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�إ�شكالية �إعطاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية

مقدمة
خرج الفل�سطينيون من �أر�ضهم �إثر املجازر التي نفذتها الع�صابات ال�صهيونية

�سنة  ،1948الجئني �إما �إىل ال�ضفة الغربية وغزة ،و�إما �إىل الدول العربية املجاورة لفل�سطني،
ودخل بع�ضهم �إىل الأرا�ضي اللبنانية ،ا�ضطراراً ال اختياراً ،على �أنهم �ضيوف �إىل حني
عودتهم �إىل �أر�ضهم ،التي ظ ُّنوا �أنها لن تطول ،وكذلك كانت قناعة امل�ضيفني.

بعد ا�ستقرار الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان وتوزعهم على خميمات ال�شتات،

بد�أت مالمح احلرمان تلوح يف الأفق ،يف �أنهم لن ينالوا احلقوق التي يتمتع بها

اللبنانيون على �أر�ضهم ،ولن يتمتعوا باحلقوق التي يتمتع بها �إخوانهم الالجئون يف
الدول العربية الأخرى يف الأردن و�سورية ،فقد منعوا من حق التملك ،وحرموا من

العمل يف �أكرث من  70مهنة ،ومت الت�ضييق عليهم يف حرية التنقل� ،إ�ضافة �إىل �سكنهم

املزري يف خميمات اللجوء التي ترف�ض ال�سلطات اللبنانية �أن تتحمل م�س�ؤوليتها ،كما
�أنها ال تتبع للبلديات اللبنانية� ...إىل غري ذلك من احلرمان من حقوق مدنية واجتماعية

ن�صت عيها املواثيق والقوانني الدولية.

وت�شكل م�س�ألة احلقوق املدنية واالجتماعية لالجئني الفل�سطينيني �أزمة لدى �أكرثية

الأطراف يف لبنان ،فكلما �سمع �صوت ينادي بتعديل القانون والت�رشيعات اللبنانية
حول تلك احلقوقّ ،لوح البع�ض بـ“فزاعة التوطني” ،وذلك نظراً ل�صغر م�ساحة لبنان
اجلغرافية ،واكتظاظ �سكانه ،والأو�ضاع االقت�صادية التي �أدت �إىل هجرة الكثري من
�شبابه� ،...إال �أن املنطق والأعراف الدولية تقول ب�أنه ال عالقة بني التوطني وبني �إقرار
تلك احلقوق ،ف�إقراراها لي�س توطين ًا وال طريق ًا �إىل التوطني ،فهي مطالبة بتمتع الالجئني

الفل�سطينيني بحقوقهم املدنية واالجتماعية �إىل حني عودتهم �إىل ديارهم وح�سب.

حاولت الدولة امل�ضيفة لبنان �إجراء تعديالت على قوانينها ولوائحها الداخلية،

�إال �أن ذلك مل يرق �إىل امل�ستوى املطلوب من حت�صيل احلد الأدنى من تلك احلقوق ،ال
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�سيما �أن لبنان بلد ي�صعب توافق �أحزابه وقواه وطوائفه كافة على قرار يتعلق بتح�سني

�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني .ومع وجود �أحزاب وقوى لبنانية ،وهي قلة ،نادت

ب�إعطاء الالجئني الفل�سطينيني حقوقهم املدنية واالجتماعية� ،إال �أن ال�صوت اللبناين مل

يكن ي�ضاهي ال�صوت الفل�سطيني املطالب ب�إعطائه حقوقه .وقد كرر الفل�سطينيون على
كافة امل�ستويات طرح م�س�ألة احلقوق عرب ع�رشات املذكرات ،والزيارات للم�س�ؤولني
اللبنانيني ،و�إعداد الندوات ،وامل�سريات�...إلخ

من هنا اختار ق�سم الأر�شيف واملعلومات يف مركز الزيتونة للدرا�سات

واال�ست�شارات احلديث يف هذا التقرير عن الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان وحقوقهم
املدنية واالجتماعية.

وي�سلط هذا التقرير ال�ضوء على بدايات اللجوء الفل�سطيني �إىل لبنان وتطور

�أو�ضاعهم ال�سكانية ،وما هي احلقوق التي �أقرتها القوانني واملواثيق الدولية ،ثم يتعر�ض
التقرير �إىل �أهم الت�رشيعات التي �أقرتها الدولة اللبنانية املتعلقة بالالجئني الفل�سطينيني
من ت�أ�شريات الدخول والإقامة ،وحق التملك ،وقانون العمل ...الخ ،ويتحدث عن

مواقف الأحزاب والقوى اللبنانية جتاه الالجئني الفل�سطينيني وحقوقهم.

ويتناول التقرير احلديث عن الدور الفل�سطيني يف الدفاع عن تلك احلقوق،

والذي متثل يف منظمة التحرير الفل�سطينية ،وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،والف�صائل

الفل�سطينية ،كما ويعر�ض لدور منظمات املجتمع املدين الفل�سطيني يف لبنان .ويختم
التقرير بالتعريج على املوقف العربي والدويل من حقوق الالجئني الفل�سطينيني يف

لبنان.
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� ً
أوال :اخللفية التاريخية
 .1بدايات اللجوء الفل�سطيني يف لبنان:
�إثر النكبة التي ح ّلت بال�شعب الفل�سطيني �سنة  ،1948جل�أ العديد من �سكان املدن

والقرى والأرياف الفل�سطينية �إىل عدد من الدول العربية املجاورة ،ومنها :الأردن،

و�سورية ،والعراق ،وم�رص ،ولبنان ،وجل�أ �آخرون �إىل ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة.

وتراوح عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين ا�ضطروا �إىل املغادرة �إىل لبنان بعد النكبة ما
بني � 100ألف �إىل � 130ألف الجئ فل�سطيني قدم معظمهم قبل �إعالن دولة “�إ�رسائيل”.
و�شكل الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان حينها حوايل  %13.8من جمموع الالجئني
الفل�سطينيني الذي قدر عددهم من قبل جلنة الأمم املتحدة اخلا�صة بفل�سطني واملعروفة

با�سم جلنة كالب  ،Clapp Committeeبحوايل � 760ألف الجئ ،وذلك يف تقرير

اللجنة املقدم للجمعية العامة للأمم املتحدة United Nations General Assembly

)� (UNGAسنة .11949

وكان من �أ�سباب جلوء الفل�سطينيني �إىل لبنان ،العالقات االجتماعية وحاالت
التزاوج وامل�صاهرة بني �سكان اجلليل و�شمال فل�سطني عموم ًا واللبنانيني� ،إ�ضافة �إىل

التبادل التجاري بني مدينتي عكا و�صيدا ،عدا عن وجود الأ�سواق التجارية احلدودية
التي كانت جتمع مواطني لبنان وفل�سطني يف �سوق بنت جبيل على �سبيل املثال.2

 .2تطور الأو�ضاع ال�سكانية لالجئني:
مهجرين �إىل لبنان ،حيث جتمعت �أعدادهم
و�صل الفل�سطينيون مبوجات متعددة ّ

يف منطقة �صور على الأخ�ص ،واتخذت خميم الربج ال�شمايل وخميم الر�شيدية حمطتي
انطالق وانتقال (ترانزيت) ،توزعوا منها يف املخيمات الأخرى .وتلك الفئة �شملها

�إح�صاء اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف �سنة  ،1948و�إح�صاء وكالة الأونروا
 UNRWAيف �سنة  ،1952وهي م�سجلة يف �سجالت املديرية العامة للأمن العام
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اللبناين ،واملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني يف وزارة الداخلية والبلديات

اللبنانية؛ وال جدال على �رشعية �إقامتهم يف لبنان ،وعليه مينحون هوية خا�صة ووثائق
�سفر لهم.3

ويجب املالحظة �أن تعريف الأونروا ،التي ت�أ�س�ست يف  1949/12/8وبد�أت

مهامها يف �سنة  ،1950لالجئ الفل�سطيني يقت�رص فقط على الالجئني امل�ستحقني
ّ
خلدمات الوكالة ،حيث �إن التعريف ين�ص �رصاحة على �أن حق االنتفاع من خدمات

الوكالة ي�شرتط �أن يكون الالجئ قد فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حلرب  41948ولكن

لغايات العودة والتعوي�ض املن�صو�ص عليها يف قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم
 ،194ف�إن عبارة “الالجئ الفل�سطيني” ت�ستخدم مبفهوم �أو�سع من تعريف الأونروا

لالجئ الفل�سطيني.5

يق�سم الفل�سطينيون يف لبنان �إىل ثالث فئات هي:
ّ
�أ .الالجئون الفل�سطينيون امل�سجلون :عددهم � 425,640شخ�ص وفق �إح�صائية
الأونروا ال�صادرة يف  .62009/12/31وهذه املجموعة من الالجئني م�سجلة

لدى الأونروا وال�سلطات اللبنانية ،وت�ستفيد من خدمات الأونروا.

ب .الالجئون الفل�سطينيون غري امل�سجلني ) :NR (non-registeredال يوجد يف
الوقت احلا�رض رقم متفق عليه عاملي ًا لعدد الالجئني الفل�سطينيني الذين يفتقدون
العرتاف الأونروا ،ولكن الإح�صاءات التي مت جمعها من قبل املجل�س الدامنركي
لالجئني ) Danish Refugee Council (DRCيف تقريره الذي ن�رشه يف �سنة
� 2005أ�شار �إىل �أن عددهم كان �آنذاك  .35,000ومل يجر �أي �إح�صاء ر�سمي لهم بعد

�سنة  .72005وال ي�شتمل تفوي�ض الأونروا ه�ؤالء الالجئني لأنه يحتمل �أنهم:
• تركوا فل�سطني بعد �سنة .1948

• �أو تركوا فل�سطني وجل�ؤوا �إىل مناطق خارج نطاق عمليات الأونروا.
• �أو تركوا فل�سطني يف �سنة  1948لكنهم مل يكونوا يف عوز وحاجة.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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وبالتايل فهم ال يتمتعون بخدمات الأونروا ب�شكل �أ�سا�سي ،لكن بد�أت الأونروا
بتقدمي بع�ض اخلدمات لغري امل�سجلني ،كما �أنهم باتوا يحملون �أوراق ًا ثبوتية من
ال�سلطات اللبنانية ،وجواز �سفر يجدد كل �سنة.8

ج .الالجئون الفاقدون للأوراق الثبوتية  :NON-IDويبلغ عددهم ثالثة �آالف �شخ�ص
بح�سب درا�سة �أجراها املجل�س الدامنركي لالجئني يف  ،2005وهم لي�سوا

م�سجلني لدى �أي وكالة يف لبنان �أو م�ؤ�س�سة دولية ،ولي�سوا حائزين على �أي
تعرف عن وجودهم القانوين ،وبالتايل ف�إنهم ال ي�ستفيدون
م�ستندات �صاحلة ّ

من م�ساعدة الأونروا ،وهم يعانون من ظروف اجتماعية واقت�صادية �صعبة،
ب�سبب انعدام وجود �أي مورد رزق ثابت ،لعدم متكنهم من العمل.9

واجلدير بالذكر ب�أنه ال وجود ملعلومات �إح�صائية لالجئني يف لبنان م�ستندة �إىل

م�سوحات دميوغرافية �شاملة ،ولكن هناك معطيات جزئية وتقديرات عامة متباينة،

وذلك نتيجة االفتقار �إىل �إح�صاء حديث للمقيمني يف لبنان من لبنانيني وغري لبنانيني،
وب�سبب االختالط ال�سكاين الكبري بني الفل�سطينيني واللبنانيني ،وح�صول عدد من

الفل�سطينيني على اجلن�سية اللبنانية قدرته الأونروا �سنة  1987بـ � 30ألف �شخ�ص.10

ويو�ضح اجلدول التايل النمو ال�سكاين لأعداد الالجئني الفل�سطينيني ح�سب

�سجالت الأونروا
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ال�سنة

1950

1955

1960

1970

1965

1975

1980

1985

1990

العدد 302,049 263,599 226,554 196,855 175,958 159,810 136,561 100,820 127,600
ال�سنة

1995

2000

2001

2005

2004

2006

2007

2008

2009

العدد 425,640 422,188 413,962 408,438 404,170 399,152 382,973 376,427 346,164

وي�شكل جمموع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ل�سنة  2009ما ن�سبته  %8.9من

جمموع الالجئني امل�سجلني يف الأونروا يف مناطق عمل الأونروا اخلم�س ،منهم %53.2

�أي  226,533الجئ ًا يعي�شون داخل املخيمات ،وذلك بح�سب الأرقام املن�شورة لدى

الأونروا يف ني�سان� /أبريل .122010
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من جهة �أخرى ف�إنه ال توجد معطيات �إح�صائية كاملة ب�ش�أن الهجرة الكبرية التي

عرفها الالجئون �إثر االجتياح الإ�رسائيلي للبنان يف ال�سنة  ،1982و�إثر وقوع جمازر
�صربا و�شاتيال يف �أيلول� /سبتمرب من ال�سنة نف�سها ،بالإ�ضافة �إىل ما حدث من هجرات

�إثر حرب املخيمات يف الفرتة  ،131987-1985بحيث حتولت الرغبة الفردية باملغادرة
�إىل رغبة جماعية.

وهناك من يرى �أن الوجود الفل�سطيني يف لبنان ي�شكل تهديداً للتوازن الطائفي

احل�سا�س بني امل�سيحيني وامل�سلمني ،فقد عك�ست ت�رصيحات احلكومات اللبنانية
املتفاوتة �إ�شكالية تعداد الالجئني الفل�سطينيني ب�صورة دقيقة ،نظراً للم�شاكل الداخلية
املرتبطة �أ�ص ً
ال بالتعداد ال�سكاين اللبناين ،وما تثريه ق�ضية الفل�سطينيني يف لبنان من
ح�سا�سيات �سيا�سية ،الأمر الذي كان له �أثره على و�ضعهم يف لبنان .وقد جل�أت �أطراف

لبنانية ر�سمية �إىل الزيادة يف تقدير �أعداد الالجئني الفل�سطينيني من �أجل دعم موقفها

املتمثل بعدم قدرة لبنان على ا�ستيعابهم ،يف حني ترغب “�إ�رسائيل” بالتخفي�ض من
�أعدادهم بهدف تهمي�ش ق�ضيتهم.14

يقيم الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان يف  12خميم ًا من بني � 16أن�شئت منذ نكبة

فل�سطني �سنة  .1948يف حني يقيم باقي الالجئني يف املدن والقرى اللبنانية ،بالإ�ضافة

�إىل جتمعات �سكنية جديدة ن�ش�أت ب�سبب تطورات الأو�ضاع يف لبنان.15

 .3حقوق الالجئني يف القانون واملواثيق الدولية:
�إذا كانت م�شكلة الالجئني حول العامل قدمية ،ف�إن العمل الدويل ل�صالح الالجئني

مل يبد�أ �إال مع نهاية احلرب العاملية الأوىل .ومع تطور طبيعة اللجوء عرب ال�سنوات،
تطور تعامل املجتمعات مع اللجوء �إىل قاعدة �سلوكية حيث �أك�سبه القانون الدويل

العام يف القرن الع�رشين ال�صفة القانونية ،ورتّب عليه �آثار ،وفر�ض على �أع�ضاء الأ�رسة
الدولية التقيد بعدة واجبات جتاه الالجئني� .إال �أن هذا النظام حتول الحق ًا من نظام
�سيما املنحدرين من
مفتوح �إىل نظام قانوين مغلق ،ي�ستثني معه معظم الجئي العامل ،وال ّ
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العامل الثالث .وعلى هذا ال�صعيد كان تب ّني بروتوكول  ،1967الذي �أزال التحديدين

تعد �أول اتفاقية دولية تُعنى بحل م�شكلة
اجلغرايف والزمني عن معاهدة  ،161951والتي ّ

الالجئني.

وعرف معهد القانون الدويل العام �سنة  1950اللجوء ب�أنه احلماية التي متنحها
ّ
�إحدى الدول على �أرا�ضيها� ،أو يف �أي مكان �آخر خا�ضع ل�سلطتها لأحد الأفراد طالب
هذه احلماية .وباملقابل ،حافظ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على �سلطة الدولة مبنح

اللجوء وعلى حقها يف مراقبة دخول الأ�شخا�ص �إىل �إقليمها ،وبالتايل يف رف�ض �أو
قبول طالبي اللجوء نظراً ملا تتمتع به من �سيادة يف هذا املجال.17
�سيما الدول العربية ،ا�ستثناء الالجئني الفل�سطينيني
ارت�أى املجتمع الدويل ،وال ّ

من اتفاقية  ،1951ومن نطاق عمل مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،يف
خطوة �أرادت فيها الأ�رسة الدولية منح رعاية خا�صة لالجئني الفل�سطينيني ،خوف ًا
من تهمي�ش ق�ضيتهم والت�أثري �سلب ًا على حقهم بالعودة �إىل ديارهم ،وبهدف حترير
الدول امل�ضيفة لهم من امل�س�ؤولية املبا�رشة جتاههم ،ذلك �أن الأمم املتحدة م�س�ؤولة

مبا�رشة عن حدوث �أزمتهم نتيجة لقرار التق�سيم ،الذي �سبق �أن �صدر عن اجلمعية
العامة �سنة  ،1947وعلى الرغم من هذا اال�ستثناء ف�إن معظم الدول العربية مل تن�ضم

�إىل اتفاقية .181951

ويذكر �أن معاهدة  1951ت�ضمنت بنداً ين�ص على ما يلي�“ :إذا ما توقفت لأي

�سوي
�سبب مثل هذه احلماية �أو امل�ساعدة ودون �أن يكون و�ضع ه�ؤالء الأ�شخا�ص قد ّ
نهائي ًا وفق ًا لقرارات الأمم املتحدة املتعلقة باملو�ضوع ف�إنهم ي�ستفيدون حتم ًا من �أحكام

هذه االتفاقية” .19ويف هذا املجال� ،أكدت املحكمة الفيدرالية الإدارية الأملانية يف

قرارها امل�ؤرخ يف � 1991/6/4أنه �إذا توقفت الأونروا ل�سبب من الأ�سباب عن تقدمي
احلماية �أو امل�ساعدة لالجئني الفل�سطينيني ف�إن ه�ؤالء يعتربون م�شمولني حكم ًا ب�إطار
اتفاقية .201951
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ميز بني الالجئ الفل�سطيني غري القادر على العودة
وكان املجل�س الأوروبي قد ّ

�إىل �أحدى املناطق الواقعة �ضمن نطاق عمل الأونروا ،وبني الالجئ الفل�سطيني الذي

يخرج ب�إرادته من �إحدى الدول امل�شمولة ب�صالحيات الأونروا ،حيث يقت�ضي �إخ�ضاع
الأول ب�صورة �آلية �إىل معاهدة  ،1951وعدم �إخ�ضاع الثاين للمعاهدة املذكورة� ،إال �إذا
توفرت فيه ال�رشوط املو�ضوعية والذاتية لتعريف الالجئ مبوجب هذه املعاهدة.21

و�إىل جانب احلماية التي تقدمها الأونروا لالجئ الفل�سطيني ،ف�إنه ي�ستمد هذه
احلماية �أي�ض ًا من م�صادر �أخرى كالقانون الدويل الإن�ساين ،ومعاهدة جينيف الرابعة،
التي وقّعت عليها “�إ�رسائيل” ولكنها رف�ضت تنفيذها؛ حيث تن�ص �إحدى موادها

على �أنه “يحظر النقل اجلربي اجلماعي �أو الفردي للأ�شخا�ص املحميني� ،أو نفيهم من

الأرا�ضي املحتلة �إىل �أرا�ضي دولة االحتالل� ،أو �إىل �أرا�ضي �أي دولة �أخرى ،حمتلة �أو
غري حمتلة� ،أي ًا كانت دواعيه”.22
وبغ�ض النظر عن موقف “�إ�رسائيل” جتاه الالجئني الفل�سطينيني ،ف�إنه من املتعارف

عليه يف القانون الدويل �أن قيام دولة ما ب�أعمال غري م�رشوعة ،كطرد �شعب من �أر�ضه
ورف�ض �إعادته ،يرتب امل�س�ؤولية الدولية عليها ،ويفر�ض عليها �إ�صالح هذا ال�رضر،

تعد اجلرائم التي ارتكبتها “�إ�رسائيل” بحق ال�شعب الفل�سطيني :جرائم دولية
حيث ّ
ت�ستوجب امل�ساءلة واملحا�سبة باعتبارها جرائم حرب واعتداء واحتال ًال لأرا�ضي الغري
ب�شكل يتنافى مع قواعد ومبادئ القانون املعا�رص التي تهدف �إىل �ضمان وحماية ال�سلم

والأمن الدوليني ،وحترمي ا�ستخدام القوة ،با�ستثناء حق حركات الن�ضال والتحرير

الوطنية ،التي يحق لها اللجوء �إىل القوة امل�سلحة وغريها من احلاالت املن�صو�ص عليها
يف ميثاق الأمم املتحدة.23

يف  1965/9/11تبنت جامعة الدول العربية بروتوكول كزابالنكا(الدار البي�ضاء)

الذي يوفر للفل�سطينيني جمموعة من احلقوق ال توفرها معاهدة  1951لالجئني املعنيني
ب�أحكامها ،حيث يت�ضمن الربوتوكول يف املادة الثانية منه �أحكام ًا �شبيهة بتلك الواردة
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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يف املادة  13من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان املتعلقة بحق العودة واملغادرة ،كما
املن�ضمة �إىل جامعة الدول العربية� ،إال �أن
ي�ضمن لالجئني حرية التحرك يف الدول
ّ

الدول العربية مل تبادر �إىل تعديل قوانينها مبا يتالءم مع الربوتوكول املذكور.24

حق العودة� :إن معاهدة  1951مل تتطرق �إىل حق العودة �إال باملعنى ال�سلبي ،من
خالل حظر طرد الالجئ ،لكن القواعد الدولية التي ترعى اللجوء غالب ًا ما توفر ثالثة

حلول لق�ضايا الالجئني :العودة� ،إعادة التوطني يف بلد ثالث ،والدمج يف بلد اللجوء،
�إال �أن املمار�سات الدولية قد �شجعت يف كثري من الأحيان على الدمج و�إعادة التوطني.

فخ�ضوع الالجئ ملعاهدة � ،1951أو �شموله ب�صالحية مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،ي�شجع على جتني�س هذا الالجئ �أو دجمه يف دول اللجوء على الرغم من قيام

املفو�ضية املذكورة منذ ت�أ�سي�سها ،وبالتعاون مع احلكومات املعنية ،ب�إعادة كثري من
الالجئني �إىل �أوطانهم.25

وين�ص الإعالن العام حلقوق وواجبات الإن�سان يف مادته الثالثة ع�رش على �أن “لكل

�شخ�ص احلق يف حرية احلركة والعي�ش داخل حدود �أية دولة” و“لكل �شخ�ص احلق
يف العودة �إىل بلده” ،26كما ت�أكد هذا احلق يف املادة  12للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق

املدنية وال�سيا�سية .27و�أكد �إعالن القاهرة حول حماية الالجئني والنازحني الذي �أقر

يف �سنة  1992على حق الأفراد باملغادرة والعودة �إىل الوطن ،كما �أكد يف املادة  9منه

على حق الفل�سطينيني بالعودة �إىل فل�سطني.28

ويذكر �أن فقدان الفرد جلن�سيته �سواء بالأمر الواقع �أو ب�صورة قانونية ال يعني فقدان

حقه بالعودة ،وهذا ما �أكده القانون الدويل للجوء ،حيث دعت اللجنة التنفيذية املنبثقة
عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني احلكومات �إىل ت�أمني م�ستندات ال�سفر

ال�رضورية لالجئني العائدين ،ويف حال فقدان الالجئ جلن�سيته ،العمل على �إعادتها له
مبا يتوافق مع القوانني املحلية باعتبار �أن العائد مل يفقد روابطه مع بلده الأ�صلي ،بل

ي�صار من خالل عودته �إىل تنظيم عالقته ال�سابقة مع دولة الأ�صل.29
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وتعد الفقرة  11من القرار  194الذي �أقر يف كانون الأول /دي�سمرب � ،1948أكرث
ّ

الن�صو�ص مبا�رشة يف القانون الدويل فيما يتعلق بحق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة،
�إذ تن�ص على “وجوب ال�سماح للفل�سطينيني الراغبني يف العودة �إىل منازلهم والعي�ش

ب�سالم مع جريانهم بالعودة يف �أقرب وقت عملي ي�سمح بذلك.30”..

