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Abstract 

 ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

Objectives of the study 

This thesis aims at studying the conditions of Palestinian Refugees in Al-

Bureij refugees’ camp from 1949 to 2013.  

 

Research methodology 

The researcher, in this study, used the historical descriptive and analytical 

approach, as well as oral history, through the collection of information from 

secondary sources, references, and oral histories of witnesses who lived during the 

period the camps development. This is in addition to conducting a number of 

interviews. 

 

The most important findings of the study 

- Al-Bureij refugees’ camp is a population aggregation in a limited space. It was 

constructed after the Nakba in 1949, on the remains of the British army barracks, 

which is not a legitimate place for them but a place for temporary refuge until 

they return to the homes from which they were expelled. 

- Al-Bureij camp has grown dramatically, and its population suffers from an 

overcrowding crisis because of the natural growth of population and the limited 

space in the camp. 

- Al-Bureij refugees’ camp forms a distinct pattern that is unique in terms of its 

structure; it consists of “villagers and city people, and those who lived in desert," 

They all live in a state of societal harmony. 

 

The most important recommendations of the study: 

- Holding conferences and seminars that highlight the refugees’ issue, raising their 

rights, and demanding their right to return to their land. 

- Calling upon the international community to carry out its responsibilities pertaining 

to the rights of Palestinian refugees, and to execute the UN resolution No. 194 

which demands the return of Palestinian refugees to their land. 

- There is a need for the publication of books and scientific references that show the 

size of the tragic situation of the Palestinian refugees. 

 

Keywords: (Nakba, refugees’ situations, UNRWA, refugees’ camps, Al-Bureij 

refugees’ camp). 

 



  ج

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َََّّّالَّذَّينََّّأَّخَّزَّجٌَّا َّ  َّ  َّ  َّ  َّ َّ َّ َّ َّ َّمَّنََّّدَّيَّارَّىَّمََّّبَّغَّيَّزََّّحَّقََّّإَّلَّاَّأَّنََّّيَّقٌَّلٌََََّّّّ   ََّّ  َّ  ََّّ َّ  َّ ََّّ  َّ َّ َّ َّ  َّ َّ َّ  َّ  َّ  ََّّ َّ  َّ  َّ َّ  َّ َّ َّ َّ اََّّ 

َّ َّرَّبَّنَّاَّاللَّوََّّ  َّ ََّّ ََّّ  َّ ٌَّلَّاَّدَّفَّعََّّاللَّوََّّالنَّاسَََّّّ َّ  َّ ًَّلَّ َّ  َّ ََّّ َّ َّ  َّ ََّّ َّ َّ  َّ  َّ ََّّ  َّ َّ َّ َّبَّعَّضَّيَّمََّّبَّبَّعَّضََّّلَّيَّدَّمَّتََََّّّّ َّ   َّ  َّ  َّ  ََّّ َّ  َّ  َّ  ََّّ َّ  َّ  َّ  َّ  َّ

ًَّمَّسَّاجَّدََّّيَّذَّكَّزََّّفَّييَّاَّاسَّمََّّاللَّوََّّ َّاتََّّ َّصَّلَّ َّبَّيَّعََّّ َّامَّعََّّ َّ َّصَّ  َّ ََّّ َّ َّ  َّ َّ ََّّ  َّ َّ  َّ َّ َّ  َّ  َّ  ََّّ َّ  َّ َّ  َّ  َّ  َّ َّ َّ َّ  َّ  َّ  َّ  َّ َّ َّ  َّ  َّ َّ َّ َّ  َّ َّ  َّ  َّ

َّ َّكَّثَّريَّا  َّ َّ ًَّلَّيَّنَّصَّزَّنَََّّّ   َّ  َّ  َّ  َّ َّ َّاللَّوََّّمَّنََّّيَّنَّصَّزَّهََََّّّّ َّ   َّ  َّ  َّ  ََّّ َّ  َّ َّ َّ  َّ َّيََّّعَّزَّيزََََّّّّ َّ إَّنََّّاللَّوََّّلَّقَّ َّ َّ  َّ َّ َّ  َّ  َّ  ََّّ َّ  َّ ََّّ َّ َّ  َّ.َّ
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ىد ا ء   ِ   َْ  ُ ا إل   ْ 

 .إلى الذين لن أوفييما حقيما ما حييت :أمي، وأبي الغاليين الحبيبين 

 التي صبرت معي دون كمل أو ممل. ،إلى زوجتي الصابرة 

 .إلى ميجة القمب أبنائي األحباب 

 ومن ييمو أمري. ،إلى األىل واألحباب 

 والمغيبين في سجون الحتالل الصييوني. ،الجرحىو  ،إلى الشيداء 



           ً                   إلييم جميعا  أىدي ىذه الرسالة.
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ٌ  شكر          ٌ وتقدير    

تعالى لقكلو امتثاال الشاكريف، كحمد المستغفريف، حمد هللربالعالميف، الحمد    ن                      :َََوإََذ َ  َ  َ

َزيَدَنَكهََوَمَِئََكَفَرَتهََإَنََعَذاَِبََلَشَديدََ
َ
َذنََرَبَكَهََمَِئََشَكَرَتَهَََل

َ
ََ َتأ َ  َ  َ  ََ  َ َ

 َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ
  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ

 
َ  َ

(1).

كا بالشكر أستاذمأتقدـ البحث ىذا إلتماـ دعمي في جيدا يدخر لـ لمف لعرفاف،               ن          
كالتصكيبكالتنقيح، بالتكجيو عمي يبخؿ لـ الذم اهلل، الساعاتيحفظو محمد أحمد الدكتكر          ٌ                       
الدراسةالعمميةعمىأفضؿصكرةحتىتككفمرجعاميماعفأكضاعالبلجئيف إلخراجىذه        نن                 

جزاهاهللعنيكعفطمبةالعمـخيرالجزاء.فيمخيـالبريجلؤلجياؿالقادمة،ف

ممثبلبالدكتكراألخزكريالعضكملجنةالمناقشةكأتقدـبالشكرالمكصكؿ     ن إبراىيـ
السنكارمناقشاداخميا،كبالدكتكرمحمد   ن ن    خمةمناقشاخارجيا،المذيفتفضبلبمناقشةإسماعيؿ    ن  ن 

ثرائيا؛فبارؾاهلل الرسالةكا        خيرالجزاء.اهلليماكجزاىمافي

بالشكرالجزيؿ، أتكجو لمكتبةلمكظفياكما مركزالتخطيطكفيالجامعةاإلسبلمية،
كلكؿالمؤسساتالعامةالفمسطيني، البريج، البريج،كالمجنةالشعبيةلبلجئيففيمخيـ كبمدية

في؛لماقدمكهمفتسييبلتكلكؿمفأجريتمعيـمقاببلتشفييةكالخاصةفيمخيـالبريج
الحصكؿعمىماتكفرتلدييـمفمعمكماتكبياناتاحتاجتإليياالدراسة.

لىاألخ كا لغكيا، الدراسة موبمراجعة لتفض المنعـ بالشكرإلىاألخطارؽعبد كأتقدـ       ن        ٌ                ٌ
الشكرألخي بجزيؿ أتقدـ كما الدراسة، العكؼالذمتطكعبطباعة أبك جميؿ كالصديؽإياد

فيالذملـيبخؿعميبنصائحوالسديدة.الحبيبمحمدإلياسأبكمصط   ٌ      

الدراسة، أتقدـبعظيـالشكر،كخالصالتقديرإلىكؿمفأسيـفيإتماـىذه كأخيرا
نكىـكثر،سائبلالمكلىعزكجؿأفيجعؿذلؾفيميزافحسناتيـجميعا.                ن   ي

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.                       

 

                                                           

 ]7إبراىيـ:[(1)
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 مقدمةال

شردالفمسطينيكفمفقراىـ،كمدنيـ،أصبحكامحركميفتمامامفأراضييـ، بعدما   ن                عاـي
أجبركاـ1948 قد البلجئكفالميجركفأنفسيـ كقدكجد أىؿالجنكبإلىقطاعغزة، اتجو ،  ي        ي                           

قسراعمىاإلقامةفينقاطتجمعأطمؽعمييافيمابعداسـالمخيماتالفمسطينيةلبلجئيففي            ي       ن  
عمىبقايا الذمأقيـ البريج، مخيـ منيا مخيمات، إلىثمانية التيكصؿعددىا قطاعغزة،

لجيشالبريطاني.معسكراتا

أكمشرب،ئكاكقدعانىالج أنفسيـدكفمأكؿ قدكميـكجدكا فعند البريجكثيرا؛ مخيـ      و            ن      
تتسعيـ حيثلـ فيالمخيـ، الغكثفيفانتشركا فأسكنتيـككالة بركساتالجيشالبريطاني،

 تدنتمستكياتمعيشتيـ كقد اقتصاديةسيئةجدا؛ يعيشكفأكضاعا الخياـ،ككانكا        ٌ   ن  ن  ن  ن          وإلىدرجة   
إغاثية،كالتيكانتكاكبيرة،كأصبح يعيشكفعمىماتقدموككالةالغكثالدكليةمفمساعدات     و             

بسدالقميؿمفحاجاتيـاألساسيةفيكثيرمفاألحياف،التفيإال       ٌ .

البريجمفعاـ الباحثبدراسةأكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـ قاـ عميو، كبناء                     ن 
ـ(:1949-2013)

 الدراسة: ميةأى

ك -1 فيالنكاحيالعمرانية، البريجيعانيتدىكرا فيأفمخيـ الدراسة تكمفأىمية          ن                    ،السكانية
لذافييبحاجةلدراسة.؛كالسكنية،كغيرىا

كالتي،فيمخيـالبريجتحتيةكالبنيةال،كالسكافراف،تكفيرقاعدةمفالمعمكماتحكؿالعم -2
أساسياألصحابالقرنزامرتكتشكؿ     ن   .فيالتخطيطلبلستعانةبيار،ا

 .مخيـالبريجبأكضاعالبلجئيففيتختص،سةعمميةراءالمكتبةالعربيةبدارثإ -3

تقديـصكرةحقيقيةلجياتاالختصاصعػفأكضػاعالبلجئػيففػيالمخػيـ -4                   مػفأجػؿ،   العمػؿ  
عمى تحسيفأكضاعيـفيالمخيـ.        

 :الدراسة أىداف

.لديمكغرافيلمسكاففيودراسةنشأةمخيـالبريج،كالبعدا.1

)كالسكانية،كالعمرانية،كاالقتصادية،االجتماعية(تسميطالضكءعمىاألكضاعالمعيشية.2
 . لبلجئيففيمخيـالبريجبيدؼكضعالحمكؿليا
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 ..تسميطالضكءعمىاألكضاعالصحية،كالتعميميةلمسكاففيمخيـالبريج3
 .يعيشياسكافمخيـالبريج.إبرازاألكضاعاالقتصاديةالتي4
. عمىالمسيرةالنضاليةلسكافمخيـالبريج.الكقكؼعمىالتطكراتالسياسية،كالتعرؼ5

 :الدراسة منيج

الباحث اتبع    التاريخيٌ المنيج الدارسة ىذه نمطفي مستخدما التحميمي الكصفي  ن         
المسحية جمالدراسات خبلؿ مف كذلؾ الشفكم، التاريخ إلى باإلضافة مف، المعمكمات ع

المصادر،كالمراجع،كالركاياتالشفكية،عفشيكدالعيافالذيفعايشكافتراتتطكرالمخيـ.

أماالتكثيؽ؛فقداتبعالباحثالنظاـ    ٌ  المتبع ،كالذميكتفيبذكرالجامعةاإلسبلميةفيى
الك المؤلؼكاسـ فتكتاباسـ لمكتاب، التفصيمية البيانات كأما الصفحة، كرقـ قائمة، تبفي

المصادركالمراجعفينيايةالدراسة.

 الدراسة: حدود

ـ،كىكالعاـالذميمثؿ2013كحتىعاـ،ـ1949عاـالمخيـإنشاءمنذ:الحد الزماني -
بدايةمرحمةجديدة،لسياسةككالةالغكثالدكليةتجاهمخيماتالبلجئيفالفمسطينييف.

الد:تنحصرالحدكدالمكانيةليالحد المكاني - مخيماتأحدسة،فيمخيـالبريج؛كىكراذه
.البلجئيففيقطاعغزة،يقعكسطقطاعغزةإلىالشماؿمفمخيـالمغازم

 السابقة: الدراسات

العديدمفالدارسيفكالباحثيفبمكضكعالبلجئيف،كقدصدرتالعديدمفالكتب، اىتـ                  ٌ 
الفمس البلجئيف قضية عالجت التي كالدراسات، إطبلعكاألبحاث، كبعد عاـ، بشكؿ طينييف  ٌ          

 كالفمسطينية العربية، الجامعات في العممية الرسائؿ عناكيف عمى عمـ–الباحث كحسب
لـيجدسكلدراسةكاحدةلياعبلقةمباشرةببعضالجكانباالجتماعيةفيدراستو،-الباحث

كىي:،كقداستفادمنيا
بحثفياألنثر - الفمسطيني( بعنكاف)المخيـ تناكؿدراسة كقد كالثقافية(، االجتماعية بكلكجيا

إلى باإلضافة االجتماعيةفيالمخيـ؛ الدراسة،بعضمبلمحالحياة حسفجبريؿفيىذه
تطرؽبشكؿمكجزعفالعمؿالفدائيفيالمخيـبعد التغيراتاالجتماعية،كالثقافية،كما           ٌ        

ـ.1967حرب
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الباحثمفبعضالدراساتاألخرل،ا - ببعضجكانبالدكذلؾاستفاد عبلقة ،راسةلتيليا
ـ(،لمباحثزكرياالسنكار،1973-1967منيادراسةبعنكاف)العمؿالفدائيفيقطاعغزة)

ـ(كقد1973-1967حيثتناكؿفيدراستومراحؿتطكرالعمؿالفدائيفيقطاعغزةمف)
أفادتالدراسةالباحثكثيراأثناءتناكلولمفصؿالخامس.     ن       

استفا - فمسطيفكذلؾ في البلجئيف مخيمات بعنكاف) دراسة مف الباحث د                و        ـ(1950-2000
الدراسةحكؿمخيماتالبلجئيففيقطاعغزةمف لمباحثايادشناعة،كقدتمحكرتىذه

ـ(.2000-1950ناحيةتاريخيةفيالفترةمف)

 الدراسة: صعوبات

رالكيربائي؛حتىأتمكفمفانقطاعالتيارالكيربائيلفتراتطكيمة،حيثكنتأالحؽالتيا -
كتابةصفحاتىذهالدراسة،ككثيراماكنتأصؿالميؿبالنيار؛انتظارالمتيارالكيربائي.   ن       ن         

أكضاعو، - كعف البريج، مخيـ عف تتحدث التي كالمعمكمات، كالمراجع، المصادر، ندرة
كتغمبتعمىتمؾالعقبةبإجراءمقاببلتشفكية،استغرقتكقتاكجيداكبير ن ن               يف.

استسمـ - لكننيلـ البريج، تزكيدمبأيةمعمكماتأكبياناتعفمخيـ الغكث، رفضككالة
كتكفيقو،لذلؾ اهلل كبحمد الخاصة، بطرقي البلزمة المعمكمات بعض بتحصيؿ كقمت

 استطعتبكؿصعكبةاجتيازتمؾالمحف.
كع - عايشكا قد كانكا ممف المكت غيبيـ األشخاصالذيف مف الكثير حدكثفقداف اصركا

 كمراحميا، تعكيضكالنكبة فيمركزذلؾتـ الباحثكف المقاببلتالتيأجراىا مفخبلؿ ،
 التاريخالشفكمبالجامعةاإلسبلمية.

 كاؼ.كلـتسعؼالذاكرةالكثيرممفتمتمقابمتيـفيركايةاألحداثبشكؿتاـ -

 الدراسة: تقسيمات -

كخاتمة،حيثتضمنتالمقدمةاشتممتالدراسةعمىفصؿتمييدم،كخمسةفصكؿ، -
لمحةمكجزةعفالدراسة،كأىميتيا،كأىداؼدراستيا،كمنيجالبحثفييا،كالصعكبات                   ن  ن 

الدراسة؛باإلضافةإلىحدكدالدراسة.كاجيتالتي
-  تناكؿالفصؿالتمييدمنكبةعاـ البلجئيفالفمسطينييف،1948كقد ـ،كنشكءقضية

 فمسطيف تاريخ عف مختصرة التقسيـ،كنبذة كقرار البريطاني، االنتداب عيد في
 كحرب كآثارىا، الصييكنية 1948كالمذابح الفمسطينييفكـ كمعاناة التيجير عممية

تكزيعالفمسطينييفعمىالمخيمات،باإلضافةإلىنشأةالككالة،كمياميا.كخبلليا،
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يلممخيـ،كالمكقعأماالفصؿاألكؿ:فقدتطرؽلمكقعمخيـالبريجكفيوالمكقعالجغراف -
الديمغرافي.

الثاني - الفصؿ ككتناكؿ البريج، مخيـ في االجتماعية المبحثاألكؿدرساألكضاع
التراث عمى التركيز تـ الثاني المبحث كفي البريج، مخيـ في االجتماعية الطبقات

الشعبيفيمخيـالبريج.
ـالبريج،كتـالتطرؽكقددرسالفصؿالثالث،األكضاعالتعميمية،كالصحيةفيمخي -

المبحثالثانيفقد أما البريج، فيمخيـ التعميمية إلىاألكضاع فيالمبحثاألكؿ
تناكؿاألكضاعالصحيةفيمخيـالبريج.

كتناكؿالفصؿالرابع،األكضاعاالقتصاديةفيمخيـالبريج،ككافالمبحثاألكؿقد -
المبحثالثانيفيدرستطكرالخدماتتناكؿاألنشطةاالقتصاديةفيمخيـالبريج،أما

التمكينيةكالتشغيميةلككالةالغكث.
الخامسركزك - كنتائجوالفصؿ البريج مخيـ في الكطني النضاؿ عمى

السياسية2013_1949) كاألكضاع الكطني، النضاؿ األكؿ، المبحث كتناكؿ ـ(،
ي،فقدتناكؿـ(،أماالمبحثالثان2013_1948لمشعبالفمسطينيبإيجازمفعاـ)

نتائجالنضاؿالكطنيفيمخيـالبريج.
اعتمدالباحثعمىالعديدمفالمصادر،كالمراجع،كالكثائؽ،كذيمتالدراسةبعددكبير -    يٌ                

مفالنتائج،كالتكصيات. مفالمبلحؽ،كتكصمتإلىعدد       و          
دراستوكفيالختاـاليسعالباحثإالأفيسيرعمىخطىمفسبقو،فيذاماأمكفمف

فكافمفقصكرفمفنفسوكمفالشيطاف. كجمعوككتابتو،فإفأحسففمفاهلل،كا                     
 واهلل أسأل الرضا والتوفيق والقبول.

إنو نعم المولى ونعم النصير.



 

 

 

 

 

 

 

 فصل تمييدي
 ونشوء قضية ،م1948نكبة عام  

 الالجئين الفمسطينيين.
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 الفصل التمييدي:

 قضية الالجئين الفمسطينيين:م ونشوء 1948نكبة عام  

 مقدمة:

في لمييكد دكلة لتأسيس األساس حجر لكضع كالييكدية البريطانية المصالح التقت    و                           
.(1)ـ1917فمسطيف،كذلؾمفخبلؿإصداربريطانياتصريحبمفكرفيالثانيمفنكفمبر

حقيا، ليسمف أعطتشيء فيي المعاناة، مف فصكال لمفمسطينييف ذلؾ شكؿ كقد                  ن         ٌ   
خبلؿ أدتإلىاقتبلعالشعبالفمسطينيمفأرضو بمفكر؛ تصريح لمييكد بمنحيا فبريطانيا

.(2)ـ؛مماأدلإلىتشريدالفمسطينييفمفأرضيـكحرمانيـمفممتمكاتيـ1948نكبة

 م:1917 عام لفمسطين بريطانيا احتالل -    ً أول  

ـ،1917ؿفمسطيففييكليكالمنبيمفدخكقكاتالبريطانية،بقيادةالجنراؿتمكنتال
كقدتمكفمفاحتبلؿغزةكبئرالسبع،ثـكاصؿسيرهحتىسقطتالقدسبيدهفيالتاسعمف

.(3)ـ1917ديسمبرعاـ
 م(:1920-م1918فترة اإلدارة العسكرية لفمسطين) -1

اإلدارة بتطبيؽ قامت فمسطيف، عمى سيطرتيا فرض مف بريطانيا تمكنت عندما
 ا،عميياالعسكرية عاـ أكاخر بيف )ما كنصؼ لسنتيف داـ مطمع1917لذم كحتى ـ

ككافىذاالتعييفيعنيربطاإلدارةالعسكرية،،ككافيرأسياالجنراؿ"كبليتكف"(4)ـ(1920مايك
.(5)منذالبدايةباإلدارةالسياسية؛حتىيمكفتنفيذالمخططالبريطانيالمكضكعبالنسبةلفمسطيف

 

 
                                                           

 (.14ـ()ص1936-ـ1918مياني،العبلقاتالصييكنيةالبريطانيةفيفمسطيف)(1)

 (.88(؛الساعاتي،تاريخفمسطيفالحديثكالمعاصر)ص81الساعاتي،البلجئكفالفمسطينيكف)ص(2)

(3 )ص( العكدة كحؽ الفمسطينيكف البلجئكف السياسي4حمادة، االغتراب بيف الفمسطينيكف البلجئكف مبيض، (؛
 (.43سطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرة،)ص(؛صالح،القضيةالفم2كاالندماجالسياسيفيمخيـببلطة)ص

 (.44صالح،القضيةالفمسطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرة)ص(4)

 (.8الساعاتي،تطكرالحركةالكطنيةالفمسطينية)ص؛(65خمة،فمسطيففياالنتدابالبريطاني)ص(5)
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 م(:1923 -م1920ة لفمسطين)فترة اإلدارة المدني -2
ـ،كاستمرتحتىتاريخإعبلفنيايةاالنتداب1920بدأتفترةاإلدارةالمدنيةفييكليك

.(1)ـ1948البريطانيعمىفمسطيففيالخامسعشرمفمايك
 م(:1948 -م1922صك النتداب ) -3

في ليـ دكلة إقامة في لمييكد بريطانيا دعـ االنتداب صؾ مكاد صياغة تضمنت
فمسطيف،كالدليؿعمىذلؾماأكردتونصكصاالنتداب،كىياألساسالقانكنيالذماستندإليو

.(2)الحاكـالمدنيالبريطانيفيفمسطيف
 الفمسطينية: الوطنية الحركة-     ً ثانيا  
 المظاىرات: -1

لسياسات الفمسطينية الكطنية تصدتالحركة مستكرامتيـ،البريطانية التي الظالمة    ٌ    
بال مفكقامت كاف كالتي المظاىرات تنظيـ خبلؿ مف الصييكنية كالحركة لبلنتداب تصدم                               ٌ 
أشيرىا:
و،ـ1921مارسعاـ28مظاىرات) العشريفمفمارسعاـ مظاىرات،كـ1924تظاىرة

ـ.1932،1935فيحيفا.(3)ـ1933عاـ
 المؤتمرات: -2

الفمسطينيكف أقاـ الكطنية، الحركة نشأة تبعد عاـفيعقدالذمسعةمؤتمراتكافأكليا
.(5)ـ1932،1935حيفافيكأخرىاالذمعقدفي(4)ـ1920

                                                           

(1 عاـ( كلد بريطاني، سياسي ال1878ىربرتصمكئيؿ، ييكدم كىك المندكبديانةـ، منصب في عمؿ ،
السامياألكؿفيفمسطيف،كشغؿعدةمناصبكزاريةفيالحككمةالبريطانية،ككافمقربامفالحركة   ن                         
بدعـمساعيحاييـكايزماف كقاـ فيفمسطيف، لمييكد الصييكنية،كطالبحككمتوبأفتعمفقياـدكلة

،كىككاضعالمسكدةاألكلىلتصريحبمفكر،بيدؼتحصيؿتصريحرسميمفقبؿالحككمةالبريطانية
لممزيدينظرـ،1963تكفيفيعاـ  ي  (.291منصكر،معجـاألعبلـكالمصطمحاتالصييكنية)ص

 (.9الساعاتي،تطكرالحركةالكطنيةالفمسطينية)ص(2)

يخفمسطيفالحديثالكيالي،تار؛(58صالح،القضيةالفمسطينيةخمفياتياالتاريخيةكتطكراتياالمعاصرة)ص(3)
 (.576خمة،فمسطيفكاالنتدابالبريطاني)ص؛(143)

 (.134الكيالي،تاريخفمسطيفالحديث)ص(4)

 (.576خمة،فمسطيفكاالنتدابالبريطاني)ص(5)
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 األحزاب السياسية: -3

يميذكرلؤلحزاب - منذأكاخرالعشريناتتشكمتمجمكعةمفاألحزابالفمسطينية،كفيما
الذمتشكؿفيعاـ)فيتمؾالفترة: حزباالستقبلؿك،ـ1932الحزبالحرالفمسطيني،

تشك،الفمسطيني الذم في الفمسطيني،ك،1927ؿ الدفاع عاـحزب تشكؿ الذم
ك،ـ1934 عاـ تألؼ الفمسطيني،الذم العربي العربيك،ـ1935الحزب اإلصبلح حزب

 .(1)ـ1935حزبالكتمةالكطنية،الذمتأسسعاـك،ـ1935الفمسطيني،الذمتأسسعاـ

 الثورات الفمسطينية ضد الحتالل البريطاني والحركة الصييونية: -4

العديدمفالثكراتالفمسطينيةضداالحتبلؿالبريطانيكالحركةالصييكنيةمنيا:)قامت
ثورة  ،وم1929،وثورة البراقم1921ثورة يافا ، و م1920ثورة موسم النبي موسى عام

 .(2)م(1939م _1936الثورة الفمسطينية الكبرى)،م1935القسام 

كانتت السمطاتالبريطانية أف سبؽيتبيف ما حرصعمىاحتكاءغضبمفخبلؿ
الفمسطينييفمفخبلؿتشكيؿالمجافإلزالةمخاكفيـ،كامتصاصغضبيـعقباندالعالثكرات    ًًٍ                      
الكقت مف مزيدا لكسب كذلؾ الثكرات، اندالع أسباب في التحقيؽ في لمتظاىر الفمسطينية؛     ن             ًًٍ                 

البريطانيةالتقاريرلترسيخالتكاجدالييكدمعمىاألراضيالفمسطينية،كماتجاىمتالحككمات
كتظير الفمسطينييف تنصؼ كانت التي البريطانية، المجاف ليا تكصمت التي كالتكصيات،

حقكقيـ.

                                                           

(1 المعاصر)ص( التاريخية كتطكراتيا خمفياتيا الفمسطينية القضية فمسطيف؛(47صالح، تاريخ الكيالي،
234)صالحديث، صالسياسيفمسطيفتاريخفيالمكجز،كفانيش(؛ التاريخية؛(452) الجذكر ياغي،

 (.577)صالبريطانيكاالنتدابفمسطيفخمة،(؛94لمقضيةالفمسطينية)ص

؛(34)صكآخركف،دارساتفيالقضيةالفمسطينيةالسنكار؛(124الكيالي،تاريخفمسطيفالحديث)ص(2)
( المصكر فمسطيف تاريخ السياسي232صالسكيداف، فمسطيف تاريخ في شكفاني،المكجز (؛

)ص413،456)ص الفمسطينييف البلجئيف قضية إلى مدخؿ صالح، دبكر،القضية8(؛ (؛
ص99)ص،الفمسطينية ( القضية تاريخ محطاتفي الفمسطيني التقكيـ اليندم، تاريخ؛(85(؛ جبارة،

)ص الحديث الحديث،)صالكيالي،(؛132فمسطيف فمسطيف قضية285تاريخ إلى مدخؿ صالح، (؛
 (.236(؛السكيداف،تاريخفمسطيفالمصكر)ص18البلجئيفالفمسطينييف)ص
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 ":181" التقسيم قرار -     ً ثالثا  

الجائربحؽالشعبالفمسطيني،29/11/1947في ـأصدرتالجمعيةالعامةقرارىا
إلىدكلتيفف181القراررقـ" لتقسيـفمسطيفكأرضيا مسطينيةكييكدية،كبذلؾأعطىالقرار"

5447 ك الييكدية لمدكلة أرضفمسطيف مف %44،8 كنحك الفمسطينية، لمدكلة %0،5%
.(1)لمنطقةالقدس

 وآثارىا: نالفمسطينيي ضد الييودية المذابح -     ً رابعا  

يؤكدالعديدمفالمؤرخيفأفعمميةالتيجيرالقسرملمفمسطينييفقدتمتبشكؿمبرمج،
ؼتطييرفمسطيفمفسكانياالعرب،كقدكاكبتعممياتالتيجيرالقسرمحمبلتمكثفةبيد

.(2)مفالعنؼكاإلرىابكالتيبدكرىاساىمتبتيجيرالفمسطينييفعفمدنيـكقراىـ

دير مجزرة فمسطيف، في الصييكنية العصابات ارتكبتيا التي كالمذابح المجازر مف
.(3)المدكالرممة،مجزرةالطنطكرة،قبية،مجزرةأبكشكشةياسيف،كمجزرةالدكايمة،مجازر

كقراىـعفرضى مدنيـ يياجركا سبؽيمكفالقكؿ:بأفالفمسطينييفلـ عمىما بناء                                 ن 
منيـ،بؿىجركامنياقسرا،كقدلعبتالحربالنفسيةدكراميماخبلؿحربعاـ       نن       ن   ٌ ي  في1948

حالةمفالخكؼكالرعب،كأفالسببالرئيسيفيالتأثيرعمىمعنكياتالفمسطينييف،كفيزرع
تيجيرالفمسطينييفيعكدلقياـالعصاباتالصييكنيةبارتكابالمذابحالمجازرالبشعة.

 م:1948 عام حرب -     ً خامسا  

رفضالفمسطينيكفكالعربقرارالتقسيـ،كانطمقتالمظاىراتفيالعكاصـالعربية،كبدأت
امعةالعربيةاجتماعاتيا،كاتخذتقراراتداعمةلمشعبالفمسطيني،المجنةالسياسيةالتابعةلمج

قدمتالخبراءالعسكرييف كما بالرغـمف(4)كقدمتالمعكنةلومفالسبلحكالماؿكالرجاؿ، ،
                                                           

؛الساعاتي،تاريخفمسطيفالحديثكالمعاصر(41ص)دراساتفيالقضيةالفمسطينية،(السنكاركآخركف1)
 .(59المعاصرة)صكتطكراتياخمفياتيا؛صالح،القضيةالفمسطينية(68ص)

المذابحاإلسرائيميةفيفمسطيف)مقاؿعمىاإلنترنت(.داكد،(2)
 (.23-21)صعمي،المجازراإلسرائيميةبحؽالشعبالفمسطيني(3)

 

(4 )ص( الفمسطينية القضية في دراسات كآخركف، الحديث42السنكار فمسطيف كياغي،تاريخ النتشة (؛
 (.126كالمعاصر)ص
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مف عدد بمساعدة األكلى، الستة األشير في األعباء تحممكا فمسطيف أبناء أف إال ذلؾ
ش كما القادرالمتطكعيفمفجيشاإلنقاذ، عبد المقدسبقيادة كؿالفمسطينيكفجيشالجياد

.(1)الحسيني
لمشعب أخرل كمعاناة مأساة لفمسطيف دخكليا شكؿ كقد الحرب، العربية الجيكش دخمت
نالفمسطيني،فقدعانتتمؾالجيكشمفضعؼالتنسيؽفيمابينيا،كقمةعددالمقاتميفالمدربيفتدريبا                    

جيداقياسابرجاؿالعصا   ن لذاتمكنتالعصاباتالصييكنية(2)باتالييكدية،كمفأسمحتيـالفاسدةالقديمةن
%مفأراضي77.4مفىزيمةالجيكشالعربيةالسبعة،كمفاالستيبلءعمى(3)بقيادة"دافيدبفغكريكف"

فمسطيف،ككافمفنتائجذلؾأيضاتشريدحكاليثمثيالشعبالفمسطيني)           ن         (فمسطينيأمما726000
حبلؿ900000%،كزادتالتقديراتبعدذلؾلتصؿإلى)58ؿيعاد (الجئفمسطينيخارجفمسطيفكا                

.(4)المياجريفالييكدمفكؿبقاعاألرضمكانيـ

 م:1948 حرب نتائج -     ً سادسا  

 -أ الغاصب77.8احتمتالعصاباتالييكدية كيانيا كأقامتعمييا أرضفمسطيف، %مف
 .(5)يةالكبرلالمدعـبقكةالسبلحمفالدكؿالغرب

ألؼفمسطيني800ارتكابالييكدأربعكثبلثيفمذبحةخبلؿالحرب،كأجبركامايزيدعف -ب
األمـ ككالة أقامتيا المخيماتالتي في أكثرىـ بحيثأقاـ ممتمكاتيـ كترؾ اليجرة عمى

 .(6)المتحدةإلغاثةكتشغيؿالبلجئيفالفمسطينييف

                                                           

 (.125حديثكالمعاصر)صالنتشةكياغي،تاريخفمسطيفال(1)

 (.61،62صالح،القضيةالفمسطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرة)ص(2)

رئيسكزراءكدفاعسابؽفي"إسرائيؿ"كلدفيبكلندادرسالتكراةفي،بفغكريكف:ىكدافيدبفغكريكف(3)
،كساىـفيتشكيؿتـكعمؿعمىإنشاءالمستكطنا1986المدارسالحاخامية،ىاجرإلىفمسطيفعاـ

اليستدركت، تأسيس في كساىـ البريطاني، الجيش في الييكدم الفيمؽ في دكلة1948أعمف قياـ ـ
ـضدمصر،كبقيعمى1956"إسرائيؿ"،تكلىرئاسةالكزراءمراتعدة،كافرأسالحربةفيعدكاف

ـ1973إسرائيؿ"فيأكتكبرعاــكشيداليزةالسياسيةكالعسكريةالتيمنيتبيا"1973قيدالحياةحتى
(.573،574،ص1)الكيالي،عبدالكىاب:مكسكعةالسياسة،ج

 

 (.118دبكر،القضيةالفمسطينية)ص(4)

 (.82السنكاركآخركف،دراساتفيالقضيةالفمسطينية)ص(5)

 (.83(؛السنكاركآخركف،دراساتفيالقضيةالفمسطينية)ص124دبكر،القضيةالفمسطينية)ص(6)
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تمدعمىنفسو،فتحكؿنحكالتعميـكالثقافةكتعمـشعكرالشعبالفمسطينيبأنويجبأفيع -أ
الصناعاتكالحرؼبحيثأصبحالشعبالفمسطينياليكـمفالناحيةاإلحصائيةمفأعمى

نالشعكبالعربيةتعميماكثقافةكتدريبا  ن ن    (1). 

محاكلةالييئةالعربيةالعمياإبقاءالرمزالكيانيلمشعبالفمسطينيفيالمناطؽالفمسطينية -ب
 لتيلـيتمكفالييكدمفاحتبلليا.ا

تـتكقيعاتفاقيةاليدنةتباعامعمصرفيالرابعكالعشريفمففبرايرلعاـ -ت              ن   ـ،1949
ـ،1949ـ،كمعاألردففيالثالثمفابريؿ1949كلبناففيالثالثكالعشريفمفمارس

.(2)ـ1949ثـسكريامفالعشريفمفيكليك

 ديارىم: من نيينالفمسطي تيجير أسباب -     ً سابعا  
 اإلرىاب الييودي: -1

الييكد لجأ كقد العنؼ، فمسطيفتجددتأعماؿ بتقسيـ المتحدة األمـ قرار صدكر بعد
 الستخداـ العزؿ،الفمسطينييفضدالعنؼ؛ الفمسطينييف المدنييف يكاجيكف الييكد أخذ كقد

لقا إلىنسؼالمنازؿكا كأتقنكىا،فعمدكا  بكسائؿاإلرىابالتيطكركىا                  ءالقنابؿعمىتجمعات
.(3)الفمسطينييففياألماكفالعامة،كاغتياؿاألفرادكتدميرالقرلبكامميا

ـمفأفظعاألعماؿالكحشيةالتياقترفتيا1948فيابريؿ(4)كانتمذبحةديرياسيف
العصاباتاإلرىابيةالييكديةفيفمسطيف،كالتيكافلياأثرمباشرفينشرالرعبكالخكؼ

كالبطشبيف اإلرىاب مف خكفا ديارىـ، ترؾ إلى منيـ العديد دفع مما الفمسطينييف السكاف          ن                     
ـ،إلىتطبيؽسياستوالعدكانية1947،كقددعابفغكريكففيالتاسعمفديسمبر(5)الييكدم

                                                           

 (.279السكيداف،تاريخفمسطيفالمصكر)ص(1)

 (.125(؛دبكر،القضيةالفمسطينية)ص548شكفائي،المكجزفيتاريخفمسطيفالسياسي)ص(2)

 (.32الساعاتي،البلجئكفالفمسطينيكف)ص(3)

ربيةالتيتقعلعديرياسيف،مذبحةارتكبتياالعصاباتالصييكنيةضدالفمسطينييف،فيبمدةديرياسيفا(4)
 كالشيكخغربي كاألطفاؿ النساء مف معظميـ عربي مائتي مف أكثر قتؿ عف القدس،أسفرت مدينة

المدنييف،كقعتالمذبحةبتخطيطكتنفيذأعضاءعصابةاألرجكفكليحيكالياجناه،حيثأحكمتىذه
 العصابات فيياالسيطرة مف كؿ كأبادكا البيكت دخمكا ثـ القرية، مداخؿ عمى ينظر لممزيد   ي  المكسكعة

 (.1/557،558السياسيةالعالمية)ج

(5 الفمسطينية)( النكبة الفمسطيني، التخطيط )ص1948-ـ1947مركز النكبة23ـ( عف دراسة دية، أبك (؛
(؛المركزالفمسطينيبديؿ،فمسطيفكالمجكء5(؛سالـ،دليؿالبلجئالفمسطيني)ص7،8الفمسطينية)ص

 (.22،23خمفيةتاريخية)ص
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ضدالمدنييفكالقرلالفمسطينية،حيثقاؿ:كؿىجكـيجبأفيككفصفعةقاضيةتؤدمإلى
.(1)كطردسكانياتدميرالبيكت

 الطرد والتدمير وتيجير السكان:-2

كدفع كقراىـ مدنيـ مف الفمسطينييف السكاف بطرد الييكدية العصابات إلىتقامت يـ
اليدنةبيفعمميةالطردحتىبعدتكقيعاتفاقياتلـتتكقؼكالمجكءإلىالدكؿالعربيةالمجاكرة

سرائيؿكالتيعرفتباتفاقية العربكا  ي          .(2)ؿاستمرتفيفتراتالحقة،بركدس
 الحرب النفسية:-3

كباقيالعصاباتاألخرللمقياـبسمسمة(4)كالميحي(3)لجأتالعصاباتالييكديةالياجاناه
مفاليجماتالميميةعمىالسكافاآلمنيف،كماأقدمتعمىالتفجيراتالعشكائية،بغرضتركيع

ال حمبلتمكبراتصكتتدعكالسكافإلىالسكافكحمميـعمىاليجرة،ككافيصاحبىذه
الرحيؿلينجكاىـكأسرىـ،كتبثأصكاتكصراخمفتعرضكالممجازرفيديرياسيف،كقامت
الييكديةببثالبياناتالتيتدعكسكافالقرلكالمدفإلىالرحيؿخكفاعمى الياغاناه إذاعة   ن                               

                                                           

بالكمبك،كيؼطردالفمسطينيكفمفديارىـعاـ(1)        ي     (.48ـ)ص1948

 (.47)صالمرجعالسابؽ(2)

(3 ) عاـ أسست استيطانية، ييكدية عسكرية منظمة إلياىك1928الياغاناه، اقتراح عمى بناء غكلكمبـ
ـأنشؽ1931يعاـأمالعنؼكالغزك،كف؛القاضيبإنشاءمنظمةعسكريةسريةعرفتباسـفرقةالدفاع

 اليجرات تنظيـ في بارزا دكرا الياغاناه عممت ب"، الياغاناه جناح" عنيا         ن  ن              السرية نشاءكالعمنية كا   
المستكطنات،كماقامتالياغاناهبأعماؿإرىابيةضدالقكاتالبريطانية،كماارتكبتالعديدمفالمجازر

 الدكلة قياـ عف اإلعبلف تـ كعندما الفمسطينييف، الدفاعضد جيش إلى الياغاناه تحكلت الييكدية
لممزيدينظراإلسرائيمي  ي  ((.7/39،48الكياليكآخركفمكسكعةالسياسة)ج

(4 ) عاـ في شتيرف أبراىاـ أسسيا إرىابية، صييكنية عصابة العبرم1948الميحي، االختصار كليحي ـ،
المحاربكفمفأجؿحرية أم لكحاميحيركتيسرائيؿ" العصابةلكممات" رفعمؤسسىذه إسرائيؿ،

شعارإقامةالدكلةالييكديةعمىضفتينيراألردف،قامتالمحيبمشاركةفيتنفيذمذبحةديرياسيف،
كماشارؾأعضاءىذهالعصابةفيارتكابعدةمذابحكجرائـبحؽالفمسطينييف،حمتالعصابةنفسيا

 عاـ الييكدية الدكلة إعبلف أ1948بعد كانضـ ـ، الجيشاإلسرائيمي إلى فرادىا ينظر لممزيد   ي  منصكر،
 ((.387معجـاألعبلـكالمصطمحاتالصييكنيةاإلسرائيمية)ص
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أطفاليـ كحياة العصا(1)حياتيـ مف مجمكعة جالت القدس ففي بالسيارات، الييكدية بات
في كجاء الرحيؿ، بضركرة إنذارا لمفمسطينييف تذيع كىي الطالبية، شكارع مخترقة المصفحة،          ن                      
النداءات:"إذالـتترككابيكتكـ،فإفمصيركـسيككفمصيرديرياسيف،أنجبنفسؾالطريؽ      ي               

الم مف كمياتكبيرة بتكزيع الييكد قاـ كفيطبريا مفتكح"، أريحا بالمغةإلى نشكراتالمكتكبة
،كما(2)لكييككنكابأماف؛العربية،تحذرالناسكتخيفيـمفالحربكعكاقبيا،كتدعكىـلمرحيؿ

أمراضالتيفكس تفشي كاألكاذيبحكؿ بعضاإلشاعات بتركيج فيقامكا بقكا إذا كالككليرا
.(3)الببلد

بناءعمىماسبؽ    ن ةالتياستخدمتياالعصاباتالحربالنفسية،مفأقكلاألسمح:كانت
ضعاؼالركحالمعنكيةعن الصييكنية،فيتيجيرالفمسطينييف،كا               الناس.د

 انييار أجيزة األمن والحكم البريطانية قبل نياية النتداب:-4

الصييكنية العصابات ىجمات ازدياد بسبب البريطانية؛ كالحكـ األمف، أجيزة انيارت
كقدأصبحتبريطانياعاجزةعفتنفيذالقانكف،كماأنيالـتبدعمىمقراتالبكليسالبريطاني،

انسحابالبريطانييففي فبعد بتمؾالميمة، بالقياـ رغبتيا        ً     ـ،حدثفراغأمني15/5/1948
كبير،كقدترتبعمىذلؾحالةمفالفكضىكغياباألمف،حيثقاـالييكدبارتكابمكجات

فالعائبلتعمىالرحيؿمفمدنيـكقراىـلمبحثعفأجبرتالكثيرم،متصاعدةمفاإلرىاب
.(4)مأكلآمف

 عمميات التيجير ومعاناة الفمسطينيين:

 مايك مف عشر الرابع مساء دكلتيـ قياـ الييكد الجيكشـ1948أعمف ىزيمة بعد ،
(ألؼ900%مفأراضيفمسطيف،كشردكابالقكةكالبطش)77.4استكلكاعمىمساحةك،العربية

                                                           

(1 الفمسطينية)( الفمسطيني،النكبة التخطيط )ص1948-1947مركز البلجئيف25ـ( األستاذ،مشكمة (؛
 (.15الفمسطينييفدراسةفيالجغرافياالسياسية)ص

 (.18النكبةالفمسطينية)صزقكت،دراسةعف(2)

 (.15األستاذ،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييف)ص(3)

 (.25،26ـ()ص1948-1947مركزالتخطيطالفمسطيني،النكبةالفمسطينية)(4)
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.(1)يخارجالمنطقةالتيأقامكاعميياكيانيـفمسطين

قريةكانتقائمةفيفمسطيف،585قريةفمسطينيةمفأصؿ400دمرالييكدنحك
،(2)ـبالمدنييفالفمسطينييفأثناءعمميةالتيجيرالقسرم1948مجزرةخبلؿحرب34كارتكبكا

كـمربع(5876ةالغربيةإلييا)أمابالنسبةلماتبقىمففمسطيففقدقامتاألردفبضـالضف
.(3)(تحتإدارتيا2كـ363كماكضعتمصرغزة)

 .(4)م1949 -م 1948يوضح تقديرات لعدد الالجئين لقطاع غزة  :(1جدول )

 الوجو
الحكومة 
 البريطانية

التقديرات 
 األمريكية

األمم 
 المتحدة

مؤسسات 
 إسرائيمية خاصة

الحكومة 
 اإلسرائيمية

مصادر 
 فمسطينية

210137-210000208000280000200000غزة

 

 والشتات: الوطن مخيمات عمى الفمسطينيين توزيع -     ً ثامنا  

في تكزعكا محركميفتمامامفأراضييـ،كقد الفمسطينيكف،كأصبحكا تشرد            ن               ى  ماتبقىمف
،كؿمجمكعةإلىالبمداألقربإلييـ،عمىسبيؿالمثاؿخرجفمسطيفكالدكؿالعربيةالمجاكرة

إلىلبنافكسكريا، كحيفا كأىؿعكا كصفد"، كطبريا الناصرة أىؿالجميؿاألعمىإلىمنطقة"
أكاسطفمسطيفإلىماعرؼفيمابعدالضفةالغربيةكاألردف،كخرجأىؿالجنكبأىؿكخرج

األ لىمصر،كمفىذه كا صاريعرؼبقطاعغزة إلىما                       ي      إلىمختمؼماكف بعد فيما تكزعكا
.(5)يةالدكؿالعرب

                                                           

 (.16(؛األستاذ،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييف)ص118دبكر،القضيةالفمسطينية)ص(1)

 (.33،34الفمسطينييف)صصالح،مدخؿإلىقضيةالبلجئيف(2)

(3) االستعمارالمحجكبي، )صجذكر فمسطيف في البلجئيف95الصييكني قضية إلى مدخؿ صالح، (؛
 (.34الفمسطينييف)ص

 (.17األستاذ،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييف)ص(4)

 (.78-67ىا)ص(؛جرادة،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييفنشؤىاكتطكر55غانـ،مفالتشردإلىالدكلة)ص(5)



15 

 عاـ ديارىـ عمىالخركجمف قسرا أجبركا الذيف الفمسطينيكف البلجئكف كجد             ن                  ـ1948
أنفسيـفينقاطتجمع،أطمؽعمييافيمابعدباسـالمخيماتالفمسطينيةكالتيبمغتعدادىا            ي     67

نمخيما مخيمامنظماتحتإشراؼككالةالغكثالدكلية،ك61منيا،          ن ن .(1)مخيماتغيرمنظمة6

 م:1948 نكبة نتائج -     ً تاسعا  

 األوضاع الجتماعية:  -1

ن،الذمكجدنفسومشردا(2)ـالنسيجاالجتماعيلمشعبالفمسطيني1948لقدمزقتحرب     
فيالعراءبعدأفاستقرفيببلدهطكاؿأربعةأالؼكخمسمائةسنةماضية.

دازدادسكانوبماتعرضقطاعغزةلتغييربنيكمعمىصعيدالديمكغرافيااالجتماعية،فق
التغيير300يقربمف مف كبالرغـ الفقيرة، الطبقة مف معظميـ كاحد، ألؼنسمةخبلؿعاـ

إلىتغييرمممكسفيالكعي يؤد االجتماعيلـ عمىالصعيد قطاعغزة البنيكمالذمشيده            ً                         
.(3)حياةاالجتماعي،كىذابدكرهأدلإلىإزالةالفكارؽبيفالفمسطينييففيجميعمجاالتال

 األوضاع القتصادية: -2

نتيجةلتيجيرالفمسطينييفقسراعفأرضيـ،فقدكاأرضيـكممتمكاتيـككسائؿمعاشيـ            ن       ن 
لمخركجبعيداعفمدنيـكقراىـ،كقدأدلذلؾإلىحدكثأزمةاقتصاديةكبيرة؛ ،كاضطركا               ن      

كت الشعبالفمسطيني، أبناء لغالبية االقتصادية كقدحكلتحالةأدتإلىتدميرالبنية شريده،
التيجيرالجماعيالمجتمعالفمسطينياقتصادمترابطكمستقؿنسبياككيافسياسيمحدداليكية       ن                 

نإلىتجمعاتمتفرقةتعيشأكضاعااقتصاديةسيئةجدا، ن  ن        (4).
ف،يعيشكفعمىمصدريتدنىمستكلالمعيشةإلىدرجةكبيرة،كأصبحالجميعمتساك

وككالةالغكثالدكلية،كقدظمكاعمىىذاالحاؿفترةمفالزمف،حتىرزؽكاحدكىكماتقدم
كلكفالغالبيةمنيـبقيتفيحالة،لرفعمستكلمعيشتيـ؛فتحتأماميـمجاالتأخرللمعمؿ

.(5)اقتصاديةبائسة

                                                           

 .(11ص)النكبةالفمسطينيةدراسةعف(زقكت،1)

 (.34صالح،مدخؿإلىقضيةالبلجئيفالفمسطينييف)ص(2)

 (.21ـ(دراسةتاريخيةسياسيةكاجتماعية)ص1983-ـ1948الصكراني،قطاعغزة)(3)

 (.32الساعاتي،تاريخفمسطيفالحديثكالمعاصر)ص(4)

 (.29ـ()ص1948-1947سطيني،النكبةالفمسطينية)مركزالتخطيطالفم(5)
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 األوضاع السياسية:-3
الذاتية اليكية إلغاء كعمى السياسية، البنية تحطيـ عف فمسطيف نكبة لمشعبأسفرت

بإقامةمؤسساتسياسيةيعممكفمفخبللياعمىفالفمسطيني،كىذاماجعؿالفمسطينييفييتمك
التيى إلىديارىـ فيالعكدة يتحقيؽىدفيـ                مفالحركاتىج فيالعديد انخرطكا كما منيا، ركا

أ كقد العربية، السياسية التحريردلكاألحزاب منظمة تأسيس إلى السياسي النشاط ىذا
مايك(1)فمسطينيةال مف كالعشريف الثامف في فمسطيني كطني مؤتمر أكؿ كعقد ،                           ي  في1964 ـ

القدس،كتقررتشكيؿمنظمةالتحريرالفمسطينيةثـبعدذلؾبدأالتفكيربالعمؿالمسمحلرغبة
الفمسطينييففيالتحرركتحقيؽحمـالعكدة،كقدشيدتالفترة)     ي          ـ(ظيكرالعديد1967–ـ1965

.(2)يماتالفمسطينيةالتيتطالبكتنادمبالكفاحالمسمحلتحريرفمسطيفمفالتنظ
القكؿ يمكف سبؽ عمىما تعقيبا            ن كاالجتماعية،، كاالقتصادية، السياسية، األكضاع بأف

كىذه الفمسطينييف، كالبلجئيف فمسطيف، بحؽ كالمسمميف العرب تقصير بسبب كانتصعبة؛
ف األمؿ يفقدكف تجعميـ لـ كضيؽاألكضاع المخيمات، مرارة كتحممكا ديارىـ، إلى العكدة ي

العيشفييا.

 الفمسطينيين: بالالجئين المتعمقة الدولية القرارات أىم -     ً عاشرا  

عاـ،أصدرت بشكؿ فمسطيف بمشكمة الخاصة القرارات مف العديد المتحدة األمـ
مايمي:،كمشكمةالبلجئيفبشكؿخاص،كمفأىـالقرارات

 م: قرار حق العودة والتعويض:1948لسنة  194القرار-أ

 سبتمبر مف عشر الحادم في الصادر العامة الجمعية قرار يعد                         أىـ1948ي مف ـ،
القراراتالتيتضمنتحؽالعكدةلبلجئيفالفمسطينييفإلىديارىـ،معكجكبدفعتعكيضات

                                                           

(1 عاـ( الفمسطينية التحرير منظمة أنشئت الفمسطينية، التحرير الرئيسية1964منظمة اإلدارات كتتألؼ ـ،
الفمسطينية التحرير منظمة كتضـ الكطني، كالمجمس المركزية، كالمجنة التنفيذية، المجنة مف لممنظمة

شعبيةكاتحاداتاألطباءكالعماؿكالمعمميفكالنساءكالطبلب،كتييمفعميياحركةالمنظماتالفدائيةكال
،لممزيدينظرالتحريرالكطنيالفمسطينيفتح  ي  ((.278-24/277المكسكعةالعربيةالعالمية)ج

(؛الساعاتي،تاريخفمسطيفالحديث112–118جرادة،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييفنشؤىاكتطكرىا)ص(2)
 (.38ـ()ص1948-1947(؛مركزالتخطيطالفمسطيني،النكبةالفمسطينية)32المعاصر)صك
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نشاءلجنةالتكفيؽ؛عفممتمكاتالذيفيقرركفعدـالعكدةإلىديارىـ،كمانصالقرارعمىإ
عادةتأىيميـاالقتصادمكاالجتماعي لتسييؿإعادةالبلجئيف،كتكطينيـمفجديد،كا                       (1).

 م:1949لسنة  302القرار  -ب

ـ،الصادر1949عاـ302ـتـتأسيساألكنركابمكجبالقرار1948فيأعقابحرب

بيدؼإغاثةالبلجئيفعفالجمعيةالعامةلؤلمـالمتحدة،كيدعكإلىإنشاءاألكنركا؛
المساعداتكتشغيؿ كتقديـ عمىأنفسيـ، مفاالعتماد يمكنيـ ليـ عمؿ يجاد كا الفمسطينييف،                                 

.(2)ـ1950البلجئيف،كبدأتالككالةعمميافيمطمعمايك
 وكالة الغوث الدولية" األونروا": -

حرب ألمتبالشعبالفمسطينيبعد التي السيئة األكضاع إثر ت1948عمى كجوـ،
كلكف مفتدبيرأمكرىـ؛ يتمكنكا ريثما البلجئكفالفمسطينيكفإلىالمخيماتاللتقاطاألنفاس،

تشكمتفيوأنماطحياتيـ.ذمحياتيـفيالمخيماتطالت،كأصبحتاإلطارالجغرافيال
بدأتالمخيماتعمىىيئةمجمكعةمفالخياـتطكرتبعدذلؾإلىعشكائياتمزدحمة

يبالسكاف،تعان  .(3)يمفتدنيالخدماتالصحية،كارتفاعالكثافةالسكانيةكتفشيالفقر
المؤسساتالتيقدمت أكائؿ إلىالمساعداتمف كصكليـ لبلجئيفالفمسطينييفعند

مفضمفالخدماتكالمساعداتكافالككيكرز،كىيجمعيةالصداقةاألمريكية،كمؤسسةغزة
لمكادالغذائيةكعمبالمحـكالتمركالكازكالجبنةالصفراء،التيقدمتيالبلجئيفتكزيعالخياـ،كا

مع بطاقاتالتمكيف، عطائيـ كا البلجئيف، أسماء بفتحمكاتبلتسجيؿ كذلؾقامتالككيكرز                                 
ذلؾلـيدـعمؿالككيكرزطكيبل؛ألنياىيئةخيريةتعتمدعمىالتبرعاتالخيريةبعكسككالة            ن       ي 

.(4)اتياكتمكيميامفالدكؿالغكثالدكليةالتيتتمقىمساعد
أسست   ديسمبري مف الثامف في البلجئيف كتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ ـ،1949ككالة

ككافىدفيامساعدةالبلجئيفالفمسطينييف؛لمكاجيةالصعكباتالتييعانكفمنيافيالدكؿالتي

                                                           

 (.38األستاذ،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييف)ص(1)

 (.31ـ()ص1948-1947مركزالتخطيطالفمسطيني،النكبةالفمسطينية)(2)

 (.22األستاذ،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييف)ص(3)

(4 كآخ( )صالسنكار الفمسطينية القضية في دراسات 138ركف، شمالة، كأبك باركد المعيشية(؛ األكضاع
 (.36-34)صكاالجتماعيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيرات
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إلييا،كقدأخذتشكبلإنسانياإلغاثةالبلجئيفكتشغيميـ،كقدأكالج        ن ن     استيمتنشاطيافيمطمع
.(1)ألؼالجئفمسطيني900ـ،كاستجابتلبلحتياجاتاإلنسانيةالفكريةألكثرمف1950مايك

 غزة: قطاع في الالجئين مخيمات نشأة -عشر أحد

تأنشئ الدكلية الغكث غزةككالة قطاع في مخيمات كرفح،ىي،ثمانية )جباليا،
كتعدمخيماتالبلجئيف،ج،كالمغازم،كديرالبمح(يكنس،كالنصيرات،كالبريكالشاطئ،كخاف     ي

فيقطاعغزة،مفأكثراألماكفاكتظاظابالسكاف  ن  ً ً         (2).
تيجيرالبلجئيفالفمسطينييفإلىقطاعغزة،عاشمعظميـفيالعراءك أكفي،بعد

الحقكؿكاألككاخ،كآخركفكجدكامأكلمؤقتافيثكناتقديمةلمجيشالبريطانيكمخيـالبر         ن                يج،
ـ،بذلتالجيكدلتسجيؿالبلجئيففيأماكف1948كعندمااستمرتاليجرةخبلؿخريؼكشتاء           ي

الصميب جمعيات ضمت التي الدكلية اإلغاثة مؤسسات قامت كقد المختمفة، تجمعيـ
بالمخيـ البلجئيف لتزكيد الطرؽ بشؽ المتحدة، كاألمـ كالككيكرز، األحمر، األحمر،كاليبلؿ

.(3)فماأصبحيعرؼفيمابعدبالمخيماتكابكالطعاـ،كبذلؾتككاألدكيةكالثي
( رقـ أقيمت2كالجدكؿ التي كالمساحات غزة، بقطاع البلجئيف تكزيع مكاقع يبيف )

السنكات كفؽ ليا حدثت التي كالزيادة اإلنشاء، لحظة السكاني التعداد يبيف كما عمييا،
.(4)ـ(2006-ـ1999-ـ1949)












                                                           

 (.1/312(؛الكياليكآخركف،مكسكعةالسياسة)ج39دخاف،حؽالعكدةلدلالبلجئيفالفمسطينييف)ص(1)

(؛جرادة،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييفنشكءىا59اكرةكطفالينسى)صزقكت،البلجئكفالفمسطينيكفذ(2)
 (.73كتطكرىا)ص

 (.171ـ()ص1983-ـ1876سميث،فمسطيفكالفمسطينيكف)(3)

.(2/65ج)(قدسية،مكسكعةالمخيماتالفمسطينية4)
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 .(1)يوضح توزيع الالجئين في قطاع غزة :(2)جدول 

 المساحة الموقع المخيم
 بالدونم

 السكان عام
 م1949

السكان عام 
 م1999

السكان عام 
 م2006

528130002790229414فيمركزالقطاعإلىالشرؽالبريج
14003500095118106691شماؿمدينةغزةجباليا

160005720458139-كـجنكبغزة8النصيرات
بجانبالبحرفيالجزءالشماليلمدينةالشاطئ

غزة
1000230007131779853

بجانبالبحرفيمنتصؼالقطاع،غربديرالبمح
بمدةديرالبمح

16090001830019847

خاف
يكنس

مدينةكـمفالبحرفيشماؿغرببمدة2
يكنسخاف

549350005422660673

يقععمىالحدكدفيأقصىالجنكبرفح
المصرية

-410008300496743

55990002076922840فيمركزقطاعغزة،جنكبمخيـالبريجالمغازم
181000427840474200إجماليتعدادسكافالمخيمات

مخيـخافمساحةمفخبلؿالجدكؿالسابؽ،يتضحأفمساحةمخيـالبريجقريبةمف
سكانومتكسطمقارنةبالمخيماتاألخرل.مفعددكيكنسكالمغازم



                                                           

 .(7ص)،مخيماتالبلجئيفالفمسطينييفبيفالكاقعكطمكحاتالمستقبؿمحسف(1)



 















 الفصل األول
 وتطوره ،نشأة مخيم البريج 

 م(.1949-2013)
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 المبحث األول: 
   ُ                         الب عد الجغرافي لمخيم البريج

 غزة: قطاع

كـمربع،كيقععمىالبحرالمتكسط،كىكعمى363يمتدقطاعغزةعمىمساحةقدرىا
فيتراكحبيف)41لوشكؿشريطبرمضيؽطك عرضو أما مفالغرب15-5كـ، يحده كـ، )

 كشرقا كشماال المتكسط، البحر ن    ن          التياحتمتيا)إسرائيؿ( بينما1948عاـاألراضيالفمسطينية ـ،
.(1)تحدهمصرمفالجنكبالغربي

 عاـ 1948في فمسطيف مساحة مف األكبر القسـ "إسرائيؿ" احتمت عميواالنتدابيةـ لتقيـ ؛
ككي المصريةبقيانيا، اإلدارة تحت غزة اليدنةكتـ(2)قطاع اتفاقية تكقيع بيف،1949عاـ

عرفتباتفاقيةركدس،ككافيطمؽعمىقطاعغزةآنذاؾاسـ"المناطؽ سرائيؿ"كالتي العرب"كا                   ي         
محمدنجيبالرئيسالمصرماالسـكقاـبتعديؿالفمسطينيةالخاضعةلرقابةالقكاتالمصرية"،

.(3)قطاعغزةبعدفيماليصبحـ1954عاـ

سميبقطاعغزةنسبةألكبرمدنوكىيمدينةغزة،خضعقطاعغزةلمحكـاإلسرائيمي                         ي
 في1967عاـ أكسمك اتفاقية تكقيع بعد الفمسطينية، السمطة دخمتإلىبعضمناطقو ثـ ـ،
1993عاـ عاـ كفي الجانبم2005ـ، األحادم االنسحاباإلسرائيمي تـ قطاعـ، كامؿ ف

زالةكتفكيؾجميعالمستكطناتاإلسرائيميةمنو غزة،كا               (4).

،كىككاحدمفأكثر(5)مميكففمسطيني147أكثرمفـ2010فيعاـبمغعددسكافقطاعغزة
األماكفاكتظاظابالسكاففيالعالـ   ن    مميكفنسمةأمثبلثةأرباعالسكافىـ141،كيقدرأف(6)

الفمسطي البلجئيف فيمف الجئ مميكف نصؼ حكالي األكنركا،كيعيش لدل المسجميف نييف

                                                           

 .(34ص)مدخؿإلىقضيةالبلجئيفالفمسطينييف،صالح(1)

 .(2ص)إسكافاألكنركاكمبلئمتيالمبيئةالطبيعيةكالعمرانيةفيقطاعغزةمشاريع(الفرا،2)

.(13ص)كعسكريةـ(تطكراتاقتصاديةكسياسيةكاجتماعية1967-ـ1948،قطاعغزة)النمؿ(أبك3)
.(12ص)نيمستداـفيقطاعغزةاستراتيجياتتخطيطعمراالفرا،(4)
 مميكفنسمةعددسكافقطاعغزة)مقاؿعمىاإلنترنت(.1.7 (5)

الفمسطينييف6) البلجئيف لمخيمات الجغرافي التكزيع زقكت، كاقع(8ص)(  غزة قطاع في زقكت،البلجئكف ؛
 .(7ص)كتحديات
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البمح، كدير كالبريج، كالنصيرات، كالشاطئ، )جباليا، كىي الثمانية غزة قطاع مخيمات
يكنس،كرفح(،كتعدمدينةغزةالمركزالتجارماألضخـفيالقطاع،إذيبمغكالمغازم،كخاف              ي     
 سكانيا قطاع400عدد كيتصؿ تربطوألؼنسمة، التي البرية المعابر مف بمجمكعة غزة

معبركمعبرالشجاعية"المنطاركارني"،كبالعالـالخارجي،كىي)معبربيتحانكف"ايريز"،
أبكسالـ،معبررفح(حيثتقعجميعيامعأراضيكمعبرصكفا،كالقرارة"كيسكفيـ"، معبركـر

.(1)معجميكريةمصرالعربيةـالمحتمة،ماعدامعبررفحالذميصمو1948عاـ

 البريج: مخيم

ن:مفخيـ،يخيـتخيما          ً المخيم لغة   ٌ  ي  كيطمؽعمىمكاف،أمنصبالخياـكالسكففييا؛
الخياـمخيما،كىيأنكاعمنياالعسكرية،كالصحية،كالترفييية،كالتربكية،كالكشفية،كالسكنية،                  ن  

.(2)كمخيماتالبلجئيفكالنازحيفكغيرىا
فيك-:        ً م اصطالحا  أما المخي الفمسطينية الحالة فيتعريؼككالة-أمفي جاء كما

الغكثالدكلية،عبارةعفقطعةمفاألرضتـكضعياتحتتصرؼالككالةمفقبؿالحككمة
أماالمناطؽ؛تلبلعتناءبحاجاتيـآالمضيفة،بيدؼإسكافالبلجئيفالفمسطينييف،كبناءالمنش

مخيمات،كمعذلؾفإنياقامتعمىبناءمدارسدالغاية،فبلتعالتيلـيتـتخصيصيالتمؾ
.(3)كعياداتكمراكزتكزيعخارجالمخيمات،حيثيكجدتكاجدكبيرلبلجئيفالفمسطينييف

ـ،تمؾالحربالتي1948لـيتعرؼالفمسطينيكفعمىمفيكـالمخيـإالبعدحربعاـ
،سكاءإلىمدفكقرلفمسطيف،أكإلىدكؿقتمتكشردتالكثيرمفأبناءالشعبالفمسطيني             ن  

 لتسييرحياةكالجكار، المأكلكالمسكفكبعضالخدمات؛ إليجاد المخيمات، ظاىرة نتجعنيا
.(4)البلجئيفمفأبناءالشعبالفمسطينيحسبأماكفتكاجدىـ

مخيماتالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزة،بأنياتجمعاتأكجدتياالظركؼكصؼيت
كأسستـ،1948ياسيةلنكبةالس   إليكاءالفمسطينييف،الذيففقدكاممتمكاتيـكبيكتيـفيفمسطيفي

كأنشاالنتدابية مخيماتالبلجئيفالثمانيةفيقطاعغزة،بمبادرةمفلجافاإلغاثةالدكليةئتي

                                                           

 .(13صاستراتيجياتتخطيطعمرانيمستداـفيقطاعغزة)الفرا،(1)

 .(7ص)رضكاف،دكرالمجافالشعبيةلخدمةالبلجئيففيالتنميةالمجتمعيةفيمخيماتالضفةالغربية (2)

 .(7ص)المرجعالسابؽ(3)

 .(89ص)كاقعكمستقبؿمخيماتالجئيقطاعغزة،جمعيةمنتدلالتكاصؿ(4)
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متحدةـبدأتاألمـال1951،كقامكابتقديـالخياـلبلجئيف،كمعمطمععاـ(1)كالصميباألحمر
يكككالةغكثكتشغيؿالبلجئيف،التيأ          في302سستبقرارالجمعيةالعامةلؤلمـالمتحدةرقـ

.(2)ـ،بتنفيذبرامجاإلغاثةكالتشغيؿالمباشرةلبلجئيفالفمسطينييف1949ديسمبر

 البريج: مخيم تسمية أصل

أطمقتعمىمخيـالبريج،فالبعضيرجعسببالتسمي تعددتالتسمياتالتي              ي    ةإلىزمف
عاـ األكلى العالمية الحرب أثناء البريطاني الجيش أيدم في الفمسطينية، األراضي سقكط

البريطانيعمىفمسطيف،أقاـالجيشالبريطانيالعديدمفالمكاقعبدأاالحتبلؿـ،فعندما1917
عمىق لمسيطرة عمىضاءكالثكناتالعسكرية؛ كبيرأقيـ مكقع مفبينيا غزة،   ي          التياألراضي

بعد كأصبحتفيما تكفالتيأراضيالمخيـ، لـ الحالية بالتسمية إذ(البريج)آنذاؾمعركفة ،
 المقاـ البريطاني البرج إلى إشارة في البرج، منطقة باسـ عمييا يستدلكف السكاف كاف ي      ي         ي               في

.(3)المنطقة

كىناؾمفيرجعسببتسميةمخيـالبريجبيذااالسـإلىخربةالبريج،الت               ي  يتقععمى
قمعةركمانية،كيبدكأفسببتمؾ8مسيرة كيمكمترغربيبئرالسبع،إذكانتتقكـعمييا

التسميةيرجعإلىالقمعةالركمانيةكتصغيرلبرج ي       (4).

بينمايرلآخركفبأفسببتسميةمخيـالبريجبيذااالسـترجعإلىبرجالحماـالذم
.(5)طانيمنذعيداالحتبلؿالبريناكافمكجكد

لؤلسبابالتيدفعتالجيش األكلى، الباحثسببالتسمية سبؽ:يرجح عمىما بناء                                ن 
حيثكانتتمةمرتفعة،كىيمف،البريطانيلمسيطرةعمىمنطقةالبريجدكفغيرىاالرتفاعيا

الناحيةالعسكريةكاإلستراتيجيةجيدة،كلـيتـاختيارىاعبثا،حيثأفىذهالمنطقةكانتتؤدم        ن             
لتأميفمياـالمراقبةكالحراسةلمجنكدالبريطانييف،باإلضافةإلىتأميفالقكاتاآلتيةمفالشماؿ

كالجنكب.

                                                           

 .(37ص)(شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف1)

 .(8ص)األكنركاكمبلئمتيالمبيئةالطبيعيةكالعمرانيةفيقطاعغزة(الفرا،مشاريعإسكاف2)

 .(2815مارس7،قابمو:محمدالجريسي)فريدالمكلك(3)

 .(2815مارس28،قابمو:محمدالجريسي)خضرقنكنة(4)

 .(33ص)(جبريؿ،المخيـالفمسطيني5)
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 المخيم: نشأة

 عاـ المخيـ في الفمسطينيكف البلجئكف كسائؿ1949كاجو افتقدكا فقد القسكة، بالغة ظركفا ـ           ن   
كاأل المساجد، في لئلقامة أضطر بعضيـ إف بؿ كمعيشتيـ، كجدرزقيـ بينما العامة، ماكف

.(1)مئاتاآلالؼأنفسيـببلطعاـأكمأكل،فأقامكاالخياـتحتاألشجاركأقامكافيالبرارم

حيثقامتببناءمساكفمفالطيفلتحؿ،كفيأكائؿالخمسيناتبدأتاألكنركاأعماليا
مفألكاحالزينكك،كقدبكحداتسكنيةمبنية(2)محؿالخياـ،إالأنيااستبدلتفيفترةالستينات

إلىأحياءتضـ المخيـ جزءمنيا،كقسـ المخيماتفيضكاحيالمدفككأنيا أقيمتمعظـ
كحداتسكنيةمتراصةبجانببعضياالبعض،كاليفصؿالساكفعفجارهسكلمتر،أكأقؿ،
لممي مجارم تصبح الشتاء، في تكحؿ ترابية، البعضشكارع بعضيا عف األحياء كيفصؿ            ي                   اه

األسنةفيالصيؼ،كاليتعدلعددالغرؼفيالكحداتالسكنيةغرفتيفأكثبلثا،تضـمابيف  ن                   
.(3)خمسةإلىستةأشخاص،كيسببىذااالزدحاـمشاكؿصحيةكاجتماعية

ككالة قامت الزمف، مركر مع تزداد كانت كالتي المخيـ، في المشاكؿ لتفاقـ نتيجة
بإنشاءتجمعاتسكانيةتعتمدفيإنشائياعمىالحكائطالحاممة،ـ،1951الغكثالدكليةفيعاـ

ككانتاألسقؼمفالقرميداإلسمنتي،كأمانظاـالتخطيطليذهالبيكتفقداتبعالنظاـالخطي
تصميـ ككاف الحكائط، البعضفي بعضيا مع تشترؾ كالتي المتبلصقة، الغرؼ صكرة في

خاصلؤل حماـ يشمميا ال السكنية الخدماتالكحدة في خصكصية كجكد لعدـ كنتيجة سرة،
أدلإلىأف الصالحةلمشرب،األمرالذملـيرؽلسكافالمخيـ،مما كدكراتالمياه،كالمياه
تستحكذكؿأسرةعمىجزءمفالمساحةالتيأماـالمنزؿ،كقامتبإنشاءالخدماتالخاصةبيا

بداياتاالعتداءاتعمى البيكتمفمطبخكحماـ،ككانتىذه الشكارعكالمساحاتالتيأماـ
(4).

استضافتالعائبلتالبدكيةمفقبيمةالحناجرةأصحاباألرضاألصمييفالبالغعددىـ
،ففيالبدايةكصؿالبلجئكفإلىمخيـالبريجنفسوستةأالؼالجئفمسطينيىاجركافيالعاـ

                                                           

 .(33ص)جبريؿ،المخيـالفمسطيني(1)

 .(9ص)جئيفالفمسطينييف(محسف،مخيماتالبل2)

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.المخيماتالفمسطينية،(أنكر،محمكد3)

 .(18ص)(محسف،مخيماتالبلجئيفالفمسطينييف4)
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مفمدفالمدكالرممةكيافا،كخاصة(1)ـمفالجماعاتالحضريةالمياجرة1949فيمارس
يتمركزكففيالمناطؽالتييتكاجدبياماء،كبالتحديدفيمنطقةأبكمديف،أكماعرؼأكاكبد  ي                 

.(2)9ك8فيمابعدبمنطقةبمكؾ

العصابات مع المعارؾ أكلى فييا احتدمت التي الفمسطينية المدف مف اليجرة بدأت
ىجراتالفبلحيفكالبدك،كقدسكفأىؿالحضرـ1948الصييكنية،ثـتبعتيـفيشيرمايك

الجيش كقاـ لمجيشالبريطاني، كثكنات مقرات كانت التي البيكتكالمساكف في المياجركف
المصرمآنذاؾبإيكائيـبداخميا،كمعتدفؽأعدادأخرلمفالبلجئيف،تـنصبالخياـليـمف

الككيك األمريكية، كير )مؤسسة مثؿ دكلية مؤسسات ليتـقبؿ الدكلي( األحمر الصميب رز،
تكزيعيـعمىعددمفالحاراتتسمىحتىكقتناالحاضر"بمكؾ"ليبمغعددالبمككاتفيمخيـ

عشربمككامفالخياـتاالبريجاثن  ن   .(3)آالؼالجئؤكمستة

في األكنركا الدكلية الغكث ككالة إنشاء بإقامة11/12/1950بعد الككالة قامت ـ
ن،لتعطيكؿربأسرةبيتا(4)ية،فيمخيـالبريج،مفالطكبكالصفيحكالقرميدالكحداتالسكن       

حسبعددأفرادهككانتدكراتالمياهخارجيةفيبدايةإنشاءالمخيـ،أمأفكؿعدةبيكت
فيح الساحاتالتيتقع مف فيساحة مشتركة مياه دكرة تبنىليـ                           كفينفساراتي المخيـ،

 فيإحدلساحاتالكقتيكجدفيالساحة تـنصبيا لكؿحارة كاحد( خطمياه)صنبكرمياه
يتـتشغيمياساعاتقميمةيكمياالتكفيكالحارة؛لتزكدالبلجئيفباحتياجاتيـاليكميةمفالمياه،  ن     

بيف االجتماعية بعضالمشكبلت ككانتتحدث المخيـ، في الماء مف البلجئيف حاجة لسد
االصطفاؼكاال نتيجة رئيسيالبلجئيف؛ ىناؾحماـ كاف كما الفخارية، األكاني لمؿء زدحاـ

يستحـفيوالبلجئكفمرةكاحدةفياألسبكع،ككافيقاـفيمنطقةدكارالشيداءحالياأكماكاف  ن                     
يعرؼسابقا)منطقةالحماـ(  ن   (5).

                                                           

 .(33)(جبريؿ،المخيـالفمسطيني1)

 .(2815مايك2،قابمو:محمدالجريسي)جماؿسبلمة(2)

 .(2815مايك2،قابمو:محمدالجريسي)؛جماؿسبلمة(2815مايك8،قابمو:محمدالجريسي)حسفجبريؿ(3)

 .(34ص)(شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف4)

 .(ـ2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(5)
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 المخيم: موقع

نمكقعاكبيرايالبريطانالجيشاـأق ن قبؿبريجأراضيمخيـالمفعمىمساحاتكاسعة
(1)نشأتو يكافك،  المكقع يحتكمعمىذلؾ ككاف الشائكة، األسبلؾ خطكطمف بثبلثة محاطا                          ن  

كأخرل الجنكد إلقامة كبيرة كبركسات حجرات مف تتألؼ التي كالمرافؽ، األقساـ مف العديد
المنطقة في اليجرة بعد البلجئكف حيثكجد الطعاـ إلعداد أخرلمخصصة كأماكف لمقادة،

اليةالشرقيةلمخيـالبريجخمسةأفرافكبيرةكانتمخصصةإلعدادالطعاـلنزالءالمكقعالشم
استخدـالبريطانيكفمنطقةكسطالمخيـلصيانةاآللياتالعسكريةالبريطانية، البريطاني،كما

كبير مستشفى البريطاني الجيش فيناكأقاـ المعارؾ، في كالمصابيف المرضى جنكده لعبلج
المنطقةالمنطقة في قتبلىـ بدفف يقكمكف البريطانيكف ككاف المخيـ، مف الشرقية الشمالية

أىمية البريج مخيـ أراضي عمى المقاـ البريطاني المكقع احتؿ كما المستشفى، مف الشرقية              ي                    
إستراتيجيةكعسكريةكبيرة،حيثكافمكاناميمالمتزكدبالمؤفكالعتاد،كماكانتتنطمؽمنو       نن          

.(2)لبريطانيةإلىمسارحالعممياتالعسكريةالجيكشا

أقاـالبريطانيكفبرجامرتفعايتيحلجنكدىـالرؤيةحتىأطراؼالمغازمالجنكبية،كرؤية               ن ن ي    
تأميفمنطقةكادمغزةكالجسرالذمليـمنطقةالنصيراتبالكامؿحتىساحؿالبحر،كيتيح

الجنكب،كالذميفصؿبيفالمنطقةالكسطىتمرمفخبللوالقكاتالبريطانيةباتجاهالشماؿك
.(3)كمدينةغزة

أنشػػئمخيـالبريجعاـ      دكنما،يحدهمفالشرؽخط528ـعمىمساحةقدرىا1949ي      ن 
ـ"،كمفالغربمخيـالنصيرات،كمفالشماؿكادمغزة،1948اليدنة"األراضيالمحتمةعاـ

،كيعدمخيـالبريج(4)كمفالجنكبمخيـالمغازم    ي مخيماصغيرانسبيا،يقعكسطقطاعغزة        ن ن  ن ي
(5)،

بجانبمخيميالنصيراتكالمغازم،فيالمحافظةالكسطى،كيقععمىإحداثياتدائرةالعرض

                                                           

ينظرالممحؽرقـ)(1)      (.294،ص1ي

 .(2815أبريؿ28،قابمو:محمدالجريسي)(خضرقنكنة2)

 .(2815أبريؿ16لجريسي)،قابمو:محمدامحمكدالنمركطي(3)

 .،بياناتغيرمنشكرة؛بمديةالبريج(146ص)دليؿالبلجئالمصكر،(عدكافكآخركف4)

ينظرممحؽرقـ)(5)      (.295،ص2ي
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31.24.18  ٍ  ن  شماال،كعمىخطالطكؿى       ن 34.24.54  ٍ  ن  نشرقاى ،مفكسطالمنطقةالكسطى،يبعد(1)
.(2)ثمانيةكيمكمتراتجنكبمدينةغزة

 المخيم: مساحة

4ـ،كالذمجاءفيمادتواألكلىمفالقانكفرقـ1955لسنة255بعدصدكرالقانكف
ـبتعييفحدكدالمخيماتكمفضمنيامخيـالبريج،كطبقالمخرائطالمساحيةفقد1955لسنة     ن             

بمغتمساحة إنشائو البريجعند ذلؾحتىكصمتنمادكن528مخيـ تقمصتبعد ثـ ،478
.ئو(الذميكضحالتكزيعالجغرافيلمخيـالبريجمنذإنشا1.1يمايميجدكؿرقـ)،كف(3)نادكنم



 .(4)يوضح التوزيع الجغرافي لمخيم البريج :(1.1جدول )

 م2000مساحة امتداد المخيم عام  المساحة عند اإلنشاء المنطقة تاريخ اإلنشاء

دكنـ1062دكنـ528المنطقةالكسطىـ1949

البر مساحة تبمغ الحالي الكقت في الكمية الييكمينادكنم5305يج المخطط حسب
سنة كالتيتشكؿ2000المصدؽعميو الكسطىكالبالغة10452ـ، المحافظة %مفمساحة

.(5)كـمربع56.41

المعتمد الييكمي المخطط حسب مناطؽ لعدة المخيـ في النفكذ مساحة نكفقا(6)تنقسـ
لمجدكؿالتالي:





                                                           

.google.earth:باستخداـ:باحث(مفإعدادال1)
 .(2/387ؽ/1ج)(الدباغ،مكسكعةببلدنافمسطيف2)

 .،بياناتغيرمنشكرة(بمديةالبريج3)

 المرجعالسابؽ.(4)

 المرجعنفسو.(5)

ينظرالممحؽرقـ)(6)      (.297،ص4(؛الممحؽرقـ)296،ص3ي
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 .(1)طط استخدام األراضي في مخيم البريج""مخ :(1.2جدول )

(2)النسبةالمئكيةالمساحةبالدكنـاسـكنكعالمنطقةـ
%5300100حدكدمنطقةالتنظيـ1
%187535440منطقةزراعية2
%160030420منطقةسكنية3
%4107470منطقةتطكيرمستقبمي4
%1252430منطقةتجارية5
%1302450مةمنطقةمبانيعا6
%951470منطقةخضراء7
%100.20(3)المقبرةالعامة8
%1603منطقةكرشكصناعات9
ػػػػػػخفيفة10
سكةحديد11 %350.7حـر
%86016430طريؽمقترح12
















                                                           

ينظرالممحؽرقـ)(1)     .(297،ص4(؛الممحؽرقـ)296،ص3ي
.استخراجالنسبالمئكيةمفإعدادالباحث(2)
ينظرالممحؽرقـ)(3)      (.318،ص1ي
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 .(1)رسم بياني توضيحي  لتوزيع استخدام األراضي في مخيم البريج(: 1.1شكل )


 

 وممكيتيا: مخيمال أراضي

تعكدممكيةأراضيمخيـالبريجلعددمفالعائبلتاألصمية،التيكانتتقطفالمخيـقبؿ
عائبلت:)أبكممكح،كالعكاكدة،كأبكمديف،كأبكجبلؿ،كالمصدر،1948حدكثنكبة ـ،منيا

ك خكصة، كأبك كالجرجاكم، سميـ، كأبك كالغصيف، كالنباىيف، عيادة، كأبك شعباف، أبككأبك
حجير(،كقدكانتمساحةأراضييـمسجمةفيدائرةأمبلؾغزة،التيكانتتتكزعىذهالمساحة

عاـ30عمى كفي الحاكـ1960قسيمة، البريج،فأصدر مخيـ في البلجئيف أعداد ازدادت ـ
الغكثقانكن الرسمية،كذلؾالقانكفنااإلدارمالمصرمبالتعاكفمعككالة فيالجريدة نشره تـ

تعكيتعمؽ تـ حيث األمبلؾ بأراضيبأصحاب وضيـ   مف بدال المخيـ خارج أخرل حككمية  ن            
األراضيالتيأقاـعميياالبلجئكف،فبعضالعائبلتذىبتالستبداؿأراضييـبأخرلحككمية
كبعضيـرفضاستبداؿ الغكث، لككالة بتأجيرأرضو فقاـ البعضاآلخر، أما خارجالمخيـ،

ككافؽ تأجيرىا أك إلىأرضو كالعكدة حؿمشكمتيـ حتىيتـ البلجئيفعمىأرضو عمىبقاء
.(2)ديارىـ

                                                           

 ث.الرسـالبيانيمفإعدادالباح(1)

 .(2815أبريؿ7،قابمو:محمدالجريسي)فريدالمكلك(2)
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وتفكقياالمخيماتىيأراضئكيمكفاعتبارقطعاألراضيالتيأنش       ة،أكأنياحككمي
أراض الحاالت معظـ وفي          في البلجئيف أف يعني كىذا األصمييف، أصحابيا مف استأجرتيا

بنيتعمييامساكنيـ،إالأفلدييـحؽ"االنتفاع"باألرضالمخيماتاليممككفاألراضيالتي
األكضاعاالقتصاديةكاالجتماعيةفيالمخيماتعمكمابالفقريمكفكصؼلمغاياتالسكنية،ك ن               

.(1)صعبةكالحياةال

 عاـ التكسعفإفبشكؿ بفعؿ متغيرة كلكنيا الغكث ككالة عند ثابتة المخيـ مساحة
بالنمك المرتبط بالبناء؛السكانيالعمراني المخيـ أرض امتبلء بشراءف،بسبب السكاف بدأ

األراضيالمبلصقةلو،مفأجؿالتكسع،فمساحةالمخيـثابتةممايصعبالتعامؿمعيامف
مف بو تعترؼ ما مع تخطيطيا تتعامؿ الغكث فككالة سياسية؛ ألسباب التخطيطية الناحية         ن                       

االح لتكفرليا تياجاتالبلزمةكالتتعامؿمعالتكسعالعمرانيلمفأراضيتخضعلسيطرتيا؛
.(2)تكسعبجكارالمخيـ

 المجاورة: البيئة مع والعالقة ،لممخيم الطبوغرافية الطبيعة
يمتازمخيـالبريجبكقكعوعمىتمةمرتفعةقميبلعفمستكلسطحالبحر،مفمنطقة            ن          

عفمستكلسطحالبحر،أمامنطقةنامتر20شارعصبلحالديف،مفمدخؿالمخيـبارتفاعقدره
مف) ارتفاعو فيتراكح المخيـ، متر50-30كسط لونا( ارتفاع أقصى فكؽسطحنامتر80،كيبمغ

في تدريجي انحدار إلى يؤدم  كىذا الخديرم(، )القكس البريج منطقة شرؽ كذلؾ البحر،
.(3)األراضينحكالغرب

الطي التربة عمييا فيغمب البريج، مخيـ تربة العضكية،أما بالمكاد غنية كىي نية،
كأكاسيدالحديد،كىيمفأكثرمناطؽقطاعغزةخصكبة؛لقربيامفكادمغزة،كيعتبرزيتيا         ن               
كزيتكنيامفأجكدأنكاعالزيتكالزيتكففيقطاعغزة،أماالمناطؽالشرقيةمفالمخيـكحتى

الخطالفاصؿشرقافيغمبعمىتربتياالتربةالرمميةالمفك      ن      .(4)(الكركار)كة

                                                           

ممؼالمخيمات،مخيـالبريج)مقاؿعمىاإلنترنت(.(1)
 .(41ص)مخيماتالبلجئيففيفمسطيف(شناعة،2)

 .(ـ2815يكنيك17،قابمو:محمدالجريسي)شككتالنجار(3)

 .(2815يكنيك19،قابمو:محمدالجريسي)محمكدطباشة(4)
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تنحدربعضاألكديةالجافةفيأراضيمخيـالبريج،كالتيترجعفيانحدارىاإلى
نجباؿالخميؿمخترقة     ألراضيالشرقيةالشماليةلمخيـالبريج،كمفأىـاألكديةمايمي:ا

الذمينبعمفجباؿوادي غزة -1 كمففرعكادمالشريعة مففرعكادمالشبللة، يستفيد :
لخميؿ،كيعدكادمغزةمفأكبرىاكأكثرىاأىمية،إذانويفيضبالمياهفيفصؿالشتاء،بسببا

ىطكؿاألمطارالغزيرةكينتييإلىالبحرالمتكسط،كقداكتسبكادمغزةأىميةتاريخية،إذإف
الحكضالمائيلمكادمتساكم المتدفقة(1)أضعاؼمساحةقطاعغزة10مساحة المياه ككمية ،

مميكفمترمكعبسنكيا،ككميةالمياهالتييستفيدمنياالخزاف1015كادمغزةتصؿحكاليفي      ن      
 .(2)مميكفمترمكعب25الجكفيتقدرحكالي

الكيافالصييكنيمنذأكائؿالثمانيناتبحجزمياهكادمغزة،كبناءمجمكعةمفكقدقاـ
داخ المياه تحكيؿ كأنظمة كالتخزينية، التعكيقية المحتمةالسدكد فمسطيف الذميترتب؛ؿ األمر

عميوالعديدمفالمشاكؿالبيئيةبمافييامفآثارمختمفة،سكاءعمىالصحةالعامةأكالمياه      ن         
الجكفية،أصبحكادمغزةبعدمنعاالحتبلؿلكصكؿمياهاألمطارإليومكطنالتكالدالبعكض،   ن                      

كالت المعالجة، غير العادمة لممياه مصبا كأصبح    ي      ن    الجكفي الخزاف إلى تتسرب يمكثو؛ي مما
تزداد الجكفية المياه عمى تتغذل كانت التي الرطبة المناطؽ جفاؼ أف كما بالنترات،
بعد الشرؽ إلى غزة مف المياجرة الطيكر لمبلييف الطيراف خطكط تحكؿ عف سنكيا،عكضا                                    ن   ن 

.(3)جفاؼالكادم

سمطاتاالحتبلؿبفتحفيبعضاألعكاـالتيتحدثفييامنخفضاتجكيةعمي قة،تقـك
السدكدالمغمقةبشكؿمتعمدكمفاجئلسكافالمنطقةالقريبةمفمجرلالكادم،كالتيبدكرىا                   ي  
التي كالبشرية لمخسائرالمادية باإلضافة بالكادم، تؤدمإلىإغراؽعشراتالمنازؿالمحيطة

.(4)يتكبدىاأىؿالمنطقةنتيجةالفيضاناتالمفاجئة

:ىكأحدالتفرعاتاألساسيةالقديمةالتيكانتتصبمياىوفيكادمأبو قطرون وادي -2
جافافيأغمبأياـالسنةككفغزة،كيقعفياألطراؼالشماليةالشرقيةلممخيـ،كي    .(5)ن

                                                           

 .(19فيضافكادمغزةدمرالتنكعالحيكمكالبيئيفيغزة)صصحيفةفمسطيف،(1)

 .(6صكادمغزةماذانفعؿلتجنبالكارثة)صحيفةالرسالة،(؛1/36،37/ؽ1الدباغ،ببلدنافمسطيف)ج(2)

 .(18صاالحتبلؿيغرؽعشراتالمنازؿكسطالقطاعبالمياه)صحيفةفمسطيف،(3)

 .(18المرجعالسابؽ)ص(4)

 .(2815أبريؿ7،قابمو:محمدالجريسي)فريدالمكلك(5)
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م ب و -3 َ  َْ  وادي غ  ن:ىكأحدتفرعاتكادمغزةيمتدمفمخيـالمغازمكيصبفيكادمغزةمركرا                           
يبقطاععرضي،فيالمناطؽالشرقيةمفالمخيـ،أصبحالكادممندثرافيبمخيـالبريج،يأت ن                  

الكقتالحاليكقاـالناسبردموتدريجيا،كأقامكاعميوالمساكفكالبيكتفكقو         ن         (1). 

 المناخ:

يمتازمخيـالبريجبمناخمتكسطي،كشتاءمعتدؿبارد،كصيؼجاؼحارساخف،حيث
ك مارس، فيشير الربيع فصؿ متكسطيبدأ أما كأغسطس، يكليك حرارة الشيكر كأكثر ابريؿ

 يبمغ 23ارتفاعدرجاتالحرارة  الدرجاتٍ متكسط كيبمغ السنة، شيكر أبرد يناير شير كيعد ،
7المنخفضة (ممـ،كتيطؿ120-100أمااألمطارفييشحيحة،كيقدرمعدؿىطكليامابيف)ٍ

مىالمنطقةمفالناحيةالجنكبيةالغربية،األمطاربيفشيرمنكفمبركمارس،كتيبالرياحع
.(2)ؾ/س60كيصؿأعمىمعدؿلسرعةالرياحإلى

 المياه: موارد

تجرم التي المياه مكارد أف غير البريج، مخيـ في السطحية المياه مكارد تنعدـ تكاد
أم المتكسط، البحر كتصبفي المتعاقبة، غير األمطار ىطكؿ إثر أحيانا، كادمغزة في                              ن         
أياـ معظـ جافا الكادم يككف ذلؾ عدا كما الكادم، بفيضاف يرتبط المياه جرياف أف   ن                             

.(3)السنة

ألغراضالرم، مياىيا فياآلبار،التيتستخدـ الجكفية البريجعمىالمياه مخيـ يعتمد
كلؤلغراضالمنزلية،كجميعاآلبارفيمخيـالبريجمالحةكغيرصالحةلمشرب،كيعكدالفضؿ

بكمياتمحدكدةلؤلمطا المخيـ عمى كالتيتيطؿ بالمياه، التيتغذمالخزاناتالجكفية ،(4)ر
الخزانات تغذية في أيضا تسيـ الخميؿ، عمىمرتفعاتكجباؿ التيتيطؿ األمطار أف غير       ن                            

                                                           

 ..(2815أبريؿ7،قابمو:محمدالجريسي)فريدالمكلك(1)

 .،بياناتغيرمنشكرة(بمديةالبريج2)

 .(2815يكنيك17،قابمو:محمدالجريسي)شككتالنجار (3)

 .المصدرالسابؽ(4)
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المائيةالجكفيةالمكجكدةفيقطاعغزة،كذلؾبفعؿالتسربكانحدارالمياه،تبعالميؿطبقات   ن                  
.(1)دارىامفالشرؽإلىالغرباألرضكانح

170،كىيتنتجمامجمكعو(3)فيالكقتالحاليثبلثةآبارمياه(2)تمتمؾبمديةالبريج
بمدياتأخرلفيالمنطقةنامكعبنامتر مع البمدية أخرلتشترؾفييا آبار كثبلثة فيالساعة،

رالمياهالمشتركةتعمؿفيالساعة،حيثأفآبانامكعبنامتر180الكسطى،كتنتجمامجمكعو
البمديات الصعبة،تضطر المالية البمديات لظركؼ كنظرا بالسكالر، تعمؿ مكلدات خبلؿ مف              ن                  

 لمدة اليـك في كاحد بئر المنتجة15لتشغيؿ الكمية مف البريج بمدية كحصة نامتر40ساعة،
فينامكعبنامتر45فيالساعة،ككميةالمياهالتيتصؿمفشركة)ميككركتاإلسرائيمية(نامكعب

األسبكع،كىذهالكمياتالتغطياحتياجاتمخيـالبريجفيالكقتالحاليمفالمياهخاصةفي ن                      
.(4)فترةالصيؼ،حيثتزدادكميةاالستيبلؾلدلالسكاف

مياىيـمفـ(2012حتىعاـ)ألؼالجئ43يستيمؾسكافمخيـالبريجالبالغعددىـ
أسبابممكحةالمياهفيآبارمخيـالبريجلؤلسبابكترجعلمشرب،عدةآبارمالحةغيرصالحة

التالية:

الحصارالمائي،فقطاعغزةمحاطبالبحرمفالغرب،كآبارمياه)إسرائيمية(ضخمة -أ
 تستنفذىافيالشرؽ.

منعاالحتبلؿدخكؿالمياهالسطحيةعبركادمغزةفيبرؾتجميعيةداخؿفمسطيف -ب
 ستفيدمنيافيأعماؿالزراعة.،كذلؾألنويالمحتمة

 زيادةاالعتمادعمىاآلبارالجكفيةالتيتتجاكزالخطكطالحمراء. -ت

 استمرارسحبالمياهالعذبةمفاآلبار،كانخفاضمعدؿسقكطاألمطار. -ث

ىبكطمستكلالمياهالعذبةيؤدمإلىانسيابمياهالبحرإلىالخزاف،كىذاسببرئيسي -ج
 .(5)الرتفاعممكحةالمياه

                                                           

 .(23ص)يكنسصالح،قصةمدينةخاف(1)

ينظ(2)  (.311،ص2رممحؽرقـ)ي

ينظرممحؽرقـ)(3)      (.312،ص3ي

 .(2815يكنيك17،قابمو:محمدالجريسي)شككتالنجار(4)

،الكزيراألغانبذؿجيكداكبيرةلممحافظةعمىالمياه)(صحيفةالرأمالحككمية5)     ن        .(9ص
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 نشأتو: منذ البريج مخيم في المساكن تطور مراحل

مف لمعديد استجابة عمرانية، مراحؿ بعدة نشأتيا منذ البريج مخيـ في المساكف مرت   ن                          
المراحؿعمى كيمكفبيافىذه التطكراتكالتحدياتالتيأثرتفيالشكؿالخارجيلممسكف،

النحكالتالي:
 م(:1955-م1949المرحمة األولى: نصب الخيام)

مارس شير امتدتمف التي الخياـ نياية1949كىيمرحمة حتى فبعد1950ـ ـ؛
 عاـ البلجئ1948حدكثنكبة سكف إلىقطاعغزة، السكاف كتيجير بدايةكفـ في األكائؿ

اليجرةفيبقاياثكناتالجيشالبريطاني،كبعدتكافدأعدادكبيرةمفالبلجئيفالذيفأصبحكاببل
 مسكف، أك البلجئيفمأكل بتزكيد غزة قطاع في العاممة الدكلية اإلغاثة جمعية قامت

.(1)لمذيفىجركامفأرضيـناالفمسطينييفبالخياـ،كأصبحتالخيمةكالمخيـعنكان

-فييامخيـالبريج-تكلتككالةالغكثالدكليةاإلشراؼعمىالمخيماتالفمسطينيةبما
لتسميميـالخياـ،حيثعممتعمىتسجيؿأسماءالبلجئيفعمى شكؿأرقاـمتسمسمة؛تمييدا

كقبؿمجيءككالةالغكثكانتجمعيةالككيكرزكالصميباألحمرقدجمبكامعيـعماؿكبدئكا
بنصبالخياـ،كعممكاشكارعبيفالخياـبعرضثبلثةأمتار،كالخياـكانتمتعددةكمنياأنكاع،

لمعائمة فمنياعميسبيؿالمثاؿخيمة"جرس" ـ،3الصغيرة،ككانتبعامكدكاحدككافقطرىا
كىيلمعائمةالمككنةمفخمسةأفراد،كىناؾنكعأخركافيطمؽعميوا"الككخ"كىيفيشكميا

 الحجـ كبيرة كىي كالمثمث، مف4×4الخارجي المككنة الكبيرة لمعائمة تصرؼ ككانت
،أك(2)فككافيفصؿبينيـببطاطيفأفرادككاففيبدايةمرحمةاليجرةيسكففيياعائمتا6-8

.(3)قماشمقكم
"ككافلكنياكفكذلؾقامتالككالةبإحضارخياـكبيرةأطمؽالبلجئ عمييااسـ"اليـر

،كىناؾخياـكانتتستخدـكمرافؽ(4)عائبلت10-9،كيسكففيالخيمةالكاحدةمف)جيشي(
تتككفمفأربعةأعمدة،ككانتتستخدـك،عامةكافيطمؽعمييا"اليكسبيتاؿ"كىيكبيرةالحجـ

رةكفيياكراسي،كقدعانىفيالمدارسكالعياداتكمخازفلمككالة،ككانتتستخدـكغرؼلئلدا
                                                           

 .(98ص)(مبيض،البلجئكفالفمسطينيكفبيفاالغترابكاالندماجالسياسي1)

 .(2881مارس18،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)أبكمراحيؿحسف(2)

 .(2881يكنيك25،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حربأبكجرم(3)

 .(2881مايك8،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حسفأبكزينة(4)
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كفالبلجئ عيشيـ فترة أثناء بسببفي الخياـ؛ ىذه داخؿ باألمفكالراحة يشعركا كلـ الخياـ،
الدقيؽكالمبلبس خاصةسرقة تتسع(1)ربسببالفقانتشارالسرقات، ككانتالخيمةالتكاد ،

.(2)يضطراألبلمنكـبالخارجكلمعائمةالكاحدة،فكانتالمرأةكأكالدىاينامكفبالخيمة،
الكبيرة كذلؾالحتكاءالخيمة التنفس، يعانكفمفصعكبة الكبيرة كافأصحابالخياـ

يضعكفقطعةقماشلمفصؿعمىالعديدمفالعائبلتالتيالتربطيـصمةالقرابة،الذيفكانكا
الذم الكحيد الشيء كلكف ضيقة، األصؿ في ىي كالتي المأساةييكافبينيـ، عمييـ يكف

كالمعاناةىكركحالتسامحكالتعاكفالتيكانتسادةبيفالجئيالمخيـ،كىكماكافيشعرىـ
.(3)بشيءمفاألماف

بالخياـلتيكيتيا،أمافيفيفصؿالصيؼكافالبلجئكففيمخيـالبريجيفتحكفأبكا
فصؿالشتاءفغالبايككفالكضعصعب      ن   ،حيثينزؿالمطركتزدادشدةالرياحالتيكانتنئاكسينا

تقتمعالخياـمفاألرضكتمزقيافيكثيرمفاألحياف،ككافالناسعندحدكثالمنخفضات
الخ ألف كذلؾ كالمدارس؛ المساجد إلى لميركب يضطركف العميقة ميميمةالجكية كانت ياـ

.(4)كضعيفةالتحتمؿالمطركالرياح

،كفيحاؿتمزؽالخياـعقدالخمسيناتبقيالبلجئكففيمخيـالبريجيسكنكفالخياـفي
كانتتقكـالككالةبإعطائيالمخياطيفلكييتكلكاميمةإعادةإصبلحياكترقيعيا،كمفثـكاف

كعندماكانتالخيمةتبمىكتصبحغيرقابمةلمترقيعأكيتـإعادتياإلىأصحابيامرةأخرل،
ناإلصبلحكافيتـمنحالعائمةخيمةجديدةبدالمنيا         (5).

أمابالنسبةلممرافؽالعامةفيىذهالمرحمة،فقدقامتككالةالغكثبعمؿمراحيضعامة
ء،ببابيفمنفصميف،مفألكاحالزينككمزدكجمفغرفتيفصغار،أحدىمالمرجاؿكأخرللمنسا

.(6)كفيكؿحارةمرحاض

                                                           

 .(2881مارس18،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)ؿحسفأبكمراحي(1)

 .(2881مايك8ة،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حسفأبكزين(2)

 (.2881مايك18،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)أيكبالممؾ(3)

 (.2881مارس3،الجامعةاإلسبلمية)قابمو:مركزالتاريخالشفكممحمدالحاج،(4)

 (.2881مارس18،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حسفأبكمراحيؿ(5)

 المصدرالسابؽ.(6)
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 تحضره الككالة فكانت الماء تحضرىافيأما "خزانات" صياريج تحمؿ كبيرة سيارات
.(1)الككالةبشكؿيكميلبلجئيف

 م(:1975-1955المرحمة الثانية: غرف الوكالة )

كالطكب كالقرميد الصفيح مرحمة كبعدكىي دااأعدادازدياد، لبلجئيف المخيـ كمع،خؿ
ازديادمعاناتيـفيفصؿالشتاءقامتككالةالغكثباستبداؿالخياـبالغرؼالمبنيةمفالطكب

.(2)المبف،المخمكطبالقش"غرؼالطيف"

إالأففكرةالمشركعفشمتبسببغزارةاألمطار،فقامتككالةالغكثبعدذلؾببناءغرؼ
دكفنزكؿاألمطارعمىالبلجئيففيالغرؼ،إالأفجديدة،كقامكابدىنيابالقارحتىتحكؿ

ًىذااألمرفشؿأيضاكلـتحـ  ن     تمؾالبيكتالبلجئيففيمخيـالبريجمفاألمطارالغزيرة،كالتي
ىدمتمرةأخرل،كاضطرالناسلميركبمرةأخرللممساجدكالمدارس،بعدذلؾقامتالككالة

بيكت مد(3)مفاإلسمنت ببناء زيارة الكاجية،بعد ببناء حيثأمر لمبيكتالميدمة، الككالة ير
.(5)متركارتفاعياأقؿمفمتريف3×3،ككانتمساحةالغرفة(4)باإلسمنتلمغرؼالقبمية

متر،ككؿعائمةتسكف6كتضعأمامياحكالي،كانتككالةالغكثتقكـببناءالغرؼ
أشخ معمركرالزمفاختفتفيغرفتيف،ككانتفيبعضاألحيافتحتكمعمىعشرة اص،

تمؾالغرؼكحؿمكانيااألبنيةكالغرؼالمبنيةمفطابؽكاحد،كسقؼمفالزينككأكالقرميد،
ككافذلؾفيالنصؼالثانيمفالخمسينات،حيثقامتالككالةببناءمساكفلبلجئيفداخؿ

ضيقةكص الحاؿمساحتيا ككانتبطبيعة المخيماتعرفتبػ"غرؼالككالة"،                        ي    ارتبط كقد غيرة،
تكزيعىذهالغرؼبشكؿأساسيمععددأفراداألسرة،فعمىسبيؿالمثاؿاألسرةالتييبمغعدد

مساحتيا تبمغ غرفة يمنحكف أشخاصكانكا خمسة مف أقؿ )9أفرادىا مربع أما3×3متر ،)
نامتر12تيا(كانكايمنحكفغرفةأكبربقميؿ،تبمغمساح7-6األسرالتييتراكحعددأفرادىامف)

                                                           

 .(9ص)محسف،مخيماتالبلجئيفالفمسطينييف(1)

 (.2881مارس5قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)محمدأبكسمطاف،(2)

 (2881مايك18قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)أيكبالممؾ،(3)

 (.2881مارس3قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)محمدالحاج،(4)

سمطاف،(5) أبك )محمد اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ مركز أنيسالسمكؿ،(؛2881مارس25قابمو:
 (.2881أبريؿ4ركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)قابمو:م
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أشخاصفأكثرفكانتتمنحيـككالة8(،أمااألسرالتييبمغعددأفرادىا3.5×3.5)نامربع
.(1)نامربعنامتر18أممامساحتو؛الغكثغرفتيفصغيرتيفمتبلصقتيف

بما الفمسطينييف البلجئيف قضية أفتحؿ أمؿ مؤقتعمى الغرؼبشكؿ أقيمتىذه                                 ي
فع ليذا بالعكدة، الغرؼيسمحليـ بإمكانيةبناءطكابؽأخرلفكؽىذه تسمح البناءلـ ممية

الذمقامتككالةالغكثبتنفيذهيركزعمىالجانباإلسكاف،كيبلحظعمىبرنامج(2)المتيالكة
الكحدات بناء في كالصحية كاالجتماعية النفسية الجكانب كأغفمت التخطيط، في االقتصادم

بب الككالة تعاممت إذ افتقرتالسكنية، المباني أف التكاليؼ،كما منخفضة سكنية كحدات ناء
يجعؿ كلؤلبناءما ، لمنـك مثؿترؾمساحةصغيرة السكنية، لمكحدة لغيابالمككناتاألساسية
الحياةكالحركةبالغةالصعكبةداخؿالكحدةالسكنية،فضبلعفالمخاطراالجتماعيةكالتربكية           ن            

لتكدساألفرا نتيجة الصحيحة كماغير غرفتيف، أك غرفة داخؿ العمرية بمختمؼالمراحؿ د
مدادالمياهداخؿ افتقرتتمؾالمساكفالنعداـالمرافؽالصحيةكالمطبخكالحماـكالمرحاضكا                      

.(3)الكحدةالسكنية،ككصفتالمساكففيتمؾالفترةالتيسممتلبلجئيفبأنياليسلياسكر

 م(:1995-م1975المرحمة الثالثة: التوسع واإلضافة )

كالتيانتقمتفييابيكت،كانتمرحمةالتكسعكاإلضافةفيفترةاالحتبلؿ)اإلسرائيمي(
المخيـمفمرحمةالصفيحكالقرميد،إلىبيكتمفالطكبكاألسبستذاتالغرؼالكاسعة.

مفخبلؿعمميةاإلضافةلمكحدةالسكنيةكزيادةاإلنفاؽتميزتبتكسيعالكحدةالسكنية،ك
العمالةالفمسطينيةـنتيجةاالنفتاحاالقتصادمجراءفتحالسكؽ"اإلسرائيمية"أما؛المسكفعمى

نـ،كذلؾلعبتدكؿالخميجدكرا1948فياألراضيالمحتمةعاـ       مافياستيعابعددكبيرمي     ن
يفكركفبالبناءأكافيزيادةعدداألسرالذيفبدكاساىمفمفخريجيالمعاىدمفأبناءالمخيـ،

الصغيرة الكحداتالسكنية ىدـ مفخبلؿ أك البناء، أك اإلضافة مفخبلؿ األفقي، كالتكسع
.(4)كبناءمساكفمغمقةتكفرليـاالستقرارالنفسيكاالجتماعي

                                                           

قابمو:أبكمراحيؿ،حسف؛(2881مايك8قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)،ةحسفأبكزين(1)
 (.2881مارس18مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 .(99ص)دماجالسياسي(مبيض،البلجئكفالفمسطينيكفبيفاالغترابكاالن2)

 (.168)ص(شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف3)

 .(84ص)(ميداكم،التكجياتالعمرانيةفيمخيماتالبلجئيففيالضفةالغربية4)
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الجديدة الغرؼ يميز كما ليا، صحية مرافؽ إضافة تـ الجديدة المساكف بنيت عندما                         ي 
مىأساسأفضؿمفغرؼالككالةالتيبدأتبالتصدعالمضافةأنياأكثرمتانةكقكة،كمبنيةع

لغرؼ القديمة المساحة مساحتيا كتجاكزت الطكب، مف بنيت أنيا كما التدريجي، كاالنييار
،كمععمميةالتكسعفيالبناءنامربعنا(متر20-15الككالة،إذبمغتمساحةالغرفةالكاحدةمف)

أثرعمىالكضعفيالغرؼاإلضافيةتقمصتمساحةالطرقاتا لفاصمةبيفالبيكت،كىكما      ٌ      
ضاءة الصحيالذميخمكمفالشركطالصحيةمفتيكيةكا                 (1).

