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»»

تقديم
دخلــت المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية إلــى حلبــة الصراع الســوري الســوري
الــذي بــدأ فــي آذار –مــارس 2011علــى شــكل حــراك شــعبي تحــول فيمــا بعــد
ـد إلــى معظــم األراضــي الســورية؛ راح ضحيتــه عشــرات
إلــى اقتتــال عســكري ،امتـ ّ
اآلالف مــن أبنــاء الشــعب الســوري بيــن قتيــل وجريــح ومعتقــل ومفقــود.
وأضحــى الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية يعانــون مــن تبعــات تلــك الحرب،
وطــال المخيمــات مــا طــال الجغرافيــة الســورية مــن قصف ودمــار لبيوتهــا واعتقال
وقتــل ألبنائهــا ،رغــم النــداءات المتكــررة لتحييدهــم عن الصــراع ،واحتــرام الوجود
الفلســطيني باعتبــاره وجــودًا مؤقتـاً لــن يكــون طرفـاً فــي أي صــراع داخلــي فــي
دول اللجوء.
إال أن تفاقــم األزمــات األمنيــة واإلنســانية فــي ســورية؛ أدى إلــى النــزوح المتكرر
لالجئيــن الفلســطينيين داخليـاً ،حيــث قــدرت األونــروا أن حوالــي  260000الجــئ
فلســطيني أصبحــوا مهجريــن داخــل ســورية و 120000مهجريــن خارجهــا.
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ويعــد القطــر اللبنانــي البلــد األقــرب للجمهوريــة العربيــة الســورية ،حيــث
ُّ
توجــه إليــه فــي بدايــة األزمــة عــدد كبيــر مــن الالجئيــن ســواء الســوريون أم
ّ
الفلســطينيون ،وســاعد فــي ذلــك القوانيــن واإلجــراءات التــي كانــت تســمح
للســوري وللفلســطيني الســوري بالدخــول إلــى لبنــان علــى الهوية الشــخصية ،إال
قيــدت دخــول الالجــئ الفلســطيني الســوري بشــرط الحصــول علــى موافقــة
أنهــا ّ
مســبقة مــن إدارة الهجــرة والجــوازات ،ويتوجــب عليــه دفــع ثمــن تأشــيرة الدخــول
ـدر بحوالــي الـــ ( ،)$17بينمــا ال يتوجــب علــى المواطــن الســوري
«الفيــزا» بمــا يقـ ّ
أيــة تكاليــف أو إجــراءات مســبقة ،إال أنــه أمــام حــاالت اللجــوء الكبيــرة اتخــذت
ـد مــن تدفــق الالجئيــن إليهــا.
الســلطات اللبنانيــة إجــراءات مشــددة للحـ ّ
يتنــاول هــذا التقريــر الواقــع المعيشــي واإلنســاني والصحــي والتعليمــي لالجئيــن
الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان ،ودور األونــروا والحــراك األهلــي الفلســطيني
السوري.
يســلط التقريــر الضــوء علــى أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى
لبنــان خــال الفتــرة الممتــدة مــن بدايــة - 2013العــام الــذي شــهد اللجــوء األكبــر،
خاصــة بعــد تهجيــر ســكان مخيــم اليرمــوك ومخيمــات ريــف دمشــق-ولغاية عــام
 2018الــذي شــهد دعــوات فلســطينية ولبنانيــة إلعــادة الالجئيــن الفلســطينيين
إلــى مخيماتهــم فــي ســورية.
يشــار إلــى أن هــذا التقريــر الــذي هــو حصيلــة رصــد ميدانــي يأتــي ضمــن
مجموعــة مــن التقاريــر الخاصــة ،التــي يعمــل عليهــا قســم الدراســات والتقاريــر
الخاصــة فــي مجموعــة العمــل ،ليكــون مرجعــاً للباحثيــن فــي مجــال الالجئيــن
الفلســطينيين عمومــاً ،والالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية خصوصــاً.
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»» الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان  -التعداد
والخصائص
فــر الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية مــن جحيــم األزمــة الســورية إلــى
ّ
لبنــان ،الــذي وجــدوا فيــه -فــي بدايــة األزمــة -مــاذًا آمن ـاً وســهالً يــأوون إليــه،
باعتبــاره البلــد األقــرب الــذي ســمح بدخولهــم دون وجــود للتعقيــدات التــي فرضها
الحق ـاً ،حتــى وصلــت أعــداد الالجئيــن إليــه مــع بدايــة عــام  2013إلــى قرابــة
الثمانيــن ألــف ( )80000الجــئ ،خاصــة بعــد قصــف مخيــم اليرمــوك -المخيــم
األكبــر لالجئيــن الفلســطينيين-وتهجير غالبيــة ســكانه نهايــة عــام .2012
إال أن أعــداد الالجئيــن انخفضــت إلــى  42444الجئـاً فــي تمــوز -يوليــو ،2013
وفــي بدايــة حزيــران – يونيــو  2014عــادت األرقــام لترتفــع حتــى  ،55409وفــي
تشــرين الثانــي – نوفمبــر  2014أعلنــت األونــروا أن اإلحصائيــات تشــير إلــى أن
أعــداد الالجئيــن قــد تقلّصــت إلــى  44431الجئـاً.
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وبحســب إحصائيــات األونــروا التــي أعلنتهــا خــال إطــاق «نــداء ســورية الطــارئ
«يــوم  9كانــون الثانــي  /ينايــر  2017فــي بيــروت ،بحضــور المديــر العــام للوكالة
فــي لبنــان «حكــم شــهوان» ،والمديــر العــام الســابق لألونــروا فــي ســورية
قــد َر ْت أعــداد مــن تبقــى مــن الفلســطينيين الذيــن
«ماتيــاس شــمالي” ،فقــد ّ
لجــؤوا مــن ســورية إلــى لبنــان بحوالــي الـــ  31000الجــئ فلســطيني ،فيمــا صــرح
الســيد بييــر كرينبــرول فــي بدايــة  2019إلــى وجــود  28598الجئ ـاً فلســطينياً
مــن ســورية فــي لبنــان.
فــإن إحصائيــات مشــروع التعــداد العــام للســكان والمســاكن
فــي المقابــل
ّ
صــد َرت يــوم 21
فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان -التــي
َ
كانــون األول /ديســمبر  ،2017وقــد نفّــذت المشــروع «لجنــة الحــوار اللبنانــي
الفلســطيني» بالشــراكة مــع إدارة اإلحصــاء المركــزي اللبنانــي ،والجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلسطيني-أشــارت إلــى انخفــاض العــدد إلــى نحــو  18601نســمة،
بمعــدل  4456عائلــة تتــوزع علــى المناطــق الخمــس فــي المــدن اللبنانية بنســب
متفاوتــة.

مخطط بياني يظهر انخفاض أعداد الالجئين من سورية إلى لبنان خالل الفترة الممتدة
بين  2013و  2019بحسب إحصائيات األونروا
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اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان

الالجئون حسب جهة القدوم
وضحــت بيانــات األونــروا فــي لبنــان حســب إحصائيــات الالجئيــن فــي حزيــران
 2013أن الالجئيــن الفلســطينيين مــن مخيــم اليرمــوك؛ شــكلوا النســبة األكبــر،
فقــد بلغــت نســبتهم إلــى المجمــوع العــام  ،%59,01تــاه مخيــم الســبينة 21,8
ثــم مخيــم خــان الشــيح  ،7,05 %ثــم مخيــم الســيدة زينــب  %5,39ثــم مخيــم
خــان دنــون  %0,53ثــم مخيــم جرمانــا  ،%2,21باإلضافــة إلــى  %17,62مــن
مناطــق أخــرى مــن ســورية.
ولكــن إحصائيــات األونــروا نهايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2014بينــت أن
 %91.46مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان لجــؤوا مــن مناطــق
دمشــق ومخيماتهــا ،بينمــا شــكل الالجئــون مــن بقيــة المناطق الســورية (الوســط
-الشــمال – الجنــوب) .%8.54

خصائص المجتمع الفلسطيني السوري الالجئ إلى لبنان
يبلــغ متوســط أعمــار الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية  25.6ســنة ،حيــث
إن نســبة اإلنــاث بلغــت  .%54وبينــت الدراســة التــي أطلقتهــا األونــروا بالتعــاون
مــع الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت فــي أيــار مايــو  ،2016أن حجــم األســرة
الفلســطينية الســورية  5.6أفــراد ،وأن نســبة اإلعالــة هــي  ،%66ومتوســط عمــر
رب األســرة هــو  47ســنة ،وكذلــك أشــارت الدراســة إلــى أن  %24مــن األســر
تعولهــا امــرأة ،وأن  %52مــن األســر يبلــغ فيهــا رب العائلــة مــا بيــن  54-35عامـاً،
وأن  %12منهــا فــوق الـــ  65عامـاً.
كمــا بينــت الدراســة الســابقة أن  %67مــن الفئــة العمريــة فــوق  18ســنة
أن  %24عازبــون ،و %6أرامــل.
متزوجــون ،فــي حيــن ّ

توزع الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان
ـوزع الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية إلــى لبنــان علــى المناطــق الخمــس
تـ َّ
فــي المخيمــات والتجمعــات والمــدن اللبنانيــة ،حيث تتــوزع العائالت بنســبة 49.83
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 %داخــل المخيمــات و % 50.17خــارج المخيمــات ،وأشــارت البيانــات إلــى أن النســبة
األكبــر مــن العائــات قــد لجــأت إلــى منطقــة صيــدا ،حيــث بلغــت النســبة 32.07%
ثــم منطقــة البقــاع  ،16.20%ثــم بيــروت  ،18.96%ثــم صــور  %17.23وأخيــرًا
فــي منطقــة طرابلــس .% 15.53

عوامل انخفاض أعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان:
يعــزى االنخفــاض الكبيــر فــي األعــداد إلــى عــدة عوامــل يمكــن إجمالهــا بمــا
يلــي:
1.1اإلجــراءات المتشــددة التــي اتخذهــا األمــن العــام اللبنانــي عنــد الحــدود؛ حالت
دون تم ّكــن الالجئيــن مــن الدخــول إلــى لبنــان ،بعــد إقــرار إغــاق الحــدود
فــي وجــه الفلســطينيين مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة.
2.2العــودة إلــى ســورية تحــت الضغــط المعيشــي الخانــق ،الــذي لــم يســتطع
الالجــئ التأقلــم معــه ،ففضــل أن يمــوت تحــت القصــف عوضـاً عــن المــوت
جوع ـاً.
3.3العــودة بقصــد اســتصدار بعــض األوراق الثبوتيــة أو التواصــل مــع األهــل،
أو بغيــة تســجيل الخــروج كــي ال تترتــب علــى الالجئيــن غرامــة التأخيــر عنــد
تجــاوز العــام المســموح لهــم باإلقامــة فيــه ،وعــدم الســماح لهــم بالعــودة
مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة.
4.4هنــاك مــن دخــل بقصــد العبــور إلــى دول أخــرى وغــادر عبــر مطــار بيــروت،
وســجل بياناتــه لــدى األونــروا فــي لبنــان.
لــم شــمل
5.5الهجــرة المســتمرة لفلســطينيي ســورية مــن ناحيــة ،وعمليــات َّ
العائــات ضمــن ملفــات اللجــوء إلــى أوروبــا مــن جهــة أخــرى.
6.6انتشــار البطالــة ،والتقليصــات اإلغاثيــة ســواء المقدمــة مــن األونــروا ،أو
المؤسســات والجمعيــات اإلغاثيــة.
7.7انخفاض وتيرة العنف في بعض المناطق في سورية.
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»»

حقائق ومعلومات حول أوضاع فلسطينيي سورية
حسب الدراسة التي أعدتها األونروا مع الجامعة
األمريكية في بيروت 2015
١.١يبلغ متوسط أعمار الالجئين القادمين من سورية إلى لبنان  25.6سنة.
٢.٢حجــم عائــات الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى لبنــان
هــو أكبــر مــن حجــم أســر الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان،
حيــث يبلــغ  5.6أفــراد مقارنــة بـــ  4.5أفــراد.
٣.٣يبلــغ متوســط عمــر رب األســرة لالجئيــن الفلســطينيين القادمين من ســورية
إلــى لبنان  46ســنة.
٤.٤إن  % 24مــن األســر تعولهــا امــرأة ،و % 52مــن أربــاب العائــات بعمــر مــا بيــن
 54- 35عامـاً ،و % 12منهــا فــوق الـــ  65عاماً.
 %67٥.٥مــن الفئــة العمريــة فــوق الـــ  18ســنة متزوجــون ،في حيــن  %24عزاب،
و %6أرامل.
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٦.٦يعيــش  %9.2مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية فــي
فقــر مدقــع (حيــث ال يتمكــن  3500الجــئ مــن تلبيــة الحاجــات الغذائيــة
األساســية) ،فــي حيــن أن  %89.1منهــم فقــراء فــي العمــوم ( 35000الجــئ
ال يمكنهــم تلبيــة الحاجــات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة األساســية).
٧.٧يبلــغ متوســط إنفــاق الفــرد مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن
ســورية إلــى لبنــان أقــل مــن  140دوالرًا أمريكيــاً فــي الشــهر ،فيمــا يبلــغ
متوســط اإلنفــاق الشــهري للفــرد مــن الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن
فــي لبنــان حوالــي  195دوالرًا أمريكيــاً ،والمواطــن اللبنانــي  429دوالرًا
أمريكيــاً.
٨.٨معــدالت التحــاق الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية بالتعليــم
أقــل مــن معــدل التحــاق الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان ،واألســباب
تتــراوح بيــن بعــد مســافة المــدارس والجامعــات ،والقيــود المفروضــة علــى
التنقــل وانعــدام اإلمكانيــة لشــراء اللــوازم المدرســية.
٩.٩نســب التحــاق الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى لبنــان
 %88.3فــي االبتدائيــة و %69.6فــي اإلعداديــة ،و %35.8فــي الثانويــة،
ونســبة التحــاق الطــاب الذيــن يقطنــون داخــل المخيمــات بالمــدارس أعلــى
بكثيــر ( )%93.7مقارنــة بالطــاب الذيــن يقيمون في مناطــق خارج المخيمات
( ،)%82.6ممــا يــدل علــى احتمــال التأثيــر الســلبي للقيــود المفروضــة علــى
الطــاب بالنســبة إلــى حركــة التنقــل ،مــا يجعلهــم يحجمــون عــن الحصــول
علــى التعليــم خــارج المخيمــات.
١٠١٠يبلــغ معــدل البطالــة بيــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية
 ،%52.5ويتــوزع بنســبة  %48.5بالنســبة للرجــال ،و %68.1لــدى النســاء.
١١١١تعمــل الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية
إلــى لبنــان فــي وظائــف منخفضــة األجــر ،تخضــع فــي معظــم األحيــان إلــى
ظــروف عمــل قاســية واســتغاللية وغيــر آمنــة.
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اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان

١٢١٢يتقاضــى  %53.4مــن العمــال (مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن
ســورية) أجورهــم يوميـاً ،فــي حيــن أن األغلبيــة ( )%97.7لديهــم اتفاقيــات
شــفوية فقــط مــع أربــاب عملهــم ،مــا يســمح بإنهــاء التوظيــف فــي أي وقــت
مــن دون إشــعار مســبق ،وعــاوة علــى ذلــك ال يحصــل  %98.2مــن العاملين
علــى إجــازة مرضيــة أو ســنوية.
١٣١٣معظــم الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى لبنــان يعتمــدون
اعتمــادًا كبيــرًا علــى خدمــات األونــروا الصحيــة واالجتماعيــة ،ووصلــت نســبة
معانــاة فــرد واحــد علــى األقــل مــن مــرض مزمــن داخــل األســرة إلــى %83
بيــن أســر الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية.
 % 10 ١٤١٤مــن أفــراد أســر الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن من ســورية يعانون
مــن إعاقة.
١٥١٥يتمتــع  %6فقــط مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية باألمــن
الغذائــي ،ويعانــي  %63منهــم مــن انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد.
 ١٦١٦يخضــع الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســورية إلــى لبنــان لقيــود
قانونيــة وقيــود علــى حركــة تنقلهــم ،ويعتبــر وصولهــم إلــى ســوق العمــل
أمــرًا غيــر آمــن ،كمــا أنهــم يخضعــون لظــروف عمــل اســتغاللية.
١٧١٧يعيــش  %46مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية فــي ظروف
ســكنية صعبــة ومكتظــة جــدًا ،وتعانــي  %81.1مــن منازلهــم مــن الرطوبــة،
و %68منهــا مــن تسـ ّـرب الميــاه ،و %56.4منهــا مــن ســوء التهويــة ،وتعتبــر
 %57.6منهــا مظلمــة جــدًا.
١٨١٨يعيــش الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســورية فــي خــوف دائــم
مــن الترحيــل ،الــذي يرتبــط باالنخفــاض الملحــوظ لتســجيل الطــاب
غيــر المقيميــن فــي المخيمــات ،مقارنــة مــع ســكان المخيــم والالجئيــن
الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان فــي المــدارس ،إذ يخشــى نحــو %60.6
مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى لبنان مــن ترحيلهم،
ويخشــى  %67.8علــى ســامة أُســرهم.
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يعبــر  %57.1مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية عــن
ّ ١٩١٩
الشــعور بعــدم األمــان بســبب البيئــة االجتماعيــة مــن حولهــم.
٢٠٢٠باســتخدام مؤشــر فقــر متعــدد األبعاد الذي يشــمل التعليم والعمــل باإلضافة
إلــى النفقــات ،يعتبــر نحــو  %64مــن الالجئيــن القادميــن مــن ســورية إلــى
لبنــان مــن الفقــراء)1( .

http://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases )1
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»» الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين من سورية في
لبنان
تتعامــل الحكومــة اللبنانيــة مــع الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســورية كرعايــا
وضيــوف ،وليــس كالجئيــن بســبب الظــروف القســرية التــي دفعتهــم للجــوء ،مــا
يعنــي وجــوب اســتيفاء شــروط دخــول األجانــب إلــى لبنــان فــي لحظــات قــد تكــون
هــي األخيــرة فــي حياتــه ،فهــو مطالــب بدفــع ثمــن الفيــزا أي مــا يعــادل $ 17
للفــرد الواحــد عنــد نقطــة الدخــول (المصنــع اللبنانــي) إلــى األراضــي اللبنانيــة،
التــي تعطيــه الحــق فــي البقــاء فيهــا لمــدة أســبوعين فقــط ،ليصبــح بعــد ذلــك
بنظــر القانــون اللبنانــي« ،مقيم ـاً غيــر شــرعي»  .
وتدرجــت المديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنانــي فــي التعامــل مــع فلســطينيي
ّ
ســورية مــن حيــث اإلقامــة ،ففــي بدايــة اللجــوء كان األمــن العــام اللبنانــي يقــوم
بتجديــد اإلقامــات بشــكل روتينــي لمــدة شــهر ،على أال تتجــاوز إقامتهم فــي لبنان
الســنة ،وهــو مــا شــكل تحديـاً كبيــرًا لــدى الالجــئ الذيــن مضــى علــى وجــوده في
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لبنــان عامـاً كامـاً ،فــكان وقتئـ ٍذ أمــام ثالثــة خيــارات ال غيــر ،إمــا أن يتــوارى فــي
بيتــه ،أو أن يغــادر لبنــان هــو وأســرته إلــى ســورية ،أو أن يدفــع مبلــغ $ 200
عــن كل فــرد مــن أفــراد العائلــة تحــت مســمى تجديــد اإلقامــة ،وفــي ذلــك إرهــاق
يحيونهــا داخــل لبنــان.
كبيــر فــي ظــل األزمــة التــي َ
وفــي  25أيلــول – ســبتمبر  2014صــدر قــرار عــن مديريــة األمــن العــام اللبناني
يجيــز لالجئيــن الفلســطينيين تجديــد اإلقامــات مجاناً ،وتســوية أوضــاع المخالفين
منهــم بشــكل مجانــي ،وخــال مــدة محــددة البدايــة ولكنهــا غيــر محــددة النهايــة
(.)2
فــي يــوم  5آب /أغســطس  ،2015دعــت المديريــة العامــة لألمن العــام اللبناني
كافــة الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين ،إلــى تســوية أوضاعهــم
القانونيــة علــى المنافــذ الحدوديــة ،وتســديد الرســوم المترتبــة عليهــم .هــذا
وقــد صــدر بيــان عــن المديريــة العامــة لألمــن العــام ،علــى موقعهــا اإللكترونــي،
جــاء فيــه« :إن المديريــة العامــة لألمــن العــام ُتعلــم جميــع الرعايــا الســوريين
والفلســطينيين الالجئيــن مــن ســورية ،الذيــن دخلــوا إلــى لبنــان قبــل تاريــخ
 2015/01/05وتخطــت فتــرة إقامتهــم المــدة القانونيــة الممنوحــة لهــم لغايــة
أربــع ســنوات مــن تاريــخ دخولهــم األراضــي اللبنانيــة والراغبيــن فــي المغــادرة،
التقــدم حصــرًا مــن الدوائــر والمراكــز الحدوديــة لتســوية أوضاعهــم وتســديد
الرســوم المتوجبــة» .علمـاً بــأن األمــن العــام اللبنانــي كان يطلــب مــن المغادريــن
تســوية أوضاعهــم لــدى المديريــة العامــة لألمــن العــام فــي بيــروت ،والحصــول
علــى مغــادرة قبــل  48ســاعة مــن يــوم الســفر.
تسوى أوضاع كافة الفلسطينيين الالجئين في سوريا المخالفين لنظام اإلقامة ،الداخلين بصورة شرعية أو غير
ّ )2
شرعية (خلسة) إلى لبنان لدى مراكز األمن العام اإلقليمية ويمنحون إقامة على الشكل التالي :أوالً :الداخلون بصورة
تسوى أوضاعهم ويمنحون إقامة مؤقتة لمدة
شرعية والمخالفون لنظام اإلقامة (المخالفون قبل تاريخ ّ .)2014/08/21
ثالثة أشهر ولمرة واحدة فقط دون تدريكهم أية رسوم بعد ضم المستندات المطلوبة ،ووفق اآللية المعتمدة لتجديد
إقامة الفلسطينيين الالجئين في سوريا المجانية.
ال تطبق التسوية المجانية على الفلسطينيين الالجئين في سوريا حاملي بطاقات اإلقامة السنوية ،الدائمة ،مجاملة أو
الذين منحوا مهلة للحصول على إجازة عمل.
ثانياً :الداخلون بصورة غير شرعية والمخالفون لنظام اإلقامة.
تسوى أوضاعهم بمنحهم إقامة مؤقتة لمدة ثالثة أشهر ولمرة واحدة فقط ،ودون تدريكهم أية رسوم وبعد ضم
ّ
المستندات المطلوبة (جواز سفر أو هوية سورية أو بيان قيد فردي).
انظر موقع األمن العام اللبناني على الشبكة العنكبوتيةhttp://www.general-security.gov.lb/news_det..
175=aspx?d
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وبتاريــخ  24تشــرين األول /أكتوبــر  ،2015أصــدر األمــن العــام اللبنانــي قــرارات
تخــص الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية ،والالجئيــن
جديــدة
ّ
الســوريين ،ونشــر تلــك القــرارات عبــر موقعــه اإللكترونــي الرســمي تحــت
عنــوان «الرعايــا الســوريون والفلســطينيون /تســوية أوضــاع الرعايــا الســوريين
والفلســطينيين» ،حيــث شــمل الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية
بعــدة نقــاط ،هــي:
•تســوية أوضــاع الرعايــا الفلســطينيين الالجئيــن فــي ســورية والمقيميــن
حاليــاً فــي لبنــان ،منــذ مــا قبــل األحــداث الســورية ،للمغــادرة دون وضــع
إشــارة منــع دخــول بحقهــم.
•ويمـ َّـدد العمــل بتجديــد إقامــات الفلســطينيين الالجئيــن فــي ســورية لغايــة
ـدت مــدة إقامتهــم
 2015/11/30مجانـاً دون اســتدراك الرســوم حتــى لــو تعـ ّ
أن «علــى كل الجــئ فلســطيني ســوري دخــل إلــى
الســنة ،وأكــد القــرار ّ
لبنــان قبــل تاريــخ  2015/01/05وتخطــت فتــرة إقامتهــم المــدة القانونيــة
الممنوحــة لهــم لغايــة أربــع ســنوات مــن تاريــخ دخولهــم األراضــي اللبنانيــة
والراغبيــن فــي المغــادرة ،التقــدم حصــرًا مــن الدوائــر والمراكــز الحدوديــة
لتســوية أوضاعهــم ،وتســديد الرســوم المتوجبــة» ،وأضــاف القــرار عــدة
نقــاط تخــص الرعايــا الســوريين.
لقــد لوحــظ  -ميدانيـاً -بوضــوح تضــارب اآلليــات حــول تطبيــق هــذا القــرار بيــن
منطقــة وأخــرى مــن لبنــان ،فأحيانـاً يصــدر قــرار بتجديــد اإلقامــات لمــدة شــهرين
أو ثالثــة أشــهر ،ويتقــدم الالجــئ الفلســطيني للحصــول علــى اإلقامــة فتســتمر
اإلجــراءات أحيان ـاً شــهرًا أو شــهرين ،وعندمــا يتس ـلّمها يجــد أن المــدة الممنوحــة
لــه قــد شــارفت علــى االنتهــاء.
ويــوم  19أيلــول  /ســبتمبر  2016أصــدر األمــن العــام اللبنانــي قــرارًا يقضــي
بفــرض مبلــغ  300ألــف ليــرة لبنانيــة ،مــا يعــادل  $200علــى الالجئيــن
الفلســطينيين الســوريين مقابــل تجديــد إقامتهــم لــكل مــن بلــغ عمــر الـــ 15
عامـاً ،وذلــك لمــدة ســتة أشــهر فقــط ،تمــدد لســتة أشــهر أخــرى مجانـاً بالنســبة
18

