيج  أو القج ةن هذا التبامن يظهج من حالل لجنة البجج تصل إلى ال

سامط  مال فاعور وفاي  بيجقجطن  و و  ات ومنها، من أعباء ينتمو  إلى قج تط تجطيحا 1951

والمج هذا التبامن أيبًا من حالل  ع  اإلط اليات التط  اات تأحذ  ا عًا قجو ًان واألها من  ل  

ففط اليمسينيات ُ عن مديج المييا صبجي مصطفى بجقبتق من أ د س ا   ،فط  ع  األ داث والمواقا

ج من ى أ د زعماء قج ة تجطيحا ومنعها من اليجو الجوار، فلما ثار أهالط المييا وقا لها سليا مصطف

 تى االجتماعات المفصلية  ا  هنا  ممثلو  عن  ل قج ة،  االجتماع  الجوار،المييا، والتصادم مي 

فط من ل عمج طحاد ، والالفت أ  االجتماع  ا  تحت مسّمى اللجنة  1958الذي ُعقد فط طهج تموز 

ى إدار  األواجوا وإلى ما  ا  ُيعجف بي "الشباب العجاط الفلسطينط"ن الشعبية، وُأرسلت مطال  المجتمعين إل

 50وانصخ  العود  إليها  تى اعلا أ   ع  هذه المطال  ما زالت معّلقة، وهط هط، منذ أكثج من 
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عامًان وال أوّد االستفالة  األمثلة على عمل التجا ا األسجي من جهة، ومدل قو   بور ودور النظام 

جهة ثااية، وإ   ا  لالثنين صلة جعلتنا ابعهما فط سياط وا دن الدور األسجي بدأ العشائجي من 

يبعا منذ السبعينيات اتيجة تحوالت اجتماعية وسياسية، بدأت تقّلل أ يااًا من قيمة األسج  و بيعتها، 

ما يهّمنا  التقاليد التط يج  الثور  عليها، و تى اعتبارها تقليدًا فط  ع  وجوهها يج  ت ييجه من لمن

هنا سواء فط األسج  أو العشيج  أاهما ط ال  من أط ال التبامن االجتماعط ُأصيبا  بجر هائلن واحن 

هنا ال ادافي عن اظام العشيج  لكن يج  القول إاق  النهاية هو اظام لق تجاتبية هجمية، و ؤّمن  دًا أداى 

اجتماعيًا  حج يحقل القيمة التبامنية  معناها من التبامن االجتماعط، وإزا تق لا تجل  اظامًا سياسيًا و 

  36الواسين

تيي داد اسييبة الفقييج فييط  البجاجنيية، إ لييا يحصييل أي تحسيين يييذ ج علييى واقييي  يييا  الالجئييين فييط مييييا بييجج -

أطيييارت  حيييج الدراسيييات التيييط أججتهيييا األوايييجوا  العواميييل، إ أ يييياء هيييذا الميييييا اتيجييية تقيييا ي العدييييد مييين 

وأ  اسيبة البطالية تصيل فيط  %73أ  اسبة الفقيج وصيات إليى 2010ألمج  ية عام  التعاو  مي الجامعة ا

 37ن%56معظا األ يا  الى 

 38 والجمعيات: المؤسسات-الثاني: الم حث 

                                                           
 ش كة أخ ا  الالوئين الفلسطيبيين في ل با   نت،الوئ  36
 المؤسسة الفلسطيبية لحقوق اإلنسا  )شاهد( 37
 ملف خاص في البك ة المستم ة  فسحة، 38
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تعميييل فيييط المييميييات عيييّد  جمعييييات أبجزهيييا: جمعيييية األقصيييى الييج ييية واييييت أ فيييال الصيييمود وجمعيييية 

فيط المييّيا، مبيادرات  مسيتقّلة تعميل لتحسيين 39.اإلسيالمطالنجد  وجمعية المجأ  الييج ة، واادي األقصى 

 ييييا  سيييّ ااق وإ   يييا  أفيييجاًدا منهيييا يتبعيييو  تنظيمييياتط سياسيييّية أو فصيييائلن فييييق مج ييي  الّنقييي  لألاشيييطة 

الشبابّية اّلذي بدأ عملق التطّوعط منذ ما يقارب الّثالث سنوات  ييث يقيوم بتيأمين اليدرو  لأل فيال بيين 

صيفوًفا عليى  وإدار تييقاتذتق السادسة والتاسعة اّليذين ليسيوا مسيّجلين فيط الميدار ن يقيّدم المج ي  عبيج أسي

مييييدار األسييييبوع تعّلييييا الل يييية العجاّييييية والل يييية اإلاكلي ّ يييية والج الييييياتن ال يسييييتطيي المج يييي  أ  يحييييّل أزميييية 

الّتعليا، وال أ  ي و  بدياًل رسمينا عن المدرسة، ولكّنق يسيتطيي إعطياء  عي  الحيل فيط التعلييا لأل فيال 

 ،نّظا المج   اشا اتط ر الّية وثقافّية ميتلفة لأل فيال والشيبا لهان  ذل  ي  و ساها فط فتخ أفلط جديدط 

أاشييطة المج يي  مجااّييية سيييج محصييور   الفلسييطينيين  بًعييا وتمو لييق مسييتقّل يعتمييد علييى تبّجعييات األفييجاد 

فيييط المييييّيا أيًبيييا لحفيييالت الموسييييقّية، وعليييى  ميييالت جميييي التبّجعيييات اإللكتجواّيييية أو مييين حيييالل ر يييي ا

ن يلعي  الملتقيى للكافتيج ياذي فتخ أبوا ق منذ عامين تقج ًبان فيق م تبة قييد اإلاشياء ومسيا ة ملتقى جفجا الّ 

ا فييط جمييي طييباب وطييا ات الميييّيا لحبييور عييجول أفييالم أو إلقاميية أاشييطة ثقافّييية ميتلفييةن يدوًرا رئيًسيي

الموسيييقى والييجاب و قييوم الملتقييى  الينييا  افتتيياح اسييتيديو تا ًعييا لييق يقييّدم مسييا ة لميين يجسيي  فييط تسييجيل 

حصوًصا اّلذي ُيعتبج من أكثج أايواع الموسييقى المنتشيج  فيط المييّيا الييومن يعتميد الملتقيى عليى مبيعيات 

وعلييى  عيي  الييدعا ميين حييالل طييجاكاتط ومؤسسيياتط عييّد  لتمو ييل اشييا اتقن وفييط الميييّيا أيًبييا  الكافتيج ييا

اّصية  ييث أعيّد لهيا مشي اًل يتعّلميو  فييق الي اال تياجياتمج   أما  اّليذي يقيوم  مسياعد  األ فيال  وي 

                                                           
 موقع على ش كة االنت نت العسل،زي  39
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 جًفا يدوّ ة، يقوم المج   ببيعها حالل معارلق السنوّ ةن  ذل  يهتا المج ي  بتيأمين الحاجيات اللوجسيتّية 

البيييجورّ ة للمييييّيا  اإل فائّييييات المحمولييية  ييييث يصيييع  دحيييول سييييارات اإل فييياء اليييى معظيييا أاحائيييق 

واألدو ة لألمجال الم منةننن  ذل  يعمل المج ي   التنسييل ميي و ّماالت المجلى وقوار ج األو سيجين 

المبييادرات األحييجل داحييل الميييّيا علييى مسيياعد  المييدمنين علييى الميييّدرات ميين حييالل التشييبي  مييي مجاكيي  

إعيياد  تأهيييلط منتشييج  فييط لبنييا ن يعتمييد تمو ييل المج يي   شيي لط أساسييّط علييى تبّجعييات أهلييق الم تييجاين فييط 

وعلييى تطييّوع أ بيياء  فيسييبو ة الميييّيا علييى موقييي المج يي  معهييا ميين حييالل صييفحث يتواصييل أورواييا  ييي

 ييالجسا ميين أّ  هييذه المجاكيي   الميييّيا اّلييذين مييا زالييوا يسيي نو  فيييق أو حججييوا للسيي ن حارجييق  عييد تيييّججهان

يقيوم على أهمّيتها هط  ع  ما فط الميّيا فقا، ولكّن الميّيا قد بدل ل ائج يق هيذه الميّج   تعاواّيية  بييج  

ميا فيط اوعيية  ياتيق و ييا  محيطيق وأهليقن قيد تكيو  هيذه المبيادرات  طيطءكّل من فيها بدورط ميا لتحسيين 

والجلييو  أمييام فشييل السييلطات اللبنااّييية  االستسييالمالشييبابّية رّد  فعييلط إيجابّييية و ج قيية للتعبيييج عيين عييدم 

ئيييين وحارجهيييان  ييييث ليييا تييينجخ والفلسيييطينّية فيييط إدار   ييييا  سييي ا  لبنيييا  داحيييل ميييا يسيييّمى ميّيميييات الج

اإلدار ، عن قصدط أو من سيج قصد،  العمل من منطللط إاسااطّط يحتيجم  اجيات السيّ ا  و عطييها أ سيا 

 قيييوقها فيييط الّتعلييييا والطبا ييية والثقافييية، وأهيييّا مييين هيييذا  ّليييق، فيييط تيييأمين التواصيييل الطبيعيييّط بيييين داحيييل 

معظييا المنييا ل فييط لبنييا  ي ييي  مفهييوم اإلدار   الميّيمييات وحارجهييان ففييط ميييّيا بييجج البجاجنيية  مييا فييط

ي العاّميية ليحييّل م ااييق مفهييوم المبييادرات الفجدّييية أو الجماعّييية التييط تبحييث جاهييد  عيين  ييجف حيييا لتجقييي

 جد األساسّية ممنوعة عن معظا سّ ا  لبنا نتفاصيل  ياتها بينما تبقى الم
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 المختلفااة المجتمااع وشاا ائ  لالوئااينا تخااد  التااي والجمعيااات المؤسسااات ماان عاادد المخاايم فااي يووااد

 مبها : 

 الثقافية مؤسسة سسا   نفااط ن1

 وجمعيات النجد   ن2

 واإلاعار  ن3

 وايت أ فال الصمود  ن4

  الهالل األ مج  ن5

 الفلسطينط  ن6

 ومنظمة المجأ  اإلاسااية  ن7

 وجمعية اإلحوا  للتعليا االجتماعط ن8

 واالجتماعيةجمعية األحو  للعمل الثقافط  ن9

 اادي األقصى االسالمط ن10

 جمعية األقصى الييج ة  ن11

 

  الثقافي: الوضع-السادس: ال ان 
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على الجسا من  الم العيش واللجوء فط لبنا ، تم ن الشع  الفلسيطينط مين النجياح والتقيدم فيط مييادين العليا 

واإلبييداع، والت ليي  علييى طييجو  النفييط القسييجي، واييادر الييى اليييجوج ميين قيودهييا، وأبييدع فييط طييتى المجيياالت 

 ومسييييجتقاع هيييط جييي ء مييين معج تيييق ألايييق  يييا  ييييدر  أ  الثقافييية واإلبيييد والج الييييةنالثقافيييية واألدبيييية، الفنيييية 

 النبالية من اجل العود ن

الثقافييية م وايييًا أساسييييًا مييين م وايييات العمليييية الو نيييية، وعييياماًل هاميييًا مييين عواميييل اليييوعط واليقظييية،  وااعتبيييار

و ماية الهو ة الو نية والنبيال اليو نط، فقيد اشيطت سيا قًا فيط جمييي منيا ل ومييميات وتجمعيات الشيع  

بييوعط الشييباب  االرتقيياء  الشييبابية والثقافييية، ولعبييت هييذه المجاكيي  دورًا  ييارزًا علييى صييعيد الفلسييطينط، المجاكيي

وتم ييينها وانيياء قييدراتها وتنمييية مييواهبها وإبييداعاتها الثقافييية والفكج يية والفنييية والج الييية واالهتمييام  المشيي الت 

 االجتماعية للشباب وسيجهان

طينية ولعا ام ااات المجاك  الشبابية التط  اتيت تفتقيد اليى الشعبية الفلس االتحاداتلكن، ومي تجاجي دور 

إبييجاز اإلبييداع الشييبابط  وااحسييجبتنمييية قييدرات الشييبابن  االهتمييامدعييا المؤسسييات الو نييية الفلسييطينية، تجاجييي 

 االجتماعيةن اآلفاتوتفاقا 

وهنييا يييأتط دور المؤسسييات الفلسييطينية فييط دعييا المشييار ي الشييبابية الفجدييية والجماعييية، ودعييا وإعيياد  تأهيييل 

أاهييا أكثييج  اعتبيياراألادييية والمؤسسييات الج الييية والثقافييية ومسيياعدتها علييى القيييام  األاشييطة الميتلفيية، علييى 

التجفيهيييية وتييييوفيج مجاكييي   اليييينة  الشيييباب الميتلفيييية، ودعيييا األاشيييطة الشييييبابية ال تياجيييياتالجهيييات تلمسيييًا 

 للشبابن
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الشييبابية والطالبييية فييط التعييا ط  واالتحيياداتإ   ال بييد ميين سياسيية جديييد  تتبعهييا األادييية والمجاكيي  الشييبابية 

 فعاليات وأاشطة المؤسسيات  االايجا مي الشباب، واذل الجهود المطلواة للدفي  الشباب من أجل  البجامجط

روح المبييادر  لييدل الشييباب، وتسيياها فييط إ ييالط إبييداعاتها  جذا يية تنمييطل بييجامم والمجاكيي  الشييبابية ميين حييال

وتحو يل مجاكي  الشيباب اليى أمياكن عميل  والثقافييةنوابتكاراتها فط ميتلا المجاالت العلميية واالدبيية والفنيية 

سيهامها فيط واشا  طبابط تطوعط، ومجاكي  اسيتقطاب لفئية الشيباب لتم ينهيا مين تفعييل  اقاتهيا وابيداعاتها وا

 40معالجة الظواهج واآلفات االجتماعية التط يعااط منها الشباب  فعل تفشط البطالة والتسجب المدرسطن

 االحتجاوات المطل ية:-

طييار  أهييالط المييييا  مييؤازر  اللجنيية الشييعبية واألهلييية  ييالمييا فييط ا تجاجييات مطلبييية لتحسييين األوليياع  

حصوصا  عد أ  زادت معااا  الالجئين  ثيجا فط المجال الصيحط،  2010الصحية والمعيشية حالل العام 

فييييط التمو ييييل، واعييييد أ  تجاجييييي دور مستشييييفيات الهييييالل األ مييييج الفلسييييطينط  شيييي ل والييييخ اتيجيييية العجيييي  

والييييطجار مولفيهييييا الييييى إعييييال  اإللييييجاب والتوقييييا عيييين اسييييتقبال المجلييييى لمييييجات عديييييد  حييييالل العييييام 

 41ن2010

 42المخيم:في  األون وا- السابع:ال ان 

                                                           
 ال  نامج البضالي االوتماعي 40
 املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان )شاهد( 41

 قراءة موضوعية ألوضاع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان  42
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 لألمييياالصيييادر عييين الجمعيييية العامييية  302 موجييي  القيييجار  1949فيييط العيييام  تأسسيييت و الييية "األوايييجوا"

الجيي  فلسييطينط إ ييا   ألييا 930المتحييد ،  ليي  بهييدف تقييديا حييدمات اإلساثيية والتشيي يل لمييا ي  ييد عيين 

اليطجوا للجيوء مين فلسيطين اليى  ثييج مين اليدول ابجزهيا لبنيا  وسيور ا واالرد ننن  48النكبة فيط العيام 

عصيييا ات اتيجييية الرتكييياب المجيييازر وألعميييال القتيييل والطيييجد واستصييياب االراليييط التيييط  اايييت تمارسيييها ال

، وااتيييت تمثيييل الشييياهد 1950الصيييهيوايةن بيييدأت االوايييجوا عملياتهيييا الميداايييية فيييط االول مييين اييييار عيييام 

 أ شييمن فلسطين وتهجيجه الى دول طتى فيط   أكملقالدولط على قبية الالجئين وجج مة اقتالع طع  

جوا" فييط تقييديا صييور تطهيييج عجقييط  ييدث فييط القييج  العشييج ن  شييهاد  القاصييط والييدااطن تسييتهدف "االوايي

منتشيج ن  2011حدماتها  ش ل مباطج ما ي  د عن حمسة ماليين الجي  مسيجل وفيل ا صياءات العيام 

 ال جاية وقطاع س  (ن  البفة-االرد -سور ا-لبنا فط منا ل عملياتها اليمج )

امط وفط قجاء  مولوعية للعقد المالط من تقديا االوايجوا لييدماتها لالجئيين فيط لبنيا  وتحدييدا بيين عي

، الفتيييج  التيييط تعاقييي  عليهيييا ثالثييية ميييدراء فيييط لبنيييا ، الفج يييدو ميتشيييو ور تشيييارد  يييو  2011و  2001

وسييلفاتوري لمبيياردو، وجييدت منظميية "ثابييت" لحييل العييود  لييجور  تسييليا البييوء علييى هييذه الحقبيية  واهييا 

جئييين علييى تحمييل عنييوا  هييام يمثييل فجييو   بيييج  بييين مييا تقدمييق األواييجوا ميين حييدمات واييين ا تياجييات الال

المسييتول التجاييوي والصييحط واالسيياثط والتنمييوينن، ال سيييما مييي ا ييالط االواييجوا لمشييجوع "اعيياد  الكجاميية" 

( الييذي مولييق م تيي  المفولييية االورواييية للمسيياعدات االاسييااية 2016 – 2012ولمييد  حمسيية سيينوات )

ين الفلسطينيين االكثج عوزا فيط والحماية المداية عجفتق االواجوا  االستجا ة للحاجات الملحة لدل الالجئ
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واالجتماعيية والتيط ااع سيت سييلبًا  االقتصياديةلبنيا ن االميج اليذي يشييج اليى الم  يد مين تيجدي األولياع 

عليييييى األولييييياع النفسيييييية والتجاو ييييية والصيييييحية واالمنيييييية فيييييط المييميييييات، واالتيييييالط الحاجييييية اليييييى حطييييية 

شييييار  فيهييييا االواييييجوا والقييييول السياسييييية اسييييتنهال تنمو يييية تشييييمل  افيييية مييمييييات وتجمعييييات الالجئييييين ت

الفلسيييطينية ومؤسسيييات المجتميييي المييييداط واللجيييا  الشيييعبية واالهليييية والدوليييية المبييييفة واليييدول المااحيييية 

 والمجتمي المحلط عمومًان 

 

 

 

 الالوئين والميزانية:  أعداد-األول: الم حث 

 2001االول / ديسييمبج   ييااو  فييط وصييل عييدد الالجئييين المسييجلين فييط لبنييا   سيي  ا صيياء االواييجوا 

 12مييينها فيييط  %53.5يعييييش  ،455,373اليييى  2011، وفيييط  يييااو  الثيييااط /ينيييايج 384,918اليييى 

الجيي ن وفييط العيياد   70,455ميييا رسييمط معتييجف  ييق ميين قبييل الدوليية اللبنااييية واالواييجوا، ب  يياد   ييوالط 

الدولية ب  ياد  تقيديماتها مين حيالل عند ارتفاع عدد الس ا  فط اي دولة فط العالا مين الطبيعيط ا  تقيوم 

رفي مي اايتها اليدماتية   افة جواابها، سواء االستشفاء او التعليا او البنى التحتية او توسعة المسيا ات 

عيدد الالجئيين حيالل  ارتفياعالمقامة عليها التجمعات او السماح للنا   البناء العاموديننن، إال ااق ميي 
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واييجوا قييد تجاجييي تقييديا حييدماتها لالجئييين فييط لبنييا  وحاصيية فييط المجييال العشييج سيينوات االحيييج ، فييا  اال

الصييحط والتعليمييط  حجيية العجيي  فييط المي ااييية التييط بل ييت  سيي  االواييجوا فييط  ييااو  ثييااط /ينييايج عييام 

 48,152,000الييى  2001دوالر  عييد ا  وصييلت فييط اواحييج  ييااو  االول  68,000,000الييى  2011

يو  دوالر فقا، اال ا   اجة الالجئين لليدمات وفقيا ل  ياد  عيدد السي ا  مل 20دوالر اي ب  اد   والط 

