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 متهيد 

من تونس مرورا مبصر  ني، وقد انطلقت الشرارةعشرات السنلالبالد  تنظمة بكاملها حكمأطال تتغيريات واسعة  شهد العامل العريبي
من تشريد وطرد  الفلسطيين ناشعبها ارارة النتائ  ال ي القملوبطبيعة احلال ونتيجة . ةالعربية السورياجلمهورية اىل  واليمن لتمتد شرارهتا

اج وقتل وهتجري نتيجة تدخله يف شؤون الدول الداخلية سواء يف لبنان او حرب اخللي  الثانية او االردن او ليبيا قّرر النأي بالنفس وانته
 .سياسة احلياد االجيايب

يف  السعودية -ان أجتمعوا يف الطائفاال ، فما كان من اللبنانيني طيين يف اتون احلرب االهليةعلى السبيل املثال، زُج الفلسففي لبنان 
 .وزر احلرب وال يزال يدفع الثمن حىت يومنا هذا ، وحلت اخلالفات بني خمتلف اللبنانيني باستثناء الفلسطيين الذي مُحِّل8414العام 

الفلسطينيني يف الداخل  الالجئني ومموع ،ية وعلى رأسها حركة محاسالفصائل الفلسطين البية العظمى منالغ اختذت وكمحصلة
تاريخ كتابة هذه السطور  حىت، ليسقط اال ان مسار االحداث جاءت بعكس التوقعات .ةزمة السوريبعدم التدخل باأل اقرار  واخلارج
لالجئني اىل الداخل السوري او اللجوء اىل دول  عن النزوح اهلائل عدا ،2188-ارشهيداً فلسطينيناً منذ إندالع األحداث يف آذ 118

. مكان اىل مكانني أمتعتهم نازحني من كأن قدر الفلسطينيني أن يبقوا حاملو  ،..اخرى مثل لبنان واالردن وتركيا ومصر وغزة وليبيا
، ال تزال 91ي العصابات الصهيونية ابان النكبة يف العام من فلسطني على ايدمن أراضيهم  طردهمال ي بدأت ب لجوءفقصتهم مع ال

 .ديارهم وممتلكاهتم ال ي طردوا منهانتهي إال بعودهتم إىل مستمرة، يف رحلة لن ت

 من ازمة يف ظل ما متر به سوريا لفلسطينيني يف سوريا وقضية جلوئهم اىل لبنانهذا البحث حول موضوع الالجئني ا ولذلك سيتمحور
 . لبالد مثيل هلا الكثر من ثالثة عقود قد خلتا مل تشهد

الثاين  ليكون ،يف املبحث االول نبذة تارخيية حول الوجود الفلسطيين يف سوريا مههاا بارزة،مجلة من العناويني الوسيتضمن البحث، 
 ثويف املبحث الثال. االونروا ورود ةواإلقتصادي ةوالسياسي ةواإلجتماعي ةالقانوني يف سوريا من الناحية حول وضع الالجئ الفلسطيين

 وتأثرياهتا وإنعاكساهتا على الالجئني الفلسطينيني، وسيتم عرض بيانات إحصائية ألعداد الشهداء ةيتم تناول االحداث السوريس
 نيالجئال حولاما املبحث الرابع فسيكون  .2188يف آذار من العام  زمةقطوا يف سوريا منذ إندالع األالذين س الفلسطينيني

. مطالبهم احملقةال ي تتناول جانب من  ءاتاوضاعهم وعرض بعض اإلحصا من سوريا اىل لبنان ليشمل قدمواالفلسطينيني الذي 
 .القادمني من سوريا اىل لبنان الفلسطينيني الجئنيالرئيسية واملعنية مبلف ال واخرياً، سيتناول املبحث االخري مواقف االطراف
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 : المبحث االول

 جئون الفلسطينيون في سورياالال

 نبذة تاريخية 

ابان النكبة يف طردوا من ديارهم  نحول قضية الالجئني الفلسطينني الذي ..والتقارير والدراسات واملقاالت ثااالحب الكثري من يتاجر 
صدور وعد و لة العثمانية بدأت سياسيا مع مطلع القرن العشرين وحتديدا مع اهنيار الدو  وما رافقها من مؤامرات وخمططات 91العام 

وما تبعه من معاناة  91وقيام الكيان االسرائيلي على ارض فلسطني يف العام  ،(وعد من ال ميلك ملن ال يستحق)8481ام بلفور يف الع
واالردن يف لبنان  ،مليون فلسطيين اىل دول اجلوار االكثر امناة الفلسطينية ال سيما التسبب بلجوء حوايل مشلت خمتلف جوانب القضي

 .اىل الدول املضيفة االخرى لتتوسع مروحة اللجوء من غزة والضفة 8491سطني يف العام راق والضفة وغزة لتتبعها نكسة فلومصر والع
حسب  2182ليصل يف هناية العام  لالجئنيا حوايل مائة الف من 91ال ي استضافت يف العام  الدولإحدى  اسوريوكانت 

