
تقاريراالحد  7  مارس  2010   52

»األنباء« في قلب المشهد الفلسطيني في لبنان:
معادلة »تعايش األقوياء« تحكم المخيمات

عدد المخيمات من 17 عام 48 إلى 12 مع 42 تجمعاً س�كّانياً اليوم
أول حال�ة تكفيري�ة ف�ي عي�ن الحل�وة أطلقه�ا مؤس�س عصب�ة األنص�ار هش�ام الش�ريدي ال�ذي ُصّف�ي بق�رار الفصائل
التنظيمات األصولية تفرض نفسها على أكبر المخيمات »عين الحلوة«

األولى: التي وصلت الى لبنان بعد هزمية 
1948 والذين مت إحصاؤهم وتس���جيلهم في 

سجالت األونروا في لبنان.
الثانية: التي وصلت الى لبنان بني 1952 
– 1956 والتي حملت الهوية الفلس���طينية 
وسجلت بدائرة شؤون الالجئني الفلسطينيني، 

لكنها لم تسجل بسجالت األونروا.
الثالث���ة: الت���ي وصلت ال���ى لبنان بعد 
هزمية يونيو 1967 وخصوصا بعد أحداث 
األردن1970 و1971 وانتقال املقاومة من األردن 

الى لبنان.
ه���ذه الفئ���ة التي ل���م يتم تس���جيلها، 
واحصاؤها، ليست كبيرة، كما ان األونروا 
ال تشملها بخدماتها باعتبارها غير مسجلة 

في سجالتها.
معظ���م ه���ذه الفئة ال حتم���ل أي وثيقة 
رس���مية، لدرجة انهم وأوالدهم لم يسجلوا 
بالسجالت الرسمية اللبنانية )وزارة الداخلية 
ودائرة شؤون الالجئني الفلسطينيني(، مما 
يعني وجود مأس���اة حقيقية يعيش���ونها 
باعتباره���م قادمني م���ن األردن إبان أحداث 
سبتمبر 1970 ويوليو 1971 أو ممن أبعدتهم 
سلطات العدو االسرائيلي الى لبنان، معظم 
هذه الفئة يعيش���ون داخل املخيمات لتعذر 
العيش خارجها خشية احتجازهم من قبل 
السلطات األمنية لعدم وجود أوراق ثبوتية 

بحوزتهم.
كما يصعب تقدير العدد الفعلي للفلسطينيني 
املقيمني حاليا في لبنان خصوصا بعد ان هاجر 
منهم عدد ليس بقليل منذ احلرب األهلية في 
لبنان والعدوان الصهيوني الذي اس���تهدف 
مخيماتهم، الى الدول االس���كندنافية وكندا 
وأميركا واستراليا، مما دفع البعض للقول ان 

عددهم يتراوح بني 250 و300 ألف نسمة.

الوجود السوري عزز فصائل المعارضة

ساعد الوجود السوري في لبنان وبيروت 
حتديدا على تسليم مخيمات بيروت لفصائل 
املعارضة الفلسطينية متمثلة ب� حلف »جبهة 

اإلنقاذ«.
تلك الفترة لم يكن أي وجود ألي حركة 
إسالمية فلس���طينية، مثل حماس واجلهاد 
االس���المي، فوجودها قد بدأ مع االنتفاضة 

األولى في فلسطني.
وفي الوقت الذي برز فيه اس���م سلطان 
أبوالعينني، الذي انكفأ مع قوات حركة فتح 
الى الرشيدية، كما برز اسم منير املقدح في 
مخيم عني احللوة كحالة فتحاوية معارضة 
للتسوية، وتتقرب من فصائل املعارضة وقد 
شكل موقفه في مخيم »عني احللوة« مانعا 
لعودة فتح الى عني احللوة بعدما بات اسمها 

مقرونا بسلطان أبوالعينني.
وتولت فصائل املعارضة الفلس���طينية 

نسمة، فيما سجالتها قبل ذلك التاريخ تقول ان 
عددهم 450 ألفا، أما الهالل األحمر الفلسطيني 
في العام ذاته فقدره بس���تمائة ألف نسمة 

)600 ألف نسمة(.
واحصاء اللجنة الوزارية املكلفة باحلوار 
مع الفلسطينيني قدر عضوها الوزير السابق 
ش���وقي فاخوري أن عددهم في السنة ذاتها 

يتراوح بني 400 ألف و500 ألف نسمة.
أما مدير دائرة شؤون الالجئني الفلسطينيني 
يوسف صبرا فقد اعتبر ان العدد االجمالي 
للفلسطينيني 1982 قبل العدوان الصهيوني 

على لبنان بلغ 650 ألف نسمة.