لا يتوافيل ميي ز ياد  مي اايية االوايجوا االميج اليذي يشييج اليى حطيور   بييج  عليى اعتبيار ا  ال عالقية بيين 

تقييديا حييدمات االواييجوا ومييا تقدمييق الييدول المااحيية مشيي ور  ميين دعييا مييالط، فييال يعقييل ا  يمييوت الالجيي  

طينط علييى ابييواب المستشييفيات او ا  يمنييي ميين الحصييول علييى  قوقييق فييط التعلييياننن  سييب  عييدم الفلسيي

ايفاء الدول المااحة  الت اماتها المالية، والسب  فط  ل  ا  االواجوا هيط ا يدل مؤسسيات االميا المتحيد  

ااقيييا   وفيييط  يييال العجييي  فيييط الموازاييية وتمنيييي اليييدول المااحييية مييين المسييياهمة فيييط  صيييتها الماليييية ينب يييط

 المتحد  وهذا ما لا يحدث؟!ن   األماالولي المالط من حالل الصندوط الياص 

واتيجة لعدم توفج اليدمات وفقا لال تياجات فقد اتم عن  ل  الم  د من  االت الفقج والبطالية واالميية 

نييذ عقييود مييج  م وألولوسيي ن سيييج الئييل وهييذا مييا اطييار اليييق المسييخ الميييدااط التييط اججتييق و اليية االواييجوا 

ومولق االتحاد االورواط اليذي تحيدث عين  2011 التعاو  مي الجامعة االمج  ية فط بيجوت مطلي عام 

فييط لبنييا  فقييجاء اي ااهييا عيياج و  عيين تلبييية الحييد االداييى ميين  الفلسييطينيينميين الالجئييين  %66.4ا  

المسياكن تعييااط  مين %66، وا  %56 اجياتها ال ذائيية وسييج ال ذائيية وا  اسيبة البطالية وصيلت اليى 

من مشاكل الج واة والنش حاصة فط الجنوب، وهذه وا د  من االسباب الجئيسية التيط دفعيت الالجئيين 
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حاصييية فيييط السييينتين  2001اليييى القييييام  اعتصيييامات وتحج يييات مطلبيييية قيييل اظيجهيييا فيييط ميييا قبيييل العيييام 

علييى 2011مطلييي العييام االحيييجتين، للمطالبيية بتحسييين اليييدمات االمييج الييذي اسييتجابت لييق االواييجوا فييط 

ميي وعيود  ارتفياع النسيبة  %30 عيد ا   اايت  %40المستول الصحط ليصبخ اسيبة ت طيية االستشيفاء 

 ن 2012ابتداًء من طهج ايسا  العام  %50لتصل الى 

 

 

 االون وا: خدمات-الثاني: الم حث 

ييي التقييديمات النقدييية واإلساثييية والصييحية لحيياالت العسييج الشييديد ليييتا طييمول  ييل االسييج التييط تعيلهييا 1

افتقاده لفجص العمل ليمن بجايامم  للسجن،تعجلق  اعاقتق، مجلق، الذ ج،اساء  سب  وفا  المعيل 

 ن  د  الفقج العسج الشديد وتطو ج القيمة النقدية والتمو نية المقدمة لألسج  ط تسها فط التيفيا م

 ي المش الت التجاو ة عبج  ث االمهات على االابمام للمجالج التجاو ة لألهلن2

االستشفاء  تى يتا التعاقد ميي مستشيفيات مجهي ه تجهيي ا  يامال يسيتوع   ياالت اليوالد   تقديمات-3

 والييييوالد ،حطييييجه اثنيييياء الحمييييل  صييييحيةاستشييييفاء االمهييييات اللييييواتط يتعجليييين لمبيييياعفات  المتعسييييج ،

استشييفاء اال فييال الييذين يحتيياجو  للعناييية الفائقيية عنييد الييوالد  والييذين يحتيياجو  للحاليينات ال جاجييية 
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تيوفيج اليدواء والعيالج لصيا بات االميجال الم منية   يامال،وت طية تكياليا هيذا النيوع مين االستشيفاء 

 والمستعصيةن

فييط  اجييل االسييجاعينية ميين ييي تقييديمات مؤسسيية الشييؤو  االجتماعييية التا عيية لمنظميية التحج ييج الفلسييط4

 %100اعتمياد البيما  الصيحط بنسيبة  المتيوفين،تقديا ال  اد  ألسيج الشيهداء الميدايين والمناليلين 

المسياعد  فيط االقسيا  الجامعيية  حاصيق،للعالج فط عيادات او مستشيفيات  %50لتكاليا العالج و

 ألبناء الشهداء )  ور واااث(ن 

الوقائية والمتعلقية  ياألمن ال يذائط و يذل  التجاو ية المتعلقية بجعايية  اإلاجابية،ي التوعية على الصحة 5

 المعاملةنالطفل فط األسج  و مايتق من اساء  

ي تشجيي راات البيوت وحاصة رئيسيات االسيج عليى القييام  أاشيطة ميدره لليدحل عبيج تيدر بهن عليى 6

مهارات االستثمار فط حبجاتهن المن لية إلاتياج ميواد يم ين تسيو قها وميدهن  قيجول متناهيية الصي ج 

 كط ينشئن و داتهن االقتصادية المن ليةن 

 الييا يية،د لهييا م ااييا فييط سييوط العمييل: مييثال ييي تييدر بهن علييى مهييارات مهنيييق  سيييطة يم يين ا  تجيي7

  المن ليةن الجعاية

 ( 2011 – 2001وفقًا إلحصاءات األون وا خالل العش ة سبوات األخي ة ) 

   بيج  بين ما تقدمق االواجوا من حدمات وا تياجات الالجئينن فجو -1
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  االمنية فط المييماتن من تجدي االولاع االقتصادية واالجتماعية ااع ست على االولاع الم  د-2

 وتحج ات مطلبية لالجئين للمطالبة بتحسين اليدمات قل اظيجهان  اعتصامات-3

  تلميذ وتلميذ  حارج المدار  مصيجها سيج معجوفن 4-11.663

  على ادار  االواجوا ثالثة مدراء لا يستطيعوا تلبية  افة ا تياجات الالجئينن تعاق -5

اليييى حطييية اسيييتنهال تنمو ييية تشيييمل  افييية مييميييات وتجمعيييات الالجئيييين تشيييار  فيهيييا االوايييجوا  الحاجييية-6

والقيييول السياسيييية الفلسيييطينية ومؤسسيييات المجتميييي الميييداط واللجيييا  الشيييعبية واالهليييية والدولييية المبييييفة 

 والدول المااحة والمجتمي المحلط عمومان 

 والخدمات االوتماعية:  االغاثة-الثالث: الم حث 

يج  يال  تص نا "األواجوا " العائالت  ات  الة " العسج الشديد " تل  التط تستوفط طجو  "حلوها مين   ر

،  ميا جياء فيط تقج يج لألوايجوا ،  الئل  بيا لكس  دحل وسيياب وسييلة أحيجل معجوفية لإلعالية الماليية "

شيديد قياسيا ميي عيدد يحتل لبنا  المجتبة األولى بين منيا ل عميل "األوايجوا " فيط اسيبة  ياالت العسيج ال

الييييى  2001وصييييل عييييدد المصيييينفين  يييياالت عسييييج طييييديد فييييط لبنييييا  بتييييار خ  ييييااو  ثييييااط الالجئيييين إ  

% مين عيدد الالجئيين ، بينميا بلي  عيدد الحياالت فيط طيهج  يااو   10.9الج ، أي ما اسيبتق  41766

الجي   12501% من عدد الالجئين أي ب  ياد   11.9أي ما اسبتق  54267بي  2011ثااط من العام 

حالل عشج  سنوات، ولكن  س  التقيار ج الصيادر  عين اللجيا  الشيعبية واالهليية أو المؤسسيات األهليية 
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الفلسييطينية المحلييية والدولييية منهييا تؤ ييد أ  هنييا  ازديييادا فييط الحيياالت التييط ال تحصييل علييى مثييل هييذه 

ئييين المسييجلين التييط تؤطييج إلييى المسيياعدات، وهييذا منطقييط تمامييا ، إ ا مييا اعتمييداا أرقييام "األواييجوا" لالج

اسيييييبة االزد يييييام السييييي ااط فيييييط المييميييييات، يبييييياف إليهيييييا القييييييود المفجولييييية عليييييى  قيييييوط الالجئيييييين 

الفلسييطينيين ميين قبييل الدوليية اللبنااييية، فيي   النتيجيية العلمييية والمولييوعية والمنطقييية تفييجل ارتفيياع عييدد 

ئيييين اليييذين يعيشيييو  فيييط المييميييات المحتييياجين للمسييياعدات، مميييا ييييدل  ميييا يقيييول عيييدد  بييييج مييين الالج

والتجمعييات ، علييى أ  العييدد المت ايييد ال ييبييي إلييى "مقيياييج  قيقييية علمييية ومولييوعية تع ييج  بيعيية 

 الواقي االجتماعط للعائالت المحتاجة وال تأحذ  عين االعتبار الحاجات الفعلية للعائالت المستحقة"ن 

سيينوي ال يعنييط  البييجور  أ  هنييا  اكتفيياء ليييدل  لييذل  فيي   عييدد  يياالت العسييج الشييديد المت اييييد  شيي ل

العائالت المستبعد  من االستفاد  من تقديمات هذا البجااممن وهذا ميا تقيج  يق "األوايجوا" أيبيا التيط تيجل 

أ  البجاييامم ال يقييدم المسيياعد  للعييائالت التييط تبييا أفييجادا صييالحين للعمييل، ولكيينها سيييج قييادر ن علييى 

واالقتصادية  ميا فيهيا مصيادر المؤسسيات األهليية العاملية فيط المييميات  إيجادهن فاألولاع االجتماعية

تؤ د  أ  ثالثة أرااع الشع  الفلسطينط فيط لبنيا  يقبعيو  تحيت حيا الفقيج، وتبعيا لهيذه المعياييج ينب يط 

عدد مولفط دائج  اإلساثة والييدمات حاصة مي اسبة البطالة المجتفعة،  إعاد  النظج فط المشجوع بجمتق

إليافة اليى ا  عيدد مشيار ي الحيد مين الفقيج قيد وصيل  2001مولا فط العيام  93ماعية قد بل  االجت

االجتماعيييييية قييييييد بل ييييييت فييييييط مجيييييال اإلساثيييييية واليييييييدمات  النقاقيييييياتمشييييييجوع، وا  مي اايييييية  1080اليييييى 

، في   عيدد ميولفط دائييج  اإلساثية والييدمات قييد 2010اميا فيط طيهج  ييااو  االول دوالر،  6,403,000
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مشيييجوع وا  مي اايييية  601الفقيييج وصيييل اليييى  ، وإ  إجميييالط عيييدد مشيييار ي الحيييد مييين 117وصيييل اليييى 

 دوالرن  7,962,000قد وصلت إلى  االجتماعيةاإلساثة واليدمات 

 

  أي الالوئين الفلسطيبيين في ل با  حول االون وا:  استطالع-ال ابع: الم حث 

وفييط اسييتطالع للييجأي أجييجاه  ييل ميين  2009"االواييجوا" فييط العييام  تأسيييجسيينة علييى  60 مناسييبة مييجور 

-واجيي ، تجمييي العييود  الفلسييطينط بيييجوت-العييود ، منظميية ثابييت لحييل لنييد -الفلسييطينط"مج يي  العييود  

"تناول  راء الالجئين الفلسطينيين فط لبنيا   يول تقيييا أداء االوايجوا وتقيديا حيدماتها، وعين ميدل  دمشل

% مييين الالجئيييين سييييج راليييين عييين  71.9 ا أطيييارت اإل صييياءات اليييى  نيينالفلسيييطيرليييا الالجئيييين 

% ييييجو  ا  حيييدمات االوايييجوا سييييج  افييييةن وراميييا  87.4% هيييا راليييو  وا   21.6االداء مقاراييية بيييي 

االوايجوا بتقيديا حيدماتها  اسيتمجاريؤ يدو   الفلسطينيين% من الالجئين  89.8االها فط االستطالع  ا  

  ل ن % يجو  ع ج  6.5وا  

 خالصة ال

تتحمييل الدوليية اللبنااييية مسييؤولية  بيييج  تجيياه مييا يجييجي لالجئييين الفلسييطينيين فييط المييمييات ميين معااييا  

وعلى  افة المسيتو ات )التجاو ية والصيحية واالجتماعيية والنفسيية والبنيى التحتيية واالمنييةننن ولهيذا تعتقيد 

)تحسيين الييدمات، وتقيديمات اليدول المااحيةننن(   ياألواجوا"ثابت"  ااق ال ي فط معالجة الجاا  المتعلل 
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عليى اهميتييق ااميا الحييل ي ميين مين حييالل اعيداد حطيية اسييتنهال تنمو ية تشييمل  افية مييمييات وتجمعييات 

الالجئيين تشيار  فيط اعييدادها االوايجوا والقيول السياسيية الفلسييطينية ومؤسسيات المجتميي الميداط واللجييا  

لدول المااحة والمجتمي المحلط عموما، تأحذ  عيين االعتبيار، تيوفيج الشعبية واالهلية والدولة المبيفة وا

الحقوط المدايية واالجتماعيية لالجئيين السييما  قيط العميل والتملي  عليى قاعيد  رفي  التيو ين والتمسي  

 حيييل العيييود ، وتوسييييي مسيييا ة المييميييات التيييط يقييييا فيهيييا الالجئيييو ، والسيييماح بيييدحول ميييواد البنييياء اليييى 

ميين  ييواج  الجيييش علييى مييداحل المييمييات والتفتيييش والتوقييا عيين النظييج اليييى  فييياالمييمييات، والتي

المييمييات ميين منظييور امنييطن فالمعطيييات الموثقيية والتييط تشيييج الييى اسيي  الفقييج والبطاليية والسيي ن  افيية 

 سييي  مج ييي  اال صييياء الفلسيييطينط فيييط  %25.5اليييذ ج، اليييا اليهيييا اسيييبة األميييية التيييط وصيييلت اليييى 

ومسييا ة مييمييات  قيييت علييى  الهييا  %320اكتظيياظ سيي ااط وصييلت الييى  واسييبة 2010مطلييي العييام 

 تميا سييولد  1997سنة مي الحجما  من العمل والتملي  تحدييدا، ومنيي دحيول البنياء منيذ العيام  63منذ 

مشاكل اجتماعية وامنية، فتوفيج الحقوط المداية واالجتماعية لالجئيين الفلسيطينيين سيشي ل  مايية لييج 

اللبناايين، وهذا ما  حثتق "ثابت" مي  ل من رئيج الجمهور ية  لألحو فقا وااما ايبا لالج  الفلسطينط 

والييييييجئيج السييييييابل العميييييياد اميييييييل لحييييييود فييييييط  25/6/2008الحييييييالط العميييييياد ميشييييييال سييييييليما  بتييييييار خ 

 ن  14/5/2007

  المخيم:التي يعملو  وها من  األعمال وأهم االقتصادية الثامن: األوضاعال ان 
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لييييا يمنييييي االلييييطهاد السياسييييط ميييين االرتقيييياء االجتميييياعط   الوضااااع االقتصااااادي :  -:األولالم حااااث 

فط المييا ، فالعديد منها هجج من فلسطين وجياء وهيو يملي  حبيج  تجار ية أو  للفلسطينيينواالقتصادي 

بييدأ لهييور  عيي   1954زراعييية أو حبييج  فييط  عيي  المهيين أهلتييق إلدار   عيي  األعمييال ، وفييط العييام 

فكييا  بداييية مقهييى تشييج حا لصييا بق منييي  رلييى اسييا ،  فلسييطينيو  والمؤسسييات التييط يمتلكهييا  المحييالت

طييافي عبييد الييجازط سمحمييد سييعيد قييبالوي ، البجاجنيية ، ثييا اطييتجاها  علييى اليييا الفاصييل بييين المييييا واييجج

ومقهى القسييج لصيا بق أبيو زهييج   ييج عليى الييا افسيق ، ود يا  أبيو  عبيد ال عطيو  ، ثيا فيط العيام 

ملحمة عثما   مادي وملحمة موسى الحورااط ، ، ولو أردايا أ  احصيط عيدد المحيالت لكاايت  1955

، فإضاااافة  لاااى المحاااالت الماااذكو ة آنفاااًا حااااز ميييا ي  يييد عييين حمسييية وعشيييج ن محيييال ومؤسسييية  النتيجييية

 على محالت كثي ة مبها : الفلسطيبيو  

 صاحب المحل المحل التجا ي 

 أوو ن يل ق الوي  محل وي ي فوت

 أوو نز ه هواش تأوي  وتصلي  الد وات الهوائية محل حالقة

 أوو أنو  الغض ا  محل حالقة

 هشا  عيساوي  محل حالقة

 آل ضيف هللا حلو ات ضيف هللا

 آل دغما  محل دغما  ل يع الصحف
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 عوني مصطفى مكت ة االتحاد لصاح ها

 آل و كة محالت و كة ل يع الدواج

 عائشةأوو نهاد  معمل خياطة

 أوو ن يل عيدا عصي  عيدا

 فائق عيسى محل سكافة

 أوو فيصل الخطيب دكا  سمانة

 قاسم عيدا محل أدوات مبزلية

 آل زع ن محل حالقة

 من عكا مطعم ديغول للغالفل

 آل الس واني الس واني للفالفل

 آل أوو  ق ة مطعم فول

 ماز  ع د اللطيف مكت ة

 خو شيدآل  ويع الحقائب المد سية

 آل ال دوي  ويع التلفز ونات والقطع الكه بائية

 فايز وي قجي ووظة

 



 
 

 
  

62 
 

 

  بعملها:التي يقومو   األعمال-الثاني: الم حث 

 قطاع البناء  -

  وتصليخ السيارات وورر -

 وفط األعمال اإلدار ة -

 عمال عجليين فط أعمال اإلاشاءاتو عمل الس ا  فط المييا فط ال ال    -

 .تنظياوتعمل النساء فط مصااي الحياكة أو  عامالت  -

 ال  اضي: الوضع- :التاسعال ان 

الج اليية الفلسييطينية فييط الشييتات هييط امتييداد للج اليية  :واألنديااة ال  اضاايةال  اضااة  -الم حااث األول: 

، فقييد اقييل الالجئييو  الفلسييطينيو  تجيياراها الج الييية إلييى منييا ل اللجييوء ،  1948الفلسييطينية قبييل عييام 

مسيتعينين بهيا    ييدل الطيجط بلقيياء القبيية الفلسيطينية والعييود   يية ، وهييذا ميا يال يا ميين حيالل تسييمية 

فيييط البطييييوالت  1948ل والميييد  الفلسييييطينية ، وطيييار ت فلسيييطين قبييييل العيييام األاديييية تيمنيييًا  أسييييماء القيييج 

تأسييج االتحيياد الفلسييطينط لكييج   1928والييدورات الج الييية العجاييية واإلقليمييية والدولييية ، ففييط سيينة عييام 

صدر قجار بتشي يل االتحياد  1944، وعام  1934القدم ، الذي طار  فط تصفيات  أ  العام سنة عام 

ط الفلسطينط العام ، وهو أعلى جهاز ييطا للحج ة الج الية الفلسيطينية ، وايجزت أاديية الج الط العجا

عدييييد  فيييط فلسيييطين   افييية األلعييياب الج اليييية ، و يييذل   يييا  للكشييياف العجايييط الفلسيييطينط دور مهيييا فيييط 

وا  شيافًا الحج ة الكشفية الفلسطينية قبل النكبة ، وااتقل الكشاف  اسمق وامعظمها قيادتق إليى لبنيا  لينشيئ
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ساها  ش ل  بيج فط تطور الحج ة الكشفية الفلسطينية ، التط ط لت األرليية الاطيالط العدييد مين قياد  

 الثور  الفلسطينية فيما  عد ن

، وحصوصييًا فتيييا  بلييد  الكييابجي ،  1951فييط مييييا بييجج البجاجنيية بييدأ الفتيييا  فييط العييام  ف  ااق الكاااو ي :

