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  *يف لبنان" األونروا"حديث صحايف ملدير عام 
  يتناول فيه أوضاع الفلسطينيين يف لبنان

  ]مقتطفات[ **.1995أبريل /بيروت، أواخر نيسان
  
  

  [.......]  
سون إن خطة العمل التي تقدمت بها الوكالة، والتي لقيت استحسان اجملتمعين، تتعلق بالشق يويقول بر  

 الذي تشهده التجمعات يف، وتعيد تقييم نشاطات الوكالة يف ضوء التغيير الديموغرا"وااألونر"التقني واملايل لعمل 
  .الفلسطينية يف الدول املضيفة

فترة زمنية اختيرت "وليس لفترة السنوات اخلمس املقترحة، بحسب بريسون، أي دالالت سياسية، هي   
  ".ألنها مناسبة ألسباب عملية

ه يجب عدم اعتبار هذه الفترة الزمنية الفترة األخيرة من عمل الوكالة ان على أنوقد تم التشديد يف عمّ  
التي يرتبط وجودها بحل املشكلة الفلسطينية، وميثاقها قد وضع من قبل اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة، "

  ".وهي اجلهة اخملولة تقرير مصيرها يف الوقت املناسب
ان عن رغبتها يف استمرار ل املضيفة أعربت خالل اجتماع عمّويشرح بريسون أن الدول املانحة والدو  

  ".السيما وأن أي خفض حلجم هذه العمليات سيكون له آثار سلبية"عمليات الوكالة يف أماكن تواجدها 
املانحة عن نيتها االستمرار يف دفع مساهماتها املالية، كما قرر بعض الدول رفع  وقد أعربت الدول  

، والسيما الواليات املتحدة التي أقرت مبلغ خمسة عشر مليون دوالر إضايف ملساهمتها للعام قيمة هذه املساعدات
    ).ليصل املبلغ اإلجمايل إىل السبعين مليون دوالر( 1995

، باإلضافة إىل ممثل سلطة احلكم الذاتي الفلسطيني )لبنان وسورية واألردن(الدول املضيفة  وممثلا أمّ  
أماكن تواجدها حتى يتم إيجاد حل شامل يف جميع " األونروا"عن تمسكهم باستمرار عمل  نبيل شعث، فقد أعربوا

  .ملشكلة الالجئين
بأنها، وبشكل عام، "ويف ما يتعلق بعالقة الوكالة باحلكومة اللبنانية، يصر بريسون على التأكيد   

  ".ساسية املوضوع الفلسطينيعالقات مبنية على الثقة واالنفتاح املتبادل، يف حدود ما هو متاح نظراً حل
وبين الدولة اللبنانية، ليس من املمكن للوكالة أن  'األونروا' من دون وجود شراكة فعلية بين"يضيف أنه   

  ".السلطات اللبنانيةتنفذ أياً من مشروعاتها، ولذلك نحن نأخذ يف االعتبار، بالطبع، الرغبات التي تبديها 
، وعبر احلوار الدائم مع السلطات اللبنانية، حلل املشكالت العديدة التي إنني أسعى جاهداً"يتابع قائالً   

  ".'األونروا'يواجهها الالجئون الفلسطينيون، وبشكل غير مباشر 
التي تعتبر مشكلة يف غاية احلساسية "ويعدد بريسون هذه املشكالت ويشرحها، ويبدأ بمشكلة االستشفاء   

  ".ألسباب إنسانية
خرى، ال ن الفلسطينيين يف لبنان، وعلى عكس نظرائهم يف أماكن تواجد الوكالة األُويشرح أن الالجئي  

حتمل هذه املسؤولية  "األونروا"يمكنهم االستفادة من اخلدمات احلكومية يف حقل االستشفاء، ولذلك يتوجب على 
  .عبر إبرام اتفاقات مع مستشفيات خاصة

ئة نتعامل معها بنسبة خمسين يف امل املؤسسات التي ارتفعت أسعار االستشفاء يف ،لألسف"يضيف أنه   
باإلضافة إىل ذلك، ال تقوم الوكالة . ا يطرح بالطبع مشكلة مالية على الوكالة، مم1995ّو 1994ما بين العامين 

                                                 
 .ليونيل بريسون *

الحديث هنادي سلمان، وذلك بقصد استيضاح مستقبل األونروا في ضوء االجتماع  توقد أجر. 1/5/1995، )بيروت" (السفير" **
مة في تمويل األونروا وممثلين عن آل من األردن ن الدول الرئيسية المساهـ، وضم ممثلين ع9/3/1995و 8 ان فيالذي عقد في عّم

