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الواقع القانوين لالجئني الفل�صطينيني

يف لبنان

*
حممود احلنفي

مقدمة:

اللبنانيون حكومة و�صعباًً  1948، ا�صتقبلهم  اإىل لبنان �صنة  عندما جلاأ الفل�صطينيون 

معتباً  الفل�صطينيني  باالإخوة  ترحيبه  اخلوري  ب�صارة  الرئي�ص  واأعلن  جيداً.  ا�صتقباالً 

اللبنانية �صتوليهم االهتمام والرعاية الالزمة؛ حلني  اأن لبنان بلدهم الثاين، واأن الدولة 

عودتهم اإىل وطنهم. واأعلن رئي�ص الوزراء ريا�ص ال�صلح، ا�صتعداد اللبنانيني “القت�صام 

رغيف اخلبز معهم”، فيما رحب وزير اخلارجية حميد فرجنية “باالإخوة الفل�صطينيني 

الالجئني  لبنان  يف  “�صن�صتقبل  وقال:  لبنان”،  اإىل  االإ�رشائيلي  االإرهاب  بفعل  الهاربني 

الفل�صطينيني مهما كان عددهم، ومهما طالت اإقامتهم، وال يكننا اأن نحجز عنهم �صيئاً، 

بيننا  فيما  و�صنق�صم  ي�صيبهم،  ي�صيبنا  وما  دوننا.  يلحقهم  امتهان  باأقل  ت�صامح  وال 

.
وبينهم لقمة اخلبز”1

املعاملة  وبني  اللبنانيني،  للم�صوؤولني  الر�صمية  الت�رشيحات  تلك  بني  قارنا  ما  واإذا 

تنظم  التي  والقرارات  فالقوانني  كبري.  الفرق  اأن  جند  الفل�صطينيني  لالجئني  الفعلية 

الوجود الفل�صطيني كانت قا�صية وحتط ب�صكل كبري من اإن�صانية هذا الالجئ، ولقد كانت 

معاناته يف خط ت�صاعدي منذ اأيام اللجوء االأوىل.

التي  والقوانني  الت�رشيعات  لهذه  تف�صرياً  اأحياناً  اللبناين  امل�رشع  لدى  جتد  وقد 

الق�صية  حيوية  على  احلفاظ  املثال:  �صبيل  على  منها  نذكر  الفل�صطيني،  الوجود  تنّظم 

اأخرى ال  اأحيان  اأو احل�صابات الطائفية واملذهبية، لكن يف  التوطني،  اأو منع  الفل�صطينية، 

جتد تف�صرياًً لذلك، وبني هذا وذاك تبقى حقوق الالجئ يف مهّب الريح.

وعلى كل االأحوال فاإن ق�صية الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان تبقى على املحّك دائماً، 

وتاأخذ حيّزاً كبرياً يف البحث ال�صيا�صي، والقانوين، واالجتماعي، وتبقى ق�صيته بو�صلة 

باحث فل�صطيني، املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة الفل�صطينية حلقوق االإن�صان )�صاهد( - بريوت.  *
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متعلقة  ت�صاوؤالت  عن  االإجابة  التالية  ال�صفحات  وحتاول  عموماً.  الالجئني  لق�صية 

بالقرارات والقوانني التي تنظم الوجود الفل�صطيني، وما هو م�صمونها وواقعها، وملاذا 

تتداخل اجلوانب ال�صيا�صية مع احلقوق، فتطغى التفا�صيل ال�صيا�صية عليها، وت�صيع يف 

ثناياها، وما هو املمكن وامل�صتحيل يف هذا املجال؟!.

اأواًل: تعريف الالجئ الفل�شطيني:

الفل�صطينيني  الالجئني  على  وفقهائه  الدويل  القانون  �صارحي  من  الكثري  يمُطلق 

الت�صمية  هذه  وتعود  الفل�صطينيني”،  “املهّجرين  اأو  الق�رشيني”  “املهّجرين  ا�صم 

واإىل  االإ�رشائيلية،  ال�صلطات  جانب  من  ق�رشاً  الفل�صطينيني  تهجري  اإىل  االأوىل  بالدرجة 

 .1951 �صنة  الالجئني  بحالة  املتعلقة  الدولية  االتفاقية  يف  الوارد  “الالجئ”  تعريف 

الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة   1949 �صنة  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأن�صاأت  وقد 

)االأونروا(. االأدنى  ال�رشق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل 

ومما �صبق نرى اأن الالجئني الفل�صطينيني مميزين عن غريهم من الالجئني يف مناطق 

اأخرى من العامل، حيث مل ي�صنفوا الجئني دوليني وفقاً ملفهوم القانون الدويل الدقيق لهذا 

.
2
التعبري

الطبيعي  الذي كان �صكنه  “ال�صخ�ص  باأنه  الفل�صطيني  الالجئ  االأونروا  ولقد عّرفت 

نتيجة  فقد  والذي   ،1948/5/15 اإىل   1946/6/1 بني  االأقل  على  عامني  ملدة  فل�صطني 

احلرب يف العام 1948 م�صكنه وو�صائل رزقه، وجلاأ اإىل اإحدى الدول حيث تقدم الوكالة 

م�صاعدتها”. وين�صحب هذا التعريف واأهليته على تقدمي امل�صاعدة اإىل االأوالد واالأحفاد. 

واإذا كان هذا التعريف اقت�رش على فئة حمددة من الفل�صطينيني يف ال�صتات، فاإنه يوجد 

الذين  الفل�صطينيني  اإىل  لالإ�صارة  ي�صتخدم  وهو  “النازح”؛  م�صطلح  هو  اآخر  م�صطلح 

تركوا ديارهم نتيجة حرب حزيران/ يونيو �صنة 1967 ونزحوا اإىل مناطق اأخرى، ومنها 

لبنان. وعلى ذلك فاإن االإ�صارة اإىل الالجئني �صنة 1948 ي�صتثني اآالف الالجئني االآخرين 

وي�صعهم خارج ال�صياق القانوين.

وهوؤالء الذين ال ينطبق عليهم تعريف االأونروا، ال يت�صاوون يف اخلدمات مع اأولئك 

التي  اللبنانية،  الدولة  دوائر  لدى  احلقوق  يف  يت�صاوون  ال  كما  االأونروا،  لدى  امل�صجلني 
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متنحهم جواز �صفر مدته �صنة واحدة. مع العلم اأن االأونروا قدمت اإليهم موؤخراً بع�ص 

�صجالتها. اخلدمات، لكن االأولوية الأولئك امل�صجلني “registered” يف 

احلرب  بعد  الالجئني  ب�صوؤون  تعنى  التي  الدولية،  املنظمات  من  العديد  ن�صاأت  لقد 

العاملية االأوىل، مل�صاعدة الالجئني كالجئي حروب ما بعد ثورة اأكتوبر 1917 ال�صيوعية يف 

رو�صيا، وكذلك الالجئني االأرمن، وجماعات النازحني يف احلروب الداخلية وال�رشاعات 

ال�صيا�صية. وتكرر ذلك يف اأثناء احلرب العاملية الثانية، حيث ان�صمت عدة دول اإىل اإدارة 

 United Nations Relief and Rehabilitation االأمم املتحدة للمتابعة واإعادة التاأهيل

لكن   .
3
نازح ماليني  ثمانية  يقارب  ملا  امل�صاعدة  لتقدمي  Administration (UNRRA)؛ 

مع وجود اأزمة الالجئني الفل�صطينيني تغريت املعطيات، فومُ�صع الالجئون الفل�صطينيون 

وهي  لها،  التابعة  واملنظمات  لالجئني  العليا  املفو�صية  عن  م�صتقلة  هيئة  اإ�رشاف  حتت 

وكالة االأونروا. 

 ،1951 الوحيدة املو�صوعة خارج نظام معاهدة  الفئة  الفل�صطينيون هم  والالجئون 

ب�صبب الطابع ال�صيا�صي للق�صية، والذي يمُعّد خارج �صالحيات املفو�صية العليا لالجئني، 

التي ت�صف فعالياتها ون�صاطها باأنه غري ال�صيا�صي. 

تعريف  حتدد   ،1951 يوليو  متوز/  يف  ال�صادرة  الالجئني  بو�صع  املتعلقة  االتفاقية 

الالجئ يف املادة االأوىل، الفقرة )اأ( باعتباره ال�صخ�ص الذي اأ�صبح خارج بلده اإثر اأحداث 

جرت قبل اأول كانون الثاين/ يناير �صنة 1951، ولكونه من الثابت اأنه كان يخ�صى على 

اأو  اجتماعية  لفئة  انتمائه  اأو  قوميته،  اأو  دينه،  اأو  عرقه،  ب�صبب  اال�صطهاد  من  نف�صه 

�صيا�صية، فقد اأ�صبح غري قادر اأو غري راغب ب�صبب هذا اال�صطهاد يف العودة اإىل بلده.

