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  استقصاءات/ تقارير 

  :الفلسطينيون يف لبنان
  من تردّي الوضع املعيشي

  إىل غياب املرجعية

 جابر سليمان  

  
الالجئين، التابعة لوزارة الداخلية حددت إحصاءات املديرية العامة لشؤون   

أما األونروا، . نسمة ٣٥٠,٠٠٠بـ  ١٩٩٣اللبنانية، عدد الفلسطينيين يف لبنان سنة 
نسمة، يعيش  ٣٢٥,٨٨٦بـ  ١٩٩٣يونيو / فقدّرت العدد املسجل لديها حتى حزيران

  .أكثر من نصفهم يف اخمليمات
املعيشي للفلسطينيين يف  يتحدد اإلطار العام الذي يمكن من خالله فهم الواقع

  :لبنان بجملة من العوامل والظروف أهمها
املوقف الرسمي اللبناين من مسألة احلقوق املدنية للفلسطينيين يف لبنان  -١

ووضعهم القانوين، إذ يعاملون بوصفهم أجانب، وهو ما يحرمهم الكثير من 
  .احلقوق، أهمها حق العمل

اقع االقتصاد اللبناين الذي يعاين التضخم، والبطالة، وتدين األجور، و -٢
 .وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية

هجرة الفلسطينيين القسرية من دول اخلليج، وما ترتب عليها من كارثة  -٣
اقتصادية واجتماعية مست حياة أغلبية الشعب الفلسطيني، بمن فيه 

 .لبنانالفلسطينيون يف 

                                                            
   أوضاع الفلسطينيين املعيشية يف : "هذه الدراسة هي نسخة موسعة وموثّقة من ورقة عنوانها

هيئة تنسيق اجلمعيات األهلية العاملة "، قدمت يف األصل باسم "لبنان ودور اجلمعيات األهلية
لية غير احلكومية إىل اللقاء اإلقليمي التحضيري للمؤسسات األه" يف التجمعات الفلسطينية
، تمهيداً لقمة كوبنهاغن )١٩٩٤يوليو / تموز ١٧ – ١٥(لبنان / العربية، املنعقد يف عاليه

  .١٩٩٥بشأن التنمية االجتماعية التي ستعقد سنة 
   باحث فلسطيني.  
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التبدالت والتحوالت يف سياسة األونروا جتاه الالجئين الفلسطينيين يف  -٤
املرحلة الراهنة، وبصورة خاصة العجز املزمن يف موازنة الوكالة وما يترتب 

 .عليه من تقليص مستمر يف اخلدمات التي تقدمها

بعد  وال سيما" عملية السالم"األوضاع والتحوالت الدولية الراهنة املتمثلة يف  -٥
الذي ال تتعامل بنوده مع قضية الالجئين " أريحا –توقيع اتفاق غزة 

 .، بل تتجاهل حقهم يف العودة إىل أرض وطنهم١٩٤٨الفلسطينيين منذ سنة 

وفيما يلي بعض املعطيات واملؤشرات العامة بشأن أوضاع الفلسطينيين يف 
 :لبنان

  التهجير واملهجرين

بسبب احلروب واالعتداءات العسكرية اإلسرائيلية املستمرة ضد لبنان، وكذلك   
بسبب احلروب الداخلية، ومنها حرب اخمليمات، أصبح التهجير من املشكالت احلادة 

  .التي يعانيها الفلسطينيون يف لبنان، والتي باتت تتطلب حلوالً سريعة وملحة
أسرة، أي  ٥٩٤٨عدد األسر املهجرة  ، بلغ١٩٩١وبحسب إحصاء أجرته األونروا سنة 

 Ilter)وقد اعترف املفوض العام لألونروا إلتر تركمان . شخصاً ٣٠,٧٥٨ما يزيد عن 

Turkmen) ١٩٩٣مارس /آذار ١٥(، أمام اجتماع اللجنة االستشارية لألونروا (
    ١.الجىء بال مأوى بعد أعوام من احلرب ٣٠,٠٠٠بوجود 
العدد أكبر كثيراً من ذلك، حيث بلغ عدد األسر  وتشير تقديرات أُخرى إىل أن  

  .أسرة ٨٠٠٠املهجرة 
جمعية املساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية  ١٩٨٨وأظهر مسح أجرته سنة 