واكت�سب هذا القرار قوة الإجماع الدويل الذي حظي به من الدول كافة ،مبا فيها

الواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أن “�إ�رسائيل” تعرت�ض �رشعية هذا القرار لأن قبولها
بهذا احلق ،يعني حتملها م�س�ؤولية وجود الالجئني الفل�سطينيني ،يف حني �أنها تدعي

ب�أن الدول العربية م�س�ؤولة عن وجود م�شكلة الالجئني ،لأنها طلبت من الفل�سطينيني

�إخالء فل�سطني لتحريرها من ال�صهاينة.31

و�إذا كانت اجلمعية العامة للأمم املتحدة قد طرحت يف عدة قرارات �صادرة عنها،

ومنها القرار رقم  513يف  ،1952/1/26خيار �إعادة التوطني كبديل عملي عن تطبيق

حق العودة ،ف�إنها قد ا�شرتطت عدم امل�سا�س باخليار املعطى لالجئني بالعودة �إىل ديارهم
كما هو وارد يف القرار رقم .194

يعد من �أهم قرارات الأمم املتحدة
ويف � 1974/11/22صدر القرار  3236الذي ّ

يخ�ص حق العودة ،حيث �أكد على احلقوق امل�رشوعة لل�شعب الفل�سطيني ،وعلى
فيما
ّ

حقهم بالعودة �إىل ديارهم ،و�أمالكهم التي اقتلعوا منها .ويتميز القرار رقم  3236عن
القرار  194ب�أنه و�صف حق عودة الفل�سطينيني ب�أنه حق غري قابل للت�رصف� ،أي �أنه غري

قابل للتنازل �أو و�ضع حد له.

ومع �أن القرارات التي ت�صدرها اجلمعية العامة تتخذ ،يف معظمها طابع التو�صية

التي ال تتمتع يف حد ذاتها بقوة ملزمة� ،إال �أن هذه التو�صية تكت�سب �صفة الإلزام �إذا
توافرت فيها ثالثة �رشوط“ :احل�صول على ن�سبة كبرية من الأ�صوات ،تكرار ت�أكيد
م�ضمونها يف قرارات الحقة ،ومتثيلها لإرادة خمتلف املجموعات الدولية الفاعلة”� ،أو
�سيما منهم الدول
�إذا �صدرت “مبوافقة الغالبية العظمى من �أع�ضاء الأمم املتحدة ،وال ّ
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املخاطبة �أ�سا�س ًا يف التو�صية”� ،أو “عندما تكون هذه التو�صية كا�شفة عن قاعدة قانونية
ترتب التزام ًا دولي ًا عام ًا و�آمراً يف مواجهة اجلماعة الدولية قاطبة”.
يذكر �أن “�إ�رسائيل” كانت قد التزمت ب�إعادة الالجئني �إىل ديارهم مبوجب قرار

التق�سيم رقم  181الذي كفل حق ال�سكان مبغادرة ديارهم والعودة �إليها متى �شا�ؤوا.32
حق التعوي�ض� :إن القرار  194مل يقت�رص على الت�أكيد على حق عودة الالجئني
الفل�سطينيني ،و�إمنا ت�ضمن �أي�ض ًا الت�أكيد على حق التعوي�ض للذين يقررون عدم العودة،

حيث ورد “وجوب دفع تعوي�ضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل

فقدان �أو م�صاب ب�رضر ي�صيب املمتلكات ويتعني مبقت�ضى مبادئ القانون الدويل على
احلكومات وال�سلطات امل�سئولة التعوي�ض عنه” ،33وهو ما يعرف بامل�س�ؤولية الدولية.

كما ورد يف �إعالن الهاي رقم  4ل�سنة  1907ويف اجلزء الأول من م�سودة القرار

الذي تب ّنته جلنة القانون الدويل املتعلق مب�س�ؤوليات الدول ما مفاده �أن “�أي خط أ� دويل

ترتكبه دولة ما يوجب عليها امل�س�ؤولية الدولية”.

وت�ضمن �إعالن املبادئ حول تعوي�ض الالجئني الناجم عن امل�ؤمتر  65الذي انعقد يف

القاهرة �سنة  ،1992جمموعة من املبادئ الرامية �إىل ت�سهيل هذا الأمر على الأ�شخا�ص

الذين �أجربوا على ترك منازلهم يف وطنهم وغري القادرين على العودة.34

تقرير امل�صري� :إن ميثاق الأمم املتحدة ي�شري �رصاحة �إىل مبد�أ حق تقرير امل�صري كمق�صد

من مقا�صد الأمم املتحدة مبا�رشة بعد حفظ ال�سلم والأمن الدوليني ،حيث تن�ص الفقرة
 2من املادة الأوىل من امليثاق على�“ :إمناء العالقات الودية بني الأمم املتحدة على �أ�سا�س
احرتام املبد أ� الذي يق�ضي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�شعوب وب�أن يكون لكل منها

[حق] تقرير م�صريها ،وكذلك اتخاذ التدابري الأخرى املالئمة لتعزيز ال�سلم العام”.35
وكذلك �أكد القرار رقم  2625الذي �صدر يف  1970/10/24على حق تقرير

ن�ص على �أنه “وبحكم مبد أ� امل�ساواة يف احلقوق وتقرير امل�صري لل�شعوب،
امل�صري حيث ّ

املكر�س يف ميثاق الأمم املتحدة ،ف�إن جلميع ال�شعوب احلق يف �أن تقرر بحرية ،ودون �أي
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تدخل خارجي ،مركزها ال�سيا�سي و�أن ت�سعى لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،وعلى كل الدول واجب احرتام هذا احلق وفقًا لأحكام امليثاق”.36
ولقد �أثبت التاريخ ب�أن عدداً من الدول تنظر للقرار املذكور على �أنه ي�شكل قراراً
ملزم ًا ،نظراً لكونه اتخذ بالإجماع ،وباعتبار �أنه ارتكز على ميثاق الأمم املتحدة ،و�أن
هذا الإجماع يعطيه قوة القانون �سنداً للفقرة “ج” من البند  1من املادة  38من النظام
الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،و�سنداً للمادة  31من معاهدة فينا املتعلقة بتف�سري

وتطبيق املعاهدات التي يتفق عليها الأطراف املعنيون.37

ويعد قرار التق�سيم رقم � 181أول حتديد قانوين �أو اعرتاف مبا�رش من قبل الأمم
ّ
املتحدة باحلق الوطني الفل�سطيني بتقرير م�صريهم .38كما �أن اجلمعية العامة للأمم
املتحدة �أعادت و�أكدت على مبد�أ تقرير امل�صري يف البند اخلام�س من القرار رقم 2649
ال�صادر يف  1970/11/30حيث ين�ص على “�أن الأ�رسة الدولية تعبرّ عن قلقها من
�سيما �شعبي
ا�ستمرار االحتالل الأجنبي وحرمان ال�شعوب من حق تقرير م�صريها ،وال ّ
فل�سطني وجنوب �إفريقيا”.39
كما �أكدت من خالل القرار رقم  3236ال�صادر يف  1974/11/22على �أهمية
ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقه يف تقرير امل�صري مبا ين�سجم مع ميثاق الأمم املتحدة
وعلى حقه باال�ستقالل وال�سيادة.40
ومل تكتف الأمم املتحدة باالعرتاف القانوين لل�شعب الفل�سطيني �إمنا كر�ست هذا
الأمر من خالل اختيار منظمة التحرير الفل�سطينية ممث ً
ال �رشعي ًا لل�شعب الفل�سطيني،
وبذلك تكون اجلمعية العامة للأمم املتحدة قد قامت بخطوات مهمة من �أجل تكري�س
�سيما حق تقرير امل�صري ،وربطت بني
االعرتاف العاملي بحقوق ال�شعب الفل�سطيني ،وال ّ
هذا احلق وحق العودة ،حيث �أكدت �أكرث من مرة على �أن احرتام وحتقيق حقوق ال�شعب
الفل�سطيني غري القابلة للت�رصف هي م�س�ألة �أ�سا�سية من �أجل حتقيق �سالم دائم وعادل يف
ال�رشق الأو�سط ،و�أنّ مت ّتع الالجئني العرب والفل�سطينيني بحقهم يف العودة �إىل ديارهم
و�أمالكهم �أمر �رضوري لي�ستطيع ال�شعب الفل�سطيني ممار�سة حقه يف تقرير امل�صري.41
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ثاني ًا :املوقف اللبناين من حقوق الالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان
�	.1أهم الت�شريعات التي �أقرتها الدولة اللبنانية املتعلقة بالالجئ
الفل�سطيني:
تنطلق معظم القوانني اللبنانية التي تنظم �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني من مبد�أ

املعاملة باملثل ال�ساري بني الدول ،وطاملا ال توجد دولة فل�سطينية تعامل اللبنانيني

باملثل ،ف�إن الالجئني املتواجدين يف لبنان ال يح�صلون على حقوقهم يف التعليم والطبابة

والعمل وال�ضمان االجتماعي واالنت�ساب �إىل النقابات اللبنانية ،وبالتايل ف�إن احلكومة

اللبنانية ال تتحمل التبعات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية لالجئني الفل�سطينيني،
ولذلك ال متار�س �أي دور يف �إدارة املخيمات والتجمعات الفل�سطينية ،كما �أنه لي�س

للوزارات �أو امل�ؤ�س�سات �أو البلديات اللبنانية �أي دور جتاه ال�ش�ؤون احلياتية اليومية
لالجئني الفل�سطينيني ،با�ستثناء ت�سجيل الالجئني ،ومنحهم بطاقات هوية و�سفر،

وخ�ضوع للقوانني اللبنانية من �أ�صول حماكمات و�أحوال مدنية وجتارية.42

ون�ستعر�ض فيما يلي �أهم القوانني والقرارات املتعلقة بالالجئ الفل�سطيني يف لبنان،

التي �أقرتها الدولة اللبنانية ،والتي عدتها امل�ؤ�س�سات احلقوقية جمحفة بحق الالجئني،

والتي �صنفته كمواطن �أجنبي ،بل �أقل من ذلك ،وحرمته الكثري من احلقوق الأ�سا�سية
التي يح�صل عليها �أي الجئ يف جميع بلدان العامل ،وزادت من معاناته و�أمله ،دون

تقدير للظروف التي جعلته يلج�أ �إىل هذه البالد ،ودون اعتبار للدور الذي ميكن �أن
يخدم فيه الدولة اللبنانية على ال�صعيد االقت�صادي والوطني.

يعد مبد أ� املعاملة باملثل الذي ت�ضعه ال�سلطات اللبنانية ك�أ�سا�س للتعاطي
قانون العملّ :
مع الالجئني الفل�سطينيني يف ق�ضايا العمل خمالف ًا للمعاهدات واالتفاقات التي وقعتها

ووافقت عليها الدولة اللبنانية .فمبد�أ املعاملة باملثل خمالف التفاقية جنيف اخلا�صة

بالالجئني املعقودة يف  1951/7/28والتي تن�ص “بعد فرتة �إقامة ثالث �سنوات ي�ستفيد
17

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

تقرير معلومات

كل الالجئني على �أرا�ضي الدول املوقعة ب�إيقاف قانون التعامل باملثل” .وتقول يف املادة
(“ :)17الإجراءات املفرو�ضة على الأجانب �أو على عمل الأجانب حلماية ال�سوق
الوطنية ال يعمل بها على الالجئني” .ويخالف بذلك مبد أ� املعاملة باملثل يف بروتوكول

الدار البي�ضاء �سنة  1965الذي ين�ص على�“ :أن يعامل الفل�سطينيون يف الدول العربية

التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية ،يف �سفرهم و�إقامتهم وتي�سري فر�ص
العمل لهم”.43

من املتعارف عليه دولي ًا �أن تقوم الدول مبنح �أ�صحاب الإقامة ال�رشعية من غري

مواطنيها حق العمل كل وفق م�ؤهالته ،وهذا احلق بالعمل مينح لي�س لأ�سباب اقت�صادية
وقانونية فقط ،بل �أي�ض ًا لأ�سباب نف�سية و�إن�سانية جتعل للأجنبي املقيم قيمة �إن�سانية

واجتماعية يطمئن بها لغده وقوت �أطفاله .ولكن �صنف القانون اللبناين الفل�سطيني
املقيم يف لبنان ك�أجنبي ،وا�شرتط عليه احل�صول على �إجازة عمل ،مع مراعاة مبد�أ
املعاملة باملثل .فهناك �أو ًال القرار رقم � 319سنة  1962ال�صادر عن وزارة الداخلية

اللبنانية ،والذي ي�صف الالجئني الفل�سطينيني على �أنهم فئة من الأجانب ،ويجب
عليهم احل�صول على �إذن عمل قبل مزاولة �أي مهنة ،44ومل ي�ضع �أي متييز خا�ص

للفل�سطيني ب�سبب و�ضعه الناجم عن االحتالل الإ�رسائيلي لأر�ضه ،وعدم قدرته على
ممار�سة حق العودة ،وعدم اعرتاف لبنان بدولة فل�سطني ،مما �أدى عملي ًا �إىل عدم ح�صول
الفل�سطيني على �إجازة �إال نادراً.45

�أ�شارت �أرقام وزارة العمل اللبنانية حول �إجازات العمل للفل�سطينيني يف لبنان يف

الفرتة املمتدة ما بني �سنتي  2007و� 2009إىل تراجع يف �أعداد تلك الإجازات اجلديدة

�أو تلك التي يعمل �إىل جتديدها .ففي �سنة  2007مت �إ�صدار � 105إجازات للفل�سطينيني

( 102جتديد �إجازة ،وثالث �إجازات جديدة)� ،أما يف �سنة  2008فقد تراجع الرقم

�إىل � 79إجازة (منها  78جتديد �إجازة ،و�إجازة جديدة واحدة) ،فيما و�صلت �أعداد
الإجازات �إىل � 66إجازة فقط يف �سنة ( 2009وجميعها جتديد �إجازة ،ومل متنح �أي

�إجازة جديدة).46
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وكان احل�صول علي �إجازة العمل يتطلب �إجراءات عديدة مثل دفع الر�سوم

الباهظة ،وكانت تعطى ل�سنة واحدة يجرب الالجئ على جتديدها ،كما �أنها خمت�صة بعقد
عمل مع جهة حمددة ،ف�إذا تبدلت �ألغيت �صالحيتها .واعتادت وزارة العمل �أن تعاقب
الذي ي�ستخدم �أجنبي ًا بعقد عمل �أو �إجازة �صناعية بدون موافقة م�سبقة �أو �إجازة
عمل بغرامة مالية مرهقة ،الأمر الذي دفع �أ�صحاب العمل اللبنانيني �إىل العزوف عن

ا�ستخدام الفل�سطينيني لديهم .47و�إذا ا�ستطاع العامل الفل�سطيني احل�صول على عمل،

ف�إنه ي�صطدم مبزاجية �أرباب العمل من ناحية حرمانه من حقه يف ال�ضمان االجتماعي
وال�صحي والتعوي�ض والأجر ،ويبقى معر�ض ًا للف�صل التع�سفي يف �أي حلظة بدون �أي
غطاء قانوين.48

�أما يف حال املهن احلرة كالطب واملحاماة وال�صيدلة وغريها ،ف�إن الت�رشيعات

اللبنانية حت�رص ممار�ستها �ضمن نقابات ،ال ي�ستطيع الفل�سطيني االنتماء �إليها ال�شرتاطها
يف �أنظمتها الداخلية �أن يكون الع�ضو لبناني ًا منذ �أكرث من ع�رشة �أعوام� ،أو التزام دولة
طالب االنت�ساب مببد�أ املعاملة باملثل.49

�إ�ضافة لهذا كان الفل�سطيني غري م�شمول يف ال�ضمان االجتماعي ،الذي ي�شتمل

على �ضمانات املر�ض والأمومة ،و�ضمان طوارئ العمل والأمرا�ض املهنية ،ونظام

التعوي�ضات العائلية ونظام تعوي�ض نهاية اخلدمة .فقد ورد يف الفقرة الرابعة من املادة
 9من قانون ال�ضمان االجتماعي“ :ال ي�ستفيد الأجراء الأجانب الذين يعملون على
�أرا�ضي اجلمهورية اللبنانية من �أحكام هذا القانون يف بع�ض �أو جميع فروع ال�ضمان

تقر مبد�أ امل�ساواة يف املعاملة
االجتماعي �إال ب�رشط �أن تكون الدولة التي ينت�سبون �إليها ّ
مع رعاياها فيما يتعلق بال�ضمان االجتماعي” .وهكذا يلزم الفل�سطيني حكم ًا بالقانون
بدفع ر�سوم ال�ضمان دون التمكن من اال�ستفادة من تقدمياته وخدماته.50

مروة القرار رقم ،1/289
ويف � 1982/12/18أ�صدر وزير العمل اللبناين عدنان ّ
ح�رص فيه عدداً من املهن باللبنانيني فقط ،وهذه املهن هي:51
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 .1املحاماة  .2الطب  .3الهند�سة “مهند�س”  .4مدير عام  .5مدير  .6نائب مدير

 .7رئي�س موظفني � .8أمني �صندوق  .9حما�سب � .10سكرتري  .11موثق � .12أمني

حمفوظات  .13كمبيوتر  .14مندوب جتاري  .15مندوب ت�سويق  .16م�ست�شاري
جتاري  .17مراقب �أ�شغال � .18أمني م�ستودع  .19بائع � .20صريفة � .21صاغة .22
خمترب � .23صيديل  .24متديدات كهربائية  .25تركيب زجاج البيوت  .26الأعمال

الإلكرتونية � .27أعمال الدهان  .28امليكانيك � .29صيانة  .30حاجب  .31ناطور
 .32حار�س � .33سائق  .34طا ٍه � .35سفرجي  .36حالق  .37تدري�س ابتدائي .38

تدري�س تكميلي  .39تدري�س ثانوي � .40أعمال هند�سية مبختلف االخت�صا�صات

وخا�صة ر�سم هند�سي  .41كيل وم�ساحة ،وب�صورة عامة كل الأعمال واملهن التي
يتوافر لبنانيون لأ�شغالها.

ومنع الفل�سطينيني من العمل ك�أ�صحاب العمل .42 :الأعمال التجارية على

اختالفها � .43أعمال ال�رصافة  .44املحا�سبة  .45القوم�سيون  .46الأعمال الهند�سية
 .47التعهدات  .48جتارة البناء  .49ال�صياغة � .50صناعة الأحذية � .51صناعة

امللبو�سات � .52صناعة املفرو�شات على �أنواعها وال�صناعات املتممة لها فيها  .53جنارة
 .54قما�ش � .55إ�سفنج مفرو�شات � .56صناعة احللويات  .57الطباعة والن�رش والتوزيع
 .58احلالقة  .59الكوي  .60ال�صباغة  .61حدادة ال�سيارات  .62ميكانيك ال�سيارات
 .63تركيب زجاج ال�سيارات  .64فر�ش ال�سيارات  .65كهرباء ال�سيارات.

وي�سمح للفل�سطيني بالعمل يف الأعمال الآتية� .1 :أعمال البناء  .2الزراعة  .3عمال

عمال �صهر املعادن
عمال ن�سيج ال�سجاد ّ .6
عمال احلفريات ّ .5
الدباغة واجللود ّ .4
عمال التنظيفات يف الإدارات غري احلكومية  .8املربيات  .9املمر�ضات “�رشط
ّ .7

عمال غ�سيل وت�شحيم ال�سيارات.
احل�صول على �إجازة عمل”  .10خدم البيوت ّ .11

بعد ت�سلم عبد اهلل الأمني وزارة العمل �أ�صدر يف  1993/1/11قراراً بح�رص املهن
باللبنانيني ومنع الأجانب ،وطبع ًا هذا يت�ضمن الفل�سطينيني ،بالقرار رقم  ،1/3كرر فيه
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مروة ،و�أ�ضاف �إليها التدري�س يف
املواد ذاتها ،للأجراء ،التي وردت يف قرار الوزير ّ

املراحل االبتدائية واملتو�سطة والثانوية با�ستثناء تدري�س اللغات الأجنبية عند ال�رضورة،
الأعمال الهند�سية ،ال�سائق ،ال�سفرجي ...كذلك زاد يف فئة �أرباب عدد من الأعمال

الأخرى .وكرر وزير العمل �أ�سعد حردان ،بتاريخ  1995/12/18بالقرار  ،1/621فيما
يخ�ص الأجراء و�أ�صحاب العمل البنود ذاتها ،التي و�ضعها الوزير الأمني .52فرفعا
بذلك عدد املهن املحرمة على الفل�سطيني �إىل  .75وكرر هذا الأمر من بعدهما وزراء

العمل عا�صم قان�صوه وعلي قان�صوه ،وذلك طوال عهود احلكومات اللبنانية املتعاقبة
حتى �سنة  2005حتت �شعار منع التوطني تطبيق ًا ملقررات الطائف .53واختلف الوزير

مروة عن الوزيران الأمني وحردان يف ت�ساهله الن�سبي بعدد من املهن ،و�إمكانية �إعطاء
ّ
�إذن عمل فيها.54

من جهة ثانية ،ن�ص قرار الوزيرين الأمني وحردان على ا�ستثناءات حم�صورة

للأجانب ،حيث ميكن ا�ستثناء الأجانب ممن يتوافر فيهم �أحد ال�رشوط الواردة يف املادة
 8من املر�سوم ( 17561تنظيم عمل الأجانب)� ،أي خ�صو�ص ًا الأجنبي �إذا كان مقيم ًا
يف لبنان منذ الوالدة� ،أو مولوداً من �أم لبنانية �أو من �أ�صل لبناين �أو �إذا كان مت�أه ً
ال من

لبنانية منذ �أكرث من �سنة.55

ويف � 2005/6/7أ�صدر وزير العمل طراد حمادة مذكرة حملت رقم  1/67جاء

فيها“ :بناء على املر�سوم  17561تاريخ  1964/9/18وتعديالته تنظيم عمل الأجانب،
ي�ستثنى من �أحكام املادة الأوىل من القرار رقم  1/79تاريخ  2005/6/2التي تن�ص على
ح�رص بع�ض املهن باللبنانيني ،الفل�سطينيون املولودون على الأرا�ضي اللبنانية وامل�سجلون

ب�شكل ر�سمي يف �سجالت وزارة الداخلية اللبنانية” .وبناء عليه �صار ب�إمكان الالجئ
الفل�سطيني الذي ولد يف لبنان وامل�سجل ب�شكل ر�سمي يف دوائر الدولة اللبنانية �أن
يعمل يف عدد من املهن� .إال �أن الأمر مل ي�ستقم على �سوية وا�ضحة ب�سبب ا�ستمرار

