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 دلیل الالجئین الفلسطینیین في لبنان

 الواقع االنساني والقانوني

 تعریف بالمخیمات والمؤسسات األهلیة

 لندن - مركز العودة الفلسطیني  -رافت مرة 
ویسـتعرض  یتناول هـذا الكتـاب االسـباب التـي أدت إلـى تهجیـر الفلسـطینیین إلـى لبنـان وأوضـاعهم القانونیـة والسـكانیة،

كمـا ویقـدم نبـذة تعریفیــة عـن المخیمـات واهلهـا ومعانــاتهم، . والتعلیمیـة والسـكانیة واالجتماعیــة والبیئیـةاحـوالهم الصـحیة 
 .والمؤسسات االهلیة ودورها وبرامجها

 :مقدمة

یعیش الالجئون الفلسطینیون في لبنان في ظروف انسانیة صعبة، وذلك بسبب التـداعیات السیاسـیة المحلیـة واالقلیمیـة 
ـادیة التـــي تحـــیط بقضـــ یة الالجئـــین، والظـــروف القانونیـــة التـــي تحكـــم وجـــودهم فـــي لبنـــان، واالوضـــاع االمنیـــة واالقتصــ

 .المختلفة

وال شك ان ما یعمق أزمة الالجئین الفلسـطینیین فـي لبنـان هـو الصـمت الـدولي عـن هـذه االزمـة، وعـدم تنفیـذ القـرارات 
المجتمــع الــدولي بالمســؤولیة االســرائیلیة عــن تهجیــر الدولیــة التــي تــنص علــى عــودة الالجئــین، علــى الــرغم مــن معرفــة 

 .وطرد الالجئین بعد ارتكاب عشرات المجازر بحقهم وتدمیر مئات القرى

وال تزال قضیة الالجئین الفلسطینیین محل االهتمام العالمي بسبب ما تمثله من ابعاد انسانیة وسیاسیة وأمنیة، وهو مـا 
كة، تسترعي انتباه واهتمام السیاسیین واالعالمیین والباحثین، للوقوف على یجعل من قضیة الالجئین قضیة حیة متحر 

 .تفاصیلها

لــذلك، یحــاول هــذا الكتــاب تقــدیم نبــذة عــن الالجئــین الفلســطینیین مــن مختلــف جوانبهــا االنســانیة والســكانیة والصــحیة 
بیـة العاملـة فـي الوسـط الفلسـطیني، والتعلیمیة واالجتماعیة ویعرض الكتاب معلومات عن المؤسسات الفلسطینیة واالجن

 .اضافة إلى نبذة عن المخیمات ومنظمة االونروا ودورها

ونشــیر إلــى ان الكتــاب هــو محاولــة لوضــع المعلومــات امــام المهتمــین والمختصــین، عــلّ هــذا یســاعد فــي كشــف واقــع 
 .الالجئین السيء، ویساهم في دعم عودة الالجئین الفلسطینیین إلى وطنهم

  رأفت مرة
١/٧/٢٠٠٥  

  
 اللـجـوء: األول بابال

  
 مخطط االحتالل والطرد: الفصل األول

ّض لـه الشـعب الفلسـطیني مـن مخططـات واجـراءات الحـتالل أرضـه  لیس من المبالغة على االطالق القول ان مـا تعـر
. ذا الكونوطرده من وطنه كانت من أعظم وأخطر الجرائم واألعمال العدوانیة التي ترتكب بحق الجنس البشري في ه

ض الشعب الفلسطیني لسلسلة من األعمال واالجراءات المنظمة على أیـدي االحـتالل  ّ إذ على مدار سنوات طویلة تعر
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وكان الهـدف مـن ذلـك تـوفیر األرضـیة المالئمـة لقیـام الكیـان الصـهیوني فـوق أرض . البریطاني والمنظمات الصهیونیة
 .فلسطین، تحقیقًا للمشروع الصهیوني

ة هي فكرة استعماریة عدوانیة ظهرت في أواسط القرن التاسع عشر بالتزامن مع صـعود حركـات االسـتعمار والصهیونی
 .العالمي واالستیطان

سیاسي بهدف  -وقامت الصهیونیة على ركیزة المزج بین المعتقد الدیني والقومیة، فجمعت الیهود في اطار رابط دیني 
 .لعالمانشاء دولة خاصة بالیهود في مكان ما من ا

وألسباب دینیة وسیاسیة واقتصادیة وجغرافیة وجدت الحركة الصهیونیة ان فلسطین هي المكان األنسب لتنفیذ المشروع 
ة ان فلسطین هي أرض المیعاد التي وعد اهللا بها شعبه المختار  .االستعماري االستیطاني االحتاللي، بحجّ

ن ال بــد للحركــة الصــهیونیة أن تضــع برنامجــًا سیاســیًا وآخــر وألن انشــاء هــذا الكیــان السیاســي مســألة صــعبة، فقــد كــا
كها الحقیقیین. تنفیذیاً   .وكان الهدف األساسي لذلك هو احتالل األراضي الفلسطینیة وطرد أصحابها ومّال

ل یهود العالم إلى قومیة واحدة، ویتم انشاء وطن للیهود، كان ال بد ان یتم ذلك على حساب الفلسطینیین ّ . .وحتى یتحو
لــت حیــاة االنســان الفلســطیني إلــى جحــیم، ألن مــوازین القــوى لــم تكــن لصــالحه، وألن التعــاون البریطــاني  ْ  -وبــذلك تحو

فقد عمل االحتالل البریطاني على تهیئـة الظـروف المناسـبة . الصهیوني شمل المجاالت السیاسیة والعسكریة والقانونیة
وانین تخدم مخططهم وغض النظر عن تزودهم بالسالح وتلقیهم لتمكین الصهاینة من احتالل فلسطین، عبر اصدار ق

 .التدریبات وتأمین غطاء سیاسي ألعمالهم

  
 :األدوات التنفیذیة

حتى تتمكن الحركة الصهیونیة من تنفیذ مخططها في فلسطین، سـعت إلـى انشـاء بعـض األدوات التنفیذیـة، وأهـم هـذه 
وقــد أنشــأت . شــراء االراضــي والعقــارات، وتــدریب الیهــود علــى القتــالاألدوات كانــت تلــك المتعلقــة بتســریع االســتیطان و 

 :الحركة الصهیونیة األدوات التنفیذیة التالیة

ّ المؤتمر الصهیوني الثاني المنعقـد عـام : صندوق االستیطان الیهودي  ل  ١٨٩٨أقر تأســیس هــذا الصـندوق الـذي سـجّ
وهدف هذا . في مدینـة یـافـا ١٩٠٣رع له في فلسـطین عـام ، وأنشأ أول ف١٩٠٢، وبدأ العمل عام ١٨٩٨في لندن عام 

الصندوق هو تنمیة رؤوس األموال الضروریة لبرامج االستیطان وتمویل هجرة الیهـود إلـى فلسـطین وحتـى یتحقـق قیـام 
یجمـع یهـود العـالم كـان ال بـد للحركـة الصـهیونیة ان  »وطـن«وفـق المنظـور الصـهیوني ویـتم تأسـیس  »دولـة اسـرائیل«

 :تسعى لتحقیق هدفین رئیسیین

 .احتالل االرض: األول

ویــدرك القــادة الصــهاینة ان ال امكانیــة البتــة إلنشــاء الدولــة الیهودیــة دون . طــرد اصــحابها، أيّ شــعب فلســطین: الثــاني
ذ وتحقیقـًا لهـذا الهـدف بـدأت الحركـة الصـهیونیة بوضـع الخطـط التـي تسـاعد علـى تنفیـ. تحقیق ثنائیة االحتالل والطـرد

ر القادة الصهاینة كل االمكانیات السیاسیة والعسكریة لتنفیـذ أوسـع عملیـة طـرد وتهجیـر واحـتالل، . هذین الهدفین وسخّ
كمــا لــم یتـورع الصــهاینة وبمســاعدة االحــتالل . واسـتخدمت فــي هــذه العملیـة وســائل االرهــاب والعنــف والتطهیـر العرقــي

ل االحــتالل البریطــاني إلــى عنصــر فاعــل تســاعد علــى تنفیــذ هــ »قــوانین«البریطــاني عــن اصــدار  ّ ذا المخطــط، وتحــو
وأصــدر االحــتالل البریطــاني الكثیــر مــن القــوانین التــي . وشــریك كامــل فــي عملیــة احــتالل فلســطین وطــرد الفلســطینیین
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 »شـراء«وبنـاء العمـل العسـكري و »االسـتیعاب«سـاهمت فـي ترسـیخ أقـدام الیهـود فـي فلسـطین، وخاصـة فـي مجـاالت 

 .االراضي

م كبیــر فـي هـذین الهــدفین وذلـك عبــر  واسـتطاعت الحركـة الصــهیونیة خـالل مـا یقــارب الخمسـین عامـًا مــن تحقیـق تقـدّ
 :الوسائل التالیة

  
  : موجات الهجرة الیهودیة إلى فلسطین: أوالً 

ّ  ١٩٢٣ - ١٩١٩خـــالل االعـــوام  اســـتقطب  ١٩٣١ - ١٩٢٤وخـــالل األعـــوام . یهـــودي ٣٥١٠٠« اســـتقطاب«تـــم
وأتـى معظـم هـؤالء ). ١(٢٢٤٧٨٤إلـى  ١٩٣٩ - ١٩٣٢وارتفع عدد القادمین الیهـود خـالل الفتـرة  یهودي، ٧٨٨٩٨

 .المستوطنین المحتلین من ألمانیا وبولندا ودول أوروبیة أخرى

وهكذا یمكن القول بأن الجهود الصهیونیة، بالتعاون مع القـوى االسـتعماریة، اسـتطاعت خلـق نـواة اجتماعیـة وجغرافیـة "
،  ٢٥وتمكنـت هــذه الجهــود مـن مضــاعفة سـكان فلســطین مـن الیهــود  ١٩٤٨لكیــان اإلسـرائیلي ســنة ،وسیاسـیة ل ضــعفًا

 ٢٥٠٠٠ولـم یكـن مجمـوع مـا یملكونـه یتجـاوز  ١٨٨٢سـنة ، ٢٤٠٠٠فبینما لم یكن عدد الیهود في فلسـطین یتجـاوز 
ن حــوالي ثلــث ســكان نســمة یمثلــو  ٦٥٠٠٠٠مــن مســاحة فلســطین، تضــاعف هــذا العــدد إلــى % ١دونــم، اي أقــل مــن 

مـــن أراضـــي % ٧معظمهـــم مـــن المهـــاجرین مـــن أصـــول  أوروبیـــة، وأصـــبحوا یملكـــون حـــوالي  ١٩٤٨فلســطین ســـنة ،
 .»)٢(فلسطین، وذلك من خالل استخدام طرق مختلفة

  : القوة العسكریة: ثانیاً 
لت الحركــة الصـهیونیة منظمــات عسـكریة متخصصــة فـي عملیــات القتـل والقصــف والتفجیـر واالغ . تیــال واالحــتاللشـّك

وأعضــاء هــذه المنظمــات مــن  .»البالمــاح«و »االرغــون«و »شــتیرن«و »الهاغانــاه«وكـان أبــرز هــذه المنظمــات هــي 
كمـا ان هـذه العصـابات كانـت تمتلـك امكانیـة . العسكریین المحترفین الذین عملوا في جیوش ألمانیـا وبریطانیـا وغیرهمـا

 .عسكریة كبیرة ومتطورة

. نفّذت هذه العصابات العدید من عملیات القتل واالرهاب والطرد ١٩٤٨عام ، »اسرائیل«ام دولة وقبل االعالن عن قی
ــا بعــد قیــام دولـــة االحــتالل وتأســیس الجـــیش االســرائیلي فقــد واصــل هـــذا الجــیش تنفیــذ هـــذه المهمــة ّ ولعــل الخطـــة . أم

 .ل فلسطین وطرد سكانهاهي أبرز خطة لعملیة احتال ١٩٤٤التي وضعت عام  »د«العسكریة المعروفة باسم 

وهدف الخطة هو السیطرة على النقاط األساسیة داخـل الـبالد، السـیطرة علـى الطرقـات، االسـتیالء علـى المـدن والقـرى 
ة مقاومة مسلحة، واالبقاء على قوات مسلحة في القرى لمنع عودة أهلها  .وطرد سكانها، والقضاء على أیّ

ن الیهود  ١٩٤٨ومع حلول شهر آذار  عربي لم یبق ٠٠٠.٨٠٠الجىء من دیارهم، ومن أصل  ٥٠٠٠٠من طرد تمّك
  .١٩٤٨وذلك عام  ١٦٥٠٠٠في فلسطین اال 

 ١٨/٥/٢٠٠٠جریدة السفیر اللبنانیة  -نبیل محمود السهلي  »دور الهجرة في نمو السكان الیهود -١
 ٢٠٢صفحة  »طمركز دراسات الشرق األوس« -الطبعة الثانیة . المدخل إلى القضیة الفلسطینیة -٢

  
قریـة وطـردت  ٢١٣الصـهیوني احتلـت المنظمـات االرهابیـة الصـهیونیة  »االجتیـاح«وخالل ستة وثالثین یومًا من بدء 

 .قریة من الجلیل ٦٠وخالل أسابیع قلیلة طرد الصهاینة بالقوة أهالي ). ١( ٤١٤٠٠٠
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جـرى )  ٢(قریـة ومدینـة ٥٣١من  ٠٠٠.٨٠٠أصبح عدد الالجئین  ١٩٤٨كانون الثاني  -ومع حلول شهر دیسمبر 
 .ازالتها بالكامل من الوجود أو تدمیرها بشكل جزئي، وطبعًا منع أهلها من العودة الیها

  
  : المجازر: ثالثاً 

جبار أكبر عدد ممكن من الفلسطینیین علـى  ٕ كان مخطط تنفیذ المجازر المنظمة هو أبرز الوسائل الحتالل االرض وا
 .الرحیل عن أرضهم

ـــذت الم نظمـــات العســـكریة الصـــهیونیة ضـــربات هجومیـــة منظمـــة ومنســـقة ضـــد المـــدنیین الفلســـطینیین خاصـــة فـــي ونفّ
وكانـــت المنظمـــات االرهابیـــة . المنـــاطق ذات الكثافـــة الســـكانیة أو التـــي تتمتـــع بمواصـــفات عســـكریة واقتصـــادیة مهمـــة

د استهداف الجمیع ّ إلحـداث حالـة مـن الهلـع والخـوف  الصهیونیة ال تفرق بین رجل وامرأة وشیخ وطفل، بل كانت تتعم
 .والرعب، ما یدفع الفلسطینیین إلى المغادرة

ـر الصــهاینة منــزًال  ١٥/٧/١٩٤٧ففــي . وكانـت العصــابات الصــهیونیة تهـاجم المنــازل والمــزراع والمقـاهي واالســواق فجّ
، فقتلــوا  ــرت عبــوات ناســفة فــي ســوق حیفــا ٢٩/٩/١٩٤٧وفــي . عربیــاً  ١١فلســطینیًا قتــل  ١٢/١٢/١٩٤٧وفــي . فجّ

هاجمت العصابات الصـهیونیة مقهـى عربیـًا فـي مدینـة یافـا  ١٣/١٢/١٩٤٧وفي . عربیًا في بلدة الطیرة ١٢الصهاینة 
 ).٣(وقتلت ستة فلسطینیین

ـذت مجـازر جماعیـة بحـق القـرى واألهـالي وأبرزهـا مـا  ولم تكتف العصابات الصـهیونیة بهـذه األعمـال االرهابیـة، بـل نفّ
 ١٣مجزرة ضد الفلسطینیین، و ١٢وخالل فترة االحتالل البریطاني ارتكب الصهاینة . والطنطورةحدث في دیر یاسین 

 .بعد قیام الكیان الصهیوني

ثوا القرى القریبة عن  وكانت القوات المهاجمة تقضي على كل األحیاء في البلدة وتترك منفذًا لیهرب منه الناجون، لیحدّ
 .لهربأهوال القتل، ما یدفع المدنیین إلى ا

وكانــت كــل هــذه المجــازر تحظــى بتأییــد ودعــم ومســاندة القیــادتین السیاســیة والعســكریة فــي الحركــة الصــهیونیة ویمــدح 
  .مرتكبوها

  لندن –عن مركز العودة الفلسطیني «صادر  ٧صفحة ، ١٩٤٨سجل النكبة، : أبو ستة، سلمان -١
 المصدر السابق -٢
 ٢١/٢/٢٠٠٠جریدة السفیر اللبنانیة  -حمود السهلي نبیل م -المجازر االسرائیلیة المنظمة  -٣

  
 :مصادرة االراضي واألمالك: رابعاً 

وهـم  »الغـائبین«بعد احتالل االرض وطرد السـكان قامـت األجهـزة االسـرائیلیة باالسـتیالء علـى االراضـي وضـم امـالك 
روا قسراً   »قیمًا عاماً «وعینت  »الغائبین« قوانین للسیطرة على أمالك »اسرائیل«واصدرت . أصحاب االرض الذین هجّ

، ومهمتهــا مراقبــة جمیــع األمــالك »دائــرة أمــالك العــرب«لضــبط اجــراءات االســتیالء علــى االمــالك العربیــة، وانشــأت 
 .العربیة

ولم تقتصر اجراءات االحتالل والمصادر على أمـالك المهجـرین فقـط، بـل امتـدت لتطـاول الفلسـطینیین الـذین بقـوا فـي 
ل امالكًا للدولـة او تعطـى للمسـتوطنات لیـتم اسـتثمارها فـي الزراعـة أو تمـنح  .فلسطین أیضاً  ّ وكانت هذه االراضي تحو

 .للجیش االسرائیلي، أو تغلق ویجري تسییجها
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 ٠٠٠.٣٠٥.٢٦دونـم مـن أصـل  ١٧٣٤٠٠٠لم یمتلـك الیهـود فـي فلسـطین اال  ١٩٤٨وعشیة احتالل فلسطین عام ،
 ).١(حة فلسطین فقط من مسا%  ٦,٦دونم، أيّ ما یوازي 

 .ملیون دونم ١٧لكن بعد هذه التدابیر تم مصادرة ما یزید عن 

من مجموع المدن والقرى العربیة بفلسطین قد اختفى من الوجود بعـد إقامـة اسـرائیل، وقـد تعرضـت تلـك % ٤٥ونحو «
  ) ٢( هلیةالقرى والمدن للهدم بعد تسلیم أراضیها للمستوطنین الیهود الستغاللها كأراض زراعیة س

------------------------------------------------------------- 
 ١٣٨مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ص : فلسطین تاریخها وقضیتها -١
 المصدر السابق  -٢

 
  )١( ١٩٤٨ام ع ) إسرائیل( جدول بالمذابح التي ارتكبتها 

  التاریخ  المنطقة  اسم المذبحة  الرقم
  ١٨/١/١٩٤٨  صــفــــــد  ـط  مـنصــورة الخیـ  -١
  ١٩٤٨/  ٤/  ٩ - ٨  القـــــدس  دیــر یـاســـــین  -٢
  ١٢/٤/٤٨  طبــریـــــة  خربــة ناصـر الدیـن    -٣
  ١٥/٤/٤٨  حـیفـــــــا  هــوشـــة  -٤
  ١٨/٤/٤٨  طبــریـــــة  خربـة الوعـرة السـودة    -٥
  ٢١/٤/٤٨  الحســـینیــة  الحســـینیــة  -٦
  ٢٥/٤/٤٨  حـیفـــــــا   الشــیخ بـلد  -٧
  ٢/٥/٤٨  صــفــــــد  عیـن الزیتــون  -٨
  ١٢/٥/٤٨  غـــــــــزة  ربــریــ  -٩

  ١٩٤٨/  ٥/  ١٢  احـیف  خبیــزة  -١٠
  ١٩٤٨/  ٥/  ١٤  الـرملــــــة  أبــو شــوشــة  -١١
  ١٩٤٨/  ٥/  ٢١  ـیفـــــــاح  الطنطــورة  -١٢
  ١٩٤٨/  ٥/  ٢٥  الخصــاص  الخصــاص  -١٣
  ١٩٤٨/  ٧/  ١٠  الـرملــــــة  اللــد  -١٤
  ١٩٤٨/  ٧/  ١٠  حـیفـــــــا  الطیـــرة  -١٥
  ١٩٤٨/  ٧/  ٢٤  حـیفـــــــا  إجــزم  -١٦
  ١٩٤٨/  ١٠/  ٢١  بئـر السـبع  بئــر الســبع  -١٧
  ١٩٤٨/  ١٠/  ٢٩  صــفــــــد    صـفـصــاف  -١٨
  ١٩٤٨/  ١٠/  ٢٩  الخـلیـــــل  الــدوایــة  -١٩
  ٢٩/١٠/٤٨  طـبـریـــة  عـیـلبـــون  -٢٠
  ١٩٤٨/  ١٠/  ٢٩  صــفــــــد  یــــشج  -٢١
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  ١٩٤٨/  ١٠/  ٢٩  عـكــــــــا  مجــد الكـــروم  -٢٢
  ١٩٤٨/  ١٠/  ٣٠  عـكــــــــا  خربــة عـرب السمنیــة  -٢٣
  ١٩٤٨/  ١٠/  ٣٠  عـكــــــــا  الصــالـحـــة  -٢٤
  ١٩٤٨/  ١٠/  ٣٠  ـــــدصــفـ  ســعســـع  -٢٥
ـــا  العبـاســـیة  -٢٦   ١٩٤٨/  ١٢/  ١٣  یــافــ
  ١٩٤٨/  ١٢/  ١٨  صــفــــــد  الخصــاص  -٢٧
  ١٩٤٨/  ١٢/  ١٩  الـرملــــــة    قــــزازة  -٢٨
  ١٩٤٨/  ٥/  ٢١  غـــــــــزة  بیــت دراس  -٢٩
  ١٩٤٨/  ٨/  ٣١  غـــــــــزة  إســدود  -٣٠
  ١٩٤٨/  ٢/  ١٥  ـیفـــــــاح  قیســـاریــة  -٣١
  ١٩٤٨/  ٥/  ٢٠  عـكــــــــا  كـابــري  -٣٢
  ١٩٤٨/  ٤/  ٢١  حـیفـــــــا  حیفــــا  -٣٣

  ١٩٤٨/  ٢/  ٢٧  حـیفـــــــا  وادي عــارة  -34
  ----------------------------------------------- 

 »لندن -مركز العودة الفلسطیني «صادر عن  - ١٦صفحة  -سجل النكبة الطبعة الثانیة «كتاب : أبو ستة سلمان (1)

  
 الرحیل باإلكراه واإلقامة القسریة: الفصل الثاني

تحـــت نیـــران الرشاشـــات وقـــذائف المدفعیـــة وصـــواریخ الطـــائرات الحربیـــة االســـرائیلیة وصـــدى المجـــازر، اضـــطر آالف 
ــه نحــو الــدول العربیــة  المجــاورة، وبعضــهم انتقــل إلــى منــاطق فلســطینیة الالجئــین الفلســطینیین لمغــادرة فلســطین والتوجّ

ومع وصول اعداد من الفلسطینیین إلى االردن وسوریا ومصر، وصل الالجئون من منطقة . كانت بعیدة عن المواجهة
 .إلى لبنان عبر الطرقات والمسالك البریة، وبعضهم وصل بحراً ) الجلیل(شمال فلسطین 

د الوقائع ان الفلسطیني ما كان ل یغادر موطنه لوال فظاعة االرهـاب الصـهیوني وعملیـات القتـل والقصـف والتـدمیر وتؤّك
 .االسرائیلیة، وشعوره بإمكانیة العودة السریعة إلى دیاره بعدما تكون الجیوش العربیة قد حررت فلسطین

ــد ذلــك ان الفلســطیني الــذي تــرك أرضــه ومنزلــه لــم یحمــل معــه متاعــًا كثیــرًا بــل اقتصــرت حمولتــه علــى بعــض  ومــا یؤّك
حتى ان الفلسطیني احضر معه مفتـاح منزلـه وكثیـر مـن الفلسـطینیین تركـوا امـوالهم مخبـأة فـي . الثیاب وأدوات الطعام

إلـى منزلـه لیعیـد االشـیاء الثمینـة  »متسـلالً «وبعضهم بعـد شـعوره بطـول االقامـة بـدأ یعـود . االرض أو في جوار المنزل
 .ض متاعه ومؤنهالتي خبأها ولیتفقد الممتلكات ویحمل بع

لــى الــروابط  ٕ ویعــود ســبب هجــرة الفلســطینیین إلــى لبنــان إلــى التقــارب الجغرافــي بــین شــمالي فلســطین وجنــوبي لبنــان، وا
لـى العالقـات االقتصـادیة التـي كانـت قائمـة، حیـث كـان یعمـل  ٕ االجتماعیة بین العائالت عبر الصـداقات والمصـاهرة، وا

ال لبنانیون، في حین یشت ّ  .ري الفلسطینیون حوائجهم من أسواق القرى والمدن الجنوبیةفي فلسطین عم

المـدارس، المسـاجد، الكنـائس، (ولم تكن الظروف اللبنانیة مهیأة الستقبال الفلسطینیین، فأقام هؤالء في األماكن العامـة 
 .وقلة منهم سكنت عند األصدقاء أو استأجرت منازل خاصة. أو في العراء) معسكرات الجیش
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ّ بعـد ف تـرة مـن الـزمن تقـدیم مسـاعدات لالجئـین وجـرى نقلهـم إلـى أمـاكن متعـددة فـي عمـق المنـاطق اللبنانیـة، حیـث وتم
 .نصبت لهم الخیم، فیما نقل بعضهم إلى ثكنات عسكریة كان یستخدمها الجیش الفرنسي

  
 اعداد الالجئین

ة أسبابال توجد احصاءات دقیقة لعدد الفلسطینیین الذین وصلوا إلى االراضي اللبنانی  :ة وذلك لعدّ

ّ على مراحل زمنیة مختلفة -١  .ان وصول الالجئین تم

ة جهة لبنانیة أو فلسطینیة أو دولیة مهتمة بإحصاء الالجئین فور وصولهم -٢  .لم تكن هناك أیّ

 .قسم من الالجئین الذین وصلوا إلى لبنان عادوا وانتقلوا إلى أقطار أخرى-٣

 .لالجيءوجود تباین حول صفة وتعریف ا -٤

 .عدم شمول االحصاءات جمیع المناطق-٥

عـدد الالجئـین الفلسـطینیین الـذین وصـلوا إلــى  ١٩٤٨قـدّرت فــي تقریرهـا الـذي وضـعته عـام  Clapp »كـالب«فبعثـة 
، بینما یشیر تقریر لجنة المسح االقتصادي للشرق األوسط في األمم المتحدة إلى ان عدد الالجئین ١٣٤٠٠٠لبنان بـ 

في حین تدل التقاریر التي اصدرتها األونروا الحقًا على ان عدد الفلسطینیین الذین  ١٠٠.،٠٠٠هو  ١٩٤٩في العام 
ن تقریر قدمته مدیریة شؤون الالجئین في لبنان إلى ١٠٦٨٩٦هو  ١٩٥١ینالون اعاشة في عام  ، في الوقت الذي یبیّ

 .الجيء ١٤٠٠٠٠هو  ١٩٥٢لعام إلى ان عدد الالجئین الفلسطینیین قبل ا ١٩٦٩وزراة الداخلیة عام 

وهـذا التبـاین فـي اعـداد الالجئـین لـم یقتصـر علـى المراحــل األولـى لوصـولهم إلـى لبنـان، إذ حتـى الیـوم یصـعب معرفــة 
الرقم الحقیقي ألعداد الالجئین، كما ال یمكن العثور على وثیقتین، تعطیان نفس الرقم لتعداد الالجئین الفلسطینیین في 

 .لبنان

  
 :٦٧و  ٥٦ي الجئون ف

تها  ١٩٤٨لم یقتصر وصول الالجئین الفلسطینیین إلى لبنان على عام   »اسـرائیل«وما قبله، إذ وبعد الحرب التي شنّ

وصـل إلـى لبنـان علـى  ١٩٦٧وبعد احتالل الضفة الغربیة وقطاع غزة عام  ١٩٥٦وفرنسا وبریطانیا على مصر عام 
فـي تحدیـد عـددهم، وتتبـاین التقـدیرات بشـأنهم، لكـن عـدد القـادمین مرحلتین اعداد اضافیة من الالجئین هنـاك تضـارب 

 .بعد هاتین الحربین إلى لبنان ال یزید عن ثالثین ألفًا في معظم التقدیرات

  
 :التوزیع السكاني

الظـروف المناخیـة التـي جـاءت مـع فصـل الشـتاء، : مع طول فترة االقامة القسریة ازدادت معاناة الالجئین وذلك بسبب
 .فاذ المدخرات المالیة، االضرار الصحیة واالجتماعیة الناتجة عن االقامة في العراءبدء ن

 :یضاف إلى ذلك عامالن مهمان
ل هیئات محلیة ودولیة لمعالجة موضوع الالجئـین، بسـبب اآلثـار السیاسـیة واألمنیـة واالجتماعیـة التـي : األول بدء تشّك

 .ه األوضاع الصعبةیمكن أن تنشأ عن استمرارهم في العیش في ظل هذ

ویترافق مع هذا العامل ترابط انشاء الهیئات الدولیـة مـع المخطـط الصـهیوني القاضـي بمنـع الالجئـین الفلسـطینیین مـن 
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العودة إلى دیارهم، حیث بدأت هذه الهیئـات تعمـل علـى تـوطین الالجئـین بشـكل خفـي تحـت عنـوان االسـكان والتأهیـل 
 .والتشغیل والمساعدة الغذائیة

عهـا لبنـان  .»اسـرائیل«ان الدول العربیة وبینها لبنان وقعت اتفاقیات هدنة عسكریة مـع : نيالثا وكانـت االتفاقیـة التـي وّق
. تتضــمن منــع العســكریین والمــدنیین مــن الطــرفین اللبنــاني واالســرائیلي مــن االعتــداء علــى اآلخــر ٢٣/٣/١٩٤٩فــي 

لحتها ابعاد الالجئـین الفلسـطینیین عـن الحـدود كـي ال یهـاجموا وبموجب هذه االتفاقیة رأت السلطة اللبنانیة ان من مص
إلى قراهم، حیث كان الكثیر منهم یذهب إلى قریتـه  »التسلل«االسرائیلیین من هذه المناطق، وكي ال یواصلوا عملیات 

 .لتفقد أمالكه وإلحضار ما ینفع عائلته

مت الخیم . مال والبقاع وبیروت والجبل والجنوبوبناء على ما ذكر أقیمت للفلسطینیین تجمعات ومخیمات في الش وسّل
وكانت . للجیش لم یكن یفصل بین النساء والرجال واالطفال أيّ عازل »عنابر«إلى العائالت ووضع مئات االفراد في 

ول كل تفاصیل الحیاة االنسانیة واالجتماعیة من تزاوج واستحمام وطبخ وتعلـیم وزیـارات تـتم فـي هـذه العنـابر، التـي حـا
 .الالجئون تنظیمها عبر فصلها بالبطانیات وألواح الخشب

ومعظـم الالجئـین الـذین قـدموا إلـى . وكانت هذه المعیشة الشاقة تترافق مع سوء الوضع االقتصادي النـاتج عـن البطالـة
ة منهم من المیسورین أو الذین یزاولون مهنًا حرفیة  .لبنان هم من المزارعین، وقّل

. عن العمل ازدادت ظروفهم المأساویة خاصة وان المساعدات المحلیة والدولیـة لـم تـف بالحاجـةوبسبب انقطاع هؤالء 
وكـان مــن الطبیعــي ان یلجــأ الفلســطیني إلــى العمــل ســواء فــي الزراعــة أو العمــل الیــدوي والمهنــي، وبعضــهم عمــل فــي 

 .التجارة

راعــي فــي لبنــان، وذلـك عبــر نقــل خبرتــه وتشـیر المعطیــات إلــى ان الالجــيء الفلسـطیني ســاهم فــي تحســین القطـاع الز 
ال الفلسطینیین ومهارتهم وقدرتهم على . الواسعة في هذا المجال إلى سهول الجنوب والبقاع والشمال ّ كما ان اجور العم

العمل دفعت أصحاب العمل في لبنان إلـى تشـغیلهم حیـث عملـوا فـي قطـاع البنـاء والمقـاوالت، ولجـأت قلـة إلـى الصـید 
عد االنخراط التـدریجي فـي المجتمـع انتقـل الفلسـطیني للعمـل فـي المصـانع واألبنیـة، وبعضـهم عمـل فـي لكن ب. البحري

 .قطاع التعلیم واألعمال اإلداریة

  
ن المخیمات ّ  :تكو

الجـيء ) ١(٣٤٣٠٣مخیمـًا فیهـا  ١٥كـان عـدد المخیمـات التـي بـدأت األونـروا فـي بنائهـا فـي لبنـان  ١٩٥١في العـام 
ـل البیئـة الفلسـطینیة والـروابط العائلیــة ولـم یكـن ال. فلسـطیني مخـیم یعنـي مكـان االقامـة أو الســكن، بـل كـان وال یـزال یمّث

 .والتجمع القروي، وهو دلیل على ارادة العیش وعنوان العودة إلى الوطن

ّ نقـل اعــداد مــنهم إلــى  تنظـیم المخیمــات خاصــة فــي السـتینات أعــاد خلــط أوراق الالجئــین الفلسـطینیین فــي لبنــان، إذ تــم
وهكذا نقل فلسطینیون من بیروت وجبل لبنان إلى مخیم تل . المخیمات الجدیدة التي تقع في معظمها إلى جوار المدن
 .الزعتر، ونقل فلسطینیون من البقاع إلى مخیم الرشیدیة