وبعيداً عن اجلدلية القائمة حول �صمول الالجئني الفل�صطينيني يف اإطار املفو�صية العليا 

ل�صوؤون الالجئني؛ فلي�ص ثمة �صّك يف اأن الفل�صطينيني هم يف احلقيقة الجئون. لكن ومع 

ذلك فاإن اتفاقية جنيف الرابعة Fourth Geneva Convention �صنة 1949 تعطي و�صعاً 

و�صادقت  “اإ�رشائيل”،  عليها  وقعت  وقد  الفل�صطينيني،  الالجئني  حلال  اأقوى  قانونياً 

. اأما امليثاق القومي الفل�صطيني، فقد ذكر يف مادته ال�صاد�صة اأن الفل�صطينيني هم 
4
عليها

املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية يف فل�صطني حتى �صنة 1947، �صواء من 

لِد الأب عربي فل�صطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�صطني  خرج منها اأو بقي فيها. وكل من ومُ

اأو خارجها.
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ثانيًا: حّق االإقامة وال�شكن:

راأتها  التي  والقوانني  القرارات  �صيادتها،  من  انطالقاً  اللبنانية،  ال�صلطات  اأ�صدرت 

منا�صبة للتعامل مع الوجود الفل�صطيني يف لبنان، فهي التي حددت اأماكن جتمعاتهم يف 

املخيمات، وهي من رف�ص، يف اتفاق الطائف، توطينهم، كما رف�صت اإدارياً ال�صماح باإقامة 

اأن  اإىل  اإ�صافة   .1994 خميم للمهجرين الفل�صطينيني يف منطقة القريعة يف منت�صف �صنة 

ال�صلطات اللبنانية هي التي بادرت باإن�صاء املديرية العامة ل�صوؤون الالجئني الفل�صطينيني 

927 يف  املر�صوم  االأفراد، مبوجب  اإزاء  الداخلية، ومنحتها �صالحيات حمددة  يف وزارة 

القانونية،  الوثائق  ومنحهم  �صجالتهم،  وحفظ  عددهم،  الإح�صاء  وذلك   1959/3/31

 .
5
وقبول طلبات وثائق ال�صفر

كان الد�صتور الفل�صطيني الذي و�صعه اال�صتعمار البيطاين يف 1922/8/10 ال يفرق 

التي   59 مادته  خ�صو�صاً  االأ�صا�صيني،  فل�صطني  و�صكان  العربية  الدول  مواطني  بني 

اليابان، لكنها  اأو  اأو االأمريكية،  الدول االأوروبية،  اأحد رعايا  اأجنبي  “تعني لفظة  تقول: 

ال ت�صمل االأهايل االأ�صليني لبالد مو�صوعة حتت حماية دولة اأوروبية، اأو تمُدار مبقت�صى 

انتداب ممنوح الإحدى الدول االأوروبية”. 

حيث  خا�ص،  نوع  من  كاأجنبي  لكن  االأجانب،  معاملة  الفل�صطيني  يعامل  لبنان  يف 

اإىل حرمانه من مكا�صب قانونية، كما هو احلال يف قانون  ي�صل االأمر يف بع�ص االأحيان 

مزودين  يكونوا  اأن  تلزمهم  قانونية،  قواعد  االأجانب  يحكم  االإقامة  حيث  ومن  التملك. 

بيد   ،1962/7/10 يف  �صادر  لبناين  قانون  مبوجب  وذلك  القانونية،  وال�صمات  بالوثائق 

�صدر  لكن   .1948 �صنة  منذ  لبنان  يف  واملقيمني  الفل�صطينيني  ي�صمل  ال  القانون  هذا  اأن 

فئة  اإىل  فاأ�صار  الثغرة،  هذه  فيه  الحظ  الداخلية  وزير  عن   1962/8/2 يف   319 رقم  قرار 

من الفل�صطينيني قال اإنهم اأجانب ال يحملون وثائق بلدانهم االأ�صلية، ويقيمون يف لبنان 

املديرية  عن  �صادرة  هوية  بطاقات  اأو  العام،  االأمن  مديرية  عن  �صادرة  اإقامة  مبوجب 

العامة الإدارة �صوؤون الالجئني يف لبنان. 

وجاء  االإقامة.  حّق  من  لال�صتفادة  اأو�صاعهم  ت�صحيح  الفل�صطينيني  من  لب  وطمُ

ليوؤكد  1969؛  �صنة  الفل�صطينية  التحرير  ومنظمة  اللبنانية  احلكومة  بني  القاهرة  اتفاق 

خ�صو�صية اإقامة الفل�صطينيني يف لبنان، واأنها ال ت�صبه اإقامة االأجانب، حتى واإن نمُِظر اإىل 

الفل�صطيني على اأنه اأجنبي من نوع خا�ص. 
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واإذا كان  القانوين،  اإىل ثالث فئات، يختلف موقعهم  لبنان  الفل�صطينيون يف  ويمُق�ّصم 

بع�صهم يتمتع باحلرية الن�صبية يف االإقامة وال�صفر اإال اأن البع�ص االآخر لي�ص كذلك، اأما 

تلك الفئات فهي: 

اإح�صائية  وفق  �صخ�ص   455,373 عددهم  امل�صجلون:  الفل�صطينيون  الالجئون   .1

لدى  م�صجلة  الالجئني  من  املجموعة  وهذه   .2011/1/1 يف  ال�صادرة  االأونروا 

االأونروا وال�صلطات اللبنانية، وت�صتفيد من خدمات االأونروا، وت�صكل تقريباً ما 

ن�صبته 10% من ال�صعب اللبناين. واإ�صتنـاداًً لالإح�صائيـات املتوفـرة لدى االأونـروا 

يقيم ما ن�صبته حوايل 50% منهم �صمن 12 خميماً م�صجالً يف لبنان.

�صخ�ص  األف   30 حوايل  عددهم   :”NR“ امل�صجلني  غري  الفل�صطينيون  الالجئون   .2

وفق تقديرات املنظمات غري احلكومة وال ي�صمل تفوي�ص االأونروا هوؤالء الالجئني 

الأنه يحتمل اأنهم:

· تركوا فل�صطني بعد �صنة 1948.
· اأو تركوا فل�صطني وجلوؤوا اإىل مناطق خارج نطاق عمليات االأونروا.

· اأو تركوا فل�صطني يف �صنة 1948 لكنهم مل يكونوا يف عوز وحاجة. 
بع�ص  بتقدمي  االأونروا  بداأت  ولكن  االأونروا،  بخدمات  يتمتعون  ال  فهم  وبالتايل 

ال�صلطات  من  ثبوتية  اأوراقاً  يحملون  باتوا  اأنهم  كما  امل�صجلني،  لغري  اخلدمات 

اللبنانية، وجواز �صفر يجدد كل عام ولي�ص كل خم�ص �صنوات. 

3. الالجئون الفل�صطينيون الفاقدون لالأوراق الثبوتية “NON ID”: يرتاوح عددهم 

3-5 اآالف �صخ�ص، والالجئون الفاقدون لالأوراق الثبوتية، لي�صوا م�صجلني  بني 

م�صتندات  اأية  على  حائزين  ولي�صوا  دولية،  موؤ�ص�صة  اأو  لبنان  يف  وكالة  اأي  لدى 

�صاحلة تعّرف عن وجودهم القانوين، وبالتايل فاإنهم ال ي�صتفيدون من م�صاعدة 

انعدام  ب�صبب  �صعبة  واقت�صادية  اجتماعية  ظروف  من  يعانون  وهم  االأونروا، 

وجود اأي مورد رزق ثابت، لعدم متّكنهم من العمل. 

لهذه  الزائر  لكن  الفل�صطينيني،  الالجئني  الفل�صطينية متثّل روح ق�صية  املخيمات  اإن 

املخيمات يرى اأنها اأزمة بوؤ�ص وفقر وحرمان، وال يتوافر فيها احلّد االأدنى من متطلبات 

املخيمات  فم�صاحة  ال�صكن،  بحّق  يتمتع  ال  الفل�صطيني  الالجئ  اأن  مثالً  فتجد  ال�صكن، 

بقيت على ما هي عليه، يف حني ارتفع عدد الالجئني اإىل اأربعة اأ�صعاف. وتزداد املوؤ�رشات 
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املخيمات،  على  ال�صغوط  تتزايد  كما  االجتماعية.  واالآفات  االأمرا�ص  تزايد  مع  ال�صلبية 

البناء  مواد  باإدخال  اللبنانية  ال�صلطات  �صماح  عدم  ب�صبب  اجلنوب،  خميمات  يف  خا�صة 

حتى لو كانت للرتميم، وذلك منذ �صنة 1996.

