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العمل اإلنساين الذي يقوده الالجئون يف مخيم شاتيال يف لبنان 
هند رشيف

رين  امُلهجَّ السوريني  لوصول  استجابًة  ‘املرسخون’  الفلسطينيون  الالجئون  يقودها  التي  املبادرات  تثري 
‘الجدد’ إىل مخيم شاتيال أسئلة محورية حول القيود التي يواجهها النظام اإلنساين ومتثيل الالجئني عىل 

أنَّهم ضحايا سلبيون.

مربـع  ميـل  عـن  مسـاحته  تقـل  الـذي  شـاتيال  مخّيـُم  ُيعـد 
عـىل الحـدود الجنوبيـة مـن بـريوت، واحـداً مـن املخيـامت 
ـسَ  املخصصـة السـتقبال الالجئـني الفلسـطينيني يف لبنـان، وُأسِّ
يف عـام 1949 ليتَِّسـعَ ملـا ال يزيـد عـىل ثالثـة آالف شـخص، 
يقـارب  مـا  املخيـم أصبـح يضـم  أنَّ  اليـوم  مـا يحـدث  لَكـنَّ 
مـن 40 ألـف الجـئ رغـم أنَّ مسـاحته مل تـزدد أبـداً، ورغـم 
مـا  أكـرث  املتدنيـة  الصحيـة  والظـروف  واالزدحـام  الفقـر  أنَّ 
يجتـاح مخيـم شـاتيال، أصبـح املخيـم منـذ عـام 2011 مـالذاً 
ل قدومهـم إىل  للجـوء الالجئـني السـوريني الجـدد، فقـد سـهَّ
بـني  مسـبقاً  املوجـودة  األرسيـة  والعالقـات  الروابـط  هنـاك 
مـن  الفلسـطينيني  الالجئـني  فيهـم  مبـن  السـوريني  الالجئـني 
الذيـن يعيشـون  لبنـان  الفلسـطينيني مـن  سـوريا، والالجئـني 
يف شـاتيال، وتشـري التقديـرات إىل زيـادة عـدد سـكان شـاتيال 
إىل أكـرث مـن ضعفـني منذ انـدالع النِّـزاع يف سـوريا، وال يوجد 
توثيـق ُيذَكـر لالسـتجابات اإلنسـانية التـي يقودهـا الالجئـون 
مخيـم  إىل  وصلـوا  الذيـن  السـوريني  الالجئـني  إزاء  أنفسـهم 
شـاتيال. ومـع ذلـك، فقـد قدمـت هـذه املبـادرات صـوراً حية 
وهـذا  الضيافـة،  والتضامـن وحسـن  الدعـم،  مـن  وملموسـة 
مـا أشـارت إليـه فيديان-قاسـمية ‘بإنسـانية الالجـئ لالجئ’.1

اسـتخدم  الخدمـات،  وسـوء  املـوارد  ونـدرة  الفقـر  ورغـم 
الالجئـني  بهـم  -ونقصـد  املرسـخون  الفلسـطينيون  الالجئـون 
الرسـمية  املـوارد  املخيـم-  يف  باألصـل  يعيشـون  الذيـن 
وغـري الرسـمية لتوفـري الدعـم املـادي وغـري املـادي لالجئـني 
السـوريني الجـدد خـالل املراحـل األوىل مـن وصولهـم، ومـن 
خـالل شـبكات التواصـل غـري الرسـمية، اسـتضاف كثـري مـن 
ريـن  الالجئـني الفلسـطينيني عائـالت سـورية ملـدة أشـهر موفِّ
الرسـمي،  الصعيـد  وعـىل  واملعنـوي.  املـادي  الدعـم  لهـم 
ُاْسـُتخِدَمت املسـاجد إليـواء الالجئني الجدد وإلقامـة فعاليات 
التضامـن مـع السـوريني، فقـد تـربع الالجئـون الفلسـطينيون 
يفيـض عـن حاجتهـم مـن مالبـس والُفـُرش والبّطانيـات  مبـا 

وغريهـا مـن املـوارد. 

