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  ...الالجئون الفلسطينيون يف سورية 
  إىل جلوء جديد عقود من اللجوء، اخلروج ةتسبعد 

  
   كابي اجلمال

  

  
  

وفد الالجئون الفلسطينيون إىل سورية منذ ستة عقود ونيف، حيث استقبلوا بكل ترحاب على 
ولكن كل شيء تغير يف حياة . الرسمي والشعبي وعرفوا فيها استقراراً إىل حد كبيراملستويين 

وعلى الرغم من التزام . 2011مارس من العام /هؤالء بعد انفجار األزمة يف سورية يف آذار
اخمليمات والتجمعات الفلسطينية سياسة الترقب والنأي بالنفس، األمر الذي جنبها ولو إىل حين 

األزمة، كما سمح بتحولها إىل مالذات آمنة نسبياً ملئات آالف املواطنين السوريين  انعكاسات هذه
الذين نزحوا إليها من املدن واألرياف السورية هرباً من وطأة الصراع الذي حولهم من مواطني 

دولة إىل نازحين يف خميمات الالجئين، إال إن األمور انقلبت رأساً على عقب بدءاً من شهر 
وفيما كانت اخمليمات والتجمعات الفلسطينية، وال سيما الواقعة . يو من العام احلايليول/تموز

حول العاصمة السورية دمشق، قد تكفلت بإيواء حوايل نصف النازحين السوريين داخل األراضي 
السورية، وجد الالجئون الفلسطينيون أنفسهم مضطرين مرة أخرى، ونتيجة انتقال الصراع إىل 

ويف أكبر موجة نزوح تسجل .  سلوك درب اللجوء من جديد وهذه املرة باجتاه لبنانمناطقهم، إىل
يوليو /تموز 16سوري إىل لبنان يوم  ئالج 30,000منذ انفجار الوضع يف سورية، دخل 

عائلة فلسطينية سورية قدمت بغالبيتها من ضواحي مدينة دمشق  650املنصرم، بينهم 
احلجر األسود والتضامن وامليدان، ليزيد مع األيام عدد  وباألخص من خميم اليرموك وأحياء

العائالت الفلسطينية السورية الالجئة بحثاً عن األمان، وليختبر هؤالء جميعاً معنى العيش يف 
  .خميمات الالجئين الفلسطينيين يف هذا البلد
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  نحو لبنان... اخلروج من سورية نحو شتات آخر

حساباتهم إمكانية النزوح جمدداً إىل خارج احلدود، ولكن  مل يضع الفلسطينيون يف سورية يف
: االعتبارات التي دفعتهم كانت أكبر من أن يتحملوها وهي تمحورت حول ثالثة أسباب رئيسية

فقدان األمن بعد انتقال املعارك إىل أحيائهم وخميماتهم؛ الغالء الفاحش الناجت عن ندرة املواد 
بطالة املرتفعة وانعدام إمكانية احلصول على عمل نتيجة استمرار االستهالكية األساسية؛ نسبة ال

  .األزمة يف سورية ملا يزيد على السنة والنصف
  

  :عوامل حتكمت يف  توزعهم يف لبنان -

اجته الالجئون الفلسطينيون الذين قدموا من خميم اليرموك واألحياء اجملاورة له بداية إىل 
وبحكم وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع عائالت فلسطينية  منطقة البقاع بحكم قربها اجلغرايف

يف بعلبك وبلدات لبنانية يف البقاع األوسط مثل ) ويفل(يف لبنان، فتوزعوا بين خميم اجلليل 
واضطر سكان خميم اجلليل، وهو خميم صغير . سعدنايل، تعلبايا، املرج، قب الياس، وشتورة

ثكنة عسكرية فرنسية فيما مضى، وبضعة بيوت  املساحة يتألف أساساً من مبنى كبير، كان
ويف . عائلة فلسطينية الجئة من سورية 300تلتف حوله كالعشوائيات، إىل استقبال حوايل 

الشمال اللبناين، حال عدم اكتمال عملية إعادة اإلعمار يف خميم نهر البارد، والتوتر األمني 
العائالت الالجئة  يف اخمليم املذكور  املتكرر يف مدينة طرابلس، دون استضافة عدد أكبر من

عائلة،  300وألقى بالعبء األكبر يف استضافة هذه العائالت على كاهل خميم البداوي الذي أوى 
من الجئي خميم نهر  5000رغم أن هذا اخمليم ال يزال يستضيف يف أرجائه حتى اآلن حوايل 

وفيما كانت بيروت . فلسطيني ئالج 12,000البارد، إضافة إىل سكانه البالغ عددهم أكثر من 
ممراً ال أكثر لغالبية العائالت الالجئة بسبب ارتفاع كلفة املعيشة فيها وارتفاع بدالت اإليجار 

ت الالشهرية التي مل تكن العائالت الالجئة قادرة على تسديدها، اجته حوايل ثلث عدد العائ
وب بيروت، وبشكل أساسي إىل إىل جن) ائلة مسجلةع 2124عائلة من أصل  700(الالجئة 

