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  ورشة عمل
  أوضاع الالجئين الفلسطينيين يف لبنان

  حقوق أساسية مفقودة
  

  فؤاد عماد شهاب

  

 
  

وضاع الالجئين أ عنيف مكتبها يف بيروت نظمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ورشة عمل 
 كل من ، وشارك فيها2013ريل أب/نيسان 26 املوافق فيه الفلسطينيين يف لبنان يوم اجلمعة

 ديسمور آن ونرواوممثلة األستاذ حممود حنفي سليمان والدكتور ساري حنفي واأل رستاذ جاباأل
ستاذ نطوين ماكدونالد من اليونيسف واألأستاذ الناطور والسيدة آمنة سليمان واألستاذ سهيل واأل

جملة "أدار ورشة العمل مدير حترير وقد  ،عدد من الناشطين واملهتمين حضورنزار صاغية ب
  .ل نوفلاميش األستاذ" الفلسطينيةالدراسات 

الرديئة التي يعيشها الالجئون  املعيشية وضاعاألىل خمتلف جوانب تطرق اجملتمعون إ
الصحية الهزيلة  دماتالوضع القانوين اجملحف واخلليشمل النقاش ن يف لبنان، الفلسطينيو

تظاظ كمع ا وال سيما ،حوال االجتماعية املتردية عامةالكافية واألغير التقديمات التربوية و
  .حداث الدامية هناكئين من خميمات سورية هرباً من األاخمليمات بسبب تدفق عدد كبير من الالج
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الذي تناول يف اشط احلقوقي الفلسطيني اخملضرم، ستاذ جابر سليمان، النكان أول املتحدثين األ
فأشار إىل أن . 2013تى سنة ح 1948سنة  ذمداخلته حملة تاريخية للجوء الفلسطيني يف لبنان، من

، نسمة 130,000و 110,000تراوح عددهم بين ىل لبنان جراء النكبة إالفلسطينيين الذين هجّروا 
بينما يتوزع  ،منهم يف عدد من التجمعات% 47ش يعي، تقريباً  نسمة 436,000ليبلغ عددهم اليوم 

أن وضع الالجئين الفلسطينيين يف  اًؤكد، ميف خمتلف األراضي اللبنانية اًخميم 12اآلخرون على 
ان األساسية واحلقوق املدنية، من حقوق اإلنس ينحمروم ملبنان هو األسوأ بين بالد اللجوء كونه

  ."اًمؤسساتي اًوتهميش اًقتصاديا اًوتهميش اًمكاني اًتهميش" عانوني فهم

ىل واأل: ست مراحل ىلإلسطينيون يف لبنان عاماً التي أمضاها الف 65قسم سليمان فترة الـوقد 
لة القمع والتهميش والتي مرح )1969-1958(الثانية  ؛مرحلة التكيف واألمل )1948-1958(

بناء املؤسسات الفلسطينية زدهار ومرحلة اال )1982- 1969(الثالثة  ؛رةتفاقية القاهاانتهت ب
املؤسسات وانهيار مرحلة االنحسار  )1989-1982(الرابعة  ؛جتياح اإلسرائيليحتى اال

مرحلة  )2013-2005( ةسادسال ؛مرحلة اإلهمال املتعمد )2005-1989(اخلامسة  ؛الفلسطينية
  .الفلسطيني –الفلسطيني مع إنشاء جلنة احلوار اللبناين  –االنفتاح اللبناين 

ال حقاً مقدساً "وشدد جابر سليمان على تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة الذي يعتبرونه 
همية منحهم حقوق اإلنسان األساسية أىل إالفتاً " وهو غير قابل للتفاوض، التنازل عنه،يمكن 

سليمان، إىل هذه احلماية، بالنسبة و. احلماية املفقودة لهم وتؤمن ،بقاء اكونها تشكل استراتيجي
بين  أيضاً مشتركة لكن هي مسؤولية ،)الدولة اللبنانية(على عاتق الدولة املضيفة  اًتقع أساس

 ،)األونروا( األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى وكالة
املدنية ، وبعض الهيئات )UNHCR( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئينو

  .الفلسطينية

  