وال بـد هنـا مـن االنتبـاه إىل أنَّ الفلسـطينيني ليسـوا جميعـاً 
يف فئـة واحـدة بـل هنـاك فئـات عـدة لهـم حسـب اختصاص 

ُيعـرَّف  الذيـن  فالفلسـطيني  فئـة،  لـكل  الراعيـة  الجهـة 
الطبيعـي  إقامتـه  بأنـه: “كل مـن كانـت فلسـطني مـكان 
أيـار   15 1946 وحتـى  1 حزيـران  بـني  مـا  الفـرتة  خـالل 
الـرصاع  نتيجـة  رزقـه  ومـورد  منزلـه  فقـد  والـذي   1948
الـذي دار عـام 1948” فإنـه يتبـع وكالـة األمـم املتحـدة 
الـرشق  يف  وتشـغيلهم  الفلسـطينيني  الالجئـني  لغـوث 
‘املرسـخون’  الالجئـون  يتبـع  ولذلـك  )األونـروا(.2  األدىن 
باألصـل  ألنَّهـم  األونـروا  اختصـاص  إىل  شـاتيال  مخيـم  يف 
املقالـة  هـذه  يف  إليهـم  )ويشـار  فلسـطينيون،  الجئـون 
وهنـاك  لبنـان’(.  مـن  الفلسـطينيون  ‘الالجئـون  بعبـارة 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني التي 
تقـدم خدماتهـا ألي شـخص كان مـا دام مسـتوفياً لرشوط 
 ،1951 لعـام  جنيـف  اتفاقيـة  تعريـف  حسـب  اللجـوء 
الفلسـطينيني(.  )باسـتثناء  السـوريني  ذلـك  ويتضمـن 
السـوريني  الالجئـني  بـني  التفرقـة  يف  املشـكلة  تقتـرص  وال 
القانونيـة  الحاميـة  يف  فجـوة  ظهـور  عـىل  والفلسـطينيني 
واالجتامعيـة يف شـاتيال فحسـب بـل أثَّـر أيضـاً يف العالقـة 
ويف موازيـن القـوى بـني الالجئـني ‘الجـدد’ و ‘املرسـخني’ 

املخيـم.  داخـل 

اجتامعـي  ناشـط  وهـو  آدم،  مجـدي  قالـه  ملـا  ووفقـاً 
فلسـطيني ورئيـس النـادي الريـايض الفلسـطيني يف مخيـم 
ـرون  امُلهجَّ الفلسـطينيون  الالجئـون  شـوهد  فقـد  شـاتيال، 
املسـاعدات  توزيـع  مراكـز  يف  يتجولـون  سـوريا  مـن 
املعونـة  بتقديـم  ويطالبـون  للسـوريني،  املخصصـة 
فلـامذا  أيضـاً،  الجئـون  “نحـن  قائلـني:  أيضـاً  ألنفسـهم 
3وأخربنـا  السـوريني؟”،  عـىل  املسـاعدات  تقديـم  يقتـرص 
مبـادرة  يف  رشعـوا  الفلسـطينيني  الالجئـني  إنَّ  مجـدي 
املنطقـي، وقـد  التمييـز غـري  بهـم ملناهضـة هـذا  خاصـة 
املبـادرة  هـذه  يف  “رشعنـا  الالجئـني:  هـؤالء  أحـد  أخـربه 
املنظـامت  مـع  نعمـل  نفسـه  الوقـت  ويف  بنـا،  الخاصـة 
غـري الحكوميـة املختصـة مبسـاعدة السـوريني فقـط. فعىل 
سـبيل املثـال، كنـا نسـجل الالجئـني السـوريني عـىل الورق 
حسـبام هـو مطلـوب، لكننـا يف الليـل كنـا نقـدم لالجئـني 

