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  ماذا يقول الفلسطينيون يف لبنان؟

  حسين شعبان  

 

ملا كانت األحداث التي نعيشها على صعيد القضية الفلسطينية والصراع   
ذات طابع مصيري بما ستجره من نتائج على مستقبل املنطقة اإلسرائيلي  –العربي 

تلبية لرغبة ذاتية  –عامة ومستقبل الفلسطينيين يف لبنان خاصة، فقد بادر الباحث 
إىل تنظيم استقصاء لسبر موقف الرأي العام  –باألساس هدفها الوصول إىل احلقيقة 

عامة املطروحة، ومن الفلسطيني يف لبنان من املوضوعات والقضايا السياسية ال
ومن ثم . القضايا التي لها تأثير مباشرة يف حاضر ومستقبل الفلسطينيين يف لبنان
  .عمد الباحث إىل حتليل نتائج االستقصاء واستخالص املواقف واالجتاهات 

  
  األهداف املباشرة للدراسة

سية معرفة موقف الرأي العام الفلسطيني من املوضوعات والقضايا السيا: أوالً ً  
  :املباشرة ممثلة يف

  ؛"أريحا أوالً –غزة "اإلسرائيلي  –املوقف من االتفاق الفلسطيني   -أ 
بكونها املمثل الشرعي والوحيد للشعب . ف. ت. املوقف من قيادة م  -ب 

 الفلسطيني؛

 .املوقف من إسرائيل والواليات املتحدة األميركية واألمم املتحدة  -ج 

معرفة موقف الرأي العام الفلسطيني من القضايا التي لها تأثير مباشر يف : نياًثا
 :حياتهم اليومية واملستقبلية، وأبرزها

  التوطين؛  -أ 
حق العمل وحجم اخلدمات التي يتلقاها هؤالء من الدولة اللبنانية أو من   -ب 

 ؛]األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

                                                            
   سطيني يف لبنانباحث متخصص بالشأن الفل.  
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 .العالقة مع القيادة الفلسطينية اليومية، أي اللجان الشعبية  -ج 

 منهجية الدراسة

يتطلب استطالع آراء ومواقف الرأي العام معرفة احلالة النفسية للمجتمع   
حمل البحث، مضافاً إليها العادات والتقاليد ونمط التعامل مع القضايا احلساسة، وال 

ك بعوامل التأثير األُخرى اخملتلفة بكل سيما السياسية واالقتصادية منها، ناهي
ولهذا كان جل اهتمامنا وضع أسئلة الدراسة بطريقة تأخذ . جوانبها املركبة واملعقدة

يف االعتبار جميع العوامل أعاله، وتتسم بالتايل بنوع من احليادية املطلقة، إن جاز 
ستفزاز املشاعر أو وهكذا جرى صوغ األسئلة الثماين عشرة بطريقة بعيدة عن ا. التعبير

ولتحقيق هذه الغاية فإن . اإليحاء بأن حتمل يف طياتها هدفاً آخر غير هدفها
املوضوع الواحد تم التطرق إليه يف أكثر من سؤال، وخصوصاً بالنسبة إىل القضايا 

احلساسة، كما أنه تم اللجوء إىل تنويع اخليارات ملنح املواطن هامشاً واسعاً يف 
  .اإلجابة

من الذي سيقوم بإجراء الدراسة : وع اآلخر الذي كان حمط اهتمام هوواملوض  
على األرض، وهل الطريقة السائدة املتمثلة يف اختيار بعض املتطوعين أو اخملتصين 

كافية؟ وهنا عملنا على اجلمع بين جمموعة من الصفات العلمية املتعارف عليها، 
الجتماعي يف املدينة أو اخمليم على مضافاً إليها أن يكون الباحث جزءاً من احمليط ا

أن يكون معروفاً، إىل جانب ثقافته، بثقة الناس به، من ناحية املكانة االجتماعية أو 
وهكذا، مثالً، شارك يف البحث بعض املدرسين إىل جانب اخملتصين من . االقتصادية

  .حملة الشهادات العلمية ذات التخصص املباشر ومن املنطقة عينها
الثالثة واألخيرة كانت العينة وتوزعها بحسب معايير معينة، تأخذ يف احللقة   

. واملستوى التعليمي، والدخل، واجلنس –أي مكان السكن  –االعتبار السن، واملِنْطَقية 
حالة اعتماداً على اإلحصاءات  ٦٠٠من وجرى توزيع النسب املئوية للعينة املؤلفة 

املتوفرة لدى األونروا لكونها األقرب إىل الدقة واحلقيقة، باستثناء معيار واحد هو 
وهنا جرى اعتماد املعرفة املبنية على الواقع . الدخل، حيث ال تتوفر إحصاءات بشأنه

طية، جرى وحرصاً على اكتمال العملية الديمقرا. امللوس انطالقاً من التقديرات
استبعاد أية معلومات شخصية عن املستطلَع رأيه، هذا إىل جانب إعطائه احلرية 

  .والوقت الكايف كي يمأل االستمارة ويجيب عن أسئلتها يف الوقت الذي يراه مالئماً
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  سير العمل والصعوبات
األول ميداين، وتمثل يف : كأي عمل من هذا النوع، انقسم عملنا إىل قسمين  

. ومات من خالل ملء االستمارة، واآلخر حتليلي للمعلومات التي توفرتجمع املعل
وألن اجلزء األخير هو عمل مكتبي بحت، فكان من الطبيعي أال يواجه أية صعوبات 

لذلك فإن اجلهد انصب على إجناح اجلانب األول، ال سيما . بمساعدة التقنية املتوفرة
وهذا بدوره ينقسم . راضي اللبنانية كافةأن االنتشار الفلسطيني يشمل ويتوزع على األ

إىل خميمات وخارج اخمليمات، وخصوصاً أن حياة الفلسطينيين خارج اخمليمات 
كما أن جزءاً ال بأس فيه من املقيمين . تختلف بصورة واضحة عنها داخل اخمليمات

وإىل جانب هذه . خارج اخمليمات هو من املهجرين، ويقيم يف املدن بصورة موقتة
صائص كلها كان ال بد من أخذ احمليط السياسي واألمني يف عين االعتبار، ال اخل

سيما أن دراسة من هذا النوع تثير الكثير من األسئلة والتساؤالت التي تبلغ حد الشك 
ونستطيع القول إنه تم جتاوز جميع : يف املوضوع برمته ويف األهداف املتوخاة منه

كين يف البحث أو أولئك املثقفين الذين راقت الصعوبات بفضل املتعاونين من مشار
  .لهم الفكرة وساهموا يف إجناحها

وأخيراً، وقبل عرض النتائج واحلكم على مدى صدقيتها، ال بد من القول إن   
النتائج ال تهدف إىل االنتقاص من أحد، كما أنها ال تهدف إىل الثناء على أحد، بل إن 

طن الفلسطيني الذي التقيناه جمرد من املواقف تقديم احلقيقة عن آراء ومواقف املوا
  .الذاتية، مساهمين يف ذلك يف نشر الديمقراطبة وتعميقها

  
  نتائج البحث

بداية ال بد من اإلشارة إىل أن أعمال البحث امليداين قد بدأت خالل الثلث   
 وكانت الفكرة قد. ، وانتهت خالل الربع األول من العام احلايل١٩٩٣الرابع من سنة 

وإسرائيل، والذي أُعلن خالل . ف. ت. تبلورت أساساً بعد االعتراف املتبادل بين م
وكما أسلفنا يف املقدمة، فقد اشتملت الدراسة على ثمانية . ١٩٩٣أغسطس / نهاية آب

