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كلمة إفتتاحية

رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

حسن منيمنة

ُتصــدر لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني الجــزء الثانــي مــن عملهــا تحــت عنــوان »اللجــوء 
رادة التقــّدم«، متابعــة للمســيرة التــي اطلقتهــا لــدى  الفلســطيني فــي لبنــان-2: واقــع العيــش واإ
هــو »اللجــوء  الــذي حمــل عنوانــًا   2016 الماضــي  العــام  نهايــة  الجــزء األول  إصدارهــا 

الفلســطيني فــي لبنــان-1: كلفــة األخــوة فــي زمــن الصراعــات«. 

يصــدر هــذا الجــزء ال ليســتكمل جهــدًا معرفيــًا علميــًا تحتاجــه اإلدارة السياســية والتنفيذيــة 
والمجتمــع اللبنانــي بأســره وقــواه السياســية خصوصــًا، فضــاًل عــن الفلســطينية، بــل ليدخــل 
فــي تفاصيــل مــا شــرعت فيــه اللجنــة منــذ تشــكيلها فــي العــام 2005 مــن إعتمــاد المعلومــات 
والمعطيــات الدقيقــة حــول واقــع اللجــوء الفلســطيني بديــاًل عــن اللغــة االيديولوجيــة التــي ســادت 
طويــال مــن مختلــف الضفــاف فــي التعاطــي مــع هــذا الواقــع. ويأتــي هــذا الجــزء فيمــا تجــاوز 
لبنــان أزمتــه السياســية – الدســتورية التــي اســتمرت عاميــن ونصــف العــام، ومنعــت انتخــاب 
رئيــس جديــد للبــالد، كمــا حالــت دون مــردود طبيعــي للحكومــة اللبنانيــة الســابقة، وأّدت الــى 
شــلل أو تراجــع فــي عمــل المؤسســات التنفيذيــة كافــة، كذلــك عّطلــت فاعليــة المجلــس النيابــي 
الفلســطيني  اللبنانــي  الحــوار  التشــريعية والرقابيــة. والحقيقــة أن لجنــة  بــأدواره  القيــام  عــن 
وفريــق العمــل الــذي أنتــج الجــزء االول، وعلــى الرغــم ممــا ذكرنــاه أعــاله حــول ِســمات الفتــرة 
الســابقة، كانــا يعمــالن بصمــٍت وبعيــدًا عــن الضجيــج فــي إعــداد الجــزء الثانــي، الــذي يتنــاول 
العناويــن الحيويــة فــي قضايــا ومشــاكل عيــش الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. اآلن مــع 
اكتمــال عقــد المؤسســات وعــودة الــروح إلــى الحيــاة السياســية فــي البــالد رغــم حــاالت التــأزم 
العــارض، نحــن فــي اللجنــة أكثــر اصــرارًا علــى اســتكمال مــا بدأنــاه إنطالقــا مــن التزامنــا تقديــم 
الحقيقــة دون زيــادة أو نقصــان. ودومــًا مــع محــاذرة الوقــوع فــي فــخ المبالغــة فــي التفــاؤل 
أو التشــاؤم، باعتبــار أن أوضــاع المنطقــة العربيــة مــا تــزال غارقــة فــي صراعــات وتمزقــات 
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الحــروب األهليــة الداخليــة والتدخــالت االقليميــة والدوليــة، مــع مــا يرافــق ذلــك كلــه مــن تفــكك 
ودمــار المجتمعــات، وبــروز أنــواع مــن عمليــات التطهيــر الســكاني، والنمــو الورمــي المتســارع 
للتطــرف بمنوعــات طروحاتــه. والمؤســف هــو أن كل هــذه الوقائــع وســواها تقــذف بجمــوع 
جديــدة مــن المواطنيــن والســكان العــرب، وتلقــي بهــم فــي متاهــات اللجــوء الخارجــي والنــزوح 

الداخلــي. 

أكثــر مــن ذلــك يمكــن القــول إن التحــوالت التــي شــهدها ويشــهدها عالــم اليــوم ال تبشــر بكثيــر 
السياســية واألمنيــة خصوصــًا،  لجــج مشــكالتها  فــي  الــدول غارقــة  فمعظــم  التفــاؤل،  مــن 
ــًا فــي  واالقتصاديــة إلــى حــٍد مــا. وفــي مثــل هــذا الوضــع يشــهد اليميــن المتطــرف نمــوًا مقلق
العديــد مــن البلــدان الغربيــة، وترتفــع شــعارات عنصريــة مناوئــة للعــرب وغيرهــم، وهــو مــا يعنــي 
اســتمرار انســداد األفــق بالنســبة إلــى احتمــال التوصــل إلــى حــل فعلــي عــادل ومســتدام للقضيــة 
الفلســطينية وقضيــة الالجئيــن. ومــن مؤشــرات ذلــك ســعي الكونغــرس االميركــي إلــى التنصــل 
مــن مضاعفــات قــرار مجلــس األمــن الدولــي القاضــي بإدانــة المســتوطنات والمســتوطنين فــي 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة. يترافــق هــذا مــع التوجــه الطاغــي علــى المشــهد الدولــي نحــو 
محاربــة االرهــاب كأولويــة فــي السياســة العالميــة، مــا يدفــع إلــى التشــاؤم مــن إمكانيــة إعــادة 
اســتحضار توجهــات حقيقيــة تعمــل علــى إيجــاد مخــرج  فعلــي للقضيــة الفلســطينية يســتند إلــى 
حــل الدولتيــن، او أي حــل يضمــن العدالــة ويعيــد الحقــوق إلــى الشــعب الفلســطيني، بمــا فــي 
ذلــك مــا تضمنتــه القــرارات الدوليــة مــن تأكيــد علــى حــق العــودة لالجئيــن، وال ســيما منهــا القــرار 
رقــم 194، الــذي نــص منــذ حوالــي ســبعة عقــود علــى حــق الالجئيــن الفلســطينيين بالعــودة 

إلــى ديارهــم أو تعويضهــم خســارة ممتلكاتهــم. 

أيــة  فــي  البحــث  ورفــض  الجديــد،   – القديــم  االســرائيلي  التعنــت  مــع  وربطــًا  لبنــان  فــي 
تتفاقــم  االســرائيلي،  الفلســطيني  الصــراع  ولبِّــه  االســرائيلي  العربــي  للصــراع  مقبولــة  تســوية 
حركــة ومضاعفــات النــزوح الســوري، وينضــاف هــمٌّ جديــد الــى هــمٍّ قديــم. ويربــط الكثيــرون 
بيــن اســتمرار تفجــر المنطقــة ومخاطــر التوطيــن، وبالتالــي مضاعفــة الخلــل الديموغرافــي 
واالجتماعــي واالقتصــادي فــي البــالد. وبالطبــع فــإن مضاعفــات الوضــع الســوري، وكذلــك 
العراقــي إلــى حــٍد مــا، فضــاًل عــن األوضــاع االقليميــة المحيطــة، كل هــذه تضغــط بثقلهــا علــى 
لبنــان وعلــى ســواه مــن دول مجــاورة ســواء أكانــت مضيفــة لالجئيــن الفلســطينيين أو لــم تكــن.
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فــي هــذا الوقــت بالــذات وضمــن هــذه الظــروف التــي قدمنــا أعــاله بعــض مالمحهــا العامــة، 
الالجئيــن  عيــش  لظــروف  الفعليــة  التفاصيــل  ليقــدم  الثانــي  الجــزء  الحــوار  لجنــة  ُتصــدر 
الفلســطينيين فــي المخيمــات وخارجهــا، ضمــن المســعى الــذي درجنــا عليــه فــي تقديــم وعــي 
جديــد، ورؤيــة مختلفــة حــول معالــم مشــكلة اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان ومعاناتــه. خصوصــًا 
مــع تواصــل معانــاة الشــعب الفلســطيني، التــي يمكــن بالتأكيــد رد العامــل المقــرر فــي نشــوئها 
واســتمرارها إلــى الفعــل األصلــي االســرائيلي ممثــاًل، أواًل بالسياســة االقتالعيــة الصهيونيــة 
التــي دفعــت بحوالــي مائــة ألــف الجــئ إلــى لبنــان، وأضعــاف هــذا العــدد إلــى االردن وســوريا، 
ناهيــك بأولئــك الذيــن اســتقروا فــي مخيمــات أقيمــت لهــم علــى عجــٍل فــي قطــاع غــزة، وفــي 
المناطــق التــي لــم تــُك فــي حينــه قــد خضعــت لالحتــالل االســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة فــي 

حزيــران مــن عــام 1967. 

فــي مجتمعاتهــا  مــات حياتهــا  مقوِّ علــى  واالســتيالء  الجمــوع  هــذه  وتشــريد  إخــراج  تــم  لقــد 
األصليــة، بمــا هــي األراضــي الزراعيــة والمؤسســات التجاريــة والحرفيــة والمنــازل ومختلــف 

أنــواع األنشــطة الحياتيــة المــدّرة للدخــل.

 إن هــذا الفعــل الصهيونــي هــو األســاس فــي التــردي االجتماعــي والمعيشــي الــذي يعانيــه 
الالجئــون الفلســطينيون فــي مختلــف ديــار لجوئهــم ومنــه لبنــان. هــذا مــع العلــم أن أعــدادًا ال 
ُيســتهان بهــا مــن الالجئيــن قــد حملــت معهــا ثرواتهــا، ومــا تملكــه مــن الخبــرات العلميــة والفنيــة 
التــي راكمتهــا علــى امتــداد عقــود وقــرون. وقــد ســاهمت فــي مســتقراتها الجديــدة، والســيما 
فــي لبنــان، فــي تزخيــم النهضــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكانــت جــزءًا حيويــًا مــن عمليــة 
النهــوض التــي شــهدتها معظــم الــدول العربيــة التــي نالــت اســتقالالتها فــي غضــون تلــك 

المرحلــة تقريبــًا. 

أمــا العامــل الثانــي، فهــو دون منــازع يتمثــل فــي قصــور اإللتــزام الدولــي بإيجــاد الحلــول الفعليــة 
التــي ُترغــم اســرائيل علــى حــل معضلــة اللجــوء والالجئيــن، وبالتالــي تســوية الصــراع المندلــع 
منــذ نشــوء القضيــة الفلســطينية بمــا يفيــض عــن حــدود فلســطين األصليــة. هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة ثانيــة، فــإن مــا وفــره المجتمــع الدولــي مــن إمكانــات لوكالــة إغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )االونــروا( ال يعــدو أن يكــون تأميــن حيــاة الكفــاف والحــد 

المتواضــع مــن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والمجتمعيــة فقــط الغيــر. 
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وال شــك أن العامــل الثالــث يتمثــل فــي الظــروف واألوضــاع التــي وجــد فيهــا الالجئــون أنفســهم 
فــي منافيهــم الجديــدة، والقيــود التــي أحاطــت بهــم علــى الصعــد التشــريعية والقانونيــة والمهنيــة، 
فضــاًل عــن ظــروف دول المقصــد، وهــي جميعــًا لــم تعــرف تدفقــات ثــروات طبيعيــة تقــدم 
ثــروة فائضــة تنعكــس علــى كل المقيميــن علــى أرضهــا، وال ســيما الالجئيــن الفلســطينيين 
منهــم. فاالقتصــاد اللبنانــي علــي ســبيل التخصيــص شــهد مراحــل صعــود وهبــوط، إزدهــار 
وتــأزم، تــارة ألســباب وعوامــل اقتصاديــة داخليــة أو اقليميــة، وطــورًا لضغــط الوقائــع السياســية 
والحــروب التــي عرفهــا هــذا البلــد والمنطقــة بأســرها. وعليــه لــم يكــن غريبــًا أن يتأثــر الالجئــون 
بمثــل حالــي المــد والجــزر هــذه. ثــم إن مســتوى الخدمــات العامــة فــي لبنــان برمتــه مــا يــزال 
يعانــي مــن قصــور فــادح. وبديهــي أن ينعكــس مثــل هــذا الوضــع علــى المخيمــات والتجمعــات 
الفلســطينية، بالنظــر إلــى الفوضــى المضاعفــة التــي تعانيهــا شــبكات المــاء والهاتــف والكهربــاء 
والطرقــات. فالمخيمــات تتغــذى علــى خدمــات تصــل إليهــا مــن محيطهــا، وتتعــرض ألعطــال 
وأعطــاب يفاقمهــا فوضــى العمــران واإلدارة فــي المخيــم، وثقــل الكثافــة الســكانية فــي ربوعــه، 
وبــروز ظاهــرة التعديــات علــى الشــبكات فــي حــال مشــابهة لحــال بعــض المناطــق العشــوائية 

اللبنانيــة. 

 إن مثــل هــذا القــول ال يغنــي عــن اإلشــارة إلــى القصــور الــذي طبــع التعاطــي مــن جانــب 
الســلطات العربيــة واللبنانيــة مــع هــذه الفئــة علــى مختلــف الصعــد والســيما الحقوقيــة والتشــريعية 

منهــا.

إن لجنــة الحــوار عبــر هــذا العمــل الــذي يحمــل الرقــم الثانــي قــد ال تكــون قــد توصلــت إلــى 
كل مــا تصبــو إليــه مــن أهــداف وغايــات، ولكنهــا عبــر مســيرة إصداراتهــا تؤكــد أن الالجــئ 
الفلســطيني ليــس عبئــًا ثقيــاًل، أو رقمــًا فائضــًا، أو حالــة أمنيــة تتطلــب التجاهــل والعــزل 
والمراقبــة، بــل هــو انســان منتــج، متــى توافــرت لــه حقوقــه االنســانية والمهنيــة والمؤهــالت 
والحوافــز. ومعهــا يمكــن لهــذا الالجــئ المســاهمة فــي تطويــر مجتمعــه وتنميتــه، ومواجهــة مــا 
يعانيــه، تعبيــرا عــن إرادتــه فــي التقــدم، بمســاعدة كل مــن يعنيهــم أمــره، مــا ينعكــس إيجابــًا 

عليــه، وعلــى مــكان إقامتــه فــي لبنــان بالتأكيــد. 

بيروت - آب 2017 
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كلمة شكر

جــرى العمــل علــى إعــداد الجــزء الثانــي مــن سلســلة اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان تحــت 
اشــراف رئيــس لجنــة الحــوار اللبنانــي – الفلســطيني د. حســن منيمنــة، مباشــرة بعــد التحقــق 
مــن قــرب صــدور الجــزء األول الــذي تــّم نشــره نهايــة عــام 2016، علمــًا أن الكثيــر مــن مــواد 
هــذا الجــزء كان قــد ســبق تحضيرهــا أوليــًا. وقــد ســاهم فــي اإلعــداد فريــق العمــل المشــترك 
المكــّون مــن الفريــق الفنــي فــي لجنــة الحــوار اللبنانــي – الفلســطيني، المدعــوم مــن برنامــج 
األمم المتحدة اإلنمائي، واللجنة  االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا – االســكوا والخبراء 

المســتقلين.

إن رئيــس لجنــة الحــوار الدكتــور حســن منيمنــة  يــود توجيــه الشــكر أواًل إلــى دولــة رئيــس 
الحكومــة األســتاذ ســعد الديــن الحريــري علــى رعايتــه ودعمــه للجنــة ودورهــا وعملهــا، ثــم 
إلــى فريــق العمــل الــذي ســاهم فــي انتــاج هــذا العمــل، كتابــة نصــوص ومراجعــة مــواد ونقــد 
فــي  اإلقليمــي  المستشــار  نعمــه،  أديــب  األســتاذ  إلــى  ونقــاش. ويوجــه شــكره  خصوصــًا 
االســكوا؛ الخبيــر المكلــف جابــر ســليمان؛ الدكتــور زهيــر هــواري، االستشــاري المكلــف مــن 
لجنــة الحــوار؛ المهنــدس عبــد الناصــر األيــي، مديــر مكتــب اللجنــة؛ الدكتــورة مــّي حمــود، 
المســؤولة القانونيــة؛ اآلنســة ايمــان عيتانــي والســيدة ريتــا مــكاري علــى الجهــد الــذي بذلــوه.

كمــا نشــكر بشــكل خــاص كل مــن تولــى مراجعــة الفصــول، وقــّدم مالحظــات تفصيليــة 
عليهــا؛ ونخــص بالشــكر هنــا كل مــن: د. إيمــان خزعــل، د. حســين أبــو النمــل، د. سوســن 
عبــد الرحيــم، أ. صــالح صــالح، د. غالــب أبــو زيــن، الســيدة وفــاء اليســير، والدكتــور شــفيق 

شــعيب الــذي حــّرر المســوّدات األوليــة لبعــض الفصــول فــي المرحلــة االولــى.

وكل التقديــر للــوزارات والمؤسســات الرســمية اللبنانيــة: الداخليــة والبلديــات، العــدل، التربيــة 
والتعليــم العالــي، العمــل، المــال، الصحــة، والدفــاع، باإلضافــة إلــى مختلــف الدوائــر الرســمية 

التــي تعاونــت معنــا وأمدتنــا بالمعطيــات المتوافــرة لديهــا.

معــدي  ولــكل  الفلســطيني،  المدنــي  المجتمــع  ولمنظمــات  فلســطين  لســفارة  أيضــًا  الشــكر 
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معطياتهــا.  مــن  أفدنــا  التــي  المختلفــة  والدراســات  األبحــاث 

الشكر أيضًا إلى كل شركائنا في:

ســفارات اليابان، سويســرا والنرويج على جهودهم الحثيثة في تحســين أوضاع الالجئين 	 
الفلســطينيين في لبنان وعلى قيامهم بدعم مشــاريع لجنة الحوار.

ووكاالت األمــم المتحــدة الشــريكة وهــي: برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وكالــة غــوث 	 

وتشــغيل الالجئيــن فــي الشــرق االدنــى - االونــروا، واالســكوا، واليونيســف.
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تمهيد

المدخل 

هــذا التقريــر هــو الجــزء الثانــي مــن العمــل الــذي باشــرته لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني 
تحت عنوان موّحد هو »اللجوء الفلسطيني في لبنان«. رسم الجزء االول اإلطار السياسي 
العــام لنشــوء القضيــة الفلســطينية وقضيــة الالجئيــن بفعــل تحقــق المشــروع الصهيونــي علــى 
لجهــة  والمحلــي  والعربــي  الدولــي  المســتوى  علــى  التطــورات  تابــع  كمــا  فلســطين،  أرض 
العالقــات اللبنانيــة – الفلســطينية وتعرجاتهــا. ويتنــاول الجــزء الحالــي واقــع معيشــة الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان التــي نتجــت عــن هــذا الواقــع علــى الصعــد االجتماعيــة والمعيشــية 
والصحية والتعليمية والمهنية وغيرها. وفي عرضه وتحليله لمختلف هذه األبعاد والقطاعات 
الرئيســية المرتبطــة بهــا،  فــإن التقريــر ال يعــزل أوضــاع الفلســطينيين فــي لبنــان عــن الســياق 
اللبناني )واالقليمي( العام، نظرًا ألن الضغوط التي يعانيها المجتمع الفلسطيني ال تضغط 
عليــه منفــردًا بمعــزل عــن وضــع الــدول المضيفــة، والمطالَبــة بالتزامــات وتقديمــات فــي ظــل 
قليميــًا، حيــث األوضــاع المتفجــرة تتــرك انعكاســاتها علــى مجمــل  ظــروف صعبــة داخليــًا واإ
المجتمعــات العربيــة، ســواء أطالتهــا مباشــرة أو بشــكل غيــر مباشــر. هــذا ناهيــك باإلصــرار 
االســرائيلي المســتمر علــى رفــض االعتــراف بالحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، وتعطيــل ســبل 
الوصــول إلــى حلــول عادلــة تضمــن توفــر الحــد األدنــى مــن الحقــوق المعتــرف بهــا دوليــًا. 
كمــا أن التفاعــل بيــن واقــع الالجئيــن والبلــدان المضيفــة ومجتمعاتهــا هــو امــر طبيعــي ناتــج 
عــن التداخــل والتأثيــرات المتبادلــة بيــن المجتمعيــن – الالجــئ والمضيــف – اللذيــن يؤطرهمــا 

إطــار مؤسســي وقانونــي وســيادي واحــد.

األهداف 

كان التقريــر االول تأسيســيًا بمعنــى مــا بحكــم موضوعــه، كمــا مــن منظــور صــدوره عــن 
اإلدارة اللبنانيــة. اآلن نخطــو خطــوة إضافيــة إلــى األمــام مــن خــالل الدخــول فــي قــراءة 
واســتقراء مــا ترتــب علــى كل مــا أحــاط بهــذا اللجــوء مــن مالبســات وظــروف. إن أهميــة هــذا 
الجــزء تكمــن بالضبــط فــي اســتكمال عــرض وتحليــل اإلطــار التاريخــي والسياســي العــام الــذي 
تــّم ارســاؤه فــي الجــزء األول، مــن خــالل الغــوص فــي المعطيــات الرقميــة الملموســة  والتحليــل 
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القطاعــي علــى أرض الواقــع المعــاش. إن إعــادة تقديــم الواقــع كمــا هــو علــى صعيــد المســائل 
الحيويــة والملّحــة فــي حيــاة المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية ليــس فقــط حاجــة لبنانيــة، بــل 
هــو فــي الوقــت عينــه حاجــة عربيــة ودوليــة، كمــا هــو بالتأكيــد حاجــة فلســطينية، للعبــور مــن 
الخطــاب السياســي وااليديولوجــي علــى أهميتــه، و مــن لغــة المناشــدة واســتدرار العطــف إلــى 
مســتوى تقديــم الحقائــق والمعطيــات كضــرورة للغــوص فــي مجــرى العمــل علــى تغييــر الواقــع. 
لقــد عانــى الفلســطينيون فــي المخيمــات مــن تناقــض وتضــارب المعطيــات حــول حياتهــم بــكل 

مندرجاتها. 

نحتــاج إلــى هــذه المقاربــة التــي تجمــع بيــن المضمــون المبدئــي والحقوقــي  مــن جهــة، وبيــن 
الجانــب الوقائعــي المرتبــط بظــروف الحيــاة اليوميــة والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة اليــوم 
اكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن جهــة ثانيــة. إن بعــض المراجــع الدوليــة تعمــل اليــوم علــى 
إغــراق القضيــة الفلســطينية وحقــوق الالجئيــن الفلســطينيين الســيما الوطنيــة منهــا، فــي بحــر 
الحــروب والنزاعــات التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن موجــات نــزوح 
ولجــوء بلغــت ذورة لــم تعرفهــا فــي العقــود الســابقة. يعنــي ذلــك إغفــال طبيعــة المشــروع الــذي 
قــذف بأبنــاء فلســطين إلــى اللجــوء وترســيخ االحتــالل، كمــا أنــه يحجــب وبشــكل متعمــد 
خصوصيــة اللجــوء الفلســطيني، الناجــم عــن احتــالل اســتيطاني هــو الوحيــد فــي عالمنــا 

المعاصــر.  

ــًا  فــي تنــاول  ــة اللبنانيــة عبــر لجنــة الحــوار جهــدًا ريادي ــدم الدول فــي هــذا الوقــت بالــذات تقِّ
قضيــة اللجــوء الفلســطيني فــي ســياق القانــون الدولــي كمــا فــي ســياق منظومــة الحقــوق – 
وهــو مــا تضمنــه بالدرجــة االولــى الجــزء االول مــن هــذا العمــل – كمــا أنهــا تســتكمل فــي 
الجــزء الثانــي هــذا، تفكيــك أســباب وعناصــر وواقــع  الحرمــان الــذي يعانــي منــه الالجئــون 
الفلســطينون فــي المخيمــات والتجمعــات، وفــي لبنــان عمومــًا. لقــد كانــت المعطيــات والحقائــق 
دومــًا مثــار تناقــض وتضــارب واســتعمال سياســي. اآلن نغــادر هــذه المرحلــة معتمديــن جملــة 
األرقــام التــي تملكهــا الجهــات المعنيــة مقدميــن لهــا قــراءة نقديــة  تحليليــة، تتجــاوز الســائد 
مــن اســتنتاجات متســرعة، وعمليــات تســويغ وتســويق وتهويــن ومبالغــة مــن قبــل أصحابهــا، 
أو مــن جانــب الباحثيــن العامليــن فــي هــذا المجــال، بمــا يقــود إلــى غبــن لالجئيــن أنفســهم 
مــن جهــة، وللبنــان وظروفــه مــن جهــة ثانيــة. وهــو مــا يجعــل هــذا العمــل ضمــن المعطيــات 
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والوقائــع المتاحــة عمــاًل علميــًا دقيقــًا وموثقــًا، يمكــن االعتمــاد عليــه فــي أي مقاربــة جديــة 
وجديــدة للواقــع الفلســطيني فــي لبنــان. 