إليـه.” يحتاجـون  مـا  سـوريا  مـن  الفلسـطينيني 
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بشـأن  املرسـخني  الالجئـني  مجتمـع  مـن  انتقـادات  وهنـاك 
كـام  املثـال،  سـبيل  فعـىل  املحـدودة.  املـوارد  توزيـع  كيفيـة 
أخربنـا مجـدي، تقـدم هيئـات املسـاعدات لكل عائلـة املقدار 
نفسـه مـن املـؤن بغـض النظـر عـن عـدد األطفـال داخل كل 
الذيـن  املرسـخون  الالجئـون  اسـتخدم  السـبب  ولهـذا  أرسة، 
يعملـون مـع هـذه املنظـامت مبادرتهـم لسـد هـذه الفجـوة، 
وكـام رشح لنـا مجـدي: “بالنسـبة للعائـالت التـي لديهـا عدد 
كبـري مـن األطفـال، نخربهـم أن يعـودوا إلينـا ليـاًل للحصـول 
عـىل مزيـد مـن البطانيـات واملـوارد لتلبيـة حاجاتهـم”، مثـل 
هـذه املبـادرات التـي يقودهـا الالجئـون تغـري وضـع الالجئني 
عـىل  عالـة  ال  للدعـم  مقدمـني  منهـم  لتجعـل  الفلسـطينيني 
الغـري، ومـام يكتسـب أهميـة قصـوى أنَّ هذه الخـربات تثبت 
تعيـب  التـي  القصـور  أوجـه  بشـأن  الالجئـني  نظـر  وجهـات 
مسـاهمة  نفسـه  الوقـت  يف  وتثبـت  اإلنسـانية،  االسـتجابة 
تضامـن الالجـئ مـع الالجـئ يف سـد هـذه الثغـرات، ووفقـاً 
يعمـل  الـذي  لبنـان  مـن  فلسـطني  الجئـي  أحـد  قالـه  ملـا 
أنَّنـا الجئـون فلسـطينيون، فنحـن نـدرك  مـع األونـروا: “مبـا 
جيـداً الشـعور بعـدم الحصـول عـىل مـكان آمـن لإلقامـة فيه 
ونعـرف معنـى الشـعور بعـدم الرتحيـب. لذلـك تحتـم علينـا 
مسـؤوليتنا اإلنسـانية واألخالقيـة والوطنيـة أن نقـدم لهم كل 

مـا يف اسـتطاعتنا وأن نرحـب بهـم عـىل األقـل.” 

الرتحيب  استدامة 
بهـذا  العاطفـي  االنبهـار  لـألوان  السـابق  مـن  ذلـك،  رغـم 
الشـكل مـن أشـكال التعامـل اإلنسـاين بـني الالجـئ والالجـئ، 
إذ رسعـان مـا ظهـر تحـّول تدريجـي مـن طـور الضيافـة إىل 
العـداء، فالتوتـر عـىل مـدار السـنوات السـبعة منـذ وصـول 
املرسـخون  الفلسـطينيون  الالجئـون  ذكـر  فقـد  السـوريني، 
أنَّهـم أدركـوا أنَّ النِّـزاع يف سـوريا قـد ميتـد ألكـرث مـن سـنة، 
وهكـذا بـدأت عالقتهـم بالسـوريني يف املخيـم تتغـري، وقـال 
التـي  الضغـوط  وطـأة  ازديـاد  إنَّ  للمقابـالت  الخاضعـون 
السـنوات  خـالل  السـوريني  الالجئـني  اسـتضافة  فرضتهـا 
نقـص  مـع  خاصـة  محتومـاً  أمـراً  أصبـح  املاضيـة  السـبعة 
املـوارد وضعـف الظـروف املعيشـية التـي يعـاين منهـا املخيم 