كمفاإلجراءاتالتيكانتتتخذىاالككالةضدالمخالفيفىكرفعشككللدلالشرطة،
مف التمكيفعفالبلجئكحرمانو سبلحآخركىكقطع باستخداـ لذلؾقامتالككالة إضافة

كلـتدـ،إالأفىذهالسياسةلـتفمح،دالغذائيةالتيكانتتكزععمىالبلجئيففيالمخيـالمكا
نطكيبل  (2).

 م(:2004-م1995المرحمة الرابعة: التوسع الرأسي"الطوابق" )

 في المرحمة ىذه التسعيناتبدأت ،كاستمرت المرحمةـ2012عاـ ىذه تكصؼ ،
السكني أفالكحدة إذ إلىبالطكابؽكاألدكار، المتناثرة، بناءغرؼالككالة ةخرجتمفمرحمة

كبناء األفقي التكسع اكتممتمرحمة أف فبعد السابقة، المراحؿ عف البناء في رأسيا االرتفاع                            ن      
المساكفالجديدةكنفاذالمساحةالمخصصةلمبناء،كمعزيادةأعدادالسكاففيالمخيـ،أصبح

ل فيـمفناحيةيعانكفمفكضعمفالصعبعمىاألزكاجالشابةأفتجد مكانامبلئما، يا                ن 
واقتصادمصعب،كمفناحيةأخرليتطمعكفإلىمستقبؿأفضؿ،كمكاف                    أنسبمماعاشكافيو

فييا،فجزءقميؿمنيـتيسرتأكافيطفكلتيـ،كلكياليعيشأطفاليـالمعاناةكالمأساةالتينش
يـمفأجؿالبناءعمييا،أماالغالبيةفتكجيكالواألحكاؿ،فقاـبشراءقطعةأرضمبلصقةلممخ

البرندات،مفأجؿكسبمساحةجديدةكمماتطيرلمبناءفكؽأسطحمنازؿأسرىـ،مفخبلؿ
اتجوالبناءإلىاألعمىكىذاماأدلإلىخمؽنكعمفاالكتظاظكاالزدحاـبيفالمساكف،بحيث

أث؛تقمصتاالرتداداتبيفالمساكف ىمما كقمؿمفرعمىا كسبباإلزعاجكالضجيج، لتيكية
كتؿإسمنتية الخصكصيةإضافةلتشكيوالشكؿالعاـ،حيثتظيرمبانيمخيـالبريجككأنيا

.(3)متراصةكعشكائية
                                                           

 .(182ص)(مبيض،البلجئكفالفمسطينيكفبيفاالغترابكاالندماجالسياسي1)

 .182ص،المرجعالسابؽ(2)

 .(188)صلعمرانيةفيمخيماتالبلجئيففيالضفةالغربيةميداكم،التكجياتا(3)
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 البريج: مخيم في العمراني التطور

ـتدفقتأعدادكبيرةمفالبلجئيفالفمسطينييفلئلقامةفيمخيـالبريج،1949بعدعاـ
ذلؾاستبدلتفيبقا كبعد التيخصصتليـ، بركساتالجيشالبريطاني،كبعضالخياـ، يا

تمؾالخياـالتيتمزقتبفعؿتقمباتالطقس،كطكؿمدةاالستعماؿ،ببيكتمفالطيفكأحجار
تشييد في بالتكسع المخيـ سكاف مع بالتعاكف الدكلية الغكث ككالة قامت ثـ الطكب، مف

عمى(1)المساكف كمسقكفةالمبنية اإلسمنت طكب مف مبنية متراصة، سكنية كحدات نظاـ
،كمفالطبيعيأفيزدحـمخيـالبريجبالسكاف،كأفترتفعالكثافةالسكانيةكاألسبستبالقرميد

فيو،كقامتككالةالغكثبإنشاءالمخيـكاإلشراؼعمىتقديـالخدماتالبلزمةلسكافالمخيـ
.(2)كمدارسمفمكادتمكينيةكعيادةكنادم

السكنية المباني عدد في زيادة البريج مخيـ الظركؼ(3)شيد لتحسف ذلؾ كيرجع ،
قامة كا السكاف، أعداد كزيادة المعيشة مستكل الرتفاع كاف كما متقطعة، لفترات االقتصادية                               
كمف السكنية، المباني عدد زيادة في أثره الصييكني االحتبلؿ فترة في المشاريع مف العديد

السمطةالفمسطينيةعاـالبل ـ.1993فتأنوحدثتطفرةعمرانيةمعبدايةمجيءكقدـك
كيعطيذلؾتصكرتتصؼ ببعض، البريجبتبلصؽبعضيا عفحجـنامساكفمخيـ

التضخـالسكاني،كاتجاهالتكسعالعمرانيالناجـعفالنمكالسكانيالمطرد،حيثيحاكؿسكاف
كفمفاألرض،حتىلككافذلؾعمىحساباألزقةكالطرقاتالمخيـالبناءعمىأكبرقدرمم

الضيقةبطبيعتيا،كبعدىابدأالبناءالرأسيالستحالةالتكسعاألفقي،فمساحةالمخيـعندإنشائو

                                                           

 .(2/76ج)(قدسية،مكسكعةالمخيماتالفمسطينية1)

 (.68ص)(صالح،قصةمدينةخانيكنس2)

نظرالعدـتكافرالبياناتالتيتتحدثعفعددالمبانيالسكنيةالمأىكلةكغيرالمأىكلةفيمخيـالبريج(3)                     ن  
المكجكدحاليا،منذنشأتو،كذلؾألف البلجئيفلـيسكنكافيبدايةلجكئيـفيمبانيككحداتسكنيةبالمفيـك

العاـ التعداد نتائج عمى االعتماد لذلؾسكؼيتـ المبانيكالكحداتالسكنية، لسكف تدرجاألمركصكال إنما                            ن         
بأفككالةأفالتكضيحالباحثيكدـ،ك2888لمجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،كالتيصدرتنتائجوعاـ

،معمكماتبخصكصالبلجئيففيمخيـالبريجةبأيهالغكثالدكليةفيمقرىاالدائـبقطاعغزةرفضتتزكيد
)الباحث:محمدالجريسي(.عرفيايكذلؾالعتباراتكأسبابال
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فيكنادكنم528كانت المساحة تبقىمف كما تغطيأغمبأراضيالمخيـ، البناء كمساحة ،
.(1)رؽ،ككذلؾطرقاتكأزقةالشكارعيشكؿمساحةصغيرةناتجةعفتقاطعط

 البريج: مخيم في الطرق شبكة

بدكريتنقسـالطرؽفيمخيـالبريجإلىنكعيفرئيسيف،ىماالطرؽالرئ سةكالتيتقـك
لو كالمخيماتالمجاكرة التي(مخيميالنصيراتكالمغازم)الربطبيفالمخيـ كالطرؽالفرعية

كال األحياء بيف الربط بدكر الطرؽتقكـ شبكة إلى المركرية الحركة لتنقؿ السكنية، مربعات
.(2)الرئيسة،كىناؾاألزقة"الممراتالداخمية"

:شوارع مخيم البريج الرئيسة

،(غرب_شرؽ)الطابعالعاـلمعظـشكارعالبريجالرئيسةىيأنياشكارعطكليةباتجاه
السا الرياح حسب الشكارع تخطيط ناحية مف جيد مؤشر الرياحكىذا كىي المنطقة، في ئدة

يتيحدخكؿالرياحلممخيـ،كالعمؿعمىتجديدكتمطيؼاليكاء؛الغربيةالقادمةمفالبحر مما
،كشارعالسكؽ،فمعظـشكارع(جنكب-شماؿ)فيالمخيـ،ناىيؾعفبعضالشكارعباتجاه

غزة مدينة شكارع مع مقارنة الضيقة إلى المتكسطة بيف تقع البريج االزدحاـ؛مخيـ بسبب
البعض لبعضيا تسببفيتعدمالسكافعمىالشكارع؛كالتكدسفيالمبانيالمبلصقة مما

المخيـ في الرئيسة الشكارع طكؿ كيبمغ مساكنيـ، مخيـنامتر3770لتكسيع شكارع كغالبية ،
أىـالبريجمختمفةعفبعضيافياالتجاهعندااللتقاءمعبعضيا،تمتقيبزاكيةقائمة،كمف

شكارعالمخيـالرئيسةمايمي:
:المدخل الرئيس"شارع الشيداء" -1

مفالغربإلىالشرؽبطكؿ ىكالمدخؿالرئيسفيالمخيـباتجاه          و        كيبدأ(3)نامتر1210
مفشارعصبلحالديفغربا،كيمتدحتىدكارالمدرسةالثانكيةشرقا،مركرابعدةمفترقاتمنيا  ن ن         ن         :

ات"كمفترؽدكارالشيداء"الذمسميبيذااالسـنسبةإلىالمذبحةمفترؽالكراج"مكقؼالسيار       ي        
أرئيؿشاركفضدأىاليالمخيـفيعاـ ،كالطريؽمعبدكيحتكمفي(4)ـ1953التيقاـبيا

                                                           

 .(145ص)شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف(1)

 .(264ص)المرجعالسابؽ(2)

ينظرمم(3)   (.313،ص4حؽرقـ)ي

 .(4ص)1953مذبحةالبريجعاـ،زيادةكعيد(4)
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حتى كتمتد متر نصؼ إلى تصؿ ضيقة جزيرة عمى عرض100بدايتو كيبمغ متر،
نامتر20الطريؽ المحبلت عمى الرئيس الشارع كيشتمؿ كالصناعية، الفنية كالكرش التجارية

بيف)كيتراكحالصغيرة، شبكة2-1الرصيؼما كيتكفرفييا كحالةسطحاألرضجيدة متر، )
متكفرة كاإلنارة سابقا، تجييزىا تـ التي بالمجارم المخيـ أجزاء كتربط عامة، مجارم       ن                          

.(1)%50بنسبة

:شارع العودة -2

مفالغربإل كىكالشارعالثانيباتجاه    و     نامتر20كعرضونا،متر1510ىالشرؽبطكؿ
متربعرض100،كىكيحتكمعمىرصيؼعمىالجانبيف،كتكجدجزيرةفيمدخموحتى(2)تقريبا

الشارعمفشارع يبدأ كبشبكةصرؼصحي، شكارعحديثة، كىكمجيزبإنارة متركنصؼ،
مفترقاتمني كفيوعدة شرقا، صبلحالديفغرباحتىدكارالعكاكدة       ن            ن       مفترؽ)دعابس، مفترؽكا

نمفترؽالنادم،كينتييعنددكارالعكاكدةشرقا(كالحمبلكم،           (3).

 ":شارع أبو عاصي" حطين -3

كىكالشارعالثالثلمخيـالبريج،يتجومفالغربإلىالشرؽ،كيمتدمفشارعصبلح
كينتيي الديفغربا،   ن     بطكؿعند شرقا السعكد مفترؽمزارع     ن          كيعتب(4)نامتر1050 أبك، شارع ر

يعاصيمفأفضؿشكارعالمخيـ،ألنوخ               يططكن  كذلؾألنويقع فذعمىأفضؿأنكاعالطرؽ،
عمىأطراؼالمخيـالجنكبية،كيقعبعيدانكعاماعفازدحاـككثافةالسكاف،كتكجدبوجزيرة            ن ن         

يكضحالشكارع،كفيمايميجدكؿ(5)مفبدايتوحتىمفترؽالمقبرةالقديمة،كتكجدبوإنارةممتازة
الرئيسةفيمخيـالبريج.





                                                           

 .(159ص)(مصمح،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزة1)

ينظرممحؽرقـ)(2)      (313،ص4ي

 .،بياناتغيرمنشكرة(بمديةالبريج3)

ينظرممحؽرقـ)(4)      (313،ص4ي

 .،بياناتغيرمنشكرة(بمديةالبريج5)
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 .(1)يوضح الشوارع الرئيسية في مخيم البريج :(1.3جدول )

 عرضو طولو  نيايتو بدايتو اسم الشارع
ـ22ـ1210مفترؽالمدارسش.صبلحالديفالمدخؿالرئيسيشارعالشيداء

ـ20ـ1510مفترؽالعكاكدةش.صبلحالديفشارعالكسطالعكدة
ـ25ـ1050مفترؽالسعكدش.صبلحالديفشارعأبكعاصيحطيف

ـ3770إجماليأطكؿالشكارعالرئيسية

 

:الشوارع الفرعية في مخيم البريج

 العرضي النمط البريج لمخيـ الفرعية الطرؽ معظـ بمغ(جنكب-شماؿ)تتخذ كقد ،
يةداخؿالمخيـمعبدة،كأماالطرؽ،كجميعالطرؽالفرعنا(متر6760مجمكعأطكاؿىذهالطرؽ)    ي   

الفرعيةفيالمنطقةالشرقيةكالشماليةكالجنكبيةمفالمخيـفمعظمياغيرمعبد،كيبمغعرض      ي               
بيف) ما المخيـ في متر12-8الفرعية الشكارعنا( جميع في متكفرة غير كاإلنارة الغالب، في

رضالرصيؼفيالطرؽالفرعيةماالفرعية،كأغمبالطرؽمرتبطةبشبكةالمجارم،كيتراكحع
متر145-1بيف) التالينا( كالجدكؿ طرؽالمخيـ، فيمعظـ سطحالطريؽجيدة كحالة غالبا،                            ن

يكضحالشكارعالفرعيةمعأطكاليافيمخيـالبريج.


 .(2)يبين الشوارع الفرعية ومواصفاتيا في مخيم البريج :(1.4جدول)

 وطول نيايتو بدايتو (3)اسم الشارع م
"مسجداإليماف"مسجدالمقادمةديرياسيف1 492حارةأمـك
952مفترؽاعطيافمفترؽالصكصشارعصفد2
715مفترؽالسكرافمفترؽأبكعيادةشارعالقدس"السكؽ"3
942مفترؽالمقبرةالقديمةمفترؽالشيداءشارعالخمفاءالراشديف"المقبرة"4
785القريناكممفترؽالسعكد"معمؿمفترؽخريس"6شارعالخنساء"بمكؾ5
517مفترؽعبدالمجيد"مديف"مفترؽأبكالعكؼشارعمصعببفعمير6
9880نيايةبمكؾمسجدالصفاءشارعمصطفىحافظ7

                                                           

 "بحثميداني".كؿمفإعدادالباحثالجد(1)

 "بحثميداني".الجدكؿمفإعدادالباحث(2)

 ـ(.2815ديسمبر29،قابمو:محمدالجريسي)محمدجبرقيس (3)



43 

 وطول نيايتو بدايتو (3)اسم الشارع م
610مفترؽعبدالمجيدمفترؽالسكرافشارعخالدبفالكليد8
223لمدخؿالكسطاالمدخؿالرئيسيشارعبيساف"المنتزه"9

492مفترؽمعامؿالقريناكممسجدالنكر"9شارعاألندلس"مدارسبمكؾ10
152مفترؽأبكعدنافالقريناكممفترؽالعكضيشارعاليدم11

 األزقة " الممرات الداخمية":

الربط بدكر الضيقة األزقة حيثتقكـ يعرؼباألزقة، ما بانتشار البريج مخيـ يمتاز
رعالفرعية،كتعمؿعمىتسييؿعمميةكصؿالسكافإلىمنازليـ،كتفتقرىذهاألزقةإلىبالشكا

أبسطالخدماتمثؿاإلنارة،حيثأنياعبارةعفممراتمشاةداخميةكضيقة،كغيرصالحة،
سـغالبا،بمااليسمحبمركر100سـإلى50كيتراكحعرضيافيمعظـأزقةالمخيـمابيف    ن 

اثنيفمعا،كفيبعضالحاالتلـيتمكفسكافبمكؾ)أكثرمفشخصأك           ن (مف7،6،3،2،1
إخراجمكتاىـإالمفخبلؿحمموعمىبطانية،كتكصيمولمشارعالرئيسيأكالفرعيثـيكضع

.(1)عمىحمالةنقؿالمكتىليتـدفنوفيالمقبرة

بالمتاىة،كالتيفيأغمباألحيافتنتييىذهاألزقةبنياياتمغمقة،فييأشبوماتككف
يعرفياأبناءالمخيـدكفغيرىـ،كتفصؿىذهالممراتالداخميةبيفمنازؿالسكاف،حيثالبيكت

نالمتراصةببعضيا،كىذامايفسرالكثافةالسكانيةالعاليةجدا        (2).

 المخيم: في السكن ونوع نمط

عغزة،كتعكستتعدداألنماطالسكنيةفيمخيـالبريجكغيرىافيباقيمخيماتقطا
نكع يكضح جدكؿ يمي كفيما لمسكاف، كاالجتماعي االقتصادم المستكل أثر األنماط ىذه

.(3)ـ1997المساكفالمأىكلةفيمخيـالبريجلعاـ





                                                           

النمركطي(1) )محمكد الجريسي قابمو:محمد الجريسي(2815أبريؿ16، عمر الجريسي؛ محمد قابمو: ،
 .(2815يكنيك1)

 .(32ص)فيفمسطيفمخيماتالبلجئيف(شناعة،2)

 .(66-68ص2812)(الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،ممخص)السكافكالمبانيكالمساكفكالمنشئات(3)
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 يوضح أنواع المساكن في مخيم البريج. :(1.5جدول )

 نوع المسكن
 المجموع غير مبين أخرى براكية خيمة غرفة متنقمة شقة دار فيال
6723682646311-245110



(1)أماالمبانيالمكتممةفيمخيـالبريجحسبالتجمعالسكانيكاالستخداـالحاليلممبنىفيي
 يوضح  المباني المكتممة في مخيم البريج. :(1.6جدول )

 المجموع غير مبين ميجورة خالي مغمق لمعمل لمسكن والعمل لمسكن
301240133764691623901



.(2)أمانسبةاألسرفيمخيـالبريجكالذمتتكفرلدييـالسمعالمعمرةحسبالتجمعالسكاني
 يبين السمع المعمرة حسب التجمع السكاني في مخيم البريج. :(1.7جدول )

 النسبة)%( السمعة النسبة)%( السمعة
%9144غسالةمبلبس%845سيارةخصكصية
%2048منزليةمكتبة%8944ثبلجةكيربائية
%74راديك/مسجؿ%72415سخافشمسي
%9349تمفزيكف%5تدفئةمركزية
%8412فيديك%6486مكنسةكيربائية
%8043صحفالقط%9848طباخكيرباءغاز

%3544خطىاتؼ%1541مايكرككيؼ







                                                           

 .(68ص)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،ممخص)السكافكالمبانيكالمساكفكالمنشئات((1)

 .55ص،المرجعنفسو(2)
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أماالمساكفالمأىكلةحسبتكفر)مطبخ،حماـ،مرحاض(فيمخيـالبريجعاـ
ـكمايمي:1997

 .(1)المساكن حسب اتصاليا بالشبكات العامة :(1 .8جدول )

 مرحاض حمام مطبخ
508350795110

أماالمساكفالمتصمةبالشبكاتالعامة)شبكةالمياهكالكيرباءكالصرؼالصحي(فييكمايمي:

 .(2)اتصال المساكن بالشبكات العامة :(1.9جدول )

 شبكة صرف صحي اء عامةشبكة كيرب شبكة مياه عامة
511051105110

ٌبناءعمىماسبؽيمكفالقكؿ:بأفالتطكرالعمرانيفيمخيـالبريجمر                 ن بعدةمراحؿ،
فبعدأفكافالبلجئكفيسكنكففيبقايابركساتاإلنجميز،كالخياـفيمرحمةالخمسينات،قد

إلىأككاخالطيف،ثـالحجرالمبنيةمفالطكب، انتقمكا      ي       ثـاألبنيةمفالباطكفالمسمح،كذلؾ
المرافؽالمتعمقة بشكؿجماعي،كخاصة االستفادة منيا التيكافيتـ تطكرتالمرافؽالعامة
بمياهالشربكالحماماتالعامة،كبالرغـمفالتطكرالعمرانيفيمخيـالبريجإالأنومايزاؿ

تتمثؿبالنمكالمتزايدلسكانو،باإلضافةإلىيكاجوالعديدمفالمشاكؿكالتحدياتالعمرانية،التي
التكسعالعشكائيلممباني،كىذاماينذربحدكثأزماتخانقةلممخيـفيالمستقبؿ.

 البريج: مخيم في الخاصة اإلسكان مشاريع
معبدايةالخمسيناتشيدالمخيـنيضةعمميةأسيمتفيتخريجالعديدمفاألفكاج

لمعمؿفيالدكؿالعربيةالنفطيةكالسعكديةكالككيت،كيرجعمفحممةالثانكيةالعامة ،تكجيكا
نالفضؿليؤالءالمغتربيفمفأبناءالمخيـفيتحكيؿاألمكاؿلذكييـ،الذيفاستثمركاجزءامنيا                    

ات،فقدشيدتعمؿالكثيرمفبعينفيمشركعاتتجاريةكعمرانيةداخؿالمخيـ،أمافترةالس
يففيالمخيـكباقيمخيماتقطاعغزةلمعمؿداخؿاألراضيالمحتمةعاـالبلجئيفالفمسطيني

                                                           

 .(66-68ص2812)ي،ممخص)السكافكالمبانيكالمساكفكالمنشئات((الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين1)

 .(51،57ـ،2812)(الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،ممخص)السكافكالمبانيكالمساكفكالمنشئات(2)
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المعيشية1948 األكضاع تحسيف في أساىـ الذم األمر األكضاع(1)ـ، تحسنت كعندما ،
نالمعيشية،انعكسذلؾعمىتشجيعالبناءفيالمخيـ،فامتدالمخيـفيمختمؼالجيات،كخاصة                  

يثأخذتالمبانيتشغؿمساحاتالفضاءالقريبةمفالمخيـ،الجنكبيةكالشرقية،حتيففيالجي
كأنش ائي مف المبنية السكنية المباني أقيمت كما المخيـ، كسط التجارية المحبلت سمنتإلت

أرجاء معظـ في القديمة بيكتالطيف محؿ تحؿ الجديدة اإلسمنتية كأخذتالمباني المسمح،
المخيـ،إضافةإلىانتشارالمدارسالتاب     ن  عةلككالةالغكثالدكلية،لتمبيحاجاتالطمبةالمتزايدة

عمىالتعميـ،كماتـبناءالمساجدكالمسجدالكبيركمسجدالصفاء،باإلضافةإلىإنشاءسكؽ
.(2)الخضاركآخرلمحيكانات،كماتـفتحمقبرةفيالجيةالجنكبيةمفالمخيـ

بيدـالكثيرمفالبيكت،كقامتـقامتسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيمي1971فيمطمع
إقامةطريؽآمنة كذلؾبحجة مفاألسرإلىالمناطؽالغربيةمفالمخيـ، بنقؿسكفالعديد

المشركعالكزير كقدخططليذا العسكرمالصييكنيداخؿالمخيـ، أرئيؿشاركف"القائد "(3)،
ككانتالخطةتقكـعمىىدـبيكتالمخيمات،ذاتالشكارعالضيقةك               ي  المزدحمةبالسكاف،بحجة

دباباتكآلياتقكات أماـ المجاؿ كانتإلفساح الحقيقة كلكف المخيـ، داخؿ الشكارع تكسيع
كاعتقاليـ المخيـ أبناء مف الفدائييف مطاردة كلتسييؿ المخيـ، داخؿ بحرية لتنقؿ االحتبلؿ

.(4)بسيكلة

كافمخيـالبريجبسيكلة؛نجحتسمطاتاالحتبلؿفيتمريرمخططالتكطيفالجديدعمىس
كذلؾنظرالمكاقعالمؤلـالذميعيشوسكافالمخيـ،بحيثعرضتعمييـشركطاسيمةمفأجؿ    ن                  ن   
تممؾبيكتجديدةكاسعةكحديثة،كتتكفرفيياالخدماتالضركرية،عمىأفييدـالبلجئمف

                                                           

 .(61ص)يكنس(صالح،قصةمدينةخاف1)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(2)

ـ،كما1948عسكرمصييكنيبارز،كعضككنيستسابؽ،شارؾمعالياجاناهفيحرب،(أرئيؿشاركف3)
ـبعدانييارخطبارليؼ،نجح1973ـ،لمعاسموفيحرب1967ـ،ثـفيحرب1956شارؾفيحرب
 انتخابات 1977في انتخابات كبعد لمزراعة، كزيرا كعيف ـ،         ن      كزارة1981 عف أقيؿ لمدفاع، كزيرا معيف       ي   ي    ي

بعدرئيساالدفاع ثـأصبحفيما كشاتيبلكلكنوبقيكزيراببلحقيبة، نبسببمسئكليتوعفمجزرةصبرا             ن                         
،لممزيدينظرلمكزراءفيمابعد  ي  (.3/429ج)،مكسكعةالسياسةكآخركفالكيالي

 .(2/77ج)(قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيفقطاعغزة4)
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قبؿ كيتخمىعفأمحقكؽلو التمكينية، بطاقتو كيسمـ بيتو، سكافالمخيـ في1948عاـ ـ
.(1)مترمربع100فمسطيفمقابؿمنزؿتتراكحمساحتو

ـبتغييراسـ1987كبصددإعادةتكطيفسكافالمخيـقامتسمطاتاالحتبلؿعاـ
المخيـإلىمجمسقركمالبريج،ؤكفالمجنةالمحميةفيمخيـالبريج،التيكانتتشرؼعمىش

لبلجئيف،كقدتـتكطيفبعضسكافالمخيـفيبيدؼتنفيذالمخططاتالراميةإلىتكطيفا
مشركع"النزلة"حيثبمغعددالبلجئيفالمكطنيففيىذاالمشركعحكالي"        ٌ            "الجئ،1500

نمحمدأبكسعدة"بناء"(2)قركمكفيالعاـالثانيمفاالنتفاضةاألكلى،استقاؿرئيسالمجمسال   
مماحدابسمطاتاالحتبلؿكألكؿ؛دةلبلنتفاضةعمىرغبةأىاليالمخيـ،كرغبةالقيادةالمكح

مرةإلىتعييفضابطإسرائيميليرأسالمجمسالقركم،كماتـنقؿالمجمسإلىمركزشرطة
.(3)المعسكر






















                                                           

 .(2/77ج)قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيفقطاعغزة(1)

ينظرممحؽرقـ)(2)      (.293،ص1ي

 .(152ص)(الصكباني،أكضاعمخيماتقطاعغزةكمشاريعالتكطيف3)
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 المبحث الثاني: 
 البعد الديمغرافي لمخيم البريج

 وتطوره: المخيم إنشاء عند السكان عدد

 اليجرة الطوعية: -1

 البريجبمغعدد ككالة ،(1)ناالجئ12395سكافمخيـ رسميأجرتو كفقاألكؿتعداد             ن
ـ،كقدحصؿتناقصفيعددالسكافبسبباليجراتالسكانيةالتي1953الغكثالدكليةعاـ

كانتغيرمنظمةكالتيأسيمتفيتخفيضعددالسكاف،أمأفالزيادةالفعميةلسكافالمخيـ
ية،بسببارتفاعالمعدالتالسالبةلصافياليجرةخبلؿالخمسيناتكانتأقؿمفالزيادةالطبيع

المكاطنيفك مف أكثر البلجئيف عند جمية كاضحة الظاىرة ىذه بدت كقد الستينات، أكائؿ
.(2)األصمييفمفسكافالمخيـ

مخيـ خاصنحك كبشكؿ غزة، قطاع داخؿ إلى البريج مخيـ مف اليجرة اتجيت كما
لىالضفةالغربيةكاألردف،كماالنصيراتكالزكايدة لىأنحاءأخرلمختمفةمفقطاعغزة،كا كا                     

كيمكفإرجاع،اتجيتنحكالدكؿالعربيةالنفطيةكالسعكديةكالككيت،حيثتتكفرفرصالعمؿ
البطالة، السكافكازديادحجـ انحصاراألراضيكزيادة أسبابمنيا، لعدة مفالمخيـ اليجرة

 عمى حتـ الذم األكضاعاألمر كشجعت مشكبلتيـ، لحؿ سبيبل اليجرة يختاركا أف السكاف                ن             
ـ(تطمعتالكثير1957-ـ1954السياسيةكاالقتصاديةكالعسكريةالتيكانتمترديةفيأكائؿ)

مفالقكلالبشريةلميجرةالخارجيةمفمخيـالبريج؛بحثاعفأكضاعأفضؿفيالببلدالعربية،          ن              
بي البطالة تفاقمت كأكائؿكعندما الخمسينات أكاخر في العامة الثانكية خريجي صفكؼ ف

ليبيا،كالستينات،اتجوبعضيـلمعمؿفيمصر،فيحيفاتجوالكثيركفلمعمؿفيالسعكدية،
.(3)كالجزائر،كالككيت

ارتفعمعدؿالزيادةالسكانيةعماكافعميوفيالسنكاتالسابقة،لتمؾالفترةالتيشيدت
ازدىارانسبي ن   امؤقتا،إذأصبحقطاعغزةأكثرانفتاحاعمىمصركالعالـالخارجي،كنجاحوفي            ن        ن ن

                                                           

.(2/77ج)(قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيفقطاعغزة1)
 .(2815مايك2،قابمو:محمدالجريسي)جماؿسبلمة(2)

الجريسي(3) )عمر الجريسي محمد قابمو: 2815يكنيك1، الجريسيسبلمةجماؿ(؛ قابمو:محمد ،
 (.2815مايك2)
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مجاؿالتجارةالخارجيةكالسياحيةعماكافعميوسابقا،كشيدتنفيذبعضالمشركعاتالعمرانية       ن             
الفترة ىذه أف غير كاالجتماعية، االقتصادية السكاف أكضاع عمى انعكست التي كالزراعية

مف المصرية،كخضكعقطاعالقصيرة اإلدارة انتيتبانتياءعيد االزدىارالنسبيسرعافما
.(1)ـ1967غزةلفترةجديدةمفاالحتبلؿ"اإلسرائيمي"عاـ

يتناقصبشكؿممحكظ البريجالذمأخذ الكضعالجديدعمىسكافمخيـ انعكسىذا
إلى السكاف عدد سمطا1012ليصؿ الذمأجرتو لمتعداد الجئكفقا         ن    " اإلسرائيمي تاالحتبلؿ"

.(2)ـ1967لسكافالمناطؽالمحتمةعاـ

 اليجرة القسرية: -2

اجتيدت1967أدتحرب كقد البريج، إلىحدكثعممياتنزكحجماعيةمفمخيـ ـ
المخيـكتخكيفيـ،كبثناالمخابراتاإلسرائيميةفيتجنيدعمبلءيعممكفلحسابيـ؛لترىيبالجئ

كد،ككانتميمتيـإقناعسكافالمخيـبالرحيؿإلىاألردف،بعدتكفيرالذعرفيقمكبيـمفاليي
شاحناتتقميـإلىاألردف،كنجحتالمخابراتاإلسرائيميةبالتعاكفمععمبلئيا،بتيجيرالكثير                      ي  

البريج مخيـ خارج إلى العائبلت بشكؿ(3)مف كنزحت ىاجرت التي العائبلت كمف
 كعائمة أبكصبره، إلىالكثيرمفجماعي)عائمة باإلضافة شكككاني...( كعائمة البسطامي،

العائبلتالتيكانتتقطفمخيـالبريجكقدبدتالكثيرمفالبيكتميجكرةخاكيةاليكجدبيا
.(4)سكاف

بناءعمىماسبؽيمكفالقكؿ:أفالبلجئيففيمخيـالبريجالذيفقبمكابالنزكحكانت                   ن
ةمتردية،حيثأفالبلجئيفكانكايعتمدكففيالغالبعمىماأكضاعيـاالقتصاديةكالمعيشي

بيفمعظـالبلجئيففيناتقدموككالةالغكثالدكليةمفمكادتمكينية،ككافالفقرالمدقعمنتشر
مفالبلجئيفعمىالنزكحمفالمخيـ،إلىدكؿعربيةمجاكرة.ناكثيرالفقرأجبركقدالمخيـ،

كاففيمخيـالبريج،إالأنوسرعافماارتفعمعدؿالنمكبالرغـمفانخفاضعددالس
ـ،عمىالرغـمفاالنتكاسةالديمكغرافيةالتيتعرضتليامخيماتقطاعغزة،1972فيعاـ

 إثرحربحزيرافعاـ البريج مخيـ فييا إلىحالة1967بما المتزايد االرتفاع ىذا كيعكد ـ،
                                                           

 (.54ص)صالح،قصةمدينةخانيكنس(1)

 (.2/54ج)(قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيفقطاعغزة2)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(3)

 .(2815مايك2،قابمو:محمدالجريسي)جماؿسبلمة(4)
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بسببارتفاع كبعد(1)معدؿالخصكبةالعاـفيالمجتمعالفمسطينيالنمكالطبيعيلبلجئيف؛ ،
.(2)ناالجئ12050ـ1972ىدكءاألكضاعأصبحعددسكافمخيـالبريجعاـ

ـ(أعمىمعدؿلمزيادةالسكانيةفيمخيـالبريج؛1990-1985شيدتالفترةمابيف)
شيداء،كبالتاليدفعيــ،كالتيفقدفيياالبلجئكفالعديدمفال1987بسببقياـاالنتفاضةعاـ

إلى البريج مخيـ في البلجئيف عدد ارتفاع إلى أدل مما اإلنجاب؛ زيادة إلى 17911ذلؾ
البريجالحاصميفعمىمعكناتاإلغاثةحسبالجدكؿ(3)ناالجئ تكزعالسكاففيمخيـ كقد ،

التالي:

 .(4)يوضح الحاصمين عمى معونات إغاثة في مخيم البريج :(1.10جدول )

 العدد العمر لفئةا
4976سنة16فكؽرجاؿ
4807سنة16فكؽنساء
3303سنة16-1مفأكالد
2999سنة16-1مفبنات
130تحتسنةكاحدةأطفاؿ

16215المجمكع
عائمة3425مجمكعالعائبلت



 عاـ إلحصائيات كفقا البريج مخيـ سكاف عدد بمغ        ن             1997 حكالي ناالجئ25028ـ
ـ(.2010-ـ1997(يكضحعددالسكاففيمخيـالبريجمفعاـ)1.11ـ)كالجدكؿرق







                                                           

 .(77ص)سطينييففيقطاعغزة(مصمح،مشكمةالبلجئيفالفم1)

 .(2/86ج)(قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيفقطاعغزة2)

 .(71ص)(شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف3)

 (.2/86ج)(قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيفقطاعغزة4)
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 .(1)م2010 -م1997توضح عدد سكان مخيم البريج من عام  :(1.11جدول )

 م2003 م2002 م2001 م2000 م1999 م1998 م1997 العام
25028261552736328661301373178333481العدد
 م2010 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 م2004 العام
35228370273887340727427214471246751العدد



عاـ مف البريج مخيـ في السكاني النمك جداكؿ في ذكره سبؽ ما خبلؿ مف
ـ(يتبيفمايمي:2010-ـ1949)
أثرتاألكضاعاالقتصاديةكالسياسيةكالعسكريةعمىالجئيمخيـالبريج،إذشيدالمخيـ -أ

أفضؿ.،حاالتنزكح كىجرةجماعيةخارجالمخيـ؛بحثاعفسبؿعيش   و      ن         
همرالمخيـبحاالتمفالزيادةكالنقصافالسكانية،كذلؾعائد -ب               لحالةاالستقرار.ٌ
لكحظاالرتفاعالمستمرفيأعدادالسكافمنذالثمانينات،كىيالمرحمةالتيشيدتاندالع -ت

 االنتفاضة،التيشجعتعمىزيادةالنسؿ.
كذلؾنتيجة؛الكفياتبشكؿممحكظنسبةفينسبةالمكاليدكتقمصتناخيـارتفاعشيدالم -ث

 الرعايةالصحية.
فيالنمكالسكانيبشكؿممحكظ،كخاصةفيالسنكاتالممتدةمفسنةناشيدالمخيـازدياد -ج      ن           

%،14.5ـ(زادالنمكالسكانيإلىنحك2000-ـ1997ـ(،فمفعاـ)2010-ـ1997)
 عاـ) 2003-ـ2000كمف بمغ )16.8ـ(، عاـ كمف ، بمغ2007-ـ%2004 ـ(

%.14.6ـ(بمغ2010-ـ2007%،كمفعاـ)15.7

 :المخيم سكان

ـ،كباقيمخيماتقطاعغزة،حيثتككنتمف1948تشكؿمخيـالبريجبعدنكبةعاـ
المكاطنيفاألصمييفكالبلجئيف،الذيفىجركاإلييابعدالنكبة،كقدبمغعددالبلجئيف        ي            فيمخيـ

نسمةتقريبا،أماأعدادالمكاطنيفاألصمييففبلتكجد13000البريجعندإنشائومايقاربمف         ن  
نسبيـ المختمفة،(2)إحصائياتتذكر المخيـ التيتتكزعفيأنحاء كتتككفعائبلتالحناجرة ،

ائبلتمفكتشكؿالعائمةالكاحدةغالبيةسكافالحيالذميعرؼباسميا،كقدانحدرتىذهالع
                                                           

 .(185ص2812)ـ(2818-ـ1997سكافالتجمعاتالفمسطينية)،(الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني1)

(2 كآخركف،( المصكرعدكاف البلجئ كاقتصادية(146ص)دليؿ تطكراتسياسية  غزة قطاع النمؿ، أبك ؛
 .(388ص)كاجتماعيةكعسكرية
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المخيـ،فيمااستقربعضيااآلخرأراضيأصكؿقبميةعربيةاستقربعضيافيكقتمبكرفي
العائبلت)العكاكدة،كأبكمديف،كالنباىيف،(1)ـ1948بعدحدكثنكبةفمسطيفعاـ ،كمفىذه

بعض المخيـ سكف ككذلؾ كالسعكد(، جبلؿ، كأبك خكصة، كأبك عيادة، كأبك حجير، كأبك
.(2)تمفسكافغزةمثؿعائمة)الجرجاكم،كالغصيف،كأبكشعباف(العائبل

 البريج:  مخيم سكان فئات

 نكبة حدكث تشكمت1948بعد لممخيــ، السكانية فئات)السكافالتركيبة ثبلث مف
الحضرمفأىؿالمدفالفمسطينية،البدك،كالقركييف(كالتيالتزاؿتحافظعمىتقاليدىاالمتكارثة

البلجئفيطبيع أما البيكت، ذلؾبشكؿكاضحفينظاـ كيبدك المسكف، ٌالميجكفة مفركف
يحاكلكفدائماأفيبقكاعمىمساحةصغيرةمفقطعةاألرض؛ القرلعندبناءبيكتيـ،كانكا              ن         
كأشجار خارجو، أك البيت سكر داخؿ سكاء المثمرة، ببعضاألشجار بزراعتيا يقكـ لكي                 ن                   

االبدكمفسكافالمخيـ،كرغـحالةالتطكرفينظاـالبناءالمعمارمالزيتكف،كالحمضيات،أم
فيكيبنيمكاناخاصافيالبيت،يككفبمثابةديكافالستقباؿالضيكؼ،كيحرصعمىأفيبقى                    ن  ن  

مكقدالنارمشتعبل،كأفتككفالقيكةالعربيةساخنةفياألكانيالخاصةبيا      ن        ن     ،كا(3) ذلؾفكاف
أفرادككافتدؿعمىالركابطالقكيةالتيتربطبيفأفرادالعائمةالكاحدة،يدؿعمىشيءفإنما

العائمةيميمكفلمتجمعكالسكفبجكاربعضيـالبعض،بحيثأفمفالطبيعيأفنجدنكعامف ن                     
سبيؿ فعمى العشيرة، نفس اسـ تتخذ التي المخيـ، في محددة مناطؽ في العشائرم التركز

كحجيرفياألطراؼالشماليةالشرقيةمفالمخيـ،كتتركزعائمةالنباىيفالمثاؿ،تتركزعائمةأب
الشرقية المناطؽ في مديف أبك عائمة تتجمع كما البريج، مخيـ مف الشرقية المناطؽ في

كعائمة،كالجنكبيةمفالمخيـ،أماعائمةأبكعيادةفييتتكاجدفياألطراؼالشماليةمفالمخيـ
مناطؽالشماليةكالجنكبيةلممخيـ،كعائمةأبكخكصةفيالمناطؽالشرقيةالسعكدتتمركزفيال

.(4)لممخيـ
البلجئكفمفأبناءالبمدالكاحديجتمعكفنفسوكينطبؽالحاؿ عمىالبلجئيف،حيثبدأ

سكيالمسكفمعبعضيـالبعضفيإحدلمناطؽالمخيـ،فيناؾحارةالفكالجةفيبمكؾ                   ن 12،
1كاليافاكيةفيبمكؾرةالمدادكةمتعددةمفأبناءبمدةالفالكجة،كىناؾحاكالتيتضـعائبلت

                                                           

 .(2815مايك2،قابمو:محمدالجريسي)جماؿسبلمة(1)

 .(2815أبريؿ7،قابمو:محمدالجريسي)فريدالمكلك(2)

 .(2815أبريؿ16سي)،قابمو:محمدالجريحسفجبريؿ(3)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)(عمرالجريسي4)
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،كذلؾتجمعتالعائبلتالميجرةمفقريتي(1)كتضـعائبلتأبناءالمدكالرممةكيافا3ك2ك
التركزأخذيخؼتدريجيا؛(2)مفالمخيـ9المغاركبيتطيمافيمنطقةبمكؾ ن،غيرأفىذا           

بعضالعائبلتمفالبلجئيففيتسكنكمالعائبلتالبدكيةداخؿالمخيـ،نتيجةسكفبعضا
.(3)أطراؼالمخيـ

أماالحضرمفسكافالمخيـفيـيميمكفلبناءنظاـالشقؽالصغيرة،كماىكالحاؿفي
عمى ليضعيا كاألزىار؛ الكركد مف مختمفة بأنكاع الفخارية بعضاألكاني كزراعة المدينة،              و  و               

و،كىذادليؿعمىالخصكصياتالثقافية،التيالتزاؿقائمةكلـتطرأعميياتغيراتشرفاتمنزل
.(4)تمحكتمؾالخصكصية،بالرغـمفحدكثتغيراتكبيرةلمغايةفيحياةاألفرادبعداليجرة

كمايتضحأفالميفكالحرؼالتيعمؿبياأبناءمخيـالبريجبعداليجرةمباشرة،كاف ن                  ٌ
يقةبطبيعةالميفكالحرؼالتيعممكابياقبؿاليجرة.لياعبلقةكث

جرفالقركمالمي كافمرتبطابالزراعةٌ  ن   ،كتربيةالماشية،كمفلـيجدمفرالومفكسب(5)   ن ٌ      
في كخاصة كالمبلؾ، األراضي أصحاب عند اليكمية باألجرة كمزارع العمؿ إال عيشو لقمة  ن     ٌ                             

 فقد الحضر أبناء أما كالبساتيف، المدينةالحقكؿ بكاقع مرتبطة ميف مزاكلة إلى اتجيكا
محبلت كفتح كالفكاكو الخضار، كبيع مدنيـ، في السائدة كاألنشطة كباألعماؿ االقتصادية،
تكف لـ التي المقاىي بفتح قامكا كما كالفبلفؿ، الفكؿ كمطاعـ األحذية، كاصبلح لمحبلقة،                                   

.(6)معركفةعندالجماعاتالبدكيةكالقركيةمفقبؿ

استمر فقد البدكية، الجماعات الماشيةتأما رعي في(7)في حظ لو يكف لـ كمف ،
األعماؿالسابقةذىبليعمؿعتاالفيالسكؽأكخبازا،أكأجيرافيمقيى،أكعامؿنظافة.      ن   ن      ن ٌ        

االقتصادية األكضاع عمى تغيرات طرأت أف إلى طكيمة، لسنكات الحاؿ ىذا استمر                                  ٌ  
الميفكالحرؼفيالكقتالحاليمقتصرةعمىفئةمعينةدكفغيرىا،لمسكاف،كبالتاليلـتعد

نقميبلقدتغيرتكماأفالقيـكالتقاليدالمكركثةعندتمؾالجماعات األصيؿمعذلؾ،ك ،فالكـر
                                                           

 (298،ص5لممزيدينظرممحؽرقـ)(1)

 .(2815يكنيك1)عمرالجريسي،قابمومحمدالجريسي(2)

 .(2815أبريؿ7،قابمو:محمدالجريسي)فريدالمكلك(3)

 .(2815مايك8،قابمو:محمدالجريسي)حسفجبريؿ(4)

 .(381ص)أبكالنمؿ،قطاعغزةتطكراتسياسيةكاقتصاديةكاجتماعيةكعسكرية(5)

 .(2815مايك8،قابمو:محمدالجريسي)حسفجبريؿ(6)

 (.381ص)(أبكالنمؿ،قطاعغزةتطكراتسياسيةكاقتصاديةكاجتماعيةكعسكرية7)
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ظمكا الزكاج كقيـ العشائرم، كالقضاء الزكاج، كطقكس الممبس، كطقكس الممبس، كثقافة ٌ                               
.(1)متمسكيفبيا

الكاضح المحظاتمف منذ بدأت البريج مخيـ في األفراد بيف العبلقات أف
أك اقتصرتالعبلقاتعمىاألقارب، الخياـ، فيمرحمة بينما العمؿ، أثناء األكلى؛الختبلطيـ

العشيرة ينحدركفمف أنفسيامف التي، المدينة أك القرية، سكاف ىجركاك ٌ منيا،كالشؾأنيا
كق كأكلية، المؤسساتكانتعبلقاتبدائية مف مجمكعة أسيمتفيتدعيميا أنشأتياد التي

ككالةالغكثالدكلية،إذأنيافتحتبابالتعميـلجميعالبلجئيفلممرحمتيفاالبتدائيةكاإلعدادية،
بداية في البيئة لصحة كمركزا المخيـ، كسط خاصة عيادة كفتحت المدارس، ببناء كقامت       ن                        

ةلمساعدةكؿمفيحمؿبطاقةالجئ،كصرفتككالةالغكثلمشئكفاالجتماعيناالمخيـ،كمكتب
يالدكلية،بطاقةصادرةتثبتجنسيةالبلجئ،مسجؿعميياعنكانوكالبمدالتيى       ٌ            منيا،كعددرًج

االبتدائية أطفاؿالمرحمة يتناكؿفيو "الطعمة"، لمتغذية كقامتكذلؾبفتحمراكز أسرتو، أفراد           ي                 
كجبةغذاءيكمية،إضافةإلى ن   .(2)مراكزلرعايةالشباب

أسيمتتمؾالمؤسسات،إضافةإلىالميفكالحرؼفيسكؽالعمؿ،إلىزيادةاالحتكاؾ
كما الصداقةكالتآخيكالزمالة، كنمتتمؾالعبلقاتإلىحد كالتفاعؿبيفالجماعاتالثبلث،

ؿذلؾإلىجانبماتبعيامفعبلقاتنسبكعبلقاتجكار،لياقيمياكأعرافياكتقاليدىا،كيتمث
سبؽ،أفمجتمعمخيـالبريجقدتحكؿإلىنمكذجأقربمايككفإلىمجتمعالقرية،فالعبلقات              ٌ         
السائدةفيالمخيـقائمةعمىعبلقةالكجوبالكجو،أمعبلقاتاألكاصرالقكيةالتيتقكـعمى

كالمشار المشترؾ، كالتفاىـ الدائـ كالتكامؿ كالتعاكف المباشر المناسباتالمقاء كافة في كة
االجتماعية،كيسكدالمخيـالتضامفاالجتماعيبشكؿكبيرجدا،كيعكدذلؾلمتشابوالكبيربيف      ن                 
البلجئيفمفسكافالمخيـالذيففقدكاأرضيـككطنيـ،كبالتاليتحكلكاجميعيـإلىفئةجديدة

زاألىداؼالعامةالمشتر فيالمجتمعاسمياالبلجئيف،كىذاماعز      ٌ          كةبينيـ،كتتسـحياةالمخيـ
.(3)بالضبطاالجتماعيغيرالرسمي،فتتميزالحياةاالجتماعيةبقكةالضبطعمىاألفراد

                                                           

 .(36ص)المخيـالفمسطيني،(جبريؿ1)

 .(2815مايك2دالجريسي)،قابمو:محمجماؿسبلمة(2)

 .(36ص)(جبريؿ،المخيـالفمسطيني3)
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 األصمية: القرية أو البمدة حسب السكانية التركيبة

إلىحدكبير،حيث يتسـالتركيباالجتماعيكالحياةاالجتماعيةفيمخيـالبريجبتشابو      و                 ٌ
اكبشكؿطبيعي،فعندماىجرالبلجئكف،اضطركالبلحتكاؾمعاكالتكجوإلىنشأالمخيـعفكي   ن           ٌ ي      ن

بعد الكيفيةتحكلتفيما تجمعيـالحاجةالماسة،كبيذه مكافكاحد،كالنزكؿفيخيـمتجاكرة
إلىكحدةاجتماعية،حفظتالماضي،كأعطتالتقاليداالجتماعيةالقديمةفيالكطفالمسمكب

 االستمرار، فرصة كثيرا تأثر لممخيمات االجتماعي التركيب كألف ن                الفمسطينيةب الحياة جكانب
الناس يعرؼفييا مغمقة الفمسطينيشكؿكحدةاجتماعية كألفالمخيـ كالسياسية، االجتماعية       ن   ن   ٌ                  
التقاربالجغرافيكالحسيكأصبحت يجمعيـ متضامنيف، يتقاسمكفاألشياء البعض، بعضيـ

مشت كشجاراتيـ فيأحاديثيـ قديمة جيرة أك صداقة، أك المصاىرة، أك القرابة، تجمعيـ ركة،
فمسطيفالمحتمة،ليذاأصبحالتضامفاالجتماعيفيالمخيـأقكلاجتماعياكعائميامفحالة  ن ن                  

.(1)النزاع
البريجعمىالركاب أبناءمخيـ طالشخصيةكلعؿمفالعكامؿالتيأسيمتفيمحافظة

:ميمايكالجماعيةبشكؿقكم،

انحدارمعظـسكافالمخيـمفنفسالمنطقة،سكاءفيأكاسطأكجنكبفمسطيف،حيث -أ              ن            
 كانتالعبلقاتقكية.

 شعكرالمجتمعبأنومقتمعكمضطيدكالجئ. -ب

 الشعكرالقكمبكحدةالمصير. -ت

 مكاجيةالمجتمعذاتالمشاكؿالعامةكاليكمية. -ث

 .تعمؽالمجتمعبأمؿكاحد،كىكالعكدةلمكطفالمسمكب -ج
بعضيـ يساعدكف أفرادىا حيث العائمة، مستكل عمى دكرىا العكامؿ ىذه لعبت كقد
البعضكييتمكفألحكاؿبعضيـ،كيختاركفالبقاءمعا،كيحتؿالكالءلمعائمةالمرتبةاألكلىفي         ن             

.(2)سمـكالءاتالفرد

                                                           

 (.84ص)اكتطكرىاكؤى(جرادة،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييفنش1)

 .(65ص)(باسـ،مخيماتالفمسطينييفنظرةسكيكلكجية2)
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سطيفتعكدجذكرالغالبيةالساحقةمفأىاليمخيـالبريجإلىالنصؼالجنكبيمففم
%مفسكافالمخيـ،أمااآلخركففيـيتشكمكفمف80المحتمة،حيثشكؿىؤالءمايزيدعف

.(1)مناطؽأخرل،مثؿالمدكيافاكالرممة

المخيـعددكبيرمفالعائبلتالفمسطينية،كتتكزعىذهالعائبلتعمىبمداتيا يسكفاليـك
(.1.12مفخبلؿالجدكؿرقـ)بيانيااألصمية،كالتييمكف

 .(2)يوضح التركيبة السكانية لممخيم حسب البمدة األصمية:(1.12جدول )

 العائالت البمدة م
أبكالعكؼ،أبكشكقة،زقكت،الكردم،البيكمي،جكدة،النجار،حمدانكتمراز،...أسدكد1
البغدادم،الطنطاكم،السيد،...المسميةالصغيرة2
ؿ،...منصكر،مصمح،قنديالبطانيالشرقي3
الحكيمي،الطكس،صافي،الشيمي،الحمبلكم،أبكجبارة،عثماف،...القسطينة4
الجريسي،أبكشمالة،المقادمة،باركد،عابد،العكيني،درغاـ،..بيتدراس5
العمصي،بدكاف،رباح،أبكداف،..السكافيرالشرقي6
س،أسميـ،الترتكرم،السعافيفأبكفارقنكنة،عكض،ياسيف،الكرنز،النجار،عيسي،الفالكجا7
الخالدم،المغارم،خريس،أبكسؿ...كراتيا8
ياسيف،جمعة،غانـ،...حتا9
كشاح،أبكالكاس،...بيتعفا10
مقداد،كمكب،فتيحة،سميـ،ابكسمطاف،...حمامة11
قؿ..حمداف،عيد،حرب،أبكعبدك،السراج،الخطيب،جبر،حمد،عالمغار12
الشريؼ،المبحكح،الصكص،عيسي،السكراف،جبريؿ،...بيتطيما13
عبداليادم،حسيف،ياسيف،محمكد،...كككبا14
الغرباكم،القريناكم،...زرنكقا15
أبكحسنيف،...يبنا16
جربكع،عبدالسبلـ،أبكزيد،الحشاش،الدبؿ،السماؾ،...يافا17
لي،...األفغاني،الخكحيفا18
الرمبلكم،الديني،العكبمي،...الرممة19
دكحؿ،البابا،صايمة،غانـ،سبلمة،عكض،الصكص،أبكرصاص،أبكككيؾ،المد20

طبازة،العداسي،الزمر،...
كخكصة،أبكجبر،القريناكمسعيد،ابأبكالعكاكدة،النباىيف،بئرالسبع21

                                                           
 .(2،3ص)ـ(دراسةتاريخيةسياسيةكاجتماعية1993-ـ1948(الصكراني،قطاعغزة)1)
 .دكؿمفإعدادالباحثالج(2)
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 لمسكان: والنوعي العمري التركيب

يت الدراسات مف كالنكعي العمرم التركيب دراسة المبلمحالميمة؛عد تكضح ألنيا
اإلنتاجية يعطيمؤشراعمىالقكة كما ناثا، كا ذككرا لمسكاف، الديمكغرافية        ن       ي      ن       كالجدكؿ)(1) ،1.13)

لعاـ الفمسطيني اإلحصاء مركز تقارير حسب البريج مخيـ لسكاف السكانية التركيبة يكضح
ـ.2007

 .(2)يوضح فئات السكان في مخيم البريج حسب العمر :(1.13جدول )

 (3)النسبة المئوية العدد الفئة العمرية م
1. 0–4534016.26
2. 5–9441113.44
3. 10–14462914.09
4. 0–141438043.79%
5. 15–19421111.48
6. 20–2431119.47
7. 25–2924297.5
8. 30–3419475.93
9. 35–3915014.57
10. 40–4419435.92
11. 45–4910953.34
12. 50–547462.28
13. 55–596201.89
14. 60–643701.12
15. 15–641757353.5%
16. 65–692810.853
17. 70–742720.829
18. 75–791980.603
19. 80–84850.259

                                                           

 .(183ص)(مصمح،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزة1)

 .(45ص2812)(الجيازالمركزماإلحصائيالفمسطيني،ممخصالسكاف)المبانيكالمساكفكالمنشئات(2)

 .الباحثاستخراجمفالنسبالمئكية(3)
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 (3)النسبة المئوية العدد الفئة العمرية م
20. 85–89350.106
21. 90–94100.03
22. 95+90.03
%658902.71أكبرمف .23
%32843100المجمكع .24

مفخبلؿالجدكؿالسابؽنستنتجمايمي:

عف أعمارىـ تقؿ الذيف األفراد عدد بمغ الفتية،حيث المجتمعات مف البريج مخيـ أف                   ٌ            
%،فيحيفبمغتنسبةاألفرادالذيفتزيدأعمارىـ43.78نسمةبمعدؿ14380سنة15
(65-15%،أمافئةالعمؿالعمرمالتيتقعمابيف)3.22دؿنسمةبمع890سنة64عف

 نسمة.17573فقدبمغت

بشكؿ يدلؿ البريج، لمخيـ لسكاف العاـ المؤشر بأف نستنتج البيانات، ىذه كمفخبلؿ               ٌ                 
كاضحعمىأفالمجتمعفتي،كىذامؤشرإيجابي.



 .(1)م2007لعام  رسم بياني يوضح توزيع سكان مخيم البريج حسب الجنس(: 1.2شكل )


                                                           

 الرسـالبيانيمفإعدادالباحث.(1)
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 األسر في مخيم البريج من حيث  الحجم والعدد:

 .(1)م2007لعام  يوضح األسر في مخيم البريج :(1.14جدول )

المجمكع12345678 أفراد األسرة
16441740747159559062818385110 عدد األسر

164834122118842975354043961782932843 م. أفراد األسر

مفخبلؿماسبؽنستنتجمايمي:

 -أ البريجبمغ أشخاصفيمخيـ ثمانية عف أفرادىا عدد التييزيد األسر أسرة،1838عدد
نسمة،كىذهاألسرليسمفالضركرمأفتعيشفيبيكتمستقمة؛17829بمجمكعأفراد

 كلكفقدتككفأكثرمفأسرةفيمبنىكاحدمتعددالطكابؽ

أسرة،كىذه164حجـاألسرفيمخيـالبريجالتيتتككفمففردكاحد،بمغعددىابالنسبةل-ب
 أسرةتتككفعمىاألغمبمفشخصكحيد،كباقيأسرتوخارجالببلد.

 

 

 .(2)شكل بياني يوضح عدد أفراد األسر وعددىا(: 1.3شكل )




                                                           

 .(54ـص2887)تقريرالنتائجالنيائيةلتقريرالسكاف،زملئلحصاءالفمسطيني(الجيازالمرك1)

 .الشكؿالبيانيمفإعدادالباحث(2)
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 البريج: مخيم في والوفيات المواليد

تفاعافيعددالمكاليد،كذلؾناتجعفالحياةاالجتماعيةالتيشيدمخيـالبريجارالمواليد: -1             ن 
زالتأكثراألسرتحرصعمىالحصكؿعمىأكبرعدد حيثما المخيـ، أبناء يعيشيا
كىي ،" العزكة اإلنجاب" يحبكفكثرة خاصةكأفاألسرفيالمخيـ ممكفمفاألطفاؿ،                           ن          

أفتحسف ثقافةالمجتمعالفمسطينيبشكؿعاـ،كما ٌ           الخدماتالصحيةكالطبيةأسيـفي  ٌ  ٌ    
(يكضحعددالمكاليدكالزيادةالطبيعيةفي1.18)المحافظةعمىأعدادالمكاليد،كالجدكؿ

.(1)ـ(2000-ـ1997مخيـالبريجخبلؿالفترةمابيف)

شيدمخيـالبريجانخفاضافيمعدالتالكفيات،إذبمغتنسبةالكفياتفيعاـ     ّ   الوفي ات: -2
%،كذلؾيرجعلتحسف0.32%،فيحيفانخفضىذاالمعدؿليصؿإلى0.38ـ1997

األكضاعالصحيةكالطبيةفيالمخيـ.
:بعدتكضيحصكرةمعدالتالمكاليدكالكفياتفيمخيـالبريج،تبيفأفالزيادة الطبيعية -3

االنخفاض، فيومعدالتالكفياتنحك فينفسالكقتالذمتتجو مرتفع، معدؿالمكاليد
حيثمعدالت مف غزة، قطاع مخيمات بيف الخامسة المرتبة البريج مخيـ احتؿ حيث

%31.7ـ،فيحيفبمغالمعدؿ1997%فيعاـ27.4الزيادةالطبيعية،فقدبمغالمعدؿ
.(2)ـ2000عاـفي

 يوضح عدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في مخيم البريج  :(1.15جدول )
 م(2000-1997ين )خالل الفترة ما ب






                                                           

 .(79ص)مشكمةالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزة،،؛مصمح(87ص)(شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف1)

 (.90(مصمح،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزة)ص2)

 م2000 م1997
عدد 
 المواليد

عدد 
 الوفيات

معدل الزيادة 
 الطبيعية

معدل الزيادة  عدد الوفيات عدد المواليد
 الطبيعية

9089527.4%10479331.7%
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 الكثافة الفيزيولوجية:

كىيجممةعددالسكاففيمنطقةماإلىمساحةاألرضالزراعيةفيىذهالمنطقة،كفي
ابالكثافةالفيزيكلكجيةيتـاستبعاداألراضيالصحراكيةكاألراضيالبكر،التيلـتستعمؿحس

مساحة إلى السكاف يتناسبحجـ أف ذلؾ، كمعنى بالسكف، المبنية كاألراضي الزراعة، في
الكميةلؤلرض المنتجةكليسإلىالمساحة األرضالزراعية    ٌ                 كتطبيقاعمىإحصائية(1)      ن ـ2010

دكنـ،5300نسمةعمىمساحةتبمغ46751مخيـالبريج،كالذميبمغعددسكانولعددسكاف
.(2)أشخاص8فقدبمغتالكثافةالفيزيكلكجيةلكؿدكنـ

 لمسكان: الجغرافي التوزيع

يختمؼتكزيعالسكاففيمخيـالبريجمفمكافآلخر،كأيضايتبايففيالحيالكاحد،      ن                 
حيثتتميزبعض ألخرل، بندرةكمفمنطقة كالبعضاآلخر المناطؽبتركيزسكانيشديد،

 كالذيفبمغعددىـ البريج، نسمة46751سكانيةكاضحة،كمفخبلؿالكاقعالسكانيلمخيـ
دكنـ،حيثيتبايفتكزيعيـ5300تكزعكفعمىمساحةالنفكذاإلجمالية،التيتبمغـ2010عاـ

السكاني الكاقع تقييـ يمكف لذلؾ متجانس؛ غير بالتشتتبشكؿ يتميز أحدىما نطاقيف، إلى
كالتبعثر،كاآلخريتميزبالتمركزكاالزدحاـ،كفيمابينيماتكجدمناطؽانتقاليةتعدامتدادالكبل ن                

النطاقيف.
 المبعثرة :  يمناطق التوزيع السكان -1

البريج، مخيـ حدكد عمى الخارجية، الحدكد كعمى األطراؼ، عمى المناطؽ ىذه تكجد
عفشرؽالنفكذ بسبببعدىا السكاني؛ المناطؽبالتبعثر كتتميزىذه خطاليدنة، التيتحد                         ٌ   

المنازؿعف حيثيبلحظبعد كالمركزالتجارم، عفالخدمات، كبعدىا كسطكمركزالمخيـ،      ي                        ي          
.(3)بعضياالبعضفيكسطاألراضيالزراعية

 مناطق التوزيع السكاني الكثيف: -1
ٌتكجدىذهالمناطؽكسطالمخيـ،كيش          نكؿمخيـككالةالغكثالدكليةالنسبةاألكبر،كخاصة           

أمفيمكافالمخيـالقديـ،حيثتتكفرالخدماتلممكاطنيف؛فيمنطقةالمركزكالكسطالتجارم

                                                           

 (.47،48(أبكعيانة،جغرافياالسكافأسسكتطبيقات)ص1)
 

 (بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.2)
 بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(3)
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كالمحبلت كاألسكاؽ كالحركة، لمتنقؿ المكاصبلت ككسائؿ التجارية،كالمدارس، الناحية مف
المناطؽبالتركزا بعضا،كماالتجارية،كتتميزىذه نلسكانيالكثيؼ،كتبلصؽالبيكتبعضيا           

.(1)لكيتستكعبأكبرقدرممكفمفالسكاف؛ترتفعالمبانيعدةطبقات


 الكثافة السكانية:
مايعرؼبالكثافة تعبركثافةالسكافعفتناسبالسكافكالمساحةالعامةلمدكلة،كىذا   ي              ٌ

كىيتع ٌالعامة،    تقدموت كاحتماالتبرعفضغطالسكافعمىما حالية، مفمكارد المساحة     ٌ         
الزيادة نسبة باختبلؼ متغير عنصر ىي بؿ ثابتا، عنصرا ليست الكثافة كلكف مستقبمية،                   ن ن            

السكان التغير فإف كليذا آخر، بعد كجيبل سنة، بعد سنة الطبيعية            ن         لوي متغير، عنصر ىك
أىميتوفيدراسةالقكلالسكانيةلمدكلة،كعبلقةذلؾبالمكار      ٌ       .(2)دالمتاحة

لقدكافالكاقعالسياسيكالعسكرمالذممربومخيـالبريجأثرمباشرعمىالتغيركالتذبذب
الكثافة نسبة تزيد عاـ كبشكؿ السكانية، الكثافة عمى انعكسذلؾ كبالتالي السكاني، النمك في           ٌ                   

السكانيةفيمخيـالبريج،مقابؿمحدكديةالمساحةالتيأنش           ٌ المخئ 528بػبمغتيـ،كالتيعمييا
)نادكنم كالجدكؿ عاـ1.16، حتى البريج مخيـ داخؿ في لمسكاف الجغرافي التكزيع يكضح )

ـ.2002

 .(3)م2002يوضح التوزيع الجغرافي لمسكان داخل مخيم البريج لعام  :(1.16جدول )

 الكثافة السكانية المساحة بالدونم عدد السكان باأللف
ة/دكنـنسم3178353005.998

بناءعمىماسبؽيمكفالقكؿأف:        ن 
نسمة،أمبكثافةسكانية31783ـحكالي2002عددالسكاففيمخيـالبريجبمغفيالعاـ-أ

.نسمة/دكنـ54998تصؿإلى
مباشرعمىتقميؿفرصحصكؿ -ب يؤثربشكؿ بشكؿ باستمرار، تزداد السكانية الكثافة أف

                                                           

 .بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة(1)

 .(89ص)(الييتي،الجغرافياالسياسيةمعتطبيقاتجيكبكلتيكية2)

(؛185ص2812)ـ(2818-ـ1997سكافالتجمعاتالفمسطينية)،الفمسطينيالجيازالمركزملئلحصاء(3)
بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.
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خيـ.األفرادعمىمساحةمفأراضيالم
بقكة -ت يكحي كىذا مستمرة، زيادة في البريج مخيـ في السكانية كالكثافة المكاليد نسبة أف

 المجتمعفيمخيـالبريج.
أفضؿ. -ث أفمخيـالبريجقدشيدحاالتنزكحكىجراتجماعية؛بحثاعفسبؿعيش   و      ن                 

 خالصة:

كس كفقدكا  القسكة، بالغة ظركفا البريج مخيـ في البلجئكف كاجو           ن                أف بعد معيشتيـ ائؿ
ىجركامفديارىـ،كاضطرالعديدمنيـلئلقامةفيبقايابركساتالجيشالبريطاني،ثـبدأت

 عاـ في الغكث كالصفيح1950ككالة الطكب مف المخيـ في السكنية الكحدات بإنشاء ـ
 عاـ نشأتو منذ المخيـ في المساكف كمرت استجاب1949كالقرميد، عمرانية مراحؿ بعدة نةـ

لمعديدمفالتطكراتكالتحديات.
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 المبحث األول
 التركيبة المجتمعية 

أكمجتمع،يساعدكثيرافي معرفةالخصائصاالجتماعيةكاالقتصاديةألمفئة إف  ن       و  ٌ   ٌ        ٌ 
فيجانبالتخطيطالسميـلذلؾالمجتمعأ كتمؾالفئة،مفحيثالمتطمباتالمستقبمية،سكاء    ن   ٌ  ٌ     

كالتعرؼ االقتصادية(، الثقافية، التحتية، البنية الصحية، المختمفة)التعميمية، الخدمات تقديـ ٌ   ٌ   ٌ ٌ   ٌٌ ٌ  ٌ     
عمييامفالمتغيراتذاتالعبلقةكالعمر،كالجنس،كعددأفراداألسرةكغيرىا.               ٌ 

إطارتقريبي فيرسـ ثـ كمف          ٌ ى بعيد بشكؿيضمفإلىحد لمستقبؿتمؾالمتغيرات، و                 
معدالتاإلعالة، كارتفاع معدالتالبطالة، ارتفاع مثؿ تنشأ، قد التي تفادمبعضالمشاكؿ     ٌ         ٌ                 

.(1)كعدـالعدالةفيتكزيعالدخؿ،كانخفاضاإلنتاجيةفيالمجتمع

يدراسةالخصائصاالقتصادية،كاالجتماعية،كتحميمياألممجتمعي      ٌ    ٌ       عدمفأىـعكامؿ   ٌ  
تمكفصانعالقرارمفالتخطيطالسميـلحؿ تشخيصالمشاكؿالمختمفةالتييعانييا،كمفثـ            ٌيٌ         
كذلؾ كالبشرية، المادية، كقدراتو المجتمع، إمكانية رىا المشاكؿضمفاألكلكياتالتيتقر ىذه   ٌ    ٌ       ٌ  ٌ ي              

مفأجؿتحسيفالظركؼاالقتصادية،كاالجتماعيةلمفردكالمجتمع    ٌ    ٌ           عمىحدسكاء   و  (2).

 المجتمع: فئات

 متعممون: -1

تمكفدراسةالحالةالتعميميةألممجتمعكافمفالكصكؿإلىتكجيوالمجتمعكسياسة                 ٌ    يٌ
التعمـالذمتسكدفيىذاالمجتمع،حيثتشمؿالدراساتتكزيعالسكافالذيفبمغكاسفالعاشرة

بالقر اإللماـ حسبدرجة فأكثر، عشرة الخامسة أكسف                   ٌ    المؤشرات ىذه حيثأف كالكتابة، اءة  ٌ     ٌ       
كتنبئ كاالجتماعي، الثقافي التطكر عمى لمحكـ مقياسا كتعتبر المعيشة، مستكل عف تعبر ي           ٌ       ن               ٌ
باالتجاىاتالتعميميةالمستقبمية،كمنذتأسيسمخيـالبريج،تكلتككالةالغكثاإلشراؼعمى          ٌ   ٌ         

.(3)التعميـاالبتدائيكاإلعدادم

                                                           

العتـك1) ك( لبلجئيفكالنازحيفالفمسطينييففيمخيـ كاالجتماعية ربدأعثامنة،بعضالخصائصاالقتصادية
 .(537ص)

 .538،صالمرجعالسابؽ(2)

 .(138ص)سطيف(شناعة،مخيماتالبلجئيففيفم3)
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ميةخاصةلدلالبلجئيفالفمسطينييف،الذيفشردكاعفأراضييـعاـاكتسبالتعميـأى      ٌ ي         ٌ  ٌ
حقكقيـ1948 مف حرمكا ألنيـ كذلؾ زاىر، مستقبؿ لبناء الكحيد السبيؿ اعتبركه ألنيـ ـ؛       ي           و              
ٌالطبيعية البريجمفحممةالمؤىبلتالعمميةفيكافة(1) المتعمميففيمخيـ ،كقدزادتأعداد ٌ  ٌ     ٌ        

التخصصات،كبدأت    ٌ  ٌبالصعكدالتدريجيمنذبدايةالسبعيناتكالثمانينات،كأصبحتالبنتتتعمـ              
أصبحكا ألنيـ أبنائيـ؛ بتعميـ  البريج مخيـ في كاألسر اآلباء اىتماـ كزاد الكلد، مثؿ مثميا            ٌ                   
التي المأساكية كالحالة المدقع، الفقر حاالت مف إلنقاذىـ السبيؿ أنو عمى لممتعمـ ينظركف  ٌ                      ٌ    ٌ    

األكضاع(2)يعيشكنيا تحسيف في المتعممكف كأسيـ متدنية، فيي المخيـ في األمية نسبة ،أما              ٌ    ٌ   ٌ    ٌٌ    ٌ
المعيشيةكاالقتصاديةألسرىـ،أثناءعمميـبالخارج،كمفخبلؿالكظائؼالمحمية ٌٌ               ٌ   ٌ (3).

ّ    العم ال: -2     

ما الكاقعة الفترة خبلؿ مأساكيا كضعا البريج مخيـ في العماؿ كضع شيد         ن   ن           ٌ     
مثؿبقيةمخيماتقطاعـ(1967-ـ1949بيف) مرتفعة ،حيثكانتالبطالةمتفشية،كبنسب    ٌ  و  و   ٌ     

كيبحثكفعف المحمية، يعممكففيالزراعة كانكا كرجالو، شبابالمخيـ معظـ حيثأف غزة،        ٌٌ              ٌ       ٌ      
ـ،تغيرتبعضأحكاليـ،حيثىاجرالبعضمنيـ1967لقمةالعيشبصعكبة،كبعدحربعاـ           ٌ

كس األردف، أك الخميج بيفسكافإلىدكؿ بنشاطاتتجارية كالركابطالعائمية محتالجغرافيا     ٌ       ٌ          
 كبير عدد كبدأ الحدكد، عبر كأىميـ المخيـ   ه             ٌ يعمؿ في عاـ المحتمة كذلؾ1948األراضي ـ

.(4)ممنيجةإللحاؽمخيماتالبلجئيفبإسرائيؿضمفسياسةإسرائيمية

 مرحمة في العماؿ كضع أما      ٌ     االنتفاضةٌ سنكات ، سفقد االحتبلؿعممت مطات
اإلسرائيميعمىالتضييؽعمىانتقاؿالعماؿإلىعمميـداخؿفمسطيفالمحتمة،مماشكؿنكسة  ٌ ٌٌ         ٌ           
ٌلعماؿالمخيـ،حيثكانتتعتبرالمصدراألساسيلمعيشتيـ،أمافيمرحمةالسمطةالفمسطينية      ٌ           ٌ  ٌ

حت1994منذ كذلؾ الحاؿ كبقي بطيء، بشكؿ تتحسف األكضاع أخذت فقد ،ٌ             و                جاءت ى
العماؿالفمسطينييفمفعبكرمعبر"إيرز"فمنعتإسرائيؿـ،2000انتفاضةاألقصىفيعاـ         ٌ

إلىاألراضيالفمسطينيةالمحتمةعاـ  ٌ       ـ،فكافذلؾضربةقاضيةلمعماؿفيالمخيـكباقي1948     وٌ و    
مدقع؛قطاعغزة األمرالذمزادمفمعاناتيـ،كجعميـيعيشكفحاليافيحالةفقر  و   ٌن          مماجعؿ؛  ٌ

                                                           

 .(8ص)(زقكت،أكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزة،بيفكاقعمعاناةالمجكءككاقعالحصار1)

 .(49ص2812)ممخصالسكافكالمبانيكالمساكفكالمنشئات،(الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني2)

 .(2815مايك2،قابمو:محمدالجريسي)جماؿسبلمة(3)

 .(45ص)كالتخطيطيةلممخيماتالفمسطينيةصائصالعمرانيةتمصؽ،الخ(4)



67 

طبقةالعماؿتعتمدعمىتمقيالمساعداتالطارئة،المخصصةل ٌ        ٌ   حاالتالفقرالشديدمفكزارةٌ
البرامجؤكفالش طريؽ عف حككمية غير منظمات كمف الغكث، كككالة االجتماعية،          ٌ                 ٌ   

ٌاالجتماعية   (1).

ضعؼكضعالعماؿفيمخيـالبريجراجعالعتما مفخبلؿماسبؽيتبيفأف  ه     ٌ   ٌ     ٌ  ٌ      دىـالكبير
يعنيأنيـ كىذا داخؿ"إسرائيؿ"، خصكصا ميرة، أكشبو كحرفييفميرة ٌعمىالعمؿكعماؿ،            ن                  ٌ    

فقدكاأعماليـ؛بسبباإلغبلقاتالصييكنية،كمعذلؾينبغيعمى      ٌ          الجياتككالةالغكثالدكليةك
الحككميةالفمسطينية،كبالتحديدكزارةالعمؿكنقاباتالعماؿأفتكفرليـم ٌ   ٌ       ٌ  ٌ  خصصاتكلكيسيرة      ٌ 

دائمة،أكمستقطعةتكفرليـكألسرىـالحداألدنىمفالحياةالكريمة.     ٌ     ٌ    
 المزارعون: -3

تسببتنكبةعاـ  ٌ ـفيحدكثمشاكؿاقتصاديةفيقطاعغزة؛بسببضيؽ1948         ٌ       
يالمساحة،كانعداـالمكاردكالكثافةالسكانيةالعالية،فقدكاففيلكاءغزةحكاليمميكفدكنـت           ٌ       زرع

سكلناكشعيرناحبكب منيا يبؽ لـ كمف71، القطاع، حدكد داخؿ دكنـ مزرعة22ألؼ ألؼ
ىحمضياتلـيتبؽ   ٌ إلىفقدافالقطاعحكالي4سكل أدتالنكبة كما آالؼدكنـ،             ٌ      %مف6742

 حكالي كفقداف المحتمة، أراضيو        ٌ    فمسطيف8 داخؿ كممكياتيـ المزارعيف أراضي أمبلؾ %مف       ٌ               
ٌٌالمحتمة،مما أدلإلىزيادةنسػػػبةالبطػػػالةفيقطػػػػاعغػػػػػزة          ،كعػػػاشغالبيةالسكافتحتخط(2)ٌ

.(3)الفقر

لقمة كسب مف مفرا يجدكا لـ الذيف البريج، مخيـ إلى الميجركف القركيكف حاكؿ      ٌن           ٌ      ٌ  ي   ٌ    
الحقكؿ في كخاصة األراضي، أصحاب عند اليكمية باألجرة كمزارعيف العمؿ إال عيشيـ      ن              ٌ               

لبساتيف،أماالبدكمفالميجريف،فظمكايعممكففيرعياألغناـكالماشيةكا          ٌ   ٌ   ٌ  (4).

األقصىعاـ انتفاضة البريجفيفترة المزارعيففيمخيـ أكضاع أما               ٌ            فقد2000ٌ ـ،
عانى فقد فيالمخيـ، عمىقطاعالزراعة سمبية تركتآثارا المزارعكفصعكباتكثيرة كاجو    ٌ             ٌ  ن                 

ٌالمزارعكففيمخيـال      بريجمفتجريؼأراضييـخبلؿانتفاضةاألقصى،حيثقامتجرافات ٌ                    
                                                           

 (.45،46ص)كالتخطيطيةلممخيماتالفمسطينيةتمصؽ،الخصائصالعمرانية(1)
 

دراسةتاريخيةسياسيةقطاعغزة؛الصكراني،(14ص)ـ(1973-1967،العمؿالفدائيفيقطاعغزة)ر(السنكا2)
 .(18ص)اجتماعية

 .(137ص)قافيفيقطاعغزة(الساعاتي،التطكرالث3)

 .(2815مايك8،قابمو:محمدالجريسي)حسفجبريؿ(4)
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المحاصيؿ كتجريؼ كالزيتكف، كالحمضيات المثمرة األشجار باقتبلع اإلسرائيمي االحتبلؿ               ٌ                      
الببلستيكية، البيكت كتدمير الرم، كشبكات المياه آبار كتخريب كاسع، نطاؽ عمى ٌالزراعية                            و      ٌ  

عاقةعمؿالمزارعيفمفالتكجوكاستيداؼحظائرالحيكانات،كمز ٌارعالدكاجف،كخبلياالنحؿ،كا                   
 ٌإلىأراضييـكحقكليـفيالمناطؽالشرقيةمفالمخيـ،مفخبلؿإطبلؽالنارعمييـ،كماأف          ٌ  ٌ          

لمسافة اإلسرائيمي االحتبلؿ قكات بفرضيا قامت عازلة منطقة دكف300إقامة حالت متر،
زادتكصكؿالمزارعيفإلىأراضييـ،كفي فقد بحؽالمزارعيف، الممارساتالقمعية ىذه ظؿ           ٌ      ٌ 

ٌالبطالةفيصفكؼالمزارعيفنتيجةفقدافعمميـ،كحرمانيـمفالكصكؿألراضييـالزراعية،                       
كلجكئيـلمزاكلةأعماؿغيرزراعية،كاستخداـاألراضيالزراعيةألنشطةأخرل  و   ٌ                   (1).

 اإلحصاء مركز تقارير حسب المزارعيف عدد لعاـيبمغ مخيـ2010المركزم في ـ
فقدبمغ282البريج المساحةالمزركعةبأشجارالخضراكاتكالمحاصيؿالحقمية، أما مزارعا،                 ٌ ن  
  ك9841698منيا أشجار، دكنما      ن ك294114 لمخضار، دكنما      ن لممحاصيؿ424222 دكنما    ن 
ٌالحقمية (2).

 المينيون والحرفيون: -4

نكبةعاـ البريجبعد أبناءمخيـ اتجو           مفالحضرإلىمزاكلةميفمرتبطة1948ٌ ـ
كالفكاكو، الخضار، كبيع مدنيـ، في السائدة كاألنشطة كباألعماؿ االقتصادية، المدينة بكاقع                        ٌ      
تلمحبلقة،كاصبلحاألحذية،كمطاعـالفكؿكالفبلفؿ،كماقامكابفتحالمقاىيالتي كفتحمحبل                       ٌ   

حيف،أمامف لـتكفمعركفةعندالبدككالفبل ٌ  ٌ      لـيكفلوحظفياألعماؿالسابقة،ذىبليعمؿ            
ىذاالحاؿ عتاالفيالسكؽ،أكخبازافيفرف،أكأجيرافيمقيى،أكعامؿنظافة،كقداستمر   ٌ         ن     ن ٌ      ن ٌ
طكيمة،إلىأفطرأتتغيراتعمىاألكضاعاالقتصاديةلمسكاف،كبالتاليلـتعدالميف لسنكات     ٌ          ٌ        و   

نكالحرؼفيالكقتالحاليمقتصرة          عمىفئةمعينةدكفغيرىا    وو (3).
ّ    التج ار: -5     

البريج الستيناتكالسبعيناتكافالبلجئكففيمخيـ يستعينكفبشراءحاجاتيـفيفترة
ار التج مف العديد يشمؿ السكؽ ككاف البريج، سكؽ مف الصغيرة الدكاكيف بعض مف ٌ                                

                                                           

المكاطف1) لحقكؽ المستقمة الفمسطينية الييئة األقصى)األضرار،المساعدات،( انتفاضة خبلؿ الزراعة قطاع
 .(87ص)كمعاييرتقييميا

 (.78–61ص)ـ2818(الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني:التعدادالزراعي،2)

 .(36ص)(جبريؿ،المخيـالفمسطيني3)
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كالبائعيف،كمفأشيرىـأقدميـالجزارإسماعيؿعيسىلمحكـ،كمحمد    ٌ       ٌ       ٌأبكككيؾلمبقكليات،أما ٌ    
البقالة،فمفأشيرىـنايؼمحمكدعيسى"أبكمصمح"بائعك            أبكمكتكمة،أماأشيراعطيافٌ  ٌ  

اراألقمشة،عزالديفالقدسي"سيفك" تج          ٌ ،أماتجاراألدكاتالمنزلية،فعرؼمنيـحسيفأبك(1)      ٌ     ٌ ٌ
 الطريفي، رامي كأبك التجكشربيف، عدد زاد الكقتالحالي، ٌفي             تأكثر كأصبحتالمحبل ار،   ٌ         

تتجارية،أكدكاكيف انتشاراكتكسعافيجميعأطراؼالمخيـ،لدرجةأنؾقدتجدعدةمحبل  ٌ   ٌ  ٌ   ٌ ٌ       ن   ن  
نتمتصؽببعضيا،أكتقابؿبعضيابعضا       (2).

        ّ   الجتماعي ة: الطبقات

أم المجتمعاتيتككف مف مجتمع     و  غزة قطاع كأحكاؿ ظركؼ لكف طبقات، عدة مف                    ٌ   
ٌاالقتصادية  االحتبلؿاإلسرائيمي،جعم كاالجتماعيةفيظؿ          ٌ   ٌ   ٌمنوحالةاجتماعيةت   في،خاصة

األكضاع لتدىكر كاف المثاؿ سبيؿ فعمى داخمو، الطبقية التقسيمات تنفي كأف الجانب ىذا                   ٌ             
الزراعيةبفعؿاألكامرالعسكريةاإلسرائيميةالتيتحكؿدكفأمتطكرحقيقيفيو،ككذلؾبقاء      ٌ         ٌ   ٌ      ٌ  

راضيالزراعيةتقريبامنذعاـمساحةاأل ن ٌ    ألؼدكنـ،في180ـ،حكالي1993ـحتىعاـ1967
ٌٌمقابؿالنسبةالعاليةجدامفالزيادةالسكانية   ن   ،ىذاالكضعالتستطيعمعوالتأكيدعمىكجكد(3)

كبير ىناؾتداخبلإلىحد حيفاألجراءبالمعنىالتقميدماالقتصادملمطبقة،إذإف طبقةالفبل  و  ن    ٌ         ي   ٌ 
القديمة األنماط بسبب بينيـ؛ الفصؿ السيؿ مف كليس كالعماؿ، كاألجراء، حيف، الفبل بيف             ٌ        ٌ    ي     ٌ   

 كتعددىا ـتدفقتأعدادكبيرةمفالبلجئيفإلىمخيـالبريج،كأصيب1948،كعقبنكبة(4)ٌ     ٌ         ٌ
شيءمفمقكماتحياتيـ،كأصبحكافيمأسا كبير،خاصةبعدأففقدكاكؿ االقتصادبانييار        ٌ    ٌ   ن    و   ة

بعض تقدمو ما عمى يعتمدكف أصبحكا حيث المدقع، الفقر مف حاؿ كفي قاسية، إنسانية   ٌ                     و        ٌ 
الجمعياتاإلنسانيةالخيريةكالدكليةمفالمساعداتالغذائيةكالمبلبس   ٌ    ٌ  ٌ  ٌ   ٌ (5).

األكضاعأدللتدىكركافيعتمدعميياالمجتمعالفمسطيني،التيلبنيةاالقتصادية،اانييارإف
أثرتبشكؿكبير،قتصاديةاال التيكانكالتيبدكرىا سائدةفيتعمىالعبلقاتاالجتماعية، ن

 العبلقات أكثر كمف الكقت، ذلؾ تأثرا ن  السابقيف اإلقطاعييف عبلقة ىي     ٌ        فيذاب حيف، الفبل   ٌ 
                                                           

 .(2815يكنيك1،قابميامحمدالجريسي)آمنةالجريسي(1)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(2)

 .(37ص)(الصكراني،قطاعغزةدراسةتاريخيةسياسيةاجتماعية3)

 .(148ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة4)

 .(2/19ج)دسية،مكسكعةالمخيماتالفمسطينيةقطاعغزة(ق5)
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أرضا، يممؾ ال ح، الفبل مثؿ مثمو أصبح قد كيستغميـ، بالمزارعيف يتحكـ الذم ناإلقطاعي        ٌ         ٌ       ٌ        
ٌكيعيشاففيمخي    كاحد ـ   المجتمعفيمخيـالبريجأخذيتككفمف،(1)و كعمىىذااألساس،فإف  ٌ    ٌ    ٌ      

الريؼكسكاف كأىؿ البدك، شرائح إلى ينتمكف كانكا الذيف البلجئيف كمف األصمييف، السكاف ٌ    ٌ                             ٌ    ٌ 
قبؿتشردىا أكضاعاجتماعيةمختمفةكانتتتعامؿبيا الشرائحكانتتسكدىا الحضر،كىذه ٌ      ٌ                

كتجم ديارىا فيمف السمبيات ظيكر مف البد ككاف األكضاع، متشابية مخيمات في يعيا   ٌ                        
لعدةسنكات،حتىتأقممتكزالتالفكارؽالعديدةبيفىذهالطبقات،كحدث التعامؿفيمابينيا
بعضيا حكؿ الكاحدة العائمة أك الكاحدة القرية المخيـ أبناء بيف كاالنسجاـ االندماج مف نكع   ٌ              ٌ               ه 

صغي لتشكؿمجتمعا  ن    قسمت النكاحياالقتصادية مف المخيـ التقسيماتداخؿ حيثأف لو، را  ٌ ي ٌ         ٌ              ن
القركية، أك بالريفية تصنيفيا التقسيماتالزراعية،التييمكف مثؿ ٌحسبالتقسيماتالتقميدية،    ٌ                     
يعممكففيتربية البدك،فكانكا أما كأىؿالحضرالذيفيعممكفبالتجارة،كالصناعة،كاإلنتاج،      ٌ                 

.(2)كالماشيةالحيكانات

أكك األفراد مستكل عمى سكاء الطبقية االجتماعية العبلقات استمرت فقد ذلؾ، مع            ن    ٌ  ٌ               
العائبلت،رغـتبايفكاختبلؼاألكضاعالعامةقبؿكبعدعاـ   ٌ            ـ،كمعذلؾ،فإفانييار1949

األساسالمادملممجتمع،   ٌ   األسرةالفمسطينية،تكيفامعالكضعالجديد،فالفقدافرضعمى     ٌٌن     فالكمي ٌ
فااقتصادياجديدامفالتصكركالتردم، لكسائؿاإلنتاج،أحدثبالنسبةلؤلسرةالفمسطينيةكص ٌ   ٌ   ن ٌن ٍن  ٌ             

فقدافاألرضأدلإلى أف أجبرىاعمىالقبكؿبالتغيركبالبحثعفكسائؿأخرل،كما  ٌ      ٌ              ٌ      أجبر
بالمدارس،التيباتتتشكؿالمخرجالكحيدلؤلااألسرةعمىإلحاؽأبنائي     ٌ ي    ٌزمةاالقتصادية  التي،

مفناحيةمنياتعاني التقاليدالتيكانتتحيطبالمرأة،سكاء األسرة،كقدأدلإلىكسرحدة   ن        ٌ     ٌ    
بالعمؿفي أكفيمجاالتالتعميـفتحالسماحليا سابقا، األسرة تكفتسمحبيا لـ مجاالت         ن             و   

نأماميا؛لتككفأكثرتأىيبلكقدرة  ن     دخعمىالقياـ بأعماؿتدر      بلأكبر .(3)ن

                                                           

 .(2/27ج)قدسية،مكسكعةالمخيماتالفمسطينيةقطاعغزة(1)

 .(57ص)(شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف2)

 .(158،151ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة3)
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 البريج: مخيم في وأنواعيا األسرة

كاحد،أك األسرة:ىيمجمكعةمفاألفراد،تربطيـصمةالقرابة،كيقيمكفعادةفيمسكف  و   و   ن                  
جزءمنو،كيشترككففيالمأكؿ        و فيترتيباتالمعيشة،كتقسـاألسرفيمخيـالبريج،مفحيثك     ٌ     ٌ ي     

ىي:،عتركيبياحسبنكعيا،كحجميا،إلىأربعةأنكا
فقط.   ٍ       ٍ      أسرة  من فرد  واحد -أ كاحد :كىياألسرةالتيتتككفمفشخص  و   و             

كتتشكؿمفأسرة        ّ  أسرة نووي ة -ب كاحدة؛ أسرة التيتتككفمفنكاة المعيشية، كىياألسر و:      ٌ      و   ً      ٌ            
مفزكجيففقط؛أكمفزكجيففقطمعابفأكابنة)بالدـ مؤلفة             و كليسبالتبني(أكأكثر؛،

األسرةلديوابف أكرب    ٌ   أكابنوأكأكثر،أكأـربةأسرةلديياابفأكابن    ٌ     أكأكثر،معة
مفاألقرباءاآلخريفأكغيرىـ عدـكجكدأمشخص           و      (1). 

البريج،كتشمؿ        ّ  أسرة ممتد ة -ت النمطالسائدكاألكثرانتشارافيمخيـ الممتدة تعتبراألسرة :        ن       ٌ    ي 
األسرةالممتدةاألبناءالمتزكجيف،كزكجاتيـ،كأكالدىـ،       ٌ   ككذلؾاألبناءغيرالمتزكجيفمف

كعدد كاسع، فناء كلو يتميزبكبرمساحتو، ، كاحد كيعيشكففيمسكف كاإلناث، هالذككر  ه    ه            و   و               
مفالغرؼ،كفيالكقتالحالييمتازبعدةطكابؽ،كاألبىكالمس كبير         ٌ           ه ؿالفعميالذمؤك

االقتصادية بأمكرىـ كاالىتماـ كرعايتيـ، األبناء تكجيو سمطة ٌلو                  األـ، أما كاالجتماعية،  ٌ ٌ   
ٌفتيتـبإدارةالمسكفكرعايةاألطفاؿ،كأحياناتقكـبمساعدةالزكجفيأمكرالحياةاليكمية        ن         
كتمعباألـدكراميماكأساسيافياختيارزكجات الطيكركالدكاجف، كتربية االقتصادية،        ن    ن ن                 ٌ  

 .(2)أبنائيا

كلؤلسرةالممتدةفيمخيـالبريجالتزاماتيااال      ٌ   جتماعية،كاالقتصادية،كالسياسيةتجاهغيرىامف
أكعبلقاتالمصاىرة أكالجيرة، بعبلقاتكركابطالقرابة، تمؾالتيتربطيا العائبلت،سكاء                              ن     

كت المرضى،ظيركالزكاج، كعيادة كالزكاج، كالكفاة، الككارث، حاالت في االلتزامات تمؾ
المكاسـالدينية،كاحتفاالتياك   ٌ  (3).

                                                           

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.التركيباألسرمفيفمسطيف(1)

 .(37ص)ؿ،المخيـالفمسطيني(جبري2)

 (38ص-37صالمرجعالسابؽ)(3)
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أكأكثر،معكجكدّ                       ك بة )الحمائل والعشائر(:أسرة مر  -ث نككية كىياألسرةالمككنةمفأسرة      و  و   ٌ     
األسرة قرابةبيذه كالتربطيـعبلقة يعيشكفمعيا، أكأفراد (1)فرد عائبلت منيا كيكجد ، و        

أبككزقكت،ككثيرة،منياعائمة)السدكدم(مفقريةأسدكد،التيتتبعياعائبلت)أبكشكقة،
 القكالعكؼ، كف، المقادمة(،(2)جكدة(كعرندس، أماالتي،كعائمة) العكيني، عائمة ٌتتبعيا      

"العشيرة"،كمفالعشائرالممتدة الممتدة" ٌالعائبلتالبدكية،فيطمقكفعمىالعائبلت"الكبيرة              ٌ   
شريؼ،أبكعجكة(،أما أبك أبكغرقكد، عائبلت)أبكانعيـ، النعيماتكتضـ عشيرة المخيـ، ٌفي                  ٌ            

الحناجرة أبكسعيد،القطشاف،عشيرة العكاكدة،النباىيف، التالية)أبكحجير، العائبلت فتتبعيا ،
فتضـ التياىة، عشيرة أما الحيرم(، السعكد، صكاكيف، أبك أبكخكصة، أبكجبلؿ،        ٌ                      

عائبلت)فرجاهلل،أبكجرم(،أماعشيرةالسكاركة،فتضـعائبلت)السكاركة،الرميبلت(                ٌ        (3). 

 البريج: مخيم في المرأة مكانة

فرضتظركؼالنكبةعمىالبلجئيفمفأبناءالشعبالفمسطيني،كالنساءبصكرةخاصة،  و                     
ممارسةسمككياتلـتستكعبياالمفاىيـ،كالقيـ،كالعادات،كالتقاليدفيالمخيمات،مثؿاضطرار       ٌ             
المرأةلمعمؿ،كاالستقبلؿالنسبيلؤلبناء،كالبطالة،كالفاقة،كالحرماف،حيثأسيـذلؾفيخمؽ
مادية ثقيمة أعباء البائسفيالمخيماتكلد فالكضع كالمرأة، مفاالغترابلدلالرجؿ ٌنحالة ن ن   ٌ    ٌ                         
كمعنكية،مثؿكقكؼالمرأةفيطكابيرالستبلـالمعكنات،كىكأمرمكركهلـتعيدهأكتتكقعو                    ٌ 

 فيأحمؾالظركؼ،كتفشياألمراض،كالشعكربالدكنية،الذمترافؽبصكرةمكضكعية و    و    ى ٌ        ٌ        معكؿ
الكطنيضدالعدكالصييكنيالصراعأشكاؿ    ٌ ٌ   (4).

ل تأجيجكاف في عفكية كبصكرة دكرىا، النكبة بعد ما مرحمة في المخيـ في ممرأة     و   و         و         
الطبقية المشاعر تأجيج جانب إلى العكدة كحؽ اليكية عمى كالحفاظ الكطنية، ٌالمشاعر                   ٌ         ٌ      

 كتماسيا معاناتيا، كعمؽ لشدة نظرا كاالجتماعية؛  ٌ         ن   ٌ   الحرماف، مظاىر كؿ مع المباشر اليكمي
التيفرضتعمييا،كتدبيرمااليمكفتدبيرهألطفاليا،كأقاربيا، اليكمية، كالمرض،كالمعاناة             ي  ٌ    

 عمى األكسع المعاناة الجميعفي تمؼ التي المخيـ، مساحة   ٌ   ٌ     كالقسكة، الرىبة، مف إطار في ،        و     
الد كالحذر كالريبة، كالترقب، الغد، مف فيكالخكؼ لبلندفاع كاسعا مدخبل شكمت التي ائـ،     ن   ن    ٌ    

                                                           

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.التركيباألسرمفيفمسطيف(1)

 (.2816يناير38باسؿأبكشكقة،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 (.2816يناير38فخرمفرجاهلل،قابمو:محمدالجريسي)(3)

 .(9ص)الحديثكالمعاصر(الصكراني،دكرالمرأةالفمسطينيةتاريخو4)
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مممكس دكر أم لمنساء يكف لـ ذلؾ رغـ كلكف الكطنية، صفكؼالحركة في والمشاركة   و                ٌ              في
ٌأكالمنظماتالنسائيةالحركات    (1).

 اإلنجابكخادمة تعتبركسيمة عمىأنيا لممرأة بقيتالنظرة            ٌ          كالبيت، عمىأنياالنظرليا
.(2)يقتصردكرىاعمىتربيةاألبناءفيالبيتكالمجتمع،قميمةالفائدةفي

ٌـكصعكدحركاتالمقاكمةالفمسطينية،استكعبتالعناصرالنسكية1967بعدىزيمةيكنيك                
 االجتماعي،كفيالنشاطالعاـ، كعمىالصعيد الفمسطينية، المقاكمة فيمسيرة شاركتالمرأة          ٌ              

كالعمؿالسرمالمنظـ،كقامتبتنفيذالكث  ٌ     يرمفالميمات،التيلـتتكقؼعندالجانبالنضالي،         ٌ  
كذلؾ السياسية، المشاركة في لمنساء قكية نكعية محطة الفمسطينية االنتفاضة شكمت كما   ٌ          ن  ٌن  ن   ٌ       ٌ  

 مفكتيرةالرتفاع الكثير طالت التي كاالستشياد االعتقاؿ عمميات شكمت كما المقاكمة،                      ٌ    
ٌالفمسطينييف،كالتيدفعتالنساءلسدا  ٌ      ،كىناتكسعتاألطرالنسكية،كتكسعتالمياـ(3)لفراغ ٌ          ٌ   

الشعبية،حيثقامتفيالمخيماتبتعميبكحفظ القائمةعمىالحماية التنمكية فيالمشاريع       ٌ         ٌ        ٌ       
لدل البديؿ فكاف الزراعية، المنتجات تصدير منع االحتبلؿ أف خاصة كتصنيعيا، األغذية      ٌ                  ٌن        

النساءتصنيعالمنتجاتبدالمفإت ن      بلفيا،كقدانتشرتىذهالمشاريع،كحققتنجاحاتكبيرةفي
نبعضالمكاقع،كماشاركتالمرأةفيلجافاألحياء،التياكتسبتطابعاسياسياكتنظيميا  ن  ن                (4).

االحتبلؿاإلسرائيميك الدفاعالثانيفيمقاكمة خط ياسيف":)إفالمرأة الشيخأحمد قاؿ"                  ٌ               ؛
اال كتفقد تؤكمالمطارديف، كالصعكبات،ألنيا كتتحمؿتبعاتفقدافاالبفكالزكج، بفكالزكج،

كالحصار،كالتجكيع،كىيالتيتتحمؿمس  ٌ  ٌ         ٌليةالمحافظةعمىالبيتكاقتصاده،كؿىذاتتحمموؤك  ٌ        ٌ
.(5)المرأة،كىيتساندالرجؿفيكؿالمياديفكتكاجوالعدككتقاكمو(

 المجاف قدمت فقد االجتماعي، الصعيد عمى أما   ٌ   ٌ            التعميمية،ٌ المساعدات ٌالنسكية     ٌ  
منعالتجكؿأكاإلغبلؽالتاـ،فكانتالمرأةمفأكائؿمف كالصحية،كاالقتصادية،حتىفيظؿ            ٌ   ٌ    ٌ     ٌ 
 ميـ استخدـأسمكبالتعميـالمنزلي،حرصامنياعمىاستكماؿتعميـاألطفاؿ،كماقامتبدكر و و         ن          

فيمؤازرةذكمالشيداءفيالحفاظعمىاألسرةمفاالنييارالنفسيكالمعنك م،فكافلمجافدكر       ه   ٌ 
                                                           

 .(18ص)الصكراني،دكرالمرأةالفمسطينيةتاريخوالحديثكالمعاصر(1)

 .(8/58ج)قطاعغزةتحتاإلدارةالمصريةغزةعبرالتاريخ(سكيؾ،2)

 .(5ص)بلؿفيفمسطيفت(أبكدحك،المرأةالعربيةتحتاإلح3)

 .6المرجعالسابؽ،ص(4)

 .(48ص)المقاكمةاإلسبلميةحماسمفدكرالمرأةالعسكرمكالسياسييكسؼ،مكقؼحركةك(صافي5)
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كالمعتقميف،كتقديـالعكفليـ،كذلؾاتبعتالمرأةسياسةاالكتفاءالذاتي،حيثاتجيتإلىتربية             ٌ     
.(1)الطيكركالحيكانات

في المرأة شاركت حيث كتطكرىا، االنتفاضة استمرار في المخيـ في المرأة أسيمت            ٌ             ٌ        
كفيمجاالتال باأليدم،المظاىرات، كاالشتباؾمعو االحتبلؿ، كمقاكمة تعبئة،كنشرالكعي،

؛لتخميصأبنائيفمفأيدمجنكداالحتبلؿأثناءالمكاجيات أدلإلىسقكطالعديدمنيف ٌمما      ٌٌ
.(2)جرحىكشييدات

تحسنتك ٌ  مكانةالمرأة،فقدبعدقدكـالسمطةالفمسطينية،حيثفتحتالعديدمفالمجاالت        ٌ      
المر الشلعمؿ كزارات في العمؿ في بدأت كىيؤكأة،التي كالصحة، كالتعميـ، االجتماعية، ف

 الكظائؼالحككمية، في النساء إدراج مف كبالرغـ عمكما، كزاراتخدماتية                    ن   ٌ    عمؿك اقتصر ذ ا        
قطاع جانب إلى طابعة، أك إدارية، أك تنفيذية، سكرتيرة مثؿ كظائؼمحددة، عمى النساء                       ٌ          

القطاعاأل حيثيعمؿفيوالتعميـ، كثرأىمية،      ٌ   كفي40 العامبلتفيالحككمة، %مفالنساء            ٌ   
نسبةمشاركةالمرأةتصؿإلىنسبة رياضاألطفاؿ،فإف        ٌ     9949%(3).

بمختمؼالمجاالت التعميمي النشاط في العامبلت النساء استعراضأكضاع أف كما                  ٌ         ٌ  
عددالمعمميفأعمىمفأعدادالمعمم كالمؤسسات،يبيفأف ٌ      ٌ ٌ  ٌ    اتفيمختمؼالمؤسسات،باستثناء

العدداألكبرمفالنساءالعامبلتفيالمؤسساتالتربكية،متخصصات رياضاألطفاؿ،كماأف  ٌ  ٌ          ٌ   ٌ     
االجتماعيةكاإلنسانية .(4)فيمجاؿالعمـك

كمفالمؤسساتالتيتيتـبالمرأةكش      ٌ   مايمي:،نيافيمخيـالبريجؤك

                    ّ   مركز البرامج النسائي ة:  -1

ٌىيجمعي  ٌةنسائية، أسست  ي ـ،تقكـبعقدالعديدمفالدكرات،كالندكات،ككرش1952عاـ
المجاالت كافة في كاألطفاؿ لمنساء تكعكية تثقيفية دكرات بعقد تقـك كما لمخريجات، العمؿ             ٌ    ٌ          ٌ    
مختمفة، مينية أقساـ عمى المركز كيشتمؿ كالنفسية، كالصحية، كاالقتصادية، االجتماعية،  ٌ                           

كالت الزىكر،كالخياطة، كتنسيؽ الغذائي، التصنيع ككحدة كالسيراميؾ، التريكك، كأعماؿ طريز،

                                                           

 .(45)ص(شديد،دكرالمرأةفيالحفاظعمىاليكيةالفمسطينيةبيفالتقميدكالكطنية1)

 .(2/88ج)(قدسية،مكسكعةالمخيماتالفمسطينيةقطاعغزة2)

 .(28ص)ر(الصكراني،دكرالمرأةالفمسطينيةتاريخوالحديثكالمعاص3)

 .24ص،المرجعالسابؽ(4)
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ٌكالرسـعمىالزجاج،كغيرىامفاألعماؿالمينية،التيتؤىؿالنساءكالفتياتفيتعمـالمي    ٌ ٌ  ٌ       ٌ   ٌ ،ف
 ليا،كمايشرؼالمركزعمىأقساـ تستطيعأفتككفمصدررزؽ تقانياكاستخداميا،كمينة كا و         و           و     

لؤلطفاؿمثؿالحضانة،ومتعمقة بأنشطة       و  المخيماتالصيفية،ككحدةمعالجةكرياضاألطفاؿ،ك
ٌئيالتعمـيلؤلطفاؿبط (1).

ثبلث كؿ لمنساء، التجميؿ دكرات المركز كتشارؾةكيعقد مرة، شيكر     ٌ   في60 مشاركة
نطفبل60دكراتالحاسكب،كتحتضفنحك سنكيافيرياضاألطفاؿ        (2).

 مسممات: جمعية الشابات ال -2

كىيجمعيةخيريةنسكيةغيرربحية،    ٌ  ٌ  ٌ  أسست  ي ٌـ،تحمؿرسالةتربكية،كدعكية،1981عاـ   ٌ     
كثقافية،كاجتماعيةتجاهالمرأة،كتحاكؿإيصاليامفخبلؿالبرامجكالفعالياتالتيتقدميامف  ٌ ٌ ٌ              ٌ   ٌ

بمستكاىا كاالرتقاء المرأة أصالة عمى الحفاظ ا(3)أجؿ لمتأىيؿ قسما كتضـ ،    ن ٍ  ٌ   لمشابات لميني ٌ   
الفتياتعمىتبلكة كتعميـ تأىيؿ عمى الجمعية تعمؿ كما كالتطريز، الخياطة في المسممات،                ٌ                 
كتدير لزكجيا،ككيؼتربيأكالدىا، الزكجة معاممة ككيفية كاآلداباإلسبلمية، القرآفالكريـ،       ٌ                        

الجمعيةؤكفش أحدثتىذه كقد كتحافظعمىحقكؽاألقاربكالجيراف، نانقبلباشامبلاألسرة،   ن 
كجذريافيحياةالمرأةفيمخيـالبريج       ٌن ٍ بات؛ مماأدلإلىظيكرجيؿجديدمفالنساءالمحج ٌ           ٌٌ

،كماتقكـالجمعيةبتفعيؿدكرالمرأة،مفخبلؿ(4)العفيفاتالطاىراتفيالمجتمعالفمسطيني       ٌ  
كالفقو، الحديث، في كدركس محاضرات كعقد مختمفة بأنشطة قياميا       و    و      و  و   األمية كمحك كالعقيدة،

رياض كاإلشراؼعمى الحاسكب، دكرات كعقد الدراسية، كاألياـ الندكات، قامة السف،كا لكبار                      ٌ                
ٌاألطفاؿ،كالمخيماتالصيفية   ٌ     (5).

ّ         ّ   جمعي ة الص الح اإلسالمي ة: -3      ّ    

خدماتيا كتقدـ اإلغاثي، الخيرم العمؿ مجاؿ في تعمؿ إسبلمية، خيرية جمعية ىي  ٌ                  ٌ   ٌ   ٌ   
ٌالخيريةلمم  حتاجيفمفسكافمخيـالبريج،كلعبتدكرابارزاخبلؿفترةاالحتبلؿاإلسرائيميفي             ن ن           

األكلى عاـ1987االنتفاضة كالثانية الحفاظعمى2000ـ في الفمسطينيةآـ، األسر ٌالؼمف          
                                                           

 (.2815)نشرةإعبلميةعفمركزالبرامجالنسائية،(مركزالبرامجالنسائية1)

 .(2815أبريؿ23،قابميا:محمدالجريسي)نكاؿقنكنة(2)

 .(34ص)(عمكاف،دكرالجمعياتاإلسبلميةفيتربيةالفتياتالمسمماتكسبؿتطكيرىافيقطاعغزة3)

 .(133ص)يطة،دكرالشيخأحمدياسيفالدعكمكاالجتماعي(أبكع4)

 .(68ص)يكسؼ،مكقؼحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماسمفدكرالمرأةالعسكرمكالسياسيك(صافي5)
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ٌداخؿالمخيـمفالضياع،كذلؾمفخبلؿتكفيرحاجاتيـاألساسية،كذلؾتقكـالجمعيةبتقديـ   ٌ                ٌ   
الكاقعفيمخيـخدماتت مفخبلؿمركزىا كنسكية، كرياضية، كصحية، كاجتماعية، ٌعميمية،                               ٌ

 لعاـ لؤليتاـ شيرية كفاالت السنكم تقريرىا كحسب الجمعية كتقدـ البريج،    ٌ                 ٌ  ٌ    ـ2004
أسرةداخؿالمخيـ،كتعمؿعمىتأىيؿالمرأةلتككفعنصرافاعبلفيالمجتمع629حكالي   ن  ن            ٌ     (1).

