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  إحصاءات واستقصاءات

  
  دراسة إحصائية

  )٢٤ – ١٥من فئة عمر (واقع الشباب 
  تربوياً واقتصادياً يف خميمات الفلسطينيين يف لبنان

  
 نبيل بدران

 

نمط تنشئتهم يمثل الشباب الطاقة البشرية املتجددة يف اجملتمع، ويؤثر   
ومستواهم التعليمي وإعدادهم املهني يف كفاءة هذا اجملتمع ويف قدرته على مواجهة 

يتفاوت عمرياً نسبة إىل النسق املعياري " شباب"وتعبير . التحديات القائمة واملستجدة
والذي    ١عزت حجازي،. املعتمد، لكن سيؤخذ هنا بالتحديد السيكولوجي الوارد عند د

ويتالءم هذا العمر مع . عاماً ١٥ة الشباب هي عشرة أعوام بدءاً من عمر يرى أن مرحل
عاماً املعتمدة يف اإلحصاءات السكانية، وهي تنقسم أيضاً إىل  ٢٤ – ١٥الفئة العمرية 

، )٢٤ – ١٥(إن فترة عشرة أعوام . عاماً ٢٤ – ٢٠عاماً، وفئة  ١٩ – ١٥فئة : فئتين
عامًا وبعد  ١٥شكالت مشابهة ألحادي السن قبل بمراحلها اخملتلفة، ال تلغي وجود م

إال إن فئة الشباب هذه تتميز بتمركز مشكالتها، ويظهر بعضها يف . عاماً ٢٤

                                                            

     الدكتور نبيل بدران، الباحث الفلسطيني، رئيس ربما كان هذا آخر عمل بحثي أعده املرحوم
وقد قضى يف إثر . جمعية التنمية املهنية االجتماعية يف خميمات الفلسطينيين يف لبنان

عن ) ١٩٩٠ديسمبر / كانون األول(جراحة يف القلب يف مستشفى اجلامعة األميركية يف بيروت 
احثاً جاداً وعامالً بنشاط وتفان أربعة وخمسين عاماً، كرّس معظمها خلدمة قضيته وشعبه ب

  .يف جماالت التأهيل والتدريب وتطوير الكفاءات يف احلقل االجتماعي
، سلسلة عامل ١٩٧٨، الكويت "واملشكالت التي يواجهها يالشباب العرب"عزت حجازي، . د    ١

  .٣٣، ص ٦املعرفة رقم 
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كما أن حزمة األعوام العشرة توحي بنبض جديد يدخل . اإلحصاءات السكانية
  بالتدريج عامل الراشدين ويترسخ، بالتايل، يف احلياة العملية؟

احلالية جميع مشكالت الشباب، أو جميع العوامل املؤثرة  لن تتعاطى الدراسة
يف إعداد الشباب وتوظيف قدراتهم؛ فهذه الدراسة ستنظر إليهم على أنهم جزء من القوة 

البشرية املوجودة داخل قوة العمل أو خارجها، أي كطالب أو متفرغين يف املنزل، 
إن عدم التعرض للعوامل  .لإلناث حتديداً، إضافة إىل فئة غير قادرة على العمل

االجتماعية والسيكولوجية والسياسية ال يعني عدم تأثير هذه العوامل يف النواحي 
لكن منحى البحث لن يتيح التعمق يف هذه . التربوية واالقتصادية، فتأثيرها فعّال

العوامل، على الرغم من ضرورتها يف حال التطرق إىل طرح احللول العملية ملواجهة 
  .التربوية واالقتصادية املشكالت

جاء احلصر بين القضايا التربوية واالقتصادية، العائدة للشباب ولفئة عمر 
عاماً، لتداخل هذه القضايا عند البحث عن نقطة دخول احلياة العملية،  ٢٤ – ١٥

ويسبق نقطة الدخول هذه جهد أسري ومؤسساتي لتوصيل . وأهمها دخول سوق العمل
كما أن نقطة الدخول، نفسها، هي معيار . وق العمل إليهامعارف ومهارات حتتاج س

فإىل جانب األهمية . ملدى توظيف اجلهد واخلبرات احملصلة من قبل فئات الشباب
املطلقة لتمييز فئة الشباب والتخطيط املفصل إلعدادهم لسوق العمل وإدخالهم فيها، 

ن حتليل واقع وحاجات وأهمية زيادة فعاليتهم يف احلياة االجتماعية السياسية، فإ
الشباب يف األوضاع الفلسطينية ضروري الستيعاب خصائصها، وبالتايل إدراك 

متطلبات إعداد هذه الطاقة البشرية وتطويرها، وهي الفعالة بصورة قوية على مستوى 
  .النضال الوطني

يعيش الشباب اللبناين والفلسطيني يف لبنان أوضاعاً قاسية، تعود إىل أكثر 
عاماً نسبة إىل اجلنوب اللبناين، وذلك جراء  ٢٠عاماً بصورة عامة، وإىل  ١٦من 

وتتعاطى اخلدمات التربوية شؤون اجليل احلايل من الشباب الذي يواجه . احلرب
وسكان اخمليمات الفلسطينية يف لبنان، كفئة سكانية ذات . أوضاع دخول حياة العمل

روب الصارخ وتقيد جمال العمل أوضاع خاصة ناجمة عن تكوين اخمليم وتأثير احل
انعكاساً للقوانين اللبنانية، يحتاجون إىل استقصاء مكثف ألوضاعهم وحتديد 

  .لذلك، وانسجاماً مع هدف البحث احلايل، سيتم التركيز على فئة الشباب. مشكالتهم
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وسيتم االعتماد أساساً، يف التحليل، على نتائج املسح الشامل للسكان، الذي 
خميماً وجتمعاً  ١٣يف  ١٩٨٩تب املركزي لإلحصاء الفلسطيني سنة أجراه املك

من مسح سابق ) أي نحو عقد(ويأتي هذا املسح بعد تسعة أعوام   ٢.فلسطينياً يف لبنان
وعلى الرغم من االختالف يف عدد من اخمليمات    ٣.ولعشرة خميمات) ١٩٨٠سنة (
ام بمسح لبعض اخمليمات، فإن ، إذ حالت األحداث األمنية دون القي)١اجلدول رقم (

وعددها وعدد السكان،   ٤جتانس كل من الفئة اخملتارة، وهي اخمليمات والتجمعات
  .يتيح املقارنة

  
  ١اجلدول رقم 

  اخمليمات والتجمعات للعرب الفلسطينيين
  ١٩٨٩و ١٩٨٠التي شملها املسح الشامل للسكان عامي 

  
  اخمليمات والتجمعات  املنطقة

 ١٩٨٠يف مسح عام
  اخمليمات والتجمعات

  ١٩٨٩يف مسح عام 
مار الياس، شاتيال، صبرا، برج   بيروت وجبل لبنان

 البراجنة، الدامور
  مار الياس

ميه وميه، عين احللوة، بركسات   ميه وميه، عين احللوة  صيدا
  عين احللوة 

  جتمع بركسات عين احللوة
  البص، برج الشمايل، الرشيدية -  صور

  اجلليل، بر الياس، باقي البقاع اجلليل  البقاع

                                                            

نتائج املسح الشامل للسكان " الدائرة االقتصادية، املكتب املركزي لإلحصاء،. ف. ت. م    ٢
  .١٩٨٩يسمى يف البحث مسح ). بيانات غير منشورة" (١٩٨٩واملساكن 

اجملموعة اإلحصائية الفلسطينية "، الدائرة االقتصادية، املكتب املركزي لإلحصاء، .ف. ت. م    ٣
يسمى يف . ١٩٨١خضعت املعلومات الواردة إلسقاط بالنسبة إىل سنة . ٢٥٦ص " ١٩٨٢
  .١٩٨٠مسح  البحث

، "١٩٨٩التركيب العمري والنوعي لسكان اخمليمات الفلسطينية يف لبنان عام "حاتم صادق،     ٤
من أوراق الندوة العلمية لتحليل بيانات املسح الشامل خمليمات لبنان . ٣و ٢ص 

ملكتب املركزي لإلحصاء وقد نظمت الندوة بصورة مشتركة بين ا. ١٩٩٠يونيو /حزيران
  .األمم املتحدة، صندوق السكانو الفلسطيني
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البداوي، نهر البارد، مهجّرو نهر   البداوي، نهر البارد  الشمال
  البارد

  خميمات وجتمعات ١٠  جمموع عدد السكان
 نسمات٦٧,٣٠٥

  خميماً وجتمعاً  ١٣
  نسمة ٦٦,٩٦٩

  
ال يختلف وضع اخمليف عن وضع التجمع، يف معظم األحيان، إال فيما يخص 

الياس وباقي البقاع، لكونهما يمثالن السكان الفلسطينيين داخل جتمعات جتمعي بر 
وهناك . سكانية لبنانية، بينما التجمعات األخرى هي جزء من خميمات أو شبيهة بها

منها ذات كيان خاص،  ٧جتمعًا،  ١٣جتمعات فلسطينية أخرى ال يقل عددها عن 
بعض املدن والبلدات والقرى  والباقي يمثل جتمعات فلسطينية كبيرة نسبياً داخل

اللبنانية، بعضها من مهجري اخمليمات، وبعضها اآلخر من أصول مدينية حلّت سنة 
  .يف هذه املدن ١٩٤٨

، أن عدد العرب الفلسطينيين يف لبنان أقل مما كان يعرض ١٩٨٩أوضح مسح 
هؤالء سابقاً، نتيجة الهجرة وتدين الزيادة السكانية اخلام، ولذا يصعب تصور عدد ل

  .ألف شخص على األراضي اللبنانية ٢٥٠السكان يتجاوز 
لن تتاح املقارنة بين نتائج املسحين يف املوضوعات كافة؛ فبيانات مسح 

ال تعرض بحسب فئات األعمار، إال فيما يخص الهرم السكاين واملستوى  ١٩٨٠
ر مثل هذا التوزيع يف أكث ١٩٨٩التعليمي والزواج، بينما تشمل بيانات مسح 

املوضوعات، ويختفي فقط يف التوزع املهني واحلالة العملية لذوي النشاط 
ومن هنا أهمية نتائج املسح األخير، إذ يقدم معلومات مهمة عن فئات . االقتصادي

  .األعمار تتيح القيام بمثل هذا البحث
  

  بعض اخلصائص الديموغرافية لفئة الشباب: أوالً 
  يف لبنان من سكان خميمات العرب الفلسطينيين

، فإن ١٩٨٩و ١٩٨٠على الرغم من تقارب اجملموع العام للسكان يف مسحي   
 ١٤ –التكوين الديموغرايف تعدَّل بعض الشيء؛ إذ هبطت نسبة األطفال من فئة عمر 

وتفسير ذلك انخفاض . يف املسح الثاين% ٣٩,٨يف املسح األول إىل % ٤٦,٣عاماً من 
 – ١٥غير أن فئة الشباب من عمر . يف مستوى اخلصوبة وارتفاع يف مستوى العزوبة
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إىل  ١٩٨٠سنة % ٢٣,٠عاماً شهدت ارتفاعاً يف نسبتها إىل جمموع السكان، من  ٢٤
 ٢٤ – ٢٠إىل االرتفاع الكبير يف فئة عمر  ويعود ذلك أساساً. ١٩٨٩سنة % ٢٦,١

لكن املطلوب، قبل ). ٢اجلدول رقم (عاماً، والتي عوضت انخفاض الفئة السابقة 
شمل األفراد املقيمين وغير املوجودين  ١٩٨٩التوغل يف التحليل، استدراك أن مسح 

 املقيمين الذين مضى على ١٩٨٠من دون التزام زمني للغياب، بينما شمل مسح 
كما أن كال املسحين ال يشمل األسرة كاملة األعضاء . غيابهم أقل من أسبوعين فقط

إذ إنه، يف يوم إجراء مسح . غير املوجودة، فهي غير مقيمة لعدم وجود مسكن لها
من فئة عمر ) من اإلناث ٣٢منهم (أفراد  ٢٠٦، مل يكون موجودًا من املقيمين ١٩٨٩

عاماً،  ٢٤ – ٢٠من فئة عمر ) من اإلناث ٧٥منهم (فرداً  ٧٢١عاماً، و ١٩ – ١٥
والنصف يف الفئة العمرية األوىل والربع يف الفئة العمرية الثانية موجودان داخل 

ومع أخذ الهجرة بعين االعتبار تبقى نسبة اجلنس، مع . األراضي اللبنانية والسورية
خص فئة لكن فيما ي. عاماً ١٩ – ١٥ذلك، يف مصلحة الذكور فيما يخص فئة عمر 

عاماً، فإن نسبة اجلنس تتعدل بعد احتساب الهجرة، إذ تتحول من  ٢٤ – ٢٠عمر 
  %.٩٢,٢إىل % ١٠٦

  ٢اجلدول رقم 
  حسب) ٢٤-٢٠(و ) ١٩- ١٥(سكان خميمات العرب الفلسطينيين يف لبنان من فئتي عمر 