أسسيييوا فج يييل  يييج  قيييدم  1952ليييية فيييط منطقييية الحيييجج ، وفيييط العيييام  اليييذهاب ألداء  عييي  التميييار ن الج ا

سييموه فج ييل " الكييابجي" ، و ييااوا يستعيبييو  عيين الكييج   جييوارب جييجل تجميعهييا و شيي لواها  ييالكج  ، لييا 

الفج ل )  سين الحصجي ، أ مد أبو حج بة ، محمود أبو حج بة ،  يق عيسيى ، موسيى  حيا  ، محميود 

بلقيييج ، سييعيد رالييط ، محمييد األاييج ،موسييى بلقيييج ، حالييد النجمييط ، فيييجاوي ، صييالح فيييجاوي ،عبييد 

محمد بلقيج ، حبج فيجاوي ، و دد اطتجا  أسبوعط  قيمة عشج  قيجور لشيجاء  يج  ، ورسيا  الية األهيل 

المادية البائسة إال أاها  ااوا يساهمو  و شجعو  على  ل  ، ثا قيام فج يل الكيابجي بتنظييا قطعية أرل 

، المحا ييية وتسييو تها ، واتيييذ منهييا ملعبييا ،  عييد مييد  زمنييية قصيييج  توقييا اشييا   فج ييل  فييط منطقيية ال يي ار

 الفج ل فط السبعينات لببي سنوات الكابجي ليتا تأسيج فجط جديد  أكثج تنظيمًا وطمولية ، أعيد تأسيج 

جط ومي  اجة المييا إليى فج يل ر اليط يتجياوز ميا هيو موجيود احيو في 1955فط العام  ف  ق القسطل :

أكثج تعميمًا وتنظيمًا ، سعى القوميو  العجب إلى إاشاء ااد ر اليط أسيموه ايادي القسيطل ، ورسيا اليدافي 

السياسييط والج الييط إلاشيياء النييادي ، إال أ   سييين الحصييجي يبيييا سييببًا  حييج وهييو اجتميياعط ،  يييث 

جل علييى المعنيييين بييدأ الشييباب ، وحصوصييًا طييباب الكييابجي ، ارتييياد المقيياهط  شيي ل مبييال  فيييق ، ممييا فيي

 المييا إيجاد متنفج للشباب فكا  التفكيج بناد ر الط  ي أهداف اجتماعية ور الية ، و ا  فط ايادي 

العجب ،  ع  البعثيين ، ودب اليالف السياسيط بيينها فيط السيتينيات  القوميينالقسطل ،  اإللافة إلى 
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، حصوصييييًا بييييين أ ييييد القييييوميين العييييجب و فنجن)  عثييييط( ، ثييييا بنتيجيييية اليالفييييات ولهييييور اييييواد جديييييد  

 والمال قات القبائية توقا اشا  النادي 

عليط  رجي ،سيين   درو يش،محميود الحياج   اييد،محميود  الميدراين:أطيهج  الفلساطيبي:الكشاف الع باي 

أااطيييد الكشيياف التييط  ييااوا  فلسييطين ميين سيين فييجج وجميييعها  ييا  فييط  ييج  الحييدود فييط  قييدور ،الشيييخ 

 يهتفوا بها : 

 أ طال الفداء الثأر،احن فوج 

 انشد الثأر وال اب ط الثجاء

 همنا استجداد مجد وو ن

 مو ن األ اء أ شج قادمين

 احن فوج الثأر أقسمنا يمين

 يحيا الو نأ  يموت الفوج  ط 

، أسج   ب البعث االطيتجاكط فيط ميييا بيجاج البجاجنية اادييًا دو  أ   1959فط العام  نادي ) ال عث ( :

يعلين عيين االاتمياء السياسييط لييق ، أو  تيى يعطيييق اسيمًا ، حوفييا ميين مال قية السييلطات ليق ،أو  تييى يعطيييق 

د اسما ، حوفا مين مال قية السيلطات ليق ، ولكين النيا  دعتيق ) ايادي البعيث ( ، و يا  مقيجه فيط بييت محمي

أبييو  اقييق ، وميين أعبييائق البيييارز ن زهيييج   يييج ، وافييج ميين  ل الجشيييط ، ا تييول النادييية علييى فج ييل  يييج  



 
 

 
  

65 
 

 اوليية ، فج ييل  مييال أجسييام ،  يي ب النجيياد  أرسييل عييددًا ميين صييحيفة ) صييوت العجوايية ( النا قيية  اسييمق 

 إلى النادي 

فلسييطينط لبنييااط بجئاسيية حالييد فييط بداييية السييتينيات تييا تشيي يل اييادي الشييعلة  نيياد مشييتج   نااادي الشااعلة :

النجمط ، ولمت الهيئة اإلدار ة إلافة إلى الجئيج  اًل من : به ات رطييد ،  يق عيسيى ، جهياد عاييد  

، محمود فيجاوي ، أ مد طمج الدين ، عادل  ج ة ، إبيجاهيا  عجيور ، فييجي ع يج ،  اسيا اياهط ، ولييد 

الشييعلة أول ايياد فلسييطينط لبنييااط ، وسيياها  ثيييجًا  رفيييل ، عبييد المجيييد أبييو حج بيية ، محمييد الحاييي  ، و ييا 

 فط تقارب الشباب الفلسطينط واللبنااط 

تييا تأسيييج اييادي اجييوم فلسييطينط بجئاسيية  1964/1965فييط الموسييا الج الييط  نااادي نجااو  فلسااطين :

حاليييد  مييياد ، وهيييو العييي  معيييجوف لعييي   صيييفوف ايييادي الجاسيييين  و يييا  ليييق  بيييور قيييوي فيييط اليييدورات 

سييطينية وتييا تنظيمهييا ، ولييا الفج ييل عييددا  بيييجا ميينها :  ييق عيييد ، حالييد ااصييج ،  إبييجاهيا الج الييية الفل

الشيييخ ،  اسييا ايياهط ، عفيييا طييحاد  ، مليييخ علييط ، عيسييى الجمييال ، عبييد الييج وف  ميياد ، وليييد وفيييل 

 صالخ ، توفيل صالخ ، إ سا  البدوي ن

الالعبييو  ، وليييد سييافور ،  1979لعييام مثييل اييادي  يييا فييط الييدوري الفلسييطينط لكييج  القييدم فييط ا حيفااا :

فيجي ع ج ، دي  قاسا ، جمال ب ي ، إ سا  عود  ، إبيجاهيا بيبيو  ، جميال جبج يل ، عليط النابلسيط 

، عبد صالخ ، علط  سو  ، ولا اادي  يفيا عيددا مين العبيط  يج  الطاولية ومين أبيجزها محميد طيحاد  

مييية التيييط جيييجت فيييط الثمااينييييات والتسيييعينيات ، ، ابييييل عيييود  ، و قيييل األحييييج عيييددًا مييين البطيييوالت المه
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واعبها  يا  يبيا أ طيااًل لبنيااط فيط اللعبية ،  ميا ليا النيادي فج يل طيطجام ، أميا الكشياف فبيا أكثيج 

أعياد فييجي ع يج تأسييج النيادي  عيد توقيا لعيامين  سيب   1987 شافًا ومجطد  ، وفط العيام  150من 

 1993ثالثة أعوام ، ليعيد هشيام  مياد تأسيسيق فيط العيام  جب المييمات ، لكن النادي عاد وتوقا  عد 

العبين ، وأبجز العبط  يفيا فيط تللي  الفتيج   يا  فيادي  110، ووصل عدد الالعبين فط تلل  الفتج  إلى 

 سصن ، والذي لع  مي فتيا  الفج ل ، واليوم هو الع  أساسط فط منتي  لبنا  

 جأسق  سام عبد الحط و  ،2000تأسج فط العام  األقصى:نادي شهداء 

 2000فط العام  تأسستيجأسها أيمن العلط  االس اء:كشافة 

 و جأسها جمال حليل  2005تمار  عملها منذ العام  ومعية الكشافة والم شدات الفلسطيبية:

 استمج اشا ق ما بين الثمااينات وأوائل التسعينيات  صفد:نادي 

تييولى إدارتييق اييادر عبييد  ،1988، 1986اسييتمج اشييا ق مييا بييين عييامط  قييدم،فج ييل  ييج   الصاامود:نااادي 

 المجيد

  1990، 1987بين عامط   اراتيق، أثقال،رفي  قدم، ج   الي موك:نادي 

وليا عنييد تأسيسييق  ،1993واسيتمج  تييى العييام  ،1988تأسييج النيادي فييط العييام  فلسااطين:نااادي نجااو  

 ططجام  ائج ، ج   قدم،فج ل  ج  

  ا  سامج الحصجي أبجز ال عبيق  ،1988 تى العام  واستمج 1986أسج فط العام ت ويسا :نادي 
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 1990توقا اشا ق فط العام  القسا :نادي أوباء 

 ،1987و جأسييق منييذ تأسيسييق عجسييا  الهييا ا بييجز فييط العييامط  ،1984تأسييج فييط العييام  الجلياال:نااادي 

1990 

 وفط أواحج التسعينيات توقا اشا  الفج ل فلسطين،ااطلل اادي  1984فط العا   فلسطين:نادي 

حالييد عابييد   سييين،فهييد  دسمييا ،أبييجز اإلدار ييين فيهييا / عييادل  ،1980تأسييج فييط العييام  األقصااى:نااادي 

 وسيجها ، ولا النادي ألعاب  ج  القدم ،  ج  الطائج  ، ططجام ،  مال األجسام

ورأسييق منييذ تأسيسييق محمييد  ليييوم،اواسييتمج اشييا ق  تييى  1978تأسييج النييادي فييط العييام  طااولك  :نااادي 

وقيييد ي يييو   القيييدم،وايييجز النيييادي  شييي ل قيييوي مييين حيييالل فج يييل  يييج   الجشيييط،بجئاسييية أبيييو  ييياتا  معتصيييا،

 من أطهج اللقاءات الج الية التط ججت فط مييا بجج البجاجنة  1984ااتصاره على فج ل  يفا 

ميين  ييط البعلب ييية علييى مسييافة  و قييي  ييالقجب  بقييات،مقييج النييادي  ييا  مؤلفييًا ميين ثييالث  ط   ااا:نااادي 

 ،1982وتوقا النادي عن العمل إثج اجتياح اإلسجائيلط للبنيا  فيط العيام  الجولة،قصيج  من مسجد 

لسينوات عيد  قبيل  واسيتمج مجليية،و قيل اتيائم  مسيتقلة، ي دار    بج يا،ااطليل ايادي  1992فط العيام 

 أ  يتوقا اشا ق 

وأبييجز الهيئيية  فلسييطين،بجعاييية الجبهيية الشييعبية لتحج ييج  ،1976تأسييج فييط العييام  ناصاا :نااادي كمااال 

 يج   التاليية:وليا النيادي الفيجط   ميية، عليى حطياب،عليط  عيد ،صباح أبو  دسيا، المؤسسة:  امل

 ططجام   شاف، قدم،
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  ج  الطائج   الطاولة، ج   القدم، ج   الشطجام، الج الية:الفجط  القدس:نادي 

، وصييا   الفكيج  الييذي تجأسييق منيذ إاشييائق و يا  راسييا ال ييول  1977تأسييج فييط العيام  مجاادو:ناادي 

أمينًا للسج ، ولا النادي فجقًا لأللعاب التالية :  يج  الطيائج  ،  يج  السيلة ،  يج  الييد ،/ ألعياب القيول 

 ،  ج  الطائج  ، سبا ة ،  شافة ن ج  القدم  /

 

    اضية: مشاكل-الثاني: الم حث -

 قلة المالع  الج الية  ن1

 لا تعد الج الة المدرسية تعد  ي ًا  بيجًا من قبل األواجوا  ن2

 سياب الكادر الج الط  ن3

 المشاكل االجتماعية التط أثجت سلبًا على الشباب وهواياتها الج الية  ن4

 التأثيج التنظيمط ن5

 المخيم:السياسي والقوانين المتعلقة في  الوضع-العاش : ال ان 

دوليية  إلقاميية لة الالجئييين الفلسييطينيين هييط اتيجيية مباطييج  ا  مشيي السياسااي: الوضااع-األول: الم حااث 

ن  يث  جدت العصا ات الصهيواية )والجيش االسيجائيلط فيط وقيت ال يل( ميا 1948اسجائيل فط العام 

اصيطلخ الفلسيطينيو  عليى تسيميتق  النكبية أو الكارثية، أكثيج ميين  ، وفيط ميا1950-1947بيين االعيوام 
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الجييي  فلسيييطينط للحصيييول عليييى  100،000فلسيييطينط مييين دييييارهان سيييعى ميييا يقيييارب مييين  750،000

 عيد . 1 ميأول فيط لبنيا   نتيجية للنكبية ولكين اعتبيج وجيودها تهدييدا لنظيام البليد السياسيط الطيائفط الهيش

عامييا ، والح وميية اللبنااييية ال تييوفج ا صيياءات  ييول اعييداد الالجئييين الفلسييطينيين  60مييجور أكثييج ميين 

الصييادر  عيين و اليية  2009المقيمييين علييى اراليييهان فييط  ييين تشيييج اال صيياءات النصييا سيينو ة لعييام 

الجئييًا فلسييطينيًا  425,640األمييا المتحييد  إلساثيية وتشيي يل الالجئييين الفلسييطينيين )األواييجوا( إلييى وجييود 

مييمييًا أمييا البقييية فيعيشييو  فييط المييد  والقييجل اللبنااييية وفييط عييدد  12ميينها فييط  %53نييا ن يقطيين فييط لب

ومييي  ليي ، فيي   إ صيياءات األواييجوا . 2 ميين التجمعييات الفلسييطينية سيييج المعتييجف بهييا رسييميُا  مييمييات

إلييى لبنييا  فييط األعييوام ليسييت  امليية، فهييط ال تشييمل الالجئييين الفلسييطينيين سيييج المسييجلين الييذين لجييؤا 

وأصيبحوا يعجفيو   فاقييدي األوراط  1970، وأولئي  اليذين قيدموا إليى لبنيا   عيد العيام 1956إليى  1952

الفلسيييطينية تقلبيييات عيييد ، وميييا لبيييث اال تبيييا  اللبنيييااط لالجئيييين أ  -طيييهدت العالقييية اللبناايييية، الثبوتيييية

الفلسيطينطن وقيد أقاميت المييابجات العسي ج ة تحول فط سنواتق األولى إلى قلل لبنيااط أمنيط مين التواجيد 

ومييافج الشيج ة اللبناايية مجاكي  أمنيية داحيل المييميات لمجاقبية الفلسيطينيين ورصيد أاشيطتها السياسييةن 

، اسييُتحدثت دائييج  إلدار  طييؤو  الالجئييين الفلسييطينيين تا عيية لييوزار  الداحلييية ميين أجييل 1959وفييط عييام 

قييييديا المعوايييية والمسيييياعدات لالجئييييين الفلسييييطينيين  مييييا فييييط  ليييي  التنسيييييل مييييي األواييييجوا  شييييأ  عملييييية ت

ميين النا ييية العملييية عملييت هييذه . 4 استصييدار وثييائل سييفج وتسييهيل  لبييات جمييي طييمل االسييج المشييتتة

الييييدائج  علييييى تحقيييييل الفائييييد  والمصييييلحة العاميييية للدوليييية اللبنااييييية، وال سيييييما ميييين حييييالل اإلطييييجاف علييييى 

بناايية فيط  يين تجاهيل ا تياجيات الالجئيين اليدمات التط تتطل  دفي رسوم مالية تستفيد منها الدولة الل

https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D9%85-%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/#note-192-1
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D9%85-%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/#note-192-2
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D9%85-%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/#note-192-4
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تبيدل هيذا الوليي ميي  ، الفلسطينيين ومتطلباتها سواء االقتصادية أم االجتماعية أم الثقافية أم السياسيية

فيط القياهج  بيين منظمية  1969صعود  ج ة المقاومة الفلسيطينية فيط أواحيج السيتينات وعقيد اتفياط عيام 

اظييا التواجييد الفلسييطينط المييداط والعسيي جي فييط لبنييا ن واعييد االجتييياح التحج ييج الفلسييطينية ولبنييا  والييذي 

، ااسحبت منظمية التحج يج رسيميًا مين لبنيا  وتيا إسيالط م تبهيان وفيط 1982اإلسجائيلط للبنا  فط العام 

، أل ت الدولة اللبنااية اتفاط القاهج  أ اديًا دو  أ  تحدد أي إ يار  حيج بيديل يينظا العالقية 1987عام 

جهتينن وقد أ لل هذا األميج العنيا  للسياسيات والقيوااين والممارسيات لعي ل الالجئيين الفلسيطينيين بين ال

، وتهميشها فط لبنيا ن وأصيبخ ُينظيج إليى المييميات عليى أاهيا بيؤر أمنيية قابلية لالافجيار فيط  يل لحظية

 ييط صييفحة الفلسييطينية علييى أرالييق -إلييى تحسيين مسييار العالقيية اللبناايية 2005سيعى لبنييا  فيط عييام 

الفلسييطينط و ييا  ميين بييين مهامهييا -اليالفييات السييا قة، فشيي لت الح وميية اللبنااييية لجنيية الحييوار اللبنييااط

معالجييية المسيييائل الحياتيييية واالجتماعيييية واالقتصيييادية واألمنيييية لالجئيييين الفلسيييطينيين فيييط لبنيييا  وإليييفاء 

تمثييييل رسيييمط دبلوماسيييط  تجليييى  لييي  فيييط إرسييياء ،الطيييا ي الجسيييمط عليييى العالقيييات بيييين لبنيييا  وفلسيييطين

وأيبييًا  2006أيار/مييايو  15للسييلطة الفلسييطينية وإعيياد  فييتخ م تيي  منظميية التحج ييج الفلسييطينية بتييار خ 

-ومييييي  ليييي ، لييييا تحقييييل لجنيييية الحييييوار اللبنييييااط ،فييييتخ  يييياب الحييييوار مييييي الفصييييائل الفلسييييطينية الميتلفيييية

اإلاسييااية لالجئييين الفلسيييطينيينن  الفلسييطينط مهمتهييا األساسييية األحيييجل المتمثليية فييط معالجيية األولييياع

ففيييط معظيييا األ ييييا   اايييت تتيييذرع  عيييدم وجيييود مججعيييية فلسيييطينية وا يييد  للحيييوار معهيييا  شيييأ  القبيييايا 

اإلاساايةن هذا  الجسا من اجمياع الفصيائل الفلسيطينية، رسيا احتالفاتهيا الداحليية السياسيية، عليى وجيوب 

 ،ط لبنيييييييييييييييييييييييييييييا تحسيييييييييييييييييييييييييييييين األولييييييييييييييييييييييييييييياع اإلاسيييييييييييييييييييييييييييييااية لالجئيييييييييييييييييييييييييييييين الفلسيييييييييييييييييييييييييييييطينيين فييييييييييييييييييييييييييييي
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الفلسييييطينط فييييط إعيييياد  بنيييياء العالقييييات الجسييييمية بييييين -وه ييييذا، فييييط  ييييين اجحييييت لجنيييية الحييييوار اللبنييييااط

المسؤولين اللبناايين والفلسطينيين، اال ا  العالقات فط الداحل اللبنااط بين الجاابين ال تي ال تتسيا  عيدم 

 .43وجود الثقة

  به:تدخل المخيم والثو ة تط ق  األحزان-الثاني: الم حث 

فييط العييامين األولييين إلاشيياء مييييا بييجج البجاجنيية لييا ي يين العمييل الح اييط قييد أحييذ  ييي ًا واسييعًا ميين  يييا  

الفلسيييطينيين فيييط الميييييا لعيييد  أسيييباب أهمهيييا أ  صيييدمة النكبييية وميييا تالهيييا مييين عيييوز اقتصيييادي وعيييدم 

ا اليومييية ، وثاايييًا أل  العييود   ااييت مأموليية اسييتقجار اجتميياعط جعلهييا تييائهين يبحثييو  عيين  ييل لمشيياكله

حييالل أطييهج ، علييى أ عييد تقييديج ، فييال  اجيية لاللتفييات إلييى العمييل السياسييط ، والييدحول فييط صييجاعات 

