
اخمليمات والالجئون الفلسطينيون في لبنان:  األولويات، 
والتحديات، والفرص القادمة

األولويات
لم تنتدب وكالة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل 
ــرق األدنى  ــطينيني في الش ــني الفلس الالجئ
ــي، كونها  ــروا) ليكون لها أي دور سياس (األون
ــروا تنظر للحل  ــانية. لكن األون منظمة إنس
ــألة الصراع بني اإلسرائيليني  ــي ملس السياس
ــطينيني وما يتبعه من أزمة الالجئني  والفلس
ــي ومهم. وحلني يتم إيجاد  على أنه أمر أساس
ــتظل معنية  ــروا س ــي، فإن األون ــل سياس ح
ــني وضع  ــي بالعمل على حتس ــكل رئيس بش

جتمعات الالجئني الفلسطينيني في لبنان. 
ــدى أولويات  ــوك، فإن إح ــب ك وبحس
ــة  ــر الطريق ــي تغيي ــية ه ــروا الرئيس األون
ــع  اجملتم ــا  به ــر  ينظ ــي  الت ــة  التقليدي
وأيضاً احلكومة اللبنانية_إلى 
ــع  اجملتم ــا  به ــر  ينظ ــي  الت ــة  التقليدي

وأيضاً احلكومة اللبنانية
ــع  اجملتم ــا  به ــر  ينظ ــي  الت ــة  التقليدي

اللبناني_
الفلسطينيني.

وعلى األونروا تشجيع إتاحة املزيد من 
ــطينيني، واملطالبة  اخلدمات العامة للفلس
ــم. وعليها  ــل له ــرص عمل أفض ــر ف بتوفي
ــاً أن تواجه بجدية أزمة التمويل املزمنة  أيض
ــر خدماتها  ــب في تطوي ــت حقاً ترغ إن كان

بشكل ملموس. 

التحديات
ً لألونروا، خاصة الصراع  عانى لبنان في السنوات القليلة املاضية من عدم االستقرار، وقد كان هذا حتدياً كبيرا

الذي دار في مخيم نهر البارد بني مقاتلي فتح اإلسالم واجليش اللبناني. 
ــكان اخمليم. من الضروري اآلن إعادة إعمار اخمليم، وتوفير  وقد أدى هذا الصراع إلى تهجير معظم س
ــاد آليات أمنية  ــب أن يتم تركيز اجلهد على إيج ــخص. كما يج ــرين ألف ش منازل جديدة ألكثر من عش
ــلل اجلماعات الشبيهة بجماعة فتح اإلسالم إليها، بحسب  ــتقبالً من تس فعالة لتجنيب اخمليمات مس

كوك.
ــطينيني  ــان إال ٥٣٪ من مجموع الالجئني الفلس ــطينية في لبن ــي اخمليمات الفلس ــكن ف ــان إال ٥٣وال يس ــطينية في لبن ــي اخمليمات الفلس ــكن ف ٥٣وال يس
ــكن خارج مناطق عمل وانتداب األونروا. واألخيرون  ــجلني في األونروا، مما يعني أن حوالي النصف يس املس
ــلطات لهم هي عادة دون املستوى  ــلطات احمللية، لكن خدمات هذه الس ــمياً هم من مسؤولية الس رس
ــكن خارج مناطق عمل وانتداب األونروا. واألخيرون  ــجلني في األونروا، مما يعني أن حوالي النصف يس املس
ــلطات لهم هي عادة دون املستوى  ــلطات احمللية، لكن خدمات هذه الس ــمياً هم من مسؤولية الس رس
ــكن خارج مناطق عمل وانتداب األونروا. واألخيرون  ــجلني في األونروا، مما يعني أن حوالي النصف يس املس

املقبول مما يترك العديد من الالجئني بحاجة ألبسط املستلزمات األساسية للحياة.
ال االغاثة انتشار عدة أمراض  ويعاني الالجئون أيضاً في لبنان من العديد من األمراض. ويالحظ عمّ

