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الو�صع الجتماعي لالجئني الفل�صطينيني يف 

لبنان 

*
زياد احل�صن

اأواًل: التكويـن االجتـماعــي ووالدة جمتمـع الالجئـيـن 

الفل�شطينيني:

الفل�صطيني  املجتمع  تكوين  يف  تاأثرياً  االأكب  احلدث   1948 �صنة  نكبة  كانت  لقد 

احلديث، فهي التي ق�ّصمته اإىل داخل و�صتات، وجعلت اخليمة واملخيم مفردات رئي�صية 

يف وعي هذا املجتمع ووجدانه، ومع ان�صمام النك�صة اإىل قامو�ص امل�صطلحات الفل�صطيني 

االأرا�صي  داخل  اإىل  الداخل  وانق�صم  ونازحني،  الجئني  اإىل  ال�صتات  انق�صم   ،1967 �صنة 

املحتلة �صنة 1948، وداخل يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

كان الفل�صطينيون ييلون يف رحلتهم من ديارهم اإىل اال�صتقرار يف اأقرب مكان اآمن، 

لت�صهيل عودتهم التي كانوا يرونها قريبة، وهذا ما اأّدى اإىل تهجري بع�صهم مرتني وثالثاً، 

فخالل حرب �صنة 1948 التي ا�صتمرت 11 �صهراً، خرج اأبناء بع�ص القرى واملدن التي 

للمغادرة من  اأمناً، وا�صطروا  االأكرث  املجاورة  املدن والقرى  اإىل  للهجوم  كانت تتعر�ص 

اإىل البلدان املجاورة  اإىل هذه املدن والقرى؛ ليعبوا احلدود  جديد حني امتدت الهجمات 

ليلحقوا باإخوة لهم كانوا جت�ّصموا عناء هذه الرحلة براً وبحراً منذ البداية. يف مالجئهم 

اإدارة االأزمة، فتجمع املهّجرين  اجلديدة، كانت ال�صلطات املرَتبِكة حديثة الن�صاأة حتاول 

مراكز  اإعداد  حني  اإىل  موؤقتة،  مراكز  يف  البية  واحلدود  املوانئ  عب  و�صولهم  اأماكن  يف 

ا�صتقبال موؤقتة اأي�صاً لكنها اأكرث جتهيزاً، وبع�ص هذه املراكز اأخذت الالجئني اإىل اأماكن 

اأبعد عن مدنهم وقراهم االأ�صلية، حتى و�صلت خميماتهم اإىل النريب يف �صواحي مدينة 

البارد �صمايل مدينة  355 كم من وطنهم، واإىل خميم نهر  بمُعد  حلب �صمال �صورية على 

طرابل�ص، على م�صافة 143 كم من احلدود اللبنانية مع فل�صطني املحتلة.

باحث متخ�ص�ص يف �صوؤون القد�ص.  *
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�صّكل لبنان الوجهة االأ�صا�ص لفل�صطينيي ال�صمال، فا�صتطالع الراأي الذي اأجراه مركز 

الزيتونة يمُ�صري اإىل اأن 95.5% من �صكان املخيمات الفل�صطينية يف لبنان، تعود جذورهم اإىل 

مدن �صمال فل�صطني املحتلة وقراها، فيما كان 1.3% منهم فقط من يافا، و3.3% توزعوا 

، وال�صكل التايل يو�صح اأ�صول الالجئني الفل�صطينيني يف 
1
على باقي مدن وقرى فل�صطني

لبنان:

اأغلبه، فمعظم �صكان فل�صطني  كان املجتمع الفل�صطيني قبل النكبة جمتمعاً زراعياً يف 

ترّكزوا يف قرى املناطق اخل�صبة، بدءاً من ال�صمال وجبال اجلليل، ويف جبال ال�صفة الغربية 

لنهر االأردن حيث ي�صل معدل هطول االأمطار اإىل 500 ملم �صنوياً، ويف االأغوار التي ترويها 

مياه نهر االأردن وفروعه، وكذلك يف ال�صهل ال�صاحلي املطل على البحر االأبي�ص املتو�صط، 

اأما مدن فل�صطني قبل نكبة �صنة 1948 فيمكن تق�صيمها اإىل ق�صمني اأ�صا�صيني: االأول؛ كان 

وكانت  حلم،  وبيت  واخلليل،  ونابل�ص،  و�صفد،  والنا�رشة،  القد�ص،  مثل  الداخلية  املدن 

اخلدمات  على  احل�صول  يف  املحيطة  القرى  �صكان  عليها  يعتمد  ح�صارية  مراكز  ت�صكل 

وال�صناعات احلرفية، ويف ت�صويق حما�صيلهم الزراعية وما�صيتهم ومنتجاتها، فيما تعتمد 

هي على �صكان القرى يف احل�صول على مواردها الغذائية االأ�صا�صية ويف جتارتها مع املدن 

املحيطة واخلارج م�صتخدمةً منتجاتهم، وكانوا ي�صكلون �صوقاً هاماً ملا ينتجه حرفيوها 

القد�ص، والنا�رشة، وبيت حلم، تتمتع  الداخلية،  املدن  القدية. ثالثة من هذه  واأ�صواقها 

بقد�صية دينية كانت تعطيها �صبغة مميزة، وت�صمن ا�صتمرار تدفق احلجاج والزوار لها 

خ�صو�صاً يف فرتات الهدوء واال�صتقرار ال�صيا�صي. وكان بع�ص زوار تلك املدن، خ�صو�صاً، 
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يف  ليندجموا  فيها  البقاء  فيقررون  قد�صيتها،  وتاأ�رشهم  ببهائها  يمُ�صحرون  القد�ص،  زوار 

ن�صيجها االجتماعي، ويزيدوه تنوعاً وثراًء. الق�صم الثاين كان املدن ال�صاحلية، التي كانت 

اإىل جانب عالقتها مع قراها املحيطة، تمُعّد مراكز جتارة وا�صترياد وت�صدير، وكان عدد ال 

باأ�ص به من �صكانها، بل ومن �صكان قراها، يعتمدون على مهن البحر كال�صيد، والبحرية، 

و�صناعة القوارب، وخدمة املوانئ، وكان لكل من عكا وحيفا ويافا وغزة موانئها، لكن ميناء 

يافا كان امليناء االأبرز، وكان من اأكب املراكز التجارية يف �رشق املتو�صط. 

هذا التوزيع ال�صكاين يمُظهر اأن املجتمع الفل�صطيني كان جمتمعاً زراعياً بامتياز، فكان 

يعتمد على زراعته، �صواء يف عي�صه املبا�رش اأو يف �صناعته وجتارته، وهذا ما جعل االأر�ص 

حتتل مكانة متميزة لدى الفل�صطيني فالحاً كان اأم ابن مدينة. 

اأ�صا�صياً لوعي هذا املجتمع وانتمائه، وقد�صية االأر�ص  االإ�صالم كان ومايزال مكوناً 

واملزارات  باالأماكن  مليئة  فل�صطني  اأن  كما  وجدانه،  يف  حا�رشة  كانت  فيها  يحيا  التي 

واملقامات التي تذكر بالكثري من االأنبياء وال�صحابة وال�صاحلني الذين عا�صوا فيها. وما 

ورثه من ذكريات احلروب ال�صليبية، والتحرير على يد �صالح الدين االأيوبي كانت ما 

1948، وكان االحتفال  تزال حا�رشة يف عمرانه، وموؤ�ص�صاته، وحتى عاداته حتى �صنة 

، الذي �صنّه �صالح الدين االأيوبي، اأحد اأهم النماذج للعادات التي 
2
مبو�صم النبي مو�صى

تر�صخت يف الوجدان الفل�صطيني ملئات ال�صنني.

القبيلة والع�صرية واحلمولة والعائلة، بح�صب املكان الذي نتحدث عنه، كانت مكونات 

اأ�صا�صية للمجتمع، وموؤ�ص�صات رئي�صة يف �صناعة وعي الفرد واجلماعة و�صوغ حياتهم، 

اأ�صا�صياً للمكانة والنفوذ  وحّل م�صاكلهم و�رشاعاتهم اأو حتى افتعالها، وكانت م�صدراً 

والتقدير، كما هو معتاد يف املجتمعات الفالحة والبدوية.