  اييية ، لكيين لمييا  ييال اللجييوء ألكثييج ميين عييامين ، أحييذ الالجئييو  الفلسييطينيو  فييط مييييا بييجج البجاجنيية 

ا تحقييييل أميياايها فييط العييود  إليييى قييجاها ومييداها التيييط يبحثييو  عيين أ ييج ابيييالية يسييتطيعو  ميين حاللهيي

هججوا منها ، وهنا  أ ج عجفوها جيدًا واابموا إليها منذ ما قبيل النكبية  النجياد  والهيئية العجايية العلييا 

، وأ ج وتنظيميات أحيجل سيمعوا عنهيا ، ولكينها حبجوهيا ألول ميج  مثيل  ي ب البعيث العجايط االطيتجاكط 

 االجتماعط وال قًا   ب التحج ج والح ب السوري القومط

يييذه  الييبع  إلييى أ  اابييمام العديييد ميين طييباب المييييا إلييى هييذه األ ييج  ييا   سييب  التييار خ النبييالط 

الييذي  ارتييق فييط فلسييطين وحصوصييًا النجيياد  والهيئيية العجاييية والبعييث والسييوري القييومط ، قييد ي ييو   ليي  
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، إال أاييق  1948، ورسييا مشييار تق فييط  ييجب  أ ييد األسييباب ولكيين ليييج الو يييد ، فمييثاًل السييوري القييومط

دحييل المييييا عبيييج محمييد راسييي  الييذي عميييل عنييد أ ييد لقيييوميين فييط العقيييارات ، فتييأثج  فكيييجه واشييجه فيييط 

، أي  عييد اكبيية فلسييطين  يمييج سيينوات ، واإلحييوا   1953المييييا / و يي ب التحج ييج تأسييج فييط العييام 

أاهييا لييا يسييتطيعوا أ  يحققييوا اجا ييات فييط  المسييلمو  رسييا مشييار تها الفاعليية فييط  ييجب فلسييطين ، إال

 المييا إال فط السبعينيات 

  ب البعث العجايط االطيتجاكط :زهييج   ييج  يا  مين أوائيل اليذين ااتميوا إليى البعيث  يالمييا فيط  -1

،  ييين اسييتطاع البعثيييو  فييجل إلييجاب علييى المييدار  فييط بييجج البجاجنيية  مناسييبة  1954العييام 

  ييجل النكبيية ، وميين الشيصيييات أيبييًا حليييل فج يية ، امييج  ميياد ،ننن وسيييجها ، أحييذ البعثيييو  

ايييار و ييا  أكبجهييا مهججييا  الجمييل  15جااييات فييط اليمسييينيات حصوصييا فييط   ييجل يقمييو  المهج 

، و بجه عدد  بيج من محاراط البعيث فيط الميييا ، إليافة  1959العالط الذي أقيا فط العام 

إليييى طيصييييات  عثيييية أو مقجاييية مييين الحييي ب مثيييل : حاليييد اليشيييج ط و ليييوفيج مقصيييود ، واعيييد 

عييالط الييى المييييا  حجاسيية قييوات االميين اللبنااييية التييط لييا المهججييا  سييارت مظيياهج  ميين الجمييل ال

تتعييجل لهييا ، رامييا لوجييود اليشييج ط ، سيياها فييط ااتميياء االحيييج الييى البعييث فييط تعييا ا العديييد 

صدم البعثييو  فيط الميييا عنيدما  يل البعيث فيط  1958من أبناء المييا مي البعث ، فط العام 

يقات التييط يتعييجل لهييا البعثيييو  هنييا  ، فت  ييد سييور ا افسييق و ااييت االحبييار تتييوارد  ييول المبييا

القلل لديها فط المييا ، لكنها  افظوا عليى اجتماعياتها والتعبئية ليديها ، واابيا عيدد  بييج مين 
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أبنياء الميييا إليى البعيث فيط بدايية السيتينيات  يا  أبيجزها ، ر ياد سيالمة ، مياز  ع ، حالييد   / 

 لبعثيين و ا  لها دور فاعال فط استقطاب الم  د من ا

  ج ة القوميين العجب -2

 الهيئة العجاية العليا -3

 الح ب السوري القومط االجتماعط  -4

   ب النجاد  -5

   ب التحج ج -6

  الفلسطيبية: القانوني للم أة الوضع-الثالث: الم حث 

الولي القااواط للمجأ  الفلسطينية فط لبنا  يقول ميديج مؤسسية "طياهد" لحقيوط اإلاسيا  اليد تور محميود 

  المجأ  الفلسطينية  القااو  الدولط واللبنيااط هيط مين الفئيات الياصية، ولكين القيااو  اللبنيااط ال  نفط أ

يجاعيط هييذا الشييطء وال يعاملهييا وفييل هييذا القييااو ، بيل هييو ال يمييي  بينهييا واييين الججييل  التعامييل، علمييًا أ  

وتعتبيج الميجأ  الفلسيطينية أكثيج الفئيات تبيجرا مين ات ومعاهيدات حاصية  حقيوط الميجأ ، لبنا  وّقيي اتفاقيي

عييدم العمييل بهييذا القييااو ، فهييط تعييااط الحجمييا  والقهييج و ليي  العتبييارات افسييية وجسييدية حاصيية  ييالمجأ  

وتكو نهييان مييثاًل عنييدما يحييجم القييااو  اللبنييااط الفلسييطينط ميين التمليي  فهييو يحييجم المييجأ  الفلسييطينية أيبييًا، 

هيذا فبياًل عليى أ  الميجأ  حيجم الميجأ  الفلسيطينية مين العميل ، مين العميل ف ايق يوعندما يحجم الفلسطينط 

التط تج د االلتحاط  عمل معين وتمل  المؤهالت ف اها ُتحجم مين  قوقهيا وامتيازاتهيا، فهيط ال تعميل  عقيد 
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عمييييل أل  قييييااو  العمييييل اللبنييييااط ال يميييينخ الفلسييييطينط عقييييد عمييييل، وتحييييجم ميييين البييييما  االجتميييياعط، 

لهيييذا ايييجل أسلييي  النسييياء ارئييية، وهيييذا  ليييق ييييؤثج عليييى الميييجأ  ،   اهايييية اليدمييية، واإلجيييازات الطوتعيييو 

الفلسطينيات يعملن  أعمال طاقة وميصصية للججيل أكثيج، فعليى سيبيل المثيال تعميل النسياء فيط منطقية 

وأيبيا فيط  ة للييوم الوا يد )ثماايية دوالرات(،ليج  لبناايي 12000جنواط لبنا   ال راعة وأججها ال يتيطى 

ليييتا عقييد القييجا  و وجييد  عيي     ييال أراد لبنييااط أ  يتيي وج ميين فلسييطينية ييبييي لعييد  اجييجاءات معقييد 

الحييياالت ييييتا رفبيييها، و يييذل  إ ا أرادت اميييجأ  لبناايييية الييي واج بججيييل فلسيييطينط فهيييط ال تمييينخ الجنسيييية 

ائها ا ا  ا  األب مين سييج ألبنالجنسية   ألبنائها، وهذا ميالا للقااو  الدولط الذي أقج للمجأ  أ  تمنخ

أبنيياء،  4الييى  3زوج فلسييطينط ميين لبنااييية ومعييدل األبنيياء لييديها بييين  5000فيوجييد فييط لبنييا  جنسييية، 

و يل وهيذا العتبيارات سياسيية محبية،  فل محيجومين مين جنسيية واليدتها،  20000واهذا ي و  العدد 

 ، ولكين تبقيى الميجأ  الفلسيطينية هيط المتحميل هذه التصجفات تؤثج سلبيا على المجأ  الفلسطينية فيط لبنيا

 األكبج للمسؤوليات رسا  ل العوائلن

 

 

 القانونية والمؤسسية العوائق-الثالث: الم حث 

يعتبيييج لبنيييا  الفلسيييطينيين المتواجيييدين عليييى أرالييييق الجئيييين تحيييت رعايييية و الييية األوايييجوا وسيجهيييا مييين 

جييي  مسيييؤولية الدولييية اللبناايييية، التيييط صيييادقت عليييى المنظميييات اإلاسييياايةن اال ا  هيييذا االميييج هيييذا ال يح
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اإلعالاات والمواثيل واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة  حقوط اإلاسيا ، عين الالجئيين الفلسيطينيينن 

وفعليييًا، تنصييلت الدوليية اللبنااييية ميين سالبييية الت اماتهييا القااواييية واإلاسييااية تجيياه الفلسييطينيين المقيمييين  8

ان فيال تتبيمن التشيج عات والقيوااين اللبناايية أي وصيا قيااواط أو تعج يال رسيمط لالجئيين على أراليه

أو الالجئييين الفلسييطينيين  شيي ل حيياصن وفييط الواقييي العملييط، عومييل الفلسييطينيو   الجئييين  عييام، شي ل 

أوجيييدت   عييين دولييية معتيييجف بهيييا تيييار  أحيييجلن تيييار ، و أجااييي  أو  أطيييياص ال يحمليييو  جنسيييية صيييادر 

القوااين والمجاسييا الوزار ية اللبناايية سلسيلة مين العوائيل القااوايية والمؤسسيية التيط تحيجم الفلسيطينيين مين 

 قها فط العمل والبما  االجتماعط واالاتساب للنقا ات العمالية اللبناايةن فعليى سيبيل المثيال، ييبيي 

ااي  القيائا عليى مبيدأ المعاملية  المثيل الالجئو  الفلسطينيو  فط مولوع العميل لنظيام قيااو  عميل األج

عمليًا فا  تطبييل مبيدأ المعاملية  المثيل ال يصيخ فيط الحالية  10ولجور  الحصول على تصج خ عملن 

اتفاقييات للمعاملية  المثيل ميي لبنيا ،  أليالفلسطينية  و  ال وجود رسمط لدولة ُتسمى دولة فلسطين او 

جئييين الفلسييطينيين علييى تصييار خ عمييل واالتحديييد فييط هييذا االمييج ييلييل عائقييًا يحييول دو   صييول الال

المهن النقابيةن هذا التشيج ي قيائا ومطبيل فيط لبنيا   يالجسا مين أ  المياد  السيا عة مين االتفاقيية الياصية 

ُتعفييط الالجئييين ميين مبييدأ المعامليية  المثييل وتسييمخ لهييا  العمييل مييين دو   1951بولييي الالجئييين لعييام 

 ييذل ، ال يحييل للطاليي  اللجييوء، فييط دوليية  الالجيي ات علييى إقاميية تصييج خ عمييل  عييد مييجور ثييالث سيينو 

الفلسييطينط االلتحيياط  ييالمجافل التعليمييية الجسييمية أل  القييااو  اللبنييااط يشييتج  أ  ي ييو  الطاليي  موا نييًا 

واييييالجسا ميييين أاييييق يتسيييينى لالجئييييين الفلسييييطينيين اكتسيييياب الييييدرجات العلمييييية ميييين المييييدار   11لبناايييييًان 

مهنيية ميتلفية منهييا  20فييط أي مجيال، فيي اها ممنوعيو  ميين ممارسية ميا ينييوف عين  والجامعيات الياصية
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الط  والمحاما  والهندسة والصيدلةن  يث يشتج  لممارسة تل  المهين االاتسياب إليى النقا يات الياصية 

الداحليييية لتلييي  التيييط تشيييتج  فيييط ممارسيييها الجنسيييية اللبناايييية أو المعاملييية   أاظمتهيييابتلييي  المهييين والتقييييد 

 12مثلن  ال

، واليذي وليي  يدًا للحيجب األهليية، إليى 1989لا تتطجط الدولة اللبنااية  عد توقيي اتفياط الطيائا عيام 

 13 قييوط الالجئييين اإلاسييااية، بييل وأقصييتها ميين عملييية المصييالحة الو نييية وميين قييااو  العفييو العييامن 

أ  أي تحسييين فييط  و نتيجيية لييذل ، اسييتمج ولييعها المأسيياوي المعيشييط فييط المييمييات وحارجهييا  حجيية

ولي الالجئين أو منحها  قوقها اإلاسااية من طأاق أ  يساعد فط عملية تو ين الفلسيطينيين وُ نسييها 

 قهييا فييط العييود  إلييى ديييارها علييى أرل فلسييطين التار ييييةن وقييد أثييار ااعييدام أي اهتمييام رسييمط سجاييط 

فيية فييط الدوليية اللبنااييية  ييأ  لجهيية دعييا  ييل عييود  الالجئييين الفلسييطينيين مييياوف جهييات سياسييية ميتل

وقيد  14تفجل قول حارجية عليى لبنيا  فيط اهايية المطياف تيو ين الالجئيين الفلسيطينيين عليى أرليقن 

 اإلسييجائيليينوجييدت هييذه الجهييات السياسييية، والتييط تفاقمييت مياوفهييا، فييط تصييج حات  عيي  السياسيييين 

ة التيو ين ميين أجيل معارلية أي توجييق واألميج  يين والكنيديين و تيى الفلسييطينيين  ر عية للجيوء إلييى  جي

اال ا  هييذا اليطيياب السياسييط المعييارل لميينخ  15يهييدف إلييى تحسييين أوليياع الالجئييين الفلسييطينيينن 

الحقوط االاسااية لالجئين الفلسطينيين ما هو إال محاولية م شيوفة لحمايية النفيو  واالمتييازات التيط ايك 

فعلييى طييجائخ معينيية ميين السيي ا  المسيييحيين ، يما بييين عليهييا دسييتور لبنييا  القييائا علييى الطائفييية، وال سيي

مشييجوعًا إلقاميية مييييا فييط  1994سييبيل المثييال، عارلييت  عيي  الجهييات السياسييية اللبنااييية فييط عييام 

منطقيية القج عيية لالجئييين الفلسييطينيين الييذي ُطييجدوا ميين المييمييات الفلسييطينية التييط ُدمييجت إ ييا  الحييجب 
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وقيد اسيتمج اليجاا  16الجهيات السياسيية المشيجوع مقدمية للتيو ينن األهلية اللبنااية،  ييث اعتبيجت تلي  

بين المياوف من تو ين الالجئين الفلسطينيين وايين  جميااها  قيوقها األساسيية  عالمية مميي   اتسيمت 

بهيا المعامليية اللبناايية الجسييمية ألولئيي  الالجئيينن علييى سييبيل المثيال، أصييدر مجلييج النيواب اللبنييااط فييط 

 ميييا فيهيييا الشيييقل السييي نية واألراليييط  –الملكيييية اليييذي يقصيييج  يييل تملييي  العقيييارات  قيييااو   2001عيييام 

فيمن يحميل جنسيية صيادر  عين اليدول التيط يعتيجف بهيا لبنيا ن  ميا يحظيج تملي   –والممتلكات العقار ة 

فييط الواقييي  17العقييارات ألي طيييك يتعييارل ولييعق القييااواط مييي أ  ييام الدسييتور الجافبيية للتييو ينن 

جاايي   جميا  الالجئييين الفلسييطينيين ميين التملي   موجيي  هييذا القيااو ، اال ااييق ُيل ييط ايبييُا العمليط، الييى 

ن مصييادر  الدوليية  قهييا فييط التييورث، إ  ال يسييتطيي الورثيية اسييتكمال اجييجاءات التسييجيل، ممييا ُيسييفج عيي

وااسيييييحاب منظمييييية التحج يييييج  1982وفيييييط أعقييييياب االجتيييييياح اإلسيييييجائيلط فيييييط عيييييام للعقيييييار الميييييوروث ، 

ينية ميييين لبنييييا ، سييييدا التنقييييل ميييين مييمييييات الالجئييييين الفلسييييطينيين وإليهييييا، وايييياألحك مييمييييات الفلسييييط

الجنييوب، ييبييي لتييدابيج أمنييية مشييدد ، إ  يقيييا الجيييش اللبنييااط الحييواج  علييى مييداحل معظييا مييمييات 

 إدحيال ميواد اإلعميار والتيجميا لمييميات الجنيوب وال سييما –و قييد  –الجنوب  ميا إايق يجاقي  عين  ثي  

، منعت القيول األمنيية اللبناايية إدحيال ميواد اإلعميار إليى 2010فط منطقة صورن وفط طهج أيار/مايو 

وفييط وقييت سييابل  18مييييا بييجج البجاجنيية الواقييي فييط بيييجوت بنيياًء علييى أوامييج ميين وزار  الييدفاع اللبناايييةن 

اليداحلط متا عية موليوع من هذا العام،  لي  وز يج الداحليية والبليديات مين المديج ية العامية لقيول األمين 

فييتخ وإاشيياء مجاكيي  وم اتيي  سيييج مجحصيية لمؤسسييات إاسييااية واجتماعييية فييط مييييا اهييج البييارد المييدمج، 

جمعية ومؤسسة التقيدم للحصيول عليى تيجاحيك قااوايية لهيا تحيت  ائلية اتييا   23و ل  من مسؤولط 
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لي  الجمعييات فيط الحصيول عليى وقد صدر هيذا التهدييد  يالجسا مين عيدم ت 19التدابيج القااواية  حقهان 

، اقتج يت لجنية الميجأ  والطفيل فيط 2009فيط مطليي عيام ، 20تجحيك وفقيًا لقيااو  الجمعييات اللبنيااطن 

ميين قييااو  الجنسييية  15مجلييج النييواب اللبنييااط مقتييجح مشييجوع قييااو  يهييدف إلييى تعييديل أ  ييام الميياد  

فيل موليود ألب لبنيااط عليى الجنسيية ،  حيث يسمخ المقتجح  حصول  ل  1925اللبنااط الصادر عام 

اللبناايةن و ا  مشجوع القااو  سيسمخ  حصول  ل  فل يوليد ألم لبناايية عليى الجنسيية اللبنااييةن ولكين 

اللجنيية الحقييت اقتجا هييا هييذا  اسييتثناء األ فييال المولييودين ألب فلسييطينط وأم لبنااييية ميين  ييل الجنسييية، 

ألب من دولة ال تعاميل أوالد اللبنياايين  المثيلن هيذا، وتمثيل   حجة مني التو ين،  ما استثنت المولودين

ميين الدسييتور اللبنييااط واليييذي ييينك علييى أ   ييل اللبنييياايين  7هييذه االسييتثناءات ااتهاكييًا صييارحًا للمييياد  

متساوو  أمام القااو  و تمتعو   السواء  الحقوط المداية والسياسية دواميا أي فيجط بيينهان  ميا تتعيارل 

التيييط وقيييي عليهيييا لبنيييا ،  1965ة الدوليييية للقبييياء عليييى جمييييي أطييي ال التمييييي  العنصيييجي ميييي االتفاقيييي

والتييييط تيييينك علييييى وجييييوب معامليييية  1951وتتعييييارل أيبييييًا مييييي االتفاقييييية الياصيييية بولييييي الالجئييييين 

وه ييذا، واعييد أكثييج ميين سييتة عقييود علييى  األجاايي ،ل أفبييل ميين معامليية  شيي  اللجييوءالالجئييين فييط دوليية 

لبنيييييا  يحيييييجم الالجئيييييين الفلسيييييطينيين مييييين الكثييييييج مييييين  قيييييوقها المدايييييية واالقتصيييييادية النكبييييية، ال يييييي ال 

واالجتماعية بذر عة رف  التو ين و ماية  يل الالجئيين فيط العيود ن وتصيا منظميات  قيوط اإلاسيا  

والمنظمييييات سيييييج الح ومييييية المحلييييية والدولييييية أوليييياع الالجئييييين الفلسييييطينيين فييييط لبنييييا   أاهييييا األكثييييج 

ين مجتمعيييات الالجئييين الفلسيييطينيين، وتؤ يييد علييى أ  وليييعها القيييااواط حييالط مييين أي إ يييار مأسيياو ة بييي

 21قااواط االا للحمايةن 
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  :ل با في المخيمات الفلسطيبية في  الوضع القانوني عش :ال ان الحادي  

 حق العودة  - 

ُتعدُّ قبية الالجئين الفلسطينيين من أكثج الحاالت صعواة، وأ ولها مد ن ورسا أ  هنا  قيجارات عدييد   