 .الفلسطيني ان وسلطة الحكم الذاتيـوسورية ولبن
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 ، يتوجب على األُسر األشد فقراً والتي ال تملك مداخيل ثابتة، أنكافة التكاليف، ويف بعض احلاالت دائماً بتغطية
  ".تدفع مبالغ طائلة قد تصل أحياناً إىل العشرين ألف دوالر

إجراءات استثنائية لالستمرار يف تأمين خدمات االستشفاء لالجئين الفلسطينيين " األونروا"ولقد اتخذت   
ويؤكد بريسون أنه سيتم تخصيص مبالغ إضافية . يف املؤسسات التي تتعامل معها والتي جددت معها العقود

  .1995طية تكاليف العام لتغ
ا يف ما يتعلق بالتعليم، فيشرح بريسون أن الوكالة تواجه ارتفاعاً يف عدد طلبات التسجيل يف أمّ  

سر الفلسطينية من اخلليج بعد حرب اخلليج املدارس التابعة لها، لسببين أساسيين، أولهما، عودة عدد كبير من األُ
ا دفع بعدد كبير من األُسر الفلسطينية أقساط املدارس اخلاصة اللبنانية ممّوثانيهما االرتفاع الكبير يف األخيرة، 

  .إىل اللجوء إىل مدارس الوكالة لعجزها عن دفع هذه األقساط
لزيادة األماكن املتاحة للتالمذة وستقوم بترميم وإعادة تأهيل ويقول بريسون إن الوكالة حمتاجة   

ولذلك يجب أن نفكر مع "لفت إىل أن االحتياجات تتجاوز اإلمكانيات املتاحة إنه ي املدارس التي حتتاج إىل ذلك، إالّ 
  ".خرى مؤقتةالسلطات اللبنانية إليجاد حلول أُ 

سون أن األحداث املأساوية التي شهدها لبنان أحلقت الضرر يوبالنسبة لقضية املهجرين، يشرح بر  
يمات فلسطينية بشكل كامل، كما أن عدداً آخر منها خم ةباللبنانيين وبالفلسطينيين أيضاً، فقد تم تدمير ثالث

ا اضطر الالجئين الذين كانوا يعيشون يف هذه اخمليمات ملغادرتها مرات عدة، مع ما تعرض ألضرار جسيمة، ممّ
  ...يعنيه ذلك من تأثير على بنى األُسر واألطفال وتعليمهم إلخ

واآلن، ومع عودة االستقرار، . لبنانيونيملكها ويف الغالب، قام هؤالء املهجرون باالنتقال إىل مبان   
وعملية إعادة اإلعمار، تم إخالء احملتلين من املباين التي احتلوها، ومن بينهم حوايل ستة آالف أُسرة فلسطينية، 

  .ألف شخص 35أي حوايل 
ة، فيما أسرة إىل خميمي شاتيال وعين احللو 550، تمت إعادة حوايل 1994نه يف العام إويقول بريسون   

ئة أسرة قى اليوم حوايل ثالثة آالف وخمسمويب. وجد عدد آخر من األُسر منازل لإليجار يف اخمليمات أو خارجها
  .مهجرة

ويشرح بريسون أنه يالحظ . وباإلضافة إىل هذه املشكلة، يواجه فلسطينيو لبنان مشكلة بطالة ضخمة  
وهو تدهور يعود بشكل خاص إىل الصعوبة التي يواجهها  تدهوراً كبيراً يف وضع الفلسطينيين يف لبنان عموماً،

  .عمل صهؤالء يف إيجاد فر
يمات وصلت إىل األربعين يف ويشير إىل أن تقديرات الوكالة األخيرة أظهرت أن نسبة البطالة يف اخمل  

  .ئة، وذلك قبل سنوات، معرباً عن تقديره بأن هذه النسبة ارتفعت حالياً من دون شكامل
انعدام مصادر الدخل لدى الكثير من األُسر الفلسطينية يشكل هماً رئيسياً بالنسبة يل، "يسون إن ويقول بر  
  "ن ألي أسرة أن حتيا من دون مال؟فكيف يمك
عمل يف القطاعات التي  صويضيف أن الفلسطينيين باتوا يواجهون املزيد من املشكالت يف إيجاد فر  

  .طاعات البناء واألشغال العامة والزراعةكانوا تقليدياً يعملون فيها، والسيما ق
  [.......]  

  
  
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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