هذه ال�صورة التي ر�صمناها ملكونات املجتمع واأ�صلوب عي�صه تنبئنا بو�صوح عن نوع 

ال�صفوة والقيادة التي ت�صود فيه، فاملكانة يف املجتمع الفل�صطيني كانت مرتبطة مبلكية 

االأر�ص كما كان حال اآل ال�صوا يف مدينة غزة وحميطها، اأو بالع�صرية واأ�صلها وحجمها 

كما كان حال عرب التعامرة يف حميط بيت حلم، اأو بالدرجة العلمية واملكانة الدينية كما 

كان حال عائالت احل�صيني واخلالدي يف القد�ص، وعائالت طوقان وها�صم يف نابل�ص، اأو 

التاأثري  م�صادر  من  امتداداً  واأ�صيق  تاأثرياً  اأقل  كانت  التي  التقليدية  والتجارة  باحلرفة 

ال�صابقة. كانت هذه القيادات تقليدياً حتتل مركز ال�صدارة وتقود املجتمع على امل�صتوى 
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وللدور  ال�صفوة  هذه  تولد  الآلية  نقد  من  يوجه  قد  مما  الرغم  وعلى  والوطني،  املحلي 

اأجزائه  العامة للمجتمع، وتتفاعل مع  البنية  اأنها كانت منبثقة عن  اإال  الذي كانت تلعبه، 

وتوعية  فيها  والتاأثري  احلياة  توجيه  يف  لل�صفوة  املفرت�ص  بالدور  فتقوم  ومكوناته؛ 

مع  لتتفاعل  خالق  ب�صكل  تتطور  وكانت  املجموع،  م�صلحة  حماية  وحماولة  اجلمهور 

التهديدات، وهذا ما �صهدته ثورة �صنة 1936، التي ظهرت فيها �صفوة جديدة من قادة 

الثورة  �صنعتهم  العلم،  اأو  الكبرية  الع�صرية  اأو  االأمالك  ذوي  غري  من  الفالحني  الثورة 

و�صقلتهم وجعلت منهم اأ�صياداً يف امليدان، وكان املجتمع ككل م�صتقراً على �صكل را�صخ 

من التعاون، والعالقات، واالإنتاج، والتبادل، والتفاعل، وال�رشاع. 

ما فعلته النكبة هو اأنها نق�صت ن�صيج هذا املجتمع خيطاً بخيط، فال قبيلة وال ع�صرية 

وال حمولة وال عائلة، االأ�رشة على �صغرها ت�صتت اأفرادها بني الداخل وخمتلف املهاجر، 

هذا  على  ترتكز  مدينة  يف  جتارة  وال  ملح�صول  بيع  وال  زراعي،  اإنتاج  وال  اأر�ص  وال 

املح�صول، وال حانوت وال حرفة وال ميناء وال �صيد وال راأ�ص مال وال جتارة، وال مفتي 

اأغلبية الفل�صطينيني اأ�صبحت مبعرثة، و�صعى كل واحد الأن يلّم �صعث نف�صه،  وال قائد، 

وله مكانة واحدة: الجئ.

ال�صدمة واأدرك  ا�صتوعب  اأن  الفل�صطيني، بعد  املجتمع  اأمام  االأكب  التحدي  لقد كان 

اأن هذا اللجوء �صيطول، هو اأن يمُعيد هذا املجتمع بناء نف�صه كوحدة متما�صكة من جديد 

يف خميمات اللجوء على الرغم من كل املعوقات؛ فغابت ال�صفوة لفرتة من الزمن. وكان 

الالجئون كتلة ديوغرافية طيّعة يف يد ال�صلطات امل�صيفة، تنقلها، وتوزعها، وحتددها، 

وتنظم حتركها اأو تقيده، خ�صو�صاً بعد اأن تبدلت الروح االأخوية الإدارة االأزمة، وحلّت 

اأن  اأن اكت�صفت هذه الدول  اأمنية ت�صع عينها على احل�صابات الداخلية، بعد  حملها روح 

الفل�صطيني يف  الع�رشين واملجتمع  القرن  �صيطول. مرت فرتة اخلم�صينيات من  اللجوء 

ال�صتات عموماً، ويف لبنان خ�صو�صاً، يحاول اإعادة بناء نف�صه، واإعداد احلّد االأدنى املمكن 

املمكن  احلّد  لتوفري  االأونروا؛  يوؤهله ملوا�صلة احلياة، وترافق هذا مع جهد وكالة  الذي 

من العون واملواد الغذائية، ثم من البنى التحتية، والتعليم، والرعاية ال�صحية، ومع جهد 

من الدولة حل�رش الالجئني يف خميماتهم وحتديد اأماكن اإقامتهم وتقييد تنقلهم، فر�صت 

عليهم �رشوطاً قا�صية يف التنقل، خ�صو�صاً اأولئك املقيمني يف املخيمات والتجمعات املوؤقتة 

اللبناين  االأمن  من  خا�صة  ت�صاريح  على  احل�صول  عليهم  تفر�ص  كانت  اإذ  اجلنوب،  يف 
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اللبناين  واالأمن  )املخابرات(  الثاين  للمكتب  وكان  �صكناهم،  دائرة  خارج  اإىل  لالنتقال 

خمافر ونقاط ثابتة يف كل املخيمات والتجمعات؛ لتتابع دقائق حياة االأفراد الفل�صطينيني 

الفل�صطينية يف خمتلف مناطق  النخب  وتتدخل يف عي�صهم. ومع ذلك، فقد ن�صاأت بع�ص 

ال�صتات، وكانت قاعدة َتولُّد النخب هذه املرة قائمة على التعليم بالدرجة االأوىل، وعلى 

الوظيفة التي يمُتيحها هذا التعليم ل�صاحبه، خ�صو�صاً يف دول اخلليج، التي كانت تفتح 

اأبوابها يف ذلك احلني للطاقات ال�صحيحة املتوفرة يف العامل العربي؛ لت�صهم يف البناء احلديث 

لتلك الدول بعد الطفرة النفطية، وهذا ما زاد قيمة التعليم، والتعليم اجلامعي خ�صو�صاً، 

م الوحيدة للنجاة. تَهمُ ر�صوخاً لدى الالجئني الفل�صطينيني الذين كانت هذه الفر�صة َق�صَّ

بفتح  واملبادرة  مهنهم،  مبزاولة  والتجار  واحلرف  املهن  اأ�صحاب  بع�ص  بداأ  كما   

�رشكة  لبنان  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  فاأن�صاأ  ال�صتات،  دول  يف  وجتارات  م�صالح 

فرج اهلل، اأول �رشكة لتوزيع ال�صحف واملطبوعات، و�صل�صلة حمال عطا اهلل فريج اأول 

جمموعة حمال لبيع املالب�ص اجلاهزة يف لبنان، واأ�ّص�ص با�صم فار�ص اأول �رشكة عربية 

“�صوبرماركت”، واأ�ص�ص فوؤاد �صابا وكرمي  اأول  اإبيال  اأدوين  لبنان، وافتتح  للتاأمني يف 

من  اأول  دوماين  جورج  منهم  وكان  لبنان،  يف  احل�صابات  لتدقيق  �رشكة  اأول  خوري 

يف  جامبوجت  طائرة  قاد  من  اأول  حوا  وحنا  اجلنوبي،  القطب  يف  اللبناين  العلم  رفع 

عربي  رئي�ص  اأول  ال�صلطي،  اإبراهيم  الدكتور  اإىل  اإ�صافة  اللبنانية،  اإي�صت  امليدل  �رشكة 

واأ�ص�ص  الدنيا،  �صغل  الذي  املفكر  �صعيد  واإدوارد  لبنان،  يف  االأمريكية  للجامعة  مقيم 

الدرا�صات  موؤ�ص�صة  لبنان  يف  الفكر  رموز  من  عدد  مع  ال�صايغ  وفايز  اخلالدي  وليد 

 .
3

لبنان يف  املتخ�ص�صة  الدرا�صات  موؤ�ص�صات  اأوىل  من  فكانت   ،1963 �صنة  الفل�صطينية 

لقد متكن الالجئون الفل�صطينيون يف لبنان من اأن يكونوا رواداً م�صهمني يف االقت�صاد، 

لكن  النا�صئ،  جمتمعهم  عهد  حداثة  الرغم من  على  املهن  وخمتلف  والتعليم،  والثقافة، 

هذه النخب كانت بحاجة ملزيد من الوقت لتنمو وتتطور وتكب وتاأخذ موقعها يف قيادة 

املجتمع النا�صئ وحمايته، والعمل على بلورة اأهدافه الوطنية، وهذا ما مل يتي�رّش لها.

جاءت حرب �صنة 1967 لتق�صي على اآمال العرب بالن�رش الذي كانت تِعدهم به االأنظمة 

التقدمية، ولتق�صي على اآمال الالجئني بعودة قريبة، ولتوؤكد اأنهم من االآن ف�صاعداً يجب 

اأن ياأخذوا الزمام باأيديهم ليحّققوا عودتهم، فبادرت احلركات الفل�صطينية، وخ�صو�صاً 

حركة فتح التي كانت تن�صاأ يف املهجر ب�رشية، اإىل مبا�رشة العمل امل�صلح من االأردن، ومل 
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تلبث اأن امتدت اإىل لبنان، ثم انتقلت بالكامل اإىل لبنان بعد املواجهات ال�صارية مع اجلي�ص 

لقيادة  تت�صدى  وقيادتها  التحرير  منظمة  جعل  االنتقال  هذا   .1971-1970 يف  االأردين 

االنتماء  اأ�صا�ص  على  ن�صاأت  اأن  جديدة  �صفوة  لبثت  وما  لبنان،  يف  الفل�صطيني  املجتمع 

ال�صيا�صي والكفاح والبندقية اأن ت�صدرت املجتمع، والالفت يف هذه ال�صفوة اأن رموزها 

املركزية كانت يف معظمها من خارج جمتمع الالجئني يف لبنان.

