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نبذة عن مؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان
  

التعریف بالمؤسسة
سان ھي مؤسسة مستقلة معنیة بأوضاع لحقوق اإلن" شاھد"مؤسسة 

تعمل المؤسسة على احترام حقوق اإلنسان . الالجئین الفلسطینیین في لبنان
الفلسطیني وفق المعاییر الدولیة، ودعم مبدأ سیادة القانون، والعمل على تنمیة 
الثقافة الدیموقراطیة في أوساط الالجئین الفلسطینیین في لبنان، كجزء مھم من 

كذلك، تدعم المؤسسة كل الجھود من أجل ممارسة الشعب . لفلسطینيالشتات ا
الفلسطیني حقھ بتقریر المصیر وعودة الالجئین الفلسطینیین إلى دیارھم 

  .وممتلكاتھم
  

  أھداف المؤسسة 
.االرتقاء بالالجئین الفلسطینیین إلى مستوى إنساني أفضل.1
.التعریف بحقوق الالجئین الفلسطینیین والدفاع عنھا.2
.نشر ثقافة حقوق اإلنسان في الوسط الفلسطیني.3
.االھتمام بالطفل والشاب الفلسطیني والعمل على توفیر حاجاتھما.4
االھتمام بالمرأة الفلسطینیة والعمل على منع التمییز بحقھا، أو ممارسة .5

.العنف نحوھا
  

  :الوسائل العلمیة والموضوعیة" شاھد"ولتحقیق ھذه األھداف تستخدم 
.متخصصة عن الالجئین عقد ندوات.1
.نشر مواد إعالمیة عن حقوق اإلنسان.2
.التدریب على حقوق اإلنسان.3
.إصدار التقاریر المتخصصة عن أوضاع الالجئین.4
.التشبیك مع المنظمات الردیفة.5

  ثلة من المندوبین المنتشرین في المخیمات الفلسطینیة" شاھد"ویساعد 

:العنوان
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  إھداء 
  

  .إلى كل غیور على شعبھ .الصامد في مخیم عین الحلوة الصابر إلى أھلنا
  .إلى من یعمل بصمت وصدق وإخالص

إلى شھدائھ األبرار الذین سقطوا  .إلى أطفالھ وشیوخھ .إلى رجالھ ونسائھ 
  .عن القضیة العادلة على مدار السنین الطویلة، دفاعًا

بعد عام، حتى  ، التي تضیق عامًاإلى أحیاء المخیم، وأزقتھ المعتمة نھارًا
  .تكاد تختفي
  .صادقة تنقذھم سانیة تنصفھم، ویدن عن عدالة إنإلى الباحثی

إلى المتمسكین بحقھم في العودة إلى بیوتھم وقراھم مھما غلت التضحیات، 
  .أو امتدت السنون

  .الجھد المتواضعھذا  إلى كل ھؤالء نھدي
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  كلمة شكر
  

فریق العمل بالشكر  أعضاء تتوجھ مؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان إلى
  .في ظروف صعبة وقاسیة وهلجھد الجبار الذي بذلالخاص على ا

لسكان مخیم عین  ب خدمًةألى فعالیات المخیم العاملة بدإتوجھ بالشكر ت
  .الحلوة

  
الرحمن البزري،  الدكتور عبد ،لى رئیس بلدیة صیداإتتوجھ بالشكر  ذلكك

الحریري، ورئیس التنظیم الشعبي الناصري الدكتور أسامة بھیة  ةوالنائب
 األستاذوإلى المسؤول السیاسي للجماعة اإلسالمیة في مدینة صیدا سعد، 

بسام حمود، وإلى كل من ساھم مساھمة فعالة في التخفیف عن المخیم 
.وبلسمة جراحھ
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  مقدمة
  

لجأ العدید من سكان المدن والقرى  ،1948إثر النكبة التي حّلت بالشعب الفلسطیني سنة 
الضفة الغربیة، قطاع  ردن، سوریا، العراق، مصر،األ: ول الجوارریاف الفلسطینیة إلى دواأل

  .غزة ولبنان
  

 ،جتماعیة والتجاریة وحاالت التزاوج والمصاھرة بین سكان الجلیلنمت العالقات اال
أولئك الذین ینتمون إلى القرى الجنوبیة المحاذیة  خصوصًاو ،واللبنانیین وشمال فلسطین عمومًا

الدور األكبر في عملیة اختیار القرى اللبنانیة مكانًا آمنًا  للجوء  أدىذلك  كل لحدود مع فلسطین،ل
غیر أن معاناة الالجئین في لبنان لھا ما یمیزھا  بسبب طبیعة النظام . لیھاإجزء من الفلسطینیین 

  .ختالل على ھذا الصعیداوالممتلك لحساسیة بالغة إزاء أي  ،اللبناني القائم على توازن طائفي
  

وذلك بسبب التداعیات  ،إنسانیة صعبة ًاالالجئون الفلسطینیون في لبنان ظروف شیعی
 والظروف القانونیة التي تحكم وجودھم ،السیاسیة والمحلیة واإلقلیمیة التي تحیط بقضیة الالجئین

  .قتصادیة المختلفة األبعادفي لبنان، واألوضاع األمنیة واال
  

أبعاد إنسانیة ھتمام عالمي بسبب ما تمثلھ من محل اوال تزال قضیة الالجئین الفلسطینیین 
لعدد الالجئین  ةدقیق اتإحصاء فراویبین عدم تو. وأمنیة من جھة أخرىوسیاسیة  ،من جھة

أن حصاءات من شأن مثل ھذه اإلذ إ ،مدى التعقید الذي یحیط بواقعھم ،الفلسطینیین في لبنان
  .ت التي یواجھونھامھد لحل المشكالأن تو ،عكس اھتمامًا جدیًا بھمت

  
الواقع یشھد و .أمنیة ًاوال تزال المخیمات الفلسطینیة في نظر ساسة وإعالمیین لبنانیین بؤر       

في ایدون كل عام زن المخیمات ھي عبارة عن أكوام من اإلسمنت وسكان یتإحیث  ،عكس ذلك
عنوان كل ما سبق،  ویمثل مخیم عین الحلوة .1م تعد تخفى على أحدقتصادیة لاظروف سكنیة و

فھو أكبر تجمع سكني فلسطیني، وھو یقع في منطقة جغرافیة حیویة، وھو بؤرة أمنیة شدیدة 
  .تفاصیل إنسانیة قاتمة الحساسیة، وھو یحمل بین أزقتھ المعتمة نھارًا

  
لحلوة من خالل مؤشرات الدراسة إلى معرفة الوجھ اآلخر لمخیم عین ا من  "شاھد"وتھدف  

تغییر الصورة ة، في محاولة صادقة لقتصادیة ودیموغرافیة بلغة علمیة وموضوعیااجتماعیة و
. ، وھي محاولة صعبة لكنھا لیست مستحیلةعاصمة الشتات الفلسطیني النمطیة المرسومة عن

  .واعتمدت الدراسة على المعاییر العلمیة من استطالع الرأي، إلى المقابلة، إلى التحلیل
  
  

                                                
االستشارات، ، مركز الزیتونة للدراسات وع الالجئین الفلسطینیین في لبنانأوضا صالح، محسن، وفریق من الباحثین، 1

  .21، 19، 18، 9: ، بیروت، ص2008غولدن فیجن، الطبعة األولى، 
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  :ھما ،قسمین انقسمت الدراسة إلى
  
  

  :تیةنظري ویضم الفصول اآل: ألولالقسم ا

.واقع الوجود الفلسطیني في لبنانلمحة عامة عن  :الفصل األول-
  

جتماعیة، لخصائص التاریخیة، الجغرافیة، االلمحة عن ا :الفصل الثاني-
.تصادیة والصحیة لمخیم عین الحلوةقاال

.ي الدراسةبعة فوات المنھجیة المّتالخط :الفصل الثالث-

.المفاھیم :الفصل الرابع-

  :یةتیتناول الفصول اآل ،تحلیلي :القسم الثاني
  

. غرافیةوالخصائص الدیم: الفصل الخامس-

.خصائص المسكن: الفصل السادس-

.سرةالخصوبة وتنظیم األ: الفصل السابع-

.الخصائص الصحیة: الفصل الثامن-
  

.خصائص الھجرة والنزوح: الفصل التاسع-

 .الخصائص التعلیمیة :لفصل العاشرا-

.قتصادیةالخصائص اال: الفصل الحادي عشر-
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  القسم األول
  

  الفصل األول
  

   واقع الوجود الفلسطیني في لبنان لمحة عامة عن

  لماذا اللجوء إلى لبنان؟: أوًال
  

  ؟لبنان ن إلىالجئوالنھا ع نزحالمدن التي ما ھي القرى و: ثانیًا
  

الالجئین  مخیمات كما كل ،تنشأ المخیمات بالقرب من الحدود لماذا لم: ثالثًا
  في العالم؟

  
  ؟ى رعایة شؤون الالجئین في لبنانمن الذي تبنَّ: رابعًا

  
  2009وضع الالجئین الفلسطینیین في لبنان حتى نھایة یم وتق :خامسًا

 .على صعید التعلیم-
.على صعید الصحة-
.جتماعیةغاثة والخدمات االعید اإلعلى ص-
.على صعید العمل-
.على الصعید القانوني-
.على صعید المرجعیة الفلسطینیة-
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  الفصل األول
   واقع الوجود الفلسطیني في لبنان لمحة عامة عن

  
؟لماذا اللجوء إلى لبنان :أوًال

لجأ العدید من سكان المدن والقرى  ،1948 عامالنكبة التي حلَّت بالشعب الفلسطیني  إثر        
األردن، سوریا، العراق، مصر، الضفة الغربیة، قطاع غزة  :ف الفلسطینیة إلى دول الجوارواألریا
  .ولبنان

  
  لى لبنان؟إلماذا كان اللجوء  :ھو ولكن السؤال     
وحاالت التزاوج والمصاھرة بین سكان الجلیل  ،العالقات االجتماعیة والتجاریة نظرًا لتنامي     

خصوصًا أولئك الذین ینتمون إلى القرى المحاذیة و ،للبنانیینابین و ،وشمال فلسطین عمومًا
وانعكاسًا لھذه العالقة المتینة بین  ،وبنت جبیل والناقورة الراس ویارونفلسطین كمارون ل

كان في فلسطین ثالث قنصلیات لبنانیة في مدن القدس وحیفا  إذالشعبین اللبناني والفلسطیني، 
كل ذلك الدور األكبر في فقد أدى ، سییر أمور الجالیة اللبنانیةإضافًة إلى قنصل عام لت ،ویافا

.1لیھاإعملیة اختیار القرى اللبنانیة مكانًا آمنا ِلُلجوء جزء من الفلسطینیین 
  

  لبنان؟ ن إلىالجئوالمنھا  نزحما ھي القرى والمدن الفلسطینیة التي : ًاثانی
  

أن القرى والمدن التي اقُتِلع  1951-1950ین سنتي أظھرت البیانات التي جمعتھا األونروا ب         
  :2تيمنھا الفلسطینیون ھي كاآل

  
 نزحلبنان حسب القرى التي المئویة لالجئین الفلسطینیین في توزیع النسب ): 1(رقم الالجدول  

  منھا نوئجالال
  النسب المئویة من مجموع الجئي لبنان  أسماء المدن والقرى

 -الناصرة صفد –ن بیسا –قضاء عكا  /الجلیل
  طبریا

59.5%  

  %28.14  حیفا
  %11  الرملة-اللد –یافا 

  %1.43  القدس وجوارھا
  %0.12  ال سیما نابلس وجنینو ،الضفة الغربیة

  
  

  كل الالجئین في العالم؟ مخیمات لماذا لم تنشأ المخیمات بالقرب من الحدود كما :ثالثًا
  

 ،بعدة عوامل 1948لسطینیین في لبنان إثر اللجوء والنكبة عام غرافي للفولقد تأثر التوزیع الدیم       
  .ومنھا ما ھو موضوعي ،منھا ما ھو ذاتي

  
تعدیل َدؤوب في أولویات ھذه العوامل على التوزیع السكاني للفلسطینیین واستقرارھم  يجرُأوقد 

حیث كان ینقل  ،الالحق، ومن المالحظ أن بعض مناطق اللجوء األولیة كانت تسمى مواقع ترانزیت
  .الفلسطینیون بعدھا إلى مناطق ُأخرى

  
                                                

  .21، 19، 18الفلسطینیین في لبنان، مرجع سابق، ص أوضاع الالجئین 1
  . 19المرجع نفسھ، ص  2
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فھي  ،غرافـي والسكانـي واالستقرار الالحقووأمــا َأبرز العوامل التــي أثَّرت في التوزیــع الدیم
  :ـیةتاآل

أبناء ا الكثیر من الالجئین، وخصوصًا حد إن األمل بالعودة القریبة: قریبةاألمل بالعودة ال. أ
ورغم العالقات  .فلسطین، إلى البقاء في القرى اللبنانیة الحدودیة المحاذیة القرى الشمالیة من

في  اتخذت قرارًا الحكومة اللبنانیة ، بید أنالجیدة بین الالجئین وأبناء القرى الحدودیة
لحد لألسباب أمنیة، و بنقل الفلسطینیین من المنطقة الحدودیة الخمسینیات من القرن الماضي

.لالجئینبعد قدوم ا نشطة بین الجلیل ولبنان الجنوبي ب التي كانتمن عملیات التھری
مھمًا في تجمیع رابة والعالقات القرویة دورًا ت عوامل القأد: نتماءات العائلیة والقرویةاال. ب

ومن المالحظ أنَّ األھالي قد  .في مخیمات أو مناطق خارج المخیمات ھموتمركز الالجئین
ضمِّ عائالتھا في مساكن  فحرصت كل قریة على ،القروي نتماءھم وفقًا لالبنوا مساكن

.متجاورة
ت عالقات الصداقة والقرابة والعالقات التقلیدیة الوثیقة في أد: الصداقات والقرابات في لبنان. ت

جذب العدید من الالجئین الختیار بقع سكنیة معینة  دورًا فيمجال العمل، التجارة والتصاھر 
 فر الخدمات في مناطق أخرى دفع بالكثیریناأن الحاجة إلى العمل وتوتبعًا لھذه العالقة، إال 

.النتقال شماًال باتجاه المدن الساحلیة أو باتجاه المخیماتا إلى
الواضح أن أصحاب رؤوس األموال وبعض حاملي  من :قتصادي لالجئینالوضع اال. ث

 .ختاروا السكن في المدنكانوا قد ا ،معظمھم من أصول مدنیةفي الذین أتوا  ،المھارات الفنیة
.فقد سكن الفالحون والفقراء في المخیمات ،وعلى صعید آخر

عمدت الدولة : مواقف الدولة اللبنانیة وبعض المجموعات السكانیة من توزیع الفلسطینیین. ج
وذلك لضمان عدم حصول اضطرابات مع فئات سكانیة  ،اللبنانیة إلى توزیع الفلسطینیین

.في منطقة معینة ةفاكثھم بتجمعولضمان عدم  ،أخرى
ین بعد ئفقد حاول بعض الالج. ت الصدفة دورًا في تأسیس مخیم نھر الباردأد: الصدفة. ح

إال أنَّ  ،ن طریق الساحلمإقامتھم في معسكر الترانزیت في برج الشمالي االنتقال إلى سوریا 
ھم وھم في قرار الحكومة السوریة في ذلك الوقت بمنع دخول الفلسطینیین إلیھا، فاجأ

.خیام تحوَّلت مع األیام إلى مخیمالشمال، فاضطروا إلى السكن في 
لھذا فإنَّ توزعھم  ،نةكانت غالبیة الفلسطینیین من المسلمین السُّ: االنتماء الدیني والمذھبي. خ

 ،لشیعة منھما إلى أما بالنسبة. ساحلیة، كصیدا، بیروت، وطرابلسالرئیسي كان في المدن ال
.1وباألخص إلى قرى منطقة صور ،ى القرى الجنوبیةوا إلأفقد لج

  

  من الذي تبنَّى رعایة شؤون الالجئین؟ :رابعًا
  

، الصادر عن الجمعیة العامة 302رقم البموجب قرار الجمعیة العامة  ،8/12/1949في        
لشرق تأسست وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في ا لألمم المتحدة،

ویمتد  ،سنوات 3كل  الیتھاعلى أن تجدِّد و ،لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقتة، )األونروا(األدنى 
  : ف األونروا نفسھا بأنھاوتعّر .30/6/2008آخر تجدید حتى 

  
جتماعیة لیم والرعایة الصحیة والخدمات االإغاثة وتنمیة بشریة ُتعنى بتوفیر التع وكالة"

الفلسطینیین الذین یعیشون في قطاع غزة والضفة الغربیة واألردن والمعونة الطارئة لالجئین 
  ".ولبنان والجمھوریة العربیة السوریة

  

                                                
  .2009، باحث للدراسات 2005-1948 -التدامج والتمایز –العلي، محمود داوود، الواقع االجتماعي للفلسطینیین في لبنان  1 
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 /بین شھري یونیو إلقامتھ الشخص الذي كانت فلسطین مقرًا" وعرَّفت األونروا الالجئ بأنھ
  .1948أیار / یواوم 1946حزیران 

  
 ،ثبتت أرقام لجنة كالب ،1950 عامھا اتممھ "األونروا"وعند مباشرة عمل الوكالة الدولیة 

ومنذ ذلك الحین ترى  .لكل الجئ فلسطیني رقم متسلسلبحیث أصبح  ًا،ن رسمیول الالجئجِّوُس
ولم تشمل  ،1/5/1951لالجئین المسجلین لدیھا منذ تاریخ إلى ااألونروا أنَّ خدماتھا موجھة فقط 

  .1تاریخالفلسطینیین الذین اضطروا إلى الخروج بعد ھذا ال
  

  :ف موقعھم القانونيختالبا ،فئات 3ُیقسم الفلسطینیون في لبنان إلى  ،من ھنا          
  

ھذه المجموعة من الالجئین مسجلة لدى األونروا والسلطات اللبنانیة وتستفید من : الالجئ المسجل)1
ص اشخأ 416608وعددھم  ،من الشعب اللبناني% 10خدمات األونروا، وتشكل تقریبًا ما نسبتھ 

.31/12/2008وفق إحصائیة األونروا الصادرة في 

:ألنھ یحتمل أنھم ،تفویض األونروا ھمال یشمل ”NR“ نیمسجلالغیر الالجئون و )2

  .1948تركوا فلسطین بعد سنة -
.وا إلى مناطق خارج نطاق عملیات األونرواأأو تركوا فلسطین ولج-
وبالتالي فھم ال  ،في عوز وحاجة لكنھم لم یكونوا ،1948 أو تركوا فلسطین في سنة-

لكن بدأت األونروا بتقدیم بعض الخدمات لغیر المسجلین، و ،یتمتعون بخدمات األونروا
 ،د كل عامسلطات اللبنانیة، وجواز سفر یجدَّنھم باتوا یحملون أوراقًا ثبوتیة من الفإ ذلكك
لمنظمات غیر ألف شخص تقریبًا وفق تقدیرات ا 35ویبلغ عددھم  ،كل خمس سنوات ال

  .الحكومیة
  
وھم لیسوا مسجلین لدى أي وكالة في لبنان أو ":NON ID" جئون الفاقدون لألوراق الثبوتیةالال)3

وبالتالي فإنھم ال  ،ف عن وجودھم القانونيولیسوا حائزین أیة مستندات صالحة تعّر ،مؤسسة دولیة
نعدام وجود اقتصادیة صعبة بسبب اجتماعیة وا ًاوھم یعانون ظروف ،یستفیدون من خدمات األونروا

 .20042شخص وفق تقدیرات  3000عددھم ویبلغ  .لعدم تمكنھم من العمل ،أي مورد رزق ثابت
     
  :منھا ،دورھالاألونروا  أداء إن الكثیر من العوامل تؤثر في توجھات 

  .التطورات السیاسیة واألمنیة-
.مواقف الدول المانحة-
.لمشاریع اإلضافیةت للموازنة أو لكمیة التبرعا-
.مواقف الدول المضیفة لالجئین-
.تنوع احتیاجات مجتمع الالجئین-
.دور منظمة التحریر الفلسطینیة-

الالجئون الفلسطینیون دائمًا أن المحافظة على وجود األونروا وزیادة خدماتھا أمر حیوي لسد  أىر ،لھذا
   .3تعلیم والصحة واإلغاثةوباتت المرجع األساسي في قطاعات ال ،احتیاجات عدیدة لھم

  

                                                
  .20أوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان، مرجع سابق، ص  1
.62-61ص  المرجع نفسھ، 2 
الناطور، سھیل، دالل یاسین، الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ، المركز الفلسطیني للتوثیق  3 

  . 29، دمشق، سوریا، الطبعة األولى ص 2007، الطبعة األولى ، أیلول )ملف(والمعلومات 
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  ن الفلسطینیین في لبنانیضع الالجئویم وتق: خامسًا
  

 :على صعید التعلیم.1

من أكثر األمور صعوبة، رغم أنَّ األضواء ھو  اقع التربوي لالجئین الفلسطینیینالو إّن
حیث ، صحیح على نحوم حقھ في التعُل ال ینال الطالب الفلسطینيف .بشكل كاٍفط علیھ ال تسلَّ

تقدم خدماتھا وبالرغم من أن األونروا . تلعب العدید من العوامل تأثیرًا سلبیًا على ھذا الحق
 ما، إال أنَّ ذلك لم یرَق إلى المستوى المطلوب، فیوغیر المسجلین لالجئین الفلسطینیین المسجلین

سلة قرارات وقوانین الدولة اللبنانیة دورًا أكثر سلبیة على الالجئ ویتمثل ذلك من خالل سل ؤديت
   .1من حیث الحرمان من الحقوق المدنیة واإلنسانیة لالجئ الفلسطیني ًایرثتنال من إنسانیتھ ك

  
على الموزعة التابعة لالنروا وتعلیمیة ھم البمؤسساتمعنویًا  ارتباطًارتبط فلسطینیو لبنان ا

فقد  ثانويالتعلیم الما أ .بتدائي والمتوسطحیث یتلقى الطالب تعلیمھم اال ،مختلف المخیمات
كثانویة بیسان وغیرھا من الثانویات في المخیمات الفلسطینیة استحدث في السنوات األخیرة 

  .األخرى
  

الخاصة الموجودة في وبعید بالجامعات الرسمیة  لتعلیم الجامعي فقد ارتبط إلى حدٍّأما ا
أو الخاصة  نفقة الطالبعلى حیث تدفع الرسوم أو األقساط ، خارج لبنانوبعض الجامعات لبنان 
من الالجئین  مقارنًة بأعداد الطالب الجامعییننسبیًا وھي قلیلة  نظام المنح الدراسیةعبر 

  .الفلسطینیین
  

والتي تبدأ من المرحلة تنظیم عملیة التعلیم لالجئین على  1950وكالة األونروا منذ عام تعمل 
ل ھذه العملیة مرحلة الحضانة وریاض األطفال ولم تشم نتھي بالمرحلة المتوسطة،تاإلبتدائیة و

 ىاألولقامت بعض الجمعیات األھلیة بإنشاء روضات أطفال تعنى بالمرحلة التحضیریة لذلك 
  .للتعلیم

  
تأسیس سبعة ثانویات تغطي كافة المناطق التي یقطنھا الالجئون  نجحت األونروا في أخیرًا

أدى الى تخفیف أعباء التعلیم الثانوي عن كاھل ة مما الفلسطینیون وذلك بدعم من بعض الدول المانح
  .2األسر الفلسطینیة في لبنان

  
  :يتفھي كاآل ،أما أسباب تراجع المستوى التعلیمي لالجئین الفلسطینیین في لبنان     

  
:العوامل اإلقتصادیة)1

   .ومًامعظروف اقتصادیة صعبة یعیشھا لبنان -
.ین الفلسطینیینأوساط الالجئارتفاع نسبة البطالة في -
.قوانین العمل تمنع الفلسطیني من العمل بحریة-
.من بینھا التعلیمیةو ،معیشیةالمتطلبات ال وفیرما یعني صعوبة في ت ،كبر حجم العائلة-

:جتماعیةالعوامل اال)2
  ....)فر أماكن مناسبة للدراسة، شروط صحیةاعدم تو(ظروف سكنیة غیر مالئمة -

                                                
   .2006أیلول  یني الجامعي بین الفرص والتحدیات،لب الفلسط، الطا"شاھد"المؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان 1 
  http://www.pahrw.org/default.asp?contentid=170&MenuID=8  :نظرا
  . 82،83ص  مرجع سابق، ،الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ الوضع القانوني لالجئین 2
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.على مساحة ثابتة مودیًاد المخیمات عوتمّد ،كتظاظ المخیمات بالسكانا-
.لقمة العیش عن متابعة أبنائھم حصیلبت َسرنشغال أرباب اُألا-
.وصًاصخوالمخیمات  ومًا،معحالة الحرمان والفقر والقھر التي یعیشھا الفلسطینیون في لبنان -
.في التحصیل العلمي ًاما یسبب تراجع ،یعمل الكثیر من الطالب لمساعدة ذویھم-
.خرىمات بین الفینة واألحاالت التضییق والحصار التي تتعرض لھا المخی-

  
:العوامل القانونیة)3

  .حرمان الفلسطیني حقھ في العمل في المھن الحرة-
.منع الفلسطیني من التملك خارج المخیمات-
.شؤونھ التي ترعى تحادات النقابیةواال الجمعیات الفلسطینیة أسیسمنع الفلسطیني من ت  -
ید نسبة الطالب الفلسطینیین في المدارس الرسمیة بنسب محددة ال تتناسب مع الحاجة تحد-

.الفعلیة

:سیاسة األونروا)4
  .سیاسة الترفیع اآللي-
.نظام العمل بدوامین في العدید من المدارس-
.كتظاظ الصفوف بالطالبا-
.العقابو الثوابعدم اتباع سیاسة -
.نرواوغیاب الشفافیة في مؤسسات األ-

:لعوامل السیاسیةا)5
  .عتداءات اإلسرائیلیةلعدید من المخیمات الفلسطینیة لالتعرض ا-
.ضعف واضح في مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة-
.غیاب المرجعیة القویة التي ترعى شؤون الفلسطینیین في لبنان-
نحو تخصصات أو مؤسسات تربویة  ھمتوجیھو غیاب دور الثقافة السیاسیة في دعم الطالب-

.معینة
 .التي تتعرض لھا المخیمات عوامل الحصار والتضییق-

 :عوامل أخرى)6
  .واسعًا انتشارًانتشار وسائل اإلعالم ا-

.نتشار مراكز ومقاھي اإلنترنتا-

.نتشار عادات اجتماعیة سیئة كالتدخین والنرجیلةا-

.أحیانًا لدى الشباب الفلسطینيأو التشدد  ضعف الوازع الدیني واألخالقي-

.1فق لدى الطالب الفلسطینیین بسبب المستقبل المجھول الذي ینتظرھم بعد تخرجھماأل غیاب-

  :ومن أبرز مظاھر التردي        

  . للمرحلة المتوسطة%  19للمرحلة االبتدائیة  و% 7ارتفاع معدالت التسرب المدرسي  بنسبة -

.تراجع نسب النجاح في شھادتي البریفیھ والبكالوریا-

                                                
   :موقع المؤسسة نظرع سابق، ا، مرجالفلسطیني الجامعي بین الفرص والتحدیاتالطالب 1

http://www.pahrw.org/default.asp?contentid=170&MenuID=8   
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  .2006/2007/2008/2009عوام شھادة البریفیھ خالل األ في توزیع نسب النجاح :)2( رقمالالجدول 

  )%2009(  )2008%(  )2007%()2006%(  المنطقة   
60.1938.242.1140  صور
59.2139.7836.8441.1  صیدا

77.5769.7461.1452.6  بیروت
76.5857.9858.545.7  البقاع

67.8242.6336.0943.3  الشمال
65.3545.1642.4944.5  المجموع

  

  
  2007/2008/2009متحانات الرسمیة للسنوات الثالث رسم بیاني لمعدالت النجاح في اال

  
  

  2006/2007/2008/2009عوام لنجاح خالل األتوزیع معدالت ا:)3(رقم ال الجدول
  

  
  
  
  
  
  

  
مشكلة للغالبیة العظمى من فلسطینیي لبنان نظرًا  ىأضح دفق ،صعید التعلیم الجامعي على أما

انقطاع المنح  فضًال عن ،الرتفاع الرسوم من جھة وإغالق الجامعات العربیة في وجوھھم من جھة ثانیة
  .1عنھممنظمة التحریرإلى الدراسیة التي تصل 