وعلى �صبيل املثال، اإذا نظرنا اإىل خميم برج ال�صمايل، الذي تاأ�ص�ص �صنة 1955 كمخيم 

املناطق  اأقاموها يف عدد من  التي  املوؤقتة  التجمعات  اإليه الالجئون من  نمُِقل  “منوذجي”، 
اجلنوبية يف لبنان، وعلى الرغم من ت�صاعف عدد �صكانه عدة مرات منذ تاأ�صي�صه؛ لي�صلوا 

اإىل حوايل 20,059 �صخ�صاً بح�صب �صجالت االأونروا يف 2009/9/30، فاإن م�صاحة املخيم 

 ظلت ثابتة مل تتغري منذ تاأ�صي�صه، وهو ما يعني اأن كثافة ال�صكان يف 
2
البالغة 134,600 م

هذا املخيم تبلغ اليوم 14.9 �صخ�صاً يف كل مئة مرت مربع من املخيم، اأي اأن مقيا�ص كثافة 

، وهو ما يجعله منطقة �صديدة االكتظاظ بكل 
2
األف لكل كم  149 ال�صكان يف املخيم يبلغ 

املقايي�ص.

)�صاهد(  االإن�صان  حلقوق  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  اأ�صدرتها  التي  الدرا�صة،  وتعطي 

�صنة 2006، حول املنازل التي ال ت�صلح لل�صكن يف خميم برج ال�صمايل، مثاالً على املعاناة 

التي تلقي بظاللها على خمتلف مناحي احلياة يف املخيمات.

233 منزالً وي�صكنها  لل�صكن هي  التي ال ت�صلح  املنازل  اأن عدد  الدرا�صة  اأفادت  فقد 

حوايل 1,178 �صخ�صاً. وهذا ال يعني اأن بقية املنازل تتمتع بظروف مالئمة؛ اإذ اإن هناك 

منازل اأخرى عديدة حتتاج اإىل ترميم واإعادة تاأهيل. وتفيد الدرا�صة اإىل اأن ما ن�صبته %51 

من �صكان هذه املنازل يقطن فيها ما بني 4-7 اأ�صخا�ص، واأن ما ن�صبته 17% من املنازل 

اأن دخل  ال�صكان جند  املادي الأولئك  الو�صع  اأفراد، ومن حيث  اأكرث من ثمانية  ي�صكنها 

90% منهم ال يكفي؛ حيث اإن اأ�صحاب هذه املنازل يعملون كعمال مياومة يف 55.4% من 

احلاالت، كما يعتمد معظم �صكان هذا املخيم على اأعمال الزراعة املو�صمية، وهذا ي�صري اإىل 

�صعوبة اأكيدة يف الرتميم اأو اإعادة بناء هذه املنازل من الناحية االقت�صادية. 

اأ�صالً،  الدائم  املنزل  تعريف  عليها  ينطبق  ال  لل�صكن  ال�صاحلة  غري  املنازل  ومعظم 

فبنيتها هي اأقرب للمنزل املوؤقت واملتنقل، رغم اأنها �صهدت حياة ثالثة اأجيال من ال�صكان 

اإىل اليوم، ومر�صحة الأن ت�صهد مزيداً من االأجيال يف ظل ا�صتمرار الق�صية االأم، التي هي 

احتالل وطن هوؤالء الالجئني، اإذ اإن ما ن�صبته 87.6% من هذه املباين تعتمد ب�صكل كامل 

 .
6
اأو جزئي على األواح الزينكو املعدنية
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ثالثًا: قانون العمل اللبناين وحّق العمل للفل�شطينيني:

اإن حرمانه  اإذ  يعّد حّق العمل بالن�صبة لالجئ الفل�صطيني، من احلقوق الل�صيقة به، 

منه ي�صبب نتائج �صلبية مبا�رشة على و�صعه االقت�صادي، واالجتماعي، وحتى النف�صي. 

اأن القوانني والقرارات اللبنانية املتعلقة بحّق عمالة الالجئني الفل�صطينيني، ات�صمت  كما 

اأن  ومنذ  احلرة.  االأعمال  مبزاولة  للفل�صطيني  ت�صمح  ومل  واملنع،  احلرمان  من  بكثري 

�صوءاً،  تزداد  االقت�صادية  والظروف  لبنان،  اأر�ص  الفل�صطينيني  الالجئني  اأقدام  وطئت 

حتى بات العمل بالن�صبة لهم هاج�صاً يومياً يطارد اأرباب العائالت، وطالب اجلامعات، 

وي�رشق احللم واالأمل من اأطفالهم الذين ينظرون باأمل وترقْب مل�صتقبل يرون تفا�صيله 

البادية على اإخوانهم الذين �صبقوهم، وا�صطرتهم الظروف اإما للهجرة، اأو العمل املياوم، 

واإما البطالة. 

وعلى الرغم من اأن الفل�صطيني يعّد اأجنبياً من نوع خا�ص، اإال اأنه ال يحظى باملعاملة 

للوزير  يجيز  اللبناين  العمل  قانون  اإن  حيث  االأجانب؛  العمال  بها  يحظى  التي  نف�صها 

املخت�ص )وزير العمل(، طبقاً للمادة 9 من مر�صوم 17561 الذي �صدر يف 1964/9/18 

�رشورة  الوزارة  ترى  التي  واالأعمال  املهن  حتديد  االأجانب،  عمل  بتنظيم  واخلا�ص 

�صهر  خالل  ذلك  ويتم  اللبنانية.  العاملة  اليد  على  احلفاظ  بهدف  باللبنانيني،  ح�رشها 

الداخلية  بناًء على اقرتاح يقدمه مدير عام وزارة  االأول/ دي�صمب من كل عام،  كانون 

العاملة  اليد  ا�صتخدام  دائرة  �صمنها  ومن  اخلا�صة،  واالإدارات  الهيئات  راأي  اأخذ  بعد 

 .
7

االأجنبية

وقد بداأ الوزراء املتعاقبون بح�رش املهن ومنعها على الفل�صطينيني منذ �صنة 1982، 

حتى بلغت املهن املمنوعة 72 مهنة؛ مما ا�صطر اليد العاملة ذات االخت�صا�صات املهنية اإىل 

ال�صفر اأو الهجرة خارج لبنان، اأو العمل يف وظائف ال يوجد فيها �صمانات، اأو امتيازات، 

ال�صنوية  واالإجازات  الراتب،  زيادة  حيث  من  العمل  اأرباب  رحمة  حتت  فيكونون 

واملر�صية، وتعوي�ص نهاية اخلدمة، واالإيقاف التع�صفي عن العمل، والتاأمينات ال�صحية 

وغريها... 

لو  ا�صتثناءات معينة،  العمل و�صع  لوزير  اأجازت   9 املادة  اأن  اأخرى جند  ومن جهة 

ا�صتخدمها الوزراء لكان من �صاأنها اأن ت�صمح لالجئني بالعمل، لكن �صمن ال�رشوط التي 

وردت يف املادة 8 من املر�صوم ذاته �صنة 1964، وهي كالتايل:
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االأجنبي:  يكون  “اأن 

ذلك  يثبت  اأن  على  لبناين  بوا�صطة  عمله  تاأمني  يكن  ال  خبرياً  اأو  اخت�صا�صياً   .1

بوا�صطة اإفادة من املوؤ�ص�صة الوطنية لال�صتخدام.

2. مديراً اأو ممثالً ل�رشكة اأجنبية م�صجلة يف لبنان، اأو مديراً ل�رشكة من نوع “االأوف 

�صور”.

3. مقيماً يف لبنان منذ الوالدة.

4. من اأ�صل لبناين اأو مولوداً من اأم لبنانية.

5. متاأهالً من لبنانية من اأكرث من �صنة.

6. اأن تكون الدولة التي ينتمي اإليها االأجنبي ت�صمح للبنانيني مبمار�صة العمل اأو املهنة 

.
التي يطلب االأجنبي ممار�صتها يف لبنان”8

هذه ال�رشوط قا�صية، وال يكن اأن تتحقق يف الجئني فل�صطينيني اإال يف حاالت نادرة 

تمُو�صع  اأن  وىل 
َ
االأ بينما  التعقيد.  من  عالية  درجة  على  م�صتندات  تقدمي  وتتطلب  جداً، 

ا�صتثناءات تنظر اإىل الفل�صطينيني نظرة اإن�صانية خمتلفة، لكونهم مقيمني منذ �صنة 1948. 

