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املقدمة

املقدمة
هذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب ،بعد حتديث الكثري من حمتوياته ،ح�سب
الإح�صائيات واملعلومات املتوفرة حتى �أواخر �سنة 2011؛ مع الإ�شارة �إىل �أنه يف بع�ض
الأحيان ف�إن �أحدث املعلومات املتوفرة يف ذلك التاريخ ،تعود �إىل �سنوات �سابقة.
�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان هي ق�صة معاناة م�ستمرة منذ �أكرث من �ستني
عاماً .يف لبنان ُيحرم الفل�سطينيون من عدد من حقوقهم املدنية ،و ُيحرمون من حقوق
العمل يف الكثري من املهن ،كما ُيحرمون من حقوق التملك .وت�شكل البيئة ال�سيا�سية
والقانونية اللبنانية بيئة طاردة للفل�سطينيني بحجة منع توطينهم .ولكن احلقيقة هي
�أن الفل�سطينيني ال يرغبون �أ�صالً يف التوطني ،و�إمنا يرغبون مبعاملة �إن�سانية عادلة،
غري مرتبطة ب�إعطائهم اجلن�سية� ،أو احلقوق ال�سيا�سية اخلا�صة ب�أقرانهم اللبنانيني.
كما �أن االحتجاج ب�أن الإبقاء على معاناة الفل�سطينيني وحرمانهم من حقوق احلياة
الإن�سانية الكرمية ،يعني على ا�ستمرار اهتمامهم بق�ضيتهم ،هي حجة غري م�ستندة �إىل
�أية �أ�س�س �صحيحة� .إذ �إن ا�ستمرار املعاناة يدفع الفل�سطينيني للهجرة �إىل دول �أوروبا
الغربية و�أمريكا وكندا و�أ�سرتاليا و�أمريكا اجلنوبية ،حيث توجد خماطر �أكرب يف توطينهم
وذوبانهم ،وابتعادهم عن مركز االهتمام بق�ضيتهم .كما �أن الفل�سطينيني الذين ح�صلوا
على حقوقهم املدنية يف البالد العربية مل ين�سوا ق�ضيتهم ،ومل يتوقفوا عن العمل على
حترير �أر�ضهم ،ومثال ذلك الفل�سطينيون يف �سورية ،وكذلك يف الكويت التي �شهدت
ن�ش�أة حركتي فتح وحما�س يف اخلارج.
يعر�ض هذا الكتاب �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان الدميوغرافية والقانونية
والتعليمية واالجتماعية ،كما يعر�ض م�شاريع الت�سوية ال�سيا�سية املتعلقة بالالجئني،
وهناك ف�صل خا�ص حول م�أ�ساة خميم نهر البارد.
والكتاب موثق من الناحية العلمية ،ومكتوب بطريقة مو�ضوعية ،وي�ستعني
بالكثري من اجلداول والأرقام والإح�صائيات التي تدعم احلقائق واملعلومات الواردة يف
الن�صو�ص.
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ن�س�أل اهلل �سبحانه� ،أن يفيد هذا الكتاب يف ت�سليط ال�ضوء على ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان ،و�أن ُت�سهم املعلومات الواردة فيه يف دفع �صناع القرار اللبناين �إىل
التخفيف من معاناة �إخوانهم الفل�سطينيني.
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التمهيد

التمهيد

التمهيد
نافذ �أبو ح�سنة

*

ا�شرتك الالجئون الفل�سطينيون �إىل لبنان ،مع الالجئني �إىل الأقطار الأخرى
يف مراحل املعاناة الأوىل ،من بحثٍ عن لقمة العي�ش ،وامل�أوى ،ومواجهة م�شاريع
التوطني املبكرة ،وكذلك االن�رصاف �إىل التعليم واالهتمام به .لكن معاناة الالجئني
�إىل لبنان ظ ّل لها ما مييزها �أي�ضاً ،ب�سبب طبيعة النظام اللبناين القائم على توازن
طائفي ،واملمتلك حل�سا�سية بالغة �إزاء �أي اختالل على هذا ال�صعيد ،و�أي�ضا ً ب�سبب
ما �أثاره وجود املقاومة الفل�سطينية من م�شكالت ومواجهات و�أزمات .وقد انعك�س
كل ذلك على �شكل احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي والتعليمي لالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان.
ويبينّ عدم توفر �إح�صاء دقيق متفق عليه لعدد الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
مدى التعقيد الذي يحيط بواقعهم .ذلك �أن من �ش�أن وجود مثل هذا الإح�صاء� ،أن يعك�س
فعلي للحل.
اهتماما ً جديا ً بهم ،وميهد حل ّل امل�شكالت التي يواجهونها� ،إن كان ثمة توجه
ّ
ومن املالحظ �أنه على الرغم من الأ�صوات اللبنانية املرتفعة دائماً ،برف�ض التوطني ،الذي
يرف�ضه الالجئون �أ�صالً؛ ف�إن هناك جهالً عاما ً بحقيقة �أو�ضاع الفل�سطينيني عامة .و�إىل
اجلهل ي�ضاف التجاهل املق�صود ،والذي ال يرى يف الوجود الفل�سطيني �أكرث من م�شكلة
�أمنية .واجلهل والتجاهل معا ً لي�سا مب�ستجدين ،بل لهما جذورهما �أي�ضاً.
لقد انق�ضت ب�رسعة فرتة التعاطف التي �أعقبت النكبة ،وحكمت ال�سلوك اللبناين
الر�سمي وال�شعبي جتاه نحو مئة �ألف الجئ فل�سطيني قدموا �إىل لبنان .مع �أن هذا
التعاطف مل يغري كثريا ً من واقع الب�ؤ�س الذي عا�شه الفل�سطينيون يف �سنوات اللجوء
الأوىل ،ف�إن انق�ضاءه �أوجد تعقيدا ً زائداً.
عا�ش الالجئون حياة �صعبة ،تفتقر �إىل احل ّد الأدنى من �رشوط العي�ش الإن�ساين .فلم
تكن �أماكن ال�سكن مالئمة ،و�أم�ضى الفل�سطينيون �أعواما ً طويلة يف خيم ،و“برك�سات”،
وبيوت من الزينكو تفتقر �إىل التيار الكهربائي ،ومتديدات املياه ،وقنوات ت�رصيف
* باحث و�إعالمي فل�سطيني.
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الف�ضالت ،وغريها من اخلدمات العامة التي ُتع ّد �رشطا ً �رضوريا ً للحياة الإن�سانية .و�إذا
كان هذا هو احلال الذي �ساد عموما ً يف املخيمات و�أماكن تواجد الالجئني بعد النكبة،
وحتى انق�ضاء عقد �أو �أكرث عليها ،ف�إن ما يثري كثريا ً من الت�سا�ؤالت ،هو ا�ستمرار الأمر
على ما هو عليه بن�سبة �أو ب�أخرى حتى الآن يف عدد من خميمات الالجئني ،وبع�ض
جتمعاتهم يف لبنان.
جاء الفل�سطينيون �إىل لبنان ق�رساً ،مقتلعني من بيوتهم ،ومطرودين .ومل يكونوا،
بغالبيتهم ال�ساحقة ،يعلمون قليالً �أو كثريا ً عن لبنان ،وتركيبة النظام ال�سيا�سي فيه.
واملرتكز:
على توزيع طائفي خا�ص جدا ً ودقيق بامتياز .الأمر الذي يجعل من العدد
رقما ً غري حمايد ،ويجعل من املجموعة� ،أي جمموعة ح�ضورا ً يتخطى العدد
ّ
اجلاف لي�صل �إىل م�ضمون ال�سيا�سة بتلويناتها وبياناتها ومدلوالتها
احل�سابي
اخلا�صة ،التي حت�رض يف لبنان ب�صيغتها املجتمعية الطائفية واملذهبية
واملناطقية.1

وعليه فقد نظر البع�ض �إىل الوجود الفل�سطيني على �أنه خطر ،وح ّر�ض عليه .فيما ر�أى
البع�ض الآخر �إمكان ا�ستخدامه ،والتخويف به .لكن الذي انت�رص يف املرحلة الأوىل هو
ت�سليط ج ٍّو من القهر واحل�صار على الالجئني ،الذين حتفظ ذاكرة كبار ال�سن منهم �صورا ً
مروعة عن الإذالل ،واعتبار الفل�سطينيني “�شيئا ً ما يحمل خطرا ً دائما ً” .لقد حفرت هذه
ال�صور �أخاديد عميقة يف ذاكرة الالجئ الفل�سطيني �إىل لبنان ،املمنوع من حرية احلركة،
والعمل� ،أو حتى التو�سع يف ال�سكن ،و�أ�سهم كل ذلك يف ت�شكيل تركيب �شائك ،عنوانه
الدائم :القلق ،وانعدام �أي �إح�سا�س بالأمان االجتماعي والقانوين والنف�سي ،خ�صو�صا ً
و�أن �سل�سلة القوانني واملرا�سيم التي �أ�صدرتها ال�سلطات اللبنانية؛ لتنظيم �أو�ضاع
الالجئني ،مل تكن لتقدم �أي �إ�سهام يذكر يف منح الالجئني �شيئا ً من ال�شعور بالأمان
الن�سبي بانتظار حتقق عودتهم.
ظ ّل “اخلوف” هو املتحكم بالنظرة اللبنانية �إىل الوجود الفل�سطيني الطارئ.
وانعك�س هذا على “ت�صنيف طبيعة وجودهم” ِمن قبل ال�سلطات الر�سمية ففي �أوقات
ع ّدتهم �أجانب ،ويف مراحل الحقة �صنفتهم كالجئني يتمتعون بحالة �إقامة خا�صة .ويف
اخلم�سينيات خ�ضع الفل�سطينيون لقوانني الأجانب غري املقيمني .وبعدما �أن�ش�أت الدولة
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اللبنانية �سنة  1950اللجنة املركزية ل�ش�ؤون الالجئني �صدر يف  1959/3/31املر�سوم
اال�شرتاعي رقم  42م�ستحدثا ً �إدارة ل�ش�ؤون الالجئني يف وزارة الداخلية ،ومهمتها
�إ�صدار بطاقات الهوية والأوراق الثبوتية وجوازات ال�سفر وحتديد �أماكن ال�سكن.
ويف  1960/4/26ق�ضى مر�سوم ،حمل الرقم  ،3909ب�إن�شاء هيئة عليا ل�ش�ؤون
الفل�سطينيني ذات طابع �سيا�سي � -أمني ،وال يتقاطع عملها مع عمل مديرية الالجئني.2
�أما قرار وزير الداخلية اللبناين رقم  ،319ال�صادر يف  ،1962/8/2فقد ع ّد الالجئني
و�ص ِّحح هذا الو�ضع ن�سبيا ً وفق املر�سوم رقم  ،136ال�صادر يف 1969/9/20
�أجانبُ .
عن وزير الداخلية �أي�ضاً ،ومبوجبه �أُعفي الالجئون الفل�سطينيون ،الذين يقيمون يف
لبنان مبوجب هوية �صادرة عن املديرية العامة لإدارة �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني،
من جتديد بطاقة الإقامة املفرو�ضة على الأجانب .3لكن ذلك مل ي�ؤ ِّد �إىل تغيري كبري يف
�أو�ضاعهم ،خ�صو�صا ً ما تعلق بالعمل .يف حني ُع َّدت فئات منهم (غري امل�سجلني) خارج
الت�صنيف ال�سابق ،وت�شمل هذه الفئات من قدموا �إىل لبنان عقب �سنة  ،1967وبعد �أحداث
�أيلول� /سبتمرب �سنة  1970يف الأردن ،و�آخرين.
خلّف تر ّكز منظمة التحرير الفل�سطينية (م .ت .ف ).وف�صائلها يف لبنان ،منذ �أواخر
�ستينيات ومطالع �سبعينيات القرن املا�ضي ،ت�أثريات متعاك�سة على �أو�ضاع الالجئني
الفل�سطينيني فيه ،فمن املمكن تل ّم�س حتوالت معنوية هامة �أنهت حالة الإذالل التي كان
يتعر�ض �إليها الالجئون ،وهو ما ت�سبب �أحيانا ً يف ر ّدات فعل تركت �أثارا ً �سلبية ،حيث
بدت كثري من ال�سلوكيات �أقرب �إىل الث�أرية .كما �شهدت �أحوال الالجئني حت�سنا ً معي�شيا ً
ّ
�ضخ �أموال املنظمة والف�صائل عرب “نظام التفرغات” ،الذي �شمل �أعدادا ً ال
من خالل
ب�أ�س بها من القوة العاملة لالجئني ،وعرب تقدميات متنوعة �شملت الطبابة ،والتعليم،
وال�ضمان االجتماعي ،ا�ستفاد منها �سكان املخيمات والكثري من اللبنانيني ،لكن كل هذا
مل يع ِن حت�سنا ً جذرياً ،اللهم �إال دخول ال�سيارات الفخمة لبع�ض القيادات والكوادر �إىل
�أزقة املخيمات ،...لكن هذا مل يل ِغ الو�ضعية االجتماعية واملعي�شية امل�أ�ساوية للمخيمات.
وقد زاد الطني بلة �أن املخيم ّ
مت ت�شويه �صورته و�سمعته لأن و�ضعه كان م�شوها ً من
ناحية مقومات احلياة الإن�سانية ،فارتبط ا�سم املخيم بكل �سلبية ،و ُع ّد بنظر الكثريين
ملج�أً للخارجني عن القانون ،والع�صابات� ...إلخ ،وبوجود بع�ض الظواهر املح�سوبة جدا ً
يف ال�سيا�سة تكر�ست النظرة ال�سلبية عن املخيم.4
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امل�شكلة الأخطر متثلت يف عدم جناح املنظمة ،ورغم الثقل الذي مثّله وجودها يف لبنان
من �إحداث “حتول قانوين” ل�صالح الالجئني ،ينظم �أو�ضاعهم ،ووجودهم يف لبنان،
وعمليا ً ف�إن:
منظمة التحرير قد عقدت مع ال�سلطة اللبنانية يف �سنة  1969اتفاقية القاهرة،
التي ت�ضمنت مادة ت�ؤكد بعمومية ،احلقوق املدنية لالجئني ،لكن الربملان
مل يتعامل مع هذا البند .ومل ي�صدر قوانني لبنانية حتدد احلقوق والواجبات
لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان .وعندما �ألغت ال�سلطة اللبنانية االتفاق من جانبها،
جتاهلت منح الالجئني احلقوق املدنية ،كما ّ
غ�ضت الطرف عن ت�شكيل �أي هيئة
�أو اعتماد �أي مرجعية فل�سطينية؛ لتنظيم العالقات الفل�سطينية اللبنانية.5