ّع الفلسطینیین في لبنان بین عامي    )٢: (على الشكل التالي ١٩٦٩و  ١٩٥١وتظهر احصاءات األونروا توز
  ١٩٦٩/  ١٩٦٨  ٣١/١٢/١٩٥١  محافظةال

  ١٤،٢  ١٦،٩    بیـــروت
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         ٢٢،٤  ١٨،٣      جبــل لبــنان
  ٤٧،٤  ٤٥،٤      جبــل لبــنان

  ١٢،٠                                  ١١،٠  الشـــمال
  ٤،٠                                    ٨،٤  البقـــاع

  ١٠٠،٠                                 ١٠٠،٠     المجمــوع
  ١٦٦،٢٦٤  ١٠٥،١٣٥  عــدد المسجلین

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ٤٦صفحة  -دار الجدید  »الفلسطینیون في لبنان وسوریا«رزق اهللا حال نوفل  -١
 ٤٧صفحة  -المصدر السابق  -٢

  
 :عدد الالجئین الفلسطینیین

وال توجد مصادر متطابقة تظهـر نفـس االرقـام، وذلـك . تختلف اعداد الالجئین الفلسطینیین طبقًا للمصادر التي أعدتها
 .یعود ألسباب إحصائیة وسیاسیة

ــد المــدیر الســابق للمعلومــات فــي األمــ »)١(الوســط «فــي تقریــر أعدتــه مجلــة  ن العــام عــن الالجئــین الفلســطینین، یؤّك
ّعین على الشكل التالي ٤٢٨٥٣٨اللبناني العقید شوقي خلیفة ان عدد الالجئین الفلسطینیین االجمالي هو   :موز

 .٣٢٨،١٣٥الفلسطینیون المسجلون في مدیریة شؤون الالجئین عددهم  -1
 .٨٩٢٦الفلسطینیون المسجلون بموجب قرارات وزراء الداخلیة عددهم  -2

 .٦٤٧٧ون بموجب تدابیر مدراء شؤون الالجئین عددهم الفلسطینیون المسجل -3

 .ألفاً  ٨٥عددهم  ١٩٧٠فلسطینیون دخلوا لبنان بصورة غیر شرعیة منذ العام  -4

 .نسمة ٤٢٨٥٣٨: فیكون المجموع االجمالي

 حزیران من كل سنة ٣٠عدد األشخاص المسجلین في 

  : )األونروا(وفقًا لسجالت 
  العدد  السنة  العدد  السنة  العدد  السنة

١٧٥٩٨٥  ١٩٧٠  ١٣٦٥٦١   ١٩٦٠  ١٢٧٦٠٠  ١٩٥٠  
٣٤٦١٦٤  ١٩٩٥  ٣٠٢٠٤٩  ١٩٩٠  ٢٢٦٥٥٤   ١٩٨٠  
٣٦٤٥٥١  ١٩٩٨  ٣٥٩٠٠٥  ١٩٩٧  ٣٥٢٦٦٨  ١٩٩٦  
٣٨٢٩٧٣ ٢٠٠١ ٣٧٦٤٧٢  ٢٠٠٠ ٣٧٠١٤٤  ١٩٩٩ 

٣٩٦٨٩٠ ٢٠٠٤ ٣٩١٦٧٩ ٢٠٠٣  ٣٨٧٠٤٣  ٢٠٠٢ 

       ٤٠٠.٥٨٢ )اذار (  ٢٠٠٥
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هو أكثر  ١٩٩٩غیر ان دراسة أعدتها الرابطة المارونیة في لبنان تظهر ان عدد الالجئین الفلسطینیین في لبنان عام 

  :من ذلك وعلى النحو التالي
  النسبة  عدد الالجئین  

  %٥٧  ٢٣٩٧٣٦  مخیماتداخل ال
  %٤٣  ١٨٠٧٧٢  خارج المخیمات

  %١٠٠  ٤٢٠٥٠٨  المجموع
           

---------------------------------------------------- 
 ١٣/٩/١٩٩٩بتاریخ ) ٣٩٨: العدد(مجلة الوسط اللندنیة -١
  

 الالجئ في القانون: الباب الثاني
 من هو الالجىء؟: الفصل األول

أيّ شخص كانت فلسطین مكان اقامته الطبیعـي خـالل المرحلـة الممتـدة مـن «جيء الفلسطیني بأنه تعرف األونروا الال
  ،١٩٤٦) یونیو(حزیران 

إلـى واحـد مـن  ١٩٤٨، ولجأ فـي عـام ١٩٤٨، وفقد مسكنه وسبل عیشه نتیجة نزاع سنة ١٩٤٨) مایو(أیار  ١٥إلى 
 .»في نطاق عملیاتها ومحتاجاً البلدان التي تقدم فیها أونروا خدماتها، وان یكون مسجًال 

 :ویالحظ ان هذا التعریف یشوبه الكثیر من النقص وذلك لألسباب التالیة

لبنـان : ان هذا التعریف یستثني الالجئین الفلسطینیین الذین اصبحوا خارج دائرة عملیات األونـروا، التـي ال تشـمل اال -
 .وسوریا واألردن والضفة الغربیة وقطاع غزة

 .١٩٤٨تعریف ال یشمل اعدادًا كبیرة من الذین لجأوا إلى لبنان بعد سنة ان هذا ال -

 .ان هذا التعریف ال یشمل أولئك الذین حالت ظروفهم دون تسجیل أسمائهم في سجالت األونروا -

) ناألغنیـاء والمیسـوری(ان هذا التعریف یشمل فقط المحتاج والذي یتلقى اعانة مـن األنـروا، امـا مـن هـم بغیـر حاجـة  -
 .فال یشملهم احصاء األونروا

 .في مقابل هذا التعریف ال یوجد في القانون اللبناني نص خاص یعرف من هو الالجيء الفلسطیني

لتحدیــد الالجئــین لــدیها، ثــم ادخلــت تعــدیالت كمــا  ١٩٥١فالدولــة اللبنانیــة اعتمــدت احصــاء األونــروا الــذي اجــري عــام 
إذ جرى قیدهم في سجالت مدیریة شؤون الالجئین بناء على قرار وزیر  ،١٩٥٦حصل بعد لجوء فلسطینیین في العام 

 .١٩٧٥الداخلیة رشید الصلح عام 

ویعتبر الفلسطینیون في لبنان أجانب من الفئات الخاصة، لكنهم ال یحصلون على بطاقـات مـن هـذه الفئـة، بـل تعطـى 
بعــد ان كانـــت المدیریـــة العامـــة إلدارة شـــؤون لهــم بطاقـــات صـــادرة عـــن المدیریــة العامـــة للشـــؤون السیاســـیة والالجئـــین 
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 .الالجئین الفلسطینیین التابعة لوزارة الداخلیة

الصادرة عن هذه الدائرة مع بطاقة االعاشة الصادرة عـن األونـروا همـا الـدلیل علـى ) الهویة(وتعتبر البطاقة الشخصیة 
 .على المستندات الرسمیة واجراء المعامالت وضعیة اللجوء، وهما شرطان أساسیان لإلقامة والتنقل والسفر والحصول

 :اكتساب وفقدان وضعیة الالجىء

ا بالوالدة ألب مسجل كالجيء أو بقرار خاص صادر عن وزیر الداخلیة ّ  .تكتسب وضعیة الالجيء في لبنان إم
ة أسالیب إلفقاد الفلسطیني وضعیة الالجيء مع أن صفة الالجئ هي صفة ثابتـة ال تـزول طالمـا  في المقابل هناك عدّ

 : ان حاملها مهجر قسرًا ولم یرجع إلى وطنه، ومن هذه األسالیب

 .حصوله على الجنسیة اللبنانیة -

 .حصوله على جنسیة أجنبیة -

 .اسقاط األونروا عنه وضعیةالالجيء -

 .زواج الالجئة الفلسطینیة من لبناني أو أجنبي -

  
  :التعریف الفلسطیني للفلسطینیین

خامسة من المیثاق الوطني الفلسطیني الصادرة عـن الـدورة الرابعـة للمجلـس الـوطني الفلسـطیني المنعقـدة تتفق المادة ال 
مع المادة السادسة من المیثاق القومي الفلسطیني الصادر عن الـدورة  ١٧/٧/١٩٦٨و  ١٠/٧/١٩٦٨في القاهرة بین 

: ، علـى ان الفلسـطینیین هـم٢/٦/١٩٦٤ و ٢٨/٥/١٩٦٤األولى للمجلس الوطني الفلسطیني المنعقد في القـدس بـین 
، سواء من اخرج منها، أو بقي فیها، ١٩٤٧المواطنون العرب الذین كانوا یقیمون اقامة عادیة في فلسطین حتى سنة «

 .»وكل من ولد ألب عربي فلسطیني بعد هذا التاریخ داخل فلسطین أو خارجها

كــل انســان یخشــى جــدیًا مــن تعذیبــه أو «لالجــيء بأنــه ا ٢٨/٧/١٩٥١وتعــرف اتقافیــة جنیــف حــول الالجئــین بتــاریخ 
بســبب  ١٩٥١اضــطهاده بســبب جنســه أو دینــه أو جنســیته، ووجــد خــارج بــالده قبــل العاشــر مــن شــهر كــانون الثــاني 

 .»أحداث وقعت في البالد التي یحمل جنسیتها

جئین فــــي كنــــدا فــــي لكــــن الوفــــد الفلســــطیني المفــــاوض أعــــد فــــي االجتمــــاع األول لمجموعــــة العمــــل الخاصــــة بــــالال
 :التعریف التالي ١٣/٥/١٩٩٢

الذین طردوا من مسـاكنهم أو اجبـروا علـى مغادرتهـا ) ومن تحدر منهم(الالجئون الفلسطینیون هم أولئك الفلسطینیین «
ـــاني  ـــاني)قـــرار التقســـیم( ١٩٤٧نـــوفمبر /بـــین تشـــرین الث ، مـــن )اتفـــاق الهدنـــة فـــي رودس( ١٩٤٩ینـــایر /، وكـــانون الث

 .»تي تسیطر اسرائیل علیها في التاریخ األخیر اعالهاألراضي ال
 

ویالحظ ان هذه التعریفات هـي أشـمل وأوسـع مـن تعریـف األونـروا، ویمكـن إذا مـا تـم اعتمادهـا ان تسـاهم فـي تحسـین 
 .الظروف السیاسیة واالقتصادیة لالجئین

یة وانسانیة كثیرة، مثل اسقاط حقهـم ویؤدّي عدم اعتماد تعریف محدد لالجيء إلى تعریض الفلسطینیین ألخطار سیاس
ونشأت وال تزال الكثیر من المشاكل في المجتمـع . في العودة إلى وطنهم أو عدم منحهم حقوقهم الصحیة واالجتماعیة

وأدّى . الفلسطیني في لبنان بسبب وجود اعداد كبیرة من الالجئین غیر معترف بها رسمیًا من األونروا والدولة اللبنانیـة
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 .تعقید عملیات السفر والتنقل والزواج والعمل والمعالجة ذلك إلى

ویالحـــظ ان الدولـــة اللبنانیـــة ال یهمهـــا مـــن تحدیـــد صـــفة الالجـــيء اال حصـــر اســـماء الالجئـــین واعـــدادهم فـــي دوائرهـــا 
ــة حقــوق فــي مجــاالت . كأســلوب مــن أســالیب الضــبط والحصــر والمتابعــة ّ إذ ال یتمتــع الالجــيء المعتــرف بــه رســمیًا بأی

 .صحة والعمل والتعلم وما شابهال

  
 الموقف اللبناني من الالجئین: الفصل الثاني

لم یكن أحد في لبنان وفي العالم العربـي یجهـل المخطـط الصـهیوني الهـادف إلـى احـتالل فلسـطین وطـرد الفلسـطینیین 
دّي إلـى بقـائهم فیــه كـذلك لـم یكـن أحـد فــي لبنـان یجهـل أن وصـول الالجئـین إلــى لبنـان سـیؤ  .»دولـة اسـرائیل«إلنشـاء 

 .ألوقات طویلة

ــه للقیـــادة الرســـمیة العربیــة أو لجـــزء منهـــا بأنهــا كانـــت عالمـــة بـــالمخطط  لكــن بغـــض النظـــر عــن االتهامـــات التـــي توجّ
لت له الدعم المباشر أو غیر المباشر، فإن القیادة السیاسیة فـي لبنـان  ّ الصهیوني، وأنها تواطأت مع هذا المخطط وسه

 .منع الفلسطینیین من المجيء إلى لبنان، ألنها ربما لم تكن تمتلك القرار الجريء في هذا الصددلم تتخذ قرارًا ب

إذ ال یســـتطیع لبنـــان ان یختلـــف عـــن بقیـــة األشـــقاء العـــرب ویتخـــذ قـــرارًا حساســـًا كهـــذا، لتجنـــب االتهـــام بأنـــه یعـــرض 
تعــاطى مــع هــذه القضــیة مــن زاویــة انهــا  الفلســطینیین للقتــل علــى أیــدي العصــابات الصــهیونیة، أو ألن القــرار العربــي

 .قضیة انسانیة ومؤقتة

ًا تكن الظروف فإن الدولة اللبنانیة كانت تمتلـك القـدرة المیدانیـة والسیاسـیة  ّ لمنـع الفلسـطینیین مـن  -لـو أرادت  -لكن أی
اقیـة الهدنـة ان الدولـة إذ یتضح من خالل االجـراءات التـي طبقـت بعـد اتف. الوصول إلى لبنان أقله بهذه االعداد الكبیرة

اللبنانیـة كانــت قـادرة علــى اتخـاذ تــدابیر تمنـع تــدفق الالجئـین، وربمــا تكـون الســلطات اسـتدركت قرارهــا فأغلقـت الحــدود 
 .واعتبرت أيّ الجيء یصل بعد هذا الزمن مخالفًا للقانون ١٩٤٨صیف عام 

بترحیب رسـمي وشـعبي، خاصـة وان العالقـات  في مطلق األحوال فإن وصول الالجئین الفلسطینیین إلى لبنان استقبل
كذلك فإن اللبناني كان منـذ البدایـة . االجتماعیة واالقتصادیة وروابط القربى والجیرة كانت تجمع الفلسطینیین واللبنانیین

ه للخطر الصهیوني ویعلم نتائج االحتالل االسرائیلي على المنطقة العربیة  .یتنبّ

المواقـــف االیجابیـــة المرحبـــة التـــي أطلقهـــا رئـــیس الجمهوریـــة بشـــارة الخـــوري ووزیـــر ویـــذكر الفلســـطینیون التصـــریحات و 
 .خارجیته عبد الحمید فرنجیة

كمـا  ١٩٤٨وبلغ التضامن والتأیید اللبناني للفلسطینیین ان الجیش اللبنـاني شـارك فـي المعـارك ضـد االسـرائیلیین عـام ،
ولـم . یة وشجاعة واخـالص إلـى جانـب اخـوانهم الفلسـطینیینان مئات المتطوعین اللبنانیین خاضوا المعارك بكل تضح

یتــوان اللبنــانیون عــن فــتح منــازلهم لالجئــین وتقــدیم كــل مــا أمكــن تقدیمــه الــیهم، وهــذا مــا فعلتــه المؤسســات الحكومیــة 
 .والمنظمات والجمعیات

بسبب بقاء الفلسطینیین  إلى شعور بالقلق، وذلك ١٩٥١هذا الترحیب الرسمي اللبناني سرعان ما تحول مع حلول عام 
في لبنان، في ظـل عـدم ظهـور بـوادر دولیـة لحـل المشـكلة مـع اسـتمرار اسـرائیل فـي منـع العـودة، ورغـم صـدور القـرار 

 .والذي ینص على حق العودة ١١/١٢/١٩٤٨عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ  ١٩٤

ل من النتائج السیاسیة واألمنیة واالقتصـادیة التـي یمكـن ان ومع بدایة الخمسینیات باتت السلطات اللبنانیة تخشى بالفع
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تعكسها قضیة الالجئین الفلسطینیین، خاصة بعد اتضاح حجم الكارثة التي سببها االحتالل االسرائیلي لفلسطین وطرد 
ریع ومخططات وفي تلك الفترة بدأت مشا. سكانها، والدعم السیاسي الذي كانت تتلقاه الدولة الصهیونیة من دول العالم

تـوطین الالجئـین الفلسـطینیین فــي لبنـان تظهـر مــن خـالل ممارسـات المنظمــات الدولیـة، وهـذا مــا أقلـق اللبنـانیین علــى 
مستقبل المعادلة الطائفیة في البلد، ودفع الدولة اللبنانیة إلى التعاطي األمني مع قضیة الالجئـین، حیـث باتـت األجهـزة 

فــة بمتابعــة قضــ یة الالجئــین وأصــبحت هــذه األجهــزة تفــرض الرقابــة علــى المخیمــات وتعنــى برصــد األمنیــة هــي المكّل
 .األنشطة السیاسیة

ت هذه األجهزة هي المسؤولة عن السجالت الشخصیة لالجئین حتى تم تأسیس مدیریة شؤون الالجئین   .وظّل
ففـي أوقـات اعتبـرتهم أجانـب . وأخـرىلكن من الناحیة القانونیة اختلفت معاملة السلطات اللبنانیة للفلسطینیین بـین فتـرة 

فتهم كالجئــین یتمتعـــون بحالــة اقامـــة خاصــة وفـــي الخمســینات خضـــع الفلســطینیون لقـــوانین . وفــي مراحـــل الحقــة صـــنّ
 .األجانب غیر المقیمین

المرســوم  ٣١/٣/١٩٥٩، صــدر فــي »اللجنــة المركزیــة لشــؤون الالجئــین« ١٩٥٠وبعــدما انشــأت الدولــة اللبنانیــة عــام 
مســتحدثًا ادارة لشــؤون الالجئــین الفلســطینیین فــي وزارة الداخلیــة، ومهمتهــا اصــدار بطاقــات الهویــة  ٤٢ي رقــم االشـتراع

 .واألوراق الثبوتیة وجوزات السفر وتحدید اماكن السكن

أمنـي، وال  -بإنشاء هیئـة علیـا لشـؤون الفلسـطینیین ذات طـابع سیاسـي  ٣٩٠٩قضى مرسوم رقم  ٢٦/٤/١٩٦٠وفي 
ق بالمشكلة الفلسطینیة من مختلف نواحیها السیاسیة «مع عمل مدیریة الالجئین، ومهمتها  یتقاطع عملها جمیع ما یتعّل

والعســكریة واالقتصــادیة وغیرهــا، ودراســة قضــیة فلســطین بجمیــع جوانبهــا ومراقبــة تطوراتهــا واعــداد الحلــول االنشــائیة 
 .»لمواجهتها

 أجنبي بوضعیة خاصة

وصوًال إلى  ١٩٤٨ین أو لجوئهم إلى لبنان على سنوات متعددة امتدت من قبیل العام توزعت مراحل تهجیر الفلسطینی
 ١٩٥٦وحـرب العـدوان علـى مصـر عـام  ١٩٤٨وأبرز تلك المراحل كانت مرحلة النكبة األولى عـام . بدایة السبعینات

والضفة الغربیة والقدس  الذي أدّى إلى احتالل كامل قطاع غزة ١٩٦٧الذي أدّى إلى احتالل قطاع غزة، وعدوان عام 
وبعد المعارك التي حصلت بین المقاومة الفلسطینیة والجیش االردني، ارغم فلسطینیون علـى مغـادرة األردن . والجوالن

 .باتجاه لبنان

 .موجات التهجیر واللجوء هذه قابلها موجات من الرحیل من لبنان بسبب الحروب أو بحثًا عن مورد للرزق

ینات غادر فلسطینیون لبنان باتجاه دول الخلیج العربـي للعمـل فـي قطـاعي الـنفط والتعلـیم بشـكل ففي الخمسینات والست
 .وفي السبعینات اتسعت الهجرة نحو دول الخلیج وأوروبا الغربیة والوالیات المتحدة. خاص

وبعـد حـرب المخیمـات . وفي الثمانینات خرج بعد االجتیاح االسرائیلي للبنان آالف المقاتلین الفلسـطینیین مـع عـائالتهم
لـت الهجـرة . هاجر آالف الشباب والعائالت باتجاه الدول االسكندنافیة وألمانیا) ١٩٨٧ - ١٩٨٥( ّ وفي التسعینات تحو

 .نحو كندا

 :ومع كل هذه التنقالت فإن الالجئین الفلسطینیین في لبنان ینقسمون إلى الفئات التالیة

وهـذه الفئـة . ١٩٤٨لطة اللبنانیة في أعقاب وصولها إلى لبنان بعـد نكبـة فئة جرى احصاؤها من قبل األونروا والس -١
غیـــر ( مســـجلة فـــي القیـــود ووجودهـــا قـــانوني وتتمتـــع بـــبعض الحقـــوق، وتصـــنف هـــذه الفئـــة فـــي األونـــروا تحـــت خانـــة 
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 .) المسجلین 

ـدوا فـي سـج -٢ ّ وال یحـق . الت األونـروافئة لم یشملها االحصاء األول، وهـؤالء قیـدوا فـي سـجالت األمـن العـام ولـم یقی
 .لهؤالء الحصول على مساعدات من األونروا، ویمنحون جوازات مرور من قبل األمن العام

فئة غیر مسجلة في قیود األنـروا وال فـي قیـود األمـن العـام اللبنـاني، ووصـل أفـراد هـذه الفئـة إلـى لبنـان فـي أعقـاب  -٣
األونــروا كــالتعلیم والغــذاء واالستشــفاء، مــا یجعلهــا مــن أشــد ، وال یســتفید هــؤالء مــن خــدمات وكالــة ١٩٦٧عــدوان عــام 

كذلك ال یحق لهذه الفئة حریـة التنقـل والسـفر ألنهـا ال . الفئات الفلسطینیة معاناة، وان كانت هذه الفئة أقل الفئات عدداً 
 .تملك وثائق من األمن العام اللبناني

في لبنان بشكل قـانوني وذلـك تطبیقـًا ألحكـام المرسـوم رقـم ) ائرالمسجلون رسمیًا في الدو (ویقیم الالجئون الفلسطینیون 
عــن وزیــر الداخلیــة، والــذي أعفــى الالجئــین الفلســطینیین الــذین یقیمــون فــي لبنــان  ٢٠/٩/١٩٦٩الصــادر فــي  ١٣٦

لـى بموجب هویة صادرة عن المدیریة العامة الدارة شؤون الالجئین الفلسطینیین من تجدید بطاقة اإلقامة المفروضـة ع
 .األجانب

وكان هذا القرار ثمرة محاوالت تصـحیح أوضـاع الالجئـین الفلسـطینیین بعـدما كـان یعتبـرهم القـانون اللبنـاني وفقـًا لقـرار 
 .أجانب ٢/٨/١٩٦٢تاریخ  ٣١٩وزیر الداخلیة رقم 

  
 حقوق الالجئ الفلسطیني في القانون الدولي: الفصل الثالث

ئــین ومــنحهم كافــة حقــوقهم المدنیــة والسیاســیة، وهــذه الحقــوق تكفلهــا المواثیــق تـنص المواثیــق الدولیــة علــى حمایــة الالج
، المیثـــاق العـــالمي )١٩٥١(، معاهـــدة جنیــف )١٩٤٨(االعـــالن العـــالمي لحقــوق االنســـان : والمعاهــدات الدولیـــة مثــل

وبروتوكـول ) ١٩٦٦( ، المیثـاق العـالمي للحقـوق المدنیـة والسیاسـیة)١٩٦٦(للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیـة 
 ).١٩٦٤(الدار البیضاء 

لكل فرد مقیم بصـورة « ١٩٦٦من االتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة في  ١٢وتنص المادة رقم 
  قانونیة ضمن اقلیم

 .»دولة ما، الحق في حریة االنتقال وفي ان یختار مكان اقامته ضمن ذلك االقلیم

 .١٩٤٨ة من الشرعة الدولیة لحقوق االنسان الصادرة في وتنص المادة الثانی

أو .. لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا االعالن دون أيّ تمییز، كالتمییز بسبب العنصر«
 .»أو األصل الوطني.. الرأي السیاسي

تمنح كل من الدول المتعاقدة «: ٢٨/٧/١٩٥١من اتفاقیة جنیف الخاصة بالالجئین والصادرة في  ٢٦وجاء في المادة 
 .»الالجئین المقیمین بصورة نظامیة في اقلیمها حق اختیار محل اقامتهم والتنقل الحر

مــن االتفاقیـة علــى تمتــع الالجــيء بـنفس االمتیــازات التــي یســتفید منهـا المواطنــون كالعمــل واالجــور  ٢٤وتـنص المــادة 
 .يوالتقدیمات العائلیة والضمان االجتماع

: مــا یلــي ١٩٦٤أیلــول  ١٧إلــى  ١٣وعلــى الصــعید العربــي أقــر مــؤتمر القمــة العربــي المنعقــد فــي الــدار البیضــاء مــن 
یعامــل الفلســطینیون فــي الــدول العربیــة التــي یقیمــون فیهــا معاملــة رعایــا الــدول العربیــة، فــي ســفرهم واقــامتهم وتیســیر «

 .»فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسیتهم الفلسطینیة
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 ١٩٤حق العودة والقرار 

 ّ ، ولما كان لجوء االنسـان الفلسـطیني إلـى العدیـد مـن الـدول تـم لما كان ترحیل أي انسان إلى خارج وطنه أمرًا محظورًا
تحت الضغط النفسي والعسكري الذي مارسه االسرائیلیون، ولمـا كـان حـق الفلسـطیني فـي فلسـطین أمـر ثابـت وواضـح 

جئ الفلسطیني إلـى وطنـه هـو حـق تكفلـه القـوانین الدولیـة وتقـره المبـادئ، وهـي قضـیة ومعترف به، فإن حق عودة الال
 .یتمسك بها الفلسطینیون منذ ان هجروا من وطنهم ویعتبرون العودة حلمًا صعب التحقیق

  
 حول العودة ١٩٤قرار 

 :حق العودة وفیهحول  ١٩٤أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة القرار رقم  ١٩٤٨كانون األول  ١١بتاریخ 

 (...)ان الجمعیة العامة، وقد بحثت في الحالة في فلسطین من جدید، 

تقــرر وجــوب الســماح بــالعودة، فــي أقــرب وقــت ممكــن، لالجئــین الــراغبین فــي العــودة إلــى دیــارهم والعــیش بســالم مــع 
مفقــود أو مصــاب  جیــرانهم، ووجــوب دفــع تعویضــات عــن ممتلكــات الــذین یقــررون عــدم العــودة إلــى دیــارهم وعــن كــل

ض عن ذلك الفقدان أو الضرر مـن  ّ بضرر، عندما یكون من الواجب، وفقًا لمبادئ القانون الدولي واالنصاف، ان یعو
 .قبل الحكومات او السلطات المسؤولة

ق ویستند الفلسطینیون في مطالبتهم بحق العودة إلى وطنهم إلـى مجموعـة مـن الوثـائق والقـوانین الدولیـة المتعلقـة بحقـو 
 .االنسان، والتي تقوم على قاعدة حریة الفرد في مغادرة بلده، والعودة الیه بحریة

 :من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ١٣وتنص المادة رقم 

 .لكل شخص الحق في التنقل بحریة وباختیار مكان إقامته داخل كل دولة -١

 .»ة إلیهلكل شخص الحق في مغادرة كل بلد، بما فیه بلده، والعود-٢

 :من االتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة ١٢المادة رقم 

لكل فرد مقیم بصورة قانونیة ضمن إقلیم دولة ما، الحق في حریة االنتقال وفي أن یختار مكان إقامته ضـمن ذلـك  -٣
 .اإلقلیم

 .لكل فرد حریة مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده -٤

 .»بصورة تعسفیة من حقه في الدخول إلى بلدهال یجوز حرمان أحد  -٥

 :من البروتوكول الرابع في االتفاقیة األوروبیة لصون حقوق اإلنسان على ٣ورقم  ٢المادتان رقم 

 :٢المادة رقم 

 .لكل من یقیم بصورة قانونیة على أرض دولة ما، الحق في التنقل فیها وفي اختیار مكان إقاته ضمنها بحریة-١

 .حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهلكل شخص ال-٢

 :٣المادة رقم 

 .ال یجوز طرد أحد، سواء عن طریق تدبیر فردي أو جماعي، من أراضي الدولة التي هو من رعایاها -١

 .»ال یجوز حرمان أحد من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي هو من رعایاها -٢

 :ق اإلنسانمن المعاهدة األمیركیة لحقو  ٢المادة رقم  -٣
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لكل من یقیم بصورة قانونیة على أرض دولة ما الحق في التنقل بحریة، واإلقامة فیها بمقتضـى القـوانین التـي تـنظم -٤
 .هذا الموضوع

 .لكل شخص حق مغادرة أي بلد بحریة، بما في ذلك بلده-٥

  
 البــاب الثــالــث

 حقوق الالجئ الفلسطیني في لبنان

 حــــق العـمـــل: أوالً 

وبمــا ان القــانون . ســاوى القــانون اللبنــاني الخــاص بحــق العمــل بــین الالجــيء الفلســطیني وأيّ أجنبــي مقــیم فــي لبنــان
، فـإن قـوانین العمـل اللبنانیـة الخاصـة باألجانـب تنطبـق علـى الالجئـین  اللبناني یصنّف الفلسطینیین في دائرة األجانـب

 . ة العربیة والتفاقیة جنیف الخاصة بالالجئینالفلسطینیین، وفي ذلك مخالفة واضحة لقرارات القم

وكان قانون العمل اللبناني المعمول به في السنوات التـي أعقبـت وصـول الالجئـین الفلسـطینیین إلـى لبنـان یـنص علـى 
خضوع المؤسسات الوطنیة واألجنبیة إلى أحكامه، وعلى تمتع األجراء األجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي 

ال اللبنانیون، وعلى شرط المعاملة بالمثل ویترتب علیهم الحصول على اجازة عملیتمتع  ّ  .بها العم

ال  ّ ع اللبناني بعین االعتبار وجود آالف العم ّ وبعد وصول الالجئین إلى لبنان وانخراطهم في سوق العمل لم یأخذ المشر
 .فاق على تكالیف الغذاء والعالج والتعلیمالفلسطینیین الذین ال فرصة امامهم اال العمل في شتى المجاالت لالن

علـى «والمتعلـق بـدخول وخـروج واقامـة األجانـب فـي لبنـان  ١٠/٧/١٩٦٢من القانون الصادر فـي  ٢٥حّظرت المادة 
األجنبــي غیــر اللبنــاني ان یتعــاطى عمــًال أو مهنــة فــي لبنــان مــا لــم یكــن مرخصــًا لــه بــذلك مــن وزارة العمــل والشــؤون 

 .»للقوانین واألنظمة السائدةاالجتماعیة وفقًا 

ــال األجانــب مبــدأ الحصــول علــى رخصــة عمــل  ١٨/٩/١٩٦٤الصــادر فــي  ١٧٥٦١وثبــت المرســوم رقــم  ّ علــى العم
. وال یوجد في هذا القانون وال في غیره أيّ استثناء للعامل الفلسـطیني یوجـب معاملتـه معاملـة خاصـة. والمعاملة بالمثل

الـذي «یعاقب فـي مادتـه الرابعـة  ٤/٥/١٩٦٨تاریخ  ٩٨١٦العمل الصادر بمرسوم ال بل ان باب العقوبات في قانون 
 .»یستخدم أجنبیًا بعقد عمل أو اجازة صناعیة من دون موافقة مسبقة أو إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل

ً على هذه القوانین أصبح الالجيء الفلسطیني ممنوعًا من العمل في لبنان ویعاقب إذا خالف ال  .قوانینوبناء

حصــر فیــه عــددًا مــن المهــن  ١٨٩/١أصــدر وزیــر العمــل الــدكتور عــدنان مــروة القــرار رقــم  ١٨/١٢/١٩٨٢بتــاریخ 
 :باللبنانیین فقط وهذه المهن هي

أمـین ) ٨. (رئیس موظفین) ٧. (نائب مدیر) ٦. (مدیر) ٥. (مدیر عام) ٤(الهندسة ) ٣. (الطب) ٢. (المحاماة (1)
. مندوب تجاري) ١٤. (كمبیوتر) ١٣. (أمین محفوظات) ١٢. (موثق) ١١. (سكرتیر) ١٠. (محاسب) ٩. (صندوق

. صیرفة) ٢٠. (بائع) ١٩. (أمین مستودع) ١٨. (مراقب أشغال) ١٧. (مستشار تجاري) ١٦. (مندوب تسویق) ١٥(
عمـال األ) ٢٦. (تركیـب زجـاج البیـوت) ٢٥. (تمدیـدات كهربائیـة) ٢٤. (صـیدلي) ٢٣. (مختبر) ٢٢. (صاغة) ٢١(

. حـــارس) ٣٢. (نـــاطور) ٣١. (حاجـــب) ٣٠. (صـــیانة) ٢٩. (المیكانیـــك) ٢٨. (أعمـــال الـــدهان) ٢٧. (االلكترونیـــة
تدریس ) ٣٩. (تدریس تكمیلي) ٣٨. (تدریس ابتدائي) ٣٧. (حالق) ٣٦. (سفرجي) ٣٥. (طاهي) ٣٤. (سائق) ٣٣(

وبصـورة عامـة كـل . كیـل ومسـاحة) ٤١. (أعمال هندسیة بمختلف االختصاصات وخاصة رسـم هندسـي) ٤٠. (ثانوي
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ر لبنانیون ألشغالها  .األعمال والمهن التي یتوّف

