تفاقم معاناة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌاالى لبنان
من المسؤول عن تفاقم معاناة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌاالى لبنان؟

نبٌل السهلً
برزت قضٌة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان منذ فرار عشرات العائالت من مخٌمات سورٌا الى
لبنان فً صٌف عام  ،2102ل كن ضربة المٌغ لجامع عبد القادر الحسٌنً فً وسط مخٌم الٌرموك فً -01
 ، 2102-02أدت الى فرار غالبٌة سكانه من فلسطٌنٌٌن وسورٌٌن ،ومنذ ذلك الٌوم كانت وجهة مئات
العائالت الفلسطٌنٌة من مخٌم الٌرموك ،والسٌدة زٌنب ،وسبٌنة ،وخان الشٌح ،وغٌرها من المخٌمات القائمة
على تخوم العاصمة السورٌة دمشق الى لبنان .
التوزع الجغرافً لالجئٌن من سورٌا
وصل مجموع الالجئٌٌن الفسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان  -حسب تقدٌرات ودراسات مختلفة  -إلى نحو 16
الف نازح فلسطٌنً من سورٌا الى لبنان فً بداٌة عام  ،2102تراجع الرقم السباب سنذكرها الحقا ً ،لٌصل
إلى( )22فً بداٌة العام الحالً  . 2106وقد تركزت النسبة الكبرى منذ البداٌات فً المخٌمات الفلسطٌنٌة
مثل  ،عٌن الحلوة والمٌة ومٌه فً صٌدا  ،وبرج الشمالً والرشٌدٌة فً صور  ،فضالً عبن مخٌمات نهر
البارد والبداوي فً مدٌنة طرابلس شمال لبنان  ،فٌما توزعت اعداد قلٌلة على مخٌمات بٌروت وبشكل خاص
شاتٌال وبرج البراجنة .
وقد دفعت عوامل عدٌدة عدد الباس من النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا للسكن فً مخٌمات الالجئٌن
الفلسطٌنٌٌن فً لبنان  ،فً المقدمة منها صلة القربى ،او االنحدار المشترك من قرٌة المنشأ فً فلسطٌن ،
مثل ،قرى صفورٌ ة فً قضاء الناصرة  ،لوبٌة فً قضاء طبرٌة  ،الطٌرة فً قضاء حٌفا ،ناهٌك عن قرى
قضاءصفد وغٌرها من القرى الفلسطٌنٌة التً هجر اهلها فً عام .0421
الالفت ان نسبة اخرى من النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان استقرت فً بعض البلدات اللبنانٌة
وخاصة فً منطقتً البقا ع وصٌدا وجبل لبنان  ،ومن تلك المناطق على سبٌل المثال ال الحصر ،وادي الزٌنة
التابع لمنطقة جبل لبنان  ،ومناطق شرحبٌل وحارة صٌدا  ،وعٌن الدلف فً شرق صٌدا.
وبشكل عام شكلت موجات الهجرة القسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا عبئا ً على المخٌمات الفلسطٌنٌة
فً لبنان  ،نظراً النها اصالً تشكل حزام بؤس حول المدن والبلدات اللبنانٌة،حٌث الخٌارات موصدة امام
الالجىء الفلسطٌنً فً لبنان ،وٌمنع الفلسطٌنً هناك مزاولة نحو  32مهنة فً اطار االقتصاد اللبنانً .وفً
ظل غٌاب اي دورللفصائل الفلسطٌنٌة لجهة تحسٌن ظروف الالجئٌن فً لبنان ،وكذلك اٌواء الالجئٌن
الفلسطٌنٌٌن من سورٌا  ،األمر الذي أدى الى تفاقم معناتهم  ،خاصة مع ارتفاع اٌجارات المساكن بشكل
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فلكً ،وكذلك السلع الغذائٌة ،من خضروات وفواكه وغٌرها من المواد الغذائٌة االساسٌة  ،مثل السكر والرز
وحلٌب األطفال واللحومات .
غٌاب دعم الفصائل
فً بداٌة النزوح الفلسطٌنً من سورٌا قامت جمعٌات عدٌدة مثل النبع والنجدة وجمعٌات اغاثة اسالمٌة
موصفة رسمٌا ً فً لبنان بتوزٌع مساعدات اغاثٌة غذائٌة ومواد تنظٌف وبعض الفرش والبطانٌات ،لكن
سرعان ماتالشت شٌئا ً فشٌئا ً مع مرور الوقت  ،وقد رافق ذلك غٌاب شبه تام لدور اغاثً للفصائل الفلسطٌنٌة
كما اشرنا ،لكن هذا االمر لم ٌمنع من ظهورمبادرات شخصٌة من قبل بعض االفراد المنضوٌٌن فً فصائل
فلسطٌنٌة لمساعدة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان  ،سواء داخل المخٌمات وخارجها.