لقــد تأّثــر الفلســطينيون بالواقــع اللبنانــي ومعطياتــه وتطوراتــه، كمــا أّثــروا بــه إلــى هــذا الحــد 
أو ذاك. إن منهــج هــذا التقريــر يقــوم بالضبــط علــى تحليــل أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين 
االقليمــي  واإلطــار  لبنــان،  شــهدها  التــي  التطــورات  مــع  الترابــط  منظــور  مــن  لبنــان  فــي 
والدولــي األشــمل. وفــي هــذا الســياق عملــت لجنــة الحــوار مــع مجموعــة العمــل اللبنانيــة حــول 
قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، علــى تقديــم المعرفــة الموضوعيــة علــى التوظيــف 
السياســي والمبالغــات، كمــا بذلــت جهــدًا محــددًا مــن أجــل فــك االرتبــاط بيــن خطــر التوطيــن 
وبيــن حقــوق الفلســطينيين االقتصاديــة واالجتماعيــة وظــروف معيشــتهم، وقامــت بمحاولــة 
رائــدة عندمــا اقترحــت فــي وثيقتهــا تعريفــًا واضحــًا لمصطلحــي التوطيــن والالجــئ الفلســطيني 
فــي لبنــان، كمســعى منهــا بعمــوم مكوناتهــا السياســية المتنوعــة، إليجــاد إطــار مرجعــي يتــم 
االنطــالق منــه لبنــاء منظومــة حقــوق متماســكة تحافــظ للبنــان علــى معادالتــه، وللفلســطينيين 
علــى هويتهــم الوطنيــة وحقوقهــم. واعتبــرت لجنــة الحــوار أن هــذا المســعى هــو نتــاج طبيعــي 
ومنســجم مــع التطــور المــوازي الــذي تمثــل فــي افتتــاح الســفارة الفلســطينية فــي بيــروت عــام 
2005، واالعتــراف بدولــة فلســطين ، ومــا تالهــا مــن الزيــارات الرئاســية واللقــاءات الرســمية 
والمباحثــات الثنائيــة. هــذا ال يعنــي أن االمــور وجــدت طريقهــا نحــو االنتظــام واالنســياب، إذ 
مــا زالــت هنــاك الكثيــر مــن العقبــات والعوائــق، اللبنانيــة كمــا الفلســطينية قائمــة، والتــي تتطلــب 

جهــودًا مضاعفــة لتجاوزهــا. 

يخطــو الجــزء الثانــي هــذا نحــو وضــع نــص مرجعــي يجيــب علــى الكثيــر مــن األســئلة التــي 
ــًا لهــا، وهــو مــا كانــت ُتلــح عليــه دومــًا المرجعيــات  كانــت ُتطــَرح علــى لبنــان وال يجــد جواب
العربية والدولية، التي تريد العمل على المساعدة للخروج من أثقال الواقع عبر مشروعات 
ــن مــن حيــاة الفلســطيني، وتحقــق لــه األمــان االجتماعــي والمدنــي.  تراكــم تقدمــًا مطــردًا وتحسِّ
دارة المرافــق الحيويــة التــي تفيــد  وكذلــك مختلــف اإلدارات اللبنانيــة المعنيــة بتقديــم الخدمــات واإ

منهــا المخيمــات كمــا المناطــق اللبنانيــة. 
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المنهجية 

التدقيــق مــرة ومــرات بالمصــادر  لــم يختلــف العمــل علــى هــذا الجــزء عــن ســابقه لجهــة 
والمعطيــات المتوافــرة للوصــول إلــى أدق عــرض وقــراءة واســتقراء للمعطيــات المتاحــة. كانــت 
البدايــة دائمــًا مــن نــص أولــي يتــم نقاشــه ونقــده ، بعدهــا يجــري العمــل علــى تجــاوزه، ويتــم 
نقاشــه ثانيــة مــن جانــب الفريــق، ليتــم بعدهــا إعــادة صياغــة تتعــرض بدورهــا للنقــاش مجــددًا. 
إن الجهــد المبــذول فــي توفيــر مصــادر البحــث وتدقيــق المعطيــات الــواردة والحصــول علــى 
أدق األرقــام وأصــدق المعطيــات مــن الجهــات المســؤولة، دوليــة ولبنانيــة وفلســطينية، مّثــل 
جهــدًا يوميــًا طيلــة مراحــل العمــل؛ وعندمــا لــم تكــن المعطيــات الدقيقــة والموحــدة متاحــة، 

ــا تفســيره.  ــا االختــالف وحاولن عرضنــا المتوافــر وأظهرن

ثــم تــمَّ تعريــض النصــوص للتدقيــق الداخلــي مــرارًا كمــا أســلفنا، ثــم عاينهــا عــدد مــن الخبــراء 
عليهــا  الضــوء  ســّلطت  التــي  المتعــددة،  والفلســطينية  اللبنانيــة  القطاعــات  فــي  المعنييــن 
نصــوص التقريــر كمــا توصلنــا إليهــا. لقــد جــرت دعــوة هــؤالء الخبــراء بصراحــة إلــى تدويــن 

مالحظاتهــم، وتقديــم اقتراحاتهــم إغنــاًء للنصــوص وتصويبــًا للتوجهــات. 

وبعــد جمــع المالحظــات، جــرى نقاشــها فــي ضــوء العمــل بكليتــه مــع أصحابهــا أواًل، وداخــل 
ضافــة مــا يتوجــب إضافتــه، وحــذف مــا  فريــق العمــل ثانيــًا، وتــم تعديــل النصــوص مجــددًا، واإ
ال ضــرورة لــه مــن منظــور هــدف التقريــر. لــم تكــن النتيجــة كاملــة، لكّنهــا أقــرب مــا تكــون 
إلــى الدقــة والعلميــة والموضوعيــة، فــي ربــط منظومــات الحقــوق القانونيــة بحــق العيــش الكريــم 
الــذي نطمــح فــي التوصــل إليــه لالجــئ الفلســطيني فــي لبنــان، وفــي ضــوء مــا هــو متــاح مــن 

معطيات. 

المصادر

اعتمــد هــذا التقريــر علــى تحليــل الدراســات والتقاريــر المتاحــة، كمــا أنــه اســتند إلــى البيانــات 
اإلداريــة التــي ُيســتخدم بعضهــا وينشــر ألول مــرة. تنوعــت المصــادر التــي اعتمــد عليهــا 
فريــق العمــل هنــا أيضــًا، وتبــدو فــي هــذا الجــزء أكثــر تركيــزًا وشــمواًل ممــا ســبقه وتضمنــت: 
اإلفــادة مــن المصــادر الدوليــة المتوافــرة مــن األمــم المتحــدة ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 
فــي الشــرق األدنــى – االونــروا - وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي واالســكوا ومنظمــة العمــل 
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أكاديميــة داخليــة وخارجيــة  التــي أجرتهــا جهــات  الدوليــة وغيرهــا؛ والدراســات واألبحــاث 
وباحثيــن أفــرادًا، مــع التدقيــق فــي المعطيــات التــي اســتندت إليهــا دون أن نقــع فــي أســر مــا 
توصلــت إليــه. كمــا تمــت اإلفــادة مــن اإلنتــاج المعرفــي والتقاريــر التــي اعدتهــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تعاطــت إلــى هــذا الحــد أو ذاك مــع ملفــات قضايــا اللجــوء الفلســطيني 
فــي لبنــان، باإلضافــة إلــى المصــادر الفلســطنينة مــن ســفارة وفصائــل ومؤسســات ومجتمــع 

مدنــي. 

لكــن الجديــد هــذه المــرة هــو فتــح أرشــيف اإلدارة اللبنانيــة فــي مختلــف الــوزارات والمؤسســات 
أمــام فريــق العمــل لالطــالع علــى مــا جــاء فيهــا فــي مــا خــص أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين 
أمــام  المفتوحــة  المــواد والمحفوظــات والســجالت غيــر  بعــض  ذلــك  فــي  بمــا  لبنــان،  فــي 
اآلخريــن. وال شــك أن أي مّطلــع علــى هــذا التقريــر ســيفاجأ بحجــم مــا تــم اإلســتناد إليــه مــن 
معطيــات لــدى اإلدارة اللبنانيــة فــي مختلــف الــوزارات: الداخليــة، الماليــة، التربيــة والتعليــم 
العالــي، الشــؤون االجتماعيــة، الصحــة وغيرهــا، و بعضهــا ُينشــر ألول مــرة، كمــا ســبقت 

اإلشــارة إلــى ذلــك، الســيما مــا يتعلــق بقضايــا الملكيــة العقاريــة لالجئيــن، وغيرهــا.  

إن مســألة التملــك هــي واحــدة مــن أعقــد القضايــا فــي ملــف الوجــود الفلســطيني فــي لبنــان، وقــد 
تبين مدى تشابك مستوياتها. إذ هناك أواًل أراضي المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وهذه 
تعــود فــي معظمهــا إلــى الدولــة اللبنانيــة والبلديــات واألفــراد والجمعيــات الدينيــة، وقــد تبيــن مــن 
وثائــق الدوائــر القانونيــة التابعــة لــوزارة العــدل واالونــروا وجــود عشــرات الدعــاوى العالقــة بيــن 
هؤالء المالكين والدولة اللبنانية. وهناك الفلســطينيون الالجئون الذين اشــتروا مســاحات من 
أراضــي المخيمــات والتجمعــات بموجــب عقــود غيــر مكتملــة العناصــر القانونيــة، أو أقامــوا 
علــى حيــازات بحكــم االمــر الواقــع. وقــد تأكــد وجــود عقــود إيجــارات قديمــة للعديــد مــن أراضــي 
المخيمــات بيــن أصحابهــا ووزارة الداخليــة واالونــروا. هــذا جانــب، والجانــب المــوازي فــي 
األهميــة، هــو المتمثــل فــي الحيــازات التــي يملكهــا الفلســطينيون فــي المحافظــات اللبنانيــة، ال 
ســيما بعــد صــدور القانــون 2001/296. وهنــا حصلنــا مــن الدوائــر العقاريــة علــى معطيــات 
تفصيليــة ودقيقــة تظهــر حجــم ملكيــات الفلســطينيين الفعليــة فــي األقضيــة اللبنانيــة كافــة، 

ســواء للشــقق أو األراضــي غيــر المبنيــة. 

لقــد تــم عــرض كل مــا توّصلنــا إليــه مــن معطيــات علــى خبــراء وتقنييــن فــي المجــاالت التــي 
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تعّرضــت  لهــا أقســام التقريــر، خصوصــًا وأن هنــاك مســائل تقنيــة تحتــاج إلــى شــرح وتفســير 
لتبيــان حقيقتهــا ودالالتهــا. مــع ذلــك، ومــن بــاب الحــرص علــى الدقــة العلميــة نقــول إن بعــض 
األرقــام قــد تكــون موضــع جــدل، أو أنهــا كانــت بحاجــة إلــى توثيــق أدق ممــا هــو وارد، اال 
أن ذلــك كان مشــروطًا بمــا هــو متوافــر مــن دراســات وأبحــاث فــي القطاعــات التــي تناولناهــا.   

تحديات ومالحظات

ــرًا كمــا يتصــور  مــا يتطلــب اإلشــارة إليــه هــو أن العمــل علــى هــذا الجــزء لــم يكــن ســهاًل وميسَّ
البعــض، ألســباب كثيــرة نذكــر بعضهــا علــى النحــو التالــي: 

علــى الرغــم مــن منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة عبــر قــرار . 1
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 19/67، نلحــظ توّجهــًا دوليــًا نحــو إغفــال قضيــة 
فلســطين، وعــدم البحــث عــن حــل لمســألة اللجــوء الفلســطيني فــي الــدول المضيفــة، وكان 
آخــر الغيــث رفــض التطــرق إلــى قضيــة اللجــوء الفلســطيني فــي مؤتمــر باريــس )كانــون 
الثانــي 2017(  الــذي اعترضــت علــى مندرجاتــه وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، وكان مــن 

أبــرز نتائجــه خفــض تمويــل وكالــة االونــروا مــن قبــل العديــد مــن الــدول المانحــة.

إثــر االعتــراف بدولــة فلســطين، أصبــح الوضــع القانونــي للوجــود الفلســطيني فــي لبنــان . 2
أكثــر تعقيــدًا، خاصــة أمــام نصــوص تعتمــد علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل كأســاس للتعاطــي 
مــع الالجئيــن فــي لبنــان، فــي ظــل عــدم وجــود أي تعريــف لالجــئ الفلســطيني ووضعــه 
القانونــي فــي النصــوص اللبنانيــة. وفــي الحالــة االولــى، يتــراوح التعاطــي معهــم بيــن أنهــم 
غيــر منتميــن إلــى دولــة معتــرف بهــا )كمــا فــي حــال نصــوص التملــك التشــريعية(، وبيــن 
مواطنيــن اجانــب يســري عليهــم شــرط المعاملــة بالمثــل )كمــا فــي حــال النصــوص التنظيميــة 
للمهــن الحــرة(، وُيضــاف علــى الحالــة األخيــرة حالــة اإلعفــاء مــن شــرط المعاملــة بالمثــل 

كمــا جــاء فــي تعديــل قانــون العمــل لعــام 2010.

إن منهجية البحث في الدراســات التي اســتندنا إليها ال تســتوعب تمامًا الحالة الفلســطينية . 3
ــدة تتداخــل فيهــا عناصــر متعــددة، بينهــا هنــا الفلســطينية  فــي لبنــان، باعتبارهــا حالــة معّق
واللبنانيــة والعربيــة والدوليــة، كمــا يؤثــر فيهــا السياســي واألمنــي واالجتماعــي واالقتصــادي 
المحلــي والخارجــي والعالمــي حتــى؛ بــل هــي، وفــي معظــم األحيــان، دراســات ُأنِجــزت إمــا 
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الســتدرار عطــف صاحــب قــرار، أو لتنفيــذ أجنــدة صاحــب مشــروع )محلــي وفــي األغلــب 
دولــي - مــع بــروز ظاهــرة الــدول المانحــة(.

إن العقليــة الســائدة فــي العالــم العربــي، والبــارزة فــي مجتمعــات اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان . 4
تعانــي مــن تشــوِّه جوهــري يعّبــر عــن نفســه فــي اعتمــاد تضخيــم سياســة اإلفقــار والترويــج 
للمعانــاة جــّراء الحرمــان التمييــزي، مــا يقــود إلــى بــروز العديــد مــن الموروثــات واألفــكار 
المغلوطــة وبــث الشــائعات المشــّوهة للحقيقــة والمغرضــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالملفــات 

الحقوقيــة. 

إن الفقــر المــادي الــذي يعانيــه الفلســطيني ومــع إعــادة التذكيــر بعواملــه المؤِسســة واألصليــة . 5
هــو مســاٍو فــي كثيــر مــن االحيــان لمــا يعانيــه اللبنانيــون، أو الشــرائح الضعيفــة والفقيــرة 
منهــم، والتــي تقيــم بدورهــا فــي العديــد مــن األحيــاء المرتجلــة. وعليــه ال يختلــف معظم ســكان 

مخيــم بــرج البراجنــة عــن ســكان حــي الســلم وبــاب التبانــة عــن مخيــم البــداوي وهكــذا....

إن الخدمــات األساســية التــي تصــل إلــى المخيــم والتجمــع الفلســطيني مصدرهــا المؤسســات . 6
اللبنانيــة العامــة ، التــي تعانــي كمــا هــو  معــروف مــن عجــز عــن تلبيــة ضغــط الطلــب 
المتصاعــد عليهــا باســتمرار، والــذي أضيــف إليــه وجــود حوالــي المليــون ونصــف المليــون 
الجــئ ســوري. المقصــود هنــا القــول إن مســتوى الخدمــات المتــردي يســاوي بيــن األحيــاء 
اللبنانيــة والمخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، مــا يدفــع كليهمــا للبحــث عــن مصــادر بديلــة 
علــى صعــد توفيــر المــاء والكهربــاء وغيرهــا... علمــًا أن حــال الفوضــى والتعديــات التــي 

يعيشــها المخيــم - أكثــر مــن ســواه - تجعلهــا أشــد وقعــًا عــن مثيالتهــا اللبنانيــة. 

مــا زال اللبنانيــون يســتعملون فّزاعــة التوطيــن كأداة أساســية لمناقشــة أي موضــوع يتعلــق . 7
باللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان؛ بنــاًء علــى هــذا الوضــع غيــر العلمــي، أصــدرت »مجموعــة 
العمــل اللبنانيــة حــول قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان« توصيــة حــول تعريــف 
التوطيــن علــى أنــه يعنــي: »إعطــاء الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان الجنســية اللبنانيــة 
بشــكل جماعــي، بعضهــم أو كلهــم، مــن خــارج الســياق القانونــي بموجــب قــرار سياســي 
مفــروض فــي ســياق تســوية اقليميــة أو دوليــة، خالفــًا للدســتور، ســواء تــم ذلــك دفعــة واحــدة 
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أو بالتــدرج«.1

لــدى معالجــة أوضــاع الفلســطينيين يجــب أن نلحــظ حــال التــأزم التــي يعانيهــا االقتصــاد . 8
اللبنانــي فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب، لجهــة ارتفــاع حجــم المديونيــة العامــة، وتراجــع 
الصناعــي  التصديــري  واإلنتــاج  االســتثمار،  وضعــف  الماليــة،  والتدفقــات  التحويــالت، 
والزراعي، بعد تقطع السبل إلى االسواق العربية، وشلل أجزاء كبرى من قطاع الخدمات 
)مطاعــم، فنــادق، مــالٍه(، وهــذا كلــه ينعكــس علــى العمالــة اللبنانيــة والفلســطينية معــًا.   

هنــاك تضــارب فــادح فــي تقديــر أعــداد الفلســطينيين فــي لبنــان، ويمكــن الطعــن بالعديــد . 9
مــن المنهجيــات المعتمــدة، ســواء وردت فــي دراســات وتقاريــر جهــات دوليــة أو محليــة، 
بيئــة فلســطينية صافيــة، إذ ضمــن ســكانه  يعــد عبــارة عــن  لــم  المخيــم  خصوصــًا وأن 
لبنانيــون مــن الفقــراء النازحيــن، وكذلــك مــن هــم يحملــون جنســيات عربيــة ودوليــة. وعليــه 
يمكــن المراهنــة علــى التعــداد الــذي أطلقتــه وتشــرف عليــه لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، 
أرقــام  إلــى  للوصــول  والفلســطيني  اللبنانــي  اإلحصــاء  جهــازي  مــن  كاًل  تنفيــذه  ويتولــى 
ومعطيــات علميــة ودقيقــة، مــن المتوّقــع أن تنســف تحليــالت وأبحــاث ُصِنفــت بالعلميــة 
اســتند عليهــا الكثيــر مــن الباحثيــن، وحتــى السياســيين أصحــاب القــرار، حــدث ذلــك فــي 

إطــار أمــواج االقتصــاد البحثــي الفلســطيني الســائد حاليــًا.

ختامــًا تتوجــب اإلشــارة إلــى أن الفلســطينيين ال يعيشــون فــي المخيمــات والتجمعــات . 10
فقط، كما أنهم ال ينتمون إلى شــريحة أو فئة أو طبقة واحدة، ففي المخيم والتجمع هناك 
فئــات تعانــي مــن العــوز الشــديد، مقابــل فئــات ميســورة، وبالتأكيــد الوضــع أكثــر انطباقــًا 
علــى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي المــدن اللبنانيــة، وبيــن مــن هــم يمتلكــون مســتويات 
تعليميــة عاليــة، ومــن لــم يحصلــوا علــى تعليــم مالئــم، وبيــن العامليــن فــي هــذا القطــاع أو 
ذاك. ثــم أن الفكــرة الســائدة حــول حصــر العيــش الكريــم بالحصــول علــى الحقــوق هــو أمــر 
ليــس لصالــح الفلســطينيين، إذ أن المســألة تتعــدى نيــل الحقــوق، لتتجاوزهــا إلــى ضــرورة 

تغييــر النظــرة الرائجــة لــدى اللبنانــي لالجــئ الفلســطيني المقيــم علــى أرضــه.

1. وثيقة »رؤية لبنانية موّحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني يف لبنان«، مجموعة العمل حول قضايا الالجئني الفلسطينيني يف لبنان 

- كانون الثاين 2017
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فصول التقرير

مقارنــة مــع الجــزء االول الــذي لــه طابــع عــام، فــإن الجــزء الثانــي هــو قطاعــي فــي األســاس، 
وقــد تنــاول ســتة قطاعــات رئيســية حيــث خّصــص – عــدا المقدمــة – فصــاًل لــكل قطــاع أو 

موضــوع جــرى تناولــه. وهــذه الفصــول الســتة حملــت العناويــن التاليــة: 

الفصل االول: األوضاع االجتماعية والمعيشية . 1

الفصل الثاني: خصائص قوة العمل الفلسطينية. 2

الفصل الثالث: اإلسكان والتملك العقاري. 3

الفصل الرابع: األوضاع التعليمية. 4

الفصل الخامس: األوضاع الصحية . 5

الفصل السادس: العمل األهلي. 6

الفلســطيني، ويقــدم  اللجــوء  بملــف  الصلــة  الســتة ذات  العناويــن  هــذه  التقريــر  هــذا  يتنــاول 
تفاصيــل كل جانــب مــن جوانبهــا، كمــا هــي فــي وثائــق وتقاريــر الدولــة اللبنانيــة ووكالــة االونــروا 
وســواهما مــن مصــادر، محــاواًل عبــر جهــد مثابــر أن يتابــع النهــج الــذي اعتمــده ســابقًا، بمــا هــو 
تقديــم المعطيــات العلميــة دون مبالغــات، مــن أجــل تكويــن وعــي معرفــي حقيقــي باألوضــاع مــن 
جوانبها كافة، ما يســهل اعتماد سياســات متكاملة من جانب القوى والمؤسســات المعنية، بما 
هي الدولة اللبنانية واالونروا والمنظمات الدولية والمحلية والفلســطينيين أنفســهم. توصاًل إلى 
إدارة عمليــات التنســيق فــي مــا بينهــا جميعــًا نحــو النهــوض بحيــاة المخيــم والتجمــع وســكانهما. 

لقــد ظهــر فــي هــذا البحــث جليــًا مــن خــالل المعطيــات واألرقــام أن تنميــة المخيــم وناســه 
وتحســين المؤشــرات التنمويــة لعمــوم الالجئيــن الفلســطينيين خارجــه، ممكنــة بتضافــر جهــود 
شــركاء المعادلة، من دول مانحة عربية وصديقة ومنظمات دولية والدولة اللبنانية والمجتمع 

الفلســطيني . 