موقعًا، أن  ٨٧أسرة مهجرة موزعة على  ٤٤٧٠وجمعية التنمية املهنية، وشكل نحو 
من العائالت هُجرت % ٧٥، وأن )١٩٨٧ – ١٩٨٥(أكثرها هُجر خالل حرب اخمليمات 

  ٢.منها هجر أكثر من ثالث مرات% ١٩,٧أكثر من مرة واحدة، وأن 
ومما يفاقم حدة تلك املشكلة أن الدولة اللبنانية، يف إطار جهودها حلل مشكلة 

املهجرين اللبنانيين، تعتبر أن حل مشكلة املهجر الفلسطيني هو من اختصاص 
                                                            

  .١٧/٣/١٩٩٣، ٢٧٨، العدد "أخبار األونروا"  ١
جملة الدراسات "، "واقع مؤمل ومستقبل غامض: الفلسطينيون يف لبنان"روز ماري صايغ،    ٢

  .٢١، ص ١٩٩٣، شتاء ١٣، العدد )بيروت" (الفلسطينية
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لكنها من جهة أُخرى تعيق . الدويل ممثًال باألمم املتحدة األونروا، وربما اجملتمع
جهود األونروا إلعادة اإلعمار يف اخمليمات باعتبار أن ذلك قد يؤدي إىل تكريس 

  .اخمليمات أمراً واقعاً، وبالتايل تكريس التوطين
وكانت األونروا قد ساهمت يف ترميم بعض املساكن املهدمة يف اخمليمات 

ت مالية حمدودة يف ضوء حجم الضرر الالحق باملسكن، من دون عبر تقديم إعانا
أما فيما يتعلق بحل مشكلة املهجرين من خالل بناء مساكن . حتسين شروط السكن

جديدة، فإن األونروا تواجه مشكلة النقص يف األموال عوضاَ ً من مشكلة عدم وجود 
ويف حال . الدولةأراض خالية للبناء ضمن مساحة اخمليمات املعترف بها من قبل 

توفر األرض واألموال، فإنها تواجه مشكلة احلصول على إذن وقرار من الدولة إلتمام 
  .البناء

وهذا ما أكده مدير األونروا يف لبنان لوفد من اجلمعيات األهلية العاملة يف 
عقب لقاءاته مع املسؤولين اللبنانيين ومنهم رئيس الوزراء   ٣التجمعات الفلسطينية،

  .ايناللبن
إن حل مشكلة املهجرين الفلسطينيين جذرياً يتطلب تعاون احلكومة اللبنانية 

ويف حال تعذر ذلك، إيجاد . مع األونروا من أجل إعادة إعمار اخمليمات املدمرة كلياً
كما يتطلب حل املشكلة االستمرار يف ترميم البيوت . أراض بديلة لتقام عليها خميمات

اخمليمات، وأيضاً السماح بتوسيع مساحة اخمليمات املدمرة جزئياً يف خمتلف 
  .احلالية بما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية من النمو الديموغرايف

  التعليم

  
مدرسة تكميلية يزيد عدد طالبها عن  ٣٥مدرسة ابتدائية و ٤١تدير األونروا يف لبنان 

 املرحلتين االبتدائية وتلتزم األونروا بتعليم الطالب الفلسطينيين يف  ٤.طالب ٣٣,٠٠٠
والتكميلية فقط، وال جتد نفسها مسؤولة عن التعليم ما قبل املدرسي والتعليم يف 

وعوضاً من . املرحلتين الثانوية واجلامعية، حيث يقع عبء ذلك على األسر الفلسطينية
ذلك، ترعى األونروا مركزاً واحداً للتعليم املهني للفلسطينيين يف لبنان هو معهد 

                                                            
  .بطلب من اجلمعيات نفسها ١٦/٥/١٩٩٤تم اللقاء يف    ٣
  .١٩٩٣يوليو / ، تموز١٣٤، العدد "الالجئون الفلسطينيون اليوم"   ٤
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لكن املركز ال يستوعب، ضمن الشروط التي يضعها للقبول، سوى . (.S.T.C)ين سبل
نسبة قليلة من الطالب املتقدمين الذين يكونون قد أنهوا مرحلة التعليم التكميلي 

وأخيراً، وحتت ضغط املطالب الشعبية، افتتحت   ٥.وحصلوا على شهادة البريفيه
يم برج البراجنة تضم الصف مدرسة ثانوية يف خم ١٩٩٣/١٩٩٤األونروا سنة 

أما التعليم الذي ترعاه األونروا يف املرحلتين االبتدائية والتكميلية . الثانوي األول فقط
فله مشكالته الناجمة أساساً عن تقليص االعتمادات اخملصصة للتعليم ضمن 