كان الالجئون على مدى �سنوات احلرب الأهلية يف لبنان ،طرفا ً يف ال�رصاع .مما ع ّمق
النظرة ال�سلبية جتاههم ،وزاد يف حجم “التخ ّوفات” منهم ،حتى عندما حتولوا �إىل �ضحية
للمت�صارعني وتبدل التحالفات ،على غرار ما حدث يف حرب املخيمات .و�صارت املطالبة
بحقوق مدنية واجتماعية لهم� ،أ�شبه باحلرث يف البحر ،يتحدث عنها البع�ض ،ويتغافل
عنها الكثريون ،لكن ال �أحد تقدم ولو خطوة باجتاه حتقيقها .و�أكرث من ذلك فقد �أ�صبح
“احلرمان من احلقوق” �سيا�سة معلنة ومك ّر�سة بقرارات ومرا�سيم ،خ�صو�صا ً بعد
خروج املنظمة من لبنان �سنة  ،1982والغياب العملي ملرجعية فل�سطينية� ،إذ �أن مكتب
التمثيل للمنظمة جرى �إغالقه ،و�أ�صدر وزير العمل اللبناين عدنان مروة قرارا ً حمل
الرقم  ،1/189ح�رص فيه عددا ً من املهن باللبنانيني فقط ،بلغ عددها  65مهنة ،و�أُبقي
املجال مفتوحا ً �أمام الالجئني الفل�سطينيني للعمل يف ع�رش مهن ترتاوح بني العمل يف البناء،
وخدمة البيوت ،وعمال التنظيفات يف الإدارات غري احلكومية .6ويف �سنة  1993زاد عدد
املهن املمنوعة على الفل�سطينيني وكذلك يف �سنة  ،1995ومل يتغري هذا الأمر ن�سبيا ً �إال يف
�سنة  ،2005حينما �أ�صدر وزير العمل طراد حمادة مذكرة ف�سحت املجال �أمام الالجئني؛
ملمار�سة بع�ض املهن املمنوعة عليهم �سابقاً .وعمليا ً ف�إن القرار الذي لقي ترحابا ً كبريا ً من
لدن الأو�ساط الفل�سطينية� ،أبقى على حرمان املتعلمني ،و�أ�صحاب الكفاءات العلمية من
حقّ العمل ،مما دفع مبعلقني �صحفيني بارزين �إىل و�صفه ب�أنه حماولة لتنظيم “ا�ستغالل
العمالة الفل�سطينية يف مهن متوا�ضعة� ،إن مل يرد املرء قول �شيء �آخر”.7
ثم �أُتبع هذا االنفراج الن�سبي يف مو�ضوع حقّ العمل ،بالتعديل الذي �أقره جمل�س
النواب اللبناين يف  ،82010/8/17حيث ا�ستثنى القرار العمال الفل�سطينيني من �رشط
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املعاملة باملثل املن�صو�ص عليه يف قانوين العمل وال�ضمان االجتماعي ،كما �أوجب
على �إدارة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أن ُتفر َد ح�سابا ً منف�صالً م�ستقالً
لال�شرتاكات العائدة للعمال الفل�سطينيني .وقد ا�ستب�رش الالجئون خريا ً من هذا التعديل
مع �أنه مل يحقق جميع حقوقهم حيث �أبقى القيود على املهن احلرة وعلى اال�ستفادة من
ال�ضمان االجتماعي يف خدمات الأمومة واملر�ض والعائلة.
وبانتظار �إقرار حقوق الفل�سطينيني املدنية واالجتماعية كاملة� ،أو على الأقل تطبيق
هذا التعديل وبدء العمل به فعلياً؛ ي�ستمر الو�ضع على ما هو عليه ،من قيود على العمل،
وحرمان من حقّ التملك� ،إ�ضافة �إىل الت�ضييقات بني احلني والآخر على احلركة والتنقل.
�أدى كل ذلك �إىل تكري�س ما بات يعرف بـ“احلالة امل�أ�ساوية” لالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان ،حيث:
يعتمد ما يزيد عن  %95منهم على خدمات منظمات الإغاثة يف جماالت
التعليم ،وال�صحة ،والت�شغيل وامل�ساعدات التموينية واملالية .و�شهد العقد
الفائت على هذا ال�صعيد ظاهرتني متناق�ضتني ،الأوىل :تراجع حجم خدمات
منظمات الإغاثة ،وخ�صو�صا ً (الأونروا) ،والثانية :تو�سع �أن�شطة املنظمات غري
احلكومية التي تعمل يف هذا املجال.9
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مقدمة:
ظهرت �أهمية العامل الدميوغرايف واجلغرايف لالجئني الفل�سطينيني يف ال�رصاع العربي
مع امل�رشوع ال�صهيوين ،عندما ّ
مت طرح ق�ضية الالجئني على طاولة املفاو�ضات .كما
تنبّه �إليه رواد اال�ستيطان اليهودي منذ اللحظات الأوىل ،فقد �أطلق اللورد �شافت�سربي
 Shaftesburyمقولة “�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض” منذ القرن التا�سع ع�رش.1
عب عنه اجلرنال
وبرزت كذلك �أهمية ال�رصاع الدميوغرايف واجلغرايف من خالل ما رّ
الإ�رسائيلي املتقاعد �شلومو غازيت  Shlomo Gazitعندما قال�“ :إن اخلطر الداهم على
�إ�رسائيل هو اخلطر الدميوغرايف ،و�إذا مل يت ّم عالجه خالل جيل �أو جيلني؛ ف�إن دولة
�إ�رسائيل لن ت�ستمر يف القيام كدولة يهودية �صهيونية”.2
مب�ستغرب �أن ت ُع َّد الباحثة اليهودية دونا �آرزت  ،Donna Arztخمططا ً
ولي�س
ٍ
حتت عنوان “�إعادة توزيع الفل�سطينيني يف العامل” يهدف �إىل �إعادة توزيع الالجئني
نهائي لل�رصاع
الفل�سطينيني على دول منطقة ال�رشق العربي وبع�ض دول الغرب ،كح ٍّل
ٍّ
العربي الإ�رسائيلي� ،إذ قدرت عدد الالجئني يف لبنان �سنة  1995بـ � 372ألف الجئ.
وافرت�ضت �أن عددهم �سي�صل �إىل نحو � 482ألفا ً �سنة  ،2005حيث ميكن توزيعهم يف ذلك
الوقت بحيث ينتقل  215,874الجئا ً �إىل الدول العربية ،و 191,436الجئا ً �إىل اخلارج،
ويبقى � 75ألف الجئ ،ميكن �أن يعودوا �إىل قراهم الأ�صلية يف اجلليل ،وي�شرتط
للعودة �أن يكون لهم �أقارب من الدرجة الأوىل ،و�أال يكون لديهم م�شاعر معادية
لـ“�إ�رسائيل” ،...و�إذا رف�ضت “�إ�رسائيل” دخولهم ميكنهم اال�ستئناف لدى جلنة دولية،3
وال يدل هذا االقرتاح �إال على عن�رصية �صاحبه.4

* باحث فل�سطيني ،املدير العام ملنظمة ثابت حلق العودة  -بريوت.
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وعلى الرغم من بروز �أهمية العاملني الدميوغرايف واجلغرايف لالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان حتديداً ،والرتباطه يف معظم الأحيان بالتطورات ال�سيا�سية التي جتري على
ال�ساحة اللبنانية الإقليمية �أو الدولية� ،إال �أنه قلما جتد بحثا ً متخ�ص�صا ً لتوزيع الالجئني
ب�شكل �أكادميي علمي؛ ي�شكل رافدا ً للمعلومات للباحثني والدار�سني و�صناع القرار؛
لذلك �سيكون بحثنا هذا من�صبا ً على توزيع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،مع ذكر
�أبرز املدن والقرى الفل�سطينية التي طردوا منها ،و�أعدادهم ،وطريقة توزيعهم و�أماكنها
ابتدا ًء من النكبة يف �سنة  ،1948وما رافقها من دور لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and
)� Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWAأو
الدولة اللبنانية من عملية ت�سجيل مع ت�ضارب الإح�صاءات ووفرتها .كذلك �سنتطرق
�إىل امل�سجلني وغري امل�سجلني من الالجئني ،بالإ�ضافة �إىل فاقدي الأوراق الثبوتية و�أماكن
انت�شارهم و�أعدادهم .بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على املخيمات ،والتجمعات ،واملناطق التي
باملهجرين من خميمي تل الزعرت والنبطية،
ينت�رش فيها الالجئون ،والتجمعات اخلا�صة
ّ
و�سنتحدث عن هجرة الالجئني �إىل اخلارج ،وعن خماوف الدولة اللبنانية غري الواقعية
من التوطني والتي �أ ّدت �إىل حرمان الفل�سطيني من حت�سني ظروفه ال�سكنية ،و�سنتطرق
�إىل امللكية العقارية لالجئني يف لبنان مقارنة بتملك الأجانب ،مع ت�سليط ال�ضوء على
الفئات العمرية لالجئني ،وتوقعات الزيادة بني ال�سكان يف العقدين القادمني.

�أو ًال :جلوء الفل�سطينيني �إىل لبنان:
�إثر النكبة التي حلَّت بال�شعب الفل�سطيني �سنة  ،1948جل�أ العديد من �سكان املدن
والقرى والأرياف الفل�سطينية �إىل دول اجلوار؛ الأردن ،و�سورية ،والعراق ،وم�رص،
وال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة ،ولبنان ،وتراوح عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين
ا�ضطروا �إىل املغادرة �إىل لبنان بعد نكبة فل�سطني ما بني � 130-100ألف الجئ فل�سطيني
قدم معظمهم قبل �إعالن “دولة �إ�رسائيل” .5وي�شري �سلمان �أبو �ستة يف كتابه “حق العودة
مق ّد�س وقانوين وممكن” �إىل �أن “القوات اليهودية طردت �أكرث من ن�صف الالجئني
وهم حتت حماية بريطانيا ،وقبل �إعالن دولة �إ�رسائيل ،وقبل دخول القوات العربية
فل�سطني”.6
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و�ش ّكل الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان حينها حوايل  %13.8من جمموع الالجئني
الفل�سطينيني الذي قدر عددهم من قبل جلنة الأمم املتحدة اخلا�صة بفل�سطني ،واملعروفة
با�سم “جلنة كالب”  ،Clapp Committeeبحوايل � 760ألف الجئ ،وذلك يف تقرير
اللجنة املقدم للجمعية العامة للأمم املتحدة United Nations General Assembly
)� (UNGAسنة .1949
�أ ّما القرى واملدن الفل�سطينية التي اقتلع منها الفل�سطينيون فقد �أظهرت البيانات
التي جمعتها الأونروا بني �سنتي  1950و� 1951أن  %59.9من الالجئني قدموا �إىل لبنان
من منطقة اجلليل ،وحتديدا ً من القرى التابعة �إىل ق�ضاء عكا ،وبي�سان ،والنا�رصة،
و�صفد ،وطربيا؛ يف حني قدم حوايل  %28.14من حيفا ،كما ّ
مت تهجري حوايل %11
من مناطق يافا واللد والرملة .وهناك �أقلية بلغت حوايل  %1.43هربت من القد�س
وجوارها ،و�أقل من ذلك من ال�ضفة الغربية من مناطق نابل�س وجنني ،ون�سبة ه�ؤالء
ملجموع الالجئني الذين هربوا �إىل لبنان مل تتجاوز .7%0.12

ثاني ًا :الأونروا وت�سجيل الالجئني:
�إثر طرد الع�صابات ال�صهيونية للفل�سطينيني من قراهم ومدنهم الآمنة ،لعبت املنظمات
الدولية كاللجنة الدولية لل�صليب الأحمر International Committee of the Red
) ،Cross (ICRCوجمعيات خريية دولية �أخرى ،ومنظمات غري حكومية دورا ً بارزا ً
يف تقدمي امل�ساعدات الطارئة لالجئني الفل�سطينيني .ويف ت�رشين الثاين /نوفمرب 1948
�أ�س�ست الأمم املتحدة ( United Nations (UNمنظمة ت�سمى “هيئة الأمم املتحدة لإغاثة
الالجئني الفل�سطينيني”؛ وذلك لتقدمي املعونة لالجئني الفل�سطينيني ،وتن�سيق اخلدمات
التي تقدمها لهم املنظمات غري احلكومية ،وبع�ض منظمات الأمم املتحدة الأخرى؛ مثل
منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) The United Nations Children’s Fund
) ،(UNICEFومنظمة ال�صحة العاملية )،World Health Organization (WHO
ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة The Food and Agriculture Organization
) ،of the United Nations (FAOواملنظمة العاملية لالجئني .ويف  1949/12/8ومبوجب
قرار اجلمعية العامة رقم  302ت�أ�س�ست وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى (الأونروا) ؛ لتعمل كوكالة متخ�ص�صة وم�ؤقتة ،على �أن
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جتدد واليتها كل ثالث �سنوات ،وميتد �آخر جتديد حتى  ،2008/6/30وتع ّرف الأونروا
نف�سها ب�أنها وكالة �إغاثة وتنمية ب�رشيةُ ،تعنى بتوفري التعليم ،والرعاية ال�صحية،
واخلدمات االجتماعية ،واملعونة الطارئة لالجئني الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف قطاع
غزة ،وال�ضفة الغربية ،والأردن ،ولبنان ،واجلمهورية العربية ال�سورية .8وع ّرفت
الأونروا الالجئ الفل�سطيني ب�أنه ال�شخ�ص الذي كانت فل�سطني مقرا ً لإقامته “بني
�شهري يونيو /حزيران  1946ومايو� /أيار  ،”1948و�أن يكون قد فقد م�سكنه
وم�صدر رزقه “نتيجة للحرب العربية الإ�رسائيلية عام .9”1948
وعند مبا�رشة عمل الوكالة الدولية “الأونروا” مها َّمها يف �سنة  1950تبنت �أرقام جلنة
كالب املذكورة ،و ّ
مت ت�سجيل الالجئني ب�شكل ر�سمي بحيث �أ�صبح لكل الجئ فل�سطيني
رقم مت�سل�سل ،ومنذ ذلك احلني ترى املنظمة الدولية �أن خدماتها موجهة فقط “لالجئني
امل�سجلني لديها منذ تاريخ  ”1951/5/1ومل ت�شمل الفل�سطينيني الذين ا�ضطروا �إىل
اخلروج بعد هذا التاريخ� .إال �أن الأونروا بد�أت بتقدمي جزء من “اخلدمات ال�صحية
(اال�ست�شفاء) لالجئني غري امل�سجلني �أو ما يعرف بفئة ( NR (Not Regristeredابتدا ًء
من كانون الثاين /يناير  ،2004وي�شرتط يف ذلك �أن يربز الالجئ الفل�سطيني �إثباتا ً ب�أنه
م�سجل يف الدولة اللبنانية لدى لوائح وزارة الداخلية”.10
ّ