يتمكنوا  حتى  لكن  ال�رشوط،  هذه  �صمن  العمل  الفل�صطينيني  بع�ص  ي�صتطيع  قد 

امل�صتحيالت” بالن�صبة  “رابع  يعدان  اأمران  ينجزوا  اأن  عليهم  قانوين  ب�صكل  العمل  من 

للفل�صطيني، وهما:

احل�صول على اإجازة عمل.  .1

املعاملة باملثل بني لبنان وبني البلد الذي ينتمي اإليه طالب العمل )وهو غري ممكن(.  .2

اللبناين  العمل  وزير  وّقعها  التي   ،1/67 رقم  العمل  مذكرة  �صدرت   2005/6/7 ويف 

طراد حمادة، والتي ن�ّصت على ا�صتثناء الفل�صطينيني املولودين على االأرا�صي اللبنانية 

وامل�صجلني ب�صكل ر�صمي يف �صجالت وزارة الداخلية من اأحكام املادة االأوىل من القرار 

1/79 الذي ن�ّص على ح�رش بع�ص املهن باللبنانيني، فلقيت اهتماماً بالغاً من ذوي  رقم 

العالقة كما دّوت اأ�صواتها عالياً على امل�صتوى االإعالمي.

وقد بدت االأمور للوهلة االأوىل اأن لبنان ينح الالجئني الفل�صطينيني احلّق يف العمل، 

واأن احلقوق االأخرى املرتبطة بهذا احلق مثل ال�صمان االجتماعي وال�صحي، وممار�صة 

كافة اأنواع املهن باتت حت�صيل حا�صل. لكن ما لبث الفل�صطينيون اأن اكت�صفوا اأن هناك 

الكثري من الغمو�ص، يكتنف هذه املذكرة، واأن االآثار الفعلية للقرار جزئية وب�صيطة.
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فاملذكرة 1/67 مل تتمّكن من معاجلة اخللل، واتخذت �صكل قرار، قد ياأتي بعد ذلك اأي 

وزير اآخر ويقوم باإلغائه. ومن الناحية العملية، فاإن املذكرة مل تتطرق اإىل املهن احلرة، 

ومل ت�صمح للفل�صطيني مبزاولتها؛ الأن ذلك يتطلب ت�رشيعاً برملانياً، اأو اأن ت�صمح النقابات 

بذلك. 

غري  بطريقة  ولكن  الالجئون،  بها  يعمل  كان  املذكرة  بها  �صمحت  التي  املهن  اأن  كما 

لبنان  �صورة  حت�صني  القرار  هذا  من  اأرادت  الدولة  فاإن  االأمر  حقيقة  ويف  قانونية. 

اأنها  القرار  خالل  من  فاأظهرت  لالجئني،  معاملتها  ب�صبب  ت�رشرت  التي  اخلارجية 

منحتهم حّق العمل. غري اأن القرار اأبقى على �صالحية وزارة العمل يف تقا�صي الر�صوم 

�صندوق  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن  العمل.  اإجازة  على  للح�صول  الفل�صطيني  العامل  من 

لديهم،  يعملون  الذين  العمال  ت�صجيل  العمل،  اأرباب  على  يفر�ص  االجتماعي  ال�صمان 

له، ولكن من  التي يقدمها  لقاء اخلدمات  امل�صّجل  العامل  اأجرة  ويقوم بخ�صم مبلغ من 

�رشط  ب�صبب  وذلك  اخلدمات،  تلك  من  الفل�صطيني  العامل  ي�صتفيد  ال  الفعلية  الناحية 

املعاملة باملثل، مما يعني اأن العامل الفل�صطيني يتم ت�صجيله ويمُخ�صم من راتبه، دون اأن 

يح�صل على خدمات ال�صمان االجتماعي.

العمل  اأ�صدر وزير  الوزير حمادة  �صنوات، على �صدور مذكرة  وبعد حوايل خم�ص 

بطر�ص حرب قراراً، حمل الرقم 1/10 ون�رش يف اجلريدة الر�صمية العدد 8، �صنة 2010، 

اأحكام مر�صوم تنظيم  اللبنانية، من  الفل�صطينيني املولودين على االأرا�صي  ا�صتثنى فيه 

مبداأ  مراعاة  مع  باللبنانيني،  املح�صورة  املهن  يف  العمل  حّق  واأعطاهم  االأجانب،  عمل 

تف�صيل العامل اللبناين، و�رشط اأن يكون الفل�صطيني م�صجالً ب�صكل ر�صمي يف �صجالت 

وزارة الداخلية اللبنانية )�صوؤون الالجئني(. وقد ح�رشت املادة الثانية منه حّق ممار�صة 

اأكرث من 63 من االأعمال واملهن باللبنانيني، اإال اإذا ح�صل االأجنبي على اإذن مبزاولة املهنة 

من اجلهات املخت�صة. فيما ن�صت املادة الثالثة على اأن:

“1. ي�صتثنى من اأحكام املادة الثانية الفل�صطينيون املولودون على االأرا�صي اللبنانية، 
وامل�صجلون ب�صكل ر�صمي يف �صجالت وزارة الداخلية اللبنانية.

2. يعود لوزير العمل ا�صتثناء بع�ص االأجانب من اأحكام هذا القرار، اإذا توفر فيهم اأحد 

، التي 
ال�رشوط الواردة يف املادة 8 من املر�صوم رقم 17561 تاريخ 1964/9/18”9

�صبقت االإ�صارة اإليها.
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وبعد ذلك بحوايل �صتة اأ�صهر اأقر جمل�ص النواب اللبناين يف 2010/8/17 تعديل قانون 

العمل وال�صمان االجتماعي، بالن�ص التايل: 

باملثل  املعاملة  �رشط  من  الفل�صطينيني  الالجئني  العمال  من  امل�صتفيد  يعفى  	•
من  وي�صتفيد  االجتماعي،  ال�صمان  وقانون  العمل  قانون  يف  عنه  املن�صو�ص 

تقديات تعوي�ص نهاية اخلدمة بال�رشوط التي ي�صتفيد فيها العامل اللبناين.

ح�صاباً  تفرد  اأن  االجتماعي  لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  اإدارة  على  يتوجب  	•
منف�صالً م�صتقالً لديها لال�صرتاكات العائدة للعمال من الالجئني الفل�صطينيني 

على اأال تتحمل اخلزينة اأو ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي اأي التزام 

مايل جتاهه. 

�صمان  �صندوقي  تقديات  من  القانون  هذا  باأحكام  امل�صمولون  ي�صتفيد  ال  	•
.
10

املر�ص واالأمومة والتقديات العائلية

العمل  يخ�ص  فيما  لبنانياً،  قراراً  فيها  ي�صدر  التي  االأوىل  املرة  اأنها  من  الرغم  وعلى 

هذا  اإن  اإال  معني؛  قانون  بتعديل  ويخ�صهم  الفل�صطينيني  ي�صمي  االجتماعي،  وال�صمان 

القرار ولغاية ت�رشين االأول/ اأكتوبر �صنة 2011، مل ي�صدر فيه مر�صوم تطبيقي، اأي اأنه 

مل يدخل حيز التنفيذ بعد!. مع اأن تنفيذه �صيعطي الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان ف�صحة 

من االأمل والعمل، بالرغم من اأنه اأبقى على العديد من العقبات والقيود اأمام ح�صولهم 

على حقوقهم املدنية واالجتماعية كاملة.

وعن تف�صيالت هذا القرار وانعكا�صاته على العمال الفل�صطينيني، اأ�صار بيان �صادر 

: اأن 
عن “االإئتالف اللبناين الفل�صطيني حلملة حق العمل لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان”11

هذا القرار جاء جمزوءاً وغري �صامل، حيث اإنه مل ي�صمل احلقوق االجتماعية واالإن�صانية 

فقد  وقانونه.  العمل  حلق  نقا�صه  يف  �صامالً  يكن  مل  كما  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  لالجئني 

متحور م�رشوع القانون والنقا�ص حول تعديل مادة واحدة فقط من قانون العمل )هي 

املادة 59( ومادة واحدة من قانون ال�صمان االجتماعي )املادة 9(، واأن التعديل الذي مّت 

ن�رشه حول املادة 59 من قانون العمل اللبناين وبعدما جرى تعديله من قبل جلنة االإدارة 

والعدل ن�ّص على اأنه: 

بها  يتمتع  التي  عند �رشفهم من اخلدمة باحلقوق  االأجانب  جراء 
مُ
االأ يتمتع 

وزارة  من  احل�صول  عليهم  ويرتتب  باملثل،  املعاملة  �رشط  اللبنانيون  العمال 

الالجئون  الفل�صطينيون  جراء 
مُ
االأ ح�رشاً  ي�صتثنى  عمل.  اإجازة  على  العمل 
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مديرية   - والبلديات  الداخلية  وزارة  �صجالت  يف  لالأ�صول  وفقاً  امل�صجلون 

العمل  اإجازة  ال�صيا�صية والالجئني - من �رشط املعاملة باملثل ور�صم  ال�صوؤون 

ال�صادرة عن وزارة العمل. 