  .اخمليمات والتجمعات الفلسطينية حول مدينتي صيدا وصور ومنطقة إقليم اخلروب

كيفية توزع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية يف خمتلف  ويكشف التقرير التايل
  .اخمليمات والتجمعات الفلسطينية ويف سائر املناطق اللبنانية

  

  

  

  
                                                             

   ولدى مراجعة أمين سر 2012- 09- 24أعدت التقرير اللجان الشعبية الفلسطينية يف لبنان وقد صدر يف ،
نوفمبر، مل يكن قد صدر بعد إحصاء جديد والسبب يعود، حسب /تشرين الثاين 7اللجان أبو إياد الشعالن يف 

  . خاملصدر، إىل حمدودية عدد العائالت الفلسطينية التي قدمت بعد هذا التاري
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    صيدا منطقة      منطقة بيروت
  عائلة  394  خميم عين احللوة     عائلة   98خميم برج البراجنة   

  عائلة  80صيدا البلد                      عائلة 125  خميم شاتيال
  عائلة  71خميم املية ومية            عائلة   34  خميم مار الياس

  عائلة  85إقليم اخلروب                 عائلة 257  اجملموع
  عائلة 630  اجملموع        
          

    منطقة البقاع     منطقة طرابلس
  عائلة  290  )         ويفل(خميم اجلليل    عائلة  225  خميم البداوي      

  عائلة  312  البقاع األوسط             عائلة  177خميم نهر البارد     
  عائلة  602   اجملموع   عائلة  402  اجملموع

  

    منطقة صور
  عائلة 127  خميم البرج الشمايل    

  عائلة  33  خميم البص
  عائلة  36  خميم الرشيدية            

  عائلة  37  خميمات الشبريحا، املعشوق، جل البحر      
  عائلة  233  اجملموع   

  

  .عائلة 2124: اجملموع العام يف كل لبنان
  

  :اللجوء اجلديدنساين للمخيمات وحتديات الواقع اإل

اليومية جملتمع احلياتية نساين للمخيمات عبئاً ثقيالً على التفاصيل لواقع اإللطاملا شكل ا
مؤخراً، كماً  ةالالجئين الفلسطينيين يف لبنان، وقد فرض نزوح العائالت الفلسطينية من سوري

يواء هذه العائالت هي إفاخمليمات التي يفترض بها . ضافياً من التحديات على خمتلف الصعدإ
من املشاكل املتراكمة منذ ستة عقود، تبدأ من تخلف  هائالً اًصالً تعاين كمأخميمات منهكة 

البنية التحتية التي مل يتم حتديثها ملواكبة النمو السكاين املتزايد، وعدم توفر الشروط الصحية 
لة املشاكل االقتصادية غلب املساكن، وال تنتهي بجمأوالبيئية والتعليمية املالئمة يف 

  يينواالجتماعية التي ساهم بتفاقمها عدد من القوانين اللبنانية التي حترم الالجئين الفلسطين
يف ظل تقصير واضح من اجلهات الثالث و فرص العمل،تضييق من شروط احلياة العادية أهمها 

سطينية، والدولة اللبنانية منظمة التحرير الفلوونروا، املسؤولة، اجملتمع الدويل عبر وكالة األ
كل ذلك جعل اجملتمع الفلسطيني يف لبنان غير . املضيفة، يف تلبية احتياجات هؤالء الالجئين

                                                             
   عائلة نتيجة خطأ حسابي، ولكن  692نه أجرى احتساب عدد العائالت يف منطقة البقاع يف التقرير على

  .عائلة، فاقتضى التوضيح 602اجملموع يساوي 
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وهو ما جتلى يف السابق  ،زمة طارئة من هذا النوعللتعامل مع أي أ مهيأ، وفق هذا التوصيف،
الفشل يف استيعاب  ، من حيث2007زمة خميم نهر البارد يف العام أثناء أوبصورة واضحة 

من الجئي اخمليم، ما يعكس  40,000كثر من أعن تهجير  متنسانية التي جناالنعكاسات اإل
  .فلسطينية دائمة يف لبنان ئزمة الطارئة اجلديدة إىل هيئة طوارمع األاحلاجة اليوم 

  
  

كل من الهيئات الدولية، الدولة اللبنانية، منظمة التحرير الفلسطينية، واجملتمع  ىكيف تعاط
  إىل لبنان؟ ةاملدين مع حتديات جلوء فلسطينيي سوري

و تلك التي اهتمت بالعمل على أ ،ن تكون مسؤولةأطراف التي يفترض واأل يمكن تقسيم الهيئات
هيئات دولية وحملية وذلك على النحو  ، إىلةوضاع الالجئين الفلسطينيين من سوريأمتابعة 

  :التايل

ونروا املسؤولة حسب التكليف املعطى لها عن متابعة شؤون األممثالً بوكالة  اجملتمع الدويل - 
  .مم املتحدة لشؤون الالجئينلأل، وباملفوضية العليا ةالالجئين الفلسطينيين يف لبنان وسوري

  .الفلسطيني –وجلنة احلوار اللبناين  ،غاثةإلعبر الهيئة العليا لالدولة اللبنانية  - 

عبر هيئة التنسيق التي تتشكل من الفصائل الفلسطينية وعبر جلان  منظمة التحرير الفلسطينية -
  .املتابعة املنبثقة من اللجان الشعبية الفلسطينية يف خميمات لبنان