إن هــذا العمــل هــو خطــوة ثانيــة فــي رحلــة األلــف ميــل، لذلــك هــي ضروريــة لترســيخ الخطــوة 
الســابقة، ولتأكيــد التصميــم علــى الســير فــي الوجهــة الصحيحــة فــي مصلحــة لبنــان وشــعبه، 

والقضيــة الفلســطينية والالجئيــن الفلســطينيين.  
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الفصل األول

األوضاع االجتماعية والمعيشية 
والفقر
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مقدمة
فــي الفتــرة التــي جــرى فيهــا إعــداد هــذا التقريــر )2015-2017( كانــت احتجاجــات الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان، اإلعتراضيــة علــى تدهــور أوضاعهــم وتراجــع دعــم الخدمــات التــي 
تقدمهــا االونــروا قــد بلغــت ذروتهــا. فقــد أدت االعتصامــات واالضرابــات إلــى اغــالق مكاتــب 
االونــروا عــن العمــل عــدة مــرات احتجاجــًا علــى تراجــع خدماتهــا الصحيــة بشــكل خــاص، 
والتعليميــة وغيرهــا. وخــالل العقــد الماضــي، قفــزت القضيــة االجتماعيــة، بمــا هــي أوضــاع 
معيشــية، وبمــا هــي مســألة حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة، إلــى مقدمــة االهتمامــات داخــل 
المجتمــع الفلســطيني فــي لبنــان، وكذلــك بالنســبة إلــى الحكومــة والمجتمــع المدنــي اللبنانّييــن، 
والمجتمــع الدولــي. يمكــن فهــم ذلــك فــي ســياق التطــورات التــي ســبق عرضهــا فــي التقريــر 
ــل لتفســير  االول مــن هــذه السلســلة: »اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان«.2 كمــا أن الوجــه المكمِّ
ذلــك يتمثــل فــي واقــع تدهــور األوضــاع المعيشــية لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، وتأثرهــم 
لبنــان  فــي أوضــاع  اللبنانييــن، وبالعكــس حيــث التحســن  فــي أوضــاع  بالتراجــع المشــابه 

ينعكــس إيجابــًا علــى أوضاعهــم أيضــًا.

طــوال فتــرة عمــل لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، وبمعــزل عــن قضيــة إعــادة إعمــار 
نهــر البــارد التــي لهــا أهميتهــا الخاصــة والمســتقلة، كانــت اللجنــة تلتقــي علــى الــدوام وفــودًا 
فلســطينية تثيــر مســألة الحاجــة إلــى معالجــة الشــأن المعيشــي، وتطــرح مطالــب معينــة تتعلــق 
بحــق العمــل، والملكيــة، وطلــب مســاعدة الحكومــة علــى دفــع األمــم المتحــدة واالونــروا إلــى 
الوفــاء بالتزاماتهمــا، وتحســين ظــروف المخيمــات لجهــة الترميــم والبنــاء والخدمات...الــخ. 
قــات قديمــة أو جديــدة تجعــل  كمــا أن فئــات محــددة أثــارت قضايــا خاصــة بهــا نتيجــة معوِّ
تأميــن معيشــتها أكثــر صعوبــة، مثــل الممرضيــن والســائقين والصياديــن وغيرهــم مــن الفئــات، 
التــي قصــدت القيــادات الفلســطينية واللبنانيــة فــي مســعى لحــل مشــكالتها. لــم يخــُل األمــر 
مــن بعــض المآســي مثــل بعــض حــاالت إضــرام النــار وحــرق النفــس والممتلــكات تعبيــرًا 
عــن اليــأس والعجــز، وصــواًل إلــى اتســاع ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية، الســيما بعــد األزمــة 
الســورية. ولعــل مــا يلفــت اإلنتبــاه أن هــذه الهجــرة غيــر الشــرعية فــي مراكــب المــوت، جمعــت 
علــى متنهــا الالجئيــن الفلســطينيين، والســوريين، واللبنانييــن الفقــراء والمهّمشــين وغيرهــم مــن 

2. لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان)1(: كلفــة األخــوة فــي زمــن الصراعــات، بيــروت، دار ســائر 
المشــرق، 2016.



31 رادة التقّدم واقع العيش واإ

الجنســيات، رغــم التفــاوت فــي اتســاع هــذه الظاهــرة بيــن فئــة وأخــرى. 

ذلــك يلفــت نظرنــا إلــى ضــرورة التنبــه إلــى الســياق العــام لألزمــة وأســبابها وتداعياتهــا، بالقــدر 
الالجئيــن  تميــز أوضــاع  التــي  للتفاوتــات والخصائــص  اإلهتمــام  فيــه  نولــي  الــذي  نفســه 

الفلســطينيين، وهــم موضــوع هــذا التقريــر.

المالحظة المباشــرة كافية لكي نســتخلص أن األوضاع المعيشــية لالجئين الفلســطينيين في 
المخيمــات والتجمعــات هــي فــي مســتوى أدنــى بالمقارنــة مــع مســتوى المعيشــة المتوســط فــي 
لبنــان. فالوضــع العــام فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، يشــبه إلــى حــد مــا األوضــاع 
المعيشــية فــي األحيــاء والضواحــي اللبنانيــة المدينيــة األشــد فقــرًا، ســواء فــي طرابلــس، أو 
ضواحــي بيــروت، أو صيــدا. هــذه المالحظــة تؤكدهــا الدراســات الميدانيــة والتقاريــر، رغــم 
اختــالف منهجياتهــا؛ كمــا يفســرها مجمــل مــا عانــت منــه المخيمــات خــالل العقــود األخيــرة، 
بمــا فــي ذلــك مــا تعرضــت لــه مــن اعتــداءات اســرائيلية وحصــار واقتتــال؛ إضافــة إلــى مــا 
نعرفــه مــن محدوديــة فــرص العمــل ومصــادر الدخــل الالئــق بيــن الالجئيــن بحكــم الواقــع، أو 
بحكــم القيــود التشــريعية ومجمــل األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي لبنــان. لذلــك، مــن 
الطبيعــي أن يكــون مســتوى معيشــة الالجئيــن أدنــى ممــا هــو عليــه لــدى اللبنانييــن، وأن تكــون 
نســبة الفقــر وشــدته بينهــم أعلــى، وظــروف ســكنهم أكثــر رداءة، وكذلــك معظــم المؤشــرات 

التنمويــة المعروفــة.
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أواًل: سياقات متفاعلة

ال يمكــن فهــم األوضــاع المعيشــية لالجئيــن الفلســطينيين بعمــق وموضوعيــة، بمعــزل عــن 
ســياق تطــّور األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي لبنــان. فهــذه تشــكل اإلطــار العــام الــذي 
تطــّور ضمنــه وضــع الالجئيــن فــي لبنــان، باعتبارهــم جــزءًا واقعيــًا مــن اقتصــاده واجتماعــه 
)وسياســته(، بالتفاعل مع ســياق فلســطيني خاص أيضًا، ما يجعل هذا المســار أكثر تعقيدًا. 

السياق اللبناني
مــع بدايــة اللجــوء عــام 1948، كان لبنــان قــد نــال اســتقالله منــذ عــدد قليــل مــن الســنوات 
)1943(، ولــم يكــن قــد مضــى علــى جــالء الجيــوش الفرنســية ســوى ســنتين )1946(. أي 
أن الدولــة كانــت حديثــة العهــد ومنهمكــة فــي تشــكيل مؤسســاتها وتفعيلهــا، وبلــورة سياســاتها 
علــى كل المســتويات. ومــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، فــإن الجمهوريــة اللبنانيــة 
ورثــت عــن تاريخهــا االجتماعــي والسياســي تحــت االســتعمارين العثمانــي والفرنســي، نظامــًا 
سياســيًا طائفيــًا ومجتمعــًا يتميــز بقــدر كبيــر جــدًا مــن التفــاوت االجتماعــي والمناطقــي اســتمر 
حتى الســتينيات، على ما كشــفته بعثة إيرفد IRFED في تقريرها الشــهير، الذي ُنشــر عام 
1961. حيــث كشــفت أن لبنــان هــو فــي حقيقتــه لبنانــان مــن منظــور اجتماعــي/ تنمــوي: 
لبنــان مركــزي متقــدم نســبيًا، ولبنــان طرفــي )الجنــوب، والشــمال، والبقــاع( مســتوى التنميــة 
فيــه شــديد التخلــف. كمــا بينــت التفــاوت الكبيــر فــي توزيــع الدخــل بيــن األثريــاء الـــ %4 مــن 
ســكان لبنــان، الذيــن يملكــون حوالــي %32 مــن الدخــل الوطنــي فــي البــالد، مقابــل الـــ 50% 
مــن الفقــراء، ومــن ضمنهــم %9 اعتبرهــم التقريــر بؤســاء. ويعتبــر هــذا التقريــر نقطــة إنطــالق 

لدراســة الوضــع االجتماعــي والتنمــوي فــي لبنــان.3

خالصــة القــول هنــا، بالنســبة إلــى موضوعنــا، إن الالجئيــن الفلســطينيين حّلــوا بيــن اللبنانييــن 
عــام 1948، خصوصــًا فــي المناطــق التــي انتشــروا فيهــا بكثافــة كبيــرة )الجنــوب بشــكل 
خــاص، والمناطــق الطرفيــة(، وهــؤالء يعانــون أيضــًا مــن الفقــر والحرمــان وتدنــي مؤشــرات 
التنميــة. واالختــالف األكثــر أهميــة فــي الفتــرة التــي تلــت مباشــرة التهجيــر مــن فلســطين 

 République Libanaise, Ministère du Plan: »Besoins et Possibilités de développement du .3
.Liban«, Tome I, Mission IRFED, Liban, 1960 -1961
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كان فــي ظــروف الســكن، حيــث كان الالجئــون يقطنــون الخيــام ال البيــوت، وكذلــك افتقــاد 
معظمهــم  لألصــول أو المّدخــرات، واتكالهــم علــى قــوة عملهــم فــي الزراعــة واألعمــال اليدويــة 
)األغلبيــة الكبيــرة طبعــا(، وهــو مــا يجعلهــم أكثــر هشاشــة مــن اللبنانييــن، وأقــل قــدرة علــى 
تحســين أوضاعهــم بشــكل تراكمــي، مــع وجــود نســبة مــن افــراد الفئــات الوســطى والمهنييــن 
الذيــن انتشــروا فــي المــدن اللبنانيــة، واســتخدموا مدخراتهــم فــي أنشــطة اقتصاديــة وِحرفيــة 

متناســبة معهــا، أو تــم اســتيعابهم فــي المؤسســات الموجــودة فــي لبنــان. 

منــذ أواســط الخمســينيات، وبشــكل أكثــر وضوحــًا، منــذ مطلــع الســتينيات، اســتفاد لبنــان مــن 
التحــوالت السياســية فــي المنطقــة العربيــة، ومــن اكتشــاف النفــط فــي الخليــج، فتوســع قطاعــه 
المصرفــي واســتقطب الرســاميل، وكذلــك اإلســتثمارات التــي كان للخدمــات الحصــة األكبــر 
فيهــا، ولكــن أيضــًا مــع نمــو صناعــي خصوصــًا فــي النصــف الثانــي مــن الســتينيات. تجــدر 
اإلشــارة هنــا بشــكل خــاص إلــى رؤوس األمــوال العربيــة التــي هربــت إلــى لبنــان مــن ســوريا 
لــى رأس المــال الفلســطيني الــذي صــّب  والعــراق بســبب اجــراءات التأميــم فــي البلديــن، واإ
فــي اإلقتصــاد اللبنانــي بعــد النكبــة، وتحــّول البضائــع مــن مرفــأ حيفــا نحــو مرفــأ بيــروت . 
ترافــق ذلــك مــع توســع الخدمــات والمرافــق العامــة خــالل المرحلــة الشــهابية، التــي كانــت فــي 
جانــب أساســي منهــا عمليــة توســع أفقــي للرأســمالية مــن المركــز باتجــاه األطــراف، ومســار 
تقليــص نســبي للتفاوتــات االجتماعيــة مــن خــالل دور أساســي للقطــاع العــام والوظيفــة العامــة 
)والتعليــم الرســمي( فــي تشــكل فئــات وســطى أفضــل حــااًل. هــذه الفتــرة أدت أيضــًا إلــى زيــادة 
لــى تراجــع نســبي فــي  حصــة الزارعــة مــن الناتــج المحلــي، مــع  مركزيــة النظــام اإلداريــة، واإ
نمــو أكبــر فــي قطاعــات اخــرى صناعيــة وخدماتيــة، وتضخمــت بيــروت وضواحيهــا كمركــز 
ز الهجــرة إلــى العاصمــة )بشــكل خــاص(، وســاهم فــي  إداري واقتصــادي، االمــر الــذي عــزَّ
توســع األحيــاء والضواحــي التــي يســكنها النازحــون مــن األريــاف، الذيــن وفــدوا إلــى المدينــة 
للعمــل فــي مصانعهــا ومؤسســاتها وفــي الخدمــات الهامشــية أو القليلــة الدخــل )وقــد ُاطلــق 

عليهــا قبــل عــام 1975 تســمية أحزمــة البــؤس(. 

تفــاق القاهــرة 1969(، ازدادت أهميــة مخيمــات  فلســطينيًا )وقبــل صعــود العمــل المســلح واإ
بيــروت )شــاتيال( وضاحيتهــا الجنوبيــة )بــرج البراجنــة( والشــمالية )جســر الباشــا والدكوانــة 
الخشــبية  باألكــواخ  الخيــام  اســتبدال  قــد جــرى  بعــد أن كان  الزعتــر-(، فتوســعت  تــل   -
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والحجريــة وســقوف الزنــك فــي الخمســينيات، وذلــك عندمــا تيقــن الجميــع أن العــودة ليســت 
قريبــة. وتداخلــت المخيمــات الفلســطينية اجتماعيــًا وجغرافيــًا مــع محيطهــا المباشــر، حيــث 
المدينــة،  فــي  للعمــل  الريــف  مــن  النــازح  اللبنانــي  العامــل  جــوار  إلــى  الفلســطيني  يســكن 
أو  المهمشــة  اللبنانيــة  الفئــات  وبعــض  الجنســيات،  مــن  الســوريين وغيرهــم  العمــال  ومــع 
الناشــطة اقتصاديًا في قطاعات إنتاجية مشــابهة. تقاربت أحوال المعيشــة بين الفلســطينيين 
واللبنانييــن المهمشــين فــي أحزمــة الفقــر، وكان الفلســطينيون – كمــا اللبنانييــن – وألســباب 
خاصــة بهــم )عــدم وجــود أي مــوارد أخــرى( يركــزون كثيــرًا علــى التعليــم لتحســين أوضاعهــم، 
وتســهيل إمكانيــة الهجــرة إلــى الخليــج للعمــل، إضافــة إلــى األهميــة المعنويــة والتعويــض 
عــن  حرمانهــم األرض والمــوارد التــي اســتولى عليهــا االحتــالل اإلســرائيلي. ومــن المهــم هنــا 
اإلشــارة إلــى الــدور الــذي لعبــه التعليــم فــي المجتمــع الفلســطيني كــرأس مــال إجتماعــي، مّكــن 
الفلســطينيين مــن البقــاء، والحفــاظ علــى هويتهــم الوطنيــة، وعــدم الذوبــان فــي المجتمعــات 

المضيفــة وغيرهــا مــن الــدول التــي عملــوا فيهــا. 

السياق الفلسطيني
تفــاق القاهــرة دفعــا مســار األوضــاع المعيشــية لالجئيــن الفلســطينيين جزئيــًا  العمــل المســلح واإ
فــي اتجاهــات خاصــة، اذ تدخلــت عوامــل جديــدة فــي تحديــد وجهتــه. أواًل حصــل انتقــال مــن 
الشــعور باالســتضعاف والدونّيــة )بيــن الالجئيــن( إلــى االحســاس بالكرامــة والقــوة مــن خــالل 
قتــال العــدو اإلســرائيلي، والحقــًا مــن خــالل »إنفــالش« العمــل المســلح أثنــاء الحــرب اللبنانيــة 
علــى مجمــل أراضــي الدولــة. أصبحــت منظمــة التحريــر الفلســطينية والتنظيمــات المســلحة 
والمؤسســات المدنيــة للمنظمــة وللفصائــل، مصــدرًا رئيســيا للتمويــل وللتوظيــف، وصــارت 
وظائفهــا تســتوعب النســبة األكبــر مــن القــوى العاملــة، خصوصــًا مــع العســكرة المتوســعة 
ن بنســبة أقــل(. توســعت المخيمــات إلــى خــارج  للمجتمــع الفلســطيني )والحقــًا اللبنانــي واإ
حدودهــا الرســمية، وارتفعــت فيهــا األبنيــة اإلســمنتية التــي باتــت تتألــف مــن عــدة طبقــات، 

وُفتحــت فيهــا المحــالت والــورش والمؤسســات واألنشــطة االقتصاديــة المختلفــة. 

خــالل هــذه الحقبــة التــي امتــدت حتــى انســحاب قيــادة منظمــة التحريــر مــن لبنــان عــام 
1982، تــم ضــخ مــوارد ماليــة كبيــرة فــي المجتمــع الفلســطيني )واللبنانــي أثنــاء الحــرب(، 
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وتراجعــت أولويــة الشــأن المعيشــي بمعنــاه االقتصــادي واالجتماعــي اإلنتاجــي لصالــح أولويــة 
الشــأن السياســي والعســكري – األمني، الســيما خالل ســنوات الحرب. لكن ذلك كان مجرد 
مرحلــة، ســرعان مــا انقضــت بعــد عــام 1982، وتالهــا فــراغ قيــادي كبيــر، وحصــل تحــّول 
فــي نســق التمويــل السياســي، حيــث تعــددت المصــادر وتنوعــت وازداد توظيفهــا السياســي 
واألمنــي علــى مــا عــداه، وتراجــع أثرهــا اإليجابــي علــى مســتوى الــدورة االقتصاديــة وســبل 
الحيــاة. حصــل تراجــع فــي مســتوى المعيشــة، وتراجــع فــي القــدرة علــى التعامــل مــع متطلبــات 
الحيــاة التــي ارتفعــت أكالفهــا بشــكل مّطــِرد بعــد الحــرب، وكان ذلــك متســقًا مــع االتجــاه العــام 

الســائد فــي لبنــان أيضــًا. 

الحرب ومفاعيلها
فــي الســياق اللبنانــي حصلــت تطــورات مشــابهة. فالحــرب الُمَعمَّمــة ومــا أدت إليــه مــن تدميــر 
كبيــر لوســط بيــروت التجــاري وللعاصمــة بشــكل عــام، حّفــزت علــى إعــادة انتشــار األنشــطة 
االقتصادية والمؤسسات )على أساس سياسي – طائفي – مناطقي أحيانًا كثيرة(، وتقّلصت 
المركزيــة بشــكل عشــوائي. كمــا أن الحــرب تضّمنــت آليــات توزيــع واإعــادة توزيــع للثــروة 
خاصــة بهــا، أنتجــت فئــات جديــدة مــن المســتفيدين واألثريــاء الجــدد، وربمــا قّلصــت بعــض 
التفاوتــات االجتماعيــة، بحكــم تداخــل العوامــل الحربيــة والسياســية مــع العوامــل االقتصاديــة 
واالجتماعيــة. بعــد توقــف الحــرب حصــل فــراغ أيضــًا، مترافــق مــع نمــو اقتصــادي كان متركــزًا 
بــة فيهــا مــن جهــة أولــى،  مــرة أخــرى فــي لبنــان المركــزي. وبالتالــي عــرف لبنــان ظاهــرة مركَّ
تحّســن فــي مؤشــرات الخدمــات العامــة والمؤشــرات االجتماعيــة العامــة بعــد توقــف الحــرب، 
وعــودة الدولــة ومؤسســاتها إلــى العمــل، وبعــض االســتقرار فــي الوضــع المالــي، وثبــات قيمــة 
النقــد وكبــح التضخــم؛ وفيهــا مــن جهــة ثانيــة، عــودة إلــى إتســاع ظاهــرة الفقــر والتفــاوت 
االجتماعــي، بحكــم الهــوة المتســعة )معظــم الوقــت( بيــن المداخيــل وأكالف المعيشــة، فــي 
بلــد يقــود اقتصــاده القطــاع الخــاص، بالترافــق مــع تراجــع قــدرة الدولــة التنظيميــة التــي كانــت 
قــد اســتعادتها جزئيــًا فــي النصــف األول مــن التســعينيات، والتــي تآكلــت تباعــًا، وصــواًل إلــى 
حالة من القصور الكبير، وانعدام االســتقرار السياســي والمؤسســي خالل الســنوات األخيرة.

لــى ازديــاد، والهجــرة كذلــك؛ ونســبة الفقــر ال  لذلــك نــرى أن البطالــة ال تــزال مرتفعــة  واإ
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تنخفــض فعليــًا، والتفــاوت التنمــوي بيــن المناطــق ال يــزال قائمــًا لجهــة الديناميــات االقتصاديــة 
ن كان قــد تقلــص لجهــة الخدمــات. كمــا لــم تتــح الفرصــة فعليــًا لحصــول  والمجتمعيــة، واإ
نمــو اقتصــادي مســتقر لفتــرة كافيــة إلحــداث أثــر تنمــوي محســوس ومســتدام، وتراجعــت كل 
مؤشــرات االســتقرار السياســي والمؤسســي، وتكــررت االعتــداءات والحــروب اإلســرائيلية، 
نضــاف إلــى كل ذلــك األزمــة الســورية وآثارهــا الفادحــة . وبالطبــع فــإن هــذا الوضــع يشــمل  واإ

بمفاعليــه اللبنانييــن والفلســطينيين وغيرهــم مــن المقيميــن فــي لبنــان.



37 رادة التقّدم واقع العيش واإ

ثانيًا: الخصائص السكنية العامة

يعيــش أكثــر مــن نصــف الالجئيــن الفلســطينيين بقليــل )%51( فــي المخيمــات بحســب 
االونــروا، فيمــا يتــوزع الباقــون علــى )مــا يســمى( التجمعــات أو فــي المــدن والبلــدات اللبنانيــة 
المختلفــة4 وســوف يتــم  التوصــل إلــى أرقــام دقيقــة عــن تــوزع الســكان مــع إنجــاز التعــداد 
الشــامل لالجئيــن الفلســطينيين، الــذي ُأطِلــق رســميًا فــي الثانــي مــن شــباط 2017، ويتوّقــع 
صــدور نتائجــه نهايــة العــام عينــه، باعتبــار أن معظــم اإلحصــاءات المتاحــة راهنــًا أشــبه مــا 

تكــون بتقديــرات مشــكوك بدقتهــا العلميــة.

تتميــز المخيمــات بضيــق رقعتهــا الجغرافيــة التــي تــم تحديدهــا منــذ إنشــائها، وبقيــت دون 
توســيع أو إضافــة مســاحات جديــدة لهــا، ممــا أدى إلــى توســعها عموديــًا بدايــة، كمــا وفــد  
إليهــا ســاكنون جــددًا، ســواء أكانــوا مــن الالجئيــن الفلســطنيين مــن ســوريا بعــد 2001، أو 
مــن الوافديــن إليهــا مــن جنســيات أخــرى. كل ذلــك أدى إلــى ارتفــاع الكثافــة الســكانية داخلهــا 
إلــى مســتويات عاليــة جــدًا، وقــاد إلــى انفالشــها نحــو مناطــق مجــاورة، مقارنــة بباقــي المناطــق 
اللبنانيــة. يشــكل ذلــك معطــى »خارجيــًا« مفروضــًا مســبقًا علــى ســكان المخيمــات. فقــد تــّم 
اســتهالك كل المســاحات والســاحات العامــة، حيــث ال وجــود لحديقــة يرتادهــا طفــل، أو 
يلتقــي فيهــا شــباب ومراهقــون. إن عــدم الســماح بدخــول مــواد البنــاء إليهــا حــال دون أعمــال 
الترميــم واإلضافــة، اال فــي ظــل شــروط دقيقــة وقاســية جــدًا، أو مــن خــالل شــبكات العالقــات 

واالنتفــاع الملتويــة5.

