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  تقارير فلسطينية

  واقع وحقوق
  األطفال الفلسطينيين يف لبنان

  باسم سرحان
ة املقيمة بلبنان منذ خمســـين عاماً وضـــعاً اســـتثنائياً من تعيش اجلالية الفلســـطيني

واجملتمع اللبنــانيين. فهي جــاليــة، أو جتمع حيــث عالقتهــا بــاالقتصـــــــــــــاد الكلي للــدولــة 
سكاين له احلق يف اإلقامة الدائمة أو املفتوحة بالبلد من دون أن يكون تابعاً لالقتصاد 
الكلي اللبناين أو خاضـــــــــعاً له مباشـــــــــرة، ســـــــــواء من حيث اإلنتاج أو التوزيع. فمشـــــــــاركة 

ائدات ، كما أن توزيع عالالجئين الفلســطينيين يف اإلنتاج االقتصــادي اللبناين هامشــية
هــذا اإلنتــاج الكلي ال يشـــــــــــملهم، وبــالتــايل فــإن بنود توزيع امليزانيــة الســـــــــــنويــة للــدولــة 
اللبنانية ال تعنيهم من قريب أو من بعيد، ألنها ال تأخذهم يف حســـــــــــبانها. فاملفترض 

، أن يكون لهم اقتصـــــادهم "الكلي" ممثالً 1948منذ جلوء الفلســـــطينيين إىل لبنان، ســـــنة 
وكـــالـــة األمم املتحـــدة إلغـــاثـــة وتشـــــــــــغيـــل الالجئين الفلســـــــــــطينيين يف الشـــــــــــرق األدنى ب

(األونروا)، التي تقدم لهم املســــــــاعدة واإلغاثة والتعليم والرعاية الصــــــــحية، وتعمل على 
تشغيلهم يف إداراتها، أو على إيجاد العمل لهم يف الدول العربية األُخرى. إذ إن لألونروا 

ونظامها للشــــؤون االجتماعية، كما أنها املســــؤولة عن إدارة مدارســــها ومســــتوصــــفاتها 
البيئـــة اجلغرافيـــة التي يعش فيهـــا مـــا يزيـــد على نصـــــــــــف جمموع فلســـــــــــطينيي لبنـــان، 

  واملتمثلة باخمليمات الرسمية االثني عشر.
أمّا عالقة الفلســــــــــطينيين باالقتصــــــــــاد الكلي للدولة اللبنانية فتنحصــــــــــر يف ســــــــــوق 

ت التي ال تقـــــدمهـــــا مؤســـــــــــســــــــــــــــات األونروا، والتي يـــــدفع العمـــــل، ويف خمتلف اخلـــــدمـــــا
الفلســــــــطينيون ثمن احلصــــــــول عليها من الســــــــوق اللبنانية، كالتعليم الثانوي واجلامعي 

ين مثلهم مثل املواطنواالســـتشـــفاء. كما يتأثر الفلســـطينيون املقيمون خارج اخمليمات، 
ت العامة (كالكهرباء اللبنانيين، بســــــوق العقارات وقانون اإليجارات، وبأســــــعار اخلدما

واملياه والهاتف)، وبأســـعار اخلدمات اخلاصـــة على أنواعها لكل من ينشـــدها، وبأســـعار 
  خمتلف السلع، مثل املواد الغذائية واملالبس واألدوية.

                                                            
   الكلي" التي نظمتها ورشــــة املوارد العربية قُدم هذا التقرير يف ورشــــة "حقوق الطفل واالقتصــــاد

 20 -	17قبرص، يف الفترة  -) يف الرنكا Radda Barnenوجمعية رعاية األطفال الســــــويدية (
  .2000كانون الثاين/يناير 

  .كاتب فلسطيني وباحث يف العلوم االجتماعية 
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لكن على مر الســـنين، ومع حدوث تطورات جذرية يف أوضـــاع فلســـطينيي لبنان، مل 
وإنمـــا أضـــــــــــيفـــت إليهـــا منظمـــة التحرير  تعـــد األونروا وحـــدهـــا مظلـــة االقتصــــــــــــــاد الكلي،

. ثم خرجت املنظمة من لبنان ليحل حملها 1982 -		1970الفلســـــــــــطينية خالل الفترة 
قطــاع العمــل االجتمــاعي األهلي، ممثالً بــاملنظمــات غير احلكوميــة، طرفــاً مشــــــــــــاركــاً يف 

  االقتصاد الكلي لفلسطينيي لبنان، وخصوصاً لسكان اخمليمات منهم.
ا يتنــاول الوضـــــــــــع الراهن، فلن نتطرق إىل الــدور الــذي أدتــه منظمــة بمــا أن حتليلنــ

التحرير يف جمــال االقتصــــــــــــاد الكلي لفلســـــــــــطينيي لبنــان، وإنمــا ســـــــــــنركز على الطرفين 
ونروا واجلمعيات األهلية، أو الرئيســـــــــــيين احلاليين يف هذا االقتصــــــــــــاد الكلي، وهما األ

  املنظمات غير احلكومية.
 ٪55نســــمة، يقيم  370.000نيين املســــجلين يف لبنان بلغ عدد الالجئين الفلســــطي

نســـــــــــمة) باخمليمات، وتقيم البقية خارج اخمليمات. لكن ال يقيم كل  205.000منهم (
املســـــجلين فعالً بلبنان؛ إذ إن مصـــــادر إحصـــــائية وبحثية متعددة تقدر عدد املوجودين 

ات منهم بــــــاخمليمــــــ 160.000نســــــــــــمــــــة، يقيم مــــــا يقرب من  250.000منهم بنحو 
 ٪50وبتجمعات املهجرين. وتبلغ نســــبة األطفال (دون الثامنة عشــــرة من العمر) بينهم 

  من جمموع السكان، بحسب بيانات األونروا ومركز اإلحصاء الفلسطيني.
ســــــــنتناول يف هذا التقرير االقتصــــــــاد الكلي لألونروا وللجمعيات األهلية من زاوية 

تلمس جوانب الوفرة وجوانب النقص، أو عالقته باألطفال وتأثيره فيهم، وســـــــــــنحاول 
القصـــــــــــور، يف تلبية حاجات هؤالء األطفال، ويف احملافظة على حقوقهم كما نصــــــــــــت 

  عليها اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

  حتليل ميزانية األونروا (يف لبنان)
تخصــــــــص األونروا ميزانيتها الســــــــنوية لإلنفاق على براجمها األســــــــاســــــــية الثالثة، 
وهي: التعليم، والرعاية الصحية (بما فيها خدمات الصحة البيئية)، ومساعدات اإلغاثة 

فـــإن األونروا تـــدير واخلـــدمـــات االجتمـــاعيـــة للعـــائالت الفقيرة. وبـــاإلضــــــــــــــافـــة إىل هـــذا، 
  ديم قروض ملشاريع األعمال الصغيرة.برناجماً لتوليد الدخل عن طريق تق