رف�ض العديد من الوزراء والنواب لأي ت�ساهل مع حق العمل للفل�سطيني يف لبنان.56
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كما �صدر عن الوزير طراد حمادة القرار رقم  1/94تاريخ  ،2008/5/24الذي

�ألغى مبوجبه القرار رقم  1/9تاريخ  2008/1/15ال�صادر عن وزير العمل بالوكالة ح�سن
ال�سبع (من�شور يف اجلريدة الر�سمية ،عدد  ،6تاريخ  ،)2008/2/7وكان القرار الذي

للبنانيني يف جمال الأعمال الإدارية وامل�رصفية
�ألغي قد ا�ستثنى من ح�رصية الأعمال
ّ
“اخلرباء الفنيني امل�صنفني من الفئة الأوىل �رشط تقدمي �إفادة من امل�ؤ�س�سة الوطنية

لال�ستخدام تثبت عدم توفر فني لبناين يف هذا املجال” ،وا�ستثنى من احل�رصية يف جمال
الأعمال التجارية “عمليات الت�صدير واال�سترياد” ،والأعمال الهند�سية التي تثبت �أنها
غري ُم�ضمنة يف �إطار عمل املهند�سني اللبنانيني ب�إفادة من نقابة املهند�سني.57

ويف � 2010/8/17أقر جمل�س النواب اللبناين حق العمل لالجئني الفل�سطينيني يف

كل القطاعات امل�سموح بها للأجانب .58حيث �صادق جمل�س النواب اللبناين على
اقرتاح القانون الرامي �إىل تعديل املادة  9من قانون ال�ضمان االجتماعي ،كما قدمته

جلنة الإدارة والعدل .والذي يعطي امل�ستفيد من العمال الالجئني الفل�سطينيني حق
املعاملة باملثل ،املن�صو�ص عليه يف قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي واال�ستفادة

من تقدمي تعوي�ض نهاية اخلدمة بال�رشوط التي ي�ستفيد منها العامل اللبناين.59

ال م�ستق ً
وبح�سب القانون يجب على �إدارة ال�ضمان �أن تخ�ص�ص ح�ساب ًا منف�ص ً
ال

لديها لال�شرتاكات العائدة للعمال الفل�سطينيني ،على �أن ال تتحمل خزينة الدولة �أو
ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أي التزام �أو موجب مايل جتاههم .وال ي�ستفيد
امل�شمولون ب�أحكام هذا القانون من تقدميات �صندوق �ضمان املر�ض والأمومة

�صدق جمل�س النواب على اقرتاح القانون الرامي لتعديل املادة
والتقدميات العائلية .كما ّ
 59من قانون العمل اللبناين ال�صادر �سنة  ،1946ويتعلق ب�إعطاء �إجازة العمل لالجئني
الفل�سطينيني متام ًا كباقي العمال الأجانب.60
رحبت منظمة العمل الدولية ووكالة الأونروا مبا ح�صل يف الربملان اللبناين ،ور�أتا

يف بيان م�شرتك “�أن التعديالت التي �أدخلت �إىل قانوين العمل وال�ضمان االجتماعي
�سيما �إلغاء �رشط املعاملة باملثل و�إزالة العوائق التي حتول
حتمل نتائج ايجابية كثرية ال ّ
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امل�سجلني على �إجازة عمل .والأهم من ذلك� ،سيتمكن
دون ح�صول الفل�سطينيني
ّ
الفل�سطينيون امل�سجلون من احل�صول على تعوي�ضات نهاية اخلدمة من خالل ال�صندوق

اللبناين لل�ضمان االجتماعي الذي ي�ساهم فيه عنهم �أرباب العمل”.61

حرية الإعالم والن�رش :كر�س تاريخ ال�صحافة يف لبنان م�ساراً حراً يف �إ�صدار
املطبوعات ،وتو�سع ًا يف الرتخي�ص للبث الإذاعي والتلفزيوين ،كما �شكل الإنتاج

امل�رسحي وال�سينمائي جماالت ا�ستثمار ال تتناف�س فيها الدولة مع القطاع اخلا�ص،
بل تطلق يده بحرية .و�شارك �صحفيون عرب ،وكرثة منهم فل�سطينيون ،يف النه�ضة
الإعالمية يف لبنان ،خا�صة يف مراحل ال�ستينات حتى ثمانينيات القرن الع�رشين ،كما

ن�رش الفل�سطينيون وطبعوا وبثوا �إعالمهم من لبنان مبنابر و�صيغ متعددة.62

وفتحت ال�صحف �أبوابها للعديد من ال�صحفيني واملحررين الفل�سطينيني ،وكانوا

ي�صنفون يف خانتني:

�أ .من يحمل اجلن�سية اللبنانية ،و�أ�صله من فل�سطني .فهو لبناين قانوني ًا ،وينطبق
عليه القانون اللبناين.

ب .وهو من ق�سمني :الفل�سطيني من لبنان الذي كان ميار�س مبوجب عقد عمل
غري م�سجل ر�سمي ًا لذا مل يتمتع مبا يناله زميله ال�صحفي اللبناين يف امل�ؤ�س�سة
ذاتها� .أما الآخر فهو الفل�سطيني القادم من خارج لبنان وعمل يف ال�صحافة،
يحمل جن�سية البلد القادم منه كالأردن �أو غريها ،وهذا ينطبق عليه مثل غريه

من ال�صحفيني العرب ،على �أ�سا�س مبد�أ املعاملة باملثل.63

وت�شرتط املادة  22من قانون املطبوعات اللبناين �أن يكون ال�صحفي لبناني ًا ،وبذلك
ال ميكن للفل�سطيني �أن يعترب قانوني ًا �صحفي ًا� .أما نقابة املحررين ،فقد �أوردت فوارق،
�إذ ن�صت املادة  90على منع االنت�ساب لغري اللبناين �إىل النقابة ،و�أجازت للأجنبي �أن

ميار�س التحرير دون االنت�ساب للنقابة ،و�سمحت ب�إعطائه البطاقة ال�صحفية كمحرر
�صحفي ،وا�شرتطت عليه �أن يكون م�أذون ًا بالإقامة يف لبنان وبالعمل فيه ،و�أن تكون
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قاعدة املعاملة باملثل مطبقة بني بلده ولبنان .وبذلك ميكن لفل�سطيني يحمل جن�سية

دولة تطبق التعامل باملثل �أن ميار�س املهنة ،يف الوقت الذي ي�ستحيل على الفل�سطيني
امل�سجل يف لبنان ذلك.64

ن�صت املادة  31من قانون املطبوعات على عدم منح رخ�صة مبطبوعة �صحفية

�سيا�سية �إال لل�صحفي ،ولل�رشكات ال�صحفية مبختلف �أنواعها املتوفرة فيها ال�رشوط
التالية:

�أ .يف �رشكات الأ�شخا�ص ،وال�رشكات املحدودة امل�س�ؤولية ،يجب �أن يكون كامل
ال�رشكاء من اجلن�سية اللبنانية ....وبذلك لي�س م�سموح ًا للفل�سطيني �أن ميتلك

رخ�صة مبطبوعة �سيا�سية.
ب�	.أن يكون لبناني ًا ،مقيم ًا يف لبنان� ،أو متخذاً لنف�سه مكان ًا للإقامة فيه ،متمتع ًا
بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،غري حمكوم عليه بجناية �أو بجنحة من اجلنح ال�شائنة

املتعددة يف قانون االنتخاب ،و�أال يكون يف خدمة دولة �أجنبية”.65

و�إذ كان قانون املطبوعات اللبناين ي�سمح لأي كان �أن يتملك مطبعة ،بعد �أن
يح�صل على الرتخي�ص ،ف�إن املادة  13منه �أوجبت �أن يكون للمطبعة مديراً م�س�ؤو ًال،

وا�شرتطت فيه �أن يكون لبناني ًا .وهذا من جهة يتيح للفل�سطيني �رشاء �أو امل�ساهمة يف

ملكية املطبعة ولكن دون �إدارتها.66

كذلك ن�صت املادة  12من قانون حرية امللكية الأدبية والفنية ،رقم  75ال�صادر

يف � ،1999/4/3أن الأعمال الأدبية والفنية املبتكرة حتظى باحلماية املمنوحة مبوجب

�أحكام هذا القانون للم�ؤلفني الآتني:

• امل�ؤلفون اللبنانيون �أينما كان حمل �إقامتهم.

• امل�ؤلفون غري اللبنانيني� ،رشط �أن يكونوا من حاملي جن�سية �إحدى البلدان املن�ضمة
�إىل معاهدة برن حلماية الأعمال الأدبية والفنية� ،أو �إىل املعاهدة العاملية حلماية
حقوق امل�ؤلف �أو من املقيمني فيها.
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• امل�ؤلفون رعايا �أية دولة ع�ضو يف جامعة الدول العربية ،وغري من�ضمة �إىل �إحدى
املعاهدتني املذكورتني �أعاله� ،رشط املعاملة باملثل.

وبذلك ال ت�شمل الفل�سطيني املقيم يف لبنان النتفاء توافر ال�رشوط املذكورة.
قانون التملك :كان قانون متلك الأجانب رقم  11614تاريخ  1969/1/4قد ن�ص

على حق متلك احلقوق العينية العقارية للأجانب كافة .وكانت العديد من العائالت

الفل�سطينية التي �ضاقت عليها �أكواخها وحياة املخيمات وواقعها امل�أ�ساوي ا�شرتت
�شقق ًا �سكنية و�سددت �أق�ساطها للت�سجيل بناء على القانون القدمي.67
ويف �سنة  2001تقدمت احلكومة اللبنانية مب�رشوع تعديل قانون متلك الأجانب يف

�إطار الإ�صالحات التي تقدم عليها احلكومة ملعاجلة الو�ضع االقت�صادي ،حيث برزت
احلاجة �إىل ت�شجيع اال�ستثمار ،وحتفيز امل�ستثمرين وال�رشكات العربية والأجنبية على
اال�ستثمار يف لبنان يف خمتلف املجاالت .ور�أت احلكومة �أن تعديل قانون التملك

�سي�سهل انتقال ال�رشكات والأموال لال�ستثمار يف لبنان .لكن لدى مناق�شة القانون يف
جلنة الإدارة والعدل النيابية وتالي ًا يف اجلل�سة العامة ملجل�س النواب� ،أبرز بع�ض النواب
خماوفهم من ق�ضية التوطني و�شككوا يف �أن يكون القانون املعدل اجلديد �إحدى

الأدوات امل�ساعدة على مترير م�رشوع التوطني .وقدم �أحد النواب �إح�صائية تظهر �رشاء
الفل�سطينيني لعدد من ال�شقق ال�سكنية معترباً ن�سبة ال�رشاء كبرية .ودعا بع�ض النواب
�إىل و�ضع مادة يف القانون متنع الفل�سطينيني من متلك العقارات حتت ذريعة مواجهة
التوطني “الذي ال ي�ستطيع لبنان �أن يتحمله نظراً ل�ضيق م�ساحته ولكثافته ال�سكانية
ولأو�ضاعه االقت�صادية التي ت�ؤدي �إىل هجرة ال�شباب”.68

التعديل الذي �أدى لوقوع املواجهة بالإجحاف بحق الفل�سطيني يف التملك

العقاري ورد يف املادة ( )1من املر�سوم رقم  11614امل�ؤرخ  1969/1/4الذي �أ�ضيف له

يف القانون اجلديد 69رقم  296املن�شور يف اجلريدة الر�سمية العدد  15يف 2001/4/5

70

ن�ص مفاده “ال يجوز متلك �أي حق عيني من �أي نوع كان ،لأي �شخ�ص ال يحمل
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جن�سية �صادرة عن دولة معرتف بها� ،أو لأي �شخ�ص �إذا كان التملك يتعار�ض مع
�أحكام الد�ستور جلهة رف�ض التوطني” .وهذا الأمر خ�ص�ص عملي ًا الفل�سطينيني� ،إذ
�أنهم املجموعة الب�رشية التي مل ي�ستكمل االعرتاف بدولتهم ،وال باجلن�سية ال�صادرة
عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل كونهم الفئة املعنية برف�ض توطينها ،وفق ًا

للد�ستور اللبناين ال�صادر بعد اتفاق الطائف.71

وجاء اال�ستثناء احلايل يف ن�ص القانون اللبناين لريبط مفهوم امتالك الفل�سطينيني

للحقوق العقارية بالتوطني .كل هذا ومل يقدم من امل�رشع اللبناين �أو الفقهاء القانونيني
�أي تف�سري حقيقي لهذا املفهوم وكيفية و�صوله لإيقاع التوطني .وقال النائب اللبناين

�سليم �سعادة “كلنا �ضد التوطني ،ولكن ال عالقة للتمليك بهذه امل�س�ألة .املالك قد
يكون مواطن ًا وغري مواطن .ال يجوز الدمج بني الأمرين”.72
�أعطى املجل�س الد�ستوري حق الطعن بالقوانني التي تقرها الأكرثية لع�رشة نواب

�أو �أكرث وللر�ؤ�ساء الثالثة ولر�ؤ�ساء الطوائف املعرتف بها يف لبنان خالل فرتة زمنية
حمددة .وا�ستناداً لهذه القاعدة قدم ع�رشة نواب يف �أواخر �شهر ني�سان� /أبريل 2001

مذكرة �إىل املجل�س الد�ستوري تطعن فيها بقانون التملك وخا�صة الفقرة الثانية من
املادة الأوىل والتي حترم الفل�سطيني من التملك �ضمن ًا� .إال �أن املجل�س الد�ستوري رد

طعن النواب الع�رشة .وظل القانون على ما هو عليه من دون تعديل �أو �إلغاء للفقرة التي
حترم الفل�سطيني من التملك .وعلل املجل�س الد�ستوري رده هذا ب�أن القانون �إمنا يحمي

امل�صلحة العليا للبنان ،و�أن من حق لبنان �أن يقرر و�ضع القيود الكت�ساب اللبنانيني �أو
بع�ضهم احلقوق العينية �أو العقارية .وامل�صلحة العليا هي :منع التوطني.73

بعد رف�ض املجل�س الد�ستوري لطعن النواب الع�رشة تقدم عدد من النواب بتاريخ

 2001/7/27مب�رشوع تعديل لقانون التملك وخا�صة تعديل الفقرة الثانية من املادة
الأوىل والتي حترم الفل�سطيني من التملك �ضمن ًا ،وجاء يف حيثيات القانون املقرتح

“وحيث �إن الفل�سطينيني �أنف�سهم بكافة ف�صائلهم �ضد التوطني وهم يرغبون بالعودة
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�إىل وطنهم الوحيد حتت مظلة مطلب حق العودة ،وحيث �إن �أمر اكت�ساب اجلن�سية

اللبنانية مرتبط بقانون اجلن�سية فقط ولي�س ب�أي قانون �أو عمل قانوين �آخر ك�رشاء �شقة
�سكنية مث ً
ال”.74
لقد كانت حيثيات القانون املقرتح وا�ضحة وقوية ومنطقية ومتطابقة مع الد�ستور،

�إال �أن املجل�س النيابي علل �إحالته �إىل اللجان املخت�صة “ب�أنه بحاجة �إىل املزيد من

الدرا�سة” .وو�ضعت على القانون بداية �صفة معجل مكرر لكي يطرح يف اجلل�سة

الت�رشيعية التالية ،و�سلمت ن�سخة �إىل رئي�س جمل�س النواب نبيه بري� ،إال �أنه انتزعت عنه
الحق ًا �صفة اال�ستعجال لكي يدر�س لدى اللجان النيابية املخت�صة على �أن يحال الحق ًا

�إىل الهيئة العامة للمجل�س وقبل البدء بالعطلة ال�صيفية ل�سنة � .2001إال �أنه مل يدر�س
لدى اللجان املخت�صة حينها وو�ضع يف �أدراجها بانتظار الإفراج عنه.75

ور�أت منظمة التحرير الفل�سطينية ،يف “مذكرة خا�صة باملطالب امللحة لالجئني

الفل�سطينيني يف لبنان” رفعتها �إىل ال�سلطات اللبنانية يف ني�سان� /أبريل � ،2005أن قانون
منع الالجئ الفل�سطيني من التملك ي�شكل انتهاك ًا لالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع

�أ�شكال التمييز العن�رصي.76

ويف  2010/6/15تقدم عدد من النواب اللبنانيني باقرتاحات قوانني حول
�إعطاء الالجئني الفل�سطينيني حقوق ًا مدنية� ،شملت حق العمل والتملك وال�ضمان
االجتماعي ،و�أثارت هذه االقرتاحات انق�سام ًا بني النواب ،متيز با�صطفاف طائفي بني
م�سلمني م�ؤيدين لالقرتاحات ،وبني م�سيحيني راف�ضني لها ،بغ�ض النظر عن انتماءاتهم

ال�سيا�سية .77ويف  ،2010/8/17مت التو�صل �إىل حل و�سط ق�ضى بتعديل قانون العمل
ملنح الفل�سطينيني حق العمل وال�ضمان االجتماعي ،و�إرجاء البحث يف حق التملك.78
قانون البناء والتعمري :فر�ضت ال�سلطات اللبنانية على الفل�سطيني املقيم يف خميمات

اللجوء احل�صول على ترخي�ص يف حال �أراد ترميم �أو بناء منزل جديد ،ويف �سنة 1994

منعت احلكومة اللبنانية كل �أنواع البناء والتعمري ،ح�سب �أقوال ال�سيد ليونيل بري�سون
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 Lionel Brissonمدير مكتب الأونروا يف لبنان .والذي نتج عنه �إلغاء كافة برامج

الأونروا الهادفة �إىل تعمري و�إعادة �إ�سكان الالجئني الفل�سطينيني بال م�أوى يف بريوت
وخميمات جنوب لبنان.79

ومع بداية �سنة  1997فر�ضت وحدات من اجلي�ش اللبناين ح�صاراً حمكم ًا على

املخيمات يف املناطق اجلنوبية مانعة بذلك دخول جميع �أنواع مواد البناء �إىل املخيمات
الر�سمية .ومت ا�ستدعاء العديد من �سكان املخيمات مبذكرات جلب ب�سبب حملهم

مواد البناء لرتميم بيوتهم .ويف املقابل كان مينع �أي عمل من �أعمال البناء �أو الت�صليح يف
املخيمات غري الر�سمية .وعلى الرغم من �أن هذه التعليمات تطبق ب�شدة �إال �أن �أي ًا من
اللبنانيني املهتمني �أو ممثلي الالجئني الفل�سطينيني ا�ستطاع احل�صول على �إجابة وا�ضحة
من امل�س�ؤولني اللبنانيني ،الذين �أعلنوا �أنهم ال ميلكون معلومات عن هذه امل�شكلة،

و�أكدوا �أنه ال يوجد قرار من ال�سلطات اللبنانية بهذا ال�ش�أن.80

قانون الإقامة والتنقل :لقد خ�ضعت املخيمات الفل�سطينية يف لبنان منذ نهاية

اخلم�سينيات حتى نهاية �ستينيات القرن الع�رشين ( )1969-1959لقوانني احلكم العريف
الع�سكري� ،أي حتت ال�سيطرة املبا�رشة لأجهزة اجلي�ش اللبناين الأمنية (ال�شعبة الثانية)،

وذلك بعد االنتفا�ضة امل�سلحة التي انتهت ب�إ�سقاط رئي�س اجلمهورية اللبنانية كميل
�شمعون .طيلة هذه الفرتة مور�س على املخيمات قدر من الإجراءات غري الإن�سانية مل
تكن مربرة وال مقبولة بكل قيم وحقوق الإن�سان ،جعلت من كل خميم “غيتو” منف�ص ً
ال

عن الآخر ال ي�سمح التنقل بينها �إال ب�إذن ،وال ي�سمح للفل�سطينيني التنقل من منطقة يف

لبنان �إىل �أخرى �إال ب�إذن ،غري م�سموح قراءة جريدة �أو �سماع الأخبار يف مكان عام
(مقهى �أو مطعم) .يعاقب �أي جتمع يزيد على �شخ�صني ،ممنوع ال�سهر و�إبقاء الأ�ضواء
م�شتعلة ملا بعد ال�ساعة العا�رشة حتى داخل البيت.81

منح الالجئ الفل�سطيني منذ الأيام الأوىل للنكبة الإقامة امل�ؤقتة ،والتي نظمت

بالقانون والقرارات الوزارية فيما بعد ،حيث مت ا�ستثنا�ؤهم من �رشوط الإقامة املطبقة
على �سائر الأجانب نظراً خل�صو�صية و�ضعهم يف لبنان� ،إىل حني عودتهم �إىل �أرا�ضيهم
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ووطنهم فل�سطني .ولكن الظروف االقت�صادية واالجتماعية وامل�أ�ساوية التي يعي�شها
الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان فر�ضت على العديد منهم مغادرة لبنان ك�سب ًا للرزق

و�سعي ًا لت�أمني حياة �أف�ضل لأبنائهم .فكانت مديرية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني ،ويف
�إجراء �إداري ال ي�ستند �إىل قانون ،تعمد �إىل �شطب قيود املهاجرين الفل�سطينيني وبالتايل
فقدانهم حلق الإقامة يف لبنان.

