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نبيل حممود السهلي*

الالجئون الفلسطينيون يف سورية:

معطيات أساسية

استقبلت   
سورية يف سنة 1948 

جزءًا من الالجئين 

الفلسطينيين الذين دفعتهم االعتداءات واجملازر 

اإلسرائيلية خارج أرضهم، وقد تركزت األغلبية 

الكبرى منهم يف العاصمة السورية دمشق. 

ومع نشوء وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين )األونروا( وانتشار 

خدماتها يف سنة 1950، جذبت اخمليمات التي 

أقامتها األونروا قسمًا من الالجئين هناك. ومنذ 

سنة 1949، بدأت احلكومات السورية املتعاقبة 

سن قوانين ساعدت الالجئين الفلسطينيين على 

ولوج خمتلف القطاعات االقتصادية السورية، 

مع االحتفاظ باجلنسية الفلسطينية. هذا فضاًل 

عن تمكن الالجئين من امللكية بمختلف أنواعها: 

عقارات، وأبنية، ووسائل نقل. وتبع عملية 

اللجوء األوىل عمليات نزوح للفلسطينيين إىل 

سورية خالل السنوات 1956 و1967 و1970، 

وتبعًا لذلك انعكس الوضع القانوين لكل فئة 

من فئات الالجئين والنازحين على وضعها 

االجتماعي واالقتصادي، وخصوصًا أن عددًا 

قلياًل من الفئات التي جلأت إىل سورية بعد سنة 

1948 ُسجل يف سجالت مؤسسة الالجئين 

الفلسطينيين، ويف سجالت األونروا، ويقدر 

جمموع أفراد الفئتين الثالثة والرابعة الذين 

ُهّجروا إىل سورية سنة 1967 وسنة 1970 بنحو 

50.000 ـ 60.000 فلسطيني وفق مصادر غير 

رسمية.

يف تقريرنا هذا، سنحاول إلقاء الضوء على 

خمتلف أوضاع الالجئين الفلسطينيين يف 

سورية، إذ تعتبر الدراسات يف شأنهم قليلة 

نوعًا ما مقارنة بالالجئين الفلسطينيين يف 

لبنان ويف مناطق الشتات اأُلخرى. وسنعتمد 

على ثالثة مصادر رئيسية تتمثل يف: أواًل، 

معطيات مؤسسة الالجئين الفلسطينيين 

يف سورية؛ ثانيًا، معطيات األونروا؛ ثالثًا، 

املسوح التي أجراها املكتب املركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني يف دمشق. 



أواًل: األوضاع السكانية )1948ـ2000(

قدر جمموع الالجئين الفلسطينيين الوافدين 

إىل سورية يف سنة 1948 بنحو 85.000 ـ 

90.000 الجئ، استقر معظمهم يف دمشق 

العاصمة، واستقرت األقلية الباقية يف احملافظات 

السورية اأُلخرى، حيث فرص العمل. ونتيجة 

معدالت النمو الطبيعي بينهم، ارتفع اجملموع 

ليصل إىل 126.662 الجئًا سنة 1960 )كما هو 

موضح يف اجلدول رقم 1 أدناه(. ثم وصل جمموع 

الالجئين الفلسطينيين إىل 269.776 الجئًا سنة 

1985. وبفعل النمو السكاين بينهم )3% سنويًا( 

وصل جمموعهم إىل 376.000 الجئ فلسطيني يف 

نهاية سنة 1998. ومن املتوقع أن يصل اجملموع 

 1
إىل 400.000 الجئ يف سنة 2000. 

واملالحظ أن أرقام الالجئين الفلسطينيين 

متقاربة إىل حد كبير، على الرغم من اختالف 

* باحث، املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني، دمشق.
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املدينة، أي دمشق التي أصبح متصاًل بها من 

اجلهة اجلنوبية. وبالنسبة إىل التوزيع اجلغرايف 

لالجئين الفلسطينيين يف سورية، بحسب منطقة 

املنشأ، فإن 40% منهم ينحدر من مدينة صفد 

وقضائها، و22% من حيفا وقضائها، و%16 

من طبرية وقضائها، و8% من عكا وقضائها، 

و5% من يافا وقضائها، و5% من الناصرة 

وقضائها، يف حين انحدرت النسبة الباقية )%4( 

من مدن الرملة واللد وبيسان واملدن الفلسطينية 

اأُلخرى وأقضيتها )كما هو موضح يف اجلدول 

رقم 2 أدناه(. ومن اخلصائص اأُلخرى لالجئين 

الفلسطينيين يف سورية، أنهم يعيشون، سواء يف 

اخمليمات القائمة هناك أو خارجها، على أساس 

مناطقي يف أغلب األحيان، أي أن التجمع هو 

بحسب مدينة املنشأ أو قرية املنشأ يف فلسطين، 

مثاًل: صفورية، لوبيا، طيرة حيفا، بلد الشيخ، عين 

غزال... إلخ. وقد جرت توسعات كبيرة على احلدود 

اإلدارية ألكثرية اخمليمات القائمة يف سورية، 

وأصبحت كل األبنية فيها من األسمنت.

ب( التركيب العمري والنوعي لالجئين 

الفلسطينيين يف سورية

أوضحت نتائج املسوح امليدانية التي 

أجراها املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

لالجئين الفلسطينيين يف سورية خالل الفترة 

1994ـ1998، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أن 

نسبة األطفال دون سن اخلامسة عشرة من العمر 

بلغت 43.2% من إجمايل الفلسطينيين. وبذلك 

يعتبر اجملتمع الفلسطيني يف سورية جمتمعًا فتيًا 

تبعًا للمقاييس السكانية الدولية. ومرد ذلك ارتفاع 

معدل اخلصوبة، البالغ 5 مواليد للمرأة الالجئة 

طوال حياتها اإلجنابية. ومن األسباب التي أدت 

إىل ارتفاع معدالت النمو السكاين اإلجنابي بين 

الالجئين )3% ـ 3.5%( سنويًا، خالل الفترة نفسها، 

عدم وجود هجرة إىل خارج األراضي السورية. 