لــكل مــن مضــى علــى وجــوده فــي لبنــان أكثــر مــن عــام ،بينمــا ُفســح المجــال
لمــن لــم يتــم الـــ 15عام ـاً للتجديــد المجانــي.
وفــي يــوم  -13تمــوز /يوليــو  2017صــدر قــرار يقضــي بتجديــد إقامــات
الداخليــن إلــى لبنــان قبــل  2017لمــدة ســتة أشــهر مجانــاً قابلــة للتجديــد،
حيــث دعــت المديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنانــي الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين المقيميــن علــى أراضيهــا بصــورة شــرعية أو غيــر شــرعية المخالفيــن
لنظــام اإلقامــة ،التقــدم مــن مراكــز األمــن العــام لتســوية أوضاعهــم القانونيــة
مجان ـاً ،بعــد ضــم المســتندات المطلوبــة ووفــق اآلليــة المعتمــدة لتجديــد إقامــة
الفلســطينيين الالجئيــن فــي ســورية ،فــي حيــن رفضــت مديريــة األمــن العــام
تجديــد اإلقامــات لــكل مــن غــادر لبنــان وال يحمــل إقامــة متعــددة ،ولــو ليــوم
واحــد وعــاد إليــه خــال.2017
كمــا صــدر يــوم  9تشــرين األول /أكتوبــر  2017تعميــم قضــى بتســهيل تنفيــذ
وثائــق الــزواج والوالدة العائدة للفلســطينيين الســوريين ،حيث أصــدر المدير العام
لمديريــة األحــوال الشــخصية ،العميــد إليــاس خــوري مذكــرة خاصــة بالالجئيــن
الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية تحمــل الرقــم  2/64بتاريــخ 2017/10/05
تعطــف علــى المذكــرة رقــم  2/43الصــادرة بتاريــخ  ،2017/09/12وتنــص
علــى تبســيط اإلجــراءات فــي مجــال تنفيــذ وثائــق الــزواج والــوالدة العائــدة
للفلســطينيين الســوريين ،والجاريــة علــى األراضــي اللبنانيــة.
ووفقـاً للتعميــم فقــد جــاءت هــذه المذكــرة نتيجـ ًة للتنســيق بيــن لجنــة الحــوار
اللبنانــي الفلســطيني والجهــات المختصــة كافــة ،بهــدف معالجــة المشــاكل التــي
يواجههــا الفلســطينيون القادمــون مــن ســورية فيما يتعلــق بأوضاعهــم القانونية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل عــام ،والصعوبــات التــي يصطدمــون بهــا فــي
مجــال تنفيــذ األحــوال الشــخصية الجاريــة علــى األراضــي اللبنانيــة بشــكل خــاص.
أمــا الذيــن يعانــون مــن وضــع قانونــي غيــر واضــح ،فقــد كان األمــن العــام
اللبنانــي يرفــض تمديــد اإلقامــة للعديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين
بحجــة غيــاب التعليمــات الضابطــة لذلــك ،وأصــدر لبنــان العديــد مــن القــرارات
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ـد مــن دخــول الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين إلــى أراضيــه.
التــي تحـ ُّ
وفــي هــذا الســياق بينــت الدراســة التــي أطلقتهــا األونــروا بالتعــاون مــع الجامعة
األمريكيــة فــي بيــروت أنــه «يعيــش الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن
ســورية فــي خــوف دائــم مــن الترحيــل ،الــذي يرتبــط باالنخفــاض الملحــوظ
لتســجيل الطــاب غيــر المقيميــن فــي المخيمــات ،مقارنــة مــع ســكان المخيــم
والالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان فــي المــدارس ،إذ يخشــى نحــو
 %60.6مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى لبنــان مــن
يعبــر
ترحيلهــم ،ويخشــى  %67.8علــى ســامة أُســرهم .وعــاوة علــى ذلــكّ ،
 %57.1مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية عــن الشــعور بعــدم
األمــان بســبب البيئــة االجتماعيــة مــن حولهــم.

التشدد في الدخول ومحدودية التنقل
شــهد النصف األول من عام  2014تشــديدًا تجاه دخول الالجئين الفلســطينيين
مــن ســورية إلــى لبنــان ،واعتبــرت الحكومــة اللبنانيــة بــأن اإلجــراءات المتخــذة ال
تهــدف لمنــع الدخــول إنمــا لتنظيمــه ،فقــد قــال وزيــر الداخليــة اللبنانــي نهــاد
المشــنوق فــي تصريــح لإلعــام فــي أيــار – مايــو« 2014ليــس هنــاك أي قــرار
يمنــع دخــول الفلســطينيين الالجئيــن فــي ســورية إلــى لبنــان أو العبــور منــه»،
وأضــاف أن «هــذه القــرارات جــاءت لتفــادي ارتــكاب أي أخطــاء مســتقبلية قــد
تؤثــر علــى الوضــع األمنــي فــي لبنــان ،وعلــى عالقــة لبنــان مــع دول عربيــة
عــدة» ،وبنــاء علــى ذلــك فقــد تــم وقــف منــح التأشــيرة التلقائيــة للفلســطينيين
وســمح بالدخــول فقــط «لمــن يحمــل ســمة دخــول
الالجئيــن علــى الحــدودُ ،
مســبقة مبنيــة علــى موافقــة المديريــة العامــة لألمــن العــام ،أو علــى بطاقــة
إقامــة (ســنة واحــدة ـ  3ســنوات ـ مجاملــة) ،أو ســمة خــروج وعــودة لســفرات
عــدة ولحيــن انتهــاء صالحيتهــا ،أو تمديــد اإلقامــة  3أشــهر إلكمــال مــدة الســنة
بالنســبة للذيــن اســتوفي منهــم رســم  300ألــف عــن ســنة كاملــة ،وســوف ُيمنح
الفلســطينيون الالجئــون فــي ســورية ســمة مــرور لمــدة  24ســاعة للقادميــن عبــر
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مطــار رفيــق الحريــري الدولــي فــي حــال ســبق وغــادر الشــخص عبــر المطــار ،أو
فــي حــال لديــه إقامــة صالحــة فــي الخــارج ويرغــب بالعــودة إلــى ســورية عــن
طريــق لبنــان ،كمــا سيســمح بدخــول المســافرين منهــم والراغبيــن بالمغــادرة إلى
الخــارج عبــر مطــار رفيــق الحريــري الدولــي ،علــى أن يكــون بحوزتهــم بطاقــة
ســفر أو ســمة إلــى الدولــة المســافر إليهــا».
اال أنــه ومــن خــال الرصــد الميدانــي الــذي قــام بــه فريــق الرصــد والتوثيــق؛
تبيــن افتقــار هــذه القــرارات إلــى اآلليــات التنفيذيــة لهــا ،ممــا جعــل القائميــن
فقــد ّ
علــى المنافــذ الحدوديــة يفســرونها بمزاجيــة تختلــف مــن شــخص آلخــر.
وفيمــا يتعلــق بالتنقــل والتجــوال داخــل لبنــان فقــد صــدر عــن بعــض البلديــات
تعميــم حــددت فيــه أوقاتــاً معينــة لتجــوال الالجئيــن الســوريين( ،)3وكذلــك
ٌ

يتطلــب مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســاكنين فــي مخيمــات الجنــوب اللبنانــي (
عيــن الحلــوة – الميــة وميــة –البــرج الشــمالي – البــص – الرشــيدية ) الحصــول
علــى تصريــح أمنــي للتمكــن مــن عبــور الحواجــز الموضوعــة علــى مداخــل تلــك
المخيمــات.
يشــار أن هــذه الحــاالت تمثــل جــزءًا موثقـاً مــن مئــات الحــاالت التــي لــم توثــق،
والتــي يمكــن مشــاهدة جموعهــا علــى معبــر المصنــع الحــدودي بيــن ســورية
ولبنــان ،فــكل عائلــة تحمــل معهــا قصــة معانــاة تختلــف عــن األخــرى ،وجميعهــا
ترتكــز علــى حالــة واحــدة منطلقهــا الحــرب الدائــرة فــي ســورية ،وهــو مــا يضــع
أغلــب الحــاالت فــي ســياق قانونــي يوجــب على كافــة الحكومــات المعنيــة التعامل
ويحملهــا مســؤولية تعرضهــا للخطــر
معهــا بمــا يؤمــن لهــا الحمايــة والرعايــة ،بــل
ّ
فــي حــال وصلــت أي مــكان آمــن.

  )3التقريــر التوثيقــي الصــادر عــن مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية النصــف الثانــي  2014بعنوان فلســطينيو
ســورية ال يــزال الجــرح ينــزف -بيــان صــادر عــن بلديــة برجــا والقــوى واألحــزاب الوطنيــة -قضــاء الشــوف – لبنــان//:http .
pdf.2014situationreport2woundstillbleeding/pdf/ar/uk.org.actionpal.www
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أبرز انتهاكات حقوق الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
لبنان
قامــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية بتوثيــق ومتابعة عشــرات
االنتهــاكات التــي تعـ ّـرض لهــا الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية إلــى لبنــان
مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة ،ســواء علــى الحــدود أثنــاء محاولتهــم الدخــول هربـاً
مــن أعمــال العنــف المســتمرة فــي ســورية ،أو مــن هــم فــي صــدد اســتكمال
بلــم شــمل المهاجريــن فــي أوروبــا ،عبــر الســفارات
بعــض اإلجــراءات الخاصــة ّ
الموجــودة فــي لبنــان والتــي علّقــت أعمالهــا فــي ســورية ،أو القاطنيــن داخــل
لبنــان؛ فقــد حــددت بعــض البلديــات أوقاتـاً معينــة لتجــوال الالجئيــن الســوريين،
وكذلــك أصــدرت تعليمــات ووضعــت شــروطاً علــى الســكان الراغبيــن فــي تأجيــر
منازلهــم بحيــث ال تزيــد األســرة المســتأجرة عــن خمســة أفــراد ،ومنــع ســكن أكثــر
مــن أســرة فــي منــزل واحــد ،باإلضافــة للكثيــر مــن اإلهانــات والمعاملــة الســيئة
التــي طالــت الصغــار والنســاء وكبــار الســن».
•يــوم األحــد  11أيــار – مايــو  2014قــام األمــن العــام اللبنانــي بمنــع عائلــة
راكان حســين (الالجــئ فــي هنغاريــا) المكونــة مــن أربعــة أطفــال برفقــة
عمهــم ،والقادمــة مــن درعــا – تجمــع المزيريــب لالجئيــن الفلســطينيين مــن
لــم الشــمل فــي الســفارة الهنغاريــة،
الدخــول إلــى لبنــان إلجــراء معاملــة ّ
حيــث حصلــت العائلــة علــى موعــد لهــذه المقابلــة قبــل ثالثــة أشــهر ،وعــادت
أدراجهــا إلــى ســورية رغــم العديــد مــن المخاطــر التــي كانــت تتهددهــا أثنــاء
العــودة ليـاً والتكاليــف العاليــة التــي تكبدتهــا للوصــول إلــى نقطــة الحــدود
وفــق تصريحــات األب -ويتعيــن علــى العائلــة الحصــول علــى موعــد جديــدقــد يكلفهــم انتظــارًا جديــدًا لمــدة ثالثــة أشــهر أخــرى.
•يــوم  15أيار-مايــو  2014قــام األمــن العــام اللبنانــي باعتقــال الطفــل طــارق
عنيســي ( )15عام ـاً ،عنــد حاجــز «المعركــة» علــى طريــق مدينــة صــور فــي
ســرية أمــن العباســية ،بحجــة انتهــاء إقامتــه.
• يــوم  17أيــار – مايــو  2014ســمح األمــن العــام اللبنانــي للزوجــة الســورية
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المتزوجــة مــن فلســطيني بالدخــول إلــى لبنــان ،إال أنــه منــع أبناءهــا
الحامليــن لجنســية األب الفلســطيني الســوري ،وتعطي االتفاقيــة الدوليــة
الخاصــة بحقــوق الطفــل “التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
(فــي  ”)20/11/1989الطفــل الحــق «بالحفــاظ علــى صالتــه العائليــة «.
•يــوم  11آذار /مــارس  ،2015تمكنــت الطفلــة رحــاب مــن دخــول األراضــي
اللبنانيــة للحــاق بعائلتهــا الالجئــة هنــاك بعــد انفصــال دام نحــو  10أشــهر،
وذلــك بعــد تدخــل شــخصي مــن قبــل المديــر العــام لألمــن العــام اللبنانــي
اللــواء عبــاس إبراهيــم ،فقــد منعــت الطفلــة مــن الدخــول إلــى لبنــان بســبب
قــرار الســلطات اللبنانيــة إغــاق الحــدود أمــام الالجئيــن الفلســطينيين مــن
ســورية ،بعدمــا اضطــرت الطفلــة إلــى مغادرة لبنــان في وقت ســابق للذهاب
إلــى ســورية للعــاج بســبب ارتفــاع تكلفــة العــاج فــي لبنــان ،وقصــور برامــج
•أصــدرت شــركة الطيــران الســورية الخاصــة «أجنحــة الشــام للطيــران»
عممتهــا علــى مكاتــب الســياحة والســفر فــي ســورية ،باســتيفاء
توصيــة ّ
الشــروط المطلوبــة لســفر الســوريين والفلســطينيين والعراقييــن إلــى
األراضــي اللبنانيــة ،وبالنســبة إلــى الالجئيــن الفلســطينيين ،أكــد التعميــم
«منــع دخــول حملــة الوثائــق الفلســطينية الســورية إلــى األراضــي اللبنانيــة،
مكملــة لمحطــة أخــرى خــارج لبنــان ،يبقــى حصــرًا
وفــي حــال وجــود تذكــرة ّ
(فضــل عــدم ذكــر
فــي قاعــة االنتظــار فــي المطــار» ،وأفــاد أحــد الالجئيــن ّ
ـأن الســلطات اللبنانيــة منعتــه مــن دخــول أراضيهــا ،رغــم وجــود
اســمه) بـ ّ
زوجتــه وأبنائــه فيهــا ،حيــث أفــاد بأنــه عنــد وجــوده فــي الســعودية ،رفضــت
شــركة الطيــران قطــع تذكــرة الســفر لــه ،وذلــك بحجــة «أن الفلســطيني
الســوري ممنــوع مــن دخــول لبنــان».
•فــي يــوم  /3تمــوز -يوليــو  2016 /قــام عناصــر األمــن العــام اللبناني بصيدا
جنــوب لبنــان باعتقــال الجئــة فلســطينية ســورية مــع طفليها» ،بحجــة دخول
األراضــي اللبنانيــة بطريقــة غيــر شــرعية ،فيمــا صــرح زوج المعتقلــة لمصــادر
مجموعــة العمــل فــي لبنــان « أن زوجتــه تعرضــت للخديعــة والنصــب مــن
قبــل أحــد الســائقين الذيــن يعملــون علــى خــط المصنــع ،مشــيرًا إلــى أن
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الســائق قــام بختــم أوراقهــا مــن األمــن العــام وأدخلهــا بطريقــة نظاميــة،
وعندمــا ذهبــوا إلــى األمــن العــام لتســوية أوضاعهــا وتجديــد اإلقامــة ،قــام
األمــن العــام اللبنانــي باعتقالهــا هــي وأطفالهــا بتهمــة التزويــر والدخــول إلــى
لبنــان بطريقــة غيــر نظاميــة”.
•ومــن علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة منــع األمــن العــام اللبنانــي يــوم
/7أيلــول  -ســبتمبر  2016 /الطالبــة الفلســطينية الســورية “آيــة تيســير
شــحادة” مــن دخــول األراضــي اللبنانيــة ،رغــم أنهــا خرجــت مــن لبنــان
بشــكل نظامــي مــع مج ـمّع الكنائــس فــي شــهر أيــار  -مايــو مــن العــام
الحالــي ،لتأديــة امتحــان الشــهادة اإلعداديــة (البريفيــه) فــي ســورية ،إال
أن الشــحادة أصيبــت بمــرض فــي قدمهــا ممــا اضطرهــا إلجــراء عمليــة
زرع مفصــل فــي رجلهــا ،وكان عليهــا البقــاء ثالثــة أشــهر فــي الفــراش
كــي تســتعيد صحتهــا ،وبعــد أن انقضــت فتــرة النقاهــة قــررت العــودة
للعيــش مــع عائلتهــا المهجــرة إلــى لبنــان منــذ عــام  ،2013والمكونــة مــن
أمهــا وشــقيقتيها ،إال أنهــا عندمــا وصلــت إلــى الحــدود اللبنانيــة منعــت
مــن الدخــول إلــى األراضــي اللبنانيــة رغــم أنهــا تحمــل رقــم البرقيــة التــي
طلــب منهــا االنتظــار رغــم الوضــع الصحــي
خرجــت بموجبهــا إلــى ســورية ،و ُ
الصعــب ،لحيــن تد ّخــل الســفارة الفلســطينية فــي اليــوم التالــي والســماح
لهــا بالدخــول.
•وفــي /23أيلــول -ســبتمبر 2016/منــع األمــن العــام اللبنانــي علــى الحــدود
اللبنانيــة الســورية عائلــة فلســطينية ســورية مــن الدخــول إلــى لبنــان ،حيــث
لم الشــمل في الســفارة األلمانية،
كانــت متوجهــة إلــى بيــروت إلجــراء مقابلة ّ
وقالــت العائلــة المكونــة مــن أم وابنهــا “ إنهــا وصلــت المعبــر اللبنانــي عنــد
الســاعة الســابعة صباحــاً ،وعنــد تقديــم األوراق الالزمــة ،رفــض الضابــط
إدخــال األم بحجــة أن برقيــة الدخــول لــأم لــم تصــل» ،وأضافــت م.ج “ أنها
تواصلــت مــع زوجهــا فــي ألمانيــا لعــاج المشــكلة ،وبــدوره ذهــب إلــى دائــرة
المهاجريــن “األوســلندر” وأكــدوا لــه أن المقابلــة فــي الســفارة األلمانيــة فــي
لبنــان تشــمل األم واالبــن ،وتمــت مراســلة الســفارة التــي أكــدت أنهــا أرســلت
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البرقيــة باســم األم واالبــن ،فــي حيــن أكــد ضابــط األمــن العــام اللبنانــي
أنــه حــاول االتصــال بالســفارة األلمانيــة عــدة مــرات دون جــدوى وال أحــد
يجيــب ،وأن الســفارة تكــذب عليهــم”.
•وفــي يــوم  17كانــون األول  /ديســمبر  2016اعتقــل األمــن العــام اللبنانــي
الالجــئ الفلســطيني الســوري «محمــد الحــاج أحمــد» فــي بيــروت بحجــة
انتهــاء إقامتــه ،وعــدم تجديدهــا وتســوية أوضاعــه القانونيــة.
•فــي الخامــس مــن أيلــول ســبتمبر ،2015 /أكــدت المنظمــة الفلســطينية
عدتــه بمثابــة إخبــار للنيابــة العامــة
لحقــوق اإلنســان (حقــوق) فــي نــداء ّ
التمييزيــة فــي لبنــان ،تقاطــع عــدد مــن المعلومــات والروايــات والشــكاوى
عــن اســتغالل عصابــات ســلب مســلحة ،ومحترفة لحالــة اســتضعاف الالجئين
مــن ســورية (ســوريون وفلســطينيون) ،وســلبهم وهــم فــي طريقهــم للســفر
أو إلنجــاز معامــات رســمية ،بعدمــا يســتقلون حافــات النقــل الصغيــرة
(الفانــات) ،مشــيرة إلــى أن أســباب تنامــي تلــك الظاهــرة تتعلــق بخــوف
الالجئيــن مــن ســورية ،وخصوصــاً الالجئيــن الفلســطينيين؛ مــن االحتجــاز
إذا مــا تقدمــوا بشــكوى أمــام المخافــر بســبب عــدم إعطائهــم /تجديــد
إقاماتهــم مــن قبــل األمــن العــام ،باإلضافــة إلــى خــوف الالجئين مــن احتمال
معرفــة عصابــات الســلب بتقديمهــم شــكاوى وإيذائهــم ،خصوصــاً عندمــا
تجــري عمليــات الســلب فــي المنطقــة الواقعــة بيــن دوار الســفارة الكويتيــة
والضاحيــة الجنوبيــة ،ألنهــم ســيضطرون إلــى تقديــم الشــكوى فــي المخفــر
الموجــود داخــل الضاحيــة الجنوبيــة.
•فــي  20تشــرين األول /أكتوبــر  ،2015ســمحت الســلطات اللبنانيــة لالجئــة
الفلســطينية الســورية الطالبــة «ضحــى عليــان» ( 18عامـاً) بدخــول األراضي
اللبنانيــة بعــد انتظــار دام نحــو  18ســاعة عنــد نقطــة المصنــع ،بعــد عودتهــا
مــن تقديــم امتحــان ســبر المعلومــات للشــهادة الثانويــة العامــة «بكالوريــا»
فــي دمشــق ،بعــد بــذل جهــود كبيــرة إلدخالهــا ،رغــم أن األمــن العــام مهــر
علــى أوراقهــا الثبوتيــة منعـاً مــن الدخــول إلــى لبنــان لمــدة  5ســنوات.
•اعتقلــت الســلطات اللبنانيــة خــال شــهر أيلــول  10الجئيــن فلســطينيين
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ســوريين بتهمــة انتهــاء إقامتهــم.
رحلــت الســلطات يــوم اإلثنيــن  8تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2015الشــقيقين
• ّ
الفلســطينيين الســوريين «طــارق وعــزو الخطيــب» إلــى ســورية ،بعــد
وصولهمــا إلــى مطــار رفيــق الحريــري فــي بيــروت قادميــن مــن تركيــا ،والتــي
قامــت بدورهــا بترحيلهمــا مــن منطقــة الترانزيــت إلــى لبنــان ،حيــث كانــا
متجهيــن إلــى العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور.
•وفــي  13تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،2015منعــت الســلطات اللبنانيــة عائلــة
فلســطينية مــن الدخــول إلــى لبنــان ،رغــم وجــود موعــد فــي الســفارة
ذكــر أن العائلــة المؤلفــة مــن امــرأة
ـم الشــملُ ،ي َ
الهولنديــة إلتمــام إجــراءات لـ ّ
وطفليــن رفضــت العــودة إلــى ســورية ،واعتصمــت فــي منطقــة المصنــع
بيــن الحــدود الســورية اللبنانيــة ،فيمــا أكــد ناشــطون أن الســلطات اللبنانيــة
كانــت قــد وافقــت فــي وقــت متأخــر علــى دخــول األم.
•فــي يــوم  23أيــار /مايــو  2017احتجــزت الســلطات اللبنانيــة المســنة
الفلســطينية الســورية «ميســر ســخنيني» بعيــد وصولهــا إلــى مطــار رفيــق
الحريــري ،قادمــة مــن الســعودية بهــدف الوصــول إلــى ســورية ،مبــررة ذلــك
أن لبنــان يمنــع دخــول الفلســطينيين الســوريين إلــى أراضيــه.
رحــل األمــن العــام اللبنانــي الالجــئ
•فــي يــوم  25آب /أغســطس ّ 2017
الفلســطيني «لــؤي رحمــة» إلــى الحــدود الســورية ،متجاه ـاً بذلــك جميــع
المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا الالجــئ بعــد دخولــه األراضــي الســورية.
•يــوم  1آب /أغســطس  2018اعتقــل عناصــر حاجــز الموصلــي التابــع لقــوات
األمــن اللبنانــي بمدينــة صيــدا ثالثــة أطفــال فلســطينيين ســوريين هــم:
«عــاء الديــن أســعد» (15عامـاً)« ،إيــاد خالــد» ( 16ســنة) ،و»أحمــد جلبــوط»
( 16عام ـاً) بحجــة عــدم تجديــد إقاماتهــم ،فــي حيــن قــام بعــد عــدة أيــام
بإطــاق ســراحهم ،وكان األطفــال الثالثــة لجــؤوا مــن ســورية إلــى لبنــان
عــام  2012مــع ذويهــم ،ولــم يغادروهــا إال عــام  2017عندمــا ذهبــوا إلــى
ســورية لتقديــم امتحــان شــهادة التعليــم األساســي (البريفيــه) ،وعــادوا إلــى
لبنــان بموجــب برقيــة موافقــة تســمح لــكل طالــب فلســطيني ســوري غــادر
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لبنــان لتقديــم االمتحانــات بالدخــول إلــى األراضــي اللبنانيــة  .
•يــوم  13أيلــول /ســبتمبر  2018أوقفــت الســلطات اللبنانيــة الطالبــة
الفلســطينية الســورية «منــار صــاح أبــو صيــام»  14عامـاً مــن أبنــاء مخيــم
اليرمــوك ،بذريعــة دخــول البــاد خلســة وإقامتهــا غيــر النظاميــة فــي لبنــان،
جــاء ذلــك بعــد حضــور الشــرطة إلــى مستشــفى الســاحل الــذي ترقــد فيــه
أبــو صيــام للعــاج إثــر تعرضهــا لحــادث ســير مــع عــدد مــن التالميــذ ،أثنــاء
عودتهــم مــن مدرســة حيفــا التابعــة لـــ “وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين – األونــروا» فــي منطقــة بئــر حســن ببيــروت.

