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الذي طال انتظاره.  "ماضٍ صعب ومستقبل ال يمكن الركون إليه"صدر كتاب  أخيراً 

جمعات الفلســـــطينية الرئيســـــية يف لبنان؛ يضـــــم الكتاب عينات من جميع اخمليمات والت
النرويجية لعلم االجتماع التطبيقي قد أجرت املسح الوحيد  "فافو"وبذلك تكون مؤسسة 

حتى اآلن لألوضــــاع املعيشــــية على مســــتوى البلد بأكمله. وهو يصــــف البنية الســــكانية 
 298قل عن واألوضـــــــــاع املعيشـــــــــية بين الالجئين، ويقدم حتليالً لها على امتداد ما ال ي

صـــــــفحة. يبدأ الكتاب بالبنية الســـــــكانية، وتنتظم الفصـــــــول التالية وفقاً حلقول الصـــــــحة 
والتعليم والعمالة واإلســـــــــــكان واالقتصــــــــــــاد املنزيل. ويتعامل الفصـــــــــــالن األخيران مع 
املشــــــــــاركة االجتماعية والشــــــــــبكات االجتماعية يف اجملتمع الذي يُعتقد أن تعداده يبلغ 

  الجئ. 350,000
لذي يجعل مؤســـــــســـــــة أبحاث نرويجية راغبة وقادرة على الشـــــــروع يف مثل هذا ما ا

بما فيه الدولة املضـــــــــــيفة  - العامل املســـــــــــح املكلف والشــــــــــــامل لشـــــــــــعب الجئ يفضــــــــــــل
، عندما أنشـــئت 1991جتاهله؟ ترجع اخللفية إىل أعقاب مؤتمر مدريد ســـنة  -  لالجئين

يجــــب التعــــامــــل معهــــا جمموعــــات عمــــل متعــــددة األطراف للبحــــث يف املســـــــــــــــائــــل التي 
ومراقبتها من أجل تســـــــهيل املفاوضـــــــات بين الفلســـــــطينيين وإســـــــرائيل. وكانت مســـــــألة 
الالجئين ضـــــــــمن هذه املســـــــــائل. وقد أنيط بالنرويج، باعتبارها مشـــــــــاركة يف جمموعة 
العمل اخلاصـــــــة بالالجئين، أن تضـــــــع دراســـــــة مفصـــــــلة ألوضـــــــاع الالجئين يف الضـــــــفة 

الــدول اجملــاورة. فكلفــت وزارة اخلــارجيــة النرويجيــة الغربيــة وقطــاع غزة، فضـــــــــــالً عن 
مؤســـــســـــة فافو (كان يرئســـــها ســـــابقاً تيري رود الرســـــن، وهو اآلن املمثل اخلاص لألمم 
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هو األخير يف  "ماضٍ صــــــعب"املتحدة يف الشــــــرق األوســــــط) القيام بهذه املهمة. وكتاب 
ئين يمات الالجسلسلة من الدراسات التي أجرتها فافو عن أوضاع الفلسطينيين يف خم

  يف الشرق األوسط.
على التفـاؤل، وقـد ال حتمـل مفـاجـأة أيضــــــــــــاً للـذين  "مـاضٍ صـــــــــــعـب"ال تبعـث قراءة 

يعرفون الوضع على األرض. فاألوضاع املعيشية لالجئين تبدو صعبة كما هو عهدها 
 دائماً، ربما باســتثناء ســنوات الثمانينات، بعد الغزو اإلســرائيلي للبنان، التي كانت أشــد

صعب"وطأة من املألوف. يف فصل العمالة، يسجل  بين  %17معدل بطالة يبلغ  "ماضٍ 
الالجئين الفلســـــــــــطينيين، وقـد ال يكون ذلـك مـأســــــــــــاويـاً مقـارنـة بكثير من دول الشـــــــــــرق 
األوسط، بما فيها لبنان. لكن التقديرات التي يتحدث عنها الفلسطينيون أنفسهم، فضالً 