وفضاًل عن ذلك، فإن نسبة اجلنس العامة )عدد 

الذكور لكل 100 أنثى( بلغت 104، وهي نسبة 

اعتيادية يف اجملتمعات املستقرة، شأنها يف 

ذلك شأن السكان يف الدول النامية، بما فيها 

الدول العربية. يف مقابل ذلك بلغت نسبة كبار 

املصادر. وبناء على أرقام مؤسسة الالجئين 

الفلسطينيين واإلسقاطات السنوية، فإن جمموع 

الالجئين الفلسطينيين يف سورية وصل يف نهاية 

سنة 1998 إىل 376.000 الجئ، يف مقابل 

370.000 الجئ إذا تمت اإلسقاطات على أرقام 

األونروا، إذ بلغ عدد الالجئين املسجلين يف 

سجالتها 365.805 الجئين يف حزيران / يونيو 

2 والفارق بين رقم مؤسسة الالجئين 
 .1998

الفلسطينيين ورقم األونروا مرده ضعف عملية 

التسجيل يف بعض األحيان ألسباب متعددة. 

وُيذكر أن األونروا كانت وزعت بطاقات خاصة من 

أجل عملية إحصاء البطاقات، ويف املقابل تسجل 

مؤسسة الالجئين الفلسطينيين شهريًا حاالت 

الوالدات والوفيات، ويتم جمعها يف نهاية كل سنة 

يف املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني من خالل 

خمتصين باجلدولة.

أ( اخلصائص الديموغرافية لالجئين يف سورية

من أهم اخلصائص الديموغرافية لالجئين 

الفلسطينيين يف سورية التمركز الشديد يف 

العاصمة دمشق، الذي استمر خالل الفترة 

1948ـ1998. فقد استأثرت العاصمة بنحو 

66.8% من إجمايل جمموع الالجئين الفلسطينيين 

يف سنة 1998، يف حين استحوذت حمافظة 

درعا على نحو 7.9%، وحمافظة حلب على %7.9، 

وحمص 4.8%، وحماه 2.1%، والالذقية %2.4، 

وباقي النسبة هو من املسجلين يف سجالت 

حمافظة القنيطرة ونسبتهم 8.4%.3 ويقيم نحو 

30% من إجمايل الالجئين الفلسطينيين يف سورية 

يف عشرة خميمات هي: خميم خان الشيح، خميم 

خان ذا النون، خميم سبينة، خميم جرمانا يف 

دمشق، وخميمات العائدين يف كل من حمص 

وحماه ودرعا والالذقية، فضاًل عن اخمليمين 

املوجودين يف مدينة حلب، النيرب وحندرات )أنظر 

اجلدول رقم 3 أدناه(. وال يعتبر خميم اليرموك، 

الذي يضم نحو 120.000 فلسطيني بحسب 

تقديرات املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

يف دمشق، خميمًا وفق تعريفات األونروا، وذلك 

على الرغم من وجود خدماتها الصحية والتربوية 

وغيرها يف اخمليم املذكور، وهو أقرب إىل حالة 
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السن )65 عامًا أو أكثر( نحو 2.3% من جمموع 

الالجئين يف سورية، وهي متساوية تقريبًا سواء 

للذكور أو لإلناث. واملالحظ أن العبء االقتصادي 

للكبار على قوة العمل الفلسطينية يف سورية ال 

يزال منخفضًا قياسًا بالعبء الناجم عن التركيب 

العمري، وتوسع قاعدة الهرم السكاين املتمثل 

باألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر. وُيذكر 

أن حجم القوة البشرية بين الالجئين الفلسطينيين 

يف سورية بلغ يف املتوسط، خالل فترة الدراسة 

املذكورة سابقًا، 54.5%؛ وهي نسبة متدنية قياسًا 

بنحو 60% يف اجملتمعات التي تعيش يف الدول 

املتطورة.

ج( مؤشرات اخلصوبة بين الالجئين 

الفلسطينيين يف سورية

تعتبر معدالت كل من املواليد اخلام، 

واخلصوبة العامة، واخلصوبة العمرية، واخلصوبة 

الكلية، من أهم مؤشرات اخلصوبة للمرأة 

الفلسطينية يف سورية )ويعّرف معدل املواليد 

اخلام بأنه جمموع املواليد األحياء خالل اإلثني 

عشر شهراً من السنة، املقابل لكل 1000 من 

السكان الفلسطينيين يف سورية يف منتصف 

السنة(. وبناء على هذا التعريف، بلغ معدل املواليد 

اخلام خالل الفترة 1992ـ1998، وفقًا لنتائج 

املسوح التي أجراها املكتب املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 43 يف األلف، يف حين بلغ معدل 

اخلصوبة العام لكل 1000 من اإلناث يف سن 

احلمل، وخالل الفترة نفسها، 14 يف األلف. 

وبالنسبة إىل اخلصوبة العمرية، فإن النتائج 

أوضحت أن الفئة العمرية لإلناث، 25ـ29 عامًا، 

هي الفئة األكثر خصوبة، إذ بلغت معدالت 

اخلصوبة العمرية لديها 294 يف األلف. أّما 

خصوبة املرأة الكلية، فقد أشرنا إىل أنها تلد خالل 

حياتها اإلجنابية 5 مواليد يف السنوات األخيرة، 

يف مقابل 7 مواليد بحسب نتائج اإلحصاءات التي 

قام بها املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

يف سنة 1983. ونتيجة تراجع اخلصوبة تراجع 

معدل اإلحالل )عدد اإلناث اللواتي تلدهن املرأة 

الفلسطينية( من 4 مواليد خالل السنة املذكورة 

إىل 3.5 مواليد خالل الفترة 1992ـ1994. وكان 

ألوضاع التعليم اآلخذة يف التحسن بين اإلناث 

الفلسطينيات دور يف تراجع معدالت اخلصوبة 

واإلحالل، وزاد يف االجتاه املذكور زيادة فرص 

دخول املرأة الفلسطينية سوق العمل جنبًا إىل جنب 

مع الذكور يف سن العمل، ولو بنسب متواضعة. 

