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تعليم الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان

نافذ اأبو ح�صنة

مقدمة:

ال�صعب  حياة  يف  للتعليم  متميز  موقع  وجود  الفل�صطيني،  لل�صاأن  املتتبع  يالحظ 

الفل�صطيني؛ داخل فل�صطني وخارجها. واإذ يحاجج البع�ص باأن ان�رشاف الفل�صطينيني 

االأر�ص،  �صياع  ب�صبب  طبيعي،  اأمر  هو  فل�صطني؛  نكبة  بعد  بالتعليم  االهتمام  نحو 

العلمي،  بالتح�صيل  االجتماعية  املكانة  وارتباط  التقليدية،  االجتماعية  البنى  وتخلخل 

وحتى اختيار التعليم كمهنة كانت اأكرث تي�رشاً للمتعلمني الفل�صطينيني، من �صواها عقب 

الفتة  تعليمية  نه�صة  �صهدت  قد  كانت  فل�صطني  اأن  حقيقة  ينفي  ال  ذلك  كل  فاإن  النكبة، 

قبل النكبة؛ جت�صدت يف عدد كبري من املدار�ص واملعاهد ذات التبعيات املتعددة: احلكومية 

القد�ص”،  يف  العربية  بـ“الكلية  النه�صة  هذه  �صنام  ذروة  ومتثلت  والتب�صريية.  واالأهلية 

اإىل جامعة، كما لعب خريجوها دوراً كبرياً يف التعليم داخل  والتي كانت ب�صدد التحول 

فل�صطني، وخارجها الحقاً.

األف   800 نحو  واقتلعت  الفل�صطيني،  بال�صعب  �صديداً  ع�صفاً   1948 نكبة  ع�صفت 

اإن�صان من اأر�صهم ودورهم ومدار�صهم؛ ليهيموا على وجوههم، قبل اأن ت�صمهم خيام 

تتالعب بها الرياح. ويف هذه اخليام بالذات، ا�صتاأنف الفل�صطينيون التعليم والتعلّم؛ فقد 

اإزاء واقع  بامل�صتقبل  للذات يف معركة ت�صتهدف وجودهم، وت�صبثاً  اإثباتاً  وجدوا يف ذلك 

مرير، ال يكن تغيريه بالركون اإىل التح�رش، اأو بال�صقوط حتت وطاأة اخليبة والهزية.

ومن اخليام اإىل غرف بائ�صة، ثم اإىل مبان ٍمدر�صية مبوا�صفات مقبولة، كانت ور�صة 

فاعلة، ت�صفي �صفة مميزة على واقع الفل�صطينيني يف املخيمات اأ�صا�صاً، لتتحول اإىل �صمة 

تطبع بطابعها املجموع الفل�صطيني يف خمتلف اأماكن تواجده، ومنها لبنان.

حقيقة  وهذه  الالجئني.  اأبناء  لتعليم  مالئمة  ظروف  تهيئة  يف  دوراً  االأونروا  لعبت 

والتفاعل  التعليم،  لتلقف فر�صة  فل�صطينية  قابلية  التقت مع  بها. وقد  االعرتاف  ينبغي 

واالأردن،  وال�صفة،  غزة،  يف  انت�رشت  التي  املخيمات  يف  خ�صو�صاً  معها.  االإيجابي 

و�صورية، ولبنان، على تفاوت الظروف العامة بني املخيمات يف اأماكن انت�صارها املتعددة، 

وخ�صوعها الأمناط خمتلفة من التعامل ال�صيا�صي، والقانوين، واالجتماعي. 
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كان من الطبيعي اأن تنعك�ص جممل تعقيدات الو�صع اللبناين على العملية التعليمية 

كبح  عوامل  متثل  االأفق،  بان�صداد  واالإح�صا�ص  والقلق  فالبطالة  لبنان،  يف  للفل�صطينيني 

لالندفاع نحو التعليم، ناهيك عما حلق مبوؤ�ص�صات التعليم االأ�صا�صي التابعة لالأونروا، 

من اأ�رشار وتراجعات، ترافقا مع عجز املنظمات غري احلكومية )اأو االأهلية( عن تقدمي 

تعبري  من  لتجعل  اجلامعي،  بالتعليم  املت�صلة  التعقيدات  اأ�صيفت  ثم  مقبولة،  بدائل 

مفارق  غري  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  التعليمية  االأو�صاع  و�صف  “الكارثة” يف 
للواقع كثرياً.

يتلكون  “الفل�صطينيني  اأن  اإىل  املتكررة  االإ�صارات  تلك  �صنوات،  منذ  تراجعت  لقد 

عن  احلديث  مت�صارعة  بوترية  وتراجع  العربي”،  الوطن  يف  املتعلمني  من  ن�صبة  اأعلى 

اهتمامهم املكثف بالتعليم. اأما يف لبنان فيدور احلديث عن “كارثة” لدى مقاربة اأو�صاع 

َتعلُّم الفل�صطينيني، خا�صة يف ال�صنوات االأخرية وبعد خطوات التقلي�ص يف االإنفاق التي 

اتخذتها االأونروا. فما هو واقع تعليم الفل�صطينيني يف لبنان يف الوقت الراهن؟. 

اأواًل: تطور االأو�شاع التعليمية لالجئني الفل�شطينيني 

يف لبنان:

ال يكن ف�صل تطور االأو�صاع التعليمية، عن جممل التطورات التي حلقت باملجتمع 

الفل�صطيني الالجئ يف لبنان. فقد �صملت خدمات االأونروا التعليمية الالجئني يف لبنان، 

التعليم يف م�صتويات جيدة، وثمة  االإقبال على  االأخرى، كان  الالجئني  ومثل جمتمعات 

يف  م�صتويات  اأعلى  حتقيق  “من  متكنوا  لبنان  يف  الالجئني  اأبناء  اأن  اإىل  عديدة  اإ�صارات 

قيا�صاً  تعلماً  العربية  املجتمعات  اأكرث  اإىل  لبنان  يف  الفل�صطيني  املجتمع  وحتول  التعليم، 

بعدد ال�صكان، وحتى العام 1982 كان من ال�صعب اأن ال جند يف اأي بيت فل�صطيني عدداً 

.
من طالب اأو خريجي اجلامعات”1

على  ال�صعبة  ظروفهم  رغم  الفل�صطينيني  اإقبال  اإىل  املقدمة  يف  االإ�صارة  �صلفت  لقد 

حّقه  من  لبنان  يف  الفل�صطيني  يحرم  ما  هناك  يكن  مل  القانونية،  الناحية  ومن  التعلم، 

الر�صمية  املدار�ص  اإىل  االنت�صاب  الفل�صطيني  للطالب  يحّق  حيث  العلم،  حت�صيل  يف 

وكل  اخلا�صة،  املدار�ص  اإىل  االنت�صاب  له  يحّق  كما  والثانوية،  واملتو�صطة  االبتدائية 



81

تعليم الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان

درا�صة  بعد  ما  على  االأمر  هذا  وينطبق  واخلا�ص.  العام  القطاعني  ل�رشوط  طبقاً  ذلك 

املرحلة الثانوية، اإذ ي�صتطيع الطالب الفل�صطيني متابعة درا�صته يف اجلامعات الر�صمية 

التعليم  كليات  مثل  حمددة  الأ�صياء  يتم  اال�صتثناء  اأن  غري  ل�رشوطها،  وفقاً  واخلا�صة 

القوانني  وحتدد  الرتبوي.  التعليم  ومعاهد  الطب،  وكليات  الر�صمية،  والتقني  املهني 

ت�صنيف  وياأتي  واجلامعات  املدار�ص  يف  االأجانب  الطالب  ن�صبة  لبنان،  يف  التعليمية 

.
2

بينها الفل�صطيني من 

انعكا�ص  ينفي  ال  اإليها،  امل�صار  با�صتثناءاته  للتعلم،  قانوين  مانع  وجود  عدم  اإن 

احلرمان من احلقوق االأخرى على العملية التعليمية من خمتلف جوانبها؛ فالفقر الناجم 

عن احلرمان من حّق العمل، اأّثر على ن�صبة التعليم وحجمه، كما اأن اآالفاً ممن ال يلكون 

االأوراق الثبوتية حمرومون من كافة احلقوق، مبا فيها حّق التعلم.

اإىل  اأدت  اإذ  للفل�صطينيني،  التعليمي  امل�صتوى  اأثرت احلروب ب�صكل مبا�رش على  وقد 

هبوط امل�صتوى العايل الذي ا�صتهرت به االأونروا يف جمال التعليم املجاين، وذلك نتيجة 

االأ�رشار التي حلقت باالأبنية و�صياع اأوقات الدرا�صة، واالإخالل بتدريب املعلمني. وتاأثري 

ال�صدمات يف قدرة االأطفال على الرتكيز، وغالباً ما ي�صار اإىل بدء انهيار الواقع الرتبوي 

�صنة 1975، الذي �صهد اندالع احلرب االأهلية يف لبنان، فاأ�صبحت ن�صب النجاح متدنية، 

اإىل  التهجري  اأدى  اأعوام درا�صية، كما  املخيمات خ�صارة ثالثة  اأحداث مثل حرب  وكلّفت 

انقطاع الطالب من اأبناء املهجرين عن مدار�صهم، وملدة ال تقل عن �صنة درا�صية كاملة، 

اإىل  اأدى  مما  ال�صابقة،  مدار�صهم  اإىل  اإيوائهم  اأماكن  من  الطالب  انتقال  �صعوبة  وزادت 

انقطاع اأكرثهم عن متابعة الدرا�صة، اأو تاأخر التحاقهم مبدار�ص بديلة ب�صبب ال�صعوبات 

.
3
املالية، اأو عدم توفر املدار�ص

ومنذ �صنة 1982 توا�صل تدهور االأو�صاع التعليمية للفل�صطينيني يف لبنان على نحو 

التحرير  منظمة  لوجود  املتعاك�صة  التاأثريات  كانت  احلني،  ذلك  فحتى  �صبق،  مما  اأكب 

الفل�صطينية مت�ّص العملية التعليمية. �صحيح اأن قطاعات من ال�صبان والفتية قد اجنذبت اإىل 

الف�صائل الفدائية، واإىل مغادرة مقاعد الدرا�صة الأ�صباب متعددة، واأن تدخالت الف�صائل يف 

