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مجتمع وإقتصاد
إحصاء

 174ألف الجئ فلسطيني في لبنان:

سقوط أسطورة «نصف المليون»
نحو  174ألف الجئ فلسطيني يعيشون في المخيمات والتجمعات المجاورة للمخيمات وتجمعات
ُأخرى ،بحسب تقرير «التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في
لبنان  ،»2017الذي ُأطلق ،أمس ،في السراي الكبير .هذه األرقام ،وإن كانت ال تشمل عدد الالجئين
«فزاعة»
الفلسطينيين الموجودين خارج المخيمات والتجمعات ،فهي تأتي في سياق سحب ّ
المبالغة بأعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،التي ُت ّلوح بها قوى سياسية لبنانية ،وتستخدمها
ولعل األهم الذي يأتي به هذا التقرير
في إطار منع منح الالجئين ّأي حقوق اجتماعية واقتصاديةّ .
قدم «صفعة» للجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها،
هو أنه ُي ّ
كذب أرقامها التضخيمية ويعلن عن وجود  3700امرأة لبنانية فقط متزوجة من فلسطيني
إذ ُي ّ
هديل فرفور
قـبــل أرب ــع س ـن ــوات ،ط ــوت الـحـكــومــة
اللبنانية ملف حــق امل ــرأة اللبنانية
في منح أوالده ــا الجنسية .حينها،
ّ
ّ
تذرع وزراء تكتل التغيير واإلصالح،
املـ ـع ــرقـ ـل ــون األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون ل ـل ـم ـلــف،
ّ
بــ«فــزاعــة» توطني الفلسطينيني في
ُ
لبنان في حال منحت املرأة اللبنانية
امل ـتــزوجــة م ــن فلسطيني حـقـهــا في
م ـنــح الـجـنـسـيــة .اس ـت ـنــد هـ ــؤالء الــى
أرقـ ــام الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة ال ـتــي كــانــت
ّ
ُمـكــلـفــة بــدراســة امل ـلــف ،الـتــي أش ــارت
آنذاك الى وجود  4800امرأة متزوجة
من فلسطيني ،من شأنهن أن يمنحن
الـجـنـسـيــة لـ ـ ــ 84ألـ ــف ش ـخــص (عـلــى
أســاس أن كل امــرأة تعطي الجنسية
الى  17شخصًا!).
ّ
"التعداد العام للسكان
يوجه تقرير ُ
ّ
ّ
واملساكن في املخيمات والتجمعات
ُال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان" ،ال ـ ــذي
أع ـل ـن ــت ن ـتــائ ـجــه أمـ ــس ف ــي ال ـس ــراي
ال ـك ـب ـي ــر ب ــرع ــاي ــة رئـ ـي ــس ًال ـح ـكــومــة
س ـعــد ال ـح ــري ــري" ،ص ـف ـع ــة" ال ــى تلك
اللجنة الوزارية ،ويسلبها ،باألرقام
الــدق ـي ـقــة ُ ،تـلــك ال ـ ُـح ـ ّـج ــة .بـحـســب هــذا
التقرير امل ّ
عد من قبل «لجنة الحوار
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» و«إدارة
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي» و«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز
املـ ــركـ ــزي ل ــإح ـص ــاء الـفـلـسـطـيـنــي»،
ه ـنــاك  4926زي ـجــة مـخـتـلـطــة؛ 3707
م ـن ـه ــا الـ ـ ــزوجـ ـ ــة ل ـب ـن ــان ـ ُي ــة والـ ـ ـ ــزوج
فلسطيني ،مقابل  1219أسرة الزوج
فـيـهــا لـبـنــانــي وال ــزوج ــة فلسطينية
الجـ ـئ ــة .إض ــاف ــة الـ ــى عـ ــدد الــزي ـجــات
املختلطةُ ،ي ـقـ ّـدم الـتـقــريــر معلومات
ح ــول واق ــع الــاجـئــن الفلسطينيني
فــي لـبـنــان .وبـحـســب الـتـقــريــر ،يبلغ
ـرة  4أفــراد ،فيما
متوسط ّحجم األسـ ُ
لأل ّ
مية لالجئيني
يبلغ املـعــدل العام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ّ .%7.2أم ـ ـ ــا نـسـبــة
الـبـطــالــة ،فـقــد أظ ـهــرت الـنـتــائــج أنها
تبلغ  %18.4مــن األفـ ــراد املشمولني
في القوى العاملة.