ومن املؤشرات األساسية التي يجب اإلشارة إليها 

العمر الوسيط الذي تقوم اخلصوبة بدور يف حتديده 

ويف مستواه. فنتيجة ارتفاع معدالت اخلصوبة بين 

الفلسطينيين يف سورية )5 مواليد يف العقد األول 

من التسعينات يف مقابل 1.3 مولود يف الدول 

املتقدمة(، فإن العمر الوسيط )وهو العمر الذي 

يقع نصف السكان قبله والنصف اآلخر بعده(، بلغ 

بين الفلسطينيين يف سورية نحو 16 عامًا؛ أي 

أن نصف السكان أصغر من هذا العمر، والنصف 

اآلخر أكبر منه. ويالحظ أن نسبة األطفال عالية 

كما أشرنا، يف حين يالحظ أن العمر الوسيط يصل 

إىل 32ـ33 عامًا يف الدول املتقدمة؛ وهو ما يؤكد 

أن اجملتمعات هرمة يف تلك الدول. كما أن من 

املؤشرات األساسية بين الفلسطينيين يف سورية، 

مؤشرات التنمية البشرية التي أصبحت ذات داللة 

مهمة منذ أصدر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

تقريره األول يف سنة 1990، إذ تعتبر التنمية 

البشرية انعكاسًا لألوضاع االقتصادية السائدة. 

وتبعًا لتلك األوضاع وأثرها يف اجملتمع، وبينها 

اجملتمع الفلسطيني يف سورية، فإن مؤشرات 

التنمية البشرية دلت، بحسب نتائج اإلحصاء الذي 

قام به املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل 

الفترة 1992ـ1998، على أن التنمية البشرية 

متوسطة؛ إذ تراوح دخل الفرد الفلسطيني يف 

سورية يف املتوسط بين 1100 دوالر و1200 

دوالر سنويًا، بناء على معطيات ميزانية دخل 

ونفقات اأُلسرة الفلسطينية، يف حين يصل دخل 

الفرد إىل 25.000 دوالر يف بعض الدول املتقدمة 

يف العامل، و17.000 دوالر يف إسرائيل على سبيل 

املثال ال احلصر. أّما معدل التعليم بين الكبار فقد 

جتاوز 80% بين الالجئين الفلسطينيين يف سورية، 

والعمر املتوقع تراوح بين 68 عامًا و72 عامًا 

عند الذكور واإلناث على التوايل. ومن املؤشرات 

الدالة على التنمية البشرية املتوسطة بين الالجئين 

الفلسطينيين يف سورية، معدالت وفيات األطفال 
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الرضع 50ـ75 يف األلف بين الذكور واإلناث، يف 

حين يصل املعدل املذكور إىل 6ـ7 يف األلف يف 

الدول الصناعية. وقد ساعدت القوانين السورية 

الصادرة بشأن تنظيم عمل الالجئين الفلسطينيين 

يف السوق السورية وخمتلف القطاعات االقتصادية 

يف حتسين األوضاع املعيشية للفلسطينيين، فضاًل 

عن خدمات األونروا الصحية والتعليمية املنتشرة 

داخل اخمليمات الفلسطينية وخارجها، والتي كان 

لها دور تأسيسي يف دفع أداء الالجئين وحتصيلهم 

العلمي، وبالتايل إمكانات دخول سوق العمل.

ثانيًا: األونروا والالجئون الفلسطينيون 

يف سورية

جرى احلديث يف سنة 1949 عن مشاريع 

روا من  توطين نحو مليون الجئ فلسطيني ُهجِّ

ديارهم يف فلسطين، يف اجلليل والساحل والوسط، 

بحيث تستحوذ كل من سورية واألردن ولبنان 

والعراق على 250.000 الجئ فلسطيني. بعد ذلك، 

وحتى بداية الستينات، جرى احلديث عن مشاريع 

توطين الجئين يف أماكن شتاتهم بعد سنة 1948. 

ويف سورية جرت حماولة توطين يف سنة 1951 

يف منطقة الرمدان إىل الشرق من العاصمة السورية 

دمشق. لكن الالجئين الفلسطينيين رفضوا ذلك. 