                                                
  . 84، 83مرجع سابق، ص  الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ، 1

  )%2009(  )2008%(  )2007%()2006%(  المنطقة
  98.17  96  94.15  98.28  صور
  86.9  93.07  100  100  صیدا

  98.73  99.6  100  100  بیروت
  81.73  83.65  100  75  البقاع

  86.9  75.46  93.43  97.67  الشمال
  90.4  89.55  97.51  94.19  المجموع
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:أبرز مؤشرات ھذا التراجعوكذلك ھناك تراجع كبیر في التقدیمات، 

  .دیم المنح للطالب الفلسطینیین في جامعات أمیركیة أو أوروبیةتوقف تق-
  .توقف تقدیم المنح للطالب الفلسطینیین في جامعات الدول العربیة-
  .توقف تقدیم المنح للطالب الفلسطینیین من دول مصر واألردن وسوریا-
  .توقف تقدیم المنح للطالب الفلسطینیین من الضفة الغربیة وقطاع غزة-
  . قدیم ِمَنح ألكثر من شخص من عائلة واحدةتوقف عن ت-
  .ستثناء جامعات محددة من المنحا-
  . ستثناء فروع محددة من ھذه الجامعاتا-
  %.75إلى % 60رفع معدل العالمات في الجامعات من -
  . من قسط الجامعة% 70من العالمات % 75إعطاء أصحاب معدل -
  %.50من  من قسط الجامعة لطالب السنة األولى بدًال% 40دفع -

ویحاول صندوق الطالب الفلسطنییین تعویض تراجع الدعم المالي للطالب الفلسطیني من خالل 
اإلشارة إلیھا، ثم من خالل توقیع عقد اتفاق بین الطالب الممنوح والصندوق  تاإلجراءات التي سبق

تي نالھا خالل األعوام الطالب الفلسطیني بعد تخرجھ وعملھ األقساط ال دفعإذا لم ی ًاجزائی ًایتضمن بند
  .ھذه اإلجراءات تتغیر حسب حجم الدعم المالي للطالب الفلسطیني. الدراسیة

وخاصة من دول الخلیج بعد قرار  ،سیاسي ما ھو  منھا ،عدة أسبابإلى ویعزى تراجع ھذا الدعم 
األوروبي أو  تحادال یدعم االو. منظمة التحریر الفلسطینیة الوقوف إلى جانب العراق في غزوه للكویت

الوالیات المتحدة األمیركیة مشاریع دعم الطالب الفلسطیني على نطاق واسع، مثل صندوق الطالب 
  . الفلسطیني

یبقى على . تحاد العام لطلبة فلسطینوال تقوم منظمة التحریر الفلسطینیة بمسؤولیاتھا من خالل اال
  .1عباء الدراسة الجامعیة للطالب الفلسطینيل أأثریاء الفلسطینیین في الشتات مسؤولیة وطنیة في تحّم

واعتمد ھذا المركز  ،كذلك أنشأت األونروا مركز سبلین الخاص بالتدریب والتأھیل المھني
بالرغم من إال أنھ  .مھنة 19نوعة وصلت إلى فقدَّم ُفرص تعلم مھني مختلفة ومت ،مجانیة التعلیم المھني
ن فإ ذلكك .ستیعابیةطالب، ھي حجم قدرتھ اال 600 لىیدوا عفإن عدد طالبھ لم یز ،مجانیة مركز سبلین

  .2معظم برامجھ استھدفت الذكور دون اإلناث
  

: على صعید الصحة.2

ستشفاء، ن في لبنان ھي مشكلة الطبابة واالمن أبرز المشاكل التي یعانیھا الالجئون الفلسطینیو"
 ،في معالجتھا ًاقدم ھذه الخدمة، لكنھا تسھم جزئیواألونروا ت .الفاتورة الطبیة في لبنانحیث ترتفع تكالیف 

ذلك و، 3"ستشفاء والطبابة لالجئین الفلسطینیین إال في حدود ضیقة جدًاالحكومة اللبنانیة خدمة االوال تقدم
ستشفاء، بسبب تعریفھم كأجانب یقیمون حق االجتماعي الذي یحرمھم بحكم مضامین قانون الضمان اال

  .ة وال یستطیعون تطبیق مبدأ المعاملة بالمثلعلى األراضي اللبنانی
  

                                                
  . مرجع سابق، دراسة میدانیة، الطالب الفلسطیني الجامعي بین الفرص والتحدیات 1

  .85، 84، 83ابق، الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ، ص مرجع س 2
  . 20، ص 2007، التقریر السنوي ألوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان لعام "شاھد"المؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان  3



13

 على نحوأصبح الفلسطینیون أمام جھتین معنیتین بتقدیم الخدمات الصحیة لھم  ،من ھنا     
  .1األونروا والھالل األحمر الفلسطیني، أو مراكز صحیة تابعة لجمعیات خیریة: ھما ،رئیسي

متعدد االختصاصات  مركزًا 25فلسطینیین في تقدم خدمات الوقایة الطبیة لالجئین ال :األونروا)1
في مجاالت العالج الطبي األساسي في میادین التولید، طب األطفال، التنظیم العائلي والوقایة من 

.األمراض المعدیة وغیر المعدیة
  

د وذلك ألسباب تتعلق بزیادة أعدا ،لكن المشكالت الجادة الحقیقیة تقع في الخدمة االستشفائیة  
ذلك، والرتفاع تكالیف العالج الطبي واالنخفاض الدائم في میزانیة الوكالة إلى ن الذین ھم بحاجة الالجئی

  .المخصصة للشأن الصحي
  

قررت األونروا اعتماد مقاییس حصریة أدَّت إلى تعلیق المساعدات المخصَّصة  ،1993عام منذ   
صات التجھیزات الطبیة وصیانة لبعض الحاالت الصحیة الحرجة وأوقفت تعیین األطباء وخفضت مخصَّ

  .الُبنى التحتیة
  

اضطر األطباء العاملون لمعاینة عدد  كبیر من  المرضى یومیًا بما  ،تعلیق انتداب األطباءوأمام   
  .مریض في الیوم 200-150یتراوح بین 

  
ن امتنعت األونروا عن تقدیم الخدمات الطبیة لمن ھم فوق الستی ،وفي السنوات الخمس األخیرة  

وأخذت األونروا على عاتقھا  ،أن ھذه الفئة أكثر الفئات حاجة إلى تلقي الخدمات الصحیةبمع العلم  ،عامًا
من القیمة الفعلیة للعملیات الجراحیة لتغطیة % 25تغطیة نفقات الوالدة األولى فقط، واعتمدت صرف 

لمستشفیات اللبنانیة التي اتَّسمت تتعاقد مع ا بل ،نفقات ھذه العملیات، إذ ال تمتلك األونروا مستشفیات
  .2بالتعقید اإلداري واإلھمال الطبي معھا التجربة

  
في  .في األردن 1968لسطیني عام تأسست جمعیة الھالل األحمر الف :الھالل األحمر الفلسطیني)2

جتماعي للشعب الجھاز الصحي واال ّدتُع ،بعد قرار من المجلس الوطني الفلسطیني ،1969عام 
م من دَعوكان ُی ،1975ي، فأقامت منظمة التحریر الفلسطینیة الضمان الصحي في لبنان عام الفلسطین

واجھت الجمعیة تحدیات  1982بعد خروج المنظمة من لبنان عام إال أنھ  ،الصندوق القومي الفلسطیني
 إلى نسبةكان بمثابة وزارة الصحة بال ماكثیرة، وأصبح الھالل األحمر الفلسطیني ھِرمًا وفارغًا بعد

.3لفلسطینیینا
  
  :ومن أبرز المشاكل التي سببت غیاب دور الھالل األحمر الفلسطیني  
  

.عدم كفاءة  الكادر الطبي من الناحیة العلمیة والمھاراتیة-
.وعدم الكفایة من األجھزة الالزمة إلجراء العملیات الجراحیة، رتراجع اإلمكانات المالیة الالزمة للتطوی-
حیث  ،وكثرة اإلضرابات نتیجة لذلك ،ھتامجعل من الكادر الطبي غیر قادر على القیام بمھقلة الرواتب ت-

سواء كانوا أطباء  ،العاملونالتي یتلقاھا فالرواتب ،نعكس سلبًا على األداءین ضعف اإلمكانات المادیة إ
لبحث عن مكان ا ىإل یدفع الكوادر  ان، مموظفین، ال تفي بالحد األدنى لألجور في لبنا وممرضین أ وأ

.وھو ما ینعكس سلبًا على سمعة الھالل ،آخر
 غیرو ًا،ھتمام الصحي بالھالل األحمر الفلسطیني ثانویاال ، أصبح1993عام  أوسلو توقیع اتفاق بعد-

. كامل
                                                

، وتشرح الدراسة الصحیة الشاملة التي أصدرتھا 2010مع بدایة عام  عقدت األونروا أخیرًا اتفاقًا مع وزارة الصحة اللبنانیة بدأ 1
  .تفاصیل الواقع الصحي للفلسطینیین في لبنان 2009في  نھایة عام " شاھد"

  . 91، 90مرجع سابق، الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ، ص  2
  . 91المرجع نفسھ، ص  3
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)ف. ت . م ( ـمرتبط بفأما في لبنان  ،لھالل األحمر الفلسطیني في الداخل مرتبط بوزارة الصحةا-
.ري والمالي والتدخالت السیاسیةالفساد اإلدا-
.ل الِكلى في جمیع مراكز الھاللفر مراكز غساعدم تو-
فتقار مراكز الھالل إلى شروط السالمة العامة ا-
.عدم استغالل الموارد البشریة والمادیة الموجودة بالطریقة الصحیحة-
.ًاحیانأناس ال بعضالتعّرض للمستشفى من  جرىحیث  ،حرمة المستشفىل الناس عدم احترام-
سوى المنتسبین لمنظمة ) عدم الشمولیة لجمیع الفلسطینیین(عدم استفادة جمیع الناس من الحسومات -

.التحریر الفلسطینیة
.عدم مراعاة الظروف النفسیة للمریض-
).وزارة الصحة(غیاب الجھة الرقابیة لإلشراف على المستشفى -
ور الذي كان یقوم بھ الھالل األحمر وجود مراكز صحیة قویة منافسة، أخذت عملیًا الد-

.1الفلسطیني

مع اإلشارة ھنا إلى أن الخدمات الصحیة التي یقدمھا الھالل األحمر لم تعد مجانیة بعد أن فرضت   
ض، األمر الذي یجعل ُأَسر المرضى تلجأ لبیع مدَّخراتھا الذھبیة أو یرسومًا كبقیة المستشفیات على المر

یتحمل وكذلك مالیة وجلب العون من المؤسسات األھلیة اللبنانیة والفلسطینیة، إعالن حملة للتبرعات ال
  .2ل الكلىالتي توفرھا الوكالة لھم مثل غس النفقات للخدمات لالالجئون ك
  

كذلك ھناك مراكز ومستوصفات تتبع  :مراكز ومستوصفات طبیة تابعة لجمعیات خیریة وسیاسیة ) 3
رغم تقدیمھا المساعدة الطبیة لالجئین بأسعار رمزیة وت الفلسطینیة، جمعیات خیریة منتشرة في المخیما

  :إال أنھا تعاني مشاكل أھمھا
  

.نقص المعدات بسبب عدم وجود الدعم-
).یغلب على بعضھا الطابع السیاسي(قد تكون تابعة لتنظیمات معینة -
.التخصصات لعدم وجود ك-
 .خاصة عین الحلوةو ،المخیماتنعكاس الوضع األمني على المراكز الصحیة في بعض ا-
.قتصار المختبرات على تحالیل معینةا-
.عدم وجود مستشفیات مجھزة داخل المخیمات-

  .3حتیاجات الصحیة ضمن الھموم اإلنسانیة لالجئین في لبنانلى أولویة االإر یشما ی  
  
  
:جتماعیةعلى صعید اإلغاثة والخدمات اال.3
  

وأوضاع  ارستمراوحاالت العسر تزداد ب ،الفلسطینیین مرتفعةإن نسبة الفقر في أوساط الالجئین   
  .جتماعیة الخطرةًا بعد یوم وتنتشر بعض اآلفات االالمساكن تسوء یوم

  
لدى المرء  اكان األجدر بمنظمة التحریر الفلسطینیة واألونروا أن تنشئ ،على مدار سنین طویلة  

بإنشاء مصانع ومؤسسات إنتاجیة أو مستشفیات  الو قامتاإلستھالك، بمعنى أنھ  الالفلسطیني نمط اإلنتاج 
لكان  ،كبیرة أو تقدیم منح وقروض قصیرة األجل أو العمل على إنشاء روابط إنتاجیة ونقابیة وما سواھا

  .4ذلك أفضل من أن یأخذ الفلسطیني ألنھ الجئ ثم ال یعطي
                                                

  .، أجرت المقابلة صابرین األحمد2009دیر التنفیذي لمؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان، األستاذ محمود الحنفي،  آذار مقابلة مع الم 1
  .93، 92مرجع سابق، الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ، ص  2
  .أجرت المقابلة  صابرین األحمد. 2009د الحنفي،  آذار مقابلة مع المدیر التنفیذي لمؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان األستاذ محمو 3
  .، أجرت المقابلة صابرین األحمد2009مقابلة مع المدیر التنفیذي لمؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان األستاذ محمود الحنفي، آذار  4
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:على صعید العمل.4

قتصادیة نیین في تطویر بعض القطاعات االطیھناك مساھمة واضحة للفلسعلى الرغم من أن   
 ،جراء ھذا اإلسھامإح لھا ااتساع األسواق الذي أت فيالید العاملة اللبنانیة  إفادةوعلى الرغم من  ،اللبنانیة

نتائج  ه یسببإیانَّ حرمانھ إمن الحقوق اللصیقة بھ، إذ  ھو لالجئ الفلسطینيإلى ا إال أنَّ حق العمل بالنسبة
  .وحتى النفسي ،جتماعيقتصادي واالة على وضعھ االسلبیة مباشر

حاماة والطب كالملم تسمح بمزاولة األعمال الحرة  ن القوانین والقرارات اللبنانیةفإ ذلكك  
لھذا بات العمال الفلسطینیون یعملون  .1قتصادیة لالجئین سوءًاا زاد الظروف االمموالھندسة والصیدلة، 

  :تیةفي القطاعات اآل
وتشمل أعمال البناء واإلعمار والتمدیدات الكھربائیة والمائیة والحدادة والنجارة  :الحرفیینو اعالصّن-

  .والورش الصناعیة
.ورعایة األشجار ورش المبیدات تتضمن قطف الثمار وتوضیبھا والزراعة والرّي :الزراعة-
.كالسكرتاریا والمحاسبة والرسم الھندسي :األعمال اإلداریة-
.تشمل العمل في البیع بالتجزئةاألعمال الخاصة و-
.ھناك قطاع من الفلسطینیین یعمل في التمریض والتعلیم والھندسة-

  
  :تیةألسباب اآلا إلى فیرجع النسبة الكبیرة من الفلسطینیین في األعمال المھنیة عملأما عن سبب 

  
.القوانین اللبنانیة التي تمنع الفلسطیني من العمل في المھن الحرة-
.قتصادیة الصعبة التي تدفع الفلسطیني إلى العمل باكرًا بھدف توفیر متطلبات العیشاألوضاع اال-
.عدم قدرة الالجئین على دفع كلفة التعلیم الجامعي أو المھني ألبنائھم-
.عمل غیر منتظم ومعظمھ یومي وموسمي-
.یرادات الورش واألعمال الخاصة منخفضةإأجور العمال المتدنیة و-
.ة متشابھة وعامل التنافس كبیرساألعمال المماَر-
.التنقل بین األعمال دائم ومستمر-

إذ ال ضوابط تحكم شروط العمل وال  ،ھذا وتنعكس ظروف العمل الیومي على وضع العمال  
  .2حقوق یمكن أن یجنیھا العامل الفلسطیني

  
:على الصعید القانوني.5

م عن باقي الالجئین في دول العالم، ن في لبنان بوضعیة خاصة تمیزھون الفلسطینیوالالجئ یتسم  
المحلیة لعدم  القانونیة الدولیة واإلقلیمیة أوویتجسد ھذا االختالف من خالل ما ورد في النصوص 

  .3ستنادھا إلى معیار موحد للتعامل معھم وفقًا لمبادئ حقوق اإلنسان وقیمھ العالمیةا
  

  :تياآلبینیین الفلسط ختصار الوضع القانوني واإلداري لالجئیناویمكن 
ة أجنبي مقیم على فقانون اللبناني أجنبي من نوع خاص، فھو ال یتمتع بصالالجئ الفلسطیني وفق ال-

.1951األراضي اللبنانیة، وھوال یتمتع بصفة الجئ وفق اتفاقیة الالجئین لعام 
.وثائق السفر تعطى لالجئین الفلسطینیین للسماح لھم بمغادرة لبنان وفق شروط خاصة-

                                                
  .63مرجع سابق، أوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان،  ص  1
  .54، 53لفلسطینیین في لبنان، ص مرجع سابق، دلیل الالجئین ا 2
  .14مرجع سابق، الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ، ص  3
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 .2001الصادر عام  296رقم الم الالجئون الفلسطینیون في لبنان حق التملك  وفقًا للقرار یحر-
.یتمتع الالجئ الفلسطیني بحق اإلقامة-
من المؤسسین فلسطینیین % 20أي جمعیة وفق القانون اللبناني، بل أن یكون  أسیسال یحق للفلسطینیین ت-

.لسطینيفقط، وھناك جمعیات لبنانیة تعمل في الوسط الف
.خصوصًا في مخیمات الجنوبو ،علیھ ًابید أن ھناك قیود ،یتمتع الفلسطیني بحق التنقل-
ال یتمتع الفلسطیني بالمعونة القضائیة التي یتمتع بھا اللبناني الذي یعجز عن تحمل تكالیف المحاماة -

.1والمقاضاة
  ، اطینیة أو حزب فلسطیني أن یتظاھروفق القانون اللبناني وقرارات وزارة الداخلیة، ال یحق لجمعیة فلس-

من تظاھر  حیانًاأوما یمارسھ الفلسطینیون . عبر أشخاص لبنانیین فقط كونیلتظاھر طلب الترخیص ل
.وفق القانون المع الجھات األمنیة،  وأمنیًا بعد التوافق سیاسیًا كونواعتصام إنما ی

  
  
  : على صعید المرجعیة السیاسیة للفلسطینیین. 6  
  

 یسلوضع السیاسي الداخلي للفلسطینیین في لبنان ضعیف، فالالجئون الفلسطینیون في لبنان لا  
  .جتماعیةسیة قویة تعالج مشاكلھم السیاسیة واألمنیة واالھم مرجعیة سیادیل

  
ومع أنَّ اللجان الشعبیة موجودة في كل المخیمات، إال أنَّھا ال تقوم بدورھا الحقیقي في تلبیة طموحات 

ال تتمتع بأي صفة قانونیة بعد أن ألغى مجلس النواب اللبناني  ءھناك، فھي قبل كل شي ھموحاجات نالسكا
طینیة والحكومة اللبنانیة بین منظمة التحریر الفلس 1969تفاق القاھرة الموقع عام ا 21/5/1987بتاریخ 
رعایة مصالح  لجان محلیة تھدف إلى أسیسعلى ضرورة ت تنص كانت الفقرة الثانیة منھوآنذاك، 

  .الفلسطینیین ضمن نطاق عملھا الجغرافي، وھي تخضع لتأثیر سیاسي كبیر
  

إنَّ عدم وجود مرجعیة سیاسیة لالجئین الفلسطینیین في لبنان یجعل معالجة المشاكل الكثیرة جداًً   
  .2أمرًا صعبًا وشائكًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .26، بیروت، ص 2007مؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان، التقریر السنوي ألوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان عام  1
  . 15نفسھ، ص  المرجع 2
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  الفصل الثاني
  

  قصادیةجتماعیة واالیة واالغرافیة  والجغرافولمحة عن الخصائص الدیم
  مخیم عین الحلوة

  
  

  :غرافیة والجغرافیةوالخصائص الدیم: أوًال
  

  .أصل السكان-
.تركیبة المخیم-
.الموقع الجغرافي-
.المساحة-
.عدد السكان-
.الطرق المؤدیة إلى المخیم-
.المیاه-
).الھاتف/ النفایات /صحيالصرف ال /الكھرباء/ الطرقات(البنیة التحتیة -
لى عین الحلوة؟إلجأ سكان مخیم عین الحلوة  لماذا-

  
  

  :جتماعیةالخصائص اال :ثانیًا
  . المؤسسات التربویة-
.المؤسسات الدینیة-
.المؤسسات الصحیة-

  

  :قتصادیةالخصائص اال :ثالثًا
  

  :خصائص السیاسة والحكم: رابعًا
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  الفصل الثاني

  قصادیةواالجتماعیة غرافیة والجغرافیة واالولمحة عن الخصائص الدیم

  مخیم عین الحلوة 

  
  غرافیة والجغرافیةوالخصائص الدیم :أوًال

  
:1أصل السكان-

وغالبیة  ،قریة متاخمة للحدود اللبنانیة 36نزح سكان مخیم عین الحلوة من شمال فلسطین من 
، الراس األحمر، لوبیھ، حطین، طیطبا، عكبرة، الصفصاف، المنشیة، ةفوریسكانھ من قرى ص

  . نمرین، الطیرة والسمیریة وغیرھا ب، البصة، عرب غویر أبو شوشة،عمقا، الزی
  

:2تركیبة المخیم-
إلیھ انتقلت القرى  .طة صغیرة للوطنیرل خمّثمخیم عین الحلوة كغیره من المخیمات الفلسطینیة ی

جتماعیة، وأحیاؤه حملت أسماء وعاداتھا وتقالیدھا وروابطھا اال جتماعيظامھا االالفلسطینیة بن
  . لقرى التي حمل سكانھا معھم خصوصیات قریتھما

:3الموقع الجغرافي-
أنشئ ھذا المخیم  .كلم منھا 3على بعد  ،لى الجنوب الشرقي من مدینة صیدایقع مخیم عین الحلوة إ

  ،1949عام بل اللجنة الدولیة للصلیب األحمرعلى قطعة أرض استأجرتھا الدولة اللبنانیة من ق
وقد أعاد الالجئون بناء أكواخھم بمساعدة  ،1952عن خیم اھترأت عام وكانت مساكنھ عبارة 

  .وكالة الغوث الدولیة 
ومن ثم  ،1982جتیاح اإلسرائیلي للبنان عام مخیم عین الحلوة ُدمِّر أثناء االوتجدر اإلشارة إلى أنَّ 

  .أعید بناؤه

:4المساحة-
وتبلغ مساحتھ  ،نان من حیث المساحةمن أكبر المخیمات الفلسطینیة في لب ھو مخیم عین الحلوة

وتقدر اللجان الشعبیة  .31/12/2009حسب إحصائیات األونروا لمخیمات لبنان حتى دونمًا  290
  .فقط  2كلم 1حو نمساحتھ ب

  
  :5عدد السكان-

ألف نسمة، أما الیوم فال یوجد إحصاء رسمي  15بلغ عدد سكان مخیم عین الحلوة وقت التأسیس 
ألف  45یبلغ عدد السكان في المخیم  ،فحسب تقدیرات مراكز إحصائیة .ینیین فیھدقیق لعدد الفلسط

وفي  .ألف نسمة 75إلى  65نسمة، أما  تقدیرات مسؤولي اللجان الشعبیة فتشیر إلى وجود ما بین 
  .عداد الفلسطینیین في لبنانأالعموم ال توجد إحصاءات دقیقة عن 

  

                                                
لطیف، دراسة دبلوم لألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لالجئین الفلسطینیین المقیمین في مخیم عین الحلوة، العام عیسى، عبد ال1

  .34، ص 1997ـ  1996الدراسي 
  .39المرجع نفسھ، ص  2
  .44نفسھ ص  المرجع 3
  . 42مرجع سابق، أوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان، ص  4
  .2009أحمد فلیفل، أجرت المقابلة صابرین األحمد، نیسان األستاذ  الحلوة، عینمقابلة مع  مدیر مخیم  5
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:1الطرق المؤدیة إلى المخیم ھي-
  .الشارع التحتاني –جامع الموصللي  –مستدیرة الفرن العربي  :مدخالن مالالشمن 

  .الشارع الفوقاني –المستشفى الحكومي  –مستدیرة األمریكان 
الشارع  –الشارع الفوقاني ( –عین الحلوة  –طریق درب السیم  :مدخل واحد الجنوب من 

  .)التحتاني
  .الشارع التحتاني –یب حي الز –مستدیرة الحسبة  :مدخل واحد الغربمن 

  
وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الجیش اللبناني یقیم حواجز ثابتة على مداخل المخیم، ویدقق في أوراق 

  .یبدأ بتسجیل أوراق السیارات الداخلة والخارجة مساًء ذلكك .الداخلین والخارجین في المخیم
  

  :2المیاه-
أما  .بل وضعت مراكز عمومیة للمیاه ،لمنازللم یحظ المخیم عند إنشائھ بشبكة لجر المیاه إلى ا

س مصدر میاه الشرب ومصدر میاه الشرب في المخیم ھو نف ،فالمیاه تصل إلى كل بیت ،الیوم
لى العدید من اآلبار التي أنشأتھا المؤسسات إباإلضافة ) صلحة میاه نبع الطاسةم(لمدینة صیدا 

  .كثافة السكانیة المتزایدة سنة بعد سنةالخیریة لتغطیة الحاجات المتزایدة للماء بسبب ال
  .3تیة التي  تزوده بالمیاهویوجد في المخیم اآلبار والخزانات اآل

  
  دھا وجر الموجودة في المخیم حسب أماكن وتوزیع اآلبا :)4(رقم الالجدول 

  سم البئرا  مكان البئر
)قرب مسجد خالد بن الولید(الشارع التحتاني  بئر مسجد خالد بن الولید

)جبل الحلیب(الشارع الفوقاني  بئر معھد المرشد الدیني
الشارع التحتاني بئر منیر المقدح

)حي الرأس األحمر(الشارع الفوقاني  بئر القیادة العامة
)حي حَطین(الشارع التحتاني  بئر حي حطین

آخر طلعة سیروب قید اإلنشاء
  

لتغطیة استھالك المیاه نتیجة للتزاید السكاني فیھ، ساسیة لم تعد كافیة الشبكة األ ّنأ جدیر بالذكر
في  جريوھذا الفحص غالبًا ما ی ،وتقوم وكالة الغوث الدولیة بإجراء فحوص دوریة لمعرفة تلوث المیاه

في البیوت التي تلتصق قساطل المیاه فیھا بالمجاریر والقنوات المكشوفة التي تمر  ال ،مراكز المیاه العامة
تداخل  بسببالمیاه المكررة بسبب عدم صالحیة میاه الشرب  اّلوالیوم تكثر في المخیم مح .4أمام المنازل

  .5میاه الشرب وبالمجاریر
  

  :6البنیة التحتیة-
 .إنَّ شبكة الطرقات الداخلیة في المخیم ضیقة جدًا ملیئة بالحفر واألخادید :الطرقات-
الكھربائیة  فاألعمدة واألسالك ،اء لبنانیتغذى المخیم بالشبكة الرئیسیة لمؤسسة كھرب :الكھرباء-

.وھذا ما یؤدي إلى حاالت صعق ووفاة من حین آلخر ،تكاد تالصق شرفات المنازل

                                                
عیسى، عبد اللطیف، دراسة دبلوم لألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لالجئین الفلسطینیین المقیمین في مخیم عین الحلوة، العام  1

. 46-45، ص  1997-1996الدراسي 
44ص ع االجتماعیة واالقتصادیة لالجئین الفلسطینیین المقیمین في مخیم عین الحلوة،دراسة دبلوم لألوضا مرجع سابق،    2

.2010دراسة میدانیة عن الواقع الصحي لمخیم عین الحلوة، مؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان، بیروت، آذار  3
ع 4 ھ، المرج طینیین المقی    نفس ین الفلس ادیة لالجئ ة واالقتص اع االجتماعی وم لألوض ة دبل ین   دراس یم ع ي مخ ین ف م