 يف بيروت،جتماع يف اجلامعة األميركية االشارك يف علم املستاذ األ، اعتبر الدكتور ساري حنفي
 Art of Inclusive( ندماج اإلقصائي يف لبنانفن اال جراءئين الفلسطينيين يعانون أن الالج ،بدوره

Exclusion( ن أم والجئ يف لبنان، هل هم الجئ 250,000هناك مشكلة تصنيف للـ "، مؤكداً أن
  "أجانب أم ال شيء؟

فعون الضرائب كاآلخرين من أنهم يدبعلماً  ،ىل حرمان الفلسطينيين من احلقوقإحنفي  وأشار
ىل أنه قام برفقة األستاذ صقر أبو فخر بنقاشات مع إستفادة من أي تقديمات، الفتاً دون اال
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بدرجة التمييز  اًفاجئتوكنت م" :، وصرح قائالًوحزب الله وحركة أملآذار  14مسؤولين يف حتالف 
  ."فهم يبحثون عن طريقة إلخراج الالجئين الفلسطينيين من لبنان ....التي يتمتعون بها

هناك جلان شعبية بينما شؤون اخمليمات بالقرون الوسطى،  دارةإلالنموذج اللبناين حنفي  وشبه
اجليش  استخباراتأن  اًكدمؤ "واألونروا حاضرة غائبة،"، وفصائل فلسطينية تقوم بعمل عظيم

لمخيمات حيث تمارس السيادة على بقعة األرض التي يقام عليها اللبناين هي احلاكم الفعلي ل
  .ن حمرومون من احلقوقيلكن الالجئ ،اخمليم

كل من  وحتت عنوان حق العودة يعتبر عميالً .عتبر أن الالجئين يعاملون كخارجين عن القانونوا
قتصادياً فهؤالء الناس يجب أن يكونوا فقراء ومعزولين اجتماعياً وجغرافياً وا" ،ندماجيطالب باال

  ."ليشكلوا جيش العودة

 

رايف غووتناول األستاذ حممود حنفي يف كلمته الوضع القانوين واالقتصادي واالجتماعي والديم
ت والهيئات، رها من الوكاالات األونروا وغيءقاً من إحصانطالالبنان لالجئين الفلسطينيين يف 

 30,000وجود  ىلإمن شمال فلسطين احملتلة، الفتاً من هؤالء الالجئين وفدوا % 95أن  ىلإ فأشار
وأن  ،و لدى املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئينأ ،فلسطيني غير مسجلين لدى األونروا

  .هم من فاقدي األوراق الثبوتية 4500ىل إ 3500

 $182 يبلغ بدخل الالجئين الفلسطينيين يف لبنان هم حتت خط الفقر،من % 66.4حنفي أن  وأكد
سنوياً ليبلغ معدل عدد أعضاء العائلة % 2.2ىل إبينما وصلت الزيادة السكانية  ،للفرد يف الشهر

ستفيد من تقديمات وزارة الشؤون تحالة إعاقة ال  4200ىل وجود إ ، الفتاًتقريباً 4.5الواحدة 
  .الهيئات املدنية الفلسطينيةاالجتماعية وال من 

 وللفلسطينيين ،من جهة ىل القطاع الطبي، مقارناً بين اخلدمات املتوفرة للبنانيينإوانتقل حنفي 
ممرض وممرضة لكل  300وطبيباً  236ىل إ حيث يصل عدد الطاقم الطبي من جهة أخرى،

فقط  اًممرض 41.5و اًطبيب 21.5يهتم لبناين، بحسب منظمة الصحة العاملية، بينما  100,000
؛ زائراً فلسطينياً يقصدون مراكز األونروا الصحية يومياً 159وأكد أن . بالعدد ذاته من الفلسطينيين

  . تردي نوعية اخلدمةإىلويؤدي بالتايل  ،يشكل ضغطاً هائالً على الطبيب األمر الذي

ىل نسبة بطالة إحنفي  فأشارلفلسطينيين، لالجئين ا التعليمي لواقع التربويإىل اأما بالنسبة 
ىل أن إمتعددة، الفتاً  نتيجة أوضاع متعددةمن األشخاص القادرين على العمل % 56عالية تبلغ 