ب اعتماد نظام الدفعتين، وزيادة عدد الطال: ومن أهم هذه املشكالت. موازنتها العامة
، ونظام الترفيع اآليل، وإلغاء بعض )طالباً ٤٥يصل العدد أحياناً إىل (يف غرفة الصف 

  .األنشطة التربوية مثل احلِرف وغيرها
وقد أدى هذا الوضع إىل انخفاض مستوى التعليم، وتدين نسبة النجاح، وزيادة 

  ٦.نسبة التسرب، وبالتايل عودة األمية إىل الطالب املتسربين
من قبل اليونيسيف، بالتعاون مع  ١٩٩٢تائج مسح أُجري سنة وقد أظهرت ن

جتمعاً  ١٣، وشمل .ف. ت. مركز اإلحصاء الفلسطيني املركزي يف دمشق التابع لـ م
) سنة ١٥ –سنة  ١٣(فلسطينياً، أن نسبة املنكفئين عن التعليم يف املرحلة التكميلية 

أعلى %) ٤٣,١(ن الصبيان ، وأن النسبة بي١٩٧٨سنة % ٦,٢مقاربة بـ % ٣٦,٦بلغت 
  %).٢٩,٦(منها بين البنات 

  ٧.من األطفال مل يلتحقوا باملدرسة قط% ٢,٤ودلت نتائج املسح ذاته على أن 
أدى عدم وصول الطالب إىل املرحلة الثانوية بدوره إىل انخفاض نسبة التعليم 

املرحلة  وحتى الطالب الذين يتمكنون من إنهاء   ٨.اجلامعي يف أوساط الفلسطينيين
                                                            

طالب موزعين على العامين الدراسيين  ٦٠٠التدريب لنحو  ويقدم. ١٩٦١أُنشى املركز سنة    ٥
  .تخصصاً يف اجملاالت احلرفية والتقنية ١٩ويوفر 

عاماً،  ١٦، بعد انقطاع دام ١٩٩١أغسطس / حين استؤنفت امتحانات البريفيه الرسمية يف آب   ٦
، "نيون اليومالالجئون الفلسطي: "أنظر. فقط% ١٦كانت نسبة جناح الطالب يف مدارس األونروا 

  .مصدر سبق ذكره
  .٢٦ –٢٥، ١٨صايغ، مصدر سبق ذكره، ص    ٧
أربع مدارس ثانوية حتت إشراف دائرة التربية يف . ف. ت. حلل مشكلة التعليم الثانوي أنشأت م   ٨

وقد أغلقت ثانوية صيدا مؤخراً . املنظمة يف كل من طرابلس، والبقاع، وصور، وصيدا
  .الت املدارس الثالث األُخرى تعمليف حين ما ز) ١٩٩٣/١٩٩٤(

أما األونروا فكانت تقدم للطالب الفلسطينيين الذين يرغبون يف مواصلة تعليمهم الثانوي يف 
ألف ليرة لبنانية،  ٢٠آالف و ١٠املدارس اخلاصة منحاً دراسية سنوية تراوحت فيمتها ما بين 
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الثانوية ال يتمكن معظمهم من االلتحاق باجلامعات ألسباب اقتصادية  حيناً، 
وألسباب تتعلق بسياسات قبول الطالب الفلسطينيين يف جامعات الدول العربية، حيناً 

  .آخر
وعموماً، فإن نسبة الطالب اجلامعيين يف اجملتمع الفلسطيني ككل أخذت يف 

جامعياً لكل  ١١نت قد بلغت يف أواسط السبعينات نسبة االنخفاض باطراد، بعد أن كا
وكانت هذه أعلى نسبة تعليم جامعي يف الدول العربية، كما كانت . ألف مواطن

  ٩.تضاهي بعض النسب يف الكثير من الدول األوروبية
  

  الصحة والوضع الصحي

يعاين قطاع كبير من الشعب الفلسطيني، وخصوصاً يف اخمليمات، مشكالت 
خطرة بالنظر إىل ارتفاع تكاليف العالج واخلدمات الصحية يف لبنان، وعدم صحية 

استفادة الفلسطينيين من تسهيالت الضمان الصحي ووزارة الصحة اللبنانية، فضالً 
  ١٠.عن تقليص خدمات األونروا الصحية وتدين مستواها أصالً