 ر الحر:جمعية الثقافة والفك -4

ىيجمعيةأىمية،فمسطينية،غيرربحية،مستقمة،     ٌ  ٌ ٌ  أسست  ي ـ،1991فيمخيـالبريجعاـ
كتيدؼإلى:

الحر -أ كالفكر كالمعرفية، المينية، القدرات تحسيف في اإلسياـ         ٌ            نكعية؛ تحسيف أجؿ ٌمف          
الخدماتالمقدمةلؤلطفاؿ،كالفتياف،كالشباب،كالنساء.            ٌ   

تسيـالجمعيةفيتطكيركت -ب     ٌ  عزيزقدراتكمكاىباألطفاؿكالفتياف،مفخبلؿتقديـالدعـ
تقدـالجمعيةلمجميكرمفخبلؿخمسةبرامجكالتعميمي،كالثقافي،كاالجتماعي،كالنفسي،           يٌ

أساسية،تشكؿعصبالمؤسسة،كىي)برامجالمعمكمات،كاألبحاث،كبناءالقدرات تنمكية                    ٌ و   و 
كبرامجالطفؿ،كتمكيفالنساء(. ٌ       

ية،اإلسي -ت الصح بالرعاية تزكيدىف خبلؿ مف حقكقيف، كتعزيز النساء، تمكيف في ٌاـ   ٌ                     ٌ     
ٌكالمساعدةالقانكنية،كالنفسية،كاالجتماعية.    ٌ      

تسيـفيتعزيزتنميةالمبادراتالشبابية،كتحسيفكتعزيزدمجيـفيالمجتمع،كتدعـفي -ث              ٌ       
 .(2)،كالشباب،كالنساءاتجاهزيادةكعيالمجتمعتجاهقضاياكاحتياجاتحقكؽاألطفاؿ

 البريج:   ّ  مخي م في        ّ  الجتماعي ة العالقات

نتمعبالعبلقاتاالجتماعيةدكرا ٌ      افيحياةالبشر،كاليمكفاالستغناءعنيا،فمسٌمي          ليةؤكن
األسرةكانتتقعفيالمقاـاألكؿعمىاألب،حيثكافيتكلىأمكرالبيت،   ٌ                 عففيكالمسؤكؿ

ذاماتكفياألب،تصبحالسمطةالزكجةكاألبناء،كلوترج عالكممةاألكلىكاألخيرةفيالبيت،كا                    

                                                           

 (.2884)عفجمعيةالصبلحاإلسبلمية،نشرةإعبلمية(جمعيةالصبلحاإلسبلمية1)

(.2884جمعةالثقافةكالفكرالحر)عفةجمعيةالثقافةكالفكرالحر،نشرةإعبلمي(2)
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الفعميةلبلبفاألكبر،حيثيتكلىاالبفاألكبرمسئكليةمتابعةاألسرة   ٌ       ٌ       ٌ(1).

أحدثتالنكبةتغيراتعمىاألسرةالفمسطينية،التيكانتفيغالبيتياأسرممتدة،تتككف  ٌ   ٌ    ٌٌ         ٌ  
كزكجاتاألبناء،بحيثأصبحتفيمابعدتتشكؿاألسرمفأسرمفاألجدادكاآلباءكاألعماـ       ٌ        

نككيةبسيطة،كأصبحتتقتصرعمىاألب،كاألـ،كاألبناء،كتستقؿعفالعائمةفيسكنيا                       ٌ (2)،
الغرؼالتي كزكجاتيـ،كبسببضيؽ األبناء أعداد الزدياد السكف؛ في ذلؾاالستقبلؿ كيعكد ٌ                                

كانتتقدمياككالةالغكثلبلجئيف       ٌ ٌفيالمخيـ  (3).

كىيالتيتدبر الفقرملممنزؿ، العمكد كىيبمثابة ميـ، دكر فكافليا دكراألـ أما ٌ  ٌ               ه ه         ٌ
كأبنائيا زكجيا، احتياجات تكفير منيا كمطمكب أبنائيا، بيف الخبلفات كتحؿ المنزؿ، أمكر                        ٌ       

أماعفنظرةمجتمعا مياـتربيةاألبناء، كافيقععمىعاتقيا الداخمية،كما       ٌ         لبلجئيفلممرأة،
في كحقيا فالبعضكافيقدردكرالمرأة ألخرل، كمفعائمة ألخرل، فتبدكمختمفةمفقرية   ٌ        ٌ          و          و    ن   

إكماؿتعميميا،كالبع ضاآلخركافاليرللياأمدكر و         .(4)فيالحياةميـ

عادات حسب كذلؾ ألخرل، عائمة مف أيضا اختمفت فقد بأبنائو، األب عبلقة أما               و    ن             ٌ
ائمة،فقدتغيرتىذهالمعاممةعفالسابؽ،حيثكانتالكممةالعميالؤلب،كتقاليدالع            كأحدثتٌ

 مسمكعداخؿاألسرة،بجانبصكت ًالنكبةحدثتتغيرات،مفأىمياأنوأصبحلؤلبناءصكت          ه   ه          ٌ  
األب،كذلؾيرجعألفاألبناءأصبحكامصدردخؿعمىاألسرة،فيحيفأفالبعضمفاآلباء

مفاألمكر،اءأبناءىـعمىأنيـأصدقكانكايعاممكف ىـ،كيشاكركنيـفيكثير    و     (5).

التعاكف عمى تقكـ فكانت كالعائبلت، األسر بيف االجتماعية لمعبلقات بالنسبة أما                    ٌ         ٌ
 بالمشاركة تتسـ ككانت كاأللفة، كالمحبة     ٌ       ٌ تجدا بحيث كالمسرات، األفراح في سكاء لكجدانية،                ن    ٌ 

ؼيقفكفالستقباؿالضيكؼ،كيقدمكفالطعاـ،كيقفكفمعجيرانيـالجيراف،كاألصدقاء،كالمعار          يٌ         
بعضيـ بجانب يقفكف كانكا حيث كاألتراح، األحزاف في ككذلؾ العرس، مراسـ انتياء حتى

                                                           

قابمو:؛حسيفأبكزينة،(2881مارس18قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حسفأبكمراحيؿ،(1)
( اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ الحاج(8/5/2881مركز محمد الشفكم،؛ التاريخ قابمو:مركز ،

 .(2881مارس3الجامعةاإلسبلمية)

 (.2881أبريؿ4قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)أنيسالسمكؿ،(2)

 (.2881يكنيك23قابميا:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)رحابأبكعرب،(3)

 .(85ص)األكضاعالمعيشيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيرات،أبكشمالةك(باركد4)

 (.2881مارس18ابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)قحسفأبكمراحيؿ،(5)
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البعض،كليسىذافحسب،بؿكافالجيرافيتقاسمكفلقمةالعيش،ككانكايرسمكفلبعضيـما
 كانت عاـ، كبشكؿ طعاـ، مف يصنعكنو     و          المتبادؿ، الحب عمى تقكـ االجتماعية العبلقات  ٌ ي       ٌ      

.(1)كالتعاكف،كاالحتراـ

كعندماكانتتحدثمشاكؿأكمنازعاتبيفأىاليالمخيـ،كافالمتنازعكفيتكجيكف
نزاعاتيـ،ككافالمخاتيرعادةمايطمبكفمفأىؿالمعتدلعميوميمةلمدة نإلىالمخاتيرلحؿ        ن       ٌ     

ثبلثةأياـ،ثـيرجعك  ٌ فمرةأخرلبعدأفتككفقدىدأتالنفكس،كيتفقكفعمىكؿالمشاكؿ،       ٌ           ٌن 
.(2)ككانتأطراؼالنزاعتخضعلرأمالمخاتير

األسر ترابط مف زادت فقد األكلى، االنتفاضة فترة في االجتماعية العبلقات أما                        ٌ       ٌ
مفالجرحىكا كالعائبلت،كذلؾنتيجةارتقاءالعديدمفالشيداء،ككقكعكثير      و           األمر؛لمعتقميف

الذمزادمفتعاكفاألسركالعائبلتفيمكاجيةاالحتبلؿاإلسرائيمي                      ٌ(3).

تغيرتأشكاؿالعبلقاتاالجتماعيةكالتعايشفيالمخيـ،نتيجةاالنقساـالمجتمعيبيف          ٌ         ٌ
المؤيديفكالمعارضيفالتفاؽأكسمك          ٌ تمزقافيالنسيجاالجتماعيالفمسطيني،فأحدثتـ،1993          ٌن 

بعدكأز العنؼكاإلقصاء ثقافة مف كزادت المجتمع، داخؿ اآلخر كتقبؿ التسامح ثقافة  الت
 عاـ الفمسطينية االنتخابات   ٌ      ـ2006 نسيجـ2007،كأحداث عمى االنقساـ ذلؾ أثر كقد ،            ٌ   

نالمجتمعالفمسطيني،حيثشيدتمزقالـيعرفومفقبؿ،كقداشتدتكتيرةىذاالتأثيرسمبا؛نظرا  ن           ٌن         
.(4)الذمرافؽاالنقساـ،كأصبحتىناؾقطيعةاجتماعيةناتجةعفتداعياتاالنقساـلمعنؼ

تقدـ ما عمى ٌبناء     ن االجتماعي،، لمنسيج كبيرة ضربة شكؿ االنقساـ القكؿ:إف يمكف        ن  ن    ٌ     ٌ     
التمزؽاالجتماعيإلىالكثيرمفالكقتلتبعاتتحتاجك                ٌ التينجمتمعالجة الجركحالعميقة

إال إلعادةعفاالنقساـ، كالصادقة؛ المخمصة الجيكد بذؿ كالحكماء ينبغيعمىالعقبلء أنو
ٌالمحمةلمنسيجاالجتماعي،مفخبلؿالمصالحةالكطنية.               





                                                           

 .(87ص)شمالة،األكضاعالمعيشيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيراتكأبك(باركد1)

 (.2881يكنيك25،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حربأبكجرم(2)

 .(2815يكنيك1)،قابميا:محمدالجريسي(آمنةالجريسي3)

)مقاؿعمىاإلنترنت(.االنقساـدمرالنسيجاالجتماعيكالمطمكبتحقيؽالمصالحةبأسرع(4)
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 المبحث الثاني: 
 التراث الشعبي.

ٌتعتبرقضاياالتراثالشعبيمفأىـالقضاياالتيأخذتتيتـبياالشعكب،خاصةكأنيا ن                 ي
ننتشكؿقاعدةميمة  ٌ ىذهالشعكب،كقيمتياالركحية،كخصكصيةثقافةفيالحفاظعمىي ٌ      أفيشكؿ

 العدك، مع المعركة في ميمة جبية كأشكالو جكانبو التراثالفمسطينيبكؿ         ن ن                نليستحربافيي     
عسكريةفقط، ن  حاكؿالعدكالصييكنيسحؽىذاالتراثعمىقاعدة"ماداـىناؾيدعربيةكقد    ً               

الركحالفمسطينيةباقية"تطرزجيازالعركس،فإ ف    اليد،كىكذاصار؛ٌ يجبإيقاؼىذه ليذا
ج بالتراث المكاجية أسمحة مف كسبلحا أساسية، ية         ن     ن   يركجيالدحضن التي كاألباطيؿ المزاعـ ٌ           

كجكدحقكؽالشعبالفمسطيني،كتراثوالحضارم،كالثقافي.عدـالصياينة،حكؿ

ككممةفمكمكر،تعنيعاداتكتقاليدالشع ٌب،التييذىبالتأصيؿ"السكندنافي"إلىأف         
ىك"مأثكراتالشعب"،فكممة " " folkمعناىا كممة أما تعنيشعب، "lore فتعنيالمعرفة "

الركحية الثقافة إلى تشير اإلثنكلكجيا في كىي كالحكمة،  ٌ                ؛ الفمكمكر عف قيؿ التراثإلذلؾ نو   ٌ
الركحيلمشعب،كخاصةالتراثالشفيي    ن      (1).

كالصالحيف،كا األكلياء قبكر لى كا المقدسة األماكف إلى الزيارة"الحج" مككب ىك لتراث               ٌ                 ي  ٌ
كرقصاتيـ، الساىركف، كاأللعابالتييمارسيا كالقصص، كاألساطير، الحكايات، كالتراثىك
التراثىكحصيمةالخمؽكاإلبداع،التيكرثناىاعف كغناؤىـ،كدبكاتيـ،كخبلصةالقكؿ:إف         ي       ٌ ٌ        

ؿالسابقة،لنكرثيالؤلجياؿالبلحقةاألجيا     ٌ  (2).

 البريج:   ّ  مخي م في والتقاليد العادات -   ً أول  

تمثؿدكرة  ٌالكفاة(مسرحا،كلدتالعاداتكالتقاليدالشعبيةكالزكاج،ك)الميبلد،حياةاإلنسافيٌ    ٌ ن   
ىذه تكرار مع المخيـ، أبناء نفكس في العادات ىذه قكة زت تعز كما مناسباتو، ثنايا في       ٌ                ٌ       
يصعبالخركجكاالنفكاؾ مترسخا، اجتماعيا تمثؿقكةكقانكنا حتىغدتأنماطا المناسبات،          ن ٌ  ٌن   ن   ن   يٌ ن      ٌ    
الحياةالشعبيةالفمسطينيةكجدفيوالكثيرمفالعاداتكالتقاليد ذاماتصفحالمرءسجؿ منيا،كا     ٌ  ٌ  ٌ     ٌ    

                                                           

 .(9ص)المخيـالفمسطيني،(جبريؿ1)

 .(257ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة2)
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مفتاريخوالمكغؿفيالقدـ،كنتيجةلمثقافةالشعبيةا التياستمدىا ٌ ٌ ن         ٌ  لتيحفرتفيذاكرةىذا     ي   
ترسيخ في اآلليات مف العديد استخدمت كقد الخاصة، التقميدية ىكيتو لو كانت الشعب،      ٌ           ٌ   ٌ ٌ        

:(1)المكركثالثقافيالفمسطيني،كالطعاـ،كالشراب،كالكساء
 األطعمة والمشروبات: -1

 المأكولت الشعبية:-أ

فيمخيـالبريجبأنكالفمسطينييزخرالمطبخالشعبي   ٌ  مفاألكبلتالشعبيةقديما كثيرة ٌناع      و  و 
كحديثا،كسنتناكؿبعضالمأككالتالشييرةالتيتقدـفيالمناسبات،كاألعياد،أكلمضيكؼ:  ٌ        يٌ ٌ         ن

فيالاآلكبلتأشيريعتبرالمفتكؿمفالمفتكؿ: -أ فمسطينيةعمىاإلطبلؽ،فبليكجدبيت  ه         ٌ  
المخيـاليعرؼالمفتكؿ،كالمفتكؿأكمة        ٌ أكقاتكقديعتبرالبعضأفأفضؿمة،قديشعبية

طييالمفتكؿأياـالشتاء،خاصةكقتالمطر،بحيثيقكلكف"اليكـيكـالمفتكؿ"             ٌ  ٌ ٌ   (2). 

أىؿ -ب عمييا كيجتمع أسبكعيا، تطيى غالبا كالتي الشييرة، األكبلت مف كىي المقمكبة:         ن    ٍ ي ن                  
البيت،تعدلمضيكؼ   يٌ كيكضععميياالمحـ،تتككفمفاألرزمعالدجاجأككألىؿالبيت

البيارات مف القميؿ باإلضافة كالبصؿ كالقرنبيط كالبازنجاف كالبطاطا أخرم مككنات
المشكمةكالزيتالنباتي،ثـيتـكضعياعمىالنار،كبعدنضكجاألرزعمىالناريتـقمب

القدرعمىصينيةكاسعةككبيرةكلذلؾيطمؽعمييابالمقمكبة    ي          (3). 

أنكاع -ت هالمحشي:كمنو       كالممفكؼ،ك باألرز"، الدكالي"كرؽالعنبالمحشك أشيرىا مفكثيرة،
 .(4)الفمفؿ،كالباذنجاف،كالككسا،كالبندكرةاألخرلالمحشيأنكاع

األكراؽ -ث ذات كالنباتات الخضار بيف تنبت النباتات، أنكاع مف نكع كىي الخبيزة:       ٌ           ٌ      ه      ٌ 
                                                           

مقاؿعمىاإلنترنت(.(عاداتكتقاليدفمسطينية(1)
الدقيؽاألبيضأكاألسمركيتـرشالقميؿمفالماءكالزيتحتىيصبحالمفتكؿأكمةشعبيةتصنعمف (2)

الطحيفرطبا،ثـيتـإحضارالغرباؿكتبدأعمميةتحريؾالطحيفالرطببشكؿدائرمكحينئذتبدأحبات                     ن    
المفتكؿبالتساقط،ثـيتـإحضارالمفتكليةكىيمفالدكداتالمنزليةكيتـكضعالمفتكؿعمىالنارحتى

نضج،كذلؾيتـتحضيراليخنةالمككنةمفالبصؿكالقرعكالحمصكالبندكرةكعندماينضجالمفتكؿيتـي
،قابميا:محمدالجريسيآمنةالجريسي) سكباليخنةعميياباإلضافةإلىكضعالمحـأكالدجاجعمييا

 .(2815يكنيك1)

 .(2815يكنيك1،قابميا:محمدالجريسي)آمنةالجريسي(3)

 لمصدرالسابؽ.ا(4)
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الخضراء،كىكمفالنباتاتالغنيةبالمعادف،كتتكفر ٌ   ٌ ٌ      فيفصؿالشتاءكالربيع،كتعتبرمف      ٌ    
المخيـ أبناء زاؿ كال السنيف، مئات منذ استعممت حيث العريقة، الشعبية ٌاألكبلت                      ٌ     
ما ٌيعتبركنيامفاآلكبلتاالقتصادية،التيالتكمؼكثيراكمكادىاالخاـمتكفرة،كماأف  ٌ     ن  يٌ  ٌ       

متكفر إلييا يضاؼ      تعتبري أنيا إلى باإلضافة بيت، كؿ في ي  ٌ        ٌ   ية الصح اآلكبلت ٌمف        
ٌكالطبية (1). 

ألفالخبزىك -ج فيالمخيـ، استعماليا كىينكعمفأنكاعالفتات،التييشيع المفرككة:         ٌ           ٌ            
الطعاـالرئيسيمنذالقدـ،كاليزاؿحتىيكمناىذا،حيثنغمسالخبزفيالطعاـعندما

نأكؿ،ماتقدـ،أكمةالمسخفعمىفئةالمنسؼ،عبارةعففتةبمر ٌ          ٌ ٌ ؽالمحـكالمبف،كىناؾ
العدسكفتةالحمص،كفتةالككارع،أشكاؿأخرلعديدة فت        ٌ   ٌ  ٌ (2). 

الكرشة:تنظؼالكرشة)المعدةكاألمعاء(،كأرجؿالذبيحة،كرأسيا،كيد -ح           ٌ ي ىا،ثـتقطعإلىا  ٌ ي
مفاألرزالمبير،أماالقطعالصغيرةكاألمعاءقطعةقميؿقطعصغيرة،كيكضعداخؿكؿ      ٌ يٌ   

عمىاألرجؿكاليديف،كبعدىاتكضعفيالقدرحتىتنضج،كتطبخأحياناالصغيرة، فتمؼ                      ٌ ي
بالمبف،كيضاؼإلىمرقياالتكابؿبأنكاعيا،إلخفاءرائحتيا،أكجعميامقبكلة،كىيمف              ٌ      

 .(3)األكبلتالمشيكرةفيمكسـعيداألضحى

المجدرة:مفالطبخاتالقديمةالتيتقكـبطبخيارباتالبيكتفي -خ              ٌ المخيـ،كتتككفىذه
الحب"الطبخةمفاألرزكالعدس باإلضافةإلىالبصؿالمحمرالذميكضعالمسمكؽ"

 فيكسطالطبؽ.

مفالطبخاتالمعركفةلدلرباتالبيكتفيالمخيـكطريقةتحضيرىذاسمؽكعدس: -د
كالفمفؿتتـالطبؽ الممح مع كيدؽ ، الثـك يقشر ثـ النقي، بالماء العدس غسؿ بعد

خضرالحاركالكمكفثـيقمببزيتالزيتكفبعدذلؾيضاؼالعدسمعمقدارقميؿاأل
يضاؼعميو العدسبقميؿ نضكج ،كقبؿ ىادئة نار عمى المكقد كيترؾعؿ الماء مف

يضاؼعميياالفمفؿاألخضرالسمؽالمفركـ،ثـبعدذلؾيبدأتحريكوعمىالنار،ثـ
يكولفترةقميمةينضجكيصبحجاىزالتناكلوثـبعدتحركعيفالجرادةمعالثكـ ن         (4) 

                                                           

 (.158ص)(حسكنة،التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد1)

 .(2815يكنيك1،قابميا:محمدالجريسي)الجريسيآمنة(2)

 .(484-393ص)(حسكنة،التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد3)

 .(2815يكنيك1،قابميا:محمدالجريسي)الجريسيآمنة(4)
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المخضرة -ذ ٌ  أف: عمىالناركقبؿ قميمة لفترة كضعو السمؽالمخركطالذميتـ كتتككفمف
 .ينضج،يكضععميوالممكخيةالناشفة،ثـيضاؼإليوالقميؿمفالبصؿكالثكـالمقمي

الض -ر ،كلحـ المجركش القمح مف الجريشة طبؽ كيتككف كشؾالجريشة: أف،كرأس
 .(1)،باإلضافةإلىالقميؿمفاألرز

 صناعة األطعمة: -1

تصبح لكي األسماؾ، كتمميح المحكـ، بتجفيؼ تقكـ البريج مخيـ في المرأة كانت                       ٌ       
كالعنبية، الحاجة كقت لتستخدميا الغذائية؛ بعضالمكاد تصنيع إلى باإلضافة ىذا ٌ"فسيخ"،          ٌ                 

كالم كالفمفؿاألحمر،خمبلت)ككالزيتكفاألخضركاألسكد، كتجفيؼالممكخيةالخيار، كالبامية(،
.(2)كالبندكرةالمجففة

       ّ    الحموي ات:  -2

زينب، كأصابع كالبقبلكة، كالفزدقية، )كالسمسمية، متعددة أنكاع فمنيا الحمكيات، أما                       ٌ   ٌ
ككرابيجحمب،كالكعؾبعجكة،كالمعمكؿ،كشعرالبنات،كالبرازؽ،كالميمبية،كاألرزكالشعيرية   ٌ                   

.(3)الحميبب
 المشروبات: -3

مف مصنكعة أكاني في الماء تنقؿ المخيـ نشأة بداية في البريج مخيـ نساء كانت             ٌ          ٌ     
الناسيشربكفمن ككاف كيحتفظكفياالفخار، مناسبةبيا، بدرجة المياه حتىتحتفظببركدة و؛  و           

لمشرب،كماكانكايضعكن     ٌ ٌبجانببعضيافيالظؿ؛حتىتبقىباردة،ككانكايمفيا  ن          مف كنيابقطع  و  
نالخيشأكالقماشالمبمكؿ؛حتىتبقىالمياهباردةنكعاما ن   ٌ       (4). 

كعصير كالقيكة، الشام، مشركبات سكل يعرفكف الناس يكف فمـ المشركبات، أما                               ٌ
كالخركب كالسكس، )كالقيكة(5)الميمكف، مشركباتخاصة ليا فكاف المناسباتكاألفراح، أما ،  ٌ                  ٌ 

ا كعصير )لتكت(،السادة، عمييا يطمقكف ككانكا النكبة قبؿ ككذلؾعرفتالمشركباتالغازية
                                                           

 .(2815يكنيك1قابميا:محمدالجريسي)،آمنةالجريسي(1)

 المصدرالسابؽ.(2)

 .(257ص)(عرنيطة،الفنكفكالتراثالشعبيفيفمسطيف3)

 .(2815يكنيك1،قابميا:محمدالجريسي)الجريسيآمنة(4)

 .(257ص)الفنكفالشعبيةفيفمسطيف،(عرنيطة5)



83 

لكقتمتأخرحتىالسبعينات االسـ كبقيتبيذا المشركبات؛الكازكز( أما     تعددتٌ الغازيةفقد
.(1)ـ1967،بعدعاـككثرتأنكاعيا

             ّ   األزياء الشعبي ة: -ب 

ال بتعدد البريج مخيـ في الشعبية األزياء تتعدد     ٌ    ٌ     كتعرض المحمية، البيئات كاختبلؼ مناطؽ، ٌ   ٌ           
لمكثيرمفالمؤثراتالخارجية،كاألزياءالشعبيةتعبرتعبيراصادقاعفارتباطالبلجئ المخيـ       ن  ن  ٌ    ٌ       ٌ 

العصكر كثقافتوعمىمر كبأرضو، كتقاليده، البريجبعاداتو، فيمخيـ   ٌ                 ٌ   ٌفيمخيـكف،كالبلجئ(2)   
البريج،الذيفىجركامفديارىـ،ل   ٌ ي  ٌ  يـأزياءتبلئـالجكالذمكافيسكدمناطقيـعادة،كمعذلؾ   ن          

تختمؼبنسبة أشكاليا إف بؿ الطبقات، جميع بيف كاحد شكؿ ليستعمى األزياء ىذه فإف       ٌ            و   و              ٌ 
.(3)اختبلؼالسكافمفحيثذىنيتيـ،كمبمغرقييـ،كطبيعةالعمؿالذميقكمكفبو

يمتازالزمفيمخيـالبريجإجماال،باالح  ن    ٌ     نتشاـكالتكاضع،كيممسالمرءتجانساكتناسقا  ن          
جميؿ،فالتطريزالريفيىكتراثحاكؿاالحتبلؿاإلسرائيميعمىمرالسنكات ينمافعفذكؽ                             و     ٌ

مسىكيتوبشتىالطرؽكالكسائؿ،السابقةالنيؿمنو،كط       ٌ ٌ   كبالرغـمفذلؾبقيتثقافةاأللبسة
فيالمخيـصامدةأبيةعمىاالنكساركاال         نٌ  ٌ   فباتالحفاظعميو ندثار،حيثكرثتواألـالبنتيا،          ٌ      

كجنباتمنزليا ثكبيا تزيفبيا تشغؿقطعا الخاصة، برىا كا الحريرية الشاغؿبخيكطيا شغميا         ٌ  ن     ٌ        ٌ            
يعتبرالتطريزجزءا المتكاضع؛لتضفيعميوشيئامفالتناسؽكالجماؿ،كليذا ن             ن       مامفحياةمي  ٌن

ٌالمرأةفيالمخيـ   (4).

ال حافظت البريج مخيـ في مرأة بعدعمى عقكد ثبلثة لمدة الفمسطيني الثكب ارتداء
السكافتيجيرال مف الجغرافي كمحيطو المخيـ بيف ما االجتماعية لمتفاعبلت نتيجة كلكف ،             ٌ             ن     

المباس كصار تغييرعمىذلؾالمباس، فطرأ فيالمخيـ تأثرتالمرأة المكاطنيف"، األصمييف"                  ٌ                
سالمباسالذمترتديوالمرأةفيالكسطاالجتماعيالمحيطبالمخيـ،كىكالتقميدملممرأةىكنف

السفميمف تغطيالجزء المكف، سكداء قماش، قطعة كالدائرىك يعرؼ"بالدايركالقنعة"، ما         ٌ                         
الجسد،أماالقنعة،فييقطعةقماشمفنفسالنكعكالمكف،تغطيالجزءالعمكممفالجسدمع         ٌ          ٌ  

                                                           

 (.2881مارس3سبلمية)،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلمحمدالحاج(1)

 األزياءالشعبي)مقاؿعمىاإلنترنت(.(2)

 .(319ص)(العارؼ،تاريخغزة3)

 .(54ص)لمخيـالفمسطينيا(جبريؿ،4)
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 أك التالرأس، فيالكقتعةقنستبدؿ  أما مفاألطراؼتسمىالشاشة، زة بيضاءمطر بقطعة      ٌ               ٌ      
.(1)الحاليفيعتبرالجمبابكالعبايةىماالمباسافالسائداففيالمخيـ

السركاؿ الفمسطينييف" القركييف كالمشترؾعند المبسالشائع يمبسكف فكانكا الرجاؿ، أما                              ٌ  ٌ
عمىكسطالجسـ"بدكة"،كال ،(2)قميصالقطنياألبيض،كمففكقيما"القمباز"األبيض"الذميـز

القفطاف أك الجبة أك العباية ثـ          البناطيؿكالقمصافذاتٌ يمبسكف فيالكقتالحاليفإنيـ ؛أما
األلكافالمتعددةالتيتنتجيادكراألزياءالعالمية.

بناءعمىماتقدـ:يمكفالقكؿأنوبالرغـمفحدكثتطكراتكبيرةفيصناعةال                 ن مبلبس
إالأفالرجاؿكالنساءمفكبارالسففيمخيـالبريجمازالكايتمسككفبالزلالفمسطينيالقديـ،      ٌ     ٌ       ٌ  ٌ   

أماجيؿالشبابمف"الرجاؿكالنساء"؛فقدأخذكايكاكبكفماتنتجودكراألزياء.            ٌ      ٌ

العمامة مف إما فيتككف البريج، مخيـ في الرأس لباس أما   ٌ       ٌ         كالعقا(3)ٌ الحطة أك  ٌ    (4)ؿ
ٌكالطاقية ،أكالككفية،التيليامكانةعندالفمسطينييفبشكؿعاـ،منذأفاعتمدىازعماءثكرة(5)             ٌٌ  
كتككف1936 تمبسعمىالرأس، الرأسمفقماشةمركجة كىيغطاء مفالطربكش، بدال ـ           ي  ٌ                      ن  

مختمفةاأللكافكتصنععادةمفالقطفأكالحرير       ن        ٌكتزخرؼأحيانابالخطكطالذىبية،،         أكبالرسكـ
كاإلناث الذككر لدل المفضؿ المباس الحاضر الكقت حتى تزاؿ ال كىي الحمر، أك السكد         ٌ                             
بمختمؼاألعمار،فمنيـمفيضعياكغطاءلمرأسلتزييفالكتفيف،كاليكتمؿىنداـالكبارإال

إفشاءاهللبتقطعك.(6)بيا مفاألمثاؿالتيقيمتلمفكافيمبسثياباجديدة"مبركؾ،          ن  ن               بعرؽ يا
العافية"،"ممبكسالينا"كيردعمييـقائبل"اهلليبارؾفيكـ"،كمفاألمثاؿاألخرلالتيقيمتعف               ن      

                                                           

 .(55ص)لمخيـالفمسطينياجبريؿ،(1)

رداءطكيؿيشطرمفاألماـشطرامفأعبلهإلىأسفمو،كيصنعمفالحريراألصميكالنباتي،(القمباز2)                 ن           ،أك
،لممزيدينظرمفالركزةأكمفالصكؼ،أكالقطفأكالكتاف،بألكافعديدة  ي  (.319ص)العارؼ،تاريخغزة

العمامة3) طربكشممفكؼعميو،( أك عفطاقية عبارة يمبسعمىالرأسكىك لما الشائع العربي االسـ ىك
،لممزيدينظرقماش  ي  (.244ص)عرنيطة،الفنكفالشعبيةفيفمسطيف

العقاؿ(4) مفالير، عقؿالدابةأممنعيا الكممةب"أصموعقؿ" كىكاألصح،كىذه كالبدكيسمكنو"مرير" ،
لممزيدينظرمأخكذةمفأمرفتؿالحبؿأماحكموكأتقففتمو  ي  (.328ص)العارؼ،تاريخغزة

 .(2/15ؽ/1ج)(الدباغ،ببلدنافمسطيف5)

 .(245ص)،الفنكفالشعبيةفيفمسطيف؛عرنيطة(56ص)(جبريؿ،المخيـالفمسطيني6)
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شراءالمبلبسالجديدة"لبسكهالجكخكظممكه،الىكممبكسوكالممبكسأبكه"ك"لبساألسمرأحمر                       ٌ    
.(1)كأضحؾعميو،كلبساألبيضأسكدكأتفرجعميو"

أمااألحذيةفيمخيـ    البريج،فمـتكفذاتمكضاتمختمفة،كاف"البكت"،ككافيسمىٌ
يشد "سباط"، أيضا عميو يطمؽ ككاف البكت، بعد المخيـ سكاف بيف انتشر كقد "اليستؾ"، ي    ن                 ٌ           
برباطاتعمىالقدميف،كىناؾحذاءيمكفثنيمؤخرتوعندالكعبيف،ليستعمؿمثؿ"الشبشب"،                    ٌ 

فصؿالصيؼكانتتستعمؿالصنادؿالخفيفة،أماالبدكمكيطمؽعميوالبعض"بابكج"،كفي  ٌ          
.(2)فكافيمبسنعموالتقميدمالمعركؼ

 الدينية: المناسبات-     ً ثانيا  

تتعددالمناسباتالدينيةالتييقيـلياأىاليمخيـالبريجطقكساخاصة،كمفأشيرالمناسبات      ٌ  ن           
الدينيةشيررمضاف،كعيدالفطر،كعيداألضحىالمبارؾ،               كمكاسـالحج،كفيمايميتكضيحٌ

 .ليذهالمناسبات

 العادات والتقاليد في شير رمضان: -1

شيررمضاف:تكثرالعاداتكالتقاليدالتييمارسياأىاليالمخيـخبلؿشيررمضاف،
العاداتالرمضانية،اإلفطارالجماعي،حيثاعتاداألبناءكاألحفادعمىتناكؿطعاـ كمفأىـ                  ٌ   ٌ  

اعتادكاعمىدعكةاألقارباإلفطارفيمنزؿ األبأكالجدأكأحداألبناءبشكؿدكرم،كما
اإلفطار كجبة تناكؿ في لممشاركة األسرم؛كاألرحاـ النسيج كقكة المحمة يزيد الذم األمر       ٌ           

ٌكاالجتماعيبيفعائبلتكأسرالمخيـ            (3).

رساؿ كا أمكاليـ، كزكاة الناسعمىإخراجصدقاتيـ فيشيررمضافاعتاد                              الطعاـ
كالصحكف األطباؽ تبدأ المغرب أذاف مكعد فقبؿ المحتاجة، كاألسر كاألصدقاء الجيراف إلى
رمضاف، فيشير حيثتعد الرحمف، مكائد تنتشر الكقتالحالي كفي المنازؿ، بيف بالتنقؿ         يٌ                          

كذلؾالجمعياتالخيريةكجمعيةالصبلحاإلسبلمي كتقكـ كالتيتقدـمفقبؿرجاؿالخير،      ٌ    ٌ                     ٌ ة،ٌ
التي اإلغاثية المكاد عمى تحتكم كالتي اإلغاثية، رمضاف أسبلؿ بتكزيع البريج زكاة كلجنة  ٌ                                   

                                                           

 .(318ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة1)

 .(318ص)المرجالسابؽ(2)

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.عاداتكتقاليدفمسطينية(3)
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تناسبالصكـفيشيررمضاف،كماتقكـأيضابتكزيعاإلفطارعمىاألسرالفقيرة           ن            (1).

شير قدكـ قبؿ الناس يقبؿ حيث كخاصة، كبيرة استعدادات رمضاف شير يبلقي
مزماتالشيرالفضيؿ،كيقكمكفبشراء)التمر،المربى،قمرالديف،رمضافبأياـعمىشراءمست
.(2)كالجبنةالصفراءكالبيضاء(

تقريبا،كيقكمكفبصناعة أماأطفاؿمخيـالبريج،فيستقبمكفشيررمضافقبؿأسبكع      ن  و             ٌ   ٌ
فكانيسمحميةمفعمبالحميبكمفالزجاج،كيقكمكفبعمؿمسيرجماعييجكبكففيوشكارع                        ي  ٌ   

يرددهكحا كمفضمفما كيطبمكف، يغنكف، ألخرلمبتيجيف، كينتقمكفمفحارة راتالمخيـ،                ٌ               ٌ  ٌ   
األطفاؿأثناءمسيرىـ"حالكاياحالكارمضافكريـياحالكا"،"رمضافكريـشعبافلئيـ"،كيستمر

األطفاؿفيالتطبيؿكالغناءمفبعدصبلةالمغربكحتىيرفعأذافالعشاءأكبعدىابقميؿ       ي              (3).

المساجد إلى لمذىاب كيبكركف فيستعدكف البريج، مخيـ في كالنساء الرجاؿ أما           ٌ              ٌ   ٌ  ٌ
كالجكامعألداءصبلةالعشاء،كمفثـصبلحالتراكيحمعاإلماـ        ٌ         (4).

المسحراتيبإيقاظالناسلتناكؿكمفالعاداتالتيكانتتستخدـفيمخيـالبريج،قياـ      ٌ  
.(5)كجبةالسحكر

ر شير في الناس العبادة،كيجتيد في العشرمضاف في كالسيما الميؿ قياـ كفي
كتكاد،عظيـكيحرصالكثيريفعمىإحياءليمةالقدرلماليامفثكاباألكاخرمفرمضاف،

المخيـال القدرالمخيـتتسعلممعتكفيففيمساجدمساجد حتىأذافكالتيتستمر،فيليمة
المبارؾفيجتيدالمكسركفكأصحابالدخؿالجيدأمافياألياـاألخيرةمفشيررمضاف،الفجر

بصنعالكعؾكالمعمكؿتمييدا،لتقديمولمضيكؼبمناسبةقدكـعيدالفطر        ن      (6)





                                                           

 .(2816مارس4قابمو:محمدالجريسي)محمدأبكزايد،(1)

 (.2815يكنيك1،قابميا:محمدالجريسي)آمنةالجريسي(2)

 (.2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(3)

 المصدرالسابؽ.(4)

 .(2815يكنيك1،قابميا:محمدالجريسي)آمنةالجريسي(5)

 (.2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(6)
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 عادات عيد الفطر: 

يستقبؿسكافمخيـالبريجعيدالفطر،استقباالعظيما،فبعدأفيتـالتأكيدمفثبكت    ن  ن       ٌ     
العيد بقدـك كيقكمكاليبلؿكينادمالشيخفيالمسجد يذىبكفلؤلسكاؽ، كافسكافالمخيـ ،             ٌ   ٌ    ف

العيدكالتمركالشكككالتةكالمكسراتكالعصائركغيرىا .(1)بشراءلكاـز

أمافيالصباحالباكرمفيكـالعيد،كقبؿطمكعالشمس،            فتتجيزغالبيةنساءالمخيـٌ
يككفمفالفسيخ،كما ما الفطكركالذمغالبا فيتحضير         ن             الرجاؿك يتجيز   ٌ   ٌ ٌاألطفاؿفيمخيـ       

البريج،الرتداءمبلبسيـالجديدةفرحيفبقدكـالعيد،كيخرجكفإلىالصبلةفيالمساجدأكفي
الساحاتالعامةأكفيالشكارع،فيؤدكفصبلةالعيد،كيستمعكفإلىخطبةالعيد،ثـيعكدكف

عتكـ،كيرداآلخركفإلىمنازليـمينئيفيقكلكفلبعضيـ"كؿعاـكأنتبخير"أك"تقبؿاهللطا    ٌ  
مف الطريؽ في يبلقييـ مف كؿ عمى يسممكف منازليـ إلى عكدتيـ طريؽ كفي "كطاعتكـ"،                   ٌ                   

.(2)األصدقاء،كالجيراف،كاألقارب

بعدتناكؿكجبةاإلفطارمعاألسرةفيالمنزؿ،يخرجالرجاؿكالشبابلكييعيدكاعمى   ٌ ي                    
أرحاميـ)كاألخكاتكالعماتكالخاالت،كبناتا       ٌ      لعـكالخاؿ(،ككافكؿشخصيأخذمعوبعض

فإنيـ الحاؿ، ميسكر كاف ذا كا الحمكيات(، أك المكز أك )كالتفاح الفكاكو مف الرمزية اليدايا ٌ                             ٌ   
يعيدكفعمىبناتيـكأرحاميـبالنقكدإلىجانباليدية          ٌ .(3)ي

العيد البريجفييكـ بعضأىاليمخيـ التيكافيقكـبيا إالكمفالعاداتالقديمة ،
أنيااندثرتفيالكقتالحالي،كىيالذىابلممقبرةلزيارةأحداألقاربمفاألمكات،كيتـفي               ٌ          ٌ
(عمىاألطفاؿصغارالسف،بعد ىذهالزيارةتكزيع)البسككيتكالكعؾكالتمركالقطيف،كالحمقـك

.(4)االنتياءمفزيارةاألقاربيتكجوالناسلتينئوجيرانيـ

دةفياألعيادأفأىاليالمخيـيتفقدكفأىاليكذكمالشيداءكاألسرلكمفالعاداتالجي
قدكـ التيانيبمناسبة ليـ فيزيارة،العيدكالجرحىكيقدمكف ميما الزياراتدكرا كتمعبىذه     ن ن         

                                                           

)الممؾأيكب(1) اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ مركز قابمو: (2881مايك18، أبك حسيف ة،زين؛
 (.2881مايك8قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(2)

بتاريخ(3) الجريسي الجريسي)آمنة محمد قابميا: ـ2815يكنيك1، الجريسي(؛ الجريسيعمر محمد قابمو: ،
 .(2815يكنيك1)

 .(188ص)يشيةكاالجتماعيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيراتاألكضاعالمع،أبكشمالةك(باركد4)
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الترابطاالجتماعيفيالمخيـ،كذلؾتقكـبعضالتنظيماتكاألحزابفيالمخيـبتقديـبعض
(1)أكالحمكياتألىالياألسرلكالجرحىكالشيداءبمناسبةالعيدةبالشككبلتاليداياالرمزيةكعم

 عيد األضحى المبارك:  -2

فيعيداألضحىالمبارؾيبكرالناسفيمخيـالبريج،فيالذىابإلىصبلةالعيد            ٌ        ،
ينطمقكف ثـ     االستماعلمخطبةٌ يقكمكفبذبحالذبائح،كمفكافيستطيعشراءإلىبيكتيـبعد ،

بشرائيا،كمفلـيستطعيقكـبشراءكيمكأكاثنيفمفالمحـمفالسكؽ،أكيشترمأض حيةيقـك
ليدخؿالفرحةعمىأبنائو،كغالبامايقكـالمكسركفمادياإمابشراءخركؼأكيشترككفنادجاج          ٌنٌ     ن      

أكبقرة،ككافيتـتكزيعياكالتالي)ثمثلوكألكالده،كثمثألقاربوكأصحاب فيعجؿ           ٌ      و    وكجيرانو،
 ذبح الشخصالذميريد يقكـ أف كليسشرطا كالمساكيف(، كثمثلمفقراء               ن              األ اليـك في ضحية

نماىناؾسعة،حيثيسمحبالذبحخبلؿاألياـاألخرللمعيدكالتيتسمى األكؿمفالعيد،كا ٌ                    ٌ       
أياـالتشريؽ،كغالبيةالناسفيأياـالعيديقكمكفبصنعالكالئـمفالمفتكؿأك            ٌ    الفتمعاألرز،

األضاحييقدمكفالرجاؿأرحاميـكزكرفيالعيديك المعايدةليفباإلضافةلتكزيعبعضلحـك
.(2)كاليداياالرمزية

 مناسك الحج: -3

نيعتبرركفالحجمفأركافاإلسبلـالخمسة،كيفرضعمىمفاستطاعإليوسبيبل،فعند          ي              
اقترابسفرالحجاجفيمخيـالبريجبعدةأياـ،     ٌ      يجتمعأىؿالحاج،كالجيراف،كاألصدقاءلكداعو

كمسامحتو،كمفاألناشيدكالمكشحاتالتيكانتتقاؿعندكداعكاستقباؿمفيحجكفإلىبيت    ٌ              ٌ         
اهللالحراـمايمي:

ميػػػػػوباهلل يفالنبػػيبػػػػػػاهللع يػػازائػػر ىًٍ  ًى ىٍ ٍ ىً  

ياسػػػػػػػػػعدمفراحلمنبيكخاؼاهلل  ىى ٍ  ىٌ ى  ًٍٍ ى ى

اره ج فوح كص ىيازايريفالنبيكيش ى ٍ ٍىً ى  ٍ ًً  ٌ ًٍ ى 

فوكألقابو كص يش ىٍىٍىيازايريفالنبيك ٍىً   ٍ ًٍ  ٌ ً ى 

لػػػػػػػػػػب راحلػمػنػبػػػػػػػػيك ٍىٌياسػػػػػػػػعدمف  ًٌ ىٍ ٍ ىًٍى ىػػػػػػ

                                                           

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)الجريسيعمر(1)

 .(181ص)األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيرات،أبكشمالةكباركد(2)
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أك البمح، دير أك غزة، مكاتب في التسجيؿ خبلؿ مف لمحج التجيز يبدأ كعادة                         ٌ       ن
كتعمؿعمىتنظيـكتجييزأكراقيـلمسفر،ككانتكزارةاألكقاؼ،نتابعةلالنصيرات،كىذهالمكاتب   ٌ         

نسبةالحجاجقميمةجداقديما،كذلؾلصعكبةاألكضاعاالقتصادية،حيثيتـالسفرعفطريؽ         ٌ          نن  ٌ   
سكةالحديدمفغزةإلىالسكيس،كمفالسكيسيستقؿالحجاجالباخرةإلىجدة،ككافالسفر         ٌ                 ٌ

نيستغرؽشيراكامبل ن    (1).

كال بالطائرة، الحج لمناسؾ يذىبكف كالناس متيسر، فاألمر الحالي الكقت في أما     ٌ           ٌ   ٌ ي            ٌ
يستغرؽاألمرأكثرمفيكميفإلىثبلثةأياـ،كبعدأفيتمـالحجاجمناسؾالحج،يعكدكفإلى           يٌ            

المخيـمحمميفباليدايا)كالسبحكالمصمياتكاألساكركالبخكركالجمبيات،كأغطيةالرأ                    ٌ  سكماء
كاألىازيج، كاألغاني، كالسركر، بالفرحة، عكدتيـ عند كاألقارب األىالي كيستقبميـ ،) زمـز
األبناء يذىب الحالي، الكقت في الحاج استقباؿ عف أما الكالئـ، كتقاـ كالطبكؿ، كاألناشيد                      ٌ            

فعفكاألقاربالستقباؿالحجاجعندمعبررفح؛لحمؿأمتعتيـكحقائبالسفر،كمايتـاإلعبل
عكدتيـمفخبلؿالكتابةعمىالجدراف،كتينئتيـبالعكدةكالسبلمة،كالدعاءليـبقبكؿمناسؾ
الحج،كمفالعباراتالتيتكتبعمىالجدراف"حجمبركركسعيمشككركذنبمغفكركتجارة

.(2)لفتبكر"،كالعائمةترحببحجاجبيتاهللالحراـأكبالحاجفبلفكالحاجةفبلنة
 النبوي:  المولد -4

التي،تعتبرذكرلمكلدرسكؿاهللصمىاهللعميوكسمـمفالذكرياتكالمكاسـالعظيمة
 كعيد شأفقدكـشيررمضاف، شأنيا البريج، أىاليمخيـ األضحى،كالفطركافيحتفؿبيا

حيثكافالناسيحرصكفعمىأكؿالحمكلفيىذهالمناسبة،ككانكايكزعكفالنمكرة،كالكنافة،    ٌ                    
مف التييتـصنعيا القرعية، البدك،فكانكايصنعكفالحبلكة أما عندالفبلحيف، كالغريبة،ىذا            ٌ       
أكلياء أحد مف المدرسة كانتتطمبإدارة إذ الذكرل، المدارسبيذه كانتتيتـ كما القرع،

األمكرأكالمعمميفأفيمقيكممةبيذهالمناسبة،كمفخبلؿىذهالكممة،يتـالتطرؽل ٌ         ن ي   ٌ   صفات
.(3)كشمائؿالرسكؿالكريـ

                                                           

 (.2881مايك18سبلمية)،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلأيكبالممؾ(1)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)(عمرالجريسي2)

قابمو:؛أيكبالممؾ،(2881مارس18قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)مراحيؿ،أبكحسف(3)
 (.2881مايك18مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)
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لـيكفاالحتفاؿبذكرلالمكلدالنبكمقاصراعمىالمدارسكالطبلب،بؿكافالمشايخ            ن           
القر بقراءة كيقكمكف المساجد، االحتفاالتفي كاالبتياالتآيقيمكف األناشيد، نشاد كا الكريـ، ف               

النبكم،كشمائؿالرسكؿاألعظـ، كفينيايةاالحتفاؿكافيتـتكزيعالدينية،كالتذكيربالمكلد
،كمفاألناشيدكالمكشحاتالتيكانتتقاؿفي(1)الحمكلعمىالمصميف،كالمشاركيففياالحتفاؿ

:(2)ىذهالذكرل

مكاياأىؿالفبلحعمىالنبيزيفالمبلح ص ٍ ً ً  ًٌ ى  ٍ ى ً ى ىٌ

قاكأتػػػػػػػػػػػىقػػػب ىًمفسرلبالميؿح يىى ىن  ىٌ ى ى  بػػاحً ػػػػػػػؿالص ٌٍ  ى

ػفػػػػػكةاهلل ييااهللأسػػػػػػػػرعػػكالػػػص دةالعيس ياح ً ىى ً ي ى ى  ً ًًٌ ى 

ػػػػػػػػػػبلح ػمةزادفػػػػػخػػػػػراكص ػػػفلػػػوتػػػػػػػاجكح م  ى  ن ٍ ىىى يٌ   ي ى ً

ػػػػػرايػػػػػػػاكأسػػرعكاس ىالتميمػػكابالس  ًي ٍ يى ىٍ ٍ  ٍرعالمطاياىًٍي ىى ٍ

 الجتماعية: المناسبات -ثالثا

 الزواج:  -1

لقدشرعاهللالزكاج،كجعموركيزةأساسيةإلقامةالمجتمعات،كخاصةالمجتمعالمسمـ،   ن     ن  ن      ٌ  
العنصر الستمرار ضركرم كىك االنحراؼ، مف الشباب كيحفظ األخبلؽ، فيو تسكد حيث

التنزيؿ(3)البشرم فيمحكـ اهللعزكجؿ كيقكؿ ، :ََنَفَسَكَه
َ
َأ ََوَن ََمَكَه ََخَنَق َن

َ
َأ َآََياتََه ََوَوَن  َ  َ  َ  َ  َ

 
ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ

 
ََ  َ  ََ   َ َ َ  َ  َ  َ

َزَواَجاَمََتَسَكَنواََإََلََهاََوَجَعَلََبَيَنَكَهََمَوَدَةََوَرَْحََةََإَنََِفََذَلَكَََلََياَتَمََقَوَمََيَتَفَكَرون
َ
َأ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ  َ َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  ََ

 َ   َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ   َ  ََََ  َ
 َ  َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ

 
َ

(4).

الفئاتاال بيف البريج مخيـ في الزكاج عممية األحياف مف كثير في جتماعيةتتشابو
المختمفة،كالتيتتمثؿفيمراحؿعدةنذكرىافيمايمي:

أكالبحث والختيار -أ االبف مف بطمب كاالختيار البحث عممية كتتـ غير: بطمب تتـ
كأحيانا الجمكسكحيدا أك يرفضالذىابلمعمؿ أك الطعاـ يرفضاالبف كأف نمباشر،   ن                              

                                                           

مراحيؿ،(1) أبك مركزحسف )قابمو: اإلسبلمية الجامعة الشفكم، الممؾ،؛(2881مارس18التاريخ مصباح
(.2881مايك18قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 .(71ص)(عرنيطة،الفنكفالشعبيةالفمسطينية2)

 .(98ص)األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيرات،أبكشمالةك،باركد(3)

 .]21:الرـك[(4)
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ييمسفيآذفكالدتو،كغالبايتطمعالرجؿلصفات      ن     لمزكاج التييريدىا مميزةفيالفتاة
الشكؿكيصؼ كتككفجميمة سميماف" مثؿخاتـ مثؿأفيككففمياصغير"يككفتميا
جماليابعدةأمثمةمعركفةمثؿ"بتقكؿلمشمسقكميكأنابقعدمكانؾ"أكبتبيفالميةمف

 .(1)زكرىا"أكأفتككفنحيفةكالخيرزانة"
ارلزكجةاالبفبتكميؼاألـكبعضأقاربيابالبحثعفتبدأعمميةالبحثكاالختي

فيخطبة العريسعفرغبتيا أـ فتعبر العركسإعجابيف تناؿ كعندما عركسكرايتيا،
مف ابنتو رفضتزكج فإذا زكجيا، بإخبار  فترة بإمياليف العركسفتقكـ أـ أما الفتاة،

مخطكبةنرغبفيتزكيجياأكالعريسالمتقدـتقكؿأـالفتاةلكالدةالعريسبأنناال
.(2)البفعمياأكتكجدأمعذرلمرفضكتقكؿحينيامافينصيب

ترحب:التفاق عمى الزواج -ب العركس كالدة فإف الطرفيف، بيف تكافؽ حدث ما ذا كا                         
ليعطي؛،كعندىايقكـالعريسبصحبةأموككالدهكبعضأقاربوليرلالعركس(3)بالخطاب

يتعطيمكافقتياعميوكعندئذيذىبكالدالعريسمعبعضأقاربولمنزؿمكافقتوعميياكى
الذميميموفيالغالبثبلثأياـلمتفكير،كالدالعركس،كيقكمكفبطمبيدىامفكالدىا

كالسؤاؿعنيـكعفابنيـالعريسكبعدىذهالفترةيرجعأىؿالعريسمرةأخرلفيبمغيـكالد
م كيطمبكف بمكافقتو، كانتالعركس ما إذا بعضاألحكاؿ كفي ابنتيـ، مير تحديد نو

الظركؼالماديةصعبةعمىأىؿالعريسكافكالدالعركسبعدأفيتـالتكافؽعمىالمير
(4)يأخذجزءكيؤجؿالجزءالباقيلحيفقدكـكقتالزفاؼ

.
نسمكحا:بعدعقدالقرافيتـاالتفاؽعمىتكقيتالعرس،كلـيكفممراسيم وطقوس الزواج -ج 

يراىاأكيمبسيادبمةالخطكبةقبؿيكـالزفاؼكعنداقترابلمعريسأفيجتمعبالعركسأك
مكعدالعرسأكالزفاؼ،يقكـأىؿالعريسخصكصاأصحابالطبقاتالمكسرة،بإحياء         ن               
بسيط، احتفاؿ العريسكيقيمكف لمنزؿ يحضركف الرجاؿ حيثكاف ليمية، حفبلتسير

،فالبدككافاحتفاليـعبارةعف(5)البدكعفالفبلحيففياألعراسككانتتختمؼعادات

                                                           

 .(212ص)حسكنة،التراثالشعبيالفمسطيني،مبلمحكأبعاد(1)

 ..(212صالمرجعالسابؽ)(2)

 .(98ص)(باركد،أبكشمالة،األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيرات3)

 (.2881أبريؿ4)مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلميةقابمو:أنيسالسمكؿ،(4)

 (.2881مايك8)مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلميةقابمو:يفأبكزينة،سح(5)
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.(2)،أماالفبلحيففكافاحتفاليـدبكةكيرغكؿ(1)الدحيةكالسامر
نبعدالنكبةبسيطةكتكادتككفمعدكمة،نظراالبريجكانتاحتفاالتالزكاجفيمخيـ        

عمىعددقميؿمفأفرادلؤلحكاؿاالقتصاديةالصعبة،ففيبعضاألحيافكافيقتصر
العائمةكالجيراف،فيحيفأفالكثيرمفالناساليعمـبالزكاجإالكقدكافالعريسقدأتـ

.(3)الزكاج
أماالزكاجعندالعائبلتالمكسرةفكانتتقكـبإحياءالحفبلتكالسيرات،كماكاف

ألرزالمفمفؿبمحـالضاف،يقيـأىؿالعريسقبؿالعريسبيكـكليمةغداءكىيعبارةعفا
لمغداءبأفيتكجوكالد الدعكة ككانتتتـ المناسبات، يقكـبطبخوطاىيمتخصصليذه
العريسلمناسعفطريؽمنادمفيالشارعكينادمبأعمىصكتو"تفضمكالمغدابكرةعند
فبلفبمناسبةعرسكلدهكالعاقبةعندكـ"ككافالناسيحضركفعمىشكؿجماعاتفي

.(4)قاتمتفاكتة،كبعداالنتياءمفاألكؿتقدـالقيكةالسادةأك
كانتالنساءيقمفبحفبلتكالرجاؿتدؽفيياالطبكؿكالدفكؼكتمعمعفيياالزغاريد

كتغنيكترقصالسيداتكالفتياتمفاألىؿكالمدعكاتفيبيتكالدالعريس.
أقاربالعريسأكأصدقاءهبدعكتويقكـأحدالغذاء،بعداالنتياءمفطعاـ زفة العريس: - ح

لمحماـفيمنزلو،حيثتبدأالزفةفكرخركجالعريسمفالحماـ،كالزفةعبارةعفغناء
سعاده كرقصحميميلتفريحالعريسكا          كعادةتأخذالزفةطريقياإلىبيتالعريس،كال،(5)

 كمفالعباراتالتيبدلمككبالزفةمفالمركربالشارعالعاـليراهكؿعابرمفالشارع
يردكنيافيالزفةعمىسبيؿالمثاؿ: - خ     ٌٌ   ٌ  ي

.درجياغزالي...يارزؽالحبلؿ
.درجياحبيبي...ياريتونصيبي

                                                           

 (.2881يكنيك25)مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلميةقابمو:حربأبكجرم،(1)

 (.2881مارس3)مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلميةقابمو:الحاج،محمد(2)

؛محمدأبكسمطاف(.2881يكنيك23)مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلميةقابمو:،بأبكعربرحا(3)
 (.2881يكنيك25)مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلميةقابمو:

 .265ص(الساعاتي،أحمد:التطكرالثقافيفيغزة،4)

 .236(حسكنة،خميؿ:التراثالشعبيالفمسطيني،ص5)
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نأيضا:ككذلؾ 
ايدىالبطة. ٌياعريسياابكالحطة....مفكيفص ىٍ ىًٍ  ً  ٍٍ ى  ىً ًٍ ى 

ايدىالغزاؿ. ص كيف العقاؿ....مف ياعريسياابك ىٍ ىٍ ىًٍ ٍ ً ٍ ً  ًى ي ىى ٍ ى 

ثـ دقائؽ، لبضع لمرقصكالدبكة إلىبيتالعريسينصبكفحمقة الكصكؿ كعند
كاليرج البيتكسطصخبالطبؿكالزغاريد كيدخؿبو المقربيفلمعريسبحممو أحد يقـك
نكالمرج،كفيتمؾاألثناءتككفالنساءقدخرجفمفالبابينثركفالممحفكؽالناسمنعا                   

الكقت كفي كانتتخرجلمحسد، العركسفقد زفة أما كالحمكيات، الكركد ينثركف الحالي
العركسمفبيتكالدىاكسطحشكدمفالنساءيغنكفبأىازيجالتيتصؼالعركسكأىميا
كحسبياكنسبيا،كعندمايصؿركبالعركسلبابعريسياتستقبمياقريباتالعريسكعمى

.(1)أمورأسيف

سككصكلوإلىبيتوتككفالعركسفيغرفةالتجيزالقريبةبعدزفةالعري جموة العروس: - د
مفجمكسالعريسعمى قصيرة فترة كبعد العريس، مع لمجمكة ىيئكىا كقد المنصة، مف

تخرجالعركسإلىالعريسكيمسؾ بجانبكالدىاالمنصة، عمىالمنصة كيجمسيا بيدىا
بالرقصكالزغاري باالحتفاؿ النساء يخرجكتبدأ كيصؿالعريسثـ كالتصفيؽلمعركسيف، د

الفرحذركتوفيتمؾالميمة،كفياليكـاألكؿمفليمةالعرسيعرؼ"بالصباحية"يحضرأىؿ          ي             
كيطبخكنيابمشاركةأىؿ،العركسإلىبيتأىؿالعريسكيحضركامعيـذبيحةكحمكيات

،العريس العركسىدايا أىؿ يقدـ كما كعفافيا عمىشرؼأبنتيـ جميعا ثمينةكيأكمكف
 .(2)ألبنتيـالعركسكأساكرالذىبكالخكاتـأكالنقكد

إلىبيت لتفرد تذىبالعركستذىبالعركسالبدكية بثبلثأياـ الصباحية بعد
أماعندالفبلحيففكانتتذىبالعركسلتفردفي،(3)ككانتتأخذمعياحمككحماـ،أىميا

.(4)بيتأىميابعدأسبكع،ككانتتأخذمعيافكاكو
                                                           

 .266،267ي،أحمد:التطكرالثقافيفيغزة،ص(الساعات1)

،قابميا:محمد؛آمنةعبدالفتاحالجريسي(.2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(2)
 .(2815يكنيك1الجريسي)

 (.2881مارس18حسفأبكمراحيؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم)(3)

 .(.2881ابريؿ3الشفكم)مريـباركد،قابمو:مركزالتاريخ(4)
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االنتفاضة فترة في الزكاج البريجأما مخيـ اقتصرتفي إذ أحكالو، تغيرت فقد
االحتفاالتبالزكاجإلىحدكبير،كتحكلتفيياحفبلتاألعراسإلىمايشبوبالمناسبات
بشكؿ الزكاج كمراسيـ أعباء تقمصت كقد الكطنية، األغاني فييا تغنى ككانت الكطنية،

االشتباكاتالدائمةفيالمخيـكباقيقطاعغزة،كحاالتمنعالتجكؿ،كبير،نتيجةحدكث
ككافيتـالزكاجدكفكثرةمصاريؼ،ككافيتـإلغاءالحفبلتمراعاةلمجيرافالذيفيككف

،كفيحالتمنعالتجكؿكافأىؿالعريسينتظركفسمطاتاالحتبلؿناأحدأقاربيـشييد
حتىيذىبكاألىؿالعركسكيأخذكفعركسيـفيعندماتفؾحظرالتجكؿلبعضساعات

تاـ غياب في العريس بيت إلى ينقمكنيا ثـ كاألحباب األقارب بعض مع سيارة
كأصبحت(1)لبلحتفاالت تغيركثيرا فقد الفمسطينية مجئالسمطة طقكسالزكاجبعد أما ،     ن                       

يكاءكيتـدعكةجميعالحفبلتالصاخبةتقاـفيالشكارعالعامةكيتـفيياإطبلؽالنارفيال
كمف العاـ الشارع في غداء إقامة يتـ ما كغالبا األقاربكاألحبابكاألصحابكالجيراف              ن                     

الدجاجمعاألرزكتكزعالمشركباتاألكبلتالمشيكرةالتيتقدـفيكجبةالغداءالمحـأك
فبلتاإلسبلمية،كذلؾيحتفؿالشبابالممتزميفبإقامةالحالغازيةكالحمكياتكالقيكةالسادة

المنضبطةالتيتنشدفييااألناشيداإلسبلمية،كتمثؿفيياالمسرحياتاليادفة    ي       ي   (2).

 .(3) م (2013 -م2010توضيحي يوضح نسبة الزواج في المحافظة الوسطى من عام ) :(2.1جدول)

ـ2013ـ2012ـ2011ـ2010 الحالة
1074102410131263 الزواج

الك في اختبلؼ ىذهىناؾ تكضيح كيمكف الزكاج، بمراسيـ الخاصة كالتقاليد عادات               ٌ      
االختبلفاتمفخبلؿالنقاطالتالية:

غذا -أ العريسيقيمكا أىؿ حكفمف الفبل كاف قديما               ٌ    فيالكقتءن أما الفرحبيكـ، قبؿ ىـ     ٌ       
الحالي،فيككفالغداءفييكـالفرح،أماالبدك،فإنيـيقيمك  ٌ       ىـفياليكـالثانيءغذاف

 رح.لمف
                                                           

 )مقاؿعمىاالنترنت(راخكاألتراحأثراالنتفاضةعمىالعاداتكالتقاليدفياألف،عبدالعزيز(1)
 (.2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(2)

 كرة.(محكمةالكسطىالشرعية،بياناتغيرمنش3)
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في -ب ككافأىؿالعركسيذبحكفكيأكمكفالطعاـ الفبلحيفكانتىناؾصباحية، عند
متكقف األمر ليبقى العادة ىذه تغيرت كلكف العريس، أىؿ ٌبيت            ٌ           الحمكياتنا عمى ٌ    

كالمشركباتالغازيةفقط،أماالبدكفبليعرفكفىذهالعادة.      ٌ ٌ     

كقتالحالييتفؽكبلمفالفبلحفيال -ج   ن  ٌ   يمكعدفردالعركسلبيتأىميا،كىككالبدكفكف
حيف. بعدثبلثةأكأربعةأياـمفزكاجيا،خبلؼماكافسائدقديمابعدأسبكععندالفبل  ٌ    ن        ٌ    

ٌقديمالـيكفباستطاعةالعريسأفيجمسمعخطيبتوأكيراىا،إالفييكـالزكاج،أما -ح                    ن
فيالكقتالحالي،فإنويستطيعرؤيتياكالجمكسمعياعمىا          ٌ     نفراد؛لبلتفاؽكالتفاىـعمى

 .(1)األمكرالمشتركةبينيمادكفتدخؿاألىؿ

 الشعبي"الدبكة": والرقص الغناءً  ا :رابع

تدبؾاألرض، تعتبرالدبكةالشعبيةأشيررقصةشعبيةفيالمخيـ،كسميتكذلؾألنيا    ٌ            ٌ  
لآلخر،كيقكـبالرقصكؿ  أمترصيا؛بسببالضرببالقدـعمىاألرضمفحيف         و              ٌ   مفالرجاؿ

الشبابة ٌكالنساء،كترقصالدبكةعمىاألنغاـالمكسيقيةالتيتعزفيا   ٌ         كلمدبكةعدة(3)كاليرغكؿ،(2) ٌ
الشمالية،عدلة، الطيارة، فيناؾ) المكسيقية، البعض،حسبالنغمة رقصاتتختمؼعفبعضيا        ٌ    ٌ                 

بكةاأليدم،ككؿ(العبيف،كتككفمجمكعةالرقصمتشا10-7،يدخؿساحةالدبكةمف)دلعكنة(
الرقص أثناء يمكح بذلؾألنو كسمي المكيح، أك المكاح كىناؾ اآلخر، فيحزاـ يده يضع فرد    ٌ       ٌ ي    ٌ     ٌ                   
بمحرمتو،كمفالكاجبضمفىذهالرقصةكجكدالمغني،الذميككفممتصقابعازؼاليرغكؿأك      ن     ٌ   ٌ           

الشبابة،كذلؾلتحميسالراقصيف       ٌٌ (4).
 الغناء الشعبي: -1

تعداألغنيةال  متمعفأفيضعي شعبيةأحدعناصرالتراثالفمسطيني،التييمكفلكؿ     ٌ            
بياالشعبالفمسطيني،كمايمكف يدهمفخبللياعمىمكاطفاأللـكمحطاتالعذاب،التيمر  ي     ٌ    ٌ            

                                                           

 ـ(2815نكفمبر1عمرالجريسي،قابمو:محمدالجريسي) (1)

 .(13ص)التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد،حسكنةىيالنام،كقدجاءتمفالتشبيت)(2)

مزمارمزدكجيتككفمفعمكديفطكيميفمفالبكصالمصنعبطريقةخاصة،أحداىماأطكؿمفاألخر،(3)
كيربطافمعا،كتصدرا   ن   ،حسكنةلمكسيقيمنوعفطريؽالنفخ،معنقؿاألصابععمىالثقكبكتغيرىا)

 .(13ص)التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد

 (.14ص)التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد،حسكنة(4)
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استخدميا التي كاألدكات كالتقاليد، كالعادات، الحياة، أساليب لمعرفة محتكاىا؛ عمى الكقكؼ
الشعبلمتغمبعمىظرك     ٌ ٌ  ؼالحياة،كقيرالقير،كتصكراألغنيةالفمسطينيةالقيـكالعاداتالتي ٌ  ٌ    ٌ       

،كتتعددأشكاؿاألغنيةالشعبيةبتعددالمناسبات،التينضمفمف(1)آمفبياالشعبالفمسطيني
كالبعضاآلخر كالحكرية(، )كالسحجة، الرجاؿ عمى مقتصرة أغاني ىناؾ أف فنجد أجميا،       ٌ                       ٌ     

كالزغ مختصبالنساء، المياىاة، كاريد، كالبكائيات، كالنكاح، األطفاؿ"اليدىدة"(،كالندب تنكيـ
كأما كأغانيالدبكة،كالزفة، كالدلعكنا،كجفرا، كالمكاكيؿ، بيفالجنسيف، ٌكىناؾأغانيمشتركة                               

غانيالشعبيةفيي:األأبرز ٌ  

 الدلعونا و زريف الطول: - أ

لكني معنىفيالقامكس، ليسليا " دلعكنا " كممة ٌ               فيالكجداف لمتراكماتالمتخمرة نظرا ا      ٌ     ن  
الشعبي،تبمكرتلتعنينمطامعينامفالغناء،خاصةمايرتبطمنوباألفراح،كليذايقصدبيا       ن   نٌن      
عمىالرسكؿ، بالصبلة تبدأ " الدلعكنا أغاني" أمغنى،كمعظـ " دلعنا المفرحيقاؿ" الغناء                     ٌ          ي 

تنطمؽ؛لتعبرعف ثـ كبدايةلؤلغنية،   يٌ   يٌ   أبرزنماذجالعشؽ " الدلعكنا مكنكفالقمكب،كأغاني"
.(2)كاألفراح،كاليخمكمنياعرسفمسطيني

 العتابا و الميجانا: - ب

كيشكؿبيت النكعمفالغناء، الذميكثرفيىذا العتاب"، مف" مشتقة كممة العتابا   ٌ ي                        
جميؿىكالجنا بديعي العتاباكحدةمعنكيةكاممة،كيعتمدعمىفف      و       ن ن س،يميدلمكاؿالعتابابنغمة ٌ ٌ ى ي

ٌٌ"أككؼ"كيتفنفالمغني،كيمكجصكتوحسبقدراتوالفنية.      ٌ  ي  ٌ ٌ   

أك فيكالنكعالثانيمفالمكاؿ،كىكالزمةلمعتابا،كيغنىفياجتماع " الميجانا " أما  و    ٌ ي      ٌ      ٌ
ييدؼإلىتشجيعمغنيخجكؿ،كمساعدتوفيالتغمبعمىخجمو،فيندف سيرة،كإجراء              ٌ      و   و عبعد

 أف بحيثنجد كاسعا، فيالريؼانتشارا المكفمفاألغانيالشعبية كينتشرىذا ٌذلؾلمعتابا،       ن   ن        ٌ                   
الرجاؿ،كالفتيافيحسنكفتأديةىذاالمكف          ٌ (3).




                                                           

الغناءكالرقصالشعبي)مقاؿعمىاإلنترنت(.(1)
 .(52ص)(جبريؿ،المخيـالفمسطيني2)

 .(314ص)لتطكرالثقافيفيغزةاعاتي،(السا3)
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 السامر: - ت

كالسامرمفالففالشعبيالمميز،اعتنىبوالبدكتحديدامفسكافالمخيـ،حتىغدااسمو   ٌ ٌ  ٌ  ن     ٌ      
االجت كيككفأداءرقصةمفسماتحياتيـ يغنىفياألفراحكالمناسبات، شعبي كفف ماعية،                   ٌ ه      ٌ 

الرجاؿصفاكاحداأكصفيفمتقابميف،أكعمىىيئةدائرة،كيقؼ السامرعادةبأفيصطؼ         ٌ  ن  ٌن   ٌ    ن   
أماـىؤالء"الحادم"يسميوالبعض"بالطميع"أك"البديع"الذمينشدمحفكظاتوالتييحفظيا،   ٌ          ٌ ي    

كىـيرددكفخ   ٌ منتظـ،يتـبتحريؾالجذع مفو،ثـيبدأالحادممفجديد،كيككفذلؾعمىإيقاع       و           
امرأة تقـك عندما كركعة جماال الفف ىذا كيزيد بانفعاؿ، ثـ الخمؼبيدكء، لى كا األماـ إلى      ن  ن            يٌ             
بمراقصةالبلعبيففييدىاسيؼ،كبالمقابؿيحاكؿأحدالبلعبيفيتميزبالجرأةمحاكالسحب   ن                       

.(1)يدىاالسيؼمف
 ومن األغاني ذات المضمون الديني :

مد. مح عمى الدنياتصمي النبيكؿ مكاعمى ص كت الص ٍياسامعيف ى ي ى ىٍ ً ىٌ ٍيٍىي ي ي ٍى ى ىٍ  ىٌ  ي  ٍ  ى ى  

مػ مػػػػػيعمىمح إليمايص يت ٌيػار ى ي ى ىٍ  ًٌ ىى ًً ٍى .ػػػػػػػػػػػػػػػػديمػػػػػى اليػػػكل كبخػاطػػرهشػػػـ ػػكت ى ىٌى  ٍ ى   ي  

 ً  ا :وكذلك أيض
خدكن النبي ًيازايريف ٍ ي ً ى ى   أثقمكـ.ػػػى ػػػػديػدكالبػػػػكالد أنػػػاح اممكـال ييبمح ًىٍ ٍيى ى ىً ىٍ ى ىًي ً

كادميثقمك كز كافزادم معكـكاف خفيؼالحمؿكريدالمشػي ًٍيإال ىً ٍ ً يًٍ  ٍىٍ ً ي ٍ ًى ٍ ىٍى  ٍ ً ٍ ىٍ  ى ـ.ػػػػ
كـهللكيكفينيالنظرمعكـ يبص ٍ ى ٍ ىى ًٍٍ ً   ي ٍ .(2)ى

      ً  ك أيضا :وكذل
عػػػػػاىػػػػػػـ. أنػػػام ماأحبلىـريتػػػػػي ػػػػاج يحج ىٍ ًىىٍ ًٍٍ ي ى ٍ ى ٍى ٌٍ ي

يحجكاكنالكامناىـياسعدى ًٍ ى يىٍ ييٍى ىىٍ  ٌ يـياىداىـػػػػػػػػػػى يىٍ .(3)ى
 ومن أغاني األعراس:

نا يس ػػناعػنػتػرعػػبػسعنترعبسعر يس ًىعر ًٍ ى  ىٍ  ىى  ىى  ىٍى ًى ٍ ى

فكا ص كػػػػػـلػػػػدارنػايٌ ػػػػفدار م لمعريس ًٍىالكراسي يًىٍ ٍ ى ًًٍ ى ًىى  ى ٍ ى
                                                           

 .(29ص)التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعادحسكنة،(1)

األغنيةالشعبيةالفمسطينية)مقاؿعمىاإلنترنت(.(2)
 .(78ص)التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد(حسكنة،3)
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 أما أغاني الغزل:
كح دبابطابكفيقطبفيجر قاع الزيف شفت ٍ ي  ً ي يٍ  ىٍي  ًىٍ ٍىٍ ً ٌ ى يبكفػػػػيٍ يط وماظف  ًٍ ٌي ي ى

ػػػفدكسالح يانيػػػػالؾيازيػػػؿبابطابكفيطػػػػكلؾم ى ٍ ي ًٍ ى ٍي ي  ىٍي  ىٍ ًٍ  بػػػايبنػدلىًٌٍى ىى .(1)ىٍىً
 ومن األغاني الوطنية:

يفزفينيياموفياألغكار مدك يفأزفؾياأح ك ى ى ٍ ى ًٍ ىٌ ً ًى  ٍٍ  ى ٍ ىى ًٌ ى ٍى

ي امؿرشاش كأناح ً ٌى ى  ً ىٍ ىٍى

 وأيضا:
ػػػػػ ػػػػيػػػػفقػػػػػػػاؿشػػػػػػعبالػثػػػػػايػػرم ىىاتياشػػػػػعبالثايرىاتم ًٌ  ىٍ  ىٍ ًٍ ىٍ  ًٌ  ىٍ ى ٍػاتىٍ 

. دمكدـ تقدـك أكؿمرةياشعب داتمش بكافيغزةفيالكح يٍص ي ي ٍي ًٌ  ى ٍى ى ٌ  ٍ ً ٍى  ى ٍىً ى  ً ي 
تبلقيالنكبوبسمات أكؿمرةياشعب ٍمش ٍ ى ًً ٌ ىً ًٍ ٍ ى ٌى ى ٌ ى ٍ ً(2). 

 الولدة والطيور:-2

 البريج،حيثكانتتقـك مفالمناسباتالميمةلدلالبلجئيففيمخيـ تعتبرالكالدة                    ٌ         
با كالككافيؿ،األـ حضارمبلبسالطفؿ كا بتجييز تيتـ ككانتالمرأة الكالدة، لمحظة الستعداد                              

المرأة بتكليد تقكـ ككانتالداية بعممية(3)كالممفات، الداية قياـ عمى يترتبأضرار يكف كلـ ،
خبلؿالكالدة،كانكايعدكفلياشراب ذاماكانتالمرأةقدتعرضتإلرىاؽشديد التكليد،كا    ٌ ي      و و            ناساخنا  ن

ٌلكيتشربو،كانتالدايةتقكـبتحميـالطفؿالكليد،كتقكـالنساءالمكجكداتفيحضكرحماـ                    
الدايةبأخذ الطفؿبكضعالنقكدبمياهحماـالطفؿ،العتقادىـأنياتجمبالسعادةلممكلكد،كتقـك             ٌ       

نالنقكدمكافأةليا ،أمابالنسبةلبلحتفاؿالخاصبالمكلكد،فكافيت(4)         ـبعدالذىاببالمكلكدإلىٌ
المكلكدحسب اختياراسـ الطبيبلفحصوكتطعيموفياألسبكعاألكؿمفكالدتو،ككافيتـ
األىؿ كيشارؾ العقيقة بذبح كالدتو، مف السابع اليكـ في يحتفمكف ما كعادة العائمة، رغبة                            ن   

                                                           

 األغنيةالشعبيةالفمسطينية)مقاؿعمىاإلنترنت(.(1)

 .(53ص)المخيـالفمسطينيؿ،(جبري2)

 (.2881مايك23قابميا:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)فاطمةأبكشمالة،(3)

 (.2881يكنيك21،قابميا:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)كاممةأبكحجير(4)
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اليكـبأسبكعا لمكلكد،كيمبسالطفؿفيكالجيراففرحةالعائمةبالمكلكد،ككافيطمؽعمىىذا
نىذااليكـلباساخاصا  ن  كتغنىأغانيخاصةبالطيكرأكالختاف،منياعمىسبيؿالمثاؿ:               يٌ

إم لوال  طاىرهيامطاىركناك ً ً ٍي ٍ  ٍ ى يىٍ ٍ وػػػػػػػػػى

م ىىياعشاالمطاىرع   ى ىً ى ىدارعموػػػػػى ٌٍ ى  ىٍ

ىىطاىرهياشمب يٍى ٍ ٍيكسمػػػى ى ي عػػػػػػ ىي  وػػػػٍميػػػ 

ميو يامطاىراسـاهللع ىٍسمي  ٍى ً ً ى ٌىٍ ٍ ى
(1).

مفاألغانيالخاصةبالطيكرأيضا:

ػيػفػػو تػخ ػػبػػػػوكال ًٍىٍباهللعميؾياشػػػػػػػػػمبيالتػرع ٍ ٍى ًٍيٍ ىً  ىٍ ى ىٍ  ى

ي غ اؾ ًٍماج ٍ ى يفوػًٍرمتػػػػػى العسؿعمىرغ ًعشيقرص ٍ  ىٍ  ٍ ًى ٍ ي   ى
(2).

في يتجكؿ كاف الذم المطير قبؿ مف البريج، مخيـ في الطيكر عممية تتـ كانت           ٌ                    
المناطؽليذاالغرض،أككافيقكـبيذهالميمةالحبلؽ،كفيالغالبكافيجرمعمميةالطيكر  ٌ           ٌ       
ككانتتعـ المنازؿ، فيأحد الكاحدة تجميعأطفاؿالعائمة يتـ أك فيبيكتيـ، ٌألطفاؿالمخيـ                           ٌ    

ىذهالفرح ،إالأف ةالمخيـبأكممو؛لكثرةاألطفاؿالذيفيخضعكفلعمميةالطيكرفينفساليـك ٌ                 
العاداتتبلشتبعدأفأصبحتتتـالكالدةفيالمستشفى،كعادةمايسميالطفؿجدهأكأبيو،      ن              

فيالع عزيز كغالبامايسمىالطفؿالبكرباسـجده،كقديسمىالطفؿتيمناباسـشخص  و    و    ن   ٌ ي       ٌ ائمة،ن
السابعالذميميكالدتو،كفيىذااليكـ،يتـقصشعرالرأسألكؿ ككافيسمىالطفؿفياليـك                       ي 

 يسمى فالطفؿ اليكـ، أما فضة، ذىبأك يقابمو ما كتكزيع الشعر، تكزيع كيتـ مرة،   ي      ٌ                        في يـك
.(3)كالدتو

 الطالق:  -3

ياـالزكجةبافتعاؿمشاكؿتتعدداألسبابالمؤديةإلىالطبلؽفيمخيـالبريج،فمنياق
أك أكثقافية، تقبؿالزكجيفلبعضيما؛بسببكجكدفكارؽعممية، فيالمنزؿ،أكعدـ عديدة ٌ ٌ           ٌ     
اجتماعية،كاالختبلؼبيفالحضركالقركييفكالبدك،كقديحدثالطبلؽأيضانتيجةخبلفات    ن                      

                                                           

 .(78ص)(حسكنة،تراثالشعبالفمسطينيمبلمحكأبعاد1)

 .(73ص)فنكفالشعبيةالفمسطينيةال(عرنيطة،2)

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.عاداتكتقاليدفمسطينية(3)
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بلفاتحادةبيفالزكجةبيفاآلباءفيصبحالضحيةاألبناء،كقديحدثالطبلؽنتيجةلحدكثخ  ٌ  
زكاجالبدؿ كحماتيا،أكيككفلعدـإنجابالمرأة،كماأف   ٌ       الذمكافسائداقديما،كافمفأحد(1)   نن   

.(2)األسبابالتيدعتإلىالطبلؽ

ىناؾ أف إال كاممة، الشرعية يراعيحقكقيا لزكجتو، تطميقو كافبعضالرجاؿعند       ن ٌ                      
ككاف ذلؾ، يراعي يكف لـ آخر صنفا               يطمؽن كلـ سيئة، معاممة كيعامميا زكجتو، بقير يقكـ ٌ    ن  ن        

الشرعيةعفجميعحقكقيا أفتتنازؿفيالمحكمة زكجتوإالبعد        ٌ             كانتحاالت(3) ككثيراما ،       ن   
الطبلؽالتيتتـكافلؤلىؿدكرفيحدكثياأكمنعيا،فأحياناتكرهالحماهزكجةابنيا،فتجبر ً ي   ن             ٌ 

كأحيا زكجتو، طبلؽ عمى محبتيـابنيا تناؿ ابنيـ زكجة كانت إذا لمصمح األىؿ يتدخؿ نا                    ن
البريجلكحده؛ألفالمحاكـالشرعيةتعمؿ(4)كرضاىـ ،كاليمكفعمؿإحصائيةطبلؽلمخيـ ٌ        ٌ    ٌ      

محكمةعدةمناطؽتخضعلنفكذىا،فعمىسبيؿ لكؿ عمىنظاـاالختصاصالمكاني،حيثأف          ٌ  ٌ ٌ          
كالنصيراالمثاؿ، كالمغراقة،كجحرالديؾ،كمنطقةشرؽتخضعمخيماتالبريج، كالزىراء، ت،

ٌكادمغزة،إلىالمحكمةالشرعيةفيالنصيرات،كماأنوالتكجدىناؾنسبةمحددةلكؿمخيـ،  ٌ      ٌ    ٌ       
(:2.2كيمكفتكضيحنسبةالطبلؽفيالمنطقةالكسطىمفخبلؿالجدكؿرقـ)



 .(5)م (2013 -م 2010م)يوضح نسبة الطالق في المحافظة الوسطى من عا :(2.2جدول)

ـ2013ـ2012ـ2011ـ2010الحالة
193167185243الطبلؽ



                                                           

كىكأفينكحالرجؿمكليتو:بنتوأكأختوعمىأفينكحواألخرمكليتوكالزكاجالبدؿيعنيزكاجالشغار، (1)
ببضعىذه، إالبضعىذه جائزلثبكتكقدأتفؽالعمماءعمىأفزكاجنكاحالبدؿغيرصداؽبينيما

  النييككذلؾلخمكالعقدمفالمير،زكاجالبدؿ)مقاؿعمىاإلنترنت(.

زين(2) أبك )حسيف اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ قابمو:مركز جرم(2881مايك8ة، أبك ،؛حرب
 (2881يكنيك25قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

عرب،(3) أبك رحاب )قابميا:مركز اإلسبلمية الجامعة الشفكم، جرم(2881يكنيك23التاريخ أبك حرب ،؛
 (.2881يكنيك25قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 .(95ص)األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيرات،شمالةأبكك(باركد4)

 ة.(محكمةالكسطىالشرعية،بياناتغيرمنشكر5)
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: تقدـ عمىما بناء      ن فيالجدكؿاستغرابالبعضحيث الكاردة تثيراألرقـ تبدكنسبةقد
في الشرعية بياناتالمحكمة في مكثقة األرقاـ تمؾ بأف نؤكد أننا ،إال منطقية غير الطبلؽ

الك األرقاـالمحافظة سطى،كلكف العممية الناحية الالمف مع الحقيقيتتناسب الميداني كاقع
التالية:لبلعتباراتكامؿكذلؾتاـكبشكؿ

 -أ تفاىـإف لعدـ كذلؾيرجع الشرعية، كالخمكة الدخكؿ قبؿ حاالتالطبلؽتقع غالبية         ٌ                       ٌ
 كانسجاـبيفاألزكاج.

ح -ح حميا، مفحاالتالطبلؽيتـ كبيرة ماىناؾنسبة كىذا لزكجيا، الزكجة يثترجع
 يسمىبالطبلؽالرجعي،حيثأفالزكجيقكـبإرجاعزكجتوقبؿانتياءفترةالعدة.

يسيـالمخاتيركأىؿالخير،كلجافاإلصبلحفيمعالجةالكثيرمفالمشاكؿالزكجية -خ                      ي
 .(1)التيتحدثبيفاألزكاج،كىذايسيـفيانخفاضنسبةالطبلؽفيالمخيـ

 لمآتم:ا -4

فيشارؾالكثيرمفالناسفي يعمفأىموعفذلؾ، البريج، أبناءمخيـ تكفيأحد ما إذا
إلى أك المتكفى، منزؿ إلى كاألصدقاء كالجيراف، األقارب، يذىب ثـ المتكفى، جنازة تشييع
الديكافلتقديـكاجبالعزاء،كقديماكافيأتيفيبيتعزاءالرجاؿببعضالمشايخ؛لكييتمك             ن       ا

زىيد،ككافمفأشيرىـالشيخ آياتمفالقرآفالكريـ،كتكىبعمىركحالمتكفىأكمقابؿأجر         و                 
القارئجبرمصمح،كالشيخالقارئحسافعيسي،كالشيخالقارئربيعأبكنحؿ،أمافياجتماع   ٌ                           
السيئة العادات مف العديد كسادت شابا، المتكفى كاف إذا الندبكالنكاح يجرم فكاف النساء           ٌن                    

منيا:(2)المخالفةلمشرع

 شؽالجيكب،كالمبلبس،كتمزيؽالشعر. -أ

 الصراخ،كضربالكجكه،كارتداءالمبلبسالسكداء. -ب

اليغيرالمقربكفمفالمتكفىمبلبسيـ،كاليستحمكفلفترةطكيمة. -ت  و   ٌ            ٌ  ي

إذاكافرجبلاليحمؽلحيتوكاليستحـحداداعمىالمتكفى. -ث    ن        ن    

 .تكزيعالسجائرفيبيتالعزاء -ج

                                                           

 .محكمةالكسطىالشرعية،بياناتغيرمنشكرة(1)

 .(268ص)التطكرالثقافيفيغزة(الساعاتي،2)
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بفتحبيتعزاءلمدةثبلثأياـ،ككافالجيرافيقكمكف أىؿالمتكفىأفيقكمكا كافمفعادة
أىؿالمتكفىجاءىـمايشغميـمفالحزف،كمفكافميسكرالحاؿكاف بتقديـالطعاـليـ؛ألف                  ٌ   

نيقدـألىؿالمتكفىعشاء        .(1)مفاليستطيعكافيكتفيبتقديـبعضأطباؽالطعاـك،ٌ

أ السجائركاف أنكاع بجميع صينية مع لممعزيف، السادة القيكة يقدمكف المتكفى ىؿ                       ٌ     
كالدخاف،ككافاألىاليكالجيرافعندذىابيـلبيكتالعزاء،يأخذكفمعيـالقيكةالحبلمنزؿ
أىؿالمتكفى،كتقاؿفيالعزاءعباراتخاصةعمىسبيؿالمثاؿ"عظـاهللأجركـ"كالردعمييا      ٌ       ٌ             

يكـ"كالبقاءهلل"،"كيسمـرأسكـياجماعة"،"كالبقيةفيحياتكـ"،"كالعمرالكـيا"شكراهللسع    ٌ         
.(2)جماعة"....

كذكرل األكلى، نفسالمراسيـ فييا كيتـ ذكرلاألربعيف، العاداتاألخرللمكفاة، مف
م األربعيفكانتمكجكدةفيأغمبالمخيمات،كلكفحديثاأصبحيتـالتبرعبمبمغ و  ٌ  ن     ٌ          فالماؿألحد

ت مف بدال الفقراء، أك المساجد   ن        عيد، أكؿ في كأيضا الطعاـ، كزيع       ن       كفاة تجتمعبعد المتكفى
الكثيرمفالعائبلتمرةأخرل،فيفترةالضحى ،حيثيتـتقديـالعزاءألىؿالميت،إالأف   ٌ    ٌ      
بسببالتكعيةالدينيةالتييقكـبياا؛ىذهالعاداتفيالكقتالحالياندثرت  ٌ   لخطباءكالمشايخ،

(3).

ـ،اختمفتثقافة2000ـ،كاالنتفاضةالثانيةفيعاـ1987بعدمجيءاالنتفاضةاألكلى
أىؿمخيـالبريج،كتغيرتالكثيرمفالمفاىيـكالمعتقدات،إذألغيتقديـالسجائركالدخاففي        ي       ٌ   ٌ   

ٌبيكتالعزاء،كاستبدؿبالتمركالقيكة،كفيحاالتاالستشياد،أصبحيقد                   ـالحمكلكالعصائر،
كتتكفؿبتقديـكؿما كأصبحتتشرؼفصائؿالعمؿاإلسبلميكالكطنيعمىتبنيالشيداء،    ٌ                              

ال ألىؿ الطعاـ مف أياـشييديمـز تفتح(4)لثبلثة العزاء بيكت كانت الماضية، العقكد كفي ،
فأصبحتتفتحبيكتالعز فيالكقتالحاضر، أما الستقباؿالمعزيفمفالصباح،                   ٌ           اءمفبعد

صبلةالعصر،كمفالسماتالطيبةالمباركةالتييتمتعبياأىاليمخيـالبريج،أنيـيشارككف      ٌ    ٌ  ٌ   ٌ      
كعمى جدا، كبير بشكؿ كاجبالعزاء كتأدية الدفف، في كالمشاركة الجنازة، عمى الصبلة في   ن  و  و                             

                                                           

جرم(1) أبك )حرب اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ قابمو:مركز مراحيؿ،(2888يكنيك25، أبك حسف ؛
 (.2881مارس18قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)لجريسيعمرا(2)

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.عاداتكتقاليدفمسطينية(3)

 .(2815مايك2،قابمو:محمدالجريسي)جماؿسبلمة(4)
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شكؿجماعات،بؿأنوأثناءتأديةكاجبالعزاءتجدطكابيرطكيمة،جاءتلتعزي             ٌ     ةأىؿالميت، ٌ  
عمىالترابطكالعبلقاتاالجتماعيةالمتينةبيفأىاليمخيـ ذلؾعمىشيءفإنمايدؿ فدؿ ٌكا    ٌ          ٌ ي      ٌ   

.(1)البريج

 الشعبي: القضاء - ً ا  خامس

معالـ مف ميما معمما كالنزاىة العدؿ أسسمف عمى يقكـ الذم الشعبي القضاء يعتبر   ن ن                         
نظراالختبلؼكتعارضكتقاطعمصا؛التراث           ن  لحالناسكرغباتيـفيالمجتمعالفمسطينيكغيره

الشخصية العبلقات كينتاب أفراده بيف تدب كالنزاعات الخصكمات فإف المجتمعات؛ مف
قكاعد لنفسو ينسج أف الشعبالفمسطيني دفع كالجماعاتمما منازعاتعمىمستكلاألفراد

ما تشكؿ كىي اجتماعية، كأعرافا          ن  كالع العرؼ بقانكف يعرؼ    ي      حفظ،ادةي في أسيـ قانكف كىك
لقضاء كفقا مشاكميـ لحؿ الناس يتجو حيث الفمسطيني، المجتمع في االجتماعي التماسؾ  ن                              

العرؼأماـقضاتيـ،كمشايخيـكسمطةشعبيةمعترؼبيا           اكتسبتشرعيتيامفاحتراـالناسي
.(2)لياكااللتزاـبأحكامياكاألخذبيا

نيفكافليـدكاكيففيبيكتيـفيمخيـالبريجدكرالعبالمخاتيركرجاؿاإلصبلحالذ            
الخبلفات،كالمشاكؿالتيكانتتحدثبيفسكافالمخيـ،كذلؾحافظتإلىحد كبيرافيحؿ و      ٌ  ٌ            ٌ   ن 
كانكا الذيف اإلصبلح كرجاؿ المخاتير أشير كمف االجتماعي، كالسمـ األمف حفظ في كبير

مشاكؿالناسقديما،)رش يفتحكفدكاكيفلحؿ ن    ٌ        دمكشاح،مصطفىأبكشرار،فايزأبكشمالة،
.(3)حسفالخالدم،سميمافأبكالعكؼ،حافظأبكحجير،جبرأبكحجير(

الكقت في البريج مخيـ في دكاكيف لدييـ الذيف كالمخاتير، اإلصبلح رجاؿ أشير أما        ٌ                          ٌ
النباىيف، فارس ، جبلؿ أبك إبراىيـ زينة، أبك حافظ شحادة، )حسيف فيـ الحالي،                              ي   تكفيؽ

.(4)النباىيف،رمضافالعكاكدة،عمىأبكحجير،،رمضافحسف"الكككبي"(

                                                           

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(1)

 .270(الساعاتيأحمد،التطكرالثقافيفيغزة،ص2)
(.2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرحسفالجريسي(3)
 (.2816أبريؿ18محمدالنباىيف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(4)
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كعندحدكثمشكمةفيالمخيـيذىبأصحابالمشكمةلرجاؿاإلصبلحأكلجنةالعشائر
طبلؿاليندم(،أككسعيدمنصكر،كالتابعةلكزارةالداخميةالتيمفأعضائيا)ديابأبكالعكؼ،

ةعمماءفمسطيفالتييقعمقرىافيالطرؼالجنكبيمفالمخيـبالقربيتكجيكفإلىمقررابط
.(1)مفمسجدالشييد

فيمخيـالبريجمفثبلثةعشرعضكا،كيمثؿرئيسالرابطةفمسطيفتتألؼرابطةعمماء      ن            
محمكدمحمدعيسي،كنائبومحمدىزاعالقريناكم،أماأعضاءالمجنةفيـ:)محيالديفمسعكد

 جبلؿ، كأبك حمك، أبك كخالد العزازم، كرمضاف ، سمرة أبك كمركاف حماـ، أبككخميؿ جبر
.(2)محمدحسفأبكسعيد(كحجير،
مفالمياـاألخرلالممقاةعمىعاتؽرجاؿاإلصبلحكرابطةعمماءفمسطيففيالمخيـ

بمايمي: أنياتقـك
كال -أ المركرية، كالحكادث المخيـ، في تحدث التي المشاكؿ كالخبلفاتحؿ نفقات،

 الزكجيةكالدماءكالثأركغيرىا.
تقكـبحؿالخصكماتكالمشاجراتالتيتحدثبيفاألقاربكالجيراف،كتقكـبمتابعة -ب

 القضاياحتىيتـاالنتياءمنيا.
العبلقات -ت مكتب مع كبالتحديد الشرطة مع كالتنسيؽ بالتكاصؿ اإلصبلح لجنة تقـك

 .(3)اتكالمنازعاتالعامةلحؿالكثيرمفاإلشكالي
لكتركنيا،كالتمعبلجنة -ث كالنزاعاتكرقياكا تقكـلجنةاإلصبلحبتكثيؽكافةالقضايا   ن    ن              

بيف المشاكؿ حؿ يتـ نما كا بيفاألطراؼالمتنازعة، فيالحؿ ممزما اإلصبلحدكرا                           ن  ن      
تحكيـ أكسند كتابةعقدرضائي، المتنازعيفمفخبلؿالتراضيعمىالحمكؿبعد

(4)يواألطراؼالمتنازعةلحؿمشاكميـيتفؽعم

                                                           

 (.2015يكنيك21محمكدعيسى،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 المصدرالسابؽ(2)

 .المصدرنفسو.(3)
 .المصدرنفسو(4)
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كتمعبرابطةعمماءفمسطيففيالمخيـدكراكبيرافيحؿالخبلفاتكالنزاعاتإذيتراكح            ن ن          
عشر الرابطة بحميا تقكـ التي القضايا تصؿكفمتكسط كفيبعضاألحياف ، شيريا قضية             ن    

نشيريا45إلى (1).
رجاؿاإلصبلح يجبالعديدمفالقكاعدكاإلجراءاتعندحدكثنزاعفيمخيـالبركيقـك

بيفاألىاليلتحؿالنزاعاتكمفىذهاإلجراءاتمايمي:
 وجو منع الشر: - أ

فيكىكىدنةمؤقتةبيفأطراؼالنزاعيقكـبيارجاؿاإلصبلحفيرابطةعمماءفمسطيف
طراؼالمتنازعةلمدةثبلثةأياـ،كتعتبرخطكةأكليةلكقؼالنزاعكالشجاربيفاألمخيـالبريج،

كيجباالتفاؽإذالـيستجيبأحداألطراؼأككبلىمالنداءكجومنعالشر،حيثيقكـرجاؿ
يعرؼاإلصبلح ما الشرعمىصكرة بفرضكجو اجتماعيا مرمكقة مكانة ممفليـ كخاصة                            ن 

عمىفرقا فرضا مفركضة ىدنة بشبو الحالة فيىذه كىك عدـ"، "كجو بنشر     ن                         كنشر النزاع، ء
الكجوبيفالتزاـأىؿالخيربفرضالصمحكعدـالسماحلمغيربالتعدملنزعالشجار،كىذايبيف

لرجاؿاإلصبلحفيفرضاألمفكاألمافبيفالناس البريجمدلالمسئكلية فيمخيـ ،كفي،
نحالةاالستجابةلمنعالشريمكفتجديدهلمدةزمنيةأخرل،كبحسباالتفاؽتمييدا                  لمبحثفي

.(2)قضيةالنزاعمفأجؿتشريعالحؽكتحقيؽالمصمحةكالمحبةبيفالناس
 العطوة:  - ب

بيفأطراؼ كىياستمرارلمتيدئة منعالشر، كجو انتياءمدة بعد الثانية كىيالمرحمة
أجؿدخكؿكساطاتحتىيأخذالعرؼاالجتماعيمجراه،كىيغالباماتحدثإذاالنزاعمف  ن                       
ذاماتطكرا لنزاعلدرجةليسمفالسيؿتجاكزىا،فتتكجو"الجاىة"مفأجؿأفتأخذعطكة،كا                       

مارفضتعائمةالمعتدمعميوإعطاءعطكةفيمددالكجولثبلثةأياـأكأسبكع،أكلمدةيتفؽ
.(3)عميياثـتعكدالجاىةمرةأخرلألخذالعطكة

                                                           

 المصدرنفسو.(1)

 .148:التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد،ص(حسكنة،خميؿ2)
  272الساعاتي،أحمد:التطكرالثقافيفيغزة،ص(3)
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كالعطكةأنكاعنذكرمنيامايمي:

كىياعتراؼالمعتدمبفعمتو،كبالحؽالذميقععميو،حيثيقكـالعطكةالصافية: -
 المعتدمعميوبطمبالحؽمفغريمو.

عطكةتفتيش:تؤخذمفأطراؼالنزاعكتحديدمكافكزمافلمتقاضي،ليأخذكؿطرؼمف -
 األطراؼمالوكيدفعماعميومفحقكؽككاجبات.

الكسكركتؤخذمفالطرؼالذمتسببعطكةالدـ:كتؤخذفيحاالتالقتؿأكالجركحأك -
 .(1)فيالضررفراشعطكةكىكمبمغمفالماؿيدفعلممتضرركأىؿالفقيد

 الكفل والكفالء: - ت
كىككجكدطرؼثالثبيفالمعتدمكالمعتدلعميو،يقكـبااللتزاـبالحؽالمشركعمفقبؿ

القاضي،كالكفيؿيككفعمىطرفيالنزاعسكاءالمعتدمأكالمع  ن                تدلعميو،كالكفيؿيستمدقكتو
ألنويستمدصبلحيتومفصبلحيةالقضاءنفسو،كالكفؿأنكاعتمميو؛مفركحالقضاءالعرفي

.(2)ظركؼالنزاعكحدتوكمفأنكاعالكفؿ)كفبلءالجمع،كفيؿالكفاكالدفا،كتثكيرالكفيؿ(

 الشعبية: األمثال -  ً سا  ساد

قص تتككفاألمثاؿالشعبيةمفجمؿ  و  ي      ٌ االنتشار، عبراألجياؿ،سيمة يرة،بميغة،متكارثة    و       و  وو 
بمناسبةكقكعتجاربأك محدكدة،كشاعاستعماليا جاءتتعبيراعفتجربة التداكؿ، كسريعة                    و      ن        و  
كالتقاليد، كالعادات، كالجغرافيا، لتداخبلتالتاريخ، نتاج كىك األصمية، لمتجربة مكاقؼمماثمة                     ٌ         

كيعدالمثؿالشعبيالفمسطيني       ركناميمامفأركافالتراثالشعبي،لببلغةتعبيرهعفمختمؼي              نٌن
بياعبرالعصكر،كالتيتعبرعفثقافتو،كطرؽعيشو، تجاربالمجتمعالفمسطيني،التيمر        ٌ ٌ     ٌ  ٌ        
أىـ أحد الشعبي المثؿ كيعد فيو، الناس عمييا تعارؼ التي كاألخبلؽ المعامبلت كمختمؼ         ٌ ي           ٌ            

استعراضلبعضاألمثاؿالشعبية(3)كغمةفيالقدـعناصرالتراثالفمسطينيالم يمي، كفيما ،ٌ               
ٌالفمسطينية:  

اب. - بمابأثربالسح الكبل نبح ٍ    ًٌ ً ٍٍ  ى
                                                           

 .149(حسكنة،خميؿ:التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد،ص1)
شعبيالفمسطينيمبلمح؛حسكنة،خميؿ:التراثال274(الساعاتي،أحمد:التطكرالثقافيفيغزة،ص2)

 .150كأبعاد،ص
 األمثاؿالشعبية)مقاؿعمىاإلنترنت(.(3)
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كالجنازةحاميو. - ىالميتكمب  ى  ٍ ى ٌ 

ر،يطمعكبتموسمكو - ًلكرمناهفيالبح ى ى ًيٌ ى ٌ ً ٍ ٍى ًًٍ ى  
(1). 

ميورباط. - باطماع اش ًٍى ىى ىى ًٍى  

- . كبتمشي ابةصيؼ ًسح ٌ ٍ ً ٍ ىً ٍىً  ى

.ىب - السيؼ مف د يؼأح الص د ًر ٌ ٍ ًًٍ ى ًٍ ًى ٍ 

فيو. - يرقص ًٍبدكعرس ٌ ٍ ي ٍ  ي  ًٌ 

لؾزمرلو. - يطبؿ ًألمي ٌ ى  ًٍ ىٌ ًى ًٌ 

ؽكمعالمغنيغني - معالسكؽسك ىٍ  ىٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ٍ ي ٍ ي ٍ  ى
(2). 

اهلل. - بيد رزاؽ األعماركاأل ًٍىًى ىٍ ى ىٍ  ٌٍ ٍ ى ٍ  ى

- . بتسكلقرش قرش معؾ ٍ ٍ ً ى ٍ ًٍ ٍ ٍ ًٍ ى  ى

الو - زكالبرغؿشنؽح ىٍيالعزلمر ٍ ىى  ي ٍ ًي  ي ىى ٍ. 

الدنيامعالكاقؼ - ىً ًٍى ًٍىى
(3). 

ديناـ. - ح مي ىًىٍابفالحراـالبناـكالبخ ى ً ىٌ ىً ٍ ى ًٍىٍ ى ٍ ى ى ًً 

الرفيؽقبؿالطريؽ. - اسأؿعف ً ى ى ىٍ ىًٌ ٍى ى  ٍى ً 

اسأؿمجربكالتسأؿطبيب. - ىًٌ  ٍى ىً ٍ ى  ٌ ى ً ٍى ً 

درة - لككانت ٌىالضرةمرةك ٍي ىىى ىٍ ٌى ٌىي ي (4). 

 العامية: الميجات - ً ا  بعسا

ميجاتالتييتخاطببياأىؿمخيـالبريج،كيستخدمكنياىناؾالعديدمفال      ٌ       ٌ  فصاحلئل
مفالسمات الفصحىبعدد العربية الميجاتتتميزتميزاكاضحاعفالمغة ىذه يريدكنو، عما     و     ٌ   ٌ    ن    ن ٌ           ٌ

                                                           

 .(3ص)التراثالشعبيالفمسطيني،حمدكجبر(1)

 .(183-181ص)لفنكفالشعبيةفيفمسطيفا(عرنيطة،2)

 .(323ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة3)

 األمثاؿالشعبية)مقاؿعمىاإلنترنت(.(4)
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بأسمكبيا تجيز فيي التعبير، طرائؽ في كذلؾ الجمؿ، تركيب كفي كالخصائصالمشتركة،     ي               ي              
تقتضيوالحياة، ما كعفكيتيا   ٌ كتعطيفكرةكاضحةعفمزاجأىميا،كطريقةمعالجتيـلمختمؼ   ن        ن   ن   

إلى البريج كتعددتليجاتالبلجئيففيمخيـ الطبيعية، فيحياتيـ التيتعترضيـ القضايا     ٌ            ٌ              
 عاـ نكبة بعد ليجات لغكية،(1)ـ1948ثبلث كسمات كصفات، كممات، خصائصيا مف ،

 كالعنعنة، كالشكشكة، لمظكاىر كميا تخضع           ٌٌن    حرؼ بداؿ كا الحمؽ، حركؼ بداؿ كا كاإلستظاء،                        
معيف ذاتجرس الضاد،كاستعماؿمرادفاتتؤدمالمعنىنفسو،كتأديةمقاطعمعينةبأصكات ٌ و     و   ٌ      ٌ       

يعطيطابعالقريةأكالمدينة       .(2)ي

كعمىكؿحاؿيمكفإدراجالميجاتفيمخيـالبريجضمفالميجاتالتالية:      ٌ           
 الميجة البدوية: -1

ٌئؿبئرالسبععمىليجتيـكتمسككابيا،فيىذهالميجةيعطيالحرؼحقوحافظبدكقبا       ي     ٌ         
"يمفظياالبدك"ليي"،كماتمفظ"ض" كامبلأكأحياناأكثرمفحقو،مثؿياءالنسبةفي"لي     ٌ    ٌ   ن  ن 

عاـ،(3)بحرؼ"ظ"ظربني،بمعنىضربني،كالظبعبمعنىالضبع ،كتشديدالحركؼبشكؿ  و       
خاص بشكؿ كالياء   و   مثؿ حركؼ، ثبلثة مف المككنة كخاصة بعضاألسماء تشديد ككذلؾ ،            ن             

)أعطيحسفعنب(فيقكؿالبدك"أعنبعمىحسف"،كاستخداـمصطمحاتاليستطيعمعرفتيا
غيرىـ،أكمفعاشبينيـكخالطيـلفترةمفالزمف،مثؿكممة"طمش"،كتعنيالشبوأكالتشابو

الجييش"فيالشكؿبيفالناس،كيتـفيليجت ككممة(4)يـتشديدالياءفيبعضالكمماتمثؿ"
الزيتتمفظ"زييت"كيقاؿلدييـبدؿكممةأذىب"عقد"بتشديدالقاؼ،كلدييـحرؼاإلشارةىذه          ٌ          ٌ 
بدؿ يستخدـ ككممةأريد بتشديدحرؼالذاؿ، كيذم" أكذلؾتمفظ" ككممةكذا ىيذم"، يمفظ"

مكيةتمفظكاآلتي،مثبلكممةكتابيتمفظ"كتابييي"،كينادممنيا"كديي"بتشديدالياء،كياءالم     ن    ٌ
 ًاآلباءلدلالسبعاكيةبكممة"ييباه"بدالمفأبي،كلدلمخاطبةاألنثىيككفالمفظبدؿكممةلؾ             ن     
مثبلكممةعيكفتمفظ"عيكنكي"، يخصيا، عما مخاطبة كعند الياء، بتشديد لييكي" تصبح"              ٌ   ٌ               

                                                           

 .(26ص)طيف(عرنيطة،الفنكفالشعبيةفيفمس1)

 .(326ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة2)

)مقاؿعمىاإلنترنت(.؛الميجاتفياألغنيةالفمسطينية(38ص)(عرنيطة،الفنكفالشعبيةفيفمسطيف3)
 .(48ص)المخيـالفمسطيني(جبريؿ،4)
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بيفقبائؿبئرالسبع،فيناؾاختبلؼبيفليجاتقبيمةالتياىة،كالميجةالبدكيةليست مكحدة
.(1)كالجبارات،كالحناجرةمفجانب،كقبيمةالترابيفكالعزازمةمفجانبآخر




 ليجة أىل القرى: -2

أىؿالقرلفيالمخيـ،فييتقريبامكحدة،يتـفيياقمبالقاؼإلىكاؼعنديجةٌأمال     ٌ  ن  ٌ      
مثؿ)ق يطمؽعمىشخصمسكيفكغمباف،بعضالقرل، أكعندما كمي"، تمفظ" فإنيا مي(،               ي      ي   ي  ٌ  

يمفظ فإنو ىكذا، أك ذلؾ مثؿ مصطمح استخدـ كعندما "مسخمط"، فبلف"مسخـ"أك أف فيقاؿ
.(2)"ىالزيا"

 ليجة أىل الحضر: -3

تقمبىمزة، القاؼعندىـ فإف كالرممة، كالمد أىؿيافا أىؿالحضر،كخاصة ليجة أما          ٌ           ن            ٌ
.داـكممة"ىؤل"،أك"ىمئيت"،كالتيتعنياآلفمعالتراخيفيالكبلـأكالتباطؤكاستخ

ليجةأىؿالقرلكالميجاتالبدكيةاألىميةتراجعت كلكفيبلحظفيالسنكاتاألخيرةأف             ٌ            
لمتفاعؿاالجتماعيبيفالجماعاتالثبلثةخبلؿالسنكات قديعكد ممحكظ،كىذا بشكؿ دتيا ح                       و  ًٌ

ومفحياةالمخيـ،كقديككفىذاالتراجعلصالحالميجةالقركيةفيالمخيـ،كميجةسائدةالطكيمة و ٌ         ٌ    ٌ   
ٌعمىالميجاتالسائدةفيالمخيـ      (3).