دعوات فلسطينية ولبنانية للعودة الى سورية
طالــب الســفير الفلســطيني فــي لبنــان «أشــرف دبــور» مــن اللجــان الشــعبية
فــي المخيمــات الفلســطينية يــوم  19تمــوز /يوليــو  ،2018العمــل علــى تنظيــم
قوائــم بأســماء العائــات الفلســطينية الســورية المهجــرة إلــى لبنــان الراغبــة
بالعــودة إلــى ســورية ،وتزويــد الســفارة بالكشــوف حتــى تتمكــن مــن تســوية
أوضاعهــم لــدى الجهــات اللبنانيــة.
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ووفقـاً للبيــان الــذي عممتــه الســفارة الفلســطينية فــي لبنــان أن عملهــا ينحصــر
داخــل األراضــي اللبنانيــة ،حيــث ســيتم تســوية أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين
الذيــن يوجــد عليهــم مخالفــات ماديــة مــن ناحيــة تجديــد اإلقامــات أو الدخــول
خلســة إلــى لبنــان ،دون أن يتطــرق البيــان إلــى التنســيق مــع الجانــب الســوري.
بدورهــا أعلنــت دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية فتــح
بــاب التســجيل للنازحيــن الفلســطينيين فــي لبنــان وقطــاع غــزة الراغبيــن بالعودة
إلــى ســورية.
وقالــت دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي بيــان
صــادر يــوم الجمعــة  22تمــوز /يوليــو  « 2018إنهــا تدعــو العائــات الفلســطينية
الالجئــة التــي نزحــت مــن مخيماتهــا فــي ســورية إلى لبنــان التي ترغب فــي العودة
إلــى مخيماتهــا فــي ســورية؛ التســجيل لــدى اللجــان الشــعبية فــي مخيمــات لبنــان،
حتــى تتمكــن الدائــرة مــن خــال التنســيق مــع ســفارة فلســطين فــي لبنــان مــن
تســوية أوضاعهــم لــدى الجهــات اللبنانيــة ،وترتيــب عودتهــم فــي إطــار جــدول
زمنــي وترتيبــات بهــذا الخصــوص».
وجــاءت الخطــوة بعــد وقــت قصيــر مــن زيــارة وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية
لدمشــق ،وتلقيهــم وعودًا بتســهيل عــودة الالجئين الفلســطينيين إلى مخيماتهم
وإعــادة إعمارها.
وفــي يــوم  4آب /أغســطس  2018أعلنــت الســفارة الفلســطينية فــي لبنــان
أنهــا ســتقدم منحــة ماليــة للعائــات الفلســطينية الســورية فــي لبنــان لتســهيل
عودتهــا إلــى ســورية ،وقــال أميــن ســر اللجــان الشــعبية الفلســطينية فــي لبنــان
«أبــو إيــاد الشــعالن» إنــه وبنــاء علــى تعليمــات ســفير دولــة فلســطين فــي لبنان،
ســيتم صــرف مكرمــة ماليــة مــن رئيــس دولــة فلســطين مقدارهــا ألــف دوالر
أمريكــي لتســهيل عمليــة العــودة إلــى المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية.
وأكــد الشــعالن علــى أنــه ال يوجــد أي توجــه إلعــادة الالجئيــن الفلســطينيين
إلزامي ـاً إلــى مخيماتهــم المنكوبــة فــي ســورية ،وأن الجهــود تتركــز فــي الوقــت
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الراهــن علــى إيجــاد تســويات لملفاتهــم مــع الســلطات اللبنانيــة» ،وأوضــح «أن
مخيــم اليرمــوك هــو الحالــة الفلســطينية األكبــر مــن حيــث النــزوح إلــى لبنــان،
عممنــا علــى اللجــان الشــعبية تســجيل قوائــم بالعائــات التــي ترغــب فــي
وعندمــا ّ
العــودة كان فــي أذهاننــا العــودة اإلراديــة ،ولــم نتطــرق إلــى أي عــودة إلزاميــة».
تعهــد بــأن يقــوم
وأضــاف أن ســفير دولــة فلســطين فــي لبنــان «أشــرف دبــور» ّ
بعمــل تســوية لــكل العائــات المخالفــة ســواء فــي اإلقامــة أو الدخــول بطــرق غير
شــرعية ،وســيتم نقلهــم بحافــات علــى حســاب منظمــة التحريــر الفلســطينية،
مضيفـاً أن نســبة  ٪٩٥مــن الالجئيــن فــي لبنــان جــاءت مــن مخيــم اليرمــوك.
وأشــار إلــى أن العــودة محصــورة بالمخيمــات اآلمنــة وهــي ضعيفــة جــدًا ،حيــث
ال يتجــاوز العــدد ( )150عائلــة ( 370فــردًا) مــن أصــل ( )400عائلــة فلســطينية
نزحــت مــن مخيمــات آمنــة مــن ســورية ،وهــذه العائــات تســكن فــي مناطــق تــم
«تحريرهــا» ســابقاً ،وســمح للعائــات الفلســطينية بالعــودة إليهــا مثــل مخيــم
الســبينة ومخيــم الحســينية ومخيــم الديابيــة ومخيــم الســيدة زينــب ،وذلــك
لتعــداد ســكانها ونســبة النازحيــن منهــا إلــى لبنــان ،بحســب وصــف الشــعالن.
صرحــت مستشــارة وزيــر الخارجيــة اللبنانــي عــا  بطــرس يــوم
لبنانيــاً؛ ّ
 2018/12/21أن وزيــر الخارجيــة اللبنانــي جبــران بســيل يتواصــل مــع كافــة
األطــراف الدوليــة المعنيــة إلتمــام عــودة جميــع الالجئيــن الســوريين ،منوهــة إلــى
أن المخيمــات الفلســطينية مكتظــة وال تحتمــل اســتيعاب المزيــد مــن الالجئيــن.
وفــي ســياق ردود الالجئيــن علــى دعــوة منظمــة التحريــر الالجئيــن للعــودة
وتصريحــات عــا بطــرس؛ القــت تلــك الدعــوة والتصريحــات انتقــادات شــعبية
واســعة بيــن الفلســطينيين ،وتســاءلوا عــن مغــزى التشــجيع علــى عــودة
المهجريــن الفلســطينيين فــي ظــل دمــار مخيماتهــم وخاصــة مخيــم اليرمــوك،
وتــردي األوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة فــي ســورية ،وقــال أحــد الالجئيــن “إنــه ال
يمكــن الحديــث عــن العــودة فيمــا يواصــل النظــام الســوري اعتقــال آالف الالجئين
الفلســطينيين ،واســتمرار المالحقــات األمنيــة والســوق للخدمــة اإللزاميــة فــي
جيــش التحريــر الفلســطيني”.
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»» الواقع المعيشي لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
لبنان
وفــد الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية إلــى لبنــان بدايــ ًة إلــى أقاربهــم
وأصدقائهــم ،الذيــن فتحــوا لهــم البيــوت مســتقبلين ومتعاطفيــن مــع مصيبتهــم،
ومنهــم مــن قــام باســتئجار منــازل داخــل المخيمــات وخارجهــا ،وبأســعار تفاوتــت
مــا بيــن  400-200دوالر داخــل المخيمــات و 700-500دوالر ضمــن المــدن
الرئيســة.
عملــت العائــات الفلســطينية الالجئــة مــن ســورية إلــى لبنــان علــى التأقلــم مــع
الحالــة الجديــدة التــي آلــت إليهــا األمــور ،وســعى بعضهــا للتجمــع معـاً فــي منــزل
واحــد فــي محاولــة للتغلــب علــى التكاليــف الباهظــة للحيــاة وتقاســم األجــرة
المرتفعــة للمنــازل ،فتكــدس أفرادهــا البالــغ عددهــم قرابــة  14فــردًا فــي غرفــة
واحــدة ،ممــا فاقــم مــن معاناتهــا وأدى إلــى ظهــور خالفــات حــادة ضمــن األســرة
الواحــدة وصلــت إلــى حــد الطــاق بيــن الزوجيــن ،أو اتخــاذ قــرار بالعــودة إلــى
ســورية ،أو اللجــوء إلــى مراكــز اإليــواء.
30

مراكز اإليواء
قامــت بعــض المؤسســات الخيريــة واألهليــة والفصائليــة الفلســطينية فــي
بعــض المخيمــات والمــدن اللبنانيــة بفتــح مراكــز إيــواء مؤقتــة لالجئيــن ،الذيــن
لــم يجــدوا ســعة مــن المــال الســتئجار المنــازل أو فســحة لإلقامــة لــدى األقــارب.

مراكز إيواء البقاع
قــام مركــز الغــوث اإلنســاني للتنميــة فــي منطقــة البقــاع بافتتــاح ثالثــة مراكــز
إيــواء؛ األول فــي مخيــم الجليــل منطقــة المســبح والمقبــرة والذي ضــم  70عائلة
بمجمــوع أفــراد  400شــخص ،والثانــي فــي العمريــة وتواجــد بــه  20عائلــة،
بمجمــوع أفــراد  100شــخص ،والثالــث فــي مجــدل عنجــر ســكن فيــه 18عائلــة
بمجمــوع أفــراد  90شــخصاً.
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مركز بالل بن رباح بعلبك مخيم الجليل

كمــا لجــأ  20عائلــة داخــل مخيــم الجليــل فــي مكاتــب عــدد مــن الفصائــل
الفلســطينية تشــرف عليهــم الفصائــل بالتعــاون مــع الغــوث اإلنســاني.)4( .

مراكز إيواء مدينة صيدا
ـم مخيــم عيــن الحلــوة لالجئيــن الفلســطينيين فــي مدينــة صيــدا عــدة مراكــز
ضـ ّ
تجمعــات لالجئيــن ،كروضة
مجمــع جمعيــة البــدر الــذي يحتــوي عــدة ّ
إيــواء ،أهمهــا ّ
وتجمــع خيــام الكرامــة الــذي ضــم 64
البــدر التــي ضمــت قرابــة الـــ  25عائلــة،
ّ
خيمــة ســكنها  84عائلــة بمعــدل ال  400شــخص ،والبيــت األبيــض  20عائلــة،
والبيــت المســكون  15عائلــة ،باإلضافــة إلــى مركــز الكفــاح الــذي أشــرفت عليــه
جمعيــة الفرقــان بدايــة ثــم جمعيــة الرأفــة ،والــذي ضــم  43عائلــه تكونــت مــن
 179شــخصاً ،وروضــة البهــاء التــي قطنهــا  37عائلــة أي مــا عــادل  177شــخصاً
(.)5

  )4تم إغالق معظم هذه المراكز باستثناء مركز إيواء الجليل الذي ال يزال يضم بعض العائالت.
 )5الزالت غالبية هذه المراكز قائمة ،لكن أعداد الالجئين فيها قد تقلص.
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مراكز ايواء مدينة صور
ضمــت مدينــة صــور العديــد مــن هــذه المراكــز مثــل مجمــع النــور وصالــة أفــراح
أهالــي لوبيــة ،حيــث قــام بعــض األعيــان والوجهــاء مــن أهــل قريــة لوبيــة فــي
مخيــم البــرج الشــمالي بتحويــل مبنــى مقــام ســابقاً كصالــة أفــراح ومناســبات
ألهالــي المنطقــة؛ إلــى مركــز إيــواء اســتوعب أربــع عشــرة عائلــة فلســطينية
الجئــة مــن ســورية بعــد تقســيمه إلــى غــرف صغيــرة صالحــة للمعيشــة.
كمــا تــم التنســيق مــع أصحــاب بيــوت غيــر جاهــزة بشــكل كامــل ،مــن أجــل
تقديمهــا للعائــات المهجــرة بعــد تجهيزهــا بخــزان مــاء مــع حمــام وأبــواب (.)6

6

تم إغالق هذه المراكز وتوزع سكانها على بيوت مستأجرة ضمن المنطقة.
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أمــا فــي منطقــة الشــمال فــا يوجــد مراكــز إيــواء فــي المخيميــن ،ويســكن
الالجئــون فــي بيــوت أو كراجــات يســتأجرونها بحــدود ( ،)$400-$200ويوجــد
فــي مخيــم نهــر البــارد مــا يســمى بـ(الباركســات) ،التــي تــم إنشــاؤها للمهجريــن
مــن نكبــة البــارد  2007م ،وهــي عبــارة عــن بيــوت مــن الحديــد ســيئة جــدًا ،لهــا
مشــاكل صحيــة واجتماعيــة ،ســكن فيهــا قرابــة  150عائلــة مهجــرة مــن ســورية.
لقــد اشــتركت تلــك المراكــز فــي معظمهــا بافتقارهــا إلــى الحــد األدنــى مــن
نــى تحتيــة وخدمــات أساســية.
متطلبــات الحيــاة القويمــة مــن ُب ً
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»»

الواقع اإلغاثي واإلنساني لالجئين الفلسطينيين من
سورية إلى لبنان
مــع بدايــة األزمــة عملــت على إغاثــة الالجئين العشــرات من المؤسســات والجمعيات
اإلغاثيــة علــى مســتوى لبنــان ،إال أن دراســة أعلنــت عنهــا “جمعيــة المســاعدة
األمريكيــة لالجئــي الشــرق األدنــى ـ أنيــرا” فــي نهايــة شــهر آذار - 2013والتــي
شــملت عينــة مكونــة مــن  669عائلــة -أشــارت إلــى أن  82%مــن العائــات تتلقــى
ـن  3%فقــط تكتفــي منهــا،
مســاعدات عينيــة مــن الطعــام مــن جهــات مختلفــة ،لكـ ّ
فــي حيــن تلجــأ العائــات األخــرى إلــى شــراء مســتلزمات األكل والشــرب ،كمــا أن
 70%مــن العائــات ال تســتطيع توفيــر ثــاث وجبــات ألفرادهــا.
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إن ازديــاد عمليــات اللجــوء التــي ترافقــت مــع ضعــف اإلمكانيــات وشــح المــوارد
التــي تعانــي منهــا المؤسســات الخيريــة ،باإلضافــة إلــى حاجــات مجتمــع الالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان -الــذي يعانــي أيضــاً مــن الفقــر -أدى إلــى تراجــع
فــي العمــل اإلغاثــي ،واقتصــاره علــى التوزيعــات الموســمية (شــهر مضــان،
عيــد األضحــى )...التــي أحيان ـاً ال تشــمل الجميــع ،ممــا زاد مــن معانــاة الالجئيــن
الفلســطينيين مــن ســورية ،وســاعد علــى توتيــر العالقــة مــع المجتمعــات المحليــة
المضيفــة ،وفــي هــذا الســياق أبــدت «ســيغريد كاغ» المنســقة الخاصــة لألمــم
المتحــدة فــي لبنــان قلقهــا حيــال األوضــاع المعيشــية الصعبــة التــي يعيشــها
الالجئــون الســوريون الفلســطينيون المتواجــدون فــي لبنــان نتيجــة «الحــرب
األهليــة الدائــرة فــي ســورية» ،وأكــدت «كاغ» خــال مؤتمــر صحفــي عقدتــه
الجمعــة  8يوليو/تمــوز  2016فــي نيويــورك ،أن « %17مــن هــؤالء الالجئيــن
باتــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر».
كمــا ســاهمت القــرارات التــي اتخذتهــا األونــروا بحــق الالجئيــن الفلســطينيين
مــن ســورية إلــى لبنــان فــي مفاقمــة معانــاة مئــات األســر الفلســطينية الالجئــة
هنــاك ،ففــي  15أيلــول – ســبتمبر  2014بلّغــت األونــروا حوالــي  1100عائلــة
فلســطينية ســورية إيقــاف المســاعدة الماليــة الشــهرية عنهــم اعتبــارًا مــن شــهر
تشــرين األول – أكتوبــر ،كــون شــروط الحصــول علــى المســاعدة ال تنطبــق
عليهم بحســب نتائــج المســح االجتماعــي الــذي قامــت بــه فــي شــهر تمــوز –
يوليــو ،ممــا ولّــد نقمــة لدى الشــارع الفلســطيني في لبنــان بفصائله ومؤسســاته
الحقوقيــة والمدنيــة ولجانــه الشــعبية ،الذيــن أجمعــوا علــى بطــان هــذا القــرار
النعــدام مقومــات اتخــاذه ،ورأوا فيــه ظلمـاً وإجحافـاً بحــق الالجئين الفلســطينيين
مــن ســورية إلــى لبنــان ،واعتبــروا فــي مثــل هــذه الخطــوات محاولــة مــن األونــروا
للتحلــل مــن مســؤولياتها تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين.