اأّثر �صلباً يف  “احلمايات االأمنية” ملدر�صني مل يكونوا يقومون بواجبهم،  املدار�ص وتوفري 

. ولكن يف 
4
�صري عملية التعليم، مما ا�صتدعى تدخل اللجنة التنفيذية للمنظمة حلّل هذا االأمر

مقابل ذلك، فقد افتتحت املنظمة، ورعت مدار�ص ثانوية مل تكن االأونروا توفرها. وتدخلت 
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يف “اجلانب الوطني للمنهاج الذي كانت تعتمده االأونروا، بالتاأكيد على اجلانب التاريخي 

للق�صية الفل�صطينية، علماً اأن معظم املدر�صني كانوا من�صوين يف اأطر فل�صطينية، ويتطرقون 

. اأما االإجناز االأكب للمنظمة وف�صائلها؛ فتمثل 
للمو�صوع الوطني يف معظم ح�ص�صهم”5

ال�رشقية،  اأوروبا  يف  الفل�صطينيني  للطالب  اجلامعية  الدرا�صية  املنح  من  اآالف  توفري  يف 

وكوبا وبلداٍن اأخرى. وعلى الرغم من كل ما يقال عن كيفية االإفادة من هذه املنح جلهة 

االخت�صا�صات والتوزيع... اإلخ؛ فقد كانت ذات اأثر كبري يف رفع ن�صبة التعليم العايل لدى 

الفل�صطينيني، ويف اإتاحة فر�ص التعليم اجلامعي، التي مل تكن متاحة يف لبنان، �صواء ل�صيق 

ذات اليد، اأم لعدم توفر املقاعد اجلامعية. كما اأن املنظمة دعمت توفري االأق�صاط والكتب لعدد 

كبري من الطالب، مما حولها يف وقت من االأوقات اإىل موؤ�ص�صة تعليمية موازية لالأونروا. 

وقد تابعت اهتماماتها هذه لبع�ص الوقت بعد اخلروج من لبنان، لكنها بداأت بالت�صاوؤل 

اإىل ما ي�صبه الغياب الكلي يف ال�صنوات االأخرية، مما كان له اأثر �صيء  التدريجي، و�صوالً 

على اأو�صاع تعليم الفل�صطينيني.

اأ�صا�صياً، بداأ ينخر ج�صد العملية التعليمية للفل�صطينيني يف لبنان،  اآخر  اأن عامالً  بيد 

وهو قيام االأونروا بالتقلي�ص التدريجي للخدمات؛ ومن بينها التعليم.

منذ �صنة 1992، وعلى اإثر انطالق املفاو�صات العربية - االإ�رشائيلية، يف مدريد على 

الالجئني  اإغاثة  وكالة  خدمات  تدهورت  ال�صالم،  مبرحلة  يعرف  ما  اأو  التحديد،  وجه 

اأّكد  كما  التقني،  االإفال�ص  حّد  بلغت  التي  املالية  االأزمة  كانت  حاّد.  ب�صكل  الفل�صطينيني 

املفو�ص العام بيرت هان�صن Peter Hansen يف تقريره ال�صنوي اإىل اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف �صنة 1997، هي ال�صبب املعلن، يف حني اأن اخلطط والبامج امل�صتقبلية للمرحلة 

االنتقالية يف �صنة 1995، ومواءمة اخلدمات يف �صنة 1996، التي تهدف لتقدمي اخلدمات 

.
6
للدول امل�صيفة هي ال�صبب الفعلي غري املعلن

لقد مت توجيه اهتمامات االأونروا، واأر�صدتها، واإمكاناتها اإىل خدمة “عملية ال�صالم”، 

اتفاق  الإجناح  حماولة  يف  غزة  وقطاع  الغربية،  ال�صفة  يف  الرئي�صية  اأن�صطتها  وتركزت 

الذي  برنامج مواءمة اخلدمات،   1996 �صنة  الوكالة  واأ�صدرت   .Oslo Accord اأو�صلو 

ا�صتعر�ص اأن�صطة االأونروا، وحدد خططها امل�صتقبلية، وفيما يت�صل باملواءمة يف لبنان، 

اأ�صار برنامج الوكالة الدولية اإىل اأن:
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يف  منها  كثرياً  اأكب  لبنان  يف  االأونروا  مدار�ص  يف  ال�صّفي  اال�صتيعاب  ن�صبة 

املدار�ص احلكومية. وتطبّق االأونروا املعايري الر�صمية الق�صوى للعبء التعليمي 

يف املرحلتني االبتدائية واملتو�صطة معاً. وب�صاعتني درا�صيتني اإ�صافيتني للمعلم 

الثانوي الواحد يف املدر�صة الثانوية، التي تديرها الوكالة يف بريوت، ولدى وزارة 

خبته،  �صنوات  اإىل  ا�صتناداً  معلم  لكل  التعليمي  للعبء  تنازلية  معايري  الرتبية 

بينما االأونروا ال تطبق هذه املعايري، ولذا فاإن تبني العمل املدر�صي بنظام الفرتة 

الواحدة، ومعايري العبء التعليمي للمعلم احلكومي، ون�صب اال�صتيعاب ال�صفي 

جديدة،  مدار�ص  وبناء  اإ�صافية،  وظائف  ا�صتحداث  �صيتطلب  احلكومة  لدى 

وافتتاح �صفوف وغرف متخ�ص�صة؛ مما ي�صتلزم تكاليف كبى. 

ر�صوم  يدفعون  اللبنانية؛  احلكومية  املدار�ص  يف  التالمذة  اأن  اإىل  البنامج  اأ�صار  كما 

لبنان ال  الالجئني يف  االأونروا، وعائالت  اأ�صعاف ما يدفعه تالمذة  ت�صجيل قدرها عدة 

ينبغي  لبنان  ويف  اخلا�صة...،  اأو  احلكومية  املدار�ص  يف  التعليم  ر�صوم  دفع  ي�صتطيعون 

للتالمذة اأن ي�صرتوا جميع كتبهم املدر�صية، ولوازمهم الدرا�صية، وهذه تكاليف ي�صعب 

.
7
على عائالت الالجئني تغطيتها

قدم البنامج تو�صيفاً دقيقاً، وطالب باعتمادات كبرية من اأجل برنامج املواءمة، لكن 

ما حدث على اأر�ص الواقع، كان تقلي�صاً مطرداً يف خدمات الوكالة، ظهرت اآثاره يف جميع 

اأن�صطتها، ومن �صمنها التعليم الذي طاملا �صّكل مفخرة اإجناز لها. 

وعلى الرغم من تركز املخاوف اإزاء “التقلي�ص” على ق�صية الالجئني عموماً، وعلى 

ال�صحية، واالهتمام  الكارثية النخفا�ص اخلدمات  االآثار  العودة خ�صو�صاً، وعلى  حّق 

بحاالت الع�رش وغري ذلك، واعتبار التعليم اأقل من �صواه ت�رشراً، فاإن ت�صابك اخلدمات 

اإىل انعكا�صات �صلبية  اأدى  اأ�صالً من ناحية ثانية،  من ناحية، وو�صع الالجئني ال�صعب 

�صفوف  توّفر  على  تقت�رش  ال  والتي  التعليمية،  العملية  على  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة 

املوؤمتر  تقرير  الحظ  وقد  ذلك،  من  اأكرث  هو  ما  بل  ومعلمني،  وكتب  وقرطا�صية 

الرتبوي - التعليمي االأول لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان اأن “امل�صكالت التي يعاين منها 

الرتبوية،  االأو�صاع  تردي  م�صوؤولية  يتحمل  من  واأن  جتزئتها،  يكن  ال  الفل�صطينيون 

هو جممل الهيئات الراعية لالجئني، اإىل جانب االأو�صاع والظروف القا�صية التي يعي�صها 

.
الالجئون الفل�صطينيون”8
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ثانيًا: الواقع التعليمي الراهن لالجئني الفل�شطينيني 

يف لبنان:

وح�صب  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  تعليم  عن  االأول  امل�صوؤول  هي  االأونروا  تزال  ما 

2011/2010، فاإنها تدير  الدرا�صي  2011/1/1، للعام  ال�صادرة عنها يف  االإح�صائيات 

74 مدر�صة لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، كان عددها 80 مدر�صة يف بداية ال�صبعينيات، 

ذاتها  االإح�صائيات  فاإن  فقط  وللمقارنة  وطالبة.  طالباً   30,896 فيها  الطالب  عدد  يبلغ 

حتدثت عن وجود 495,970 الجئ يف �صورية، ولهم 118 مدر�صة، يرتادها 66,400 طالب. 

واإذا �صلمنا بدقة اإح�صائية االأونروا لعدد الالجئني يف لبنان (455,373) وبعدد املدار�ص 

املخ�ص�صة لهم، فاإن هذا كاف اٍلإظهار حجم امل�صكالت التي يواجهها تعليم الفل�صطينيني 

هي  الفل�صطينيني  ال�صكان  عدد  اإىل  الطالب  ن�صبة  اأن  يتبني  ب�صيط  وبح�صاب  لبنان.  يف 

.
6.78% بينما هي يف املجتمع اللبناين 9%23

ال�صورة  فاإن  امل�صجلني، وبالتايل  االإح�صائيات ال ت�صمل غري  اأن هذه  املفرت�ص  ومن 

ت�صبح اأ�صد قتامة و�صوداوية، باحت�صاب اأو�صاع هوؤالء ممن يفتقدون احلّق يف التعليم 

اأ�صالً.