لذلــك يعيــش معظــم ســكان المخيمــات أوضــاع ســكن وصحــة بيئيــة صعبــة، فنســبة هامــة 
مــن البيــوت تعانــي مــن نقــص الصيانــة والترميــم وســوء التهوئــة ومــن الرطوبــة وتســرب 
الميــاه. هــذا فضــاًل عــن مشــكالت التخلــص مــن النفايــات وغيــاب شــبكات الصــرف الصحــي 
المالئمــة، ونقــص الميــاه الصالحــة للشــرب، وتقطــع التــزود بالكهربــاء. ومــا تجــدر اإلشــارة 
4. إحصــاءات االونــروا حتــى 2016/3/31 تشــير الــى أنــه قــد بلــغ عــدد الفلســطينيين المســجلين لدىهــا فــي لبنــان 459449 

فــردًا، مــن بينهــم 256160 )أي مــا نســبته حوالــي 51%(  يســكنون فــي المخيمــات؛ أنظــر:
UNRWA, Registration Statistical Bulletin, First Quarter 1/ 2016 )Amman: UNRWA HQ 2016(

5. مســاحة المخيمــات كمــا هــي محــددة إداريــًا قــد تكــون غيــر دقيقــة، ولكنهــا مســاحة محــدودة جــدًا )تتــراوح مــا بيــن أقــل مــن كلــم 
مربــع واحــد إلــى مــا يزيــد عــن كلــم مربــع واحــد تســكنها آالف األســر(، ممــا يجعــل الكثافــة بــاآلالف أو عشــرات اآلالف فــي الكلــم 
الواحــد. وعلــى أيــة حــال ليــس مــن الســهل التمييــز بيــن حــدود المخيــم األصليــة المعتــرف بهــا مــن قبــل االونــروا / الدولــة والحــدود 
الفعليــة الناجمــة عــن التمــدد غيــر القانونــي للمخيمــات. لإلطــالع علــى  التفاصيــل المتعلقــة بخصائــص المخيمــات، بمــا فــي ذلــك 

مســاحتها؛ أنظــر: لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان: )1(، مصــدر ســابق، ص 83.
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إليــه هنــا، هــو أن مســتوى ونوعيــة خدمــات المرافــق العامــة فــي المخيمــات مرتبطــة بمثيالتهــا 
فــي المناطــق اللبنانيــة التــي تقــع فــي نطاقهــا الحضــري هــذه المخيمــات، وبنســق توفرهــا فــي 
لبنــان، الســيما بالنســبة إلــى شــبكات الصــرف الصحــي، أو التــزود بالميــاه حيــث النمــط 
الغالــب فــي لبنــان هــو شــراء ميــاه الشــرب، وكذلــك توفيــر الكهربــاء مــن مصــدر محلــي. 
وغالبــًا مــا تكــون مشــابهة لمــا هــي عليــه فــي محيطهــا المحــروم أغلــب األحيــان، مــا عــدا 
حــاالت خاصــة. أمــا أماكــن ســكن الالجئيــن فــي التجمعــات االخــرى، وفــي األحيــاء، فهــي 
فــي غالبيتهــا أحيــاء محيطــة بالمخيمــات، تتشــابه فيهــا مســتويات معيشــة الالجئيــن مــع 
المقيميــن اآلخريــن، لبنانييــن أم أجانــب فــي هــذه المناطــق، وهــي مناطــق شــعبية عمومــًا. 

هــذه هــي البيئــة اإلجماليــة التــي يســكن فيهــا الالجئــون الفلســطينيون، وهــي ظــروف الســكن 
فــي كل العشــوائيات الفقيــرة فــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم، وهــي كذلــك مشــابهة لوضعيــة 
األحيــاء الفقيــرة العشــوائية فــي المــدن اللبنانيــة أيضــًا. وهــي مؤشــر أكيــد علــى الفقــر والحرمــان 

ــم بيــن الالجئيــن الفلســطينيين.  المعمَّ
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ثالثًا: أبرز الخصائص السكانية

ذا كان العــدد  توجــد تقديــرات متضاربــة لعــدد الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان. واإ
المســّجل لــدى االونــروا يتجــاوز بعــدة آالف األربعمائــة وخمســين ألــف الجــئ، فــإن عــدد 
المقيميــن فــي لبنــان فعليــًا قــد يكــون أقــل مــن نصــف هــذا العــدد. وقــد توقفنــا عنــد هــذه 
المســألة فــي الكتــاب األول مــن هــذا التقريــر لــدى مقاربــة قضيــة تعــداد الالجئيــن خــالل 
مختلــف مراحــل مســيرة اللجــوء الفلســطيني إلــى لبنــان.6 اال أن ذلــك ال يحــول دون معرفتنــا 
لخصائصهــم الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، ذلــك أن المســوحات بالعينــة تتيــح لنــا 
معرفتهــا، ونتائجهــا متقاربــة عمومــًا، خالفــًا لتقديــرات األعــداد التــي تبقــى مســألة إشــكالية. 
ونعتمــد هنــا علــى بيانــات االونــروا اإلداريــة بالدرجــة األولــى، وعلــى الدراســات الكثيــرة، 
الســيما المســوحات بالعينــة التــي تجريهــا االونــروا، أو جهــات وطنيــة ودوليــة خاصــة، كذلــك 
مــا ينفــذه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. وثمــة تفــاوت فــي النتائــج بحســب هــذه 
المصــادر، وهــو أمــر طبيعــي، ولكــن مــن المتوّقــع تخطيــه فــور بــروز نتائــج مشــروع “التعــداد 

العــام للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان”.

فــي الفقــرات التاليــة اســتندنا إلــى بيانــات االونــروا، كمــا إلــى عــدد مــن المســوحات بالعينــة التــي 
نفذتهــا جهــات عــدة داخــل المخيمــات ومجتمــع الالجئيــن، الســيما دراســة الجامعــة االميركيــة 
واالونــروا )2015(، ومسح/دراســة منظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة عمــل الفلســطينيين فــي 
لبنــان )2012(. هــذه هــي المصــادر األكثــر أهميــة فلســطينيًا، وعندمــا نقــوم بالمقارنــة مــع 
الســكان اللبنانييــن، فإننــا نســتند إلــى نتائــج دراســات إدارة اإلحصــاء المركــزي المنشــورة التــي 
تمت في تواريخ ســابقة، الســيما المســح المتعدد األهداف 2004-2005، ودراســة 2007 
عــن األوضــاع المعيشــية لألســر بعــد حــرب تمــوز. وعنــد الحاجــة، نســتند أيضــًا إلــى دراســات 

قطاعيــة، نشــير إليهــا فــي حينــه.

المحور االول: التكوين العمري لالجئين الفلسطينيين
نســبة صغــار الســن فــي مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين مرتفعــة مقارنــة باللبنانييــن حيــث أن 

6. لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، الفصــل الســابع مــن التقريــر األول مــن سلســلة »اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان«، مصــدر 
ســابق، صــص 262-240.
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%53 مــن إجمالــي الالجئيــن هــم دون 25 عامــًا مقابــل %44 للبنانييــن، كمــا أن نســبة 
اإلنــاث تبلــغ %53 ويســاهم فــي ذلــك هجــرة الذكــور فــي ســن العمــل. 
رسم بياني رقم 1: هرم أعمار الالجئين الفلسطينيين في لبنان عام 2012 )%(7

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 
الدوليــة ولجنــة عمــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 2012(

لمزيــد مــن المقارنــة مــع الخصائــص العمريــة العامــة فــي لبنــان، نجــد أن نســبة االطفــال دون 
الخامســة عشــرة تبلــغ حوالــي ثلــث الالجئيــن )%32.5( مقابــل حوالــي ربعهــم )24,4%(  
بالنســبة إلــى اللبنانييــن. ويتــوزع الســكان علــى الفئــات العمريــة الكبيــرة علــى النحــو المبيــن 

فــي الرســم البيانــي أدنــاه:

7. منظمة العمل الدولية ولجنة عمل الالجئين الفلســطينيين في لبنان، 2012: عمل الفلســطينيين في لبنان وقائع وتحديات: 
مســح القوى العاملة لالجئين الفلســطينيين المقيمين في المخيمات وبعض التجمعات في لبنان، بيروت، ص 27.
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رسم بياني رقم 2: توزيع السكان الفلسطينيين واللبنانيين بحسب الفئات العمرية عام 2012 )%(8

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 
الدوليــة ولجنــة عمــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان 2012: الرســم 4.1(

يتبّيــن مــن المقارنــة وجــود إتجــاه مّتســق، حيــث أنــه كلمــا كانــت الفئــة العمريــة أصغــر كلمــا 
كانــت النســبة عنــد الفلســطينيين أعلــى، فــي حيــن أنــه كلمــا كانــت الفئــة العمريــة أكبــر، كلمــا 
كانــت النســبة عنــد اللبنانييــن أعلــى. وتــكاد نســبة الســكان الذيــن يزيــد عمرهــم عــن 65 ســنة 
عنــد اللبنانييــن )%9.6( تبلــغ ضعفهــا عنــد الفلســطينيين )%5,2(، مــا يعنــي أن معــدل 
العمــر المتوقــع عنــد الالجئيــن أدنــى ممــا هــو عليــه عنــد اللبنانييــن. كمــا أن نســبة االطفــال 
أعلــى عنــد الالجئيــن أيضــًا، خصوصــًا لمــن هــم دون 10 ســنوات ، فــي حيــن أن نســب ممــن 
هــم فــي ســن العمــل )15-64( متســاوية. بنــاًء عليــه، فــإن معــدل اإلعالــة العمريــة لالجئيــن 
الفلســطينيين أعلــى ممــا هــي عليــه بالنســبة إلــى اللبنانييــن9 وهــو مــا يؤشــر بــدوره إلــى عــبء 
اقتصــادي ومعيشــي أكبــر علــى الالجئيــن العامليــن، مــن أجــل إعالــة باقــي الســكان خــارج 

قــوة العمــل.

مــن جهــة أخــرى، تبلــغ نســبة النســاء ربــات األســر عنــد الفلســطينيين %18 مقابــل 15% 
ذا أخذنــا بعيــن االعتبــار الحجــم األكبــر لفئــة المســنين فــي  بالنســبة إلــى األســر اللبنانيــة10.واإ
لبنــان، )حيــث أن نســبة النســاء ربــات األســر أعلــى بســبب الفــوارق الطبيعيــة فــي العمــر 

8. المصدر السابق نفسه، ص 28.
9.  نســبة اإلعالــة الخاصــة بالفلســطينيين مصدرهــا: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض 
التجمعــات فــي لبنــان 2012. أمــا النســبة الخاصــة باللبنانييــن فمصدرهــا  الدراســة الوطنيــة ألوضــاع األســر التــي قامــت بهــا إدارة 

اإلحصــاء المركــزي اللبنانيــة فــي العــام 2007..
10.  مسح القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين، المصدر السابق، ص 33. 
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المتوقــع بيــن الرجــال والنســاء، والــذي يقــدر بمــا يتــراوح بيــن أربــع وخمــس ســنوات لصالــح 
النســاء(، فــإن ذلــك يعنــي أن التفــاوت فــي نســبة النســاء ربــات األســر فــي الفئــات العمريــة 
األصغــر هــو أعلــى لصالــح الفلســطينيين أيضــًا، مــا يعكــس نســبة أعلــى مــن هجــرة الشــباب، 
فــي حيــن أن نســبة الترمــل أعلــى عنــد اللبنانييــن فــي الفئــات العمريــة األعلــى )بســبب مــا 

أشــرنا إليــه مــن فــارق فــي العمــر المتوقــع بيــن الجنســين وفــارق معــدل العمــر المتوقــع(. 

المحور الثاني: حجم األسرة
يبلــغ متوســط حجــم األســرة بيــن الالجئيــن الفلســطينيين 5.4 حســب مســح منظمــة العمــل 
الدوليــة عــام 2012. كمــا أن  نســبة %26 مــن األســر الفلســطينية يبلــغ عــدد أعضائهــا 
ســبعة أفــراد وأكثــر )مقابــل حوالــي %6 عنــد األســر اللبنانيــة(، وهــو مؤشــر غيــر مباشــر 
علــى الفقــر ومســتوى المعيشــة المتدنــي، حيــث أن الفقــر أكثــر انتشــارًا بيــن األســر الكبيــرة، 

كمــا هــو معــروف وموثّــق مــن خــالل الدراســات النظريــة والميدانيــة.
رسم بياني رقم 3: نسب األسر بحسب حجمها، مقارنة بين الالجئين الفلسطينيين وعموم المقيمين )%(11

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 
الدوليــة & لجنــة عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان 2012: الرســم 8.1(

11. مسح القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين، المصدر نفسه، ص 38.
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المحور الثالث: التمايزات الديموغرافية
هنــاك بعــض التمايــزات الهامــة فــي الخصائــص الســكانية لالجئيــن الفلســطينيين مقارنــة 
بالســكان اللبنانييــن، مــن وجهــة نظــر أحــوال المعيشــة واحتمــال التعــرض للفقــر والهشاشــة.  
فمتوســط االعمــار بيــن الالجئيــن أدنــى، ومعــدل اإلعالــة عندهــم أعلــى منــه عنــد اللبنانييــن، 
أمــا نســبة مــن هــم فــي ســن العمــل فهــي متقاربــة. اال أن المســتوى التعليمــي لالجئيــن أقــل 
بشــكل واضــح مــن اللبنانييــن، وكذلــك مســتوى الدخــل. كمــا أن حوالــي نصــف اللبنانييــن 
العامــة والمختلطــة والخاصــة  بالتأميــن الصحــي مــن خــالل شــبكة المؤسســات  يتمتعــون 
الموجــودة فــي البــالد، مقابــل %5 فقــط مــن الالجئيــن، يضــاف إلــى ذلــك محدوديــة فــرص 

العمــل لالجئيــن، خصوصــًا تلــك التــي تتوافــر فيهــا مواصفــات العمــل الالئــق. 

واذ ال يمكن اعتبار هذه الخصائص بذاتها بمثابة تعريف للفقر والحرمان، اال أنها توضح 
لنــا الوضعيــة الســكانية العامــة التــي تشــكل نقطــة االنطــالق للذهــاب أبعــد فــي تحليــل الوضــع 

االجتماعي والمعيشــي لالجئين في الفقرات الالحقة.  
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رابعًا: عوامل إفقار الالجئين الفلسطينيين
فــي الفقــرات التاليــة، ســوف نســتعرض بتكثيــف عوامــل إفقــار الالجئيــن الفلســطينيين فــي 

لبنــان، وفــق ثــالث محــاور، مــع لحــظ الترابــط بينهــا: 

المحور األول، يرتبط باالحتالل والتهجير بصفته إفقارًا بالقوة والنهب؛. 1
معيشــة . 2 علــى  وأثرهــا  األمنــي  والوضــع  واإلقتتــال  بالحــروب  يرتبــط  الثانــي،  المحــور 

الالجئيــن؛
المحور الثالث، يرتبط بالعوامل ذات الطبيعة االقتصادية واالجتماعية.. 3

المحور األول: االحتالل والتهجير كسبب أول لإلفقار
ال يمكــن فهــم ظاهــرة الفقــر ودراســتها، اال بالربــط بينهــا وبيــن أســباب الفقــر وآليــات اإلفقــار 
باعتمــاد مقاربــة ديناميكيــة. هــذا يعنــي ضــرورة الجمــع بيــن وصــف المعــاش الحالــي للســكان 
الفقــراء بصفتهــم فئــة مــن ضمــن مجتمــع كلــي بالمقارنــة مــع وضعــه العــام، أو أوضــاع الفئــات 
الســكانية األخــرى، وبيــن البحــث فــي األســباب التــي وّلــدت هــذا الفقــر، والعوامــل التــي تــؤدي 
إلــى إعــادة انتاجــه وتوّســعه علــى فئــات جديــدة، أو تقّلصــه أو انتقالــه مــن فئــة إلــى أخــرى 
مــع التطــور الزمنــي. هــذا مبــدأ عــام، وهــو أكثــر انطباقــًا علــى تحليــل وضــع الفقــر الراهــن 
بيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، ذلــك أن فقرهــم ليــس وليــد ظــروف آنيــة طارئــة، بــل 
هــو حالــة هيكليــة ومزمنــة بــدأت مــع تهجيرهــم مــن أرضهــم عــام 1948، دون أن يعنــي ذلــك 
ن كانــت فــي ســياق  أن ظاهــرة الفقــر لــم تكــن موجــودة فــي فلســطين )تحــت االنتــداب(، واإ

مختلــف. 

والجديــر ذكــره أن فلســطين قبــل عــام 1948 كانــت ذات اقتصــاد واعــد، تميــز بالتدفقــات 
الكبيــرة مــن اإلنتــاج والدخــل. وحســب تقريــر لوفتــس )P.J Loftus )1946. الــذي أُعــّد 
إلطــالع اللجنــة األنجلــو/ اميركيــة للتحقيــق، فقــد بلــغ الناتــج القومــي اإلجمالــي لفلســطين 
عــام 1944 مــا مقــداره 123 مليــون جنيــه فلســطيني. وتــوزع اإلنتــاج بيــن قطاعــي الزراعــة 
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والصناعــة يليهمــا قطاعــا التجــارة والتمويــل.12

الطرد وسلب الملكية

ُطــرد المواطنــون الفلســطينيون مــن أرضهــم وتحولــوا إلــى الجئيــن اعتبــارًا مــن عــام 1948. 
عنــى ذلــك فقدانهــم لوطنهــم بالمعنــى السياســي – الحقوقــي، وفقدانهــم لــكل األصــول الثابتــة 
والمنقولة وكل الموارد المادية وغير المادية التي كانوا يعتمدون عليها في معاشهم األسري 
والفــردي، أو يســتثمرونها فــي إنتــاج الثــروة الوطنيــة المتولــدة عــن نشــاطهم االقتصــادي 
والمجتمعي العام. بعض هذه الممتلكات واألصول كان ملكًا عامًا للدولة، اال أن معظمها 
كان ملكيــات خاصــة مــن أراض وعقــارات مبنيــة ومؤسســات اقتصاديــة وأنشــطة منتجــة 
وثــروات واســتثمارات أو مدخــرات ماليــة. واالحتــالل االســتيطاني، بمــا هــو احتــالل كلــي، 
يشــمل الُبعــد الوطنــي السياســي )إلغــاء الدولــة الفلســطينية واالســتيالء علــى األرض وطــرد 
ســكانها وأصحابهــا وتحويلهــم إلــى الجئيــن(، كمــا يشــمل االســتيالء المــادي علــى أمــالك 
الســكان ومواردهــم وأشــغالهم بمــا هــي أمــالك خاصــة، بصفتهــا غنيمــة حــرب، وهــذه حالــة 

غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الحديــث.  

والالجئــون  فاّلحيــًا،  مجتمعــًا  غالبيتــه  فــي  الفلســطيني  المجتمــع  كان   1948 عــام  قبــل 
الفلســطينيون مــن القروييــن وأفــراد الطبقــة الوســطى وفقــراء المــدن الذيــن وفــدوا إلــى الــدول 
لــم يكونــوا يحملــون غالبــًا معهــم شــيئًا يذكــر مــن  لبنــان، عــام 1948  المجــاورة، ومنهــا 
ممتلكاتهــم. وكانــوا يفترضــون أن لجوءهــم مؤقــت، اال أنهــم ســرعان مــا اكتشــفوا أنــه طويــل، 
وأنهــم لــم يعــودوا يملكــون شــيئا فــي فلســطين أيضــًا، اذ اســتولت دولــة »إســرائيل« علــى كل 
لــة إياهــم إلــى فقــراء بشــكل  ممتلكاتهــم الخاصــة، وحرمتهــم مــن كل ملكيــة مــن أي نــوع، محوِّ
هيكلــي، مجرَّديــن مــن أي إمكانيــة للخــروج مــن حالــة الفقــر باســتخدام مــا يملكــون مــن مــوارد. 

ــي  ــات الفلســطينيين ومواردهــم هــو الســبب األول ف ــى ملكي ــالل واإلســتيالء عل إن االحت
إفقــار الالجئيــن الفلســطينيين، وهــو المســؤول األصلــي عــن الحلقــة المفرغــة إلعــادة 
بــل  الفقــر، ال بمســؤوليته السياســية وحســب )االحتــالل واالســتيطان(،  إنتــاج حالــة 

12. راجع:
Thierry J. Senechal and Leila Hilal, ”The Value of 1948 Palestinian Refugee Material Damages“ in 
Rex Brynen & Roula El-Rifai )editors(, Compensation to Palestinian Refugees and the Search for 
Palestinian Israeli Peace, )London: Pluto Press 2013(, p. 134.
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بمســؤوليته المباشــرة عــن نهــب أمــالك الالجئيــن ومواردهــم، وتجريدهــم مــن القــدرة علــى 
تحســين معيشــتهم مــن خــالل جهدهــم الخــاص، واســتثمار مــا يملكونــه مــن أصــول، أو 

االســتفادة مــن عائدهــا. 

تضّمــن تقريــر لجنــة األمــم المتحــدة للتوفيــق بشــأن فلســطين UNCCP لعــام 1964 13 
تقديــرًا مفصــاًل لهــذه األمــالك )مــع بعــض اإلســتثناءات حيــث تعــذر بحســب اللجنــة الحصــول 
علــى وثائــق الملكيــة الخاصــة بمنطقــة النقــب: مركزهــا بئــر الســبع، والمناطــق الحضريــة 
فــي الرملــة، وبعــض القــرى االخــرى(. وقــّدرت اجمالــي المســاحات )دون  النقــب( التــي تــم 
اإلســتيالء عليهــا مــن قبــل اإلســرائيليين بـــ 7,874,419 دونمــًا، %66 منهــا أمــالك خاصــة 
)أي 5,194,091 دونمــًا( والباقــي أمــالك عامــة، مــع العلــم أن التقريــر قــدر مســاحة النقــب  

بـــ 12,445,000 دونــم )معظمهــا أراٍض صحراويــة - صحــراء النقــب(.

خالل حرب عام 1948 تّم طرد أكثر من نصف الشــعب الفلســطيني من منطقة فلســطين 
اإلنتدابيــة )نحــو800,000( فلســطيني تحّولــوا إلــى الجئيــن. اال أن هــذا الفعــل العســكري/ 
االحتــالل ال يبــرر مصــادرة أمــالك الالجئيــن، ذلــك أن األمــالك العائــدة للســكان فــي حالــة 
ــة المحتلــة أو التــي فــازت بالحــرب، بــل هــي تبقــى  الحــروب، ال تتحــول ملكيتهــا إلــى الدول
معّلقــة وتــدار مــن قبــل الدولــة المحتلــة وفــق قواعــد محــددة، دون نقــل ملكياتهــا إليهــا، إلــى أن 
يتــم التفــاوض بيــن األطــراف علــى هــذا االمــر والتوصــل إلــى حلــول معينــة )عــودة الالجئيــن، 
إعــادة األمــالك، التعويــض... وغيرهــا(، ولكــن دائمــًا ضمــن إطــار القانــون الدولــي الــذي 

يمنــع اإلســتحواذ علــى ممتلــكات الغيــر.

سياسة »إسرائيل« بشأن الممتلكات العقارية لالجئين 
الفلسطينيين: قوننة النهب

فــي 16 حزيران/يونيــو 1948، قــررت الحكومــة اإلســرائيلية االنتقاليــة منــع الالجئيــن العــرب 
الذيــن تركــوا منازلهــم فــي فتــرة األشــهر الســابقة مــن العــودة إلــى بيوتهــم وممتلكاتهــم. بعــد 
 Abandoned( أســبوعين، فــي 30 حزيــران، ســّنت الدولــة مرســوم المناطــق المتروكــة

 United Nations Conciliation Commission for Palestine )UNCCP(, Working paper prepared by the .13
 commission’s land expert on the methods and techniques of identification and valuation of Arab refugee

)immovable property holding in Israel. 28 April 1964( A/AC.25/w/84
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الهيئــة  هــي  الحكومــة  أّن  علــى  ينــص  الــذي   ،)1948-Areas Ordinance 5708
الوحيــدة صاحبــة الســلطة فــي تنظيــم ملكيــة الالجئيــن. وزارة الماليــة، التــي أنيطــت بهــا 
مســؤولية ممتلــكات الالجئيــن، أنشــأت وظيفــة جديــدة وهــي القّيــم / الحــارس علــى األمــالك 
المهجــورة Custodian for Deserted Property، كمــا خّولــت وزارة الزراعــة ســلطة 

التعامــل مــع جميــع األراضــي الصالحــة للزراعــة.