  .44ص الحلوة، 
  .2009أجرت المقابلة صابرین اآلحمد  في آذار مقابلة مع عضو اللجنة الشعبیة في مخیم عین الحلوة أبو أحمد الفضل، 5
.45-44نفسھ، دراسة دبلوم لألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لالجئین الفلسطینیین المقیمین في مخیم عین الحلوة ص   المرجع 6
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ولكن من ضمن  ،إنَّ قنوات الصرف الصحي كانت مكشوفة تمر أمام المنازل :الصرف الصحي-
كات مغطاة للصرف أصبحت ھناك شبھا، وتحسین مشاریع الوكالة لتطویر البنى التحتیة للمخیم

. مكشوفةبعض األحیاء والزواریب  في المجاریر زالت ما ،ورغم ذلك .الصحي

معھا ونقلھا خارج المخیم ھناك فریق عمل من موظفي وكالة الغوث یھتم بج :النفایات-
قرب مداخل العیادات (إال أنَّ أماكن تجمع حاویات النفایات غیر مناسبة  یومیًا،

من ناحیة الصحة النفسیة سبب مشاكل یما  ،ساحة المخیمبسبب ضیق م) والمدارس
. والجسدیة

وأجھزة  ،ھناك بعض الخطوط الخاصة التي تربط المخیم بالمحیط والخارج :الھاتف-
عن شبكة  فضًال ،بین أیدي الناس في المخیم انتشارًا واسعًاتنتشر  ةویاالتصال الخل

عبر المقسمات الداخلیة، ویبلغ عدد بعض ببعضھا المنازل  االتصال الداخلي التي تربط
شبكات تقوم بتسھیل التواصل بین الالجئین المقیمین داخل المخیم وبعض  4ھذه الشبكات 

.األماكن المجاورة للمخیم كمنطقة سیروب والفیالت والمیة ومیة
  

  ؟2، ولماذا یطلق علیھ عاصمة الشتات1لى عین الحلوةإلماذا لجأ سكان مخیم عین الحلوة 
  

ثنایا التاریخ، عرفنا أن منطقة الجنوب اللبناني حتى عین الحلوة كانت معروفة للفلسطینین  عبر
وكانوا معتادین علیھا قبل الھجرة والنزوح بسبب العمل القائم بین اللبنانیین والفلسطینیین كالتجارة، إلى 

  . حد أنَّ العملة الفلسطینیة كانت مستخدمة على األراضي اللبنانیة

كانوا فالحین فقد كان من الصعب علیھم ) سكان الجلیل(كون معظم المھاجرین الالجئین  وبسبب أنَّ
. الصعود إلى الجبال، السیما وأن عین الحلوة تقع على الساحل الدافيء، فكان من المالئم لھم البقاء فیھ

ة الحصول ھذا إضافة إلى وجود نبع داخلھ وإحاطتھ ببساتین الحمضیات التي شكلت عامل جذب لسھول
+ أرض : ناھیكم عن وجود مستشفى حكومي حولھ مما مثل لھم منطقة صحیة فالمعادلة. على عمل لھم 

  .منطقة مثالیة للعیش ----صحة + عمل +نبع 
  

ونتیجة لإلنسجام الدیني بین الجئي مخیم عین الحلوة وسكان مدینة صیدا، سرعان ما أدى ذلك 
سھلت على الالجئین تأمین متطلباتھم الحیاتیة والضروریة في  توفیر الكثیر من فرص العمل والتيالى 

ازدیاد ك الى أدى ذلتلك الفترة، ومع مرور الزمن توطدت ھذه العالقات بین سكان المخیم ومحیطھم حتى 
ة، ونیجة لوجود النسبة األكبر من الالجئین حاالت المصاھرة بین العائالت الفلسطینیة واللبنانی

  .فقد اصطلح على تسمیتھ أحیانًا عاصمة الشتات الفلسطیني في لبنانا المخیم الفلسطینیین في ھذ
  

  ؟3اكتظاظ بنیاني وسكاني، كیف
  
اضطر . في أي مخیم من المخیمات الفلسطینیة في لبنان الفلسطیني إن التوسع األفقي ممنوع على"

ما زاد من  ،م الدیموغرافيالالجئون في مخیم عین الحلوة الى التوسع الرأسي نتیجة التراكم واالزدحا

                                                
، أجرت المقابلة غدیر شناعة في مكتب مجلة العودة، 24/11/2009لقاء مع السید یاسر علي، رئیس تحریر مجلة العودة الشھریة،  1

  .بیروت
، أجرت المقابلة غدیر شناعة في مكتب مجلة العودة، 24/11/2009لقاء مع السید یاسر علي، رئیس تحریر مجلة العودة الشھریة،  2

  .بیروت
  .12/11/2009مع السید عبد مقدح، أمین سر اللجنة الشعبیة في مخیم عین الحلوة، أجرى المقابلة محمد الشولي أبو ھشام، في لقاء  3
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أشعة منع  ما غیر منظم، عشوائي على نحو بعضبت المباني بعضھا تصقمعاناة سكان المخیم، حیث ال
ما زاد من األمراض كالحساسیة  ،یةلالطوابق السف خصوصًاو ،لى أغلبیة المساكنإالشمس من الدخول 

 ،لیس اختیارًا ھذا الواقع المریر. األخرى وانتشار األمراض زم بسبب الرطوبة العالیةیوالربو والرومات
 ،مودي ھو إما إلسكان ولد متزوج حدیثًاالبناء الع. قتصادي المتدنيجتماعي واالمحصلة  للواقع اال ھو بل

وإما لتجاوز مشكلة اإلیجارات المرتفعة التكلفة، وعدم القدرة على شراء منزل جدید في ظل قانون لبناني 
  ."المالیة لذلك قدرةفرت الاإن تو ملك، طبعًایمنع  الفلسطیني من الت

  
  

:1جتماعیةالخصائص اال: ثانیًا
  

  :المؤسسات التربویة
  
  

  :یةتالحلوة المدارس اآلفي مخیم عین 
  )2008(ناثا وإ توزیع المدارس الموجودة في المخیم حسب عدد الطالب ذكورًا :)5(رقم الالجدول 

  ناثب اإلعدد الطال  عدد الطالب الذكور  اسم المدرسة
  937  -  الناقورة االبتدائیة للبنات
  -  906  المنطار االبتدائیة للبنین
  500  -  قبیة المتوسطة للبنات

  538  -  فالوجة المتوسطة للبنات
  -  398  حطین المتوسطة للبنین

  400  -  مرج بن عامر المتوسطة للبنات
  -  970  السموع المتوسطة للبنین

  709  304  ثانویة بیسان
  3084  2578  وعالمجم

   
لتقدیم دورات لصقل المھارات  المحلي المجتمع ناشطون من وھناك مركز لتدریب المرأة یدیره 

، )ا، اإلخراج والتصویر والمونتاجالتطریز، التزیین، الخیاطة، السكرتاری(في الخاصة بالنساء والالجئات 
یقوم وقوق اإلنسان وقضایا النوع، جتماعیة والقانونیة وحوالحقوق اال دورات توعیة عن الصحةوینظم 

وھناك برنامج خاص  .الستجابة الحتیاجات المجتمعلبالتنسیق مع المنظمات غیر الحكومیة المحلیة 
  .للطالب المعوقین بصریًا

  :وینشط عدد من المنظمات غیر الحكومیة في عین الحلوة التي تھتم بالمرأة والطفل منھا
  

  .بیت أطفال الصمودمؤسسة -

  .د العام للمرأة الفلسطینیةتحااال-

  .جمعیة النداء اإلنساني-

  .مؤسسة غسان كنفاني الثقافیة-

  .جتماعیةھیئة الرعایة اال-
                                                

1 UNRWA Lebanon Field/ distribution of  pupils per class section  / ass- formation for school year 
2008/2009  
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  .ھیئة األعمال الخیریة-

  .جمعیة النجدة الشعبیة-

  .روضة نبیلة بریر-

  .روضة صالح الدین األیوبي-

  .روضة فالح رباح-

  .روضة مرشد-

  .روضة السنابل-

  .1لتنظیمات سیاسیة وفلسطینیة ھذه الجمعیات والمؤسسات تتبعم ظأن مع إلى وتجدر اإلشارة

:2المؤسسات الدینیة-
 تحفیظ القرآنوبعض مراكز  ینشرعی ینمعھد باإلضافة الى  یان،مصلجوامع و ستةفي مخیم عین الحلوة 

  .الكریم

 :3المؤسسات الصحیة-
  .26 :عدد الصیدلیات-

ات مختبرعیادات تخصصیة ومركز كل  یتضمنو .12 :عدد المراكز الطبیة والمستوصفات-

  .شعةلألوقسمًا 

   .16 :عدد العیادات الخاصة-

    .2 :عدد عیادات األونروا-

  

                                                
.2009األستاذ أحمد فلیفل، أجرت المقابلة صابرین األحمد، آذار  ،مقابلة مع مدیر مخیم عین الحلوة 1
، أجرت المقابلة صابرین األحمد، آذار حمد الفضلأبو جنة الشعبیة في مخیم عین الحلوة أمع عضو الل  مقابلة2

2009.
  . 2009مؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان، نیسان  ،یة للوضع الصحي لمخیم عین الحلوةمیداندراسة  3
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:1قتصادیةالخصائص اال: ثالثًا

  
في مخیم معاناتھ ھذه وال یمكن حصر  ًا،سیئ ًااقتصادی ًاواقعالالجئ الفلسطیني في لبنان یعاني 

ولیس مخیم عین الحلوة إال واحدًا من ھذه . الجئین في لبنانھي مشكلة عامة تطال جمیع ال بلبعینھ، 
  . المخیمات

  
 ذلكك. دخًال ال بأس بھ على العاملین فیھ ّردالذي یعین الحلوة بسوقھ التجاري الھام یتمیز مخیم 

في ن ھذه المیزة تختأبید   .یستقطب أعدادًا كثیرة من المواطنین اللبنانیین لُرْخص األسعار وتنوع البضائع
  .عند التوترات األمنیة

  
نَّ مخیم عین إقتصادي في مخیم عین الحلوة  یختلف عن المخیمات األخرى، حیث إنَّ الوضع اال

یغلب على سكان مخیم عین و التي یغلب علیھا الطابع التجاري،ع بمحاذاة مدینة صیدا الساحلیة الحلوة یق
  .الحلوة العمل بالبناء وما یتفرع عنھ

  
ن سببین ھما ظروف لبنان موذلك ناتج . ھذا القطاع أصبحت محدودة جدًا وفرص العمل في

التملك وما یعني ذلك من ن قانون التملك الذي یحرم الفلسطیني مقتصادیة وتراجع نسب البناء ثم الناتج اال
  .في البناء أو تملك الشقق السكنیةستثمار الفلسطیني وقف اال

  
فإنَّ قسماًً من األھالي یمارس عمًال  ،المناطق الزراعیةونظرًا لقرب مخیم عین الحلوة من بعض 

صیدا،  ـعین الحلوة موسمیًا، أضف إلى ذلك عمل البعض سائقي سیارات لألجرة على خط سیرزراعیًا 
  .مانة وبقالة وألبسة جاھزة وغیرھاس اّلویعیش قسم آخر من سكان المخیم على فتح مح

ین في وكالة الغوث الدولیة في قطاعات التعلیم موظفناك عدد من أبناء المخیم یعملون وھ
  .2والصحة واإلغاثة والخدمات وغیرھا

في أي یوم من األیام منافسًا جدیًا للید العاملة اللبنانیة، بل إنَّ  كنإنَّ الید العاملة الفلسطینیة لم ت
مام الید العاملة قتصادیة اللبنانیة أفسح المجال أطینیین في تطویر بعض القطاعات االمساھمة الفلس

  .3اللبنانیة لتستفید من اتساع األسواق الذي ُأتیح لھا جراء ھذه المساھمة
  

الوضع في المخیم یحتاج أن ي ورجال دین في مخیم عین الحلوة ویرى نشطاء في المجتمع المحل
) 5000( 1400حو نتصنف  ،عائلة 9000حو نعائالت المخیم البالغة فمن بین  .وتحسین الى تطویر

ویضاف إلى ھؤالء الفئة  .نسمة من حاالت العسر الشدید حسب إحصاءات اللجنة الشعبیة واألنروا
حو نویقدر مدخول الفرد العادي في المخیم ب). 56/70(المصنفة بغیر مسجلین، وھم النازحون بعد النكبة 

ل اجتماعیة مثل ھذا أدى إلى مشاكأي ما یوازي خط الفقر العالمي، و ألف لیرة لبنانیة شھریًا، 350
اع حاالت الطالق، وعمالة األطفال والنساء، وارتفاع معدالت العنوسة بین الفتیات، بسبب عدم قدرة ارتف

بین  أحیانًا% 65والبطالة خالل العشر سنوات بلغت . وھذا یزید الوضع سوءًا. الشباب على الزواج
دفعت . األطباء والصیادلة وغیرھمو ندسینھأصحاب الكفاءات العلمیة، كالم وف الشباب، وخصوصًافص

یر منھم طرقًا غیر ثھذه الظروف الكثیر منھم إلى الھجرة إلى عالم مجھول والمغامرة، حیث سلك الك
ر منھم ألقتھ السفن التجاریة عند مقربة یوالكث ر منھم فقد حیاتھ على الطرقاتیوالكث ،شرعیة وغیر مأمونة

                                                
ص   دراسة دبلوم لألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لالجئین الفلسطینیین المقیمین في مخیم عین الحلوة،مرجع سابق، .         1

44-45  
2 http://www.pahrw.org/Default.asp?ContentID=47&menuID=8
.20/1/2006 ، سفیرال ،صقر أبو فخر ،تكامل ال تنافس  :قوة العمل الفلسطینیة واالقتصاد اللبناني 3 
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مرات عدیدة رت البحریة الیونانیة ثع ذلكك .في ظروف قاسیة الشواطئ الیونانیة وبالقرب من بحر إیجھ
المھم أن الذي یدفع الفلسطیني إلى المغامرة . سنة 35ـ18ح أعمارھم بین واعلى مھاجرین فلسطینیین تتر
.1أن یجد الفلسطیني حیاة أفضل في الخارجفي قتصادیة الصعبة، واألمل ھو الھروب من األوضاع اال

  
  :لوة بین القناعة والطموحسكان مخیم عین الح

  
وھو مؤشر مقلق لدى . غیر ذي أھمیة بات الطموح عند الالجئین الفلسطینیین في لبنان أمرًا

حالتي الطموح والقناعة لدى الشباب "، فإن وبحسب الشیخ جمال خطاب. المراقبین، وفعالیات المخیم
ولعل الرؤیة . ن بشكل كبیر جدًاتتصارعا ومخیم عین الحلوة خصوصًا ،الفلسطیني في لبنان عمومًا

. أن القناعة المتدنیة لدیھم قد تغلبت على الطموح والمثابرة لى الوقع تشیر إلىإالصائبة األقرب 
قتصادي جتماعي واالمستقبل المتداخل فیھ السیاسي واالالتي یعیشھا ھؤالء تجعل الفاألوضاع القاسیة 

 المطروحة ھذه الصورة، مشاریع التوطین والتجنیس منوتعزز المشاریع . ینحو باتجاه رسم صورة قاتمة
، وتقدر الدولة اللبنانیة أن اإلجراءات القانونیة واألمنیة ھة، ومواجھة الدولة اللبنانیة لھا من جھة أخرىج

  .قد تمنع تحقیق مشاریع التوطین والتجنیس، وھي إجراءات تفاقم معاناة الشباب الفلسطیني
على مستوى التعلیم في  جین انعكس سلبًاخرمتفر فرص العمل للاوعدم تو ھذا اإلحباط وتدني الطموح

ت التي أجراھا افقد أظھرت الدراس .المجتمع الفلسطیني، وزاد من معدالت األمیة والتسرب المدرسي
ن ولسان یأصبحوا أمی سنة وما فوق 15من الفلسطینیین من عمر % 23المركز الفلسطیني لإلحصاء أن 

على قضیة حق  ةروخطبكس عنذا النتائج تھ أین سأجد عمال؟ف ،وإن تعلمت ؟اذا أتعلملم: حالھم یقول
.2"ھذا الشعب الثائر المناضل من أجل وطنھ العودة، وعلى حیویة

  
  

  خصائص السیاسة والحكم في مخیم عین الحلوة: رابعًا
  

  :القوى السیاسیة الموجودة في مخیم عین الحلوة-1
حركة التحریر الوطني الفلسطیني فتح، الجبھة : نیةالفلسطی فصائل منظمة التحریر-

قراطیة لتحریر فلسطین، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، حزب  الشعب الفلسطیني، موالدی
  .جبھة النضال الفلسطیني، جبھة التحریر الفلسطیني

  
، حركة الجھاد )حماس(حركة المقاومة اإلسالمیة : فصائل قوى التحالف الفلسطیني-

القیادة العامة، جبھة النضال الفلسطیني، جبھة التحریر  ـ، الجبھة الشعبیة اإلسالمي
  .الفلسطینیة

  .عصبة األنصار، أنصار اهللا، الحركة اإلسالمیة المجاھدة: القوى اإلسالمیة-

  :الوضع األمني في مخیم عین الحلوة-2
ر قلق وتوتر، وبؤرة أن مخیم عین الحلوة مصد ودولیًا عربیًا ،العدید من السیاسیین محلیًا رىی

.  عن ھذا الرأي أبرز الوجوه السیاسیة في مخیم عین الحلوة أحد ،اللواء منیر مقدح رأي یختلف. أمنیة
مخیم عین الحلوة یمتاز بواقع أمني مختلف عن بقیة المخیمات الفلسطینیة " فإن ،وبحسب رأي المقدح

 التي تصنف أحیانًااإلسالمیة  دید من القوىجد العفیھ، حیث تو بسبب تنوع القوى والفصائل الفلسطینیة
ل المخیم مداخد أدى إلى جعل القوى األمنیة اللبنانیة  تزید من إجراءاتھا على وجبالقوة المتشددة، وھذا الو

قد توافقت القوى السیاسیة واإلسالمیة على تشكیل لجنة متابعة أمنیة من كل ھذه و. بحجة وجود ھذه القوى
ھذا التوافق . والسعي السریع إلى تطویقھ وحلھ بسرعة ،متھا متابعة أي خلل أمنيمھ ،الفصائل والقوى

                                                
  ).أبو ھشام(، أجرى المقابلة محمد الشولي 5/11/2009مقابلة مع الشیخ جمال خطاب،  1
  .المرجع نفسھ 2
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لى أدنى مستوى لھا على األقل إاألمنیة  جتماعي، حیث انخفضت الخروقعلى الواقع اال انعكس إیجابًا
  .1"، وساد الھدوء جمیع أرجاء المخیم2009خالل عام 

  
منطقة ھادئة  ّدَعالحلوة ُی، إال أن مخیم عین أمنیة بین الفینة واألخرى ومع أنھ تحصل خروق

جتماعیة التي یشھدھا مخیم الحلوة كفیلة بأن تجعل من قتصادیة واال، ذلك أن الظروف السكنیة واالنسبیًا
من ھنا كان مخیم عین  .غیر ذلك إلى لكن الواقع یشیر ،الحلوة بیئة خصبة للتوتر والعنف مخیم عین

ن األحداث األمنیة التي یشھدھا بین الفترة واألخرى تحتاج الى معالجة حكیمة ثم إ .نسبیًا ًاالحلوة ھادئ
في  الفلسطیني حق :ھناك حاجات فلسطینیة عدیدةفال ینبغي التركیز على الجانب األمني، . وجذریة

  بؤرة أمنیةأن مخیم عین الحلوة  نإن الحدیث المتكرر ع. في الحفاظ على حیویتھ ھحقونسانیة، الكرامة اإل
یجب أن تكون الصورة كاملة ومكتملة قبل أن نعطي ھذا . ومصدر للقلق والمشاكل أمر یجانب الحقیقة

.الوصف لمخیم عین الحلوة

  :اللجان الشعبیة في مخیم عین الحلوة-3
انعكس االنقسام السیاسي العام على مخیم عین الحلوة أیضا، وعلى الرغم من حجم المعاناة وكثرة 

واحدة توالي  :نان شعبیتایة في مخیم عین الحلوة، إال أن من یحكم المخیم ھو لجنتالمطالب الفلسطین
ویترك . حالف الفلسطینيمنظمة التحریر الفلسطینیة والفصائل المنضویة تحتھا، وأخرى توالي قوى الت

ة فرضت على یبدو أن الظروف المیدانی. على قوة المطالبات أمام الجھات المختلفة سلبیًا م أثرًااقسنھذا اال
جتماعي، وعلى المستوي التعلیمي لى المستوى االما بینھما في أمور عدیدة، ع اللجنتین التنسیق في

یؤكد أن ھناك  ،2أبو ربیع سرحان ،أمین سر اللجنة الشعبیة الموالیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة. وغیره
جتماعیة في المخیم قتصادیة واالشاكل االلكنھ یؤكد أن الم. المخیمبین اللجنتین الموجودتین في  ًاتنسیق

نفسھا بقوة على الالجئین الفلسطینیین في  بل بسبب ظروف فرضت ،فحسب نقساملیست نتیجة اال
  .المخیمات
  

أھمھا أنھا اإلطار الرسمي   ،حققت اللجنة الشعبیة إنجازات ھامة  ،بو ربیع سرحانأحسب رأي 
  . أو أن یتواصل مع الجھات اللبنانیة اللھامن خ الذي یستطیع أي فلسطیني أن یثبت حقھ

  
  :الشعبیة في مخیم عین الحلوة أھمھا ھناك عدة نقاط ضعف تعانیھا اللجنة

  .الفلسطینیة المختلفة ىمن الجمھور بل تعمل من خالل القوأن اللجنة الشعبیة لم تنتخب -1
 مكن من خاللھای ،يال یوجد صیغة تفاھم حقیقیة بین اللجنة الشعبیة ومؤسسات المجتمع المدن-2

.ھاعلى تحقیق ة، ومن ثم العمل بجدیًاحصر القضایا المطلبیة موضوعی
فیجب تطویرھا على  ،عالقة اللجنة الشعبیة المیدانیة مع عامة الشعب الفلسطیني یتخللھا الروتین-3

  .جتماعيصیغة صحیحة على المستوى اال ىلإأساس الوصول 
  

في مساھمة  یضًاأأخرى  فھي تقوم بأدوار ،حالف الفلسطینيلقوى الت ةأما اللجنة الشعبیة التابع
أمین سر اللجنة الشعبیة التابعة لقوى   3ویؤكد عبد مقدح. قضایا المطلبیة من سكان المخیممنھا لمعالجة ال

  .ختالف ھو سیاسياال. ین اللجنتینأنھ لیس ھناك فرق من ناحیة عملیة ومیدانیة ب، التحالف الفلسطیني
  

                                                
أجرى المقابلة . مقابلة مع اللواء منیر مقدح، قائد الكفاح المسلح الفلسطیني في لبنان، وأحد أبرز قادة  حركة فتح في مخیم عین الحلوة 1

  .5/11/2009 محمد الشولي في
أجرت المقابلة غدیر . مقابلة مع ابو ربیع سرحان، أمین سر اللجنة الشعبیة التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة في مخیم عین الحلوة 2

  .2010شناعة، آذار 
  .  2010ة، آذارأجرت المقابلة غدیر شناع. مقابلة مع عبد مقدح، أمین سر اللجنة الشعبیة التابعة لقوى التحالف الفلسطیني 3
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أما أھم  .التوافق الفلسطیني العام یدعم أي جھد فلسطیني داخل المخیمات"مقدح أن ویؤكد عبد 
قسم الصحة والتعلیم،  خصوصًاو ،فھي توحید الوفود لقضایا مطلبیة كبیرة معًا،األعمال التي نقوم بھا 

لكن م المشتركة  بیننا كثیرة، القواس. أكثر من قضیة مذكرات وبیانات موحدةعن ذلك نعد في  فضًال
  ".ًایرثختالل السیاسي ینعكس علینا كاال

  
التربوي في مخیم عین الحلوة، ھیئة تنسیق مصغرةالمجلس -4

  
المستلزمات الضروریة للعملیة  وفیرتس التربوي تحسین الوضع التربوي وصل فكرة المجلأ

تحالف یة ون طریق منظمة التحریر الفلسطینیة والقوى االسالمم جريالتربویة التي كانت في الماضي ت
مطالبھ لتحسین العملیة التربویة  بشأنونروا یقدم طلبھ الخاص لأل فكل فریق كان. القوى الفلسطینیة

لى إدى أشتت الجھود وما بعثر المطالب و ،ھلومجلس األ حیاءلجان األو لى اللجان الشعبیةإضافة إ
المجلس التربوي الذي یضم  ألففت ،مجلس لتوحید المطالب یفلأتكرار المطالب، فرأى الجمیع ضرورة ت

، ممثلین عن )تحالف القوى الفلسطینیة سالمیة،القوى اإل منظمة التحریر الفلسطینیة،(األطر الثالثة 
 ینریمدساتذة وألى خبراء من إضافة إ ،ونروا، ممثلین عن اتحاد الموظفینممثلین عن األ ،ھلمجلس األ
  .عضوًا 15فیضم المجلس  ،متقاعدین

  
  :التربويأھداف المجلس 

 .تحسین العملیة التربویة-
لى إ معدالت النجاح في مدارسھا صبحت تصلأونروا التي ج األئتراجع نتادراسة أسباب -

.في المرحلة المتوسطة% 30
  . المدرسي المتزاید لتسربمعالجة أسباب ا-

منجزات المجلس التربوي
ام ل  تبحیث   ،تسھیل بدء العملیة الدراسیة- دیر الع روا  ألوصلنا مع الم اق  إون ى اتف ى  ل ن أ عل

و    سة من كتب وتكون جمیع متطلبات الدرا ا مت ي وغیرھ امج دراس ام    ابرن ة الع ع بدای فرة م
.الدراسي

.خالل العام الدراسي ھاترمیمو المدارسونروا في بناء وقف عمل األ-
.العمل على توفیر االنضباط خارج المدارس-
."یوم المعلم"االھتمام بتكریم المعلم في مناسبة -
.سرااالھتمام بموضوع التعلیم الدیني داخل المد-
وظفین  ا- ن الم دفاع ع رواأل ام االون د و ،م ة بع رب و إخاص ع الض انون من دار ق رص  ؤتج

.الطالب على المعلم
دوامین  إلالمطالبة ببناء مدارس جدیدة - ام ال وة     و ،لغاء نظ ین الحل یم ع دارس مخ بحت  أم ص

.تعمل بدوام واحد على عكس مدارس الجوار
.داخل المدارس جريعداد مدونة السلوك التي تإ-

  
اج     وأن التعامل مع األ 1ویؤكد الشیخ جمال خطاب ب یحت ق المطال روا لتحقی ة     إن ة وجدی اح ومتابع ى إلح ل

.للتھرب من ھذه المطالب نروا مجاًالولى عمل تخصصي ال یدع لألإیحتاج فإنھ  ذلكبالغة، ك
  

رة وناجحة فرضتھا الظروف المیدانیة والمطالب المتزایدة، المجلس التربوي ھو ھیئة تنسیق مصغ ًا،إذ
ھیئة  یفلأفھل من الممكن ت. نساني واحدإالسیاسیة الفلسطینیة باتجاه ھدف وھو تكوین جمع كل األطراف 

  تنسیق سیاسیة واحدة تضم األطراف السیاسیة كلھا؟ 

                                                
  .              2010أجرت المقابلة غدیر شناعة، آذار . مقابلة مع الشیخ جمال خطاب، أحد أبرز الوجوه اإلسالمیة في مخیم عین الحلوة 1
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معیشي لسكان مخیم عین الحلوة ھو أن الھم ال على یكاد یجمع من التقتھم مؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان

الحكومة اللبنانیة  .ولي عن دعمھ لالجئین الفلسطینیینخاصة مع تراجع المجتمع الدوالھاجس األكبر، 
مطالب سكان المخیم  تكون وتكاد. تتحمل مسؤولیة كبیرة حیال معاناة الفلسطینیین في مخیم عین الحلوة

 احة المخیم، البحث عن صحة مناسبةرامة اإلنسانیة، زیادة مسالحریة والك: والفعالیات الفلسطینیة واحدة
ن الباحثین یقفون حیارى أمام صمود سكان مخیم فإ ذلكك. المرجعیة السیاسیة الواحدةوتعلیم مناسب، 

    .عین الحلوة أمام جمیع ھذه التحدیات
  
، وھي بل ممكنة جدًا ،مسألة لیست مستحیلةمرجعیة سیاسیة واحدة في مخیم عین الحلوة  إیجاد ًا،إذ