 .مسجل الجئ فلسطيين 919,499 احصاءات وكالة االونروا اىل

اشارت  اخرى ءاتإحصا.  iمن جممل الالجئني الفلسطينيني% 88إىل  81سوريا ما نسبته  يفون الفلسطينيون ؤ لذلك، شكل الالج
وكالة اما  iiالجئ فلسطيين 11842فقط  8411اىل العام  8491هجروا اىل سوريا منذ عام  نإىل ان عدد الالجئني الفلسطينني الذي

 .الجئ فلسطيين 12849وصل حوال  مـ8411الونروا فتشري اىل ان عدد الالجئني الفلسطينيني الذين هجروا اىل سوريا اىل العام ا

 في سوريا أماكن إنتشار الالجئين الفلسطينيينiii: 

قرب مدينة )والنريب ، ( قرب مدينة دمشق) خان الشيح : ، هي على التوايل ستة خميمات فلسطينية ، أنشئ يف سوريا8491يف العام 
أما الثالثة األخرى وهي خميم . مباشرة 8491، وقد أنشئت هذه املخيمات الثالثة  يف عام ( قرب مدينة محص ) ، والعائدين (حلب

يف ، و 8411، فأنشئت  يف عام ( ينة دمشققرب مد)، وخميم خان دنون ( يف مدينة درعا)، وخميم درعا ( قرب مدينة محاة)العائدين 
 iv.وضمن حماولة توطني الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، أنشئ خميم آخر هو خميم الرمدان  8419عام 

خميم السيدة زينب، : ، أطلقت عليها خميمات الطوارئ وهي شأت األونروا أربعة خميمات جديدة، أن8491ونتيجة لنكسة حزيران عام 
، بينما أنشئ املخيم أي بعد حرب حزيران مباشرة 8491م يف عا( رعا يف مدينة د)، وخميم درعا الطوارئ (يف دمشق )وخميم جرمانا

 .8491الرابع  وهو خميم السبينة يف عام 

      .                           ممثلة باهليئة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب  ةيضاف إىل هذه املخيمات خميمات أخرى أنشأهتا احلكومة السوري
، وخميم لفلسطينية يف الداخل واخلارجوهو أكرب املخيمات ا ،8419، مثل خميم الريموك الذي أقيم يف عام االونروالة ومل تعرتف هبا وكا

. 8492vحندرات قرب حلب الذي انشئ يف العام  -، وخميم عني التل 8419-8411الرمل يف الالذقية، والذي انشئ يف العام 
 .8418 العام الذي أنشئ  يف( جتمع احلسينية)وأخرياً خميم 

  مـ3113م الى العام 1551النمو السكاني لالجئين الفلسطينيين منذ العام: 
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 :2182اىل  8411اىل النمو السكاين لالجئني الفلسطينيني منذ العام ( 8) البياين الرسم نشري يف
 3113 3115 3115 3111 1551 1581 1571 1561 1551 االقليم

 486564 467417 436515 282155 381721 315263 158717 115142 83154 سوريا

 النمو السكاين لالجئني الفلسطينيني يف سوريا(: 8)رسم بيان 

 

 خمميات 4 على الف تقريبًا وموزعني 919الف اىل  12يف الرسم البياين أعاله تشري اىل ان عدد الالجئني الفلسطينيني قد تزايد من 
 .، باالضافة اىل عدد كبري من التجمعاتاالراضي السورية منتشرين داخل

 الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيينvi  

  ، اي حيفا ويافا وعكالب من املدن والقرى الشماليةوهم يف االغ ينيفلسطينال سورية ومنذ اللحظة االوىل للجوءسارعت احلكومة ال
مي كل ما يلزم من اجل تقدمي العون واملساعدة هلم اىل حني العودة اىل اىل تقد ، سارعتعدا عن عدد قدم من مدن وقرى طربيا

اعطت لالجئ ه الشعب الفلسطيين من معاملة طيبة نتيجة للقوانني ال ي اوقد شهد للحكومة السورية القاصي والداين ملا الق. همياراض
 أصدرت احلكومة السورية 8494/ 8/ 21 تاريخ ففي. ش يف امان وإستقرار اىل حني العودة اىل فلسطنيالفلسطيين حقه يف العي

 وتوفري ومعونتهم الفلسطينيني شؤون تنظيم بغية العرب الفلسطينيني لالجئني العامة املؤسسة بإحداث القاضي( 911) رقم القانون
 العديد صدور ذلك بعد تتابع مث .واملستقبل احلاضر يف أوضاعهم لتقرير التدابري واقرتاح هلم املناسبة األعمال وإجياد حاجاهتم خمتلف
 يف املهن بعض ممارسة إىل بالنسبة اجلنسية شرط من الفلسطينيني استثناء تستهدف ال ي اإلدارية والقرارات والتشريعات القوانني من

 إدارات يف فوالتوظي( 8491/ 22/88 بتاريخ الوزراء جملس عن 194 القرار) السورية اإلقليمية املياه يف الصيد ممارسة كمهنة سورية،
 بتاريخ 18 رقم املرسوم) سورية يف احملاماة مهنة وممارسة( 81/4/8494 بتاريخ 33 رقم التشريعي املرسوم) ومؤسساهتا الدولة
 .األخرى املهن من العديد إىل إضافة ،(83/1/8412