  .الفلسطيني واللبناين وبعض املنظمات العربية والدولية هليواأل اجملتمع املدين -

طراف املعنية، فقد تشكلت جلنة تنسيق مركزية ضمت وكالة وبهدف تنسيق اجلهود بين األ
ونروا والسفارة الفلسطينية يف لبنان واللجان الشعبية التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية، األ

ضافة إىل عدد من منظمات اجملتمع املدين إالفلسطيني،  واللجان الشعبية التابعة لقوى التحالف
  .الفلسطيني

  :ونروادور وكالة األ ‐

الفلسطينيين الذين ونروا يف لبنان وتقديماتها لالجئين قبل احلديث عن كيفية عمل وكالة األ
علن يف أونروا، كريس جانس، قد ن املتحدث باسم األأ شارة هنا إىلاإل جتدر، وفدوا من سورية

ضافياً على إ، ما شكل عبئاً ةتعليق خدمات الوكالة لفلسطينيي سوري 2011 مايو/يارأ 12
نداء  2012 أبريل/طلقت يف نيسانأونروا قد وكانت األ. هؤالء قبل بدء خروج بعضهم إىل لبنان

غاثة لالجئين الفلسطينيين لتغطية عمليات اإل ميركيأ مليون دوالر 54دولياً  جلمع مبلغ 
ردن ولبنان، وذلك بهدف تقديم مساعدات غذائية األ ولالجئين منهم إىل ةسوري النازحين داخل

ويلحظ املشروع . ضافة إىل حتسين البنية التحتية فيما خص الصحة البيئيةإوطبية وتعليمية 
الفلسطينيين ماليين دوالر لالجئين  8يواء، ومن هذا املبلغ خصص ماكن لإلتوفير أمكانية إ

ال مبلغ إ أكتوبر/ولالوكالة حتى شهر تشرين األ ومل تتلق. إىل لبنان ةالذين وفدوا من سوري
  .دوالر فقط 250000
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عداد لوائح بالعائالت الفلسطينية القادمة بداية على إ عملت مكاتب الوكالة يف خمتلف املناطق
حصاء من تقدم منهم لالستفادة من خدمات عياداتها يف لبنان ومقارنته وذلك عبر إ ،سوريةمن 

عدتها اللجان الشعبية رت مقارنة هذه اللوائح مع لوائح أخرى أ، ثم جسوريةمع لوائح الوكالة يف 
نها مل تكن جاهزة للتعامل وتقر الوكالة بأ. بنانالفلسطينية بتكليف من السفارة الفلسطينية يف ل

ة ال مالياً وال عمالنياً ولكنها سارعت إىل تسهيل حصول هؤالء على خدمتها مع هذه املشكل
مكانية احلصول على هذه إالصحية، حيث عوملوا معاملة الالجئ الفلسطيني يف لبنان من حيث 

مليون  ربع(طلقته نداء اإلغاثة الذي كانت أاخلدمات، واستخدمت املبلغ الذي حصلت عليه نتيجة 
اً من أدوات منت حصصوأ دوية للعيادات لتلبية احلاجات املتزايدة،زون األيف جتديد خم) دوالر

االحتياجات أكبر لكن تبقى . خرى للعائالت الالجئةومستلزمات أدوات الصحية املطبخ واأل
عداد قدوم موسم الشتاء واحتمال تزايد أمكانات، مع التحديات التي يفرضها بكثير من اإل

  .سوريةزمة يف املتزايد لألئين على ضوء التعقيد الالج

  

  
  
للتسجيل  سوريةبناء الالجئين من أمام مدارسها أ ونروااألالتعليم، فقد فتحت إىل ما بالنسبة أ

ي منهم للتسجيل ويف فترات أنه ومع بدء العام الدراسي مل يكن قد تقدم ولكن لوحظ أ والدراسة،
سباب عزوف هؤالء عن التسجيل اختالف املنهج أومن . الحقة تسجل عدد حمدود جداً منهم

العائالت  جراءهاالدراسي املتبع يف كل من سورية ولبنان، والضائقة االقتصادية التي عانت 
ونروا يف خاصة مع بداية العام الدراسي يف مدارس األ سوريةلعودة إىل اً منهم إىل اودفعت عدد

عاب كل الطالب الالجئين يف مدارسها يف لبنان، مكانية الستيإن هناك أونروا وتعتبر األ. سورية
مكانية تعديل املنهج الدراسي، ولكن كل ذلك إمنفصلة لهم ومالحظة  فنشاء صفوإمكانية إمع 

والحظت مصادر . ونروامرتبط باستجابة اجملتمع الدويل لنداء تمويل صندوق الطوارئ التابع لأل
طيني االقتصادية يف تغطية احتياجات يف الوكالة غياب مشاركة اجملتمع املدين الفلس



6 
 

ضاءة على هذه عربي باإلو اللى أعالمي احملضافة إىل انعدام االهتمام اإل، باإلسوريةفلسطينيي 
  .وىلغربي بالدرجة األعالمي إاملأساة، مقابل اهتمام 