  :عشر سؤاالً وزعت على ست جمموعات كاآلتي
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يلي اإلسرائ –خصصت لالتفاق الفلسطيني  ٤، و٣، ٢، ١األسئلة رقم : أوالً  
، واملوقف من الوسيلة املثلى لتحقيق األهداف "أريحا أوالً –غزة "املعروف باسم 

  .الفلسطينية والعربية فيما يتعلق باستعادة احلقوق
قبل . ف. ت. تناولت املوقف من قيادة م ٨و ٧، ٦، ٥األسئلة : ثانياً  

حد ذاتها يف . ف. ت. املفاوضات وبعدها ومن أدائها السياسي، وكذلك املوقف من م
  .ومن قيادتها التاريخية

عاجلت موضوعات حق العمل واخلدمات  ١٧و ١١، ١٠، ٩األسئلة : ثالثاً  
  .املقدمة من الدولة اللبنانية واألونروا

على مستقبل الفلسطينيين وموقفهم من  ١٣و ١٢ركز السؤاالن : رابعاً  
يذ القرار الدويل رقم التوطين، من قييل أين يفضلون العيش، وال سيما يف حالة عدم تنف

  .الصادر عن األمم املتحدة ١٩٤
إىل موقف الرأي العام من سياسة الواليات  ١٦و ١٥تطرق السؤاالن : خامساً   

 –املتحدة األميركية واألمم املتحدة حيال القضية الفلسطينية والصراع العربي 
  .اإلسرائيلي

خُصص ملعرفة املوقف الشعبي من النشاط اخلدماتي  ١٨السؤال : سادساً  
  .واالجتماعي للقيادات الفلسطينية احمللية يف اخمليمات، أي اللجان الشعبية

وبناء على عملية التحليل املركبة التي انطلقت من حتليل اإلجابات عن كل   
يمي، سؤال وتصنيفها بصورة عامة أوالً، ثم بحسب السن، والدخل، واملستوى التعل

  .جدوالً ٩٠واملِنْطَقية، فقد تم استخراج نحو 

  اإلسرائيلي –االتفاق الفلسطيني : أوال
من أجل ضمان االقتراب من احلقيقة قدر اإلمكان، صيغت هذه األسئلة   

بطريقة حاولنا من خاللها االبتعاد عن التعميم، حيث أن مالمسة مصالح الناس كانت 
  :لشكل اآلتيوجاءت األسئلة على ا. هي املنطلق

 –غزة "اإلسرائيلي املعروف باسم  –هل تعتقد أن االتفاق الفلسطيني   -١  
  سيؤدي إىل قيام دولة فلسطينية؟" أريحا أوالً

  سيضمن لك حق العودة إىل وطنك؟" أريحا أوالً –غزة "هل تعتقد أن اتفاق   -٢  
  أريحا أوالً بشكله احلايل؟ –غزة "هل تؤيد اتفاق  -٣  
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  الوسيلة التي تراها مالئمة إلقرار احلقوق الفلسطينية والعربية؟ما هي  -٤  
األول نعم، : األول: يف األسئلة الثالثة األوىل وضِعت ثالثة خيارات لإلجابة  

أما يف السؤال الرابع فقد وضِعت ستة خيارات لإلجابة . والثاين ال، والثالث ال أعرف
  :وهي

  .سيةاملفاوضات والوسائل السياسية والدبلوما  -١
 .الكفاح املسلح  -٢

 .االنتظار إىل حين تغير األوضاع احلالية  -٣

 .الشكالن األول والثاين  -٤

 .ال أعرف  -٥

ففي السؤال . اتسمت اإلجابات عن األسئلة الثالثة األوىل باالنسجام والتقارب  
، أما يف السؤال الثاين فقد تراجعت هذه النسبة %٣١,٠٥األول كانت نسبة املوافقية 

أما نسبة أولئك الذين %. ٣١,٧ثم عادت لترتفع يف السؤال الثالث إىل نسبة ، %١٨,٧إىل 
رأوا أن االتفاق لن يضمن لهم % ٥٣,٠٧أجابوا سلباً فقد تفاوتت نسبياً، ففي حين أن 

، ثم تراجعت بعض الشيء يف %٦٧,٨حق العودة، عادت هذه النسبة لترتفع إىل 
 %.٦١,٧اإلجابة عن السؤال الثالث إىل 

سنة  ٥٠سنة و ١٨معاجلة اإلجابات بحسب السن، تبين أن من هم بين  وحين  
متقاربون يف مواقفهم وإجاباتهم، يف حين أن من هم فوق اخلمسين تختلف 

% ٣٦,٤من هؤالء عن السؤال األول باإليجاب كان % ٣٥,٢إجاباتهم؛ ففي حين أجاب 
السؤالين الثاين ال يعرفون، لكن املوقف اختلف يف % ٢٨,٢منهم يرددون سلباً، و

  .على التوايل ٥٢,٩و% ٥٥,٤والثالث، حين كانت اإلجابات سلبية بنسبة 
 –سنة  ١٨ويالحظ أن نسبة املوافقين من أصحاب املوقف السلبي ملن هم من   

عن األسئلة الثالثة األوىل، % ٦٦,٩و% ٧٠,٢٢و% ٥٦,٦سنة كانت عالية؛ إذ إنها  ٣٠
 ٣١أما من هم بين %. ١٠ال يعرفون قريبة من وبلغت نسبة أولئك املترددين الذين 

سنة، وإن كانت إجاباتهم سلبية، فإن التفاوت كان واضحاً، حيث تراوح  ٥٠ –سنة 
عن % ٥٨,٣عن السؤال الثاين، ثم تراجع إىل % ٧٠,٥عن السؤال األول و% ٥٥,٣بين 

  .السؤال الثالث
من معيار الدخل الذي  أما املوقف من األسئلة الثالثة اآلنفة الذكر، وانطالقاً  

جرى االستناد فيه إىل حجم الدخل قياساً بما هو سائد يف األراضي اللبنانية، حيث 
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 ٣٠٠والثانية من .) ل. ل(ألف ليرة لبنانية  ٣٠٠األوىل أقل من : كان لدينا ثالث فئات
فما فوق، فقد تبين أن موقف . ل. ألف ل ٦٠٠، والثالثة من .ل. ألف ل ٦٠٠ –ألف 

ن األوىل والثانية كان سلبياً يف اإلجابة عن األسئلة الثالثة، يف حين أن موقف الفئتي
وهكذا أجاب . ، كان خمتلفاً.ل. ألف ل ٦٠٠أصحاب الدخل املرتفع، والذي يزيد عن 

عن السؤال الثالث، يف حين % ٥١,٦من هؤالء باإليجاب عن السؤال األول، و% ٤٨,٣
ويلمس %. ١٢,٩ؤال الثاين، ومل تزد عن تراجعت النسبة، وبصورة حادة، عن الس

بصورة ملحوظة التقارب يف اإلجابات بين الفئتين األوىل والثانية، حيث أجمع هؤالء 
وإذا كانت نسبة . بالتتايل% ٦٥و% ٧١,٨و% ٥٥,٩على املوقف السلبي الذي بلغ 

معيار عندما اعتمدنا % ,٢٨املترددين، أو الذين ال يعرفون، قد بلغت يف حدها األقصى 
يف حدها األقصى، يف حين أنها تراجعت % ١٦,١السن، فإنها بحسب الدخل مل تزد عن 

  .إىل حد الصفر
وإذا كان أصحاب الدخل املرتفع يميلون إىل اإليجابية يف السؤالين األول والثالث فإن 