األف ن�صمة، ح�صل   30 اإىل حوايل  اأن عدد فئة غري امل�صجلني ي�صل  التقديرات  ت�صري 

26 األفاً منهم على وثيقة �صفر من دائرة �صوؤون الالجئني يف وزارة الداخلية اللبنانية؛ 

.
10

وما زال هناك نحو 3-5 اآالف الجئ من فاقدي االأوراق الثبوتية

الت�صجيل  فعدم  االأوراق،  وفاقدي  امل�صجلني  غري  بني  التمييز  ينبغي  اأنه  والواقع 

الالجئ من �صكان فل�صطني ما بني  اأن يكون  الذي يطلب  ال�رشط  يمُبنى على  االأونروا  يف 

اأما  اأ�صالً.  كالجئني  يمُ�صجلوا  مل  من  وهناك   .1948 مايو  واأيار/   1946 يونيو  حزيران/ 

من ح�صلوا على ت�صجيل لدى الدوائر اللبنانية؛ فبع�صهم جاء يف اخلم�صينيات من القرن 

االأوراق،  فاقدو  ويبقى  باآخر.  اأو  ب�صكل  الت�صجيل  اأمر  تدبر  االآخر  وبع�صهم  املا�صي، 

و�صورية،  والعراق،  وم�رش،  االأردن،  من  الفل�صطينية  املقاومة  مع  جاوؤوا  ممن  وهوؤالء 

وبقوا يف لبنان بعد رحيل املقاومة. وهوؤالء ال ي�صتفيدون من خدمات االأونروا كافة، مبا 

فيها التعليم. وهنا يقع اللب�ص اأحياناً في�صار اإىل ا�صتفادتهم من التعليم، واملق�صود هو غري 

امل�صجلني لدى االأونروا ولكنهم يتلكون االأوراق الثبوتية اللبنانية.
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“كمراقبني  ال�صفوف  يف  اجللو�ص  هو  الثبوتية  االأوراق  لفاقدي  الوحيد  واحلّق 

وم�صتمعني فقط دون تقدمي االمتحانات”، ويقول اأحدهم:

باأ�صف  يبعث بطلب والدي الإخباره  املدر�صة  اأ�صتاذ  كان  اأذكر كيف  ال زلت 

م�صجل  غري  كوين  الدرا�صي،  العام  نهاية  امتحانات  بتقدمي  يل  ال�صماح  لعدم 

وهم  بح�رشة  اأ�صدقائي  ]اإىل[  اأنظر  كنت  بينما  ر�صمية،  ب�صورة  املدر�صة  يف 

االأمل  اأملك �صوى  واأنا ال  نتائجها،  التح�صري لالمتحانات وترقب  منهمكون يف 

بتغري حايل، وح�صويل على ورقة تثبت هويتي، فاأنا ال اأملك �صهادة ميالد. 

وت�صل ن�صبة من هم يف �صن الدرا�صة من هذه الفئة اإىل 48%، وي�صكل االأطفال دون 

�صن التا�صعة ما يقارب 19.5%، بينما يمُ�صكل الذين ترتاوح اأعمارهم بني 10 و17 �صنة ما 

 .
ن�صبته 11%28.5

اأو  اأي�صاً االلتحاق باملدار�ص الر�صمية  اأبناء هذه الفئة ال ي�صتطيعون  اأن  ومن املفهوم 

اأو�صاعهم هي االأكرث �صوءاً يف التعليم و�صواه.  اللبنانية. وبالتايل فاإن  املدار�ص اخلا�صة 

ومن املت�صور اأن االأونروا تتحمل م�صوؤولية اأ�صا�صية يف ت�صوية اأو�صاعهم، على االأقل يف 

جعل اأبنائهم م�صمولني بخدمات التعليم.

وعملياً فلي�صت هذه هي امل�صاألة الوحيدة، التي تتحمل االأونروا امل�صوؤولية عنها، وهو 

ما يتبني من خالل ا�صتعرا�ص م�صكالت تعليم الفل�صطينيني يف لبنان، خا�صة يف مراحله 

االأوىل االبتدائية واالإعدادية والثانوية، وهي املراحل التي ت�رشف عليها وكالة االأونروا، 

ف�صالً عن معهد التاأهيل املهني يف �صبلني.

1. العجز املايل و�شيا�شة التوظيف:

املالية”،  االأزمة  ب�صبب  االأونروا  بها  قامت  “التي  التقلي�صات  تو�صيف  يجري 

االأ�صا�صي  التعليم  للفل�صطينيني، يف مراحل  التعليمي  الو�صع  اأ�صا�صياً يف تراجع  عامالً 

)عدا عن ريا�ص االأطفال وهي غري م�صمولة بخدمات التعليم التي تقدمها االأونروا(، 

والثانوي.

�صل�صلة  االأونروا  واتخذت  الت�صعينيات،  مطلع  يف  بالظهور  العجز  انعكا�صات  بداأت 

اإجراءات؛ خلف�ص العجز جتلّت اأ�صا�صاً يف تقلي�ص النفقات على اخلدمات االأ�صا�صية ومنها 

التعليم.
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امل�صكلة  تفاقم  باأن  القول  اإىل  تدفع  عديدة  اأ�صباباً  لكن  العجز،  بوجود  االأرقام  تنطق 

على  املرتفعة  الدوليني  املوظفني  رواتب  تلبية  وتقدمي  الوكالة،  لدى  باالأولويات  يرتبط 

االأهداف االأ�صا�صية لوجود هذه الهيئة الدولية، اأي خدمة الالجئني الفل�صطينيني. فاإن:

امليزانية العامة لالأمم املتحدة تتحمل مثالً تكلفة نحو املائة وظيفة دولية، يف 

اليوني�صف واليون�صكو ومنظمة ال�صحة وغريها، يف حتمل تكلفة  حني ت�صارك 

بع�ص الوظائف، لكن ما يالحظ هو ان�صحاب الكثري من هذه املوؤ�ص�صات ليبقى 

اأو التخلي عن هذه الوظائف، التي يف كثري من  على االأونروا تغطية االن�صحاب 

التي  فاليون�صكو  مثالً،  بالتعليم  كاملتعلقة  املهمة،  الوظائف  من  تكون  االأحيان 

منذ  واأوقفت  وظائف.  ثالث  اإىل  ن�صيبها  تراجع  دولية  وظيفة   14 تغطي  كانت 

1994 دعمها التقني لبنامج االأونروا التعليمي الذي كان يغطي تكاليف  العام 

.
12

توفري منح وزماالت ومعدات وم�صت�صارين وو�صائل فنية �صمعية وب�رشية

رواتب  دفع  عبء  وحتميلها  “التخلي”،  حالة  مع  للتكيف  حتوالً  الوكالة  ِدث  حتمُ مل 

كبرية، ففي:

دوالر  مليون   2.9 االأونروا  خ�ص�صت  و2003   2002 العامني  موازنة 

للموظفني الدوليني، منها 1.9 مليون دوالر لتغطية تكاليف �صبع وظائف دولية 

القيا�صية  التكاليف  يف  احلا�صلة  للزيادة  نظراً  دوالر  مليون  و1.4  اإ�صافية، 

نحو  تخ�صي�ص  يعني  وهذا  الدوليني.  املوظفني  اأمالك  اإىل  بالن�صبة  للجغرافية 

 3,673 خم�ص�صات  ي�صاوي  ما  وهو  موظف،  لكل  اأمريكي  دوالر   257,142

ما  تخ�صي�ص  مّت  املذكورين  العامني  ميزانية  ويف  ال�صنة.  يف  فل�صطينياً  الجئاً 

من   %67.5 مقابل  دوليني  موظفني  لت�صعة  العامة،  امليزانية  من   %4.2 ن�صبته 

.
13ً

املوازنة لرواتب 24,730 موظفاً حمليا

لكن  الدولية،  الهيئة  يف  “ف�صاد”  عن  يمُحكى  ما  يناق�ص  اأن  متخ�ص�ص  لبحث  يكن 

“عجز” لدى  عن  يقال  ما  ظّل  يف  لالأولويات  مقاربة  تقدمي  ي�صتهدف  اإمنا  هنا  احلديث 

نظام  على  الوكالة  اأدخلت   1995 �صنة  فمنذ  الوظائف،  جمال  يف  دمنا  وما  االأونروا. 

التوظيف فيها، الكثري من التعديالت، فاإىل جانب وقف كل اأ�صكال التوظيف القائم على 

النظام غري املحدد Indefinite Bases، مت تغيريه باأكرث من نظام كان قبل االأخري فيها 

اعتمد نظام  الذي   ،Special Agreement 1998، والذي عرف باالتفاق اخلا�ص  �صنة 

اليومي. الدفع 
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ف�صل هذا النظام ب�صبب عدم اإقدام اأ�صحاب الكفاءة وخا�صة من املدر�صني على التقدم 

للوظائف اجلديدة، وما رافقه من نتائج �صلبية دفع املفو�ص العام خالل الن�صف الثاين 

النظام  . لكن هذا 
14

اأقل �صوءاً من �صابقه اإ�صدار نظام توظيف جديد  اإىل   1999 من �صنة 

مل ينه امل�صكلة، اإذ بقيت �صيا�صات التوظيف �صلبية ناهيك عن دور قوى االأمر الواقع يف 

.
15

فر�ص نف�صها، وتداخلها يف مناقالت حتدث لالأ�صاتذة وتوؤثر يف اإنتاجية االأ�صتاذ

يف  لالأونروا  العام  املدير  اإىل  املوجهة  لبنان،  ال�صعبية” يف  “اللجان  مذكرة  من  ويمُفهم 

2005/10/21، اأن “التوظيف يتّم بطريقة ع�صوائية وانتقائية، بعيدة عن التخطيط الذي 

يجب اأن ي�صتند اإىل معايري علمية، تاأخذ بعني االعتبار، الكفاءات التي حترم اأ�صحابها من 

نيل فر�صتهم”، وت�صع مكانهم اأ�صخا�صاً يتّم توظيفهم بناء ل�صلة القرابة واملح�صوبيات. 

ويف جمال املناقالت والتعيينات؛ فهي:

عاتق  على  �صلبية  اآثاراً  ترتك  مدرو�ص،  غري  مزاجي  ع�صوائي  ب�صكل  تتّم 

يفقد  حيث  الطالب،  وعلى  عليهم  االقت�صادية  االأعباء  من  وتزيد  املدر�صني، 

املادة  اإي�صال  يف  ريادي  دور  بذل  على  واملعنوية  امل�صجعة  احلالة  املدر�ص 

اأو بالعك�ص دون  اإىل اجلنوب  ال�صمال  التعليمية، حيث تتّم مناقالت البع�ص من 

.
16

وجود مبر منطقي لذلك

الع�صوائية  للمناقالت  اإ�صافة  امليزانية،  يف  العجز  بدعوى  االأكّفاء  توظيف  عدم  اأدى 

“تدين  اأن  ال�صعبية  اللجان  مذكرة  تلحظ  حيث  التعليمية،  بالعملية  كبري  اأذى  اإحلاق  اإىل 

امل�صتوى التعليمي للطالب يعود يف اأحد اأ�صبابه؛ اإىل غياب التوجيه التعليمي واالإ�رشاف 

الرتبوي، واملتابعة امليدانية من املوجهني ومديري املدار�ص، الذين يفرت�ص بهم ممار�صة 

مهامهم ب�صكل جيد يح�صن من االأداء التعليمي، ويرفع من م�صتوى الطالب”.

