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 ن في لبنانين الفلسطينييأوضاع الالجئ
 1ربيع الدنان وفاطمة عيتاني

 
 :المقدمة

، عندما قامت 1948اإلسرائيلية سنة  –برزت قضية الالجئين الفلسطينيين إثر الحرب العربية 
من أرض فلسطين، بتهجير  %77العصابات الصهيونية، التي أنشأت الكيان اإلسرائيلي على نحو 

من مجموع شعب فلسطين في ذلك الوقت. وقد تفاقمت  %57سطيني؛ أي نحو ألف فل 800نحو 
، حيث تّم 1967مشكلة الالجئين عندما قامت "إسرائيل" باحتالل باقي أرض فلسطين في حرب سنة 

 ألف فلسطيني. 300تهجير نحو 
، 1948المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية سنة  بعدخرج الفلسطينيون من أرضهم 

لى الدول العربية المجاورةو ئين إلى الضفة الغربية وغزة، الج ، ودخل بعضهم األراضي اللبنانية، ا 
اضطرارًا ال اختيارًا، على أنهم ضيوف إلى حين عودتهم إلى أرضهم، التي ظنُّوا أنها لن تطول، 

 وكذلك كانت قناعة المضيفين.
مخيمات الشتات، بدأت مالمح بعد استقرار الالجئين الفلسطينيين في لبنان وتوزعهم على 

لن ينالوا الحقوق التي يتمتع بها اللبنانيون على أرضهم، ولن يتمتعوا  أنهمبالحرمان تلوح في األفق، 
رموا بالحقوق التي يتمتع بها إخوانهم الالجئون في الدول العربية األخرى في األردن وسورية، فقد ح  

، التملك نعوا من حقّ م  و يق عليهم في حرية التنقل، التضي مهنة، وتمّ  سبعينمن العمل في أكثر من 
 .يعيشونه في المخيم الوضع الصعب الذي ضافة إلىباإل

أوضاعهم وعلى ط الضوء على بدايات اللجوء الفلسطيني إلى لبنان يسلنحاول في هذه الورقة ت
لدولة اللبنانية التشريعات التي أقرتها االقوانين و أهم  على، و واالجتماعية واالقتصادية السكانية

 المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين.
 

                                                 
باحث في مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، متخصص في الشأن الفلسطيني، حاصل على إجازة في اللغة  ربيع الدنان: 1

َشِغَل منصب رئيس قسم األرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة خالل  اآلداب.العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية كلية 
 والتقارير.  دراساتالكتب و من ال العديد شارك وأسهم في إعداد .2102-2102الفترة 

لعليا في باحثة في مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ومتخصصة في الشأن الفلسطيني، وتتابع دراستها ا فاطمة عيتاني:
في وأسهمت  ، كما شاركتشاركت في التدقيق األكاديمي للكثير من كتب ومنشورات مركز الزيتونة .جامعة بيروت اإلسالمية

 في المركز. كتبال العديد منإعداد 
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 :التوزيع الجغرافي والديموغرافي لالجئين الفلسطينيين في لبنانأواًل: 
 لجوء الفلسطينيين إلى لبنان: .1

لعديد من سكان المدن والقرى واألرياف ، لجأ ا1948إثر النكبة التي حلَّت بالشعب الفلسطيني سنة 
عدد  كانو  .مصر، والضفة الغربية، وقطاع غزةوالعراق، و  ،ولبنان، سوريةالفلسطينية إلى األردن، و 

ألف الجئ  127 نحو لبنان بعد نكبة فلسطين الالجئين الفلسطينيين الذين اضطروا إلى المغادرة إلى
حو ن. وشّكل الالجئون الفلسطينيون في لبنان حينها يل"دولة إسرائ"إعالن  فلسطيني قدم معظمهم قبل

 .ألف الجئ 800حو نر عددهم بدِّ مجموع الالجئين الفلسطينيين الذي ق   من 15.8%
وكان من أسباب لجوء الفلسطينيين إلى لبنان، العالقات االجتماعية وحاالت التزاوج والمصاهرة 

ين، إضافة إلى التبادل التجاري بين مدينتي عكا بين سكان الجليل وشمال فلسطين عمومًا واللبناني
وصيدا، عدا عن وجود األسواق التجارية الحدودية التي كانت تجمع مواطني لبنان وفلسطين في 

بين  UNRWAاألونروا وكالة البيانات التي جمعتها  أظهرتو  .2سوق بنت جبيل على سبيل المثال
، وتحديدًا شمال فلسطينلبنان من  قدموا إلىمن الالجئين  %88أكثر من  أن 1951و 1950سنتي 

استطالع ، فيما أشار 3، وحيفاامن القرى التابعة إلى قضاء عكا، وبيسان، والناصرة، وصفد، وطبري
آلراء الالجئين الفلسطينيين في لبنان، قام به مركز الزيتونة وفق شروط أكاديمية صارمة، في أيار/ 

من  %95.5إلى أن أكثر من  ،الدكتور محسن محمد صالحمدير المركز ، وأشرف عليه 2006مايو 
 .4شمال فلسطين تعود أصولهم إلىلبنان  في الفلسطينيين الالجئين

 إحصاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان: .2
، إال أّن العدد اً الجئ 495,985نحو  في لبنان ألونروافي ا المسجلين يبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين

لجامعة أعدتها ا وفق دراسة وذلك ألف الجئ، 280 إلىألفًا  260الفعلي الذي بقي في لبنان يتراوح بين 
"دراسة حول الحالة االقتصادية  بعنوان ( بتكليف من وكالة األونرواAUBكية في بيروت )ياألمر 

 ،2015طلقت هذه الدراسة في نيسان/ أبريل أ  ". و 2015سطينيين في لبنان، واالجتماعية لاّلجئين الفل
 يينفلسطينال نالجئيالأسرة من  1,050و ،في لبنان يينفلسطينال نالجئيالأسرة من  2,974وشملت 

                                                 
)بيروت: مركز الزيتونة للدراسات  2 ط ،أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، )محرر( صالح محمد محسن 2

 .23( ص 2012واالستشارات، 

، الشارقة، يجالخل،" صحيفة هكذا جاؤوا وهذه هي حالهم: (4-1مأساة الالجئين الفلسطينيين في لبنان... )، "وفيق هواري 3
20/8/2010. 

 .13/11/2005االستطالع الشامل آلراء الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت،  4
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من  %6.50وتشير إحصاءات األونروا إلى أن  .3/6/20165ة، ون شرت نتائجها في القادمين من سوري
فيما تشير دراسة الجامعة األمريكية  ،6مخيماً  12التي يبلغ عددها و  ،داخل المخيمات ونيعيشالالجئين 
دراسة التشير و  .خارج المخيمات %37في حين يقطن  ،داخل المخيمات ونيعيش هممن %63إلى أن 

نصف السكان دون سن ، وأن 7أفراد 5.4 يبلغ أن متوّسط عدد أفراد األسرة الفلسطينية في لبنانإلى 
 .من الالجئين هم من النساء %52، وأن عاماً  25 ـال

 قّسم الفلسطينيون في لبنان إلى ثالث فئات هي:ي  
وفق إحصائية األونروا الصادرة  اً الجئ 495,985 عددهم . الالجئون الفلسطينيون المسجلون:أ
د من . وهذه المجموعة مسجلة لدى األونروا والسلطات اللبنانية، وتستفي2016/ يونيو حزيران في

 خدمات األونروا.
ال يوجد في الوقت : NR (Non-Registered). الالجئون الفلسطينيون غير المسجلين ب

الحاضر رقم متفق عليه عالميًا لعدد الالجئين الفلسطينيين الذين يفتقدون العتراف األونروا، ولكن 
 Danish Refugee Councilلالجئين  يجمعها من قبل المجلس الدانمرك اإلحصاءات التي تمّ 

(DRC)  أيُّ  . ولم يجرِ ألفاً  35أشار إلى أن عددهم كان آنذاك  2005في تقريره الذي نشره في سنة 
 2005إحصاء رسمي لهم بعد سنة 

بخدمات األونروا بشكل أساسي، لكن بدأت  هذه الفئة تمتعتوال . 8
وراقًا ثبوتية من السلطات األونروا بتقديم بعض الخدمات لغير المسجلين، كما أنهم باتوا يحملون أ

 .9اللبنانية، وجواز سفر يجدد كل سنة
ويبلغ عددهم ثالثة آالف شخص بحسب  :NON-ID. الالجئون الفاقدون لألوراق الثبوتية ج

، وهم ليسوا مسجلين لدى أي وكالة في لبنان أو 2005دراسة أجراها المجلس الدانمركي لالجئين في 
ى أي مستندات صالحة تعّرف عن وجودهم القانوني، وبالتالي مؤسسة دولية، وليسوا حائزين عل

                                                 
5       survey on the socioeconomic status of Palestine refugees,, (AUB) and UNRWA American University of Beirut 

American University of Beirut, 2015,                                                                                                                                     
http://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_status_of_palestine_refug

ees_in_lebanon_2015.pdf  
 .1/7/2014األونروا باألرقام، و ؛ 1/1/2015باألرقام،  األونرواو  ؛1/1/2014انظر: األونروا باألرقام،  6
7 .survey on the socioeconomic status of Palestine refugees, and UNRWA AUB 
وعديمي "الهوية" في لبنان، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة باسم صبيح، الالجئون الفلسطينيون غير المسجلين  8

-http://www.badil.org/en/documents/category/52-other-papers?download=842%3Apal-non والالجئين )بديل(، انظر:

id-reg-in-lebanon؛ وانظر: 
Needs Assessment of Palestinian Refugees in Gatherings in Lebanon, The Danish Refugee Council (DRC), 

http://www.drc.dk/about-drc/publications/reports/?eID=dam_frontend_push&docID=314 
 .59، ص الجئين الفلسطينيين في لبنانأوضاع الصالح،  9

http://www.badil.org/en/documents/category/52-other-papers?download=842%3Apal-non-id-reg-in-lebanon
http://www.badil.org/en/documents/category/52-other-papers?download=842%3Apal-non-id-reg-in-lebanon
http://www.badil.org/en/documents/category/52-other-papers?download=842%3Apal-non-id-reg-in-lebanon
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فإنهم ال يستفيدون من مساعدة األونروا، وهم يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، 
 .10بسبب انعدام وجود أي مورد رزق ثابت، لعدم تمكنهم من العمل

سنة  FAFO)11(ؤسسة السكاني لالجئين الفلسطينيين في لبنان الذي أجرته م نتيجة المسحو 
تجمعًا،  44مخيمًا و 12والذي شمل عينة طبقية احتمالية من أربعة آالف أسرة توزعت على  ،2000

 .معظم الالجئين الفلسطينيين في لبنان اضطروا للتنقل هربًا من الحرب، وبحثًا عن األمان تبين أن
على  تنقل لمرة واحدةلل روامن الالجئين اضط من األفراد البالغين %60 فقد أشار المسح إلى أن

اإلشارة  تجدرو  األمن.وانعدام اب الحرب بمن هذه التنقالت تعود ألس %47في حياتهم، وأن  األقل
جروا من الالجئين ه   %70ن أكثر من إف 1988و 1972ما بين الممتدة الفترة  خالللى أنه إ هنا

ض ما يزيد عن وتعرَّ  ،ردوا مرتينط  على األقل  %60وأن  ،بالقوة من منازلهم مرة واحدة على األقل
 .12منهم للطرد ثالث مرات نتيجة الحروب المتتالية في لبنان 25%

 مخيمات وتجمعات الالجئين: .3
نة نشئت منذ نكبة فلسطين سأ   16مخيمًا من بين  12يقيم الالجئون الفلسطينيون في لبنان في 

د إعمارها، وهي النبطية في جنوب لبنان، الذي عَ ، حيث تعرضت ثالثة مخيمات للتدمير ولم ي  1948
كوانة( ، وتل الزعتر )الد1974تعرض لإلزالة بعد أن دمرته الطائرات الحربية اإلسرائيلية في سنة 