 :أصحـاب العـمـل

األعمـال ) ٤٦. (القومسـیون) ٤٥. (المحاسـبة) ٤٤. (أعمال الصـرافة) ٤٣. (األعمال التجاریة على اختالفها ) ٤٢( 
. صـناعة الملبوســات) ٥١. (صـناعة األحذیـة )٥٠. (الصـیاغة) ٤٩. (تجـارة البنـاء) ٤٨. (التعهـدات) ٤٧. (الهندسـیة

. إسفنج مفروشات) ٥٥. (قماش) ٥٤. (نجارة) ٥٣. (صناعة المفروشات على أنواعها والصناعات المتممة لها) ٥٢(
حدادة ) ٦١. (الصباغة) ٦٠. (الكوي) ٥٩. (الحالقة) ٥٨. (الطباعة والنشر والتوزیع) ٥٧. (صناعة الحلویات) ٥٦(

 .كهرباء السیارات) ٦٥. (فرش السیارات) ٦٤. (تركیب زجاج السیارات) ٦٣. (كانیك السیاراتمی) ٦٢. (السیارات

 :ویسمح للفلسطیني بالعمل في األعمال التالیة

ـال الحفریـات) ٤. (عمـال الدباغـة والجلـود) ٣. (الزراعـة) ٢. (أعمـال البنـاء (1) ّ ـال نسـیج السـجاد) ٥. (عم ّ ) ٦. (عم
ــال صــهر المعــادن ّ ــ) ٧. (عم ّ شــرط «الممرضــات ) ٩. (المربیــات) ٨. (ال التنظیفــات فــي االدارات غیــر الحكومیــةعم

ال غسیل وتشحیم السیارات) ١١( خدم البیوت) ١٠(« الحصول على إجازة عمل ّ  .عم

م االسـتاذ عبـد اهللا األمـین وزارة العمـل أصـدر فـي  ـال  ١١/١/١٩٩٣وبعـد تسـّل ّ قـرارًا بحصـر المهـن السـابق ذكرهـا بالعم
وعـاود وزیـر العمـل . ن وأضاف الیها التـدریس فـي المراحـل االبتدائیـة والمتوسـطة والثانویـة وغیرهـا مـن األعمـالاللبنانیی

د في قرار رقم   .على نفس المهن ١٨/١٢/١٩٩٥بتاریخ  ٦٢١/١أسعد حردان وأّك

ً لشروط   :هيلكن األمین وحردان سمحا لألجانب بمزاولة مهن ممنوعة علیهم ومحصورة باللبنانیین بناء

مقیماً في لبنان منذ الوالدة، مولـودًا مـن أم لبنانیـة أو مـن أصـل لبنـاني، متـأهًال مـن لبنانیـة منـذ أكثـر : إذا كان األجنبي
ویجـب االعـالن . اضافة إلى اشتراطات متعددة كأن یكون األجنبي خبیرًا في شأن ال یوجد لبنـاني یعمـل فیـه. من سنة

ى المؤسســة التـي توظـف األجنبـي ان توظــف ثالثـة لبنـانیین مقابلـه، ویعتبــر عـن المهنـة فـي الصــحف لثالثـة أیـام، وعلـ
مبــدأ المعاملــة بالمثــل الــذي تضــعه الســلطات اللبنانیــة كأســاس للتعــاطي مــع الالجئــین الفلســطینیین فــي قضــایا العمــل 

 .مخالفًا للمعاهدات واالتفاقات التي وقعتها ووافقت علیها الدولة اللبنانیة

بعـد فتــرة «والتـي تــنص  ٢٨/٧/١٩٥١المثــل مخـالف التفاقیــة جنیـف الخاصــة بـالالجئین المعقـودة فــي فمبـدأ المعاملـة ب
      وتقـول فـي المـادة  .»اقامة ثالثة سنوات یستفید كل الالجئین على أراضـي الـدول الموقعـة بإیقـاف قـانون التعامـل بالمثـل

 .»السوق الوطنیة ال یعمل بهـا علـى الالجئـین االجراءات المفروضة على األجانب أو على عمل األجانب لحمایة١٧

ان یعامــل الفلســطینیون فــي «: الــذي یـنص علــى ١٩٦٥ویخـالف مبــدأ المعاملــة بالمثــل بروتوكـول الــدار البیضــاء عــام 
  .»الدول العربیة التي یقیمون فیها معاملة رعایا الدول العربیة في سفرهم واقامتهم وتیسیر فرص العمل لهم

  
التــي قــام بهــا وزیــر  یون فــي لبنــان تنفســوا الصــعداء مــع المبــادرة االنســانیة الجریئــة والشــجاعةنالفلســطی اال ان

للوصـول الـى  وتعتبر بـادرة هامـة . والتي تمثلت بمنح الالجىء الفلسطیني الحق في العملالعمل اللبناني طراد حمادة 
یسـتثنى مــن أحكـام المـادة األولـى مــن "   وزیـر العمـل قـد جـاء فــي مـذكرةف. غـاء بقیـة الحقـوق المحــروم منهـا شـطب وال

الفلســطینیون المولــودون )  التــي تــنص علــى حصــر بعــض المهــن باللبنــانیین ( ٢٠٠٥حزیــران  ٢تــاریخ  ٧٩/١القــرار 
ح اسـمال"بــ  وتضـیف المـذكرة " . على األراضـي اللبنانیـة والمسـجلون بشـكل رسـمي فـي سـجالت وزارة الداخلیـة اللبنانیـة

وكان الـوزیر ".  ، ال توجب انضمامهم إلى النقابات إلزامیا ین المولودین في لبنان بالعمل ضمن فئاتللرعایا الفلسطینی
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الــذین یملكــون  ٤٨القــرار یشــمل فلســطینیي " بــان  ٢٧/٦/٢٠٠٥اللبنــاني قــد ذكــر لصــحیفة الســفیر البیروتیــة بتــاریخ 
القرار لمختلف المهـن بـل اقتصـارها علـى  وحول عدم شمول " من عشر سنوات أكثراقامات في لبنان والمسجلین منذ 

قـرار مـن مجلـس النـواب الـذي یحـدد المهـن  إلـىعندها یحتاج  األمر أن "للصحیفة المذكورة  ، أفاد حمادة مهن محددة
ومن المهم ذكره في هذا السیاق بان الخطوة تاتي منسـجمة . " ، والتي على وزیر العمل االلتزام بهالألجانبالمسموحة 
ي لبنـان وتـاتي كـذلك ترجمـة صـادقة الدسـتور اللبنـاني التـي تـدعو الـى عـدم تـوطین الالجئـین الفلسـطینیین فـمع مقدمـة 

التمسك بالقرارات الدولیة الداعیة وطنیة و وحكومته العتیدة بالحفاظ على الثوابت الامیل لحود عبر عنها الرئیس اللبناني 
  .وممتلكاتهم  الى تطبیق حق عودة الالجئین الفلسطینیین الى دیارهم

االعمال االداریة  :فهي  اصبح الالجىء الفلسطیني الحق بممارستها السماح اما المهن التي بموجب المذكرة
المحاسب  –امین الصندوق  –رئیس الموظفین  –والمصرفیة على اختالف انواعها وبصورة خاصة عمل نائب المدیر 

مراقــب  –منـدوب التسـویق  –المنـدوب التجـاري  –ومبیـوتر ك –امـین محفوظـات  –الموثـق  –المسـتكتب  –السـكرتیر 
اعمــال  –المیكانیــك والصــیانة  -التمدیــدات الكهربائیــة –رتــي  –خیــاط  –صــائغ  –بــائع  –امــین مســتودع  –اشــغال 
 –االعمال االلكترونیة  –الحالق  –السفرجي  –السائق  –الحارس  –الناطور  –الحاجب  –تركیب الزجاج  -الدهان 

المهن الفنیة في قطاع البناء ومشتقاته كالبالط والمورق ، تركیب االلمنیـوم والحدیـد والخشـب  –اكوالت عربیة طاهي م
جمیـع انـواع االعمـال فـي الصـیدلیات  –التمـریض  –اعمـال المیكانیـك والحـدادة والتنجیـد  –، والدیكور وما شـابه ذلـك 

مراحل االبتدائیة والمتوسطة باستثناء تـدریس اللغـات االجنبیـة التدریس في ال –ومستودعات االدویة والمختبرات الطبیة 
  .اعمال الكیل والمساحة  –االعمال الهندسیة بمختلف االختصاصات  –عند الضرورة 

 –االعمــال التجاریـة علــى مختلـف انواعهــا : امـا المهـن وحســب المـذكرة ایضــا والتـي ال زالــت محظـورة فهـي 
الطباعــة والتوزیــع  –الصــیاغة  –االعمــال الهندســیة بمختلــف انواعهــا  –یســیون الكوم –المحاســبة  –اعمــال الصــرافة 

حــدادة ، دهــان ، میكانیــك ، تركیــب ( تصــلیح الســیارات  –الكــوي والصــباغة  –الحالقــة  –الخیاطــة والرتــي  –والنشــر 
    ) .وصحافة  هندسة ، طب ، صیدلة ، محاماة: ( ویضاف الیها المهن الحرة ) . زجاج ، فرش ، كهرباء سیارات 

  
 الحق في الضمان االجتماعي: ثانیاً 

ال یسـتفید «علـى انـه  ٢٦/٩/١٩٩٦تنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون الضمان االجتماعي الصادر فـي 
األجــراء األجانــب الــذین یعملــون علــى اراضــي الجمهوریــة اللبنانیــة مــن أحكــام هــذا القــانون فــي بعــض أو جمیــع فــروع 

االجتماعي إال بشرط ان تكون الدولة التي ینتسبون الیها تقر للبنانیین مبدأ المساواة في المعاملة مع رعایاها،  الضمان
ق بالضمان االجتماعي  .»فیما یتعّل

ویوجـب قـانون الضــمان علـى أصــحاب العمـل تســدید االشـتراكات عــن االجـراء االجانــب الـذین یعملــون فـي مؤسســاتهم 
واالجراء ال یستفیدون من هذه التقـدیمات اال ان یكـون األجیـر األجنبـي حـائزًا علـى . الجراءبغض النظر عن استفادة ا

، وهـذان  رخصة عمل قانونیة وأن تكون الدولة التي ینتمي الیها األجیر تعامل اللبناني في الضمان االجتماعي بالمثل
اد حمادة الذي منح ممارسة العمل لالجىء حتى مع قرار وزیر العمل طر  ال ینطبقان على العامل الفلسطینيالشرطان 

 .الفلسطیني 

 :فاألجیر الفلسطیني بشكل عام في لبنان هو واحد من هاتین الحالتین
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ل في الضمان وال یستفید من التقدیمات، وهذا حال -١  یعمل دون رخصة عمل وغیر مسجّ

 .أغلبیة الفلسطینیین 

 ن التقدیمات، وهذا حال مئاتیعمل برخصة عمل ومسجل في الضمان وال یستفید م -٢

ال الفلسطینیین فقط  ّ  .العم

وألن  القانون اللبناني یمیز بین العامل اللبناني والعامل الفلسطیني في قانون الضمان االجتماعي، فإنه یحول دون ان 
ـتفید منهــا اللبنــاني مثــل اال جــازات یســتفید العامــل الفلســطیني الــذي یمتلــك رخصــة عمــل مــن نفــس التقــدیمات التــي یسـ

  .السنویة والمرضیة وساعات العمل
  

 الحق في االنتساب إلى النقابات:ثالثاً 

بموجب التشریعات اللبنانیة ال یحق لّالجيء الفلسطیني االنتساب إلـى أيّ مـن النقابـات اللبنانیـة العمالیـة أو المهنیـة أو 
ع اللبناني أعمال النقابات ویضع شروطًا للمن .المهن الحرة ّ تسبین الیها ونظامًا یحكم عملها، ویوجب على وینظم المشر

 .مزاولي المهن الحرة ضرورة االنتساب إلى نقاباتها

فالمهنــدس الفلســطیني ال یســتطیع االنضــمام إلــى نقابــة المهندســین التــي تراعــي أنظمتهــا أحكــام القــانون الصــادر فــي 
 .»لبناني بالمثلان تعامل شریعة بلد طالب االنتساب المهندس ال«والذي یلحظ  ٢٢/١/١٩٥١

الصــــادر فــــي  ١٦٥٨والطبیـــب الفلســــطیني ال یســــتطیع االنضــــمام إلــــى نقابــــة االطبــــاء التــــي تطبــــق أحكــــام المرســــوم 
الذي یسمح لغیر اللبناني بممارسة مهنة الطب في لبنان إذا كانت الدولة التي ینتسب الیهـا تطبـق مبـدأ  ١٧/١/١٩٧٩

 .المعاملة بالمثل

، ومـن  ا ان یكون لبنانیًا منـذ عشـر سـنینللمنتسب الیه ١١/٣/١٩٧٠في  ٨/٧٠ًا للقانون وتشترط نقابة المحامین وفق
المهــم ذكــره فــي هــذا المجــال ان مــذكرة الــوزیر طــراد حمــادة لــم تشــمل الســماح للفلســطیني بمزاولــة جمیــع المهــن وانمــا 

 ..یستثني عدد منها كالطبیب والمهندس والمحامي والصیدلي

  
 مالحق في التعل: رابعاً 

بخالف المنع السائد في قطاعات مختلفة، ال مشكلة جذریة لالجئـین الفلسـطینیین فـي حـق طلـب العلـم واالنتسـاب إلـى 
 .المدارس والجامعات الرسمیة والخاصة

كمـا یحـق لـه االنتسـاب إلــى . یحـق للطالـب الفلسـطیني االنتسـاب إلـى المـدارس الرسـمیة االبتدائیـة والمتوسـطة والثانویـة
 .اصة، وكل ذلك طبقًا لشروط القطاعین العام والخاصالمدارس الخ

وینطبق هذا األمر علـى مـا بعـد دراسـة المرحلـة الثانویـة، إذ یسـتطیع الطالـب الفلسـطیني متابعـة دراسـته فـي الجامعـات 
میة غیر ان االسـتثناء یطـاول أشـیاء محـددة مثـل كلیـات التعلـیم المهنـي والتقنـي الرسـ. الرسمیة والخاصة وفقًا لشروطها

 .وكلیات الطب ومعاهد التعلیم التربوي

وتحــدد القــوانین التعلیمیــة فــي لبنــان نســبة الطــالب األجانــب فــي المــدارس والجامعــات ویــأتي تصــنیف الفلســطینیین مــن 
 .بینها
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 الحق في االستشفاء والعالج: خامساً 

كـز العـالج الرسـمیة والخاصـة علـى یمكن لالجيء الفلسطیني ان یتلقى عالجـه الـالزم فـي العیـادات والمستشـفیات ومرا
ویســـتطیع الفلســـطیني ان یتعـــالج فـــي . نفقتـــه الشخصـــیة أو علـــى نفقـــة األونـــروا فـــي مـــا یخـــص المستشـــفیات المتعاقـــدة

 .أو الخاصة طبقًا لشرروطها) قلیًال ما یرتادها الناس ألنها غیر مؤهلة كفایة(المستشفیات والمراكز الحكومیة 

 .یني االستفادة من الضمان الصحي الذي تقدمه الدولة اللبنانیة لمواطنیهالكن ال یحق لّالجيء الفلسط

  
 الحق في الملكیة: سادساً 

ویســتند القــانون إلــى . ظــل القــانون اللبنــاني متشــددًا فــي قضــایا شــراء األجانــب للعقــارات فــي لبنــان وتســجیلها بأســمائهم
 .ات شراء االراضياألخطار التي من الممكن أن یتعرض لها لبنان مع ازدیاد عملی

 .كما اعتبر التوطین عامًال مهمًا في التشدد تجاه شراء الفلسطینیین االراضي والشقق

ن المرســوم  ّ أيّ حــق .. أن یكتســب.. ال یجــوز أليّ شــخص غیــر لبنــاني«انــه  ٤/١/١٩٦٩الصــادر فــي  ١١٦١٤ویبـی
 .»الوزراء اال بعد الحصول على ترخیص في مجلس... عیني عقاري في االراضي اللبنانیة

غیر ان هذا المرسوم فتح الباب للتملك ضـمن شـروط وقیـود تنطبـق علـى الفلسـطینیین وغیـرهم مـن األجانـب، وهـو مـا 
 .سمح للفلسطینیین بشراء االراضي والمباني السكنیة

ل العقار باسمه الشخصي ان یكون مستوفیًا للشروط وان یسدد الرسوم المطل  .وبةوعلى الفلسطیني إذا اراد ان یسجّ

مشروع قانون یرمي إلى  ٢١/٣/٢٠٠١غیر أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في جلسته التشریعیة المنعقدة یوم األربعاء 
ق  ٤/١/١٩٦٩تاریخ  ١١٦١٤تعدیل المرسوم رقم   .»باكتساب غیر اللبنانیین الحقوق العینیة العقاریة في لبنان«المتعّل

ال یجوز تملك أيّ حق عیني من أيّ نوع كان ألي شخص ال یحمل  ...«: وجاء في نص القانون الجدید المادة األولى
جنســیة صـــادرة عــن دولـــة معتـــرف بهــا، أو أليّ شـــخص إذا كــان التملـــك یتعـــارض مــع أحكـــام الدســتور لجهـــة رفـــض 

، كمــا ال یجــوز أليّ «: ونــص القــانون علــى أنــه .»التـوطین ال یجـوز أليّ شــخص غیــر لبنــاني طبیعیــًا كــان أم معنویــًا
  خص معنوي لبناني یعتبره هذا القانون بحكم األجنبي، ان یكتسب بعقد أو عملش

نهـا هـذا القـانون إال  ّ قانوني، أيّ حق عیني عقاري في األراضي اللبنانیة وأيّ حـق عینـي مـن الحقـوق األخـرى التـي یعی
ً علـى اقتـراح وزیـر الما وال یشـذ عـن هـذه . لیـةبعد الحصول على ترخیص یعطى بمرسوم یتخذ في مجلس الـوزراء بنـاء

 .»القاعدة إال في األحوال المنصوص علیها صراحة في هذا القانون أو في نص خاص

تقدم عشـرة نـواب بطعـن فـي القـانون امـام المجلـس الدسـتوري، ألنـه مخـالف لمقدمـة الدسـتور التـي  ١٩/٤/٢٠٠١وفي 
ـــز بـــین النـــاس وینـــاقض حقـــوق  تـــنص علـــى احتـــرام لبنـــان لالتفاقـــات والمعاهـــدات والمواثیـــق الدولیـــة، وألن ّ القـــانون یمی

 .االنسان

الطعن على اعتبار ان من حق الدولة السیادي وفي ضوء مصلحتها  ٥/٢٠٠١/ ١٠لكن المجلس الدستوري رفض في
 .العلیا ان تلجأ إلى منع التملك إذا كان التملك یتعارض مع سیاستها العلیا في رفض التوطین المكرس في الدستور

  
 :التنقل واالنتقالحق : سابعاً 

ل في السجالت الرسمیة مغادرة لبنـان فـي أيّ وقـت مـن األوقـات، لكـن  یتیح القانون اللبناني لالجيء الفلسطیني المسجّ
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ویتوجـب للحصـول علـى هـذه الوثیقـة  »المدیریة العامـة لألمـن العـام«یلزمه لذلك الحصول على وثیقة سفر صادرة عن 
عاشة الصادرة عن األونروا وورقة سـكن مـن مختـار المحلـة واخـراج قیـد مـن مدیریـة تقدیم البطاقة الشخصیة وبطاقة اال

 .شؤون الالجئین، اضافة إلى الرسوم المالیة

الفلسطینیین من دفع رسوم الحصول على وثائق السفر، غیر  ٢٩/١٢/١٩٥٤الصادر في  ٧٧٠٦وأعفى المرسوم رقم 
فلســطیني الحصــول علــى وثیقــة الســفر مــن لبنــان أو مــن الســفارات ویســتطیع الالجــيء ال. ان هــذا اإلعفــاء ألغــي الحقــاً 

 .اللبنانیة في الخارج بعد تنفیذ االجراءات المطلوبة

ایلول  ٢٢الصادر في  ٤٧٨لكن العقبة األساسیة التي واجهها الفلسطینیون المقیمون في لبنان كانت في المرسوم رقم 
د حریة تنقل الفلسطینیین ومنع مغادرة هؤالء لبنان أو العودة  رفیق الحریري، الذيالراحل عن حكومة الرئیس  ١٩٩٥ قیّ

الیه اال بموجب تأشیرة خروج وعودة تعطى من مدیریة األمن العام بموجب رسوم محددة ولمدة شهر أو ثالثة أشهر أو 
 .ستة أشهر

مخـاوف السـلطات اللبنانیـة مـن وجاء هذا القرار في أعقـاب القـرار اللیبـي بطـرد الفلسـطینیین المقیمـین هنـاك، ممـا أثـار 
قدوم اعداد كبیرة منهم إلى لبنان، في وقت كانت فیه السلطات اللبنانیة تسعى إلى مواجهة عملیات التوطین التـي كـان 

 .یعمل على تحقیقها في مفاوضات التسویة

عمـاد امیـل لحـود ورئـیس الذي یقید تنقل الفلسطینیین كان محل اهتمـام رئـیس الجمهوریـة اللبنانیـة ال ٤٧٨لكن المرسوم 
قضــى بمــنح  ١١/١/١٩٩٩الحكومــة الــدكتور ســلیم الحــص، وهــو مــا أدّى إلــى اصــدار الــرئیس الحــص قــرارًا بتــاریخ 

تسهیالت لتنقل الالجئین الفلسـطینیین الحـائزین علـى وثـائق سـفر وجـوازات مـرور مـن السـلطات اللبنانیـة اسـوة بمـا هـو 
 .رحاصل للبنانیین الحائزین على جوازات سف

ا بالنسبة لحق االنتقال وتبدیل مكان السكن وتغییر االقامة، فإن اقامة الفلسطینیین كانت محصـورة داخـل المخیمـات  ّ أم
وتحــدد بطاقـــة االعاشــة الصـــادرة عــن األونــروا والمعتـــرف بهــا مـــن الــدوائر اللبنانیـــة مكــان اقامـــة . وفــي المــدن والقـــرى

ح للفلســطینیین المقیمــین خــارج المخیمــات بتغییــر مكــان االقامــة بعــد غیــر ان الســلطات اللبنانیــة كانــت تســم. الالجــيء
ا المقیمین داخل المخیمات فكان یلزمهم التقدم بطلب، وذلك وفقًا للمرسـوم رقـم . إعطاء العلم والخبر للجهات المعنیة ّ أم

اء رخـص اعطـ«: والذي یحدد صالحیات مدیریـة شـؤون الالجئـین ویجعـل مـن بینهـا ٣١/٣/١٩٥٩الصادر في  ٩٢٧
 .»نقل محل االقامة من مخیم إلى آخر في األحوال الضروریة وفقًا لتقدیر االدارة

غیر ان هذا الواقع تبدل بعد التغیرات الكثیرة التي حصلت علـى الصـعیدین الفلسـطیني واللبنـاني، وأهمهـا توقیـع اتفاقیـة 
سـقط القاهرة، واالعتداءات االسرائیلیة على المخیمات، والحروب في لبنان و  ُ التهجیر الذي أعقبهـا، وان كـان القـرار لـم ی

 .قانوناً 

وال تتماشى حقوق الالجيء الفلسطیني في االقامة والتنقل في لبنان مع اتفاقیة جنیف الخاصة بالالجئین والصـادرة فـي 
صـورة تمـنح كـل مـن الـدول المتعاقـدة الالجئـین المقیمـین ب«والتي تنص في مادتهـا السادسـة والعشـرین  ١٩٥١،/٢٨/٧

كمـا ال تتوافــق حقـوق الالجــيء فـي اإلقامــة والتنقـل مــع  .»نظامیـة فـي اقلیمهــا حـق اختیــار محـل اقامتهــا والتنقـل الحــر
لهم واقـامتهم معاملـة «والتـي تـدعو إلـى  ١٩٦٤قرارات القمـة العربیـة الصـادرة عـام  معاملـة الفلسـطینیین فـي سـفرهم وتـنقّ

 .»رعایا الدول العربیة التي یقیمون فیها
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 الحق في إنشاء المؤسسات والجمعیات: ثامناً 

ویضع القانون شروطًا محددة . ال یوجد في القانون اللبناني نص واضح یمنع الفلسطیني من تأسیس وانشاء الجمعیات
لكــن ال یحــق للفلســطینیین بموجــب التــدابیر المعمــول بهــا انشــاء المؤسســات . لقیـام لبنــانیین أو أجانــب بإنشــاء جمعیــات

ـا ـــالي فـــإن كـــل المؤسســـات والجمعیـــات . ت التربویـــة والصـــحیة والثقافیـــة واالجتماعیـــة والنـــوادي الریاضـــیةوالجمعیــ وبالت
، وتعمــل بموجـب األمــر الواقـع لحــین اعـادة تنظــیم  والنـوادي العاملـة فــي المخیمـات هــي مؤسسـات غیــر مرخّصـة قانونـًا

ت المرخصـة القلیلـة العاملـة فـي االطـار الفلسـطیني وهـذا مـا یجعـل المؤسسـا. الوجود الفلسطیني في لبنان بكافة أشكاله
هي اما مؤسسات لبنانیـة وفـق القـانون، انشـأها لبنـانیون یؤمنـون بالقضـیة الفلسـطینیة وتـربطهم عالقـات وثیقـة بالشـعب 

 .الفلسطیني وقیادته وفصائله، واما مؤسسات انشأها فلسطینیون یحملون الجنسیة اللبنانیة

 :في المجتمع الفلسطیني إلى أربع فئات وتنقسم المؤسسات العاملة

مؤسسـات لبنانیـة یـتم ترخیصـها مـن خـالل وزارة الداخلیـة اللبنانیـة بموجـب علـم وخبـر وفقـًا لقـانون الجمعیـات العثمــاني  
 .١٠٨٣٠واستنادًا إلى المرسوم رقم 

 .مؤسسات أجنبیة لها فروع في لبنان وترخص وفقًا لمرسوم جمهوري -

ة شرعیة«یة تعمل وفقًا إلذن صادر عن المحاكم الشرعیة یطلق علیه مصطلح مؤسسات دینیة وقف -  .»حجّ

  .مؤسسات وهیئات وجمعیات فلسطینیة غیر مرخصة تعمل بموجب انظمتها الداخلیة وبرامجها الخاصة - 
وتؤدّي صعوبة حصول الفلسطینیین على ترخیص للمؤسسات األهلیة العاملة في المجتمع إلى تعمیـق مـأزق  - 

األهلي والعمل الطوعي والخیري، في الوقت الذي یعاني فیه الفلسطینیون من مشاكل اجتماعیة واقتصـادیة العمل 
وتقــوم الجمعیـــات األهلیــة فـــي المجتمــع الفلســـطیني بــدور كبیــر فـــي مجــال الخـــدمات الصــحیة والتعلیمیـــة . خانقــة

هذه الجمعیات مع غیاب أيّ دور لـإلدارات واالجتماعیة، ورعایة األیتام وتقدیم المساعدات الغذائیة، وتبرز أهمیة 
اللبنانیــة فــي رعایــة الالجئــین، ومــع تراجــع دور األونــروا وجمعیــة الهــالل األحمــر الفلســطیني ومؤسســات منظمــة 

 .التحریر الفلسطینیة

  
 واقع المخیمات الفلسطینیة في لبنان: الباب الرابع

عات: الفصل األول ّ  المخیمات والتجم

 .المخیمات، التجمعات، المدن والقرى: لبنان في ثالثة اطر هي یعیش الفلسطینیون في

  : المخیمات - ١
دت فیها منـازل للفلسطینیـین بالتعـاون مع األونـروا، وبالتـوافق مع السـلطات   هي أراض شیّ

 .اللبنانیة    

 .وقف الدینيوملكیة هذه االراضي هي اما عامة للدولة اللبنانیة، واما خاصة للعائالت واالفراد، واما لل

وتوجـد فـي هـذه . وهذه المخیمات تعرف بأنها قانونیة، أيّ أنها مخیمات رسمیة تعترف بهـا السـلطات اللبنانیـة واألونـروا
 .المخیمات مراكز لألونروا تقدم الخدمات الصحیة والتعلمیة

جـرى بناؤهـا  -ة مـثًال الرشـیدی -لكن انشاء هذه المخیمات لم یتم بصورة طبیعیة أو مخططة، إذ ان بعض المخیمـات 
طبقًا لمواصفات هندسیة معینة ونقل الیها الجئون من األماكن التي أقاموا فیها في المعسكرات والثكنات، بینمـا أنشـأت 
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بعـض المخیمـات بصــورة فوـضویة، إذ بــدأ األهـالي ســرًا وبعیـدًا عـن أعــین رجـال األمــن اللبنـانیین باســتبدال الخـیم التــي 
 .لعها الریاح وتخرقها األمطار بحجارة من الباطون وألواح الصفیحكانت تأویهم والتي تقت

لذلك فإن غالبیة المخیمات تفتقد للطرقات العامة والساحات في الوقت الذي تعاني فیه منازلها من المواصـفات التـي ال 
 .تسمح بدخول الهواء وأشعة الشمس

نــاء المنــازل داخــل هــذه المخیمــات، وهــو مــا تســبب بأزمــة ومــن الناحیــة القانونیــة تمنــع الســلطات اللبنانیــة التوســع فــي ب
-فـي ظـل األمـر الواقـع-ممـا دفـع إلـى البنـاء. سكنیة ناتجة عن ثبات المساحة مقابل الزیادة المستمرة في عدد السـكان

بشكل عمودي، أو جرى استغالل اراضي الغیر، األمر الذي أوقع الالجئین وأصـحاب األراضـي فـي مشـاكل ونزاعـات 
 .قانونيبعضها 

 :والمخیمات الرسمیة في لبنان هي اثنا عشر مخیمًا موزعة كالتالي

 البص -برج الشمالي  -الرشیدیة : قرب مدینة صور -

 المیة ومیة -عین الحلوة : قرب مدینة صیدا -

 ضبیة -مار الیاس  -شاتیال  -برج البراجنة : قرب مدینة بیروت -

 ردنهر البا -البداوي : قرب مدینة طرابلس -

 )ویفل (  الجلیل: قرب مدینة بعلبك -

ــر مخــیم النبطیــة عــام ، ّ مــا تــل الزعتــر وجســر  ١٩٧٤ونتیجــة للحــروب والقصــف االســرائیلي علــى المخیمــات، دم ومخیّ
 .١٩٧٦الباشا عام 

  : التجمعات - ٢
امـا  وهـذه التجمعـات نشـأت. تنتشـر علـى طـول االراضـي اللبنانیـة تجمعـات تضـم اعـدادًا متفاوتـة مـن الفلسـطینیین

بســبب اضــطرار العــائالت الفلســطینیة لالقامـــة فــي جــوار االمــاكن التــي یعملـــون فیهــا خاصــة البســاتین والحقـــول 
الزراعیـة، وامــا بســبب القصــف والعــدوان المسـتمر علــى المخیمــات والتــي دفعــت الالجئـین إلــى البحــث عــن األمــن 

 .واألمان

ف السـلطات اللبنانیـة ووكالـة األونـروا التـي لـم تنشــيء وهـذه التجمعـات مقامـة علـى أرض الغیـر وهـي ال تحظـى بــاعترا
 .مراكز في هذه التجمعات تقدم الخدمات الصحیة والتعلیمیة للمقیمین فیها

 .وتعاني هذه التجمعات من ظروف صحیة وبیئیة صعبة بسبب افتقادها للخدمات الضروریة وللمواصفات األساسیة

 ...لبرغلیة، الواسطة، جل البحر، المعشوق، الداعوق، سعید غواشالشبریحا، القاسمیة، ا: وأبرز هذه التجمعات

  : المدن والقرى - ٣
ویرجـع سـبب اقامـة . تقـیم نسـبة كبیـرة مـن الفلسـطینیین داخـل المـدن والقـرى، خاصـة فـي بیـروت وصـیدا وطـرابلس

اكن المخیمـات الفلسطینیین في هذه األماكن إلى الظروف االجتماعیة واألمنیة، إذ دفعت مساويء االقامة في مس
 .والتوترات األمنیة المتالحقة بعض المیسورین إلى االقامة في المدن والقرى اما عبر التملك أو عبر االستئجار

ویتمتع الالجئیون الذین یقیمون في هذه األماكن بظروف صحیة واجتماعیة وتعلیمیة واقتصادیة أفضل إلى حد ما من 
 .تلك التي یعیشها اقاربهم في المخیمات
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 المخیمات الفلسطینیة في لبنان: الفصل الثاني

 مخیمات صور: اوالً 

 :مخیم الرشیدیة -

بنـي القسـم  ١٩٦٤وفـي عـام  ١٩٤٨وتأسس المخیم عـام ،. یقع في محافظة الجنوب قرب مدینة صور ویتبع لقضائها
اذار  ٣١في ونروا نسمة وفقًا إلحصاء األ ٢٥٧٤٥وعدد سكانه  ٢م٢٧٦٢٠٠) ١(الجدید من المخیم، وتبلغ مساحته 

 .٢٠٠٥عام 

فـارة، سـحماتا، دیـر القاسـي، : ویسكن هذا المخیم فلسطینیون من قرى ومدن شمال فلسـطین وغالبیـة سـكانه مـن بلـدات
 .نحف، علما، أم الفرج، الغابسیة، الشیخ داوود

