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تعمــل جمعيــة مســار علــى مناصــرة حقــوق 
لبنــان،  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن 
وذلــك بالتعــاون مــع مختلــف المســؤولين 
وهــي  لبنــان.  فــي  المعنييــن  القانونييــن 
بنــاء جســور  علــى  هــذا  عملهــا  فــي  ترّكــز 
والفلســطينيين،  اللبنانييــن  بيــن  تواصــل 
وتحديــدًا بيــن الفئــات الشــابة، وذلــك عــن 

طريــق:

علــى  ميدانيــة  زيــارات  •تنظيــم 
اللبنانــي  للشــباب  »تمشــاية«  شــكل 
لبنانيــة  وقــرى  مــدن  الــى  والفلســطيني 
حيــث  فلســطينية  مخيمــات  الــى  كمــا 
يتعّرفــون علــى الواقــع الحياتــي لبعضهــم 
البعــض، ممــا يســاهم فــي كســر الصــور 
منهــم.  طــرف  كل  عنــد  الخاطئــة   النمطيــة 

الجهــات  مختلــف  الــى  توصيــات  •تقديــم 
اإلنســانية  الحقــوق  إلقــرار  المعنيــة 
للفلســطينيين فــي لبنــان والتــي تخّولهــم 
ــه  ــرة إقامتهــم في العيــش بكرامــة طــوال فت

ديارهــم.  الــى  عودتهــم  حيــن  الــى 

النقطــة  إطــار  فــي  الملــف  هــذا  ويأتــي 
فــي  يقــع  وهــو  اعــاله.  المذكــورة  الثانيــة 
ثمانيــة اقســام، هــي: الحــق فــي الهويــة 
الحــق  القانونيــة،  بالشــخصية  واإلعتــراف 
ــق فــي التنقــل  ــة، الح ــم والصح فــي التعلي
العمــل  فــي  الحــق  الالئــق،  والســكن 
الملكيــة  حقــوق  االجتماعــي،  والضمــان 
العقاريــة، الحــق فــي تأســيس الجمعيــات، 
الحكــم  فــي  ممثليــن  إختيــار  فــي  الحــق 
ــة وحقــوق  المحلــي، الحــق بالمحاكمــة العادل
ويتنــاول  للقانــون.  المخالفيــن  االحــداث 
الحالــي  كل قســم فيــه: توصيــف الواقــع 
للفلســطينيين فــي لبنــان، وإنتهاكات حقوق 
االنســان وإنعكاســاتها علــى الفلســطينيين

واللبنانييــن، ومخالفــات االتفاقيــات الدولية، 
وتوصيــات لتحســين هــذا الواقــع. كمــا نــورد 
فــي المالحــق مجموعــة مشــاريع وإقتراحــات 

قوانيــن تصــّب فــي الهــدف ذاتــه. 

فــي  أداة  بمثابــة  هــو  الملــف  هــذا  إن 
الالجئيــن  حقــوق  مناصــرة  عمليــة  مســار 
ان  ونأمــل  لبنــان  فــي  الفلســطينيين 
يســاهم فــي تفعيــل وتحقيــق اهــداف هــذا 

لموضــوع.  ا

جمعية مسار

تمهيد
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فــي العــام ١948، ونتيجــة المجــازر والعمليــات العســكرية للعصابــات الصهيونيــة، لجــأ قســم 
مــن الفلســطينيين إلــى لبنــان وكان عددهــم آنــذاك نحــو ١3٠ ألفــًا، توّزعــوا فــي مخيمــات 
ــا  ــل بريطاني ــي مــن ِقَب ــدوان الثالث ــد الع ــى شــماله. وبع ــي ال ــوب اللبنان ــّدت مــن الجن امت
وفرنســا و»إســرائيل« علــى مصــر وقطــاع غــزة فــي العــام ١95٦، وفــدت الــى لبنــان دفعــة 
ثانيــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين وصــل عــدد افرادهــا إلــى خمســة آالف شــخص، أضيفــوا 

الحًقــا إلــى ســجالت الدولــة اللبنانيــة. 

أمــا الفئــة الثالثــة التــي لــم ُيعتــَرف قانونًيــا بإقامتهــا فــي لبنــان، فهــي بقايــا عائــالت 
ــة،  ــر الفلســطينية الذيــن غــادروا العاصمــة اللبناني المقاتليــن فــي صفــوف منظمــة التحري
بيــروت، بعــد الحصــار اإلســرائيلي عليهــا واحتاللهــا فــي العــام ١98٢، ووقــوع مجــزرة صبــرا 
ــي  ــنحو خمســة آالف الجــئ، ومعظمهــم مــن نازح ــدد هــؤالء أيضــًا بـ ــّدر ع وشــاتيال، وُيق

ــام الســتة - النكســة(. ــرب األي ــام ١9٦7 )ح ــزة ع ــة وقطــاع غ ــة الغربي الضف

ــن الفلســطينيين  ــة غــوث وتشــغيل الالجئي فــي العــام ١95٠ أنشــأت األمــم المتحــدة وكال
فــي الشــرق األدنــى- األونــروا، ومهمتهــا تقديــم خدمــات أساســية فــي مكافحــة فقــر 
الالجئيــن الفلســطينيين، وفــي التعليــم، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم، وكذلــك االهتمــام 
ــالث خــالل الحــرب  ــل منهــا ث ــر وُأزي ــم ســَكِنِهم فــي ١5 مخيمــًا، ُدمِّ ــة، وتنظي ــى التحتي بالبن
ــر مــن قبــل الطيــران  األهليــة اللبنانيــة )تــل الزعتــر، جســر الباشــا، والنبطيــة، وهــذا األخيــر ُدمِّ
الصهيونــي(، كمــا تــم تدميــر مخيــم نهــر البــارد فــي العــام ٢٠٠7 خــالل المعــارك بيــن الجيــش 

اللبنانــي وإرهابيــي فتــح االســالم، وُيعــاد إعمــاره حاليــًا ولكــن بشــكل بطــيٍء جــدًا.

وقــد اختلفــت السياســة اللبنانيــة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين طــوال ٦7 عامــًا عــن غيرهــا 
مــن الــدول المجــاورة، ال ســيما ســوريا واألردن اللتْيــن تقدمــان كامــل الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لهــم، ذلــك ان الســلطات اللبنانيــة حرمتهــم مــن حقــوق العمــل والضمــان 
والرعايــة الصحيــة وغيرهــا، ومّيزتهــم مــن بيــن االجانــب ســلبًا فــي بعــض االحيــان، كمــا فــي 
موضــوع الحرمــان مــن حــق المكليــة العقاريــة، ووضــع قيــود علــى حريــة تنقلهــم، واعُتبــرت
المخيمــات مناطــق خاضعــة للطــوارئ األمنيــة، فاتخــذت إجــراءات شــديدة التعقيــد حتــى عــام 
١9٦9. األمــر الــذي أّدى إلــى خالفــات واســعة بيــن الطرفيــن، واختلــط ذلــك بالحــرب األهليــة 
اللبنانيــة، حيــث تــم اعتبــار الفلســطينيين فريقــًا فــي هــذه الحــرب، إلــى حيــن التوصــل الــى 
اتفــاق »الطائــف« فــي العــام ١99٠ الــذي كــّرس حالــة الحرمــان التــي يعيشــونها، عبــر إدراجــه 
موضوعهــم بخلفيــات أمنيــة )الســالح( وسياســية )التوطيــن( فقــط، دون اي اعتبــار لألوضــاع 

اإلنســانية الصعبــة التــي يعيشــونها.  

إن موضــوع حرمــان الالجئيــن الفلســطينيين مــن حقوقهــم اإلنســانية فــي لبنــان عائــد الــى 
العــام ١948، حيــث لــم تحــدد الســلطات اللبنانيــة تصنيفــًا واضحــًا لحقــوق وواجبــات الالجئيــن 
الفلســطينيين لديهــا. إضافــًة الــى عــدم تمكنهــم مــن العــودة الــى ديارهــم بالدرجــة االولــى، 
وكذلــك عــدم تمّتعهــم بالحقــوق اإلنســانية فــي لبنــان بالدرجــة الثانيــة، ممــا ادى الــى 
تكريــس معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين خــالل ٦8 عامــًا مــن اللجــوء، تكريســًا ادى الــى ارتفــاع 
معــدالت الفقــر والبطالــة والهجــرة مــن جهــة، والــى انخفــاض معــدالت التحصيــل العلمــي 
وتراجــع األوضــاع الصحيــة بســبب ضعــف وتراجــع خدمــات وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 

الفلســطينيين- األونــروا مــن جهــة اخــرى. 

 وبالرغــم مــن إنشــاء لجنــة الحــوار اللبنانــي– الفلســطيني فــي العــام ٢٠٠5، إال أن ذلــك لــم 
ــاة الالجئيــن او فــي نمــط تعاطــي الســلطات اللبنانيــة مــع  ــًا ســواًء علــى حي ينعكــس إيجاب
ــة الفلســطينية فــي لبنــان. وبالتالــي، ورغــم اإلقــرار ببــؤس االوضــاع التــي يعيشــها  الحال
لجهــة تحســين  تقــدم ملحــوظ  تحــرز أي  لــم  اللبنانيــة  ان السياســات  الفلســطينيون، اال 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة لمجتمــع الفلســطينيين فــي لبنــان، بســبب عــدم وجــود 
إجمــاع سياســي لبنانــي يتعاطــى مــع الفلســطينيين مــن منطلــق إنســاني وسياســي، 
ــة، بحيــث مــا زال  ــة طائفي ــة وديمغرافي ــات أمني ــق مــن خلفي ــزال ينطل ــل إن التعاطــي ال ي ب
البعــض ينظــر الــى الفلســطينيين كأرقــام ُتِخــّل بالتوازنــات الطائفيــة، وبــؤر أمنيــة مســلحة 
المخــاوف. هــذه  إلــى  اســتنادًا  اســترتيجياته وسياســاته  كٌل  ويبنــي  لبنــان،  بأمــن   ُتخــّل 

وبالتالــي تكــون الحقــوق االنســانية واالجتماعيــة ضحيــة هــذه السياســات، وهــذا مــا حصــل 
ــا اســُتثنيت الحقــوق اإلنســانية للفلســطينيين مــن  ــام ١99٠، عندم ــف ع ــاق الطائ فــي اتف

أعمــال هــذا االتفــاق.

 نبذة عن الوجود
الفلسطيني في لبنان
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١75 و٢٢5 الــف نســمة )مركــز التنميــة: الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان ٢٠٠7(، بــداًل مــن العــدد المســّجل المتعــارف عليــه، وهــو نحــو 48٠ الــف الجــىء. فــي 
كل هــذه المراحــل، ومــع التبــدالت الحــادة فــي الواقــع القانونــي لالجئيــن، عمــد الالجئــون 
إلــى  ايجــاد صيــغ يتكّيفــون معهــا امــام المعضــالت. واســتمروا باالصــرار علــى مطالبهــم 
التــي تلخصــت فــي إطاريــن: األول، مطلــب وطنــي عــام، يتمثــل بالتمســك بحــق العــودة 
والمطالبــة  اليوميــة،  بحياتهــم  يتعلــق  والثانــي،  خارجهــا.  توطينهــم  ورفــض  لديارهــم، 

ــم... ــك والصحــة والتعلي بالحقــوق االنســانية كالعمــل والتمّل

وبعــد انــدالع االنتفاضتْيــن االولــى والثانيــة فــي االراضــي الفلســطينية المحتلــة، وإقامــة 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي العــام ١993، بــرز إتجــاه لبنانــي شــعبي ورســمي يدعــو 
ــد، يقــوم علــى اســاس حقــوق  إلــى ضــرورة التعامــل مــع الملــف الفلســطيني بنهــج جدي
اإلنســان. لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن تهميــش دور الفلســطينيين فــي االقتصــاد اللبنانــي، 
حيــث تشــير دراســة أعدتهــا جمعيــة النجــدة االجتماعيــة الــى الــدور الهــاّم الذي يلعبــه الالجئون 
الفلســطينيون فــي االقتصــاد اللبنانــي، وقــدرة االســتهالك لديهــم التــي تتجــاوز الـ ١٠ في 
المئــة. باإلضافــة الــى ادوارهــم التجاريــة والماليــة، ومــن هــؤالء الــرّواد علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر يوســف بيــدس، رفعــت النمــر، حســيب الصبــاغ وســعيد خــوري... والــى دورهــم 
الفنــي والثقافــي كـــ ريــاض البنــدك، وســليم ســحاب، وتوفيــق عبدالعــال، ومــروان ووديعــة 
جــرار، وعبــود عبــد العــال وغيرهــم، واألدبــي والعلمــي كـــ د. إبراهيــم الســلطي، وديمتــري 

برامكــي، وغيرهــم كثيــرون. 

 المرحلة الخامسة: 
منــذ العــام ٢٠٠5 ولغايــة اليــوم، اي بعــد اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري واألحــداث األليمــة 
التــي شــهدها لبنــان، صــدر القــرار رقــم ١559 عــن مجلــس االمــن فــي العــام ٢٠٠5 ليفتــح 
بــاب التحــرك اللبنانــي نحــو الفلســطينيين عبــر عــدة محــاور، أهمهــا: العمــل لنــزع ســالح 
منظماتهــم، وتحقيــق مــدى أوســع مــن حقــوق االنســان لهــم. حيــث اتخــذ الحــراك اللبنانــي 
ــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني وانطــالق عــدة حمــالت،  – الفلســطيني عــدة أوجــه كـــ لجن
ــان،  ــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن ــة العقاري ــا حــق العمــل، وحقــوق الملكي ابرزهــا حملت
ولعبــت آليــات تطبيــق المراقبــة الدوليــة علــى حقــوق اإلنســان فــي لبنــان، كالتقريــر الــدوري 
الشــامل دورًا فــي تفعيــل هــذا الِحــراك. وفــي آب/ أغســطس ٢٠١٠ صــدر اول تعديــل 
قانونــي عــن مجلــس النــواب يمنــح الفلســطينيين حــق العمــل والضمــان وفــق شــروط 
ــار البعــض ان  ــر واضحــة لغايــة اليــوم، خاصــة لجهــة اعتب ــه مــا زالــت غي ــة، لكــن مفاعيل معين
هــذا التعديــل ال يحتــاج الــى مفاعيــل تطبيقيــة، بينمــا يعتبــر آخــرون ان هنــاك ضــرورة الصــدار 
اجــراءات تطبيقيــة، تحفــظ حقــوق وواجبــات العمــال الفلســطينيين، وقــد اطلــق رئيــس لجنــة 
الحالــي د.حســن منيمنــة سلســلة مــن االجتماعــات مــع  الفلســطيني  اللبنانــي  الحــوار 
ــن  ــف الحقــوق اإلنســانية لالجئي ــى انفراجــات فــي مل ــة للوصــول ال ــل النيابي ــي الكت ممثل

ــى اآلن. ــم تظهــر حت ــا ل الفلســطينيين، إال أن نتائجه

ويمكن تقسيم مراحل الوجود الفلسطيني في لبنان على الشكل التالي:

 المرحلة االولى: 
مــن ١948 حتــى ١9٦9، وشــهدت اتجاهيــن فــي العالقــات اللبنانيــة الرســمية مــع الالجئيــن. 
ــان الرســمي أن  ــار لبن االول احتضــان وتضامــن إنســاني واجتماعــي، واالتجــاه الثانــي اعتب
الالجئيــن مســألة أمنيــة أساســًا وهــي عــبء علــى لبنــان. وهكــذا بــدأت التضييقــات األمنيــة 

ممــا أّثــر ســلبًا علــى قضايــا الحيــاة اليوميــة لالجئيــن.

 المرحلة الثانية: 
المقاومــة  تنظيمــات  دور  بصعــود  واّتســمت   ،١98٢ حتــى   ١9٦9 بيــن  الفتــرة  شــملت 
الفلســطينية، حيــث عقــد االتفــاق الرســمي االول بيــن لبنــان ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 
فــي القاهــرة، فنّظــم عالقــات لبنــان بالفلســطينيين، ولكــن اإلخفــاق فــي تطبيقــه أدى 
ــو نصــف  ــالل االســرائيلي لنح ــات عســكرية وسياســية، اخُتتمــت باالحت ــدالع صراع ــى إن ال
االراضــي اللبنانيــة، وبحصــار العاصمــة، وخــروج مقاتلــي ومؤسســات منظمــة التحريــر مــن 

ــروت، وانحســار دورهــا المرجعــي. بي

 المرحلة الثالثة: 
بــدأت مــع خــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان ووقــوع مجــزرة صبرا-شــاتيال فــي 
العــام ١98٢، ثــم إلغــاء اتفــاق القاهــرة، الــذي لــم ُيســتبَدل بناظــم آخــر للعالقــات، وعــادت 
الدولــة اللبنانيــة إلــى ممارســة االضطهــاد الشــديد للفلســطينيين. ومــن جهــة ثانيــة، وفــي 
الوقــت الــذي اوقــع تحّكــم االحتــالل االســرائيلي بمناطــق الجنــوب اللبنانــي ومخيماتــه مــآٍس 

بــْت حقــوق الالجئيــن الذيــن ُتركــوا دون حمايــة قانونيــة أو عمليــة. قاســية ال تحصــى، ُغيِّ

 المرحلة الرابعة: 
 مــا إن اندحــرت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي عــن العاصمــة والجبــل والجنــوب بإســتثناء 
الشــريط الحــدودي، حتــى اندلعــت حــرب جديــدة داخليــة ضــد المخيمــات، اســتمرت مــن عــام 
١98٦ حتــى عــام ١988. ثــم كان اتفــاق الطائــف بيــن األطــراف اللبنانيــة. وبــداًل مــن معالجــة 
آثــار الحــروب، كمشــكلة الفقــر المدقــع ألســر الشــهداء، وتوفيــر حلــول إلعــادة إعمــار مــا 
تهــدم، وحــل معضلــة المــأوى للمهّجريــن، وتحقيــق انفــراج اقتصــادي مقبــول للفلســطينيين 
كاللبنانييــن، شــهدت الفتــرة مــن ١99١ حتــى ٢٠٠7 صيغــة جديدة تمثلت بإلغــاء الحد المتبقي 
مــن حقــوق االنســان الفلســطيني عبــر قوانيــن ســّنها مجلــس النــواب اللبنانــي، وقــرارات 
وزاريــة، وتطبيقــات اداريــة، راح ضحيتهــا الحــق فــي حريــة التنقــل، وُألغــي الحــق فــي الملكيــة 
ــق العمــل والضمــان االجتماعــي، كل  ــت مــن النقــاش مســألة الســماح بح ــة، وُأزيل العقاري
ذلــك أدى الــى هجــرة واســعة للفلســطينيين إلــى الخــارج بحثــًا عــن حلــول لهــذه المشــكالت. 

فانكمش العدد الديمغرافي الموجود على االراضي اللبنانية، حيث اصبح يتراوح بين 

 مراحل اللجوء الفلسطيني
 الى لبنان



19

ي لبنان
ن ف

طينيي
س

ن الفل
الجئي

سان ل
الن

ق ا
حقو

تعريف الالجىء الفلسطيني:
تعــّرف األونــروا الالجئيــن الفلســطينيين بـ»أنهــم أولئــك األشــخاص الذيــن كانــت فلســطين 
هــي مــكان إقامتهــم الطبيعــي خــالل الفتــرة الواقعــة بيــن حزيــران ١94٦ وأيــار ١948، والذيــن 
فقــدوا منازلهــم ومــوارد رزقهــم نتيجــة الصــراع العربــي اإلســرائيلي عــام ١948..«. بينمــا 
لــم يعــّرف المشــّرع اللبنانــي الالجــئ الفلســطيني، بالرغــم مــن أنــه يعيــش فــي لبنــان منــذ 
أكثــر مــن ٦7 عامــًا، كمــا لــم يعتمــد تعريــف األونــروا. ونتيجــة لذلــك، تعتبــر الحكومــة اللبنانيــة 
ــب«،  ــة خاصــة مــن األجان ــب فــي بعــض النصــوص، أو »فئ ــن الفلســطينيين كأجان الالجئي
أو »الجئيــن فلســطينيين«، فــي نصــوص أخــرى. ويعتبــر غيــاب تعريــف محــّدد لالجــئ 
الفلســطيني ســببًا رئيســيًا لحالــة الحرمــان التــي يعيشــها نحــو ٢8٠ ألــف الجــىء فلســطيني 

فــي لبنــان.

أعداد الالجئين الفلسطينيين:
يوجــد تفــاوت فــي طــرح عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بيــن الدولــة اللبنانيــة 
واألونــروا وعــدد مــن الجمعيــات االخــرى، لكــن الرقــم األدق بحســب اجمــاع عــدد مــن الباحثيــن، 
بلــغ مــا بيــن ٢٦٠ و٢8٠ ألــف الجــىء، نصفهــم مــن الشــباب دون الـــ ٢5 عامــًا. ويعيــش 
ر عــدد الالجئيــن غيــر  معظمهــم فــي منطقــة الجنــوب اللبنانــي )صــور وصيــدا(، وُيقــدَّ
ــروا بـــ 35 ألــف الجــئ. أمــا فاقــدو األوراق الثبوتيــة فيبلــغ  المســجلين فــي ســجالت األون
عددهــم 5 آالف الجــئ يعيــش معظمهــم فــي مخيــم عيــن الحلــوة. إن ٦٦.4% مــن مجمــوع 
الالجئيــن الفلســطينيين فقــراء )يعيــش الفــرد منهــم علــى أقــل مــن دوالر وربع فــي اليوم(، 
و5٦% مــن الفلســطينيين ليــس لديهــم عمــل )دراســة لألونــروا والجامعــة االميريكيــة، ٢٠١٠(. 
وعــدد الالجئيــن الفلســطينيين المســّجلين فــي لبنــان، وفقــًا لألونــروا، وصــل الــى 483 ألفــًا 
ــات  ــارج المخيمــات، وفــي التجّمع ــي ٢٠١5(، ٦٠% منهــم مســّجل خ ــون الثان ــروا – كان )األون
الفلســطينية المنتشــرة علــى مختلــف االراضــي اللبنانيــة، و4٠% منهــم مســجلون فــي 

المخيمــات وفقــًا للتقســيم التالــي:

 عدد الالجئين
رقمأسم المخيم الفلسطينيين  المسجلين

475٠٠
عين الحلوة

١

 3١٠٠٠ 
)عام ٢٠٠7(

نهر البارد
٢

3الرشيدية٢75٠٠

4برج الشمالي١95٠٠

5البداوي١٦5٠٠

٦برج البراجنة١٦٠٠٠

7البص95٠٠

8شاتيال85٠٠
9ويفل8٠٠٠

١٠المية ومية45٠٠

١١ضبية4٠٠٠

١٢مار الياس٦٠٠
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يعانــي الكثيــر مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان مشــاكل وتعقيــدات تتعلــق بــاألوراق 
ــرز  ــر. وأب ــوء والتهجي ــات، وتعــدد اشــكال اللج ــروب والصراع ــة الح ــة والتســجيل، نتيج الثبوتي
الذيــن يعانــون مشــاكل فــي ذلــك، هــم معظــم مــا ُيعــرف بفلســطينيي الـــ ٦7 )النكســة(، 
حيث هناك نحو 5 آالف الجىء فلسطيني في لبنان ُيعَرفون بـ»فاقدي األوراق الثبوتية«، 
غيــر مســجلين لــدى كل مــن الدولــة اللبنانيــة واألونــروا. هــؤالء الالجئــون الموجــودون حاليــًا 
ــت  ــي كان ــة الفلســطينية الت ــة الغربي ــة فــي الضف ــدرون مــن أصــول عائلي ــان، يتح فــي لبن
تابعــة للســلطات األردنيــة، وقطــاع غــزة الــذي كان تابعــًا للســلطات المصريــة، ومعظمهــم 
مســجل فــي األونــروا فــي تلــك المناطــق. وقــد ُمنعــوا مــن العــودة اليهــا أو تجديــد وثائقهم 
ــة  ــل الســلطات المصري ــت تســهيالت مــن قب ــدان أصــاًل )حصل المســتخَرجة مــن هــذه البل
وعــاد بعضهــم الــى غــزة بعــد ثــورة  ٢5 كانــون الثانــي/ ينايــر المصريــة فــي العــام ٢٠١٢(. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أبناءهــم المولوديــن فــي لبنــان مــن والــدة فلســطينية أو لبنانيــة، ال 

يحملــون ايضــًا أيــة أوراق ثبوتيــة. 