حيل سكان مخيم وجسر الباشا في بيروت بعد إزالتهما خالل الحرب األهلية اللبنانية، فيما تّم تر 
جورو في مدينة بعلبك إلى مخيم الرشيدية في جنوب لبنان. والمخيمات القائمة هي نهر البارد 

وبرج الشمالي والبص وشاتيال  والرشيديةوالبداوي وبرج البراجنة وضبية ومار إلياس وعين الحلوة 
ى اللبنانية، باإلضافة إلى وويفل )الجليل( والمية ومية. في حين يقيم باقي الالجئين في المدن والقر 

 .13نشأت بسبب تطورات األوضاع في لبنان تجمعات سكنية جديدة
 

 
 

                                                 
10 Needs Assessment of Palestinian Refugees in Gatherings in Lebanon, (DRC). 
دراسة ميدانية "ماٍض صعب ومستقبل غامض". قام بالدراسة معهد الدراسات التطبيقية الدولية النرويجي )الفافو(، وجمعية  11

بيروت، ، ان، بالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطينيالمساعدات الشعبية النروجية في لبن
الفافو هي مؤسسة نرويجية تمولها وزارة الخارجية النرويجية، وكّلفت النرويج من قبل "مجموعة العمل الخاصة . و 6/6/2003

 بتوفير معلومات عن الالجئين الفلسطينيين. بالالجئين"
 ، انظر: 10/10/2015، موقع دنيا الوطن، لمجتمع الفلسطيني في لبنانا، رضوان عبد هللا 12

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/380699.html 
 =132http://www.unrwa.org/atemplate.php?idموقع األونروا، ملف مخيمات لبنان، انظر:  13
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 في لبنان الفلسطينيين ع الالجئينيتوز 
 14(2016دراسة الجامعة األمريكية في سنة )

 
 

 نيين:الفئات االجتماعية لالجئين الفلسطي .4
  األطفال: .أ

، وهو ما 15%1.31عامًا في مجتمع الالجئين الفلسطينيين  18تبلغ نسبة األطفال تحت عمر 
 تشيرالتي  2016في سنة  مريكيةدراسة الجامعة األ تيعني أن عددهم الحقيقي، اعتمادًا على تقديرا

ألف  280 إلىألفًا  260الذي بقي في لبنان يتراوح بين لالجئين الفلسطينيين أّن العدد الفعلي  إلى
 طفاًل. 87,080 إلى 80,860يتراوح بين ، الجئ

                                                 
14 f Palestine refugees.survey on the socioeconomic status o, AUB and UNRWA 
15 Report of the Commissioner General of the United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the 

near East 1 July 2004 - 30 June 2005, General Assembly Official Records (A,60,13), (U.N.: New York, 2005), 

p.73.                                                                                                                                                                                  
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 النساء: .ب
ذكرًا  923 نحو جئين الفلسطينيين في لبنانتبلغ النسبة العامة للذكور مقابل اإلناث في مجتمع الال

تقريبًا  %52وهو ما يعني أن  ،2016في سنة  دراسة الجامعة األمريكية تتقديرا وفق لكل ألف أنثى،
 . 16من الالجئين الفلسطينيين في لبنان من اإلناث

ي األبرز إن القدرة على تشكيل أسرة خاصة واإلنجاب، وتربية األوالد والعناية بهم ت شّكل التحد
أمام المرأة الفلسطينية الالجئة في مجتمع ي قّدر لها، ويزرع فيها منذ الصغر دور األم والزوجة، 

 %30واالتجاه الحديث داخل هذا المجتمع يشير إلى أن هذه الفرصة آخذة بالتناقص، فأكثر من 
 المقيمينطينيين تظهر البيانات المتوفرة حول الفلسو  .17دون زواج 30من النساء يتجاوزن سن الـ 

عامًا فأكثر(  12، أن نسبة اإلناث الفلسطينيات غير المتزوجات في لبنان )2011في لبنان سنة 
، وبلغت نسبة األرامل %2.3، ونسبة المطلقات %52.2، وبلغت نسبة المتزوجات %43.7 بلغت

مولودًا لكل  2.8إلى أن معدل الخصوبة الكلي بلغ  2011كما أشارت البيانات المتوفرة لسنة  .1.7%
حالة وفاة لكل ألف مولود، بينما  15امرأة، في حين بلغ معدل وفيات الرضع للفلسطينيين في لبنان 

 .18حالة وفاة لكل ألف مولود 17بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة 
االضطرار إلى ترؤس األسرة وتولي مسؤولية اإلنفاق هو من أهم التحديات التي تواجه المرأة 

تقريبًا من األسر الفلسطينية في لبنان تترأسها نساء، وذلك  %17فلسطينية الالجئة في لبنان، فـ ال
 .19تلفة؛ منها الهجرة ووفاة األزواجألسباب مخ

إلى جانب ذلك، فإن خروج المرأة للعمل في هذه الحالة ال يعفيها من مسؤوليتها التقليدية، وهو 
سيكون من السذاجة معه أن نحتسب نسبة العامالت من النساء ما ي رّتب على كاهلها عبئًا مضاعفًا 

ونتبّناها كتطور إيجابي في وضع المرأة الفلسطينية الالجئة في لبنان. فبينما يصل إسهام النساء 
في أفضل األحوال للفئات العمرية النشطة اقتصاديًا بين  %15المتزوجات في سوق العمل إلى 

حو نبين النساء المطلقات للفئات العمرية نفسها، و  %80حو نلى عامًا، تصل هذه النسبة إ 24-54
اتي و لألرامل في األعمار نفسها، وهو أعلى قلياًل من نسبة مشاركة النساء من العمر ذاته، الل 43%

                                                 
16 survey on the socioeconomic status of Palestine refugees., AUB and UNRWA 
17 Difficult Past, Uncertain Future: Living conditions among Ole Fr. Uglanded, in aja, “Population,” Marwan Khaw

Palestinian Refugees in Camps and Gatherings in Lebanon (Oslo: Fafo, 2003), p. 34.                                                  
 .2015حصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام الجهاز المركزي لإلانظر:  18

، إال أنه لم يوفر أرقام محدثة، حيث ظّلت المعطيات المتوفرة للبنان 2015بالرغم من أن األرقام هي من تقرير الجهاز لسنة 
 . 2011ال تتجاوز سنة 

19 .33and  46, pp. Marwan Khawaja 
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منهن من رؤيتهن بأنهن  %90. وعدم مشاركة المتزوجات نابع لدى أكثر من 20لم يسبق لهن الزواج
أو "معتنيات متفرغات" وذلك ليس نتيجة أي ضغط آخر، إذ ال تتعدى "ربات منازل متفرغات"، 

، وهذه 21%3نسبة النساء الالتي يعزين عدم مشاركتهن في سوق العمل إلى منع األسرة لهن نسبة 
األرقام تعني بلغة أخرى أن التفسير األول لخروج المطلقة أو األرملة، التي تتحمل العبء األسري 

 ق العمل هو الحاجة المادية.نفسه للمتزوجة، إلى سو 
 الشباب: .ج

. كثر حيوية وتأثيرًا في المجتمعسنة الفئة االجتماعية األ 45-19ي شكل الشباب في العمر بين 
 .22من الالجئين الفلسطينيين في لبنان تقريباً  %5.46حو نيشكل الالجئون في هذه الفئة العمرية و 
جعل الهجرة االختيار األول لالجئ الفلسطيني الشاب بمجرد دخوله  في لبنان م والم عقَّدالواقع الم ظلو 

إنهم سيهاجرون إذا ما  20-18من الالجئين في الفئة العمرية بين  %70.3معترك الحياة، إذ يقول 
من  %55حو ن، و 30-21ممن تتراوح أعمارهم بين  %67.7أ تيحت لهم الفرصة، ويؤيدهم في ذلك 

 .23ات األكبر عمراً الفئ
 الم سّنون: .د

من الالجئين الفلسطينيين  %14.25، عامًا من العمر 55الذين تجاوزوا الـ  ،تبلغ نسبة المسنين
 .620124في سنة  دراسة الجامعة األمريكية تتقديرا ، وفقفي لبنان

ة للبقاء في سوق العمل على الرغم من تقدم هو اضطرار أفراد هذه الفئ للمسنين التحدي البارز
السن. فكبار السن يضطرون لالستمرار في اإلسهام االقتصادي، أو حتى االستمرار في تولي 

في  60ممن تفوق أعمارهم سن الـ  %45المسؤولية األساسية لإلنفاق حتى سنٍّ متقدمة، إذ يبقى 
 .25عاماً  60-55راوح أعمارهم بين بين الذين تت %70سوق العمل، بينما تبلغ هذه النسبة 

ن لم تكن واسعة االنتشار، في المخيمات  المسّنون الوحيدون )العازبون( ظاهرة أخرى موجودة، وا 
والتجمعات الفلسطينية في لبنان، إذ ي ضطر جزء من أفراد هذه الفئة إلى العيش منفردين في منازلهم 

لم يتزوجن، أو نتيجة الهجرة أو فقدان  55ـ من النساء في عمر ال %5.17نتيجة عدم الزواج حيث 

                                                 
20 .131., p. Ibid 
21 (Oslo: Fafo,  Educated Hose wives: Living Conditions among Palestinian Refugee Women Laurie Blome Jacobsen,

2004), p. 26.                                                                                                                                                                      
رقم مبني على حساب تقديري مركب، بناًء على أرقام المعهد الدولية النرويجي للدراسات التطبيقية )الفافو(، واألرقام التي  22

 تعلنها األونروا.
 .13/11/2005االستطالع الشامل آلراء الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت،  23
24 survey on the socioeconomic status of Palestine refugees., B and UNRWAAU 
25 .131Yousef al Madi and Ole Ugland, “Employment and Working Conditions,” p.  
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بين  %10.23عامًا، و 60بين النساء فوق عمر الـ  %50.51األقارب، إذ تبلغ نسبة األرامل مثاًل 
 .26الرجال في العمر ذاته

 : التوزيع النسبي للفلسطينيين في لبنان(1رقم )جدول 
 2015حسب فئات العمر والجنس لسنة 

 (%) إناث (%) ذكور (%) الجنسين كال فئات العمر
0-14 26.2 26.8 25.6 
15-24 21.95 24.2 19.7 
25-34 14.05 14.6 13.5 
35-44 11.35 10.5 12.2 
45-54 12.25 11.3 13.2 
55-64 6.8 6.2 7.4 

65+ 7.45 6.5 8.4 

 100 100 100 المجموع

 
 :ن في لبنانلالجئين الفلسطينييواالقتصادي والتعليمي  الصحيالواقع ثانيًا: 

اتخذت الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية سلسلة من القرارات الخاصة بالالجئين 
الفلسطينيين والقضية الفلسطينية عمومًا. وأنشأت الجامعة العربية مؤتمر المشرفين على شؤون 

أ أعماله في الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ويعقد اجتماعاته بصورة دورية سنوية. وبد
، وكان أهم ما أنجزه على مستوى الالجئين الفلسطينيين بروتوكول معاملة 1964حزيران/ يونيو 

الدار البيضاء،  بروتوكولأو  بروتوكول كزابالنكا، والذي ع رف بالفلسطينيين في الدول العربية
يين مجموعة من الذي يوفر للفلسطينو ، 11/9/1965الذي أقره وزراء خارجية الدول العربية في و 

لالجئين المعنيين بأحكامها، حيث يتضمن البروتوكول في المادة  1951الحقوق ال توفرها معاهدة 
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المتعلقة  13الثانية منه أحكامًا شبيهة بتلك الواردة في المادة 

لمنضّمة إلى جامعة الدول بحق العودة والمغادرة، كما يضمن لالجئين حرية التحرك في الدول ا
 .27العربية، إال أن الدول العربية لم تبادر إلى تعديل قوانينها بما يتالءم مع البروتوكول المذكور

                                                 
26 .33p.  Marwan Khawaja, “Population,” 
)بيروت: مركز اإلسرائيلية  -ات الفلسطينية حقوق الالجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضنجوى حساوي،  27

 .175، ص (2008 الزيتونة للدراسات واالستشارات،



 

       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    9

 :28بروتوكول علىالونص 
. مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليًا في 1

 ة بالمواطنين.الحق في العمل واالستخدام أسو  أراضي.............
. يكون للفلسطينيين المقيمين حاليًا في أراضي.................... ومتى اقتضت 2

 مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.
. يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية األخرى الحق في الدخول إلى 3

ضت مصلحتهم ذلك. وال يترتب على حقهم في أراضي.............. والخروج منها متى اقت
الدخول الحق في اإلقامة إال للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم 

 توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
. يمنح الفلسطينيون حاليًا في أراضي................ كذلك من كانوا يقيمون فيها 4

غبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة وسافروا إلى المهاجر متى ر 
 أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.