ٌكىناؾفركؽصكتيةيصعباإلفصاحعنيافيالكتابة،كمدالصكتفيأحرؼالعمة،       ٌ       ٌ     
كاختبل السؤاؿ، فيصيغة الكممة آخر عند خاصة كاستعماؿنغمة                  و   و    أمر ؼالصفاتالصكتية ه  ٌ      

دا، يدخؿمفبابالعاداتكالتقاليد،التيتتصؼبياكؿجماعةمفالجماعاتعمىح ًطبيعي                    ه 
ىاـفيتككفىذاالفرؽعندالجماعاتالحضريةكالبدكيةكالقركية كلمبيئةدكر                 ه  ه 
(4).

                                                           

 .49ص،المرجعالسابؽ(1)

 (.49ص)المخيـالفمسطينيجبريؿ،(2)

 .58صابؽ،المرجعالس(3)

(.326ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة4)
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بناءعمىماتقدـ:يمكفالقكؿ،أنوبمركرالزمفحدثتتطكراتعمىالميج     ٌ             ن اتالسائدة
فيمخيـالبريج،ككثيرامفاأللفاظالسابقةاندثرت،كاليستعممياسكلكبارالسف،كأصبحت                  ن      
في أما الخاصة، بميجتيـ بعضيـ لى كا بيكتيـ، في يتحدثكف المخيـ سكاف مف فئة كؿ  ٌ                  ٌ  ٌ       و ٌ 

سكافالمخيـجميعيـيتحدثكفبالميجةالعامية ٌالمعامبلتكاألحاديثالعامة،فإف   ٌ  ٌ   ٌ ٌ      .

 : البريج   ّ  مخي م أىالي فييا يشارك كان التي المواسم -     ً ثامنا  
التيأصبحتتسكدفي يمتمئالتراثالشعبيبالعديدمفالمكاسـكالمناسباتالعامة،
المجتمعالفمسطيني،كفيمخيـالبريج،فمنيامايرتبطبمقاـاألكلياء،فعمىسبيؿالمثاؿكاف

يحتفؿسكافالمخيـبمكسـ:  ٌ  ٌ   
 شم النسيمموسم  -

البريجيحتفمكف كافبعضسكافمخيـ        ٌ   ٌ     ب يكـ النسيـ الحادمكالعشريفمفالذميصادؼشـ
عاـ كؿ مارسمف المكسـك،شير ذلؾ يبدأ الربيع فصؿ بداية كانتك،مع اليكـ ىذا في

افيتبادلكفالزياراتكالرحبلتالبحريةكالبريةككاألىؿكافك،المؤسساتكالمدارستغمؽأبكابيا
احتفاالبيذهالمكسـ،إالأفىذاالمكسـاندثرمعمركركاألزىارييدكفالكبارالكركداألطفاؿ          ن  
.(1)الكقت
 :أربعة أيوب -

كافبعضسكافمخيـالبريجيحتفمكفبيذااليكـكالذمكافيصادؼيكـاألربعاء،ككافأىؿ                  ٌ  ٌ   
المخيـيذىبكفإلىالبحرمساءالثبلثاءلبلستحماـ،اعتق            ٌ ادامنيـبأفنبياهللأيكبعميوالسبلـ        ن

حيفكانكايأخذكف الفبل إنماأبرأهاهللمفمرضوبعداغتسالوفيالبحرفيتمؾالميمة،حتىأف      ٌ ٌ  ٌ             
كدكابيـإلىالبحرليغسمكىاكيسقكىا،كلكشيءقميؿمفماءالبحر،اعتقادامنيـبأنوإبميـ ن                  ٌ 

 ٌيمنعالجذاـ،ككانتتعتقدالنساءأف      ،ككاف(2)االستحماـليمةأربعاءأيكبفيالبحريزيؿالعقـ
مكسـ منيا) غزة، فيمدينة التيتعقد فيالمكاسـ أحيانا يشارككف البعضمفسكافمخيـ          ي        ن       ٌ        

.(4)،مكسـالمنطار،مكسـأبكالكاس((3)السيدىاشـ

                                                           

 (2815نكفمبر1)بتاريخعمرالجريسي،قابمو:محمدالجريسي(1)

 .(328-326ص)(العارؼ،تاريخغزة2)

 .(324،325ص)الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة(3)

 .286ص،المرجعالسابؽ(4)
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 الشعبية: األلعاب -  ً عا  سات

تعتبراأللعابالشعبيةالفمسطينيةأحدالمظا  ٌ      التياتسمتبحريةالممارسة، ىرالثقافية، ٌٌ     ٌ  ٌ 
كاحتكمتإلىقكاعدكقكانيفخاصةبيا،كشكمتدليبلعمىديمكمةاإلبداعكاالبتكارالشعبي          ن  ٌ            
نالفمسطيني،باستخداـالبيئاتالمحمية،متخذةأبعاداتربكية،كتعميمية،كنفسية،كأبعاداسمككية،  ن ن  ن ن  نن ٌ       

قدرا مع متماشية كمعرفية،    ن  ن فيناؾألعابلمذككر اتسمتبتخصصيا، كما تالطفؿكطمكحو،  ٌ      ٌ     ٌ         
كأخرللئلناث.

كالشكارعالعامة كاألزقة، مةفيالحارات، المفض كقديماكافاألطفاؿيمارسكفألعابيـ      ٌ          ٌ             ن
كافكاسعاكمناسبا،لممارسةالمعب؛ساحةالقريبة،كفيالساحاتالعامة،أكفي البيتإذا  ن   ن    

 يمعبكف بالفرحككانكا كتغمرىـ كمكاىبيـ، قدراتيـ، تنمي التي الشعبية األلعاب مف العديد            يٌ   ٌ       
كطريقة كالمضمكف، الشكؿ، حيث مف بعضيا عف الشعبية األلعاب كتختمؼ كالسعادة،           ٌ                      
فكافالصغار سكاء،كا الممارسة،كطريقةاألداء،تمارسمفقبؿالصغاركالكبارعمىحد          و                

ٌينأشدارتباطاكتعمقابي ن    ا،ألنياجزءميـمفعالميـكتنشئتيـاالجتماعية       هه   
(1).

ٌفيالمخيـاألطفاؿاأللعابالتيكافيمارسياتتعدد  فمنياماىكخاص:

الحبؿ،الغماية،شدالحبؿ،لعبةحادمبادم،ييكدكعرب،حاكـ"نطبالصبيافؾ -1
الك األطباؽ الصفطة، حجار السبع طاقية، طاؽ المكر،كطاؽ لعبة رقية،جبلد،

 .(2)كالجكرةكالجمكؿ،الزقيطة،كالحي،رفرفياجرس"

الخاصة -2 األلعاب بأما البنات كالحجمةفكف الحبؿ مف،يمعبف العرائس كصناعة
 كنطالحبؿ،كالحجمة.كلعبةالعركسة،،القماشالمحشكبالصكؼ

،كماكافاكـجبلدحكلعبةكالغميضة،كالمراجيح،ألعابمشتركةكألعابالحصى، -3
يعثركف التي أك بيكتيـ، في المتكفرة المكاد مف ألعابيـ بصناعة يقكمكف األطفاؿ            ٌ                 
البالي، القماش مف كرة يصنعكف المثؿ سبيؿ عمى فكانكا الشكارع، في عمييا      ن                      
كالسياراتمفعمبالتنؾ،كالبنادؽمفالخشب،كماكانكايصنعكفالطائراتالكرقية

                                                           

عمىاإلنترنت(.مقاؿ(الفمسطينيةاأللعابالشعبية(1)
 الصمادم،األلعابفيببلدالشاـ)مقاؿعمىاإلنترنت(. (2)
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األلعابفيالكقت أما نة، الممك         ٌ ٌ في الحاليفييتكاكبالتطكرالحضارمالسريع،            ٌ          
 .(1)ظؿانتشارالتمفازكألعابالساتبليتكالببليستيشفكألعابالنتكالفيديك



 خالصة:

 عاـ نكبة بعد لبلجئيف البريج مخيـ األصمييف،1948تككف السكاف مف خميط مف ـ،
ينتمكفإلىشرائحمفالبدك،كأى ؿالريؼ،كسكافالقرل،كقداختمفتكالبلجئيفالذيفكانكا

العاداتكالتقاليدلدلكؿشريحةمفالشرائحالسابقةكتشاركتفيأحياناكثيرةبتشابومفحيث     ن                  
.االعاداتكالتقاليد،كعاداتالزكاجكالمأكؿكالمشربكالممبسكغيرى



                                                           

مقاؿعمىاإلنترنت(.(الفمسطينيةاأللعابالشعبية(1)
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 المبحث األول:
 ة والثقافية في مخيم البريجألوضاع التعميميا

 مقدمة:

تقدـكاف عمى يساعد فيك كتقدميا، الشعكب تطكر في الرئيسي المحكر ىك التعميـ
المستكيات شتى في بالتعميـ كبيرا اىتماما تيتـ المتحضرة فالمجتمعات كرقييا، المجتمعات          ن  ن           ٌ    

كقدلي؛كالمراحؿ إلىاألماـ، قدما ليسيركا البلجئيف؛ الدكراألساسيفيحياة لعبالتعميـ ذا      ن                      
ياكتسبالتعميـأىميةخاصةلدلالشعبالفمسطينيالذم            ـ؛ألنيـ1948ردعفأرضوعاـٌش

 ليـ، أيسر السبيؿلبناءمستقبؿ اعتبركه  و   و         أف ابعد مفحقكقيـ حرمكا        فأصبحالتعميـألساسيةي ،
.(1)حيدةلبناءمستقبؿزاىرثركتيـالك

 الجتماعية: األوضاع عمى التعميم أثر

المصرية) اإلدارة خبلؿفترة قطاعغزة تغيراتاجتماعية1967-1948شيد ـ(      ٌ مة،مي
نتجعنياحدكثتغيراتفياألكضاعاالقتصادية،كالسياسية،   ٌ         ٌ     ي،أىمياأنوقدكاالجتماعية حدثأ

ال في االجتماعي التكازف مف االنتدابنكع فترة في التعميـ عميو كاف مما أكثر بصكرة مجتمع               و     
البريطاني.

التعميـ أكضاع عمى جميا انعكسذلؾ كقد        ٌن      كاإلعدادم أصبحتفرصاالبتدائي إذ ،
في كمجانيتو التعميـ بسببإلزامية الدراسة؛ سف يبمغكف الذيف األطفاؿ لجميع متساكية التعميـ  ٌ    ٌ                          

الثانكمكالع التعميـ كافالي،مرحمة أف أبناءبعد مف غيرىـ دكف األغنياء أبناء عمى مقتصرا                ن  
لمكاصمة مبلئمة الدخؿظركفا كمتكسطي الفقراء أبناء مف كثير كجد فقد المجتمع، في الفقراء   ن  ن                 ه           
المساعدات، كلتكفير ناحية، مف الجامعي التعميـ لمجانية نظرا كالعالي؛ الثانكم تعميميـ        و        ٌ  ن         

لدراسيةمفناحيةأخرلكالتسييبلت،كالمنحا     ٌ  (2).

                                                           

(1 صحيا( اقتصاديا،اجتماعيا، الحصار" ككاقع المجكء معاناة بيف غزة قطاع في البلجئيف أكضاع نزقكت،   ن  ن                                 
 (.7)ص

ربدأصاالقتصاديةكاالجتماعيةلبلجئيفكالنازحيفالفمسطينييففيمخيـبعضالخصائعثامنة،كالعتـك(2)
 ..(151ص)
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ٌشيدالتعميـنيضةكاسعة،كشاممةخاصة،كأفالبلجئيفأدرككاقيمةالعمـكأىميتو،         ن  ن  ن  ن 
مدارس إنشاء في التكسع بدأ الكبير العدد ليذا كنتيجة التعميـ، الناسعمى إقباؿ زاد ىحيث        ٌ        ن              

ا المرحمة إلى التعميـ بدعـ تكتفي كانت الككالة أف حيث جديدة،              ٌ     المرحمة كتترؾ إلعدادية،
مبمغ فيالمقابؿكانتتدفعالككالة المصرية، لئلدارة ألؼدكالر36يقدربػنامحدكدناالثانكية

.(1)لئلدارةالمصريةالتيتشرؼعمىالتعميـفيقطاعغزة

كبيركفعاؿفينيضةالتعميـداخؿقطاعغزةكخارجو،حيث كماكافلمصردكر             ٌ   ه    
الد أكبر كانتمف الستقباؿ أبكابيا فتحت التي العربية التعميـ،الفمسطينييفكؿ في الراغبيف
ٌنككافالتعميـمجانيا  ٌ،ككانتالحككمةالمصريةتصرؼلمطبلبالفمسطينييفإعاناتشيرية،(2)         ٌ          
جنييات ستة لمطمبةمصريةقدرىا المصرية الجامعات كانتتمنحيا التي التسييبلت كمف ،ٌ                     
ٌجيؿفيأمتخصص،كااللتحاؽبوعندحصكلوعمىالنسبةالتيتؤىموالبلجئيف،حؽالتس              ٌ     

لذلؾالتخصص ٌ   (3).

البلجئيفالميجريفمفديارىـقدرأكافيالتعميـ بناءعمىماسبؽيمكفالقكؿ:إف       ٌ    ٌ         ن
مف كاقتصادم استثمارم لبلزدىار،كرأكافيالمتعمميفخيرطريقة،كأربحمشركع خيركسيمة  و    و    و     و             و   

كرفعالناحية كبيرفيازدىار، فيالقطاعبإسياـ المتعممكفالذيفعممكا أسيـ فقد البشرية؛                             ٌ  
ىؤالء حيثكاف فمسطيف، خارج عممكا الذيف أكلئؾ خاصة عائبلتيـ، لدل المعيشة مستكل                       ن             

يرسمكفإلىذكييـإعاناتماليةتعينيـعمىمشاؽالحياةكشظفيا.        ٌ       

 :       ّ  القتصادي ة األوضاع عمى التعميم أثر

ٌانعكستحسفاألكضاعاالقتصاديةفيعيداإلدارةالمصريةعمىاألكضاعاالجتماعية،         ٌ      ٌ       ٌ   
مفأبناءالبلجئيف،كمفأبناءالطبقاتالفقيرةمفاالستفادة كاألحكاؿالتعميمية،إذتمكفكثير             ه  ٌ    

مفالظركؼالتعميميةالمختمفة،كتمكفالكثيرمفالطبلبمفإكماؿتعميميـالجامعي،          ٌ  ٌ    مما
مرمكقة أىميـفيمابعدلمحصكؿعمىكظائؼ   و          ٌ (4).

                                                           

 .(2881يكنيك25،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حربأبكجرم(1)

 (.2881مايك18،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)مصباحالممؾ(2)

 .(88،81ص)كضاعالمعيشيةلبلجئيففيمخيميالبريجكالنصيراتاأل،أبكشمالةك(باركد3)

 .(144ص)(الساعاتي،التطكرالثقافيفيقطاعغزة4)
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كفيحقيقةاألمر،إفىناؾعبلقةمتبادلةمابيفاألكضاعاالقتصاديةكالتعميمية،فبقدر ٌ ٌ                
األكضاع عمى أثر أيضا فممتعميـ التعميمية، األحكاؿ عمى االقتصادية األكضاع تؤثر ما          ن            ٌ         ٌ  

في تكسعا غزة قطاع شيد فقد االقتصادية،  ن            ٌ  الشيادة امتبلؾ يعني حيثكاف التعميـ، مجاؿ
مناسبة،كقدانعكستشركطالعمؿفيالخارجعمىمستكياتالتعميـفيالقطاع، فرصةعمؿ                    و    
كفيفترةالسبعيناتكالثمانيناتكانتشيادةاالبتدائيةأكاإلعداديةتكفيلمحصكؿعمىكظيفة،         ٌ   ٌ         

ككافمعظميـبفعؿالظركؼاالقتصاديةالصعب ٌ        ةيتكقفكفعندىذهالمرحمةمفالدراسة،كفي
كظيفة عمى لمحصكؿ ضركرية أصبحتالشيادة الحقة، فترة           ٌ            و الطبلب(1) تزايدتنسبة لذلؾ ،

ٌالذيفيتابعكفدراستيـالجامعية      ؛لمحصكؿعمىالكظائؼكعمىرأسيامينةالتدريس،حيث(2)ٌ
.(3)كانتميفالتدريسمفأرقىكأشرؼالميف

 م(:1967-م1948) المصرية اإلدارة عيد في البريج مخيم في التعميم

البريج، مخيـ في البلجئيف استقرار بعد برزت المعمميفمفمبادرات مف عدد قبؿ       ً
اجتماعاتفيكؿمنطقةكاالمتطكعيف،لفتحمدارسكصفكؼفيأماكفتجمعالبلجئيف،فعقد

البريج فيمخيـ لبلجئيف تجمع فييا (4)يقع كاتفقكا الطبلبفي، بتسجيؿ فرقة كؿ قياـ عمى
 حسبقريتو، كؿ منطقتو           الفتياتقامتالمتطكعاتك المعمماتبتسجيؿأسماء كالذم(5)مف ،

دفعيـإلىذلؾ،حرصيـعمىتعميـأبناءالمخيـ،الذيفترككافيالشكارعدكفدراسةأكعمؿ،             ي         
 الخبلء، مدرسة أسمكىا افتتاحمدرسة عمىأفيتـ الدراسيكاتفقكا فيالعاـ افتتاحيا التيتـ

ـ،كفياليكـالمذككرتكافدالمئاتمفأبناءالمخيـإلىالمدرسةالتيأقيمت19/3/1949في
تمقائيكبدائيفيالعراءكاليكاءالطمؽ بشكؿ          و  (6).

 الدراسة، بداية مف أياـ الدراسةأحصىبعد كسارت الطمبة المتطكعكف المعممكف
نبانتظاـ،كنظرالم     ظركؼالخاصة،فقداحتكلالصؼالكاحدفيالمدرسةعمىطمبةمفصفكؼ و    و                

                                                           

 .(253،254ص)(أبكالنمؿ،تطكراتاقتصاديةكسياسيةاجتماعيةكعسكرية1)

 .(144ص)الساعاتي،التطكرالثقافيفيقطاعغزة(2)

 (.2881مارس18تاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)،قابمو:مركزالحسفأبكمراحيؿ(3)

 (.95العاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ص(4)

 (.2881مايك18أيكبمصباحالممؾ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(5)

اريخالشفكم،الجامعة(؛أيكبالممؾ،قابمو:مركزالت95العاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ص(6)
 (.2881مايك18اإلسبلمية)
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إلى أحيانا عددىـ فكصؿ متفاكتة، كأعمار مختمفة  ن           و    و تعميميـ120 عمى يقكـ الصؼ، في طالبا           ن
مممكسا الخبلءكاقعا فيمدرسة أصبحأمرالتعميـ كعندما كاحد، نمعمـ   ن                    ه
اندفعتالمنظمات(1) ،

يالتعميـكدعمو،حيثقامتمنظمةالصميباألحمركجمعيةاألصدقاءالدكليةإلىاإلسياـف
كمياتمفالتمكيف،كقدمتلممدرسيفاألمريكية"الككيكرز"بتبنيمدارسالعراء،كخصصت  ٌ     

ألكاح خصصتناليـ كبيرة خياما ليـ قدمت كما بسيطة، كمقاعد ألكاح لعمؿ الخشب؛ مف   ي    ن     ٌ                  
نزم:"إفالذميطمبالمساعدةالبدأفيساعدنفسوأكال"،فممالمتعميـ،ككمايقكؿالمثؿاالنجمي             

البلجئكفمفأبناءالمخيـبمساعدةأنفسيـ،تدفقتعمييـالتبرعاتكالمعكناتكخصصت بدأ
لمتعميـميزانيةخاصة  و مفبقاياالجيشالبريطاني(2) ،كتـنقميـفيمابعدإلىأكشاؾ       و    (3).

جدا؛لكجكدمفخبلؿماسبؽيتبيفأفجكدة التعميـفيمخيـالبريجكانتمنخفضة  ن ن       
فبالنسبةناطالب120حكالي كالمعمميف، عمىالطمبة جدا سمبية آثار لو العدد كىذا فيالصؼ،          ن              

في كاألمراض الفكضى انتشار إلى باإلضافة المعمـ، مف االستيعاب يستطيعكا لف لمطمبة
،كبالرغـمفذلؾفإنوكبيرذاالعددالضبطالصؼبيعدـالصؼ،كماأفالمعمـيعانيمف

ـ،حتىلككافبيذاالعدد،كىذا1949المدارسفيمخيـالبريجفيعاـتمفالجيدأففتح
 حياتو كممارسة الشعبالفمسطينيفيتحدمالعدك، عمىرغبة ،الظركؼالصعبةرغـيدؿ

ـ.1948كالصدماتالتيتعرضلوإثرنكبةعاـ

هدكركافلمنظمةالككيكرز فيالتعميـفيتمؾالفترة،حيثتكصمتالجمعيةإلىهـمي
معالحككمةالمصرية،تـمفخبللواالتفاؽعمىأفتقكـجمعيةالككيكرزبتمكيؿالتعميـ تفاىـ                    و 
المكجولبلجئيف،فقامتبفتحمراكزتعميميةجديدة،كقدأخذشكؿالتمكيؿلممدارسالتيتشرؼ

األمرالشكؿالتالي:عميياالجمعيةفيبداية

إنشاءالمدارس،التيكانتعبارةعفخياـ،كتزكيدىابماتحتاجومفتجييزات،كماقامت -أ
 .(4)بتكزيعكجباتغذائيةعمىطبلبالمدارسكالحميب،كزيتالسمؾ

كالفكؿ -ب كالسكر، الدقيؽ، مف عينية أجكرا األمر أكؿ كانت التي المدرسيف، أجكر دفع              ن                    
                                                           

 (.323سميماف،مصادرتمكيؿالتعميـفيقطاعغزةفيعيداإلدارةالمصرية)ص(1)

 (.8/51،52سكيؾ،غزةعبرالتاريخقطاعغزةتحتاإلدارةالمصرية)ج(2)

 ـ(.2816فبراير8رمضافالعزازم،قابمو:محمدالجريسي)(3)

(؛حربأبكجرم،2881يكنيك25سمطاف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حسيفأبك(4)
 ـ(.2881يكنيك25قابمومركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)
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ادالغذائية،ثـأصبحتمادية،تحصؿمفثمفبيعمخمفاتمكاداإلعاشة،كغيرىامفالمك
الحاالتعف مف كثير المكافآتفي ىذه تزد كلـ كالبراميؿ، كأكياسالخيشكالصفائح

 ثمانيةجنيياتفيالشيرالكاحد.

المعارؼ -ت كزارة بعضالمدارسالتيالمصريةتقكـ حيثقامتبفتح كاإلشراؼ، باإلدارة
 .(1)شرؼعميياليدرسبياالبلجئكففيالفترةالمسائيةكانتت

،ثـباشرتاألمـالمتحدةعممياـ1950استمرعمؿجمعيةالككيكرزلمدةسنتيفحتىعاـ
برعايةشـ؛1950فياألكؿمفمايكعاـمكافالككيكرز فالجئيالمخيمات،كتقدـؤكلتقـك

 نفكمنياالخدمات عمى الككالة كسارت التعميـ، مبرما كاف الذم االتفاؽ س ن          جمعيةبيف
.(2)الككيكرز،كدائرةالمعارؼالمصرية

المبلئـ الصحي المناخ تكفر عدـ مف التعميـ بداية في البريج مخيـ طبلب عانى
سة،فمعظميـكانكايجمسكفعمىاألرض،كفيبعضاألحيافكانكايجمسكفعمىالطكب،رالمد

ككانكايكتبكفبالطباشيرأكالفحـعمىألكاحخشبيةصغيرةتككفكلـيكفلدييـدفاترلمكتابة،
عف(3)معيـ قميبل مرتفعة ضعيفة، قكائـ عمى محمكلة ميميمة، ممزقة، الخياـ كانت كما ،   ن  ن                    

مدة الدراسة فتتعطؿ الرياح، كانتتطيحبيا ما ككثيرا كالريحا، فبلتحجبشمسا األرض،             ي    ن   ن     ن            
طكيمة،كأحياناتقسـالخيمة  ن   الكبيرةإلىعدةفصكؿ،يتـالفصؿبينيابقطعمفالقماشالممزؽ، ٌ             

التيكانتتؤثرعمىالدراسة،ككافاليسمعفيياالدرسمفصكتالفصكؿاألخرل                       ٌ   (4).

عمىالبلجئيفالككيكرزبعدذلؾأقامتجمعية التيأشرفتعمييا األمريكيةفيالفترة
أمامدرسةالبريجاالبتدائية"أ"فكافمديرىااألستاذأيكبفيالمخيـمدرستيفلممرحمةاالبتدائية،

أبك كمحمد السقا، براىيـ كا الشحرم، صبحي التدريسية" الييئة أعضاء كمف الممؾ، مصباح                                    
،أمامدرسةالبريجاالبتدائية"ب"فكافمديرىاحسيفأبكشمالة،كمف(5)حساف،كزيادالكخيرم"

                                                           

(؛العاجز،تطكرالتعميـ322سميماف،مصادرتمكيؿالتعميـفيقطاعغزةفيعيداإلدارةالمصرية)ص(1)
 (.96،97)صالعاـفيقطاعغزة

 (.99العاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ص(2)

 (.2881أبريؿ4أنيسالسمكؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(3)

 (.74باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(4)

 (.2815يكنيك1)الجريسي(؛عمرالجريسي،قابمو:محمد2816برايرف7حسفلبد،قابمو:محمدالجريسي)(5)
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الم التدريسية)حسف الييئة كظريؼأعضاء طو، الصالحي،كمحمد كمحمد العر، كسبلمة زيف،
.(1)عثماف(

أماالمرحمةاإلعداديةفكافمديرىامحمدعكض،كمفأعضاءالييئةالتدريسية)إبراىيـ
المرحمةالثانكية،فمـ حماـ،كمحمدشحادة،كعمرالسماؾ،كسبلـحماـ،كزكيالعمرم(،أما           ٌ       

لكيتن لدلالككالة إالغرفاصغيرةتكفىناؾرغبة تنشأ لذلؾلـ الثانكية، فؽعمىالمرحمة   ن                  
طالبا،كفيمابعدتـتحكيميـإلىمدرسةخالدبفالكليد؛ليككنكاتحتإشراؼ187تبنتخبلليا               ن

المصرية المعارؼ جمعية(2)دائرة مف البريج مخيـ في التعميـ مسئكلية انتقمت كعندما ،
دارس،لتستكعباألعدادالكبيرةمفطبلبالمخيـ،ككانتالككيكرز،بدأتالككالةبإنشاءالم

المدارسفيبدايةعيدالككالةقائمةعمىالخياـ،كاألبنيةالطينيةكغيرالمزكدةبأمتسييبلت
اإلقباؿ مع المكقؼ، ىذا مكاجية الككالة عمى ككاف كغيرىا، كالكتب، كالسبكرات، كالمقاعد،

الخط لكضع المدارس؛ عمى بالكسائؿالمتزايد المجيزة باألبنية تدريجيا الخياـ الستبداؿ ط،         ن         
.(3)التعميميةالضركريةحيثماأمكف

 الغوث: وكالة تعميم

نقمتفقدفيمنتصؼالخمسينات،قامتككالةالغكثبتقديـبعضالمساعداتلمتعميـ،
القديمة البريطاني الجيش أبنية إلى الخياـ مف م(4)الدراسة مبنية كانت كالتي الطكب، ف

بيا تحيط أسكار ليا تكجد ال عاـ، ككانتالمدارسبشكؿ بالزينكك، كمسقكفة ،(5)اإلسمنتي،
ككانتفصكؿالمدارسمظممة،كضيقة،كقميمةالتيكية،كسقكفيامفالزينككالميترئالمشقؽ،

الذماليمنعحراكالمطرا،كأخشابيامفبقاياالمعسكراتالبريطانية،أكبقاياصنا           ن   ٌن     ديؽاألغذية،
طالباأكيزيد،ككانتىذهالفصكؿ70إلى50،يحشرفييامفنامربعنامتر16-9كالتزيدعف        ن

                                                           

(1)( الجريسي محمد قابمو: كشاح، الجريسي2816فبراير9خميؿ محمد قابمو: العزازم، رمضاف (؛
 (.2816فبراير8)

(؛خميؿكشاح،76باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(2)
 (.2816فبراير9قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 (.118العاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ص(3)

(4)( الجريسي محمد قابمو: كشاح، الجريسي(2816فبراير9خميؿ محمد قابمو: العزازم، رمضاف ؛
 (.2816فبراير8)

الجريسي)(5) محمد قابمو: العزازم، الجريسي2816ايرفبر8رمضاف محمد قابمو: لبد، حسف (؛
 (.2816فبراير7)
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حارةجدافيفصؿالصيؼ،كباردةجدافيفصؿالشتاء،كيتسربمنياالمطر،كلـتكفأسقفيا             ن        ن  
الفص معظـ ككانت بعيد، مف األنكؼ تزكـ الفصكؿ رائحة أف كما الرياح، أماـ كؿتصمد

.(1)الدراسيةخاليةمفاألثاث،ككافالطبلبيجمسكفعمىاألرضالرطبة

البريج، فيمخيـ سبؽيتبيفأفىناؾتطكركبيرفيفصكؿالدراسة مفخبلؿما
العددالذمكافيصؿ حيثقؿ    ٌ  أصبححكاليـ،1949فيالصؼالكاحدفيعاـناطالب120

ـ.1955فيالصؼفيعاـناطالب60

كلكحظخبلؿىذهكافالت البريجمفجميعالمراحؿالعمرية، عميـمجانياألبناءمخيـ                            ن  
يكفىناؾزممعيفلطبلبالمدارس،حيثكانكا كلـ إقباؿالطمبةعمىالتعميـ، زيادة الفترة
ليـككالةالغكث، يذىبكفإلىالمدارسبالمبلبسالتييممككنيا،أكتمؾالتيكانتتصرفيا

 يكفليـ لـ يعتمدكففيحمؿكتبيـكما حيثكانكا حاليا، بالمعنىالمفيكـ حقائبمدرسية              ن         
كدفاترىـعمىالقطعالقماشيةالتيكانتتحيكياأمياتيـمفأكياسالخيش،أكأكياسالدقيؽ،        ي        

.(2)أكالسكر،ككافالطالبيضعفيياكتبوكقرطاسيتو

الغكثلمطبل ككالة لممساعداتالتيقدمتيا بالنسبة شممتتكزيعأما فقد بفيالمدارس،
بعض كفرت كما كاألحذية، كالمبلبس، كالكتب، كالدفاتر، كاألقبلـ، أنكاعيا، بكافة القرطاسية   ٌ                           
طبلب عمى غذائية كجبات بتكزيع قامت كما لمطمبة، كمقاعد لممدرسيف، الخشبية الكراسي

المدارس،كالحميب،كزيتالسمؾ،خاصةألكلئؾالذيفيعانكفمفضع        ن          فيأجسادىـ كىزؿ ؼ     و   .(3)و

 التعميم: مراحل

 المرحمة البتدائية: -1

 كمدتيا كالبنات، لمبنيف كمجانية إلزامية االبتدائي التعميـ بيا6مرحمة يمتحؽ سنكات،
،ككافالتعميـييدؼفيىذهالمرحمةإلىةعشرةكحتىسفالثاني(4)األطفاؿمفسفالسادسة

                                                           

 (.76باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(1)

الجريسي)(2) محمد قابمو: لبد، الجريسي)2816فبراير7حسف محمد قابمو: العزازم، رمضاف 8(؛
 (.2816فبراير

العزازم،(3) الجريسي)رمضاف محمد الجريسي2816فبراير8قابمو: محمد قابمو: كشاح، خميؿ (؛
 (.2816فبراير9)

 (.2881نكفمبر25حسيفأبكسمطاف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(4)
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بسطة،مفخبلؿمعرفةالقراءة،كالكتابة،كالتعبير،باإلضافةتزكيدالطالببأنكاعالمعرفةالم
،(1)إلىاإللماـبالعممياتالحسابية،كتنميةالجكانبالركحية،كالخمقية،كمبادئالديفاإلسبلمي

المنياج تتبع الطبلب عمى المقررة المناىج ككانت العامة، كالمعمكمات االجتماعية، كالمكاد
.(2)المصرم

الطمبة طريؽكاف عف يميو الذم الصؼ إلى الصؼ مف ينتقمكف البريج مخيـ في
مفعاـ تطبيقو كالذمبدأ اآللي، المرحمة1963الترفيع األكلىمف عمىالصفكؼالخمسة ـ

االبتدائية،أماالصؼالسادس،فيعقدلوامتحافعمىمستكلالمناطؽفيالقطاع)نظاـلجاف(،
التر قبؿ مف االمتحاف اعتماد الدارسةكيتـ إتماـ شيادة فيو الناجحكف كيمنح كالتعميـ، بية

،كتسيرالدراسةفيالصفكؼاألربعةاألكلىمفىذهالمرحمة،حسبمدرسالصؼ،(3)االبتدائية
نأميقكـالمدرسأكالمدرسةبتدريسجميعالمكادلمطبلب،كيككفمربيالنفسالفصؿأيضا    ٌن            ٌ      (4).

نمخيـالبريج،فقدشيدتفترةاإلدارةالمصريةاىتماماكبيراأمابالنسبةلتعميـالفتياتفي ن           
فيتعميـالفتاة،حيثأدرؾسكافمخيـالبريجأفقيمةالعمـ،كخاصةفيظركفيـالمأساكية،

فيفخركجبناتيـلطمبالعمـعمىجمكسييفضمكفكفيظؿعدـكجكدعمؿ،أصبحالسكاف
كزيادةالدخؿ،ةالمتعممةتسيـفيرفعمستكلمعيشةاألسرؿ،ككذلؾالقتناعيـبأفالفتاةازالمن

لكفعمىالرغـمفاإلقباؿالمتزايدعمىتعميـالبناتإالأفعددالبنيفكافيفكؽعددالبنات
.(5)داخؿالمدرسةكداخؿالفصؿالكاحد

 المرحمة اإلعدادية: -2

،كمدةالدراسةفيياكالثانكمكانتتمثؿالحمقةالكسطىفيالتعميـبيفالتعميـاالبتدائي
يزيد الدراسةاالبتدائيةعمىأال إتماـ كيمتحؽالطالببعدحصكلوعمىشيادة ثبلثسنكات،  ٌ                                 

مف15عمرالطالبعف سنة،كالدراسةمجانا،كيتاحلمطمبةفيىذهالمرحمةأفيتزكدبقدر  و         ن    

                                                           

 (.184العاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ص(1)

 (.78الجتماعيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)صباركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةكا(2)

 (.186العاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ص(3)

 (.2881مايك18أيكبالممؾ،قابمو:محمدالجريسي)(4)

(؛حسيفأبكزينة،2881نكفمبر25حسيفأبكسمطاف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(5)
 (.2881مايك8لتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)قابمو:مركزا
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ميزية،كاإلحاطةبتاريخالعرب،كمعرفةالثقافة،أساسياإتقافالمغةالعربية،كاإللماـبالمغةاإلنج
.(1)مبادئالعمكـ،كالتربيةالدينية،كالمكاداالجتماعية،كالرياضيات،كالتربيةالفنية

اىتمتاإلدارةالمصريةإلىجانبتدريسالمكادالدراسيةإلىتدريسالذككر،كخاصةفي
لحدادةكالنجارةلمطبلب،كالتدبيرالصفيفاألكؿكالثانياإلعدادم،التدريبالمينياليدكمكا

عاـ،كانتالككالةتعمـأبناءالبلجئيفحتىنياية المنزليكاألشغاؿاليدكيةلمفتيات،كبشكؿ         و           
.(2)المرحمةاإلعدادية

 المدارس الثانوية: -3

 لدراسةكاف يتجيكف بنجاح، اإلعدادية المرحمة إتماـ مف ينتيكف عندما المخيـ طبلب
الثا ككانتالمرحمة النصيرات، فيمخيـ الكليد بف خالد ثبلثسنكاتفيمدرسة لمدة نكية

تدرسفيالصؼاألكؿالثانكمفيي)المغةالتيأماالمكادالسنةاألكلىعامةلجميعالطمبة،
اإلنجميزية، اإلسبلمية،العربية،كالمغة ،،االجتماعيةكالمكادكالرياضيات،كالتربية كالعمـك

الصفافالثانيكالثالثفتختمؼخطةالدراسةفييماحسبنكعالفرع،حيثما،أكالرياضيات(
كالمغتي العربية، المغة عمى) األدبي الفرع في الدراسة خطة اإلنجميزيةتشمؿ ف

كالجغرافيا،كالفمسفة،،كالفرنسية،كالتاريخ الرياضية،االجتماع،كعمـ الفنيةكالتربية ،(كالتربية
الدربينما خطة العربية،تشتمؿ كالمغة اإلسبلمية، التربية مكاد) عمى العممي الفرع في اسة

 .(3)كالتربيةالرياضية(كالكيمياءكاألحياءكالطبيعةكالمغتيفاإلنجميزيةكالفرنسية/كالرياضيات،

الثانكيةفيقطاعغزة،بمافييامدرسةسعتاإلدارةالمصريةإلىتجييزالمدارسكما
الثانكية بماالبريج إيضاح، ككسائؿ كمختبرات كتب مف إليو المنياجكتحتاج ضمف كاف
فياألسبكع،كىيحصةعسكريةالتعميميمادة مرة كالتيكافيتـتطبيقيا " الفتكة تسمى"

الطبلبفي ككاف عسكرية، ناحية مف كمؤىبل الطالبلكييككفجاىزا إلعداد مخصصة             و    ن    ن                  
برا الثانكميتعممكفمفخبلؿ باستعماؿالصؼاألكؿ التدربعمىإطبلؽالنار الفتكة، مج

الصف في أما بسيطة، صيد بعضيفبندقية عمى يتدربكف كانكا فقد كالثالثالثانكم الثاني
التماريفالعسكرية،كبعداالنتياءمفالمرحمةالثانكيةتككفالتدريباتحسبالمنياج،حيث

                                                           

 (.186العاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ص(1)

المصرية)ج(2) اإلدارة تحت غزة قطاع التاريخ عبر غزة8/52سكيؾ،غزة قطاع في التعميـ مكسى، (؛
 (.113)ص

 (.23ـ()ص1987-1948مف)كآخركف،األكضاعالتعميميةفيقطاعغزةالصفدم، (3)
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طبلؽرصاص كا حقيقية، أسمحة الطبلبيستخدمكف وكاف          ن  ن             ييدؼىذا كاف ما كغالبا حي،       ن   
البرنامجلزرعاالنضباطفيصفكؼالطمبة،كمفضمفالمنياجالدراسيالذمكافيدرس
العدك، مكاقع كاقتحاـ القتاؿ، كيفية عمى كاألساليبالحربية التكتيكات، الطبلبعمى تعميـ

مشاكؿالتعميـفي،أماأبرز(1)ككافيشرؼعمىتدريستمؾالمادةكالتدريباتضابطمصرم
ىافيمايمي:إيجازىذهالمرحمةفيمكفأف

 ضعؼالكسائؿالتعميمية. -أ

لمادة -ب األساسية االحتياجات أدنى فييا تتكفر ال المختبرات أف حيث نقصالتجييزات،
 العمكـ.

 إرىاؽالطالببالكاجباتالكثيرة. -ت

 كثافةالطبلبفيالصفكؼالدراسية. -ث

 جميزية.الضعؼالشديدفيالمغةاإلن -ج

 .(2)عدـاىتماـالكثيرمفاألىاليبأبنائيـبالشكؿالكافي،كغيابرقابةالمجتمع -ح

 التعميم العالي: -4

التعميـالعالي،فقداقتصرخبلؿاإلدارةالمصريةعمىالتعميـبمراحموالمختمفة، أما
كففيقطاعالثانكم،باإلضافةإلىكجكدمعيدإلعدادالمعمميف،كلـت-اإلعدادم-االبتدائي

كمعاىدىا أبكابجامعاتيا، المصرية فتحتالحككمة النقص، كلتعكيضىذا جامعات، غزة
العميا،أماـالطمبةكالطالباتالراغبيففيمكاصمةتعميميـالعالي،ككافالتعميـفيالجامعات

درىا،ككانتالحككمةالمصريةتصرؼليـإعاناتق(3)لمطبلبالفمسطينييفنايالمصريةمجان
جنييات،ككافيسمحلمطمبةبالتسجيؿكااللتحاؽفيأمتخصصعممي؛شريطةحصكلو6

.(4)عمىالنسبةالتيتؤىمولبللتحاؽبيذاالتخصص

                                                           

يكسؼمخيماتطبلئعالتحريرالمعانيكالدالالت)مقاؿعمىاإلنترنت(.(1)
 (.188مخيـشاتيبللحفالجراحكالكفاح)صٌكمـ،(2)

()مقاؿعمىاإلنترنت(.1967-1948التعميـفيقطاعغزةمابيفعامي)(3)
 (.2881مارس18ةاإلسبلمية)حسيفأبكمراحيؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامع(4)
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 م(:1994–1967عام) من اإلسرائيمي الحتالل عيد في غزة قطاع في التعميم

شأن االحتبلؿ، البريجتحتىيمنة فيمخيـ بقيةخضعتالمؤسساتالتعميمية شأف يا
المؤسساتاألخرلفيالقطاع،كتـربطيابسمطاتالحكـالعسكرم،مفخبلؿاألمرالعسكرم

"،كبعدإصداراألكامر،كانتاإلجراءاتالتيأقدمتعميياسمطاتاالحتبلؿمف107رقـ"
نالنكعاإلدارم؛إلحكاـالسيطرةعمىتقسيـقطاعغزةإلىإدارةتربكيةيرأسكبلمنيا                       مكظؼ

،الذمتعكدإليوصبلحياتكزيرالتربية(اإلسرائيميضابطركفالتعميـ)أماـنالؤكعربييككفمس
فيكاتالعسكريةب"الضابطالمشرؼ"،بالتفكيض،كيعرؼىذاالضابطفياألكامركالتكجيي

الحاكـ أف بالشالحقيقة المختص التربكيةالعسكرم بدكفؤكف التربية في أمر يحؿ كال ،       ه    ي   
،كاستنادالؤلمرالعسكرم"(1)مكافقتو     ن  "أصدرالحاكـالعسكرمأمراعسكريافيالتاسع107   ن   ن       

كتابامفأصؿ132أمبعدشيريفمفالحرببمنعاستعماؿ؛مفأغسطس   كتابا،مقررة150ن ن
بالكراىيةإلسرائيؿ الكتبمشبعة بحجةأفىذه المصرية، التربيةكالتعميـ ،كترسـ(2)مفكزارة

رةمشكىةلؤلحداثالتينتجعنياقياـ"دكلةإسرائيؿ"كماقامتسمطاتاالحتبلؿبإحالةصك
التغيراتعمييا جراء كا لدراستيا، إسرائيمية لجنة إلى الكتبالمدرسية جميع                         إجماؿ(3) كيمكف ،

االتجاىاتالتياتخذتعمميةالحذؼكالتغييرعمىالنحكالتالي:

ستبدلتب"الببلدالعربية"،كاستبدلتجميعجميعالكتب،كاالكطفالعربيمفحذفتكممة -أ
الجمؿالمتعمقةباالحتبلؿاالستعمارمكمقاكمةالصميبييفكدفاعصبلحالديفعففمسطيف،

الديف؟ صبلح قبر يقع أيف دفاعابالسؤاؿ الببلد عف أجدادنا دافع العبارة استبدلت كما ن،                 
يمجيدابػحفاظأجدادناعمىالقيـالخ      ن قدـنفسوفداء نمقيةكسنحافظعمييا،كعبارة"كـرجؿ  ٌ و         

الكطف سبيؿ في كالمجاىدكف " فندـ"، كبلمو في متسرع رجؿ ككـ استبدلتب" لكطنو"                     و   و            
مخمدكف"استبدلت    ٌ الكطف"" المتمسككفبحباهللالفائزكف"،"كىؤالءالجنكدالذيفأنقذكا ب"

 العربفيجاىميتيـ.استبدلتب"ىؤالءاألصناـىـالذيفعبدىـ

التفريؽ -ب كعدـ بالنصر، كاإلشادة الغزاة، مف كالتحرير بالمقاكمة حذفتالعباراتالمتعمقة
 بالكطف.

                                                           

انتياكاتسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيميلمحؽفي(1) تقريرخاصحكؿ الفمسطينيلحقكؽاإلنساف، المركز
 (.2882ابريؿ،38التعميـفياألراضيالفمسطينيةالمحتمة)

 (.135مكسى،التعميـفيقطاعغزة)ص(2)

 (.158)صالعاجز،تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة(3)
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الفمسطينيحذؼكؿمايتعمؽبقراراتاألمـالمتحدةكالمؤتمراتالدكليةحكؿحؽالشعب -ت
 .هريبتقريرمص

 -ث كار1948فتحبابالعمالةداخؿاألراضيالمحتمةعاـ تفاعاألجكرجعؿالكثيرمفـ،
 الطبلبيفكركففيترؾالدراسة،كالتكجونحكالعمؿفياألراضيالمحتمة.

إصدارتعميماتعسكريةتتضمفإشعارابمنعتداكؿأمأطالسأجنبيةأكعربيةأكخرائط -ج
ـكاستبداؿكممةفمسطيف"بإسرائيؿ"،كماحذفتفصكؿ1967تشيرإلىماقبؿحدكد

 .(1)يفكطنيةتتعمؽبالقضيةالفمسطينيةليامضام

عبلكةعمىذلؾعمداالحتبلؿإلىتحديدالقبكؿفيالصؼالعاشر"األكؿالثانكم"،كىك -ح
الثالث الصؼالتاسع" عند تنتييخدماتيا التي فيمدارسالككالة، مكجكد غير صؼ                               

العشرات أفقد ما السنكات، كلمجمكع السف لعكامؿ كخضكعو الطمبةاإلعدادم"، مف
،كمكاصمةالتعميـالثانكم،أضؼإلىذلؾ،عمؿاالحتبلؿعمىزيادةيـفيكالطالباتلحق

دياتالدكاـفيالتعميـبعدالظيرعمىحسابدكرياتالتعميـالصباحي،فبعدأفكانت كر                 ٌ ٍ
معظـالمدارستعمؿمفالساعةالثامنةصباحاحتىالكاحدةظيرا،أخذالطبلبيتزايدكف       ن      ن         

 .(2)كؿعاـ،كتبقىالمبانيعمىحاليادكفإضافة

بناءعمىماسبؽ،تظيرتمؾالتغيراتبكضكح،أفسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيميتعرؼ                      ي    ن 
تمامابأفتمؾالعباراتكالجمؿالتسمـعقكؿالطبلب،كماادعتأكتحرضعمى"إسرائيؿ"،           ٌ               ن

نمااليدؼمنيابالدرجةاألكلى،ىيمحاكلةتدج كا           يفالطبلبكجعميـمسالميف،يقبمكفببقاء 
كانتمائولكطنوجعمو بيا المحتؿعمىأرضيـ؛لكفشعكرالطالبالفمسطينيبيكيتوكاعتزازه        ٌ               

 يرفضكؿأشكاؿالتدجيفكاالحتكاءبكافةأشكميا.

ٌحاكلتسمطاتاالحتبلؿبناءبعضالمدارسفيمخيـالبريج؛نتيجةلمزيادةالصفية،  ن                 
عممت دراستيـكما أتمكا الذيف كالعماؿ لبعضالطمبة، الميني لمتدريب دكرات إيجاد عمى    ٌ                     

كالبرادة، كالخراطة، كالحدادة، كالنجارة، لمبناء، دكرات يتبعكف ككانكا اإلعدادية، أك االبتدائية
كميكانيكاالسيارات،كلكفلـيكفىناؾتعميـصناعيحقيقي،بؿكافالغرضمفىذهالدكرات

                                                           

(1 االنتياكاتأبكعامر( لحقكؽالفمسطينيي، خبلؿاالنتفاضةفاإلسرائيمية فيقطاعغزة كالسياسية المدنية
 (.219األكلى)ص

ـ)مقاؿعمىاإلنترنت(.1967التعميـتحتاالحتبلؿفيالضفةالغربيةكقطاعغزةبعدحرب(2)
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عددمفالعماؿالفنييف،تمبيةلحاجاتالسمطاتاإلسرائيمية،كليسإليجادتعميـصناعيإيجاد                ن   
.(1)فنيفيقطاعغزة

مخيـ في عدادية كا ابتدائية مدارس ببناء الغكث ككالة قامت السبعينات، بداية مع                         
البريج؛نتيجةلزيادةإقباؿالطمبةعمىالتعميـبشكؿمتزايد،ككانتىذهالمدارس             ن   مفالطكب،

مفاألمكر،مثؿالتيكية كاألسقؼمفالزينكك،ككانتالصفكؼصغيرةنكعاما،كتفتقرلكثير      و   ن ن             
كانت الشتاء فيفصؿ أنو حتى الشبابيؾفييا، بسببصغر الشمسإلييا، كدخكؿ الجيدة،
لـاألمطارتتساقطعمىالطبلبفيداخؿالصؼ،كرغـذلؾالتكسعفيبناءالمدارسالجديدة

بعض في الطمبة كثافة كبمغت المدارس، عدد في الحاصؿ النقصالكبير لسد كافيا يكف                           ن  
 مف المدرسية في50إلى45الصفكؼ نقصشديد مف تعاني المدارس كانت كما طالبا،                ن

تعرضت كما عمكـ، مختبرات مكتبات،أك المدارس معظـ في تكجد كال التربكية، التجييزات                                 
المخ مدارس في كاإلضرابات،الدراسة التجكؿ، حظر بسبب عديدة؛ انقطاعات إلى يـ

.(2)كاإلجراءاتالتيكانتتفرضياسمطاتاالحتبلؿعمىالمخيـبيفالحيفكاآلخر
كاجيتالمسيرةالتعميميةفيالمخيـالعديدمفاإلجراءاتالقمعية،التيكانتتيدؼ

إلىعرقمتيا،كالتيتمثمتفيمايمي:  ٌ     

غبلؽالمدارسالمداىمةالمستم -أ الرعبفينفكسيـ،كا رىابالطمبة،كبث رةلممدارس،كا             ٌ         
لفتراتطكيمةمفسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيمي،ممايعنيتجييؿالطمبةكدفعيـإلىماؿ

 بسبباالنقطاعالمتكاصؿعنو.؛التعميـ

عاقةإىماؿالمدارس،كتركيزسمطاتاالحتبلؿعمىتعطيؿالدراسة،ك -ب ا أدلمما؛التعميـ 
قمؿمف لمطمبة أفاالكتظاظالدائـ كما االستيعاب، إلىانخفاضنسبة   ٌ                     كأثر استيعابيـ ٌ   

سمباعمىنفسي    ،كأعاؽإقباليـعمىالدراسة.اتيـن

إلغاءالتعميـاإللزامي،كجعموامتيازامنكطابمكافقةالحاكـالعسكرم -خ     ن  ن     (3). 

بالقض -خ المتعمقة كحذؼاألجزاء كذاتالمضاميفتغييرالمناىجالدراسية، الفمسطينية، ية
 الكطفكتعمؽاالنتماء.بالتيتحثعمىح

                                                           

 (.2/43)جقدسية،مكسكعةالمخيماتالفمسطينيةقطاعغزة(1)

)ج(2) غزة قطاع الفمسطينية المخيمات مكسكعة الجريسي2/43قدسية، محمد قابمو: كشاح، خميؿ (؛
 (.2816فبراير9)

 (.126مصمح،مشكمةالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزة)ص(3)
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يعني -د مما الكتب، بيع كمحاؿ العامة، المدارسكمكتباتيا الكتبفي تداكؿكنشر منع
تجييؿالطمبة،كسدسبؿالمعرفةكالعمـ،كحرمانيـمفاالطبلععمىمصادرالمعرفة،               ي      

كالحيمكل المشكىة، بالمناىج عندكتقييدىـ كالمثابرة البحث ركح كقتؿ التنمية، دكف ة
 الطمبة.

فردية -ذ اعتقاالت كمكجات بعضيـ، كجرح كاستشياد الطمبة، عمى الرصاص ٌإطبلؽ                               
 كجماعية،كقدشممتىذهاإلجراءاتالطمبةفيمختمؼالمراحؿالتعميمية.

في -ر أبنائيـ مشاركة بتيمة األمكر، أكلياء عمى باىظة كغرامات عقكبات فرض
 .(1)المظاىرات،كفرضاإلقامةالجبريةعمىالطمبة

نبالرغـمفكؿمحاكالتالقمعلممسيرةالتعميميةفيمخيـالبريج،إالأفالبلجئيفكخاصة                    
يقصدهاالحتبلؿمفتمؾاإلجراءاتالقمعيةالتعسفية، الطبقةالمتعممةمنيـ،كانتتعرؼما

لفتراتطكيمة،كافيتـتشكيؿلجافمفالمدرسيف،كفيالحاالتالتيكانتتغمؽفيياالمدارس
النكر، كمسجد الكبير، كالمسجد الصفاء، كمسجد فيالمساجد، المخيـ يقكمكفبتدريسأبناء
ككافيتـتدريسالطمبةفيالمساجدفيالفترةالصباحية،حتىقبؿأذافالظيربقميؿ،ككانت

السمطاتاإلس المخيـ،تمؾالمحاكالتترميإلفشاؿمخطط أبناء لتجييؿ التيترمي رائيمية،
لؤلمر، استسمـ التعميـ عمى المخيـ البمححرصأبناء العسكرمفيدير رألالحاكـ كعندما

.(2)كأعادفتحالمدارسفيمخيـالبريجمفجديد
االحتبلؿ عيد نياية في إال يتكفر فمـ البريج، مخيـ في الحككمي الثانكم التعميـ أما

يفيالتسعينات،حيثكافطبلبالمخيـمفالبنيفكالبناتيذىبكفإلىالدراسةفياإلسرائيم
طكيمة،ككافالجيشاإلسرائيمي مدرسةخالدبفالكليدفيالنصيرات،ككانكايقطعكفمسافات           و               
كاف ما ككثيرا إلىالمدرسة، يابيـ كا مفاألحيافيضيؽعمىالطبلبأثناءذىابيـ فيكثير   ن                      ٌ        و   

بسببإلقاءالطبلبيت كذلؾ الجيشاإلسرائيمي؛ قبؿ كالضربمف لؤلذلكاالعتقاؿ عرضكف
الحجارةعمىدكرياتالجيشالمارةفيشارعصبلحالديف،كىذامادفعالحاكـالعسكرمفي              ٌ    ٌ      
منطقةديرالبمحإلىاستدعاءاألستاذأحمدأبكشمالة"أبكسامي"كعددمفالمدرسيفكالكجياء

مغيـبرغبتوفينقؿمكافدراسةالطبلبالذككرمفمدرسةخالدبفالكليدإلىكالمخاتير،كأب
إلىمخيـ الطبلبالذككر دراسة نقؿ تـ كبالفعؿ السابؽ، مستشفىاألمراضالصدرية مكاف

(،كتـتعييفاألستاذأحمدأبكشمالةكأكؿمدير1992-1991البريجفيبدايةالعاـالدراسي)
                                                           

 إبراىيـ،نعيـ،كاقعالتعميـتحتاالحتبلؿ)مقاؿعمىاإلنترنت(.(1)

 (.2816فبراير9حمدالجريسي)خميؿكشاح،قابمو:م(2)
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 أعضاء كمف جبارة،لممدرسة، أبك جياد مديف، أبك فؤاد الكقت) ذلؾ في التدريسية الييئة
كبديع الجدم، كيسرم عكض، كعمر النتيؿ خطاب،كجميؿ سمماف العزازم، رمضاف
السعافيف،كناصرجربكع،كحسفسميـ(كسميتبمدرسةالبريجالثانكيةلمبنيف،كفيعيدالسمطة           ٌ ي              

.(1)يالبمعاكمالثانكيةلمبنيفالكطنيةالفمسطينيةتـتسميتيابمدرسةفتح
،12بالرغـمفذلؾحاكلتسمطاتاالحتبلؿتسييردكرياتلمجيشفيمنطقةبمكؾ

كبالتحديدفيمنطقةالمدارس،كعندماكافالطمبةيركنيـيقكمكفبإلقاءالحجارةعمىالجيبات
اعتقاليـ،كفيفترةالعسكرية،كبالتالييككفىناؾمبررالقتحاـالمدارسكضربكؿمففيياك

.(2)االنتفاضةارتقىالعديدمفالشيداءمفطمبةالمدارسفيالمخيـ

مفأفسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيميخبلؿفترة بالرغـ يمكفالقكؿ: تقدـ عمىما بناء                               ٌ     ن 
ككانت البريج، فيمخيـ التعميمية المسيرة حاكلتقمعكردع سمطاتاالحتبلؿتسعيحكمو

جاىؿ جيؿ بالعمـلزرع يؤمنكف المخيـ في الشباب فأصبح عكسية، كانت النتائج أف إال ،
كالتعميـكالبناء،كيرفضكفكؿأشكاؿالتجييؿ،كأصبحكايقاكمكفاليجماتاالحتبلليةالغاشمة،

بأن مؤمنيف الدراسة، مقاعد عمى عمكميـ كيتمقكف يتربكف، صامديف كبقكا                 ٌ    ٌ      كحدهيـ بالعمـ
العدك،كيتغمبكاعميوميماكانتالظركؼكالتحدياتصعبة.يستطيعكفأفيكاجيكا          ٌ  

 م(:2013–م1994) الفمسطينية السمطة عيد في التعميم

الفمسطينيةأنشئت 1994عاـالسمطة فيـ عقدت التي أكسمك، اتفاقية أعقاب في
تسمـ1993عاـ ىك بو قامت عمؿ أكؿ ككاف سرائيؿ، كا الفمسطينية التحرير منظمة بيف ـ                                  
تعميميةليؤكمس بنية كالتعميـ التربية كزارة كتسممت غزة، كقطاع الغربية الضفة في التعميـ ة

ميدمة،إذلـيعفاالحتبلؿبالتعميـكمؤسساتو؛لذلؾقامتالكزارةبجيكدفيكافةاالتجاىات،                     ي
كتطكيرالمناىج،كفتحمديرياتجديدة،كاالىتماـبالتقنياتالتربكية،فزادعددالمعمميفك       ٌ             الشعب  ي 

صدارإأفضؿكالمدارس،كلعؿ كا العامة، المتحاناتالثانكية جديد نجازاتالكزارة،كضعنظاـ                          
منيـ، األكائؿ كتكريـ كتشجيعيـ، بالطمبة، كاالىتماـ الفمسطينية، العامة الثانكية شيادات

.(3)فأصبحتالحياةالتعميميةأفضؿمماكانتعميو

                                                           

 (.2816فبراير8رمضافالعزازم،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 المصدرالسابؽ.(2)

كاقعالتعميـفيظؿالسمطةالكطنيةالفمسطينية)مقاؿعمىاإلنترنت(.(3)
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الفمسطينيةتطكرا حققتالسمطة ن          عمىالمستكلالنكعي،ٌ إلىتحقيؽقفزة إضافة كميا،          و      ن  ن
تعديبلت عدة قامتبإدخاؿ كما الفمسطينية، الرؤية الفمسطينيكفؽ المنياج فقامتبإصدار
عمىالمغةاإلنجميزيةلمصؼاألكؿ،كتعميـالتكنكلكجيا،كالنشاطالحر،كالتربيةالكطنيةكالمدنية،

عدادالمعمميفعمىمستكلتأىيميـكاالىتماـكماأدخمتتحسيناتعمىاألبنيةك التجييزات،كا                
بيـ،كعممتالكزارةجاىدةعمىخمؽقاعدةتربكيةقادرةعمىاألخذبيدالطفؿلمكاكبةالتطكر                 ن      
كالتحديثفيعصرالمعمكماتالمتسارعةكالتكنكلكجياالحديثة،فعممتعمىإدخاؿالحاسكب،

.(1)ةالمعمكماتالعالمية)االنترنت(كتـربطالعديدمفالمدارسبشبك

 البريج: مخيم في األطفال رياض

 .(3)،(2)2012لعام  يوضح رياض األطفال وعدد األطفال فييا في مخيم البريج :(3.1جدول )

 العنوان الموظفين عدد األطفال الروضة م
 بجكارجمعيةاإلسبلمية 6 190 حمديةأبكمديف 1
نأطفالناأكال 2   1بمكؾ 7 170 
خمؼصالةعابديف1537البيتالفمسطيني 3
شارعالنكر963المستقبؿالمشرؽ 4
خمؼصالةعابديف803براءةالطفكلة 5
شارعالسكة805براءةالطفكلة 6
منطقةأبكعاصي736آفاؽ 7
12بمكؾ723البريجأ 8
جحرالديؾ683صابرأبكظاىر 9

7بمكؾ604براعـالمستقبؿ 10
دكارالشيداء522البريج"ب" 11
2بمكؾ412العبل 12

 المدرس في مخيم البريج: 

تضا الفمسطينية الكطنية السمطة قدكـ بعد التعميـ قطاع أعدادشيد في ممحكظ عؼكازدياد
المدارسكالمدرسيف؛لينسجـمعحالةاالزديادفيأعدادالمدرسيف،كتخفيؼحاالتاالزدحاـ
كاالكتظاظالصفي،الذمكافيعتبرأحدأىـمعكقاتالمسيرةالتعميميةخبلؿفتراتاالحتبلؿ

                                                           

 كاقعالتعميـفيظؿالسمطةالكطنيةالفمسطينية)مقاؿعمىاإلنترنت(.(1)

 (.148،دليؿالبلجئالمصكر)صعدكافكآخركف(2)

ينظرممحؽرقـ)(3)      (.314،ص5ي
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حي الصفي، االزدحاـ تخفيؼ عمى جاىدة الكزارة فعممت اإلسرائيمي،               ن            التربية كزارة عممت ث
كالتعميـكمنذتسممياميامياعمىبناءالمزيدمفالمدارس،حيثارتفععددالمدارسالحككمية                ٌ  

مدرسة185ـ،ك1996مدرسةلعاـ167ـإلى1995مدرسةفيعاـ143فيقطاعغزةمف
كصمتفيعاـ1997لعاـ كما إلى1999ـ، عد220ـ يرتفع لـ كخبلؿتمؾالفترة دمدرسة،

الغكثإال تحتإشراؼككالة التابعة(1)مدرسة14المدارسالكاقعة المدارساالبتدائية أما ،
فيمكفتكزيعالطبلب،كالفصكؿ،كالمعمميففيمدارسككالة(2)لككالةالغكثفيمخيـالبريج

(.3.2ـمفخبلؿالجدكؿرقـ)2013الغكثلعاـ
 

 .(3)م2013ين في مدارس وكالة الغوث لعامتوزيع الطالب والفصول والمعمم :(3.2جدول )

جنس  اسم المدرسة
 المدرسة

عدد 
 الشعب

عدد 
 الطمبة

عدد 
 الالجئين

عدد 
 المعممين

فترة 
عنوان  مدير المدرسة الدوام

 المدرسة
ذككرالبريجاالبتدائية"أ

 "لبلجئيف
 20 643 658 18 ذككر

فترة
 كاحدة

 9بمكؾ حمكدةمطر

ذككرالبريجاالبتدائية
 "ب"لبلجئيف

 24 717 747 19 ذككر
مسائي
 مؤقت

بشيرأبك
 شاكيش

 12بمكؾ

ذككرالبريجاالبتدائية"ج"
 لبلجئيف

 24 683 707 19 ذككر
مسائي
 مؤقت

محسفيكنس
 محمكدصيدـ

 12بمكؾ

البريجاالبتدائيةالمشتركة
 27 855 903 24 مختمطة "ب"لبلجئيف

صباحي
 مؤقت

فاطمةعطية
 9كؾبم أبكأحمد

البريجاالبتدائيةالمشتركة
 "د"لبلجئيف

مسائي 28 867 877 24 مختمطة
 مؤقت

حنافأبك
 يكسؼ

 9بمكؾ

البريجاالبتدائيةالمشتركة
 "أ"لبلجئيف

 28 865 865 23 مختمطة
فترة
 كاحدة

مقبكلةيكسؼ
 فتيحة

 12بمكؾ

البريجاالبتدائيةالمشتركة
 "ج"لبلجئيف

 28 841 902 24 مختمطة
فترة
 كاحدة

صباحأبك
 عيسى

البريجبمكؾ
12 

                                                           

 (315،ص6ينظرممحؽرقـ)(1)

 (.94لبد،أكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـالشاطئ)ص(2)

 مديريةالتربيةكالتعميـ،كشؼبمدارسالككالةفيالمحافظةالكسطىبياناتغيرمنشكرة.(3)
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أماالمدارساإلعداديةالتابعةلككالةالغكثفيمخيـالبريجفيمكفتكزيعالطبلب
(.3.3ـمفخبلؿالجدكؿرقـ)2013كالفصكؿكالمعمميففيمدارسككالةالغكثلعاـ



 .(1)م2013لغوث لعام توزيع الطالب والفصول والمعممين في مدارس وكالة ا :(3.3جدول )

جنس  اسم المدرسة
 المدرسة

عدد 
 الشعب

عدد 
 الطمبة

عدد 
 الالجئين

عدد 
 المعممين

فترة 
 الدوام

مدير 
 عنوان المدرسة المدرسة

ذككرالبريجاإلعدادية
 "أ"لبلجئيف

صباحي 42 965 977 27 ذككر
 مؤقت

 12بمكؾ خالدصبح

ذككرالبريجاإلعدادية
 "ب"لبلجئيف

 40 900 924 26 ذككر
مسائي
 مؤقت

محمدأبك
 شمالة

 شارعالشيداء

بناتالبريجاإلعدادية
 "أ"لبلجئات

 34 876 923 21 إناث
صباحي
 مؤقت

نكاؿ
 القريناكم

بجكار9بمكؾ
 مسجدأبكمديف

بناتالبريجاإلعدادية
 "ب"لبلجئات

 31 821 853 20 إناث
مسائي
 مؤقت

فاطمة
 ضرغاـ

شارع8بمكؾ
 المقبرة

(مايمي:3.2(كالجدكؿرقـ)3.1ضحمفالجدكؿرقـ)يت

 إفمدارسككالةالغكثفيالبريجتقتصرعمىالتعميـاالبتدائيكاإلعدادم. -أ

المدارساالبتدائيةتحظىبأكبرعددمفالمؤسساتالتعميميةالمنتشرةفيالمخيـ،حيث -ب
 مدارس.4اإلعداديةفعددىامدارس،أماالمدارس7بمغعددالمدارساالبتدائيةفيالمخيـ

 -ت االبتدائية المرحمة في الطمبة عدد المرحمة5659بمغ طمبة عدد كبمغ كطالبة، طالبا            ن
 االبتدائية3677اإلعدادية المرحمة بيف كبير ىناؾفارؽ يعنيأف كىذا كطالبة، طالبا        ه               ن

نتيفلمذككر،مدارسفقط،اث4كالمرحمةاإلعدادية،حيثأفالمدارساإلعداديةفيالمخيـ
 كاثنتيفلئلناث.

المعمميف -ث عدد بمغ حيث االبتدائية، المرحمة في كالمعممات المعمميف أعداد ازدياد
اإلعدادية179كالمعممات لممرحمة كالمعممات المعمميف عدد بمغ بينما كمعممة، معمما                 ن

                                                           

(1 كالتع( التربية المحافظةمديرية في الغكث ككالة لمدارس منشكرة غير بيانات الكسطى، المحافظة ميـ،
 الكسطى.
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المرح147 في كالمعممات المعمميف عدد زيادة سبب نرجع أف كيمكف كمعممة، معمما                          مةن
المدارس عدد كاف حيث اإلعدادية، عمى االبتدائية المدارس عدد لزيادة االبتدائية؛

 مدارسفقط.4اإلعدادية

نفصبل151بمغعددالفصكؿكالشعبالدراسيةلممدارساالبتدائية -ج  ،بينماكصؿعددشعب
نفصبل94المرحمةاإلعدادية  . 

ال -ح الغكثعمى عممتككالة الصفية، لمكثافة نظرا            ٌ   ن  فيثبلثمدارس الفترتيف بنظاـ عمؿ
 لممرحمةاالبتدائية،كمدرستيفلممرحمةاإلعدادية.

 

 الحكومي: الثانوي التعميم

أنشئتالمدرسةالثانكيةلمبنات     حيث،(2)بعدمجيءالسمطةالفمسطينية،(1)ـ1996فيعاـي
لشرقيةمفالمدرسة،أماتـتقسيـمدرسةالثانكيةلمبنيفإلىقسميف،كقدأخذتالطالباتالجيةا

الطمبةفكافنصيبيـالقسـالغربيمفالمدرسة،كتـتعييفآمنةأحمد)أبكشاربيف(كأكؿمديرة
البريج فيمخيـ البناتالثانكية لمبنيف3.3،كالجدكؿرقـ)(3)لمدرسة المدارسالثانكية يكضح )

.(4)كالبناتفيمخيـالبريج










                                                           

أنشئتالمدرسةالثانكيةلمبناتبعد (1)     الحادثةالمركعةالتيأكدتبحياةالطالبة"كساـركبي"التيكانتفيي
الثانكم الصؼاألكؿ ساىـ كقد األمكر كأكلياء كالمخاتير فيالكجياء كبير زيادةبشكؿ كزارةلمطالبة

التربيةكالتعميـبنقؿبناتالمخيـمفالدراسةفيمخيـالنصيراتإلىمخيـالبريج،كمااشتككاأماـالكزارة
بأفبناتيـيتأخرفعفالكصكؿإلىمنازليففيفصؿالشتاء،كبالفعؿنجحاألىاليبالتكصؿإلىاتفاؽ

 (.2816فبراير8رمضافالعزازم،قابمو:محمدالجريسي)،قؿدراسةالبناتإلىمخيـالبريجمفادهن

ينظرممحؽرقـ)(2)      (.316،ص7ي

 (.2816فبراير8رمضافالعزازم،قابمو:محمدالجريسي)(3)

مديريةالتربيةكالتعميـ،كشؼبالمدارسالحككميةفيالمحافظةالكسطىبياناتغيرمنشكرة.(4)
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 .م2013الفصول والمعممين في مدارس وكالة الغوث لعام توزيع الطالب و  :(3.4جدول )

جنس  اسم المدرسة
 المدرسة

عدد 
 شعب  ُ ال  

عدد 
 الطمبة

عدد 
 الالجئين

عدد 
 المعممين

فترة 
 الدوام

 مدير 
 المدرسة

 عنوان 
 المدرسة

(أالبريجالثانكية)
 لمبنات

 28 684 643 18 إناث
صباحي
دائـ

سميمةنعماف
 الحافي

 12بمكؾ

(بيجالثانكية)البر
 لمبنات

 26 728 643 18 إناث
مسائي
 دائـ

نعمةمصطفى
 عميالطكيؿ

 "12بمكؾ"

فتحيالبمعاكم
 الثانكية)أ(لمبنيف

 25 501 18533 ذككر
صباحي

 دائـ
جبرمحمد
 ابكحجير

 12بمكؾ

فتحيالبمعاكم
 الثانكية)ب(لمبنيف

 21 393 418 12 ذككر
مسائي
 دائـ

دسعدممحم
 أبكحمادة

 12بمكؾ

(مايمي:3.4يبلحظعمىالجدكؿرقـ)

)صباحي -أ الفترتيف بنظاـ كتعمؿ الثانكية، لممرحمة مدرستيف سكل المخيـ في يكجد ال
 كمسائي(.

 اقتصارالتعميـالحككميعمىالتعميـالثانكمفقط. -ب

ل -ت مفشعبالبنيف أكثرعددا الثانكية لممرحمة شعبالبناتالدراسية عدد        ن                نفسيا، ممرحمة
مفخبلؿاإلحصائيةالسابقةأفعدد2013-ـ2012كذلؾمفالعاـ) (حيثيتبيفلنا

 شعبةفقط.30شعبة،بينماكافعددشعبالبنيف36شعبالبناتكصؿإلى

طالبة،1371ـ2013بمغعددالممتحقاتمفالبناتلمدراسةالثانكيةفيالبريجفيعاـ -ث
المم الطبلب عدد كاف بينما الثانكية لمدراسة ظاىرة951تحقيف نفسر أف طالبا،كيمكف     ٌ      ن

تناقصأعدادالطبلبعفالطالبات؛بسبباألكضاعالمعيشيةالصعبةكالمتردية،حيث  ٌ                   
يتحمؿالشبابالكثيرمفاألعباءكىـفيىذهالمرحمة،فغالبامايذىبكفلسكؽالعمؿمف        ن            

 عمميفعمىبعضاألعماؿالمنزلية.أجؿإشباعحاجاتأسرىـ،أماالبناتفيقتصر

كذلؾيرجعإلىازديادزيادةأعدادالمعمميفكالمعمماتفيمدرسةالبناتالثانكية)أ،ب(، -ج
 أعدادالشعبالدراسيةكعددالطالباتالمتزايد.
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 البريج: مخيم في التعميمية المسيرة عمى الحصار أثر

 تأثرا البريج مخيـ في التعميمية المسيرة تأثرت ن               كتعزيز الحصار، استمرار جراء بالغا               ن
الحكاجزالعسكريةاإلسرائيميةالتيكانتتفرضعندمفترؽالشيداء"نتساريـ"شماال،كمنطقة  ن                    
"،حيثكانتتمؾالحكاجزتقسـقطاعغزةإلىمناطؽمنعزلة أبكىكليجنكبا"كفاردارـك        ٌ ي          ن      

عفبعضياالبعض،كبطبيعةالحاؿأثرذلؾبشكؿكبي    ٌ       رعمىسيرالمسيرةالتعميميةفيالمخيـ
الحكاجزاإلسرائيميةكانتتحكؿدكفكصكؿالعشراتمف إف إذ كباقيمخيماتقطاعغزة،              ي             ٌ             

،كمالـيتمكفالعشراتمفطبلبالجامعاتفيالمخيـ(1)المدرسيفإلىمدارسيـفيالمخيـ
نس،كالتيكانتفيأياـالحصاركالعامميفمفالتكجوإلىجامعاتيـفيمدينةغزةأكخانيك

أشبوماتككفمغمقةأكمعطمة،عداعفتعرضالطبلبالجامعييفكالمدرسيفإلىمضايقات،
كضرب،كاعتقاؿ،كمعامبلتمشينةتحطمفكرامتيـ،أثناءتكجييـإلىجامعاتيـأكالعكدة        ٌ            

الم العسكرية الحكاجز عمى المتمركزيف االحتبلؿ جنكد قبؿ مف الطرؽمنيا، عمى ضركبة
.(2)الفرعيةكالرئيسية

لـ إذ الغربية، الضفة جامعات في يدرسكف الذيف الجامعييف المخيـ طبلب تأثر كما
بسبب الدراسة؛ إلىمقاعد العكدة مف حرمكا أك إلىمنازليـ، العكدة مف منيـ العديد يتمكف

فيكجكىيـ،كمنعيـمفاالنتقاؿلمضفةالغربي ة؛بحجةاألكضاعاألمنيةإغبلؽحاجز"ايرز"
ممف المخيـ طبلب عمى ذلؾ كينطبؽ اآلف، كحتى األقصى انتفاضة بداية فمنذ المتكترة، ٌ                                
مفطبلبالجامعات العديد يكجد أنو بالذكر الجدير كمف الجامعاتالمصرية، في يدرسكف

غبلؽالمعابرمفمكاصمةتعميم أصبحكايمتحقكففيحاؿالحصاربجامعةاألقصى،كا                         يـ،ال
الذيف يتعرضالطبلب أخرل جية كمف جية، مف المصرية الحدكد عمى رفح معبر سيما
يتمكنكفمفالمركرعبرمعبررفحالبرمإلىمضايقاتكيخضعكفلبلبتزاز،كالتفتيشاألمني،

غيرمعمكمة كالتحقيؽ،كفيأحيافكثيرةيتـاعتقاليـ،كأخذىـإلىجيات    و              (3).

                                                           

 (.2816فبراير9ح)خميؿكشاح،قابمو:محمدكشا(1)

(2 في( لمحؽ اإلسرائيمي انتياكاتسمطاتاالحتبلؿ خاصحكؿ تقرير اإلنساف لحقكؽ الفمسطيني المركز
 (2()ص2882التعميـفياألراضيالفمسطينيةالمحتمة)

في(3) لمحؽ اإلسرائيمي انتياكاتسمطاتاالحتبلؿ خاصحكؿ تقرير اإلنساف لحقكؽ الفمسطيني المركز
 (.27-23()2883ميـفياألراضيالفمسطينيةالمحتمة)التع
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 أقدمت2008فيعاـ فيقطاع، كبيرة حربية قكاتاالحتبلؿاإلسرائيمي،كفيعممية     و  ٌو   و                 
غزة،عمىاستيداؼالمدنييف،كالمقراتاألمنية،كالكزارات،كدكرالعبادة،كالمؤسساتالتعميمية،
دكفمراعاةلمبدأمالتناسبكالتمييز،كىيجميعاأماكفمحميةكفقاالتفاقياتجنيؼالدكلية،     ن ٌ  ن            

قكا استيدفت ليذاكما كاف كلقد كمدارسيا، الدكلية، المتحدة األمـ ككالة مباني االحتبلؿ ت
العدكافاإلسرائيميالعنيؼ،األثرالمباشرعمىالعمميةالتعميميةفيمخيـالبريج،ككافةأنحاء
قطاعغزة،حيثتعرضتالعديدمفالمراكزالتعميميةفيالمخيـإلىاعتداءاتعديدةمفقبؿ

،كمفأكثرىاتضررا،تمؾالغارةالتيشنتياالطائراتالحربيةمفنكع"(1)ؿقكاتاالحتبل           ن     F16"
 المكافؽ السبت يـك إلى17/11/2008فجر أدل مما المخيـ، الفاركؽكسط مسجد عمى ـ   ٌ                 

ألحؽالقصؼأضراراكبيرةفي لحاؽأضرارجسيمةبالبيكتالمجاكرة،كما بالكامؿ،كا تدميره ن  ن                      
ا كالشعب سقطتالفصكؿ، الجدراف أف حيث ب(، االبتدائية)أ، البريج لمدرستي لدراسية،        ٌ                 

أحدثالقصؼ كما المدرستيف، أرجاء فيجميع كالغبار اإلسمنتية كانتشرتالكتؿ كتشققت،
الدراسية، كالمقاعد األبكاب، مف كبير عدد كتحطـ المدرستيف، كشبابيؾ لمزجاج كامؿ تدمير

.(2)اءالمدرسةكتناثرتالكتب،كالدفاترفيأرج
حيث بفعؿالدمارالذملحؽبالمدارس، الدراسية، العممية الحربعمىشؿ عممتآلة                   ٌ            
تطايركتحطـالزجاج،كماتعطمتالعمميةالتعميميةفيكافةمدارسالمخيـمفرياضاألطفاؿ           ٌ        
استيداؼ عف ناىيؾ الدراسة، مقاعد إلى التكجو الجامعاتمف بالمدارسإلىطبلب مركرا                                ن 
رياضاألطفاؿالتيكانتبجكارالمسجد،كتـتدميرىابشكؿكامؿ،بسببقصؼالمسجد،كما

رتأعدادأخرلمفالمنازؿالقريبةمفالمدرسة تضر           ٌ  (3).

 الحرب: من لممتضررين إيواء مراكز إلى المدارس تحويل

مفالقتمىكالجر كبيرة يقاعأعداد كا القصؼالمكثؼلممنازؿالسكنية، نتيجة                      ٌ    ي كقياـ حى،
سمطاتاالحتبلؿبتيديدسكافالمناطؽالشرقيةمفالمخيـ،أدلإلىحاالتنزكحجماعيةمف

                                                           

التعميمية(1) العممية عمى غزة قطاع في اإلسرائيمي العدكاف أثار اإلنساف، لحقكؽ الفمسطيني المركز
 (.6()ص2888)

 مسمـ،عبداليادم،دماركخراببمدرسةالبريجاالبتدائيةبفعؿالقصؼ)مقاؿعمىاإلنترنت(.(2)

(3) التعميميةالمركز العممية عمى غزة قطاع في اإلسرائيمي العدكاف أثار اإلنساف، لحقكؽ الفمسطيني
(.3()ص2888)
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بافتتاح الغكثالدكلية كعمىإثرذلؾقامتككالة إلىداخؿالمخيـ، الشرقية سكافالمنطقة
مدرسةالبريجاإلعدادية"ب"مدرسة"أبكحمك"مركزاإليكاءالنازحيف    ن            (1).

نتياءفترةالعدكاف،بقيالنازحكففيمراكزاإليكاء،مماأدلإلىتعطيؿالدراسةبعدا      ٌ            
كتعرقميافيمدرسةالبريجاالبتدائية،كمدرسةالبناتاإلعدادية"ب"،بسبببقاءالعشراتمف
بعدأعمنت مفجراءالقصؼالتدميرماإلسرائيمي،كفيما التيفقدتبيكتيا العائبلتالنازحة،            ٌ         

كالةالغكثقرارابافتتاحالعاـالدراسيبتاريخك      ن    ـ،بعدأفتحكلتالمدارسلمراكز24/1/2009
إيكاء،رغـإخبلءالكثيرمفالنازحيفالذيفأتكاإلىالمدارسفترةاالعتداءالصييكني،كتـحؿ

مشاكميـبالتراضي،عبرتكفيرمساعداتماليةلبلستئجار،كمنازؿكشقؽمؤقتة،فيحيف             ٌ           بقي
.(2)بعضيـيقيـفيمدرسةالبريجاإلعدادية"ب"

 العالي: التعميم

كمعاىد  جامعات، في لمدراسة يمجئكف البريج مخيـ في الطبلب مف كبير عدد كاف
نالضفةالغربية،أكفيالدكؿالعربيةالمجاكرة،كجميكريةمصرالعربية؛التيكانتتقدـمنحا يًٌى              ٌ  

دراسيةفيجامعاتيابرسك    ن  ـرمزية،أماالطبلبالجامعيكففيمخيـالبريجفيالكقتالحالي،
"الجامعة مثؿ غزة قطاع في الفمسطينية كالمعاىد الجامعات، مف العديد في يدرسكف فيـ

كالتكنكلكجيا" .(3)اإلسبلمية،كجامعةاألزىر،كجامعةالقدسالمفتكحة،ككميةالعمـك

 الميني: التعميم

 ومي:التعميم الميني الحك -1

العمؿ مديرية تنظميا مينية، تدريبية دكرات عمى يحتكم الحككمي، الميني التعميـ  ٌ   ٌ  ٌ ٌ                  
لبعضالطمبةفيالمنطقةالكسطي"ديرالبمح"،الذيفأتمكادراستيـاالبتدائيةأكاإلعدادية،       ٌ           

كالتزيدكؿدكرةعفستةأشير،يتمقكففيياتدريباعممياعمىأعماؿالبناءكالحد      ٌن ن   ٌ        ادةكالخراطة

                                                           

(.2815نكفمبر1عمرالجريسي،قابمو:محمدالجريسي)(1)
العممية(2) عمى غزة قطاع في اإلسرائيمي العدكاف أثار اإلنساف: لحقكؽ الفمسطيني المركز

(.2815نكفمبر1لجريسي،قابمو:محمدالجريسي)(؛عمرا5()ص2888التعميمية)
عامامفاالحتبلؿ)ص19الحكراني،قطاعغزة(3)       (.34،35(؛نعيـ،تعاؿمعيإلىغزة)115ن
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.(1)كالبرادةكميكانيكيالسيارات
 التعميم الميني في وكالة الغوث: -2

كخاصة الذككر تدريس إلى الدراسية المكاد تدريس جانب إلى الغكث ككالة ناىتمت                             ٌ 
كالنجارة كالحدادة اليدكم الميني التدريب إلى اإلعدادم كالثاني األكؿ الصفيف في                            ٌ   

.(2)لمطبلب



 البريج: مخيم في والتربوية افيةالثق األنشطة

 المراكز الثقافية والمكتبات: -1

 مكتبة البريج العامة: - أ

عاـ أنشئت التي العامة البريج مكتبة تقدـ            مخيـ2004ي في الشعبية لمجنة التابعة ـ
مفالحككمةاأللمانيةخبلؿالسنكات البريج،خدماتتعميميةكثقافية،كأنشأتالمكتبةبتمكيؿ           و    ي      

ـ،كالذم2009يمكتبةالبريج،تـافتتاحمركزالحاسكبفيديسمبرمفعاـالماضية،كف
يضـالعديدمفاألجيزةذاتجكدة،كمكاصفاتعالية؛لعقدكافةأنكاعالدكرات،كماكيحتكم
كالمحاضرات، كاألمسيات، الندكات، الستقباؿ كمينية؛ مكتبية محاضرات قاعة عمى المركز

خدماتعدي المكتبة الكتركنيمتصؿكتقدـ نظاـ عبر كاالستعارة المطالعة، خدمة أىميا دة،                     ٌ  
.(3)بشبكةاالنترنت،كماتكفرالمكتبةالكتب،كعقدالدكراتالتدريبية

 منتدى البريج الثقافي: - ب
ـ،مفأىدافونشرالثقافةكتنميتيا،3/6/2011تـتأسيسمنتدلالبريجالثقافيفي

يرالمكاىب،كمكاكبةالتطكرالعممي.كغرسإعادةالقراءة،كاكتشاؼكتطك






                                                           

عامامفاالحتبلؿ)ص19الحكراني،قطاعغزة(1)       (.92ن

 (.113يقطاعغزة)ص(؛مكسى،التعميـف8/52سكيؾ،غزةعبرالتاريخقطاعغزةتحتاإلدارةالمصرية)ج(2)

(.2815ابريؿ16محمكدالنمركطي،قابمو:محمدالجريسي)(3)
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 النوادي الرياضية: -2

 نادي خدمات البريج: - أ

ككالة1951تأسسنادمخدماتالبريجفيعاـ كأحدمراكزالخدماتالتيأنشأتيا ـ،
النادم كيمارس كاجتماعية، كثقافية رياضية خدمات النادم كيقدـ البلجئيف، كتشغيؿ غكث      ٌ    ٌ                      

ٌمعظـاأللعابالرياضيةا     ،كمثؿأبطاؿالنادم"فمسطيف"فيالعديدمف(1)لفردية،كالجماعية
.(2)المحافؿاإلقميميةكالدكلية

ٌٌييتـنادمخدماتالبريجبإعدادالكفاءاتالبشرية،كسطتأميفاإلمكاناتالماديةليا،               
النادم كتفعيؿ اإلدارية، النكاحي مف النادم لتطكير جيدىا أقصى النادم إدارة مفكتبذؿ

النادم،كتعتبر النكاحيالثقافية،كاالجتماعية،كالرياضية،باإلضافةلتمؾالخدماتالتييقدميا    ٌ                
بطؿ البريج خدمات نادم كيعتبر القدـ، كرة إلى باإلضافة النادم، في األشير السمة كرة

.(3)فمسطيففيىذهالمعبة

 بو كيكجد آالؼمتفرج، أربعة إلى نادمخدماتالبريج يتسع                        كصالةٌ كاراتيو، صالة
كالبرامج، المؤسسات، مف لعدد تستخدـ التي الغرؼ مف العديد النادم كلدل بدنية، لياقة                            ٌ 
كاألنشطةالثقافية،كاالجتماعية،كمايحتكمالنادمعمىمكتبة،كصالةلبلجتماعات،كاألفراح.

مصارعمفأشيررياضيالنادميكسؼالعايدم،كىكأحدأبرزأبطاؿالمصارعة،كىك
فمسطيني،كأكؿالعبفمسطينيمثؿفمسطيففيلعبةالمصارعةالحرة،كماأسيـفينشرىذه              ٌ            
الرياضةفيقطاعغزة،كعرضعميوأفيمعبباسـدكلةالكيافالصييكنيكلكنورفض،فتـ  ٌ                    

.(4)ـفيمدينةغزةبالقربمفسينماالنصر1972اغتيالوعاـ

                                                           

ينظرممحؽرقـ)(1)     (.317،ص8ي
 (.2815يكنيك23خمؼالعجمة،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 (.2815فبراير27عبداهللالكرنز،قابمو:محمدالجريسي)(3)

 (.2815يكنيك23خمؼالعجمة،قابمو:محمدالجريسي)(4)
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ةالقدـعبداهللالكرنز،كفيكرةالسمةخمؼالعجمةكمفأشيررياضييالنادمفيكر
الحائزعمىعدةبطكالتدكلية،كعارؼالنباىيف،كسعيدالعكاكدة،كمركافعيسي،ككماؿأبك

.(1)سؿ
 نادي شباب البريج الرياضي: - ب

ٌـ،كأحدأىـالمراكزالرياضية،كيقدـ2007تأسسنادمشبابالبريجالرياضيفيعاـ ٌ      
،كيمارسالنادمالعديدمفاأللعابككرةالسمة،كطاكلة(2)ة،ثقافية،كاجتماعيةخدماترياضي

التنس،ككرةالطائرة،كالشطرنج،ككرةالقدـ،كألعابالقكل،كالكاراتيو،كيعتبركماؿحمدافأكؿ
.(3)رئيسلنادمشبابالبريجالرياضي

     ّ             المخي مات الصيفية: -3
   ّ                 مخي مات ألعاب الصيف: - أ

مخيماتألعاب     ٌ التيتنظميا كالتربكية، الصيؼ،ىيسمسمةمفالنشاطاتالترفييية،
ٌككالةالغكثألطفاؿالمخيـخبلؿالعطمةالصيفية           ،كالتيتستمرلثمانيةأسابيع،حيثتبدأ(4)

فيالثانيعشرمفيكنيكحتىالخامسمفشيرأغسطس،كتأتيبعدكؿعاـدراسي،حيث
.(5)المجتمعالفمسطينيكىـاألطفاؿيستكعبىذاالبرنامجأكثرفئات

تجعميـ الجديدة األنشطة إف حيث لؤلطفاؿ، كسركر فرح الصيؼمصدر ألعاب تعد                 و    و          ي
السمة، كرة لعبة كممارسة الكرقية، الطائرات صناعة مف كتمكنيـ الميرجيف، مع يضحككف                   ٌ           

كخة،كالففكالتمكيف،كالسباحةفيالبحر،أكالغكصفيحماماتالسباحة،كالقبلعاليكائيةالمنف
.(6)كذلؾالغناءكالتمثيؿكالمسرح،كالتراثالشعبي

بصقؿ كتيتـ بالنفس، الثقة تمنحيـ أنيا لؤلطفاؿ، ألعابالصيؼبالنسبة أىمية تكمف
متخصصيف، منشطيف أيدم عمى المختمفة المجاالت في مكاىبيـ بتطكير كتيتـ مياراتيـ،

                                                           

 (.2815فبراير27عبداهللالكرنز،قابمو:محمدالجريسي)(1)

ينظرممحؽرقـ)(2)     (.317،ص8ي
 ـ(.2815يكليك9خالدزيادةقابمو:محمدالجريسي)(3)

 العابالصيؼ)مقاؿعمىاإلنترنت(.(4)

 نترنت(.ـرسالةإنسانية)مقاؿعمىاإل2818اليازكرم،عمي،مخيماتألعابالصيؼ(5)

البراكم،دكرألعابالصيؼبككالةالغكثالدكليةبغزةفيإكسابمفاىيـحقكؽاإلنسافلمطمبةمفكجية(6)
 (.28نظرالمعمميف)ص
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أنيا كما الكعي، كتيدؼإلىزيادة ٌ          نماءالقدرات كا كاكتشاؼالخبرات، تسعىإلبرازالمكاىب،                        
في تنفذ التي اليادفة، األنشطة كمشاريع كرش، خبلؿ مف كالثقافية الفنية، كاإلمكانات

المخيمات،كماتكفرمخيماتألعابالصيؼالعديدمففرصالعمؿلمشبابداخؿالمخيـ              ٌ  ٌ   (1)،
الع بالممارسة الخبرات اكتساب مف التدريب،كتمكنيـ برامج خبلؿ مف قدراتيـ ز كتعز ممية،               ٌ   

.(2)كالتأىيؿالمختمفة

 مخيمات القرآن الكريم: - ب

ٌتقكـجمعيةدارالقرآفكالسنةفيالمحافظةالكسطىفيكؿعاـبعقدمخيماتصيفية                    
لمقرآفالكريـفيفترةاإلجازةالصيفية،كتعقدىذهالمخيماتفيداخؿمساجدالبريج،كتبدأىذه
الفترةيتـتحفيظاألطفاؿ المخيماتمفالثامنةصباحاكحتىالثانيةعشرظيرا،كخبلؿىذه          ن        ن     ٌ 
كالفتيافمفكبلالجنسيفأجزاءعديدةمفالقرافالكريـ،باإلضافةإلىالدركسكالمكاعظالدينية

المخيمات،حيثيمتحؽفيكؿع التبلكة،كيمتحؽالعديدمفأبناءالمخيـبيذه ماكأحكاـ اـ
(طفؿسنكيا،كتخرجىذهالمخيماتأعدادمفحفظةالقرآفالكريـ300-200بيف)          ٌ  ي ن    (3).

 المساجد في مخيم البريج:

المخيـأنشئت إنشاء منذ البريج مسجد(4)مساجد أقيمت، التي المساجد أكؿ كمف ،    ي            
ـ،كبعدهأنش1950البريجالكبيرعاـ ي كلعبتجد،بناءالمساتكالىمسجدالصفاء،كبعدذلؾئ

فيتغيرالكثيرمفمعتقدات ميما دكرا المساجد          ن ن    الخطباءالخاطئةالناس مفخبلؿمايقدمو
كالمشايخمفخبلؿخطبةصبلةالجمعة،كالدركسكالمحاضراتالتييتـعقدىابعدالصمكات

كثيرافيتثقيؼالناسبالثقافةاإلسبلميةتالدركسكساىم،خبلؿأياـاألسبكع      ن ان تشرت،كما
نالكثيرمفمراكزتحفيظالقرآفالكريـ،كالتكادتجدمسجدامفمساجدالمخيـيخمكامفمركزا         ن             
تساىـمراكزالقرآففيتعميـأبناءالمخيـأحكاـتبلكةالقرآفالكريـ لتحفيظالقرآفالكريـ،كما

.(5)كالجدكؿالتالييبيفمساجدمخيـالبريجعبرمستكياتمتعددة،

                                                           

البراكم،دكرألعابالصيؼبككالةالغكثالدكليةبغزةفيإكسابمفاىيـحقكؽاإلنسافلمطمبةمفكجية(1)
 (.29)صنظرالمعمميف

 ـرسالةإنسانية)مقاؿعمىاإلنترنت(.2818كرم،عمي،مخيماتألعابالصيؼالياز(2)

 (.2816مارس4عبداهللالجعيدم،قابمو:محمدالجريسي)(3)

ينظرممحؽرقـ)(4)      (.318،ص9ي

 (.2815سبتمبر24جماؿاليندم،قابمو:محمدالجريسي) (5)
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 .(1)م2010حتى عام  جد مخيم البريجايبين مس :(3.5جدول )

 اإلمام تاريخ التأسيس العنوان اسم المسجد الرقم
جماؿاليندم41950بمكؾالكبير1
ساميأبكشمالة11951بمكؾالصفاء2
عبداهللعمار91982بمكؾالنكر3
محمدالقريناكم71987بمكؾالشييد4
جبرأبكحجير1990جحرالديؾاإلحساف5
عصاـالحانكتي31991بمكؾالتقكل6
عبداهللنصراهلل122000بمكؾمصعببفعمير7
حسفأبكسعيد2000شرؽالبريجمسجدببلؿ8
عامرجبر92001بمكؾالفاركؽعمر9
ناصرأبكغرقكد22004بمكؾخميؿالرحمف10
بداهللأبكحسنيفع2004الجكرة7بمكؾعبادالرحمف11
باسـالصالحي82005بمكؾالشيخأحمدأبكمديف12
راميأبكعجكة2005منطقةمقبكلةالمركة13
بشيركراجة2006محطةأبكعاصيالمؤمنيف14
سعكدالسعكد2006كادمغزةاألميفمحمد15
أنكرأبكعابد2006شرؽالبريجاليدل16
أحمداألشقر12007بمكؾإبراىيـالمقادمة17
جماؿسبلمة2010دكارالشيداءاإليماف18

بناءعمىماتقدـيمكفالقكؿ:     ن 

 المسجدالكبيركمسجدالصفاء.مخيـالبريجعندبدايةنشأتوكافيكجدبومسجداف -
تـإنشاءحيثـ(1991-ـ1982)الكاقعةمابيفعاميفترةالازدادعددالمساجدفي -

 كىيالنكر،الشييد،اإلحساف،التقكل.دمساجأربع
مسجدا،كيمكف12ـ(فقدتـإنشاء2010-ـ2000)الكاقعةمابيفعاميالفترةأما -  ن  

زيادةالكثافةالسكانيةكالكعيالديني.لالمخيـالمساجدفيإرجاعالسببفيازدياد

                                                           

 بريج.بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرةخاصةببمديةال(1)
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 المبحث الثاني
 األوضاع الصحية في مخيم البريج: 

 مقدمة:

تعدالخدما تالصحيةمفأىـالخدماتاألساسيةالبلزمةلممجتمع،كالتيتؤثرعمىي
تساعدىـعمى يتمتعأفرادهبصحة المجتمعبقدرما الصحةالعامةلبلجئيف،حيثتقاسقكة      ٌو                
كالتقدـ االجتماعية التنمية قياس في األساسية المؤشرات مف تعتبر كىي كاإلنتاج، العمؿ

االقتصادمكالحضارم.
نشكؿالخدماتالصحيةمحكراياتكم       ا،كحيكيا،فيحياةالسكاففيأممجتمعيمم         ن  ن

مستكل كتعكس الداخمي، التركيب نسيج في أساسيا عنصرا تككف حيث المجتمعات، مف                  ن   ن              
مف الكثير عمى القضاء في كالنجاح لمسكاف، الطبية العناية خبلؿ مف لممجتمع، التحضر                ٌ  ٌٌ               

األ عدد إلى باإلضافة كالخدماتاألمراض، الصحي، الكعي كتقدـ المستشفيات، في رة س           ي        ٌ ً
.(1)الصحية،التيتؤدييا

 م(:1967-م1948المصرية) اإلدارة عيد في الصحية األوضاع
 عاـ سمطة1948منذ لغياب نتيجة لمغاية؛ كسيئة متدىكرة، الصحية كالخدمات وـ،     ن                

لبلجئي كاالقتصادية الظركؼاالجتماعية، لتحسيف تسعى كطنية                      و تعرض حيث المخيـ، في ف ٌ         
مفاألمراضالمختمفة؛كذلؾلعدـكجكدتغذيةصحية،أكنقصفيلمعديدالبلجئكففيالمخيـ
مماأدلمماأدلإلىانتشار؛لعدـكجكدشبكاتالصرؼالصحيأكالخدماتالصحية،     العديدٌ

.(2)األمراضمف
لقربمفالخياـ،كقامتبنقؿعمىأثرذلؾ،قامتككالةالغكثبمنعتربيةالحيكاناتبا

قامتككالة كما عفأماكفالخياـ، بعيدة الحيكانات، لتربية الحيكاناتإلىأماكفخصصتيا
عديدةلمقضاءعمىالحشرات،كذلؾبتعييفمكظؼلمقياـبرشالمبيداتعمى الغكثبمحاكالت                  و  و     

.(3)الحشراتكعمىاألشخاصالمصابيفباألمراضكالقمؿ،كالبراغيث

                                                           

 (.45عكيمة،أثرمستكلالمعيشةعمىالخدماتالصحية،كالتعميميةفيمحافظاتغزة)ص(1)

(؛حسيفأبكزينة2881مارس18عبداهللأبكمراحيؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(2)
 ـ(.2881مايك8قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 ـ(.2881ابريؿ3الشمبيقابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حسف(3)
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مثؿأ لطبلبالمدارس، ية الخدماتالصح مف العديد تقديـ الغكثفي سيمتككالة         ٌ                  
كرش المعدية، األمراض ضد كالتطعيـ العامة، الصحة مراقبة كالعيكف، األسناف، فحص

(،كىذاالدكاءلقتؿالقمؿكالبراغيث،حيثكافالقمؿمنتشرابشكؿD.D.Tالمبيداتالحشرية)  ن              
ٌتكزعتقكـبتطعيـالطبلب،كماكانتالككالةكبير،ككانتككالةالغكث الحميبكزيتالسمؾ

كحبكبالتقكيةالعيكف،كماكانتتكزععمبسمؾالسرديفكالمحـ،أمابالنسبةلمفحص،فكانت             ٌ     ن 
نىناؾفحكصطبيةبسيطة،كلـتكفكافية    ٌٌ     (1).

 الصحية: الغوث وكالة خدمات

 مخيـ الجئي األمراضبيف النتشار نتيجة                 ن بعض الغكثبشراء ككالة قامت البريج،
حيثكانتمسقكفةكمبطنةككاف البريطانييف، البركساتمفبقايا    ٌ                     نمترا350حكاليمساحتيا 

 مربعا ن خيام منيا بدال كمنحتيـ مفبعضالسكافاألصمييف،   ن               البريج(2)نا عيادة كأقامتعمييا ،
تحتكمعمىث ككانتتمؾالعيادة البركس، ككاحدةاألكلىفيىذا كاحدةلمغيار، هبلثغرؼ،     ه        

كصيدلية كانتتستخدـ كالثالثة ٌلمعيكف،           كمعو(3) فقط، كاحد طبيب العيادة في يعمؿ ككاف ،    ه   ه           
ممرضأكممرضة،كلـيكفالعددكافيابسبباألعدادالكبيرةمفمرضىالمخيـ،كقدأكفدت             ن       

طاع،كمفبينياأطباءلمعمؿالحككمةالمصريةبعضاألطباءلمعمؿفيالقطاعالصحيفيالق
فيعيادةالبريج.

كماكافالبلجئكففيمخيـالبريجعندمايذىبكفلمعبلجفيالعيادة،يصطحبكفمعيـ
لمكاتب،كىكبدكرهيتكلىأمرإخراجبطاقةعبلجية بطاقةالتمكيفالتيكافالمريضيسمميا         ٌ      ٌ        

.(4)لممريض،حتىيتمكفمفالدخكؿلمطبيب

كنظرالسك   ن  البريج،كتمزؽالخياـبفعؿرياح أعدادالبلجئيففيمخيـ ءالكساء،ككثرة     ٌ             
.(5)الشتاء،انتشرتاألمراضالصدريةفيالمخيـ

                                                           

 (.16الصفدمكآخركف،األكضاعالتعميميةفيقطاعغزة)ص(1)

 (.2881مارس18حسفأبكمراحيؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(2)

(؛محمدالحاج،قابمو:مركز2881ابريؿ4معةاإلسبلمية)أنيسالسمكؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجا(3)
 (.2881مارس25التاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 (.2881مارس25محمدأبكسمطافقابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(4)

 (.68باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(5)
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قامتالحككمةالمصريةبافتتاحمستشفىاألمراضالصدرية"السؿ"           ٌ     قطاعلكؿأىالي
ئاتالعالميةكالحككمةفياألطراؼالشرقيةالشماليةمفمخيـالبريج،كقدساعدتاليي،غزة

سريرا،كتكلتاإلنفاؽعميوبعدذلؾككالة250المصريةفيتمكيمو،حتىأصبحيحتكمعمى      ٌ ى ن  
الغكث،كماأسيمتالحككمةالمصريةفي ٌ        .(1)%مفنفقاتو40

 عاـ، بشكؿ البريج لبلجئي ية الخدماتالصح مف الكثير الككالة قدمتعيادة             ٌٌ                مرأةلمٌ
العيادةبعمؿفحكصاتشيريةلمنساءالحكامؿ،ككانتكالطفؿبشكؿخاص، حيثكانتتقـك      ٌ          

لؤلطفاؿ، العبلجاتكاألدكية كتقدـ كالضغط، السكرم، لمرضى كطبية خدماتعبلجية تقدـ                          ٌٌ          
ـبيفالجئي1958كالمرضىالمصابيفبالحصبة،كالجدرم،كشمؿاألطفاؿ،الذمانتشرعاـ

.(2)المخيـ

أقساماجديدةفيالعيادة،كقسـالمرأة،كىكمخصصلفحصكماأنشأتككالةالغكث          ن ن 
رةلمكالدةفيالعيادة،ككانتالمرأةعندالكالدةترقد النساءالحكامؿ،ككافذلؾالقسـمزكدابأس        ٌ ً ن         
فيالعيادةثبلثةأياـتحتإشراؼالطبيبكالممرضات،كماتـفتحقسـخاصباألطفاؿ،كفيو

صاؿضدأمراضالحصبةكشمؿاألطفاؿ،كبسببقمةالكعيباألمكريتـتطعيـاألطفاؿبأم
الصحيةلدلالنساءفيالمخيـ،كانتالعيادةتعقددكراتتثقيفيةلمنساءالحكامؿ،ككافيشرؼ
مرشدة تقكـ كانت العيادة،أك في النساء رشاد كا بتكجيو يقكـ صحي، مرشد أك طبيب عمييا                     ٌ          

 كتقكـ لممنازؿ، بالتكجو ية صح        ٌٌ كيفية بإرشادىفعف كتقكـ السيداتالحكامؿ، أسماء بتسجيؿ                ٌ       
التعامؿمعالحمؿ،كبفضؿىذهالدكراتالتثقيفيةالتيقامتبياالعيادة،زادتنسبةالكعيلدل

.(3)السيداتفيالمخيـ

 والعالج: الشعبي الطب

يةكالدكائيةالمتكفرةفيأيامناالتينعيشيا،مع لـتكفالخدماتالصح     ٌ  ٌٌ     ركفةلدلالبلجئيف
فيالمخيـعندنشأتوبعدالنكبة،حيثكانكايؤمنكفبالعبلجالشعبي؛نظرالعدـتكفرالعناية ٌ ن                
ية،كنظرالمظركؼاالقتصاديةكالماديةالصعبة،التيكانكايعانكفمنيا،ككانكايتداككف الصح               ن   ٌٌ  

ال المسف الرجؿ أك الحبلؽ، عمى يعتمدكف كانكا كما ميمةباألعشاب، في الداية أك حاذؽ،
                                                           

 (.7/13كيؾ،قطاعغزةتحتاإلدارةالمصرية)جس(1)

 (.78باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(2)

 (.2881مارس18حسفأبكمراحيؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(3)
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الشعبي"؛ العطار"الصيدلي مف الطبية استشاراتيـ يأخذكف ككانكا األمراض، مف التشافي      ٌ                         
محمكد الفترة تمؾ في البريج مخيـ في العطاريف أشير أما المناسب، الدكاء عمى لمحصكؿ                  ٌ                  

شاىيف"أبكالعبد"،الممقببالعطار، ٌ  ٌ   ،كفيمايميبعض(1)مصطفىأبكككيؾالممقببالمشايخك
األمراضكطرؽعبلجيا:

 أمراضالعيكف: -1

 تستعمؿالجميزةكعبلجلمعيف،لتخفيؼااللتيابات،بكضعأكراقيافكؽالجفف. -

 استعماؿالشامالمرلتطييرالعيفمفااللتيابات. -

 كجعالبطف: -2

يعطىمحمكاليتألؼمفنباتالشيحالمغميبالماء. -      ن      ي

شربسائؿناتجعفغميأكراؽ -            نبتةالمرميةكزىرةالبابكنج.ي

 كجعاألسناف: -3

أما - كالممح، بالماء أك الببلف"، النتش" جذكر مع يغمى بماء بالمضمضة يعالج                   ي      
 األسنافالخربةفتخمعبالزراديةأكالكماشة.