  
  مم املتحدة لشؤون الالجئين املفوضية العليا لأل ‐

مم املتحدة وحسب توصيف املفوضية العليا لأل تنطبق حسب القانون الدويل ئن صفة الجإ
اورة طلباً لشؤون الالجئين، على كل شخص جتاوز حدود البلد الذي كان يسكن فيه إىل دولة جم

ولكن هذا التوصيف مل ينطبق على حالة . ولرض البلد األأصراع حاصل على لألمان نتيجة 
ن حيث اعتبرت املفوضية أ ردن،واألين خرجوا من سورية نحو لبنان الالجئين الفلسطينيين الذ

ونروا وحسب التفويض املعطى لها، هي اجلهة اخملولة التعاطي مع الوضع املستجد وكالة األ
 .خرى مشمولة بنشاطات الوكالةأوثانياً كونهم انتقلوا إىل دول  ،والً لكونهم فلسطينيينأ لهؤالء،

 ا إىل البلدانوالسوريين الذين جلؤ غير متساوين مع سوريةن املفوضية اعتبرت فلسطينيي أي أ
الذين توجهوا إىل تركيا على اعتبار  سورية، ولكن املفوضية اهتمت باملقابل بفلسطينيي نفسها

ويف مقابل انتقاد بعض . ونروان تركيا ال تندرج يف نطاق الدول التي تعمل فيها وكالة األأ
 ،يف لبنان سوريةغاثية فلسطينيي عدم شمول عملياتها اإل طراف الفلسطينية للمفوضية علىاأل

غاثة هؤالء سيؤدي إىل إن دخول املفوضية العليا لالجئين على خط أخرى أطراف اعتبرت أ
  .لغائهاها وإونروا ويصب يف مصلحة بعض الدول الداعية إىل شطباألاملساس بدور وكالة 

  
  :الدولة اللبنانية  ‐

اللبنانية، عبَر  –طلت فيها جموع الالجئين الفلسطينيين عبر احلدود السورية منذ اللحظة التي أ
موقف احلكومة اللبنانية بالقول الفلسطيني، خلدون الشريف، عن  –رئيس جلنة احلوار اللبناين 

نفاق على الالجئين شبه معدومة، وهي قضية تضغط على املستويين إن قدرة لبنان على اإل"
ة غاثة التابعة لرئاسك غياباً تاماً للهيئة العليا لإلوانعكس ذل" .عي للبناناالقتصادي واالجتما

ن التجاذب السياسي أ ويمكن هنا مالحظة. غاثي لهؤالء الالجئينالوزراء عن املشهد اخلدماتي اإل
من أن إقامة الالجئين السوريين اللبناين، وتخوف بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين  –اللبناين 

ن يتحولوا كالالجئين الفلسطينيين إىل الجئين أمكانية إراضي اللبنانية قد تطول، وألعلى ا
دورها يف تقديم املساعدة لالجئين السوريين يف إىل ربك احلكومة اللبنانية بالنسبة قد أدائمين، 

غاثة بداية ثم انكفاء تام عن هذا الدور وانعكس ذلك مساهمة خجولة للهيئة العليا لإل ،لبنان
عداد أطراف سياسية لها بتسهيل بقاء أيضاف إىل هذا التجاذب تخوف احلكومة من اتهام . الحقاً

جديدة من الفلسطينيين يف لبنان، ما ساهم إىل حد كبير، ومن دون تردد، يف اتخاذ قرار عدم 
الجئين الفلسطينيين الوافدين إىل لبنان من ي من مسؤولياتها جتاه الألحتمل احلكومة اللبنانية 

ن ن احلكومات اللبنانية املتعاقبة تنظر إىل ملف الوجود الفلسطيني يف لبنان مأوحيث . سورية
مني كان هو الغالب مع طي األن التعافإ نساين الشامل،اإل مني بحت وليس من املنظورمنظور أ

دارية املتبعة سواء على احلدود اإلجراءات اإلجتلى يف وهو ما  سوريةالالجئين الفلسطينيين من 
قامة املعطاة لهم سواء شاكل التي واجهت من انتهت مدة اإلو بخصوص املالسورية أ - اللبنانية  

  .سوريةو من حاول منهم العودة إىل إضافية أ يف التجديد للبقاء يف لبنان فترة
  



7 
 

 : ن املتابعةعن دور منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية وجلا ‐

كلفت السفارة الفلسطينية يف لبنان اللجان الشعبية الفلسطينية وجلان املتابعة التابعة لها يف 
، ولكن دور هذه اللجان سوريةاخمليمات بعملية تسجيل العائالت الفلسطينية التي قدمت من 

مكانيات إية أتصرفها يف ن توضع أصالً دون أالتسجيل الذي شابه مشكالت كثيرة اقتصر على 
. خرى وتقديمها لهؤالءأن، وعلى جمع املعونات من جمعيات تلبي احتياجات هؤالء الالجئي

دت أغاثة طابع التوظيف السياسي لعمليات اإلوسجل يف بعض اخمليمات بروز صراعات ارتدت 
ا غاثة فيما بينهسالمي بتشكيل حتالف لتنسيق عمليات اإلإإىل انفراد جمعيات معينة ذات طابع 