. يعامل الحاصلون على هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول 5
 الجامعة بشأن التأشيرات واإلقامة.

 ."الدول العربية" هي:ي نص البروتوكول ف الكلمات المحذوفة* مالحظة: يشار إلى أن 

وصدر القرار بغالبية األصوات، في حين تحفظت على القرار كٌل من الكويت وليبيا ولبنان، 
وبالتالي أصبح القرار غير ملزم لها حسب نظام الجامعة. فالكويت وليبيا تحفظتا على المادة 

ن األساسية للبروتوكول بمنح الحقوق األولى، أما لبنان فقد قدم تحفظات قوضت عمليًا المضامي
 3/8/1966المدنية االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين، ووقع لبنان على البروتوكول في 

 :29مع التحفظات اآلتية
المادة األولى: مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، وبقدر ما تسمح به أحوال الجمهورية اللبنانية 

ية، يعطى الفلسطينيون المقيمون حاليًا في أراضيها الحق في العمل االجتماعية واالقتصاد
 واالستخدام أسوة بالمواطنين.

المادة الثانية: يضاف إليها "وذلك أسوة باللبنانيين وضمن نطاق القوانين واألنظمة المرعية 
 اإلجراء".

                                                 
 واجب، انظر: موقع "إبراهيم العلي، "بروتوكول الدار البيضاء بين النظرية والتطبيق، 28

http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4700&Itemid=97      

 ، انظر:5/12/2010" موقع دنيا الوطن، ،دراسة تاريخية –اليافاوي، "الالجئون الفلسطينيون صورة من مآسي القرنين  ناصر 29
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/12/05/215513.html  
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ول إلى المادة الثالثة: يضاف بعد عبارة )متى اقتضت مصلحتهم ذلك( ويشترط لحق الدخ
 األراضي اللبنانية الحصول مسبقًا على سمة دخول من السلطات اللبنانية المختصة.

وكالة األونروا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين وتركت األمر لو 
بآخر وللمؤسسات اإلنسانية وللفصائل الفلسطينية. وأصبح معظم فلسطيني لبنان يعتمدون بشكل أو 

على المعونات اإلنسانية ومنظمات اإلغاثة. واضطر غالبية المتعلمين وحملة الشهادات للهجرة بحثًا 
عن العمل، كما اضطرت نسب عالية من الفلسطينيين لترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة إلعالة 

ثار السلبية أسرهم، من خالل العمل في وظائف هامشية. ولم تضع الدولة اللبنانية في حسبانها اآل
الناتجة عن البطالة والفقر وعن الشعور بالظلم لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وما قد ينتج عن 

 فساد والجريمة والمخدرات وغيرها.ذلك من سلوكيات متطرفة، ومن مشاكل مرتبطة بال
رم الالجئون الفلسطينيون من حّق العمل ف ي وبحجة عدم منافسة اللبنانيين في معيشتهم، ح 

معظم المجاالت، وأدى هذا الحرمان إلى استغالل أرباب العمل للعامل الفلسطيني، الذي اضطر 
للعمل برواتب متدنية ودون ضمان اجتماعي بالرغم من دفعه الشتراكه في الصندوق، ودون صيانة 

 حقوقه كعامل.
 الصحة:. 1

ة لمرضى المستوى قرارًا يقضي بتخفيض خدماتها الصحي 2016 سنةاألونروا وكالة أصدرت 
، %20 بنسبةن الذين يقصدون المستشفيات للعالج يوهم األغلبية من المرضى الفلسطيني ،30الثاني

كما كان  %100في المستشفيات الخاصة، بداًل من  %80حيث باتت تغطي األونروا فقط ما قيمته 
ذا ، واشترطت لجوء المريض أواًل إلى مستشفيات الهالل األحمر 2015ساريًا سنة  الفلسطيني، وا 

ذا تعذر عالجه أيضًا فيها يمكن تعذر وجود العالج فيها  يتم تحويله إلى المستشفيات الحكومية، وا 
وهدرًا لكرامته  ،مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الالجئ الفلسطيني ، تحويله إلى المستشفيات الخاصة

                                                 
 دة:مستويات، ولكل حالة تغطية مالية محد ةإلى ثالثبحسب األونروا تصنيف الحاالت المرضية تّم  30

المستوى األول: وهي الرعاية الصحية األولية في عيادات األونروا، وتتضمن عالج الحاالت المرضية البسيطة مثل  .أ  
 الزكام والحرارة ولقاحات األطفال وغيرها، فضاًل عن متابعة الحوامل من النساء وخلع األسنان.

عمليات هذا المستوى غير معقدة وغير  دمستشفى. وتعوهي الحاالت المرضية التي تحتاج دخول  :المستوى الثاني .ب
زالة اللحميات األنفية، وكسور العظم  مكلفة، مثل عمليات الحصى والمرارة، والزائدة الدودية، والتهاب الكلى والفتاق، وا 

 غ.البسيطة، وعمليات الوالدة للنساء المصنفات ضمن دائرة الخطورة، والحاالت الطارئة من اإلسهال واالستفرا 
عمليات القلب المفتوح  :المستوى الثالث: وهي الحاالت المرضية المعقدة والتي تحتاج إلى استشفاء مركز، مثل ج.

 ،والسرطان ،ومعالجة الحروق ،واستئصال األورام ،دةقوالجهاز الهضمي المع ،وملحقاتها، والجهاز العصبي، والمفاصل
 وغيرها.
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، %60إلى  %50مستوى الثالث من األونروا زيادة التغطية الصحية لمرضى ال وقررت .اإلنسانية
 .31علمًا أن موازنة الصحة ما زالت كما هي

في دراسة الجامعة أن األوضاع الصحية والحصول على الخدمات الصحية لالجئين جاء و 
 %81.3 ضمن أنه وتبّين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تعتمد اعتمادًا كبيرًا على خدمات األونروا،

مزمن. وأنه  مرض من األقل على فيها واحد فرد يعانيلمقيمين في لبنان الفلسطينيين ا أسر من
على األقل من مرض حاد، في حين أفادت فيها فرد واحد هذه األسر يعاني من  %63 ضمن
يعانون من إعاقة. والحظت الدراسة أن أسر الالجئين الفلسطينيين  من أفراد %10أن  الدراسة

 .32التحصيل العلمي ومستويات العملالظروف الصحية تتحسن كلما ازداد 
 ،يتأثر بعاملين أساسيين هما الجوع وسوء التغذيةالذي  وفي ما يتعلق باألمن الغذائي المنعدم،

منهم من انعدام األمن  %38فقط من الالجئين المقيمين باألمن الغذائي، فيما يعاني  %38يتمتع 
 .33دراسة الجامعة األمريكية ، وذلك بحسبادمن انعدام األمن الغذائي الح %24الغذائي المتوسط، و

طفال الالجئين األ ، بلغت نسبة2001-1999ه في دراسة أجرتها مؤسسة فافو خالل الفترة أنمع العلم 
 %4و ،34سنوات 3-1بين عمر  %5يعانون من نقص حادٍّ في التغذية الذين  الفلسطينيين في لبنان

ن أطفال الالجئين في لبنان، بينما النسبة بين م %9منهم من نقص التغذية بما يجعل المجموع 
يعانون من نقص حادٍّ في التغذية في الفئة العمرية  %1الالجئين الفلسطينيين في األردن هي 

، أي أن نقص التغذية بين 35%3 يعانون من نقص التغذية، بما يجعل المجموع بينهم %2ونفسها، 
ة أضعاف نقص التغذية بين أطفال الالجئين أطفال الالجئين الفلسطينيين في لبنان هو ثالث

 الفلسطينيين في األردن.
الفلسطينية لصحي للمرأة ، ذكرت أن الوضع ا2003وفي دراسة أخرى لمؤسسة فافو نشرت سنة 

جيد عمومًا، فالغالبية العظمى من األمهات يتلقين  ، فيما يتصل بالحمل واألمومة،الالجئة في لبنان
ممن يتلقين عناية صحية في أثناء الحمل  %54ترة الحمل، إذ تحصل عناية طبية متخصصة في ف

منهن على يد قابالت قانونيات  %40على هذه العناية من طبيب متخصص، بينما تحصل 

                                                 
 وتطالبها لألونروا الجديدة اإلستشفاء سياسة ترفض" شاهد" والمفاضلة المناقصة ينب لبنان في الفلسطينيين الالجئين صحة 31

 http://bit.ly/2aw3svH، انظر: 5/1/2016عنها، المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(،  بالتراجع
32 survey on the socioeconomic status of Palestine refugees., AUB and UNRWA 
33 Ibid. 
سم اعتبرت الحالة  5.12قص التغذية يتعارف على قياسه من خالل محيط أعلى ذراع الطفل، بحيث إذا كان المحيط تحت ن 34

ذا كان بين   اعتبرًا نقص تغذية. 13.4-12.5نقصًا حادًا، وا 
35 (Oslo: Fafo,  anonFalling Behind: a Brief on the Living conditions of Palestinian Refugees in LebAge A. Tiltnes, 

2005), p. 20.                                                                                                                                                                                                                       
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من النساء  %55من الوالدات في مستشفيات، وبعد الوالدة تحظى  %76متخصصات، بينما تتّم 
أسوأ من وضع الرجل الفلسطيني الالجئ،  بعناية طبية متخصصة. لكن وضعها الصحي عموماً 

فعلى مقياس القدرة الجسدية على أداء النشاطات اليومية، والذي يشمل القدرة على سماع المتحدث، 
والقدرة على قراءة الصحيفة اليومية، والقدرة على حمل خمسة كغ من الوزن، والقدرة على التنقل 

من النساء بأنهن  %26القدرة على صعود الدرج، تفيد  لمسافات معقولة مشيًا على األقدام، وأخيراً 
 .36من الرجال فقط %17يواجهن صعوبات في ثالثة من هذه النشاطات الخمسة، مقابل 

 %60ي شّكل الوضع الصحي التحدي األبرز للمسنين في مجتمع الالجئين في لبنان، حيث ي فيد و 
ّيئ أو سّيئ جدًا، عالوة على أن أكثر عامًا بأن وضعهم الصحي س 60ممن تزيد أعمارهم عن الـ 

، ي عد السكري وارتفاع ضغط 37السن مصابون بمرض مزمن واحد أو أكثر امن أبناء هذ %60من 
منهم مصابون بأزمات صحية  %10حو ن، و 38الدم أكثرها انتشارًا، وتليهما أمراض القلب واألعصاب

 .39مزمنة، أو إعاقات سببتها لهم الحروب المتتالية في لبنان
 المعاقون وذوي االحتياجات الخاصة:

كما في غيره من المجتمعات، لكن هذه الفئة  المجتمع الفلسطيني الالجئ في لبنانفي تحضر 
ية إلى االجتياحات اإلسرائيل 1948خصوصية الكوارث المتواصلة التي لحقت به، من نكبة العام 

المتكررة والحرب األهلية اللبنانية، انتهت بحرمان أعداد كبيرة من أبنائه من فرصة الحياة الطبيعية، 
بسبب الحصار المتواصل الذي منع تلقي الرعاية الصحية في  مسواء بسبب اإلصابة المباشرة، أ

تتسبب أمراض الوقت المناسب، فأدى إلى تفاقم الحاالت المتوسطة إلى حاالت تستوجب البتر، أو 
الالجئين  عددقدر وي. 40تدمير فرصته في الحياة السويةو بسيط للطفل، بلقاح كان يمكن تجنبها 