تصل إىل وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تكلفة بعض العمليات اجلراحية املعقدة 
من تكلفة بعض العمليات اجلراحية % ٢٠ألف دوالر، وال تقدم األونروا سوى  ١٥نحو 

  .واألمراض اخلطِرة مثل القلب املفتوح، والسرطان، وأورام الدماغ، واألمراض العقلية
وتقيم األونروا عيادات داخل اخمليمات تقدم خدمات عالجية بسيطة؛ إذ تعاين 

كما أن الوكالة . دوية والتجهيزات واألطباء االختصاصيينهذه العيادات نقصاً يف األ
تتعاقد مع عدد من املستشفيات، يشكو الناس عادة تدين مستواها، فتحيل املرضى 

عليها لالستشفاء، وال تتحمل سوى جزء من التكاليف اليومية للمستشفى وملدة ال تزيد 
  .عن عشرين يوماً

                                                                                                                                                                          

، وأنشأت األونروا يف املقابل ١٩٩٢دوالراً أميركياً، لكن هذه املنح أوقفت سنة  ١٥أي أقل 
  .١٩٩٣/١٩٩٤مدرسة ثانوية يف خميم برج البراجنة بدأ العمل فيها يف العام الدراسي 

يف أواسط السبعينات . ف. ت. يستند الرقم إىل تقرير غير منشور أعده مركز التخطيط التابع لـ م   ٩
  ".الطاقة البشرية الفلسطينية العالية"بشأن 

ويف العام احلايل خفضت موازنة . ١٩٩١نروا خدماتها الطبية منذ بداية سنة قلصت األو   ١٠
  .مليون دوالر ١,٦مليون دوال إىل  ٢,٢االستشفاء من 
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روا الصحية ال تشمل جميع وجتدر اإلشارة هنا إىل أن خدمات األون
  .الفلسطينيين يف لبنان بل املسجلين لديها فقط

ومما يزيد الوضع الصحي سوءاً تدهور أوضاع مؤسسات جمعية الهالل األحمر 
من لبنان . ف. ب. الفلسطيني وانحسار خدماتها باطراد بدءاً من سنة خروج م

لنقص القائم يف هذا اجملال ، علماً بأن اجلمعية كانت تعوض جزءاً مهماً من ا)١٩٨٢(
عبر شبكة خدماتها الواسعة واملنتشرة يف التجمعات الفلسطينية كافة، والتي كانت 

  .عيادة ٤٦تضم عشرة مستشفيات و
عالوة على ذلك، يجدر لفت األنظار إىل تردي مستوى الصحة البيئية يف بعض 

ء أوضاع املرافق اخمليمات، نتيجة لالزدحام السكاين، وتدين مستوى املعيشة، وسو
  .العامة التي تؤمن البنية التحتية للخدمات

  
  املستوى املعيشي

ليس أدل على تدهور مستوى معيشة الفلسطينيين يف لبنان مما أورده املفوض 
/ آذار ١٥( ١١العام لألونروا إلتر تركمان أمام االجتماع اللجنة االستشارية لألونروا

الت الفلسطينية يف لبنان تعيش حتت من العائ% ٦٠، حيث أكد أن )١٩٩٣مارس 
  !!مستوى خط الفقر، كما حتدده األمم املتحدة طبعاً

ففي ظل واقع االقتصاد اللبناين الذي يعاين التدهور والبطالة وتدين األجور، 
وبسبب احلرمان من احلقوق املدنية، يعاين الفلسطينيون الضائقة االقتصادية بصورة 

  .أشد من معاناة غيرهم
  :أسباب تلك معاناة إىل عوامل عدة أهمهاوتعود 

  ًأي املؤسسات التشغيلية لـ م"القطاع الفلسطيني"انهيار ما سمي اقتصاديا ، .
وبحسب بعض التقديرات، فإن هذا القطاع . ١٩٨٢والفصائل، بعد سنة . ف. ت

  ١٢.من جمموع القوى العاملة الفلسطينية% ٦٥كان يستوعب نحو 

                                                            
  .، مصدر سبق ذكره"أخبار األونروا"  ١١
  .١٧صايغ، مصدر سبق ذكره، ص    ١٢
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 ت املالية التي كانت تصل إىل األسر الفلسطينية وقف نسبة كبيرة من التحوال
من أبنائها العاملين يف دول اخلليج، يف إثر موقف تلك الدول من تشغيل 