 كضعبذكرالقرنفؿفيمكافاأللـكمسكف. -

 كجعاإلسياؿ: -4

يغمىالفكؿثـيكضعبالماءالباردكيؤكؿ. -            ي

 المريضالقيكةالسادةمعالميمكف.يشرب -

كؿصباحاقبؿاإلفطاريؤيشكلالجميد"الكشؾ"عمىالنار،ك -    ن   (2). 

 الجركح: -5

تستعمؿالقيكةلسدالجرح،كمنعالنزيؼ. -      ٌ     

 لمعالجةالجركح.ةتستعمؿأكراؽشجرةالسمك -

                                                           

 (.2815يكنيك1عمرالجريسي،قابمو:محمدالجريسي)(1)

لشعبي)مقاؿعمىاإلنترنت(.الطبا(2)
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 يستعمؿالكحؿلشفاءالجرح،ككذلؾرمادالسجائر. -

 اإلمساؾ: -6

 الصبر.يعالجبتناكؿعصارة -

 تستعمؿالحمبةالمنقكعةبالماءالمغمي. -

تعطىالسمنةالبمديةلؤلطفاؿلتنظيؼالبطف -           .(1)ي

 عبلجالدمامؿ: -7

كتكضع - الخارجية القشرة عنو كتزاؿ البصؿ رأس يشكل حيث البصؿ، يستعمؿ
نبعضأجزائوعمىالدمامؿ،كيككفالبصؿساخنا.              

8- :  الركماتيـز

تقشرألكاحالصبركتكضععمى -           ٌ النار،ثـعمىأماكفالكجع.ي     يٌ  

 عبلجالحصكةكالجركحكالحركؽ: -9

 كافيتـباستخداـزيتالزيتكف،كماءالشعير،كنبتةالقريص. -

تعالجأمراضالقكلكفبالكمكف -10  ٌ      (2).

طرؽالعبلجالشعبية،ىيطرؽقديمة،كبالرغـ كتعقيباعمىماسبؽيمكفالقكؿبأف           ٌ        ن
إيجاب ليا أف إال بساطتيا، بأفمف المرجح كمف الكيماكيات، عمى احتكائيا لعدـ ياتكثيرة،   ٌ                  

التيتمت الثبلثة فيالعقكد خاصة العبلجكيفضمكنو يرتاحكفليذا البريجكانكا أىاليمخيـ
ـ.1948نكبةعاـ

 الصحة المائية:

المياه، عمى الحصكؿ مف البريج مخيـ سكاف تذىبعانى المخيـ نساء كانت حيث
حتىتتمكفمفتعبئةجرةالمياهالخاصةبيا،كماعانىسكافالمخيـكثيرامفلمسافاتطكيمة ن             

قدكحدكثالشجاراتأماـالحنفيةالكحيدةالتيكانتكسطالمخيـمفأجؿتعبئةقاركرةالمياه،

                                                           

 (.417،418حسكنة،التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد)ص(1)

 ؛الطبالشعبي)مقاؿعمىاإلنترنت(.417،418المرجعالسابؽ،ص(2)
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الغكثحرصت بعدككالة كقامتبتعييفمكظؼفيما لتنظيـعمميةتعبئةعمىتكفيرالمياه،
.(1)كتعقيمياباستمراربمادةالكمكر،يافحصكالمياه

 الصحة البيئية:

كانتككالةالغكث"األكنركا"تشرؼجكانبالصحةالبيئيةفيمخيـالبريج،كبالتحديد      ٌٌ               
قسـالصحةعمىجمعالنفايات،حيثخصصتمكظفيفيعممكفبشكؿيكمي؛لجمعالنفايات             ٌ ٌ            

لقائيافيحفر مفالشكارع،ككضعيافيعربات،كا               خصصت ٌ ٌ ـ،3×2،ككافعمؽالحفرةلذلؾ
سمنتعمييا،كبعدمركرإكبعدذلؾيقكـالمكظفكفمفعماؿالككالةبردـىذهالحفربكضع

لمتأكدمفأفعممياتالدففكانت؛ىذهالحفرعففترةمفالزمفيقكـقسـالصحةبالتفتيش
.(2)تتـبشكؿصحيح،كالتؤثرعمىالصحةالعامة

 م(:1993–م1967) اإلسرائيمي الحتالل عيد في صحيةال األوضاع

مناحي كباقي مستمرا تدىكرا اإلسرائيمي االحتبلؿ عيد في الصحية األكضاع شيدت     ن   ن                          
 السياسية، التعميمية، االجتماعية، االقتصادية، المؤسساتكالحياة أبقتسمطاتاالحتبلؿ قد

 قبؿعاـ كانتعميو يةعمىما كالخدماتالصح             ٌ     القميؿمفالمراكزكلــ،1967 تنشئسكا            ي
لمرعايةاألكلية"السمطاتاإلسرائيميةبإنشاءمركزـ،قامت1979فيعاـك،(3)الطبيةاألكلية

فيوالذم،ترمربعم300المستكصؼالقديـ"فيمخيـالبريج،الذميحتكمعمىمساحةقدرىا
،كىكالكحيدفيالمخيـيمبيغرؼصحية،كفيكثيرمفاألحيافلـيكفذلؾالمستكصؼ6 يٌ     

لـيكفمزكداباألجيزةالطبيةالبلزمةلمعبلج،كفيكثيرمفالحاجاتالصحيةلمسكاف ،كما            ن  
 غزة بمدينة الشفاء لمستشفى تحكيميا يتـ كاف كالحرجة الصعبة المرضية أما(4)الحاالت ،

الشعبية االنتفاضة فيفترة كانتمتد1987األكضاعالصحية فقد أيضا،حيثقامتـ، ىكرة
 اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات برفض االنتفاضة، كمصابي جرحى امعالجة لمستشفياتفي

ٌالحككمية  ،كماقررتعدـتحكيؿأممريضمفمستشفياتدفعالرسكـالمستحقةعمييـإالبعد
كيحم جدا، خطرة المريضفيحالة كاف لك حتى المستشفياتاإلسرائيمية، إلى قطاعغزة   ن                                   ؿ

                                                           

 (؛الطبالشعبي)مقاؿعمىاإلنترنت(.417،418حسكنة،التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد)ص(1)

 (.2881مارس25الحاج،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)محمد(2)

المستشفياتفيعيداالحتبلؿاإلسرائيمي)مقاؿعمىاإلنترنت(.(3)
 (.2816ابريؿ4خالدغانـ،قابمو:محمدالجريسي)(4)
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ياسارمالمفعكؿ،خبلفالماجرتعميوالعادةقبؿاالنتفاضة،حيثكافيتـتحكيؿ تأميناصح             ن       ٌن  ن
.(1)المرضىالذيفىـبحاجةماسةلتمقيالعبلجفيالمستشفياتاإلسرائيمية

شددت مف اإلسرائيمية المرضالفمسطينييفقراراتياالسمطات بحؽ المجحفة كرفضت،
الخطر الحاالت استقباؿ اإلسرائيمية المستشفيات في ة برفضاستقباؿ طفبل،كقامت نثمانيف    

نفمسطينيا  دارمتسككر"مف دفعبعضكالكنيستاإلسرائيمي" الطمبإلىمرضىالسرطاف،مما
معاقبة كعدـ القائمة، المعركة في الصحي القطاع زج بعدـ اإلسرائيمي، الدفاع كزير مف

االنتفا مسئكلية تحميميـ أك الجيازالمرضى عمى لئلشراؼ برنامج بإسناد طالب كما ضة،
.(2)الصحيإلىطاقـطبي،كليسإلىضابطفياإلدارةالمدنية،كماكانتقبؿاالنتفاضة

لـيقؼاألمرعندىذاالحد،بؿعمدتسمطاتاالحتبلؿإلىعرقمةعمؿالمستشفيات،
كبثالرعبفينفكسالع كالتشكيشعمىعمميا، البحثعفكمداىمتيا، بحجة فييا؛ امميف

نشطاءاالنتفاضةالمطمكبيف،كقدبدتىذهالممارساتمنذاألياـاألكلىلبلنتفاضة،كماحدث
فيمستشفىالشفاءحيثاقتحمكه،كقامكابضربالعامميففيو،كاعتقمكاالعديدمفاألشخاص

البريجبمداىمةعيادة فيمخيـ قامكا كما اليكرمفبينيـجرحىكمصابيف، الطبيبإبراىيـ
قامكاكالخاصةفيمنزلو،كذلؾأثناءذىابمريضةمفنساءالمخيـلعيادتوفيبيتولمعبلج،

مبرحابالضربعميوباالعتداء بضربوضربا ن،كقامكا  ن        جيب بالحباؿفيمقدمةسيارة قيدكه ثـ ،             ٌ  
البريج مخيـ أزقة داخؿ بو تدكر كأخذت دك(3)عسكرم، إحدل قامت كما الجيش، ريات

كانكامتجمعيففكؽ4/3/1988اإلسرائيميفي ـفياالنتفاضةاألكليبإطبلؽالنارعمىشباب      و              
صابة مبنىعيادةالككالة،كنتجعفإطبلؽالناراستشيادالشابمحمدعبدالمنعـالسعافيف،كا                      

.(4)صديقوناىضعبدالعزيزمصمحبجراح





                                                           

(1 االقتصادي( األكضاع عمشة، قةأبك غزة كقطاع الغربية الضفة في االنتفاضةكاالجتماعية كأثناء بؿ
(188،189.)

(.188،189)المصدرالسابؽ(2)
(.2815مايك2جماؿسبلمة،قابمو:محمدالجريسي)(3)
 (.2816فبراير1عطاالسعافيف،قابمو:محمدالجريسي)(4)
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 يج:البر  مخيم في والبيئية المائية الصحة

 الصحة المائية: -1

 مسئكلية انتقمت بعدما كثيرا المخيـ سكاف عانى       ن        إلىتحكيؿ الغكث ككالة مف المياه
 لشركةميككركت،كىيالشركةالمسالتيالسمطاتاإلسرائيمية، لةعفؤأككمتمكضكعالمياه

مياهالشرب،كخ1982المياهفي"إسرائيؿ"كمنذعاـ ـ،كسكافالمخيـيعانكفمفشح    ٌ ي        اصةفي ن 
.(1)فصؿالصيؼ،حيثتضخالمياهإلىالمخيـلساعاتقميمة

ككانت التيالمياه عيداتزكد في المجمسالبمدم ككاف مالحة، مياه البريج، لمخيـ
.(2)االحتبلؿيقكـبتعقيـالمياه،مفخبلؿكضعمادةالكمكر

 الصحة البيئية: -2

 فمف سيئا، بيئيا كاقعا البريج مخيـ عاشسكاف   ن  ن ن           القمامة تجميع أماكف انتشار مظاىره
اإلسرائيميتخصص االحتبلؿ فيعيد ككانتالككالة الحشراتكالقكارض، ككثرة المكشكفة،
مفجيكد كبالرغـ كتسميؾالمجارمفيشكارعالمخيـ، النفايات، مفالعماؿلرفع قميبل عددا                                ن  ن

عماؿالنظافةإالأفاالستمراربيذهاآلليةلمعمؿكافال            مفٌ يؤدمإاللمزيد  و    نياكيـدكفتكفيرإ
النظافةالمطمكبة،ككافيستمرانتشارأكياسالنفاياتفيالطرقاتكتصبحبمتناكؿاألطفاؿ،
التشكه االحتبلؿمف فترة كذلؾعانىالمخيـ األمراض، كنقؿ كالحشرات، كالجرذاف، ٌكالقطط،                                       

يقاتؿلمبنيةالتحتية،التيلـيال   ىجر تعديؿب أثرعمييا ما مايتناسبمعالزيادةالسكانية،كىذا ٌ      
سمبافيتصريؼالمياهالمبتذلة،كقدر      استيعابالمجارير،ماأدلإلىفيضانيافيكثيرمفةن      ٌ     

.(3)األحياف

 م(:2013–م1994الفمسطينية) الوطنية السمطة عيد في الصحية الخدمات

قط اإلشراؼعمى صبلحية الفمسطينية الصحة تسممتكزارة                         ٌ في الخدماتالصحية اع
 في غزة 17/5قطاع شيدت1994/ كقد الفمسطينية، السمطة إنشاء قرار بمكجب كذلؾ ـ،

الخدماتالصحيةتطكراتفيعيدالسمطةالفمسطينيةبشكؿمممكس،كعمىالرغـمفأفالفترة

                                                           

 (.2/86قدسية،مكسكعةالمخيماتالفمسطينية،قطاعغزة)ج(1)

 (.2881يكنيك25اريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)عبدربوأبكجرم،قابمو:مركزالت(2)

(.2815يكنيك17شككتالنجار،قابمو:محمدالجريسي)(3)
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ب إنشائيا منذ قامت حيث الجيكد، مف الكثير بذلت أنيا إال لمسمطة القصيرة بناءالزمنية
تعالج جديدة أقساـ ضافة كا قبؿ، مف المكجكدة المستشفيات تطكير مع الجديدة المستشفيات                                

كعياداتناأمراض مستشفيات، بافتتاح الخاص لمقطاع الصحة كزارة سمحت ككذلؾ مزمنة،
.(1)خاصة،كطكرتنظاـالتأميفالصحي

الفمسطين عفصحة كاممة مسئكلية مسئكلة الصحة أصبحتكزارة         ن ن               غزة قطاع في ييف
زاؿ ما إالأنو الصحية فيالخدماتالطبيةكالرعاية مفالتقدـ كعمىالرغـ الغربية، كالضفة       ٌٌ      ٌٌ       ٌ           
الكضعكالخدماتأقؿمفالمطمكببكثير،كذلؾبسببنقصالمستشفياتالتخصصيةكالنقص

فيالككادرالطبيةالمتخصصة   ٌٌ    (2).

 أففرضالحصارعاـ 2006كما كالذمما استيدؼجميعـ، حتىاآلف، قائما زاؿ            ن  
كاألدكية األمكاؿ عمى الحصار مف عانت التي ية الصح الخدمات فييا بما الحياة، مناحي                      ٌٌ            
كاألجيزةالطبية،باإلضافةإلىاالنقساـالسياسيبيفالضفةكغزة،الذمأدلإلىإضرابعدد      ٌ                 

الكزارة سياسة عمى سمبا أثر مما الكزارة في المكظفيف مف         ن   ٌ            كالمراكز المستشفيات، تدعيـ في
تعكيضالمستشفياتعما فياتجاه الجيد مفىذا البأسبو كراحجزء باألطباء، ية ٌالصح                        ه         ٌٌ  

سياسية،كأخيراالحركباإلسرائيميةعاـ فقدتومفأطباءغيبكاألسباب       ن      و    يٌ  ٌ  ـعمى2012ـك2008
يةكالطكاقـالطب ٌالقطاع،كماتبعومفقصؼلممراكزالصح    ٌٌ          .(3)ٌية

ّ ّ  الصح ي ة المؤسسات  البريج: مخيم في    

المقدمة األطراؼ مختمؼ مف مركبا خميطا البريج مخيـ في الصحي النظاـ يعتبر ٌ           ٌن  ن                 
لمخدماتالطبيةالعامةعمىمستكلالرعايةاألكليةكالثانكية،كتقدـالخدماتالصحيةمفخبلؿ    ٌٌ    ٌ ٌ  ٌ        ٌٌٌ   

 ية الصح )الخدمات كىي رئيسة، قطاعات أربعة ٌٌ                 الخدمات الصحة، لكزارة التابعة الحككمية   ٌ ٌ      ٌ  
يةلككالةالغكث،المؤسساتالخيريةاألىمية،القطاعالخاصكالعياداتالخاصة(. ٌالصح        ٌ           ٌٌ ٌ 


                                                           

 (.58عكيمة،أثرالمستكلالمعيشةعمىالخدماتالصحيةكالتعميميةفيمحافظاتغزة)ص(1)

 .58صالمرجعالسابؽ،(2)

 (.24حككميةفيمحافظاتغزة)صجرادة،التحميؿالمكانيلمراكزالرعايةاألكليةكال(3)



151 

 الخدمات الصحية الحكومية: -1

المستكصؼمركز الرعاية األولية" المستوصف القديم"، -أ األكلية" الرعاية مركز "(1)يعتبر
 مرفقا ن الصمي لمنظاـ ٌما   ٌ صحية،ن كتكعكية كقائية خدمات مف يقدمو المخيـ،بما في حي   و    و  و      ٌ      ٌ

ٌكخدماتعبلجية    ٌمخيـالبريج،كقدسعتكزارةالصحةإلىترميمولتقدـخدمةجيدةألبناء              
تككففيمتناكؿأبناءالمخيـ،كالعيادةتحتكمعمىخدماتالعياداتالمتخصصة)السكرم،   ٌ ٌ                 

كاألمراضالجمدية كالقمب، كاألطفاؿكالضغط، كالباطنة، الصباحية، الفترة كتعمؿبدكاـ ،)
ـ،كىيمزكدةبطاقـمكظفيفإدارييف،كأطباءعمى1979العيادةتـبناؤىافيعاـكفقط،          ٌ   

حالةفي80إلى70ـالعيادةمامتكسطومفتخد،كتحتكمعمىصيدلية،ك(2)مستكلجيد
 خدمتيـ عمى كيقكـ البريج، مخيـ سكاف مف نتقريباناظفمك15اليكـ في(،3) كيعمؿ

متعددة، تخصصات عدة عمى مكزعيف الحككمييف، المكظفيف مف العديد ٌالمستكصؼ  ٌ ٌ   ٌ      ٌ                 
(يبيفتكزيععددكنسبكفئاتالمكظفيف.3.6كالجدكؿرقـ)

 .(4)يوضح توزيع عدد الموظفين وعمميم في مستوصف البريج :(3.6جدول )

 العدد الفئة م
2األطباء1
-الفنيكف2
5اإلداريكف3
2الصيادلة4
4التمريض5
2الخدمات6
-القاببلت7

15المجمكع



(يبيفحالتوككصفو.3.7فالجدكؿرقـ)،أماحالةمبنىالمستكصؼالقديـككصفو

                                                           

ينظرممحؽرقـ)(1)     (319،ص18ي
 (.2816ابريؿ4خالدغانـ،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 .المصدرالسابؽ(3)

"بحثميداني".الباحث.إعدادالجدكؿمف(4)
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 .(1)يبين حالة ووصف مستوصف البريج القديم :(3.7جدول )

 الوصف الحالة م
ـ300مساحةالمستكصؼاإلجمالية1
ـ200مساحةالبناء2
6عددالغرؼ3
3عدداألسرة4

 مركز الرعاية األولية )"المستوصف" الجديد(: - ب

كىيالعيادةالحككميةالثانيةفيمخيـالبريج،التيتقدـخدماتعبلجيةلسكافالمخيـ،   ٌ     ٌ     ٌ   
،(2)ـ2003ـكتقعفيالطرؼالجنكبيمفالمخيـ،تـبناؤىافيعيدالسمطةالفمسطينيةفيعا

كىك األكلية، العبلجية بعضالخدمات كيقدـ فقط، الصباحية الفترة المستكصؼبدكاـ يعمؿ   ٌ           ٌ                 
األقساـ مف العديد عمى المستكصؼ كيحتكم جيد، مستكل عمى مكظفيف بطاقـ مزكد

كيقدـالكالسكر،كالصيدلية،كالضغط،كالمختبر،كالمساندة)عيادةاألسناف، ٌقمب(،   لمجميكر خدمات
الكاحدمف،كيقكـعمىخدمتيـ60لىإ50مف نتقريبانامكظف18حالةفياليـك ،مكزعيفعمى(3)   ٌ 

تخصصاتمتعددة،كالجدكؿرقـ)     ٌ ٌ ٌ  (يبيفعددكنسبكفئاتالمكظفيف.3.8

 .(4)يوضح توزيع عدد الموظفين وعمميم في مستوصف البريج :(3.8جدول )

 العدد الفئة م
2األطباء1
5اإلداريكف2
3يادلةالص3
4التمريض4
2الخدمات5
2األسناف6

18المجمكع

(يبيفحالتوككصفو.3.9أماحالةمبنىالمستكصؼالجديدككصفوفالجدكؿرقـ)
                                                           

 "بحثميداني".الباحث.إعدادالجدكؿمف(1)

ينظرممحؽرقـ)(2)     .(319،ص18ي
 (.2816ابريؿ4ـ،قابمو:محمدالجريسي)خالدغان(3)

 "بحثميداني".الباحث.إعدادالجدكؿمف(4)
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 .(1)يبين حالة ووصف مستوصف البريج الجديد :(3.9جدول )

 الوصف الحالة م
ـ500مساحةالمستكصؼاإلجمالية1
ـ350مساحةالبناء2
8عددالغرؼ3
5عدداألسرة4
-اإلسعاؼ5

مةفيالعياداتالحككميةفيمخيـالبريجفييمكضحة أمااألمراضالمزمنةكالمسج        ٌ    ٌ       
حسبالجدكؿالتالي:

 .(2)يوضح أعداد المرضى المزمنين المسجمين في العيادات الحكومية :(3.10جدول )





بناءعمىكؿماسبؽيمكفالقكؿ:        ن 

تعدادىا -أ البالغ المخيـ، في ية الصح لمرعاية مركزيف يكجد أنو        ٌٌ ٌ          بمعدؿ46751 نسمة،
 .نسمة23225مركزرعايةأكليةلكؿ

ةالكاحدة)الدكاـالصباحي(،البريجالقديمة،كالجديدةعمىنظاـدكاـالفتراتعتمدعيادت -ب
بيف الحاصؿ االنقساـ نتيجة الصحة، كزارة بعضمكظفي إلضراب كنتيجة أنو إال                            ن     
مفالمكظفيفلدكاـالفترتيف،معالعمـبأفالعيادتيف الضفةكغزة،اليكجدعددكاؼ           و       

تعمبلفلفتراتطكيمةبنظاـالفترتيف، بسببضعؼاإلقباؿالنسبيعمىككذلؾكانتا
العيادتيففيالفترةالمسائية،تـتقميصالدكاـلفترةكاحدة.     ٌ    

                                                           

 "بحثميداني".الباحثإعدادالجدكؿمف(1)

 "بحثميداني".الباحثإعدادالجدكؿمف(2)

 عدد المرضى المرض م
60مرضالقمب1
71السكرممرض2
109أمراضالضغط3
48مرضالضغط+السكرم4
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عميوأكثر -ت البحثالميدانيعمىأفالعيادةالقديمة،نظاـالبناءفيياقديـ،كقدمر دؿ  ٌ         ٌ 
كىك35مف ترميمو، مفجديد،أكعمىاألقؿإعادة بنائو يستدعيإعادة كىذا عاما،                           ن

فقط،أمامبنىا أرضي مككفمفطابؽ ٌ  و    و    ٌ لعيادةالجديدة،فحالةبنائوجيدةكحديثة،إال  ٌ   
أنويفتقرإلىالعديدمفاألجيزة،كالمستمزماتالطبيةالضركرية،كماتبيفمفخبلؿ     ٌ  ٌٌٌ           
الجديدة العيادة أما مختبر، فييا يتكفر ال القديمة البريج أفعيادة الميدانية، الدراسة   ٌ                  ٌ   

 في مختبر تكفر أنو كلك مختبر، فييا إلىفيتكفر سيؤدم ذلؾ فإف العيادتيف، كمتا
كىكمستشفىشيداء الكسطى، فيالمحافظة تخفيؼالضغطعمىالمستشفىالكحيد
األقصى،كالتخفيؼمفحركةالمكاطنيف،إذيستطيعالمريضإجراءبعضالفحكصات

ٌفيإحدلعياداتالمخيـ.       

أماتجييزاتالعيادةبأجيزةاألشعة،فييغيرمتكفرةفيكمت -ث             االعيادتيف،كمفالمعتقدٌ
احتاجسكاف ما فيالعيادتيف،كمفالطبيعيإذا العاليةتقمؿمفتكاجدىا أفتكمفتيا               يٌ  
المخيـخدمةتصكيراألشعةيحكؿإلىمستشفىاألقصىفيمنطقةديرالبمح،كىذا             ٌ  ٌي       

نيشكؿعبئاعمىالمريضكالمستشفىمعا.        ن  ٌ  ي

أمابالنسبةلكجكدسياراتإسعاؼ، -ج    ٌ     فكمتاالعيادتيف،تفتقرافلكجكدسيارةإسعاؼ.ٌ

تقدـالعياداتالحككميةخدماتيااالستشاريةبالمجاف،عفطريؽتقديـالتأميفالصحي -ح ٌ ٌ         ٌ        ٌ
 برسكـ فيأغمباألحياف، المتكفر كغير العبلج، خدمة تقدـ أنيا فيحيف الحككمي، و                       ٌ          

رمزيةالتتعدلالثبلثةشكاقؿلمصنؼالكاحدمفالدكاء.            و  

 الخدمات الصحية األولية لوكالة الغوث: -2

مف المخيـ، سكاف لكافة المجانية األكلية ية الصح الرعاية خدمات الغكث ككالة تقدـ        ٌ  ٌ   ٌٌ ٌ            ٌ
المخيـ في الكحيد لمككالة، التابعة األكلية الرعاية مركز خبلؿ مف كالمكاطنيف، البلجئيف         ٌ                      (1)،

كيشمؿعمىخدماتصحيةكبيئيةمثؿ)أمراضالقم   ٌ ٌٌ        ب،الضغط،السكرم،فحكصاتمخبرية،
ٌاألسناف،تنظيـكرعايةالحكامؿ،العبلجالطبيعي،اإلرشادالنفسيكالمجتمعي(،كماأنيامزكدة  ٌ                   
مف العديد عمى معظميا في كتحتكم جيد، مستكل عمى كأطباء دارييف، كا مكظفيف، بطاقـ                                      

.(2)ٌليةاألقساـالمساندة،كخدماتاألشعةكالفحكصالمخبرية،كالصيد

                                                           

ينظرممحؽرقـ)(1)       (.319،ص18ي

 (.29افظاتقطاعغزة)صجرادة،التحميؿالمكانيلمراكزالرعايةاألكليةالحككميةفيمح(2)



155 

يةمنذتأسيسياألبناءالمخيـ،كىيمككنةمفطابؽ وتقدـعيادةالككالةخدماتياالصح   ٌ   ٌ    ٌٌ ٌ    ٌ
أياـفياألسبكع،مفالسبتحتىالخميس،6أرضي،تقعكسطالمخيـ،تفتتحالعيادةأبكابيا

7مف) صباحا ن نمساء2-   خدماتيا يقدـ ،)   ٌ المكظفيفغير26 إالأفعدد مثبتا، مكظفا             ن ن  ، كاؼ و 
كخدماتالعيادةغيركافية،كالتفيبحاجاتالسكاف،بالرغـمماتقدمومفخدمات،إذيعاني     ٌٌ           

الطبية كالعبلجات األدكية في نقصشديد يكجد كما سكاني، اكتظاظ مف المخيـ ٌٌسكاف                    ٌ          (1)،
(يكضحأعدادكفئاتالعامميففيعيادةالككالة.3.11كالجدكؿرقـ)



 .(2)ح أعداد وفئات العاممين في عيادة الوكالةيوض :(3.11جدول )

 العدد الفئة م
7األطباء1
3اإلداريكف3
2الصيادلة4
8التمريض5
1إرشادنفسي6
2األسناف7
3حارس

26المجمكع

(يبيفحالتوككصفو3.12أماحالةمبنىعيادةالككالةككصفوفالجدكؿرقـ)

 .(3)لة ووصف مبنى عيادة الوكالة  في مخيم البريجيبين حا :(3.12جدول )

 الوصف الحالة م
ـ1900المساحةالكمية1
ـ500مساحةالبناء2
40عددالغرؼ3
15عدداألسرة4
-اإلسعاؼ5

                                                           

 (.29جرادة،التحميؿالمكانيلمراكزالرعايةاألكليةالحككميةفيمحافظاتقطاعغزة)ص(1)

 "بحثميداني".الباحثإعدادالجدكؿمف(2)

 "بحثميداني".الباحثإعدادالجدكؿمف(3)
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كتشمؿالعيادةاألقساـالتالية:

 قسـأمراضالصحةالعامة. -أ

 قسـأمراضالضغطكالسكرم"األمراضالمزمنة". -ب

 ـأمراضطباألسناف.قس -ت

 قسـاألخصائييف"زياراتدكرية". -ث

 طبيبقمب"مرتيفكؿشير" -ج

 كؿشير"افطبيبعيكف"مرت -ح

 (.1)أخصائينساءككالدة"ثبلثمراتكؿشير" -خ

 الصيدلية. -د

 قسـالتسجيؿ. -ذ

 قسـالعبلجالطبيعي. -ر

 قسـالمختبرات. -ز

 قسـالطفكلةكاألمكمة. -س

 قسـالتسجيؿ: -ش

الر مركز" يميز ما      ٌ ي سكاف مف عمييا الكبير اإلقباؿ "ىك الككالة عيادة األكلية"،" عاية
انية ٌالمخيـ،كذلؾألنياتقدـخدماتمج   ٌ   ٌ كتقدـالعيادةخدماتياالعبلجيةبمتكسطمف(2)    ٌ   ٌ500

ٌنمريضيكميا600إلى   ،أماالمرضىمفاألمراضالمزمنةفالجدكؿرقـ)(3)            (يبيفنكعية3.13ٌ
ى.األمراضكأعدادالمرض



                                                           

 (.2816فبراير3جابرمصمح،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 (.29ميؿالمكانيلمراكزالرعايةاألكليةالحككميةفيمحافظاتقطاعغزة)صجرادة،التح(2)

 (.2816فبراير3جابرمصمح،قابمو:محمدالجريسي)(3)
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 .(1)يوضح األمراض المزمنة  وأعداد المرضى :(3.13جدول )

 عدد المرضى المرض م
301مرضالقمب1
367مرضالسكرم2
1312أمراضالضغط3
988مرضالضغط+السكرم4



كفيمايميتكضحألىـاألقساـالحيكيةفيعيادةككالةالغكثفيمخيـالبريج:         ٌ          


 قسم الطفولة واألمومة: - أ

يعتبرقسـالطفكلةكاألمكمةفيمخيـالبريجمفالبرامجالنسائيةاألساسية،التيتغطييا ٌ     ٌ               
 ٌعيادةالككالةمفجميعجكانبيا،إذتركزعيادةالككالةعمىبرامجاألمكمةكالطفكلة،كالطب ٌ              ٌ ي      

لخدماتالكقائي،بينماتعتبرالبرامجاألخرلثانكية،كىكالقسـاألكؿفيالعيادةمفحيثا

يةكيشمؿ: الصح   ٌٌ ٌ 

 سنكات(.6-كحدةالتطعيـكمتابعةالطفؿمفعمر)يـك -

حتى -  سنة(.13عيادةاألطفاؿالمرضىمفعمر)يـك

إذ - تاـ، بشكؿ كالطفكلة الككالةبرامجاألمكمة تغطيعيادة األسرة، الحكامؿكتنظيـ رعاية  و                  ٌ ي            
البرنامجيشمؿكافةتعتمدبرامجالتطعيـتطعيـطبلبالمدارس،كاألطفاؿ كالحكامؿ،فيذا

،مفحيثالتطكر جديد ٌأنكاعالتطعيـ،كفقالبرنامجالصحةالعالمية،كمايضاؼإليوكؿ      و    ي      ن    
المخيـ أبناء حاجة قبؿ(2)أك كطفميا، لؤلـ البلزمة الطبية العناية بتكفير العيادة تقكـ ،كما          ٌٌ         

شير،ثـسنةكنصؼ،كعنددخكؿالمدارس،الكالدة،كبعدىابثبلثةأشير،ثـبعدىابستةأ
العيادةبتكفيرشركطالعنايةبالمقاح،مفحيثحفظو،كنقمو .(3)كتمتـز

                                                           

 "بحثميداني".الباحثإعدادالجدكؿمف(1)

 (.2816فبراير3جابرمصمح،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 المصدرالسابؽ.(3)
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تتكلىعيادةاألمكمةفيمخيـالبريج،متابعةالسيداتالحكامؿ،ككقايةالجنيفكاألـمفأم -           ٌ         ٌ 
أكالتشكىاتأمراضمحتممة،إذتقكـبتمقيحاألـضدبعضاألمراض؛لمنعاإلعاقات ٌ   

الخمقيةقدتنشألدلالجنيف،ككذلؾمقكياتالكالدةكبعدىا    ٌ       ٍ (1).

تقكـالممرضاتبإرشادالسيداتالحكامؿعمىكيفيةاالىتماـبصحتيا،كصحةطفميا،كما -        ٌ            
تقكـعيادةالككالةبتزكيدالسيداتبكافةاألدكيةالبلزمةلمنعالحمؿمجانا،كماتقدـلمنساء نٌ              

.(2)تالبلزمةلذلؾاإلرشادا
 قسم األسنان: - ب

تنظيؼ أم فقط، نية الس العبلجات عمى البريج مخيـ في العيادة خدمات تقتصر       ًٌٌ                      
بأمعمميات تقكيـ كال ساقطة، أسناف تعكيضعف كال كالحشك، العصب، كسحب األسناف،            و                           

مف بعبلج يقكمكف كفني، طبيب، األسناف عيادة في يكجد جراحية،                         ٌ  يكم50إلى40 نيا،حالة
باإلضافةإلىآخريفينتظركفدكراحتىانتياءدكاـالعمؿمفدكفنتيجة،فالطبيبيعمؿفي            ن          
كال المرضى، ممكفمف قدر أكبر كيعالجخبلليا تقريبا، ساعاتمتكاصمة سبع لمدة العيادة                    ن             
لمعبلجالفعمي،ألفعددالمرضىكبير الكقتالكافيكالبلـز يستطيعأفيعطييـمفخبلليا

كافي غير كالكقت جدا         في(3)ن المكجكدة الخاصة المريضالعيادات يفضؿ الحالة ىذه في ،              ٌ ي       
المخيـ؛ألنويحصؿعمىالكقتالكافيلمعبلج،كعمىتكجيياتطبيةلمعنايةبأسنانو،إالأف   ٌٌ               ٌ  
العبلجفيالعيادات كمفة حيثتصؿ األكبرمفذلؾ، العدد تمنع الصعبة الظركؼالمادية                          ٌ    

كالحشكة30-20مف)الخاصة األسناف، لخمع كتنظيؼاألسناف80شيقؿ( شيقؿ،20شيقؿ،
مف إلى1000كالتقكيـ الكاحد4000شيقؿ لمسف كالتركيب ممف300شيقؿ، كقسـ شيقؿ، ٌ     

ٌيتكجيكفإلىالعياداتالخاصة،يبادركفأكالبالسؤاؿعفالتكمفةالعبلجية،كعفإمكانيةدفعيا  ٌ       ن         ٌ  
األكنركا،بالتقسيط؛ألنوإفلـ نيائياكيتحكؿإلىعيادة فسيتخمىعفالفكرة يكفذلؾممكنا      ٌ    ٌن        

.(4)رغـاالنتظارالطكيؿ،كعدـكفايةالعبلج




                                                           

 (.2816فبراير3محمدالجريسي)جابرمصمح،قابمو:(1)

 المصدرنفسو.(2)

 المصدرنفسو.(3)

 (.2815يكليك27غديرالجريسي،قابميا:محمدالجريسي)(4)
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 قسم العالج الطبيعي: - ت

يكجدفيعيادةالككالةثبلثةمكظفيف،يعممكففيقسـالعبلجالطبيعي،كيقكمكفبتقديـ
خدماتعبلجيةلنحك  ٌ    نيكميا.نامريض20 

 الطب الوقائي: قسم - ث

يأتيضمفبرنامجالصحةالمدرسيةفيعيادةالككالة،إذتقكـالعيادةبإرساؿفريؽمف
الفحكصاتفي إجراء كيتـ المدارس، عمى ككقائية، فحكصاتطبية بإجراء لمقياـ أطبائيا؛                  ٌ  ٌٌ           ٌ 

صحةالفـكاألسناف،كمساعدةذكماالحتياجاتالصحيةالخاصةكالتطعيـ،كتكفر     ٌ  ٌٌ ٌ              ٌ مكمبلت"
التيتؤثرسمباعمى لياىتماماكبيراباألمراض، تك فيتامينات"كبرامجمكافحةالديداف،كما   ن  ٌ      ن ن  ًٍ ي       

قدراتالتعمـمثؿ)السمع،كالبصر(،كتقكـبتطعيـلقاحاتلمطبلبضدالشمؿ     ٌ            ٌ  (1).

 قسم المختبر: - ج

 العيادة، مختبر في الفحكصاتالركتينية البريج مخيـ في المرضى يجرم                            الذميشمؿي
معداتحديثة،أماالفحكصاتاألخرلغيرالمتكفرةفيمختبرالعيادة،فيتـتحكيؿالمرضى                    ٌ  
مكجكدة غير المخبرية الفحكصات مف فكثير أخرل، مختبرات في الفحكصات إجراء إلى                ه                     
كالحمى كالتيفكئيد، الكبائي، كالكبد المفاصؿ، فحكص أم ميات المص مثؿ)فحكصات                      ٌٍ       

كيتـالمالطية،....( تصكير، أجيزة العيادة في يتكافر فبل اإلشعاعية، لمصكر بالنسبة أما                          ٌ
النصيرات؛إلجراءتمؾالصكر، تحكيؿالحاالتالتيتحتاجإلىصكرإشعاعيةإلىعيادة

رقـ) عيادة3.14كالجدكؿ في الصحية كاألقساـ لمعيادات، اليكمية الزيارات معدؿ يكضح )
الككالة.







                                                           

 (2816فبراير3جابرمصمح،قابمو:محمدالجريسي)(1)
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 .(1)وضح معدل الزيارات اليومية لمعيادات واألقسام الصحية في عيادة الوكالةي :(3.14جدول )

 الزيارات اليومية (2)القسم م
600-500قسـالصحةالعامة1
50-40األمكمةكالطفكلة2
200-150المختبرات3
50-40قسـاألسناف4
20العبلجالطبيعي5

 

 ات غير الحكومية":الخدمات الصحية الخيرية:"المؤسس -3

ّ          مركز بيسان الص ح ي الخيري:  ّ               

أسستو  الصبلحاإلسبلميةي عمىمساحة2003عاـجمعية بتقديـ(3)مربعمتر400ـ يقكـ ،
عبلجية) ٌخدمات     كطابؽ50-60 طابقيف مف مككف البريج، مخيـ كسط يقع يكميا، حالة )          ٌ             ن    

الخدمات مف العديد بتقديـ بيساف مركز يقكـ األكليةأرضي"بدركـ"، الرعاية مجاالت في
كالثانكيةلسكافالمخيـ،مقابؿمبالغرمزية،كخبلؿكقتقصير،بدالمفاالنتظارفترةزمنية
أنومزكدبطاقـأطباء طكيمةفيمستشفياتكزارةالصحةلمحصكؿعمىالخدمةالطبية،كما  ٌ ٌ                 

يعمم الفيكفجيد، الساعة)الفترة مف ال10حتى4مسائية يحتكم مف(، العديد عمى مركز
التخصصاتالطبية)كعيادةالصحةالعامة،العيكف،األسناف،المختبر،العظاـ،المسالؾالبكلية،             ٌٌٌ  ٌ ٌ  

) صيدلية أشعة، أنؼأذفكحنجرة، القمب، الجمدية، )(4)طباألطفاؿ، (3.15،كالجدكؿرقـ
يكضحالتخصصاتالطبيةكأعدادالعامميففيالمركز.



                                                           

 (.2815يكليك27غديرالجريسي،قابميا:محمدالجريسي)(1)

 ي"."بحثميدانالباحثإعدادالجدكؿمف(2)

ينظرممحؽرقـ)(3)      (.319،ص18ي

 (.2815يكليك22كماؿالشريؼ،قابمو:محمدالجريسي)(4)
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 .(1)ضح التخصصات الطبية وأعداد العاممين في مركز بيسان الطبييو  :(3.15جدول )

 العدد الفئة م
12األطباء1
3الفنيكف2
2اإلداريكف3
1الصيادلة4
1التمريض5
1الخدمات6
1المختبر7

21المجمكع

 

ّ                  العيادات الخاص ة في مخيم البريج:               

ا مخيـ في العياداتالخاصة مف العديد تخصصاتمتعددة،تكجد عمى كتشتمؿ ٌلبريج،  ٌ ٌ            
( كالجدكؿرقـ العياداتفيكقتالعادة، إلىىذه سكافالمخيـ يبيفالعيادات3.16كيمجأ )

ٌٌٌالخاصةكأصحابيا،كتخصصاتيـالطبية.          



 .(2)يوضح العيادات الخاصة في مخيم البريج :(3.16جدول )

 التخصص الطبيب م
طبيبأطفاؿكائؿشحادة1
طبيبأطفاؿرجالجربةف2
طبيبنساءككالدةمحمدحسفأبكىرة3
طبيبنساءككالدةمحمدالديني4
طبيبأسنافأميرطبلؿنكفؿ5
طبيبجراحةصبلحصافي6
طبيبعاـعيسىعيسى7
طبيبأنؼكأذفكحنجرةزكريازقكت8

                                                           

 "بحثميداني".الباحثإعدادالجدكؿمف(1)

 "بحثميداني"الباحثإعدادالجدكؿمف(2)
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 التخصص الطبيب م
طبيبنساءككالدةإبراىيـاليكر9
فطبيبأسنامحمدعكض10
طبيبباطنيإيادطبلؿنكفؿ11
طبيبعظاـإسماعيؿأبكالكاس12
طبيبأعصابمؤمفأبكالكاس13
طبيبأسنافأميرالديني14

الصيدليات واألدوية: -4

شارعمفصيدلية، يخمك يكاد حتىال كبير، البريجبشكؿ الصيدلياتفيمخيـ ٌتنتشر                             ٌ    
باءالصيادلةفيالمخيـ،حيثيبمغعددالصيدلياتفيالمخيـكيرجعذلؾإلىارتفاععدداألط   ٌ        

صيدليةمنياصيدلية)يافا،فمكرا،البريجالمركزية،األمير،الندل،الياسميف،السبلمة23
).. ،محمكدفاـر .(1)المركزية،الصفاء،ماكسكير،أشرؼفاـر

تفتقدتعانيعياداتالككالةكالحككمةمفالنقصالحادفي التيتأتييا،كغالباما األدكية  ن       
صيدلياتالعياداتالحككميةكالككالةإلىاألدكيةمرتفعةالثمف،أكاألدكيةالتيتعنيبأمراض   ي               ٌ
األدكيةفيالقطاعالحككميكالككالة،تفرغمفالمخازفقبؿ العقـ،كأمراضأخرل،معالعمـأف     ى          ٌ        

نيايةالشير،ممايضطرالمكاطن     ٌ  .(2)لخاصةئياعمىحسابيـالخاصمفالصيدلياتالشرايف

كالخدمات التيأطمعتبيا المؤسساتالصحية، عفطبيعة سبؽعرضو عمىما بناء                                  ن 
التيتقدميا،خاصةفيأيامناىذه،يبلحظكجكدالعديدمفالمشكبلتالتييعانيمنياالسكاف             ي  ن   ٌ 

أفضؿكأكبركالعمؿعمىحميالضمافتقديـفيالمخيـ،كالتيتحتاجإلىتركيزعمييابشكؿ   ٌ         
كالمشاكؿ المعيقات أما كالعصيبة، الصعبة الظركؼ ظؿ في المخيـ لسكاف أفضؿ خدمة      ٌ          ٌ             

ية،فيمكفتمخيصيافيالنقاطاآلتية: الصح      ٌٌ ٌ 

أك -أ الحككمية سكاء العيادات، عمى المتردديف بالمرضى الشديد كاالكتظاظ االزدحاـ     ن          ٌ                
نثفيالفترةالصباحية،كيعكدذلؾلقمةالعياداتفيالمخيـ،قياساالتابعةلككالةالغك    ٌ       

مععددسكانو،كبالتاليفإفذلؾسيؤثرعمىالخدماتالطبيةالمقدمة.            ٌ    

فيالصيدلياتالحككمية -ب لمدكاء يككفنقصتاـ ما كغالبا نقصمستمرفيالدكاء،                 ن          
                                                           

 مفإعدادالباحث"بحثميداني". (1)

 (.2816أبريؿ4خالدغانـ،قابمو:محمدالجريسي)(2)
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نظرا الثمف، مرتفعة األدكية خاصة لمككالة، نكالتابعة          ن     لكزارة ميزانياتكافية كجكد لعدـ
الصيدليات مف الدكاء شراء إلى المكاطنكف يضطر مما الغكث، كككالة الصحة،
كالحصار ، المتأـز السياسي الكضع زاد كقد قدرتيـ، تفكؽ باىظة، بأسعار الخاصة
الكاىفمفتزايدمشكبلتالدكاء،كخاصةاألدكيةالمتعمقةبتطعيـاألطفاؿ،التييجب         ن           
بأمراض صابتيـ كا مستقببل، عمييـ سمبا يؤثر قد مما محددة، فيمكاعيد يتمقكىا أف       ن     ن   ٌ            ٌ  

 خطيرة.

 انتشارالعديدمفاألمراضالصعبة،كأمراضالقمب،كاألكراـالخبيثة. -ت

عدـكجكدمعداتكمختبراتطبيةمتطكرةفيعياداتالمخيـ. -ث      ٌ      ٌ   

 اإلىالمشافيالحككمية.قياـالككالةبتقميصعددالحاالتالتييتـتحكيمي -ج

الفترة -ح إلغاء مع لمككالة كأخرل عيادتيف، عمى الحككمي الصحي القطاع اقتصار
 المسائية؛بسببالنقصفيالككادرالطبية.

المرضى -خ مف المتزايدة األعداد بسبب كافية؛ بفعالية الفحكصات بإجراء القياـ عدـ               ٌ          
 كالمراجعيف.

عدـتكفرأمسيارةإسعاؼفيالعي -د    ٌ   ٌ  اداتالحككمية،أكعيادةالككالة.
 الصحة والبيئة:

 الصحة المائية: -1

أصبحتتشرؼ إذ الفمسطينية، الكطنية السمطة فيعيد كثيرا المائية تحسنتالصحة                      ن  ٌ ٌ ٌ     
المنازؿالمتصمة زادتنسبة كما بالتساكمبيفسكافالمخيـ، المياه البريجعمىتكزيع بمدية

إلى بالبمدية العامة المياه،95بالشبكة ممكحة مف المخيـ سكاف يشتكي ذلؾ مف كبالرغـ ،%
كذلؾالرتفاعالنتراتفيالمياهالجكفية،كىيغيرصالحةلمشرب،كاليستخدمياسكافالمخيـ
إالفياالستعماالتالمنزلية،كتحاكؿالبمديةضخالمياهالعذبةفيبعضاألحياف،التيتأتييا

لبمديةبتطييرالمياهكتعقيميابمادةالكمكر،كتشرؼباستمرارمفشركةميككركت،كذلؾتقكـا
.(1)عمىمتابعةنسبةالممكحةفيآبارالمياهالمكجكدةفيالمخيـ


                                                           

 (.2815يكنيك17كتالنجار،قابمو:محمدالجريسي)شك(1)
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 الصحة الغذائية: -2

اليمكفتجاىؿالصحةالغذائيةعندالحديثعفصحةالبلجئيففيالمخيـ،لصمتيا             ٌٌ ٌ     
الكثيقةبالصحةالعامة،كاألكثرتأثراخا ن ٌ      صامعتشديدالحصار،كتشديدنظاـالقيكدعمىدخكؿ              ن

كالتيانخفضتإلى الغذائية، المكاد         ٌ  عمؿعمىتزايدعدد2007%منذشيريكليك71 مما ـ،          ٌ 
المكادالغذائيةغيرالمتكفرة،أكالتيتنقصفيالسكؽ،بمايشمؿالمحكـالطازجة،أكمنتجات                    ٌ 

.(1)فيماتكاصؿأسعارالسمعاألخرلفياالرتفاعاأللباف،كبعضأنكاعالفكاكوالطازجة،

كماعممتككالةالغكثعمىتقميصالمعكنات،التيتقدـلؤلسرالبلجئةفيالمخيمات        ٌ           
لسد تكفي كال كافية، غير باألصؿ ىي كالتي البريج، مخيـ الجئي فييا بما الفمسطينية،

حاجاتيـالشيرية،لذلؾكانتسكءالتغذيةأحدالمحددات ٌ         الرئيسيةالعتبلؿالصحة؛ألفسكء
التغذيةيؤثرفيالكضعالصحيفيكافةمراحؿالحياة،كيعتبرسببارئيسياالنخفاضالكزف    ن  ن                 

.(2)عندالكالدة،كتأخرالنمك،كفقرالدـ،كزيادةالتعرضلؤلمراض

 الصحة البيئية: -3

بالرغـمفازديادالكثافةالسكانيةفيمخيـالبريج،إالأفبم      ٌ    ديةالبريجتقدـالعديدمف   ٌ
يةالمتعمقةبالبيئة،حيثنفذتبمديةالبريجالعديدمفمشاريعالتنمية،كبالتحديد الخدماتالصح         ٌ  ٌٌ ٌ   
كتحسيف المخيـ، النفاياتفي كالتخمصمف كرصؼالشكارع، فيشبكاتالصرؼالصحي،

المتع المشاريع مف العديد تنفيذ فعبل بدأ كقد التحتية، البنية         ن       شبكاتالصرؼالصحي بمد مقة
%.80كالمجارمفيالمخيـ،حيثبمغتالمشاريعالتيلمسياالسكاففيالمخيـتصؿإلى

عمى لمقضاء سنكم؛ بشكؿ برشكادمغزة البريج بمدية في الصحة دائرة تقكـ كذلؾ
البعكضكالحشراتالضارة،أماجمعالنفاياتفيبمديةالبريج،فيعتمدعمىجمعالنف          ٌ         اياتمف

فيجمعالنفاياتبمعدؿ إلىركف ركف      و    و %تجمعبنظاـالحاكياتالثابتة،5%،فيحيفالػ95
الذميحمؿسعةككبتقريبا، التركتكر، الجمعأحيانامفركفإلىركفبكاسطة نكتتـعممية                            ن     ٌ  

                                                           

تعميميا،(1) اجتماعيا، الحصار)اقتصاديا، ككاقع المجكء بيفمعاناة أكضاعالبلجئيففيقطاعغزة نزقكت، ن   ن                                
صحيا()ص ن 17.) 

 (.17المرجعالسابؽ)ص(2)
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إلىمكبالن التركتكريقكـبترحيميا كيتبعبكاسطةعامؿجمع،كالحاكياتالتييجمعيا                    فاياتٌ
.(1)فيشرؽمنطقةديرالبمح

عدد مؤخرا الخدمة إلى البمدية أدخمت ثـ  ن           مف4 بدال الحيكانات، بكاسطة تجر عربة  ن          ٌ ى ي  
الجرار،كذلؾلمتغمبعمىمشكمةشحالكقكد،كقطعالغيار،التييعانيمنياقطاعغزة؛بسبب                    ٌ   ٌ  

الحصار،كينتجعفنشاطاتالسكاففيالمخيـحكالي      ٌ           نكيامفالنفاياتالصمبة،ألؼطفس11   ٌن 
كتقكـالبمدية،كمكتبمراقبةالصحةفيككالةالغكثبترحيؿلمنفايات،حيثتتـعمميةالجمع
كتتـ كاإلجازاتالرسمية، العطؿ، أياـ فييا بما األسبكع، مدار كعمى يكمي، بشكؿ كالترحيؿ

.(2)%مفناتجالنفايات97عمميةالجمعكالترحيؿبكفاءةتزيدعمى

قسـالصحةالتابعلككالةالغكثفيمخيـالبريج،بتنظيؼالشكارع،كجمعالنفايات يقـك                ٌ ٌ   
يبمغ كالذيف المثبتيف، المكظفيف مف مفخبلؿعدد تحتنفكذه، كالتيتقع الداخمية، الصمبة                               ٌ   

مكظؼ،كمايساعدىـعماؿبطالةمؤقتة،يبمغعددىـ30عدىـ      ٌ       عامؿ،يعممكفلمدةأربعة47
يقتنيقسـالصحةشاحنةكاحدةكثبلثةجرارات،كالتقتصرخدماتقسـالصحةشيكر ،كما

عمىجمعالنفاياتالصمبةفقط،بؿيشرؼقسـالصحةفيكؿعاـ،كقبؿمجيءفصؿالشتاء
 بشكؿ كيقكمكفبتنظيفيا األمطار، بمياه الصرؼالصحيالخاصة عمىتنظيؼشبكاتمياه و               ٌ                   

الص يشرؼقسـ كما ٌدكرم،       ي    في الصمبة النفايات جمع متابعة الغكثعمى لككالة التابع حة                    ٌ
يقارب70البريجمفخبلؿ الحاكياتما ىذه كتجمع المخيـ، أنحاء فيكافة مكزعة حاكية،

مرة30-25مف فيالمخيـ المكجكدة الصحةفحصآبارالمياه تتكلىقسـ كما نطفيكميا،                        ٌن   
كاحدةفيالشير   ن (3).

الص قسـ يعمؿ المياهكما البريجعمىتكفير بمدية الغكثبالتعاكفمع لككالة التابع حة
كاإلسياؿ، المياه تنقميا األمراضالتي تفشي عمى كلمسيطرة المخيـ، لسكاف صحي بشكؿ                             ٌ     
فيالمخيـ؛لضمافالحصكؿعمى بعمؿفحصشيرملممياه كالتيابالكبد،كتقكـ كالككليرا،

.(4)اتاإلمدادبالمياهالشاممةمياهالشربالمأمكنةمفخبلؿشبك


                                                           

 بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(1)

 (.2815يكنيك17ريسي)شككتالنجار،قابمو:محمدالج(2)

 قسـالصحةكالبيئةفيمخيـالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(3)

 المرجعالسابؽ.(4)
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 خالصة:

عمييا المشرفة الجيات حيث مف مختمفة بمراحؿ البريج مخيـ في التعميمية األكضاع مرت
كالجياتالممكلةلو،كماتأثرالتعميـكباقيمجاالتالحياةالمختمفةبظركؼقاسية،حيثبدأ

عددةمفمختمؼالمراحؿ.التعميـفيخياـصغيرةكتطكرحتىكصؿإلىمدارسمت

أمااألكضاعاالقتصاديةفقدكانتمتدىكرةكسيئةلمغايةعندنشأةالمخيـ،ثـتحسنت
بعدذلؾاألكضاعكتـانشاءالعديدمفالمراكزالصحية،إالأنياالتمبيالحاجاتاألساسية

لبلجئيففيالمخيـ



 













 الفصل الرابع
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 المبحث األول
 األنشطة القتصادية في مخيم البريج.

 م.1948عام قبل ما غزة لقطاع القتصادية األوضاع

ـجزءامفالمكاءالجنكبيأكلكاءغزة،كىكأحدستة1948كافقطاعغزةقبؿالعاـ             ن  
ألكيةكانتتتشكؿمنيافمسطيف،ككافلكاءغزةينقسـإلىقضاءيف،كىماقضاءغزة،كقضاء

 سنة الصياينة األراضيالتياغتصبيا السبع،كتبمغمساحة 1948بئر فيغزة ألؼ765ـ
يبقى لـ التي دكنـ، سكل تمثؿ326منيا كال حاليا، غزة قطاع مساحة دكنـ،ىي ألؼ ٌ   ن                

%مفمساحةالمكاءالجنكبي،لـيكفلقطاعغزةالحاليدكراقتصادميذكرخارج245سكل
يصدر التجارية،كمنيا المكاءكانتمركزالحركة باعتبارىاعاصمة فغزة كباقيأنحاءالمكاء،

الحبكبكالقمحإنتاجباقيمنطقةلكاءغزة،كمعظـ كاشتيربزراعة إنتاجالمكاءكافزراعيا،              ن        
الجنكبي يعرؼالمكاء كلـ المياه، مصادر لفقر نظرا البعمية المزركعات مف كغيرىا كالشعير                 ن              
صناعاتذاتقيمة،باستثناءبعضالصناعاتالتيىيأقربلمحرؼ،كالتيالتمغيالطابع

.(1)اءاالقتصاديةعمىمقدارمايستكعبومفالسكافالزراعيلمكاء،كقدانعكستقدراتالمك

 م:1948 عام بعد القتصادية األوضاع

نتيجةلميجرةالقصريةعاـ     ن ـ،حدثتمتغيراتكبيرةعمىالبنيةالسكانيةفيقطاع1948    ي     ٌ  
السكافأكثرمفمرتيفخبلؿعشرسنكاتمف) تضاعؼعدد فقد ـ(،1958-ـ1948غزة،

كنظرالمحدكديةالم  ن  كارداالقتصاديةكضيؽمساحةالقطاع،كنتيجةلفقدافمعظـأراضيو،كعدـ     ن            
كجكدخططتنمكية،برزتمشكمةالبطالة،كىيأـالمشاكؿالتيكاجيتالسكاف،فالقكةالبشرية
حيث مف اليائمة األعداد أف إلى إضافة المتاحة، فرصالعمؿ كثيرا تفكؽ العدد حيث مف                      ن          

اع،لـتكفتمتمؾخبراتفنيةمميزةتساعدفيإيجادفرصلمعمؿ،البلجئيفنزحتإلىالقط        ٌ      
داخؿالقطاعأكخارجو سكاء        ن  ،كأصبحينطبؽعمييـالتعريؼالمتعارؼعميولمبطالةكىك"(2)

الحالةالتييككففيياالشخصقادراعمىالعمؿكراغبافيوكباحثاعنوكلكنواليجده"    ن  ن     ن        (3).

                                                           

 (.34أبكالنمؿ،قطاعغزةتطكراتاقتصاديةكسياسيةكاجتماعيةكعسكرية)ص(1)

 (.137الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة)ص(2)

 (.82ـ()ص1958-ـ1948العجرمي،تاريخقطاعغزةمابيف)(3)
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البل بأفمعظـ المعمكـ مفديارىـمف لطردىـ نتيجة إلىقطاعغزة الذيفكفدكا جئيف        ن                
تعكدإلىأصكؿريفية،األمرالذمجعؿمعظـخبراتيـتندرجفيإطارالعمؿالزراعي،الذم                 ٌ      

 فيفمسطيفقبؿعاـ كافمكجكدا           ن    فيالقطاعإالفي1948 األعماؿقائمة ىذه تعد كلـ ـ،
نحدكدضيقةجدا" ٌ  (1).

الذ السكاف أما    كالمؤسساتٌ كالخدمات التجارة عمى فتكزعكا المدف، مف جاءكا يف
الرئيسية الميارات أف القكؿ يمكف ذلؾ خبلؿ كمف الحجـ، كالمتكسطة الصغيرة، الصناعية
لبلجئيفالذيفىجركاإلىقطاعغزةىيمياراتحرفية،كصناعاتخفيفة،كخبراتإدارية،لـ

اماأدلإلىارتفاعنسبةالبطالةلتصؿإلىيتحلياالمجاؿلمعمؿفيالقطاع،كىذ         %ممف83ٌ
،كماأفاإلدارةالمصريةلـتقـفيقطاعغزةبأيةمشاريعاقتصادية؛لكي(2)ىـفيسفالعمؿ          ٌ     

التيكانتمتفشية البطالة القطاع(3)تخفؼمفحجـ الشبابفيترؾ مف الكثير فكر فقد ،                ٌ  
إل السفر كلكف لمخارج، فرصعمؿ عف غيرلمبحث مغامرة كيعتبر مشكمة، كاف الخارج ى

.(4)مضمكنةالعكاقب،كربماكانتتؤدمإلىالمكتفيبعضاألحياف

أمابالنسبةلمسكافاألصمييف،فقدتكزعتأعماليـمابيفمبلؾأراضي،كمزارعكف،
كتجار،كعماؿغيرحرفييف،كنتيجةاالحتبلؿاإلسرائيمي،فقد                ٌ   ٌ%مفالمبلؾممكيتيـد90   اخؿ

ن،كنتيجة(5)فمسطيف،كفقدالعماؿكالمتعيدكففرصعمميـالتيكانتمتاحةليـقبؿاالحتبلؿ  
لتردماألكضاعكانتشارالبطالة،انخفضمستكلالمعيشة،كانخفضتأجرةالعامؿفيقطاع

%مفالسكاف43غزة،مماجعؿغالبيةالسكافيعيشكفعندخطالفقر،كمايدلؿعمىذلؾأف
كاألصمي في51يف فقط مصرييف جنيييف عف دخميـ مصادر تتعدل ال البلجئيف مف %
.(6)الشير

بناءعمىماتقدـيمكفالقكؿأفالقدراتاالقتصاديةلقطاعغزةلـيكفلديياالقدرة              ٌ  ن 
األعباء مف زاد ما كىك كديارىـ، أرضيـ مف ىجركا الذيف السكاف الستيعاب كاإلمكانية                     ي            

 أف كما فياالقتصادية، تساعدىـ أك تؤىميـ لـ البلجئكف يمتمكيا التي كالميارات الخبرات
                                                           

 (.82ـ()ص1958-ـ1948العجرمي،تاريخقطاعغزةمابيف)(1)

 .83صالمرجعالسابؽ،(2)

 (.137الساعاتي،التطكرالثقافيفيغزة)ص(3)

 (.2/28قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيف،قطاعغزة)ج(4)

 (.43-48خمكصي،التنميةاالقتصاديةفيقطاعغزة)ص(5)

 (.84ـ()ص1958-ـ1948خقطاعغزةمابيف)العجرمي،تاري(6)
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تحسيفأكضاعيـ،إذكانتمياراتيـتقتصرعمىالميفالزراعية،كبعضالحرؼ،كالصناعات
كتدني البطالة انتشار عمى عمؿ ما كىك االقتصادية، مشاكميـ بحؿ تسيـ لـ التي البسيطة ٌ                                

ئيفكجعميـيعيشكفتحتخطالفقر.مستكلالمعيشةلدلغالبيةالبلج

 البريج: مخيم في القتصادي التركيب

قكة لمكشؼعف الميمة؛ الدراسات مف مجتمع ألم االقتصادم التركيب دراسة تعتبر        ٌ                        
التركيبالقكل دراسة خبلؿ فمف القكة، ىذه في المختمفة العمرية الفئات كأسيمت البشرية،

طاالقتصادم،كأىميةعناصره،كارتباطيابظركؼالبيئةاالقتصادم،يمكفتحديدسبلمةالنشا         ٌ     
الجغرافية،ككذلؾالكقكؼعمىنسبالعمالةكحجمياكأىميتيا،كخصائصياالمتعددة،كمعرفة

مستكياتالتعطؿعفالعمؿكتكزيعياحسبالفئاتالعمريةكالنكعيةكالمينية              ٌ    (1).
ح تحديد يمكف التركيباالقتصادم، دراسة خبلؿ المستقبؿ؛كمف في العاممة القكة جـ

كذلؾاعتماداعمىاتجاهمعدالتالتغييرفيالنمكالسكاف،كخصائصيـاالجتماعية                ن  ،كعمى(2)
كجوالعمكـينقسـسكافمخيـالبريجالداخمكففيالقكلالعاممةإلىقسميف:

                 ً  الناشطون اقتصاديا : -1
 بمجيكدىـ فعميا يسيمكف الذيف األفراد جميع كىـ     ٌن             أمعمؿ في العقمي أك الجسماني،

يتصؿبإنتاجالسمعأكالخدمات،سكاءكانكايعممكفبأجرأكبدكفأجر،أكلحسابيـالخاص،               ن           
اليجيدكفالعمؿرغـ كلكنيـ القادركفعمىدخكؿسكؽالعمؿ، كىـ تشمؿالمتعطميف، كما

.(3)بحثيـعنو
        ً  اقتصاديا : ينغير الناشط -2

مكفبأعماؿالتسيـمباشرةفيإنتاجالسمعكالخدمات،كتشمؿىذهكىـاألفرادالذيفيقك           ن        
كالمقعديف، كالمرضى، العجزة، مثؿ العمؿ عمى القادريف كغير كالطمبة، البيكت، ربات الفئة                               ٌ  

 فكؽ السف ككبار السف، صغار األطفاؿ إلى عمبل65إضافة يمارسكف ال دامكا ما نسنة،            
نمثمرا (4).

                                                           

 (.187فيقطاعغزة)صفمصمح،مشكمةالبلجئيفالفمسطينيي(1)

 (.134شناعة،مخيماتالبلجئيففيفمسطيف)ص(2)

 .134ص،المرجعالسابؽ(3)

 .135ص،المرجعنفسو(4)
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( رقـ سي4.1كالجدكؿ حسب( كذلؾ البريج، لمخيـ االقتصادية التركيبة طبيعة كضح
.(1)ـ2007تقريرالنتائجالنيائيةلمجيازالمركزملئلحصاءالفمسطينيلعاـ

 .(2)التركيبة القتصادية لمخيم البريج :(4.1جدول )

 البيان
 ناشطون اقتصاديا

غير ناشطين 
         ً اقتصاديا  

أخرى عجز + 
 متعطل سبق مشتغل تقاعد

 العمللو  
متعطل لم 

 المجموع يسبق لو العمل

3918121798261175426ذككر
793

7084413088210625إناث
462612611112699916051793المجمكع
النسبة
%3.34%67.3%29.36%4.66%5.3%19.4المئكية



 .(3)بريجرسم بياني  يوضح تقسم النشاط القتصادي لسكان مخيم ال(: 4.1شكل )

 


                                                           

(1 لمتع( النيائية النتائج تقرير الفمسطيني، لئلحصاء المركزم كالمنشئاتالجياز كالمساكف لمسكاف العاـ داد
(2812،58.) 

 الجدكؿمفإعدادالباحث(2)

 .الرسـالبيانيكاستخراجالنسبالمئكيةمفإعدادالباحث(3)

ناشطون 
 اقتصاديا

12% 

غير ناشطين 
 اقتصاديا  

29% 
+  أخرى عجز 
 تقاعد
59% 

 
0% 
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(يتبيفمايمي:4.1مفخبلؿالجدكؿرقـ)

البريج -أ الناشطيفاقتصاديافيمخيـ بمغعدد        ن         لعاـ6999 نسبتو2007نسمة أمما ـ،
يعكسمعاناة29.36 مما كمنخفضة، متدنية نسبة كىي السكاف، إلجمالي %بالنسبة        ٌ               

نسكافمخيـالبريجاقتصاديا.      

ا،بمغعددىافيمخيـالبريجأمافئةغيرالناشطيفاقتصادي -ب       ـ،2007نسمةلعاـ6051ن
%،كىذهالنسبةتعكسارتفاعفئةغيرالناشطيفاقتصاديا،ممايدلؿ67.3أممانسبتو نٌ           

كبالتالي كالشيخ، العجزة مراحؿ في ىـ كمف العامبلت، غير النساء نسبة ارتفاع عمى
 ارتفاعنسبةاإلعالة.



 اإلنتاج(: لبريج)وسائلا مخيم في القتصادي الوضع

فيو البلجئكف حيثيعتمد اقتصاديا، ما نكعا المخيماتالفقيرة مف البريج مخيـ يعتبر          ن   ن               
عيد في تحسنتاألكضاع كعندما مساعداتغذائية، مف ليـ الغكث ككالة تقدمو ما عمى          ٌ     ٌ               ٌ   

التياإلدارةالمصرية،قاـبعضيـبالعمؿفيحرؼكميفبسيطة،كمفأشيرالحرؼكالميف
كانتفيمخيـالبريجكالعامميفعمييافيفترةاإلدارةالمصريةكعيداالحتبلؿاإلسرائيميما

يمي:
 الحرف والمين والعاممين فييا في مخيم البريج في عيد اإلدارة :(4.2جدول )

 .(1)المصرية والحتالل اإلسرائيمي 

 أشير العاممين بيا الحرفة أو المينة م
حسفالعرياف،خميسسعدتصميحاألحذية1
أحمدالبطراف،أحمدمنصكر،أحمدحسيف،نعيـفاضؿالخياطة2

،محمدحسيفالنجارة3 محمكدطنجرة،عزاتأمـك

حسفالمزيف،حسفكشاح،رمضافالعكاكدةالحدادة4
خميؿالحيفاكم،احمدحسيفالمبحكحالسباكة5
،أنيسالباباخرماعطيشعبدالكريـالقريناكم،فالحبلقة6

                                                           

 الجدكؿمفإعدادالباحث.(1)
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 أشير العاممين بيا الحرفة أو المينة م
(1)إسماعيؿعيسى،عبداهللحسيف"جمؽ"،رشدمأحمدكشاحالجزارة7
خضرقنكنة،يكسؼقنكنة،عامرعكضتجارالفكاكوكالخضار8
سالـدكحؿ،أحمدصبيح،فاطمةميط،يكسؼميطبائعيالخضار9

10
الدكاكيف

أب اعطياف الطريفي، عبد السمطي، القادر محمدعبد مكتكمة، ك
مصمح،محمدغانـالسبلؿ،عبدالفتاحقنكنة

مصطفىأبكككيؾ"المشايخ"،محمكدشاىيفمحبلتالعطارة11
12

المقاىي
مصطفىالقباني، خميؿعكض، عنبة، محمكد المدىكف، محمكد

عميابكرزؽ
المطاعـالشعبية13

)الفكؿكالفبلفؿ(
مص ، أصبلف أحمد األطرش، السبلـالعبد عبد القباني، طفى

الحمبلكم،زكيالعداسي
(2)عبدالمعطيياسيفبائعدجاج14
محمكدشحادة"أبكماجد"البناء15

يعممكففيمجاؿ البريج كافبعضالجئيمخيـ لمميفكالحرؼالسابقة، باإلضافة
كبساتيفالبرتقاؿالزراعة،حيثذىبكاليعممكاأجراعندأصحاباألرضاألصمييف،فيالبيارات

،(3)كالميمكف،حتىيؤمنكالقمةعيشيـ،ككانتأجرةالعامؿفيالزراعةليرةكاحدةفياألسبكع
 كيقـك أرضو، باستصبلح يقكـ أف عمى األصمي األرض صاحب مع يتفؽ البعض ككاف

أقساـ،بزراعتيا)فكؿ،بامية،خيار،قمح،شعير،فقكس،...(مقابؿأفيقسـاإلنتاجإلىثبلث
.(4)ثمثيعكدلؤلرض،ثمثلممستأجر،كثمثلصاحباألرض

ككافبعضالسكافيعممكفكعماؿعندتجارالحصمة،حيثكانكايستخرجكفالحصمة
،(5)مفكادمغزةالمجاكرلممخيـ،كتجميعيا،كتحميميافيعرباتكبيرة؛لبيعيافيمدينةغزة

                                                           

الجريسي)(1) محمد قابمو: اهلل، فرج الجريسي2816يناير38فخرم محمد قابمو: الجعيدم، أحمد (؛
 (.2815أغسطس9(؛محمكدزقكت،قابمو:محمدالجريسي)2815أغسطس4)

(2) ( الجريسي محمد قابمو: ، اهلل فرج الجريسي2816يناير38فخرم محمد قابمو: الجعيدم، أحمد (؛
(؛عمرالجريسي،قابمو:محمد2815أغسطس9(؛محمكدزقكت،قابمو:محمدالجريسي)2815أغسطس4)

 (.2815يكنيك1الجريسي)

 (.2815أكتكبر28فايد،قابمو:محمدالجريسي)طااهللع(3)

 (.2815أكتكبر27حسيفأبكشكقة،قابمو:محمدالجريسي)(4)

 (.2815ابريؿ7فريدالمكلك،قابمو:محمدالجريسي)(5)
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نككافيتقاضىالعامؿثبلثةقركشأسبكعيا         (1).
ركاتب، يتقاضكف األمر بداية في يككنكا فمـ كالمدرسيف، الككالة ركاتبمكظفي أما
تغذائيةتشمؿ)الدقيؽ،كالتمر،كالبصؿ،كالعدس،كالمبلبس، نماكانتتمنحيـالككالةسبل كا               ٌ       
مف حتىيتمكنكا فيصرؼركاتبلممدرسيف؛ بدأتالككالة ثبلثسنكات، كبعد كغيرذلؾ(        ٌ                           

.(2)طمباتالحياةالحديثة،ككافالراتبحكاليعشرةجنيياتمصريةمكاجيةمت

مف االقتصادية أكضاعيف تحسيف في ميما، دكرا لعبتالنساء الثمانينات، فترة في                ٌن ن           
كمفأشيرمصانع البريج، فيمخيـ التيكانتمكجكدة الخياطة، العمؿفيمصانع خبلؿ

كشاح،الذمكافيعمؿعمىحياكةالخاماتالخياطةفيمخيـالبريج،مصنعرشدمخميؿ
اإلسرائيمية،ككافالمصنعبوعشراتالعامبلتفيمجاؿالخياطة،كلكفبعداندالعاالنتفاضة

عاـ أغمؽ1987الشعبية اإلسرائيمية، المنتجات كمقاطعة األمنية األكضاع تدىكر كبسبب ـ  ي                         
كبير المصنعكتقمصتأعدادالعامبلتفيالمصنعبشكؿ  ن          ٌ   (3).

كماكانتتشارؾالنساءفيإجراءالتعديبلت،كالتشطيباتالنيائيةعمىاألثكابالتي
كافيحضرىاالزكجإلىالبيتمفالمشغؿ،إذكفمثبل،يقمفبتنظيؼالمبلبسمفالخيكط،
كيثبتفاألزرار،كمايتبعمفكماليات،لـتكفتمؾالنساءعامبلتلدلالعائمةبالتحديد،غير

فكفمرتبطاتبمشاريعخارجحدكدالعائمةالمباشرةكعامبلتفيالظؿ،ككافأزكاجيفأني
عماالميرة ن ،كمفأميرخياطيمخيـالبريجكبلمفأحمدالبطراف،كأحمدمنصكر،كأحمد(4)           ن ٌ          

حسيف،كنعيـفاضؿ،ككماأفىناؾخياطيفميرةأسيمكافيتحسيفأكضاعأسرىـالمادية،
المبلبسكاالقتصادية، المتخصصاتفيصنع النساء بعضالخياطاتمف لعبتأيضا فقد                       ن    

النسائيةفيتحسيفأكضاعبيكتيفاالقتصادية،كالمادية،كمفأشيرىف)فاطمةابطيط،كرابعة
.(5)عبدالفتاحشحادة،كنجاالقباني(

                                                           

 (.2815أكتكبر28فايد،قابمو:محمدالجريسي)عطاهلل(1)

التاريخالشفكم(2) مركز قابمو اإلسبلمية)أنيسالسمكؿ، مركز2881ابريؿ4الجامعة قابمو أيكبالممؾ، (؛
 (.2881مايك18التاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية)

 (.2815نكفمبر4فاطمةقنكنة،قابميا:محمدالجريسي)(3)

 (.134لبد،أكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـالشاطئ)ص(4)

الجريسي)(5) محمد قابمو: الجريسي، الجريسي2815يكيكن1عمر محمد قابميا: الجريسي، آمنة (؛
 (.2815يكنيك1)
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حسنتأمااألكضاعاالقتصاديةفيمخيـالبريجفيمرحمتيالسبعينات،كالثمانيناتت ٌ 
كثيرا،حيثازدادعددالعامميفمفأبناءالمخيـفيسكؽالعمالةاإلسرائيمي،كأصبحالكثيرمف                    ن 
التجارية، األسكاؽ الصناعة، الزراعة، كالنظافة، البناء، مجاالت في يعممكف المخيـ أبناء

المصانع،كىذاماأدلإلىتحسفالحياةاالقتصاديةفيالمخيـ      ٌ    ٌ   (1).

بناءعمىما  ن سبؽيمكفالقكؿأفاألكضاعاالقتصاديةفيمخيـالبريجكانتبسيطة
كمتكاضعةلدلجميعسكافالمخيـ،إذكافالناسسكاسيةيعتاشكفعمىماتقدموليـككالة
الغكث،كعمىبعضالحرؼكالميفالبسيطة،كلـيشيدكاتحسنافيأكضاعيـاالقتصادية،إال       ن           ً      

نينات،كبالتحديدفياألكقاتالتيشيدفيياالمخيـاستقراركىدكء.بعدفترةالسبعيناتكالثما

 البريج: مخيم في القتصادية األنشطة

 األنشطة الزراعية: -1

بعدمافقدالبلجئكفأرضيـكديارىـ،تكجيكالمعمؿكأجراءعندأصحاباألراضيفي
مةعيشيـكعيشأسرىـمخيـالبريجفيالبيارات،كبساتيفالحمضياتكالزيتكف؛حتىيؤمنكالق

ممف بعضيـ اتفؽ كما األسبكع، في الميرة تتجاكز ال التي بسيطة، أجكر مقابؿ كعائبلتيـ
عمى مقابؿأفيتحصمكا معأصحاباألراضيعمىاستصبلحيا يجيدكفالعمؿفيالزراعة

.(2)ثمثأكنصؼثمارىا

األراضيالزراعيةكماكانتتقكـبعضالنساءمفمخيـالبريجبالعمؿلدلأصحاب
فيمقابؿأفتتحصؿالمرأة كالخضركات، محاصيؿالحبكب، حصد مكاسـ فيأياـ كخاصة
كانت كما التيكانتتعمؿبو، قميمةأكبسيطةمفنكعالخضركاتأكالحبكب، عمىكمية
تعمؿبعضالنساءفيمخيـالبريج،ممفكافأزكاجيفمريض،أكمعتقؿ،أكغيرقادرعمى

فيالضفةالغربية،كفيمكاسـالحصادكالقمح،كالشعير،لكيتتمكفالزراعةفيقطاعالعمؿ
.(3)مفاإلنفاؽعمىأكالدىاكأفرادأسرتيا

                                                           

 (.2/21قدسية،مكسكعةمخيماتالبلجئيف،قطاعغزة)ج(1)

(2)( الجريسي محمد قابمو: شكقة، أبك هلل2815أكتكبر27حسيف عطا الجريسي(؛ محمد قابمو: ، فايد
 (.2815أكتكبر28)

 (.2815ابريؿ28خضرقنكنة،قابمو:محمدالجريسي)(3)
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كافالمزارعكففيمخيـالبريجيزرعكفالخضاركالحبكببأنكاعيا)كالبندكرة،كالككسا،
 كالبصؿ، كالبطاطا، كالمكبيا، كالبامية، كالفقكس كالذرة،كالخيار، كالعدس، كالفكؿ، ، كالثـك

الذاتي لمتمكيف الخضار، أك الحبكب، سكاء المزركعات تمؾ ككانت كالقمح،...( كالشعير،               ن                 
ماكنة أك لمحراثة، كالتراكتكر الحديثة الزراعية األدكات الفبلحكف يستعمؿ كلـ معا، كلمتجارة                            ن   

كال البدائية األدكات يستخدمكف كانكا نما كا مثبل، الحصاد                     األرض" كمشط الحيكاني، محراث
.(4)،كالفأس،كالمنككشة،كالمدراس(3)،كالمنجؿ(2)كالمذراة(1)الكحاشة"كالشاعكب

يتميزمخيـالبريجبزراعةالعديدمفالخضركاتكاألشجارالمثمرةكمنيا:

 زراعة الزيتون:  - أ

ا مخيـ في البعمية الشجرية الزراعات أىـ مف الزيتكف شجر زراعة كقدتعتبر لبريج،
تضاعفتالمساحاتالمزركعةخبلؿالعقكدالستةاألخيرة،كيمتاززيتكفمخيـالبريجبجكدة
أصنافو،حيثيعتبرمفأجكدأنكاعالزيتكالزيتكففيقطاعغزة،كمفاألنكاعالمزركعةفي

ك كالصرم، البمدم، النبالي،كالزيتكف البريج)الزيتكف البريk18مخيـ مخيـ كينتج آالؼ(، ج
كالشرقية الشمالية األطراؼ في بكثرة الزيتكف ثمر كيتكاجد سنكيا، الزيتكف مف األطناف                         ن            

.(5)كالجنكبية


                                                           

كالشعير(1) القمح مجمكعاتمثؿ عمىشكؿ الحصاد بعد المحاصيؿ جمع عممية في يستخدـ الشاعكب:
دخالي كا المحاصيؿ التقاط كىيعممية الدارس، فيعممية كيستخدـ كغيرىا،                            الدراس)أدكاتا ماكنة في

 تستخدـفيالزراعة()مقاؿعمىاإلنترنت(.

المحاصيؿفياليكاءعندعمميةالدراسةلفصؿالمذراه:ىيعصاهلياأصا(2) بعخشبيةتستخدـفيذركا
عمى )مقاؿ الزراعة( في تستخدـ أدكات اليكاء) بمساعدة التبف عف المدركسة المحاصيؿ حبكب

 اإلنترنت(.

اؾقسـالمنجؿ:آلةصغيرةمككنةمفالفكالذأكالحديدحافتياالداخميةحادةلقصقطعالنباتاتبيا،كىن(3)
الجمكس)أدكات أك كقكفا بيا العمؿ يمكف كالعدس، كالشعير الحنطة لحش تستعمؿ الحجـ كبير منيا        ن                             

 .تستخدـفيالزراعة()مقاؿعمىاإلنترنت(

الدكابفكؽالمحصك(4) ؿالمرادالمدراس:لكلكحخشبيعريضمثبتعمىأحدأسطحوقطعقاسيةتجره
خراجالحبكبمنيا)أدكاتتستخدـفيالزراعة)مقاؿعمىاإلنترنت درسوفيعمؿعمىىرسالمحصكؿكا                                 

 (.2815أبريؿ7فريدالمكلك،قابمو:محمدالجريسي)(5)
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 زراعة التين: - ب

البريجبكثافة يشتيرمخيـ ككما كذلؾالتيفمبارؾ، القدـ، أفالزيتكفمبارؾمنذ كما
كجكدةفياألطراؼالشمالية،كركـالزيتكف،كجكدةأصنافو،فيكأيضايشتيربأشجارالتيفالم

مفأشجارالتيف، التخمكا مفالمنازؿفيالمخيـ أفالعديد كما البريج، كالشرقيةمفمخيـ
كالتركي، كالسكدة، تيف)المكازم، كأصناؼمنيا أنكاع البريج فيمخيـ المزركع التيف كلشجر

كالبمدم،كالزميرم،كالبحرم(كلكؿثمرةمفتمؾاألشجارلكفخاص           و           ،كطعـخاص،ككموحمك
لذيذالمذاؽ،كثمارالتيفباإلضافةإلىتناكلياأكبيعياخضراء،يقكـالكثيرمفسكافالمخيـ
بتجفيفيا؛ليتـتناكليافيفصؿالشتاء،كبعضالمكاطنيفيصنعكفمفالتيفنكعامفالمربى   ن                 

.(1)يزينكامكائدطعاميـ
 زراعة الصبر )التين الشوكي(: - ت

شج كالشمالية،يتكافر الشرقية المناطؽ في كخاصة بكفرة البريج مخيـ في الصبر ر
كعادةمايقطؼثمارالصبرفيالصباحالباكرأكعندالغركب،بحيثتككفأشكاؾالثمر                     ن
كامنة،كيستعمؿقاطؼالصبر"الصنارة"أكالطكالة،كىيعبارةعفعصاخشبيةطكيمةفي

يوثمرةالصبرالمرادقطفيا،كتمكلقميبلفتنفصؿعفالشجرة،رأسياكعاءمفالصفيح،تدخؿف       ن         
كبعدتجميعكميةمفىذهالثماريتـبيعيافيالسكؽ       ٌٌ  (2).

 زراعة العنب: - ث

تعتبرثمارالعنبمفأىـالفكاكوالتييجنييامزارعكمخيـالبريجفيفصؿالصيؼ،
 البريجاىتماما كيكليسكافالمناطؽالشرقيةمفمخيـ ن                    كىكي القدـ، العنبمنذ بزراعة خاصا          ن 

أكثرأنكاعالعنبالمزركعة كرمزا،فيتاريخمخيـالبريج،كلعؿ يشكؿإرثاثقافيا،كحضاريا،      ٌ        ن   ن   نن   
نفيمخيـالبريجمفالنكعاألبيض،كمفكافمفسكافالمخيـلديومساحةكلكصغيرةنسبيا                      

ي كما األقؿ، عنبعمى شجرة بزراعة يقكـ بيتو، يفي                      بعض تصنيع البريج مخيـ سكاف تقف
كالعنبية، الدبس، أىميا: مف األصناؼ مف العديد بإنتاج يقكمكف حيث الغذائية، المنتجات

.(3)كالزبيب،كالمربى

                                                           

 (.2815سبتمبر13أحمدالعكاكدة،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 (.2815سبتمبر13)المصدرالسابؽ(2)

 العنبالفمسطيني،طرؽتخزينوكصناعتو،آفاؽالبيئةكالتنمية)مقاؿعمىاإلنترنت(.أصبلف،ىبة،(3)
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 الحمضيات: - ج

فترة خبلؿ مممكس بشكؿ البريج مخيـ في الحمضيات نتاج كا زراعة مساحة زادت                                   
ركعالزراعية،تعرضتليزاتعنيفةنتيجةظركؼالخمسيناتكالستينات،إالأنياكغيرىامفالف

ـكماتبلىامفآثارسمبيةعمىجميعفركعالزراعة،بالرغـمفذلؾفقدشكؿ1967حربعاـ ٌ                 
العمؿفيالحمضياتمصدرالدخؿالرئيسيلمعديدمفعائبلتمخيـالبريج،ككافيعتمدىذا

القطؼكالتع في المخيـ أىالي مف الكثير عمى يشغؿالقطاع ككاف الجني، مكسـ خبلؿ بئة
الغربية، األطراؼ في الحمضيات أشجار تنتشر كانت حيث العاممة، األيدم مف العديد
يميو ثـ الفالنسيا برتقاؿ أىميا فإف المزركعة األنكاع أما المخيـ، مف كالشرقية، كالشمالية،

(4.3مكطي،كالجدكؿرقـ)الجريبفكت،كماتكجدىناؾأنكاعأخرلأقؿأىميةكالميمكف،كالش
ـ(.1983-ـ1982يبيفتكزيعأنكاعالحمضياتفيمخيـالبريجلعاـ)



 .(1) م(1983-م1982يبين توزيع أنواع الحمضيات في مخيم البريج لعام ) :(4.3جدول )

 المجموع أخرى ليمون جريب فوت فالنسيا شموطي
82585339147283107

ا فيمخيـ أكضاعالزراعة الجدكؿرقـ)2010لبريجفيعاـأما فيشير إلى4.4ـ، )
الجياز حسبإحصائية األرضكالتجمع البريجحسباستخداـ مخيـ في الحيازاتالزراعية

ـ.2010المركزملئلحصاءلعاـ

 .(2)يوضح الحيازات الزراعية في مخيم البريج حسب استخدام األرض والتجمع :(4.4جدول )

نكعكاستخداـاألرض

أرضمزركعةرمزركعةأرضغي
تستخدـإلغراض

الحيازات
المراعي

المساحةالمجمكعأخرلكالمركجالدائمة
المزركعة

أشجار
حرجية

بكر
المجمكعمشتؿمؤقت

384921774781049322746318842934710444484442---683415347


                                                           

عامامفاالحتبلؿ)ص19الحكراني،قطاعغزة(1)       (.49ن

 (.69()ص2818الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،النتائجالنيائيةلمتعدادالزراعي)(2)
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يبلحظعمىالجدكؿالسابؽمايمي:

 دكنـ.177478يمخيـالبريجتبمغإفمساحةالمراعيكالمركجف -أ

تبمغ -ب  المزركعة األرض مساحة األشجار188429347إف مساحة بمغت فيما دكنـ،
 دكنـ.10444الحرجيةفيمخيـالبريجبمغت

زراعيا -ت المستصمحة غير البكر األراضي نبمغتمساحة                     فبل484442 المشاتؿ دكنما،أما     ن 
 يكجدأممشتؿفيمخيـالبريج.

 يالزراعيةتقعفياألطراؼالشماليةالشرقية،كالجنكبيةمفمخيـالبريج.غالبيةاألراض -ث

الخس، مثؿ: الزراعية المنتجات مف العديد البريج مخيـ في الزراعية األراضي تنتج
كالباذنجاف، ، كالبندكرة كالفقكس، كالخيار، كالجرير، كالسمؽ، كالبقدكنس، كالممكخية، كالسبانخ،

ك كالككسا، كالنعنع،كالبطيخ، كالفمفؿ، كالبطاطا، ، كالثـك كالبصؿ، كاليقطيف، كالبامية، القرع،
( رقـ كالجدكؿ ذلؾ، كغير كالممفكؼ، كالزىرة، كالمفت، صفراء، المساحة4.5كالذرة يكضح )

.(1)ـ2010المزركعةبأشجارالبستنةكالخضركاتكالمحاصيؿالحقميةفيمخيـالبريجلعاـ
 حة المزروعة بأشجار البستنة والخضروات والمحاصيل يوضح المسا :(4.5جدول )

 .(2)م2010الحقمية في مخيم البريج لعام 

 المحاصيل الحقمية الخضروات أشجار البستنة

1794458498119462226442

(مايمي:4.5يبلحظعمىالجدكؿرقـ)

بمغت -أ البريج مخيـ في البستنة بأشجار المزركعة المساحات نسبة إف
 دكنـ.1794458498

 دكنـ.119462إفنسبةالمساحاتالمزركعةبالخضركاتبمغت -ب

 دكنـ.226442بمغتالمحاصيؿالحقميةفيمخيـالبريج -ت

                                                           

 (.78()ص2818ائجالنيائيةلمتعدادالزراعي)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،النت(1)

 .78صالمصدرالسابؽ،(2)
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 تربية الطيور والدواجن: - ذ

كانتتربيةالطيكركالدكاجفحتىكقتقريبفيالمنازؿ،كمصدرسيؿكسريعإلمداد
األسرةباحتياجاتيامفالمحكـ،كقمماخبلبيتفيم     ٌ         خيـالبريجمفسكانوالبدكأكالفبلحيفمف

مف بأنكاعالبأسبيا دائما عامرة فكؽسطحو، بجانبالمنزؿأك أكعشة صغيرة، حظيرة          ن ن                           
الطيكرأكالدكاجفالتيكانتتمثؿدرعاألماففيأكقاتالطكارئ،كمصدراطمئناف،كسعادة

كالدجاجمفالطيكر(1)لؤلسرة الحماـ، كتعتبرتربية تحتأمظرؼمف، التييسيؿاقتناؤىا              ي   
الظركؼالمعيشية؛لسيكلةكقمةتكاليفيا،كارتفاععائدتو،كبساطةالعممياتالبلزمةإلنتاجيا،            ٌ       
ككسيمة ، لمحـك كمصدر اقتنائيا عمى البيكت ربات خاصة البريج، مخيـ أىالي شجع مما

لمطي كغذاء كاستخدامو اآلدمي، إلىناتجصالحالستغبلؿبعضمخمفاتالغذاء لتحكيمو كر،
.(2)لبلستيبلؾاآلدمي

كانتبعض كالبيض، رباتالبيكتمفالمحكـ التيكانتتجنييا إلىالفكائد كباإلضافة
كالبيضكانتبعضرباتالبيكتالماىراتيستفدفمفريشالحماـ رباتالبيكتمفالمحـك

(يبيفأعدادالدكاجف،كأنكاعيا4.6ـ)،كالجدكؿرق(3)كالدجاج،كيقمفبحشكالمخداتكالمحفات
ـ.2010فيمنازؿمخيـالبريجلعاـ

 .(4)م2010يبين أعداد الدواجن وأنواعيا في منازل مخيم البريج لعام  :(4.6جدول )

 أخرى أرانب حبش حمام دجاج

280343361491041879

العنابركمعدؿالدكراتأماأعدادالدكاجفالتيتربىفيالمزارعفيالسنةذاتيا،كمساحة
(.4.7فيمخيـالبريجحسبالنكعفيكضحوالجدكؿرقـ)




                                                           

 (.2815مايك2جماؿسبلمة،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 .المصدرالسابؽ(2)

 (.2815يكنيك1أمنةالجريسي،قابميا:محمدالجريسي)(3)

 (.164()ص2818راعي،)الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،النتائجالنيائيةلمتعدادالز(4)
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 .(1)يوضح أنواع الدواجن من حيث اإلنتاج في مخيم البريج :(4.7جدول )

 نوع الدواجن
 حبش دجاج بياض دجاج لحم

مساحةالعنابرالعدد
العاممة

معدؿعدد
الدكرات

مساحةالعنابرالعدد
العاممة

مساحةالعنابرالعدد
العاممة

معدؿعدد
الدكرات

13641004122381002180700014002

 

 الثروة الحيوانية: - ر

يعتبركنيا ككانكا كالحيكانات، المكاشي تربية عمى البدك مف البريج مخيـ سكاف اعتمد
يحرصكفعمىرعيأغناميـ، ككانكا كالمكرداألساسيفيكسبمعيشتيـ، الرئيسية، حرفتيـ
كمكاشييـفيالمناطؽالتيتكثربيااألعشابكالنباتاتفيفصؿالصيؼ،ككذلؾكانكايرعكف
أغناميـعمىبقاياالمحاصيؿالزراعية،كماكانكاينتفعكفبماتنتجومفألبافكلحكـكأصكاؼ
كنقؿ لنقميـ كسيمة الخيكؿ( الحمير، استخداـ)البقر، إلى باإلضافة إضافة ككبر، كشعر    ن                          

.(2)ـمتاعي

لمزراعة المخصصة المساحات قممت البريج، مخيـ في السكاف أعداد زيادة أف غير            ٌ                  
كالرعي، لمزراعة المخصصة أدلإلىانكماشالمساحة مما كتناقصتبشكؿكبير، كالرعي،
أسعار الرتفاع نظرا المنازؿ؛ في تربى التي الحيكانات أعداد تناقصت األخيرة اآلكنة كفي       ن         ي                    

،لكفمازاؿالبعضيمارسحرفةتربيةالحيكانات،كيعتمد(3)ةإلطعاـالحيكاناتاألعبلؼالبلزم
بشكؿأساسيعمىاألعبلؼالصناعية،كمفالحيكاناتالتييقتنيياسكافالمخيـمفالمكاشي

مايمي:

                                                           

 (.158()ص2818الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،النتائجالنيائيةلمتعدادالزراعي،)(1)

 (.2815نكفمبر13أحمدالعكادة،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 .المصدرالسابؽ(3)
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المحاصيؿاألبقار - كدراسة األرضكفبلحتيا، حراثة في منيا المزارعكف يستفيد حيث :
جني بعد الزبدة،الزراعية المبنة، المبف، كمشتقاتو، الحميب في منيا يستفيدكف كذلؾ يا

.(1)السمف،باإلضافةإلىالمحـ،كالسمادالطبيعي"الزبؿ"

لحياكةالماعز والغنم - الشعر الطبيعي، السماد المحـ، كمشتقاتو، الحميب مف كيستفاد :
اتكالمخدات،ككاففيالبسط،كالمساندالبيتية،كذلؾيستفادمفالصكؼ؛لحشكالفرش

سماعيؿ كا العكاكدة، حسيف )فرحاف زريبة أشيرىا مف زرائبلؤلغناـ، عدة البريج مخيـ                                   
سممافالعكاكدة( كأحمد العكاكدة، )(2)سممافالنباىيف،كسممافعكدة كالجدكؿرقـ ،4.8)

 ـ.2010يبيفأعدادالحيكاناتكأنكاعيافيمخيـالبريجلعاـ



 .(3)م2010عداد الحيوانات وأنواعيا في مخيم البريج لعام يبين أ :(4.8جدول )

 حمير بغال خيول ضأن أبقار النوع

78110656373العدد

 

 األنشطة التجارية والصناعية: -2

 الحرف والمين والصناعة في مخيم البريج: - أ

عدد بمغ كقد كالصناعات، كالميف، الحرؼ، مف العديد في البريج مخيـ أبناء يعمؿ
.(4)حرفةكمينة768كالميفالحرؼ






                                                           

 (.2815نكفمبر13أحمدالعكادة،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 .السابؽالمصدر(2)

 (.165-148()ص2818الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،النتائجالنيائيةلمتعدادالزراعي)(3)

 بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(4)
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 .(1)م2013يوضح طبيعة المين وأعدادىا حتى عام  :(4.9جدول )

 العدد المينة العدد المينة العدد المينة

90بقالة25ككافير40حبلؽ

2محطاتكقكد23فكؿكفبلفؿ100تجارةعامة

2معرضسيارات4محؿصيانةكمبيكتر6محؿصيانةجكاؿ

5معمؿطكب20صيدلية10كفينت

4محؿبيعأحذية8صالةأفراح3مخبز

15خضاركفكاكو10محؿبيعدكاجف10محؿأدكاتبناء

1مدرسةقيادةسيارات5أعبلؼ8سباكة

1صراؼ2بنؾ6منيماركت

عبلف5أدكاتمنزلية3محطةتحميومياه محبلتتخطيطكا           6

5محبلتذىب5تكيربائيةأدكا40كرشميكانيكا

2محبلتعطارة8تأجيربدؿعرائس20عياداتخاصة

1صيدليةبطرم8تصميحدراجاتنارية6معرضمكبيميا

3شاكرما5مكتبتاكسيات4جزار

2مغسمةسيارات15مجمدات15مكتبة
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 التجارة: - ب

نيمكفكصؼحركةالتجارةالداخميةفيمخيـالبريجبعدالنكبة،بأنياكانتضعيفةجدا،                
البريج،حيثأف كذلؾنظراالنخفاضمستكلالمعيشةلدلسكافمخيـ                 ن   غالبيةالبلجئيففي

.(1)المخيـيعتمدكفعمىماتقدموأكماتقكـبتكزيعوككالةالغكث

التيافتتحت الداخميةفيمخيـالبريجعمىبعضالدكاكيفالصغيرة، اقتصرتالتجارة
بعدماتحسنتاألكضاعاالقتصادية،كمانشطتالتجارةفيبعضاألياـكيكـسكؽالخميس،

كفلبيعسمعيـكبضائعيـفيالسكؽ،كماتنشطالتجارةنكعامافيأياـحيثكافالتجاريأت ن              
بعض لشراء استممو بعضما ببيع يقـك المخيـ بعضسكاف كاف حيث التمكيف، استبلـ

.(2)احتياجاتواألخرل

البضاعة أخذ كىي الشنطة، عمىتجارة كمقتصرة فكانتمحدكدة الخارجية، التجارة أما
حضاربضائعمصريةكبيعيافيالمخيـ،كمابحقيبةكاحدة،كبك ميةقميمة،كبيعيافيمصر،كا                

التجميؿ "كأدكات البالية المستعممة" القديمة المبلبس تجارة الخمسينات مرحمة في نشطت
كاألكانيالصيني،كماكافالطبلبالجامعيكفمفأبناءمخيـالبريج،ككذلؾالسائقكفيأخذكف

ذىا عند السمع بعض ىذهمعيـ إزاء تتساىؿ المصرية السمطات ككانت مصر، إلى بيـ
األكضاععمىاعتبارأفقطاعغزةسكقاحرةتسدالعديدمفحاجاتمصر         ن               (3).