 منظمة التحرير الفلسطينيةو. خرىأهلية أو جمعيات أمع اللجان الشعبية  ي تنسيقأمن دون 
استمرت يف ساسية لفلسطينيي خميمات لبنان، أيف تلبية احتياجات  املنكفئة أساساً عن أي دور

  .سوريةالغياب عن إغاثة الفلسطينيين الالجئين من 
 

 :الفلسطينيهلي اجملتمع املدين واجملتمع األ ‐

السياسية الفلسطينية عتباً على منظمات اجملتمع املدين الفلسطينية نتيجة  التنظيماتسجلت 
للتعاطي  مؤهالً ن بعض هذه املنظمات ليسأغاثة، واحلقيقة غيابها عن املساهمة يف عمليات اإل

خرى أزمات من هذا النوع بسبب تركيز برامج عملها ونشاطاتها على مسائل وقضايا أمع 
ا تقديم مساعدات اجتماعية خمتلفة توعوية وحقوقية وال تلحظ ال يف ميزانياتها وال يف براجمه

خرى ذات طبيعة عمل تنموي مساهمات أفيما قدمت منظمات . يف املناطق غلبها فروعوليس أل
مثل احتاد املرأة  (هلية أيات ملحوظة لتلبية احتياجات العائالت الالجئة، وقدمت جمع

مساهمات مماثلة اعتماداً على مبادرات فردية تولت جتميع ) نية ونواد شبابيةالفلسطي
 . خرى ونقلها وتوزيعهاأاملساعدات من جمعيات 

ي العائالت الفلسطينية يف أهلي احمللي الفلسطيني، كبر كان على عاتق اجملتمع األالعبء األ
عند عائالت فلسطينية نتيجة  سوريةغلب العائالت القادمة من أ أقامتخميمات لبنان حيث 

حصاء يتبين إوملعرفة حجم هذا العبء يكفي االستناد إىل . لروابط العائلية والقروية القويةا
مات فقط من العائالت الالجئة استأجرت بيوتاً فيما تولت عائالت اخملي% 5,3ن أبموجبه 

  .ياستضافة الباق
 

  :سوريةزمة جلوء الفلسطينيين من أطي مع ساسية واجهت املعنيين يف التعاأشكاالت وحتديات إ

نتج  جمموعة من التحديات أإىل لبنان شكل ملفاً بالغ التعقيد و سوريةن جلوء الفلسطينيين من إ
  :ساسية على الشكل التايلأمكن حتديد خمسة حماور أوجه ولكن خمتلفة اجلوانب واألشكاالت واإل

  
 : حصاءاإل .1

 وفيما. مشكلة كبرى بحد ذاتها سوريةعداد الالجئين الفلسطينيين من أحصاء إشكلت عملية  
حصائية حول عدد الالجئين الفلسطينيين الذين إي أمن العام اللبناين عن تقديم امتنع جهاز األ

ونروا عن القيام بهذا الدور واكتفت بتسجيل من يتقدم من ، انكفأت وكالة األسوريةدخلوا من 
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حصاءات قامت بها إالالجئين لالستفادة من اخلدمات الطبية يف عياداتها واعتمدت على 
حوال كانت هناك معلومات عن اقتصار التسجيل على اخمليمات ويف كل األ. خرىأيات جمع

بلدات اللبنانية وخاصة يف البقاع والتجمعات الفلسطينية وعدم شموله عدد من املدن وال
سماء يف شكاليات، حيث تكررت األداً من اإلظهرت عمليات مقارنة اللوائح عدأوالحقاً . وسطاأل

كثر من الئحة، وعانت من شكل آخر من االزدواجية مع تسجيل الزوج نفسه كرب عائلة وقيام أ
قيام عائالت فلسطينية إىل فة ضاإدرجا كعائلتين منفصلتين، أزوجته بالشيء نفسه، وبالتايل 

، وعدم قبول سوريةنها من العائالت الالجئة من أمن خميمات لبنان بتسجيل نفسها على 
بعد  سوريةنها كانت جلأت إىل أنها من فلسطينيي لبنان مع العلم أخرى بحجة أتسجيل عائالت 

عاماً وبالتايل  30خرى إىل لبنان بعد أ، وعادت مرة 1982سرائيلي للبنان عام االجتياح اإل
ة على التخبط احلاصل يف مثلة الكثيرومن األ. دة من املساعدات املوزعةسقط عنها حق االستفا

رقام لفلسطينية يف املناطق بمناقضة األعضاء اللجان الشعبية اأحصاء قيام بعض عملية اإل
مانة أشار تقرير أا وفيم. عداد الالجئينأمانة السر للجان ومقرها بيروت حول أالواردة يف تقرير 

عائلة الجئة يف خميم عين احللوة حتدثت اللجنة الشعبية للمخيم عن  394سر اللجان إىل وجود 
بالغ عن ذلك غادر بعض العائالت لبنان دون اإلكل ذلك، إىل ضافة إ. عائلة 520وجود 