هذا الإجراء زاد ال�شتات الفل�سطيني ت�شتيت ًا من خالل فك ارتباطهم ب�أ�رسهم ب�شكل

مناق�ض ملهام مديرية ال�ش�ؤون وفق مر�سوم حتديد مهامها رقم  927تاريخ ،1959/3/30
املادة الأوىل ،البند الرابع“ ،جمع �شمل الأ�رس امل�شتتة وفق ًا لن�صو�ص مقررات اجلامعة

العربية وهذا ما ي�شكل خطراً على الهوية الفل�سطينية حا�رضاً وم�ستقب ً
ال” .وتفيد
معلومات غري ر�سمية �أن نحو � 20-17ألف ًا قد �شطبوا حتى �سنة  ،1992وت�صل التقديرات
�إىل �أكرث من � 30ألف حتى �سنة  ،1999وذلك تنفيذاً للبالغ ال�رسي الذي �صدر يف عهد

الرئي�س اللبناين �أمني اجلميل ،ويق�ضي هذا البالغ ب�شطب وثيقة التعريف من الذين

�أبعدوا �أو اعتقلوا �أو �سافروا ،وذلك على الرغم من �أن جامعة الدول العربية �أ�صدرت
قرارات حت�ض الدول العربية على التقيد ببنود بروتوكول الدار البي�ضاء وت�شكلت جلان

متابعة وات�صال لهذا الغر�ض.82

ويف � 1995/9/7صدر القرار رقم  478مينع مبوجبه دخول الفل�سطيني احلامل

لوثيقة �سفر من لبنان و�سافر للخارج با�شرتاط ح�صوله على فيزا للعودة .83وكان القرار
يهدف �إىل منع الفل�سطينيني احلا�صلني على وثائق �سفر لبنانية من العودة �إىل بيوتهم بعد

�أن �ألغت احلكومة الليبية عقود عملهم وطردتهم لأ�سباب �سيا�سية ،وقدر عددهم بنحو
� 6000شخ�ص بينهم ن�ساء و�أطفال ،و ُمنعت ال�سفينة التي كانت تقل عدداً منهم من

دخول امليناء اللبنانية .وادعى وزير الداخلية �أن القرار ال يزيد عن كونه قراراً يهدف

�إىل تنظيم تنقل الالجئني الفل�سطينيني من و�إىل لبنان .ويت�ألف القرار من �ست مواد متنع
الالجئني الفل�سطينيني من دخول �أو مغادرة لبنان بدون �إذن خا�ص ،على الرغم من �أن

الالجئني الفل�سطينيني يحملون وثائق �سفر �صادرة عن الأمن العام اللبناين.84
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و�ألغت احلكومة اللبنانية التي تر�أ�سها �سليم احل�ص هذا القرار يف كانون الثاين /يناير

 1999ب�سبب ال�ضجة التي �أثارها وامل�شاكل الال�إن�سانية التي ولدها.85

ون�ص املر�سوم رقم  7706ال�صادر يف  1954/12/29على �إعفاء الالجئني

الفل�سطينيني من دفع ر�سوم الت�أ�شرية على جوازات �سفرهم ،ومن دفع ر�سوم احل�صول
على وثائق ال�سفر ور�سوم جتديدها� ،إال �أن ذلك مل يطبق و�صدرت مرا�سيم �ضمنت

دفع الر�سوم ،ون�ص املر�سوم رقم  1188ال�صادر يف  1962/7/28يف مادته  22حتديداً

على �أن الفل�سطيني معفى من وثيقة ال�سفر عندما يتنقل بني لبنان و�سوريا� ،أما �إذا كان
يرغب بال�سفر �إىل باقي الأقطار فعليه احل�صول على وثيقة �سفر من اجلهات املخت�صة.86
احلق يف ت�أليف اجلمعيات� :إن �إن�شاء اجلمعيات حق من احلقوق التي كر�سها الد�ستور

اللبناين� ،إذ ن�صت املادة  13من الد�ستور ال�صادر بتاريخ  1926/5/23على �أن “حرية
�إبداء الر�أي قو ًال وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية ت�أليف اجلمعيات كلها
مكفولة �ضمن دائرة القانون” ،و�أنيط �إن�شاء تلك اجلمعيات بوزارة الداخلية .وي�رشع

القانون اللبناين وجود وت�أ�سي�س جمعيات ،باال�ستناد �إىل القانون العثماين ال�صادر يف
 1909يف زمن ال�سلطنة العثمانية ،هذا القانون ين�ص يف املادة ال�ساد�سة منه على منع
ت�أليف اجلمعيات ال�رسية ،وبالتايل �إبالغ وزارة الداخلية عند ت�أليف اجلمعية عرب ر�سالة
�أو بيان يوجه من امل�ؤ�س�سني حتتوي على عنوان اجلمعية ومركزها واملكلفني ب�أمور �إدارة

اجلمعية ومركزهم لدى اجلمعية ،ومبجرد �إر�سال هذا البيان �إىل الوزارة بالإ�ضافة �إىل
نظام اجلمعية الأ�سا�سي وا�ستالمهم من املكلف ب�إدارة �ش�ؤون اجلمعية يعطى لهم علم
وخرب.87

منذ الوجود الفل�سطيني على الأرا�ضي اللبنانية ن�ش�أت روابط وجلان �أهلية ذات

طابع عائلي �أو جهوي ،ومن الوا�ضح �أن عملية الإن�شاء تلك ا�ستن�سخت من بنية

ثقافية عا�شها املجتمع الفل�سطيني يف فل�سطني .ومع تطور وتعقيد الو�ضع الفل�سطيني
تطورت هذه الروابط و�أخذت �أ�شكا ًال عديدة ومتعددة� ،إال �أن هذا التطور من الرابطة
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الأهلية �إىل املنظمة غري احلكومية ا�صطدم بعقبة قانونية متثلت مب�س�ألة ال�رشعية القانونية

لتلك الروابط وامل�ؤ�س�سات.88

هذه العقبة ما زالت ماثلة �إىل اليوم ،فاجلمعيات الأهلية الفل�سطينية املتعددة بقيت

�أ�سرية عدم وجود �رشعية قانونية وا�ضحة ت�سمح لها بالعمل ال�رصيح والوا�ضح يف

املجتمع الفل�سطيني ،جلهة الت�أ�سي�س والتخ�ص�صية واجلهات امل�ستفيدة منها ،فغياب

القانون الذي يعطي ال�رشعية لتلك اجلمعية هو امتداد لغياب الو�ضع القانوين لالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان بالدرجة الأوىل ،وبالدرجة الثانية لغياب الن�صو�ص القانونية

اخلا�صة ب�إن�شاء تلك اجلمعيات ،وعلى الرغم من هذا الغياب �إال �أن اجلمعيات انت�رشت

يف الو�سط الفل�سطيني ب�صورة مت�سارعة بحيث غطت هذه اجلمعيات ب�أن�شطتها خمتلف
�أوجه احلياة.89

عملت بع�ض اجلمعيات الفل�سطينية على احل�صول على علم وخرب من خالل
التطبيق ال�شكلي للقوانني اللبنانية ،حيث حافظت عليها �شك ً
ال من خالل مراعاة اعتبار

�أن تكون اجلهة امل�ؤ�س�سة التي تتقدم بالطلب مواطنني لبنانيني ،وكذلك �إيجاد مركز
رئي�سي للجمعية يعلن عنه خارج املخيم ،ويف هذا املركز قامت اجلمعيات الفل�سطينية

بتوظيف عدد من اللبنانيني لإدارة تلك اجلمعية ،فالهيئة الت�أ�سي�سية لبنانية بال�شكل� ،أما

امل�ضمون فهناك هيئة �إدارية لبنانية وهناك هيئة فل�سطينية تبا�رش العمل التنفيذي .بع�ض
اجلمعيات الأخرى قامت ب�إن�شاء جمعيات فل�سطينية خا�صة دون اللجوء �إىل تقدمي
العلم واخلرب واعتمدت مركزاً لها داخل املخيمات.90
التوطني� :إن م�شاريع التوطني حقيقة واقعية عرفت منذ بداية نكبة فل�سطني.

وكانت الواليات املتحدة وما تزال هي امل�سوق الأكرب لهذه امل�شاريع ،ولكن ال�شعب
الفل�سطيني رف�ض وما يزال كل م�شاريع التوطني والتعوي�ض حمافظ ًا على حق العودة �إىل
�أر�ضه ودياره يف فل�سطني .والعودة حق �رشعي ووطني و�إن�ساين كر�سته مواثيق املجتمع

الدويل وقرارات ال�رشعية الدولية على امتداد تاريخ ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني.91
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�شكل احلديث عن توطني الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان قلق ًا عند الأطراف

اللبنانية ،فهو يتعار�ض مع مقوالت الوفاق الوطني اللبناين الذي يقوم على �صيغة

التوازن الطائفي الدقيق ،ويعزز الوزن الدميوغرايف جلماعة دون �أخرى ،مما ي�ؤدي �إىل
اختالل التوازن الطائفي ،وقد ي�ؤدي �إىل �إعادة النظر يف الإ�صالحات ال�سيا�سية ويف

بنية الدولة .لذلك� ،رصح الرئي�س اللبناين الأ�سبق �أمني اجلميل بعد �أيام من انتخابه� ،أنه
�سيعمل على خف�ض عدد الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان �إىل � 50ألف ًا.92
اتخذ ال�سيا�سيون اللبنانيون �إجراءات قانونية ذات مفاعيل م�ؤثرة على احلياة اليومية

ملجموع الالجئني على الأر�ض اللبنانية ،باجتاه حملهم على املغادرة� ،أو على الأقل

تر�سيخ �إغالق �أفق �أي م�ستقبل يف لبنان ،ب�أية �صيغة كانت ،مبا مينعهم من التفكري بالبقاء
يف لبنان ،وتنطلق الإجراءات اللبنانية من مفهوم خا�ص يرى �أنه ال ميكن مواجهة

التوطني بالتعويل على دور عربي جامع وفاعل� ،أو عرب املطالبة بحل عادل لق�ضية
الالجئني ا�ستناداً �إىل ال�رشعية الدولية املتمثلة بقرار  194يف ظل الت�رشذم احلا�صل يف

القوى .لذلك يتم اعتماد �صيغة عملية ت�ؤدي بهدوء �إىل مغادرة الفل�سطينيني لبنان.93

وبعد توقيع اتفاقية �أو�سلو يف  1993/9/13اقرتح وزير اخلارجية اللبناين فار�س

بويز ،خالل مقابلة �أجرتها معه جريدة ال�سفري اللبنانية يف � ،1994/4/18إعادة توطني
الالجئني الفل�سطينيني بحيث يتوجه  %20منهم �إىل مناطق احلكم الذاتي ،ويعاد توطني
 %25يف �أماكن �أخرى يف ال�رشق الأو�سط ،وتوطني الباقي يف مناطق حتتاج �إىل عمالة

مثل �أمريكا وكندا وا�سرتاليا وغريها.94

و�أثار امل�رشوع الذي طرحه بويز قلق وخوف الفل�سطينيني .ورد رئي�س هيئة العمل

الوطني الفل�سطيني يف لبنان يف منظمة التحرير الفل�سطينية �صالح �صالح ،يف حوار
خا�ص مع جريدة اللواء يف  1994/4/19على امل�رشوع ب�أن بويز ا�ستبق املرحلة التي

يجري فيها احلديث عن مو�ضوع الالجئني لأنه ح�سب اتفاق مدريد – وا�شنطن ف�إنه
من املوا�ضيع امل�ؤجلة .كما �أ�رص �صالح على رف�ض التوطني والتجني�س وعدم االنتقال
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

32

�إ�شكالية �إعطاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية

�إىل �أي بلد عربي �آخر ،ور�أى �أن الهم الفل�سطيني الأكرب هو ال�صمود والن�ضال للعودة
�إىل الوطن والأر�ض ،لأنهم �أ�صحاب حق و�أ�صحاب قرار ،وال يجب التخلي عن

هذا احلق ،وال�سبيل الوحيد هو الكفاح .و�أ�ضاف ،حتى لو مت التوقيع من قبل منظمة
التحرير الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” على اتفاقات معينة ف�إن هذه االتفاقات مبا حتمله من
ال من�صف ًا وعاد ًال و�شام ً
م�ضامني ال تقدم ح ً
ال لق�ضية ال�شعب الفل�سطيني ،وال ميكن

لأي اتفاقات غري عادلة وغري من�صفة �أن تتحقق وتنفذ.95

وجاء يف خطاب الق�سم للرئي�س مي�شال �سليمان يف �“ :2008/5/26إن رف�ضنا
القاطع للتوطني ،ال يعني رف�ض ًا ال�ست�ضافة الأخوة الفل�سطينيني ،واالهتمام بحقوقهم
الإن�سانية ،بل ت�أ�سي�س ًا حلق العودة حتى قيام الدولة القابلة للحياة .ولهذا ،ف�إن لبنان،
ي�شدد على ما ورد يف املبادرة العربية”.96

وفيما �أكد البيان الوزاري حلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة الأوىل يف عهد الرئي�س �سليمان

يف  ،2008/8/6على �أن احلكومة �سوف تعمل “على �إنهاء وجود ال�سالح الفل�سطيني

خارج املخيمات ،ومعاجلة ق�ضية الأمن وال�سالح يف داخل املخيمات ،مع ت�شديدها
على م�س�ؤولياتها والتزامها حماية املخيمات الفل�سطينية من �أي اعتداء” .وذكرت �أنها

�سوف توا�صل:

اجلهود املبذولة ملعاجلة امل�شكالت الإن�سانية واالجتماعية للفل�سطينيني

يف لبنان ،داخل املخيمات وخارجها ،مع ما يقت�ضيه ذلك من �إجراءات

وتدابري تع ّزز املوقف اللبناين الراف�ض للتوطني ،وتتما�شى مع حق الفل�سطينيني
املقيمني يف العي�ش الكرمي .ويف هذا الإطار� ،ستتابع احلكومة العمل على

و�ضع ال�سيا�سات التي تخفف من الأعباء االقت�صادية و�سواها من املفاعيل

ال�سلبية على لبنان .وتعمل على زيادة الدعم العربي الدويل يف هذا املجال.
كما �ستوا�صل مطالبتها املجتمع الدويل بتحمل كامل م�س�ؤولياته جتاه
الفل�سطينيني .و�ستوا�صل كل اجلهود ال�رضورية من �أجل �إعادة �إعمار خميم

نهر البارد لت�أمني الإقامة فيه بكنف ال�سلطة اللبنانية.97
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قانون اجلن�سية� :إن جتني�س الفل�سطينيني بد�أ منذ خم�سينيات القرن الع�رشين،

يف عهد الرئي�س اللبناين كميل �شمعون .و�أ�صدرت احلكومة اللبنانية �سنة 1996

ما �سمي بـ“قانون اجلن�سية” �أعطت مبوجبه احلق ل�سكان �سبع قرى تدخل �ضمن
حدود فل�سطني ،تعتربها ال�سلطات اللبنانية جزءاً من �أرا�ضيها وبالتايل يحق ملواطنيها
�أن ي�ستعيدوا جن�سيتهم اللبنانية ،98وفق ًا للمر�سوم ال�صادر يف  1994/6/20الذي منح

�آالف الفل�سطينيني اجلن�سية اللبنانية بحجة وجودهم يف القرى ال�سبعة.99

وطبق ًا لتقرير وزير الداخلية والبلديات بالوكالة �أحمد فتفت ،ف�إن العدد الإجمايل
للذين نالوا اجلن�سية اللبنانية وفق ًا للمر�سوم  94/5247هو  157,216جمن�س ًا نفذ منه فع ً
ال
وفق �أرقام الأحوال ال�شخ�صية  ،153,452وما مل ينفذ وي�سجل يف �سجالت النفو�س هو
 ،2305كذلك �سُ جل حتى � 2006/3/11إ�ضافات على قيود وخانات املجن�سني وفق ًا

لبيان الأحوال ال�شخ�صية ناجتة من الزواج والوالدات و�صلت �إىل  49,075وبالتايل
�أ�صبح الرقم الإجمايل 202,527=49,075+153,452 :من  80دولة� 65,734 ،سوري ًا
و 32,564قيد الدر�س و 14,112مكتومي القيد و 97فل�سطيني ًا .وقد بلغ عدد املجن�سني
من القرى ال�سبع  25,071مواطن ًا.100

� .2سيا�سة الأحزاب والقوى اللبنانية جتاه الالجئني
الفل�سطينيني:
يتميز لبنان بتعدده الطائفي الذي انعك�س على التعددية ال�سيا�سية يف هذا البلد.

فباتت الطائفة الدينية مظلة جامعة للأحزاب ال�سيا�سية من ذات الدين �أو املذهب .ومل

تكن بع�ض الفروقات يف بع�ض مفا�صل ال�سيا�سة اللبنانية وبع�ض مراحلها التاريخية،
لتفرز هذه الأحزاب من منطلق التوجه ال�سيا�سي و�إن حدث ذلك يف الفرتة التي

�أعقبت اغتيال رئي�س احلكومة اللبنانية الأ�سبق رفيق احلريري يف  ،2005/2/14وما
تبع ذلك من ع�صف �سيا�سي متثل �أ�سا�س ًا بخروج اجلي�ش ال�سوري من لبنان نهائي ًا يف
 ،1012005/4/26بعد �أن بقي لثالثة عقود عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف توجيه ال�سيا�سة الداخلية
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اللبنانية .ولكن وعلى الرغم من اال�صطفاف وتلون التحالفات ،والتي كان من �أكرثها
لفت ًا للنظر التحالف بني التيار الوطني احلر وحزب اهلل ،فقد بقيت املرجعية الدينية
قا�سم ًا م�شرتك ًا و�أ�سا�سي ًا خ�صو�ص ًا يف الو�سط امل�سيحي املرتبط بـ“�سيد بكركي” الذي

يعترب املرجع الروحي اجلامع لكافة الأطياف امل�سيحية املارونية التي هي الطائفة الأكرث
ت�أثرياً يف ال�سيا�سة اللبنانية.
وقد كان ذلك جلي ًا من توحد املوقف امل�سيحي مبا يخ�ص احلقوق املدنية واالجتماعية

لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،حني مت طرحها من قبل كتلة اللقاء الدميقراطي بزعامة

وليد جنبالط يف جل�سة نيابية عقدت يف  .1022010/6/15وكان جنبالط قد طرحها من

منطلق اهتمامه التاريخي بالق�ضية الفل�سطينية ،وما ي�ؤمن به احلزب التقدمي اال�شرتاكي
بخ�صو�ص هذه الق�ضية ،بح�سب ما جاء يف ت�رصيح تلفزيوين للنائب عن الكتلة النيابية

للحزب التقدمي اال�شرتاكي وائل �أبو فاعور يف .1032010/6/27

ومن هذا املنطلق ميكننا القول �أن موقف الأحزاب اللبنانية الرئي�سية من حقوق

الالجئني الفل�سطينيني يندرج حتت تق�سيم طائفي ،مع الإ�شارة �إىل احتمال وجود بع�ض
الفروقات كالتي فر�ضتها خريطة التحالفات ال�سيا�سية بعد مرحلة الرئي�س الراحل رفيق
احلريري ،ف�ض ً
ال عن ا�ستخدام الورقة الفل�سطينية يف املزايدات ال�سيا�سية ،من خالل
�إظهار احلر�ص على حقوق الالجئني الفل�سطينيني بالعودة �إىل ديارهم� ،ضمن �أي
ت�سوية �سيا�سية للق�ضية الفل�سطينية ،والتذرع باحلفاظ على الإجماع اللبناين على رف�ض

التوطني للفل�سطينيني ،وهو ما �سعى �إىل الت�أكيد عليه �أبو فاعور يف ت�رصيحه امل�شار �إليه
�آنف ًا� ،إذ �شدد على �أن “احلزب التقدمي اال�شرتاكي ال يريد التوطني وال عالقة للتوطني
مبا يطرح من حقوق للفل�سطينيني”.104

ففي احلديث عن موقف الأطراف امل�سيحية امل�ؤثرة يف ال�سيا�سة اللبنانية من حقوق
الالجئني الفل�سطينيني ،ال بد من الإ�شارة �إىل املوقف الراف�ض �أ�سا�س ًا للوجود الفل�سطيني
على الأرا�ضي اللبنانية من منطلق العقلية الطائفية؛ �إذ خ�شي امل�سيحيون منذ اللحظة
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الأوىل للجوء الفل�سطيني �إىل لبنان �إثر النكبة يف �سنة  ،1948من تغري خريطة النفوذ

ال�سيا�سي ،بعد �أن ين�ضم الوجود الفل�سطيني ذو الغالبية ال�سنية م�سلمة ،وهي عقدة تعني
طرف ًا �آخر �أي�ض ًا �سي�أتي ذكره ،مما ي�ؤثر على الرتكيبة الدميوغرافية للبنان.
ومن هنا كان منطق املرجعية امل�سيحية الدينية فيما يخ�ص حقوق الفل�سطينيني
وا�ضح ًا يف هذا االجتاه� ،إذ على �سبيل التو�ضيح ،ذكر بيان االجتماع ال�شهري للمطارنة
املوارنة ،يف � ،2010/7/7أن رفع حالة الب�ؤ�س واحلرمان التي يعي�شها الفل�سطيني يف
لبنان هي م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات الدولية والدولة اللبنانية ،مع ربطها ب�رضورة قيام

الفل�سطينيني بواجبهم ،جلهة ت�أكيد ب�سط ال�سيادة اللبنانية حتى على التجمعات
الفل�سطينية ،و�رضورة �إنهاء الوجود امل�سلح لهم ،دون �إغفال حقيقة املخاوف امل�سيحية

من توطني الفل�سطينيني وبقائهم يف لبنان ،وذلك بالإ�شارة �إىل “�أن هذه امل�س�ألة تق�ض

م�ضاجع اللبنانيني الذين يخ�شون من �أن تتحول املطالبة الإن�سانية �إىل ق�ضية �سيا�سية
حملية و�إقامتهم كالجئني �إىل مقيمني دائمني ،ومن �أن ي�ؤدي الأمر �إىل حرمانهم من
حق العودة وفر�ض توطينهم يف لبنان ،فيما �أبنا�ؤه يهاجرون بداعي الأزمة االقت�صادية

واملعي�شية و�ضيق م�ساحته”� .105أما موقف الأحزاب ال�سيا�سية فهي يف الأ�سا�س ال
تخرج عن هذا االجتاه يف �أدبياتها احلزبية �أي�ض ًا.
عد من �أقدم الأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية ،يذكر
فحزب الكتائب اللبناين ،الذي ُي ّ

�أنه قدم العديد من �أبنائه ملواجهة حماولة منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سيطرة على

لبنان يف �سنة  1975وحتويله �إىل وطن بديل للفل�سطينيني ،و�أنه ا�ستطاع �أن مينع بذلك

م�رشوع توطني الفل�سطينيني يف لبنان .ومن هذا املنطلق ،ومن منطلق احلفاظ على
الكيان امل�سيحي يف لبنان ،ف�إن حزب الكتائب يرى �رضورة اال�ستمرار يف مواجهة

ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل توطني الفل�سطينيني يف لبنان ،ملا من �ش�أنه الت�أثري على التوازن

الدميوغرايف للبنان .ويرى حزب الكتائب �أن هذا امللف من �أهم امللفات التي يجب �أن

يواجهها .106وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل املوقف الذي �أطلقه �أمني اجلميل بعد �أيام من
انتخابه رئي�س ًا للجمهورية اللبنانية يف  ،1982/9/22ب�أنه �سي�سعى �إىل تخفي�ض �أعداد
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الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،وهو ما يدلل على املخاوف من بقاء الفل�سطينيني على
الأر�ض اللبنانية.107

وحني مت طرح ق�ضية حقوق الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ب�شكل جدي يف
اجلل�سة النيابية يف  ،2010/6/15مل ميانع حزب الكتائب �إعطاء الفل�سطينيني حقوق ًا

اجلميل وجوب بحث املو�ضوع الفل�سطيني بعيداً عن
�إن�سانية واجتماعية .108ور�أى
ّ
الت�سيي�س بني الدولة اللبنانية وال�سلطة الفل�سطينية� ،إذ ر�أى �أنّ “�إقحام هذه امل�س�ألة ذات

ي�صب يف م�صلحة
الطابع الإن�ساين واالجتماعي ب�سجاالت ومزايدات داخلية ،ال
ّ
الفل�سطينيني”.109
ومن جهة �أخرى ف�إن حزب الكتائب ميانع �إعطاء حق التملك للفل�سطينيني،

حتى �أ�سوة بالأجانب ،لأنه يرى �أن ذلك من الأمور التي ت�سهل عملية التوطني مع
وجود �ضغوط دولية يف هذا االجتاه ،بل �إن القيادي يف احلزب وم�ست�شار رئي�سه
�سجعان قزي ر�أى يف حوار له مع جملة ال�رشاع اللبنانية ،يف متوز /يوليو � ،2010أن

وحق
الكارثة الوطنية يف لبنان �ستقع �إذا �أعطي الفل�سطيني امتيازات مدنية جديدة
َّ
التملك .110
�أما حزب القوات اللبنانية ،الذي ال يختلف �أيديولوجي ًا عن موقف حزب الكتائب

فيما يخ�ص حقوق الالجئني الفل�سطينيني ،فقد تعاطى مع هذه الق�ضية من منظور رف�ض

التوطني ،مع عدم ممانعة �إعطاء حقوق �إن�سانية ،دون �أن ي�صار �إىل دمج الفل�سطينيني
باملجتمع اللبناين ومناف�ستهم للعامل اللبناين ،وا�ستفادتهم من اخلزينة اللبنانية ،وذلك
ت�أكيداً ،من منظورهم ،على م�س�ؤولية املجتمع الدويل ،وت�أكيداً على و�ضع الفل�سطينيني
كالجئني م�ؤقتني على الأرا�ضي اللبنانية.111

ويرى رئي�س القوات �سمري جعجع �أن �إقرار قانون حق العمل لالجئني الفل�سطينيني

يف كل القطاعات امل�سموح بها للأجانب يف لبنان “لن يعالج امل�شكلة الفل�سطينية
الإن�سانية”� ،إال �أنه يعترب �أن الدولة اللبنانية “ال ت�ستطيع حتمل �أي �أعباء �إ�ضافية” �أكرث من
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ذلك ،و�إال �سيقعون كلبنانيني يف املحظور ،وهو التوطني ب�شكل �أو ب�آخر ،بح�سب ما
يرى جعجع.112

كما ت�شدد القوات اللبنانية على رف�ض متلك الفل�سطيني ،وهو ما �أكد عليه جعجع،
داعي ًا احلكومة اللبنانية �إىل “�إن�شاء �صندوق خا�ص يعنى باجلوانب املعي�شية والإن�سانية

للفل�سطينيني” من م�ساعدات عربية و�أجنبية .113وهو ما ذهب �إليه النائب عن القوات
�أنطوان زهرا يف حديث تلفزيوين ،حيث �أ�شار �إىل �أنهم “مع �ضبط الإقامة الفل�سطينية

ب�سكن الئق �ضمن �إطار املخيمات ،على ح�ساب املجتمع الدويل” ،لل�ضبط من الناحية
الأمنية ،ومع الت�أكيد على �أن لبنان غري م�ستعد الحتواء �أي فل�سطيني ب�شكل نهائي،

والت�أكيد على حق العودة .114كما �أن جعجع �شدد على �أن “الدولة اللبنانية يجب �أن
متار�س �سيادتها �أمني ًا ،و�أن متار�س �سيادتها على الرعايا الأجانب على �أر�ضها ومنهم

الفل�سطينيون”.115

وبالن�سبة �إىل التيار الوطني احلر ،ف�إن موقفه من الوجود الفل�سطيني يف لبنان،

وموقفه من احلقوق الفل�سطينية يتما�شى مع النهج امل�سيحي العام من ناحية رف�ض
التوطني وكل ما ميكن �أن ي�ساعد على متريره.