  ١٩٨٩و ١٩٨٠اجلنس ونسبتهم إىل جمموع السكان حسب املسح الشامل لعامي 
  

  ١٩٨٩مسح   ١٩٨٠مسح   
 -  ١٥(فئة عمر   

١٩(  

 )٢٤ - ٢٠(فئة عمر   )١٩ - ١٥(فئة عمر   )٢٤ - ٢٠(فئة عمر 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

  ٦,٥  ٤٣٨٨  ٦,٨  ٤٥٧٣  ٤,٠  ٢٧٣٥  ٧,٤  ٥٠١٣  ذكور

  ٦,٢  ٤١٣٨  ٦,٦  ٤٤٢٥  ٤,٤  ٢٩٩٧  ٧,٤  ٤٩٥٥  إناث

  ١٢,٧  ٨٥٢٦  ١٣,٤  ٨٩٩٨  ٨,٤  ٥٧٣٢  ١٤,٨  ٩٩٦٨  اجملموع

جمموع 

  السكان

١٠٠( ٦٦,٩٦٩  %)١٠٠( ٦٧,٣٠٥(%  
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، من أوراق "١٩٨٩التركيب العمري والنوعي لسكان اخمليمات الفلسطينية يف لبنان عام "حاتم صادق،  :املصدر
  .٥ورقم  ٤، جدول رقم ١٩٩٠الندوة العلمية لتحليل بيانات املسح الشامل خمليمات لبنان، حزيران 

  
ويف كل حال، فإن شمول املقيمين غير املوجودين أمر جيد؛ فاألكثرية 

عاماً ومن اجلنسين غير متزوجة، وتبلغ نسبة العزوبة لدى  ١٩ – ١٥الساحقة من فئة 
لدى اإلناث، مما يتيح تتبع % ٥٠,٩لدى الذكور و% ٧٥,٣عامًا  ٢٤ – ٢٠فئة عمر 

إذ يتوقع أن تكون نسبة ضئيلة منهم . أوضاع العدد األكبر من الشباب، وحتديداً الذكور
قد تزوجت وانتقلت إىل خارج اخمليمات املشمولة باملسح، أو إىل خارج لبنان؛ مما 

وهذا الوضع ال . عاماً ٢٤ – ١٥يعني أننا سنتعاطى النسبة القصوى من أفراد فئة عمر 
ام كتلة بشرية إننا أم. يستقيم مع الفئات األكبر عمراً، وحيث يكثر انتقال كامل األسرة

، ربع السكان يف اخمليمات وتسمى الشباب، وهي يف مرحلة انتقالية ١٩٨٩تمثل، سنة 
بعد أن مر أكثر أفرادها بمرحلة املراهقة ويدخلون مرحلة الرشد، ويتجهون إىل انتقاء 

خيارهم املهني أو يدخلون فعلياً يف التصنيف املهني، الذي يتجسد يف األشتغال فعلياً 
ومن ناحية أخرى، فإن هؤالء الشباب هم يف فترة انتقالية من . عن عمل أو البحث

  .ناحية دخول الرابط الزواجي، وما يعنيه من مسؤوليات اقتصادية واجتماعية
  

  توزيع الشباب كقوة بشرية: ثانياً 

عاماً، تطرح أمام األسرة قضية الشاب أو الشابة، ويضغط  ١٥مع دخول عمر   
ومن املفروض أن يكون الطالب قد دخل الصف . رأيهما على نمط االختيار أو التصرف

الرابع املتوسط، وهو آخر صف يف هذه املرحلة التعليمية، ويترك مع انتهاء هذا الصف 
االجتاه نحو التعليم الثانوي العام أو املهني،  النظام التعليمي لألونروا، ويقرر بعدها

لكن األوضاع االقتصادية لألسرة والتأخر العمري نسبة إىل الصف . أو مباشرة العمل
 ٣ويظهر اجلدول رقم . الذي يلتحق الشاب به، أمران لهما شأن يف اجتاه هذا القرار

عاماً، وتتمحور  ٢٤ – ٢٠عامًا وفئة عمر  ١٩ – ١٥توزّع القوى البشرية من فئة عمر 
فبحسب . املعلومات فيه حول النشيطين اقتصادياً والطالب واملتفرغات يف املنزل

خميماً للعرب الفلسطينيين يف لبنان، يتبين أن أكثرية من  ١٣الذي شمل  ١٩٨٩مسح 
عاماً، ال يزال  ١٩ – ١٥، من فئة عمر %) ٣٧,٤(وأقلية من اإلناث %)  ٥٥,٢(الذكور 



  ٢٤٤، ص )١٩٩١شتاء ( ٥العدد  ،٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إحصاءات واستقصاءات

 

7 

 

 ٢٠(وتتقلص هاتان النسبتان يف الفئة التالية . ظمين مدرسياً أو جامعياًأفرادهما منت
  .؛ وهذا طبيعي بحكم اجلذب القوى نحو العمل أو البقاء يف املنزل)عاماً ٢٤ –

  
  

  ٣اجلدول رقم 
  نَشِط اقتصادياً، طالب ومتفرغة يف املنزل من الشباب يف خميمات العرب: توزع الفئات الثالث

  وحسب اجلنس أو فئات العمر ١٩٨٩لبنان حسب املسح الشامل الفلسطينيين يف 
  )النسب املئوية(

  
نَشِط   اجلنس  فئة العمر

 اقتصادياً
  اجملموع  غيره  متفرغة يف املنزل  طالب

١٩ – ١٥  
  

  ذ
 إ

٤٢,٢  
٤,٥ 

٥٥,٢  
٣٧,٤ 

-  
-,٥٧  

٢,٦  
١,١  

١٠٠  
١٠٠  

٢٤ – ٢٠  
  

  ذ
 إ

٦٩,٧  
-,٩ 

٢٧,٥  
٨,٦ 

-  
٨١,٤  

٢,٨  
١,٠  

١٠٠  
١٠٠  

  ذ  ٢٤ – ١٥
 إ

٥٥,٦  
٦,٦ 

٤١,٦  
٢٣,٥ 

-  
٦٨,٨  

٢,٨  
١,١  

١٠٠  
١٠٠  

  .١٦، اجلدول رقم "١٩٨٩املسح الشامل لعام " :املصدر
  

ويمكن . لدى اإلناث% ٨,٦لدى الذكور، و% ٢٧,٥نتظمين تعليمياً فتصبح نسبة امل
  .إجمال وضع الشباب يف أن خمسيّ الذكور وربع اإلناث ال يزالون منتظمين تعليمياً
إن أعداداً متزايدة من الشباب تدخل معترك النشاط االقتصادي مشتغلة أو 

عاماً، وهي تدل  ١٩ – ١٥لدى الذكور من فئة عمر % ٤٢,٢باحثة عن عمل، وتتمثل يف 
وهذه النسبة أعلى كثيراً لدى فئة . على النسبة التي حزمت أمرها وتركت املدرسة فعالً

، بعضها حديث العهد بالعمل وبعضها اآلخر ٪٦٩,٧عاماً إذ تصل إىل  ٢٤ – ٢٠عمر 
يعمل منذ فترة ليست بقصيرة، وهم مؤهلون مهنياً أو غير مؤهلين، مراكمون خبرات 
  .مهنية مفيدة أو غير مراكمين إذ وقفت األوضاع األمنية دون تراكم مثل هذه اخلبرات

عامًا هي  ٢٤ – ١٥من فئة عمر %)  ٥٥,٦(وبصورة عامة، فإن أكثرية الذكور 
  .نشيطة اقتصادياً، مما يعني أن أكثرية الشباب هي يف معترك العمل
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فيما %  ٤,٥أما بالنسبة إىل اإلناث، فقد قفزت نسبة النشيطات اقتصادياً من 
عاماً، علماً  ٢٤- ٢٠فيما يتعلق بفئة عمر %  ٩,-عاماً إىل  ١٩ – ١٥يتعلق بفئة عمر 

، مما يدل على أن % ٥٧,٠بأن نسبة املتفرغات يف املنزل لدى الفئة األوىل هي 
كما أن . االنتظام التعليمي ليس سبباً النخفاض النشاط االقتصادي لدى هذه الفئة

. ت العمل واملؤهالت املطلوبةالرتفاع النسبة لدى الفئة األكبر سناً عالقة بمجاال
%.  ٦,٦وأخيراً، تبلغ نسبة الشابات النشيطات اقتصادياً إىل جمموع اإلناث الشابات 

وقد استمرت نسبة قوة العمل النسائية إىل جمموع قوة العمل مشابهة لنسبة سنة 
ويتضح من هذه املؤشرات أن اجلهود املوظّفة يف تعليم املرأة ما %  ١٠,٦، أي ١٩٨١

ولذا، فإن هذه اجلهود تعبر . عاماً، مل تثمر حالة واسعة من اشتغال اإلناث ١٥د عمر بع
حتى اآلن عن تطلع اجتماعي، وال يعني ذلك فقدان الرغبة يف العمل والتي ستعالج 

وكما هو معلوم، فإن الطلب االجتماعي لتعليم املرأة يعود إىل تطور تعليم . الحقاً
عاماً يف  ٢٤ – ٢٠ استمرار ربع الشباب من فئة عمر الذكور، الذي نراه واضحاً يف

  .طلب العلم
  

  املستوى التعليمي للشباب: ثالثاً 

معلومات تفيد حتليل املستوى التعليمي للشباب خالل  ٤يعطي اجلدول رقم   
، وذلك )١٩٨٠سنة (، يف مقابل املستوى الذي كان عليه قبل عشرة أعوام ١٩٨٩سنة 

لتطور بعد هذه الفترة، ويف إثر ازدحام احلروب واالضطهاد بهدف التعرف على اجتاه ا
من اإلناث، %  ٣٧,٤من الذكور و %  ٥٥,٢وكما ظهر سابقًا، فإن . والتهجير واالفتقار

ال يزالون منتظمين تعليمياً، األمر الذي  ١٩٨٩عاماً، كانوا سنة  ١٩ – ١٥من فئة عمر 
كن يمكن استشفاف هذا املستوى من ل. ال يوضح االجتاه النهائي ملستواهم التعليمي

عاماً، التي تعكس إمكان وصول الفئة األوىل بعد  ٢٤ – ٢٠خالل وضع فئة عمر 
  .خمسة أعوام

عاماً قد أنهى  ١٩ – ١٥من املفروض أن يكون القسم األكبر من فئة عمر   
 عاماً هو العمر األحادي الطبيعي إلنهاء ١٥ومن املعروف أن عمر . املرحلة املتوسطة

. صفوف يف لبنان ٤الصف الرابع املتوسط، وتنتهي معه هذه املرحلة التي تشمل 
، أن نسبة من أنهى هذه املرحلة بلغت ١٩٨٩، يف ضوء مسح ٤ويتضح من اجلدول رقم 

من اإلناث، ومل ينه املرحلة الثانوية من أفراد هذه الفئة %  ٢٥,٣من الذكور و%  ٣٠,٨
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أي أن قلة من أفراد . عاماً ١٨يعياً مع عمر سوى نسبة ضئيلة، وهو ما يتحقق طب
عاماً، تنهي بصورة طبيعية تعليمها العام، ومن دون أي  ١٩و  ١٨األعمار األحادية، 

  .تأخير مدرسي
عاماً، أن نسبة احلاصلين على تعليم  ٢٤ – ٢٠لكن يظهر من بيانات فئة عمر 

%  ٣٥,٤الذكور و  لدى%  ٤٥,١من مستوى الشهادة املتوسطة وما فوق ارتفعت إىل 
 ٢٤,٢لدى اإلناث، وارتفعت بالتايل نسبة احلاصلين على الشهادة الثانوية العامة إىل 

 ٢٠ويتوقع حصول عدد من الذكور، من فئة عمر . لدى اإلناث%  ١١,١لدى الذكور و % 
فعدد املنتظمين تعليمياً أكبر من عدد احلاصلين على . عاماً، على هذه الشهادة ٢٤ –

ويظهر أن نسبة املتخرجين من املرحلة الثانوية بقيت شبه . الثانوية العامة الشهادة
، األمر الذي يعني أن االجتاه التاريخي نحو زيادة ١٩٨٠مستقرة قياساً بنتائج مسح 

نسبة خريجي هذه املرحلة، انسجاماً مع ارتفاع االنتظام التعليمي، قد توقف نسبة إىل 
بأن التسبّب املدرسي والتعليمي عامة، الناجم عن  سكان اخمليمات يف لبنان، علماً

ومن . ١٩٨٠األوضاع األمنية وضعف سلطة الدولة، ال يزال على ما كان عليه سنة 
جهة أخرى، فإن الوضع التعليمي لإلناث شهد تراجعاً بالنسبة إىل إنهاء املرحلة 

الجتماعية الثانوية، عوضاً من االقتراب من النسب العائدة للذكور؛ فاألوضاع ا
التقليدية ال تزال فعّالة يف عدم تشجيع اإلناث على إنهاء تعليمهن الثانوي واالستمرار 