 .الفلسطينيين، بعد حرب اخلليج األخيرة

  بحسب تصريحات ١٩٩٣العجز املزمن يف موازنة األونروا، والذي بلغ سنة ،
على هذا العجز من تقليصات مليون دوالر، وما يترتب  ٢٨,٥املفوض العام، 

 .يف خمتلف اخلدمات

إىل أن نسبة البطالة يف أوساط  ١٩٩٢وقد أشارت إحصاءات األونروا سنة 
من إجمايل العمالة الفلسطينية، وأن نسبة املسجلين لديها من % ٣٨الفلسطينيين بلعت 

 ، وهي أعلى نسبة يف%١٢بلغت  (Special Hardship Cases)حاالت العسر الشديد 
 ١٣ .مناطق عمل الوكالة

ويف املقابل دلت معطيات مسحين أجريا بواسطة اليونيسيف ومكتب اإلحصاء 
عائلة  ١٦٠٠الفلسطيني املركزي على عينة من العائالت الفلسطينية مكونة من 

موزعة على ثمانية خميمات وخمسة مراكز للمهجرين أن نسبة من يعملون بين 
بين النساء، وأن معظمهم يعمل % ٨يف مقابل  %٣٧هي ) سنة ٤٩ –سنة  ١٥(الرجال 

فقط % ٣٣,١كما دل مسح أجراه مكتب اإلحصاء نفسه على أن . يف اخمليمات وحميطها
  ١٤.من القوة العاملة النشيطة مستخدمة

وهذه النسب مرشحة لالرتفاع مع تفاقم األزمة االقتصادية ويف حال تشدد 
  ١٥.ملتعلقة باألجانب، ومنهم الفلسطينيوناحلكومة اللبنانية يف تطبيق قوانين العمل ا
  

  

  
                                                            

، ص )١٩٩٣لعربي، دار التقدم ا: بيروت" (أوضاع الشعب الفلسطيني يف لبنان"سهيل الناطور،    ١٣
  .٦٠و ٥٨

  .١٨و ١٧صايغ، مصدر سبق ذكره، ص    ١٤
/ كانون األول ١٥أصدر وزير العمل اللبناين عبد الله األمين مرسومين يف هذا اخلصوص يف    ١٥

، يحدد فيهما للعمال وأصحاب العمل ١٩٩٣يناير / كانون الثاين ١٢و ١٩٩٢ديسمبر 
املطلوب إبرازها والشروط املفترض تلبيتها ملزاولة  األجانب، بمن فيهم الفلسطينيون، الوثائق

  .أية أعمال على األراضي اللبنانية
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  القوانين اللبنانية والقوانين الدولية

إن التشريعات والقوانين اللبنانية يف جمملها تتعامل مع الفلسطينيين على 
من األجانب، حمرومة " فئة خاصة"صعيد احلقوق والواجبات كأجانب، أو باألحرى كـ

وقد أدى ذلك يف احملصلة   ١٦.لالجئين أحياناً حتى من بعض االمتيازات املمنوحة
إىل تهميشهم على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، بل على الصعيد السياسي 

وما زالت الدولة اللبنانية مصرة على عدم رفع القيود التي حتول دون اندماج . أيضاً 
 الفلسطينيين يف نسيج اجملتمع اللبناين ويف النظام االقتصادي للبلد، مع حفاظهم

وهذا االندماج يمكن تسهيله من خالل منحهم ". الهوية الوطنية"و" اخلصوصية"على 
التي تكفلها املواثيق واملعاهدات الدولية  –ال السياسية  –جمرد احلقوق املدنية 

واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ١٧،)١٩٥١(اخلاصة بالالجئين، مثل اتفاقية جنيف 
 Stateless)واملعاهدة اخلاصة بوضع األشخاص العديمي اجلنسية ، )١٩٤٨(

Persons) )وامليثاق العاملي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )١٩٥٤ ،
هذا فضالً عن ). ١٩٦٦(، وامليثاق العاملي للحقوق املدنية والسياسية )١٩٦٦(

سطينيين، التي يلتزم بها التعهدات والبروتوكوالت والقرارات اخلاصة بالالجئين الفل
لبنان بوصفه عضواً يف جامعة الدول العربية، مثل بروتوكول الدال البيضاء 

)١٨).١٩٦٥  
إن اإلصرار على عدم إلغاء التشريعات والقوانين التي حتد من اندماج 

الفلسطينيين يتم أحياناً يف إطار رفض التوطين، حفاظاً على الهوية الوطنية للشعب 
الفلسطيني، وتنفيذاً لقرارات جامعة الدول العربية، ويتم يف أحيان أُخرى يف سياق 