آالف  6 حونب 2015في نهاية سنة  الذين يعانون من أمراض مزمنة وا عاقات نتيجة ظروف الحرب
 .41منهم عاطلون عن العمل، وظروفهم وعائالتهم صعبة جداً  %88معوق فلسطيني في لبنان، 

                                                 
36 Difficult Past, Uncertain Future: Living conditions iltnes, “Health & Health Services,” in Ole Fr. Uglanded, Age A. T

among Palestinian Refugees in Camps and Gatherings in Lebanon (Oslo: Fafo, 2003), pp. 72, 92, 95, and 98.                
37 .92and  68., pp. Ibid 
. 13/11/2005االستطالع الشامل آلراء الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت،  38

من المسنين، يليه ارتفاع  %33.6وتشير نتائج االستطالع إلى أن مرض السكري هو األكثر شيوعًا؛ إذ أنه موجود لدى 
 .%19.4، وتليها أمراض القلب بنسبة %19.6بة ، ثم أمراض األعصاب بنس%28.2ضغط الدم بنسبة 

39 .68Age A. Tiltnes, “Health & Health Services,” p.  
 :انظر، 13)لندن: مركز العودة(، ص معاناة الالجئ الفلسطيني المعاق في مخيمات لبنان علي هويدي،  40

www.prc.org.uk/data/aspx/005ARM2.aspx      
 /83825http://alqudsnews.net/post ، انظر:8/12/2015وكالة قدس نت،  41
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أما من حيث نوع اإلعاقة، فنجد أنه تغلب على المعاقين الالجئين اإلعاقات الجسدية، إذ تبلغ 
، ثم اإلعاقات العقلية بنسبة %8.15بنسبة  42من اإلعاقات، تليها اإلعاقات الحسية %7.48نسبتها 

 .43من إعاقات متعددة %7.13، بينما يعاني 3.11%
فقط في  16مؤسسة يعمل منها  283للمعاقين في لبنان  يبلغ عدد المؤسسات التي تقدم الرعاية

. تقدم هذه 44الوسط الفلسطيني، وهذه المؤسسات ت شكل معًا تجمعًا اسمه "هيئة اإلعاقة الفلسطينية"
المؤسسات خدمات العالج الفيزيائي والكراسي المتحركة، والعكازات ومساعدات الحركة، إضافة إلى 

 عاقات عقلية لمساعدتهم على تعلم مختلف المهارات.الرعاية المتخصصة للمصابين بإ
 :الحالة االقتصادية. 2

العمل  عليهمكما يحظر  ،العمل في القطاع العام في لبنان يحظر على الالجئين الفلسطينيين
شرط "المعاملة بالمثل" على جميع  في لبنان في بعض الوظائف في القطاع الخاص. ويفرض

ألنه ال يتم الوفاء به  مل، وهو شرط يستحيل على الفلسطينيينالحصول على تصريح ع األجانب
 .45التعامل معهم في لبنان باعتبارهم من دولة مستقلة معترف بها وفق معايير األمم المتحدة

سنة  %8دراسة الجامعة األمريكية ارتفعت نسبة البطالة بين الالجئين الفلسطينيين من بحسب و 
 .46بين النساء %31حو نهذه النسبة إلى وتصل ، 2015سنة  %2.23إلى  2010

من القوة العاملة بين الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان إما لحسابهم  %80حو نويعمل 
ما المصدر الرئيسي للدخل لدى الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان أالخاص أو كعمال باألجرة. 
، ومساعدات األونروا من خالل %37.8جور، بنسبة ، يليه العمل المأ%41فهو العمل الحر، بنسبة 

تعمل الغالبية العظمى منهم في وظائف منخفضة . و %33.5برنامج شبكة األمان االجتماعي، بنسبة 
 .47األجر تخضع في معظم األحيان إلى ظروف عمل قاسية واستغاللية وغير آمنة

فرص الجامعي من محدودية  في لبنان بعد االنتهاء من تخصصهمن و الفلسطينيويعاني الطالب 
منح  أنه تمّ  وعلى الرغم منالطب والقانون والهندسة. مهن كمزاولة عنهم ؛ إذ يمنع لهم عملال

                                                 
نعني باإلعاقات الجسدية بتر أو تلف عضو من أعضاء الحركة بشكل يمنع استخدامه الطبيعي، أما اإلعاقة الحسية فيقصد  42

 بها فقدان أو تضرر إحدى الحواس الخمس بشكل يمنع عملها الطبيعي.
 .11، ص ي مخيمات لبنانمعاناة الالجئ الفلسطيني المعاق فعلي هويدي،  43
 .10، ص المرجع نفسه 44
والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل  والالجئين، الالجئونبديـل/ المركز الفلسطيني لـمـصـــادر حـقــوق الـمـواطـنـــة  45

 ، انظر:2015-2013الثامن،  اإلصدار
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey2013-2015-ar.pdf       

46 survey on the socioeconomic status of Palestine refugees., AUB and UNRWA 
47 Ibid. 
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، وسمح 2005الفلسطينيين في لبنان الحق في ممارسة وظائف مكتبية أو وظائف مستوى أدنى سنة 
حو ننتيجة لذلك، فإن و هم. ، فما تزال هناك قيود تحد من توظيف2010لهم بالعمل بمهن أخرى سنة 

فقط من  %37هم بال عمل، مما يجعل  الذين هم في سّن العمل من الالجئين الفلسطينيين 56%
إلى مغادرة آالف  هذه أدت سياسات التضييق. و 201048سنة  السكان في عمر العمل مستخدمين

لى وجود نسبة بطا بين  لة عالية خصوصاً من فلسطينيي لبنان إلى بلدان الخليج والدول الغربية، وا 
بطالة الفلسطيني وانحسار فرصته في العمل مع تقدم  المتعلمين وخريجي الجامعات، وتناسبت طرداً 

 .مستواه الدراسي والتعليمي
، أنه 2014سنة  Middle East Monitorموقع ميدل إيست مونيتور راسة نشرت على وأفادت د
منهم يتوافرون  %20العاملة في لبنان، فإن  ألف فلسطيني يشكلون جزءًا من القوى 75من أصل 

يكسبون أقل من الحد األدنى  %75يعيشون تحت خط الفقر، بينما  %66على عقد عمل محرر، و
منهم بأي  %95(، وال يتمتع شهرياً  دوالرًا للرجال 369دوالرات للنساء الفلسطينيات، و 305لألجور )

الصندوق الوطني للضمان ن دوالر في مليو  14 ـعلى الرغم من إسهامهم بو  .تأمين صحي
يستفيد  ، والتيأو غيرها في لبنان، ينكر على العمال الفلسطينيين مزايا التغطية الصحية االجتماعي

 .49منها اللبناني
نسبة الفقر المدقع ، فيسهم عامل البطالة في انتشار الفقر بين الالجئين الفلسطينيين في لبنانو 

 بسنةمقارنة  2015 سنة %3.1لى إ %6.6قيمين في لبنان من انخفضت لدى الفلسطينيين الم
ا تزال نفسها على مدى مدراسة الجامعة األمريكية. إال أن معدالت الفقر العام  ، وذلك بحسب2010

تغيرات بنسب الفقر حسب المناطق، إذ انخفضت نسبة  ، في ظلّ %65الخمسة بنسبة  السنوات
. %11، في حين ارتفعت في الشمال بنسبة %9ر بنسبة وفي صو  %8الفقر العام في صيدا بنسبة 

ألف الجئ ال يتمكنون من تأمين الغذاء  168من حيث العدد السكاني، أن  ،يعني هذا األمر
الجئ ال يؤمنون أبسط المكونات الغذائية. فمتوسط إنفاق الفرد آالف  7ساسية، مقابل والحاجات األ

دوالرًا  429ي أقل بكثير من متوسط إنفاق اللبناني البالغ دوالرًا في الشهر، أ 195الفلسطيني يبلغ 
الدراسة أن نسب الفقر العام والفقر المدقع مرتفعة أكثر لدى الالجئين القاطنين  وترصدشهريًا. 

                                                 
48 , 2010Economic Survey of Palestinian Refugees in Lebanon, December -American University of Beirut, Socio

http://fafsweb.aub.edu.lb/aub-unrwa/files/AUB_UNRWA_report_final_draft.pdf                                                         
49 The Palestinians of Lebanon; a life of curtailed rights and limited opportunities, site of Middle East Monitor (MEMO), 

24/11/2014, https://www.middleeastmonitor.com/20141124-the-palestinians-of-lebanon-a-life-of-curtailed-rights-and-limited-

opportunities/                                                                                                                                                                                                       
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ن الفرص االقتصادية لهذه الفئة ألى إداخل المخيمات من القاطنين خارجها. وعليه تشير الدراسة 
 .50لديهم حتى ولو تأمنت عبر اقتصاد غير منظم ضرورية جدًا لتخفيف الفقر

 التعليم:. 3
األمــــــم المتحــــــدة وكالــــــة األونــــــروا بهــــــدف إغاثــــــة وتشــــــغيل الالجئــــــين  أسســــــت، 8/12/1949فــــــي 

الفلســـطينيين داخـــل األراضـــي المحتلـــة ومنـــاطق الشـــتات األخـــرى. ومنـــذ ذلـــك الوقـــت تـــوفر األونـــروا 
، مــــن خــــالل مــــدارس أنشــــأتها فــــي تلــــك المنــــاطق للطــــالب الفلســــطينيين، ةخــــدمات التعلــــيم األساســــي

 المجتمعــــي والــــدعم المخيمــــات وتحســــين التحتيــــة والبنيــــة واإلغاثــــة الصــــحية الرعايــــة باإلضــــافة إلــــى
 .المسلح النزاع أوقات في ذلك في بما الطارئة واالستجابة الصغير واإلقراض

ــم يكــن هنــاك مــا يحــرم  ــه فــي تحصــيلالطالــب ل واالنتســاب  العلــم، الفلســطيني فــي لبنــان مــن حّق
 لكــنشــروط القطــاعين العــام والخــاص، مــع مراعــاة  والخاصــة، الرســمية والجامعــات اللبنانيــة لمــدارسل

لطـالب األجانـب فـي المـدارس والجامعـات ويـأتي فقـط ل %10نسـبة تحدد القوانين التعليمية في لبنان 
ين فــي المؤسســات التعليميــة ، وهــو مــا قّيــد أعــداد الالجئــين الفلســطيني51تصــنيف الفلســطيني مــن بينهــا

مجمـل تعقيـدات الوضـع اللبنـاني باإلضافة إلى  الندفاع نحو التعليماعوامل كبح أحد ل مثّ اللبنانية، و 
مــن الفلســطينيين أن آالفــًا هــذا باإلضــافة إلــى الفقــر النــاجم عــن الحرمــان مــن حــّق العمــل، والبطالــة و 

، ممـــا يجعـــل لحقـــوق، بمـــا فيهـــا حـــّق الـــتعلمممـــن ال يملكـــون األوراق الثبوتيـــة محرومـــون مـــن كافـــة ا
 .الصورة أشد سوداوية، باحتساب أوضاع هؤالء ممن يفتقدون الحّق في التعليم

ضي بتقليص يق قراراً  2015وكالة األونروا في صيف ومما زاد من هذا الوضع الكارثي، إصدار 
ز المالي الذي وصل ، وذلك بسبب العج2015/2016 الدراسي خدماتها األساسية بشكل كبير للعام

 31,753لن تتمكن من فتح مدارسها، والتي يستفيد منها  هاأنا عالن األونروا مليون دوالر، و  101إلى 
، 2016 سنةمدرسة منتشرة على األراضي اللبنانية، وستضطر إلى تأجيله إلى بداية  68طالب في 

عن تقديم التمويل المطلوب. ولكن مع إمكانية إلغائه نهائيًا إن استمرت الدول المانحة في إحجامها 
التجمعات المخيمات و ؛ كإقفال المراكز الرئيسية لألونروا في كافة تحت ضغط االحتجاجات

باستثناء وسائل نقل  ،واالعتصام أمامها، ومنع وسائل النقل التابعة لألونروا من التحرك ،الفلسطينية
 سد العجزلبعض الدول المانحة  منمليون دوالر  78تلقت األونروا نحو ، المدارس والخدمات