اقتصادية واجتماعية  أوضاعبسبب  لدى الالجئين التعلم يف الرغبةبتدين هذه النسبة متأثرة 
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ىل إواآلن تراجع هذا العدد  2000 سنةيف شخص  39,000كان ، فعدد املتخرجين وسياسية وأمنية
  .فقطشخص  32,000

يتخرجون يف كل عام من املدارس،  تلميذ فلسطيني 1200ىل إ 1100وأضاف حنفي أن ما يقارب 
مود أن املنح التي يوفرها صندوق الرئيس حم وخصوصاً ،اط اجلامعيةساألق سدادنون للكنهم يعا

  .من إجمايل الطالب% 15طي سوى غال ت ،جتماعيةأو مؤسسة رفعت النمر اال ،عباس

  

 
  

ن يالالجئين الفلسطينيين املقيمأن  ،من جهتها أكدت السيدة آن ديسمور، مديرة األونروا يف لبنان،
 نسمة 42,000ىل إ باإلضافة نسمة 280,000ىل إ 260,000ت يف لبنان ال يتجاوز عددهم اخمليماب

 ويؤدي ،ما يعمق مستوى الفقروهو  ،أيضاً اخمليمات معظمهم يف يف ونيعيش ،ةوفدوا من سوري
، موضحة أن ثلث الالجئين ال يتمكن من تأمين حاجاته الغذائية ىل ازدحام متزايد يف اخمليماتإ

  .صعبة للغاية أوضاعيف  ويعيش

تسجيل أسمائهم لدى األونروا  ةإمكان الالجئين الفلسطينيين من سوري يف أكدت ديسمور أنه
 ةنطلب بعض املعدات واألدوات اللوجستية من مراكزنا يف سوريونحن "، ستفادة من خدماتهالال

  ."لتأمين حاجات هؤالء
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وحدة  5000التقديمات الطبية للوكالة، أعلنت أنه يوجد يف اخمليمات  ديسمور عرضتوبعد أن 
حتاد األوروبي ونروا ستقوم بمشروع مدعوم من االوأن األ ،ىل ترميم أو إعادة بناءإسكنية بحاجة 

  .وحدة مهددة 4000 سيبقىلكن  ،وحدة سكنية 1000لرفع الضرر عن 

ن شهادات وحائز فقط من الفلسطينيين% 6األونروا أن  لقطاع التربوي، قالت مديرةإىل اوبالنسبة 
 منحة 75الـ  ألن إمكانات التسجيل يف الكليات حمدودة جداً، وعدد املنح املؤمنة مل يتخط جامعية

ىل مقاربة إىل الصعوبات والعراقيل التي تشوب طريق سوق العمل، داعية إ ، باإلضافةعامال اهذ
  .منظار سياسي  منالالعمل من ناحية إنسانية يف حق الفلسطينيين 

  

أن  ،يف مداخلته، القيادي يف اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سهيل الناطور الدكتورأكد 
، 2010 سنة حتى 1952ذ سنة يلها منالقوانين التي ترعى الوجود الفلسطيني يف لبنان مل يتم تعد

 امنهخسروا ثالثة و ،يف البداية اًخميم 15ىل أن الالجئين الفلسطينيين كانوا موزعين على إمشيراً 
  .الباشاجسر وخميم  ،رتل الزعتخميم و خميم النبطية،: يف احلرب األهلية اللبنانية

الناطور أن الالجئ الفلسطيني يف لبنان يحتاج إىل إذن من خمابرات اجليش اللبناين  وأوضح
أو إىل أي مكان آخر، وهو ممنوع من تشييد مسكن لعائلته، لكنه يتجول  ،نتقال بين اخمليماتلال

  .دون أي مسوغ قانوين من )De Facto(ويبني بحكم األمر الواقع 

لسطينيين مذكورون يف القانون اللبناين لتمكينهم من تسجيل معامالتهم وأضاف الناطور أن الف
جتماعية ثالثاً، احلقوق االبعض صولهم على إلعطائهم حق العمل ولو نظرياً ثانياً، وحلوأوالً، 
 ،ما يتعلق بالعملييحسن أوضاع الفلسطينيين خاصة ف الذي أقر مؤخراً 129القانون "ىل أن إ ولفت