37

اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان

الالجئون الفلسطينيون في البقاع اللبناني وفصل الشتاء
ـد مناطــق لبنــان بــرودة ،بحكــم موقعهــا الجغرافــي
ـد منطقــة البقــاع مــن أشـ ّ
ُت َعـ ّ
الممتــد بيــن سلســلتي جبــال لبنــان الشــرقية والغربيــة ،وتســكن فيهــا %16.20
مــن العائــات الفلســطينية الســورية الالجئــة مــن ســورية ،حيــث يقيــم نحــو
( )%1.6منهــم فــي مخيــم الجليــل فــي مدينــة بعلبك ،التــي ترتفــع عــن ســطح
البحــر نحــو  800م ،بينمــا يتــوزع الباقــون علــى مــدن البقــاع وبلداتــه البالــغ
تعدادهــا قرابــة  235مدينــة وقريــة.
وعانــى الالجئــون الفلســطينيون فــي منطقــة البقــاع فــي األوضــاع الطبيعيــة
ـح المســاعدات الــواردة إليهــم مــن قبــل المؤسســات المعنيــة فــي العمــل
مــن شـ ّ
اإلغاثــي ،وذلــك لعــدة اعتبــارات ،أهمهــا وجودهــم متفرقــون علــى تلــك المســاحة
الواســعة والممتــدة ،باإلضافــة إلــى تصنيفهــم كالجئيــن فلســطينيين غيــر معنيــة
بهــم المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن ،باعتبارهــم تحــت واليــة األونــروا،
فــي حيــن ال وجــود لخدمــات األونــروا المختلفــة ،ســواء الطبيــة أو التعليميــة ،إال
داخــل المخيمــات أو المــدن الرئيســة.
لقــد نجــم عــن العواصــف المتكــررة أضــرار مباشــرة أصابــت معظــم تجمعــات
الالجئيــن ومخيماتهــم فــي لبنــان ،تمثلــت فــي تطايــر الخيــم واألســقف المعدنيــة
لبعــض البيــوت ،ودخــول الميــاه إلــى منــازل الالجئيــن ،وحصــول بعــض الوفيــات
ـن ،التــي سـ ّـببها االنخفــاض الكبيــر فــي درجــات الحــرارة
بيــن األطفــال وكبــار السـ ّ
وشــدة ســرعة الريــاح ،وعــدم وجــود المحروقــات أو القــدرة علــى شــرائها بعــد
توقــف معظــم المؤسســات اإلغاثيــة عــن تقديــم المســاعدات لالجئيــن.
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أمــا عــن األضــرار غيــر المباشــرة ،فكانــت فــي أغلبهــا تتعلــق باألطفــال الذيــن
تعرضــوا للبــرد الشــديد ،ومــا ترافــق معــه مــن أزمــات صحيــة احتاجــت لفتــرات
عــاج طويلــة كالربــو واألنفلونــزا وااللتهابــات الرئويــة.
علــى صعيــد ردود األفعــال تفــاوت حجــم الحــراك والتعاطــي مــع مــا تعــرض
لــه الالجئــون مــن قســاوة الشــتاء ،فقــد شــهدت عــدة مناطــق العديــد مــن
االعتصامــات ألبنــاء الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان أمــام مراكــز
األونــروا ،تنديــدًا بتأخــر األونــروا فــي توزيــع المســاعدات الشــتوية علــى الالجئيــن
الذيــن تتفاقــم معاناتهــم بســبب المنخفــض الجــوي الــذي تأثــرت بــه المنطقــة،
بتحمــل مســؤولياتها تجاههــم لكونهــا الجهــة الدوليــة
مطالبيــن «األونــروا»
ّ
الوحيــدة المســؤولة عنهــم فــي لبنــان وســورية.
عبــر المعتصمــون عــن غضبهــم مــن تقصيــر الفصائــل والســفارة
كذلــك ّ
الفلســطينية تجــاه فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ،متهميــن إياهــم بعــدم
التفاعــل مــع معانــاة الالجئيــن والتقصيــر فــي تقديــم الدعــم القانونــي الــازم،
وعــدم التحــرك إال بعــد وقــوع المشــكلة ،علــى حســب تعبيرهــم.
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األوضاع األمنية في المخيمات الفلسطينية وانعكاساتها على
فلسطينيي سورية
توجــه الالجئــون الفلســطينيون للســكن داخــل وخــارج المخيمــات الفلســطينية
فــي المناطــق اللبنانيــة الخمــس بنســب مختلفــة ،وتأثــروا باألحــداث األمنيــة التــي
كانــت تشــهدها بعــض المخيمــات بيــن الفتــرة واألخــرى كمــا فــي مخيم الرشــيدية
فــي مدينــة صــور ،أو مخيمــات صيــدا (عيــن الحلــوة والميــة وميــة) ،والتــي كانــت
فــي الغالــب تــؤدي إلــى نــزوح كبيــر بيــن األهالــي بمــن فيهــم فلســطينيو ســورية.

فلسطينيو سورية في مخيم عين الحلوة
أشــارت اإلحصائيــات الصــادرة عــن األونــروا إلــى أن حوالــي  % 32مــن الالجئيــن
تواجــدوا فــي مدينــة صيــدا اللبنانيــة ومخيماتهــا ( عيــن الحلــوة – الميــة وميــة )،
وبلــدة وادي الزينــة.
التجمــع األكبــر لالجئيــن الفلســطينيين فــي
ـم مخيــم عيــن الحلــوة ،وهــو
وضـ ّ
ّ
مهجــرة مــن ســورية ،توزعــت
لبنــان ،بدايـ ًة مــا يقــارب  2400عائلــة فلســطينية َّ
علــى أحيائــه المتباينــة بألوانهــا السياســية وتقســيماتها الفصائليــة دون علــم
منهــا أو إرادة مســبقة ،فوجــد البعــض نفســه فــي المناطــق التــي تقــع تحــت
ســيطرة «اإلســاميين المتشــددين» ،والبعــض اآلخــر فــي مناطــق نفــوذ حركــة
فتــح المنقســمة أصـاً بيــن جماعــات تتبــع رئيــس الســلطة الفلســطينية ،وأخــرى
لمناوئيــه وغيرهمــا.
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فــي بدايــة اللجــوء ،لوحــظ وجــود حالــة اســتقطاب للشــباب الفلســطيني
الســوري مــن قبــل حركــة فتــح ،خصوص ـاً أولئــك الذيــن لجــؤوا دون عائالتهــم،
حيــث اسـ ُتوعِبوا ضمــن برامــج التدريــب والحراســة مقابــل اإلطعــام وتوفيــر مــكان
للنــوم ،ومبلــغ زهيــد مــن المــال ال يتجــاوز  .$ 200وفــي هــذا الســياق ،أفــاد أحــد
الالجئيــن بـ»أنــه خضــع لــدورة تدريبية عســكرية برفقة  50شــاباً من فلســطينيي
ســورية فــي أحــد تلــك المعســكرات داخــل مخيــم عيــن الحلــوة».
فــي المقابــل ،طبقــت مراكــز اإليــواء الخاصــة «باإلســاميين المتشــددين»
نظامــاً ُوصــف بالمحافــظ جــدًا مــن ناحيــة منــع االختــاط والتدخيــن والتــزام
اللبــاس الشــرعي للنســاء ،ومنــع التصويــر لألنشــطة المطبقــة داخــل المراكــز إال
فــي حــدود ضيقــة جــدًا ،بمــا ال يظهــر الوجــوه أو األشــخاص.
حــاول الالجــئ الفلســطيني الســوري التعايــش مــع البيئــة الجديــدة بمــا يخــدم
وجــوده المؤقــت ريثمــا تنقضــي محنتــه فــي ســورية والعــودة إلــى مخيماتــه
هنــاك ،لكــن تســارع األحــداث فــي مخيــم عيــن الحلــوة ،وحالــة الــا اســتقرار التــي
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يشــهدها المخيــم ،والوضــع القانونــي المتأرجــح والمعيشــي المتــردي ،جعلــت منــه
الحلقــة األضعــف ليصبــح بعــد ذلــك عرضــة لالتهــام واالعتقــال وإلصــاق التهــم.
ففــي األحــداث التــي شــهدها مخيــم عيــن الحلــوة فــي ال ُعشــر األخيــر مــن شــهر
آب /أغســطس  ،2015ســلمت حركــة فتــح داخــل مخيــم عيــن الحلــوة الالجــئ
الفلســطيني الســوري علــي شرشــرة لمخابــرات الجيــش اللبنانــي بعدمــا نصبــت
لــه كمينـاً أمــام منزلــه –حســب روايــة األهــل– بتهمــة اشــتراكه فــي القتــال إلــى
جانــب جنــد الشــام فــي معركتهــا مــع حركــة فتــح ،علمـاً بــأن عائلــة المتهم ســاقت
مــن األدلــة والقرائــن مــا يكفــي لتبرئتــه مــن هــذه التهمــة ،وأحضــرت من الشــركة
التــي يعمــل فيهــا علــي كتابـاً يثبــت وجــوده علــى رأس عملــه خــال تلــك الفتــرة.
فــي الســياق ذاتــه ،أُصيــب الالجــئ الفلســطيني مــازن منيــر صالــح ،فــي أثنــاء
ـي الطــوارئ ،بطلــق
محاولــة خروجــه مــن المخيــم وقــت انــدالع االشــتباكات فــي حـ ّ
نــاري فــي صــدره أدى إلــى وفاتــه بعــد معانــاة اســتمرت تســعة أيــام فــي مشــفى
لبيــب أبــو ضهــر فــي صيــدا ،لكــن المفاجــئ باألمــر أن المشــفى احتجــز الجثمــان
حتــى تســديد الفاتــورة البالغــة  45ألــف دوالر أميركــي ،وعندمــا حــاول األهــل
التواصــل مــع الفصائــل المتقاتلــة داخــل المخيــم للمســاعدة فــي تســجية جثمــان
ولدهــم ،تنكــر لــه الجميــع ،بــل أكثــر مــن ذلــك ،أُلصقــت بــه تهمــة القتــال إلــى
ِّر مــن التدخــل أو التوســط ألجلــه ،علمـاً بــأن لــدى الفقيد
جانــب جنــد الشــامُ ،
وحــذ َ
وتعســرًا فــي النطــق ،مــا جعــل الفعاليــات والمؤسســات
مــازن إعاقــة ســمعية
ّ
تســتنكف عــن تقديــم مســاعدة فــي ســبيل ذلــكّ ،إل الصليــب األحمــر(.)7

حركــت التصرفــات الســابقة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين من ســورية في مخيم
عيــن الحلــوة ،مــع مــا رافقهــا مــن تحريــض إعالمــي ،مشــاعر القلــق والخــوف لــدى
العائــات التــي وجــدت نفســها بــا حــول وال قــوة وال جهــة راعية.

 )7أُفرج فيما بعد عن الجثمان ،بعد تكفّل عدد من الفصائل والشخصيات والمشفى بالتكاليف.
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الهجرة والطريق إلى أوروبا
لــم يجــد الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية بيئــة آمنــة علــى حياتهــم
وأموالهــم وأعراضهــم فــي ظــل اســتمرار األعمــال القتالية المســتعرة في ســورية،
خصوص ـاً بعــد خــروج معظمهــم مــن منازلهــم ألكثــر مــن مــرة داخــل ســورية،
ولجــوء عشــرات اآلالف إلــى الــدول المجــاورة ،وشــكل لبنــان فــي بدايــة األزمــة
الســورية بوابــة عريضــة لدخــول العــدد األكبــر مــن فلســطينيي ســورية ،حيــث
ســمح بدخــول الالجئيــن الفلســطينيين إليــه قبــل اتخــاذ إجــراءات منــع دخــول
شــبه تــام بحقهــم.

إال أن الظــروف المعيشــية واالقتصاديــة التــي عانــى منهــا الغالبيــة العظمــى مــن
الالجئيــن؛ دفعــت بهــم إلــى الهجــرة غيــر النظاميــة مــن جهــة وبتنظيــم اعتصامات
للمطالبــة بالتهجيــر مــن جهــة أخــرى ،وانتشــار ظاهرة المطالبــة بالهجــرة الجماعية
بيــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان مــن جهــة أخرى.
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فقــد اســتطاع ناشــطون مــن فلســطينيي ســورية فــي لبنــان نهايــة عــام 2014
جمــع تواقيــع نحــو  7000عائلــة فلســطينية الجئــة إلــى لبنــان تطالــب المفوضــة
العليــا لشــؤون الالجئيــن UNHCRبنقــل الملــف إليهــا بــدالً مــن األونــروا ()unrwa
لتطبيــق برنامــج توطيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي أوروبــا أســوة بالالجئيــن
الســوريين ،كمــا نظــم العشــرات يــوم الحــادي عشــر مــن كانــون الثانــي –
ينايــر  2016اعتصامــاً أمــام مقــر الســفارة الكنديــة فــي العاصمــة اللبنانيــة
بيــروت ،للمطالبــة بالهجــرة «الشــرعية» ،نتيجــة األوضــاع المعيشــية والقانونيــة
واالقتصاديــة المزريــة التــي يعانونهــا فــي لبنــان ،فيمــا ســلم المعتصمــون رســالة
إلــى الســفارة الكنديــة شــرحوا فــي رغبتهــم بالهجــرة بعــد أن خســروا كل مــا
يملكــون فــي ســورية جــراء الصــراع الدائــر فيهــا ،ومــا يتكبدونــه مــن مشــاق
وآالم فــي لبنــان ،وطالــب المعتصمــون المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن
والســفارات الغربيــة فــي بيــروت ،فتــح بــاب الهجــرة لالجئيــن الفلســطينيين بعــد
أن أغلقــت الحكومــة اللبنانيــة أمامهــم كل األبــواب المؤديــة إلــى حيــاة كريمــة.

“مبرارات” الهجرة
وفــي بحــث األســباب الداعيــة إلــى هــذه المطالــب مــن خــال اســتقراء آراء الشــارع
الفلســطيني الســوري فــي لبنــان ،تركــزت المبــررات علــى النحــو اآلتــي:
•عـــدم الســـماح بمنـــح إقامات فـــي لبنـــان ،ولو مؤقتـــاً ،مـــا يجعلنا تحـــت بند
المالحقـــة القانونيـــة والترحيـــل القســـري مـــن لبنان.
•اعتبار الالجئ الفلســـطيني الســـوري ســـائحاً فـــي لبنان ،وعدم قبول تســـجيله
كال جئ .
•عـــدم تســـجيل التلميذ الفلســـطيني الالجئ فـــي المدارس الرســـمية في لبنان
بســـبب مخالفة موضـــوع اإلقامة.
•عـــدم تســـجيل المواليد الجديدة ،وربـــط ذلك بحصول الالجئ علـــى إقامة في
لبنان.
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•عدم السماح بالعمل للفلسطينيين القادمين من سورية بصفة شرعية.
•تشـــتّت العائـــات الفلســـطينية بين ســـورية ولبنان بســـبب إغـــاق الحكومة
اللبنانيـــةللمعابـــرالرســـمية،ومنعالفلســـطينيالســـوريمـــنالدخولإلـــىلبنان.
•عجـــز وكالـــة الغـــوث إلغاثة وتشـــغيل الالجئيـــن (األونـــروا) عن تقديـــم كافة
الخدمـــات اإلنســـانية والحمايـــة القانونيـــة لالجئين.
•استمرار األزمة السورية وعدم القدرة على العودة إلى المخيمات في سورية.
•الشـــعور بالضيـــاع وعـــدم االحتضان الـــذي وصل إلـــى جوع وتشـــرد وحرمان
اآلالف مـــن الالجئين.
•النظـــر إلى حاالت فلســـطينية ناجحة (فلســـطينيو أوروبا) هاجـــرت وتمكنت من
تأميـــن مســـتقبل أبنائهـــا ،والحصول علـــى الجنســـية األوروبية وجواز الســـفر
الـــذي يمكنها مـــن الدخول إلـــى كل دول العالم من دون تأشـــيرة ،على عكس
الوثيقة الفلســـطينية التـــي ال يتمكن حاملها مـــن التنقل فيهـــا أو حتى العودة
أحيانـــاً إلى الدولة التـــي أصدرتها كما هـــو الحال بالوثيقـــة المصرية.
•أخـــذ العبـــرة والدروس من الماضـــي الذي أثبت عـــدم فائدة البقـــاء في الدول
العربيـــة ،ألنـــه ال كرامة لالجئ فيهـــا مهما طال زمـــن بقائه فيها.
•تجاهـــل الراعـــي الرســـمي (منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية) لقضيـــة الالجئين
الفلســـطينيين في الشـــتات مـــن حيـــث المتابعـــة القانونيـــة واإلغاثية.
•غيـــاب الحاضنة الشـــعبية لالجئين علـــى الصعيد اللبنانـــي ،وعنصرية القوانين
المطبقة في لبنـــان تجاهم.
•االعتبـــار مـــن معانـــاة الفلســـطيني اللبناني ،وســـعيهم الحثيث للهجـــرة نتيجة
الظـــروف التي يعيشـــون فيهـــا أصالً.

ورب ســائل يســأل مــن أيــن يأتــي الالجئــون باألمــوال الالزمــة للهجــرة ،فــي ظــل
ّ
العــوز والحاجــة الشــديدين اللذيــن آلــت إليهمــا أمورهــم ،فالكلفــة تتــراوح بيــن
( )$ 14000 - 5000للشــخص الواحــد ،حســب الطــرق المتبعــة للوصــول إلــى
أوروبــا ،إمــا عــن طريــق البحــر أو البــر أو الجــو.
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لكــن بالنظــر إلــى الشــريحة الفلســطينية التــي هاجــرت ،فــإن الطابــع العــام
للمهاجريــن هــم مــن أصحــاب رؤوس األمــوال والطبقــة الميســورة وأصحــاب
الكفــاءات العلميــة ،كاألطبــاء والمهندســين والفنييــن والمعلميــن ،فغالبيــة هــذه
الطبقــة اســتطاعت تأميــن تكاليــف الســفر مــن مدخراتهــا ،وكانــت هجرتهــا مبكــرة
نســبياً ،أمــا بقيــة الشــرائح فاعتمــدت علــى الوســائل التاليــة فــي تأميــن التكاليــف
الالزمــة لذلــك  :
•بيع المصاغ الذهبي للنساء بالدرجة األولى.
•بيــع البيــوت كمــا فعلــت أكثــر مــن  60عائلــة فلســطينية فــي مخيــم العائديــن
بحمــص.
•بيــع األمــاك المنقولــة وغيــر المنقولــة كالســيارات والعقارات بأســعار بخســة ،فقد
ثبــت قيــام بعــض المكاتــب العقاريــة فــي مدينــة دمشــق بشــراء المنــازل داخــل
مخيــم اليرمــوك مــن أصحابهــا النازحيــن عنهــا رغــم وقوعهــا تحــت الحصــار.
•االستدانة من األقارب أو المعارف ،وال سيما من هم خارج سورية.
•بيــع بطاقــات الصــراف اآللــي الخاصــة بمســاعدة األونــروا بنصــف ثمنهــا ،مقابــل
الحصــول علــى مبلــغ نقــدي مســتعجل.
لــم شــمل
•تأميــن تكاليــف ســفر فــرد واحــد مــن أفــراد األســرة القادريــن علــى ّ
البقيــة.
•تأمين المبلغ من خالل المصادر السابقة مجتمعة.