املهن  يف  املح�صورة  تلك  با�صتثناء  املهن  مبزاولة  للفل�صطيني  ي�صمح  التعديل  هذا  اإن 

الر�صوم  اإلغاء  مع  عمل،  اإجازة  على  احل�صول  �رشط  على  القانون  يبقي  كما  احلرة، 

امل�صتحقة ال�صت�صدار اإجازة عمل. وهذا ما ي�صبه اإىل حدٍّ بعيد )اإذا ما مّت ا�صتثناء ر�صوم 

اإجازة العمل( ما مّت ت�صمينه يف مذكرتي وزيري العمل طراد حمادة )رقم 1/67 عام 2005( 

الفل�صطينيني يف  2010(، واللتني مل تعاجلا م�صكلة عمل  1/10 عام  وبطر�ص حرب )رقم 

لبنان.

اإجازات العمل للفل�صطينيني يف لبنان يف الفرتة  اأرقام وزارة العمل حول  اأ�صارت  لقد 

اأو تلك التي يتم جتديدها. ففي  2007-2009 اإىل تراجع يف اأعداد تلك االإجازات اجلديدة 

اإجازات  و3  اإجازات  جتديد   102( للفل�صطينيني  اإجازات   105 اإ�صدار  مّت   2007 �صنة 

جديدة(، اأما يف �صنة 2009 فقد و�صلت اإىل 66 اإجازة فقط، جميعها جتديد، ومل متنح اأي 

اإجازة جديدة. وهذا ي�صري اإىل اأن القانون الذي مّت اإقراره من قبل املجل�ص النيابي اللبناين 

مل يعالج م�صكلة العمالة الفل�صطينية ب�صقيها يف القطاع اخلا�ص ويف املهن احلرة املنظمة 

يف النقابات.

الر�صوم، واإمنا  لي�ص كلفة  الفل�صطيني  اأمام  الذي كان و�صيبقى  االأ�صا�صي  العائق  اإن 

جهة  ومن  االإجازة.  هذه  ا�صت�صدار  له  يمُ�صّهل  عمل(،  )رب  كفيل  واإيجاد  العمل  اإجازة 

مهن  يف  يعمل  الذي  الفل�صطيني  املياوم  لالأجري  عمل  اإجازة  على  احل�صول  فاإن  اأخرى 

بطر�ص  اللبناين  العمل  وزير  عنه  اأعلن  ملا  خا�صعاً  �صيكون  عمل  رب  اإىل  بحاجة  لي�صت 

العمل  اإجازات  على  احل�صول  لت�صهيل  اإدارية  واإجراءات  تدابري  “�صيتخذ  اأنه  من  حرب 

للفل�صطينيني”، واأنه �صيمنح احلرفيني الفل�صطينيني “اإجازة عمل واإن كان عمله منفرداً 

. لكن ذلك يعني اأن االأمر �صيبقى خا�صعاً اأوالً واأخرياً لتعاطف 
من دون �صاحب عمل”12

اإعاقة  يعني  قد  مما  الفل�صطينيني،  مع  العمل  وزراة  يف  املعني  املوظف  تعاطف  عدم  اأو 

احل�صول على اإجازة عمل.

القطاع  يف  الفل�صطينيني  عمالة  تقييد  ا�صتمرار  هو  عملياً  اإقراره  مّت  ما  اأن  يعني  وهذا 

على  االإبقاء  وكذلك  املقدم،  العمل  قانون  م�رشوع  من  احلرة  املهن  وا�صتثناء  اخلا�ص، 

اإجازة العمل للعمال واالأجراء الفل�صطينيني.
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منها  الثالثة  الفقرة  يف  خا�صة  ال�صمان،  قانون  من   9 املادة  تعديل  يخ�ص  فيما  اأما 

باإ�صافة بند �صاد�ص جديد ين�ص على اأنه: “يخ�صع الالجئ الفل�صطيني العامل املقيم يف 

والبلديات  الداخلية  وزارة   - والالجئني  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  مديرية  يف  وامل�صجل  لبنان 

العمل”  وطوارئ  اخلدمة  نهاية  تعوي�ص  جلهة  �صواه،  دون  من  العمل  قانون  الأحكام 

ال�صمان  لقانون  نهاية اخلدمة  الفل�صطيني من جهة تعوي�ص  ي�صمل  املقدم مل  فالتعديل 

االجتماعي واأبقاه يف اإطار قانون العمل، اأي اإلزام رب العمل اللبناين بدفع تعوي�ص نهاية 

 .
13

اخلدمة

يف  لل�صمان  �صهرياً  �صيدفعون  ال�رشعيني  الفل�صطينيني  العمال  اأن  من  الرغم  وعلى 

يف  ال�صمان  خدمات  من  ي�صتفيدوا  لن  اأنهم  اإال  با�صرتاكاتهم،  خا�ص  منف�صل  ح�صاب 

املر�ص واالأمومة والتقديات العائلية، وفق ما جاء يف قرار جمل�ص النواب �صالف الذكر. 

ونو�صي ال�صلطات اللبنانية يف هذه ال�صطور ا�صتكمال تعديل القانون لي�صمل االأعمال 

للفل�صطيني  وال�صماح  عمل،  رخ�صة  ا�صت�صدار  �رشط  واإلغاء  احلرة،  واملهن  النقابية، 

باال�صتفادة من خدمات ال�صمان االجتماعي طاملا اأنه يدفع الر�صوم.

رابعًا: قوة العمل الفل�شطينية واالقت�شاد اللبناين: 

تكامل ال تناف�س14:

 ،2006/1/20 ال�صفري  اأبو فخر يف جريدة  االأ�صتاذ �صقر  الذي كتبه  املقال  هو عنوان 

وناأخذ منه ما يعزز فكرة �رشورة ال�صماح للفل�صطيني اأن تكون له احلرية يف العمل. 

كان لبنان جمرد جمموعة من القرى املتناثرة يف اجلبل، تتميز بهواء �صحي 

مالئم للم�صطافني الفل�صطينيني وال�صوريني والعراقيني. لكن، ب�صقوط فل�صطني 

مليون   150 نحو  واحدة،  دفعة  لبنان،  اإىل  معهم  الالجئون  حمل   ،1948 �صنة 

15 مليار دوالر باأ�صعار هذه االأيام، وفق بع�ص  جنيه اإ�صرتليني، اأي ما يعادل 

العاملة  فاليد  االإيجابية،  �صديدة  اقت�صادية  فورة  اأطلق  االأمر  وهذا  التقديرات. 

الفل�صطينية املدّربة �صاهمت يف العمران، ويف تطوير ال�صهول ال�صاحلية اللبنانية، 

والراأ�صمال النقدي اأ�صاع حالة من االنتعا�ص اال�صتثماري الوا�صع. وكان الإقفال 

اإىل  التجارة يف �رشق املتو�صط  اللِّد �صاأن مهم جداً يف حتويل  ميناء حيفا ومطار 

ح�صن  بئر  مطار  كان  بعدما  الدويل،  بريوت  مطار  اإن�صاء  يف  ثم  بريوت،  ميناء 
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يف  ملع  ال�صياق  هذا  ويف  ال�صغرية.  الطائرات  ال�صتقبال  متوا�صعة  حمطة  جمرد 

لبنان الكثري من الفل�صطينيني الذين كان لهم �صاأن كبري يف االزدهار اللبناين اأمثال 

االأو�صط،  ال�رشق  وطريان  لبنان،  وكازينو  اإنرتا،  بنك  موؤ�ص�ص  بيد�ص؛  يو�صف 

احتاد  �رشكة  موؤ�ص�صا  خوري؛  و�صعيد  ال�صباغ  وح�صيب  بعلبك،  وا�صتديو 

املقاولني 222، ورفعت النمر ]موؤ�ص�ص[ البنك االإحتادي العربي ثم بنك بريوت 

للتاأمني،  العربية  ال�رشكة  ]موؤ�ص�صا[  الفاهوم؛  وبدر  فار�ص  وبا�صم  للتجارة، 

]موؤ�ص�ص[  ال�صاعر؛  وكمال  وعلمي،  خطيب  �رشكة  ]موؤ�ص�ص[  العلمي؛  وزهري 

دار الهند�صة، وريون عودة؛ ]موؤ�ص�ص[ بنك عودة، وعالوة علي عبد املح�صن 

ف�صتق،  وحممود  اأبيال،  واأدوين  غرغور،  وتوفيق  بوتاجي،  وتيوفيل  القطان، 

ور�صا اإيراين وغريهم كثريون. 