إن فاقــدي األوراق الثبوتيــة محرومــون مــن الحقــوق االنســانية، التــي تتضمــن علــى ســبيل 
المثــال: امتــالك اآلليــات ألنهــا تتطلــب أوراقــًا ثبوتيــة فــي الدوائــر الرســمية. كذلــك عــدم 
القــدرة علــى تســجيل عقــود الــزواج ممــن ال يحملــون أوراقــًا ثبوتيــة، وبالتالــي هــم ال 

ــر الرســمية. يســتطيعون تســجيل أبنائهــم فــي الدوائ

 وقــد بــدأت وزارة الداخليــة اللبنانيــة بإصــدار أوراق خاصــة لإلقامــة المؤقتــة للفلســطينيين 
فاقــدي األوراق الثبوتيــة فــي العــام ٢٠٠8، لكنهــا توقفــت فــي نهايــة العــام ٢٠٠9، وقــام 
ــة  ــة ومنظمــات حقــوق االنســان بالتحــرك فــي العــام ٢٠٠9 للمطالب فاقــدو األوراق الثبوتي
بتنظيــم أوضــاع هــذه الفئــة، وبــدأ األمــن العــام اللبنانــي بإعطــاء عــدد منهــم أوراقــًا مؤقتــة 
لفتــرات محــددة، لكنهــا متقطعــة الصــدور، وال تشــمل جميــع أفــراد هــذه الفئــة، وال تســمح 
لحامليهــا بالعمــل، او التســجيل فــي المــدارس والجامعــات، أو تســجيل العقــود الشــخصية: 

كالــزواج وتســجيل المواليــد أو تلّقــي مختلــف انــواع الرعايــة الصحيــة. 
ومــا يزيــد اإلربــاكات، مســائل تتعلــق بمشــاكل تأخيــر إداري فــي تســجيل الكثيريــن مــن 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، ناهيــك عــن مشــكلة كبــر حجــم بطاقــة الهويــة وجــواز 
الســفر الفلســطيني، والتعاطــي معهــا بشــكل يــدوي لغايــة اليــوم )ُتكتــب المعلومــات بخــط 
اليــد(، ممــا قــد يعيــق حركــة تنقــل جميــع الالجئيــن الفلســطينيين مســتقباًل، مــع اســتخدام 

أجهزة كشف حديثة في المطارات التي ال تتقّبل جوازات سفر مكتوبة بخط اليد. 

االنتهــاكات وانعكاســاتها:
عــدم اســتفادة هــذه الفئــة مــن الفلســطينيين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا االمــم 	 

المتحــدة- األونــروا )التعليــم، الصحــة، العمــل(.
عــدم االعتــراف بالوجــود القانونــي لالنســان الفلســطيني فــي لبنــان )التنقــل، ملكيــة 	 

عقــار أو ســيارة، وغيرهــا مــن الحقــوق(...
صعوبة التكّيف االجتماعي )البطالة، التسرب المدرسي...(.	 
حقــوق 	  شــرعة  مــع  يتعــارض  الفلســطينية  والجنســية  الهويــة  حــق  تطبيــق  حرمــان 

االنســان. 
عــدم وجــود أوراق ثبوتيــة لنحــو 5 آالف فلســطيني غيــر مســجلين لــدى االونــروا والدولة 	 

.)non-ID( اللبنانية
تحّفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة لـ »اتفاقية القضاء على جميع أشكال 	 

 التمييــز ضــد المــرأة« )CEDAW(، والمتعلــق بحــق المــرأة إعطــاء جنســيتها ألطفالهــا.

مخالفات االتفاقيات الدولية:
االعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة ١5، الفقرتان ١ و٢.	 
ــم 	  ــان ل ــن – ١95١، المــادة ٢7 )لبن ــة الخاصــة بوضــع الالجئي ــة االتفاقي مضمــون وروحي

يوقــع عليهــا(.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ٢4، الفقرة 3.	 
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها: المادة ٢، )ج(.	 
 اتفاقية حقوق الطفل: المادة 7، الفقرة ١. 	 

التوصيات:
تســجيل الالجئيــن الفلســطينيين غيــر المســجلين لــدى دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي 	 

وزارة الداخليــة ولــدى األونــروا. 
تســجيل فئــة فاقــدي األوراق الثبوتيــة فــي وزارة الداخليــة كـــ فئــة خاصــة، أو اتخــاذ قــرار 	 

يمنــح اوراقــًا ثبوتيــة لهــم، عبــر إجــراء دائــم ال يقبــل اإللغــاء. 
تثبيت الهوية الفلسطينية وفق القوانين الدولية. 	 
إجــراء إحصــاء واضــح ودقيــق حــول الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، يبّيــن عــدد 	 

والُمقيميــن.  المســجلين 
إســترداد التأثيــر الرجعــي الناجــم عــن االنتهــاكات )تعديــل الشــهادة، تســجيل االوالد(، ال 	 

ســّيما فــي مديريــة شــؤون الالجئيــن. 
االوراق 	  عبــر مكننــة  لبنــان  فــي  للفلســطينيين  والجــوازات  الوثائــق  اصــدار  تحديــث 

الثبوتيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، ال ســيما الهويــة وجــواز الســفر، وتخفيــض 
ــة(. ــق )أو أن تكــون شــبه رمزي الرســوم علــى الوثائ

أواًل: الحق في الهوية واالعتراف بالشخصية القانونية

توصيف الواقع: 
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ثانيًا: الحق في التعليم والصحة

توصيف الواقع: 
لقــد أدى تدّنــي مســتوى الرعايــة الصحيــة فــي مســتوصفات وعيــادات األونــروا ومراكــز 
االمــراض  وعــالج  تكاليــف  تغطيــة  وعــدم  الفلســطيني،  األحمــر  الهــالل  ومستشــفيات 
الصعبــة أو المزمنــة بالشــكل المناســب، إلــى الكثيــر مــن المشــاكل والمعانــاة بالنســبة إلــى 
ــة  ــة اللبناني ــراء منهــم، خاصــة وأن الدول ــان الســيما الفق ــن الفلســطينيين فــي لبن الالجئي
ألقــت بالمســؤولية الصحيــة للفلســطينيين بشــكل كامــل علــى عاتــق األونــروا. أمــا بالنســبة 
إلــى التعليــم، فهنــاك تــدنٍّ فــي مســتوى التعليــم فــي  مــدارس األونــروا، لعــدة اســباب، 
منهــا: نظــام الدفعتيــن فــي اليــوم الواحــد، االكتظــاظ داخــل الصفــوف )يصــل العــدد الــى 
5٠ تلميــذًا فــي الصــف(، دوام التدريــس الطويــل، عــدم وجــود عــدد كاف مــن مــدارس 
وثانويــات األونــروا علــى األراضــي اللبنانيــة، باالضافــة الــى عــدم الســماح للفلســطينيين 

ــة كالطــب والهندســة. بااللتحــاق ببعــض الكليــات فــي الجامعــة اللبناني

االنتهاكات وانعكاساتها:
عــدم وجــود مراكــز صحيــة متخصصــة وكافيــة، وعــدم وجــود قســم خــاص للطــوارئ يؤثــر 	 

ســلبًا علــى صحــة الالجئيــن.
عدم تغطية التكاليف يؤدي غالبًا الى َعَطب الصحة وفقدان الحياة.	 
تدّني مستوى التعليم يؤدي الى الرسوب والتسرب وعدم كفاءة الخريجين.	 

مخالفات االتفاقيات الدولية:
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة ٢٢، المادة ٢5، المادة ٢٦ )١( )٢(.	 
ــادة ١٢، ١ 	  ــة: الم ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــاص بالحقــوق االقتصادي ــي الخ ــد الدول العه

)أ(-)ب( )ج( - )د(. والمــادة ١3، )١( )أ(-)ب(-)ج(-) د(-)هـــ(. 
االتفاقيىة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها: المادة ٢، )ج(.	 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل: المــادة 3، الفقرتــان ٢، 3. والمــادة ٢4، الفقــرة ٢، و. والمــادة 	 

٢8، الفقــرة ١ )أ، ب، ج، د، ،هـــ(، والفقــرة ٢.

التوصيات:
مســاهمة الدولــة اللبنانيــة فــي رفــع مســتوى الخدمــات فــي مجالــْي التعليــم والرعايــة 	 

الطبية.
االستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.	 
الضغــط علــى وكالــة األونــروا مــن ِقَبــل الدولــة اللبنانيــة لرفــع مســتوى الخدمــات 	 

والتعليميــة.  الصحيــة 
إتاحــة المزيــد مــن الفــرص أمــام التالميــذ الفلســطينيين لاللتحــاق بالمــدارس الحكوميــة 	 

اللبنانيــة، وتنظيــم هــذه العمليــة عبــر اســتصدار قــرارات وزاريــة واضحــة تمنــح الالجئيــن 
الفلســطينيين األولويــة علــى غيرهــم مــن األجانــب، وإزالــة العوائــق أمــام إلتحــاق 
ــل:  ــة، مث ــات الجامعــة اللبناني ــة وببعــض كلي الطــالب الفلســطينيين بالمعاهــد المهني

الطــب والهندســة عبــر اســتصدار القــرارات والمراســيم الخاصــة بذلــك.
تكثيــف التنســيق بيــن األونــروا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والــوزارات المختصــة 	 

الحكومــة  واحتفــاظ  الفلســطينيين،  لالجئيــن  المقدمــة  الصحيــة  الخدمــات  لتحســين 
ــة التابعــة  ــز الصحي ــة الخدمــات، وخاصــة فــي المراك ــى نوعي ــة عل ــدور الرقاب ــة ب اللبناني

لالونــروا والهــالل األحمــر الفلســطيني.
الوســط 	  فــي  العاملــة  والمؤسســات  واالتحــادات  المحلــي  المجتمــع  مشــاركة 

والصحيــة. التربويــة  األونــروا  وبرامــج  خطــط  فــي  الفلســطيني 
الضغط على األونروا لزيادة عدد المدارس وتأهيل الموجود منها.	 
ضــرورة تعاقــد األونــروا مــع مختلــف المستشــفيات القريبــة مــن المخيمــات بعــد التأكــد 	 

مــن جــودة خدماتهــا الصحيــة.
لبنــان 	  فــي  والمســجلين  المقيميــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  أمــام  الفرصــة  إتاحــة 

لالســتفادة المباشــرة مــن الخدمــات الصحيــة للمستشــفيات الحكوميــة، وليــس عبــر 
نظــام التعاقــد مــع األونــروا فحســب.

تقديــم الدعــم التقنــي للمؤسســات الصحيــة الفلســطينية مــن قبــل وزارة الصحــة 	 
علــى  حصولهــا  وتســهيل  والجمركيــة،  الضريبيــة  الرســوم  مــن  وإعفاؤهــا  العامــة، 

م غالبــًا علــى شــكل هبــات. التجهيــزات الطبيــة واألدويــة مــن الخــارج، والتــي ُتقــدَّ
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ثالثًا: الحق في التنقل والسكن الالئق

توصيف الواقع: 
ــن يعيشــون  ــى الذي ــة التنقــل تمــارس ضغطــًا نفســيًا عل ــى حري ــود المفروضــة عل إن القي
ســكان  حيــاة  ض  تتعــرِّ الداخليــة،  واالشــتباكات  التوتــر  أوقــات  وفــي  المخيمــات،  داخــل 
ــة التنقــل مــن  ــة، حيــث ُتفــَرض تعقيــدات علــى عملي المخيمــات للخطــر نتيجــة قيــود مماثل
والــى المخيمــات الفلســطينية نتيجــة وجــود حواجــز للجيــش اللبنانــي. كذلــك هنــاك تعقيدات 
لهــا عالقــة بالســكن الالئــق بســبب عــدم القــدرة علــى الترميــم أو البنــاء بســبب منــع ادخــال 

ــاء الــى معظــم المخيمــات. ال ســّيما فــي مخيمــات الجنــوب. مــواد البن

االنتهاكات وانعكاساتها:
منع البناء او الترميم داخل بعض المخيمات، وعدم مراعاة ارتفاع الكثافة السكانية.	 
إعاقــة الحركــة: مداخــل ضيقــة ووجــود حاجــز عســكري لبنانــي عليهــا، الســيما فــي 	 

مخيمــات الجنــوب ومخيــم نهــر البــارد.
وجــوب الحصــول علــى التصاريــح مــن أجــل دخــول األجنبــي إلــى مخيمــات الجنــوب 	 

ومخيــم نهــر البــارد.
عــدم الســماح بإدخــال مــواد البنــاء إلــى المخيمــات، ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع نســبة 	 

تهريــب مــواد البنــاء، وتضاعــف أســعارها.
ارتفــاع مســتمر لمعــدل البطالــة وحــاالت العــوز الشــديد، وارتفــاع معــدالت التهجيــر 	 

والهجــرة، الشــرعية وغيــر الشــرعية.
عدم االستقرار النفسي واالجتماعي.	 
ارتفاع نسبة الكثافة السكانية داخل المخيمات.	 
إزدياد التلوث البيئي والصحي.	 
تزايد األمراض الُمزمنة وانتشارها.	 
ارتفاع نسبة السلوك العدائي واالنحرافات االجتماعية.	 
تنامي اإلحساس بالعزلة، مما يؤدي إلى أخذ موقف سلبي من اآلخر.	 
ارتفاع معدالت التسرب المدرسي.	 
وجود الجيش عند مدخل المخيمات يعزز افكارًا وصورًا نمطية، تؤّثر سلبًا على قرار 	 

األصدقاء اللبنانيين بزيارة المخيمات )بؤر أمنية، ُجزر، حواجز ...(.

مخالفات االتفاقيات الدولية:
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة ١3، الفقرة ٢. والمادة ٢5، الفقرة ١. 	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ٢، )ج(. 	 

التوصيات:
ــاء، والســماح 	  ــك الســماح بادخــال مــواد البن رفــع الحصــار عــن المخيمــات، بمــا فــي ذل

القوانيــن  ضمــن  كافــة  اللبنانيــة  المناطــق  فــي  والســكن  بالتنقــل  للفلســطينيين 
المرعيــة االجــراء.

إنهاء القيود العسكرية المفروضة على المخيمات، بما فيها إزالة السياج من حولها.	 
فــك اشــكال الحصــار االمنيــة والسياســية واالعالميــة واالنســانية كافــة، بحيــث تصبــح 	 

الكتلــة الســكانية الفلســطينية جــزءًا مــن الحركــة الحياتيــة اللبنانيــة، بجميــع اطيافهــا.
الفصل بين موضوع الحصار اإلنساني وسالح المخيمات.	 
التركيز على معالجة نتائج الحصار من عنصرية وجهل وأمراض وتوّتر سياسي.	 
وقــف حمــالت تشــويه الصــورة الخارجيــة للمخيمــات وتصويرهــا كبــؤر أمنيــة، والعمــل 	 

علــى تحســين صــورة المخيمــات مــن خــالل الوســائل اإلعالميــة، وإبــراز الوجــه المشــرق 
ــة  ــة واألدبي ــة والفني ــا النضالي ــل فــي القضاي للفلســطينيين فــي المخيمــات، المتمث

والثقافيــة.
ــة علــى الواقــع 	  ــة بتنظيــم انشــطة مشــتركة للبنانييــن والفلســطينيين للتوعي المطالب

ــًا. ــر العالقــات ايجاب الحياتــي لكلْيهمــا وتطوي

حقوق اإلنسان لالجئين
الفلسطينيين في لبنان





رابعًا: الحق في العمل والضمان االجتماعي

توصيف الواقع: 
بعــد نحــو 7 عقــوٍد مــن اإلهمــال، قــام مجلــس النــواب اللبنانــي فــي آب/ أغســطس ٢٠١٠ 
بخطــوة تشــريعية إيجابيــة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، تمثلــت بتعديــل قانوني 
جزئــي للبنــد الثالــث مــن المــادة 59 مــن قانــون العمــل، والفقــرة الثالثــة مــن المــادة 9 مــن 
قانــون الضمــان اإلجتماعــي، ممــا أعفــى الالجــئ الفلســطيني جزئيــأ مــن شــرط المعاملــة 
بالمثــل، كمــا أعفــاه مــن رســوم إجــازة العمــل، وأتــاح لــه االســتفادة مــن تقديمــات تعويــض 

نهايــة الخدمــة فقــط.

بعــد مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى إقــرار هــذه التعديــالت، يالَحــظ أن آليــة تطبيــق 
قانــون العمــل المعــدل غيــر متوفــرة، كمــا ان اإلشــكالية األهــم التــي طرحهــا التعديــل 
ــة لقانــون  ــة النظامي ــد علــى إبقــاء األحــكام القانوني ــه أّك فــي تطبيــق القانــون ٢٠١٠/١٢۸ أن
ــق بوجــوب أصحــاب العمــل والعمــال  الضمــان االجتماعــي النافــذة حاليــًا، فــي كل مــا يتعّل
الصنــدوق  لــدى  كاملــة  عليهــم  المترتبــة  االشــتراكات  حصــص  تســديد  الفلســطينيين 
الوطنــي للضمــان اإلجتماعــي، فــي حيــن ال يســتفيد األجيــر والعامــل الفلســطيني  ســوى 
ــة اســتفادته مــن  ــًا إمكاني ــذي يســتبعد كلي ــة الخدمــة، األمــر ال مــن تعويضــات حســاب نهاي

تقديمــات صندوقــْي ضمــان المــرض واألمومــة والتعويضــات العائليــة.

لقــد أفــرز التعديــل القانونــي وضعــًا غيــر منصــف بحــق الالجئيــن الفلســطينيين، ومّيــز 
ضدهــم. وأظهــر بوضــوح ضــرورة العمــل لتعديــل القانــون ١٢۸ مجــددًا للوصــول إلــى نــص 

ــًا لالجــىء الفلســطيني. ــي، وأن يكــون منصف ينســجم مــع المنطــق القانون

ــون  ــون الضمــان، و59 مــن قان ــن 9 مــن قان ــى المادتي ــوارد عل ــل ال ــاول التعدي ــم يتن كمــا ل
العمــل المهــن الحــرة المنظمــة بقوانيــن، التــي ال تــزال مقفلــة بوجــه الالجئيــن الذيــن لديهــم 
شــهادة جامعيــة تؤهلهــم لهــذه األعمــال، وذلــك بســبب انظمتهــا الداخليــة التــي تتضمــن 
ــور بموجــب  ــدأ المذك ــل، وضــرورة تكريــس المب ــة بالمث ــدأ المعامل ــة توافــر شــرط مب الزامي
اتفاقيــة بيــن لبنــان والدولــة المعنيــة، فيمــا يســمح لباقــي األجانــب العمــل بهــا ضمــن 
شــروط معّينــة. أمــا المهــن المقفلــة بوجــه الالجــئ الفلســطيني فهــي التاليــة: تنظيــم 
ــر  ــب أســنان، تحضي ــب أو طبي ــري، طبي ــي مخب ــاز، فن ــري مج ــي مخب ــة، فن ــرات الطبي المختب
وتركيــب األطــراف االصطناعيــة واألجهــزة التقويميــة، طوبوغــراف، معالــج فيزيائــي، مراقــب 
صحــي مجــاز، صيدلــي، مراقــب صحــي، مهنــدس، خبيــر محاســبة مجــاز، اختصاصــي علــوم 

مختبــرات االســنان، طبيــب بيطــري، محــاٍم. 

االنتهاكات وانعكاساتها:

عدم وجود آلية لتطبيق القوانين المعّدلة واستفادة الالجئ الفلسطيني منها.	 
منع حق العمل في المهن الحرة كافة، والحرمان من حق االنتساب إلى النقابات.	 
منع حق االستفادة بشكل كامل من الضمان االجتماعي والتعويضات العائلية.	 
صعوبة حصول الفلسطيني على إجازة عمل في لبنان.	 
إنتشار البطالة والفقر المدقع بين الفلسطينيين.	 
البؤس داخل المخيمات، وانحراف الشباب، وازدياد نسبة الجرائم، ومخالفة القانون.	 
ارتفاع ِنَسب العنف.	 
إزدياد الهّوة بين المجتمعْين اللبناني والفلسطيني.	 
ارتفاع معدالت الهجرة الشرعية وغير الشرعية.	 
تدّني المستوى التعليمي.	 
ارتفاع في معدالت األمراض والمشاكل الصحية.	 
استغالل الفلسطينيين من قبل ارباب العمل.	 
االنعكاس السلبي على الدورة االقتصادية في لبنان.	 
عدم االستفادة من خبرات الفلسطينيين في لبنان.	 
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مخالفات االتفاقيات الدولية:
 	 ٢3 المــادة  االنســان:  لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن 

.4 ١و تــان لفقر ا
االقتصاديــة 	  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 

.7 والمــادة   ٦،١ المــادة  والثقافيــة:  واالجتماعيــة 
العنصــري 	  الفصــل  لقمــع جريمــة  الدوليــة  االتفاقيــة 

)ج(.  ،٢ المــادة  عليهــا:  والمعاقبــة 

التوصيات:
العمــل 	  بحــق  الخــاص  القانونــي  التعديــل  تطبيــق 

باصــدار   ٢٠١٠ أغســطس  آب/   ١7 بتاريــخ  والضمــان 
المراســيم التطبيقيــة، وإعفــاء الالجئيــن الفلســطينيين 
المســجلين رســميًا فــي وزارة الداخليــة مــن ضــرورة 

الحصــول علــى رخــص عمــل مــن وزارة العمــل. 
الســماح للعمــال الفلســطينيين باالســتفادة مــن قانون 	 

ــن،  العمــل علــى قــدم المســاواة مــع العمــال اللبنانيي
ويتضمــن ذلــك االســتفادة مــن تقديمــات الضمــان 
المتوجبــة،  الرســوم  دفــع  لقــاء  كامــاًل،  االجتماعــي، 

ــًة أيضــًا.  كامل
للمهنييــن 	  يســمح  قانونــي  تعديــل  إصــدار 

الفلســطينيين بممارســة عملهــم، واالنضمــام الــى 
بقانــون،  المشــّكلة  المهنيــة  واالتحــادات  النقابــات 
األنظمــة  فــي  الموجــودة  الشــروط  مــن  وإعفائهــم 
بالمثــل  المعاملــة  كشــرط  النقابــات  لهــذه  الداخليــة 

وغيرهــا... اللبنانيــة  الجنســية  وحيــازة 
اعتمــاد المســاواة مــع اللبنانييــن لــكل الفلســطينيين 	 

المشــمولين بنظــام الضمــان االجتماعــي.
للســماح 	  النقابــات  علــى  اللبنانيــة  الدولــة  ضغــط 

للفلســطينيين بممارســة المهــن الحــرة مــن دون ايــة 
عوائــق.

رابعًا: الحق في العمل والضمان االجتماعي

حقوق اإلنسان لالجئين
الفلسطينيين في لبنان

© Mourad Ayash



خامسًا: حقوق الملكية العقارية

توصيف الواقع: 
تحــت شــعار تشــجيع االســتثمارات، صــدر تعديــل قانــون تمّلــك األجانــب فــي لبنــان فــي ٢١ 
آذار/ مــارس ٢٠٠١ مــن الهيئــة العامــة للمجلــس النيابــي، وُحــرم بموجبــه الفلســطينيون، مــن 
دون تســميتهم مــن حقــوق الملكيــة العقاريــة فــي لبنــان لجهــة »عــدم حملهــم لجنســية دولــة 
معتــرف بهــا او ربطهــم بالتوطيــن«، ثــم صــدرت تعميمــات رســمية علــى جميــع كّتــاب العــدل 
والدوائــر العقاريــة تلزمهــم باالمتنــاع عــن إنجــاز أيــة معامــالت رســمية تتعلــق بثبــات ملكيــة 
الفلســطينيين لمطلــق األمــالك العقاريــة، ال ّســيما ابــرام عقــد بيــع ممســوح. ولــم يتوقــف 
ــذ بعــض االجــراءات الشــرعية المتعلقــة  ــون أعــاق تنفي ــل ان القان ــد هــذا الحــد، ب ــم عن الظل
ــع  ــم من ــا ت ــك، كم ــق التمل ــل حرمانهــم مــن ح ــن اشــتروها قب ــة أمــالك أهاليهــم الذي بوراث
ــة )يحــق لهــم االســتفادة مــن المــوروث ولكــن  ــة أمــالك والدتهــم اللبناني األوالد مــن وراث

هنــاك اجــراءات تمنــع نقلــه علــى اســمهم فــي عــدد مــن المناطــق اللبنانيــة(.

مة على الفلســطينيين،  لــذا، فــإن هــذا القانــون يضيــف حرمانــًا جديــدًا إلى كل الحقــوق الُمحرَّ
وصــواًل إلــى القــرار الصــادر فــي العــام ١994 الــذي يمنــع البنــاء فــي المخيمــات. ويتضمــن 
هــذا القــرار تمييــزًا عنصريــا ال مثيــل لــه، ويعكــس موقفــًا متعارضــًا مع كل المشــاعر والروابط 
ــة، طالمــا  ــر ودي ــي والفلســطيني، ويؤســس لعالقــات غي ــن الشــعبين اللبنان ــة بي التاريخي
كانــت ســببًا فــي عالقــات متوتــرة طــوال فتــرة الســتينيات والتــي اسســت لعالقــات مــا زال 

الشــعبان يعانيــان مــن تداعياتهــا.

