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تحقيق

يفضل ابناء املخيمات ترك املقاعد الدراسية والتوجه
إلى سوق العمل مباشرة (ارشيف  -هيثم املوسوي)

المخيمات :العلم لم يعد أولوية
أبناء
ّ

كان العلم بالنسبة إلى الفلسطينيني أيام الثورة طريق تحرير فلسطني جنبًا إلى جنب مع البندقية.
طال الوقت على الالجئني وتأثروا بأوضاع بلدان اللجوء وظروفهم فيها ،فأصبح خروجهم املبكر للعمل
يترجم يأسًا من األوضاع التي يعيشونها
قاسم س .قاسم
«ملاذا يجب أن أتعلم وأدفع تكاليف
الجامعة ،وما أنتجه اآلن يوازي ما
كنت سأنتجه أو أكثر لو تخرجت؟».
بهذا «التفكير املنطقي»ّ ،
يبرر أحمد
النابلسي تركه للمدرسة منذ صف
الشاب الفلسطيني الذي
البريفيهّ .ل�اّ ً
ي �م �ل��ك م� �ح� ل�لأل �ب �س��ة ف ��ي منطقة
ال� �ط ��ري ��ق ال� �ج ��دي ��دة ،ت � ��رك املدرسة
«مع أن كل شيء متوافر لي إلكمال
ع� �ل� �م ��ي» ،ف� ��وال� ��ده ال� � ��ذي ي �ع �م��ل في
ال �خ �ل �ي��ج ،ي��رس��ل دوري � ��ًا مصاريف
العائلة ،بما فيها ما ك��ان مفترضًا
أن يكون مصروفه املدرسي .قد يقول
أحدهم إن نابلسي محظوظ
ب � � � ��وال � � � ��ده ،ألن األوضاع
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل �ل �ك �ث �ي��ر من
الفلسطينيني ال تسمح لهم
بتوفير تكاليف املصاريف
امل��درس�ي��ة ألوالده� ��م ،إن من
ن��اح �ي��ة امل � ��واد القرطاسية
أو رس� ��وم ال�ت�س�ج�ي��ل .ومع
أن ال �ت �ع �ل �ي ��م ف � ��ي مدارس
أظهرت الدراسة
األون� � � � � � � ��روا م� � �ج � ��ان � ��ي ،فإن
األزم � � ��ة امل ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ي مرت
التي قامت بها
بها الوكالة جعلته واقعيًا
األونروا بالتعاون مع
«ش �ب��ه م �ج ��ان ��ي» ،إذ بدأت
الجامعة األميركية في
الوكالة بطلب رسوم رمزية
بيروت ،والتي تناولت
من املنتسبني الى مدارسها،
الوضع االقتصادي
وه ��ي ع �ب ��ارة ع ��ن م �ئ��ة ّألف
واالجتماعي لالجئني،
ل� � �ي � ��رة ل � �ب � �ن� ��ان � �ي� ��ة ،تغطي
ت ��وف� �ي ��ر األون � � � � � ��روا للكتب
أن ما نسبته %6
ول � �ج� ��زء م� ��ن القرطاسية.
فقط من اليد العاملة
لكن أسباب رفض نابلسي
الفلسطينية تملك