أرقام منظمة التحرير

ال���تابع  وقدر مكتب اإلح��صاء املركزي 
ل�منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق عدد 
الفلسطينيني في لبنان عام 1979 ب� 336288 
وفي سنة 1981 ب� 358207 نسمات، نستنتج 
مما تقدم ان أعداد الفلس���طينيني في لبنان 
ليس باإلمكان إحصاؤها بشكل دقيق لوجود 

3 فئات من الالجئني الفلسطينيني:

ش���بريحا )صور(، القاس���مية - البرغلية 
)صور(، الواسطة )صور(، العيتانية )صور(، 
أبو األسود – جمجم – كفريا )صور(، عدلون 
)صور(، الغازية )صيدا(، البركسات – أوزو 
)صيدا(، صيدا البلد – الهاللية – دالعة – قياعة، 
وادي الزينة – الرميلة )إقليم اخلروب(، شحيم 
– سبلني – برجا – مزبود )إقليم اخلروب(، 
اجلية – زاروط – جدرتا )الشوف(، الناعمة 
)جنوب بيروت(، بئر حسن )بيروت(، الداعوق 
– صب���را – أرض جلول )بي���روت(، طريق 
اجلديدة – اجلامعة العربية )بيروت(، البقاع 
األوسط – بر الياس – جالال – تعلبايا – سعد 
نايل، بعلبك املدينة + ثكنة غورو، طرابلس 
العدد اإلجمالي:  املدين���ة.  النبطية  املدينة، 

51.100 نسمة.

عدد الالجئين في مخيمات لبنان

ال توجد احصائيات دقيقة عن عدد الالجئني 
الفلس���طينيني خصوصا ان األرقام التي مت 
تداولها تفاوتت بني جهة وأخرى، فإحصاء 
األونروا لس���نة 1992 قدر العدد ب� 319427 

الشمالي – البص – البرغلية.
في النبطية: مخيم النبطية.

ف���ي صي���دا: مخيم عني احلل���وة – املية 
ومية.

في بيروت: مخيم مار الياس + شاتيال.
في جبل لبنان: برج البراجنة – تل الزعتر 

– جسر الباشا وضبية.
في الشمال: مخيم البداوي – نهر البارد.

في البقاع: مخيم اجلليل )ويغل( + مخيم 
ثكنة غورو الذي ألغته األونروا س���نة 1961 
وانتقل غالبية سكانه الى مخيم الرشيدية.

مت تدمي���ر مخيم النبطي���ة ومخيمي تل 
الزعتر وجس���ر الباشا في السبعينيات من 
القرن العشرين، ومخيم نهر البارد في العقد 
األول من األلفية الثالثة اضافة الى عدد من 
املخيمات لذلك فإن الالجئني الفلس���طينيني 
نتيجة لزيادة أعدادهم وهربا من املش���اكل 
الداخلية في املخيم���ات ومحيطها، وتدمير 
بعضها من اسرائيل شكلوا 42 جتمعا خارجها 

حول املدن والبلدات على الشكل التالي:
املعش���وق )صور(، جل البحر )صور(، 

من قبل هؤالء على عني احللوة.

العودة إلى البدايات

ولرسم صورة بيانية ألوضاع املخيمات 
الفلسطينية يتعني العودة الى البدايات، الى 
العام 1948، عام النكبة التي حلت بفلسطني، 
وفرضت نزوح عشرات اآلالف من فلسطينيي 
الشمال الى لبنان، عبر جنوبه املفتوح على 

فلسطني، قبل ان تغدو محتلة.
أمل الالجئون الفلس���طينيون يومها ان 
غيبتهم عن وطنهم لن تطول ألكثر من أيام 
وأسابيع وان عودتهم ستكون قريبة، بعدما 
طلبت اجليوش العربية منهم اخلروج املؤقت 

حلني انتهاء العمليات احلربية.
لكن بعد ان اتضحت معالم الهزمية العربية 
الرسمية في حرب 1948 تكرست حالة اللجوء 
وأصبحت واقعا قائما، فكان للبنان نصيب 

فيها، حيث أقيم في لبنان 17 مخيما:

خارطة المخيمات والتجمعات الفلسطينية

في ص���ور: مخيمات الرش���يدية – برج 

بيروت � عدنان الراشد
املخيمات الفلس����طينية في لبنان ملف 
مفتوح على جدول املتابعة اليومية لألحداث 
في لبنان، بفعل التداخل الفلسطيني الذاتي 
املتفسخ، مع االمتدادات اإلقليمية، العربية 
وغير العربية، وما بعدها على مس����توى 

بعض القوى الدولية.
وتتقاسم املخيمات الفلسطينية املوزعة 
على جغرافية لبنان املتواضعة، قوى مؤثرة، 
عربية وإقليمية، تش����كل احملرك األساسي 
للمخيمات سلبا في حال تباعدها وإيجابا عند 
التقارب النادر عادة، وتلي القوى األصولية، 
املتمركزة في مخيم عني احللوة، خصوصا، 
وهو األكبر بني مخيمات الفلسطينيني في 
لبنان والتي تستمد تأثيرها من اللعب على 
تناقضات الفصائل الفلس����طينية املوالية 
للس����لطة، وتلك املعارض����ة التي تتمركز 

قياداتها في سورية.
والى جانب املشاغل التي يفرضها أمن 
املخيمات واألحياء اللبنانية املجاورة لها، 
على املؤسسات العسكرية واألمنية اللبنانية، 
العاملة جلهات  التجس����س  هناك شبكات 
إقليمية أو دولية عّدة، أخطرها تلك التابعة 
للموساد اإلسرائيلي الذي جنح في التسلل 
الى النسيج األهلي اللبناني والفلسطيني، 
في كل الطوائ����ف وكل املناطق واملخيمات 
حتى قارب عدد الش����بكات املكتشفة على 
أيدي »مخابرات« اجليش و»معلومات« قوى 
األمن الداخلي، نحو 30 شبكة منذ سنتني 

حتى اآلن!

هزة »عين الحلوة«

آخر هّزة أمنية و»أقواها« شهدها مخيم 
عني احللوة منذ أسابيع، البداية كانت حادثا 
فرديا، واذ فجأة خرجت الصواريخ ومضادات 
الدروع من مخابئها لترسم مشاعل نارية 
في فضاء املخيم وجارته صيدا، واستمرت 
االشتباكات ليومني، تبني بعدها ان املعركة 
بني حركة فتح، التنظيم األقوى في املخيم، 
و»عصبة األنصار« األصولية التي أسسها 
رجل دين فلسطيني متشدد، آت من املانيا 
الغربية يدعى هشام شريدي، وأما الدافع، 
بحس����ب مصادر أمنية لبنانية، فتمثل في 
رغبة »عصب����ة األنصار« احلامية ل� »جند 
الشام« في عرض عضالتها، بوجه محاولة 
فتح السيطرة الكلية على املخيم، في ضوء 
انحسار نفوذها في املخيمات األخرى الواقعة 
في بيروت والشمال والبقاع، حتت تأثير 
فصائل التحالف الفلسطيني املتحالف مع 

سورية.
وما أقلق السلطة اللبنانية، سرعة انتشار 
االشتباكات  في املخيم وكثافة النيران، وما 
ظهر من اجلهوزية التامة للمنظمات املتطرفة 
داخل املخيم، والتي أوحت مبحاولة إطباق 

رصدت توازن القوى بين الفصائل منذ النكبة مرورًا بالوجود السوري حتى بروز التنظيمات األصولية

التسلح العشوائي في املخيمات

تصميم على التعلم رغم األوضاع املعيشية املزرية داخل املخيمات

دمار في مخيم نهر البارد
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الفلس�طينيون ف�ي لبنان موزعو الوالء بي�ن حركة حماس وتحال�ف المعارضة الموالي لس�ورية وبين فصائ�ل منظمة التحرير
المخيمات: وضع يائس لش�عب بائس شردته أالعيب األمم73 مهن�ة أو مج�ال عمل ممنوع�ة عل�ى الالجئين الفلس�طينيين

الرسمية والسياسية  اللبنانية  القيادات 
في مدينة صيدا.

القيادات الفلسطينية في لبنان

تتوزع القيادة الفلسطينية في لبنان وفق 
موازين الق����وى داخل املخيمات، وهي موزعة 
بني محورين: حركة حماس والتحالف الوطني 
الفلس����طيني من جهة وحركة فتح، وفصائل 

منظمة التحرير من جهة اخرى.
فصائل التحالف الفلسطيني هي:

1 - حركة حماس.
2 - حركة اجلهاد.