  .ةمنيأسباب خر عن التسجيل ألسقاطها من السجل فيما تأكد عزوف البعض اآلإل
 

 :اخلدمات الصحية .2

ن فيما خص احلصول على اخلدمات ين السوريي، عومل الفلسطينيون تماماً كاملواطنسوريةيف 
لكن . سهالًمراً ميسراً وأجراء عمليات جراحية إو أنواعها، فكان احلصول على دواء أالطبية على 

على اخلدمات مور جذريًا، فالفلسطيني يواجه صعوبات حادة يف احلصول يف لبنان اختلفت األ
دخول ية للمرضى يف حال االضطرار إىل ونروا ال تقدم تغطية شاملة بل جزئاألن الطبية أل

وعملياً . دويةصناف األأ جمال الدواء على عدد حمدود من مستشفيات، وتقتصر تقديماتها يف
 ،اخلالصةيف . ونروا تقدم خدماتها الطبية جلموع الفلسطينيينخرى غير األأليست هناك جهات 

دوم هؤالء الالجئين، بل مل يكن هناك خطة صحية تلحظ االحتياجات الطبية املتزايدة مع ق
ونروا األفادة من اخلدمات الطبية لعيادات صدار قرار بالسماح لهم باالستإمر على اقتصر األ

 مي زيادات يف اخملزون الطبي، وبالتايل تقاسأسوة بالفلسطينيين يف لبنان، من دون حلظ أ
صالً لفلسطينيي لبنان الذين أمكانيات الطبية اخملصصة الالجئون السوريون اخلدمات واإل

  .على كل املستويات اًكبير اًساسًا نقصأيعانون 

و تلبية االحتياجات أتم حلظ يذ مل إلكن املسألة ال تقتصر على احلصول على الطبابة فقط، 
  . طارها العامإغاثة بمفهوم اإلطفال والتي تتعدى و األأالصحية اخلاصة بالنساء 

  
 : التعليم .3

 

مام حصولهم على مقعد دراسي أعقبة  سوريةن من وخرى، مل يواجه التالمذة الالجئأمن ناحية 
ولكن . مام هؤالء وتأمين صفوف منفصلة لهمأقراراً بفتح مدارسها  األونرواخصوصاً مع اتخاذ 

املشكلة تمثلت يف اختالف املنهج الدراسي املعتمد يف كل من سورية ولبنان وهما منهجان 
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ومع بدء العام . هؤالءإىل خر انطالقة العام الدراسي بالنسبة أخمتلفان اختالفاً جذريًا، ما 
، مل يكن قد تسجل بعد سبتمبر/يلولأهر واخر شأيف لبنان  األونرواالدراسي اجلديد يف مدارس 

تم استيعاب البعض الحقًا يف مدارس الوكالة وفق . سوريةمن التالميذ الالجئين حديثاً من  أحد
حتت ضغط احلاجة االقتصادية  سوريةخرى العودة إىل أاملنهج اللبناين، فيما قررت عائالت 

ال فقد جرى طفما األأ. سوريةيف  األونرواوترافق ذلك مع بدء العام الدراسي يف مدارس 
هلية يف اخمليمات لفة التابعة لعدد من اجلمعيات األطفال اخملتاستيعابهم يف رياض األ

  .وخارجها
  

 :يواءاإل .4

منهم % 95قامة إمشكلة كبيرة يف ضوء  سوريةيواء الالجئين الفلسطينيين من إشكلت مسألة 
صالً بسكانها، ما شكل عبئاً سكنياً ومعيشياَ واقتصاديًا أقاربهم يف خميمات لبنان املكتظة أعند 

مساعدات كي تواجه إىل ساساً أن العائالت املضيفة بحاجة أعلى هذه العائالت، خاصة 
واجهت مشكلة ذات  قدة، فقارب لها يف اخمليمات اللبنانيأما العائالت التي ال أ. مصاعب احلياة

يجار يف كن، والثاين عدم توفر بيوت لإلاستئجار مساول عدم قدرتها املالية على شقين، األ
لسماح لها ببناء ولو غرفة واحدة بعض العائالت من خميمات لبنان طلبت ا. صالًأاخمليمات 

شاكل بين العائالت، وقد تكرر حصول امل. ضافية على السطوح الستيعاب العائالت القادمةإ
خرى سجل حصول حاالت أ، ويف حاالت عض العائالت الوافدةدرجة طرد بإىل وتطور بعضها 

خرى إىل أوجلوء عائالت  سوريةعودة بعض العائالت إىل إىل دى أبمجمله هذا الوضع . طالق
   ً.مر تمت تسويته الحقاأقامة فيها وهو لإل األونروااحتالل منشآت 

 

  :قامةاإلأذونات  .5

منية تمثلت أمام معضلة أنفسهم أ سوريةبعد دخولهم إىل لبنان، وجد الفلسطينيون القادمون من 
لبنان، وكان عليهم بعد انتهاء سبوع واحد فقط يف قامة ألإذن إبحصولهم عند احلدود على 

سبوع آخر جمانًا، ثم العودة جمدداً للتجديد قامة ألمن العام لتجديد اإلسبوع مراجعة جهاز األاأل
هذا . الشخص الواحدلبنانية عن ليرة   50,000سبوعين شرط دفع رسوم مالية قدرهاأملدة 