وي�صيف �صقر اأبو فخر قائالً:

بتاتاً.  اللبنانية  العاملة  لليد  مناف�صة  الفل�صطينية  العاملة  اليد  تكن  مل  اإنه 

فهي، يف نهاية املطاف، حمدودة العدد و�صئيلة احلجم. وحتى �صتينيات القرن 

األف  الثالثني  تزيد على  لبنان ال  الفل�صطينيني يف  العمال  اأعداد  كانت  الع�رشين 

اإىل ثالث فئات هي؛  انق�صموا اجتماعياً،  عامل فقط. فالفل�صطينيون الالجئون 

يف  اخلبة  وذوو  الر�صاميل  واأ�صحاب  االأعمال  رجال  وهم  العليا:  الفئة  اأوالً 

ومعظمهم  الالجئني،  من   %5 نحو  �صكلوا  وهوؤالء  والتجارة.  املال  ميادين 

والبنك  املقاولني،  واحتاد  الكات،  �رشكات  وتولت  اللبنانية.  اجلن�صية  اكت�صب 

وهم  الو�صطى:  الفئة  ثانياً  الفل�صطينية.  الكفاءات  هذه  بع�ص  ت�صغيل  العربي 

والتدري�ص  االإدارة  يف  عملوا  وهوؤالء  واملهنية،  اجلامعية  ال�صهادات  حملة 

وبال  اللبنانيني  اأمثالهم  اأجور  من  اأقل  باأجور  ي�صتغلون  وكانوا  واخلدمات، 

طاقة  من   %50 ن�صبته  ما  ت�صكل  )والتي  الفئة  هذه  ومتيزت  �صمانات.  اأي 

العربي، وهوؤالء كانوا يعيدون حتويل  اإىل دول اخلليج  اأبنائها  العمل( بهجرة 

يف  لهوؤالء  املالية  التحويالت  اأ�صهمت  وقد  اللبنانية.  امل�صارف  اإىل  مدخراتهم 

مهم  احتياطي  تكوين  ويف  معاً،  العقارات  وعلى  ال�صلع،  على  الطلب  تن�صيط 

�صكان  هم  وهوؤالء  العمال:  ثالثاً  لبنان.  م�رشف  لدى  االأجنبية  العمالت  من 

ويف  الزراعي،  القطاع  حت�صني  يف  اأ�صهموا  الذين  االأوىل  بالدرجة  املخيمات 

باليد  الزعرت، واملكل�ص، وال�صويفات  الدكوانة، وتل  ال�صناعي يف  القطاع  اإمداد 

العاملة، ويف تطوير قطاع البناء. 
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وعلى هذا فاإن م�صاهمة الفل�صطينيني يف تطوير بع�ص القطاعات االقت�صادية اللبنانية 

اأف�صح املجال اأمام اليد العاملة اللبنانية، لت�صتفيد من ات�صاع االأ�صواق الذي اأمُتيح لها جراء 

 .
15

هذا االإ�صهام

خام�شًا: حّق التملك:

اأقّر جمل�ص النواب اللبناين يف جل�صته الت�رشيعية املنعقدة يوم االأربعاء يف 2001/3/21 

م�رشوع قانون رقم 2001/296، الذي يرمز اإىل تعديل املر�صوم رقم 11614، وال�صادر 

يف 1969/1/4، املتعلق باكت�صاب غري اللبنانيني احلقوق العينية يف لبنان. 

وجاء يف املادة االأوىل من ن�ّص القانون اجلديد “ال يجوز متلك اأي حّق عيني، من اأي 

الأي  اأو  بها،  معرتف  دولة  عن  �صادرة  جن�صية  يحمل  ال  كان،  �صخ�ص  الأي  كان،  نوع 

ون�ّص  التوطني”.  رف�ص  جلهة  الد�صتور  اأحكام  مع  يتعار�ص  التملك  كان  اإذا  �صخ�ص، 

اأنه: القانون 

اأم معنوياً، كما ال يجوز الأي  ال يجوز الأي �صخ�ص غري لبناين طبيعياً كان 

اأو  بعقد،  يكت�صب  اأن  االأجنبي  بحكم  القانون  يعتبه  لبناين  معنوي  �صخ�ص 

عمل قانوين اآخر بني االأحياء، اأي حقٍّ عيني عقاري يف االأرا�صي اللبنانية، واأي 

اإال بعد احل�صول على  حقٍّ عيني من احلقوق االأخرى التي يعيّنها هذا القانون 

ترخي�ص، يمُعطى مبر�صوم يمُتَّخذ يف جمل�ص الوزراء، بناًء على اقرتاح وزير املالية، 

وال ي�صّذ عن هذه القاعدة اإال يف االأحوال املن�صو�ص عليها �رشاحة يف هذا القانون، 

اأو يف ن�ّص خا�ص. 

ثغرة  اأي  من  لال�صتفادة  اأو  التملك؛  من  الفل�صطيني  ملنع  القانونية  القب�صة  والإحكام 

ت�صجيل  حول  العدل  تَّاب  كمُ ا�صت�صارة  على  رداً  اللبناين  العدل  وزارة  اأ�صدرت  قانونية، 

العقارات للفل�صطينيني، حيث جاء يف �صوؤالهم:

للفل�صطينيني  احلّق  اإعطاء  عن  امتنعت  املخت�صة،  العقارية  الدوائر  اأن  مبا 

بالتملك، ا�صتناداً اإىل القانون ال�صادر اأعاله، وب�صورة خا�صة الفل�صطينيني. ومبا 

اأن كثرياً من الفل�صطينيني قد اأجروا عقوداً ابتدائية، ودفعوا ثمن عقارات و�صقق 

العقارات  هذه  واأن  بعيد،  زمن  منذ  العقود  هذه  يحملون  يزالون  وما  �صكنوها 

التي  مل يتّم ت�صجيلها حتى االآن والأ�صباب عديدة، والإي�صاح املطالب واالأ�صئلة 
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نتعر�ص لها نحن يومياً، نحن كتاب العدل، من قبل طالبي ت�صجيل العقارات من 

قبل الفل�صطينيني؛ الإجراء عقود بيع مم�صوحة على م�صوؤولياتهم اإىل االتفاقات 

والبيوعات اجلارية مل�صلحتهم �صابقاً وقبل �صدور هذا القانون... 

ال�صادر  التعديل  ي�صملها  مل  املادة  هذه  اأن   ،2001/6/19 يف  العدل  وزارة  رّد  وكان 

ب�صيغتها  املفعول  �صارية  زالت  ما  وبالتايل   ،2001/4/3 يف   296 رقم  القانون  مبوجب 

امل�صتمرة، واأن اأي �صخ�ص يقوم، اأو يتدخل، اأو ي�صرتك، اأو ي�صجل اأي حقٍّ عيني ب�صكل 

يتعار�ص مع اأحكام القانون رقم 296، ال �صيّما املادة االأوىل منه يف فقرتها الثانية، يتعر�ص 

 .
للعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة 16 من قانون 161969/1/4

وال يزال العمل بهذا القرار �صارياً، على الرغم مّما يثله من ظلم للفل�صطينيني، مما 

ي�صطر الفل�صطيني الذي يريد �رشاء عقار ما اأن ي�صجله با�صم اأحد اللبنانيني.

�شاد�شًا: ملاذا جرى تعديل املر�شوم ال�شابق وكيف برز 

هاج�س التوطني؟:

تقدمت احلكومة اللبنانية مب�رشوع تعديل قانون متلّك االأجانب يف اإطار االإ�صالحات، 

التي قّدمتها حكومة الرئي�ص رفيق احلريري ملعاجلة الو�صع االقت�صادي، حيث برزت 

احلاجة اإىل ت�صجيع اال�صتثمار، وحتفيز امل�صتثمرين، وال�رشكات العربية واالأجنبية على 

اال�صتثمار يف لبنان، يف خمتلف املجاالت، وراأت احلكومة اأن تعديل قانون التملّك �صي�صهل 

انتقال ال�رشكات واالأموال لال�صتثمار يف لبنان. 