3 - القيادة العامة.
4 - الصاعقة.

5 - فتح االنتفاضة.
6 - جبهة التحرير الفلسطينية )أبونضال 

األشقر(.
7 - جبهة النضال )خالد عبداملجيد(.

8 - احلزب الشيوعي الفلسطيني.
وهذه الفصائل تبسط وجودها في املخيمات 
من خالل نفوذها على اللجان الشعبية احمللية 
ومن خالل وجوده����ا التاريخي في املخيمات 
وبشكل خاص مخيمات الشمال »البارد والبداوي« 

وبيروت »برج البراجنة وشاتيال«.
حركة فتح � منظمة التحرير:

1 - فتح.
2 - جبهة النضال � سمير غوشة.
3 - جبهة التحرير � أبو العباس.

4 - حزب الشعب الفلسطيني.
5 - مؤسس����ات منظمة التحرير: الهالل � 

والشهداء واجلرحى � الصندوق القومي.
وتتوزع هذه الفصائل على مخيمات اجلنوب 
بالدرجة االولى، اال انها متتد الى بيروت والشمال 
من خالل اعادة متوضع حصل منذ 4 سنوات مع 
خروج القوات السورية من لبنان حيث بسطت 
حركة فتح وجودها وعادت الى املخيمات التي 
خرجت منها في اواخر الثمانينيات وكانت العودة 
مع فتح سفارة فلسطني في لبنان التي اعطت 
وجودا رسميا ملنظمة التحرير التي تنضوي في 

اطارها الفصائل املتحالفة مع حركة فتح.
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة 
الدميوقراطية لتحرير فلسطني وهما الفصيالن 
اليساريان العضوان في منظمة التحرير ولكنهما 
خارج التحالف الفعلي مع حركة فتح كما باقي 
الفصائل لديهما هوامش خاصة بسياس����ة كل 
تنظيم ويلتقي����ان مع فتح في بعض القضايا 
ويختلف����ان معها كما هو احل����ال مع فصائل 
التحالف. وبشكل عام تتوزع القيادة الفلسطينية 
في لبنان، وفق االنقسام الفلسطيني الرسمي، 
بني فتح وحماس ولكن يحكمهما في املخيمات 
التعايش والتفاهم، بينما يحاول كال الطرفني 
تعزيز تواجده في املخيمات واالمساك بالقرار 
السياس����ي فيها اال ان الواقع م����ازال في اطار 
التوازن، ولئن كانت احملاوالت مستمرة البراز 

دورها امام االجهزة اللبنانية.

األخرى التي تختلف مع حركة فتح، توازنا في 
شخصيته املقبولة من اجلميع مبن فيهم القوى 
االسالمية التي تعتبر »عصبة األنصار« رأس 
حربتها، وامللتزمة مببدأ »تعايش االقوياء« 
بعد تنازلها عن تكفير اآلخرين، والتقائها مع 
القوى االسالمية االخرى ومنها حركة حماس 
واجلهاد واحلركات االخرى الصغيرة داخل 
املخيم مثل احلركة االسالمية املجاهدة التي 
يقودها الشيخ جمال خطاب، وهي عبارة عن 
جتمع اس���المي وسطي ال دور بارزا له على 
مستوى القوى األخرى كفتح، والدميوقراطية 
والشعبية وفتح االنتفاضة والفصائل االخرى، 
وهذه القوى تتفاهم فيم���ا بينها من خالل 
جل���ان متابعة يومية الي خلل داخل املخيم 
وفق تفاهم اجلميع على امن املخيم وسالمة 

سكانه.
وتربط هذه اللجان عالقة تنس���يقية مع 
االجهزة العس���كرية واألمنية اللبنانية في 
محيط املخيم بش���أن املطلوب���ني او الذين 

يحاولون الدخول الى املخيم.
وكذلك تتواصل هذه القوى مجتمعة مع 

ثمن من قبل السكان. وقد جنح هذا التفاهم 
الذي يحدث داخل املخيم بنسبة كبيرة، ولكن 
املعادلة هي »تعايش االقوياء«، فكل ميلك خيار 
املواجهة متى يشاء، ومع اضافات طرأت خالل 
العشر سنوات املاضية، كدخول حركة حماس 
وحركة اجلهاد االسالمي على خط املخيمات 
بحضور سياس���ي أكثر منه عسكريا حيث 
فرضتا وقائع جديدة وثقال على القرارات داخل 