ــات  ــد عصام فارس للسياس معه
ــة (فارس)  ــؤون الدولي العامة والش
ــة في  ــة األميركي ــع للجامع التاب
ــنة  ــس في س ــروت، هو معهد بحثي تأس بي
٢٠٠٦، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثني واألكادمييني، وفي 
ــي اجلامعة  ــني ف ــاتذة والباحث ــم األس مطلعه
ــاهمة إيجابياً في  األمريكية في بيروت، وللمس
ــرار والعالقات  ــة بصناعة الق ــؤون املتعلق الش

الدولية في العالم العربي. 
ــون مجاالً  ــارس ليك ــد عصام ف ــعى معه ويس
ً، تتالقى  ــدا ــكاً ومحاي ــاً، دينامي ــاً مفتوح مدني
ــع األفكار واالجتاهات املوجودة  وتتمثّل فيه جمي
ـ : (١) الرفع  ــي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب ف
ــات املتعلقة بالسياسات  ــتوى النقاش من مس
ــرار في العالم العربي وفي  العامة وصناعة الق
ــم العربي  ــاهمة العال ــني مس اخلارج؛ (٢) حتس
ــراء عملية التفاعل  ــؤون الدولية؛ (٣) إث في الش
ــؤولني والفاعلني في اجملتمع  بني الباحثني واملس

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   ٢
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السياسـات والحكـم في مخيـمــات 
الالجئـيـــن الفلسطـيـنـيـيـن

النقاط األساسية
ــروا أن تواجه بجدية أزمة التمويل املزمنة  على األون  •
ــكل  ــاً ترغب في تطوير خدماتها بش ــت حق إن كان

ملموس

ــاد آليات أمنية  ــب أن يتم تركيز اجلهد على إيج يج  •
ــلل  ــتقبالً من تس ــات مس ــب اخمليم ــة لتجني فعال

اجلماعات الشبيهة بجماعة فتح اإلسالم إليها

ــي  ــهيل معيش ــى اللبنانيني أال ينظروا ألي تس عل  •
ــى توطينهم  ــه مدخل إل ــى أن ــطينيني عل للفلس

نهائياً في لبنان

ــي مبعاملة  ــب القانون الدول ــب بحس ــان مطال لبن  •
ــار، مواطنون في كل  ــم، باختص ــني على أنه الالجئ

شيء اال من حيث كونهم ال يحملون اجلنسية. 

ــية لالجئني  ــروف واألوضاع املعيش ــني الظ إن حتس  •
ــتقرار  ــرورة الس ــان هو ض ــي لبن ــطينيني ف الفلس

األوضاع في لبنان على املدى الطويل.

ريتشارد كوك مدير اقليمي لقسم 
العمليات في عمان, األردن

ــؤون  ــب مدير ش ــوك منص ــارد ك ــغل ريتش ش
ــغيل الالجئني  ــة األمم املتحدة إلغاثة وتش وكال
ــرق األدنى (األونروا) في  ــطينيني في الش الفلس
ــنة ٢٠٠٨. وهو  ــى س ــنة ٢٠٠٣ ال ــان من س لبن
ــم العمليات في  ــي لقس ــاً املدير اإلقليم حالي
ان، األردن. وكان كوك، قبل تعيينه في لبنان،  عمّ
ــات في الضفة  ــم العملي املدير اإلقليمي لقس

الغربية. 

مالحظة: عندما أعطيت احملاضرة سابقاً خالل هذا العام، كان ريتشارد كوك ميضي أواخر فترة شغله منصب مدير شؤون األنروا في 
ان، األردن. لبنان. وهو اآلن املدير االقليمي لقسم العمايات في عمّ



ــم في  ــات واحلك ــج السياس برنام
الفلسطينيني  الالجئني  مخيمات 
ــج  برنام ــو  ه ــط  األوس ــرق  الش ــي  ف
ــام  ــد عص ــن معه ــه كل م ــي إدارت ــترك ف يش
ــؤون الدولية،  ــت العامة والش ــارس للسياس ف
ــلوكيّة، التابعني للجامعة  ومركز األبحاث الس
األميركية في بيروت. ويهتم البرنامج باألبحاث 
ــطينيني،  ــات الالجئني الفلس ــة مبخيم املتعلق
ــة  ــك املتعلق ــة أو تل ــاث األكادميي ــواء األبح س
بصناعة القرار؛ ويهدف البرنامج إلى توفير آلية 
مفتوحة وغير منحازة، للباحثني واجملتمع املدني 
ن  واملسؤولني احلكوميني واملنظمات الدولية، متكّ
ــليمة وحتليل دقيق لواقع  ل لقراءة س من التوصّ
اخمليمات الفلسطينية في الشرق األوسط، ومن 