                                                            
مرسوماً يقضي باعتبار الفلسطينيين املقيمين  ١٩٦٢أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية سنة    ١٦

ملزمة بالتقدم بطلب بطاقات إقامة وإجازات عمل، إذا ما " فئة خاصة من األجانب"يف لبنان 
  .يف ممارسة أية أعمال غير موقتة رغبوا

تمنح نصوص املعاهدة الالجئين حقوقاً اقتصادية واجتماعية، مثل حق احلصول على العمل    ١٧
وتوجب . والضمان االجتماعي وغيره، وتضعهم على قدم املساواة مع الرعايا الوطنيين

لالجئين واندماجهم املعاهدة على الدول املوقعة بذل أقصى ما يف استطاعتها لتسهيل تمثل ا
  .يف خميمات اللجوء

يعامل الفلسطينيون يف الدول العربية "على أن  ١٩٦٥ينص بروتوكول الدار البيضاء لسنة    ١٨
التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية يف سفرهم وإقامتهم، وتيسّر فرص العمل لهم، 

  ." مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية
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لكن ما يجب قوله هو أن موقف . عدم اإلخالل بالتوازن الطائفي الدقيق يف لبنان
الدولة اللبنانية من قرارات جامعة الدول العربية بخصوص الفلسطينيين موقف 

جم مع سياستها العامة جتاه الوجود انتقائي للغاية؛ فهي تأخذ منها ما ينس
  .الفلسطيني يف لبنان وترفض ما عدا ذلك

وما تمنحه من حقوق وامتيازات  ١٩٥١وبالعودة إىل اتفاقية جنيف لسنة 
لالجئين، جتدر اإلشارة إىل أن الفلسطينيين املسجلين لدى األونروا واملقيمين يف 

التفاقية، وال من احلماية الدولية مناطق عملياتها ال يحق لها االستفادة من مزايا ا
، وذلك وفقاً للفقرة الرابعة (UNHCR)التي تؤمنها املفوضية العليا لشؤون الالجئين 

  ١٩.(1D)من الفقرة األوىل من املادة األوىل من االتفاقية 
إن استثناء الالجئين الفلسطينيين املسجلين لدى األونروا من مزايا اتفاقية 

ن األونروا نفسها قادرة على تعويض الفلسطينيين من جنيف يفترض منطقياً أ
التي تكفلها االتفاقية، وخصوصاً أن من صالحيات األونروا، " املساعدة"أو " احلماية"

بحسب قرار إنشائها، اعتماد التكامل االقتصادي وسيلة الندماج الالجئين يف بلد 
  .اللجوء األول

جل نشاطّ األونروا على اإلغاثة  فمن جهة يتركز. غير أن واقع احلال ليس كذلك
وتقديم اخلدمات ال على التشغيل املنتج والتنمية البعيدة املدى، كما أن خدماتها ال 

ومن جهة . تكاد تسد رمق الالجىء مع التقليصات املستمرة يف موازنتها السنوية
 أُخرى ليس لدى األونروا الصالحيات الضرورية لتأمين حقوق الالجئين التي تكفلها

  .خمتلف املواثيق واملعاهدات اخلاصة بحقوق اإلنسان عامة
، التي تقدمها "املساعدة"أو " احلماية"وعلى هذا األساس ال يمكن اعتبار 

األورنوا لالجئين الفلسطينيين يف لبنان وغيره من الدول املضيفة، بديالً من احلقوق 
الً من احلقوق املدنية ، وال بدي١٩٥١واالمتيازات التي تمنحها اتفاقية جنيف لسنة 

  .التي تكفل لهم شروط احلياة اإلنسانية الالئقة يف جمتمعات اللجوء
  

  

                                                            
فإن االتفاقية ال تنطبق على األشخاص الذين يتلقون يف الوقت ذاته نوع  (1D) وفقاً للفقرة   ١٩

من احلماية أو املساعدة من قبل إحدى وكاالت األمم املتحدة وأجهزتها، عدا عن املفوضية 
  .العليا لشؤون الالجئين
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  غياب املرجعية

يف بيروت، يف إثر . ف. ت. إن احلكومة اللبنانية ال تعترف منذ إقفال مكتب م  
، بأية مرجعية للفلسطينيين، سياسية كانت أو ١٩٨٢االجتياح الصهيوين للبنان سنة 