 واالقتصادية االجتماعية احلياة يف سورية يف الفلسطينيني اندماج فرص من ليزيد 81/1/8419 بتاريخ( 291) رقم القانون صدر كذلك
 كالسوريني السورية العربية اجلمهورية أراضي يف املقيمون الفلسطينيون خالله من يُعاَمل واضحاً  نصاً  القانون تضمن فقد البلد؛ هلذا
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 احتفاظهم مع وذلك التعليم، وخدمة والتجارة والعمل التوظيف حبقوق املتعلقة واألنظمة القوانني عليه نصت ما مجيع يف أصالً 
 .األصلية جبنسيتهم

 آنذاك، الداخلية وزير قرر فقد سوريا؛ يف العرب الفلسطينيني الالجئني سفر وثائق لتنظيم( 8388) رقم القرار 2/81/8493 يف وصدر
 السورية العربية وريةاجلمه يف املقيمني الفلسطينيني الالجئني إعطاء 8491 لسنة( 14) رقم القانون من( 23) املادة على االطالع بعد
 لدى مسجلني يكونوا أن السورية العربية اجلمهورية يف منهم املقيمني على ويشرتط طلبهم، على بناءً  سفر وثائق برعايتها املشمولني أو

 إدارة) السورية ليةالداخ وزارة وتتوىل. العام لألمن العامة املديرية من إقامة تذكرة وحائزين العرب، الفلسطينيني الالجئني مؤسسة مديرية
 واقعات وإضافة وجتديدها ومتديدها الفلسطينيني لالجئني السفر وثيقة إصدار( احملافظات يف وفروعها واجلنسية تواجلوازا اهلجرة

 ومتديدها ذكورةامل الوثيقة إصدار اخلارج يف السورية املصاحل رعاية إليها ُتعَهد جهة أي أو القنصلية البعثات وتتوىل إليها، املدنية األحوال
 واملوجودين السورية العربية اجلمهورية برعاية املشمولني الفلسطينيني إىل بالنسبة وذلك إليها، املدنية الوقوعات وإضافة وجتديدها
 .بذلك واجلنسية واجلوازات اهلجرة إدارة ُتشَعر أن على باخلارج،

 لالجئني املمنوحة السفر وثيقة صاحب ختول ال ي( 81) رقم املادة ،93 لسنة( 8388) رقم القرار يتضمنها ال ي األخرى املواد أهم ومن
 .عودة تأشرية دون من السورية العربية اجلمهورية إىل العودة حق صالحيتها مدة خالل الفلسطينيني

 خدمات االونروا 

، 8494مة لالمم املتحدة للعام الصادر عن اجلمعية العا 312تأسست وكالة غوث وتشغيل الالجني الفلسطينيني مبوجب القرار رقم 
اىل حني عودهتم اىل ديارهم وممتلكاهتم ال ي  عن تقدمي اخلدمات االنسانية لالجئني الفلسطينيني وتعترب وكالة الغوث املسؤولة االوىل

بيوت املخيمات سامهت االونروا بتقدمي اراضي و  يف سوريا، .يينعلى نكبة الشعب الفلسط احلي والشاهد االممي 91طردوا منها عام 
 مما ،وغريها واجملاري واملمرات الطرق وإنشاء النفايات، من كالتخلص البيئية، اخلدمات ميتقدعدا عن  ،بالتنسيق مع احلكومة السورية

 أنشأت األونروا مراكز توزيع املعونات األساسية،ايضاً، وعلى مستوى اخلدمات اإلجتماعية واإلغاثية،  .viiوصحته املخيم نظافة خيدم
 وتقدم الفرتتني بنظام مجيعها تعمل مدرسة 881 بإدارة األونروا فتقوم اما يف اجملال التعليمي،. viiiومراكز للتغذية اخلاصة باألطفال

حسب احصاء االونروا يف كانون  الفلسطينيني الالجئني أطفال من طفل 99,111 جمموعه ملا واإلعدادي االبتدائي األساسي التعليم
 يعمل دمشق يف مهين تدريب مركز بإدارة أيضا األونروا وتقوم. السورية والتعليم الرتبية لوزارة الوطين املنهاج املدارس وتتبع. 2182ثاين 
 .ixللتسويق القابلة باملهارات جتهيزهم خالل من وذلك التوظيف أجل من الشباب الالجئني إعداد على

 :المبحث الثاني

 سطينيينالسورية وأثرها على الالجئين الفل االزمة

 وضاع الالجئين أفي سوريا وإنعكاسها على  زمةواألمني لأل وضع السياسيال 

التظاهرات يف ذلك الوقت ان الشعب  وقد كانت الشعارات السائدة يف 2188شهر آذار العام  السورية يف منتصف بدأت االزمة
ستشري فيذ إصالحات إدارية من شأهنا رفع الفساد املولكن من اجل الضغط على  احلكومة السورية لتن السوري ال يريد إسقاط النظام
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جهت مطالبه بالرصاص واإلعتقال ، حيث وو ة جدا من النظامقاسيفعل  ردودلكن القت هذه التحركات داخل املؤسسات احلكومية، 
 ادى اىل االمر الذي ،"الشعب يريد إسقاط النظام"والتعذيب مما آثار غضب الشعب وحتويل شعاره من املطالبة باإلصالح اىل شعار 