ثالث ًا :املديرية العامة ل�ش�ؤون الالجئني:
عملت الدولة اللبنانية على حتديد �أماكن جتمعات الالجئني يف املخيمات ،وقامت
ب�إن�شاء املديرية العامة ل�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف وزارة الداخلية يف 1959/3/31
وقد ا�ضطلعت املديرية باملهمات التالية:
مل ال�شمل.
 .1النظر يف طلبات ّ
 .2النظر يف طلبات �إعفاء القادمني مبوجب مبد�أ جمع ال�شمل من الر�سوم اجلمركية.
 .3التن�سيق مع الأونروا يف ق�ضايا �إغاثة الالجئني ،وتثقيفهم والعناية ال�صحية بهم.
 .4النظر يف طلبات رخ�ص نقل حمل الإقامة من خميم �إىل �آخر.
 .5النظر يف طلبات ت�صحيح الأخطاء الإح�صائية الواردة يف البيانات والبطاقات.
 .6النظر يف طلبات زواج الالجئني.
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وتتكون املديرية من دائرتني هما :دائرة ت�سجيل الوقوعات ،والتي تهتم مب�سك
�سجالت الأحوال ال�شخ�صية ،وا�ستالم الت�صاريح ،ووثائق الوقوعات ،وتنظيم جداول
�شهرية ب�أ�سماء املواليد واملتوفني ،وتنظيم بطاقات الهوية و�إعطائها� .أما الدائرة الثانية
فهي دائرة املندوبني واملراقبني الأمنيني؛ وتتوىل الإ�رشاف على �أعمال املندوبني يف
املحافظات ،و�أعمال مراقبي املخيمات ،ومراقبة �أحوال الالجئني و�ش�ؤونهم االجتماعية
وال�صحية ،وحركاتهم ال�سيا�سية “الأحزاب والتنظيمات واجلمعيات” ،وت�أمني االت�صال
بال�سلطات الإدارية يف املحافظة ،واطالعها على جميع الأمور املتعلقة بالأمن ،مبا يف
ذلك ر�صد الأعمال املخلّة بالأمن و�أعمال امل�شبوهني من الالجئني ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستالم
الربيد الوارد من املخيمات .وقد قامت الدولة اللبنانية يف مطلع �سنة  2002بتغيري ا�سم
الدائرة من “املديرية العامة ل�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان” �إىل “املديرية العامة
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني”.11

رابع ًا :ملاذا اللجوء �إىل لبنان؟:
منت العالقات االجتماعية وحاالت التزاوج وامل�صاهرة بني �سكان اجلليل و�شمال
فل�سطني عموما ً واللبنانيني ،خ�صو�صا ً �أولئك الذين ينتمون �إىل القرى اجلنوبية املحاذية
�إىل احلدود مع فل�سطني ،مثل :مارون الرا�س ،ويارون ،وبنت جبيل ،والناقورة .وقد
ق َّوى هذه العالقات التبادل التجاري بني مدينتي عكا و�صيدا يف جنوب لبنان ،عدا عن
وجود الأ�سواق التجارية احلدودية التي كانت جتمع بني مواطني لبنان وفل�سطني يف
�سوق بنت جبيل على �سبيل املثال� ،أو الأ�سواق التجارية التي كانت جتمع مواطني لبنان
وفل�سطني و�سورية؛ خا�صة يف القرى التي تربط احلدود مع الثالثة دول يف �إ�صبع اجلليل
كقرية الغجر ،يف حني كان يلج�أ العديد من الفل�سطينيني �إىل لبنان لال�صطياف يف قرى
مرجعيون ،ومارون الرا�س اجلبليتني حتديداً .وانعكا�سا ً لهذه العالقة املتينة بني ال�شعبني
اللبناين والفل�سطيني؛ فقد كان يوجد يف فل�سطني ثالث قن�صليات لبنانية يف مدن القد�س،
وحيفا ،ويافا �إ�ضافة �إىل وجود قن�صل عام لت�سيري �أمور اجلالية اللبنانية .12كل ذلك لعب
الدور الأكرب يف عملية اختيار القرى اللبنانية مكانا ً �آمنا ً للجوء جزء من الفل�سطينيني �إليها.
وب�شكل عام ميكن القول �إن احلدود بني فل�سطني (حتت االنتداب الربيطاين) ،ولبنان
(حتت االنتداب الفرن�سي) مل تكن مغلقة �أمام حركة املواطنني من البلدين؛ فقد كان هناك
تداخل كبري بني �سكان جنوب لبنان و�سكان �شمال فل�سطني بكافة طوائفهم ومناطقهم.
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وقد عمد بع�ض الفل�سطينيني �إىل اختيار مناطق قريبة من قراهم ومناطق �سكنهم على
احلدود اللبنانية� ،إذ ي�ستطيع زائر تالل قرية مارون الرا�س اللبنانية �أن ي�شاهد وبو�ضوح
بع�ض القرى الفل�سطينية التي ُه ّجر منها الالجئون يف �سنة  ،1948وحتديدا ً قرى
فارة ،واجل�ش ،والرا�س الأحمر .وقد اختار الفل�سطينيون هذه القرى اللبنانية القريبة
العتقادهم ،كما ُو ِعدوا ،ب�أنهم �سيعودون يف القريب �إىل قراهم ومدنهم.
اجلدير بالذكر �أن اجلالية اللبنانية يف فل�سطني كانت من �أكرب اجلاليات قيا�سا ً مع
غريها من اجلاليات العربية .وقد كان ميناء حيفا و�رشكة النفط فيه وغريها من الأماكن،
ت�ش ّكل نقاط جذب للعمالة اللبنانية ،كما �أن الت�سامح الديني يف �أو�ساط الفل�سطينيني �شكل
عامل اطمئنان لدى الكثري من اللبنانيني ،الذين جل�ؤوا �إىل فل�سطني ب�سبب اال�ضطرابات
الطائفية ال�سابقة لنكبة .1948
ولذلك لي�س من امل�ستغرب �أنه عندما بد�أت العائالت الفل�سطينية بالو�صول �إىل لبنان،
كان يف ا�ستقبالهم يف اليوم الثاين رئي�س اجلمهورية اللبنانية ب�شارة اخلوري ،الذي توجه
�إىل مدينة �صور ال�ستقبالهم قائالً لهم باحلرف الواحد “ادخلوا بلدكم” .13وهو �إن د ّل
على �شيء ف�إمنا يد ّل على امتداد العالقة بني ال�شعبني ومتانتها؛ من حيث �صلة التاريخ
واجلغرافيا واللغة والقرابة.

خام�س ًا� :إح�صاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان:
بعيدا ً عن التحليل ال�سيا�سي لعدم تو ّفر الأرقام الدقيقة والعلمية املتعلقة بعدد
الالجئني يف لبنان ووفرة التقديرات املت�ضاربة؛ فقد ذكرت �سجالت الأونروا يف
� 2011/1/1أن عدد الفل�سطينيني امل�سجلني و�صل �إىل  455,373الجئ ،منهم 227,718
الجئا ً يعي�شون يف املخيمات بن�سبة  %50و 227,655الجئا ً يعي�شون خارج املخيمات
بن�سبة  .14%49.9وبنا ًء على ما ذكرته الأونروا ف�إن �أعداد الالجئني قد زادت بن�سبة
 %257حيث كان عدد الالجئني امل�سجلني ر�سميا ً �سنة  1950يف �سجالت الوكالة الدولية
امل�سجل من قبل الأونروا �سنة  2005عدد
 127,600الجئ .ي�ضاف �إىل العدد الر�سمي
ّ
�آخر من الفل�سطينيني “غري امل�سجلني” يف �سجالت الأونروا ،غري �أنهم م�سجلون لدى
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دائرة الأمن العام اللبناين التابعة �إىل وزارة الداخلية .وت�شري التقديرات �إىل وجود حوايل
� 30ألف الجئ غري م�سجل .كما جتدر الإ�شارة �إىل درا�سة �أجراها املجل�س الدامناركي
لالجئني ( ،Danish Refugee Council (DRCبالتعاون مع املنظمة الفل�سطينية
حلقوق الإن�سان (حقوق) (،Palestinian Human Rights Organization (PHRO
وبتمويل من االحتاد الأوروبي يف �سنة 2004؛ حيث �أفادت ب�أن عدد الفل�سطينيني فاقدي
الأوراق الثبوتية بلغ ثالثة �آالف �شخ�ص يتوزعون على املخيمات الفل�سطينية يف لبنان
(اجلنوب بن�سبة  ،%64والبقاع بن�سبة  ،%16وال�شمال بن�سبة  ،%16وبريوت بن�سبة
 .)%5وهم غري م�سجلني يف دوائر الدولة اللبنانية وال يف �سجالت الأونروا .15وكما هو
وا�ضح ف�إن التباين الكبري يف هذه التقديرات ي�ضع عالمات ا�ستفهام على ُّ
الطرق التي يتم
على �أ�سا�سها تقدير الأرقام ،ويجعل الباحثني مرتددين يف قبول � ٍّأي من الرقمني.
ومن اجلدير بالذكر ب�أنه ال وجود ملعلومات �إح�صائية لالجئني يف لبنان م�ستندة �إىل
م�سوحات دميوغرافية �شاملة ،ولكن هناك معطيات جزئية وتقديرات عامة متباينة؛
وذلك نتيجة االفتقار �إىل �إح�صاء حديث للمقيمني يف لبنان من لبنانيني وغري لبنانيني،
وب�سبب االختالط ال�سكاين الكبري بني الفل�سطينيني واللبنانيني ،وح�صول عدد من
الفل�سطينيني على اجلن�سية اللبنانية قدرته الأونروا �سنة  1987بـ � 30ألف �شخ�ص ،بينما
ق ّدرته م�صادر �أخرى بحوايل � 50ألف �شخ�ص� ،16إ�ضافة �إىل عدم قيام عدد من الالجئني
الفل�سطينيني �سنة  1948بت�سجيل �أ�سمائهم لدى الأونروا لأ�سباب عديدة؛ �أهمها الأحوال
املي�سورة لبع�ضهم ،واعتقاد بع�ضهم الآخر بقرب العودة.
وهناك م�شاكل �أخرى ت�ؤثر �سلبا ً يف حتديد �أعداد الالجئني ،فقد �شمل عدد امل�سجلني
يف الأونروا لبنانيني من اللذين كانوا يعملون يف فل�سطني �سنة 1948؛ كما �أن �إح�صائيات
الأونروا مل ت�شمل الفل�سطينيني الوافدين �إىل لبنان بعد �سنة  1952وعقب حرب � ،1967أو
الذين انتقلوا �إىل لبنان بعد �أحداث الأردن يف فرتة � ،1971-1970أو �أولئك الذين �أبعدتهم
“�إ�رسائيل” بعد ذلك ،كما �أنه مل يت ّم ت�سجيلهم لدى مديرية �ش�ؤون الالجئني اللبنانية.
من جهة �أخرى ف�إنه ال توجد معطيات �إح�صائية كاملة ب�ش�أن الهجرة الكبرية التي
عرفها الالجئون �إثر االجتياح الإ�رسائيلي للبنان يف �سنة  ،1982و�إثر وقوع جمازر
�صربا و�شاتيال يف �أيلول� /سبتمرب من ال�سنة نف�سها ،بالإ�ضافة �إىل ما حدث من هجرات
�إثر حرب املخيمات يف الفرتة .1987-1985
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وقد بلغ عدد الالجئني ،الذين غادروا لبنان راغبني �أو مرغمني ،حتى نهاية �سنة ،1987
و�ضمن �إح�صاء �أجرته وكالة الأونروا مع امل�ؤ�س�سات الأهلية العاملة يف الو�سط
الفل�سطيني يف لبنان� 42 ،ألفا ً هاجر معظمهم �إىل دول الدامنارك ،وال�سويد ،والرنويج،
و�أملانيا ،وبريطانيا ،وهولندا ،وكندا .وت�شري تقديرات اللجان ال�شعبية للمخيمات
مهجرة� ،أي حوايل � 50ألف
والتجمعات يف لبنان �إىل وجود �أكرث من ثمانية �آالف عائلة ّ
مهجر فل�سطيني .هذا بالإ�ضافة �إىل وجود �أكرث من خم�سة �آالف �شاب فل�سطيني ،غادر
معظمهم بني العامني  1984و ،1991وهم منت�رشون يف دول �أوروبا ويعي�ش العدد الأكرب
منهم يف الدامنارك ،و�أملانيا ،وبريطانيا .ال ينبغي ا�ستغراب ارتفاع هذا العدد �إذا علمنا ب�أن
املهجرة منه حوايل الألف عائلة،
خميم برج الرباجنة لالجئني وحده ،قد بلغ عدد العائالت ّ
بالإ�ضافة �إىل وجود �أكرث من � 150شاب يف املهجر.17
�أ�شارت تقديرات جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني �سنة � 1992إىل �أن عدد فل�سطينيي
لبنان و�صل �إىل � 600ألف الجئ� ،أما �أحدث درا�سة ميدانية قام بها الرنويجيون يف
املخيمات الفل�سطينية؛ فقد �أ�شارت �إىل �أن “عدد الفل�سطينيني يف لبنان قد بلغ حوايل
� 180ألف ن�سمة”.
ومبالحظة الفوارق الكبرية بني الإح�صائية التي �أفادت بها الأونروا ،وبني �إح�صائية
الرنويجيني و�إح�صائية الهالل الأحمر الفل�سطيني ف�إننا نرى �أن �أيا ً من الأعداد الثالثة ال
يعب عن حقيقة الوجود ال�سكاين للفل�سطينيني يف لبنان .فالالجئون املقيمون يف لبنان
رّ
مق�سمون ملجموعات خمتلفة؛ منها من هو داخل املخيمات ،ومنها من هو خارجها يف
التجمعات ويف املدن والقرى ،كذلك منها من يحمل اجلن�سية اللبنانية؛ خ�صو�صا ً �أولئك
الذين ّ
مت �إعادة اجلن�سية اللبنانية �إليهم من �أبناء القرى ال�سبعة ،وفقا ً للمر�سوم  5247يف
 ،1994/6/20والذين بلغ عددهم حوايل � 35ألفاً ،ومنها من يحمل جن�سيات بلدان �أخرى،
حتى �إن دائرة الإح�صاء يف منظمة التحرير الفل�سطينية مل ت�ستطع هي �أي�ضا ً �أن تقدم
م�سحا ً �شامالً ودقيقا ً لهم.
واحلال مع الدولة اللبنانية كذلك �إذ مل تق ّدم �إح�صاءات ر�سمية دقيقة �إىل الآن،
والتقدير الر�سمي الذي قدمته مديرية �ش�ؤون الالجئني �إىل وزارة الداخلية اللبنانية �سنة
 1969ي�شري �إىل �أنه “قد جرى �إح�صاء عام جلميع الالجئني املوجودين يف لبنان يف ال�سنة
1952؛ فكان عددهم � 140ألف ن�سمة تقريبا ً” ،وت�شري �سجالت ووقوعات الوالدة �إىل �أن
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عدد املواليد حتى �آخر �سنة  1968بلغ � 87ألفاً ،وعدد الوفيات �أربعة �آالف؛ فيكون العدد
يف نهاية �سنة � 214( 1968ألف ن�سمة) .18وت�شري م�صادر �أخرى ب�أن هناك “�أربعة �آالف
ن�سمة جا�ؤوا بعد الإح�صاء ،و�أ�ضيفوا الحقا ً �إىل �سجالت املديرية بينما �شطبت الأونروا
يف ال�سنة  1951من �سجالتها � 31ألفا ً ب�سبب �أخطاء يف الت�سجيل ،ثم �شطبت  7,500ن�سمة
يف ال�سنة  1966ب�سبب حت�سن �أو�ضاعهم املالية”.19
ومن جهة �أخرى ي�شري العديد من املراقبني ب�أن الدولة اللبنانية لديها الأعداد احلقيقية
كاملة عن الفل�سطينيني املقيمني فوق �أرا�ضيها ،وحتتفظ بها لال�ستحقاقات املقبلة .ولهذا
فقد كانت �أعداد الفل�سطينيني ترتفع وتنخف�ض لدى امل�س�ؤولني اللبنانيني ح�سب مواقفهم
رصح الوزير اللبناين ال�سابق �شوقي فاخوري ،الذي كان ع�ضوا ً يف
ال�سيا�سية؛ حيث � ّ
اللجنة الوزارية املكلفة باحلوار مع الفل�سطينيني� ،أن عدد الالجئني يف لبنان يرتاوح
بني � 400ألف و� 500ألف ن�سمة ،وكان املدير العام ال�سابق ملديرية �ش�ؤون الالجئني
الفل�سطينيني يف وزارة الداخلية اللبنانية ال�سيد يو�سف �صربا �أ�شار يف �آخر �سنة � 1982إىل
�أن العدد الإجمايل للفل�سطينيني قد بلغ قبل االجتياح الإ�رسائيلي حوايل � 650ألف الجئ.
وللعمل على الإقالل من �أهمية ق�ضية الالجئني بح ّد ذاتها ي�أخذ الإ�رسائيليون
بالتقديرات الأكرث انخفا�ضاً؛ فقد َخلُ�ص مو�شيه �أفرات  Moshe Efratمثالً يف مقالة
خ�ص�صها لدح�ض ما يراه ت�ضخيما ً لأعداد الفل�سطينيني يف لبنان �إىل �أن عددهم
�سنة  1982كان يف حدود � 203آالف ن�سمة.20
�أما الباحث الهولندي لك�س تاكنربغ  Lex Takkenbergفيعتقد �أن هناك:
ثالثة �أ�سباب تعرت�ض حتديد �أعداد الالجئني بد ّقة؛ �أولها :ب�أنه مل يج ِر
�إح�صاء �سكاين للفل�سطينيني منذ �سنة  ،1931وثانيهما :حدثت منذ بداية القرن
الع�رشين هجرة وا�سعة من املناطق الريفية �إىل املدن بحثا ً عن العمل ،وثالثهما:
كانت فرتة الثالثينيات والأربعينيات فرتة منو �سكاين ملحوظ يف املنطقة كلها
وقد زاد يف فو�ضى الأعداد وجود �سكان من البدو الرحل ،لذا ال غرابة �إىل �أن
تكون الإح�صاءات املتعلقة بالالجئني غري دقيقة �أو مبالغا ً فيها على الأرجح.21
ويرى املركز الفل�سطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني (بديل) Resource