 األسواق: - ث

 سوق الخميس:  -

كؿ يعقد الذمكاف السكؽ، مف احتياجاتيـ فيشراء يعتمدكف البريج مخيـ سكاف كاف
الم أسكاؽ أكبر مف كىك كخميس، اثنيف مخيـيكمي في السكاف كاف حيث الكسطى، نطقة

في السكاف زادتكثافة أف كبعد احتياجاتيـ، يشتركا لكي البريج إلىمخيـ النصيراتيأتكف
الخميسكلـيتغيرمنذنشأتو، مخيـالنصيرات،تـنقؿسكؽاالثنيفإلىىناؾ،كبقيسكؽيـك

                                                           

 (.8كمخ،كأبكمعمر،االنتياكاتاإلسرائيميةاالقتصاديةلقطاعغزة)ص(1)

 (.8/22تحتاإلدارةالمصرية)جسكيؾ،غزة(2)

 (.18ـ)ص1967العفيفيكنجـقطاعغزة(3)
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كمازاؿيعقدكسطمخيـالبريج،كغالبامايحدثأزمات    ن         حدكديةخانقةفيمنطقةالدكار؛بسبب
.(1)ازدحاـالسيارات؛ككثرةالباعةالمتجكليفعمىأطراؼالسكؽ

القطاع في الميمة األسكاؽ مف الخميس سكؽ البائعكف(2)يعتبر إليو يتكافد إذ ،
كالمشتركفمفكؿمكاف،كتباعفيوالبضائعالمتنكعةكالمبلبسالجاىزةكالمستعممة،كاألقمشة
كاألكانيالمنزلية،كاألحذية،كالسجائر،كاألثاثالمنزلي،كاألجيزةالكيربائية،كالخضاركالفكاكو،
محمية، كطنية، منيا فييعديدة البضائعالمعركضة، أما إلىبيعالجممةكالمفرؽ، باإلضافة               ٌ  ٌ          

بانخفاضأسعاره البريج سكؽ يتميز كما كمستكردة، سرائيمية كا                       (3) كفيو ك60، 700محؿ،
.(4)بسطة

 سوق الخضار اليومي: -

التجارية، المحبلت مف العديد فيو يكجد يكمي، سكؽ كىك البريج، مخيـ كسط يقع
الخضركات تبيع كالتي الشارع، امتداد عمى البائعكف يقيميا التي البسطات إلى باإلضافة

،كالدكاجف،كاألسماؾالمجمدة،كاألدكاتالمنزلية،كيرت ادالسكؽسكافالمخيـ،كالفكاكو،كالمحـك
باعتبارهالسكؽاليكميالكحيدفيالمخيـ،كيقتصراستمرارالسكؽيكمياحتىمنتصؼالنيار،     ن                    

.(5)أمإلىمابعدصبلةالظيربقميؿ
 سوق الحيوانات" الحالل": -

يقعسكؽالحبلؿجنكبمخيـالبريج،خمؼمحطةأبكعاصيلمكقكد،يعقدسكؽالحبلؿ
لخميسمفكؿأسبكع،كيأتيإليوكؿمفيريدالبيعأكشراءالحبلؿمفكؿيكمياالثنيفكا

كالخراؼ كالماعز كاألغناـ الماشية، أنكاع كؿ فيو كتشترل كتباع الكسطى، المنطقة أنحاء
كاألبقاركاإلبؿككذلؾالخيكؿكالحمير،كينعقدالسكؽمفالصباحالباكر،كيستمرحتىقبيؿ

.(6)الظيربقميؿ


                                                           

 (.2815ابريؿ7فريدالمكلك،قابمو:محمدالجريسي)(1)

ينظرممحؽرقـ)(2)      (.328،ص11ي

 (.2815ابريؿ7فريدالمكلك،قابمو:محمدالجريسي)(3)

 .(146عدكافكآخركف،دليؿالبلجئالمصكرقطاعغزة)ص(4)

 ـ(.2815يكنيك1عمرالجريسي،قابمو:محمدالجريسي)(5)

 (.2816يناير38فخرمفرجاهلل،قابمو:محمدالجريسي)(6)
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 الجممة لمخضار:سوق  -

إذ الفجر، بعدصبلة كؿيكـ كيعقد البريج، لمخضارفيجنكبمخيـ يقعسكؽالجممة
يتكافدإليوبائعكالخضاركالمزارعيفلعرضمنتجاتيـالزراعيةكالبيعيككفبالجممةفقط،كتباع

.(1)فيوجميعأنكاعالخضارالطازجة
 النقد والعمالت المتداولة في مخيم البريج: - ج

الجنيوالفمسطيني،كفيعاـ1948عدنكبةعاـب الجنيوالمصرممحؿ ـحؿ       ٌ     ٌ  ـقاـ1952
كقطاعغزة الغربية الضفة احتبلؿ كبعد اإلسرائيمية، الميرة البنؾالمركزماإلسرائيميبإصدار

اإلسرائيمية1967عاـ بالميرة كاستبدلتو المصرم، بالجنيو التعامؿ ألغتالسمطاتاإلسرائيمية ـ
حقابالشيقؿالجديدكال   .(2)ن

أمافيالكقتالحالي،فإفسكافمخيـالبريج،كباقيسكافقطاعغزةيتعاممكفبالعمبلت                       ٌ
التالية:

الشيقؿاإلسرائيمي،كىيالعممةاألكلىالمستخدمةفيمخيـالبريج،لسيطرةسمطاتالشيقل: -
االحتبلؿعمىقطاعغزةسياسيا،كاقتصاديا،كعسكريا،فاالح  ن   ن  ن            تبلؿاإلسرائيمييتحكـبمختمؼ

 .(3)شرائحكأجنحةاالقتصادالفمسطيني
مفالدينار األردني: - العديد تدفع البريج، مخيـ في تداكليا يتـ التي الثانية العممة كىك

كشركة اإلسبلمية، كالجامعة األردني، بالدينار لدييا كالعماؿ المكظفيف ركاتب المؤسسات                  ٌ             
ذلؾيجرمالتداكؿبالديناراألردنيفيميكرالعرائسفيالمخيـ،االتصاالتالفمسطينية،كك

كتدفعأقساطالجامعات،كشراءالمعادفالثمينةكالذىب،ككذلؾيقكـسكافالمخيـبشراءكبيع                     ي
 .(4)الحبلؿبالديناراألردنيكاألراضيكذلؾ

بعضاألحيالدولر األمريكي - كفي التداكؿ، حيث مف الثالثة العممة كىك المرتبة: يحتؿ اف
الشيقؿ بعد ككالةالثانية كتعتمد كالجماعية، البريجفيالمعامبلتالفردية لدلسكافمخيـ

                                                           

 (.2816يناير38فخرمفرجاهلل،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 النقكدالفمسطينيةعبرالعصكر)مقاؿعمىاإلنترنت(.(2)

 سرائيميفيفمسطيفالمحتمة)مقاؿعمىاإلنترنت(.العممةالصييكنيةالميرةكالشيكؿاإل(3)

 مقاؿعمىاإلنترنت(.)العبادم،عبلء،العمبلتالمتداكلةفيفمسطيفالمحتمة(4)
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 .(1)الغكثفيدفعمرتباتمكظفييابالدكالراألمريكي
 .(2):كىكالعممةالرابعةالتييجرمالتداكؿبيافيمخيـالبريجاليورو األوروبي -

نما:كالجنيوالمصالعمالت األخرى - رمكالريػاؿالسعكدم،اليتـالتعامؿبيذهالعمبلتكميا،كا   ن           
الحج مناسؾ كتأدية الحجازية، لمديار كاإلياب الذىاب عممية لتسييؿ فقط استخدامو يتـ

.(3)كالعمرة

 الموظفون والعمال: -3

 موظفو الوكالة:  - أ

كثبتكفيرـ،كحالةلجكءالبلجئيفإلىالمخيمات،قامتككالةالغ1948بعدنكبةعاـ
بعضالخدماتاإلغاثيةلممدرسيف،ثـقامتفيمابعدبتكظيؼالمدرسيففيالمدارس،ككانت
قباليـعمىالتعميـ،زادتأعدادالمعمميف،كما تمنحيـراتبعشرجنييات،كمعازديادالطمبةكا                     

العقكدـبفتحالعيادة،كقامتالككالةبتكظيؼاألطباءكالممرضيفكفي1952قامتفيعاـ
كالبيئة، الصحة، مجاالت في المكظفيف مف المئات بتكظيؼ الغكث ككالة قامت األخيرة
في متكاجديف الككالة مكظفي نجد البريج مخيـ كفي المجاالتاألخرل، شتى كفي كالتعميـ،
مدارسالككالةاالبتدائيةكاإلعدادية،كفيعيادةالبريجالطبية،كفيمكتبالصحةفيالمخيـ،

مفثبلثإلىكك بعقكد الذيفيعممكففيمجاالتالنظافةكالحراسة ذلؾىناؾعماؿالبطالة                              ٌ      
.(4)ستةأشير

 موظفو الحكومة: - ب

بعدإنشاءالمخيـلـتكفىناؾكظائؼحككميةبالمعنىالمكجكدحاليا،حيثكافعدد    ن              
 لئلدارة التابعة الحككمية كاألقساـ كالمدارس، البمدية، في يعممكف كبعدبسيط المصرية،

ـتـإنشاءمدارسجديدة،كتكسععمؿالبمدية،قسـالصحةنظرالمزيادةالسكانية1967حرب  ن               
فتكسعتالكظائؼالحككميةبشكؿكبير، الفمسطينية، الكطنية السمطة فيعيد أما الطبيعية،

السمطة أنشأتيا التي كالكزارات، الحككمية الدكائر في بأسبو ال استيعابعدد الكطنيةكتـ

                                                           

مقاؿعمىاإلنترنت(.)العبادم،عبلء،العمبلتالمتداكلةفيفمسطيفالمحتمة(1)
المرجعالسابؽ.(2)
المرجعنفسو.(3)
 (.134لبد،أكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـالشاطئ)ص(4)

http://www.alebeby.com/


188 

الفمسطينية،فتكسعتالكظائؼالحككميةبشكؿكبير،كتـاستيعابعددالبأسبوفيالدكائر
انتعاش إلى أدل مما الفمسطينية، الكطنية السمطة أنشأتيا التي كالكزارات، الحككمية،

.(1)اقتصادم
 موظفو القطاع الخاص: - ت

البريجفيكظائؼالقطاعا كيقصدفيالقطاعيعمؿالعديدمفسكافمخيـ لخاص،
الكيرباء، كشركة االتصاالت، كشركة جكاؿ، مثؿشركة الخاصشركاتالمساىماتالكبيرة،
كالمعاىد، اإلسبلمية، الجامعة مثؿ الخاص، العالي التعميـ قطاع ككذلؾفي الطاقة، كشركة

كانتشارالشركاتكالكمياتالخاصة،كقدنشطىذاالقطاعبعدقدكـالسمطةالكطنيةالفمسطينية،
.(2)الكبيرةفيقطاعغزة،ككافلسكافمخيـالبريجنصيبمفىذهالكظائؼ

 العمال:  - ث

حرصتسمطاتاالحتبلؿعمىاستغبلؿاأليدمالعاممة؛لبلستفادةمفرخصاأليدم
التنافسيةلممنتجاتاإلسرائيمية،كىدفتلمحيمكلةدكفتطكير العاممة،كىذاأدلإلىرفعالقدرة

مقاكمةا عف بعادىـ كا لدييـ، العمؿ في العماؿ طبقة انتقاؿ لى كا الفمسطينية، لصناعات                               
 عاـ المحتمة األراضي في العامميف أعداد كبير بشكؿ كتضاعؼ خبلؿ1948االحتبلؿ، ـ

ألؼعامؿلنفسالفترة،كىذه109ألؼعامؿإلى20ـ(،حتىكصؿمف1987-1970الفترة)
 كبير بشكؿ أثرت السياسة   و     ٌ   في العمؿ عف العماؿ كعزكؼ الزراعي، اإلنتاج مف كبل عمى                      ن   

.(3)األراضيالفمسطينية

ـ،أعمنتسمطاتاالحتبلؿفرضالحصار29/9/2000معاندالعانتفاضةاألقصىفي
الشامؿعمىقطاعغزة،كاستمرتمعدالتالبطالةفيتصاعدمعاستمرارإجراءاتاإلغبلؽ

جائرالمفركضعمىقطاعغزة،منذاندالعانتفاضةاألقصىإلىحرمافاإلسرائيميالخانؽ،كال
ذلؾتضاعفتمعدالتالبطالة زاء كا فمسطيف، داخؿ إلىأماكفعمميـ الكصكؿ العماؿمف                                    
فييا بما مناطؽقطاعغزة، أدلإلىاتساعنطاؽالفقرفيكافة مما غيرمسبكقة، بصكرة                         ٌ          

                                                           

 (2815يكنيك19محمكدطباشة،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 (.2816يناير38فخرمفرجاهلل،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 (.28يففؾاالرتباطمعاالقتصادالفمسطينيمعاالقتصاداإلسرائيمي)صسرداح،االقتصادالفمسطينيب(3)
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البريج الح(1)مخيـ سياسة أفضت كقد األكضاع، عمى كارثية نتائج إلى اإلسرائيمي صار        ٌ            
االقتصادية،كالمعيشيةلسكافالمخيـ،بحيثفقدالمئاتمفالعماؿفرصعمميـ،كانضمكاإلى
مجمكعاألسرالتيتعتمدفيمعيشتياعمىالمساعداتالغذائيةالمقدمةمفمؤسساتدكلية،

اتالعماؿالذيففقدكامصادررزقيـخبلؿكمحميةكفيظؿالتدىكراالقتصادمكالمعيشيلمئ
انتفاضةاألقصى،اضطرالعديدمفالعماؿلبيعمجكىراتنسائيـ،كتأجيؿدفعفكاتيرالكيرباء
مفتجاكزالظركؼاالقتصادية كالماء،أكاستدانةالماؿمفاألقاربكالمعارؼحتىيتمكنكا

.(2)الصعبة

 البطالة:

بيفبالحديثعفالبطالة،يمكفال البريجمرتبعدةمراحؿما قكؿأفالبطالةفيمخيـ     ٌ          
مرتفعة كانتالبطالة المخيـ ففيبداياتنشأة البريج، كىبكطعمىمدارتاريخمخيـ صعكد

بشكؿكبيرجدا،كقدتجاكزت    ن    %كلكنيابدأتتنخفضركيدامعالكقت،حتىأنياكصمت80        ن     
السمطاتاإلسرائيميةسكؽالعمؿأماـالعماؿ؛إلىأدنىمستكلفيفترةالسبعينات،حيففتحت

 عاـ المحتمة األراضي في انتفاضة1948لمعمؿ بدايات مع البطالة ارتفعت ذلؾ كبعد ـ،
ـ،كبعدذلؾتحسنتاألكضاعمعقدكـالسمطةالفمسطينية،كمااستقطبتومفمشاريع1987

البطالة، انخفاضنسبة عمى عمؿ الذم األمر عانات كا دكلية                        إلى البطالة لتعكد ذلؾ بعد
االرتفاعمفجديدبعداندالعانتفاضةاألقصىكماتبعيامفحصارعمىقطاعغزة،حيث

عاـ في البريج مخيـ في البطالة نسبة إلى2007كصمت اإلعالة32.5ـ كنسبة ،%
كالجدكؿرقـ)88.7إلى ،%4.10 لعاـ البريج فيمخيـ كاإلعالة البطالة سيكضح ـ،2007(
ؾحسبتقريرجيازاإلحصاءالمركزمالفمسطيني.كذل

 .(3)م2007يوضح البطالة واإلعالة في مخيم البريج لعام  :(4.10جدول)

 نسبة اإلعالة نسبة البطالة البيان
%88.7%32.5النسبة

                                                           

المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف،تقريرحكؿاالنتياكاتاإلسرائيميةلحقكؽالعماؿالفمسطينييففيقطاع(1)
 (.11()ص2882ـ()2882ابريؿ38–ـ2888سبتمبر29غزةخبلؿانتفاضةاألقصىمف)

ينيلحقكؽاإلنساف،تقريرحكؿاالنتياكاتاإلسرائيميةلحقكؽالعماؿالفمسطينييففيقطاعالمركزالفمسط(2)
 (.14()ص2882ـ()2882ابريؿ38–ـ2888سبتمبر29غزةخبلؿانتفاضةاألقصىمف)

(.2887الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،التعدادالعاـلمسكافكالمساكفكالمنشئات)(3)
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 المبحث الثاني: 
 تطور الخدمات التموينية والتشغيمية لوكالة الغوث:

 م:1948 نكبة بعد البريج مخيم في الالجئين إغاثة

معتدفؽالبلجئيفإلىمخيـالبريج،كتفاقـالمشكبلتاالقتصادية،بادرتبعضالييئات
مد يد إلى كالصميباألحمر، الككيكرز"، " األمريكية األصدقاء كجمعية الخيرية كالجمعيات

ك كالتمر، كعمبالمحـ، الدقيؽ، كقدمتليـ إلىالبلجئيفمفسكافالمخيـ، الكاز،المساعدة
،إالأفىذهالمعكناتلـتكفتكفيلبلحتياجات(1)كالسيرج،كالسمؾالمدخف،كالبصؿالمجفؼ

.(2)الضركريةالستمرارمعيشتيـ

فقدتالككيكرزالسيطرةعمىاألمكر،كأصبحتفيمابعدغيرقادرةعمىتمبيةاحتياجات
 الذم الدكلي لمكسيط تقريرا ترفع أف دفعيا مما البلجئيف،          ن             عف لتعبر المتحدة؛ األمـ عينتو

كأنيـ البلجئيفدقيقة، حيثجاءفيتقريرىا:)إفحالة أكضاعالبلجئيفكصعكبةأكضاعيـ،
يعيشكففيمأساةكظركؼقاسية،كأفماتقكـبوالجمعياتالخيريةاليكفيلسداحتياجات

ستمرمساعداتيـفحسبالبلجئيف،كأفالعبءأثقؿمفأفتقكـبوالجمعيات،كأنويجبأالت
.(3)بؿالبدمفزيادةمساعداتيابنسبةكبيرةلتجنبكقكعكارثة(

حتى اإلنسانية كاإلغاثات المساعدات تقدماف األحمر كالصميب الككيكرز بقيت
حيث1951عاـ معيـ، تعاطفا كأبدت البلجئيف، لمساعدة كبيرة جيكدا مصر بذلت كما ـ،    ن              ن         

سيرتليـقطارالمساعدتيـ  ن    أسمتو"قطارالرحمة"،كىكعبارةعفمجمكعةمفعرباتقطارٌ
تبرعاتعينيةكغذائية، تقديـ يتـ ككافمفخبللو ساربيفمدفمصركقراىا، الحديد سكة
كمماجادتبونفكسأبناءالشعبالمصرم،ككافالقطاريحتكمعمىمكادغذائيةمثؿ)الذرة،

كالقم كالزيت، كالدقيؽ، كالفرش(كالفاصكليا، كاألغطية، كالمبلبس، كالمعمبات، كما(4)اش، ،
في ليـ عمؿ الشبابالقادريفعمىإيجاد لكييتمكف السفر؛ قيكد المصرية خففتالحككمة                                 ٌ

                                                           

 (.2881مايك18،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)حسفأبكزينة(1)

 (.39أبكالنمؿ،قطاعغزةتطكراتاقتصاديةكسياسيةكاجتماعيةكعسكرية)ص(2)

 .39ص،المرجعالسابؽ(3)

(؛حسفأبكمراحيؿ،قابمو:2881مارس3محمدالحاج،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(4)
 (.2881مارس18مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)
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الببلدالعربيةالمحتاجةلؤليدمالعاممةكالخبراتالفنيةكالككيت،كالسعكدية،كفيأكؿاألمرلـ
افية،فطمبتالدكؿالعربيةمفىيئةاألمـالمتحدةأفتقدـتكفالمساعداتالمصريةكالمحميةك

المساعدة،فقدمتبعضالحككماتالغنية،كالككاالت،كالمؤسساتالخيريةالعالمية،مساعدات              ٌ       
.(1)عاجمةعمىشكؿمؤفكأغطيةكخياـ

معذلؾكافالبلجئكفمفسكافمخيـالبريجيحاكلكفدائماتجنبنقصالدقيؽقبؿمكعد      ن                 
حيثكانتالتسميـ، كفيبعضاألحيافبتقسيـالمكادالتمكينية،عمىعدداألياـ،النساءتقـك

يحدثنقصفيالدقيؽ،كانتتضطرالنساءلبلستدانةمفأحدالجيراف،كعندماعندماكاف
أخرلكانتبعضالعائبلتتبقىبالجكع؛تقكـبإرجاعوتستمـمخصصاتالتمكيف ،كفيأحياف           و    

.(2)كدمصادرأخرللمحصكؿعمىالطعاـلعدـكج

بعدذلؾقامتالككيكرزبعمؿبطاقاتتسجيؿالستبلـالتمكيف،كأعمنكاعففتحمكاتبيـ
كعفاستعدادىـالستقباؿالبلجئيفكتسجيؿأسمائيـلمنحيـبطاقةتمكيف،كفيبطاقةالتمكيف

.(3)كافيسجؿاسـالبلجئكعددأفرادأسرتو

طالبالكسي كبالفعؿأصدرتكقد بالتدخؿ، المتحدة األمـ ىيئة العربية طالدكليكالدكؿ
القرار أكليما الثالث، انعقادىا دكرة خبلؿ قراريف المتحدة األمـ باإلجماع212/3ىيئة أقر    ٌ 

السكرتير1948نكفمبر19في يقـك كبمكجبو البلجئيف، مشكمة مف اإلنسانية بالناحية كيتعمؽ ـ
نمبلييفدكالر؛لمشركعفكرا5ئةإغاثيةلبلجئيفالفمسطينييف،كرصدمبمغالعاـبتعييفمديرليي       

فيعممياتاإلغاثة،كحثتسائرأعضاءاألمـالمتحدةبتقديـ       ٌ      مميكفدكالرحتىتستمر32
.(4)ـ31/8/1949اإلغاثةإلى

الثاني القرار التخاذ194/3أما التكثيؽ لجنة أنشأت فبمكجبو ديسمبر، في الصادر
.(5)خطكاتالكفيمةلمساعدةالحككماتكالسمطاتالمختصةفيالتكصؿلحؿنيائيال

                                                           

 (.7/8،9سكيؾ،قطاعغزةتحتاإلدارةالمصرية)ج(1)

 (.2881مارس25محمدأبكسمطاف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(2)

اإلسبلمية)(3) الجامعة التاريخالشفكم، مركز قابمو: سمطاف،2881يكنيك25حربأبكجرم، أبك محمد (؛
 (.2881مارس25قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 (.7/8،9سكيؾ،قطاعغزةتحتاإلدارةالمصرية)ج(4)

 .8،9،صالمرجعالسابؽ(5)
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 البريج: مخيم في ودورىا ،1949 عام الدولية)األونروا( الغوث وكالة تأسيس

أنشأتككالةاألمـالمتحدةإلغاثةكتشغيؿالبلجئيفالفمسطينييف"األكنركا"عمبلبقرار  ن                     
العامة 302الجمعية في8/12/1949بتاريخ بمياميا الككالة كبدأت ـ،كتمثؿ1/5/1951ـ،

لقضية كعادؿ دائـ إلىحؿ التكصؿ انتظار في الحتياجاتالبلجئيف، فياالستجابة كاليتيا
البلجئيف،كتعدالككالةحاليامفأكبربرامجاألمـالمتحدةالتيتقدـخدماتلبلجئيف            ن  ي    (1).

المجنةاالستشارية،كالمديرالعاـ،كىيئةمكتبو،تتألؼاألجيزةالتابعةلؤلمـالمتحدةمف
العاـفيبيركت،كليامكاتبإقميميةفيالدكؿالعربيةالمضيفةلبلجئيف،ىدفيـتقديـ مقرىا
العكفالمباشر،كتنفيذبرامجالتشغيؿبالتعاكفمعالحككماتفيالدكؿالمضيفةباالستنادإلى

معالدكؿالعربيةحكؿالتدابيرالمتخذةلتأميفاستمرارتكصياتالمجنةاالستشارية،كالتشاكر
لىجانبخدماتيافيحقكؿالتغذية،كالصحة،كالتعميـ،كالتدريب المساعدةفيمرحمةالحقة،كا                   و    

.(2)الميني

تقديـ طابع أخذ إنساني شؽ شقيف، ذات المتحدة لؤلمـ أككمت التي الميمة كانت             ٌ          ي     
ب ثاني كشؽ العاجمة، الخدمات   ه        الميمة كىي الفمسطينييف، البلجئيف تكطيف كىك المدل، عيد

عدـ كمنيا مختمؼاألساليب، عبر كحاكلتتنفيذىا الغكث، ككالة التيعممتليا األساسية
إلى الضغكطالمعيشية تحتكطأة إلجبارىـ البلجئيف، األدنىمفحاجة الحد يبمغ ما تقديـ

مفمشاريعكعمىسب يعرضعمييـ الككالةعمىالقبكؿبما كانتتصرفو فإفما يؿالمثاؿ،
سنتاتلميكـالكاحدلمطعاـ،كأقؿمفربعسنت448البلجئيفمفسكافمخيـالبريجاليتجاكز

المالية) السنة في الفرد1951-ـ1950عمىالصحة عمى الككالة صرفتو ما قدرتقيمة ـ(،
سنتاتيكميامك9دكالرأممايعادؿ31440الكاحدبػ ن  زعةعمىمختمؼنشاطاتالككالةعمى

،كمااشترطتككالةالغكثلتسميـاإلغاثةمفمخازنيا،أفيككفالبلجئقدقاـ(3)الفردالبلجئ
الغذائية المكاد تكزع ككانت التمكيف، بطاقة عمى كالحصكؿ مكاتبيا، لدل اسمو بتسجيؿ

                                                           

(1 األدنى)( الشرؽ في الفمسطينييف البلجئيف كتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ لككالة العاـ المفكض تقرير
 (.1ـ()ص2889

 (.7/312الكياليكآخركف،مكسكعةالسياسة)ج(2)

 (.48،41أبكالنمؿ،قطاعغزةتطكراتاقتصاديةكسياسيةكاجتماعيةكعسكرية)ص(3)
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الغكث)الدق15كؿ ككالة تكزعيا كانت التي المكاد كمف يكما،                ن كالفكؿ، كاألرز، كالسكر، يؽ،
.(1)كالفاصكليا،كعمبالمحمة،كعمبالسرديف،كالكاز،كالسيرج،كالتمر(

 تطور الخدمات التموينية لموكالة: -1

 المؤن واألغذية: - أ

بالرغـمفاعتمادالككالةلنظاـبطاقةالتمكيففيتكزيعالمعكناتاإلغاثيةعمىالبلجئيف،
بتكزيعالمكادالغ الككالة15ذائيةكؿكقياميا يكما،إالأفالكمياتالغذائيةالتيكانتتصرفيا        ن 

لمفردالكاحدغيركافية،كلـيطرأتغييرعمىمخصصاتاإلعاشةاألساسيةالتيعممتالككالة
عاـ منذ تكفيرىا خدمات1951عمى مف المنتفعيف البلجئيف عدد ارتفاع مف الرغـ عمى ـ،

الفرد أمأقؿمف310الكاحدمفالغذاءحكاليالككالة،حيثبمغتحصة جراـمفالدقيؽ،
جراـ1645جراـحبكب،ك1645جراـمفاألرز،أمأقؿمفممعقةشكربة،ك1345رغيفيف،ك

الفكؿفيتراكحمف سكر،أما     ٌ الزيتفكافعبارةعفمادةسكداء4إلى3 ،أما حباتفياليـك
كفرلمفردشبييةبالسكالر،ىذاالمخصصكاففيالصيؼي  كحدةحرارية،أمافيفصؿ1500ٌ   ٌ   

فيكفر رالمركز1600الشتاء قر كما لمفرد المخصصة معأفالكحداتالحرارية حرارية، كحدة    ٌ  ٌ                      
يعنيأفالبلجئكافيتناكؿثمثي2500الرئيسيلمصميباألحمرحكالي كحدةحرارية،كىذا

لبريجالنقصفيتمكينيـ،كانكا،كلكييعكضالبلجئكفمفسكافمخيـا(2)الكميةكحدأدنى
يمجئكفلمتحايؿعمىالككالةكذلؾبزيادةعددأفراداألسرة،كعدـالتبميغعفحاالتالكفاة،كما

الذميناؿدخبليزيدعف إخراجعضكاألسرة حاكلكا    ن               جنييافيالشيرمفبطاقةالتمكيف،15        ن
كذلؾبتزكيجوإذاتييأتالظركؼزكاجاعاديا،أكالمج  ن ن         كءإلىالزكاجالصكرم،كبذلؾتستمر

بطاقةالتمكيفسارية،ككافالبلجئيضطرلمزكاجمفالجئةليااسـفيكشكؼاإلغاثة،حتى
.(3)يضمفتمكينياعفطريؽالككالة

 مراكز التغذية: - ب

البريجفيعاـ الطعمة"كسطمخيـ أنشأتككالةالغكثمركزالمتغذية"          ن       ـ،ككانت1952
خبللو مف تقدـ سف مف لؤلطفاؿ ككانتتكزع6كجباتيكمية سنكات، كحتىعشر أشير

                                                           

 (.37باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(1)

 .37ص،المرجعالسابؽ(2)

 (.7/28اعغزةتحتاإلدارةالمصرية)جسكيؾ،غزةعبرالتاريخقط(3)
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الحميب،كحبزيتالسمؾ،أكحبةبرتقاؿ،أكتفاحلكؿطفؿ،كفيأياـأخرلكانكايصنعكف
أكالجزرالمطبكخمع يكزعكفنصؼرغيؼمععمبةلحمة أخرلكانكا ميمبية،كفيأحياف                             و     

.(1)معاألرز،كالمجدرةكالعدستكزيعمكزةكاحدة،كطبيخالفاصكليا

مع يتطابؽ لـ بعضيا أف إال غذائية، أطعمة مف الككالة تقدمو كانت مما بالرغـ                     ٌ     
المكاصفاتالصحيةالجيدة،إذإفمركبالمبفالجاؼالذمكافيكزعومركزالتغذيةالكحيدفي              ٌ     

الم في األطفاؿ لدل ىضمية اضطرابات حدكث إلى مرتيف أدل البريج مخيـ                           ٌ     كفي خيـ،
طفؿفيالمخيـ؛بسببتناكليـطعاـ100ـبمغسكءالتغذيةذركتو،إذتسمـحكالي1956عاـ

نفاسد،كيقدرعدداألطفاؿالذيفكانكايرتادكفمركزالتغذيةيكميا               نطفبل252 (2).

السيداتالحكامؿ، كخاصة اىتمتبالنساء، الغكثباألطفاؿأيضا اىتمتككالة كما       ن      ٌ  ن            ٌ  
.(3)قكـبتخصيصبعضالمكادالتمكينيةالقميمةباإلضافةإلىالحميبالجاؼحيثكانتت

عاـ فشيئا؛1956في تنقصشيئا بدأت إذ بتقميصخدماتيا، الغكث ككالة بدأت نـ  ن                  
بسببالضغطالذمكانتتمارسوسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيمي،حتىيياجرالناسمفالقطاع،

رفعوإلحضارحاجاتيـالضركرية،باإلضافةإلىتخزيفكعندحظرالتجكؿكافيستغؿالناس
الطعاـ،بحيثيكفييـلمدةيكـأكيكميف،كعنددخكؿحظرالتجكؿ،يتـتأجيؿتسميـالناس

.(4)لممكادالتمكينية،ككافالناسيتعاكنكفمعبعضيـفيتقسيـماعندىـمفطعاـلمفيفتقده

التيـ،ك2000معاندالعانتفاضةاألقصىعاـ بسبباألكضاعاالقتصاديةالصعبة
ككالة قدمتليـ األمفالغذائي، يعانكفمفانعداـ بحيثأصبحكا لحقتبالعماؿكالبلجئيف،     ٌ                            
الغكثمساعداتغذائية،كماقدمتالككالةخدماتإغاثيةلؤلسرالفقيرة،التيتعانيمفعدـ        ٌ      ٌ      

انخفاضاألج مف تعاني أك ثابتة،  مالية مصادر كجكد              ٌ     مخيـ في  تمكيف مركز عبر كر
.(5)النصيرات

                                                           

(؛محمدالحاج،قابمو:2881مارس25محمدأبكسمطاف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(1)
 (.2881مارس3مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 .(39باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(2)

 (.2881مارس25محمدأبكسمطاف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(3)

(4 )ص( الشاطئ مخيـ في الفمسطينييف البلجئيف أكضاع التاريخ162لبد، مركز قابمو: الممؾ، أيكب ؛ )
 (.2881مايك18الشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 (.52خيميالبريجكالنصيرات)صباركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةفيم(5)
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 مساعدات وكالة الغوث )المؤن(: - ج
في كتساعد األساسية، حاجاتيـ تمبية عف العاجزيف البلجئيف أسر الغكث ككالة تدعـ
كالمالية المادية المعكنة كتكفر االجتماعية، التنمية خبلؿ مف النفس عمى االعتماد ٌتطكير  ٌ                             

،كماتكفرككالةالغكثلبعضالجئي(1)لفقيرةالتيتفتقرلمدعـالماليالمباشرةلمفقراءكلؤلسرا        ٌ 
،التي(2)المخيـشبكةأمافاجتماعيلؤلشخاصمفذكماإلعاقاتككبارالسفكلمنساءاألرامؿ

العمؿ، يستطيعكف كال مزمنة، أمراض مف يعانكف الذيف كلؤلشخاص معيؿ، ليا يكجد ال
كا بأمراضالسرطاف، الباحثكالمصابيف قياـ بعد المساعدات تمؾ كتمنح كاإلعاقات، لقمب،

األسرةتستحؽفعبلالمساعدة،بعدىايتـصرؼ االجتماعيالتابعلككالةالغكثبالتحقؽمفأف      ن       ٌ            
عدد عاـفإف مساعداتعينيةكالدقيؽ،كالزيت،كاألرز،كالسكر،كالمعمباتالمختمؼ،كبشكؿ ٌ   و ٍ                    

الككا تقدميا المساعداتالتي   ٌ      مف جدا قميؿ عمىعدد كمحصكرة محدكدة المجاؿ ىذا في لة  ن                        
.(3)العائبلتفيمخيـالبريج


 المالبس واألغطية: - خ

عندماىاجرالبلجئكفمفقراىـ،كلجئكافيمخيـالبريج،لـيستطيعكاحمؿأمشيء
كب عمىالطريؽ، التيتعينيـ الخفيفة كبعضاألشياء التييرتادكنيا، عدمعيـسكلمبلبسيـ

مركرفترةطكيمةمفالتيجير،كبعدماانقطعأمميـبالعكدةإلىبيكتيـكقراىـ،تمفتمبلبسيـ
كأصبحتباليةمرقعةكممزقةكالتسترالعكرة،كالتقيحرالصيؼكالبردالشتاء             ٌ   ٌ    ،كتعتبر(4)

عمىالككيكرزالمؤسسةالخيريةاألكلىالتيقامتبمساعدةالجئيمخيـالبريجفيالحصكؿ
األلكاف متعددة بالمبلبس مميئة أكياس المخيـ الجئي عمى تكزع كانت حيث المبلبس،

.(5)كاألصناؼكالمقاسات،كتحتكماألكياسعمىبنطمكناتكقمصاف،كبالطكىات،كفساتيف

                                                           

 (.8الفرا،مشاريعإسكافاألكنركاكمبلئمتيالمبيئةالطبيعيةكالعمرانيةفيقطاعغزة)ص(1)

 اإلغاثةكالخدماتاالجتماعية)مقاؿعمىاإلنترنت(.(2)

 (.188لبد،أكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـالشاطئ)ص(3)

 (.52ضاعالمعيشيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)صباركدكأبكشمالة،األك(4)

(5)( اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ قابمو:مركز جرم، أبك ،2881يكنيك25حرب الحاج محمد (؛
 (.2881مارس3قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)
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كثيرةلـتكفتمؾالمبلبستناسبأعمارأفراداألسرة،ىذاباإلضافةإلىأف فيأحياف                   و   
بلبسكانتغيرصالحةلبلستخداـ،كلكفنظرالمظركؼالمأساكيةلسكافمخيـغالبيةتمؾالم        ن             

كانت كثيرة كفيأحياف كارتدائيا، يضطركفألخذىا جعمتيـ الممحة، كبسببحاجتيـ البريج،    و                    ٌ           
حياكتيا، بإعادة يقـك البعض كاف كما منيا، فرشات كجكه لصناعة بتمزيقيا تقكـ النساء

،لـتقدـككالةالغكثمبلبس(1)الطكيمةلكيتناسباألطفاؿالصغاركتقصيرىاكثنيالمبلبس
نماكافيقتصردكرىاعمىدفعأجكرشحفالمبلبسالمستعممة كافيةلسكافمخيـالبريج،كا                       
المتبرعبيا،كالتيكانتتقكـبجمعياالييئاتكالمؤسساتالخيرية،كفيبعضاألحيافكانت

بصرؼبعضالقمصافكالجبل ليبأكالمعاطؼ؛لكيينتفعبوأحدأفراداألسرة،أماالباقيتقـك
أك الجمبابالكاحد ارتداء في يشترككف اإلخكة جميع كاف كأحيانا طكيبل، ينتظركا أف فعمييـ                          ن   ن         
المخيـ أبناء مف الكثير ككاف يكما، المدرسة إلى بو يذىب منيـ كاحد كؿ ككاف القميص،          ن                    

.(2)بسببغسيؿمبلبسيـينقطعكفعفمدارسيـكيتغيبكف؛

يستطيع البريجحمؿما فبعضسكافمخيـ المتبلؾالبلجئيفلؤلغطية، بالنسبة أما                                ٌ
حممومفاألغطيةقبؿأفيغادرمنزلو،كبعضيـحمؿمعواألغطيةكالمحافاتعمىظيكر

الحيكانات،أماالغالبيةفمـتستطعحمؿأمشيء،ككافىميـالكحيدىكالنجاة     ٌ           ٌ   (3).

تتككفمفقا عمىكؿأسرة كفيبعضاألحياف6متالككيكرزبتكزيعبطانية أفراد،
كالقطف بريشالبط كلحافاتمحشكة أغطية كانتتقدـ         ٌ             الغكثفمـ(4) استممتككالة كعندما ،

العائمة فمثبل األسرة، أفراد حسب السكداء كالبطانيات األغطية تسمـ ككاف األمكر، تتحسف                        ٌ ي          
مف مفأفرا6-5المككنة أفرادىا المككف األسرة أما كاحدة، بطانية كانتتمنحيـ أفراد9-7د

.(5)فكانتتمنحيـبطانيتيف،ككافالتسميـمرةكاحدةفيالسنة

                                                           

 (.2881ابريؿ3ة)مريـالشمبي،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمي(1)

 (.53باركدكأبكشمالة،األكضاعالمعيشيةفيمخيميالبريجكالنصيرات)ص(2)

(3)( اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ قابمو:مركز سمطاف، أبك ،2881مارس25محمد الممؾ أيكب (؛
 (.28811مايك18قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)

 (.2881مارس25سمطاف،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)محمدأبك(4)

 (.2815يكنيك1عمرالجريسي،قابمو:محمدالجريسي)(5)
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أمااألحذيةفكانتقميمةجدا،كلـيكفيرتدمحذاءسكلالذمىاجركفيقدموحذاء،          ن      ن    ٌ
متالككيكرزبإحضارأكياسمتنكعةككافغالبيةطبلبالمدارسحفاهبدكفأحذية،كبعدماقا

مفاألحذيةالمتنكعة،كفيمابعدقامتككالةالغكثبتكزيعأحذيةعمىالعامميفلدييا،فيماكاف
مفمشمع مفالككشكؾككجييا نعميا البريجيصنعكفأحذيةمفصنعأيدييـ، الجئكمخيـ

.(1)الخياـ

 خدمات الوكالة التعميمية في المخيم: -2

األكن الجيةتقـك ظمت كقد غزة، قطاع في المدرسية األنظمة أكبر أحد بتشغيؿ ركا   ٌ                        
مجانا، االبتدائيكاإلعدادملبلجئيفلقرابةخمسةعقكد األساسي، التيتكفرالتعميـ نالرئيسية                             ٌ      
التدريب فيمراكز كالفنية المينية، الدكراتالتدريبية كتكفر المخيـ، في البلجئيف أبناء لكافة                 ٌ            

.(2)الميني

في كالصميباألحمر الككيكرز الغكثتركة ككالة استبلـ اىتمت1/5/1950بعد ـ، ٌ  
القديمة، بركساتالجيشالبريطاني فقامتباستغبلؿ البريج، مخيـ في الغكثبالتعميـ ككالة
كأقبلـ، دفاتر، مف الطبلب يحتاجو ما تكفير عمى كعممت مدارس، إلى بعضيا كحكلت                                ٌ 

ا كلكاـز كأحذية، التكضيحيةكمدارس، الكسائؿ مف كالعديد الدراسية، كالمقاعد لدراسة،
.(3)لمطبلب

مجيء كحتى اإلسرائيمي، االحتبلؿ فترة خبلؿ بالتعميـ الغكث ككالة اىتماـ استمر
المدارساالبتدائية فقامتبإنشاء حتىاليكـ، تكاصؿعمميا كما الفمسطينية، الكطنية السمطة                        ٌ     

إالأفككالةالغكثأكقفتتكزيعالقرطاسية،كالحميبعمىالطبلب؛كاإلعداديةلمذككركاإلناث،
بسببكثرةالطمبةكقمةالمدارس،عانىالطبلبمفازدحاـشديدفيالفصكؿ،حيثكافيتراكح

طالبفيالفصؿالكاحد،كفيبعضاألحيافكافيجمسكؿثبلث50-40عددالطبلبمف
.(4)طبلبعمىمقعدكاحد

                                                           

(؛محمدأبكسمطاف،2881مارس18حسفأبكمراحيؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(1)
 (.2881مارس25ية)قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلم

 (8الفرا،مشاريعإسكافاألكنركاكمبلئمتيالمبيئةالطبيعيةكالعمرانيةفيقطاعغزة)ص(2)

 (.2811مايك18أيكبالممؾ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(3)

:مركزالتاريخالشفكم،(؛أيكبالممؾ،قابمو162لبد،أكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـالشاطئ)ص(4)
 (.2811مايك18الجامعةاإلسبلمية)
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الغ ككالة ميفكبشكؿأساسيتعد لبلجئيفالمسج األكؿلمخدماتاألساسية كثالمزكد         ٌ                  ٌ   
الغكثعمى كتشرؼككالة 11التعميـ، منيا البريج، مخيـ في ك7مدرسة ابتدائية 4مدارس

لنقصعدد الفترتيف؛ بنظاـ تعمؿ البريج مخيـ في كبعضمدارسالككالة مدارسإعدادية،
امتككالةالغكثبتحسيفخدماتياالتعميميةفيالمخيـالمدارس،كلزيادةعددالطبلب،كقدق
فيعاـ جديدة مدرسة إنشائيا تحتإشراؼ2013عبر تقع المدارسالتي أكبر كىيمف ـ،

الغكثكتتككفمف دراسية34ككالة في(1)حجرة الغكثعمىتزكيدمرافقيا تعمؿككالة كما ،
كالمختبرات التعميمية الكسائؿ مف جديد بكؿ كأجيزةالمخيـ ،LCD التكضيحية كالكسائؿ ،

برامج ليـ كتقدـ عمميا، الطبلبالضعفاء الصيؼبمتابعة فيفصؿ تقكـ أنيا كما األخرل،    ٌ  ٌن                    ٌ      
.(2)معالجة؛لتقكيتيـفيالمكاداألساسية

 خدمات الوكالة الصحية في المخيم: -3

تعتبرككالةالغكثالجيةالرئيسيةالمقدمةلمرعايةالصحيةالشاممةل -أ     ٌ       سكافمخيـالبريج،
يستطيع إذ البلجئيفالمسجميفلدييا، كتعزيزصحة إلىحماية كتسعىضمفتفكيضيا
الككالةمف التيتديرىا " العيادة " لية البلجئكففيالمخيـمفخبلؿمراكزالرعايةاألك           ٌ                      

الكصكؿإلىخدماتالرعايةالصحيةاألكليةالمجانية،التيتتراكحمفالرعايةالك      ٌ ٌ   ٌ         قائيةإلى
الطبالعاـكاإلحاالتإلىخدماتطبيةأخرل،تتراكحمفصحةاألـ،كالطفؿ،كتنظيـ
األسرة،كالرعايةالكقائيةكالعبلجية،كخدماتالعياداتالخارجية،كالتشخيصي،كرعايةالفـ

.(3)كاألسناف،كالعبلجالطبيعي،كالصيدلية،كالمختبر

الصحةاإلنجابية:تتمقىنساءالمخ -ت      ٌ يـالمسجبلتلكشؼطبيمنتظـ،كفحكصاتالتقصي ٌ             ٌ  
لمكقايةمفالتشكىاتالخمقية،كالحمايةمفنقصالمغذياتالدقيقة، كالمكمبلتالغذائية؛ ٌ      ٌ      
كقدأشارتبياناتككالةالغكثفيعيادةالبريجأنياتقكـبتقديـخدماتيالرعايةالسيدات      ٌ           

 .(4)اتتنظيـاألسرةفيمركزىاسيدةحامؿتتمقىخدم600الحكامؿإلىحكالي

بالتثقيؼ -ث األميات البريج عيادة في العاممة الصحة فريؽ كالرضع:يزكد األطفاؿ رعاية                     ٌ        

                                                           

 (.2815ابريؿ16محمكدالنمركطي،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 (.2815مايك5جماؿسبلمة،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 (.2816فبراير3جابرمصمح،قابمو:محمدالجريسي)(3)

 عيادةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(4)
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كحتىسف حيثيتمقىالرضعاألطفاؿمفالكالدة الطفؿ، الصحيكاإلرشادحكؿرعاية               ٌ                       ٌ 
النمك مراقبة الخدمات تتضمف كما العيادة، في شامبل طبيا كشفا الخامسة              ن   ٌن  ن    كالتطعيـ،

البرنامجكفحكصات يتضمف كما كاإلىماؿ، األطفاؿ، معاممة كسكء لئلعاقات، التقصي
كالتثقيؼ الغذائية، كالمكمبلت الفيتامينات، كتكفير األسناف، صحة في األكلكيات

ٌ،كمايستطيعالبالغكفاليافعكففيالمخيـمفاالستفادةمفالخدماتالكقائية(1)الصحي                
ال كالصحةكالعبلجية انية المج الفحكصات خدمات كتشمميـ ، الككالة عيادة في متاحة ٌ   ٌ                     

النفسيةكخدماتالصحةكاألسنافكالعبلجالطبيعيكالخدماتالطبيةاألخرل                     ٌ (2). 

بيدؼ -ج التقصي؛ برنامج تكثيؼ عمى الككالة عيادة كاألمراضالمزمنة:تعمؿ الشيخكخة
فيمعالجت كالبدء العيادةالكشؼعفاألمراضالمزمنة كتركز فيأبكركقتممكف، يا  ٌ ي           

عمىأنشطةالرعايةعمىمرضىالسكرم،كارتفاعضغطالدـكالقمب؛نظراإلىشيكعىذه    ن                     
حكالي تعالج أنيا البريج سجمتعيادة كقد المخيـ، أكاسطالجئي األمراضفي              ٌ                    1980

 .(3)حالةمفحاالتالشيخكخةكاألمراضالمزمنة
 الصحة البيئية: -4

قسـالصحةالتابعلككالةالغكثفيمخيـالبريجبتنظيؼالشكارع،كجمعالنفاياتيقكـ
يبمغ كالذيف المثبتيف، المكظفيف مف مفخبلؿعدد تحتنفكذه، كالتيتقع الداخمية، الصمبة

مكظؼ،كمايساعدىـعماؿبطالةمؤقتةيبمغعددىـ30عددىـ      ٌ       عامؿيعممكفلمدةأربعة47
يقتنيق سـالصحةشاحنةكاحدةكثبلثةجرارات،كالتقتصرخدماتقسـالصحةشيكر،كما          ٌ          

عمىجمعالنفاياتالصمبةفقط،بؿيشرؼقسـالصحةفيكؿعاـكقبؿمجيءفصؿالشتاء
بشكؿ كيقكمكفبتنظيفيا األمطار، بمياه الصرؼالصحيالخاصة عمىتنظيؼشبكاتمياه               ٌ                   

لككا التابع الصحة يشرؼقسـ كما دكرم،     ٌ           في النفاياتالصمبة جمع متابعة الغكثعمى لة
حاكيةمكزعةفيكافةأنحاءالمخيـ،كتجمعىذهالحاكياتمايقاربمف70البريجمفخبلؿ             ٌ  

                                                           

(.2816فبراير3مصمح،قابمو:محمدالجريسي)جابر(1)
 المصدرالسابؽ.(2)

 عيادةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(3)
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نطفيكميا،كمايتكلىقسـالصحةفحصآبارالمياهالمكجكدةفيالمخيـمرةكاحدة25-30  ن            ٌ ن  
.(1)فيالشير

 الخدمات الجتماعية اإلغاثية: -5

فيتعد الغكث ككالة عمؿ مف ىاما جزءا المجتمعي كالتأىيؿ االجتماعية الخدمات            ن  ن          ٌ      
ـمركزالمبرامجالنسائية؛لتنفيذبرامجالمرأة،كالتيتيدؼ1952المخيـ،حيثأنشأتفيعاـ      ٌ   ن  

كتنميتيا االقتصادم، كضعيا تحسيف مف المخيـ في البلجئة المرأة تمكيف إلى خبللو مف
اجتماعيا،كتعزي  ن  زدكرىاداخؿاألسرةكالمجتمع،مفخبلؿمايقدموالمركزمفأنشطةتقميدية،      ٌ             

يعمؿالمركزعمىاكتشاؼالمكاىبالفنيةكتطكيرىا كالخياطةكالتطريزكأعماؿالتريكك،كما    ٌ                     
لتككالةالغكثالنساءكاألطفاؿاىتماما،فييأيضالـتنسىفئة(2)لدلالمرأةكالطفؿ ،كماأك  ن  ن          ٍ 

عاـالشبا في البريج خدمات نادم ليـ أنشأت حيث الخدمات1951ب، النادم كيقدـ ـ،     ٌ  
الفردية الرياضية األلعاب المخيـ في الشباب كيمارس كاالجتماعية، كالثقافية ٌالرياضية                   ٌ     ٌ  ٌ  

ٌكالجماعية  (3).

 البنية التحتية وتحسين الخدمات: -6

 الماء: - أ

ففيحصكليـعمىالمياهالعذبةبعدىجرةالبلجئيفإلىمخيـالبريج،أصبحكايعتمدك
مفالبياراتكالبساتيفالمكجكدةفيالمخيـ،كالتيكانتفيالغالببعيدةعفمتناكؿأيدييـ،
كعندماتكلتككالةالغكثاإلشراؼعمىالمخيـ،قامتبتكفيرالمياهعبرصياريجمثبتبيا                    ٌ 

لمؿءأكانييـ،بعدذلؾقامتحنفيات،كأصبحالبلجئكفيحضركفإلىأماكفتكاجدالصياريج
الحاككز" الخزاف" ككالةالغكثبعمؿخزاناتمفالباطكففيكسطالمخيـ،كمفخبلؿىذا   ٌ                  ٌ     

.(4)كافيتـتكزيعالمياهعمىسكافالمخيـ

                                                           

 قسـالصحةكالبيئةفيمخيـالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(1)

 مركزالبرامجالنسائيةنشرةتعريفيةبمركزالبرامجالنسائية.(2)

 عمىاإلنترنت(.)مقالنادمخدماتالبريج(3)

(4)( اإلسبلمية الجامعة الشفكم، التاريخ مركز قابمو: الصالحي، زينة،2881مايك9نعيـ أبك (؛حسيف
 (.2881مايك8قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)
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البريجعمىتكفير الغكثبالتعاكفمعبمدية التابعلككالة الصحة كاليزاؿيعمؿقسـ
المياهبشكؿصحيلسكافالم   ٌ    خيـ،كلمسيطرةعمىتفشياألمراضالتيتنقمياالمياهكاإلسياؿ        ٌ       

كالككليراكالتيابالكبد،كتقكـبعمؿفحصشيرملممياهفيالمخيـ؛لضمافالحصكؿعمىمياه
.(1)الشربالمأمكنةمفخبلؿشبكاتاإلمدادبالمياهالشاممة

 المساكن: - ب
لصغيرةكالكبيرةعمىالبلجئيففيـقامتككالةالغكثبتكزيعالخياـا1951منذعاـ

قامتالككالةببناءغرؼمبنيةمفالطكبالمبفالمخمكطبالقش،ثـقامتبدىنو المخيـ،ثـ           ٌ      ٌ 
بالقارحتىالتتسربإليومياهاألمطار،ثـقامتببناءحجراتصغيرةمفاإلسمنتكالتيال

.(2)ـ3×3تزيدمساحتياعف
ككالةالغكثببناءالمنا زؿلؤلسرالفقيرة،كلذكماالحتياجاتالخاصة،كلؤلشخاصتقـك

كبعد كأمراضالقمب، بالسرطاف، كالمصابيف العمؿ يستطيعكف أمراضكال مف يعانكف الذيف
ـبدأتاألكنركا2010تأسيسآليةتنسيؽمفأجؿإدخاؿمكادالبناءإلىقطاعغزة،فيعاـ

بناء الكقت ذلؾ منذ بناء عادة كا إنعاش، بخطة                بتمكيؿ31 البريج مخيـ في سكنية كحدة          ٌ  
.(3)سعكدم

تقدـككالةالغكثتقييمافنيا،كمتابعاتلعممياتالبناء؛بيدؼالتقميؿمفاآلثار كما        ٌن ن   يٌ 
المباشرةلحاالتالطكارئ،كيشمؿىذاإعادةبناءالمساكفلمعائبلتالبلجئة،التيأصبحتببل

.(4)بسببالعدكافاإلسرائيميمأكل،بعدأفتعرضتمنازليالمتدمير؛

عاـ الغكثمنذ مفخبلؿ2010قامتككالة فيالمخيـ، بتطكيرالمرافؽالتعميمية ـ
نشاءمدارسالبريجاالبتدائية)أ،ب،ج(كالتيتشمؿ تخطيطكتصميـ،كا                    .(5)شعبةدراسية37

 مشاريع إقراض وكالة الغوث: -7

ـ،عندماعمؿاإلغبلؽاإلسرائيمي1951بدأبرنامجإقراضككالةالغكثفيغزةعاـ
لقطاعغزةعمىتقميصحركةالكصكؿالمحميةلسكؽالعمؿاإلسرائيمي،كقدتفاقمتالصعكبات

                                                           

 قسـالصحةكالبيئةفيمخيـالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(1)

 (.2881ابريؿ4أنيسالسمكؿ،قابمو:مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية)(2)

 (.2815ابريؿ16محمكدالنمركطي،قابمو:محمدالجريسي)(3)

 البنيةالتحتيةكتحسيفالمخيماتفيغزة)مقاؿعمىاالنترنت(.(4)

 (.2815ابريؿ16محمكدالنمركطي،قابمو:محمدالجريسي)(5)
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الناجمةعفذلؾ؛بسببانخفاضالعائداتمفالخميجفيأعقابالحربعمىالعراؽ،مفأجؿ
ارالدخؿلبلجئقطاعغزةذلؾقامتدائرةاإلقراضبككالةالغكثبتكفيرفرصمستدامة؛إلدر

قركض تقدـ كأصبحت كالميشمة، الفقيرة الفئات عمى عبلكة البريج، مخيـ الجئي فييـ بما   ٌ       ٌ          ن              
كخدماتماليةتكميميةألصحاباألعماؿالريادية،كأصحاباألعماؿالصغيرة،مفأجؿإيجاد

كظائؼلكيتقمؿالفقركتعمؿعمىتمكيفالبلجئيفكتحديداالمرأةعمى   ن               ٌالعيشبكرامة،كتقدـ   
ٌككالةالغكثخدماتيااإلقراضيةعبربرنامجتمكيؿالمشاريعالصغيرة،كغالباماتككفىامشية    ن                  
بسطات بائعي المنازؿ، في الخياطة كعامبلت الكراجات، كأصحاب األسماؾ، كصيادم

في ىـ ممف لمشباب ذاتية فرصتشغيمية تكفير عمى الغكث ككالة كتركز الخضار،     ٌ    ٌ                  ٌ      سف
معيشي18-30 مستكل ليـ يؤمف كلكي الخاصة، التجارية أعماليـ ببدء ليقكمكا سنة؛              ٌ            

.(1)الئؽ

 وخدماتيا: الوكالة أموال إنفاق أوجو

يتميزقطاعغزةمفبيفمناطؽعممياتككالةالغكثالخمس،بأفغالبيةسكانومف          ٌ          ٌ
كىي)جباليا،كخانيكنس،كرفح،البلجئيفالذيفيعيشأكثرمفنصفيـفيالمخيماتالثمانية

رئاسة تكاجد إلى اإلشارة مع ىذا البمح(، كدير كالنصيرات، ، كالمغازم كالشاطئ، كالبريج،
الككالةفيغزة:

 الخدمات التعميمية: - أ

مدارس،منيابنظاـ10مفكؿ9مدرسةلككالةالغكث،تعمؿ228يكجدفيقطاعغزة
فييا كيدرس طالب206.144الفترتيف، المينيألؼ لمتدريب مركزيف إلى باإلضافة كطالبة،

نمكظفا512.8كالتقني،فيمايبمغعددمكظفيالتعميـ  (2).

 الخدمات الصحية: - ب

تقكـككالةالغكثبتقديـخدماتالصحةاألساسيةفيقطاعغزةعفطريؽ          ٌ   ٌ        نمركزا،20  
نمكظفا274.1كيبمغعددالمكظفيفالعامميففيقطاعالخدماتالصحية  .



                                                           

 قركضالصغيرةفيمناطقنا)مقاؿعمىاإلنترنت(.ال(1)

 (.32مركزالزيتكنةلمدراساتكاالستشارات،األكنركابرامجعمؿكتقييـاألداء)ص(2)
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 الخدمات الجتماعية: - ت

غزة قطاع في الشديد العسر حاالت عدد يشكمكف666.93يبمغ الجئا  ٌ  ن 5 مف8. %
مراكزتأىيؿمجتمعي،كعشرمراكزلبرامجالمرأة،كيبمغ6مجمكعالبلجئيفالمسجميف،كىناؾ
نمكظفا.202عددالعامميففيالقطاعاالجتماعي  

 مشاريع التمويل الصغيرة : - ث

اإلقراضالصغيرةفيالككالةعمىتعزيزالتنميةاالقتصادية،كمكافحةالفقرتعمؿدائرة
القركضتمكفأصحابتمؾالمشاريعمفتكليددخكؿ بيفأكاسطالبلجئيفالفمسطينييف،كىذه             يٌ             
في فقرا الشرائح ألكثر منيـ الكثير ينتمي كالذم كمكظفييـ، كلعائبلتيـ، ألنفسيـ، مستدامة  ن                            

.(1)المجتمع
 ية التحتية وتطوير الخدمات:البن - ج

برنامجالبنيةالتحتيةعمىتحسيفالمجتمعاتكعمىإدخاؿتحسيناتعمىالبنية يقـك
الماديةاالجتماعيةفيمخيماتالبلجئيفالتابعةلمككالة       ٌ   ٌٌ(2).

 تمويل الوكالة: -

كأكبر المانحة، الدكؿ مف طكعية تبرعات مف الغكث لككالة التمكيؿ معظـ يأتي          ٌ                   
الما ٌنحيفلمككالةالكالياتالمتحدةاألمريكية،كالمفكضيةاألكركبية،كبريطانيا،كالسكيد؛إالأف                     

المانحة،عمىرأسيا الدكؿ استيفاء الغكثفيعدـ ككالة التحدياتالتيالكالياتتكاجو أكبر
سياساتياالكالياتالمتحدةلبللتزاماتالمترتبةعمييا،كتحكيمياإلىالتزاماتمشركطةتتفؽمع

،كىناؾتحدآخريكاجوالككالةكيتعاظـ،كىكالتزايدالمطردفيأعدادالبلجئيف(3)كاستراتيجيتيا      ٌ               
عند المانحيف إسيامات جمكد أف مف الككالة كتحذر أعبائيا، مف يزيد ألنو المسجميف،

عفالراىنة،مستكياتياالراىنة،سيؤدلإلىتراجعالخدماتالمقدمةإلىمستكياتتقؿنكعيتيا
كىكمايحدثضغكطاإضافيةمفالدكؿالمضيفة،كمايؤدمانخفاضقيمةاإلسياماتعمى              ن     ٌ 

                                                           

 (.32مركزالزيتكنةلمدراساتكاالستشارات،األكنركابرامجعمؿكتقييـاألداء)ص(1)

 32صالسابؽ،المرجع(2)

 (.32)صالمرجعنفسو(3)
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الخدماتأكإجراءتخفيضاتفي عمىنكعية المدلالمتكسطإلىحدكثانعكاساتخطيرة،              ٌ                       
.(1)مجاالتعديدة

 تراجع خدمات الوكالة: -

 تقميص عمى السابقة السنكات خبلؿ الغكث ككالة البلجئيفعممت عف خدماتيا
الفمسطينييف؛فعمىمدارسنكاتماضيةقامتبعدةخطكاتتعسفيةضدالبلجئيففيمخيـ      ٌ     ٌ          

البريجكباقيأنحاءقطاعغزةأىميا:
 تخفيضالقرطاسيةإلىأقؿمفالنصؼ. -أ

 إلغاءكجبةالغذاءلطبلبالمدارس. -ب
 إلغاءمنحةالمائةشيكؿكمساعدةلطبلبالمدارس. -ت
 فترةالمسائيةفيعيادةالككالة.إلغاءال -ث
 زيادةعددالطبلبفيالفصكؿالدراسية. -ج
 .(2)إلغاءالمساعداتالماليةلؤلسرالمحتاجة -ح
 تخفيضنسبةالمكادالغذائيةالتيتمنحيالمعائبلتالفقيرة. -خ
 إلغاءالمساعداتالغذائيةمفمئاتاألسرالمحتاجة"نظاـالكابكنة". -د
 جفيالخارجلبلجئيفمفخبلؿزيادةعددالمستشفيات.التبلعبفيمنحةالعبل -ذ
 تقميؿعددبناءالمنازؿاآليمةلمسقكطلسكافالمخيـ. -ر

فيتقميص متكاصمة كالككالة الماضي، ثمانيناتالقرف فمنذ فيض، غيضمف كىذا
مف اآلالؼ عف المساعدات بقطع ىددت إذ التقميص، عمميات كبرل تكجت كقد خدماتيا،                             ٌ ي   

لؤلكضاعالبلجئ أخبلقية أك إنسانية اعتبارات أية دكف المساعدات قطع أف يعني كىذا يف،          ٌ      ٌ                  
نسبةالبطالةكصمت المعيشيةلبلجئيف،دكفأدنىاعتبار،إلىأف      ٌ           %كىذاماتقكلوككالة60

.(3)الغكثفيبياناتو

                                                           

صالحمحسف،ككالةاألمـالمتحدةإلغاثةكتشغيؿالبلجئيففيالشرؽاألدنىاألكنركابرامجعمؿكتقييـ(1)
 (.23األداء)ص

  (.7زقكت،األكنركابيفكاقعقطاعغزةكتقميصالخدمات)ص(2)

 .(7)صالمرجعالسابؽ(3)
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يامفخبلؿماسبؽيتبيفأفإجراءاتتقميصالككالة،ىيسياسةقديمةجديدةتمارس
منذثمانيناتالعقدالماضيضدالبلجئيف،إنماىيسياساتمدركسةكممنيجة،تنفذىاالككالة
تدريجيالمتخمصمفالتزاماتيااإلنسانية،التينشأتمفجمياكصكالإلىإنياءكافةخدماتيا  ن    ٌ           ن  

الصحية،كالتعميمية،كالخدماتية،كىيإجراءاتغيرقانكنية،كيجبعمىالككالةأفت       ٌ             ستمرفي
تقديـكافةالخدماتاإلنسانيةالتييحتاجياالبلجئكف،كأفتضغطعمىالدكؿالممكلة،أفتجد  ٌ                ٌ    

سبؿتمكيؿجديدةبماتكفؿبوتأميفاحتياجاتالبلجئيف.            ي

 البريج: مخيم لسكان المساعدات تقدم التي الجيات

 المساعدات الحكومية )الشئون الجتماعية(: - د
الجتماعيةباإلشراؼعمىالعديدمفالبرامجاإلغاثيةكغيراإلغاثيةتقكـكزارةالشئكفا

المكجيةلصالحالطبقاتالفقيرة،كتعتبرالكزارةالكحيدةالتيتعنىبشكؿرسميبتقديـالمساعدة       ي            
إلى يمكفتصنيفيا الكزارة المساعداتالتيتقدميا ليذه النظر كعند الفقر، كمكافحة لمفقراء،          ٌ                   

ٌبرامجإغاثية   النكعالثانيمفىذه أما الفقر،كالتعايشمعيا، التخفيؼمفحدة اليدؼمنيا ،    ٌ         
المساعدة، متمقي دائرة مف الفقراء إخراج اليدؼمنيا التأىيؿ"، "برامج تسميتو يمكف البرامج
سمـ حسب الفقيرة لؤلسر نقدية مساعدات الكزارة تقدـ اإلغاثية، المساعدات صعيد يٌكعمى            ٌ        ٌ ٌ          

يب بػمساعدات أفراد110دأ عدد ارتفاع مع المساعدة ىذه قيمة كتزداد أدنى كحد شكاقؿ
ىذهالزيادةتككفبشكؿمتناقص،كمايبلحظأف(1)األسرة ،كبالنظرإلىسمـالمساعدات،فإف           ٌ    يٌ     

ىذهالمساعداتقميمةالتكفيلتمبيةاحتياجاتاألسرةاألساسية،كسمـالمساعداتالذمتعتمده    يٌ                
ـلـيجرمعميوأمتغيير،كماأنواليكجدلدلالكزارة1994ئكفاالجتماعيةمنذعاـكزارةالش     ٌ      

ىناؾتكجياتكجيكدتبذؿمف حدفقريتـتقديـالمساعداتعمىأساسولؤلسرالفقيرة،إالأف      ٌ    ٌ              
.(2)قبؿالكزارة؛لربطىذهالمساعداتبخطالفقرالكطني

تكجوكزارةالشئكفاالجتماعيةمسا         ٌ عداتياإلىاأليتاـكالقاصريفكالمسنيفغيرالقادريفي
أك أرممة امرأة أك بسببالمرض، أسرتو إغاثة عف معيميا يعجز التي كاألسر العمؿ، عمى                      ي ي              
كليستقادرةعمىالكسب أكلمعانسالتيتجاكزتاألربعيف،كالدخؿليا مطمقةأكميجكرة                       ٌ 

كفاالجتماعيةأسرالشيداءكالجرحى،كبشكؿعاـإلعالةنفسيا،كمايشمؿبرنامجكزارةالشئ

                                                           

 ماعية.كزارةالشئكفاالجتماعية.نشرةتعريفيةببرنامجالحمايةاالجت(1)

 .المرجعالسابؽ(2)
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مكتبالشئكفاالجتماعيةفيالمنطقةالكسطىيقدـخدماتولمفئاتالميمشة،كالتيتعيش فإف      يٌ             ٌ 
.(1)حالة1946تحتحاالتالفقرالشديد،كالتيبمغعددىافيمخيـالبريجحكالي

المس األدنىمف الحد االجتماعية الشئكف كزارة تقدـ                    بيٌ تبدأ التي 750اعداتالنقدية
إلى يصؿ األقصى كالحد أشير، ثبلثة كؿ الشئكف1800شيقؿ كزارة تعطي كما شيقؿ،

في عدده كصؿ كالذم العالمي الغذاء برنامج قكائـ عمى ميف المسج لممنتفعيف االجتماعية                       ٌ        
ٌ،بطاقةالتمكيفااللكتركنيةالستبلـالمكادالمخصص(2)حالة1946مخيمالبريج ٌ      ٌ     ةليـ،كمسجؿ ٌ  ي 

األسرةكاممة،كتستمرفترةالصبلحية ٌعمىكؿبطاقةمعمكماترب                   شيراكتجددكؿعاـ،12    ن 
لغيرالشخصصاحبأكالككيؿاستبلـالمكادالتمكينية،كفيحاؿيتبيفقياـالمنتفع كاليحؽ                    ٌ  

الكزا تقدـ كما األسرة، عف المساعدة إيقاؼ يتـ التمكينية، المكاد ببيع  يٌ                    لطمبة دراسية منح رة
برنامج الكزارة تمنح كما بالجامعات، الممتحقيف ككذلؾألبنائيـ المنتفعيف، أبناء المدارسمف
التأميفالصحيالمجاني،كىكتأميفصحيمجانيلؤلسرالتياستكفتشركطالحصكؿعمى                 ٌ  ٌ      ٌ   ٌ  

.(3)التأميفالصحي،بالتعاكفمعكزارةالصحة

 لجنة زكاة مخيم البريج: - ذ

األكقاؼكالشئكفالدينية،كتمعبى كزارة يإحدلالجياتالرسمية،كالتيتشرؼعمييا                 ٌ     
المتعمقة برامجيا خبلؿ مف كذلؾ المخيـ، في االجتماعية الحماية صعيد عمى ىاما ٌدكرا                            ٌن  ن 
التدريبية، البرامج كرعاية األيتاـ بمساعدة تقكـ كما كعينيا، ماليا الفقيرة األسر ٌبمساعدة               ٌن  ٌن         

المصادركال مف تمكيميا كيتـ الميمشة، كالفئات الفقيرة، األسر لصالح تنفذىا التي مشاريع                        ٌ      
بنسبة) المحمية  ٌٌ كتمعب10-15 إسبلمية، كعربية خارجية مصادر مف يقدـ الدعـ كبقية ،)%   ٌ   ٌ   ٌ        ٌ   ٌ  

المجنةدكراىامافيعمميةالحمايةاالجتماعيةفيالمخيـ،كتقدـمساعداتماليةاليستي ي ٌ   ٌ         ٌن ن  افبيا
بمعدؿ72تبمغحكلي ألؼشيقؿسنكيا،   ن       نأالؼشيقؿشيريا6        البريج(4) لجنةزكاة تقدـ كما ،       ٌ  

مساعداتلطمبةالمدارسكالجامعاتكالمرضى،باإلضافةإلىالخدماتاألخرلالتيتقكـبيا
مفتكزيعطركدغذائية،كلحكـ،كاصبلحبيكتمتضررة،كبرامجأخرلمتنكعةكالجدكؿالتا                       ٌ      لي

يبيفماقدمتولجنةزكاةالبريجلسنة      ٌ ـ2013

                                                           

 مكتبكزارةالشئكفاالجتماعيةديرالبمح،بياناتغيرمنشكرة.(1)

 المرجعالسابؽ.(2)

 المرجعنفسو.(3)

 (.2816مارس4محمدأبكزايد،قابمو:محمدالجريسي)(4)
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 .(1)م2013يوضح نفقات لجنة زكاة البريج لسنة  :(4.11جدول )

 (2)البيان البند م
أسرة1000الفقراء1
حاالت8كفالةأيتاـ2
طالب30طبلبجامعات3
بيكت10ترميـبيكت4
جكلة40جكالتعمرية5
نسنكيااسر10تكافؿاجتماعي6 

 المساعدات اإلغاثية الخاصة )جمعية الصالح اإلسالمية(: -4

ىيجمعيةخيريةتأسستعاـ    ٌ      البريجعاـ1987 فيمخيـ افتتحتفرعليا ـ،1997ـ،
المعيشية مفخبلؿتحسيفظركفيـ فيالمخيـ، الفقيرة األسر كدعـ فيبناء الجمعية تسيـ

،كتحاكؿالجمعيةاالرتقاءبأدائيـاليكميليسيمكاكالتخفيؼعنيـفيكافةالمجاالتالحياتية
كانسانية ية كصح كتنمكية كتعميمية خدماتاجتماعية تقدـ الجمعية أف كما المخيـ، بناء ٌفي   ٌ    ٌ   ٌ  ٌ      ٌ   ٌ       
ترعىالعديدمفالمشركعاتلمساعدةاألسرالفقيرة،ككفاالت لكافةشرائحأبناءالمخيـ،كما

يبيفحجـالمساعداتالماديةكالعينيةالتيتقدميااأليتاـكالفقراءكالمعاقيف،كال جدكؿالتالي
ـ(.2013ـ،2012جمعيةالصبلحاإلسبلميةفيمخيـالبريجلعاـ)

 .(3) م(2013 -م 2012يبين المساعدات النقدية والعينية لجمعية الصالح اإلسالمية لعامي) :(4.12جدول )

 مالحظات م2013 م2012 الوحدة البرنامج م
نسنكيا37613959حالةفاالت)مرضى،أيتاـ،اسرفقيرة(ك1 
نسنكيا25752430حالةإعاشةكطركدغذائية2 
نشيريا767921شيقؿمساعداتنقدية3 
نسنكيا41803416حصةمشاريعأضاحي4 
نسنكيا2727422950ربطةمشركعالرغيؼالخيرم5 

يبلحظعمىالجدكؿالسابؽمايمي:
                                                           

 (.2816مارس4محمدأبكزايد،قابمو:محمدالجريسي)(1)

 "بحثميداني".ثالباحإعدادالجدكؿمف(2)

 جمعيةالصبلحاإلسبلمية،فرعمخيـالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(3)
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ـ(إلىنحك2013–ـ2012كفاالتأسرالمرضىكاأليتاـكاألسرالفقيرةزادمفعاـ)إف -
 كفالة؛كذلؾيرجعالرتفاعحاالتالفقرالشديدفيالمخيـ.198

كمشاريع - نقدية، كمساعدات غذائية، طركد مف بتكزيعو الصبلح جمعية قامت ما إف
ؾالندالعحربحجارةالسجيؿـ،كذل2012أضاحي،كمشركعالرغيؼالخيرم،قدزادعف

ـ،حيثأقدمتالكثيرمفالجمعيات،كالمؤسساتالخيريةالعربيةكالدكلية2012فيعاـ
 كبدكافعإنسانيةعمىتقديـالمزيدمفالدعـالماليكاالغاثيلجمعيةالصبلحاإلسبلمية.

 المخيم: في المدني المجتمع مؤسسات

 المجنة الشعبية لالجئين: -1

ق مف تشكمت    ٌ رغبات لتمبية الفمسطينية، التحرير منظمة في البلجئيف شئكف دائرة بؿ    ٌ                      
كأصحاب كمينية اعتبارية شخصيات إشراؾ خبلؿ مف المخيـ في البلجئيف كاحتياجات
داخؿ القائمة كالمؤسسات السياسية التنظيمات دعـ كضماف المرأة كتميؿ اختصاصكخبرة

االجتماعية كالتشكيبلت ٌالمخيـ،          تأسس(1) ، عاـ عكدة1996ت بحؽ التمسؾ إلى كتيدؼ ـ،
مع التنسيؽ عمى كتعمؿ أصابيـ، ما كؿ كالتعكيضعف كممتمكاتيـ، ديارىـ إلى البلجئيف
في المعيشي المستكل تحسيف أجؿ مف دكلية، كأحيانا الحككمية كغير الحككمية المؤسسات                  ٌ           ٌ       

امفالمؤسساتالرسميةالشعبيةالمخيـ،كتسيـالمجنةالشعبيةلبلجئيففيمخيـالبريجكغيرى
بإعادةاالعتبارإلىقضيةالبلجئيف،كنشرالكعيتجاهحقكقيـ،كمفخبلؿإحياءالمناسبات

قامةالندكاتكالمعارضاليادفةإلىالتمسؾبحؽالعكدةإلىالديار الكطنيةكا   ٌ               (2).

 جمعية تأىيل وتطوير البيت الفمسطيني: -2

ىيمنظمةغيرربحيةتأسست   ٌ     ٌ  ـ،تيتـبالمعاقيفكتقدـليـاإلرشاد،28/4/1997في  ٌ  
تعمؿعمىنشرالكعيالثقافيفيمخيـالبريج،كتعمؿعمىتنميةقدراتاألطفاؿعمى كما
كتقدـ المرأة، دكر عمىتشجيع كتعمؿ المخيـ، في الصحي الكعي كنشر كالتحميؿ، التفكير،                     ٌ               

.(3)يةكترفيييةبرامجكأنشطةمنيابرامجتعميمية،برامجعبلج

                                                           

 (.5رضكاف،دكرالمجافالشعبيةلخدماتالبلجئيففيالتنميةالمجتمعيةفيمخيماتالضفةالغربية)ص(1)

 يـالبريج.المجنةالشعبيةلبلجئيففيمخيـالبريج،نشرةتعريفيةبالمجنةالشعبيةفيمخ(2)

 (.373دائرةالدراساتكاألبحاث،دليؿالجمعياتالخيريةكالييئاتاألىميةالمحمية)ص(3)
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 جمعية مساندة الطفل الفمسطيني: -3

ىيجمعيةفمسطينيةخيرية،رسالتيادعـكتطكيركرعايةالطفؿمفعمرسنةإلى              ٌ  ٌ  ٌ  14
ـفيمخيـالبريج،كأنشأتالجمعيةبسببالظركؼ2000سنة،تأسستىذهالجمعيةفيعاـ

السياسيةكاالقتصاديةبالمنطقة،كالتيأدتإلىتدنيمست  ٌ          كلالحياةاالجتماعيةألبناءالمخيـ،
كماتيدؼإلىبناءمجتمعمدنييمعبأفرادهدكرافاعبلفيعمميةالتنمية،كتعمؿعمىتقديـ      ن  ن        
عفالعزلة يبعد لكيتجعمو الطفؿ؛ المحتاجيف،كصقؿشخصية لؤلطفاؿ المساعداتالعينية             ٌ                ٌ    

نتيجةبقائيـفي تنجـ كذلؾتعالجاألطفاؿكاالنطكائيةكاألخطاءالتيقد المنزؿدكفرعاية،
.(1)الذيفيعانكفمفمشاكؿفيالنطؽكالكبلـ

 الجمعية الفمسطينية لرعاية األيتام: -4

تأسستفي غيرربحية أىمية البريجفيمنطقة21/1/2001ىيمنظمة فيمخيـ ـ،
يا،ككذلؾفيعمارةأبكشرار،كتعمؿعمىرعايةاأليتاـكالفقراءمعكفالتيـماد4بمكؾ ياكصح  ٌن   ن

.(2)تعمؿعمىإغاثةالمنككبيففيالككارثالطبيعيةكرعايةاألطفاؿالمعاقيف

 جمعية تطوير المرأة الفمسطينية: -5
الفمسطينيةفيمنتصؼعاـ مفالفنييف،2002تأسستجمعيةتطكيرالمرأة بمبادرة ـ،
المتطكعيف،كالعامميففيالمجاالتالمختمفة،كبمشا ركةطميعةمفالكادرالنسكمكالمينييف،

فيمخيـالبريج،كذلؾفيإطارتحسيفظركؼالمرأة،كتمبيةاحتياجاتيااالجتماعية،كالنفسية،                      ٌ  
طفؿيتعممكا120كالثقافية،كالتنمكيةالمختمفة،كتضـالجمعيةفيجنباتياركضةتحتكمعمى

،كماتيدؼالجمعيةإلىتطكير(3)ـفييامفخبلؿمنياجتربكممعتمدمفكزارةالتربيةكالتعمي
آلياتعمؿ،كتكجيوالجيكدالنسائيةذاتالخبراتالمختمفةبيفالتخصصات؛لتحسيفقدرات
النساءاألدائيةكاإلنتاجية،كتشجعالمرأةعمىممارسةالعمؿالتطكعياألىمي،كرفعالمستكل

.(4)لظركؼالمعيشيةالصعبةالعمميكالثقافيلممرأةفيالمخيـ،كتمكينيامفمكاجيةا



                                                           

 المؤسساتاألىميةالخيرية،جمعيةمساندةالطفؿالفمسطيني)مكقععمىاالنترنت(.(1)

 (.375دائرةالدراساتكاألبحاث،دليؿالجمعياتالخيريةكالييئاتاألىميةالمحمية)ص(2)

 دليؿالمؤسساتالخيرية،جمعيةتطكيرالمرأةالفمسطينية)مكقععمىاالنترنت(..(3)

 (.379دائرةالدراساتكاألبحاث،دليؿالجمعياتالخيريةكالييئاتاألىميةالمحمية)ص(4)
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 جمعية منتدى البريج الثقافي: -6

ىيجمعيةخيريةأىمية،تأسستبتاريخ     ٌ ٌ    ـفيمخيـالبريج،كتيدؼإلى16/11/2003
نشرالقيـاألخبلقية،كتعزيزاالنتماءلؤلرض،كالكطف،كالمغة،كتقكيةالصمةبالبيئيةالمحمية،

كتحسسمشكبلتياكاإلسياـفيحميا، ٌ          كتشجيعالمكاىباألدبيةكالعمميةكالفنيةكنشرأعماليا،
بمشاريع تقـك كما بالمرأة، الخاصة كالفنية الثقافية األنشطة مف بالعديد الجمعية تقكـ كذلؾ         ٌ                  
لتطكيرأدبالطفؿ،ككرشعمؿلمشبابكالمرأة،كتيتـبتفعيؿمشركعاتالقراءةكاالستعارات

.(1)ببرامجتقكيةاألسرةكحمايةالطفؿمفالتشردالمكتبية،كماتعمؿعمىالقياـ
 جمعية أصدقاء بال حدود لمتنمية المجتمعية: -7

كىيمنظمةغيرربحية،تأسستعاـ    ٌ      ـفيمخيـالبريج،تيدؼإلىنشرالكعي2003
كثقافة مجتمعنا الثقافيبيفثقافة التبادؿ كتعمؿعمىنشر الثقافيبيفجميعشرائحالمخيـ،

كباألخرل،مفخبلؿكسائؿاالتصاؿ،كتعمؿعمىتنميةكدعـذكمالمكاىبكالقدراتالشع
ندكات عقد عمى تعمؿ كما األفراد، لدل كاألدبية كالفكرية، الثقافية، المجاالت في الخاصة
معكنات كتقدـ أيتاـ، ككفالة نفسية خدمات كتقدـ كالطفؿ، لممرأة كاجتماعية كصحية تثقيفية،   ٌ     ٌ     ٌ                

.(2)ٌغذائية
 جمعية البريج لتأىيل المعاقين: -8

ـفيمخيـالبريج،كتعمؿ24/4/2004ىيجمعيةأىميةغيرربحية،تأسستبتاريخ
عمىتقديـالخدماتالطبيةلممعاقيف،كتأىيميـكدمجيـفيالمجتمع،كماتقدـالدعـلعائبلتيـ  ٌ        ٌٌ    

خدماتأخرلمف كتقديـ المعاؽ، التعامؿمع عمىكيفية كتعمميـ                      المعاؽيٌ خبلؿبرامجلدعـ
حسبمقتضياتالحاجة،كماتقدـإغاثاتطبيةلممعاقيف،كتقديـدعـنفسيكتعميميلممعاقيف،        ٌٌ   ٌ      

ٌباإلضافةإلىإقامةمخيماتصيفيةكفعالياتتضامنية  ٌ ٌ      (3).
 جمعية المستقبل لمتنمية والبيئة: -9

لتنميةفيمجاالتـفيمخيـالبريج،تيدؼإلىتعزيزمفيكـا2007تأسستفيعاـ
التنمكم العمؿ كتعمؿعمىدعـ كاالقتصادية، كالثقافية، المجاالتالبيئية، في كخاصة عدة،                          ن   

                                                           

 .(.488صدائرةالدراساتكاألبحاث،دليؿالجمعياتالخيريةكالييئاتاألىميةالمحمية)(1)

 .488ص،مرجعالسابؽال(2)

 .414ص،نفسوالمرجع(3)
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التطكعيلدلأفرادالمخيـ،كتعمؿعمىتطكيرمشاركةالشبابفيالعمميةالتنمكية،كالمحافظة
الكع كتنمية التمكثالبيئي، المكاطفمفأخطار كحماية البيئة يالبيئيلممجتمععمىسبلمة

.(1)المحمي
 جمعية التبيان لمتنمية والعموم اإلنسانية: -10

عاـ تأسست ربحية، غير جمعية الكصكؿ2007ىي إلى تيدؼ البريج، مخيـ في ـ
المكىكبيف كرعاية كالكشفية، كالرياضية المجتمعية، التنمية في مستكل أعمى إلى بالشباب

كاإلحصائ بالدراسات، كتعني كالمبتكريف،          ي    عمى تعمؿ كما الشبابي، الكاقع لدراسة ياتالبلزمة
التكاصؿكالتنسيؽمعالمؤسساتالمحمية؛إلنجاحبرامجكمشاريعالجمعية،كتقكـبالعديدمف

.(2)األنشطةالرياضيةككرشالعمؿكالمخيماتالصيفية
 جمعية مودة لرعاية األسرة: -11

تأسستجمعيةمكدةعاـ ٌ       البريج،كترع2007 بشكؿعاـ،ـفيمخيـ ىالجمعيةاألسرة
كتركزعمىاىتمامياعمىالمرأةكالطفؿبشكؿخاص،كتحاكؿمفخبلؿأنشطتياكبرامجياأف                            ٌ ي
التيمف األسرية، المؤسسة فيسرحىذه بناء معكؿ تككف كأف منيما، احتياجاتكؿ تمبي                                     يٌ

ةكالمجتمعكالتخفيؼعفخبللياتنطمؽبعظيـطاقاتالمجتمع،كتحاكؿالجمعيةاالرتقاءباألسر
كالثقافية التعميمية الخدمات تقديـ إلى أيضا الجمعية تيدؼ كما كالمعنكم، النفسي كاىميا         ن               
ٌلؤلطفاؿ،كتثقيؼالمرأةاجتماعياكنفسيا،كتطكيرقدراتالمرأةكالطفؿاإلبداعيةكالميارية،كما              ن  ن        

.(3)آلياتمكاجيتياتعمؿعمىتكعيةالمرأةكالطفؿبمشكبلتالمجتمعالمحميك

 جمعية التبيان لرعاية حفظة القرآن: -12

ىيجمعيةغيرربحية،تأسستعاـ    ٌ    ٌ  ـفيمخيـالبريج،كتيدؼالجمعيةإلىتنمية2008
القدراتكالمياراتالمختمفةلحفظةالقرافالكريـ،كتعزيزدكرىـفيالمخيـ،كاستثمارطاقاتيـ

تكفيرالظركؼالبيئيةكالنفسيةليـ؛لتطكيرقدراتيـ،كقدراتيـفيالمجتمعالمدني،كتعمؿعمى

                                                           

 .488ص،دائرةالدراساتكاألبحاث،دليؿالجمعياتالخيريةكالييئاتاألىميةالمحمية(1)

.488المرجعالسابؽ،ص(2)
 زقكت،سناء،جمعيةمكدةلرعايةاألسرة،)مقاؿعمىاإلنترنت(.(3)
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.(1)كمفأىـأنشطتيارعايةحمقاتتحفيظالقرآفالكريـ،كعقددكراتأحكاـشرعية

 جمعية الزىراء لتطوير المرأة والطفل: -13

ىيجمعيةأىميةغيرربحية،تأسستعاـ    ٌ    ٌ   ـفيمخيـالبريج،تعمؿعمىاالسياـ2010
الرعا تقديـ جراءفي كا األطفاؿ، قدرات كتنمية حماية في كتسيـ العنؼ، ضحايا لمنساء ية                            

األبحاثكالدراساتالميدانية؛لمتعرؼعمىالقضاياالتيسيتـالتعامؿعمييافيمايتعمؽبالمرأة
.(2)كالطفؿكاألسرة،كتقكـبجمعالمعمكمات

ُ          جمعية س بل الخير: -14        

تأسستجمعيةسبؿالخيرعاـ    ي     ٌمعيةعمميةاجتماعيةخيريةغيرربحية،ـ،كىيج2010    ٌ  ٌ  ٌ 
لممتضرريف كالصحية كالترفييية، كالتعميمية، اإلنسانية، الخدمات تقديـ عمى الجمعية تقكـ
كالمحركميفمفاألىاليكالعائبلتالفقيرةكالمستكرةمفأبناءمخيـالبريج،كتيدؼالجمعيةإلى

كالمس الفقيرة لؤلسر كالمساعدة الدعـ األيتاـتقديـ كفالة في كالمساعدة البريج، فيمخيـ تكرة
فيتكفير لئلسياـ إضافة معنكية، أك كانتمادية سكاء كالمساعدة، العكف كتقديـ كرعايتيـ،        ن                     
ية،كالرعايةالطبيةلمعائبلتالفقيرة،كماتسعىالجمعيةلتقديـالعكفكالمساعدة الخدماتالصح           ٌ   ٌ    

الدراس المراحؿ المستكللطبلبالمدارسفي لرفع تسعى الثانكية،كما كحتى االبتدائية مف ية
.(3)المعيشيلؤلسرالمحتاجةكالتيالمصدردخؿليامفخبلؿإقامةمشاريعإنتاجيةصغيرة

عددىا بمغ قد البريج، مخيـ في األىمية الجمعيات أف: القكؿ يمكف تقدـ ما عمى بناء             ٌ    ٌ              ن
14 البريج، مخيـ بمساحة جمعية،كمقارنة         ن  الجمعيات أىداؼ بيف كبالمقارنة سكانو، كعدد

أكثر تقدـ ال الجمعيات ىذه أف فالكاقع كاسعة، مساحة ىناؾ نجد الكاقع، كبيف المكضكعة  ٌ                                 
%مفأىدافياالمنشكدة،كالتيقامتألجميا،ككذلؾنجدأفىذهالجمعياتفيحقيقتيا10مف

تعانيمفقمةالدعـالماليالمقدـلياسكاءعمىمس   ن       تكلالدعـالمحميأكالدكلي،ككذلؾىناؾ
تجاكزاتكبيرةألىداؼالجمعيات. ٌ        



                                                           

 ةتعريفيةخاصةبجمعيةالتبيافلمرعايةحفظةالقرآف.جمعيةالتبيافلرعايةحفظةالقرآف،نشر(1)

 (.398دائرةالدراساتكاألبحاث،دليؿالجمعياتالخيريةكالييئاتاألىميةالمحمية)ص(2)

عمىاإلنترنت(.)مقاؿسبؿالخيرايادتحترؼالعطاء(3)

http://www.insaanolineinet/
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 خالصة:

يعتبرمخيـالبريجمفالمخيماتالفقيرةنكعاما،حيثيعتمدالبلجئكففيوعمىما        ن         
تقدموككالةالغكثالدكليةليـمفمساعداتغذائية،كعندماتحسنتاألكضاعقميبلفيعيد  ن                  

ةالمصريةقاـالبعضبالعمؿفيحرؼكميفبسيطة.اإلدار

أمافيفترةالسبعيناتكالثمانيناتفقدتحسنتاألكضاعاالقتصاديةكازدادعددالعامميف
ـ،1948مفأبناءالمخيـنتيجةالعمؿفيسكؽالعمالةاإلسرائيميةداخؿاألراضيالمحتمةعاـ

يعم المخيـ أصبحالكثيرمفأبناء أدلإلىتحسفإذ ما كىذا مكففيالمصانعاإلسرائيمية،
 عاـ االنتفاضة فترة في أما المخيـ، في االقتصادية تدىكرتأكضاع1987األكضاع فقد ـ

العماؿكشيدتتراجعاكتدىكرامستمرا،كماأففرضالحصاراإلسرائيميعاـ           ن  ي   ن      ـساىـ2007
 بشكؿكبيرفيرفعنسبةالبطالةفيالمخيـ
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 المبحث األول: 
 يـــال الوطنـــالنض

 السياسية: األول:األوضاع المحور

 حرب نتائج أىـ مف يع1948كاف لـ أنو قانكنيـ سياسي كياف أم لمفمسطينييف د
مستقؿ،حيثأصبحالفمسطينيكفيتكاجدكففيتجمعاتمتباعدة،فقدبمغتنسبةمفتبقىفي  ٌ             ٌ        

%مفمجمكعالشعبالفمسطيني،8147فمسطيف)األراضيالمحتمة،الضفةالغربية،قطاعغزة(
.(1)%فيالدكؿالعربيةالمجاكرةكغيرىا1843كتكزع
عمىأحياءحمؿكثير أطمقكا كما بالعكدة، التامة لثقتيـ مفالميجريفمفاتيحبيكتيـ؛           ٌ       ٌ   

المخيماتأسماءالقرلاألصمية؛تعبيراعفااللتصاؽبيا،كعفأمميـبالعكدةإلييا،كمعذلؾ           ن ٌ      
الصياينةبمدلكؿ فمـتحتفظاألجزاءالتياحتميا التاريخية، فقدتاألراضيالفمسطينيةىكيتيا            ٌ  ٌ       

األردنيةالت المممكة مف كجزء الغربية الضفة باسـ يعرؼ ما كأصبح الفمسطينية، سمية                  ي         
اتفاقية(2)الياشمية إثر عمى المصرية الحككمة إلدارة رسميا غزة قطاع أخضع كما ،               ٌن           ي  
مفالجامعةالعربية،تكلتمفالعاـنفسوـ،كفيشيرفبراير1949ركدس ،كبناءعمىتكميؼ ٌ     و   ن 

القكاتالمصرية،كالتيأصبحتالحككمةالمصرية الخاضعةلرقابة المناطؽالفمسطينية إدارة
تعرؼفيمابعدبقطاعغزة      .(3)ي

 المصرية: اإلدارة عيد في غزة قطاع في السياسية األوضاع

اإلدارمالعاـ، نائبالحاكـ مفخبلؿ فيقطاعغزة أعماليا المصرية باشرتاإلدارة                         ٌ         
الحدك سبلح ضباط مف عدد كمعو        ٌ      الكزارات مف المنتدبيف اإلدارييف المكظفيف مف كعدد د،             ٌ       

المختمفة،كقاـالمكظفكفبتسييرعمؿاإلداراتالتيتركيااالنتداب،بعدإصدارأمرإلىكافة
فيمجاؿعممو،كقدكافيرأسكؿإدارةمفىذه المكظفيفباالستمرارفيالقياـبأعماليـكؿ                      ٌ  

كبير،حسبطبيعةعمؿالدكائر،كىيالداخمية،كالشئكفاإلداراتضابطمصرمأكمكظؼ
ىذه في العمؿ استمر كقد كالصحة، كالتعميـ، كالعماؿ، كالعمؿ، البلجئيف، كشئكف القانكنية،

                                                           

 .(11ص)ـ(1973–ـ1967يفيقطاعغزة)العمؿالفدائ(السنكار،1)

 .11ص،المرجعالسابؽ(2)

 .(14ص)ـ(1967-1948(أبكعمرك،أصكؿالحركاتالسياسيةفيقطاعغزة)3)
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ـ،حتىأصدر1948الكزاراتبيذاالشكؿ،ككافاليدؼمنوتسييراألمكركماكانتقبؿمايك
قرارمفكزيرالحربيةلتحديدالشكؿاإل    ٌ       .(1)دارملمقطاع

القضية لتصفية عاما، مدخبل الفمسطينييف البلجئيف تكطيف إعادة محاكالت شكمت    ٌ  ن                      ٌ
الفمسطينية،كساداعتقادبأفانتياءاألساساالقتصادملمشكمةالبلجئيفيشكؿخطكرةرئيسية      ٌ ي                

بيف) ما الكاقعة الفترة شيدت كقد نيائيا، المشكمة حؿ طريؽ عمى            ن           مشاري1952-1955 عـ(
كافة في الفمسطينييف البلجئيف الغرض،كاستيدؼبعضالمشاريع ىذا لتحقيؽ سعت مختمفة
مشركعشماليغربي المشاريع ىذه أىـ ككافمف فيذلؾقطاعغزة، بما أماكفتكاجدىـ،
سيناء،لتكطيفالجئيقطاعغزة،كالذميستيدؼالتآمرعمىالشعبالفمسطيني،عبرتكطيف

سيناء في مساحةالبلجئيف استصبلح يجرم أف سيناء،200بعد غربي شمالي دكنـ ألؼ
.(2)كتكصيؿالمياهإلييامفنيرالنيؿ

دكر غزة قطاع في الفمسطينييف لمشيكعييف هكاف                   التكطيفسرئي مؤامرة كشؼ في
كفضحيا،كتحريضالجماىيرعمىالتصدمليا.

 معا النقيضاف تحالؼ بالكطف، المحدؽ الخطر مكاجية كفي ن                      كاإلخكاف الشيكعيكف،
المسممكفألكؿمرةضدالنظاـالمصرم،كضدسياسةالتكطيف،كاستطاعكامعاقيادةالجماىير   ن                        
القطاع ليا مفأبناءالقطاعمفرفححتىبيتحانكففيمظاىراتعارمةلـيشيد الغفيرة

تاريخو في مثيبل     ن في(3) كذلؾ ،1/3/1955 حالة في الجماىير مشاعر كانت حيث غميافـ
ـ28/2/1955حقيقيبعدقياـالقكاتاإلسرائيميةباليجكـعمىغزة،قبؿذلؾبيكـكاحدكفي

قتؿكجرحأكثرمف     ي    أياـ،65ي استمرتالمظاىراتثبلثة كقد المصرييفكالمدنييف، مفالجنكد
ككانتتمؾالمظاىراتتتكيجالمتفاعبلتالكطنيةالفمسطينيةالمعارضةلمشركعشماليغرب                ن        ي

لمتكطيف كاإلخكاف(4)سيناء الشيكعيكف كتقاسـ المظاىرات، لقيادة الكطنية المجنة كتشكمت ،                          ٌ   
المسممكفزعامةقيادةالمجنة،كرفعالمتظاىركفشعاراتتنددبالمشركعكمفيقؼخمفو،كمف        يٌ              

اتكريةالشعاراتالتيرفعياالشيكعيكف"التكطيفكالإسكافياعمبلءاألمريكاف"،ك"تسقطالدكت
العسكرية"،ك"يسقطحكـالبكباشية"،أماشعاراتاإلخكافالمسمميففكانت"المنظاركال              ٌ       

                                                           

 .(176ص)كضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـالشاطئأ(لبد،1)

 .(18صاجتماعية)(الصكراني،قطاعغزةدراسةتاريخية،سياسية،2)

 .18ص،عالسابؽالمرج(3)

 .(28ص)(أبكعمرك،أصكؿالحركاتالسياسيةفيقطاعغزة4)
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منقار"،ك"تسقطحككمةالرقاصيف"ك"الصبلحفيجماؿكالجماؿفيصبلح"كغيرذلؾ                    ٌ       
.(1)مفالشعارات

الب معارضةمفمخيـ الغاضبةخرجتمسيرةطبلبيةكبيرة فيتمؾاألياـ ٌ         ٌ                 ريج،ككاف
" فتحيالبمعاكم"عفاإلخكافالمسمميف،كخرجعفالشيكعييفاألستاذ " األستاذ عمىرأسيا
محمدأبكزريبة"،كقادكاالمسيرةالطبلبيةمفمخيـالبريج،كتكجيكابياإلىمخيـالنصيرات،      ٌ                

ال دير في الحاكـ مقر أماـ كتجمعكا البمح، دير منطقة إلى تكجيكا ىناؾ كمف            ٌ            ٌ       ككانت بمح،
الشعارات"فميسقطاالستيطاف"،كأماـتدافعالحشكدأماـمقرالحاكـقاـأحدالجنكدالمصرييف
أصيب كما النصيرات، مخيـ الطالبيكسؼأديبمف أدلإلىاستشياد ما النار، بإطبلؽ                           ٌ       

آخرمفمخيـالبريج،كعندماأصيبذلؾالشابحمموزمبلئوعمىأكتافيـ،ككاف شاب                      ٌيردد 
،كذلؾاندلعتمظاىراتفيمدينةغزة،كفيأنحاءمختمفة(2)كيقكؿ"ىذافداؤؾيافمسطيف"

كعدـ المظاىرات كقؼ عمى االتفاؽ كرغـ الشرطة، مع المتظاىركف كاشتبؾ القطاع، مف
 باعتقاؿ المصرية السمطات قامت خمفيا، يقؼ لمف اإلخكاف18التعرض مف شخصا       ن  

إالبعدحضكرجماؿعبد(3)كالشيكعييفكغيرىـ الجماىيرالغاضبةفيقطاعغزة ،كلـتيدأ
الناصرسرايـك ٌن    ٌـإلىمدينةغزة،حيثألقىكممةفيمدرسةالزىراء،أكدأنو13/12/1955    ن      

.(4)لفيسكتعمىالعدكافاإلسرائيمي،كماتـاإلعبلفعفسقكطمشركعالتكطيفكقبرهلؤلبد

 :المصرية اإلدارة عيد في سياسيةال والحركات لتنظيماتا

نـ،خاصة1948كانتلفمسطيفمكانةخاصةفيفكرالحركاتالتيظيرتقبؿنكبة  
جماعةاإلخكافالمسمميف،كالحزبالشيكعي،المذافنشطافيمنطقةغزة،كماأسيمتالنكبة

 كمف النضالي، العمؿ عمى إرادتيـ كتحفز المتعمميف، تسييسالشبابكخاصة في               ٌ               الحركات
مايمي:مفعيداإلدارةالمصريةالسياسيةالتيظيرتفي





                                                           

 .(21ص)أبكعمرك،أصكؿالحركاتالسياسيةفيقطاعغزة(1)

 .(2815سبتمبر14،قابمو:محمدالجريسي)سممافالعكاكدة(2)

 .(21ص)ـ(1973–ـ1967(السنكار،العمؿالفدائيفيقطاعغزة)3)

 .(18ص)طاعغزةدراسةتاريخية،سياسية،اجتماعية(الصكراني،ق4)
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 اإلخوان المسممون: -1

عاـ الفمسطينية الثكرة فيدعـ كاضح دكر فيمصر المسمميف لئلخكاف كاف           ه    ه                ـ،1936
كنجحعددمنيـفيالتسمؿلفمسطيف،كشارككافيالثكرات،كماأرسؿالشيخحسفالبناالمرشد

قيةإلىمؤتمرالقمةالعربيةالمنعقدفيشيرمايكالعاـلجماعةاإل خكافالمسمميفبر        ًٌٍ ى    ـ،1948
الييكدفيفمسطيف، إلدخاؿعشرآالؼمجاىدكدفعةأكلىلمقتاؿضد يكضحفيواستعداده

فيحرب إلىفمسطيف دخمكا الذيف معسكراتلمتدريبفي1948كشارؾاإلخكاف كأقامكا ـ،
 الشيخ بقيادة البريج فرغميمخيـ اإلخكاف(1)محمد إلى انضمكا الذيف القيادات أشير كمف ،
.(2)محمدصالحطو،مكسىصايمة،حسفالمزيف،إبراىيـالمقادمة()المسمميففيمخيـالبريج

 الحزب الشيوعي الفمسطيني: -2

التيتأسستفيفمسطيفعاـ ـ،كقدلعب1948كىكامتدادلعصبةالتحررالكطني،
نالشيكعيكفدكراب     ارزاإلىجانباإلخكافالمسمميف،الذيفتصدكالمشاريعالتكطيففيسيناء،                    ن 

ٌٌكماأنيـطالبكاالسمطاتالمصريةبإطبلؽالحرياتالعامةلسكافالقطاع،كعدـالمساسبحرية ي         ٌٌ            
األشخاصالذيفتظاىركافيالمظاىراتالمنددةبمشركعالتكطيف     ٌ             (3).

 منظمة التحرير الفمسطينية: -3

 كمؼ  بتاريخٌ القاىرة في المنعقد األكؿ العربية القمة مؤتمر في الشقيرم أحمد
الشعبالفمسطيني،كيمكنومفتحرير13/1/1964 ـبتشكيؿكياففمسطينييعبرعفإرادة    ٌ           ٌ      

أرضوكتقريرمصيره،كالفكرةحكؿالكيافالفمسطينيكانتمطركحةفيأركقةالجامعةالعربية
تصا1959منذعاـ العمؿالسياسيكالعسكرمالفمسطينيالمنفرد،خكفامفـ،عندما عدزخـ  ن                      

العدك مع خكضالمعارؾ العربعمى إجبار عمى الفمسطيني النيكضالسياسي ىذا تمكف                                     ىٌ
النشاطالسياسيكالعسكرمالفمسطينيفيإطار كانتتيدؼإلىاحتكاء كالفكرة الصييكني،

.(4)البكتقةكالرؤيةالعربية

                                                           

 .(7/148ج)(سكيؾ،قطاعغزةتحتاإلدارةالمصرية1)

 .(2816مايك5عمادالشريؼ،قابمو:محمدالجريسي)(2)

 .(12ص)(الصكراني،قطاعغزةدراسةتاريخيةسياسية،اجتماعية3)

 .(151ص)دبكر،القضيةالفمسطينية(4)
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الشقيرم فمسطينيفيالقدسفينجح مؤتمر الجكالتمفعقد مف بالعديد قيامو بعد
ـ،كسميىذاالمؤتمربالمجمسالكطنيالفمسطينياألكؿ،كالذمأعمفبدكرهقياـ28/5/1964

المؤتمرالميثاؽالكطني منظمةالتحريرالفمسطينية،كتعييفأحمدالشقيرمرئيساليا،كماأقر      ٌ ن              
.(1)الفمسطيني

 تحرير الوطني الفمسطيني فتح:حركة ال -4

تعكدالخمفيةاأليدلكجيةلمؤسسيحركةفتحلئلخكافالمسمميف،فيـعبارةعفمجمكعة
مفالشبابالفمسطينيالذمكافينتميغالبيتيـلحركةاإلخكافالمسمميففيقطاعغزة،ككاف

فيانصراؼىؤالءـاألثرالبالغ1954النشغاؿالجماعةبصراعيامععبدالناصربعدعاـ
رابطة كجكد مف مستفيديف األمنية، المبلحقة عف بأنفسيـ لينأكا فمسطينيا، لمعمؿ األعضاء           ٌ            ن        
لمصراع بديبل الكطنية الكحدة أشكاؿ مف شكؿ لتحقيؽ القاىرة؛ بجامعة الفمسطينييف الطمبة    ن                            

 الجزائرية التحرير جبية نمكذج تكرار إلى متطمعيف سائدا، كاف الذم الحزبي                      ن         أثارت التي
عقدتفيغزة، اجتماعاتتحضيرية لعدة نتيجة تتبمكر الحركة إنشاء فبدأتفكرة إعجابيـ،        ٌ         ن               

ـ،كلـ1962كالييكؿالتنظيميعاـالشكرلكالقاىرة،كالككيت،كالسعكدية،إلىأفاكتمؿالبناء
 في إال رسميا االنطبلقة تعمف     ن       ا(2)ـ1/1/1965 التحرير حركة قيادات أشير كمف لكطني،

( البريج مخيـ في فتح خميؿالفمسطيني معكضالجربة، سعيد، أبك الكريـ عبد فايد، عطاهلل
.(3)(عقؿ

 عيد الحتالل اإلسرائيمي: تحت السياسية لتنظيمات والحركاتا

 م:1967حرب  -

يكنيك مف الخامس التصعيد1967في مف حالة بعد اإلسرائيمية، الحرب اندلعت ـ،    و   ٌ          
مصربإغبلؽمضائؽتيراففيالبحراألحمر،كطمبتمفمراقبياألمـالمتبادؿ،قامتفيو

كتحرير المصير لمعركة استعدادىا العربية الببلد كأعمنت المغادرة، حدكدىا عمى المتحدة
فمسطيف،لكفالقكاتاإلسرائيميةقامتفيصباحالخامسمفيكنيكبتدميرالمطاراتاألردنية

كفيغضك فاحتؿكالمصريةكالسكرية، انتيىبكارثةعربيةجديدة، كافاألمرقد أياـ فستة     ٌ                

                                                           

 .(151ص)القضيةالفمسطينيةدبكر،(1)

 .(38ص)(حبيب،المقاكمةالفمسطينيةكأثرىاعمىاألمفالقكميالمصرم2)

 .(2816مايك5عمادالشريؼ،قابمو:محمدالجريسي)(3)
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الجكالف( مرتفعات سيناء، صحراء غزة، قطاع الغربية، فمسطيف)الضفة باقي الصياينة                   ٌ          (1)،
ألؼفمسطيني،كخفكتنجـجماؿ330ـتشريدمايزيدعف1967ككانتمفنتائجحربيكنيك

ٌعبدالناصر،كضعؼالثقةباألنظمةالعربي   ٌ     ة،كسعىالفمسطينيكفإلىأخذزماـالمبادرةبأيدييـ
.(2)نحكالحركةالفمسطينية

الفترة كتميزت    حتى1967ٌ الفصائؿ1987ـ بقيادة الفمسطينية الكطنية اليكية ببركز ـ          ٌ    
التيار تصاعد الفترة ىذه شيدت نفسو الكقت كفي الفمسطينية، التحرير لمنظمة الفمسطينية

يفكخارجيا،حيثأصبحيشكؿقكةشعبيةاليستيافبيا،ظيرتاإلسبلميفيداخؿفمسط     ي  ٌ   ٌ ي        
لمعمؿ األكلى األنكية ظيرت كما كالنقابات، كالجامعات، كالمدارس، المساجد، في معالميا

.(3)العسكرمالمقاكـ
 الجبية الشعبية لتحرير فمسطين: -1

 ىزيمة كذلؾ1967أذىمت العربية، األمة أبناء كجميع العرب القكمييف لتكىميــ
الناصر،األمرالذم الكثيؽمععبد بالقدراتالعربيةالعسكرية،كخاصةالمصرية،كارتباطيـ            ٌ   ٌن   ٌ  ٌ   
حكؿمايجبعمموفيمكاجيةىذهاليزيمة،فكردتأكؿ أكقعالقكمييفالعربفيحيرةكارتباؾ                و   و         

فيصحيفةإشارةعفظيكرتنظيـجديديحمؿاسـ"الجبيةالشعبيةلتحريرفمسطيف"،كذلؾ
فيجميع تنظيماتمنتشرة لمجبية كذكرتأف العرب، القكمييف لحركة الصمة الكثيقة األنكار

.(4)ـ1948أنحاءاألراضيالمحتمةكداخؿاألراضيالمحتمةعاـ

 فمسطيني لتحرير الشعبية الجبية عف1967ـ11/12فيأصدرت فيو أعمنت بيانا ـ،       ن 
كاف إلى مفتكحا نداء ككجيت نفسيا،   ن  ن    ٌ    أجؿ مف الثكرم، الكطني لبللتقاء الفمسطينية؛ القكل ة

الكصكؿإلىكحدةكطنية،كأكضحتأفالقتاؿفكؽاألرضالمحتمةجزءفاعؿمفمسيرةالثكرة        ٌ             ٌ        
.(5)ضداالمبرياليةكقكاىاالعميمة

                                                           

 .(82ص)(صالح،القضيةالفمسطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرة1)

 .87ص،المرجعالسابؽ(2)

 .87ص،المرجعنفسو(3)

دبكر،4) الفمسطينية( ؛حبيب(178ص)القضية القكمي، األمف عمى كأثرىا الفمسطينية المقاكمة
 .(23ص)المصرم

 .(188،181ص)ـ(1973–ـ1967العمؿالفدائيفيقطاعغزة)،(السنكار5)
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اعتبرتالجبيةالشعبيةلتحريرفمسطيفثانيأكبرفصائؿمنظمةالتحريرالفمسطينية،                    ي 
كانضمت ٌ نـ،كبقيجكرجحبشأمينا1968الجبيةالشعبيةإلىمنظمةالتحريرالفمسطينيةعاـ      

عامالمجبيةحتىعاـ    ،كمفأشيرقادةالجبيةالشعبيةلتحريرفمسطيففيمخيـ(1)ـ2000ٌن        ٌ      
فيصؿالعكاكدة،خميؿ(2)البريج)داككدخمؼ،جبركشاح الغرباكم، ،عميالعكاكدة،محمكد

.(3)خمؼ،كحسفالعامكدم(الجديمي،أحمد

 حركة المقاومة اإلسالمية حماس: -2

جاءظيكرتياراإلخكافالمسمميف،الذمانبثقتعنوحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماس،
نتيجةلتفاعبلتحرب      ن ـ،كانت1987ـ،معبدايةعاـ1967ـ،كىزيمةالعربفيعاـ1948

ديكاجوالمشركعالصييكنيكامتداداتو،الظركؼقدنضجتبمافيوالكفاية،لبركزمشركعجدي
اإلسبلمية حركة فكانت كالخارجية، الداخمية التحكالت مع تتناسب جديدة أسس عمى كيقكـ         ٌ    ٌ   ٌ                 

.(4)حماسالتعبيرالعمميعفتفاعؿىذهالعكامؿ

في األكؿ بيانيا حماس بأنيا14/12/1987أصدرتحركة بنفسيا حماس كعرفت ـ،       ٌ   
اإلخكاف أجنحة مف فيجناح الجياد حمقات مف حمقة أنيا كأعمنت فمسطيف، في المسمميف

خكانوالمجاىديف مكاجيةالصييكنية،تتصؿكترتبطبانطبلقةحركةالشييدعزالديفالقساـ،كا                     ٌٌ    
ليوتحتكـ(5)ـ1936في ،كاعتبرتاإلسبلـمنيجيا،منوتستمدأفكارىاكمفاىيمياكتصكراتيا،كا                  

قامةدكلةاإلسبلـعمىأرضيا،كدعتكمنوتسترشدخطاىا،كىدفت كا إلىتحريرفمسطيف،                            
الغاياتالمرجكة لتحقيؽ متكاممة؛ تربية ٌإلى        و و   اإلسبلمية(6) المقاكمة قياداتحركة أشير كمف ،

حماسفيمخيـالبريج)حسفالمقادمة،تكفيؽأبكنعيـ،أنيسأبكشمالة،أحمدأبكالكاس،
.(7)الشريؼ،جماؿاليندم،كخالدعيسى(مكسىالسماؾ،مركافعيسى،خالد

                                                           

الفمسطينية1) القضية دبكر، المصرم(178ص)( القكمي األمف عمى كأثرىا الفمسطينية ؛حبيب،المقاكمة
 .(23ص)

 .(2816أبريؿ27،قابمو:محمدالجريسي)محمدأبكفريح(2)

 .(2816مايك5عمادالشريؼ،قابمو:محمدالجريسي)(3)

 (47ص)(حبيب،المقاكمةالفمسطينيةكأثرىاعمىاألمفالقكميالمصرم4)

 .(277ص)دراساتفيالقضيةالفمسطينية،(السنكاركآخركف5)

 .(185ص)سطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرةلقضيةالفماصالح،(6)

 .(2816مايك5عمادالشريؼ،قابمو:محمدالجريسي)(7)
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 حركة الجياد اإلسالمي: -3

كانكا الذيف الفمسطيني، الشباب مف مجمكعة يد عمى اإلسبلمي الجياد حركة نشأت
اإلخكاف1980يدرسكففيمصرعاـ بالنمكذجالمصرملحركة إلىاالقتداء كالذيفدعكا ـ،

اإليرانيةكاعتمادىا المسمميف،ككذلؾبالثكرة   ٌ         فتحي أتـ نمكذجيحتذمبوفيفمسطيف،كبعدما   ٌ              
الشقاقيبناءالقاعدةالتنظيميةلمحركةفيأكائؿالثمانيناتبعدعكدتوىككعددمفزمبلئوإلى               ٌ    
الفمسطيني، الشارع في كالشعبية السياسية التعبئة يخكضغمار التنظيـ بدأ حيث فمسطيف،         ٌ   ٌ                    

 بجانبالجيادالمسمحضداالحتبلؿ،كحؿ        ٌ    ،كمفأشيرقياداتحركة(1)كحيدلتحريرفمسطيف
الجياداإلسبلميفيمخيـالبريج)عبداهللأبكحسنيف،يكسؼالصكص،محمدمرشد،كأيمف

.(2)فايد(

 الفمسطينية: الوطنية السمطة عيد في السياسية األوضاع

 م:1993اتفاق أوسمو -1

ال الببلد جر في األمريكية المتحدة الكاليات نجحت   ٌ     ٌ           العربي السبلـ مؤتمر إلى عربية
أكتكبر في مدريد في تنفع1991اإلسرائيمي كلـ مباشرة، إسرائيمية عربية مفاكضات تمتو ـ،       ٌ   ٌ        

التصمب الجانبالفمسطينيكالجانباإلسرائيميفيكسر المفاكضاتبيف حكاليعاميفمف ٌ                                    
اإلسرائيمي،كقدجاءتالمفاجأةعندماأعمفعفاتفاؽأكسمكبيفا         ي         لطرفيف،حيثكشؼالنقاب

عفمفاكضاتسريةكانتتجرمبيفالطرفيفمنذ        ٌ      ـ،مفكراءالكفدالفمسطيني20/1/1993
الرسميبرئاسةحيدرعبدالشافي،كمفدكفعمـمعظـقادةمنظمةالتحريرالفمسطينية،كقد

االتفاؽباألحرؼاألكلىفي كقع            ٌ   التكقيع19/8/1993 كتـ بالنركيج، فيأكسمك رسمياـ ٌنعميو  
ٌـفيكاشنطفبيفالفمسطينييفكاإلسرائيمييفبرعايةأمريكية13/9/1993في                (3). 
 تشكيل السمطة الوطنية الفمسطينية: -2

الصييكني الكياف مع أكسمك اتفاؽ عمى بناء الفمسطينية الكطنية السمطة تشكمت                 ن  ٌ          ٌ 
ـ،حيثكقعوعفالجانبالفمسطينيمحمكدعباسأميفس13/9/1993في              ٌ   رالمجنةالتنفيذية

                                                           

السياسية1) التنمية عمى كانعكاسو فمسطيف في اإلسبلمي الجياد لحركة السياسي الفكر عمر، ؛(38ص)(
 .(288ص)دراساتفيالقضيةالفمسطينية،السنكار،كآخركف

 .(2816مايك5قابمو:محمدالجريسي)عمادالشريؼ،(2)

 .(112ص)(صالح،القضيةالفمسطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرة3)
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عف فيحيفكقعو بنفسو، المفاكضاتالسرية الذمتكلىمتابعة فتح، حركة كعضكمركزية    ٌ         ٌٌ         ٌ              
القضية مسار في تاريخيا انعطافا االتفاؽ ىذا كيعد بيريز، شمعكف اإلسرائيمي الجانب       ن   ن   ٌ                    

الفمسطينية،فيكأكؿاتفاؽيكقعوالفمسطينيكفمعالصياينة،كيتـبمكجبوتنف          ٌ     ٌيذتسكيةسياسية    
عمى الصييكني بالكياف االعتراؼ طياتيا في تحمؿ سممية              ٌ       فمسطيف77ٌ مساحة مف %

.(1)التاريخية

 م(:1999–م1994التفاقيات السياسية ) -3

بعدتكقيعاتفاؽأكسمكفيكاشنطفبيفالجانبيفالفمسطينيكاإلسرائيمي،تـعقداتفاقيات
تفصيميةتالية،حيثتـعقداتفاؽ ٌ   ٌ ـ،كاتفاؽطابافي4/5/1995القاىرةفي   ٌ ـ،23/10/1998

الشيخفي كمذكرةشـر      ـ،ككزعتمناطؽالحكـالذاتيإلىمناطؽ"أ"ك"ب"،كحتى4/9/1999ٌ            ٌ 
%مفأراضيالضفةالغربيةتحتبند"أ"،18ـلـتكفالسمطةتسيطرعمىسكل2000سنة
ٌ%تحتسيطرةبند"ب"،حيثتسيطرإداريا،ب25-20كمف            ينمايككفاإلشراؼاألمنيمشترؾ

.(2)معالصياينة
 :(م2006-1996)النتخابات الفمسطينية عام  -4

عقدتاالنتخاباتالتشريعيةالفمسطينيةألكؿمرةعاـ             ـفيقطاعكالضفةالغربية،1996ي
أما،(3)االنتخابيةفيالمنطقةالكسطىعفمخيـالبريجالنائبسعدمالكرنزالدائرةمفكنجح

ٌافقتحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماسعمىدخكؿاالنتخاباتالتشريعيةـ،فقدك2006يعاـف            ٌ       
مارس في القاىرة حكارات عمى بناء الفمسطينية                ن  ٌ  الحقكؽ2005 صيانة عمى كحرصا ـ،         ن    

الفمسطينية؛فقدقدمتبرنامجاسياسياككتمةسياسيةرشحتيالبلنتخابات،أطمقتعم       ٌ ٌ   ٌن  ن    ٌٌ  ييااسـ"
فيالتغييركاإلصبلحكتمة الفمسطينية كعقدتاالنتخاباتالتشريعية ،"  ٌ   ٌ        ي  ككانت25/1/2006 ـ،

عمميةانتخابيةمميزةشيدبنزاىتياكؿالمراقبيفالدكلييفكالمحمييف            ٌ ٌ(4).