يف   1969/11/3 بتاريخ  لبنان  يف  الفل�صطيني  للوجود  التحرير  منظمة  قيادة  �ّصمت  رمُ

اتفاق القاهرة الذي رعته م�رش بني لبنان ومنظمة التحرير الفل�صطينية، لت�صبح االأخرية 

ولتبداأ  �صوؤونهم،  وتنظيم  و�صالحهم،  وحركتهم،  الفل�صطينيني،  تنقل  عن  م�صوؤولة 

جمتمعهم،  وخدمت  الالجئني  ا�صتوعبت  التي  واملدنية  الع�صكرية  موؤ�ص�صاتها  بافتتاح 

لالجئني  االأف�صل  هي  وجودها  فرتة  وكانت  بهم،  املحيط  اللبناين  املجتمع  وخدمت 

الوطني  الهدف  وبلورة  ال�صوؤون،  ورعاية  والتنظيم،  واخلدمات،  الت�صغيل،  ناحية  من 

اإعالن  اأن يدفعوه نتيجة  للفل�صطينيني  بّد  كان ال  باهظاً  اجلامع؛ لكنها حملت معها ثمناً 

املقاومة امل�صلحة، �صواًء ب�صبب العدو ال�رش�ص الراب�ص على احلدود اأو ب�صبب التوازنات 

الداخلية اللبنانية اله�ّصة. 

نّت على الفل�صطينيني يف لبنان، من اأ�رش�ص احلروب  لقد كانت احلروب املتوالية التي �صمُ

امل�صجلة فيما بعد احلرب العاملية الثانية؛ فاأوىل املواجهات الكبرية كانت �صنة 1974 حني 

للقيادة الع�صكرية للمقاومة  دّكت الطائرات ال�صهيونية خميم النبطية، الذي كان مركزاً 

�صتِّتًَة �صكانه  الفل�صطينية، ب�صبب قربه من احلدود مع فل�صطني املحتلة؛ فدمرته بالكامل ممُ

الدكوانة  خميم  اأخرى.  مرة  املخيم  بناء  اإعادة  تت�صّن  ومل  البالد،  اأرجاء  خمتلف  يف 

)تل الزعرت( كان على موعد مع م�صري م�صابه، لكن على يد امللي�صيات الكتائبية وحلفائها، 

التي فر�صت عليه ح�صاراً قا�صياً ودمرته، وانتقمت من �صكانه انتقاماً دموياً بعد متمُّكنها 

من املخيم، وعاودت الكرة من جديد مع خميم ج�رش البا�صا القريب منه.

اأي  الذي مل ي�صلم منه   ،1982 للبنان �صنة  االإ�رشائيلي  التايل كان مع االجتياح  املوعد 

خميم تقريباً، وارتمُكبت خالله جمازر عّدة بحّق الفل�صطينيني كانت اأ�صهرها جمزرة �صبا 

و�صاتيال، التي جاءت انتقاماً من �صمود املقاومة يف بريوت الأكرث من �صهرين، كان خاللها 

هذان املخيمان عماد هذا ال�صمود، حيث قتل خاللها 3,297 فل�صطينياً ولبنانياً. لقد ترك 

املوؤ�ص�صات  الالجئني، فمعظم  على جمتمع  هائالً  اأثراً   1982 �صنة  االجتياح  الدمار خالل 



119

الو�شع االجتماعي لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان

دمت، وا�صطر اأ�صحابها للجوء اإىل االأماكن العامة  املدنية والع�صكرية دمُّمرت، واآالف املنازل همُ

التمو�صع يف جتمعات معزولة ما تزال االأونروا  اإعادة  اإىل  اأو  واملباين اخلالية كمهّجرين، 

الثقيلة،  الب�رشية  ال�رشيبة  غري  هذا  اليوم،  حتى  خدمات  اأي  متنحها  وال  بها،  تعرتف  ال 

. لقد كانت خميمات 
4
فاالجتياح اأدى اإىل ا�صت�صهاد 15 األف �صخ�صاً معظمهم من الفل�صطينيني

بريوت الهدف االأول للقوات الغازية، وكانت االأجندة الوا�صحة هي تدمريها والق�صاء على 

مركزيتها يف قيادة جمتمع الالجئني يف لبنان، وقيادتها لعمله ال�صيا�صي والع�صكري، وهذا 

ما متكنت من حتقيقه من خالل احلرب واحل�صار واملجازر املتتالية، فانتهى دور خميمات 

بريوت يف قيادة املجتمع الفل�صطيني يف لبنان، ويف التفاعل مع العا�صمة، التي ظلت ت�صكل 

مركز البلد امل�صيف على الرغم من كل ال�رشاعات الداخلية فيه، وهذا كان له اأثر م�صريي يف 

التهمي�ص االجتماعي الالحق ملجتمع الالجئني.

الفل�صطيني  املجتمع  على  كبرية  �صلبية  انعكا�صات  لبنان  من  م.ت.ف  خلروج  كان 

كانت  التي  للثغرات  وت�صّدت  املجتمع،  املنظمة  ت�صّدرت  اأن  فبعد  احلرب،  هذه  نتيجة 

بع�ص  نفوذها  مبوجب  واأدخلت  وال�صفر،  التنقل  حرية  فمنحته  حياته؛  يف  قائمة 

م�صت�صفياتها،  لتوؤ�ص�ص  االأحمر  الهالل  موؤ�ص�صة  دعم  وتولّت   ،1967 �صنة  نازحي 

وت�صبح املقّدم الرئي�ص للرعاية ال�صحية اإىل جانب االأونروا، ودعمت التعليم املدر�صي 

الدرا�صة  فر�صة  يمُوؤّمن  كان  الذي  الفل�صطيني،  الطالب  �صندوق  واأن�صاأت  واجلامعي، 

معها  تمُن�ّصق  التي  االأوىل  الهيئة  واأ�صبحت  الالجئني،  اأبناء  من  كبرية  الأعداد  اجلامعية 

بعملها  وداعبت  موؤ�ص�صاتها،  يف  الالجئني  و�صّغلت  وخدماتها،  اأعمالها  كل  االأونروا 

وكما  التحرير...  منظمة  قيادة  خرجت  هذا  كل  بعد  نفو�صهم،  يف  العودة  حلم  امل�صلح 

الالجئني  من  عدد  اإىل  اإ�صافة  هذا  كل  معها  اآخذة  اخلارج  اإىل  عادت  اخلارج  من  جاءت 

التي  املواجهات،  تركته  الذي  الدمار  وراءها  وخملّفة  الكفاءات،  ذوي  املدربني  ال�صبان 

االأطراف  بع�ص  مواجهة  ويف  املحتل،  مواجهة  يف  الالجئون  معها  وخا�صها  خا�صتها 

الداخلية اللبنانية التي �َصَعت اإىل املواجهة. 

اإن ما �صاعف اأثر هذا اخلروج هو الطريقة التي تعاملت بها قيادة املنظمة مع ال�صاحة 

وجهد  دعم  اإىل  بحاجة  لبنان  فل�صطينيو  كان  و�صفناه  الذي  كل  فبعد  الحقاً،  اللبنانية 

واهتمام اأكرث من ذاك الذي ح�صلوا عليه عند قدوم املنظمة الأول مرة، لكن ما ح�صل هو اأن 

املنظمة ان�صغلت باإعادة متركزها، وتوزيع كوادرها واأعمالها، ور�صم ت�صورها للمرحلة 



120

اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان

املقبلة، ومن ثم دخلت يف مرحلة الرتكيز على دعم العمل يف االأرا�صي املحتلة �صنة 1967، 

من خالل االنتفا�صة املباركة �صنة 1987 ثم يف مرحلة اأو�صلو، وبعدها انتفا�صة االأق�صى. 

لقد كان حال فل�صطينيي لبنان بعد خروج املنظمة اأ�صبه ما يكون بحال اأيتام ال حول لهم، 

اأو ثاأر، فكانت جمزرة �صبا و�صاتيال، ومل تكد املخيمات  فاأ�صبحوا نهباً لكل ذي غاية 

تتنف�ص ال�صعداء، حتى بداأت حرب املخيمات بني �صنتي 1985-1987، وا�صطر �صكانها 

من  وا�صعة  موجة  اإىل  احلرب  هذه  واأّدت  العادمة،  املياه  و�رشب  والكالب  القطط  الأكل 

، فكانت املوجة 
5
اأبناء املخيمات الهجرة الأوروبا الغربية، ودول ا�صكندنافيا حتديداً بني 

الثانية لتفريغ املخيمات من خمزونها ال�صبابي؛ العامل املقاتل الدافع حلركتها االجتماعية 

املتمركزين يف  املهجرين  اأزمة  اأنها عّمقت  اإىل  اإ�صافة  اأقل من خم�ص �صنوات،  يف غ�صون 

املباين العامة واملهجورة، ويف جتمعات نائية وغري خمدومة، اأو يف جتمعات مهملة على 

اأطراف املخيمات القائمة. 