ويف إحصائية اخرى  تفيد . xسوري 91,999مقتل اكثر من  اىلفرض حصاراً على املدن والقرى وشن عمليات عسكرية واسعة أدت 
 ...، وتدمري االالف من املنازلسوري ومئات اآلالف من اجلرحى 11,111xiسقوط اكثر من 

منطقة يف  منه% 11 على الوجود الفلسطيين الذي يقيم لبالد كان هلا انعكاس مباشرال ي متر هبا اة اخلطري  ةوالعسكري ةاألمني االوضاع
 .  ال ي تضم حوايل عشرة اماكن ما بني خميمات وجتمعاتو ريف دمشق 

 ووجهت الفتنة وراء بالوقوف خارجية عناصر باهتام شعبان بثينة اجلمهورية رئيسمستشارة  لسان وعلى السورية احلكومة سارعتفقد 
 بعد أي مارس/ آذار29  بتاريخ للصحفيني تصرحيات يف وقالت الالذقية يف وقعت أحداث يف بالتورط للفلسطينيني االهتام بعأصا
 الالذقية قلب إىل(  الفلسطينيني لالجئني الرمل خميم تقصد)  الرملة خميم من البارحة أشخاص أتى"  االزمة بدء من فقط أيام عشرة
موقفها الدقيق من االزمة السورية  "محاس"اعلنت حركة املقاومة اإلسالمية  يف املقابل،. xii" الفتنة مبشروع دأواوب التجارية احملال وكسروا

 تطورمها لتطلعات الشعوب باحلرية و أكدت فيها سياسة احلركة يف عدم التدخل يف شؤون الدول العربية، وإحرتا وبكلمات قاطعة
ترحيب " 31/14/2182االستاذ خالد مشعل يف مؤمتر حزب احلرية والعدالة يف تركيا يوم  مكتبها السياسيليعلن مسؤول  موقف احلركة

ق كافة مكاتب احلركة وإستهداف كوادرها التنظيميني غالاالمر الذي ادى اىل إ، "ضد النظام محاس بثورة الشعب السوري
 .من وسائل االعالم وفقا للعديد ،الفلسطينيني

يف سوريا على نبأ العثور على  ونالفلسطيني استفاق الالجئون ، حينمااالزمة السورية على اوضاع الالجئنيومما زاد الطني بلة يف تاثري 
محاة الدولية أثناء  –على طريق حلب  ندين من جيش التحرير الفلسطيين كانوا قد اختطفواجثة ملقاة يف إحدى قرى إدلب جمل 89

 xiii.اخلدمة اإللزامية، بعد خطف دام اسبوعني هفيعودهتم ال منازهلم من مركز تدريبهم الذي يؤدون 

بني اجليش النظامي  املعاركحدة  اوضاع الالجئني الفلسطينيني، فقد برز من خالل ارتفاعصل يف تاثري االزمة السورية على اما الف
مع " القيادة العامة –فلسطني اجلبهة الشعبية لتحرير " ريموك ووقوفهذه املعارك من خميم ال حلر يف العاصمة دمشق وإقرتابواجليش ا

، واحملصلة  العامةباك مع القيادة اجليش النظامي ملقاتلة اجليش احلر فما كان من االخري ان حول بندقيته اىل داخل ازقة املخيم واإلشت
موقعة عشرات الشهداء من الالجئني  89/82/2182يف يوم االحد الدامي يف املخيم  قصفت الطائرات السوريةكانت أن 

 .الفلسطينيني حبجة وجود جمموعات مسلحة تقاتل مع املعارضة ضد النظام

 إحصائية بأعداد الشهداء الفلسطينيين في سورياxiv 

 3113-الى كانو االول  3111-الشهداء الفلسطينيين منذ آذار( 3)رسم بيان 
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من العام نفسه، وذلك  اىل تشرين الثاين 2182نيني تزايد منذ شهر آب من خالل البيان أعاله، يوضح أن عدد الشهداء الفلسطي
الريموك معارك ضارية بني القوى املتحاربة على كافة اجلبهات، إضافة اىل ذلك فإن عدد الشهداء جبسب البيان  بعد أن شهد

 .118xv وصل أعداد الشهداء 2182شهيدا وحىت هناية العام  131اىل  82/82/2182اإلحصائي وصل حىت 

 :xviاما توزع الشهداء الفلسطينيين بحسب المدن السورية ففي البيان التالي

 توزع الشهداء حبسب املدن السورية(:9)رسم بيان
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 3112عدد الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا في سوريا منذ االول من كانون الثاني الى  سيشار ي الرسم البياني التاليف
 3112كانون الثاني   12 حتى