كانــت هــذه اإلجــراءات مؤقتــة، إلــى حيــن بلــورت الحكومــة اإلســرائيلية سياســة واضحــة تجــاه 
الممتلــكات المصــادرة. وبيــن عامــي 1948 و1960، اعتمــدت الحكومــة اإلســرائيلية العديــد 
ــر منهــا الفلســطينّيون.  مــن القوانيــن التــي أضفــت الشــرعية علــى مصــادرة الممتلــكات التــي ُهجِّ
طالــت سياســات المصــادرة الممتلــكات المنقولــة وغيــر المنقولــة علــى حــدٍّ ســواء، وقــد تّمــت 
عمليــات المصــادرة مــن خــالل قانوَنيــن رئيســّيْين تعامــال مــع الممتلــكات الخاصــة والعامــة 
أيضًا هما: قانون أمالك الغائبين Absentees’ Property Law لعام 1950، وقانون 
إضفــاء  اســتدعى  وقــد   .1953 لعــام   Land Acquisition Law األراضــي اســتمالك 
الشــرعية علــى عمليــات المصــادرة إنشــاء مؤسســات تكــون هــي المســؤولة عــن ذلــك. وكانــت 
 Custodian of Absentee المؤسســتان األهــم همــا القّيم/الحــارس علــى أمــالك الغائبيــن

14.Development Authorityوســلطة التطويــر Property

بموجــب هــذا القانــون، فــإن كل مالــك فلســطيني )أو عربــي( يعتبــر »غائبــًا« إذا كان قــد 
غــادر قريتــه أو مدينتــه إلــى إحــدى البــالد المجــاورة، أو إلــى إحــدى المــدن والقــرى المجــاورة، 
أو حتــى إذا انتقــل مــن حــي إلــى آخــر ضمــن إحــدى المــدن الكبيــرة، أو إذا نقلتــه قــوات 
االحتــالل الصهيونــي بالقــوة مــن مــكان إلــى آخــر. أمــا أمــالك هــؤالء الغائبيــن، وهــم عمليــًا 
كل الالجئيــن الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك حســاباتهم المصرفيــة الخاصــة أو التجاريــة، 
ــًا( علــى هــذه  فقــد اصبحــت ملكيــة لدولــة »إســرائيل«، وقــد عّينــت الحكومــة قيِّمــًا )وصّي
األمــالك يتصــرف بهــا بحريــة شــبه مطلقــة. وقــد شــملت هــذه الفئــة مــن األمــالك أراضــي 

األوقــاف اإلســالمية، وقــد طالــت مســاحات كبــرى فــي مختلــف المناطــق الفلســطينية. 

 Roby Nathanson and Hajar Tzamerert-Kertcher, ”Israel’s Policy Regarding Palestinian Refugee  .14
Real Estate Holdings: Israel’s State Records“, in Rex Brynen & Roula El-Rifai )editors(, Ibid, p.90
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قيمة األضرار المادية لالجئين الفلسطينّيين من العام 1948

حّفــزت عمليــة ســالم أوســلو والمفاوضــات اإلســرائيلية الفلســطينية، ســّيما فــي مــا يتعلــق 
بالبحــث عــن حــل لمشــكلة الالجئيــن، كاًل مــن الجانــب الفلســطيني واإلســرائيلي وبعــض 
الباحثيــن المســتقلين، علــى إجــراء دراســات وتقديــرات عــن القيمــة الماديــة للخســائر فــي 
أمــالك الالجئيــن عــام 1948. أســفر ذلــك عــن مجموعــة واســعة مــن التقديــرات تتــراوح 
فــي قيمتهــا اإلجماليــة بحســب أنــواع الخســائر والدرجــة وحجــم الممتلــكات وآليــات التقييــم 
المســتخدمة. وســنعتمد فــي هــذا الخصــوص علــى التقديــر التالــي الــذي نعتبــره واحــدًا مــن 
التقديــرات األشــمل واألوســع التــي إعتمــدت المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، حيــث إنــه إســتند 
إلــى الجهــود المبذولــة ســابقًا فــي هــذا المجــال واإعتمــد علــى الســجالت التاريخيــة والمعاصــرة 
الخاصــة بفلســطين قبــل عــام 1948، وأضــاف إلــى تقديــر الخســائر نســبة الفائــدة لضمــان 

تناســب قيمتهــا مــع مســتوى األســعار فــي الوقــت الراهــن.15

إّن أنواع األضرار المادية التي لحقت بالالجئين الفلسطينيين، تشمل ما يلي: 

ــة )الممتلــكات غيــر المنقولــة، . 1 خســائر الملكيــة العقاريــة فــي المناطــق الحضرّيــة والريفّي
المنــازل والمبانــي( وقــدرت بحوالــي 2.1 مليــار دوالر أميركــي عــام 1948؛

فقدان وسائل العيش والدخل وتقدر بحوالي 82 مليون دوالر؛. 2

األغراض والسلع الشخصية وتقدر بـ 182 مليون دوالر؛. 3

الممتلكات التجارّية وتقدر بـ 345 مليون دوالر؛. 4

الملكيات العامة وتقدر بـ 123 مليون دوالر؛. 5

األصول المالية )التي ال تعتبر من ممتلكات األعمال التجارية(. . 6

خالصة

الوضعيــة اإلبتدائيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان عــام 1948 كانــت علــى هــذه الصــورة: 
إفقــار هيكلــي ناتــج عــن فقــدان كامــل للمــوارد بســبب االحتــالل، ومصــادرة المــوارد المنقولــة 
وغيــر المنقولــة مــن قبــل االحتــالل. اقتــرن ذلــك بوضعيــة اللجــوء الصعبــة مــن الناحيــة 
 Thierry J. Senechal and Leila Hilal, ”The Value of 1948 Palestinian Refugee Material Damages“ in .15

.Rex Brynen & Roula El-Rifai )editors(,in Rex Brynen & Roula El-Rifai, Ibid, pp.132-158
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المعيشــية واالنســانية فــي بلــد )لبنــان( حصــل علــى اســتقالله حديثــًا يفتقــد بــدوره إلــى المــوارد. 
كمــا أن الحرمــان المســتمر مــن إمكانيــة اإلفــادة مــن أصولهــم المســروقة وشــرعنة ذلــك مــن 
خــالل قانــون أمــالك الغائبيــن، عّطــل إمكانيــة الخــروج الذاتــي مــن حالــة الفقــر والحرمــان، 
أضــف إلــى ذلــك بعــض القيــود التشــريعية والمســارات االقتصاديــة والسياســية التــي عرفهــا 
لبنــان. أّدى ذلــك كلــه إلــى إعــادة إنتــاج وضعيــة الفقــر والحرمــان بيــن الالجئيــن الفلســطينيين، 
مــع بعــض التأرجحــات نحــو التحســن أو التراجــع بحســب الظــروف. وهــو مــا ســتتناوله 

الفقــرات الالحقــة. 

المحور الثاني: الحروب واإلقتتال واألوضاع األمنية 
وأثرها

عانــت مخيمــات وتجمعــات الالجئيــن الفلســطينيين كثيــرًا مــن نتائــج الحــروب والنزاعــات التــي 
شــهدها لبنــان، وهــي ذات طبيعــة مختلفــة، أهمهــا:

االعتــداءات واالجتياحــات اإلســرائيلية )1974، 1978، 1982، 1993، 1996، . 1
2006(؛

سلسلة الحروب التي عرفها لبنان بين عامي 1975 و1990، التي كان الفلسطينيون . 2
حتى عام 1982 طرفًا فيها إلى جانب بعض األحزاب والقوى اللبنانية؛

الحروب الداخلية في المخيمات في مرحلة االنشقاق الكبير في حركة فتح و)م.ت.ف( . 3
عام 1983؛

حرب المخيمات بين عامي 1985 و1987؛. 4

حرب مخيم نهر البارد 2007؛. 5

النزاعات الداخلية والتوترات األمنية المتكررة.. 6

نظــرًا لتعــدد مســارح هــذه النزاعــات والمواجهــات، وتعــدد جوالتهــا، وتنــوع أطرافهــا وقواهــا، فــإن 
هــذه الحــروب والنزاعــات – علــى تفــاوت أحجامهــا وآثارهــا، واختــالف أطرافهــا - لــم تتــرك 
مخيمــًا أو تجمعــًا واحــدًا مــن دون أن تتــرك بصماتهــا علــى ســكانه، وعلــى جوانــب حياتــه 

كافــة، وصــواًل إلــى إقتــالع بعضهــا ومســحها مــن الوجــود. 
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لســنا هنــا بصــدد التوســع فــي وصــف هــذه الحــروب والنزاعــات وأســبابها ونتائجهــا، بقــدر مــا 
نهــدف إلــى التذكيــر بآثارهــا علــى األوضــاع المعيشــية باعتبارهــا واحــدة مــن آليــات اإلفقــار 
لالجئيــن الفلســطينيين، الســيما عندمــا ينتــج عنهــا خســائر فــي الطاقــات البشــرية  وتدميــر 
كامــل أو جزئــي للمخيمــات ولمقتنيــات ولمصــادر عيــش الالجئيــن ومــا راكمــوه مــن مــوارد 

ماديــة وغيــر ماديــة:

االعتــداءات واإلجتياحــات اإلســرائيلية علــى المخيمــات الفلســطينية وعلــى لبنــان، لــم . 1
إلحــاق  إلــى  تــؤدي غالبــًا  الســتينيات. كانــت هــذه االعتــداءات،  تتوقــف منــذ أواســط 
أضــرار بالمنــازل، أو مكاتــب المنظمــات التــي تقــع داخــل األحيــاء فــي األبنيــة الســكنية، 
وكذلــك فــي مخيمــات التدريــب ومحيطهــا. خــالل إجتيــاح عــام 1978 وحــرب عــام 
1996(، كان حجــم األضــرار   ،1993 الكبيــرة )الســيما  االعتــداءات  وفــي   1982
كبيــرًا جــدًا، مــا تــرك آثــارًا عميقــة اجتماعيــة واقتصاديــة فادحــة علــى األوضــاع المعيشــية 

لالجئيــن تقتضــي التوقــف عندهــا.

خــالل عــام 1974 تــم تدميــر مخيــم النبطيــة بواســطة غــارات متالحقــة للطيــران اإلســرائيلي، 
ولــم تقــم لــه قائمــة بعدهــا، وانتقــل ســكانه إلــى مخيمــات أخــرى. كمــا أن مــا تعرضــت لــه 
مخيمــات الجنــوب عمومــًا خــالل اإلجتيــاح اإلســرائيلي عــام 1982، والســيما مخيمــات 
الرشــيدية والبــص وعيــن الحلــوة والبــرج الشــمالي أدى إلــى وقــوع أكثــر مــن أربعــة اآلف 
ضحيــة. إن الهجمــات التــي تعرضــت لهــا المخيمــات امتــدت علــى ســنوات، وبلغــت ذروتهــا 
ألــف  العــام كان حوالــي 19  ذلــك  نهايــة صيــف  فمــع  فــي حــرب صيــف عــام 1982، 
فلســطيني ولبنانــي قــد فقــدوا حياتهــم، كمــا تــم تدميــر مخيــم الرشــيدية بنســبة %70 ، بينمــا 
تجــاوزت نســبة التدميــر فــي عيــن الحلــوة الـــ 85 %، ومــا ســلم مــن القصــف فــي المخيــم 
األخيــر تولــت تدميــره الجرافــات اإلســرائيلية. وفــي مجــزرة صبــرا وشــاتيال فــي أيلــول 1982 
كانــت حصيلــة الضحايــا حوالــي 3000 حســب أرقــام اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر16، 

عــدا عــن الجرحــى والمفقوديــن.

خــالل الحــروب »اللبنانيــة« بيــن عامــي 1975 و1982، كانــت الفصائــل الفلســطينية . 2
وتشــكيالتها المســلحة طرفــًا فــي الحــرب الداخليــة اللبنانيــة، وخــالل هــذه الفتــرة، كانــت 
 International Committee of Red Cross, Information Department ”Massacre in Beirut: ICRC reacts .16

 .strongly“, Press Release No. 1450. Geneva. 18 September 1982



51 رادة التقّدم واقع العيش واإ

التابعــة  الميليشــيات  بعــض  مــع  مباشــرة  مواجهــة  جبهــات  نفســها  المخيمــات  بعــض 
ألطــراف لبنانيــة.17 وتمثــل حالــة مخيمــي تــل الزعتــر وجســر الباشــا حالــة قصــوى بمــا 
شــهداه مــن مواجهــات حــادة وحصــار، انتهــى بإزالــة المخيميــن مــن الوجــود وتهجيــر 
ــه ألــوف القتلــى  ســكانهما صيــف العــام 1976 بعــد حصــار امتــد ألشــهر وســقط خالل
مــن مختلــف األطــراف. وانتقلــت عائــالت هــذا المخيــم بشــكل دائــم إلــى مخيمــات أخــرى، 

بعــد أن فقــدت مســاكنها وكل مــا كانــت تملكــه علــى قلتــه. 

فــي الفتــرة التــي أعقبــت العــام 1982، شــهدت بعــض المخيمــات اشــتباكات مــن نــوع . 3
مختلــف عمــا ســبق ذكــره، تعلــق بعضهــا باالنشــقاق الكبيــر فــي حركــة فتــح، والصــراع 
علــى قــرار منظمــة التحريــر بعــد خــروج قيــادة المنظمــة مــن بيــروت عــام 1982. شــملت 
هــذه الحــروب منطقــة البقــاع ومخيمــات الشــمال بشــكل خــاص، كمــا شــملت الحقــًا 
مخيمــات بيــروت أيضــًا. وقــد نتــج عنهــا تهجيــر داخلــي لعائــالت فلســطينية علــى أســاس 
اإلنتمــاء الفصائلــي والسياســي، خصوصــًا بالنســبة لمؤيــدي رئيــس منظمــة التحريــر فــي 

حينــه ياســر عرفــات.

فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1985 و1987، شــهد  لبنــان مــا ُعــرف بحــرب المخيمــات بيــن . 4
الفصائــل الفلســطينية فــي مخيمــات بيــروت والجنــوب واحــدى الميليشــيات اللبنانيــة تخللــه 
حصــار وتدميــر جزئــي لمخيمــات بيــروت )بــرج البراجنــة وشــاتيال خصوصــًا( وتهجيــر 
داخلــي ومئــات الضحايــا. وفــي مســح قامــت بــه جمعيــة المســاعدات الشــعبية النرويجيــة 
لإلغاثــة والتنميــة وجمعيــة التنميــة المهنيــة واالجتماعيــة عــام 1988، شــمل 4470 
ــرت خــالل حــرب المخيمــات )1985-1987(، تبيــن أن %75 مــن هــذه  أســرة ُهجِّ
ــر أكثــر مــن 3 مــرات.18 ــرت أكثــر مــن مــرة، وأن %19.7 منهــا قــد ُهجِّ العائــالت قــد ُهجِّ

وغداة توّقف الحرب األهلية سنة 1991، أجرت االونروا إحصاًء تبين منه أن عدد األسر 
الفلســطينية المهجــرة يبلــغ 5,948 أســرة،  تضــم مــا يزيــد عــن 30,758 شــخصًا. وهــذا مــا 
أكــّد عليــه المفــوض العــام األســبق لالونــروا آلتــر تركمــان أمــام اجتمــاع اللجنــة االستشــارية 
للوكالــة فــي 15 آذار 1993، عندمــا وصــف هــذا العــدد بأنــه بــات دون مــأوى، وأن التهجيــر 
17. تــم اســتخدام مصطلــح »ميليشــيا« هنــا للداللــة علــى التشــكيالت المســّلحة المرتبطــة باألحــزاب السياســية والفصائــل الفلســطينية دون أي 

حكــم قيمــي، باعتبارهــا غيــر القــوات المســلحة النظاميــة للدولــة.
18. روز مــاي صايــغ، الفلســطينيون فــي لبنــان، »واقــع مؤلــم ومســتقبل غامــض«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بيــروت، العــدد 13، شــتاء 

1993،ص 21.
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ال يجعــل الســكان مــن دون مــأوى فقــط، بــل يجعلهــم أيضــًا مــن دون موجــودات. وبالتأكيــد 
مــن دون عمــل ألولئــك الذيــن كانــوا قــد أمنــوا أعمــااًل فــي مخيماتهــم أو فــي محيطهــا.19

تشّكل حرب مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني ومجموعة »فتح اإلسالم« األصولية . 5
المتطرفــة اســتثناًء بــارزًا فــي هــذا المشــهد، فهــذه الحــرب التــي اســتمرت 105 أيــام أدت 
إلــى تدميــر المخيــم القديــم بالكامــل وتهجيــر جميــع ســكانه، وفقدانهــم لبيوتهــم ومصــادر 
دخلهــم مــع مــا لذلــك مــن آثــار عميقــة علــى معيشــتهم. وحتــى تاريــخ إنجــاز هــذه التقريــر 

)2017( لــم تكتمــل عمليــة إعمــار المخيــم بعــد ولــم تتــم عــودة جميــع ســكانه إليــه.

مــن جهــة أخــرى، فــإن النزاعــات والمواجهــات المســلحة داخــل المخيمــات لــم تتوقــف، الســيما 
فــي مخيــم عيــن الحلــوة. وتنشــب هــذه االشــتباكات بيــن التنظيمــات الفلســطينية المختلفــة، 
الســيما بيــن الفصائــل التقليديــة وبيــن التنظيمــات والمجموعــات الجديــدة والمســتجدة بمــا 
فــي ذلــك تلــك التــي ترتبــط بأجهــزة متعــددة، أو بتنظيمــات متطرفــة، أو بنزاعــات المحــاور 
واألقطــاب داخــل التنظيمــات نفســها، وهــو مــا يجعــل مخيــم عيــن الحلــوة علــى نحــو خــاص، 
يعيــش فــي حالــة أمنيــة غيــر مســتقرة بشــكل متكــرر وضاغطــة علــى ســكان المخيــم وجــواره 

بشــكل خــاص. 

خالصة

الحــدث األكثــر خطــورة خــالل العقــود األربعــة الماضيــة الــذي تــرك آثــارًا هيكليــة وبعيــدة 
المــدى علــى األوضــاع المعيشــية لالجئيــن الفلســطينيين، كان اجتيــاح عــام 1982، وخــروج 
قيــادة منظمــة التحريــر مــن لبنــان، ثــم مــا تــاله مــن تنــازع ومحاولــة وضــع اليــد علــى القــرار 
الفلســطيني والتحكــم بالوضــع الفلســطيني فــي لبنــان )الســيما مــن قبــل النظــام فــي ســوريا(. 
هــذا الوضــع حــّول وجــود الالجئيــن الفلســطينيين إلــى »جســم بــال رأس«، وأفقدهــم مرجعيتهــم 
التــي كانــت متموضعــة فــي لبنــان، وحرمهــم كذلــك مــن القســم األكبــر مــن مواردهــم الماليــة 
واالقتصاديــة وأعمالهــم المدنيــة التــي كانــوا يعتاشــون منهــا، مســتفيدين مــن ســلطة األمــر 
الواقــع التــي مثلتهــا )م.ت.ف( فــي لبنــان آنــذاك، كمــا جّردهــم مــن مصــادر الدخــل والخدمــات 
التــي كانــت توفرهــا مختلــف المؤسســات التشــغيلية والخدميــة لمنظمــة التحريــر والفصائــل 

19. أخبار االونروا، العدد 278 ، 1993/3/17.
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الفلســطينية. وقــد حــّل محــل هــذا النمــط مــن التمويــل الســابق، تمويــل سياســي وأمنــى مــن نــوع 
آخــر، تــم توظيفــه فــي إشــعال التوتــرات والمواجهــات األمنيــة. 

أطلــق هــذا التحــول مســارًا مــن التهميــش العــام وديناميــة للتفــكك المجتمعــي فــي أوســاط 
الالجئيــن، وهــو مــا ُترجــم إلــى  تدهــور متســارع فــي ظــروف معيشــتهم، وتبــّدل فــي الــوالءات، 
األعمــال  فــي  الالجئيــن  مشــاركة  وتزايــد  والعقائديــة،  التنظيميــة  االنتمــاءات  فــي  وتحــول 
الُجرميــة الجنائيــة )وهــو مــا كان محــدودًا خــالل فتــرة الحــرب، مــا عــدا مــا كان منهــا مرتبــط 
بالحــرب نفســها(.20 كمــا أوجــد األرضيــة الخصبــة لعــودة اإلنتمــاءات األوليــة – العائليــة 
لــى انتشــار التطــرف واألصوليــة21. وقــد شــمل هــذا  والعشــائرية والجهويــة  إلــى البــروز، واإ
التحــول كل المخيمــات الفلســطينية والتجمعــات، ومجمــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان 

ن بنســب متفاوتــة.  واإ

بديهــي أن تكــون عمليــة التدميــر التــي رافقــت الحــروب والنزاعــات المذكــورة قــد طالــت، إلــى 
جانــب مصــادر الدخــل وفــرص العمــل، المنــازل ومقتنياتهــا والمنشــآت الصحيــة والتعليميــة 
والمرافــق العامــة. إاّل أن مــا فاقــم مشــكلة الالجئيــن أنــه لــم تتوافــر خطــة متكاملــة إلعــادة 
إعمــار المخيمــات التــي ُدمــرت جزئيــًا أو كليــًا أو لبنــاء مخيمــات جديــدة، بــدل تلــك التــي 
أزيلــت مــن الوجــود )النبطيــة، تــل الزعتــر وجســر الباشــا(، بــل اقتصــرت المبــادرات علــى 

الترميــم والتعويــض الجزئــي مــع بقــاء الوضــع العــام للمخيمــات علــى حالــه. 

المحور الثالث: العوامل االقتصادية واالجتماعية

الفقر ومستوى المعيشة

حــال الفقــر والحرمــان بيــن الالجئيــن الفلســطينيين جليــة مــن خــالل المؤشــرات الجماعيــة 
والفرديــة التــي يمكــن مالحظتهــا بوســائل مختلفــة، البســيطة منهــا والمرّكبــة. وقــد عرضــت 
فادحــة  بشــرية  خســائر  إلحــاق  فــي  والحــروب  السياســية  العوامــل  أثــر  الســابقة  الفقــرات 
20. إســتنادًا إلــى مراســالت لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني مــع الجهــات األمنيــة المعنيــة بلــغ عــدد الســجناء الفلســطينيين فــي الســجون 
اللبنانيــة الواقعــة تحــت إدارة  قــوى األمــن الداخلــي، وفقــًا لبرنامــج إدارة الســجون الممكنــن 517 ســجينًا بيــن محكــوم )288( وموقــوف )229( 
حتــى 2015/12/16 ، أي مــا نســبة %8.16 مــن إجمالــي عــدد الســجناء مــن جميــع الجنســيات. وال يشــمل هــذا العــدد الســجناء الفلســطينيين 

الموجوديــن فــي الســجون التابعــة للجيــش أو تلــك التابعــة للمديريــة العامــة لألمــن العــام، أو الموقوفيــن فــي النظــارات ومراكــز التوقيــف.
ن  21. تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه التحــوالت عرفتهــا معظــم الــدول العربيــة ومنهــا لبنــان، وال يشــكل مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين اســتثناًء، واإ

كانــت بعــض آثــاره أكثــر حــدة علــى فئــة دون أخــرى، أو بلــد دون آخــر. 
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بالمخيمــات، غالبيتهــا تكــون عــادة مــن القــوى العاملــة والمنتجــة، عــدا الجرحــى والمعوقيــن، 
وكذلــك تدهــور األوضــاع المعيشــية لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، ونعــرض فــي مــا يلــي، 
بتكثيــف للُبعــد االقتصــادي واالجتماعــي، علــى أن يجــري تناولــه علــى نحــو أكثــر تفصيــاًل 

فــي الفصــول األخــرى مــن هــذا الكتــاب. 

يتوافــر عــدد مــن الدراســات عــن الوضــع المعيشــي وحالــة الفقــر والحرمــان بيــن الفلســطينيين، 
ن كانــت تفتقــد إلــى القياســات الرقميــة  ومعظمهــا علــى درجــة مــن الموضوعيــة والدقــة، واإ
للفقــر، وهــذه إشــكالية موجــودة أيضــًا فــي مــا يتصــل بقيــاس الفقــر فــي لبنــان. وقــد عــاش 
الالجئــون الفلســطينيون منــذ بــدء اللجــوء إلــى لبنــان، أوضاعــًا اجتماعيــة ومعيشــية صعبــة 
رافقــت حياتهــم فــي مخيمــات اللجــوء والتجمعــات التــي انتشــرت فــي معظــم المناطــق اللبنانيــة. 