وضع توصيات لصنّاع القرار بهذا الشأن. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ساري حنفي 

بني سكان اخمليمات، منها ما يعود لسوء التغذية، أو لسوء التجهيزات الصحية، أو سوء التهوئة؛ ومنها 
ــية التي ترافق صعوبات احلياة في الدول النامية. وتنفق األونروا في لبنان على  ما يعود للضغوط املعيش

الطبابة أكثر مما تنفقه في أي مجاالت عملها األخرى. 
ــة واالجتماعية واالقتصادية. فهم  ــطينيون في لبنان إال قليالً من احلقوق املدني ــى الفلس وال يعط

الطبابة أكثر مما تنفقه في أي مجاالت عملها األخرى. 
ــة واالجتماعية واالقتصادية. فهم  ــطينيون في لبنان إال قليالً من احلقوق املدني ــى الفلس وال يعط

الطبابة أكثر مما تنفقه في أي مجاالت عملها األخرى. 

ــن حيث إمكانية التحرك  ــدة اختصاصات، ومن التملك، كما أنهم مقيدون م ــون من العمل في ع ممنوع
ــهيل معيشي للفلسطينيني على أنه  ــفر داخل لبنان. وطالب كوك اللبنانيون بأال ينظروا ألي تس والس
ــب القانون الدولي مبعاملة الالجئني  ً أن لبنان مطالب بحس مدخل إلى توطينهم نهائياً في لبنان، مذكرا
ــهيل معيشي للفلسطينيني على أنه  ــفر داخل لبنان. وطالب كوك اللبنانيون بأال ينظروا ألي تس والس
ــب القانون الدولي مبعاملة الالجئني  ً أن لبنان مطالب بحس مدخل إلى توطينهم نهائياً في لبنان، مذكرا
ــهيل معيشي للفلسطينيني على أنه  ــفر داخل لبنان. وطالب كوك اللبنانيون بأال ينظروا ألي تس والس

على أنهم، باختصار، مواطنون في كل شيء إال من حيث كونهم ال يحملون اجلنسية. 

الفرص
ــة رئيس الوزراء اللبناني  أظهرت حكوم
ــنيورة، حتوالً ملحوظاً  ــي، فؤاد الس احلال
ــة رئيس الوزراء اللبناني  أظهرت حكوم
ــنيورة، حتوالً ملحوظاً  ــي، فؤاد الس احلال
ــة رئيس الوزراء اللبناني  أظهرت حكوم

عن سياسات احلكومات السابقة نحو 
الفلسطينيني، إذ سعت جدياً لتحسني 
الظروف املعيشية في اخمليمات. وأوضح 
ــنيورة  ــس الس ــج الرئي ــوك أن منه ك
ــية:  ــع مقومات رئيس ــد على أرب يعتم
حتسني الظروف املعيشية في اخمليمات؛ 
ــع  ــية م ــات ديبلوماس ــيس عالق وتأس
منظمة التحرير الفلسطينية؛ وضبط 
عمليات التسلح داخل اخمليمات؛ ووقف 
ــارج اخمليمات. ثم  ــلح خ ــات التس عملي
ــبة للنقطة  ــه بالنس ــوك أن ــاف ك أض
ــريكاً  األولى، فإن األونروا صارت متلك ش

ــها السفير خليل مكاوي. وقد نظمت منذ  ــطيني والتي يرأس ً متمثالً في جلنة احلوار اللبناني-الفلس جديدا
ــخصيات لبعض اخمليمات، وهم، بحسب كوك، صدموا مبا شاهدوه من ظروف  ذلك احلني عدة زيارات لوزراء وش