وثمة من يعّد امل�صكالت املتعلقة بالتوظيف اأ�صا�صية يف اأزمة التعليم لدى الفل�صطينيني، 

ذلك اأن:

اأ�صا�صي،  كمعيار  الكفاءة  على  تعتمد  للمدر�صني،  توظيفية  �صيا�صة  غياب 

يف  التخ�ص�صات  مراعاة  وعدم  واملحا�صبة،  املالئم  التوجيه  نظام  وجود  وعدم 

يف  العليا  ال�صهادات  وحاملي  للجامعيني  املتعمد  واالإهمال  املتو�صطة،  املرحلة 

التوظيف، وتقاع�ص امل�صوؤولني يف ملء ال�صواغر، واملماطلة يف اإر�صال املدر�صني 

بهدف التوفري املادي، وغياب النظار، واإلزام املدير بتدري�ص 6 ح�ص�ص اأ�صبوعياً 

.
17

اأو اأكرث
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كل ذلك خلّف اآثاراً كارثية ملحوظة. وبح�صب ا�صتطالع جمعية اخلريجني الفل�صطينيني 

اأن  اإىل  اأ�صار اال�صتطالع  اأبدت ت�صكيكاً بقدرة املعلمني، وقد  فاإن ن�صبة الفتة من الطالب 

فيما  االإجنليزية،  اللغة  ملادة  املدر�ص  �رشح  يفهمون  ال  العينة  اأفراد  من   %30 ن�صبته  ما 

راأى 63.5% من االأفراد اأن غياب و�صائل االإي�صاح ملواد الفيزياء واالأحياء والريا�صيات 

.
18

والكومبيوتر والتكنولوجيا، يوؤثر جدياً على حت�صيلهم

وقد كان الفتاً اأن املوؤمتر “الرتبوي - التعليمي االأول لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان” 

وتاأمني  �صحيحاً،  تاأهيالً  اجلديدة  باملناهج  املعلم  بـ“تاأهيل  اخلتامي  بيانه  يف  اأو�صى 

املعلمني  اختيار  يف  واخلبة  الكفاءة  واعتماد  التعليم،  مواد  لكل  متخ�ص�صني  اأ�صاتذة 

وتعزيز االإ�رشاف الرتبوي واالإداري، وتفعيل مركز التطوير الرتبوي”.

2. الأبنية املدر�شية ونظام الدفعتني:

واحلديث  لالأونروا،  التابعة  املدر�صية  االأبنية  واقع  بني  وثيقة  �صلة  افرتا�ص  يكن 

عن “العجز املايل”. لكن احلقيقة اأن الو�صع مل يكن اأف�صل قبل �صيا�صة التقلي�صات، وقد 

الحظت مذكرة اللجان ال�صعبية اآنفة الذكر، عند احلديث عن البنى التحتية للمدار�ص اأنه 

مع بداية كل عام درا�صي:

نفاجاأ بور�صة اإ�صالحات واإعمار توؤخر بدء العام الدرا�صي. هذه االإ�صالحات 

يفرت�ص اأن تتّم خالل العطلة املدر�صية يف ال�صيف، اإىل جانب �رشورة االإ�رشاع 

�صعب  اإعمار  من  املدار�ص  احتياجات  لتلبية  امل�صبقة  والبامج  اخلطط  بو�صع 

.
19

)�صفوف( جديدة، ت�صتوعب اأعداد جميع الطالب مبا ينهي �صيا�صة الدفعتني

تعاين ال�صفوف يف مدار�ص االأونروا من اكتظاظ �صديد، حيث بلغ معدل عدد الطلبة 

لكل �صعبة 32.4 طالباً يف العام الدرا�صي 2007/2006. ويعّمق من م�صكلة االكتظاظ اعتماد 

نظام الدفعتني والثالث اأحياناً )مبعنى اأن يداوم الطالب يف املدر�صة الواحدة على �صكل 

دفعتني اأو ثالث دفعات متتالية(. ويكفي القول اإن كافة املعنيني ب�صوؤون الرتبية والتعليم 

التعليم  اأ�صلوب  يف  قاعدة  ولي�ص  ا�صتثناء،  �صكل  املعتمد،  النظام  هذا  اأن  على  يجمعون 

التعليمي  نظامها  عليها  ي�صري  التي  القاعدة  االأونروا  وكالة  يف  هو  بينما  عليه،  املتعارف 

على  التالميذ  وقدرة  الرتبوية،  العملية  جممل  على  ال�صلبية  وانعكا�صاته  م�صاوئه،  بكل 

.
20

اال�صتيعاب، وقدرة املعلمني على العطاء
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االأ�صا�صية  التعليمية  واالأدوات  االأجهزة  وجود  اإىل  عامة  املكتظة  املدار�ص  وتفتقر 

االإي�صاح،  وو�صائل  واملختبات  والطبية  العلمية  واملج�صمات  كالكمبيوتر،  وامل�صاعدة؛ 

والتهوية،  املالعب،  اإىل  وتفتقد  م�صتاأجرة،  املدار�ص  من   %45 اأن  كما  املكتبية  واالأدوات 

.
21

واالإ�صاءة  املنا�صبة

3. لوازم التعليم وال�شغوط والإهمال:

فر�صت االأونروا منذ �صنوات على الطالب دفع ر�صوم زهيدة لكنها تثقل كاهل االأ�رش 

الفل�صطينية الفقرية، حيث يدفع الطالب يف املراحل االبتدائية واملتو�صطة والثانوية مبلغاً 

اأن االأونروا كانت تقدم �صابقاً  رمزياً �صنوياً يرتاوح من 3.3 دوالر اإىل 16 دوالراً. علماً 

منحة لطالب الثانوي قيمتها 40 دوالراً اأمريكياً، واأوقفتها منذ اأواخر ال�صبعينيات. وقد 

اأ�صارت مذكرة اللجان ال�صعبية الفل�صطينية ال�صادرة يف 2005/10/21 اإىل هذه ال�صيا�صة، 

التي تلزم التالميذ بداية كل عام بدفع مبلغ معني  يف وقت يكون هو باأ�صد احلاجة اإليه، 

ل�رشاء القرطا�صية التي يفرت�ص اأن تقوم االأونروا بتاأمينها. 

كما اأن الطالب حمرومون من حّقهم يف احل�صول على القرطا�صية، التي كانت توزع 

.
22

عليهم �صابقاً، ويتاأخر توزيع الكتب، مما يت�صبب ب�صياع عدد من اأيام الدرا�صة

وي�صكو الطالب من �صيا�صات االإهمال، والتعنيف ال�صديد، حيث اأجاب ما ن�صبته %55 

من اأفراد العينة، يف اال�صتطالع الذي اأجرته جمعية اخلريجني الفل�صطينيني من اجلامعات 

ويف   .
23

واالإهانات بال�صتائم  كرامتهم  انتهاك  عن  �صوؤال  على  بنعم  اللبنانية،  واملعاهد 

درا�صة اأعـدتها مكتبـة االأبحـاث االجتمـاعية الفل�صطينيـة يو�صح د. با�صم �رشحان اأن ما 

 .
24

ن�صبته 91.5% من الطالب الذين جرى ا�صتفتاوؤهم �صاهدوا اأ�صتاذاً ي�رشب التالميذ

وتلجاأ االأونروا اإىل �صيا�صات الرتفيع التلقائي يف ال�صفوف االنتقالية، عب حتديدها لن�صب 

الر�صوب؛ ليواجه الطالب م�صكالت جّدية يف امتحانات ال�صهادات الر�صمية.

4. انعكا�شات ال�شيا�شة التعليمية لالأونروا:

يف اال�صتطالع الذي اأجرته جمعية اخلريجني الفل�صطينيني �صنة 2003، راأى 68% من 

الطالب الفل�صطينيني امل�صتطلعة اآراوؤهم، اأنهم كانوا ي�صتطيعون حت�صيل عالمات اأكرث لو 

كانوا يف مدر�صة غري مدار�ص االأونروا.
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اأما يف ا�صتطالع مركز الزيتونة الذي نمُّفذ يف الفرتة 12-2005/11/13؛ فقد اأبدى %41.7 

لتعليم  اإيجابياً  تقديراً  االأونروا،  الأداء  تقييمها  حول  �صوؤال  عن  اأجابت  التي  العينة،  من 

من   %58.2 ن�صبتهم  فكانت  التقدير،  من  االأدنى  اخلانات  يف  �صنفوه  الذين  اأما  االأونروا، 

امل�صاركني يف اال�صتطالع )انظر جدول 3/1(. ومما له داللته يف تقييم اأداء االأونروا يف التعليم 

اأن 63.6% من االأفـراد قالـوا اإنهم يف�صلـون نقـل اأبنائهـم اإىل مـدار�ص خا�صــة اإن تي�رش لهم 

.
25

ذلك )انظر جدول 3/2(

الفل�صطينيني  َت�ِصم نظرة  اأحياناً،  الر�صى، بل وال�صخط  وعموماً، فاإن حالة من عدم 

الرغم من  التعليم. وعلى  االأونروا، و�صمن ذلك �صيا�صاتها جتاه  اإىل �صيا�صات  لبنان  يف 

االإقرار بتداخل العوامل التي اأدت اإىل تدين م�صتوى التعليم لدى الفل�صطينيني يف لبنان، 

انعكا�صاً  تعّد  ظواهر  عن  االأ�صا�صية  امل�صوؤولية  االأونروا  لتحميل  عاماً  ميالً  هناك  اأن  اإال 

ل�صيا�صاتها جتاه الالجئني عامة، وتعليمهم على نحو خا�ص، وهي الر�صوب، والت�رشب، 

واالأمية.