  .يف التعليم العايل
  

  ٤اجلدول رقم 
  املستوى التعليمي للشباب من سكان خميمات العرب الفلسطينيين

  ١٩٨٩و  ١٩٨٠يف لبنان حسب اجلنس وفئات األعمار خالل املسحين 
  )النسب املئوية(

  
آخر شهادة 

حاصل عليها 
  *الفرد

  ٢٤ -  ٢٠فئة عمر  ١٩–١٥فئة عمر
حسب نتائج مسح 

١٩٨٠ 
حسب نتائج مسح 

١٩٨٩ 
حسب نتائج مسح 

١٩٨٠  
حسب نتائج مسح 

١٩٨٩  
  إ  ذ  إ ذ إ ذ إ ذ 

  ٦,٤  ٤,١  ١٥,٩ ٦,٤ ٣,٩ ٤,١ ٩,- ٦,٩  أمي
  ٢٢,٩  ٢١,-  ٢٤,٤  ٢٤,٣ ٢١,٣ ٢٠,٣ ١٩,٢ ١٨,٥  **ملم

  ٣٥,٣  ٢٩,٨  ٢٨,٥  ٢٧,٣ ٤٩,٥ ٤٤,٨ ٤٥,٣ ٤٢,١  ابتدائية
  ٢٤,٣  ٢٠,٩  ١٨,١  ١٨,٥ ٢٢,٦ ٢٦,٥ ٢٣,٩ ٢٨,٣  متوسطة
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  ١٠,٧  ٢٣,٢  ١٢,١  ٢١,٣ ٢,٧ ٤,٣ ٢,٦ ٤,١  ثانوية
  ٠,٣  ٠,٨  ٠,٨ ١,٥ - - - ٠,١  معهد عال

  ٠,١  ٠,٢  ٠,٢ ٠,٧ - - - -  جامعية
  ١٠٠,-   ١٠٠,-   ١٠٠,-   ١٠٠,- ١٠٠,- ١٠٠,- ١٠٠,- ١٠٠,-  اجملموع

  .ال يعني احلصول على شهادة حمددة التوقف عن استكمال التعليم، بل هو معيار االنتهاء من آخر مرحلة تعليمية *
  .ملم يعني ترك املدرسة قبل إنهاء املرحلة االبتدائية**  

، من "اخلصائص التعليمية للسكان العرب الفلسطينيين يف خميمات لبنان"حاتم صادق وسالمة الفاصد، : املصدر
أوراق الندوة العلمية حول حتليل بيانات املسح الشامل خمليمات العرب الفلسطينيين يف لبنان، دمشق، حزيران 

  .٢٩، ص ١٩٩٠
قد تكون النسبة الكبرى من الذكور، من حاملي الشهادة الثانوية ومن فئة عمر 

، يف حين امتنع ١٩٨٩عاماً، ال تزال يف املعاهد املتوسطة واجلامعات سنة  ٢٤ – ٢٠
ويبدو أن التخرج من املؤسسات التعليمية هذه قد . عدد من اإلناث من إكمال الدراسة

، سبباً ١٩٨٧ – ١٩٨٤ومَثَّل إغالق مركز سبلين، خالل فترة . تراجع، ولدى اجلنسين
مهن لدى هذا املعهد، من جمموع  ٥إذ أن . ملتوسطةمهماً لهبوط عدد خريجي املعاهد ا

وعلى الرغم من جهود . مهنة، تشترط لقبول الطالب احلصول على الثانوية العامة ١٥
صندوق الطالب الفلسطيني، وتوفر التعليم اجملاين يف فروع اجلامعة اللبنانية يف 

دون االنتظام يف  املدن اللبنانية، فإن هناك صعوبات وأوضاعاً اجتماعية تقف حائالً
  .التعليم اجلامعي

جرى، بدءاً، التركيز على التعليم الثانوي وما بعده ملواجهة العقل الفلسطيني 
بالتعليم العايل، ودعوة إىل العودة إىل ارض الواقع بهدف تفهم  –يف املطلق  –املتعلق 

قه من فإىل جانب تشجيع التعليم اجلامعي وما يسب. وضع الفئات الشعبية ومسلكها
تعليم ثانوي، وجلميع فئات الشعب، يجب أيضاً مواجهة حاجات الشباب الذين يتركون 

إذ يبلغ عدد هؤالء الشباب، وبحسب . املدرسة قبل االنتهاء من مرحلة التعليم الثانوي
. لإلناث% ٨٧للذكور و% ٧٥عاماً، نسبة ال تقل عن  ٢٤ – ٢٠معطيات فئة عمر 

لدى %  ٦٢,٦من الذكور و%  ٤٤,٨راً، حيث نرى أن وظاهرة ترك املدرسة تبدأ باك
عاماً، تركوا املدرسة فعالً، ونسبة غير قليلة منهم تركت  ١٩ – ١٥اإلناث، من فئة عمر 

وهي ظاهرة . املدرسة قبل إنهاء املرحلة املتوسطة وحتى قبل إنهاء املرحلة االبتدائية
ة مرحلياً ويجب مواجهة يفترض حماربتها وإلغاؤها، لكنها يف الوقت نفسه موجود

نتائجها؛ إذ إنها تعني أيضاً بقاء شبه األمية يف وقت تغلب اجملتمع العربي 
  .الفلسطيني على ظاهرة األمية التامة، وعلى مستوى اجليل اجلديد
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من اإلناث، من فئة عمر %  ٢٩,٣من الذكور و %  ٢٥,١فعند التدقيق، يظهر أن 
  ).شبه أميين(عاماً، هم أميون أو ملمون  ٢٤ – ٢٠

شهدت األجيال اجلديدة من اإلناث حتسناً كبيراً يف االنتظام التعليمي، إذ 
، كما ١٩٨٩سنة %  ٦,٤إىل  ١٩٨٠سنة %  ١٥,٩انخفضت األمية لدى هذه الفئة من 

تقلصت نسبة امللمات، األمر الذي يدل على اجتاه تاريخي حاسم إىل السهر على 
املقابل، ال تزال ظاهرة ترك املدرسة قبل إنهاء الصف  لكن، يف. انتظام الفتاة تعليمياً

السادس قائمة، علماً بأن االجتاه احلديث يحرص على حتقيق انتظام تعليمي إىل آخر 
وظاهرة التسرب هذه تتناقض مع إرادة األسرة بإبقاء الطفل يف . املرحلة املتوسطة

 التأخير املدرسي، ويعود ولذا تكمن املشكلة احلقيقية يف. عاماً ١٣املدرسة حتى عمر 
ويف كل . القسم األكبر منها إىل اضطراب الوضع املدرسي نتيجة احلروب والتهجير

حال، فإن االنتظام التعليمي حقق بدوره حتسناً يف مستوى التحصيل العلمي، فارتفع 
عدد الذين جتاوزوا الصف السادس االبتدائي، وحتديداً لدى فئة اإلناث التي شهدت 

عاماً،  ٢٤ – ٢٠يف أعداد امللتحقات باملرحلة املتوسطة من فئة عمر  ارتفاعاً
، لكن زاد أيضاً حجم ١٩٨٩سنة % ٣٥,٣إىل  ١٩٨٠سنة % ٢٨,٥فارتفعت نسبتهن من 

ويبدو أن هذه الظاهرة مستمرة، وتوضحها األرقام العائدة . التسرب من هذه املرحلة
  .عاماً ١٩ – ١٥لفئة عمر 

  
  النشاط االقتصاديالشباب ذوو : رابعاً 

بعد حتليل توزع الشباب داخل قوة العمل وخارجها، وحتليل املستوى التعليمي 
 ٢٤ – ١٥فنسبة الشباب من فئة عمر . لديهم، يجب اآلن حتليل قوة العمل من الشباب

%  ٣٤,٦أعوام وما فوق،  ١٠عاماً تبلغ من جمموع النشيطين اقتصادياً، من فئة عمر 
. أي أن ثلث قوة العمل يف اخمليمات هو من الشباب. لدى اإلناث%  ٣٣,٣لدى الذكور و 

غير أن هذا ال يعني حصول جميع الشباب املتوجهين إىل سوق العمل على عمل، إذ إن 
، ٥ووفق اجلدول رقم . نسبة مرتفعة منهم تسعى وراءه، وبعضهم يبحث عنه أول مرة

 ٢٤ – ١٥لعمل، ومن فئة عمر من اإلناث من قوة ا%  ١٢,٧من الذكور و %  ١٧,٥فإن 
ويمثل الشباب العاطلون عن العمل . ١٩٨٩عاماً، كانوا يبحثون عن عمل خالل مسح 

من جمموع %  ٤٥,٩من جمموع الذكور العاطلين عن العمل، ونسبة %  ٤٨,١نسبة 
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%  ١٠,٨من الذكور العاطلين عن العمل و % ٧,٣اإلناث العاطالت عن العمل، علماً بأن 
 ٥٠,-وبالتايل، فإن . عاماً ١٤ – ١٠عن العمل، هم من فئة عمر  العاطالتمن اإلناث 

  .عاماً وما دون ٢٤تقريباً من العاطلين عن العمل، ومن اجلنسين، هم من عمر % 

تتحدث هذه األرقام عن البطالة السافرة، وتتعلق بفئة من السكان ال تعمل، وال   
وهي ترتفع لدى الذكور ألن . لحتصل على دخل، وتعلن مسعاها للحصول على العم

العمل بالنسبة إليهم واجب اجتماعي، بينما ال تعلن جميع اإلناث الراغبات يف العمل 
ويبدو أن . سعيهن للحصول عليه، وبالتايل يمتنعن من إعالن أنفسهم يف حالة البطالة

عمل هي األهم وتبلغ ربع قوة ال) عاماً ١٩ – ١٥(البطالة لدى الفئات األصغر عمراً 
، األمر الذي يعني أن ليس كل شاب من فئة % ١٦,٧لدى الذكور، بينما تبلغ لدى اإلناث 

العمر هذه، يجد عمالً مباشرة بعد ترك املدرسة، ويحتاج إىل فترة بحث، وذلك يف حال 
  .اختيار العمل خارج نطاق العمل العسكري احلزبي

وقياساً باملستوى   ٥يتضح من املستوى التعليمي جلميع العاطلين عن العمل،
نفسه للنشيطين اقتصادياً، أن البطالة تشمل جميع املستويات التعليمية، لكنها تكون 
يف أعلى نسبها يف أوساط خريجي املعاهد الفنية املتوسطة واجلامعات، وذلك لعدم 

وجود املرونة الكافية لديهم للتكيف إزاء اقتصاد يعاين التمييز والركود والتدهور، 
ويف كل حال، فإن ثقل هذه الفئة حمدود . ن إىل الهجرة والعمل خارج لبنانفيتطلعو

  .جداً لدى الشباب
، ال تعطي معلومات ١٩٨٩إن بيانات املكتب الفلسطيني لإلحصاء عن مسح 

فاملعلومات الواردة إجمالية، . تفصيلية عن النشيطين اقتصادياً وبحسب فئات العمر
للنشاط املهني للشباب وحلالتهم العملية وتوزعهم يصعب معها توفير حتليل دقيق 

غير أنه من خالل اتباع أسلوب املقارنة، يمكن استخالص . على القطاعات االقتصادية
  .بعض املؤشرات

  
  

                                                            

املسح الشامل خمليمات  تبيانا"الدائرة االقتصادية، املكتب املركزي لإلحصاء، . ف. ت. م    ٥
  ).غير منشور( ١٦، جدول رقم "١٩٨٩العرب الفلسطينيين يف لبنان عام 
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  ٥جلدول رقم ا
  عاً للعربخميماً وجتم ١٣شاط االقتصادي يف الشباب ذوو الن

  قوة العمل،، حسب واقعهم يف ١٩٨٩الفلسطينيين يف لبنان حسب مسح 
  )النسب املئوية(وباملقارنة مع جمموع النشطين اقتصادياً 

  
  التوزع إىل جمموع  اجلنس  فئة العمر

 النشطين اقتصادياً
    التوزع داخل كل فئة

  اجملموع  متعطل  مشتغل   متعطل  مشتغل    
  النسبة

  اجملموع
  العدد

  ذ  ١٩ - ١٥
 إ

١١,٤  
١٠,٦ 

٢٦,٩  
-,٢١ 

٧٤,٨  
٨٣,٣ 

٢٥,٢  
١٦,٧  

١٠٠  
١٠٠  

١٩٣٠  
١٩٨  

  ذ  ٢٤ – ٢٠
 إ

٢١,٢  
٢١,٤ 

٢١,٣  
٢٤,٨ 

٨٧,٤  
٨٩,٥ 

١٢,٦  
١٠,٥  

١٠٠  
١٠٠  

٣٠٥٧  
٣٧١  

  ذ  ٢٤ – ١٥
 إ

٣٢,٦  
٣٢,٠ 

٤٨,٢  
٤٥,٨ 

٨٢,٥  
٨٧,٣ 

١٧,٥  
١٢,٧  

١٠٠  
١٠٠  

٤٩٨٧  
٥٦٩  

النشطون 
اقتصادياً 
من عمر 

١٠ +  

  النسبة
  
  