من هؤالء % ٧٠,٩موقفهم يميل إىل السلبية، وعلى نحو حاد، يف السؤال الثاين؛ إذ يرى 
من هؤالء يؤيدون % ٥١,٦ويبدو واضحاً أن . االتفاق لن يضمن لهم حق العودةأن 

وتبين أن الفئة املتوسطة، إن صح التعبير، هي األكثر حزماً . االتفاق بشكله احلايل
ووضوحاً يف موقفها، حيث أجاب هؤالء سلباً عن األسئلة الثالثة، وبالنسبة التالية 

  .%٦٩,٣و% ٧٩,٢و% ٥٩,٤: على التوايل
إن قراءة اإلجابات بحسب املستوى التعليمي مل تختلف عن سابقاتها؛ إذ إن   

من % ٤٦,١املوقف السلبي هو السائد واملسيطر مع استثناء واحد فقط، حيث يالحظ أن 
ذوي التعليم االبتدائي وما دون يردون على نحو سلبي عن السؤال األول، لكن الالفت 

من هؤالء % ٢٢,١، يف حين أن %٣١,٧د نسبتهم عن للنظر أن الذين أجابوا بنعم مل تز
% ٥٥ال يعرفون فعالً، أو ال يرغبون يف اإلجابة، لكن النسبة السلبية تعود فترتفع إىل 

  .عن السؤال الثاين% ٥٨,٦عن السؤال الثالث، و
ويالحظ التفاوت يف إجابات أصحاب التعليم اجلامعي، إذ مل تسر تلك   

من هؤالء سلباً عن السؤال األول، ثم % ٥٢,٣حيث أجاب اإلجابات بالوتيرة ذاتها، 
ويالحظ أن نسبة املؤيدين من %. ٦٦,٢، ثم تراجعت إىل %٧٤,٤ارتفعت هذه النسبة إىل 

عن األسئلة الثالثة وبحسب % ٢٧,٩و% ١١,٣، و%٢٩هؤالء كانت متدنية ومل تزد عن 
  .التسلسل
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االتفاق، وبحسب املناطق التي اعتمدنا فيها التوزيع عند معاجلة املوقف من   
اجلغرايف التقليدي املتبع يف لبنان، يتبين أن اإلجابات تختلف من منطقة إىل أُخرى 

يردون سلباً يف % ٤٧,٨وهكذا يالحظ يف السؤال األول أن . وبصورة حادة أحياناً 
يف % ٥٠,٣ستقر عند ، وت%٧٠,٩بيروت يف حين أن هذه النسبة ترتفع يف الشمال إىل 

أما السؤال الثاين فقد كان املوقف منه سلبياً وبصورة عامة، وأن التفاوت . اجلنوب
يف حدها األدنى % ٦٠,٥كان أقل حدة على الرغم من الفوارق، حيث بلغت هذه النسبة 

  .يف الشمال% ٨٢,٥يف بيروت و
ملؤيدة، مع وبالعودة إىل السؤال األول، يالحظ التقارب يف نسب اإلجابات ا  

وما يجدر اإلشارة إليه هو أن أية منطقة من هذه املناطق . استثناء واحد ملنطق البقاع
ويالحظ أن أعلى نسبة ردت باإليجاب . مل ترد باإليجاب على أي من األسئلة الثالثة

    .عن السؤال األول، وجاءت من منطقة اجلبل% ٤٤,٤كانت 
ن االختبار ملدى صدقية اإليجابات كان السؤال الرابع يف رأيي أشبه بنوع م  

عن األسئلة الثالثة األوىل، ومل يكن من قبيل املصادفة أن توضع ستة خيارات 
ممن شملتهم الدراسة كانوا من مؤيدي الكفاح املسلح، % ٢٧,٨وعموماً، فإن . لإلجابة

يف % ٢٢,٠بينما مل تزد نسبة مؤيدي املفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية عن 
ويالحظ أن الذين %. ٢٦,٧حين أن نسبة أولئك الذين رأوا اجلمع بين الشكلين معاً بلغت 

، يف حين أن نسبة ليست قليلة تفضل %٦اختاروا اإلجابتين األخيرتين مل تزد عن 
ويف األحوال كافة فإن نسبة الذين يؤيدون الكفاح . االنتظار إىل حين تغير األوضاع

، وال سيما أن هذه النسبة مرتفعة لدى %٤٥جتاوزت  املسلح ال يستهان بها وربما
. الشباب الذين هم دون الثامنة عشرة والرجال الذين هم فوق احلادية واخلمسين

ذوي الدخل املتوسط، إذ   ويالحظ أن نسبة املؤيدين للكفاح املسلح مرتفعة بين 
ويالحظ . وسط، وبقيت هذه النسبة، وإن بحدود أقل، لدى ذوي التعليم املت%٣٤,٢بلغت 

%. ٢١,٨أنه، بحسب املعايير الثالثة، أن نسبة املؤيدين لهذا الشكل مل تتراجع عن 
وباالعتماد على املقاييس كافة يالحظ أن نسبة الذين ال يعرفون، أو ال رأي لديهم، 

، ومل تزد يف املتوسط عن %١١,١كانت متدنية جداً ومل تزد يف أحسن أحواها عن 
، ٥نفسه، وبدرجة أقل، على أولئك الذين اختاروا اإلجابة رقم وينطبق األمر %. ٥,٨

وعلى الرغم من أن نسبة ال . يف أحسن حاالتها% ٣,٥حيث أن نسبة هؤالء مل تزد عن 
يستهان بها فضّلت االنتظار إىل حين تغير األوضاع، فإن نسبة الذين اختاروا 
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من تلك التي تشير إىل % ٥٠ اإلجابتين الثانية والرابعة زادت، ويف احلاالت كافة، عن
  .أن األغلبية من الفلسطينيين ترى يف اجلمع بين املفاوضات والكفاح املسلح

لكن األمر يختلف بالنسبة إىل املناطق، كما تتفاوت اإلجابات بين منطقة   
وهكذا يتبين أن أولئك املقيمين يف منطقة اجلبل ال يميلون إىل الكفاح املسلح، . وأُخرى

من % ٤٤,٤من العينة التي اختارت هذه اإلجابة، وأن % ٧,٤لك نسبة ويعبر عن ذ
هؤالء فضلوا املفاوضات والوسائل الدبلوماسية والسياسية، لكن الصورة ال تبدو 

أما يف منطقة اجلنوب فكانت النسبة . كذلك يف الشمال؛ إذ إنها تبدو معكوسة هنا
كما أن نسبة أولئك %. ٢٧,٥غت األعلى ألولئك الذين يؤيدون الكفاح املسلح، حيث بل

  %.٢٣,٤الذين رأوا اجلمع بين الشكلين األول والثاين كانت مرتفعة نسبياً، إذ بلغت 
وباالعتبارات كافة يتبين أن الفلسطينيين ال يوافقون على فكرة املفاوضات   

السلمية والدبلوماسية من دون الكفاح املسلح، ويطالبون يف الغالب باجلمع بين 
  .الشكلين

  .ف. ت. املوقف من األداء السياسي لقيادة م: ثانياً 
كان املوقف من منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها واألداء السياسي لهذه   

القيادة يفترض التنوع والدقة يف صوغ األسئلة، ملا لهذا املوضوع من حساسية لدى 
وأُخذ كذلك يف عين االعتبار، إىل جانب األداء والدور السياسي . املواطن الفلسطيني