االإن�صانية  االأ�صا�صية  احلقوق  مت�ص  قرارات  التخاذ  عادت  اللبنانية  احلكومة 

اإليها.  االإ�صارة  �صبقت  التي  والتملك  والبناء  والعمل  التنقل  حرية  مثل  للفل�صطينيني 

الالجئني  انعكا�صات مهمة على جمتمع  1991 معها  الثانية �صنة  وحملت حرب اخلليج 

الفل�صطينيني يف لبنان، فعودة املغرتبني يف اخلارج حرمت الكثري من الالجئني من املعيل 

البطالة وال�صكن واملهجرين،  اأزمة  تقيم �صلبهم، وفاقمت  املالية  الذي كانت حتويالته 

فا�صتثمار  لل�صفوة،  كمولّد  التعليم  اأهمية  تقليل  يف  اأ�صهمت  البعيد  املدى  وعلى 

املتعلم  نهاية  �صارت  اأن  بعد  كثرياً  اأقل  اأ�صبح  به  واهتمامهم  التعليم  يف  الفل�صطينيني 

اإذ  اجلامعي،  بتعليمه  لها  عالقة  ال  يدوية  حرفة  ممار�صة  اأو  البطالة  هي  احلتمية  �صبه 

لهم  املتاحة  الوحيدة  العمل  اأ�صبحت �صوق  الالجئني،  اإقفال �صوق اخلليج يف وجه  بعد 

والذي  االأفق،  معدوم  الواقع  هذا  املهن.  معظم  عليهم  ّرم  حتمُ التي  اللبنانية  ال�صوق  هي 

بعد  لبنان  يف  الفل�صطيني  الالجئ  اأمام  ر�صمه  يف   1993 �صنة  اأو�صلو  اتفاقات  اأ�صهمت 

اإىل  قاد  والت�صويات،  للم�صاومة  خا�صعة  بدت  موؤّجلة  كق�صية  ق�صيته  مع  تعاملت  اأن 

هذه  يف  كانت  لكنها  وكندا،  وا�صكندنافيا  الغربية  اأوروبا  اإىل  الهجرة  من  جديدة  موجة 

، وكالعادة كان املهاجرون هم ال�صباب الذكور 
6

املرة هجرة غري �رشعية بحثاً عن العمل

اال�صتقرار  يف  النجاح  على  قدرة  واالأكرث  الالجئني،  جمتمع  يف  وتاأهيالً  تعليماً  االأكرث 

واكت�صاب اإقامات �رشعية اأو جن�صيات يف املََهاِجر البعيدة. 
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ولو اأردنا اأن نر�صم خطاً بيانياً لن�صاأة وجود الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان وتطوره؛ 

التخذ ال�صكل التايل:

اخلط البياين ملجتمع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان

1991-1982

التحرير،  منظمة  خروج  تبعات 

انهيار املوؤ�ص�صات، مواجهات و�رشاعات 

البنية  تهتك  املواجهة،  على  قدرة  دون 

اإعادة  الهجرة،  موجات  وبدء  االجتماعية 

�صلب ما مّت حت�صيله من حقوق، بدء تفاقم 

اأزمات املهجرين وال�صحة والتعليم.

1982-1969

التحرير،  منظمة  دخول 

اعتماداً  قادرة  �صفوة  ت�صكل 

ال�صيا�صي  االنتماء  على 

رموز  امل�صلح.  والكفاح 

حمل  اخلارج.  من  ال�صفوة 

حروب  ومواجهة  الثورة  عبئ 

مدمرة متتالية.

2011-1991

تهمي�ص الالجئني الفل�صطينيني، عودة مغرتبي 

الت�صييق  موا�صلة  العمل،  اأبواب  وان�صداد  اخلليج 

احلكومي على املخيمات والالجئني، غياب ال�صفوة 

بعد خروج �صفوة ال�صيا�صة والعمل امل�صلح، و�صعف 

التعليم كمولد لل�صفوة، اأو�صلو وان�صداد اأفق العودة، 

موجات هجرة بحثاً عن عمل وحياة كرية، معوقات 

بنيوية حقيقية لتولد �صفوة جديدة، بدايات انفراج 

يف العالقة مع الدولة، وت�صهيل جزئي حلق العمل . 

1948 اللجوء

ً 9ً اأعوام20 عاما 13ً عاما 20 عاما

1968-1948

بناء  اإعادة  حماوالت 

توفري  ال�صتات،  يف  املجتمع 

يوؤمن  الذي  االأدنى  احلّد 

ت�صكل  بدء  اال�صتمرار،  جمرد 

ال�صفوة اجلديدة اعتماداً على 

م�صتوى التعليم والوظيفة.

الفل�صطينيني يف لبنان وتطوره،  اإن فهم اخللفية االجتماعية لن�صاأة جمتمع الالجئني 

هي  املعقدة  �صورته  كونت  التي  والديناميّات  واالجتاهات  وال�رشاعات  والتحركات 

املمكنة  واالآفاق  يواجهها،  التي  واملخاطر  واملعّوقات  املجتمع  هذا  واقع  فهم  يف  اأ�صا�صية 

كوين ال�صائد  اأفراده وم�صريهم كجماعة الجئة. لقد هالَنا املنهج ال�صُّ له ومل�صتوى حياة 

الغربية  واالإغاثية  البحثية  املوؤ�ص�صات  لدى  خ�صو�صاً  وفهمه،  املجتمع  هذا  درا�صة  يف 

والدولية، ومدى الق�صور وال�صطحية الناجتة عن ا�صتخدام مثل هذا املنهج يف فهم واقع 
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ال�صكان،  من  بائ�صة  جمموعة  من  اأكرث  فيهم  يرى  اأن  له  ي�صمح  ال  ه  فق�صورمُ الالجئني، 

لديها اأزمات حقيقية يف ال�صكن وال�صحة والتعليم تو�صف مف�صلة باالأرقام واملوؤ�رّشات، 

جمموعة مهّم�صة بالن�صبة للمجتمع الذي ي�صت�صيفها، وتعاين من اأزمات اإن�صانية حقيقية 

لتحرك  وبحاجة  املجاورة،  البلدان  يف  الالجئني  جمموعات  من  بقريناتها  قورنت  ما  اإذا 

عاجل و�رشيع؛ لتخفيف معاناتها يف خمتلف جماالت احلياة، لينتهي بتو�صيات للحكومة 

اللبنانية ولالأونروا وللدول املانحة والهيئات االإغاثية، وهذا املنهج على اأهمية ما يلحظه 

من نتائج، خ�صو�صاً عن امل�صتوى االإن�صاين، يق�رش عن روؤية �صورة املجتمع املتكامل 

جماعة  فعالً  �صكلته  الذي  اجلامع،  الوطني  هدفه  حتقيق  اإىل  ال�صاعي  املتفاعل  احلّي 

هذا  اإيجاد  يف  االحتالل  وجود  دور  روؤية  عن  ويق�رش  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  الالجئني 

املجتمع، وت�صكيل جمرى حياته ونوعها. 

ثانيًا: الفئات االجتماعية لالجئني الفل�شطينيني:

من بني نحو 800 األف الجئ يمُقدر اأنهم غادروا فل�صطني املحتلة �صنة 1948، اأح�صت 

حوايل   1949 �صنة  يناير  الثاين/  كانون  بحلول   Red Cross االأحمر  ال�صليب  م�صادر 

، من جممل الالجئني يف حينها، اأما اليوم فال توجد اإح�صاءات 
7
143 األف الجئاً يف لبنان

دقيقة الأعداد الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، وتتفاوت التقديرات بني االأونروا وامل�صادر 

للجهات  ال�صيا�صية  للم�صالح  اأحياناً  الالجئني  اأعداد  تقدير  ويخ�صع  الر�صمية،  اللبنانية 

التي تقدم هذا التقدير. الرقم االأكرث تداوالً على اأي حال هو عدد الالجئني الفل�صطينيني 

.
الذي تعلنه االأونروا، والذي بلغ 455,373 الجئاً م�صجالً ح�صب تقديراتها يف 82011/1/1

اأما اأو�صاع الفئات االأ�صا�صية لهذا العدد من ال�صكان فيمكن اإجمالها بالتايل: 

1. الأطفال:

 ،
9%31.1 الفل�صطينيني  الالجئني  جمتمع  يف  عاماً   18 عمر  حتت  االأطفال  ن�صبة  تبلغ 

وهو ما يعني اأن عددهم احلقيقي، اعتماداً على تقديرنا لالجئني الفل�صطينيني امل�صتقرين 

يف لبنان البالغ 290 األف الجئ، هو حوايل 90,190 طفالً.