3/1: تقييم فل�شطينيي لبنان  لتعليم الأونروا ح�شب ا�شتطالع  جدول 

الزيتونة مركز 

الن�شبة املئوية %

7.7ممتاز

ً 9.9جيد جدا

24.1جيد

35ل باأ�س

23.2�شعيف

100املجموع
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جدول 3/2: تقييم فل�شطينيي لبنان لتف�شيل نقل الأبناء اإىل مدار�س خا�شة ح�شب 

ا�شتطالع مركز الزيتونة

الن�شبة املئوية %

63.6نعم

36.4ل

100املجموع
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اأ. الر�شوب:

متيزت مدار�ص االأونروا بتحقيق ن�صب جناح عالية، ولكن امل�صتوى التعليمي ملدار�صها 

جتاوزوا  الذين  التالميذ  ن�صبة  اأن  درجة  اإىل  تدهور  واملتو�صطة،  االبتدائية  املرحلتني  يف 

مل  االأوىل(،  )الدورة   1999-1998 الدرا�صي  للعام  املتو�صطة  اللبنانية  ال�صهادة  امتحان 

العامة للمدار�ص  النجاح  اأقل بكثري من معدالت  الن�صبة  41.42%. وجاءت هذه  تزد عن 

اللبنانية، يف املقابل حافظ تالمذة الوكالة يف �صورية، وغزة على ن�صبة النجاح نف�صها التي 

.
ترتاوح بني 26%95-85

�صيدا،  يف  للفتيات  نابل�ص  )مدر�صة  مدر�صتني  �صوى  ت�صتطع  مل   ،2004 �صنة  ويف 

ومدر�صة العوجا يف عدلون( احلفاظ على ن�صبة جناح تزيد عن 40% )47.76% ملدر�صة 

نابل�ص، و46.15% ملدر�صة العوجا(. اأما نتائج بقية املدار�ص فكانت كارثية، اإذ بلغت ن�صبة 

النجاح يف مدر�صة جدين للذكور يف مدينة �صيدا 16.29%، وتدنت الن�صبة اإىل 15.38% يف 

مدر�صة يافا للذكور يف خميم عني احللوة. ومل ي�صتطع �صوى 311 طالباً وطالبة، من اأ�صل 

املتو�صطة  املرحلة  لنهاية  االأونروا يف �صيدا  30.76%، من مدار�ص  اأي ما ن�صبته   1,011

. ومل تمُرث هذه االأرقام اأي حترك من جانب 
27

)البيفيه( جتاوز امتحان املدر�صة الن�صفي

اإىل  اإىل بحث جدي فيما يح�صل، وال  االأونروا، وال هي دعتها  دائرة الرتبية والتعليم يف 

الت�رشف االإيجابي اإزاءه.

ب. الت�رشب:

يثل “الت�رشب” اأخطر ظاهرة يواجهها التعليم الفل�صطيني يف لبنان. ومن املالحظ 

ب�صكل  العمل  �صوق  نحو  املدار�ص  من  التالميذ  ت�رشب  ق�صية  تتجاهل  االأونروا  اأن 

مبكر، مما يحولهم اإىل اأيد ٍعاملة رخي�صة، فال هم متعلمون، وال هم ي�صكلون يداً عاملة 

ماهرة. مما يحتم عليهم البقاء يف م�صتوى اجتماعي متخلف اقت�صادياً، وهذه الظاهرة 

 1992 �صنة  خالل  العمل  ب�صوق  لاللتحاق  املت�رشبني  ن�صبة  بلغت  فقد  جديدة،  لي�صت 

 .
حوايل 28%15

تفاقم  يف  االأ�صباب  اأهم  من  االقت�صادي  العامل  يعّد  حيث  عديدة،  اأ�صباب  وللت�رشب 

اأن العامل الرتبوي يثل �صبباً ال ي�صتهان به، حيث بلغ عدد الذين  اإال  ظاهرة الت�رشب، 

.
تركوا املدر�صة ب�صبب الر�صوب 29%17.5



93

تعليم الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان

وبح�صب االإح�صاءات التي قام بها معهد فافو؛ فاإن 13% من االأطفال يف املخيمات مل 

يلتحقوا باملدار�ص، و18% ت�رشبوا منها قبل اإمتام املرحلة االبتدائية، و10% فقط اأمتوا 

.
30

املرحلة الثانوية

7% للمرحلة االبتدائية، ونحو  “اأكرث من  اإىل معدالت عاليــة، تبلغ  الت�رشب  وي�صل 

مدار�ص  )يف  ال�صنوي  التالميذ  عدد  ازدياد  اأن  ويالحظ  للمتو�صطة،  بالن�صبة   %19

االأونروا( اأقل بكثري من الزيادة الطبيعية لعدد االأطفال، وهذه الزيادة تكاد تكون غري 

.
ملحوظة يف �صنوات عدة”31

االأ�صا�صية، فنجد  املدر�صية  املرحلة  اإمتام  االأمية هي فر�صة  من  االأكرث جتلياً  االأزمة 

االبتدائية.  املرحلة  اإمتام  من  يتمكنوا  مل  لبنان  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  من   %35 اأن 

وهذه الن�صبة لي�صت اآخذة باالختفاء، فـ 25% ممن ترتاوح اأعمارهم بني 15-29 مل يتموا 

املرحلة االبتدائية. والتوزيع غري املعتاد لنق�ص التعليم بني اجلن�صني حا�رش هنا اأي�صاً، 

اإذ اإن 22% من الذكور بني 15-29 مل يتموا املرحلة االبتدائية، بينما هذا الرقم لالإناث هو 

، اإ�صافة اإىل اأن االإناث ي�صكلن 51.7% من املنخرطني يف التعليم االإعدادي )املتو�صط( 
32%17

. وعلى الرغم من كل ذلك ما 
33

لدى االأونروا، و60.4% من املنخرطني يف التعليم الثانوي

تزال املوؤ�ص�صات الدولية ت�رّش على التعامل مع ق�صية التعليم بناء على ت�صخي�ص واقع 

اإىل  تزال  وما  االإناث،  لدى  عموماً  اأقل  التعليم  ن�صب  كانت  حيث  جلوئهم،  عند  الالجئني 

اليوم تعطي ت�صهيالت خا�صة لالإناث يف املراحل التعليمية املختلفة، وتخ�ص�ص �صندوقاً 

خا�صاً ملنح االإناث فقط يف املرحلة اجلامعية، رغم احلاجة امللحة لتوجيه املال للق�صاء على 

اأن  قناه يعني  اإن ما �صمُ اإذ  واإناثاً،  االأ�صغر عمراً ذكوراً  الفئات  التعليم بني  االأمية ونق�ص 

طفالً من بني كل 11 طفل فل�صطيني يف لبنان ال يجيد القراءة والكتابة، وطفالً من بني كل 

خم�صة اأطفال ال يتمكن من اإنهاء تعليمه االبتدائي.

الالفت هنا، هو اأن االأرقام توؤكد اأن الالجئني الفل�صطينيني يف خمتلف مناطق �صتاتهم 

، بالرغم من اأن مدار�ص 
34

هم يف العموم اأكرث تعلّماً من حميطهم، با�صتثناء واحد هو لبنان

اأكرث ح�صوراً.  لبنان  البلدان، بل لعلها يف  بالكثافة نف�صها يف كل هذه  االأونروا موجودة 

البلدان  تلك  يف  الالجئ  الفل�صطيني  الطفل  اأن  هو  منطقية  االأكرث  التف�صري  اأن  وباعتقادنا 

على  اعتماده  يقلل  مما  الدرا�صية،  املراحل  خمتلف  يف  الر�صمي  التعليم  فر�صة  له  تتاح 

االأونروا ويقلل العبء التعليمي امللقى على كاهل هذه االأخرية، بينما هو يف لبنان حمروم 
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التعليم  اأن  الذي يرى  اللبناين  القانون  اللبنانية مبوجب  املرافق احلكومية  التعلّم يف  من 

الوحيد  امل�صدر  يجعل  ما  وهو   ،
االبتدائي”35 التعليم  �صّن  يف  لبناين  لكل  “حق  االإلزامي 

املمكن للتعليم هو مدار�ص االأونروا وهذا االأمر ي�صطر االأونروا اإىل تكري�ص حوايل ن�صف 

ميزانيتها للتعليم رغم احلاجات امللحة لالجئني يف خمتلف القطاعات االأخرى. باالإ�صافة 

ال  الثبوتية  االأوراق  من  املحرومني  والنازحني  االأونروا،  لدى  امل�صجلني  غري  اأن  اإىل 

ي�صتطيعون ت�صجيل اأبنائهم ال يف التعليم الر�صمي، وال يف االأونروا، وحتى حني متنحهم 

اأوراقاً ثبوتية ال ي�صتطيعون التقدم  االأونروا حّق ح�صور الف�صول فاإن من ال يحملون 

لل�صهادات الر�صمية االإعدادية اأو الثانوية.