إك �م��ال دراس� �ت ��ه ،م��ع أن كل
شهادات جامعية،
ش � ��يء م �ت ��وف ��ر ل � ��ه ،كثيرة،
ّ
مقارنة بـ %20من اليد
وه � � ��و م� �س� �ت� �ع ��د لشرحها
العاملة اللبنانية ،وأن
وت�ف�ص�ي�ل�ه��ا .أول �ه��ا انعدام
أم � � ��ل إي � � �ج � ��اد ف � � ��رص عمل
 %8من الذين أعمارهم
بني  7و 15عامًا لم يرتادوا م� � �ن � ��اس� � �ب � ��ة ف � � � ��ي لبنان،
وخ� �ص ��وص ��ًا أن «خبرية»
املدرسة في عام ،2010
ال � � �ح � � �ق� � ��وق االجتماعية
باإلضافة إلى أن  %13من
وت � �ع � �ق � �ي� ��دات ح� � ��ق العمل
لديهم
الالجئني فوق 18
لالجئني الفلسطينيني التي
ً
شهادات ثانوية ،مقارنة باءت بنصف فشل ،ال تزال
مطبوعة ف��ي رأس��ه« .تركت
بـ %17من اللبنانيني.
يشار إلى أن عدد العاملني امل��درس��ة ألن��ي فلسطيني»،
ي � � � �ق� � � ��ول .وه � � � � ��ل أصبحت
الفلسطينيني في لبنان
ال� �ب� �ط ��اق ��ات ال � ��زرق � ��اء حجة
يصل إلى  53ألف
«رسمية» مشروعة للخروج
عامل.
امل �ب �ك��ر إل� ��ى س� ��وق العمل؟
يبدأ الشاب بمحاولة إيجاد
ت �ب��ري��رات ي�ق�ن��ع ن�ف�س��ه بها
ق�ب��ل اآلخ��ري��ن« ،ال يمكنني
أن أع � �م� ��ل ف � ��ي وظ� �ي� �ف ��ة محترمة،
وال ي�م�ك�ن�ن��ي أن أت �م �ل��ك ش �ق��ة ،وإذا
تملكت شقة فلن أستطيع توريثها
إل��ى ول� ��دي» .ي��دع��م ال �ش��اب نظريته
ب�ت�ب��ري��رات ي��راه��ا م�ن�ط�ق�ي��ة« ،أليس
الهدف من الدراسة أن نعيش حياة
كريمة؟ أنا الفلسطيني ،بكل بساطة،
إذا تعلمت أو لم أتعلم لن أستطيع
أن أعيش بكرامة ألنني ممنوع من
بحسب ال�ق��وان�ين اللبنانية».
ذل ��ك،
ّ
ه� � �ك � ��ذا ،ف� ��ض� ��ل أن ي � �ت� ��رك املدرسة
وال��ده مبلغًا من املال
ويستدين من لاّ ً
لكي يفتح مح لأللبسة .نابلسي
ل �ي��س ال��وح �ي��د ال� ��ذي ت ��رك املدرسة
وت � �ح� ��ول ال � ��ى س � ��وق ال �ع �م ��ل بملء
إراد ّت��ه .ففي مخيم شاتيال في أحد
األزقة الداخلية تجلس مجموعة من
ال�ش� ّ�ب��ان .م��روان ال�ع��رب يقدم نفسه
ل��ك بصفة «ع��اط��ل م��ن ال�ع�م��ل» ،كما
يقول ضاحكًا .العرب كان سيحصل
على إج��ازة ف��ي املعلوماتية ل��و أنه
أكمل علمه ،لكنه كما يقول ّ
«طحلت،
بني تقسيم وقت العمل والدراسة».