  العدد

  ذ
  إ
  
  ذ
 إ

١٠٠  
١٠٠  

  
١٢٦٠٩  
١٥٤٩ 

١٠٠  
١٠٠  

  
١٨١٣  
١٥٧ 

 -  
 -  
  

٨٧,٤  
٩٠,٨ 

 -  
 -  
  

١٢,٦  
٩,٢  

 -  
 -  
  

١٠٠  
١٠٠  

 -  
 -  
  

١٤٤٢٢  
١٧٠٦  

  .١٦، جدول رقم "١٩٨٩املسح الشامل لعام " :املصدر
  

  الشباب الذكور النشيطون اقتصادياً واملشتغلون - ١
يشتغل معظم الشباب الذكور صناعيين وسدنة آالت وفعلة وبمعدات النقل، كما 

املهنية تستوعب أكثرية ؛ فهذه القطاعات )٦اجلدول رقم (يشتغلون باخلدمات 
، أي % ٢٥,-من جمموع املشتغلين، والثاين % ٣٦,٣املشتغلين، إذ يمثل القطاع األول 

ويتميزان بتحلي . من قوة العمل%  ٦١,٣أن هذين القطاعين املهنيين يضمان معاً 
العمال املهنيين بمستوى تعليمي مرتفع نسبياً؛ فحملة االبتدائية وما فوق يتجاوزن 

 ٤٢(بينما تكون هذه النسبة منخفضة لدى املشتغلين بأعمال البيع والشراء . النصف
، إضافة إىل قلة عدد املشتغلين يف هذين القطاعين، وهو ما %) ٣٣,٨(، والزراعة %)

  .يدعو إىل االستنتاج أن املشتغلين فيهما هم يف معظمهم من كبار السن نسبياً
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املهنيون والفنيون، واملديرون، واملشتغلون باألعمال (أما القطاعات املهنية 
، فمعظم أعضائها من حاملي الثانوية العامة وما فوق، إضافة إىل صغر )الكتابية

وتبين لنا سابقاً أن حاملي الثانوية العامة %).  ٧,٤(نسبتهم إىل جمموع املشتغلين 
ن، يف معظمهم، منتظمين يف التعليم العايل، أو عاماً ال يزالو ٢٤ – ١٥من فئة عمر 

باألحرى يفضلون إعالن انتسابهم إىل اجلامعة، وكتمان انخراط بعضهم يف النشاط 
  .االقتصادي

  
  ٦اجلدول رقم 

  توزع الذكور النشطين اقتصادياً على النشاطات االقتصادية
  ات العمريةوباملقارنة مع هذا املستوى لدى بعض الفئ يوحسب املستوى التعليم

  ١٩٨٩خميماً وجتمعاً للعرب الفلسطينيين يف لبنان وحسب مسح  ١٣يف 
  

  املهن الرئيسية
عدد 

  األفراد
النسب 
  املئوية

  )النسب املئوية(املستوى التعليمي 
دون الشهادة 

  االبتدائية
دون الشهادة 

  ةالثانوي
  ثانوي 
  وما فوق

  ٧٥,٢  ٢٠,٩  ٣,٩  ٦,٧  ٩٦٥  هنيون والفنيون واملرتبطون بهمامل
املديرون واملرتبطون باألعمال 

  اإلدارية
١٦  ) -(* ) -(  ) -(  ) -(  

  )- (  )- (  )- (  )- (  ١٠٣  املشتغلون باألعمال الكتابية
  ١٠,٤  ٣١,٦  ٥٨,-   ٧,٢  ١٠٣٦  املشتغلون بأعمال البيع والشراء

  ٩,٨  ٤١,٨  ٤٨,٤  ٢٥,-   ٣٦٠٧  املشتغلون باخلدمات
  ٣,٩  ٢٩,٩  ٦٦,٢  ١١,٤  ١٦٤٦  املشتغلون بالزراعة والغابات والصيد

الصناع وسدنة اآلالت والفعلة 
 واملشتغلون بمعدات النقل

  
٥٢٣٤ 

  
٣٦,٣ 

  
٤٦,٦  

  
٤٧,٩  

  
٥,٥  

  ١٢,٥  ٣٤,٩  ٥٢,٦  ١٢,٦  ١٨١٣  متعطلون
  -   -   -   ١٠٠  ١٤٤٢٢  اجملموع

  ١٤,-   ٦١,٣  ٢٤,٧  -   -   )٢٤ – ١٥(الشباب من فئة عمر 
  ١٦,٩  ٢٤,٨  ٥٨,٣  -   -   + ٢٥السكان الذكور من فئة عمر 

  .معناها األرقام ضئيلة جداً وغير معبر ذكرها) - (عالمة  *
  .١٧، جدول رقم "١٩٨٩املسح الشامل لعام " :املصدر
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الصناع وسدنة اآلالت والفعلة واملشتغلين بمعدات النقل، توصيف مهني  إن
فمن خالل التدقيق يتضح أن أفراد هذا القطاع    ٦.يغطي قطاعات مهنية فرعية عديدة

أساساً، ويف قطاع اخلدمات %)  ٥٢,٨(املهني يعملون، يف معظمهم، يف قطاع البناء 
بينما . ، ويمثل هذان القطاعات الفرعيان أكثر من ثلثي أفراد القطاع املهني%) ٢٥,٨(

حويلية الذي يضم يف قطاع الصناعة الت%  ١٢,٣ال يعمل من العمال املهنيين إال 
  .القطاع احلريف اإلنتاجي

يشغّل قسماً كبيراً من قوة عمل ) خدمات(ويتضح أيضاً أن النشاط االقتصادي 
وتبلغ نسبة . الذكور، على أساس صفتهم املهنية املكتسبة أو بصفة مهنية مستحدثة

. من جمموع املشتغلين%  ٤٠العاملين يف هذا النشاط، ومن صفات مهنية خمتلفة، 
ويتميز هذا النشاط بأنه غير تقليدي يحتوي اخلدمات اجلماعية، ومنها التنظيمات 

وهو يف . السياسية بقطاعاتها اخملتلفة، واملؤسسات االجتماعية، واخلدمات الشخصية
طور النمو نتيجة التدخل االجتماعي واملساعدات اخلارجية؛ ولذا، فهذا النشاط هو 

  .الذكوراألكثر مرونة يف استقبال الشباب 

  الشابات النشيطات واملشتغالت - ٢
إن مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي غير املنزيل قليلة وتبلغ نسبتها نحو   

وتنخفض هاتان النسبتان فيما يخص فئة العمر . ، بينما العشر عاطل عن العمل%٧,-
وإنْ بدت نسبة املشتغالت . ، بينما الثُّمن عاطل عن العمل% ٦,٦عاماً، فهما  ٢٤ – ١٥

إمرأة، لكنه كاف  ٤٩٧من الشابات تمثل ثلث املشتغالت، فإن هذا الرقم ضئيل ويبلغ 
وقد ذكر سابقاً أن اإلحصاءات ال . ملعرفة جماالت عمل املرأة عامة والشابات خاصة

خارج النشاط املنزيل، وهي نشاطات ذات ناجت  تهتم إال بالنشيطات اقتصادياً
  .اقتصادي غير منتظم بأيام وساعات عمل

أنه ال يوجد داخل القطاع النسائي أي تمركز يف نشاط  ٧يظهر من اجلدول رقم 
املهنيات والفنيات؛ : نشاطات مهنية رئيسية، تتمثل يف ٤مهني واحد؛ فهناك 

املشتغالت كصناع وسدنة آالت وفعلة  املشتغالت باخلدمات؛ املشتغالت بالزراعة؛

                                                            

  .٢٠املصدر نفسه، جدول رقم    ٦
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عاماً موجودات  ٢٤ – ١٥ويظهر أن الشابات من فئة عمر . واملشتغالت بمعدات النقل
. منهم يتحلين بمستوى تعليمي دون الشهادة الثانوية%  ٣٨,٤كمهنيات وفنيات، كون 

 ويعمل عدد آخر من اإلناث صانعات،. وتعمل جميع هذه املهنيات يف قطاع اخلدمات
. من املشتغالت يف هذا القطاع%  ٧٣,-وحتديداً يف الصناعة التحويلية التي تضم 

وتعمل . ويعمل عدد من األميات وشبه األميات يف الزراعة، وكذلك يف قطاع اخلدمات
كما تتاح أمام بعضهن فرص االشتغال . قلة من الشابات يف قطاع البيع والشراء

  ٧.باألعمال الكتابية
النشاطات املهنية والقطاعات االقتصادية، أن تنشيط ويظهر من جمموع 

االقتصاد احمللي يوفر مزيداً من جماالت العمل لإلناث، ملا يتوفر لديهن من استعداد 
وأيضاً، ويف حال وجود حوافز . لدخول سوق العمل وبحسب مستواهن التعليمي

شاطات التربوية ويظهر أن نمو الن. مقبولة، فإنهم مستعدات للعمل خارج نطاق اخمليم
  .واالجتماعية والصحية، يوفر فرصاً أكبر الستقبال الشابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

اجملموعة اإلحصائية "املركزي لإلحصاء،  ، الصندوق القومي الفلسطيني، املكتب.ف. ت. م    ٧
  .٧/٤، جدول ١٧٤، ص "١٩٧٩الفلسطينية 
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  ٧اجلدول رقم 
  توزيع اإلناث النشطات اقتصادياً على النشاطات االقتصادية

  خميماً وجتمعاً للعرب الفلسطينيين ١٣وعلى املستويات التعليمية يف 
  ١٩٨٩يف لبنان وحسب مسح 

  

  املهن الرئيسية
 عدد

  األفراد
النسب 
  املئوية

  )النسب املئوية(املستوى التعليمي 
دون الشهادة 

  االبتدائية
دون الشهادة 

  ةالثانوي
  ثانوي 
  وما فوق

  ٥٥,١  ٣٨,٤  ٦,٥  ١٧,١  ٢٩٢  هنيات والفنيات واملرتبطات بهنامل
  )- (  )- (  )- ( )- (  ٢  املديرات واملرتبطات باألعمال اإلدارية

  ٢٤,٦  ٦٤,١  ١١,٣  ٣,١  ٥٣  الكتابيةاملشتغالت باألعمال 
  -   ٣١,٥  ٦٨,٥  ٣,٣  ٥٤  املشتغالت بأعمال البيع والشراء

  ٧,٩  ٣٤,١  ٥٨,-   ٢٥,٨  ٤٤٠  املشتغالت باخلدمات
  -   ١٢,٩  ٨٧,١  ٢٤,٢  ٤١٢  املشتغالت بالزراعة والغابات والصيد

  الصناع وسدنة اآلالت والفعلة 
 واملشتغالت بمعدات النقل   

  
٢٩٦ 

  
١٧,٣ 

  
-,٤٠  

  
 -,٥٧  

  
 -,٣  

  ٢١,١  ٣٥,-   ٤٣,٩  ٩,٢  ١٥٧  متعطالت
  ١٥,١  ٣٤,٩  ٥٠,-   ١٠٠  ١٧٠٦  اجملموع

  ٢٤,-   ٦٣,-   ٣٣,-   -   -   )٢٤ – ١٥(املستوى التعليمي لفئة عمر 

  .١٧، جدول رقم "١٩٨٩املسح الشامل لعام " :املصدر

  

  جماالت اإلعداد املهني للشباب: خامساً 

ركز التحليل حتى اآلن على إبراز الوضع الديموغرايف والتعليمي واملهني   
للشباب، وسيتم يف الفقرة التالية توضيح اإلمكانات واجلهود يف جمال اإلعداد 

املهني، وبالتحديد يف نطاق خميمات وجتمعات العرب الفلسطينيين يف لبنان الثالثة 
قدم نتائج هذا املسح معلومات كافية ويف الواقع، ال ت. ١٩٨٩عشر التي شملها مسح 

فهي ال تعطي سوى أعداد احلاصلين على شهادة معهد . عن خريجي اإلعداد املهني
فني متوسط، وأعداد احلاصلين على الشهادة اجلامعية من مستوى أول وعالٍ، ويختفي 

ولذا، جتري االستعانة بمصادر أخرى للوصول إىل . من هذه املعلومات نوع التخصص
يل أشمل، ويف مقدمها االستقصاء الشامل للمؤسسات التربوية واالجتماعية حتل
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كما . والصحية، الذي قامت به دائرة شؤون العائدين يف منظمة التحرير الفلسطينية
سيُعمد، من جهة أخرى، إىل استقصاء مدى مساهمة سوق العمل نفسها يف توفير 

ن استخالص هذه املعلومات من تدريب مهني للشباب ومن خالل العمل مباشرة، ويمك
  .١٩٨٩بيانات مسح 

  الفني واجلامعي: التخصص العايل  - ١
الذي شمل ثالثة عشر خميماً وجتمعاً للفلسطينيين يف لبنان،  ١٩٨٩أظهر مسح 

عاماً، على شهادة التعليم الفني  ١٩ – ١٥أنه مل يحصل من الشباب يف فئة عمر 
، سوى فتاة واحدة حصلت على الشهادة )٤اجلدول رقم (املتوسط أو الشهادة اجلامعية 