الحظ، بدايةً، أنه ال يوجد لدى األونروا تشريعات أو نصوص تتعلق بتقديم رعاية ن
وحماية خاصــــة لألطفال باملعنى البارز املتضــــمن يف اتفاقية حقوق الطفل. فاألونروا 
تعنى برعاية الالجئين الفلســـطينيين من دون أي تخصـــيص معلن على أســـاس الســـن أو 
الفئات العمرية، أو على أســــــــــاس اجلنس؛ غير أن ســــــــــياســــــــــاتها العامة يف جمال الرعاية 
وتقـــديم اخلـــدمـــات تتوجـــه بـــالضـــــــــــرورة إىل االهتمـــام بفئـــات عمريـــة معينـــة. ويبرز هـــذا 
بصـــــــــــورة خاصــــــــــــة يف جمال التعليم، فنظام التعليم اجملاين الذي تديره األونروا يخدم 

تين االبتــدائيــة واإلعــداديــة (أي لعشـــــــــــرة أعوام بطبيعتــه األطفــال فقط، وذلــك يف املرحل
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عاماً بصــــورة عامة، أي من فئة األطفال.  16و 6التالميذ ما بين دراســــية)، وتكون ســــن 
، وبســـــبب وضـــــع فلســـــطينيي لبنان اخلاص، تم تقديم التعليم اجملاين 1996ومنذ ســـــنة 

 إضـــــايف من للمرحلة الثانوية أيضـــــاً، وإنْ يكن بقدرة اســـــتيعابية حمدودة وبفضـــــل دعم
بعض الدول املانحة، كاليابان والسويد. كما أن السياسة الصحية التي تتّبعها األونروا 

  تويل اهتماماً خاصاً لصحة األم احلامل والرضّع واألطفال حتى سن الثالثة.
. 1999مليون دوالر ســـــــــــنــة  46.6بلغــت ميزانيــة األونروا يف لبنــان، نقــداً وعينيــاً، 

مليون دوالر  19.8على النحو التـــــايل: نـــــال قطـــــاع التعليم وتوزعـــــت هـــــذه امليزانيـــــة 
)، وقطــاع اإلغــاثــة والشـــــــــــؤون ٪26.8مليون دوالر ( 12.5)، وقطــاع الصـــــــــــحــة 42.5٪(

ماليين  6.5املتبقي، وقدره املبلغ  وخصــــــص). ٪16.7ماليين دوالر ( 7.8االجتماعية 
  )، خلدمات العمليات واخلدمات العامة.٪14دوالر (

ية األونروا الســـــــنوية على عدد الالجئين الفلســـــــطينيين، الذين يحق لو قســـــــمنا ميزان
 10.5دوالراً ســـــــــــنويــاً، أو  126لهم االســـــــــــتفــادة منهــا، لوجــدنــا أن نصـــــــــــيــب الفرد يبلغ 

ســـنتاً أميركياً يومياً للتعليم والصـــحة واإلغاثة. لكن حتى  30دوالرات شـــهرياً، أي نحو 
دوالرًا  186بلبنان فإن نصـــــــيب الفرد يكون  لو قســـــــمنا امليزانية على العدد املقيم فعالً

. ولو خطونا خطوة أكثر واقعية دوالراً شـــــهرياً، أي نصـــــف  15.5ســـــنوياً، أو  دوالر يومياً
نســـمة)، لكان نصـــيب  160.000وقســـمنا امليزانية على عدد املقيمين فعالً باخمليمات (

. ويشــــــير تقرير دوالراً شــــــهرياً، أي أقل من دو 24دوالراً ســــــنوياً، أو  291الفرد  الر يومياً
إىل أن األونروا اضـــــــطرت إىل خفض اإلنفاق على  1997املفوض العام لألونروا لســـــــنة 

من ، فانخفض نصــــــــــيبه ٪29بنســــــــــبة  1996 -		1992الالجئ الواحد خالل الســــــــــنوات 
، من دون أن 1996دوالراً ســـــــــــنة  78.2إىل  1992دوالرات ســـــــــــنة  110.4اإلنفاق من 

وقد حدث هذا التراجع من خالل اضـــــــطرار    )1(التضـــــــخم املايل.نأخذ يف احلســـــــبان آثار 
األونروا إىل تنفيذ ســـــــــلســـــــــلة من التدابير التقشـــــــــفية خلفض النفقات، األمر الذي انعكس، 

، إىل توجيه نداء 1997بالتدريج، على نوعية اخلدمات. كما اضـــــــــــطرت األونروا، ســـــــــــنة 
مليون دوالر إضــــــــــــــايف لـــدعم خـــدمـــاتهـــا  11خـــاص للحكومـــات من أجـــل تـــأمين مبلغ 

ألساسية يف جماالت الصحة والتعليم واإلغاثة واخلدمات االجتماعية املهددة بتدهور ا
 9.4واســــــــتجاب للنداء ثمان من الدول ومنظمة حكومية إقليمية، وقدمت جمتمعة خطر. 

ا تـــأثير التـــدابير التقشـــــــــــفيـــة، التي 1998ماليين دوالر مع نهـــايـــة حزيران/يونيو  . وأمـــّ
  األونروا، يف كل قطاع، فكان على النحو التايل:على خدمات  1993طبقت منذ سنة 

  أ) قطاع التعليم

                                                            
وتشـــــــــــغيـــــل الالجئين  األمم املتحـــــدة، "تقرير املفوض العـــــام لوكـــــالـــــة األمم املتحـــــدة إلغـــــاثـــــة  )1(

  ".1997حزيران/يونيو  30 - 1996تموز/يوليو  1الفلسطينيين يف الشرق األدنى، 
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حدّت التدابير التقشـــــــــــفية قدرة برنامج التعليم على التوســـــــــــع بمعدل يتماشـــــــــــى مع 
الزيادة السكانية، األمر الذي أجبر األونروا على زيادة حجم الصفوف الدراسية واإلبقاء 

املعلمين على أســاس تعاقد يومي. وكان على نظام الدفعتين، أو الدوامين، وعلى تعيين 
العملية التربوية، وعلى نوعية التعليم، إذ قللت من لهذه اإلجراءات نتائج ســـــــــــلبية على 

التفاعل بين التالميذ واملعلمين، وزادت يف العبء التدريسي امللقى على عاتق املعلمين 
على أو حتى واملشـــــــــــرفين، وأبعـدت إمكـان تعيين معلمين أكفـاء على أســــــــــــاس تعـاقـدي، 

األطفال الذين أســــــــــــاس يومي. وأدى نقص التمويل إىل جتميد البرنامج اخلاص بتعليم 
يعانون صعوبات يف التعلم. كما قيدت العوائق املالية اجلهود املبذولة إلصالح النظام 
التعليمي، أو لتطويره، بحسب ما جرى يف الدولة املضيفة (لبنان) التي وضعت منهاجًا 

تعليم الكومبيوتر مــادة أســـــــــــــاســـــــــــيــة يف  كتبــاً تعليميــة جــديــدة، وأدخلــت جــديــداً، وأعــدت
املرحلتين اإلعــداديــة والثــانويــة. كــذلــك عجزت إدارة األونروا عن إدخــال منــاهج جــديــدة 
يف جمايل التعليم املهني والفني. وأخيراً، اضــــطرت األونروا إىل جتميد التعيينات ابتداء 