لكن لدى مناق�صة القانون يف جلنة االإدارة والعدل، ثم يف اجلل�صة العامة ملجل�ص النواب، 

اأبرز بع�ص النواب خماوفهم من ق�صية التوطني، وذلك باأن يكون القانون اجلديد املعّدل 

اإحدى االأدوات امل�صاعدة على مترير م�رشوع التوطني، وقّدم اأحد النواب اإح�صائية تمُظهر 

النواب  بع�ص  ودعا  كبرية.  �رشاء  ن�صبة  اأنها  راأى  ال�صقق  من  لعدد  الفل�صطينيني  �رشاء 

العقارات، حتت ذريعة مواجهة  الفل�صطينيني من متلك  القانون متنع  اإىل و�صع مادة يف 

التوطني “الذي ال ي�صتطيع لبنان اأن يتحمله، نظراً ل�صيق م�صاحته، ولكثافته ال�صكانية، 

.
والأو�صاعه االقت�صادية التي توؤدي اإىل هجرة ال�صباب”17
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واملاأوى  ال�صكن،  امتالك  من  الفل�صطيني  ليحرم  القانون؛  �صدر  اأن  النتيجة  وكانت 

حتت اأي ظرف من الظروف. 

فهو  لبنان؛  عليها  �صادق  التي  الدولية  واملواثيق  الد�صتور  القانون  هذا  ويخالف 

يخالف االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان يف املادة A، وبروتكول الدار البي�صاء 1965، كما 

1951، كما يتناق�ص  13 من االتفاق اخلا�ص بو�صع الالجئني ل�صنة  املادة  يتعار�ص مع 

 ،1963 ل�صنة  العن�رشي  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  للق�صاء  املتحدة  االأمم  اإعالن  مع 

وخ�صو�صاً املادة الثانية. 

الدويل  والعهد  وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  مع  يتعار�ص  كما 

اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية. 

�صكيب  اأن  اإال  االإن�صان،  حقوق  لروحية  ال�رشيحة  املخالفة  هذه  من  الرغم  وعلى 

القانون  هذا  اأن  �صّك  “ال  ب�رشاحة:  قال  بريوت،  يف  ال�صابق  املحامني  نقيب  قرطباوي، 

خمالفة  يحوي  اأنه  �صك  وال  القانوين،  جانبه  اإىل  باالإ�صافة  �صيا�صي،  اأ�صا�صي  جانب  له 

ينع  الذي  اللبناين  الد�صتور  يف  خمالفة  له  �صيكون  غريناه،  اإن  لكنه  الدولية،  للمواثيق 

 .
التوطني... اإن مبداأ ال توطني، اأهّم بكثري من تغليب م�صلحة حقوق االإن�صان”18

ولقد ا�صتجد اجلدل حول ق�صية منح الفل�صطينيني حقوقهم االإن�صانية وهل �صيوؤدي 

اإىل التوطني، فكانت النتيجة اأن يمُحرم الفل�صطيني من اأب�صط حقوقه، ويعي�ص مهم�صاً يف 

ظروف بائ�صة، منعاً للتوطني!. 

مبا  االأجانب،  متلك  قانون  تعديل  ل�صالح  �صوتت  اللبنانيني  النواب  غالبية  اأن  ومع 

فيهم نواب حزب اهلل وحركة اأمل، اإال اأن املحاولة الثانية التي قدمها ع�رشة نواب للمجل�ص 

 ،2001 �صنة  اأبريل  ني�صان/  �صهر  اأواخر  يف  االأجانب  متلك  قانون  يف  للطعن  الد�صتوري 

باءت بالف�صل، الأن املجل�ص الد�صتوري رّد الطعن، مبراً ذلك بامل�صلحة العليا للبنان، واأن 

من حّق لبنان و�صع القيود التي يراها منا�صبة لتملك االأجانب. 

ومبا اأن الفل�صطينيني يمُعّدون اأجانب، لكن من نوع خا�ص؛ فقد حرموا اأ�صالً من التمتع 

اأخطاء راآها القانونيون  بهذا احلّق، ولي�ص بالتقييد عليهم فقط. وعلى الرغم من وجود 

والبّت  �صالحياته،  كتجاوز  الد�صتوري،  املجل�ص  ارتكبها  ا�صرتاتيجية  اأخطاء  باأنها 

مب�صائل �صيا�صية هي من �صميم عمل ال�صلطة ال�صيا�صية مثل اإعطاء االأولوية للم�صلحة 

العليا للبالد، اأو عدم النظر يف اأن هذا القانون يتعار�ص مع مقدمة الد�صتور، التي األزمت 
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لبنان باحرتام املعاهدات واالتفاقيات الدولية. فاإننا ولغاية هذه اللحظة، جند اأن مقرتح 

تعديل هذا القانون ما زال يف اأدراج اللجان املخت�صة يف جمل�ص النواب، وقد اعتالها الغبار، 

بانتظار وقت �صيا�صي منا�صب ينتظره املت�رشرون بفارغ ال�صب؛ ملا اأحلقه بهم من اأذى 

بالغ على امل�صتوى االإن�صاين. 

�شابعًا: منـع مــواد البنــاء عـن خميمـات �شـور ومنـع 

التملك خارجها:

اتخذت ال�صلطات اللبنانية قراراً مفاجئاً يق�صي مبنع اإدخال كل ما يتعلق مبواد البناء 

يوم  فجر  من  ابتداًء  �صارياً  واأ�صبح  والدوافع،  االأ�صباب  اإبداء  دون  �صور،  خميمات  اإىل 

البناء،  مبواد  يتعلق  ما  كل  اإدخال  ينع  بحيث  و�صديداً  �صارماً  املنع  وكان   ،1997/1/1

عليه  هو  ما  على  الو�صع  وا�صتمر  والرمل،  احل�صى  مبواد  وانتهاء  امل�صمار  من  ابتداًء 

االأمر وجد فيه �صكان  البناء، وهذا  باإدخال مواد  لي�صمح بعد ذلك   ،
192004/11/1 حتى 

املخيمات فر�صة �صانحة؛ فانت�رشت مظاهر البناء ب�صكل وا�صع. لكن املنع جتدد فجر يوم 

2005/6/14، دون اأن تكون هناك اأ�صباب منطقية وا�صحة. ويعّد هذا املنع انتهاكاً وا�صحاً 

للحّق يف م�صكن الئق، ف�صالً عن اأنه يهدد بانهيار مبان ٍقدية، ويعر�ص حياة املواطنني 

للخطر. وما يزيد االأمر �صعوبة على الالجئني اأنهم ممنوعون من التملك، مبوجب قانون 

�صادر عن جمل�ص النواب �صنة 2001. 

اجلهة التي تنّفذ هذا القرار هي اجلي�ص اللبناين، الذي ي�صع نقاط تفتي�ص عند مداخل 

املخيمات، وينع دخول مواد البناء. حيث يتعر�ص من يخالف هذا القرار اإىل عقوبة مالية، 

واإىل ال�صجن. وهذا يعني اأن �صاحب القرار هو جمل�ص الوزراء اللبناين. وعلى الرغم من 

اأن اإجراءات اجلي�ص قد خفت عما كانت عليه �صابقاً، اإال اأن املنع ما زال �صارياً وقد ي�صل 

يف اأح�صن االأحوال اإىل غ�ص الطرف اأحياناًَ عن دخول مواد البناء، و�صمن قيود وظروف 

معينة. 

ويتعار�ص هذا املنع مع مبادئ حقوق االإن�صان ب�صكل كبري؛ فاملادة االأوىل من االإعالن 

يف  ومت�صاوين  اأحراراً،  النا�ص  جميع  “يولـد  اأنه:  على  تن�ّص  االإن�صان  حلقوق  العاملي 

بع�صاً  بع�صهم  يعاملوا  اأن  وعليهم  والوجدان،  العقل  وهبوا  وقد  احلقوق،  ]و[  الكرامة 

بروح االأخوة”. 
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وجند اأي�صاً اأن كل من يحاول اإدخال مواد البناء اإىل املخيم يتعر�ص لعقوبة غري عادلة، 

وهذا يتعار�ص مع احلّق يف املحاكمة العادلة، وعدم جواز اعتقال اأي اإن�صان اأو حجزه اأو 

نفيه تع�صفاً؛ كما تن�ّص املادة التا�صعة من االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان. 

اإن تعر�ص العديد من املنازل للت�صقق اأو االنهيار، وعدم تنا�صب م�صاحة املاأوى مع عدد 

اأفراد االأ�رشة، وعدم قدرة االأ�رشة ذاتها من الناحية االقت�صادية على الرتميم، يتناق�ص مع 

املادة 11 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية، التي تن�ّص على اإقرار 

ٍله والأ�رشته،  العهد، بحّق كل �صخ�ص يف م�صتوى معي�صي كاف  االأطراف يف هذا  “الدول 
يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والك�صاء واملاأوى، وبحّقه يف حت�صني متوا�صل لظروفه 

.
املعي�صية”20

الق�صايا  اأكرث  من  عليها  التقييد  اأو  �صور،  خميمات  اإىل  البناء  مواد  اإدخال  منع  يعّد 

االإن�صانية اإحلاحاً؛ فاملبرات التي ت�صوقها ال�صلطات اللبنانية لهذا الت�رشف غري وا�صحة. 