  . ضرورة إنسانیة قبل أن تكون سیاسیة

  مخیم عین الحلوة، بؤرة لإلرھاب، أم بؤرة للمعاناة؟-4
فھل  .ملف اإلرھاب، ملف المسلحین، ملف المطلوبین معھ ذكرُیال یذكر مخیم عین الحلوة إال 

لوجھ اآلخر لمخیم ماذا عن ا ؟مخیم عین الحلوة ھو بؤرة لإلرھاب وبؤرة للخارجین عن القانون
لم یختلف . مخیمالعین الحلوة؟ سؤال طرحناه على جمیع الفعالیات السیاسیة الفلسطینیة في 

  .مضمون الجواب بین ھذا الطرف أو ذاك
  

ستقرار في لبنان، أنھ مخیم یھدد األمن واالب ،الھدف من تسلیط األضواء على مخیم عین الحلوة
كالم إعالمي یراد منھ صرف األنظار  ، كل ھذاالیونیفیل تھدد قوات وفیھ مجموعة من المطلوبین
في غیر  ون برأي الشیخ جمال خطاب موجود فالمطلوبون للعدالة. عن قضیة الالجئین الحقیقیة

ر مخیم عین الحلوة وِّإذا ُصوون موجودون في غیر مكان من لبنان، حلمكان من لبنان، والمس
. ولن یستحق إال التشدید ،ن یستحق العطف وال الرحمةفإنھ ل ،على أنھ یحمل ھذه الصفات البشعة

  .1ةیجب أن تعطى األمور حقھا بموضوعی
  

ا ول  أم دح فیق ر المق واء منی ك": الل ي ال ش ًا ف ین دائم وة  أن الع ین الحل یم ع ى مخ ر   ،عل ھ أكب ك ألن وذل
في  أحیانًاو ،تضخیمھا في وسائل اإلعالم جريوفي حالة حدوث أیة مشكلھ ی .عاصمة الشتاتالمخیمات و

دسّ  ةواأللمانی  ةاألمیركی  ةالسفارات األجنبی  ات خاطئ   ل روع        ةمعلوم ذ المش ل تنفی ن أج ات م ن المخیم ع
د   . لفلسطینین وتھجیر الجزء اآلخراألمیركي الصھیوني الذي یھدف إلى  توطین جزء من ا ن نؤك أن ونح

یطر      ةخاصوالمخیمات،  ت الس ارد، تح ر الب یم نھ ف ، وةبعد تجربة مخ طیني موحَّ   الموق ة الفلس  د، ومنظم
ذ رھین     للحفاظ   ةالتحریر تتحالف والقوى اإلسالمی ي ال تؤخ وار ك یم والج رف ال   ةعلى أمن المخ ألي ط

ق     .وكي ال تكون المخیمات شوكة في خاصرة المقاومة ة،یحمل أجندة فلسطینی طیني متف ف فلس وھذا موق
  ."ةألراضي اللبنانیا لوالمشاكل التي تحدث في المخیمات تحدث على ك ،علیھ

  
یدا     ،أما أبو أحمد فضل ة ص ي منطق اس ف ول  المسؤول السیاسي لحم ي     إ" :فیق ل ف ي تحص وترات الت ن الت

ة        ن جھ المیة م وى اإلس ین الق ي ب تالف السیاس ة    ،مخیم عین الحلوة ھي نتاج طبیعي لالخ ائل منظم وفص
رى  ذه مح     . "التحریر الفلسطینیة من جھة أخ وترات ھ د أن الت ھ یؤك الم   دودة لكن خمھا اإلع خیماً ویض  تض

ة   إن ، یقولوعن تصویر مخیم عین الحلوة بأنھ بؤرة لإلرھاب. "فیھ ًامبالغ ب الحقیق ھ   ،ھذا كالم یجان وفی
فیصنف أبو أحمد فضل ھؤالء  ،أما المطلوبون للعدالة اللبنانیة .ظلم آخر للفلسطینیین في مخیم عین الحلوة

ى  مینإل دد ،األول: قس راده ع اوز ال ی أف ین شخصتج ات ،ًاثالث وا جنای ؤالء ارتكب ذكرات  ،وھ م م وبحقھ
ة  على تقاریر أمنیة قد تكون أحیانًا مطلوبون بناًء فیھوالقسم اآلخر  ،توقیف ة     .كیدی و معالج وب ھ والمطل

ع   ."لى مجرمینإوأن تكون تسویة ألوضاعھم، حتى ال یتحولوا "دل، وع ةقضیة ھؤالء بموضوعی لكن م
  ."المعاناة اإلنسانیة لسكان مخیم عین الحلوة ال تلقى االھتمام الكافي"أحمد فضل أن  كل ذلك یؤكد أبو

                                                
  .2010مقابلة مع الشیخ جمال خطاب، أحد أبرز الوجوه اإلسالمیة في مخیم عین الحلوة، أجرت المقابلة غدیر شناعة، آذار  1
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  الفصل الثالث
  الخطوات المنھجیة المتبعة في الدراسة

  
  :مرحلة تحدید مسألة البحث :المرحلة األولى

.أسباب اختیار مسألة البحث-
.الھدف من البحث-

  
  المرحلة التوثیقیة  :المرحلة الثانیة   
طالع على الكتب التي عالجت موضوعات شبیھة بموضوع البحثالا-
تحدید الفرضیات-

  :مرحلة التحضیر للعمل المیداني :المرحلة الثالثة
البشري والجغرافي والزمني :تحدید المجاالت-
ھاوتقنیات تحدید وسائل الدراسة-
ھاواختیار العّینةتصمیم -
المناھج المستخدمة في البحث-

  :مرحلة العمل المیداني :المرحلة الرابعة
  .إجراء المقابالت-
.ستماراتملء اال-

   :مرحلة ما بعد العمل المیداني :المرحلة الخامسة
ستماراتات للتأكد من اكتمالھا وتدقیق االمراجعة البیان-
تفریغ البیانات بواسطة الحاسوب-

  :الصعوبات التي واجھت الدراسة :المرحلة السادسة
لدراسةالصعوبات التي واجھت ا-
المتبعة للتغلب على ھذه الصعوباتالوسائل -
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  الفصل الثالث

  
  الخطوات المنھجیة المتبعة في الدراسة

  
  

  مرحلة تحدید مسألة البحث  :المرحلة األولى
  

  أسباب اختیار مسألة البحث  :أوًال
الحلوة  وال سیما مخیم عین ،عاماًً ینست أكثر من ال تزال مخیمات الالجئین الفلسطینیین منذ"
  ".ًاومدقع ًاشدید ًاوبؤس ًاتعاني فقر
  

  :يتالبحث باآلمن ھنا یمكن تلخیص أسباب اختیار مسألة 
  

االطالع على حیاة الالجئین الفلسطینیین المقیمین في مخیم عین الحلوة كنموذج لبقیة مخیمات لبنان )1
.من خالل نظرة موضوعیة حیادیة وعلمیة جادةعن قرب 

  
:تحدیات التي یواجھھا الفلسطیني في لبنان على الصعیدالتعرف إلى أبرز ال)2

لى إوالتعرف جئ الفلسطیني ومدى محدودیتھا، معرفة مجاالت عمل الال: قتصادياال-
  .      الفلسطینیینھا مجتمع الالجئین قتصادیة التي یعانیالضغوط اال

نتشارھا اب نتشرة في أوساط الالجئین وأسبامعرفة نوع األمراض واإلعاقات الم :الصحي-
.أجواء المساكن التي یعیشونھاتھا بالواقع البیئي للمخیمات من ومقارب

بھذا والمشاكل المتعلقة عتماد الالجئ الفلسطیني في العالج على وكالة الغوث امعرفة مدى -
.الموضوع

سبة طالع على نالوا ،طالع على التحصیل العلمي ألرباب األسر واألبناءاال: التربوي-
التي یلتحق بھا طالع على التخصصات الجامعیة والمھنیة درسي وأسبابھ، واالالتسرب الم

  .الطالب الفلسطیني

.عنى بأوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنانقلة توافر الدراسات التي ُت)3

الھدف من البحث  :ثانیًا    
   .یم عین الحلوةقتصادیة لُألسرة الفلسطینیة في مخجتماعیة وااللى طبیعة الحیاة االإالتعرف -
ال سیما على صعید قانون العمل والتملك و ،معاناة الالجئین في لبنان فيإثارة الجدل والنقاش -

وغیاب دور المرجعیات الفلسطینیة من جھة ثانیة وتقلیص دور  ،والحقوق المدنیة من جھة
 ،إلغاثةالماضي تراجعًا  في حجم خدمات منظمات ا األونروا من جھة ثالثة، حیث شھد العقد

.وخصوصًا األونروا
ال بل العمل  ،قتصادیةي األوضاع االإلقاء الضوء على السلبیات التي قد تحصل نتیجة ترد-

.على تفادیھا
لتخفیف من وطأة المعاناة التي یعیشھا الالجئ في المخیم لما الذي یمكن تحسینھ أو تغییره -

اني في المخیمات على ھذه نسالوضع اإل ل حجة لبقاءمّثعن ھاجس التوطین الذي ی بعیدًا
  ؟الشاكلة
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  ثیقیةالمرحلة التو :المرحلة الثانیة
  

لجت موضوعات شبیھة بموضوع البحثاالطالع على الكتب التي عا-1
من أبحاث وكتابات وتقاریر ودراسات   ،األدبیات السابقة المتوافرة تصدُر ،قبل تحدید مسألة البحث

االطالع على الكتب التي تناولت  كذلكسیما داخل المخیمات،  تعنى بالوضع الفلسطیني في لبنان، وال
القوانین والمراسیم والتشریعات التي نظَّمت أوضاع الالجئین الفلسطینیین من بدایة لجوئھم حتى 

وبالتحدید  ،الیوم، وال سیما آخر القوانین التي نظمت أوضاعھم المعیشیة على مدى العقدین الماضیین
  .إلى یومنا 1982نیة من لبنان عام ریر الفلسطیبعد خروج منظمة التح

تحدید الفرضیات-2
التزاوج والمصاھرة  لبنان ھو أكثر بلد عربي أحبھ الفلسطینیون ورغبوا في اللجوء إلیھ بفضل حاالت

إال ان لبنان لم یقدم إال الشيء البسیط والیسیر جدًا من  .جتماعیة والتجاریة بین البلدینوالعالقات اال
األمر الذي جعل واقع ، العربیة األخرى كاألردن وسوریا مقارنًة  ببعض الدول ،نسانحقوق اإل

  :، ویعود ذلك إلىالمعاییر اإلنسانیةلى أبسط إیفتقر سطینیین في لبنان واقعًا قاسیًا الالجئین الفل
  

عدم وجود مرجعیة سیاسیة لالجئین الفلسطینیین یجعل معالجة المشاكل الكثیرة أمرًا صعبًا .1
  .وشائكًا

من جانب المجتمع الدولي لألونروا، األمر الذي جعل األونروا بدورھا  تقلیص الدعم المالي.2
. تقوم بتقلیص الخدمات والمساعدات لمجتمع الالجئین

ى أبعاد بعیدًا عن النظر إل ،النظر إلى المخیمات من جانب الدولة اللبنانیة على أنھا بؤر أمنیة.3
.المخیم اإلنسانیة الصعبة

إعالن وتكریس حرمان الالجئ الفلسطیني من الحقوق المدنیة وحق العمل والتملك والحق .4
الغیاب العملي ال سیما بعد و، جتماعياالفي تشكیل النقابات والجمعیات، والحق في الضمان 

.    نسانیة كبیرةإما ینذر بكارثة  ،للمرجعیة الفلسطینیة
بجودة بل   ـ فحسب ولیست الكفایة ھنا بعددھا ـ مؤسسات ومنظمات المجتمع األھلي ال تكفي.5

.الصعد لقتصادیة وتطویریة على كاماعیة وما تقدمھ من خدمات اجت
 یةیھدد قضیتھ األساسما ، یني یجعل من األزمة أكثر تعقیدًاغیاب األفق لدى الالجئ الفلسط.6

".لى بیتھ وقریتھحقھ في العودة إ"
  

  
  ل المیدانيمرحلة التحضیر للعم :المرحلة الثالثة

   
البشري والجغرافي والزمني :تحدید المجاالت  -1

شمل البحث العائالت الفلسطینیة المقیمة في مخیم عین الحلوة  في أحیاء  :المجال البشري.1
  .طیطبا، الزیب، الصفصاف، المنشیة، البستان الیھودي، وغویر أبو شوشة

 .ن الحلوةتمحورت الدراسة في معظم أحیاء مخیم عی :المجال الجغرافي.2
جتماعیة غرافیة واالوالمؤشرات الدیم"إعداد ھذه الدراسة  جرى :المجال الزمني.3

حتى   27/11/2008 بین یمین في مخیم عین الحلوةقتصادیة لالجئین الفلسطینیین المقواال
15/03/2010.

 ھاوتقنیات تحدید وسائل الدراسة-2
كان ال بد من استخدام  ،وضوع البحثم عنمن أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات 

  :ھي ،بعض الوسائل والتقنیات التي تخدم  البحث
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من أبواب  ًاكونھا جزءل ،وقد استخدمت ھذه التقنیة بطریقة مقصودة :المالحظة المباشرة-1
ستمارة تحت عنوان المالحظات الشخصیة بھدف التأكد من بعض الظواھر الصحیة والسكنیة اال

مت المالحظة المباشرة العفویة خالل جولة الباحثین في شوارع المخیم استخد ذلكك .للمخیم
كرة عامة عن الظواھر والمشاكل حیث ساھمت ھذه المالحظات العفویة في تكوین ف ،وأحیائھ

. تحلیل المواقف الموجودة في المخیمفي و ،جتماعیةاال
  

 جیدًا،نات التي خدمت البحث رة من المعلومات والبیافاقدمت المقابالت قاعدة و لقد :المقابلة-2
:ومن ھذه المقابالت

معرفة لاألستاذ محمد یاسین ) األونروا(جتماعي  والعامل في وكالة الغوث مقابلة الباحث اال-
  .لسطینیینجتماعیة التي ُأنجزت سابقًا في أوضاع الالجئین الفاألبحاث اال

الذي أعطى  ،فضلأبو أحمد  األستاذ ،مقابلة عضو في اللجنة الشعبیة القائمة في المخیم-
بعیدًا عن النظرة األمنیة التي ینظرھا اآلخرون لھذا  ،صورة إنسانیة حقیقیة عن المخیم

من ناحیة  ،الصعد مختلفوأعطى تفاصیل عن المشاكل التي یعانیھا المخیم على  .المخیم
یانة وتحسین، من البنى التحتیة التي تحتاج إلى إعادة ص ذلك وغیر ،)میاه/ كھرباء(الخدمات 

ھ من بطالة وغیاب الطموح بسبب القوانین نكذلك على صعید شباب المخیم وما یعانوو
لى عاللبنانیة المتعلقة بالحق في العمل من جھة واألوضاع اإلقتصادیة التي تجبر الشباب 

وكذلك سیاسات  ،التخلي عن التعلیم في سبیل االنخراط في سوق العمل من جھة ثانیة
إلى مشاكل  كذلك تطرَّقوسیاسات تجھیل لجیل الالجئین،  ّدَعتعلیمیة التي ُتاألونروا ال

  .األطفال وكبار السن والمرأة
  .مقابلة مع اللواء منیر المقدح مسؤول الكفاح المسلح الفلسطیني-
 .أمین سر اللجنة الشعبیة عبد مقدحمقابلة مع -
  .بعة لمنظمة التحریر الفلسطینیةأمین سر اللجنة الشعبیة التا ،أبو ربیع سرحان مع مقابلة-
.البارزة اإلسالمیة مقابلة مع الشیخ جمال خطاب، أحد وجوه المخیم-
للحصول منھ على عدد األحیاء  )أبو ھشام(األستاذ أحمد فلیفل مقابلة مدیر مخیم عین الحلوة -

 بعض وغیر مع بعضھا ًا إلى أنَّ أحیاء المخیم متداخلنظر ،في المخیم وكیفیة تقسیمھا
تحدید قاعدة لواضحة الحدود، والحصول على عدد العائالت في كل حي من أحیاء المخیم 

  .للبحث العّینةالمعاینة وحجم 
  .لطلب بعض البیانات التي تتعلق بالبحثمحمود السید مقابلة مدیر منطقة صیدا األستاذ -
خیم عین مجمل الظروف التي تحیط بم للتداول في ،مقابلة الباحث الفلسطیني یاسر علي-

  .الحلوة
  .مقابلة نشطاء مجتمع مدني، ورجال دین، وباحثین في القضیة الفلسطینیة-
عطاء تفاصیل أدق عن حجم المعاناة والمشاكل التي إلمقابلة مع بعض األھالي في المخیم -

  .المقابالت محاور الدراسة والبحث ، وقد أغنت ھذهالصعد مختلفتواجھھم كالجئین على 
  

 جرىبعد ذلك  .سؤاًال 71 علىواحتوت  25/1/2009األولیة في  ستمارةناء االتم ب :االستمارة-3
 تھا،ومعرف من مجتمع البحث بھدف اكتشاف العیوب واألخطاء أسر 5ستجواب امیدانیًا باختبارھا 

لیصار إلى تداركھا وتصحیحھا أو فھمھا من المبحوثین، أو بھدف إضافة بعض األسئلة التي تتعلق 
حذف بعض االسئلة  التي ال تفید الدراسة أو تكون أجوبتھا متجانسة مع كل وحدات  بالبحث أو بھدف

وعند االنتھاء من تجربة االستمارة واختبارھا  .ستمارةمن اال سؤاًال 11ي لغُأوقد  .المجتمع المدروس
.عدادھا لتصبح جاھزة للعمل المیدانيإومن ثم طبعھا و ،تعدیلھا ووضعھا بالشكل النھائي جرى
  
  :یةتستمارة البحث األقسام اآلاقد تضمنت ل
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.بیانات عن المسكن-
.غرافیةوبیانات دیم-
  .بیانات عن تنظیم النسل-
.بیانات عن الوضع التعلیمي ألفراد األسرة-
.بیانات عن الوضع الصحي ألفراد األسرة-
 .قتصادي ألفراد األسرةبیانات عن الوضع اال-
.بیانات تتعلق بالھجرة والنزوح-
.رأي حول المشروعات التي یحتاجھا المخیماستطالع -

 ھاواختیار العّینةتصمیم      -3
على عدد العائالت الموجود في سجالت  مدیر  بناًء العّینةتحدید  جرىأنھ  إلى اإلشارة تجدر       
  .المخیم

لة األولى  في المرح .عشوائیًا وبالقرعة تراختیفقد  العّینةكانت رب األسرة، أمَّا  العّینةإن وحدة 
 93ر تلك األوراق واختی تیووُط ،أسماء األسر المقیمة في مجتمع البحث على أوراق متشابھة تنوُِّد

فقد شملت القسم الباقي  العّینةأمَّا المرحلة الثانیة من اختیار . إسمًا من بینھا بطریقة السحب بالقرعة 
من  اسمًا 89ر اختیحیث . ن الیھوديالبستاو طیطبا، الزیب، الصفصاف، المنشیة :ھي ،من األحیاء

  .ن طریق ترقیم المنازل فیھا واختیار المنازل عشوائیًامھذه األحیاء 
  .من مجمل العائالت في المخیم% 2تمثل  ،عائلة 182المختارة  العّینةوھكذا شملت 

  
المناھج المستخدمة في البحث -4

لى واقع إبد من استخدام عدة مناھج للتعرف لھذا كان ال  ،"فئة خاصة"ن في لبنان والفلسطینیُیَعّد 
  .قتصادیة جتماعیة واالحیاتھم اال

في اختیار  ًاان دورؤدیالتي تتضمنھا ھذه المسألة یالمسألة البحثیة ونوع البیانات  وبما أنَّ طبیعة
  :یةتستخدام المناھج اآلاكان ال بد من  ،المنھج البحثي السلیم أو عدة مناھج بحثیة

وقد استخدم ھذا المنھج لتسلیط الضوء على واقع  :(MACRO)الشامل  المنھج الكلي.1
  .ووظیفتھ في مراحل متعددة هالمخیم الفلسطیني ودور

وذلك لفھم األوضاع المعیشیة لألسرة  :(MECRO) المنھج االستقرائي الجزئي.2
.ولمعرفة عالقة المخیم بالمحیط ھا،وتحلیل الفلسطینیة داخل المخیم

قع ان لھذا المنھج دور في الحصول على معلومات دقیقة تصور الواك :المنھج الوصفي.3
أسھمت في تحلیل  ،جتماعي للعائالت الفلسطینیة المقیمة في مخیم عین الحلوةاال

جتماعي لوصفي ھو من أكثر مناھج البحث االوتجدر اإلشارة إلى أنَّ المنھج ا .ظواھره
كل تفاصیل الواقع المدروس  ألنھ یتدخل في ،جتماعي وخصائصھمالءمة للواقع اال

.واإلحاطة بكل أبعاده
وستون عامًا والالجئ الفلسطیني یعیش في لبنان معاناة قاسیة  اثنان :المنھج التاریخي.4

وغیاب المرجعیات الفلسطینیة التي ترعى حقوقھ  ،بسبب النظام اللبناني الطائفي من جھة
ھج التاریخي لتتبع واقع الالجئین  ستعانة بالمناالكان ال بد من  ،من ھنا .من جھة أخرى

.ئھم األول حتى یومنا ھذاالفلسطینیین من یوم لجو
  

 ةكافی لیستستقراریة تھ االحال عنمجتمع إن المالحظة المباشرة لحالة أو ظاھرة في 
دون اللجوء إلى  من وبما أنَّھ یصعب فھم الحاضر. تھأو تاریخی لمعرفة خلفیة ھذا المجتمع

أو حتى  ،الوثائق والمراجع إلغناء معلوماتنا وتعزیزھا لبدَّ من اللجوء إلى كالماضي، كان ال 
  . سائر البلدانسطیني وتاریخ اللجوء إلى لبنان والواقع الفل في ما یخصتصویبھا 
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إضافًة إلى ضرورة اطِّالعنا على المراحل التي مرَّ بھا الفلسطینیون في لبنان بین التھجیر 
ئة محدودة منھم وتطویر المخیمات إلى ان أصبحت على وضعھا الحالي فوربما تجنیس  ،واللجوء

  .كما تبدو الیوم
  

ة في عین لى بعض البرامج المصورة وإلى اللجنة الشعبیإقد لجأنا إلى بعض المراجع وو
 ، حتى توصل الباحثون في نھایةالكترونیة، وقراءة  المنشورات الخاصة بھالحلوة وإلى المواقع اإل

  .وصًاصختاریخ المخیم لفلسطیني، تاریخ المعاناة، واتشكیل تاریخ الوجود  المطاف إلى
ستعانة بالوثائق والمستندات ھمیتھ في ھذه الدراسة من خالل االتكمن أ :المنھج الوثائقي.5

قتصادیة والسیاسیة جتماعیة واالزالت تؤثر في الحیاة اال ماوالقرارات التي أثرت و
   .إلى الدراسات الجامعیة والمنشورات الصحفیةإضافة  ،للفلسطینیین في لبنان

ستخدام ھذا المنھج للمقارنة بین األرقام التي خلصت إلیھا اكان ال بد من  :المنھج المقارن.6
 .واألرقام التي وردت في دراسات أخرى ُتعنى بالواقع الفلسطیني في لبنان ،الدراسة

بتھ راسة بنیة المخیم وتركیوقد استخدم ھذا المنھج في د :المنھج البنائي الوظیفي.7
لمؤسسات التى ُتعنى اطالع على واقع الھیئات وقتصادیة من خالل االجتماعیة واالاال

لك الھیئات التربویة والصحیة وكذ ،وأقسامھا )األونروا(كوكالة الغوث  ،بالشأن الفلسطیني
.اتیة التي تقوم بدورھا في المخیمجتماعیة والخدمواال

فقد لجأت إلى  بما أن منھج دراسة الحالة یعتمد على البیانات الدقیقة، :منھج دراسة الحالة.8
.جتماعیة وانتماءاتھم المتعددةشرائحھم اال مختلفداخل المخیمات ب مالحظة حیاة الناس

فقد  ،ال یسمح الوقت المحدود بدراستھ وشمل مسحھ ،ن المخیم وحدة اجتماعیة كبیرةألو    
 قتصادیة األوضاع اال عنتحتوي على أسئلة  أسرة 182إلى تعبئة استمارات مع  لجأنا

لى خصائص إحتى السكنیة والدیموغرافیة منھا، للتعرف  ،جتماعیة والتربویةالصحیة واالو
  .ھذا المجتمع الدقیقة ومشاكلھ المشتركة

  .ثبات فرضیاتھإل، تھاومناقش بعد ذلك اعتمد البحث على تحلیل نتائج البحث    
  ستخدامھ في عملیة المسح لعدد األسر المقیمةا جرى :نةالعّیمنھج المسح ب.9

  .في مخیم عین الحلوة
  

  :مرحلة العمل المیداني :المرحلة الرابعة
  

إجراء المقابالت -1

ستمارات ملء اال-2
حتى تاریخ  25/1/2009ابتداًء من  ،یومًا على دفعتین 50ستغرقت مرحلة العمل المیداني ا

أسئلة  نمنھم ع 90فأجاب  ،ًا شكلوا أفراد عینة  البحث األولىمبحوث 93ب جوسُتاحیث  1/3/2009
على  واتوزع مبحوثًا 89ب وجیة اسُتوفي المرحلة الثان .ھانمنھم اإلجابة ع 3بینما رفض  ،اإلستمارة

  . دقیقة 15-10بحیث استغرقت فترة تعبئتھا ما بین  ،سؤاًال 60ستمارة من وقد تألفت اال. باقي األحیاء
  

  مرحلة ما بعد العمل المیداني  :خامسةالمرحلة ال
  

من اكتمالھا وتدقیق اإلستمارات  مراجعة البیانات للتأكد -1
للتأكد  ،ستمارة مع المبحوث مباشرةنتھاء من تعبئة االبعد اال ًایومی جريكانت مراجعة البیانات ت

  .ستمارةجمیع أسئلة اال نكتمال البیانات والتأكد من أن المبحوث قد أجاب عامن 
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البیانات بواسطة الحاسوب تفریغ -2
  حتى  15/3/2009من تاریخ  بدأت مرحلة إدخال البیانات في الحاسوب ابتداًء

  .31/12/2009حتى   20/12/2009المرحلة الثانیة من  ، وفي30/3/2009 
ومن ثم تحلیل ھذه  ،شملت ھذه المرحلة فرز المعلومات والحصول على جداول ورسوم بیانیة

 .عطاء نتائج نھائیةإو SPSS Version 11.5ن طریق برنامج ملرسوم البیانیة الجداول وا
  :وقد انقسمت عملیة التحلیل إلى قسمین

  .نحراف المعیاري والنسب المئویةاال ،الوسیط ،وقد اشتمل على المتوسط :اإلحصاء الوصفي -
 Chieتبار مربع كاي اخ :حصائیة بین متغیریناشتمل على االختبارات اإل :اإلحصاء التحلیلي -

–square، رتباط أو سبرمن ومعامل االSpearman or person .  
  