  يانة املباين.، وإىل خفض خمصصات ص1997من آب/أغسطس 

  ب) قطاع الصحة
مل يترك ضــــــــغط الزيادة الســــــــكانية على املوارد والتضــــــــخم املايل وارتفاع تكاليف 

التمويل من ناحية أُخرى، أمام األونروا خياراً غير الرعاية الطبية من ناحية، وقصــــــــــور 
. وشملت هذه اإلجراءات: 1993على قطاع الصحة منذ سنة تطبيق اإلجراءات التقشفية 

ميد التعيينات؛ خفض خمصصات شراء التجهيزات الطبية وصيانة مباين اجملمعات جت
الصـــحية واملســـتوصـــفات؛ خفض ميزانية تدريب الطاقم الطبي؛ خفض متوســـط اإلنفاق 
الصـــــــــــحي اإلجمـــايل للفرد إىل حـــدود دنيـــا. وكـــانـــت النتيجـــة الطبيعيـــة لهـــذه اإلجراءات 

مريضـــــــاً  75تقبل الطبيب أكثر من ازدياد ضـــــــغط العمل يف املراكز الصـــــــحية، حيث يســـــــ
يومياً، وبالتايل تدهورت نوعية العناية الطبية التي تقدم لالجئين. كما أن مســــــــــــاهمة 
األونروا يف تكاليف االستشفاء والعمليات اجلراحية يف املستشفيات اللبنانية اخلاصة 
انخفضـــــــــــــت، بحيــث أصـــــــــــبحــت ال تتعــدى ثلــث التكــاليف، بغض النظر عن الفئــة العمريــة 
للمريض. هذا عالوة على أن ســــياســــة األونروا تقوم على عدم تقديم أي دعم الســــتشــــفاء 

ورة ولو بصجتاوزوها (وقد يعني هذا، أو املرضى الفلسطينيين ممن بلغوا سن الستين، 
الالجئ الفلســـــــطيني تنتهي يف ســـــــن الســـــــتين!). لذا، ســـــــاخرة، أن األونروا تعتبر أن حياة 

ذا الوضـــــــــــع، فتعـــــاقـــــدت مع جمعيـــــة الهالل األحمر هـــــحـــــاولـــــت األونروا تخفيف وطـــــأة 
تكاليف االســـــــــــتشـــــــــــفاء والعمليات اجلراحية، باســـــــــــتثناء الفلســـــــــــطيني على تغطية كامل 

عمليات القلب املفتوح واألورام اخلبيثة، يف مســــــــتشــــــــفيات اجلمعية يف خميمات لبنان، 
  عية.ه اجلمالرئيسي يف هذا إىل األسعار اخملفضة جداً التي تتقاضاها هذويعود السبب 
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أمّا مشروع حتسين شبكات اجملاري والصرف الصحي وإمدادات املياه يف ثمانية 
خميمــــات لالجئين يف لبنــــان، والــــذي تم إعــــداد دراســــــــــــــات اجلــــدوى اخلــــاصــــــــــــــة بــــه يف 

، فال يزال معطالً على الرغم من حصـــــــــــول األونروا على دعم من 1997نيســــــــــــان/أبريل 
يين دوالر. ويرجع الســــــــــبب يف التأخير إىل أن مال 9االحتاد األوروبي للمشــــــــــروع بقيمة 

عقود التنفيــذ املقــدمــة لألونروا. كمــا يوجــد اجلهــة املــانحــة ال تزال، للعــام الثــاين، تراجع 
ماليين دوالر إضـــــــافية. وبالتايل، فإن الصـــــــحة  7تقدير أن تنفيذ املشـــــــروع يحتاج إىل 

  البيئية يف خميمات لبنان ال تزال يف وضع مزر وبائس.

  ع اإلغاثة واخلدمات االجتماعيةج) قطا
 اســــــتحقاق أكثراضــــــطرت األونروا، بســــــبب نقص املوارد املالية، إىل تطبيق معايير 

ومن اجلدير جتاه األُســــر التي يمكن تصــــنيفها حاالت عســــر شــــديد. ، 1995تشــــدداً، ســــنة 
بالذكر أن لبنان يضــــم أعلى نســــبة من الالجئين امللتحقين ببرنامج العســــر الشــــديد بين 

جتمعات الالجئين الفلســـــــــــطينيين، إذ إن نســـــــــــبة األُســـــــــــر امللتحقة بهذا البرنامج، يف  كل
من جمموع الالجئين املســـــــــــجلين يف لبنـــان، أي  ٪10.6، بلغـــت 1998حزيران/يونيو 

فرد. لكن لو نســـــــــــبنا هذا إىل عدد املقيمين فعالً بلبنان لبلغت نســـــــــــبة حاالت  39.000
ين باخمليمات، حيث تتركز األغلبية العظمى من . ولو قســناه باملقيم٪16العســر الشــديد 

أُســـــرة واحدة من كل خمس . ويف تقديرنا أن ٪24حاالت العســـــر الشـــــديد، لبلغت النســـــبة 
  أُسر فلسطينية يف خميمات لبنان هي يف حالة عسر شديد.

كما تأثر برنامج اســـــــتصـــــــالح املآوي بخفض امليزانية، إذ ظل، حتى أواســـــــط ســـــــنة 
الجئ ملتحق ببرنامج العســر الشــديد، من املقيمين باخمليمات،  4000، أكثر من 1997

يســكنون يف مآوٍ تفتقر إىل املســتويات الســكنية الدنيا، عدا عائالت كثيرة من املهجرين 
. لكن ين جراء املقيمين خارج اخمليمات، والتي تعا أوضـــاع ســـكنية مماثلة أو أكثر ســـوءاً

أشـــــار إىل تمكّن األونروا من التغلب، إىل حد ما، على  1999العام لســـــنة تقرير املفوض 
  آثار التخفيض املايل من خالل حصولها على تبرعات من ثالثة متبرعين رئيسيين.

  ونقدم فيما يلي وصفاً لبرنامج كل قطاع خدمي تديره األونروا:
  قطاع التعليم - 1

تلميــــــذًا  40.812التحق بمــــــدارس األونروا  1998/1999يف العــــــام الــــــدراســـــــــــي 
دوالراً، ويف املرحلـــــة  431التلميـــــذ يف املرحلـــــة االبتـــــدائيـــــة وبلغـــــت تكلفـــــة وتلميـــــذة، 
. وتدير األونروا يف لبنان  566املتوســـطة  مدرســـًا،  1424فيها مدرســـة يعمل  76دوالراً
معلم الواحـــد. لكن هـــذا املعـــدل خـــادع، إذ إن الكثير من مـــدارس للتلميـــذاً  29أي بمعـــدل 

الصــــــفوف بحيث تتراوح نســــــبة التالميذ األونروا يف خميمات لبنان يشــــــهد ازدحاماً يف 
. ويؤثر ازدحـــام الصـــــــــــفوف يف كفـــاءة العمليـــة  52و 42للمعلم الواحـــد مـــا بين  تلميـــذاً
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  متعددة أُخرى أبرزها: التعليمية. كما تواجه مدارس األونروا يف لبنان مشكالت
  أ) ارتفاع معدالت الرسوب.