الشاب ال��ذي درس في أح��د املعاهد
اللبنانية ف�ق��د أم��ل إم�ك��ان�ي��ة العمل
ف��ي ل�ب�ن��ان إذا ت �خ��رج .أم��ا اآلن فهو
يعيش حالة انتظار «ربما أستطيع
ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ف� ��رص� ��ة ع� �م ��ل في
ال �خ��ارج» ،ي�ق��ول ال�ش��اب العشريني
ال ��ذي وص��ل ال��ى ال�س�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة في
اخ�ت�ص��اص امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ويضيف:
«أخ � � ��ي ال � � ��ذي أج� �ب ��رن ��ي ع �ل ��ى ذلك.
ك� ��ان ه ��و م ��ن ي �س��اع��دن��ي ع �ل��ى دفع
تكاليف امل�ع�ه��د وج ��زء م��ن تكاليف
م �ص��روف��ي ،ل�ك�ن��ه ت ��زوج وأصبحت
لديه عائلة ليصرف عليهاز توقعت
أن أستطيع إكمال دراستي ،وأنني
ع�ن��دم��ا أت �خ��رج س��أع�م��ل ف��ي إحدى

تحرير فلسطين
يمر من فوهة
كان ّ
الشهادة الجامعية
أيضًا وليس البندقية
فقط

الشركات ،وأن أصبح موظفًا ..لكنني
اص�ط��دم��ت ب��واق��ع أن�ن��ي فلسطيني
ممنوع من العمل رسميًاّ ،
فقررت أن
أترك الدراسة وأبدأ العمل باألسود»
أي ب��ال�خ�ف��اء .ه�ك��ذا ،انعكس الواقع
االجتماعي لالجئني الفلسطينيني
في لبنان ،وحرمانهم من حقوقهم
امل ��دن� �ي ��ة واالج� �ت� �م ّ��اع� �ي ��ة ع� �ل ��ى فئة
الشباب ،فهؤالء فضلوا ترك املقاعد
ال��دراس�ي��ةً ،حتى ل��و استطاعوا إلى
ذل� ��ك س �ب �ي�ل�ا ،وال �ت ��وج ��ه ال� ��ى سوق
ال �ع �م��ل م �ب��اش��رة دون ال �ح��اج��ة الى

امل � ��رور ب�م��رح�ل��ة ال ��دراس ��ة للتحول
الى هذا السوق .فقد أظهرت األرقام
ّ
ف ��ي آخ ��ر دراس � ��ة أع��دت �ه��ا األونروا
بالتعاون مع الجامعة االميركية في
بيروت ح��ول األوض��اع االجتماعية
واالقتصادية لالجئني الفلسطينيني
ف� ��ي امل� �خ� �ي� �م ��ات ،أن  %6ف� �ق ��ط من
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ي �ح�م �ل��ون شهادات
جامعية .الدراسة التي أفرجت عنها
األونروا أخيرًاّ ،
بينت أيضًا أنه كلما
ّ
ارت�ف��ع املستوى العلمي ل��رب املنزل
ت��راج��ع م�ع��دل ال�ف�ق��ر ال��ى م��ا نسبته
 ،%60.5وتراجع معدل الفقر الشديد
ال � ��ى ال� �ن� �ص ��ف .أم � ��ا م� ��ا س ��اه ��م في
املأساة التربوية في املخيمات فهو
اخ�ت�ف��اء الثقافة ال�ت��ي ك��ان��ت سائدة
ف��ي أوس ��اط الفلسطينيني وتقول:
إن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي غ �ي��ر امل �ت �ع �ل��م هو
خائن لبلده .فتحرير فلسطني كان
ي�م��ر م��ن ف��وه��ة ال�ش�ه��ادة الجامعية
البندقية فقط ،كما كان
أيضًا وليس
ّ
أب �ن��اء امل �خ �ي �م��ات ي �ل��ق �ن��ون أوالدهم
أيام الثورة الفلسطينية .لكن الواقع
املعيشي املأساوي ألبناء املخيمات
ص� � � ��ار ،ل � �ط� ��ول ال� � ��وق� � ��ت ،يستنزف
إرادت�ه��م وخصوصًا في ظل تراجع
اإلي�م��ان الحقيقي بالتغيير .هكذا،
ل ��م ي ��رت ��د م ��ا ن �س �ب �ت��ه  %8م �م��ن هم
ف��ي س��ن ال��ذه��اب ال��ى امل��درس��ة (بني
 7و 15ع ��ام ��ًا) أي م ��درس ��ة ف ��ي عام
 .2010هذه األرق��ام ُيتوقع ازديادها
ف ��ي األع� � ��وام امل�ق�ب�ل��ة خ �ص��وص��ًا ،أن
ال�ك�ث��اف��ة السكانية ف��ي ازدي� ��اد ،وأن
ن �س �ب��ة ال� �ع ��اط� �ل�ي�ن م� ��ن ال� �ع� �م ��ل في
املخيمات والتجمعات الفلسطينية
وص� �ل ��ت إل� ��ى م ��ا ن �س �ب �ت��ه  ،%56ما
س�ي��دف��ع ال�لاج �ئ�ين إل ��ى ال�ب�ح��ث عن
ف��رص عمل ع��وض��ًا ع��ن التفكير في
كيفية إك�م��ال ال��دراس��ة .ه�ك��ذا ،يبقى
على األونروا أن تعمل على تحسني
القطاع التربوي لديها كي تستطيع
أن «تكمل باللي بقيوا».