 79ألف الجئ فلسطيني
يعيشون في المخيمات:
اس ـت ـه ــدف الـ ـتـ ـع ــداد  12م ـخ ـي ـمــا فــي
ّ
تجمعًا للفلسطينيني.
لبنان و156
ّ
ّ
ّ
التجمعات بني تجمعات
تتوزع هذه
ُ ُم ـ ـحـ ــاذيـ ــة ل ـل ـم ـخ ـي ـم ــات وت ـج ـم ـع ــات
أخ ـ ـ ــرى ،وتـ ــم ت ـحــديــد  1401منطقة
عـ ـ ـ ـ ّـد .ب ـح ـس ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،بـ ـل ــغ ع ــدد
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي لبنان
 174أل ـف ــا و 422الجـ ـئ ــا؛ ن ـحــو %45
منهم يقطنون في املخيمات ،أي 78
ألفًا و 897الجـئــا .ويستقطب مخيم
عــن الـحـلــوة ،وح ــده ،نـحــو  %10من
مـجـمــل الـ ُـاجـئــن الفلسطينيني ،إذ
يحتضن امل ّ
خيم نحو  18ألفًا و763
ّ
الجـ ـئ ــا ُيُ ـش ــك ـل ــون ن ـح ــو  %88.5مــن
ّ
ّ
س ـك ــان امل ـخ ــي ــم .أمـ ــا بـقـيــة الــاجـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ل ـب ـن ــان فـيـعـيــش
ّ
التجمعات املحاذية
 %21.5منهم في
ّ
ل ـل ـم ـخ ـي ـمــات ،ف ـي ـمــا ي ـ ـتـ ــوزع %33.1

 12مخيمًا «رسميًا»
في لبنان
املخيم هــو عـبــارة عــن منطقة
ج ـغــراف ـيــة ت ــم وض ـع ـهــا تحت
ّ
تصرف وكالة غوث وتشغيل
ال ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
ُ(األونـ ــروا) مــن قبل الحكومة
املضيفة أو استئجارها من
قـبــل األونـ ــروا بـهــدف إسـكــان
الالجئني الفلسطينيني وبناء
املنشآت لالعتناء بحاجاتهم.
أم ـ ـ ــا امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ي ـتــم
تخصيصها لتلك الغاية فال
تعتبر مخيمات.
تـعـتــرف الـحـكــومــة اللبنانيية
رس ـم ـيــا ب ــوج ــود  12مخيمًا
فلسطينيًا هي :برج البراجنة،
شاتيال ،مار الياس ،الضبية،
ع ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة ،امل ـ ـيـ ــة ومـ ـي ــة،
ال ـ ــرش ـ ـي ـ ــدي ـ ــة ،الـ ـ ـب ـ ــص ،بـ ــرج
الشمالي ،الجليل (ويفل) ،نهر
البارد والبداوي.

ُ
منهم على تجمعات أخرى.
ّ
شـ ــكـ ــل ال ـ ـعـ ــدد اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي لــاج ـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ل ـب ـن ــان ص ــدم ــة
بالنسبة إلــى الكثير مــن اللبنانيني
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ع ـل ــى حـ ـ ـ ّـد سـ ـ ــواء.
ذلـ ــك أن هـ ــذا الـ ـع ــدد ُ"ي ـ ـعـ ـ ّـري" الــذيــن
ي ـس ـت ـخــدمــون أرقـ ـ ــام الـفـلـسـطـيـنـيــن
للتحريض عليهم ،ولتخويف بعض
اللبنانيني منهم.

هــذا الـعــدد ال يشمل بطبيعة الحال
الــاجـئــن املــوجــوديــن خ ــارج منطقة
املـ ـس ــح ،أي أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن يـقـطـنــون
خـ ـ ـ ــارج مـ ـن ــاط ــق الـ ـ ـع ـ ـ ّـد (امل ـخ ـي ـم ــات
ُاالثني عشر والتجمعات والوحدات
املستهدفة).
تـقــول مــديــرة عــام اإلح ـصــاء املــركــزي
اللبناني الدكتورة مرال توتليان ،في
اتصال مع "األخبار" ،إن هذه األرقام
تتعلق بتعداد الالجئني املوجودين
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة امل ـ ـسـ ــح ف ـ ـقـ ــطُ ،م ـش ـي ــرة
ال ــى صـعــوبــة إع ـطــاء ت ـقــديــرات حــول
عــدد الــاجـئــن الفلسطينيني الذين
يقطنون خــارج هذه الــدائــرة ،نتيجة

يعيش في المخيمات
أكثر من  4آالف لبناني
و 26ألف سوري
غياب إحصاء شامل ودقيق لسكان
لبنان باملجمل.
من هنا ،ستختلف هذه اإلحصاءات
ُحكمًا مع تقديرات وكالة "األون ــروا"
ُ
التي تشير الى وجود نحو  450ألف
ُ
ّ
الجئ في لبنان ،فيما تفيد سجلت
وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية
بوجود نحو  510آالف فلسطيني في
لبنان.
ّ
إال أن هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ال تــت ـســم
بــدورهــا بــالــدقــة ،نتيجة ع ــدم لجوء
هاتني الجهتني (األونروا والداخلية)
ً
الى شطب الالجئني املهاجرين مثال،
أو أولئك الذين فارقوا الحياة.
وب ـم ـع ــزل ع ــن ص ـعــوبــة ت ـقــديــر عــدد
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ال ــذي ــن
ّ
س ــح ،ف ــإن
يـعـيـشــون خـ ــارج دائ ـ ــرة امل ـ ُ
األرقام التقديرية القصوى املتوقعة،
إذا م ــا أخ ـ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـس ـيــاق