تهم يف لبنان على ضوء قامإجراء مل يكن يف حسبان الالجئين الذين مل يعرفوا كم ستطول اإل
وضاعهم املالية البالغة الصعوبة ال تسمح بدفع الرسوم أن أ، يف حين سوريةزمة يف استمرار األ

ن جهاز أوصحيح . لهماملالية التي حتولت الحقاً وبفعل التخلف عن الدفع إىل غرامات اثقلت كاه
تشرين  17إىل  سبتمبر/يلولأ 17من  –عفى هؤالء بقرار ملدة شهر واحد أمن العام قد األ
نه سجلت خروقات للقرار حيث فوجئت العائالت العائدة أال إمن دفع الغرامات،  – أكتوبر/ولاأل

بعض عند حواجز خرى، تم اعتقال الأويف حاالت . بمطالبتها بدفع الغرامات املالية سوريةإىل 
قامة مما هر البارد بحجة خمالفتهم شروط اإلاجليش اللبناين عند مداخل خميمي عين احللوة ون

جبر القسم اآلخر على البقاء أثر على وحدة بعض العائالت حيث بقي قسم منها يف اخمليمات وأ
 .خارجها
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عفاء من الغرامات ما حول جميع الالجئين كبر فتمثل يف عدم جتديد قرار اإلشكال األما اإلأ
قل ونتيجة للوضع ويف حالة واحدة على األ. ر شرعيينإىل مقيمين غي سوريةالفلسطينيين من 

الفلسطينية يف حدى العائالت اتصاالت مع السفارة إجرت أاملذكور ولتفادي احتمال االعتقال، 
  .صلتت يف األأحيث من زة، هها من بيروت إىل قطاع غمكانية توجإبيروت للتبليغ عن 

  

  عينة من شهادات ووقائع التهجير يف خميمات لبنان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جريناها مع عدد من العائالت الالجئة يف عدد من اخمليمات الواقع أعكست املقابالت التي 
يف  املرير الناجت عن جلوء هذه العائالت إىل جمتمع الجئين آخر هو جمتمع الالجئين الفلسطينين

لبنان، كما عكست مرارتهم وخيبتهم من عجز املنظمات الدولية واحمللية عن تلبية احتياجاتهم 
، سوريةحيائهم يف أوكان هؤالء حتت وقع صدمتين، صدمة اخلروج من بيوتهم و. نسانيةاإل

ن مل إو سوريةلعودة إىل يف اعربت معظم العائالت عن رغبتها أو. وصدمة وقائع اللجوء إىل لبنان
  .مور هناكتستتب األ

 

لتقيم  1982عام  سوريةعائلة فلسطينية يف لبنان كانت قد انتقلت إىل  :األوىلاحلالة  ‐
فراد أيسكن . يف جوار مدينة درعا ثم عادت لتختبر مرارة اللجوء بالعودة إىل لبنان

بناء يف أماكن أالعائلة الستة يف بيت مستأجر غير جمهز للسكن فيما يتوزع ثالثة 
يام ال ألإكل ما حصلت عليه هذه العائلة من مساعدات كان حصة غذائية مل تكف  .أخرى

ة خبز يومية رسال ربطإملساعدات، فيما يتوىل مكتب حزبي ثالث وبعدها انقطعت ا
من ن اتسجل ولد. رسال بعض املعلبات الغذائية من وقت آلخرإويقوم بعض اجليران ب

رب العائلة يعاين . كتباً حتى اآلن امل يستلم الكنهمونروا العائلة املذكورة يف مدارس األ
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ربعة أبكلفة  هحدى عينيإعملية عاجلة يف إىل بحاجة من مرض السكري وضغط الدم و
 .آالف دوالر وال حل حتى اآلن

 

حالة خاصة تميز العائلة الثانية عن مثيالتها من العائالت حيث تواجه : احلالة الثانية ‐
دوية عدد من األإىل وهي حتتاج % 80لدها حلروق بنسبة وضع  طفلتها التي تعرض ج

املساعدة بأي شكل،  األونرواوفيما رفضت وكالة . يامأتبلغ كلفتها مئة دوالر كل خمسة 
تت من أهذه العائلة التي . و كلفة دوائهاأمل جتد هذه الطفلة حتى اآلن من يتبنى عالجها 

ية لتجد نفسها حمشورة يف بيت خرى يف سورأريف دمشق كانت قد نزحت إىل منطقة 
حدى الشقيقات إفرادها إىل خمسين، مما اضطر أواحد مع عدد من العائالت وصل عدد 

هذه حوال، وفرض على لصعوبة البقاء يف ظل هذه األ سوريةإىل املغادرة والعودة إىل 
يضاً، وبسبب الوضع اخلاص للطفلة احملروقة، االنتقال إىل بيت آخر وقد أالعائلة هي 

املشاكل تكبر مع . والدلوا ويرسلوا املال لسد حاجيات األليعم سوريةفراد منها إىل أعاد 
 .كل شيء تغير على هذه العائلة التي انقلبت حياتها رأساً على عقب. قدوم موسم الشتاء