زينكو هاوس

عفريت القنينة

(عبد الناصر الناجي)

حسان حسان
ع �ن��دم��ا ت�ق�ط��ن ف ��ي امل �خ �ي��م ،فإنك
ت � �ع � �ت� ��اد رؤي � � � ��ة ال � �س � �ط� ��وح تعج
ب� ��األغ� ��راض ال �ق��دي �م��ة واملهملة،
وه��ي ع��ادة (مخيمجية) أصيلة.
نصيبي م��ن ه��ذه ال�ع��ادة كنز من
القناني الفارغة املتعددة األحجام
واألش �ك��ال ألف�خ��ر أن ��واع الكحول
ال ��وط� �ن ��ي واألج� �ن� �ب ��ي وأردئها،
جمعتها على مدار عشر سنوات.
ك ��ان ��ت إج��اب �ت��ي ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ملن
ي�س��أل ع��ن سبب االح�ت�ف��اظ بهذه
ال ��زج ��اج ��ات أن �ن��ي أح� � ��اول إبقاء
بعض الذكريات.
وب� �ع ��د ف� �ت ��رة م ��ن ال� ��زم� ��ن ،قابلت
أب��و رب�ي��ع ،وه��و شقيق صديقي،
وتبني لي أنه يملك هاجسًا أكبر
من هاجسي؛ فقد استطاع جمع
ب��رم�ي�ل�ين م ��ن ال �ق �ن��ان��ي ،وعندما
سألته عن السبب ،أجابني بأنه
ي ��ري ��د ف� ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة أن يبيعها
ويشتري بثمنها طائرة .أعجبني
ت �ه �ك��م أب� ��و رب� �ي ��ع ،وب � ��دأت أكرره
لسنوات.
وم �ن ��ذ ي ��وم�ي�ن ،ح �ل �م��ت بعفريت
خ� � ��رج ل � ��ي م � ��ن إح � � ��دى القناني

وأبدى استعداده لتلبية رغباتي،
ل�ك��ن ال أع ��رف مل ��اذا ل��م أط �ل��ب من
العفريت شيئًا م��ادي��ًا ،بل انهلت
عليه باألسئلة ّ
عما إن كان يملك
بعض املعلومات عن تاريخ إعالن
ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وإن كان
هناك حل عادل لقضية الالجئني،
وع� ��ن وق ��ف االس �ت �ي �ط��ان وإنهاء
االن �ق �س��ام ،وع�م��ا إن ك��ان��ت هناك
ض��رب��ة محتملة ل �غ��زة أو لبنان،
وع ��ن ح�ق�ي�ق��ة ال �ب��رن��ام��ج النووي
اإلي��ران��ي ،وع��ن مستقبل اليسار
وه � ��ل س �ي �ب �ق��ى ي � �س� ��ارًا أم ماذا؟
وه ��ل س�ي�ت��أه��ل أح ��د املنتخبات
العربية إلى الدور النهائي لكأس
أسيا؟ وهل سيتابع املنتج فراس
إب��راه �ي��م ت �ص��وي��ر م�س�ل�س�ل��ه عن
ح �ي��اة ال �ش��اع��ر م�ح�م��ود درويش
ول ��ن ي�ل�ت�ف��ت إل ��ى األص � ��وات التي
عارضته؟ بدا العفريت مستغربًا،
لكنه أجابني على طريقة «ربما،
وم ��ا أدران� � ��ي؟ ،ي �ج��وز ،حسب.»...
ل � �ك� ��ن ،م � ��ع األس� � � ��ف ب � � ��دأ هاتفي
ب ��ال ��رن�ي�ن ،م �ع �ل �ن��ًا ن �ه��اي��ة الحلم.
حاولت جاهدًا أن أعود إلى النوم،
ل� �ك ��ن دون ج � � � ��دوى .استيقظت
وانتهى األم��ر .ومن يومها ،صار