لقيادة املنظمة، املوقف من الشخصيات الفلسطينية التي شكلت، ولوقت طويل، قيادة 
وجاء توزيع . املنظمة أو شاركت يف صوغ القرار السياسي الفلسطيني خالل مرحلة ما

  :األسئلة كاآلتي
بالشعب الفلسطيني يف لبنان؟ أ . ف. ت. قة مكيف تنظر إىل عال: ٥السؤال رقم   

جيدة، سيئة، ال رأي : ووضعت ثالثة خيارات. بعد املفاوضات –ب . قبل املفاوضات –
  .يل

ما زالت هي املمثل الشرعي والوحيد . ف. ت. هل تعتقد أن م: ٦السؤال رقم   
  .نعم، ال، ال رأي يل: للشعب الفلسطيني؟ واحتماالت الردود كانت ثالثة

  ؟.ف. ت. كيف تنظر إىل السياسة احلالية لقيادة م: ٧السؤال رقم   
  .ملتزمة بالشرعية الفلسطينية وبالتايل أؤيدها -١
 .خرقت الشرعية الفلسطينية وأدعوها إىل تصحيح خطئها -٢
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 :تتصرف بحسب رغباتها وأرى ضرورة -٣
 .إنشاء قيادة بديلة –عزلها، ج  –استقالتها، ب  -أ

 .األمر ال يعنيني -٤
 .لديال رأي  -٥

، من كنت ستختار قائداً .ف. ت. لو قُدر لك أن تنتخب قيادة لـ م: ٨السؤال رقم 
أبو  -٥أحمد جبريل،  -٤نايف حواتمه،  -٣جورج حبش،  -٢ياسر عرفات،  -١: لها

ال أحد من الشخصيات املذكورة،  -٨سمير غوشة،  -٧أبو موسى،  -٦خالد العمله، 
ه الشخصيات مل يأتي بناء على أساس انتظامها واحلقيقة أن اختيار هذ. لن أنتخب -٩

احلزبي أو السياسي، بل انطالقاً من الدور التاريخي الذي أدته والذي سمح لبعضها أن 
يحدد مسار الثورة الفلسطينية واجتاهها يف الكثير من املراحل الدقيقة، كما أنه ال بد 

ع من معرفة الوسط من اإلشارة إىل أن اختيار هذه الشخصيات من دون سواها ناب
الفلسطيني لها وبصورة جيدة؛ إذ إنه من غير املمكن أن نضع اسم شخصية كان 

نشاطها يمارس يف الظل يف اللجنة التنفيذية مثالً أو سواها أو حتى خارج اللجنة 
 .التنفيذية

أن العالقة سيئة بعد % ٧٢,٩٢يف اإلجابة عن السؤال اخلامس رأى 
مل يكن لديهم % ١٢,٨٢وا أن العالقة جيدة، يف حين أن فقط رأ% ١٤,٢٦و. املفاوضات

هذه الصورة تبدو متناقضة إذا ما قورنت العالقة باملرحلة التي سبقتها، أي قبل . رأي
رأوا % ٤١,٨٨أن العالقة كانت جيدة يف حين أن % ٤٩,٨٢املفاوضات، حيث اعتقد 

بين املرحلتين إىل ما  ويالحظ أن نسبة أولئك الذين ال رأي لديهم قد ارتفعت. العكس
  %.٤,٥نسبته 

إن حقيقة هذا الواقع ال تعود إىل األداء السياسي فحسب؛ فبعد انطالق 
اإلسرائيلية، تراجع نشاط الكثير من مؤسسات املنظمة، وال  –املفاوضات العربية 

سيما املؤسسات االقتصادية التي كانت ذات شأن بالنسبة إىل الفلسطينيين، 
وال بد من . ت الرواتب واخلدمات الصحية واالجتماعية وسواهاوخصوصاً يف جماال

  .اإلشارة إىل أن هذه النتائج مل تكن بمعزل عن الوضع الفلسطيني العام
لكن هذه الصورة تتفاوت وتختلف من معيار إىل آخر؛ فانطالقاً من املعيار 

األوىل من  من ذوي الفئة% ٦١االقتصادي، أي الدخل، ال تبدو الصورة كذلك، حيث أن 
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الدخل يفيدون أن سياسة املنظمة وعالقتها بالشعب الفلسطيني يف لبنان ما زالت 
من % ٥٢,٤وكانت الفئة األشد فقراً األكثر تأثراً، وبالتايل تغيراً؛ ففي حين كان . جيدة

أصحاب الدخل القليل، أو الفقراء، يرون أن عالقة املنظمة بهم كانت جيدة قبل 
يف مرحلة ما بعد % ١٤,٥النسبة تدهورت وتراجعت إىل  املفاوضات فإن هذه

املفاوضات، ويف الوقت نفسه ارتفعت نسبة غير املهتمين بينهم، حيث ارتفعت نسبة 
يف مرحلة املفاوضات، % ١١,٤١يف املرحلة املاضية إىل % ٦,٣١من ال رأي لهم من 

ين تزيد رواتبهم والعكس حدث تقريباً مع أولئك امليسورين الذ. أي تضاعفت تقريباً 
ففي حين رأى هؤالء أن العالقة كانت سلبية قبل . ل. ألف ل ٦٠٠ومداخيلهم عن 

املفاوضات فإنهم يرون العكس حالياً، وتراجعت نسبة أولئك الذين ال رأي لهم من 
  %.٠إىل % ٢٢,٥

الفلسطينيين كان األكثر بروزاً، حيث أن نسبة إن موقف الفئة املتعلمة من 
أولئك الذين يرون أن العالقة كانت، وما زالت، سيئة مرتفعة، وقد شكلت تلك النسبة 

ويالحظ هنا نسبة أولئك الذين مل يدلوا برأيهم، حيث . على التوايل% ٦٠و% ٤٨,٨
  .على التوايل% ١٨,٦إىل % ١٢,٧ارتفعت هذه النسبة من 

وليس أدل . ظ املوقف الشعبي السلبي من العالقة بقيادة املنظمةوعموماً، يالح
على هذا الواقع الرأي العام إذا ما قيس باملناطق، حيث تُالحظ عملية االنهيار يف 

ويجد االنعكاس العلمي لسياسة . ف.ت.املوقف والرأي العام من العالقة بقيادة م
ث يبدو واضحاً، وباملقاييس ، حي٧قيادة املنظمة تعبيره املادي يف السؤال رقم 

واملعايير كافة، أن الرأي العام الفلسطيني يقول إن القيادة السياسية للمنظمة تتصرف 
وقد جاءت النسب يف . يعتقدون ذلك% ٥٤,١٥بحسب رغباتها، إذ يبدو واضحاً أن 

لكن املواقف %. ٦٣,٠٢و% ٥٤,٠٤، و%٥٢,١٤و% ٥٤,٤٤: املتوسط على الشكل التايل
فقط يرون ضرورة % ٦,٥هذا الوضع تبدو خمتلفة وموزعة، حيث أن  من معاجلة
  .يرون ضرورة إنشاء قيادة بديلة% ٢٥,٢عزلها، يف حين أن % ٦,٨استقالتها و

أما أولئك الذين يعتبرون أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالشرعية الفلسطينية، 
رقت الشرعية يرون أنها خ% ٢٣,٤يف مقابل % ٢٢,٣وهم يؤيدونها، فقد بقيت 

ويالحظ أن املواقف، وبحسب الفئات العمرية، بقيت متقاربة . ويدعونها إىل التصحيح
بالنسبة إىل % ٢٥,٨بالنسبة إىل الشباب و% ١٨,٧٥يف هذا اجملال وتتراوح بين 