  ب) ارتفاع معدالت التسرب، وخصوصاً من املرحلة اإلعدادية أو املتوسطة.
  ج) غياب األنشطة الالصفية والنشاط اإلبداعي.

.   د) فقر املكتبات املدرسية فقراً شديداً
  هـ) عدم إمكان تعليم مادة الكومبيوتر بسبب نقص التمويل.

انتشــــار ظاهرة اإلســــاءة إىل التالميذ من معلميهم، واملتمثلة باســــتخدام الضــــرب و) 
وتوجيـــه الشـــــــــــتـــائم البـــذيئـــة إليهم، ويف بعض احلـــاالت حتقيرهم، األمر الـــذي يـــدل على 

  تخلف شديد يف وعي أساليب التربية احلديثة.
  قطاع الصحة - 2

حماية صــــــــــحة  إن الهدف الرئيســــــــــي الذي حددته األونروا لبرناجمها الصــــــــــحي هو
الالجئين الفلســـــــــــطينيين واحملــافظــة عليهــا، وتلبيــة حــاجــاتهم الصـــــــــــحيــة األســــــــــــاســـــــــــيــة 
بالتســــــــاوق مع املبادئ واملفاهيم األســــــــاســــــــية ملنظمة الصــــــــحة العاملية، ومع خدمات 

  )2(القطاع الصحي العام يف دول املنطقة.
اشــــــــر وجتســــــــيداً لهذا الهدف العام، تركز ســــــــياســــــــة األونروا الصــــــــحية على توفير مب

  للخدمات الصحية لالجئين من خالل ثالثة برامج هي:
الرعاية الصــــحية األولية اجملانية مع التركيز على صــــحة العائلة، وعلى الوقاية  -

  من األمراض والسيطرة عليها.
املســـــاهمة يف تغطية جزء من تكاليف الرعاية الطبية الثانوية، وخصـــــوصـــــاً يف  -

يف املســـــــــــتشـــــــــــفيــــات احلكوميــــة وغير احلكوميــــة حــــاالت الطوارئ واخلطر على احليــــاة، 
  واخلاصة.

توفير الصــــــحة البيئية األســــــاســــــية واخلدمات امللحقة بها يف خميمات الالجئين  -
(مثل التخلص من النفايات، ورش املبيدات، وتأمين الصـــــــــــرف الصـــــــــــحي، وتنقية مياه 

  الشرب).
قياســـــــــــًا لة حتاول األونروا حتقيق هذا الهدف العام بموارد مالية وبشـــــــــــرية ضـــــــــــئي

امليزانية السنوية للفرد ، مثالً، بلغت 1996الصحة يف دول املنطقة. ففي سنة بوزارات 
دوالراً لدى الســـــــلطة  37دوالراً يف لبنان؛  54اخملصـــــــصـــــــة للرعاية الصـــــــحية كما يلي: 

دوالراً لدى  11دوالراً يف ســـــــــــورية؛ يف مقابل  19دوالراً يف األردن؛  31الفلســـــــــــطينية؛ 
طبيبــاً يف  28من الســـــــــــكــان، فكــان كمــا يلي:  10.000ا عــدد األطبــاء لكــل األونروا. أمّــ 

طبيـب يف منـاطق الســـــــــــلطـة  0.8أطبـاء يف األردن؛  5.5طبيبـاً يف ســـــــــــوريـة؛  11لبنـان؛ 
                                                            

)2(  Building on Success, 1998 Report.UNRWA, Health Department,  
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من  10.000طبيب لدى األونروا. وأمّا عدد املمرضــات لكل  0.8الفلســطينية؛ يف مقابل 
ممرضـــة  28ممرضـــة يف لبنان؛  36.6ممرضـــة يف األردن؛  50الســـكان، فكان كما يلي: 

  ممرضة لدى األونروا. 2.5يف سورية؛ وكذلك لدى السلطة الفلسطينية؛ يف مقابل 
على النحو التــايل:  1996/1997توزعــت ميزانيــة األونروا الصـــــــــــحيــة للفرد لعــام 

) للتغذية التكميلية؛  2.3دوالر للصـــــحة البيئية؛  2.6 دوالرات للعناية  9.4دوالر (عينياً
  الطبية.

  تويل األونروا اهتماماً خاصاً لألطفال من خالل ثالثة برامج هي:
أ) برنامج رعاية األم والطفل منذ بدء احلمل إىل الوالدة وحتى يبلغ الطفل الثالثة 
من العمر. ويقوم هذا البرنامج على مراقبة ومتابعة صـــــــــــحة األم ونمو اجلنين، ثم نمو 

ة ســـليمة لكليهما، ســـواء على صـــعيد التغذية، أو كل ما يلزم لضـــمان صـــحالطفل وتقديم 
تلقيح األطفال حتى سن اخلامسة ضد األمراض الستة التي تصيبهم، وضد على صعيد 

التهاب الكبد من الفئة ب، بواســـــــــــطة لقاحات مضــــــــــــادة تقدمها اليونيســـــــــــيف لالجئين 
  الفلسطينيين يف لبنان.

عاماً  16و 6ب) برنامج الرعاية الصــــــحية املدرســــــية، الذي يهتم باألطفال ما بين 
كونهم يف طور النمو وعرضــــــــة لإلصــــــــابة باألمراض. ويهدف البرنامج إىل االكتشــــــــاف 
املبكر لإلعاقات اجلســـــــــــدية ولألمراض التي يمكن معاجلتها، وإىل منع ظهور األمراض 

وإىل معاجلة اضـــطرابات ســـوء التغذية لدى  الســـارية والســـيطرة عليها يف حال ظهورها،
  األطفال.

ج) برنامج التربية الصـــــــــــحية املوجَّه إىل تالميذ املرحلة املتوســـــــــــطة. ويهدف هذا 
البرنامج إىل توعيتهم فيما يتعلق بشـــــــــؤون النظافة الشـــــــــخصـــــــــية وصـــــــــحة البيئة، وإىل 

 الناجمةمثل التدخين، واألمراض توعيتهم ضـــــد الســـــلوك الذي يعرّض صـــــحتهم للخطر، 
  عن العالقات اجلنسية غير السليمة وغيرها.