اأما الن�صب املتدنية لتعليم الذكور االأ�صغر �صناً على وجه اخل�صو�ص ف�صببها االجتاه 

اإيانهم  من  كثرياً  قلّل  الفل�صطينيني  الالجئني  اأمام  املهن  خمتلف  فاإغالق  للعمل.  املبكر 

اأن ظروفهم االقت�صادية ال�صاغطة، ال تمُتيح  باجلدوى االقت�صادية للتعليم، عالوة على 

لالآباء  خ�صو�صاً  البحتة،  والقيَميّة  املعنوية  قيمته  يف  رغبة  االأبناء  تعليم  موا�صلة  ترف 

الذين مل ي�صبق اأن اختبوا اأثر التعليم يف حياتهم، وهم لذلك يتجهون اإىل اإدخال اأبنائهم 

االأ�رشة  دخل  يف  االإ�صهام  من  كنهم  متمُ حرفًة  يتعلموا  حتى  مبكر،  ب�صكل  العمل  �صوق 

وت�صري  اخلا�صة.  اأ�رشهم  على  باالإنفاق  م�صتقبالً  منهم  املتوقع  الدور  للعب  وتمُعّدهم 

14 عاماً، حيث يبلغ  بالهبوط من عمر  تبداأ  التعليم  اأن ن�صبة االنخراط يف  اإىل  الدرا�صات 

ت�رشب االأطفال من املدار�ص يف هذا العمر حوايل 20%، لت�صل اإىل حوايل 50% بو�صول 

.
36ً

االأطفال اإىل �صن 16 عاما

اأما النتائج التي تو�صل اإليها ا�صتطالع مركز الزيتونة، فتثري الهلع، اإذ اإن ن�صبة االأ�رش 

 
التي ترك واحد اأو اأكرث من اأفرادها التعليم املدر�صي، وهم يف �صن التعليم، هي 37%60.1

امل�صتوى  مثل  كثرية،  مبعطيات  ترتبط  الت�رشب  ظاهرة  اأن  ومع   .)3/5 جدول  )انظر 

3/3 و3/4(، واالأو�صاع االقت�صادية لالأ�رش،  التعليمي لالآباء واالأمهات )انظر اجلدولني 

اأ�صا�صياً يف  اإال اأن النوعية املتدنية لنظام التعليم، اإ�صافة اإىل عدم الثقة فيه، ت�صكل عامالً 

املدر�صي  النظام  اأن  ذاتهم  قرارة  يف  يدركون  االأطفال  الأن  املدر�صة،  عن  االأطفال  ابتعاد 

العمل. ويتعزز هذا  املوجود ال يوفر لهم مهارات احلياة، وال يوؤمن لهم مهارات �صوق 

االعتقاد بحقيقة اأن معظم من �صبقهم من زمالئهم الطلبة الذين اأنهوا تعليمهم الر�صمي 

.
38ً

مل يجْد معظمهم عمالً، اأو اأنهم التحقوا باأعمال ذات اأجور منخف�صة جدا
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جدول 3/3: امل�شتوى التعليمي لالأب ح�شب ا�شتطالع مركز الزيتونة

الن�شبة املئوية %

22.9اأمي

ً 4.2يقراأ ويكتب لكن مل يتلَق تعليماً مدر�شيا

27.9ابتدائي

20.2اإعدادي

12.9ثانوي

4.6معهد فني/ دبلوم

6.2لي�شان�س

0.9ماج�شتري

0.1دكتوراه

100املجموع
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جدول 3/4: امل�شتوى التعليمي لالأم ح�شب ا�شتطالع مركز الزيتونة

الن�شبة املئوية%

40.8اأمية

ً 1.9تقراأ وتكتب لكن مل تتلَق تعليماً مدر�شيا

21.6ابتدائي

26.2اإعدادي

7.5ثانوي

0.4معهد فني/ دبلوم

1.5لي�شان�س

100املجموع

التعليم  تركوا  من  ن�صبة  اأن   )3/5 )جدول  الزيتونة  مركز  ا�صتطالع  نتائج  تبني 

�صعف  ب�صبب  ت�رشبوا  من  ن�صبة  تبلغ  فيما   ،%39.9 تبلغ  العمل،  ب�صوق  لاللتحاق 

م�صتواهم الدرا�صي 20.2%. اإن هذا ي�صكل دليالً وا�صحاً على تداخل االأ�صباب املوؤثرة 
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للظروف  الكبري  التاأثري  اأخرى  مرة  ويظهر  االأطفال.  عند  التعليمي  امل�صتوى  تدين  يف 

التعليمية.  العملية  على  لبنان  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  واالجتماعية  االقت�صادية 

املتو�صطة  املرحلة  الفل�صطيني  الطالب  ينهي  اأن  وبعد  مثالً،  ال�صمايل  برج  خميم  ففي 

حمدود  لعدد  يجيز  الذي  اللبناين  وبالقانون  لالأونروا،  تابعة  ثانوية  بغياب  “ي�صطدم 
، وبعجز 

من الفل�صطينيني االلتحاق بثانويات حكومية لبنانية، وتبعاً ملعدالت مرتفعة”39

االأهل عن دفع اأق�صاط الثانويات اخلا�صة.

عاملنَْي  الباحث،  بها  قام  لقاءات  عن  ف�صالً  ميدانية،  �صحفية  حتقيقات  وتظهر 

مت�صانَدْين وراء الت�رشب الناجت عن الظروف االقت�صادية؛ هما حاجة االأهل من ناحية، 

ناحية  من  اأف�صل  فر�صة  يوفر  �صوف  التعليم  باأن  اأحياناً(  )والتالميذ  االأهل  ثقة  وعدم 

اأخرى. 

جدول 3/5: نتائج وجود اأفراد من العائلة تركوا الدرا�شة يف املدار�س ح�شب 

ا�شتطالع مركز الزيتونة

الن�شبة املئوية %

39.9ل

39.9نعم، ب�شبب حاجة العائلة لهم

20.2نعم، ب�شبب �شعف م�شتواهم الدرا�شي

100املجموع

ومن االأمثلة احلية على هذا الواقع نورد املثالني التاليني: كان يا�رش )13 عاماً( تلميذاً 

اأطفاله  جمتهداً، توفيت والدته ب�صبب املر�ص، ومر�ص والده، فلم يعد قادراً على اإطعام 
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كي  “ميكانيك” لل�صيارات  حمل  يف  والعمل  املدر�صة،  ترك  اإىل  يا�رش  ا�صطر  مما  ال�صتة، 

“يعي�ص”. وهذه ق�صة تتكرر كثرياً، وت�صمل حتى الفتيات اأي�صاً، مثل منى التي تعمل مع 
والدتها يف غ�صل اأدراج املباين، واإن كانت ن�صبة ت�رشب الفتيات اأقل من الذكور.

اندفاع  كان  حيث  التعليم”؛  اإىل  النظرة  “تغري  يف  يظهر  للم�صكلة  اأعمق  جانباً  لكن 

اأما  الفل�صطينيني نحو التعليم، رغبة يف حتقيق الذات، وتاأمني م�صتوى الئق من العي�ص، 

عاطلني  منهم  كبري  ق�صم  يوجد  اإذ  واملتعلمني،  للتعليم  مو�صوعية  غري  نظرة  فثمة  االآن 

عن العمل اأو يعملون بغري تخ�ص�صاتهم. فنظرة االأهل تغريت اليوم، وما عادوا مقتنعني 

.
40

بالدرا�صة كا�صتثماٍر جمٍد، فين�صحون اأوالدهم بالعزوف عنه والتوجه لتعلم املهن

اأنهم حمرومون من  اإدراك الفل�صطينيني لواقع  اأ�صا�ص هذه النظرة املتجددة يف  يكمن 

ممار�صة الكثري من املهن، ويقول والد اأحد التالميذ املت�رشبني: “ال اأملك حيلة اأمام عذابات 

حممد، اإال اأنني اأوا�صي نف�صي بتخيل احلال الذي �صيوؤول اإليه و�صعه بعد ح�صوله على 

اأغلب  اأجرة ال يلكها، مثل  اأو �صائق �صيارة  اإما دهاناً،  ليعمل  ال�صهادة، �صيرتكها جانباً 

. لكن هذا ال ينع طفالً من الت�صاوؤل: “ملاذا 
ال�صباب الفل�صطيني املتعلم، اإذن ملاذا التعب”41

اأترك املدر�صة الأعمل وغريي يتابعون درا�صتهم؟ ملاذا يمُطلب مني، واأنا يف هذا ال�صن العمل 

.
كي اأمتكن من العي�ص اأنا واإخوتي ال�صغار؟”42

مع المباالة االأونروا جتاه ظاهرة الت�رشب، فاإن معدالتها املرعبة اأثارت قلقاً وا�صعاً 

فقد  الفل�صطينيني،  �صوؤون  ترعى  ر�صمية  جهة  غياب  ومع  عدة.  فل�صطينية  اأو�صاط  يف 

املت�رشبني،  اأو�صاع  “حت�صني  على  للعمل  االجتماعية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  حتركت 

�صفوف  بتنظيم  اجلمعيات  هذه  وتقوم  والتبعات،  الذاتي  التمويل  على  معتمدة 

اال�صتيعابية،  قدرتهم  مع  يتنا�صب  مب�صط  تعليمي  منهاج  وتخ�صي�ص  لهم،  تعليمية 

.
خ�صو�صاً واأن الكثريين منهم ال يتقنون القراءة والكتابة”43

وغياب  التن�صيق،  “انعدام  اإىل  م�صرياً  “اجلمعيات”،  هذه  عمل  ينتقد  من  هناك  لكن 

التخ�ص�صية، وعفوية البامج واخلدمات، ف�صالً عن امل�صكالت املتعلقة مب�صادر التمويل 

.
وخطورتها على الهوية الوطنية”44

الالجئني  تعليم  يواجهها  التي  امل�صكالت  اأخطر  من  واحدة  الت�رشب  م�صكلة  وتبقى 

الفل�صطينيني يف لبنان، والتي تنعك�ص �صلباً على م�صتقبلهم املهني وم�صتواهم االجتماعي.



99

تعليم الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان

ج. الأمية:

باملدر�صة  االلتحاق  وعدم  )االن�صحاب  املدر�صي  بالت�رشب  وثيق  ارتباط  على  وهي 

اأ�صالً(، وتعد مرتفعة على نحو مقلق )انظر اجلداول 3/6 و3/7 و3/8(. 