وذلك على الرغم من بعض اللقاءات التي تتم بين احلين واآلخر مع ممثلي  .اجتماعية
  .الفصائل الفلسطينية يف بيروت

بين احلكومة  ١٩٨٢وكان قد تم أول لقاء، أو أول اتصال رسمي منذ سنة   
على هامش اجتماع وزراء اخلارجية العرب املنعقد يف القاهرة . ف. ت. اللبنانية وم

خالل اللقاء على حتديد جدول أعمال ملباحثات جتري متابعتها وقد اتفق . ١٩٩١سنة 
  .يف بيروت، وكان من موضوعاته مسألة احلقوق املدنية

أبريل / الفلسطيني يف بيروت فعالً يف نيسان –وقد استؤنف احلوار اللبناين 
وأُلّفت لهذا الغرض . ، وذلك يف سياق أجواء االنفتاح التي أعقبت اتفاق الطائف١٩٩١

  .ة وزارية خاصة ضمت الوزيرين عبد الله األمين وشوقي فاخوريجلن
وعمل اجلانب الفلسطيني على مواجهة اللجنة الوزارية بموقف موحد، منعاً 

" جبهة اإلنقاذ"وفصائل . ف. ت. لإلرباك والتشويش، فاتفقت الفصائل املنضوية يف م
سبتمبر  / ذكرة يف أيلولوقدمت امل. على تقديم مذكرة موحدة للجنة الوزارية املذكورة

  ٢٠".احلقوق املدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني يف لبنان: "حتت عنوان ١٩٩١
أن عقد االجتماع األول بين اللجنة الوزارية والوفد املوحد، حتى تعطلت آلية 

. االجتماعات، بعد أن طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدرس املطالب الواردة يف املذكرة
وكانت حمادثات . جة لذلك جمدت املفاوضات، وما زالت جممدة حتى يومنا هذاونتي

، ١٩٩١أكتوبر / اإلسرائيلية يف مدريد قد بدأت يف تشرين األول –السالم العربية 
  .وأُلّفت يف سياقها جلان متعددة للمباحثات، منها جلنة خاصة بالالجئين

. املذكرات وعقد اللقاءات وعلى الرغم من جتميد احلوار رسمياً، تواىل تقديم
 ٢١يف " حتالف القوى الفلسطينية يف لبنان"فالتقى وفد فلسطيني موحد باسم 

رئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري، وبحضور مدير الصندوق  ١٩٩٤فبراير / شباط
االحتياجات امللحّة : "الوطني للمهجرين أنطوان أندراوس، وقدم له مذكرة عنوانها

                                                            
وعات وتتضمن املوض) ١٢/٨/١٩٩١(بتاريخ " الوفد الفلسطيني املوحد"املذكرة موقعة باسم    ٢٠

اإلقامة؛ حق العمل؛ التنقل؛ التعليم والتدريب املهني؛ املؤسسات؛ حق العمل النقابي؛ : التالية
  .إعمار اخمليمات؛ املهجرون؛ احلريات الديمقراطية
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احلقوق : ، باإلضافة  إىل مالحق أُخرى بشأن موضوعات" لبنانللفلسطينيين يف
  ٢١.املدنية واالجتماعية؛ املهجرون؛ األوضاع الصحية؛ مذكرات اجللب

  
  آفاق املستقبل

ال سبيل إىل التنبؤ بمستقبل الفلسطينيين ومصيرهم يف لبنان من دون   
م يف إطارها صوغ اجلارية يف املنطقة، والتي يت" عملية السالم"استشراف مستقبل 

، من خالل إعادة النظر يف احلدود اجليوبوليتيكية "الشرق األوسط اجلديد"وضع 
  .للمنطقة
إن احلل املعدّ للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني يف إطار العملية   

املذكورة ينطلق أساسًا من جتزئية القضية ، وجتزئة الشعب، وجتزئة األرض يف الوقت 
  .ذاته

املرتقب حتى يف أوج اكتماله، " الكيان الفلسطيني"أو " احلكم الذاتي"ومشروع   
وبغض النظر عما نعتقده من أنه أوقع القضية  –بعد انقضاء الفترة االنتقالية املقررة 

هذا  –واألرض والشعب معاً يف شرك املشروع الصهيوين وإىل أمد قد يطول أو يقصر 
موع الشعب الفلسطيني، وإنما جمرد جزء املشروع أو الكيان ليس مصمماً ليستوعب جم