  قطاع اإلغاثة واخلدمات االجتماعية - 3
يقدّم هذا القطاع عدة برامج ملساعدة الفئات الفقيرة من الالجئين، أكبرها وأهمها 
برنامج مســـــاعدة حاالت العســـــر الشـــــديد، الذي يقدم مواد غذائية لهذه العائالت تضـــــمن 

. كما calorieســـــــــــعرة حرارية ( 1800حصـــــــــــول الفرد على  يقدّم البرنامج معونة ) يومياً
. ويجري توزيع املعونــة  40نقــديــة للفرد يف هــذه األُســـــــــــر تبلغ  دوالراً أميركيــاً ســـــــــــنويــاً

الغذائية مرة كل ثالثة أشـــــهر. أمّا األطفال يف هذه األُســـــر فيبدأون اســـــتالم حصـــــتهم من 
  العمر. املواد الغذائية بعد بلوغهم السنة األوىل من

أمّا تعريف األونروا للعائلة املصــــــنّفة حالة عســــــر شــــــديد فهو: "كل أُســــــرة ليس فيها 
ســنة إذا كان  18ســنة قادر على العمل، ويســتثنى الذكر فوق  60و 18ذكر عمره ما بين 
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عاماً أو أكثر قادر على  18بمعنى آخر، إذا كان يف األُســـــــــــرة ذكر عمره ما يزال طالباً." 
م يف الدراســـة تخرج األُســـرة من فئة حاالت العســـر الشـــديد، ســـواء كان العمل وغير منتظ

عــامــاً وال يزال  25هــذا الــذكر يعمــل، أو هو عــاطــل عن العمــل. كــذلــك إذا كــان عمر الــذكر 
طالباً تخرج أُســرته من حاالت العســر الشــديد وتوقف عنها املســاعدة. كما تُعتبر األُســرة 

عاماً قادر على العمل لكنه  18ه أكثر من حالة عســـــــــــر شــــــــــــديد إذا كان لديها ذكر عمر
سجين، وذلك طوال فترة سجنه. كذلك هنالك تصنيف يعتبر األُسرة يف حالة عسر شديد 

يعمـــل عمًال عـــامـــاً قـــادر على العمـــل، أو  60و 18إذا كـــان لـــديهـــا ذكر يتراوح عمره بين 
ونروا حداً أدنى متقطعاً أو موســـــمياً أو يومياً، لكن دخله أقل من الســـــقف الذي حددته األ

لدخل األُســـــرة، أي ما يعادل ثلثي دخل موظف ذي مرتبة متدنية يف األونروا ويتســـــاوى 
. وتصـــنف هذه الفئة من حاالت  معه يف عدد أفراد األُســـرة. وهذا، طبعاً، ســـقف متدن جداً

من حاالت العسر الشديد يف  ٪25والظاهرة املزعجة أن نسبة ". Zالعسر الشديد بالفئة "
من عدد املســتفيدين، األمر الذي يدل على  ٪40"، وتمثل نســبة Zتقع ضــمن الفئة " لبنان

فئات حاالت " بين Zكبر حجم عائالت هذه الفئة. وأمّا الســـــــبب يف ارتفاع نســـــــبة الفئة "
العســـــر الشـــــديد فيرجع أســـــاســـــاً إىل ارتفاع معدالت البطالة. وال نحتاج إىل خيال واســـــع 

يف أطفالها، ويف حقوقهم يف تصــــــــادية لهذه األُســــــــر لتصــــــــور مدى تأثير األوضــــــــاع االق
  جماالت احلياة كافة.

ومن البرامج األُخرى تأهيل أو ترميم املآوي غير الصـــاحلة حلاالت العســـر الشـــديد، 
إذا كانت هذه األُســـــــر مقيمة باخمليمات الرســـــــمية التابعة لألونروا. لكن ال تتوافر موارد 

. كافية إالّ لترميم عدد حمدود من هذه   املآوي سنوياً
كمـــا أن قطـــاع اإلغـــاثـــة واخلـــدمـــات االجتمـــاعيـــة يـــدير برنـــاجمـــاً لتخفيف الفقر من 
خالل تقديم القروض اإلنتاجية الصــــغيرة ســــنوياً لعدد حمدود من العائالت ذات العســــر 

وهناك ثالثة أنواع ). 1999عائلة ســـــنة  64الشـــــديد (فمثالً اســـــتفادت من هذا البرنامج 
  لصغيرة هي:من برامج القروض ا

أ) برنامج القروض امليســــــــرة الذي تمنح بموجبه العائلة ذات العســــــــر الشــــــــديد مبلغ 
دوالر، يُعتبر نصـــفه قرضـــاً ونصـــفه منحة. ويســـتفيد من هذه القروض  5000 -		4000

  عائلة من الجئي لبنان. 25و 20سنوياً ما بين 
) الـــذي يهتم بمن لـــديهم إمكـــان بـــدء Loans-Miniب) برنـــامج القروض الصـــــــــــغيرة (

 3000و 1000عند خط الفقر. وتتراوح قيمة هذا القرض ما بين مشروع إنتاج ويقعون 
  أُسرة ذات عسر شديد. 30دوالر. ويستفيد منه سنوياً 

ه إىل مَنْ لــديــه إمكــان إيجــاد عمــل لنفســـــــــــــه  -		ج) برنــامج توليــد الــدخــل الــذي يتوجــّ
دوالر أو أكثر. وكـــانـــت ميزانيـــة هـــذا البرنـــامج  5000ولغيره. وتبلغ قيمـــة هـــذا القرض 

، وأصــــــبحت مليون دوالر نتيجة تدويره (ومن اجلدير 1994دوالر منذ ســــــنة  385.000
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  بالذكر أن هذه القروض ال تقدم إالّ بكفالة من موظف دائم يف األونروا).
 لألنشـــــــــــطةكذلك يدير هذا القطاع برناجماً لتنمية وضـــــــــــع املرأة من خالل مراكز 

النســـــــــــــائيــة، تقــدم للنســـــــــــــاء تــدريبــاً على مهــارات متعــددة، ودروس توعيــة فيمــا يتعلق 
بحقوقهن القانونية واالجتماعية والصــــــحية وبشــــــأن قضــــــايا املســــــاواة بين اجلنســــــين، 

مركزاً من هـــذا  12عالوة على بعض األنشـــــــــــطـــة الترفيهيـــة والتثقيفيـــة. وتـــدير األونروا 
نساء سنة  2204عدد امللتحقات بهذه املراكز النوع موزعة على خميمات لبنان. وكان 

. كما كانت األونروا تدفع مرتبات املســؤوالت عن هذه املراكز، لكنها امتنعت من 1999
، وقامت بتســليم مســؤولية هذه املراكز إىل جلان نســائية 2000ذلك بدءاً من أوائل ســنة 

  حملية انطالقاً من منظور تنموي إيجابي.
بقي أن نشير إىل أن ليس لدى األونروا أي برنامج خاص لرعاية األطفال املعاقين، 
ســـــــــواء املنتمين إىل عائالت ذات عســـــــــر شـــــــــديد، أو إىل عائالت غير مصـــــــــنّفة كذلك. وقد 
ساهمت األونروا يف تأسيس مركز وحيد لرعاية األطفال املعاقين يف خميم نهر البارد، 

عاقاً عقلياً وجســــــــدياً، وهي تســــــــعى للحصــــــــول على طفالً م 35يف شــــــــمال لبنان، يضــــــــم 
مســــــــــــاعدات للمركز من جمعية دولية مانحة. كما كانت األونروا تدفع تكاليف التحاق 
عدد حمدود من األطفال املعاقين بالقسم الداخلي إلحدى املؤسسات اخلاصة اللبنانية، 

األهليـــة  هؤالء األطفـــال بـــاجلمعيـــات وأحلقـــت، 1999هـــذا الـــدعم ســـــــــــنـــة لكنهـــا أوقفـــت 
  الفلسطينية من منظور أن رعايتهم يف بيئتهم أفضل لهم؛ وهذا منظور سليم.

