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اجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضرية ودمج سكان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصادياً 

  المجاورة

  نابلس -حالة دراسية لمخيم بالطة 

  إعداد

  سعاد حسن محمد شتيوي

  :إشراف

  علي عبد الحميد الدكتور

  بد الرحمن المغربيع الدكتور

  الملخص

حيث يعانون  ،المساعدة والتأهيل إلى الالجئون الفلسطينيون من أكثر الناس حاجةيعتبر 

فـي  واضـح  تـرِد  لكونهم يعانون من ، بعضها بالمستعصية يمكن وصف ،كاليات عديدةإشمن 

وتـدني مسـتوى   ، واألزمة السكنية زدحامالاوشدة  طالة والفقرتشار البانو، أوضاعهم المعيشية

  .أنواعها بمختلفالمقدمة الخدمات 

الالجئين فـي مخـيم   خاصة بو، على الالجئين في الضفة الغربيةهذه األطروحة ركز ت  

البحث في آليـات   إلى رئيسبشكل هدف وت. بأنواعه لدمجافكرة لتقبل  همستعدادامدى و، بالطة

بين سكان مخيم بالطة والبيئة المجاورة، مـن أجـل    اجتماعية وثقافية لتحقيق الدمجواقتصادية 

لهـؤالء  واآلمنـة  الحياة الكريمة  ضمانو، ن الوضع المعيشي والخدماتي في مخيم بالطةتحسي

  .السكان

 :منهـا  ،تاألدواتم استخدام مجموعة مـن  األهداف المرجوة من هذه الدراسة لتحقيق و   

مركز النازحين فـي بلديـة   فرة لدى المتووثائق ال :وهي الالجئين أدبيات اللجوء الخاصة بقضية

سـتبيان  الاباإلضافة إلى ، هسكان المخيم والمسؤولين في عدد منلمقابالت المعمقة مع او، نابلس

ستعدادهم اومدى ،الموجودة في المخيم اإلشكالياتلمعرفة أهم  الذي تم توزيعه على سكان المخيم

  .الثقافية الناحيةمن  وأ جتماعيةالا أو تصاديةالقالناحية امن سواء  لدمجلتقبل فكرة ا



ك 

أثنـاء عمليـة البحـث     اإلشـكاليات الصعوبات ومن  كثيرالدراسة هت هذه الوقد واج   

تعرض مخيم بالطة أثناء و، قلة المصادر والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة :دراسة منهاوال

 ،المقابالت إجراءمما عرقل ،سرائيليإلمن قبل الجيش ا جتياحاتالمداهمات واال إلى فترة البحث

، موضوع الدراسة الـذي يتعلـق بالـدمج   خصوصية بسبب ، األهالي عدم تعاون بعضكذلك و

وتجاهل حق العودة ألماكن سـكنهم   وتحديداً التوطين، سياسيأن الهدف منه بلشعور عدد منهم 

  .األولى

هناك تقبالً واضحاً لعملية الدمج االقتصادي واالجتماعي أن وأشارت نتائج الدراسة إلى   

وأن القيام بعملية الدمج ضرورة ملحة للمخـيم مـن أجـل    ، طةوالثقافي من قبل سكان مخيم بال

كذلك أكدت الدراسة على أن تحسـين وتطـوير   . تحسين األوضاع المعيشية وتطوير بيئة المخيم

    . المخيم ال يتعارض مع حق عودة الالجئين الفلسطينيين

ـ  السكنية ووأوصت الدراسة بضرورة تحسين األوضاع  اس االقتصادية والخدماتيـة كأس

فـي إطـار مـن     ومقدمة لعملية الدمج من خالل توفير الدعم المالي الالزم، وتشكيل لجنة فنية

وبلدية نابلس والمؤسسات والسلطة الوطنية الفلسطينية الشراكة والتكامل بين وكالة الغوث الدولية 

  . ماهيريةالتوعية والمشاركة الجمن  أساسعلى ، ووالهيئات ذات العالقة في المخيم ومدينة نابلس

 هاوتحسـين  بيئة المخيم من أجل دعم تطويرالعمل  وأخيراً أكدت الدراسة على ضرورة

عبـر األجيـال    تعزيز ثقافة حق العـودة ضمان ومن أجل واآلليات المقترحة بمختلف الوسائل 

  .القادمة

  

  

  

  