وبهذا فهو يتجاهل مصير باقي الفلسطينيين يف الشتان، والذين . من هذا الشعب
. يعتبرون يف أغلبيتهم الجئين باملعنى القانوين والسياسي واالقتصادي واالجتماعي

، ١٩٤وأكثر من ذلك، فهو يسقط عنهم حق العودة بموجب قرار األمم املتحدة رقم 
ويتجاهل حقهم يف تقرير املصير على أرض وطنهم، ويدخلهم يف سياق إعادة صوغ 

الفلسطينية " الدياسبورا"باجتاه تكريس ) الشتات(العالقات بين الداخل واخلارج 
كحالة دائمة، بل توسيعها أيضاً عبر ما يمكن أن يتعرض الفلسطينيون له يف بالد 

  .يف منافٍ جديدةالشتات األساسية من إعادة تهجير وتوطين 
اإلقليمي الذي حتدث عنه وزير اخلارجية اللبناين فارس  –إن التصور الدويل   

) ١٨/٤/١٩٩٤(اللبنانية " السفير"بويز، يف سياق املقابلة التي أجرتها معه صحيفة 
وقال أنه يجري تداوله حلل مشكلة الالجئين الفلسطينيين على أساس تهجير اجلزء 

لبنان، هذا التصور إنما هو عبارة عن سيناريوهات تستمد  األكبر منهم إىل خارج

                                                            
  .١٤/٢/١٩٩٤، بتاريخ "حتالف القوى الفلسطينية يف لبنان"املذكرة موقعة باسم    ٢١
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قابليتها للتنفيذ كلياً أو جزئياً من روح اتفاق أوسلو ومن التطورات املستقبلية 
  .الغامضة لعملية السالم

وبصورة عامة، يتسم وضع الفلسطينيين يف لبنان بقدر كبير من الترقب،   
وف من اجملهول، وال سيما يف ظل ما والغموض، وعدم الركون إىل املستقبل، واخل

تنشره الصحافة اللبنانية والعربية بين احلين واآلخر من حتقيقات وتصريحات 
هذا فضالً عن سياسة احلكومة اللبنانية حيال إعمار . متناقضة تتعلق بمستقبلهم

اخمليمات والتي ال توحي بالثقة واالطمئنان، وكذلك الشائعات التي تتسرب من حين 
آخر بشأن نقل أو إزالة بعض اخمليمات القائمة ضمن خطة اإلعمار يف مرحلة ما إىل 

  .بعد السالم املرتقب
وقبل هذا وذاك، فإن من شأن إصرار احلكومة اللبنانية على جتاهل مسألة   

فلماذا ال يشكل رفض . احلقوق املدنية أن يشيع أجواء القلق واخلوف والضياع
وقاسماً مشتركاً بن اللبنانيين بفئاتهم كافة وبين  التوطين، بوصفه خياراً طوعياً

الفلسطينيين، مدخالً إلقرار احلقوق املدنية، التي تنهي حالة التهميش االقتصادي 
من جمموع سكان % ١٠واالجتماعي لدى الفلسطينيين الذين يشكلون ما يزيد عن 

وحتافظ من جهة  لبنان، فتمكنهم من املساهمة يف ازدهار اجملتمع اللبناين، من جهة،
أُخرى على وضعهم القانوين كالجئين ال يفقدون حقهم يف العودة إىل وطنهم مهما 

يطل أمد اللجوء؟ وملاذا ال يتبنى لبنان هذا اخليار قبل أن يصبح خيار التوطين أمراً 
  !؟"الشرق األوسط اجلديد"واقعاً تفرضه ضرورات رسم خريطة 

 ■. فنا للمستقبلهذان سؤاالن نطرحهما يف سياق استشرا

                                                            
    فلسطينيين املوجودين يف لبنان إىل أراضي سلطة من ال% ١٠يتضمن هذا التصور عودة نحو

من العائالت تبعاً ملكان إقامة أكثرية % ٢٥لنحو " جمع شمل"احلكم الذاتي، وتنظيم عملية 
، وإعطاء الفلسطينيين يف لبنان األولوية للهجرة إىل .)إلخ.. مصر، سوريا، كندا، أميركا(أفرادها 

، وأخيراً السماح باستخدام .)إلخ.. أستراليا، كندا(رة البالد ذات االستطاعة االستيعابية الكبي
العمالة الفلسطينية بدالً من العمالة األجنبية يف الدول العربية ذات اإلمكانات والثروات 

  .واملساحات الواسعة مثل دول اخلليج العربي وغيرها



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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