وبقيت النسب نفسها تقريباً فيما عنى معيار الدخل، مع بروز بعض التغير يف . الكبار
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، وهي أعلى نسبة تأييد حتصل %٣٢,٢يل والذين بلغت نسبتهم موقف ذوي الدخل العا
أما أولئك الذين يدعون إىل تصحيح املسار . عليها سياسة املنظمة خالل املفاوضات

، وبقيت يف املتوسط العام ال تزيد %٢٤,٠٩فلم تزد نسبتهم، ويف أحسن احلاالت، عن 
  %.٢٣,٤٧عن 

خالل املفاوضات يرتدي . ف.ت.يبدو واضحاً أن املوقف من سياسة قيادة م
  .طابع السلبية، لكنه يف الوقت ذاته يعاين احليرة والتشتت يف طرق املعاجلة

بالعودة إىل السؤال السادس، تبدو األمور خمتلفة كلياً، حيث أن املواطن 
ممن شملتهم الدراسة % ٥١,٦٢وقيادتها، إذ إن . ف.ت.العادي قادر على التمييز بين م

وإذا ما أخذنا املعايير الثالثة . ممثلهم الشرعي والوحيد. ف.ت.ن مما زالوا يعتبرو
وهكذا جاءت نسبة املؤيدين . األوىل يالحظ أن هناك إجماعاً على املوقف اآلنف الذكر

، وجاءت هذه %٥١,٠٥و% ٥٣,٧، و%٥٢,٧: بالشكل اآلتي، وعلى التوايل. ف.ت.لـ م
املنظمة يختلف من منطقة إىل  النسبة متراجعة لكن التدقيق يظهر أن املوقف من

، %٥٥,٦٥(أُخرى، ففي حين جنده إيجابياً يف كل من بيروت واجلبل، واجلنوب 
، جنده سلبياً وبصورة متفاوتة يف كل من الشمال والبقاع، حيث %٥٧,٦٩، %٥٩,٢٦

  %.٢٣,٢٦بلغت نسبة املؤيدين حدها األدنى يف الشمال وشكلت 
بقيت نسبتهم متدنية، ويالحظ . ف.ت.م لكن أولئك الذين لهم موقف سلبي من

  %.١٥أن نسبة أولئك الذين ال رأي لهم يف منطقة الشمال قد زادت عن 
يف السؤال الثامن حاولنا االقتراب قدر اإلمكان من القضايا امللموسة ومعرفة 
موقف الرأي العام من القيادة الفلسطينية على نحو شخصي، ولهذا طبعاً داللة كبيرة 

لها إىل حقيقة املواقف اآلنفة الذكر، وال سيما ما يتعلق باملوقف من نصل من خال
ويبدو واضحاً أن العالقة بين . سياسة قيادة املنظمة بشقيها املوايل واملعارض

ممن شملتهم % ٣٧,٦املواطن والقيادة ال تسير بصورة جيدة، حيث يبدو واضحاً أن 
مل يشتركوا يف أية % ١٦,٦كما أن . الدراسة مل يختاروا أياً من الشخصيات املذكورة

ممن شملتهم الدراسة يتميز % ٥٤,٢عملية انتخابية لنصل بذلك إىل نتيجة مفادها أن 
ويتبين أن أصوات املؤيدين توزعت وبنسب . موقفهم بالسلبية جتاه القيادة احلالية

ياسر عرفات، نايف حواتمه، جورج حبش، (متفاوتة على الشخصيات األربع األوىل 
، لكن املالحظ أن أياً منهم مل يحصل على التأييد املطلق الذي يؤهله )حمد جبريلأ

  .يف حال إجراء انتخابات ديمقراطية. ف.ت.لقيادة م
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: أما النسب التي حصل عليها هؤالء فقد جاءت على الشكل التايل، وبالتسلسل
%. ٣,٧، أحمد جبريل %٨,٦، جورج حبش %٩,٣، نايف حواتمه %٢٢,٩ياسر عرفات 

  .لكن املوقف، وبحسب املعايير واملقاييس املتبعة، يختلف من مكان إىل آخر

  املوقف من حق العودة: ثالثاً 
للكثير من التأويالت والتغيرات خالل األعوام املاضية، " حق العودة"خضع   

ويف مرحلة ما بعد انطالق املفاوضات بدأت معاجلة هذا املوضوع بصورة مقلوبة، 
. توطين الهاجس يقض مضاجع الفلسطينيين يف لبنان قبل سواهموأصبحت مقولة ال

وبعيداً عما تتناقله وسائل اإلعالم من مناقشة لهذا املوضوع على ألسنة الكثير من 
املسؤولين احلكوميين اللبنانيين، فإن املوقف الرسمي الفلسطيني، بشقيه املوايل 

ما هو املوقف الشعبي : اًلكن السؤال الذي يبقى قائم. واملعارض، يرفض التوطين
الفلسطيني من هذا املوضوع؟ ومن أجل ذلك صيغت األسئلة بشأن التوطين على الشكل 

  :اآلتي
كيف تنظر إىل التوطين يف لبنان؟ ووضعت ثالثة خيارات هي : ١٢السؤال رقم   

  .جيد، احلل الوحيد، مرفوض: على التوايل
ل العيش مستقبالً؟ ووضِعت أين تفض: وتألف من شقين األول: ١٣السؤال رقم   

أما الشق الثاين من السؤال فجاء على . فلسطين، لبنان، مكان آخر: اخليارات التالية
: يف حال مل يعد ممكناً العودة إىل فلسطين، أين تفضل العيش؟ اإلجابات: الشكل اآلتي

  .رأي لديلبنان، بلد عربي آخر، بلد أوروبي، بلد أميركي، وال أي بلد من هذه البالد، ال 
رفضهم % ٦٩,٨إن املوقف من التوطين قد جاء حاسماً وال لبس فيه، إذ أعلن   

، وتوزع %٦,٨للتوطين يف حين أن من اعتبروا التوطين جيداً مل تزد نسبتهم عن 
  .مل يكن لديهم أي رأي% ٦,٦رأوا أن احلل الوحيد، و% ١٦,٧الباقون بين 

اختاروا % ٨٢,٤دو واضحاً أن ، فيب١٣أما يف الشق األول من السؤال رقم   
اختاروا % ٨,٦فقط اختاروا لبنان، و% ٨,٨العيش مستقبالً يف فلسطين، يف حين أن 

ويالحظ أن التوطين مرفوض بالنسبة إىل الطبقات والشرائح االجتماعية . مكاناً آخر
  .الفلسطينية كافة

العودة  وأخيراً، نصل إىل اجلانب األكثر حساسية وتشاؤماً فيما يتعلق بحق  
ففي حال انعدام إمكان العودة ينقسم املوقف الفلسطيني من . ونقيضه التوطين



١٧٧، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد ٥المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تاءاصقتسا / ريراقت  
 

13 
 

بلد % ٦,٦لبنان، و% ٤٤,٩: املستقبل ومكان اإلقامة، حيث يتوزعون بالنسبة التالية
مل يختاروا أيّاً من % ١٥,٥بلد أميركي، و% ٦,٣بلد أوروبي، و% ٢٠,٠عربي آخر، و

وتبين أن نسبة أولئك الذي مل يختاروا زادت عن . ي لديهمال رأ% ٦,٥البالد املذكورة، و
وهذا ما يؤكد مقولة أن الفلسطينيين ال . ، أي ربع أولئك الذين شملتهم الدراسة%٢٠