ويرى رئي�س التيار النائب مي�شيل عون �أن “املو�ضوع الفل�سطيني ال يتجز�أ” ،و�أن

امل�س�ؤولية عن هذا املو�ضوع تقع على عاتق الأمم املتحدة و“�أمريكا وكندا وا�سرتاليا،
وكل الكبار الذين �صوتوا على قرار تق�سيم فل�سطني” .الفت ًا �إىل �رضورة املطالبة
للفل�سطينيني “بحق التجول يف العامل وحق العمل يف كل الدول التي �صوتت على قرار
تق�سيم فل�سطني” ،مو�ضح ًا �أن لبنان ال ميكنه �أن يتحملهم مادي ًا ،وهو بهذه الإ�شارة

وك�أنه يف�ضل �إعادة تهجري الفل�سطينيني �إىل بلدان االغرتاب الغنية ،حتت حجة حت�سني
�أو�ضاع الفل�سطينيني االقت�صادية وعدم قدرة لبنان على القيام بذلك.116

وي�شدد عون على �أنهم مع حق عودة الالجئني الفل�سطينيني .وهو يغمز من قناة

كل من يزايد على لبنان ودفعه �إىل قبول الواقع الفل�سطيني من دول غربية وعربية بقوله
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�إن “الذين هجروا الفل�سطينيني يتكلمون عن احلقوق املدنية ويحمون املغت�صب” .كما
يدعو دول النفط �إىل اجلر�أة وقطع عالقتهم مع �أمريكا حامية “�إ�رسائيل” و“يقطعوا عنها

النفط ،وليت�ضامنوا على الأقل باحلق الإن�ساين لل�شعب الفل�سطيني”.117

وذهب عون �أكرث من ذلك حني حذر من “بيع الق�ضية الفل�سطينية” ،داعي ًا الدول

العربية “�إىل توطني الفل�سطينيني لديها ولي�س يف لبنان” .وهو ي�ؤكد على �أن “اللبنانيني
يريدون �إقرار حق العودة و�سيقفون بوجه �أي خطة م�شبوهة للتوطني” ،معلن ًا ا�ستعداده

للقتال �إىل جانب الفل�سطينيني لي�ستعيدوا �أر�ضهم ال ليخ�رس اللبنانيون �أر�ضهم .118حتى
�إن عون وجه ر�سالة �إىل الفل�سطينيني �أنف�سهم بعدم جمرد التفكري بالبقاء يف لبنان �ضمن

�أي ظروف �سيا�سية قد تفر�ضها عملية الت�سوية يف ال�رشق الأو�سط بالت�أكيد على �أن
“لبنان بلد هجرة ولي�س بلد ا�ستيطان” ،مبدي ًا ا�ستعداده يف حال قرر الفل�سطينيون
التخلي عن حقهم بالعودة والقبول مببد�أ التوطني� ،أن يدلهم على بلدان اال�ستيطان التي
هاجر �إليها الق�سم الأكرب من ال�شعب اللبناين.119

هذه املخاوف �أ�شار �إليها �أي�ض ًا النائب عن التيار �آالن عون ،خالل م�ؤمتر جلمعية

“اجلهد امل�شرتك” للحوار حول حقوق الالجئني الفل�سطينيني ،حني �أ�شار �إىل �أن
م�س�ألة التوطني “لي�ست وهمية” ،بل �إنها �إرادة “�إ�رسائيل” التي يعبرّ عنها الواقع املعا�ش
والت�رصيحات ال�سيا�سية كما املفاو�ضات و�إن مل ت�صل �إىل خواتيمها .ملمح ًا �إىل �سيا�سة

منهجية لإ�ضعاف وكالة الأونروا حتى �إلغائها ،وبالتايل “تطبيع واقع ه�ؤالء الالجئني
و�إدماجهم يف املجتمعات التي يعي�شون فيها كي يتخلوا عن بلدهم”.120

ومن الأطراف امل�سيحية الأخرى هناك النائب دوري �شمعون ،رئي�س حزب

الوطنيني الأحرار ،الذي ي�ؤكد على �أن احلقوق الفل�سطينية ت�ستلزم واجبات على

الفل�سطينيني .121ويرى �أنه “لي�ست الدولة اللبنانية وحدها م�س�ؤولة عن الو�ضع الإن�ساين
غري الالئق يف املخيمات الفل�سطينية” ،م�شرياً �إىل �أن “الو�ضع الداخلي ال�سلبي مت�أثر
بالإدارة الفل�سطينية فيها ،التي ال تعطي ال�ش�أن الإن�ساين االهتمام الكايف” .ويذكر �أن

ل�شن احلرب على اللبنانيني ،وبالتايل ال يحق للم�س�ؤولني
“الفل�سطينيني �رصفوا �أموالهم ّ
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املتاجرة بهذا الالجئ املوجود يف املخيمات ،حتى ي�شعر النا�س بال�شفقة جتاهه” ،م�شرياً
�إىل �أنه “من الناحية الأمنية �أي�ض ًا ،هذه املخيمات لي�ست خا�ضعة للقوانني والأمن
اللبنانيني” .122مت�سائ ً
ال �إن كان من واجب لبنان �أن يعطي الفل�سطينيني حقوقهم
يف وقت ال يعرتف الفل�سطينيون بالدولة اللبنانية .وهو يبني �أنه مع االنتظار �إىل حني

“ي�صبح الفل�سطينيون حتت القانون اللبناين وال تبقى لديهم �رشطة �ضمن ال�رشطة،

وتنتهي معاناة الدولة التي تواجه �صعوبة يف الدخول �إىل املخيمات”� ،إذ حينها
ميكن حت�سني �أو�ضاع الفل�سطينيني ،ومنحهم كامل حقوقهم املدنية .وينبه �شمعون �إىل
�أن “�إعطاء الفل�سطينيني حقوق ًا �إ�ضافية ي�سهم يف التوطني بطريقة غري مبا�رشة ،وهذا

الأمر يخالف مبد�أ حق العودة ،ويخدم �إ�رسائيل التي �سرتف�ض عودة الفل�سطينيني ما
داموا ينعمون باحلقوق الكاملة يف البلدان التي يقيمون فيها ك�أي مواطن عادي”.123

ويف احلديث عن الأطراف الإ�سالمية الفاعلة يف الرتكيبة ال�سيا�سية اللبنانية يف ما

نوع من
يخ�ص حقوق الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان يظهر وك�أن الوجود الفل�سطيني ٌ
املدد ال�سيا�سي لهذه الأطراف(ال�سنية منها حتديداً) بخالف ما يحدث على اجلانب

امل�سيحي .ولكن وعلى الرغم من ذلك ف�إن مواقف هذه الأطراف ت�أرجحت بني
االعتبارات الإقليمية وحتديداً خطي املقاومة والت�سوية على �صعيد عملية ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط� ،أو اعتبارات التحالفات التي برزت ب�شكل وا�ضح يف �أعقاب اغتيال
رفيق احلريري .ف�ض ً
ال عن اعتبارات داخلية �أخرى حتكمها الرتكيبة ال�سنية وال�شيعية،

والتي جتلت بو�ضوح يف حقبة ما بات يعرف بحرب املخيمات وما قامت به حركة
�أمل حتديداً من حماولة اجتثاث الوجود الفل�سطيني يف منطقة اجلنوب اللبناين على الأقل
�ضمن قراءات �سيا�سية كانت حمكومة بالوجود ال�سوري الفاعل يف لبنان حينها.

ولكن ذلك ال يعني مطلق ًا �أن اجلانب امل�سلم من هذه الرتكيبة ال�سيا�سية مل يكن �ضد
ق�ضية التوطني املجمع عليها لبناني ًا ،ولكن لي�س خوف ًا من عقدة الوجود كما هي لدى
اجلانب امل�سيحي� ،إمنا كانت من منطلق دعم الق�ضية الفل�سطينية والت�ضامن مع ق�ضية
عليها �أي�ض ًا �إجماع فل�سطيني ،وهي حق العودة مبوجب القرار الدويل .194
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ومن هنا كان التطابق بني موقفي حزب اهلل وحركة �أمل حمكوم ًا ب�سقف التحالف

ال�سيا�سي بينهما ،كما ومعظم التيارات املح�سوبة على خط ما بات يعرف بخط املقاومة
لناحية �رضورة وواجب منح الفل�سطينيني كل احلقوق التي متكنهم من عي�ش كرمي،

و�إتاحة الفر�صة �أمامهم لعي�ش �أف�ضل ي�ساعدهم على احلفاظ على ق�ضيتهم والعمل من
�أجلها دون االلتفات �إىل معارك جانبية.

ذكر حزب اهلل يف الوثيقة ال�سيا�سية التي ت�شكل ر�ؤيته ال�سيا�سية ،والتي �أطلقها

الأمني العام للحزب ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل يف � ،2009/11/30أن ما عاناه الفل�سطينيون

واللبنانيون جراء اللجوء كان �سببه احلقيقي واملبا�رش االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني،
و�أن معاناة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان مل تقت�رص على اللجوء� ،إمنا �أ�ضيف �إليها
احلرمان من احلقوق املدنية ،وعدم قيام احلكومات اللبنانية بواجبها جتاههم ،مما يحكم

على ال�سلطات حتمل م�س�ؤوليتها وبناء العالقات اللبنانية  -الفل�سطينية على �أ�س�س

قانونية تراعي امل�صالح امل�شرتكة ،من خالل احلوار اللبناين الفل�سطيني املبا�رش ،ومتكني
الفل�سطينيني يف لبنان من التوافق على اختيار مرجعية موحدة متثلهم.124

وهو �أمر توافق معه احلزب التقدمي اال�شرتاكي بزعامة وليد جنبالط كما ذكرنا

�آنف ًا من بوابة االرتباط القومي مع الق�ضية الفل�سطينية �ضمن فل�سفة احلزب منذ �إن�شائه
على يد كمال جنبالط .كما �أن وليد جنبالط �شدد على �رضورة �إعطاء حق التملك

للفل�سطينيني ،وهو ي�ستغرب “االعرتا�ضات على متلك ولو �شقة واحدة للفل�سطينيني،
يف حني ثمة حق متلك لباقي العرب”.125

�أما بالن�سبة لتيار امل�ستقبل الذي يعد الأكرث متثي ً
ال للثقل ال�سني يف لبنان ،فقد

حاول �أن يوازن بني قناعاته ال�سيا�سية التي يرى من خاللها �أن الكتلة الفل�سطينية يف

لبنان هي قاعدة �شعبية �سنية ميكن �أن يركن �إليها حني ال�رضورة ،وبني هاج�س حلفائه
امل�سيحيني من تكتل � 14آذار .لذا �سعى �إىل املواءمة بني احلالتني من خالل املطالبة
ب�إعطاء الفل�سطينيني حق العمل يف املهن احلرة ،ومعاجلة العمل �ضمن املهن اخلا�صة
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مبا يتوافق مع قوانني النقابات التي ترعى هذه املهن ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من

تقدميات ال�ضمان االجتماعي �ضمن �ضوابط خا�صة ال تزيد من �أعباء م�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماعي اللبناين ،والإبقاء على م�س�ؤوليات الأونروا ،وت�أجيل البحث يف ق�ضية متلك

الفل�سطينيني .126كما دعا تيار امل�ستقبل يف وثيقته ال�سيا�سية الت�أ�سي�سية �إىل التم�سك

بحق عودة الالجئني الفل�سطينيني ،ورف�ض التوطني والتهجري.127

�أما على �صعيد الأحزاب ال�سيا�سية الدينية ،والتي من �أبرزها اجلماعة الإ�سالمية ف�إن

اجلماعة ترى ،كما ذكرت يف وثيقتها ال�سيا�سية ،ال�صادرة عن م�ؤمترها العام الذي انعقد
خالل الفرتة � ،2010/6/24-20أن بع�ض القوانني اللبنانية عاملت ال�شعب الفل�سطيني
بعن�رصية بغي�ضة حتت حجة التوطني .لذلك ف�إن اجلماعة الإ�سالمية مع تبني ق�ضايا

الفل�سطينيني املحقة يف لبنان ،وعلى ر�أ�سها تعديل القوانني التي حرمت الفل�سطينيني
من احلقوق املدنية والإن�سانية.128

�إن ق�ضية احلقوق الفل�سطينية يف لبنان مل تكن �إال جزءاً من ال�سجال الداخلي اللبناين،

وهي باتت مادة للمزايدات ال�سيا�سية ،و�إن �إغفال احلديث عن بع�ض الأطراف اللبنانية

الأخرى التي مل يرد ذكرها كان من باب الت�شابه املو�ضوعي يف مقاربة هذا ال�ش�أن مع
من ذكر من �أطراف �أ�سا�سية لها ثقلها ال�سيا�سي على ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية.
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ثالث ًا :الدور الفل�سطيني يف الدفاع عن حقوق الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان
 .1منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية:
�أعدت منظمة التحرير الفل�سطينية خالل �شهر ني�سان� /أبريل “ 2005مذكرة خا�صة
باملطالب امللحة لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان” ،قدمتها �إىل وزارة اخلارجية اللبنانية،
واقرتحت فيها ال�سماح للفل�سطيني بتملك �شقة يف لبنان ،وت�سهيل عمل الفل�سطينيني
املقيمني ،و�إعادة ت�سجيل الفل�سطينيني الذين �شطبت قيودهم من مديرية الالجئني،
وتعديل املر�سوم  4028و�إعادة ت�سمية مديرية �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني ،و�إعادة
خانة اجلن�سية الفل�سطينية �إىل وثيقة ال�سفر اخلا�صة بالالجئني الفل�سطينيني ،واالعرتاف
بجواز ال�سفر ال�صادر عن ال�سلطة الفل�سطينية ،و�شمول املخيمات بخدمات الهاتف
واالت�صاالت ،وال�سماح ب�إدخال مواد البناء والإعمار �إىل خميمات اجلنوب اللبناين،
وفتح �سفارة �أو �إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية .وطالبت مب�ساواة الالجئ
الفل�سطيني ب�سائر الأجانب من حيث احلقوق والواجبات ،والإعفاء من �رشط املعاملة
الت�رشيعية باملثل� ،أو اال�ستثناء من قوانني الأجانب.129
ويف  2008/1/7قدم ممثل منظمة التحرير يف لبنان عبا�س زكي وثيقة �سيا�سية حتت
عنوان “�إعالن فل�سطني يف لبنان”� ،أكد �أنها “حتمل الر�ؤية الفل�سطينية للبنان الوطن
وال�شعب ولأو�ضاع الفل�سطينيني املعقدة ،كي يطمئن �شعبنا �إىل مقبل الأيام ،ويطمئن
لبنان لنا” .130والوثيقة ت�ؤكد على االلتزام الكامل وبال حتفظ ب�سيادة لبنان وا�ستقالله
وعدم التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية ...والإعالن عن التم�سك بحزم وثبات بحق
العودة ،ورف�ض كل �أ�شكال التوطني والتهجري ،مع التم�سك باحلق يف العي�ش بكرامة،
والإعالن ب�أن ال�سالح الفل�سطيني يف لبنان يخ�ضع ل�سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها،
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وعن ا�ستعداد منظمة التحرير للتفاهم مع ال�رشعية اللبنانية على مو�ضوع ال�سالح وعلى

احلقوق امل�رشوعة لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.131

و�أكد رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حممود عبا�س يف  2009/12/7خالل زيارة

قام بها �إىل لبنان بعد لقائه الرئي�س اللبناين مي�شال �سليمان �أن الوجود الفل�سطيني يف
لبنان م�ؤقت ،و�أن الكالم عن جوازات �سفر للفل�سطينيني يف لبنان غري �صحيح ،معلن ًا

�أن ال�سلطة الفل�سطينية ت�ضع نف�سها بت�رصف احلكومة اللبنانية بالن�سبة للأمن وغريها من
الق�ضايا ،الفت ًا النظر �إىل �أن و�ضع الفل�سطينيني يف لبنان �سيبقى على حاله �إىل �أن حتل
الق�ضية الفل�سطينية” .132ويف حوار مع جريدة الغد الأردنية� ،أكد عبا�س:

�أن منح احلقوق االقت�صادية واالجتماعية لالجئني ال يرتبط بالتوطني

وال بال�سالح املوجود بني �أيدي بع�ض الفئات الفل�سطينية ،ون�ؤكد هنا �أننا ال

نطالب بحقوق �سيا�سية يف لبنان من حيث االنتخاب وغريه ،فهذا �أمر مقت�رص
على اللبنانيني فقط� .إن احلقوق املدنية الفل�سطينية ال عالقة لها بالتوطني وال
ن�ضعها �رشط ًا يف م�س�ألة ال�سالح ،و�إمنا هي ق�ضية نطلب من احلكومة اللبنانية

�أن تلبيها ،لأن الإن�سان الفل�سطيني ال بد له من العي�ش حياة كرمية �إىل �أن يغادر

لبنان ويعود �إىل وطنه.133

كما طالب رئي�س احلكومة الفل�سطينية يف غزة ،يف كلمة متلفزة �ألقاها يف حفل

الزفاف اجلماعي الذي �أقامته حركة حما�س يف مدينة �صيدا اللبنانية يف ،2010/7/19

ب�رضورة منح الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان كامل احلقوق املدنية والإن�سانية ،وكفالة

حق كل الجئ يف حياة كرمية �إىل �أن يحني موعد العودة �إىل فل�سطني املباركة ،م�ؤكداً
�أنه ال تناق�ض بني هذا املطلب وبني الرف�ض املطلق للتوطني.134

وجدد ممثل منظمة التحرير يف لبنان عبد اهلل عبد اهلل خالل م�سرية “احلقوق املدنية

واالجتماعية واالقت�صادية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان” يف  ،2010/6/27مطالبة

اللبنانيني ب�أن يلتقوا على ت�أييد ال�شعب الفل�سطيني للح�صول على احلقوق الإن�سانية
التي تتيح العي�ش الكرمي �إىل حني العودة لفل�سطني ،و�أ�شار �إىل �أن هذه املطالبة ال تزاحم
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�إ�شكالية �إعطاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية

اللبناين على وظيفته ،وال تلغي التم�سك النهائي بالعودة ورف�ض التوطني ،بل هو
حت�صني للدولة اللبنانية.135

وعقب التعديل الذي �أجراه الربملان اللبناين يف  2010/8/17على قانون حق العمل

فيما يتعلق بالالجئ الفل�سطيني و�صف عبد اهلل ما مت �إقراره بـ“اخلطوة املتقدمة �إىل
الأمام” ،معترباً �أنه “متت �إزالة جزء كبري من العقبات التي كانت ت�سد الطريق يف وجه
الالجئ الفل�سطيني .وقال الأهم يف املرحلة املقبلة و�ضع �آليات �صحيحة لتطبيق ما

اتفق عليه ،وخا�صة جلهة كيفية �إدارة �صندوق ال�ضمان اخلا�ص بالالجئني”.136

 .2الف�صائل الفل�سطينية:
هناك نحو ع�رشين ف�صي ً
ال فل�سطيني ًا ميار�سون العمل ال�سيا�سي والإعالمي

واجلماهريي من داخل املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان .وتتفاوت الر�ؤى
ال�سيا�سية والأيديولوجية لهذه الف�صائل .وال ّ
�شك �أن عالقة بع�ض هذه الف�صائل باملحيط

اللبناين عالقة �سلبية ب�سبب تداعيات احلرب اللبنانية وما ُحكي عن دور فل�سطيني فيها.
يف امل�س�ألة احلقوقية ال ريب �أن الف�صائل الفل�سطينية تهتم مب�س�ألة احلقوق املدنية

واالجتماعية لالجئني الفل�سطينيني ،وبذلت بع�ض الف�صائل ما ميكنها فعله من زيارات
مل�س�ؤولني و�إعداد مذكرات باملطالب الفل�سطينية .من ذلك املذكرة التي �أعدها حتالف

القوى الفل�سطينية يف  ،2005/10/8وقدمها �إىل رئي�س احلكومة اللبنانية ف�ؤاد ال�سنيورة،
ومتحورت حول ثالثة عناوين :العنوان الأول احلقوق االجتماعية والإن�سانية

للفل�سطينيني يف لبنان ،العنوان الثاين متعلق باحلقوق ال�سيا�سية والعنوان الثالث متعلق

باجلانب الأمني ،كما ذكر ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان �أبو عماد الرفاعي.137
وطالبت املذكرة بال�سماح للفل�سطينيني يف لبنان مبمار�سة جميع املهن ،و�إعطاء

حق التملك يف لبنان ،وتعديل قانون التملك الذي ا�ستثناه من ذلك،
الفل�سطيني ّ
وامل�ساعدة يف دفع الأونروا ل�صيانة وتطوير البنى التحتية للمخيمات وتوفري اخلدمات

الأ�سا�سية لها ،وال�سماح ب�إدخال مواد البناء �إىل املخيمات لرتميم البيوت و�صيانتها
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وتو�سيعها ،وتنظيم الإجراءات الأمنية يف حميط املخيمات ،وال�سماح لالجئ الفل�سطيني

مبمار�سة العمل ال�سيا�سي والإعالمي والثقايف واالجتماعي ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية.
و�شددت املذكرة على �رضورة �إعادة ت�سجيل الالجئني امل�شطوبني من القيود يف لبنان،

ووقف ال�شطب من القيود لأي الجئ م�سجل يف لبنان ،ومعاجلة ق�ضية فاقدي الأوراق
الثبوتية ،ومعاجلة م�شكلة وثائق ال�سفر للم�سجلني يف ال�ش�ؤون وغري امل�سجلني ()NR

يف الأونروا.138

و�أكدت املرجعيات ال�سيا�سية واالجتماعية الفل�سطينية يف لبنان بعد اجتماع عقدته

يف “ 2010/3/3على �رضورة تعزيز مقومات �صمود الفل�سطينيني مبنحهم حقوقهم

املدنية واالجتماعية ،ومبا ي�ساهم يف مت�سكهم بحق عودتهم �إىل ديارهم ووطنهم”.
وخرج املجتمعون مب�رشوع قانون حول منح الفل�سطينيني احلق يف العمل“ ،على

�أن تو�ضع له املوجبات ال�رضورية ويقدم �إىل اجلهات املخت�صة اللبنانية” .وتوافق
املجتمعون على ت�شكيل مرجعية �سيا�سية  -اجتماعية موحدة من املجتمعني ،لاللتقاء
دوري ًا والتوافق على خطة عمل “فتناق�شها وتراجعها وتوحد الأداء الفل�سطيني مبا
خ�ص احلقوق” .على �أن تعمل هذه املرجعية ب�شكل تكاملي لت�ساهم يف احل�صول على

احلقوق املدنية واالجتماعية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل عدم جتزئة
تلك احلقوق ،وبالتايل عدم جتزئة كل حق على حدة ،والتحذير من جتزئة حق العمل.