الطريق إلى أوروبا من لبنان
اتخــذ الالجئــون الفلســطينيون مــن لبنــان إلــى أوروبــا العديــد مــن الطــرق
الملتويــة والخطــرة ،غيــر آبهيــن للنتائــج ،حتــى لــو كانــت فــي بعــض األحيــان
تكلّفهــم حياتهــم ،بعدمــا اســتوت لديهــم األشــياء.
ففــي البدايــة ،شــكل مطــار بيــروت نحــو مصــر وليبيــا بوابــة للوصــول إلــى
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إيطاليــا عبــر البحــر بواســطة مــا بــات يعــرف بقــوارب المــوت ،إال أنــه بعــد إغــاق
مطــار القاهــرة فــي وجــه الفلســطينيين الســوريين وإغــاق مطــار طرابلــس
الدولــي فــي ليبيــا بســبب األحــداث المشــتعلة هنــاك ،وتوقــف رحــات الطيــران
وأشــد خطــورة،
منــه وإليــه ،اكتشــف الالجئــون طريقــاً جديــدة أطــول مســافة
ّ
وهــي طريــق الســودان بواســطة دعــوة وهميــة مــن شــركة أو قريــب تمكنــه
مــن الدخــول ،ومــن هنــاك عبــر الصحــراء الســودانية الليبيــة إلــى مدينــة زوارة أو
بنغــازي الليبيتيــن ،ومــن ثــم إلــى إيطاليــا علــى متــن القــوارب.
وكذلــك ســلك الالجئــون طريــق التهريــب مــن ســورية إلــى تركيــا بســبب عــدم
قدرتهــم علــى الحصــول علــى تأشــيرة دخــول نظاميــة ،فقــد لوحــظ فــي الفتــرة
األخيــرة عــودة عائــات بأكملهــا مــن لبنــان إلــى ســورية عبــر معبــر الدبوســية
القريــب مــن مدينــة حمــص ،ومــن هنــاك إلــى تركيــا فــي رحلــة عاليــة المخاطــر.
وبعــد الوصــول إلــى تركيــا ،يتــوزع الالجئــون علــى عــدة طــرق ،فمنهــم مــن
يركــب البحــر مــن مرســين إلــى إيطاليــا مباشــرة ،ومنهــم مــن يركــب البحــر إلــى
اليونــان ،ومــن هنــاك يحــاول الوصــول بــرًا أو جــوًا بواســطة جــواز ســفر مــزور
(شــبيه – أو صــورة بــدل صــورة) ،ومنهــم مــن يجتــاز الحــدود التركيــة باتجــاه
بلغاريــا وصربيــا ومقدونيــا ،ومنهــا إلــى هنغاريــا ،ومــن هنــاك إلــى النمســا وألمانيا
أو غيرهــا مــن دول أوروبــا.
إن اإلحصائيــات التــي قــام بهــا اتحــاد المؤسســات اإلســامية فــي مخيــم عيــن
الحلــوة فــي مدينــة صيــدا اللبنانيــة  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -حتــى تاريــخ
 15حزيــران /يونيــو  ،2015دلــت علــى وجــود  253عائلــة فلســطينية تعــول
أفرادهــا المــرأة بســبب هجــرة الــزوج إلــى أوروبــا.
تخل مــن الحوادث
فــي المقابــل ،المراقــب لنتائــج هجــرة الالجئيــن يجــد أنهــا لــم ُ
التــي أدت فــي معظمهــا إلــى وفيــات بيــن الالجئيــن ،فمنهــم مــن ابتلعهــم البحــر،
ومنهــم مــن دفــن فــي الصحــراء ،وكذلــك منهــم المفقــودون ال يعلــم عنهــم
ذووهــم شــيئاً ،والمعتقلــون فــي ســجون عربيــة وغربيــة  .
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الواقع التعليمي لطالب فلسطينيي سورية الالجئين
في لبنان
يتلقــى معظــم الطــاب فــي الحلقتيــن األولــى والثانيــة مــن التعليــم األساســي
مــن أبنــاء الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان تعليمهــم فــي مــدارس
األونــروا الموجــودة داخــل المخيمــات الفلســطينية وخارجهــا،
واتخــذت األونــروا فــي ســياق تعليــم الطــاب الالجئين من ســورية عــدة خطوات،
ففــي العــام الدراســي ( ) 2014-2013تــم اســتيعاب طــاب ســورية بــدوام بعــد
الظهــر (دوام مــزدوج) ،وتعاقــدت مــع معلميــن مياوميــن لهــذه المهمــة ضمــن مــا
عــرف ببرنامــج  prsالمخصــص للتعامــل مــع الالجئيــن الفلســطينيين علــى كافــة
المســتويات التعليميــة والصحيــة والخدميــة.
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لكــن مــع بدايــة العــام الدراســي  2015/2014قــررت األونروا إلغاء هــذا البرنامج
وتحويلــه إلــى برنامــج دمجهــم مــع طــاب لبنــان ،ممــا جعــل الكثيريــن يــرون فــي
القــرار ســلبيات عديــدة علــى الطــاب الفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية إلــى
لبنــان ،كونــه ال يراعــي الفــرق فــي المناهــج والمســتوى العلمــي ،باإلضافــة لمــا
سيســببه مــن اكتظــاظ فــي الصفــوف القائــم أصـاً مــع فلســطينيي لبنــان ،حيــث
تــم دمــج وقتئــذ ( )7500طالــب مــن فلســطينيي ســورية إلــى جانــب مــا يقــرب
مــن ( )31000طالــب مــن فلســطينيي لبنــان(.)8
وفــي أيــار /مايــو  2015أعلنــت األونــروا عــن جملــة تقليصــات أدت إلــى إلغــاء
عــدد مــن المــدارس ،وزيــادة عــدد الطــاب فــي الصفــوف الدراســية حتــى 50
طالبــاً ،وإلغــاء التعيينــات فــي التعليــم والصحــة واإلغاثــة وباقــي المــدارس،
والتهديــد بطــرد  350معلمــاً ومعلمــة فــي مــدارس لبنــان.
العــام الدراســي  2016/2015تــم اســتيعاب أكثــر مــن  5318طفــاً مــن
الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي المــدارس التابعــة للوكالــة فــي لبنــان
للعــام الدراســي  2016فــي  63مدرســة مــن أصــل  67مدرســة تابعــة لالونــروا
فــي لبنــان ،مــا اســتدعى ذلــك أن تعمــل  5مــدارس بنظــام الفترتيــن (.)9
وعــن نســب التحــاق الطــاب الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية
إلــى لبنــان بالتعليــم؛ فقــد بينــت دراســة أجرتهــا الجامعــة األمريكيــة بالتعــاون مــع
األونــروا إلــى أن  %88.3التحقــوا فــي المرحلــة االبتدائيــة و %69.6فــي المرحلــة
اإلعداديــة ،و %35.8فــي المرحلــة الثانويــة ،وأن نســبة التحــاق الطــاب الذيــن
يقطنــون داخــل المخيمــات بالمــدارس أعلــى بكثيــر ( )%93.7مقارنــة بالطــاب
الذيــن يقيمــون فــي مناطــق خــارج المخيمــات ( .)%82.6ممــا يــدل علــى احتمــال
التأثيــر الســلبي للقيــود المفروضــة علــى الطــاب بالنســبة إلــى حركــة التنقــل،
ممــا يجعلهــم يحجمــون عــن الحصــول علــى التعليــم خــارج المخيمــات.
   )8فلســطينيو ســورية ال يــزال الجــرح ينــزف – النصــف الثانــي 2014situ/pdf/ar/uk.org.actionpal.www//:http 2014
pdf.ationreport2woundstillbleeding
   )9االســتجابة ألزمــة ســورية اإلقليميــة – نــداء طــوارئ  – 2017االونــروا   -مرجــع ســابق /org.unrwa.www//:https
pdf.lw_final_ara_2017_ea_syria/resources/content/files/default/sites
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كمــا بينــت الدراســة ذاتهــا أن معــدالت التحــاق الالجئيــن الفلســطينيين القادمين
مــن ســورية بالتعليــم أقــل من معــدل التحــاق الالجئين الفلســطينيين فــي لبنان،
واألســباب تتــراوح بيــن بعــد مســافة المــدارس والجامعــات ،والقيــود المفروضــة
علــى التنقــل ،وانعــدام اإلمكانيــات لشــراء اللــوازم المدرســية (.)10
وعلــى مســتوى التعليــم الثانــوي؛ فقــد ســمحت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
بتوفيــر التعليــم الثانــوي والتعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي للشــباب الالجئيــن
الســوريين(.)11
وفــي نهايــة أيــار  2017قامــت األونــروا باتخــاذ قــرارات جديــدة مضمونهــا
تخفيــض نســبة الرســوب فــي المراحــل االبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة مــن
 %10إلــى  ،%5األمــر الــذي اعتبــره الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان خطيــرًا ،لما
يحمــل فــي طياتــه مــن خطــوات تجهيليــة ،مــن ناحيــة مــا ســينتج عــن هــذا القــرار
مــن تداعيــات خطيــرة تــؤدي إلــى تراخــي الطــاب وعــدم اهتمامهــم بالتحصيــل
العلمــي خصوص ـاً عنــد شــعورهم بأنــه لــن يتــم ترســيبهم تحــت أي ظــرف مــن
ـدرس مــن اســتخدام المحفــزات التــي
الظــروف ،فضـاً عــن أن ذلــك قــد يحــرم المـ ّ
تســاعد علــى تحســين مســتويات الطــاب عندمــا يشــعر التالميــذ أن ليــس هنــاك
مــن فــرق بيــن الطــاب الذيــن يبذلــون مجهــودات كبيــرة ،وبيــن أولئــك الذيــن
ال يهتمــون بدراســتهم .وبالتالــي ســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة نســبة األميــة وســط
التالميــذ ،وتراجــع نســبة النجــاح والتفــوق فــي االمتحانــات الرســمية فــي جميــع
مراحلهــا ومســتوياتها.
وفــي ســياق ردود الفعــل أصــدرت لجنــة المتابعــة العليــا للّجــان األهليــة فــي
المخيمــات والتجمعــات الفلســطنية فــي لبنــان يــوم  27أيــار – مايــو 2017
بيانــاً اســتنكرت فيــه قــرارات األونــروا الجديــدة بخصــوص سياســة الترفيــع
اآللــي ،وتخفيــض نســب الرســوب فــي مدارســها ،وطالبتهــا بالتراجــع عــن هــذا
القــرار واإلقــاع نهائي ـاً عــن اتبــاع سياســة التجربــة والخطــأ فــي جميــع البرامــج
 )10الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت واالونــروا تطلقــان دراســة حــول الحالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لالجئيــن الفلســطينين
في لبنان releases-press/newsroom/ar/org.unrwa.www//:http 2015
  )11ورقة االستراتيجية التعليم في األزمة السورية المقدمة الى مؤتمر لندن  – 2016ص  . 1مرجع سابق.
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والسياســات التعليميــة التــي يتــم وضعهــا مــن قبــل إدارة األونــروا المركزيــة فــي
عمــان ،وتنفــق عليهــا األمــوال الكثيــرة ،ودائم ـاً تكــون نتائجهــا ومخرجاتهــا دون
جــدوى -حســب البيــان.

أبرز وجوه معاناة الطالب الفلسطيني في لبنان
التعليم الجامعي عقبات وتحديات
تتنــوع مؤسســات التعليــم الجامعــي فــي لبنــان ،فهنــاك الجامعــة اللبنانيــة
(حكوميــة) ،وجامعــة بيــروت العربيــة (تابعــة لجامعــة اإلســكندرية) ،وعــدد مــن
الجامعــات األجنبيــة الخاصــة (الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعة اليســوعية
والجامعــة األميركيــة اللبنانيــة) ،إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الكليــات والجامعــات
الخاصــة التــي تقــدم عــددًا محــدودًا مــن التخصصــات النظريــة (إدارة األعمــال،
علــوم الكمبيوتــر ،التصميــم واإلخــراج الفنــي ،إلــخ) (.)12
يســتطيع الطالــب الالجــئ الفلســطيني الســوري التســجيل فــي الجامعــات
اللبنانيــة الخاصــة والحكوميــة ،إال أن الجامعــات الحكوميــة تطلــب تعديــل شــهادة
الثانويــة العامــة مــن وزارة التربيــة اللبنانيــة ،وكــي يعادلهــا يحتــاج إلــى إقامــة
طالــب وحتــى تحصــل علــى إقامــة مــن األمــن العــام عليــك أن تكــون مســجالً
فــي الجامعــة ،وتحمــل إفــادة تســجيل ،وحتــى تســجل فــي الجامعــة عليــك أن
تعــدل شــهادة الثانويــة ،لــذا يجــد الطالــب نفســه يــدور فــي حلقــة مفرغــة يصعــب
التخلــص منهــا.
وتقتصــر الجامعــات الحكوميــة فــي بعــض الفــروع علــى مدينــة بيــروت ،ممــا
يحــرم الطــاب مــن بقيــة المحافظــات اللبنانيــة مــن الوصــول إليهــا ،لكنهــا بــذات
الوقــت تمتــاز برمزيــة القســط للفــروع األدبيــة ،حيــث ال يتجــاوز  $ 200يدفعــه
الطالــب أول العــام حصــرًا.
  )12تحديــات الحصــول علــى التعليــم العالــي  -باســم ســرحان  |  أيــار .Article/com.assafir.palestine//:http 2011
1887=ArticleID?aspx
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فيمــا تتميــز الجامعــات الخاصــة بســهولة اإلجــراءات فــي تســجيل الطــاب ،خاصة
الذيــن لجــؤوا إلــى لبنــان فــي الســنوات الثالثــة والرابعــة مــن دراســتهم الجامعيــة
فــي ســورية ،غيــر أن أقســاطها التــي تتــراوح بيــن ( )$ 8000- 1000بحســب
االختصــاص والجامعــة؛ ال يســتطيع الطالــب الالجــئ الفلســطيني الســوري تحملهــا.
كمــا تعــد لغــة التدريــس (اللغتــان اإلنكليزية والفرنســية) فــي الجامعــات اللبنانية
عقبــة أساســية فــي وجــه الطالــب الفلســطيني الســوري الــذي تعلــم باللغــة
العربيــة ،فأصبــح بحاجــة إلــى العديــد مــن دورات اللغــة باإلضافــة إلــى مصاريــف
الجامعــة األخــرى المرهقــة.
ومــن جهــة أخــرى اســتطاع بعــض الطــاب الحصــول علــى منــح دراســية ،إال أن
التحــدي المالــي لعــب دورًا هام ـاً فــي عــدم التســجيل ،باســتثناء بعــض الطــاب
قدمــت
الذيــن تلقــوا مســاعدات مــن قبــل المؤسســات التــي ُتعنــى بالطالــب ،فقــد ّ
مؤسســة صنــدوق دعــم الطالــب «صــراط» –علــى ســبيل المثــال ال الحصــر-
مســاعدات ماليــة لحوالــي مائــة طالـبٍ خــال األعــوام الدراســية (،2014-2013
 ،) 2016-2015باإلضافــة إلــى تأميــن حســومات ماليــة علــى األقســاط الجامعية
لعــدد مــن الجامعــات الخاصــة.
وفــي ســياق تعزيــز قــدرات الشــباب الــذي تقدمــه األونــروا؛ اســتفاد ( )313طالبـاً
مــن فلســطينيي ســورية مــن االلتحــاق ببرنامــج الوكالــة للتعليــم والتدريــب
ـدم دورات قصيــرة األجــل وخدمــات التوجيــه المهنــي
التقنــي والمهنــي ،الــذي يقـ ّ
المباشــر ،والمخصــص لدعــم الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية ،والالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان فــي كليــة ســبلين(.)13

  )13االستجابة ألزمة سورية اإلقليمية – نداء طوارئ  – 2017االونروا   -مرجع سابق
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الوضع القانوني لطالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية
يصطــدم طــاب الصــف التاســع «البريفيــه» والثانويــة العامــة داخــل لبنــان ،مــع
االشــتراط الصــادر عــن وزارة التربيــة والتعليــم اللبنانيــة بتاريــخ  22آذار /مــارس
ـأن «علــى الطــاب الفلســطينيين المتقدميــن لفحــص شــهادة التاســع
2015؛ بـ ّ
(البريفيــه) ،والمســجلين لــدى مــدارس وكالــة الغــوث لالجئيــن فــي لبنــان بشــكل
نظامــي تصديــق ومعادلــة جــاءات (شــهادات) الســنوات الســابقة أصــوالً مــن
ســورية» ،وطالــب القــرار بوجــود إقامــات نظاميــة ســارية المفعــول للطــاب ،حتــى
يتمكنــوا مــن التقــدم لالمتحــان.
لقــي هــذا القــرار غضبـاً فــي أوســاط الالجئيــن ،ففــي  25آذار /مــارس ،2015
أطلــق أهالــي الطــاب مناشــدات طالبــوا فيهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
اللبنانيــة بالســماح ألبنائهــم بالترشــح لالمتحانــات الرســمية فــي لبنــان ،وفــي 27
آذار /مــارس دعــت حركــة حمــاس فــي بيــان لهــا الحكومــة اللبنانيــة «إلــى تصحيح
أوضــاع الطــاب الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان ،وذلــك بعــد أن منعتهــم
مــن الترشــح لالمتحانــات الرســمية ،وعــدم التعاطــي مــع الالجــئ الفلســطيني
وعبــر
مــن ســورية كملــف أمنــي ،بــل هــم حالــة إنســانية معتــرف بهــا دولي ـاً»ّ ،
البيــان الصــادر عــن مكتــب شــؤون الالجئيــن فــي حركــة «حمــاس» فــي لبنــان
«عــن اســتغرابه لعــدم الســماح للطــاب بالترشــح» ،فيمــا شــدد المكتــب علــى
«ضــرورة معالجــة جــذور المشــكلة التــي بــدأت مــن عــدم اعتبارهــم الجئيــن فــي
الدوائــر اللبنانيــة ،وبالتالــي يتــم التعامــل معهــم بطريقــة ملتبســة» ،وأضــاف:
«وإذا تعــذر ذلــك ،فليــس أقــل مــن توفيــر إقامــات شــرعية لالجئيــن ،وخصوصـاً
أنهــم اضطرتهــم الظــروف القاهــرة للجــوء إلــى لبنــان» .
وللغــرض ذاتــه ،التقــى وفــد مــن مؤسســة «شــاهد» الحقوقيــة برئيــس لجنــة
الحــوار اللبنانــي الفلســطيني حســن منيمنــة ،يــوم  7أيــار /مايــو  ،2015حيــث
ناقــش الوفــد مــع “منيمنــة” معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي
قضيــة تجديــد إقاماتهــم مــن قبــل األمــن العــام اللبنانــي ،وصعوبــة حصولهــم
علــى تصاريــح للدخــول إلــى المخيمــات الفلســطينية مــن قبــل مخابــرات الجيــش،
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ّ
الترشــح لالمتحانــات الرســمية هــذا العــام.
فض ـاً عــن حرمــان الطــاب
وبالفعــل ،نتــج عــن الضغــط الــذي مارســته المؤسســات والفصائل الفلســطينية
واللجــان األهليــة؛ قــرار إيجابــي أعفــى الالجــئ مــن هــذا الشــرط ،إال أنــه فــي كل
عــام يتكــرر هــذا الشــرط ممــا يجعــل الطالــب فــي وضــع نفســي مضطــرب.

طالب الشهادتين المتوسطة والثانوية «المنهاج السوري» لبنان
تمكــن بعــض الطــاب مــن دراســة المقرر الســوري في لبنــان ( ،)14والتقــدم فيما
بعــد إلــى االمتحانــات فــي ســورية مــن خــال معهــد مجمــع الكنائــس التعليمــي
المجانــي ذي الفــروع المتعــددة فــي لبنــان ،إال أن القــرارات التــي صــدرت فــي
أيــار -مايــو  2014المانعــة لدخــول الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى
لبنــان ،جعلــت العديــد مــن الطــاب يتــرددون فــي الذهــاب إلــى ســورية ،خوف ـاً
مــن عــدم التمكــن مــن العــودة ثانيــة ،باإلضافــة إلــى القــرارات التــي صــدرت عــن
ـدت مــن أعــداد الطــاب المتقدميــن المتحانــات
وزارة التربيــة فــي ســورية ،التــي حـ ّ
الثانويــة العامــة ،عندمــا اشــترطت عليهــم حصولهــم علــى تسلســل دراســي أو
خضوعهــم المتحــان معيــاري بعشــرة مــواد دراســية من صفــوف المرحلــة الثانوية
المختلفــة.
ورغــم ذلــك ،اســتطاع فــي الفتــرة الواقعــة بيــن  30 - 22كانــون الثانــي /ينايــر
 51 ،2015مــن أصــل  63طالب ـاً مــن الطــاب المســجلين فــي معهــد الكنائــس
الذهــاب إلــى ســورية ،والعــودة منهــا لتقديــم امتحــان قبــول التقــدم المتحانــات
ـدم منهــم فيمــا بعــد  45طالبـاً لالمتحانــات
الثانويــة العامــة فــي ســورية ،حيــث تقـ ّ
النهائيــة فــي شــهر حزيــران /يونيــو .2015
وبالنســبة إلــى طــاب الصــف التاســع المنتســبين أيض ـاً إلــى معهــد الكنائــس،
والراغبيــن فــي التقــدم لالمتحــان وفــق المنهــاج الســوري ،والبالــغ عددهــم 133
طالبــاً ،تمكــن  69طالبــاً مــن النــزول إلــى ســورية والعــودة إلــى لبنــان بعــد

  )14فلســطينيو ســورية يوميــات داميــة وصــراخ غيــر مســموع – النصــف األول /uk.org.actionpal.www//:http 2015
pdf.inaudible_screaming_and_abloody_of_diary/pdf/ar
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التنســيق الــذي حصــل مــا بيــن الســفارة الفلســطينية وإدارة معهــد الكنائــس،
واألمــن العــام اللبنانــي.
أن األمــن العــام اللبنانــي اشــترط علــى الطــاب
يشــار فــي هــذا الســياق إلــى ّ
الذيــن أتمــوا الخامســة عشــرة تســوية أوضاعهــم القانونيــة ودفــع مبلــغ 200
 $بــدل إقامــة ،مــا أســهم فــي عــزوف بعــض الطــاب عــن تقديــم االمتحانــات
لعــدم امتالكهــم المبلــغ ،علم ـاً بــأن حركــة حمــاس فــي لبنــان ســاعدت الطــاب
المكلفيــن البالــغ عددهــم ( )48بمبلــغ .$ 100

التعليم واألوضاع األمنية داخل المخيمات
إن األوضــاع األمنيــة داخــل المخيمــات تلعــب دورًا مهمــاً فــي نوعيــة وجــودة
التعليــم الــذي يحصــل عليــه الطالــب الفلســطيني فــي لبنــان.
ففــي ظــل التوتــرات األمنيــة التــي تشــهدها المخيمــات؛ فــإن أول المتضرريــن
هــم الطلبــة فــي المــدارس ،حيــث يتــم تعطيــل المــدارس بســبب قطــع الطرقــات
أو االضرابــات ،ممــا يجعــل الطالــب ال يحصــل علــى المنهــاج كامــاً ،وال يشــعر
باألمــان داخــل الغرفــة الصفيــة.

معوقات االلتحاق بالتعليم األساسي
يجــد المتتبــع ألوضــاع الطــاب الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســورية فــي لبنــان
نفســه أمــام العديــد مــن المبــررات اإلضافيــة لمــا ذكــر ســابقاً ،والتــي يســوقها ذوو
الطــاب حيــال إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس(.)15
العامل االقتصادي:
يضطــر جــزء مــن الطــاب للذهــاب إلــى المــدارس بواســطة وســائط نقــل

  )15فلســطينيو ســورية بيــن مــرارة اللجــوء وأمــل العــودة  -تقريــر توثيقــي يرصــد تطــور األحــداث المتعلقــة بفلســطينيي
ســورية خــال الفتــرة ( كانــون الثانــي   -ينايــر – ولغايــة حزيــران – يونيــو /ar/uk.org.actionpal.www//:http  ) 2014
pdf.jantojune2014situationreprotc/pdf
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خاصــة ،ســواء مــن داخــل المخيمــات إلــى المدينــة أو بالعكــس ،فهنــاك مــن تــم
تســجيله فــي مــدارس خــارج المخيــم بحجــة اكتظــاظ المــدارس بالطــاب مــن
أبنــاء المخيمــات ،واختــاف المقــرر الدراســي ،حيــث تقــوم المــدارس المخصصــة
للطــاب الالجئيــن مــن ســورية بتدريــس المنهــاج اللبنانــي بشــكل مخفــف،
وتعتمــد بعــض البرامــج الخاصــة بهــم كالدعــم النفســي وغيرهــا مــن األنشــطة
الخاصــة.
إال أن الوضــع االقتصــادي لألهالــي قــد يحــول فــي بعــض األحيــان دون إرســال
أبنائهــم إلــى تلــك المــدارس بســبب قلــة ذات اليــد ،فأجــرة االنتقــال بواســطة
البــاص بحــدود  $ 20للطالــب الواحــد شــهرياً ،فكيــف إذا تواجــد فــي األســرة أكثــر
مــن طالــب فــي ظــل فقــدان المعيــل أو البطالــة التــي يعانــي منهــا المجتمــع
الفلســطينيي فــي لبنــان بشــكل عــام؟!