صادر  عن األما المتحد ، ورسا أ  هنا  العديد من االتفاقيات الدولية  التط تؤ د  ل الفلسيطينيين فيط 

لعامية لحيل العيود  والقيجار العود  إلى ديارها وممتلكاتها  حل طيصيط وجمياعط، ورسيا تأكييد الجمعيية ا

أكثيج مين مئية ميج ، إال أ  أ يدًا مين الالجئيين الفلسيطينيين ليا يعيد إليى  1948الصادر عنهيا عيام  194

و نييق  تييى اآل ن وتتحمييل إسييجائيل مسييؤولية مباطييج  عيين معااييا  الالجئييين الفلسييطينيين فييط ميتلييا دول 

مييل المجتمييي الييدولط ممييثاًل  يياألما المتحييد ، العييالا، ألاهييا لييا تسييمخ لهييا  ييالعود  والتعييو  ن  ييذل  يتح

واالتحيياد األورواييط والمنظمييات اإلقليمييية األحييجل مسييؤولية قااواييية وأحالقييية عيين جج ميية اإل عيياد القسييجي 

وعيدم إجبيار إسيجائيل عليى تنفييذ القيجارات  1967وعيام  1948التط تعجل لها الفلسيطينيو  بيين عيامط 

، و تحميييل  يييذل  المسيييؤولية عييين مسييياعد  الالجئيييين الفلسيييطينيين الدوليييية الياصييية  القبيييية الفلسيييطينية

وتقييديا العييو  اإلاسييااط لهييا لحييين عييودتها إلييى مييداها وقييجاهانن وتعييّد معااييا  الالجئييين الفلسييطينيين فييط 

لبنا  األكبج إ ا ما قورات  الالجئين الفلسطينيين فط سور ا واألرد  أو  تيى فيط البيفة ال جايية وقطياع 

نن وهنا  عد  عوامل لها دورها البارز فط معااا  الفلسطينيين فط لبنا ، منها ما هيو دوليط س   المحتلتي

ومنهييا مييا هييو محلييط لبنييااط ومنهييا مييا هييو فلسييطينط داحلييطن وتسيياها هييذه العوامييل مجتمعيية فييط تييجدي 

 أولاع  قوط اإلاسا  الفلسطينطن
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فلسييييطين و ييييل العييييود  لهييييا، فأبنيييياء إ  المتييييا ي ألحبييييار الالجئييييين الفلسييييطينيين يعييييط  قيقيييية مييييا تعنييييط  

المييمييات تييجاها ال يييوفجو  جهييدًا للقيييام  األاشييطة والبييجامم والمشييار ي الو نييية، وعلييى ميتلييا الصييعد 

التييط تجسييخ و تؤ ييد علييى أ  فلسييطين م روعيية فييط قلييواها و أ  يييوم العييود   ت ال ر يي  فيييق  الييى تليي  

ييجوا منهييا قسييجًان وعلييى  الييجسا ميين أ  األجيييال الحالييية فييط معظمهييا لييا تالمييج الييديار ال اليييات التييط ُهجِّ

تيييجاب فلسييييطين، لكنهيييا ال تييييألو جهييييدًا فيييط معجفيييية تار يهيييا وتفاصيييييل قبيييييتها و قهيييا المسييييلوب، وتجاهييييا 

متمسيي ة أكثييج ميين أي وقييتط مبييى  حقهييا فييط العييود  إلييى و نهييا فلسييطين والييدفاع عنييق  شييتى الطييجط 

 والوسائل المشجوعةن

اق فط الوقت الذي تحجص فييق اليدول الكبيجل عليى تطبييل قيجارات األميا المتحيد  فيط و المفارقة ال ج بة أ 

 عيي  األميياكن إال أ  هييذا األمييج عنييدما يقتييجب ميين  الكيييا  الصييهيواط فيي   هييذه الييدول تصييا   ااهييا و 

تعمط عيواها، بل إ  هذه الدول تسيعى جاهيد  فيوط هيذا إليى النييل مين  يل العيود  و محاولية مصيادرتق 

 ات و صييفقات م شييوفة نو هييذا مييا جعييل  عيي  القييول اللبنااييية تتييوجج حيفيية ميين أ ُ يفييجل عبييج تسييو 

أمج سياسط معين يجعل التجاة صالحة للتو ين، مميا سيييل  يالتواز  الطيائفط  سي   سيا اتها ، وايدل 

أ  تواجييق الح ومييات اللبنااييية المتعاقبيية هييذه الهييواجج  عقالاييية و  ميية ور ميية ف اهييا فييط سييبيل مواجهيية 

مشار ي التو ين هذه تلجيأ إليى سيل  الفلسيطينيين م  يدًا مين  قيوقها، مين حيالل تثبييت فجليية حا ئية، 

 هط أ  منخ اإلاسا  الفلسطينط  قق فط العيش   جامة يعنط   مًا التو ين

 الحق في مسكن الئق: - 
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ن وتلعييي  ليييجوف 1948 ح ييا النميييو الطبيعيييط للسييي ا ، تبييياعفت أعيييداد الالجئييين عيييد  ميييجات منيييذ عيييام  

:  2010سياسييييية واجتماعييييية واقتصييييادية دورًا  امسييييار فييييط ت ايييييد عييييدد السيييي ا  الييييذين بل ييييوا مييييي اهاييييية 

، اي  معييدل امييو سيينوي 2009اسييمة فييط التييار خ افسييق ميين سيينة  422188اسييمة مقارايية ب  425640

فقييان ن وتعتبيج المييمييات الفلسييطينية بيئية سيي نية م تظيية ال تتناسي  مسييا تها مييي عييدد   %0.8بييي  يقيدر 

الس ا  إ القا،  وعلى الجسا من  لي ، في   الح ومية اللبناايية تتعيا ى ميي هيذا األميج ااطالقيًا مين الءات 

 ثالث:

 ال إلعاد  بناء المييمات الثالثة المدمج ن  

 ال لبناء مييمات جديد ن  

 لتوسيي المييمات القائمةنال  

رسيا النميو السي ااطن و فتيجل  1948و عليق ، فقد  قيت المييمات على ما هط مسا تها عليق منذ عيام 

الحصول على تجحيك من استيبارات الجيش لتجميا أو بناء أي من ل جديد فط الميييان إ  واقيي السي ن 

 ، وحصوصًا سي ا  المييميات ال يتمتعيو  فط المييمات يشيج  ش ل والخ إلى أ  الفلسطينيين فط لبنا

 ييالحل فييط مسيي ن الئييل، ولييا توجييد لهييا الفجصيية أصيياًل لييذل ن  ييل  ليي  يييدفي السيي ا  إلييى البنيياء العمييودي 

 ن الهواء والشمج فط معظا البيوتنوالعشوائط، وإلى ت كل مسا ات اللع  لأل فال، الحجما  م

 حق الملكية العقا  ة:- 

الالجئيين الفلسيطينيين فيط  2001  ار  21اليذي  أقيّجُه مجليج النيواب فيط  296لقد استثنى القااو  رقا  

لبنييا  ميين طييجو  الملكييية العقار يية المطبقيية علييى سييائج الجعايييا العييجب بذر عيية رفيي  التييو ين، وال يييأتط 
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)مين قبيل لبنيا ( الحيل  القااو  على   ج الفلسيطينيين تحدييدًا، بيل اطيتج  أ  لجعاييا اليدول المعتيجف بهيا

بتمليي  عقييارات، طييج  أ  اال تتعييارل هييذه الملكييية مييي مبييدأ رفيي  التييو ين الييذي  ّجسييق الدسييتورن وقييد 

واليحة جيدًا  اسيتثناء الفلسيطينيين مين  يل  296كاات الفقج  الثااية من المياد  األوليى مين القيااو  رقيا 

 التمل ، وجاء اك الفقج  على النحو اآلتط: 

  أي  ل عينط مين أي ايوع  يا  ألي طييك ال يحميل جنسيية صيادر  عين دوليةط معتيجف "ال يجوز تمل 

 بها أو ألي طيك إ ا  ا  التمل  يتعارل مي أ  ام الدستور لجهة رف  التو ين"ن

، التى لا تجط إليى مسيتول 2005وُ شار هنا إلى أ  لبنا  لا يعتجف  السلطة الفلسطينية إال  عد عام   

سييمخ للفلسييطينط  التمليي ، ولقييد أصيياب هييذا القييجار الفلسييطينيين فييط الصييميا، وتييج  دوليية، واالتييالط لييا يُ 

 ثيييارًا اقتصيييادية واجتماعيييية وسياسيييية وافسيييية سييييئة عليييى الفلسيييطينيين فيييط لبنيييا ، ليييا يقييييد لبنيييا  عليييى 

 الفلسطينط  قق فط التمل ، بل منعق منعًا  اماًلن 

علييى أجنييد  مجلييج النييواب اللبنييااط فييط    ييجا   لييا ي يين ميينخ الالجئييين الفلسييطينيين الحييل فييط التمليي  

ن وقيييد  يييا  مجيييجد  ج يييق مثيييار جيييدال طيييديد بيييين األ يييجاف السياسيييية اللبناايييية، مميييا دفيييي رئييييج 2010

 اللجا  الميتصة لم  د من الدراسةمجلج النواب اللبنااط إلى سحبق من التداول، وإ التق إلى 

 الحق في  نشاء الجمعيات:  - 

إ   ييل إاشيياء الجمعيييات مقيييد علييى الفلسييطينيين، و قتصييج األمييج علييى مؤسسييات لبنااييية تعمييل داحييل   

الوسا الفلسطينطن  ذل  يمنيي الفلسيطينط مين إاشياء النقا يات أو االلتحياط  النقا يات اللبناايية أو اميتال  

ين وجمعيييات أهلييية وسييائل إعييالمن يوجييد  عيي  الجمعيييات التييط تهييتا  شييؤو  المييجأ  والمعييوقين الفلسييطيني
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أحجل تسعى إلى الحصول على علا وحبج من وزار  الداحلية اللبنااية ن إال أ  أيًا منهيا ليا تحصيل علييق 

عليى األقيل مين أعبياء الهيئية   %60 تى اآل ،  ل  أ  طج  الحصول على علا وحبج هو أ  ي و  

سيطينية عليى العليا واليبيج، لكين التأسيسية من الجنسية اللبناايةن قد تحصيل  عي  الجمعييات  أسيماء فل

ال بيد مين مجاعيا  اسيبة اللبنياايين إليى الفلسيطينيين ، وعليى اليجسا  مين أايق ال يوجيد ايك قيااواط يتحييدث 

  صجا ة عن هذه النسبة، لكن الممارسة  جست  ل ن

 ح  ة التقاضي: - 

السييتثناء فييط القبييايا  اسييتطاعة الفلسييطينط التقالييط أمييام  ييل المحيياكا، ميين إقاميية الييدعول والمقالييا  وا  

سيييواء المداّيييية منهيييا والجنائييييةن وفيييط الميييييا يقيييوم الكفييياح المسيييلخ الفلسيييطينط  مسيييؤوليات أجهييي   األمييين 

الداحلط اللبنااط فط ما يتعلل  الجنخ والميالفات والحوادث الص يج ، بييد أ  دوره فيط  لي  ليعيا جيدًان 

بهيا اللبنيااط اليذي يعجي  عين تحميل تكياليا المحاميا  والفلسطينط ال يتمتي  المعواية القبيائية التيى يتمتيي 

دُّ الفلسطينط أجنبيًا من اوع حاصن هيذا يعنيط أ  السيجين الفلسيطينط المح يوم علييق،  عيد  والمقالا ن وُ عر

علييى اعتبييار  –أ  يقبييط فتييج  مح وميتييق فييط سييجن رومييية مييثاًل، عليييق أ  يحييّول إلييى سييجن األميين العييام 

حقييل ميين إقامتييق الصييحيحة فيط لبنييا ، وسالبييًا مييا تكييو  فتييج  التحقييل  و ليية قييد  ييط يجييجي الت –أايق أجنبييط 

يدُّ هيذا اإلجيجاء تمييي ًا ألايق ال يسياوي بيين السيجين اللبنيااط والسيجين  تست جط طهجًا فط  ع  األ ييا ، وُ عر

 الفلسطينطن 
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 الحق في التظاه  واالعتصا  السلمي: - 

قييجارات وزار  الداحلييية اللبنااييية مييا يسييمخ للفلسييطينط  االعتصييام ليييج فييط  يثيييات القييااو  اللبنييااط وال فييط  

والتظاهج السلمطن ومي أ   ل التظاهج واالعتصام للتعبيج عن الجأي فط القبايا االجتماعيية والسياسيية 

والثقافييية والمهنييية واالقتصييادية  هييو ميين مظيياهج الديموقجا ييية ومنصييوص عليييق فييط أ  ييام الدسييتور، وال 

منييق، إال أ  هييذه الحييل مقتصييج فقييا علييى المييوا ن اللبنييااط عبييج هيئاتييق الميتلفيية  13ميياد  سييّيما فييط ال

 13/2/2006الصادر عين وزار  الداحليية والبليديات تيار خ  352)النقابية والسياسية،ننن(ن وقد بين القجار 

تصييام السييلمطن الشييجو  الواجبيية للسييماح  ممارسيية  ييل التعبيييج  ييالطجط الميتلفيية،  مييا فيهييا التظيياهج واالع

المنظمين للتظياهج   352و قدم الطل  إلى المحافان وقد أل مت الفقج  الثالثة من الماد  األولى من القجار 

  أ  ي واوا لبناايين،  العبار  الوالحة "يج  أ  ي واوا لبنااييننن"ن

نسييييية ُيم يييين أ  ُييييينظا الفلسييييطينيو  ا تجاجييييات سييييلمية، طييييج  أ  ي ييييو  األطييييياص المنظمييييو  ميييين الج 

اللبناايييةن إ  االعتصييامات واال تجاجييات التييط يقييوم بهييا الفلسييطينيو  فييط لبنييا  فييط ميتلييا األميياكن، ال 

 تججي وفل القااو ، بل  ح ا األمج الواقي  عد التنسيل مي األجه   األمنيةن

 الحق في العمل:  - 

ا تيا اتييا  إجيجاء ، بيل رامي2009عميا  يا  علييق فيط عيام  2010لا يت ييج واقيي  يل العميل حيالل عيام  

اعتبجتق الح ومية اللبناايية هاميًا، فيط  يين اعتبجتيق منظميات  قيوط اإلاسيا  حطيو  تجميليية وطي لية أكثيج 

 منها جوهج ةن 

 وتسيج عملية منخ الفلسطينيين  قوقها  يطى متعثج  واطئية لل ايةن 
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فيهييا للفلسيييطينيين ، ُيجيييي  7/6/2005واعييد سيينين عجييياف، أصييدر اليييوز ج  ييجاد  ميياد  ميييذ ج  بتييار خ  

المولودين على األرالط اللبنااية والمسجلين رسميًا فط سجالت وزار  الداحليية اللبناايية  العميل فيط المهين 

الميتلفييةن لكيين المييذ ج  علييى الييجسا ميين أهميتهييا إال أاهييا  ااييت ج ئييية جييدًا، ولييا تالمييج الحاجيية الفعلييية، 

ها العميييل فيييط مهنيييتها  شييي ل قيييااواط، فبييياًل عييين فلييياُ تجييي  لأل بييياء وال للمهندسيييين  ييياحتالف تيصصيييات

يييجات قااوايييية  ثييييج ، إال أ  حطيييو  اليييوز ج  يييجاد  اايييت جج ئييية واوعيييية وفج يييد ، وفتحيييت المجيييال للنقيييار  ُث ر

الجدين وججل تجديد هذه المذ ج   مذ جات أحيجل صيدرت عين اليوز ج اليذي تياله )محميد فنييش(، واليوز ج 

 الحالط  طج   جبن

مين  59تعدياًل للماد   17/8/2010اللبنااط فط جلستق المنعقد  يوم الثالثاء الموافل  وقد أقج البجلما  

ميين قييااو  البييما  اإلجتميياعط، يميينخ  موجبييق الالجئييين  9، وتعييديال للميياد  1946قيااو  العمييل للعييام 

الفلسييطينيين  ييل العمييل فييط  عيي  القطاعييات المسييموح بهييا لألجاايي   عييد أ   ااييت  قييوقها تقتصييج 

لعمييل فييط  عيي  القطاعييات الحجفييية واليدو يية، وقييد بييدا للوهليية األولييى أ  هييذا القييجار فييط ليياهجه علييى ا

عييادل ومنصييا حصوصييًا أ  الالجئييين الفلسييطينيين  ييااوا ممنييوعين ميين ممارسيية مييا ال يقييل عيين اثنييين 

ن وليا وسبعين مهنةن وقد أحذ النقار فط مولوع  قوط الفلسطينيين المداية فط لبنا  زمنيًا  يو اًل جيداً 

تكن النتيجة  ما  يا  يتوقعهيا الفلسيطينيو ، بيل جياءت تمييعيًا لحقيوط اإلاسيا  الواليحة، وإفجاسهيا مين 

 جوهجها الحقيقطن

مين الحقيوط المدايية واالقتصيادية  األدايىلقد  اات  التعيديالت القااوايية  حطيو  مبتيور  ال تالميج الحيد  

لالجئين الفلسطينيين  عد هذه المد  الطو لة من اللجوء القسجي فط لبنا ،  اعتبار هيذا القيجار ال يسيمخ 
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لالجيي  الفلسييطينط م اوليية أي اييوع ميين المهيين الحييج   الهندسيية والطيي  والمحامييا  والصيييدلة وسيجهييا ميين 

اللبنيااط أسيو   العياملين اللبنياايين،  االجتمياعطط البيما  المهن الحج ، وال ييولق االسيتفاد  مين صيندو 

بل من حالل صندوط حاص مستقل يتا تمو لق من االطتجاكات العائيد  مين العميال الفلسيطينيين واليذي 

يم يين أ ُ ي طييط فقييا تعو بييات اهاييية اليدميية وإصييا ات العمييل و حييجمها ميين االسييتفاد  ميين لييما  

لية، فباًل عن اطتجا ق  صول العامل الفلسيطينط عليى إجياز  عميل المجل واألمومة والتقديمات العائ

كاألجاا  وميا لهيذه اليطيو  مين  لييات وتعقييدات بيجوقجا يية تجعيل الحصيول عليهيا سايية فيط التعقييدن 

يحميييل هيييذا التعيييديل فيييط مبيييمواق مؤطيييجات تميي  ييية، وليييا ي ييييج مييين  بيعييية ال يييبن والظليييا الواقيييي عليييى 

تبييارها أجاايي  رسييا أ  معظييا المتواجييدين ميينها اآل   ييااوا قييد ولييدوا هنييا فييط الفلسييطينيين فييط لبنييا  الع

 لبنا  منذ اصا قج ن 

إ  ما أقجه مجلج النواب اللبنااط  شيأ   يل العميل لالجئيين الفلسيطينيين لين ُتلحيا  ثياره  شي ل واليخ  

عط فييط ليييل وسييا العيياملين الفلسييطينيين فييط لبنييا ، وقييد ال ي ييييج ميين واقييي البييؤ  والحجمييا  االجتمييا

رف   ع  الكتل النيابية اللبنااية منخ الفلسطينيين  ل التملي  وليو لشيقة وا يد  معلِّلييين هيذا اليجف  

 ييأ  ميينخ  ييل التمليي  سييوف يييؤدي الييى تييو ين الالجئييين الفلسييطينيين فييط لبنييا ، وهييذا الموقييا منيياف 

لتيط وق يي واعتيجف بهيا لبنيا  أل سا قواعد  قوط اإلاسيا  ولكافية العهيود والمواثييل الدوليية  ات الصيلة ا

 وأقج  عبها لمن بنود دستورهن

 : الفلسطيبيو  في ل با  يمبعو  من مما سة المهن الح ةالم حث الثاني 

 مهبة المحاماة: 
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ال يحييل للفلسييطينط أ ُ يمييار  مهنيية المحامييا  فييط لبنييا  ألسييباب مجتبطيية  منييي الفلسييطينيين أساسييًا مييين  

واالنسييبة إلييى مهنيية المحامييا ، فيي   قييااو  تنظيييا هييذه المهنيية لييا يسييمخ العمييل فييط لبنييا  فييط مهيين متعييدد ، 