ومنذ ذلك الوقت مل يجر احلديث عن مشاريع إعادة 

توزيع أو توطين لالجئين الفلسطينيين يف سورية، 

والذين مل يتجاوز معدلهم يف حزيران / يونيو 

1998، 3%4 من جمموع السكان يف سورية. ويف 

اآلونة األخيرة، برزت مقترحات أميركية بتوطين 

الفلسطينيين يف دول الشرق األوسط والعامل. فقد 

جاء يف تقرير ُأعد يف جامعة سيراكيوز يف والية 

نيويورك، وأشرفت على إعداده  وطرحه األستاذة 

األميركية يف القانون الدويل يف اجلامعة املذكورة، 

دونا إيرزت، املهتمة بشؤون الصراع العربي ـ 

اإلسرائيلي، أن هناك 5.257.000 فلسطيني يف 

العامل من جمموع 6.375.800 شخص يجب 

توزيعهم على دول املنطقة وبعض عواصم الغرب 

كحل نهائي للصراع العربي ـ اإلسرائيلي، بحيث 

يستوعب األردن 168.000 الجئ آخرين حتى 

سنة 2005؛ وهو يضم حاليًا )بحسب التقرير( 

1.832.000 الجئ. ويف حين سترفع سورية 

عدد الجئيها من 325.000 )97.000 منهم يف 

اخمليمات( إىل 400.000، أي بزيادة 75.000، 

فإن لبنان سيكون مضطراً إىل االحتفاظ بنحو 

75.000 من جمموع الجئيه احلاليين البالغ 

372.700 شخص، يقيم 186.000 منهم يف 

اخمليمات. وسيعرض على إسرائيل إعادة 75.000 

الجئ فلسطيني من الدول العربية يف إطار حق 

العودة ملن أمكنهم أن يثبتوا أنهم سكنوا فلسطين 

قبل نكبة 1948 ومن لهم أقارب اليوم يف 

األراضي احملتلة. واقترح التقرير أن تمنح دول 

عربية ُأخرى، مثل السعودية والكويت والعراق 

ومصر ودول الغرب، املواطنة إىل 519.000 

فلسطيني آخر يضافون إىل العدد املوجود اآلن 

لديها وهو 446.000 ليصبح 965.000. أّما 

دول الغرب وأوروبا والواليات املتحدة، فسيكون 

عليها هي اأُلخرى حتمل عبء، إذ اقترح التقرير أن 

تستوعب 90.000 الجئ فلسطيني آخر، باإلضافة 

إىل ما لديها راهنًا )452.000( ليصبح العدد 

542.000 فلسطيني.

وبالنسبة إىل فلسطينيي الضفة، فإن الهدف 

املستقبلي، بحسب التقرير األميركي، هو مضاعفة 

عدد سكانها يف السنوات الثماين املقبلة، من 

1.200.000 إىل 2.400.000 مواطن، وذلك عبر 

استقدام مقيمين بلبنان ودول ُأخرى، وعبر نقل 

350.000 من سكان خميمات قطاع غزة إىل 

الضفة وبعض الدول اجملاورة، بسبب وجوب 

خفض سكان القطاع من 880.000 حاليًا إىل 

450.000 قبل سنة 2005. وتعتبر عملية إعادة 

نقل وتوطين املاليين اخلمسة من الفلسطينيين 

املشروع األضخم يف التاريخ احلديث.5

لكن يبقى أن نشير إىل أن استطالعات رأي 

فلسطينية جرت من خالل عينة تتألف من 

400 شخص، منهم 200 شخص يف اخمليمات 

الفلسطينية يف لبنان، و200 شخص يف اخمليمات 

والتجمعات الفلسطينية يف سورية، أكدت أن أغلبية 

الالجئين ترفض إعادة التوزيع أو التوطين، وترى 

أن ال بديل من حق العودة إىل الوطن، وبالتحديد 

إىل قرية املنشأ أو مدينة املنشأ. وقد أظهر 

االستطالع:6
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أوال: إن 98% من الجئي سورية يحبذون العودة 

إىل منطقة املنشأ يف فلسطين، التي هجروا منها 

سنة 1948.

ثانيًا: إن 96% من الجئي لبنان يحبذون 

العودة إىل منطقة املنشأ.

ثالثًا: 1% و3% من الجئي سورية ولبنان، 

على التوايل، ال يرون مانعًا يف العودة إىل مناطق 

حمررة يف الضفة والقطاع.

رابعًا: 1% من الجئي سورية ولبنان، على 

التوايل، رفضوا اإلجابة عن السؤال يف إطار عدة 

أسئلة يف الذكرى اخلمسين للنكبة.

ْن جرى استطالعهم 
َ
خامسًا: 97% من إجمايل م

يف سورية ولبنان رفضوا التوطين والتجنس، أو 

الهجرة واإلقامة بدول عربية، أو إعادة توزيعهم 

يف مناطق ُأخرى.

واكب املشاريع املطروحة لتوطين الفلسطينيين 

منذ سنة 1949 بروز األونروا، التي عبرت عن 

حتمل اجملتمع الدويل مسؤوليته جتاه الالجئين 

الفلسطينيين وحتسين أحوالهم، وتهيئة األوضاع 

لعودتهم. وقد أظهرت إحصاءات األونروا، عشية 

بدء عملها يف سنة 1950، أن جمموع املسجلين 

لديها من الالجئين الفلسطينيين هو 914.221 

الجئًا، منهم 82.294 يف سورية، وارتفع عددهم 

إىل 2.422.514 الجئًا يف سنة 1990، ثم 

إىل 3.521.130 الجئًا حتى حزيران / يونيو 

1998، منهم 365.805 الجئين يف سورية 

يمثلون 3% من إجمايل عدد السكان.7 ومنذ 

اليوم األول لبدء عمل األونروا بين الالجئين 

الفلسطينيين يف سورية توزعت ميزانيتها على 

قطاعات التربية والتعليم والصحة واإلعاشة. 

ثم ما لبثت، يف السنوات األخيرة، أن قّلصت 

خدماتها نتيجة تراجع امليزانيات اخملصصة 

من جهة، وخلدمة األهداف السياسية للممولين 

األساسيين من جهة ُأخرى. وعلى الرغم من ذلك، 

فقد ساعدت خدمات األونروا يف حتسين أوضاع 

الفلسطينيين املعيشية وحتصيلهم العلمي، فضاًل 

عن حتسن أوضاعهم الصحية. وزاد يف حتسن 

أوضاع الالجئين الفلسطينيين يف سورية احلقوق 

املمنوحة لهم، والتسهيالت يف كل املستويات. 