والكوارث  باالأزمات  تاأثراً  واالأكرث  املجتمع،  يف  �صعفاً  االأكرث  الفئة  االأطفال  يثل 

كما  امل�صتقبل،  يف  عليه  �صيكونون  ما  دد  حتمُ وقد  فيهم  دائماً  اأثراً  تطبع  الأنها  والنكبات، 
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اأنهم ي�صكلون من جهة اأخرى “االحتياطي اال�صرتاتيجي” والقاعدة ال�صكانية للمجتمع، 

والقدرة  االإعالة،  ون�صب  للمجتمع،  الب�رشية  القوة  �صيحدد  الذي  هو  اليوم  اأطفال  فعدد 

على االإنتاج بعد ع�رشين عاماً، ونوع ما يتلقونه اليوم من تعليم وتدريب واإعداد يحدد 

مدى قدرة املجتمع الكامنة على التطور والتو�صع واالإبداع. اإن قدرة اجليل ال�صابق على 

التي  فهي  االأخطر،  املهمة  هي  بنجاح  االأطفال  اإىل  واملبادئ  والقيم  الثقافة  منظومة  نقل 

حتدد االنتماء والثقافة والهوية، التي �صيملكها املجتمع يف اجليل القادم، ونوع االأهداف 

امل�صرتكة التي �صيبلورها، والو�صائل التي �صيعتمدها للح�صول عليها، وهذه العملية هي 

والتن�صئة   ،”Socialization“ اأو  االجتماعية”  “التن�صئة  االجتماع  علماء  ي�صميها  التي 

لي�صت  واالأبرز.  االأول  التحدي  هي  الفل�صطيني  ال�صعب  خ�صو�صية  يف  االجتماعية 

ن�صب وفيات االأطفال واالإ�صهال واجلفاف والتال�صيميا واالإعاقات هي امل�صاكل الكبى 

للطفولة كما ت�صّورها املناهج ال�صكونية، على ما متثله هذه امل�صاكل والتحديات من اأهمية 

اإن�صانية. اإن املنهج ال�صكوين يف قراءة جمتمع الالجئني كمجموعة من ال�صكان البائ�صني، 

لل�صوؤون  املمُعاجِلة  الوحيدة  تكون  تكاد  التي  والغربية،  الدولية  االأبحاث  يف  ال�صائع  وهو 

االجتماعية لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، ي�صتثني متاماً موقع االأطفال الذي و�صفناه 

االأبحاث ال تتعامل مع موقعهم يف احلفاظ على  كاحتياطي ا�صرتاتيجي للمجتمع، فتلك 

بالتايل  تتمكن  فال  الوطنية،  تطلعاتها  على  بالتايل  واملحافظة  الفل�صطينية  اجلماعة  هوية 

من اأن تقراأ يف الطفل الفل�صطيني الالجئ �صوى اأنه كائن بائ�ص، �صيء احلظ، ولِد يف املكان 

اخلطاأ وال بّد اأن نعينه يف احل�صول على فر�صة عادلة يف احلياة.

اللحظة،  هذه  وحتى  ال�صتات،  اأماكن  خمتلف  يف  الفل�صطينيون  الالجئون  اأثبت  لقد 

على  احلفاظ  ويف  الظروف،  خمتلف  رغم  املهمة  هذه  يف  النجاح  على  العالية  قدرتهم 

هوية مميزة ملجتمعاتهم يف ال�صتات، وبلَورة دورهم كجزء مهاجر مرتبط ع�صوياً مبن 

ال�صيا�صية  الف�صائل  فيها  تنت�رش  لبنان  يف  الفل�صطينية  فاملخيمات  االأم،  الوطن  يف  بقي 

الفل�صطينية ذاتها املنت�رشة يف االأرا�صي املحتلة، ومداخلها واأزقتها حتفل ب�صور �صهداء 

االنتفا�صة، وموؤ�ص�صاتها الك�صفية ونواديها وم�صاجدها وخمتلف فعالياتها، تتفاعل مع 

بيوم، وتتاأثر به ب�صكل مبا�رش، وهذا ما يوؤكد جناح الالجئني  الفل�صطيني يوماً  احلدث 

غري  امل�صتقبل  يف  النجاح  هذا  م�صري  لكن  بامتياز،  املهمة  هذه  يف  لبنان  يف  الفل�صطينيني 

ال  قد  َمهاِجر  اإىل  امل�صتمرة  الفل�صطينيني  الالجئني  هجرة  ظّل  يف  خ�صو�صاً  وا�صح، 

يتمكنون فيها من احلفاظ على هويتهم املتميزة، ومتا�صكهم الع�صوي.
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الالجئ يف  الفل�صطيني  الطفل  التي يواجهها  االأزمات والتحديات  التايل من  امل�صتوى 

التي  تلك  املتاحة هي  الوحيدة  ال�صحية  فالرعاية  الوجود واحلياة،  تتعلق بنوعية  لبنان 

االأ�صا�صية  االحتياجات  تغطية  عن  وقا�رشة  حمدودة  عناية  وهي  االأونروا،  تقدمها 

لالجئني كما �صرنى الحقاً، والطفل الفل�صطيني الذي ي�صاب باأمرا�ص قابلة لل�صفاء خالل 

ال�صنوات االأوىل من عمره تتاح له فر�ص جناة اأقل كثرياً من اأقرانه اللبنانيني، ومن اأ�صقائه 

الالجئني يف بلدان اأخرى، فن�صبة وفيات االأطفال حتت اخلم�ص �صنوات تبلغ بني الجئي 

األف  األف طفل لبناين، و29 وفاة لكل  30 لكل  األف والدة، بينما هي  37 طفل لكل  لبنان 

. اأ�صف اإىل ذلك اأن %5 
10

والدة لالجئني الفل�صطينيني يف االأردن، و27 الأقرانهم يف �صورية

من اأطفال الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان بني عمر 1-3 �صنوات يعانون من نق�ص حادٍّ يف 

9% من اأطفال الالجئني يف  ، و4% منهم من نق�ص التغذية مبا يجعل املجموع 
11

التغذية

لبنان، بينما الن�صبة بني الالجئني الفل�صطينيني يف االأردن هي 1% يعانون من نق�ص حادٍّ 

يف التغذية يف الفئة العمرية نف�صها، و2% يعانون من نق�ص التغذية، مبا يجعل املجموع 

لبنان هو ثالثة  الفل�صطينيني يف  الالجئني  اأطفال  التغذية بني  اأن نق�ص  اأي   ،
12%3 بينهم 

اأ�صعاف نق�ص التغذية بني اأطفال الالجئني الفل�صطينيني يف االأردن. 

2. الن�شاء:

العامة  الن�صبة  اأن   2010 ل�صنة  الفل�صطيني  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  بيانات  ت�صري 

ذكراً   102.5 بلغت  قد  لبنان  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  جمتمع  يف  االإناث  مقابل  للذكور 

لبنان من  الفل�صطينيني يف  الالجئني  49.4% تقريباً من  اأن  اأنثى، وهو ما يعني  لكل مئة 

 .
13

االإناث

االأول عن رعاية  امل�صوؤول  الفل�صطيني، كمجتمع عربي م�صلم، هي  املراأة يف املجتمع 

االأطفال واالهتمام ب�صوؤون املنزل. وقدرتها على االإجناب، ونوع الرتبية والعناية التي 

اإىل  بها،  حتظى  التي  االجتماعية  للمكانة  اأ�صا�ص  م�صدر  هي  واأ�رشتها  الأبنائها  توفرها 

جانب عوامل اأخرى كالتعليم والعمل. وموقعها كابنة اأو اأخت اأو زوجة اأو اأم اأكرث اأهمية 

املجتمع  اأن  يعني  ال  هذا  لكن  االأخرى،  والعملية  العلمية  مواقعها  من  املجتمع  اعتبار  يف 

يحرمها منها متاماً، فالدرا�صات تفيد باأن املراأة حتظى بفر�ص التعليم نف�صها التي يح�صل 

عليها الذكور، اإن مل تكن اأف�صل يف بع�ص املراحل التعليمية، وت�صارك يف �صوق العمل اإىل 

حدٍّ ما، وهي م�صاركة قد تمُعّد عبئاً ولي�صت مك�صباً يف حالة الالجئات كما �صنو�صح الحقاً.
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اأهم  لتقدير  حيوي  لبنان  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  جمتمع  يف  املراأة  موقع  فهم  اإن 

التحديات التي تواجهها، فواجب الباحث االجتماعي اأن يمُ�صّخ�ص هذه التحديات من موقع 

املراأة يف جمتمعها بغ�ص النظر عن راأيه يف هذا النوع من املجتمعات وراأيه جتاه التوزيع 