وتراجعت عن قرار تأجيل أو إلغاء العام الدراسي، وأوجدت آلية جديدة تتعارض مع  ،المالي منه

                                                 
50 survey on the socioeconomic status of Palestine refugees., AUB and UNRWA 
 .9/6/1999، بيروت، نداء الوطنصحيفة   51



 

 02                 ات واالستشارات   مركز الزيتونة للدراس      

المبادئ األساسية لتوفير التعليم النوعي للطالب، حيث قررت تعيين مدرس واحد لكل خمسين 
طالبًا، تحت مبرر  35مدرس لكل  ، بداًل من اآللية السابقة والتي كانت تعمل على تعيينطالباً 

خمسين طالبًا في الصف الواحد على مستويات وجود متجاهلة مدى انعكاس ، النقص في التمويل
ولكن بالرغم من هذه المنحة التي حلت مشكلة األونروا المالية بشكل  .52الطالب وتحصيلهم العلمي

أعلن ، 16/11/2015م دراسي. ففي مؤقت ولمدة عام دراسي واحد، ما زال الخطر قائمًا عند كل عا
ستصل  2016لسنة ن ميزانية الوكالة أ، Pierre Krähenbühl ونروا بيير كرينبولألالمفوض العام لـ

 .53مليون دوالر 81 بنحومقدر  زمليون دوالر بعج 680لى إ
مـــــن الطـــــالب  %68، رأى 2003 ســـــنةفـــــي اســـــتطالع أجرتـــــه جمعيـــــة الخـــــريجين الفلســـــطينيين و 

المســتطلعة آراؤهــم، أنهــم كــانوا يســتطيعون تحصــيل عالمــات أكثــر لــو كــانوا فــي مدرســة الفلســطينيين 
؛ فقــد 13/11/2005-12أمــا فــي اســتطالع مركــز الزيتونــة الــذي ن ّفــذ فــي الفتــرة  غيــر مــدارس األونــروا.

مـن العينـة، التـي أجابـت عـن سـؤال حـول تقييمهـا ألداء األونـروا، تقـديرًا إيجابيـًا لتعلـيم  %41.7أبدى 
مـن المشـاركين  %58.2األونروا، أمـا الـذين صـنفوه فـي الخانـات األدنـى مـن التقـدير، فكانـت نسـبتهم 

ـــيم أن ((2جـــدول رقـــم )فـــي االســـتطالع )انظـــر  ـــروا فـــي التعل ـــيم أداء األون ـــه فـــي تقي ـــه داللت ، وممـــا ل
 .54من األفراد قالوا إنهم يفضلون نقل أبنائهم إلى مدارس خاصة إن تيسر لهم ذلك 6.63%

 توزيع أفراد العينة حسب تقييم تعليم األونروا(: 2ول رقم )جد
 

 
                                                 

ية لحقوق الصفية، المؤسسة الفلسطين الغرف واكتظاظ التعليم في النوعي الحق بين لبنان في الفلسطيني الطالب( تقرير) 52
 http://bit.ly/2aUuOkZ، انظر: 7/12/2015اإلنسان )شاهد(، 

 /L6lt3b2http://bit.ly ، انظر:17/11/2015 وكالة القدس لألنباء، 53

؛ 13/11/2005االستطالع الشامل آلراء الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت،  54
 .91-90، ص لبنان في ئين الفلسطينيينأوضاع الالجصالح، و 

 (%)النسبة المئوية  العدد التقدير

 7.7 60 ممتاز

 9.9 77 جيد جداً 

 24.1 187 جيد

 35 271 ال بأس

 23.2 180 ضعيف

 100 775 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب تقييم تعليم األونروانسبة 

جيد
24.1%

ال بأس
35.0%

ضعيف
23.2%

ـاز ممت
7.7%

جيد جدًا
9.9%

 
 

 األمية:
جئــين الفلســطينيين فــي األميــة بــين الال معــدل، أن 2015لجامعــة األمريكيــة ســنة أشــارت دراســة ا

مـن  %69.9 إلى أن نحو ، كما أشارتعند الذكور( %4.1عند اإلناث، و %11.3) %7.9 بلغ لبنان
ـــ  ال يحملــون الشــهادة المتوســطة )شــهادة البريفيــه(،  25الالجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان فــوق ســن ال

، %11.9 نحــوة البكالوريــا نســبة الحــائزين علــى شــهادوبلغــت  لــم يــذهبوا للمدرســة أبــدًا. %11.7حــو نو 
اإلنـــاث اللـــواتي لـــم  وفاقـــت نســـبة .2015ســـنة  %6.2 فبلغـــت نســـبتهمأمـــا حملـــة الشـــهادات الجامعيـــة 

اللـواتي ال يحملـن  أمـا، للـذكور %6.7لإلنـاث مقابـل  %15.8إذ بلغت  الذكور نسبةيلتحقن بالمدرسة 
 %6.71 ، إذ بلغـــتن الـــذكورمـــ فكانـــت نســـبتهن أعلـــىدرجـــة الشـــهادة المتوســـطة )شـــهادة البريفيـــه(، 

 .55للذكور %7.67لإلناث و
إن محدودية فرص التعليم المتاحة لالجئين الفلسطينيين، والمقرونة بانتشار الفقر، جعلـت مـن مسـتوى 
 التحصــيل العلمــي لــدى الفلســطينيين دون مســتوى التحصــيل العلمــي لــدى اللبنــانيين، ففــي مســح اقتصــادي

 األوروبـي، االتحـاد مـن ، بتمويـل2010 فـي صـيف األونـروا وكالة أجرته لبنان في للفلسطينيين واجتماعي
 .56لبنانيين %20 مقابل جامعية شهادة يحملون الفلسطينيين من %6أظهر أن  أسرة، 600,2 شمل

وفي الواقع يصعب الحصـول علـى النسـبة الحقيقيـة لألميـة فـي مجتمـع الالجئـين الفلسـطينيين فـي 
"الذي يقتصر على فّك الحرف قراءة وكتابة"، أما إذا جـرى تجـاوز هـذا  لبنان، وفق تعريفها التقليدي،

 التعريف؛ فالمشكلة أخطر بكثير، ويصعب حصرها في نسبة محددة، ومعلومة.

                                                 
55 survey on the socioeconomic status of Palestine refugees., AUB and UNRWA 
 ، انظر: 2011 / مايو، بيروت، أيارفلسطين السفيراألونروا، صحيفة  بحسب لبنان في الفلسطينيون 56

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ChannelID=150&ArticleID=1876       
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الالجئـين فـي أن معّدل التحاق الفلسطينيين ، 2015وبرهنت دراسة أعدتها الجامعة األمريكية سنة 
إلــى  متوســطةفــي المرحلــة ال، ويصــل %2.97ويصــل إلــى  فــي المرحلــة االبتدائيــة مرتفــع جــداً لبنــان 

 %1.51ازداد االلتحاق بالتعليم الثانوي بين الالجئين الفلسـطينيين المقيمـين فـي لبنـان مـن ، و 2.84%
 2015 سنة %2.61إلى  2010سنة 

57. 
 المدرسي: التسرب

يواجهها  )االنسحاب وعدم االلتحاق بالمدرسة أصاًل( أخطر ظاهرةالمدرسي  يمثل التسربو 
التعليم الفلسطيني في لبنان. ومن المالحظ أن األونروا تتجاهل قضية تسرب التالميذ من 
المدارس نحو سوق العمل بشكل مبكر، مما يحولهم إلى أيٍد عاملة رخيصة، فال هم متعلمون، وال 
. اً هم يشكلون يدًا عاملة ماهرة، مما يحتم عليهم البقاء في مستوى اجتماعي متخلف اقتصادي

وتتفاوت نتائج اإلحصائيات التي تنشر عن نسب التسرب في مدارس الالجئين الفلسطينيين بين 
دراسة وأخرى، ألن بعض الدراسات تعتمد نسبة الطالب الذين التحقوا بالعام الدراسي وتسربوا من 

 لتحاقلالالذين لم يسجلوا أسماءهم  الطالب االعتباريأخذ بعين المدرسة خالله، والبعض اآلخر 
 وكشفت بالمدرسة بعد. لاللتحاقالعام الدراسي، أو لم يسجلوا أسماءهم  خالل بالمدرسة مطلقاً 

 بين ربعن أن معدل التس 1998 سنة الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز أخرى أجراها دراسة
في المرحلة  %18.9و اإلعدادية، المرحلة في %29.2 بلغ لبنان في الفلسطينيين األطفال

بلغت نسبة المتسربين لاللتحاق بسوق ، 2003 سنة فافو منظمة أجرتها ةراسوطبقًا لد بتدائية.اال
 المخيمات في فأكثر أعوام رةأعمارهم عش تبلغ الذين الفلسطينيين الالجئين من %18العمل 

 حول األطفال العالمي ، بعنوان "التقرير2007وفي دراسة نشرت سنة . الفلسطينية والتجمعات
 بلغ سنوات عشرة عن تزيد أعمارهم ممن الالجئين الفلسطينيين األطفال تسرب معدل "، فإنالجنود

. وفي دراسة لألونروا فإن متوسط 58المتسربين اللبنانيين الطالب نسبة أضعاف عشرة ، أي39%
في العام الدراسي  من مدارس الوكالة الدولية معدل التسرب بين الالجئين الفلسطينيين

 . 59%56.1ت بلغ 2010/2011

                                                 
57 .survey on the socioeconomic status of Palestine refugees, AUB and UNRWA 
معهد عصام فارس أنيس الحروب، التسرب من مدارس األونروا في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان: دراسة نوعية،  58

 ، انظر: 2011تشرين الثاني/ نوفمبر ، ي بيروتف األميركيةللسياسات العامة والشؤون الدولية الجامعة 
https://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/pal_camps/Documents/research_reports/20111212ifi_pc_unrwa_researc

h_report01_hroub_arabic.pdf                                                                                                                                         
 ، انظر: 2013التسرب من مدارس األونروا: دراسة على مستوى الوكالة، األونروا، أيلول/ سبتمبر  59

http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_school_dropout_study_arabic.pdf      



 

       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    19

معطيات كثيرة، مثل المستوى التعليمي لآلباء واألمهات، لظاهرة التسرب وتعود أسباب 
 عدم الثقة فيه. و نظام التعليم  وتدنيواألوضاع االقتصادية لألسر، 

 
 :الواقع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنانثالثًا: 

 مة:مقد
تنطلق معظم القوانين اللبنانية التـي تـنظم شـؤون الالجئـين الفلسـطينيين مـن مبـدأ المعاملـة بالمثـل 

فإن الالجئين المتواجدين  ،الساري بين الدول، وطالما ال توجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل
نان ال يحصلون على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان االجتماعي واالنتساب إلى في لب

الحكومة اللبنانية ال تتحمـل التبعـات السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية لالجئـين و النقابات اللبنانية، 
ــذلك ال تمــارس أي دور فــي إدارة المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية،  كمــا أنــه لــيس الفلســطينيين، ول

ـــــين  ـــــة لالجئ ـــــة اليومي ـــــة أي دور تجـــــاه الشـــــؤون الحياتي ـــــديات اللبناني ـــــوزارات أو المؤسســـــات أو البل لل
الفلسطينيين، باستثناء تسجيل الالجئين، ومنحهم بطاقات هوية وسفر، وخضوع للقوانين اللبنانية من 

 .60أصول محاكمات وأحوال مدنية وتجارية
والقــرارات المتعلقــة بــالالجئ الفلســطيني فــي لبنــان، التــي أقرتهــا أهــم القــوانين  فيمــا يلــي ونســتعرض

الدولــة اللبنانيــة، والتــي عــدتها المؤسســات الحقوقيــة مجحفــة بحــق الالجئــين، والتــي صــنفته كمــواطن 
أجنبــي، بــل أقــل مــن ذلــك، وحرمتــه الكثيــر مــن الحقــوق األساســية التــي يحصــل عليهــا أي الجــئ فــي 

معاناته وألمه، دون تقدير للظروف التي جعلته يلجـأ إلـى هـذه الـبالد، جميع بلدان العالم، وزادت من 
 ودون اعتبار للدور الذي يمكن أن يخدم فيه الدولة اللبنانية على الصعيد االقتصادي والوطني.