ومن األهمية بمكان اإلشارة إىل اخلدمات التي 

تقدمها األونروا إىل الالجئين الفلسطينيين يف 

سورية. إذ أظهر تقرير املفوض العام لسنة 1998 

أن من جمموع 342.9 مليون دوالر، وهي قيمة 

النفقات املدرجة يف ميزانية األونروا لسنة 1998، 

خصصت 23.3 مليون دوالر لإلنفاق على خمتلف 

اخلدمات اخملصصة لالجئين الفلسطينيين يف 

سورية، فاستحوذ قطاع التعليم على 10.9 

ماليين دوالر، والصحة على 4.6 ماليين دوالر، 

واإلغاثة واخلدمات االجتماعية على 4.7 ماليين 

دوالر، واخلدمات التشغيلية التي تشمل خدمات 

اللوازم والنقل واخلدمات املعمارية والهندسية 

التي تدعم جميع برامج األونروا على 1.8 مليون 

دوالر. وُخصص مبلغ 1.3 مليون دوالر للخدمات 

املشتركة التي تشتمل على اخلدمات التنظيمية 

واإلدارية التي تدعم برامج األونروا.8 وُيذكر أن 

إحصاءات األونروا لسنة 1998 أشارت إىل أن من 

جمموع 365.805 الجئين مسجلين يف سجالت 

األونروا يف سورية خالل السنة املذكورة، هناك 

106.748 الجئًا يقطنون يف عشرة خميمات، يف 

حين يقطن خارج اخمليمات يف املدن واألرياف 

السورية 259.057 الجئًا، أي أن نسبة الذين 

يتمركزون يف اخمليمات العشرة تبلغ 29.2% من 

إجمايل عدد الالجئين الفلسطينيين يف سورية 

بحسب إحصاءات األونروا. ومن جمموع الالجئين 

ْن هم يف حالة 
َ
يف سورية هناك 6.5% منهم م

عسر شديد، مسجلون يف سجالت األونروا لسنة 

1998، أي أن نحو 7580 عائلة فلسطينية تتألف 

من 23.794 شخصًا، يتلقى منهم 22.253 

شخصًا اإلعاشات، يف حين يبلغ عدد غير املتلقين 

لإلعاشات من املسجلين يف حاالت العسر الشديد 

1541 شخصًا. وتدير األونروا وتمول 109 مدارس 

ابتدائية وإعدادية لالجئين الفلسطينيين يف سورية، 

تضم 43.206 من التالميذ والتلميذات يف املرحلة 

االبتدائية، و20.844 من التالميذ والتلميذات يف 

املرحلة اإلعدادية، ونحو نصف جمموع التالميذ 

يف املرحلتين هو من اإلناث. ويبلغ معدل التالميذ 

يف كل صف نحو 54 تلميذاً. وفضاًل عن ذلك، كان 

يف معهد التدريب املهني التابع لألونروا يف دمشق 

)VTC( 660 طالبًا و158 طالبة خالل العام 

الدراسي 1998/1997، وذلك يف خمتلف الفروع 
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بعد الشهادة اإلعدادية للحصول على دبلوم مهني 

يف جمايل اإللكترونيات وامليكانيك وغيرهما، 

وبعد الشهادة الثانوية للحصول على دبلوم يف 

الصيدلة أو الهندسة املعمارية أو الهندسة املدنية 

أو إدارة األعمال. وتشرف األونروا، يف إطار عملها، 

وتمول 23 وحدة صحية، و23 مركزاً صحيًا، إذ 

تقدم خدمات الرعاية الطبية لألسنان وتنظيم 

اأُلسرة والرعاية اخلاصة واخلدمات املتخصصة 

واخملتبرات.9

ومن املؤشرات الديموغرافية التي أظهرتها 

تقارير األونروا عن الالجئين الفلسطينيين يف 

سورية، معدل وفيات الرضع الذي بلغ 29 يف 

األلف سنة 1997، ومتوسط عمر الزواج الذي 

بلغ يف السنة املذكورة 20 عامًا، ونسبة حاالت 

الوالدات يف املشايف التي بلغت 71.8%. وأظهرت 

اإلحصاءات ذاتها أن 85% من سكان اخمليمات يف 

سورية يحصلون على مياه صاحلة لالستعمال، 

وأن 87% من سكان اخمليمات يتمتعون بمرافق 

صحية. ولتخفيف وطأة الفقر بين الالجئين 

الفلسطينيين يف سورية قامت األونروا بإقراض 

39 مشروعًا، وذلك بمبلغ 61.000 دوالر.10

وقد يظهر بعض الفوارق البسيطة يف األرقام 

واملؤشرات بين كل من إحصاءات األونروا 

ومؤسسة الالجئين الفلسطينيين واملكتب املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، بيد أن هذه الفوارق غير 

جوهرية.

ثالثًا: الواقع االقتصادي لالجئين 

الفلسطينيين يف سورية

كانت سورية، عند تدفق الالجئين الفلسطينيين 

إليها سنة 1948، الدولة الوحيدة بين الدول 

العربية املضيفة لالجئين التي ال تعاين البطالة أو 

ضآلة املوارد الطبيعية.11 وخالل عقد اخلمسينات، 

وحين أثير موضوع إعادة توطين الالجئين 

الفلسطينيين، كانت منطقة اجلزيرة السورية، 

الغنية والقليلة السكان على ضفاف الفرات يف 

الشمال الشرقي من سورية، موضع بحث لهذ 

الغرض، لكنه مل ُيثر بعد ذلك. لقد صدرت عدة 

قرارات وقوانين يف سورية ساعدت يف دخول 

الالجئين الفلسطينيين سوق العمل السورية ونظمت 

أداءهم. ففي 25 كانون الثاين / يناير 1949، 

صدر القانون رقم 450 القاضي بإحداث مؤسسة 

الالجئين الفلسطينيين لتنظيم سجالت بشأن 

الالجئين وأعمالهم. وللمؤسسة ميزانية سنوية 

من اإلعانات والهبات النقدية املتنوعة. ويف 10 

تموز / يوليو 1956، صدر القانون رقم 260 الذي 

تضمن نصًا واضحًا ُيعتبر من خالله الفلسطينيون 

املقيمون على أراضي اجلمهورية العربية السورية 

يف مستوى السوريين نفسه على صعيد التوظيف 

والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك إىل جانب 

حقهم يف االحتفاظ بجنسيتهم األصلية. كما صدر 

القانون رقم 1311 يف 2 تشرين األول / أكتوبر 

1963 القاضي بإصدار وثائق سفر لالجئين 

الفلسطينيين العرب. ومنذ أوائل الستينات بدأ 

الشباب الفلسطينيون يف سورية تأدية خدمة 

العلم.12 وقد ساعدت القوانين املذكورة يف 

تسريع مشاركة الالجئين الفلسطينيين يف احلياة 

االقتصادية واالجتماعية، فبات يحق لالجئ 

االنتساب إىل النقابات والتملك واالستئجار 

والتقاضي.