للفلسييطينط  ييأ  ُيمارسييها، والمسييألة ليسييت متعلقيية بتقييييد بييل  منييي، ولييا يتعلييل األمييج  الفلسييطينط فقييا، بييل 

 صج قيااو  تنظييا مهنية المحاميا   اللبنيااط دو  سييجه  تيى ليو  يا  مين جنسيية دولية أحيجل معتيجف بهيا 

 ن و شمل  ل   تمًا الفلسطينط المقيا فط لبنا نلبنااياً 

مييين قيييااو  تنظييييا مهنييية المحاميييا  فيييط  19/2/1991تيييار خ  42المعدلييية وفقيييًا للقيييااو   5واحسييي  المييياد  

 ، يشتج  فط من ينوي م اولة مهنة المحاما  أ  ي و :1991لبنا  لعام 

 أواًل: لبناايًا منذ عشج سنوات على األقلن 

 سنة من عمجه، ولا يتجاوز اليامسة والستينن/20ألهلية المداية وأتّا لي/ثاايًا: متمتعًا  ا 

ثالثًا:  ائ ًا القسا الثااط من الب الور ا اللبناايية وطيهاد  الحقيوط اللبناايية، والشيهاد  المؤهلية المنصيوص  

 عنها فط الماد  التاليةن

مييين  /20ميين المييياد  / /2و بقييى محفوليييًا  ييل مييين اسيييتفاد ميين اإلعفييياء المنصيييوص عليييق فيييط الفقيييج  / 

 يصيوص المعادليية لشييهاد   1961 يااو  األول سيينة  26قيااو  تنظيييا التعلييا العييالط الصيادر بتييار خ 

الب الور ا اللبنااية و يل اليذين تجّطيحوا المتحاايات الب الور يا اللبناايية القسيا الثيااط وايالوا إفيادات رسيمية 

لثااو ية الجسيمية األجنبيية فيط اليداحل والييارج و صييلوا تقيوم مقيام الشيهاد  واليذين ايالوا طيهاد  اليدرو  ا

 ن1991و تى  1987على معادلة لها و ل  عن السنوات من 

 را عييًا: متمتعًا  سيج  ُتو ط  الثقة واال تجامن 
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 حامسًا: سيج مح وم عليق ج ائيًا أو تأديبيًا  سب  فعل ُييّل  الشجف أو الكجامةن 

 أو مهنة سا قة لسب  ُييّل  الشجف والكجامةن سادسًا: سيج مصجوف من وليفة عامة 

إ  مجلج النواب اللبنااط عندما ُيصيدر قااوايًا متعلقيًا  مهنية المحاميا ، يأحيذ بجأيريط اقيبريط المحيامين فيط    

بيييييجوت و ييييجابلج اللييييذين يشييييار ا  فييييط لجنيييية اإلدار  والعييييدل، قبييييل عجلييييق علييييى الهيئيييية العاميييية للمجلييييج 

لييذي يم يين أ  يسيياها مسيياهمة فّعاليية فييط تعييديل قييااو  مهنيية المحامييا  ليشييمل للتصييو ت عليييق، وعليييق فيي   ا

الفلسيييطينيين المقيميييين فيييط لبنيييا  هميييا اقيبيييا المحيييامين فيييط بييييجوت و يييجابلجن إ  عيييدم السيييماح للمحيييامط 

الفلسيييطينط  العميييل فيييط مهنييية المحاميييا  جعيييل الطيييالب الفلسيييطينيين فيييط لبنيييا  ُيحجميييو  عييين دراسييية مهنييية 

 المحاما ن

  

 مهبة الطب 

ال يحييل للطبييي  الفلسييطينط أ  ُيمييار  مهنيية الطيي  فييط لبنييا ، و ليي   سيي  اييك قييااو  تنظيييا مهنيية  

 8، تييار خ 10وُاشييج فييط الجج ييد  الجسييمية العييدد  1979 ييااو  الثييااط  17الطيي  الييذي صييدر بتييار خ 

لت المييياد   1658ن مجسيييوم رقيييا 1979  ار   1993  ار 2تيييار خ  204منيييق  القيييااو  رقيييا  24، عيييدِّ

 ن4/3/1993تار خ  9المنشور فط الجج د  الجسمية، العدد 

واحسيي  الميياد  اليامسيية المتعلقيية  عمييل الطبييي  سيييج اللبنييااط ميين أبنيياء الييدول العجاييية، تميينخ اإلجيياز   

  ممارسة الط  للطبي  سيج اللبنااط من أبناء الدول العجاية إ ا توافجت فيق الشجو  اآلتية: 
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 من هذا القااو ن  3الت المطلواة من الطبي  اللبنااط، المبينة فط الماد  أواًل: الشجو  والمؤه 

ثاايًا: أ  ي و  هذا الطبي   تا عًا لبلد يسمخ للطبي  اللبنااط  ممارسة مهنتق فيق، أي أ  ي يو  هنالي   

معاملييية  المثيييل  سييي  ع يييج النسيييبة العدديييية للسييي ا  فيييط لبنيييا  وفيييط البليييد اليييذي ينتميييط إلييييق الطبيييي  

 ذ ور وتكو  المعاملة  المثل م ّجسة  اتفاقية بين الدولة اللبنااية والدولة المعينةن الم

أما الطبي  األجنبط الذي  يحمل جنسية إ دل الدول العجاية فال يحل لق ممارسة الط  فيط لبنيا  إال  

اع فيط  عد حمج سنوات على اكتسا ق هذه الجنسية واعد أ  يثبت أاق أقيام  يوال هيذه الميد  دو  ااقطي

 البلد الذي اكتس  جنسيتق، و ج  أ  تتوافج فيق  ذل   ل الشجو  والمؤهالت المبّينة أعالهن 

يتبيييخ جلييييا أ  الطبيييي  الفلسيييطينط المقييييا فيييط لبنيييا   موجييي  القيييااو  اللبنيييااط،ُ يحيييجم ممارسييية مهنييية  

ينط أو فيييط الطييي ن يعميييل عيييدد  بييييج مييين األ بييياء الفلسيييطينيين فيييط األوايييجوا والهيييالل األ ميييج الفلسيييط

 فقد سافجوا إلى حارج لبنا ن ووأما الباقو  عيادات حاصة داحل المييمات، 

إ  مجلييج النييواب اللبنييااط عنييدماُ يصييدر قااواييًا متعلقييًا  مهنيية الطيي ، يأحييذ بجأيرييط اقيبرييط األ بيياء فييط  

لييج بيييجوت و ييجابلج اللييذين يشييار ا  فييط لجنيية اإلدار  والعييدل، قبييل عجلييق علييى الهيئيية العاميية للمج

للتصو ت عليق، وعليق ف   الذي يم ن أ  يسياها مسياهمة فعالية فيط تعيديل قيااو  مهنية الطي  ليشيمل 

 الفلسطينيين المقيمين فط لبنا  هما اقيبا األ باء فط بيجوت و جابلجن 

 مهبة الهبدسة: 

دًا ميي عيدد إ  عدد المهندسين الفلسطينيين الذين اابموا اليى اقا ية المهندسيين اللبنياايين ال يتناسي  أبي 

المهندسييين   ييل والييذين يقييدر عييددها بييييمسين مهندسييًا فقييا و ليي   موجيي  قييااو  تنظيييا مهنيية الهندسيية 



 
 

 
  

90 
 

فقيييا، وهيييذه النسيييبة تشيييمل جمييييي  %3اليييذي ال يسيييمخ لألجااييي   االابيييمام اليييى النقا ييية و لييي  بنسيييبة 

 األجاا ن

اليذي وليي  23/4/1997، الصادر فط  636واحس  قااو  تنظيا مهنة الهندسة، أي قااو  رقا :   

 طجو ًا لممارسة مهنة الهندسة، ف   هذه الشجو   لألسا لا تكن لتنطبل على المهند  الفلسطينطن 

مي مجاعا  أ  ام البند )ب( من الماد  األولى من هذا القااو ،  ييث تينك عليى أايق ال يحيل أل يد أ   

 ل النقابتينن ُيمار  مهنة الهندسة فط لبنا  إ ا لا ي ن اسمق مسجاًل فط إ د

 فط المهند  اللبنااط:  يشتج -3الماد   

المتييييجج مييين لبنيييا : أ  ي يييو   يييائ ًا طيييهاد  فيييط الهندسييية مييين جامعييية أو معهيييد ميييّجحك ليييق بتيييدر ج  

 الهندسة فط لبنا ن 

المتيجج من حارج لبنا : ا  ي و   ائ ًا طهاد  فط الهندسة من جامعية او معهيد معتيجف  شيهادتق مين  

" يعادل creditsاية وأ  ي و  بجاامم الدراسة المؤدي لشهاد  الهندسة أو عدد الو دات "الح ومة اللبنا

منهاج الدراسة فيط الجامعية اللبناايية  عيد الب الور يا اللبناايية القسيا الثيااط أو ميا ُيعادلهيا أو عليى طيهاد  

صيييدرها لجنييية فيييط الهندسييية بدرجييية ماجسيييتيجن يجيييجي االعتيييجاف  الشيييهادات الهندسيييية  موجييي  قيييجارات تُ 

م اولييية مهنييية الهندسييية المشيييار إليهيييا فيييط البنيييد الييييامج مييين هيييذه المييياد  وُ صيييادط عليهيييا وز يييج الثقافييية 

والتعليييا العييالط، وال يجييوز مطلقييا االعتييجاف  الشييهادات المعطييا  بنيياًء علييى دراسيية  المجاسييلة، أمييا الييذين 

  يييام القااوايييية التيييط  اايييت مجعّيييية بيييدأوا دراسييياتها قبيييل تيييار خ العميييل بهيييذا القيييااو ، فتطبيييل علييييها األ

 اإلججاء  التار خ المذ ورن 
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أ  ي يييو   ييييائ ًا بتييييار خ سييييابل لمباطييييج  الدراسيييية الجامعيييية المؤدييييية لشييييهاد  الهندسيييية طييييهاد  الب الور ييييا  

 اللبنااية أو ما يعادلهان 

  أال ي و  مح ومًا عليق  جناية أو ُجنحة من الُجنخ الشائنة التط تحجم  ل االاتيابن 

 أ  ي و  قد ُسجل اسمق فط جدول اقا ة المهندسينن  

أ  ي ييو   اصيياًل علييى إ   م اوليية لمهنيية الهندسيية ميين وزار  األطيي ال العاميية وفقييًا للميياد  اليامسيية ميين  

 هذا القااو ن 

 فط المهند  سيج اللبنااط: أي من أبناء الدول العجاية:  ُيشتج -4الماد   

 أ  تتوافج فيق الشجو  المبينة فط الماد  الثالثة من هذا القااو ن  

 أ  ُتعامل تشج عات بالده المهندسين اللبناايين  المثلن  

 أ  ُيثبت أاق يتمتي  حل ممارسة مهنة الهندسة فط بلده األصلطن  

 نا ن أ  ي و   ائ ًا  طاقة إقامة وإجاز  عمل من الدوائج الميتصة وأ  ُيقيا فعاًل فط لب 

إ ا  ييا  أجنبييط األصييل و حمييل جنسييّية إ ييدل الييدول العجاييية أ  تكييو  قييد مبييت حمييج سيينوات علييى  

 اكتسا ق هذه الجنسيةن 

إ  الشجو  الوارد  فط اك القااو  الوارد أعاله تكاد تكو  مستحيلة  النسبة إلى المهند  الفلسيطينط،  

جيياز  عمييل ليييج  يياألمج اليسيييجن إ  فشييج  المعامليية  المثييل سيييج متييوفج،  ييذل  فيي   الحصييول علييى إ

 الفلسطينيين فط لبنا   الة استثنائية ميتلفة تمامًا عن األجاا  أو رعايا الدول العجايةن

 حق التبقل: 
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عليييى  يييل التنقيييل والتحيييج ن وال زاليييت  عييي  القييييود  2010ليييا يسيييجل أي تطيييور إيجيييابط حيييالل عيييام  

 مفجولة على عدد من المييماتن

 

 ن داحل البلد:1 

سيي ا  المييمييات الجسييمية الواقعيية فييط المنطقيية الجنواييية ميين لبنييا  يعيشييو  فييط طييبق  اليية  صييار إ   

مفجول من قبل قول األمن اللبنااطن  يث يعااط الفلسطينيو  اتيجة  ل  من ليوا ا  ثييج  مفجولية 

علييى  ييج تها وعلييى لييجوفها المعيشييية الجاهنيية والمسييتقبلية،  ييذل  فيي    ج يية الحج يية فييط مييييا عييين 

الحلييو  والمييية ومييية ليسييت متا يية  شيي ل  بيعييطن أمييا  النسييبة إلييى مييييا اهييج البييارد المييدمج منييذ عييام 

، فيي    جّ يية الحج يية مقيييد  جييدًا،  سييب  اظييام التصييار خ المفييجول علييى الالجئييين الفلسييطينيين 2007

 المقيمين منها وال ائج ن

 ن حارج البلد:2 

فئية المسيجلين فيط دوائيج الدولية واألوايجوان و يذ ج أّ  فيط ال قيود على  ج ية الفلسيطينيين حيارج لبنيا  ل 

لبنييا  ثييالث فئييات ميين الفلسييطينيين المقيمييين: فئيية المسييجلين تسييتطيي هييذه الفئيية استصييدار جييواز سييفج 

ليمج سنوات، وفئة سيج المسجلين التط تمنخ جواز سفج لسينة وا يد  فقيان أميا الفئية الثالثية فهيط فئية 

أي أوراط ُثبوتيية  اسيتثناء عيدد محيدود جيدا  صيل عليى أوراط تعج يال مين  فاقدي الهو ة وهط ال تملي 

لتسييييهيل تيييينقلها  2009/2010السييييفار  الفلسييييطينية أو ميييين دوائييييج األميييين العييييام اللبنييييااط حييييالل العييييام 
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ومتطلبات  ياتها واالتالط ال يستطيي األسلبية من هذه الفئة التنقل  حج ة داحيل لبنيا ، وهيا  التيالط ال 

 التنقل حارج لبنا  أبدًان يستطيعو  

 الحق في االستشفاء والط ابة 

 ، رسيييا2010ليييا يشيييهد الواقيييي الصيييحط لالجئيييين الفلسيييطينيين أّي تحسييين ملحيييوظ حيييالل العيييام    

ت ييج األواجوا لسياستها االستشفائية و ل  مين حيالل توسييي مجو ية تعاقيدها ميي المستشيفيات الياصية 

لألواييجوا  ييأ  الت طييية المالييية لحيياالت االستشييفاء العادييية تكييو   أو الح وميييةن رسييا التصييار خ المتكييجر 

، إال أ  المبال  التط تدفعها األواجوا لهذه الحاالت متداية جدا، فعلى سبيل المثيال عنيدما %100بنسبة

لنل فيييط الليلييية الوا يييد   150000-130000تتعاقيييد األوايييجوا ميييي معظيييا المستشيييفيات الياصييية بواقيييي 

لنل ميييي مستشيييفيات الهيييالل األ ميييج الفلسيييطينط فكثييييجًا ميييا ي يييو  المبلييي   80000 -50000واواقيييي 

ر لييجور ة إلجييجاء عملييية ججا ييية مييا  الشيي ل  المجصييود للمييج   سيييج  ييافط إلجييجاء فحوصييات وصييور

المناس ، ليذل  ُتقيدم هيذه المستشيفيات  عي  الييدمات سييج الكافيية وفقيًا للمبلي  المتيوافج أو أ  يطلي  

ر علييى افقتييق الياصيية، أو أ  يييدفي فييجط العييالج  الطبييي  المعييالم ميين المييج   إجييجاء فحوصييات وصييور

ر  طائعة فط معظا المستشفياتن  المطلوب وهذه ُصور

واالتييالط يشييعج المجلييى  المستشييفيات،هييذا الواقييي ييينع ج علييى مسييتول اليييدمات المقدميية ميين جهيية  

يصيييية جييييدًا، و ثيييييجا مييييا يبييييطج الفلسييييطينيو  أ  المستشييييفيات تعييييالجها  المسيييي نات، أو األدو يييية الجح

المجلييى الييى اللجييوء الييى العيييادات التيصصييية علييى افقييتها الياصيية، أو االاتقييال ميين مستشييفى الييى 

مستشفى  حثًا عن العالج المناس ن أما  النسبة لحاالت االستشفاء مين المسيتول الثاليث، في   األوايجوا 
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$ أمج  ييييط، 3000لمييييج   الوا ييييد يتجيييياوز المبليييي  المييييدفوع ل أالعلييييى  %30ت طييييط فقييييا مييييا اسييييبتق 

واالتييالط يبييطج األهييالط الييى التسييول علييى أبييواب المسيياجد والهيئييات والجمعيييات الييج يية لتييأمين  قييية 

 وألمًانتكلفة العالج، مما ي  د الطين بلة، والنهاية تكو  دائما مجار  

ا يحسييين مييين أولييياع أميييا تعاقيييد األوايييجوا ميييي مستشيييفيات الهيييالل األ ميييج الفلسيييطينط، فييي    لييي  لييي       

المجلى من الالجئين الفلسيطينيين، حصوصيا أ  مستشيفيات الهيالل األ ميج الفلسيطينط تفتقيج اليى التقنيية 

الحديثة والتجهي ات المناسيبة، رسيا محاولية إدار  الهيالل لتحسيين معياييج األداء، إال أ  اقيك التمو يل ليدل 

و قييد  صييلت  عيي  األحطيياء  فيهييا،قنييط واإلداري هيذه الجمعييية، ااع ييج  شيي ل  بيييج علييى األداء الفنييو الت

ن فالالجئية الفلسيطينية طيادية طيحاد  الييواص، 2010القاتلة التط أودت  حييا   عي  األبج ياء حيالل العيام 

وهيييط  صيييحة جييييد  لتبيييي ولييييدها، لكنهيييا حججيييت جثييية هاميييد ،  26/12/2010دحليييت المستشيييفى بتيييار خ 

ةن هييذا الواقيييي جعيييل الكثيييج مييين الالجئيييين يفقييدو  الثقييية بهيييذه وسيجهييا الكثييييج مييين الحييوادث واألحطييياء القاتلييي

 المستشفيات وايدماتها المقدمةن

ففيييط مجيييال عميييل عييييادات األوايييجوا ومجاك هيييا الصيييحية داحيييل المييميييات ليييا ُيلحيييا أي تقيييدم ُييييذ ج فيييط  

ج بيًا م 150عليى مجال تقديا اليدمات الطبية، إ  ما زال الطبي  الوا د مبطجًا إلى معاينة ما ي  د 

فط اليوم الوا د، وهيذا ميا يجعليق سييج قيادرط عليى القييام  يالفحوص الطبيية المطلواية  شي ل فّعيال اتيجية 

قصج الوقت، ما يؤثج على أدائق و جعل تشييصق أ يااًا فط سيج محلقن هذا  اإللافة إلى إل اء ييوم 

لطارئيةن  يذل  عاايت هيذه السبت  ييوم دوام فعليط فيط معظيا العييادات والمجاكي  الصيحية إال للحياالت ا

مين اقيك  ياد وتيأحيج فيط تيأمين األدو ية الياصية  2010الطبيية حيالل عيام  والعياداتالمستوصفات 
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 األمجال الم منة  يدواء لي ا اليدم والقلي  والسي جي والجومياتي م،  ييث يبيطج العدييد مين المجليى 

اللجيييوء إليييى الجمعييييات  الفلسيييطينيين إليييى طيييجاء هيييذا األدو ييية عليييى افقيييتها الياصييية أو يبيييطجو  إليييى

 ن،العالجن والمؤسسات الييج ة عّلها تساعدها فط ت طية ج ء من تكلفة 

 عيييد االتفييياط اليييذي أبيييجم بيييين وزار  الصيييحة  2010عيييام وقيييد تفييياءل الالجئيييو  الفلسيييطينيو  فيييط مطليييي  

الفلسيطينيين  اللبنااية واألواجوا واليذي  موجبيق سيتقوم المستشيفيات الح وميية اللبناايية  اسيتقبال المجليى