ولــم تقــم الدولــة اللبنانيــة حتــى تشــرين األول/ أكتوبــر ٢٠١5 بأيــة خطــوة إيجابيــة بخصــوص 
حــق التملــك العقــاري، وقــد ُأطِلقــت حملــة حقــوق الملكيــة العقاريــة لالجئيــن الفلســطينيين 
فــي لبنــان فــي كانــون األول ٢٠١٢ مــن قبــل عــدد مــن الجمعيــات العاملــة فــي المجتمــع 
الفلســطيني. وقــد أنجــزت الحملــة ملفــًا يتضمــن دراســة قانونيــة وميدانيــة، ومشــروع 
قانــون مقتــرح ومذكــرة ومطبوعــات أخــرى، وقــد تــم إرســال هــذا الملــف الى الرؤســاء الثالثة 
)رئيــس الجمهوريــة، رئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس الــوزراء(، هــذا فضــال عــن 
إرســاله الــى جميــع النــواب والــوزراء، وجميــع االحــزاب السياســية اللبنانيــة ووســائل اإلعالم. 
كمــا تــم إنتــاج  فيلــم وثائقــي الســتخدامه فــي حمــالت التوعيــة والمناصــرة، وتعمــل الحملــة 
علــى رفــع مســتوى الوعــي بحــق التملــك العقــاري، وحشــد التأييــد والمناصــرة والضغــط مــن 

أجــل تعديــل القانــون رقــم ٢٠٠١/٢9٦.

االنتهاكات وانعكاساتها:
ارتفاع معدالت الكثافة السكانية في المخيمات.	 
حرمان الفلسطينيين من حق تمّلك اي عقار في لبنان.	 
تكريس التمييز العنصري ضد الفلسطيني، وعدم مساواته مع غيره من العرب )فهو 	 

تمييز عنصري لربطه بالجنسية(.
إعاقة توريث أمالك الفلسطينيين العقارية المملوكة قبل صدور قانون منع التملك.	 
انتهاك التشريعات الدينية )حق اإلرث(.	 
لجوء الفلسطينيين إلى طرق التمّلك غير المباشر، والتعرض لمخاطر اإلحتيال، 	 

وضرب االستقرار القانوني.
التأثير السلبي على السوق العقاري في لبنان.	 
عدم استقرار المجتمع الفلسطيني، وفقده االحساس باألمان والحماية.	 
الوضع السائد يسمح بتسرب رأس المال الفلسطيني من لبنان، مما يؤثر سلبًا على 	 

القطاعات االقتصادية اللبنانية.
التمييز وانتقاص الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين، امور سلبية تؤدي الى ازدياد 	 

سوء الفهم بين الشعبْين الفلسطيني واللبناني.

مخالفات االتفاقيات الدولية:
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة ١7:١ و٢. 	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة ٢.	 
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها، المادة ٢، )د(.	 
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التوصيات:
المتعلقــة 	  رقــم ٢٠٠١/٢9٦  القانــون  مــن  المــادة األولــى  مــن  الثانيــة  الفقــرة  إلغــاء 

باكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان، بمــا يســمح مجــددًا 
للفلســطيني بالتملــك العقــاري أســوة بالرعايــا األجانــب اآلخريــن فــي لبنــان. وإلــى 
حيــن يتــم ذلــك، وقــف التطبيــق التعســفي للقانــون ٢٠٠١/٢9٦ عينــه الــذي يمنــع 
يعيــق  كمــا  القانــون،  لصــدور  الســابقة  الملكيــة  عقــود  تســجيل  مــن  الفلســطيني 
تســجيل الملكيــة العقاريــة المنقولــة عبــر اإلرث بالشــكل القانونــي المناســب. وذلــك 
بســبب تعقيــدات للفلســطينيين فــي نقــل الملكيــة العقاريــة وتســجيلها لــدى معظــم 

الدوائــر العقاريــة.
وقــف التمييــز العنصــري ضــد الفلســطيني بنــاًء علــى أصلــه الوطنــي، حيــث يحــرم 	 

الفلســطيني الــذي يمتلــك أي جنســية أجنبيــة أخــرى مــن حــق الملكيــة العقاريــة بســبب 
هــذا األصــل. 

األخــذ بعيــن االعتبــار، االعتــراف الدولــي واللبنانــي بالدولــة الفلســطينية، وتأثيــره علــى 	 
مختلــف الحقــوق، ال ســّيما حقــوق الملكيــة العقاريــة.

إصــدار تعديــل قانونــي مــن مجلــس النــواب اللبنانــي يقضــي باســتثناء الفلســطينيين 	 
مــن مفاعيــل المنــع الــوارد فــي المــادة األولــى مــن القانــون ٢9٦ بتاريــخ 4/3/٢٠٠١، 
واالقــرار باعتبارهــم، كالعــرب المقيميــن، لهــم الحــق بالملكيــة العقاريــة وفقــا للشــروط 

الــواردة والمســاحة المقــررة.
الســماح بتســجيل العقــارات لــكل فلســطيني اشــترى قبــل ٢٠٠١/4/3 ولــم يكــن ســّجل 	 

فــي حينــه حقــه العقــاري.
الســماح الكامــل بتســجيل اإلرث العقــاري الفلســطيني، مــن دون قيــود، وعلــى مختلف 	 

األراضــي اللبنانية.
عدم ربط القضية هذه بحق العودة والتوطين.	 

خامسًا: حقوق الملكية العقارية
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سادسًا: الحق في تأسيس الجميعات

توصيف الواقع: 
يسمح قانون الجمعيات في وزارة الداخلية والبلديات والمعروف بقانون ١9٠9، يسمح 

لألجانب، ومن ضمنهم الفلسطينيين، بالمشاركة بنسبة ٢٠% فقط في الجمعيات 
اللبنانية، أما قانون ٦٢9 الصادر سنة ٢٠٠4 عن وزارة الشباب والرياضة، فال يسمح مطلقًا 

للفلسطينيين بتأسيس الجمعيات، مما يؤثر سلبا على الواقع االجتماعي وعلى حقوق 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

االنتهاكات وانعكاساتها:
إن منع تشريع الجمعيات الفلسطينية ال يساعد في مد الجسور بين الجمعيات اللبنانية 	 

والفلسطينية، ويحول دون التقارب وتبادل المهارات والكفاءات وثقافة المجتمعْين 
اللبناني والفلسطيني، في ما بينهما.

إن منع تشريع الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية القائمة يجعلها عرضة للمالحقة 	 
القانونية.

حرمان الشباب والشابات من ممارسة حقهم االجتماعي والمدني.	 
إن عدم القدرة على التشبيك والتنسيق بين شباب الطرفْين اللبناني والفلسطيني في 	 

ظل غياب الجمعيات الفلسطينية، يؤدي الى ازدياد الهوة بينهما ألنه انعكاس طبيعي 
لعدم تفعيل طاقات الشباب الفلسطيني وتنمية القدرات والمواهب.

معاناة المؤسسات الفلسطينية غير المرّخصة في الحصول على التمويل الالزم 	 
لعملها.

مخالفات االتفاقيات الدولية:
االعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة ٢٠ والمادة ٢3.	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ٢١ والمادة ٢٢، )١(- )٢(- )3(.	 
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها: المادة ٢، )ج(.	 
اتفاقية حقوق الطفل: المادة ١5.التوصيات:	 
تعديــل قانونــْي الجمعيــات: قانــون ١9٠9 وقانــون ٢٠٠4/٦٢9 الصادرْيــن عــن وزارة الداخليــة 	 

الجمعيــات  بإنشــاء  للفلســطينيين  والســماح  والرياضــة،  الشــباب  ووزارة  والبلديــات 
والمؤسســات المدنيــة واالحــزاب.

تشريع االتحادات والجمعيات الفلسطينية القائمة.	 
الفلســطينية 	  واالتحــادات  والمؤسســات  الجمعيــات  مــع  المختصــة  الــوزارات  تعــاون 

ة. المشــرعَّ

جمعيــات 	  مــع  تشــبيك  آليــات  انشــاء 
نيــة. لبنا

الفلســطينيين 	  الطــالب  مشــاركة  حــق 
ترشــحًا واقتراعــًا فــي انتخــاب المجالــس 
والمــدارس  الجامعــات  فــي  الطالبيــة 

والمعاهــد.
الفلســطينية 	  المؤسســات  دعــم 

الشــبابية وخاصــة الرياضيــة مــن ضمــن 
ميزانيــة الدولــة، ال ســّيما وزارة الشــباب 
المؤسســات  مــن  كغيرهــا  والرياضــة، 

اللبنانيــة.

حقوق اإلنسان لالجئين
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سابعًا: الحق في اختيار ممثلين في الحكم المحلي:

توصيف الواقع: 
ــات  ــع فــي االنتخاب ــز مفهــوم المشــاركة للجمي ــى تعزي ــة ال ــدول المتقدم ــه معظــم ال تتوج
المحليــة، بمــن فيهــم األجانــب  مــن ذوي اإلقامــة الشــرعية. ولكــن ممنــوع علــى الالجئيــن 
الفلســطينيين داخــل المخيمــات وخارجهــا، المشــاركة فــي الهيئــات المحليــة كالبلديــات، 
وطــرح مشــاكلهم، وايجــاد الحلــول المناســبة لهــا. كذلــك، فــإن عــدم اعتــراف الدولــة اللبنانيــة 
الشــعبية  اللجــان  تطبيــق  وعــدم  جهــة،  مــن  للمخيمــات  الفلســطينية  الشــعبية  باللجــان 
الفلســطينية النظمتهــا الداخليــة فــي مــا يخــص حــق الترشــح واالنتخــاب، جعلهــا مقتصــرة 
علــى تمثيــل فصائلــي بالتعييــن، ممــا يعيــق حــق مشــاركة الالجئيــن الفلســطينيين بــإدارة 

حياتهــم.

االنتهاكات وانعكاساتها:
عــدم مشــاركة الفلســطينيين فــي القــرارات البلديــة، ال ســّيما المتعلقــة باإلنمــاء، 	 

وعــدم إدراج المخيمــات علــى جــدول أعمــال معظــم البلديــات، وعــدم تلبيــة حاجاتهــا 
الخدماتيــة.

يــؤدي الفلســطينيون واجباتهــم تجــاه البلديــات فــي بعــض المناطــق اللبنانيــة، خاصــًة 	 
فــي عــدد مــن التجّمعــات، وال ينالــون أيــة خدمــات إنمائيــة فــي المقابــل.

تعــدد المرجعيــات الفلســطينية، ال ســّيما انقســامها بيــن لجــان شــعبية تابعــة لمنظمــة 	 
ــم فصائــل فلســطينية  التحريــر الفلســطينية او لجــان تابعــة لقــوى التحالــف ) وهــي تضُّ

غيــر منضويــة فــي منظمــة التحريــر(.
عدم االعتراف باللجان الشعبية للمخيمات من قبل الدولة اللبنانية.	 
عــدم إتاحــة مشــاركة فئــات وطاقــات الشــعب الفلســطيني كافــة فــي هــذه اللجــان، ال 	 

ســّيما الشــباب والنســاء.
عدم التنسيق بين الدولة اللبنانية واألونروا واللجان الشعبية في األمور اإلنمائية.	 
انعكاسات الوضع المترّدي للمخيمات على محيطها اللبناني.	 
عــدم إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة لممثلــي الفلســطينيين فــي اللجــان الشــعبية داخــل 	 

المخيمــات والتجمعــات. 

مخالفات االتفاقيات الدولية:
االعالن العالمي لحقوق االنسان: المادة ٢٠ و٢١.	 

التوصيات:
اللجــان 	  فــي  الفلســطيني  الشــعب  لممثلــي  ديمقراطيــة  انتخابــات  إجــراء  داخليــًا، 

الشــعبية، وتكريــس حــق الترشــح والتصويــت فــي االنتخابــات المحلية )اللجان الشــعبية( 
لالجئيــن الفلســطينيين.

ــراف باللجــان الشــعبية فــي المخيمــات مــن جانــب الدولــة اللبنانيــة والبلديــات، 	  االعت
ــال الخدماتــي الــذي ال تشــمله األونــروا.  والتعــاون معهــا فــي المج

تحديد دور البلديات داخل المخيمات من خالل لجان لبنانية فلسطينية مشتركة.	 

حقوق اإلنسان لالجئين
الفلسطينيين في لبنان
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ثامنًا: الحق بالمحاكمة العادلة وحقوق االحداث المخالفين 
للقانون

توصيف الواقع: 
ــق عــدد مــن المنظمــات التــي تعمــل فــي حقــوق االنســان حــاالت اعتقــال واحتجــاز  وثَّ
الئحــة  هنــاك  كذلــك،  اللبنانــي.  األمــن  أجهــزة  لــدى  لفلســطينيين  وتعذيــب  تعســفي 
بــآالف المطلوبيــن للدولــة اللبنانيــة فــي المخيمــات الفلســطينية، ال ســّيما فــي مخيــم 
ــر  ــن منهــم، وتأخي ــورود أســماء الكثيري ــة ل ــراءات القانوني ــاع اإلج ــوة، مــن دون إتب ــن الحل عي
ــن المســجونين الفلســطينيين مــن اســتخدام  ــدم تمّك ــدد مــن المســجونين. وع محاكمــة ع
إجــراء المعونــة القضائيــة بســبب شــرط المعاملــة بالمثــل ايضــًا. وبالنســبة إلــى األحــداث 
الفلســطينيين المخالفيــن للقانــون، فــإن هنــاك إعاقــة فــي اجــراءات حمايتهــم كمــا هــو وارد 
فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل وفــي القانــون اللبنانــي )قانــون حمايــة األحــداث المخالفيــن 
ــة  للقانــون والمعّرضيــن للخطــر 4٢٢، ٢٠٠٢/٦/٦(، ال ســّيما فــي اجــراءات المتابعــة القانوني
واالجتماعيــة والخــوف مــن دخــول معظــم العامــالت والعامليــن االجتماعييــن إلــى المخيمات 
بحجــة ســوء األوضــاع األمنيــة وصعوبــة التجــول فــي المخيمــات. باالضافــة إلــى االنتهــاكات 

التــي يتعــرض لهــا األحــداث بشــكل عــام فــي لبنــان.

االنتهاكات وانعكاساتها:
تعــّرض الكثيــر مــن الموقوفيــن والمســجونين الفلســطينيين إلــى انتهــاكات تطــال 	 

كرامتهــم االنســانية.
إن عــدم تمتــع الفلســطينيين بحــق المعونــة القضائيــة يعيــق تحقيــق العدالــة بالنســبة 	 

لهــم.
إن عــدم تطبيــق إجــراءات حمايــة األحــداث الفلســطينيين المخالفيــن للقانــون يــؤدي 	 

إلــى انتهــاك حقوقهــم، وتكــرار المخالفــات والتوقيفــات.
ــى 	  ــر ســلبًا عل ــة، تؤّث ــد مدخــل المخيمــات يعــزز افــكارًا وصــورًا نمطي وجــود الجيــش عن

ــز ...(. ــزر، حواج ــة، ُج ــؤر أمني ــارة المخيمــات )ب ــن بزي ــاء اللبنانيي ــرار األصدق ق

مخالفات االتفاقيات الدولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 9، 7، ١٠، و١4 	 
اتفاقية مناهضة التعذيب: المادة ٢ )الفقرة ٢( والمادة ١١.	 
اتفاقية حقوق الطفل: المواد 38، 39 و4٠.	 

التوصيات: 
االطــالق الفــوري لــكل محتجــز غيــر متــورط جرميــًا اســتنادًا الــى المبــدأ القانونــي الدولــي 	 

الــذي يعطــي كل شــخص متهــم بجريمــة جزائيــة، الحــق فــي أن ُيعَتبــر بريئــًا حتــى تثبــت 
إدانته. 

تأميــن محاكمــة عادلــة لهــؤالء المثبتــة إدانتهــم فــي محكمــة نزيهــة ومســتقلة، مــع 	 
األخــذ بعيــن االعتبــار أن اي اعتــراف يتــم تحــت اإلكــراه بالتهديــد ُيعتبــر باطــاًل والغيــًا.

تأميــن مســاعدة قانونيــة فوريــة للمحتَجزيــن وضمــان التمثيــل القانونــي والزيــارات 	 
العائليــة الدوريــة والرعايــة الصحيــة كافــة.
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إن غيــاب الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان، خلــق العديــد من 
التعقيــدات ال ســّيما بالتنقــل، باالضافــة الــى بعــض المشــاكل فــي موضوعــْي التعليــم 
والصحــة، خاصــة لمــن فقــدوا أوراقهــم الثبوتيــة لســبب او آلخــر، يضــاف إليهــا مشــكلة 

األعبــاء الماليــة اإلضافيــة الســتخراج اوراق إقامــة مؤقتــة كل بضعــة أشــهر.

وقــد تمّلصــت مفّوضيــة شــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة مــن متابعــة اوضــاع 
األونــروا،  علــى  بالمســؤولية  وألقــت  ســوريا،  مــن  القادميــن  الفلســطينيين  الالجئيــن 
باعتبارهــا الجهــة الدوليــة الرســمية المســؤولة عــن الالجئيــن الفلســطينيين. لكــن االحتياجــات 
أصبحــت أكبــر بســبب اســتمرار تدّفــق الالجئيــن والزيــادات اليوميــة المســتجدة، وبوتيــرة 
تصاعديــة )حتــى منتصــف عــام ٢٠١5(، مضافــًا إلــى ذلــك األفــق غيــر الواضــح لوقف أســباب 

اللجــوء، بســبب إســتمرار الحــرب فــي ســوريا.

وزاد االمــر تعقيــدًا إصــدار األمــن العــام اللبنانــي القرار رقــم ١53٢5/ م.د.ص. فــي ٢٠١4/5/3 
الــذي يمنــع شــركات الطيــران مــن نقــل أي مســافر فلســطيني الجــئ مــن ســوريا الدخــول 
الــى لبنــان أو الســفر اليــه، مهمــا كانــت الوثائــق والمســتندات التــي يحملهــا. وأمــام زوبعــة 
ــر تنظــم مــا ُســمي ب  ــن فــي ٢٠١4/5/8 وضــع معايي ــة ليعل ــر الداخلي ــاد وزي االحتجاجــات، ع
»عمليــة دخــول الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســوريا الــى لبنــان«، والتــي بموجبهــا يســمح 
بالدخــول لمــن يســتوفي شــروطًا معينــة، منهــا الحصــول علــى ســمة دخــول مســبقة، مبنية 
علــى موافقــة المديريــة العامــة لألمــن العــام، أو علــى ســمة خــروج وعــودة عــدة ســفرات، 

ولحيــن انتهــاء صالحيتهــا.

وبيــن عامــي ٢٠١٢ و٢٠١5، وقــع عــدد كبيــر مــن كــوارث غــرق العّبــارات والســفن فــي البحــر 
المتوســط، وهــي تحمــل آالف المهاجريــن غيــر الشــرعيين، ومنهــم عــدد كبيــر مــن الالجئيــن 

الفلســطينيين مــن ســوريا.

ــن  ــن الفلســطينيين م ــال فــي متابعــة ملــف الالجئي ــروا سياســة إهم ــد مارســت االون وق
ســوريا، تحــت ذريعــة أن ال موازنــة خاصــة بهــذا الملــف، وقــد ذكــرت منــذ تمــوز/ يوليــو ٢٠١٢ 
أنهــا بصــدد إيجــاد مصــادر تمويــل مــن خــالل تأميــن موازنــة إضافيــة، إال أنهــا تحــت ضغــط 
تزايــد عــدد الالجئيــن، وممارســة سلســلة مــن الضغــوط الشــعبية لالجئيــن، قدمــت بعــض 
الخدمــات لحالــة اللجــوء القســري والطــارئ، ومــا زالــت سياســة األونــروا حتــى اآلن، تســعى 
إلــى اإليحــاء بأنهــا احــدى المؤسســات اإلغاثيــة، وليســت المؤسســة الوحيــدة المســؤولة 

قانونيــًا عــن كامــل هــذا الملــف. 

االنتهاكات وانعكاساتها:
عدم قدرة الفلسطينيين القادمين من سوريا على تلبية الحد األدنى من مقّومات 	 

الحياة في ما خص الغذاء واإليواء والصحة.
ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية والتعرض لمخاطر كبيرة في البحار.	 
التعرض لالعتقاالت من قبل أجهزة األمن اللبناني بسبب عدم تمديد اإلقامة او 	 

الدخول خلسة.
فتح الباب أمام سماسرة الهجرة غير الشرعية.	 

مخالفات االتفاقيات الدولية:
االعالن العالمي لحقوق االنسان: المادة ١3: ١و٢، المادة ٢٢، المادة ٢5، المادة ٢٦ 	 

الفقرتان١و٢. 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :المادة ٢)ج(. 	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : المادة ١٢ :١، ٢ 	 

)أ(، )ب(، )ج( و)د(. والمادة ١3 :١و٢، )أ(، )ب(، )ج(، )د( و)هـ(.
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها: المادة ٢: الفقرة 	 

)ج(.
اتفاقية حقوق الطفل، المادة 3، الفقرة ٢و3، والمادة ٢4الفقرة ٢، )و(. والمادة ٢8، 	 

الفقرة ١،)أ(، )ب(، )ج(، )د( و )هـ(.

التوصيات:
الضغط على المجتمع الدولي لتأمين الحماية القانونية الدولية لالجئين 	 

الفلسطينيين من سوريا، ومراعاة األوضاع األمنية الطارئة والمخاطر التي تحيط 
بهم، وتأمين ضمانات للحق بالحياة.

التحرك والضغط على الجهات المانحة، وعدم االكتفاء فقط بالنداء لتأمين أماكن إيواء 	 
لالجئين الفلسطينيين من سوريا بشكل عاجل، وتأمين الخدمات اإلغاثية الطارئة من 

إيواء وغذاء واستشفاء.
إيالء االهتمام أيضًا بوضع الفلسطينيين في المخيمات الذين يستضيفون 	 

فلسطينيين قادمين من سوريا، والتأكد من أن المساعدات اإلنسانية المرصودة 
ألزمة الالجئين السوريين تلبي احتياجات المخيمات الُمضيفة. 

أن تتحّمل األونروا المسؤولية الكاملة في تقديم المساعدات لهم، وضرورة تأمين 	 
المزيد من المساعدات للعائالت الفلسطينية الُمقيمة في لبنان، والتي تستقبل 

الالجئين الفلسطينيين من سوريا.

 الالجئون الفلسطينيون
من سوريا الى لبنان
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وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين – األونروا: 
فــي أعقــاب الصــراع العربــي اإلســرائيلي عــام ١948، تــم تأســيس األونــروا بموجــب القــرار 
رقــم 3٠٢، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 8 كانــون األول/ ديســمبر ١948، 

بهــدف تقديــم برامــج اإلغاثــة المباشــرة والتشــغيل لالجئــي فلســطين.
وبــدأت الوكالــة عملياتهــا فــي األول مــن شــهر أيــار/ مايــو عــام ١95٠. وفــي غيــاب حــل 
لمســألة الجئــي فلســطين، عملــت الجمعيــة العامــة وبشــكل متكــرر علــى تجديــد واليــة 
األونــروا، وكان آخرهــا تمديــد عمــل األونــروا لغايــة 3٠ حزيــران/ يونيــو ٢٠١7. وتقــّدم األونــروا 
المســاعدة والحمايــة وكســب التأييــد لحوالــي خمســة مالييــن الجــئ مــن فلســطين، فــي 
األردن ولبنــان وســورية واألراضــي الفلســطينية المحتلــة. وذلــك إلــى أن يتــم التوصــل إلــى 

تطبيــق حــق عودتهــم وفقــًا للقــرار الدولــي رقــم ١94.
ويتــم تمويــل األونــروا بشــكل كامــل تقريبــًا مــن خــالل التبرعــات الطوعيــة للــدول األعضــاء 
فــي األمــم المتحــدة. وتشــتمل خدمــات الوكالــة علــى التعليــم، والرعايــة الصحيــة، واإلغاثــة، 
والبنــى التحتيــة، وتحســين وضــع المخيمــات، وتقديــم الدعــم الُمجتمعــي، واإلقــراض 

الصغيــر، واالســتجابة الطارئــة، بمــا فــي ذلــك فــي أوقــات النــزاع المســلح.

التمثيل الفلسطيني في لبنان: 
منظمة التحرير الفلسطينية: 

أنشــئت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام ١9٦4 عقــب قــرار صــدر عــن القمــة العربيــة األولى 
التــي عقــدت فــي القاهــرة. قبلهــا كانــت فلســطين تتمّثــل فــي الجامعــة تمثيــاًل شــكليًا منــذ 
تأسيســها فــي العــام ١945، وتزايــد هــذا التمثيــل وعظــم االهتمــام بــه بعــد حــرب ١948، وما 
ــي الفلســطيني األول  ــن المؤتمــر العرب ــم أعل ــة اإلســرائيلية«. ث تبعهــا مــن إقامــة »الدول
الــذي عقــد لهــذا الغــرض فــي القــدس قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي ٢8 آب/ 
أغســطس ١9٦4، وصــادق علــى الميثــاق القومــي للمنظمــة، وعلــى نظامهــا األساســي، 
ــف باختيــار أعضائهــا ثــم ترأســها يحيــى  وانتخــب أحمــد الشــقيري رئيســًا للجنتهــا التنفيذيــة وُكلِّ
حمــوده، فالقائــد الراحــل ياســر عرفــات، وحاليــًا يرأســها االســتاذ محمــود عبــاس )ابــو مــازن(.