ىل خرق القوانين لترتيب أوضاعهم وتأمين إطر الفلسطينيين ضولكنه ال يطبق ولن يطبق أبداً، ما ي
  ."حاجاتهم

  

وضع املرأة الفلسطينية  ،يف كلمتها حتاد العام للمرأة،، ممثلة االتناولت السيدة آمنة سليمان
تالل حبدحر اال يتقدم إالّذي ال يمكن أن جزء ال يتجزأ من الوضع الفلسطيني العام ال"معتبرة أنه 

  ."وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

العادات والتقاليد واملوروث الثقايف  جراءوأوضحت سليمان أن املرأة الفلسطينية تعاين أوالً 
فة مضي" وهذا يظهر يف الكم الهائل من العنف الذي يمارس عليها يومياً،"واالجتماعي واألعراف، 
عالن أن لبنان كان من الدول التي صاغت اإلبعلماً  ،التمييز جراءاين أن املرأة الفلسطينية تع

  .ن الدول املصادقة على عدد من املواثيق العاملية ذات الصلةالعاملي حلقوق اإلنسان وم
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ن، وين الفلسطينوالالجئ هاءجراوعددت الناشطة احلقوقية جمموعة من املشكالت التي يعاين 
طينيين من احلماية الدولية يف استثناء الفلس ؛أسرة ملعيلها األول 1300فقدان أكثر من  :ومنها

حرمان الالجئين من حق العمل الذي يؤثر على فرص مشاركة ؛ تفاقيات واملعاهدات ذات الصلةاال
على % 13.9حيث ال يتجاوز عدد النساء املنخرطات يف سوق العمل "النساء يف النشاط االقتصادي 

زوجات  وخصوصاً ،معيالت أساسيات لعائالتهن نعتبريلنساء اللواتي لالرغم من العدد الكبير 
  ."الشهداء واجلرحى واملفقودين

  

يف لبنان، أنه من املتوقع  يف اليونيسف أكد السيد أنطوين ماكدونالد، رئيس برنامج حماية الطفل
، وهو رقم نسمة 80,000 إىل يةأن يصل عدد الالجئين الفلسطينيين الهاربين من األحداث يف سور

ىل خطورة إاجلغرافية التي يشغلها، مشيراً  ىل الرقعةإو ،ىل تعداد السكان يف لبنانإضخم بالنسبة 
  .عليهاواملسؤوليات املترتبة  أزمة الالجئين حجمالوضع و

عاملياً يف حاالت الوفاة عند األطفال  تدينالرغم من على نه إقال ماكدونالد ومن جهة أخرى، 
تردي بسبب ) 1000/17(ن هذه املشكلة ما زالت قائمة يف اجملتمع الفلسطيني إف"العقد األخير، 

ديثي الوالدة التي تدل حىل مشكلة فقر الدم عند األطفال إالفتاً  "اخلدمات الطبية يف اخمليمات،
  .على سوء التغذية لدى األمهات

االجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون، مشيراً اىل صعوبة  - النفسية تكالاملشوتناول ماكدونالد 
من جمموع % 28واملتوقع أن يصل عددهم اىل  النفسي لالجئين القادمين من سوريةالوضع 

  . نفسية معقدة لغاية ، أوضاعاًبدورهم ،الفلسطينيين يف لبنان الذين يعيشون

  

، فال "نظام بناء هشاشة"النظام املوجود هو أن  احملامي والباحث يف القانون،نزار صاغية، اعتبر 
 ملقابل ال يوجد تفنيد واضح للموانع واحملظوراتيف او ،س لالجئين الفلسطينيينيوجد حق مكرّ 

لتايل مهدداً لكن من دون إطار قانوين حمدد، ليكون با ،فمن املمكن للفلسطيني أن يعمل .عليهم
دون  من الدولة تتسامح إلرضاء بعض احلاجات ىل أنإالفتاً أي تعويض،  بالبالصرف من العمل 

  .اإلقرار باحلقوق

ما يتعلق بالفلسطينيين، فيخصوصاً و ،صاغية أن تعديل أي قانون يف لبنان صعب جداً  وأكد
وبالتايل  ،باألفخاخ كان حمدوداً جداً ومليئاً 2010سنة  فالتعديل الذي أجري على قانون العمل"