ا أبرز عـائالت المخـیم فهـي ّ ا، ومعـروف وظـاهر الحـاج وحمـد والحسـین مـن فـارة، وقـدورة ومـرة وعـامر مـن سـحمات: أم
 .وحمود من دیر القاسي، والعریض وزمزم وهویدي من أم الفرج، وشحرور وعجاوي من علما

ـا ) مختلطـــة(عـــین العســـل للبنــین والقادســـیة للبنـــات، ومدرســـة النقـــب المتوســـطة : وفــي المخـــیم مدرســـتان ابتـــدائیتان همــ
 ).مختلطة(ومدرسة األقصى الثانویة 

ة جمعیا ، النجدة ، وهیئة األعمال : ت تعمل في المجاالت االجتماعیة والصحیة والخیریة أهمهاوتتواجد في المخیم عدّ
و مؤسسة الشهید غسان كنفاني، مؤسسة الشهید معین بسیسو، مؤسسة الشـهید أبـو ایـاد، جمعیـة نبـع، جمعیـة الخیریة 

د أبـو جهـاد الـوزیر، نـادي اإلصالح اإلسالمیة، مؤسسة الهدى السالمیة، مؤسسة بیت أطفـال الصـمود، مؤسسـة الشـهی
بیـت المقـدس، نـادي جنین،نـادي العـودة، نـادي الشـهیدة إیمـان حجـو، نـادي بـدر الكبـرى، نـادي عكـا، ومركـز األنشـطة 

ویشرف علـى العنایـة الصـحیة فـي المخـیم . النسائیة والمخیم یخلو من المؤسسات أو المنظمات الدولیة باستثناء االنروا
 .للهالل األحمر الفلسطیني، ومستوصفي العطاء والنعمان  " بلسم" عیادة األونروا ومستشفى 

ا أهـالي المخـیم فیعمـل معظمهـم فـي الزراعـة والتعلـیم والمهـن  ّ ویعـاني أبنـاؤه مـن أمـراض السـكري والضـغط . اإلداریـةأم
 .ئموال یوجد في المخیم أقنیة للصرف الصحي األمر الذي یؤدّي إلى تلوث المیاه بشكل دا. والربو والرمل

ویعتبــر هــذا المخــیم مــن أكثــر المخیمــات الفلســطینیة تعرضــًا للقصــف االســرائیلي بســبب قربــه مــن الحــدود الفلســطینیة، 
 .األمر الذي أدّى إلى تهجیر متواصل ألبنائه

  .لكن أبرز ما یعانیه المخیم حالیًا هو الفقر والبطالة وتراجع المستوى المعیشي ومنع ترمیم المنازل
------------------------------------------------------------- 

تحـت  ٥/١١/١٩٩٧اعتذرت االنروا عن تقدیم معلومات عن مساحة المخیمات، فاستعنا بدراسة أعدها الدكتور حسین شعبان لجریدة النهار اللبنانیة فـي  -١
 »المخیمات أرض البؤس الحقیقي«: عنوان

 
 :مخیم برج الشمالي -٢

وتبلـــغ مســـاحته حالیـــًا مـــا یزیـــد عـــن ١٩٥٥فـــي محافظـــة الجنـــوب قـــرب مدینـــة صـــور، وتأســـس عـــام یقــع هـــذا المخـــیم 
ا عدد سكانه فهو . متر مربع ١٣٤٦٠٠ ّ  .٢٠٠٥لعام  اذار ٣١ في األونروا نسمة وفق احصائیة ١٨٦٢٥أم

أبــرز عــائالت و . الناعمــة والـزوق وصــفوریة ولوبیـا وشــفا عمــرو ودیشـوم: ویقـیم فــي هـذا المخــیم فلســطینیون مـن بلــدات
دحویش ومشیرفة ومعتوق من الناعمة، ویونس ورحیل وفریج وخضر من الزوق، وبركة وزعرورة وخطاب : المخیم هي

والحـاج أحمـد مــن صـفوریة، وشنشــیري وطـه وزعیتــر وعطـوات وعثمـان مــن لوبیـة، والصــدیق وجمـال مــن شـفا عمــرو، 
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 .وحسین وحداد من دیشوم

 . د للمرحلة االبتدئیة، ومدرسة فلسطین للمرحلة المتوسطةوفي المخیم مدرستا جبالیا والصرفن

بیـت أطفـال الصـمود، جمعیـة العمـل الخیـري، جمعیـة النجـدة االجتماعیـة، ونـادي الحولـة ، : أبرز جمعیات المخیم هي
 .المركز الثقافي الفلسطیني ، تجمع الشباب الفلسطیني ، ونادي الشروق الثقافي 

م عیــادة األونــروا ومستشــ ویعمــل أهــالي . فى الجلیــل التــابع للهــالل األحمــر الفلســطیني الخــدمات الصــحیة لالجئــینوتقــدّ
المخیم في قطاعي البناء والزراعة، لكنهم یعانون من انتشار أمراض التالسیمیا والسكري والقلب والضغط، خاصـة وان 

 .میاه الشرب ملوثة في الغالب وأقنیة الصرف الصحي مكشوفة

انیها أهالي هذا المخیم هي البطالـة وهجـرة الشـباب ومنـع السـلطات اللبنانیـة بنـاء وتـرمیم المنـازل أبرز المشاكل التي یع
 .وادخال مواد البناء إلى المخیم

ض مخیم برج الشمالي العتداءات اسرائیلیة مستمرة أبرزها مجزرة  الحولة التي وقعـت أثنـاء االجتیـاح عـام  ّ  ١٩٨٢تعر
 .ت بعد تدمیر مالجيء المخیموالتي أدّت إلى قتل مئات العائال

 :مخیم البص -٣

وعـدد سـكانه وفقـًا لمصـادر األونـروا  ١٩٤٨وتأسس المخیم عـام . یقع مخیم البص في محافظة الجنوب، قضاء صور
ــا مســاحته فتزیــد عــن  ٩٢٨٧یبلــغ  ٢٠٠٥عــام اذار مــن ال ٣١فــي  ّ یســكن هــذا المخــیم . ألــف متــرًا مربعــاً  ٨٠نســمة، أم

 .النهر، أم الفرج، الزیب، میعار، الدامون وحیفا: فلسطینیون من بلدات

ا أبرز عائالت المخیم فهي ّ  :أم

سالم والزحمد وموسى وعطیة من بلـدة النهـر، وزیـداني وأبـو علـي مـن بلـدة الـدامون، وطـه ومیعـاري مـن میعـار، وعبـد 
 .العال والقط من أم الفرج، وأبو داهش من حیفا

الشجرة للذكور : دیر یاسین للذكور وباب الواد لالناث، ومدرستین متوسطتین هما :وفي المخیم مدرستان ابتدائیتان هما
جمعیـة النجـدة، واالتحـاد العـام للمـرأة : في المخـیم عـدد مـن الجمعیـات والمؤسسـات االجتماعیـة أبرزهـا. ونمرین لإلناث

ع اإلسالمي، والمركز الثقافي الفلسطیني ، نبع ، جمعیة المرا ّ  . ة الخیریة وسنابل الفلسطینیة، والمجم

ا أهم المراكز الصحیة فهي جمعیة الهالل األحمر الفلسطیني، وعیادة األونروا، ومستوصف حمزة االسالمي ّ  .أم

 .یعمل أهل المخیم في المهن الحرة وقطاعي البناء والزراعة

هـالي المخـیم مـن ویعـاني أ. ویشرب أهالي المخیم مـن میـاه رأس العـین أمـا أقنیـة الصـرف الصـحي فمعظمهـا مكشـوف
ارتفاع البطالـة ومنـع السـلطات اللبنانیـة اعمـار المنـازل وترمیمهـا بعـدما انتشـرت الوحـدات األمنیـة علـى مـداخل المخـیم 

 .١٩٩٠منذ العام 

  
 مخیمات صیدا: ثانیاً 

 :مخیم عین الحلوة -٤
 ٢٩٠٠٠٠علـى مسـاحة ١٩٤٩على بعد ثالثة كیلو مترات من مدینـة صـیدا یقـع مخـیم عـین الحلـوة الـذي تأسـس عـام 

وتعود ملكیة أرض المخیم إلى عائالت لبنانیـة مـن المنطقـة، . مترًا مربعًا وهي المساحة األصلیة لكنها تضاعفت الحقاً 
 .نسمة  ٤٥٣٣٧یبلغ  ٢٠٠٥ عام ال اذار من ٣١ في االنروا ویبلغ عدد سكان المخیم وفق احصاء
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ـــدات صـــفوریة، حطـــین ـیم فـــي المخـــیم فلســـطینیون مـــن بل ـــا، المنشـــیة، ویقــ ـــراس األحمـــر، الصفصـــاف، الزیـــب، لوبی ، ال
 .السماریة، عمقا، طیطبا، الشیخ داوود، الطیرة، السموع، سعسع

ا أبرز عائالت المخیم فهي ّ موعـد وعقـل وخطـاب والشـیخ عیسـى مـن صـفوریة، شـبایطة وعـزام وربـاح مـن حطـین، : أم
وبیـة، عیسـى والعبـد ویاسـین مـن المنشـیة، الخطیـب شریدة ویونس وحمد وزغمـوط مـن الزیـب، عطـوات وعبـد اهللا مـن ل

 .وأیوب من الرأس األحمر
 :وفي المخیم المدارس االبتدائیة التالیة

ـا المـدارس المتوســطة فهـي. الفالوجـة وقبیـة والمنطــار والنـاقورة والسـموع وحطــین ّ . المـرج والســموع وحطـین وقطمــون: أم
 .وفي المخیم مدرسة ثانویة واحدة هي مدرسة بیسان

ة مؤسسات اجتماعیة أهمها سنابل لالغاثة والتنمیـة، هیئـة االعمـال الخیریـة، نبـع، هیئـة الرعایـة : وتنشط في المخیم عدّ
االجتماعیــة ، بیــت اطفــال الصــمود ، غســان كنفــاني ، جمعیــة المــراة الخیریــة ، مؤسســة الكرامــة للمعــوقین ، وجمعیــة 

 .النجدة 

ركــز القــدس الطبــي، ومركــز خالـــد بــن الولیــد رضــي اهللا عنــه، والنـــداء م: ویتلقــى أهــالي المخــیم العــالج الصــحي فـــي
 .اإلنساني، ومركز الشفاء، ومركز العیادات التخصصیة، اضافة إلى عیادة األونروا

وكباقي المخیمات الفلسطینیة، یعمل أهالي المخیم في المهـن والحـرف واألعمـال التجاریـة البسـیطة، لكـنهم یعـانون مـن 
 .ثیرة ناتجة عن البطالة والفقر والكثافة السكانیة والتهدید األمنيمشاكل اجتماعیة ك

ة مشاكل أهمها  .الكثافة السكانیة والبطالة وتردي خدمات المیاه والكهرباء واالتصاالت: ویعاني المخیم من عدّ

ّض لسلسلة من االعتداءات والحروب أهمها ـر المخـیم  الـذي ١٩٨٢االجتیـاح االسـرائیلي عـام : وكان المخیم قد تعر ّ دم
  .والحرب الداخلیة بین الفصائل ١٩٨٥بصورة شبه كاملة وحرب المخیمات عام 

 
 مخیم المیة ومیة -٥

وعلــى قطعــة أرض مســتأجرة اقــیم مخــیم المیــة ومیــة إلــى الشــرق مــن مدینــة صــیدا وعلــى تلــة  ١٩٥٢عــام تاســس فــي ال
 .مشرفة على مخیم عین الحلوة وبعض القرى المحیطة

 .٢٠٠٥عام اذار من ال ٣١في نسمة وفقًا إلحصاء األونروا  ٤٤٧٣مترًا مربعًا ویسكنه  ٥٤٠٤٠مخیم وتبلغ مساحة ال

 .الطیرة والجش ومیرون وصفوریة وحیفا وعكا ویافا: من بلدات

ا أبرز عائالت المخیم فهي ّ  .كعوش من میرون، وزیدان من الطیرة وعقل ویاسین من صفوریة وحداد من حیفا: أم

 .رسة ابتدائیة واحدة هي عسقالن ومدرسة متوسطة واحدة هي صفد، وال توجد في المخیم مدارس ثانویةوفي المخیم مد

وتشــرف عیــادة األونــروا علــى عــالج المرضــى فــي . وتنشــط فــي المخــیم جمعیــة ســنابل لالغاثــة والتنمیــة واتحــاد المــرأة
 .رةویعمل أهالي المخیم في أعمال البناء والتجارة والوظائف الصغی. المخیم

رة فــي المخــیم، إلــى جانــب شــبكة مــن المجــاري لكــن یعــاني أهــالي المخــیم مــن مشــاكل . میــاه الشــرب واالســتخدام متــوّف
 .البطالة والفقر وعدم القدرة على بناء المنازل أو ترمیمها اضافة إلى عدم تواجد مركز صحي یعمل لیًال ونهاراً 

 ١٩٨٥وحـــرب المخیمـــات عـــام  ١٩٨٢ســـرائیلي لـــه عـــام أهـــم األحـــداث التـــي وقعـــت فـــي المخـــیم كانـــت االجتیـــاح اال
 .١٩٩٠والمواجهة مع الجیش اللبناني عام 



 27

  
 مخیمات بیروت: ثالثاً 

 :مخیم برج البراجنة -٦

تأســس المخــیم عــام . قضــاء بعبــدا -یقــع مخــیم بــرج البراجنــة قــرب العاصــمة بیــروت، لكنــه یتبــع لمحافظــة جبــل لبنــان 
ـــغ عـــدد ســـكانه وفـــق احصـــائیة ١٩٥٢ ــــ  ٢٠٠٥لعـــام ا اذار مـــن ٣١فـــي  األونـــرواویبل ومســـاحته  الجـــىء ١٥٤٨٤ ب

 .عند االنشاء، أيّ قبل أن تتضاعف المساحة ٢م١٠٤٢٠٠

 .كویكات، الكابري، شعب، ترشیحا، الشیخ داوود، الغابسیة وفارة: ویسكن هذا المخیم الجئون فلسطینیون من بلدات

وسمارة وقدورة وحلیمة وأبو . حادة واسكندر والهابط من كویكاتالحسن والعلي وبیرقجي وش: أبرز عائالت المخیم هي
والخطیــب وشــحیبر وعــودة وعبــد الحلــیم مــن شــعب، . واالنــس وقــدورة وعیــد مــن الكــابري. طاقــة ودغمــان مــن ترشــیحا

 .والعینین وقاسم والبیتم من الشیخ داوود، ووردة والجرشي والدقسي من الغابسیة

القدس للذكور وعین : طولكرم ورام اهللا والیرموك ویبنا، ومدرستین متوسطتین هما: هي في المخیم أربع مدارس ابتدائیة
 .ونقلت مدرسة الجلیل الثانویة من جوار المخیم إلى منطقة بئر حسن. جالوت لالناث

ة جمعیــات أبرزهــا جمعیــة األقصــى الخیریــة وبیــت أطفــال الصــمود وجمعیــة النجــدة وجمعیــة : وتعمـل فــي المخیمــات عــدّ
أهــم المراكــز الصــحیة هــي عیــادة األونــروا ومستشــفى حیفــا ومستوصــف . رأة الخیریــة، ونــادي األقصــى اإلســالميالمــ

 .القدس

ا أبناء المخیم فإنهم یعملون في قطاع البناء وورش تصلیح السیارات وفي االعمال االداریة ّ  .أم

ر میـ: وتنتشر في المخیم أمـراض اه الشـرب فـي المخـیم، إذ یعمـد األهـالي إلـى الربـو والقرحـة والقلـب والسـكري، وال تتـوّف
 .شرائها من الباعة، مما یرتّب تكالیف معیشة إضافیة

  .وأبرز األحداث التي واجهها المخیم هي االجتیاح االسرائیلي وحرب المخیمات والخالفات الداخلیة
 
 مخیم شاتیال -٧

، وهـو یحـاذي مدینـة بیـروت لكنـه ١٩٥٩س عـام مترًا مربعًا یقع مخیم شاتیال الذي تأسـ ٣٩٥٦على مساحة ما یقارب 
 .قضاء بعبدا -یتبع اداریًا إلى محافظة جبل لبنان 

عمقـا ومجـد : نسـمة وهـم مـن بلـدات ٨٢١٢،  ٢٠٠٥ لعـاماذار مـن ا ٣١فـي ویقیم في المخیم وفق احصائیة األونروا 
 .لكروم وصفوري وشعب والخالصة

س وعبـد الـرازق مـن عمقـا، وأیـوب وسـریس وبشـر مـن مجـد لكـروم، عبد الهادي وأبـو جـامو : أبرز عائالت المخیم هي
 .وزعرورة من صفوري

 .وفي المخیم مدرسة رام اهللا االبتدائیة وحیفا المتوسطة

 .وعلى مقربة من المخیم تقع مدرسة الجلیل الثانویة

والنجـدة االجتماعیـة  بیت أطفال الصمود وجمعیة األقصـى الخیریـة،: أهم المؤسسات التي تزاول عملها في المخیم هي
 .، جمعیة االطفال والفتوة ، جمعیة النجدة 

ــون عالجهــم فــي عیــادة األونــروا  أبنــاء المخــیم الــذین یعــانون مــن أمــراض الســكري والضــغط واألمــراض الصــدریة یتلّق
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 .والمستشفى التابع لجمعیة الهالل األحمر الفلسطیني

عـاني أهــالي المخـیم مــن افتقــاد میـاه الشــرب ونـدرة میــاه االســتعمال ویعمـل أبنــاء المخـیم فــي قطـاعي البنــاء والتجــارة، وی
لكـن أكبـر مآسـي المخـیم نتجـت عـن االعتـداءات . واالنقطاع المستمر في الكهرباء والبطالة ومشكلة الصـرف الصـحي

ت الـذي أعقبـه مجـزرة صـبرا وشـاتیال التـي أود ١٩٨٢التي تعرض لها من قصف اسرائیلي وصـوًال إلـى االجتیـاح عـام 
  .بحیاة المئات من أبناء المخیم، الذین دفنوا على مدخله الجنوبي

 
 :مخیم مار الیاس -٨

 ٥٤٠٠ویقـع فـي مدینـة بیـروت علـى مسـاحة . هو أصغر مخیم فلسطیني في لبنان مـن ناحیـة المسـاحة وعـدد السـكان
 .٢٠٠٥العام  اذار من ٣١في  نسمة وفقًا إلحصاء األونروا ٦١٢متر مربع، ویسكنه 

إال أن الحـروب التـي حصـلت فـي . وكانـت غالبیـة سـكانه مـن المسـیحیین الفلسـطینیین ١٩٥٢ء هذا المخیم عـام أنشي
أدّت إلـى تهجیـر  ١٩٨٧ - ١٩٨٥وحـرب المخیمـات عـام  ١٩٨٢السنوات الماضیة وأبرزها االجتیاح االسرائیلي عام 

 .مما جعل المخیم متنوع عائلیاً  عائالت كثیرة من المخیم لتحلّ مكانها عائالت من مخیمات ومناطق أخرى

ا المیزة الرئیسة للمخیم بعد ذلك فهي انه أصبح  ّ عاصـمة سیاسـیة واعالمیـة للفلسـطینیین فـي  -كما یتم التداول به  -أم
لبنـان، بســبب وجــود مراكــز رئیســة لمعظــم الفصــائل الفلســطینیة فیــه، تمــارس مــن خاللهــا نشــاطًا سیاســیًا واعالمیــًا مثــل 

 .ات الصحفیة والندوات واالجتماعات العامةاقامة المؤتمر 

وفـي المخــیم مدرســة ابتدائیـة واحــدة هــي مدرسـة الكــابري، فــي حــین یتلقـى أبنــاء المخــیم تعلـیمهم المتوســط والثــانوي فــي 
 .مدارس بعیدة عن المخیم

ظـم الجمعیـات ینشط في المخیم مركز طبي تابع لجمعیة الهالل األحمر الفلسطیني إلى جانب وجود مراكز وفروع لمع
 .الفلسطینیة

ویعاني المخیم بشكل أساسي من هجرة الشباب والبطالة، ویعمل معظم أبناء المخیم وبناته فـي المهـن االداریـة، وتكثـر 
  .في المخیم محالت البیع نظرًا الستقبال المخیم یومیًا لمئات الفلسطینیین الذین یقدمون للمخیم لتلقي العالج

 
 :مخیم ضبیة -٩

كیلـو متـرًا إلـى الشـمال مـن بیـروت، یقـع مخـیم ضـبیة علـى  ١٥ضبیة اللبنانیة السـاحلیة، وعلـى بعـد حـوالي  في منطقة
ر بـ  ، ویسكنه  ٨٣٥٧٦مساحة تقدّ   .٢٠٠٥عام اذار من ال ٣١في نسمة طبقًا الحصائیة األونروا  ٤٠٠٢مترًا مربعًا

ة میــزات أهمهــا ــز هــذا المخــیم بعــدّ ســكانه مــن المســیحیین الفلســطینیین، وان هــذا .. كــلان لــم یكــن .. أن غالبیــة: ویتمیّ
ـیم  ّض للكثیـــر مــن الـــویالت وعملیـــات القصـــف والــدمار التـــي لحقـــت ببـــاقي المخیمــات، كمـــا انـــه المخــ المخــیم لـــم یتعـــر
الفلســطیني الوحیــد الــذي ظــلّ فــي المنطقــة التــي كانــت خاضــعة أثنــاء الحــرب فــي لبنــان إلــى المیلیشــیا المســیحیة التــي 

 .وبین الفلسطینیین مواجهات مسلحةحصلت بینها 

منــازل ضــیقة، : ومثــل بــاقي المخیمــات یعــاني مخــیم ضــبیة مــن نفــس المواصــفات الســیئة التــي نشــأت علیهــا المخیمــات
 .طرقات ضیقة، نقص في الخدمات األساسیة

نـاة قلـة فـرص وال تختلف احوال األهالي في هذا المخیم عن أحوال بـاقي األهـالي فـي المخیمـات األخـرى مـن فـي المعا
 .العمل واألوضاع االقتصادیة السیئة
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 .ورغم سنوات الحرب في لبنان ظلّ تواصل أهالي مخیم ضبیة مع أقربائهم وأصدقائهم في المخیمات األخرى

 .وتدیر األونروا الشؤون الخدماتیة في المخیم ولها هناك مركز صحي لمعاینة المرضى

ت، إّال أن ظروف المخیم حالت دون وجود مقر للفصائل الفلسطینیة فیه، وعانى هذا المخیم من هجرة الشباب والعائال
  .باستثناء بعض المؤسسات التي تقدم ألهالي المخیم نوعًا من الرعایة

 
 مخیمات الشمال: رابعاً 

 :مخیم البداوي -١٠

بـداوي الـذي تأسـس متـر مربـع، یقـع مخـیم ال ٢٠٠.٠٠٠على مقربة من مدینة طرابلس اللبنانیة الشمالیة وعلى مسـاحة 
: وهــم مــن بلــدات. نســمة ١٥٦٤١وفــق احصــائیة األونــروا  ٢٠٠٥عــام اذار مــن ال ٣١فــي وعــدد ســكانه  ١٩٥٥عــام 

عبــد الغنــي وســلیمان : وأبــرز عــائالت المخــیم هــي. صــفوریة، نحــف الضــاهریة، شــفا عمــرو، عــین الزیتــون، الــدامون
یة، والشــعبي وحمیــد مـن عــین الزیتــون، والصــدیق ورینـاوي مــن صــفوریة، وقـیس وشــقوق مــن نحـف، وزیــد مــن الضـاهر 

 .وبهیج من شفا عمرو، وعیاش من الدامون

الرملـة ونهـر األردن : المجدل والبطوف وكوكب، وثالث مدارس متوسطة هـي: وفي المخیم ثالث مدارس ابتدائیة هي
 .والمجدل، وثانویة واحدة هي الناصرة

ن كنفاني، مجمع األقصى االسالمي، بیت أطفال الصمود ، االتحاد مؤسسة غسا: وتنشط في المخیم الجمعیات التالیة
ویتلقــى أهــالي المخــیم العــالج فــي عیــادة األونــروا ومستشــفى تــابع لجمیعــة الهــالل األحمــر . العــام للمــراة الفلســطینیة 

 .الفلسطیني

ا أبناء المخیم فإنهم یعملون في االعمال المهنیة ومحالت البقالة والوظائف االداری ّ  .ةأم

أبــرز معانــاة أهــل المخــیم هــي تلــك الناتجــة عــن نــدرة المیــاه وتلوثهــا وانتشــار أقنیــة الصــرف الصــحي، وتحفــر الطرقــات 
  .واالنقطاع المستمر في الكهرباء والبطالة

 
 :مخیم نهر البارد -١١

حة تقـارب كیلـو متـرًا إلـى الشـمال مـن مدینـة طـرابلس، علـى مسـا ١٥ویقع على مسافة  ١٩٤٩سس هذا المخیم عام ات
، ویقیم فیه  ١٣٠٠٠٠  .٢٠٠٥العام  اذار من ٣١ نسمة حسب احصاء األونروا في ٣٠٤٣٩مترًا مربعًا

 .صفوریة وسعسع وعمقا والسموع والغابسیة: معظم أهالي المخیم هم من بلدات

ا أبرز عائالت المخیم فهم ّ ا، االشـقر غنیم وموعد من صفوریة، وهبة والسید من سعسع، الخطیب ورزوق من عمقـ: أم
 .والحاج من السموع، وعبد العال من الغابسیة

 :وفي المخیم أربع مدارس للمرحلة االبتدائیة

جبــل طــابور للــذكور، : كــذلك هنــاك ثــالث مــدارس متوســطة هــي. مجــدو والمنــارة للــذكور، وبتیــر وســمخ لالنــاث: هــم
 .وطوباس وعین كارم لإلناث

 .بل وبیت أطفال الصمودسنا: أبرز المؤسسات االجتماعیة في المخیم هي

یتلقى أهالي المخیم الرعایة الصحیة في عیادة األونروا ومركز صفد الصحي التابع للهالل األحمـر الفلسـطیني ومركـز 
  .ناجي العلي الصحي ومستوصف بیت المقدس
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 .أمراض القلبأهالي المخیم یعملون في الزراعة والتجارة وأعمال البناء، ویعاني معظمهم من انتشار مرض السرطان و 

ر عبر اآلبار االرتوازیة التي تتلوث في أغلب األوقات وتؤدّي إلى انتشار األمراض  .میاه الشرب تتوّف

ر میــاه  ـا أهـم المشــاكل التـي یواجههــا أهـالي المخـیم فهــي انتشـار البطالــة واالنقطـاع المسـتمر فــي الكهربـاء وعــدم تـوّف ّ أم
 .الشرب الصحیة

لت فــي المخــیم كانــت االعتــداءات االســرائیلیة المتواصــلة علیــه واشــتعال الحــرب بــین أهــم األحــداث األمنیــة التــي حصــ
 .١٩٨٣جناحي حركة فتح عام 

  
 :في البقاع: خامساً 

 ):ویفل(مخیم الجلیل  -١٢

بعـد وصـول الالجئـین إلـى مقربـة  ١٩٤٨مخیم الجلیل هو من أوائل المخیمات الفلسطینیة التـي أنشـأت فـي لبنـان عـام 
 .بك الواقعة في محافظة البقاع في شرقي لبنانمن مدینة بعل

في ظروف مأساویة سببها البرد الشدید في الشتاء وعدم احتواء  »ویفل«وأسكن الالجئون في ثكنة عسكریة تحمل اسم 
 .المباني على ما یلزم السكان من تجهیزات، فقسمت عنابر الجنود إلى غرف صغیرة بواسطة  البطانیات

متـرًا مربعـًا اضـافة إلـى المعانـاة الناتجـة  ٤٢٣٠٠إلى الیوم یعاني من صغر مساحته التي تقـدّر بــ  وال یزال هذا المخیم
 .عن أوضاعه الخدماتیة المتردیة

 ٧٥٥١یبلـغ ) المسـجلین(بأن عدد سكان المخـیم  ٢٠٠٥العام  من ٢٠٠٥اذار  ٣١ وتفید األونروا وفقًا إلحصائیة في
 .نسمة

ة المتواصــلة للشــباب وارتفــاع نســبة البطالــة، إذ یــؤدّي تســاقط الــثلج اضــافة إلــى البــرد ویعــاني أهــالي المخــیم مــن الهجــر 
 .الشدید طوال فصل الشتاء إلى تقلیص فرص العمل في منطقة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة والمهن الصغیرة

 .المتوسطة »سطلالق«اإلبتدائیة و »شفا عمرو«: ویتلقى تالمیذ المخیم تعلیمهم في مدرستین لألونروا هما

ة بلدات فلسطینیة أبرزها كـرزون وحسـن ودرغـام، وفراضـیة : التي منها عـائالت.. لوبیا: ویقطن المخیم الجئون من عدّ
 .عطور وغنیم وأبو شاكر: والتي منها عائالت

  
 واقع الالجئین الفلسطینیین في لبنان: البــاب الخــامـــس

 واقع السكان: الفصل األول

ان عــــدد الالجئـــین الفلســـطینیین المســـجلین فـــي األونـــروا هــــو  ٢٠٠٥لعـــام ا مـــن اذارلشـــهر  ونـــرواتظهـــر تقـــاریر األ
لون ما نسبته الجىء ٤٠٠.٥٨٢ أي مـا (الجـيء  ٢١٠.٩٥٢ویعـیش . فـي المئـة مـن تعـداد سـكان لبنـان ١١,١، یشّك

فـي  ٤٧.٢٩ا نسـبته أيّ مـ(الجـيء  ١٨٩.٦٣٠بینمـا یعـیش . مخیمـاً  ١٢فـي ) في المئة مـن الالجئـین ٥٢.٦١نسبته 
 .خارج المخیمات، أيّ في المدن والتجمعات) المئة

 ویختلف عدد الالجئین الفلسطینیین وفقًا لمصادر االعداد،

والـذي شــمل  ٢٠٠٠عـام ) FAFO )1ویظهـر المسـح السـكاني لالجئـین الفلسـطینیین فــي لبنـان الـذي اجرتـه مؤسسـة 
ّعـت علـى  ٤٠٠٠عینة طبقیة احتمالیـة مـن  ، ان معـدّل وفیـات األطفـال الرضـع تبلـغ  ٤٤مخیمـًا و ١٢أسـرة توز تجمعـًا
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ـــغ معـــدل وفیـــات االطفـــال  ٣٢ المكتـــب المركـــزي «وتظهـــر دراســـة اعـــدها . لكـــل ألـــف والدة ٣٧فـــي األلـــف، بینمـــا یبل
ان مســـتویات الخصـــوبة شـــهدت  ١٩٩٧بالتعـــاون مـــع الیونیســـیف عـــام  »لالحصـــاء والمصـــادر الطبیعیـــة الفلســـطیني

وتشـــیر الدراســـة إلـــى ان مجتمعـــات الالجئـــین . ١٩٩٦عـــام  ٣,٨إلـــى  ١٩٨٠مولـــود عـــام  ٥,٥مـــن  انخفاضـــًا حـــاداً 
 .في المئة ٤٠الفلسطینیین هي مجتمعات فتیة حیث تبلغ نسبة االطفال دون الخمسة عشر عامًا حوالي 

ّ الهجــرة والتنقــل یبــین المســح الــذي أجرتــه  مــرة واحــدة فــي مــن األفــراد البــالغین تنقلــوا ل% ٦٠ان  FAFOفــي مــا خــص
 .من هذه التنقالت تعود ألساب الحرب واألمن% ٤٧حیاتهم، وان 

مشـیدة مـن % ٩٧ویشیر احصاء المكتب المركزي الذي سبق االشارة الیـه ان معظـم المسـاكن فـي المخیمـات ونسـبتها 
فـي  ٤٢ویظهـر التقریـر ان . مـن المسـاكن فـي التجمعـات مشـیدة مـن الطـین والخشـب والصـفیح% ٢٧وان . االسـمنت

 .المئة من مساكن المخیمات غیر متصلة بشبكة صرف صحي عامة، وانما تستخدم الحفر االمتصاصیة
 

أن أسـرة فلسـطینیة واحـدة مــن بـین خمسـة أسـر لـدیها جمیـع خـدمات البنیـة التحتیــة  FAFOویبـین المسـح الـذي اجرتـه 
حفر امتصاصیة، اتصال بشـبكة التیـار مطبخ منفصل، حمام أو دورة میاه، اتصال بشبكة الصرف الصحي أو : السبع

 .الكهربائي، أنابیب المیاه وانتظام في جمع النفایات

وبحسب المسح فإن سبعة من بین عشرة مساكن تعتبر باردة ویصعب تدفئتها في فصل الشتاء، وثالثة من كـل عشـرة 
ّ السكني الذي تعیش فیه، وأسرة من كل ثالثة أسر تعاني من ال  .ضوضاءأسر مستاءة من الحي

% ٥٠مـن األسـر منازلهـا غیـر متصـلة بأنابیـب لنقـل میـاه الشـرب، اضـافة إلـى أن % ٥٠ووفقًا لهذا المسح أیضًا فـإن 
  .من األسر تعاني من عدم االستقرار في التزود بمیاه الشرب

------------------------------------------------------- 
1- FAFO  فت النـرویج مـن قبـل  »یقیة االجتماعیةمؤسسة العلوم التطب«هي اختصار مجموعـة «وهي مؤسسة نرویجیة تمولها وزارة الخارجیة النرویجیة، وكّل

 .بتوفیر معلومات عن الالجئین الفلسطینیین »العمل الخاصة بالالجئین

  
 الواقع الصحي: الفصل الثاني

المسـجلین فـي لبنـان، فـي ظـل غیـاب أيّ دور  ظّلت األونروا هي المقدم الرئیسي للرعایة الصحیة لالجئین الفلسطینیین
 .للدولة اللبنانیة في تقدیم هذه الرعایة وفي ظل وجود قطاع أهلي یدیر مؤسسات صحیة تقدم خدمات بسیطة