يعـــّد مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل الـــذي تضـــعه الســـلطات اللبنانيـــة كأســـاس للتعـــاطي مـــع قاااانون العمااال: 
في قضايا العمل مخالفًا للمعاهدات واالتفاقات التـي وقعتهـا ووافقـت عليهـا الدولـة الالجئين الفلسطينيين 

، 28/7/1951اللبنانيــة. فمبــدأ المعاملــة بالمثــل مخــالف التفاقيــة جنيــف الخاصــة بــالالجئين المعقــودة فــي 
والتــي تــنص "بعــد فتــرة إقامــة ثــالث ســنوات يســتفيد كــل الالجئــين علــى أراضــي الــدول الموقعــة بإيقــاف 

: "اإلجــراءات المفروضــة علــى األجانــب أو علــى عمــل (17)قــانون التعامــل بالمثــل". وتقــول فــي المــادة 
األجانب لحماية السوق الوطنية ال يعمل بهـا علـى الالجئـين". ويخـالف بـذلك مبـدأ المعاملـة بالمثـل فـي 

العربيـة التـي  الذي ينص على: "أن يعامل الفلسـطينيون فـي الـدول 1965بروتوكول الدار البيضاء سنة 
قامتهم وتيسير فرص العمل لهم"  .61يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية، في سفرهم وا 

                                                 
 /http://www.alqudscenter.org، انظر: 8/6/2009ن في لبنان، مركز القدس للدراسات السياسية، سعود المولى، الفلسطينيو  60

arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=757&menu_id=7&program_id=3&cat_id=2     
 المرجع نفسه. 61
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وصنف القانون اللبناني الفلسطيني المقيم في لبنان كأجنبي، واشـترط عليـه الحصـول علـى إجـازة 
صــادر عــن وزارة ال 1962ســنة  319عمــل، مــع مراعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثــل. فهنــاك أواًل القــرار رقــم 

الداخليــة اللبنانيــة، والــذي يصــف الالجئــين الفلســطينيين علــى أنهــم فئــة مــن األجانــب، ويجــب علــيهم 
ني بســـبب ، ولـــم يضـــع أي تمييـــز خـــاص للفلســـطي62الحصـــول علـــى إذن عمـــل قبـــل مزاولـــة أي مهنـــة

وضـــعه النـــاجم عـــن االحـــتالل اإلســـرائيلي ألرضـــه، وعـــدم قدرتـــه علـــى ممارســـة حـــق العـــودة، وعـــدم 
 .63اعتراف لبنان بدولة فلسطين، مما أدى عمليًا إلى عدم حصول الفلسطيني على إجازة إال نادراً 

 تعطــى لســنةو عديــدة مثــل دفــع الرســوم الباهظــة،  إجــازة العمــل يتطلــب إجــراءات علــىالحصــول  إن
واحدة يجبر الالجئ علـى تجديـدها، كمـا أنهـا مختصـة بعقـد عمـل مـع جهـة محـددة، فـإذا تبـدلت ألغيـت 
صــالحيتها. واعتــادت وزارة العمــل أن تعاقــب الــذي يســتخدم أجنبيــًا بعقــد عمــل أو إجــازة صــناعية بــدون 

يين إلـــى موافقـــة مســـبقة أو إجـــازة عمـــل بغرامـــة ماليـــة مرهقـــة، األمـــر الـــذي دفـــع أصـــحاب العمـــل اللبنـــان
ذا استطاع العامل الفلسطيني الحصول علـى عمـل، فإنـه 64العزوف عن استخدام الفلسطينيين لديهم . وا 

يصــــطدم بمزاجيــــة أربــــاب العمــــل مــــن ناحيــــة حرمانــــه مــــن حقــــه فــــي الضــــمان االجتمــــاعي والصــــحي 
أمـا فـي  .65والتعويض واألجر، ويبقـى معرضـًا للفصـل التعسـفي فـي أي لحظـة بـدون أي غطـاء قـانوني

حـــال المهـــن الحـــرة كالطـــب والمحامـــاة والصـــيدلة وغيرهـــا، فـــإن التشـــريعات اللبنانيـــة تحصـــر ممارســـتها 
ضمن نقابات، ال يستطيع الفلسـطيني االنتمـاء إليهـا الشـتراطها فـي أنظمتهـا الداخليـة أن يكـون العضـو 

نتسـاب بمبـدأ أكثر مـن عشـرة أعـوام، أو التـزام دولـة طالـب اال مضى على حصوله على الجنسيةلبنانيًا 
 .66المعاملة بالمثل

، والخـاص 18/9/1964، والذي صـدر فـي 17561من مرسوم  9بحسب القانون اللبناني طبقًا للمادة 
خـالل شـهر كـانون األول/ ديسـمبر مـن كـل عـام، وبنـاًء علـى اقتـراح يقدمـه  بتنظيم عمل األجانـب، يـتمّ 

ت الخاصــة، ومــن ضــمنها دائــرة اســتخدام اليــد مــدير عــام وزارة الداخليــة وبعــد أخــذ رأي الهيئــات واإلدارا
العاملــة األجنبيــة، تحديــد المهــن واألعمــال التــي تــرى الــوزارة ضــرورة حصــرها باللبنــانيين، وذلــك بهــدف 

                                                 
 المرجع نفسه. 62
 بديل، انظر: مركز سهيل الناطور، أوضاع عمل الفلسطينيين في لبنان، 63
    http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/331-article20 
 .الناطور، أوضاع عمل الفلسطينيين في لبنان 64
 ، انظر:11/12/2009المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، موقع  65

 http://www.pahrw.org/default.asp?contentID=279&menuID=37      
 .ر، أوضاع عمل الفلسطينيين في لبنانالناطو  66
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أصـــدر وزيـــر العمـــل اللبنـــاني عـــدنان مـــرّوة  18/12/1982وفـــي . 67الحفـــاظ علـــى اليـــد العاملـــة اللبنانيـــة
وبــدأ الــوزراء المتعــاقبون منــذ ذلــك  .هــن باللبنــانيين فقــط، حصــر فيــه عــددًا مــن الم289/1القــرار رقــم 

. ممـا اضـطر 68مهنـة 72على الفلسطينيين، حتى بلغت المهن الممنوعـة  التاريخ بحصر المهن ومنعها
، وكنـدا، لـيج للعمـل، أو الهجـرة إلـى أوروبـااليد العاملة ذات االختصاصات المهنية إلى السفر لدول الخ

عمــل فــي وظــائف ال يوجــد فيهــا ضــمانات، أو امتيــازات، فيكونــون تحــت رحمــة والواليــات المتحــدة، أو ال
أربــاب العمـــل مـــن حيـــث زيــادة راتـــب، واإلجـــازات الســـنوية والمرضــية، وتعـــويض نهايـــة الخدمـــة، وعـــدم 

 اإليقاف التعسفي عن العمل، والتأمينات الصحية وغيرها...
جــاء فيهــا: "بنــاء علــى  67/1م أصــدر وزيــر العمــل طــراد حمــادة مــذكرة حملــت رقــ 7/6/2005وفــي 
وتعديالته تنظيم عمل األجانب، يستثنى من أحكام المادة األولى  18/9/1964تاريخ  17561المرسوم 

التي تنص على حصر بعض المهـن باللبنـانيين، الفلسـطينيون  2/6/2005تاريخ  79/1من القرار رقم 
ســجالت وزارة الداخليــة اللبنانيــة".  المولــودون علــى األراضــي اللبنانيــة والمســجلون بشــكل رســمي فــي

وبنـاء عليـه صـار بإمكـان الالجـئ الفلسـطيني الـذي ولـد فـي لبنـان والمسـجل بشـكل رسـمي فـي دوائـر 
الدولــة اللبنانيــة أن يعمــل فــي عــدد مــن المهــن. إال أن األمــر لــم يســتقم علــى ســوية واضــحة بســبب 

 .69العمل للفلسطيني في لبناناستمرار رفض العديد من الوزراء والنواب ألي تساهل مع حق 
أقــر مجلــس النــواب اللبنــاني حــق العمــل لالجئــين الفلســطينيين فــي كــل القطاعــات  17/8/2010وفــي 

. حيـث صـادق مجلـس النــواب اللبنـاني علـى اقتـراح القـانون الرامـي إلـى تعــديل 70المسـموح بهـا لألجانـب
والعــدل. والــذي يعطــي المســتفيد مــن  مــن قــانون الضــمان االجتمــاعي، كمــا قدمتــه لجنــة اإلدارة 9المــادة 

العمال الالجئين الفلسطينيين حق المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في قانون العمـل وقـانون الضـمان 
 .71االجتماعي واالستفادة من تقديم تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني

حسابًا منفصاًل مستقاًل لـديها لالشـتراكات  وبحسب القانون يجب على إدارة الضمان أن تخصص
العائـــــدة للعمـــــال الفلســـــطينيين، علـــــى أن ال تتحمـــــل خزينـــــة الدولـــــة أو الصـــــندوق الـــــوطني للضـــــمان 
االجتمــــاعي أي التــــزام أو موجــــب مــــالي تجــــاههم. وال يســــتفيد المشــــمولون بأحكــــام هــــذا القــــانون مــــن 

ئليـــة. كمـــا صـــّدق مجلـــس النـــواب علـــى تقـــديمات صـــندوق ضـــمان المـــرض واألمومـــة والتقـــديمات العا
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، ويتعلـــق 1946مـــن قـــانون العمـــل اللبنـــاني الصـــادر ســـنة  59اقتـــراح القـــانون الرامـــي لتعـــديل المـــادة 
  .72بإعطاء إجازة العمل لالجئين الفلسطينيين تمامًا كباقي العمال األجانب

فـــي العمـــل. وأن  وقـــد بـــدت األمـــور للوهلـــة األولـــى أن لبنـــان يمـــنح الالجئـــين الفلســـطينيين الحـــقّ 
الحقوق األخرى المرتبطة بهذا الحق مثل الضمان االجتمـاعي والصـحي وممارسـة كافـة أنـواع المهـن 

، وأن اآلثـار الفعليـة قـراركتنـف هـذه التأن هنـاك الكثيـر مـن الغمـوض،  غيـرباتت تحصـيل حاصـل. 
ه لم يدخل حيز التنفيذ أي أن هذا القرار لم يصدر فيه مرسوم تطبيقي،كما أن  للقرار جزئية وبسيطة.