 

مني املتنقل ولكن التوتر األ سوريةكثر من مكان يف أزحت إىل هي عائلة ن: حلالة الثالثةا ‐
. خيراً إىل لبنان لتقيم عند عائلة فلسطينية مهجرة بدورها من خميم نهر الباردأدفعها 

لة املضيفة بتغطية فرداً يف منزل مؤلف من غرفتين، ويتكفل رب العائ 13وهكذا اجتمع 
ي كان ال من اللجنة الشعبية وال من أؤونهم مل يتفقد ش. سرتين بما تيسراالحتياجات لأل

، وبسبب غالء املعيشة يف لبنان وعدم القدرة على جماراة املصاريف ةي جمعيأ
مني يف ولكن استمرار تدهور الوضع األ سوريةاملطلوبة اضطرت العائلة للعودة إىل 

دوية التي حتتاجها يف م من عدم توافر األتشكو األ. لعودة  جمدداًإىل امنطقتها دفعها 
 سوريةن تعبر احلدود إىل إىل أكثر من مرة أيف لبنان ما اضطرها  األونرواعيادات 

ىل فصولها حيث وجدت اقامة يف لبنان تتوقصة العائلة مع اإل. صاً لتأمينهاخصي
قامة، فقامت بدفع بعد انتهاء مدة صالحية اإل سوريةالعائلة نفسها مهددة بالطرد إىل 

خيرة املمنوحة لها، فهي مضطرة للدفع اليوم وبعد انتهاء املهلة األ. يةاملال الغرامات
العائلة طالب جامعي يف سنته الرابعة وهو من هذه فراد أحد أ ين؟أخرى ولكن من أمرة 

يف ن يبدأ الدراسة أاملتفوقين، ولكن اجلامعة اللبنانية اشترطت لقبوله يف عداد تالميذها 
منع اختالف املنهج التعليمي بين حين  وىل، يفلسنة األاختصاصه من جديد ومن ا

يضاف إىل كل هذه املشاكل . ولبنان توجه اثنين آخرين إىل املدارس الثانوية سورية
 .مشكلة يعاين منها اجلميع وهي تتمثل بعدم وجود فرص عمل للقادرين من الالجئين

 

 10ليهم إيضاف  13فرادها أتت من خميم اليرموك وعدد أهذه العائلة : احلالة الرابعة ‐
حد من أمل يتخيل . فراد العائلة املضيفة يفترشون جميعاً غرفتين وممرأآخرين هم عدد 

ن الضرورة فقط هي إحتى يف مثل هذه الظروف، ويقولون  سوريةفراد العائلة مغادرة أ
ي حلظة تبقى يف البال وينعشها دائماً أالتي تبقيهم يف لبنان لكن فكرة العودة يف 

ن هي وعود كل ما نالته هذه العائلة حتى اآل .الظروف البالغة السوء التي يعيشونها
وانقطاع متكرر ليها إطفال للعب يف اخمليم وال مدارس يذهبون ال مكان لأل. حصاءاتإو
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فراد العائلة كيف عاملوا العائالت أيتذكر . فاقم التوترات بين اجلميعيللمياه والكهرباء 
 2006سرائيلي على لبنان يف العام ثناء العدوان اإلأ سوريةاللبنانية التي نزحت إىل 

ويسألون هل تكفي احلصص التموينية التي حتتوي على . وكيف تتم معاملتهم اليوم 
 خرى؟والفواكه واللحوم واالحتياجات األمعلبات وحبوب؟ وماذا عن اخلضار 

 

 خالصات واستنتاجات

يجاد حلول إو أهلي الفلسطينيين يف التعاطي هلية اجملتمعين املدين واألأمنذ البداية اتضح عدم 
مع كل اجلهد املبذول و. للمشكالت الكثيرة التي ولدها نزوح الفلسطينيين السوريين إىل لبنان

كل أوهي تأمين امل ئلالجوىل أي التعاطي مع حاجة أغاثة الطارئة هو الغالب، بقي منطق اإل
خرى خاصة مع طول فترة بقاء الالجئين واملشاكل أساسية أغفال قضايا إساسي وأبشكل 

تأمين حاجات تعذر  فإىل جانب تأمين املأكل. الناجتة عن ذلك وتطور االحتياجات وتنوعها
اصة طفال والنساء وذوي احلاجات اخليواء وحلظ حاجيات األ، منها تأمين اإلضرورية كثيرة

وكان واضحاً غياب خطة متكاملة . قامةعلى حل قضايا الصحة والتعليم واإلوصوالً إىل العمل 
 .الستيعاب تداعيات عملية جلوء كالتي حصلت

 مثل هذه تفاق على وضعحد عوامل عدم االأشكل االنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي  وقد
هلية ني، وكذلك عدم اتفاق املنظمات األفلسطيال –لبناين التنسيق الانعدام  باإلضافة إىل طة،اخل

وعدم معرفة صالحيات كل طرف ومنظمات اجملتمع املدين على تأطير اجلهود ضمن رؤية واحدة 
 .طراف التي انخرطت يف هذا العملمن األ



 وال الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