عاماً، إذ تخرج من  ٢٤ – ٢٠وال يبدو الوضع أفضل فيما يخص فئة عمر . األوىل
ير والتأخ) صفاً  ١٣(وقد تكون إطالة فترة التعليم العام . إناث ٤ذكور و ٧اجلامعة 

املدرسي من عامين إىل ثالثة أعوام باملتوسط، السبب يف أن األكثرية الساحقة من 
وكما أثرت . عاماً ٢٠الطالب أبناء اخمليمات ال تنهي املرحلة الثانوية قبل عمر 

وهكذا، جند أن عدد . األوضاع األمنية يف التعليم العام، كذلك أثرت يف التعليم العايل
، قد تدنى عن عدد اخلريجين يف املسح ١٩٨٩سب مسح اخلريجين اجلامعيين، بح

  ).١٩٨٠سنة (السابق 
مهن تمنح شهادة فني يف  ٦تخرج من املعاهد الفنية املتوسطة، وحتديداً من 

عاماً، وهم من بقي يف  ٢٤ – ٢٠شابة من فئة عمر  ١٢شاباً و ٣٧   ٨مركز سبلين،
من الذكور ونسبة %  ٠,٨د نسبة وتمثل هذه األعدا. اخمليم أو مرتبط باملسكن األُسري

وتظهر هذه النتائج تقلصاً بمقدار النصف تقريباً نسبة إىل نتائج . من اإلناث%  ٠,٣
ويعود هذا الوضع، أساساً، إىل إغالق مركز سبلين خالل فترة ). ٥اجلدول رقم ( ١٩٨٠
وقد جرى يف صيدا، بعد خروج االحتالل الصهيوين، تنظيم دورات . ١٩٨٧ – ١٩٨٤

  ٩.مهن فقط، استقبلت عدداً حمدوداً من الطالب ويف أوضاع انتقال صعبة ٣نية يف مه
                                                            

  .، كان يوجد يف سبلين معهد إلعداد املعلمين، وألغي بعد هذا التاريخ١٩٨٢/١٩٨٣حتى عام    ٨
، مصدر .."بيانات املسح الشامل"، الدائرة االقتصادية، املكتب املركزي لإلحصاء، .ف. ت. م    ٩

  .٧ذكره، جدول رقم سبق 
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تبين سابقاً أن عدداً مرتفعاً من الشباب الذكور، من حاملي الشهادة الثانوية 
عاماً، تفوق  ٢٤ – ٢٠العامة، ينتسب إىل اجلامعة، حيث أن نسبة عالية من فئة عمر 

ال منتظمة تعليمياً، أي موجودة خارج النشاط نسبة حاملي الثانوية العامة، ال تز
فرد يتابعون تعليمهم بعيداً عن اخمليم، داخل لبنان أو  ٥٠٠االقتصادي؛ منهم نحو 

، أن ليس جميع الشابات من ١٩٨٩ومن جهة أخرى، يظهر من مسح   ١٠.خارجه
. حامالت الثانوية العامة يلتحقن بالدراسة اجلامعية، وقد تم توضيح ذلك سابقاً

ويعود هذا الوضع إىل تكاليف االنتقال إىل املعاهد اجلامعية، وإنْ اقتربت املعاهد 
اجلامعية من اخمليمات لكن تكاليف النقل ارتفعت ارتفاعاً جنونياً نسبة إىل مستويات 

وال تبرز، من جهة أخرى، ظاهرة االغتراب لطلب العمل؛ فعدد اإلناث املغتربات . الدخل
ونستنتج بصورة . ، وقلة منهن تسعى للعلم١٠٨اماً يبلغ ع ٢٤ – ١٥من فئة عمر 

عامة أن نسبة الشابات يف اخمليمات الالتي يطلبن العلم ال تتجاوز ربع نسبة الشباب 
  .شباب ذكور يف التعليم العايل ٤أي أن هناك فتاة واحدة يف مقابل كل . الذكور

م القروض، لكن إن صندوق الطالب الفلسطيني ال يميز بين اجلنسين عند تقدي
األوضاع املعيشية لألكثرية الساحقة من األُسر يف اخمليمات، ال تسمح بتحمل 

وال يحظى من الشابات بدعم األسرة، لالنتساب إىل التعليم . التكاليف اإلضافية
سوى املتفوقات، وعليهن املرور بامتحانات قبول ..) هندسة، طب(اجلامعي التقني 

  .يتخللها تنافس شديد
قلة من الشباب أبناء اخمليمات، ومن اجلنسين، إىل اجلامعة األميركية  تنتسب

يف بيروت أو إىل كلية بيروت اجلامعية، وذلك لالرتفاع الكبير يف الرسوم التعليمية 
ويف سعر الكتب؛ فهي تصل إىل أرقام خيالية نسبة إىل املستوى املعيشي للسكان يف 

يغطي قرض صندوق الطالب الرسم،  وال. لبنان عامة، ولسكان اخمليمات خاصة
ولذا، يفضَّل االلتحاق بكليات . بكامله، إذ يبقى هناك مبلغ مرتفع يفوق قدرات األسر

وبسبب عدم وجود كلية طب يف هذه اجلامعة، فإن التحاق . جامعة بيروت العربية
الطالب من سكان اخمليمات بهذا التخصص يف جامعات لبنان شبه معدوم، األمر 

  .علهم يفضلون احلصول على منح خارجيةالذي يج
                                                            

  .طالب خارج اخمليم تم تقديره ٥٠٠الرقم . ٩املصدر نفسه، جدول رقم    ١٠
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هناك تشجيع للشباب الفلسطيني على دخول معاهد إعداد الفنيين يف املهن 
وتمتلك . الطبية، وذلك لتوفر األماكن واحلاجة امللحة إىل توظيف هؤالء املهنيين

غير أن االنتساب إىل التخصصات . جمعية الهالل األحمر الفلسطيني مثل هذا املعهد
ة األخرى شبه مستحيل يف املعاهد الفنية الرسمية، ألسباب إدارية واجتماعية، الفني

يف حين أن املعاهد التجارية اخلاصة تفرض رسوماً باهظة ال يستطيع حتملها سوى 
  .ويف حاالت استثنائية حتديداً يقدم صندوق الطالب قرضاً. قلة

ية ال تشترط مثل ويلتحق عدد متزايد من حاملي الثانوية العامة بدورات مهن
هذه الشهادة بل تكتفي بمستوى ثانوي، وهي دورات احملاسبة واملهارات املكتبية، 

وتمديدات كهربائية ولف موتورات، وتكييف وتبريد، ورسم معماري، وتصميم 
وتفصيل وخياطة، وكلها منظم من قبل جمعيات عاملة يف الوسط الفلسطيني، وتطلب 

ريب معلمات رياض األطفال يف خميم مار الياس بأنه ويتميز مركز تد. رسوماً زهيدة
  .يشترط إنهاء املرحلة الثانوية

  التعليم الثانوي كإعداد مهني للتخصص - ٢
ليس كل املتخرجين من املرحلة املتوسطة يف اخمليمات الفلسطينية يلتحق   

 ١٣٩٩، ١٩٨٩فقد بلغ عدد الطالب الثانويين يف مسح . بالتعليم الثانوي ويستمر فيه
طالبات، أي أن الطالبات يمثلن ثلث جمموع الطالب يف املدارس الثانوية  ٧٠٧طالباً و

 ١٩ – ١٥من اإلناث ترتفع قليالً لدى فئة عمر  علماً بأن هذه النسبة). ٨اجلدول رقم (
وتبلغ نسبة الطالب الثانويين . عاماً ٢٤ – ٢٠عاماً، وتهبط إىل الربع لدى فئة عمر 

إن . يف الفئة نفسها%  ١٢,٨عاماً، واإلناث  ١٩ – ١٥من فئة عمر %  ٢٢,٢الذكور 
غير أنهم ال ينهون أكثرية الذكور يف املرحلة املتوسطة تستمر يف التعليم الثانوي، 

أما بالنسبة إىل . عاماً ٢٤ – ٢٠جميعهم املرحلة الثانوية، كما يتضح من فئة عمر 
عاماً، يتابع  ١٩ – ١٥اإلناث، فإن نصف خريجات املرحلة املتوسطة، ومن فئة عمر 

  .التعليم الثانوي وينهيه بنجاح
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  ٨اجلدول رقم 
  جتمعاً للعربخميماً و ١٣توزع الطالب الثانويين من سكان 

  ، حسب فئات األعمار واجلنس١٩٨٩الفلسطينيين يف لبنان وحسب املسح الشامل لعام 

  

  فئة العمر
  اجملموع  إناث ذكور

  %  العدد  % العدد % العدد
١٠٠  ١٥٨٤  ٣٥,٨  ٥٦٧  ٦٤,٢  ١٠١٧  ١٩ – ١٥  
١٠٠  ٥٢٢  ٢٦,٨ ١٤٠ ٧٣,٢ ٣٨٢  ٢٤ – ٢٠  
١٠٠  ٢١٠٦  ٣٣,٥ ٧٠٧ ٦٦,٥ ١٣٩٩  ٢٤ – ١٥  

وقد بني االستنتاج على أساس جميع الطالب يف . ١١ورقم  ١٠، اجلدوالن رقم "١٩٨٩املسح الشامل لعام " :املصدر
  .عاماً، هم يف املرحلة الثانوية ٢٤-  ٢٠التعليم العام، من عمر 

  

، أقل ١٩٨٩إن نسبة الطالبات إىل جمموع الطالب الثانويين هي، بحسب مسح   
فبحسب إحصاء جمموع الطالب يف . يف مصادر أخرىمنها يف املعلومات الواردة 

صور، / عين احللوة، الرشيدية(املدارس الثانوية التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية 
يوازي عدد الطالب ) طالبات ٨٠٧(، فإن عدد الطالبات الفلسطينيات )بعلبك، طرابلس

، بالنسبة إىل كما أن املعلومات الواردة يف إحصاءات األونروا   ١١).طالب ٨٠٣(
، تدل على ١٩٨٩/١٩٩٠الثانويين الفلسطينيين واحلاصلين على مساعدة منها لعام 

، ويأتي هؤالء الطالب من جميع فئات %٤٣,٦أن نسبة اإلناث إىل جمموع الطالب هي 
  .الشعب الفلسطيني يف لبنان املسجل لدى األونروا

ير الفلسطينية ويستدل من هذه املعلومات كافة، أن مدارس منظمة التحر
غير أن اإلناث  . ساهمت يف زيادة عدد الطالب، وحتديداً اإلناث، يف املدارس الثانوية

من خارج اخمليمات، ومن املدن حتديداً، استفدن أكثر من غيرهن من التسهيالت 
، يعود إىل ١٩٨٩كما أن ارتفاع نسبة الذكور يف التعليم الثانوي، يف مسح . املقدمة

كبار يف السن، ال تشملهم إحصاءات مدارس منظمة التحرير  وجود طالب ذكور
                                                            

الشامل للمؤسسات التربوية  املسح"فرع لبنان،  –، دائرة شؤون العائدين .ف. ت. م   ١١
  ).غير منشور" (١٩٩٠واالجتماعية والصحية الفلسطينية يف لبنان عام 
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وإحصاءات األونروا، بسبب الشروط املعتمدة، وهناك عدد منهم مسجل يف التعليم 
ويف كل حال، فإنه يجب القيام بتدقيق أقوى ملضامين صفة االنتظام يف . املسائي

  .التعليم الثانوي
كاديمي كمشروع للتخصص املهني لقد أُشير إىل التعليم الثانوي العام أو األ

كما أن هذا التعليم هو يف حد ذاته نوع من اإلعداد املهني بمفهومه الواسع، . الالحق
من ناحية توصيل معارف ومهارات مطلوبة يف بعض جماالت العمل اإلداري 

ثم يكتسب الفرد تخصصاً فعلياً من خالل هذا العمل أو من خالل دورات . واخلدماتي
  .قصيرة

  اإلعداد املهني للمستويات التعليمية ما دون الشهادة الثانوية - ٣
معلومات عن جماالت اإلعداد املهني ما قبل الشهادة  ١٩٨٩ال يعطي مسح 

فبحسب إحصاء املؤسسات التربوية الذي . الثانوية، ولذا سيُستعان بمصادر أخرى
ات والتجمعات كان يوجد يف اخمليم  ١٩٩٠،١٢قامت به دائرة شؤون العائدين لسنة 

منها تتمتع بصفة مركز  ١٠مركز تدريب مهني،  ٣٧الثالثة عشر موضوع الدراسة، 
 –بصفة مركز مهني  ١٥، و)تأهيل املرأة(بصفة مركز نشاط نسوي  ١٢مهني، و 

وعند تاريخ اإلحصاء كان ال يزال هناك يف الدورات التدريبية القائمة . نسوي مشترك
). ٩اجلدول رقم % (٨٣,٥متدرب، بلغت نسبة اإلناث بينهم  ١٩٠٢أو املنتهية حديثاً 

وتهدف هذه املراكز املهنية والنسوية إىل توفير جماالت اإلعداد املهني للشباب، 
  .وحتديداً لإلناث