الرقم كثيراً، األمر الــذي يســـــــــــبــب تبــاينــاً يعكس الطرق  عن أرقــام األونروا، تتجــاوز هــذا
ماضٍ "املتعددة لتقويم الوضـــــــــــع. ويف أية حال، تبدو الصـــــــــــورة اإلجمالية التي يقدمها 

بائســـــــــــة، عندما تقترن نســـــــــــبة البطالة بارتفاع مســـــــــــتوى العمالة غير الكاملة  "صـــــــــــعب
قود عمل منظمة سـوى واألجور املتدنية وأوضـاع العمل الرديئة بشـكل عام (ال يتمتع بع

وفقاً للدراســــــــة). وربما تشــــــــكل رداءة الوضــــــــع العام يف ســــــــوق العمل الوجه األكثر  15%
خطورة يف وضـــع الالجئين الراهن، ألن العمالة تشـــكل عادة عامالً حاســـماً يف حتســـين 

  األوضاع املعيشية عامة.
ســــبة يث أن نويف الفصــــل املتعلق باالقتصــــاد املنزيل، جند مثاالً معبراً عن الفقر ح

تقدر بأقل من نصــف عدد األســر يف إمكانها شــراء ثياب جديدة أو تدفئة منازلها. وتفيد 
نســـــــــــبة مماثلة عن تدهور مداخيلها يف الســـــــــــنة الفائتة. وليس من املســـــــــــتبعد أن تكون 
األرقــام آخــذة يف االرتفــاع، نظراً إىل اســـــــــــتمرار أزمــة االقتصـــــــــــــاد اللبنــاين، وألن العمــل 

. ويف فصل الصحة، يتضح أن الوضع بين الالجئين 1999ة أجري سنة امليداين للدراس
أســـــوأ حاالً مما هو عليه بين نظرائهم املقيمين باألردن. فعلى ســـــبيل املثال، تفيد نســـــب 
. وربما  مئوية كبيرة يف كل فئات األعمار أن احلالة الصحية البدنية سيئة، أو سيئة جداً

حاالً، فهو يمثل يف النهاية احلقل الرئيســـــــــــي يعتقد املرء أن الوضـــــــــــع التعليمي أفضـــــــــــل 
للمســـاعدات التي تقدمها األونروا، فضـــالً عن أنه امليدان الذي خصـــص له الفلســـطينيون 

نظراً إىل افتقــارهم إىل وســـــــــــــائــل أُخرى للحراك  - يف املنفى كثيراً من اجلهود واملوارد
يوم بــدأت األونروا  االجتمــاعي. فقــد حــدثــت ثورة تعليميــة عنــد املرأة الفلســـــــــــطينيــة منــذ

عملياتها، قبل أكثر من نصــــــف قرن، على غرار التنمية يف الشــــــرق األوســــــط بشــــــكل عام. 
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 ليس أعلى كثيراً بين جيل"لكن األمر املفاجئ هو أن املســـــــــتوى التعليمي الذي أفيد عنه 
ومن األمثلــــة لــــذلــــك أن نحو ثلــــث  "الشـــــــــــبــــان ممــــا كــــان عليــــه بين آبــــائهم وأجــــدادهم.

أعوام أو أكثر يف اخمليمــــــات والتجمعــــــات  10لــــــذين تبلغ أعمــــــارهم الفلســــــــــــطينيين ا
  الفلسطينية الرئيسية غير ملتحق باملدرسة، ومل يكمل أي مرحلة تعليمية.

أمّا بالنســــــــبة إىل التنوع اجلغرايف، فيكشــــــــف املســــــــح عن أن النتائج التي تســــــــجلها 
ا ملعيشي، أدنى مماخمليمات املوجودة يف اجلنوب اللبناين، يف معظم مؤشرات الوضع ا

تســـــــــــجلـــه اخمليمـــات والتجمعـــات يف أمكنـــة أُخرى من البلـــد، يف حين أن الالجئين يف 
  البقاع هم يف الطرف املعاكس من سلم القياس.