والتجمعات (مروان بو حيدر)
ال يشمل التعداد الفلسطينيين الموجودين خارج المخيمات
ّ

منطقة البقاع

منطقة صور

منطقة صيدا

منطقة اشوف

4%

25%

منطقة الشمال

منطقة بيروت

15%

13%
36%

7%

توزع الالجئين الفلسطينيين الذي يقطنون في المخيمات
اسم املخيم

فلسطيني الجئ في
لبنان

فلسطيني نازح من سوريا الى
لبنان

مخيم برج البراجنة

8219

687

مخيم املية ومية

1935

253

مخيم برج الشمالي

8142

1444

مخيم شاتيال

4156

537

مخيم ضبية

758

8

مخيم عني الحلوة

18763

1523

مخيم مار الياس

748

55

مخيم الراشيدية

8641

560

مخيم نهر البارد

8091

1015

مخيم ويفيل

1421

626

مخيم البداوي

9740

1367

مخيم البص

4073

412

التاريخي للوجود الفلسطيني خارج
نطاق املخيمات والتجمعات (الــذي
سيخلص الــى نــوع مــن "محدودية"
تـ ّ
ـوســع الالجئني الفلسطينيني) ،لن
أرقام الالجئني
تكون (ربما) أعلى من ُ
الذين يقطنون في هذه املخيمات ،ما
يعني أن األرقام التي أعلنها التعداد،
حتى لــو أضيفت اليها أرق ــام أولئك
الــذيــن يقطنون خ ــارج نـطــاق املسح،
ّ
ستبقى أقل بكثير من تلك التي كان
مسؤولون لبنانيون يتداولونها.

التعداد كوسيلة إلعداد الخطط
واالستراتيجيات
ه ــذا ال ـت ـع ــداد "ه ــو األول م ــن نــوعــه
فــي لـبـنــان ال ــذي يـتــم تـنـفـيــذه بـقــرار
رسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي" ،بـ ـحـ ـس ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـن ــة
الحوار اللبناني الفلسطيني حسن

منيمنة .يقول األخير إن التعداد هو
"أك ـب ــر وأول عـمــل إح ـصــائــي يشمل
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ب ـه ــدف
ت ــوف ـي ــر بـ ـي ــان ــات واض ـ ـحـ ــة ودق ـي ـق ــة
للحكومة اللبنانية ،وسط التفاوت
ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــر األرق ـ ـ ـ ـ ــام وم ـع ـط ـي ــات ـه ــا
ّ
وتعدد مصادرها".
ّ
ُ
ي ــرى م ـع ــدو الـتـقــريــر أن أهـمـيــة هــذا
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي أنـ ـ ـ ــه ي ــؤم ــن
ألصـ ـح ــاب ال ـ ـقـ ــرار امل ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
ت ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى رس ـ ـ ـ ــم املـ ـخـ ـطـ ـط ــات
ُوال ـبــرامــج ال ــازم ــة لـلـنـهــوض بــواقــع
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي .وذل ـ ــك على
اعتبار أن تحسني الظروف املعيشية
ّ
وال ـص ـح ـي ــة ي ـت ـطــلــب دراس ـ ـ ــة دقـيـقــة
ل ـل ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
ُوالديمغرافي للسكان الفلسطينيني
املقيمني في لبنان.

أكثر من  18ألف فلسطيني نازح
من سوريا
يـبـلــغ ع ــدد الــاج ـئــن الفلسطينيني
النازحني من سوريا الى لبنان نحو
 18أل ـف ــا و 601الجـ ــئ .ن ـحــو %48.1
مـ ـنـ ـه ــم يـ ـعـ ـيـ ـش ــون فـ ـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات،
و %23.2يـعـيـشــون ف ــي الـتـجـمـعــات
امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـخـ ـيـ ـم ــات ،و%28.6
يعيشون في تجمعات أخرى.
يلحظ التعداد وجــود عــدد الفــت من
اللبنانيني والسوريني في املخيمات
ً
وال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة؛ م ـث ــا،
ّ
ُيـشــكــل ع ــدد الـسـكــان الـســوريــن في
مخيم شاتيال نحو  %57.6من مجمل
ّ
سجل الفلسطينيون
السكان ،فيما
ال ــاجـ ـئ ــون ن ـح ــو  %29.7ف ـق ــط مــن
إج ـم ــال ــي عـ ــدد س ـك ــان ــه .وفـ ــي مخيم
ّ
ضبية ،فإن  %38.9من سكان املخيم
هم لبنانيون .وبحسب التعداد ،فقد
بلغ عــدد اللبنانيني الــذيــن يقطنون
ف ــي امل ـخ ـي ـم ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة نـحــو
 4058لبنانيًا ُمـقــابــل  26ألـفــا و378
سوريًا.