السفارة الفلسطينية في لبنان: 
فــي عهــد الحكومــة اللبنانيــة برئاســة االســتاذ حســين العوينــي وفــي أوائــل تشــرين األول/ 
أكتوبــر عــام ١9٦4 افتتــح مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي لبنــان، واعتبــرت الحكومــة 
اللبنانيــة المكتــب بعثــة دبلوماســية كأيــة ســفارة عربيــة، لهــا وعليهــا مــا تنــص عليــه اللوائــح 
الدبلوماســية المّتبعــة، وكان أول مكتــب للمنظمــة يســتحصل علــى هــذه المكانــة بيــن 
ــف الراحــل شــفيق الحــوت مــن اللجنــة التنفيذيــة بتمثيــل  عواصــم الــدول العربيــة كلهــا، وُكلِّ
المنظمــة لــدى الجمهوريــة اللبنانيــة. ُأغلــق المكتــب أثنــاء االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان عــام 
١98٢، وبقــي المكتــب مغلقــًا حتــى عــام ٢٠٠٦ حيــث ُاعيــد افتتاحــه، وُكلــف االســتاذ عبــاس 
زكــي بمهــام ممثــل اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، حتــى  شــهر أيلــول/ 
ســبتمبر مــن العــام ٢٠٠9 . ثــم تــم تعييــن الدكتــور عبداللــه عبداللــه  ممثــاًل لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية لــدى الجمهوريــة اللبنانيــة. 
وفــي عهــد الرئيــس ميشــال ســليمان رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة، وبنــاًء علــى قــرار مجلــس 
إلــى ســفارة.  تــّم رفــع مســتوى التمثيــل الدبلوماســي الفلســطيني  الــوزراء اللبنانــي 
وبتاريــخ ٢٠١١/8/١7 افتتــح الرئيــس محمــود عبــاس، ســفارة دولــة فلســطين لــدى الجمهوريــة 
اللبنانيــة، وفــي ٢٠١٢/١/١ تســّلم األســتاذ أشــرف دبــور مســؤوليته كســفير لهــا، ومــا زال 

لغايــة اليــوم.

لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني: 
تشــّكلت فــي شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٠5، وهــي تابعــة بشــكل مباشــر الــى رئاســة 
مجلــس الــوزراء اللبنانــي، وكان حينهــا دولــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة رئيســًا للــوزارء، وقــد 
بــدأت وقتهــا مرحلــة جديــدة بالتعاطــي مــع الالجئيــن الفلســطينيين عبــر تشــكيل فريــق عمــل 
ــف مــن وزارات مختلفــة، ترأســها الســفير خليــل  لبنانــي ُيعنــى بالشــأن الفلســطيني، مؤلَّ
مــكاوي، خلفتــه الســيدة مايــا مجــذوب فــي عهــد الرئيــس ســعد الحريــري، ثــم الســفير عبــد 
المجيــد قصيــر فــي حكومــة الرئيــس نجيــب ميقاتــي، ثــم الدكتــور خلــدون الشــريف. ويــرأس 
اللجنــة حاليــًا فــي حكومــة الرئيــس تمــام ســالم الوزيــر الســابق الدكتــور حســن منيمنــة. 

وتتلقــى اللجنــة الدعــم مــن منظمــات دوليــة.
وتتضمــن المهــام التــيُ كلفــت اللجنة بتنفيذها تحســين ظروف حياة الالجئين الفلســطينيين 
وتأميــن حيــاة كريمــة لهــم، مــن خــالل اقتــراح توصيــات لسياســات تقــدم الــى مجلــس 
الــوزراء، وذلــك حّتــى عودتهــم الــى ديارهــم بحســب القــرار رقــم ١94 الصــادر عــن الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة، كمــا تضمنــت نــزع الســالح الفلســطيني خــارج المخّيمــات، وضبطــه 
ــن  ــل الديبلوماســي بي ــادة التمثي ــة، وإع وتنظيمــه داخــل المخيمــات تحــت الســيادة اللبناني
فلســطين ولبنــان. والدولــة اللبنانيــة تعــي أن الالجئيــن يعيشــون فــي المخيمــات فــي ظــل 
ظــروف صعبــة وقاهــرة، وأن غيــاب الفــرص يشــّكل عائقــًا يمنعهــم مــن التمّتــع بحيــاة كريمــة 
فــي ظــّل ســيادة الدولــة والقانــون. وُيعتبــر اســتعادة التمثيــل الدبلوماســي الفلســطيني 

فــي بيــروت اهــم الخطــوات التــي أنجزتهــا اللجنــة.

الجهات المعنية بالالجئين 
الفلسطينيين في لبنان
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كاتي مروة، قطاع الشباب والطالب في الحزب الشيوعي اللبناني:
إن وضــع الفلســطينيين فــي لبنــان مأســاوي علــى مختلــف االصعــدة، وهــم يعانــون مــن 
التمييــز لعــدة اســباب ابرزهــا إنخراطهــم فــي الحــرب االهليــة اللبنانيــة. إقتصاديــًا، وضعهــم 
البلــدان العربيــة  الُمقيميــن فــي  لبنــان هــو االصعــب مقارنــًة مــع الفلســطينيين  فــي 
االخــرى. هــم يعيشــون داخــل ghettos، وهــذا خطــر علــى الفلســطينيين واللبنانييــن علــى 

حــّد ســواء. 

تمام العلي، قطاع الشباب في تيار المستقبل:
الفلســطينيون فــي لبنــان يعيشــون أصعــب ظــروف إنســانية ضمــن المخيمــات، َفُهــْم 
ــك  ــق التمل ــق التنقــل بشــكٍل طبيعــي، ح ــق العمــل، ح ــوق )ح ــن أبســط الحق محرومــون م
ــًا  ــه قانون ــب المســموح ب ــك األجان ــك فــي إطــار تمل ــى أنهــم ال يســتطيعون التمل ...( حت
فــي لبنــان. فهنــاك خــوف دائــم مــن فزاعــة التوطيــن. وبالنســبة للعامــل االمنــي، فكلمــا 
تحســنت ظــروف االنســان الحياتيــة، إبتعــد عــن المشــاكل واإلخــالل باالمــن، بــل وخــدم 

قضيتــه بشــكل افضــل. 
علــى صعيــد آخــر، وبعــد إتفــاق الطائــف، اعتــذر الفلســطينيون علــى تجاوزاتهــم خــالل الحــرب 
اللبنانيــة، وهــم اليــوم ال يتدخلــون فــي الشــأن اللبنانــي. علينــا التعلــم مــن الماضــي وفتــح 
صفحــة جديــدة فــي الحاضــر. وفــي احــداث مخيــم نهــر البــارد العــام ٢٠٠7، وقفــت القيــادة 

الفلســطينية فــي صــف الدولــة اللبنانيــة.

روي برو، منظمة الطالب في حزب الوطنيين االحرار:
وضــع الفلســطينيين فــي لبنــان مــزٍر خصوصــًا ســكان المخيمــات، وُهــْم بالتالــي تحولــوا الــى 

عبــئ. هــم بيئــة قابلة لتكــون مضّرة. 
ــان واللبنانييــن،  ــوا طاقــة لخيــر لبن ــان وان يكون ــع االســتفادة مــن وجودهــم فــي لبن انــا م

ــن ال عمــل. ــم ولك لديهــم عل
لــكل إنســان الحــق فــي عيــش كريــم، فــي التعليــم والعمــل والتطــور، وبالتالــي يحــق 
لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان أن يتقدمــوا فــي علمهــم وعملهــم فــي إنتظــار عودتهــم 
إلــى أرضهــم. أنــا مــع ان يعملــوا بــدل االجنبــي فــي لبنــان، وتحديــدا كعمــال مياوميــن. امــا 
بالنســبة للمهــن االخــرى، فنحــن كشــعب لبنانــي ال نحصــل علــى حقوقنــا. انــا مــع ان يعمــل 

الفلســطيني كعامــل اجنبــي مــن المنحــى القانونــي.

حلقة نقاش مع مجموعة شباب لبنانيين حول حقوق االنسان 
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فيكتور الجمّيل، مصلحة الطالب في حزب الكتائب اللبنانية
مــن المهــم ان نلتقــي مــع الفلســطينيين فــي لبنــان فــي منتصــف الطريــق. هــم عليهــم 
واجبــات تجــاه الدولــة اللبنانيــة لناحيــة االمــن والســالح. ومــن واجــب الدولــة اللبنانيــة العمــل 
علــى تحســين البنــى التحتيــة فــي المخيمــات واالمــور الحياتيــة اليومية...هــذا التالقــي 

ليــس ســهاًل نظــرًا لرواســب الحــرب االهليــة. 

ايلي بو حنا، مصلحة الطالب في حزب الكتائب اللبنانية 
لــدى الحديــث عــن الفلســطينيين فــي لبنــان، المنطلــق االســاس هــو حــق العــودة وان 
وجودهــم فــي لبنــان مؤقــت، كمــا انــه مــن المهــم فصــل الجانــب االجتماعــي عــن الجانــب 
ــة اللبنانيــة تحســين  السياســي خــالل نقــاش هــذا الموضــوع. مــن جهــة، مــن واجــب الدول
االوضــاع الحياتيــة فــي المخيمــات ألن ذلــك ينعكــس إيجابــًا علــى الفلســطينيين واللبنانييــن. 
الســالح  وتفّلــت  القانــون،  ســيادة  تحــت  تكــون  ان  المخيمــات  علــى  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
الفلســطيني هــو بنظرنــا تجــاوٌز لســيادة الدولــة اللبنانيــة. نحــن ال نحّبــذ ذوبــان الفلســطينيين 
فــي المجتمــع اللبنانــي، خاصــًة ان وجودهــم فــي لبنــان هــو طويــل االمــد.  نحــن كشــباب 
فــي مســتهل الدخــول الــى ســوق العمــل، ال نريــد ان يأخــذ الفلســطينيون فــرص العمــل 
مــن امامنــا. لقــد ُفرضــت علــى لبنــان الضريبــة االكبــر فــي مــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية 
مقارنــًة بالــدول العربيــة، وهــذه االخيــرة عليهــا ان تتحمــل مســؤوليتها حيــال الضغــط مــن اجــل 
تحقيــق حــق العــودة، وتحّمــل جــزء مــن العــبء عبــر فتــح ســوق عملهــا للعمالــة الفلســطينية، 

او دعمهــم ماديــًا.

منذر يحيى، قطاع الشباب والطالب في الحزب الشيوعي اللبناني
الفلســطينيين.  البلــد ومنهــم  فــي  يعيــش  مــن  فيــه كل  الوطنــي يســاهم  االقتصــاد 
فــي المقابــل، إن االنســان المســحوق ماديــًا ال يســتطيع ان يعمــل مــن اجــل قضيتــه، 
وأعنــي هنــا ان يعمــل الفلســطينيون لتحقيــق حــق العــودة. علــى صعيــد آخــر، تتعاطــى 
الدولــة اللبنانيــة مــع الفصائــل الفلســطينية غيــر المســّجلة لــدى وزارة الداخليــة والبلديــات 
اللبنانيــة كأمــر واقــع، مــن هنــا اهميــة قوننــة وجــود هــذه الفصائــل لكــي تعمــل مــن ضمــن 
الشــرعية اللبنانيــة. تجــدر االشــارة الــى مســألة هنــا: لقــد أســاء الفلســطينيون الــى القضيــة 
الفلســطينية عندمــا تدخلــوا فــي الشــوؤن اللبنانيــة خــالل الحــرب االهليــة، ولكنهــم تعلمــوا 

ــذروا. مــن دروس الماضــي واعت
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حسين العريض، الرابطة االسالمية لطلبة فلسطين:
فــي لبنــان، نحــن ال نتمتــع بحقــوق الالجــئ وال حقــوق االجنبــي وال حقــوق المواطــن. نحــن 
ــد الّتطــرف، إال اننــا صابــرون علــى  نعانــي مــن الظلــم علــى كل المســتويات، والظلــم يوّل
هــذا الظلــم. صحيــح ان المواطــن اللبنانــي ال يحصــل علــى كامــل الخدمــات مــن دولتــه 
والتــي هــي مــن حقــه، اال انــه يتمتــع بالحــق، ولكــن التمييــز علينــا ُمضاعــف الننــا محرومــون 

بالقانــون مــن كل الحقــوق. 

حسن العريض، الرابطة االسالمية لطلبة فلسطين: 
ــي،  ــور بســبب تالصــق المبان ــة الن ــة وقل ــي مــن الرطوب ــس، ُتعان إن وضــع المخيمــات بائ
االمــر الــذي يــؤدي الــى أمــراض جلديــة وتنفســية ونفســية، خاصــة لــدى الطفــال واليافعيــن 
حيــث ال مــكان لهــم اللعــب والركــض الضــروري لنموهــم الطبيعــي، وهــذا يــؤدي الــى الكبــت 
وبالتالــي الــى تصرفــات تتســم بالعنــف عندمــا يكبــرون. كمــا ان االكتظــاظ الســكاني فــي 
المخيمــات يمنــع وجــود الخصوصيــة ويتســبب بمشــاكل أســرية. الــكل مكتئــب نفســيًا، ونحن 
ــدون علــى كل المســتويات. زد الــى ذلــك الوضعْيــن االمنــي واإلقتصــادي  نشــعر اننــا مقيَّ
الضاغتْيــن. كمــا ان تقليصــات االونــروا لخدماتهــا فــي المخيمــات يزيــد الوضــع ســوءًا.  
ــوق  ــن ان الحق ــزأ ومشــروط، فــي حي ــا بشــكل مجت ــع حقوقن ــة تتعاطــى م ــة اللبناني والدول

هــي شــاملة ومترابطــة وعلينــا ان ننشــر ثقافــة الحقــوق هــذه وأن نطالــب بهــا.

احمد ابو جعفر، الجبهة الشعبية- القيادة العامة:
لــدى حــدوث قالقــل، ُتلَحــق تهمة اطالق النار بالفلســطيني. لقد أعطت القيادات السياســية 
الفلســطينية كلهــا تطمينــات للسياســيين اللبنانييــن بعــدم التدخــل فــي الشــأن اللبنانــي. 
فــي ســوريا، يحــق للفلســطينيين التملــك، وهــذا لــم يطمــس هويتهــم الفلســطينية وال 
إنتماءهــم لفلســطين. نحــن ندعــو اللبنانييــن الــى زيــارة المخيمــات ليتعّرفــوا علــى واقعنــا 

كمــا هــو، دون اي احــكام ُمســبقة.

علي ايوب، منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية: 
األونــروا  ميزانيــة  وتقليــص  الفلســطيني،  الشــعب  لتيئيــس  ممنهجــة  طريقــة  هنالــك 
التســرب  الــى  يــؤدي  اليــأس  وهــذا  المؤشــرات.  أحــد  هــو  المخيمــات  فــي  وخدماتهــا 
المدرســي لــدى الشــباب، مــع العلــم ان الفلســطيني يعتبــر العلــم هــو رأس مالــه الوحيــد، 
ويــؤدي ايضــًا الــى  الهجــرة متــى كانــت ممكنــة. يتــم التضييــق علينــا لكــي نرضــخ ونقبــل بــأي 

ــن.  ــى التوطي ــة تهــدف ال ــا، وهــذه كلهــا خطــط خارجي حــل لقضيتن
نتمنــى إعــادة تدريــس قضيــة فلســطين فــي المناهــج التربويــة اللبنانيــة، لكــي يتعــرف 
الطــالب اللبنانيــون علــى قضيتنــا بالشــكل الصحيــح، ونطالــب الدولــة اللبنانيــة ان تعــرض 

مالحق

حلقة نقاش مع مجموعة شباب فلسطينيين حول حقوق 
االنسان للفلسطينيين في لبنان- كانون االول 2015

علــى االونــروا رفــع العلــم الفلســطيني فــي مدارســها وإنشــاد الطــالب للنشــيد الوطنــي 
الفلســطيني. 

وسام احمد، المكتب الطالبي المركزي لحركة فتح: 
إن وضــع المخيمــات الفلســطينية مــن الناحيــة اإلنســانية إزداد  ســوًء مــع لجوء  فلســطينيين 
ــن قِدمــوا  ــان والذي ــن الفلســطينيين فــي لبن مــن ســوريا، وأصبحــت األزمــة تطــال الالجئي
ــأوي  ــة ت ــؤرًا امني ــة إعتبارهــا ب ــاه المخيمــات لناحي مــن ســوريا، وإزدادت النظــرة الســلبية تج
إرهابييــن. وباتــت مســاعدة الســوريين المهّجريــن الــى لبنــان هــي االولويــة لــدى المنظمــات 

الدوليــة، ونســَي الجميــع الالجئيــن الفلســطينيين.
ــى  ــي عل ــث ال إجمــاع لبنان ــا حي ــر ســلبًا علين ــان يؤث إن عــدم االســتقرار السياســي فــي لبن
الملــف الفلســطيني، كل طــرف يتعاطــى معــه وفــق مصلحتــه وحســب الوضــع االقليمــي. 
مــن جهتنــا، نحــن نجحنــا فــي إقصــاء انفســنا عــن المنظومــة الطائفيــة فــي لبنــان ورفضنــا 
أن نكــون خنجــرًا فــي خاصــرة الســلم األهلــي اللبنانــي، وكل مــا نريــده هــو أن تكــون القضيــة 

الفلســطينية عامــاًل يجمــع كل اللبنانييــن حولهــا ألنهــا القضيــة المركزيــة للعــرب.

محمد حسين، اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني - أُشد: 
هنــاك اســتهداف للفلســطيني فــي لبنــان، وكأنــه كل فلســطيني متهــم حتــى يثبــت 
العكــس. النظــرة الــى المخيمــات أمنيــة بإمتيــاز، تحمــل رواســب الماضــي، وهــي علــى 
حســاب إقــرار حقــوق الفلســطينيين فــي لبنــان. نحــن نقــف علــى الحيــاد منــذ حوالــي 
عشــر ســنوات، ولــم نتدخــل بالشــأن اللبنانــي الداخلــي. إال انــه ولألســف، هــذه السياســة 
ــا الالجئيــن  ــًا علــى التعاطــي اللبنانــي مــع قضاي ــم تنعكــس ايجاب الفلســطينية الصحيحــة ل
الفلســطينيين فــي لبنــان، ولــم تســاهم فــي التخفيــف مــن معاناتهــم ورفــع الغبــن عنهــم. 
وبالرغــم مــن ذلــك، مــا زلنــا نؤمــن بالحــوار، فقــط الحــوار لحــل كل القضايــا المشــتركة ودائمــا 
ننتظــر حــدوث خطــوات إيجابيــة ُتشــعر الفلســطيني بــأن شــقيقه اللبنانــي متضامــن معــه 
ــي  ــي ومؤسســات المجتمــع المدن ــى الشــباب اللبنان ــه. ونحــن نراهــن عل ويشــعر بمعانات
اللبنانيــة بــأن تلعــب دورًا ايجابيــًا ومســاعدًا فــي إيصــال معانــاة الفلســطينيين الــى صانعــي 
القــرار اللبنانييــن، لكــي نصــل الــى مرحلــة نكــون فيهــا مّتحديــن فــي مواجهــة كل االخطــار 

ــن. ــان وشــعبه وفلســطين والالجئي والمؤامــرات التــي تســتهدف لبن

جهاد كوسى، المكتب الطالبي في  حركة الجهاد االسالمي: 
نحــن الجئــون فــي لبنــان، ولكننــا ال نتمتــع بحقــوق اللجــوء. الدولة اللبنانية ترمي المســؤولية 
علــى عاتــق منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية، وكذلــك علــى االونــروا. 
اال انهــا البلــد الُمضيــف، وتبقــى المســؤولة عــن إقــرار حقوقنــا فــي لبنــان. ونحــن نســعى 
ألن نثبــت ذاتنــا رغــم كل التمييــز الالحــق بنــا مــن خــالل المحافظــة علــى نســبة تعليــم عاليــة 

بيــن ابنــاء شــعبنا. 

بسام صالح، منظمة الشبيبة الفلسطينية: 
الســؤال المطــروح دائمــًا عــن الوضــع االمنــي فــي المخيمــات، ولكــن ال احد يســأل عن وضع 
المــدارس فــي المخيمــات وإنعــكاس تقليــص األونــروا لخدماتهــا علــى اهالــي المخيمــات. 
علــى صعيــد آخــر، الطــرف اللبنانــي يربــط إقــرار حقــوق اإلنســان للفلســطينيين فــي لبنــان 
ــل بعــد  ــل ســّلمت ســالحها الثقي ــح هــو ان الفصائ ــود الســالح الفلســطيني. والصحي بوج
ــم  ــة أمــن المخيمــات وهــو موجــود بعل ــر، فهــو لحماي ــف، امــا الســالح الصغي إتفــاق الطائ
الســلطات اللبنانيــة المعنيــة وبالتنســيق معهــا. إقتــراح قانــون يرمــي إلــى منــح حــق العمــل
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األسباب الموجبة:
ــى اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان.  ــه إل يســتند الدســتور اللبنانــي كمــا تشــير مقدمت
ــة والسياســية العــام  ــان العهــد الّدولــي المتعلــق بالحقــوق المدني ــع لبن ووفقــًا لذلــك، وّق
١97٢، وكذلــك العهــد الدولــي المتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة العــام 
١9٦٦. وفــي العــام  ١97١ صــادق علــى االتفاقيــة الدوليــة المتعّلقــة بالقضــاء علــى كّل 
أشــكال التمييــز العنصــري. لكنــه لــم يصــادق علــى اتفاقيــة جنيــف لســنة ١95١، المتعلقــة 

بوضــع الالجئيــن.

واذا كانــت واجبــات الالجئيــن الفلســطينيين تتحــدد بضــرورة إحتــرام النظــام العــام وعــدم 
مخالفــة القوانيــن كبقيــة الُمقيميــن علــى االراضــي اللبنانيــة ســواء كانــوا مواطنيــن او 
رعايــا دول اجنبيــة، فعلــى الدولــة اللبنانيــة ايضــا واجبــات تجــاه الالجئيــن، ومــا يطمــح اليــه 
الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان هــو تطبيــق العدالــة بشــقيها )اي الحقــوق والواجبــات(، 

ــن. وإشــعارهم بأنهــم ليســوا مقصّيي

مــن الناحيــة النظريــة، يمكــن القــول ان المجتمــع اللبنانــي بجميــع فئاتــه يقــّر بعدالــة المطالب 
الفلســطينية المتعلقــة بالحقــوق االنســانية، لكــن هــذا اإلقــرار ينتقــص عندمــا ُتثــار اســئلة 
ــرز التناقــض  ــا يب وهواجــس حــول امكانيــة تســلل التوطيــن مــن نافــذة هــذه الحقــوق. وهن
ــا  ــل الحقــوق االنســانية وطبيعته ــم أن الدخــول فــي تفاصي ــف، رغ ــة هــذا المل فــي مقارب
ــة إلقــرار  ــة فعلي ــاك إمكاني ــة مــن حقيقــة واضحــة وراســخة مفادهــا ان هن ــا علــى بّين يجعلن
هــذه الحقــوق مــع االحتفــاظ بالموقــف مــن رفــض التوطيــن والتمســك بحــق العــودة، وهــذا 
يعتمــد علــى طريقــة المعالجــة لــكل مطلــب مــن المطالــب الُمحقــة لالجئيــن الفلســطينيين.
لقــد عانــى وطننــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة مــن إنقســام سياســي حــاد انعكــس 
ــر مــن صــورة، ســواء علــى المســتوى  ــان وبأكث ســلبًا علــى اوضــاع الفلســطينيين فــي لبن
السياســي العــام او علــى المســتوى المعيشــي، رغــم أن جلســات الحــوار بيــن مختلــف 
وإنتشــار فوضــى  الفلســطينية  للمخيمــات  األمنــي  الملــف  عالجــت  السياســية  القــوى 
الســالح إال أنــه غــاب عــن هــذه الجلســات معالجــة الشــأن االجتماعــي واالقتصــادي رغــم 

تســليم الجميــع بأحقيــة المطالــب اإلنســانية للفلســطينيين فــي لبنــان.

ورغــم ســعي البعــض الــى إدخــال قضيــة الالجئيــن فــي زواريــب السياســات المحليــة، 
واســتخدام اإلجمــاع الوطنــي علــى رفــض التوطيــن كشــماعة ُيعّلــق عليهــا عــدم إقــرار 
حقوقهــم المشــروعة، وكأن إحتمــال التوطيــن هــو الخطــر األبــرز الــذي يتهــدد الحالــة اللبنانيــة، 
ــان مــن  ــل بإخــراج لبن ــة طريقــة كفي ــه بأي ــان وإخراجهــم من ــن فــي لبن وان حــل وضــع الالجئي

أزماتــه المتعــددة. إال أن إدراك جميــع القــوى السياســية فــي لبنــان، بــأن الســبب الرئيســي 
واقليميــة ودوليــة، وال  بعوامــل محليــة  يرتبــط  اللبنانــي  السياســي  اإلســتقرار  لغيــاب 
عالقــة للفلســطينيين بهــا، خاصــًة بعــد مــا أكــدت االحــداث فــي الســنوات األخيــرة حيــاد 

الفلســطينيين وعــدم تدخّلهــم فــي الشــؤون اللبنانيــة الداخليــة.