يف  الفل�صطيني  الطفل  تواجه  التي  التحديات  من  تعّد  ونوعيته  التعليم  اإمكانية  اإن 

اأن  اإىل  ت�صري  الدرا�صات  من  الكثري  اأن  من  الرغم  فعلى  حياته.  بقية  معه  وتعي�ص  لبنان، 

اأن  اإال  االأو�صط،  ال�رشق  يف  تعلماً  ال�صعوب  اأكرث  ال�صتات هم  الداخل ويف  الفل�صطينيني يف 

حالة الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان يكن اأن تعّد ا�صتثناًء، اإذ تبلغ الن�صبة العامة لالأمية 

 )اأي بفارق 
46

 بينما هي 7.5% لعموم املقيمني يف لبنان
بني الالجئني الفل�صطينيني 45%20

12.5% عن الالجئني(، وحوايل 8% لفل�صطينيي �صورية و9% لالجئني يف ال�صفة الغربية 

. هذه الن�صبة العالية لالأمية لي�صت مرتكزة يف كبار ال�صن كما هو معتاد يف 
47

وقطاع غزة

املجتمعات النامية، بل هي اآخذة بالزيادة بني الذكور االأ�صغر �صناً، اإذ تبلغ االأمية %8.7 

بني الالجئني الذكور يف الفئة العمرية 15-29، وهي ن�صبة تفوق مثيلتها للفئة العمرية بني 

30-44 والتي تبلغ 7.3% بني الذكور. هذه احلقيقة ت�صري اإىل اأن اأزمة االأمية هي اأزمة يعاد 

مل  ا�صتيالدها يف املجتمع الفل�صطيني يف لبنان، واأزمة االأمية من االأزمات املزمنة التي قد حتمُ

منط  يف  كذلك  للمعهود  خمالفة  االأمية  هذه  قادمة.  لبنان الأجيال  الالجئني يف  مع جمتمع 

االأمية  ن�صبة  باأن تكون  املعتاد  التوقع  اأن  الرغم من  الذكور واالإناث، فعلى  توزعها بني 

اأعلى بني االإناث، اإال اأن واقع االأمر ي�صري اإىل اأن ن�صبتها بني الذكور االأ�صغر �صناً اأعلى؛ اإذ 

.
48

تبلغ 8.7% مقابل 5.4% بني االإناث

وقد بلغت معدالت االلتحاق بالتعليم لالأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6-17 عاماً 

يف خميمات وجتمعات الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان �صنة 2008، حوايل 83.3% للذكور 

 .
49

و90.3% لالإناث

الفل�صطينيني يف لبنان، الذين تبلغ  2010 فقد بلغت ن�صبة ال�صكان  اأما بالن�صبة ل�صنة 

للذكور   %27.4 بواقع   ،%28.3 بالتعليم  يلتحقوا  مل  والذين  فاأكرث،  عاماً   15 اأعمارهم 

و29.3% لالإناث. من جانب اآخر بلغت ن�صبة احلا�صلني على التعليم االبتدائي واالإعدادي 

على  احلا�صلني  ن�صبة  بلغت  حني  يف  لالإناث،  و%52.5  للذكور   %51.1 بواقع   ،%51.8

.
50

�صهادة الثانوي فاأعلى 19.9%، بواقع 21.6% للذكور و18.3% لالإناث
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الالجئني  جمتمع  يف  لالأمية  احلقيقية  الن�صبة  على  احل�صول  ي�صعب  الواقع  ويف 

قراءة  احلرف  فّك  على  يقت�رش  “الذي  التقليدي،  تعريفها  وفق  لبنان،  يف  الفل�صطينيني 

اأخطر بكثري، وي�صعب ح�رشها  التعريف؛ فامل�صكلة  اإذا جرى جتاوز هذا  اأما  وكتابة”، 

يف ن�صبة حمددة، ومعلومة. ويكن اعتماد تداخل االأ�صباب وراء الت�رشب املدر�صي، عند 

مقاربة ظاهرة االأمية، وهنا اأي�صاً ال جند تدّخالً من قبل االأونروا، وال من جهات ر�صمية 

فل�صطينية.

الذكور  بني  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  االأمية  ن�صب  التاليني  اجلدولني  ويظهر 

واالإناث يف �صنوات 1995 و2000 و2006.

جدول 3/6: معدلت الأمية للفل�شطينيني يف لبنان ح�شب فئات العمر

واجلن�س ل�شنتي 1995 و2000

19952000ال�شنة

الإناثالذكورفئات العمر

الن�شبة 

العامة

الإناثالذكور

الن�شبة 

العامة

14-102.12.22.26.33.95.1

19-154.13.94.05.95.55.7

24-204.16.45.25.78.47.1

29-255.111.98.38.610.79.7

34-304.621.312.78.311.49.9

39-357.636.922.85.618.112.1

44-409.262.139.47.436.224.4

49-4519.079.450.911.952.632.0

54-5030.689.263.619.173.646.9

59-5538.195.068.527.091.361.4

64-6038.595.469.338.094.169.6

69-6554.498.176.646.895.174.1

+ 7075.899.187.867.099.083.3

10.828.219.610.822.516.8الن�شبة العامة

املركز الفل�صطيني لالإح�صاء - دم�صق.
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جدول 3/7: معدلت الأمية لالأفراد )15 �شنة فاأكرث( يف خميمات وجتمعات 

الفل�شطينيني يف لبنان ح�شب فئات العمر واجلن�س 512006

الإناثالذكورفئات العمر

19-1511.17.3

24-2014.18.1

29-2517.913

34-3021.617.4

39-3524.522.8

44-4022.229.9

49-4518.832.5

54-5019.449.8

59-5528.971.6

64-6031.782.2

69-6547.792.4

74-7055.691.3

+7567.696.3

21.329.5املجموع

5. التعليم ما بعد الثانوي:

ثانوية  يوجد  )مثالً  املدار�ص  عدد  قلة  مثل  الثانوي  للتعليم  ال�صخمة  امل�صكالت  مع 

واحدة الأربعة خميمات يف منطقة �صور(، وغياب املنح؛ فاإن االأونروا ال تتدخل يف التعليم 

�صبلني. و“على  املهني يف  التاأهيل  اإدارتها ملعهد  با�صتثناء  للفل�صطينيني،  الثانوي  بعد  ما 
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الرغم من اأهمية هذا املركز، والذي اأن�صئ مع بداية )عمل( االأونروا، اإال اأنه لالأ�صف مل يتّم 

تطويره من كافة النواحي التعليمية واالختبارية واملهنية واالإن�صائية. مما انعك�ص �صلباً 

عمل  فر�ص  حجز  يتم  ال�صابق  يف  كان  حيث  للمتخرجني،  الوظيفي  الطلب  �صيا�صة  على 

.
للطالب م�صبقاً”52

ي�صكل  لكنه  االأوراق،  وفاقدي  امل�صجلني  غري  فئتي  من  الطالَب  املعهدمُ  ي�صتقبل  وال 

حيث  الثانوي،  بعد  ما  التعليم  مرحلة  يف  الفل�صطينيني  الطالب  من  ملئات  اأ�صا�صياً  موئالً 

يوفر �صنوياً مقاعد لنحو 600 تلميذ وتلميذة فقط، وهذا ال يفي بالطلبات املتزايدة و�صط 

الطلبة خارج  يبقى كثري من  املطلوبة، حيث  االخت�صا�صات  كافة  يت�صمن  ال�صباب، وال 

.
53

التعليم املهني

ويواجه الطالب م�صكلة االأق�صاط املرتفعة ملعاهد التعليم املهني املرموقة، لذلك فاإنهم 

اإىل دورات مهنية ق�صرية، ال تفي بالغر�ص، وال ت�صمن فر�صة  ا�صتطاعوا  اإن  يلجوؤون 

عمل معقولة.

لبنان  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  االأول  التعليمي   - الرتبوي  املوؤمتر  دعا  فقد  ولذلك 

�صنة 2005، اإىل ال�صعي لتطوير معهد �صبلني واإمداده بالكادر التعليمي والتجهيزات، كي 

يتمكن من ا�صتقبال عدد اأكب من الطالب، ويواكب متطلبات االأ�صواق املحلية والعربية، 

وال�صعي ملعادلة ال�صهادات املهنية يف معهد �صبلني مبا يوازيها يف الدولة امل�صيفة.

ثالثًا: التعليم اجلامعي وم�شكالته:

�صدد توقف املنح التي كانت توؤمنها منظمة التحرير الفل�صطينية للطلبة الفل�صطينيني 

هذا  يف  الفل�صطيني  العايل  للتعليم  قا�صية  �رشبة  لها،  �صديقة  دول  يف  للدرا�صة  لبنان،  يف 

“اأخذ كل ما هو متوفر، واحل�صول على  البلد. ورغم ع�صوائية هذه املنح، واعتماد مبداأ 

اأمام  متاحة  تعد  مل  الفل�صطينيني،  من  الآالف  تعليم  فر�ص  وفرت  فاإنها  عليا”  �صهادة 

االأجيال التالية، حني اأ�صبحت يف مرحلة التعليم اجلامعي اأواخر ثمانينيات القرن املا�صي. 

وقد تزامن ذلك مع بدء “االأزمة املالية” يف االأونروا، و�صيا�صة �صغط النفقات التي اأدت 

“املح�صوبيات  تخ�ّص  ا�صتثناءات  خال  ما  اجلامعيني،  للطلبة  الدرا�صية  املنح  توقف  اإىل 

.
واملقربني من اأ�صحاب النفوذ يف دائرة الرتبية والتعليم يف االأونروا”54
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، بتغطية بع�ص العجز، لكن ب�رشوط �صعبة، 
وقد قام “�صندوق الطالب الفل�صطيني”55

وانخف�صت تقدياته موؤخراً مع �صعف التمويل، وغالباً ال ي�صتطيع القطاع االأو�صع من 

الطلبة الفل�صطينيني االلتحاق باجلامعات اخلا�صة يف لبنان، اأما اجلامعة الر�صمية فتقبل 

اأعداداً منهم يف فروعها االأدبية والعلمية، و�صمن الن�صبة املخ�ص�صة لالأجانب.

وت�صّم اجلامعات يف لبنان، الر�صمية واخلا�صة، حوايل ثالثة اآالف طالب فل�صطيني:

على  يتوزع  والن�صف  العربية،  بريوت  جامعة  يف  ن�صفهم  من  اأقل  يوجد 

فروع اجلامعة اللبنانية، ويبقى مئات عدة منهم موزعة على اجلامعات: اللبنانية 

يف كل من  76 طالباً  والكومبيوتر اجلامعي، مع حوايل  االإدارة  الدولية، ومعهد 

اللبنانية - االأمريكية، واالأمريكية، والبع�ص من االأخريين يحملون  اجلامعتني 

العليا والدكتوراه،  الدرا�صات  بالطبع من هوؤالء ع�رشات يف  االأردنية.  اجلن�صية 

.
56

ويتوزعون ك�صواهم بني الكليات النظرية والتطبيقية

لكنها  الفل�صطينيني،  للطالب  وم�صاعدات  منح  تقدمي  املانحة  اجلهات  من  عدد  يتوىل 

الكندية  الوكالة  من  واملقدمة  االأونروا  تديرها  التي  “املنح  جمموع  اإن  اإذ  جداً،  حمدودة 

للتنمية ] Canadian International Development Agency (CIDA)[، ودولة قطر، 

 Organization of the Petroleum Exporting Countries[ للتنمية  اأوبيك  و�صندوق 

العام  يف  جميعها  و�صلت  وفرن�صا،  املتحدة،  والواليات  اإ�صبانيا،  وحكومات    ،](OPEC)

الطلبة  7% من جمموع  اإىل   5 اأكرث من  اأنها[ ال تغطي  ]اأي  236 منحة جامعية،  اإىل   2005

.
الفل�صطينيني”57

ويعتمد اآخرون على م�صاعدة االأهل واالأقارب، وعلى العمل خارج اأوقات الدرا�صة، 

ويف مهن �صعبة وقا�صية، لتوفري اأق�صاطهم اجلامعية.