)� Center for Palestinian Residency and Refugee Rights (BADILأن نظام
ت�سجيل الالجئني واملهجرين الفل�سطينيني ب�شكل عام “يفتقر �إىل الدقة واالنتظام �أو
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الدورية ،وبالرغم من �أن نظام الت�سجيل اخلا�ص بوكالة الغوث الدولية هو الأكرث
انتظاما ً و�شمولية� ،إال �أنه يحوي يف الوقت نف�سه الكثري من الفجوات” .وي�شكل اليوم
نظام الت�سجيل اخلا�ص بوكالة الغوث الدولية (الأونروا) نظام الت�سجيل الوحيد اخلا�ص
بالالجئني الفل�سطينيني ،ولكن ت�سجيالت الوكالة تغطي نحو  %55فقط من تعداد
الالجئني الفل�سطينيني يف �سنة  1948وذرياتهم.
�أما تقديرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني؛ فقد اعتمدت �أرقام الأونروا
نف�سها م�ؤخراً ،بالرغم من �أنها اعتمدت �أرقاما ً مغايرة يف �سنوات �سابقة.
ولهذا ف�إن �أول ما ي�صطدم به الباحث املهتم بو�ضع الفل�سطينيني يف لبنان ،هو فقدان
املعلومات الدقيقة واملو�ضوعية املتعلقة بعددهم من جهة ،ووفرة التقديرات املت�ضاربة
من جهة �أخرى...

تقدير زياد احل�سن لعدد الالجئني:
حاول الباحث زياد احل�سن تقدمي مقاربة لعدد الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بناء
على حم ِّد َدين �أ�سا�سيني؛ �أوالً :عدد طالب املدار�س قيا�سا ً على احلجم املعلن للأ�رسة،
وثانياً :عدد الذين �أفادوا ب�أن لديهم �أقارب من الدرجة الأوىل مهاجرون �إىل خارج لبنان،
وعدد ه�ؤالء الأقارب املهاجرين.
ويو�ضح احل�سن �أن الأونروا تفيد ب�أن عدد الأ�رس الالجئة امل�سجلة يف لبنان مع نهاية
�شهر �آذار /مار�س  2005كان � 103,087أ�رسة ،مبعدل � 3.93أفراد للأ�رسة الواحدة ،وهو
منط دميوغرايف م�شابه نوعا ً ما لالجئني الفل�سطينيني يف �سورية ،فالأونروا تقول �إن عدد
�أ�رس الالجئني يف �سورية هو � 103,461أ�رسة ،مبعدل � 4.2أفراد للأ�رسة ،22و�إن ن�سب من
هم دون الـ  18من الالجئني يف البلدين مت�شابهة ،بواقع  %31.1لالجئي لبنان ،و%36.6
لالجئي �سورية ،23وعليه فاملفرت�ض �أن يكون عدد الطالب الفل�سطينيني يف مدار�س
الأونروا يف �سورية �أكرث بحوايل  ،%27لكنا �إذا علمنا �أن �( %25أي حوايل  39,760طالباً)
من الالجئني يف �سورية يعتمدون على املدار�س احلكومية يف تعليم �أبنائهم ،بينما %8
(�أي حوايل  10,080طالباً) فقط من �أقرانهم يف لبنان يتمكنون من ذلك ،24وبعد الأخذ
باحل�سبان الن�سب املتفاوتة يف اعتمادهم على املدار�س احلكومية� ،أدركنا �أن عدد طالب
مدار�س ا لأونروا يف �سورية ينبغي �أن يزيد عن عدد الطالب يف مثيالتها يف لبنان
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بـ  3,364طالبا ً فقط .ونحن �إن �أخذنا بعني االعتبار �أن �أرقام الت�رسب املدر�سي يف لبنان
�أعلى من مثيالتها يف �سورية� ،أمكننا ب�أمان �أن نفرت�ض �أن عدد طالب مدار�س الأونروا يف
البلدين ينبغي �أن يكون مت�شابهاً ،لكن �أرقام الأونروا باملقابل تقول �إن عدد الطالب يف
مدار�سها يف �سورية يفوق عددهم يف لبنان بحوايل  24,879طالبا ً.25
ي�ضيف احل�سن �أن هذا يثبت وجود ت�ضخ ٍم يف عدد الالجئني يف لبنان كما تورده
الأونروا مما يقت�ضي �إعادة التقدير .ويتابع احل�سن �أننا �إن �أخذنا عدد الطالب ،الذي
�أثبتنا �أعاله �أنه ينبغي �أن يكون مت�شابهاً ،كم�ؤ�رش حل�ساب �إجمايل ال�سكان ،ف�ستكون
النتيجة كالآتي:
�إن كان  434,536الجئا ً يف �سورية نتج عنهم  64,196طالبا ً يف مدار�س الأونروا ،فترُ ى
كم عدد الالجئني يف لبنان �إن علمنا �أن عدد الطالب الناجت عنهم هو  39,290فقط.
وي�ستنتج �أن احل�ساب التباديل يخربنا �أن عددهم التقريبي يفرت�ض �أن يكون � 269ألف
بعد �إ�ضافة فاقدي الأوراق الثبوتية الذين ال يحت�سب �أبنا�ؤهم يف قيود الأونروا ،ويقدرون
بحوايل � 5-3آالف �شخ�ص .26و�إذا قمنا بعملية احل�ساب نف�سها بناء على �إح�صائيات
منت�صف �سنة  2009ف�إن العدد التقريبي لالجئني ي�صبح � 250ألفاً.
ويذكر احل�سن �أن امل�صدر الثاين للتقدير هو مقدار املهاجرين من ال�سكان ،ويعود �إىل
ا�ستطالع الر�أي ال�شامل الذي �أعده مركز الزيتونة حيث �أفاد  %54.3من الأفراد ،ب�أن لهم
�أفرادا ً من �أ�رستهم هاجروا �إىل خارج لبنان ،وكان متو�سط عدد املهاجرين الذي �أعطوه
هو اثنان .وهذا يعني بلغة �أخرى �أن �أ�رسة من بني كل �أ�رستني فيها �أفراد مهاجرون ،وب�أن
عدد ه�ؤالء الأفراد هو اثنان يف املتو�سط .27وي�ستنتج احل�سن بناء على ذلك �أن عدد من
هاجر من الالجئني امل�سجلني هو حوايل � 103آالف �شخ�ص ،وبالتايل ف�إن عدد املوجودين
هو � 303آالف تقريباً .و�إذا قمنا بعملية احل�ساب نف�سها بناء على معطيات �أيلول� /سبتمرب
 2009ف�إن العدد التقريبي لالجئني ي�صبح � 308آالف الجئ.
ويخل�ص احل�سن �إىل �أن التوفيق بني الرقمني �أعاله بناء على اخلط�أ املحتمل يف الأول؛
ب�سبب ن�سبة الت�رسب العالية ،وب�سبب احتمال املبالغة يف الثاين ،نتيجة هام�ش خط�أ
الدرا�سة ،يدفعنا لالعتقاد ب�أن العدد الفعلي لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان �سنة 2005
هو يف حميط الـ � 290ألف الجئ (ي�صبح تقدير العدد هو � 280ألفا ً �سنة  2009با�ستخدام
طريقة احل�ساب نف�سها) .وهذا الرقم ي�شمل امل�سجلني لدى الأمن العام وحده ،دون
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�أن يكونوا م�سجلني يف الأونروا ويق ّدر عددهم بـ � 30ألف �شخ�ص� ،28إ�ضافة �إىل من ال
يحملون �أي �أوراق ثبوتية ،واملق ّدر عددهم بحوايل ثالثة �آالف �شخ�ص ،ويتداخل مع
الفل�سطينيني الذين اكت�سبوا اجلن�سية اللبنانية خالل خمتلف مراحل اللجوء ،وبع�ضهم ما
يزال ي�ستخدم بطاقات الأونروا ،وي�ستفيد من خدماتها رغم اكت�سابه اجلن�سية اللبنانية،
وتقدير عددهم معقد ويخرج عن �إطار بحثنا هنا .هذا التقدير الذي و�صلنا له تدعمه �أرقام
�أخرى للأونروا ُتق ّدر �أن عدد من تخدمهم الأونروا يف لبنان هم � 299,294شخ�صا ً،29
ونحن حني نعلم �أن الأونروا هي امل�صدر الوحيد املتاح ملعظم اخلدمات بالن�سبة لالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان� ،أدركنا �أن هذا الرقم ال ميثل جزءا ً من ال�سكان كما ُيعقب التقرير
الذي ن�رش هذا التقدير ،بل ميثل ال�سكان جميعاً.