 3112xviiكانون الثاني   12كانون الثاني الى 1منذ ( 2)رسم بيان 

 
 :إجمالي اعداد الشهداء منذ بدء االزمة
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 بحث الثالثالم

 لبنان الى سوريا من الفلسطينيين لجوء

 من سوريا الى لبنانالقادمين الفلسطينيين  اماكن إنتشار الالجئين: 

 مرغمني أنفسهم وجدوا والذين لبنان إىل سوريا من الفلسطينيني الالجئني معاناة اختصار ميكن الكلمات هبذه" جلوء بعد من جلوء"
 واقتصادية واجتماعية وقانونية معيشية ظروف يف جديدة عذاب رحلة ليعيشوا أمناً  أكثر مناطق حنو اً هرب اللجوء خميمات مغادرة على
مهنة ومينع ايضًا من التملك والتوريث بعكس ما كان يعامل  11ففي لبنان، مينع الالجئ الفلسطيين من العمل بأكثر من . صعبة

 .الالجئ الفلسطيين يف سوريا

عائلة فلسطينية  9,218حوايل  2183يناير /حىت العاشر من شهر كانون الثاين  اىل لبنان رمسية فقد جلأالغري وحبسب اإلحصائيات 
 :موزعة على الشكل التايل

 xviiiمن سوريا الى لبنان القادمة أماكن إنتشار العائالت الفلسطينية(: 5)رسم بيان

 

  من سوريا الى لبنانالقادمين ابرز إحتياجات الالجئين الفلسطينيين 

حلق العودة إستطالع ميداين " ثابت"فقد اصدرت منظمة  اما عن ابرز إحتياجات الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا اىل لبنان
اىل  عائلة فلسطينية جلأت من سوريا 811عينة عشوائية من  ، مشلxixبالتعاون مع جمموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا يف لندن

ويهدف هذا اإلستطالع بشكل رئيسي اىل حتديد ابرز اإلحتياجات الالجئني وكانت النتيجة كما سيتم توضيحه يف . خميم عني احللوة
 :البيان التايل

 xxالفلسطينيين ابرز إحتياجات الالجئين(: 6)بيان رسم
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 المبحث الرابع

 لبنانمن سوريا الى  القادمين لف الالجئين الفلسطينيينمواقف االطراف الرئيسية حول م

 الموقف اللبناني: اوالا 

الســوريني   يتعلـق بتـدفق املزيـد مـن الالجئـنيعلـى الصـعيد الرمسـي، اعتـرب رئـيس احلكومـة اللبنانيـة ايـب ميقـان ان لبنــان يواجـه ملـف كبـري
ي مقاربـــة جديـــدة للملـــف تأخـــذ يف االعتبـــار احتمـــال ارتفـــاع عـــددهم والفلســـطينيني اهلـــاربني مـــن األحـــداث وان ارتفـــاع األعـــداد يســـتدع

مـن جهـة اخـرى قـال وزيـر وائـل ابوفـاعور اىل موقـف لبنـان وحكومتـه مـن ان لبنـان لـن يقفـل حـدوده يف وجـه   xxiوطول إقامتهم يف لبنان
 .xxiiاي نازح سوري او فلسطيين وهذا من مت إقراره يف جلسات جملس الوزراء

 فقد حـذرت النائبـة هبيـة احلريـري مـن كارثـة إنسـانية يف خميمـات الالجئـني الفلسـطينيني يف جنـوب لبنـان، جـراء لياتعصعيد الفااما على 
الفلســـطينيني اهلـــاربني مـــن املعـــارك الـــدائرة يف جممـــل املنـــاطق الســـورية وحتديـــدا يف خمـــيم الريمـــوك ورأت  التـــدفق الكبـــري يف أعـــداد الالجئـــني

يف  يـزداد عـددها يومـا بعـد يـوم، وأضـافت اىل ان عـدد الالجئـنيمل تتعامـل جبديـة مـع هـذه الكتلـة البشـرية الـ ي  احلريري ان الدولـة اللبنانيـة
ان هــذا العــدد كبــري لــيس فقــط علــى املخــيم بــل علــى "مــن عــدد الســكان املخــيم معتــربة ان % 81خمــيم عــني احللــوة وحــده اصــبح يــوازي 

 .xxiii.املدينة أيضاً 

السـوريني والفلسـطينيني ، مشـرياً اىل ان  من سكان لبنان هم من الالجئني% 81رتبني عدنان منصور اىل ان وقد عرب وزير اخلارجية واملغ
 .xxivت يعجز عنها لبنان يوضعه اإلقتصادي احلايلاهذه النسبة تتطلب إمكانات هائلة ملساعدهتم والي

ترحيــل الســوريني والفلســطينيني يف بــالده "اىل يل جــربان باســمــن جهــة اخــرى، وبتصــرحيات ذات طــابع عنصــري دعــا وزيــر الطاقــة وامليــاه 
إننا سنحافظ علـى كـل شـرب مـن أرضـنا وعنـدما "، مضيفاً خالل فعاليات يوم النبيذ اللبناين يف البرتون xxvألهنم يأخذون مكان اللبنانيني