ال نســّوق هــذا الــكالم للدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني ومصالحــه فــي لبنــان، بــل رغبــًة 
منــا فــي المســاهمة بإعــادة طــرح قضيــة الالجئيــن فــي بلدنــا فــي ســياقها السياســي 
الســليم، ومــن كــون الجميــع معنــي بطــرح الحلــول والمبــادرات بهــدف التوصــل الــى حلــول 
مشــتركة تخــدم بالنهايــة مصلحــة الطرفيــن: مــن الزاويــة الفلســطينية بإعتبــار ان الالجئيــن 
هــم جــزء ال يتجــزأ مــن مالييــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يتمتعــون بحــق العــودة إلــى 
ديارهــم وفقــًا للقــرار الدولــي رقــم ١94، ومــن الزاويــة اللبنانيــة مــن خــالل التمســك برفــض 
التهجيــر والتضييــق الــذي ُيمــارس ضــد الالجئيــن الفلســطنيين بدعــوى مكافحــة مشــاريع 
التوطيــن ومــن خــالل مواجهــة العجــز المالــي الــذي تّدعيــه األونــروا والُمترَجــم بتقليــص 
خدماتهــا لالجئيــن، االمــر الــذي يعــزوه الكثيــرون الــى اســباب سياســية مــن قبــل بعــض 

الــدول الداعمــة لـــ »إســرائيل« والمناهضــة لحــق العــودة.  

لقــد شــكلت المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان »حالــة خاصــة« بيــن مثيالتهــا فــي الــدول 
العربيــة المجــاورة لألراضــي الفلســطينية المحتلــة، عندمــا تحولــت مــن تجمعــات مؤقتــة 
لالجئيــن هاربيــن مــن العنــف بانتظــار عــودة لــم تحصــل بعــد، إلــى تجمعــات مدججــة بالســالح 
واألمــن المتفلــت، تلــوذ فيهــا خاليــا نائمــة وُأخــرى مســتيقظة حّولتهــا وفــق التوصيــف 
السياســي إلــى »بــؤر أمنيــة« تقــض مضاجــع األمنييــن، إال ان القاســم المشــترك فــي 
كل هــذه المراحــل هــو البــؤس الــذي يــالزم ســاكنيها، حيــث هــي اآلن فــي غالبيتهــا تشــكل 
مســكنًا غيــر الئــق لعشــرات اآلالف مــن اللبنانييــن وغيــر اللبنانييــن الباحثيــن عــن مــأوى 

رخيــص.

ــان، باتــت هــذه  منــذ إنــدالع األزمــة الســورية فــي العــام ٢٠١١، وامتــداد تأثيراتهــا إلــى لبن
المخيمــات موضــع ترقــب كبيــر، لمــا تختزنــه مــن مقومــات االنفجــار، فالبــؤس والفقــر 
والحرمــان التــي تعيشــها معطوفــًة علــى مــا يعانيــه الفلســطينيون مــن تضييــق تشــكل بيئــة 
خصبــة النتشــار أكثــر الحــركات تطرفــا وتشــددًا. ووفقــًا لديفيــد شــينكر، وهــو مديــر برنامــج 
السياســة العربيــة فــي معهــد واشــنطن، فمــن بيــن الــدول التي تعمــل فيها األونروا اتســم 
لبنــان »بخاصيــة مثيــرة للريبــة وهــي أنــه يتضمــن أكبــر عــدد مــن القضايــا ذات الصعوبــات 
الخاصــة، أي يوجــد فيــه أكبــر عــدد مــن أفقــر الفقــراء، الذيــن يشــكلون نحــو 3٠% مــن الســكان 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/ (.»الفلســطينيين

)palestinian-refugees-languish-in-lebanon

مــع  الســورية  األزمــة  بعــد  لبنــان  الفلســطينيين فــي  الالجئيــن  أوضــاع  تفاقمــت  وقــد 
ــن الفلســطينيين والســوريين علــى حــد ســواء مــن ســوريا إلــى  نــزوح عشــرات اآلالف م
المخيمــات فــي لبنــان، ممــا أدى إلــى تضخــم فــي أعــداد الســكان، وتبعتــه تداعيــات إنســانية 

 إقتراح قانون يرمي إلى منح حق العمل لالجئين
الفلسطينيين الى لبنان
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واجتماعيــة وأمنيــة علــى المجتمعــات اللبنانيــة والفلســطينية والســورية، فمثــاًل كان مخيــم 
»عيــن الحلــوة« فــي مدينــة صيــدا وهــو أكبــر المخيمــات الفلســطينية، يضــم 8٠ ألــف الجــئ 
فلســطيني يعيشــون فــي كلــم٢ واحــد، لكــن وبعــد انــدالع األزمــة الســورية فــي آذار ٢٠١١، 
ارتفــع هــذا العــدد إلــى ١٠5 آالف شــخص، معظمهــم مــن الفلســطينيين )وفــق مــا ورد فــي 
بحــث أجرتــه مجلــة »المجلــة« التــي تصــدر مــن لنــدن فــي عددهــا الصــادر شــهر شــباط/ فبرايــر 

مــن العــام ٢٠١4(.
عندمــا اصــدر وزيــر العمــل الســابق د. طــراد حمــادة المذكــرة االداريــة رقــم )١/٦7( بتاريــخ 
٢٠٠5/٦/7 والتــي تقضــي بإســتثناء الفلســطينيين المولوديــن علــى االراضــي اللبنانيــة 
والمســجلين بشــكل رســمي فــي ســجالت وزارة الداخليــة مــن احــكام المــادة االولــى مــن 
القــرار رقــم ١/79 الــذي نــص علــى حصــر بعــض المهــن باللبنانييــن، توقــع الكثيــرون ان ُيقبــل 
العمــال الفلســطينيون وبأعــداد كبيــرة علــى طلــب الحصــول علــى إجــازة العمــل، لكــن وبعــد 
عاميــن تبيــن ان هــذه التوقعــات لــم تكــن فــي مكانهــا، وبقــي عــدد طلبــات إجــازات العمــل 
التــي تقــّدم بهــا العمــال الفلســطينيين يتــراوح بيــن ١5٠ و3٠٠ إجــازة عمــل )يمكــن مراجعــة 

ســجالت وزارة العمــل(.

واالجابــة عــن الســبب فــي عــدم إقبــال العمــال الفلســطينيين علــى طلــب إجــازة عمــل 
تشــّكل نقطــة البدايــة فــي كيفيــة التعاطــي مــع مســألة »حــق العمــل للفلســطينيين فــي 
لبنــان«، كمــا ان ســبب تمّنــع الفلســطينيين عــن اســتصدار اجــازة عمــل يكمــن فــي الشــعور 
ان هــذه اإلجــازة طالمــا انهــا ال تقــدم ايــة مكتســبات جديــدة للعمــال فليــس هنــاك مــن 
ســبب يدفــع العامــل الفلســطيني للحصــول عليهــا، وُيقصــد بهــذه المكتســبات التقديمــات 
التــي يجــب ان يحصــل عليهــا العامــل مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، 
فالعامــل مطلــوب منــه ان يســدد اشــتراكاته الســنوية إلدارة الصنــدوق لكنــه ال يســتفيد مــن 
ع اللبنانــي للمــادة 59 مــن قانــون العمــل فــي العــام  تقديماتــه، ممــا يؤكــد ان تعديــل الُمشــرِّ

٢٠١٠ لــم يغيــر فــي واقــع العّمــال بشــيء.

ان المشــكلة الراهنــة بالنســبة للعمــال الفلســطينيين تنحصــر فــي نقطتيــن رئيســيتين: اواًل 
ــواب ســابقًا باســتحالة  ــازة العمــل. وقــد أقــر مجلــس الن ــًا إج ــل، وثاني ــة بالمث ــدأ المعامل مب
تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل علــى الالجئيــن الفلســطينيين نظــرًا لخصوصيــة اوضاعهــم 
السياســية والقانونيــة وقــد تــم إلغاؤهــا علــى مســتوى حــق العمــل، وبالتالــي كان ُيفتــرض 
ــع الشــروط المفروضــة  ــر حــق العمــل مــن جمي ــدأ مقدمــة لتحري ان يشــكل إلغــاء هــذا المب
علــى االجانــب بمــا يعتبــر اســهامًا فعليــًا فــي تحســين االوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة 
لالجئيــن، لكــن مجــرد اإلبقــاء علــى شــرط إجــازة العمــل، حتــى ولــو بــدون رســوم، فهــذا 
يبقــي العامــل الفلســطيني تحــت رحمــة الوزيــر وأجهــزة وزارة العمــل التــي اّكــدت التجــارب ان 
اإلستنســاب فــي التعاطــي مــع اوضــاع العمــال الفلســطينيين هــو الــذي ســاد فــي فتــرات 
ــة  ــاء العامــل نتيج ــادة اعب ــي زي ــرة القادمــة، وبالتال ــا قــد يحصــل خــالل الفت ســابقة وهــو م
المســتندات التــي ينبغــي عليــه اســتصدارها مــن اجــل الحصــول علــى اجــازة العمــل، ممــا 

يؤكــد احتماليــة عــدم وجــود تغييــرات مســتقبلية فــي مجــال عمــل الفلســطينيين فــي ظــل 
اإلبقــاء علــى اجــازة العمــل كســيف مســلط فــوق رقابهــم.

لقــد وقفــت القوانيــن اللبنانيــة عائقــا أمــام عمــل الفلســطينيين الذيــن ُمنعــوا مــن العمــل 
ــون اللبنانــي  ــة، فالقان ــا وعددهــا 7٢ مهن ــن مزاولته ــر اللبنانيي فــي أيــة مهنــة ال يحــق لغي
يمنــع الرعايــا األجانــب مــن العمــل فــي هــذه المهــن، إال إذا كانــت دولتهــم قــد وّقعــت إتفاقــًا 
للمعاملــة بالمثــل مــع الدولــة اللبنانيــة، وهــو مــا جعــل مــن المســتحيل علــى الفلســطينيين 

القيــام بهــا شــرعيًا،

فاقتصــرت العمالــة الفلســطينية علــى المهــن البســيطة، خصوصــا فــي المجــال الزراعــي 
وقطــاع البنــاء، ووفقــا إلحصائيــات »األونــروا«، لــم يجــر توظيــف ســوى نحــو 53 ألــف مــن 
قــوة العمــل الفلســطينية البالــغ قوامهــا ١٢٠ ألــف فلســطيني، مــع التذكيــر أنــه فــي 

ــر مدقــع«. ــن فــي »فق ــش 8١% مــن مجمــوع الالجئي ــدا وصــور( يعي ــوب )صي الجن
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/palestinian-(

)refugees-languish-in-lebanon

ورغــم أن وزيــر العمــل الســابق طــراد حمــادة قــام بمبــادرة كمــا ذكرنــا أعــاله بإصــدار مذكــرة 
إداريــة تســتثني الفلســطينيين مــن الحظــر المفــروض عليهــم فــي بعــض المهــن، فإنهــا لــم 
تــرَق إلــى مســتوى قــرار مــن مجلــس الــوزراء أو قانــون مــن المجلــس النيابــي، ممــا أبقــى 

الكثيــر مــن المهــن المهمــة خــارج نطــاق أحــالم الفلســطينيين.
فالالجــئ الفلســطيني يولــد فــي لبنــان ويتعلــم فــي مدارســه ثــم يتخصــص فــي جامعاتــه، 
لكــن شــهادته مثــاًل فــي الطــب أو الهندســة أو الصيدلــة أو الحقــوق ال تخّولــه العمــل فــي 
ــاب مــن اثنيــن،  ــان، حيــث يبقــى أمــام الراغبيــن بالعمــل فــي هــذه الوظائــف وغيرهــا ب لبن
إمــا العمــل داخــل المخيمــات بشــكل غيــر قانونــي )فــي بعــض برامــج األونــروا لألطبــاء 

والمهندســين( أو العمــل خــارج لبنــان.

وقــد أصبــح لالجــئ الفلســطيني بموجــب مذكــرة وزيــر العمــل الســابق طــراد حمــادة الحــق 
ــى اختــالف أنواعهــا  ــة عل ــة والمصرفي بممارســة عــدد مــن األعمــال هــي: األعمــال اإلداري
المحاســب  الصنــدوق،  أميــن  الموظفيــن،  رئيــس  المديــر،  نائــب  وبصــورة خاصــة عمــل 
الســكرتير، المســتكتب، الموثــق، أميــن محفوظــات، كومبيوتــر، المنــدوب التجــاري، منــدوب 
ــة،  ــاط، التمديــدات الكهربائي ــغ، خي ــع، صائ التســويق، مراقــب أشــغال، أميــن مســتودع، بائ
الميكانيــكا والصيانــة، أعمــال الدهــان، تركيــب الزجــاج، الحاجــب، الناطــور، الحــارس، الســائق، 
الســفرجي، الحــالق، األعمــال اإللكترونيــة، طاهــي مأكــوالت عربيــة، المهــن الفنيــة فــي 
قطــاع البنــاء ومشــتقاته كالبــاّلط والمــورق، تركيــب األلمنيــوم والحديــد والخشــب والديكــور 
ومــا شــابه ذلــك، أعمــال الميكانيــكا والحــدادة والتنجيــد، التمريــض، وجميــع أنــواع األعمــال 
فــي الصيدليــات ومســتودعات األدويــة والمختبــرات الطبيــة، والتدريــس فــي المراحــل 
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واألعمــال  الضــرورة،  عنــد  األجنبيــة  اللغــات  تدريــس  باســتثناء  والمتوســطة  االبتدائيــة 
الهندســية بمختلــف االختصاصــات، وأعمــال الكيــل والمســاحة.

أمــا المهــن التــي مــا زالــت محظــورة، فهــي: األعمــال التجاريــة علــى مختلــف أنواعهــا، أعمــال 
الصياغــة،  أنواعهــا،  بمختلــف  الهندســية  األعمــال  الكوميســيون،  المحاســبة،  الصرافــة، 
الطباعــة والتوزيــع والنشــر، الخياطــة، الحالقــة، الَكــّي والصباغــة. ُيضــاف إليهــا المهــن الحــرة 
ــر المنتســبين إلــى نقابــات ممارســتها وفــق القانــون اللبنانــي وهــي:  التــي ال يمكــن لغي

الهندســة، الطــب، الصيدلــة، المحامــاة والصحافــة.

وكخالصــة، فــإن تعديــالت البرلمــان اللبنانــي علــى قانــون العمــل الصــادرة فــي العــام ٢٠١٠ 
وإن كانــت تشــكل خطــوة متقدمــة لتحصيــل حقــوق الفلســطينيين إال أنهــا بقيــت محــدودة 
جــدًا ومنقوصــة وجزئيــة ذلــك انهــا اختصــرت الحقــوق االنســانية بحــق العمــل فقــط وبشــكل 
مجــزوء ايضــًا، وهــي تعديــالت لــم تســتجب إلــى الحــد المطلــوب مــن الحقــوق التــي يســعى 
إليهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان ومــن بينهــا إلغــاء إجــازة العمــل، والحــق فــي 
ممارســة المهــن الحــرة )كالطــب والمحامــاة، والصيدلــة والهندســة وغيرهــا(، وحــق العامــل 
فــي اإلفــادة مــن تقديمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي أســوًة بالعامــل 
للبنانــي، دون أن يمــس ذلــك حقــه فــي اإلفــادة مــن خدمــات األونــروا، أو يؤثــر علــى وضعــه 

ــرعلى أنــه شــكل مــن أشــكال التوطيــن أو تمهيــدًا لــه. القانونــي كالجــئ، أو ان ُيفسَّ
انطالقــًا مــن ذلــك، فــإن مــا تــم إقــراره يبقــى منقوصــًا فــي الكثيــر مــن األمــور، حيــث أن 
ــا )اي فــي العــام ٢٠١٠( لــم تصــل الــى  ــا وقته ــدل ومقرراته مناقشــات لجنــة اإلدارة والع
الحــد االدنــى مــن الحقــوق التــي كان الالجئــون الفلســطينيون وجــزء مــن المجتمــع المدنــي 

ــة اللبنانيــة بإقرارهــا.  اللبنانــي يطالبــون الدول

وعليــه، واســتنادًا الــى ُمجمــل المواثيــق الدوليــة التــي تنــص علــى القضــاء على جميــع أنواع 
 التمييــز العنصــري وضــرورة المســاواة امــام القانون، ال ســيما بصدد التمتــع بجميع الحقوق، 

واستنادًا الى تعهد الجمهورية اللبنانية بصفتها عضو في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
خ في ١٠ كانون األول/ ديسمبر  الذي اعُتمد وُنشر بقرار الجمعية العامة  ٢١7 ألف )د-3( المؤرَّ
١948  بالعمــل علــى ضمــان تعزيــز االحتــرام والمراعــاة العالمييــن لحقــوق اإلنســان وحرياتــه 
 األساســية، وتقديــم فهــم مشــترك  لهــذه الحقــوق والحريــات لتمــام الوفــاء بهــذا التعهــد، 

واستنادًا الى المادة ٢3 من االعالن العالمي لحقوق االنسان والتي تنص على انه: 
» )١(  لــكل شــخص الحــق فــي العمــل، ولــه حريــة اختيــاره بشــروط عادلــة ُمرضيــة كمــا أن لــه 

حــق الحمايــة مــن البطالــة.

)٢(  لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساٍو للعمل.
)3(  لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق فــي أجــر عــادٍل ُمــْرٍض يكفــل لــه وألســرته عيشــة الئقــة 

بكرامــة   اإلنســان تضــاف إليــه، عنــد اللــزوم، وســائل أخــرى للحمايــة االجتماعيــة.
)4(  لكل شخص الحق في أن ُينشئ وينضم إلى نقابات حمايًة لمصلحته.«

ــة واالجتماعيــة  ــن الحقــوق المدني ــان م ــن الفلســطينيين الــى لبن وحيــث أن حرمــان الالجئي
مخالــف ألحــكام الدســتور، والبيانــات الوزاريــة المتعاقبــة ومخالــف للعهــد الدولــي لحقــوق 
 اإلنســان واإلتفاقــات المعقــودة مــع جامعة الدول العربية خصوصــًا بروتوكول الدار البيضاء، 

علــى  الحصــول  مــن  لبنــان  الــى  الفلســطينيين  الالجئيــن  منــع  أن  وحيــث 
الجماعيــة  قدرتهــم  يضعــف  والسياســية  واالجتماعيــة  المدنيــة  حقوقهــم 

 على رفض مشاريع التوطين والتمسك بحق العودة،  

لذلك ولكل ما سبق،   
نتقــدم بإقتــراح القانــون الراهــن والــذي يرمــي إلــى إقــرار حــق العمــل لالجئيــن الفلســطينيين 

فــي لبنان. 

إقتراح قانون يرمي إلى إقرار حق العمل لالجئين الفلسطينيين الى لبنان

فــي  رســميًا  المســّجلون  الفلســطينيون  الالجئــون  ُيعفــى  األولــى:  المــادة 
 سجالت وزارة الداخلية من شرط اإلستحصال على إجازة العمل.  

المســّجلين  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  اأُلجــراء  يســتفيد  الثانيــة:  المــادة 
األحــكام  وســائر  العمــل  قانــون  أحــكام  جميــع  مــن  الداخليــة  وزارة  فــي  رســميًا 
رقــم  بالمرســوم  الُمنفــذ  القانــون  وأحــكام  اللبنانييــن  عمــل  ترعــى  التــي  القانونيــة 

 ١3955 تاريخ ١9٦3/9/٢٦  المتعلق بالضمان اإلجتماعي. 

المــادة الثالثــة: بالرغــم مــن كل نــص مخالــف، ُيعفــى الالجئيــن الفلســطينيين المســّجلين 
رســميًا فــي ســجالت وزارة الداخليــة مــن دفــع ضريبــة غيــر المقيــم، وُتطّبــق عليهــم احــكام 

ضريبــة الدخــل.

ــان فــي  ــون مــع حــق الالجــئ الفلســطيني فــي لبن المــادة الرابعــة: ال يتنافــى هــذا القان
ــن. التمســك بحــق العــودة ورفــض التوطي

المادة الخامسة: ُيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 إقتراح قانون يرمي إلى منح حق العمل لالجئين
الفلسطينيين الى لبنان
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األسباب الموجبة:
لالجئيــن الفلســطينيين وضــع فريــد طبقــا للقانــون الدولــي لالجئيــن. فالفلســطينيون 
يتميــزون عــن ســواهم مــن مجموعــات الالجئيــن فــي العالــم بمعاملــة اســتثنائية فــي 
معظــم المواثيــق واالتفاقيــات القانونيــة الدوليــة التــي تحــدد حقــوق الــدول وواجباتهــا 
تجاهــم: مثــل اتفاقيــة جنيــف/ إتفاقيــة الالجئين )١95١(، ومســودة اتفاقيــة الالجئين )١9٦7(، 
وميثــاق المفوضيــة العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والتــي تتعلــق بالفلســطينيين 
بشــكل خــاص، واألحــكام التــي تنّظــم عمــل وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 

الفلســطينيين فــي الشــرق االدنــى – األونــروا.
ــق  ــًا لكلمــة »الجــئ« ينطب ــق تعريف ــروا تطّب ــا بالمســاعدة، فــإن األون وتماشــيًا مــع تكليفه
حصــرًا علــى أشــخاص مــن فلســطين تتوفــر فيهــم معاييــر معّينــة وهــم »بحاجــة« إلــى هــذه 

المســاعدة،
ولذلــك أنشــئت األمــم المتحــدة هيئــة »حمايــة« مســتقلة هدفهــا الوحيــد حــل أزمــة الالجئيــن 
الفلســطينيين. ونالحــظ ان كل توجيــه وقــرار لألمــم المتحــدة يتعلق بالالجئين الفلســطينيين 
ينــص بإجمــاع المجتمــع الدولــي علــى حــل مشــكلة الالجئيــن الفلســطينيين وعلــى حقهــم 

بالعــودة إلــى ديارهــم والتعويــض المنصــف والمالئــم عــن خســائرهم.
ووفقــًا للشــمولية التــي يعتمدهــا البعــض عــن قصــد فــي تفســير قــرارات األمــم المتحــدة 
ــة الالجئيــن، فقــد  ــر دقيــق للتهــرب مــن اإللزامــات التــي فرضتهــا لرعايــة وحماي بشــكل غي
أصبــح الالجئــون الفلســطينيون غيــر مخّوليــن تلّقــي اكثــر مــن مســاعدة لســد حاجاتهــم 
ــة  ــي التزمتهــا مفوضي ــة الت ــارج الحماي ــوا خ ــروا، ولهــذا فقــد ُترك ــب األون ــر مكات ــة عب اليومي

ــف(.   ــن، وقانــون الالجئيــن )جني الالجئي
إن الُمراقــب لألوضــاع القانونيــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان يلحــظ بشــكل 
مباشــر عــدم حصــول أي تغييــر جوهــري علــى القوانيــن اللبنانيــة تجــاه الالجئين الفلســطينيين 
فــي لبنــان، وال زالــت األمــور تــراوح مكانهــا لناحيــة حرمــان الالجئيــن الفلســطينيين مــن 

حقوقهــم.
وبــداًل مــن أن تســعى األونــروا الــى تحســين خدماتهــا لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 
خصوصــًا أن الدولــة الُمضيفــة ال تقــدم لهــم أي خدمــات أساســية، وفــي ظــل حرمانهــم مــن 
حقوقهــم المدنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، قامــت مؤخــرًا بتقليــص خدماتهــا مــن حيــث:

 	5٠ ووضــع  المــدارس  دمــج  خــالل  مــن  التعليــم  مجــال  فــي  الخدمــات   تقليــص 
طالبًا في الغرفة الصفية.