�ساد�س ًا :الأ�ســـرة واملنـــزل الفل�ســـطينـــي يف املخيم
والتجمع:
نتيجة امل�سح ال�سكاين لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان الذي �أجراه معهد فافو
للدرا�سات الدولية التطبيقية Institute for Applied International Studies Fafo
�سنة  ،2000والذي �شمل عينة طبقية احتمالية من �أربعة �آالف �أ�رسة توزعت على  12خميما ً
و 44جتمعاً ،تبني �أن  %60من الأفراد البالغني تنقلوا ملرة واحدة يف حياتهم ،و�أن %47
من هذه التنقالت تعود لأ�ساب احلرب والأمن .و�أن  %95من �سكان املخيمات والتجمعات
هم فل�سطينيون ،و�أن معظمهم ( )%98هم الجئون منذ �سنة  ،1948و�أن ثالثة �أرباعهم
من منطقتي عكا و�صفد .وظهر �أن حجم الأ�رسة الفل�سطينية يف لبنان � 5.3أفراد .ونالحظ
�أن الرتكيب العمري يبني وجود هجرة كبرية بني ال�شباب (ذكور و�إناث) �إىل خارج لبنان،
ويبني انخفا�ض خ�صوبة املر�أة الفل�سطينية �إىل ثالثة مواليد .و�أن �أربعة من خم�س �أ�رس
لديهم �أحد الأقارب من الدرجة الأوىل خارج لبنان؛ معظمهم يف دول �أوروبا ،و�سورية،
ودول اخلليج .30ويف �سنة � 2007أظهرت بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �أن
متو�سط حجم الأ�رسة الفل�سطينية يف لبنان بلغ � 4.4أفراد �سنة .312007
وت�شري الدرا�سة التي �أع ّدها املكتب املركزي للإح�صاء وامل�صادر الطبيعية
الفل�سطيني بالتعاون مع اليوني�سف �سنة  ،1997اىل �أن م�ستويات اخل�صوبة �شهدت
انخفا�ضا ً حادا ً من  5.5مولود يف �سنة � 1980إىل � 3.8سنة  .1996وت�شري الدرا�سة �إىل �أن
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جمتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان هي جمتمعات فتيّة؛ حيث تبلغ ن�سبة الأطفال
دون الـ  15عاما ً حوايل  .%40وتبينّ الدرا�سة �أن معظم امل�ساكن يف املخيمات وبن�سبة %97
م�شيّدة من الإ�سمنت .و�أن  %27من امل�ساكن يف التجمعات م�شيّدة من الطني واخل�شب
وال�صفيح .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن املعدل الو�سطي لعدد الغرف يف بيوت املخيمات هو
 2.2غرفة للمنزل الواحد ،الذي يقطنه ما ن�سبته  6.5من الأ�شخا�ص.

�سابع ًا :تهجري الالجئني داخل لبنان وهجرتهم �إىل
اخلارج:
املهجرين �إىل الدول الأوروبية حتى نهاية �سنة  ،1987وفقا ً لإح�صاء
بلغ عدد الالجئني ّ
�أجرته وكالة الأونروا مع امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية العاملة يف لبنان �سبعة �آالف
عائلة� ،أي حوايل � 42ألف هاجر معظمهم �إىل الدامنارك ،وال�سويد ،والرنويج ،و�أملانيا،
وبريطانيا ،وهولندا وكندا .32وقد بد�أت رحلة الهجرة �إىل �أوروبا ،ومنذ مراحلها الأوىل،
ت�أخذ �شكل البحث عن الأمن واال�ستقرار والهرب من املالحقات واالعتقاالت ،وا�ستمرت
الهجرة بكثافتها العالية حتى �سنة � .1989إال �أنه وبعد التوقيع على اتفاق الطائف ،حملت
الهجرة �أبعادا ً �أخرى ،خ�صو�صا ً بعد حرب اخلليج الثانية بني الكويت والعراق ،التي
كان من نتائجها طرد الكويت ملعظم الفل�سطينيني العاملني فيها ،وق�سم كبري من �أولئك
العاملني هم من الجئي لبنان؛ مما �أدى �إىل ارتفاع ن�سبة البطالة يف املخيمات ،وتوقف
م�صدر مايل مهم لذوي الع ّمال و�أقاربهم ،و�أ�صبح هدف الهجرة البحث عن الأمن وفر�ص
العمل واال�ستقرار.
مل تكن تلك الهجرة الأوىل لالجئني� ،إذ بعد االجتياح الإ�رسائيلي للبنان يف �سنة ،1982
وارتكاب جمازر �صربا و�شاتيال ،التي ذهب �ضحيتها ،ح�سب الكاتب الأمريكي رالف
تهجر عدد كبري من
ت�شومنان  ،Ralph Schoenmanما بني  4,000و� 4,500شهيد؛ فقد ّ
الفل�سطينيني �إىل �أماكن �أكرث �أمانا ً يف ال�شمال (كمخيمي :نهر البارد ،والبداوي) ،والبقاع
الغربي (كتجمعات بر اليا�س ،والرو�ضة ،وثعلبايا ،و�سعد نايل) ،وبعلبك (كمخيم
مهجر ،منهم حوايل
ويفل  -اجلليل) ،وقد و�صل عدد الفل�سطينيني
املهجرين �إىل ّ 7,959
ّ
 1,900من منطقة �صور ،و�أربعة �آالف من منطقة �صيدا ،وحوايل  1,700من منطقة
بريوت ،والباقي من مناطق �أخرى .و�أ�شارت البيانات �إىل �أن �أكرث من  %50من ه�ؤالء
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املهجرون على النحو التايل:
املهجرين هم من ا لأطفال ،وقد توزع ه�ؤالء
ّ
� 2,100شخ�ص انتقلو �إىل البقاع الغربي ،و� 3,400شخ�ص �إىل بعلبك ،و� 2,400شخ�ص
�إىل منطقة ال�شمال.33
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ب�سبب االجتياح الإ�رسائيلي للبنان �سنة  1982غادر عدد
كبري من الفل�سطينيني �إىل �سورية ،وحتديدا ً منطقة دم�شق ،ويقدر عدد العائالت املغا ِد َرة
حوايل  991عائلة حيث يبلغ عدد �أفرادها ما يقارب  5,715فرداً .وكان من بينهم حوايل
 200عائلة �أقامت يف خميم �أقيم قرب ال�سيدة زينب.34
وعقب االتفاق الذي رعاه املندوب الأمريكي فيليب حبيب مع منظمة التحرير
الفل�سطينية ،والذي �أ ّدى �إىل خروج املقاتلني الفل�سطينيني بحرا ً من لبنان يف �سنة ،1982
هاجر عدد كبري من املقاتلني و�أُ�رسهم �إىل عدد من الدول العربية كتون�س ،واجلزائر،
واليمن ،وال�سودان ،والعراق ،والأردن ،عدا عن الهجرة �إىل بع�ض دول اخلليج وليبيا.
وقد �أ�شارت �إح�صاءات الأونروا يف �شهر �آذار /مار�س �سنة � 1990إىل وجود 7,018

مهجرة يف لبنان ،ت�ضم � 41,849شخ�صا ً موزعني كالتايل:
عائلة ّ

جدول  :1/1عدد املهجرين الفل�سطينيني يف لبنان 1990
املنطقة

العائالت

الأفراد

بريوت

1,977

10,885

�صيدا

2,833

15,320

�صور
البقاع

245
864

1,298
7,018

ال�شمال

1,099

7,328

املجموع

7,018

41,849

يف حني �أن امل�سح الثاين الذي �أجرته الأونروا يف ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،1991أفاد �أن
عدد املهجرين قد انخف�ض �إىل  5,948عائلة ،ت�ضم � 30,758شخ�صاً.
وقد ذكرت الأونروا �أن ما ن�سبته  %43من الأ�رس التي تهجرت من املخيمات ،عا�شت
يف م�ساكن ال تزيد م�ساحة �أر�ضيتها عن  21م ،2و�أن حوايل  %75من الأ�رس يفتقرون �إىل
وجود مطبخ ومرافق منزلية �أخرى ،و�أن ما ن�سبته  %42ال ميلكون مرحا�ضا ً خا�صاً،
فيما ت�ضطر ما ن�سبته %66من العائالت �إىل جلب املياه من الأماكن العامة.35
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ثامن ًا :الالجئون يف لبنان ح�سب فئات العمر واجلن�س:
ي�شري الرتكيب النوعي للفل�سطينيني يف لبنان �سنة � 2009إىل �أن ن�سبة اجلن�س متيل
ل�صالح الذكور عن الإناث حيث بلغت ن�سبة اجلن�س لالجئني يف لبنان  102.4ذكرا ً لكل
مئة �أنثى يف ال�سنة نف�سها ،واجلدول التايل يو�ضح التوزيع الن�سبي للفل�سطينيني يف لبنان
ح�سب فئات العمر واجلن�س ل�سنة .362009
جدول  :1/2التوزيع الن�سبي للفل�سطينيني يف لبنان ح�سب فئات العمر
واجلن�س 2009
فئات العمر

كال اجلن�سني

ذكور

�إناث

ن�سبة اجلن�س

4-0

9.3

9.5

9.2

106.2

9-5

10

10

10

101.9

14-10

11.1

11.4

10.7

108.6

19-15

11.7

11.8

11.5

105.4

24-20

10.6

11

10.1

112.4

29-25

8.3

8.6

8

109.8

34-30

6.9

6.9

7

101

39-35

6.8

6.6

6.9

97.8

44-40

6.6

6.3

7

93.3

49-45

5.5

5.5

5.6

100.2

54-50

3.6

3.6

3.7

101.3

59-55

2.4

2.3

2.5

94.2

64-60

2.2

2.1

2.4

89.8

69-65

1.7

1.6

1.9

86.7

+70

3.2

2.8

3.6

79.8

املجموع

100

100

100

102.4

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ما ن�سبته  %29.9من �إجمايل عدد الإناث ه ّن حتت
�سن  15عاماً ،وت�شكل الن�ساء يف �سن  65عاما ً ف�أكرث ما ن�سبته  %5.5من الإناث.
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بينما تظهر البيانات املتوفرة حول الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان �سنة  ،2010ح�سب
تقديرات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،أن ن�سبة الأفراد دون الـ  15عاما ً بلغت
 ،%30.4يف حني بلغت ن�سبة الذين تبلغ �أعمارهم  65عاما ً ف�أكرث  ،%5وبلغت ن�سبة
اجلن�س  102.5ذكرا ً لكل مئة �أنثى.37

تا�سع ًا :خ�صوبة املر�أة الفل�سطينية يف لبنان:
بلغ معدل اخل�صوبة الكلي للن�ساء الفل�سطينيات يف لبنان ثالثة مواليد ،وذلك يف
�سنة  ،2007وعند درا�سة معدالت اخل�صوبة التف�صيلية ل�سنة  2007ح�سب �أعمار
الن�ساء ،جند �أن معدالت اخل�صوبة التف�صيلية ح�سب العمر ت�صل �إىل ذروتها يف الفئة
العمرية ( ،)34-30حيث بلغ املعدل  158مولودا ً لكل �ألف امر�أة ،يف حني يف الفئة العمرية
( )49-45بلغ معدل اخل�صوبة التف�صيلية  62.1مولودا ً لكل �ألف امر�أة ،وهو مو�ضح يف
اجلدول �أدناه:38
جدول  :1/3معدالت اخل�صوبة التف�صيلية (عدد املواليد لكل �ألف امر�أة)
للن�ساء الفل�سطينيات يف لبنان ح�سب فئات العمر 2007
فئات العمر

معدل اخل�صوبة

19-15

13.1

24-20

75.2

29-25

140.2

34-30

158

39-35

100.3

44-40

51

49-45

62.1

معدل اخل�صوبة الكلية

3

معدل اخل�صوبة العام (بالألف)

81

معدل املواليد اخلام (بالألف)

21.8
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عا�شر ًا :خميمات وجتمعات الالجئني:
لقد �أظهرت التقارير التي �أ�صدرتها الأونروا يف �سنة � 1951أن الالجئني امل�سجلني
يف حزيران /يونيو من ال�سنة نف�سها ،كانوا موزعني يف مراكز �إ�سكان على النحو التايل:
 %67.9يف منازل ،و %20.2يف خيام ،و %11.9يف �أكواخ ،وبرك�سات ،وجوامع ،و�أديرة.39
ومل تبقَ �أمكنة الإقامة على حالها ،ذلك �أن الكثريين من الذين كانوا ي�سكنون بيوت
الأ�صدقاء والأقارب ،كانوا قد �أخلوها ملواقع �أخرى ،يف حني بد�أت الأونروا ت�أ�سي�س بع�ض
املخيمات وجتهيزها؛ لإيواء الذين لي�س لديهم م�أوى ،كما غادر الكثريون تلك الأكواخ
والكنائ�س والأديرة� ...إلخ.
ت�أ ّثر توزيع �أماكن �سكن الفل�سطينيني ،وانت�شارهم يف �ساحة لبنان بجملة عوامل؛
منها :القرابات ،وال�صداقات ،وامل�صاهرة ،ووجود �إمكانيات مادية لال�ستئجار،
وغري ذلك ،كما ت�أ ّثر �إىل ح ٍّد ما بتعاطف بع�ض الفئات اللبنانية املختلفة مع الالجئني.
ولكن الالجئني يف املرحلة الأوىل من اللجوء متركزوا يف منطقة اجلنوب؛ يف ق�ضائي
�صور ،و�صيدا .فقد �أظهرت �إح�صائية الأونروا يف  1951/12/31وجود  24,984الجئا ً
يف �صيدا ،و 22,772الجئا ً يف �صور من �أ�صل  105,135الجئا ً م�سجالً لديها .ومن
الوا�ضح �أن متركز الالجئني يف اجلنوب جاء نتيجة قرب املنطقة من فل�سطني �أمالً يف
عودة �رسيعة.
تدخلت ال�سلطة اللبنانية يف كثري من احلاالت يف توزيع الفل�سطينيني ،وكثريا ً ما تدخلت
الدولة لتثبِّت الالجئني يف مكان ما� ،أو لتنقلهم ق�رسا ً من مكان �إىل �آخر .فقد قامت الدولة
بالتن�سيق مع الأونروا ب�إ�سكان بع�ض الالجئني يف خميم الر�شيدية ،الذين ّ
مت ترحيلهم
رحلت عائالت “حارة حوا�سة” يف خميم الب�ص
من منطقة بعلبك “ثكنة غورو” ،و�أي�ضا ً ّ
لالجئني �إىل خميم الر�شيدية �أي�ضا ً يف  ،1967/1/29وعائلة كاتب هذه ال�سطور كانت
ت�سكن يف تلك احلارة .وبع�ض املخيمات �أقيمت نتيجة الأمر الواقع؛ فعلى �سبيل املثال
ف�إن خميم نهر البارد القريب من مدينة طرابل�س �شمال لبنانُ ،بنِي �صدفة من قبل
الالجئني الراحلني باجتاه �سورية عن طريق ال�شمال؛ بعد �أن �أغلقت ال�سلطات ال�سورية
فج�أة احلدود مع لبنان فا�ضطرت العائالت النازحة باجتاه �سورية للتخييم يف منطقة
نهر البارد الذي حتول �إىل خميم ر�سمي يف وقت الحق� .40أما خميم برج ال�شمايل القريب
من مدينة �صور ،فلم يتحول �إىل خميم ر�سمي �إال عند منت�صف اخلم�سينيات ،حيث كان
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ُيع ّد “خميم ترانزيت” كما ي�شري احلاج عبد الرحمن �أمني بركة� ،أبو علي ،مواليد 1934

يف قرية �صفورية ق�ضاء النا�رصة يف فل�سطني ،الذي قابلناه وروى لنا حكاية اللجوء
الق�رسي ،وت�أ�سي�س خميم برج ال�شمايل؛ فقد كانت منطقة �صور عموما ً مع ّدة ال�ستقبال
الالجئني من فل�سطني وتوزيعهم �إىل �أماكن �أخرى .ومن جهة �أخرى� ،أرغمت ال�رشطة
اللبنانية عددا ً من الالجئني يف منطقة عنجر يف البقاع على مغادرة املنطقة والذهاب �إىل
منطقة �صور ،مما �أدى الزدياد �أعداد �ساكني خميم برج ال�شمايل ،حيث حت ّول على �إثرها
�إىل خميم ر�سمي.