بــالقول، فبوجــودهم وبعملهــم نقــول ال نريــد نــازحني ســوريني وفلســطينيني ألهنــم يأخــذون مكاننــا، هــو امــر جيــب تكريســه بالفعــل ولــيس 
اجلميـل امـا خصـمه السياسـي يف حـزب الكتائـب اللبنـاين، فقـد دعـا منسـق اللجنـة املركزيـة سـامي .xxvi"وبعيشـهم يأخـذون مكـان اللبنـاين

عبـاء امـر مل أن الوقت قد حان لنفتح ملـف الالجئـني الفلسـطينيني، فالدولـة اللبنانيـة تتحمـل أ"غري الشرعية، قائالً اىل اقفال كافة املعابر 
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تتســــبب بــــه، وكــــل حــــاالت الالجــــوء الــــ ي حصــــلت، لبنــــان غــــري مســــؤول عنهــــا، فلتتفضــــل كــــل دول العــــامل والــــدول العربيــــة مشــــاركتنا 
إىل ان الدولـة اللبنانيـة مل تـتمكن مـن " ....."العبء الفلسطيين جمدداً "اما نايلة تويين فقد كتبت يف مقال هلا حتت عنوان .xxviiاملسؤولية

، وخصوصـــاً الفلســـطينيني مـــنهم الـــذين مـــا ان لـــى قـــرار جـــريء حيـــدد اعـــداد الالجئــنيكوناهتـــا احلليفـــة للنظـــام االســدي، عان تتفــق مـــع م
وبــــذلك ســــتزداد اعــــداد ، يــــدخلوا اجلــــزر االمنيــــة يف املخيمــــات حــــىت تصــــبح الدولــــة بأجهزهتــــا عــــاجزة عــــن مالحقــــتهم ومتابعــــة ملفــــاهتم

ســــتوطنني جــــدد، وعــــبء جديــــد يعيــــد اىل ذاكرتنــــا الكــــابوس الفلســــطيين يف لبنــــان يف الفلســــطينيني لنجــــد انفســــنا امــــام واقــــع جديــــد وم
 xxviii......"السبعينات من القرن املاضي

 "االونروا"موقف وكاله غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : ثانياا 

ــــ لفلســـطينيني مـــن ســـوريا اىل املخيمـــات ا مبعانـــاة الالجئـــنييف لبنـــان آن ديســـمور والـــ ي تفاجـــأت " وكالـــة األونـــروا"قالـــت املـــديرة العامـــة لـ
االونـــروا تقــــدم حاليـــا خــــدمات يف جمـــال التعلــــيم "مشــــرية إىل ان " هلــــم احلـــق بالرعايــــة واالهتمـــام ان الفلســــطينيني الالجئـــني"لســـطينية الف

لـة كـل تـتمكن مـن تقـدمي والطبابة، وهي وجهت نداءات عّدة اىل املنظمات الدولية والدول املاحنـة لطلـب املسـاعدة هلـم وزيـادة متويـل الوك
ويف الرجـوع  .، اال ان هذا يعد غري كافيا مع تزايد احتياجات الالجئني القادمني من سـوريا اىل لبنـان بشـكل خـاصxxixخدمات إضافية

لــذين مــن ســوريا اىل لبنــان وا بة الالجئــني الفلســطينيني القــادمنيتشــري اإلحصــائية إىل أن نســ" ثابــت"اىل اإلســتطالع امليــداين الــ ي اجرتــه 
، مـــع العلـــم ان الـــدول املاحنـــة تقـــدم املســـاعدات لالونـــروا بشـــكل xxx%811املســـؤولية الكاملـــة إلغـــاثتهم وصـــل اىل " االونـــروا"حيملـــون 

لتغطيـــة العجـــز حـــىت تـــتم االســـتجابة  طــوعي، ويف حـــال حصـــول اي ثغـــرة يف امليزانيـــة مـــن املفـــرتض ان يتـــدخل الصــندوق املركـــزي للوكالـــة
 .مل حيصل، لذا تواجه االونروا بكثري من االنتقادات تدعوها لتحمل مسؤولياهتا للنداء، لكن هذا لالسف

 :"حماس"موقف حركة المقاومة اإلسالمية : ثالثاا 

، إىل تـأمني يف لبنان علـي بركـة كافـة اجلهـات املعنيـة، مـن االمـم املتحـدة والسـلطة الرمسيـة اللبنانيـة واجملتمـع الـدويل "محاس"دعا ممثل حركة 
امــا النائــب والقيــادة يف حركــة محــاس مشــري املصــري وخــالل . xxxi.ومســاعدهتم القــادمني مــن ســورياالفلســطينيني  ؤقــت لالجئــنيايــواء م