يتخلون، ويف أية حال، عن حق العودة؛ بل إن األغلبية منهم ال ترغب يف البقاء يف 
سبة منهم من الفلسطينيين ويتبين أن أعلى ن. لبنان يف حال انعدام إمكان العودة

الذين يفضلون البقاء يف لبنان يف هذه احلالة هم من كبار السن والذين جتاوزت 
، يف حين أن أصحاب الدخل املرتفع بقيت نسبتهم مرتفعة أيضاً، إذا ما %٤٩نسبتهم 

أما بالنسبة إىل املثقفين فيالحظ أن ال رغبة %. ٥٠قورنت بسواها، لكنها بقيت أقل من 
األغلبية منهم يف البقاء يف لبنان، ويالحظ أن أولئك الذين حصلوا على التعليم لدى 

  .العايل الثانوي هم األشد رغبة يف عدم البقاء يف لبنان
فقط من سكان اجلنوب % ٤٠أما يف التجمعات وأماكن السكن، فيالحظ أن    

أما . طقة البقاعيف من% ١٤,٢اختاروا البقاء يف لبنان، يف حين أن النسبة تراجعت إىل 
بالنسبة إىل البالد التي اختيرت فقد احتلت أوروبا املكان األول، وشكلت نسبة أولئك 

، وتالها عدم حتديد أو عدم اختيار أي بلد، %٢٠,٠الذين اختاروها يف املتوسط 
فقط، % ٦,٣وجاءت القارة األميركية يف املرتبة األخيرة، حيث أن النسبة وصلت إىل 

  .اختاروا بلداً عربياً آخر% ٦,٦يف حين أن 
يبدو مما تقدم أن هناك تطابقاً بين املوقف الشعبي واملوقف الرسمي   

وإذا كان هذان املوقفان منسجمين . الفلسطيني من التمسك بإصرار بحق العودة
. وانطالقاً من االعتبارات نفسها، فإن هذا التطابق مع املوقف اللبناين ال يبدو كذلك

ين، ويف كثير من التصريحات، يبدو معنياً من الناحية امليدانية فاملوقف اللبنا
والعملية برفض التوطين، أما حق العودة فال يتم التطرق إليه إال يف الوثائق الرسمية، 

وليس أدل على ذلك من تصريحات الكثير من . التي ال تبدو متطابقة مع السلوك العملي
ارجية فارس بويز، بشأن مستقبل الشخصيات اللبنانية، ويف مقدمها وزير اخل

الفلسطينيين يف لبنان، حيث يحاول البعض أن يفرض عليهم حلوالً ال عالقة لها 
  .واملتضمن حق العودة ١٩٤بالقرار الدويل رقم 
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  املوقف من األمم املتحدة: رابعاً 
  والواليات املتحدة األميركية

ويلة ومريرة، حيث كانت جتربة الفلسطينيين، والعرب، مع األمم املتحدة ط  
عجزت الهيئة الدولية عن إلزام إسرائيل، وعلى مدى أربعة عقود، بتنفيذ قرار دويل 

والعكس هو الصحيح، فإسرائيل كانت، وما زالت، ترفض االلتزام بتلك القرارات، . واحد
ولهذا الواقع أسباب تعود إىل طبيعة العالقة اإلسرائيلية . ومل يتخذ يف حقها أي إجراء

  .اليات املتحدة األميركيةبالو
منذ مطلع عقد التسعينات بدأ احلديث عن موقف أميركي جديد جتاه الصراع   
اإلسرائيلي جاء نتيجة للمبادرة األميركية التي دعت إىل عقد مفاوضات  –العربي 
إسرائيلية على أساس الشرعية الدولية، وخصوصاً قرارات األمم املتحدة  –عربية 

السبب وسواه كان ال بد من التوجه إىل الفلسطينيين بالسؤالين  لهذا. وجملس األمن
  :التاليين
هل تعتقد أن األمم املتحدة والعامل منصفان جتاه قضيتك؟ : ١٥سؤال رقم   

  .نعم، ال، ال أعرف: ثالثة خيارات
كيف تنظر إىل سياسة الواليات املتحدة فيما يتعلق بالشرق : ١٦سؤال رقم   

  :خيارات جاءت على الشكل التايلاألوسط؟ ووضعت ستة 
 -٣. سيئة ألنها منحازة إىل إسرائيل -٢. جيدة ألنها متعاطفة مع العرب -١  

ال  -٥. تزداد عداء للعرب والفلسطينيين -٤. تتحسن يف مصلحة العرب والفلسطينيين
  .ال رأي لدي -٦. أعرف

على املوقف من يتبين يف اإلجابة عن السؤال األول أن هناك إجماعاً فلسطينياً   
% ٨٩،٨األمم املتحدة فيما يتعلق بقضيتهم خاصة والقضايا العربية عامة، إذ ظهر أن 

% ٦,٣ممن شملتهم الدراسة ينظرون بصورة سلبية إىل دور األمم املتحدة وفقط 
وبحسب جميع املعايير، يتبين أن املوقف من األمم . ينظرون إليها بصورة إيجابية

  .الشمولية والثبات لدى الفئات الفلسطينية كافة املتحدة يتميز بنوع من
وال يختلف األمر بالنسبة إىل الواليات املتحدة األميركية؛ فعلى الرغم من تنوع   

اعتبروها سيئة، أما نسبة أولئك الذين يعتقدون أنها % ٦١اخليارات التي وضعت، فإن 
ن يرون أنها تزداد عداء ، أما نسبة أولئك الذي%١جيدة فقد كانت متدينة جداً وأقل من 

  .للعرب فقد بقيت أعلى من نسبة أولئك الذين يعتقدون العكس
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ويالحظ أن نسبة الذين مل يعبّروا عن رأيهم كانت متدنية أيضاً؛ إذ إنها مل   
إال قليالً، كذلك األمر بالنسبة إىل أولئك الذين ال يعرفون، وبقيت نسبتهم % ١تتجاوز 

  %.٥,٤تتراوح عند حدود 
الحظ يف هذا اجلانب أن اإلجابات كانت متقاربة جداً، ومل يلمس أي نوع من وي  

وإذا ما ربطنا . التفاوت الواسع، إن بحسب السن أو بحسب الدخل أو التعليم وغير ذلك
، لتبين لنا أن املوقف ١٣بين اإلجابة عن هذا السؤال واجلزء الثاين من السؤال رقم 

ياسي والعملي؛ حيث أن نسبة أولئك الفلسطينيين موحد يف هذا اجملال يف وجهيه الس
ويعود ذلك إىل الربط املباشر %. ٦الذين اختاروا بلداً أميركياً بقيت تتراوح عند حدود 

  .للمواطن الفلسطيني بين القارة األميركية والواليات املتحدة األميركية
ذا املوقف ويبدو هنا أيضاً نوع من التطابق، أو االنسجام بتعبير أدق، بين ه  

اتفاق : اإلسرائيلية، وما جنم عنها –وذلك اآلخر الذي يتعلق باملفاوضات الفلسطينية 
  .، برعاية ودفع أميركيين أوالً وقبل كل شيء"أريحا أوالً –غزة "

  اجلوانب اخلدماتية واالقتصادية: خامساً 
ا مل إن أية دراسة ميدانية أو نظرية جلماعة بشرية تبدو فارغة من حمتواها إذ  

وهكذا، كان . تأخذ يف االعتبار الوضع االقتصادي لتلك اجلماعة التي هي حمل البحث
ال بد من التطرق إىل بعض اجلوانب املهمة من الوضع االقتصادي للفلسطينيين يف 
لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بحق العمل، واخلدمات التي يحصل عليها هؤالء من 