وتقوم بعض الجمعٌات الخٌرٌة رغم "ندرتها" ،بتقدٌم مساعدات عٌنٌة كالثٌاب والطرود الغذائٌة واألدوات
الكهربائٌة بٌن فترة وأخرى بشكل مباشر للمهجرٌن فً أماكن توزعهم المختلفة .وثمة عدداً محدوداً من
األفراد فاعلً الخٌر ،كبعض التجار والمقتدرٌن مادٌاً ،وأصحاب المشارٌع الكبٌرة من الجنسٌات الفلسطٌنٌة
والسورٌة واللبنانٌةٌ ،قدمون مبالغ أو مساعدات عٌنٌة فً فترات متباعدة ،غٌر أنها ال ترقى بأي حال من
االحوال للمستوى المطلوب ،وال تتناسب مع حجم المهجرٌن الكبٌر وحاجاتهم الحٌاتٌة الكثٌرة".
فً مقابل ذلك انحصر دوربعض اللجان والجمعٌات االهلٌة وكذلك التابعة للقوى والفصائل بتوزٌع المعونات
والسلل الغذائٌة الدورٌة كل ثالثة اشهر او اكثر  ،كوسٌط  ،حٌث تتم عملٌات التموٌل من دول مثل الدنمارك
والمانٌا والسعودٌة وقطر واالمارات والكوٌت وغٌرها من الدول .
وفً ظل غٌاب اي دور حقٌقً للفصائل فً اغاثة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان  ،تتحمل االونروا
عبء الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة للنازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان  ،وبشكل خاص المراحل
التعلٌمٌة االساسٌة ،لكن المساعدات المالٌة للعائالت كانت غٌردورٌة وغٌر محددة فً البداٌة ،ومع بداٌة
العام المنصرم  2102استصدرت االونروا "كرت فٌزا كارت" لكل عائلة نازحة فً لبنان – حٌث لم ٌتجاوز
عدد النازحٌن االن فً بداٌة نٌسان /ابرٌل 2106

( )22الف نازح بعد ان عاد كثٌرون الى سورٌا بسبب

زٌادة المعاناة واالجراءات القاسٌة من قبل االمن العام اللبنانً إزاء حركة الفلسطٌنً  ،فً حٌن هاجر
اخرون الى اوروبا عبر ماسمً برحالت الموت البحرٌة والصحراوٌة .
وقد خصصت االونروا للعائلة النازحة منذ الوقت المذكور 011دوالر كبدل اٌجارسكن شهرٌا ً  ،فضالً عن 21
دوالر لكل شخص من العائلة لالغذٌة  .فوجىء من تبقى من النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان ،
بقرار االونروا فً اٌلول  /سبتمبر  ،2102والموقع من آن دٌسمورالتً تشغل منصب مدٌر عام االونروا فً
لبنان ٌ ،تضمن تعلٌق المساعدات النقدٌة المذكورة منذ بداٌة شهر تشرٌن اول  /اوكتوبر المنصرم ،2102
وذلك بحجة ضمان استمرار الدعم لفئات اكثر حاجة  .وقد تضرر من القرار المذكور  0011عائلة فلسطٌنٌة
نازحة من سورٌا الى لبنان  ،وبالتالً ستتفاقم معاناة نحو  1111نازح فلسطٌنً ٌ،شكل االطفال دون
الخامسة عشرة من العمر اكثر من  26فً المائة منهم .االمر الذي سٌؤدي الى عودة مئات العائالت الى
سورٌا فً ظل الموت المجانً للشباب الفلسطٌنً هناك فً المعتقالت السورٌة .
ورغم عدة اعتصامات قام بها الالجئون الفلسطٌنٌون امام مقر االونروا الرئٌسً فً العاصمة اللبنانٌة
بٌروت ،للمطالبة بالتراجع عن قرار االونروا ،بٌد أن االونروا رفضت االنصٌاع الى مطالبات الالجئٌن المحقة
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 ،بٌد انها أعادت توزٌع المساعدات الشهرٌة لبعض العائالت خالل شهر تشرٌن ثانً  /نوفمبر  2102ولٌس
كل العائالت  .ولم تقم االونروا بشرح مبررات قطع المساعدات عن العائالت الفلسطٌنٌة من سورٌا الى لبنان
 ،وكذلك لم توزع بٌانا ً ٌوضح من خالله المعٌار األساس لقطع المعونة الشهرٌة بٌن فترة واخرى لعدد اخر
من العائالت الفلسطٌنٌة المهجرة من المخٌمات السورٌة الى لبنان  ،حٌث ت َم قطع مساعدات االونرواعن
العدٌد من العائالت المهجرة منذ بداٌة العام الحالً  ،2106والتتوفر احصائٌة دقٌقة حولهم .