القوة العاملة الفلسطينية 

ومشاركتها يف األداء االقتصادي

بدايًة، ال بد من اإلشارة إىل حجم القوة 

البشرية بين الالجئين الفلسطينيين يف سورية، 

والتي تتألف من جمموع األفراد القادرين على 

العمل املنتج، أي جمموع السكان مطروحًا 

ْن يف حكمهم، 
َ
منه غير القادرين على العمل وم

كاألطفال والشيوخ، أو املرضى وذوي العاهات 

املستديمة. وقد قدر املكتب املركزي لإلحصاء 

نسبة القوة البشرية بين الالجئين الفلسطينيين 

يف سورية )10 أعوام وأكثر(، بناء على األدبيات 

والتعريفات السورية، بنحو 68.3% من جمموع 

الالجئين الفلسطينيين يف سورية سنة 1998 

والبالغ 376.000. أي أن حجم القوة البشرية 

هو 256.808 فلسطينيين، منهم 57.6%، أي 

نحو 147.921 شخصًا هم من خارج قوة 

العمل )غير ذوي النشاط(. وهؤالء هم جميع 

أفراد القوة البشرية القادرين على العمل املنتج، 
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لكنهم ال يعملون وال يرغبون يف العمل، كالطلبة 

واملشتغالت بالتدبير املنزيل واملتقاعدين 

واملكتفين، يف حين بلغت نسبة فئة العمل )ذوي 

النشاط االقتصادي(، التي تتألف من املشتغلين 

واملتعطلين بين الالجئين الفلسطينيين يف سورية 

42.4% خالل السنوات 1994-1998. أي أن حجم 

قوة العمل يصل إىل 108.887 عاماًل وعاملة يف 

سنة 1998. وتبعًا حلجم القوة الفلسطينية، فإن 

معدل النشاط االقتصادي ال يتعدى 29% قياسًا 

باجملموع العام لالجئين الفلسطينيين، ويعتبر 

بذلك منخفضًا قياسًا بمعدل النشاط االقتصادي 

يف الدول الصناعية الذي يصل إىل 50%. وقد 

جنم عن انخفاض معدالت النشاط بين الالجئين 

الفلسطينيين يف سورية ارتفاع أعباء اإلعالة 

االقتصادية التي وصل معدلها يف السنوات 

1994-1998، بحسب املسوح امليدانية التي 

أجراها املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني، إىل 

4 أفراد. أي أن كل فرد من قوة العمل الفلسطينية 

بين الالجئين الفلسطينيين يف سورية يعيل، 

إضافة إىل نفسه، ثالثة أفراد من خارج قوة 

العمل. ويكمن السبب يف تدين معدالت النشاط 

االقتصادي، على الرغم من أنها حتسنت يف 

السنوات األخيرة )1994-1998( قياسًا بعقدي 

السبعينات والثمانينات.

بالنسبة إىل التوزع على القطاعات االقتصادية 

يف سورية، فإن نسبة 41% من إجمايل قوة 

العمل الفلسطينية هناك اسُتوعبت يف قطاع 

اخلدمات العامة والشخصية، يف حين استحوذت 

الزراعة على 2%، والصناعة التحويلية على %15، 

والتجارة على 8%. أّما قطاع البناء، فقد استأثر 

بنحو 27% من إجمايل قوة العمل الفلسطينية 

يف سورية، وباقي القطاعات االقتصادية ـ من 

مناجم وكهرباء ونقل وقطاع مال ـ بنحو 3% من 

إجمايل قوة العمل الفلسطينية يف سنة 1998. 

ويبدو أن قطاع الزراعة مل يستحوذ إاّل على اجلزء 

األصغر بين القطاعات األساسية يف سورية، ومرد 

ذلك أن الالجئين الفلسطينيين هناك ال يملكون 

حيازات زراعية كبيرة، يف حين استوعب قطاع 

اخلدمات العامة والشخصية اجلزء األكبر من حجم 

قوة العمل الفلسطينية. وقد ساعد يف ذلك معدالت 

التعليم املرتفعة بين الفلسطينيين التي تؤهلهم 

لولوج قطاعات اقتصادية تتطلب مستويات تعليم 

مرتفعة، مثل قطاع التعليم يف وزارة التعليم 

العايل، فضاًل عن القطاع التربوي يف األونروا، 

التي حتتاج إىل شهادات متوسطة وجامعية 

عليا. ومن املؤشرات االقتصادية املهمة، التي 

أظهرتها املسوح امليدانية التي قام بها املكتب 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون مع منظمة 

اليونيسف خالل السنوات 1992-1998، مؤشر 

البطالة التي بلغ معدلها املتوسط %9-%13. 

وتتفاوت املعدالت بين جتمع فلسطيني وآخر 

نتيجة التمّيز يف مستويات التعليم ومشاركة املرأة 

يف النشاط االقتصادي.

رابعًا: األوضاع االجتماعية

لالجئين الفلسطينيين يف سورية

يعتبر مؤشر الصحة والتعليم بين الالجئين 

الفلسطينيين يف سورية من أهم املؤشرات 

الدالة على األوضاع االجتماعية السائدة بينهم. 