أخيراً، كان لدى قطاع اإلغاثة واخلدمات االجتماعية يف األونروا برنامج صـــــــــــغير 
  .1999طفالً وطفلة سنة  38لتدريب األطفال املتسربين من املدارس، استفاد منه 

  كوميةاجلمعيات األهلية واملنظمات غير احل
جمعية أهلية ومنظمة غير حكومية  40ينشـــط يف خميمات الفلســـطينيين يف لبنان 

تتفاوت يف حجمها، ويف جماالت عملها وخدماتها، ويف كفاءة براجمها. ويعمل على 
دعم هـــذه اجلمعيـــات بصـــــــــــورة ثـــابتـــة ثالث منظمـــات غير حكوميـــة كبيرة هي: جمعيـــة 

عاون، وجمعية العون الطبي للفلســطينيين املســاعدات الشــعبية النرويجية، ومؤســســة الت
(بريطانيا)، عالوة على البرنامج الفلســـــطيني يف منظمة اليونيســـــيف. وأمّا منظمة غوث 

برناجمها اخلاص خدمة لألطفال يف بعض خميمات األطفال البريطانية فتقوم بتنفيذ 
  مركزاً موزعة على اخمليمات كافة. 120لبنان. وللجمعيات األهلية نحو 

ماليين دوالر ســـــــــــنويـاً، أي نحو خمس  8و 7ر حجم موارد هـذه اجلمعيـات بين يقـد
املدى البعيد، أو حتى يف ميزانية األونروا. إالّ إن مصــــــــدر هذه املوارد غير مضــــــــمون يف 

. وتوفر جمعية الهالل  املدى املتوســــــــط، عالوة على تعرضــــــــه للتقلبات زيادة ونقصــــــــاناً
واالســــــتشــــــفاء والعمليات اجلراحية يف لطبية األحمر الفلســــــطيني العالج والفحوصــــــات ا
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املنتشــــــرة من جنوب لبنان إىل شــــــماله بأســــــعار عياداتها، ويف مســــــتشــــــفياتها اخلمســــــة 
رمزية وبتكلفة بسيطة، مع إعفاء احلاالت االجتماعية الصعبة من الرسوم. ويستفيد من 

. لكننا مل نحســــب ميزانية جمعية  خدمات الهالل الطبية اآلالف من الفلســــطينيين ســــنوياً
الفلســــــــطيني الســــــــنوية ضــــــــمن ميزانية اجلمعيات األهلية واملنظمات غير الهالل األحمر 

  احلكومية، ولن ندخلها يف حتليلنا لنشاط هذه اجلمعيات.
ا قطــاعــات العمــل االجتمــاعي الــذي تمــارســـــــــــــه هــذه اجلمعيــات واملنظمــات  فهي: أمــّ

اع التعليم ما قبل املدرســـــــي؛ قطاع التدريب املهني؛ قطاع الرعاية الصـــــــحية؛ جمال قط
رعاية ذوي احلاجات اخلاصة. كما أن لدى هذه اجلمعيات برناجماً للقروض اإلنتاجية 

مكمالً لعمل األونروا، وإنْ كان يف الصـــــغيرة. ومن املمكن اعتبار نشـــــاط هذه اجلمعيات 
وباســـــــــــتقاللية كاملة عنها. فاألونروا تمثّل دور عها، معظمه يتم من دون أي تنســـــــــــيق م

  اجلهة، أو اإلدارة املركزية الرسمية، بينما تمثّل هذه اجلمعيات القطاع األهلي أو املدين.
املالحظــة األوىل التي نبــديهــا هي أن هــذا القطــاع يضـــــــــــم جمعيــات يعمــل معظمهــا 

  باستقاللية تامة عن بقية اجلمعيات.
نه ال يوجد لدى معظم هذه اجلمعيات توجهات وســـــــــــياســــــــــــات واملالحظة الثانية أ

وســـــــــــط التجمعات ة تنســـــــــــيق اجلمعيات األهلية العاملة ثابتة. ويســـــــــــتثنى من هذا "هيئ
جمعية أهلية يوجد بينها قدر معين من التنســـيق،  17الفلســـطينية يف لبنان" التي تضـــم 

هلي بين االجتمــاعي األوحتــاول رســـــــــــم ســـــــــــيــاســـــــــــــة عــامــة وحتــديــد أهــداف عليــا للعمــل 
  فلسطينيي لبنان.

األغلبية واملالحظة الثالثة هي أن خدمة األطفال ورعايتهم تشـــــــــــكالن حمور عمل 
 70العظمى من هذه اجلمعيات األهلية. فقطاع التعليم ما قبل املدرســـــي يضـــــم أكثر من 

روضـــة أطفال يف خميمات لبنان، ويمتص جزءاً كبيراً من ميزانيات اجلمعيات األهلية. 
طفل ما بين الثالثة واخلامســة  500د األطفال امللتحقين بهذه اجلمعيات نحو ويبلغ عد

من العمر. وتمأل اجلمعيــات األهليــة فراغــاً كبيراً يف هــذا اجملــال، ألنــه يقع خــارج برامج 
األونروا (مع أن هناك مبادرة فرنســــــية كانت شــــــجعت األونروا على افتتاح أربع رياض 

تموّلهــا فرنســـــــــــــا يف مقــابــل تعليم األطفــال اللغــة مــدارســـــــــــهــا أطفــال ملحقــة بــأربع من 
  ).1998/1999طفالً يف العام الدراسي  247الفرنسية. وضمّت هذه الرياض 

مركزاً للتدريب املهني والفني تعمل على تأهيل الشبان  28تدير اجلمعيات األهلية 
ة أشــهر ثوالشــابات يف جماالت مهنية متنوعة. وتتراوح فترة الدورات التدريبية بين ثال

تؤهل الشــــباب تأهيالً مهنياً عالياً، وعام دراســــي كامل. وال يمكن القول إن هذه املراكز 
أو حتى متوســــــــــطاً، لكنها، على األقل، تفتح اجملال أمامهم لتعلم مهنة يعتاشــــــــــون منها 
بــدالً من أن يكونوا عمــاالً يــدويين، وتتيح لهم اجملــال الســـــــــــتكمــال تــدريبهم يف دورات 

فــاءة. فــالكثيرون من امللتحقين بهــذه املراكز املهنيــة كــانوا تســـــــــــربوا من أطول وأكثر ك
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املرحلــة الــدراســـــــــــيــة اإلعــداديــة وليس لــديهم القــدرة العلميــة على االلتحــاق بــدورات ذات 
مســـــــــــتوى أعلى تشـــــــــــترط احلصـــــــــــول على شـــــــــــهادة الثانوية العامة. ومن األمثلة لدورات 