ال ن�صتطيع اأن نحدد بدقة حجم املعاناة التي يت�صببها منع اإدخال مواد البناء اإىل خميمات 

�صور، لكنه يف املبداأ ي�صيب اإن�صانية الالجئ يف ال�صميم؛ فهو يت�صاءل مَل هذا املنع، وكيف 

يل َتقبُّل املبرات حتى من الناحية النف�صية، وكيف يكن مواجهة التحديات االجتماعية، 

ال �صيّما االأ�رشية منها. اأما اأهّم ال�صلبيات التي ي�صببها املنع فهي: 

1. تعري�ص حياة ال�صكان الذين يعي�صون يف بيوت اآيلة لل�صقوط للخطر. 

2. اإن ال�صماح باإدخال مواد البناء يتم بطريقتني اإما من خالل �رشائها عب طرف ثالث 

مما يرفع من اأ�صعارها اإىل ال�صعفني اأو ثالثة اأ�صعاف، اأو يتم االإدخال با�صتح�صال 

نح من قبل الثكنات الع�صكرية. ويف العادة ال متنح الرخ�ص ب�صهولة بل  رخ�صة متمُ

ثمة اإجراءات وقيود معينة، تتطلب وقتاً طويالً. ويف احلالتني هناك تقييد؛ فالذين 

ال يقدرون على �رشاء مواد البناء بهذه االأ�صعار املرتفعة يتوقفون عن ذلك حلني 

حت�صن الظروف، وقد ال تتح�صن نتيجة للظروف االقت�صادية ال�صعبة، اأما الذين 

ي�صلكون طريق الرخ�صة فهم قلّة. 

اإّن عدم تنا�صب م�صاحة املنزل مع عدد اأفراد العائلة، وعدم القدرة على زيادتها،   .3

�صواء من الناحية املادية اأو من الناحية القانونية، يوؤدي اإىل م�صاكل اأ�رشية كبرية. 

يدفع �صكان  قد  الظروف، مما  لعدم حت�صن  والياأ�ص  االإحباط  يولِّد حالة من  كما 

القدرة على  اإن كانت لديه  اأف�صل. هذا  اإىل الهجرة بحثاً عن �صبل عي�ص  املخيمات 

حتمل تكاليف ال�صفر. 
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 2001 �صنة  مار�ص  اآذار/  يف  قانون  �صدور  هو  ال�صورة،  ماأ�صاوية  من  يزيد  مما   .4

القدرة على  اأي ظرف كان، مما يعني عدم  الفل�صطيني حتت  ينع متلك الالجئ 

التملك خارج املخيمات، وعدم القدرة على البناء داخل املخيمات. 

االأبنية  �صكانياً، ويجعل  اكتظاظاً  املخيمات يولِّد  ال�صماح بزيادة م�صاحة  اإن عدم   .5

متال�صقة اإىل بع�صها البع�ص، ب�صكل يجعلها غري �صحية، وغري مالئمة لل�صكن، 

ولقد كرثت االأمرا�ص يف املخيمات نتيجة لهذا الواقع. 

وقد ا�صتمر منع اإدخال مواد البناء يف تذبذب بني تخفيف وت�صديد وغ�ص طرف، وامتد 

لي�صمل خميمات �صيدا وبريوت، اأما يف خميم نهر البارد فاملنع ينطبق على كل �صيء، اإذ 

يحتاج الدخول اإىل ت�رشيح. ويخ�صع املنع اأو ال�صماح باإدخال مواد البناء والت�صييد فيه 

اإىل اأحوال العالقات اللبنانية الفل�صطينية، وكذلك لالأو�صاع الداخلية االأمنية وال�صيا�صية 

اللبنانية.

ثامنًا: احلــوار الفل�شــطينــي - اللبنــانـــي واحلقـــوق 

االإن�شانية:

مقاي�صة  مو�صوع  م�صوؤول  من  اأكرث  ل�صان  وعلى  االإعالم  و�صائل  يف  تردد 

االإن�صان  حقوق  منطق  يف  ولي�ص  لالجئني.  االإن�صانية  باحلقوق  الفل�صطيني  ال�صالح 

اأو �رشاوؤه، فاإن حقوق االإن�صان كاملة غري جمتزاأة  اأن هذا احلق يكن بيعه  اأن يقال 

احلوار  ا�صتمرار  دون  حتول  عقبات  وهناك  والتفاو�ص.  للنقا�ص  قابلة  غري  وهي 

واالنق�صام  اللبناين،   - اللبناين  ال�صيا�صي  االنق�صام  اأبرزها  الفل�صطيني،   - اللبناين 

تفا�صيلها  بكل  البارد  نهر  خميم  واأحداث  الفل�صطيني،   - الفل�صطيني  ال�صيا�صي 

حوار  م�رشوع  يف  الدخول  دون  يحول  ذلك  كل  الكارثية،  واآثارها  املوؤملة  االإن�صانية 

احلقوق  احرتام  اأ�صا�ص  على  قائمة  �صليمة  لعالقة  يوؤ�ص�ص  فل�صطيني   - لبناين 

والتي  الفل�صطيني،   - اللبناين  احلوار  جلنة  اإن  الفل�صطينيني.  لالجئني  االإن�صانية 

احلكومة  حاورت  عندما  هامة  �صيا�صية  قيمة  فقدت   ،2006 �صنة  بداية  يف  �صكلت 

الفل�صطينيني. الالجئني  مو�صوع  يف  اآخر  دون  فل�صطينياً  طرفاً  اللبنانية 
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خامتة:

ولعل  املعامل،  وا�صح  غري  لبنان  يف  الفل�صطينيني  لالجئني  القانوين  الو�صع  يزال  ما 

اأن تظّل حقوقه مو�صع نقا�ص و�صجال يتد مع �صنني النكبة، فهو غري  الق�صد من ذلك 

اأجنبي  اأنه  على  الفل�صطيني  اإىل  ينظر  فنجده  اللبناين،  للم�رّشع  بالن�صبة  املعامل  وا�صح 

نرى  لكننا  االإن�صان،  حلقوق  العاملي  باالإعالن  يوؤمن  نف�صه  الوقت  ويف  خا�ص،  نوع  من 

الت�رشيعات املتعلقة بحق الفل�صطيني متناق�صة مع ذلك االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، 

العرب!  من  لي�ص  الفل�صطيني  الالجئ  وكاأن  وقوميته  بعروبته  يوؤمن  اأخرى  جهة  ومن 

وعندما  نهار،  ليل  القومية  عن  يتحدثون  الذين  الوزراء  بع�ص  من  ن�صتغرب  بتنا  حتى 

ي�صل االأمر اإىل الالجئني، يتجاهلونهم. 

وكل ما ن�صمعه من امل�رّشع اللبناين هو احلديث املتوا�صل عن رف�ص التوطني، وتاأييد 

حّق العودة دون اأن ي�صاعد ذلك امل�رّشع هذا الالجئ املنهك حتى اآخر نف�ص على التقاط 

اأنفا�صه، اأو جعله �صامداً حلني عودته. 

عام،  كل  يتزايدون  و�صكان  االإ�صمنت،  من  اأكوام  عن  عبارة  خميمات  الواقع... 

مواد  اإدخال  ومنع  املخيمات،  خارج  التملك  كمنع  عام؛  كل  تزداد  وقرارات  وت�رشيعات 

اإىل خميمات اجلنوب، ومنع ت�صكيل اجلمعيات والنقابات، والعمل مفرو�ص عليه  البناء 

فل�صطيني، وت�صدد احل�صار  اأنه  للفل�صطيني، ملجرد  اإن�صانية  قيود �صديدة، ونظرة غري 

على املخيمات ملجرد �صبب اأمني... واحلديث ال ينتهي والتفا�صيل موؤملة. 

باخت�صار... لي�ص املطلوب من امل�رّشع اللبناين اأكرث مما يوؤمن به: 

االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، والعهود الدولية وملحقاتها، وقرارات جامعة الدول 

العربية...، اأي اأن ينظر اإليه على اأنه اإن�صان فقط اإن�صان حلني عودته اإىل دياره وممتلكاته. 

“ال تعطي اجلائع در�صاً عن حقوق االإن�صان، اأعطه فقط  اأدبيات حقوق االإن�صان  من 

واآليات  التعذيب،  التعذيب حما�رشة يف مناه�صة  الواقع حتت  ما ي�صّد به رمقه، ال تعِط 

احلماية الدولية، فقط اإمنع يد ال�صّجان عن جلد هذا امل�صكني”. 
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