
ضعف التعليم، والقيود االجتماعية-االقتصادية تهدد 
الشباب الفلسطيني في لبنان: مخيم برج البراجنة 

كحالة دراسية
إذا لم يتحس��ن مس��توى التعليم املقدم لالجئني الفلس��طينيني، وبقيت القيود عل��ى التملك والتوظيف 
مفروضة عليهم كما هي، فإن املراهقني بينهم ممن هم اليوم في س��ن 31-91 عاماً س��يلجأون إلى ما يلجأ 
إليه ش��باب في اخمليم للتكيف ويعانون منه، مثل تعاطي األدوية واخملدرات، بحس��ب دراسة بحثية أجرتها د. 

جهاد مّخول )دكتوراه في صحة العامة( ويارا 
جاراهلل )ماجس��تير( في مخيم برج البراجنة 
لالجئني الفلس��طينيني. واعتمدت الدراس��ة 
على مقاب��الت معّمقة أجريت م��ع مراهقني 
وش��باب ف��ي اخمليم، حتضي��راً لدراس��ة تدّخل 
م��ع فريق م��ن الباحثني اآلخرين ف��ي اجلامعة 

األمريكية في بيروت.
قب��ل  م��ن  املفروض��ة  القي��ود  وحت��ّد 
الدول��ة اللبناني��ة عل��ى الفلس��طينيني من 
الفرص االقتصادية للش��باب الفلس��طيني، 
وتصّعب عليهم مس��ألة تأمني معيش��تهم 
أن ه��ؤالء  الدراس��ة  وتذك��ر  ومس��تقبلهم. 
بالي��أس  الش��عور  م��ن  يعان��ون  الش��باب 
وفق��دان األم��ل مم��ا يس��بب لهم مش��اكل 
نفس��ية، غالب��اً م��ا يتعاط��ون معه��ا م��ن 

خ��الل اللج��وء إلى تن��اول األدوي��ة واخملدرات. وبس��بب عدم قدرته��م على الوص��ول إلى ف��رص تعليم خارج 
 م��دارس األونروا، ف��إن العديد من املراهقني قد ينتهي بهم املطاف إلى س��لوك الطريق ذاته كش��باب اخمليم.     

التكيف مع الضغوطات
يشكل العمال املصريون والسوريون املنافسني األبرز للشباب الفلسطيني على سوق العمل اليدوي واملهني، 
حيث الفرص أصالً في انخفاض بسبب الظروف االقتصادية التي سادت بعد احلرب في لبنان. ومما يزيد األوضاع 
املادية للفلس��طينيني سوءاً، القيود املفروضة عليهم من قبل الدولة، حيث أنهم ممنوعون من ممارسة املهن 
التخصصية ومن التملك ومن اإلرث بسبب كونهم الجئني. وبالتالي فإن التعليم بالنسبة إليهم ال يضمن 

وظيفة وال حياة أفضل.
ومع القيود القانونية املفروضة، يكون ضغط البحث عن وظيفة والش��عور السلبي بفعل عدم إيجاد 
أي منه��ا، ضغط��اً أكبر عل��ى الرجال منه على النس��اء. يضاف إلى ه��ذا غياب اخلدمات الت��ي تلبي حاجات 
الش��باب عل��ى العديد من املس��تويات. معظم اخلدم��ات الصحية وحصص التوعية الصحية ال تش��مل أو 
تس��تهدف الذك��ور، ألنهم عرفاً أقل عرضة من النس��اء واألطف��ال. رمبا يكون هذا بس��بب النظرة الذكورية 
األبوية التي تصّور الرجال على أنهم اجلنس األقوى، القادر على القيام بنفس��ه إس��تقاللياً، وكذلك بس��بب 

أجندات املانحني التي تؤثر على اختيار نوع اخلدمات التي تلقى دعماً منهم.
وقام العديد من هؤالء الشباب اليافعني باعتماد طرق للتعامل مع هذه األوضاع، نظراً لظروف حياتهم 
الضاغط��ة ومحدودية الف��رص املتاحة أمامهم، وغي��اب أنظمة الدعم االجتماعي عنهم. وتنتش��ر بينهم 
ع��ادة اخلروج إلى مناطق كالروش��ة، واملن��ارة، ومحيط اخمليم، حيث غالباً ما يثمل��ون، ليتم من ثم اعتقالهم 

والتحقيق معهم. 

للسياس��ات  ف��ارس  عص��ام  معه��د 
العامة والشؤون الدولية )فارس( التابع 

للجامعة األميركية في بيروت،
 هو معهد بحثي تأسس في سنة 2006، بهدف 
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات 
العام��ة للباحثني واألكادميي��ني، وفي مطلعهم 
األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في الش��ؤون 
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في 

العالم العربي. 
            ويس��عى معه��د عص��ام ف��ارس ليكون 
مجاالً مدنياً مفتوحاً، ديناميكاً ومحايداً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

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

توصيات في مجال السياسات
يج��ب التدخ��ل لرف��ع مس��توى ونوعي��ة التعليم   •

املقدمة من قبل مدارس األونروا

عل��ى امل��دارس واجلامع��ات الرس��مية ف��ي لبنان أن   •
تستوعب املزيد من الطالب الفلسطينيني

يجب التخفي��ف من القيود املفروضة على الالجئني   •
في امللكية والعمل

•  يجب مراقبة السوق في لبنان كي حتد املنافسة في 
سوق العمل احلرفي واملهني بني غير اللبنانيني

جه��اد مّخول، دكت��وراه  في صحة 
العامة

أس��تاذة برتب��ة مش��ارك ف��ي دائ��رة الس��لوك 
العل��وم  كلي��ة  ف��ي  الصحي��ة  التربي��ة 
 الصحي��ة في اجلامع��ة األمريكية ف��ي بيروت.