ر فیهــا كلهــا  ٢٥ان األونــروا تــدیر  ٢٠٠٤  كــانون اولویقــول التقریــر الصــادر عــن األونــروا لشــهر  مرفقــًا صــحیًا تتــوّف
م خدمات تنظیم األسرة م  ٢٥، وتقدّ  ١٧منها رعایة خاصة في مجال معالجـة البـول السـكري وارتفـاع ضـغط الـدم، وتقـدّ

منهـا  ٢٥منها مختبرات، بینها ثالثة تحتوي على مرافق للتصویر باألشعة، وتقدّم  ١٥منها العنایة باألسنان، وتتضمن 
طفــال ومعالجــة أمــراض األذن واألنــف رعایــة متخصصــة فــي أمــراض القلــب والتولیــد واألمــراض النســائیة وأمــراض األ

 .والحنجرة

ملیـون  ١٣.٦٨٨في األونـروا  ٢٠٠٤موظفًا في حین تبلغ میزانیة القطاع الصحي عام  ٥٧٥ویعمل في هذه المراكز 
 .دوالر

مستشــــفى خاصــــًا لعامـــة األمــــراض واألمــــراض العقلیـــة والتــــدرن الرئــــوي، حیـــث تقــــوم هــــذه  ١٤وتتعاقـــد األونــــروا مـــع 
إجراء العملـیات الجراحیــة للمرضـى الفلســطینیین وفقـًا لتقریــر مسـبق توافــق علیـه األونــروا وتتعهـد بتغطیــة المستشـفیات بــ
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 .كلفة العملیة

بدأ العمل باالتفاق التعاقدي بین األونروا وجمعیة الهالل األحمر الفلسطیني، التي  ١٩٩٩فبرایر عام /وفي شهر شباط
حالین من األونروا إلجراء العملیات، وذلك بسبب ارتفاع كلفة فـاتورة التعاقـد مـع المستشـفیات باتت تستقبل المرضى الم

 .في لبنان وتطویر جمعیة الهالل األحمر لخدمات مستشفیاتها

ة التـي تحجزهـا  ّ ة صـعوبات بسـبب انخفـاض عـدد األسـر وتعترض المریض الـذي هـو بحاجـة إلجـراء عملیـة جراحیـة عـدّ
وهي نسبة ال تتماشى مع عدد الالجئین الفلسطینیین وال مع الواقـع . سریراً  ٧٠إلى  ١٩٩٩عام  األونروا والتي وصلت

 .الصحي المعاش

ة المحجـوزة ّ كـذلك تصـنّف األونـروا . وتعتمد األونروا نظام التراتبیـة فـي إجـراء العملیـات وفقـًا لمـا یسـمح بـه وضـع األسـر
ردة وحاالت ساخنة، وتقتصر فاتورة األونـروا المدفوعـة علـى أجـرة حاالت با: الحاالت وفقًا لدرجة خطورتها إلى قسمین

لـزم المـریض أحیانـًا كثیـرة بـدفع نسـبة مـن كلفـة العملیـة وبـدفع أجـرة السـریر إذا مـا  ُ الطبیب وكلفـة المستشـفى، وهـذا مـا ی
 .زادت فترة إقامته وبدفع كامل ثمن األدویة والمسكنات

ن أدّى إلــى زیــادة عــد الزیــارات للمعاینــة والمعالجــة فوصــل مجمــوع زیــارات الوضــع الصــحي الســیّئ لالجئــین الفلســطینیی
 زیــارة لعــالج االســنان ، ١٠٧.٨٠٨للعــالج الطبــي و  ١.٠٥٧.١٦٥وفــق تقریــر األونــروا إلـى  ٢٠٠٤المرضـى للعــام 

 یسـمح بـإجراء وهذا ما أدّى إلـى جعـل الطبیـب الواحـد یسـتقبل یومیـًا مـا یقـارب المائـة حالـة، ممـا یتـرك نتـائج سـلبیة وال
 .معاینة تستوفي الشروط الطبیة المعروفة

مریضــًا أمضــوا فــي المستشــفیات  مــریض ١٧٨٩٦،   ٢٠٠٤وعلــى نفــس المســتوى أدخــل إلــى المستشــفیات فــي العــام 
 .یوماً  ٤٢٦٣٩

المؤشــرات الصــحیة لالجئــین الفلســطینیین فــي لبنــان تظهــر أن مــدى انتشــار مرضــى الســكري بــین الالجئــین المســجلین 
 %.٣،٥ومدى انتشار ارتفاع ضغط الدم في نفس العمر تبلغ % ٣،٤لذین تجاوزوا عمر األربعین تبلغ ا

تبــین أن واحــدًا مــن بــین خمســة الجئــین یعــاني مــن صــعوبات صــحیة  ٢٠٠٠عــام  FAFOوفــي المســح الــذي أجرتــه 
یة مزمنـة ناتجـة عـن یعـانون مـن مشـكلة صـح% ٣مزمنة، وكذلك ما یقارب واحد من عشرة یعاني من مشكلة حادة، و

 .یعانون من مشكلة صحیة مزمنة حادة تؤدّي إلى صعوبة للخروج دون مساعدة% ٨،٥حرب، و

عرضـوا أنفسـهم علـى  ١،٥من العینة استخدموا بشكل دائم أدویـة بسـبب الضـغوط النفسـیة، و% ٢١وأظهر المسح أن 
 .طبیب بسبب مشاكل نفسیة

من األطفـال مـن ثـالث إلـى خمـس سـنوات % ٥ان  FAFOأجرته وعن الوضع الصحي لألطفال أظهر المسح الذي 
ن المسح أن نسـبة األطفـال المصـابین بانتانـات تنفسـیة % ٤یعانون من سوء التغذیة و من األطفال في وضع حرج وبیّ
 .مصابون بالرشح والسعال% ٢٥منهم % ٤٣،٢دون خمس سنوات بلغت 

  
 :دور الدولة اللبنانیة والجمعیات األهلیة

وهــــذا یعنــــي أن . س الســــلطات الرســــمیة اللبنانیـــة أيّ دور فــــي اطــــار الرعایـــة الصــــحیة لالجئــــین الفلســـطینیینال تمـــار 
المؤسســات الصــحیة الرســمیة غیــر معنیــة بتقــدیم الخــدمات لالجئــین وتعتبــر نفســها فــي حــلّ مــن أي التــزام خــدماتي أو 

 .رعائي
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یسـتفید منـه اللبنـانیون، والـذي یشـمل تقـدیم الرعایـة فالالجئ الفلسطیني غیـر مشـمول بنظـام الضـمان االجتمـاعي الـذي 
جراء التحالیل ٕ جراء المعاینات ودفع كلفة االستشفاء وشراء األدویة وا ٕ  .الصحیة وا

ه علـــى الضــجة التـــي قامـــت فــي المخیمـــات بعــد المشـــاكل المتكـــررة والمعانــاة الدائمـــة التــي تحـــول دون تمكـــن  وفــي ردّ
 ١/١٠/١٩٩٩ة، قال وزیر الصحة اللبناني كـرم كـرم فـي حـدیث أدلـى بـه بتـاریخ الالجئین من إجراء العملیات الجراحی

وزارة الصحة بحسب القانون مسؤولة «، وأوضح ان »موازنة وزارة الصحة المحدودة بالكاد تكفي حاجات اللبنانیین«ان 
 .»عن تقدیم الخدمات الصحیة للبنانیین فقط

أهلیـة مهمتهــا تقـدیم الخــدمات الطبیـة لالجئــین، وبـرزت فــي كافــة ونتیجـة لتطــور المجتمـع الفلســطیني نشـأت مؤسســات 
المخیمات والتجمـعات المستوصـفات ومراكـز التأهیـل التـي تقـوم بـدور إیجـابي فـي تـوفیر الرعایـة الصـحیة، عبـر إجـراء 

وتقـدیم المعاینات المباشرة التي یقوم بها أطبـاء متخصصـون، وعبـر تـوفیر المختبـرات إلجـراء التحالیـل وصـور األشـعة 
ونتیجــة للظــروف االقتصــادیة الصــعبة والزدیــاد حــاالت المــرض وارتفــاع االصــابة . األدویــة بالمجــان أو بســعر الكلفــة

مها للمرضـى  بأمراض القلب والسرطان، أنشئت في بعض المخیمات صنادیق تكافلیة تجمع التبرعات من األهالي وتقدّ
 .الذین هم بحاجة إلى إجراء عملیات سریعة

 .ما تشهد المساجد حمالت لجمع التبرعات لمرضى ال یقدرون على دفع نسبة بسیطة من كلفة العملیةوكثیرًا 

وتحفل المخیمات الفلسطینیة بقصص كثیرة عن جثث لفلسطینیین احتجزت في المستشفیات ألن أهـل المتـوفى عجـزوا 
أو استئصال جـزء صـالح مـن ذاك، أو  عن دفع فاتورة العملیة، كما یتداول الفلسطینیون أخبار قطع رجل هذا المریض

 .وذلك نتیجة األوضاع المتدهورة للمستشفیات المتعاقدة مع األونروا. وفاة فالن دون معرفة السبب في المستشفى

 .كذلك تحفل الصحف اللبنانیة بنشر النداءات لتقدیم التبرعات لمریض بحاجة إلى عملیة

  
 واقع العمل والبطالة: الفصل الثالث

فـــي التجمعـــات، نســبة مســـاهمة اإلنـــاث فــي العمـــل هـــي % ٧٠فـــي المخیمــات و% ٦٩،٩وة البشــریة العاملـــة تبلــغ القـــ
ـال الفلسـطینین یعملـون فـي القطاعـات . في المخیمات% ٨،٨في التجمعات و% ١٠،٨ ّ وتشیر المعطیات إلى ان العم
 :التالیة

 .والكهربائیة والحدادة والنجارة والورش الصناعیة وتشمل أعمال البناء واالعمار والتمدیدات المائیة: الصناع والفعلة -

 .وتتضمن قطف الثمار وتوضیبها والزراعة والريّ ورعایة األشجار ورش المبیدات: الزراعة -

 .كالسكرتاریا والمحاسبة والرسم الهندسي: األعمال اإلداریة -

 .وتشمل العمل في البیع بالتجزئة والمطاعم والمبلوسات: األعمال الخاصة -

 .وهناك قطاع من الفلسطینیین یعمل في التمریض والتعلیم والهندسة

 :أما سبب اشتغال النسبة الكبیرة من الفلسطینیین في األعمال المهنیة فیرجع لألسباب التالیة

 .ن الحرة تمنع الفلسطیني من العمل في المه كانت القوانین اللبنانیة التي -

 .دفع الفلسطیني باكرًا إلى العمل بهدف توفیر متطلبات العیشاألوضاع االقتصادیة الصعبة التي ت -

  .عدم قدرة الالجئین على دفع كلفة التعلیم الجامعي أو المهني ألبنائهم -
 .عمل غیر منتظم معظمه یومي وموسمي -
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یرادات الورش واألعمال الخاصة منخفضة - ٕ ال متدنیة وا ّ  .أجور العم

 .لتنافس كبیراألعمال الممارسة متشابهة وعامل ا -

 .عدم االختصاص والكفاءة -

 .التنقل بین األعمال دائم ومستمر -

یتبـین أن نسـبة البطالـة  ٢٠٠٠عـام  FAFOظروف العمل هذه تجعل نسبة البطالة مرتفعة، ففـي المسـح الـذي أجرتـه 
 %.٢٦، وأعلى نسبة بطالة سجلت في مخیمات بیروت %١٣، أما البطالة الجزئیة فتبلغ %١٦عالیة وتبلغ 

ال، إذ ال ضوابط تحكم شـروط العمـل وال حقـوق یمكـن ان یجنیهـا  ّ هذا وتنعكس ظروف العمل الیومي على وضع العم
 .العامل الفلسطیني

 :وترجع أسباب ارتفاع البطالة إلى

اًال  ارتفاع المنافسة في السوق اللبنانیة الذي بات یستخدم - ّ  .من جنسیات مختلفةعم

 .لفلسطیني في األسواق الخلیجیةاغالق باب العمل أمام ا -

ان  ١٩٩٦وللوقـوف علــى ارتبـاط العمــل بمسـتوى الــدخل یكشـف المســح الـذي أجــراه مكتـب االحصــاء الفلسـطیني عــام 
ل النسـبة األكبـر مـن مصـادر الـدخل األخـرى، حیـث تصـل إلـى أكثـر مـن  مـن % ٨٠الدخل في األجور والرواتب یشـّك

ألف لیرة، في حین یصل متوسط  ٣٥٣في جمیع مخیمات وتجمعات لبنان  ویبلغ متوسط دخل األسرة. مجموع الدخول
 ٦٥٨وأعلى نسبة دخل هي في تجمع جل البحر قرب مدینـة صـور بمتوسـط قـدره . دوالر أمیركي ٤٤دخل الفرد إلى 

ل في تجمـع البـداوي للمهجـرین بمتوسـط قـدره   وأدنـى دخـل لألسـرة كـان فـي. ألـف لیـرة ١٤٢ألف لیرة، وأدنى دخل سجّ
 .مخیمي البص وعین الحلوة

  
 الواقع التعلیمي: الفصل الرابع

طالبـًا حسـب  ٤٠.٤٥٩مدرسـة تسـتوعب  لسـتة وثمـانینتشرف األونروا على تعلیم الالجئـین الفلسـطینیین عبـر ادارتهـا 
ة وتدیر األونروا المدارس االبتدائیـة والمتوسـط. معلمًا وموظفاً  ١.٦٠٨یشرف على تعلیمهم   ٣١/١٢/٢٠٠٤احصاء 

ل روضـات تعلـم اللغـة الفرنسـیة ّ ر . ، ال عالقة لها بمرحلة الحضانة، لكنهـا تمـو وحتـى وقـت قریـب لـم تكـن األونـروا تـوّف
لكــن ظــروف الالجئــین الفلســطینیین الصــعبة وعــدم قــدرة الطــالب علــى دفــع . الخــدمات التعلیمیــة فــي المرحلــة الثانویــة

إلى بناء مدرسة ثانویة في بیروت ثم اتسعت  ١٩٩٣األونروا عام أقساط الدراسة الثانویة في المدارس الخاصة، دفعت 
 .الدائرة نحو الجنوب والشمال اثر سلسلة من التحركات المطلبیة لتصل الى خمسة مدارس 

ر األونروا عبر  التعلـیم المهنـي والتقنـي لمـن انهـى  ١٩٦٢/ ٢/١٠الذي افتتح فـي  »معهد سبلین للتدریب المهني«وتوّف
 .اختصاصًا بینها المیكانیك والكهرباء والرسم الهندسي والمحاسبة والتجارة ١٩سطة أو الثانویة في المرحلة المتو 

م القلیــل منهــا لــبعض  لكــن لــیس لألونــروا أيّ عالقــة بــالتعلیم الجــامعي بعــدما أوقفــت المــنح المدرســیة التــي كانــت تقــدّ
 .الطالب وفق شروط معینة

دائرة التعلیم التي تشرف على عملیات تسجیل الطالب ورعایتهم وتحدیـد المنـاهج وتدیر األونروا العملیة التعلیمیة عبر 
 .واجراء االختبارات والتفتیش على المعلمین والمدارس

. أيّ انهــا تفتقــد المواصـفات والمعــاییر المتعــارف علیهـا لبنــاء المــدارس%) ٤٢,١(ومـدارس األونــروا معظمهــا مسـتأجر 
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ر عدد منها وتضررت غالبیتهاهذه األبنیة تعرضت للقصف واالعتد ّ  .اء فدم

. وتعاني هذه المدارس من نقص كبیر في الوسائل التعلیمیة واالیضاحیة مثل المختبرات والمجسمات وأجهزة الكمبیوتر
ن الكتــب والقرطاســیة للطــالب مجانــًا وال تســتوفي رســومًا مــن الطــالب، لكــن بســبب  ّ فــي مــا مضــى كانــت األونــروا تــؤم

ل  العجز في الموازنة ّ قللت األونروا من تقدیماتها وفرضت رسومًا على الطالب یذهب قسم منها لتأهیل المدارس، ویحو
 .بعضها إلى المركز الرئیسي

ن المسح الذي أجراه المكتب الفلسطیني لالحصاء والمصادر الطبیعیة بالتعاون مـع الیونیسـف وأذیـع عـام ،  ١٩٩٧ویبیّ
مــن مجمــوع طــالب % ٩٣وتســتقطب األونــروا % ٧٨,٢المنــاطق هــي ان نســبة المنتســبین فــي المــدارس فــي جمیــع 

 .من طالب المرحلة االعدادیة% ٩١المرحلة االبتدائیة وحوالي 

 .في المرحلة االعدادیة% ٣٠في المرحلة االبتدائیة ترتفع إلى % ١٩ویظهر المسح ان نسبة التسرب بلغت 

 %.٢,٢وتنخفض لالناث إلى % ٦,٤إلى  ، ترتفع للذكور%٤,٢حملة الشهادات الجامعیة جاءت نسبتهم 

ــا المســح الــذي أجرتــه مؤسســة  ّ . فیبــیّن ان مســتوى التعلــیم مــنخفض لكــل مــن الــذكور واالنــاث ٢٠٠٠عــام  FAFOأم
 .فثالثة من بین عشرة لم یكملوا أيّ مرحلة تعلیمیة، نصف النساء والرجال اجتازوا المرحلة األساسیة من التعلیم

 .سة یبدأ باالنخفاض عند أحد عشر سنة خصوصًا للذكورالتحاق صغار السن بالدرا

 .من األطفال لم یدرسوا خالل الشهر الماضي% ٥سنة غیر ملتحقین،  ١٨ - ٧بین األطفال % ٢١نسبة 

ر التعلیم لتسعة من بین عشرة ملتحقین، وتغطي نصف التعلیم الثانوي FAFOیفید مسح   .أیضًا ان األونروا توّف

ان أربعــة مـن بــین عشــرة  FAFOلمصــاعب االقتصـادیة التــي تضـغط علــى التعلـیم افــاد مسـح حـول نقــص االهتمـام وا
تركــوا الدراســة فــي المســتویات التعلیمیــة المتدنیــة لعــدم التحفیــز أو الحــث، وفــي المراحــل التعلیمیــة األعلــى تــزداد أهمیــة 

 .العوامل االقتصادیة كسبب لترك الدراسة

 .لتعلیمیة المتدنیةویزداد الرسوب المتكرر في المراحل ا

% ٢٢لـدى الـذكور و % ٩عن األمیة یظهر المسح ان نسـبة األمیـة عالیـة، خصوصـًا لـدى النسـاء، حیـث تصـل إلـى 
 .أمیین ٣٩ - ١٥من الذین تتراوح اعمارهم بین % ٨واألمیة متواجدة أیضًا بین الصغار، فنسبة . من االناث

ة مشاكل في قطاع التعل  :یم أبرزهاویعاني الفلسطینیون من عدّ

 اكتظاظ الطالب داخل القاعات الدراسیة بشكل یؤدّي إلى استیعاب بعض الفصول لما -١

 .طالباً  ٥٠یزید عن  

 الترفیع اآللي للطالب من الذین حصلوا على نسبة معینة من العالمات حتى لو كانوا -٢

 .راسبین فعلیاً  

 البكالوریا وأحیانًا یتم تراجع كفاءة الكادر التعلیمي بسبب تعیین حملة شهادات -٣

 .التعیین بالواسطة ال عبر الكفاءة والجدارة 

 .النقص في المختبرات ووسائل اإلیضاح -٤

 .عدم اهتمام األهالي بأبنائهم وغیاب رقابة المجتمع -٥

 .استخدام نظام الفترتین الصباحیة والمسائیة في التدریس -٦

ر الواقــع التربــوي الفلســطیني فافتتحــت الجمعیــات األهلیــة دورًا للحضــانة لعبــت المؤسســات األهلیــة دورًا ممیــزًا فــي تطــوی
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 .ومعاهد للتعلیم ولمحو األمیة ولتعلیم الكومبیوتر وللتدریب المهني

أما دور الدولة اللبنانیة فإن وزارة التربیة ال تشرف على مدارس األونـروا وال تراقـب االمتحانـات أو النتـائج، كمـا انهـا ال 
اعدات مهما كان نوعها إلى المدارس، وال تتـدخل فـي التعیینـات االداریـة أو الموازنـات التـي تقرهـا األونـروا تقدم أیة مس

 .كذلك ال عالقة لوزارة التربیة اللبنانیة بعملیات بناء المدارس وصیانتها واستحداث مدارس جدیدة. لمراحل التعلیم

كومـة اللبنانیـة بتـدریس المنــاهج اللبنانیـة وتسـجیل الطـالب فــي وتنحصـر العالقـة التربویـة بـین المجتمــع الفلسـطیني والح
 .سجالت الوزارة وحصولهم على افادات وشهادات صادرة عنها ومصدقة منها

  
 الواقع االجتماعي: الفصل الخامس

 وصف المجتمع الفلسطیني في لبنان بأنه من أكثر مجتمعات الالجئین الفلسطینیین معاناة لجهة الظـروف االجتماعیـة
 .واالقتصادیة واالنسانیة

ویعاني الالجئون الفلسطینیون في لبنان من واقع اجتماعي مریر أثر على طبیعة المجتمع الفلسطیني وأدّى إلـى نتـائج 
 .سلبیة خطرة تستلزم جهودًا وامكانیات كبیرة لمعالجتها

ًا بعــد یـوم، والمشـاكل الزوجیــة فنسـبة الفقـر مرتفعـة وحــاالت العسـر تـزداد بشــكل مسـتمر، وأوضـاع المســاكن تسـوء یومـ
قــون وذوو الشـهداء الرعایــة الالزمــة، وتنتشـر بعــض اآلفــات االجتماعیــة  ّ والعائلیـة تــزداد فــي حـین ال یجــد االیتــام والمعو

 .الخطرة

 :وتعود أسباب الواقع االجتماعي المتدهور في المخیمات إلى

 توفیر مسـتلزمات الحیاة االسـاسـیة من مـأكلازدیاد عدد العاطلین عن العمل، وعدم قدرة العائالت على  -١

 .ومشرب وملبس ورعایة صحیة وتعلیم       

 ازدیاد االعباء المالیة على كاهل الالجيء الفلسطیني الذي بات مضطرًا لالنفـاق على التعلیـم والصحـة، -٢

ر هذه الخدمات بشكل مجاني        .بعدما كانت المؤسسات المعنیة توّف

 مة دخل العامل بسـبب الخـلل الـذي أصـاب االقتصـاد اللبنـاني، وانخفـاض التحویـالت المـالیـةتراجع قی-٣

 .الخارجیة      

 .االعداد الكبیرة للشهداء واألیتام واألرامل والجرحى والمعوقین -٤

 .تراجع الوعي الثقافي والصحي وارتفاع معدل األمیة -٥

 .الرسمیة والمؤسسات المعنیة المتخصصةغیاب التوجیه والتوعیة من الجهات  -٦

 .الحروب التي واجهها الفلسطینیون -٧

 .غیاب سلطة القانون -٨

 .فساد جهات قائمة على شؤون المخیمات -٩

ر التقریر الدوري السنوي لألونروا عن حال الالجئـین الفلسـطینیین، إذ یظهـر تقریـر  نهایـة كـانون اول عـام   ٢٠٠٠یعبّ
االقتصادیة لالجئین الفلسطینیین، وظلت فرص العمل وكسب  -ن یذكر في الحالة االجتماعیة انه لم یحصل أيّ تحس

 .الدخل نزرة، وكان التنافس على فرص العمل شدیدًا وارتفع عدد مقدمي طلبات االعانة إلى الضعف

لشدید لالجئـین یشیر إلى ان مجموع عدد أشخاص حاالت العسر ا  ٢٠٠٤ من العام كانون اوللشهر تقریر األونروا 



 37

مــن عــدد الالجئــین، وهــي أعلــى نســبة فــي مجتمعــات % ١١.٧، أيّ مــا نســبته  ٤٥٤٦٠الفلســطینیین فــي لبنــان یبلــغ 
 .الالجئین

ر لالجـيء  م األونروا المسـاعدات الغذائیـة لهـذه الحـاالت نقـدًا أو عینـًا عبـر توزیـع أغذیـة تـوّف وحـدة حراریـة  ١٨٠٠وتقدّ
قرضـــًا قیمتهـــا  ١.١٨٥مقـــدار  ٢٠٠٤نامجهـــا لتولیـــد الـــدخل منحـــت األونـــروا خـــالل اضـــافة إلـــى ذلـــك وفـــي بر . یومیـــاً 

، وقدّمت قروضًا میسرة دوالرًا أمی  ٤.٢٣٦.٢٥٨  .عشرین أسرة بغیة انشاء مشاریع صغیرةلخمسة و ركیًا
  

 :اآلفات االجتماعیة

مـات وذلـك بسـبب قلـة االهتمـام ال توجد احصائیات دقیقة تظهر بوضـوح حقیقـة اآلفـات االجتماعیـة المنتشـرة فـي المخی
ر االختصاص كما ان التقالید المتّبعة وضعف سلطة القـانون وغیـاب المرجعیـة الرسـمیة تجعـل مـن الوقـوف . وعدم توّف

 .على حقیقة هذه اآلفات أمرًا صعباً 

الریاضــیة ویفتقــد المجتمــع الفلســطیني فــي لبنــان إلــى مراكــز للتأهیــل االجتمــاعي، ومراكــز ألنشــطة الشــباب وللنــوادي 
قین والمسنین والعجزة ّ  .والكشفیة، ولبرامج تأهیل المعوقین والمرأة ومحو األمیة ومكافحة المخدرات ورعایة االیتام والمعو

وأنشأت بعض المؤسسات األهلیة مراكز تأهیلیة في بعض المناطق ونّظمت برامج لمحو األمیـة وزیـادة الـوعي الثقـافي 
، ١٠١أما األونروا فإنها تدیر مركزًا واحدًا ألنشطة الشباب عدد المشاركین فیه . ةوالصحي، لكنها ظلت أقل من الحاج

ر رعایة للمعوقین والمرأة تظل دون الحاجة وتنظم دورات للتدریب على المهارات واالنتاج  .وتوّف

  
 الحلول المطلوبة لتحسین وتطویرأوضاع الالجئین الفلسطینیین في لبنان

ة واالجتماعیة واالقتصادیة والخدماتیة لالجئین الفلسـطینیین فـي لبنـان یسـتوجب عـددًا مـن ان تحسین الظروف االنسانی
 :الحلول أربزها

تعدیل القوانین اللبنانیة التـي تعیـق الالجـئ الفلسـطیني وتقیـده وتمنعـه مـن العمـل والتملـك وتحجـب عنـه المسـاعدات -١
المواطن اللبنــاني فــي العمــل والتعلــیم والطبابــة والضــمان االجتماعیــة، واصــدار القــوانین لمســاواة الالجــئ الفلســطیني بــ

 .االجتماعي والتملك والتنقل

إحداث تبدل في النظرة اللبنانیة إلى الالجئ، والتوقف عن معاملـة الالجـئ الفلسـطیني مـن زاویـة الخصـم أو العـدو  -٢
 .الذي تسبب في الحروب اللبنانیة

العمل على تبدیل نهجهـا وسـلوكها  -أو باألصح القوى الفلسطینیة  -ني وهذا یستلزم في المقابل من الالجىء الفلسطی
 .الذي أدّى في فترة معینة إلى احداث حالة من الخصام مع المجتمع اللبناني

إصباغ الصفة القانونیة على المؤسسات االجتماعیة والجمعیات الخیریة والمراكز الطبیة والنوادي الثقافیـة والمعاهـد  -٣
 .عاملة في الوسط الفلسطیني، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات تستوفي الشروط القانونیة المطلوبةالتعلیمیة ال

وضــرورة قیامهــا بوضــع الخطــط والبــرامج الكفیلــة باحــداث حالــة مــن ) األونــروا(تحســین وتطــویر اداء وكالــة الغــوث -٤
حالیــًا القائمــة علــى االغاثــة فــي النهــوض االجتمــاعي والتعلیمــي والصــحي، وذلــك عبــر تعــدیل السیاســات المســتخدمة 

ویترتب على ذلك مضاعفة الموازنـة السـنویة وزیـادة . حدودها الدنیا، واحالل سیاسات جدیدة تقوم على التنمیة والتأهیل
قة بالتنمیة البشریة  .عدد المدارس والمراكز الطبیة واالجتماعیة والمعاهد التعلیمیة والمهنیة واألخرى المتعّل
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كـذلك . بة أیضًا باشراك المجتمع الفلسطیني في برامجها وخططها من خالل التعـاون والتشـاور والتنسـیقواالونروا مطال
من الضروري ان تقوم األونـروا بتحسـین كفـاءة موظفیهـا ومحاربـة الفسـاد والرشـوة وتطـویر برامجهـا التعلیمیـة والصـحیة 

 .واالجتماعیة، واستخدام أسالیب علمیة في التوظیف

عتبــار لــدور اللجــان الشــعبیة فــي المخیمــات وتشــكیلها بطریقــة انتخابیــة دیمقراطیــة علــى قاعــدة الكفــاءة إعــادة اال -٥
 .واالختصاص ولیس على قاعدة المحاصصة الفصائلیة والمحسوبیة

 .ایجاد شكل من أشكال العالقة المتقدمة والفاعلة بین اللجان الشعبیة في المخیمات والبلدیات المجاورة -٦

داء مؤسسات المجتمع المـدني الفلسـطیني والنهـوض بهـا، وایجـاد آلیـة فاعلـة للتنسـیق بـین هـذه الجمعیـات تحسین ا -٧
 .لتبادل االدوار والخدمات

توعیــة المجتمـع الفلسـطیني بمشــاكله وطـرق حلولهـا، واشــراك القطاعـات الشـعبیة فــي معالجـة األوضـاع والمشــاكل  -٨
 .والمحاضرات وبرامج التوعیة في المدارس واألندیة واالحیاءاالجتماعیة والخدماتیة، وذلك عبر الدورات 

االهتمــام بــالتعلیم ورفــع مســتوى االدراك وتنظــیم المســابقات والمخیمــات الصــیفیة للشــبان والشــابات وتوجیههــا نحــو  -٩
  .تطویر المجتمع الفلسطیني

 
 الواقع البیئي: الفصل السادس

انتشـار أمـاكن تجمیـع القمامـة المكشـوفة، كثـرة : بیئیـًا سـیئًا أبـرز مظـاهرهتعیش المخیمات والتجمعـات الفلسـطینیة واقعـًا 
الحشرات والقوارض، المجاریر المكشوفة، اعتماد منازل كثیرة على الحفر االمتصاصـیة، عـدم اتصـال المسـاكن بشـبكة 

 .المجاري العامة، اختالط األسواق بالمنازل، اقتراب أماكن الصرف الصحي من مصادر المیاه

، مـا  أما دت على عجل في ظل المنع الذي كان ساریًا الواقع البیئي للمساكن فهو لیس أقل سوءًا وذلك ألن المنازل شیّ
وهــذه . أدّى إلــى اقتــراب المنــازل مــن بعضــها وبنائهــا فــي مســاحات ضــیقة متقاربــة تفتقــد للمواصــفات الصــحیة والبیئیــة

 .ي من ضعف التهوئة وارتفاع الرطوبةالمساكن ضیقة الغرف ال تدخل معظمها أشعة الشمس وتعان

غیــاب العنایــة الصــحیة وضــعف االرشــاد الصــحي وانعــدام : وتعــود أســباب الواقــع البیئــي الــرديء فــي المخیمــات إلــى
التوجیه البیئي والرقابة وقلة الوعي بالمخاطر البیئیة، كما ان الظروف التي انشأت فیها المخیمـات والمسـاحات الضـیقة 

ة اهتمـام األونـروا،  التي اقیمت علیها المساكن وافتقار المخیمات إلى الطرقات والساحات، وغیاب المعالجة الرسمیة وقّل
 .كلها عوامل ساعدت على بقاء المخیمات تعیش في حالة من التردي البیئي والمعاناة المأساویة

مــراض واألوبئــة فــي أيّ مــن مــا یالحــظ هنــا انــه ال یوجــد اهتمــام باآلثــار الســلبیة التــي یمكــن ان تنــتج عــن تفشــي األ
المخیمات بسبب الواقع المعاش، ومدى امكانیة انتقال هـذه األمـراض إلـى المخیمـات األخـرى أو إلـى المجتمـع اللبنـاني 

 .المحیط الذي تتداخل فیه المخیمات، حیث ال یعود الندم ینفع بعد االهمال والتقصیر

  
 المؤسسات الفلسطینیة: الباب السادس

   المؤسسات الصحیة واالجتماعیة: الفصل األول
 
 جمعیة الهالل األحمر الفلسطیني -١

مجموعـة مـن  ١٩٦٧التـي انشـأها عـام  »خـدمات فـتح الطبیـة«مـن رحـم  »جمعیـة الهـالل األحمـر الفلسـطیني«نشـأت 
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 ).١(األطباء الفلسطینیین في األردن لتقدیم الخدمات الصحیة للفدائیین وللفلسطینیین الالجئین في المخیمات

وكـان المجلـس الـوطني الفلسـطیني . تاریخ التأسیس الفعلي لجمعیة الهالل األحمر الفلسـطیني ٢٦/١٢/١٩٦٨ویعتبر 
قد اعتبرها المؤسسة الصحیة الرسـمیة للمنظمـة ونشـطت الجمعیـة فـي األردن حتـى حصـول الصـدامات ثـم انتقلـت إلـى 