املخيم وفي الواقع الفلسطيني عموما.
وهكذا باتت خريطة الفصائل داخل املخيم 

موزعة وفق املوازين التالية:
1 - العقيد منير املقدح وما ميثله من نقطة 
قوة ونقطة التقاء جلميع القوى، ويش���كل 
صمام أمان ملخيم عني احللوة بحيث ميسك 
بأوراق املخيم من اطرافه املختلفة، العتبارات 
عائلية وشخصية فضال عن موقعه في حركة 
فتح وكقائد للكفاح املسلح، اضافة الى موقعه 
السياسي ومتسكه باملقاومة وبحق العودة 
ووضعه في حركة فت���ح وعالقته برئيس 

السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقد شكلت عالقته االيجابية مع الفصائل 

ان كان اغتي���ال القضاة األربعة في احملكمة 
في صيدا، وق���د وجهت أصابع االتهام فورا 
الى مخيم عني احللوة، عبر مجموعة »عصبة 
األنصار« وقد رتب ذلك على الدولة اللبنانية 
اتخاذ مواقف حازمة بتش���ديد اخلناق على 
املخيم، عل الفصائ���ل املوجودة في املخيم 
تسلم هذه املجموعة للقضاء اللبناني، وقد 
ش���هد املخيم معارك دموية، اال انها فشلت 
في حتقيق وقف مد التطرف الى املخيمات، 
وحتول قرار اإللغاء لهذه احلاالت الى قرار 

بالتعايش معها.

تعايش األقوياء

وأجم���ع وجهاء املخي���م والفصائل على 
التفاهم والتعايش بني اجلميع داخل املخيم، 
وان يتحمل كل شخص مسؤولية نفسه مع 
السلطات اللبنانية، وبالفعل حدث التفاهم مع 
عصبة األنصار وأصبحت جزءا من النسيج 
السياسي والتنظيمي للمخيم، الذي شكل جلان 
متابعة حريصة على أال يتعرض املخيم ألي 
اهتزاز أمني كبير من داخله يؤدي الى دفع 

مخيم عني احللوة حيث يقيم »أبومحجن« 
والذي برز اسمه كإرهابي بعد احلادثة وسلسلة 
حوادث أمنية نفذتها مجموعته بحق أشخاص 

داخل املخيم وخارجه بحجة التكفير.

قتل الشريدي!

وقد قتل املؤسس هشام الشريدي في عني 
احللوة بقرار من املنظمات الفلسطينية كرد 
على تكفيره عل���ى التنظيمات وبدء اغتيال 
وقت���ل والقاء قنابل عل���ى كل من لم يؤمن 

بدعوته الدينية املتطرفة.

من قمع التطرف إلى التعايش معه

اال ان الوضع ازداد تعقيدا بعد وفاته حيث 
حم���ل أبو محجن رايته وق���رر األخذ بثأره 
من اجلميع، ما اضطر اجليش الى محاصرة 
مداخل املخيم من كل صوب، وتس���بب ذلك 
في أجواء رعب في داخله، األمر ترتب عليه 
مرحلة 5 سنوات يشهد فيها يوميا عمليات 
القتل والتفجير والصدام املس���لح كل يوم 
وعلى امتداد السنوات اخلمس املاضية  الى 

املسؤولية في مخيمات بيروت وشمال لبنان 
والبقاع مستفيدة من حتالفها مع السوريني 
كموقف سياسي يعارض االنفراد بالتسوية 
واالتفاقات املنفردة، وشكل هذا املوقف لفصائل 
املعارضة أرضا خصبة لبناء سياسة فلسطينية 
في املخيمات، رافضة لشبح التسوية ممثال 
بياسر عرفات ومؤيدوه، وعاشت املخيمات 
مرحلة استرخاء غير مكتملة إلعادة البناء 
وترميم البنى التحتية للسكان، الى جانب 
الهاجس األمني واالتهامات واملالحقات ملن 
يش���تبه بعالقته بحركة فتح، وهذا كله من 
أجل إبقاء القرار السياسي للمخيمات في يد 