عليـه. الجـدد  الالجئـني  توافـد  قبـل  أصـاًل 

ويف  حولهـا  ومـا  املـدارس  يف  ذروتـه  إىل  التوتـر  ووصـل 
ففـي  الصحيـة.  الرعايـة  عـىل  الحصـول  ويف  الوظائـف 
املـدارس، ُدِمَجـت صفـوف الالجئـني الفلسـطينيني مـن لبنـان 
فازدحمـت  سـوريا  مـن  الفلسـطينيني  الالجئـني  مـع صفـوف 
الحصـول عـىل خدمـات  مـدة  بطالبهـا، وأصبحـت  واكتظـت 
الرعايـة الصحيـة أطـول مـن املعتـاد، وازدادت حـدة التنافس 

عنـه  عـرّب  مـا  وهـذا  الرسـمي،  غـري  القطـاع  يف  العمـل  عـىل 
يخـف  مل  الـذي  لبنـان  مـن  الفلسـطينيني  الالجئـني  أحـد 
مجـال  يف  يعمـل  مثـيل  لشـخص  “بالنسـبة  قائـاًل:  احتجاجـه 
طـالء الجـدران، أطلـب أربعـني دوالراً يف اليـوم يف حـني يقبل 

دوالراً.”  عرشيـن  لقـاء  العمـل  السـوري 

وتـزداد األمـور صعوبـة مـع تناقـص األمـوال املتاحـة لألونروا 
مـدار  عـىل  تقشـفية  تدابـري  لتطبيـق  دفعهـا  مـا  وهـذا 
السـنوات القليلـة املاضيـة رافقهـا انخفاض واضح يف مسـتوى 
لألونـروا  السـنوي  اإلنفـاق  انخفـض معـدل  فقـد  الخدمـات، 
عـىل الالجـئ مـن مائتـي دوالر يف عـام 1975 إىل نحـو 110 
دوالرات يف يومنـا هـذا، وباإلضافـة إىل ذلـك، يف حـني تسـعى 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني إىل إيجاد 
السـوريني  الالجئـني  توطـني  إعـادة  مثـل  مسـتدامة  حلـول 
لني، ال تقـدم األونـروا ضمـن اختصاصهـا فرصـاً مثيلـة  املسـجًّ
لالجئـني  أو  سـوريا  مـن  الفلسـطينيني  السـوريني  لالجئـني 
الفلسـطينيني مـن لبنـان ألنَّ هـذا قـد يعنـي فقدانهـم لحـق 
العـودة. ومـن ناحيـة أخـرى، يحظـر قانـون العمـل اللبنـاين 
عـىل الالجئـني الفلسـطينيني مـن لبنـان ومن سـوريا العمل يف 
36 مهنـة )منهـا الطـب، والزراعـة، والنقـل العـام(، وبسـبب 
الوضـع القانـوين املحـدود للسـوريني يف لبنـان اضطـرت كلتـا 
غـري  العمـل  قطـاع  يف  التنافـس  إىل  الالجئـني  مـن  الفئتـني 
الرسـمي. وبالنتيجـة، تثـل السياسـات واملنظومـات الدوليـة 
سـبباً رئيسـاً يف اآلثـار السـلبية التـي يشـعر بهـا الالجئـون يف 
مثـل هـذا املـكان املزدحـم قليـل املوارد، مـام يعيق اسـتدامة 

إنسـانية لتعامـل الالجـئ مـع الالجـئ. 