حياتية هناك.
ــكيل  ــطينية األخرى عملت على تش ــبب ما جرى في مخيم نهر البارد، فإن اخمليمات الفلس وبس
ــطينية اخملتلفة داخل بعض  ً داخلها. ووصف كوك كيف أن الفصائل الفلس ــكاً واحتادا جبهات أكثر متاس
ــكيل  ــطينية األخرى عملت على تش ــبب ما جرى في مخيم نهر البارد، فإن اخمليمات الفلس وبس
ــطينية اخملتلفة داخل بعض  ً داخلها. ووصف كوك كيف أن الفصائل الفلس ــكاً واحتادا جبهات أكثر متاس
ــكيل  ــطينية األخرى عملت على تش ــبب ما جرى في مخيم نهر البارد، فإن اخمليمات الفلس وبس

اخمليمات كانت ترفض االجتماع معه سوياً، لكنهم اآلن ينظرون لألمور بشكل مختلف: صار همّ الفصائل 
ذات الشعبية والقوة في اخمليمات جتنيب هذه اخمليمات من أي ثغرة أمنية مماثلة ملا كان في نهر البارد. 

ث كوك بإيجابية عن هذه التطورات، لكنه أشار إلى ضرورة احلذر مستقبالً، فال شيء يضمن أن  وحتدّ
ذات الشعبية والقوة في اخمليمات جتنيب هذه اخمليمات من أي ثغرة أمنية مماثلة ملا كان في نهر البارد. 

ث كوك بإيجابية عن هذه التطورات، لكنه أشار إلى ضرورة احلذر مستقبالً، فال شيء يضمن أن  وحتدّ
ذات الشعبية والقوة في اخمليمات جتنيب هذه اخمليمات من أي ثغرة أمنية مماثلة ملا كان في نهر البارد. 

تكون احلكومات اللبنانية القادمة بنفس هذا التوجه احلالي اإليجابي نحو الالجئني الفلسطينيني؛ على 
ــية لالجئني الفلسطينيني في لبنان هو ضرورة الستقرار  ــني الظروف واألوضاع املعيش الرغم من أنّ حتس

األوضاع في لبنان على املدى الطويل.  

ــات  معهد عصام فارس للسياس
العامة والشؤون الدولية

 (DTS) اغ ٤٠٨ - مبنى ديانا متاري صبّ
صندوق بريد ١١-٠٢٣٦، رياض الصلح

بيروت ٢٠٢٠ ١١٠٧، لبنان
هاتف:  ٣٥٠٠٠٠-١-٩٦١  مقسم: ٤١٥٠

فاكس: ٧٣٧٦٢٧-١-٩٦١

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
sta�.aub.edu.lb/~webi�/

املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكيّة
http://sta�.aub.edu.lb/~websbs/

Sociology/Center_of_behavioral_
research/Mission.htm

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube ـ بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

سيحاضر أيضاً ضمن برنامج ”السياسات واحلكم في مخيمات الالجئني الفلسطينيني في الشرق األوسط“:

ساري حنفي، مدير الشؤون البحثية واألكادميية في البرنامج، ودكتور برتبة أستاذ مشارك في اجلامعة األميركية

جميل هالل، عضو اجمللس الوطني الفلسطيني، وباحث زائر في مركز كارنيغي للشرق األوسط

فاحت عزّام، املمثل اإلقليمي في الشرق األوسط ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في االمم املتحدة

Chatham House  ــؤون الدولية ــارك في برنامج الشرق االوسط في املعهد امللكي للش ــحادة، باحث برتبة مش ندمي ش
في لندن

خليل مكاوي، رئيس جلنة احلوار اللبناني-الفلسطيني التي شكلتها احلكومة اللبنانية

سمير اخلوري، رئيس جلنة املتابعة لعمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.

 إحدى أولويات ا�ونروا 
الرئيسية هي تغيير 
الطريقة التقليدية 

التي ينظر بها المجتمع 
اللبناني_وأيض� 

الحكومة اللبنانية_إلى 
الفلسطينيين. 