زيارتــه للبنــان، فقــد دعــا اىل وضــع رليــة شــاملة لكيفيــة مواجهــة هــذه االزمــة، وقــال ان اجلهــات الدوليــة وخصوصــاً وكالــة االونــروا تتحمــل 
مـن خمـيم  واء مؤقتة لالجئني الفلسطينيني املهجـرينللبنانية التعاون يف هذا اجملال والتحرك إلجياد مراكز إياملسؤولية، ومتىن على السلطات ا

وقـد اكــد مسـؤول شــؤون الالجئـني يف محـاس، عصــام عـدوان، أن الفلســطينيني ال يرغبـون يف البقـاء يف لبنــان جـاء ذلــك ردا .xxxiiالريمـوك
لفلســطينيني مــن ســوريا اىل لبنــان، حباجــة ماســة ملــن يســتقبلهم، كمــا أن علــى وكالــة غــوث ا ان الالجئــني"م باســيل، مضــيفاً اىل علــى كــال

 .xxxiiiإغاثتهم وايواءهم، ميا خيفف املعاناة عنهم"االونروا"وتشغيل الالجئني 

 وقف السفارة الفلسطينية في لبنانم: رابعاا 

 مؤقتـة، استضـافة هـي اللبنانيـة املخيمـات يف سـوريا مـن نيالالجئـ الفلسـطينيني استضـافة أن دبور أشرف لبنان يف الفلسطيين السفري أكد
اللبنــاين  الـوزراء جملـس مــن صـحايف مـؤمتر ويف .علـى املسـتوى الـوطين الفلســطيين الـذي يضـم كافــة الفصـائل جــامع قـرار ذاهـ ان اىل مشـريا
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 وهـذا ال يـرتددون بـالعودة اليهـا يعـودون آمنـة ويعربوهنـا سـوريا يف فيهـا يعـيش الـ ي املنـاطق اىل يطمئنـون الـذين الفلسـطينيني ان"دبـور  أكد
 اىل عـــودهتم حـــني اىل مؤقتـــون ضـــيوف هـــم لبنـــان يف الفلســـطينيني"وأضــاف دبـــور ."العـــام االمـــن ســـجالت مـــن عليـــه االطـــالع ميكـــن مــا

 بــالعيش نسـايناال احلــق اعطـائهم علـى والعمــل االنسـانية للمشــاكل خالقـة حلـول اجيــاد ضـرورة" علــى مشـددا ،"منهـا هجــروا الـ ي ارضـهم
 ".xxxivوطنهم اىل العودة يف حقهم يعارض ال وهذا الكرمي

 الفصائل الفلسطينيةموقف : خامساا 

لعبـــت الفصـــائل الفلســـطينية دورا مهمـــا وبنســـب خمتلفـــة يف متابعـــة اوضـــاع الالجئـــني، وال يـــزال اهلـــم االكـــرب حماولـــة تـــامني االحتياجـــات 
احمللية والدولية من ان اقامة الالجئني القادمني من سوريا اىل لبنان هي اقامـة مؤقتـة والـدفع الضرورية والتاكيد لدى مجيع احملافل السياسية 

باجتـاه عــدم تسـييس قضــية الالجئـني مــن قبــل بعـض االطــراف عـدا عــن الـدور الفاعــل الــذي تقـوم بــه الفصـائل جلهــة التنسـيق مــع االونــروا 
ر يف ضـبط املخيمـات مـا اسـتطاعوا اىل ذلـك سـبيال خوفـا مـن حماولـة العـض مـن ومطالبتها بتحملها للمسؤولية، اما الدور االكرب فيتمحو 

االصـــطياد يف املـــاء العكـــر وتعكـــري صـــفو املخيمـــات، ولتكـــريس حماولـــة محايـــة املخيمـــات جيـــري ضـــبط ســـجالت الالجئـــني الفلســـطينيني 
 .القادمني من سوريا، ولكن ليس كل املخيمات خاصة خميمات بريوت

 واالهالي واللجان الشعبيةات االهلية المؤسسموقف : سادساا 

 هبـدفالالجئـني مـن سـوريا اىل لبنـان  عمليـة قـدوممبجرد ان بـدأت واللجان الشعبية واالهلية  احمللية والدولية املؤسسات االهليةاستنفرت 
 يــام بإحصــاء اعــداد الالجئــنيالطارئــة الــ ي كــان مــن املفــرتض ان توفرهــا االونــروا، عــدا عــن القإلغاثــة ا مــن مســتلزمات تقــدمي كــل مــا يلــزم

، ومل يتــوان الالجئــون وتوزيــع مــا امكــن مــن مســاعدات عينيــة ومل متيــز هــذه املؤسســات بــني الالجــئ الفلســطيين او الســوريالفلســطينيني 
الفلســطينيون املقيمــون يف املخيمــات مــن تســجيل مفصــل حيــوي هــام وتــارخيي يف تكــريس وحــدة الشــعب الفلســطيين، ففتحــت االبــواب 

ت املساعدات والتخفيف مـن املصـاب، ال سـيما خمـيم عـني احللـوة حـني تنـادت املؤسسـات االهليـة جلمـع التربعـات لالجئـني، لبـت وقدم
 . الغالبية العظمى النداء وتقدمي ما تيسر من املساعدات على الرغم من العوز والفاقة