ترخي اأو�صاع الالجئني ال�صعبة يف لبنان، بظاللها على اجلامعيني الفل�صطينيني من 

اجلامعية،  حياتهم  يرافق  الذي  االأق�صاط  تاأمني  جتاه  القلق  جانب  فاإىل  الالجئني،  اأبناء 

بـ“الدخول يف نفق مظلم  البع�ص  التخرج، وهو ما ي�صميه  هناك قلق يت�صل بالعمل بعد 

بعد التخرج، فنحن حمرومون من 72 وظيفة واحلقوق املدنية، فما فائدة التعليم؟ ي�صاأل 

.
ح�صام مروا�ص )طالب يف كلية طب االأ�صنان(”58
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وغالباً ما يتحكم اإدراك احلرمان من احلقوق املدنية، واأهمها حّق العمل، يف اختيارات 

الزيتونة  مركز  ا�صتطالع  نتائج  وبح�صب  اجلامعية.  لدرا�صتهم  الفل�صطينيني  الطالب 

�صنة 2005؛ فاإن:

االخت�صا�صات التي يختارها اأولئك الذين يبلغون مرحلة التعليم اجلامعي، 

درا�صة  اإىل  هوؤالء  من   %57.7 توجه  فقد  للعمل؛  املمكنة  باالآفاق  متاأثرة  بدت 

 - كلها  وهي  والكومبيوتر،  االإن�صـانية  والعلـوم  واالآداب  واملحـا�صبة  االإدارة 

با�صتثناء املحا�صبة - تخ�ص�صات ال يحتاج العمل فيها اإىل الت�صجيل يف النقابات 

واالحتادات، فيما توجه 9.5% لدرا�صة الهند�صة، و8.5% منهم لدرا�صة الطب، 

 .
59

و5% لدرا�صة القانون

وقد  مطرداً،  تفاقماً  لبنان،  يف  الفل�صطيني  اجلامعي  التعليم  قطاع  م�صكالت  ت�صهد 

بال�صعي  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  االأول  التعليمي   - الرتبوي  املوؤمتر  اأو�صى 

يف  فل�صطني  لطلبة  العام  االحتاد  وتفعيل  لبنان،  يف  فل�صطينية  وطنية  جامعة  الإن�صاء 

الرتبية  دائرة  دور  واإحياء  م.ت.ف،  يف  الفل�صطيني  للطالب  �صندوق  واإن�صاء  لبنان، 

يف املنظمة، واالهتمام مب�صاعدة املتخرجني على توفري فر�ص عمل يف ال�صوق املحلي، 

جمال  يف  اخلريجني  بحّق  املجحفة  القانونية  ال�رشوط  تعديل  اأو  الإلغاء  وال�صعي 

.
60

العمل

بالطبع فاإن �صيئاً من هذا مل يحدث، ومع حلول العام الدرا�صي اجلامعي 2007/2006، 

بدا الطلبة الفل�صطينيون يف اجلامعات، اأيتاماً ال معني لهم؛ فالكثريون منهم مل ي�صتطيعوا 

اأهلهم  حال  كان  وكذلك  لبنان،  على  االإ�رشائيلي  العدوان  ب�صبب  ال�صيف  فرتة  يف  العمل 

الذين كانوا يقدمون لهم العون، واالأونروا عاجزة، واملنح ال تغطي �صوى ن�صبة �صئيلة 

اجلامعيني  الطالب  ثلثي  نحو  تهديد  اإىل  الواقع  هذا  اأدى  وقد  املانحة.  اجلهات  تعّدد  مع 

االأرقام  اأما  الدرا�صية،  مقاعدهم  بفقدان  طالب،   2,100 يقارب  ما  اأي  الفل�صطينيني 

اآالف  الثالثة  اأ�صل  1,800 طالب من  تاأكيد خروج ما ال يقل عن  اإىل حّد  املتفائلة فتذهب 

وم.ت.ف  االأونروا  ومنا�صدة  التحرك  اإىل  طالبية  جلان  بادرت  وقد   .
61

اجلامعات من 

نتائج هذا  الفل�صطينيني، ومل تتوفر معطيات حمددة حول  واملانحني، الإنقاذ اجلامعيني 

الن�صاط.
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التعليمية،  احلالة  على  الفل�صطينيني  الالجئني  معاناة  انعكا�ص  التايل  اجلدول  ويظهر 

للذكور واالإناث يف �صنة 2008:

جدول 3/8: التوزيع الن�شبي لالأفراد )10 �شنوات فاأكرث( يف خميمات وجتمعات 

الفل�شطينيني يف لبنان ح�شب احلالة التعليمية واجلن�س 622008

كال اجلن�شنيالإناثالذكوراحلالة التعليمية

7.614.111اأّمي

1411.612.8ملّم

38.433.535.8ابتدائي

19.32421.8اإعدادي

4.61.93.2تدريب ما بعد الإعدادي

7.49.98.7ثانوي

3.41.72.5تدريب مهني بعد الثانوي

4.12.83.4بكالوريو�س

0.60.30.5دبلوم عايل

0.40.20.3ماج�شتري

0.200.1دكتوراه

100100100املجموع
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خامتة:

كان يكن لهذه اخلامتة اأن تخل�ص اإىل تو�صيات وا�صتنتاجات، بيد اأن االإدراك امل�صبق 

مبعرفة اجلهات املعنية بواقع التعليم الفل�صطيني، وبوجود ما ال يمُح�صى من التو�صيات 

ومقرتحات احللول، ال بد اأن يقودها يف اجتاه اآخر، خ�صو�صاً واأنه ي�صعب حتديد عامل 

واحد وراء التدين الكارثي للم�صتوى التعليمي لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان.

لقد اأظهرت نتائج ا�صتطالع جمعية اخلريجني الفل�صطينيني ل�صنة 2003 اأن %40.9 

من امل�صتطلعة اآراوؤهم اأعادوا ال�صبب اإىل اإهمال املدر�صني واالإدارة، واأعاد 20.1% ال�صبب اإىل 

اإهمال املنظمات الطالبية الفل�صطينية، وكانت البقية من ح�صة االأهل وغياب املتابعة... اإلخ.

كيف  اإذ  احللول.  جتزئة  ت�صعب  وبالتايل  امل�صكلة،  جتزئة  ال�صعب  من  اأنه  والواقع 

وكيف  العاملة؟  القوة  من   %40 الـ  تفوق  بطالة  ن�صبة  مع  التعليم  واقع  يكون  اأن  يكن 

ينتظم التعليم مع بيوت ال �صم�ص وال هواء فيها، ومع مدار�ص مكتظة؟ وكيف يكون حال 

املتعلم، وهو ال يتوقع من اجلهد الذي يبذله تبدالً يف املكانة االجتماعية واالقت�صادية؟.

�صوؤون  مبتابعة  املكلفة  اجلهة  بو�صفها  اأ�صا�صية  م�صوؤولية  تتحمل  االأونروا  اإن 

اأخطاراً ال تقل عّما  النقطة يحمل  الالجئني املقتلعني من ديارهم. لكن الوقوف عند هذه 

اللبنانية، و�رشورة  اأي�صاً م�صوؤولية الدولة  تخلفه �صيا�صة االأونروا من كوارث؛ فهناك 

التزامها ببوتوكول الدار البي�صاء يف 1965/9/11، من حيث معاملة الفل�صطينيني الذين 

ال�رشعي  املمثل  م.ت.ف،  م�صوؤولية  وهناك  العربية،  الدول  رعايا  معاملة  فيها  يقيمون 

رجال  يتحملها  م�صوؤوليات  عن  ف�صالً  �صوؤونه،  عن  وامل�صوؤولة  الفل�صطيني،  لل�صعب 

االأعمال واملمولني، وموؤ�ص�صات املجتمع املدين وف�صائل العمل الوطني.

اإن اأهم اآثار التعليم يف حياة الطالب اليوم هو اأنه ي�صهم اإىل حدٍّ بعيد يف حتديد نوعية 

احلياة التي �صيحظى بها الطالب م�صتقبالً، خ�صو�صاً يف جمتمع الجئ ال تمُ�صّكل امللكية اأو 

راأ�ص املال اأو ال�صناعة جزءاً فعاالً من مكونات حياته االقت�صادية اإذ اإن حرمان الالجئ 

الفل�صطيني يف لبنان من حّقه يف التعلّم ال يحكم عليه مبحدودية املعرفة فح�صب، بل يمُحّدد 

موقعه يف ال�صلَّم االجتماعي كعامل اأو �صاحب حرفة اأو يف اأف�صل االأحوال مقدم خدمات 

ثانوية، �صواء بقي يف لبنان حيث يعي�ص اليوم، اأو هاجر اإىل خارجه حتت وطاأة ال�صغوط 
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املتكاثرة، اأو حتى اإن حتررت بالده يوماً وعاد اإليها، اإذ �صيمُ�صّكل حينها الالجئون الذين 

عليه  هي  ما  على  االأمور  ا�صتمرت  اإن  وثقافة،  وتاأهيالً  تعلّماً  االأقل  الفئة  لبنان  يف  كانوا 

اليوم. وال يخفى ما يف هذا من عن�رشية تمُقّرر دونية الفرد الفل�صطيني الالجئ يف لبنان 

على مدى حياته ويف كل اأماكن تواجده. 

ثمة ما ي�صتدعي حتركاً فورياً حللٍّ �صامل، يواجه كل امل�صكالت، واإال فاإن اأجياالً كاملة 

�صوف تبقى غارقة يف اجلهل واالأمية واحلرمان.