  :الصعوبات التي واجھت الدراسة :المرحلة السادسة
  
 الصعوبات التي واجھت الدراسة. 1 

:)مرحلة جمع المعلومات(صعوبات على الصعید المكتبي  -     
 ،اء الدراسة تتمثل في مرحلة جمع المعلوماتإن أھم الصعوبات التي واجھت الباحثین أثناء إجر

 ومًامعر عن أعداد الالجئین في المخیمات عّبخصوصًا المعلومات التي تتعلق باألرقام التي ُتو
 يلواألونروا ومسؤما بین  ، حیث تضاربت ھذه األرقام فيوصًاصخوفي مخیم عین الحلوة 

ة توافر الدراسات واألبحاث والمنشورات ھذا التضارب في األرقام یعود إلى قل .اللجان الشعبیة
التي ُتعنى بالشأن الفلسطیني في لبنان من جھة، وغیاب مركز موحد للمرجعیة الفلسطینیة القادرة 

  .تھاوخدم على إعطاء الدراسات
إن ھدف البحث ھو محاولة تغییر الصورة النمطیة المعروفة عن مخیم عین الحلوة، وھي مھمة  -

وفي وقت  ،جتماعیة واألمنیةقتصادیة واالاخل فیھا الظروف السیاسیة باالتتدفي بیئة  صعبة جدًا
. لى مخیم عین الحلوة على المستوى المحلي واإلقلیمي والدوليإیمات بالنظر والتق تختلف فیھ

فإن تجاوز كل ھذه التحدیات أمر صعب للغایة،  ،ھو اإلنسان الفلسطیني يھدفنا الرئیس أن وبما
ل كل ھذه وأظھر الباحثون قدرة على تحّم ،التعامل معھ بطریقة ھادئة جرىلكن مع ذلك 

  .اتبوالصع
  :صعوبات على الصعید التحلیلي وإدخال البیانات -     

لى إاضطر الباحثین األمر الذي  ،ستمارة تتناول معلومات عن جمیع أفراد األسرة المقیمةإنَّ اال
بحي غویر أبو  ًاتعلق تفصیلیی قسمیم ككل، وقسم یتعلق بالمخ :لى قسمینإستمارات م االیتقس

  .شوشة
  
لمتبعة للتغلب على ھذه الصعوبات الوسائل ا. 2

نَّھم فإ ذلكك .كونھم ذوي خبرات سابقةلالتعامل مع معظم التحدیات التي واجھت الباحثین،  جرى
ن وثباح ریاستشقد و. بیعة المشاكل وكیفیة معالجتھا، ویعرفون طأصًال من سكان المخیمات

  .ن في مختلف المراحلورصین
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  الفصل الرابع
  المفاھیم المستخدمة في البحث

مفھوم المخیم -

مفھوم الالجئ-

مفھوم اللجنة الشعبیة -

مفھوم المسكن-

مفھوم تنظیم األسرة-

مفھوم األسرة النواتیة-

مفھوم األسرة الممتدة-

مفھوم األسرة النواتیة مع أقارب-

مفھوم النزوح-

لھجرةمفھوم ا-

مفھوم الخصوبة -

مفھوم األونروا-

قتصادیًا امفھوم الناشطین -

مفھوم المتعطل الذي سبق لھ العمل ویبحث عن عمل -

ویبحث عن عمل ألول مرة  ،مفھوم المتعطل الذي لم یسبق لھ العمل-

سنوات وال یتابع في أحد صفوف الروضة  6مفھوم دون سن الدراسة أقل من -

   یتابع في أحد صفوف الروضةمفھوم دون سن الدراسة و-
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  الفصل الرابع

  المفاھیم المستخدمة في البحث
  

 ،قطعة من األرض تكون إمَّا حكومیة" المخیم ھو ،حسب تعریف وكالة الغوث :مفھوم المخیم.1
وفي أغلب األحیان مستأجرة من الحكومات المستضیفة من المالك المحلیین، وضعت تحت 

سكان احتیاجاتھم األساسیة، وال یمكن  ئین الفلسطینیین في تسھیلتصرف األونروا كمساعدة لالج
  .1"بل یحق لھم فقط االستفادة منھا للسكن ،ھذه المخیمات تملكھا

  
كل شخص كان مسكنھ العادي في فلسطین، " :عتمدت األونروا التعریف اآلتيا: مفھوم الالجئ.2

إلى واحد  1948ولجأ في  ،عیشھ، والذي بنتیجتھ خسر منزلھ ووسائل 1948لعامین سبقا نزاع 
  .2"سجًال في مناطق عملیاتھا ومحتاجًایكون م قدم األونروا فیھا خدماتھا، وأنمن البلدان التي ت

  
قیادة العمل الفلسطیني الشعبي الموحد " :اللجنة الشعبیة في المخیم ھي :مفھوم اللجنة الشعبیة.3

ومیة لسكان المخیم، وتسعى الى إیجاد حلول داخل المخیم، تعمل على  متابعة األمور الحیاتیة الی
 ..داخل المخیم أو خارجھلھذه المشاكل من خالل التواصل مع الجھات المسؤولة سواء 

   ."والسلطات اللبنانیة، واألحزاب والقوى السیاسیة العاملة في لبنان، كاألونروا
  

المكان الحقیقي الذي یلجأ إنَّھ  .ھو اإلطار الطبیعي لنمو البشر واستقرارھم" :مفھوم المسكن .4
إلیھ اإلنسان لیحتمي بھ ولیشبع فیھ معظم حاجاتھ المادیة والفیزیولوجیة والعاطفیة والعائلیة 

  .3"والثقافیة والروحیة والنفسیة، إلى غیر ذلك من الحاجات األساسیة لبناء حیاتھ
  

ن طریق مالسكان تزاید  یقصد بھ مجھود المجتمع للتغلب على نسبة" :تنظیم األسرةمفھوم  .5
جتماعیة قتصادیة واالل وعلى اتباع الخطط التنمویة واالستخدام الوسائل التي تمنع الحماتشجیع 

  .سواء الحالیین والقادمین على حدٍّمواجھة السكان لوذلك  ،لمضاعفة اإلنتاج
  .4"جتماعیةالقتصادیة وام حجمھا مع ظروف المجتمع االءتنظیم األسرة بحیث یتال :بمعنى آخر

  
ھي األسرة المكونة من زوج وزوجة فقط، أو من زوج وزوجة " :مفھوم األسرة النواتیة .6

  .5"وأوالدھما فقط، أو من أحد الوالدین وأوالده فقط 
  

عاله، أقارب سرة النواتیة، وفق ما ھي معرَّفة أإذا كان یشارك األ" :مفھوم  األسرة الممتدة .7
  .6"لألسرة غیر متزوجین

  
أي أن  ،ھو حركة السكان وانتقالھم من منطقة ألخرى داخل الدولة الواحدة" :مفھوم النزوح .8

  .7"كة السكان ال تتعدى حدود الدولة حر

                                                
/ فریق من الباحثین، مؤشرات الوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي لالجئین الفلسطینیین في لبنان تحریر األستاذ محمود الحنفي،1       

.38، ص2007مخیم الجلیل في البقاع، مؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان، كانون الثاني 

  . 26/5/1999، منقولة عن جریدة النھار، طارق الدباغ، 26، ص 2007یونیو /، تاریخ اإلصدار حزیران43مجلة معلومات، العدد  2
  . 70، ص 1991بیضون، أحمد، أزمة السكن ومؤسسات اإلسكان في لبنان، دار الرقم، بیروت، سنة  3
  .124، ص  2004وھب، علي، جغرافیة اإلنسان والنشاطات البشریة في البیئات،  4
یانات األساسیة حول األسرة والمسكن، الجمھوریة اللبنانیة، وزارة الشؤون االجتماعیة بالتعاون دلیل التعلیمات الخاص باستمارة الب  5

  .16مع صندوق األمم المتحدة للسكان، ص 
  . 16نفسھ، دلیل التعلیمات الخاص باستمارة البیانات األساسیة حول األسرة والمسكن، ص  المرجع 6
  . 58ص  2004ات البشریة في البیئات،جغرافیة اإلنسان والنشاط نفسھ، المرجع 7
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  .1"ستقرارمن دولة إلى أخرى بغیة العمل واالھي انتقال " :مفھوم  الھجرة .9

  
ة مرأیولدون ال لى متوسط عدد األطفال الذینإإنَّ مصطلح الخصوبة یشیر " :مفھوم الخصوبة.10

  .2"ماشیًا مع سلوك مجموعتھا العمریةواحدة في حیاتھا، إذا كان سلوكھا في مجال الخصوبة مت
  

لیم التع إغاثة وتنمیة بشریة ُتعنى بتوفیروكالة " :ف األونروا نفسھا بأنھاتعّر :مفھوم األونروا .11
ین یعیشون في جتماعیة والمعونة الطارئة لالجئین الفلسطینیین الذوالرعایة الصحیة والخدمات اال

  .3"بنان والجمھوریة العربیة السوریةقطاع غزة والضفة الغربیة واألردن ول
  

تركون في بأنھم األفراد الذین یشن اقتصادیًا وُیعرَّف السكان الناشط :قتصادیًاامفھوم الناشطین  .12
 ،أیضًا بل المتعطلین ،یتضمن ذلك فقط العاملینال و ،قتصادیة والخدماتعمل ما إلنتاج السلع اال

  .4ھنأي القادرین على العمل والباحثین ع
  

ھو الشخص الذي كان یعمل وتوقف " :مفھوم المتعطل الذي سبق لھ العمل ویبحث عن عمل .13
عن العمل ألسباب معینة، شرط أن یكون التعطل عن العمل قد حصل منذ أسبوع على األقل، 

  .5"وشرط أن یكون یبحث عن عمل حالیًا
  

على  ھو الشخص القادر" :لھ العمل ویبحث عن عمل ألول مرة ذي لم یسبقمفھوم المتعطل ال .14
  .6"یرغب فیھ ویبحث عنھ للمرة األولىالعمل و

  
  :سنوات وال یتابع في أحد صفوف الروضة 6مفھوم دون سن الدراسة أقل من .15

إلى  یذھبونھم دون سن الست سنوات والذین ال یدخل ضمن ھذه الفئة كافة األطفال الذین "       
  ."والحدیثي الوالدةبمن فیھم بالطبع صغار السن جدًا أحد صفوف الروضة 

  
یدخل ضمن ھذه الفئة كافة األطفال  :مفھوم دون سن الدراسة ویتابع في أحد صفوف الروضة.16

  .7"یذھبون إلى أحد صفوف الروضةمر ثالث سنوات وست سنوات والذین الذین ھم بین ع
  

  
  

                                                
  .58جغرافیة اإلنسان والنشاطات البشریة في البیئات، ص 1
  .113، ص 2000عطوي، عبد اهللا، جغرافیة السكان، دار النھضة العربیة، بیروت، الطبعة األولى  2
ز الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت، تحریر محسن صالح، فریق من الباحثین، أوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان، مرك  3

  .20، ص 2008سنة 
  . 207مرجع سابق، جغرافیة السكان، ص   4
  .27دلیل التعلیمات الخاص باستمارة البیانات األساسیة حول األسرة والمسكن، ص  مرجع سابق، 5
  .27ة والمسكن، ص دلیل التعلیمات الخاص باستمارة البیانات األساسیة حول األسر نفسھ، المرجع 6
  .23دلیل التعلیمات الخاص باستمارة البیانات األساسیة حول األسرة والمسكن، ص مرجع سابق، 7
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  تحلیلي :لقسم الثانيا
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   غرافیةوالخصائص الدیم :الفصل الخامس
  

  
   .العمر بالسنوات الكاملة والنوع حسب العّینةتوزیع أفراد - 

 .سرة المعیشیةوجود قرابة بین الزوجین ونوع األ حسب العّینةتوزیع أفراد - 

 .لوتوزیع الزوجین حسب العمر عند الزواج األ- 
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  )1(رقم الجدول ال
  1حسب العمر بالسنوات الكاملة والنوع العّینةتوزیع أفراد 

  المجموع  أنثى  ذكر  الجنس - العمر

0-4  
29   

)2(  
6.1%  

24 )3(  
5%  

53  
11.1%  

5-9  
32  
6.7%  

28  
5.9%  

60
12.6%  

10-14  
32  
6.7%  

38  
8%  

70
14.7%  

15-19  
24  

5%  
46  
9.6%  

70
14.7%  

20-24  
23  
4.8%  

26  
5.5%  

49
10.3%  

25-29  
23  
4.8%  

20  
4.2%  

43
9%  

30-34  
14  
2.9%  

12  
2.5%  

26
5.5%  

35-39  
16  
3.4%  

17  
3.6%  

33
6.9%  

40-44  
10  
2.1%  

18  
7.2%  

28
5.9%  

45-49  
13  
2.7%  

9  
1.9%  

22
4.6%  

50-54  
8  
1.7%  

4  
0.8%  

12
2.5%  

55-59  
3  
0.6%  

3  
0.6%  

6
1.3%  

60-64  
1  
0.2%  

1  
0.2%  

2
0.4%  

65+  
2  
0.8%  

1  
0.2%  

3
1%  

  المجموع
230  
48.2%  

247  
51.8%  

477
100%  

  

                                                
غرافیة، اعتمدت الدراسة وتشابھ األحیاء النسبي لجھة الخصائص الدیمولبسبب الكثافة السكانیة في مخیم عین الحلوة،  1

!  .حي غویر أبو شوشة، لمعرفة ھذه الخصائصعلى  ! Š!!!! ! !! !! !! !! !!!œ!Ÿ!93!!!Ÿ! !!! ! !!! ! !! !372!! !œ!!!!!!! !ƒ!

!!¿!!Ÿ25!! !! !! ! !! !! !!! ! !!! !!! !! !!!Ÿ!!! ! !! !! !!! ! ! !!!!! ! ! !!!!! !! !!!ž! Ÿ! !! !!! !!!! !! !! !!! ! !! !!!!! ! ! !!! ! !!!

! !!! !!!! !!! ! !!¿!Ÿ! ! !!! !!! !!! !! !! ! !!!! !!! !!¿!Ÿ! ! !!! !! !! !!!!!œ! ! !!!!!! !!!!!! !! !! ! !!! !! !! !!!!!!! ! ! !!! !! !!!! !!!!!

! ! ! ! !!!¿!Ÿ!!!! ž!!!! ! !! !!!!!! ! ! ! !! !!!! !! ! !! ! !! !!!! !! !!!!Š!!!! !!! !!!! !!!! œ!! ! !ƒ!!!ž! Ÿ! !!!  
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ن أوھذا یعني  ،%1قد بلغت ) سنة وما فوق 65(نسبة كبار السن  یظھر الجدول أن
ونسبة  ،% 38.4فقد بلغت ) سنة 15دون ( طفالأما نسبة األ .السن ضئیل جدًا عبء إعالة كبار

أطفال  5لید البالغ عددھم ونسبة الموا ، %61.1سنة بلغت ) 64-15(السكان في الفئة العمریة 
  .العّینةمن مجموع أفراد أسر %  1.04ھي 

  
بحیث بلغت  ،ًفتیا) حي غویر أبو شوشة(یم عین الحلوة المجتمع السكاني في مخ دَُّعُی

الفئة (ھذا وبلغت نسبة الذین ھم في سن العمل  ،%38.4سنة  15نسبة الذین تقل أعمارھم عن 
حیث  ،فئة منتجة ھم فعًال العّینةأن ھذا ال یعني أن كل أفراد إال  ،%61.1 )سنة 64- 15المنتجة 

  .تشمل ھذه النسبة الطالب وربات المنازل والمتعطلین
  

فبلغت  ،وما فوق 65ممن ھم في سن  ،في سن الخروج من قوة العمل ّدونَعأما الذین ُی
  %. 1نسبتھم 

  
 .%51.8بلغت  ناثونسبة اإل ،%48.2ن نسبة الذكور بلغت أكذلك یشیر الجدول إلى 

والسبب إما % 13.6سنة قلیلة وبلغت ) 64-30(یة ن نسبة الذكور في الفئة العمرأومن المالحظ 
أو الھجرة والنزوح  ،1982جتیاح اإلسرائیلي عام بسبب اال إماو ،الصراعات الداخلیة في المخیم

  .مانعن األ لبحث عن فرص عمل أو بحثًاا إلى سعیًا
  

  عدد الذكور                                           
   100* ـــــــــــــــــــــــ=  نسبة الذكورة                     

  عدد االناث                                            
                                                 

                                                230    
   100* ـــــ ــــــــــــــــــ=                                       

                                                 247   
  

                                      =93.1  %  
  

  .%  93.1قد بلغت ) موضوع الدراسة(ما یعني أن نسبة الذكورة في المجتمع 
  
  

  سنة  15فراد الذین تقل أعمارھم عن عدد األ                                      
   100*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل إعالة الصغار          

  ) 59 -15(فراد في المدى العمري عدد األ                                       
   
  
                                        183   

   100*ـــــــــــــــــ=                                    
                                        286    

  
                                   63.9  %  
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  سنة وأكثر  60فراد من سن عدد األ                                         
   100* ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    معدل إعالة الكبار        

  ) 59 -15(فراد في المدى العمري عدد األ                                       

  
                                          5  

   100* ـــــ ــــــــــــــــــ=                                 
                                        286   

  
                               1.7 %  

  
   معدل إعالة الكبار + معدل إعالة الصغار = معدل اإلعالة الكلیة 

  
                       =63.9 + %1.7 %  

  
                       =65.6%  

  
  

ومعدل إعالة  ،%63 حوننستنتج أن معدل إعالة الصغار في المجتمع المدروس بلغ  
 ةنسمة دون سن الخامسة عشر 63وھذا یعني أن في مجتمع الدراسة  ما یقارب  ،%1حو نالكبار 

وما فوق لكل  60نسمة في سن  1وھناك ما یقارب  ،)59-15(نتاج نسمة في سن اإل 100لكل 
  .نتاجن اإلي سف 100

  
سنة ) 15ما دون (صغار السن  من إعالةأن النسبة العالیة  ونستخلص من الجدول أیضًا

الغذاء والتعلیم والطبابة  وفیراألسرة والمجتمع أمام تحدیات ھامة تتعلق بت تضع% 63.9
ما  ،ن ھذه النسبة ستنضم إلى مجموعات القوى العاملةإحیث  ،والتأھیل العلمي والمھني لھم

.فرص عمل جدیدة وفیرتطلب تی

  

  )2(الرقم الجدول 
  سرة المعیشیة حسب وجود قرابة بین الزوجین ونوع األ العّینةتوزیع أفراد 

الزوجینبینالقرابةنوع
المجموعقرابةیوجد الالعائلةنفسمنخالة  /خالابنعمة/عمابن

التكرار%التكرار%رارالتك%التكرار%التكرار%المعیشیةسرةاألنوع
84%5694.4%862.9%89.0%129.0%13.5نواتیة  معیشیةسرةأ
3%33.4%3.4ممتدة  معیشیةسرةأ
2%22.2%2.2قاربأمعمعیشیةسرةأ

89%59100.0%1266.3%13.5المجموع

  
قرابة توجد  المنھا % 62.9 في حیث ،أسر نواتیة يسر ھألمن ا%   94.4ظھر لنا الجدول أن ی

  .قرابة بین الزوجین امنھ% 31.5 في بینما بین الزوجین،
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  )3(الرقم الجدول 

  1توزیع الزوجین حسب العمر عند الزواج األول
  العمر عند الزواج األول للزوجة

العمر عند الزواج األول للزوج
  المجموع

24-28 21-24 17-20 13-16

%11.1  _  _ %4.4 %6.7 14-18

%43.3 _ %3.3 %28.9 %11.1 19-23  

%32.2  %3.3  %8.9  %13.3  %6.7  24-28

%8.9 %1.1 %3.3 %3.3 %1.1 29-32

%4.4 %1.1  %2.2 _ %1.1 33-37  

%100 %5.6 %17.8 %50 %26.7 المجموع

  
لزوجة وبلغ متوسط عمر ا ،5.4نحراف معیاري اسنة ب 23الزوج عند الزواج األول بلغ متوسط عمر 
  .3.2نحراف معیاري اسنة ب 18عند الزواج األول 

  :يأتویظھر لنا الجدول ما ی
  

من النساء تزوجن في الفئة % 50سنة و ) 16-13(من النساء تزوجن في الفئة العمریة % 26.7أن 
منھن % 5.6و  ،سنة) 24-21(منھن تزوجن في الفئة العمریة % 17.8و ،سنة) 20-17(العمریة 

.سنة) 28-24(جن في الفئة العمریة تزو
  

وھي  ،سنة) 20-13(بلغت في الفئة العمریة للعمر عند الزواج األول للمرأة  نستنتج أن أعلى نسبة
فئة عند الزواج األول للنساء في ال ویتراجع العمر .سنة) 24-21(للفئة % 17.8لیھا ت ،76.7%

ن النساء إأي  ،ھو سن الدراسة) 20-13(أن سن ب مع العلم .%5.6سنة إلى ) 28-24(العمریة 
  .من متابعة تعلیمھن ن الزواج بدًالیختر

  
في الفئة منھم یتزوجون %  43.3و  ،سنة) 18-14(من الرجال یتزوجون في الفئة العمریة % 11.1ن إ

د وتتراجع نسبة الرجال عن .)28-24(منھم یتزوجون في الفئة العمریة % 32.2و ) 23-19(العمریة 
  .%4.4إلى )  37-33(الفئة العمریة ومن ثم  ،%8.9سنة إلى ) 32-29(فئة العمریة الزواج األول في ال

وتتراجع % 75.5بنسبة )  28-19(فئة العمریة ھذا یعني أن النسبة األكبر من الرجال یتزوجون في ال
.% 4.4إلى ) 37-33(الفئة العمریة نسبة الذین یتزوجون في 

  
  

                                                
غرافیة، فقد اعتمدت وبسبب الكثافة السكانیة في مخیم عین الحلوة، وبسبب تشابھ األحیاء النسبي لجھة الخصائص الدیم 1

! .الخصائصحي غویر أبو شوشة، لمعرفة ھذه الدراسة على  ! Š!!! ! !! !! !! !! !!!œ!Ÿ!93!!! ! !! !!Ÿ! !!! ! !372!! !œ!!!!

!!! !ƒ!!!¿!!Ÿ25!! !! !! ! ! ! !! ! !! ! !!! !!! !! !!!Ÿ!!! ! !! !! !! ! ! ! !!!! !! !! !ž! Ÿ! !! !!! !!!! !! !! !!! ! !! !!!!! ! ! !!! ! !!!

! !!! !!! ! !!! ! !!¿!Ÿ! ! ! !! !!! !!! ! ! !! ! !!! ! !!! !!¿!Ÿ! ! ! !! !! !! !! ! !! ! ! !!!! !!! !! !! ! !! ! !! !! !! !!!!!! !!! !!!!!!! !!!! ! !œ! ! !

! ! ! ! !!!¿!Ÿ!!!! ž!!!! ! !! !!! !! ! ! !!! !!!!! ! ! ! !! !!!! !! ! !! ! !! !!!! !! !!!!Š!!!! !! !!!! !!!! œ!! ! !ƒ!!!ž! Ÿ! !!!  
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  السادس الفصل
  

  خصائص  المسكن
  
  .توزیع المساكن حسب طبیعة البناء والمشاكل التي یعانیھا المسكن-
سرة المقیمین في اكن حسب عدد الغرف وعدد أفراد األتوزیع المس-

.المسكن
.زیع المساكن حسب مصدر میاه الشربتو-
  .توزیع المساكن حسب وسیلة التدفئة-
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  )4(الرقم الجدول 
  ھا المسكناء المسكن والمشاكل التي یعانییع المساكن حسب طبیعة بنتوز

المجموع  ھا المسكنالمشاكل التي یعانی
ال 
رطوبةعلوماتم

تسریب 
میاه

تصدع 
جدران

شمس ال 
ال شيءھواءو

حجمھ 
%ال ینطبقزینكوصغیر

طبیعة بناء 
%%%%%%%%%المسكن

ال معلومات
1.10%1.10%

%11.20%1.10%1.10%3.40%1.10%2.20%2.20من الزنك
%84.30%1.10%2.20%32.60%16.90%2.20%10.10%18.00%1.10من الباطون

جدران باطون 
%3.40%1.10%2.20زنك وسقف
%100.00%2.20%1.10%34.85.60%20.2%12.132.20%20.20%1.10المجموع

  
منھم في  %3.4یقیمون في منازل جدرانھا من الباطون، و العّینةمن أفراد  %84ن أ إلىیشیر الجدول 

  .في منازل من الزنك% 11منازل جدرانھا من الباطون وسقوفھا من الزنك، و
  

ھا الشمس من ھذه المنازل ال تدخل% 16.9ن ذین یقطنون في منازل من الباطون أال العّینةفراد وذكر أ
منھا % 10.1و  ،لة للسقوطیآوھي  ،في جدرانھا ًامن ھذه المنازل تعاني تصدع% 2.2لك كذ ،والھواء
  .)النش(ب المیاه تسّریعاني 

  
منھا  %2.20ن فإ ،من الباطون وسقوفھا من الزنكالذین یقطنون في منازل جدرانھا  العّینةأما أفراد 
   .ني عدم دخول الشمس والھواءمنھا  تعا% 1.1و  ،تسرب المیاهیعاني من 

  
  .ب المیاهالرطوبة وتسّرمنھا تعاني % 2.2ن إف ،فراد الذین یقطنون في منازل من الزنكاألأما عن 

  
منھا جدرانھا من الباطون % 2.2و ،من المنازل مبنیة من الباطون% 84ن أنستنتج من خالل الجدول 

عدم دخول ھا ئأنواع طبیعة بنا لي المنازل بككذلك تعان .منھا من الزنك% 3.4و ،وسقوفھا من الزنك
  .%12.13 ب میاه بنسبةوتسّر%  2.2وتصدع جدران بنسبة % 20بنسبة  لشمس والھواءا

  
  

  )5(الرقم الجدول 
  سرة المقیمین في المسكن فراد األتوزیع المساكن حسب عدد الغرف وعدد أ

المجموعسرةعدد أفراد األ
فوقوما1-34-67-910

كرارالت% التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%غرفالعدد
12.2%29.0%811.2%1022.5%20
23.4%312.4%117.9%723.6%21
33.4%39.0%815.7%141.1%129.2%26
42.2%26.7%64.5%42.2%215.7%14
54.5%42.2%26.7%6
61.1%11.1%1
71.1%11.1%1

89%4100.0%384.5%3742.7%1041.6%11.2المجموع
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  ،2.12349نحراف معیاري اأشخاص ب 6.3بلغ متوسط عدد األفراد المقیمین في المسكن 

  .1.328 نحراف معیاري اغرف ب 2.69ذلك بلغ متوسط عدد الغرف ك
  

نسبة الذین تبلغ ن ونجد أ ،غرفة واحدة من مؤلفة من المنازل% 22.5ن نسبة یتبین لنا من خالل الجدول أ
أشخاص  6-4نسبة الذین تتألف عدد أفراد عائلتھم من  ما، فی%29.2عدد الغرف عندھم ثالث غرف ھي 

% 6.7في ثالث غرف، % 9في غرفتین، % 12.4 واحدة، ةفي غرف% 9یعیشون بالتتالي بعدد الغرف 
  .في أربع غرف

  
، وھي نسبة مرتفعة العّینةمن أفراد % 43لون مّثأفراد ی 8الذین یبلغ معدل أفراد العائلة لدیھم ن فإ ذلك،ك

  .قتصادي، وظروف السكن لجھة المساحة، أو الظروف الصحیة، إذا ما قورنت بالوضع االجدًا
  

 5یقطنھا منھا  %4.5، غرف 5سر تقطن في منازل مؤلفة من من األ %6.7أن  أیضًا ویظھر الجدول
  .أفراد 8یقطنھا % 2.2و  ،فرادأ

                                         
  
  

  متوسط عدد المقیمین في المسكن                                          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  المسكن      كثافة             

  متوسط عدد غرف المسكن                                            
  
  

                                   =6.3/2.6  
  
  

    في الغرفة الواحدة فرد  2.4=                                   
  
  

  :نستنتج من الجدول
  

   :على صعید عدد غرف المسكن
  
   .غرف من غرفة إلى ثالثزل مؤلفة تقطن في منا% 75.3األحیاء المدروسة أسر أرباع  ةن ثالثأ

  
بل  ،فقي في المخیمعدم القدرة على التوسع األ إلى ذلك یعود ،في مقابلة معھم األھالير حسب ما عّبو

 ،مودي، بسبب القوانین اللبنانیة التي تمنع زیادة مساحة المخیم من جھةیسیطر على المخیم التوسع الع
  .ن جھة أخرىلبناء وكلفتھ موألسباب مادیة تتعلق با

الذي یجعل  األمر ،التملك خارج المخیمات بسبب قانون التملك الذي یحرم الالجئ الفلسطیني وأیضًا
نھم غیر قادرین على أوھم یعلمون  ،غیر قادرین على التوسع بشراء منازل خارج المخیمات األھالي
  .تملكھا
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   :فراد المقیمین في المسكنعلى صعید عدد األ
  

 )6-4(من األسر مؤلفة من % 41.6أفراد، و) 8-6(ین ما بفرادھا ح عدد أواسر یترمن األ 42.7%
ما یدل  ،أفراد) 3-1(من منھا مؤلف  %11.2كذلك و أفراد 6تتكون عائلتھم من % 84.3أي أن  فراد،أ

  .سرة الفلسطینیةعلى تراجع في حجم األ
  

 6الذي یقیم فیھ ما معدلھ ) نة المطبخمتضم(في المنزل الواحد غرف  3ن متوسط عدد الغرف بلغ وتبین أ
، فراد في الغرفة الواحدةن متوسط عدد األإحیث  ،تظاظ داخلھاما یعني أن ھذه المنازل تعاني االك ،أفراد

  .یعني ما یقارب شخصین ،انفرد  ھو
  
  