وقف عمليات التوظيف لموظفين ومدرسين جدد، وتحفيز الموظفين          	 
المبكــرة. اإلســتقالة  علــى  القدامــى 

إعطاء إجازات قسرية وبدون مرّتب للموظفين حسب ما تراه اإلدارة دون           	 

إقتراح قانون يرمي إلى تأمين الضمان اإلجتماعي لالجئين 
 الفلسطينيين في لبنان

للموظــف. المعيشــي  الوضــع  مراعــاة 
إنخفاض عدد المنح الدراسية المقدمة للطالب الجامعيين إلى أكثر من %5٠   	 

الســابقة. الســنوات  عــن 
تقليص الخدمات الصحية وإجبار المرضى منهم على المساهمة ماديًا                  	 

بنسبة من العالج تفوق قدراتهم المالية، رغم ظروف الفقر والبطالة التي   
الالجئــون. منهــا  يعانــي 

وقف بدل اإليواء لالجئين الفلسطينيين من سوريا، وسكان مخيم نهر                   	 
مســتأجرة. ومنــازل  وكاراجــات  مؤقتــة  بيــوت  فــي  يعيشــون  زالــوا  مــا  الذيــن  البــارد 

إلغاء برنامج الطوارئ عن الجئي مخيم نهر البارد وتخفيض الخدمات         	 
والتوظيــف. واإلغاثــة  والصحــة  التعليــم  فــي  لهــم  المقدمــة 

البناء شبه المتوقف لمخيم نهر البارد، وما يستتبعه ذلك من هدر    	 
لألموال على القضايا اإلدارية، فضال عن البيروقراطية اإلدارية في      

البــارد. نهــر  مخيــم  ملفــات  جميــع  مــع  التعاطــي 
عد م المراقبة الدقيقة من قبل مهندسي األونروا لمشاريع إعادة إعمار  	 

المنازل، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المخيمات مما يؤدي إلى                   
عديــدة. ومشــاكل  عيــوب  ظهــور 

إنهاء عقود الكثير من الموظفين سواء على برامج الطوارئ، أو موظفي          	 
منهــم. بــدال  توظيــف  وعــدم  والشــاحنات،  الســيارات  وقيــادة  المخــازن 

 	)http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/216429/nna-leb.gov.lb/ar(

إن هــذه الخطــوات التقليصيــة للخدمــات فاقمــت مــن أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان والنازحيــن الفلســطينيين مــن ســوريا وزادت مــن معاناتهــم اليوميــة، ممــا ســبب موجة 
متواصلــة مــن احتجاجــات الالجئيــن الفلســطينيين ضــد سياســات األونــروا، ووضعــت الدولــة 
اللبنانيــة أمــام تحــدٍّ حقيقــي إنطالقــًا مــن واجبهــا األساســي كمســتضيفة لهــؤالء الالجئيــن، 
ومــن أنهــا األكثــر تضــررًا جــراء تقليــص األونــروا لتقديماتهــا وخدماتهــا ممــا يســتوجب عليهــا 
تأميــن البديــل الــذي يضمــن إنســانية وكرامــة الالجــئ وأبســط حقوقــه، كمــا وضــرورة 
الضغــط علــى األمــم المتحــدة والــدول الراعيــة لألونــروا إللغــاء خطــوات تقليــص الخدمــات 
التــي اعتمدتهــا وألحقــت ضــررًا بالالجئيــن اواًل بصفتهــم مســتفيدين وبالدولــة اللبنانيــة 

ثانيــًا بصفتهــا الدولــة الراعيــة.
ع اللبنانــي التصــدي لمســألة الضمــان اإلجتماعــي للعامــل اللبنانــي، فقد  عندمــا قــرر الُمشــرِّ
انطلــق مــن كــون هــذا العامــل هــو إنســان بالدرجــة األولــى، يتشــارك فــي المجتمــع بمــا لــه 
وعليــه. وبصــرف النظــر عــن عوامــل تحديــد زمــان تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي، فقــد 
ُأرســَي علــى المجــاالت التاليــة: الضمــان الصحــي، التعويضــات العائليــة، وتعويــض نهايــة 

الخدمــة، ولــم ُينَجــز بعــد فــرع طــوارئ العمــل واألمــراض المهنيــة.
إن الالجــئ الفلســطيني فــي لبنــان هــو إنســان أيضــًا ومقيــم قســرًا فــي وطننــا، طموحــه 
أن يتمتــع بحقوقــه التــي تصــون كرامتــه اإلنســانية مثــل أي مواطــن لبنانــي، كمــا مثــل 
الُمقيميــن غيــر اللبنانييــن، هــذا الحــق أصبــح إقــراره اليــوم لالجئيــن أكثــر ضــرورة مــن ذي قبــل 
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بعد كل ما اوضحناه اعاله. 
فيمــا  بالمشــاركة  حــق  عامــًا   ٦8 منــذ  قســرًا  لبنــان  فــي  الالجــئ  فللفلســطيني 
اإلعــالن  لمصطلحــات  وفقــًا  ديمقراطــي،  مجتمــع  فــي  العــام  الرفــاه  ى  ُيســمَّ
العالمــي لحقــوق اإلنســان، الــذي صــادق عليــه لبنــان، وضمنــه فــي مقدمــة الدســتور 
االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  للعهــد  وفقــًا  والــذي  الطائــف،  اتفــاق  بعــد 

 واالجتماعية والثقافية، الواردة في المادة الثانية في البنود التالية:  

»تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، بأن تتخذ بمفردها وعن طريق  	 
المســاعدة والتعــاون الدولييــن، ال ســيما علــى الصعيديــن االقتصــادي والتقنــي، 
وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع 
الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، ســالكة إلــى ذلــك جميــع 

السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية. 
الحقــوق 	  جعــل ممارســة  بــأن تضمــن  العهــد،  هــذا  فــي  األطــراف  الــدول  تتعهــد   

ــز بســبب العــرق أو اللــون، أو  ــة مــن أي تميي المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئ
الجنــس أو اللغــة أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو األصــل القومــي 

أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب. 
ــا 	  ــة لحقــوق اإلنســان والقتصاده ــاة الواجب ــالء المراع ــع إي ــرر م ــة أن تق ــدان النامي  للبل

القومــي، إلــى أي مــدى ســتضمن الحقــوق االقتصاديــة المعتــرف بهــا فــي هــذا 
العهــد، لغيــر المواطنيــن«. 

الضمــان االجتماعــي يشــمل  أن  المذكــور  الدولــي  العهــد  حــدد  التاســعة،  المــادة  فــي 
إعانــات  األمومــة،  إعانــات  المرضــى،  وإعانــات  الطبيــة  الرعايــة  هــي:  عديــدة  مجــاالت 
األســرة وإعانــات  البطالــة  إعانــات  العمــل،  إصابــات  إعانــات  العجــز،  إعانــات   الشــيخوخة، 

.
ــة اللبنانيــة مــع الالجئيــن الفلســطينيين علــى أراضيهــا  لقــد مــّر التعامــل مــن قبــل الدول

ــن رئيســيتين: بمرحلتْي

المرحلــة األولــى، عندمــا أنجــزت جامعــة الــدول العربيــة بروتوكــواًل فــي الــدار البيضــاء يحــدد 
صيغــة التعامــل مــع الالجئيــن الفلســطينيين، آنــذاك وّقــع لبنــان علــى البرتوكــول رســميًا مــع 
تحفظــات تركــزت علــى )مقولــة ضمــن ظــروف وإمكانــات كل بلــد مضيــف لالجئيــن(، ليكــون 

التفسير العملي هو عدم منح الفلسطينيين هذه الحقوق.  
تخــّص  قوانينــه  علــى  تعديــالت  النــواب،  مجلــس  إصــدار  مــع  بــدأت  الثانيــة،  المرحلــة 
الفلســطينيين فــي شــهر آب مــن العــام ٢٠١٠، والمتعلقــة بالعمــل والضمــان االجتماعــي. 
وقــد أدى ذلــك إلــى إصــدار الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مذكــرة إعالميــة 
ــون الضمــان  ــان مــن أحــكام قان ــن فــي لبن ــن الفلســطينيين العاملي حــول اســتفادة الالجئي
االجتماعــي فــرع نهايــة الخدمــة مــع اســتثناء فرعــْي الضمان الصحــي والتعويضــات العائلية.

هذا األمر، أي إعتماد تدابير تشريعية في لبنان، يحقق استجابة لمطلب العهد الدولي وكذلك 
 لمطالــب الفلســطينيين، إضافــًة الــى تصحيــح خلــل فــي موضــوع العدالة اإلنســانية نفســه.

ع حقــق نقلــة نوعيــة، فــي الظاهــر، فــي التعامــل مــع قضيــة الالجئيــن  ورغــم أن الُمشــرِّ
إنســانيًا إال إن الجوهــر مــا زال إشــكاليًا بإمتيــاز، فقــد أوردت مذكــرة الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان اإلجتماعــي أســس إســتفادة الالجئيــن الفلســطينيين مــن تقديماتــه بالشــروط 

التاليــة:
أن يكــون الالجــئ الفلســطيني مقيمــًا فــي لبنــان، وهــذا يضعنــا أمــام تســاؤل كيــف 	 

يثبــت الفلســطيني ذلــك، فالتســجيل لــدى وزارة الداخليــة اللبنانيــة ال يعنــي اإلقامــة 
بحــد ذاتهــا بــل الحــق باإلقامــة، مــع إمكانيــة أن يغــادر البــالد للخــارج، والحالــة إذا كان 
ــارج ولســنوات  ــرع فــي الخ ــه لف ــان انتدبت ــر الفلســطيني يعمــل لشــركة فــي لبن األجي
عديــدة، مــاذا ســيكون حكمــه؟ إن روح العــدل واالنفتــاح اإليجابــي تملــي علــى إدارة 
الصنــدوق التعامــل معــه كاللبنانــي العامــل بمهمــة لشــركة فــي الخــارج، وال يتقاضــى 

ــر. ــاج األمــر لتعديــل الصيغــة بدقــة أكث ــا يحت ــًا، وهن ــًا اجتماعي هنــاك ضمان
الداخليــة 	  )وزارة  والالجئيــن  السياســية  الشــؤون  مديريــة  فــي  ــجاًل  مسَّ يكــون  أن 

والبلديــات(، وهــذا وفقــًا لمــا ورد فــي القانــون الصــادر عــن المجلــس النيابــي، ولكــن 
هنــا أيضــا إشــكالية تســتدعي النظــر إليجــاد حــل لهــا، وتختــص بالالجئيــن الفلســطينيين 
المقيميــن فــي لبنــان، دون حيازتهــم حــق التســجيل فــي مديريــة الشــؤون السياســية 
والالجئيــن. إذ مــن المعلــوم أن نحــو خمســة آالف فلســطيني مــن رجــال وأطفــال 
ونســاء ال يملكــون هــذا الحــق، ولكــن أوجــدت وزارة الداخليــة حــاًل لشــرعنة إقامتهــم 
عبــر ســجل خــاص بهــم فــي المديريــة العامــة لألمــن العــام مثبتــة بــأوراق تعريــف 
رســمية، وهــذه الفئــة هــي األفقــر بيــن شــرائح الالجئيــن، وبإعتبــار أن هنــاك عجــزًا 
موضوعيــًا عــن حــل الموضــوع خــارج لبنــان، فــإن نشــدان وضــع إنســاني أفضــل لهــؤالء 
الالجئيــن يجــب ان يؤخــذ بعيــن اإلعتبــار. إن التصــدي المبكــر لهــذه المعضلــة يكــون 
مفيــدًا للطرفيــن اللبنانــي والفلســطيني بــداًل مــن انتظــار نمــو حجــم هــذه الكــرة 
المتدحرجــة المترافقــة بحرمــان قــل نظيــره، لتتحــول إذا لــم توضــع لهــا الحلــول إلــى 
 عائــق حقيقــي فــي تصحيــح العالقــات اللبنانيــة ـ الفلســطينية علــى نحــو راســخ وعــادل. 

أمــا فــي جوهــر االســتحقاقات، فهنــاك أيضــا إشــكاالت ومشــكالت نطــرح التعديــل الحالــي 
للخــروج منهــا وللعبــور بمرحلــة مقبولــة مــن جميــع األطــراف، منهــا: 

إذا كنــا فــي لبنــان قــد أنجزنــا خطــوات عديــدة فــي مســألة الضمــان االجتماعــي، فــإن 
مشــكالت عديــدة وخاصــة فــي التطبيقــات مــا زالــت تطفــو علــى الســطح، لكــن أهمهــا 
مــن  أنواعــًا  دًا  محــدِّ الدولــي  العهــد  تبّناهــا  التــي  االجتماعــي  الضمــان  فكــرة  روح  أن 
الرعايــات الطبيــة والمــرض واألمومــة وإصابــات العمــل والبطالــة واألســرة مــا زال فيهــا 
بلــوغ  هــدف  عينيــه  نصــب  زال  مــا  النــواب  ومجلــس  اللبنانــي  المجتمــع  لكــن  ثغــرات، 

إقتراح قانون يرمي إلى تأمين الضمان اإلجتماعي لالجئين 
 الفلسطينيين في لبنان
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ــة أن يطمــح أيضــًا الالجــئ الفلســطيني  ــه فــال غراب ــه، وعلي ــكل مواطني ــة الضمــان ل مرحل
اللبنانييــن  شــاماًل  يكــون  أن  العــادل  اإلنســاني  الحــق  هــذا  إلــى  يعانيــه  مــا  كل  بعــد 
 والفلســطينيين المقيميــن فيــه، خاصــة إعانــات البطالــة والشــيخوخة والعجــز إضافــة لغيرهــا. 

الجريــدة  فــي  الصــادر  رقــم ١٢8  القانــون  أقــّر  قــد  اللبنانــي  النــواب  كان مجلــس  ولمــا 
قانــون  مــن  التاســعة  المــادة  بتعديــل  القاضــي   ٢٠١٠/9/٢ بتاريــخ   4١ العــدد  الرســمية 
ليــس  أنــه  تبيــن  للقانــون  الفعلــي  التطبيــق  أنــه ومــن خــالل  الضمــان االجتماعــي، إال 
ممــا  الفلســطيني،  لالجــئ  الئقــة  حيــاة  لتأميــن  المطلــوب  الحــد  ُيؤّمــن  وال  كافيــًا 
ــذ  الُمنفَّ القانــون  تنفيــذ  ترعــى  التــي  القانونيــة  األحــكام  تطبيــق  إلــى  الدعــوة  يحتــم 
فــي  أي  اإلجتماعــي،  بالضمــان  المتعلــق   ١9٦3/9/٢٦ بتاريــخ   ١3955 بالمرســوم 
بالضمــان.  يتعلــق  بمــا  اللبنانــي  الفلســطيني بالمواطن  الالجــئ  مســاواة   الخالصــة 

ولمــا كان القانــون اللبنانــي قــد أصــر فــي مســألة حــق العمــل وحــق الضمــان للفلســطينيين 
أن يضمنهمــا شــرط االســتحصال علــى إجــازة العمــل، ولمــا كانــت الدولــة اللبنانيــة بعــد 
ــى إقامتهــم المشــروعة،  ــاًل عل ــرت دلي ــن اعُتب ــراء إصــدار بطاقــات خاصــة لالجئي إتخاذهــا إج
ولــم يعــد يطبــق تجديــد اإلقامــة ســنويًا كاألجانــب اآلخريــن وذلــك لخصوصيــة حالتهــم 
حتــى  مفتوحــة  لبنــان،  ومنهــا  اللجــوء  بــالد  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  إقامــة  أن  إذ 
أوان عودتهــم وتطبيــق قــرار الشــرعية الدوليــة رقــم ١94 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 
اإلجــراءات  لهــذه  يكــون  أن  القانونــي  للمنطــق  وفقــًا  حريــًا  كان  فقــد  المتحــدة،  لألمــم 

 واإلعتبارات مفاعيل تطبيقية بإعفاء هؤالء الالجئين أيضا من إجازة العمل. 

لذلــك واســتنادًا الــى المــادة ٢3 مــن االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان والتــي تنــص علــى 
انه:

» )١( لــكل شــخص الحــق فــي العمــل، ولــه حريــة اختيــاره بشــروط عادلــة ُمرضيــة كمــا أن 	 
لــه حــق الحمايــة مــن البطالــة.

)٢( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساٍو للعمل. 	 
)3( لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق فــي أجــر عــادل ُمــرض يكفــل لــه وألســرته عيشــة الئقــة 	 

بكرامــة      اإلنســان تضــاف إليــه، عنــد اللــزوم، وســائل أخــرى للحمايــة االجتماعيــة.
 )4(  لــكل شــخص الحــق فــي أن ُينشــئ وينضــم إلــى نقابــات حمايــة لمصلحتــه«.  	 

ــة واالجتماعيــة  ــن الحقــوق المدني ــان م ــن الفلســطينيين الــى لبن وحيــث ان حرمــان الالجئي
مخالــف ألحــكام الدســتور، والبيانــات الوزاريــة المتعاقبــة ومخالــف للعهــد الدولــي لحقــوق 
الــدار  الــدول العربيــة خصوصــًا بروتوكــول  االنســان واالتفاقــات المعقــودة مــع جامعــة 

البيضــاء، 
وحيــث ان منــع الالجئيــن الفلســطينيين الــى لبنــان مــن الحصــول علــى حقوقهــم اإلنســانية 

مالحق

يضعــف قدرتهــم الجماعيــة علــى رفــض مشــاريع التوطيــن والتمســك بحــق العودة،   
ــاظ علــى حــق الالجــئ بشــكل قانونــي  ــل للحف ــة األفضــل واألمث ــإن الصيغ ــه، ف ــاًء علي بن
بصفتــه الجئــًا فلســطينيًا لــه حــق غيــر قابــل للتنــازل عنــه فــي العــودة إلــى ديــاره، ومعاملتــه 
بشــكل إنســاني كأخ عربــي أكرهتــه الظــروف للجــوء إلــى لبنــان، تكمــن فــي االســتفادة 
الكاملــة لأُلجــراء الفلســطينيين كاللبنانييــن مــن تقديمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي، والوصــول بالوضــع الفلســطيني عمومــًا إلــى مرحلــة ال يعانــي فيهــا مــن 

التمييــز حتــى أوان عودتــه.
لذلــك ولــكل مــا ســبق، فإننــا نتقــدم مــن مجلســكم الكريــم بإقتــراح القانــون المرفــق الــذي 
يرمــي إلــى تأميــن الضمــان اإلجتماعــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان آمليــن إقــراره.

مع جزيل الشكر واإلحترام 
  

إقتراح قانون 

  »تأمين الضمان اإلجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان« 

ف الالجــئ الفلســطيني الــى لبنــان وفقــًا للتعريــف المعمــول بــه  المــادة األولــى: ُيعــرَّ
فــي االتفاقيــة المنشــئة لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
ــق عليهــم اي تعريــف آخــر، علــى ان ُيعــاد النظــر مــن قبــل  ــق علــى احفادهــم وال ُيطبَّ وُيطبَّ
وزارة الداخليــة فــي مهلــة ســتة اشــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون فــي اوضــاع الالجئيــن 
المشــطوبين مــن قيــود وزارة الداخليــة، وفاقــدي االوراق الثبوتيــة، واصحــاب وثائــق الســفر 
لين لــدى الــوزارة وغيــر المســّجلين لــدى وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل  المســجَّ
الالجئيــن الفلســطينيين، وتصحيــح كافــة االخطــاء االحصائيــة الــواردة فــي بيانــات مديريــة 

ــّم الشــمل. شــؤون الالجئيــن والبــّت بطلبــات ل

رســميًا  لين  المســجَّ الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  اأُلجــراء  يســتفيد  الثانيــة:  المــادة 
القانونيــة  األحــكام  وســائر  العمــل  قانــون  أحــكام  جميــع  مــن  الداخليــة  وزارة  فــي 
تاريــخ   ١3955 رقــم  بالمرســوم  المنفــذ  القانــون  وأحــكام  اللبنانييــن  عمــل  ترعــى  التــي 

 ١9٦3/9/٢٦ المتعلق بالضمان اإلجتماعي وفقًا لنصوصه أسوة باللبنانيين. 

الفلســطيني  الالجــئ  حــق  مــع  القانــون  هــذا  يتنافــى  ال  الثالثــة:  المــادة 
بــه  وُيعمــل  التوطيــن  ورفــض  العــودة  بحــق  التمســك  فــي  لبنــان  الــى 

 حتى إقرار حل لموضوع اللجوء الفلسطيني في لبنان. 

المــادة الرابعــة: ُتلغــى جميــع النصــوص المخالفــة لهــذا القانــون أو المتعارضــة مــع أحكامــه، 

إقتراح قانون يرمي إلى تأمين الضمان اإلجتماعي لالجئين 
 الفلسطينيين في لبنان
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وُيعمــل بــه فــور نشــره فــي الجريــدة الرســمية.
األسباب الموجبة:

ــدًا كونهــا مرتبطــة  ــا إشــكاليًة وتعقي ــر القضاي ــن الفلســطينيين مــن أكث ــة الالجئي ُتعــّد قضي
بتهجيــر مــا يقــارب 75٠ ألــف فلســطيني العــام ١948 فــي أعقــاب النكبــة )وفقــًا إلحصــاءات 

األونــروا(.  

عــن  يزيــد  مــا  منــذ  معاناتهــم  وتعّمقــت  الفلســطينيين  الالجئيــن  مأســاة  بــدأت  وقــد 
أنقــاض  علــى  اإلســرائيلي  الكيــان  إنشــاء  منــذ  وتحديــدًا  الزمــان،  مــن  قــرن  نصــف 
وبعــد  والشــتات.  والمنافــي  اللجــوء  مخيمــات  فــي  أهلهــا  تشــتت  وبعــد  فلســطين، 
اعــالن مــا يســمى بـــ« دولــة اســرائيل » بلــغ تعــداد النازحيــن مــن فلســطين الــى لبنــان 
ــن الفلســطينيين. ــن – ١٠٠ ١١٠ االف شــخص شــكلوا نحــو ١٢% مــن مجمــوع الالجئي  مــا بي

وبعــد أكثــر مــن ســتة عقــود علــى تواجدهــم فــي لبنــان، يتفــاوت تعدادهــم بين هيئــة وأخرى، 
وُتظهــر ســجالت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطنيين في الشــرق 
األدنــى - األونــروا ان عددهــم الفعلــي هــو أكثــر مــن 4٠٠ ألــف الجــئ، بينما احصــاء المديرية 
لين  العامــة للشــؤون السياســية لالجئيــن التابعــة لــوزارة الداخليــة اللبنانيــة يفيــد أن المســجَّ
ــة الالجئيــن فــي  ــغ تعدادهــم نحــو 345٠٠٠ الجــئ )يمكــن مراجعــة مديري فــي قيودهــا يبل
وزارة الداخليــة(. أمــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي رام اللــه، فقــد اعطــى رقمــًا يقتــرب مــن 
٢٠3 ألــف الجــئ فلســطيني فــي لبنــان )وفــق مجلــة دنيــا الوطــن الفلســطينية عــدد أيلــول 
٢٠١5(. أمــا الرقــم األدق، فيكمــن مــن خــالل اإلحصــاءات ذات الطبيعــة العمليــة التــي قامــت 
بهــا بعــض المؤسســات غيــر الحكوميــة وافــادت ان تعــداد الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان ال يتجــاوز حاليــًا ١75٠٠٠- ٢٠٠٠٠٠  الجــئ )حقــوق اإلنســان لالجئيــن الفلســطينيين 

فــي لبنــان: ملــف للمناصــرة، جمعيــة مســار، نيســان ٢٠١٦(.

وبحســب إجمــاع عــدد مــن الباحثيــن، إن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بلــغ مــا 
بيــن ٢٦٠٠٠٠ – ٢8٠٠٠٠، نصفهــم مــن الشــباب دون ٢5 عامــًا، ويعيــش معظمهــم فــي 
منطقــة الجنــوب اللبنانــي )صــور وصيــدا(، ويقــدر عــدد الالجئيــن غيــر المســجلين فــي 
ــغ عددهــم 5 أالف  ــة فيبل ــف الجــئ، امــا فاقــدو األوراق الثبوتي ــروا بـــ 35 أل ســجالت األون
الجــئ يعيــش معظمهــم فــي مخيــم عيــن الحلــوة، ٦٦.4 فــي المئــة مــن مجمــوع الالجئيــن 
ــوم(، و5٦% مــن  ــع فــي الي ــى أقــل مــن دوالر ورب ــرد عل ــش الف ــراء )يعي الفلســطينيين فق

الفلســطينيين ليــس لديهــم عمــل )دراســة لألونــروا والجامعــة االميريكيــة، ٢٠١٠(.

مالحق

إقتراح قانون يرمي إلى تأمين الرعاية الصحية لالجئين 
الفلسطينيين في لبنان 

لبنــان  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  أن  إال  الالجئيــن  لقضيــة  الكبيــرة  األهميــة  وبرغــم 
ــدول األخــرى التــي تســتضيف الجئيــن، يتعرضــون لشــّتى صنــوف  خصوصــًا، وبخــالف ال
ــي لرفــض  ــة اإلجمــاع اللبنان ــى خلفي ــك مســتندين عل ــل البعــض ذل ــد حرياتهــم، ويعل تقيي
التوطيــن علــى إعتبــار أنــه يخــّل بالتــوازن فــي لبنــان، وهــذا األمــر انعكــس ســلبًا علــى 
الفلســطيني الــذي مــن ناحيتــه يرفــض وبشــكل قاطــع مبــدأ التوطيــن، وبــدل أن يكــون 
رفــض التوطيــن قضيــة مشــتركة لبنانيــًا وفلســطينيًا بحيــث تتكاتــف الجهــود المشــتركة لمنــع 
حدوثــه والعمــل علــى تعزيــز الرفــض اللبنانــي والفلســطيني لــه، حصــل العكــس مــن خــالل 
الضغــط وتقييــد الفلســطينيين عبــر سلســلة إجــراءات ضاغطــة عليهــم يراهــا الكثيــرون أنهــا 

ــن. ــة مؤامــرة التوطي ال تخــدم محارب

وقــد تعاطــت الدولــة اللبنانيــة بحساســية ُمفرطــة مــع هــذا الملــف مــا انعكــس بشــكل بالــغ 
وكبيــر معانــاًة علــى الالجئيــن الفلســطينيين، ترافــق ذلــك مــع تقليــص األونــروا لخدماتهــا. 