  .نتزاع احلقوقاالذي مل يجرب بعد حملاولة  القضاء اللبناين إىلىل اللجوء إ داعياً" من دون فائدة،
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وشدد صاغية على أن هذا النظام الهش الذي يرعى الوجود الفلسطيني يف لبنان ينعكس سلباً على 
ة أحق املر لذلك مثاالً وضرب، ةخاص صورةوعلى فلسفة القانون ب ةعام صورةحقوق اللبنانيين ب

  .قتراح قانون منع تبادل امللكية بين الطوائف اللبنانيةاو ،إعطاء اجلنسية ألوالدهايف نانية اللب

  

  
  

  نقاش

ن قال األستاذ مروان عبد العال، عضو املكتب السياسي يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أ
أن أصل املشكلة هي  ىأال ننس"يجب أنه على ستحالة، مشدداً الفلسطينيين هم ضحايا سياسة اال

التي ال تعترف أمام اجملتمع الدويل أن مشكلة جلوء الفلسطينيين هي مشكلتها أساسًا، إسرائيل 
  ."اللوم على البالد املضيفة التي ال تعترف بدورها أن هذه املشكلة هي مشكلتهاب وترمي

أن خمس الالجئين  جية،ين جمعية املساعدات الشعبية النروعء اليسير قالت وفامن جهة أخرى، 
ويتناولون مهدئات  ،عاماً هم بحالة نفسية سيئة للغاية 15عمرهم الـ  تجاوزي نالفلسطينيين الذي

ىل إالعودة  ملنتقصة وانعدام إمكانالناجم عن حقوقهم ا واملتواصل أعصاب بسبب الضغط الكبير
  .بالدهم
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لتمكينها من تأمين اخلدمات  ألونروااألموال الكافية لاجملتمع الدويل لعدم توفير  تنتقدوا
ري زأطراف يف الوضع امل ةاملطلوبة للفلسطينيين، مشيرة اىل املسؤولية املتفاوتة لثالث

  .إسرائيل، والدولة املضيفة، واجملتمع الدويل: للفلسطينيين

مسؤولية الالجئين الفلسطينيين عن تنظيم  عنف وهبي السؤال سالناشط الفلسطيني يووطرح 
هم يف اخمليمات، مطالباً من يمتلك القوة داخل اخمليمات بتنظيم قوته لضمان أمن اخمليم أوضاع

  .وبالتايل حقوق اإلنسان داخل اخمليم ،وسالمة أبنائه

قطعة "وأشار األستاذ سهيل الناطور اىل مشروع تقدم به الفلسطينيون يحول حاملي السالح اىل 
مرة األركان اللبنانية وتنسق حملياً مع الفلسطيني حتت إبعة جليش التحرير عسكرية رسمية تا

حول وجود شرطة تقمع اخمليمات، وبنفس الوقت يمكن تجاوز احلساسية التاريخية ن بذلكالشرطة، 
جه اد يوقالفتاً اىل أن هذا االقتراح " أن يكون هناك من يحمل السالح بشكل منظم وبقرار لبناين،

  .اًلبناني اًسيادي اًللبنانية كونه أمربالرفض من القيادة السياسية ا

 .واعتبر الناشط الفلسطيني حممود زيدان أن هناك سياسة خنق تمارس على اخمليمات الفلسطينية
وتمنعهم من بناء مساكن يف  فعندما تمنع الدولة اللبنانية الفلسطينيين من شراء شقة سكنية

ات ن املزدحم الذي يفتقر اىل أبسط مقوماخمليمات، ال يمكنها أن تتوقع أن يخرج من هذا املكا
 .السيادة خارج اخمليم نيحترمو العيش الكريم أشخاص

 

أيام خميم نهر البارد  الوضع اإلنساين يفعن لم وثائقي يويف ختام ورشة العمل، تم عرض ف
التي كانت قد تسللت إىل  ،رب التي شنها اجليش اللبناين على حركة فتح اإلسالم اإلرهابيةاحل

ل اخمليم الناجين من أهوال هشهادات أل ويتضمن الفيلم. يم واعتدت على عناصر من اجليشاخمل
 إىل خميم البداويمتوجهين  احلرب، واملآسي التي شهدوها إىل حين خروجهم من نهر البارد

  .اجملاور

 