  )6(الرقم الجدول 
  توزیع المساكن حسب مصدر میاه الشرب

التكرار%النسبة 
  

الشربمیاهمصدر
61%68.5عامةبكةش
20%22.5ارتوازیةآبار
8%9.0معدنیةمیاهشراء

89%100.0المجموع
  
  
  

یلجأ و، للشرب ًامصدریعتمدون الشبكة العامة للمیاه  العّینةفراد من أ% 68.5أن  إلىیشیر الجدول 
شراء میاه  إلىن أونھم یلجأب العّینةمن أفراد  %9.0بینما أفاد  الى اآلبار االرتوازیة، العّینةمن % 22.5

التي من  ونروااألعلى الرغم من تقاریر  ،معدنیة بسبب عدم صالحیة میاه الشبكة العامة للشرب
 عند المیاه صفَحُتال من المصدر وال إ جري، إال أن ھذا الفحص ال یالمفترض أنھا تقوم بفحصھا دوریًا

وأشار ھؤالء  .العامة بمیاه شبكة الصرف الصحيالمنازل التي تتالصق فیھا  میاه الشبكة  إلى وصولھا
األحیاء المدروسة في د أھالي فاكذلك أ .من خالل ترسبھا بالقواریر ویظھر ذلك ،ن المیاه كلسیةأ إلى

راء شبكة ھتابسبب  في غیر مكان مختلطة بمیاه الصرف الصحين میاه الشرب أب مخیم عین الحلوة
  .1مقابلة معھ أثناءة الشعبیة أبو أحمد فضل كده عضو اللجنالصرف الصحي، وھذا ما أ

  
فراد الذین یعتمدون على میاه الشبكة العامة للشرب أن مداخیلھم ال تكفي لشراء المیاه المعدنیة ر األوعّب

  .ضًاأیبسبب كبر حجم العائلة 
  

م رغ ،لشرب من میاه الشبكة العامةإلى ان أویلج العّینةفراد من أ% 68.5نستنتج من الجدول أن 
شراء  إلىن أومنھم یلج %9ووكبر حجم العائلة،  قتصادياالتلوثھا بسبب وضعھم  بإمكانیة معرفتھم

  لمخیم لعدم صالحیة المیاه للشرب،المیاه المعدنیة من مراكز خاصة بتعبئة المیاه المكررة في ا
  .اآلبار االرتوازیة إلىن أومنھم یلج% 22.5و

                                                
  .2009أجرت المقابلة صابرین األحمد في آذار . مقابلة مع األستاذ أبو أحمد فضل المسؤول السیاسي لحماس في منطقة صیدا 1
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  )7(الرقم الجدول 
  سب وسیلة التدفئةتوزیع المساكن ح

التكرار%النسبة 

وسیلة التدفئة

1%1.1معلوماتال
21%23.6كاز /غاز /مازوت

4%4.5حطب
54%60.7كھرباء

9%10.1تدفئةال
89%100.0المجموع

  
ن من المساك% 10.1مقابل  تدفئة، وسیلَةمن المساكن تعتمد على الكھرباء  %60.7ن أ إلىیشیر الجدول 

كوسیلة ) غاز، كاز،مازوت(من المساكن تعتمد على المحروقات % 23.6وسیلة تدفئة، كذلك  تجدال 
  .یعتمدون على الحطب % 4.5للتدفئة، و
  

% 23.6ھي الكھرباء بینما  العّینةكثر وسیلة للتدفئة معتمدة لدى افراد نستنتج من الجدول ان أ
نفسي، ه المحروقات تسبب لھم أمراض في الجھاز التیعتمدون على المحروقات رغم أنھم أفادوا بأن ھذ

  .ب بسبب غالء أسعار المحروقات منھم یعتمد على الحط% 4.5و 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



49

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السابع
  

  سرةالخصوبة وتنظیم األ
  

  الد وسبب اختیار العدد والعدد المثالي لأل بشأنتوزیع آراء النساء -
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  )8(الرقم ل الجدو
  الد والسبب في اختیار ھذا العددوالنساء حول العدد المثالي لأل من العّینةتوزیع آراء أفراد 

  
  والدسبب اختیار العدد المثالي لأل

والد المثاليعدد األ
المجموعفوقوما 1-34-67-1011
%%%%%

%60.70%34.80%25.80اعتبارات اقتصادیة
%36.00%2.20%15.70%14.60%3.40شخصیة اعتبارات

%3.40%1.10%1.10%1.10اعتبارات دینیة
%100.00%2.20%16.90%50.60%30.30المجموع

  
  

%  والدسبب اختیار العدد المثالي لأل
  %60.7اعتبارات اقتصادیة
  %36اعتبارات شخصیة

  %3.4اعتبارات دینیة
  %100المجموع

  
  

ح وارون أن العدد المثالي لألطفال یجب أن یتری العّینةمن أفراد % 50.6الجدول أن یظھر لنا 
   .أطفال )6-4(بین 

  :حسب السبب كاآلتي توزعت النسب وعن أسباب اإلنجاب
وا أن األطفال لھم أور ،إقتصادیةعتبارات ا إلىختیار ھذا العدد امنھم یعید السبب في % 60.7

فھم غیر  ،مثًال طفالأ 5 لىزاد العدد ع إذاو .علم وطبابة ومسكنحتیاجاتھم من مأكل وملبس وتا
 حیث ،ألسباب شخصیة منھم % 36ر عّب مافی .حتیاجات الضروریةھذه اال وفیرعلى ت ینقادر

بین  في األوالد وتفاخرًا على القضیة الفلسطینیة، أو حبًا أو حفاظًا الد ھم مصدر للرزق،ون األإ
 ن اإلسالم یحّثإتمون إلیھ، حیث الدین اإلسالمي الذي ین إلىلسبب ا ونیعید% 3.4و ...الجیران

  .ذلك وغیر ،والتربیة على اإلنجاب
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  الفصل الثامن

  الخصائص الصحیة

  

   .حسب سبب المرض ًاالذین یعانون مرض العّینةتوزیع أفراد .1

.ویةدحسب الجھة المعتمدة في شراء األ العّینةفراد توزیع أ.2

 .حسب الجھة المعتمدة في العالج العّینةفراد أتوزیع .3

 .ونروااألحسب الكفاءة في تلقي العالج من  العّینةتوزیع آراء أفراد .4

  .عاقةالمصابین بإعاقة حسب سبب اإل العّینةتوزیع أفراد .5
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  )9(الرقم الجدول 
  حسب سبب المرض ًاالذین یعانون مرض العّینةتوزیع أفراد 

  
  
سبب

  المرض

المجموعالمرضنوع
الجھاز

الھضمي
مراضأ

العظام
مراضأ

العیون
مراضأ

جلدیة
غیر
ذلك

الجھاز
التنفسي

مسالك
بولیة

مراضأ
الضغط

مراضأ
السكري

الضغط
عصاباألالقلبوالسكري

% %%%%%%%%%%%%
%1.3%1.3معلوماتال

%29.9%3.9%2.6%1.3%2.6%1.3%14.3%1.3%1.3%1.3الوالدةمنذ
%1.3%1.3ذلكغیر
%2.6%1.3%1.3مزمنمرض

%3.9%1.3%1.3%1.3حادث
%31.2%2.6%1.3%20.8%1.3%3.9%1.3شیخوخة

غیرتغذیة
صحیة

2.6%1.3%1.3%1.3%6.5%

%1.3%1.3نفسيضغط
فراتوعدم

شروط
صحیة

1.3%13.0%14.3%

%7.8%1.3%2.6%3.9صحيھمالإ
%100.0%26%35.1%2.6%5.2%6.5المجموع

  
  .رام الخبیثة والغدةوأمراض العیون والجلد والدم واأل :اضاألمرغیر ذلك تتضمن 

  .لشمس والھواءالرطوبة وعدم دخول ا :الصحیةفر شروط  المنزل اعدم تو** 
  

  %  نوع المرض
  %35.1التنفسيالجھاز

  %26الضغطمراضأ
  %61.1  المجموع

  
طبیعیة بسبب الظروف السكنیة  یعانون أمراض الضغط، وھذه نتیجة العّینةمن أفراد % 26یظھر أن 

 ،یعانون األمراض التنفسیة العّینةفراد من أ% 35.1ن نسبة فإ ذلكك. جتماعیة واألمنیةقتصادیة واالواال
ؤدي الى تتفاع الرطوبة، وعدم دخول الھواء لجھة عدم دخول الشمس، وارن الظروف السكنیة إذ إ

واألسباب  ،والتنفس یعانون أمراض الضغط  العّینةمن أفراد % 61.1 ،بمعنى آخر. األمراض التنفسیة
  .في ذلك واضحة

  
 ،فر البیئة الصحیة المناسبة في المخیم ثانیًااعدم توإلى ، والوقائي أوًال لى ضعف العالجإواألسباب تعود 

ھذه . بدأ معھم مع بدایة الشیخوخة %31.2ن المرض بدأ مع مرحلة الطفولة، و إیقولون % 29.9ـف
وفق الشروط  ةفران الرعایة الصحیة لألطفال والشیوخ غیر متوإذ إ، النتائج لھا دالالت ھامة جدًا

  .المطلوبة
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  )10(الـالجدول 
  دویةحسب الجھة المعتمدة في شراء األ العّینةتوزیع افراد 

التكرار%الجھة المعتمدة في شراء األدویة
36%46.8األونرواصیدلیات

36%46.8الخاصحسابكعلى
3%3.9الفصائلمساعدة
1%1.3قارباألمساعدة

1%1.3ینطبقال
77%100.0المجموع

  
حیث  ،ء األدویةلشرا ونروااألیعتمدون على صیدلیات خارج  العّینةفراد أمن % 46.8ظھر الجدول أن ی

على حسابھم  ھائشرا إلىفیضطرون  ،ونروااألھا في عیادة إلی دویة التي یحتاجونجمیع األ فرال تتوا
ن تكون مفترض أمن ال ونروااألن عتبار أاب ،وھذه نسبة مرتفعة .ونروااألالخاص من صیدلیات خارج 

على صعید  ونروااألوھذا سببھ تقلیص خدمات   ،ة الالجئین من الناحیة الصحیةیاالجھة المعنیة برع
ون ما تك وغالبًا ،دویةاأل لحصول علىل ونروااألعیادة  إلىن أویلج العّینةمن افراد % 46.8و .الصحة
. نفلونزا والحرارةدویة ألمراض الضغط  واألھذه األ

  )11(لـاالجدول 
حسب الجھة المعتمدة للعالج العّینةتوزیع أفراد 

التكرارالنسبة
34%44.2ونروااألعیادات  العالجمكان/العالجفياالعتماد

26%33.8خاصةعیادات
14%18.2مستشفیاتعیادات

3%3.9مستوصفات
77%100.0المجموع

  
بینما یلجأ  ،للعالج ونروااألیعتمدون على عیادات  نةالعّیفراد من أ% 44.2الجدول أن نسبة  یظھر
  ةالمستوصفات مباشر إلى أوعیادات خاصة عبر تحویالت یطلبونھا من المستوصفات  إلى% 33.8

  .لى المستوصفاتإ% 3.9یلجأ  مافی .عیادات المستشفیات إلىتلجأ  العّینةسر أمن % 18.2و
  

بسبب % 33.8 إلىات والعیادات الخاصة مرتفعة تصل المستوصف إلىنستنتج أن نسبة الذین یترددون 
اض التي األمركذلك ھناك بعض  .كاٍف على نحو فر الخدمات الصحیةاوعدم تو ونروااألتراجع خدمات 

فیرون أن  ،%44.2ونسبتھم  ،ونروااأل إلىن أوأما الذین یلج .ونروااألتالقي صعوبة االستشفاء في 
ن فإ ذلكك ،ضاع الالجئین من الناحیة الطبیةأووالمسؤولة عن  كبرھي الداعم الطبي األ ونروااأل

  .العیادات الخاصة أوالمستوصفات  إلىالمتردي ال یسمح لھم باللجوء  قتصادياالوضعھم 
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  )12( الـالجدول 
  ونروااألكفاءة تلقي العالج في  في العّینةتوزیع آراء أفراد 

العالج  سرھل تتلقى اُأل
المجموعالسبب؟فماكال،االجابةكانتاذا  ا؟الصحي الكامل من األونرو

 ال
معلومات

عدم
فراتو
دویةاأل

الالزمة

ضغط
فيكبیر

عیادة
األونروا

عدم
كفاءة
الطبیب
المعالج

تغطیةعدم
الفحوصلك

الطبیة

جمیع
سباباأل

ینطبقالذلكغیرالمذكورة

%النسبة 
النسبة 

%
النسبة 

%
النسبة 

%
النسبة 

%النسبة %
النسبة 

%
النسبة 

%
النسبة 

%
%16.9%14.3%2.6نعم
%83.1%3.9%58.4%5.2%5.2%6.5%3.9كال

%100.0%5.2%3.9%2.6المجموع

  
سر من األ% 83.1بینما  ،ونروااألسر تتلقى عالجھا الصحي الكامل من من األ% 16.9ن یظھرالجدول أ

  :زعت النسب بحسب السبب كاآلتيوتو .ونروااألمن  ال تتلقى عالجھا الصحي كامًال
  

 ،الفحوص الطبیة لكل األونروا عدم تغطیةأوعدم كفاءة الطبیب المعالج  إلىالسبب  ونمنھم یعید% 5.2
عدد ن عدد االطباء ال یتناسب مع إحیث  ،ونروااألضغط كبیر في عیادة  إلىالسبب  ونیعید% 6.5و

السبب  ونمنھم یعید% 58.4و ،دویة الالزمةفر األاتو معد إلىبب الس ونمنھم یعید% 3.9 المرضى، و
  .سباب المذكورة سابقًاجمیع األ إلى

  
  )13(الـالجدول 

  عاقة المصابین بإعاقة حسب سبب اإل العّینةتوزیع أفراد 
المجموععاقةباإلصابةاإلسبب  

ینطبقالعدم التلقیحالوالدةمنذ
%التكرار %التكرار%التكرار%ارالتكرعاقةاإلنوع

%77.9%77.9عضویةعاقةإ
%11.1%11.1بصریةعاقةإ
%11.1%11.1سمعیةعاقةإ

%11.1%11.1عقليمرض
%22.2%22.2عاقاتاإلمتعدد
%7786.5%7786.5ینطبقال

%89100.0%7786.5%11.1%1112.4المجموع
  

من  %37.5ن إة، حیث عاقیعانون إ العّینةمن أفراد  ًافرد  89من أصل  ًافرد 12وجود  إلىیشیر الجدول 
  .عاقة سمعیةمنھم یعانون إ%  25و   ،ة عضویةعاقإ أو ًاعقلی ًاعاقة یعانون مرضالمصابین بإ

  
وھذا یظھر لنا  ،%100سباب تتعلق بالوالدة بنسبة أ إلىعاقة تعود إلن جمیع حاالت اومن المالحظ أ

  .فترة الحمل أثناءتدني المستوى الصحي للنساء 
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  الفصل التاسع

  خصائص الھجرة والنزوح

  

  .وسبب النزوح العّینةتوزیع وجود النزوح عند أفراد .1

.ھمیلإماھیة المخیم بالنسبة  في العّینةتوزیع آراء أفراد .2

.لیھالمھاجر إا انالمھاجرین حسب البلد العّینةفراد توزیع أ.3

.المھاجرین حسب سبب الھجرة العّینةفراد توزیع أ.4

.المھاجرین حسب نوع العمل في بلد الھجرة العّینةفراد توزیع أ.5

.الھجرةتفضیل الھجرة خارج لبنان والسبب في  في العّینةتوزیع آراء أفراد .6
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  )14(الـالجدول 
  النزوح وسبب العّینةتوزیع وجود النزوح عند أفراد 

  
المجموعسبب النزوح

ال ینطبقالصراع الداخلي في المخیمالعملال معلومات
نزحت من ھل سبق أن 

% % % % % ؟المخیم
%1.10%1.10ال معلومات

%14.60%12.40%1.10%1.10نعم
%84.30%70.80%13.50كال

%100.00%12.40%1.10%15.70المجموع
  

بسبب  تنزح امنھ% 12.4قد نزحت من المخیم،  المستطلعة سرمن األ% 14.6یظھر الجدول أن 
ت ویبدو أن الذین لم ینزحوا من المخیم بلغ .وأخرى ینةالذي یتكرر بین ف ،في المخیمالصراع الداخلي 

 فعلیًا ي نزوحًان النزوح المؤقت ال یعنأسباب اقتصادیة، ألإلى  سبب عدم النزوحویعود %. 84.3نسبتھم 
  .ومعروف وفق دراسات سابقة أن المخیم أصبح بیئة طاردة. ، أو شبھ دائمودائمًا

  )15(الـالجدول 
  ھمیلإماھیة المخیم بالنسبة  في العّینةتوزیع آراء أفراد 

%النسبة المخیم؟لكیعنيماذا
%32.6  جتماعيوالتوتر وعدم الشعور باألمان اال القلق

%26.9  نتماء لفلسطینالمخیم ھویة وا
%28.1مجرد لجوء ومحطة للجوء آخر

%9.0آخروطنوطن نھائي 
3.4  ال معلومات
%100.0المجموع

  
مان بسبب م القلق والتوتر وعدم الشعور باألیعني لھم المخی العّینةفراد أمن % 32.6یظھر الجدول أن 

قتصادي وشبھ ضغط االوالات الداخلیة بسبب الصراعو ،على المخیم ة التي تسیطراألمنیالتوترات 
الوطن  إلىن المخیم بمثابة ھویة وانتماء أیرون ف ،منھم% 26.9أما  .الحصار المفروض على المخیم

حیث  ،ل المخیم صورة أخرى من الوطن فلسطینمّث ،لھذا السبب .وضمان لحق العودة صلي فلسطیناأل
العادات  إلىوامتثلت العائالت  .علیھ في فلسطینتوزعت القرى والبلدات على الشكل نفسھ الذي كانت 

  .التي حملوھا معھم من فلسطین ھانفس والتقالید
  

ن المخیم مجرد لجوء من الكیان الصھیوني الغاصب الذي احتل أرضھم عام أ ونمنھم یر% 28كذلك 
نحن الیوم (في مقابلة معھم  األھالير بعض وحسب ما عّب .رة كلبنانواالبلدان المج إلىوشردھم  1948

   ).ن سنصبحأیعلم أاهللا  ولكن غدًا ،ھنا
  

 ى الكلمة، القرى والبلدات والمدن، بكل معنن المخیم ھو وطن آخرأ ىرت ،%9بلغت  ،ونسبة قلیلة منھم
عن التشاؤم من المفاوضات السیاسیة التي جعلت من ملف العودة  ن ھذا تعبیرًااربما ك .والعادات والتقالید

عن عدم تفاؤل من إمكانیة  أن یكون تعبیرًا كذلك یمكنو، 1990ش منذ مدرید عام ناَقُی لم نھائیًا ملفًا
  .عودة، أو تحسین الظروف اإلنسانیةال
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  )16(الـجدول ال
  ؟ھل یوجد أحد من أفراد أسرتك خارج لبنان

%النسبة التكرار
%2629.2نعملبنان؟خارجسرةاألمنأفرادیوجدھل

%6370.8كال
%89100.0مجموعال

  
أو لتحصیل شھادة  للعمل في الخلیج إماوقارب خارج لبنان، إما في الھجرة لدیھم أ% 29.2یبدو أن نسبة 

ما  من التقاریر التي تؤكد أن عدد الفلسطینیین في لبنان ال یساوي فعلیًا ًاالنسبة تدعم كثیر هوھذ .جامعیة
حو ننجد أن عدد الفلسطینیین ھو  ،ستفدنا من النتیجة أعالهوإذا ما ا. ألف نسمة 430وھو  ،ونرواتعلنھ األ

  .ألف نسمة 300
  

  )17(الـالجدول 
  لیھإر المھاجرین حسب البلد المھاَج العّینةفراد أتوزیع 

%النسبة التكرار
%1453.8عربيبلدلیھإالمھاجرالبلداسم

%13.8میركيأبلد
%830.8وروبيأبلد
%27.7فریقيأبلد
%13.8آسیويبلد

%26100.0المجموع
  
  

ثم  ،%53.8فإن الدول العربیة احتلت نسبة  ،كما یبدو من الجدول أعاله ،ر إلیھابلدان المھاَجلا إلى بالنسبة
وتوزعت النسبة الباقیة على دول أمیركا وأفریقیا وآسیا غیر الدول  .%30.8تلتھا الدول األوروبیة بنسبة 

فھي  ،أما الدول العربیة .لفلسطینیینا إلى تزال الدول األوروبیة تحتل مرتبة ھامة، بالنسبةوال . العربیة
  . سوق للعمل واإلقامة المؤقتة، كما ھو الحال في دول الخلیج على وجھ الخصوص
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  )18(الـالجدول 
  المھاجرین حسب سبب الھجرة العّینةفراد أتوزیع 

%النسبة التكرار
%1869.2لالعمالھجرةسبب

%726.9الزواج
%13.8سرةاألأفرادبأحدااللتحاق

%26100.0المجموع
  

 ّنبأمنھم % 69.2 للھجرة، حیث أفاد إماوینیین لمغادرة لبنان، إما للعمل یظھر من الجدول دوافع الفلسط
ویبدو أن %. 30.7 سرة ھيلتحاق بأحد أفراد األكانت نسبة الزواج أو اال ماسبب الھجرة ھو العمل، فی

أم للعمل كما ھو الحال  ،المستطلعین یخلطون في بعض األحیان بین أسباب الھجرة، ھل ھي للھجرة فعلیًا
  ؟مع المھاجرین إلى أوروبا

  )19(الـالجدول 
  حسب نوع المھنة في بلد الھجرة العّینةتوزیع آراء أفراد 

%بة النسالتكرارالھجرةبلدفيالعملنوع/یعملكانذاإ
%311.5حدادمیكانیكي،دھان،نجار،)یدویةحرف(

%27.7حرةعمالأ
%13.8تشطیبات /بناءعامل

%311.5والتوزیعوالتسویقالمحاسبةوظائف
%13.8نقلیات

%13.8میكانیك شبكات، تصاالت،ا/ھندسة
%1142.3شيءال

%13.8البترول
%311.5مطعم

%261100.0  المجموع
  

ي مھنة بلغت أة، لكن نسبة الذین ال یعملون في یبدو من الجدول أن المھاجرین یعملون في مھن مختلف
وھي نسبة مرتفعة یبدو أن أفرادھا یعتمدون على مساعدات تقدمھا الدول لھم، وھي على  ،42.3%

توزعت المھن  مافی، %3.8فتبلغ نسبتھم  ،أما الذین یعملون في أعمال الھندسة .األرجح دول أوروبیة
  %. 53.6على باقي المھاجرین بنسبة ...) الحرف الیدویة، أعمال البناء، أعمال إداریة(المختلفة 

  
  )20(الـالجدول 

  الرغبة في الھجرة
%تكرار

إلى ھل تتمنى الھجرة 
خارج لبنان؟

58.43%52نعم
  40.45%36ال

1.12%1ال معلومات
89100%

  
                                                

1 !•!! ! !!¾! !! !Œ!! !!! ! ! !Œ!ž ! œ!!Ÿ!œ!!Œ0.03!!!!! !ƒ!!œ!! ! Œ!! ƒ! !!!! !!!!
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  )21(الجدول 
  الھجرة خارج لبنان والسبب في اختیار الھجرة في العّینةتوزیع آراء أفراد 

  
  الھجرةتفضیلسبب

المجموعلبنان؟خارجإلى الھجرةتتمنىھل
نعممعلوماتیوجدال

%التكرار %التكرار%التكرار
%23.8%11.9%11.9معلوماتال

%2038.5%2038.5الدخليوترّداالقتصادیةوضاعاأل
%815.4%815.4المعیشةغالء
%35.8%35.8العملفرصتضییق

%713.5%713.5نسانیةواإلالمدنیةالحقوقغیاب
%1121.2%1121.2والسیاسيمنياألالوضع
%11.9%11.9العالج-الصحيالوضع

%52100.0%5198.1%11.9المجموع
  

  ضل الھجرةلماذا یف
  %  الھجرةتفضیلسبب

  %75.1ألسباب اقتصادیة واجتماعیة
  %21.2توتر الوضع األمني

  %3.8ال معلومات
  %100المجموع

  
  

مجتمع  إلى وھي نسبة مقلقة بالنسبة ،خارج لبنان إلىتتمنى الھجرة  العّینةسر أمن % 58.43 یبدو أن
% 75.1 أما .الوضع األمني المتقلب إلى ،خارج لبنان إلى ا أسباب الھجرةومنھم عز% 21.2و .الالجئین

ألسباب % 38.5. (ماعیةجتاقتصادیة واألسباب  خارج المخیم إلى یرجعون الرغبة في الھجرةفمنھم 
بسبب غیاب الحقوق اإلنسانیة للفلسطینیین % 13.5بسبب غالء المعیشة، % 15.4 جتماعیة،ااقتصادیة و
إن  ،وفي الحقیقة. )بسبب تضییق فرص العمل% 5.8یة الصحیة، بسبب غیاب الرعا% 1.9في لبنان، 

  .وھي كافیة لكي تجعل من مخیم عین الحلوة بیئة طاردة ،ظروف مخیم عین الحلوة بالغة السوء
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  الفصل العاشر
الخصائص التعلیمیة

  
   .حسب متابعة الدراسة والنوع العّینةتوزیع أفراد .1

.لدراسة حسب نوع المدرسة ومكانھاالذین یتابعون ا ّینةالعفراد أتوزیع .2

.سرةوى التعلیمي لكل فرد من أفراد األحسب المست العّینةتوزیع أفراد .3

الذین ال یتابعون الدراسة حسب سبب التوقف عن  العّینةتوزیع أفراد .4

  .الدراسة
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  )22(الـالجدول 
  لنوعحسب متابعة الدراسة وا العّینةتوزیع أفراد 

المجموع؟الدراسةیتابعھل
كالنعم

%النسبة التكرار %النسبة التكرار%النسبة التكرار
%4247.2%3842.7%44.5ذكرالنوع

%4752.8%4146.1%66.7أنثى
%89100.0%7988.8%1011.2المجموع

  
  

.  من اإلناث% 6.7و ذكور% 4.5اسة،  منھم یتابعون الدر العّینةمن أفراد %  11.2یظھر الجدول أن 
لیس ھناك فرق كبیر   .إناث %46.1ذكورو% 42.7منھم  ،ال یتابعون الدراسة% 88.2 في المقابل فإن

یكون لكل فرد أسبابھ الخاصة، لكن في  قدبین الجنسین لجھة متابعة التحصیل العلمي أو التوقف عنھ، و
  .التعلیمیة في الوسط الفلسطینيالعموم ھناك تراجع واضح في المستویات 

  
  

  )23(الـالجدول 
   ساسي والثانوي حسب نوع المدرسة ومكانھاالذین یتابعون مرحلة التعلیم األ العّینةفراد أتوزیع 

المرحلة التي یتابعھا /إذا نعم

 للذین یتابعون المرحلة االبتدائیة والمتوسطة/ نوع المدرسة

المجموعال ینطبقج المخیمأونروا خارأونروا داخل المخیم

 % % %%
%1.10%1.10متوسط

%2.20%2.20مھني بعد المتوسط
%1.10%1.10ثانوي

%3.40%1.10%2.20مھني بعد الثانوي
%3.40%3.40جامعي

%88.80%88.80ال ینطبق
%100.00%88.80%2.20%9.00المجموع

  
  

مدارس  إلىن أویلج لجأوا أو یتابعون الدراسة تابعوا أو الذین العّینةمن أفراد  %11ول أن الجد یظھر
وتتوزع ھذه النسبة  ،ھمئھي الجھة المسؤولة الوحیدة عن تعلیم أبنا ونروااألن ویبرون أ ،ونرواتابعة لأل

الذي یشیر  ألمرا ،منھم خارج المخیم% 2.2و  ،منھم داخل المخیم% 9 إلىد المدرسة وجحسب مكان و
عن قلقھم من  األھالير وقد عّب .الموجودة خارج المخیم ونروااألفي مدارس  كبرد النسبة األوجو إلى

ومن المالحظ أن ھؤالء  .ھم في مدارس خارج المخیمءالذي جعلھم یضعون أبنا ،األمنيوضع المخیم 
 العّینةحیث جمیع طالب  ،متوسطة فقطبتدائیة والسة خارج المخیم ھم في المرحلة االالذین یتابعون الدرا