ّ
ولعل �أبرز ما خرج به املجتمعون هو م�رشوع قانون يطالب ب�إعفاء الالجئني

الفل�سطينيني يف لبنان من احل�صول على �إجازة عمل ،وي�شدد على �رضورة �أن ي�ستفيدوا

من جميع �أحكام قانون العمل و�سائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيني،

ويطالب ب�إعفاء الالجئني الفل�سطينيني من تطبيق مبد أ� املعاملة باملثل ،و�إلغاء جميع
الن�صو�ص املخالفة لهذا القانون �أو املتعار�ضة مع �أحكامه.139

وكان رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل قد زار بريوت يف

 2008/11/3والتقى “الر�ؤ�ساء الثالثة” ،وكان على طاولة احلوار م�س�ألة حقوق
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الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،وقال م�شعل�“ :إن الوجود الفل�سطيني يف لبنان هو

وجود م�ؤقت” ،ودعا الدولة اللبنانية �إىل �إعطاء الفل�سطينيني يف فرتة جلوئهم امل�ؤقتة
ما يحتاجون �إليه من حقوق ،خ�صو�ص ًا حق التعليم وال�صحة والعمل والتملك وفق
القانوين اللبناين.140

وبعد ت�أجيل الربملان اللبناين مناق�شة اقرتاحات ب�ش�أن احلقوق الفل�سطينية يف

متوز /يوليو  2010عربت دائرة �ش�ؤون الالجئني يف حركة حما�س عن قلقها حول قرار
الربملان اللبناين ت�أجيل مناق�شة اقرتاحات ب�ش�أن �إقرار احلقوق الإن�سانية واملدنية لالجئني

الفل�سطينيني يف املخيمات اللبنانية ،مطالبة ب�رضورة الإ�رساع يف اتخاذ �أي قرار من
�ش�أنه توفري �سبل العي�ش الكرمية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،و�أكدت �أنه �آن الأوان
لإنهاء معاناة ه�ؤالء الالجئني ،و�إعطائهم بع�ض ًا من حقوقهم املدنية ،مثل حقهم يف
العمل والتملك.141

قامت حركة حما�س بجوالت على �أطراف �سيا�سية وكتل نيابية لبنانية للمطالبة

باحلقوق املدنية والإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني ،وعملت على �إعداد مذكرة تف�صيلية،

تت�ضمن املطالب الفل�سطينية حول هذا املو�ضوع ،وجهتها احلركة �إىل القادة ال�سيا�سيني

يف الداخل (لبنان) ،كما وجهتها �إىل الزعماء العرب يف اخلارج.

و�أكدت حركة حما�س يف مذكرتها التم�سك بحق العودة �إىل فل�سطني ال غري،

وحماربة التوطني وتذويب هوية الالجئني الفل�سطينيني؛ لكنها �أكدت يف املقابل �أن
ه�ؤالء الالجئني يواجهون ظروف ًا معي�شية بالغة ال�صعوبة ،منتقدة يف الأ�سا�س “قوانني

حترمهم �أب�سط حقوقهم املدنية والإن�سانية بذريعة مواجهة م�شاريع التوطني” .وت�شدد

على �أن حق العودة ال يتعار�ض مع �إعطاء الالجئ حقوقه املدنية حتت ذريعة مواجهة

التوطني .وترى حما�س �أن معاجلة املو�ضوع يجب �أن تتم يف �إطار غري جزئي “�أي
�شمويل” ،وتلفت االنتباه �إىل �أنها ترف�ض ف�صل حق التملك وال�ضمان االجتماعي عن
باقي احلقوق املدنية للفل�سطينيني يف لبنان ،مثلما تهدف �إىل �إقرار قوانني وت�رشيعات يف
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�إطار عقد عمل �شامل ومفتوح ،ي�ستثني القطاع العام يف البالد .وت�ؤكد ،يف املقابل،

�أن ح�رص العالقة يف زاوية �ضيقة يحول دون تفاعل فل�سطيني  -لبناين خالق من �أجل
حتقيق العودة .وجتمل املذكرة احلقوق املحروم منها الالجئ الفل�سطيني يف لبنان.

وتطالب ب�إعطاء الفل�سطينيني يف لبنان حق العمل ،والتملك ،والعمل ال�سيا�سي ل�صالح

الق�ضية الفل�سطينية.142

وعقب التعديل الذي �أجراه الربملان اللبناين يف  2010/8/17على قانون حق العمل

فيما يتعلق بالالجئ الفل�سطيني يف لبنان ر�أت حما�س على ل�سان امل�س�ؤول ال�سيا�سي
للحركة يف لبنان علي بركة �أن “�إقرار املجل�س النيابي قانونَ العمل اخلا�ص بالالجئني

الفل�سطينيني خطوة ناق�صة وغري كافية وال تلبي مطالب �شعبنا يف لبنان” .وطالب
الكتل الربملانية والأحزاب “القيام بخطوات جتيز لالجئ الفل�سطيني العمل يف القطاع

بكل جماالته” .و�أ�شار �إىل �أن “الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان مل يح�صلوا على حقوقهم
املدنية والإن�سانية” ،مطالب ًا بالعمل على ت�صحيح اخللل القائم الذي يحرمهم من �أب�سط
هذه احلقوق.143

وطالبت احلركة يف بيان �أ�صدرته يف “ 2010/8/18امل�س�ؤولني يف لبنان ب�رسعة

العمل على �إقرار كامل احلقوق املدنية لالجئني الفل�سطينيني لت�أمني عي�شهم الكرمي مع

�أ�شقائهم من �أبناء ال�شعب اللبناين ،باعتبارها �رضورة حلفظ كرامة الإن�سان الفل�سطيني
وعام ً
ال �أ�سا�سي ًا ملواجهة م�شاريع التوطني والتهجري وتعزيز �صمود الالجئني من �أجل
العودة �إىل وطنهم فل�سطني”.144

من جهته� ،أكد �أمني �رس حركة فتح يف لبنان فتحي �أبو العردات �أن ا�ستمرار معاناة

الفل�سطينيني ال تخدم �إال التوطني ،وذكر �أن من يريد للفل�سطيني �أن يعود �إىل �أر�ضه
ال بد �أن يعطيه حقوقه حتى ي�ستمر يف ن�ضاله حام ً
ال لواء العودة .145وقال�“ :أ�شعر

�أن الفل�سطينيني يف لبنان ي�ضطهدون ا�ضطهاداً ممنهج ًا ،فقانون تنظيم عمل العمال
الأجانب الذي �صدر عام  1974يقول :حت�رص املهن التالية باللبناين دون �سواه ( 74مهنة)
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وي�ستثنى من �أحكام هذا القرار املولود يف لبنان ،املتزوج من لبنانية منذ �أكرث من ع�رش
�سنوات ،وكل الفل�سطينيني تقريب ًا املوجودين يف لبنان مولودون فيه” .وتابع“ :لقد

ميار�س على الفل�سطيني نوع من اال�ضطهاد من �أجل
غيبت الت�رشيعات واملرا�سيم حتى َ
تهجريه ،وعندما نقول ال نريد التوطني ،نقول �أي�ض ًا �أننا ال نريد التهجري ،الفل�سطيني
متم�سك بحق العودة”.146

كما �أكد ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان �أبو عماد الرفاعي يف زيارة لرئي�س

احلزب التقدمي اال�شرتاكي النائب وليد جنبالط “�أن مواجهة التوطني تقت�ضي التوقف

عن التعاطي مع املخيمات من الزاوية الأمنية ،والتعاطي مع ق�ضية الالجئني بحقيقتها
كق�ضية �سيا�سية” ،مثني ًا على املواقف الالفتة التي �أطلقها النائب جنبالط بخ�صو�ص
احلقوق الفل�سطينية ،معترباً �أن هذه املواقف ت�صب يف م�صلحة حت�سني �أو�ضاع الالجئني

الفل�سطينيني ودعم �صمودهم.147

من جهته ،ي�ؤكد م�س�ؤول �ساحة لبنان يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني مروان

عبد العال على �أن:

هناك �إح�سا�س و�شعور باال�ضطهاد لدى الإن�سان الفل�سطيني يف لبنان،

متار�س على واقع املخيمات الفل�سطينية
وهو ناجت عن �سيا�سة الإغالق التي َ
يف لبنان على كافة امل�ستويات ،فعندما ي�شعر الإن�سان �أنه يتهم�ش ،ف�إن هذا
ال�شعور يكون خطراً على لبنان وعلى فل�سطني وعلى الق�ضية الفل�سطينية،
لأن من يريد مواجهة التوطني ،يخطو اخلطوة الأوىل باجتاه �إعطاء قيمة

للإن�سان الفل�سطيني ،والتجربة �أكدت ب�أنه عندما تعطى الكرامة للإن�سان
ي�صبح �أكرث مت�سك ًا بق�ضيته الوطنية وال يتخلى عنها.148

وقامت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني يف لبنان مبناق�شة احلقوق املدنية

لالجئني الفل�سطينيني من خالل الزيارات املتكررة مل�س�ؤولني لبنانيني ،وعرب املذكرات
التي �أر�سلت �إىل امل�س�ؤولني اللبنانيني.
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وعقب التعديل الذي �أجراه الربملان اللبناين يف  2010/8/17على قانون حق العمل

فيما يتعلق بالالجئ الفل�سطيني يف لبنان ر�أت “الدميقراطية” �أن القانون “ال ي�شكل

احلد الأدنى من حقوق الفل�سطينيني يف لبنان ،وهو قانون عبارة عن جتميل ل�سيا�سة
احلرمان املتوا�صلة من قبل الدولة اللبنانية ،على رغم ع�رشات املذكرات التي �أر�سلت

�إىل امل�س�ؤولني اللبنانيني” .149و�أكدت اجلبهة يف مذكرة �أر�سلتها يف كانون الأول/

دي�سمرب � 2010إىل القادة ال�سيا�سيني يف لبنان ،والهيئات الروحية والنقابية والإعالمية
والر�أي العام اللبناين� ،أن القانون “�أبقى عملي ًا على احلال التمييزية من خالل �إجازة
العمل ،وجتاهل حقوق العاملني يف املهن احلرة مبا ي�ؤدي �إىل تق�صد �إبقاء فئة كبرية من

ال�شعب الفل�سطيني رازحة حتت وط�أة احلرمان من حق العمل”.150

وذكرت اجلبهة الدميقراطية �أن منع الفل�سطينيني من التملك ولّد مئات امل�شكالت

التي ما تزال من دون حل ،و�أن “هذه املع�ضلة هي الوجه الآخر ل�سيا�سة التمييز حيال
ال�شعب الفل�سطيني” .و�أ�شارت �إىل �أن “�أ�سا�س احلل يكمن يف ا�ستثناء الفل�سطيني
من مبد�أ املعاملة باملثل النتفاء موجباته املو�ضوعية ب�سبب عدم وجود دولة فل�سطينية

م�ستقلة ذات �سيادة”.151

وانتقدت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني  -القيادة العامة ،يف بيان “رف�ض بع�ض

الأطراف منح احلقوق املدنية والإن�سانية للفل�سطينيني يف لبنان” .ونبهت اجلبهة �إىل

خطورة ا�ستمرار تلك ال�سيا�سات العن�رصية والطائفية” ،م�ؤكدة “�سقوط كل الذرائع
واملحاوالت اخلبيثة ل�سحب ال�سالح الفل�سطيني يف لبنان”.152

 .3منظمات املجتمع املدين الفل�سطيني يف لبنان:
منذ �أن و�ضعت احلرب الأهلية يف لبنان �أوزارها يف مطلع ت�سعينيات القرن

الع�رشين� ،رشعت اجلمعيات الأهلية الفل�سطينية يف لبنان يف حركة مدنية مت�ضافرة
لنيل حقوق الالجئني الفل�سطينيني االجتماعية واالقت�صادية والإن�سانية .وعلى الرغم

من املذكرات والبيانات واللقاءات والتظاهرات التي مل تتوقف طوال �أكرث من خم�س
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ع�رشة �سنة ،ف�إن �أي جتاوب لبناين �إيجابي مل يتحقق يف هذه الفرتة .ويف غمرة الأمل

الذي تطلع �إليه الفل�سطينيون يف هذا ال�ش�أن ،ف�إن الهيئات املدنية الفل�سطينية ما زالت

توا�صل ن�ضالها الد�ؤوب يف �سبيل نيل حقوقها البديهية.153

ففي � 2010/4/12أعدت منظمات فل�سطينية ولبنانية غري حكومية تقريراً م�شرتك ًا،

وقدمته �إىل مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان ،مبنا�سبة انعقاد الدورة التا�سعة

للمراجعة الدورية ال�شاملة  .2010وقد تناول التقرير حالة حقوق الإن�سان ،لالجئني

الفل�سطينيني يف لبنان ،وجاء يف التقرير التو�صيات التالية:154

حق العمل� :أو�صت املنظمات احلكومة اللبنانية ب�أن تعتمد م�سودة القانون املقرتحة

من املنظمات واللجان الفل�سطينية يف �آذار /مار�س  ،2010والتي تعفي الالجئني
الفل�سطينيني امل�سجلني ر�سمي ًا يف وزارة الداخلية اللبنانية من �رضورة احل�صول
على رخ�ص عمل من وزارة العمل ،وت�سمح لهم باال�ستفادة من قانون العمل على
قدم امل�ساواة مع العمال اللبنانيني ،ويت�ضمن ذلك اال�ستفادة من تقدميات ال�ضمان

االجتماعي ،وتعفي الالجئني الفل�سطينيني من تطبيق مبد أ� املعاملة باملثل.

حق التملك� :أو�صت املنظمات احلكومة اللبنانية ب�رضورة �إنهاء التمييز عرب تعديل

قانون �سنة  2001بهدف ال�سماح لالجئني الفل�سطينيني ب�إعادة متلك العقارات.

احلق يف ال�شخ�صية القانونية� :أو�صت املنظمات احلكومة اللبنانية باتخاذ قرار مينح
�أوراق ًا ثبوتية لالجئني الفل�سطينيني فاقدي الأوراق الثبوتية.
احلق يف حرية التنقل� :أو�صت املنظمات احلكومة اللبنانية بت�سهيل دخول وخروج

الالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان من و�إىل كافة املخيمات من �أجل احرتام احلق
يف التنقل عرب �إنهاء املعاملة الع�سكرية للمخيمات والقيود الع�سكرية املفرو�ضة مبا

فيها �إزالة ال�سياج من حول املخيمات .كما �أو�صت ب�إيقاف العمل بنظام الت�صاريح
الع�سكرية املطلوبة لدخول خميم نهر البارد.
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منع احلجز التع�سفي واحلق يف املحاكمة العادلة� :أو�صت املنظمات احلكومة اللبنانية
ب�إطالق كل حمتجز غري متورط جرمي ًا على الفور ،وت�أمني حماكمة عادلة له�ؤالء املثبتة

�إدانتهم يف حمكمة نزيهة وم�ستقلة مع الأخذ بعني االعتبار �أن �أي اعرتاف يتم حتت
الإكراه بالتهديد يعترب باط ً
ال والغي ًا .كما �أو�صت بت�أمني م�ساعدة فورية وجدية
عرب �ضمان التمثيل القانوين والزيارات العائلية الدورية والرعاية الطبية وال�صحية

للمحتجزين كافة ،وفتح حتقيقات فورية للتحقق من الظروف التي �أدت �إىل حاالت
وفاة بني الفل�سطينيني املحتجزين.

احلق يف ال�سكن املالئم /الالئق� :أو�صت املنظمات احلكومة اللبنانية بتطوير �سيا�سات

وا�ضحة تعالج معايري ال�سكن الالئق لالجئني الفل�سطينيني ،و�إ�رشاك البلديات حول

املخيمات يف تعزيز بنية املخيمات التحتية وربطها بالبنية التحتية بالبلديات ،وال�سماح
بدخول مواد البناء �إىل املخيمات من �أجل �صيانة املنازل و�إعادة بنائها وال�سماح �أي�ض ًا
بدخول الأثاث املنزيل واملعدات الطبية على حد �سواء ،والتعوي�ض على �سكان نهر

البارد الذين تهجروا وخ�رسوا منازلهم ون�شاطاتهم االقت�صادية ب�سبب احلرب ،واتخاذ
كافة التدابري لت�رسيع �إعادة �إعمار خميم نهر البارد وت�سهيل عودة �سكانه.

ويف  2010/6/27نظمت امل�ؤ�س�سات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية اللبنانية

والفل�سطينية م�سرية حتت �شعار “م�سرية احلقوق املدنية واالجتماعية واالقت�صادية

لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان” ،جابت �شوارع بريوت حتى و�صلت �إىل مقر الأمم
املتحدة يف بريوت .و�شارك فيها الآالف من الفل�سطينيني واللبنانيني .ووجهت

املنظمات االجتماعية والإن�سانية واالقت�صادية مذكرة للربملان واحلكومة اللبنانية،

طالبت ب�إعطاء احلقوق املدنية واالقت�صادية واالجتماعية للفل�سطينيني التي كفلتها
املواثيق والأعراف الدولية.155

وطالبت املذكرة الربملان اللبناين مبعاجلة الوجود الفل�سطيني وتبني منح �إعطاء

احلقوق كاملة لالجئني ،احلقوق الثقافية والتعليمية ،ومعاجلة الو�ضع االقت�صادي
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لالجئني ،كما طالبت ب�إلغاء مبد أ� املعاملة باملثل ب�ش�أن حق العمل لالجئني الفل�سطينيني،
وفق ًا ملا ورد يف برتوكول الدار البي�ضاء  ،1965وطالبت كذلك ب�إعفاء الفل�سطينيني

من �رشط احل�صول على �إجازة العمل باعتبارهم مقيمني على الأرا�ضي اللبنانية ق�رساً
�إىل حني عودتهم لديارهم وممتلكاتهم .كما طالبت باعتماد �شمول الفل�سطينيني بنظام

ال�ضمان االجتماعي وا�ستثنائهم من �رشط املعاملة باملثل ،واعتماد حق التملك لالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان بتعديل الفقرة الثانية من املادة  1من قانون رقم  296ال�صادر
بتاريخ .1562001/1/4

وبعد تعديل الربملان اللبناين ،يف  ،2010/8/17لقانون يتعلق بحق الالجئني

الفل�سطينيني يف لبنان بالعمل ،ر�أت امل�ؤ�س�سات الأهلية العاملة يف الو�سط الفل�سطيني

والف�صائل واالحتادات ال�شعبية الفل�سطينية ،خالل اجتماع عقد يف بريوت مب�شاركة
�سفري منظمة التحرير يف لبنان عبد اهلل عبد اهلل� ،أن م�رشوع القانون الذي �أقر يف الربملان
اللبناين “جاء جمزوءاً ،وغري �شامل ،و�أنه قد قونن التمييز امل�ضاعف �ضدهم ،ومل ي�ستجب

للحد الأدنى من حقوقهم الإن�سانية واالجتماعية”.157

وقال �أمني �رس االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني  -فرع لبنان� ،صالح العدوي

�إن قوة العمل الفل�سطينية يف لبنان ال تتجاوز � 60ألف عامل وعاملة ،ب�سبب قائمة
املهن املحظورة التي مل تتغري كثرياً بفعل القرار النيابي الأخري .و�أ�ضاف �أن ن�سبة البطالة

بني الفل�سطينيني مرتفعة ومرهونة باملناخ ال�سيا�سي ال�سائد ،بحيث ترتاوح بني %35

و .%60ور�أى �أن القرار النيابي جمزوء ،حيث ال يلبي احلد الأدنى من طموحات الطبقة

العاملة الفل�سطينية.158

و�أكدت منظمة ثابت حلق العودة �أن ما جاء به القانون ال يلبي طموح الالجئني

الفل�سطينيني يف لبنان ،وهي خطوة غري كافية ،الفتة النظر �إىل �أنه ال عالقة بني احلق
يف التملك والتوطني كما يقول بع�ض ال�سا�سة اللبنانيني .ورحبت م�ؤ�س�سة �شاهد

حلقوق الإن�سان بال�سماح للفل�سطيني باحل�صول على �إجازة عمل يف بع�ض القطاعات
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واال�ستفادة من ال�ضمان االجتماعي جلهة نهاية اخلدمة و�أ�رضار العمل ،ودعت �إىل بذل
املزيد من اجلهد لإقرار باقي احلقوق .ويف تقييمها القانون ،قالت م�ؤ�س�سة �شاهد �إنه

يكاد يالم�س احلد الأدنى مما يطالب به الفل�سطينيون يف لبنان ،وما يزال القانون يحمل
م�ضامني متييزية جلهة اعتبار الفل�سطيني املقيم يف لبنان منذ �أكرث من � 60سنة �أجنبي ًا،
وينبغي احل�صول على �إجازة عمل جتدد كل فرتة زمنية.159

ومن جهته ،ا�ستغرب غ�سان عبد اهلل ،املدير العام للمنظمة الفل�سطينية حلقوق

الإن�سان يف لبنان (حقوق) ،التقارير الإعالمية التي حتدثت عن موافقة الربملان اللبناين
على قانون مينح الالجئني الفل�سطينيني حقوق ًا مدنية �أ�سا�سية ،مت�سائ ً
ال عن �أية حقوق
مدنية يتحدثون؟ فالربملان اللبناين مل يتطرق ،ال من قريب وال من بعيد �إىل احلقوق
املدنية للفل�سطينيني يف لبنان ،وكل ما ح�صل �أنه عدل قانون ًا ،وب�شكل جزئي ،يتعلق

باحلقوق االقت�صادية ،وهو حق العمل ،م�ضيف ًا ب�أن ما حتقق هو �أمر “�شكلي وال يالم�س

جوهر معاناة الفل�سطينيني يف لبنان .فلبنان يهدف من وراء هذا التعديل القانوين �إىل
تلميع �صورته �أمام املجتمع الدويل ،لأنه �أمام ا�ستحقاقات تتعلق بحقوق الإن�سان”� .إذ
كانت احلكومة اللبنانية ،ت�ستعد لتقدمي تقرير حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف لبنان

�إىل جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة يف ت�رشين الثاين /نوفمرب .1602010

وجاء يف بيان �صادر عن االئتالف اللبناين  -الفل�سطيني حلملة حق العمل لالجئني

الفل�سطينيني يف لبنان يف  ،2010/8/19حول القانون:161

� .1أن النقا�ش وم�رشوع القانون الذي �أقر يف جل�سة املجل�س النيابي اللبناين
املنعقد يف � 17آب  2010جاء جمزوءاً وغري �شامل حيث �إنه مل ي�شمل
احلقوق االجتماعية والإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،كما مل
يكن �شام ً
ال يف نقا�شه حلق وقانون العمل .فقد متحور م�رشوع القانون
والنقا�ش حول تعديل مادة واحدة فقط من قانون العمل (هي املادة 59

من قانون العمل اللبناين) ومادة واحدة من قانون ال�ضمان االجتماعي
(املادة .)9
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� .2أن التعديل الذي مت ن�رشه حول املادة الـ  59من قانون العمل اللبناين
وبعدما جرى تعديله من قبل جلنة الإدارة والعدل ن�ص على“ :يتمتع
الأُجراء الأجانب عند �رصفهم من اخلدمة باحلقوق التي يتمتع بها

العمال اللبنانيون �رشط املعاملة باملثل ،ويرتتب عليهم احل�صول من وزارة
العمل على �إجازة عمل .ي�ستثنى ح�رصاً ا ُ
لأجراء الفل�سطينيون الالجئون
امل�سجلون وفق ًا للأ�صول يف �سجالت وزارة الداخلية والبلديات
-مديرية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والالجئني -من �رشط املعاملة باملثل ور�سم

�إجازة العمل ال�صادرة عن وزارة العمل”� .إن هذا التعديل �إمنا ي�سمح
للفل�سطيني مبزاولة املهن با�ستثناء تلك املح�صورة يف املهن احلرة ،كما

يبقي القانون على �رشط احل�صول على �إجازة عمل مع �إلغاء الر�سوم

امل�ستحقة ال�ست�صدار �إجازة عمل .وهذا ما ي�شبه �إىل حد بعيد�( ،إذا ما
مت ا�ستثناء ر�سوم �إجازة العمل) ما مت ت�ضمينه يف مذكرتي وزيري العمل

طراد حمادة (رقم  1/67عام  )2005وبطر�س حرب (رقم  1/10عام

 ،)2010واللتني مل تعاجلا م�شكلة عمل الفل�سطينيني يف لبنان.