فهم  و�صعت  التي  الدرا�صات،  بع�ص  ا�صتفا�صت  لقد  اجلن�صني.  بني  لالأدوار  التقليدي 

اآراء ذكور واإناث املجتمع، حول  و�صع املراأة الفل�صطينية الالجئة هدفاً لها يف ا�صتطالع 

ق�صايا مثل حّق املراأة يف “االإقامة وحدها يف �صقتها”، اأو يف “الرت�صح للمجل�ص البلدي”، 

اأو “ملجل�ص النواب”، اأو “الت�صويت يف االنتخابات”، اأو “اإدارة عملها اخلا�ص”، ويبدو اأن 

الباحثني حني و�صعوا هذه االأ�صئلة االفرتا�صية ن�صوا اأنهم يحاولون تقييم و�صع املراأة 

يف جمتمع يعي�ص �صكان 28% من منازله متكد�صني مبعدل يزيد عن ثالثة اأفراد يف الغرفة 

، ومل ي�صبق الأي من اأفراده اأن مالأ ورقة اقرتاع الأي نوع من املجال�ص املحلية اأو 
14

الواحدة

التمثيلية منذ اأن جلوؤوا قبل 58 عاماً، ف�صالً عن اأن يفكروا يف الرت�ّصح ملثل هذه املجال�ص، 

اليدوية،  التملك، ويعمل معظمهم يف احلرف  اأ�صالً حّق  اأفراده ال يلكون  اأن  ناهيك عن 

 .
15

واخلدمات ال�صغرى، ويمُ�صّكل اإدارة عمله اخلا�ص حلماً بعيد املنال بالن�صبة له

اإن القدرة على ت�صكيل اأ�رشة خا�صة واالإجناب، ومن ثم بالتايل الفر�صة لرتبية االأوالد 

اأمام املراأة الفل�صطينية الالجئة يف جمتمع يمُقّدر لها،  والعناية بهم تمُ�صّكل التحدي االأبرز 

ويزرع فيها منذ ال�صغر دور االأم والزوجة، واالجتاه احلديث داخل هذا املجتمع ي�صري 

اإىل اأن هذه الفر�صة اآخذة بالتناق�ص، فاأكرث من 30% من الن�صاء يتجاوزن �صن الـ 30 دون 

، وبلمُغة اأخرى فواحدة من كل ثالث ن�صاء فل�صطينيات تتجاوز هذه ال�صن دون اأن 
16

زواج

تمُتاح لها فر�صة حتقيق الدور الذي ينتظره منها املجتمع، وينحها التقدير على اأ�صا�صه. 

لتقدمي تنازالت جّمة للح�صول  اأحياناً  تمُتاح لهن هذه الفر�صة ي�صطررن  وحتى الالتي 

عليها، فاالأرقام ت�صري اإىل اأن ن�صب الهجرة اإىل خارج لبنان تزيد لدى االإناث عن الذكور يف 

الفئات العمرية بني 15-30، واإذا اأخذنا بعني االعتبار خلفية املجتمع التي ال ت�صمح بهجرة 

ال�صابة العزباء يف هذه الفئة العمرية بحثاً عن العمل اأو التعليم، فاإن ال�صبب املنطقي الوحيد 

لهذه الهجرة هو الزواج، فمعظم ال�صباب الذين هاجروا يف الفرتات ال�صابقة يعودون اإىل 

املخيمات التي خرجوا منها بحثاً عن زوجة ي�صطحبونها معهم اإىل بالد الغربة. 

اال�صطرار اإىل تروؤ�ص االأ�رشة وتويل م�صوؤولية االإنفاق بالتايل، هو من اأهم التحديات 

الفل�صطينية  االأ�رش  من  تقريباً   %17 فـ  لبنان،  يف  الالجئة  الفل�صطينية  املراأة  تواجه  التي 
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، وذلك الأ�صباب خمتلفة؛ منها الهجرة ووفاة االأزواج، اإذ ت�صل 
17

يف لبنان ترتاأ�صها ن�صاء

. هذا العبء ي�صطر املراأة التي 
18

ن�صبة االأرامل اإىل 11% من الن�صاء الفل�صطينيات يف لبنان

تقود االأ�رشة للخروج للعمل حتت �صغط احلاجة لالإنفاق يف جمتمع ال يمُحّملها يف العادة 

هذه امل�صوؤولية، وبالتايل ال يمُعّدها لها. واإذا كان الرجل الفل�صطيني املوؤهل للعمل، �صواء 

بحرفة اأو تعليم اأو قدرة ج�صدية على االأعمال ال�صاقة، ال يكاد يجد لنف�صه عمالً يف لبنان، 

فكيف باملراأة التي يزيد احتمال كونها غري موؤهلة. اإىل جانب ذلك، فاإن خروج املراأة للعمل 

يف هذه احلالة ال يعفيها من م�صوؤوليتها التقليدية، وهو ما يمُرّتب على كاهلها عبئاً م�صاعفاً 

�صيكون من ال�صذاجة معه اأن نحت�صب ن�صبة العامالت من الن�صاء ونتبنّاها كتطور اإيجابي 

املتزوجات يف  الن�صاء  اإ�صهام  لبنان. فبينما ي�صل  الالجئة يف  الفل�صطينية  املراأة  يف و�صع 

 54-24 اقت�صادياً بني  الن�صطة  العمرية  للفئات  االأحوال  اأف�صل  15% يف  اإىل  العمل  �صوق 

نف�صها،  العمرية  للفئات  املطلقات  الن�صاء  بني   %80 حوايل  اإىل  الن�صبة  هذه  ت�صل  عاماً، 

وحوايل 43% لالأرامل يف االأعمار نف�صها، وهو اأعلى قليالً من ن�صبة م�صاركة الن�صاء من 

. وعدم م�صاركة املتزوجات نابع لدى اأكرث من 
19

العمر ذاته، الالتي مل ي�صبق لهن الزواج

90% منهن من روؤيتهن باأنهن “ربات منازل متفرغات”، اأو “معتنيات متفرغات” وذلك 

م�صاركتهن  عدم  يعزين  الالتي  الن�صاء  ن�صبة  تتعدى  ال  اإذ  اآخر،  �صغط  اأي  نتيجة  لي�ص 

اأن  اأخرى  بلغة  تعني  االأرقام  وهذه   ،
20

 %3 ن�صبة  لهن  االأ�رشة  منع  اإىل  العمل  �صوق  يف 

التف�صري االأول خلروج املطلقة اأو االأرملة، التي تتحمل العبء االأ�رشي نف�صه للمتزوجة، 

اإىل �صوق العمل هو احلاجة املادية.

باحلمل  يت�صل  فيما  الالجئة،  للمراأة  ال�صحي  الو�صع  اإىل  تطرقنا  ما  واإذا 

طبية  عناية  يتلقني  االأمهات  من  العظمى  فالغالبية  عموماً،  جيد  اأنه  جند  واالأمومة، 

54% ممن يتلقني عناية �صحية يف اأثناء احلمل  متخ�ص�صة يف فرتة احلمل، اإذ حت�صل 

قابالت  يد  على  منهن   %40 حت�صل  بينما  متخ�ص�ص،  طبيب  من  العناية  هذه  على 

وبعد   ،
22

م�صت�صفيات يف  الوالدات  من   %76 تتّم  بينما   ،
21

متخ�ص�صات قانونيات 

ال�صحي  و�صعها  لكن   .
23

متخ�ص�صة طبية  بعناية  الن�صاء  من   %55 حتظى  الوالدة 

اجل�صدية  القدرة  مقيا�ص  فعلى  الالجئ،  الفل�صطيني  الرجل  و�صع  من  اأ�صواأ  عموماً 

والقدرة  املتحدث،  �صماع  على  القدرة  ي�صمل  والذي  اليومية،  الن�صاطات  اأداء  على 

اليومية، والقدرة على حمل خم�صة كغ من الوزن، والقدرة على  على قراءة اجلريدة 
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تفيد  الدرج،  �صعود  على  القدرة  واأخرياً  االأقدام،  على  م�صياً  معقولة  مل�صافات  التنقل 

اخلم�صة،  الن�صاطات  هذه  من  ثالثة  يف  �صعوبات  يواجهن  باأنهن  الن�صاء  من   %26

 .
24

17% من الرجال فقط مقابل 

3. ال�شباب:

يف  االأكرث حيوية وتاأثرياً  االجتماعية  الفئة  �صنة   45-19 العمر بني  ال�صباب يف  يمُ�صكل 

املجتمع، ففي هذه الفئة توجد معظم القوة العاملة امل�صوؤولة عن اإعالة بقية اأفراد املجتمع، 

وحتدد  اجلديدة،  االأ�رش  تمُن�صئ  التي  الفئة  وهي  واملعاهد،  اجلامعات  طالب  يقع  وفيها 

احللم  على  املوؤمتنة  الفئة  الفل�صطينية  احلالة  يف  اأنها  كما  للمجتمع،  الديوغرايف  االجتاه 

الوطني، وهي التي �صكلت وقود املقاومة والثورة اإبان وجود منظمة التحرير الفل�صطينية 

يف لبنان، وهي الفئة التي متلك ال�صالح الفل�صطيني يف املخيمات اليوم، واإن مل تكن هي 

الذي  هو  واإجنازه،  حتقيقه  من  الفئة  هذه  اأفراد  يتمكن  ما  اإن  م�صريه.  تقرر  التي  الفئة 

يمُحّدد موقع املجتمع على �صلّم التقدم اأو التخلف، وعلى طريق حتقيق االأهداف الوطنية 

اأي جمتمع  اإنها الفئة االأكرث تاأثرياً يف  اأو الق�صور عنها، وعلى هذا االأ�صا�ص يكن القول 

الجئاً كان اأم مقيماً يف وطنه.