تقدير نسبة الفقر 

تضمــن مســح االونــروا والجامعــة األميركيــة لعــام 2015، قياســًا لنســبة الفقــر بيــن الالجئيــن 
 Money-metric الفلســطينيين فــي المخيمــات والتجمعــات، باســتخدام خــط الفقــر النقــدي
Index نفســه المعتمــد فــي لبنــان، وقياســًا آخــر باســتخدام دليــل الفقــر/ الحرمــان المتعــدد 
Multidimensional Poverty Index باســتخدام مؤشــرات اجتماعيــة واقتصاديــة يتــم 
مــن خاللهــا قيــاس عــدد مــن المؤشــرات التــي تغطــي األبعــاد التاليــة: الصحــة، الغــذاء، 
التعليــم، التشــغيل، الســكن، ملكيــة األصــول. وقــد أكــَد المســح أن نســبة الفقــر العــام بيــن 
المســح  إجــراء  الماضيــة منــذ  الخمــس  الســنوات  تتغّيــر طــوال  لــم  الفلســطينيين  الالجئيــن 
الســابق )2010(. وقــدر المســح نســبة الفقــر بيــن الالجئيــن الفلســطينيين للعــام 2015 
بحوالــي%22.65 وحســب المســح نفســه انخفضــت نســبة الفقــر الشــديد بيــن الفلســطينيين مــن 
%6.6 في عام 2010 إلى %3.1 في عام 23،2015 هذا في مقابل نسبة %35 للفقر 
العــام و%1.7 للفقــر الشــديد بيــن اللبنانييــن. فضــاًل عــن ذلــك يؤكــد المســح نفســه أن حوالــي 

ربــع األســر الفلســطينية الالجئــة )%24( تعيــش حالــة الحرمــان المتعــّدد.24

بعيــدًا عــن المبالغــة فــي أهميــة القيــاس الرقمــي التقنــي لنســب الفقــر، التــي هــي إشــكالية فــي 

Jad Chaaban et al., Ibid, p .9 .22
 Ibid, p.52 .23
Ibid, p.64 .24
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لبنــان بشــكل خــاص، نظــرًا لغيــاب التعامــل الرســمي المنهجــي مــع هــذه المســألة؛ ولــدى 
مقارنــة نتائــج هــذا القيــاس مــع قياســات أخــرى نفــذت فــي لبنــان بيــن 1995 و2015، يمكــن 
القــول إن مــا جــاء فــي دراســة الجامعــة االميركيــة لجهــة نســب الفقــر العــام )الحــد األعلــى 
للفقــر أي %66 لالجئيــن و%35 للبنانييــن( تبــدو متوافقــة مــع القياســات األخــرى. فــي حيــن 
تبــدو النســب المقــدرة للفقــر الشــديد غيــر ذات معنــى، اذ إن نســبة الفقــر الشــديد فــي لبنــان 
ليســت %1.7 ، بــل تزيــد عــن ذلــك عــدة أضعــاف بحســب الدراســات الوطنيــة، واســتطرادًا 
فــإن النســبة المقابلــة للفقــر الشــديد بيــن الالجئيــن الفلســطينيين )حوالــي %3( غيــر ذات 
معنــى )هــي أقــل مــن نســبة الفقــر الشــديد بيــن اللبنانييــن بحســب الدراســات الوطنيــة(، كمــا 
أنهــا ال تتناســب مــع معيــار االونــروا الــذي اعتبــر أن أكثــر مــن %11 مــن األســر يعيــش 

ظروفــًا صعبــة جــدًا، تتجــاوز التعريــف المعتمــد للفقــر الشــديد أصــاًل. 

مستوى اإلنفاق

تضمنــت دراســة االونــروا والجامعــة االميركيــة )2015( حســابًا إلنفــاق األســر الفلســطينية، 
وقــد تبيــن أن الفــرد فــي األســرة الفلســطينية ينفــق فــي المتوســط 195 دوالرًا فــي الشــهر. 
وســجلت تفاوتــات فــي مســتوى إنفــاق األســر، حيــث أن متوســط اإلنفــاق الشــهري لألســرة فــي 
الخمــس األدنــى تبلــغ 95.6 دوالرًا للفــرد، مقابــل 430.6 دوالرًا للفــرد شــهريًا فــي الخمــس 
األعلــى دخــاًل. أمــا لجهــة التفاوتــات  بيــن المناطــق، فيســجل أعلــى إنفــاق فــي منطقــة لبنــان 
الوســطى ) 214.5 دوالرًا( ثــم البقــاع )201.1 دوالرًا( وتأتــي صــور فــي الترتيــب األدنــى 
)176.1 دوالرًا(. كمــا أن اإلنفــاق فــي المخيمــات )181.1 دوالرًا( ال يــزال أدنــى منــه 
خارجهــا )219.8 دوالرًا(. وقــد عّبــر المســح الســابق )2010( عــن اإلتجــاه العــام  نفســه 
لإلنفــاق تقريبــًا. ومســتوى اإلنفــاق هــذا يؤشــر أيضــًا إلنتشــار الفقــر بشــكل واســع بيــن صفــوف 
الالجئيــن، بنســب أعلــى مــن اللبنانييــن، حيــث أن متوســط إنفــاق الفــرد فــي لبنــان بلــغ 429 

دوالرًا، حســب المســح إيــاه.25

 .Jad Chaaban et al., Ibid, p.55 .25
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جدول رقم1: تفاوتات إنفاق أسر الالجئين الفلسطينيين بحسب متغيرات مختارة عام 2015

متوسط إنفاق األسرة الفلسطينية، بحسب نوع التجمع، والمنطقة، وفئات اإلنفاق

دوالر للشخصالمناطق
 في الشهر

دوالر للشخصفئات اإلنفاق
في الشهر

95.6الخمس األدنىحسب التجمع الرئيسي

181.0المخيمات

219.82146.4التجمعات

3193.9حسب المناطق )االونروا(

179.3الشمال

214.54263.9وسط لبنان

208.8صيدا

430.6الخمس األعلى176.1صور

202.1البقاع

194.4المتوسط194.4المتوسط

 AUB & UNRWA Survey on the Socio-economic Status of Palestine Refugees in :المصدر
Lebanon 2015, Table:2, p.55
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خامسًا: الالجئون الفلسطينيون من سوريا إلى 
لبنان

علــى مــدى الســنوات الخمــس األخيــرة مــن عمــر األحــداث التــي اندلعــت فــي ســورية عــام 
2011، عــرف لبنــان، كمــا الــدول المجــاورة، موجــات مــن الالجئيــن الســوريين، مــن ضمنهــم 

الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا، الذيــن فــّروا مــن مناطــق االشــتباكات المســتمرة. 

اســتقّر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان حســب بيانــات االونــروا عنــد 
إلــى  العــدد  هــذا  تناقــص  وقــد  األول/ديســمبر2015.  كانــون  حتــى  شــخصًا   41,413
30,675 حتــى 31 آب/أغســطس 2016 ثــم ارتفــع إلــى 31,141 عندمــا أورد هــذا الرقــم 
فــي مســتند بعنــوان »اإلســتجابة ألزمــة ســوريا اإلقليميــة: النــداء الطــارئ 2017«. وقــد 
صــدر عــن االونــروا فــي تشــرين الثانــي 2016. بعــده لــم يصــدر أي تحديــد لألعــداد الفعليــة 
لالجئيــن مــن ســوريا.  وتراجــع العــدد يعــود ألســباب متعــددة، منهــا القيــود التــي فرضهــا األمــن 
العــام اللبنانــي علــى دخــول الســوريين والفلســطينيين المقيميــن فــي ســوريا، وهجــرة أعــداد منهــم 
إلــى الخــارج، أو عودتهــم إلــى ســوريا.26 ويقيــم حوالــي نصــف هــؤالء الالجئيــن فــي المخيمــات 

والنصــف اآلخــر خارجهــا.

ُيعتبــر الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا إلــى لبنــان مــن الفئــات الســكانية األكثــر حرمانــًا 
وتهميشــًا بيــن عمــوم الالجئيــن. فهــم أكثــر حرمانــًا مــن الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين فــي 
لبنــان أصــاًل، كمــا أنهــم ال يحصلــون علــى الخدمــات نفســها التــي يحصــل عليهــا الالجئــون 
الســوريون اآلخــرون مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، واجــراءات 
دخولهــم وخروجهــم ومعامالتهــم اليوميــة فــي لبنــان أكثــر تعقيــدًا وصعوبــة. وتلفــت االونــروا 
النظــر إلــى هــذه النقــاط، حيــث تعتبــر أن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا هــم مــن الفئــات 

األكثــر هشاشــة بحســب معاييرهــا. 

من الناحية االجتماعية ومن منظور تقدير مستوى إنتشار الفقر بين الالجئين الفلسطينيين 
فــي لبنــان، يجــب إضافــة نحــو )30 ألــف( الجــئ فلســطيني مــن ســوريا إلــى العــدد األصلــي 
لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، ونســبة الفقــر بيــن هــؤالء أعلــى، ال بــل يمكــن اعتبارهــم كلهــم 

UNRWA Briefing Note, Palestinian Refugees from Syria in Lebanon, September 2016 .26
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مــن الفقــراء )مــا عــدا اســتثناءات غيــر مؤثــرة علــى الصــورة العامــة(. 

ال تعنــي هــذه اإلضافــة العدديــة تطبيعــًا ألوضــاع هــؤالء الالجئيــن بحيــث تصبــح مماثلــة 
ألوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين المســجلين كالجئيــن فــي لبنــان، ال مــن الناحيــة القانونيــة، 
وال مــن ناحيــة تحديــد الجهــة المســؤولة عــن تقديــم الخدمــات لهــم، وتأميــن حقوقهــم. فهــم 
الجئــون فلســطينيون مســجلون لــدى االونــروا فــي ســوريا ولــدى الدولــة الســورية، التــي تبقــى 

الدولــة المضيفــة لهــم، وهــم بذلــك يقعــون ضمــن نطــاق مســؤولية االونــروا فــي ســوريا.

أمــا بالنســبة إلــى لبنــان، فهــو يعتبــر هــؤالء جــزءًا مــن الالجئيــن الســوريين إليــه، ويجــب أن 
يتــم التعامــل معهــم فــي ســياق خطــة االســتجابة اللبنانيــة لألزمــة الســورية علــى لبنــان، مــع 
لحــظ الخصائــص المميــزة لهــذه المجموعــة، بمــا فــي ذلــك تحّمــل االونــروا فــي لبنــان مســؤولية 

إغاثتهــم، وتوفيــر الخدمــات والحمايــة لهــم، بالتعــاون مــع الحكومــة اللبنانيــة.27

يتــوزع الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا علــى مختلــف المناطــق اللبنانيــة بشــكل متفــاوت، 
والنســبة األكبــر نزحــت إلــى صيــدا )%32(، فــي حيــن تــوزع اآلخــرون بنســب متقاربــة علــى 
المناطــق االخــرى )بيــروت، طرابلــس، البقــاع، صــور، بيــن %16 و%18(. حوالــي نصفهــم 
يقيمــون فــي المخيمــات، والنصــف اآلخــر خارجهــا. نســبة النســاء ربــات األســر حوالــي 23% 
وهــي أعلــى مــن مثيلتهــا بيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان التــي تبلــغ %18، وســجلت 
النســبة األعلــى بيــن العائــالت النازحــة إلــى منطقــة البقــاع التــي تعيــش خــارج المخيمــات، 
فيمــا %40 منهــم دون 18 ســنة. أمــا لجهــة أماكــن لجوئهــم مــن داخــل ســوريا، ودائمــا 
بحســب بيانــات االونــروا، فــإن %91 منهــم هــم مــن منطقــة دمشــق ومخيــم اليرمــوك علــى 
وجــه التحديــد، وأحيــاء اخــرى فــي دمشــق وضواحيهــا. متوســط حجــم األســرة يبلــغ 6.6 أفــراد، 
وحوالــي %80 مــن األســر تضــم أطفــااًل دون عمــر السادســة عشــر، وحوالــي ثلثهــا يضــم 

أفــرادًا كبــارًا فــي الســن )فــوق الـــ 60 عامــًا(.28

27. لتكوين صورة إجمالية عن واقع الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان؛ أنظر:
جابر ســليمان، » موســم الهحرة إلى لبنان: صورة النزوح الفلســطيني من ســوريا«، في ملحق مشــروع  بناء الســالم في لبنان/ برنامج   األمم 

المتحدة اإلنمائي، العدد 12) حزيران 2016(. الملحق متوفر باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية على الرابط التالي:
http//www.undp.org/pbsupplement

UNRWA and WFP, Needs Assessment for Palestine Refugees from Syria, March 2014 .28
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جدول رقم 2: تطور أعداد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان )2016-2011(

أفراد أسر  

31,735 8,935 كانون الثاني
2013

61,545 17,876 حزيران

51,713 15,201 كانون الثاني
2014

55,550 16,360 حزيران

45,029 12,788 كانون الثاني
2015

42,326 11,556 حزيران

40,832 11,205 كانون الثاني
2016

40,617 11,165 حزيران

Briefing note_ September 2016 ،المصدر: االونروا
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خالصة عامة: الفقر والحرمان بين الالجئين الفلسطينيين

بعيــدًا عــن التفاصيــل، فــإن أكثــر مــن مصــدر يقــدر أن نســبة الفقــر بيــن الالجئيــن 
الفلســطينيين تبلــغ حوالــي ضعــف نســبة الفقــر بيــن اللبنانييــن، وهــي نســبة منطقيــة 
تقــارب نســب الفقــر فــي المناطــق المحرومــة فــي لبنــان، حيث بّينت الدراســات المنشــورة 
عن وزارة الشــؤون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ اواســط التســعينيات، 
والتــي تعتمــد منهجيــة الفقــر المتعــدد األبعــاد، أن نســبة الفقــر فــي المناطــق الفقيــرة فــي 
لبنــان تبلــغ ضعــف المتوســط الوطنــي، حيــث أن مــا يتــراوح بيــن %60 و%65 مــن 
األســر تعتبر محرومة في المناطق الطرفية )عكار، مرجعيون، بنت جبيل، الهرمل...

الــخ(. كمــا أن دراســة حديثــة عــن نســبة الفقــر فــي طرابلــس )صــادرة عــن االســكوا والمعهــد 
العربــي إلنمــاء المــدن نهايــة عــام 2014(29 بّينــت أن نســبة الحرمــان فــي طرابلــس – 
بنــاًء علــى دليــل الحرمــان الحضــري – تبلــغ %57، وأن نســبة الحرمــان فــي الحــي األشــد 
فقــرًا - بــاب التبانــة والســويقة - بلغــت %87. وحقيقــة االمــر أن مســتوى الحرمــان 
والفقــر فــي المخيمــات، مشــابه لهــذه المســتويات التــي نشــهدها فــي األحيــاء المدينيــة 
الفقيــرة، أو فــي المناطــق الريفيــة المحرومــة )مــع العلــم أن وضعيــة المخيمــات هــي أقــرب 

إلــى وضــع الفقــر الحضــري منــه إلــى الحرمــان الريفــي(. 

اال أن صــورة األوضــاع المعيشــية العامــة ال تكتمــل مــا لــم نتنــاول القضايــا القطاعيــة 
الفقــر  إن  العمــل وشــروطه، حيــث  تحليــل خصائــص  مــن  بــدءًا  والتحليــل،  بالعــرض 
والحرمــان شــديدا االرتبــاط بالوضــع فــي ســوق العمــل وشــروطه العامــة، وبالدخــل المتأتــي 
عــن العمــل باعتبــاره المصــدر الرئيــس لدخــل األســرة، خصوصــًا بالنســبة إلــى الالجئيــن. 
ويعطــي تحليــل وضعيــة العمــل والتشــغيل لــدى الالجئيــن، فكــرة واضحــة وحقيقيــة عــن 

مســتوى معيشــتهم، وهــو مــا ســيتم معالجتــه فــي الفصــول الالحقــة مــن هــذا الكتــاب. 

29. االســكوا والمعهــد العربــي إلنمــاء المــدن: الفقــر فــي مدينــة طرابلــس – إصــدار مــن ثالثــة  أجــزاء. مشــروع دراســة الفقــر الحضــري فــي 
البلــدان العربيــة. بيــروت، 2014. 
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الفصل الثاني

القوى العاملة الفلسطينية
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مقدمة

لبنــان ظروفــًا اقتصاديــة واجتماعيــة ومعيشــية قاســية  فــي  الفلســطينيون  العاملــون  يواجــه 
ومعقــدة يرتبــط بعضهــا بمــا يواجهــه لبنــان واللبنانيــون عمومــًا، والعاملــون خصوصــًا، مــن 
االقتصــادي  الصعيديــن  علــى  خــاص  وبشــكل  الصعــد،  مختلــف  علــى  صعبــة  ظــروف 
واالجتماعــي. بيــد أن هــذه األوضــاع الصعبــة لقــوة العمــل الفلســطينية فــي لبنــان، ليســت 
لــدة عــن آليــات االقتصــاد اللبنانــي فحســب، بــل أن جانبــًا اساســيًا منهــا، ناتــج عــن القيــود  متوَّ
التشــريعية، وبعــض الممارســات التــي تحــول دون وصــول العامليــن الفلســطينيين  إلــى فــرص 

عمــل الئقــة ومنصفــة.

أضــف إلــى ذلــك، فــإن ضعــف الرقابــة فــي لبنــان عمومــًا، وفــي مــا يختــص بســوق العمــل 
خصوصــًا، ُيفســح فــي المجــال أمــام إســتغالل بعــض المؤسســات وبعــض أصحــاب العمــل 
لألوضــاع القانونيــة والمعيشــية الهشــة للعمــال عمومــًا، وللعمــال الالجئيــن خصوصــًا. ويتزايــد 
اســتغالل العامــل الفلســطيني بأشــكال مختلفــة، مــن ضمنهــا حرمانــه مــن الحمايــة االجتماعيــة 
)الضمــان االجتماعــي(، ومــن توقيــع عقــد عمــل مكتــوب ومصــرَّح عنــه حســب األصــول، أو 
النــص فــي عقــود العمــل علــى نــوع عمــل مختلــف عمــا يقــوم بــه العامــل فعليــًا، ولقــاء أجــر 
أقــل. لذلــك، فــإن تحســين األوضــاع االجتماعيــة للعامليــن الفلســطينيين، يرتبــط باعتمــاد 

جملــة إجــراءات اقتصاديــة وقانونيــة علــى حــد ســواء.  

ُيلقــي هــذا الفصــل الضــوء علــى أوضــاع العمــل والتشــغيل لالجئيــن الفلســطنيين فــي لبنــان، 
الســيما فــي مســألتي تضخيــم األعــداد، ومســألة منافســة القــوى العاملــة الفلســطينية للقــوى 

العاملــة اللبنانيــة، التــي تحتــل مســاحة هامــة فــي الســجال المّتصــل بقضايــا الالجئيــن. 

يتناول الفصل، عدا عن المقدمة أعاله، األقسام الرئيسية التالية:

خصائص قوة العمل الفلسطينية . 1
قوة العمل الفلسطينية وقانون العمل اللبناني. 2

 اإلطار القانوني لعمل الالجىء الفلسطيني في المهن الحرة3. 
مساهمة الفلسطينيين في االقتصاد اللبناني . 4
قضايا سجالية . 5
خالصات وتوصيات. 6
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أواًل: خصائص قوة العمل الفلسطينية

ُنلقي الضوء في هذا القسم على أبرز خصائص قوة العمل الفلسطينية:

ــطينية  ــل الفلس ــوة العم ــم ق ــور األول: حج المح
وخصائصهــا العامــة

ُيقــّدر حجــم القــوة العاملــة الفلســطينية فــي لبنــان بزهــاء 90 ألــف عامــل، إســتنادًا إلــى تقديــر 
أن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فعليــًا فــي لبنــان هــو حوالــي 220 ألــف الجــىء، 
وذلــك بحســب األرقــام التــي تــّم احتســابها وجــرى عرضهــا مفصلــة فــي التقريــر األول مــن هــذه 

السلســلة: »اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان-1«.30 

وســنعرض ألوضــاع وخصائــص القــوى العاملــة الفلســطينية فــي لبنــان، إســتنادًا إلــى نتائــج 
المســح الــذي أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان بمشــاركة 
دارة اإلحصــاء المركــزي فــي لبنــان عــام 31.2012 الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني واإ

يلخص الجدول التالي التكوين السكاني لالجئين الفلسطنيين من منظور عالقتهم بالعمل:  

30. حســب التقريــر المذكــور يقــدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فعليــًا فــي لبنــان بيــن 214 و 228 ألــف الجــئ. وفــي مروحــة أوســع 
يقدر هذا العدد بين 193 و 241 ألف الجئ؛ راجع: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اللجوء الفلسطيني )1(، مصدر سابق، ص 242.

وتبقــى هــذه األرقــام تقديــرات قريبــة مــن الواقــع، اال أن هــذا األمــر لــن يحســم إال مــع صــدور نتائــج التعــداد الشــامل للفلســطينيين فــي لبنــان 
المتوقــع مــع أواخــر عــام 2017.

31. عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان وقائــع وتحديــات: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات 
فــي لبنــان2012.
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جدول رقم 3: تصنيف الالجئين الفلسطينيين في لبنان حسب العالقة بقوة العمل عام 322012

السكان دون سن السكان في سن العمل )15 سنة وأكثر(: 67%
العمل

)15 سنة ودون(:
33%

السكان الناشطون اقتصاديًا
)ممن هم في سن العمل(: 42%

السكان غير 
الناشطين

)خارج القوى 
العاملة(: 58%

العاطلون العاملون: 92%
عن العمل: 

8%
بدوام جزئي 

)34 ساعة في 
االسبوع أو أقل(: 

22%

بدوام كامل 
)35 ساعة في 

األسبوع أو أكثر(: 
78%

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 
الدوليــة & لجنــة عمــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 2012(

يجدر التذكير أنه يتم قياس نســبة النشــاط االقتصادي ونســبة البطالة، بالنســبة إلى مجموع 
القــوى العاملــة، ال إلــى مجمــوع الســكان. وقيــاس البطالــة وفــق هــذا التعريــف يعطــي نســب 
بطالــة منخفضــة مقارنــة بالواقــع فــي البلــدان الناميــة.33 وهــو بشــكل عــام غيــر مالئــم لهــذه 
الــدول، التــي تعمــد أحيانــًا إلــى وضــع تعريــف أوســع للبطالــة يشــمل اليائســين مــن إيجــاد 
العمــل الذيــن توقفــوا عــن البحــث، وفئــات أخــرى. وتوصــي منظمــة العمــل الدوليــة باعتمــاد 
المرونــة فــي تعريــف معاييــر البحــث عــن عمــل، الســيما فــي البلــدان التــي ال يكــون فيهــا 

ســوق العمــل منظمــًا بالقــدر الكافــي. 

32. عمل الفلسطينيين في لبنان وقائع وتحديات«، المصدر نفسه، ص،49.
33. للتوضيح يقصد بـ:

د هــذه الفئــة بيــن 15 ســنة و64 	  الســكان الناشــطين اقتصاديــًا: إجمالــي الســكان فــي الفئــة العمريــة 15 ســنة ومــا فــوق )أحيانــًا ُتحــدَّ
ســنة وهــو ســن التقاعــد(، الذيــن يعملــون أو هــم عاطلــون عــن العمــل خــالل فتــرة اإلســناد المحــددة )غالبــًا األســبوع الــذي يســبق مــلء 
اإلســتبيان(. يســمون الســكان الناشــطون اقتصاديــًا، أو الســكان الناشــطون، أو القــوى العاملــة. ال يدخــل فــي تعــداد هــذه الفئــة االطفــال 
دون ســن 15 ســنة، التالمــذة والطــالب المتفرغــون للدراســة، ربــات البيــوت اللواتــي ال يبحثــن عــن عمــل، المتقاعــدون. هــؤالء يعتبــرون 

ســكانًا غيــر ناشــطين اقتصاديــًا أو ســكانًا خــارج القــوى العاملــة، شــرط أن ال يكونــوا يبحثــون فعليــًا عــن عمــل.
العاملــون: الســكان ضمــن الفئــة العمريــة 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يمارســون عمــاًل أيــًا كان نوعــه، ســواء كان عمــاًل مأجــورًا لــدى 	 

الغيــر، أو عمــاًل مســتقاًل، أو العمــل مــن دون أجــر لــدى العائلــة أو الغيــر، ولــو كان هــذا العمــل لمــدة ســاعة واحــدة خــالل فتــرة اإلســناد 
)األســبوع الســابق علــى البحــث(. 