إذ يوفر هذا . إلعداد املهني لألونروا خارج مركز سبلين حمدوديالحظ أن ا
مقعداً  ١٧٦املركز الذي يقع خارج اخمليمات والتجمعات الثالثة عشر املعنية بالبحث، 

ويأتي إليه . مهن، جميعها خمصصة للذكور ١٠تدريبياً ما بعد الشهادة املتوسطة ويف 
ها، األمر الذي يقلص كثيراً عدد الطالب من جميع اخمليمات والتجمعات ومن خارج

                                                            

واقع املؤسسات التعليمية واالجتماعية والصحية "العائدين يف لبنان، ، دائرة شؤون .ف. ت. م   ١٢
من أوراق الندوة . ٩و ٨و ٧، جداول رقم "خميمًا وجتمعاً للعرب الفلسطينيين يف لبنان ١٣يف 

  .العلمية املذكورة سابقاً
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وخارج هذا املركز، تتوىل األونروا مركز نشاط مهني . املقبولين من كل خميم ومنطقة
  .نسوي ومركز نشاط نسوي، وذلك يف اخمليمات والتجمعات املذكورة –

  
  ٩اجلدول رقم 

  خميماً وجتمعاً  ١٣توزع املنتسبين إىل املراكز املهنية والنسوية يف 
  فلسطينيين يف لبنان وحسب نوع املراكز واجلهة املشرفة واجلنسللعرب ال

  

  النوع  اجلهة املشرفة
وكالة 

  الغوث
  اجملموع  .ف. ت. م  منظمات دولية  )أهلية(خاصة 

  ذ  مهنية
 إ

 -  
- 

١٣٤  
١٦٧ 

٧٠  
١١٠  

٤٠  
 -  

٢٤٤  
٢٧٧  

  ذ  نسوية
 إ

 -  
٥٣ 

 -  
٥٦٥ 

 -  
 -  

 -  
٣١٧  

 -  
٩٣٥  

  مشترك
  مهني   
  ونسوي  

  
  ذ
 إ

  
 -  

٤٦ 

  
٧٠  

٢٠٦ 

  
 -  
 -  

  
 -  

١٢٤  

  
٧٠  

٣٧٦  
  ذ  اجملموع

 إ
 -  

٩٩ 
٢٠٤  
٩٣٨ 

٧٠  
١١٠  

٤٠  
٤٤١  

٣١٤  
١٥٨٨  

خميماً وجتمعاً  ١٣واقع املؤسسات التعليمية واالجتماعية والصحية يف : "، دائرة شؤون العائدين.ف. ت. م :املصدر
  .١٠، جدول رقم ١٩٩٠، بيروت، "فلسطينياً يف لبنان

  
نحصر التدريب يف هذه الدورات باخلياطة املنزلية ومدتها عام، وببعض وي

وهذه املراكز حديثة . األشغال اليدوية وأهمها التطريز وأشغال الصوف وملدة قصيرة
العهد، األمر الذي يعني أن نشاط األونروا يف اجملال املهني كان شبه غائب خالل فترة 

وكانت اجلمعيات األهلية الفلسطينية والدولية غير احلكومية . ١٩٨٧ – ١٩٨٤
واملؤسسات العائدة ملنظمة التحرير، وأهمها تلك العائدة لالحتاد العام للمرأة 

الفلسطينية، األسرع يف مواجهة الكارثة الناجمة عن االجتياح اإلسرائيلي واالحتالل؛ 
راكز تدريب مهني للجنسين بلغ عددها إىل إنشاء م –مباشرة أو بالواسطة  –فعمدت 

مركزاً، يف حين واظبت املؤسسات االجتماعية والتنظيمات السياسية على عملها  ٣٣
وقد جرى فتح أكثرية هذه . يف البقاع والشمال وخارج مناطق االحتالل الصهيوين
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 ومل. ١٩٨٦ – ١٩٨٣خالل الفترة .) ف. ت. م ١٤منظمات دولية،  ٣أهلية،  ١٦(املراكز 
. تتوقف مسيرة إنشاء مراكز جديدة وإعادة إعمار املدمر منها نتيجة معارك اخمليمات

من الشباب والشابات خالل عام  ١٩٠٢وهذا اجلهد اجلبار هو الذي أتاح استقبال 
  .واحد

 ٩٤مهنة، وعدد الدورات  ٢٠وتنوعت دورات التدريب املهني فبلغ عدد املهن 
دورة،  ١٧دورة، تطريز  ٢٥خياطة (مهن  ٤ لكن طغت على هذه املهن كلها. دورة

إىل  ٢وتتفاوت مُدد الدورات، فاألكثرية تمتد من ). دورات ١٠دورة، طباعة  ١١صوف 
وهناك فقط دورة واحدة تصل مدتها إىل عامين، . أشهر، واألقلية مدتها عام دراسي ٦

عدداً ومن جهة أخرى، فإن . وهي دورة معلمات رياض األطفال يف مركز مار الياس
حمدوداً من املؤسسات يطبق تدريباً مبرجماً يتضمن تعليماً أكاديمياً وعاماً ومهنيًا 

جمعية  –جمعية التنمية املهنية االجتماعية : ويشمل هذا العدد. نظرياً وعملياً
بينما جند أن . املساعدات الشعبية النرويجية، ومركز تدريب معلمات رياض األطفال

ألخرى غير مبرمج بصورة عامة، ويجري فقط تنفيذ تمارين التدريب يف املؤسسات ا
ولذا، فإن هذه الدورات . عملية، وبالتايل ال يجري تمييز بين طالب متعلم وآخر أمي

فإىل . هي، يف معظمها، بمثابة توصيل هواية إىل الشباب، قد تفيد كتوجيه مهني
دة تستقطب املرأة، جانب تنوع املهن للذكور، هناك حماوالت إلنشاء مهن وحرف جدي

وهي موجودة كمجاالت عمل يف سوق العمل، مثل التزيين النسائي واحملاسبة 
واإلخراج الصحايف، وتدريب معلمات رياض األطفال، كما جرى تطوير بعض املهن 

الطباعة إىل حماسبة وإدارة مكاتب، واخلياطة إىل تصميم وتفصيل : القائمة مثل
  .وخياطة

  
  ١٠اجلدول رقم 

  واحلرف واخلريجون من مراكز التدريب املهنياملهن 
  جلمعية التنمية املهنية االجتماعية يف خميمات لبنان

  

  سيةدرالسنة امل
  عدد اخلريجين  املهن واحلرف

  منها دورة  العدد
 سنة مدرسية

  إناث  ذكور
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١٢٧  -   ٤  ٨٢/١٩٨٣   -  

٤٧  ٣٤٢  ٢  ٨  ٨٣/٨٤  

٣٤  ٢٨٣  ٢  ١٠  ٨٤/٨٥  

٥١  ١٠٩  ٣  ١٠  ٨٥/٨٦  

٦٩  ٤٣  -   ١١  ٨٦/٨٧  

١١٧  ١٣٥  ٧  ١٦  ٨٧/٨٨  

١٣٤  ١٨٧  ٧  ١٣  ٨٨/٨٩  

٧٤  ١٢٩  ٧  ١٢  ٨٩/٩٠  

  ).معلومات خاصة بالبحث(جمعية التنمية املهنية االجتماعية  :املصدر

  
  اإلعداد املهني خالل العمل - ٤

سنعتمد، يف تطرقنا إىل هذا اجملال من اإلعداد املهني، على معطيات املسح 
ويف الواقع يمثل هذا . والتجمعات الفلسطينية الثالثة عشر يف لبنانالشامل للمخيمات 

اإلعداد أسلوب التدريب التقليدي، املتمثل يف االلتحاق بموقع العمل حتت إشراف مهني 
ويسمى املتدرب . ، سواء كان عنده ورشة خاصة به أو يعمل متنقالً"معلم مهنة"يسمى 

التقليدي أسلوب مماثل حديث، هو أن وبرز إىل جانب هذا األسلوب ". صبي مهنة"
يلتحق الشاب املتعلم بموقع عمل، ويطبق املعارف واملهارات التي حصل عليها يف 

وقد جرى . التعليم الثانوي العام، ويزود بمعارف ومهارات إضافية خاصة بالوظيفة
 والفارق بين الوضعين أن األول ال. احلديث سابقاً عن التعليم الثانوي كإعداد مهني

يشترط، من ناحية املبدأ، اإلملام بالقراءة والكتابة، بينما يشترط الوضع الثاين 
يشترط معرفة القراءة " املعلمين"ويحدث حالياً حتول، إذ بدأ بعض . مستوى تعليمياً

  .والكتابة واحلساب
وإذا قيس    ١٣.من اإلناث ٥٨من الذكور، و ٣١١بلغ عدد العاملين بال أجر 

جمموع هؤالء الذكور بمجموع أصحاب العمل والعاملين حلسابهم اخلاص، لوجدنا 
                                                            

، مصدر ..."بيانات املسح الشامل"، الدائرة االقتصادية، املكتب املركزي لإلحصاء، .ف. ت. م   ١٣
  .١٩سبق ذكره، جدول رقم 
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، وهو ما يعني أن عدداً كبيراً من الوحدات االقتصادية ال يستقبل %١٧,٣النسبة هي 
وقد يفسَّر بصغر حجم الوحدة ". متدرب"أفراداً من اجليل اجلديد تقدموا بصفة 

. اً من النشاط االقتصادي غير املرغوب فيه لدى الشباباالقتصادية، أو بكونها نوع
وقد يقوم بعض الشباب بمساعدة ذويه يف مواقع عملهم ولساعات حمدودة يف اليوم، 

ويظهر أن أكثرية العاملين بال أجر ". طالب"ولكن يطغى على وضع هؤالء الشباب صفة 
بلغت نسبة هؤالء ، و...هي يف اخلدمات الشخصية واجلماعية مثل احلالقة والكوي

من اجملموع، ويأتي بعدهم من ناحية األهمية العاملون بال أجر يف البناء %  ٥٣,٧
وال تبرز الزراعة كنشاط . والتشييد، واملتاجر واملطاعم، ثم الصناعة التحويلية

  .اقتصادي ذي قوة جذب بالنسبة إىل األجيال الصاعدة
ن العامالت لدى الغير، وبال أما فيما يخص اإلناث، فإن األكثرية الساحقة م

تزيين (، ويف اخلدمات الشخصية )خياطة(أجر، موجودة يف الصناعة التحويلية 
  .، ويف املؤسسات التربوية والصحية)نسائي

من الواضح أن الوضع االقتصادي عاجز عن تقديم مزيد من فرص التدريب 
التعليمي، ويف أوضاع املهني، وحتديداً للذكور، كما أن االرتفاع النسبي لالنتظام 

غياب التوجيه املهني سبّب اعتكافاً عن االلتحاق ببعض احلرف التقليدية، ولذا يخشى 
. اختفاء مهارات مهنية تقليدية، يصبح صعباً توصيلها مستقبالً إىل األجيال الصاعدة
ويدل ارتفاع أعداد العاملين بأجر يف قطاع اخلدمات اجلماعية، على تفضيل الشباب 

وأخيراً، فإن العاملين بال أجر . حاق بالتنظيمات السياسية والتفرغ للعمل لديهاااللت
لدى %  ٥٧لدى الذكور و%  ٧٨,٥(هم بصورة عامة من مستوى تعليم متوسط وما دون 

  ).اإلناث
  

  مشكالت تواجه الشباب: سادساً 

  التأخير املدرسي - ١
، فاستمر التسرب حالت األوضاع األمنية دون حتسين ناجت االنتظام املدرسي

كما أثّرت هذه األوضاع يف مستوى التحصيل التعليمي، إذ أدت . عاماً ١٣بعد عمر 
كما . موجات التهجير وإغالق املدارس إىل خسارة العام املدرسي، وبالتايل إعادته

خميماً  ١٣يعطي املسح الذي شمل . أدى تكرار هذه الظاهرة إىل التأخير املدرسي
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يف لبنان معلومات قيمة عن هذه املشكلة، وخصوصاً بالنسبة إىل وجتمعاً فلسطينياً 
فبسبب عدم وجود الصف الرابع املتوسط . عاماً ١٧و  ١٤بعض األعمار األحادية، مثل 

ولذا سيؤخذ عمر . عاماً ١٥يف نظام األونروا يف لبنان، اختفى يف بيانات املسح عمر 
من املنتظمين تعليمياً من % ٢٦,٨ناك ويتبين أن ه. عاماً نموذجاً للتأخر املدرسي ١٤

اجلدول رقم (عامًا هم يف الصف الثالث املتوسط املالئم عمرياً  ١٤الذكور يف عمر 
عن ) أعوام ٥إىل  ٢(من املنتظمين تعليمياً من هذا العمر متأخرون %  ٤٣,٨، و )١٠

صف عاماً ال يزال يف ال ١٤الصف املالئم، وهو ما يعني أن بعض الطالب من عمر 
  .اخلامس االبتدائي

  
  ١١اجلدول رقم 

  االنتظام والتأخر التعليميان لبعض األعمار األحادية من الذكور
  ١٩٨٩خميماً وجتمعاً للعرب الفلسطينيين يف لبنان حسب املسح الشامل  ١٣يف 