وملا كانت األونروا . ت التعليمية والصحية، وسواهاالدولة املضيفة، وال سيما اخلدما
من أهم املؤسسات، إن من حيث حجم خدماتها أو من حيث الفترة الزمنية التي قدمت 

وإىل جانب هذا نتوقف عند . خاللها تلك اخلدمات، فإنه ال بد من التوقف أمامها
ة اليومية إلدارة خدمات القيادة الفلسطينية احمللية للمخيمات، والتي تعتبر القياد

وتوجيه اخلدمات يف اخمليمات، بهدف تقويمها ومعرفة موقف املواطن الفلسطيني 
منها، ال سيما أن دور هذه األخيرة كبر يف األعوام األخيرة، وألسباب معروفة منها 

  .عالقة أجهزة الدولة اللبنانية اخلدماتية باخمليمات وموقفها من هذه اخمليمات
  : وجلت هذه املوضوعات جمتمعة ضمن األسئلة التاليةويف هذا اإلطار ع  
هل لديك إجازة (هل تملك حق العمل يف لبنان بصورة قانونية : ٩السؤال رقم   

  ؟)عمل
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هل تمنحك املؤسسة التي تعمل فيها اإلجازة السنوية، واإلجازة : ١٠السؤال قم   
  املرضية، والتقاعد، والضمان الصحي؟

اخلدمات التي تتلقاها من الدولة اللبنانية يف  ما هو حجم: ١١السؤال رقم   
  .التعليم -٢. الصحة -١اجملاالت التالية؟ 

ال  -٢. جيدة وتفي باحلاجات -١كيف تقوِّم خدمات األونروا؟ : ١٧السؤال رقم   
  .ال رأي لدي -٤. أقل من احلد األدنى -٣. بأس فيها وتفي باحلد األدنى

 -١لجان الشعبية الفلسطينية يف اخمليمات؟ كيف تقوِّم عمل ال: ١٨السؤال رقم   
دورها أقل من  -٢. جيدة وناجحة يف حل املشكالت االجتماعية واالقتصادية

  .ال رأي لدي -٤. وجودها أو عدمه واحد -٣. املطلوب
ممن شملتهم % ٩٦,٢يتبين من اإلجابات أن  ٩فيما يتعلق بالسؤال رقم   

م امتالكهم ما يسمى إجازة العمل التي تنطبق الدراسة ال يمتلكون حق العمل، وذلك لعد
وملا كانت هذه ال تمنح إال . على العمال األجانب الذين يصنَّف الفلسطينيون ضمنهم

بموافقة رب العمل، لذلك فمن الطبيعي أالّ يمنح أولئك العاملين يف قطاعات البناء، 
% ٣,٧ين أيضاً أن ويتب. والزراعة، والورش الصغيرة هكذا نوع من اإلجازات أو احلق

  .من الفلسطينيين يمتلكون تلك اإلجازة
ويالحظ توزع اإلجازات على أولئك الذين شملتهم الدراسة بحسب السن، ويتبين   

ممن يحصلون على إجازة العمل هم من أولئك الذين جتاوزت أعمارهم % ٢,٣أن 
أعمارهم بين  بين أولئك الذين تتراوح% ٧,١اخلمسين سنة، ثم ترتفع هذه النسبة إىل 

بين أولئك الذين تتراوح % ١,٨سنة، يف حين أن هذه النسبة تتراجع إىل  ٣٠سنة و ١٨
  .سنة، وهو ما يعني أن نسبة البطالة أشد انتشاراً بين الشباب ٣٠و ١٨أعمارهم بين 

وتؤكد املعطيات أن حق العمل ينحصر بين ذوي الدخل املرتفع، وهم أساساً   
ل العلمي، إذ يتبين أن ربع إجازات العمل املمنوحة موزع من ذوي الكفاءة والتأهي

بصورة أساسية على ذوي الكفاءات، وبالتايل ذوي الدخل العايل قياساً بحجم الدخل 
  .يف لبنان

ويظهر أيضاً أن ليس كل أولئك الذين يمتلكون حق العمل يحصلون على   
وقهم، وهذه احلقوق من هؤالء يحصلون على حق% ٧,٤حقوقهم التقليدية، ويتبين أن 

أما فيما . تشمل طبعاً اإلجازة السنوية واملرضية، إضافة إىل حق التقاعد والتعويض
يتعلق بالضمان الصحي والضمان االجتماعي، فإن هؤالء ال يحصلون عليهما، وذلك 
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يقول موظفان يعمالن يف إحدى املؤسسات اللبنانية املهمة . بسبب القوانين اللبنانية
يشعرون بالدونية، ذلك ألن مؤسستهم، وعلى الرغم من حصولهم على  اخلاصة أنهم

حق العمل، أي اإلجازة، ال تمنحهم حقوق زمالئهم اللبنانيين، وال سيما فيما يتعلق 
  .بالزواج والوالدة وغير ذلك

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن سبب اخللل يكمن أساساً يف التشريعات اللبنانية   
سطينيين بصورة عامة، وأولئك الذين يمتلكون حق العمل أداة سهلة التي جتعل من الفل

أما يف القطاعات األُخرى، . لالستغالل من قبل القطاع اخلاص الذي يتذرع بالقوانين
وخصوصاً الزراعة والبناء، والتي تعمل فيها نسبة عالية من الفلسطينيين القاطنين 

مال الفلسطينيين تعتبر ضرباً من بصورة خاصة يف اجلنوب اللبناين، فإن حقوق الع
الوهم واخليال، وذلك بسبب العرض الواسع لليد العاملة يف ضوء أن الكفاءة العالية 

  .ليست مطلوبة هنا
أما اخلدمات التي تقدمها أجهزة الدولة اللبنانية للفلسطينيين فتبدوا أن أقل   

لى نحو رئيسي يف من الفلسطينيين يتلقون خدمات من الدولة، وتتركز هذه ع% ٣من 
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن . قطاع التعليم، أي املدارس احلكومية واجلامعة اللبنانية

  .جمال التعليم هو اجملال الوحيد الذي يحصل الفلسطينيون فيه على خدمات الدولة
وفيما يتعلق بخدمات األونروا، فيجدر التأكيد أنها أكبر املؤسسات العامة   

إلطالق التي تقدم خدمات للفلسطينيين، وتشمل هذه اخلدمات قطاعات واخلاصة على ا
  .الصحة، والتعليم، واخلدمات اإلنمائية

وعلى الرغم من أهمية تلك اخلدمات فإنها ال تلبي حاجات الفلسطينيين   
ممن شملتهم الدراسة اعتبروها جيدة وتفي باحلاجات، % ٥،٢وقد ظهر أن . املتزايدة

أما . قالوا ال بأس فيها% ٢٠,٤أقل من احلد األدنى، يف حين أن  أنها%  ٦،٧٥واعتبر 
سبب ذلك فيمكن إرجاعه إىل طبيعة اخلدمات ذات الطابع اإلنمائي، وعدم تطور تلك 

من أصحاب الدخل % ٤٥,١اخلدمات، واحلاجات املتزايدة للفلسطينيين، إذ اعتبر 
نسبة متدنية بين أولئك األكثر املرتفع أن خدمات األونروا ال بأس فيها، يف حين أن ال

وعلى الرغم من أن الوكالة بدأت يف األعوام األخيرة برامج ذات طابع إنمائي . فقراً
فإن هذه ما زالت يف حدودها الدنيا، إما بسبب قلة معرفة الناس لشروط تلك اخلدمات 