العاطلــون عــن العمــل: الســكان فــي الفئــة العمريــة 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن كانــوا يعملــون وتوقفــوا عــن العمــل، أو الذيــن يبحثــون عــن 	 
عمــل ألول مــرة. ولكــي يعتبــر المواطــن عاطــاًل عــن العمــل، يجــب أن يكــون ضمــن الفئــة العمريــة المحــددة، وأن يكــون يبحــث فعليــًا عــن 
عمــل، وأن يكــون مســتعدًا للعمــل فعليــًا. وال يعتبــر عاطــاًل عــن العمــل الشــخص الــذي عمــل ســاعة واحــدة لقــاء أو بــدون أجــر خــالل 

فتــرة اإلســناد )األســبوع الســابق علــى البحــث(.
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بالعــودة إلــى معطيــات الجــدول رقــم 3، حســب مســح منظمــة العمــل الدوليــة للعــام 2012 
بلــغ معــدل النشــاط االقتصــادي بيــن الالجئيــن الفلســطينيين %42. ويشــير مســح الجامعــة 
االميركيــة واالونــروا لعــام 2015 أن هــذا المعــدل لــم يتغيــر، إذ بلــغ )%41.8(34. وهــو أقــل 

بنقطــة مئويــة واحــدة عــن معــدل النشــاط االقتصــادي لــدى اللبنانييــن )43%(.

أمــا مشــاركة الذكــور فــي القــوى العاملــة الفلســطينية فســجلت %71 مقابــل %67 لــدى 
النســاء %15 مــن اجمالــي  ُتشــكل  بيــن اإلنــاث، حيــث  أدنــى  فــي حيــن هــي  اللبنانييــن 
العامليــن الفلســطينيين، مقارنــة بـــ %21 لــدى اللبنانييــن. وتتراجــع هــذه النســبة لــدى النســاء 
الفلســطينيات المتزوجــات لتبلــغ %10، بينمــا النســبة لــدى النســاء غيــر المتزوجــات تبلــغ 

35.23%

عند تحليل األرقام بحســب العمر، تبين أن الفرق يطال بصورة أساســية فئة األصغر ســنًا، 
حيــث معــدل مشــاركة الشــباب بيــن 19 و25 ســنة تبلــغ %39 لــدى الفلســطينيين مقابــل 
%25 لــدى اللبنانييــن، وهــذا االمــر يشــير إلــى االنخــراط فــي ســوق العمــل فــي ســن مبكــرة. 
مــع اإلشــارة إلــى أن معــدالت النشــاط االقتصــادي لــدى الفلســطينيين تتميــز باالســتقرار 
النســبي علــى مــدى الســنوات العشــر األخيــرة، مــع تراجــع المشــاركة النســائية بنقطــة واحــدة.36 

رسم بياني رقم 4: معدل النشاط االقتصادي لدى الفلسطينيين واللبنانيين بحسب الفئات العمرية عام 2012 )%(37

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 

الدوليــة ولجنــة عمــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 2012(

 Jad Chaaban et al., Survey on the Socio-economic Status of Palestine Refugees in Lebanon 2015 .34
.)Beirut: AUB & UNRWA, 2016( ,85

35. المصدر نفسه، ص 50-49.
36. المصدر نفسه، ص 49.

37. المصدر نفسه، ص 52 )الرسم 3.5(.
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رســم بيانــي رقــم 5: معــدل النشــاط االقتصــادي لــدى الفلســطينيات واللبنانيــات بحســب الفئــات العمريــة عــام 
38)%( 2012

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 
الدوليــة ولجنــة عمــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 2012(.

المحور الثاني: غلبة المؤسسات الصغيرة
مــن جهــة أخــرى، ترتبــط بنيــة العمالــة الفلســطينية فــي لبنــان بخصائــص ســوق العمــل اللبنانــي 
مكاناتــه المتاحــة، والقيــود القانونيــة التــي تحكمــه. فإنتشــار وغلبــة  لجهــة طبيعــة بنيتــه، واإ
المؤسســات الصغــرى والصغيــرة فيــه، ترســم وتحــدد المجــاالت األساســية لحركــة العمالــة 

الفلســطينية وحدودهــا الموضوعيــة. 

إن واقــع  كــون %95 مــن المؤسســات فــي لبنــان  توظــف أقــل مــن عشــرة عمــال، بحســب 
إحصاء إدارة اإلحصاء المركزي لعام 392004، -علمًا أن %91 توظف أقل من خمســة 
عمال- يستتبع عدة امور ترتبط بإمكانات النمو والتوسع والتوظيف، وبالوظائف المتاحة، 
التــي تفتقــر عمومــًا ألدنــى أشــكال الحمايــة والضمانــات. ومــن الضــروري اإلشــارة فــي هــذا 
الســياق إلــى أن هــذه المؤسســات تخضــع  لنســبة أقــل مــن القيــود القانونيــة واإلشــراف، مــا 
يضــع الفلســطينيين أمــام إشــكاليات ناتجــة عــن محدوديــة فــرص العمــل المتاحــة وافتقــار 
الحمايــة والضمانــات، مــن جهــة، وعــن القوانيــن التــي يتخــذ بعضهــا، بحســب تقديــرات منظمــة 

العمــل الدوليــة40، طابعــًا تمييزيــًا، مــن جهــة أخــرى.

38. المصدر نفسه، ص 50 )الرسم 3.2(.
39. تشــرف لجنة الحوار اللبناني الفلســطيني حاليا على تعداد لســكان ومســاكن المخيمات والتجمعات الفلســطينية ويتولى التنفيذ ميدانيا كل 

ث المعطيــات فــي مختلــف جوانــب حيــاة الالجئيــن. مــن جهــازي اإلحصــاء اللبنانــي والفلســطيني. ومــن شــأن هــذا التعــداد أن يحــدِّ
40. عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان وقائــع وتحديــات: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات 

فــي لبنــان2012
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المحــور الثالــث: العمالــة الفلســطينية وتوزعهــا 
بحســب القطــاع والجنــس

وفقــًا لمســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات 
فــي لبنــان )2012(، يعمــل نصــف العامليــن الفلســطينيين فــي قطاعــي البنــاء والتجــارة. 

ويظهــر الجــدول أدنــاه التــوزع بحســب القطــاع والجنــس بالتفصيــل: 
جدول رقم 4: توزع العاملين الفلسطينيين بحسب القطاع والجنس عام 2012 )%(41

% المجموعاإلناثالذكورالقطاع

4,52,34,1الزراعة

11,613,311,9الصناعة

28,61,524,0البناء

27,319,325,9التجارة

2,40,62,1الفنادق والمطاعم

5,61,24,9النقل والتخزين

1,616,44,2التعليم

2,917,05,3الصحة

15,528,317,7غير ذلك

100100100المجموع

المصدر: مسح القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات وبعض التجمعات في لبنان 
)منظمة العمل الدولية ولجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 2012(.

يتوزع الفلسطينييون الالجئون في لبنان للعمل في المؤسسات الخاصة - كعمال أو 
كأصحاب مؤسسات - في الجمعيات األهلية والمنظمات الدولية. وقد اشارت مؤسسة 

فافو النرويجية للدراسات التطبيقية FAFO إلى أن نسبة العاملين في القطاع الخاص قد 
شهدت ارتفاعًا من %80 عام 1999 لغاية %86 من مجموع العاملين الفلسطينيين،42 

41. المصدر نفسه، ص 72.
42. مؤسسة فافو 2003.
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وقت إجراء مسح منظمة العمل الدولية عام 2012. 

وتبعــًا لطبيعــة فــرص العمــل فــي االقتصــاد اللبنانــي، يتركــز %50 مــن العامليــن الفلســطينيين 
ن تقاربــت نســبة الفلســطينيين العامليــن  فــي قطاعــي البنــاء )%24( والتجــارة )%26(. واإ
فــي التجــارة مــع نســبة اللبنانييــن العامليــن فــي هــذا القطــاع )%27(، فــإن فروقــات العامليــن 
فــي البنــاء تبقــى كبيــرة حيــث يعمــل فــي هــذا القطــاع مــا نســبته %9 مــن اللبنانييــن فقــط مــن 

مجمــوع العامليــن اللبنانييــن، كمــا يتبيــن مــن )الرســم البيانــي رقــم 6( أدنــاه.

رســم بيانــي رقــم 6: تحليــل مقــارن لتــوزع العامليــن الفلســطينيين واللبنانييــن علــى القطاعــات 
االقتصاديــة عــام 2012 )%(

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 
الدولية ولجنة عمل الالجئين الفلســطينيين في لبنان، 2012( ومســح القوى العاملة )إدارة اإلحصاء المركزي 2009( بالنســبة 

لألرقــام اللبنانيــة.

مــا يلفــت فــي نتائــج هــذا المســح هــو واقــع تراجــع العمالــة الفلســطينية فــي الزراعــة. فبينمــا 
كانــت هــذه النســبة %11 عــام 1999، أصبحــت %4.5، عــام 2012، وباإلضافــة إلــى 
عمــل الفلســطينيين فــي مجــاالت الصيانــة )تصليــح الســيارات واألدوات المنزليــة( نجدهــم 
ينشــطون فــي القطــاع التجــاري الــذي يشــتمل علــى محــالت الجملــة، محــالت المفــرق غيــر 
المتخصصــة، محــالت المفــرق المتخصصــة، ومبيعــات المفــرق خــارج المحــالت التــي تعتبــر 
أهــم نمــوذج للقطــاع غيــر المنظــم الــذي يتزايــد أعــداد الفلســطينيين العامليــن فيــه. ومــن 
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المســتخدمون  يعمــل  الحــاالت،  مــن نصــف  أكثــر  فــي  أنــه  إلــى  هنــا  الضــروري اإلشــارة 
الفلســطينيون لــدى صاحــب عمــل لبنانــي، باســتثناء محــالت المفــرق غيــر المتخصصــة 
حيــث ُيســتخَدمون لــدى  اصحــاب عمــل فلســطينيين فــي أكثــر مــن %60 مــن الحــاالت. وال 
يحمــل معظــم هــؤالء العامليــن إجــازة عمــل، وال يســتفيدون مــن أي مزايــا، كالتأميــن الصحــي 
أو اإلجــازات المرضيــة أو اإلجــازات الســنوية. وُيســجل فــي هــذا االطــار أن ربــع العامليــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان، وهــم العاملــون فــي قطــاع التجــارة، ويكســبون فــي غالبتهــم الســاحقة 

دخــاًل بســيطًا غيــر ثابــت، ودون الحــد األدنــى لألجــور.43

أمــا فــي مــا يتعلــق بقطــاع البنــاء فمــن المهــم اإلشــارة إلــى أن معظــم العامليــن فيــه مــن الرجــال 
تبعــًا لطبيعــة العمــل فيــه، وجميعهــم يزاولــون أعمــااًل بســيطة، بمتوســط عمــر 33 ســنة مقابــل 
37 لمتوســط عمــر مجمــوع العامليــن. مــع اإلشــارة إلــى أن %60 منهــم يعيلــون أســرهم 
ويتركــزون فــي صيــدا وطرابلــس. يتقاضــون أجرهــم أســبوعيًا أو يوميــًا. وجميعهــم، تقريبــًا، 
يعملــون دون إجــازة عمــل. وال يحصلــون علــى أي تقديمــات كالتأميــن الصحــي واإلجــازات 
الصحيــة والســنوية. وهــذا االمــر ينســحب علــى كل العامليــن فــي هــذا القطــاع، بمــن فيهــم 

العاملــون اللبنانيــون.44  

وذلــك  للذكــور،  قياســًا  اإلنــاث  مــن  كبيــرة  نســبة  األهليــة  والمنظمــات  االونــروا  تســتقطب 
ألســباب تتعلــق بظــروف العمــل المناســبة للمــرأة فــي تلــك المنظمــات، وكونهــا تركــز علــى 
قطاعــي التعليــم والصحــة األكثــر اســتقطابًا للنســاء، وبخاصــة الجامعيــات. وتظهــر معطيــات 
الجــدول رقــم )4( حجــم الفروقــات الكبيــرة بيــن عمــل النســاء والذكــور فــي هذيــن القطاعيــن. 
أمــا عمــل الجامعييــن الفلســطينيين فيتركــز فــي قطاعــات التعليــم والصحــة، فــي مقابــل تركــز 

غيــر المتعلميــن، أو ذوي التعليــم المحــدود، فــي قطاعــي التجــارة والبنــاء. 

43. المصدر نفسه، ص 77.

44. المصدر نفسه، ص 74.
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المحور الرابع: مقارنة العاملين اللبنانيين 
والفلسطينيين بحسب نوع التشغيل

من المهم جدًا تحليل طبيعة التشغيل الفلسطيني والذي يشير إلى هشاشة هذا التشغيل وال 
نظاميتــه، حيــث االرتفــاع الكبيــر فــي نســب العامليــن بالقطعــة والمياوميــن بيــن الفلســطينيين، 
مقارنــة مــع العامليــن براتــب شــهري. ويوفــر الرســمان البيانيــان )7( و)8( مــادة إحصائيــة 

لتحليــل هشاشــة التشــغيل بحســب العالقــة التعاقديــة وأيضــًا بحســب المهنــة. 

رسم بياني رقم 7: طبيعة التشغيل الفلسطيني بحسب العالقة التعاقدية عام 2012 )%(

المصــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــات وبعــض التجمعــات فــي لبنــان )منظمــة العمــل 
الدولية ولجنة عمل الالجئين الفلســطينيين في لبنان، 2012( ومســح القوى العاملة )إدارة اإلحصاء المركزي 2009( بالنســبة 

لألرقــام اللبنانيــة.
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)%
ب المهنة عام 2012 )

ب بحس
رسم بياني رقم 8: طبيعة التشغيل الفلسطيني بحس

ت فــي لبنــان )منظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة عمــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 2012( ومســح 
ض التجمعــا

ت وبعــ
صــدر: مســح القــوى العاملــة لالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي المخيمــا

الم

صــاء المركــزي 2009( بالنســبة لألرقــام اللبنانيــة.
القــوى العاملــة )إدارة اإلح
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المحور الخامس: العمالة الفلسطينية بحسب 
مستوى التحصيل العلمي والجنس

ترافــق ارتفــاع المســتوى التعليمــي مــع ارتفــاع المشــاركة فــي القــوى العاملــة. وتشــير المعطيــات 
إلــى أنــه فــي مــا عــدا األمييــن الذيــن تبلــغ نســبتهم فــي المتوســط %8 مــن عــدد الفلســطينيين 
)البالغين( اإلجمالي45، هناك اســتقرار نســبي لمعدالت النشــاط االقتصادي عند الذين تلقوا 
التعليــم االبتدائــي والمتوســط والثانــوي حيــث تتــراوح نســب هــذا النشــاط  بيــن %38 و44%. 
لكــن عنــد بلــوغ التعليــم الجامعــي، ترتفــع نســبة المشــاركين فــي القــوى العاملــة ارتفاعــًا كبيــرًا 
لتصــل إلــى حوالــي %63. بينمــا هــي لــدى حاملــي الشــهادات المهنيــة %70. وُيســجل فــرق 
أكبــر لــدى النســاء حيــث يبــرز طابــع نســوي فــي قطاعــات معينــة مــن العمالــة ، فأكثــر مــن 
ثلثــي النســاء %68 يعملــن فــي خدمــات أخــرى و%14 فــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم مقارنــة 
ب %59 و%5 علــى التوالــي بالنســبة إلــى الرجــال. وتشــكل النســاء نصــف القــوة العاملــة 
فــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم، كمــا أن نصــف النســاء اللواتــي يحــزن شــهادة جامعيــة يعملــن 

وكذلــك %43 ممــن يحملــن شــهادات مهنيــة46. 

 اســتنادًا إلــى ذلــك، فــإن الشــهادة الجامعيــة ُتحــِدث فرقــًا أكبــر بالنســبة للفلســطينيين بالمقارنــة 
مع اللبنانيين. فنســبة النشــاط االقتصادي لدى الجامعيين اللبنانيين من الذكور تبلغ 62% 
مقابــل %72 للفلســطينيين. واألهــم مــن ذلــك، أن حيــازة الشــهادة الجامعيــة تــؤدي بالنســبة 
للشــباب اللبنانــي إلــى معــدل نشــاط اقتصــادي بالــكاد يتجــاوز معــدل النشــاط لــدى َحَملــة 
الشــهادة الثانويــة )%59(، ال بــل أقــل مــن معــدل النشــاط لــدى َحَملــة الشــهادات االبتدائيــة 
الفلســطينيات  الجامعيــات  لــدى  النشــاط  معــّدل  أمــا  تباعــًا(.  و77%   79%( والتكميليــة 

)%53( فهــو أكبــر بالمقارنــة مــع الجامعيــات اللبنانيــات )45%(47. 

45. ساري حنفي وجاد شعبان وكارين سيغيرت: اإلقصاء االجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان، مجلة الدراسات الفلسطينية، 
عدد 91، صيف 2011، ص. 45-44.

46. المصدر نفسه، ص. 48-47.
47. المصدر نفسه، ص. 53.
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المحور السادس: خصائص البطالة الفلسطينية 
في لبنان

ثمــة إشــكالية معروفــة تطــال تعريــف البطالــة، مــا ينعكــس فــي اختــالف احتســاب معــدالت 
البطالــة بحســب التعريفــات المختلفــة.48 فوفقــًا لمنظمــة العمــل الدوليــة -بحســب تعريفهــا-  بلــغ 
معدل البطالة لدى الفلســطينيين %8 في عام 2012، وهو معدل قريب بعض الشــيء من 
معــدل البطالــة لــدى اللبنانييــن الــذي قــدر  بحوالــي %9 ســنة 2007 و %6 ســنة 2009 

)بحســب إدارة اإلحصــاء المركــزي 2007 و2011(.49

فــي حيــن تــرى مصــادر اخــرى أن معــدل البطالــة فــي صفــوف الفلســطينيين شــهد تقلبــات 
عديدة في الســنوات األخيرة، حيث وصل لغاية %17 ســنة 1999، ثم تراجع لغاية 10% 
ســنة 2006، مــع تقّلبــات أكثــر حــدة فــي صفــوف اإلنــاث )معهــد فافــو 2003 و2006(.50 

مــا ينبغــي اإلشــارة إليــه هنــا أن نســب البطالــة فــي أوســاط الالجئيــن الفلســطينيين المســتندة 
إلــى تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة أو حتــى تعريــف » فافــو« كانــت علــى الــدوام ُعرضــة 
للنقــد لتدنــي مســتواها وعــدم تطابقهــا مــع الواقــع الُمعــاش الــذي تظهــره مختلــف المؤشــرات 
الديموغرافيــة لمجتمــع الالجئيــن )وكذلــك بالنســبة إلــى اللبنانييــن(، والتــي تشــي بنســب بطالــة 
ــا تعلنــه دراســات منظمــة العمــل الدوليــة وفافــو وغيرهــا مــن الدراســات التــي تعتمــد  أعلــى مّم
علمــي  تعريــف  إســتنباط  الوطنييــن ضــرورة  الباحثيــن  بعــض  ويــرى  المذكــورة.  التعريفــات 
للبطالــة ينطبــق علــى واقــع المجتمعــات المهجــرة التــي تعيــش ظروفــًا إســتثنائية مــن التهميــش 
واإلســتبعاد مــن مؤسســات الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة، مثــل واقــع الالجئيــن الفلســطينيين 

فــي لبنــان.

48. )أ( تحدد منظمة العمل الدولية البطالة استنادًا إلى توافر ثالثة شروط، وهي: 
)1(: أال يمارس الشخص أدنى نشاط،، أي أال يزاول أي عمل سواء لقاء أجر أم ال في األسبوع السابق للمسح. 

)2(: أن يكون جاهزًا للعمل. 
)3(: أن يكون يبحث فعليًا عن عمل في األسابيع االربعة السابقة للمسح.

    )ب(  يحدد معهد  فافو البطاله باآلتي: 
)1(: العاطل عن العمل، وفق التعريف الضيق في منظمة العمل الدولية؛ 

)2(: العاطل المحبط، الذي ال يعمل حتى ولو ساعة واحدة ومستعد للعمل لكنه لم يبحث عن عمل العتقاده أنه لن يجده؛ 
)3(: العاطل جزئيا عن العمل بشكل ظاهر، أي الذي يعمل أقل من 35 ساعة أسبوعيًا، ويريد أن يعمل لوقت أطول؛ 

)4(: العاطل جزئيًا عن العمل بشكل خفي، أي الذي يعمل في وظيفة تتسم بإنخفاض االنتاجية أو نقص في تشغيل مهاراته.
49. مسح القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين، مصدر سابق ، ص 104.

50. المصدر السابق نفسه، ص 105-104.
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يقــدم تقريــر »مســح القــوى العاملــة 2012« تفســيرًا غيــر مكتمــل لظاهــرة تدنــي نســب البطالــة 
فــي أوســاط الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، إذ يقــول: إنــه بســبب الفقــر المنتشــر فــي 
صفــوف الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، ومحدوديــة فــرص العمــل المتاحــة لهــم، والتمييــز 
الــذي ُيمــارس ضدهــم فــي التوظيــف، فضــاًل عــن الحواجــز القانونيــة التــي ُترغمهــم علــى قبــول 
أي وظائــف تعــرض عليهــم وبــأي شــروط قانونيــة وماليــة، فإنهــم ســوف يقبلــون بــأي أعمــال 
موســمية متقطعــة وبأجــور متدنيــة. لــكل ذلــك، فــإن معــدل البطالــة فــي صفوفهــم ســيبقى 

متدنيــًا بصــورة غيــر طبيعيــة.51 

ترتفع معدالت البطالة مع ارتفاع المســتوى الدراســي. فالبطالة في صفوف الجامعيين تبلغ 
ثالثــة أضعــاف مــا هــي عليــه لــدى األمييــن، ألنهــم ال يقبلــون بــأي عــرض عمــل، وينتظــرون 
فتــرة أطــول حتــى إيجــاد عمــل مناســب، فــي مقابــل األمييــن الذيــن يقبلــون بــأي وظائــف 
اللبنانييــن. كمــا يطغــى عنصــر الشــباب علــى الفلســطينيين  وبرواتــب أدنــى مــن رواتــب 
العاطلين عن العمل، علمًا أن %77 منهم دون 34 ســنة، ونصفهم تقريبًا دون 24 ســنة. 
كمــا أن ثلثــي العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الذكــور، مــا يعكــس االختــالف فــي مســتوى 

النشــاط االقتصــادي بيــن الجنســين.52 

المحور السابع: النشاط االقتصادي داخل 
المخيمات

يبين الجدوالن )5( و)6( عدد المؤسسات التجارية في المخيمات وتوزعها حسب القطاع. 
وهــذا مــا يظّهــر صــورة إجماليــة لطبيعــة النشــاط االقتصــادي فــي المخيمــات بعيــدًا عــن رقابــة 
القوانيــن العامــة التــي تفــرض قيــودًا باتــت معروفــة علــى عمــل الفلســطينيين خــارج المخيمــات. 
يشــّكل النشــاط االقتصــادي فــي المخيمــات مكونــًا أساســيًا مــن مكونــات النشــاط االقتصــادي 

العــام للفلســطينيين فــي لبنــان. 