هــذا وقــد اختلفــت معاملــة الســلطات اللبنانيــة لالجئيــن بيــن فتــرة وأخــرى؛ ففــي أوقــات 
معّينــة عّدتهــم أجانــب، وفــي مراحــل الحقــة صّنفتهــم الجئيــن يتمتعــون بحالــة إقامــة خاصــة، 
وفــي الخمســينيات خضــع الالجئــون الفلســطينيون لقوانيــن األجانــب غيــر الُمقيميــن، 
ــة المركزيــة لشــؤون الالجئيــن« وصــدر  ــة عــام ١95٠ »اللجن ــة اللبناني وبعدهــا أنشــأت الدول
الفلســطينيين  الالجئيــن  لشــؤون  إدارة  مســتحدثًا   4٢ رقــم  المرســوم   3١/3/١959 فــي 
ــة العامــة  ــرة مــن »المديري ــر اســم الدائ ــع العــام ٢٠٠٢ تغّي ــة. وفــي مطل فــي وزارة الداخلي
لشــؤون الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان« إلــى »المديريــة العامــة للشــؤون السياســية 

والالجئيــن«.

وبالعــودة إلــى األرقــام الرســمية لألونــروا فــإن أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين المســّجلين 
فــي لبنــان قــد وصــل الــى مــا يقــارب 483٠٠٠ )األونــروا – كانــون الثانــي، ٢٠١5(: ٦٠% منهــم 
مســّجل خــارج المخيمــات وفــي التجّمعــات الفلســطينية المنتشــرة علــى االراضــي اللبنانيــة 
و4٠% منهــم مســّجلون فــي المخيمــات. وبــداًل مــن أن تســعى األونــروا الــى تحســين 
خدماتهــا لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان خصوصــًا أن الدولــة الُمضيفــة ونظــرًا لمعطيــات 
عديــدة ال تقــّدم لهــم بعــض الخدمــات األساســية، وال ُتقــّر حقوقهــم المدنيــة واالجتماعيــة 
ــادرت إلــى تقليــص خدماتهــا علــى عــدة مســتويات أهمهــا الصعيــد  واالقتصاديــة، فقــد ب
الصحــي، رغــم أنــه ووفقــًا للمســح االقتصــادي واالجتماعــي الــذي اجرتــه األونــروا لالجئيــن 

الفلســطينيين فــي لبنــان، ونتائجــه موجــودة علــى موقعهــا االلكترونــي:  
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إقتراح قانون يرمي إلى تأمين الرعاية الصحية لالجئين مالحق
الفلسطينيين في لبنان 

عاني حوالى ثلث الالجئين الفلسطسنيين أمراضًا مزمنة. 	 
كل األسر التي تضم في أفرادها مصابًا بإعاقة تعيش في الفقر الشديد.	 
٢١% ممن شملهم المسح قالوا إنهم يعانون االنهيار العصبي أو القلق أو الكآبة.	 
 95% من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي.	 
 أي إصابة ألي الجئ بمرض مستعٍص قد تدفع بأسرته إلى الفقر.	 
 ٦3% بالمئة من الالجئين الفلسطينيين يعانون فقدان األمن الغذائي.	 
 إنتشــار مرضــى الســكري بيــن الالجئيــن المســجلين الذيــن تجــاوزوا عمــر األربعيــن تبلــغ 	 

3،4% ومــدى انتشــار ارتفــاع ضغــط الــدم فــي نفــس العمــر تبلــغ %3،5.
 	/http://www.unrwa.org/ar/newsroom/features

وفــي المســح الــذي أجرتــه مؤسســة FAFO  )مؤسســة نروجيــة تقــوم بالدراســات التطبيقية 
واألبحــاث( عــام ٢٠٠٠ تبّيــن أن واحــدًا مــن بيــن خمســة الجئيــن يعانــي مــن صعوبــات صحيــة 
مزمنــة، وكذلــك مــا يقــارب واحــد مــن عشــرة يعانــي مــن مشــكلة حــادة، و3% يعانــون مــن 
ــادة  ــة ح ــة مزمن ــون مــن مشــكلة صحي ــة عــن حــرب، و8،5% يعان ــة ناتج ــة مزمن مشــكلة صحي

تــؤّدي إلــى صعوبــة للخــروج دون مســاعدة.

وعــن الوضــع الصحــي لألطفــال، أظهــر المســح المذكــور الــذي أجرتــه FAFO )يمكــن مراجعــة 
البحــث علــى الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة( ان 5% مــن األطفــال مــن ثــالث إلــى خمــس 
ــن المســح أن  ســنوات يعانــون مــن ســوء التغذيــة و4% مــن األطفــال فــي وضــع حــرج وبّي
نســبة األطفــال المصابيــن بانتانــات تنفســية دون خمــس ســنوات بلغــت 43،٢% منهــم ٢5% 

مصابــون بالرشــح والســعال.

هــذا ومنــذ بدايــة اللجــوء الفلســطيني بقيــت األونــروا هــي المقــدم الرئيســي للرعايــة 
الصحيــة لالجئيــن المســّجلين فــي لبنــان، فــي ظــل غيــاب أّي دور للدولــة اللبنانيــة فــي 
تقديــم هــذه الرعايــة وفــي ظــل وجــود قطــاع أهلــي ُيديــر مؤسســات صحيــة تقــدم خدمــات 

بســيطة.

لقــد أشــار التقريــر الصــادر عــن األونــروا منــذ اثنــي عشــر عامــًا، أي فــي ظــل تقديمهــا 
خدماتهــا كاملــة )شــهر كانــون اول ٢٠٠4( إلــى ان األونــروا كانــت تديــر٢5  مرفقــًا صحيــًا تتوّفــر 
فــي جميعهــا خدمــات تنظيــم األســرة ورعايــة خاصــة فــي مجــال معالجــة البــول والســكري 
وارتفــاع ضغــط الــدم، ورعايــة متخصصــة فــي أمــراض القلــب والتوليــد واألمــراض النســائية 
وأمــراض األطفــال ومعالجــة أمــراض األذن واألنــف والحنجــرة، كمــا وقــّدم ١7 منهــا العنايــة 
للتصويــر  مرافــق  علــى  تحتــوي  ثالثــة  بينهــا  مختبــرات،  منهــا   ١5 وتضّمــن  باألســنان، 
باألشــعة. هــذا وكانــت األونــروا، بحــس التقريــر ذاتــه، تتعاقــد مــع ١4 مستشــفى خاصــًا 
لعامــة األمــراض واألمــراض العقليــة والتــدّرن الرئــوي، وحينهــا، كانــت تعتــرض المريــض 

الــذي هــو بحاجــة إلجــراء عمليــة جراحيــة عــّدة صعوبــات بســبب انخفــاض عــدد األســّرة التــي 
تحجزهــا األونــروا والتــي وصلــت إلــى 7٠ ســريرًا، هــذا عــدا أن تغطيــة األونــروا كانــت تقتصــر 
علــى أجــرة الطبيــب وكلفــة المستشــفى، وهــذا مــا ُيلــزم المريــض أحيانــًا كثيــرة بدفــع نســبة 
مــن كلفــة العمليــة وبدفــع أجــرة الســرير إذا مــا زادت فتــرة إقامتــه وبدفــع كامــل ثمــن األدويــة 
والمســكنات. إن هــذه النســب لــم تكــن تتماشــى حينهــا مــع عــدد الالجئيــن الفلســطينيين 
فكيــف هــي الحــال بعــد اثنــي عشــر عامــًا؟ وكيــف يمكــن تصــور الحــال بعــد تقليــص األونــروا 

لخدماتهــا الصحيــة؟

وبحســب إحصائيــات دقيقــة، فــإن طبيــب الصحــة العامــة فــي عيــادات األونــروا ُيجــري 
ــال أقــل  ــًا فــي خــالل ســت ســاعات، أي أن كل مريــض ين ــو 85 مريضــًا يومي ــات لنح معاين
مــن أربــع دقائــق مــن اهتمــام الطبيــب وأســئلته وتشــخيصه للحالــة المرضيــة )بحــث لمجلــة 
ــر ٢٠٠١(. وهــذه  ــان، اكتوب ــن الفلســطينيين فــي لبن ــول الوضــع الصحــي لالجئي ــودة ح الع
ــروا  ــة األون ــام لوكال ــر للمفــوض الع ــا هــذا. وفــي تقري ــت قائمــة حتــى يومن ــا زال ــال م الح
للعــام ٢٠٠4-٢٠٠5 يذكــر أنــه »تفيــد منظمــة الصحــة العالميــة بــأن اإلنفــاق الســنوي للفــرد 
الواحــد علــى الصحــة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل يــراوح بيــن دوالريــن إلــى 5٠ دوالرًا، 
ــغ ١4.٦ دوالرًا  ــدر بمبل ــة فــي العــام ٢٠٠4 فقــد ُق ــى الصح ــة عل أمــا متوســط إنفــاق الوكال
لالجــئ الواحــد«. أي أنــه حتــى قياســًا بالــدول الناميــة، إن الفــرد الفلســطيني يحتــل المرتبــة 

الدنيــا فــي ســّلم مــا ينالــه مــن إنفــاق علــى صحتــه.
 

ــس بســبب  ــان، لي ــى الفلســطينيين فــي لبن ــروا ضــرورة بالنســبة إل ــادات األون ــل عي وُتمّث
خدماتهــا المتميــزة، بــل بســبب الفقــر المدقــع الــذي يحيــاه الفلســطينيون، ويشــير اســتطالع 
الالجئيــن  مــن  بالمئــة   88 نحــو  أن  اإلنســان«  لحقــوق  شــاهد  »مؤسســة  أجرتــه  للــرأي 
الفلســطينيين فــي لبنــان ليــس لديهــم تأميــن صحــي، أمــا األونــروا فُتقــدر عددهــم بنحــو 

ــر اعــاله. ــة كمــا ذك 95 بالمئ

هــذا عــدا أنــه ونتيجــة األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 
فــإن أول التأثيــرات تكــون علــى الصحــة النفســية؛ فقــد أعلنــت منظمــة »أطبــاء بــال حــدود« 
باإلســتناد الــى البرنامــج الصحــي والنفســي الــذي أطلقتــه فــي العــام ٢٠٠8 أن واحــدًا مــن 
كل ثالثــة بالغيــن فــي مخيــم بــرج البراجنــة فــي بيــروت يعانــي اضطرابــات فــي الصحــة 

النفســية. 

أمــا المعطيــات األخــرى التــي ذكرتهــا »أطبــاء بــال حــدود«، فهــي أن نســبة 9٦ % مــن الذيــن 
ون بحاجــة إلــى  ُشــّخصوا أنهــم يعانــون اضطرابــًا فــي الصحــة النفســية أو مــن الذيــن ُيعــدَّ

الدعــم النفســي لــم يحصلــوا علــى الخدمــات المختصــة المناســبة.
http://www.msf-me.org/ar/mission/in-the-field/voice-from-the-field/

.mdecins-sans-frontires-msf-in-the-middle-east-and-north-africa-1
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مالحق

http://lkdg.org/node/5054
وبالرغــم مــن هــذه األرقــام والمعطيــات الموجعــة، إتخــذت األونــروا قــرارًا مؤخــرًا بتقليــص 
الخدمــات الصحيــة لالجئيــن الفلســطينيين وإجبــار المرضــى منهــم علــى المســاهمة الماليــة 
ــون  ــة التــي يعان ــة، رغــم ظــروف الفقــر والبطال بنســبة مــن العــالج تفــوق قدراتهــم المالي
منهــا. هــذا عــدا عــن كــون المؤسســات الصحيــة الحكوميــة ال تقــدم الخدمــات الصحيــة 

ــان. ــن الفلســطينيين فــي لبن لالجئي

ــروا فاقمــت مــن أوضــاع  ــة للخدمــات الصحيــة مــن قبــل األون إن هــذه الخطــوات التقليصي
الالجئين الفلســطينيين في لبنان والنازحين الفلســطينيين من ســوريا وزادت من معاناتهم 
اليوميــة، ممــا ســبب مؤخــرًا موجــة متواصلــة مــن احتجاجــات الالجئيــن الفلســطينيين ضــد 
سياســات األونــروا، ووضــَع الدولــة اللبنانيــة امــام تحــدٍّ حقيقــي علــى مختلــف المســتويات 
إنطالقــًا مــن واجبهــا األساســي كُمســتضيفة لهــؤالء الالجئيــن ومــن أنهــا األكثــر تضــررًا جــّراء 
تقليــص األونــروا لتقديماتهــا وخدماتهــا ممــا يضــع عليهــا واجــب تأميــن البديــل الــذي يضمن 
إنســانية وكرامــة الالجــئ وأبســط حقوقــه، كمــا وضــرورة الضغــط علــى األمــم المتحــدة 
والــدول الممّولــة لألونــروا مــن أجــل تســديد كامــل إلتزاماتهــا الماليــة إللغــاء خطــوات 
ــن اواًل بصفتهــم مســتفيدين،  ــا وألحقــت ضــررًا بالالجئي ــي اعتمدته تقليــص الخدمــات الت

وبالدولــة اللبنانيــة ثانيــًا بصفتهــا دولــة راعيــة.
اإلعــالن  فــي  الــواردة   ٢5 المــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  كانــت  ولمــا 

 العالمي لحقوق اإلنسان قد نصت على أنه:  

» )١( لكل شــخص الحق في مســتوى من المعيشــة كاٍف للمحافظة على الصحة والرفاهية 
له وألســرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمســكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات 
االجتماعيــة الالزمــة، ولــه الحــق فــي تأميــن معيشــته فــي حــاالت البطالــة والمــرض والعجــز 
 والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.«
ــة  ــة نوعي ــان تحقــق نقل ــر تشــريعية فــي لبن ــب اعتمــاد تدابي ــه يتطل ــر، فإن ــى مــا ُذك ــاًء عل بن
ــي واإلعــالن  ــن إنســانيًا واســتجابًة لمطلــب العهــد الدول ــة الالجئي فــي التعامــل مــع قضي
العالمــي لحقــوق اإلنســان وكذلــك لمطالــب الفلســطينيين والمجتمــع اللبنانــي علــى حــد 

ــة اإلنســانية نفســه. ــم فــي موضــوع العدال ــل القائ ــح الخل ســواء، إضافــة لتصحي
ع مــن التدخــل الســريع لحمايــة أبســط حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين  مــن هنــا البــد للُمشــرِّ
بالحيــاة الصحيــة الســليمة وذلــك مــن خــالل تأميــن العنايــة والرعايــة الصحيــة لهــم وفقــًا لمــا 

تضمنــه جميــع القوانيــن واألنظمــة واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان.
لذلك 

ولجميع ما سبق
نتقدم من مجلسكم الكريم بمشروع القانون المرفق آملين إقراره ..

مع جزيل الشكر واإلحترام

 مشروع قانون تأمين الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان 

وعلــى  العامــة  الصحــة  بــوزارة  ممثلــًة  اللبنانيــة  الحكومــة  تتكفــل  األولــى:  المــادة 
األراضــي  علــى  الموجوديــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  كافــة  عــالج  التامــة  نفقتهــا 
تغطيــة  عــدم  حالــة  فــي  المختصــة  الرســمية  الدوائــر  فــي  المســّجلين  اللبنانيــة 

 النفقات من قبل األونروا وكذلك فروقات التغطية في الحاالت العادية. 

ــان فــي  ــى لبن ــون مــع حــق الالجــئ الفلســطيني إل ــة: ال يتنافــى هــذا القان المــادة الثاني
التمســك بحــق العــودة ورفــض التوطيــن وُيعمــل بــه حتــى إقــرار حــل لموضــوع اللجــوء 

الفلســطيني فــي لبنــان.

المــادة الثالثــة: ُتلغــى جميــع النصــوص المخالفــة لهــذا القانــون أو الُمتعارضــة مــع أحكامــه، 
وُيعمــل بــه فــور نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

إقتراح قانون يرمي إلى تأمين الرعاية الصحية لالجئين 
الفلسطينيين في لبنان 
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إقتراح قانون يرمي إلى تأمين الضمان اإلجتماعي لالجئين مالحق
 الفلسطينيين في لبنان

)تعديل الفقرة الثانية من المادة )1( من القانون رقم 296 
الصادر بتاريخ 2001/4/3(

)وتعديل بعض احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4(

األسباب الموجبة:
لعــّل مصيــر الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان هــو االكثــر غموضــًا ومأســوية بالنســبة 
لبقيــة الالجئيــن حــول العالــم، هــذا فضــاًل عــن ان معاناتهــم تبــدو االشــّد، بســبب ظروفهــم 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، المبنيــة علــى حرمانهــم مــن الحقــوق اإلنســانية وتهميشــهم 

علــى كل االصعــدة.
ــذي يحمــل الرقــم ٦7/١9  ــة العامــة لألمــم المتحــدة وال ــه أن قــرار الجمعي وممــا ال شــك في
والــذي صوتــت عليــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ٢9 شــباط ٢٠١٢ فــي اجتماعهــا 
الســابع والســتين، شــّكل نقلــة نوعيــة فــي اإلعتــراف بوجــود فلســطين علــى مســتوى 
العالــم كدولــة رســمية وكذلــك منحهــا صفــة دولــة غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة بعــد أن 

كانــت تســمى طــوال الســنين الماضيــة »كيــان غيــر عضــْو«.

ولّمــا باتــت غالبيــة الــدول تتعاطــى مــع قضيــة فلســطين وحقــوق شــعبها مــن منطلــق 
المســاواة واإلنســانية، ال تــزال الدولــة اللبنانيــة ومنــذ العــام ١997 تضــع قيــود مشــددة 
علــى إدخــال مــواد البنــاء الــى مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان خصوصــًا فــي 
منطقــة الجنــوب، ومنهــا المــواد التاليــة: )ترابــة، بحــص، حديــد، رمــل، بــالط، طــالء، األبــواب 
والشــبابيك، أســالك الكهربــاء، خزانــات الميــاه(، كل هــذا فــي ظــل إســتمرار حرمانهــم مــن 
حــق التملــك حتــى ولــو شــقة ســكنية واحــدة. وقــد ُأخضعــت عمليــة إدخــال المــواد لتصاريــح 
ُتمنــح مــن وزارة الدفــاع، كمــا أن هــذه التصاريــح قــد تــم إلــزام األونــروا بهــا عنــد قيامهــا 
بمشــاريع ُبنــى تحتيــة، أو تأهيــل منــازل الالجئيــن فضــاًل عــن تأهيــل مرافقهــا ومؤسســاتها 

داخــل المخيمــات.
نحــن نــرى، نتيجــة حرمــان الالجئيــن مــن ابســط حقوقهــم، مــا تختزنــه هــذه المخيمــات مــن 
مقومــات اإلنفجــار اإلجتماعــي. وتشــّكل حالــة البــؤس والفقــر والحرمــان التــي تعيشــها 
المخيمــات ســببًا مباشــرًا ألزمــات إجتماعيــة عديــدة علــى مختلــف المســتويات. ووفقــًا 
لديفيــد شــينكر )مديــر برنامــج السياســة العربيــة فــي معهــد واشــنطن(، فمــن بيــن الــدول 
التــي تعمــل فيهــا األونــروا يّتســم لبنــان »بخاصيــة مثيــرة للريبــة وهــي أنــه يتضمــن 
أكبــر عــدد مــن أفقــر  الخاصــة، أي يوجــد فيــه  أكبــر عــدد مــن القضايــا ذات الصعوبــات 

 الفقراء، الذين يشكلون نحو 3٠% من السكان الفلسطينيين في لبنان«. 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/palestin-

)ian-refugees-languish-in-lebanon

ويتجّلــى التمييــز الــذي ُيمــارس بحــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بالقانــون رقــم 
ــك  ــى حرمــان الفلســطينيين مــن حــق تمل ــذي يهــدف إل ــه، وال ــوب تعديل ٢٠٠١/٢9٦ المطل
العقــارات دون ســائر النــاس ســواء اللبنانييــن أو األجانــب علــى مختلــف جنســياتهم، حيــث 

ــه: ــة مــن المــادة )١(  أن ورد فــي الفقــرة الثاني

ــوع كان ألي شــخص ال يحمــل جنســية صــادرة  »..ال يجــوز تملــك أي حــق عينــي مــن أي ن
عــن دولــة معتــرف بهــا أو ألي شــخص إذا كان التملــك يتعــارض مــع أحــكام الدســتور لجهــة 

رفــض التوطيــن«.

وبالعــودة إلــى النــص الســابق نــرى أنــه ُيعتبــر مخالفــة صريحــة ألحــكام الدســتور اللبنانــي 
الــذي ينــص علــى ان:

 »لبنــان عربــي الهويــة واالنتمــاء، وهــو عضــو عامــل ومؤســس فــي جامعــة الــدول العربيــة 
وملتــزم مواثيقها«. 

ولمــا كان الفلســطينيون مواطنيــن ينتمــون الــى دولــة اعترفــت األمــم المتحــدة رســميًا 
بوجودهــا، فــإن حرمانهــم مــن حــق التملــك العقــاري ُيعتبــر مخالفــة صريحــة ألحــكام الدســتور، 

ذلــك ان مقدمــة الدســتور تتمتــع بقيمــة دســتورية كاملــة النهــا جــزء ال يتجــزأ منــه.
إضافــة لمــا ســبق فــإن المــادة المطلــوب تعديلهــا مــن القانــون مخاِلفــة ايضــًا ألحــكام الفقــرة 

األولــى مــن المــادة ١7 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان، والتــي تنــص علــى أن: 

»لكل فرد حق التمّلك بمفرده او باالشتراك مع غيره«.

كما وانها مخاِلفة ألحكام المادة الثانية من هذا اإلعالن التي تنص على أن:

 »لــكل انســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة فــي هــذا اإلعــالن، دون اي 
تمييــز... بســبب العنصــر او اللــون او الجنــس او اللغــة او الديــن... او االصــل الوطنــي... 
وان اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان يعتبــر جــزًء ملزمــًا للدولــة الملتزمــة بأحكامــه، ســندا 
الحــكام الفقــرة »بــاء« مــن مقدمــة الدســتور ايضــًا التــي تنــص علــى ان »لبنــان هــو عضــو 
مؤســس وعامــل فــي منظمــة االمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا واإلعــالن العالمــي 
لحقــوق االنســان، وتجّســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــول والمجــاالت دون 

اســتثناء«.

إقتراح تعديل القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين 
الحقوق العينية العقارية في لبنان 
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 قتراح تعديل القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيينمالحق
 الحقوق العينية العقارية في لبنان 

ــة للقضــاء  ــن القانــون مخالفــة لإلتفاقيــة الدولي ــادة المطلــوب تعديلهــا م كذلــك فــإن الم
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري الصــادرة بتاريــخ ١9٦3/١١/٢٠ والــذي يحظــر فــي مادتــه 
الخامســة، اي تمييــز فــي معاملــة االشــخاص او الجماعــات بســبب العــرق او اللــون او االصل 

اإلثنــي وقــد ورد فــي النــص أنــه:

ــدول  ــة، تتعهــد ال »إيفــاًء لإللتزامــات األساســية المقــررة فــي المــادة ٢ مــن هــذه االتفاقي
األطــراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله، وبضمــان حــق كل إنســان، 
ــز بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل القومــي أو اإلثنــي، فــي المســاواة أمــام  دون تميي

القانــون، ال ســيما بصــدد التمتــع بالحقــوق التاليــة:

)د( الحقوق المدنية األخرى، وال سيما: 
»5«  حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع آخرين

ــة  ــة الدولي ــى مــن االتفاقي ــك، لقــد نصــت الفقــرة )٢( مــن المــادة االول ــى ذل باالضافــة ال
للقضــاء علــى التمييــز العنصــري بجميــع اشــكاله بتاريــخ ١9٦٦/3/7 والتــي أجيــز انضمــام لبنــان 

اليهــا ايضــًا بالقانــون رقــم 7١/44 بتاريــخ ١97١/٦/٢٦، علــى مــا يلــي:

»ال تســري هــذه االتفاقيــة علــى اي تمييــز او تقييــد او إســتثناء او تفضيــل تجربــة ايــة دولــة 
مــن الــدول االطــراف فيهــا علــى اســاس الفصــل فــي المعاملــة بيــن المواطنيــن وغيــر 

المواطنيــن«.

وقــد تفــاوت طــرح عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بيــن الدولــة اللبنانيــة واألونــروا 
وعــدد مــن الجمعيــات االخــرى، لكــن األدق بحســب اجمــاع عــدد مــن الباحثيــن هــو مــا بيــن ٢٦٠ 
– ٢8٠  ألــف الجــئ، أمــا وفقــًا لألونــروا فقــد وصــل العــدد الــى 483 ألــف الجــئ )األونــروا، 
كانــون الثانــي ٢٠١5(، ٦٠% منهــم مســجل خــارج المخيمــات، وفــي التجّمعــات الفلســطينية 

المنتشــرة علــى مختلــف االراضــي اللبنانيــة، و4٠% منهــم مســجلون فــي المخيمــات.

وبالعــودة إلــى التــوزع الفعلــي لســكن الفلســطينيين فــي لبنــان نــرى أنــه يقــوم علــى 
الصيــغ التاليــة: 

االولــى: خــارج المخيمــات، وينتشــرون فــي المــدن والقــرى، خصوصــًا فــي بيــروت وصيــدا 
وصــور وطرابلــس وبعلبــك.