فقد شهدت أوضاعهم التعليمية حتسنًا نوعيًا 

ورسمياص ملحوظًا خالل العقدين املاضيين، إذ 

تراجعت نسبة األمية من 9.9% بين الذكور سنة 

1985 يف فئة عمر عشرة أعوام واكثر إىل نحو 

6.5% خالل النصف األول من عقد التسعينات. 

وتراجعت نسبة األمية بين اإلناث يف الفترة 

العمرية نفسها، وخالل الفترة الزمنية نفسها، 

من 29.5% إىل 15.2% سنة 1995. ومرد تراجع 

وانخفاض نسب األمية هو تطور قطاع التعليم يف 

سورية، وإلزامية وجمانية التعليم يف املستويات 

كافة. ومل تتعد تكلفة الطالب اجلامعي خالل أربعة 

أو خمسة أو ستة أعوام جامعية، يف اجلامعات 

السورية، 200 دوالر.13

وبالنسبة إىل توزيع الفلسطينيين بحسب 

احلالة التعليمية، فإن املسوح امليدانية التي 

أجراها مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيني 

بالتعاون مع منظمة اليونيسف، خالل الفترة 

1992-1998، تظهر أن نسبة امللمين من الفئة 

العمرية فوق العشرة أعوام وصلت إىل 23% خالل 

النصف األول من عقد التسعينات، ونسبة الذين 
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يحملون الشهادة االبتدائية 32%، واإلعدادية %16، 

والثانوية 8%، واملعهد املتوسط 7%. ووصلت 

نسبة احلاصلين على شهادات جامعية وعليا إىل 

3%. أي أن نسبة األمية بين الكبار تصل إىل %11، 

وتعتبر متدنية قياسًا بمثيالتها يف الدول العربية، 

وبينها سورية؛ إذ يعتبر الالجئون الفلسطينيون 

يف سورية أقرب إىل احلضر من الريف، نظراً إىل 

اخلدمات التي تقدمها الدولة واألونروا والهالل 

األحمر الفلسطيني، الذي تقلصت خدماته تقلصًا 

ملحوظًا بعد اتفاقات أوسلو، وعودة املزيد من 

كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إىل الضفة 

والقطاع بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية. 

ومن املؤشرات التربوية أن 79% من املسجلين 

الفلسطينيين يف املدارس االبتدائية تستقطبهم 

مدارس األونروا، بينما تتوزع النسبة الباقية على 

املدارس السورية الرسمية واخلاصة. وتستأثر 

مدارس األونروا بـ 84% من إجمايل الطلبة 

الفلسطينيين يف املرحلة اإلعدادية. أّما بالنسبة 

إىل املرحلة الثانوية، فإن مكتب اإلحصاء املركزي 

الفلسطيني يقدر جمموع الطلبة الفلسطينيين فيها 

بـ 10.500 من الطالب والطالبات، 95% منهم يف 

املدارس التابعة لوزارة التربية السورية والباقي، 

أي 5%، مسجل يف املدارس الثانوية اخلاصة داخل 

اخمليمات الفلسطينية وخارجها يف املدن السورية. 

وفيما يتعلق برياض األطفال ودور احلضانة، 

أكدت املسوح امليدانية أن نسبة املسجلين يف 

رياض األطفال ال تتعدى 20% من إجمايل األطفال 

الفلسطينيين يف سورية يف سن الرياض، وقد 

تكون نسبة الذكور املسجلين أعلى من نسبة اإلناث 

من األطفال املسجلين يف الرياض. كذلك فإن 

نسبة املسجلين يف دور احلضانة ال تتعدى 3% من 

إجمايل األطفال الفلسطينيين يف سورية يف فئة 

العمر املمتدة من صفر إىل عامين.

ومن املؤشرات االجتماعية األساسية درجة 

التزاحم التي تصل، يف املتوسط، إىل نحو 6 أفراد 

فلسطينيين يف املسكن الواحد، وخصوصًا يف 

نطاق احلدود اإلدارية للمخيمات؛ أي أن درجة 

التزاحم يف الغرفة الواحدة تصل إىل فردين. وإذا 

أخذنا بعين االعتبار عدم وجود ساحات كبيرة 

للعب األطفال، فإن الطفل الفلسطيني يف اخمليم 

يواجه صعوبات داخل منزله وخارجه، األمر الذي 

يضطر العائلة إىل الذهاب إىل احلدائق العامة، وهذا 

بالتايل عبء إضايف على العائالت الفلسطينية 

التي تعتبر كبيرة بسبب اخلصوبة العالية وارتفاع 

نسب األطفال واإلعالة.

نتائج أساسية

من أهم النتائج التي يمكن تسجيلها، من خالل 

ما ورد يف هذا التقرير، ما يلي:

أواًل: شارك الالجئون الفلسطينيون يف سورية 

يف جميع مراحل العمل الوطني الفلسطيني، 

حركة القوميين العرب، ثم الفصائل الفلسطينية 

بعد سنة 1965: فتح، واجلبهة الشعبية، واجلبهة 

الديمقراطية، والصاعقة.

ثانيًا: اجملتمع الفلسطيني يف سورية جمتمع 

فتي تكثر فيه نسبة األطفال دون اخلامسة عشرة 

من العمر.

ثالثًا: يتركز 67% من إجمايل عدد الالجئين 

الفلسطينيين يف سورية، يف سنة 1998، يف 

العاصمة دمشق.

رابعًا: تعتبر التنمية البشرية للفلسطينيين 

يف سورية تنمية متوسطة وفق ما جاءت عليه 

املؤشرات املتمثلة يف دخل الفرد والعمر املتوقع 

ومستويات التعليم.

خامسًا: سّهلت القوانين السورية دخول 

الفلسطينيين سوق العمل السورية، على عكس 

بعض األسواق العربية.

سادسًا: يستحوذ قطاع اخلدمات يف سورية 

على اجلزء األكبر من قوة العمل الفلسطينية فيها.