اآلثـار  بعـض  إىل  اإلشـارة  جـداً  املهـم  فمـن  ذلـك،  ومـع 
ُسـِئَل  فعندمـا  الالجئـني،  بعـض  بهـا  شـعر  التـي  اإليجابيـة 
حياتهـم  كانـت  إذا  عـام  املرسـخون  الفلسـطينيون  الالجئـون 
االجتامعيـة قـد تغـريت بعـد وصـول الالجئـني الجـدد، كانـت 
أنَّ وصـول  نعـم. وبالنسـبة ملجـدي، أخربنـا  الجميـع:  إجابـة 
الالجئـني الجـدد كان سـبباً يف تحفيزه ليصبح ناشـطاً اجتامعياً: 
فلسـطينيني،  كالجئـني  تهجرينـا  نتذكـر  جعلنـا  “]وصولهـم[ 
للعمـل  وتحفـزي  جهـدي  مضاعفـة  إىل  أيضـاَ  ذلـك  دفعنـي 
والفلسـطينيني  بالسـوريني  نرحـب  ]فبدأنـا[  االجتامعـي؛ 
السـوريني ونشـجعهم عـىل االنضـامم إىل النـادي ]الريـايض[ 
املجتمـع،  يف  واالندمـاج  معاناتهـم  نسـيان  عـىل  ملسـاعدتهم 
وقـال الجئـان سـوريان: “عندمـا وصلنـا إىل هنـا، كنـا نشـعر 
بعـدم الراحـة والخجـل تامـاً مثـل الغربـاء لذلـك كنـا نفضـل 
نشـعر  اليـوم،  لكننـا  وحدنـا،  ننتظـر  السـوريني  مـع  البقـاء 
باالندمـاج يف املخيـم ويف الحيـاة العمليـة، واآلن إذا أخـذت 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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دور البلديات يف ضامن االستقرار
جوزيب زاباتار

ُتظِهر االستجابات املنفذة عام 2017 يف منطقة سهل البقاع اللبناين قدرة البلديات املستضيفة لالجئني يف 
تويل دور محوريٍّ يف التعايش السلمي والتي ال بد من دعمها.

لبنـان  رشق  يف  الواقعـة  البقـاع  سـهل  منطقـة  تسـتضيف 
السـوريني  الالجئـني  مـن  ألفـاً   360 لسـوريا حـوايل  واملحاذيـة 
والنسـبة  املطلقـة  الناحيـة  مـن  عـدد  أعـىل  وهـو  لني،  املسـجًّ
ويف  لبنـان.  يف  األخـرى  باملناطـق  مقارنـة  املحليـني  للسـكان 
عـام 2017، شـهدت املنطقـة سلسـلة مـن االضطرابـات التـي 
فرضـت تحديـات كبرية عـىل التعايش السـلمي بـني املجتمعات 

والالجئـني.  املضيفـة 

األزمات يف منطقة سـهل البقاع
الالجئـني  آالف  السـلطات  أجلـت   ،2017 فرباير/شـباط  يف 
الجويـة  ريـاق  قاعـدة  وحـول  زحلـة  بلديـة  عـن  السـوريني 
اإلسـرتاتيجية مسـّوغة ذلـك بالدواعـي األمنيـة، لكّنهـا مل تضـع 
أبريـل/ ويف  لالجئـني.  البديلـة  للتجمعـات  للطـوارئ  خططـاً 

نيسـان، تظاهـرت املجتمعـات املضيفـة يف لبنـان يف كثـري مـن 
ميلكهـا  التـي  التجاريـة  املحـالت  بإغـالق  مطالبـني  البلديـات 
َعني  الجئـون سـوريون. ويف يونيو/حزيـران، دمرت الحرائـق َتَجمُّ
لالجئـني يف بلديتـني يف البقـاع األوسـط هـام بـر إليـاس وقـب 
إليـاس، مـام أسـفر عـن مقتـل فتاتـني الجئتـني. ويف يوليو/تـوز 

بهـا  قـام  التـي  العسـكرية  العمليـات  وأغسـطس/آب، طهـرت 
حـزب اللـه والقـوات املسـلَّحة اللبنانيـة ضواحـي بلدة عرسـال 
)التـي كانـت تسـتضيف حـوايل 11 ألـف مـدين سـوري( مـن 
املقاتلـني منهيـة بذلـك وضـع الجمود الـذي دام ثالث سـنوات. 
وتركـت هـذه األحـداث مجتمـع الالجئـني منهـوك القـوة، وأكرث 
إغراقـاً يف الديـون، وأكـرث اسـتضعافاً، يغمرهـم الشـك والخـوف 
مـن أن تكـون هـذه األزمـات قـد ُافُتِعَلـْت خصيصـاً إلجبارهـم 
عـىل العـودة إىل سـوريا. وسـاهمت هـذه األحـداث أيضـاً يف 