  

  العمر
نسبة 

االنتظام 
  التعليمي

نسبة   املنتظمون تعليمياً 
املوجودين يف 
الصف املالئم 

 عمرياً

نسبة 
املتأخرين سنة 

عن الصف 
  املالئم عمرياً 

نسبة املتأخرين 
سنتين عن 

الصف املالئم 
  عمرياً 

نسبة 
املتأخرين 

ثالث سنوات 
  وأكثر

  %  العدد

٢١,٨  %٢٢,-   % ٢٩,٤ %٢٦,٨ ١٠٠ ٧٠١  % ٨١,٣  ١٤ %  
٤٢,٦  % ٢٨,٧ %٢٨,٧ ١٠٠ ٤٥٦  % ٥١,٥  ١٧ %    

  .١٤و  ١٣و  ١٠، جداول رقم "١٩٨٩املسح الشامل لعام " :املصدر

  

عاماً يف املدرسة، أي خروج  ١٧من أفراد عمر %  ٥١,٥وعلى الرغم من بقاء   
عدد ليس بقليل من املتأخرين مدرسياً، فإن ظاهرة التأخر املدرسي ال تزال هي 

وأكثر عن الصف من املنتظمين تعليمياً هم متأخرون عامين %  ٤٢,٦الطاغية؛ إذ إن 
وجه يؤكد اطراد إصرار األهل : ولهذه الظاهرة وجهان. الثاين الثانوي املالئم عمرياً

على وصول أوالدهم إىل مستوى تعليمي معين، مثالً إنهاء املرحلة املتوسطة وقبل 
ترك املدرسة نهائياً؛ ووجه آخر يظهر الهدر يف أعوام العمر قبل حصول الشاب على 

عاماً  ١٧وال يستبعد أن يكون عدد من أفراد فئة عمر . ء احلياة العمليةمهنة مفيدة وبد
  .من الذكور، مستعداً لترك املدرسة يف حال وجود طلب على اليد العاملة
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وكما ذكر سابقاً، فإن التأخير املدرسي يقف عائقاً أمام انتساب هؤالء الشباب 
لساحقة منهم ال تتطلع إىل إىل مركز سبلين لتجاوزهم العمر املطلوب، واألكثرية ا

االنتساب إىل التعليم العايل، فهي تدخل يف عداد األفواج الراغبة يف إعداد مهني قبل 
  .الشهادة الثانوية

  
  مشكلة مستوى التعليم العام - ٢

وهي تتمثل يف . تعتبر هذه املشكلة ظاهرة عاملية، وحتديداً يف العامل الثالث
صّلة خالل أعوام التعليم، يف إثر التوسع الكبير انخفاض كمية ونوعية املعلومات احمل

يف أعداد الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية، ودخول معلمين ذوي مستوى كفاءة 
كما أن العدد الضخم للطالب وتضاؤل اإلمكانات املادية قد . منخفض يف سلك التعليم

. قاعات للدراسة أوجدا نظام الدفعتين، وسبّبا إلغاء قاعات النشاط وحتويلها إىل
ويعيش التعليم لدى األونروا يف لبنان يف هذه الدوامة، إىل جانب تقليص عدد األيام 

ويجري االرتقاء من . املدرسية وأحياناً العام املدرسي بكامله نتيجة األحداث األمنية
صف إىل آخر من دون إتمام منهاج الصف السابق، وبالتايل ال يتطلب النجاح 

صف أعلى جمهوداً كبيراً، مما يجعل املرء يتساءل عن سبب التأخير واالرتقاء إىل 
وتفسير ذلك، أن التهجير واألوضاع . املدرسي إذا كان النجاح بهذه السهولة

االجتماعية تمنع الطالب من العودة إىل املدرسة بعد إعادة فتح أبوابها، مما يضطره 
  .إىل إعادة العام الدراسي

، ألغت الدولة امتحانات الشهادة ١٩٧٥ لبنان سنة مع نشوب احلرب األهلية يف
املتوسطة الرسمية، كما تكرر يف السنوات األخيرة إلغاء امتحانات الثانوية العامة، 
وإعطاء إفادات بدالً منها؛ فحذف من حياة القسم األكبر من املدراس، ومنه مدارس 

ه املعريف، وأضحى ارتقاء األونروا، عامل التنافس والتقويم، وأُفرغ التعليم من مضمون
وتأتي الفائدة الفعلية يف االنتساب إىل التعليم العايل أو . السلم التعليمي قضية شكلية

أما اخلروج إىل احلياة، باملعلومات واملهارات املستقاة يف املرحلة . إىل التعليم املهني
توى الكفاءة املتوسطة أو الثانوية، فعملية هزيلة؛ إذ إن الزاد احملصّل هو دون مس

وهذا الوضع يعيق تراكم خبرات مفيدة يف مواقع العمل، . املطلوبة يف سوق العمل
يضاف إىل ذلك، بروز معضلة اجتماعية نفسية يعيشها . وبالتايل يؤخر التطور املهني
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ومن . الشباب، وهي معضلة االنتساب إىل مستوى تعليمي ال يحقق له االعتراف به
عليم إىل إغفال تزويد الطالب بمهارة يدوية، وبمسلك جهة أخرى، أدت مسيرة الت

ويف البيئات الشعبية، . اجتماعي يتجاوب مع العمل اليدوي، يساعدانه يف إيجاد عمل
يبقى الضغط االجتماعي واملادي فعّاالً يف حث الطالب على العمل خالل العطل 

  .ى ذويه أو لدى الغيرالصيفية أو القسرية، لكن قلة منهم يتاح لها إمكان تعلم حرفة لد

  مشكلة التعليم العايل - ٣
ذكرنا سابقاً بعض مشكالت التعليم العايل، التي تقلل من انتساب الطالب إىل 

الفروع العلمية، وحتملهم على االلتحاق بكليات العلوم اإلنسانية، التي تتم الدراسة يف 
ن الكفاءة غير أ. معظمها باالنتساب يحصل بعدها الطالب الناجح على شهادة

احملصّلة حمدودة املضمون املعريف والتخصصي؛ فحتى الليسانس، تتغلب الثقافة 
العامة على اإلعداد املهني، وهذه الثقافة يعتريها التشوه يف أوضاع احلروب وتقليص 

وال توجد قنوات الحقة توجه حملة هذه . عدد ساعات الدراسة وعدد أيامها وأشهرها
ويوفر بعض اجلامعات . ز على التطبيق النظري والعمليالشهادات إىل إعداد يركّ

واملعاهد املهنية دورات قصيرة مكثفة تزود حامل الشهادة اجلامعية األوىل بكفاءة 
تخصصية مركّزة، لكن هذه اجلامعات تفرض الرسوم املرتفعة، وال يوجد نظام دعم 

  .يعزز هذا االجتاه

  ازدياد حالة شبه األمية - ٤
ع التي أشير إليها سابقاً وكان لها دور يف تخفيض مستوى إن جمموع األوضا

التحصيل التعليمي للثانويين واجلامعيين، يؤدي هو بدوره دوراً مماثالً يف تدين 
ولذا، فإن تعبير . مستوى التحصيل يف كل من مرحلتي التعليم االبتدائية واملتوسطة

وهذه . قاء يف حالة شبه األميةيعني موضوعيًا الب) ٤(املذكور يف اجلدول رقم " مُلِمّ"
احلالة يمكن تعميمها على املتسربين الشباب، ومن اجلنسين، من الصف األول أو 

وذلك ألن جتاوز األمية معناه إتقان القراءة والكتابة واحلساب . الثاين متوسط
واستعمالها استعماالً سلساً يف احلياة اليومية، باإلضافة إىل التمتع بحد أدنى من 

وهذه الشروط ال تنطبق على عدد كبير من املتسربين من . افة احلياتية الضروريةالثق
  .الصف املتوسط األول، وأحياناً ال تنطبق على املتسربين من الصف املتوسط الثاين
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عاماً، ومن اجلنسين، هم ملمون  ٢٤ – ١٥إن خمس الشباب من فئة عمر 
وال يظهر تمايز خاص بين  .أميين%  ٥وبالتايل شبه أميين، يضاف إليهم نحو 

اجلنسين فيما يعود إىل استعمال املهارات اللغوية؛ فاملناخ الثقايف يفرض ظالله على 
ومثل . اجلميع، لكن املشكلة تولّدت فعالً من التخلف يف تملّك مهارات القراءة والكتابة

 هذا الوضع يؤثر يف مستوى التحصيل املهني وتراكم اخلبرات، كما تفرض املهن يف
  .العصر احلديث بعض املهارات اللغوية واحلسابية

ومما يؤسف له أن حالة شبه األمية حالة مستحدثة، تختلف عن حالة األمية 
التي كانت شائعة سابقاً، والتي ارتبطت باحلرمان من دخول املدرسة، بينما الظاهرة 

الوصول إىل األوىل نتجت من دخول املدرسة واالنتظام أعواماً عديدة، وذلك من دون 
أعوام، وهي املستوى املرغوب  ٨ويصل االنتظام إىل فترة . األهداف التربوية املطلوبة

ومع ذلك، يبقى التحصيل التعليمي يف مستوى متدنٍ جداً، وهذا ما يعتريه . فيه عاملياً
  .التعليم يف األونروا، ويعكس خلالً يف العملية التربوية

  ي والعملتطلع املرأة إىل اإلعداد املهن - ٥
مل يكن تدين نسبة قوة العمل النسائية الفلسطينية عائداً إىل عدم الرغبة يف   

تقريباً، وهو ما يعني %  ٢٥العمل؛ ففي القطاع اللبناين، وصلت هذه النسبة إىل 
كما أن هذا اإلصرار على االنتظام يف . حضوراً واسعاً للمرأة يف خمتلف مواقع العمل

شملت عينة   ١٤وفعالً، أظهرت دراسة ميدانية. على رغبة يف العملاملرحلة الثانوية يدل 
عاماً، أن املستجوبات جميعاً عبّرن عن حاجة  ٣٤ – ١٥امرأة، من فئة عمر  ٩٥من 

تنشيط عمل املرأة بزيادة اإلعداد %  ٨٤وربطت . املرأة إىل العمل، وحتديداً قبل الزواج
كما عبر أفراد العينة عن ثقة اإلناث . املهني وتنويعه وإنشاء املشاريع االقتصادية

بالقدرة على دخول جماالت مهنية من مستوى فني ومتخصص، مثل الهندسة والطب 
جديدة، مثل قطاع الكهرباء وتصليح يف مهن واإلدارة واحملاسبة، أو الدخول كمهنية 

  ...الراديو والتلفاز، وصيانة السيارات، ومهن البناء
                                                            

االحتياجات التربوية لتشغيل املرأة وعملها حلسابها "جمعية التنمية املهنية االجتماعية،    ١٤
دراسة معدة بطلب من . ١٧، ص )١٩٨٩بيروت، " (اخلاص داخل التجمع الفلسطيني يف لبنان

  .منظمة األونيسكو
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ات االنتساب إىل الدورات احلرفية والفنية حملترف املرأة من جهة أخرى، تعبر استمار
التابع جلمعية التنمية املهنية، عن أن الرغبة يف الوصول إىل مهارة منتجة حتقق 

عائداً مالياً يعتبر احملرّك األساسي لالنتساب، وليس الرغبة يف احلصول على هواية 
  .فحسب

ار تأخير سن الزواج، وامتداد كما أن انتش. إن رغبة الشابات يف العامل قوية
ويحرّك هذا الوضع استثمار . فترة العزوبة، يحرضان بدورهما على التطلع إىل العمل

ومن جهة أخرى، ازدادت احلاجة , مدة طويلة من العمر يف التحصيل العلمي
االجتماعية إىل زيادة دخل األسرة عن طريق العمل على استنفار كامل الطاقة البشرية 

ومن هنا، أخذت األسرة تتطلع إىل عمل . على العمل ملواجهة األعباء املعيشيةالقادرة 
وهكذا، . وتمثل املرأة أحياناً املعيل الوحيد أو األساسي. املرأة واالعتماد على دخلها

برز عامل جديد متسارع الضغط وهو رغبة املرأة يف العمل، وتطلع األسرة إىل العائد 
  .ويصل هذا احلق بالتدريج إىل مستوى حق الذكور. لعملاملايل وإىل حق الفتاة يف ا

  
  املواجهة لتلبية حاجات الشباب: سابعاً 

  يف إطار تعبئة وطنية

إن الوصول إىل األهداف الوطنية، وعلى رأسها حترير فلسطين والعودة،   - ١
يتيح فعالً إيجاد حلول شاملة ملشكالت الشباب يف إطار خطة للتنمية االجتماعية 

لكن إهمال العمل الدؤوب ملواجهة هذه املشكالت يف مراحل النضال . االقتصادية
ر للطاقات وتقليل مستوى الوطني، هو إضعاف لهذا النضال، يتجسد بصورة هد

ويمتلك الشباب من الوعي واحلماسة ما يدعوهم إىل . التعبئة الوطنية وحجمها
عاماً؛ فأمامهم  ٢٤االنخراط يف العمل الوطني، إال إن حياتهم ال تنتهي عند حدود عمر 