اختالف المناهج:
دأب الطــاب فــي ســورية علــى دراســة المناهــج باللغــة العربيــة فــي كل مراحــل
التعليــم مــن المرحلــة االبتدائيــة حتــى نهايــة التعليــم الجامعــي ،إال أن المناهــج
فــي لبنــان اعتمــدت اللغــة اإلنكليزيــة فــي تعليــم الطــاب فــي مرحلــة مــا بعــد
الصــف الخامــس االبتدائــي ،لذلــك وجــد الطــاب أنفســهم أمــام فجــوة كبيــرة
يصعــب عليهــم وعلــى ذويهــم التعاطــي معهــا لعــدة أســباب ،فإمكانيــات اللغــة
لــدى الطالــب واألهــل تــكاد تكــون معدومــة ،وكذلــك فــرص ردم هــذه الفجــوة
مــن خــال الدعــم العلمــي عبــر دروس خاصــة متعــذر أيضـاً لمــا يعانيــه الالجئــون
مــن ضائقــة اقتصاديــة.
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التعاطي الخاطئ مع المرحلة:
ٍ
تعــاط خاطــئ مــزدوج مــع المرحلــة التــي تمــر فيهــا أزمــة الالجئيــن
هنــاك
الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان ،فمــن ناحيــة األهــل؛ أحجــم بعضهــم عــن
إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس ظنــاً منهــم أن األزمــة الســورية ســوف تنتهــي
قريبـاً وســيعودون إلــى منازلهــم ،وكذلــك تعاطــي بعــض المعلميــن مــع الطــاب
علــى أن وجودهــم مرحلــي ومؤقــت ودرجــة ثالثــة ،وبالتالــي لــم يبذلــوا الجهــد
المطلــوب لتوضيــح الفكــرة للطالــب الــذي يســأل  -فــي بعــض المــدارس -فــإن
اســتوعب مــن المــرة األولــى فقــد فــاز وإن لــم يســتوعب فمشــكلته ،ويمكــن إيــراد
الكثيــر مــن الشــواهد الدالــة علــى مثــل هــذا النــوع مــن الســلوك.
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الواقع الصحي لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
لبنان
المهجــرون
يعــد االستشــفاء أحــد أبــرز التحديــات والمشــكالت التــي واجههــا
ّ
الفلســطينيون الســوريون والســوريون فــي لبنــان ،فيمــا ال تــزال المعانــاة مــن
نقــص الخدمــات االستشــفائية كبيــرة ،خصوصــاً بعــد ضعــف نشــاط المنظمــات
والهيئــات المحليــة والطبيــة؛ بحجــة عــدم وجــود مــوارد ماليــة ،وصعوبــة تأميــن
العــاج لمئــات الالجئيــن.
تقــدم األونــروا خدماتهــا الصحيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان،
والمســجلين لديهــا فــي ســورية أســو ًة بالفلســطينيين المقيميــن والمســجلين فــي
لبنــان ،واقتصــرت الخدمــات الصحيــة التــي قدمتهــا بالدرجــة األولــى علــى الرعايــة
األوليــة ،وكذلــك ُتحيــل األونــروا بعــض الحــاالت إلــى المشــافي المتعاقــدة معهــا
إلجــراء بعــض العمليــات الجراحيــة والــوالدة.
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كمــا اســتفاد الالجــئ مــن تغطيــة الهــال األحمــر اإلماراتــي لحــاالت الــوالدة
الطبيعيــة فــي مستشــفيات الهــال األحمــر الفلســطيني ،واألونــروا كانــت
كوســيط فــي هــذا األمــر ،إذ تعطــي تحويــات إلــى هــذه المستشــفيات ،لكــن
الهــال اإلماراتــي قــام بإيقــاف هــذه الخدمــة منــذ بدايــة  ،2016ولــم تعــد
األونــروا تغطــي أيــة تكلفــة للــوالدة الطبيعيــة ،إنمــا فقــط تمنــح تحويــات
للــوالدة القيصريــة دون االلتــزام الدقيــق بذلــك ،فقــد تعطــي بعــض النســوة
ذوي الخطــورة العاليــة تحويـاً إلجــراء والدة قيصريــة ،ولكــن الحقيقــة هي والدة
طبيعيــة ،وذلــك بالتفاهــم مــع المستشــفى واألطبــاء المشــرفين فــي المناطــق.
كذلــك تقــوم جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني بتقديــم خدمــات صحيــة
بنســبة  %50فــي عيــادات األطفــال و النســائية واإلســعافات األوليــة ،كمــا تقــوم
بعــض المراكــز الصحيــة الخاصــة أو التابعــة للجمعيــات أو للفصائــل الفلســطينية
فــي المخيمــات؛ بتقديــم حســومات علــى العــاج قــد يصــل بعضهــا إلــى .%100
فــي المقابــل يمكــن تســجيل المالحظــات التاليــة فيمــا يتعلــق بالخدمــة الصحيــة
لالجــئ مــن ســورية:
•ال تقــدم األونــروا نفقــات العــاج الناجمــة عــن الحــوادث الطارئــة نهائيــاً
كحــوادث الســير ،بينمــا تقــوم بتغطيــة جزئيــة لبعــض العمليــات الجراحيــة
أو اإلجــراءات االســتقصائية كعمليــات القلــب المفتــوح التــي يجــد الالجــئ
نفســه عاجــزًا عــن تغطيــة تكاليفهــا فــي معظــم األحيــان.
•قــد يحصــل الالجــئ علــى العــاج بســعر مخفــض أو مجانــي ،إال أن شــراء
األدويــة يشــكل عائق ـاً أمامــه ،خصوص ـاً فــي ظــل غــاء األدويــة وانعــدام
القــدرة علــى شــرائها ،وعــدم توفرهــا بشــكل كامــل لــدى األونــروا ،وبعضهــا
إن توفــر -فــا تكفــي الكميــة المعطــاة للمريــض لتغطيــة حاجتــه الشــهرية(مثــل البخاخــات لمرضــى الربــو).
•هنــاك بعــض العالجــات واإلجــراءات الالزمــة لالجئيــن التي ال تقدمهــا عيادات
األونــروا (مثــل ســحب العصــب فــي األســنان ،وتفتيــت الحصيــات البوليــة مــن
خارج الجســم).
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اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان

ويعانــي الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية مــن التأخيــر والبيروقراطيــة التــي
تكتنــف عمليــة الحصــول علــى اإلحــاالت الطبيــة ،إذ تفــرض األونــروا ضــرورة
الحصــول علــى الموافقــة مــن مكاتبهــا فــي ســورية ،ممــا يجعــل الالجــئ ينتظــر
مــدة تتــراوح بيــن  90-30يومـاً يضطــر خاللهــا الالجــئ لالنتظــار ،أو البحــث عــن
جهــة بديلــة تقــوم بتقديــم المســاعدة لــه إلجــراء العمــل الجراحــي.
كمــا تشــكل التكاليــف العاليــة للعــاج فــي لبنــان عائق ـاً كبيــرًا أمــام الالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان ،ســيما أن األونــروا ال تغطــي ســوى جــزء مــن التكلفــة
المتعلقــة بالعمليــات الجراحيــة البــاردة ،حيــث إن األونــروا تقــوم بالتغطيــة الماليــة
بحســب تعرفــة قســم الصحــة فــي ســورية ،لذلــك يضطــر الالجــئ إلى دفــع الفرق
المــادي الناتــج عــن اختــاف قيمــة االستشــفاء مــا بيــن لبنــان وســورية.
وفــي ظــل التراجــع المســتمر للعمليــة اإلغاثيــة فــي لبنــان برمتهــا؛ فــإن العشــرات
مــن المرضــى اضطــروا للعــودة إلــى ســورية للعــاج رغــم الخطــورة العاليــة
المترتبــة علــى ذلــك.

معاناة ونداءات ومناشدات
نــداءات عديــدة أطلقهــا الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن ســورية إلــى
لبنــان ،ناشــدوا خاللهــا جميــع المنظمــات اإلنســانية والطبيــة ،ووكالــة األونــروا
والفصائــل والســلطة الفلســطينية ،والمؤسســات المدنيــة والجمعيــات الخيريــة،
واللجــان المعنيــة بالشــأن الفلســطيني؛ التحــرك مــن أجــل التكفــل بعالجهــم
وإنقــاذ حياتهــم ،نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى تأميــن تكاليــف العــاج والمشــافي
الباهظــة الثمــن ،إال أنهــم لــم يجــدوا منهــا ســوى التســويف والتأجيــل بحجــة
الروتيــن وإتمــام العمليــات اإلداريــة الخاصــة بتلــك الحــاالت.
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أيام طبية مجانية ومبادرات فردية
بالرغــم مــن شــح المــوارد وعــدم الدعــم فــي المجــال الطبــي ،علــى حــد قــول
القائميــن علــى الملفــات الطبيــة فــي المشــافي والجمعيــات المعنيــة بذلــك ،إال أن
هنــاك لجانـاً ومراكــز ومؤسســات طبيــة قليلــة نشــطة قامــت بتقديــم يــد العــون
والمســاعدة لالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين ،وذلــك مــن خــال
اإلعــان عــن أيــام طبيــة مجانيــة ،وإجــراء عمليــات جراحــة مجانيــة.
فقــد أجــرى الهــال األحمــر القطــري وجمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني “إقليم
لبنــان” ،وجمعيــة إغاثــة أطفــال فلســطين والجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكية؛
عمليــات جراحــة عظميــة لألطفــال الســوريين والفلســطينيين فــي لبنــان مجان ـاً،
فــي كل مــن بيــروت ،البقــاع ،صيــدا ،وطرابلــس ،حيــث تــم إجــراء العمليــات لهــم
علــى مراحــل.
كمــا قــام بعــض الناشــطين علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي بإطــاق حملــة
تبرعــات ماليــة القــت تفاعـاً مــن أهــل الخيــر لمرضــى عجــزوا عــن تأميــن المبلــغ
الــازم لتســديد فاتــورة العــاج أو االستشــفاء.
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استجابة األونروا ألزمة الالجئين الفلسطينيين من
سورية
قدمــت األونــروا المســاعدات الطارئــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى
لبنــان منــذ بدايــة اللجــوء بنحــو متأرجــح ،إلــى أن اع ُتمــد برنامــج خــاص عــرف بـــ
( ،)PRSاختصــارًا لـــ  PALESTINIAN REFUGEE FROM SYRIAشــمل شــتى
القطاعــات الخدميــة مــن صحــة وتعليــم وإغاثة ،باإلضافــة إلى تقديم االستشــارات
القانونيــة (.)16

  )16للمزيــد مــن المعلومــات يمكــن االطــاع علــى تقريــر الحالــة حــول أوضــاع فلســطينيي ســورية شــباط -2014مــن
اصــدارات مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطيني ســورية ومركــز العــودة الفلســطيني لنــدن والجمعيــة التركيــة للتضامــن
مــع الشــعب الفلســطيني « فيــدار «  -ص –  100علــى الرابــط /special/reports/ar/uk.org.actionpal.www//:http :
pdf.sitreport
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التدرج في وقف المساعدات
تدرجــت األونــروا فــي قراراتهــا تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية ،فيمــا
يتعلــق بالمســاعدات الطارئــة المقدمــة إليهــم ،ففــي شــهر تشــرين األول /أكتوبــر
 ،2014عمــدت إلــى قطــع المســاعدات عــن نحــو 1100عائلــة فلســطينية لعــدم
اســتحقاقها المســاعدات وفقـاً للمعاييــر التــي وضعتهــا لمســتحقي المســاعدة.
وفــي شــهر نيســان /أبريــل  ،2015خفضــت مســاعدة بــدل الغــذاء عــن جميــع
الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان مــن  45000إلــى  40000ليــرة
لبنانيــة ( 30إلــى .)$ 27
وبتاريــخ  2015/5/14صــدرت عــن المفــوض العــام لألونــروا الســيد بييــر
كريبنــول ،عــدة قــرارات تهــدف إلــى “خفــض خدمات األونــروا في شــتى القطاعات
فــي أقطــار عمــل األونــروا الخمســة ،تحــت مبــرر العجــز فــي موازنــة األونــروا بمبلــغ
 100مليــون دوالر ،وأن الخفــض ســيؤدي إلــى وقــف مســاعدات األونــروا الدوريــة
لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية خصوصــاً  $100بــدل اإليــواء ،وخفــض
بــدل الطعــام والمالبــس مــن  45إلــى  40ألــف ليــرة فقــط ،وقــد تتوقــف الحقـاً،
وإعــادة تشــكيل المــدارس بحيــث يكــون ســقف الغرفــة الصفيــة  50طالبـاً ،ووقف
الموظفيــن الذيــن ُع ِّينــوا فــي العيــادات وعمــال النظافــة علــى برنامــج  PRSالــذي
يخــدم الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان و....الــخ “.
فــي  20أيــار /مايــو  ،2015أعلــن المديــر العــام لألونــروا فــي لبنــان ،ماتيــاس
شــمالي ،وقــف المســاعدات الطارئــة المتعلقــة ببــدل اإليــواء لجميــع الالجئيــن
الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان ،بحجــة العجــز المالــي وضعــف التمويــل،
والتــي القــت غضباً واســتنكارًا شــعبياً وفصائلياً أخذ شــكل اعتصامــات واحتجاجات
ســلمية ،وإغــاق لمراكــز األونــروا فــي لبنــان ،مــا دفــع األونــروا إلــى الحــوار مــع
الالجئيــن ،والــذي نتــج عنــه التوصــل إلــى بعــض التفاهمــات التــي نتــج عنهــا
إعــادة المســاعدات للعائــات التــي تــم قطــع المســاعدات عنهــا ســابقاً بعــد إجــراء
إحصــاء للعائــات الالجئــة مــن ســورية فــي تمــوز .2016
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لقــد حضــر ملــف فلســطينيي ســورية بقــوة فــي األزمــة القائمــة مــا بيــن
األونــروا والفعاليــات الشــعبية والفصائليــة فــي لبنــان ،خاصــة أن ملــف الالجئيــن
الفلســطينيين مــن ســورية يعتبــر األكثــر مأســاوية واألكثــر إلحاح ـاً خــال هــذه
المرحلــة ،والتــي كان لقرارات األونروا تأثيرات مباشــرة علــى أأوضاعهمأأوضاعهم،
وفــي هــذا الســياق فقــد جــرت عدة لقــاءات بين ممثلين عــن الفصائــل والفعاليات
الشــعبية بمــا فيهــا لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ،مــع األونــروا تــم التأكيــد
فيهــا علــى ضــرورة:
•التراجــع عــن كل اإلجــراءات الســابقة التــي اتخذتهــا األونــروا بحــق
الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان.
•إعادة المساعدات النقدية المتعلقة ببدل اإليواء.
•إعــادة المســاعدات النقديــة التــي تــم قطعهــا عــن العائــات ،والمصنفة
بغيــر المؤهليــن علــى اعتبــار بطــان هــذا القــرار مــع اســتمرار حالــة
اللجــوء.
•إجــراء إحصــاء دقيــق لحصــر أعــداد المتواجديــن مــن فلســطينيي
ســورية فــي لبنــان ،وتقديــم البيانــات الضروريــة لتحديــد احتياجاتهــم
وتقديــم المســاعدات.
ولكــن ثمــة عقبــات واجهــت الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية خــال النصــف
الثانــي مــن عــام  2016تجلــى بعضهــا فــي:

برنامج الـ PRS
ظهــرت مشــكلة الموظفيــن علــى برنامــج  prsالــذي أوجدته األونــروا للتعامل مع
الالجئيــن الفلســطينيين علــى كافــة المســتويات التعليميــة والصحيــة والخدميــة
بشــكل فاقــع للعيــان خــال النصــف الثانــي مــن عــام  ،2016خاصــة فــي مجــال
التعليــم بعدمــا قامــت األونــروا بعمليــة الدمــج للطــاب الفلســطينيين القادميــن
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مــن ســورية إلــى لبنــان مــع الطــاب الفلســطينيين اللبنانييــن ،وتعييــن معلميــن
جــدد ،بعــد أن أجــرت امتحانــات خطيــة ومقابــات شــكلية ،مســتبعدة غالبيــة
المعلميــن الذيــن كان لهــم الجهــد األساســي فــي انطــاق هــذا البرنامــج ونجاحــه،
وتحمــل ظــروف انطالقــه الصعبــة.
ّ
كمــا أثــار المعلمــون والعاملــون الصحيــون لــدى األونــروا القادمــون مــن ســورية
قضيــة تعاطــي األونــروا معهــم ضمــن المعاييــر التــي تتعامــل بهــا مــع موظــف
األونــروا فــي ســورية ،مــن حيــث الراتــب والتغطيــة الماليــة الحتياجاتهــم رغــم
الفــروق الواســعة بيــن البلديــن ،مــن حيــث القيمــة الشــرائية للمــواد والكلفــة
العاليــة للحصــول علــى خدمــات أجــرة المنــازل والكهربــاء والمــال ،ممــا جعــل
الفــارق بينهــم وبيــن نظرائهــم مــن موظفــي األونــروا علــى ســاحة لبنــان كبيــرًا
جــدًا.

اإلحصاء
دعــت األونــروا العائــات الفلســطينية الســورية الموجــودة فــي لبنــان إلــى إعــادة
تســجيل بياناتهــم خالل الفتــرة الممتدة من  29-25تموز-يوليــو  ،2016وطالبت
بضــرورة حضــور جميــع أفــراد العائلــة شــخصياً إلــى مراكــز األونــروا ،واصطحــاب
األوراق الثبوتيــة معهــم (.)17
غيــر أن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين رفضــوا الشــروط التــي وضعتهــا
األونــروا إلعــادة تســجيل البيانــات ،وســرت حالــة مــن الغضــب والســخط بينهــم
بســببها ،واصفيــن تلــك الشــروط التــي طلبــت بموجبهــا األونــروا حضــور جميــع
أفــراد العائلــة شــخصياً إلــى مراكــز اإلحصــاء التابعــة لهــا ،واصطحابهــا مســتندًا
يثبــت اإلقامــة فــي ســورية قبــل آذار  2011مثــل إيصــاالت كهربــاء ،هاتــف ،عقــد
إيجــار ،شــهادة مدرســية لألطفــال ،باإلضافــة إلــى الوثائــق الشــخصية األخــرى؛
بالتعجيزيــة.
بطاقــة الهويــة الشــخصية ،جــواز ســفر ،إخــراج قيــد صــادر عــن المديريــة العامــة لدائــرة األحــوال الشــخصية فــي ســورية،
17
ختــم تأشــيرة دخــول إلــى لبنــان مــن الدوائــر الرســمية المختصــة ،دفتــر العائلــة مــن الدوائــر الرســمية فــي ســورية ،مســتند يثبــت
اإلقامــة فــي ســورية قبــل آذار  2011مثــل إيصــاالت كهربــاء ،هاتــف ،عقــد إيجــار ،شــهادة مدرســية لألطفــال.
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ودعــوا إلــى االعتصــام فــي كافــة المخيمــات أمــام مكاتــب األونــروا لرفــض
قرارهــا التعســفي -بحســب تعبيرهــم -حيــث اعتبــروا هــذه الشــروط مهينــة
وتحملهــم فــوق طاقاتهــم مــن تكاليــف نقــل وتجميــع هــذه األوراق،
لالجئيــن،
ّ
وطالبــوا األونــروا بالتراجــع عــن هــذه الشــروط المجحفــة أو تعديلها ،وعــدم ذهاب
الالجــئ الفلســطيني إلــى مكاتــب األونــروا والطلــب مــن األونــروا الذهــاب إلــى
بيــوت الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين.
ولكــن بعــد إجــراء عمليــة اإلحصــاء الــذي أعلنــت عنــه األونــروا فــي تمــوز –
يوليــو  ،2016أعلنــت األونــروا عبــر رســائل أرســلتها إلــى فلســطينيي ســورية
تبلغهــم فيهــا تأجيــل تقديــم مســتحقات شــهر أيلــول (بــدل إيــواء ،وبــدل الطعــام)
اســتثنائياً مــع مســتحقات تشــرين األول فــي منتصــف شــهر تشــرين األول ،بســبب
تجديــد بطاقــات الصــراف اآللــي ،ممــا أثــار حفيظــة الالجئيــن الذيــن اعتصمــوا
أمــام مكاتــب األونــروا رفضــاً لقــرار التأجيــل ،علــى اعتبــار أن هــذه المســاعدة
تش ـ ّكل المصــدر الرئيــس للدخــل لديهــم.
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تداعيات تقليصات األونروا على فلسطينيي سورية في لبنان
فاقــم قــرار األونــروا وقــف المســاعدات الغذائيــة وبــدل اإليــواء بنحــو نهائــي
لقســم مــن عائــات الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان ،وتقليصهــا
للقســم اآلخــر مــن معاناتهــم ،وأدى القــرار دورًا ســلبياً فــي دفــع الالجئيــن إلــى
اتخــاذ قــرارات صعبــة علــى كافــة المســتويات.

على الصعيد المعيشي واإلنساني لالجئين الفلسطينيين من سورية
إلى لبنان
يقيــم غالبيــة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان فــي منــازل
مســتأجرة داخــل المخيمــات وخارجهــا ،بأســعار تتفــاوت مــا بيــن  400 - 200دوالر
داخــل المخيمــات ،و 700 - 500دوالر ضمــن المــدن.
وتقيــم بعــض العائــات فــي مراكــز لإليــواء تابعــة للمؤسســات الخيريــة
واألهليــة فــي بعــض المخيمــات والمــدن اللبنانيــة ،كمــا هــو الحــال فــي مركــز
مجمــع
الغــوث اإلنســاني للتنميــة فــي البقــاع فــي مخيــم الجليــل ،ومراكــز إيــواء ّ

البــدر وروضــة البهــاء داخــل مخيــم عيــن الحلــوة ،وهــي فــي معظمهــا تفتقــر إلــى
ـى تحتيــة وخدمــات أساســية.
الحــد األدنــى مــن متطلبــات الحيــاة القويمــة مــن بنـ ً

إن إيقــاف مســاعدة بــدل اإليــواء أعــادت الالجئيــن إلــى المربــع األول الــذي
وجــدوا أنفســهم فيــه ،فقــد عــاودت العائــات النازحــة مــن ســورية إلــى لبنــان
مضطــرة إلــى طــرق أبــواب مراكــز اإليــواء مــن جديــد ،أو التجمــع معـاً فــي منــزل
واحــد لتقاســم األجــرة ،فبعــض العائــات يتكــدس أفرادهــا البالــغ عددهــم قرابــة
 14فــردًا فــي غرفــة واحــدة ،ممــا فاقــم مــن معاناتهــم ،وأدى إلــى ظهــور خالفــات
حــادة ضمــن األســرة الواحــدة ،فقــد بينــت الدراســة التــي حصلــت عليهــا لجنــة
فلســطينيي ســورية فــي لبنــان مــن خــال جولتهــا الميدانيــة فــي مخيمــات بيــروت
أن نحــو  200عائلــة تجمعــت مــن جديــد بمعــدل عائلتيــن إلــى ثــاث عائــات فــي
البيــت الواحــد بهــدف تقاســم اإليجــار.
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عمالة النساء واألطفال
لقــد تأثــرت الحــاالت المصنفــة ضمــن حــاالت العســر الشــديد أكثــر مــن غيرهــا
ط ِّبــق القــرار علــى كافــة الشــرائح ،ولم
بقــرارات األونــروا بتقليــص المســاعدات ،إذ ُ
ُتؤخــذ فــي عيــن االعتبــار الفئــات المهمشــة أو الضعيفــة مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة ،أو كبــار الســن أو أصحــاب األمــراض المزمنــة ،أو العائــات التــي تقــوم
علــى إعالتهــا امــرأة لعــدم وجــود الــزوج أو المعيــل لتلــك األســر ،مــا زاد مــن
ظواهــر لــم يكــن يألفهــا المجتمــع الفلســطيني الســوري مــن أمــراض اجتماعيــة،
كالتســول أو البحــث فــي حاويــات القمامــة ،أو العمــل فــي خدمــة البيــوت.
لقــد ُرصــدت عشــرات النســاء اللواتــي يعملــن خادمــات فــي المنــازل ،أو عامــات
فــي مجمــع النفايــات فــي مدينــة صيــدا بيــن النســاء الفلســطينيات الالجئــات مــن
ســورية ممــن يقمــن فــي مخيــم عيــن الحلــوة ،وكذلــك مجموعــة ال بــأس بهــا
مــن الفتيــات اللواتــي يعملــن فــي األســواق التجاريــة بأجــور متدنيــة ال تتجــاوز
( ،)$6وســاعات عمــل طويلــة تتجــاوز أحيان ـاً  10ســاعات.
أمــا علــى صعيــد عمالــة األطفــال ،فعلــى ســبيل المثــال تكتــظ ســوق الخضــار
كعينــة بحثيــة – باألطفــال المتســربين مــن المــدارس،
فــي مخيــم عيــن الحلــوة ّ -
ـال الخضــار واأللبســة ،أو لــدى أصحــاب الحــرف والمهــن
حيــث يعملــون فــي محـ ّ
داخــل المخيــم.