وحتت �شعار “حقنا يف العودة �إىل ديارنا حق ثابت غري قابل للت�رصف وال ي�سقط

بالتقادم” ،عقد االئتالف الفل�سطيني العاملي حلق العودة لقاءه العا�رش يف بريوت خالل
الفرتة  ،2010/12/11-5و�أكد من�سق مركز حقوق الالجئني (عائدون) جابر �سليمان،

يف كلمة با�سم االئتالف ،على �أن منح الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ،ال يتعار�ض مع حقهم يف العودة.

كما �أكد البيان اخلتامي للم�ؤمتر على �رضورة بذل املزيد من اجلهود املنظمة لطرح

امل�شاكل التي يواجهها الالجئون الفل�سطينيون يف بع�ض الدول العربية امل�ضيفة،

وخا�صة يف لبنان ،من �أجل منحهم حماية م�ؤقتة فعالة ت�ؤمن حقوقهم الأ�سا�سية تعزيزاً

ل�صمودهم �إىل حني عودتهم �إىل ديارهم ،مما يتطلب موقف ًا عملي ًا يرف�ض التوطني،

والتهجري ،ويوفر �سبل احلياة الكرمية لالجئني.162
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رابع ًا :املوقف العربي والدويل من حقوق الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان
 .1جامعة الدول العربية:
اتخذت الدول العربية يف �إطار جامعة الدول العربية �سل�سلة من القرارات اخلا�صة
بالالجئني الفل�سطينيني والق�ضية الفل�سطينية عموم ًا .وتعك�س هذه القرارات يف
جمموعها التوجه العام للدول العربية يف تعاملها مع الالجئني الفل�سطينيني ،وكيف ت�أثر
ذلك بالتطورات ال�سيا�سية ال�سائدة يف املنطقة كما ت�أثر بالأجندة ال�سيا�سية املحلية لكل
من الدول العربية امل�ضيفة لالجئني .وعلى الرغم من �أن هذه القرارات تعطي م�ؤ�رشات
قوية على توجه الدول العربية يف معاملتها لالجئني الفل�سطينيني �إال �أن علينا مالحظة
�أمرين:163
الأول� :أن التزام الدول العربية بهذه القرارات مل يكن بالدرجة نف�سها ،و�إمنا خ�ضع
يف كثري من الأحيان العتبارات �سيا�سية تقدرها الدول نف�سها.
الثاين� :أن معاملة الالجئني الفل�سطينيني يف الدول امل�ضيفة ال تنظمها قوانني
وت�رشيعات وا�ضحة �صادرة عن ال�سلطة الت�رشيعية يف هذه الدول ،بل تنظمها يف كثري
من احلاالت قرارات و�أحكام �إدارية غري مكتوبة يف الغالب ت�صدرها �أجهزة حكومية،
هي �أمنية يف �أكرث الأحيان.
�إن ا�صطالح “الدول العربية امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني” ي�شمل ر�سمي ًا �أربع
دول هي :الأردن ،و�سورية ،ولبنان ،وم�رص؛ وهي الدول التي تن�شط فيها وكالة
الأونروا ،وا�ستثنيت العراق من بني هذه الدول لعدم موافقة احلكومة العراقية للأونروا
يف حينه بالن�شاط يف �أرا�ضيها.
ان�شغلت الدول العربية امل�ضيفة يف ال�سنوات الأوىل بعد نكبة  1948يف معاجلة
م�سائل �إن�سانية ملحة فر�ضها واقع االقتالع والت�شتت الذي فر�ض على ال�شعب
الفل�سطيني .وان�صبت القرارات املتخذة يف �إطار جامعة الدول العربية يف �سنوات
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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اخلم�سينيات من القرن الع�رشين على تقدمي الت�سهيالت ل�ضمان و�صول العون والإغاثة
من قبل الهيئات الدولية ،وت�سهيل جمع �شمل العائالت امل�شتتة ،و�إ�صدار وثائق �سفر

موحدة لالجئني مل�ساعدتهم على ال�سفر واالنتقال.164

اتخذت الدول العربية يف �إطار جامعة الدول العربية �سل�سلة من القرارات اخلا�صة
بالالجئني الفل�سطينيني والق�ضية الفل�سطينية عموم ًا .و�أن�ش�أت اجلامعة العربية م�ؤمتر
امل�رشفني على �ش�ؤون الفل�سطينيني يف الدول العربية امل�ضيفة ويعقد اجتماعاته ب�صورة

دورية �سنوية .وبد�أ �أعماله يف حزيران /يونيو  ،1964وكان �أهم ما �أجنزه على م�ستوى
الالجئني الفل�سطينيني بروتوكول معاملة الفل�سطينيني يف الدول العربية ،الذي �أقره

وزراء خارجية الدول العربية ،يف  ،1965/9/10ون�ص على:165

 .1مع االحتفاظ بجن�سيتهم الفل�سطينية يكون للفل�سطينيني املقيمني حالي ًا
يف �أرا�ضي .............احلق يف العمل واال�ستخدام �أ�سوة باملواطنني.
 .2يكون للفل�سطينيني املقيمني حالي ًا يف �أرا�ضي....................
ومتى اقت�ضت م�صلحتهم ذلك ،احلق يف اخلروج منها والعودة �إليها.
 .3يكون للفل�سطينيني املقيمني يف �أرا�ضي الدول العربية الأخرى احلق
يف الدخول �إىل �أرا�ضي ..............واخلروج منها متى اقت�ضت
م�صلحتهم ذلك .وال يرتتب على حقهم يف الدخول احلق يف الإقامة
�إال للمدة املرخ�ص لهم بها وللغر�ض الذي دخلوا من �أجله ما مل توافق
ال�سلطات املخت�صة على غري ذلك.
	.4مينح الفل�سطينيون حالي ًا يف �أرا�ضي ................كذلك من كانوا
يقيمون فيها و�سافروا �إىل املهاجر متى رغبوا يف ذلك وثائق �صاحلة
ل�سفرهم ،وعلى ال�سلطات املخت�صة �أينما وجدت �رصف هذه الوثائق
�أو جتديدها بغري ت�أخري.
 .5يعامل احلا�صلون على هذه الوثيقة يف �أرا�ضي دول اجلامعة العربية
معاملة رعايا دول اجلامعة ب�ش�أن الت�أ�شريات والإقامة*.
*مالحظة :الكلمات املحذوفة يف ن�ص الربوتوكول هي“ :الدول العربية”.
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و�صدر القرار بغالبية الأ�صوات ،يف حني حتفظت على القرار ٌ
كل من الكويت

وليبيا ولبنان ،وبالتايل �أ�صبح القرار غري ملزم لها ح�سب نظام اجلامعة .فالكويت وليبيا
حتفظتا على املادة الأوىل� ،أما لبنان فقد قدم حتفظات قو�ضت عملي ًا امل�ضامني الأ�سا�سية
للربوتوكول مبنح احلقوق املدنية االقت�صادية واالجتماعية لالجئني الفل�سطينيني ،ووقع

لبنان على الربوتوكول يف  1966/8/3مع التحفظات الآتية:

املادة الأوىل :مع االحتفاظ بجن�سيتهم الفل�سطينية ،وبقدر ما ت�سمح

به �أحوال اجلمهورية اللبنانية االجتماعية واالقت�صادية ،يعطى الفل�سطينيون
املقيمون حالي ًا يف �أرا�ضيها احلق يف العمل واال�ستخدام �أ�سوة باملواطنني.
املادة الثانية :ي�ضاف �إليها “وذلك �أ�سوة باللبنانيني و�ضمن نطاق القوانني

والأنظمة املرعية الإجراء”.

املادة الثالثة :ي�ضاف بعد عبارة (متى اقت�ضت م�صلحتهم ذلك) وي�شرتط
حلق الدخول �إىل الأرا�ضي اللبنانية احل�صول م�سبق ًا على �سمة دخول من

ال�سلطات اللبنانية املخت�صة.166

وهكذا حكم مواقف الدول العربية يف تعاملها مع الالجئني الفل�سطينيني مبد�آن

�أ�سا�سيان :الأول واجب ال�ضيافة والأخوة العربية الذي فر�ض ا�ستقبال ه�ؤالء الالجئني
على نحو م�ؤقت وم�ساعدتهم وت�سهيل و�صول العون الدويل �إليهم ،والثاين رغبة هذه
الدول على ال�صعيد الر�سمي يف �إبقاء ق�ضية الالجئني حية ،واملواظبة على تذكري الأ�رسة

الدولية ب�رضورة تطبيق القرارات الدولية اخلا�صة ب�ش�أنها.167

ويف  ،1969/11/3اجتمع يف القاهرة وفد لبناين ،برئا�سة عماد اجلي�ش �إميل

الب�ستاين ،ووفد منظمة التحرير الفل�سطينية ،برئا�سة يا�رس عرفات رئي�س منظمة التحرير

الفل�سطينية ،برعاية من جامعة الدول العربية ،واتفق الوفدان على �أن يبقى هذا االتفاق
�رسي ًا للغاية ،وعلى �إعادة تنظيم الوجود الفل�سطيني يف لبنان على �أ�سا�س حق العمل
والإقامة والتنقل ،و�إن�شاء جلان حملية من فل�سطينيني يف املخيمات لرعاية م�صالح
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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الفل�سطينيني املقيمني فيها ،وذلك بالتعاون مع ال�سلطات املحلية ،و�ضمن نطاق
ال�سيادة اللبنانية.

168

وعلى الرغم مما ت�ضمنه “اتفاق القاهرة” �إال �أنه مل ت�صدر ت�رشيعات لو�ضع االتفاق
مو�ضع التنفيذ .ويف  1987/5/21اتخذ الربملان اللبناين قراراً ب�إلغاء “اتفاق القاهرة” من
طرف واحد.169

 .2املوقف الدويل:
يبدو �أن املجتمع الدويل مل يتعامل مع ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني �إال من خالل

امل�ساعدات املادية التي يقدمها �إىل وكالة الأونروا ،وعلى الرغم من تق�صري ال�سلطات
اللبنانية يف �إعطاء الالجئني الفل�سطينيني املوجودين على �أرا�ضيها حقوقهم االقت�صادية

واملدنية ،انح�رست املنا�شدات يف حت�سني ظروف الالجئني من خالل ما ي�صدر من
تقارير عن وكالة الأونروا وبع�ض املنظمات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان كمنظمة

العفو الدولية .وحيث مل ترق هذه املطالبات �إىل اجلدية املطلوبة بقي الالجئون يعاملون
ك�أجانب حمرومني من �أب�سط احلقوق املدنية ،من حيث العمل وامللكية وفر�ضت قيود
على حقهم يف الإقامة.

بعد انتهاء املعارك امل�سلحة بني اجلي�ش اللبناين وم�سلحي تنظيم فتح الإ�سالم يف

خميم نهر البارد �شمال لبنان� ،أعرب الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون Ban Ki-

 ،moonعن تخوفه من �أن:

ي�ؤدي الو�ضع غري امل�ستقر الذي تت�سم به العالقات الفل�سطينية الداخلية،

وا�ستمرار الفقر واملعاناة يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني ،وظهور

جماعات مت�شددة جديدة يف هذا الإطار� ،إىل جتدد العنف يف املخيمات
وخارجها .ونظراً للت�أثريات ال�ضارة الوا�ضحة التي تخ ّلفها الظروف املعي�شية
يف املخيمات على احلالة الأمنية العامة يف لبنان ،ال بد من �إحراز تقدم لي�س

يف اجتاه ّحل امليلي�شيات الفل�سطينية يف لبنان ونزع �سالحها فح�سب ،بل
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�أي�ض ًا يف اجتاه حت�سني الظروف التي يعي�ش يف ظلها ال�سكان الالجئون،

وذلك بدون امل�سا�س بت�سوية ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني يف �إطار اتفاق
�سيعقد يف نهاية املطاف بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني.170
�سالم ُ

ويف هذا ال�سياق �أكد تقرير �صدر يف بريوت عن وكالة الأونروا� ،أن جميع املخيمات

الفل�سطينية يف لبنان تعاين من م�شكالت خطرية .ولفت التقرير النظر �إىل �أنه لي�س هناك
بنية حتتية مالئمة داخل هذه املخيمات ،كما �أنها تكتظ بال�سكان .و�أكد التقرير املعاناة
ال�شديدة التي يعي�شها الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان ومعاناتهم من الفقر والبطالة،
م�ؤكداً �أن يف لبنان العدد الأكرب من الجئي فل�سطني الذين يعي�شون يف فقر مدقع،
وامل�سجلون لدى الوكالة يف برنامج ح�سب �إح�صاءات ال�ش�ؤون االجتماعية ،هم حتت

حاالت الع�رس ال�شديد.171

و�أكد التقرير� ،أن الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان يعانون من م�شكالت خا�صة.

فلي�س لديهم حقوق اجتماعية ومدنية ،ولي�س يف �إمكانهم اال�ستفادة من املرافق
ال�صحية والتعليمية العامة �إال بالقدر الي�سري ،وال ميكنهم ا�ستخدام املرافق االجتماعية
العامة ،وتعول الأغلبية على الأونروا بالكامل بو�صفها امل�صدر الوحيد للتعليم وال�صحة
والإغاثة واخلدمات االجتماعية .و�أ�ضاف �أنه يحظر القانون على الجئي فل�سطني

بو�صفهم �أجانب العمل يف �أكرث من  70حرفة ،و�أدى ذلك �إىل وجود ن�سبة عالية
جداً من البطالة بني ال�سكان الالجئني .و�أكد التقرير �أن عدد حاالت الع�رس ال�شديد

وحاالت الفقر املدقع والبطالة ال�شديدة يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ،بلغ حداً

خطرياً يتطلب التحرك العاجل للمنظمات الدولية املعنية يف العامل.172

وقالت املفو�ضة العامة لوكالة الأونروا كارين �أبو زيد �إن “�أو�ضاع الالجئني يف

كل من �سورية والأردن ال تختلف عن �أو�ضاع ال�سكان يف كل من البلدين” ،ومل
تتطرق �أبو زيد يف حديثها �إىل تعامل ال�سلطات اللبنانية مع الالجئني الفل�سطينيني،

يف �إ�شارة �إىل �أن ال�سلطات اللبنانية ال تعاملهم �أ�سوة باملواطنني اللبنانيني ،و�أ�شارت
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

60

�إ�شكالية �إعطاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية

�إىل �أن ال�سلطات يف كل من دم�شق وعمان تبدي تعاونها مع العاملني يف الأونروا من
�أجل حت�سني الو�ضع املعي�شي لل�سكان يف املخيمات .173وخالل اجتماع الدول املانحة

وامل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني الذي عقد يف عمان يف  ،2007/11/19قالت �أبو زيد
�إن املخيمات الفل�سطينية يف لبنان بحاجة �إىل حت�سني �أو�ضاعها من �أجل الالجئني

�أنف�سهم ،ومن �أجل امل�ساعدة يف ا�ستقرار و�ضع لبنان ،مبينة �أن الالجئني يف الأردن
يعي�شون يف بيئة م�ستقرة ب�سبب ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي.174

ورحبت منظمة العمل الدولية ووكالة الأونروا بالتعديالت التي �أدخلها الربملان
ّ

اللبناين على قانوين العمل وال�ضمان االجتماعي واملتعلقة بالالجئني الفل�سطينيني يف

لبنان ،وجاء يف بيان �أ�صدرته املنظمتان يف � ،2010/8/18أن التعديالت حتمل نتائج
امل�سجلني
�سيما �إزالة العوائق التي حتول دون ح�صول الفل�سطينيني
ّ
�إيجابية كثرية ال ّ
على �إجازة عمل .و�أ�ضاف البيان �أن من �أهم ما ت�ضمنته التعديالت هو متكن

الفل�سطينيني من احل�صول على تعوي�ضات نهاية اخلدمة من خالل ال�صندوق اللبناين
لل�ضمان االجتماعي الذي ي�ساهم فيه عنهم �أرباب العمل .وقالت منظمة العمل

والأونروا �إنهما تتطلعان �إىل التطبيقات العملية لهذه احلقوق ،و“�أنّ هذه التعديالت،

و�إن كانت �أ�سا�سية ،يجب �أن تتابع بخطوات �إ�ضافية لإخراج الفل�سطينيني من دائرة
الفقر” .كما نا�شدت املنظمتان املجتمع الدويل وال�سلطات اللبنانية اال�ستمرار يف

تقدمي الدعم الالزم ملواجهة هذه التحديات امل�ستمرة وال�سماح للفل�سطينيني بالعي�ش
والعمل بكرامة.175

وقال مدير عام الأونروا يف لبنان �سالفاتوري لومباردو :Salvatore Lombardo

“�إن هذه التعديالت هي خطوة مهمة يف االجتاه ال�صحيح” .و�أ�شار �إىل �أن الزخم
االيجابي الذي و ّلده نقا�ش جمل�س النواب اللبناين “ال ي�سعه �إال �أن يعزز التزام الأونروا
بخدمة الالجئني يف لبنان ب�أف�ضل ما �أوتينا من �إمكانات مل�صلحة الفل�سطينيني واللبنانيني

على حد �سواء”.176
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وعلى الرغم من �إ�شادة منظمة العفو الدولية ببع�ض الإجنازات التي حققتها احلكومة

اللبنانية خالل الأعوام  2007-2005فيما يتعلق بتوفري بع�ض احلقوق للفل�سطينيني
وخ�صو�ص ًا تلك املتعلقة ب�إدخال مواد البناء �إىل بع�ض املخيمات وال�سماح مبمار�سة

بع�ض املهن� ،إال �أنها �أو�ضحت يف تقرير لها �أن ت�أثري هذه االيجابية بقي حمدود جداً؛
م�شرية �إىل �أن جزءاً كبرياً من املعاملة القائمة على التمييز التي يواجهها الفل�سطينيون
تعود �إىل كونهم عدميي اجلن�سية؛ والفتة النظر �إىل �أن ال�سلطات اللبنانية بدل التخفيف

من وط�أة هذا الأمر ،عمدت �إىل ا�ستخدام هذا الأمر حلرمانهم من امل�ساواة لي�س فقط
مع ال�شعب اللبناين ،بل �أي�ض ًا مع املقيمني الأجانب الآخرين يف لبنان.177
ويف مو�ضوع احلق يف البناء �أو التملك ،ا�ستغرب تقرير املنظمة بقاء م�ساحة

الأرا�ضي املخ�ص�صة للمخيمات الفل�سطينية على حالها دون تغيري يذكر منذ النكبة،

على الرغم من ازدياد عدد الالجئني الفل�سطينيني من نحو � 100,000سنة 1949

�إىل �أكرث من � 400,000سنة  .2007واحل�صيلة ،اكتظاظ مزمن يتفاقم يومي ًا ،وغرف

�ضيقة ت�ضم الواحدة منها يف بع�ض احلاالت �أكرث من � 10أ�شخا�ص .178و�أ�شارت يف
تقرير ن�رشته يف � 2007/5/23إىل �أن القانون اللبناين يحظر على الالجئني الفل�سطينيني

التملك ،وترف�ض ال�سلطات اللبنانية تو�سيع �أو جتديد خميمات الالجئني.179

وذكرت منظمة العفو الدولية �أن الالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان ما زالوا
يواجهون قيوداً وا�سعة النطاق حتد من �إمكان ح�صولهم على ال�سكن والعمل ومتتعهم

باحلقوق يف العمل .و�أ�شارت �إىل �أن القانون اللبناين يحظر على الالجئني الفل�سطينيني

التملك ،كما ترف�ض ال�سلطات اللبنانية تو�سيع �أو جتديد خميمات الالجئني.180

وانتقدت “جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل” التمييز املتوا�صل الذي يواجهه

الأطفال الفل�سطينيون يف لبنان ،و�أعربت عن القلق ب�ش�أن الظروف االجتماعية
واالقت�صادية واملعي�شية القا�سية التي يعانيها الأطفال من الالجئني الفل�سطينيني يف

خميمات الالجئني ،وب�ش�أن القيود املفرو�ضة على ح�صولهم على اخلدمات العامة ،مبا

يف ذلك اخلدمات ال�صحية والتعليم.181
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وعلى الرغم من امل�شاكل التي كانت تواجه الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان فيما

يتعلق بحقوقهم املدنية ،مل تنل هذه املعاناة حقها من الدول الغربية ،والتي ر�أت �أن
ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ال ميكن حلها �إال من خالل ت�سوية الق�ضية الفل�سطينية.
وكانت مواقفها منحازة لـ“�إ�رسائيل” ،واقرتاحاتها حلل م�شكلة الالجئني م�ستوحاة من

امل�صالح الإ�رسائيلية ،واحللول التي تُطرح هي حلول �إ�رسائيلية تتبناها بالكامل الواليات

املتحدة ،وال تعار�ضها الدول الأوروبية.182

فاملوقف الأمريكي من ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني مر مبراحل عدة ،متاهى فيها،

لدرجة كبرية ،مع املوقف الإ�رسائيلي ،مبا يف ذلك موقفه من القرار  ،194املتعلق

بحق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة ،والذي حظي وقت �صدوره مبوافقة الواليات
املتحدة.