حماسبػ حركة فكز عف االنتخابات نتائج أصؿ74أسفرت مف مقعدا     ىـ132ن مقعد،
78مستقميفبدعـمفحماس،فأصبحمجمكعمقاعدىامفال4مقاعدالمجمسالتشريعي،فاز

مقعدا،بينماحصمتحركةفتحعمى        مقعدا،كمفالمرشحيفالذيففازكافيتمؾمفمخيـ45ن        ٌ   ن
                                                           

 .(168،161ص)(دبكر،القضيةالفمسطينية1)

 .(113ص)القضيةالفمسطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرة،(صالح2)

 (.2815سبتمبر24قابمو:محمدالجريسي)جماؿاليندم،(3)

 .(38،31ص)ـ2886صالح،التقريراالستراتيجيلسنة(4)
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نعيـ ىدل النائبة كاف(1)البريج فقد استثناء، دكف األطراؼ لكؿ حماسصدمة فكز ،كشكؿ               ن        ٌ  
سرائ اليدؼاألساسيإلجراءاالنتخاباتدكلياكا    ٌن            ٌيمياىكاستيعابحماسفيإطارعمميةسياسية  ٌ          ٌ

تككفجزءامنياكالتمتمؾاألغمبية،كفيالكقتنفسوتكبميا،كتكقؼتطمعاتياالستمرارالعمؿ      ٌ     يٌ     ٌ    ن    
نالمسمح،كلكفالنتائججاءتعكسذلؾتماما          (2).

 حماس والسمطة: -5

فمسطينية حككمة تشكيؿ إلى "حماس" اإلسبلمية المقاكمة حركة تضـسعت مكسعة،
في مشاركتيا التنظيمات رفض بسبب فشمت، أنيا إال األخرل، كالتنظيمات فتح حركة                  ٌ               
أيديكلكجيةكسياسيةمختمفة،ممااضطرىافيالنيايةلتشكيؿالحككمةالعاشرة الحككمة،ألسباب            ٌو   و   و     

عيبمفردىابرئاسةالقيادمفيحركةحماسإسماعيؿىنية،الذمعرضياعمىالمجمسالتشري
عباسفي28/3/2006في الرئيسمحمكد أماـ الدستكرية كأدتاليميف حيثنالتالثقة، ـ،            ٌ      ٌ  ٌ      

بمباشرةأعماليا،كلكنياكاجيتمشكبلتكمصاعبحقيقيةمفاليكـاألكؿ اليكـنفسو،لتبدأ     ٌ            ٌ      
.(3)عمىالمستكييفالداخميكالخارجي















                                                           

 (.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)جماؿاليندم(1)

 .(38،31ص)ـ2886صالح،التقريراالستراتيجيلسنة(2)

 .(55ص)(حبيب،المقاكمةالفمسطينيةكأثرىاعمىاألمفالقكميالمصرم3)
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 البريج: مخيم في الفدائي العمل الثاني: المحور

 م(:1967-م1948المصرية) اإلدارة عيد في البريج مخيم في الفدائي العمل -أول

 م:1953مذبحة عام -1

عمى كاالعتداءات االغارات مف بالعديد القياـ إلى اإلسرائيمي االحتبلؿ قكات سعت
 ففييـك لذلؾ، الميجركفذريعة بيا التيقاـ عممياتالتسمؿ مستغمة المخيماتالفمسطينية،      ن    ٌ       ٌ     ن  ٌ     

التابعةلمجيشاإلسرائيميبقيادةأرئيؿشاركف101ـ،ىاجمتالمجمكعة28/8/1953جمعةال
مخيـالبريجفيمحاكلةمنيالمنعحاالتالتسمؿ      و      (1).

األراضي إلى يتسممكف كانكا البريج، مخيـ مف الفدائييف تحركات شاركف استغؿ كقد                              ٌ   
 عاـ المحتمة الفمسطينية   ٌ  ٌ  عمم1948 بتنفيذ كيقكمكف كمكاقعـ، المستكطنيف ضد ياتىجكمية           ٌ     ٌ

كأفرادمجمكعتوكىـ)مكسى(2)الجيشاإلسرائيمي؛كقدكافالفدائيكف،كعمىرأسيـجبرالنباىيف
البريج؛ لمخيـ الشرقية الحدكد عبر يتسممكف إلىآخريف باإلضافة النباىيف(، كعمي النباىيف،     ٌ                              

لتنفيذعممياتضدمكاقعالجيشاإلسرائيميكالمست                ٌ  مف ىجكماناجحاتمكنكا فقدشنكا كطنيف،   ٌ ن   ن     ٌ     
فييا مف كؿ عمى النار طبلؽ كا اإلسرائيمية، الحافبلت إحدل عمى السيطرة مف خبللو   ٌ             ٌ                     (3)،

كلمتأكيدعمىقياميـبتنفيذتمؾالعممياتكانكايحضركفمعيـبعضأدكاتالجنكدأكيقكمكف
ك يأتكف كانكا األحياف بعض كفي أطرافيـ، بعض مفبقطع كبعضا الجنكد أسمحة معيـ  ن         

شاركفتحركاتالفدائييفمفمخيـالبريجلبلعتداءعميوليبل،كيذكرمحمد(4)عتادىـ ،استغؿ   ن          ٌ     ٌ  
 في يقكؿ: حيث الميمة تمؾ ما28/8/1953شحادة عبر إسرائيمية ككماندكز تسممتكحدة ـ             ٌ  

تقتجميعياعندمنطقةيعرؼبخطاليدنةإلىمخيـالبريجعفطريؽكادمغزةالمجاكر،ال
الحماـ"دكارالشيداءحاليا"التينفذكامجزرتيـبالقربمنيا     ٌ ن     (5).

المياجمةتتشكؿمف كانتالقكة   ٌ       إلىثبلثناجندي12 المياجمة القكة شاركفبتقسيـ قاـ ،
جنكد،مجمكعتافشقتاطريقيماإلىالمخيـالكاسعإلىالجنكب،4مجمكعات،كؿمجمكعةمف           ٌ     

                                                           

 .(151ص)يكدية(المسيرم،مكسكعةالييكدكالي1)

 .(2882فبراير27)مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية،قابموفخرمالخالدم(2)

 .(2882مايك13)مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية،قابمونمرالنباىيف(3)

 .(2882مايك1)مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية،قابميافاطمةأبكعريباف(4)

شييداكعشراتالجرحى55مجزرةالبريجراحضحيتيا،(جبريؿ5)       )مقاؿعمىاإلنترنت(.ن
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كيذكركالمجمك شماؿكادمغزة، المفتكحة فيالمنطقة البيكتالمفردة تقدمتنحك الثالثة عة                            ٌ  
مائيرىارصييكففيمذكراتوكاصفاماحدثفيتمؾالميمة،حيثقاؿ:"كافمجرلالنير            ن   ٌ       
بحذرفيسطحالجبؿ،كيمكفرؤيةعدة العريضالجاؼيممعفيضكءالقمر،حيفتقدمنا             ٌ           

كسمع فيالظبلـ،بيكتمفبعيد، تنبعثمفإحدلالبيكتالغارقة صكتمكسيقىعربية نا
بضكئو يرافقنا القمر بينما الماء، قنكات كنقطع الخضراء، الحقكؿ ندكسعمى لؤلماـ تقدمنا                                 ٌ
المتألؽعمىكؿحاؿقريباسيمزؽالسككفبالطمقاتكاالنفجاراتكعكيؿأكلئؾالذيفىـاآلف                     ن       

بسبلـ" تقدمنا(1)نائمكف ، ٌ الصكت نحك كنظرنا ىذا؟، مف يقكؿ صكتا سمعنا كفجأة بسرعة،                  ن          
كشاىدنااثنيفمفالعربيقفافمقابؿجدارأحدالبيكت،كقدحاكالاليرب،فقمتأنابإطبلؽ
اآلخر،كفيىذهالمحظةأصبحعميناأفنعمؿإذأنولـيعد النارنحكىمافسقطأحدىماكفر             ٌ         

بيفالبيكت كنحفنطمؽالنارمفالرشاشاتكنرميالقنابؿاليدكيةعمىىناؾكقت،كاندفعنا            ٌ    
"أحدالمشاركيف(2)الخياـكعمىالناسالذيفىربكامفبيكتيـكتجمعكافيالسكؽ ،كيذكر"باؤـك

اتفقنامعشاركفكأنا بدأناباإلطبلؽفتحتجيازاالتصاؿكما فياليجكـأنوقاؿ:"عندما
أقؼبجكارالحاجزالذمنصبن اه،فسمعتصكتويقكؿأنوكمجمكعتويتعرضافإلطبلؽنار و                 

كثيؼ،كأفعشراتالعربيندفعكفنحكه،كأفجندييفيحمبلفجريح،األمرالذميجعموىك
ٌكمائيريصرافعمىالمقاكمةكتغطيةاالنسحاب،كأنوسيعمؿعمىاحتبلؿأحدمنازؿالمخيـ          ٌ           ٌ  ي 

أن(3)كالقتاؿمنوحتىنصؿإليو ،فعدت ي ناكالجنكدركضانحكالمخيـ،ككافالكضعرىيباجدا، ن         ن     
اتجاه،كيندفعكفشرقا نمئاتالرجاؿيجتمعكففيكتؿبشرية،كيطمقكفالنارفياليكاءمفكؿ      ٌ         ٌ          
نحف نصرخ كأخذنا البشرم، التيار ضمف فاندفعنا الييكد، اذبحكا ييكد، ييكد يصرخكف كىـ

" الييكد اذبحكا " أصكاتنا بمؿء مفأيضا قريبا منا يظؿكؿكاحد كنحفنحرصعمىأنو ،  ن  ٌ         ٌ            
اآلخر،كبعدفترةمفاالندفاعكسطالحيكجدناأنفسنامحشكريففيأحداألزقة،كقدتكقفت   ٌ                       

.(4)الجماىيرمفاالندفاعغيرأنياالزالتتكاصؿالصراخ"اذبحكاالييكد"

                                                           

شييداكعشراتالجرحى55مجزرةالبريجراحضحيتيا،جبريؿ(1)        )مقاؿعمىاإلنترنت(.ن

.(43ص)سبلحالمظمييف،(كفيراايبلف2)
.(16ص)ـ1953مذبحةالبريجعاـ،زيادةك(عيد3)
.16ص،ؽالمرجعالساب(4)
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ادعاء بأف القكؿ يمكف تقدـ ما عمى بناء          ٌ     ن حك شاركفاتباؤكـ إلنقاذ كجنكده عكدتو ؿ
كالجريحالذممعوماىكإالادعاءباطؿ،كاليقبؿبوصاحبكؿفطرةسميمة،كأفاليدؼمف
ىذهاألقكاؿمحاكلةإظياربطكلةالجندمالصييكنيفيالمعارؾ،كيمكفتفنيدبطبلفركايتو

مفخبلؿمايمي:

بوحراسة،كلـتكفىناؾمقاكمةمفأىاليأجمعالعديدمفالركاةأفمخيـالبريجلـيكف -
الشخصالذمدخمكامفأجموكىكجبرالنباىيفجاءيطمؽعمييـبعض المخيـ،حتىأف                   ٌ   ٌ 

بندقيتولـتعمؿفيتمؾالمحظة األعيرةالناريةإالأف     ٌٌ      (1). 

 لـيكفالبلجئكففيالمخيـفيحينيايمتمككفأمأسمحة. -

يتصد - ىلـ  اإلسر لمقكة المياجمةأمأحد كذلؾلتحقيؽالمجمكعةاإلسرائيمية المياجمة، ائيمية  ٌ               ٌ
إ البريجبالذىكؿ،حيثىربكا كالمباغتة،كىكأمرأصابأىاليمخيـ لىعنصرالمفاجأة

 منطقةالسكؽكالنصيرات.

كيؼاستطاعتخميةباؤكـاختراؽصفكؼالرجاؿدكفأفيكتشفيـأحد، - ككيؼأتقفباؤـك
عربيةفجأة،كأصبحكايرددكفبطبلقةاذبحكاالييكددكفأفيكتشفيـأحد.كجنكدهالمغةال            ٌ        

خيمةلبلجئيف،30-20كانتمنطقةالحماـالتيىاجمياشاركفتحتكمعمىمايقاربمف -
كبعدىربالناسنجحتالقكةالمياجمةفيإحكاـقبضتياعمىمنطقةالحماـكأعممكافي

المج ضحية ذىب كقد القتؿ، الناس  ٌ           مف يقارب ما كنحك(2)نشييدا25زرة نجريحا62،  
.(4)،ككاففيكؿمترمفمساحةالحماـشييدأكجريح(3)آخريف

ـ،اندلعتمظاىراتصاخبةتقدمياالشاعرالكبير29/8/1953بعدكقكعالمجزرةكفيصباح     ٌ       
(.5)معيفبسيسك،كطالبتالجماىيربالسبلحلتدافععفنفسياكتحميالمخيـ




                                                           

.(16ص)ـ1953مذبحةالبريجعاـ،زيادةكعيد(1)
 (.299،ص1ينظرممحؽرقـ)(2)

 .(7/151مج)(المسيرم،مكسكعةالييكدكالييكدية3)

شييداكعشراتالجرحى55مجزرةالبريجراحضحيتيا،جبريؿ،حسف(4)       )مقاؿعمىاإلنترنت(.ن
المرجعالسابؽ.(5)
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 م:1955  ّ  ىب ة -2

لمعمؿ الرسمي تبنييا بإعبلف المصرية القيادة قرار فبراير عدكاف نتائج أىـ مف كاف
ـ،كقدعينتالمقدـمصطفىحافظ1955الفدائيفيغزةفيشيريناير     ٌ ٌ  قائدالمفدائييفالذيف(1)  ن

سبتمبر شير مف الفترة في الصييكني العدك ضد كاغاراتيـ ضرباتيـ، بتكجيو ـ1955بدأكا
نكفمبركح تألؽفيمسيرة1956تىأكؿ الزمنينقطة قصرىا رغـ المرحمة كانتىذه لقد ـ،

مف أكثر بتنفيذ خبلليا الفمسطينيكف الفدائيكف قاـ حيث الفمسطيني، الكطني النضاؿ
.(2)عممية200

البريج مخيـ فدائيك بيا كالتحؽ الفدائييف، لتدريب معسكرات المصرية الحككمة أنشأت                     ٌ        
كافيمعسكرتدريبالمنطقةالكسطى،كالذمكافمقرهفيمنطقةديرالبمح،ككافالذيفتدرب

النصيرات، المغازم، البمح، الكسطى)دير المنطقة فدائيي لتدريب مخصصا المعسكر ىذا                      ن       
،" اليد في كالبندقية السباحة " منيا متعددة أنكاع عمى الفدائييف تدريبات اشتممت البريج(،           و و                

كالتدربعمىا   ٌ قتحاـالمكاقعكالكمائف،أمااألسمحةالتيتدربعميياالفدائيكفكانتفيالبدايةٌ
الكارلكستاؼ، إلى كصؿ أف إلى األمر تطكر ثـ )ستف(، ليا يقاؿ الطمقات سريعة بندقية                   ٌ                

كالمسدسات  ٌ .(3)كالرشاشاتالخفيفة،

 البريجفيفترة ليستىناؾإحصائيةدقيقةلكؿعممياتفدائييمخيـ         ٌ      الخمسيناتكال
عفحجـالخسائرالتيتكبدىاالعدك؛كلكفيمكنناأفنكردبعضالعممياتكماسردىاالركاة:            ٌ       

كاثنيف -أ النجار، النباىيف،كسعيد كعكدة النباىيف، كمكسى النباىيف، حمدم مف كؿ قياـ                                 
تآخريفبتنفيذعمميةىجكميةضدمكقع"الميةكالمية"،حيثتمكنكامفكضعمتفجرا

                                                           

حافظ1) مصطفى م،( فيكلد حافظ عاصمة25/12/1928صطفة طنطا، أعماؿ النجار أبك قرية في ـ،
عمى حصؿ القاىرة، في الحربية بالكمية التحؽ البكالكريا، عمى حصؿ النيؿ، دلتا في  الغربية محافظة

يراألكؿبعدتخرجومفالكميةالحربية،عيفمبلزماثانيافيسبلحالفرساف،حصؿعمىالعديدمفدالتق            نن   ي          
بفمسطيفالد عبلقتو بدأت أعمى، رتب عمى كحصكلو بمستكاه، لبلرتقاء أىمتو التي العسكرية كرات
ـ،كعيفالحاكـالعاـلقطاعغزة،أسندتإليوميمةتشكيؿكحداتفدائيةقامتبالعديدمف3/7/1948في

مف رسالة كصمتو عندما استشيد اإلسرائيمي، االحتبلؿ ضد  البطكلية الفدائية بوالعمميات انفجرت خخة
يـك في بفتحيا قاـ  ـ12/7/1956عندما ينظر لممزيد ،   ي   حافظ،الدبجيكالكرد مصطفى فدائي كتائب

(.17،18ص)
.(12ص)(الصكراني،قطاعغزةدراسةتاريخيةسياسيةاجتماعية2)
(.1999سبتمبر18)مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية،قابمو:(عبداهللالنجار3)
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،لتفجيرعبارةكانتظركاىناؾحتىكصؿالمكافسيارةبياييكدكقامكا TNTمفنكع                 ٌ   
 بإطبلؽالنارعمييـ.

فدائ -ب يـكيمشاركة بدأتمف االشتباكاتالتي في البريج مخيـ كالتي15/3/1955ي ـ،
كادم1/4/1955استمرتحتى مفمنطقة بدأ ككافاالشتباؾقد عمىخطاليدنة، ـ،
 .(1)حانكف،ككافاالشتباؾضدالمكاقعاألماميةلمصياينةغزةحتىبيت

قامتمجمكعةفدائيةبتنفيذميمةشرؽتؿجمةالمقابؿلمخيـالبريج،بتكجيوضربةضد -ت            ٌ   
مكشيو مسامع" إلى العممية كتفاصيؿ أخبار كصمت كعندما االحتبلؿ، قكات

الفدائييد"(2)شاريت تمكف كيؼ كتساءؿ العمميكفىش تنفيذ مفمف كتمكنيـ بنجاح، ة
 .(3)كىربكاإسرائيمييفكاجرح

الذميقياـفدائ -ث يمخيـالبريجبنصبالعديدمفالكمائفعمىالطريؽالشرقيالترابي،
السيارات بعض بمياجمة قامكا كما خبللو، مف المركر عمى االحتبلؿ قكات دأبت

العسكرية،ككمادمركابعضخزاناتمياهالمستكطنات     ٌ    ٌ   (4). 

ـجبرالنباىيفكأفرادمجمكعتوبتنفيذالعديدمفاليجماتالفدائية،حيثكانكايتسممكفقيا -ج  ٌ    ٌ           
 لمحدكدكلممناطؽالشرقية،كيقكمكفبتنفيذعممياتإطبلؽنار،كا      ٌ            قنابؿعمىسكافلقاء

القريبةمفمخيـالبريج،كذلؾككمتليـمياـالقياـبعممياتنسستكطناتمال  ٌ ٌ       خزاناتؼ
 .(5)المياه،كزرعألغاـعمىالطرؽالترابيةكأنابيب

كمراقبة -ح كرصد استطبلع بعمميات القياـ في البريج مخيـ فدائيي مف العديد شارؾ
القكة نقاط كتحديد معسكراتو، كأماكف اإلسرائيمي، الجيش تكزع كلمراكز لمحدكد،                     ٌ        

                                                           

.(1999أبريؿ27)مركزالتاريخالشفكمفيالجامعةاإلسبلمية،قابمو:سعيدالنجار(1)
ـفيأككرانيا،ساىـفيتحرير1894كلدفيعاـرئيسحككمةإسرائيؿالثاني،مكشيوشرتكؾشاريت، (2)

ككافمساعدالحاييـثـتكلىأمانةالقسـالسياسيفيالككالةالييكدية،صحيفةدافار، ن   أكزرلكزكركؼ،عمؿ
فيإقامةعصابة)الياغاناه(،كاعتبرالرجؿالثانيفيعيدبفمفأجؿتثبيتالمستكطناتالييكدية،كساىـ

 عاـ الحككمة رئاسة ،ثـ الكزارية بعضالحقائب ،تكلى أبيب)منصكر،1965غكريكف تؿ في معجــ
 (.277األعبلـكالمصطمحاتالصييكنية)ص

 

 .(54ص)كتائبفدائيمصطفىحافظ،الدبجيك(الكرد3)

 .(2815نكفمبر28،قابمو:محمدالجريسي)هللفايداعطا(4)

 المصدرالسابؽ.(5)
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الذيفعممكاكالضعؼ،ككافيطمؽعمىىذهالكحدة"الجيشالفمسطيني"كمفالفدائييف
 .(1)فيىذهالكحدة)يكسؼسمميالعكاكدة،كعميافالقطشاف،كمحمدالقريناكم(

:فيأنوـ(1956-ـ1955)عاميتكمفأىميةالعمؿالفدائيفيقطاعغزةخبلؿ

 بدايةمرحمةجديدةمفالصراعالعربياإلسرائيمي. -أ

منعطفاجديدا،كبدايةتاريخلممقاكمةالفمسطينيةالمسمحة -ب ٌ ٌ      ن ن  ـ.1948بعدنكبةعاـ

إليو، -ت الشعبالذمينتمي كبمستقبؿ نفسو مف كاثقا الفمسطينيفيقطاعغزة أصبح                ن                
باعتبارأفالقضيةالفمسطينيةىيقضيةكطفكليستقضيةالجئيف.             ٌ  ٌ     

 ارتفاعنسبةالخسائرفيصفكؼالصياينة،نتيجةالعممياتالفدائيةالفمسطينية. -ث

نيفكاكتسابيـتعاطفاجماىيرياالتفاؼاألىاليحكؿالفدائي -ج   ن    (2). 

ـبػاألمراليسير،إذ1956لـيكفسقكطقطاعغزةفييداالحتبلؿاإلسرائيميفيعاـ
،التيأككؿالدفاععنياإلى(3)قكبؿاحتبلؿالقطاعبمقاكمةشديدة،كخاصةفيمدينةخانيكنس

 أن86المكاء إال كعتاده تسميحو قمة رغـ كالذم القكةالفمسطيني، أماـ الصمكد استطاع و
المكاء اإلسرائيميةالضخمة،الذمفاقتوفيالعددكالسبلح،بالرغـمفذلؾاستمر ٌ                فيالدفاع86

ـبكاسطةاألمـالمتحدة،1956لثبلثةأياـكاممة،رغـسقكطمدينةغزةكاستسبلـالحاكـالعاـ
نالعسكريةالتيلـتسقطبعد،مطالباثـقاـالحاكـاإلدارمالفريؽالدجكمبجكلةعمىالمكاقع      

إياىاباالستسبلـبناءعمىأكامرتمقاىامفالقيادة  ٌ     ن      ،كلكفالمكاقعالفمسطينيةفيخانيكنس(4)ٌ    ٌ      
ٌرفضتاالستسبلـ،كبقيتتدافععفالمدينةحتىسقطتبعدذلؾ،ككصكؿتعزيزاتإسرائيمية                          

ٌعندالكاحدةكالنصؼمفبعدالظير،أماساعدتفيعمميةاقتحاـالمدينة،فسقطتالمدينة        
المعسكراتالكسطىبمافييامخيـالبريجفمـتسجؿفيياأممقاكمةتذكر ي   ٌ  ي          (5).

                                                           

 .(2815سبتمبر14،قابمو:محمدالجريسي)عميالعكاكدة(1)

.(13ص)(الصكراني،قطاعغزةدراسةتاريخيةسياسيةاجتماعية2)
.(35ص)ةلحقكؽالفمسطينييفالمدنيةكالسياسيةفيقطاعغزة(أبكعامر،االنتياكاتاإلسرائيمي3)
 .(48ص)ـ(1973–ـ1967(السنكار،العمؿالفدائيفيقطاعغزة)4)

 .48ص،المرجعالسابؽ(5)
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كالجدكؿالتالييكضحأسماءالفدائييفالذيفعممكاضمففدائييمصطفىحافظضمف                   ٌ   
"مفمخيـالبريجكىـ:141الكتيبة"



 .(1)"141ين عمموا  مع قوات مصطفى حافظ في الكتيبة "مخيم البريج الذ وفدائي :(5.1جدول )

 تاريخ الستشياد البمدة األصمية السم م
ـ1956عربالحناجرةجبرسميـالنباىيف1
ـ1967عربالحناجرةسميمافمحمكدالعكاكدة2
ـ1967عربالحناجرةمحمدعابدالنباىيف3
ـ1967عربالحناجرةحمدممحمدالنباىيف4
ـ1968عربالحناجرةعبدالرحمفالنباىيف5
ـ1981عربالحناجرةمكسىمحمدالنباىيف6

بزيارةإلىقطاعغزةعاـ(2)قاـتشيجيفارا      و  ـ،بدعكةمفالرئيسالمصرمجماؿ1959        و  
الذم الدمار لرؤية غزة، التيتزكر الشخصياتالشييرة أكؿ مف جيفارا ككاف الناصر، عبد      ٌ                             

ة،كقدكاففياستقبالوعددمفقادةالفدائييف،مثؿ:عبداهللأبكستة،كقاسـالفرا،ٌخمفتوالنكب
حاالتالفقرفيمخيـالبريج، الذماستعرضلجيفارا كقائدمخيـالبريجمصطفىأبكمديف،

حاالتأسك لدييـ بأف عميو رد جيفارا لكف            ٌ     ٌ قاـأ ما لو يبيف أف مديف كطالبأبك الفقر، مف    ٌ              
تصنيعبتجييز كمصانع التعبئة كمراكز التدريب مخيمات أيف " كتساءؿ فمسطيف، لتحرير ه                 ٌ                 

.(3)األسمحة"

 م(:1987-م1967من) البريج مخيم في الفدائي العمل -     ً ثانيا  

عندمادخمتالقكاتاإلسرائيميةفيعاـ  ٌ    ٌ   ،اعتقدأىاليمخيـالبريج،أنيـالمخيــ1967  ٌ    
ٌقكاتعربية،كحاكؿسكافالمخيـ      ٌ    االقترابمفاآللياتكالسياراتالعسكريةالتيتحمؿفكقيا    ٌ    ٌ   ٌ     

                                                           

 .(184-96ص)الدبجي،كتائبفدائيمصطفىحافظك(الكرد1)

ماركسيأرجنتينيالمكلدكماأنوطبيبـ،كىكثكرمككبي1928يكنيك14كلدإرنستك"تشي"جيفارافي (2)
ككاتبكزعيـحربالعصاباتكقائدعسكرمكرجؿدكلةعالميكشخصيةرئيسيةفيالثكرةالككبية،تكفي

 ـ،تشيجيفارا)مقاؿعمىاإلنترنت(.1967أكتكبر9في

 .)مقاؿعمىاإلنترنت(زيارةجيفارالغزةكتحكؿقضيةفمسطيفلمعالمية(3)
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أنيـفكجئكابإطبلؽالنارعمييـ،كأصيبشاب أعبلـالدكؿالعربية،ليبيا،العراؽ،كمصرإال             ٌٌ           
.(1)مفمخيـالبريجمفعائمةأبكمذككركاستشيدفيمابعد

كليـمخيـالبريجقامكابفرضثـدخمتالقكاتاإلسرائيميةمفالشارعالرئيسي،كعنددخ
كتمركزت دخمتالدباباتكالجيباتمفالمدخؿالشماليالجنكبيلممخيـ، فقد التجكؿ، حظر
قامكا كما ككثيؼ، عشكائي بشكؿ النار يطمقكف سيرىـ أثناء ككانكا المخيـ، كسط الدبابات      و     و                       ٌ

 كىك البريج، خدمات نادم بالقربمف المكجكد المياه خزاف باعتبلء                      ٌ     مخيـ في منطقة أعمى
بإخراجالرجاؿكالشبابمفسفالسادسةعشرحتىالستيف ثـقامكا البريجفيذلؾالكقت،

السكةالحديديةغربالمخيـ،ثـ ٌعاما،كقامكابتجميعيـعندحـر    ٌ ٌ       نالبيكت؛بحثاكففتشيذىبكان   
مبرحعمىالرجاؿكالشبابالجنكداإلسرائيميكفبالضربالاعتدلكما،(2)عفالفدائييفكاألسمحة
كتكج خركجيـ المخيـيأثناء غربي الحديدية السكة لمنطقة منطقة(3)يـ في تجميعيـ كعند ،

السكةالحديديةغربيالمخيـقامكابكضعسمؾشائؾحكليـ،ككافجنكداالحتبلؿكآلياتوتحيط  ٌ                         
 ثـ بكؿمكاف، بيـ ٌ     المحتجزيفبخركجكؿبدئكا كطالبكا ٌبتصنيؼالناس،                  مفكافيعمؿفي

صفكؼالفدائييف،أكمفكافيعمؿمعالجيشالمصرم،خرجبعضيـكبعضيـلـيخرج،ثـ
ككافيسيرإلىجانبو، مفالفدائييفالذيفخرجكا معوكاحدا جاءضابطإسرائيميمصطحبا                    ن    ن           

نكجعموالضابطيتفقدصفكؼالرجاؿالذيفلـيخرجكابعد،كلكنولـيخرجأحدامنيـ   ٌي          ٌ  ،كقدكاف
أكمفكافينطبؽعميوسفالتجنيد فدائي، أنو بو الضابطاإلسرائيمييعتقؿكؿمفيشتبو
الفدائييفمفالمخيـ تجميع تـ كبعدما الشخصية، يدققكففيبطاقاتيـ حيثكانكا اإلجبارم،         ٌ   ٌ                    

تإلىكمفكافيشتبوبوأنوكافيعمؿمعالجيشالمصرم،قامكاباعتقاليـكنقميـبالحافبل
.(4)سجفعتميت

                                                           

 .(2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)لبغدادمعمىا(1)

العكاكدة(2) عمي الجريسي) محمد قابمو: (2815سبتمبر14، عطا فايدا؛ الجريسيهلل محمد قابمو: ،
 .(2815نكفمبر28)

 .(2882مايك25)مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية،قابمو:عميالنباىيف(3)

فايد(4) اهلل محعطا قابمو: الجريسي)، 2815نكفمبر28مد البغدادم(؛ الجريسيعمي محمد قابمو: ،
 .(2815سبتمبر24)
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الذيفبقكامفالرجاؿكالشبابفقدتعرضكالمضربالمبرح،كالشتـ،كالتمفظعمييـ أما           ٌ         ٌ
بألفاظنابية،ككافالجنكداإلسرائيميكفيأمركفالرجاؿكالشباببالجمكسعمىاألرضالرطبة

.(1)أكالمغطاةبالمياه

الجيش1967لبريجفيعاـبالرغـمفعدـكجكدمقاكمةأثناءاقتحاـمخيـا أف ـ،إال  ٌ ٌ 
عرؼمنيـ بارد، بدـ بإطبلؽالنارعمييـ كقامكا بعضشبابالمخيـ، بجمع اإلسرائيميقاـ   ي                               
باستثناء )فايزالنباىيف،محمدالعزازم،محمدأبكسؿ،كشاكرالعكاكدة(،كجميعيـاستشيدكا

اقامكابنسؼأربعدكاكيففيمنطقة،كم(2)شاكرالعكاكدةالذمنجحفيالفرارمفبيفأيدييـ
السكؽتعكدممكيتيالعائمةحماـكسعدات     ٌ    (3).

حرب بعد المقاكمة خيار الفمسطينيكف تبنى                بالعمؿ1967ٌ كاالىتماـ كبير، بشكؿ ـ        و   
الشعبية تبنيحربالتحرير زتضركرة كتعز المنظماتالفدائية، مفمكانة زاد مما الفدائي،           ٌ     ٌ   ٌ   ٌ       ٌ  

لمكاجيةخط طريقا      ن ظيكرالمقاكمة كبدأ كاالعتمادعمىالذاتعسكرياكسياسيا، راالحتبلؿ،       ٌن    ٌن                  
المدنيةلبلحتبلؿمفخبلؿرفضإجراءاتوالقانكنيةكاالقتصاديةكالسياسية،كعدـالتعاكفمع    ٌ   ٌ   ٌ             ٌ

سمطاتو،كعدـاالستجابةلمطالباالحتبلؿ،إضافةلمتأييدلمعمؿالفدائيكمساعدتو     ن            (4).

ٌمفالعكامؿعمىانطبلؽالعمؿالفدائي،منياكجكدككادرعسكريةجيدةأسيمتالعديد ٌ                 
تمقتتدريباتيافيجيشالتحريرالفمسطيني،ككجكدكمياتقميمةمفاألسمحةكالذخائرمفبقايا         ٌ             ٌ
تمؾالتي أك البريج، بالقربمفمخيـ التيكانتمقامة الجيشالمصرمفيالمكاقع أسمحة         ٌ                          

فكافمكمااعتأخفاىااألىالي، دالفدائيكفعمىماكافيأتييـمفأسمحةعفطريؽالبحر،كا                   ٌ
 نكع مف قنابؿ البحر التيجاءتلمفدائييفعفطريؽ األسمحة كمف جدا، قميؿ بشكؿ                               ن      F1 

ركسيةالصنع  ٌ (5).

                                                           

 .(2882مايك25)مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية،قابمو:عميالنباىيف(1)

العكاكدة(2) )عمي الجريسي محمد قابمو: فايد(2815سبتمبر14، هلل عطا )؛ الجريسي محمد قابمو: ،28
 .(2815نكفمبر

 .(2882مارس31)مركزالتاريخالشفكم،الجامعةاإلسبلمية،قابمو:سميمافالنباىيف(3)

 .(184ص)(لبد،أكضاعالبلجئيفالفمسطينييففيمخيـالشاطئ4)

28،قابمو:محمدالجريسي)عطاهللفايد(؛2815ديسمبر5،قابمو:محمدالجريسي)عبدالكريـأبكسعيد(5)
 .(2815نكفمبر
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تعتبرخميةعطااهللفايدمفأكائؿالخبلياالفدائيةالتابعةلحركةفتحفيمخيـالبريج،       ٌ        ٌ  
"،كالتيكافيقكدىاعطااهللفايدكمعو)عبدالكريـأبك629افيطمؽعميياالخميةرقـ"كك

البرعي،نبيافالنباىيف،معكضالجربة،خميؿعقؿ،كعبدالمعطيأبكجبر(.سعيد،أحمد

" الخمية أفراد الجيشالمصرم،629بدأ مخمفات في كالذخائر األسمحة بالبحثعف "
بن بتكفير ككقامكا ككارلكستاؼ كبلشنككؼ، دقية             نكع4ٌ مف كقاذؼF1قنابؿ ،RBJ كبدأ ،

ييددكف الفدائيكفعمميـضدقكاتاالحتبلؿفيالمناطؽالشرقيةمفمخيـالبريج،كأصبحكا  ٌ        ٌ               
تحركاتالمستكطنيفكالجيشاإلسرائيميعمىخطاليدنة،كأصبحالجيشاإلسرائيمياليتمتع           ٌ                  

الخمية بحريةألفأفراد      ٌٌ  القكات629" التيأصبحتتيدد بالعديدمفاألعماؿالفدائية، قامكا "   ٌ       ٌ          
ٌاإلسرائيمية   (1).

المغافر مياجمة كشممت العصابات، حرب طابع أخذت بعمميات الخمية أفراد قاـ                      ٌ     
ىذا الصغيرة، الجسكر كتدمير المياه، كخطكط الكيرباء، كأعمدة المياه، كأنابيب المنعزلة،

لقاءالقنابؿعمىدكرياتاالحتبلؿالراجمةباإلضافةإلىنصب الكمائفلسياراتالمستكطنيفكا       ٌ              
ٌكاآللية (2).

"عمىتمؾاألعماؿالفدائيةفحسب،بؿقامتبزرععبكات629لـيقتصرعمؿالخمية" ٌ        ٌ      
أرضيةمفنكع"عبلـ       ٌ  كالتيأكقعت7 التيكافيتكقعدخكؿالعدكمنيا، فيالطرؽالترابية "

عديد كميفخسائر بنصب قامكا أنيـ كما العسكرية، كالسيارات كالمجنزرات، اآلليات، في ة        ٌ       ٌ         ٌ    
طبلؽالنارعمىمففييامفمسافةقريبة لحافمةإسرائيمية،كقامكابإلقاءقنبمتيففيداخميا،كا                 ٌ   

التتعدلأمتار  ٌ(3).
أماالخميةالثانيةالتيكانتلحركةفتحفيمخيـالبريج؛فقدتشكمتب ٌ   ٌ       ٌ نعدتكجيوضربةٌ   

لمخمية" اإلسرائيمي االحتبلؿ مف قكية              ن عاـ629 كذلؾ الحميد1970"، عبد يقكدىا ككاف ـ،
،عرؼمنيـ)يكسؼالباز،عبدالكريـأبكسعيد،فكزمنافدائي13شحادة،ككافعددأفرادخميتو           ي 

عميا أبكعرمانة، داككد مكسىأبكعرمانة، بكرة، أبك إبراىيـ خميؿعقؿ، لخالدم،عيسى،
الباز( كحسيف يكسؼجكىر، حميد، أبك بنادؽ(4)محمد عمى تسميحيـ في يعتمدكف ككانكا ،

                                                           

 .(2815نكفمبر28،قابمو:محمدالجريسي)فايدعطاهلل(1)

 (.2815ديسمبر5،قابمو:محمدالجريسي)عبدالكريـأبكسعيد(2)

 .(2815نكفمبر28،قابمو:محمدالجريسي)فايدعطااهلل(3)

 .(2815ديسمبر3،قابمو:محمدالجريسي)عميالخالدم(4)
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القرابة إلىعبلقة يستند أحيانا التنظيـ أفراد ككاف الميمز، كقنابؿ الكبلشنككؼالكارلكستاؼ،         ن                       
ك فايد(، اهلل )عطا مجمكعتو مسئكؿ كجارا، كافصديقا )معكضالجربة( فإف كالصداقة،               ن   ن         ٌ   كاف

يكسؼالبازصديقالعبدالحميدشحادة،ك)يكسؼجكىر(صديؽاالثنيف              ن     آكاىمالعدةشيكركقد
،كرغـاالعتمادعمىالصداقةكالقرابةفيالتنظيـ،(1)ـ1970قبؿانضمامولحركةفتحبعدالعاـ

حيثكافيتـ فتح، العسكرمفيحركة يتعارضمعشركطااللتحاؽبالعمؿ ال ىذا إالأف                                    ٌ   
.(2)بلىتماـبالنقاءاألمني،كاألخبلقي،كالسمككي،كبالرغبةفيالعمؿالعسكرمضداالحتبلؿل

 نماكانتحركةفتحتقـك لـيكفلمفدائييففيمخيـالبريجمراكزلمتدريبالعسكرم،كا                     
عمى الجددفيالبيكت،ككافالفدائيكفالقدامىيقكمكفبتدريبالجدد،بناء بتدريبأعضائيا   ن  ي                   

راتيـالسابقة،كمفالتدريباتالتيتمقكىا،التدربعمىفؾكتركيباألسمحة،كالكبلشنككؼخب                ٌ      
"كقنابؿميمز،ككيفيةزراعةالعبكاتاألرضيةمفنكع"عبلـF1 الكارلكستاؼ،كقنابؿ"           ٌ    7"(3).

كافاالتصاؿبيفالمجمكعةكالقيادةيتـعبرقائدالمجمكعةفقط،ككافيتـالتكاصؿ                ٌ  
لقيادمفيالخارجعبررسكؿأكبالشيفرةعبرالراديك،إذكافلكؿمجمكعةرقـخاص،معا

رقـ" تحمؿ كانت فايد اهلل عبد تحمؿ629فمجمكعة كانت شحادة الحميد عبد كمجمكعة ،"
.(4)"444رقـ"

شعيب أحمد حميد، أبك كالتيكانتتتككفمف)محمد شميس، أبك محمد مجمكعة أما                              ٌ
خميؿك فكانتتحمؿرقـ"النباىيف، عابدة( أبك جبر كمحمد ككانتالمجمكعات505شاح، ،"

تختارأىدافياكترصدتحركاتياثـتنفذالعممياتضدىا ٌ  ٌٌ        (5).

أماتمكيؿالفدائييففيبعضاألحيافلـيكفمتكفرا،كلـيجدالفدائيكفاألمكاؿالبلزمة         ن           ٌ
عمييـب لشراءاألسمحةكالقنابؿ،بؿإنوكانتتمر ٌ  ٌ        عضاألكقاتالتياليجدكفمايشتركفبو

،حتىأنوعندماضاقتبيـالسبؿكتعذركصكؿالماؿمفالخارج،قاـعبدالكريـ(6)الطعاـ           ٌ      ٌ  
تتحسف كانت كعندما الفدائييف، إلخكانو الطعاـ يؤمف حتى أغنامو إحدل ببيع سعيد أبك                 ٌ               

                                                           

 .(1999أبريؿ1)السنكارزكريا،قابمو:يكسؼالباز(1)

 .(138ص)ـ(1973–ـ1967(السنكار،تطكرالعمؿالفدائيفيقطاعغزة)2)

الجريسي)عميالخالدم(3) محمد قابمو: أبكسعيد(2815ديسمبر3، الكريـ الجريسي؛عبد محمد قابمو: ،
 .(2815نكفمبر28،قابمو:محمدالجريسي)فايد،عطاهلل(2815ديسمبر5)

 (.1999أبريؿ28)زكرياالسنكار،قابمو:معكضالجربة(؛1999أبريؿ19،قابمو:زكرياالسنكار)كسؼالبازي(4)

 .(2816فبراير9،قابمو:محمدالجريسي)خميؿكشاح (5)

 (.2815ديسمبر3،قابمو:محمدالجريسي)عميالخالدم(6)
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رةإسرائيميةفيالشير،كمالي150الظركؼكانتحركةفتحتصرؼلكؿعنصرمففدائيييا
.(1)كانتترسؿاألمكاؿلشراءالسبلحكتأميفالتنقبلتكبناءاألككار

ؤهكمفأكبرالمبلجئالتيقامتببنائياحركةفتحفيفترةالسبعينات،ذلؾالذمتـبنا
فيبيارةالدايةشرؽمخيـالبريج،كيبعدعفخطاليدنةبأقؿمف             ٌ رمتر،حيثكافذلؾالكك13

الدكريات يتسعألربعةأشخاصككافمغطىبألكاحزينكك،معالعمـبأفذلؾالككركانتتمر  ٌ            ٌ          
العسكريةاإلسرائيميةفكقوعمىمدارالساعة،كخبلؿ         ٌ     ساعةيكميا،إالأفالجيشاإلسرائيمي24        ٌن  

تمكفمفاكتشافوفي    .(2)ـ24/4/1972ٌ

ار"المبلجئ"،ككانتطريقتيافيبناءلجأتحركةفتحكغيرىامفالتنظيماتلبناءاألكك
مسافةنصؼمتر،كيتـنزكؿالفدائي بينيما إقامةجدارخمفوجدار، األككارمتعددة،فمنيا             ٌ   
ليذاالفراغمفالسطح،أكفتحةفيالحائطثـتغمؽبحجر،كقامتقكاتاالحتبلؿاإلسرائيمي

"بالقربمف1فكاففيمنطقةبمكؾ"بتفجيرممجأيفيعكدافلمعيدالمصرم،أماالممجأاألكؿ
ـقامتالقكاتاإلسرائيميةبإعداـثبلثةمف1967منزؿإسماعيؿأبكسعدة،كالذمفيبدايةعاـ

بالقربمف اآلخرفكاففيمنزؿيعكدلعائمةالعكاكدة الممجأ أما بارد، البريجبدـ أبناءمخيـ             ٌ   و   
مكعةمشتركةمككنةمفقتؿمجب"،حيثقامتقكاتاالحتبلؿ6منطقة"بمكؾ ٌ    مطارديفمف6

)مصطفىحمد"الدرش"،فيصؿالعكاكدة،ىـحركةفتحكالجبيةالشعبية،كشيداءذلؾالممجأ
براىيـأبكبكرة،كخميؿعقؿ،كداككدخمؼ((3)كعبدالحيعيسي ،كا               (4).

لـتكفحركةفتحكحدىاتعمؿفيمجاؿالعمؿالفدائيفيمخيـالبريجبؿكافمعيا
فصائؿأخرل،كقكاتالتحريرالشعبيةكالتيعرؼمنيـ)محمكدأبكسعيد،نايؼالعكيدات،         ي              

.(5)عبداهللأبكمديف،إسحاؽحسيف،سميمافأبكسعيد،كمحمدعبداهللحسيف(

أمافدائيكالجبيةالشعبية،فكانتتتشكؿمفمجمكعاتتعكدقيادةإحداىاإلىجبلؿ                 ٌ
رللعميجبر،أماأفرادخبلياالجبيةالشعبيةفيـ)داككدخمؼ،عميعزيزة"أبكحافظ"،كاألخ          ٌ    

                                                           

 (.1999أبريؿ28)زكرياالسنكار،قابمو:معكضالجربة(1)

 (2815ديسمبر5،قابمو:محمدالجريسي)عبدالكريـأبكسعيد(2)

 .(2816فبراير9،قابمو:محمدالجريسي)خميؿكشاح(3)

اليندم(4) جماؿ الجريسي) محمد قابمو: الجريسي)عميالبغدادم(؛2815سبتمبر24، محمد قابمو: ،24
 .(2815سبتمبر

 (.2815برديسم3،قابمو:محمدالجريسي)عميالخالدم(5)
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خميؿ العكاكدة، فيصؿ العكيدات، محمد القطشاف، الرحيـ عبد الغرباكم، محمكد العكاكدة،
الجديمي،محمدأبكعرمانة،خضرجبريؿ،زيادالخالدم،أحمدخمؼ،حسفالعامكدم،كعبد

.(1)القادرجمؽ(

دائيفيمخيـالبريجفيفترةالسبعينات؛بسببالمبلحقةكالمطاردةمفانحسرالعمؿالف
قبؿقكاتاالحتبلؿاإلسرائيمي،حيثشنتقكاتاالحتبلؿحمبلتشرسةلمطاردةالفدائييففي                ٌ              
المخيـ،كحاكلتالتضييؽعمييـ،كماحاكلتالقضاءعمىالمبلجئكاألككارالتييمتجئإلييا

عكامؿاألخرلالتيأسيمتفيانكماشالعمؿالعسكرمفيالمخيـكقؼ،كمفال(2)الفدائيكف
قياـبعضالفدائييفببعضالسمككياتالشائنة اإلمداداتالتيكانتتأتيمفالخارج،كماأف       ٌ         
عف تعجز عندما المجمكعات بعض ككانت منيـ، نفكر حالة في الناس جعمت كالسيئة،

التصدملقكاتاالحتبلؿكانتتتغكؿع            مىالناس،مفخبلؿتنفيذإعداماتألشخاصأبرياءٌ            ٌ 
مع حدث كما الشبية، لمجرد اإلعداـ حكـ تنفيذ يتـ كاف تثبتحيث كبدكف تحقيؽ، بدكف                        ٌ          

،كماكافبعضالفدائييفيفرضكفعمىالناساإلقامةكالمبيتفيبيكتيـ(3))ب،ع(ك)ز،ح(
أكيكميف؛لمتضميؿعمىاالحتبلؿحتىال يعرؼأماكفتكاجدىـ،كىذاماأفقدىـدعـبالقكةليـك

األىالي كانت(4)كتأييد بداياتو أف السبعيناتإال فترة الفدائيفي العمؿ انحسار مف .كبالرغـ
أماالعممياتالفدائيةالتيقاـبياالفدائيكففيمخيـالبريجمف)قكاتالتحرير،.بطكليةكرائعة

كغيرىامفالعممياتالفدائيةغيرالمحددةفيمكفالرجكعالشعبية،حركةفتح،الجبةالشعبية،
.(5)إلييافيالمبلحؽ(

 م( في مخيم البريج.1969-م1968تقويم العمل الفدائي لعامي )

بعداالطبلععمىالعممياتالفدائيةفيمخيـالبريجبيفعامي)       ٌ ٌ    ٌ  ـ(،تبيف1969ـ،1968 ٌ
عاـ في عددىا بمغ الفدائية العمميات أف         ٌ  ٌ ٌ 1969 منيا27ـ كاف عممية،   قكات12ٌ نفذتيا عممية   ٌ 

                                                           

 .(2816أبريؿ27،قابمو:محمدالجريسي)محمدأبكفريح(1)

 .(2816فبراير9،قابمو:محمدالجريسي)(خميؿكشاح2)

 المصدرالسابؽ.(3)

 المصدرنفسو.(4)

لممزيدينظرممحؽرقـ) (5)     ي  .(388،ص2
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فتح الفمسطيني الكطني التحرير حركة كنفذت الشعبية، التحرير                  ٌ  ٌ     نفذتيما11 كعمميتيف عممية،
الجبيةالشعبية،أماالعممياتالتيلـيتبناىاأمتنظيـفكانتعمميتاف.        ٌ  

ىناؾمبالغةفيأعدادال تعقيباعمىماسبؽ،يمكفالقكؿأف    ٌ        عممياتالمنطمقةمفمخيـن
 ٌالبريج،مقارنةمعحجموالصغير،كمعإمكاناتالفدائييفالمتكاضعةفيتمؾالمرحمة،كماأف                  

ىناؾتيكيؿكبيرفيأعدادالقتمىكالجرحىكاآللياتالمدمرة.  ٌ             


 م(:1987-م1967دور المرأة في العمل الفدائي في مخيم البريج)

 البريج فيمخيـ قكاتاالحتبلؿشاركتالمرأة مع المظاىراتكالمكاجياتاليكمية في          ٌ             
ثقؿكبيرفي كافلمشاركتيا كقد أكاستشيادىا، كاعتقاليا أدلإلىإصابتيا مما اإلسرائيمي،                         ٌ ٌ     

المظاىراتكالمكاجياتمعاالحتبلؿ،كمفمظاىرمشاركتيامايمي:

البريجفيالمسيراتكا28/10/1971في -أ فيمخيـ شاركتالنساء لمظاىراتالصاخبةـ
كالشييدسميمافمحمكد(، التيخرجتأثناءتشييعجنازتيالشييديف)داككدعباس"خمؼ"
المذافاستشيداإثراشتباؾمسمحبيفالفدائييف،كجنكداالحتبلؿاإلسرائيميفيمخيـالبريج                 ٌ       

 .(1)ـ27/10/1971بتاريخ

 -ب اإلسرائي8/12/1971بتاريخ العسكرية المحكمة أصدرت ـ عمى حكميا غزة في 4مية
فتياتمفطالباتالمدارسالعميافيديرالبمحبالسجفلمدةشيركاحدلكؿمنيف،كذلؾ
الشتراكيففيالمظاىراتالتيخرجتأثناءتشييعشيداءمخيـالبريجالستةالذيفارتقكا

 ـ30/11/1971إلىالعمياءبتاريخ

يةكبيرة،كقمفبكسرالحصارالمفركضعمىشاركتنساءمخيـالبريجبتنظيـمسيرةنسائ -ت
اإلسرائيمي لبلحتبلؿ مناكئة بشعارات كىتفف الرئيسي الشارع إلى كخرجف البريج، مخيـ                                   ٌ 

 .(2)ـ17/1/1988بتاريخ

                                                           

لبلحتبلؿاإلسرائيميفيقطاع1)  .(44ص)غزة(الشامي،دكرالمرأةالفمسطينيةالمقاـك

 .44صالمرجعالسابؽ،(2)
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لـيقتصردكرالمرأةعمىالقياـبالتظاىراتفحسب،بؿكافليادكركاضحفيمساندة
األعماؿالفدائية،كمفأىـأعماؿالمر      ٌ   أةفيمخيـالبريجمايمي:

المداىمة -ث حمبلت مف كاإلكثار قبضتو اإلسرائيمي الجيش لتشديد نظرا السبلح، نقؿ                        ن        
النساء إلى فمجئكا أسمحتيـ، يحممكف كىـ الفدائييف تنقؿ المتعذر مف أصبح كالتفتيش،                   ٌ         

مفتنفيذعممياتي ليتمكنكا كالفتياتبالقياـلميمةنقؿاألسمحةمفمكافآلخر؛            ٌ ـ،فعمى
بنقؿ تقـك سعيد أبك الكريـ عبد كالدة سعيد أبك بخيتة كانت المثاؿالالحصر سبيؿ
السبلحمفمسافاتطكيمة،حيثكانتتنقؿالكارلكستاؼكالقنابؿمفمكافآلخرداخؿ
مفمنطقةالبحرفيمخيـالنصيرات كانتتنقؿعتادابنيا مخيـالبريجكخارجو،كما

إلىمخيـالبريج  ٌ  ،كماكانتشموفييدالبازتنقؿالسبلحمفالككر"الممجأ"الذمكاف(1)
،أماأسماءعقؿفقدشاركتأيضافينقؿالعتاد(2)فيبيتياالبنيايكسؼكأفرادمجمكعتو  ن       ٌ

.(3)444كالسبلحمفمكافآلخرألفرادالمجمكعة"

 -ج البازأفكالدتو إبراىيـ كالمأكللممطاريف:يذكر الطعاـ ممجأإطعاـ كاففيبيتيا شمة       ٌ
خكانو يكسؼكا البنيا تقدـ كانت لبيتيا الفدائيكف يصؿ كعندما فتح، حركة مف ألفراد           ٌ                    
ككانتتغمؽ ككانتتسيرعمىراحتيـ، كشراب، مفطعاـ يحتاجكنو الفدائييفكؿما

بكضعاألغناـكالدجاجفكقولتمكيو .(4)بابالككرعمىالفدائييفكتقـك

 -ح تقدـالتمريض:كانت عقؿ أسماء كانت حيث لمفدائييف، الممرض بدكر تقـك ٌالمرأة                     
الخدماتالعبلجيةكالطبيةألفرادالمجمكعة"    ٌٌٌ  ٌ    444"(5).

أك -خ الحصار التجكؿ،أك حظر عند الرجاؿ عمى يتعرضالتحرؾ كالبريد، الرسائؿ نقؿ
الق كأكامر مراسبلت إليصاؿ الحصار؛ تخترؽ كانت المرأة لكف الخناؽ، يادةتشديد

                                                           

 .(2815ديسمبر5،قابمو:محمدالجريسي)عبدالكريـأبكسعيد(1)

 .(2816أبريؿ27،قابمو:محمدالجريسي)إبراىيـالباز(2)

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.أـأيمفعقؿمابيفالكفاءكالسجفكاإلبعادكالتيميشالتنظيمي،السماؾك(قنكنة3)

 .(2816أبريؿ27،قابمو:محمدالجريسي)براىيـالبازإ(4)

 )مقاؿعمىاإلنترنت(أـأيمفعقؿمابيفالكفاءكالسجفكاإلبعادكالتيميشالتنظيمي،السماؾك(قنكنة5)
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،فعمىسبيؿالمثاؿ(1)لممجمكعات،ككانتالمرأةتقكـبنقؿالرسائؿبيفالداخؿكالخارج
بنقؿكتكصيؿالرسائؿمابيفالقيادةكالمجمكعة ،كماقامت444كانتأسماءعقؿتقـك

كانتتتمقىالدعـ،كاألمكاؿ،كالرسائؿمف بعدبنقؿرسائؿبيفغزةكاألردف،كما فيما
 .(2)اعيؿشممخالشييدإسم

الرصدكالمراقبة،كانتالنساءبمراقبةالطرؽكالشكارعكعممفعمىتسييؿحركةالفدائييف -د
كتنقميـمفمكافآلخر،حيثكانتشمةالبازتراقبالطريؽالبنياكأفرادمجمكعتوقبؿ            ٌ         
المطارديفمف نقؿ بتأميف سعيد أبك بخيتة ككذلؾكانتتقكـ التنقؿمفمكافآلخر،

 .(3)افآلخرمك

التغطيةكالتمكيو،كانتتستخدـالنساءالتغطيةكالتمكيوككسيمةلتسييؿتحركاتالفدائييف، -ذ
فعمىسبيؿالمثاؿالالحصر،كانتبخيتةأبكسعيدتقكـبحرثاألرضالتييتكاجدبيا

مترافيالصباحالباكر،حتىتغطيكتعمي13الككر،كالتيتبعدعفخطاليدنةأقؿمف ٍ  ٌ       ن 
 عمىدخكؿالفدائييفلمممجأ،كماكانتتقكـشمةالبازبإحضارأغنامياكدجاجياكتقـك          ٌ         

 .(4)بكضعيـعمىبابالممجأالذميختبئبوالفدائيكف

بإطبلؽ -ر إما فيالعممياتالفدائية، المرأة كانتمشاركة المشاركةفياألعماؿالعسكرية،    ٌ ٌ  ٌ          ٌ           
رؼعمىالنتائج،فمفالتيـالمكجيةألسماءعقؿ،النار،أكتأميفالحماية،أكالرصدلمتع

قكاتاالحتبلؿمرات حيثاعتقمتيا إلىقطاعغزة، السبلحمفسيناء كانتتنقؿ أنيا
أبك البريجإلىسيناءفيمنطقة" عفمخيـ إبعادىا كتـ المركزم، فيسجفغزة عديدة

كق العذاب، مف عديدة أصنافا تمقت كما عاـ، لمدة زنيمة"،      ن  ن   ٌ     بنسؼ االحتبلؿ قكات امت
بيتيا،كأصبحتببلمأكلىيكعائمتيا،كلـتتكقؼعندىذاالحد،بؿتعرضتلبلعتقاؿ

عاـ الحجارة انتفاضة كفي يدىا، كسر إلى أدل مما المبرح، كالضرب                   ٌ ٌ      أصيبت1987 ـ
أسماء أصيبت كما مسمح، اشتباؾ في كانتتشترؾ حيث بالغة، إصابة الكبرل ابنتيا       ٌ                ن ن    

                                                           

 .(278ص)ـ(1973–ـ1967(السنكار،تطكرالعمؿالفدائيفيقطاعغزة)1)

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.كفاءكالسحفكاإلبعادكالتيميشالتنظيميأـأيمفعقؿمابيفال،السماؾك(قنكنة2)

سعيد(3) أبك الكريـ )عبد الجريسي محمد قابمو: الباز(2815ديسمبر5، إبراىيـ الجريسي؛ محمد قابمو: ،
 .(2816أبريؿ27)

الباز(4) الجريسي)إبراىيـ محمد قابمو: سعيد(؛2816أبريؿ27، أبك الكريـ محمعبد قابمو: الجريسي، د
 .(2815ديسمبر5)
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 .(1)ؽنارمفييدىااليمنىبطم
أشير -ز كمف االعتقاؿ، إلى البريج مخيـ نساء مف العديد تعرضت كاالعتقاؿ، األسر

 ـ(:1984–ـ1968األسيراتالبلتياعتقمففيمخيـالبريجبيفعامي)
 

 .(2) م(1984 –م 1968أسيرات مخيم البريج من ) :(5.2جدول )

 التيمة الحكم السنة السم
مظاىراتليرة750شيكرأك9ـ1968ليناعبداهلل

مظاىراتليرة500شيكرأك6ـ1968فاطمةأبكسميرة
مظاىراتليرة750شيكرأك9ـ1968سكالعاني

-إدارمـ1972عائشةخمؼ
-إدارمـ1972عايدةمصمح
-إدارمـ1972جميمةمصمح
حةنقؿأسم،إعتقاؿعدةمراتعاـإبعادلمدة-أسماءعقؿ

 م(:1994–م1987) من  البريج مخيم في المقاوم العمل -     ً ثالثا  

في الفمسطينية االنتفاضة شرارة األعماؿ6/12/1987انطمقت رجؿ قتؿ حيث ـ،        ي    
اإلسرائيمي"شمكمكسيكؿ"طعنابالسكيففيمدينةغزة،بعديكميفمفحادثةالطعفصدمت             ن          

مت بشكؿ صغيرتيف شاحنتيف كبيرة إسرائيمية فقتمتشاحنة جباليا4عمد، مخيـ مف ،(3)عماؿ
9كجرحت ٌآخريف،كيعتقدبأفالعمميةىيردعمىطعفرجؿاألعماؿاإلسرائيمي،خاصةكأف  ن                  ٌ     

سائؽالشاحنةىربفيسيارةذاتنمرةصفراءشبييةبسياراتالمخابراتالتيكانتتقؼقرب          ٌ               
ف تتكتر األحداث بدأت الحادث ىذا اثر كعمى الحادث، غزة،مكاف قطاع مختمؼأنحاء ي

تدعك اإلسبلمية الجامعة كفي الصكت مكبرات خبلؿ مف الشباب بتحريؾ المساجد كبدأت
الطبلببالتكجوإلىمستشفىالشفاءلمتبرعبالدـ،كىناؾتأكدأفثبلثةمفالشبابقدفارقكا

.(4)الحياة
                                                           

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.أـأيمفعقؿمابيفالكفاءكالسجفكاإلبعادكالتيميشالتنظيمي،السماؾك(قنكنة1)

لبلحتبلؿاإلسرائيميفيقطاعغزة2)  .(198-182ص)(الشامي،دكرالمرأةالفمسطينيةالمقاـك

لحقكؽ3) اإلسرائيمية االنتياكات أبكعامر، االنتفاضة( خبلؿ غزة قطاع في كالسياسية المدنية الفمسطينييف
 .(87ص)األكلى

 .(36ص)(حمداف،االنتفاضةالمباركةكقائعكأبعاد4)
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فيغضكفاألياـالقميمةالبلحقة،انتشرتالمظاىراتالعنيفة        ٌ       فيقطاعغزة،كامتدتإلى  ٌ      
الضفةالغربية،كخرجالمنتفضكففيمخيـجباليايحرقكفاإلطاراتالمطاطية،كيرمكفالحجارة       ٌ ٌ                 ٌ ٌ 
كزجاجاتالمكلكتكؼ،كأخرجالجيشاإلسرائيميإلييـدكرياتلتفريقيـ،كماقامكابفرضحظر

باعتقاؿعشراتالمكاطنيففي كقامكا جباليا، عمىمخيـالتجكؿعمىمخيـ لمسيطرة محاكلة
.(1)البريج

الخميس يكـ حسف10/12/1987في أسسيا قد كاف التي لمخمية التعميمات جاءت ـ            ٌ       
خانيكنسالتييقكدىا(2)المقادمة لخمية تابعة الخمية ككانتىذه فيالمسيرات، المشاركة ببدء         ٌ   ٌ                

مطمؽ محمد تتككفمف)تكفيؽأبكنعيـ، مركافعيسى،يحيىالسنكارككانتالخمية عيسى،
.(3)جماؿاليندم،عبدالناصرأبكشكقة،عمىالبغدادم،كأحمدأبكالكاس(

الجمعة ـ،فعندالساعة11/12/1987كبالفعؿبدأتشرارةاالنتفاضةفيمخيـالبريجيـك
غبلؽشارعصبلحالديف الثالثةصباحاقامتمجمكعةحسفأحمدالمقادمةبكضعالمتاريسكا                       ن  

بكضعىياكؿالسياراتالتالفةفيمفكادم قامكا غزةحتىمحطةأبكعاصيلمبتركؿ،كما
الشكارع،كماقامكابإشعاؿإطاراتالسياراتعندالساعةالسادسةصباحا،كماشارؾالعديدمف    ن                   

،كقدقامتمجمكعة(4)رجاؿالجبيةالشعبيةبقيادةأحمدزعتربالمشاركةفيإشعاؿاإلطارات
كحرؽمزارعلممستكطنيف،االحتبلؿبإلقاءعددمفالعبكاتالناسفةعمىدكرياتحسفالمقادمة
.(5)أماكفكمراكزالفسادفيالمنطقةالكسطىاستيداؼباإلضافةإلىشرؽالمخيـ

                                                           

 .(68ص)(صالح،القضيةالفمسطينيةخمفياتياكتطكراتياالمعاصرة1)

فيمدارسالككالةفيجباليا،ـ،تمقىتعميمواالبتدائيكاإلعدادم13/4/1968(كلدحسفأحمدالمقادمةفي2)
أنيىدراسةالثانكيةالعامةفيمخيـالبريج،التحؽبعدىابالجامعةاإلسبلميةفيقسـالشريعةاإلسبلمية،

 في اعتقؿ المقادمة، إبراىيـ المفكر القائد أخيو يد عمى االعتقاالت18/5/1988تربى حممة خبلؿ ـ
أسسمعإخك38المكسعةكحكـعميو عاما،        المبناتاألكلىلمعمؿالعسكرمكاألمنيفيقطاعغزةن انو

لممزيدينظرـ،ككافأحدلالقادةالذيفارتفعالبناءعمىأكتافيـفيالمنطقةالكسطى1987انتفاضةقبؿ  ي 
 (.11-9ص)،2سمسمةتجربةمجاىد

 .11-9صالمرجعالسابؽ،(3)

اليندم(4) قابمو:جماؿ ،( الجريسي البغدادم(2815سبتمبر24محمد عمي الجريسي؛ محمد قابمو: ،
 (.2815سبتمبر24)

 (.15،)2سمسمةتجربةمجاىد (5)
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السبت يكـ المظاىرات12/12/1987كفي في باالستمرار البريج مخيـ شباب قاـ ـ
ساع حتى الجيشاإلسرائيمي مع الجيشكالمصادمات لمنع محاكلة في الميؿ، مف متأخرة ة

اإلسرائيميمفاقتحاـالمخيـ،بعدأفأغمقكامدخموالرئيسي،كأشعمكااإلطاراتكرفعكااألعبلـ،
.(1)كماأغمقتالمحبلتالتجاريةكالمدارسأبكابيا

المكافؽ االثنيف يـك أما        انتفاضتيـ14/12/1987ٌ البريج مخيـ شباب كاصؿ فقد ـ،
اقتحمتقكاتاالحتبلؿالمب قكاتاالحتبلؿاإلسرائيمي،كعمىإثرتمؾاالشتباكات، اركةضد

ككقعت الحجارة، بإلقاء يقكمكف الذيف الشباب عف بحثا بتفتيشيا؛ كقامت المنازؿ، مف عدد                    ن           
اشتباكاتمماأدلإلىجرحاثنيفمفشبابالمخيـ         ٌ  (2).

قاـشبابمخيـالبريجبإشعاؿإطاراتالسيار ٌ           العماؿمفالذىابإلىالعمؿ ات،كمنعكا      ٌ   
 عاـ المحتمة األراضيالفمسطينية داخؿ     ٌ          1948 دكر الكبير كالمسجد الصفاء لمسجد ككاف ـ، ه                

التيدخمتالمخيـبقكةاليقؿ فيالمصادماتالتيكانتتجرممعقكاتاالحتبلؿ، كاضح   ٌ                    ه  
جنديا،كعشريفناقمة،كسيارةمياهع80عددأفرادىاعف  ٌ      ادمةلتفريؽالمتظاىريف،حيثألقيتن ي        

الحجارةعمىالجنكداإلسرائيمييفمففكؽسطحالمسجدالكبيركمسجدالصفاءكسطالتيميؿ
كالتكبير،مماأدلإلىإصابةأحدالجنكدفيكجيو،بينماأصيبآخربطريؽالخطأبرصاصة                    ٌ 

اشتر كقد إلىالمستشفى، السرعة كنقؿعمىكجو الشبيبةمطاطفيعينو، مفحركة ؾأفراد
الطبلبيةالتابعةلحركةفتحكأفرادمفالجبيةالشعبيةفيإغبلؽبعضالشكارعالداخمية،ككانت  ٌ                   

.(3)معظـاليتافاتإسبلميةككطنيةبحتة،كأحيانالمنظمةالتحريركحركةفتحكأبكعمار

الجمعة يكـ 18/12/1987في ضد انتفاضتيـ البريج مخيـ شباب صعد ـ              ى  قكات
الصفاء، مسجد مف الجمعة صبلة طبيعيبعد كاشتعمتالمظاىراتبحماسغير االحتبلؿ،
،كرددتاليتافاتاإلسبلميةمفكؿمكاف،كزاد حيثقادشبابمسجدالصفاءالمسيرةبكضكح         ٌ  و           
فينداءاألىالي، بالمسجد الشبابباستعماؿمكبراتالصكتالخاصة قياـ اشتعاال المظاىرة                           ن      

لمظاىراتباليتافاتكالتكبيركاألناشيداإلسبلمية،ككافلمسجدالصفاءكالمسجدالكبيركقياـا
صابةبعضيـ،حتىانسحبكامفمنطقةالمسجد الدكرالمشرؼفيإرباؾالجيشاإلسرائيمي،كا                          
الكبير،كارتدكافيأكؿجكلةمعشبابالمخيـحكؿمسجدالصفاء،الذيفمنعكىـمفاقتحاـ          ٌ             

                                                           

 .(48ص)(حمداف،االنتفاضةالمباركةكقائعكأبعاد1)

 .(48ص)المرجعالسابؽ(2)

 .(57،58)المرجعنفسو(3)
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 بعدالمسجد، ما إلى فانسحبكا الفرعية، الشكارع كمف المسجد، سطح فكؽ مف ليـ كتصدكا        ٌ                       ٌ 
استشياد بعد إال يتقدمكا كلـ جانب، كؿ مف عمييـ تنياؿ كالحجارة فيمكانيـ كبقكا السكة،                                ٌ 

،كىكأكؿشييدفيمخيـالبريجكالمنطقةالكسطى،أصيب(1)المجاىدعبدالسبلـشحادةفتيحة
كافالشبابمففكؽالمسجد،كقدنقؿالشييدإلىالمسجدبرصاصتيففير أسوكقمبوبينما

الكبيرحيثصمىالناسعميوكانطمقكابوفيمسيرةرىيبةإلىالمقبرة،ثـانطمقتالمسيرةلتمقي                 ٌ    
الحجارةكالزجاجاتالفارغةعمىدكرياتلمجيشاإلسرائيميعندمدخؿالمخيـ،فيماردتقكات   ٌ            ٌ           

ؽالناربصكرةعشكائية،كألقىعشراتالقنابؿالمسيمةلمدمكعمماأدلإلىإصابةالجيشبإطبل            ٌ      
مختمفةنقمكاعمىأثرىالمستشفىالشفاء اثنيفمفأفرادالمخيـبجركح           و      (2).

ـقامتقكاتاالحتبلؿبفرضحصارعمىمخيـالشاطئ،27/12/1987فييكـاألحد
لمخيميف،كعمىأثرذلؾقامتمسيرةنسائيةفيمخيـكمخيـجباليا،كقامتبقطعالمياهعفا  ٌ          

احتجاجاعمىاستمرارقكاتاالحتبلؿفيمحاضرة البريجباالعتصاـكاإلضرابعفالطعاـ                     ن                     
ـكثفتالقكات8/1/1988مخيميجبالياكالشاطئ،كمنعدخكؿالمكادالغذائيةلممخيميف،كفي   ٌ

اإلسرائيميةمفدكرياتيا،كأقامتحكاجزال        ٌ   تفتيشعمىمدخؿالمخيـكعمىالطرؽالمؤديةإليو،
بيف أشدىا االشتباكاتعمى كزادتحدة المخيـ، في حاشدة مظاىرة اليكـ ذلؾ كخرجتفي
إلى أدل مما المخيـ، شباب عمى أسمحتيا نار فتحت التي االحتبلؿ كقكات المخيـ شباب   ٌ                             ٌ   

صاب21استشيادالشابخالدإبراىيـالعكاكدة عاما،كا   .(3)ةثبلثةآخريفن

األحد يكـ البريج10/1/1988كفي مخيـ بمحاصرة اإلسرائيمي الجيش قكات قامت ،   ٌ                   
القتحاـ محاكلة في الجنكد كمئات العسكرية، كالعربات المجنزرة اآلليات عشرات مستخدمة   و                      ٌ       ن  
في النيراف المخيـ شباب أضـر حيث الصباح، منذ انطمقت التي المظاىرات لقمع المخيـ

اراتكطافكافيجنازةرمزيةلمشييد،بينماقاـجنكداالحتبلؿباعتبلءالساترالترابيالذماإلط              ٌ          
                                                           

يبمغمفالعمر1) فتيحة شحادة السبلـ عبد كا25( كافأصيببعيارنارم، عاما          الطابؽن فيعمؿفيبناء
مسجد سمعصكتإطبلؽالنارعند عندما كلكنو الكبيرمععميالبغدادم، البريج الثانيفيمسجد
الصفاءطمبمفصديقوعميالبغدادمأفيذىبليرلمايحدثىناؾكأقسـلوبأنوسيعكدفكلقدعاد

ال األكتاؼ)جماؿ عمى محمبل جسده الطمقات اخترقت أف بعد كلكف         ن                 الجريسي)يندم قابمو:محمد ،24
 (.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)؛عميالبغدادم(2815سبتمبر

 .(64ص)(حمداف،االنتفاضةالمباركةكقائعكأبعاد2)

 .64صالمرجعالسابؽ،(3)
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الرصاصكالغازالمسيؿلمدمكع،كأجبركا كضعتوقكاتاالحتبلؿعمىمدخؿالمخيـ،كأطمقكا
فيمحاكلة إلىظيكرىـ، مقيدة كأيدييـ مدخؿالمخيـ، عشراتمفالشبابعمىالرككعأماـ          ٌ                       

ثيرالنفسيعمىالمتظاىريفداخؿالمخيـ،كفيالشيرالثالثمفاالنتفاضة،كبالتحديدفيلمتأ
االثنيف أيمف8/2/1988يكـ عارمةفيالمخيـخبلؿتشييعجثمافالشييد ـ،جرتمظاىرة             ٌ              

عاماالذماختطفتوإحدلدكرياتالجيشاإلسرائيمي،كقامتبضربوحتىالمكت،بعد15عقؿ                     ن
س مف قكاتإنزالو كردت المكاجيات، في إصابتو بعد لممستشفى تنقمو كانت إسعاؼ يارة    ٌ                      

االحتبلؿعمىالمظاىرةبإطبلؽالنار،مماأدلإلىإصابةطفمةصغيرة      ٌ             (1).

استمرتاالنتفاضةكغالبيةأياميامظاىراتكاقتحاماتلمخيـالبريج،كسقطالكثيرمف                ٌٌ    ٌ  
االقتحامات أقصى أما كالجرحى، الشيداء       ٌ        يـك فكاف البريج مخيـ تعرضليا التي الكحشية

20/9/1990الخميس آمنكفبكميرانتس" " الجندماإلسرائيمياالحتياط حيثقتؿ نعاما46ـ،
بتاريخ المخيـ دخؿ بكميرانتس" آمنكف ككاف" سيارتو رجـ بعد حرقا                        ن سيارة20/9/1990 في ـ

مدنيةحيث  طريقوكسطالمخيـضٌ ؿ      لمغادرةمسرعاصدـبسيارتوطفميف،كخبلؿمحاكلتوا(2)ٌ     ن   
سكافالمخيـأفالطفميفقتبل،فبد مفأطفاؿالمخيـكظف يً      ٌ       برجـالسيارةبالحجارة،ثـقمبكىاأكا

كأشعمكابياالنار،كقعالحادثعمىبعدمئاتاألمتارمفنقطةتفتيشإسرائيميةانطمؽالجندم             ي         
منيا.

،ىربالمئاتمفرجاؿالمخيـكالشباب،حيثبعدحادثةقتؿالجندمكسطمخيـالبريج
أنكاع المدججيفبكافة الجنكد بالمئاتمف المخيـ كاقتحـ قكاتو، الجيشاإلسرائيميبحشد قاـ               ٌ     ٌ             
األسمحة،كماشاركتيـفيالعممياتمركحياتحربية،قامتبتمشيطالبياراتالزراعيةالمحيطة      ٌ              

داخؿالمخيـ،كانتشرالجنكدفيالبياراتكالبساتيفبالمخيـ،كقاـالجيشاإلسرائيميبإغبلؽم     ٌ      ٌ   
.(3)المحيطةفيالمخيـ،كفرضحظرالتجكؿعمىالمخيـ

النساء بإخراج كقامكا بيتا، بيتا المخيـ بيكت بمداىمة االحتبلؿ قكات قامت ذلؾ بعد         ن ن                    
حيثبدأتعممياتتحقيؽداخؿمنزليفي فيالساحات، كجمعتيـ قعافكاألطفاؿمفبيكتيـ

                                                           

 (.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)عميالبغدادم(1)

 (.124ص()1998)مىمخيـالبريج،(مجمةشئكففمسطينية،حممةكحشيةع2)

(.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)عميالبغدادم(3)
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الجيشاإلسرائيميإلىمركزيفلمتحقيؽالذمخضعلو 3عندمدخؿالمخيـالرئيسيكحكليما
أالؼمعتقؿممفكاجيكاتيمةالمشاركةفيعمميةقتؿالجندماإلسرائيميكحرقو                 ٌ   (1).

مف ألكثر البريج مخيـ عمى مفركضا التجكؿ منع استمر        ٌ     ن           متكاصؿ12 بشكؿ يكما       ن (2)،
ا حظر استمر كذلؾ     ٌ    بمكؾ" منطقة الحادثكىي فييا كقع التي المنطقة عمى كما1لتجكؿ ،"

كالعسكرية السياسية القيادة صعدت األجكاء تمؾ كسط منزؿ، مائتي مف أكثر كتضـ حكليا         ٌ                        
إلى اإلسرائيمي"مكشيأرنس" الدفاع كزير دعا فقد المخيـ، سكاف ضد تيديداتيا اإلسرائيمية

المسئكليف كمبلحقة الحـز فياستخداـ المتكرديف طرد ر كقر اإلسرائيمي، الجندم مقتؿ عف         ٌ              
،كما(3)عمميةالقتؿ؛كأمربتدميركنسؼجميعالمنازؿالكاقعةبالقربمفمكافكقكعالحادث

العبرية اإلذاعة بثتيا حديث في ايتاف" "رفائيؿ المتطرفة "تسكميت" حركة زعيـ دعا     ٌ                        
سحوعفكجواألرض،كطردجميعسكانوإلىـإلىتدميرمخيـالبريجكم21/9/1990بتاريخ

 فعرضبتاريخ شاركف" "أرئيؿ اإلسكاف كزير أما الحدكد، رئيس23/9/1990خارج عمى ـ
بيانااتياميابحؽالمسئكليفالعسكرييفالذيفيؤكدكفأف إسحاؽشامير" الحككمةاإلسرائيمية"             نن          

 قكتيا، ذركة في شاركف:)إنيا كقاؿ تراجع، في االنتفاضةاالنتفاضة زعماء بطرد كطالب
المتيميف المعتقميف عائبلت مف عدد طرد ككذلؾ غزة، كقطاع الغربية الضفة في المقيميف

.(4)بحادثةقتؿالجندم(

فكصفت البريج، مخيـ ضد التحريض حممة في الصييكنية الصحؼ أسيمت
أف كادعت رىيب كحشي عمؿ بأنو" اإلسرائيمي الجندم مقتؿ صحيفة"معاريؼ"    ٌ                          في الكحشية  ٌ   

مخيـالبريجكصمتإلىأسفؿالدرؾ،كخمقتسابقةجديدة"،كذكرتمعاريؼأفالمطمكبىك
بحقيـ، اإلعداـ بحيثاليتكرعالقضاةعففرضحكـ إلقاءالقبضعمىالقتمة،كمحاكمتيـ               ٌ              
كدعانكابصياينةإلىاتخاذإجراءاتصارمةضدماكصفكهبالعمؿاإلرىابيالكحشي،كلـ
تتأخرقكاتالجيشاإلسرائيميكثيرافيتطبيؽالتيديدات،فشرعتفيعممياتىدـبيكتلـ             ن           
يسبؽأفتعرضلمثميامخيـفيقطاعغزة،أكالضفةالغربيةمنذقياـأرئيؿشاركفبحممتو                ٌ    

                                                           

 (.2816أبريؿ27،قابمو:محمدالجريسي)زاىراألفغاني(1)

 (.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)جماؿاليندم(2)

 (.124ص()1998)(مجمةشئكففمسطينية،حممةكحشيةعمىمخيـالبريج3)

 .125ص،المرجعالسابؽ(4)
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الشييرةعندماكافكزيرالمدفاعفيأكائؿالسبعينات،كأسفرتعفىدـمااليقؿعف                 ن      منزؿ600
قطاعغزة؛بحجةالقضاءعمىالمقاكمةالمسمحةفي ٌ           (1).

الذم اليدـ قرار تنفيذ لمنع مؤقت؛ أمر أصدر العدؿ بمحكمة يسمى رفضما فبعد                       ي     
ٌنمحبلتجاريا27اتخذتوالقكاتاإلسرائيمية،قامتأربعجرافاتثقيمةتابعةلمجيشاإلسرائيميبيدـ  ن ٌ  

منازؿىدماكميا،ك10ك نٌٌن  وبيتابشكؿ20  جزئي،كىددالجيشاإلسرائيميبيدـن      ٌ   منازؿأخرل،4
التي البيكت أصحاب منع الجيشاإلسرائيمي أف البريج مخيـ مف ىربكا عياف شيكد كذكر                   ٌ                    
تعرضتلميدـمفإخبلئيامفاألثاث،كسمحلمنساءفقطبإخراجبعضياخبلؿميمةنصؼ                      ٌ 

الخزائف نقؿ في شاركف النسكة عشرات أف ذكر كما كأكياسساعة، الكيربائية، كاألجيزة ،
الطحيفإلىخارجالبيكت،كأقاـمفىدمتبيكتيـفيمستشفىاألمراضالصدريةفياألطراؼ
الشماليةالشرقيةمفالمخيـ،كاضطرتعائبلتبأكممياإلىاإلقامةفيمطابخأكحماماتأك  ٌ                    

خي بنصب ليـ السماح اإلسرائيمي الجيش كرفض ميدمة، بيكت بقايا                     ٌ    الساحات كسط اـ
البريج(2)الخالية البيكتفيمخيـ عمىىدـ العميا العدؿ الحؽصادقتمحكمة كفيكقت ،                           و      

حقكؽ جمعية قدمتو الذم احترازم ألمر االلتماس رفضت المحكمة ككانت أمنية، ألسباب                             ٌ   
الجيشاإلسرائ نغماف":)إف جاشكا لمجمعية" القانكني المدير كقاؿ "إسرائيؿ"، في يميالمكاطف

الشارع عمى أمنية مشاكؿ تكاجو اإلسرائيمية السمطات أف بالقكؿ نظره كجية تفسير حاكؿ      ٌ                              
الرئيسيلممخيـ،كأفالسيطرةعميوأصبحتأصعببحجةاألمف،ككافقائدالمنطقةالجنكبية
فيالجيشاإلسرائيمي"متاففالنائي"حضرإلىمحكمةالعدؿالعمياخصيصاإلقناعيـبأمر   ن ٌ                  

ـ،كاعترؼفمنائيفيالمحكمةبأفقرارىدـالبيكتجاءكردفعؿعمىالحادثالذمكقعاليد
الجيش عمى كأف لبلشتعاؿ، استعداد عمى غزة قطاع أف ذلؾ مبررا كقاؿ البريج، مخيـ في                            ن           

،أماردكدالفعؿالفمسطينيةعمىقرارىدـالبيكتفي(3)اإلسرائيميأفيستعيدسيطرتوعميو(             ٌ
ريج،كالممارساتاليمجيةالتياستخدمتضدسكانوالعزؿفاعتصـمئاتالفمسطينييفمخيـالب      ٌ ٌي           

فيمقرالصميباألحمرفيغزة،احتجاجاعمىاإلجراءاتالقمعيةالتيفرضتعمىسكاف
لتدميرالجيشاإلسرائيميممتمكاتالفمسطينييففي المعتصمكفإلىكضعحد كدعا المخيـ،                                 ٌ 

لمنعمكاصمةالتدابيرالقمعيةبحؽ،كطالبك(4)المخيـ عاجؿ ابدعكةمجمساألمفإلىاجتماع       و    و         
                                                           

 (.124ص()1998)مجمةشئكففمسطينية،حممةكحشيةعمىمخيـالبريج(1)

 .125صالمرجعالسابؽ،(2)

 .126ص،نفسوالمرجع(3)

 .126ص،المرجعنفسو(4)
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سكافالبريج،كماعمتاالحتجاجاتكاإلضراباتفيأنحاءمتفرقةمفقطاعغزة؛تضامنامع ن      ٌ              ٌ    
أياـ؛تضامنامعسكافمخيـالبريج3،كأعمنتراـاهللاإلضرابلمدة(1)سكافمخيـالبريج      ن (2).

البريجالعشراتخبلؿالمصادماتمعسقطخبلؿاال الشعبيةاألكلىفيمخيـ نتفاضة
 .(3)الجيشاإلسرائيمي

 م:1996ىبة النفق عام  -

ـ،أقدمتالحككمةاإلسرائيميةعمى1996فيصباحالخامسكالعشريفمفشيرسبتمبر
فب خبلؿسنكاتطكيمة، كالتيعممتعمىحفره األقصىالمبارؾ، عدفتحنفؽأسفؿالمسجد

ٌـ،أماالمرةالثانية1986محاكلتيففاشمتيفقامتبيالفتحو،حيثكانتالمرةاألكلىفيعاـ ٌ
ـ،كيمتدالنفؽالذمفتحتوالحككمةاإلسرائيميةبطكؿ1994فكانتعاـ   ٌ        ٌ متراأسفؿالمسجد450    ن 

لنفؽجريمةاألقصى،كالعقاراتاإلسبلميةالمحيطةبو،كقداعتبرالفمسطينيكفبأفعمميةفتحا
.(4)ضدمقدساتنااإلسبلمية

ـعندالساعةالثامنةصباحا،فبعدأفانتشرت25/9/1996بدأتالمكاجياتفيصباح    ن     
إلىمفترؽ مئاتالطمبة تكجو البمح، جنكبدير " دارـك كفار " المكاجياتفيمنطقة أنباء

محاط دائـ عسكرم مكقع يكجد غزة،حيث مدينة جنكب نتساريـ" اإلسمنتيةالشيداء" بالكتؿ
كاألسبلؾالشائكة،كعمىالرغـمفمحاكلةأفراداألمفالكطنيالفمسطينيمنعالمتظاىريفمف
االقترابمفالمكقع؛إالأفبعضالطمبةمفمخيـالبريجاستطاعكاالتقدـنحكذلؾالمكقعمف

بإلقاء خبلؿالبياراتالمحاذيةلممكقعالعسكرماإلسرائيمي،كقامكا              ٌ  الحجارةكالزجاجاتالحارقة
متر،كردالجنكداإلسرائيمييفبإطبلؽ100عمىبرجالمراقبةاإلسرائيميمفمسافةالتقؿعف         ٌ  

.(5)النارعمىالمتظاىريف

                                                           

 (.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)جماؿاليندم(1)

لحق2) االنتياكاتاإلسرائيمية أبكعامر، االنتفاضة( خبلؿ  فيقطاعغزة كالسياسية المدنية كؽالفمسطينييف
 .(87ص)األكلى

ينظرممحؽرقـ)(3)      (.383،ص3ي

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.ـ1996ىبةالنفؽ(4)

 المرجعالسابؽ.(5)
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زتالقكاتاإلسرائيميةمفتكاجدىابتعزيزالمكقعبالدباباتكاآلليات،كاستمرالجيش كعز      ٌ   ٌ        ٌ       ٌ 
كأسفر النار، بإطبلؽ اإلسرائيمي استشياد نتساريـ"عف الشيداء" دكار عند المكاجيات 8ت

صابة فمسطينييفكا      .(1)آخريف75

 (:2005-2000) األقصى انتفاضة -     ً رابعا  

 في األقصى انتفاضة لممسجد28/12/2000اندلعت شاركف" أرئيؿ " زيارة عقب ـ،
كقطاعغزة الغربية أثارغضبالفمسطينييففيالضفة مما ٌاألقصىالمبارؾ،                       ٌ       ككافمف(2) ،

في شاركف رافؽ حيث لمزيارة، باراؾ" اييكد اإلسرائيمية" رئيسالحككمة كدعـ تأييد الكاضح
كمرافقيف،كاستنفرحكالي6زيارتو آالؼشرطيفيالقدسكأحيائيا،كتفجر3آالؼجندم

الغاضبة الفمسطينية الجماىير مع كالمصادمات المظاىرات كاندلعت ما(3)الكضع كسرعاف ،
العمميات كتحديدا الفمسطينية، المقاكمة نفذتيا كبيرة عممياتعسكرية إلى تطكرتاالنتفاضة ٌ ن                          

االستشياديةفيالضفةالغربيةكقطاعغزة،كفيعمؽاألراضيالمحتمةعاـ                  ٌ   ـ.1948

اعتمدتسياسةالحككمةاإلسرائيميةعمىسياسةالقبضةالحديديةفيمكاجيةاالنتفاضة           ٌ         
إلىأفشنت ٌ   2002أكبرحممةلضربالمقاكمةكالتيبدأتيافيابريؿمفعاـ ٌـ،عندماشف   

الجيشاإلسرائيميحممةالسكرالكاقيالتياستيدفتضربالمقاكمةفيالضفة،حيثأعادت
ٌاحتبلؿالضفةالغربيةمرةثانية      (4).

 (.م31/2/2004-م28/9/2000العمل المقاوم في مخيم البريج خالل انتفاضة األقصى)

معاندالعانتفاضةاألقصىخرجطبلبالمدارسفيمخيـالبريج؛معبريفعفغضبيـ      ٌ                  
الفارغة كالزجاجات الحجارة بإلقاء كقامكا "نتساريـ"، الشيداء مفترؽ إلى كتكجيكا كاستيائيـ
اإلسرائيمي الجيش كقاـ اإلسرائيمي، لمجيش التابعة العسكرية المراقبة أبراج عمى المكلكتكؼ                   ٌ               

ؽالناربكثافةعمىطبلبالمدارس،كقدسقطالعديدمفالجرحىكماسقطالشييدمحمدبإطبل                   ٌ
عامافيمشيدمركع،تألـالعالـكموكىكيشاىدإطبلؽالنارعميوأماـشاشات12جماؿالدرة            ٌٌٌ   ن

يكمي، ازدادتالمكاجياتبشكؿ كقد النتفاضةألقصى، رمزا بعد كالذمأصبحفيما التمفاز،   و                   ن            

                                                           

 .)مقاؿعمىاإلنترنت(.ـ1996ىبةالنفؽ(1)

 .(51ص)لقكميالمصرم(حبيب،المقاكمةالفمسطينيةكأثارىاعمىاألمفا2)

 .(71ص)؛عمي،المجازراإلسرائيميةبحؽالشعبالفمسطيني(142ص)(دبكر،القضيةالفمسطينية3)

 .(223ص)دراساتفيالقضيةالفمسطينية،(السنكاركآخركف4)
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العسكريةكس العمميات مرحمة لتدخؿ االنتفاضة تطكرت ذلؾ بعد الشيداء، مف العديد ٌقط    ٌ           ٌ            
كاالستشيادية،كالتيشارؾفيياالعديدمفأبناءمخيـالبريج  ٌ       ٌ   (1).

أقدمتقكاتاالحتبلؿاإلسرائيميفيمخيـالبريج  ٌ             ـ،ثانيأياـعيد6/12/2002بتاريخ
المبارؾبقتؿ تكغؿ20أكثرمفمكاطنيفكجرح10الفطر أثناء المخيـ مفسكاف جريحا    ٌ   ٌ    ن  25

منزلياالستشيادمجماؿعميإسماعيؿ بيدؼىدـ طائراتمركحية تدعميا إسرائيمية دبابة                      ٌ         ٌ   ٌ
الناصرصبلحالديف فيألكية أيمفالششنيةالقائد كمنزؿالقائد            ٌ       يظير5.3كالجدكؿرقـ)(2) )

أسماءالشيداءكأعمارىـ.



 .(3)م في مخيم البريج6/12/2002داء مجزرة  شي :(5.3جدول )

 العمر السم م
نعاما28محمدعبدالحميدالعكيني1
نعاما26عمادعبدالحميدالعكيني2
جميؿأبكعبدك3 نعاما27حاـز
نعاما35عبدالمنعـالبحر4
نعاما16مركافصابرالطيراكم5
نعاما30أحبلـرزؽالكاكم"قنديؿ"6
نعاما23رانيعمرالعالـ7
نعاما30أسامةحسفالطيراكم8
نعاما28طارؽيحيىرمضاف9

نعاما30رائديحيىرمضاف10

الخميس - ـاستشيدمقاكميفتابعيفلكتائبأبكعميمصطفىلمجبية24/1/2002فييـك
إسماع ىـ كالشيداء داركـ"، كفار مغتصبة" القتحاـ محاكلة في الشعبية                 و      السعيدني 26يؿ

عاما،كجيادالقصاص ٌ  عامامفمخيـالبريج.30ن     ن

 
                                                           

 (.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)جماؿاليندم(1)

 .)مقاؿعمىاإلنترنت(فمسطينييف18ضحيتيامجزرةإسرائيميةفيمخيـالبريجراح(2)

عشرشيداءكعشريفشييدافي)مكقعانترنت(؛(مكقعكتائبالشييدعزالديفالقساـ:البياناتكالببلغات،3) ن        
قاؿعمىاالنترنت(.)ممجزرةإسرائيميةفيمخيـالبريجثانيأياـالعيد

http://www.addustour.com/
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األربعاء - يكـ المذاف20/2/2002في المصدر، كياسر عيسى مطمؽ محمكد استشيد ـ،
إثر كقصفيما ليما، الصييكنية كالطائرات الدبابات محاصرة بعد القساـ لكتائب ينتمياف      ٌ         ٌ           

 الصييكنية.عمىالمغتصبات2قياميمابإطبلؽصكاريخقساـ

السبت - يكـ مخيـ16/2/2002في مف حمداف )إسماعيؿ مف كؿ استشيد ـ                   
عاما،كالشييدناىضعيسى21النصيرات       عامامفمخيـالبريج(التابعيفلكتائبالقساـ24ن       ن

بقذيفةدبابةصييكنية،بعدمحاكلتيمازرععبكةناسفةقربمغتصبةنتساريـجنكبغزة           ٌ       ٌ(1). 

ـ6/5/2002فيتاريخ - إصابة كاستشياد3، خطيرة كجراحأحدىـ بجراح، جنكدصياينة
مقاكميفحاكالاقتحاـمغتصبة"كيسكفيـ"جنكبغزة،كسراياالقدستبنتالعمميةكالشييداف    ٌ                 

زكرياالكادية عامامفمخيـالبريج(.19ىما)محمكدمصباحالبحطيطي،كحاـز     ن

عاما،التابعلكتائبالقساـمفمخيـ22ـ،استشيدميدمعقؿ10/6/2002فييكـاالثنيف -     نٌ
 البريجأثناءمحاكلتواقتحاـمغتصبة"كيسكفيـ"جنكبقطاعغزة.

الثبلثاء - يـك مغتصبة23/7/2002في اقتحاـ حاكال القدس سرايا مف اثنيف استشيد ـ،
عامامفالنصيراتكالشييد20"كيسكفيـ"جنكبقطاعغزةكالشييدافىما)أحمدجابرعايش      ن

 .(2)عبدالنبيمفمخيـالبريج(تامر

األربعاء - يكـ الديف19/11/2002في صبلح الناصر أللكية تابعاف مجاىداف استشيد ـ،
"كسطالقطاع،كالشييدافىما)ايادزيدافمفغزة أثناءمحاكلتيمااقتحاـمغتصبة"كفاردارـك

 كالشييدحسفعيسيمفمخيـالبريج(.

جنكدصياينةفيعمميةاستشياديةعبرتفجير4ـ،إصابة22/11/2002فييكـالجمعة -
قاربصغيرمفخخقربزكرؽحربيصييكنيعمىساحؿغزة،تبنتالعمميةسراياالقدس   ٌ                       

المصرم ىـ)محمد إسماعيؿ19كالشيداء عمي كجماؿ حانكف، بيت مف عاما                  مف21ن عاما  ن
 مخيـالبريج(.

سمحمعمقاكميفمفكتائبجنكدخبلؿاشتباؾم4ـ،إصابة6/12/2002فييكـالجمعة -      ٌ
 .(3)القساـاثراجتياحلمخيـالبريج
                                                           

 .(115-185)بسيسك،سمسمةانتفاضةاألقصىالعممياتالعسكريةلممقاكمةالفمسطينيةكشقر(األ1)

 .(128-117المرجعالسابؽ)(2)

 .133-129المرجعنفسو،ص(3)
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األحد - إصابة9/2/2003فييـك 4ـ، كاستشياد اثنيفبالصدمة، منيـ صياينة، 3جنكد
بسيارة قطيؼ" مغتصبات"غكش مجمع قرب صييكنيا عسكريا حاجزا ىاجمكا مقاتميف، ٌ                 ن   ن    ن         

 ىـ كالشيداء القدس، سرايا العممية كتبنت مقدادمفخخة، عمي مخيـ21)سمماف مف عاما    ن
 السبلـ كساميعادؿعبد 18النصيرات، أمـك عزاتنمر كمحمد البريج، مفمخيـ عاما                  ن

عامامفمخيـالبريج(.18     ن

االثنيف - ومحاكركبتغطية3دبابةمف50ـ،اقتحمتمخيـالبريجأكثرمف3/3/2003فييـك    
حما حركة في القيادم منزؿ مركحية طائرات مف           و  و     أيمف"، طو"أبك صالح محمد سالشيخ

باعتقالو البابمي13كقامت عمي محمد عاما،       عقؿ22ن خميؿ محمد عاما،        فادم27ن عاما،  ن
عاما،ماىرالرفاعي16الحكاجرم     عاما،كليدالعبدالخطيب23ن    عاما،رامييكسؼعكض،24ن        ن

عاماالحامؿفيشيرىااألخير(35نيىصبرمسكيداف         .(1)ن

جنكدصياينةبجركحفيعمميةاستشياديةنفذىا3ـ،إصابة19/5/2003فييكـاالثنيف - ٌ  ٌ      
المجاىد)شادمسميمافالنباىيف(بدراجةناريةضدجيبعسكرمقربمغتصبة"كفارداركـ"            ٌ  ٌ         

 .(2)كسطالقطاع

الخميس - يـك صابة25/9/2003في كا جندمإسرائيمي، مقتؿ ـ،             كاستشياد6 بجركح، آخريف
 لدلإقداـ مفسرايامقاكميفكطفمة، أبكعرمانة نكر منزؿ قكاتاالحتبلؿعمىمداىمة

عنيفة مقاكمة بعد استشياده إلى أدل مما بالصكاريخ، كقصفو البريج، مخيـ في القدس           ٌ                  
تصدلفييامقاكمكالفصائؿلمقكاتالغازية،كسقطخبلؿالتكغؿشييدافكىما)محمدعقؿ

 قدس(.مفكتائبالقساـ،كنكرأبكعرمانةمفسراياال

الثبلثاءالمكافؽ - ـ،استشيادمقاكميفكىما)مصطفىأبكطوكىادم21/10/2003فييـك
إلىكتائبأبكعميمصطفىبرصاص ينتمياف المذاف البريج(، سميمافعايشمفمخيـ

قكاتاالحتبلؿ،إثرمحاكلتيمازرععبكةناسفةفيمنطقةجحرالديؾشرؽمخيـالبريج            ٌ            (3). 

-  األحد يكـ السعيدني7/3/2004في أحمد شادم استشياد منار22ـ، كمكسى عاما،       ن
                                                           

فمسطينييفمفبينيـ8مجزرةإسرائيميةجديدةفيالبريجكسطقطاعغزةراحضحيتيا،عيسىك(النعامي1)
األخير شيرىا في االنترنت(حامؿ عمى صكاريخ)مقاؿ بإطبلؽ البريج مجزرة عمى ترد حماس ؛

 .)مقاؿعمىاإلنترنت(القساـ

 .(142ص)سمسمةانتفاضةاألقصىالعممياتالعسكريةلممقاكمةالفمسطينية،بسيسكك(األشقر2)

 .158–148صالمرجعالسابؽ،(3)
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ركحيعقؿ20حمك عاماكحاـز      عاما،الذيفينتمكفلكتائبالقساـ،إثراشتباكاتمسمحة22ن          ن
المقاكمة فصائؿ أعمنت كما كالنصيرات، البريج مخيمي بيف صييكنيا تكغبل أعقبت                      ن   ن     

ٌالفمسطينيةعفمسئكليتياعفإعطابعددمفاآلليا              تالصييكنيةخبلؿاالجتياح،كسمطات
 االحتبلؿاعترفتبصعكبةالعممية.

عاما،الذمينتميلسراياالقدس21ـ،استشيدمحمدأحمدشاىيف2/4/2004فييكـالجمعة -     ن
عمىطريؽتسمكو ناسفة بزرععبكة لدلقياميما آخربرصاصقكاتاالحتبلؿ، صابة كا           ٌ                         

 .(1)دكرياتاالحتبلؿشرؽمخيـالبريج

الثبلثاء - يـك 29/6/2004في إصابة بقصؼ3ـ، مقاكميف قياـ إثر بجركح، مستكطنيف
منطقةالمغتصباتالكاقعةشرؽمخيـالبريجبصاركخمفطرازقساـ،ككتائبالقساـتبنت

 العممية.
الثبلثاء - 3ـ،إصابة6/7/2004فييـك جنكدصياينةبجركح،كاستشيادمقاكميففيىجـك

استيدؼمغت كسرايامسمح فتح لحركة التابعة األقصى ككتائبشيداء قطيؼ"، "تؿ صبة
عامامف21القدستتبنيافالعمميةبشكؿمشترؾ،كالشييديفىما)عمادعبدالغفارالجدبة ن

عامامفكتائبشيداءاألقصى(19سراياالقدس،كالشييدإبراىيـرفيؽعبداليادم       .(2)ن
صييكنييفبجركحكمقتؿعامؿتايمندم،كاستشيادـ،إصابة6/10/2004فييكـاألربعاء -

"كسطالقطاع،3 مجاىديف،عمىإثراشتباكاتمسمحةأعقبتاقتحاـمغتصبة"كفاردارـك
يادأبك18ككتائبالقساـتبنتالعمميةكالشيداءىـ)عميخالدالجرك عامامفديرالبمح،كا       ن

عاما،كراميأبكمحيسف23العطا      عامامفمخيـا24ن   لبريج(.ن
األحد - يكـ الركس26/12/2004في أبك السبلـ عبد )محمد استشياد كمحمد24ـ، عاما،   ن

جبر أبك قذيفة22حمداف إطبلؽ نتيجة استشيدا كقد لكتائبالقساـ، ينتمياف المذاف عاما(                    ن
 .(3)مدفعيةعمييماأثناءمحاكلتيمازرععبكةناسفةشرؽمخيـالبريج

مخي أبناء مف العديد سقط بدأتكما التي األقصى انتفاضة خبلؿ البريج ـ
 .(4)ـ2000عاـ

                                                           

 ..(159-157ص)كريةلممقاكمةالفمسطينيةسمسمةانتفاضةاألقصىالعممياتالعس،بسيسككاألشقر(1)
 

 .(182-165ص)المرجعالسابؽ(2)

 (.182-165المرجعنفسو)ص(3)

ينظرممحؽرقـ)(4)      (.385،ص4ي



254 

 بحث الثاني: الم
 نتائج النضال الوطني

 البريج: مخيم في الشعبية المقاومة -   ً أول  

 المقاومة الشعبية: -1

االحتبلؿ جيش لمكاجية مناسبة، قتالية كسائؿ ابتكار البريج مخيـ أبناء استطاع             ٌ                
يدخرجيد لـ الذمبدكره اإلسرائيمي،    ٌ          التي العدكانية، الكسائؿبالطرؽاليمجية فيكشؼىذه ا  ٌ                  ن

امتمكو كؿما الشعبية كافسبلحالمقاكمة فقد كبكسائؿقتاليةجديدة، عنيفة، جكبيتبمقاكمة    ٌ                         
الجماىيرفيالمخيـمفأدكاتيمكفاستخداميافيالصداـمعالجيشاإلسرائيميكمنيامايمي:

 الحجر: - أ

أسم أكثر مف الحجر فيكاف متعددة أغراضاستعمالو أف إال شيرة، االنتفاضة حة             ن      
االنتفاضة،كبشكؿيكميفيالمصادماتأثناءالتظاىراتالصاخبةمعالجيشاإلسرائيمي،فمـ
فعالةضدقكات أداة نما يقتصرالحجرعمىأفيككفسبلحامفأسمحةالمقاكمةفحسب،كا   ٌ            ن             

آلياتوعمىالرغـ كضد الجيشاإلسرائيمي،     ٌ           لقذؼسياراتالجيش استعمؿأيضا ما كثيرا أنو     ٌ          ن  
السكاتر كبناء الطرؽ، غبلؽ كا الحكاجز، إلقامة أيضا كاستخدـ اإلسرائيمييف، كالمستكطنيف                                     

.(1)كالمتاريسكالكمائف

 المتاريس: - ب

كىياكؿسياراتميترئة،كقضبافحديدية، كبراميؿفارغة، كبيرة كىيعبارةعفحجارة          ٌ                        
طاراتمشتعمة، كا    يضعياالمتظاىركففيكسطالشكارعالتييتظاىركففييا،إلعاقةسيارات   ٌ                    

 .(2)الجيشاإلسرائيميكمنعيامفالكصكؿإلييـأكاقتحاـالمخيـ
 الزجاجات الحارقة "المولوتوف": - ت

فتيؿيقكـالمتظاىربإشعالو كىيعبارةعفزجاجاتتمؤلبالكقكد،كيكضعفيفكىتيا               ي        
سياراتالم ستكطنيف،كالجيباتاإلسرائيميةالتيكانتتسيربصكرةجنكنيةلتجنبكتقذؼبيا

منيا، لمكاجيةتمؾالظاىرة كعمؿالجيشاإلسرائيميإجراءاتعديدة تمؾالزجاجاتالحارقة،
                                                           

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.(أسمحةالمقاكمة1)

 .(36ص)ـ(1994–ـ1987(البابا،جيكدحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماسفياالنتفاضةالفمسطينية)2)
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بيف أكالسجفما كتركيبزجاج10-8إطبلؽالنارعمىقاذفيالزجاجاتالحارقة، سنكات،
كصنا الضباط، المناطؽخاصلسياراتكبار في العامميف لمجنكد االحتراؽ مبلبسضد عة

 .(1)المحتمة
 سالح العوائق: - ث

ىذا أعطى كقد كنيارا، ليبل اإلسرائيمية السيارات حركة ضد المسامير استخداـ كىك        ن   ن                      
السبلحنتائجأكليةالبأسبيا،كاليحتاجسكلغرسالمساميرفيالطرؽ،أكمفخبلؿزرعو                      ٌٌ     

فيحباتالبطاطاك    ٌ  نشرىاعمىالطرؽ،أكدؽالمساميرالكبيرةفيقطعخشبيةكتكزيعياعمى
مسافاتمتفاكتةفيالطريؽ،كقدقادتالتجربةالقكاتالضاربةإلىإمكانيةتكظيؼالمسامير
اصطمحعمىتسميتو لمقياـبعمميةمقاكمةكاحدةكفؽما معاإلطاراتالمشتعمةكبقعالزيت؛           ٌ          

ٌدـىذاالسبلحضدالسياراتالعسكريةاإلسرائيميةبسبلحالعكائؽ،كاستخ   ٌ    ٌ      (2).
 المقالع: - ج

الحجارة تقذؼبيا طكيبلف، حببلف منيا يتدلى قماشصغيرة، قطعة عف عبارة كىك                  ٌ               
كالكراتالممتيبةعمىجنكداالحتبلؿفيالمكاجيات.

 الحرائق: - ح

كاعت االنتفاضة، مف األكؿ العاـ مف الثاني النصؼ في برز سبلح نبرتسبلحاكىي      
جديدا،كتطكرانكعيافياالنتفاضة،حيثتشعؿالحرائؽفيالمناطؽالزراعيةالحرجة،كمقرات ٌ                   ن ن   ن

.(3)تابعةلمجيشكاإلدارةالمدنية
 سالح السكاكين: - خ

إلييا التيلجأ يعرؼبالسبلحاألبيضأكؿأدكاتالمقاكمة يعدسبلحالسكاكيفأكما
كىيمفأكثرأسمحةالمقاكمةالشعبيةاستعماال،بسببكجكدهالمنتفضكفمنذبدايةاالنتفاضة،    ن         

القتؿ يحدثعنومفقدرة فاعميةما ليسعمىصعيد كتأثيراستخدامومعيـ، فيكؿبيت،

                                                           

 .(35ص)ـ(1994–ـ1987البابا،جيكدحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماسفياالنتفاضةالفمسطينية)(1)

 .أسمحةالمقاكمة)مقاؿعمىاالنترنت((2)

 المرجعالسابؽ.(3)
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الذميرلكيعرؼأف اإلسرائيمي، مفتأثيرسيككلكجيعمىنفسية بو يقـك ما نما كا فحسب،                                         
العسكرماإلسرائيميقدقتؿبسكيففيما   ي       ىكيحمؿبندقيةآليةمتطكرة  ٌ   (1).