 بعد، واستمر الالجئ الفلسطيني يدفع اشتراكه لصندوق الضمان دون أن يستفيد من خدماته.
ن علـــى ين المولـــوديالفلســـطيني ، اســـتثناء19/12/2015كمـــا أعـــاد وزيـــر العمـــل ســـجعان قـــزي فـــي 

مــن أحكــام المــادة  ،والمســجلون بشــكل رســمي فــي ســجالت وزارة الداخليــة اللبنانيــة ،األراضــي اللبنانيــة
 .73التي تنص على حصر بعض المهن باللبنانيين 2/6/2005تاريخ  79/1األولى من القرار رقم 
 201574-2011مرة  ألول فلسطينيينالعمل الممنوحة لل إجازات(: 3جدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 السنة
 223 206 168 266 115 العدد

 

قـد نـص علـى حـق تملـك  4/1/1969تـاريخ  11614ألجانـب رقـم كان قانون تملـك اقانون التملك: 
اشـترت شـققًا سـكنية  العائالت الفلسـطينيةمن  اآلالفالحقوق العينية العقارية لألجانب كافة. وكانت 

 .75وسددت أقساطها للتسجيل بناء على القانون القديم
نــــب فــــي إطــــار تقــــدمت الحكومــــة اللبنانيــــة بمشــــروع تعــــديل قــــانون تملــــك األجا 2001وفــــي ســــنة 

اإلصالحات التي تقدم عليها الحكومة لمعالجة الوضع االقتصادي، حيث برزت الحاجة إلى تشجيع 
ــــان. ورأت  ،االســــتثمار ــــى االســــتثمار فــــي لبن ــــة عل ــــة واألجنبي وتحفيــــز المســــتثمرين والشــــركات العربي

نـان. لكــن لــدى الحكومـة أن تعــديل قـانون التملــك سيسـهل انتقــال الشـركات واألمــوال لالسـتثمار فــي لب
مناقشة القانون في لجنة اإلدارة والعدل النيابية وتاليًا في الجلسة العامة لمجلس النواب، أبـرز بعـض 
النــواب مخــاوفهم مــن قضــية التــوطين وشــككوا فــي أن يكــون القــانون المعــدل الجديــد إحــدى األدوات 

راء الفلسطينيين لعدد من المساعدة على تمرير مشروع التوطين. وقدم أحد النواب إحصائية تظهر ش
الشــقق الســكنية معتبــرًا نســبة الشــراء كبيــرة. ودعــا بعــض النــواب إلــى وضــع مــادة فــي القــانون تمنــع 
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ــه  الفلســطينيين مــن تملــك العقــارات تحــت ذريعــة مواجهــة التــوطين "الــذي ال يســتطيع لبنــان أن يتحمل
 .76تؤدي إلى هجرة الشباب" نظرًا لضيق مساحته ولكثافته السكانية وألوضاعه االقتصادية التي

مــن  (1)التعــديل الــذي أدى لوقــوع إجحــاف بحــق الفلســطيني فــي التملــك العقــاري ورد فــي المــادة 
المنشــور فــي  296الــذي أضــيف لــه فــي القــانون الجديــد رقــم  4/1/1969المــؤر   11614المرســوم رقــم 

عينــي مــن أي نــوع  نــص مفــاده "ال يجــوز تملــك أي حــق 5/4/2001فــي  15الجريــدة الرســمية العــدد 
كــان، ألي شــخص ال يحمــل جنســية صــادرة عــن دولــة معتــرف بهــا، أو ألي شــخص إذا كــان التملــك 
يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين". وهذا األمر خصص عمليًا الفلسطينيين، إذ أنهـم 

ـــــدولتهم، وال بالجنســـــية الصـــــادرة عـــــن ال ـــــراف ب ـــــم يســـــتكمل االعت ـــــي ل ســـــلطة المجموعـــــة البشـــــرية الت
الفلســطينية، إضــافة إلــى كــونهم الفئــة المعنيــة بــرفض توطينهــا، وفقــًا للدســتور اللبنــاني الصــادر بعــد 

 .77اتفاق الطائف
وجاء االستثناء الحالي في نص القانون اللبناني ليربط مفهـوم امـتالك الفلسـطينيين للحقـوق العقاريـة 

ء القـانونيين أي تفسـير حقيقـي لهـذا المفهــوم بـالتوطين. كـل هـذا ولـم يقـدم مـن المشـرع اللبنـاني أو الفقهـا
وكيفية وصوله إليقاع التوطين. وقال النائب اللبنـاني سـليم سـعادة "كلنـا ضـد التـوطين، ولكـن ال عالقـة 

 .78للتمليك بهذه المسألة. المالك قد يكون مواطنًا وغير مواطن. ال يجوز الدمج بين األمرين"
نين التي تقرها األكثرية لعشرة نواب أو أكثر وللرؤساء أعطى المجلس الدستوري حق الطعن بالقوا

الثالثة ولرؤساء الطوائف المعترف بها في لبنان خالل فترة زمنية محددة. واسـتنادًا لهـذه القاعـدة قـدم 
مذكرة إلـى المجلـس الدسـتوري تطعـن فيهـا بقـانون التملـك  2001عشرة نواب في أواخر نيسان/ أبريل 

ن المــادة األولــى والتــي تحــرم الفلســطيني مــن التملــك ضــمنًا. إال أن المجلــس وخاصــة الفقــرة الثانيــة مــ
الدســتوري رد طعــن النــواب العشــرة. وظــل القــانون علــى مــا هــو عليــه مــن دون تعــديل أو إلغــاء للفقــرة 
التــــي تحــــرم الفلســــطيني مــــن التملــــك. وعلــــل المجلــــس الدســــتوري رده هــــذا بــــأن القــــانون إنمــــا يحمــــي 

ــ ان، وأن مــن حــق لبنــان أن يقــرر وضــع القيــود الكتســاب اللبنــانيين أو بعضــهم المصــلحة العليــا للبن
 .79الحقوق العينية أو العقارية. والمصلحة العليا هي: منع التوطين
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بمشـروع  27/7/2001 فـيبعد رفـض المجلـس الدسـتوري لطعـن النـواب العشـرة تقـدم عـدد مـن النـواب 
ة مـن المـادة األولـى والتـي تحـرم الفلسـطيني مـن التملـك تعديل لقانون التملك وخاصة تعديل الفقرة الثانيـ

 :ضمنًا، وجاء في حيثيات القانون المقترح
التـوطين وهـم يرغبـون بـالعودة إلـى وطـنهم  وحيث إن الفلسطينيين أنفسهم بكافة فصائلهم ضـدّ 

الوحيـد تحــت مظلـة مطلــب حــق العـودة، وحيــث إن أمـر اكتســاب الجنســية اللبنانيـة مــرتبط بقــانون 
 ..نسية فقط وليس بأي قانون أو عمل قانوني آخر كشراء شقة سكنية مثالً الج

وحيــث أن الحظــر المشــار إليــه، قــد أســاء إلــى صــورة لبنــان كــوطن للمســاواة والحريــات، وكبلــد 
يتمسك بحقوق اإلنسان وبخاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي كـان لبنـان أحـد واضـعي 

 مسودته األولى.
ن العالمي لحقـوق اإلنسـان قـد أكـد علـى حـق التملـك بـاالنفراد أو االشـتراك مـع وحيث أن اإلعال

 (، واعتبرت هذا الحق من الحقوق التي يجب احترامها من الدول الموقعة عليها.01غيره )المادة 
 .80روتأسيسًا على ما تقدم: نقترح إلغاء الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون المذكو 

ت القــانون المقتــرح واضــحة وقويــة ومنطقيــة ومتطابقــة مــع الدســتور، إال أن المجلــس كانــت حيثيــاو 
النيابي علل إحالته إلى اللجان المختصة "بأنه بحاجة إلى المزيد مـن الدراسـة". ووضـعت علـى القـانون 
بدايــة صــفة معجــل مكــرر لكــي يطــرح فــي الجلســة التشــريعية التاليــة، وســلمت نســخة إلــى رئــيس مجلــس 

بيــــه بـــري، إال أنــــه انتزعــــت عنـــه الحقــــًا صــــفة االســـتعجال لكــــي يــــدرس لـــدى اللجــــان النيابيــــة النـــواب ن
. 2001المختصــة علــى أن يحــال الحقــًا إلــى الهيئــة العامــة للمجلــس وقبــل البــدء بالعطلــة الصــيفية لســنة 

 .81إال أنه لم يدرس لدى اللجان المختصة حينها ووضع في أدراجها بانتظار اإلفراج عنه
تقدم عدد من النواب اللبنـانيين باقتراحـات قـوانين حـول إعطـاء الالجئـين الفلسـطينيين  15/6/2010وفي 

حقوقـــًا مدنيـــة، شـــملت حـــق العمـــل والتملـــك والضـــمان االجتمـــاعي، وأثـــارت هـــذه االقتراحـــات انقســـامًا بـــين 
غــض ب ،النـواب، تميــز باصـطفاف طــائفي بــين مسـلمين مؤيــدين لالقتراحـات، وبــين مســيحيين رافضـين لهــا

التوصــل إلــى حــل وســط قضــى بتعــديل قــانون  ، تــمّ 17/8/2010. وفــي 82النظــر عــن انتمــاءاتهم السياســية
رجـاء البحـث فـي حـق ضـمن شـروط معينـة العمل لمنح الفلسطينيين حـق العمـل والضـمان االجتمـاعي ، وا 

 .83التملك
                                                 

 =title=11431https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails.aspx?id&3-4-2001موقع مجلس النواب اللبناني، انظر:  80
  .، مؤسسة شاهد296قراءة في القانون اللبناني رقم  81
 .16/6/2010، السفير 82
 ، انظر:18/8/2010موقع الجزيرة.نت،  83

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3F2DD112-B7DA-4282-AEE5-C6C44A218927.htm      
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ات اللجــوء فرضــت الســلطات اللبنانيــة علــى الفلســطيني المقــيم فــي مخيمــقااانون البناااء والتعمياار: 
منعــت الحكومــة  1994الحصــول علــى تــرخيص فــي حــال أراد تــرميم أو بنــاء منــزل جديــد، وفــي ســنة 

مـدير مكتـب  Lionel Brissonاللبنانية كل أنواع البنـاء والتعميـر، حسـب أقـوال السـيد ليونيـل بريسـون 
عــادة إســـكان األونــروا فــي لبنـــان. والــذي نــتج عنـــه إلغــاء كافــة بـــرامج األونــروا الهادفــة إلـــى تعميــ ر وا 

فرضـت  1997ومع بدايـة سـنة  .84الالجئين الفلسطينيين بال مأوى في بيروت ومخيمات جنوب لبنان
وحدات من الجيش اللبناني حصارًا محكمًا على المخيمات في المناطق الجنوبية مانعـة بـذلك دخـول 

 مواد البنـاء، ثـمّ  البإدخ 23/11/2004سمحت في و  .85واد البناء إلى المخيمات الرسميةجميع أنواع م
مـن دون إبـداء األسـباب. وبعـد ذلـك أعيـد السـماح بإدخـال مـواد البنـاء بشـكل  14/6/2005منعتها في 

أو ترفض أي طلب مقـدم  ،والتي قد تسمح ،مقنن جدًا وبناء على تصاريح تقدم لوزارة الدفاع اللبنانية
ال تسـاوي فـي أحسـن حاالتهـا مـا نسـبته  إليها، فضاًل عن أن الكميات التي ي سمح بإدخالها قليلة جداً 

مـــن الكميـــات المطلوبـــة، وال تعطـــى هـــذه الكميـــات إلنشـــاء مســـاكن جديـــدة، إنمـــا إلعـــادة بنـــاء  40%
وعلـى الـرغم مـن أن هـذه التعليمـات تطبـق  .86المسكن المنهار أو لترميم وتصليح المسـاكن الموجـودة
الجئـــين الفلســـطينيين اســـتطاع الحصـــول علـــى بشـــدة إال أن أيـــًا مـــن اللبنـــانيين المهتمـــين أو ممثلـــي ال

إجابــة واضــحة مــن المســؤولين اللبنــانيين، الــذين أعلنــوا أنهــم ال يملكــون معلومــات عــن هــذه المشــكلة، 
 .وأكدوا أنه ال يوجد قرار من السلطات اللبنانية بهذا الشأن

خمسـينيات حتـى لقد خضعت المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ نهايـة القانون اإلقامة والتنقل: 
( لقــوانين الحكــم العرفــي العســكري، أي تحــت الســيطرة 1969-1959نهايــة ســتينيات القــرن العشــرين )

المسلحة التي  اللبنانية المباشرة ألجهزة الجيش اللبناني األمنية )الشعبة الثانية(، وذلك بعد االنتفاضة
الفترة مورس علـى المخيمـات قـدر انتهت بإسقاط رئيس الجمهورية اللبنانية كميل شمعون. طيلة هذه 

مــن اإلجــراءات غيــر اإلنســانية لــم تكــن مبــررة وال مقبولــة بكــل قــيم وحقــوق اإلنســان، جعلــت مــن كــل 
مخيم "غيتو" منفصاًل عـن اآلخـر ال يسـمح التنقـل بينهـا إال بـإذن، وال يسـمح للفلسـطينيين التنقـل مـن 

 .87...نطقة في لبنان إلى أخرى إال بإذنم

                                                 
 مرجع سابق.المولى،  84
 المرجع نفسه. 85
، المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، 2014يين في لبنان، التقرير السنوي الواقع اإلنساني لالجئين الفلسطين 86

 http://pahrw.org/cms/assets/isdarat/reports/ar-annual14.pdf، انظر: 26/3/2015
 سلسلة فلسطينيون في الشتات )دمشق: مركز الغد العربي للدراسات،الالجئون الفلسطينيون في لبنان، صالح صالح،  87
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يمنــع بموجبــه دخــول الفلســطيني الحامــل لوثيقــة ســفر مــن  478صــدر القــرار رقــم  7/9/1995وفــي 
. وكـان القـرار يهـدف إلـى منـع الفلسـطينيين 88لبنان وسافر للخارج باشـتراط حصـوله علـى فيـزا للعـودة