 أسيييعار تشيييجيعية، ميييا قيييد يحّسييين مييين الواقيييي الصيييحط لالجئيييين الفلسيييطينيين فيييط لبنيييا  و يفيييا مييين 

معاااتها، إال أاق سجعا  ما تبدد هيذا األميل  عيد أ  وجيد الميج   الفلسيطينط افسيق أايق يجي  أ  ييدفي 

جي الح ييومط فييجط فييواتيج االستشييفاء و أاييق فييط مستشييفى حاصيية، وحصوصييا فييط مستشييفى رفيييل الحج يي

 فط بيجوت أو المستشفى الح ومط فط صيدا

 الحق في التعليم   

يعييااط الواقييي التعليمييط لالجئييين الفلسييطينيين فييط لبنييا  الكثيييج ميين التحييديات الهائليية التييط تيينع ج سييلبًا  

عليييى الواقيييي العيييام للفلسيييطينيين، و يييؤدي  لييي  إليييى تيييداط مسيييتول التحصييييل العلميييط ليييدل الطيييالب مييين 

التعليييا المجييااط ميتلييا الفئييات العمج يية وميتلييا المجا ييل التعليميييةن  فيياألواجوا هييط التييط تقييّدم حدميية 

 ش ل رئيج لالجئين الفلسيطينيين فيط لبنيا  منيذ بيدايات اللجيوء إلييقن  لقيد  يا  الالجئيو  الفلسيطينيو  

فط العقود المالية يتباهو   اايفال اسبة األمية بينها مقاراية  الشيعوب األحيجل،  ييث  يا  أبنيا ها 

لجسييمية أو فييط امتحااييات الشييهادات الطلبيية يحتلييو  الييدرجات األولييى سييواء فييط امتحااييات الشييهادات ا

 الجامعية والعليان



 
 

 
  

96 
 

، فتشييييج الدراسييات والتقيييار ج الصيييادر  عييين مؤسسيييات 2010أمييا فيييط السييينوات األحييييج ،  مييا فيهيييا عيييام  

المجتمي المداط الفلسطينط والمؤسسات التجاو ة الفلسطينية،  ما فيها اتحاد مولفط األواجوا فط لبنيا ، 

تجاجييي دراميياتي ط حطيييج،  يييث إ  اسييبة الفييائ  ن فييط طييهاد  البج فيييق قييد  إلييى أ  مسييتو ات التعليييا فييط

فيط أ سين أ والهيا وأ  هنيا  ميدار  ليا تتجياوز  %40تدّات فط  ع  المدار  لتصل إليى ميا  دو  

 مدرسيية  طييين فييط مييييا عييين الحلييو ، وهييذا مؤطييج حطيييج لل اييية، مييي العلييا أ   %20اسييبة اجا هييا 

 ديثيييية وامو جييييية ميييين  يييييث الهي ييييل والشيييي ل فييييط معظييييا الميّيمييييات  األواييييجوا قامييييت ببنيييياء مييييدار 

الفلسييطينية، وعملييت علييى الييتيلك ميين اظييام الفتييجتين  :"دوام صييبا ط ومييا  عييد الظهييج"، فييط معظييا 

المييمات، إال أ  هذه المدار  تيفتقج إلى التعليا النوعط وإلى البجامم التجاو ية الصيحيحة، فبيال عين 

ين للمواد من  وي االحتصياص والكفياء  أسيو   الميدار  المميي   فيط لبنيا ، الحاجة إلى موجهين ومنسق

و ذل  الحاجة الملحة إليى وسيائل اإليبياح والميتبيجات البيجور ة التيط ُتحّسين قيدرات التلمييذ وتصيقل 

 أفكاره، 

فيط مسيتول التحصييل العلميط فيط ميدار   التجايوي التجاجييو ججي الكثيج من البا ثين المهتمين  الشأ   

 األواجوا إلى األسباب اآلتية:

عدم اعتماد األواجوا لنظام الجولات، واليذي يعتبيج المج لية التأسيسيية للعمليية التعليميية وميا ليذل  مين  

 فجو  وااع ا  سلبط على تداط المستو ات التعليمية ال قان
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لنسيييبة إليييى سييياب البيئييية االجتماعيييية الفلسيييطينية الحالييينة للطيييالب، فبيياًل عييين سيييياب األفيييل العيييام  ا 

وليييي الفلسيييطينيين فيييط لبنيييا ،  سيييب  التهمييييش والحجميييا ، واسيييب  سيييياب بيئييية قااوايييية تتناسييي  ميييي 

 منظومة  قوط اإلاسا ن

 تلميذًان 42ز اد  عدد التالميذ فط الصا الوا د الذي قد يصل إلى  

 المنهجية الجديد  التط تحتاج إلى مدرسين جامعيين من  وي االحتصاصن 

 قدراتها، وحصوصًا حج جط المعاهدن للمدرسين ُتطّورتأهيل  قيقية  الحاجة إلى دورات 

عليى إعيداد المياد  التعليميية و ليية تطبيقهيا بيين  اليذين يشيجفو  عدم اعتماد األواجوا لنظام منسقط الميواد  

 التالميذن

وهييط  األواييجوا تعتمييد المنيياهم التجاو يية اللبنااييية، وهييذه المنيياهم تحتيياج إلييى وسييائل إيبيياح وميتبييجات، 

 سيج متوافج   ش ل  افط فط مدار  األواجوان

اتبيياع سياسيية التجفيييي اآللييط ميين مج ليية إلييى أحييجل حصوصييا فييط المييج لتين االبتدائييية والمتوسييطة دو   

 مجاعا  مستول التحصيل العلمط للطال ن

تشيييجيي األوايييجوا لطييييالب المج لييية المتوسييييطة للتوجيييق احييييو التعلييييا المهنييييط، وهيييذا يقتييييل الطميييوح لييييدل  

 الطال ن

م وايييات العمليييية التجاو ييية  فيييط أدائيييقفالموجيييق فيييط األوايييجوا ال يجاعيييط  حا ئييية:اتبييياع سياسييية توجيهيييية  

يحمييل المييدر  دائمييا  وأمنييية، بييل ولييجوف اقتصيياديةتجاو يية  وأهييل ومجتمييي وسياسييةجميعهييا ميين إدار  

  األحجلنفشل العملية التعليمية و تجاهل  قية االسباب 
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ة المحسوايات فط احتيار المدرسين  عيدًا عن الكفياء  وميا ليذل  مين تيأثيج سيلبط اعتماد األواجوا لسياس 

 على أداء المدر  والت امقن

 النسيييييبة إليييييى الفلسيييييطينيين، فقيييييد واجيييييق الطيييييالب تحيييييديًا  بييييييجًا حيييييالل عيييييام  أماااااا التعلااااايم الجاااااامعي 

فلسيطينط   ال  1200منحة دراسية، من أصل  90، إ  لا تؤمن و الة األواجوا سول 2010/2011

اجحوا فط امتحااات الب الور ا اللبنااية،  ذل  في ّ  صيندوط الطيالب الفلسيطينيين قيد تجاجيي دوره  شي ل 

، إ  قيييجر فقيييا ت طييية  يييالب السييينة الثااييية وميييا فيييوط، والييذين  صيييلوا عليييى 2010كبيييج حيييالل العييام 

الط، ألايق ليا يعيد ، وهذا يعنيط أ  الصيندوط أيبيا فيط  ج قيق اليى اإلسي%85معدالت جامعية تتجاوز 

يسييتقبل بتاتييا أي  اليي  جديييدن وقييد قامييت سييفار  منظميية التحج ييج الفلسييطينية فييط بيييجوت حييالل العييام 

 ثييييج مييين الطيييالب الفلسيييطينيين فيييط الجامعيييات  الماليييية إليييىبتقيييديا  عييي  المسييياعدات  2010/2011

"منحيية الييجئيج الفلسييطينط أبييو  تحييت عنييوا الياصيية هنييا فييط لبنييا  و حاصيية  ييالب السيينة األولييى، 

 ييالواقي السياسييط،  ومجهواييةميياز " إال أ  هنييا  حشييية لييدل الطييالب أ  تكييو  هييذه المسيياعدات مؤقتييق 

مميييا قيييد يقطيييي بهيييا السيييبل وهيييا فيييط بدايييية أو منتصيييا الطج يييلن ليييذل   يييا  األوليييى أ ُ ييييدعا صيييندوط 

ن مهميييا تبيييدلت وت ييييجت الظيييجوف الطالييي  الفلسيييطينط مالييييا ليبقيييى السيييند لجمييييي الطيييالب الفلسيييطينيي

 مستقبالن

و واجق الفلسطينيو  فيط لبنيا  تحيديًا حطييجًا  النسيبة إليى رسبيتها  يالتعليا  ميتليا مسيتو اتق، واليطيور   

تكمن فط أ  الفلسطينيين لا يعودوا يمتلكو  الجسبة الكاملة فط التعلا واعتباره جسجًا يحققو  مين حالليق 

لعييييدم تييييوفج فييييجص العمييييل   لييييذل  فقييييد أصييييبخ الفلسييييطينط ييتصييييج  مو يييياتها وا تياجيييياتها  و ليييي  



 
 

 
  

99 
 

المسافات ال منية و صار يبحث عن أي عمل يساعده على مواجهة مصاع  الحيا  ومتطلباتهيا، بيداًل 

 من أ  يقبط سنوات  و لة فط الجامعات والمعاهد المهنية  ثا يعود الى المجاي األول افسقن

قييوط أحييجل سييلبًا وإيجا ييًان وفييط  اليية الالجئييين الفلسييطينيين فيي   ال طيي   ييأ  الحييل فييط التعليييا يييؤثج  ح 

عيييدم تم ييين الفلسيييطينيين مييين ممارسييية  قهيييا  يييالتعليا وفيييل المعييياييج المعجوفييية ييييؤدي إليييى اتيييائم سيييلبية 

معجوفيييةن وتتحميييل األوايييجوا المسيييؤولية الكبييييج   ييييال هيييذا الوليييين إ  عيييدم تيييدحل الح وميييات اللبناايييية 

اجوا فيط ميتليا القطاعيات  ميا فيهيا قطياع التعلييا يجعيل هيذه المؤسسية الدوليية  اإليجابط فط عمل األو 

 متحجر  تمامًا من أي مساءلةن

 

 

 

 المحلي، الشخصية القانونية، مدي  ة الشؤو  السياسية والالوئين: الحكم- :الثالثالم حث  

 أواًل: الواقع الحالي للجا  الشع ية في المخيمات والتجمعات الفلسطيبية:  

، واقيييت اللجييا  الشييعبية عمييا  ااييت 2010لييا يت يييج واقييي الح ييا المحلييط فييط المييمييات حييالل عييام  

 عليقن

اللجيييا  الشيييعبية فيييط المييميييات الفلسيييطينية فيييط لبنيييا  إليييى اتفييياط القييياهج  الموقيييي بيييين  و ججيييي إاشييياء 

لجيا  محليية  يث اك هذا االتفاط فيط بنيده الثيااط عليى "إاشياء  1969منتنف والدولة اللبنااية عام 
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من الفلسطينيين فط المييمات لجعاية مصالخ الفلسطينيين المقيمين فيها، و ل   التعاو  ميي السيلطات 

 المحلية ولمن اطاط السياد  اللبنااية"ن

هييط لجييا  محلييية، هييدفها رعاييية مصييالخ الفلسييطينيين لييمن اطيياط عملهييا الج جافييط، ومييي أاييق تييا  إ ًا، 

، ميا يعنيط ليمنًا و  ميًا أ  21/5/1987مجلج النواب اللبنيااط بتيار خ إل اء اتفاط القاهج  فط جلسة 

قااواية اللجا  الشعبية قد ااتهت، إال أ  الدولة اللبناايية ال تي ال تتعاميل معهيا  صيفتها "اإلدار  الجسيمية 

 ولكن لمن أ ج ليقةن  للمييمات،

مسيياءلة أو لنظييام عمييل يحييدد  لييا يييتا تشيي يل اللجييا  الشييعبية وفييل  لييية ديموقجا يييةن وال تيبييي ألييية 

(ن  الجمعييياتنصييي ة العالقيية بينهييا واييين المجتمييي المحلييط المسييتهدف، أو م وااتييق )الدوليية، األواييجوا، 

كما أ  التأثيج السياسط على عمل اللجا  الشعبية مجتفي جدًا، وسالبًا ما ي و  سلبيًان إلافة إليى  لي  

وعمليييا ة )صييحية، تجاو يية، اجتماعييية، ثقافيييةننن(ن ال يسييتند عمييل اللجييا  الشييعبية إلييى لجييا  متيصصيي

 ثقة الجمهور الفلسطينط  اللجا  الشعبية لعيفةن تعتبج

إ   فالح ا فط المييمات الفلسطينية أميج ليجوري، وهيو ميا يسيتوج  أ  تتعيا ى الح وميات اللبناايية  

لجيييا  الشيييعبية فيييط ميييي لجيييا  طيييعبية منتيبييية مشيييّ لة وفيييل األسيييج الديموقجا ييييةن إ  إجيييجاء ااتيا يييات ل

المييمات أمج مم ن جدًان  إ  إدار  المييمات  ش ل ديموقجا ط يتوافل مي أ جيديات  قيوط اإلاسيا ، 

 وهو ُيحقل مصلحة عليا للفلسطينيين واللبناايين على  د سواءن

 ثانيًا: الحق في الشخصية القانونية: 
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وراط الثبوتييية سيييج  ييائ  ن علييى أييية ال ييي ال احييو حمسيية  الف ميين الالجئييين الفلسييطينيين الفاقييدين لييأل 

مسييتندات قااواييية صييالحة تعييّجف عيين وجييودها وولييعها القييااواط داحييل لبنييا ن فهييا ال ي الييو  يعييااو  

من تهميش ومن لجوف اجتماعية واقتصادية صعبة  سب  القيود المفجولية عليى  يج تها وتينقالتها، 

نها مين تسيجيل عقيود زواجهيا وأ فيالها أو  تيى فباًل عن عدم إم ا  القيام  أية إججاءات قااواية تم ّ 

االلتحيياط  الجامعييات  سييهولة أو  تييى الحصييول علييى اليييدمات الطبييية الكافييية ميين قبييل األواييجوا واقييية 

متطلبييات الحيييا  الكج ميية أسييو  ببقييية الالجئييين الفلسييطينيين المسييجلين فييط لبنييا ن واييالجسا ميين الجهييود 

مؤسسيييات المجتميييي الميييداط الفلسيييطينط ميييي المعنييييين فيييط وزار  التيييط بيييذلتها جمعييييات  قيييوط اإلاسيييا  و 

الداحلييية ومديجّ يية األميين العييام اللبنييااط حييالل السيينوات المالييية فقييد ُأصييدرت  طاقييات تعج ييال سيينو ة 

، وفجيأ  توقفيت عمليية اإلصيدار لبقيية األفيجاد حيالل عيام 2008طيك حالل عام  800ومؤقتة لنحو 

 حلية اللبنااط ز اد  ارود دو  أية أسباب مبجر ن  قجار إداري من وز ج الدا 2009

عين إعياد  البيدء  اسيتقبال  2010العيام ثا ما فتئت المديج ة العامية لألمين العيام ا  اعلنيت فيط مطليي   

 لبيييات فاقيييدي األوراط الثبوتيييية، و لييي  مييين أجيييل اسيييتكمال اصيييدار البطاقيييات وتسيييو ة أولييياع مييين ليييا 

إال أايق  تيى  صيال يتها،ل عليى تجدييد البطاقيات التيط ااتهيت يحصل على  طاقية مسيبقًا، و يذل  العمي

اآل  فيييي   هنييييا  أعييييدادًا  بيييييج  مييييا زالييييت تنتظييييج إاجيييياز معييييامالتها  سييييب  الييييباء والبيجوقجا ييييية فييييط 

 عيييد أ يييداث  1970قبيييية فاقيييدي األوراط الثبوتيييية فيييط لبنيييا ، بيييدأت منيييذ عيييام  و يييذ ج أ اإلجييجاءاتن 

الفلسطينية والجييش األردايط، وليا يقبيل األرد  ومصيج، وهميا البليدا   أيلول األسود بين منظمة التحج ج

اللييذا  ينتمييط إليهمييا معظييا أفييجاد فاقييدي الهو يية، لييا يقييبال تجديييد جييوازات السييفج، وال إصييدار  طاقييات 
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الهو يييةن وتتحميييل مصيييج واألرد   اإلليييافة إليييى لبنيييا  مسيييؤولية مشيييتج ة  ييييال معاايييا  هيييذا الفئييية مييين 

 الفلسطينيينن

 عًا: مدي  ة الشؤو  السياسية والالوئين اب 

 يجأ تطيور هييام فيط عميل مديج ية الشييؤو  السياسيية والالجئيين، فقييد  2010حيالل تشيج ن أول مين عييام  

وّقييي وز ييج الداحلييية اللبنييااط ومييديج الليبييا  بوسييت مييذ ج  يسييمخ  موجبهييا ألي فلسييطينط تقييديا  لبييات 

 ي لليبا  بوست مقابل رسوم ماليةن     تا  استصدار أوراقق الثبوتية من حالل أي مج  

إ  هذه اليطيو  الهامية تحتياج اليى حطيوات رديفية، حصوصيًا أ  دائيج  الشيؤو  السياسيية والالجئيين ميا  

زاليييت تسيييتيدم وسيييائل بدائيييية فيييط إاجييياز المعيييامالت وهيييذا يسيييب  الكثييييج مييين التيييأحيج وفقيييدا   عييي  

المعلوميييات وز ييياد  عيييدد  مييين م ننيييةًان وال بيييد المعيييامالت والتيييط تتطلييي  إعادتهيييا أكثيييج مييين ميييج  أ يااييي

سيج ي، المولفين، وإصدار  طاقة هو ة مم نطية عوليًا عين البطاقية ال رقياء الكبييج  التيط تتليا  شي ل 

ميييديج عيييام للمديج ييية لييييتا البيييت  يييالكثيج مييين المعيييامالت والقبيييايا المعلقييية والتيييط تتطلييي  قيييجار  وتعييييين

 وموافقة المديج العام للمديج ةن

  ل با :اإلعال  الفلسطيبي في -

يحتييييل االعييييالم الفلسييييطينط فييييط لبنييييا  اهمييييية اسييييتثنائية فييييط هييييذا الظييييجف العاصييييا الييييذي يمييييج  ييييق 

الفلسيطينيو  فيط لبنيا  جيجاء تييداعيات االزمية اللبناايية وازمية المنطقية والتييط تحتياج اليى جهيود اعالمييية 

اب العدالة االجتماعية ججاء الحجميا  مين االجحاف الال ل  الفلسطينيين وسي إللهارفلسطينية م ثفة 
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الحقيييوط االاسيييااية والحالييية االقتصيييادية واالمنيييية الصيييعبة التيييط يعيشيييها ابنييياء المييميييات والفلسيييطينيو  

 ش ل عام الى جاا  ابجاز الموقا الفلسطينط السليا والدفاع عنق و مايتق من التشو هات التيط تلحيل 

لتكيو ن  اليدأبناايية ورجيال االعيالم والفبيائية فيط لبنيا  والعميل  ق وتع    الصلة بوسيائل االعيالم اللب

 رأي عام متفها ومسااد للحقوط الفلسطينية الو نية واالجتماعيةن

وطييب ة  لإلعييالملقييد  ييات االمييج يتطليي  تو يييد الجهييد االعالمييط عبييج تشيي يل مجلييج و نييط فلسييطينط 

اال حييياث والدراسيييات و افييية المواقيييي  فلسيييطينية مو يييد  مييين  افييية وسيييائل االعيييالم الفلسيييطينية ومجاكييي 

االعالمييية االلكتجواييية الفلسييطينية والنشييجات الدور يية ميين اجييل صييياسة طييب ة امييا  فلسييطينية متكامليية 

 لحماية الوجود الفلسطينط وعلى ميتلا المستو ات

 شخصيات با زة:توا    وأحداث و شهداء  عش :ال ان الثاني  -

 ال  اوبة:سماء شهداء مخيم و ج أ األول:الم حث  -

 شهداء مخيم و ج ال  اوبة 

 أحمد حسن السقا أمين محمد سليم أدي ة غانم عطوط

 محمد عدنا  ط اع أني  عطا هللا خمي  الماظة محمود حليحل

 محمد صال  محمد خليل أحمد محمد ع د العفو الق يعة

 محمد أحمد داوود محمد و   سالم محمد العيساوي 
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 فادي علي س داح كامل سليما كمال  محمد حسين زم لي