والموجودة داخل  ،ونروافي المرحلة الثانویة یتابعون الدراسة في المدرسة الثانویة الوحیدة التابعة لأل
  .على دفع أقساط للمدارس الثانویة الخاصة خارج المخیم تھمدرق أعربوا عن عدم وقد ،المخیم

تركزت  .%0.4وقد بلغت نسبتھم  ،دراستھم في مدارس خاصةیتابعون  العّینةكذلك نسبة قلیلة من أفراد 
كثر من تكثیف للجھد أ إلىة تحتاج ینھا مرحلة تأسیسأ األھالي أىبتدائیة التي رالنسبة في المرحلة االھذه 

  .ونروااألفي مدارس  ھوأسالیب ضعف طرق  التعلیم إلىحیث أشار ھؤالء  ،ونروااألالجھد الذي تقوم بھ 
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تراجع المستوى المعیشي لألھالي الذي كان یسمح لھم بدفع أقساط المدارس  إلىالنسبة  ھذهكذلك تشیر 
  .وال سیما داخل المخیم ،ونروااألفي مدارس  مھئتسجیل أبنا إلى مما اضطرھ  ،الخاصة

ختیار نوع المدرسة ومكانھا اب ھالي لم تسمح لھملأل قتصادیةاالن الظروف إما یحملنا على القول وھذا 
  . ھمؤیتمنون أن یتعلم فیھا أبنا التي

  
  )24(الـالجدول 

  سرةوى التعلیمي لكل فرد من أفراد األحسب المست العّینةتوزیع أفراد 
  %المستوى التعلیمي

%6.7أمي 
  %60.6متوسط –ابتدائي 

  %4.5ملّم
  %13.5ثانوي
  %3.4جامعي

  
ث تركزت فقط حی ،%6.7تمع المدروس قد بلغت في المج العّینةمیة ألفراد أن نسبة األ إلىیشیر الجدول 

   .على الزوج أو الزوجة
  

  .  ، حیث تركزت فقط على الزوج أو الزوجةون بالقراءة والكتابةیلّم العّینةفراد من أ% 4.5
  

  .، وھي نسبة منخفضة بطبیعة الحالمرحلة الجامعیةقد أنھوا ال العّینةفراد أمن  3.4%
  

حیث بلغت نسبة  ،بتدائي والمتوسطفي المستوى التعلیمي اال العّینةد افرمن أ كبروتتركز النسبة األ
  %. 60.6تویین ھذین المس
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  )25(الـالجدول 
  1سرةوى التعلیمي لكل فرد من أفراد األحسب المست العّینةتوزیع أفراد 

  المستوى العلمي المحصل  
  

  المجموع

  
  

العالقة 
بالمسؤول 

عن 
  االسرة

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  ملّم  ميأ  
ما دون 
  التعلیم

ال 
  ینطبق

  زوج
7  
2.2%  

4  
1.2%  

37  
11.4%  

32  
9.9%  

2  
0.6%  

2  
0.6%  

_  _  
84  
25.9%  

  زوجة
10  
3.1%  

1  
0.3%  

23  
7.1%  

48  
14.8%  

2  
0.6%  

1  
0.3%  

_  _  
85  
26.2%  

  ابن
2  
0.6%  

_  
34  
10.5%  

19  
5.9%  

2  
0.6%  

2  
0.6%  

20  
6.2%  

3  
0.9%  

82  
25.3%  

  ابنة
1  
0.3%  

1  
0.3%  

30  
9.3%  

18  
5.6%  

2  
0.6%  

_  
13  

4%  
6  
1.9%  

71  
21.9%  

  _  _  حماة
1  
0.3%  

_  _  _  _  _  
1  
0.3%  

  _  _  ختأ
1  
0.3%  

_  _  _  _  _  
1  
0.3%  

  المجموع
20  
6.2%  

6  
1.9%  

126  
38.9%  

117  
36.1%  

8  
2.5%  

5  
1.5%  

33  
10.2%  

9  
2.8%  

324  
100%  

  
، وھي تقترب %6.2قد بلغت غویر أبو شوشة  من حّي  العّینةیشیر الجدول إلى أن نسبة األمیة ألفراد 

وتوزعت ھذه النسبة % 6.7والتي بلغت  ة،من النسبة التي حصلنا علیھا من باقي األحیاء مجتمع كثیرًا
  :تيعلى أفراد األسرة على النحو اآلتنازلیًا 

بناء منھم من األ% 0.3ر، ومنھم من األبناء الذكو% 0.6و ،من األزواج% 2.2و ،من الزوجات% 3.1
  .اإلناث
من  5.9من األزواج و% 9.9منھم من الزوجات و % 14.8 ،منھم مستواھم المحصل متوسط% 36.1

  .بناء اإلناثمنھم من األ% 5.6ور واألبناء الذك
ونفس النسبة منھم من  ،منھم من األزواج% 0.6 ،قد أنھوا المرحلة الثانویة العّینةمن أفراد %  2.5و

  .واألبناء اإلناث األبناء الذكور ،الزوجات
   .قد أنھوا المرحلة الجامعیة العّینةفراد أمن % 1.5

وقد بلغ عددھم من  ،%10.2) 3-0(أي لیسوا في سن التعلیم  ،وبلغت نسبة الذین ھم ما دون التعلیم
  .إناث% 4منھم ذكور و % 6.2 ًا،فرد 33 العّینةمجموع 

وقد تركزت ھذه النسبة بشكل  ،%6.2قد بلغت  في مجتمع الدراسة  نستنتج من الجدول أن نسبة األمیة
  .لدى األزواج والزوجات تقریبًا متساٍو

حیث بلغت نسبة  ،بتدائي والمتوسطفي المستوى التعلیمي اال العّینةوتتركز النسبة األكبر من أفراد 
لغت باألھل  ممن األبناء أ واسواء أكان العّینةكذلك نسبة قلیلة من أفراد  ،%75ھذین المستویین 

  .أنھوا المرحلة الثانویة%  2.5
                                                

غرافیة، فقد اعتمدت وبسبب الكثافة السكانیة في مخیم عین الحلوة، وبسبب تشابھ األحیاء النسبي لجھة الخصائص الدیم  1

!  .حي غویر أبو شوشة، لمعرفة ھذه الخصائصالدراسة على  ! Š!!! ! !! !! !! !! !!!œ!Ÿ!93!!! ! !! !!Ÿ! !!! ! !372!! !œ!!!!

!! !ƒ!!!!¿!!Ÿ25!!Ÿ!!! ! !! !! !!! ! ! !!!!! !! !! ! !! !! !!! ! !!! !!! !! !!! !! !!!ž! Ÿ! !! !!! !! !!! !!!! !! ! !! !!!!! ! Ÿ!!! ! !!!

! !!! !!! ! !!! ! !!¿!Ÿ! ! ! !! !!! !!! ! ! !! ! !!! ! !!! !!¿!Ÿ! ! ! !! !! !! !! ! !! ! ! !!!! !!! !! !! ! !! ! !! !! !! !!!!!!!! !!!! ! !œ! ! !!! !!! !!!

! ! ! ! !!!¿!Ÿ!!!! ž!!!! ! !! !!! !! ! ! !!! !!!!! !ƒ!!!ž! Ÿ! !!!!! ! ! !! ! ! ! !! !!!! !! ! !! ! ! ! !!!! !! !!!!Š!!!! !! !!!! !!!! œ!!

¿! !Š!!!!!! !! ž!! ! Š!  
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وھي نسبة قلیلة جدًا إذا اعتبرنا أن المجتمع  ،أنھوا المرحلة الجامعیة% 1.5أفراد فقط ونسبتھم  5و
  .لسطیني یتمیز بمستوى تعلیمي عاٍلالف

 داخل ھذه العّینةت نسبة أفراد قّل ،انتقلنا إلى مستوى تعلیمي أعلىكذلك نالحظ من الجدول أنھ كلما 
بینما بلغت نسبة الذین وصلوا  ،%38.9بتدائیة لغت نسبة الذین أنھوا المرحلة االحیث ب ،المستویات

  %.1.5إلى المستوى الجامعي 
  

  )26(الـالجدول  
  راسة حسب سبب التوقف عن الدراسة الذین ال یتابعون الد العّینةتوزیع أفراد 

محصلالالعلميالمستوى /كالاذاالدراسةعنالتوقفسبب

المجموعینطبقالجامعيثانويمتوسطابتدائيملّماميمعلوماتال

%%%%%%%%%
%12.4%3.4%4.5%2.2%1.1%1.1معلوماتال

%15.7%1.1%7.9%6.7الدراسيالتأخر
%15.7%4.5%4.5%2.2%4.5ھلاألمتابعةعدم
%2.2%1.1%1.1الجدیدةالمناھجصعوبة

%19.1%3.4%3.4%9.0%2.2%1.1قتصادياال وضعال
%19.1%3.4%9.0%4.5%1.1%1.1العملتفضیل

%15.7%10.1%1.1%4.5ینطبقال
%100.0%10.1%3.4%13.5%40.4%20.1%4.5%1.1المجموع

  
لعدم % 4.5: إلىوتوزعت ھذه النسبة حسب السبب  ،أمیون العّینةمن أفراد % 6.7أن  إلىیشیر الجدول 

لى سوق إلى تفضیل الدخول إ% 1.1قتصادي البالغ السوء، وبسبب الوضع اال% 1.1متابعة األھل لھم، و
یتركون المدارس بسبب % 2.2قتصادي السیئ، أي أن مع الوضع اال وھذه تتالقى فعلیًا .العمل مبكرًا

یرجعون أسباب % 67حو نأي % 6.7من أصل % 4.5ة األعلى بید أن النسب .الظروف اإلقتصادیة
  .األمیة إلى األھل

  
 ومًامعفي لبنان ل لالجئین الفلسطینیین دورھا في تحدید المستوى العلمي المحّص ؤديتعوامل  عدة

عن متابعة الدراسة  قد توقفوا العّینةفراد من أ كبرن النسبة األإحیث ، وصًاصخوفي مجتمع الدراسة 
 .ل في مھن عدیدةفق الذي سببھ قانون العمل اللبناني الذي یحرم الالجئ الفلسطیني العمیاب األبسبب غ

طفال بأن لیس األ العّینةمن أفراد % 33.9أفاد " ،وفي دراسة سابقة لمؤسسة شاھد لحقوق اإلنسان
احل من متابعة دراستھم حتى المر ھمجاد وظیفة تتناسب مع تخصصھم في حال تمكنیإلدیھم أمل ب

ضاع عمل الالجئین الفلسطینیین في لبنان أون واقع مالناتج  حباطوھذه النسبة مترتبة عن اإل ،ئیةالنھا
  .1"لة العدید من المھنواالتي تحرمھم مز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 2008المؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان شاھد، األطفال الفلسطینیون في لبنان واقع مریر ومستقبل مجھول، دراسة میدانیة، آب  1

  . 28ص 
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  الفصل الحادي عشر

  قتصادیةاالالخصائص 

  

   .ةاألعمار وتوزیعات القوى البشریالذكور حسب فئات  العّینةتوزیع أفراد .1

   .عمار وتوزیعات القوى البشریةاألناث حسب فئات اإل العّینةتوزیع أفراد .2

.حسب نوع المھنة ومكان العمل العّینةتوزیع أفراد .3

 .دیمومة العملوحسب نوع المھنة  العّینةتوزیع أفراد .4

 .لحاقھم بسوق العمل مبكرًاإ أوبناء متابعة تعلیم األ بشأن العّینةفراد توزیع آراء أ.5

 .ھا المخیمإلی المشروعات التي یحتاج بشأن العّینةزیع آراء أفراد تو.6
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  )27(الـالجدول 

   عمار وتوزیعات القوى البشریةناث حسب فئات األاإل العّینةتوزیع أفراد 
  )النساءعمالة (

  
  %  التكرارالعمر

%24.30سنة 28أقل من 

%510.60سنة 38 -  29من 

%24.30سنة 48 -  39من 

%24.30سنة 58 -  49ن م

%1123.40المجموع

  
  

% 23.4ونسبتھم  ن،إلعالة أسرھ نیعمل 47من أصل  أسرة أنثى ةرب 11خالل الجدول أن  یبدو من
والفئة  ،%10.6بنسبة  38-29والفئة  ،%4.3بنسبة  سنة 28أقل من : ویتوزعن على الفئات العمریة

، ولم یسجل البحث أي نساء عامالت ما بعد سن %4.3بنسبة ) 58-49(ة والفئ ،%4.3نسبة )  48- 39(
ني محافظ، لكن یبدو أن الظروف في مجتمع فلسطی ھي نسبة مرتفعة جدًا% 23.4إن نسبة  .سنة 58ـ ال

نساء  ادفع نرواواأل خصوصًاو ،فر مساعدات كافیة من الجھات المانحةاقتصادیة الصعبة، وعدم تواال
   .المخیم للعمل

  
  
  
  

  )27(الـالجدول 
  عمار وتوزیعات القوى البشریةالذكور حسب فئات األ العّینةتوزیع أفراد 

  )عمالة الذكور(
%النسبة التكرارالعمر

%49.5سنة28منأقل

29من - %511.9سنة38

39من - %1740.5سنة48

49من - %716.7سنة58

%12.4فوقوما 59

3481.00%

  
  .%81وبلغت نسبتھم  ھ،ھأسر ونعیلُی 42أصل ، من رًاورب أسرة ذك 34یظھر الجدول أن 
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  )28(الـالجدول 
  العاملین  حسب نوع المھنة ومكان العمل العّینةتوزیع أفراد 

  

نوع العمل

مكان العمل

المجموعھوخارج خل المخیمداخارج المخیمداخل المخیممعلومات ال

%التكرار%%%%

%4550.60%2.20%48.30معلومات ال

%2224.70%11.20%9.00%4.50كينجار، میكانی بناء، حداد، دھان،

%11.10%1.10عمال اإلدراة والمحاسبةأ

%11.10%1.10تمریض، طب

%33.40%3.40مدرس

%22.20%2.20مقاوالت

%11.10%1.10تاجر

%33.40%3.40سائق

%55.60%1.10%4.50صاحب محل

%11.10%1.10فنون تجمیلیة

%11.10%1.10عمال الصیانةأ

%11.10%1.10باحث اجتماعي

%33.40%2.20%1.10ال ینطبق

%89100.00%17.90%19.10%14.60%48.30المجموع

  
  

  .لحام كھرباء ،ان موبیلیانجار، دّھ ،حداد :حرف یدویة تشمل* 
  ).تكییف وتبرید( دوات الكھربائیةلكترونیات والكھرباء واألصیانة اإل :الصیانة تشمل** 

   .عامل الصرف الصحي ،دھان المنازل ،عامل البناء ،البالط :مھن البناء تشمل*** 
  .دارة مؤسسة صحیةإ ،األعمالدارة إ ،المحاسبة :شملداریة والمكتبیة تالوظائف اإل**** 

  . اقالحّل ،اللحام ،الفران :مھن حرة یعمل لحسابھ تشمل***** 
  

 .یعملون خارج المخیم% 19.1 ونسبة یعملون داخل المخیم، العّینةمن أفراد  %13.5یوضح الجدول أن 
بلغت  ،فر لدیھم معلوماتالذین لم تتواو ،%17.9 تھمفقد بلغت نسب ،أما من یعملون داخل المخیم وخارجھ

الذین ال ن ارتفاع نسبة فإ ذلكك. یعملون داخل المخیم وخارجھ وتكاد تقترب نسبة الذین. %48.3 تھمنسب
قد یكون ذلك مرده إلى أنھم ینتمون الى فصائل فلسطینیة، أو نساء یعملن توجد بخصوصھم معلومات، 

  .على الخصوصیة عملھن، حفاظًا عامالت في المنازل، وال یردن التصریح عن
  
مخیم عین الحلوة، فقد مارسھا العاملون الفلسطینیون في وأعمال الحرف الیدویة من أكثر األعمال التي ی  

  .الحدادة والنجارة والدھان وسواھا :، وتشمل أعمال المھن الحرة%24.7بلغت النسبة 
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  )29(الـالجدول 
  دیمومة العملوة حسب نوع المھن العّینةتوزیع أفراد 

العملنوع
العملدیمومة

المجموعیوميموسميمتقطعدائممعلوماتال
%%%%%%

%50.6%2.2%48.3معلوماتال
%24.7%5.6%9.0%1.1%9.0كيمیكانینجار، حداد،بناء، دھان،
%1.1%1.1والمحاسبةاإلدراةعمالأ

%1.1%1.1طبتمریض،
%3.4%3.4درسم

%2.2%1.1%1.1مقاوالت
%1.1%1.1تاجر
%3.4%3.4سائق
%5.6%5.6محلصاحب

%1.1%1.1تجمیلیةفنون
%1.1%1.1الصیانةعمالأ

%1.1%1.1اجتماعيباحث
%3.4%2.2%1.1ینطبقال

%100.0%7.8%11.2%2.2%30.20%48.3المجموع
  

من % 9حیث بلغت النسبة  ،لعاملین الفلسطینیین ھي الحرف الیدویةا إلى أكثر األعمال دیمومة بالنسبة
وأعمال . .)..سمانة، أدوات مطبخیة(ھا العاملون في محال تجاریة داخل المخیم ، ثم تال%51.7 أصل

 تعتمدووالطلب والعرض،  طقستعتمد على أحوال ال ،بآخر الحرف الیدویة موسمیة ومتقطعة بشكل أو
مة بالمعني الحقیقي، ولكنھا وجد أعمال دائتالتالي ال وب. على الظروف األمنیة لمخیم العین الحلوة كذلك
.ةنسبی

  
  )30(الـالجدول 

  مواصلة تعلیم األوالد أو إلحاقھم بسوق العمل مبكرًا بشأن العّینةتوزیع آراء أفراد 
%التكرار

العملبسوقلحاقھمإأموالداأللیمتعمواصلةتفضلھل
؟مبكرًا

%22.2معلوماتال
%8595.5والداألتعلیم

العملبسوقلحاقھمإ
مبكرًا

22.2%

%89100.0المجموع
  

یرید  مافی. من الذین جرى معھم استطالع  الرأي تعلیم أوالدھم ومتابعة المشوار العلمي% 95.5یفضل 
 إلى خیارھم بالنسبة عن% 2.2ولم توجد معلومات عند . بسوق العمل مبكرًا منھم إلحاق أوالدھم% 2.2

  .أوالدھم
قتصادیة والمعیشیة والقانونیة تحول فالظروف اال. رغبة األھل والواقع بین ًاكبیر ًالكن یبدو أن ھناك فارق
  .دون تحقیق ھذه الرغبة
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  )31(الـالجدول 

  التي یحتاجھا المخیمالمشروعات  بشأن العّینةتوزیع آراء أفراد 
  النسبةالتكرارالمخیمیحتاجھاالتيالمشروعات

%6471.9  مشاریع البنى التحتیة
%1314.6ستقرارتوفیر األمن واال

%1213.5مشروعات أخرى
%89100المجموع

  
روعات البنى التحتیة حتاجھا المخیم ھي مشھم المشروعات التي یأن أ العّینةمن أفراد % 71.9 ىیر

، سواء لجھة المسكن الصالح للسكن، أو الطرق أو توسیع مساحة المخیم، أو إیجاد مراكز صحیة للمخیم
فقد  ،ستقرار في المخیمأما توفیر األمن واال. ھموآمال وتعلیمیة قادرة على تحقیق تطلعات سكان المخیم

ویبدو أن ثمة  %.14.6حیث بلغت النسبة  ،آرائھملذین جرى استطالع ا إلى كان األھمیة الثانیة بالنسبة
عالقة جدلیة بین توفیر األمن واالستقرار في المخیم والقیام بمشاریع البنى التحتیة بمختلف أوجھھا 

  .وأشكالھا
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  الرسوم البیانیة
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  شیةحسب نوع األسرة المعی العّینةتوزیع أفراد ): 1(رسم بیاني رقم 
  

التكرار%سرة المعیشیةنوع األ
84%94.40سرة معیشیة  نواتیةأ
3%3.40ممتدة  سرة معیشیةأ

2%2.20قاربأسرة معیشیة مع أ
89%100.00المجموع

  

  
  

  ھا المسكنتوزیع المساكن حسب المشاكل التي یعانی): 2(م بیاني رقم رس
  

النسبةھا المسكنالمشاكل التي یعانی

%3.30ینطبق ال –لومات ال مع

%20.20رطوبة

%12.30ب میاهتسّر

%2.20تصدع جدران

%20.20ال شمس وھواء

%34.80ال شيء

%5.60حجمھ صغیر

%1.10زینكو

%100.00المجموع
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  ھمیلإماھیة المخیم بالنسبة  بشأن العّینةتوزیع آراء أفراد ): 3(رسم بیاني رقم 
  

%النسبة یم؟ماذا یعني لك المخ
%32.60جتماعيوالتوتر وعدم الشعور باألمان اال القلق

%26.90المخیم ھویة وانتماء لفلسطین
%28.10مجرد لجوء ومحطة للجوء آخر

%9.00وطن نھائي وطن آخر
%3.40ال معلومات
%100.00المجموع

  

  
  

   ات التي یحتاجھا المخیمالمشروع بشأن العّینةتوزیع آراء أفراد ): 4(رسم بیاني رقم 
  

النسبةالمشروعات التي یحتاجھا المخیم
%71.90مشاریع البنى التحتیة

%14.60ستقرارتوفیر األمن واال
%13.50مشروعات أخرى

%100المجموع
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  الخاتمة

  
ونیة  إثر طردھم  من القرى والمدن الفلسطینیة من العصابات الصھی 1948الفلسطینیون منذ عام  لجأ 

ل الالجئون مّثو .الضفة الغربیة وقطاع غزة ،مصر ،العراق ،لبنان ،سوریا ،ردناأل :رةواالدول المج إلى
  .من مجموع الالجئین الفلسطینیین% 13.7حو نالفلسطینیون في لبنان حینھا 

  
ة والعودة لقضیة الفلسطینیافھوم الالجئ یطلق على الفلسطیني بانتظار حل زال م ماو ،وستون عامًا اثنان
ه في بقعة جغرافیة اسمھا بحصرتبدأ  متالحقة یعاني في لبنان أزماتالالجئ الفلسطیني لكن  .فلسطین إلى

، والسیاسي قتصادياالو جتماعياالتجاه أزمات على الصعید القانوني واوتسیر ب ،عتجّم مخیم أو
نسبي في حدة ھذه  فارق معصعوبات ھذه الوتعاني جمیع المخیمات الفلسطینیة في لبنان  .واألمني

 وتجتمع مؤشرات . اللجوءمرارة ومخیم عین الحلوة واحد من ھذه المخیمات التي تعاني  .الصعوبات
أو  ،إن على الصعید المادي لجھة الرعایة اإلنسانیة ،االھتمام الكافي لم تلَق مخیم عین الحلوة نعمقلقة 

ھي أنھ مخیم یجتمع فیھ الخارجون عن  ،خیموھناك صورة نمطیة عن ھذا الم. على الصعید اإلعالمي
 .، ومصدر التوتر السیاسي بین الفلسطینیین أنفسھمالقانون، وھو مصدر للقلق والتوتر للجوار اللبناني

  .الصعد مختلفمتجانسة على  أحیائھ ظروفًا لویعیش الالجئون الفلسطینیون في مخیم عین الحلوة بك
   

  غرافیةوالخصائص الدیم :ًالأو
سنة  15ن تقل أعمارھم عن بلغت نسبة الذی إذ ،المجتمع السكاني في مخیم عین الحلوة  فتیًا ّدَعُی          

عن توفیر فرص عمل لھذه  فضًال ،جتماعیة واسعةاطلب توفیر خدمات تعلیمیة وطبیة وما یت، 38.4%
  .القریب دي العاملة في المستقبلیالفئة التي ستدخل ضمن األ

یتمیزون بالحیویة حیث  ،%61.1سنة ) 64-15/الفئة المنتجة (الذین ھم في سن العمل ھذا وبلغت نسبة  
مقبلة مستھلكة في الوقت  جیاًالون أوما یخفف من عبء العاملین منھم أنھم یرّب ،نجابوالقدرة على اإل

  .ولكنھا منتجة في المستقبل ،الحاضر
ما یدل  ،%1فبلغت نسبتھم  ،وما فوق 65 في سن الخروج من قوة العمل ممن ھم في سن ھمأما الذین  

أنھ في السنوات الخمس نتباه ومن الالفت لال .ھذه الفئة إلىرتفاع نسبة الوفیات بین من ینتمون اعلى 
أن ھذه الفئة العمریة ب علمًا ،عن تقدیم الخدمات الطبیة لمن ھم فوق الستین عامًا ونروااألخیرة امتنعت األ

زمات الصحیة والمزمنة التي ، وذلك بسبب األ1تلقي الخدمات الصحیة إلىھي أكثر الفئات حاجة 
  .یتعرضون لھا

سر ھي أسر من األ%  95.6و  ،بین الزوجین فیھا ةال قراب ،سرمن األ% 32.6 في نفإكذلك        
  .نواتیة

وبلغ متوسط عمر الزوجة  ،5.4نحراف معیاري اب ،سنة 23ل وبلغ متوسط عمر الزوج عند الزواج األ
  .3.2نحراف معیاري اب ،سنة 18ل وعند الزواج األ

  
  خصائص المسكن :ثانیًا

  ،2.12349نحراف معیاري اب ،أشخاص 6.3بلغ متوسط عدد األفراد المقیمین في المسكن 
  .1.328نحراف معیاري  اب ة،غرف 2.69كذلك بلغ متوسط عدد الغرف 

كثافة  .ل مؤلفة من غرفة إلى ثالث غرفتقطن في مناز% 75.3أرباع أسر األحیاء المدروسة  ةن ثالثإ
  .فرد في الغرفة الواحدة 2.4المسكن ھي 

 6الذي یقیم فیھ ما معدلھ ) متضمنة المطبخ(غرف في المنزل الواحد  3رف بلغ وتبین أن متوسط عدد الغ
 .ما یعني أن ھذه المنازل تعاني االكتظاظ داخلھا ،أفراد

  

                                                
  . 91ن وسبل التعایش معھ، ص مرجع سابق، الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنا 1
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  ةخصائص الخصوبة وتنظیم االسر :ثالثًا
-4(رون أن العدد المثالي لألطفال یجب أن یتراوح بین ی العّینةمن أفراد % 50.6تظھر النتائج أن 

  :أطفال، وعن أسباب اإلنجاب توزعت النسب حسب السبب كاآلتي)6
  

وا أن األطفال لھم أرو ،قتصادیةاعتبارات االعدد إلى  ھذا السبب في اختیار ونمنھم یعید% 60.7
فھم غیر قادرین  ،أطفال مثًال 5 لىوإذا زاد العدد ع ،وملبس وتعلم وطبابة ومسكن احتیاجاتھم من مأكل

ن األوالد ھم إحیث  ،ألسباب شخصیةمنھم % 36ر عّب مافی. حتیاجات الضروریةھذه اال وفیرعلى ت
% 3.4و... جیرانبین ال في األوالد وتفاخرًا على القضیة الفلسطینیة، أو حبًا مصدر للرزق، أو حفاظًا

 وغیر ،والتربیة على اإلنجاب ن اإلسالم یحّثإتمون إلیھ، حیث لسبب إلى الدین اإلسالمي الذي ینیعید ا
  .ذلك

  
  الخصائص الصحیة :رابعًا

 إلى اض التي یعانیھا الفلسطسینیون المقیمون في مخیم عین الحلوة تعوداألمرن معظم أسباب إ           
  : ألسباب اآلتیةا

  
   .لمنزل الصحیةفر شروط ااعدم تو -
   .المیاه الكلسیة -
  .جتماعیةاالة واألمنیو قتصادیةاالضاع والضغط النفسي الذي یعیشھ الالجئون في المخیم بسبب األ -
  

طبیعیة بسبب الظروف السكنیة  یعانون أمراض الضغط، وھذه نتیجة العّینةمن أفراد % 26یظھر أن 
 ،یعانون األمراض التنفسیة العّینةمن أفراد % 35.1نسبة ن فإ ذلكك. جتماعیة واألمنیةقتصادیة واالواال

ؤدي الى تتفاع الرطوبة، وعدم دخول الھواء ن الظروف السكنیة لجھة عدم دخول الشمس، وارإذ إ
یعانون أمراض الضغط والتنفس واألسباب في  العّینةمن أفراد % 61.1 ،بمعنى آخر. األمراض التنفسیة

  .ذلك واضحة
  

     ، فر البیئة الصحیة المناسبة في المخیم ثانیًااعدم تو، ولى ضعف العالج الوقائي أوًالواألسباب تعود ا
ھذه . بدأ معھم مع بدایة الشیخوخة% 31.2ن المرض بدأ مع مرحلة الطفولة، و إیقولون % 29.9 فـ