سابعًا: تراجع خدمات األونروا والهالل األحمر 

الفلسطيني خالل السنوات األخيرة بين الالجئين 

الفلسطينيين، سواء داخل اخمليمات أو خارجها.

ثامنًا: 98% من الالجئين الفلسطينيين يف 

سورية يفضلون العودة يف إطار حق العودة 

بحسب قرار األمم املتحدة 194 لسنة 1948، إىل 

قرية املنشأ أو مدينة املنشأ يف فلسطين. فالعودة 

إىل الوطن حلم فلسطيني حلمه الالجئ يف حله 

وترحاله منذ سنة 1948، وفق ما أشارت إليه 

نتائج االستطالع يف الذكرى اخلمسين للنكبة. 
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اجلدول رقم 1

تطور جمموع الالجئين الفلسطينيين يف سورية خالل سنوات خمتارة يف فترة 2000-1960

بحسب اجلنس ونسبة اجلنس

اجلدول رقم 2

جمموع الالجئين الفلسطينيين يف سورية وتوزعهم بحسب

منطقة املنشأ يف فلسطين بتاريخ 2000/12/31

اجملموع نسبة اجلنس إناث ذكور السنوات

126.662 106 61.631 65.031 1960

180.336 105 87.763 92.573 1970

244.198 104 119.476 124.722 1981

269.776 104 131.973 137.803 1985

315.551 104 154.547 161.004 1992

329.834 104 161.681 168.153 1994

339.729 104 166.531 173.198 1995

376.000 104 184.311 191.689 1998

400.000 104 196.076 203.924 2000

املصدر: حتى سنة 1985، مستخلص من "اجملموعة اإلحصائية الفلسطينية لعام 1988/1987"، املكتب املركزي لإلحصاء

الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، ص 151.

وبالنسبة إىل فترة 1992-1995، فقد تم تقدير أرقام الالجئين الفلسطينيين بناء على معطيات مؤسسة الالجئين يف 

سورية، يف حين تمت عملية إسقاط إحصائية للوصول إىل أرقام سنة 1998 وسنة 2000 تبعًا لالجتاه العام.

النسبة % اجملموع روا منها يف فلسطين املدن واألقضية التي ُهجِّ

40 160.000 صفد والقضاء

22 88.000 حيفا والقضاء

16 64.000 طبرية والقضاء

8 32.000 عكا والقضاء

5 20.000 يافا والقضاء

5 20.000 الناصرة والقضاء

4 16.000 القدس والرملة والقضاء وباقي املدن واألقضية

%100 400.000 اجملموع

املصدر: تم التوزيع النسبي لالجئين بحسب مناطق املنشأ يف فلسطين سنة 2000، بناء على التوزيع الذي تعتمده مؤسسة

الالجئين الفلسطينيين يف سورية، خالل فترة 1999-1998.
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اجلدول رقم 3

الالجئون الفلسطينيون يف خميمات سورية يف نهاية سنة 1999

املصدر: خريطة عمليات األونروا، آذار/مارس 2000.

الالجئون املسجلون اخمليم

15.352 خان الشيح

7973 خان ذا النون

15.857 سبينة

13.066 قبر الست

895 جرمانا

5805 درعا

5380 درعا الطوارئ

13.349 حمص

7223 حماه

16.951 النيرب

521 الجئون آخرن

110.427 اجملموع

نبيل السهلي، "النكبة والتحول الديموغرايف واالجتماعي للشعب العربي الفلسطيني خالل نصف قرن )1948-

1998("، دراسة ستصدر قريبًا عن مركز دراسات جنين يف عمان.

تم االعتماد على تقرير املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق 

األدنى، نيويورك 1998، ص 81؛ إذ بلغ العدد الكلي للمسجلين الالجئين الفلسطينيين 3.521.130 الجئًا يف 

حزيران / يونيو 1998، منهم الثلث يف 59 خميمًا.

األرقام مستخلصة من سجالت مؤسسة الالجئين الفلسطينيين يف سورية، دائرة األحوال الشخصية واإلحصاء، 

بتاريخ 1998/12/31.

مستخلص من تقرير املفوض العام لألونروا لسنة 1998، اجلدول رقم 2، ص 81.

نشر التقرير األميركي عن خطة توطين أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني يف صحيفة "االحتاد" الظبيانية، 

.1997/2/25
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4
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املصادر
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تم االستطالع من قبل الباحث معّد هذا التقرير خالل آذار / مارس ونيسان / أبريل 1998، وضم 400 شخص، 

منهم 200 يف لبنان، و200 يف سورية، آخذًا يف االعتبار التوزيع اجلغرايف للعينة بحيث شمل االستطالع 100 

شخص يف بيروت، منهم 50 شخصًا فوق سن اخلمسين، كما شمل 50 شخصًا يف خميمات طرابلس، منهم 25 

شخصًا فوق سن اخلمسين، والباقي شباب يف سن ما دون اخلمسين عامًا. واشتمل االستطالع أيضًا على 50 

شخصًا من خميمات صور وصيدا يف اجلنوب اللبناين، منهم 25 شخصًا فوق سن اخلمسين، والباقي من الشباب. 

ومن جمموع العينة يف لبنان 50 امرأة، منهن 25 فوق اخلمسين عامًا؛ أي من مواليد فلسطين. وبالطريقة نفسها 

سحبت العينة يف االستطالع الذي تم يف سورية يف الفترة ذاتها.

تقرير املفوض العام لألونروا لسنة 1998، ص 81-80.

املصدر نفسه، ص 91.

املصدر نفسه، ص 86-81.

املصدر نفسه، ص 85-83.

لوري أ. براند، "الفلسطينيون يف العامل العربي: بناء املؤسسات والبحث عن الدولة" )بيروت: مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، 1991(، ص 233.

"جمموعة التشريع السوري"، اجلزء السابع، وزارة العدل، دمشق ـ سورية، من دون تاريخ حمدد.

تقديرات املكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف دمشق.
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