الحاصلين على وثائق سفر لبنانية من العودة إلى بيوتهم بعد أن ألغت الحكومة الليبية عقود عملهـم 
شـخص بيـنهم نسـاء وأطفـال، وم نعـت السـفينة  6,000سباب سياسـية، وقـدر عـددهم بنحـو وطردتهم أل

اللبنانيـة. وادعـى وزيـر الداخليـة أن القـرار ال يزيـد عـن  وانئالتي كانت تقل عددًا منهم من دخول الم
لـى لبنـانكونه قرارًا يهدف إلـى تنظـيم تنقـل الال يـة وألغـت الحكومـة اللبنان .89جئـين الفلسـطينيين مـن وا 

بســـبب الضـــجة التـــي أثارهـــا  1999التـــي ترأســـها ســـليم الحـــص هـــذا القـــرار فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
 .90إنسانية التي ولدها والمشاكل الال
شـكل الحـديث عـن و إن مشاريع التوطين حقيقة واقعية عرفت منذ بدايـة نكبـة فلسـطين. التوطين: 

اف اللبنانية، فهو يتعارض مـع مقـوالت الوفـاق توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان قلقًا عند األطر 
غرافي لجماعـة و الوطني اللبناني الذي يقوم على صـيغة التـوازن الطـائفي الـدقيق، ويعـزز الـوزن الـديم

دون أخـرى، ممــا يــؤدي إلــى اخـتالل التــوازن الطــائفي، وقــد يــؤدي إلـى إعــادة النظــر فــي اإلصــالحات 
ئيس اللبناني األسـبق أمـين الجميـل بعـد أيـام مـن انتخابـه، السياسية وفي بنية الدولة. لذلك، صرح الر 

 .91ألفاً  50أنه سيعمل على خفض عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان إلى 
ذات مفاعيــل مــؤثرة علــى الحيــاة اليوميــة لالجئــين تشــريعية اتخــذ السياســيون اللبنــانيون إجــراءات 

قـل ترسـيخ إغـالق أفـق أي مسـتقبل فـي لبنـان، ، باتجاه حملهم على المغادرة، أو علـى األالفلسطينيين
بأية صيغة كانت، بما يمنعهم من التفكير بالبقاء فـي لبنـان، وتنطلـق اإلجـراءات اللبنانيـة مـن مفهـوم 
خاص يرى أنه ال يمكن مواجهة التوطين بالتعويل على دور عربي جامع وفاعـل، أو عبـر المطالبـة 

. لذلك يتم اعتماد صيغة 194رعية الدولية المتمثلة بقرار بحل عادل لقضية الالجئين استنادًا إلى الش
 .92عملية تؤدي بهدوء إلى مغادرة الفلسطينيين لبنان

اقترح وزير الخارجية اللبناني فارس بويز، خالل مقابلـة  13/9/1993بعد توقيع اتفاقية أوسلو في ف
جئــين الفلســطينيين بحيــث ، إعــادة تــوطين الال18/4/1994الســفير اللبنانيــة فــي  صــحيفةأجرتهــا معــه 

                                                 
 .الفلسطينيون في لبنان وقانون الملكية العقارية، جمعية راصد 88

 مرجع سابق.المولى،  89
 .26ص مرجع سابق،صالح،  90
 ، انظر: 19/6/2007المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات،  91

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=648&CatId=24&table=pa_documents      
 .الفلسطينيون في لبنان وقانون الملكية العقارية، جمعية راصد 92
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فـــي أمـــاكن أخـــرى فـــي الشـــرق  %25مـــنهم إلـــى منـــاطق الحكـــم الـــذاتي، ويعـــاد تـــوطين  %20يتوجـــه 
 .93وغيرها وأسترالياا وكندا أمريكاألوسط، وتوطين الباقي في مناطق تحتاج إلى عمالة مثل 

لسطيني في رئيس هيئة العمل الوطني الف ذكر ، حيثوأثار مشروع بويز قلق وخوف الفلسطينيين
 ،19/4/1994اللـواء فـي  صـحيفةلبنان في منظمة التحرير الفلسطينية صـالح صـالح، فـي حـوار مـع 

تفاق فإنه مـن الأن بويز استبق المرحلة التي يجري فيها الحديث عن موضوع الالجئين ألنه حسب ا
بلــد  المواضــيع المؤجلــة. كمــا أصــر صــالح علــى رفــض التــوطين والتجنــيس وعــدم االنتقــال إلــى أي

عربــي آخــر، ورأى أن الهــم الفلســطيني األكبــر هــو الصــمود والنضــال للعــودة إلــى الــوطن واألرض، 
 .94الحق، والسبيل الوحيد هو الكفاح ألنهم أصحاب حق وأصحاب قرار، وال يجب التخلي عن هذا

: "إن رفضـنا القـاطع للتـوطين، ال 26/5/2008وجاء في خطاب القسم للرئيس ميشـال سـليمان فـي 
ي رفضــًا الستضــافة األخــوة الفلســطينيين، واالهتمــام بحقــوقهم اإلنســانية، بــل تأسيســًا لحــق العــودة يعنــ

 .95حتى قيام الدولة القابلة للحياة. ولهذا، فإن لبنان، يشدد على ما ورد في المبادرة العربية"
تجنـــيس الفلســـطينيين بـــدأ منـــذ خمســـينيات القـــرن العشـــرين، فـــي عهـــد الـــرئيس  قاااانون الجنساااية:

األحجــام الســكانية تــتحكم بهــا  تجنـيس الفلســطينيينعمليــة  مــن المالحــظ أنو اللبنـاني كميــل شــمعون. 
يـتم الترحيـب أحيانـًا بالفلسـطيني لدرجـة التـوطين واإلدمـاج، وألهـداف  فقد للطوائف وأوزانها السياسية،

تمائـــه ذات بعـــد طـــائفي وسياســـي وانتخـــابي، بينمـــا يبقـــى هنـــاك فلســـطيني آخـــر "مغضـــوب عليـــه" الن
لطوائف أخرى. حيـث لـم تجـد جهـات، تعلـن محاربـة التـوطين والتجنـيس وتتبنـى حرمـان الفلسـطينيين 
من حقوقهم المدنية، غضاضة في تجنيس معظم الالجئـين المسـيحيين مـن الفلسـطينيين، والـذين بلـغ 

القـرى  تجنـيس أبنـاء (، كمـا تـمّ 1982ألفـًا سـنة  50)ووصل إلـى نحـو  1950ألفًا سنة  15عددهم نحو 
، ومعظمهـــم مـــن الطائفـــة الشـــيعية. وعلـــى الـــرغم مـــن أن األغلبيـــة 1994ألفـــًا( ســـنة  35الســـبع )نحـــو 

الساحقة من الفلسطينيين هي سنّية المذهب، فقـد اسـتفاد مـن عمليـة التجنـيس مـن بيـنهم عـدد محـدود 
 .96آالف شخص 4-3مثل عرب الغوارنة الذين يقدر عددهم بنحو 

                                                 
دولي لحل مشكلة الالجئين  –حديث صحافي لوزير الخارجية اللبناني )فارس بويز( يكشف فيه عن مشروع إقليمي  ،وثائق 93

 .294-293، ص 1994 ربيع، 18عدد ال، بيروت، الدراسات الفلسطينية، مجلة الفلسطينيين ]مقتطفات[
 .98-96و 41ص ،مرجع سابقصالح،  94
 ، انظر:خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمانموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية،  95

http://www.presidency.gov.lb/President/Pages/Inaugural%20speech.aspx      
،" ورقة عمل ق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنانجدلية العالقة بين التوطين وتوفير الحقو "محسن محمد صالح،  96

المنظمة الفلسطينية لحق  هأقامت، والذي مؤتمر "الالجئون الفلسطينيون في لبنان بين الواقع وآفاق المستقبل"ق دمت إلى 
 .25/10/2007، بيروت ،العودة "ثابت"
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أن رفــض التــوطين مــرتبط بالضــرورة بــاحترام  ي ظهــربعــد الطــائفي ال وعلــى أي حــال، فــإن ســبر ال
الجميع للتوازن الطائفي، أو بمواقف وطنية أو قومية، ولكنه استخدم كـأداة أحيانـًا لخدمـة طائفـة دون 

 أخرى، أو كجزء من لعبة التوازنات والتحالفات السياسية.
حقة في أوساط الفلسطينيين ترفض هناك حالة إجماع وأغلبية ساتجدر اإلشارة هنا إلى أن و 

مركز الزيتونة في استطالع فا تزال عيونها موجهة إلى أرضها األصلية المغتصبة. مالتوطين، و 
منهم أنهم متأكدون من عودتهم إلى فلسطين  %81.5أن تبين ، 13/11/2005-12الذي ن ّفذ في الفترة 

لم يقبلوا إال  %79.6لقضيتهم، كما أن  في التوطين في لبنان حالً  %98.3بشكل أو بآخر، ولم يجد 
 .97بالعودة إلى قراهم التي أ خرجوا منها

 
 :خاتمةال

، ولكنه كان البلد 1948لم يكن لبنان البلد الوحيد الذي قصده الالجئون الفلسطينيون إثر نكبة 
وز الحصول على الحقوق التي تمكنهم من تجا غيره، حيث لم يتمكنوا من من أكثرفيه  واالذي عان

نكبتهم، أو التخفيف منها بغية االلتفات إلى القضية األهم، وهي قضية عودتهم إلى أرضهم 
ودعم حق العودة، بقي  ،المجمع عليه لبنانيًا وحتى فلسطينياً  ،وبحجة رفض التوطين ووطنهم.

ال الفلسطيني منذ نكبته يكابد المعاناة في كل تفاصيل حياته اليومية في لبنان. وكأن الفلسطيني 
 يعمل من أجل قضيته واسترداد حقه في أرضه إال من بوابة البؤس والشقاء ووجع الحرمان.

ربما ال تعاني الدول األخرى التي لجأ إليها الفلسطينيون من التركيبة السكانية المعقدة الموجودة 
في لبنان، وهي تركيبة طائفية فرضت على أطرافها التعايش بالضرورة، بل فرضت نفسها على 

شكلت مساحة لبنان الجغرافية،  كماالتوجهات السياسية اللبنانية وطبيعة تحالفات كل طرف فيها. 
  وقلة مواردها االقتصادية، عاماًل آخر لعدم قبول الوجود الفلسطيني ضمن التركيبة اللبنانية.
اللبنانية  لقد بات الوجود الفلسطيني في لبنان مادة للتجاذبات والمزايدات السياسية بين األطراف

ليس إال. وعلى الرغم من نشاط جمعيات المجتمع المدني الفلسطينية منها واللبنانية، وتسليم العديد 
من األطراف السياسية بضرورة تغيير أوضاع الالجئين الفلسطينيين عما هي عليه، فإن التشريعات 

فلسطينيين ونيلهم الحقوق والقوانين اللبنانية لم تخرج عن اإلطار اللفظي لضرورة تحسين أوضاع ال
الكفيلة بتغيير واقعهم المعيشي، وكانت السلطات اللبنانية تحيل المسؤولية إلى المجتمع الدولي 
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األزمات التي  ووكالة األونروا، تحت ذريعة التوطين والمخاوف من فرضه بموجب ضغوط حلّ 
 يعيشها لبنان، وتسهيل فرص التسوية السياسية في الشرق األوسط.

قوة فرض  فض التوطين يمثل حالة إجماع بين الفلسطينيين واللبنانيين، وال تستطيع أيّ إن ر 
التوطين عليهم، ما دام الطرفان المعنيان يرفضانه. ولذلك آن األوان لعدم استخدام "فزاعة التوطين" 

 لحرمان الالجئين الفلسطينيين من حقوقهم اإلنسانية األساسية.
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