عددياً ي�صكل الالجئون يف هذه الفئة العمرية حوايل 46.5% من الالجئني الفل�صطينيني 

، مبا يجعل حجمهم وفق تقديرنا حوايل 134,850 فرداً بني ذكور واإناث، 
25ً

يف لبنان تقريبا

مبا يجعلهم الفئة االأكب عدداً كذلك.

والتحدي االأبرز اأمام هذه الفئة يكن اخت�صاره بب�صاطة يف كلمتني: اأفق احلياة. يخرج 

والطاقات،  والتطلعات  باالآمال  ّمل  حممُ وهو  العمرية  املرحلة  هذه  خالل  احلياة  اإىل  املرء 

ينتظر اأن يمُحّقق ما يلكه من اآمال عري�صة كانت اأو عادية، فيحلم بتاأ�صي�ص اأ�رشة واإجناب 

خالله  من  يمُح�ّصل  االأقل  على  اأو  طاقاته  خالله  من  يفّجر  عمل  على  واحل�صول  اأطفال، 

القليل الذي ي�صمح له بتحقيق اأحالمه االأخرى. بلوغ هذه املرحلة خمتلف كثرياً بالن�صبة 

اإىل الالجئ الفل�صطيني يف لبنان عما و�صفناه، فهو حني يبلغ املرحلة يكون على االأغلب 

قد  تعلّم مهنة يعمل من خاللها ب�صكل غري م�صتقر، ويكون  الدرا�صة، وانخرط يف  ترك 

 
حجز موقعه الوحيد املرتوك له يف اأ�صفل ال�صلّم االجتماعي. اأما لو كان من بني الـ 26%14

التالية:  الدوامة  يف  ف�صيدخل  الثانوية،  درا�صتهم  اإكمال  من  يتمكنون  الذين  املحظوظني 

كيف �صيح�صل التعليم اجلامعي، واأين؟ االحتماالت املتاحة قليلة، فاإما معاهد التدريب 
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ل�صنتني،  فيها  الدرا�صة  ت�صتمر  متو�صطة  جامعية  �صهادة  تعطي  التي  لالأونروا،  التابعة 

يلك  ال  التي  اخلا�صة  اجلامعات  اأو  االخت�صا�صات،  بع�ص  يف  اللبنانية  اجلامعة  واإما 

الفلرتة  اإن متكن من اجتياز طبقات  اأق�صاطها. واأخرياً،  الفل�صطيني رفاهية دفع  الطالب 

فتاأتيه  التعليم  من  املرحلة  هذه  اإنهاء  من  يتمكنون  الذين   
27%8 الـ  بني  وكان  املختلفة 

املع�صلة التالية: اأين �صيعمل؟. 

لي�ص اأمامه اأفق رحب، فال�صوق اللبناين ينتظره بع�رشات املهن املمُحّرمة عليه، ونقابات 

ال ت�صمح له بالت�صجيل فيها، وبالتايل ال ت�صمح له بالعمل يف جمالها، ال الطب وال الهند�صة 

وال املحاماة وال ال�صحافة وال املحا�صبة وال اأي مهنة اأخرى تقت�صي ممار�صتها الت�صجيل 

ف االأول الذي يبلغ عدد ما  يف نقابة، فاإن اأراد العمل يف جماله تبقى اأمامه االأونروا، املوظِّ

، اإ�صافة اإىل املنظمات الدولية واملوؤ�ص�صات 
اأتاحه من وظائف 3,287 وظيفة �صنة 282010

 %16 فـ  عمل،  على  يح�صل  عندما  وحتى  الالجئني.  اأو�صاط  يف  العاملة  احلكومية  غري 

فقط من االأعمال املتاحة تقع يف خانة املهن واالأعمال االإدارية، و19% يف جمال اخلدمات 

الزراعيني  للعمال  و%12  والعمال،  للحرف  هي  الوظائف  من   %36 بينما  واملبيعات، 

على  املفتوحة  واالحتماالت  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  غري  هذا  طبعاً   .
29

ال�صيد وعمال 

احلرب التي يواجهها لبنان ككل، والتي توؤثر بقوة على و�صعه االقت�صادي وتمُقلّل فر�ص 

العمل املتوفرة فيه. 

ال�صاب  الفل�صطيني  لالجئ  االأول  االختيار  الهجرة  جعل  واملمُعقَّد  املمُظلم  الواقع  هذا 

-18 العمرية بني  الفئة  الالجئني يف  70.3% من  يقول  اإذ  مبجرد دخوله معرتك احلياة، 

20 اإنهم �صيهاجرون اإذا ما اأمُتيحت لهم الفر�صة، ويوؤيدهم يف ذلك 67.7% ممن ترتاوح 

 .
30ً

اأعمارهم بني 21-30، و حوايل 55% من الفئات االأكب عمرا

4. املُ�شّنون:

وهم عموماً الذين جتاوزوا الـ 55 عاماً من العمر، وهم الفئة التي يمُ�صكِّل جزء ال باأ�ص 

وعادات  ثقافتها  واكت�صبوا  فيها،  احلياة  وعاي�صوا  فل�صطني  يف  ولدوا  الذين  اأولئك  منها 

اأهلها وجنحوا يف نقلها اإىل االأجيال التالية التي ا�صتقرت يف ال�صتات، وهي الفئة التي ت�صكل 

خزان وعي املجتمع الالجئ بوطنه و�صكله و�صكل احلياة فيه، بل الذي تن�صج منه االأجيال 

اأ�صا�صياً يف  الفئة دوراً  تلعب هذه  املعنى  بهذا  املفقود.  اأحالمها حول فردو�صها  الالحقة 

املجتمع رمبا يكون اأكب مما تلعبه الفئات االأكب �صناً يف املجتمعات العادية، فهم يف تلك 



129

الو�شع االجتماعي لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان

اأما يف حالة املجتمع الالجئ  يمُنَقل لالأجيال،  املجتمعات يحكون جتربتهم بو�صفها تراثاً 

اأ�صحابه  كان  حني  للوطن  املتوفرة  الوحيدة  ال�صورة  بو�صفها  جتاربهم  يحكون  فهم 

فيه، وتمُ�صّكل جتاربهم حافزاً لالأجيال االأ�صغر لتبلِور الهدف الوطني امل�صرتك بالتحرر 

والعودة اإىل حيث كانت هذه التجارب واالأحداث.

، اأي اأن عددهم 
31

تبلغ ن�صبة امل�صنني حوايل 12.3% من الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان

يبلغ 35,670 �صخ�صاً تقريباً وفق تقديرنا. وعلى الرغم من اأن كثرياً ممن هم يف هذه الفئة 

مروا بتجربة النكبة، وعا�رشوا اخلروج من املدن والقرى واالأمالك اإىل املخيمات وبيوت 

ال�صفيح، و�صقوا اأوىل خطوات املجتمع الفل�صطيني النا�صئ يف بلدان ال�صتات، اإال اأن تقادم 

اأّولها  متعددة  حتديات  يواجهون  لبنان  يف  اليوم  فهم  انتهت،  اأنها  اأبداً  يعِن  مل  معاناتهم 

واأهّمها الو�صع ال�صحي.