 .ئینبیروت، وهي تعنى بالشؤون الصحیة والطبیة وتقدم الرعایة لالج

ـادة فـــي لبنـــان فـــي مخـــیم شـــاتیال قبـــل أن تقـــیم الجمعیـــة  ـــادة للجمعیـــة كانـــت فـــي عمـــان، ثـــم افتتحـــت اول عیــ واول عی
 .مستشفیات میدانیة

غزة في صیدا وعكا فـي بئـر حسـن والهمشـري فـي : اتخذ قرار بإنشاء ثالث مستشفیات في لبنان هي ١٩٧٧في العام 
 .صیدا

 .عادت الجمعیة الستخدام اسلوب المستشفیات المیدانیة بفعل األوضاع ١٩٨٢وبعد خروج المقاومة من لبنان عام 

 »بلسم«في مخیم برج البراجنة،  »حیفا«في صیدا،  »الهمشري«: والیوم تدیر الجمعیة خمس مستشفیات في لبنان هي

 .في بر الیاس »الناصرة«في مخیم البداوي،  »صفد«في مخیم الرشیدیة، 

 .تسعة مراكز صحیة في المخیمات والمناطق »جمعیة الهالل األحمر الفلسطیني«تدیر  إلى جانب هذه المستشفیات

 .طبیبًا وممرضًا وعامًال بین متفرغ ومتقاعد ٧٤٠ما یقارب  ٢٠٠١یعمل في الجمعیة في عام 

 .وفرع الجمعیة في لبنان یتبع مباشرة لرئاسة الجمعیة التي كانت في أوسلو ثم انتقلت إلى الضفة الغربیة

اإلدارة العامـة، العالقـات العامـة، الخـدمات الطبیـة، : ویتكون هیكل المؤسسة في لبنان من سكرتاریا اإلقلـیم الـذي یضـم
 .اإلدارة المالیة، قسم الصیدلة، قسم اإلعالم، قسم الشؤون االجتماعیة

شـــفیات والمراكـــز وعانــت الجمعیـــة ظروفــًا صـــعبة اثنـــاء الحــروب، األمـــر الــذي أدى إلـــى تـــدمیر عــدد كبیـــر مــن المست
 .الصحیة وسیارات اإلسعاف، وسقط للجمعیة عشرات الشهداء والجرحى اثناء تأدیة الواجب

وتعـاني الجمعیـة مـن أوضـاع مالیـة صـعبة بسـبب العـبء الصـحي الـذي یقـع علـى كاهلهـا ونـدرة األمـوال التـي تحصــل 
في حین تقصیر مسـاهمة الجمعیـة االم فـي دفـع وتتلقى الجمعیة التبرعات العینیة والمادیة من جمعیات أوروبیة . علیها

 .دوالر أمیركي ٢٠٠الرواتب التي یجمع الموظفون والعاملون على أنها اقل الرواتب في لبنان ومعدلها الوسطي 

ة في مستشفیات الجمعیة  ٢٠٠٠وفي العام  ّ عملیة جراحیة  ٦٠٥٥سریر، واجریت في مستشفیاتها  ٢٠٠بلغ عدد األسر
 .مریضاً  ١٨٧١٤ل إلى المستشفیات وعدد حاالت الدخو 

وأهــم عمــل قامــت بــه الجمعیــة فــي اآلونــة األخیــرة كــان تعاقــدها مــع األونــروا علــى االســتقبال المرضــى المحــولین، إذ 
 ١٢١٩٤سریرًا وحولت األونروا إلى مختلـف مستشـفیات الجمعیـة فـي المنـاطق  ٧٦تعاقدت الجمعیة مع األونروا على 

، وأجریت لحسابها    .عملیة ٤٠٣٧مریضًا
  .یةالمعلومات المسجلة هنا جاءت في مقابلة خاصة مع أمین سر الجمعیة في لبنان الدكتور محمد عثمان، وباالستناد إلى كتیب تعریفي عن الجمع -١
 

 مؤسسة التعاون -٢

 ١٩٨٣م مؤسسـة التعـاون جمعیـة خیریـة تنمویـة مسـتقلة مسـجلة فـي جنیـف وفقـًا للقـوانین السویسـریة، قـام بتأسیسـها عـا
 ).١(مجموعة من رجال األعمال والمفكرین الفلسطینیین والعرب البارزین

 التنظیم واإلدارة

ویـتم تطبیـق . یتم انتخاب الهیئات واللجان اإلداریة والتنظیمیة من جانب مجلس األمناء الذي تنتخبه الجمعیة العمومیـة
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ي یتـابع تنفیـذ المشـروعات المختلفـة عبـر مكاتبـه فـي الخطط السنویة وتنفیذها من جانب الجهاز التنفیذي للمؤسسـة الـذ
 .القدس وغزة وعمان وجنیف

  الموارد والتمویل

تعتمد المؤسسة في تمویل برامجها ومشروعاتها على اشـتراكات األعضـاء وتبرعـات االفـراد والمؤسسـات باإلضـافة إلـى 
ـــدول العربیـــ ة واألوروبیـــة، كمـــا ســـاهمت فـــي تأســـیس نشـــاطات لجـــان تنمیـــة المـــوارد المحلیـــة المنتشـــرة فـــي عـــدد مـــن ال

. وتغطي المؤسسـة مصـروفاتها التشـغیلیة واإلداریـة مـن ریـع وقفیتهـا. مؤسستین شقیقتین في الوالیات المتحدة وبریطانیا
كما تنسق المؤسسة مع عدد من مؤسسات التمویل العربیـة والدولیـة البـارزة مثـل الصـندوق العربـي لإلنمـاء االقتصـادي 

ـــى الهیئـــات اإلقلیمیـــة ووكـــاالت هیئـــة األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات غیـــر واالجتمـــاعي،  االتحـــاد األوروبـــي، باإلضـــافة إل
 .الحكومیة

 حجم المساعدات
لــت المؤسســة منــذ تأسیســها عــام  ّ مشــروعات قامــت بتنفیــذها مؤسســات أهلیــة ) ١,٣٠٧( ١٩٩٦وحتــى عــام  ١٩٨٣مو

ملیون دوالر من مصادر المؤسسة الذاتیـة  ٤٣(ملیون دوالر  ٩٠فلسطینیة، حیث بلغت القیمة االجمالیة للدعم حوالي 
 ).من مصادر خارجیة ٤٧و

 :األهداف

 :وتنحصر أهداف مؤسسة التعاون في

 .تعمیق ترابط الشعب الفلسطیني والحفاظ على كیانه المتكامل وعلى ثباته في أرضه -

 تشـجیع اإلبـداعإبـراز الـوجـه الحضـاري لالنتـاج الفـكري الفلســطیني عن طریق  -

یـجـاد األطـر المناسـبة للتعبیر عنه ولإلفادة منه  ٕ   .وا
------------------------------------------------ 

  .مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي -١
 

 دعم المؤسـسات الفلسـطینیة العـاملـة فـي مجـاالت التربیـة والصحـة واالقتصـاد-
 همـة فـي تطویرها لتؤدي وظیفتها في تنمیة المجتمع الفلسطینيوالفـكر، والمسـا 

 .وتقدمه 

یجـاد صیـغ مالئمـة - ٕ  التنسیق مع الؤســسات والجمعیـات الخیریـة المحلیـة والدولیـة وا

 .للعمـل المشـترك فـي سبیل رفع مستوى األداء الكلي للبرامج والمشروعات المقررة 

 ـة من المواهـب، والخـبرات الفلسطینیـة المتواجـدة فيالعمل على االستفـادة الفعال -

 الخـارج لتنمیـة وتطویـر النشاط االقتصادي االجتماعي واإلنساني في المجتمع 

 .الفلسطیني المقیم في وطنه 

 اإلسهام في توسیع نطاق البرامج التربویة والصحیة واالقتصادیة والثقافیة التي -

 سات القائمة في أوساط المجتمع الفلسطیني والعملتشرف علیها الجمعیـات والمؤس 

 .على تطویرها والتنسیق ما بینها 

 )اإلداري والمؤسسي(الهیكل التنظیمي 
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وتســعى . یعكـس الجهــاز التنظیمـي للمؤسســة طبیعـة عملهــا ونوعیـة تكوینهــا القـائم علــى مسـاهمة األعضــاء والمـؤازرین
. فة القدرات الفلسطینیة والدولیة في خدمة المجتمع الفلسطیني وتطورهالمؤسسة من خالل تنظیمها إلى االستفادة من كا

 :وتتكون أجهزة المؤسسة من

 :الجمعیة العمومیة

تتكــون الجمعیــة العمومیــة مــن نخبــة مــن رجــال األعمــال والمفكــرین الفلســطینیین والعــرب، وتعتبــر الســلطة العلیــا فــي 
ماعًا سنویًا إلقرار استراتیجیات المؤسسة وخططها ومیزانیتها، المؤسسة حیث تضم جمیع األعضاء العاملین وتعقد اجت

 .سنوات ٣وتقوم بانتخاب مجلس األمناء مرة كل 

 :مجلس األمناء

ومجلـس األمنـاء . عضوًا من بینهم الـرئیس ونوابـه وأمـین الصـندوق وأمـین السـر ٤٠یتكون مجلس أمناء المؤسسة من 
الجمعیــة العمومیــة، وینتخــب مــن بــین أعضــائه الهیئــة اإلداریــة ولجنــة  مســؤول عــن إعــداد البــرامج والخطــط التــي تقرهــا

 .تنمیة الموارد، ولجنة المشروعات والبرامج، ولجنة االستثمار، واللجان المتخصصة، وتعیین مدیر عام للمؤسسة

 :الهیئة اإلداریة

أعضــاء، ینتخــب مــن بیــنهم  ٧ســنوات، وتتكــون مــن   ٣یــتم انتخــاب الهیئــة اإلداریــة مــن جانــب مجلــس األمنــاء لفتــرة 
العضو المنتدب وتتولى الهیئة اإلداریة مسؤولیة اإلشراف المباشر على إدارة المؤسسـة بمـا فـي ذلـك إقـرار المشـروعات 

وتقـدم للمجلـس فــي كـل دورة مـن دورات انعقـاده تقریــرًا عـن سـیر العمـل خــالل . والبـرامج ضـمن إطـار الخطــة المعتمـدة
 .الفترة السابقة

 :فیذيالجهاز التن

البرامج والمشروعات وتنمیة المـوارد، واإلعـالم، : دوائر هي ٣یترأس الجهاز التنفیذي للمؤسسة مدیر عام یشرف على 
وقامـت . والمالیة واالدارة، إضافة إلى اإلشراف على مكاتـب القـدس وغـزة وبیـروت ومكتـب المـوارد واإلعـالم فـي عمـان

ویتولى جهاز المؤسسة في القدس وغزة وبیروت التعرف على . القدس المؤسسة بنقل العملیات الرئیسیة من جنیف إلى
موظفـــًا وموظفـــة  ١٥ویعمـــل فـــي مكاتـــب المؤسســـة . المشـــروعات والبـــرامج التـــي تمولهـــا المؤسســـة ومتابعـــة تنفیـــذها

 .متخصصین في مجاالت عدة

وذلـك ضـمن . ف برامجهـاوتقوم أعمال مؤسسة التعاون على دعم المؤسسات الفلسـطینیة ومسـاعدتها فـي تطبیـق مختلـ
برنامج التطویر المؤسسي، برنامج تنمیة القوى البشریة، برنامج الثقافـة والهویـة، برنـامج اعمـار القـدس، : البرامج التالیة

  .برنامج التجمعات الفلسطینیة في لبنان، برنامج الدعم االستثنائي
 
 )أطفال الصمود بیت(   المؤسسة الوطنیة للرعایة االجتماعیة والتأهیل المهني -٣

األمانـة العامـة «بعد المجازر التي تعرض لها مخیم تل الزعتـر، وذلـك بمبـادرة مـن  ١٩٧٦تأسست هذه المؤسسة عام 
 ).١(وبعض االختصاصیین اللبنانیین والفلسطینیین »لالتحاد العام للمرأة الفلسطینیة

رعایـة «: ومـن أهـداف المؤسسـة. الشـهداءالـذي كـان یعنـى برعایـة أبنـاء  »بیـت أطفـال الصـمود« ١٩٧٦وأقامـت عـام 
األطفال الذین فقدوا الوالدین ومساعدة األسر فاقدة المعیل، ورفع مسـتوى األسـرة اقتصـادیًا ومهنیـًا والتأكیـد علـى الهویـة 

 .»الفلسطینیة لشعبنا عبر تعزیز ثقافتنا وتراثنا الفلسطیني
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حیـث تـم تـدمیر مراكزهـا  ١٩٨٢یاح االسـرائیلي للبنـان عـام وعانت المؤسسة الوطنیة للرعایة أوضاعًا صعبة اثر االجت
 .وتهجیر اطفالها إلى مركز ألسر الشهداء في سوریا

 .حیث تم تطویر البرامج التأهیلیة والرعائیة ١٩٨٤لكن المؤسسة عاودت العمل في لبنان عام 

دارس خارج المؤسسة، وتنظیم وتعتمد المؤسسة أسلوب العیش الجماعي لالطفال ویحصل األطفال على تعلیمهم في م
 .المؤسسة ألطفالها برامج التدریب والتأهیل، إضافة إلى الرعایة الصحیة

 .وتستقبل المؤسسة اطفاًال من كل المخیمات دون تمییز

 .وللمؤسسة جمعیة عمومیة ومجلس لإلدارة یدیر اعمال المؤسسة

 .دات لالمراض العامة ومركزًا للصحة النفسیةوللمؤسة عشرة مراكز في المخیمات تضم ثمانیة روضات وخمسة عیا

عائلة، ولهؤالء األطفال برامج انشطة تشمل   ٧٧٨طفًال في  ١٣١٥ویشمل مشروع إسعاد االسرة الذي تدیره المؤسسة 
 .الریاضة والفنون والثقافة والمخیمات الصیفیة

  .شغال التراثیة وبرامج للتأهیل المهنيأما المشاریع االنتاجیة للمؤسسة فتشمل تدریب الفتیات واالمهات على اال
----------------------------------------------------- 

  مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي -١
 
 جمعیة النجدة االجتماعیة -٤

. انیـةخـالل الظـروف التـي كـان یعیشـها الفلسـطینیون فـي لبنـان فـي فتـرة الحـرب اللبن ١٩٧٨نشأت جمعیة النجـدة سـنة 
واعتبــرت المأســاة التــي تعــرض لهــا مخــیم تــل الزعتـــر دافعــًا للمؤسســین للتحــرك نحــو مســاعدة العــائالت الفلســـطینیة، 

 ).١(وباالخص المرأة الفلسطینیة لالعتماد على نفسها وتحویلها إلى عنصر فاعل في المجتمع

 :وتدیر جمعیة النجدة عدة برامج أهمها

مركزًا تدریبیًا في المخیمات والتجمعات یوفر تعلیم الكمبیوتر والمحاسبة والدیكور  ١٢ر برنامج التأهیل المهني عب: أوالً 
ج هـذه المراكـز سـنویًا مـا معدلـه .. وادارة المكاتب والخیاطة وتصفیف الشعر، الخ ّ مـنهم مـن %  ٨٠خـریج  ٧٠٠وتخـر

 .الفتیات

طفـل، وتهـتم  ٦٠٠ت تعلـم سـنویًا مـا معدلـه برنامج روضـات االطفـال ومهمتـه ادارة سـبعة روضـات فـي المخیمـا: ثانیاً 
 .هذه الروضات بالتعلیم التربوي إلى جانب برامج التوعیة واالنتماء الوطني

ویركز علـى تقـدیم المسـاعدات الطبیـة والمهنیـة والتعلیمیـة اضـافة إلـى المسـاعدة فـي : برنامج الشؤون االجتماعیة: ثالثاً 
 .ة في ترمیم وبناء منازل في شاتیال وعین الحلوةترمیم المنازل المهدمة، حیث ساعدت الجمعی

 .ویتضمن هذا البرنامج أیضًا أعماًال للتوعیة في مجاالت التنمیة والصحة االنجابیة والعنف المنزلي

وتعمـل الجمعیـة فـي . ویقوم على تقدیم االعمال المطرزة من وحي التراث الفلسـطیني: برنامج التطریز والتراث: خامساً 
ق انتاجهــا فــي لبنــان واوروبـــا عبــر محــالت للبیــع ومعـــارض  ١٢٠مــع مـــا یقــارب هــذا االطــار  ّ فتــاة فلســطینیة، وتســـو

 .متخصصة

 .كما تنظم جمعیة النجدة برامج لمحو األمیة وانشطة صیفیة

منتـدى «و  »هیئـة التنسـیق األهلیـة«وشاركت الجمعیـة فـي عـدة مـؤتمرات فـي أوروبـا والعـالم العربـي، وهـي عضـو فـي 
  .واللجنتین الدولیة واآلسیویة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني »عائشة -عربیات النساء ال
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------------------------------------------------ 
  مقابلة خاصة باالستناد إلى كتیب تعریفي -١
 
 مؤسسة غسان كنفاني الثقافیة -٥

. ١٩٧٢لته المخابرات االسرائیلیة في بیروت عام تحمل هذه المؤسسة اسم غسان كنفاني األدیب الفلسطیني الذي اغتا
 ).١(٨/٧/١٩٧٤تاریخ  ٢٣٦وتأسست الجمعیة بموجب علم وخبر رقم 

یشرف على المؤسسة هیئة إداریة یتفرع عنها هیئة تربویة ترعى المراكز التربویة للمؤسسة، وهیئة للنشر تقوم بتصنیف 
 .ا العالقات العامة وجمع التبرعات والتنسیق مع المؤسسات األخرىمواد التراث واعدادها للنشر، وهیـئة اداریة مهمته

 
وتنصـب أعمـال المؤسســة بشـكل أساســي علـى الجانـب التربــوي، إذ تـدیر بــرامج لتـدریب المشـرفات، إضــافة إلـى بــرامج 

 .تأهیل وأنشطة لالطفال

مخیم عین الحلوة یستقبل األطفال،  وفي الجانب الصحي واالجتماعي تدیر المؤسسة مركزًا لتأهیل المتخلفین عقلیًا في
خاصة  الذین یصابون بخلل في وظیفة الدماغ، إذ یشرف المركـز علـى عـالج هـؤالء ویـوفر لهـم المسـاعدات ویـدربهم 

 .عى اكتساب كفاءات ممكنة

قین جســدیًا فــي مخــیم مــار الیــاس، إذ یــوفر هــذا المركــز العــالج الفیزیــ ّ ائي كــذلك تــدیر المؤسســة مركــزاً لتأهیــل المعــو
  .للمرضى وینظم لهم دورات تدریبیة وعالجیة واجتماعیة

--------------------------------------------------------- 
  مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي -١
 
 لجنة التدریب المهني والفني -٦

ربــة الجهــل والفقــر وتوجیــه ، وتعمــل فــي الحقــل االجتمــاعي، لمحا١٩٨٣هــي مؤسســة اجتماعیــة تربویــة تأسســت عــام 
 ).١(الشباب الختیار المهنة االفضل، وتأهیلهم في دورات مهنیة مكثفة على أسس وقواعد حدیثة

الـذي تـدیره  »معهـد سـبلین للتـدریب المهنـي«وجاء تأسیس اللجنة بعـد االجتیـاح االسـرائیلي للبنـان الـذي ادى إلـى اقفـال 
 .یل المهني لالجئین الفلسطینییناالونروا، وهو الوحید الذي كان یقدم التأه

وتغطي برامج اللجنة اكثر من ثالثین مهنة وحرفة في مختلف المجاالت الصناعیة والمیكانیكیة والفنیة واالداریة، عبـر 
 .خمسة مراكز في المخیمات

 .لعمل لهموتعنى لجنة التدریب المهني والفني بالشؤون التربویة وبتوجیه وارشاد الشباب والتدریب وتأمین فرص ا

 .وتدیر اللجنة مشروعًا تؤمن من خالله الدعم للطالب المتخرجین إلنشاء مشاریع انتاجیة صغیرة

طالـب سـنویًا وتسـهیل  ٤٠٠أمـا االنجـازات الرئیسـة فتشـمل تأهیـل مـا معدلـه . ومدة الدراسة في برامج اللجنة عام واحد
  .من الخریجین%  ٦٠فرص العمل لحوالي 

---------------------------------------------------- 
  مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي -١
 

 هیئة تنسیق الجمعیات االهلیة العاملة في التجمعات الفلسطینیة في لبنان -٧
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، وهي تجمع طوعي من مؤسسات غیر حكومیة تعمل ١٩٩٤تأسست هیئة تنسیق الجمعیات االهلیة في حزیران عام 
ســانیة واالجتماعیــة والتربویــة والصــحیة، وتخــدم مختلــف فئــات الشــعب الفلســطیني الموزعــة فــي جمیــع فــي الحقــول االن

 ).١(المخیمات والتجمعات الموجودة على األراضي اللبنانیة

وجاء تأسیس هذا التجمع بعد التطورات السیاسـیة التـي حصـلت عـى الصـعید الفلسـطیني فـي بدایـة التسـعینات، وأهمهـا 
 .وتراجع الخدمات التي تقدمها األونروا لالجئین الفلسطینیین في لبنان ١٩٩٣لو عام توقیع اتفاق اوس

تنسیق نشاطات وخدمات المؤسسات بواسطة لجان متخصصة وتطویر برامج وخدمات المؤسسات، «وهدف الهیئة هو 
ع خطـط مشـتركة تلبـي وتنظیم برامج التدریب المشتركة للكادر البشري، وتنظیم نشاطات وطنیة وثقافیة جماعیة، ووض

 .»احتیاجات التجمعات الفلسطینیة

 .ولهیئة التنسیق وثیقة شرف سیاسیة تؤكد على الثوابت الوطنیة ورفض االحتالل اإلسرائیلي لفلسطین

وتضم الهیئة مؤسسات عربیة وأجنبیـة تعمـل فـي الوسـط الفلسـطیني، وتشـترط الهیئـة لعضـویتها عـدة شـروط بینهمـا أن 
 .على رخصة قانونیة یكون العضو حائزاً 

 :أما المؤسسات التي تتشكل منها الهیئة فهي

المؤسســة الوطنیــة للرعایــة االجتماعیــة، مؤسســة غســان كنفــاني، جمعیــة النجــدة االجتماعیــة، الجمعیــة االهلیــة للتأهیــل 
واالجتماعیــة  المهنــي، المســاعدات الشــعبیة، االتحــاد النســائي العربــي الفلســطیني، الجمعیــة الوطنیــة للخــدمات الصــحیة

والتربویــة، جمعیــة انعــاش المخــیم الفلســطیني، جمعیــة المعــاق االجتماعیــة، جمعیــة الشــهید الخیریــة، مركــز المعلومــات 
والتــدریب لریــاض االطفــال، مركــز المعلومــات العربــي للفنــون الشــعبیة، جمعیــة معامــل ابنــاء شــهداء فلســطین، جمعیــة 

  .جیة ، مؤسسة التعاون، ومابالرعایة الصحیة، المساعدات الشعبیة التروی
-------------------------------------------- 

 مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي -١

 
 جمعیة الرعایة الصحیة  -٨

وتعمــل فــي مجــال الرعایــة الصــحیة وتقــدیم المســاعدات المالیــة والعینیــة للمرضــى الفقــراء الــذین  ١٩٩٧تأسســت عــام 
 .اء أو إلى عملیات جراحیة كبرى، وتقدیم مساعدة شهریة للمصابین بأمراض مزمنةیحتاجون إلى استشف

 .مركزًا تابعًا للجمعیات االهلیة في مخیمات لبنان ١٧للجمعیة مكتب رئیسي واحد یخدمه تطوعًا 

  ).١(مریض یعالج غالبیتهم لمرة واحدة ٦٠٠ویستفیدمن خدمات الجمعیة سنویًا 
---------------------------------------------------- 

  ).، صادر عن مؤسسة التعاون وجمعیة المساعدات الشعبیة النرویجیة»دلیل الجمعیات االهلیة العاملة في الوسط الفلسطیني في لبنان«كتاب : المصدر-1
 
 واالجتماعیة والتأهیل المهني الجمعیة الوطنیة للخدمات الطبیة -٩

مــل فــي قطاعــات الصــحة والتأهیــل المهنــي والعــالج الفیزیــائي والتعلــیم مــا قبــل للع ١٩٨٢تأسســت هــذه الجمعیــة عــام 
 ).١(المدرسي

ــان فــي جــالال : وللجمعیــة ســبعة مراكــز موزعــة كالتــالي ّ مركــز لرعایــة . ، وفــي مخــیم نهــر البــارد)البقــاع(مجمعــان طبی
 .الباردثالث ریاض اطفال في البقاع والبداوي ونهر . االمومة والطفولة في مخیم البداوي
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وتـوفیر ریـاض االطفـال التعلـیم لــ . طالبـًا وطالبـة فـي دورات الكمبیـوتر واللغـات ٢٥٠في قطاع التأهیل المهني یستفید 
وفــي العــالج الفیزیــائي تقــدم الجمعیــة خــدماتها لمــا یقــارب ســبعة آالف شــخص، فــي حــین ترعــى مراكــز . طفــالً  ٢٨٥

  .حالة ٢٥٠٠االمومة والطفولة 
---------------------- 

  المصدر السابق --١
 

 جمعیة المساعدات الشعبیة لالغاثة والتنمیة -١٠

لتقدیم خدمات الطب العالجي والوقائي والنقـل المدرسـي للطـالب المقیمـین فـي مبـاني المهجـرین،  ١٩٨٥تأسست عام 
 ).١(االرشاد الصحي والرحالت والعروض المسرحیة: وإلقامة انشطة للمرأة والطفل، مثل

ثالثــة مستوـصـفات فــي بیــروت والجنــوب وعیــادة متنقلــة تخــدم تجمعــات المهجــرین، ومركــز ألنشــطة المــرأة  وللجمعیــة
 .والطفل، ومركز للتولید في منطقة صبرا

طالب من مشروع النقـل المدرسـي، و  ٢١٠شخص من الخدمات الصحیة، و  ٢٣٠٠٠٠ویستفید من برامج الجمعیة 
  .شخص من مركز نشاط المرأة والطفل ٢٠٠
------------------------------ 

  المصدر السابق -١
 

 جمعیة المعاق االجتماعیة -١١
، وتـدریب المكفـوفین علـى أشـغال ١٩٩٠تأسست هذه الجمعیة عام  قین والمتخلفـین عقلیـًا ّ ، بهدف رعایة االطفال المعـو

 .القش، وتنظیم دورات الرسم والفنون للمعوقین عقلیًا وجسدیاً 

ــ طفــًال تــتم متــابعتهم فــي  ٤٠طفــًال فــي المركــز و  ١٦ي مخــیم البــداوي ویســتفید مــن خــدماتها وللجمعیــة مركــز واحــد ف
  ).١(منازلهم

------------------------------------- 
  المصدر السابق -1
 

قین -١٢ ّ  الجمعیة االجتماعیة لتأهیل المعو

قین عقلیًا وجسدیاً  ١٩٩١تأسست عام  ّ  .لغرض تأهیل األطفال المعو

، والثاني لالطفال الصم والبكم وللجمعیة  .مركزان في مخیم نهر البارد، األول لالطفال المتخلفین عقلیًا

، و  ٣٥ویستفید من خدمات الجمعیة    ).١(طفًال في برنامج التأهیل المجتمعي ١٦٥طفًال في المركزین معًا
--------------------------------- 

  المصدر السابق -١
 

قینمركز نبیل بدران  -١٣ ّ  لألطفال المعو

 .في سبیل تعلیم االطفال المعوقین حسیاً  ١٩٩٨أنشأ هذا المركز عام 

طالبـــًا مـــن الصـــم والـــبكم وخمســـة طـــالب  ٢١ویســـتفید منـــه . ویقـــع هـــذا المركـــز فـــي مخـــیم الـــبص قـــرب مدینـــة صـــور
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  ).١(مكفوفین
------------------------------------- 

  المصدر السابق -١
 

 ة الخیریةجمعیة المرأ -١٤

 ):١(تأسست هذه الجمعیة التي تعمل في المجاالت التالیة ١٩٩٣عام 
 .تعلیم مهارات الكومبیوتر، اشغال یدویة وخیاطة: تدریب مهني -

 .حضانة لألطفال حتى الثالثة: طفولة مبكرة -

 .رعایة مسنین في بیوتهم -

 .عالج فیزیائي -

 .أمیة مكتبة عامة، دروس تقویة ومحو: انشطة ثقافیة -

 :وقدمت الجمعیة خدماتها كالتالي

تلقـوا  ١٧٥حضـروا األنشـطة الثقافیـة،  ١٥٠طالبـًا فـي دروس التقویـة،  ٩٠محو أمیـة،  ٧٠طفًال في الحضانة،  ٨٥٣
  .حصلوا على عالج فیزیائي ٣١مسنًا تلقوا الرعایة، اضافة إلى  ٨٠زاروا المكتبة، و  ٢٠٠التدریب المهني، 

------------------------------------------- 
  المصدر السابق -١
 

 جمعیة انعاش المخیم الفلسطیني -١٥

من قبل سیدات لبنانیات وفلسطینیات ساءتهم األوضـاع التـي  »جمعیة انعاش المخیم الفلسطیني«تأسست  ١٩٦٩عام 
ات أبنائهـا والمسـاهمة یعیشها الالجئون الفلسطینیون فـي المخیمـات، وقـررن االنتقـال إلـى داخـل المخیمـات لـدرس حاجـ

 ).١(معهم في تنمیة امكاناتهم

التعلـیم مـا قبـل المدرسـي، انتـاج المطـرزات التراثیـة، : قطاعات العمل االجتماعي التي تعمل فیها جمعیـة االنعـاش هـي
 .تقدیم المساعدات االجتماعیة للفقراء والمسنین، برنامج القرض الدوار، روس تقویة للطالب

 .لالطفال في بیروت وبعلبك، كما لها صالة لعرض الثیاب التراثیة في مركزها وللجمعیة ثالث ریاض

م مســاعدات . أســرة فــي أعمــال المطــرزات ٣١٥طفــًال فــي ریــاض االطفــال و ٢٦٠ویســتفید مــن أعمــال الجمعیــة  وتقــدّ
  .اجتماعیة لثالثمائة عائلة سنویاً 

----------------------------------- 
  تناد إلى كتیب تعریفيمقابلة خاصة وباالس -١
  

 فلسطین شهیدمؤسسة  -١٦

ة وتحقیق االهداف «بهدف  ١٩٩١أنشت مؤسسة الشهید عام  ّ رعایة عوائل الشهداء واقامة المؤسسات لتنفیذ هذه المهم
ومؤسسة الشهید هي أحد أفرع مؤسسة الشهید في إیران، ولها هیئة اداریة خاصـة  .»السامیة لتنمیة المجتمع الفلسطیني

ق عملها مع المؤسسة األمتشر   ).١(ف على اعمالها وتنسّ
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على الصعید الصحي تدیر المؤسسة مشفى القدس الطبي في مخیم عین الحلوة، ومستوصف القدس الطبي فـي مخـیم 
 .المیة ومیة، ومستوصف القدس في مخیم برج البراجنة، ومستوصف النعمان وصیدلیة القدس في مخیم الرشیدیة

 .ي تشرف مؤسسة الشهید على روضتي الشهید والحنان في مخیمي برج البراجنة وعین الحلوةوعلى الصعید التربو 

ــا فــي الجانــب االجتمــاعي فتكفــل المؤسســة  ّ مــن كافــة االتجاهــات وبـــدون «عائلــة شــهید فلســطیني فــي لبنــان  ٦٢٠أم
 .عائلة في فلسطین المحتلة ١١٠٠، كما تكفل »تمییز

م المؤسسة مساعدات لـ  ر افطارات أللف عائلة في شهر رمضان المباركطال ٤٤٩وتقدّ  .بًا من أبناء الشهداء وتوّف

مــن أطفـال الشــهداء تـنّظم لهــم أنشـطة تربویــة  ١٥٠اضـافة إلـى هــذه األنشـطة ترعــى المؤسسـة برنامجــًا للكشـاف یضـم 
  .وریاضیة

---------------------------------------------- 
 یب تعریفيمقابلة خاصة وباالستناد إلى كت -١

 
 جمعیة األمان الخیریة -١٧

للمساهمة في تخفیف المعاناة  ١٩٩٤عملها عام  »جمعیة األمان الخیریة«من مخیم البص قرب مدینة صور، باشرت 
 ).١(عن أبناء الشعب الفلسطیني داخل المخیمات وخارجها

لفلســطینیین والمســاهمة فــي اغاثــة وتعمــل الجمعیــة علــى تقــدیم المســاعدات االجتماعیــة والخــدمات الصــحیة لالجئــین ا
 .المتضررین

 :وتدیر الجمعیة مجموعة من المؤسسات أهمها

م خدمات المعاینة والمختبر والتصویر وتقدیم االدویة للمرضى بمبالغ رمزیة: مستوصف حمزة الطبي -  .الذي یقدّ

ر التعلیم لمرحلة الروضة، وتستوعب حوالي : روضة االیمان -  .ویاً طفل سن ٢٠٠التي توّف

م خــدمات تعلــیم الكمبیــوتر للطــالب، ویــنّظم دورات تقویــة علــى مــدار العــام لطــالب : مركــز الشــهید محمــد الــدرة - یقــدّ
 .المرحلتین المتوسطة والثانویة