وٌمكن الجزم بأن المسؤول االول واالخٌر عن تفاقم معاناة النازحٌن الفلسطٌنٌن فً لبنان ،منظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة التً لم تضع خطة طوارىء بالتفاهم مع االونروا للحد من معاناة النازحٌن منذ البداٌة  ،كما
تتحمل كافة فصائل العمل الوطنً واالسالمً الفلسطٌنٌة مسؤولٌة هً االخرى عن تفاقم معاناة النازحٌن
الفلسطٌنٌٌن المادٌة والمعنوٌة والنفسٌة  ،النها لم تضع ثقلها للضغط على االونروا للقٌام بالواجبات تجاه
الالجئٌن والنازحٌن الفلسطٌنٌٌن على حد سواء  ،وكذلك لم تقم بالتعاطً الجدي مع الحكومة اللبنانٌة  ،بغٌة
المساواة بٌن السوري والفلسطٌنً عند دخول المعابرمن سورٌا الى لبنان او العكس  ،وكذلك فً تجدٌد
االقامات بشكل دوري وواضح.
الوضع القانونً للمهجرٌن الفلسطٌنٌٌن
ٌعامل الفلسطٌنً المهجر من سورٌا الى لبنان معاملة األجنبً ،حٌث ٌدفع  26ألف لٌرة لبنانٌة ثمن تذكرة
الزٌارة السٌاحٌة لمدة أسبوع ،قابلة للتمدٌد أسبوعا ً آخر .غٌر أن الحالة الحقٌقٌة لهؤالء ،هً كونهم
مهجرٌن من مناطق المعارك فً سورٌا شأنهم فً ذلك شأن المواطنٌن السورٌٌن ،رٌثما تتحسن األحوال
وٌتمكنوا من العودة إلى منازلهم .أمر دفع اللجنة للتنسٌق مع سفارة فلسطٌن واألنروا واألمن العام اللبنانً
للتعاطً مع المسألة بشكل إنسانً ،حٌث ُح ّولت الحالة القانونٌة للداخلٌن إلى لبنان من التبعٌة الفلسطٌنٌة إلى
زٌارة لمدة  2أشهر بدالً من أسبوع،
مالبثت ان مددت الزٌارة لسنة كاملة دون إجراءات عقابٌة ،وفً حال تم تجاوز العام من دخول المهجر الى
لبنان دون تجدٌد الدخول أو اإلقامة ،فإن الشخص ملزم بدفع مخالفة مقدارها  261ألف لٌرة لبنانٌة لمن هم
فوق الـ 06عاماً .بٌد أنه صدر قرار فً تشرٌن اول  /اوكتوبر الماضً من االمن العام اللبنانً بتمدٌد اقامة
المهجر الفلسطٌنً من سورٌة الى لبنان لمدة ثالثة اشهر  ،وكذلك تسوٌة اوضاع الكثٌرٌن ممن دخلوا لبنان
بدون فٌزا نظامٌة مجانا ً ودون دفع رسوم ،وانتهت عملٌات التجدٌد فً مطلع عام . 2106
سبل الحد من معاناة النازحٌن
للحد من معاناة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان  ،البد من توصٌف احتٌاجاتهم ،حٌث تعانً
غالبٌتهم من عدم القدرة على دفع اٌجار المساكن العالٌة اصالً كما اشرنا،ناهٌك عن عدم القدرة فً تأمٌن
الغذاء المطلوب ٌومٌا ً  ،ناهٌك عن ارتفاع اٌجارات نقل المسجلٌن من طالب المرحلة االبتدائٌة واالعدادٌة فً
مدارس االونرواالتً تكون فً غالبٌتها بعٌدة عن مكان سكن التالمٌذ  ،حٌث ٌقع ذلك على كاهل رب االسرة
النازحة بشكل كلً ،ضف الى ذلك وجود حاالت امراض مستدٌمة ومستعصٌة او طارئة بٌن
النازحٌن والتقوم االونروا بتغطٌة نفاقاتها .
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فً ظل غٌاب عمل الفصائل الفلسطٌنٌة بأي دور جوهري وواضح المعالم الغاثة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من
سورٌا الى لبنان  ،وكذلك تراجع خدمات االونروا بشكل تدرٌجً ٌ،توجب العمل بغٌة حشد الجهود من أجل
مطالبة االمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة فً عقد مؤتمر دولً باسرع وقت ممكن  ،وذلك بغٌة رصد
مٌزانٌة محددة الغاثة النازحٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا الى لبنان وغٌرها من دول الجوار الجغرافً  ،وكذلك
الغاثة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌا الذٌن ٌواجهون معاناة مركبة ،وفً المقدمة منها الخوف الذي
ٌالحقهم فً حلهم وترحالهم القسري الداخلً والخارجً بعد الفرار من مخٌماتهم التً كانت على الدوام
الخزان البشري للثورة الفلسطٌنٌة المعاصرة بكافة أطٌافها السٌاسٌة .
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