 فادي ع د هللا أوو هاشم فهمي دي اوي  محمد أحمد الح بي

 عصا  مصطفى محمود علي حسين الخطيب علي الهابط

 مصطفى علي حمدا  سليما   وال ع د المبعم ال فاعي

 طالل حسين قاسم ع د حسين لو اني عدنا  محمد شفعة

 سمي  الحل ي المليجيسمي  محمود  سباء محمود غض ا 

 ز اد حسن ش ف ز بب  شدي مسلماني سام  محمد الدسي

 حسن مطلق حمادة خولة يوسف محمود حسين مصطفى الجمل

 فاطمة شحادة يحيى شحادة فاطمة قطيش

 أني  غالييبي والل زعيت  ن و  عوض

 سلوى قصان لو ا ع د طه محمد الموسوني

 حسين عوضنم   علي محمد سو د هيثم مز عاي

 حسين شاهين ك  م محمد المص ي  ديبا الحايك

  وا  عواد علي سو د حسين علي عوالي

 والل حمود وبا  تولين محمد عدنا  عدنا 

 محمود وواد محمد شحادة فاتن مبذ 
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 محمد علي هاشمية علي ع اس ضيا حسن محمد فا س

 علي عواد ضحى ع د هللا  بيع أحمد

 ماود خي  الدين محمد مزه  شوقي د وبي

 حسين مصطفى ماود خي  الدين ليلى طالب

 عالء عواد محمود وواد سامي وووو

 حسن حمود محمد سو د حسين عقيل

 محمود شحيمي علي ضيا والل حمود

 حسين الشباوي  فادي مهدي الكحيل ع د هللا عطوي 

 أسامة الكيدي حسباء ش ف الدين حسن الشان

 م سل حسين محمد الض  وتول و كات

 محمد حسن لو  با حديد لو ا قاعي



 
 

 
  

106 
 

 توا    وأحداث :  -الثاني: الم حث 

 ين قصفت  ائجات الجيش اللبنااط ميييا  1973أيار/ مايو  13وقعت مج ر   سب  التحج   يوم -

 طيك 100بجج البجاجنة فط بيجوت ما أسفج عن استشهاد احو 

 ااسيحاب القيوات المتعيدد  الجنسييات مين لبنيا ، سييطجت  ج ية أميل عليى بييجوت  المخيماات:حا ن  -

، واييييدعا مييييين سييييور ا، هاجمييييت  ج ييييية أمييييل والحييييي ب التقييييدمط االطيييييتجاكط 1985ال جايييييةن فييييط أبج يييييل 

هاجميييت  ج ييية أميييل الفلسيييطينيين فيييط صيييبجا وطييياتيال وايييجج البجاجنيييةن  1985،المجا طيييو  ن فيييط ميييايو 

تيييييا إثناءهيييييا  صيييييار المييميييييات ومنيييييي  1986و  1985بيييييين عيييييامط اسيييييتمجت  يييييجب المييميييييات ميييييا 

المسييياعدات مييين الوصيييول إليهيييا وتيييدميج المييميييات تيييدميجًا طيييبق  ليييّط ،   ومييية ميشيييال عيييو  و" يييجب 

وعنيد اجتمياع مجليج النيواب اللبنيااط الاتيياب  1988التحج ج قبيل ااتهاء فتج  رئاسة أمين الجمييل فيط 

ّده ما أفشل الجهود لالتفاط على رئيج جديد وأدحل اليبالد فيط ميأزط رئيج جديد،  ا  االاقسام على أط

دستوري، سّلا الجئيج أمين الجمييل الجنيجال ميشيال عيو ، عمياد الجييش اللبنيااط  ايذا ، منصي  رئاسية 

الجمهور ة  س  تفسيجه للدستور اللبنااط، بينما أصجت الكتل الو نية واإلسيالمية عليى تفسييج الدسيتور 

ينك على تولط رئيج الوزراء مهمات رئيج الجمهور ة لحين ااتيياب رئييج جدييدن بيذل   الش ل الذي 

أصيييبخ للبنيييا  رئيسيييين و  يييومتين،   ومييية عسييي ج ة مسييييحية فيييط بييييجوت الشيييجقية مدعومييية مييين النظيييام 

، بييدأ ميشييال 1989فييط مييار   سييور ا،العجاقييط و  وميية مداييية مسييلمة فييط بيييجوت ال جاييية مدعوميية ميين 

الجيييش السييوري سييماها " ييجب التحج ييج" وادعييى أاييق يحييارب ميين أجييل اسييتقالل لبنييا ن عييو   حييجب لييد 
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تيللت المعار  معار  داحليية بيين المسييحيين أافسيها،  ييث قيام الجييش  مقاتلية القيوات اللبناايية  قيياد  

سميج جعجي للسيطج  على أ ياء جواية ومنطقة الميناء ومحطة الكهجااء والمطار الياصن  يا  اليدعا 

لعسييي جي واالسيييتيباراتط الكبييييج اليييذي  صيييل علييييق عيييو  مييين العيييجاط، واليييدعا الميييالط واالعالميييط مييين ا

منظمة التحج يج الفلسيطينية، إلياقة إليى عيدم تيدحل  ي ب و فيط القتيال، عواميل إيجابيية م نيت العمياد 

لتييط عييو  ميين الصييمود أمييام الجيييش السييوري و ج يية أمييل والحيي ب التقييدمط االطييتجاكط وألو يية الجيييش ا

دعمت الحك، إلى أ  تسب  دحيول العيجاط للكو يت فيط دفيي المجتميي اليدولط لإلسيجاع فيط إاهياء  يجب 

 لبنا ن أدت هذه الحجب إلى تدميج  بيج لبيجوت الشجقية وهجج   بيج  للس ا  المسيحيينن

توصييل النييواب اللبنيياايو  فييط الطييائا بوسييا ة المملكيية العجاييية  1989فييط أسسييطج  الطااائف:اتفاااق 

سييعودية إلييى اتفيياط الطييائا الييذي  ييا  بداييية إلاهيياء الحييجب األهليييةن لييدل عييود  النييواب اللبنيياايين ميين ال

مدينيية الطييائا ااتيييُي  ر نيييق معييول رئيسييًا للجمهور ييية ولكيين ميشييال عييو  رفيي  االعتييجاف  معيييّول 

ر نييييق ورفييي  اتفييياط الطيييائا و لييي  أل  االتفييياط يقبيييط  ااتشيييار سيييوري عليييى األراليييط اللبنااييييةن ُقتيييل 

يييوم وحلفييق إليييا  الهييجاوين رفيي  ميشييال عييو  االعتييجاف   ليييا  الهييجاوي  16معييّول  عييد ااتيا ييق بييي 

أيبييان تييا إقصيياء ميشييال عييو  ميين قصييج  عبييدا الجئاسييط وإعييدام المئييات ميين أاصيياره فييط أكتييواج عييام 

سية وتوجيق مين سور ة مشتج ة وامبار ة أمج  ية  يث فج ولج  إلى السفار  الفجا- عملية لبنااية 1990

  عدها إلى منفاه فط  ار جن
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إاهيياء الحييجب ، ااتهييت الحييجب اللبنااييية األهلييية   قصيياء ميشييال عييو  وتم ييين   وميية إليييا  الهييجاوي، 

ن 1975لقيااو  العفيو عين  يل الجيجائا التيط  صيلت منيذ  1991وا صدار البجلما  اللبنيااط فيط ميار  

ش اللبنيااط  جييش و نيط و وايدأت عمليية بنياء الجييفط مايو تيا  يل جمييي الميلشييات  اسيتثناء  ي ب 

 سيج  ائفطن

  :با زة شخصياتالم حث الثالث:  -

 *شخصيات با زة ) أساتذة وامعيو  (:

 فط الج اليات  د توراه أ مد أبو سعيد :  ن1

 أ مد علط الحاج :د توراه فط ماد  األدب اإلاكلي ي  ن2

 فط    أعصاب األ فال ، مديج المج   الطبط فط والية متشي ن أمج  ا  د توراه أ مد قاسا قدور  :  ن3

 تجاية وليسااج إاكلي ي  د توراه أ مد محمد بلقيج )  ن4

 إدار  أعمال د توراه أ مد محمد وعج ة :  ن5

 فط    األسنا   د توراه أكجم أ مد علط :  ن6

 فط ماد  الج اليات  د توراه  اسا ااهط قبالوي :  ن7

 زراعة  د توراه جمال رج   ق :  ن8

 الكتان :

 أ مد علط الحاج علط :  ات  وصحفط ، صا    تاب مييا بجج البجاجنة  ن1
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 بدر الدين الجشط : صا    تاب " سفج الكابجي" ن2

  سين اليطي  : صا   ديوا  " ل  الج من يا قد  "  ن3

 فط لبنا   الفلسطينيينرأفت فهد مج  ،  ات  واا ث ، صا    تاب دليل الالجئين  ن4

 لمجيد العلط " )  و  ات أ د طجايين فلسطين( عبد ا ن5

 فط لبنا   الفلسطينيينتتناول الولي  عد   تا اتعلط فيصل :  ق  ن6

 فا مة بيجقجط : صحفية فط الج  ج  ات  ن7

ياسج أ مد علط :  ات  وطاعج ، صا    تاب " طع  و اميتهيا : رئييج تحج يج مجلية البيجاط ، ميديج  ن8

 تحج ج مجلة العود  

 أصحان ومد اء ش كات وغي ها :

 أ مد سليما  ، صا   فندط فط قبجص ن1

 أ مد فار  مصطفى ، مديج مطا ي علط بن علط / قطج  ن2

  اسل مني   سا : مديج طج ة معدات ثقيلة/ اإلمارات العجاية المتحد   ن3

  شيج سليما  : صا   فندط فط قبجص ن4

ماجسييييتيج هندسيييية  مبيييييوتج ، الجامعيييية االمج  ييييية فييييط بيييييجوت ، مييييديج فييييط طييييج ة  جييييالل أ مييييد علييييط : ن5

version  األمج  ية لالتصاالت 

 الشارقة اإلمارات العجاية   بيج  فطحالد عبد و الجشط ، صا   منشج   ن6
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 مقاوالت اإلمارات العجاية  مديج طج ة،  األساحالد محمود  ن7

 التجار ة العجاية راجط  سين طهاد  : مديج طج ة المشار ي  ن8

 رلا  سا : مديج مستشفى  يفا سا قًا  ن9

 عادل سمار : مديج طج ة هندسية لبنا   ن10

 عبد و  ق أ مد : صا   طج ة  مبيوتج فط ابولبط ن11

 عصام موسى دبدوب : صا   طج ة مقاوالت فط الواليات المتحد   ن12

 علط الحاج علط : صا   مؤسسة الجولة لألدوات الصحية  ن13

 مديج منطقة  بية بوزار  الصحة فط اإلمارات العجاية المتحد   عواط الصالخ : ن14

 محسن عبد و الجشط ، صا   طج ة مقاوالت فط االمارات العجاية المتحد   ن15

 محمد فار  مصطفى ، مديج مشار ي قطج ن16

 للمقاوالت  cccمجوا  األاج : مديج مشار ي فط طج ة  ن17

 دبط –مديج عام طج ة الهاطمط ومشار وه  هااط أ مد علط ، ن18
 

 مووهو  ت بو و  ومد اء مدا س ومخيمات :

 سحج دبدوب : مديج مدرسة رام و  ن1

 عائد زعجور : موجق ر اليات فط و الة األواجوا  ن2

 عبد و مجمج : مديج مدرسة  ن3
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مديج مدرسة الشو فات / لبنا  ، ثا ميديج مدرسية الشيو فات / اإلميارات فصيا    عبد الج من منصور : ن4

 ومديج مدرسة حاصة فط البلد  اتق 

 محمد أبو ال هجاء ، مديج مدرسة ن5

 محمد الشبطط، مديج المدرسة اللبنااية االورواية فط منطقة عجامو   ن6

 جمال قاسا ، مديج مييا بجج البجاجنة سا قًا  ن7

 مييا بجج البجاجنة سا قا  محمد وعج ة ، مديج ن8

 ااط   ق : موجق ر اليات فط و الة األواجوا  ن9

 وليد معتصا: مديج مييا بجج البجاجنة سا قا ن10

 

 

 

 اختصاصات وم اكز أخ ى :

 حالد مل  : سفيج منظمة التحج ج الفلسطينية السابل فط دولة االمارات العجاية المتحد   ن1

 رم ي مصطفى ، و يل وزار  فط سلطنة عما   ن2

 عادل عبد و ، األمين العام لمؤتمج فلسطينيط أورواا  ن3

 فاي  بيجقجط : عبو فط المجلج الو نط الفلسطينط ن4
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  ق العبد و : عبو فط المجلج الو نط الفلسطينط  ن5

 امج  ماد : سفيج منظمة التحج ج الفلسطينية السابل فط ايطاليا  ن6

 محمود ح عل ، ميجج افالم ومسلسالت  ن7

 فالم معجوفمنيج ز ط /منتم أ ن8

 

 واألمبي: غاثيالواقع اإل عش :ال ان الثالث  -

 الخدمات االغاثية: األول:الم حث  -

(، فقييد وصييل عييدد الالجئييين الفلسييطينيين المسييجلين 2013وفقييا إل صيياءات االواييجوا بتييار خ )كييااو  اول 

الييا مقيييا  اليييًا فييط لبنييا  وفقييا لدراسيية االواييجوا  280و 260الييا اسييمة، ميينها بييين  474فييط لبنييا  الييى 

ا(، بينميييا تقيييدم الييي 175فيييط المئييية مييين الالجئيييين الفلسيييطينيين فقيييجاء ) 66السيييا قة التيييط اكيييدت ايبيييا ا  

الييا طيييك ميين الفقييجاء فقييا، اي ثلييث  يياالت الفقييج تقج بييًا،  55األواييجوا مسيياعدات الييى مييا يقييارب الييي 

فيط المئية عيا لين عين العميل، بينميا يعميل الجي ء اآلحيج وفيل مقّوميات سييج  56وتشيج الدراسية  اتهيا ا  

 44ااسااية تحجمها اداى  قوط العمل والبما  االجتماعطن

 األمبي: الواقع-الثاني: الم حث  -

تشجف على الواقي األمنط داحل مييا بجج البجاجنة لجنة أمنية مش لة من الفصائل الفلسطينية، والتط 

تأحذ على عاتقها  فا األمن، ومتا عة الميالفين للقوااين، واالتالط تعمل على تسليمها للقباء 
                                                           

  واالوتماعيال  نامج البضالي  44
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المييا واسب  عدم توافج مالع  لأل فال اللبنااطن واتيجة للواقي االجتماعط الصع  الذي يعاايق 

 45ومجاك  للتجفيق فكثيجا ما تحصل ا تكاكات بين األ فال والجيجا ن

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

فيط  المقيميو   الفلسيطينيينوفقًا لبحث أججتق الجامعة األمج  ية فط بيجوت ، تفتقج البيئة المعيشية لالجئيين 

مييييا بييجج البجاجنيية فييط بيييجوت إلييى اليييدمات األساسييية والبنييية التحتييية الالزميية للحفيياظ علييى صييحة سيي ا  

، وهيو  1948المجتمي المحلط ، أاشأت الجا طة الدولية لجمعية الصلي  األ ميج ميييا بيجج البجاجنية سينة 

يعتبيج الميييا م د ميًا  السي ا  إ   من أكبج وأقدم مييمات الالجئين فيط لبنيا  ، ووفقيًا لمعياييج اإلاسيااية ،

الجييي  ، واظيييجًا لسيييوء الحالييية االقتصيييادية واالجتماعيييية ل البيييية السييي ا  واظيييجًا   20,000يسييي نق أكثيييج مييين 

للمجاقبييية المفجولييية عليييى دحيييول ميييواد البنييياء إلييييى المييميييات ، فييي   هياكيييل العدييييد مييين المبيييااط لييييعيفة 
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فيييط تيييوفيج الييييدمات األساسيييية مثيييل الكهجاييياء والمييياء وعشيييوائية ،  ميييا و عيييااط أهيييالط الميييييا مييين اقيييك 

طييييك  حييياالت مستعصيييية حاصييية ، إ ا يفتقيييجو  إليييى التسيييهيالت  1,900وتصييينا األوايييجوا أكثيييج مييين 

الطبية واالجتماعية األساسية ، و عيشو  على  صيك سذائيية ولييج لهيا معييل رئيسيط فيط المني ل ،  ميا 

 يية فييط بييجج البجاجنيية واعييتالل الصييحة بييين السيي ا  ، إ ا وأ  هنييا  ارتبييا  قييوي بييين لييجوف السيي ن الم ر 

يجتفي معدل المجل المبل  عنق مي ز اد  عدد المشاكل السي نية التيط تيؤثج عليى المسي ن ،  ميا وأ  هنيا  

ميييا ج علييى رفاهيية الييذين يعيشييو  فييط بييجج البجاجنيية وامييا أاييق لييا يييتا اتيييا  تييدابيج تصييحيحية فميين سيييج 

لمعيشية والصيحة قيد تحسينت ، أحييجًا اقيول  إ  واليعط السياسييات فيط  اجية الجاجخ أ  لجوف السي ن وا

ماسيية لمعالجيية المييأزط السياسييط ، الييذي أعيياط التقييدم وزاد الفقييج عنييد الكثيييج ميين الالجئييين الفلسييطينيين ، 

  العمييل ومييواد البنيياء واإلسيي اولتحقيييل هييذا األمييج البييد ميين رفييي القيييود الهي لييية والمؤسسيياتية ، فيي   تعييديل 

ييية فييط رالييط وقييوااين الملكييية سيييقطي طييج ًا  ييو اًل  فييط تحسييين  اليية اإلسيي ا  المادييية والبنييية التحتواأل

للجنيية الشييعبية الفلسييطينية فييط المييييا أ  تعمييل مييي انااييية يجيي  عليهييا واألواييجوا المييييا ، وأ  الح وميية اللب

ل للميييا تسيتطيي لجنية الحيوار المنظمات سيج الح ومية ومسؤولط البيئة والصحة العامة لولي حطية عمي

اللبنااط الفلسطينط أ  تلع  دورًا فط تحقيل هذه الجهود عبيج التوسيا بيين ميتليا الجهيات المعنيية ،  ميا 

أ  هذه العملية ستؤدي إليى وليي قائمية أولو يات لتحسيين الظيجوف البيئيية التيط سيتعيد فوائيد صيحية عليى 

 46س ا  المييا ن
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 الم اوع

 يا  لل الموت والح ن1

 فسحة اافذ  على مييا بجج البجاجنة  ن2

 دليل المييمات الفلسطينية  ن3

 و  بيديا الموسوعة الحج   ن4

 صوت الحج ة االحباري  ن5

 األواجوا لالجئين فط الشجط األداى  ن6

 الموقي الجسمط لعبا  ز ط ن7
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 مؤسسات الدراسات الفلسطينية  ن8

 التج يبة القجو ة فط مييا بجج البجاجنة  ن9

 لبناايو  فاينج ن10

 اتالج   ن11

  ط السياد البجاجنة،بجج  ن12

 الموسوعة الفلسطينية  ن13

 البجاامم النبالط واالجتماعط  ن14

 المستقبل ن15

 سنة على تأسيسق  59مقال مييا بجج البجاجنة  عد ن16

 المج   الفلسطينط لإلعالم  ن17

دفاعييا عيين قبيييا الالجئييين و ييل  194عيين المجموعيية  مجليية فصييلية تصييدر ،194المجموعيية  ن18

 العود  

 اع الالجئين فط لبنا  قجاء  مولوعية ألول ن19

 زي العسل موقي على طب ة االاتجات  ن20
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 طب ة السياسات الفلسطينية  ن21

 فط الجامعة األمج  ية فط بيجوت  الفلسطينيينالسياسات واالدار  فط مييمات الالجئين  ن22

 

 

 احلمد هلل رب العاملني 