ّع المساعدات الغذائیة  اضافة إلى ما ذكر، تنشط الجمعیة في المجالین الخیري واالجتماعي، فتكفل مئة طفل یتیم وتوز
 .ین، وللمؤسسة سیارة لنقل الوتىعلى المحتاج

م دورات  وفي الجانب الدیني تنظم الجمعیة دورات لتحفیظ القرآن الكریم وترعى شؤون بعض المساجد في المنطقة وتنّظ
 .توعیة دینیة للطالب والطالبات، اضافة إلى الرحالت الهادفة

 سطینیةفي أداء الجمعیات الفل مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي -1

ّع علـى اختصاصـات مختلفـة سـاهم بـال شـك فـي اغاثـة المجتمـع  ان وجود هذا العـدد مـن المؤسسـات االجتماعیـة المـوز
ر فرص التعلـیم لكثیـر مـن الطـالب، والعـالج لكثیـر  الفلسطیني في لبنان وخفف من بعض المشاكل التي یواجهها، ووّف

الغـذاء لكثیـر مـن الفقـراء والمعـوزین، والتـرمیم لكثیـر مـن المنـازل من المرضى، والرعایة لكثیر من األیتـام والمعـوقین، و 
 .المتضررة

سد جانب من الفراغ الذي خلفه  -على الرغم من قلة مواردها قیاسًا إلى ما هو مطلوب  -واستطاعت هذه الجمعیات 
ه الدولة اللبنانیة بعدم تقدیم الخدمات للمجتمع الفلسطیني، وعجز مؤسسـات منظمـة التح ریـر الفلسـطینیة عـن القیـام توجّ

 .بدورها بالكامل وضعف الخدمات التي تقدمها األونروا
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وأمــام هــذا الواقــع بــرزت مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطیني كرافعــة لهــذا المجتمــع مــن مشــاكله التــي تســببت بهــا 
مـارس جـزءًا مـن الـدور واسـتطاعت ان ت. الحروب والمآسي واألحداث األمنیة وقـرارات التخلـي عـن الالجئـین فـي لبنـان

 .الذي كان یجب ان تمارسه السلطات اللبنانیة واألونروا ومؤسسات منظمة التحریر

م خـــدمات فـــي كـــل المخیمـــات  واســـتطاعت هـــذه الجمعیـــات مـــن خـــالل التبرعـــات الخارجیـــة ومواردهـــا الذاتیـــة أن تقـــدّ
 .والتجمعات الفلسطینیة، على مدار العام وفي مختلف المجاالت

 :ء هذه الجمعیات اتسم ببعض األخطاء منهاغیر ان أدا

ضعف التنسیق بینها جمیعًا أو بین العاملین في نفس االختصاص، مما ساهم في مضاعفة الجهود وتبدیـد الوقـت  -١
 .والمال

. اشـتغال عــدد مــن الجمعیـات فــي نفــس المجــال وفـي ذات االختصــاص فــي حــین تتـرك قضــایا أخــرى دون معالجــة-٢
تنشــئ ریاضــًا لالطفــال فــي مخــیم مــا، بینمــا تجــد مخیمــات أو تجمعــات أخــرى تفتقــر إلــى هــذه فتجــد جمیعــات كثیــرة 

 .الریاض

إذ نادرًا ما تتواصـل هـذه الجمعیـات مـع المحـیط . عدم قیام هذه الجمعیات بإشراك المجتمع الفلسطیني في برامجها -٣
 .أو تعرف الفاعلیات الفلسطینیة ببرامجها

ـذة تشـمل معظم هذه الجمعیات ال تن -٤ ّظم برامجها علـى أسـس علمیـة واضـحة وال تقـوم بدراسـة جـدوى للمشـاریع المنّف
رة  .الحاجات الفعلیة والبدائل المتوّف

ر اداء هذه الجمعیات نحو األفضل ینبغي فعل ما یلي ّ  :وحتى یتطو

 .تعزیز التنسیق بین مختلف الجمعیات خاصة تلك العاملة في نفس المجال -

 .یجمع هذه المؤسسات في مؤتمرات سنویة لتبادل الخبرات والتعریف بالمشاریعتشكیل اطار واحد  -

 .تفعیل التعاون مع المحیط واشراك القطاعات الفلسطینیة في برامجها -

 .توأمة هذه الجمعیات مع جمعیات عربیة أوروبیة -

 .استخدام األسالیب العلمیة في دراسة وتنفیذ المشاریع والبرامج -

  .مامات على كافة القطاعاتتوزیع االهت -
  مقابلة خاصة وباالستناد الى كتیب تعریفي -١
  

  :المركز العربي الفلسطیني  -١٨
فـــي مخــیم بـــرج البراجنـــة لالجئــین الفلســـطینیین قــرب مستشـــفى حیفـــا  ١٩٩٣مركزهــا فـــي بیــروت وتاسســـت فـــي العــام 

  ) .ة مكتب( ویتمحور نشاطها في المجال الریاضي والبحثي والثقافي واالدبي 
  

  ) نبع ( جمعیة عمل تنوي بال حدود  -١٩
في مدینة صیدا ویتمحور عملها فـي انشـطة حـول حقـوق الطفـل ، تنمیـة مجتمعیـة ، انشـطة  ٢٠٠١تاسست في العام 

ریاضــیة وبحثیــة ، انشــطة ثقافیــة وتعلیمیــة وتمكــین المــراة ، انشــطة تبــادل وحــوار ثقــافي وحاســوب وبــرامج محــو امیــة 
  . ) ١(  وترفیهیة
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 باالستناد الى كتیب تعریفي -١

  
  )  ١(  :المركز الصحي االجتماعي للنقابات العمالیة  -٢٠

فـي مدینـة صـیدا وخـدماتها ، رعایـة وصـحة االطفـال ، التثقیـف الصـحي ، رعایـة المسـنین ،  ١٩٦٤تاسست في العام 
ة الفمیـة والسـنیة ، الصـحة الغذائیـة التاهیل والتدریب في المجال الصحي ، الصحة البیئیة ، االسـعاف االولـي ، الصـح

  ..، خدمات الطوارىء وغیرها 
 

  :جمعیة التاخي االنساني  -٢١
وخــــدماتها ، الصــــحة الدوائیــــة ، خــــدمات مستشــــفیات ، خــــدمات الطــــوارىء . فــــي صــــیدا  ٢٠٠٠تاسســــت فــــي العــــام 

خاصــة مقــرة مــن قبــل  الفحــص الطبــي الروتینــي ، صــرف ادویــة مجانــا بموجــب الئحــة/ واالســعاف االولــي ، الكشــف 
  .الجمعیة 

  
  جمعیة الرعایة الصحیة  -٢٢

فـــي بیــــروت ، خـــدماتها ، المســــاهمة فـــي تغطیــــة تكـــالیف العــــالج والمستشـــفیات ، تقــــدیم  ١٩٩٥تاسســـت فـــي العــــام 
ز لغسیل الكلى  ٦٠المساعدات المادیة ، تقدیم المساعدات للمسنین فوق  ، خدمات طوارىء ودعم سنة ، خدمات مرّك

  .ب اللویحي ومرضى االعصاب ن بالتصلالمصابی
 

  جمعیة الشفاء الطبیة  -٢٣ 
في طرابلس وخدماتها ، رعایة االمومة والطفولة ، االسعافات االولیـة ، خـدمات الطـوارىء ،  ١٩٧١تاسست في العام 

  .الروتیني ، خدمات المختبر  صحة الفم واالسنان ، الكشف الطبي
  

  )رض ( ري التابع لجمعیة االمام علي بن ابي طالب مستوصف احمد الصاوي زنتو الخی -٢٤
وخـــدمات المستوصــف تشـــمل ، رعایــة وصـــحة االطفـــال ، رعایــة الحوامـــل ، التثقیـــف فــي صـــیدا  ١٩٨٢تاســس ســـنة 

الصحي ، الصحة الدوائیة ، الكشف الصحي الروتیني ، اسعاف ، خدمة طوارىء ، اشعة ، مختبر ، تصویر صـوتي 
  . ق عظام ، تصویر ثدي ، الصحة الفمیة والسنیة ، بانورامیك ، تصویر ترق

  
  جمعیة مسجد االمام الحسین  -٢٥

فــي صــیدا ، ویقــدم خــدمات الرعایــة وصــحة االطفــال ورعایــة الحوامــل ، التثقیــف الصــحي ،  ١٩٨٥تاســس فــي العــام 
  . طوارىء وغیرها التدریب في المجال الصحي ، الكشف الطبي الروتیني ، صحة المراة والصحة الغذائیة وخدمات ال

  
  :عیادة االمل  -٢٦

في بیروت وخـدماتها ، رعایـة وصـحة االطفـال ، رعایـة المسـنین ، الصـحة البیئیـة ، الكشـف  ١٩٩٦تاسست في العام 
  .الطبي الروتیني ، صحة المراة ، االسعاف االولي ، الصحة الفمیة والسنیة ، الصحة الغذائیة وخدمات الطوارىء 
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  الشعبي للخدمات الصحیة  مؤسسة التضامن -٢٧
فـي صـیدا وخـدماتها ، رعایـة وصـحة االطفـال ، رعایـة المسـنین ، الصـحة البیئیـة ، الكشـف  ١٩٨٥تاسست فـي العـام 

الطبــي الروتینــي ، صــحة المــراة ، االســعاف االولــي ، الصــحة الفمیــة والســنیة ، الصــحة الغذائیــة وخــدمات الطــوارىء 
  . والصحة المدرسیة 

  
  وف سعد الثقافیة االجتماعیة الخیریة مؤسسة معر  -٢٨

، الصــحة البیئیــة ، الكشــف الطبـــي  ایــة وصــحة االطفــال، رعفــي مدینــة صــیدا وخـــدماتها  ١٩٨٠تاسســت فــي العــام 
ــــي ، الصــــحة الفمیــــة والســــنیة ، الصــــحة الغذائیــــة وخــــدمات الطــــوارىء  ، الروتینــــي ، صــــحة المــــراة ، االســــعاف االول

  .   والصحة المدرسیةالفحوصات المخبریة ، طب اسنان 
  

  مركز ابن سینا الطبي -٢٩
، الصحة البیئیة ، الكشف الطبـي الروتینـي ،  ایة وصحة االطفالرعفي مدینة صیدا وخدماته  ٢٠٠٣تاسس في العام 

، فحوصـات الكشـف صحة المـراة ، االسـعاف االولـي ، الصـحة الفمیـة والسـنیة ، الصـحة الغذائیـة وخـدمات الطـوارىء 
  .  العاقةالمبكر عن ا

  
  :مركز طب االسنان  -٣٠

وتتركــز خدماتــه فــي رعایــة الحوامــل ورعایــة المســنین وبــرامج االغاثــة وبــرامج  ١٩٩٠تاســس فــي فــي صــیدا فــي العــام 
  ..االغاثة والصحة المدرسیة والصحة الفمیة والسنیة وغیرها 

  
  مركز االقصى الطبي  -٣١

الحوامـل والتثقیـف الصـحي ، الكشـف الطبـي الروتینـي وبــرامج فـي طـرابلس وخدماتـه ، رعایـة  ١٩٩٦تاسـس فـي العـام 
  ..االغاثة وبرامج االغاثة والصحة المدرسیة والصحة الفمیة والسنیة وغیرها 

  
  مركز العطاء الطبي  -٣٢

، رعایة الحوامل والتثقیـف الصـحي ، الكشـف الطبـي  وخدماته تجمع نهر البارد/  في طرابلس ٢٠٠٣تاسس في العام 
  ..وبرامج االغاثة وبرامج االغاثة والصحة المدرسیة والصحة الفمیة والسنیة وغیرها  الروتیني

  
  مركز العیادات التخصصیة  -٣٣

وخدماتــه رعایـة وصــحة االطفـال ، الصــحة البیئیـة ، الكشــف  ١٩٩٣مخـیم عــین الحلـوة فــي العـام  –تاسـس فـي صــیدا 
الفمیــة والسـنیة ، الصـحة الغذائیــة وخـدمات الطــوارىء ،  الطبـي الروتینـي ، صــحة المـراة ، االسـعاف االولــي ، الصـحة

  . فحوصات الكشف المبكر عن االعاقة 
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  مركز القدس الطبي  -٣٤
وخدماتــه تشــمل ، التثقیــف الصــحي ، صــحة المــراة بــرامج  ٢٠٠٢مخــیم نهــر البــارد فــي العــام / تاســس فــي طــرابلس 

  ..یرها الفحص الطبي الروتیني وغ/ صحیة وتوعیة مجتمعیة ، الكشف 
  

  مركز بیت المقدس الطبي  -٣٥
، التثقیــف الصــحي ، صــحة المــراة بــرامج تجمــع نهــر البــارد ، وخدماتــه تشــمل/ فــي طــرابلس  ١٩٩٢تاســس فــي العــام 

  ..وغیرها ، الصحة الدوائیة ، رعایة وصحة الطفل الفحص الطبي الروتیني / صحیة وتوعیة مجتمعیة ، الكشف 
  

  مركز فلسطین الطبي  -٣٦
مخـیم نهـر البـارد وخدماتـه تشـمل ، رعایـة وصـحة االطفـال ، رعایـة الحوامـل ، / في طرابلس  ١٩٩٦س في العام تاس

  ..التثقیف الصحي ، خدمات المستشفیات ، الصحة الدوائیة ، الصحة الفمیة والسنیة ، خدمات الطوارىء وغیرها
  

  المركز الطبي  –جمعیة النداء االنساني  -٣٧
، رعایة وصحة االطفال ، رعایـة مخیم عین الحلوة وخدماته تشمل  -درب السیم / في صیدا  ١٩٨٦تاسس في العام 

فحوصات الكشف المبكر عن االمراض ،  الحوامل ، التثقیف الصحي ، الصحة الدوائیة ، الكشف الصحي الروتیني ،
تصــویر صــوتي ،  اســعاف ، خدمــة طــوارىء ، اشــعة ، مختبــر ، ســاعة ٢٤االعاقــات ، مستشــفى یعمــل علــى مــدار 

  . بانورامیك ، تصویر ترقق عظام ، تصویر ثدي ، الصحة الفمیة والسنیة 
  

  تجمع المؤسسات االهلیة في صیدا  -٣٨
برنـامج الصـحة انشطة التجمـع ، . مؤسسة لبنانیة وفلسطینیة  ٣٠في صیدا وهو یضم حوالي  ١٩٩٣تاسس في العام 

لطوارىء ، برنامج التلقیح ، االمراض االنتقالیة ، انشطة ریاضیة ، بحثیـة المدرسیة ، برنامج مكافحة السیدا ، برنامج ا
  .، تعلیمیة ، محو امیة ، نشاطات بیئیة ، تدریب مهني ، انشطة سیاسیة ، ارشادیة وغیرها 

  
  :االتحاد العام للمراة الفلسطینیة  -٣٩

بحثیـة ، ثقافیـة ، تعلیمیـة ، ارشـادیة ، مخـیم عـین الحلـوة وانشـطة االتحـاد ، ریاضـة ، / فـي صـیدا  ١٩٦٥تاسس سنة 
، انشـطة تبــادل وحــوار ثقــافي ، مخیمــات صـیفیة ، ریــاض اطفــال ، قــروض صــغیرة ، تمكـین المــراة ، انشــطة سیاســیة 

  برامج محو امیة ، برامج صحیة واجتماعیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي تقد خدمات صـحیة وشـبابیة فـي المخیمـات والتجمعـات السـكانیة الفلسـطینیة فـي لبنـان دلیل المؤسسات ) /  ٣٩ -٢٠( المؤسسات )  ١( 
   . ٢٠٠٤الصادر عن دائرة البحث والتخطیط في مؤسسة التعاون اب 

  
  : جمعیة االصالح الخیریة  -٤٠
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اجتماعیـة ،  فـي بعلبـك وانشـطتها ، ثقافیـة ، صـحیة ، ریاضـیة ،) الجلیـل ( فـي مخـیم ویفـل  ١٩٩٧تاسست في العام 
  .ریاض اطفال ، مساعدة المحتاجین ، تقویة دراسیة ، مشاریع انتاجیة ، االرشاد المجتمعي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  مقابلة خاصة مع مدیر الجمعیة  -١
  
  

 االتحادات والروابط الطالبیة: الفصل الثاني

 الرابطة اإلسالمیة لطلبة فلسطین-١
، حیـث ادى »الرابطة االسالمیة لطلبة فلسطین«لالحداث التي عاشها الفلسطینیون في لبنان دور كبیر في انشاء  كان

إلــى الحــاق ضــرر بالبنیــة الســكانیة  ١٩٨٨ - ١٩٨٥وحــرب المخیمــات عــام  ١٩٨٢االجتیــاح االســرائیلي للبنــان عــام 
علیمیة وفـرض واقـع مریـر علـى مـن اراد متابعـة تحصـیله والتربویة واالجتماعیة في المخیمات، كما تم تعطیل الحیاة الت

 ).١(العلمي

كمــا كــان للظــروف السیاســیة والوطنیــة التــي عاشــها الفلســطینیون فــي ذلــك الوقــت دور كبیــر فــي انشــاء الرابطــة بعــدما 
 تعاظمت األخطاء والتجاوزات وظهر میل قوي لالتجاه نحو التسویة مع الكیان الصهیوني

إذ تحركـت الرابطـة مباشـرة للعمـل علـى  ٨/١٢/١٩٨٧طة مع انطـالق االنتفاضـة فـي فلسـطین فـي یتزامن تأسیس الراب
 :خطین

 .جانب تربوي یهتم بالتعلیم ورعایة شؤون الطالب -

ـتم بـــدعم االنتفاضــة ومســـاندة جهـــاد الشــعب الفلســـطیني ومواجهـــة مشــروع التســـویة مـــع  - وجانـــب سیاســـي وطنــي یهــ
 .االحتالل

، «نفسـها بأنهـا  »لمیة لطلبة فلسطینالرابطة االسال«وتعرف  هیئـة طالبیـة فلسـطینیة، تتخـذ مـن اإلسـالم عقیـدة ومنهجـًا
 .»وتشكل نواة للعمل الطالبي اإلسالمي على الساحة الفلسطینیة

 نشر الرسالة اإلسالمیة عقیدة وسلوكًا ومنهج حیاة، رفع المستوى التربوي والكفاءة التعلیمیة للطلبة الفلسطینیین، طرح -
، تنمیـة روح االخـوة والمحبـة والتعـاون بـین الطلبـة، االهتمـام بشـوون الطلبـة والتعـاون  القضیة الفلسطینیة طرحـًا إسـالمیًا

 .على حل مشاكلهم، التعاون مع القوى الطالبیة الفلسطینیة واللبنانیة واإلسالمیة

 .الدوريوللرابطة هیئة اداریة تشرف على اعمالها ویتم انتخابها من خالل المؤتمر 

 :وتدیر الرابطة عدة برامج أهمها

ویـهـدف إلــى تنظــیم دورات تقویــة لطــالب المــدارس فــي المــرحلتین الثانویــة والمتوســطة، وتقــدیم : البرنــامج التعلیمــي -
  .المساعدات العینیة للمدارس العاملة في المجتمع الفلسطیني وتوعیة االهالي وتكریم المعلمین

-------------------------------- 
 مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي 1-

وخالل السنوات الخمس االخیرة وفرت الرابطة دورات تقویة لما یزید عن ثالثة آالف طالب في مخیمات صور وصیدا 
كما قدمت تجهیزات مختبریة للمدارس الثانویة وساعدت طالبًا جامعیین في . وبیروت والشمال اضافة إلى مدینة صیدا

 .مجاالت عدة
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ونظمت الرابطـة عـدة نـدوات لتوعیـة االهـالي علـى االهتمـام بالجانـب التعلیمـي ووزعـت مـوادًا اعالمیـة إلرشـاد الطـالب 
 .واالهالي والمعلمین

ویشمل متابعة تطورات القضیة الفلسطینیة وتوجیه الطالب واألهالي نحو المواقـف السیاسـیة التـي : البرنامج السیاسي -
وتشارك الرابطة في . وعملت الرابطة على مواجهة مشروع التسویة وتأكید حق العودة. الفلسطیني تحقق اهداف الشعب

 .االنشطة السیاسیة والوطنیة العامة، وتنظیم االنشطة الداعمة لالنتفاضة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطیني
هیریة، واقامت معارض للصور في الجامعـات ولهذه الغایة أقامت الرابطة عشرات الندوات السیاسیة والمهرجانات الجما

 .والمدارس ونظمت مهرجانات فنیة وتراثیة ووزعت الكتب والخرائط الفلسطینیة

ویهــدفل إلــى تقــدیم المــنح المدرســـیة والمســاعدات التعلیمیــة للطــالب، اضــافة إلــى تقــدیم بعـــض : البرنــامج االجتمــاعي
 .المساعدات الغذائیة للطلبة المحتاجین

نهـــا لالوضـــاع االقتصـــادیة لالهـــالي تـــنظم الرابطـــة ســـنویًا فـــي معظـــم المخیمـــات والتجمعـــات معـــارض لبیـــع وتقـــدیرًا م
  .القرطاسیة بسعر الكلفة

 
 االتحاد العام لطلبة فلسطین -٢

دعــت جمعیــات ثقافیــة واجتماعیــة إلــى اول مــؤتمر للطلبــة الفلســطینیین، إذ كــان لهــذه الجمعیــات دور فــي  ١٩٣٦عــام 
اتحاد «تأسس  ١٩٤٤لكن في عام . والجماهیري المناهض لالحتالل البریطاني وللمشروع الصهیوني النشاط السیاسي

 ).١(، الذي كان للحركة الطالبیة في مصر دور رئیسي في الدفع باتجاه انشائه»الطلبة الفلسطینیین

ة منتشـرة فـي أقطـار اجریـت نقاشـات بـین منظمـات طالبیـ ١٩٤٨ومع تطور العمل السیاسي الفلسطیني إثر نكبة عام 
 .في جامعة القاهرة »اتحاد العام لطلبة فلسطین«إلى انعقاد مؤتمر  ٢٩/١١/١٩٥٩عربیة، أدت في 

 .وكان نشاط االتحاد یتمحور حول الدور المهني التربوي والعمل السیاسي الوطني

عرب حـول القضـیة الفلسـطینیة ، اتصاالت بعدد من الزعماء ال»منظمة التحریر الفلسطینیة«وأجرى االتحاد قبیل نشوء 
 .والموقف من االحتالل االسرائیلي

وظلت القاهرة هي المحطة االبرز لعمل االتحاد ونشاطه، لكن توجه الرئیس المصري انور السادات للصلح مع الكیان 
رة وانتقلت ، أغلق مقر االتحاد في القاه»منطقة التحریر الفلسطینیة«أدى إلى توتر العالقة مع  ١٩٧٧الصهیوني عام 

 .القیادة إلى بیروت حتى الخروج منها نتیجة االجتیاح االسرائیلي

وانــتج االتحــاد ابــرز القیــادات الفلســطینیة الحالیــة والتــي كــان لهــا دور كبیــر فــي قیــادة الثــورة الفلســطینیة مــن مختلــف 
، وتراجع دوره عن »ر الفلسطینیةمنظمة التحری«المشارب الفكریة، لكنه الیوم بات حكرًا على القوى التي تدور في فلك 

 .السابق

وفــي المجــال السیاســي ناضــل االتحــاد مــن أجــل حقــوق الشــعب الفلســطیني وكــان ألعضــائه نشــاط كبیــر فــي العمــل 
العسكري ضد االحتالل االسـرائیلي، ودافعـت مجموعـات طالبیـة منـه عـن الفلسـطینیین اثنـاء الحـروب المختلفـة واسـس 

 .بیة واروربیة وافریقیة وآسیویةاالتحاد عدة فروع في دول عر 

 . وتشمل انشطة االتحاد في لبنان االعمال السیاسیة والثقافیة والتربویة

  .أما العمل الخارجي فیعود لمقر االتحاد الرئیسي الذي هو الیوم داخل فلسطین
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-------------------------- 
  مقابلة خاصة -١
 
 )أشد(اتحاد الشباب الدیمقراطي الفلسطیني  -٣

، هــو اطــار جمــع فــي صــفوفه ثــالث مجموعــات كانــت تعمــل فــي اطــار )أشــد(اتحــاد الشــباب الــدیمقراطي الفلســطیني 
 (١.(«منظمة الشبیبة الدیمقراطیة الفلسطینیة«

، للعمل في الحقل الوطني العام والقضـایا السیاسـیة ١٩٧٦اغسطس من عام / وتأسست منظمة الشبیبة في شهر آب 
 .والطالبیة والتربویة

عملـت لجـان المنظمـة فـي المخیمـات فـي  »حرب المخیمـات«وخالل فترة االجتیاح االسرائیلي للبنان وصوًال إلى اندالع
وحتـى . أعیـد توحیـد لجـان منظمـة الشـبیبة فـي المخیمـات فـي اطـار واحـد ١٩٨٦وفـي عـام . المجاالت الوطنیة العامـة

 . بابیة والثقافیةاهتمت المنظمة بالعمل في القضایا الطالبیة والش ١٩٩٩عام 

الجیـل «: ومن خالل رؤیة المنظمة لمشاكل الشباب توحدت ثالث مجموعات مـن المنظمـة هـي ١٩٩٩لكن من العام 
تعمـل ) »شـبیة أیـار«، و)تعمـل فـي اطـار الجامعـات) »الثقافیـة والتـراث«، و)تعمل في اطـار مـدارس االونـروا) »الجدید

 ).أشد) »اطي الفلسطینياتحاد الشباب الدیمقر «في ) في اطار العمال

افتتــاح مراكــز شــبابیة وثقافیــة وریاضــیة والقیــام بأنشــطة ذات طــابع : واالتحــاد فــي) ســابقاً (وتــتلخص انجــازات المنظمــة 
 .شبابي

ورفع االتحاد حق التعلیم المجاني لكل فلسـطیني ونفـذ عـدة انشـطة لـدعم مطلـب بنـاء االونـروا مـدارس ثانویـة وتحسـین 
بیة، كمـا سـاهم االتحـاد فـي ابـراز الهویـة الوطنیـة والقیـام بأنشـطة طالبیـة والعمـل علـى حـل مشـاكل مستوى التعلیم والتر 

  .الطالب
---------------------------------------------- 

  .االتحاد في بیروت مقابلة خاصة مع مسؤول -١
  
  المؤسسة الفلسطینیة للشباب والریاضة  -٤

تمحور انشطتها حول رفع مستوى الوعي عند الشباب من خالل القیام بعدد من في بیروت وت ٢٠٠٣تاسست في العام 
البرامج الریاضیة المتخصصة بالتنسیق مع باقي الجمعیات والمؤسسـات الریاضـیة والثقافیـة فـي السـاحة الفلسـطینیة مـن 

عــن توعیــة الشــباب بالقضــیة كـرة القــدم الــى الكــرة الطــائرة وكــرة السـلة والبینــغ بونــغ وغیرهــا مــن االلعــاب الریاضـیة عــدا 
  )  ١.( الفلسطینیة والحفاظ والتمسك بالعادات والتقالید الفلسطینیة 

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  لة خاصة مع مسؤول المؤسسةمقاب -١

  
  صندوق الطالب الفلسطیني  -٥

( .حتاجین لمتابعـة دراسـتهم الجامعیـةمفي بیروت ویقدم الصندوق قروضا للطالب المتفوقین ال ١٩٧٣تاسس في العام 
١  (  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلیــل المؤسســات التــي تقــد خــدمات صــحیة وشــبابیة فــي المخیمــات والتجمعــات الســكانیة الفلســطینیة فــي لبنــان الصــادر عــن دائــرة البحــث  -١

  . ٢٠٠٤والتخطیط في مؤسسة التعاون اب 
  

 ثقافیةالمؤسسات ال: الفصل الثالث

 فرع لبنان/  االتحاد العام للكتاب والصحفیین الفلسطینیین -١

والخالفــات الداخلیـة حـول التوجــه السیاسـي والصــلح مـع العــدو  ١٩٨٢أدى خـروج المقاومـة الفلســطینیة مـن لبنــان عـام 
اسـي الـذي حصـل وانتهـى االخـتالف السی. الصهیوني، إلى انقسام في الرأي وصل إلى االتحادات والنقابات الفلسطینیة

، ١٩٨٧ومـؤتمر الجزائـر عـام  ١٩٨٤في مـؤتمر صـنعاء سـنة  »االتحاد العام للكتاب والصحفیین الفلسطینیین«داخل 
ثوابت «إلى حدوث انقسام في جسم االتحاد، فتداعت مجموعة من الكتاب والصحفیین إلى اعادة تأسیس االتحاد على 

اتحـاد كتـاب «إلى عقد المؤتمر األول لــ ٧/١٢/١٩٩٥توصلت في ، فتشكلت لجنة تحضیریة، »وطنیة ومواقف مبدئیة
فلسطین العربیة لنا من البحر إلى النهر، فلسطین جـزء «: ، الذي اقر میثاق شرف وفیه»وصحافیي فلسطین في لبنان

عــدو وال یلزمنـا أي اتفـاق عقــد او سـیعقد مـع ال... ال یتجـزأ مـن الـوطن العربــي وتحریرهـا واجـب وطنـي ودینــي وانسـاني
 ) .١(«الصهیوني

جمـــع العــاملین فـــي حقـــول الكتابــة والصـــحافة، واســـتخدام مختلـــف «: وتقــول الالئحـــة الداخلیـــة لالتحــاد أن أهدافـــه هـــي
 .»الوسائل للدفاع عن الشعب الفلسطیني ومقاومة الغزو الصهیوني، وكشف كل أشكال التطبیع ونشر نتاج أعضائه

المــؤتمر العـام الـذي ینتخــب الهیئـة االداریـة وینــاقش تقاریرهـا، والهیئـة االداریــة : وتتـألف الهیكلیـة التنظیمیــة لالتحـاد مـن
أمــین السـر، ونائبـه، وأمــین الشـؤون الداخلیـة، وأمــین الشـؤون الخارجیـة، وأمــین : تســعة اعضـاء بیـنهم: التـي تتـألف مـن

 .االعالم، وأمین الشؤون المالیة
 

االتحـاد العـام للكتـاب «والـذي ادى إلـى تشـكیل  ١٩٩٧مشـق عـام  وشارك االتحاد الحقًا فـي المـؤتمر الـذي عقـد فـي د
 .، واصبح اتحاد لبنان تابعًا له بعدما استبدل اسمه»والصحفیین الفلسطینیین

 :أما أبرز اعمال االتحاد فهي

ناســبات ، وتنظـیم النــدوات السیاســیة والثقافیـة والشــعریة فــي لبنـان، واحیــاء الم»زهــرة المــدائن«اصـدار نشــرة دوریــة باسـم 
  .الوطنیة واصدار المواقف من تطورات القضیة الفلسطینیة، والمشاركة في المؤتمرات الثقافیة

--------------------------------------------- 
  كتیب تعریفي لالتحاد 1-
 
 مؤسسة الدراسات الفلسطینیة -٢

كمـا تقـول  -ة مسـتقلة وقـام بانشـائها وهـي جمعیـة عربیـ ١٩٦٣أنشأت مؤسسة الدراسـات الفلسـطینیة فـي بیـروت سـنة ،
 ٣٨ویضــم مجلــس امنائهــا الیــوم . نفــر مــن رجــال الفكــر الفلســطینیین واللبنــانیین والســوریین -نشــرة تعریفیــة بالمؤسســة 

 )١.(شخصیة من معظم األقطار العربیة

الوحیـدة فـي العـالم  وتعتبر مؤسسة الدراسات الفلسطینیة من أقدم المؤسسات العربیة في مجـال اختصاصـها، والمؤسسـة
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 .المتخصصة في موضوع القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الصهیوني

ة مبـــادئ أهمهــا النظــر إلـــى القضــیة الفلســـطینیة والصــراع العربــي الصـــهیوني مــن منظـــار : وتقــوم المؤسســة علـــى عــدّ
ـة حكومــة أو حــزب  ّ أو تنظـیم، واالقتصــار علــى المصـلحة العربیــة الجماعیـة، واالســتقالل فــي العمـل وعــدم االرتبــاط بأی

النشاط العلمي والبحثي، واالبتعاد عن النشاط السیاسي، وتوخي الموضوعیة ونبذ التجریح واالبتعاد عن الخالفات بین 
 .الدول واالطراف العربیة

ن مــن ّ ـا هیلكیــة المؤسســة فتتكـو ّ شخصــیة عربیـة، ولجنــة تنفیذیــة ینتخبهـا مجلــس األمنــاء،  ٣٨مجلــس لألمنـاء یضــم : أم
 .ولجنة مالیة مركزیة، ولجنة أبحاث مركزیة، ولجنة رؤساء تحریر المجالت، واللجنة االداریة

ویتمحـــور النشــــاط البحثـــي واالعالمــــي للمؤسســـة حــــول دراســـة مراحــــل تطـــور القضــــیة الفلســـطینیة والصــــراع العربــــي 
له اســرائیل واســتراتیجیاتها، ودراســة البیئــة الدولیــة، والحفــاظ علــى الــذاكرة  الصــهیوني، ودراســة أوجــه الخطــر الــذي تشــّك

 .ئیل والدفاع عن الحقوق العربیةالفلسطینیة والهویة والتراث الفلسطیني، ودراسة الحركة الصهیونیة واسرا

ونّظمـــت . وللمؤسســة دراســات وأبحــاث باللغــات العربیـــة واالنجلیزیــة والفرنســیة، كمــا انهــا تصـــدر عــددًا مــن المجــالت
ة ندوات مغلقة وی ضم مبنى المؤسسة في بیروت مكتبة متخصصة بالقضیة الفلسـطینیة تحتـوي علـى أكثـر المؤسسة عدّ