التسرب الدراسي
بــرزت للعيــان ظاهــرة التســرب الدراســي بيــن أطفــال الالجئيــن الفلســطينيين
مــن ســورية إلــى لبنــان ،ففــي العــام الدراســي الحالــي تخلّــف عــن االلتحــاق
بالمــدارس كثيــر مــن األطفــال ،عندمــا اضطــرت بعــض األســر إلــى االســتغناء
عــن تعليــم أبنائهــا لالســتعانة بهــم فــي رفــع مدخــول األســرة لتغطيــة النفقــات
العاليــة ،فــي ظــل قطــع المســاعدات عمومـاً ومســاعدات األونــروا المتعلقــة ببــدل
اإليــواء خصوص ـاً.
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فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،بلــغ عــدد الطالب المســجلين في إحــدى مدارس
األونــروا فــي مخيــم عيــن الحلــوة لمرحلــة التعليــم األساســي (الحلقــة األولــى
والثانيــة) للعــام الدراســي  2016/2015مــن الالجئيــن المقيميــن ،أو الالجئيــن
مــن ســورية  496طالب ـاً ،إال أن العــدد الفعلــي الــذي التحــق منهــم وصــل إلــى
 342طالبـاً ،فيمــا كان عــدد الطــاب مــن الشــريحة نفســها للعام الدراســي 2014
ــــ  604 ،2015طــاب.

ازدياد حاالت الهجرة غير الشرعية
أدت التقليصــات والتضييقــات دورًا ملحوظــاً فــي ازديــاد حركــة الهجــرة غيــر
الشــرعية مــن المنافــذ البحريــة فــي لبنــان ،وتعــرض العشــرات مــن الالجئيــن
الفلســطينيين لالعتقــال والتوقيــف لــدى األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة ،فيما اســتطاع
المئــات الوصــول إلــى تركيــا مــن طريــق طرابلــس عبــر قــوارب المــوت ،أو مــن
يمــر مــن األراضــي الســورية التــي تتقاســمها
خــال ســلوك طريــق البــر الــذي ّ
عــرض العديــد منهــم لالعتقــال لــدى أجهــزة
الجهــات المتصارعــة فيهــا ،مــا ّ
األمــن الرســمية الســورية أو المعارضــة الســورية ،أو االبتــزار والتشــليح مــن قبــل
المهربيــن وتجــار البشــر.
ففــي  10آب /أغســطس  ،2015اعتقــل الجيــش اللبنانــي  20فــردًا مــن عــدة
أســر فلســطينية ســورية ،وفلســطينية لبنانيــة فــي أثنــاء عودتهــم مــن مدينــة
طرابلــس إلــى مدينــة صــور ،بعدمــا تعرضــوا لعمليــة نصــب فــي أثنــاء محاولتهــم
ـم إلــى أوروبــا.
الهجــرة عبــر البحــر إلــى تركيــا ،ومــن هنــاك إلــى اليونــان ،ومــن ثـ ّ
فــي  30أيلــول /ســبتمبر  ،2015أوقفــت شــعبة المعلومــات ( )40فلســطينياً
ســورياً فــي أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــى أوروبــا عبر مينــاء طرابلس في شــمال
لبنــان ،وفــي  22تشــرين األول /أكتوبــر  ،2015أوقــف الجيــش اللبنانــي مركب ـاً
ـل ()53
ـل مهاجريــن إلــى خــارج لبنــان ،وبحســب المصــادر ،كان المركــب ُيقـ ّ
ُيقـ ّ
شــخصاً ،مــن بينهــم ( )8لبنانييــن و( )28فلســطينياً و( )14ســورياً و( )3آخــرون،
وذلــك فــي أثنــاء محاولــة تهريبهــم إلــى خــارج لبنــان بطريقــة غيــر شــرعية.
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لقــد اضطــرت العائــات إلــى المجازفــة بإرســال أحد أفرادهــا عبر الطرق الســابقة
ليكــون فــي المســتقبل بمثابــة المخلــص لهــا مــن المعانــاة التــي تعيشــها ،ففــي
ـجل وجــود نحــو  253عائلــة تعولهــا المــرأة
سـ ّ
مخيــم عيــن الحلــوة فــي صيــداُ ،
بســبب هجــرة الــزوج ،وكذلــك نحــو  270عائلــة فــي مخيمــات بيــروت.

الهجرة المعاكسة إلى سورية رغم المخاطر الشديدة التي تعتريها
اضطــرت الظــروف العشــرات مــن العائــات للعــودة إلــى ســورية ،رغــم الخطــورة
العاليــة التــي تشــكلها عليهــا ،فبتاريــخ  24تشــرين األول /أكتوبــر  ،2015اعتقلــت
«المخابــرات الجويــة» ،أحــد أفــرع األمــن الســوري ،عائلــة فلســطينية ســورية
مكونــة مــن الوالديــن وطفليهمــا ،وذلــك فــي أثنــاء عودتهــم مــن لبنــان إلــى
َّ
ســورية ،وهــم األب «خالــد علــي المحمــود» ( 31عامــاً) ،واألم «وهيبــة محــي

الديــن أبــو جامــوس» والطفــان «ناديــا» ( 6ســنوات) ،و»مالــك» (ســنتان).
وكانــت العائلــة المشــهورة بلقــب «الصفــدي» ،مــن عــرب الزبيــد ،قــد لجــأت مــن
ســورية إلــى لبنــان ،وســكنت فــي منطقــة البركســات فــي مخيــم عيــن الحلــوة
لالجئيــن الفلســطينيين فــي جنــوب لبنــان ،ثــم توجهــت إلــى ســورية وأرادت
الدخــول بطريقــة شــرعية مثلمــا خرجــت منهــا ،إال أن عناصــر األمــن الســوري علــى
معبــر العريضــة الواصــل بيــن البلديــن احتجــزوا العائلــة.
أدت قــرارات وقــف مســاعدات بــدل اإليــواء ،حســب البيانــات التــي حصلــت
عليهــا لجنــة فلســطينيي ســورية فــي منطقــة البقــاع إلــى عــودة نحــو  12عائلــة
فلســطينية ســورية ،كانــت تســكن فــي منطقــة ســعد نايــل وتعلبايــا إلــى ســورية
لعجزهــا عــن دفــع أجــرة المنــازل المســتأجرة.

70

التوجه إلى الفصائل والتنظيمات المسلحة بمختلف توجهاتها
إن انعــدام فــرص العمــل والبطالــة المرتفعــة نســبياً فــي الوســط الفلســطيني
اللبنانــي والســوري أديــا إلــى توجــه جــزء كبيــر مــن الشــباب إلــى الفصائــل
الفلســطينية واللبنانيــة بمختلــف ألوانهــا وتوجهاتهــا ،نظــرًا إلــى مــا تقدمــه مــن
رواتــب شــهرية تســهم إلــى حـ ٍّـد مــا فــي ترميــم النقــص الــذي ســببته القــرارات
األخيــرة لألونــروا ،ومــن ناحيــة أخــرى ،مهــدت تلــك القــرارات النحــراف بعــض
الشــباب باتجــاه المخــدرات تعاطيــاً وترويجــاً ،مقابــل الحصــول علــى المــال ،مــا
شــكل تهديــدًا مباشــرًا علــى المجتمــع الفلســطيني والســير بــه النتشــار الرذيلــة أو
التطــرف.
فاقمــت التقليصــات المتدرجــة لألونــروا األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية لالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان ،وازدادت حــدة األزمــات التــي يتعرضــون لهــا بســبب
النــزوح واللجــوء المتكــرر ،وأصبحــت تهــدد بوقــوع كــوارث علــى كافــة المســتويات
الحياتيــة لالجئيــن ،االجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة والتعليميــة ،وتفشــي األمراض
االجتماعيــة الناجمــة عــن ارتفــاع نســبة الفقــر( ،التســول – التطــرف – االمتهــان)،
باإلضافــة إلــى اســتمرار نــزف الهجــرة غيــر الشــرعية للخــاص مــن األوضــاع التــي
آلــت إليهــا أحوالهــم ،وكذلــك الهجــرة العكســية باتجــاه ســورية ،رغــم المخاطــر
المرتفعــة المهــددة لحياتهــم.
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الحراك الفصائلي والشعبي ضد قرارات األونروا
بعــد البيــان الصــادر عــن األونــروا ،والقاضــي بتقليــص المســاعدات المقدمــة
لالجئيــن الفلســطينيين ،صــدر عــن الفصائــل الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع
األهلــي الفلســطيني داخــل لبنــان وخارجــه العديــد مــن البيانــات التــي تســتنكر
وتشــجب هــذه القــرارات ،وتطالــب األونــروا باســتمرار تقديــم الخدمــات لالجئيــن
الفلســطينيين ،إلــى حيــن تحقيــق عودتهــم إلــى ديارهــم التــي خرجــوا منهــا عــام
 ،1948وبحســب قــرار إنشــاء األونــروا ( )302الــذي ربــط بينهــا وبيــن تنفيــذ
القرارالدولــي .194

اعتصامات
أدت قــرارات األونــروا الراميــة إلــى تقليــص خدماتهــا ،إلى تحريك شــارع الالجئين
الفلســطينيين فــي لبنــان ،ســواء المقيمــون أو الالجئــون مــن ســورية ،انطالق ـاً
مــن إدراك الشــارع لخطــورة هــذه القــرارات وانعكاســاتها الســلبية علــى قضيــة
الالجئيــن الفلســطينيين ،حيــث ُرصــد التفاعــل الشــعبي فــي المخيمــات علــى
امتــداد المــدن اللبنانيــة:

•يــوم  1حزيــران /يونيــو  ،2015التقــت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي
لبنــان ولجنــة متابعــة المهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان،
وبعــض «مؤسســات المجتمــع األهلــي فــي صيــدا والمخيمــات مديــر مكتــب
«األونــروا» فــي منطقــة صيــدا الدكتــور إبراهيــم الخطيــب ،ومديــر مكتــب
مخيــم عيــن الحلــوة فــادي الصالــح ،فــي مكتــب الوكالــة فــي صيــدا ،وذلــك
فــي إطــار متابعتهــا لتقليــص خدمــات «األونــروا» وانعكاســها اإلنســاني
علــى الالجئيــن الفلســطينيين عمومـاً ،والجئــي لبنــان وفلســطينيي ســورية
بوجــه خــاص ،هــذا وقــد طالبــت المؤسســات األهليــة خــال اللقــاء موعــدًا
مســتعجالً مــع المديــر العــام للوكالــة فــي لبنــان الســيد ماثيــاس ســيكمالي،
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بهــدف بحــث قــرارات األونــروا األخيــرة ،وتداعياتهــا الســلبية علــى الالجئيــن
الفلســطينيين.
•يــوم  2حزيــران /يونيــو  2015نفــذ العشــرات مــن أبنــاء المخيمــات
الفلســطينية الســورية المهجــرة إلــى لبنــان عــدة اعتصامــات ،فقــد شــهدت
مخيمــات البــرج الشــمالي والرشــيدية والميــة وميــة فــي مدينتــي صــور
وصيــدا جنوبــي لبنــان اعتصامــات أمــام مكتــب األونــروا ،نــددوا خاللهــا
بالقــرارات التــي اتخذتهــا األونــروا أخيــرًا ،والقاضيــة بقطــع مســاعدات بــدل
اإليــواء عنهــم .كذلــك طالــب المعتصمــون الفصائــل الفلســطينية ومنظمة
التحريــر ومنظمــات حقــوق اإلنســان بالتحــرك الفــوري للضغط علــى األونروا
لوقــف هــذه القــرارات.
•يــوم  3حزيــران  ،2015عقــد المديــر العــام لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة
وتشــغيل الالجئيــن «األونــروا» فــي لبنــان ماتيــاس شــمالي ،اجتماع ـاً مــع
عــدد مــن لجــان فلســطينيي ســورية وممثليــن عــن الفصائــل الفلســطينية
واللجــان الشــعبية فــي مخيــم عيــن الحلــوة ،وذلــك بهــدف بحــث أوضــاع
الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان وفلســطينيي ســورية المهجريــن إلــى
لبنــان ،وإطــاع الفصائــل الفلســطينية علــى مــا تعانيــه الوكالــة مــن
نقــص مالــي وتراجــع خدماتهــا وســبل العمــل علــى تخطــي الوضــع الحالــي،
تحمل وكالــة األونروا
وشــددت الفصائــل الفلســطينية بدورهــا علــى ضرورة ّ
مســؤولياتها الكاملــة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين عموم ـاً ،وفلســطينيي
ســورية خصوص ـاً.
• 10حزيــران /يونيــو  ،2015تزامن ـاً مــع زيــارة المديــر العــام لـ”وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين – األونــروا” فــي لبنان ،ماتياس شــمالي،
لمخيمــي نهــر البــارد والبــداوي ،نظــم العشــرات مــن أبنــاء فلســطينيي
ســورية المهجريــن إلــى لبنــان ،اعتصامـاً أمــام مدرســة الرملــة فــي مخيــم
البــداوي فــي مدينــة طرابلــس ،وذلــك للتنديــد باإلجــراءات التــي اتخذتهــا
األونــروا بقطــع مســاعدات بــدل اإليواء عن العائالت الفلســطينية الســورية،
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فيمــا طالــب المعتصمــون مــن مديــر األونــروا التراجــع عــن تلــك القــرارات
التعســفية التــي انعكســت ســلباً علــى أوضاعهــم المعيشــية.
• 12حزيــران /يونيــو  ،2015التقــى عــدد مــن اللجــان الفلســطينية الســورية
وبعــض “مؤسســات المجتمــع األهلــي فــي صيــدا والمخيمــات؛ المديــر
العــام لـ»وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين – األونــروا» فــي
لبنــان ،ماتيــاس شــمالي» ،فــي إطــار متابعتهــا لتقليــص خدمــات “األونروا”
وانعكاســها اإلنســاني علــى الالجئيــن الفلســطينيين عمومـاً ،والجئــي لبنــان
وفلســطينيي ســورية بوجــه خــاص.
• 14حزيــران /يونيــو  ،2015تحــت شــعار “إن وكالــة األونــروا وجدت لتشــغيل
الفلســطينيين ال مــن أجــل تجويعهــم وتشــريدهم”؛ نظمــت عشــرات
العائــات الفلســطينية الســورية والمهجــرة إلــى لبنــان ،اعتصامــاً أمــام
ـي
مكتــب «األونــروا» فــي منطقــة وادي الزينــة التابعــة لمدينــة صيــدا جنوبـ ّ
لبنــان ،وذلــك رفضـاً للقــرارات التــي صــدرت عــن األونــروا أخيــرًا ،والقاضيــة
بتقليــص خدماتهــا لالجئيــن الفلســطينيين عموم ـاً ،وفلســطينيي ســورية
خصوص ـاً.
• 15حزيــران /يونيــو  ،2015نفــذ العشــرات مــن أبنــاء المخيمات الفلســطينية
الســورية المهجــرة إلــى لبنــان ،عــدة اعتصامــات ،فقــد شــهدت مخيمــات
ـي
البــرج الشــمالي والرشــيدية والبــص والبــداوي فــي مدينتــي صــور جنوبـ ّ
ـمالي لبنــان اعتصامــات أمــام مكتــب األونــروا ،نــددوا
لبنــان وطرابلــس شـ ّ
خاللهــا بالقــرارات التــي اتخذتهــا األونــروا أخيــرًا ،القاضيــة بقطــع مســاعدات
بــدل اإليــواء عنهــم ،كذلــك طالــب المعتصمــون الفصائــل الفلســطينية
ومنظمــة التحريــر ومنظمــات حقــوق اإلنســان بالتحــرك الفــوري للضغــط
علــى األونــروا مــن أجــل وقــف هــذه القــرارات.
•يــوم  15تمــوز /يوليــو  2015نفــذ الالجئــون الفلســطينيون الســوريون
فــي لبنــان اعتصامـاً أمــام مكتــب مديــر األونــروا فــي مدينــة صــور ،جنــوب
لبنــان ،نــددوا خاللــه بالقــرارات.
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• وفــي  27مــن الشــهر نفســه اعتصــم المئــات مــن أبنــاء المخيمــات
المهجــرة إلــى لبنــان ،فقد شــهدت مخيمات
الفلســطينية اللبنانيــة والســورية
َّ
البــرج الشــمالي والرشــيدية والبــص فــي مدينــة صــور جنــوب لبنــان ومخيما
البــداوي ونهــر البــارد فــي طرابلــس شــمال لبنــان ،وتجمعــات الالجئيــن فــي
البقــاع اللبنانــي ،اعتصامــات أمــام مكاتــب مديــري المناطــق فــي األونــروا،
نــددوا خاللهــا بالقــرارات التــي اتخذتهــا األونــروا أخيــرًا ،القاضيــة بتقليــص
خدماتهــا فــي مناطــق عملهــا الخمــس ،كذلــك طالــب المعتصمــون هيئــة
األمــم المتحــدة بالضغــط علــى الــدول المانحــة مــن أجــل اإليفــاء بالتزاماتها
الماليــة تجــاه األونــروا.
•وفــي الثانــي والثالــث عشــر مــن آب /أغســطس ،شــارك الالجئــون
الفلســطينيون مــن ســورية فــي لبنــان باالعتصــام أمــام المركــز الرئيــس
لوكالــة األونــروا فــي مدينــة طرابلــس شــمال لبنــان ،وذلــك احتجاجــاً
علــى تقليــص األونــروا لخدماتهــا لالجئيــن الفلســطينيين فــي مناطقهــا
الخمــس ،ورفضـاً لسياســة األونــروا الســاعية إلــى تأجيــل العــام الدراســي
وقطــع الرواتــب عــن الموظفيــن ،وشــدد المعتصمــون علــى أن إغــاق
المــدارس ســيتبعه إغــاق لمراكــز التدريــب المهنــي ،وبالتالــي هــذه
الخطــوات ســتقضي علــى آمــال ومســتقبل جيــل بأكملــه مــن أبنــاء
عــول عليهــم فــي مســيرة العــودة
الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن ُي َّ
ـدان مــن الخطــوط
والتحريــر ،مشــيرين إلــى أن هــذا التصــرف والقــرار ُي َعـ ّ
الحمــراء التــي ال يمكــن تجاوزهــا وتمريرهــا والتهــاون فيهــا.
•دعــت «لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان « يــوم  17كانــون الثانــي
– ينايــر  2016األونــروا إلــى التراجــع الفــوري عــن القــرارات التــي
اتخذتهــا بتقليــص خدمــات االستشــفاء بحــق الالجئيــن الفلســطينيين،
وطالبتهــا بإعــادة النظــر فــي القــرارات الســابقة المتعلقــة بتقليــص قيمــة
المســاعدات الغذائيــة والبــدل النقــدي لإليــواء لالجئيــن الفلســطينييين
مــن ســورية إلــى لبنــان نظــرًا الســتمرار محنتهــم وتفاقــم أزماتهــم
المعيشــية واإلنســانية.
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الحراك األهلي الفلسطيني -السوري – لجنة
فلسطينيي سورية في لبنان نموذجاً
تعــددت الفعاليــات واألنشــطة المنبثقــة عــن اللجــان األهليــة الفلســطينية الســورية
المتواجــدة فــي لبنــان كلجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ،ولجنــة متابعــة
المهجريــن ولجنــة فلســطينيي ســورية للمطالبــة بالهجــرة ،ولجنــة متابعــة شــؤون
المهجريــن الفلســطينيين فــي البقــاع األوســط والغربــي ،ولجنــة معانــاة المهجريــن،
ورابطــة الفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية إلــى لبنان...وغيرهــا.
كان لهــذه اللجــان حضــورًا الفت ـاً فــي عــدة مواضــع وشــكلت حــراكاً شــعبياً ضــد
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا األونــروا بحــق الالجئيــن مــن خــال االعتصامــات أمــام
مكاتــب األونــروا فــي المخيمــات والمناطــق الرئيســة فــي لبنــان.
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أدت اللجــان دورًا بــارزًا فــي مطالبــة الحكومــة اللبنانيــة بفتــح الحــدود لالجئيــن
الفلســطينيين الفاريــن مــن الحــرب الدائــرة فــي ســورية ،ومعاملــة الالجــئ
الفلســطيني أســوة بالالجــئ الســوري ،وكذلــك ن ّفــذت اللجان عدة وقفــات تضامنية
مــع أهلنــا فــي غــزة ضــد العــدوان اإلســرائيلي علــى القطــاع فــي صيــف .2014

مبادرات مميزة لمؤسسات مجتمع أهلي فلسطيني
تمتــع المجتمــع الفلســطيني الســوري قبــل األزمــة الســورية بخبــرات كبيــرة فــي
مجــال العمــل األهلــي والمبــادرات الهادفــة لتنميــة مخيمــات الالجئيــن ،واســتمرت
هــذه الخبــرات فــي لبنــان إيمانــاً منهــم بأهميتهــا للحفــاظ علــى اإلنســان
الفلســطيني ووجــوب تأهيلــه وتدريبــه ،وتذليــل أي صعوبــات قــد تعتــرض
طريقــه ،مــن هــذه المبــادرات نذكــر:

مجمع الكنائس للخدمات االجتماعية
م ّكــن معهــد مجمــع الكنائــس التعليمــي المجانــي ذي الفــروع المتعــددة فــي
لبنــان بعــض الطــاب مــن دراســة المقــرر الســوري فــي لبنــان لطــاب الشــهادتين
اإلعداديــة والثانويــة بفرعيهــا العلمــي واألدبــي ،والتقــدم فيمــا بعــد إلــى
االمتحانــات فــي ســورية والعــودة إلــى لبنــان بعــد التنســيق بيــن إدارة معهــد
الكنائــس واألمــن العــام اللبنانــي.
كمــا ســاعد المهعــد مجموعــة مــن الطــاب الراغبيــن فــي تطويــر مهاراتهــم
اإلعالميــة والمهنيــة مــن خــال الــدورات التــي يقيمهــا فــي فروعــه المتعــددة فــي
لبنــان.
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مركز آفاق التعليمي
افتتحــت الهيئــة الخيريــة إلغاثــة الشــعب الفلســطيني يــوم  6مــارس-آذار
 2016مركــز آفــاق التعليمــي لالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين
المهجريــن ،فــي منطقــة وادي الزينــة فــي إقليــم الخــروب فــي لبنــان ،وذلــك
بحضــور رئيــس بلديــة ســبلين ومشــايخ ومؤسســات وجمعيــات خيريــة ووجهــاء
المنطقة ،وفــي / 7مايــو – أيــار  2016 /أعلــن مركــز آفــاق التعليمــي عــن البدء
بتنفيــذ عــدد مــن دورات الدعــم النفســي لطــاب المركــز ،وبحســب القائميــن
علــى المركــز فــإن هــدف الــدورات هــو بــث القيــم األخالقيــة الراقيــة ،وتقويــم
الســلوك الخاطــئ ،ومعالجــة بعــض األزمــات النفســية عنــد األطفــال ،مضيفيــن
أنهــا ستشــمل جميــع طــاب مركــز آفــاق حســب األعمــار ،وســيخضع كل طالــب
لخمــس جلســات ،فيمــا سيشــرف علــى هــذه الــدورات مؤسســات متخصصــة
وإدارة ذات كفــاءة عاليــة ومتطوعــات مدربــات.
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تجمع معلمي فلسطينيي سورية
أقــام تجمــع معلمــي فلســطينيي ســورية ()18فــي لبنــان يــوم / 7أيــار – مايــو /
 2016دورة مكثفــة لطــاب مرحلــة الشــهادة اإلعدادية (البريفيه) من فلســطينيي
ســورية المهجريــن إلــى مخيــم نهــر البــارد فــي مدينــة طرابلــس شــمال لبنــان،
حيــث شــملت الــدورة دروس تقويــة فــي المــواد العلميــة “الرياضيــات والفيزيــاء
والكيميــاء والعلــوم واإلنكليــزي”.
وفــي  /15آب -أغســطس  2016 /نظــم تجمــع معلمــي ســورية مخيــم تعليــم
اللغــة اإلنكليزيــة األول فــي لبنــان تحــت عنــوان «نتعلــم ألجــل فلســطين»
بمشــاركة أكثــر مــن  60تلميــذًا مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن
ســورية والمقيميــن فــي لبنــان ،كما شــارك فيــه وفد مــن المعلمين الفلســطينيين
المتطوعيــن المولوديــن فــي أوروبا ،إضافة إلى عدد من المعلمين الفلســطينيين
المقيميــن فــي لبنــان.
يشــار أن هــذا المخيــم قــد القــى قبــوالً ونجاح ـاً كبيريــن ،ممــا حــدا بالقائميــن
عليه لتطويره وتكراره بشكل سنوي.