القوى املعارضة لنهج أوسلو.
لكن واقع املخيم���ات كان مريرا، وازداد 
صعوبة، بعد قيام التفاهم اللبناني – اللبناني 
وبدء مرحلة الهدوء، وما اس���تتبع ذلك من 
اصدار قوانني حترم الفلسطينيني من أكثر 
من 73 مهن���ة أو مجال عمل، واألخطر ازالة 
حق امللكية للفلسطيني، ولم تكن للفلسطيني 
القدرة على رفض هذه املمنوعات أو ايجاد 
مخرج بدي���ل، وقد ترتب على ه���ذا القرار 
هجرة متتالية لعائالت فلسطينية بكاملها 
م���ن املخيم���ات الى حيث يوج���د مكان في 
العالم يس���تطيعون العيش فيه ويعملون 
ويتعلمون حتت س���مائه، وم���ع الوقت بدأ 
الوضع االقتصادي واملعيشي للفلسطينيني في 
املخيمات في التدهور التدريجي على اجلوانب 

الصحية والتربوية واالجتماعية.

ظهور القاعدة

ومع بروز تنظيم القاعدة وانتشار الفكر 
التكفيري كحالة جديدة، وجدت في نفوس 
الكثير من الشباب الفلسطيني مكانا للخروج 
من حالة اليأس واإلحباط والظروف املعيشية 
املتدهورة تباعا الى جانب التفكك السياسي 
الفلسطيني الذي عكس هو اآلخر حالة يأس 
قاسية ولم يعد حلم الفلسطيني نقيا في البعد 
الوطني لقضيته، فهو خس���ر مواقع الكفاح 
املسلح واملواقع االقتصادية التي كانت تؤمنها 
املنظمات الفلس���طينية في املرحلة السابقة 
وخسر األمن الش���خصي، وتفكك كل شيء 
من حوله، وقد أصبح جزء كبير من هؤالء 
أرضا خصبة لبعض األفكار التي برزت في 

املنطقة والعالم.

أول حالة تكفيرية

ولقد ش���هد مخيم عني احللوة بروز أول 
حالة تكفيرية في التسعينيات متثلت بهشام 
الشريدي الذي أسس »عصبة األنصار« مع 
املت���واري عن األنظار عبدالكرمي الس���عدي 
)أبومحجن( والذي نفذ عملية اغتيال الشيخ 

نزار احللبي زعيم األحباش في لبنان.
شعار النادي الثقافي الفلسطيني مرسوم على أحد جدران مخيم شاتيالوشكل اغتيال احللبي كابوسا جديدا على 

إزالة آثار االشتباكات الدراجات النارية الوسيلة األكثر انتشارا داخل املخيمات

جانب من احلياة اليومية داخل املخيمات أسالك عشوائية كما حالة العالقات الشائكة بني الفصائل الفلسطينية

في آخر دراسة عن احلجم 
السكاني للمخيمات الفلسطينية 
في لبنان، أظهرت ان املقيمني 
داخل املخيمات بحدود 110 آالف 
الج����ئ، يقابلهم ما يزيد على 
اليهم  6 آالف مسلح، يضاف 
1000 مسلح في 7 مواقع خارج 
الدراسة شملت 9  املخيمات. 
مخيمات رئيسية من أصل 12 

وفق التالي:
1 – مخي����م ع����ني احللوة 
)صيدا( عدد السكان 60 ألف 

الجئ، وعدد املقاتلني 1650.
2 – مخيم الرشيدية )صور( 
30 أل����ف الج����ئ بينهم 1000 

مقاتل.
3 – مخيم البرج الشمالي 
)صور( 20 ألف الجئ بينهم 

800 مقاتل.
4 – مخي����م املي����ة ومي����ة 
)صي����دا( 5 آالف الجئ بينهم 

200 مقاتل.
5 – مخيم برج البراجنة 20 
ألف الجئ بينهم 800 مقاتل.

6 – مخيم شاتيال: 10 آالف 
الجئ بينهم 400 مقاتل.

7 – مخي����م م����ار الي����اس 
)بيروت( ألف����ا الجئ ويضم 
مكاتب سياسية وإعالمية من 

دون وجود مسلح.
الب����داوي  مخي����م   –  8
)طرابلس( 18 ألف الجئ بينهم 

1200 مقاتل.
9 – مخيم اجلليل »ويغل« 
)بعلبك( 8 آالف الجئ بينهم 

600 مقاتل.

مدنيون ومقاتلون
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