و�إذا كانت الواليات املتحدة �أبقت نظري ًا على اعرتافها بالقرار  ،194ف�إنها قامت
عملي ًا بالرتاجع عن املطالبة بتطبيقه؛ ومع �أنها كانت ع�ضواً يف جلنة التوفيق الثالثية
(بالإ�ضافة �إىل تركيا وفرن�سا) املكلفة بالإ�رشاف على تطبيق القرار ،قامت ب�إعداد

م�شاريع التوطني.183

ويف كانون �أول /دي�سمرب  1993اتخذت الواليات املتحدة يف اجتماع اجلمعية

العامة للأمم املتحدة موقف االمتناع عن الت�صويت على القرار  ،194وهو ما ف�رسه
املفكر الأمريكي نعوم ت�شوم�سكي  Noam Chomskyب�أنه موقف �أمريكي جديد
�ضد القرار ،ويرى ت�شوم�سكي �أن ذلك املوقف مبثابة �إلغاء للقرار ب�سبب الثقل ال�سيا�سي
للواليات املتحدة ،وذلك يعني �ضمن ًا �إلغاء املادة  13من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

املتعلقة بحق الفرد مبغادرة �أي بلد والعودة �إليه .كما دعا مندوب الواليات املتحدة يف
جل�سة اجلمعية العامة ذاتها �إىل “تقييد �أو �إنهاء ن�شاط الأمم املتحدة يف ما يخ�ص �إ�رسائيل

وفل�سطني” ،واعتبار قرارات الأمم املتحدة ال�سابقة بهذا ال�ش�أن “الغية ومنطوية على

مفارقة تاريخية” ،و�أن “من غري املثمر مناق�شة قانونية الق�ضية.184
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يبدو �أن الر�ؤية الأمريكية حلل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني ب�شكل عام مل ترتكز

على حقهم يف العودة �إىل ديارهم؛ �إمنا متحورت حول �إيجاد حل لق�ضيتهم من خالل
�آليات �أخرى مل تبتعد كثرياً عن االقرتاح بتوطينهم يف البلدان التي جل�أوا �إليها �أو
تهجريهم �إىل بلدان �أخرى �إن �ص ُعب توطينهم مع �إمكانية التعوي�ض.

وكانت الر�ؤية الأمريكية قد �أعلنت بو�ضوح من خالل كتاب “الفل�سطينيون من

الجئني �إىل مواطنني” ،عندما قام جمل�س ال�ش�ؤون اخلارجية الأمريكي ،يف �أعقاب اتفاق
�أو�سلو ،بت�شكيل جمموعة درا�سة مهمتها درا�سة اجلوانب املعقدة من الق�ضية الفل�سطينية

وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها؛ على اعتبار اتفاق �أو�سلو انطالقة جديدة يف اجتاه الت�سوية
ال�شاملة .و�أ�رشفت املحامية اليهودية الرو�سية الأمريكية الأ�ستاذة يف جامعة �سرياكوز

 Syracuse Universityدونا �أرتز  Donna Artzعلى جمموعة الدرا�سة ،وركزت
عدتها �أكرث الق�ضايا تعقيداً و�صعوبة يف �رصاع ال�رشق الأو�سط ،وهي
اهتمامها على ما ّ
ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.

عقدت جمموعة العمل خم�سة اجتماعات ما بني ت�رشين الثاين /نوفمرب 1993

وحزيران /يونيو  .1994وكانت احل�صيلة كتاب ًا بعنوان“ :من الجئني �إىل مواطنني”،
ن�رش من قبل جمل�س ال�ش�ؤون اخلارجية الأمريكي �سنة  .1997وت�ضمن هذا الكتاب

الر�ؤية الأمريكية حلل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،والتي ميكن تلخي�صها على النحو

التايل:185

�إذا �أردنا ح ً
ال دائم ًا ومقبو ًال لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،فيجب �أن

ي�شمل هذا احلل منح اجلن�سية لالجئني الفل�سطينيني يف كل �أنحاء ال�رشق
الأو�سط .ولن يتوقف هذا ال�رصاع ما مل يح�صل الالجئون الفل�سطينيون على

اجلن�سية؛ لأن ذلك يعني �أنهم لن يعودوا بعدها جمرد ورقة للم�ساومة يف
جدول �أعمال كل من طريف النزاع .وبجب �أن يكون قبو ًال متباد ًال بني
الإ�رسائيليني والفل�سطينيني .وال ميكن �أن يتحقق هذا القبول �إ ّال �إذا تغري و�ضع
الفل�سطيني وعقليته كالجئ ،ثم ا�ستيعابه �ضمن خطة �إقليمية دائمة تقوم على
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�أ�سا�س عودة عدد حمدد من الالجئني �إىل �إ�رسائيل وال�ضفة الغربية وقطاع غزة،

ودمج الالجئني الفل�سطينيني يف املجتمعات ال�سورية والأردنية واللبنانية التي

يقيمون فيها ،و�إعادة توطني عائالت فل�سطينية يف بلدان �أخرى من ال�رشق
الأو�سط ويف البلدان الغربية .كما يجب دفع التعوي�ضات للفل�سطينيني الذين

ال يعودون �إىل �أر�ضهم عن املمتلكات التي خ�رسوها هناك ،ويجب ال�سماح
لهم� ،أي�ض ًا ،ب�أن يحملوا جن�سية مزدوجة ،هي اجلن�سية الفل�سطينية وجن�سية
البلد الذي يقيمون فيه.

ويف ال�سياق ذاته ،اقرتح الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن George W.

 ،Bushخالل زيارته للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف  ،2008/1/10و�ضع �آلية دولية

لتعوي�ض الالجئني الفل�سطينيني.186

�إال �أن م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية بالوكالة ل�ش�ؤون ال�سكان والالجئني

والهجرة �صامويل وينت  Samuel Wittenنفى وجود خطة تتبناها الواليات املتحدة
لإنهاء م�س�ألة الالجئني الفل�سطينيني من خالل توطينهم يف دول عربية و�أوروبية

و�أمريكا .وقال �إن هذه امل�س�ألة يقررها الفل�سطينيون والإ�رسائيليون �أنف�سهم من خالل
املفاو�ضات.187

ومن جهتها فتحت دول مثل بريطانيا والرنويج وبلجيكا وكندا يف �سنة 1996

�أبوابها ال�ستقبال الجئني فل�سطينيني من لبنان ،وكان الدافع الأ�سا�سي لذلك هو

م�ساهمتها يف �إجناح م�ساعي مفاو�ضات الت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية.

و�صدرت خالل تلك الفرتة ت�رصيحات مبا�رشة من بريوت على ل�سان م�س�ؤولني كنديني
و�أ�سرتاليني يعلنون ب�رصاحة �أن بالدهم م�ستعدة ال�ستقبال الجئني فل�سطينيني من لبنان
م�ساهمة من هذه الدول يف �إجناح مفاو�ضات ال�سالم .وقامت وفود من هذه الدول
بزيارات عديدة للمخيمات .و�رست �شائعة داخل لبنان وخارجه ،مفادها �أن القرو�ض

املالية الدولية التي يح�صل عليها لبنان منذ عام  1992هي ثمن لتمرير م�شاريع التوطني

يف لبنان ،غري �أن جهات لبنانية نفت ذلك.188
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كما �أعلن رئي�س الفدرالية ال�سوي�رسية با�سكال كو�شبان من لبنان يف 2008/10/30

�أن توطني الالجئني الفل�سطينيني �سيح�صل ،وقال� :إن “حق عودة الالجئني هو حق

ت�صور حق عودة كثيف .نحن
م�رشوع من جهة ،لكن من اجلهة العملية ال ميكن ّ
مدعوون �إذاً لإيجاد حل ي�أخذ باالعتبار هذه امل�س�ألة .فمن ال�رضوري �إذاً العمل مع ًا
لإيجاد نوع من التوافق حول هذين الواقعني”.189

ويف  2008/12/18ذكرت جريدة لوفيجارو الفرن�سية �أن الرئي�س الفرن�سي نيكوال

�ساركوزي  Nicolas Sarkozyطرح خطة �سالم جديدة ملنطقة ال�رشق الأو�سط،
و�أن فرن�سا ترغب يف حل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني عن طريق “الت�سوية املالية”

وتعوي�ض ماليني الالجئني عن طريق وكالة دولية بتكلفة ترتاوح بني � 80إىل  200مليار
دوالر تتحملها دول اخلليج العربية واالحتاد الأوروبي .وت�شمل اخلطة �أي�ض ًا توطني

عدد حمدود من ال�سكان الفل�سطينيني يف مناطق ب�صحراء النقب.190
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خامتة
مل يكن لبنان البلد الوحيد الذي ق�صده الالجئون الفل�سطينيون �إثر نكبة ،1948

ولكنه كان البلد الأكرث الذي عانى فيه الفل�سطينيون من عدم احل�صول على احلقوق
التي متكنهم من جتاوز نكبتهم� ،أو التخفيف منها بغية االلتفات �إىل الق�ضية الأهم ،وهي

ق�ضية عودتهم �إىل �أر�ضهم ووطنهم.

رمبا ال تعاين الدول الأخرى التي جل�أ �إليها الفل�سطينيون من الرتكيبة ال�سكانية املعقدة

املوجودة يف لبنان ،وهي تركيبة طائفية فر�ضت على �أطرافها التعاي�ش بال�رضورة ،بل

وفر�ضت هذه الرتكيبة نف�سها على التوجهات ال�سيا�سية اللبنانية وطبيعة حتالفات
كل طرف فيها .بالإ�ضافة لذلك رمبا �شكلت م�ساحة لبنان اجلغرافية ،وقلة مواردها
االقت�صادية ،عام ً
ال �آخر لعدم قبول الوجود الفل�سطيني �ضمن الرتكيبة اللبنانية.
مل تفلح ال�سيا�سات العربية وال حتى الدولية وال الربتوكوالت �أو االتفاقيات التي
كانت تلحظ تنظيم التعامل مع الالجئني والفل�سطينيني منهم حتديداً ،على الرغم من

توقيع لبنان عليها ،من �أن تلزم لبنان بتغيري واقع التعامل مع الوجود الفل�سطيني على
�أر�ضه وغالب ًا ما كان لبنان يذيل هذه االتفاقيات بتحفظات �أو مالحظات تتما�شى مع
خ�صو�صية واقعه ال�سيا�سي.

وبحجة رف�ض التوطني املجمع عليه لبناني ًا وحتى فل�سطيني ًا ودعم حق العودة ،بقي

الفل�سطيني منذ نكبته يكابد املعاناة يف كل تفا�صيل حياته اليومية يف لبنان .وك�أن
الفل�سطيني ال يعمل من �أجل ق�ضيته وا�سرتداد حقه يف �أر�ضه �إال من بوابة الب�ؤ�س
وال�شقاء ووجع احلرمان.

لقد بات الوجود الفل�سطيني يف لبنان مادة للتجاذبات واملزايدات ال�سيا�سية بني

الأطراف اللبنانية لي�س �إال .وعلى الرغم من ن�شاط جمعيات املجتمع املدين الفل�سطينية
منها واللبنانية ،وت�سليم العديد من الأطراف ال�سيا�سية ب�رضورة تغيري �أو�ضاع الالجئني
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الفل�سطينيني عما هي عليه ،ف�إن الت�رشيعات والقوانني اللبنانية مل تخرج عن الإطار
اللفظي ل�رضورة حت�سني �أو�ضاع الفل�سطينيني ونيلهم احلقوق الكفيلة بتغيري واقعهم
املعي�شي ،وكانت ال�سلطات اللبنانية حتيل امل�س�ؤولية �إىل املجتمع الدويل ووكالة

الأونروا ،حتت ذريعة التوطني واملخاوف من فر�ضه مبوجب �ضغوط حل الأزمات

التي يعي�شها لبنان ،وت�سهيل فر�ص الت�سوية ال�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط.

�إن الواقع الذي يعي�شه الفل�سطينيون يف لبنان ،بات يزيد من ال�ضغوط اخلارجية على

لبنان نف�سه ،وجعلت ال�سيا�سات اللبنانية من الوجود الفل�سطيني ،بق�صد �أو بغري ق�صد،

ورقة لل�ضغط ال�سيا�سي بيد الآخرين ،وجعلت لبنان حتت �ضوء املنظمات الدولية

ب�سبب الواقع املزري الذي يعي�شه الفل�سطيني داخل املخيمات.

�إن رف�ض التوطني ميثل حالة �إجماع بني الفل�سطينيني واللبنانيني ،وال ت�ستطيع

�أية قوة فر�ض التوطني عليهم ،ما دام الطرفان املعنيان يرف�ضانه .ولذلك �آن الأوان

لعدم ا�ستخدام “فزاعة التوطني” حلرمان الالجئني الفل�سطينيني من حقوقهم الإن�سانية
الأ�سا�سية.
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الهوام�ش
 1الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان ،موقع منظمة ثابت حلق العودة ،انظر:
http://www.thabit-lb.org/default.asp?MenuID=40

 2حم�سن �صالح (حمرر)� ،أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات� ،)2008 ،ص .22-21
 3موقع املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات ،انظر:
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=648&CatId=24&table=pa_documents
 4موقع وكالة الأونروا ،انظرhttp://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm :

 5مفهوم اللجوء والالجئني الفل�سطينيني يف القانون الدويل ،موقع جتمع العودة (واجب) ،انظر:
http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=309
 6موقع الأونروا ،انظرhttp://www.unrwa.org/atemplate.php?id=168 :

 7با�سم �صبيح ،الالجئون الفل�سطينيون غري امل�سجلني وعدميي “الهوية” يف لبنان ،موقع املركز
الفل�سطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني (بديل) ،انظرhttp://www.badil.org/en/ :
documents/category/52-other-papers?download=842%3Apal-non-id-reg-inlebanon؛ وانظرNeeds Assessment of Palestinian Refugees in Gatherings in :
Lebanon, The Danish Refugee Council (DRC),
http://www.drc.dk/about-drc/publications/reports/?eID=dam_frontend_push&docID=314

� 8صالح ،مرجع �سابق� ،ص .62-61
Needs Assessment of Palestinian Refugees in Gatherings in Lebanon, (DRC). 9

� 10صالح ،مرجع �سابق� ،ص .23
 11موقع الأونروا ،انظرhttp://www.unrwa.org/atemplate.php?id=168 :
 12موقع الأونروا ،املوارد ،انظرhttp://www.unrwa.org/atemplate.php?id=168 :
� 13صالح ،مرجع �سابق� ،ص .24
 14جنوى ح�ساوي ،حقوق الالجئني الفل�سطينيني بني ال�رشعية الدولية واملفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية
(بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2008 ،ص .179-178
 15موقع الأونروا ،ملف خميمات لبنان ،انظرhttp://www.unrwa.org/atemplate.php?id=132 :
 16ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص  19و.24
 17املرجع نف�سه� ،ص .35-34
 18املرجع نف�سه� ،ص .98-97
 19معاهدة  1951لالجئني ،موقع وكالة الالجئني التابع للأمم املتحدة ،انظر:
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

 20ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص .101
 21املرجع نف�سه� ،ص .116
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 22موقع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،انظر:
http://www.cicr.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NSLA8

 23ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص .196-195
 24املرجع نف�سه� ،ص .175
 25املرجع نف�سه� ،ص .197-196
 26الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،موقع الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،انظر:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf

 27ن�ص قانون “العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية” ،موقع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان ،انظرhttp://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm :
�	28إعالن القاهرة حول حماية الالجئني وامل�رشدين يف العامل العربي ،موقع وكالة الالجئني التابع للأمم
املتحدة ،انظرhttp://www.unhcr.org/refworld/publisher,ARAB,,,452675944,0.html :
 29ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص .205
 30قرار جمل�س الأمن رقم  ،194موقع الأمم املتحدة للمعلومات عن فل�سطني ،انظرhttp://unispal. :
un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

 31فيوليت داغر و�آخرون ،الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان (دم�شق :اللجنة العربية حلقوق الإن�سان،
 ،)2000ط  ،1موقع اللجنة العربية حلقوق الإن�سان ،انظرhttp://achr.eu/kt17.htm :
 32ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص .213-209
 33قرار جمل�س الأمن رقم  ،194موقع الأمم املتحدة للمعلومات عن فل�سطني ،انظر:
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

 34ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص .217-215
 35ميثاق الأمم املتحدة ،موقع الأمم املتحدة ،انظرhttp://www.un.org/ar/documents/charter :
 36القرار رقم  ،2625موقع الأمم املتحدة ،انظر:
http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm

 37ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص .231
 38املرجع نف�سه� ،ص .235
 39القرار رقم  ،2649موقع الأمم املتحدة ،انظر:
http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm

 40القرار رقم  ،3236موقع اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،انظر:
http://daccess-ods.un.org/TMP/8217952.html

 41ح�ساوي ،مرجع �سابق� ،ص .237-235
� 42سعود املوىل ،الفل�سطينيون يف لبنان ،موقع مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ،2009/6/8 ،انظر:
_http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local
details=2&id1=757&menu_id=7&program_id=3&cat_id=2

 43املرجع نف�سه.
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� 45سهيل الناطور� ،أو�ضاع عمل الفل�سطينيني يف لبنان ،مركز بديل ،انظر:
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/331-article20

 46بيان �صادر عن االئتالف اللبناين الفل�سطيني حلملة حق العمل لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حول
القانون الذي مت �إقراره يف جل�سة املجل�س النيابي اللبناين املنعقدة يف  ،2010/8/17والذي ناق�ش
احلقوق االجتماعية والإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان .2010/8/19 ،متوفر ن�سخة عن
البيان يف مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.
 47الناطور� ،أو�ضاع عمل الفل�سطينيني يف لبنان.
 48موقع امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (�شاهد) ،2009/12/11 ،انظر:
http://www.pahrw.org/default.asp?contentID=279&menuID=37

 49الناطور� ،أو�ضاع عمل الفل�سطينيني يف لبنان.
 50املرجع نف�سه.
 51املوىل ،مرجع �سابق.
 52الناطور� ،أو�ضاع عمل الفل�سطينيني يف لبنان.
 53املوىل ،مرجع �سابق.
 54الناطور� ،أو�ضاع عمل الفل�سطينيني يف لبنان.
 55املرجع نف�سه.
 56املوىل ،مرجع �سابق.
 57املرجع نف�سه.
 58جريدة الأيام ،رام اهلل.2010/8/18 ،
 59جريدة ال�رشق الأو�سط ،لندن.2010/8/8 ،
 60املرجع نف�سه.
 61جريدة احلياة ،لندن.2010/8/19 ،
� 62سليمان الدباغ و�سهيل الناطور“ ،الو�ضع القانوين يف احلياة املعي�شية لالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان” ،موقع �أجرا�س العودة ،2007/7/24 ،انظر:
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=1590&CatId=7&table=articles

 63املرجع نف�سه.
 64املرجع نف�سه.
 65املرجع نف�سه.
 66املرجع نف�سه.
 67املوىل ،مرجع �سابق.
 68قراءة يف القانون اللبناين رقم  296الذي يحرم الفل�سطيني التملك من الناحية القانونية والإن�سانية،
م�ؤ�س�سة �شاهد ،2009/12/27 ،انظرhttp://www.pahrw.org/study/law.pdf :
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 69الفل�سطينيون يف لبنان وقانون امللكية العقارية “عن�رصية يف زمن تال�شي العن�رصية” ،موقع اجلمعية
الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (را�صد) ،انظر:
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=59

 70املرجع نف�سه.
 71املرجع نف�سه.
 72املرجع نف�سه.
 73قراءة يف القانون اللبناين رقم  ،296م�ؤ�س�سة �شاهد.
 74املرجع نف�سه.
 75املرجع نف�سه.
 76جريدة ال�سفري ،بريوت.2005/4/12 ،
 77ال�سفري.2010/6/16 ،
 78موقع اجلزيرة.نت ،2010/8/18 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3F2DD112-B7DA-4282-AEE5C6C44A218927.htm

 79املوىل ،مرجع �سابق.
 80املرجع نف�سه.
� 81صالح �صالح ،الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان� ،سل�سلة فل�سطينيون يف ال�شتات (دم�شق :مركز الغد
العربي للدرا�سات� ،)2008 ،ص .20
 82املوىل ،مرجع �سابق.
 83الفل�سطينيون يف لبنان وقانون امللكية العقارية ،جمعية را�صد.
 84املوىل ،مرجع �سابق.
� 85صالح ،مرجع �سابق� ،ص.26
 86املوىل ،مرجع �سابق.
 87دالل يا�سني و�سهيل الناطور ،الو�ضع القانوين لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان و�سبل التعاي�ش معه� ،سل�سلة
“كتاب ملف” (( )2دم�شق :املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات – ملف� ،)2007 ،ص .56-55
 88املرجع نف�سه� ،ص .56
 89املرجع نف�سه.
 90املرجع نف�سه� ،ص .57-56
 91املوىل ،مرجع �سابق.
 92املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات ،2007/6/19 ،انظر:
_http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=648&CatId=24&table=pa
documents

 93الفل�سطينيون يف لبنان وقانون امللكية العقارية ،جمعية را�صد.
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 94وثائق ،حديث �صحايف لوزير اخلارجية اللبناين (فار�س بويز) يك�شف فيه عن م�رشوع �إقليمي – دويل
حلل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني [مقتطفات] ،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،العدد ،18
ربيع � ،1994ص .294-293
� 95صالح ،مرجع �سابق� ،ص 41و.98-96
 96موقع رئا�سة اجلمهورية اللبنانية ،خطاب الق�سم لفخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان،
انظر:
http://www.presidency.gov.lb/President/Pages/Inaugural%20speech.aspx

 97موقع رئا�سة جمل�س الوزراء يف اجلمهورية اللبناين ،البيان الوزاري للحكومة ال�سبعون ،حكومة دولة
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،انظر:
http://www.pcm.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/Pages/default.aspx

� 98صالح ،مرجع �سابق� ،ص .43
 99الفل�سطينيون يف لبنان وقانون امللكية العقارية ،جمعية را�صد.
 100جريدة امل�ستقبل ،بريوت.2006/3/30 ،
 101موقع العربية لل�صحافة ،2005/4/26 ،انظر:
http://www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=3323695665

 102امل�ستقبل.2010/6/16 ،
 103موقع املجموعة اللبنانية للإعالم ،قناة املنار ،2010/6/27 ،انظر:
http://www.almanar.com.lb/newsSite/NewsDetails.aspx?id=144017

 104املرجع نف�سه.
 105امل�ستقبل.2010/7/8 ،
 106موقع حزب الكتائب اللبنانية ،انظرhttp://www.kataeb.org/pages.asp?pageid=3 :
 107درا�سة حول �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني ،اللجنة الوطنية الفل�سطينية للرتبية والثقافة
والعلوم  -منظمة التحرير الفل�سطينية ،انظر:
www.pncecs.org/ar/file/l/awda3%20lageen%20palaestinian.doc

 108احلياة.2010/4/8 ،
 109جريدة الأخبار ،بريوت.2010/7/14 ،
 110حزب الكتائب اللبنانية ،2010/7/2 ،انظر:
http://lebanesekataeb.com/ArticleDetails.asp?articleId=34464&sectionid=5

 111موقع حزب القوات اللبنانية ،انظر:
http://www.lebanese-forces.com/party/MoreNews.aspx?newsid=92730

 112ال�سفري.2010/8/18 ،
 113الأخبار ،بريوت.2010/8/18 ،
 114حزب القوات اللبنانية ،انظر:
http://www.lebanese-forces.com/party/MoreNews.aspx?newsid=92730
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