 .ألف مجلد ومجموعة من الوثائق والصور ٧٠من 

  .ونیقوسیا وواشنطن وباریس والقدس -وهو المقر الرئیسي  -وللمؤسسة خمسة مكاتب في بیروت 
-----------------------------  

  كتیب تعریفي مقابلة خاصة وباالستناد الى -١
  

  :مركز العودة الفلسطیني -٣
مؤسسة اعالمیة اكادیمیة تعنى بتفعیل قضیة الالجئین الفلسطینیین والمطالبة بحق الشعب الفلسطیني في العـودة الـى  

وهو مسجل لدى السلطات البریطانیـة كشـركة غیـر ربحیـة محـدةدة الضـمان " لندن " في  ١٩٩٦دیاره تأسس في العام 
ویعمل المركز بكل ما أوتي من قوة إلحقـاق الحـق الفلسـطیني والمحافظـة علـى حـق الشـعب .  ٣٢١٩٢٣٨تحت رقم 

الفلسطیني في العودة إلى دیاره في فلسطین وفي سبیل ذلك یقیم العدید من المؤتمرات والندوات والمحاضرات اإلقلیمیـة 
التي تسـلط الضـوء علـى القضـیة الفلسـطینیة بشـكل والدولیة ولدیه العدید من اإلصدارات المقروءة والمرئیة والمسموعة  

عـام وقضـیة الالجئـین وحـق العـودة بشــكل خـاص وهـو یسـعى لتحقیـق أهدافــه بالتعـاون مـع مجموعـة مـن االستشــاریین 
علـى المسـتوى المحلـي واإلقلیمـي والـدولي ویتواصـل المركـز مـع الالجئـین فـي الشـتات والتطـورات التـي تحـیط بهـم مــن 

الدول المضیفة ، الضفة الغربیة ، قطاع غزة ، سوریا ، األردن ولبنان ویقع مكتب المركز في لبنان خالل مندوبیه في 
  .في مخیم البص لالجئین الفلسطینیین 

  :ویهدف المركز الى 
  .ابراز قضیة حق العودة الفلسطیني باعتبارها قضیة سیاسیة وانسانیة  -١
العربیة االسالمیة والحیلولة دون ذوبانه في المجتمعات التي العمل على الحفاظ على هویة الشعب الفلسطیني -٢

 .یعیش فیها

  تسلیط الضوء على هموم الشعب الفلسطیني في كافة اماكن تواجده-٣
تعریف الراي العام في اوروبا وخاصة فـي بریطانیـا باالبعـاد الحقیقیـة للقضـیة الفلسـطینیة وتسـلیط الضـوء علـى -٤
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  الحقوق الفلسطینیة الضائعة 
  ) ١( . مقاومة كافة مشاریع التوطین والتهجیر التي تهدف الى تصفیة قضیة الالجئین -٥
  باالستناد الى كتیب تعریفي  -١
  
  مركز باحث للدراسات  -٤

بمبــادرة مــن مجموعــة مـن المهتمــین بقضــایا امــتهم وفــي القلــب منهــا القضــیة فــي بیــروت  ٢٠٠٢تاسـس فــي العــام 
للمركـز عـدة مؤلفـات حـول . النخـب الفلسـطینیة والعربیـة كهیئـة استشـاریة للمركـز  الفلسطینیة ویضم تسعة اعضاء مـن

للمركــز كــذلك موقــع الكترونــي بـــاللغتین العربیــة واالنكلیزیــة وقــد بلــغ عـــدد . القضــیة الفلســطینیة والعربیــة بشــكل عـــام 
" اوراق باحــث  "، سلســلة " اعــرف عــدوك " مــن الكتــب وسلســلة  اصــدار متخصــص ٥٠اصــداراته حتــى االن حــوالي 

  .) ١(  . ومجلة دراسات باحث الفصلیة الدوریة 
----------------------------------------  

 كتیب تعریفي -١

 
   ) ١(  اللجنة الفلسطینیة للثقافة ولتراث -٥

االسـتاذ وفـي هـذا التـاریخ بـدأ . ١٩٨٩بدأ محمود دكور یجمع التراث الفلسطیني والكتب والوثـائق الفلسـطینیة منـذ عـام 
ـا عملـه هـذا فقـد بـدأ فـي السـتینات. دكور المتقاعد مـن التعلـیم فـي األونـروا بالتخصـص فـي جمـع التـراث ّ وهـو لهـذه . أم

الغایــة خصــص مســاحة كبیــرة مـــن منزلــه الواقــع فــي جـــوار مخــیم البــرج الشــمالي فـــي صــور، للمقتنیــات الثمینــة التـــي 
 ).٢(یجمعها

قت الحق انضمت الیـه مجموعـة مـن األصـدقاء الـذین رأوا فـي هـذا العمـل بدأ محمود دكور عمله بشكل فردي، وفي و 
 .شكًال من أشكال المحافظة على الهویة والتراث وحفظ الثقافة وجمع التاریخ

ن من ّ  :أما مجموعة محمود دكور فباتت الیوم تتكو

 .مكتبة تحوي ما یقارب عشرة آالف كتاب في قضایا السیاسة والتاریخ والثقافة -
قطعـة تضـم جمیـع مـا فـي الحیـاة الفلسـطینیة مـن أدوات الصـناعة والزراعـة والتجـارة واللبـاس والزینـة والمطـرزات  ألفي -

 .والخزفیات

 .، مجموعتان من النقود الورقیة١٩٤٦إلى سنة  ١٩٢٧مجموعة كاملة من النقود المعدنیة من سنة  -

 .قسم من الوثائق األهلیة اضافة إلى وثائق مصورة -

  .ود دكور في انشطة ومعارض في لبنان والعالم العربي، وهو ینفق على هذا المتحف من جیبه الخاصوشارك محم
---------------------------------------------------- 

تقـوم بـه المؤسسـات  لنعرف بالجهود الخاصة التي یبذلها دكور مع بعض اصدقائه، والتي تصل في نتائجها وقیمتها إلـى مـا »مؤسسة«استعرنا مصطلح   -١
   فعذراً .. المختصة

 مقبلة خاصة مع االستاذ محمود دكور -٢

  
  )  ١( الجمعیة االهلیة للتاهیل المني والخدمات االجتماعیة  -٦

صــناعیة ، فنیــة ، صــحیة ، ( فــي بیــروت وانشــطة الجمعیــة تتمحــور حــول التــدریب المهنــي  ١٩٨٣تاسسـت فــي العــام 
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  .توجیه مهني واجتماعي ، انشطة ثقافیة واجتماعیة وتربویة ، انشطة الصفیة ارشاد و ) معلوماتیة ، اداریة 
  
  مركز التدریب للتنمیة االجتماعیة  -٧

فــي مدینــة صــیدا وانشــطة المركــز ، انشــطة ریاضــیة ، تعلیمیــة ، ارشــادیة ، فنیــة ، مخیمــات  ٢٠٠٢تاســس فــي العــام 
  ..صیفیة ، تدریب المدربین وغیرها

  
  اجیال / جتماعي مركز التواصل اال -٨

( فــي بیــروت وانشــطة المركــز ، ریاضــیة ، بحثیــة ، ثقافیــة ، انشــطة مكتبیــة ، مراكــز معلومــات  ١٩٩٩تاســس ســنة 
  . تبادل ثقافي وحوار ) انترنت 

  مركز المعلومات للفنون الشعبیة  -٩
یـــة مـــع االطفـــال ، فـــي بیـــروت وانشـــطة المركـــز ، ثقافیـــة وفنیـــة ، نشـــاطات تعلمیـــة وتعبیر  ١٩٩٠تاســـس فـــي العـــام 

مهرجانات سینمائیة ، مكتبة متخصصة في الفنون ، توثیق التاریخ والفولكلور الشفوي للمجتمع الفلسطیني ، اصـدارات 
  .تربویة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانیة الفلسـطینیة فـي لبنـان الصـادر عـن دائـرة دلیل المؤسسات التي تقد خدمات صـحیة وشـبابیة فـي المخیمـات والتجمعـات السـعن )  ٨ -٤( 

  . ٢٠٠٤البحث والتخطیط في مؤسسة التعاون اب 
  

  المؤسسات الدینیة: الفصل الرابع
 رابطة علماء فلسطین في لبنان -١

، أعلــن فــي مدینــة صــیدا فــي مــؤتمر صــحفي عــن ١٩٩٨نــوفمبر عــام / فــي الســادس عشــر مــن شــهر تشــرین الثــاني 
 ) .١(" لسطین في لبنانرابطة علماء ف"تأسیس 

ّ ... ادراكــًا ألهمیــة الــدعوة وانطالقــًا مــن دور العلمــاء فــي بنــاء المجتمعــات وترشــیدها«وجــاء فــي بیــان االعــالن انــه  تــم
ـتقبل الحالـــة االســـالمیة عمومـــًا  ـــى الســـاحة اللبنانیـــة لتـــدارس مســ ـــدعاة والعلمـــاء الفلســـطینیین عل التشـــاور بـــین غالبیـــة ال

ّ االتفاق على تشكیل اطار علمائي فلسطینيوالفلسطینیة خصوصًا وت  .»م

وحســـب التعریـــف فـــإن رابطـــة علمـــاء فلســـطین هـــي مؤسســـة إســـالمیة، فلســـطینیة، علمائیـــة، تســـعى لحمایـــة الشـــعب 
الفلســطیني والــدفاع عــن حقوقــه وكرامتــه وتحصــینه باإلســالم وعیــًا وممارســة مــن أجــل االســتمرار فــي دوره الجهـــادي 

مؤسسـة إسـالمیة، فلسـطینیة، مسـتقلة، غیـر حزبیـة وال «وهـي  »على طریق تحریر فلسـطینالطلیعي المستنهض لألمة 
 .»فئویة ولیست بدیًال عن أحد، وتلتقي مع اآلخرین بقدر ما تكون العالقة في خدمة اإلسالم وفلسطین

هاد لتحریرهـا التأكید على أن فلسطین هي أرض عربیة إسالمیة، والج: في لبنان »رابطة علماء فلسطین«ومن أهداف 
توعیـة واســتنهاض شـعبنا الفلســطیني لمواجهـة االســتحقاقات القادمـة، والقیــام بواجـب النصــرة والــدعم «فریضـة شــرعیة، و

تجاه شعبنا الفلسطیني في الداخل وتجاه الشـعوب المستضـعفة، والحفـاظ علـى وحـدة شـعبنا الفلسـطیني، والتصـدي لكـل 
عتبارهــا قضــیة العــرب والمســلمین، واالرتقــاء بواقــع الــدعوة فــي أوســاط محــاوالت طمــس وتــذویب القضــیة الفلســطینیة با
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 .شعبنا على كافة المستویات

من الجمعیة العمومیة التي تنتخب مجلسًا للعلماء من أحد عشر عضوًا بینهم  »رابطة علماء فلسطین«وتشكیل هیكلیة 
 .الم ومسؤوًال دعویاً ویضم المجلس أمانة للسر ومسؤوًال عن العالقات العامة واالع. الرئیس

أمـا أهـم اعمـال الرابطــة فهـي احیـاء المناســبات الدینیـة والوطنیـة ورعایــة شـؤون المسـاجد وبــث الـوعي الـدیني، واصــدار 
م الصلح مع  ّ وللرابطـة صـالت . وترفض التوطین وتتمسـك بحـق العـودة »اسرائیل«المواقف السیاسیة والفتاوى التي تحر

  .فلسطین ولبنانمع مختلف القوى االسالمیة في 
-------------------------------------------- 

  مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي -١
 
 )مرشد(مجلس رعایة الشؤون الدینیة -٢

علــى أیــدي عــدد مــن العلمــاء والعــاملین فــي حقــل الــدعوة والتربیــة  ١٩٩هــي مؤسســة دینیــة خیریــة وقفیــة تأسســت عــام 
 ).١(جود الفلسطینیین في لبناناالسالمیة في مناطق و 

 .»رعایة الوضع الدیني والتعلیم الشرعي وغیرها من األنشطة الدعویة والتربویة والخیریة«وتعمل المؤسسة على 

ّع جهد المؤسسة على دائرتین أساسیتین  :ویتوز

 .وتهتم بشؤون المساجد ورعایتها وبنائها وترمیمها: دائرة المساجد -١

وتـدیر ریاضـًا لألطفـال فـي بعـض المخیمـات، ومـدارس لتعلـیم القـرآن فـي المخیمـات، اضـافة : لتعلـیمدائرة التربیة وا -٢
 .إلى معهد شرعي یدرس العقیدة والفقه والعلوم الشرعیة

وتعمل مرشد على تأهیل دعاة وداعیات إلى االسالم، وتصـدر نشـرة شـهریة، ویضـم مركزهـا مكتبـة واسـعة متخصصـة 
  .واللغةفي شؤون الدین والحضارة 

----------------------------------- 
  باالستناد الى كتیب تعریفي -١
  

  :المؤسسات الحقوقیة : الفصل الخامس 
 )حقوق(المنظمة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان -١

جاءت اسـتجابة لحاجـة ضـروریة وملحـة أمـاله «والتي ) ١(، »المنظمة الفلسطینیة لحقوق اإلنسان«ولدت  ١٩٩٧عام 
لشــعب الفلســطیني ـفـي لبنــان الــذي یعــیش ظروفــًا صــعبة علــى كافــة الصــعد االجتماعیــة واالقتصــادیة والتربویــة واقــع ا

 :ومن أهداف المنظمة .»والصحیة

الدفاع عن حقـوق المـواطن الفلسـطیني فـي المجـاالت االجتماعیـة والثقافیـة والتربویـة والصـحیة والبیئیـة إضـافة إلـى  -١
خفیف المعاناة ورفع بعض الظالمات التي تلحق بعدد من أبناء هـذا الشـعب وذلـك علـى الوضع القانوني في محاولة لت
 .هدي القوانین والمواثیق الدولیة

تعمیق وتكثیف المعرفة ألبناء الشعب الفلسطیني لحقوقه اإلنسانیة ونشر ثقافة حقوق اإلنسان ومعرفة هذه الحقوق  -٢
 .وكذلك احترام الواجبات

سة الدیمقراطیة كأساس لتطور الشعوب وبلورة إبـداعاتها التـي یسـتحیل ان تظهـر وتتطـور إال تكریس منطق الممار  -٣
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 .في ظل مناخ من الحریة والدیمقراطیة وخلق األطر القانونیة لمجتمع مدني قویم

ض لهـا أبنـاء الشـعب الفلسـطیني فـي لبنـان ومتابعتهـا وكشـفها وتسـلیط األضـواء علیهـ -٤ ّ ا رصد االنتهاكات التـي یتعـر
 .لمعالجتها بالتعاون مع الدوائر الرسمیة المختصة

وأبرز أنشطة المنظمة تمحور حول اصدار تقاریر غیر دوریة عن أوضاع الالجئین وتنظیم جوالت للمخیمات واصدار 
 .المواقف والمذكرات المدافعة عن حقوق الالجئین

ضت له المنظمة كان االنشقاق الذي حصل في صفوفها  ّ وأدّى إلى تقسیمها إلى جناحین ال یـزال كـل لكن أبرز ما تعر
  .منهما یحمل نفس االسم ویعمل تحته

---------------------------------------------- 
 . مقابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي-١

  
   –شاهد  –المؤسسة الفلسطینیة لحقوق االنسان -٢

مــن قبـــل  ١٩٩٨فلســطیني فــي لبنــان ، تاسســت فــي العــام هــي مؤسســة فلســطینیة مســتقلة معنیــة باوضــاع الشــتات ال
مجموعة من المثقفین واالكادمیین وناشطي حقوق االنسان في بیـروت ، وتعمـل المؤسسـة علـى حمایـة واحتـرام حقـوق 

  :ومن اهداف المؤسسة  .االنسان الفلسطیني طبقا للمعاییر والمواثیق الدولیة 
  .ى انساني افضل االرتقاء بالالجئین الفلسطینیین الى مستو  -١
  .التعریف بمصالح وحقوق الالجئین والدفاع عنها  -٢
  .تامین ظروف اجتماعیة واقتصادیة وصحیة افضل لمجتمعات الالجئین   -٣
  الدفاع عن المعتقلین واالسرى والسجناء الفلسطینیین   -٤
  .االهتمام بالطفل والشباب الفلسطیني والعمل علىال تامین حاجاته   -٥
  ) ١. ( یز التي یتعرض لها الالجئون الفلسطینیونمناهضة اشكال التمی  -٦

  مقابلة وباالستناد الى ملف تعریفي -١
  

 المؤسسات األجنبیة العاملة في الوسط الفلسطني: الفصل السادس 

 األونــروا -١

 األونروا هي منظمة دولیة تابعة لألمم المتحدة وهي اختصار
United Nations Relief and works Agency (UNRWA). 

ً علـى قـرار رقـم  .»وكالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغیل الالجئـین الفلسـطینیین«وتعنـي  ّ تأسـیس الوكالـة بنـاء  ٣٠٢وتـم
 ).١(١٩٤٩الدورة الرابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في الثامن من كانون األول عام 

ة الوكالة كما جاء في قرار انشائها التعاون مع الحكومة المحلی ّ  .ة في عملیات االغاثة المباشرة وبرامج التشغیلومهم

وتقوم األونروا باألعمال االنمائیة التي تشمل اسكان الالجئین واستئجاراألراضي لبناء المخیمات وتوزیع الطعـام والخـیم 
ویــدخل فــي مجــال عمــل األونــروا الخــدمات الصــحیة واالجتماعیــة والبیئیــة مثــل عــالج الالجئــین . وحصــص االعاشــة

م . اینة وتقدیم األدویة ورش المبیدات وجمع النفایـات، ورعایـة النسـاء الحوامـل واالهتمـام بكبـار السـن والعجـزةوالمع وتقـدّ
 .األونروا قروضًا لتطویر المهن وفق شروط معینة
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م األونــروا أیضــًا الخــدمات التعلیمیــة بمراحلهــا االبتدائیــة والمتوســطة والثانویــة، ویــدخل ضــمن اختصاصــها برنــام ج تقــدّ
 .التعلیم المهني وتقدیم المنح التعلیمیة وتوفیر فرص عمل للخریجین

 .وتتلقى األونروا موازنتها من مساهمات وتبرعات الدول المانحة

تأســیس األمــم المتحــدة لألونــروا جــاء فــي اطــار متابعــة المنظمــة الدولیــة للمشــكلة القائمــة فــي فلســطین نتیجــة االحــتالل 
تعیـین وسـیط دولـي فـي فلسـطین، فتـرأس  ١٩٤٨أیار  ١٤نروا قررت األمم المتحدة في فقبل ان تتأسس األو . الیهودي

 .لجنة الوساطة السویدي الكونت برنادوت الذي دعا إلى حلّ سیاسي لمشكلة الالجئین

ً لالجئـین الفلسـطینیین« ١٩٤٨تشرین الثاني  ١٩ثم انشأت األمم المتحدة في  بهـدف تقـدیم المسـاعدة  »صندوقًا خاص
  .لة لالجئین وتأمین األموال واألغذیة المطلوبة إلغاثتهمالعاج

------------------------------------------------ 
  مقابلة خاصة وباالستناد إلى نشرات صادرة عن األونروا -١
 

قــررت األمــم المتحــدة االســتمرار فــي مســاعدة الالجئــین الفلســطینیین وتأســیس  ١٩٥٠وفــي الثــاني مــن كــانون األول 
صــندوق إلعــادة الــدمج، وهــذا یعنــي ان األمــم المتحــدة فوضــت األونــروا االنتقــال مــن وظیفــة االغاثــة إلــى وظیفــة دمــج 

ر عنـه بمشـاریع تـوطین الفلسـطینیین  »اعادة التأهیل«الالجئین في المجتمعات التي هجروا الیها، ورفع شعار  الذي عبّ
الذي ) ١٩٤٩عام ( ١٩٤في زمن لیس ببعید عن صدور القرار التي بدأت األونروا تعمل ألجلها وتنخرط فیها، وذلك 

االسـتمرار فـي تقــدیم : وأخــذت اجـراءات األونـروا تنحصــر فـي االعمـال التالیــة. یـدعو إلـى عــودة الالجئـین الفلسـطینیین
 .المساعدة لالجئین، التشاور مع الحكومات المعنیة في التدابیر التي تؤدّي إلى الدمج والتوطین

: األونــروا فــي لبنــان المــدیر العــام، الــذي تتبــع لــه بشــكل مباشــر  أقســام الخــدمات الــثالث الرئیســیة وهــي ویــدیر أعمــال
 .الصحة، التربیة، الشؤون االجتماعیة واإلغاثة

ة أقســام رئیســیة أخــرى أبرزهــا التســجیل، المالیــة، المعلوماتیــة، االدارة، النقــل والتمــوین، : وتتضــمن هیكلیــة األونــروا عــدّ
 .الهندسیة والمشاریع

ویشـرف علـى كـل . بیروت، الشمال، البقاع، صیدا، صـور: وتقسم األونروا مناطق عملیاتها في لبنان إلى خمس، هي
الصـحة والتعلـیم : ، وتتبع له كافة األقسام الخدماتیة في المنطقة مثل»مدیر منطقة«منطقة مسؤول من األونروا یسمى 

 .والشؤون االجتماعیة

 .ویتبع مباشرة لمدیر المنطقة »مدیر خدمات األونروا في المخیم«مخیم فلسطیني مدیرًا یسمى  وتعین األنروا على كل

 .رئیس الوكالة ومفوضها العام یعینها مباشرة األمین العام لألمم المتحدة، بعد التداول مع مجموعات استشاریة

 .قاریرها مباشرة إلى الجمعیة العامةهي المؤسسة الوحیدة في األمم المتحدة التي تقدّم ت) األونروا(والوكالة 
بلجیكا، مصر، فرنسا الیابان، األردن، : والمجموعة االستشاریة تجتمع سنویًا لمراجعة أنشطة المؤسسة، وأعضاؤها من

 .لبنان، سوریا، تركیا، بریطانیا، الوالیات التحدة فیما تحضر منظمة التحریر الفسطینیة كمراقب

 مالیة األونروا

ن میزا ّ  :نیة األونروا العامة منتتكو

الصندوق العام، وهي المیزانیة العادیة التي تغطي جمیع النفقـات المتكـررة المترتبـة علـى البرنـامج العـادي لألونـروا،  -ا
ف من أنشطة الوكالة في مجاالت التعلیم والصحة واالغاثة والخدمات االجتماعیة  .الذي یتأّل
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بعـد توقیـع اتفـاق أوسـلو، وهـو یغطـي  ١٩٩٣ر فـي شـهر تشـرین األول عـام وهو برنامج أقـ: برنامج اقرار السالم -ب
، مـن أجـل تحسـین البنـى األساسـیة وتعزیـز ١٩٩٣أنشطة المشاریع المحولة في اطار مبادرة األونروا الجاریة منذ عام 

 .أحوال المعیشة في مجمعات الالجئین

لتـي جـرى تمویلهـا اسـتجابة للنـداء الـذي وجهتـه األونـروا وهو یغطي االحتیاجات التشغیلیة المستعجلة ا: نداء لبنان -ج
 -، من أجل االسهام في التخفیف مما یواجهه الالجئون الفلسطینیون في لبنان من أوضاع اجتماعیة ١٩٩٧في تموز 
 .اقتصادیة

 ٣٥٢,٨ مــا مجموعــة) ٩٩ - ٩٨اســتنادًا إلــى تقریــر المفــوض العــام ( ١٩٩٠وبلغــت المیزانیــة العادیــة لألونــروا لعــام 
ل   .الجزء العیني ٣٠,٧منها الجزء النقدي  ٣٢٢,١ملیون دوالر، یمّث

ملیـون  ٥٤.٥٥٠ – ٣١/١٢/٢٠٠٤وبلغـت حصـة اقلـیم لبنـان مـن الموازنـة العامـة لألونـروا اسـتنادًا إلـى میزانیتهـا فـي 
  ):ملیون دوالر(دوالر، وزّعت على القطاعات التالیة، 

  ٣٧.٥١٨  التعلیم
  ١٣.٦٨٨    الصحة 

  ٧.١٨٣  االجتماعیة غاثة والخدماتاال
  ٣.٨٠٧  الخدمات التشغیلیة
  ٣.٣٥٤  الخدمات المشتركة

  ملیون دوالر ٥٤.٥٥٠  المجموع
     

 
 )NPA(جمعیة المساعدات الشعبیة النرویجیة  -٢

لة فـي لبنـان بمرسـوم جمهـوري  وبـدأت الجمعیـة. جمعیة المساعدات الشعبیة الزویجیة هي فرع من جمعیة أجنبیـة مسـجّ
، وقامـــت الجمعیـــة بأعمـــال اغاثیـــة طارئـــة للبنـــانیین ١٩٨٢عملهـــا فـــي لبنـــان بعیـــد االجتیـــاح االســـرائیلي للبنـــان عـــام 

متها مباشـرة . والفلسطینیین ـا مسـاعداتها للفلسـطینیین فقـد قـدّ ّ مت خدماتها للبنـانیین مـن خـالل السـلطات الرسـمیة، أم وقدّ
یــة مركــزًا لتقــدیم العــالج الفیزیــائي للمعــاقین ثــم بــدأت برنامجــًا افتتحــت الجمع ١٩٨٣عــام . عبــر ارســال فریــق نرویجــي

افتتحـت الجمعیـة مركــزین للتـدریب المهنـي فـي مخیمـي بــرج  ١٩٨٤عـام . لتأهیـل مخـیم شـاتیال ومحیطـه صــحیًا وبیئیـاً 
را بفعل حرب المخیمات عام  ّ  ).١(، فانتقلت الجمعیة للعمل في مخیم مار الیاس١٩٨٥البراجنة وشاتیال دم

ة برامج أهمهاو   :للمساعدات النرویجیة عدّ

قین -١ ّ قین فــي مجــال العــالج الفیزیــائي والتــأهیلي، وتــأمین كافــة : برنــامج تأهیــل المعــو ّ ویشــمل تقــدیم خــدمات للمعــو
 .االحتیاجات للمعاقین من أدوات مساعدة

لمبیـدات وتطهیـر المیـاه ویتضـمن جمـع النفایـات مـن بعـض أمـاكن التهجیـر ورش ا: برنـامج الصـحة العامـة والبیئـة -٢
 .واالهتمام بالتوعیة الصحیة

وتـوفر الجمعیــة بموجبـه التـدریب للشـبان والشــابات علـى الكمبیـوتر والمحاسـبة واللغــات، : مشــروع التـدریب المهنـي -٣
 .وذلك عبر مركزین في بیروت وصیدا

م المساعدات النرویجیة بموجبه الدعم : برنامج دعم الجمعیات األهلیة -٤  .لتسع جمعیات لبنانیة وفلسطینیةوتقدّ
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  .ویشمل إغاثة مصابي األلغام ومعالجة آثار الحروب: برنامج المساعدات الطارئة -٥
------------------------------------------------- 

  قابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي-١
 
 جمعیة غوث األطفال البریطاني -٣

 ).١(هي مؤسسة عالمیة تعنى بشؤون الطفل مهما كانت جنسیته أو معتقده أو لونه جمعیة غوث االطفال البریطاني
مـــع وصـــول الالجئـــین  ١٩٤٨فـــي بریطانیـــا، لكـــن عملهـــا فـــي لبنـــان بـــدأ عـــام  ١٩١٩وبـــدأت الجمعیـــة خـــدماتها ســـنة 

كانـت جمعیـة  الفلسطینیین حیث انشأت عیادة لالطفال فـي هـذا التـاریخ واسـتمر عملهـا مـن خـالل منظمـة األونـروا، إذ
 .غوث االطفال تقوم بتنفیذ برنامج صحي عبر المنظمة الدولیة

ة ١٩٨٤استمر عمل الجمعیة مع األونروا لغایة عام  اذ تحول  ٢٠٠١حتى عام  إذ صار لها بعد ذلك برامجها المستقّل
 .عملها الى الخدمات الغیر مباشرة من خالل التنسیق مع المؤسسات االهلیة 

ع خدمات ال ّ ّ التعـاون معهـا واالحتیاجـات الفعلیـة للبیئـة التـي تـتم وتتنو جمعیة في لبنان حسـب طبیعـة المؤسسـة التـي یـتم
 .فیها الخدمات واالحتیاجات الفعلیة لكل مؤسسة

ة بـرامج أهمهــا ــف للفتیــات :  ویتمحـور عمــل الجمعیـة حــول عــدّ برنـامج المــنح المدرســیة وبرنـامج التــدریب المهنـي المكّث
  .مدرسي وبرنامج ریاض األطفالومشروع الكتاب ال

---------------------------------------- 
  قابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي-١
  
 العون الطبي الفلسطیني -٤

بعد المجازر االسرائیلیة في مخیم صبرا وشاتیال، وذلك بعدما اتصلت الدكتورة سوي  ١٩٨٤تأسست هذه الجمعیة عام 
زرة بعــدد مــن اصــدقائها فــي بریطانیـا بهــدف تأســیس جمعیــة لمســاعدة الالجئــین الفلســطینیین فــي آن الشـاهد علــى المجــ

 ).١(لبنان

ز الجمعیـة فـي عملهـا علـى القطـاع الصـحي وذلـك عبـر دعـم جمعیـة الهـالل األحمـر الفلسـطیني وعـدد كبیـر مـن  وترّك
ر  تنفــق علــى الرعایــة الصــحیة أو علــى  لهــذه الجمعیــات مســاعدات مالیــة MAPالجمعیــات الفلســطینیة المحلیــة، وتــوّف

 .ترمیم المستشفیات والمراكز وشراء األجهزة الطبیة

وخـالل عشـر سـنوات أحضـرت . وبعد سنوات استطاعت الجمعیـة توسـیع نشـاطها إلـى داخـل فلسـطین المحتلـة وسـوریا
للبنانیین أثناء الحـروب أكثر من مئتي متطوع أجنبي للعمل في المخیمات، كما قدّمت مساعدات عاجلة للفلسطینیین وا

  .ولیس للجمعیة فروع في المناطق ألنها مؤسسة داعمة. وفي األوقات الطارئة
------------------------------------------------- 

  قابلة خاصة وباالستناد إلى كتیب تعریفي-١
 
  :اوكسفام كیبك  – ٥

  .الصحة  –الشباب  –المراة  –االجتماعیة وابرز انشطتها دعم مشروعات التنمیة  ١٩٧٣تاسست في العام 
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  :الصندوق الكندي للمبادرات المحلیة  -٦

وابرز لنشطته ، تدریب مهني ، انشطة لتمكین المراة ، االنشطة التوعویة ، توظیفیة ، انتاجیة  ١٩٩٥تاسس في العام 
  .، تدریب المدربین وغیرها 

  
  : المانونایت-٧

  .، انشطة تعلیمیة ، تدریب مهني ، تبادل ثقافي وحوار وبرامج محو امیة  ، وخدماتها ١٩٧٨تاسست في العام 
  
  :مؤسسة االعاقة الدولیة  -٨

وتقــدم عــدد مــن الخــدمات ابرزهــا مشــاریع لمســاعدة المعــوقین ودعــم المؤسســات العاملــة مــع  ١٩٩٠تاسسـت فــي العــام 
، االخصـائیین ، توعیـة ، نشـاطات ریاضـیة المعوقین ، اعـادة تاهیـل واطـراف اصـطناعیة ، تطـویر الخبـرات ، تـدریب 

اعاقات عقلیة ، حقوق المعـوقین ، دعـم االسـتراتیجیات الوطنیـة ودعـم نفسـي للمجتمعـات التـي تعـاني نفسـیا خصوصـا 
  .لالجئین ، المهجرین وضحایا االزمات 

  
  :ورشة الموارد العربیة  -٩

الصـحة والتربیـة وتنمیـة المجتمـع وحقـوق االطفـال وانشطتها تطویر الوارد االساسیة فـي مجـاالت  ١٩٨٨تاسست سنة 
  .والشباب وتنمیة القدرات البشریة في هذه المجاالت 

  
  :اطفال الجئي العالم  -١٠

وانشـطتها فـي مجـالي الصـحة والشـباب ، فمجـال الصـحة یشـمل التثقیـف الصـحي ، الصـحة  ١٩٩٦ متاسست في العـا
شــباب انشــطة تعلیمیــة ، ترفیهیــة ، فنیــة ، فلكلوریــة ، انشــطة لتوعیــة وفــي مجــال ال. النفسـیة ، انشــطة ارشــادیة وغیرهــا 

  .المجتمع المحلي وغیرها 
  

  :منظمة الیونیسف  -١١
وابـرز انشـطتها العمـل مـع المؤسسـات مـن خـالل التعـاون فـي بـرامج الشـباب وحقـوق الطفـل  ١٩٤٦تاسست في العام 

  .ومكتبات ودروس تقویة وغیرها 
  

  : الرؤیة العالمیة  -١٢
وانشطتها تنمیة المجتمع من خالل انشـاء بـرامج لالطفـال ، تـدریب مهنـي ، العنایـة الصـحیة  ١٩٥٠تاسست في العام 

االولیــة ، تــدریب علــى الزراـعـة العضــویة االهتمــام بالبیئــة ، اضــافة الــى بــرامج االغاثــة فــي الحــاالت الطارئــة وتقــدین 
  .الهبات العینیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المؤسسات الدولیة استنادا الى دلیل المؤسسات التي تقـد خـدمات صـحیة وشـبابیة فـي المخیمـات والتجمعـات السـكانیة الفلسـطینیة فـي لبنـان  -١
  . ٢٠٠٤الصادر عن دائرة البحث والتخطیط في مؤسسة التعاون اب 

 
 
 