الكهربـــاء العـــامـــة؛ التـــدفئـــة والتبريـــد؛  التـــدريـــب املهني والفني التي تقـــدمهـــا اجلمعيـــات:
الســـــــــــكرتاريا واألعمال املكتبية؛ التجارة واحملاســـــــــــبة؛ التمريض (هناك جمعية أهلية 

أعوام)؛ تشـــــــــــغيل  3واحدة تمنح شـــــــــــهادة بكالوريا فنية يف التمريض بعد دراســـــــــــة ملدة 
ت إىل االنســائية. وتشــير الدراســالكومبيوتر؛ احلالقة وتصــفيف الشــعر؛ األشــغال احلرفية 

بال أن مــا يقرب من نصـــــــــــف عــدد خريجي هــذه املعــاهــد يجــد عمالً، بينمــا يظــل البــاقون 
فتى وفتــاة، لكن عــدد امللتحقين  5000عمــل. ويســـــــــــتفيــد من خــدمــات هــذه املراكز نحو 

  شخص. 500بالدورات الطويلة منهم ال يتعدى 
ويف قطاع الصـــــحة، تدير هذه اجلمعيات ثمانية مراكز صـــــحية يف خميمات لبنان، 
عالوة على مســــــتشــــــفيين صــــــغيرين يف خميم عين احللوة، إضــــــافة إىل مركزين لألمومة 
والطفولة وخمس عيادات تعنى بأســــــنان األطفال، وقاية وعالجاً، يف خمســــــة خميمات. 

الطبية املقدمة بين جمعية وأُخرى،  وهنا أيضـــــــــــاً يوجد تفاوت كبير يف كفاءة اخلدمات
وبين مركز وآخر. فبعض هذه املســــــتوصــــــفات عديم الكفاءة، بينما بعضــــــها اآلخر يقدم 

كـــان بعض املراقبين يرى أن ال حـــاجـــة إىل معظم املراكز رعـــايـــة طبيـــة مقبولـــة، وإنْ 
الصـــــــــــحية التابعة للجمعيات األهلية، ويعتبره هدراً للموارد بوجود مؤســـــــــــســــــــــــة الهالل 

  ألحمر الفلسطيني ومراكز األونروا الصحية.ا
كذلك تمأل اجلمعيات األهلية فراغاً يف جمال رعاية ذوي احلاجات اخلاصـــــــة، وهو 
جمال ال تغطيه األونروا وال جمعية الهالل األحمر الفلســـــطيني. وتدير اجلمعيات األهلية 

ين عقليــــاً أو أربعــــة مراكز للعالج الفيزيــــائي وســـــــــــبعــــة مراكز لرعــــايــــة األطفــــال املتخلف
املصــــــــابين بإعاقات جســــــــدية، مثل املكفوفين، والصــــــــم، والبكم، واملصــــــــابين بالشــــــــلل 
الدماغي. وتعمل هذه املراكز بدرجة عالية من الكفاءة، وتوفر خدمة ورعاية حيويتين 

ا املســـــــــــتفيـــدون من خـــدمـــات مراكز العالج  200يســـــــــــتفيـــد منهمـــا نحو  طفـــل معـــاق. أمـــّ
  شخاص، لكن نسبة األطفال بينهم ضئيلة.الفيزيائي فيبلغون آالف األ

أخيراً، يقـــدم عـــدد من اجلمعيـــات األهليـــة أنشـــــــــــطـــة ثقـــافيـــة وترفيهيـــة لألطفـــال يف 
اخمليمات، ال تقدمها أية جهة أُخرى. إذ تقوم هذه اجلمعيات بتنظيم األنشــــطة الصــــيفية 

. كمــا ينظم  14 -	8التربويــة لألطفــال من الفئــة العمريــة  -	الترفيهيــة بعضـــــــــــهــا عــامــاً
  الفرق الكشفية وفرق الرقص الشعبي (الدبكة)، عالوة على األندية الرياضية للشباب.

  استنتاجات
نستنتج من البيانات والوقائع التي عرضناها عدة أمور عن تأثير االقتصاد الكلي 

قوق عليها يف اتفاقية حيف األطفال الفلســـــــطينيين يف لبنان ويف حقوقهم املنصـــــــوص 
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  الطفل.
االقتصـــاد الكلي املتاح لألطفال ضـــئيل وال يتالءم مع احلد األدنى من  ) إن حجم1

  تلبية حاجاتهم األساسية.
مردود اإلنفــــاق على التعليم ضـــــــــــعيف،  مردود اإلنفــــاق يف خمتلف اجملــــاالت:) 2

وكذلك على التدريب املهني والفني واإلغاثة واخلدمات االجتماعية. أمّا مردود اإلنفاق 
فهو مردود جيد قياســـــــاً باملبالغ اخملصـــــــصـــــــة طفال واإلعاقة على الصـــــــحة ورياض األ

  لهذه القطاعات.
التربية والتعليم املتوفران لألطفال جمتزآن  التربية والتعليم، وأهداف التعليم:) 3

ويشـــــــــــوبهمـــا الكثير من النواقص والعيوب. كمـــا أن أهـــداف التعليم غير واضـــــــــــحـــة لـــدى 
  األونروا، أو من خالل سياستها التعليمية.

يحظى األطفال الفلسطينيون برعاية صحية وطبية  الصحة واخلدمات الصحية:) 4
 األعوام الثالثة األوىل أو اخلمســـــة من عمرهم. مقبولة بصـــــورة عامة، وبرعاية جيدة يف

  لكن هذه الرعاية اخلاصة تختفي بعد سن السادسة.
يمكن القول إن هناك رعاية ال  العناية والتربية اخلاصــــــــــتان يف حالة اإلعاقة:) 5

  يستهان بها يقدمها القطاع األهلي.
لســـــــــطينيون يتصـــــــــف األطفال الف الراحة واالســــــــتجمام وأوجه النشــــــــاط الثقايف:) 6

  بدرجة عالية من احلرمان يف جمال هذا احلق.
ما يوفره االقتصاد الكلي لألطفال الفلسطينيين  اإلغاثة واخلدمات االجتماعية:) 7

  يف هذا اجملال أقرب إىل حد الكفاف، وال تأثير له إالّ يف إبقائهم يف قيد احلياة.
من االســـــــــــتغالل  ) ال توجــد تشـــــــــــريعــات حتمي األطفــال الفلســـــــــــطينيين يف لبنــان8

  االقتصادي أو من سوء املعاملة واإلهمال.
) البيئة الســــــكنية التي يعيش فيها هؤالء األطفال غير صــــــحية ومهملة ويف حالة 9

  مزرية، األمر الذي يؤثر يف صحتهم ويف نموهم العاطفي السليم.
 د) حتظى الطفولة املبكرة بقدر ال يســتهان به من اهتمام القيّمين على االقتصــا10

الكلي لفلســــــطينيي لبنان، لكن هناك نقصــــــاً كبيراً يف رعاية الفتيان والفتيات من الفئة 
. فهــذه الفئــة بحــاجــة إىل برامج وخــدمــات ثقــافيــة و 18 -	12العمريــة  ريــاضـــــــــــيــة عــامــاً

  وصحية وترفيهية خاصة بها.
إن نســــــــــبة البطالة املرتفعة بين أهايل هؤالء األطفال  الوضــــــــــع املادي لألهل:) 11

من أربــاب األُســـــــــــر يف حــالــة بطــالــة كــاملــة أو متقطعــة)، واألجور املتــدنيــة التي  40%(
يتقاضــــونها يف حال حصــــولهم على عمل، والتي ال تبتعد كثيراً عن احلد األدنى لألجور 

)، ال تســــاعد نســــبة كبيرة من األطفال الفلســــطينيين  200يف املتوســــط (أي  دوالر شــــهرياً
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  على حتسين فرص حياتهم ونوعيتها.