  .وإما بسبب الصعوبة يف احلصول على تلك اخلدمات
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مام الدور الذي تؤديه القيادات احمللية، أي اللجان وأخيراً، ال بد من التوقف أ  
فبسبب غياب البلديات وأجهزة اخلدمات اللبنانية األُخرى عن اخمليمات، . الشعبية

قامت هذه اللجان الشعبية على أساس حل تلك املشكالت ذات الطابع اخلدماتي، 
ق باإلشراف إضافة إىل تنظيم احلياة الداخلية يف اخمليمات، وخصوصاً فيما يتعل

  .واملساهمة يف حل املشكالت البارزة
ممن شملتهم الدراسة يرون أن دورها أقل % ٤٠يف هذا اجملال يبدو واضحاً أن 

فقط ممن % ٤,٣يعتقدون أن وجودها وعدمه واحد، وأن % ٤٩,١من املطلوب، وأن 
يها شملتهم الدراسة اعتبروا أن هذه اللجان جيدة وعملها ناجح، لكن نسبة ال بأس ف

، أي أعلى من %٦,٥وكانت هذه النسبة . ممن شملتهم الدراسة أعلنوا أن ال رأي لديهم
  .نسبة أولئك املؤيدين

وإذا ما جتردنا من كافة املقاييس واملعايير وأبقينا على املعيار األخير، أي 
إجماعاً على املوقف من اللجان الشعبية، على الرغم من املعيار املِنْطَقي، يتبين لنا أن 

التفاوت بين اإلجابتين الثانية والثالثة، ويتبين أن أعلى نسبة تأييد لعمل هذه اللجان 
  %.٨,١مل تتجاوز 

  
  استخالصات

قبل الوصول إىل اخلالصة ال بد من اإلشارة، وبصورة مقتضبة، إىل الوضع   
يف اجملالين االقتصادي واالجتماعي، لكون القضايا الفلسطيني يف لبنان، وال سيما 

املرتبطة بهذين اجملالين هي التي حتدد، وبدرجة رئيسية، طريقة ونمط تفكير الناس 
ففي اجملال االقتصادي يعيش الفلسطينيون يف لبنان حالة من . وبالتايل سلوكهم

الذي يعتبر من  الفقر والبؤس الشديدين وأبرز تعبير عن ذلك احلرمان من حق العمل،
وخالل أربعة عقود . احلقوق الطبيعية لبشر عاشوا عشرات السنين، أو ولدوا، يف بلد ما

ونصف العقد من الزمن بقي الفلسطينيون حمرومين من حق العمل، وهو ما أخضعهم 
لنوع من االستغالل وحياة الفقر، واضطرهم إىل البحث عن فرص عمل يف بالد أُخرى 

وجاءت األحداث اإلقليمية منذ مطلع عقد التسعينات لتغلق أمامهم  .منذ جلوئهم األول
الكثير من فرص العمل يف الكثير من البالد العربية، وال سيما يف دول النفط، لتزيد 

  .املعاناة حدة
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أما يف اجلانب االجتماعي، فلم يعرف الفلسطينيون طعم االستقرار يف حياتهم،   
أو بتعبير أدق جلوئهم، اعتقد هؤالء أن عودتهم إىل  فخالل األعوام األوىل من هجرتهم،

وطنهم هي قضية أيام، ويف أسوأ احلاالت قضية أشهر، إىل أن جاءت حرب سنة 
، فأخذت معها جزءاً من أحالمهم، وبدأوا ينظمون حياتهم لفترة أطول، لكن ذلك ١٩٦٧

التنك،  مل يذهب أبعد من استبدال أسطح منازلهم التي بقيت حتى ذلك الوقت من
وحتى يومنا هذا ال يزال الكثير من العائالت الفلسطينية ويف اخمليمات . باإلسمنت

لكن األمر مل يتوقف عند . كافة تعيش يف بيوت من تنك أو يف بيوت ذات أسطح من تنك
هذه احلدود، فاحلرب األهلية اللبنانية كان لها نتائج مباشرة عليهم، فإضافة إىل 

الف منهم بعد أن دُمّر أكثر من خميم وأزيل من اخلريطة إعادة تهجير عشرات اآل
اجلغرافية أربعة خميمات من أصل أربعة عشر خميمًا، فقد ُهجر عشرات اآلالف من 

وكانت النتيجة عشرات اآلالف من الشهداء الذين تشير إحصاءات أسر . خميمات أُخرى
ا باستثناء اآلالف من الشهداء الفلسطينيين إىل أن عددهم بلغ خمسة عشر ألفاً، هذ

. أولئك الذين مل يعتبروا شهداء ألسباب ترتبط باملعايير التي كانت تؤخذ يف االعتبار
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد، فهناك اآلالف من املعاقين الذين ال مستقبل لهم أو 

  .معيل
فلدى هؤالء . لكن تفكير الفلسطينيين ال ينسجم وواقعهم املعيشي واالجتماعي  

أما سبب . من اخلبرات والكفاءات ومستوى تعليم ما ليس موجوداً يف أكثر البالد تقدماً
  .ذلك فيكمن يف إرادة التحدي وحتقيق احللم، حلم العودة إىل الوطن

يف اثناء العمل امليداين للدراسة احلالية قابلت رجالً مسنّاً يف خميم الرشيدية   
: اإلسرائيلي، فاختصر اإلجابة بكلمة –فسألته عن موقفه من االتفاق الفلسطيني 

وعندما سألته أال تخاف أن تعلن هذا املوقف من موقعك هذا، فقال مل أعد ". خياين"
وعندما سألته ملاذا يفضل البقاء . خائفاً بعد أن أصبح حقيقة ما كنت أخاف منه دوماً

يباً من قريتي يف اخمليم إذا كانت العودة غير ممكنة، فقال أريد املوت هنا ألبقى قر
  .التي ال تبعد أكثر من ثالثين كيلومتراً

لقد جاءت هذه الدراسة امليدانية لتؤكد الواقع أعاله، فالنظام الدويل اجلديد،   
كما املفاوضات وما جنم عنها، مل تغير قط التفكير الفلسطيني املتمثل يف عدم القبول 

هو مستقبل ومصير الفلسطينيين ما : لكن يبقى السؤال. بأقل من حق العودة إىل الوطن
  يف لبنان؟
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اإلسرائيلي،  –الفلسطينيون يف لبنان ليسوا من مؤيدي االتفاق الفلسطيني : أوالً  
  .ويالحظ أنه كلما اشتد الفقر والبؤس اشتدت إرادة التحدي لالثنين معاً

تؤكد الدراسة أن الفلسطينيين ليسوا راضين عن التحركات السياسية : ثانياً  
تهم، لكنهم، وعلى الرغم من ذلك، يتمسكون بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً لقياد

شرعياً وحيداً لهم، كما أنهم ما زالوا يتمسكون بمقولة الرئيس الراحل جمال عبد 
، وهذا ما يتأكد من خالل اإلجابة عن "ما أخذ بالقوة ال يستعاد إال بالقوة: "الناصر

  .ار احلقوق الفلسطينية والعربيةاملوقف من الوسائل املفضلة إلقر
إن موقف الفلسطينيين من الواليات املتحدة واألمم املتحدة مل يتغير، ومل : ثالثاً   

  .يُمنح أي منهما أي مقدار من الثقة
يرفض الفلسطينيون رفضاً قاطعاً التوطين بكل أشكاله، وهم يتمسكون : رابعاً  

  .بحق العودة



 

 
 

  

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

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