طموحات ومسؤوليات وأدوار اجتماعية يجب أن يستعدوا لها، وخصوصاً أن 
  .ي كل الدعم الفردي واجلماعيالتخصص اجلامعي يالق

وال ينفصل العمل الوطني عن تعبئة القدرات الشعبية، كما ال ينفصل مفهوم 
وقد مارست . تعبئة القدرات الشعبية عن إعداد قدرات األفراد، وبالتحديد قدرات الشباب

التنظيمات السياسية وتمارس أسلوب تطوير قدرات أعضائها، وذلك من خالل تنظيم 
. اسية وعسكرية، وإرسال بعثات لإلعداد يف مستويات التفويض السياسيدورات سي
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لكن هذه التنظيمات مل تعط، وخارج نطاق التعليم اجلامعي، أية أهمية إلعداد الشباب 
كما مل يجر تخطيط لالستفادة من . للحياة االقتصادية وحتسين مستواهم التعليمي
  .رضاء لألفراد واألسرالبعثات اجلامعية اخلارجية، فكانت باألحرى إ

ويجري تبرير إهمال اإلعداد املهني غير اجلامعي بالنقص يف املوارد، 
وقد يمكن تمويل عدد حمدود من . واستحالة تمويل نظام متشعب من اإلعداد املهني

تمويل عدد كبير من املشاريع  –وبحسب الرأي السائد  –املشاريع، لكن من املستحيل 
ويف خمتلف مستويات اإلعداد املهني، وخصوصاً أن تكاليف املقعد التدريبي أعلى من 

إن مشكلة هذا التفكير تكمن يف اختياره نماذج من . تكاليف املقعد يف التعليم العام
ة وهذه النماذج مكلف. املعاهد املهنية تمثل معياراً جلميع أنواع اإلعداد املهني

واملطلوب، حقيقة، إيجاد قنوات داخل . ومنفصلة، إعداداً وتمويالً، عن سوق العمل
  .النظام التعليمي وخارجه لتدريب الشباب، على مستوى كل من اإلعداد والتطوير

إن جزءاً من حل مشكلة الشباب الفلسطيني يف لبنان، يرتبط بإعطاء   - ٢
احلقوق االجتماعية واالقتصادية،  ١٩٤٨الفلسطينيين الذين جاؤوا إىل هذا البلد سنة 
وقد صدرت عشرات التوصيات بهذا الشأن . وذلك مساواة لهم مع املواطنين اللبنانيين

عن املؤتمرات والندوات التي عقدت يف إطار جامعة الدول العربية واملنظمات العربية 
سطينية كما كانت هذه املساواة مطلباً مستمراً ملنظمة التحرير الفل. املتخصصة

وهي كانت أيضاً، وأساساً، تطلعاً مستمراً وملحًا . ولالحتاد العام لعمال فلسطين
  .للجماهير الفلسطينية يف لبنان

يتيح مبدأ املساواة الوصول إىل خمتلف الكليات، وإىل املعاهد الفنية واملهنية 
لعمل يف كما يتيح هذا املبدأ ا. التابعة لوزارة التربية اللبنانية ومن دون تمييز

القطاعات االقتصادية اخملتلفة، مما يشجع الشباب على االنتساب إىل أحد 
هذا، مع العلم أن نشاط . املتخصصات املوجودة يف املعاهد واملراكز املهنية يف لبنان

وتتزايد . اإلعداد املهني يف لبنان ال يزال قاصراً عن تلبية حاجات سوق العمل
ل والقطاعات التربوية بإعادة النظر وبصورة املطالبة من خمتلف قطاعات العم

  .جذرية يف سياسة التدريب املهني وبراجمه
وإىل حين حتقيق مطلب املساواة، وإىل حين حتسين برامج التدريب املهني  - ٣

وتنويعها على املستوى اللبناين، يجب القيام بجهود شعبية إلتاحة الفرصة أمام 
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ويف . ي يحسن من انطالقتهم يف احلياة العامةالشباب من أجل الوصول إىل إعداد مهن
جميع األحوال، فإن هذه املشاركة ضرورية، ألن جماالت اإلعداد والتطوير املهنيين 
هي من التنوع األفقي والعمودي، وتفرض اشتراك خمتلف املؤسسات من اقتصادية 

  .واجتماعية وتربوية وثقافية
مع العربي الفلسطيني، اعترافاً إن اخلطوة األوىل املطلوبة هي اعتراف اجملت

بقنوات اإلعداد  –وقبل انتقالهم إىل مواقع العمل  –مرور الشباب  كامالً، بضرورة
سواء  –إن هذا اإلعداد حق للفرد، وضرورة وطنية، وينبغي للجهد اجلماعي . املهني

 أن يلتزم حتقيقه، وذلك عن طريق –أكان على مستوى السلطة أم على املستوى الشعبي 
العمل لتطوير التعليم النظامي وإدخال برامج تعليم مهني عليه ذات شخصية مميزة أو 
متداخلة مع التعليم العام، وإيجاد نظام من التدريب املهني يدخل نطاق تعليم الكبار 

  .ويتكيف إزاء أوضاع ومستويات الشباب والكبار عامة
ر وإمكانات خمتلف إن الوعي على هذا االلتزام ضروري، ألنه يعيد تقويم دو

إن اجلهود القائمة على مستوى التعليم الثانوي . األشكال التنظيمية احملركة للمجتمع
ومراكز التدريب املهني، وعلى مستوى األنشطة االجتماعية واحلزبية، قادرة على 

منهجة خدماتها للشباب وبرجمتها يف نشاط إعداد ثقايف أو مهني، تمنح هذا الشباب 
كما أن من املمكن التخطيط لتوفير . ات قابلة للتوظيف يف سوق العملمهارات وكفاء

املزيد من املؤسسات واملشاريع القادرة على تقديم برامج إعداد وتطوير، وإعطاء 
  .األولوية ملشاريع املدارس الثانوية املهنية، وتفريعها من املدارس الثانوية القائمة

لسطينية املفتوحة، والتي أصبحت ومن اجلدير بالذكر أن مشروع اجلامعة الف
جامعة القدس املفتوحة، مشروع ضخم يف جمال تعليم الكبار، يوفر للشباب خاصة 

وللكبار عامة جمال االلتحاق بالتعليم العايل واحلصول بالتدريج على مستويات 
ويؤمل . إعداد مهني، بدءاً بتطوير نوعي ومروراً بشهادة فني وانتهاء بشهادة جامعية

  .برامج هذه اجلامعة على الساحة الفلسطينية يف لبنان تطبيق
إن اجلهود التي تبذلها أطراف سياسية خمتلفة، وباسم منظمة التحرير  - ٤

الفلسطينية، من أجل إنشاء مدراس ثانوية واالستمرار يف تمويلها يف أصعب 
ير لكن هذه اجلهود تفتقر إىل الوعي على أهمية التطو. األوضاع، تستحق كل تقدير

النوعي للتعليم الثانوي، سواء على مستوى كفاءة التعليم العام أو على مستوى ربط 



  ٢٤٤، ص )١٩٩١شتاء ( ٥العدد  ،٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إحصاءات واستقصاءات

 

34 

 

وقد حترر هذا التعليم يف لبنان من شهادة . التعليم العام بمهارات حياتية ضرورية
البكالوريا األوىل، أي من واجب االمتحانات الرسمية يف نهاية الصف الثاين ثانوي، 

طلبة خالل سنتين، وقبل االجنرار إىل ضغوطات االمتحانات األمر الذي أتاح توجيه ال
إن العودة إىل تعليم ثانوي ذي مستوى، . الرسمية يف نهاية الصف الثالث ثانوي

وتوفير مهارات يدوية وذهنية، يعطيان الطلبة مرونة أكبر يف التوجه املهني ويف 
 تطوير الذات دخول سوق العمل من موقع أسلم، ويزرعان فيه طموح االستمرار يف

  .مهنياً وثقافياً
وكما تمت اإلشارة سابقًا، فإن من الضروري تشجيع التعليم اجلامعي بمختلف 
تخصصاته، وتوجيه خريجي املرحلة األوىل من هذا التعليم،  ويف بعض الفروع، نحو 

ولذا، مل يجر تسمية هذه اجملاالت تخصصاً، واشترط لذلك . اكتساب تخصصات فعلية
  .إىل برامج تخصص توفر املهارات العملية املطلوبةاالنتساب 
تاريخياً، كان الشباب الفلسطيني يف لبنان يعاين انسداد أبواب العمل  - ٥

إىل عسكرة  ١٩٨٢ولذا، عمدت الثورة الفلسطينية قبل سنة . أمامه، ويف أكثر القطاعات
جال تشغيل أو اجملتمع الفلسطيني جلهة ضم مزيد من القوى العاملة إىل املعسكر، كم

كما أنشأت اخلدمات وخمتلف مشاريع اإلنتاج لتشغيل هذه . باألحرى كمجال دخل
  .القوى العاملة، إىل جانب توفير اخلدمات والسلع انطالقاً من مبدأ االعتماد الذاتي

إالّ إنه مع إعادة . ، عادت البطالة وشبه البطالة إىل الظهور١٩٨٢وبعد سنة 
هذه اخمليمات هي، من ناحية الكثافة السكانية، عبارة عن إعمار اخمليمات، ظهر أن 

بلدات تشكل سوقاً استهالكية، وبالتايل تستطيع أن تكون سوقاً إنتاجية للحاجات 
كما عادت إىل الظهور املؤسسات االجتماعية اخملتلفة، . الذاتية أو للتسويق يف احمليط

هر يف بعض اخمليمات استثمارات وفعالً، بدأت تظ. جماًال تشغيلياً –بدورها  –لتمثل 
حرفية، مثل خميم نهر البارد، وقضي عليها يف خميمات أخرى نتيجة حروب 

  .اخمليمات، مثل خميم شاتيال
استطاع خميم نهر البارد االستفادة من موقعه اجلغرايف كي يتطور إىل سوق 

درات نمو احلرفيين، وتفرض ق –حملية، توفر أماكن عمل ألنواع خمتلفة من املهنيين 
إن تنمية االقتصاد احمللي ضرورة اجتماعية، واجلهد االستثماري يستحق . ذاتي

حماية من اجملتمع، بحيث تقدم القروض واملساعدات للوحدات االقتصادية املتضررة 
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ففي غياب هذه السياسة يحرم احلريف القدرة على إعادة بناء مشروعه . من احلروب
خطة إعمار مدروسة تساعد كثيراً يف تنمية ومن جهة أخرى، فإن . االقتصادي

وعلى العموم، يجب بلورة . االقتصاد احمللي بصورة متواصلة ال بصورة عرضية فقط
تصور أو تصورات لتنمية االقتصاد احمللي لكل خميم أو للمخيمات املتجاورة، 

ي وتنسيق اجلهود املؤسساتية والفردية لتحقيق ذلك؛ إذ إن مثل هذا النمو االقتصاد
  .يوجد فرص عمل وتدريب، وللجنسين على حد سواء

ويدخل ضمن خطة تنمية االقتصاد احمللي، توفير اإلمكانات لتقديم مساعدات 
وقروض للحرفيين واملتخرجين اجلدد، مع تشجيعهم على إنشاء شراكة أو تعاونيات 

إىل هذه لتقوية قدراتهم اإلنتاجية والتنافسية؛ وكذلك تقديم االستشارات والتسهيالت 
  .الوحدات لتستطيع االنطالق

إن تنشيط االقتصاد احمللي يساعد يف تشجيع حركة الزواج بين الشباب،  -٦
لكن هناك أزمة . من حيث توفر جماالت عمل ودخل حتث على بناء املسكن اخلاص

 –فقد ساهمت حركة إعادة إعمار اخمليمات . فيما يخص هذه املساكن يجب جتاوزها
يف توفير األوضاع لبناء مساكن للشباب املتزوج حديثاً من ناحية   –يف املاضي 

وضع أساس قوي للمسكن األسري يتيح بناء طبقة واحدة أو أكثر فوق الطبقة 
ويف كثير من األحيان تم . األرضية، أو توسيع املسكن األسري الستقبال أسرة جديدة
لكن . بها كأسرة متضررة تمرير مواد بناء لألسرة اجلديدة، ويف أحيان أخرى اعترف

، وتداخل الوضع األمني غير اآلمن ١٩٨٨ – ١٩٨٧تأخر اإلعمار بعد حروب اخمليمات 
. حول اخمليمات، شالّ إمكان إيجاد مسكن للشباب املتزوج أو الذين على عتبة الزواج

ومما زاد الوضع سوءاً االرتفاع اجلنوين يف أسعار السلع وأجور اليد العاملة، وحتديداً 
إن . يف قطاع البناء، وذلك يف وقت تقلص الدخل وتالشت املدخرات والتحويالت

تشجيع احلصول على املسكن كي يقدم الشباب على الزواج يعطي، إىل جانب حركة 
  ■. التشغيل، مبعثاً قوياً على بقاء هذا الشباب وتراجعه عن الهجرة
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