الشروط  فرة وفقا، ذلك أن الرعایة الصحیة لألطفال والشیوخ غیر متوالنتائج لھا دالالت ھامة جدًا
  .المطلوبة

  
  خصائص الھجرة والنزوح :خامسًا
إلى وھي نسبة مقلقة بالنسبة  ،تتمنى الھجرة إلى خارج لبنان العّینةمن أسر % 58.43یبدو أن         

أما . الوضع األمني المتقلب إلىخارج لبنان  إلى أسباب الھجرة واعزھم من% 21.2 و .مجتمع الالجئین
. ماعیةجتاقتصادیة واأسباب إلى  ،خارج المخیم إلى رغبة في الھجرةفیرجعون ال ،منھم% 75.1

بسبب غیاب الحقوق % 13.5بسبب غالء المعیشة، % 15.4 جتماعیة،األسباب اقتصادیة و% 38.5(
بسبب تضییق فرص % 5.8بسبب غیاب الرعایة الصحیة، % 1.9اإلنسانیة للفلسطینیین في لبنان، 

وھي كافیة لكي تجعل من مخیم عین  ،مخیم عین الحلوة بالغة السوءإن ظروف  ،وفي الحقیقة). العمل
  .الحلوة بیئة طاردة

  
، %42.3ي مھنة بلغت أن المھاجرین یعملون في مھن مختلفة، لكن نسبة الذین ال یعملون في فإ ذلكك

ل وھي نسبة مرتفعة یبدو أن أفرادھا یعتمدون على مساعدات تقدمھا الدول لھم، وھي على األرجح دو
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الحرف (توزعت المھن المختلفة  ما، فی%3.8 تبلغ نسبتھمأوروبیة، أما الذین یعملون في أعمال الھندسة ف
  %.53.6على باقي المھاجرین بنسبة ...) الیدویة، أعمال البناء، أعمال إداریة

  
  

  الخصائص التعلیمیة :سادسًا
حیث  ،%6.7المدروس قد بلغت في المجتمع  العّینةإلى أن نسبة األمیة ألفراد  النتائج تشیر  

  . تركزت فقط على الزوج أو الزوجة
  .  ون بالقراءة والكتابة، حیث تركزت فقط على الزوج أو الزوجةیلّم العّینةمن أفراد % 4.5
  .أنھوا المرحلة الجامعیة، وھي نسبة منخفضة بطبیعة الحال العّینةفراد أمن % 3.4

حیث بلغت نسبة ھذین  ،بتدائي والمتوسطتعلیمي االفي المستوى ال العّینةوتتركز النسبة األكبر من أفراد 
  %. 60.6المستویین 

وفي  ومًا،معفي لبنان ل لالجئین الفلسطینیین دورھا في تحدید المستوى العلمي المحّص ؤديعدة عوامل ت
  .وصًاصخمجتمع الدراسة 

بھ قانون سة بسبب غیاب األفق الذي سّبعن متابعة الدرا تقد توقف العّینةن النسبة األكبر من أفراد إحیث 
ابقة لمؤسسة شاھد وفي دراسة س .العمل اللبناني الذي یحرم الالجئ الفلسطیني العمل في مھن عدیدة

األطفال بأن لیس لدیھم أمل بإیجاد وظیفة تتناسب مع  العّینةمن أفراد % 33.9أفاد " لحقوق اإلنسان
وھذه النسبة مترتبة عن اإلحباط  .احل النھائیةحتى المر من متابعة دراستھم ھمتخصصھم في حال تمكن

  .1"ن واقع أوضاع عمل الالجئین الفلسطینیین في لبنان التي تحرمھم مزاولة العدید من المھنمالناتج 
  
  

  قتصادیةاالالخصائص  :سابعًا
 28ل من أق: ویتوزعن على الفئات العمریة من النساء المستطلعات یعملن %23.4 أّن أظھرت النتائج

) 58-49(والفئة  ،%4.3نسبة ب) 48-39(والفئة  ،%10.6بنسبة  38-29والفئة  ،%4.3سنة بنسبة 
ھي نسبة % 23.4إن نسبة . سنة 58 ـولم یسجل البحث أي نساء عامالت ما بعد سن ال .%4.3بنسبة 

فر اتو قتصادیة الصعبة، وعدمني محافظ، لكن یبدو أن الظروف االفي مجتمع فلسطی مرتفعة جدًا
  . لعملا إلى نروا دفع نساء المخیمواأل خصوصًاو ،مساعدات كافیة من الجھات المانحة

  
من % 9ت النسبة حیث بلغ ،لعاملین الفلسطینیین ھي الحرف الیدویةا إلى أكثر األعمال دیمومة بالنسبة

وأعمال .). ..سمانة، أدوات مطبخیة(تجاریة داخل المخیم  ھا العاملون في محاّل، ثم تال%51.7أصل 
تعتمد على أحوال الطقس، والطلب والعرض،  ،موسمیة ومتقطعة بشكل أو بآخر ھي الحرف الیدویة

وجد أعمال دائمة بالمعني الحقیقي، توبالتالي ال  ،عین الحلوةعلى الظروف األمنیة لمخیم  كذلك عتمدتو
  .ةنسبیولكنھا 
یرید  مافی ،أوالدھم ومتابعة المشوار العلميمن الذین جرى معھم استطالع  الرأي تعلیم % 95.5یفضل 

. رغبة األھل والواقع بین ًاكبیر ًالكن یبدو أن ھناك فارق. منھم إلحاق أوالدھم بسوق العمل مبكرًا% 2.2
  .قتصادیة والمعیشیة والقانونیة تحول دون تحقیق ھذه الرغبةفالظروف اال

ھا المخیم ھي مشروعات البنى التحتیة إلی یحتاجأن أھم المشروعات التي  العّینةمن أفراد % 71.9 ىیر
للمخیم، سواء لجھة المسكن الصالح للسكن، أو الطرق أو توسیع مساحة المخیم، أو إیجاد مراكز صحیة 

فقد  ،ستقرار في المخیمأما توفیر األمن واال. ھموآمال وتعلیمیة قادرة على تحقیق تطلعات سكان المخیم
دو أن ثمة ویب%. 14.6حیث بلغت النسبة  ،لذین جرى استطالع آرائھما إلى ةكان األھمیة الثانیة بالنسب
األمن واالستقرار في المخیم والقیام بمشاریع البنى التحتیة بمختلف أوجھھا  عالقة جدلیة بین توفیر

  .وأشكالھا

                                                
، 2008المؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان شاھد، األطفال الفلسطینیون في لبنان واقع مریر ومستقبل مجھول، دراسة میدانیة، آب  1

  .28ص 
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    :االستمارةرقم                                                             جتماعیةاالمعھد العلوم  

  صیدا      –الفرع الخامس 
  
  بیانات عن المسكن :ًالأو
   :سرة المعیشیةنوع األ.1
أسرة معیشیة .                 3أسرة معیشیة ممتدة .                        2أسرة معیشیة نواتیة . 1

  مع أقارب 
ــــــــــــــــــــــــ:عدد غرف المنزل.2
:طبیعة بناء المسكن.3
جدران من الباطون .                  3من الباطون .                                2من الزنك  . 1

  وسقف من الزنك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ:غیر ذلك حدد

  :ةمصدر میاه الشف.4
   شراء میاه معدنیة   .               3آبار ارتوازیة   .            2شبكة عامة . 1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: غیر ذلك حدد
المشاكل التي یعانیھا المسكن؟ ــــــــــــ ما.5
:وسیلة التدفئة.6
          كھرباء .                3حطب   .              2كاز /غاز/مازوت. 1
  وجد تدفئة یال .  99 

   :حدد ذلك غیر
  :سرةبیانات عن األ :ثانیًا

  :نوع القرابة بین الزوجین.7
            خالة / ابن خال.                        2عمة  /ابن عم. 1
   ال یوجد قرابة.             99من نفس العائلة .  3 
:حدد حالة اللجوء.8
  راق الثبوتیة وفاقد لأل.                3   غیر مسجل .              2مسجل . 1

   :بیانات تتعلق بالخصوبة :ثالثًا
ــــ :ـــــ       إناث: ذكور  :سرة الكليعدد أفراد األ.9

ـــــــــ:عدد مرات الحمل.10
ــــــــ :جھاضعدد مرات اإل.11
ــــــــــعدد الموالید الباقین على قید الحیاة ـ.12
ــــــــــ :لزوجل لوالعمر عند الزواج األ.13
ــــــ :ل للزوجةوالعمر عند الزواج األ.14
ــــــــــــ :مدى الحیاة الزواجیة للزوجة.15
ــــــــــــــــ ؟الد المثاليوك عدد األأیا ھو برم.16
ـــــــــــــــــ ؟ك ھذا العددأیبر ذااولم.17

  بیانات تتعلق بالھجرة والنزوح  :رابعًا
  ؟نزحت من المخیمأن ھل سبق .18



78

                                                                                                     كال .                                        2نعم    .  1          
ــــــــــــــ :سبب النزوح.19
؟یعني لك المخیم ذاام.20
قلق. 5ضمان لحق العودة      . 4وطن آخر         . 3لجوء           . 2ھویة             . 1

؟ھل یوجد أفراد من االسرة خارج لبنان.  22
  كال.                                         2نعم . 1

23          24            25         26  27      
العالقة برب 

  :سرةاأل
  
/ زوج.1

  زوجة
ابنة/ ابن .2
/ حفید.3

حفیدة
مأ/ بأ.4
زوجة .5
زوج ابنة/ بنا

/ حمو.6
حماة

جدة/ جد.7
ختأ/ خأ.8

غیر . 9        
  :ذلك

اسم البلد المھاجر 
  إلیھ

  :سبب الھجرة  سنة الھجرة
  العمل.1
الدراسة.2
الزواج.3
االلتحاق .4

بأحد أفراد العائلة
  غیر ذلك.5

/ كان یعمل إذا
نوع العمل في بلد 

  الھجرة 

          
          
          
          
          

  ؟خارج لبنان إلى ھل تتتمنى الھجرة. 28
  كال .                                                                     2نعم  .   1     
  ــــــــــــــــــــــ ؟ما السبب) نعم(  كانت االجابة إذا. 29
  
  



  بیانات تتعلق بالوضع التعلیمي  :خامسًا
  

  

        30     31        32       33  34        35      36   37      38   
الرقم 
للسالتس

  ي للفرد 

العالقة برب 
  :سرةاأل
  زوج .1
زوجة.2
ابن.3
ابنة.4
ختأ.5
  حماة.6

العمر 
بالسنوا

ت 
  الكاملة 

  الجنس
  ذكر.1
أنث.2
  ى

ھل یتابع 
   ؟الدراسة

  نعم.1
  كال.2

المرحلة / نعم إذا
التعلیمیة التي 

  :یتابعھا

روضة .1
ابتدائي.2
متوسط.3
مھني بعد .4

المتوسط
ثانوي.5
مھني بعد .6

الثانوي
  جامعي .7

  ال ینطبق. 99

  :نوع المدرسة
 أونروا.1

  داخل المخیم
 أونروا.2

خارج المخیم
رسمي.3
خاص.4

  ال ینطبق. 99

للذین وصلوا 
المستوى 

المھني 
-والجامعي  

  -التخصص

/ كال إذا
المستوى 

  العلمي المحصل
  ميأ.1
ملّم.2
ابتدائي.3
متوسط.4
ثانوي.5
جامعي.6
ما دون .7

التعلیم
  ال ینطبق. 99

سبب التوقف عن 
  :الدراسة

  تأخر دراسي .1
عدم متابعة .2

االھل
صعوبة التعاطي .3

مع المناھج الجدیدة 
وضع اقتصادي.4
تفضیل العمل .5

على 
:غیر ذلك.6

ال ینطبق. 99
  

                    
                    
      



  بیانات تتعلق بالوضع الصحي  :سادسًا
  ؟سرةفراد األأمعینة عند أحد  ھل توجد أمراض.  39           

  كال .                                                        2نعم .  1                  
  

40          41                          42               43                  44     
العالقة برب 

  :سرةاأل

  زوج  .1
زوجة.2
ابن.3
ابنة.4
ختأ.5
حماة .6
  
  

  :نوع المرض
مراض أ.1

  الجھاز الھضمي
مراض أ.2

سيالجھاز التنف
مراض أ.3

الكلى 
مراض أ.4

الضغط والسكري
مراض أ.5

القلب
مراض أ.6
عصاباأل
غیر  ذلك .7

  نطبقی ال. 99

  :سبب المرض
منذ .1

  الوالدة
عدم .2
فر شروط اتو

صحیة
حادث.3
كبر سن.4
الحرب.5
ھمال إ.6

صحي
تغذیة .7

غیر صحیة
نطبق ی ال. 99

  

االعتماد على من  
في  شراء 

  : دویةاأل
صیدلیات .1
  ونروااأل
على .2

حسابك الخاص
مساعدة .3

الفصائل
مساعدة .4
قاربألا

مساعدة .5
من جمعیات

غیر ذلك .6
  نطبق ی ال. 99

  :االعتماد في العالج
عیادات .1
  ونروااأل
عیادات .2

خاصة
عیادات .3

مستشفیات
مستوصفات.4
غیر ذلك .5

  ال ینطبق. 99

          
          
          
          
          

  ؟عاقة معینةإسرة ھل یعاني أحد أفراد األ.  45    
  كال .                                                                     2نعم    . 1         

  



  
                   

46  
                     47                    48                      

49  
العالقة برب 

  سرةاأل
  زوج. 1
  زوجة. 2
  ابن. 3
  ابنة. 4
  ختأ. 5
  حماة. 6
1.

  وج 
2.
3.

  وج 
4.
  

  :نوع االعاقة
  عاقة عضویة إ.1
عاقة بصریةإ.2
عاقة نطقیةإ.3
عاقة سمعیةإ.4
عاقة نطقیة وسمعیةإ.5
مرض عقلي.6
عاقات متعدد اإل.7
غیر ذلك.8

  ال ینطبق. 99

  :عاقةسبب اإل
  منذ الوالدة.1
مرض .2

مزمن
حادث عمل.3
حادث .4

مرور
حادث .5

منزلي
كبر سن.6
الحرب.7
غیر ذلك.8

  ال ینطبق . 99

 إلىاالرتیاد 
مراكز عالجیة 

صة بذوي متخص
االحتیاجات 

  خاصةال
  نعم.1
كال.2

  ال ینطبق . 99

        
        
        
        

  ؟ونروااألھل تتلقى العالج الصحي الكامل من . 50
كال  .                                                                                                    2نعم  .  1      
  
  ؟جابة كال فما السببكانت اإل إذا. 51
                      ونروااألضغط كبیر في عیادة .                  2دویة الالزمة   فر األاعدم تو.   1   
                                      عدم تغطیة تكالیف جمیع الفحوص المخبریة   .      4عدم كفاءة الطبیب المعالج .  3
  سباب   جمیع األ.   5

  ــــــــــــــــــــــــ:غیر ذلك       
  
  
  
  



  :قتصادياالبیانات تتعلق بالوضع  :سابعًا
  

           52       53         54         55                  56  57  
الرقم 

التسلسلي 
  للفرد

العالقة برب 
  :سرةاأل
  زوج. 1
  زوجة. 2
  ابن. 3
  ختأ. 4
  حماة. 5

  :لالعالقة بقوة العم
  تعمل/ یعمل.1
دون سن .2

العمل
ال / ال یعمل.3

تعمل
طالبة/ طالب.4
/ متقاعد .5

متقاعدة
متفرغة .6

للمنزل
غیر قادر .7

على العمل بسبب 
.المرض

متعطل وسبق .8
لھ العمل ویبحث عن 

.عمل
متعطل ولم .9

یسبق لھ العمل ویبحث 
.ل مرةوعن عمل أل

  ال ینطبق . 99

  :الوضع في المھنة
صاحب .1

  جراءإعمل ولدیھ 
لنفسھ یعمل .2

جراءإولیس لدیھ 
یعمل بأجر.3
یعمل لدى .4
سرةاأل
:غیر ذلك.5

  ال ینطبق . 99

نوع 
  :العمل

ال . 99
  ینطبق 

  

  :دیمومة العمل
دائم.1
مؤقت.2
موسمي.3
متقطع.4

  ال ینطبق. 99

  :مكان العمل
داخل .1

  المخیم
خارج .2

المخیم 
داخل .3

وخارج المخیم 
خارج .4

  لبنان 

  
  ؟ق العمل مبكرًالحاقھم بسوإ مأبناء ھل تفضل تعلیم األ. 58
  كال . 2نعم                                                                 . 1

  ؟جابة كال ما السببكانت اإل إذا.  59
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ؟ما المشروعات  التي یحتاجھا المخیم.   60

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



  در والمراجعئحة المصاال
  

  الكتب  :أوًال
 ،2005-1948جتماعي للفلسطینیین في لبنان التدامج والتمایز الواقع اال ،محمود داوود ،العلي.1

.بیروت ،2009 ،مركز باحث للدراسات
 ،الوضع القانوني لالجئین الفلسطینیین في لبنان وسبل التعایش معھ ،دالل یاسین ،الناطور سھیل.2

شركة التقدم  ،2007أیلول  ،الطبعة األولى ،)ملف(یق والمعلومات المركز الفلسطیني للتوث
.دمشق ،الدار الوطنیة الحدیثة ،بیروت ،العربي للصحافة والطباعة والنشر

قتصادي جتماعي واالمؤشرات الوضع اال ،ن الباحثینم ، فریق)تحریر(الحنفي محمود .3
المؤسسة الفلسطینیة لحقوق  ،بقاعوالصحي لالجئین الفلسطینیین في لبنان لمخیم الجلیل في ال

.بیروت ،2007، كانون الثاني )شاھد(اإلنسان 
.بیروت ،1991 ،دار الرقم ،أزمة السكن ومؤسسات اإلسكان في لبنان ،أحمد ،بیضون.4
مركز  ،أوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان ،فریق من الباحثین ،)تحریر(محسن  ،صالح.5

.بیروت ،2008 ،الطبعة األولى ،غولدن فیجن ،ستشاراتالزیتونة للدراسات واال
.بیروت ،2000 ،الطبعة األولى ،دار النھضة العربیة ،جغرافیة السكان ،عبد اهللا ،عطوي.6
قتصادیة لالجئین الفلسطینیین جتماعیة واالدراسة دبلوم لألوضاع اال ،طیف محمدلعبد ال ،عیسى.7

.1997-1996العام الدراسي  ،صیدا –الجامعة اللبنانیة  ،المقیمین في مخیم عین الحلوة
  . 2004 ،جغرافیة اإلنسان والنشاطات البشریة في البیئات ،علي ،وھب.8

  
  المقاالت  :ثانیًا

 ،السفیر ،تكامل ال تنافس :قتصاد اللبنانيقوة العمل الفلسطینیة واال ،صقر فخر، أبو.1
20/1/2006.  

مجلة  ،26/5/1999 ،ن جریدة النھارعمنقولة  ،ألف 400ال  ألفًا 227عددھم  ،طارق ،الدباغ.2
.2007یونیو  /اریخ اإلصدار، حزیرانت ،43العدد  ،معلومات

  
  الدراسات المیدانیة والتقاریر  :ثالثًا

األطفال الفلسطینیون في لبنان واقع مریر ومستقبل  ،)شاھد(المؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان .1
.بیروت ،2008آب  ،دراسة میدانیة ،مجھول

الالجئین الفلسطینیین في  التقریر السنوي ألوضاع ،)شاھد(سة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان المؤس.2
.بیروت ،2007لعام لبنان 

دراسة  ،الطالب الفلسطیني بین الفرص والتحدیات ،)شاھد(المؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان .3
.بیروت ،2006أیلول  ،میدانیة

 ،دراسة میدانیة ،الواقع الصحي لمخیم عین الحلوة ،)دشاھ(المؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان .4
.بیروت ،2009

  
   ونروامنشورات األ :رابعًا

1.UNRWA Lebanon Field/Distribution of pupils per class section /ass-
formation for school year 2008/2009.  

  مواقع اإلنترنت  :خامسًا
1.ww.pahrw.orgw  

  



  المقابالت  :سادسًا
  .2009ول األكانون  ،مدیر مخیم عین الحلوة مع مقابلة-1
  .2009ثاني الكانون  ،فضلأبو أحمد  ،لجنة الشعبیةعضو ال مع مقابلة-2
  .2009آذار  ،)شاھد(المدیر التنفیذي للمؤسسة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان  مع مقابلة-3
.یاسر علي ،ودة الفلسطینیةمقابلة مع رئیس تحریر مجلة الع-4
.منیر المقدح –مقابلة مع قائد الكفاح المسلح في لبنان -5
".قوى التحالف الفلسطیني"أمین سر اللجنة الشعبیة  –مقابلة مع عبد مقدح -6
".ف.ت.م"أمین سر اللجنة الشعبیة  - مقابلة مع أبو ربیع سرحان -7
.مقابلة مع الشیخ جمال خطاب-8

  
  
  



  الفھرس
  
  

   الصفحة                          تالمحتویا
  
  
2                    اإلھداء-
3                    كلمة شكر -
4                    مقدمة البحث -

  نظري : القسم األول
  واقع الوجود الفلسطیني في لبنان : الفصل األول

  
  7                  لماذا اللجوء إلى لبنان؟: أوًال
  7            ما ھي القرى والمدن التي لجأ منھا الجئو لبنان؟: ثانیًا
  7        لماذا لم تنشأ المخیمات بالقرب من الحدود كما كل الالجئین في العالم؟: ثالثًا

  8            من الذي تبنى رعایة شؤون الالجئین في لبنان؟: رابعًا
  10            تقییم لوضع الالجئین الفلسطینیین في لبنان؟: خامسًا

  10                  على صعید التعلیم. 1
13                  على صعید الصحة -2

  14                    األونروا-
14                الھالل األحمر الفلسطیني-
15          خیریة وسیاسیة  تمراكز ومستوصفات طبیة تابعة لجمعیا-

15              على صعید اإلغاثة والخدمات اإلجتماعیة -3
16                  على صعید العمل -4
16                  على الصعید القانوني -5
17                على صعید المرجعیة الفلسطینیة -6
  
  

  لمحة عن الخصائص الدیمغرافیة: الفصل الثاني
  واإلجتماعیة واإلقتصادیة لمخیم عین الحلوة  

  
  19              الخصائص الدیمغرافیة والجغرافیة :أوًال

 19                  أصل السكان.1
19                  تركیبة المخیم.2
19                  الموقع الجغرافي.3
19                    المساحة.4
19                  عدد السكان.5
20                الطرق المؤدیة إلى المخیم.6
20                    المیاه.7
20                  البنیة التحتیة .8

  22                  الخصائص اإلجتماعیة :ثانیًا
22                  المؤسسات التربویة.1
23                  المؤسسات الدینیة.2
23                  المؤسسات الصحیة.3

  24                  الخصائص اإلقتصادیة  :ثالثًا
  

  25              لخصائص السیاسیة والحكم المحليا: رابعًا



  
  الخطوات المنھجیة للبحث : الفصل الثالث

  
  31              مرحلة تحدید مسألة البحث: المرحلة األولى

31                أسباب اختیار مسألة البحث .1
31                  الھدف من البحث .2

  32                المرحلة التوثیقیة : المرحلة الثانیة
   32      التي عالجت موضوعات شبیھة بموضوع البحثاإلطالع على الكتب .1
32                  تحدید الفرضیات .2

  32            مرحلة التحضیر للعمل المیداني : المرحلة الثالثة
  32            تحدید المجاالت البشري والجغرافي والزمني .1
  32              تحدید وسائل وتقنیات الدراسة.2

                      
33                المالحظة المباشرة-
33                  ابلة المق-
33                  اإلستمارة -

  34                تصمیم وإختیار العینة .3
34              تحدید المناھج المستخدمة في البحث.4

   
  35              مرحلة العمل المیداني: المرحلة الرابعة

  35                    إجراء المقابالت. 1
  34                  ملء اإلستمارات. 2
   

  35              عمل المیداني مرحلة ما بعد ال: المرحلة الخامسة
  35                مراجعة البیانات للتأكد من دقتھا . 1  
  36                تفریغ البیانات بواسطة الحاسوب. 2  
  

  36                صعوبات الدراسة: المرحلة السادسة
  36              تحدید الصعوبات التي واجھت الدراسة . 1 
  36              الوسائل المتبعة للتغلب على ھذه الصعوبات . 2 
  
  

    المفاھیم المستخدمة في الدراسة : الفصل الرابع
  38                  تحلیلي : القسم الثاني

  
  

  الخصائص الدیمغرافیة: الفصل الخامس
  42        .توزیع أفراد العینة حسب العمر بالسنوات الكاملة والنوع -
44    .توزیع أفراد العینة حسب وجود قرابة بین الزوجین ونوع األسرة المعیشیة -
45          .توزیع الزوجین حسب العمر عند الزواج األول -

  خصائص المسكن: الفصل السادس
  47      .توزیع المساكن حسب طبیعة البناء والمشاكل التي یعاني منھا المسكن-
47    .توزیع المساكن حسب عدد الغرف وعدد أفراد األسرة المقیمین في المسكن -
49            .توزیع المساكن حسب مصدر میاه الشرب -
50            .توزیع المساكن حسب وسسیلة التدفئة -
  

  خصائص الخصوبة وتنظیم األسرة : الفصل السابع
  52      .توزیع آراء النساء حول العدد المثالي لألوالد وسبب اختیار العدد -



52        .توزیع العمر عند الزواج األول للزوجة وعدد األوالد الكلي -
  

  الخصائص الصحیة : الفصل الثامن
  54      توزیع أفراد العینة الذین یعانون من مرض حسب سبب المرض -
55        توزیع أفراد العینة حسب الجھة المعتمدة في شراء األدویة-
55          توزیع افراد العینة حسب الجھة المعتمدة في العالج -
 56      توزیع آراء أفراد العینة حسب الكفاءة في تلقي العالج من األونروا-
56        العینة المصابین بإعاقة حسب سبب االعاقةتوزیع أفراد -

  خصائص الھجرة والنزوح : الفصل التاسع
  58          توزیع وجود النزوح عند أفراد العینة وسبب النزوح-
58          توزیع آراء أفراد العینة حول ماھیة المخیم بالنسبة لھم-
59        توزیع أفراد العینة المھاجرین حسب البلد المھاجر إلیھا-
60          وزیع أفراد العینة المھاجرین حسب سبب الھجرةت-
60        توزیع أفراد العینة المھاجرین حسب نوع العمل في بلد الھجرة-
60    توزیع آراء أفراد العینة حول الھجرة خارج لبنان والسبب في تفضیل الھجرة-

  الخصائص التعلیمیة : الفصل العاشر
  63          ة والنوع توزیع أفراد العینة حسب متابعة الدراس-
63      توزیع افراد العینة الذین یتابعون الدراسة حسب نوع المدرسة ومكانھا -
64      توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي لكل فرد من أفراد االسرة-
66    توزیع أفراد العینة الذین ال یتابعون الدراسة حسب سبب التوقف عن الدراسة-

  ص اإلقتصادیة الخصائ: الفصل الحادي عشر
  68      توزیع أفراد العینة الذكور حسب فئات األعمار وتوزیعات القوى البشریة -
  68      توزیع أفراد العینة اإلناث حسب فئات األعمار وتوزیعات القوى البشریة -
69          توزیع أفراد العینة حسب نوع المھنة ومكان العمل-
69          ل توزیع أفراد العینة حسب نوع المھنة دیمومة العم-
70    توزیع آراء أفراد العینة حول متابعة تعلیم األبناء أو إلحاقھم بسوق العمل مبكرًا -
71        توزیع آراء أفراد العینة حول المشروعات التي یحتاجھا المخیم-

  الرسوم البیانیة 
  73      توزیع أفراد العینة حسب نوع األسرة المعیشیة): 1(رسم بیاني رقم -
    73    توزیع المساكن  حسب المشاكل التي یعاني منھا المسكن): 2(رسم بیاني رقم -
    74    توزیع آراء أفراد العینة حول ماھیة المخیم بالنسبة لھم): 3(رسم بیاني رقم -
  74   توزیع آراء أفراد العینة حول المشروعات التي یحتاجھا المخیم): 4(رسم بیاني رقم -

  
  75                      الخاتمة

  
    79                    إستمارة البحث 

  
    85                  الئحة المصادر والمراجع 

  
    87                    الفھرس  

  