ال يفوتنا �أن نذكر هنا �أن االنتماءات الدينية لعبت دورا ً يف حتديد �أماكن �سكن بع�ض
الالجئني ،فعلى �سبيل املثال ،تربعت الأوقاف الأرثوذك�سية ب�أر�ض يف غرب بريوت،
وحتديدا ً يف منطقة مار اليا�س� ،أُقيم عليها خميم لالجئني �سمي مبخيم “مار اليا�س”؛
حيث ا�ستقبل فل�سطينيني من الأرثوذك�س قادمني من قرى الب�صة ،وقرى مدينة حيفا.
و�أما فيما يتعلق بالالجئني الفل�سطينيني الكاثوليك فقد مت تن�سيق ثالثي بني الرهبانية
املارونية ،والبعثة البابوية والأونروا؛ نتج عنه ا�ستئجار الأونروا لأر�ض جبلية تع ّد وقفا ً
“للرهبانية املارونية” ُبني عليها “خميم �ضبيّة” ،الذي ا�ستقبل الالجئني ب�شكل ر�سمي
يف �سنة  .1955ويف خميم �ضبية ال ي�سمح لالجئ الفل�سطيني ب�أن يبني �أو يرمم منزله� ،إال
بعد �أخذ موافقة الرهبانية املارونية لأن الأر�ض م�ست�أجرة من قبل الأونروا �أما املنازل
فهي للرهبانية.41
وت�شري ملفات الأونروا �إىل �أن الالجئني الفل�سطينيني كانوا حتى �سنة 1951

موزعني على �أكرث من  126بقعة وموقعاً .وكانت هذه املواقع ت�شكل مراكز تقدمي
امل�ساعدات والإغاثة ،حيث كانت �سيا�سة الإغاثة حينها؛ هي تقدمي امل�ساعدات لالجئني
حيث يقطنون .وب�سبب �صعوبة التوزع على هذا العدد الكبري من املراكز ،بد�أت تتبلور
�صورة التجمعات مع غياب احللول لعودة الالجئني �إىل فل�سطني .وقد تبلورت التجمعات
خ�صو�صا ً ب�صيغتها املعروفة؛ �إما على �أ�سا�س قروي وعائلي� ،أو جهوي� ،أو على �أ�سا�س
الإمكانيات العلمية واملادية.

يوجد يف لبنان حاليا ً  12خميما ً ر�سميا ً معرتفا ً به من قبل الأونروا والدولة اللبنانية،
وقد كان عدد املخيمات  15خميما ً ر�سميا ً حتى �سنة  ،1974وقد ّ
مت تدمري خميم النبطية
يف جنوب لبنان يف �سنة 1974؛ ب�سبب الق�صف ال�صهيوين وبعد ذلك منعت الدول ُة
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اللبناني ُة الوكال َة الدولي َة الأونروا من �إعادة بناء املخيم من جديد ،وت�شتت الجئو املخيم
�إىل بقية املخيمات والتجمعات� .أما خميمي تل الزعرت ،وج�رس البا�شا؛ فقد ّ
مت تدمريهما
خالل احلرب الأهلية اللبنانية يف �سنة  ،1976ومنعت كذلك الأونروا من �إعادة بناء
املخيمني ،وبالتايل ح�صلت النتيجة نف�سها وهي ت�رشيد �سكان املخيمني �إىل بقية املخيمات
والتجمعات الفل�سطينية ،هذا بالإ�ضافة �إىل هجرة العديد من الالجئني �إىل دول الغرب.
وجتب مالحظة �أن الالجئني من تل الزعرت ،وج�رس البا�شا ،والكرنتينا ،والنبعة،
والدكوانة يتبع �إح�صا�ؤهم �إىل خميم تل الزعرت .ومن املهم ذكره وجود ثالثة خميمات
مت �إلغا�ؤها ر�سمياً ،و ّ
يف منطقة البقاع ت�أ�س�ست بني �سنتي  1948و ،1955وقد ّ
مت توزيع
الالجئني الفل�سطينيني منها على بقية املخيمات وهي:
 .1خميم القرعون :ت�أ�س�س يف �سنة  1948بالقرب من بحرية القرعون يف البقاع
الغربي ،وبقي موجودا ً لعدة �أ�شهر .ويف �سنة  1949نقلت احلكومة اللبنانية
الالجئني �إىل خميمات �شمال لبنان ،وحتديدا ً �إىل خميمي نهر البارد والبداوي.
 .2خميم عنجر :بع�ض الالجئني جتمعوا يف بلدة عنجر يف البقاع ،و�شكلوا خميمهم
هناك� ،إال �أنه يف �سنة  1955نقلتهم احلكومة اللبنانية �أي�ضا ً �إىل خميم برج ال�شمايل
لالجئني يف منطقة �صور؛ ليعي�شوا جلوءا ً جديدا ً بعد مرور �سبعة �سنوات من
النكبة.
 .3خميم غورو :واملجموعة الثالثة ا�ستقرت يف جتمع “برك�سات” قدمي ،كان ثكنة
ع�سكرية للجي�ش اللبناين معروفة بثكنة غورو ،وقد مت نقلهم الحقا ً �إىل خميم
الر�شيدية يف منطقة �صور.
وبالتايل بقي يف منطقة البقاع ،بالإ�ضافة �إىل خميم ويفل (اجلليل) ،جمموعة من
الالجئني ت�شتّتت يف ذلك احلني لت�شكل جتمعات خارج �إطار املخيم فوق �أر�ض مملوكة،
و�سعد نايل ،وثعلبايا ،وبر اليا�س ،والرو�ضة .وينتمي معظم الالجئني يف البقاع �إىل القرى
الفل�سطينية ،كاملجيدل ،والياجور ،ولوبية ،و�شفا عمرو ،وحطني ،و�سع�سع ،والك�ساير،
وعني ماهر ،وفرادة ،و�سحماتا ،و�صفورية ،ومغار اخليط ،والدامون ،و�شعب،
واجلاعونة ،وعلما ،والطرية ،وحيفا ،ويافا ،وعكا ،ودير القا�سي ،ودير الأ�سد ،وعني
الزيتونة ،وكفر برعم.42
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املخيمات الر�سمية :
43

 .1خميمات �شمال لبنان:

�أ .خميم نهر البارد :يقع خميم نهر البارد على م�سافة  16كم من طرابل�س ،بالقرب
من الطريق ال�ساحلي .و�أن�ش�أ املخيم يف الأ�سا�س احتاد جمعيات ال�صليب الأحمر
�سنة  ،1949لتوفري الإقامة لالجئني الفل�سطينيني من منطقة بحرية احلولة �شمايل
فل�سطني .ولقد �رشعت الأونروا يف تقدمي اخلدمات لالجئني �سنة .1950
ب .خميم البداوي :يقع خميم البداوي يف التالل على م�سافة خم�سة كيلومرتات
من مدينة طرابل�س ،و�أن�ش�أته الأونروا �سنة  .1955وقامت الأونروا
مب�ساعدة من مكتب املفو�ضية الأوروبية للم�ساعدات الإن�سانية European
)Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO

بت�أهيل  28م�سكنا ً �سنة .2003

 .2خميمات بريوت:

�أ .خميم برج الرباجنة :يقع خميم برج الرباجنة ،بالقرب من مطار بريوت الدويل
جنوبي بريوت ،وقد �أن�ش�أه احتاد جمعيات ال�صليب الأحمر �سنة 1948؛ لإقامة
الالجئني من اجلليل �شمايل فل�سطني .ولقد تكبّد املخيم �أ�رضارا ً بالغة يف املمتلكات،
رشد ربع �سكانه تقريبا ً خالل �سنوات احلرب الأهلية ،بالإ�ضافة �إىل حرب
وت� ّ
املخيمات .قامت الأونروا بدعم من مكتب املفو�ضية الأوروبية للخدمات الإن�سانية،
بت�أهيل  30م�سكنا ً �سنة  ،2001وبت�أهيل م�سكنني �سنة 2003؛ لعائالت الالجئني
امل�سجلني كحاالت ع�رس �شديد والجئني �آخرين.
ب .خميم �شاتيال :يقع خميم �شاتيال جنوبي بريوت ،و�أن�ش�أته اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر �سنة  1949لإقامة مئات الالجئني ،الذين توافدوا على املنطقة
من اجلليل �شمايل فل�سطني �سنة  .1948قامت الأونروا بدعم من مكتب املفو�ضية
الأوروبية للخدمات الإن�سانية ،بت�أهيل ثالثة م�ساكن �سنة .2001
ج .خميم مار اليا�س :يقع املخيم �شمايل غرب بريوت ،وقد �أن�ش�أه دير مار اليا�س �سنة
1952؛ لإقامة الالجئني من اجلليل �شمايل فل�سطني ،حيث بد�أت الأونروا بتقدمي
خدماتها يف ال�سنة نف�سها .تبلغ م�ساحة خميم مار اليا�س ،الذي يع ّد �أ�صغر خميم
لالجئي فل�سطني 5,400 ،م.2
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د .خميم �ضبية :يقع خميم �ضبية على م�سافة  12كم �رشق بريوت ،على
ه�ضبة مطلة على طريق بريوت  -طرابل�س ال�رسيع .و �أن�شئ �سنة 1956
لالجئني الذين توافدوا من اجلليل �شمايل فل�سطني .وهو املخيم الوحيد
املتبقي لالجئني الفل�سطينيني يف النواحي ال�رشقية من بريوت .ولقد قامت
الأونروا ،بدعم من مكتب املفو�ضية الأوروبية للخدمات الإن�سانية ،بت�أهيل
�ستة م�ساكن �سنة .2003

 .3خميمات منطقة �صيدا:

�أ .عني احللوة :يع ّد خميم عني احللوة �أكرب خميم لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
م�ساحة و�سكاناً .ويقع بالقرب من مدينة �صيدا ،وقد �أن�ش�أته �أ�سا�سا ً اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر يف  1949/1948عندما توفرت اخليام لإقامة الالجئني من
�شمايل فل�سطني .وبد�أت الأونروا عملياتها يف املخيم �سنة  .1952ومعظم ال�سكان
من القرى واملدن الفل�سطينية الواقعة �شمال فل�سطني.
ب .خميم املية ومية� :أُن�شئ املخيم يف �سنة  ،1954وهو خميم �صغري يقع يف التالل
على م�سافة �أربعة كيلومرتات �رشقي مدينة �صيدا.