 موقف الجامعة العربية:بعاا سا

 االقتتـال جـراء واللجـوء التهجـري خمـاطر سـوريا ىف الفلسـطينيني الالجئـني جتنيـب إىل العـرى نبيـل. د العربيـة الـدول جلامعـة العام األمني دعا
 املـدنيني جـر الـبعض حيـاول مؤملـة وأحـداث نزاعـات مـن الريمـوك خمـيم لـه يتعـرض مـا وخاصة ،وداخلها الفلسطينية املخيمات حول الدائر

 الريمـــوك خمـــيم ىف الفلســـطينيون الالجئـــون لـــه يتعـــرض مـــا إن ــــ جـــدة ىف اجلمعـــة يـــومال نشـــر بيـــان ىف ــــ العـــرى وقـــال. إليهـــا الفلســـطينيني
 خمالفـــات ويشـــكل ســـوريا، ىف املتواجـــدين الفلســـطينيني آالف وحيـــاة مصـــري متـــس خطـــرية بكارثـــة يهـــدد األخـــرى الفلســـطينية واملخيمـــات
 xxxvاإلنساىن الدوىل للقانون جسيمة

 :موقف المفوضية االوروبية :ثامناا 
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لتفقـد اوضـاع  2182-االول كـانون  سـتالينا جورجييغـا لبنـان منتصـففوضية االوروبية للتعاون الدويل واملسـاعدات اإلنسـانية كريزارت امل
الفلســطينني والســوريني، حيــث زارت جورجييغــا، ترافقهــا مــدير عــام وكالــة االونــروا آن ديســمور خمــيم بــرج الرباجنــة وقــد أكــدت  الالجئــني
مــن ســوريا مجيعــا بغــض النظــر عــن أصــلهم، ومعتقــداهتم الدينيــة، وانتمــاءاهتم  ملســاعدات االنســانية اىل الالجئــنياأمهيــة تقــدمي "جورجييغــا 
 xxxviالسياسية

 موقف االمم المتحدة: تاسعاا 

ولكـن كــل احملــاوالت بائـت بالفشــل بســبب " وقــف محـام الــدم يف ســوريا"إختــاذ العديــد مـن القــرارت والــ ي مـن شــأهنا  حـاول جملــس االمـن
لـف السـوري، وبطبيعـة امل حيـالعاجزاً  ولذلك وقف جملس االمن". اخارج سوري"الرافض حلل االزمة السورية " الصيين –الروسي "و الفيت
مـن املناشـدات الـ ي رغم وخـارج سـوريا علـى الـحلمايـة الالجئـني الفلسـطينيني يف سـوريا ا عجزت املؤسسة الدولية وال تزال عـن تـوفري احلال

 .وريا ومن خمتلف دول العامليف س لسطينيونرفعها الالجئون الف

 الخاتمة

ان مل جير تدارك املوضوع من  نسانيا صعبة وخطرية وتنذر باالسوأيعيش الالجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا اىل لبنان اوضاعا ا
وتامني ما يلزم من احتياجات  واملخيمات عن اتون الصراع الداخلي الفلسطينيني خالل تدخل االطراف املعنية لتحييد الالجئني

مع غياب الي  هولاجمل فمصري الالجئني االن يسري حنو ،ضرورية لالجئني القادمني من سوريا اىل لبنان ال سيما االيواء ودفع بدل اجيار
 .مع اقرتاب دخول االزمة عامها الثالث افق للحل يف سوريا

ال ي ويتعلق باملساحات  املتزايد والذي ينذر بانفجار اجتماعي وامين، غرايفو دميال العامل فهوالذي ينذر باملصري اجملهول، العامل اآلخر 
قد ب إحصاءات اللجان الشعبية وحبس( كيلومرت ونصف مرت مربع)مثال لالجئني  ةمخيم عني احللو ، فالالجئون الفلسطينيونها جلأ الي
ونفسية  مما سيولد أزمة اقتصادية" ة الواحدةافراد لالسر  1ل مبعد"فلسطيين  الجئ 9111عائلة اي ما يقارب  411 حوايل اليه وصل
إقتسام رغيف اخلبز مع اخيه الفلسطيين، ولكن السؤال  دان الشعب الفلسطيين تعوّ من الرغم جتماعية خانقة لكال الطرفني، وعلى وإ

 .؟؟لة االمدهذا الوضع يف ظل ازمة طوي ل الالجئني الفلسطينيني املقيمني والقادمنيعن مدى حتميبقى 

القادمني من سوريا اىل لبنان، بانتظار اية حلول من شاهنا ان  الفلسطينيني جمهول يلوح يف االفق لدى الالجئني، حنن امام مصري إذاً 
 ، او اإلنتظار معتساهم يف تكريس حيادهم االجيايب عن االزمة السورية الداخلية ومبا حيفظ كرامتهم ومحايتهم وعودهتم اىل خميماهتم

 .عة الصفر والعودة اىل فلسطنيإخواهنم الالجئني الفلسطينيني يف لبنان اىل حني تدق سا
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