التوتـرات بـني الالجئـني واملجتمعـات املضيفـة. زيـادة 

واسـتجابت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني 
سـبيل  يف  كبـرية  جهـوداً  وبذلـت  األزمـات،  لهـذه  ورشكاؤهـا 
ذلـك. وبعـد توقـف أعـامل القتـال يف عرسـال، وضعـت البلدية 
إنسـانيني وإمنائيـني خطـة عمـل عرسـال  بالتعـاون مـع رشكاء 
التـي تضمنـت ألول مـرة التخطيـط اإلنسـاين واإلمنـايئ الدامـج، 
اسـتخدمت  كـام  التخطيـط.  عمليـات  يف  السـوريني  وأرشكـت 
أزمـات  الوسـاطة واملنـارصة عـىل نطـاق واسـع خـالل  جهـود 

إخـالء ريـاق وزحلـة مـن املقاتلـني.

جولـة يف الشـوارع سـرياً عـىل األقـدام، فلـن تالحـظ أي فـرق 
املخيـم.” يف  وفلسـطيني  سـوري  بـني 

إال أنَّ قلـة املـوارد، وضيـق الحيـز املـادي، وضعـف الحقـوق 
التـي يعـاين منهـا الالجئـون يف مخيـم شـاتيال تجعـل التحـول 
التعميـم  لكـنَّ  منـه،  مفـر  ال  أمـراً  العـداء  إىل  الضيافـة  مـن 
هنـا ال يقـدم وصفـاً شـاماًل للعوائـق الرئيسـية أمـام تضامـن 
الالجئـني تجـاه أنفسـهم، تلـك العوائـق الناتجـة مـن تطبيـق 
الحكومـة لسياسـات غـري عادلـة وبرنامج إنسـاين غـري متوازن 
نبنـي  الجنسـية. ولـيك  يقـدم معاملـة تفضيليـة عـىل أسـاس 
مقاربـات قامئـة عـىل اإلمنـاء لتعزيـز إنسـانية تعامـل الالجـئ 
الفلسـطينيني  الالجئـني  تهميـش  مـن  والحـد  الالجـئ  مـع 
املرسـخني، ال بـد مـن إعـادة تقييـم فعاليـة الربامـج الحاليـة 
مـن خـالل مراعـاة وجهـات نظـر الالجئـني أنفسـهم وتكينهم 

أّنهـم أصحـاب املصلحـة املعنيـني مبسـتقبلهم. عـىل 

 sharifhind@gmail.com هند رشيف 
متدربة يف برنامج سخروف، وحدة العمل لحقوق اإلنسان، 

املديرية العامة للسياسات الخارجية لالتحاد األورويب، الربملان 
 www.europarl.europa.eu .األورويب

 Fiddian-Qasmiyeh E )2016( ’Repressentations of Displacement in the .1
Middle East,‘ Public Culture 28)3(

)‘تثيالت الَتهجري يف الرشق األوسط’ الثقافة العامة(
http://bit.ly/F-Qasmiyeh-Public-Culture-2016

انظر أيضاً فيديان-قاسمية إ)2016( ‘الالجئون يستضيفون الالجئني’، نرشة الهجرة القرسية 
.53

 www.fmreview.org/ar/community-protection/fiddianqasmiyeh
www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions .2

3. بنيت هذه املقالة عىل مقابالت أجريت مع الالجئني الفلسطينيني والسوريني يف مخيم 
ذت يف الفرتة ما بني أبريل/نيسان ومايو/أيار  شاتيال يف لبنان ومع كوادر األونوروا وُنفِّ

2017. وميكن الحصول عىل النسخة األطول من املقالة ضمن تقرير عام 2017 بعنوان 
الالجئون السوريون يف لبنان: بني اللدونة واالستضعاف، من منشورات جامعة القديس 
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