الو�صع ال�صحي يمُ�صّكل التحدي االأبرز للم�صنني يف جمتمع الالجئني يف لبنان، حيث 

 ،
32ً

يمُفيد 60% ممن تزيد اأعمارهم عن الـ 60 عاماً باأن و�صعهم ال�صحي �صيّئ اأو �صيّئ جدا

 ،
33

عالوة على اأن اأكرث من 60% من اأبناء هذه ال�صن م�صابون مبر�ص مزمن واحد اأو اأكرث

 ،
34

يمُعد ال�صكري وارتفاع �صغط الدم اأكرثها انت�صاراً، وتليهما اأمرا�ص القلب واالأع�صاب

احلروب  لهم  �صببتها  اإعاقات  اأو  مزمنة،  �صحية  باأزمات  م�صابون  10% منهم  وحوايل 

 .
35

املتتالية يف لبنان

التحدي الثاين البارز هو ا�صطرار اأفراد هذه الفئة للبقاء يف �صوق العمل على الرغم 

ال�صباب  الذكور  بني  العالية  الوفيات  ن�صب  االعتبار  يف  و�صعنا  ما  واإذا  ال�صن.  تقدم  من 

اإىل  اإ�صافة  املتكررة،  ال�صهيونية  االجتياحات  وخالل  اللبنانية،  االأهلية  احلرب  خالل 

ن�صب الهجرة العالية، وانت�صار الفقر الذي تزيد ن�صبته عن 35% بني االأ�رش الفل�صطينية 

حتى  اأو  االقت�صادي،  االإ�صهام  يف  لال�صتمرار  ي�صطرون  ال�صن  كبار  فاإن   ،
36

الالجئة

اال�صتمرار يف تويل امل�صوؤوليــة االأ�صا�صية لالإنفـاق حتى �صنٍّ متقدمـة، اإذ يبقى 45% ممن 

تفوق اأعمارهـم �صن الـ 60 يف �صوق العمل، بينما تبلغ هذه الن�صبة 70% بني الذين ترتاوح 

العمل  قوة  معظم  اأن  هنا  ن�صتذكر  اأن  بّد  ال  طبعاً  ونحن   ،
37ً

عاما  60-55 بني  اأعمارهم 

تاأهيالً  االأقل  هم  الفئة  هذه  اأفراد  واأن  مياومة،  كعمال  اأو  احلرف  يف  تعمل  الفل�صطينية 

وبالتايل يعمل معظمهم يف هذا القطاع.
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وا�صعة  تكن  مل  واإن  موجودة،  اأخرى  ظاهرة  )العازبون(  الوحيدون  امل�صنّون 

االنت�صار، يف املخيمات والتجمعات الفل�صطينية يف لبنان، اإذ يمُ�صطر جزء من اأفراد هذه 

يف  الن�صاء  من   %5.17 حيث  الزواج  عدم  نتيجة  منازلهم  يف  منفردين  العي�ص  اإىل  الفئة 

االأرامل  ن�صبة  تبلغ  اإذ  االأقارب،  فقدان  اأو  الهجرة  نتيجة  اأو  يتزوجن،  مل   55 الـ  عمر 

مثالً 50.51% بني الن�صاء فوق عمر الـ 60 عاماً، وحوايل 10.23% بني الرجال يف العمر 

توفر  عدم  االأول  جهتني:  من  للم�صن  بالن�صبة  حتدياً  ي�صكل  وحيداً  والعي�ص   .
38

ذاته

املمُعيل، والثاين عدم توفر رفيٍق يف امل�صكن ي�صاعد امل�صن ج�صدياً، ويرعى �صحته حتى 

واإن توفر املمُعيل.

5. املعاقون وذوي الحتياجات اخلا�شة:

اآثاراً مزمنة يف  االأمرا�ص  اأو  الظروف  اأو  الوراثة  اأفراد ترتك  توجد يف كل املجتمعات 

اأفراد  ويكون  طبيعي،  ب�صكٍل  احلياة  موا�صلة  من  متنعهم  العقلية،  اأو  اجل�صدية  بنيتهم 

هذه الفئة بحاجة لرعاية خا�صة من خمتلف موؤ�ص�صات املجتمع من االأ�رشة اإىل املدر�صة، 

على  احل�صول  من  يتمكنوا  حتى  اخلا�صة  الرعاية  وموؤ�ص�صات  ال�صحية،  واملوؤ�ص�صات 

حياٍة طبيعية. 

املجتمع الفل�صطيني الالجئ يف لبنان حت�رش فيه هذه الفئة كما يف غريه من املجتمعات، 

لكن خ�صو�صية الكوارث املتوا�صلة التي حلقت به، من نكبة �صنة 1948 اإىل االجتياحات 

االإ�رشائيلية املتكررة واحلرب االأهلية اللبنانية، انتهت بحرمان اأعداد كبرية من اأبنائه من 

املتوا�صل  احل�صار  ب�صبب  اأو  املبا�رشة،  االإ�صابة  ب�صبب  �صواء  الطبيعية،  احلياة  فر�صة 

الذي منع تلقي الرعاية ال�صحية يف الوقت املنا�صب، فاأدى اإىل تفاقم احلاالت املتو�صطة اإىل 

باأمرا�ص كان يكن جتنبها مبطعوم ب�صيط للطفل،  اأو تت�صبب  البرت،  حاالت ت�صتوجب 

. تقدر ن�صبة الالجئني الذين يعانون من اأمرا�ص مزمنة 
39

بتدمري فر�صته يف احلياة ال�صوية

واإعاقات نتيجة ظروف احلرب بحوايل 3% من جممل الالجئني يف لبنان، وهم مرتكزون 

، وهذا 
بني الذكور الذين تزيد اأعمارهم عن 30 عاماً، اإذ تبلغ الن�صبة بينهم حوايل 40%10

اإىل �صكان املجتمع،  اأنه ف�صالً عن الن�صبة العالية الأولئك املعاقني واملر�صى قيا�صاً  يعني 

فاإن االأثر الذي ترتكه اإعاقتهم على املجتمع اأبلغ واأكرث تاأثرياً؛ الأن معظمهم يقع يف الفئة 

املنتجة التي يفرت�ص اليوم اأن تكون يف موقع املمُعيل ال املعال.
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االأرقام اأعاله على اأي حال ت�صمل املعاقني واأ�صحاب االأمرا�ص املزمنة، اأما اأ�صحاب 

يف  منهم   %61 يرتكز  �صخ�صاً،   3,033 بحوايل   2002 �صنة  يف  عددهم  فقمُدِّر  االإعاقات 

ال�صابقتني  لل�صنتني  الزيادة  معدل  اأن  علمنا  اإن  ونحن  اجلنوبية،  والتجمعات  املخيمات 

اآالف  اأربعة  العدد بحوايل  نمُقدر  اأن  ، يكن 
41

اأ�صخا�ص يف كل �صنة  208 الـ  كان بحدود 

الالجئني  جمموع  اإىل  املعاقني  ن�صبة  اأن  يعني  فهو  الرقم  هذا  �صّح  ولو   ،2006 �صنة  يف 

الفل�صطينيني يف لبنان تبلغ %1.4. 

45.8% من جمموع املعاقني.  اإ�صابة املعاقني باالإعاقة احلركية والتي بلغت  تركزت 

تتوزع بواقع 49.1% للذكور و42% لالإناث، بينما بلغت ن�صبة االإعاقة الب�رشية %34.1 

 .
بواقع 29.5% للذكور و39.3% لالإناث؛ اأما االإعاقة ال�صمعية فبلغت 42%18.2

الإعاقة  الأفراد املعاقني يف خميمات لبنان ح�شب نوع  4/1: ن�شبة  جدول 

2008 واجلن�س 

كال اجلن�شنيالإناثالذكورنوع الإعاقة

29.539.334.1ب�رشية

19.31718.2�شمعية

9.510.710.1نطقية

12.511.712.1الفهم والت�شال

49.14245.8حركية

9.899.4العناية بالنف�س

4.22.73.5الت�شال مع النا�س

283 موؤ�ص�صة يعمل منها  يبلغ عدد املوؤ�ص�صات التي تقدم الرعاية للمعاقني يف لبنان 

16 فقط يف الو�صط الفل�صطيني، وهذه املوؤ�ص�صات تمُ�صكل معاً جتمعاً ا�صمه “هيئة االإعاقة 

املتحركة،  والكرا�صي  الفيزيائي  العالج  خدمات  املوؤ�ص�صات  هذه  تقدم   .
الفل�صطينية”43

والعكازات وم�صاعدات احلركة، اإ�صافة اإىل الرعاية املتخ�ص�صة للم�صابني باإعاقات عقلية 

مل�صاعدتهم على تعلم خمتلف املهارات، لكن على الرغم مما تقدمه هذه املوؤ�ص�صات يبقى 

�رش على 
مُ
عددها حمدوداً بالن�صبة اإىل عدد املعاقني، خ�صو�صاً يف و�صط فقري ال تقدر فيه االأ
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توفري احلّد االأدنى من الرعاية اخلا�صة للمعاق، ف�صالً عن عدم �صمول نطاقها اجلغرايف، 

الرغم  وعلى  بريوت.  يف  اليا�ص  مار  خميم  اأهمها  حمددة؛  خميمات  يف  معظمها  ترتكز  اإذ 

التجمعات  �صمول  اأن  اإال  خدماتها،  من  للم�صتفيدين  اأحياناً  النقل  خدمات  توفر  اأنها  من 

واملخيمات البعيدة بخدماتها يبقى متعذراً، كما تبقى فر�ص معرفتها بحاالت االإعاقة يف 

املناطق البعيدة اأقل ن�صبياً.
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