يارا جاراهلل
 نالت شهادة املاجستير من اجلامعة األمريكية 

في بيروت في الصحة السكانية في ال�2005.



وتذكر الدراس��ة أن الس��لطات احمللية تعتدي عليهم جس��دياً وكالمياً في العديد من األحيان. ومن 
الوسائل األخرى التي يهرب بها الشباب من واقعهم، تعاطي العقاقير املهدئة، أو أدوية السعال، وغيرها من 

األدوية السهلة املنال، مما يشكل خطراً كبيراً على صحتهم اجلسدية والعقلية. 

قراءة في املستقبل: جتربة املراهقني
ال يتم تش��جيع األطفال الفلس��طينيني في اخمليم عل��ى إكمال تعليمهم، وال الس��عي الكمال تعليمهم 
العالي، ألن فرص العمل محدودة. ومن غير املفاجئ أن جتد أطفاالً ومراهقني انقطعوا عن دراستهم واجتهوا 

لسوق العمل في سن مبكرة.
امل��دارس الت��ي تديره��ا األونروا 
املتوف��رة  الوحي��دة  امل��دارس  ه��ي 
للفلس��طينيني الذي��ن يقطن��ون في 
اخمليمات. تقع املدارس في برج البراجنة 
على تخوم اخملي��م. أبنيتها غير مؤهلة 
والصف��وف مكتظة لدرجة أن بعضها 
يض��م أكثر من خمس��ني تلمي��ذاً في 
الع��دد  الواح��دة. وبس��بب  الش��عبة 
الكبي��ر للتالميذ وغياب التس��هيالت 
الالزمة، تعتمد األونروا دوامني دراسيني، 
مدة كل منهما أربع ساعات. أثّ��ر هذا 
بشكل ملحوظ على مستوى التعليم. 
أما التعليم الثانوي واجلامعي فحظوة 
للقليلني ممن ال مس��ؤوليات عائلية في 

رقبتهم وممن هم قادرون على تأمني التكاليف املطلوبة. 
ومبا يشبه طرق التعامل املذكورة أعاله، والتي اعتمدها الشباب للهروب من هذه الظروف القاسية، فإن 

املراهقني حتدثوا عن كيف يتحول أصدقاؤهم إلى التبغ والعقاقير، وكالهما متوفر ومتاح لهم داخل اخمليم. 

اخلالصات والتداعيات
هناك تهديدات جدية وحقيقية على صحة الشباب في اخمليم، واجملتمع داخل اخمليم ككل، إذا ما أخذنا 
بع��ني االعتبار األحوال االقتصادية واالجتماعية والتعليمية الصعبة. وال يبدو هناك في املس��تقبل املنظور 
أي سعي لتغيير الظروف املعيشية، االقتصادية والتعليمية لالجئني الفلسطينيني في لبنان، وبالتالي فإن 
هذه التهديدات غير مرجحة للتقلص، وس��يواجه املراهقون التحديات ذاتها التي يواجهها الش��باب األكبر 

منهم اليوم.
وهذه الدراس��ة حتمل تضمينات خلبراء صحة العامة، ولصانعي السياس��ات. ألجل جتنب أي ارتدادات 
للمش��اكل املذك��ورة على اجليل األصغر، يج��ب التدخل لرفع مس��توى ونوعية التعلي��م، ولتخفيف عبء 
الضغوط��ات عنهم. أما متى يبصر مس��تقبل الفلس��طينيون اليافعون نوراً نح��و األفضل في لبنان؟ فهو 
فقط عندما ترفع القيود عن التوظيف والتملك، وعندما تراقب الس��وق وتتوفر فيها احلماية من املنافس��ة 

مع غير اللبنانيني ممن ميارسون األعمال احلرفية واملهنية.   
معهد عصام فارس للسياس��ات 

العامة والشؤون الدولية
 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
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هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150
فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكّية
http://staff.aub.edu.lb/~websbs/

Sociology/Center_of_behavioral_
research/Mission.htm

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �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

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

Chatham House  ندمي ش��حادة، باحث برتبة مش��ارك في برنامج الشرق االوسط في املعهد امللكي للش��ؤون الدولية
في لندن

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

سمير اخلوري، رئيس جلنة املتابعة لعمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان

 مع القيود القانونية 
 المفروضة، ضغط البحث 

عن وظيفة والشعور 
السلبي بفعل عدم إيجاد 

أي منها، ضغطًا أكبر على 
الرجال منه على النساء  

واحلكم في  السياس��ات  برنامج 
مخيمات الالجئني الفلسطينيني 

في الشرق األوسط 
هو برنامج يش��ترك في إدارته كل من معهد 
عصام فارس للسياس��ت العامة والش��ؤون 
الدولية، ومركز األبحاث السلوكّية، التابعني 
للجامع��ة األميركي��ة ف��ي بي��روت. ويهت��م 
مبخيم��ات  املتعلق��ة  باألبح��اث  البرنام��ج 
الفلس��طينيني، س��واء األبح��اث  الالجئ��ني 
 األكادميي��ة أو تلك املتعلق��ة بصناعة القرار؛                   
          ويه��دف البرنام��ج إل��ى توفي��ر آلي��ة 
مفتوح��ة وغير منح��ازة، للباحث��ني واجملتمع 
واملنظمات  واملس��ؤولني احلكومي��ني  املدن��ي 
الدولي��ة، متّك��ن من التوّصل لقراءة س��ليمة 
وحتليل دقيق لواقع اخمليمات الفلسطينية في 
الش��رق األوس��ط، ومن وضع توصيات لصّناع 

القرار بهذا الشأن. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ساري حنفي 

منسقة برامج تارا محفوض 