 .4خميمات منطقة �صور:

�أ .خميم برج ال�شمايل :يقع خميم برج ال�شمايل على م�سافة ثالثة كيلومرتات
�رشقي مدينة �صور جنوب لبنان .و�أُن�شئ املخيم �سنة 1948؛ لتوفري اخليام
لإقامة الجئي فل�سطني من القرى التابعة لق�ضاء �صفد .وبد�أت الأونروا تقدمي
اخلدمات يف املخيم �سنة  ،1955ويحت�ضن املخيم �أي�ضا ً الجئي فل�سطني من مناطق
�أخرى يف لبنان.
ب .خميم الب�ص :يقع خميم الب�ص على م�سافة  1.5كم جنوبي مدينة �صور .و�أن�ش�أت
املخيم يف الأ�سا�س احلكومة الفرن�سية �سنة 1939؛ لإقامة الجئي �أرمينيا .ويف �سنة
 1948ا�ستقبل املخيم الالجئني الفل�سطينيني.
ج .خميم الر�شيدية :يقع خميم الر�شيدية على م�سافة خم�سة كم جنوبي مدينة �صور
ال�ساحلية .و�أن�ش�أت احلكومة الفرن�سية اجلزء القدمي من املخيم �سنة  1936لإقامة
الجئي �أرمينيا ،و�أن�ش�أت الأونروا “املخيم اجلديد” �سنة  1963لالجئي فل�سطني
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الذين ّ
مت �إخال�ؤهم من “خميم غورو” يف بعلبك ،والذين �أتوا يف الأ�سا�س من قرية
دير القا�سي ،وقرى ق�ضاء علما ،والنهر ،والقرى الأخرى يف �شمايل فل�سطني.
د .خميم ويفل (اجلليل) :يقع خميم ويفل على م�سافة  90كم �رشقي بريوت يف
وادي البقاع ،بالقرب من مدينة بعلبك .كان املخيم يف الأ�صل عبارة عن ثكنات
للجي�ش الفرن�سي ،وقد وفرت ال�سلطات اللبنانية  12م�سكنا ً لت�ؤوي الالجئني
�سنة  .1948ويف �سنة � 1952أخذت الأونروا على عاتقها م�س�ؤولية تقدمي
اخلدمات يف املخيم.
وي�ستطيع حاليا ً الالجئون يف املخيمات والتجمعات االنتقال وال�سكن يف �أي خميم �أو
جتمع فل�سطيني �آخر بدون �أية معار�ضة من قبل �أجهزة الدولة اللبنانية� ،إال �أن الأمر مل
يكن كذلك يف ال�سابق؛ ذلك �أن املادة رقم واحد من املر�سوم رقم  927ال�صادر �سنة ،1959
اخلا�ص بتنظيم �أعمال املديرية العامة لإدارة �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،تفيد
ب�أن الفل�سطينيني القاطنني خارج املخيمات ي�ستطيعون تغيري حمل �سكنهم و�إقامتهم� ،إىل
�أي مكان ي�شا�ؤون مبجرد التبليغ بذلك� .أما بالن�سبة للفل�سطينيني املقيمني يف املخيمات
فيتوجب عليهم تقدمي طلب ترخي�ص بالنقل من خميم �إىل �آخر ،ا�ستنادا ً للمادة ذاتها يف
الفقرة ال�سابعة منها.
حددت االتفاقات التي عقدت بني وكالة الأونروا وبني حكومة لبنان واقع هذه املخيمات
وحدودها العقارية .وعلى الرغم من �أن الق�سم الأكرب من الالجئني كان من �سكان القرى
الفل�سطينية؛ فقد ّ
مت �إن�شاء املخيمات يف �ضواحي املدن على �أرا�ض ٍفارغة ،بعيدة عن التطور
العمراين .وع ّرفت الأونروا املخيم ب�أنه “عبارة عن رقعة �أر�ض ،خ�ص�صتها ال�سلطات
امل�ضيفة للأونروا ،من �أجل توفري الإقامة لالجئي فل�سطني ،و�إقامة املرافق التي تلبي
احتياجاتهم” .ويوجد مكتب خدمات تابع للأونروا يف كل خميم يرتدد عليه الالجئون؛
لتحديث �سجالتهم �أو طرح ق�ضايا تتعلق باخلدمات ،ويحيل مدير املخيم �أمور الالجئني
والتما�ساتهم التي تفوق �صالحياته �إىل �إدارة املنطقة التي يقع فيها املخيم ،ومهمة مدير
املخيم تكمن يف متابعة تطوير البنية التحتية يف املخيم؛ ك�إ�صالح ال�شوارع ،والأر�صفة،
واملنازل ،و�أنابيب املياه� ...إلخ ،وت�أمني الدعم االقت�صادي واالجتماعي ،ومتابعة مراكز
رعاية الأمومة والطفولة ،ومراكز ال�ش�ؤون االجتماعية واملدار�س ،والتن�سيق مع اللجان
ال�شعبية من �أجل ح ّل امل�شاكل العالقة.
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ومنذ نكبة  1948وحتى الآن ،بقيت املخيمات الفل�سطينية على امل�ساحة اجلغرافية
ذاتها التي ّ
مت االتفاق عليها بني الأونروا والدولة اللبنانية ،حيث ال ي�سمح لالجئني
بالتو�سع العمراين الأفقي؛ لذلك ي�أخذ البناء الطابع العمودي الذي عادة ما تكون له
تداعيات اجتماعية ونف�سية و�صحية كبرية .ومع ب�سط ال�سلطة الت�رشيعية نفوذها على
الأرا�ضي اللبنانية كافة �سنة � ،1991أ�صدرت ال�سلطات اللبنانية توجيهات وا�ضحة �إىل
الأونروا “مبنع �إعمار وترميم البنى التحتية ،وامل�ساكن يف خميمات الالجئني يف لبنان،
وخ�صو�صا ً يف بريوت” .44ولهذا اتخذت احلكومات اللبنانية املتعاقبة موقفا ً ثابتا ً يف منع
التو�سع الأفقي للمخيمات ،على الرغم من ارتفاع عدد ال�سكان بن�سبة تزيد عن .%300
وب�سبب زوال خميمات النبطية وتل الزعرت وج�رس البا�شا؛ ف�إن الالجئني الذين �سكنوا
تلك املخيمات ،والذين بلغ عددهم نحو � 30ألف الجئ ،قد �سكن ق�سم منهم املخيمات
الأخرى؛ ولهذا ازدادت �أو�ضاع �سكن الالجئني يف املخيمات �سوءا ً بعد ازدياد الكثافة
ال�سكانية ،ومنهم من �سكن التجمعات الفل�سطينية خارج املخيمات ،ومنهم من اتخذ من
الفنادق املهجورة وبع�ض املباين اللبنانية القدمية الآيلة لل�سقوط وم�ص َّفات ال�سيارات
واحلدائق العامة �أمكنة لل�سكن ،يف ظروف غري �آمنة على الإطالق .وللداللة على خطورة
تلك الأماكن ،يكفي �أن نذكر حادثة ال�سيدة فطوم حممد �سليمان حمادة ( 60عاماً) من
للمهجرين”
قرية اخلال�صة ق�ضاء �صفد ،والتي ت�سكن مباين “جتمع ب�ستان القد�س
ّ
القريب من خميم عني احللوة لالجئني يف منطقة �صيدا؛ �إذ فقدت هذه ال�سيدة ابنتها �شادية
ذات الأربع �سنوات� ،إثر �سقوطها من الطابق الثالث من “بناية �سامل” يف �أثناء لعبها ،وذلك
لأن جدران ذلك املبنى من الكرتون!.45
املهجرين ،الذين كانوا ي�سكنون املباين
وبعد تطبيق اتفاق الطائف ،جرت ت�سويات مع ّ
اخلا�صة املهجورة وكراجات البنايات؛ ومنها “بناية �سلوى احلوت” يف بريوت ،و“بناية
املا�سة �أ ّدت منذ �سنة
�سامل” يف مدينة �صيدا� .إال �أن الأحوال الإن�سانية واال�ضطرارية ّ
� 1993إىل �إعمار ع ّدة مبان ٍمن ِقبَل الأونروا للمهجرين من خميمي تل الزعرت والنبطية؛
الأول :مال�صق ملخيم �شاتيال لالجئني ،وقد تربعت منظمة التحرير الفل�سطينية
بالأر�ض ،وقامت الأونروا ببناء جممعني رئي�سيني متقاربني ،يعرفان بـ“مباين الأونروا
للمهجرين” ،ويت�ألف كل مبنى من �أربعة طوابق وت�سكن فيه  30عائلة� ،أي �أن عدد
العائالت التي ت�سكن املج ّمعني  60عائلة ،هذا بالإ�ضافة �إىل بناء م�ساكن لـ  12عائلة �أخرى
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موزعة يف املخيم .والتجمع الثاين :قرب خميم عني احللوة لالجئني ،ويدعى “جتمع
ب�ستان القد�س” ،وي�سكن فيه حوايل  40عائلة ،فيما قام االحتاد الأوروبي بتمويل ترميم
املهجرين يف نهر البارد ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل  102من
جزء من منازل جتمع حي
ّ
للمهجرين ،القريب من خميم عني احللوة ،والذي بلغت تكلفته
املنازل يف جتمع العودة
ّ
� 340ألف يورو.46

�أحد ع�شر :توزع �سكن الالجئني يف لبنان:
يقوم توزيع الالجئني يف لبنان على �أربعة �أنواع:
النوع الأول :الالجئون الذين يعي�شون داخل املخيمات ويبلغ عددهم  227,718الجئا ً

حتى  ،2011/1/1وتبلغ ن�سبتهم ح�سب تقدير الأونروا .%50

�أما بالن�سبة لتوزيع الفل�سطينيني داخل املخيمات ،ف�أحدث التقديرات تعود �إىل
 ،2009/9/30وهي كالتايل:47
جدول � :1/4إح�صاء الأونروا ملخيمات لبنان حتى 2009/9/30
ا�سم املخيم

امل�ساحة الالجئون
(بالدومن) امل�سجلون

ا�سم املخيم

امل�ساحة الالجئون
(بالدومن) امل�سجلون

عني احللوة

290

48,274

�شاتيال

39.5

8,710

نهر البارد

200

33,766

الب�ص

80

9,968

الر�شيدية

248.4

27,973

ويفل

43.44

7,995

برج الرباجنة

104

16,202

املية ومية

54.50

4,723

برج ال�شمايل

134

20,059

�ضبية

83.6

4,067

البداوي

200

16,812

مار اليا�س

5.4

613

دكوانة

-

9,530

-

9,204

الجئون موزعون
داخل املخيمات
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النوع الثاين :الالجئون الذين يعي�شون خارج املخيمات ،وينت�رشون يف املدن والقرى
والتجمعات ،وخ�صو�صا ً بريوت و�صيدا و�صور وطرابل�س ،ويبلغ عددهم حتى
 2011/1/1ح�سب تقدير الأونروا  227,655الجئ ون�سبتهم .%49.9
النوع الثالث :الالجئون املنت�رشون يف جتمعات غري معرتف بها من قبل الدولة
اللبنانية ،وال من الأونروا بحكم �أنها غري �رشعية ،وبحكم �أن الأرا�ضي التي يقيمون
الالجئني فيها هي� :إما ملك للدولة اللبنانية ،و�إما �أمالك خا�صة .والالجئون املقيمون
يف تلك التجمعات مهددون ب�شكل دائم بالطرد من قبل �أ�صحاب الأر�ض .كما هو احلال
يف جتمع القا�سمية القريب من خميمات منطقة �صور ،والذي متلك �أر�ضه �سيدة تدعى
ال�ست زهور ،وهي و�سكان هذا التجمع يف �رصاع دائم يف املحاكم اللبنانية .وقد برزت
خطورة �سكن الالجئني يف تلك التجمعات مع �صدور قرار ال�سلطة اللبنانية يف
�سنة  1998يق�ضي بهدم منازل بع�ض املهجرين املقيمني يف جتمع “درب ال�سيم” القريب
من خميم عني احللوة؛ ل�شقّ الأوتو�سرتاد الغربي الذي يربط بني مدينتي �صيدا و�صور
يف اجلنوب ،وهذا ما ّ
مت بالفعل حيث عا�ش املهجرون حينها مرحلة �أخرى من التهجري.
والتهديد الثاين ،والذي ما زال قائماً ،ي�ستهدف جرف منازل حوايل  41عائلة يف جتمع
“ال�شربيحا” لالجئني يف جنوب لبنان �أي�ضاً ،للغاية نف�سها� ،أي �شقّ طريق الأوتو�سرتاد
الذي يربط مدينة �صيدا مبدينة �صور ال�ساحلية.
ولكن ُر َّب �سائل ي�س�أل عن ال�سبب الذي يدعو الالجئني الفل�سطينيني �إىل ال�سكن يف
التجمعات التي ت�أ�س�س معظمها بني �سنة � 1948أي وقت النكبة و�سنة 1955؟ وال�سبب
يف ذلك يعود �أوالً �إىل �أن معظم �سكان تلك التجمعات هم من البدو من عرب الهيب،
واحلمدون ،واملوا�سي ،والقديرات ،وال�سمنية ،وغريها .واختاروا تلك التجمعات لوجود
م�ساحات جغرافية تكفيهم ،وتكفي لإيواء احليوانات الداجنة التي كانوا يعي�شون من
خرياتها ،وبالتايل ال�سكن يف املخيم �سي�سبب الأذية لبقية الالجئني .وثانيا ً لطبيعة عي�ش
البدوي يف فل�سطني الذي ب�شكل عام مل يكن ميلك عقارا ً حمدداً ،و�إمنا يتنقل يف اجلبال
والوديان خا�صة يف منطقة �صفد .والعامل الثالث ب�سبب انتمائهم للع�شرية والقبيلة؛
لذلك نرى �أن معظم الع�شائر تعي�ش مع بع�ضها البع�ض للحفاظ على الن�سيج االجتماعي
والعادات والتقاليد املحافظة.
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ومن تلك التجمعات يف منطقة �صور :ج ّل البحر ،والقا�سمية ،والربغلية،
واملع�شوق .وهناك �أي�ضاً :ال�شربيحا ،و�أبو الأ�سود ،والعيتانية ،وامل�ساكن ال�شعبية،
وكفربدة ،والوا�سطة ،وعدلون ،وعلى الطريق ال�ساحلي بني �صور و�صيدا يقع
جتمع الغازية.
وهناك جتمعات للفل�سطينيني يف منطقتي ال�شوف و�إقليم اخلروب :وادي الزينة،
وزاروط ،و�شحيم ،ومزبود ،و�سبلني.
�أما التجمعات يف منطقة البقاع فهي :بر اليا�س ،وتعلبايا ،و�سعد نايل ،والرو�ضة.
وهناك جتمعات متفرقة و�صغرية على طول ال�ساحل اجلنوبي بني �صيدا وبريوت
وهي :الناعمة ،والدامور ،واجلية ،ووادي الزينة.
النوع الرابع :التجمعات التي تكونت حتديدا ً بعد تدمري خميم النبطية من قبل
الطريان احلربي ال�صهيوين يف �سنة  ،1974واقتالع الوجود ال�سكاين من خميم
تل الزعرت ،وخميم ج�رس البا�شا ،وجتمعات النبعة ،والدكوانة ،وامل�سلخ ،والكرنتينا،
وحارة الغوارنة ،و�سبنية يف �سنة 1976؛ �إذ نزحت تلك العائالت ب�شكل متدرج لت�ستقر
يف النهاية يف  13جتمعاً .وتفيد الدرا�سة امليدانية التي �أع ّدها مركز العودة الفل�سطيني
الذي يتّخذ من لندن مقرا ً له ،حتت عنوان “املهجرون الفل�سطينيون يف لبنان بني مرارة
اللجوء وم�آ�سي الهجرة” ،والتي ا�ستهدفت التجمعات الـ � ،13أن من بني عدد الالجئني
الفل�سطينيني امل�سجلني لدى الأونروا يف لبنان ،يوجد حوايل  1,317عائلة فل�سطينية
مهجرة من خميم تل الزعرت والنبطية حيث ا�ستقرت يف جتمعات خا�صة ،ويق ّدر عدد
ّ
مهجر 3,532 ،من
الالجئني
املهجرين يف تلك التجمعات يف �سنة  2005بحوايل ّ 7,092
ّ
الذكور ،و 3,560من الإناث ،منهم  97عائلة غري م�سجلة ،و 23عائلة من فاقدي الأوراق
الثبوتية ،يعي�شون ظروف �إن�سانية �صعبة على ال�صعيد االجتماعي ،واالقت�صادي،
وال�صحي ،والرتبوي ،والبنى التحتية.48
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جدول  :1/5توزيع املهجرين الفل�سطينيني يف لبنان نتيجة الأحداث 1976-1974