 إطالق النار: - د

فكاف بدأاستخداـالسبلحالنارممفعناصرالمقاكمةخبلؿالعاـاألكؿلبلنتفاضة،كا                        
بشكؿ الستخدامو الفعمية البداية لبلنتفاضة الثاني العاـ شيد لكف جدا، كقميمة فردية بصكرة       ٌ            ن    ٌ    

ينتس شيء كؿ أصبح بحيث أدؽ، كبأىداؼ أكسع،     ٌ          و       العاـ كشيد مياجمتو، يتـ لبلحتبلؿ ب
ـذركةاستخداـالسبلحالنارممفالمقاكمةالفمسطينية،حتىأصبح1992الخامسلبلنتفاضة    ٌ            

.(2)السمةاألبرزلبلنتفاضة

 دور الحتالل في قمع المقاومة الشعبية في مخيم البريج: -2

اال قكات استخدمتيا التي كالعقكبات القمع ككسائؿ أدكات تعددت                        اإلسرائيمي،ٌ حتبلؿ
يمكفإدراجياتحتبندكسائؿكممارسات كتنكعتبيفالعقكباتالفرديةكالجماعية،كغالبيتيا            ٌ ٌ   ٌ      

كيعاقبعميياالقانكفالدكلي،كمفالكسائؿكاألدكاتالتياستخدمتمايمي: محرمةدكليا،                      ٌن   

 إطالق الغازات: - أ

لمدمكعمفأ كالغازاتالمسيمة االنتفاضة بداية كسائؿالجيشاإلسرائيميلتفريؽمنذ ىـ
المظاىراتالفمسطينية،أكلمتغطيةعمىاقتحاماتيـلممخيـ،كاألزقة،كرغـسقكطالعشراتمف                 ٌ      
كاصؿ اإلسرائيمي الجيش فإف الغازات، ىذه مف المختمفة األنكاع تأثيرات بفعؿ الضحايا            ٌ                      

كال القتؿ إلىجنبمعكسائؿ جنبا فياستخداميا االستمرار               ن           ككاف تعذيبالجماعياألخرل،
المستيدفيف، مف مقاكمة كجكد عدـ حاالت في حتى الغاز يستخدمكف اإلسرائيميكف الجنكد

البيكت اقتحاـ كخاصةعند       ن كمنيـعمىسبيؿ(3) بعضالمكاطنيفبسببالغاز، استشيد كقد ،
بتاريخ شرؼ أحمد كاممة استشيدت البريج11/3/1988المثاؿ مخيـ مف 60ـ عاما نتيجةن

.(4)استنشاقيالمغاز

                                                           

 .أسمحةالمقاكمة)مقاؿعمىاالنترنت((1)

 .(75ص)ـ(1994–ـ1987فمسطينية)(البابا،جيكدحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماسفياالنتفاضةال2)

خبلؿاالنتفاضة3) فيقطاعغزة كالسياسية لحقكؽالفمسطينييفالمدنية االنتياكاتاإلسرائيمية أبكعامر، )
 .(119ص)األكلى

 .(2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)جماؿاليندم(4)
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 سياسة تكسير العظام: - ب

بداية مكثؼمع بشكؿ العظاـ تكسير بانتياجسياسة اإلسرائيمي بدأتقكاتاالحتبلؿ
يناير شير مف طالبت1988النصؼ التي األمريكية، الحككمة مف نصيحة عمى بناء ـ،     ٌ              ن  

 ضد الحية الذخيرة غير أخرل سبؿ بإيجاد اإلسرائيمية الحككمة   ٌ                 ٌ      ىذا كيعتمد المتظاىريف،
كبيرةمفالجنكد،كالتقدـبغزارةنيرافخفيفة،كمفثـ األسمكبعمىمياجمةالمتظاىريفبأعداد       ٌٌ    و  و            
جميع كعمى البنادؽ، كأعقاب كالعصي، باليراكات، القبضعميو يتـ مف االنقضاضعمى

يت بكسكر يؤدمإلىإصابتيا مما اليديفكالقدميف؛ كخاصة الجسد منياأعضاء طمبالشفاء
،كقداستشيدالعديدمفالمتظاىريفتحتالضرب،كعمىسبيؿالمثاؿ،استشيد(1)فتراتطكيمة

.(2)سنةمفمخيـالبريجنتيجةتكسيرجمجمتوكأطرافو16الشابإيادمحمدعقؿ
 القتل المتعمد: - ت

ييمكفأفتقعلـتأبوقكاتاالحتبلؿاإلسرائيميبحجـأكعددالشيداءأكاإلصاباتالت
المناطؽالمحتمة، ككقؼالمظاىراتالتيانتشرتعمىكافةخريطة االنتفاضة، مقابؿإخماد
كاستشيد المناطؽ، إلى كالنظاـ اليدكء أسماه ما إلعادة الكسائؿ؛ كافة باستخداـ رابيف كىدد                               ٌ

العشراتخبلؿاالنتفاضة،مفبينيـأطفاؿكنساء،كقدتركزتإصاباتالشيداءف     ٌ               يالنصؼ
العمكممفالجسد،كىكمايعنيأفسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيميتعمدتالقتؿ،ىذاباإلضافة     ٌ                    

.(3)إلىسقكطاآلالؼمفالجرحى
 استخدام الطائرات المروحية: - ث

لجأتقكاتالجيشاإلسرائيميإلىاستخداـالطائراتالمركحيةبكثافةخبلؿالمكاجيات
البريج شبابمخيـ مع تمثمتمشاركةالعنيفة كقد الطائراتصنعتلمحركب، ىذه أف مع ،    ٌ        ي        ٌ    

أساسي جياضاالنتفاضة،حيثاستخدمتىذهالطائراتبشكؿ الطائراتالمركحيةفيقمعكا    و                   ٌ     
فعندما البريج، لمدمكععمىجمكعالمتظاىريفداخؿمخيـ المسيمة فيإطبلؽالقنابؿالغازية                      ٌ  ٌ         

كانتتعجزقكاتالمشاةكاآللياتمف  ٌ        اقتحاـمناطؽالمظاىرات،كانتتمجأالستخداـالطائرات
ٌالمركحية  ،كمااستخدمتالطائراتالمركحيةفيقصؼالمنازؿبالصكاريخ؛لقتؿالمطمكبيف،(4)            ٌ        

                                                           

 .(243ص)(حمداف،االنتفاضةالمباركةكقائعكأبعاد1)

 .(2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)البغدادمعمي(2)

 .(149ص)ـ(1993-ـ1987(أبكعامر،االنتفاضةفيالصحافةالفمسطينية)3)

 .(241ص)(حمداف،االنتفاضةالمباركةكقائعكأبعاد4)
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ـ،كاستشيدفي1993كقداستخدمتالطائراتفيقصؼمنزؿعائمةبحرفيالبريجفيعاـ
القصؼكبلمفحامدسالـالقريناكم،كمك        ن   .(1)سىجاسرالسيد

 العقوبات الجماعية: - ج

كالطمبفيأغمب - البريج، بحمبلتاعتقاؿكاستدعاءاتلمعشراتمفسكافمخيـ القياـ
عامافيالمدارس،كالساحاتالعامة،كالتدقيؽفي60إلى16األحيافتجميعالسكافمفسف          ن

 عدالتنكيؿبيـ.ىكياتيـقبؿأفتعتقؿبعضيـ،كتسمحلمباقيفبالعكدةإلىمنازليـب

مف - أحد أم كمنع تظاىرات، تشيد التي المناطؽ عمى كالحصار التجكؿ فرضحظر                              ٌ         
طكيمة. الخركجمفمنزلوألياـ   و      

إغبلؽالشارعالرئيسيلممخيـبالسكاترالترابية،باإلضافةإلىإغبلؽالعديدمفالشكارع -
الفرعيةالمؤديةلمشارعالرئيسيبالبراميؿالحديديةالمعب         ٌ  .(2)أةباإلسمنت

النكر، - كمسجد الصفاء، كمسجد الكبير، كالمسجد  لفتراتطكيمة، إغبلؽالمرافؽالعامة
 ككذلؾإغبلؽالمدارسفيكجوالطبلب.

 .(3)قطعالتيارالكيربائي،كالماء،كمنعإدخاؿالمكادالتمكينيةفيمخيـالبريج -

 :العتقال اإلبعاد، البيوت، ىدم -     ً ثانيا  

 :ىدم البيوت -1

أشير كلعؿ البريج، مفالبيكتفيمخيـ العديد قامتقكاتاالحتبلؿاإلسرائيميبيدـ   ٌ                               
في اإلسرائيمي جندم مقتؿ بعد اإلسرائيمي االحتبلؿ قكات بو قامت ما اليدـ عمميات

جرافاتثقيمةتابعةلمجيشاإلسرائيميبيدـ4ـفيمخيـالبرج،حيثقامت1990عاـ       ٌ نمحبل27 ٌ  
تجاريا،ك ٌن  منازؿىدماكميا،ك10 نٌن ٍ  جزئي20 بيتابشكؿ    و  ٌ،كماىدمتالعديدمفمنازؿالمخيـ(4)ن     

عمىأكقاتمتفاكتة،كمنياعمىسبيؿالمثاؿمنازؿالعائبلتالتالية،)عائمةالغرباكم،كعائمة

                                                           

 .(2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)جماؿاليندم(1)

 .(2815يكنيك1،قابمو:محمدالجريسي)عمرالجريسي(2)

 .(43ص)ـ(1994–ـ1987(البابا،جيكدحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماسفياالنتفاضةالفمسطينية)3)

 (125ص)حممةكحشيةعمىمخيـالبريجمجمةشئكففمسطينية،(4)
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كأمكـ، حسنيف، أبك كعائمة السبلـ، عبد طو،كعائمة كعائمة إسماعيؿ، كعائمة الششنية،
.(1)كغيرىا(

 المبعدون: -2

"إسرائيؿ"مفالدكؿالمكقعةعمىاتفاقيةجنيؼالرابعة،كالتيتنصالمادة رغـأف               ٌ منيا76
أنياخرقتبنكدىا عمىضركرةأفيحتجزاألشخاصالمتيميففيالبمدالمحتؿ،إال      ٌٌ                ،كقامت(2)

ـبحممةاعتقاالتجماعيةفيال14/12/1992قكاتاالحتبلؿاإلسرائيميبتاريخ ٌ      ضفةالغربية
بعض قاـ الذم تكليدانك"، نسيـ المختطؼ" الجندم جثة اكتشاؼ أعقاب في غزة، كقطاع

ـ،ككانتحركة12/12/1992أعضاءحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماسباختطافوكحجزهفي
حماسقدحذرتالحككمةاإلسرائيميةبقتؿالجندممالـتقـبإطبلؽسراحالشيخأحمدياسيف                     ٌ  

الس كبتاريخعند ، اليـك ذلؾ مساء مف التاسعة المعتقميف(3)ـ16/12/1992اعة عدد ارتفع ،
معتقبلمفحركتيالجياداإلسبلميكحركةحماس،ككفقالؤلمرالعسكرمرقـ160إلى      ن              ن 1086،

فقدتـإبعادالمعتقميفإلىلبناف)مرجالزىكر(،كأمامبعدممخيـالبريجفالجدكؿرقـ)        ٌ       (يبيف5.4 يٌ
.(4)،كتاريخإبعادىـ،كأعمارىـأسمائيـ

 .(5)يبين  مبعدي مرج الزىور من سكان مخيم البريج :(5.4جدول )

 العمر تاريخ اإلبعاد السم م
33ـ16/12/1992عميسكيعدسعيدأبكعجكة1
57ـ16/12/1992محمدصالححسفطو2
25 ـ16/12/1992أيمفمحمدصالحطو3
23 ـ16/12/1992عامرمحمدعامرعيسى4
21 ـ16/12/1992عمادمحمدعامرعيسى5

                                                           

اإلنساف1) لحقكؽ الفمسطيني المركز )،( األىؿ كمعاقبة الردع بيدؼ المنازؿ ىدـ -ـ1/1/2883تقرير
 (.2815سبتمبر24،قابمو:محمدالجريسي)؛عميالبغدادم(8ص)ـ(38/6/2883

أبكعامر2) ) االنتفاضة، خبلؿ  فيقطاعغزة كالسياسية المدنية لحقكؽالفمسطينييف االنتياكاتاإلسرائيمية
 .(254ص)األكلى

 .(156ص)(أبكعامر،االنتفاضةفيالصحافةالفمسطينية3)

 .156ص،المرجعالسابؽ(4)

 (2816مارس5جيادعيسي،قابمو:محمدالجريسي)(5)
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 األسر والعتقال: -3

في اإلسرائيمية السجكف في االعتقاؿ إلى البريج مخيـ شباب مف تعرضالمئات                                ٌ 
األكلى عاـ1987االنتفاضة األقصى كانتفاضة عاـ2000ـ، كفي كتائب2011ـ، عقدت ـ

القساـصفقةكفاءاألحرار،كقدأفرجعفالعد   ي        يدمفاألسرلمفمخيـالبريج،كالجدكؿالتالي
ٌيبيفأسماءالمفرجعنيـ،كفترةمحككميتيـ.        يٌ

 .(1)يبين أسماء األسرى المفرج عنيم في صفقة وفاء األحرار من مخيم البريج :(5.5جدول )

 مدة الحكم األسير المحرر م
مؤبدكماؿسممافإبراىيـالنباىيف1
دمؤبزىيرصبلحالششنية2
مؤبدأشرؼمحمديكنسالعكيدات3
مؤبدمحمدعكدةالسكراف4
مؤبدتكفيؽعبداهللسميمافأبكانعيـ5
مؤبدكماؿعبداهللسميمافأبكانعيـ6
سنة30حسفأحمدالمقادمة7
حافظمحمكدعبدالمطيؼالدبؿ8 ي      سنة25
سنة20حاتـإبراىيـعبدالرحمفإسماعيؿ9

أس البريجحتىاآلف،أما مفمخيـ فيالسجكفاإلسرائيمية األسرلالذيفمازالكا ماء         ٌ    ٌ                     
ٌ(يبيفأسمائيـكفترةمحككمياتيـ.5.6فالجدكؿرقـ)      

 .(2)يبين أسماء المعتقمين من مخيم البريج الذين ليزالون في السجون اإلسرائيمية :(5.6جدول )

 مدة الحكم األسير م
مؤبدعمادمحمدأحمدالسراج1
مؤبدعبدالرحمفحسافمحمكدكشاح2
مؤبدأيمفإبراىيـفرحافالعكاكدة3
مؤبدمركافإبراىيـعبدالعزيزالمقادمة4
سنة22محمديكسؼشحادةالمقادمة5
سنة21السكاركةخالدجييني6

                                                           

 جمعيةكاعدلؤلسرلكالمحرريف،فرعالكسطى،بياناتغيرمنشكرة.(1)

 المرجعالسابؽ.(2)
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 مدة الحكم األسير م
سنكات9صخرمحمكدسميمافالنباىيف7
سنكات9فكزمعطيةمحمكدأبكغنيـ8
سنكات9محمكدمحمدنمرنصار9

سنكات7عبداهللسميـمحمدأبكظاىر10
سنكات7راميناصرحسافأبكجرم11
سنةكنصؼعبدالرحمفمحمدمكسىالعايدم12

 

 البريج: مخيم في اإلسرائيمي الحتالل ارتكبيا التي والمجازر اإلسرائيمي العدوان

 م:2005النسحاب اإلسرائيمي عام

غزة قطاع مف االنسحاب بتنفيذ تعميماتيا بإعطاء اإلسرائيمية الحككمة بدأت                  ٌ        
فيإطارخطةاالنسحاباإلسرائيميمفقطاعغزة،حيثقامتبإخبلء15/9/2005في ـ،                         ٌ        

المغتصباتاإلسرائيمية،كالمكاقعالعسكريةلمجيشاإلسرائيمي،كمعبررفحعمىالحدكدالمصرية                ٌ     ٌ     
ـإخبلءالمستكطنيفكقكاتالجيشاإلسرائيميتمامافيلقطاعغزة،كمات ن               ـ،كأعاد12/9/2005

الجيشاإلسرائيمياالنتشارخارجحدكدقطاعغزةالشماليةكالشرقية،كبالرغـمفاالنسحاب
مطمؽ اإلسرائيميمفقطاعغزةإالأنيامازالتتسيطرعمىالمجاليفالجكمكالمائيبشكؿ   و                          (1).

ائيؿلنفسيابحؽالرد،كذلؾماأسمتو"الخطكاتالكقائية"،مفخبلؿكمااحتفظتإسر
ماترلأنوييددىافيالمنطقة،ككافاالنسحاباإلسرائيميأحادمالجانب استخداـالقكةضد                 ٌ  ٌ    
مرجعيتيا في تعتمد كانت التي الفمسطينية، السمطة مع سياسي اتفاؽ أم دكف القطاع مف

أكسمك اتفاؽ إلى التيالسياسية المقاكمة لصالح السمطة، ليذه سياسية ضربة يعتبر كالذم ،
اعتبرتأفالصبلبةالتيأبدتيافيكجواالحتبلؿىيالسببالرئيسيليذااالنسحاب،كالذم
كصفتوباالندحار،األمرالذمخمؽحالةاختبلؿسياسي،كأمنيأثرسمباعمىبرنامجكأىمية      ن  ٌ                  

لحالمقاكمة،كىكماظيرجميافينتائجاالنتخاباتالتشريعيةفيالمغةالسياسيةكاألمنيةلصا ٌ       ٌن       
.(2)ـ2006يناير


                                                           

.(2ص)(المشيراكم،اآلثارالسياسيةكاألمنيةلبلنسحاباإلسرائيميمفقطاعغزة1)
 .2سحاباإلسرائيميمفقطاعغزةصالمشيراكم،اآلثارالسياسيةكاألمنيةلبلن(2)
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 م:2006عدوان عام  -1

نظرتالحككمةالصييكنيةبخطكرةإلىفكزحركةحماسفياالنتخاباتالفمسطينيةعاـ             و   ٌ       
الحككمة2006 عممت غزة، قطاع في الحكـ حماس حركة لتكلي األكلى المحظة كمنذ ـ،                       ٌ           
بيدؼدفعالص مفخبلؿفرضحصارعمىقطاعغزة؛ حماس، عمىخنؽحككمة ييكنية                                      ٌ 

الناسلمتمردعمىحكـحماس،كذلؾقاـالجيشاإلسرائيميبشفعممياتعدكانيةحربيةضد ٌ  ٌ   ٌ                 
أخرلحممتاسـ شاليط"،كقامتبعممياتعدكانية اختطؼالجندم"جمعاد عندما غزة، قطاع        ٌ    ٌ                     

الناصرصبلحـ،2006أمطارالصيؼفيعاـ كألكية كتائبالقساـ، قياـ كالتيجاءتبعد
الديف،كجيشاإلسبلـبتنفيذعمميةالكىـالمتبدد،التيأدتإلىأسرجمعادشاليط؛كمانفذت ٌ       ٌ ٌ        

نكفمبر في الخريؼ غيكـ بحياة2006حممة أكدت كالتي الشتاء105ـ، كحممة فمسطيني،
.(1)ـ2008الساخففيمارس

 م:2007مقبولة العسكرياجتياح موقع  -2

ٌفيالخامسمفيكليك،تكغمتالقكاتاإلسرائيميةالخاصةإلىاألطراؼالشرقيةالجنكبية  ٌ       ٌ               
لمخيـالبريج،عندالساعةالثالثةفجرا،كحاكلتالقكاتالمتسممةالسيطرةعمىالبناياتالمرتفعة             ن        

مجمكعةمفالمرابطيفمفكتائبالقسا شرؽمخيـالبريج،إالأف         ٌ      ـكانتترابطفيمكقعمقبكلة
كالبريج المغازم مخيمي مف الشرؽ إلى يقع كالذم العسكرم، مطيبؽ أبك لمكقع ،(2)المقابؿ

ٌبمباغتةالقكةالخاصةالمتكغمة،المرابطيفمفكقامتمجمكعة     النار،مماجعؿعميياكأطمقت  ٌ 
ٌبيف،بعدذلؾتكسعتالعمميةالعدكيستدعيالطيرافالمركحيكالدبابات؛إلنقاذالجنكدالمصا  ٌ    

نفسالكقت كفي المخيـ، إلى األطراؼالشرقية إلى اإلسرائيمية الدبابات كتكغمت العسكرية،            ٌ          ٌ     ٌٌ  ٌ   ٌ  
االجتياح سقطخبلؿ كقد لآللياتالمتكغمة، المقاكمة تصدتفصائؿ                 ٌ        ٌ )محمد11 كىـ شييدا    ن

عاما،أحمدسميمافالعكاكدة35جكادصياـ     عاما،محمدن20ن عاما،أحمدنبيؿ23ايؼالعكيداتن  ن
جمد غرقكد20أبك أبك عكض محمكد عاما،             نكر23ن صبحي محمكد عاما،         محمد22ن عاما،  ن

منصكر القصاص22مصطفى حجازم عبيدة عاما،          نكفؿ21ن محمد عاما،     أبك21ن أحمد عاما،    ن
عاما،عمارشاىيف18ناجع     عاما،أحمدسميمافالقريناكم18ن      .(3)نعاما(20ن

                                                           

السنكاركآخركف1) ) الفمسطينية، خمفياتيا(225،226ص)دراساتفيالقضية الفمسطينية القضية صالح، ؛
 .(131ص)كتطكراتياالمعاصرة

 )مقاؿعمىاإلنترنت(.منيـمفكتائبالقساـ6شيداءفمسطينييففيتكغؿصييكنيشرؽمخيـالبريج،8(2)

نقتيبل11عحصيمةالعدكافالصييكنيعمىالبريجإلىارتفا(3)  )مقاؿعمىاإلنترنت(.
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 م:2008مة فايد مجزرة عائ -3

فايد عطااهلل القدسأيمف سرايا في القيادم باستيداؼمنزؿ االحتبلؿ قكات 43قامت
عاما،كقدنتجعفالقصؼدماراكبيرا،دمرالكثيرمفنكافذبيكتمخيـالبريج،ككافالقصؼ             نٌ ن       ن

بمثابةزلزاؿضربالمكاف،حيثتطايرتالنكافذكتحطمتاألبكاب،كتطايرتكاجيات            ٌ                المنازؿ
المحيطةبمنزؿأيمففايد،كماغمرتالمياهالمنطقةبعدتفجرأنابيبيا،كبدتالمنازؿالمحيطة
فيمنطقةالقصؼكأنياأطبلؿ،ككافمفنتيجةالقصؼ،باإلضافةإلىالدماراليائؿالذم

بالبيتكالبيكتالمجاكرةأفتفحمتجثةأيمففايد،كاستشيدتزكجتومركةعزا ٌحؿ         ٌ   ٌ        ٌ نعاما،37ـ
عاما،التيعثرعمييامقطكعةالرأس،إضافةإلىأبنائو"عمي19كابنتوالكحيدةبسمة   ن       ي  نعاما18ن

أيكب أصيب6كالطفؿ كما أبنائو3سنكات"، مف (1)آخركف أركاح طالتالمجزرة كما ،3
عاما،عطااهللاسماعيؿ19شيداءآخريف،كىـ)طبلؿأبكعكف      عاما،زكيالكفافي31ن   ناما(،ع20ن

فايد استخدمتفيقصؼمنزؿعائمة قد ككانتقكاتاالحتبلؿ أخرل، إلىسيدة باإلضافة                              ٌ      
التدميريةكالتفريغية،حيثسمعاالنفجارعمىبعدأكثرمف 20قنبمةجديدةتجمعفيقدرتيا

.(2)كـ

 م(:2009-2008عدوان " الفرقان" ) -4

شنتالقكاتاإلسرائيميةفي ٌ      نـىجكما،27/12/2008ٌ   شرسا،كاسعا،كشامؿالنطاؽضد      ن  ن 
قطاعغزة،أطمقتعميواسـالرصاصالمصبكب،حيثكانتتيدؼإلىتغييرالكضعالقائـ
تكف كلـ أعمفأكثرمفقكؿإسرائيمي، كما حماسفيالقطاع، إلنياءحكـ فيقطاعغزة؛

ٌكزيرةالخارجيةاإلسرائيميةفيذلؾالكقت"تسيفيلفني"آخرىـ،حيثىدد                  تقبؿيكميفمفبدء
العدكافبإسكاتالصكاريخالتيتطمؽمفالقطاع،كقالت:"تطمقياكتائبالقساـكأفالكضع
الفمسطينية،كحماسيجبأفتعرؼأفتطمعنا الدكلة إقامة أصبحعائقاأماـ ٌفيقطاعغزة                      ن           

إسرائيؿستقبؿبعداآلفالكضع:كفى،يعنيكفى،كالكضع لمسبلـاليعنيأف                 ٌ     ،كقد(3)سيتغير"
أتبعتيا ثـ كمف كاألمنية، الحككمية المراكز عمى عنيؼ جكم بقصؼ حربيا إسرائيؿ بدأت     ٌ   ٌ         و   و    و           
لبعضمناطؽقطاعغزة،كتقدمتالقكاتاإلسرائيميةإلىمخيـالبريجمفالمناطؽ برم بيجكـ       ٌ       ٌ         و   و  

                                                           

 (.15ص)مجزرةمخيـالبريج:جرحجديدفيالخاصرةالفمسطينية،(رمانة1)

 .15،صالمرجعالسابؽ(2)

كاالستشارات(3) لمدراسات  الزيتكنة غزة)،مركز قطاع عمى اإلسرائيمي العدكاف –ـ27/12/2888تقرير
 (.7ص)ـ(18/1/2889
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 الجيشلمخيـ ليا كصؿ كأقربنقطة كادمغزة، حتىكصمتمنطقة الشمالية،                               ٌ كقد البريج،
.(1)مفمخيـالبريجفيىذهالحربنشييدا45إلىالعمياءارتقى

 م(:2009مجزرة عائمة البطران) -5

التي تمؾ البريج، مخيـ حدثتفي التي الفرقاف، حرب في دمكية المجازر أبشع لعؿ                         ن        ٌ 
حيثقامتطائراتاالحتبلؿبتاريخ البطراف، الساعة16/1/2009حدثتمععائمة كعند ـ،

امسةمساءا،مفاستيداؼمنزؿعيسىالبطرافالخ          ن   عاما،مماأدلإلىتفحـكاستشيادستة39       نٌٌ
يماف35مفأفرادعائمتو،كىـاألـمناؿحسفالشعراكم"البطراف" عاما،كبناتياالثبلثةإسبلـكا        ن

حسافكنجميياببلؿكعزالديف،كلـينجكمفالقصؼسكلربالعائمةعيسىكابنوالطفؿ كا                            
،كقدالتحؽالشييدعيسىالبطرافبزكجتوكأطفالوالخمسةالذيفسبقكه(2)الرضيععبداليادم

الجمعة ـ.31/7/2010عمىدربالشيادةفيمساءيـك
 :(م2012)عدوان " حجارة السجيل -6

قامتقكاتاالحتبلؿاإلسرائيميباغتياؿالقائدالعسكرمأحمدالجعبرممفكتائبالقساـ
،كالتيحاكلتمفخبلؿاغتيالوالتأكيدأفالكممةاألكلىليا،كإلعادةالثقةـ14/1/2012في

مكافيتحطيـالمقاكمةفيعدكاف) لجنكدىابعدأففش         ً     ٌـ(،اضطرالصياينةلممرةالثانية2008     
قدرة تعاظمت كما التيدئة، عمى التفاىـ اكتماؿ قبؿ العسكرية العمميات بكقؼ قرار التخاذ                        و    ٌ

فمسطينيةعمىالردعسكريافيالمجاؿالجكم،كالبحرم،كالبرم،مماردعاالحتبلؿالمقاكمةال       ٌ            ن        
عفاإلقداـعمىاجتياحقطاعغزةبريا،كخرجتالمقاكمةمنتصرةظافرةفيتمؾالحرب     ن  ن      ٌن           ،كقد(3)
فيالعدكافالمكاطفمحمدصبرمالعكيداتفيالسابععشرمفديسمبر ـ،2012استشيد

.(4)دالكحيدالذمارتقىإلىالعمياءفيعدكافحجارةالسجيؿكيعتبرالشيي







                                                           

ينظرممحؽرقـ)(1)      (.388،ص5ي

 .)مقاؿعمىاإلنترنت(عائمةالبطراف،مجزرةتشيدعميياالذاكرةالفمسطينية(2)

 .(327ص)دراساتفيالقضيةالفمسطينية،(السنكاركآخركف3)

 المكتباإلعبلميالعسكرم،المحافظةالكسطى.(4)
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 خالصة:

لعبمخيـالبريجدكراميمافيمقاكمةاالحتبلؿاإلسرائيميمنذبدايةنشأتوكقدتعرض              نن     
أرئيؿشاركف،كقدراحضحيتياأكثرمف1953لمذبحةإسرائيميةعاـ 25ـ،عمىيدالمجـر
شييدامفأبناءالمخيـ  ،لعبأبناءمخيـالبريجدكراكبيرافيإشعاؿكاستمرارجدكهاالنتفاضةن           ن ن     

 شيد1987عاـ كما آمنكف، اإلسرائيمي الجندم حرؽ حادثة بعد شديد لحصار ـ،كتعرضو
العشراتمف استشياد نتجعنيا التي االعتداءاتكاالجتياحاتاإلسرائيمية مف العديد المخيـ

أبناءالمخيـ.
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 التوصيات:النتائج و 

 النتائج: -   ً أول  

بناءعمىالدراسةكالتحميؿالذمتـفيالفصكؿالسابقة،يمكفتمخيصأىـالنتائجالتي                   ن 
مصتإليياالدراسةعمىالنحكالتالي: خ          ىي

-  عاـ النكبة بعد أقيـ المساحة، ىكتجمعسكانيمحدكد البريج، إفمخيـ     ي           ٌ           عمى1949 ـ،
ك الجيشالبريطاني، مؤقتأنقاضكبقايا لجكء مكاف كىك ليـ، الشرعي ليسالمكاف ىك   و                  

لحيفعكدتيـإلىديارىـالتيىجركامنيا. ٌ ي         

قامت - كقد لمسكافاألصمييفقبؿاليجرة، البريجعمىبعضاألراضيالخاصة أقيـمخيـ              ٌ ٌ  ٌ                 
العامة كأقامتبعضالمرافؽ األصمييف، المالكيف مع استئجار اتفاؽ بعقد الغكث ٌككالة                           

 ة،كالمدارس،كمركزالتمكيف،كمكتبالصحة.كالعياد

عمىماكافعميوعندنشأتو،كيعانيسكانومفأزمة - كىائؿ كبير ونمكمخيـالبريجبشكؿ  ٌ          و   و  و      
مخيـ في المساحة كمحدكدية الطبيعية، السكانية الزيادة بحكـ خانقة، سكانية كضائقة       ٌ    ٌ  ٌٌ ٌ        ٌٌو  و 

 البريج.

يتميزالتطكركالنمكالعمرانيفيمخ -         يـالبريج،بأنوعشكائيدكفتخطيط؛أدلإلىكجكدٌ
منظريكحيبالتخبط،كعدـالتنظيـ،بحيثأصبحعرضالشكارعالفرعيةفيالمخيـضيؽ ٌ                      

جدا،كبالتحديدفيبمكؾ     كاحد،كالسببفي3،1،4ن ،لدرجةأنواليكاديتسعلمركرشخص       ه      ٌ ٌ 
ٍذلؾالكثافةالسكانيةالعاليةفيالمخيـ،كزح   ٌٌ ٌ  ؼالسكافعمىالمساحاتالمجاكرةلممنزؿ.         ٌ ٌ  

القرية، - يتككفمف"أىؿ فيك مفحيثتركيبتو؛ كفريدا متميزا، البريجنمطا، يشكؿمخيـ        ٌ           ن   ن  ن     ٌ   ٌ ي
كالمدينة،كالبادية"،ككميـيعيشكففيحالةمفالتكافؽالمجتمعي.     و     ٌ   

لتقاليدالتيتكارثكىامازاؿالكثيرمفالجئيمخيـالبريجيحتفظكفبالعديدمفالعاداتكا -
 عفآبائيـفيالمناسباتالعامة،كعاداتاألفراح،كاألتراح،كغيرىامفالعادات
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ىناؾنقصفيعددالغرؼالصفيةفيالمدارسالتابعةلككالةالغكث،مماخمؽمايعرؼ -   ي  ٌ      ٌٌ       
ٌبالكثافةالصفية،مماجعؿككالةالغكثتقكـباعتمادنظاـالفترةالمسائية          ٌٌٌ لمحدمفاألزمة

ٌٌٌكالكثافةالصفية.  

تأميف - عمى قادرة غير كالحككمية الغكث لككالة التابعة العامة ية الصح المرافؽ إف          ٌ          ٌ ٌٌ ٌ     ٌ 
،كقدآثرذلؾعمىنكعيةالخدماتالطبيةالمقدمةلسكاف كاؼ يةبشكؿ االحتياجاتالصح ٌ  ٌٌٌٌ   ٌ       و  و  ٌٌ ٌ     

ٌالمخيـ.  

تؤرؽ - التي المشاكؿ مف المياه مشكمة غيرتعتبر أنيا عمى فباإلضافة، المخيـ؛ سكاف    ٌ       ٌ   ٌ
صالحةلمشرب،غالباماتنقطععفسكافالمخيـفيفصؿالصيؼ،ككثيرامايمجأسكاف   ن       ٌ  ٌ     ن     

المخيـلشراءالمياهعمىنفقاتيـكحسابيـالشخصي.          ٌ  

في - فساءتفتراتخصكصا العقكد، مر عمى عديدة اقتصادية بمراحؿ البريج مخيـ مر               ٌ     و  و  و       ٌ  ٌ 
بادية تمر السبعينات،كالثمانيناتإالأنيا أخرل،كفترة المخيـ،كتحسنتفيأكقات ٌنشأة  ٌ           و    ٌ     

اقتصاديةصعبة؛بسبباألكضاعالسياسيةالحالية،كالحصار. فيىذهاألكقاتبظركؼ              و  و         

ٌلعبسكافمخيـالبريجدكراىاما،كبارزافيمقاكمةاالحتبلؿاإلسرائيمي،ككافقمعةثكرية -             ن  ٌن ن   ٌ    
 المقاكمةكرجالياخبلؿاالنتفاضاتكالحركب.تحتضف

قامتككالةالغكثالدكليةبتقديـخدماتيااإلغاثيةكالتمكينيةلسكافمخيـالبريجمفبداية -   ٌ   ٌ  ٌ   ٌ     
الكطنية السمطة قدكـ بعد كثيرا تراجعت كالتمكينية اإلغاثية خدماتيا أف إال ٌالخمسينات،         ن      ٌ   ٌ     ٌ       

ٌالفمسطينية.   

البريجكغي - عانىمخيـ    ٌ   إلى كتعرضسكانو مفمخيماتالبلجئيفمفبطشاالحتبلؿ، ره  ٌ   ٌ                  ٌ    
ٌالكثيرمفاالعتداءاتالصييكنية.       

 التوصيات: -     ً ثانيا  

عمىضكءالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسةيمكفاقتراحالتكصياتالتالية:
قكقيـ،إقامةالمؤتمراتكالندكاتالتيتسمطالضكءعمىقضيةالبلجئيفكتعمؿعمىإثارةح -

 كالمطالبةبعكدتيـإلىأراضييـ.
قرار - كتطبيؽ الفمسطينييف، البلجئيف حقكؽ حكؿ بمسؤكلياتو لمقياـ الدكلي المجتمع دعكة

 الذميقضيبعكدةالبلجئيفالفمسطينييفإلىأراضييـ.194
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خاصة - الفمسطينييف، البلجئيف كتشغيؿ إغاثة مجاالت في نشاطيا لزيادة  األكنركا دعكة
 ميـكالصحةكالعمؿ.التع

لبلجئيف - المأساكية األكضاع حجـ لتبيف المكتبات، في عممية كتبكمراجع نشر ضركرة
 الفمسطينييف.

نكصيبمديةالبريج،بتحسيفالخدماتالتييحتاجياسكافالمخيـ،كالعمؿعمىكضعخطة -
السكان يبلئـمعحجـتناميالزيادة لمتخفؼمفالكثافةالسكانيةبما ية،كالعمؿعمىجادة

 جمبتمكيؿإلقامةمشاريعميمةفيالمخيـ.
مختمؼالمراحؿ - في الفمسطيني المنياج بتضميف الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة نكصي

إلىديارىـ، كعفحؽالبلجئيففيالعكدة الفمسطنييية، النكبة عف دراسية بمكاد الدراسية
ككمية،كالعمؿأيضاعمىإعفاءالطمبةمفالرسكـكالعمؿعمىبناءالمزيدمفالمدارسالح       ن    

الدراسيةكتكفيرالكتبالمجانيةلمطبلبالمعدميفأكذكمالدخؿالمحدكد.         ي           
نكصيكزارةالصحةالفمسطينيةبإعادةالعمؿفيعياداتالرعايةاألكليةلمفترةالمسائيةمع -

 تكفيرسيارةإسعاؼعمىاألقؿ.
-  بالعمؿ الغكث ككالة مراكزنكصي في الحقيقية الصحية الرعاية مف مزيدا تقديـ عمى              ن    

عيادة في المرضية الحاالت استيعاب كزيادة كتحسيف التغذية كبرنامج كالطفكلة األمكمة
 األسناف،كالعبلجالطبيعي،كتاميفالعبلجاتالبلزمة،كتحديثالمختبر.

التعا - بزيادة كالكطنية اإلسبلمية الفمسطينية الفصائؿ أجؿنكصي مف بينيا كالتنسيؽ كف
السماحبأمشكؿمفاألشكاؿ كعد خدماتيا،كمعكناتيا الغكثلزيادة الضغطعمىككالة

 بتقميصالمساعدات،كالخدماتالتييحصؿعميياالبلجئكفمفسكافالمخيـ.
االحتياجات - كصكؿ بتأميف كالخيرية كالجمعياتاإلغاثية االجتماعية الشئكف كزارة نكصي

العيشاألسا مف يتمكنكا حتى منتظـ بشكؿ المخيـ، سكاف مف المحدكد الدخؿ لذكم سية
 بكرامة،كتأميفاحتياجاتأبنائيـفيالمدارسكالجامعاتالفمسطينية.

في - الفمسطينية الفصائؿ مشاركة خبلؿ مف البريج، مخيـ في الشعبية المجنة دكر تعزيز
 كحيدةالتيتدافععفحقكؽالبلجئيف.فعالياتياكدعميابماتحتاجوألنياالجيةال
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 والمراجع المصادر

 العربية: المراجع -   ً أول  

 نعيـ.) 2005،31إبراىيـ، االحتبلؿمارس(. تحت الفمسطيني التعميـ االطبلعكاقع :تاريخ
 (.pwpet.alwatanvoece.com(،المكقع:دنياالكطف2015نكفمبر1

ـ(.مشكمةالبلجئيفالفمسطينييفدراسةفيالجغرافياالسياسية.2009األستاذ،صبحيمحمد.)
(.11،غزة،ع)مجمةجامعةاألزىر

غازم.) كبسيسك،مؤمف المطيؼ، عبد إسماعيؿ األقصىـ(.2005األشقر، انتفاضة سمسمة
مسطيف.غزة،فـ(31/12/2004–ـ28/9/2000العممياتالعسكريةلممقاكمةالفمسطينية)

:المركزالعربيلمبحكثكالدراسات.

ىبة.) تخزينويكليك(.1ـ،2015أصبلف، كطرؽ أصنافو الفمسطيني اإلطبلع:العنب 10.تاريخ
(.(ctr.org-www.maanـ،المكقع:أفاؽالبيئةكالتنمية2015سبتمبر

اإلسبلميةحماسفياالنتفاضةجيكدحركةـ(.2010البابا،رجبحسفالعكضي.) المقاكمة
ـ(1994–ـ1987الفمسطينية) اإلسبلمية الجامعة منشكرة(. غير ماجستير غزة،–)رسالة
 فمسطيف.

األكضاعالمعيشيةكاالجتماعيةلبلجئيفـ(.2000باركد،مناؿمحمد،أبكشمالة،منىحرب.)
.غزة.مركزالتاريخالشفكمـ(1967-1948فيمخيميالبريجكالنصيراتفيالفترةمابيف)

الجامعةاإلسبلمية.

سرحاف.) 1974باسـ، سكيكلكجية، نظرة الفمسطينييف، مخيمات الفمسطينيةـ(. شئكف مجمة
(.36،)بيركت

كيؼطردالفمسطينيكفمفديارىـعاــ(.1990بالكمبك،ميخائيؿ.)        ي  .بيركت:1.طـ1948
دارالحمراء.

دكرألعابالصيؼبككالةالغكثالدكليةبغزةفيإكسابـ(.2011البراكم،عبدالكريـجمعة.)
المعمميف نظر مفكجية لمطمبة اإلنساف حقكؽ منشكرة(.مفاىيـ غير ماجستير رسالة (

 غزة،فمسطيف.-جامعةاألزىر

http://www.maan-ctr.org/
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معجـأعبلـالمكردمكسكعةتراجـألشيراألعبلـالعربكالجانبـ(.1992البعمبكي،منير.)
.بيركت:دارالعمـلممبليف.1.طدثيفالقدامىكالمح

.مخيـالبريج.قسـالصحةكالبيئةفيمخيـالبريج(.2015بمديةالبريج.)

مخيـالبريج.دائرةالميفكالحرؼ.بمديةالبريج.)د.ت(.

.مخيـالبريج.قسـالصحةكالبيئةبمديةالبريج.)د.ت(.

صبلح.) أمؿ كالتخـ(.2006تمصؽ، حالةالخصائصالعمرانية الفمسطينية لممخيمات طيطية
-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالنجاحالكطنيةدراسةلمخيـجنيفالضفةالغربية

 نابمس،فمسطيف.

كمناحيـ.) افرايـ 1988تممي، اإلسرائيميةـ( الصييكنية كالمصطمحات األعبلـ ترجمةمعجـ ،
أحمدبركاتالعجرمي،عماف:)د.ف(.

.األردف:دارالشركؽ.1.طتاريخفمسطيفالحديثـ(.1998جبارة،تيسير.)

محمد.) حسف 2011جبريؿ، االجتماعيةـ( األنثركبكلكجيا في بحث الفمسطيني المخيـ
القاىرة،مصر.-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.معيدالبحكثكالدراساتالعربيةكالثقافية

-ـ1947ييف،نشكئياكتطكرىا)مشكمةالبلجئيفالفمسطينـ(.2007جرادة،محمدرجبقدكره.)
.)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.جامعةصنعاء،اليمف.ـ(1967

التحميؿالمكانيلمراكزالرعايةاألكليةكالحككميةفيـ(.2012جرادة،محمكدمحمدرضكاف.)
غزة،فمسطيف.-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةمحافظاتغزة

ديسمبر23.تاريخاإلطبلع:حماستردعمىمجزرةالبريجبإطبلؽالصكاريخالجزيرةنت.)د.ت(.
(.(www.aljazera.netـ،المكقع:الجزيرةنت2015

القرآف.) التبيافلرعايةحفظة التبيافلرعايةحفظةـ(.2012جمعية تعريفيةعفجمعية نشرة
مخيـالبريج.القرآف.

http://www.aljazera.net/
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الحر.)جمع كالفكر الثقافة 2011ية الحرـ(. كالفكر الثقافة جمعية عف تعريفية مخيـنشرة .
 البريج

اإلسبلمية.) الصبلح اإلسبلميةـ(.2004جمعية الصبلح جمعية عف تعريفية مخيـنشرة .
البريج.

التكاصؿ.) منتدل 2013جمعية كالتحدياتـ(. غزة، قطاع الجئي مخيمات كمستقبؿ كاقع
.غزة."دراسةتحميمية"،قطاعغزةالمستقبمية

.مخيـالنصيرات.فرعالمحافظةالكسطى(.2015جمعيةكاعدلؤلسرلكالمحرريف.)

الفمسطيني.) لئلحصاء المركزم )ـ(.1999الجياز الفمسطينية التجمعات -ـ1997سكاف
.راـاهلل.فمسطيف.ـ(2010

.قطاعغزة،اعي،النتائجالنيائيةالتعدادالزرـ(.2010الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني.)
 محافظةديرالبمح.

الفمسطيني.) 2012الجيازالمركزملئلحصاء الزراعي(. لمتعداد قطاعغزة،النتائجالنيائية .
محافظةديرالبمح.

الفمسطيني.) لئلحصاء المركزم 2012الجياز كالمنشآتـ(. كالمساكف لمسكاف العاـ التعداد
الن2007 النتائج كالمنشئات(ـ، كالمساكف كالمباني ممخص)السكاف غزة،يائية، .قطاع

محافظةديرالبمح.

الفمسطيني.) لئلحصاء المركزم كالمساكفـ(.2012الجياز لمسكاف العاـ التعداد
.محافظةديرالبمح.ـ.النتائجالنيائية.تقريرالمساكف2007كالمنشآت،

فرج.) محمكد اـ(.2010حبيب،إبراىيـ القكميالمقاكمة األمف عمى كأثرىا لفمسطينية
.غزة:مكتبةسميرمنصكر.1.طالمصرم

غزة:مكتبةاليازجي.التراثالشعبيالفمسطينيمبلمحكأبعاد.ـ(.2006حسكنة،خميؿإبراىيـ.)
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غساف.) كأبعاد)ـ(.1989حمداف، كقائع المباركة أابريؿ18–ـ1987ديسمبر8االنتفاضة
 ح..الككيت:مكتبةالفبل1.طـ(1988

 قطاعغزة اهللأحمد. عبد عامامفاالحتبلؿ.)19الحكراني،       .عماف:دارالكرمؿ1ـ(.ط1987ن
 لمنشركالتكزيع.

محمكد.) كامؿ 1974خمة، البريطاني)ـ(. االنتداب ك .1.ط(1939-1922فمسطيف
 طرابمس:المنشأالعامةلمنشركالتكزيع.

ـ(.القاىرة.1967-1948غزة)ـ(.التنميةاالقتصاديةفيقطاع1967خمكصي،محمدعمى.)
لجنةالتأليؼكالنشرالمطبعةالتجاريةالمتحدة.

كاألبحاث.) الدراسات 2014دائرة المحميةـ(. األىمية كالييئات الخيرية الجمعيات .دليؿ
.)د.ف(.1ط

،األردف.كفرقرع.داراليدل.1،جمكسكعةببلدنافمسطيفـ(.1991الدباغ،مصطفىمراد.)

األمنية.القضيةالفمسطينيةـ(.2010دبكر،أميف.) .غزة.أكاديميةفمسطيفلمعمـك

 رلي.)د.ت(. تحتاالحتبلؿفيفمسطيفأبكدحك، العربية تاريخاإلطبلع:المرأة ديسمبر23.
.)hdr.org-www.arab)ـ2015

)د.ت(. الخيرية. المؤسسات الفمسطينيةدليؿ المرأة تطكير االطبلع:جمعية سبتمبر4.تاريخ
 (.(www.insaanolineinetـ،المكقع:إنسافأكفاليف2015

)د.ف(.دراسةعفالنكبةالفمسطينيةـ(.2011أبكدية،عبلء.)

دكرالمجافالشعبيةلخدماتالبلجئيففيالتنميةالمجتمعيةـ(.2011رضكاف،فيصؿمحمد.)
رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالقدس،فمسطيف.)فيمخيماتالضفةالغربية

رامي.) الفمسطينية.12ـ،2008رمانة، الخاصرة في جديد جرح البريج مخيـ فبراير(.مجزرة
.15،صصحيفةفمسطيف

 

http://www.insaanolineinet/
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ـ،2016يناير19.تاريخاالطبلعجمعيةمكدةلرعايةاألسرسبتمبر(.2015،13زقكت،سناء.)
(.(www.womenfpal.comالمكقع:مكقعنساءمفأجؿفمسطيف

.تاريخاإلطبلعالبلجئكففيقطاعغزةكاقعكتحدياتـ(.2012زقكت،عبلءمحمدأبكدية.)
(.www. Palinfo.com)ـ،المكقع:المركزالفمسطينيلئلعبلـ2008نكفمبر25

جئيففيقطاعغزةبيفمعاناةالمجكءككاقعأكضاعالبلـ(.2008زقكت،عبلءمحمدأبكدية.)
الحصار"اقتصاديا،اجتماعيا،صحيا  ن  ن    .

)د.ت(. ناىض. الخدماتزقكت، كتقميص غزة قطاع كاقع بيف اإلطبلعاألكنركا تاريخ .
(.:www. Refugee.psسبتمبر،المكقعمنتدلجمعيةالتكاصؿ)24

 ناىض.)د.ت(. البلزقكت، لمخيمات الجغرافي الفمسطينييفالتكزيع اإلطبلعجئيف تاريخ .
 (.pwpet.alwatanvoece.com(سبتمبر،المكقعدنياالكطف27

 ناىض.)د.ت(. ينسىزقكت، ال كطف ذاكرة الفمسطينيكف اإلطبلعالبلجئكف تاريخ .
(.:www. Refugee.psسبتمبر،المكقعمنتدلجمعيةالتكاصؿ)27

الفمسطينيكف.) البلجئكف محمد. أحمد الجامعي،2011الساعاتي، الطالب مكتبة غزة: ـ(.
الجامعةاإلسبلمية.

محمد.) أحمد الفمسطينيةتحتاالحتبلؿكاالنتدابـ(2001الساعاتي، الكطنية تطكرالحركة
.غزة:مكتبةالطالبالجامعي،الجامعةاإلسبلمية.ـ(1948-1917البريطاني)

محمد.) أحمد 2007الساعاتي، كاـ(. الحديث فمسطيف الطالبلمعاصرتاريخ مكتبة غزة. .
الجامعي،الجامعةاإلسبلمية.

،التطكرالثقافيفيقطاعغزة،دراسةفيالتاريخالحضارمـ(.2005الساعاتي،أحمدمحمد.)
 مكتبةالطالبالجامعي،الجامعةاإلسبلمية..

محمد.) عطا خميؿ 2012سرداح، االقتصادـ( مع االرتباط فؾ بيف الفمسطيني االقتصاد
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.مسطينيمعاالقتصاداإلسرائيمي،أثارالتكامؿاإلقميميالف

غزة،فمسطيف.-جامعةاألزىر

http://www.womenfpal.com/
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خميؿ.) إبراىيـ 1981سكيؾ، المصريةـ(. اإلدارة تحت غزة قطاع التاريخ عبر ،غزة
(.)د.ف(.7)ج

خميؿ.) إبراىيـ 1981سكيؾ، اإلدارة تحت غزة قطاع التاريخ عبر )جـ(.غزة (.8المصرية،
)د.ف(.

 ـ(.غزة:مركزأبحاثالمستقبؿ.2002.)2سمسمةتجربةمجاىد

دراسة المصرية. اإلدارة فيعيد إبراىيـ.مصادرتمكيؿالتعميـفيقطاعغزة سميماف،محمد
،غزة.مجمةجامعةاألقصىـ(.1967-ـ1948تاريخيةمف.)

آف.) باميبل 1991سميث، )ـ(. كالفمسطينيكف ألياــ(1983-ـ1876فمسطيف )ترجمة ،
.دمشؽ:دارالحصادلمنشركالتكزيع.1خكرم(.ط

حسف.) إبراىيـ زكريا 2003السنكار، غزة)ـ(. قطاع في الفدائي ـ(1973-1967العمؿ
غزة،فمسطيف.-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية

إبراىيـ.) زكريا 2012السنكار، كالمعـ(. الحديث فمسطيف الطالباصرتاريخ مكتبة .غزة.
الجامعي،الجامعةاإلسبلمية.

 .غزة،فمسطيف:)د.ف(.1.طدراساتفيالقضيةالفمسطينيةـ(.2014السنكار،زكرياكآخركف.)

محمد.) طارؽ 2004السكيداف، بدءـ(. منذ متسمسمة تاريخية المصكر)دراسة فمسطيف تاريخ
 إلبداعالفكرم..)د.ـ(.داراالتاريخكحتىأحداثالساعةبالصكر(

مصطفى.) غساف 2012الشامي، فيـ(. اإلسرائيمي لبلحتبلؿ المقاكـ الفمسطينية المرأة دكر
غزة،-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةـ(1994ـ،1967قطاعغزة،مابيف)

فمسطيف.

قدس.) 23ـ،2015شبكة لمعالميةيكليك(. فمسطيف قضية كتحكؿ جيفارا اإلزيارة طبلع:.تاريخ
 (.www.qudsn.ps(ـ،المكقع:شبكةالقدساإلخبارية:2015سبتمبر11

مصطفى.) محمد إياد 2009شناعة، فمسطيف)ـ(. في البلجئيف ـ(2000-ـ1950مخيمات
العمراف البحكثالعربيةكالدراساتدراسةفيجغرافيا -)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.معيد

القاىرة،مصر.
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الياس.) حتىاـ(.1996شكفائي، التاريخ فجر منذ ( السياسي فمسطيف تاريخ في لمكجز
.بيركت:مؤسسةالدراساتالفمسطينية.1.طـ(1949

يكسؼ،أيمفطبلؿ.) خالد، محمد حماس2000صافي، اإلسبلمية المقاكمة مكقؼحركة ـ(.
 (.11،ع)مجمةجامعةاألقصىغزةمفدكرالمرأةالعسكرمكالسياسي،دراسةمفاىيمية.

حسفعبدالقادر.قصةمدينةخانيكنس،المنظمةالعربيةلمتربيةكالثقافةكالعمكـدائرةصالح،
الثقافةبمنظمةالتحريرالفمسطينية.

ـ(.ككالةاألمـالمتحدةإلغاثةكتشغيؿالبلجئيفالفمسطينييففي2000صالح،محسفمحمد.)
بيركت األداء. كتقيـ العمؿ برنامج األدنى)األكنركا( لمدراساتالشرؽ الزيتكنة مركز :

كاالستشارات.

محمد.) محسف 2012صالح، المعاصرةـ(. كتطكراتيا خمفياتيا الفمسطينية ،القضية
بيركت،لبناف:مركزالزيتكنةلمدراساتكاالستشارات.

عشرشيداءكعشريفشييدافيمجزرةإسرائيميةفي.ديسمبر(8،ـ2002.)صحيفةالدستكر      ن        
(.7557العدد).ـالعيدمخيـالبريجثانيأيا

الرأمالحككمية األحد2010.)صحيفة لممحافظةعمى10ـ، كبيرة بنذؿجيكد األغا أكتكبر(.
9(،ص75.العدد)قالميا

يناير(.فيضافكادمغزةدمرالتنكعالحيكمكالبيئي19ـ،الثبلثاء2010.)صحيفةفمسطيف
.9(،ص945العدد)

براير(.االحتبلؿيغرؽعشراتالمنازؿكسطقطاعغزةف4ـ،األربعاء2010.)صحيفةفمسطيف
.18(،ص970.العدد)قبالميا

عايش.) رحاب عمرة طبلؿ،أبك شيريف اهلل جاد أنكر، ندل 2000الصفدم، األكضاعـ(.
( مف غزة قطاع في الجامعةـ(1987–ـ1948التعميمية الشفكم التاريخ مركز .غزة:

اإلسبلمية.
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محمد.) العطسبتمبر(.1ـ،2012الصكاؼ، تحترؼ أيادم  االطبلع تاريخ أغسطس22اء.
 .)insanon line net.http://www(ـ،المكقع:إنسافأكفاليف2015

صبلح.) 1991الصكباني، التكطيف. كمشاريع غزة قطاع مخيمات أكضاع صامدـ(. مجمة
(.84األردف،)االقتصادم

غازم.) 2011الصكراني، )ـ(. غزة د1993-ـ1948قطاع سياسيةـ( تاريخية راسة
 .)د.ف(.كاجتماعية

غازم.) 2011مايك4الصكراني، الحديثكالمعاصرـ(. تاريخو الفمسطينية المرأة تاريخدكر .
 15االطبلع: كالتراث2015يناير لمثقافة القدس مؤسسة ،المكقع:

(www.algudslana.com.)

مح 5مكد.)الصمادم،خميؿ اإلطبلع:2006ديسمبر الشاـ.تاريخ ببلد في 27ـ(.األلعاب
.(www.alukah.net،المكقع:األلككةالثقافية)2016سبتمبر

.غزة:2.طـ(2000-ـ1886تطكرالتعميـالعاـفيقطاعغزة)ـ(.2000العاجز،فكادعمي.)
مطبعةالمقداد.

 عارؼ..القاىرة،مصر:دارالم2.طتاريخالقدسالعارؼ،عارؼ.

القدس.مطبعةداراأليتاـفيبيتالمقدس.تاريخغزة.ـ(.1943العارؼ،عارؼ.)

-ـ1987االنتفاضةفيالصحافةالفمسطينية)ـ(.2010أبكعامر،أحمدمحمد.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةفمسطيف،غزة.ـ(1993

عامر،عدناف.) لحـ(.2004أبك اإلسرائيمية فياالنتياكات كالسياسية المدنية الفمسطينييف قكؽ
األكلى) االنتفاضة خبلؿ غزة منشكرة(.ـ(1993–ـ1987قطاع غير ماجستير )رسالة

فمسطيف،غزة.-الجامعةاإلسبلمية

العمبلتالمتداكلةفيفمسطيفالمحتمةمارس(.25ـ،2010العبادم،عمي.) 10.تاريخاإلطبلع:
(.(www.alebeby.comـ،المكقع:عبلءالعبادم2015سبتمبر

http://www.algudslana.com/
http://www.alebeby.com/
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،باسـعيسيكعثامنة،عبدالباسطعبداهلل.) ـ(.بعضالخصائصاالقتصادية2011العتـك
بيا)دراسة كالمناطؽالمحيطة أربد الفمسطينييففيمخيـ لبلجئيفكالنازحيف كاالجتماعية

(.1،2مج)(،27سكريا،ع).مجمةجامعةدمشؽمقارنة(

مصطفى.) محمد 1991العجرمي، بيف)ـ(. ما غزة قطاع دراسة1958-ـ1948تاريخ ـ(
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالفاتح،ليبيا.تاريخيةتحميمية

،غزة.دليؿالبلجئالمصكرقطاعغزةـ(.2014عدكاف،عصاـكآخركف.)

.)د.ف(.فيفمسطيف.بيركتالفنكفكالتراثالشعبيـ(.1968عرنيطة،جكىريةيسرم.)

عدناف.) اعتداؿ نجـ محمد، كفاء 2001العفيفي، قطاعغزة التاريخـ1967ـ(. مركز .غزة:
الشفكمالجامعةاإلسبلمية.

أثرالمستكلالمعيشةعمىالخدماتالصحيةكالتعميميةفيـ(.2013عكيمة،عزالديفزكي.)
 غزة،فمسطيف.-معةاإلسبلمية)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامحافظاتغزة

كماؿ.) فمسطيفمايك(.30ـ،2005عبلكنة، في اإلسرائيمي كالشيقؿ الميرة الصييكنية العممة
ـ(2009-1948المحتمة) االطبلع: تاريخ اإلسراء2015ديسمبر26. المكقع:شبكة ـ،
 (http://www.)israj.netكالمعراج

شعبا رائدة الرحمف.)عمكاف، عبد الفتياتـ(.2009ف تربية في اإلسبلمية الجمعيات دكر
-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةالمسمماتكسبؿتطكيرىافيقطاعغزة

 .غزة،فمسطيف

.بيركت:مركزالزيتكنة1.طالمجازراإلسرائيميةبحؽالشعبالفمسطينيـ(.2009عمي،ياسر.)
لمدراساتكاالستشارات.

.غزة.مركزالتاريخـ1953مذبحةالبريجعاـ(.2003عيد،صباحمسمـ،زيادةعبمةمحمد.)
 الشفكم،الجامعةاإلسبلمية.

الفكرالسياسيلحركةالجياداإلسبلميفيفمسطيفـ(.2008عمر،ناظـعبدالمطمبمحمكد.)
السياسية التنمية عمى النجاكانعكاسو منشكرة(.جامعة غير ماجستير رسالة الكطنية) -ح

 نابمس،فمسطيف.

http://www./
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)1987أبكعمرك،زياد.) .1ـ(ط1967-1948ـ(.أصكؿالحركاتالسياسيةفيقطاعغزة
عكا.:داراألسكار.

ـ(.األكضاعاالقتصاديةكاالجتماعيةفيالضفةالغربيةكقطاعغزة1989أبكعمشة،عادؿ.)
 .)د.ف(.1.طقبؿكأثناءاالنتفاضة

فتحي.) كتطبيقاتجغـ(.1993عيانة، أسس السكاف المعرفة4.طرافيا دار اإلسكندرية: .
الجامعية.

دكرالشيخأحمدياسيفالدعكمكاالجتماعيـ(.2010أبكعيطة،صبلحالديفعبدالرحمف.)
غزة،فمسطيف.-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةـ(2004–ـ1986)

فكزمرزؽ.) 2010الفرا، ـ(. إسكاف فيمشاريع كالعمرانية الطبيعية لمبيئة كمبلئمتيا األكنركا
غزة،فمسطيف.-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلميةقطاعغزة

استراتيجياتتخطيطعمرانيمستداـفيقطاعغزةباستخداــ(.2010الفرا،محمدعبدالسبلـ.)
الجغرافية المعمكمات منشكرة(.الجامنظـ غير ماجستير اإلسبلمية)رسالة غزة،-عة

فمسطيف.

(. اليـك 2ـ،2012فمسطيف تحقيؽأغسطس(. المطمكب االجتماعي النسيج دمر االنقساـ
كقت بأسرع اإلطبلع:المصالحة 2016فبراير19.تاريخ اليـك فمسطيف ككالة ـ،المكقع:

 .)http: pal todey.psاإلخبارية)

السبلـ.) عبد لبيب اـ(.1992قدسية، المخيمات غزةمكسكعة (.2،)جلفمسطينية،قطاع
عماف:)د.ف(.

.غزة:مركزكتائبفدائيمصطفىحافظـ(.1999الكرد،حسفمحمد،الدبجي،سميمافمحمد.)
التاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.

ايبلف.) اإلسرائيميةسبلحالمظمييفـ(1990كفيرا، العسكرية دارالجميؿ(..المكسكعة ترجمة (،
 منشركالدراساتكاألبحاثالفمسطينية..عماف:دارالجميؿل1ط

سمماف.) سمية معمر، أبك عدناف، ميرفت االقتصاديةـ(.2003كمخ، اإلسرائيمية االنتياكات
 .غزة:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.ـ(1987-1967لقطاعغزةعاـ.)
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كمـ،محمكدعبداهلل.)    المخيماتالفمسطينية.سمسمةمخيـشاتيبللحفالجراحكالكفاحـ(.2008ٌ
.بيركت:المنظمةالفمسطينيةلحؽالعكدةثابت.1".ط2لبناف"

الكىاب.) عبد 1990الكيالي، الحديثـ(. فمسطيف العربية10.طتاريخ المؤسسة .بيركت:
لمدراساتكالنشر.

الكىاب عبد السياسةـ(.1991.)،كآخركفالكيالي، لمدراساتمكسكعة العربية المؤسسة لبناف: ،
شر.كالن

محمكد.) جميمة 2016لبد، )ـ(. الشاطئ مخيـ في الفمسطينييف البلجئيف –ـ1948أكضاع
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.ـ(2013

البلجئكفالفمسطينيكفبيفاالغترابكاالندماجالسياسي،ـ(.2010مبيض،ىبةخميؿسعدم.)
ببلطة" حالة"مخيـ غدراسة ماجستير الكطنية،نابمس،)رسالة النجاح جامعة منشكرة(. ير

فمسطيف.

بيركتمجمةشئكففمسطينيةـ(.حممةكحشيةعمىمخيـالبريج.1990مجمةشئكففمسطينية.)
(.211،ع)

.تكنس:دارسراس.جذكراالستعمارالصييكنيفيفمسطيفـ(.1990المحجكبي،عمي.)

محمد.) صالح 2013محسف، البلجئيـ(. قضية إلى الفمسطينييفمدخؿ .بيركت:أكاديميةف
البلجئيفالفمسطينييف.

حسف.) الكريـ عبد 2010محسف، كطمكحاتـ(. الكاقع بيف الفمسطينييف البلجئيف مخيمات
غزة بمدينة الشاطئ مخيـ دراسية حالة منشكرة(.جامعةالمستقبؿ" غير دكتكراه )رسالة

 المسيمة،ليبيا.

.مخيـالنصيرات.القاضيالشرعيمكتبـ(.2015محكمةالكسطىالشرعية.)

 أنكر. كالتاريخمحمكد، النشأة الفمسطينية اإلطبلع:المخيمات تاريخ .14 ـ،2015مارس
 (.p.com-ajjuro(المكقع:شبكةمكاقععجكرنت:

كالتعميـ.) التربية 2015مديرية المحافظةـ(. في الحككمية لممدارس منشكرة غير بيانات
.مخيـالنصيرات.الكسطى
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.بياناتغيرمنشكرةلمدارسالككالةفيالمحافظةالكسطىـ(.2015ديريةالتربيةكالتعميـ.)م
 مخيـالنصيرات.

.غزة.ـ(1948-ـ1947النكبةالفمسطينية)ـ(.1988مركزالتخطيطالفمسطيني.)

كاالستشارات.) لمدراسات الزيتكنة لسنةـ(.2006مركز االستراتيجي لبناف،ـ2006التقرير .
 )د.ف(.بيركت:

تقريرالعدكافاإلسرائيميعمىقطاعغزةـ(.2009مركزالزيتكنةلمدراساتكاالستشارات.)
 .لبناف،بيركت:)د.ف(.ـ(18/1/2009–ـ27/12/2008)

كاالستشارات.) لمدراسات الزيتكنة 2010مركز األداءـ(. كتقييـ عمؿ برامج طاألكنركا .1:
بيركت)د.ف(.

:السعكدية،الرياض.1ط(.1999المكسكعةالعربيةالعالمية.)

فمسطيفكالمجكءخمفية،ـ(.2006المركزالفمسطينيبديؿلمصادرحقكؽالمكاطنةكالبلجئيف.)
.بيتلحـ.فمسطيف.تاريخية

 تقريرخاصحكؿانتياكاتـ(.2002المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف.) الحؽفيالتعميـ،
يـفياألراضيالفمسطينيةالمحتمة،حالةقطاعسمطاتاالحتبلؿاإلسرائيميلمحؽفيالتعم

.غزة.غزة

تقريرحكؿاالنتياكاتاإلسرائيميةلحقكؽالعماؿـ(.2002المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف.)
مف) األقصى انتفاضة خبلؿ غزة قطاع في 30–ـ2000سبتمبر29الفمسطينييف

ـ(،غزة.2002ابريؿ

تقريرىدـالمنازؿبيدؼالردعكمعاقبةاألىؿ:ـ(.2003المركزالفمسطينيلحقكؽاإلنساف.)
.غزة.ـ(30/6/2003-ـ1/1/2003)

اإلنساف.) لحقكؽ الفمسطيني انتياكاتـ(.2003المركز خاصحكؿ تقرير التعميـ في الحؽ
 حالةاالحتبلؿسمطات المحتمة، الفمسطينية األراضي في التعميـ في لمحؽ اإلسرائيمي
.غزة.قطاعغزة
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ا اإلنساف.)المركز لحقكؽ عمىـ(.2008لفمسطيني غزة قطاع في اإلسرائيمي العدكاف أثار
.غزة.العمميةالتعميمية

المقدس.) بيت لئلفتاء اإلسبلمي البدؿديسمبر(.14ـ،2013المجمس اإلطبلعزكاج .تاريخ
(www.fatwah.net)المكقع:المجمساإلسبلميلئلفتاءبيتالمقدس:ـ،26/8/2016

شيداءفمسطينييففيتكغؿصييكنيشرؽ8يكليك(.5ـ،2007ينيلئلعبلـ.)المركزالفمسط
 منيـ البريج القسا6مخيـ كتائب اإلطبلعمف تاريخ 23ـ. ـ،المكقع:2015ديسمبر

(.www.palinfo.com\\Https(المركزالفمسطينيلئلعبلـ:

لئلعبلـ الفمسطيني تشيديناير(.16ـ،2011).المركز مجزرة البطراف الذاكرةعائمة عمييا
اإلطبلعالفمسطينية تاريخ لئلعبلـ:2015ديسمبر20. الفمسطيني المركز ـ،المكقع:

)www.palinfo.com\\https.) 

.تاريخاإلطبلعأدكاتتستخدـفيالزراعةمركزالمعمكماتالكطنيالفمسطينيكفا.)د.ت(.
4 ك2015ديسمبر الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز المكقع: فاـ،
)http://www.wafa.info.ps(. 

)د.ت(. المعمكماتالكطنيالفمسطينيكفا. تاريخاإلطبلعاألمثاؿالشعبيةمركز ديسمبر20.
كفا2015 الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز المكقع: ـ،

)afa.info.pshttp://www.w(. 

كفا.)د.ت( الفمسطيني الكطني المعمكمات االنتفاضةمركز في المقاكمة أسمحة تاريخ. .
كفا2015ديسمبر20اإلطبلع الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز ـ،المكقع:

)http://www.wafa.info.ps(. 

20.تاريخاإلطبلعاألغنيةالشعبيةالفمسطينيةيكفا.)د.ت(.مركزالمعمكماتالكطنيالفمسطين
 الفمسطينيكفا2015ديسمبر الكطني المعمكمات مركز ـ،المكقع:

) http://www.wafa.info.ps(. 

 كفا.)د.ت(. الفمسطيني الكطني المعمكمات الشعبيةمركز تارياأللعاب خالفمسطينية.
كفا2015ديسمبر20اإلطبلع الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز ـ،المكقع:

)http://www.wafa.info.ps(. 

http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
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كفا.)د.ت( الفمسطيني الكطني المعمكمات فمسطيفمركز في األسرم التركيب تاريخ. .
20اإلطبلع ا2015ديسمبر المعمكمات مركز كفاـ،المكقع: الفمسطيني لكطني

)http://www.wafa.info.ps(. 

 مابيفعامي)مركزالمعمكماتالكطنيالفمسطينيكفا.)د.ت(. -1948التعميـفيقطاعغزة
ـ،المكقع:مركزالمعمكماتالكطنيالفمسطيني2015ديسمبر20.تاريخاالطبلع:(1967

 .)shttp://www.wafa.info.p(كفا

كفا.)د.ت(. الفمسطيني الكطني المعمكمات الشعبيمركز اإلطبلعالطب تاريخ ديسمبر20.
كفا2015 الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز  ـ،المكقع:

)http://www.wafa.info.ps(.

:تاريخاالطبلعالمأككالتكالمشركباتالشعبيةكزالمعمكماتالكطنيالفمسطينيكفا.)د.ت(.مر
كفا2015يكليك27 الفمسطيني الكطني المعمكمات مركز  ـ،المكقع:

)http://www.wafa.info.ps(. 

كفا.)د.ت(. الفمسطيني الكطني المعمكمات فمسطينيةعادامركز كتقاليد تاريخت .
20اإلطبلع الفمسطيني2015ديسمبر الكطني المعمكمات مركز ـ،المكقع:

 .)http://www.wafa.info.ps(كفا

كفا.)د.ت(. الفمسطيني الكطني المعمكمات البريجمركز خدمات تاريخنادم .
المكقع:2015سبتمبر11االطبلع: الفمسطينيـ، الكطني المعمكمات مركز

 .)http://www.wafa.info.ps(كفا

كفا.)د.ت(. الفمسطيني الكطني المعمكمات النفؽمركز تاريخىبة .
الفمسطيني2015سبتمبر11االطبلع: الكطني المعمكمات مركز ـ،المكقع:

 .)http://www.wafa.info.ps(كفا

كفا.)د.ت(. الفمسطيني الكطني المعمكمات الكطنيةمركز السمطة ظؿ في التعميـ كاقع
الفمسطينية االطبلع: الكطني2015ديسمبر20.تاريخ المعمكمات مركز المكقع: ـ،

.).info.pshttp://www.wafa(الفمسطينيكفا

http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.wafa.info.ps/
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اإلسرائيمي االحتبلؿ عيد في الفمسطينية اإلطبلع:المستشفيات 4.تاريخ ـ،2015سبتمبر
 . )http://www.wafa.info.ps(المكقع:مركزالمعمكماتالكطنيالفمسطينيكفا

يجاالبتدائيةبفعؿالقصؼدماركخراببمدرسةالبرأكتكبر(.24ـ،2012مسمـ،عبداليادم.)
ـ،المكقع:2015نكفمبر7.تاريخاإلطبلع:كفعالياتالمجتمعالمحميتزيؿالركاـكتنظيفيا

(.(pwpet.alwatanvoece.comدنياالكطف

عاماعمىمذبحةمخيـالبريج60بمناسبةمركرسبتمبر(.6ـ،2013مسمـ،عبداليادم.)      .ن
 (.pwpet.alwatanvoece.com(ع:دنياالكطفـ،المكق2015ديسمبر14تاريخاإلطبلع:

محمد.) الكىاب عبد كالييكديةـ(.1999المسيرم، الييكد ط7،مج)مكسكعة دار1(. .)د.ـ(:
 الشركؽ.

الديفخميؿمحمد.) لبلنسحاباإلسرائيميـ(.2003المشيراكم،عبلء اآلثارالسياسيةكاألمنية
كا لمنكاحيالسياسية تحميمية )دراسة االنسحاباإلسرائيميفيمفقطاعغزة لكاقع ألمنية

غزة،فمسطيف.-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةاألزىرـ(2005أيمكؿ

(.مشكمةالبلجئيفالفمسطينييففيقطاعغزةدراسةفيالجغرافياـ2004مصمح،ناظـعمى.)
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةعيفشمس،مصر.السياسية

نقتيبل11ارتفاعحصيمةالعدكافالصييكنيعمىالبريجإلىيكليك(.5ـ،2007).مفكرةاإلسبلـ .
 (.(isammemo.ccـ،المكقع:مفكرةاإلسبلـ2015ديسمبر20تاريخاإلطبلع

جكدتيكنس.) سبلـ 2009مقدادم،إ البريطانية)ـ(. ـ(1948-ـ1936العبلقاتالصييكنية
غزة،فمسطيف.-)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(الجامعةاإلسبلمية

جكني.) 2009منصكر، الصييكنيةـ(. كالمصطمحات األعبلـ فمسطيف:مؤسسة1.طمعجـ .
األياـ.

.مخيـالبريج.المجنةالشعبيةلبلجئيفمنظمةالتحريرالفمسطينية.)د.ت(.

فضؿ.) أكـر عمي )ـ(.2010مياني، فمسطيف في البريطانية الصييكنية -ـ1918العبلقات
 غزة،فمسطيف.-اجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية)رسالةمـ(1936

http://www.wafa.info.ps/
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خضر.) محسف المنعـ فيـ(.2004ميداكم،عبد البلجئيف مخيمات في العمرانية التكجيات
الفارعة" لمخيـ دراسية "حالة الغربية النجاحالضفة منشكرة(.جامعة ماجستيرغير )رسالة

نابمس،فمسطيف.-الكطنية

كالتر لمثقافة القدس الشعبيةيكليك(26ـ،2010اث.)مؤسسة األزياء اإلطبلع. 27:تاريخ
 (.www.alqudslana.com)ـ،المكقع:مؤسسةالقدسلمثقافةكالتراث2015يكليك

 (.14بيركت،ع)مجمةشئكففمسطينيةـ(.التعميـفيقطاعغزة.1972مكسى،شحادة.)

التاريخ.) الفمسطينيةفبراير(.16،ـ2012مكقع األغنية في االطبلع:الميجات أبريؿ4.تاريخ
 (.www.alqudslana.comـ،المكقع:مؤسسةالقدسلمثقافةكالتراث)2016

(.google.earth(ـ،2015ديسمبر10مكقعجكجؿإيرث،تاريخاإلطبلع:

زياد.)د.ت(. مسعد حربالتعميمكقع بعد غزة كقطاع الغربية الضفة في االحتبلؿ تحت ـ
ـ1967  االطبلع: تاريخ مسعد2015ديسمبر20. مكقع المكقع: ـ،

 .)http://www.drmosad.com (زياد

كآخركف.) 1991النتشة الحديثكالمعاصرـ(. فمسطيف طتاريخ العربية1. المؤسسة .بيركت:
لمدراساتكالنشر.

اهلل.) عيسىعبد فيكسطقطاع4ـ،2003النعامي،صالح، جديدة إسرائيمية مارس(.مجزرة
 (.8862،العدد)صحيفةالشرؽاألكسطمفبينيـحامؿفيشيرىااألخير.8غزةضحيتيا

 .الرياض:المؤتمفلمنشركالتكزيع.1.طتعاؿمعيإلىغزةـ(.1999نعيـ،عدناف.)

الفم العصكرالنقكد عبر االطبلع:سطينية المعمكمات2015سبتمبر11.تاريخ مركز ـ،المكقع:
. )http://www.wafa.info.ps(الكطنيالفمسطينيكفا

بكست 24ـ،2015.)نت لمعالميةيكليك( القضية لفمسطيف غيفارا زيارة تحكلت تاريخكيؼ ؟
( www.noonpost.net،المكقعنتبكست)ـ2015سبتمبر24اإلطبلع

ـ(تطكراتاقتصاديةكسياسيةكاجتماعية1967-ـ1948قطاعغزة)ـ(.1979النمؿ،حسيف.)
.بيركت:مركزاألبحاثمنظمةالتحريرالفمسطينية.كعسكرية

http://www.alqudslana.com/
http://www.alqudslana.com/
http://www.drmosad.com/
http://www.wafa.info.ps/
http://www.noon/
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العزيز.) عبد 8ـ،2011ىدبا، الفبراير(. عمى االنتفاضة األفراحأثر في كالتقاليد عادات
اإلطبلع:كاألتراح كالتراث2016مارس24.تاريخ لمثقافة القدس ـ،المكقع:مؤسسة

(www.alqudslana.com.) 

فارس.) صبرم 2000الييتي، جيكبكلتيكيةـ(. تطبيقات مع السياسية .الجغرافيا
.عماف:)د.ف(.1ط

الف المكاطف.)الييئة لحقكؽ المستقمة األقصىـ(.2005مسطينية انتفاضة خبلؿ الزراعة قطاع
غزة.)األضرار،المساعداتكمعاييرتقييميا(

ـ،2015ديسمبر26.تاريخاالطبلع:برنامجالحمايةـ(.2015كزارةالشئكفاالجتماعية.)
(.www.mosa.g0v.ps)المكقع:

.ديرالبمح.لبحثاالجتماعيمكتباـ(.2015كزارةالشئكفاالجتماعية.)

.)د.ت(.المكقعكيكيبيدياالمكسكعةالحرةتشيغيفاراكيكبيديا،المكسكعةالحرة.)د.ف(.
(https:// ar.wikipedia.org) 

(. المتحدة األمـ 2009ككالة كتشغيؿـ(. إلغاثة المتحدة األمـ لككالة المفكضالعاـ تقرير
ـ(.2009ديسمبر1–يناير1)ىالبلجئيفالفمسطينييففيالشرؽاألدن

التحتيةكتحسيفالمخيماتفيغزة .)د.ت(.البنية الغكثالدكلية ككالة تاريخاالطبلع: .11
الغكث2015سبتمبر لككالة اإللكتركني المكقع المكقع: ـ،
.((http://www.unrwa.orgالدكلية

 .مخيـالبريج.مركزالبرامجالنسائيةنشرةتعريفية(.ـ2012ككالةالغكثالدكلية.)

ـ،المكقع:المكقع2015ديسمبر27.تاريخاإلطبلع.ألعابالصيؼككالةالغكثالدكلية.)د.ت(
 (.(http://www.unrwa.orgاإللكتركنيلككالةالغكثالدكلية

ـ2015سبتمبر11ركضالصغيرةفيمناطقنا.تاريخاالطبلع:ككالةالغكثالدكلية.)د.ت(.الق
(.(http://www.unrwa.org،المكقع:المكقعاإللكتركنيلككالةالغكثالدكلية

http://www.alqudslana.com/
http://www.unrwa.org/
http://www.unrwa.org/
http://www.unrwa.org/
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ـ،2015سبتمبر11.تاريخاالطبلع:اإلغاثةكالخدماتاالجتماعيةككالةالغكثالدكلية.)د.ت(.
(.(http://www.unrwa.orgمكقعاإللكتركنيلككالةالغكثالدكليةالمكقع:ال

.مخيـالبريج.عيادةالبريج،مركزالرعايةاألكليةككالةالغكثالدكلية.)د.ت(.

4.تاريخاإلطبلع:مخيماتألعابالصيؼرسالةإنسانيةسبتمبر(.11ـ،2010اليازكم،عدلي.)
 (.www.raya.ps(ـ،المكقع:شبكةرايةاإلخبارية2015مبرسبت

أحمد.) إسماعيؿ 1983ياغي، الفمسطينيةـ(. لمقضية التاريخية المريخالجذكر .الرياض:دار
لمنشر.

أحمد.) 1ـ،2015يكسؼ، كالدالالتأغسطس(. المعاني التحرير: طبلئع .تاريخمخيمات
(.pet.alwatanvoece.compw(ـ،المكقع:دنياالكطف2016أبريؿ4االطبلع:

 ية:الشفي المقابالت -     ً ثانيا  

يكنيك(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.25ـ،2001جرم،حربعبدربو.)أبك

يكنيك(.قابميا:أجراىامركزالتاريخالشفكمالجامعة21ـ،2001.)جمعةقاسـحجير،كاممةأبك
 اإلسبلمية.

 مارس(.قابمو:محمدالجريسي.4ـ،2016زايد،محمدمحمدأحمد.)أبك

.مايك(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية8ـ،2001زينة،حسفعبداهلل.)أبك

ديسمبر(.قابمو:محمدالجريسي.5ـ،2015سعيد،عبدالكريـعابدعمياف.)أبك

لجامعةمارس(.قابمو:مركزالتاريخالشفكما25ـ،2001سمطاف،محمدحسيف.)أبك
اإلسبلمية.

مايك(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعة23ـ،2001.)حسفاحمدشمالة،فاطمةأبك
اإلسبلمية.

http://www.unrwa.org/
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يناير(.قابمو:محمدالجريسي.30ـ،2016شكقة،باسؿعبدالكريـ.)أبك

 أكتكبر(.قابمو:محمدالجريسي.27ـ،2015شكقة،حسيفسالـحسيف.)أبك

يكنيك(.قابميا:مركزالتاريخالشفكمفيالجامعة23ـ،2001.)دممحمدحمعرب،رحابأبك
اإلسبلمية.

مايك(.قابميا:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.1ـ،2002عريباف،فاطمةسبلمة.)أبك

 ابريؿ(.قابمو:محمدالجريسي.27ـ،2016فريح،محمدحسفحساف.)أبك

مارس(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعة18ـ،2001).حسفحمادمراحيؿ،عبداهللأبك
اإلسبلمية.

ابريؿ(،قابمو:محمدالجريسي.27ـ،2016األفغاني،زاىرمحمدعمى.)

ابريؿ(.قابميا:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.3ـ،2001باركد،مريـشمبي.)

حمدالجريسي.أبريؿ(.قابمو:م27ـ،2016الباز،إبراىيـمحمكديكسؼ.)

أبريؿ(.قابمو:زكرياالسنكارمركزالتاريخالشفكمالجامعة1ـ،1999الباز،يكسؼمحمكد.)
 اإلسبلمية.

 نكفمبر(.قابمو:محمدالجريسي.24ـ،2015البغدادم،عمىمحمديكسؼ،)

 ديسمبر(.قابمو:محمدالجريسي.29ـ،2015جبر،قيسعبدالكريـمحمد.)

 مايك(.قابمو:محمدالجريسي.8ـ،2015دالغني.)جبريؿ،حسفمحمدعب

ابريؿ(.قابمو:الباحثزكرياالسنكار.20ـ،1999.)سعيدالجربة،معكض

يكنيك(.قابمو:محمدالجريسي.1ـ،2015الجريسي،آمنةعبدالفتاحشحادة.)
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 يكنيك(.قابمو:محمدالجريسي.1ـ،2015الجريسي،عمرحسفالعبد.)

 يكليك(.قابميا:محمدالجريسي.27ـ،2015رخميؿحسف.)الجريسي،غدي

أغسطس(.قابمو:محمدالجريسي.4ـ،2015الجعيدم،أحمدصالح.)

 مارس(.قابمو:محمدالجريسي.4ـ،2016الجعيدم،عبداهللعبدالرحيـصبلح.)

 سبلمية.مارس(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإل3ـ،2001الحاج،محمدمحمد.)

 ديسمبر(.قابمو:محمدالجريسي.3ـ،2015الخالدم،عميعبدالقادر.)

فبراير(.قابمومركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.27ـ،2002الخالدم،فخرمعبدالحميد.)

 أغسطس(.قابمو:محمدالجريسي.9ـ،2015زقكت،محمكدحسفإسماعيؿ.)

يك(.قابمو:محمدالجريسي.يكل9ـ،2015زيادة،خالدشعبافحسف.)

فبراير(.قابمو:محمدالجريسي.1ـ،2016السعافيف،عطاعبدالمنعـ.)

مايك(.قابمو:محمدالجريسي.2ـ،2015سبلمة،جماؿسميـ.)

أبريؿ(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.4ـ،2001السمكؿ،أنيسمحمكد.)

 مايك(.قابمومحمدالجريسي.5ـ،2016الشريؼ،عمادشعبافمحمد.)

 يكليك(.قابمو:محمدالجريسي.22ـ،2015الشريؼ،كماؿأحمدنمر.)

 يكنيك(.قابمومحمدالجريسي.19ـ،2015طباشة،محمكدعبدالرحمف.)

 يكنيك(.قابمو:محمدالجريسي.23ـ،2015العجمة،خمؼإبراىيـعمي.)

 فبراير(.قابمو:محمدالجريسي.8ـ،2016العزازم،رمضافمحمكدمحمد.)

 سبتمبر(.قابمو:محمدالجريسي.13ـ،2015العكادة،أحمدسممافعكاد.)
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 نكفمبر(.قابمو:محمدالجريسي.14ـ،2015العكاكدة،عميسمماف.)

يكنيك(.قابمو:محمدالجريسي.21ـ،2015عيسي،محمكدمحمدالعبد.)

 ابمو:محمدالجريسي.ابريؿ(.ق4ـ،2016غانـ،خالدمصطفىمحمد.)

 أكتكبر(.قابمو:محمدالجريسي.20ـ،2015فايد،عطااهللأحمدحسف.)

 ابريؿ(.قابمو:محمدالجريسي.20ـ،2015قنكنة،خضرعبدالفتاحشحادة.)

 نكفمبر(.قابميا:محمدالجريسي.4ـ،2015قنكنة،فاطمةعبدالفتاحشحادة.)

 ابريؿ(.قابمو:محمدالجريسي.23ـ،2015قنكنة،نكاؿخضرعبدالفتاح.)

فبراير(.قابمو:محمدالجريسي.27ـ،2015الكرنز،عبداهللعميمحمكد.)

 فبراير(.قابمو:محمدالجريسي.7ـ،2016لبد،حسفسميـمحمد.)

 ابريؿ(.قابمو:محمدالجريسي.7ـ،2015المكلك،فريدصبحي.)

 اير(.قابمو:محمدالجريسي.فبر3ـ،2016مصمح،جابرعبدالعزيزجابر.)

مايك(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.18ـ،2001الممؾ،أيكبمصباح.)

مايك(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجامعةاإلسبلمية.25ـ،2002النباىيف،عميسبلمة.)

معةاإلسبلمية.مايك(.قابمو:مركزالتاريخالشفكمالجا12ـ،2002النباىيف،نمرمحمكد.)

يكنيك(.قابمو:محمدالجريسي.17ـ،2015النجار،شككتحسفمحمكد.)

 ابريؿ(.قابمو:محمدالجريسي.16ـ،2015النمركطي،محمكدشعبافمصطفى.)

سبتمبر(.قابمو:محمدالجريسي.24ـ،2015اليندم،جماؿمحمدغبلـالديف.)

ابمو:محمدالجريسي.فبراير(،ق9ـ،2016كشاح،خميؿإبراىيـأحمد)



291 

 

 

 

 









 

 قــــــالحــــــالم
























292 

 الوثائق. مالحق -   ً أول  


 .(1)صورة  لقرار تشكيل أول مجمس بمدي في مخيم البريج: (1)ممحق 



































                                                           

 ة.بمديةالبريج:بياناتغيرمنشكر(1)
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 الخرائط. مالحق -     ً ثانيا  


 (1)خارطة لقطاع غزة توضح مخيمات ومدن قطاع غزة: (1ممحق )











                                                           

 (.14الفرا،استراتجياتتخطيطعمرانيمستداـفيقطاعغزة)ص(1)
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 (1)المخطط الييكمي لمخيم البريج: (2)ممحق 







































                                                           

 بمديةالبريج:بياناتغيرمنشكرة.(1)
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 .(1)م1999التخطيط الييكمي لمخيم البريج عام : (3ممحق )









































                                                           

 بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(1)
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 .(1)صورة جوية لمخيم البريج : (4ممحق )








































                                                           

.google.earthإعدادالباحث،باستخداـمكقعجكجؿإيرث:(1)
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 .(1)مخيم البريج : الحارات والبموكات في (5ممحق )






                                                           

 بمديةالبريج،بياناتغيرمنشكرة.(1)
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 الجداول. مالحق -     ً ثالثا  

 .(1)م في مخيم البريج1953يوضح أسماء شيداء مجزرة : (1ممحق )
 مالحظات السم م
سنة،إلقاءقنابؿعمىالبيت12خميؿإبراىيـشحادة .1
حراقيا445ذىنيةإبراىيـشحادة .2 سنة،بقربطفالطفمةكا        
سنة،إطبلؽالنارعميوكىكنائـفيالجرف40أحمدحمادالعكاكدة .3
سنة،إطبلؽالنارعمىاألـكابنيا44دالؿعبدالفتاحالخالدم .4
شيكر8عطاعبدالفتاحالخالدم .5
سنة،إطبلؽنار37جميمةمحمدمسحفالخالدم .6
سنكات8لطفيعبدالمجيدالخالدم .7
سنة،إلقاءقنابؿعميوكىكفيبيتو45سميـعبداهللالبراجنة .8
قميا،إطبلؽنارمعاؽعحسفالعيسىكأمو .9    ن

سنة55عميأبكحجر .10
سنة60حسفالقريناكم .11
-سممافعيدالطكيؿ .12
إلقاءقنابؿعمىالبيتكىيبداخموكطفةالسيد .13
السيد .14 إلقاءقنابؿعمىالبيتكىيبداخمومكـر
-شحدةفريحالنباىيف .15
-صبحةإبراىيـالنباىيف .16
-عبداهللأبكخميؿ .17
-قريناكماسكندرال .18
-إبراىيـسبلمةالقريناكم .19
-العبدسبلمةالنباىيف .20
-حسيفسممافالنباىيف .21
-عيادةأبكخكصة .22
-حسفسممافالشربجي .23
سنة،إلقاءقنابؿعمىالمنزؿ25مريـمحمكدأميفشاىيف .24
سنة،إلقاءقنابؿعمىالمنزؿ65عائشةعبدالقادرشاىيف .25

العديدمفالشيداءكلـيتـالتعرؼعمييـككافبعضيـمفخارجالمخيـ.مبلحظة:استشيد
                                                           

(.46ـ)ص1953البريجعاـعيدكزيادة،مذبحة(1)
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 (1)العمميات الفدائية لممقاومة في مخيم البريج :(2ممحق)
 .(9121-9121العمليات الفدائية لقوات التحرير الشعبية ) -1

 نتائجيا مكان تنفيذىا تاريخ العممية م

جنكد8نصؼمجنزرة،كمقتؿتدميرمستكطنةالمشبو"الكبريت"ـ21/5/1968 .1

تفجيرعربةعسكريةشرؽالمخيـ- .2

3. 

مستكطنةنيرم4/3/1969
مقتؿسائؽجرارزراعي،كتدميرسيارة

عسكرية،كمقتؿركابياالخمسة

تدميرآلية،كقتؿعددمفركابياشرؽالبريجـ6/6/1969 .4

صابةشرؽالبريجـ8/7/1969 .5 تدميركاسحةألغاـ،كا      ثبلثةجنكد

حرؽمكتبالعمؿفيالمخيـمخيـالبريجـ14/7/1969 .6

تدميرنصؼمجنزرةشرؽالمخيــ7/9/1969 .7

تدميرجزءمفسكةالحديدغربالمخيــ10/9/1969 .8

نسؼجزءمفسكةالحديدغربالمخيــ25/9/1969 .9

نسؼجزءمفسكةالحديدغربالمخيــ6/11/1969 .11

11. 

مخيـالبريجـ1/12/1969
نصبكميفلدكريةراجمة،كتـالقضاء

عمييا

 

 

 

 

                                                           

 .(174-151ص)ـ(1973–ـ1967السنكار،تطكرالعمؿالفدائيفيقطاعغزة)(1)
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.(1)(1969-1968العمميات الفدائية لحركة فتح) -2

 نتائجيا مكان تنفيذىا تاريخ العممية م

1.
شرؽالمخيــ22/11/1968

زراعةلغـأرضيلجيبعسكرم،كعند
كصكؿمجنزرةلمكافالعمميةفاجأىاكميف

اكقضىعمىجنكدىاكدمرى

2.
شرؽالمخيــ7/2/1969

تدميرسيارةعسكرية،كقتؿكجرحجميع
ركابيا

3.
مخيـالبريجـ15/6/1969

مياجمةمركزشرطةالبريجبعدةقذائؼ
r.p.g.كتـقتؿأربعةجنكد

تدميرآليةعسكريةشرؽالمخيــ4.2/7/1969

5.
قربمخيـالبريجـ9/8/1969

جنزرة،كمقتؿكجرحجميعتفجيرنصؼم
مففياآللية

تفجيرمجنزرةشرؽالمخيــ6.14/8/1969

7.
شرؽالمخيــ30/8/1969

إحراؽأربعةصياريجنفط،كجرار
زراعي،كتـتدميرمكلدكيربائي

تدميرنصؼمجنزرةشرؽالمخيــ8.8/9/1969

تدميرآليتيفمخيـالبريجـ9.12/9/1969

تدميرمجنزرة،كتدميرمضخةمياهشماؿالمخيــ10.12/10/1969

11.
شماؿالمخيــ10/11/1969

تدميرجزءمفسكةالحديد،كمياجمةناقة
جند

 

                                                           

 .(174-151ص)ـ(1973–ـ1967السنكار،تطكرالعمؿالفدائيفيقطاعغزة)(1)
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 .(1) (1969-1968العمميات الفدائية لمجبية الشعبية ) -3

 نتائجيا مكان تنفيذىا تاريخ العممية م

ت،كمقتؿتدميرعدةآلياكمدينةغزة-مخيـالبريجـ24/10/1969 .1
نجنديا25

إشتباؾمعاإلحتبلؿأدملمقتؿمخيـالبريجـ17/12/1969 .2
جنكد،كاستشيادفدائيافىما7

)عميالعبيد،عبدالقادر
الغصيف(.

 

 .(2)( 1969-1968عمميات فدائية غير محددة) -4

 نتائجيا مكان تنفيذىا تاريخ العممية م

،كرجؿمخابرات.إصابةجندييفمخيـالبريجـ6/7/1969 .1

مياجمةسيارةلممخابراتمدخؿمخيـالبريجـ24/7/1969 .2
اإلسرائيمية،كمقتؿركابيااألربعة





 

 

 
                                                           

 .(174-151ص)ـ(1973–ـ1967السنكار،تطكرالعمؿالفدائيفيقطاعغزة)(1)

 .(161-161ص)المرجعالسابؽ (2)
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 .(1)م1987يبين أسماء شيداء مخيم البريج في النتفاضة األولى: (3ممحق )

 المينة سبب الستشياد تاريخ الستشياد العمر اسم الشييد م
عامؿعيارنارم2518/12/1987حةعبدالسبلـشحادةفتي .1
عامؿعيارنارم218/1/1988خالدإبراىيـالعكاكدة .2
طالبالضرب168/1/1988ايادمحمدعقؿ .3
عيارنارم42/3/1988ساميالحكاجرم .4
خياطعيارنارم234/3/1988محمدعبدالمنعـالسعافيف .5
رنارمعيا326/3/1988محمدعبدالمنعـالصرافنة .6
ربةبيتاختناؽبالغاز6011/3/1988كاممةأحمدشرؼ .7
عيارنارم1915/3/1988خميؿأحمدصبلح .8
عيارنارم1316/4/1988ياسرأحمدالشريؼ .9

طالبعيارنارم1716/4/1988جماؿحسيفعبدالحميدشحادة .10
سائؽعيارنارم5724/5/1988سعدممحمدشحرمالمكلك .11
طالبعيارنارم1821/8/1988ائؿمحمدحمدن .12
طالبعيارنارم1521/9/1988ىانيعكدةأبكمديف .13
عيارنارم1419/12/1988غالبالداية .14
عيارمنارم1919/12/1988إسماعيؿأبكشرخ .15
--5514/4/1989آمنةصالحصافي .16
طالبعيارنارم1510/7/1989راميمصطفىرفيؽالطريفي .17
طالبعيارنارم1631/7/1989محمكدياسيفالسراج .18
عامؿعيارنارم244/10/1989محمكدإبراىيـحسفأبكشمالة .19
عامؿعيارنارم254/10/1989ماىرمحمدأبكقضامة .20
طفؿعيارنارم22/9/1990شيكر7بياءمحمدمنصكر .21

                                                           

خبلؿاالنتفاضة(1) فيقطاعغزة كالسياسية لحقكؽالفمسطينييفالمدنية االنتياكاتاإلسرائيمية أبكعامر،
)ص 275–254األكلى العرب كالمغكييف لممترجميف الدكلية الجمعية شيداء–(؛ بأسماء شرؼ قائمة

 riaaya.orgاالنتفاضةاألكلى
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 المينة سبب الستشياد تاريخ الستشياد العمر اسم الشييد م
طفمةىسجيبد523/10/1990كفاءنبيؿعبدالرازؽأبكمديف .22
طالبعيارنارم1828/4/1993خالدإبراىيـىميؿ .23
طالبعيارنارم1629/4/1993رمزمنجيبديابمنصكر .24
طالبعيارنارم129/6/1993أيمفمحمدحسفعمار .25
طالبعيارنارم186/9/1993غازمبدكمالحطاب .26
مطاردعيارنارم242/10/1993حامدسالـالقريناكم .27
مطاردعيارنارم212/10/1993مكسىسعيدالسيد .28
عيارنارم199/1/1994أيمفمرشدشاىيف .29
عيارنارم259/1/1994بدرمحمدالحمارنة .30
عيارنارم2425/2/1994جيادأبكعبدك .31
عيارنارم2125/2/1994فضؿمحمدالقريناكم .32
نارمعيار1716/6/1994أسعدصبحيأبكالشيف .33
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 .(1)م2000يبين أسماء شيداء انتفاضة األقصى في مخيم البريج عام: (4ممحق )

 كيفية الستشياد مكان الستشياد تاريخ الستشياد اسم الشييد م
أعيرةنارية"نتساريـ"ـ29/9/2000محمدجماؿأحمدالدرة .1
عيارنارمالبريجـ8/10/2000يكسؼديابيكسؼخمؼ .2
عيارنارمشرؽالبريجـ3/11/2000إسماعيؿعبدالسبلـأبكالركس .3
عيارنارمنتساريــ2/12/2000صبلحأبكقينص .4
عيارنارمنتساريــ3/12/2000ماىرالصعيدم .5
عيارنارمنتساريــ2/3/2001مصطفىحمدافالرمبلكم .6
أعيرةناريةنتساريــ29/3/2001حساـغانـالكرنز .7
8.  عيارنارم-ـ26/4/2001اطؼأبككىدافع
أعيرةناريةبيتلحــ14/5/2001محمدعمىالخالدم .9

أعيرةناريةبيتلحــ14/5/2001محمدداككد .10
أعيرةناريةكفاردارـكـ16/5/2001محمدحسفسميـ .11
أعيرةناريةالبريجـ21/5/2001محمدأبكخكصة .12
أعيرةناريةؽالبريجشرـ21/5/2001أحمدأبكعجمي .13
أعيرةناريةكفاردارـكـ24/1/2002إسماعيؿالسعيدني .14
اغتياؿشرؽالمغازمـ20/2/2002محمكدمطمؽعيسى .15
قذيفةدبابةقربنتساريــ16/3/2002ناىضعيسى .16
زكرياالكادية .17 أعيرةناريةكيسكفيــ6/5/2002حاـز
ـمغتصبةاقتحاكيسكفيــ10/6/2002ميدمعقؿ .18
أعيرةناريةكيسكفيــ23/7/2002تامرعبدالنبي .19
أعيرةناريةكفاردارـكـ19/11/2002حسفعيسى .20

                                                           

ـ2888(؛أبكزايدة،كتائبالشييدعزالديفالقساـ،رؤيةبحثية)8صالقاسـ،شيداءانتفاضةاألقصى)(1)
(؛____،المجازرالصييكنيةالمرتكبةبحؽالشعبالعربيالفمسطينيخبلؿ384–278ـ()ص2885–

ـ؛2881القرفالعشريف،إصدارإدارةالتكجيوالمعنكمكالسياسيفيجيشالتحريرالفمسطيني،دمشؽ،
 (.182–117،سمسمةانتفاضةاألقصىالعممياتالعسكريةلممقاكمةالفمسطينية)صاألشقر،بسيسك
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 كيفية الستشياد مكان الستشياد تاريخ الستشياد اسم الشييد م
أعيرةناريةبحرغزةـ22/11/2002جماؿعميإسماعيؿ .21
جميؿأبكعبدك .22 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002حاـز
 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002مركافصابرالطيراكم .23
24.   إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002انيعمرالعالـر
 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002طارؽيحيىرمضاف .25
 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002عبدالمنعـالبحر .26
 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002طارؽيحيىرمضاف .27
 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002رائديحيىرمضاف .28
 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002أحبلـرزؽالكاكم .29
 إطبلؽنارالبريجـ6/12/2002أسامةحسفالطيراكم .30
اشتباؾالبريجـ7/12/2002محمدعبدالحميدالعكيني .31
اشتباؾالبريجـ7/12/2002عمادعبدالحميدالعكيني .32
اغتياؿطريؽالساحؿـ17/2/2003رياضحسيفأبكزيد .33
رإطبلؽناالبريجـ3/3/2003طارؽعقؿ .34
إطبلؽنارالبريج ـ3/3/2003محمدعميالبابمي .35
إطبلؽنارالبريج ـ3/3/2003محمدخميؿعقؿ .36
إطبلؽنارالبريج ـ3/3/2003فادمالحكاجرم .37
إطبلؽنارالبريج ـ3/3/2003ماىرالرفاعي .38
إطبلؽنارالبريج ـ3/3/2003كليدالعبدالخطيب .39
إطبلؽنارالبريج ـ3/3/2003رامييكسؼعكض .40
إطبلؽنارالبريج ـ3/3/2003نيىصبرمسكيداف .41
اغتياؿالشيخرضكافـ8/3/2003إبراىيـاحمدالمقادمة .42
استشيادمغكشقطيؼـ9/3/2003محمدعزاتأمـك .43
استشيادمكفاردارـكـ19/5/2003شادمسميمافالنباىيف .44
اغتياؿالمغراقةـ27/6/2003زكرياالصعيدم .45
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 كيفية الستشياد مكان الستشياد تاريخ الستشياد اسم الشييد م
اغتياؿ ش. صالح الدينـ30/8/2003اهللعقؿعبد .46
فريديكسؼميط .47 ٌ    اغتياؿ ش. صالح الدينـ30/8/2003
إطبلؽنارالبريجـ25/9/2003محمدعقؿ .48
إطبلؽنارالبريجـ25/9/2003نكرأبكعرمانة .49
إطبلؽنارجحرالديؾـ21/10/2003ىادمسميمافعايش .50
استشيادمغكشقطيؼـ9/3/2003ساميعادؿعبدالسبلـ .51
اغتياؿالبريجـ5/2/2004عبدالناصرمسمـأبكشكقة .52
اشتباؾالبريج7/3/2004شادمالسعيدني .53
اشتباؾالبريجـ7/3/2004مكسىمنارحمك .54
ركحيعقؿ .55 اشتباؾالبريجـ7/3/2004حاـز
إطبلؽنارشرؽالبريجـ2/4/2004أحمدشاىيف .56
استشيادمتؿقطيؼـ6/7/2004اليادمإبراىيـرفيؽعبد .57
اغتياؿغزةـ20/9/2004رباحدركيشزقكت .58
اغتياؿغزة20/9/2004نبيؿإبراىيـالصعيدم .59
إطبلؽقذيفةشرؽالبريجـ26/12/2004محمدحمدافأبكجبر .60
إطبلؽقذيفةشرؽالبريجـ26/12/2004محمدعبدالسبلـأبكالركس .61
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 .(1)يبين أسماء شيداء حرب الفرقان في مخيم البريج  :(5ممحق )

 الشييدوصف مكان الستشياد تاريخ الستشياد العمر السم م

شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكراتـ2427/12/2008محمدأحمدطباشة .1
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2227/12/2008سامرحيدرالقريناكم .2
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2327/12/2008أشرؼحمادةأبكككيؾ .3
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2327/12/2008عمرأحمدأبكسعيد .4
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2327/12/2008عكادنافذالقطشاف .5
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ7027/12/2008أحمدعبدالغنيكبلب .6
 شرطي صؼـ.شرطةالمعسكراتق ـ2527/12/2008سميرعبيدالعكاكدة .7
 شرطي قصؼـ.شرطةالزىراء ـ3227/12/2008مازفمحمكدعمياف .8
 شرطي قصؼـ.شرطةالزىراء ـ3227/12/2008ىيثـفضؿحمداف .9

مدني قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ4427/12/2008أسامةعبدالفتاحفاضؿ .10
 مدني اتقصؼـ.شرطةالمعسكر ـ4527/12/2008زكيإبراىيـدكيؾ .11
 مدني قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ9027/12/2008نمرأحمدأمـك .12
 مدني قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ5827/12/2008عبداهللمحمدالغفارم .13
شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ4227/12/2008خالدعبدالفتاحأبكحسنة .14
شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2527/12/2008محمدعكضعكض .15
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ1927/12/2008محمدسالـأبكعابدة .16
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2227/12/2008تامرحيدرالقريناكم .17
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2227/12/2008محمدىشاـالزىرة .18
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2327/12/2008إبراىيـعبدالسبلـأبكالركس .19
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2427/12/2008إسماعيؿمحمدالعكاكدة .20
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2527/12/2008كسيـحسنيعزارة .21
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2727/12/2008رمزمرجبطنجرة .22

                                                           

 (مكتباإلعبلـالعسكرم،المحافظةالكسطى.1)
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 الشييدوصف مكان الستشياد تاريخ الستشياد العمر السم م

 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ2727/12/2008عصاـنبيؿالغرباكم .23
ميطنعيـالسيد .24  شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ3227/12/2008ٌ
 شرطي قصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ3227/12/2008أحمدمحمدالقريناكم .25
 مدنيقصؼقربمسجدالمقادمةـ231/1/2009محمكدمصطفىعاشكر .26
 مدنيقصؼمدفعي ـ544/1/2009أحمدسالـأبكمديف .27
 مدنيمدفعيلمنزلوقصؼ ـ515/1/2009جيادعميأبكجبارة .28
شرطيقصؼمدفعيلمنزلو ـ295/1/2009باسؿجيادأبكجبارة .29
 مدنيقصؼمدفعيلمنزلو ـ265/1/2009أسامةجيادأبكجبارة .30
 مدنيقصؼمدفعي ـ225/1/2009أحمديكسؼحسيف .31
 مدنيقصؼمدفعي ـ175/1/2009إبراىيـركحيعقؿ .32
 مدنيقصؼمدفعي ـ165/1/2009ناجينضاؿالحمبلكم .33
 مدنيقصؼمنزؿعائمةفاضؿ ـ277/1/2009ىماـمحمدعيسى .34
شرطيقصؼـ.شرطةالمعسكرات ـ257/1/2009حمزةعكدةالخالدم .35
مقاـكقصؼطائرةاستطبلع ـ2610/1/2009حسفمحمدحرب .36
ناجيرمزمميط .37 ٌ     مدنيقصؼمنزؿعائمةمصمح ـ2212/1/2009
مقاـكقصؼبالبريج ـ2514/1/2009رمزمرفيؽعكض .38
مدنيقصؼمنزليا ـ3016/1/2009مناؿحسفالشعراكم .39
مدنيقصؼمنزلو ـ316/1/2009عزالديفعيسىالبطراف .40
 مدنيقصؼمنزلو ـ716/1/2009ببلؿعيسىالبطراف .41
 مدنيقصؼمنزليا ـ1516/1/2009إسبلـعيسىالبطراف .42
 مدنيقصؼمنزليا ـ1016/1/2009إيمافعيسىالبطراف .43
 مدنيقصؼمنزليا ـ1116/1/2009إحسافعيسىالبطراف .44
 مدنيقصؼمدفعي ـ816/1/2009ميندعامرالجديمي .45
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 الصور. مالحق     ً  رابعا :

 .(1)صورة لممقبرة القديمة في مخيم البريج: (1)ممحق 





































                                                           

الصكرةمفتصكيرالباحث.(1)
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 .(1)صور لبمدية البريج : (2ممحق )






































 

                                                           

(الصكرمفتصكيرالباحث.1)
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 .(1)صورة لبعض آبار المياه في مخيم البريج: (3)ممحق 




































 

 
                                                           

(.145عدكافكآخركف،دليؿالبلجئالمصكرقطاعغزة)ص(1)
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 .(1)صور لممداخل الرئيسية في مخيم البريج: (4ممحق )









































                                                           

 الصكرمفتصكيرالباحث.(1)
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 .(1)صورة لبعض رياض األطفال في مخيم البريج: (5ممحق )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(.141)ص2814عدكافكآخركف،دليؿالبلجئالمصكر،قطاعغزة(1)
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 .(1)ض مدارس وكالة الغوث في مخيم البريجصور لبع: (6)ممحق 








































                                                           

الصكرمفتصكيرالباحث.(1)
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 .(1)صور لممدارس الحكومية في مخيم البريج: (7ممحق )








































                                                           

(الصكرمفتصكيرالباحث.1)
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 .(1)صور لبعض األندية الرياضية  في مخيم البريج: (8)ممحق 








































                                                           

(الصكرمفتصكيرالباحث.1)
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 .(1)صور لبعض المساجد  في مخيم البريج: (9ممحق )









































                                                           

 (الصكرمفتصكيرالباحث.1)
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 .(1)صور لبعض العيادات والمراكز الطبية  في مخيم البريج: (10)ممحق 








































                                                           

(الصكرمفتصكيرالباحث.1)
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 .(1)صورة لسوق البريج المركزي في مخيم البريج: (11)ممحق 





















                                                           

 (.146عدكافكآخركف،دليؿالبلجئالمصكر،قطاعغزة)ص(1)