  خاتمة
يعيش الالجئون الفلســــطينيون يف لبنان يف ظل اقتصــــاد كلي "غير طبيعي"، يتمثل 
أســـــــــــــاســـــــــــــاً يف خــدمــات األونروا واجلمعيــات األهليــة، أو املنظمــات غير احلكوميــة. فهــذا 
االقتصاد "الكلي" ال يعتمد على عوامل السوق كالعرض والطلب، وال على عوامل اإلنتاج 

العوامل الســـياســـية، وعلى االلتزام الســـياســـي واإلنســـاين لعدد وتكلفته، وإنما يعتمد على 
من الدول املانحة بمشــــــــكلة الالجئين الفلســــــــطينيين. ولذا، فإننا جند أن هذا االقتصــــــــاد 

اخلانقة بســـــــــــبب عدم تماشـــــــــــي ازدياد حجمه مع الزيادة كان دائماً عرضــــــــــــة لألزمات 
اجــاتهم إىل خمتلف أنواع الــديموغرافيــة لالجئين، وبــالتــايل مع االزديــاد الكمي يف حــ

اخلدمات، هذا إن مل نقل شيئاً بشأن نوعية هذه اخلدمات وشموليتها. ومن اجلدير ذكره 
أن هذا االقتصـــــــــــاد الكلي وقع حتت عجز شـــــــــــديد يف األعوام األخيرة، األمر الذي انعكس 
على شكل تقليص حاد للخدمات التي تقدم لالجئين الفلسطينيين، وكان له آثار سلبية 

نوعية هذه اخلدمات. ومن اجلدير ذكره أيضــــــاً أن نســــــبة ال يســــــتهان بها (ال تقل عن  يف
ثلث عدد الفلســــــــطينيين يف لبنان) تمكنت من االســــــــتغناء عن خدمات األونروا بالكامل، 
وبالتايل خرجت نهائياً من دائرة هذا االقتصـــاد الكلي بعد أن تســـلحت بالعلم واملهارة، 

بر اندماجها يف اقتصــادات دول عربية وأجنبية أُخرى وتمكنت من حتصــيل معيشــتها ع
(مثل اجلوايل الفلســــــــطينية يف دول اخلليج العربي واليمن وليبيا واجلزائر ودول الهجرة 

  األجنبية).
ال نســــــتطيع القول إن الالجئين الفلســــــطينيين ال يتأثرون إطالقاً باالقتصــــــاد الكلي 
للمجتمع اللبنـــاين، لكن هـــذا التـــأثر ينحصـــــــــــر يف عالقتهم بســـــــــــوق العمـــل اللبنـــانيـــة من 
ناحية، وبأســــــــعار الســــــــلع واخلدمات يف القطاع اخلاص اللبناين من ناحية أُخرى (مثل 

مواد البناء والعقارات وقيمة اإليجارات، وتكلفة أســـــــــــعار الغذاء على أنواعه، وأســـــــــــعار 
الدواء، وتكاليف العالج اخلاص املواصــــالت، واألقســــاط املدرســــية واجلامعية، وأســــعار 

الفلســـــــــطينيون على هامش االقتصـــــــــاد الكلي واالســـــــــتشـــــــــفاء). ومع ذلك يبقى الالجئون 
  اللبناين ألنهم ال يشكلون جزءاً عضوياً من أجزائه.

) 1982 -		1970التحرير الفلســـــطينية يف أثناء وجودها يف لبنان (شـــــكّلت منظمة 
اقتصــــــاداً كلياً موازياً إىل حد ما، أو مكمالً، القتصــــــاد األونروا، وخصــــــوصــــــاً يف جمايل 
التشغيل واخلدمات الصحية. لكن هذه اإلضافة انتهت بخروج املنظمة من لبنان، حيث 

الفلســـــــطيني التي عاشـــــــت فترة تدهور  مل يبق من مؤســـــــســـــــاتها إالّ جمعية الهالل األحمر
.1996وسنة  1982وانحطاط كامل بين سنة    ، لتبدأ االنتعاش جمدداً

، العمل االجتماعي األهلي املتمثل 1983حلّ حمل منظمة التحرير، بدءاً من ســـــــــــنة 
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بــاجلمعيــات األهليــة، أو بــاملنظمــات غير احلكوميــة النــاشـــــــــــطــة يف خميمــات لبنــان. ومع 
معيات واتساع نطاق عملها وخدماتها أصبحت جزءاً من االقتصاد ترسخ أقدام هذه اجل

الكلي املتوفر لالجئين الفلســـــطينيين يف لبنان، وخصـــــوصـــــاً بالنســـــبة إىل األطفال، وإنْ 
يعتمــد اعتمــاداً كــامالً على الــدعم يكن يف جمــاالت حمــددة. لكن هــذا االقتصـــــــــــــاد الكلي 

، األمر الذي ال يضــمن له االســتقرار وال املايل الدويل اخلاضــع للتقلبات الســياســية أيضــاً
  يحقق له النمو املنشود.

بنـــاء على مـــا تقـــدم نخلص إىل أن هنـــاك الكثير ممـــا يجـــب عملـــه يف جمـــال حقوق 
اجلمعيات األهلية، الطفل الفلســـــطيني يف لبنان، ســـــواء من جانب األونروا، أو من جانب 

على حتقيق ذلك. وجند يف  غير أن حجم االقتصــــــــــــاد الكلي املتاح ال يســــــــــــاعد بالتأكيد
حتســـــين البيئة الســـــكنية مدخالً رئيســـــياً لتحســـــين نوعية حياة هؤالء األطفال. كما يظل 
أمام األونروا واجلمعيات األهلية مهمة كبيرة تتمثل يف تعريف األطفال الفلســـــــــــطينيين 

  هذه احلقوق.بحقوقهم، ويف توعية جمتمعهم بشأن 
تتحمل مســـؤوليتها جتاه الالجئين الفلســـطينيين  كذلك ال بد للدولة اللبنانية من أن

املقيمين على أراضــــــــــيها، من زاوية منحهم كل احلقوق املدنية بانتظار حل ســــــــــياســــــــــي 
 نهائي لوضعهم.



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