(ح�سب تقديرات )2005

عدد عدد عدد
عدد
غري فاقدي املخيمات �أو التجمعات
ا�سم التجمع
التي تهجروا منها
العائالت الأفراد الذكور الإناث امل�سجلني الأوراق
“حي
-

تل الزعرت ،النبطية� ،صربا،
�شاتيال

354 740

386

3

10

النبطية ،تل الزعرت

118 217

99

-

-

النبطية ،تل الزعرت� ،شاتيال

845 1,733 289

888

1

-

تل الزعرت

املدينة
ال�صناعية

12

70

37

33

-

-

برج ال�شمايل

ب�ستان القد�س

57

124 259

135

9

-

برج ال�شمايل ،الب�ص،
الر�شيدية ،تل الزعرت،
�شاتيال

�أوزو

86

229 445

216

16

-

النبطية ،تل الزعرت ،برج
ال�شمايل

526 1,016 210

490

14

5

النبطية ،الر�شيدية ،تل
الزعرت

550 1,126 240

576

21

2

النبطية ،تل الزعرت ،برج
ال�شمايل

درب ال�سيم

19

95

44

51

4

-

النبطية ،تل الزعرت ،برج
ال�شمايل

الطوارئ

45

114 215

101

2

-

تل الزعرت ،الر�شيدية،
النبطية ،برج ال�شمايل

الهم�رشي

60

159 306

147

23

6

برج ال�شمايل ،تل الزعرت،
املية ومية ،النبطية،
الر�شيدية

الفوار

19

51

47

-

-

تل الزعرت ،النبطية

97

23

منطقة

املهجرين”

طرابل�س/

نهر البارد

�شمال لبنان

البداوي

125

منطقة

غزة

40

بريوت

�شاتيال

منطقة
�صيدا/
جنوب لبنان

املجموع

الربك�سات
العودة

 13جتمعا ً

115

381 772

98

391

3,560 3,532 7,092 1,317

اجلدول من الدرا�سة امليدانية ملركز العودة الفل�سطيني /لندن.
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�إثنا ع�شر :ملاذا ال�سكن يف املخيم؟:
ما يزال عدد كبري من الالجئني ي�سكن املخيمات ،على الرغم من مرور � 57سنة هي
عمر النكبة ،وتعود هذه الظاهرة �إىل عدد من الأ�سباب �أهمها:
� .1أن العائلة والقرية د ّعمت البناء االجتماعي يف املخيم ،لذلك نرى �أن الأقارب قد
اختاروا منازل مال�صقة لبع�ضها البع�ض ،كما �أن الالجئني عمدوا �إىل ت�سمية
بع�ض الأحياء با�سم القرى الفل�سطينية ،كما هو احلال يف حارة الدوامنة (ن�سبة
�إىل قرية الدامون) يف خميم نهر البارد� ،أو �أحياء �صفورية وال�صف�صاف وطيطبا
يف خميم عني احللوة� ،أو حارات نحف �أو كويكات �أو علما يف خميم الر�شيدية .وقد
الحظ �أحد الباحثني �أن م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني هي يف الأ�سا�س م�شكلة
اقتالع جماعي /جمتمعي ...و�أن جتربة اقتالعهم حطمت الروابط التي تربطهم
بعاداتهم ،وبيئتهم ،وعائالتهم ،و�أقاربهم ،وجمتمعهم .و�أن الفل�سطينيني الذين
�رشدوا �سنة  1948كانوا ينتمون �إىل جمتمعات �ش ّكلت العائلة فيها م�صدر الدعم،
و�أن العائلة الفل�سطينية �أثبتت ا�ستحالة �رشخها �أو ك�رسها ،وكانت الو�سيلة
والدافع ،الذين من خاللهما ا�ستطاع الفل�سطينيون التكيف مع ظروف نفيهم،
وبالتايل االرتقاء بغر�ض بقائهم.49
 .2ت�أمني احلماية والأمن املادي واملعنوي؛ �إذ ي�سهل اعتماد الالجئني على بع�ضهم
البع�ض يف احلاالت الطارئة.
 .3فقدان امل�صادر واملوارد التي ت�ؤ ّمن لالجئني �إيجاد �أماكن بديلة خارج حدود
املخيم ،و�إذا توفرت تلك امل�صادر ،ف�إن عملية تغيري ال�سكن ت�صطدم بالقانون
اللبناين الذي �صدر يف  ،2001/3/21والذي يق�ضي بحرمان الفل�سطيني من متلك
�أية قطعة �أر�ض خارج حدود املخيم.
 .4فقدان ال�رشوط املعي�شية بالقدرة على ممار�سة احلياة العملية خارج املخيم نتيجة
القرار اللبناين الذي كان مينع الفل�سطيني من مزاولة �أكرث من  70نوعا ً من املهن.
وعلى الرغم من قرار وزير العمل طراد حمادة بالتخفيف عن الفل�سطينيني يف
نحو  50مهنة� ،إال �أنّ املنع ظ ّل قائما ً من الناحية الفعلية يف العديد من املهن احلرة
كالطب واملحاماة وال�صيدلة وغريها.
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 .5يرى بع�ض الالجئني �أن الوجود يف املخيم ،يتخذ طابع احلفاظ على العادات
والتقاليد الإيجابية املوروثة ،وبالتايل يوفر املناخ االجتماعي املرتابط
واملحافظ.
� .6أن املخيم هو رمز الإقامة امل�ؤقتة للجوء ،ورمز حقّ العودة �إىل الديار.

ثالثة ع�شر :اخلــوف مــن التــوطيـن و�إف�شــال حمــاوالت
حت�سني الإ�سكان لالجئني:
بعد اتفاق الطائف ّ
مت طرح عدد كبري من م�شاريع حت�سني ظروف عي�ش الالجئني،
ولكن يف كل مرة كانت تلك امل�شاريع ت�صطدم بخوف بع�ض اللبنانيني من عملية التوطني،
الأمر الذي ا�ستغلته �أطراف طائفية ومذهبية ،معادية تاريخيا ً للوجود الفل�سطيني يف
لبنان ،وحولته �إىل مادة �إعالمية ل�ش ّن حملة �شعواء ات�سمت بال�سلبية ال�شديدة .ومن هذه
امل�شاريع ،على �سبيل املثال:

 .1م�رشوع منطقة جزين:
تناولت و�سائل الإعالم اللبنانية �أن هناك خرائط يف مكاتب الأونروا ملناطق لبنانية
ّ
مت ا�ستطالعها ،وو�ضعت تقارير عن مالءمتها ل�سكن الالجئني الفل�سطينيني .وقد
ّ
مت ا�ستطالع �أر�ض يف منطقة وادي خالد م�ساحتها  14هكتاراً� ،إ�ضافة �إىل قطعة �أر�ض
�أخرى وا�سعة �رشقي مدينة �صيدا ،يف البي�سارية ،وقد �أعلنت الأونروا �أن ال �صحة لذلك؛
لكن االتهامات ا�ستمرت يف اال ّدعاء ردحا ً من الزمن ب�أن املناطق املُ�ستطلَعة �شملت مراح
احلبا�س  -عربا القدمية ،وعني املري ،ولبعا ،وذلك لإ�سكان نحو  400عائلة فل�سطينية
هناك .ويف �إطار احلملة امل�ضادة ذاتها ن�رشت جريدة الديار ،50يف اليوم ذاته ،ما و�صفته
مبخاوف من م�رشوع �إ�سكاين توطيني �آخر يف “وادي المارتني” يف جبل لبنان.

 .2م�رشوع القريعة:
لإ�سكان �ستة �آالف عائلة مهجرة من املخيمات املدمرة (تل الزعرت ،والنبطية ،وج�رس
البا�شا) .وقد نظر �إليه بع�ض �أ�صحاب ا َ
حل ْملة على الفل�سطينيني على �أنه يهدف �إىل �إبقائهم
يف لبنان ،معلالً ذلك ب�أن امل�ساحة املقرتحة يف ال�شوف ( 1.2مليون م )2تكفي � 12ألف �أ�رسة
ولي�س �ستة �آالف �أ�رسة ،و�أن البناء مقرر لقرية منوذجية ،وم�شاغل خفيفة لتوفري عمل
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للفل�سطينيني ،لت�شكل منوذجا ً لتوطينهم .غري �أن امل�رشوع قد ّ
مت جتميده من الناحية
للمهجرين حيث ا�ضطر كل واحد �أن ير ِّتب �أموره بنف�سه.51
العملية ،ومت التن ُّكر
َّ

�أربعة ع�شر :امللكية العقارية لالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان:
عانت املخيمات ،وما تزال من الكثافة ال�سكانية ،وي�سكن ما ن�سبته  %60من الالجئني
جمــاناً ،و %30منهم بالإيج ــار ،بينمـا ميتلك الباق ــون م�س ــاكنهم .52و�إذا كانت م�ساحة
املخيمات الر�سمية ،املعرتف بها من قبل الأونروا والدولة اللبنانية ،والتي يقيم عليها
الالجئون ،حاليا ً تقدر بـ  1,482.82دومناً ،فما هي امل�ساحة التي ميلكها الالجئون خارج
املخيمات ،خ�صو�صا ً بعد �إ�صدار قانون التملك يف  2001/3/21-20الذي حرم مبوجبه
الفل�سطينيون بطريقة غري مبا�رشة من �أن يتملك �أي قطعة �أر�ض بحجة حماربة التوطني؟
وكم هي امل�ساحة الإجمالية التي يقيم عليها الالجئ الفل�سطيني مقارنة مب�ساحة لبنان
الإجمالية البالغة  10,452كم2؟.
واجلدول التايل يظهر متلك الفل�سطيني للعقارات خارج املخيمات ،والتي خل�صت �إليه
وزارة املالية اللبنانية من بداية �سنة  1993وحتى .531993/8/25
جدول  :1/6ملكية الفل�سطينيني للعقارات خارج املخيمات 1993
املحافظة �أو الق�ضاء

ملكية الفل�سطينيني
(بالدومن)

املجموع امل�رصح به للبيع
للأجانب (بالدومن)

الن�سبة
املئوية%

بريوت

2,390

20,214

11.8

بعبدا

48,649

227,311

21.4

املنت

3,294

73,457

4.5

ك�رسوان

1,224

19,484

6.3

�صيدا

44,395

45,398

97.8

النبطية

-

2,669

0

ال�شمال

5,321

20,624

25.8

البقاع

25,184

100,911

25

املجموع

130,457

510,068

25.6
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�إن اجلدول ال�سابق ي�شري وب�شكل وا�ضح ب�أن الفل�سطيني حتى تاريخه ميتلك
فقط  %25.6من امل�ساحة امل�سموح بها لتملك الأجانب ،وبن�سبة  %1.25من م�ساحة
لبنان الإجمالية� .أي منذ نكبة فل�سطني يف �سنة  1948وحتى �سنة  ،1993مل يتملك
الفل�سطينيون �سوى ربع امل�ساحة امل�سموح بها للتملك من قبل الأجانب ،وهذا يعني �أن
القرار الذي �صدر عن الدولة اللبنانية القا�ضي بعدم متلك الفل�سطيني ،بحجة رف�ض
التوطني ،يظهر �أنه يف املكان غري ال�صحيح� ،إذ �أن الفل�سطينيني مل يكونوا ي�سعون يوما ً
رص على حقّ
�إىل التملك من �أجل التوطني ،وما ت�شري �إليه الأرقام هو �أن الفل�سطيني م� ّ
العودة ،ورف�ض التوطني ،ويتخذ �شكل متلكه لأي عقار �صفة م�ؤقتة لي�س �إال.

خامتة:
لن تتوقف اختالالت الأرقام والإح�صاءات وعدم دقتها للتوزيع اجلغرايف
والدميوغرايف لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،ل�سبب ب�سيط رمبا �أ�صبح جزءا ً ال يتجز�أ
من حياة الالجئ اليومية ،فالفل�سطيني يف لبنان عر�ضة دائما ً لالنتقال �أو الرحيل �أو
الرتحيل من منطقة �إىل منطقة� ،أو من خميم �إىل خميم� ،أو من جتمع �إىل جتمع� ،أو من
خميم �إىل جتمع� ،أو من جتمع �إىل خميم� ...إما ب�سبب الزواج� ،أو هربا ً من ظروف �أمنية،
�أو بحثا ً عن م�صدر للرزق .وهكذا؛ فتقلبات الأو�ضاع ال�سيا�سية ،والأمنية ،واالجتماعية
التي يعي�شها لبنان ،وتعي�شها الق�ضية الفل�سطينية ،واملنطقة عموما ً بني الفينة والأخرى،
كفيلة لتكون �سببا ً يف احلل �أو الرتحال لالجئني.
ويبقى الأمر اجلوهري ،وهو �شعور الالجئ الفل�سطيني يف لبنان ،ب�أن �إقامته م�ؤقتة،
وب�أنه �سيعود يوما ً ما �إىل فل�سطني.
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�أبنائهم باملدار�س الر�سمية يف كال البلدين.
UNRWA in Figures, as of 30 June 2006. 25
وتفيد هذه الإح�صائية الدورية للأونروا �أن عدد الطالب امللتحقني مبدار�سها يف �سورية بحلول 2006/6/30
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http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE180042006
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التطبيقية ،وجمعية امل�ساعدات ال�شعبية الرنويجية يف لبنان ،بالتعاون مع املكتب املركزي للإح�صاء
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ا لفل�سطينيني .
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