عة في شتى ارجاء لبنان، كالتالي:  الثانية: داخل ١٢ مخيمًا ُموزَّ

عدد الالجئين
  الفلسطينيين 

المسجلين
رقمأاسم المخيم

1عين الحلوة475٠٠
2نهر البارد3١٠٠٠  )عام ٢٠٠7(

3الرشيدية٢75٠٠
4برج الشمالي١95٠٠
5البداوي١٦5٠٠
6برج البراجنة١٦٠٠٠
7البص95٠٠
8شاتيال85٠٠
9ويفل8٠٠٠
10المية ومية45٠٠
11ضبية4٠٠٠
12مارالياس٦٠٠

193100المجموع

)ملف حقوق االنسان لالجئين الفلسطينيين في لبنان - جمعية مسار، نيسان ٢٠١٦(
الثالثــة: مــع مــرور الزمــن وازديــاد الكثافــة الســكانية او بســبب مواقــع العمــل، نشــأت 
تجمعــات ســكنية فلســطينية، لــم تعتــرف بهــا الدولــة اللبنانيــة او األونــروا كمخيمــات، مثــل 
جــّل البحــر )مســاحة 75٠ م٢(، القاســمية )مســاحة ١٠٠٠ م٢(، الشــبريحا/البرغلية )مســاحة 
١١٠,٠٠٠ م٢( والمعشــوق )مســاحة ١3,٦٠٠ م٢( فــي منطقــة صــور، كذلــك فــي البقــاع: بــر 

ــخ… ــة ال ــا وســعدنايل، وفــي الشــوف: وادي الزين ــاس وتعلباي الي
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وعليــه فــإذا احتســبنا ان معــدل أفــراد األســرة الفلســطينية خمســة اشــخاص، فــإن الالجئيــن 
خــارج المخيمــات وفقــًا ألرقــام األونــروا يحتاجــون الــى:

٢899٠٠ )عــدد الالجئيــن خــارج المخيمــات(/ 5 )عــدد أفــراد األســرة المفتــرض( = 57,98٠ 
منــزاًل. ولمــا كانــت الشــقة العاديــة المؤلفــة مــن غرفتيــن وقاعــة اســتقبال ومطبــخ ال تتجــاوز 
المئــة متــر مربعــًا، تكــون الحصــة العقاريــة 5,798,٠٠٠ م٢ أي ان التقديــر العــام هــو إشــغال 
الفلســطينيين لنحــو 58 كلــم٢ مــن اجمالــي مســاحة لبنــان المعتمــدة ١٠45٢ كلــم٢، أي 
بنســبة ٠،٠٠٦ فــي المئــة )طبعــًا هــذا الرقــم يفتــرض نظريــًا ان المنــازل متجــاورة علــى ســطح 

االرض وليســت شــققًا فــي مبــاٍن متراصــة عموديــًا(.
علمــًا ان أرقــام وزارة الماليــة اللبنانيــة، افــادت انــه منــذ بدايــة العــام ١993 حتــى ٢5/١993/8 
كانــت ملكيــة الفلســطينيين العقاريــة خــارج المخيمــات قــد شــّكلت ربــع مــا امتلكــه االجانــب 
فــي لبنــان، وعــادل مــا نســبته ٠،٠٠٠٠١ فــي المئــة مــن إجمالــي مســاحة لبنــان فــي الفتــرة 

المذكــورة. )جريــدة النهــار، العــدد الصــادر بتاريــخ ٢٦/8/٢٠٠٢(.
وُيالحظ اآلتي:

ــاًء للقانــون الســابق 	  ــم تســجيلها بن ــر الملموســة مــن المســاحة، ت ان هــذه النســبة غي
ــن  ــر اللبنانيي ــق بإكتســاب غي ــخ ١9٦9/١/4 والمتعل ــذ بالمرســوم رقــم ١١٦١4 بتاري المنفَّ
لبنــان، وهــي ُتظهــر عــدم اندفــاع الفلســطينيين  العينيــة والعقاريــة فــي  الحقــوق 
الســتغالل الســماح بالتملــك، نحــو شــراء قطــع كبيــرة مــن األرض إلقامــة مشــاريع 
توطينيــة، بــل علــى العكــس فــإن االداء فــي المجــال العقــاري وندرتــه فلســطينيًا يؤكــد 
المبــدأ المعلــن مــن جميــع فئــات الفلســطينيين بإصرارهــم علــى حــق العــودة ورفضهــم 

ــن. التوطي
إن أوضــاع ســكن الفلســطينيين فــي المخيمــات، ازدادت ســوءًا خــالل ســنوات الحــرب 	 

اللبنانيــة، فتناقــص عــدد المخيمــات بــزوال مخيــم النبطيــة ومخيــم تــل الزعتــر ومخيــم 
جســر الباشــا، االمــر الــذي أدى إلــى انتقــال النازحيــن الــى أماكــن ســكن اخــرى، ممــا 
رفــع الكثافــة الســكانية فــي المخيمــات الباقيــة، اضافــة الــى عوامــل اخــرى أّثــرت، 
وهــي تختلــف عــن العامــل السياســي، كإرتفــاع اســعار االراضــي، ومحاولــة فــك االطــار 
ــخ… ــن تجمعاتهــم ال ــه فــي اماك ــد للفلســطينيين وبعثرت  الثقافــي االجتماعــي الموحِّ

ان المخيمــات الفلســطينية، وبســبب عــدم إقــدام الــوزارات المختصــة او البلديــات التي 	 
تقــع هــذه المخيمــات ضمــن إطــار ســلطتها علــى تأهيــل البنيــة التحتيــة وتطويرهــا، 
قــد تحولــت الــى اماكــن بــؤس وفقــر فيهــا الكثيــر مــن المســاكن المتداعيــة، وال تتوفــر 
فيهــا الشــروط الصحيــة المناســبة، وقــد غــاب عــن معظمهــا تمديــد المجــاري إلزالــة 
 ميــاه الصــرف، ونــدرْت فيهــا الطــرق المســفلتة، كمــا وشــبكات الميــاه والكهربــاء الــخ…

ــًا فــي منــع التوســع األفقــي 	  لقــد إتخــذت الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة موقفــًا ثابت
للمخيمــات رغــم ازديــاد الســكان، كمــا منعــت البنــاء العامــودي، خصوصــًا بعــد تطبيــق 
اتفــاق الطائــف وبســط الســلطة الشــرعية نفوذهــا علــى كامــل االراضــي اللبنانيــة... 

)ومــا تــم مــن اعــادة اعمــار مخيــم شــاتيال كان امــرًا واقعــًا اضطراريــًا، بعــد الفشــل 
ــرة إلقامــة مــآٍو لهــم فــي القريعــة  المعلــن بتوفيــر بديــل لنازحــي المخيمــات المدمَّ
 فــي الشــوف، وهكــذا تمكنــت ١١٠ عائــالت فقــط مــن بنــاء مســاكن لهــا فــي المخيــم.(

لقــد اصــدرت الســلطة اللبنانيــة، منــذ بــدء تطبيــق اتفــاق الطائــف، توجيهــات واضحــة الــى 
االونــروا بمنــع إعمــار البنــى التحتيــة والمســاكن فــي مخيمــات الالجئيــن وترميمهــا فــي 
لبنــان، لذلــك اقتصــرت هــذه المؤسســة علــى حصــر نشــاطاتها بترميــم بعــض مدارســها او 

إنشــاء مــدارس جديــدة او عيــادات، بأذونــات خاصــة مــن الســلطات اللبنانيــة.
ــر المســتقرة داخــل المخيمــات، اُتخــذ القــرار بإمســاك القبضــة االمنيــة  ونظــرًا لألوضــاع غي
اللبنانيــة وإحكامهــا عليهــا، فعندهــا وضــع الجيــش اللبنانــي مراكــز له على مداخــل المخيمات، 
وأغلــق بالســواتر جميــع المداخــل اليهــا ليســمح بممــر واحــد يشــرف عليــه، ومنــع إدخــال 
ايــة مــواد أوليــة لإلعمــار او لترميــم المنــازل، ممــا أدى الــى تصــدع العديــد منهــا، ومغــادرة 

عائــالت لهــا بحثــًا عــن مــأوى افضــل.
ومــع اســتمرار هــذه االجــراءات الخانقــة وفشــل الدعــوات إللغائهــا، إضطــر العديــد مــن 
الالجئيــن الــى مغــادرة المخيمــات الــى المــدن والقــرى اللبنانيــة او الــى مغــادرة لبنــان متــى 
ــارج، ســواء  ــى الخ ــرة الشــباب الفلســطيني ال ــة هج ــى اتســاع حرك اســتطاعوا، ممــا ادى إل
بحثــًا عــن عمــل او طلبــًا للجــوء االقتصــادي، االمــر الــذي ُيقــّدم صــورة ســلبية عــن لبنــان فــي 

العالــم.
ان التعديــل الصــادر فــي القانــون رقــم ٢9٦ الصــادر فــي ٢٠٠١/5/4 واضــح فــي اقامتــه 
تمييــزًا ســلبيًا ضــد الفلســطينيين علــى اســاس اصلهــم الوطنــي، وهــذا مــا ينشــئ مفاعيل 
شــديدة الضغــط علــى الفلســطينيين عمليــًا، اضافــًة لمخالفتــه االتفاقــات والمعاهــدات 

الدوليــة وإعــالن حقــوق اإلنســان، وفــي هــذا االطــار ُتثــار ثــالث مشــكالت:

المشــكلة االولــى: تخــّص عــددًا مــن المالكيــن الفلســطينيين الذيــن اشــتروا منــذ 	 
ــر  ــا لعــدم توف ــددة، إم ــاري ألســباب متع ــم يســّجلوا فــي الســجل العق زمــن لكنهــم ل
المــال الــالزم لقيمــة الرســوم، او ألنهــم مــا زالــوا يســددون األقســاط بنــاء لعقــود بيــع 

ــا. ــاء مــن ســداد ثمنه ــد اإلنته ممســوحة ال ُتســجل اال بع

مــن المنطقــي ان يكــون هــذا الجــزء خاضعــًا للقانــون القديــم، وان يتمكــن اصحــاب االمــالك 
مــن التســجيل، لكــن الواقــع مغايــر. فالذيــن حاولــوا ذلــك وجــدوا ان أوامــر وقــرارات قــد جــرى 
ــر معلــن علــى موظفــي الســجل العقــاري، وأيضــًا علــى  تعميمهــا وتطبيقهــا، وبشــكل غي
كّتــاب العــدول باالمتنــاع عــن التســجيل ممــا كــّرس حرمانهــم مــن حقوقهــم. ورغــم ان الُعــْرف 
القانونــي ُيلــزم تطبيــق القانــون حتــى تاريــخ صــدور بديلــه، وأن بعــض النــواب والمحاميــن 
نــادوا بضــرورة التســجيل وفقــًا لــروح القانــون ذلــك ان اي اجــراء يتــم ســليمًا فــي ظــل قانــون 
ســاٍر ال يلغــى بصــدور قانــون الحــق معاكــس لــه اال اذا نــص علــى مفعــول رجعــي، وهــذا 

غيــر واقــع فــي التعديــل الــذي تــم لكــن النتيجــة العمليــة مــا زالــت ســلبية.

 قتراح تعديل القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين
 الحقوق العينية العقارية في لبنان 
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ــك 	  ــى اضطــرار المال ــًا ال ــؤدي عملي ــوب تعديلهــا ت ــة: إن المــادة المطل المشــكلة الثاني
ــدة احتمــاالت: الفلســطيني للوقــوف امــام ع

 إمــا التســجيل بإســم شــخص لبنانــي: ومــا يحمــل ذلــك مــن ايقــاع خالفــات بيــن البشــر، 	 
الذيــن قــد تؤثــر نــوازع متعــددة بهــم إلنــكار حقــوق المالــك الحقيقــي او إلخضاعــه 
إلبتــزاٍز متنــوع األشــكال، مــن موقــع اإلدراك بعــدم القانونيــة الشــكلية لمــا يمتلكــه 

فــي الواقــع. 

 إمــا االضطــرار الــى عــرض الحــق العينــي للبيــع واإلســتحصال علــى الثمــن، وهنــا 	 
ــب(، فــإن أزهــد االســعار  ــة فــي الســوق )العــرض والطل ــد التجاري ــًا للقواع ايضــًا وفق
ســتعرض علــى المالكيــن انطالقــًا مــن معرفــة المشــترين الجــدد لإلضطــرار القانونــي 
الســلبي تجــاه الفلســطيني البائــع، اضافــة الــى أن ســوق العقــارات فــي لبنــان اصــاًل 
تشــهد مأزقــًا حــادًا منــذ عــدة ســنوات، بفائــض العــرض عــن الطلــب والجمــود القاســي، 
ممــا يجعــل الفلســطينيين مضطريــن للبيــع بأبخــس االســعار، وفــي هــذا الواقــع ظلــم 

شــديد.
وفــي هــذا المضمــار يكــون القانــون قــد أوقــع أذًى شــديدًا فــي حــق التملــك الفــردي، كحــق 
يكفلــه القانــون اللبنانــي ويوفــر لــه الحمايــة، ويمنــع نزعــه اال فــي حالــة الضــرورة للمنفعــة 

العامــة، وبعــد تأميــن التعويــض المناســب. 

المطلــوب 	  فالقانــون  االرث،  فــي  الحــق  مــع  التناقــض  هــي  الثالثــة:  المشــكلة   
تعديلــه يــؤدي عمليــًا الــى الغــاء اإلرث العقــاري، ســواء للمســلمين او المســيحيين 
ــكًا ومســجاًل وفقــًا للقانــون  ث مال مــن الفلســطينيين... فــإذا كان الفلســطيني الُمــورِّ
ــًا عــن نســيب لبنانــي كاألم او الزوجــة مثــاًل، فــإن  قبــل تعديلــه، او اذا كان االرث متأتي
هــذا القانــون الوضعــي دخــل عمليــًا فــي نــزاع وتناقــض مــع حــق يدخــل ضمــن نطــاق 
ــًا إلــى  القوانيــن الشــرعية لألحــوال الشــخصية لعــدم التمكــن مــن نقــل الملكيــة عملي

ع اللبناني لهم هذا المجال. وهنا ُتثار مسألتان:   الورثة الذي حفظ الُمشرِّ

١- يمكــن ان يحتجــج البعــض بســوابق صــدر فيهــا قانــون وضعــي، كانــت لــه مفاعيــل ألَغــْت 
احكامــًا شــرعية، وتكرســت حتــى اليــوم، واكثــر امثلتهــا شــهرًة هــي التعويضــات وفقــًا 

ــي شــملت: ــان، والت ــون الضمــان االجتماعــي فــي لبن لقان
 االراضــي االميريــة: يتســاوى الذكــر واالنثــى فــي ميــراث العقــارات التــي تكــون 	 

رقابتهــا للدولــة والتــي يمكــن ان يجــري عليهــا حــق تصــرف.
 تعويــض الصــرف مــن الخدمــة، فــي حــال وفــاة الموظــف او المضمــون المنتســب 	 

الــى فــرع تعويــض نهايــة الخدمــة، أو االجيــر الخاضــع لقانــون العمــل، او المعلــم فــي 
المــدارس الخاصــة، يــوزع بيــن أصحــاب الحــق وفقــًا لترتيــب أولويــة ونســب محــددة 

ــة الواحــدة. بالتســاوي ضمــن الفئ

 المعــاش المســتحق فــي حــال وفــاة المضمــون بنتيجــة طــارئ عمــل او مــرض مهنــي 	 
يــوزع وفقــًا للقاعــدة المذكــورة، أي مســاواة الذكــر واالنثــى.

 معــاش التقاعــد للموظفيــن التابعيــن لشــرعة التقاعــد، يــوزع أنصبــة متســاوية علــى 	 
مســتحقيه.

 مساعدة العائلة في حال وفاة الموظف، توزع أنصبة متساوية على مستحقيها.	 

لكــن الخــالف االبــرز فــي هــذه المســألة ان القوانيــن الوضعيــة المذكــورة، قــد تــم اعتمادهــا 
بعــد نضــاالت واســعة، وبتأييــد قطاعــات شــعبية وحقوقييــن بهــدف تعديــل ايجابــي لصالــح 
االســرة، او لتعزيــز ومســاواة حقــوق المــرأة ولــم تكــن طعنــًا بالحقــوق الفرديــة او االنســانية 

اطالقــًا، باعتبارهــا تعويضــات وليســت ارثــًا.

٢- اذا كان الفلســطيني ال يســتطيع تســجيل اإلرث العقــاري، فمــاذا يفعــل؟ هــل يبقــى 
شــاغاًل للملكيــة عمليــًا دون تســجيل؟ هــل يضطــر للبيــع لعــدم تمكنــه مــن التســجيل ومــن 
االبقــاء علــى الملكيــة العقاريــة دون تســجيل؟ هــل يعتبــر الفقــه القانونــي انــه فــي هــذه 
الحالــة يطبــق القانــون العــام المعــروف بــأن الدولــة هــي الــوارث لمــن ال وريــث لــه، وبذلــك 
تصــادر الحقــوق العقاريــة للورثــة الفلســطينيين؟ هــل يســجل بإســم لبنانــي، بمــا يجعــل هــذا 
االخيــر متواطئــًا للتحايــل علــى القانــون، ويوقعــه تحــت طائلــة تطبيــق العقوبــات التــي ينــص 
عليهــا القانــون لجهــة ســجن المتواطــئ ومصــادرة العقــار، والغــاء مفاعيــل الملكيــة الشــكلية. 

وبذلــك خســارة مطبقــة لالجــئ الفلســطيني مالــك العقــار المــوروث؟

والعالقــات  البنيــة  فــي  شــتى  مخاطــر  يحمــل  االحتمــاالت  هــذه  مــن  احتمــال  كل  إن 
المجتمعيــة والقانونيــة، تــؤدي الــى نزاعــات ال متناهيــة. فــاذا اســتمر الفلســطيني شــاغاًل 
الحــق العقــاري، يتحقــق بذلــك وضــع اليــد علــى الملكيــة واســتخدامها دون التوثيــق الرســمي 
القانونــي، وعليــه اذا كان المفهــوم الجديــد الــذي يربــط الحــق العقــاري بالتوطيــن، فــإن بقــاء 
الفلســطينيين هكــذا، ولــو بــدون صيغــة قانونيــة عقاريــة ولكــن ممارســة مســتديمة يفــرغ 
ــون،  ــى القان ــًا عل ــك الفلســطيني الحقيقــي خارج ــه، او يجعــل المال ــل مــن مضمون التعدي

ــع بحقــه العينــي. بإســتمرار ممارســته للتمت

كذلــك فــإن التســجيل بإســم شــخص لبنانــي لتكــون الملكيــة العقاريــة وهميــة مــع اســتمرار 
الفلســطيني بالتمتــع بملكيتــه عمليــًا، يــؤدي الــى األمــر ذاتــه بخــواء تطبيــق مضمــون 
التعديــل الطــارئ علــى القانــون القديــم لجهــة التوطيــن، ويجعــل المواطــن اللبنانــي القابــل 
بــأن يتــم تســجيل العقــار بإســمه رغــم عــدم ملكيتــه حقيقــة لــه، مشــاركًا فــي مخالفــة القانــون 

باإلحتيــال عليــه عمليــًا.
امــا اإلحتمــال االخيــر، هــو أن تصــادر الدولــة اللبنانيــة الحقــوق العقاريــة ألي فلســطيني بعــد 
ر  وفاتــه نظــرًا لعــدم احقيــة التســجيل الرســمي لورثتــه، وهــذا يعتبــر تعديــًا مباشــرًا وغيــر مبــرَّ
قانونــًا، ألن اإلرث محفــوظ للورثــة ولكنــه غيــر مثبــت فــي الســجل العقــاري، وليــس انعدامــًا 
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لوجــود ورثــة. وفــي هــذه الحــال يصبــح إرثــًا موقوفــًا لــدى المســلمين، ويتيــح القانــون ان 
ــرة،  ــدى المســيحيين … وفــي خضــم هــذه االحتمــاالت الخطي ــة ل ــى الدول يذهــب االرث ال
ع إضافــة إلــى المراجــع القضائيــة فــي حالــة إرتبــاك، بإنتظــار الحلــول القانونيــة  يبقــى الُمشــرِّ

واإلداريــة المناســبة…
ــا  ان التوطيــن الــذي حظرتــه مقدمــة الدســتور، يعنــي إعطــاء الالجئيــن الفلســطينيين وطن
بديــال مــن وطنهــم فلســطين وذلــك يكــون بإعطائهــم الجنســية اللبنانيــة ومــا يســتتبع ذلــك 
مــن حقــوق سياســية، امــا الحقــوق االخــرى بمــا فــي ذلــك حــق التملــك العقــاري، فــال تدخــل 
ضمــن الحظــر المذكــور، وبالتالــي فــإن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة االولــى مــن القانــون رقــم 
٢٠٠١/٢9٦ تكــون مخالفــة للدســتور، لذلــك فإننــا نطلــب إلغــاء الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

االولــى مــن القانــون المذكــور، نصــرًة للحــق والعدالــة.

إقتراح تعديل القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين 
الحقوق العينية العقارية في لبنان  

)تعديل الفقرة الثانية من المادة )1( من القانون رقم 296
الصادر بتاريخ 2001/4/3(

 1969/1/4 تاريــخ   11614 رقــم  بالمرســوم  المنفــذ  القانــون  احــكام  بعــض  )وتعديــل 
لبنــان( فــي  العقاريــة  العينيــة  الحقــوق  اللبنانييــن  غيــر  باكتســاب   المتعلــق 

المــادة األولــى: ُتلغــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )١( مــن القانــون رقــم ٢9٦ الصــادر بتاريــخ 
٢٠٠١/4/3 والمتعلقــة بتعديــل بعــض احــكام القانــون المنفــذ بالمرســوم رقــم ١١٦١4 تاريــخ 
١9٦9/١/4 )إكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان( وُيســتعاض عنهــا 

بما يأتي: 
المادة 1 الجديدة:  

ال يجــوز ألي شــخص غيــر لبنانــي، طبيعيــًا كان أم معنويــًا، كمــا ال يجــوز ألي شــخص معنــوي 
لبنانــي يعتبــره هــذا القانــون بحكــم األجنبــي، أن يكتســب بعقــد أو عمــل قانونــي آخــر بيــن 
األحيــاء، أي حــق عينــي عقــاري فــي األراضــي اللبنانيــة أو أي حــق عينــي مــن الحقــوق األخــرى 
ــذ فــي  التــي يعّينهــا هــذا القانــون إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص يعطــى بمرســوم ُيّتَخ
مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى إقتــراح وزيــر الماليــة وال يشــذ عــن هــذه القاعــدة إال فــي األحــوال 

المنصــوص عليهــا صراحــًة فــي هــذا القانــون أو فــي نــص خــاص.
ــوع كان ألي شــخص ال يحمــل جنســية صــادرة عــن  ــي مــن أي ن ــك أي حــق عين ال يجــوز تمل

دولــة معتــرف بهــا فــي لبنــان.

ــان فــي  ــون مــع حــق الالجــئ الفلســطيني فــي لبن ــة: ال يتنافــى هــذا القان المــادة الثاني
التمســك بحــق العــودة ورفــض التوطيــن.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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 الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنان وسبل التعايش معه )٢٠٠7(-	 
مركز التنمية االنسانية. 

 الفلسطينيون وتعديالت قانون العمل والضمان االجتماعي- دراسة قانونية،	 
 ُسهيل الناطور- ٢٠١١.

األوضاع القانونية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، مركز التنمية 	 
االنسانية  – تموز/ يوليو ٢٠١5.

حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان "ملكيتي ال تلغي عودتي"، 	 
دراسة قانونية )٢٠١٢(، فيلم وثائقي )٢٠١3(.

حملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان – فيلم وثائقي )٢٠١4(. 	 
دراسة فاقدي األرواق الثبوتية، منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الدنماركي لالجئين 	 

والمنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )حقوق(-٢٠٠٢. 
 	 UNRWA & The American University of Beirut: Social & Economic survey of

.٢٠١٠ December ١4- Palestinian Refugees in Lebanon - Beirut – Lebanon
 	UN Doucment E/2343/Aob1.1,ST/ECA/19/Aob.1
جريدة النهار اللبنانية: طارق الدباغ بتاريخ ٢٦/١999/5.	 
الخطة االقليمية ألزمة سوريا: تموز/يوليو – كانون االول/ديسمبر ٢٠١3 -  ص ١7+١8+١9.	 
األونروا – دائرة العالقات الخارجية واالتصال – القدس.	 
 	www.unrwa.org/ar/who-we-are
 	www.lpdc.gov.lb/About-Lpdc/BackGround.aspx 
 	http://palembassy-lb.net/_page.php?page_id=10 
 	http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/5/18

مراجع وروابط الكترونية



إن المعلومات واآلراء الواردة في هذا الكتّيب ال تعكس بالضرورة الرأي 
الرسمي للممّول.

www.masarlb.org
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