«   )18تجمــع المعلميــن الفلســطينيين الســوريين»  مؤسســة مســتقلة ،تعتمــد اآلليــات الديمقراطيــة فــي تشــكيل هيئاتــه
وتســيير أعمالــه ،حســب مــا هــو مقـّـرر فــي مــواد نظامــه األساســي ،وذلــك إدراكاً لضــرورة إبــراز دور المعلميــن الفلســطينيين
الســوريين ،بمــا فــي ذلــك تطويــر مشــاركتهم الفاعلــة فــي دفــع عجلــة التقــدم العلمــي ،وعبــر تبنــي نتائــج أبحاثهــم
ودراســاتهم والعمــل علــى نشــرها ،وســعياً إلــى توثيــق عــرى التعــاون بيــن المعلــم الفلســطيني والجهــات األكاديميــة،
والمراكــز العلميــة والبحثيــة ،علــى الصعيــد العربــي والدولــي ،وســعياً إلــى فتــح آفــاق واســعة مــن العمــل المشــترك بيــن
ـدًا لجســور التعــاون المثمــر
جميــع المعلميــن الفلســطينيين فــي شــتى مواقــع وجودهــم فــي الشــتات وكذلــك فــي الوطــن ،ومـ ّ
فيمــا بينهــم بمــا يهــدف إلــى تعزيــز تواصلهــم االجتماعــي وإســهامهم العلمــي ودورهــم الثقافــي علــى أمثــل وجــه ،وتوثيقـاً
ألواصــر التضامــن المهنــي مــع الجســم التعليمــي العامــل داخــل فلســطين وخارجهــا ،مــن أجــل تعزيــز صمــوده ودعــم دوره
ورســالته فــي المجــاالت المهنيــة والعلميــة واإلنســانية والمجتمعيــة.
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تجمع عمال فلسطينيي سورية
ّ
تجمع عمال فلســطينيي ســورية( )19يوم 11
في ســياق الخدمة المجتمعية ،نفّذ ّ
تشرين الثاني /نوفمبر ،بالتعاون مع حملة الوفاء األوروبية ،مشروع إنارة  14بيتاً
مــن بيــوت الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية في منطقــة البقاع ،شــمال لبنان.
التجمــع بالتعــاون
يأتــي تنفيــذ هــذا المشــروع اســتكماالً لمراحــل ســابقة قــام بهــا
ّ
المهجــرة فــي
مــع لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ،إلنــارة بيــوت العائــات
َّ
مخيمــات لبنــان ومراكــز اإليــواء ،وذلــك للتخفيــف مــن معاناتهــم ،نتيجــة الظــروف
االقتصاديــة المزريــة التــي يعيشــونها ،ونظــرًا إلــى اســتمرار انقطــاع التيــار
الكهربائــي.

  )19تجمــع عمــال فلســطينيي ســورية فــي لبنــان هــو إطــار نقابــي جامــع لــكل العمــال الفلســطينيين الســوريين ،وهــو
شــخصية اعتباريــة مســتقلة ،يســعى إلــى تأســيس تجمــع دولــي نقابــي لفلســطينيي ســورية فــي الشــتات.
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لجنة فلسطينيي سورية نموذجاً
عرفــت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان نفســها بأنهــا «لجنــة مؤلفــة مــن
ّ
ناشــطين فلســطينيين الجئيــن مــن ســورية إلــى لبنــان ،ترصــد الواقــع الجديــد
لالجئيــن مــن مختلــف الجوانــب الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة ،وتســلط
الضــوء علــى معاناتهــم للتخفيــف منهــا ،وتســعى لتقديــم الدعــم الــازم ومعالجة
المشــاكل التــي قــد يواجهونهــا فــي لبنــان مــن خــال تعزيــز العمــل التشــاركي
بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي اللبنانــي والفلســطيني مــن جهــة ،و المؤسســات
الحكوميــة والدوليــة كاألونــروا( )UNRWAوالمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن
( )UNHCRمــن جهــة أخــرى.
تنبــع أهميــة هــذه اللجنــة مــن الــدور الــذي تطمــح أن تؤديــه لالجئيــن
الفلســطينيين مــن ســورية علــى امتــداد توزعهــم فــي المخيمــات والتجمعــات
الفلســطينية والمــدن اللبنانيــة ،بجهــود المتطوعيــن مــن أبنــاء الالجئين أنفســهم
كونهــم األكثــر قــدرة علــى تحديــد احتياجــات هــذه الشــريحة.
وتعتبــر اللجنــة نفســها علــى مســافة واحــدة من جميع أبناء الشــعب الفلســطيني
ومكوناتــه ،وتســعى للتواصــل والعمــل معهــم لتوحيــد الجهــود وتقديــم الخدمــات
األفضــل ألبنــاء شــعبنا فــي أماكــن اللجــوء الجديــدة علــى أراضــي الدولــة اللبنانية.
األهداف
•تعزيــز العيــش الكريــم لالجــئ الفلســطيني مــن ســورية إلــى لبنــان ،والحفاظ
علــى حقــه اإلنســاني والوطنــي بيــن أهلــه فــي لبنان.
•رفــع مســتوى الوعــي الصحــي واالجتماعــي والقانونــي لالجــئ الفلســطيني
مــن ســورية إلــى لبنــان علــى مختلــف فئاتهــم وشــرائحهم.
•إيصــال صــوت الالجــئ الفلســطيني مــن ســورية إلــى لبنــان ،إلــى الجهــات
المعنيــة بــه.
•العمــل علــى تمكيــن أبنــاء الالجئيــن وتعزيــز صمودهــم مــن خــال تدريبهــم
وتطويــر مهاراتهــم عبــر التشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع األهلــي.
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الوسائل
•رصــد همــوم ومشــاكل واحتياجــات الالجئيــن مــن خــال جــوالت ميدانيــة
علــى أماكــن اللجــوء (مراكــز إيــواء  -المخيمــات – التجمعــات).
•العمــل علــى بنــاء وحــدة بيانــات لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى
لبنــان ،ومحاولــة تحديــد االحتياجــات الماديــة والتعليميــة والصحيــة.
•العمــل علــى تأهيــل و تدريــب أبنــاء الالجئيــن وتطويــر مهاراتهــم عبــر
التشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع األهلــي لتمكينهــم وتعزيــز صمودهــم.
•تنظيــم النــدوات والمحاضــرات وورش العمــل المتعلقــة بالالجئيــن
الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان ،وإقامــة األنشــطة والفعاليــات التــي
تبــرز معاناتهــم واحتياجاتهــم.
•المشــاركة فــي االعتصامــات والفعاليــات الخاصــة بالالجئيــن مــن فلســطينيي
ســورية للمســاهمة فــي إيصــال صوتهــم إلــى الجهــات المعنيــة.
•إعــداد التقاريــر التــي تحاكــي قضيــة الالجئيــن بهــدف الوصــول إلــى واقــع
أفضــل ريثمــا تتحقــق عودتهــم إلــى ديارهــم.

أبرز اإلنجازات
أقامــت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان وبالتعــاون مــع مركــز خالــد بــن
الوليــد الطبــي يومــاً طبيــاً مجانيــاً لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى
لبنــان فــي مخيــم عيــن الحلــوة بتاريــخ  ،2013/6/23وبحســب القائميــن
علــى هــذه الفعاليــة؛ فــإن الهــدف منهــا «هــو الوقــوف إلــى جانــب أبنــاء شــعبنا
الفلســطيني القادميــن مــن ســورية إلــى لبنــان ،للتخفيــف مــن آالمهــم المعنويــة
ْســمة جراحهــم النفســية الناجمــة عــن نزوحهــم وخروجهــم
قبــل الجســدية ،وبل َ
مــن المخيمــات الفلســطينية جــراء الصــراع الدائــر فــي ســورية ،وذلــك مــن خــال
تقديــم الفحــوص الطبيــة المجانيــة التي تشــمل االختصاصــات الطبيــة المتنوعة،
أن اليــوم الطبــي يتيــح للمرضــى فرصــة المراجعــة
وتوزيــع األدويــة مجان ـاً ،كمــا ّ
والمتابعــة المجانيــة مــع الطبيــب المختــص ،وإجــراء التحاليــل الطبيــة والتصويــر
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الشــعاعي المجانــي ،للتخفيــف مــن العــبء المــادي عــن الالجئيــن الذيــن يعانــون
مــن ارتفــاع تكلفــة االستشــفاء فــي لبنــان.
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كمــا أســهمت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان بالتعــاون مــع مؤسســات
أهليــة فلســطينية فــي التخفيــف مــن معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين مــن خــال
عمليــات الترميــم لعــدة مراكــز إيــواء فــي مخيــم عيــن الحلــوة بمدينــة صيــدا،
وبعــض المراكــز والمنــازل فــي مخيمــات مدينــة صــور بالتعــاون مــع تجمــع عمــال
فلســطينيي ســورية.
كذلــك قامــت اللجنــة بالتعــاون مــع تجمــع أطبــاء فلســطينيي ســورية بتنفيــذ
عــدة أيــام طبيــة فــي المخيمــات ،قدمــت فيهــا المعاينــات الطبيــة للمئــات مــن
أبنــاء الالجئيــن ،وكذلــك قامــت بافتتــاح عيــادة طبيــة إســعافية فــي مركــز إيــواء
للجئيــن كافــة
مدرســة الكفــاح بمخيــم عيــن الحلــوة لتقديــم العــاج والــدواء ّ
دون اســتثناء بكلفــة منخفضــة جــدًا.
وفــي بدايــة العــام الدراســي ( ) 2015- 2014قامــت اللجنــة وبالتعــاون مــع
الرابطــة اإلســامية لطلبــة فلســطين بتوزيــع قرطاســية وحقائــب علــى حوالــي (
 ) 1500طالــب مــن كافــة المســتويات الدراســية فــي مختلــف مناطــق لبنــان.
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كمــا ســاهمت فــي توزيــع المســاعدات اإلغاثيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن
ســورية إلــى لبنــان.
•ففــي  5كانــون الثانــي  2016وضمــن مشــروع (دفء الشــتاء)؛ ســاهمت
ســورية في لبنــان بتوزيــع مــادة المــازوت (الديــزل)

لجنة فلســطينيي
المقدمــة مــن مؤسســة الغــوث اإلنســاني للتنميــة علــى عــدد مــن العائــات
الفلســطينية الســورية المهجــرة فــي منطقــة البقــاع فــي لبنــان ،وذلــك بهدف
التخفيــف مــن معاناتهــم فــي ظــل العاصفــة الثلجيــة التــي ضربــت لبنــان
ومنطقــة الشــرق األوســط.
•وفــي  8كانــون الثانــي  2016وزعــت قافلــة المرحمــة العالميــة بالتعــاون
مــع لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ،مســاعدات عينيــة علــى 170
عائلــة فلســطينية ســورية مهجــرة فــي منطقــة البقــاع فــي لبنــان تزامنـاً مــع
العاصفــة الثلجيــة ،حيــث وزعــت فرشــات وأغطيــة (حرامــات) وحصصـاً غذائية
علــى  100عائلــة فلســطينية ســورية مهجــرة فــي منطقــة مجــدل عنجــر ،في
ـاء (غالــون) مــن مــادة المــازوت علــى فلســطينيي ســورية
حيــن ُو ّزع  70وعـ ً
المقيميــن فــي منطقــة بــر إليــاس فــي البقــاع األوســط.
•كمــا قامــت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان بالتعــاون مــع لجنــة القــدس
الخيريــة بتوزيــع مالبــس شــتوية على بعــض العائالت الفلســطينية الســورية
المهجــرة فــي مخيــم البــداوي فــي مدينــة طرابلــس شــمال لبنان ،حيث شــمل
التوزيــع األطفــال بشــكل خاص.
•وفــي  17كانــون الثانــي  2016ســاهمت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي
لبنــان بتوزيــع بعــض المســاعدات اإلغاثيــة العاجلــة علــى نحــو ( )20عائلــة
فلســطينية ســورية مهجــرة فــي مخيمــات ســهل البقــاع ،وشــملت المســاعدات
توزيــع (أغطيــة شــتوية ،و 40ليتــر مــازوت ،وحصــة غذائيــة) ،كمــا شــمل
التوزيــع نحــو ( )30عائلــة فــي منطقــة بــر إليــاس فــي البقــاع األوســط.
•وفــي /23كانــون الثانــي ينايــر  2016/شــاركت لجنــة فلســطينيي ســورية
87

اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان

فــي لبنــان بتوزيــع وقــود التدفئــة (المــازوت) علــى نحــو ( )200عائلــة مــن
فلســطينيي ســورية المهجريــن فــي مخيــم الجليــل فــي لبنــان.
•وفــي  24كانــون الثانــي – ينايــر  2016وتزامنــاً مــع بــدء المنخفــض
الجــوي الــذي ســيطر علــى لبنــان ومنطقــة الشــرق األوســط نفــذت لجنــة
فلســطينيي ســورية فــي لبنــان جولــة تفقديــة لالطــاع علــى أوضــاع
العائــات الفلســطينية الســورية المهجــرة فــي منطقــة البقــاع ،التــي يقطنها
حوالــي ( )950عائلــة ،وبحســب القائميــن ،فقــد قامــت اللجنــة بتركيب شــادر
لســقف منــزل إحــدى العائــات الفلســطينية الســورية ،وذلــك لمنــع تســرب
ميــاه األمطــار إلــى داخــل المنــزل ،كمــا قدمــت اللجنــة مــادة المــازوت لبعض
العائــات بهــدف مســاعدتها والتخفيــف مــن أعبائهــا االقتصاديــة.
• /3تشــرين الثانــي  -نوفمبــر   2016 /نفــذت مجموعــة مــن متطوعــي معهــد
البرامــج النســائية التابــع لألونــروا فــي مخيــم عيــن الحلــوة ،وبالتنســيق مــع
لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان مشــروع الحالقــة المجانيــة لطــاب
مدرســة الســموع ،حيــث شــمل مشــروع الحالقــة الــذي اســتمر أربعــة أيــام
طــاب المدرســة مــن الصــف األول حتــى الصــف الرابــع.
•فــي الخامــس عشــر مــن تمــوز -يوليــو  2016أقامــت لجنة فلســطينيي ســورية
فــي لبنــان ،تحــت عنــوان “بســمة العيــد” ،يوم ـاً ترفيهي ـاً ألطفــال الالجئيــن
المهجريــن مــن ســورية ،والمقيميــن فــي مخيــم البــص فــي
الفلســطينيين
َّ
منطقــة صــور جنــوب لبنــان ،وذلــك بغيــة زرع البســمة علــى وجــوه األطفــال
الذيــن يعانــون مــن المآســي واآلالم.
تجمع معلمي فلســطينيي ســورية ولجنة
•وفي  9آب /أغســطس  ،2016نظّم ّ
فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ،برعايــة صنــدوق رعايــة الطالــب “صــراط”
فــي صيــدا جنــوب لبنــان ،حفــاً تكريميــاً للطــاب والطالبــات الفلســطينيين
الســوريين الناجحيــن فــي الشــهادتين األساســية والثانويــة للمنهــاج الســوري
المهجريــن
واللبنانــي ،وأُقيــم حفــل مشــابه رعتــه حركــة فتــح ولجنــة متابعــة
َّ
فــي مركــز معــروف ســعد فــي مدينــة صيــدا.
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•نفــذت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان خــال شــهر تشــرين األول
وتشــرين الثانــي سلســلة دورات تدريبيــة مجانيــة فــي (التصميــم اإلعالنــي
ببرنامــج الفوتوشــوب) لـــ  40الجئـاً فلســطينياً ســورياً ،بهدف تطويــر مواهبهم
وتنميتهــا.
•وفــي ســياق التثقيــف الصحــي لمواجهــة مــا يمكــن أن يطــرأ فــي المنــزل أو
البيئــة المحيطــة ،قامــت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ،بالتعــاون مــع
المؤسســات الطبيــة العاملــة خــال شــهري تشــرين الثانــي وكانــون األول
 ،2016بتنفيــذ العديــد مــن دورات اإلســعافات األوليــة التــي شــملت دروســاً
فــي مبــادئ اإلســعاف األولــي ،االختنــاق ،ضيــق التنفــس ،الجــروح والكســور،
وبلــغ عــدد المشــاركين فــي الــدورة التــي نظمتهــا اللجنــة فــي مخيــم البــداوي،
بالتعــاون مــع مركــز العنايــة الطبــي ،نحــو  40متدربـاً مــن فلســطينيي ســورية
المهجريــن إلــى لبنــان ،فيمــا اســتفادت  30امــرأة مــن دورة شــبيهة أقامتهــا
َّ
اللجنــة فــي منطقــة البقــاع بالتعــاون مــع جمعيــة الشــفاء.
•علــى الصعيــد الوطنــي شــاركت اللجنــة بمجموعــة مــن الزيــارات ضمــن وفــود
العمــل األهلــي الفلســطيني فــي لبنــان للجنــة الحــوار الفلســطيني اللبنانــي،
وللســفارات التركيــة واليابانيــة والنرويجيــة والكنديــة فــي ســياق الحــراك
الرافــض لتقليصــات األونــروا.
•كمــا أقامــت عــدة فعاليــات تشــاركية فــي ســياق إحيــاء المناســبات الوطنيــة،
ففــي يــوم /10أيــار – مايــو  2014/وتحــت رعايــة الحملــة الدوليــة للحفــاظ
علــى الهويــة الفلســطينية «انتمــاء» أقامــت لجنــة فلســطينيي ســورية،
ومنظمــة ثابــت لحــق العــودة مهرجان ـاً إنشــادياً لمناســبة الذكــرى  66لنكبــة
فلســطين فــي مخيــم البــداوي فــي قاعــة جامــع خليــل الرحمــن.
•وفــي الذكــرى األربعيــن ليــوم األرض وتحــت عنــوان «ألجلــك فلســطين»
أحيــت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان بالتعــاون مــع منظمــة «ثابــت»
ـان
لحــق العــودة ،ومؤسســة فلســطين للتــراث «جــذور» هــذه الذكــرى بمهرجـ ٍ
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نظّمتــه فــي بلديــة مدينــة صيــدا جنوبــي لبنــان ،مســاء يــوم األربعــاء  30آذار/
مــارس 2016 -برعايــة الحملــة الدوليــة للحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية -
انتمــاء.

كمــا نظمــت لجنــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان ودار العــودة للدراســات والنشــر
ســهرة فلســطينية بعنــوان« :لعيــون القــدس» تضامنــاً مــع انتفاضــة القــدس
المباركــة يــوم األربعــاء  25تشــرين الثانــي .2015
90

وعلــى المســتوى الرياضــي؛ شــكلت اللجنــة عــدة فــرق رياضيــة فــي مناطــق تــوزع
الالجئيــن الكبــرى (صيــدا – بيــروت – طرابلــس – صــور ) ،وأحــرزت هــذه الفــرق
العديــد مــن الكــؤوس الرياضيــة مــن خــال المباريــات المتعــددة التــي لعبتهــا مــع
فــرق محليــة.
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سـ�اب ق �https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/syr
ia_ea_2017_ara_final_lw.pdf
6.6الجامعة األمريكية في بيروت واألونروا تطلقان دراسة حول الحالة االقتصادية
واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان http://www.unrwa.org/ar/ 2015
newsroom/press-releases
7.7تحديـ�ات الحصـ�ول علـ�ى التعليـ�م العالـ�ي  -باسـ�م سـ�رحان | أيـ�ا ر http://pal� 2011
estine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1887
8.8فلســطينيو ســورية يوميــات داميــة وصــراخ غيــر مســموع – النصــف األول 2015
_http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/diary_of_abloody_and_screaming
inaudible.pdf
9.9فلســطينيو ســورية بيــن مــرارة اللجــوء وأمــل العــودة  -تقريــر توثيقــي يرصــد تطــور
األحــداث المتعلقــة بفلســطينيي ســورية خــال الفتــرة ( كانــون الثانــي  -ينايــر –
ولغايـ�ة حزيـ�ران – يونيـ�و http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/jantoju� )2014
ne2014situationreprotc.pdf
1010تقرير الحالة حول أوضاع فلسطينيي سورية شباط 2014-من إصدارات مجموعة
العمل من أجل فلسطينيي سورية ،ومركز العودة الفلسطيني لندن ،والجمعية
التركية للتضامن مع الشعب الفلسطيني « فيدار « على الرابط http://www.ac� :
tionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf
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