وتصبح األرقام اإلحصائية أكثر إثارة لالهتمام عندما جتُرى مقارنات بين أحوال 
 تساعد التشابهات واالختالفاتالفلسطينيين يف لبنان وبين أحوالهم يف دول أُخرى، إذ 

يف تسليط الضوء على اخلصوصيات التي يتسم بها وضع معين. ويف هذا السياق، جند 
أن أكثر حـاالت املقـارنـة الراهنـة صـــــــــــلـة بـاملوضـــــــــــوع هي حـاالت الســـــــــــكـان اللبنـانيين 
والالجئين الفلسطينيين يف الدول اجملاورة. ومن املثير لالهتمام أيضاً مقارنة الوضع 

. وعندئذ فقط يمكن أن نرى مدى 1982ئم اليوم بالوضع الذي كان قائماً قبل سنة القا
التدهور يف األوضــــــاع املعيشــــــية لالجئين، وبشــــــكل كامل قســــــوة البيانات املســــــجلة يف 

. لكن، ربما هناك، نتيجة قلة البيانات التي يمكن املقارنة بينها، نقص "ماضٍ صـــــــعب"
 القراء، ال "ماضٍ صـــــعب"الوقت نفســـــه، كما يذكّر يف املقارنات يف بعض األحيان. ويف 

يشــــمل هذا املســــح ســــوى الالجئين الذين يعيشــــون يف اخمليمات والتجمعات، وهم الذين 
يشـــــــــــكلون القطـــــاع األكثر فقراً من الســـــــــــكـــــان. ويقـــــدر أن نحو نصـــــــــــف عـــــدد الالجئين 

  الفلسطينيين يف لبنان يعيش يف اخمليمات.
هناك حدود ملا يمكن أن تخبرنا به األرقام اإلحصـــــائية عن األوضـــــاع اإلنســـــانية، 

ال يطيل البحث يف اخللفية السياسية  "ماضٍ صعب"أو األسباب الكامنة وراءها. كما أن 
ألوضــــــــــــاع الالجئين، مثل التمييز بموجب القانون يف ســـــــــــوق العمل اللبناين وغيره من 

ذين يتطلعون إىل نهج أفضـــــــــــــل ملعـــاجلـــة مســـــــــــــألـــة اجملـــاالت. ولـــذلـــك يمكن أن يكمـــل الـــ
باملعلومات الواردة يف  "ماضٍ صــــــــــعب"الالجئين الفلســــــــــطينيين املعلومات الواردة يف 

الدراســـات الســـابقة التي أصـــدرتها فافو، باإلضـــافة إىل كتاب روز ماري صـــايغ الشـــديد 
الذي يريد مصمم للجمهور  "ماضٍ صعب"). فكتاب Many Enemies( "أعداء كثر"األهمية، 

الوقائع القاسية على شكل أرقام إحصائية حتظى بالصدقية. ومن الواضح أن املؤلفين 
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يأملون بأن يقرأ هذه الدراســــــــــة أحد الالعبين القادرين على اقتراح إجراء تغيير إيجابي 
وتنفيـــذه. وإن كـــان هنـــاك أحـــد يجـــب أن يتفحص هـــذه الـــدراســــــــــــــة بحق، فهو احلكومـــة 

ألُخرى، واألونروا، واملنظمات غير احلكومية القادرة على تقديم اللبنانية، واحلكومات ا
املســــاعدة إىل الالجئين. ويف هذه األثناء، ما دام الفلســــطينيون يف لبنان حمرومين من 

بين "الوسائل التي حتدد مستقبلهم، فإن هذا املستقبل سيظل حماطاً بالغموض، أو أنه 
  شرة سئلوا عن توقعاتهم بشأنه.، بحسب ما أجاب سبعة من جمموع ع"يدي الله

  بنديك سورفيغ
  صحايف نرويجي
 مقره بيروت



 

 
 

  

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
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