51. المصدر نفسه، ص 105.
52. المصدر نفسه، ص 65-62.
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جدول رقم 5: المؤسسات التجارية داخل المخيمات عام 2013

نسبة التغيير 2013 )عدد(2004 )عدد(المخيمالمنطقة

بيروت
36.7-308195برج البراجنة

25.1-243182شاتيال

27.5-4029مار الياس

60.0-4518ضبية

10.2-527473عين الحلوةصيدا

25.5-5138المية ومية

صور
17825241.6الراشيدية

15319124.8برج الشمالي

1001088.0البص

الشمال
17.9-700575نهر البارد

33343430.3البداوي

24.1-8766ويفلالبقاع

7.4-27652561كل المناطق 
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جدول رقم 6: توزع المؤسسات التجارية في المخيمات بحسب القطاع 2013 )%(

صيدا

صور

بيروت 

الشمال 

البقاع 

كل 
ت

المخيمــا

%192629173322متجر مواد غذائية

%19151321818ثياب وأكسسوارات

ورشــة عمــل )المنيــوم، كهربــاء، صيانــة كومبيوتــر، 
نجــارة، أشــغال حديــد، تركيــب زجــاج(

765827%

مــواد وخدمــات تجميــل )تزييــن شــعر، مزيــن رجالــي، 
عطــورات(

686556%

%578536مقاه ومطاعم

%5595186تلفون وانترنت وخدمات ستااليت

%555686انتاج غذائي )حلويات وأفران(

%544635أجهزة منزلية، ديكور داخلي ومواد تنظيف

%555435محال خضار وعطارة

%643334انتاج غذائي )مسامك، تربية دجاج(

%544334مواد وخدمات صحية )صيدليات، عيادات خاصة(

%33243ورشة تصليح سيارات

%23233قرطاسية وألعاب

%122262خدمات )مياه، غاز، محطات بنزين(

%21132مواد بناء

%111121خياطة

%223353أخرى

100

100

100

100

100100

 Mapping of businesses inside Palestinian Refugee Camps. UNRWA - Lebanon Field Office: :المصــدر
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في ما يلي أبرز السمات والخصائص التي تتميز بها المؤسسات التجارية في المخيمات:53

أكثــر مــن نصــف المؤسســات التجاريــة )%53( ال تســتخدم عنــد بــدء عملهــا أحــدًا، غيــر . 1
صاحــب العمــل، بينمــا %32 منهــا توظــف مســتخدمْين اثنيــن فقــط،، وأقــل مــن 6% 
مــن المؤسســات لديهــا أربعــة مســتخدمين أو أكثــر. ال تختلــف هــذه األرقــام بشــكل جــذري 
عــن األعــداد الحاليــة للمســتخدمين فــي كل مؤسســة، حيــث أن مــا يقــارب %47 منهــا 
ال تســتخدم أحــدًا، و%39 تســتوعب مســتخدمْين اثنيــن بمــا فــي ذلــك صاحــب العمــل، 

%10 منهــا تســتوعب ثالثــة مســتخدمين.

عندما يتم تجزئة وتوزيع هذة البيانات على قطاعات األعمال، يظهر أن نســبة  كبيرة  . 2
مــن المؤسســات  لديهــا مســتخدم واحــد فقــط مثــل مؤسســات الخياطــة والحياكــة )%86(؛ 
منتجــات التجميــل والخدمــات )%62(؛ القرطاســية واأللعــاب والتجهيــزات الرياضيــة 
)الحلويــات  الغذائــي  اإلنتــاج  قطــاع  فــإن  األخــرى  القطاعــات  وبخــالف   .)62%(
واألفــران( واألدوات المنزليــة  تخلــق نســبة أعلــى مــن فــرص العمــل فــي النشــاط الواحــد. 
ويبلــغ متوســط عــدد المســتخدمين فــي محــالت اإلنتــاج الغذائــي واألفــران )2.68(، وفــي 
مخــازن األدوات المنزليــة )2.37(. وهنــاك عــدد مــن القطاعــات يوجــد فيهــا نســبة أعلــى 
من المؤسســات التي تســتوعب 4 مســتخدمين أو أكثر، تشــمل المؤسســات المتخصصة 

بمــواد البنــاء )%24(، األدوات المنزليــة )%24(، األفــران )14%(.

تبيــن أن )%55( مــن األعمال/المؤسســات التــي تشــغل مســتخدمًا واحــدًا باإلضافــة إلــى  . 3
صاحــب العمــل تســتخدم أحــد أفــراد العائلــة. والعــدد الحالــي للمؤسســات/األعمال التــي 
توظــف أحــد أفــراد العائلــة هــي أعلــى مــن المعــدل الوســطي عند/لــدى إنشــاء  المؤسســة. 
وقــد أفــاد مــا نســبته )%66.3( مــن المؤسســات الحاليــة أنهــا تســتخدم أفــرادًا مــن العائلــة، 

وأن )%40( منهــا ال توظــف ســوى أفــراد العائلــة.

إن غالبيــة المؤسســات )%76.8( ال تســتخدم موظفيــن بــدوام جزئــي، بينمــا )16%( . 4
منهــا لديهــا موظــف واحــد بــدوام جزئــي، وأقــل مــن )%7( تشــغل مســتخدمين اثنيــن أو 

أكثــر بــدوام جزئــي. 
 Mapping of businesses inside Palestinian Refugee Camps. UNRWA - Lebanon Field Office: May .53
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ثانيًا: قوة العمل الفلسطينية وقانون العمل 
اللبناني

المحور األول: الوضع القانوني لعمل الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان

تنــص المــادة األولــى مــن قانــون تنظيــم الدخــول إلــى لبنــان واإلقامــة فيــه والخــروج منــه 
الصــادر فــي 1962/7/10 أنــه »ُيعــد اجنبــي بالمعنــى المقصــود بهــذا القانــون، كل شــخص 
الفلســطيني وتبعــًا  فــإن الالجــئ  بنــاًء علــى ذلــك،  اللبنانيــة«.  التابعيــة  حقيقــي مــن غيــر 
لتابعيتــه غيــر اللبنانيــة يخضــع لجميــع النصــوص المنظمــة لعمــل االجانــب. فحقــه بالعمــل 
علــى األراضــي اللبنانيــة مرتبــط باســتحصاله علــى إجــازة العمــل تبعــًا للمــادة 22 )المعدلــة( 
مــن القانــون الصــادر بتاريــخ 1946/2/4 الخــاص بفــرض الحصــول علــى إجــازة عمــل 
لالجانــب، ورســوم العمــل علــى االجانــب التــي نصــت  علــى أنــه »ال يجــوز الجنبــي أن 
يتعاطــى فــي لبنــان مهنــة أو عمــاًل يــدر عليــه ريعــًا اال بعــد االســتحصال علــى إجــازة عمــل 

تعطــى لقــاء رســم خــاص«.

اال أنــه ونظــرًا لوضــع وطبيعــة اقامتــه فــي لبنــان كالجــئ يســتفيد مــن اســتثناءات علــى أكثــر 
مــن صعيــد نعرضهــا علــى الشــكل التالــي:

لجهة إجازة العمل

النــص األساســي الــذي ينّظــم مســألة عمــل االجانــب فــي لبنــان هــو مرســوم تنظيــم عمــل 
االجانــب. وقــد أعطــى لــكل مــن وزيــر العمــل والمديــر العــام للعمــل صالحيــة إصــدار قــرارات 
الســتكمال المواضيــع التــي حددهــا المرســوم المذكــور، نذكــر منهــا: قــرار وزيــر العمــل عدنــان 
مــروة رقــم )1/289( بتاريــخ 1982/12/18، والقــرار رقــم )1/3( الــذي أصــدره وزيــر العمــل 
عبــدهللا األميــن بتاريــخ 1993/1/11، ثــم القــرار رقــم )1/621( الــذي أصــدره الوزيــر أســعد 

حــردان بتاريــخ 1995/12/15.

ال توجــد فــوارق جوهريــة بيــن القــرارات الثالثــة المذكــورة فــي مــا يتعلــق بعــدد المهــن واألعمــال 
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المحصــورة ممارســتها باللبنانييــن. لكــن الفــارق األساســي هــو أن الوزيريــن عبــد هللا األميــن 
وأســعد حردان، بخالف الوزير عدنان مروة، قد اســتخدما في قراريهما الصالحيات الممنوحة 
لهمــا بموجــب المــادة )8( مــن المرســوم المذكــور التــي تخولهمــا إســتثناء بعــض االجانــب مــن 

أحــكام  هذيــن القراريــن مــع مراعــاة مبــدأ األفضليــة الوطنيــة، إذا كان االجنبــي:

مقيم في لبنان منذ الوالدة.	 
من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.	 
متأهل من لبنانية منذ أكثر من سنة.	 

إال أن هــذا اإلســتثناء، كمــا ورد فــي المــادة الثانيــة مــن قــرار الوزيــر حــردان )1/621( يظــل 
مشــروطًا بموافقــة الوزيــر النهائيــة فــي كل حالــة مــن الحــاالت المذكــورة.

فــي مرحلــة الحقــة أصــدر وزيــر العمــل طــراد حمــادة وفقــًا للصالحيــات التــي تمنحهــا لــه المــادة 
)9( مــن المرســوم عينــه قــرارًا وزاريــًا يتعلــق باألعمــال والمهــن الواجــب حصرهــا باللبنانييــن 
فقــط، وهــو القــرار رقــم )1/79( بتاريــخ 2005/6/2. وقــد اســتخدم الوزيــر صالحياتــه بموجــب 
المــادة )8( مــن المرســوم إيــاه ليســتثنى بعــض االجانــب مــن أحــكام المــادة األولــى مــن القــرار 
المذكــور، وفــق الشــروط الثالثــة المذكــورة أعــاله. لكــن الوزيــر حمــادة ذهــب خطــوة أبعــد 
فــي اســتخدام صالحياتــه عندمــا أصــدر بعــد أقــل مــن شــهر علــى صــدور القــرار المذكــرة 
رقــم )1/67( بتاريــخ )2005/6/27( وخصــص فيهــا الفلســطينيين دون غيرهــم باإلســتثناء 
الــوارد فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار الــوزاري، وجــاء فيــه: »ُيســتثنى مــن أحــكام المــادة االولــى 
مــن القــرار 1/79 تاريــخ 2005/6/2 )التــي تنــص علــى حصــر بعــض المهــن باللبنانييــن( 
الفلســطينيون المولــودون علــى األراضــي اللبنانيــة المســجلون بشــكل رســمي فــي ســجالت وزارة 

الداخليــة اللبنانيــة«.54

لقــي هــذا القــرار الترحيــب فــي األوســاط الفلســطينية كخطــوة رفعــت بعــض القيــود المكرســة 
علــى عمــل الفلســطينيين فــي بعــض القــرارات الوزاريــة الســابقة. هــذا علــى الرغــم مــن أن القــرار 
المذكــور لــم يشــكل فــي حينــه أي تغييــر أو تعديــل فــي قانــون العمــل اللبنانــي فــي مــا يتعلــق 

54. نظــرًا لكــون غالبيــة الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن حاليــًا فــي لبنــان هــم مــن مواليــد لبنــان، أي أنهــم مقيمــون فيــه منــذ الــوالدة، فــإن قــرار 
وزيــر العمــل يمكِّنهــم مــن االســتفادة مــن إســتثناءات القــرار، وبالتالــي ممارســة المهــن المذكــورة فيــه، شــرط الحصــول علــى إجــازة العمــل. 
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بعمــل الفلســطينيين علــى غــرار تعديــل 2010، حيــث أن الوزيــر حمــادة، كمــا أســلفنا اســتخدم 
الصالحيــات الممنوحــة لــه فــي المــادة )8( مــن قانــون العمــل عينــه ليــس أكثــر. 

 وبمراجعــة هــذه القــرارات يتبيــن لنــا أنــه تــم تخصيــص الفلســطيني عــن غيــره مــن االجانــب فــي 
ما خص إجازات العمل. ويظهر هذا الوضع الخاص في الحاالت التالية: 

اإلعفاء من بعض المستندات	 

تــم إســتثناء الفلســطيني الالجــئ مــن توفيــر بعــض المســتندات المفروضــة علــى باقــي االجانــب، 
وهــي التالية:

شــهادة اإليــداع )بموجــب القــرارات الخاصــة بالمســتندات المطلوبــة لإلســتحصال علــى 	 
إجــازات العمــل كالقــرار رقــم 1/221 الصــادر بتاريــخ 2006/10/5(.

بوليصة التأمين )بموجب المذكرة رقم 7 تاريخ 2013/1/22(.	 
الفحوصات المخبرية )بموجب المذكرة رقم 7 تاريخ 2013/1/1(.	 

مراحل منح إجازة العمل والجهة اإلدارية المخولة بذلك: 

ُيســتثنى الفلســطيني مــن مرحلــة الموافقــة المبدئيــة المفروضــة منــذ عــام 2006، بموجــب القــرار 
رقــم 1/219 تاريــخ 2006/10/5، كمرحلــة اولــى لإلســتحصال علــى الموافقــة المســبقة أو 
إجــازة العمــل للمــرة االولــى. فقــد نصــت المذكــرة 2/89 تاريــخ 2006/11/20 علــى أنــه »وبما 
أن الرعايــا الســوريين والفلســطينيين المقيميــن علــى األراضــي اللبنانيــة غيــر ملزميــن بالحصــول 
علــى موافقــة مســبقة مــن وزارة العمــل للدخــول إلــى لبنــان، لذلــك تقبــل طلبــات إجــازات العمــل 

للرعايــا المذكوريــن، ويعتبــرون مســتثنين مــن القــرار رقــم 1/219 تاريــخ 2006/10/5«. 

بخــالف باقــي االجانــب الذيــن يحتاجــون لموافقــة وزيــر العمــل لالســتحصال علــى الموافقــة 
المبدئيــة وبالتالــي علــى إجــازة العمــل للمــرة األولــى، تمنــح إجــازة العمــل للمــرة األولــى لالجــئ 
الفلســطيني بقــرار مــن المديــر العــام، باســتثناء األجــراء مــن الفئــة األولــى واصحــاب العمــل 
الذيــن يحتاجــون كمــا باقــي االجانــب، وســواء كانــت طلباتهــم للمــرة األولــى أو طلبــات تجديــد، 
لموافقــة وزيــر العمــل. أمــا فــي مــا يتعلــق بتجديــد اإلجــازات فإنهــا تخضــع لموافقــة رؤســاء 

الدوائــر المعنييــن.
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لجهة النسب المحددة لالجانب

بتاريــخ 2017/2/3، اصــدر وزيــر العمــل القــرار رقــم 1/49 حــدد بموجبــه نســب تشــغيل 
ســتثنى فــي المــادة الســابعة  االجانــب مقابــل اللبنانييــن فــي المؤسســات العاملــة فــي لبنــان، واإ

منــه الالجئــون الفلســطينيون.

لجهة الرسوم

السادســة  مادتــه  فــي  وتعديالتــه   1970/1/19 فــي  الصــادر   70/1 رقــم  القانــون  نــص 
المســجلين  الفلســطينيين  مــن  ُيســتوفى  أن  ثانيــًا علــى  البنــد  مــن  الثانيــة  الفقــرة  والعشــرين 
فــي المديريــة العامــة لشــؤون الالجئيــن %25 مــن قيمــة الرســوم المحــددة إلجازتــي العمــل 

المســبقة. والموافقــة 

اال أنــه بتاريــخ 2010/8/24 صــدر القانــون رقــم 129 الــذي ينــص علــى »يتمتــع األجــراء 
االجانــب عنــد صرفهــم مــن الخدمــة بالحقــوق التــي يتمتــع بهــا العمــال اللبنانيــون شــرط 
المعاملــة بالمثــل، ويترتــب عليهــم الحصــول مــن وزارة العمــل علــى إجــازة عمــل. ُيســتثنى 
حصرًا األجراء الفلســطينيون الالجئون المســجلون وفقًا لألصول في ســجالت وزارة الداخلية 
والبلديــات – مديريــة الشــؤون السياســية والالجئيــن- مــن شــرط المعاملــة بالمثــل ورســم إجــازة 

العمــل الصــادرة عــن وزارة العمــل«.

وقــد أعفــى هــذا النــص األجــراء مــن الالجئيــن الفلســطينيين  مــن رســم إجــازة العمــل، مــا يشــير 
إلــى أن الرســم المخفــض المشــار إليــه أعــاله بقــي مفروضــًا علــى اصحــاب العمــل فقــط.

علــى الرغــم مــن اإلســتثناءات التــي يســتفيد منهــا الالجــئ الفلســطيني فــإن عــدد إجــازات 
العمــل الممنوحــة لــم تتعــد فــي عــام 2016، )729( إجــازة. وقــد توزعــت اإلجــازات علــى 

الشــكل التالــي:55

55. ُتحّدد الفئات كالتالي:
من الفئة االولى كل من تجاوز راتبه ثالثة أضعاف الحد األدنى لالجور.	 
من الفئة الثانية كل من تجاوز راتبه ضعفي الحد األدنى لألجور ويقل عن ثالثة أضعاف.	 
من الفئة الثالثة كل من تجاوز راتبه الحد األدنى لألجور ويقل عن ضعفين.	 
من الفئة الرابعة العامالت في الخدمة المنزلية.	 
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جدول رقم 7: عدد إجازات العمل الجديدة والمجّددة حسب الفئات )عام 2016(

المجموعالفئة األولىالفئة الثانيةالفئة الثالثةالفئة الرابعةإجازة عمل

25113 15235اول مرة

228237151616-تجديد

1280272176729المجموع

المصدر: تم االستناد إلى البيانات الصادرة عن وزارة العمل

مــن الضــروري اإلشــارة هنــا إلــى أن االنخفــاض فــي عــدد اإلجــازات قــد يرجــع لعــدة اســباب 
منهــا:

إحجــام اصحــاب العمــل عــن التقــدم بطلبــات لإلســتحصال علــى إجــازات عمــل للعمــال 	 
لديهــم مــن الالجئيــن الفلســطينيين، مــا يعيــق هــؤالء عــن اإلســتفادة مــن التســهيالت 
الممنوحــة كــون عقــد العمــل المكتــوب يعتبــر أحــد شــروط الحصــول علــى إجــازة العمــل، 

االمــر الــذي ال يتحقــق اال بــإرادة الفريقيــن وبالتالــي إرادة صاحــب العمــل.

إن جــزءًا كبيــرًا مــن اليــد العاملــة الفلســطينية يعمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم ولحســابه 	 
الخــاص، مــا يشــعره بعــدم الحاجــة إلجــازة العمــل، وبالتالــي، يمتنعــون بذلــك عــن تقديــم 

طلبــات اإلجــازة.

إن بقــاء صالحيــة منــح وتجديــد إجــازات العمــل مــن الفئــة األولــى بيــد وزيــر العمــل يجعــل 	 
الموافقــة علــى منــح هــذه اإلجــازات والتجديــد لهــا رهنــًا بســلطته. مــا يحــول دون الركــون 
إلــى امكانيــة الحصــول علــى اإلجــازة أو تحقــق االســتقرار بالنســبة لالجــئ الفلســطيني 

بهــذا الخصــوص.

العمــل  قاصــرة عــن معالجــة موضــوع  مــا زالــت  التســهيالت  أو  االعفــاءات  هــذه  أن  اال 
للفلســطيني، كــون االمــر فــي مجملــه ال يحتــاج إلــى تســهيالت علــى قــدر مــا يحتــاج إلــى 
نظــام خــاص يرعــى األوضــاع الخاصــة للفلســطيني التــي ال يقــدر هــو أو الحكومــة اللبنانيــة 

علــى تغييرهــا.

إن مراقبــة الواقــع تظهــر بوضــوح أن الالجــئ الفلســطيني علــى الرغــم مــن كل التعديــالت 
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علــى النصــوص القانونيــة التــي تعنيــه، لجهــة حــق العمــل، فإنــه الزال يتخبــط ويصطــدم 
بالكثيــر مــن العراقيــل التــي تعيــق اســتيفاءه لحقوقــه المنصــوص عليهــا، وذلــك ألســباب عديــدة 
تتمحــور بمعظمهــا حــول إشــكاليات اإلســتحصال علــى إجــازة العمــل التــي ُاوقفــت جميــع 
الحقــوق علــى وجودهــا، مــا يظهــر ضــرورة معالجــة هــذه اإلشــكاليات تحقيقــًا لمقصــد المشــرِّع 
عندمــا وضــع القوانيــن التــي  خصــت الالجــئ الفلســطيني بإجــراءات خاصــة بالنســبة إلــى 
حــق العمــل. االمــر الــذي يســتلزم دراســة امكانيــة إعــداد نظــام خــاص بالالجئيــن الفلســطينيين 

تبعــًا لوضعهــم الخــاص.

فــي هــذا اإلطــار مــن المفيــد اإلشــارة إلــى أنــه بحســب المســح الــذي أجرتــه منظمــة العمــل 
الدوليــة ولجنــة عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان )2012(،  يتبيــن أن %2 فقــط مــن العامليــن 
الفلســطينيين لديهــم عقــود عمــل، كمــا أن أكثــر مــن %40 مــن العامليــن الذيــن ال يحصلــون 
علــى إجــازة عمــل أفــادوا بعــدم الحاجــة إليهــا فــي مهنتهــم، مقابــل %40 لــم يتمكنــوا مــن 
الفلســطينيين علــى  العمــال  مــن   60% أن  المســح  المطلوبــة. وكشــف  الشــروط  اســتيفاء 
معرفــة طفيفــة بالتعديــالت القانونيــة المعتمــدة فــي آب/ اغســطس 2010، مقابــل %9 فقــط 
ال يملكــون أي معرفــة حولهــا، لكــن عندمــا ســئل العمــال عــن تأثيــر تلــك االصالحــات علــى 
وضعهــم فــي العمــل، بّينــت النتائــج عــدم وجــود أي تأثيــر لهــا، ربمــا ألن المراســيم التنفيذيــة 

لهــا لــم تصــدر حتــى اآلن.

المحور الثاني: الحقوق المنصوص عنها في قانون 
العمل والضمان االجتماعي

نــص قانــون العمــل فــي المــادة 59 منــه، علــى تمتــع االجانــب عنــد صرفهــم مــن الخدمــة 
بالحقــوق التــي يتمتــع بهــا اللبنانيــون شــرط المعاملــة بالمثــل واإلســتحصال مــن وزارة العمــل 
علــى إجــازة العمــل. والحقــوق المقصــودة بهــذه المــادة هــي تلــك الحقــوق التــي تــم النــص عليهــا 
فــي المــادة 50 مــن قانــون العمــل، وهــي الحــق باإلنــذار الواجــب توجيهــه للعامــل قبــل إنهــاء 
العالقــة التعاقديــة بحســب ســنوات خدمتــه أو البــدل عنــه عنــد عــدم االلتــزام بهــذا الموجــب، 
الــذي يتوجــب عنــد صــرف األجيــر ألســباب تمــت  والتعويــض عــن الصــرف المتعســف 
اإلشــارة إليهــا فــي المــادة المذكــورة، منهــا الصــرف ألســباب ال تتعلــق باألهليــة ألداء العمــل 
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وال تتعلــق باألســباب المحــددة فــي المــادة 74 مــن قانــون العمــل.

وكما هو الحال مع قانون العمل جاء قانون الضمان االجتماعي لينص في المادة التاسعة 
منــه علــى أن يخضــع األجــراء االجانــب العاملــون علــى األراضــي اللبنانيــة المرتبطــون بــرب 
عمــل واحــد أو أكثــر وأربــاب العمــل والذيــن يســتخدمونهم لجميــع الموجبــات المنصــوص 
عنهــا فــي قانــون الضمــان االجتماعــي بالشــروط المحــّددة فيــه، فــي مــا خــص فــرع ضمــان 
المــرض واألمومــة ونظــام التعويضــات العائليــة وضمــان طــوارئ العمــل واألمــراض المهنيــة. 
وال يخضــع أربــاب العمــل للموجبــات المتعلقــة بفــرع نهايــة الخدمــة، إال اذا كان يحــق لألجــراء 

االســتفادة مــن تقديمــات هــذا الفــرع.

يستفيد األجراء المذكورون من التقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان االجتماعي 
شــرط أن يكونــوا حائزيــن علــى إجــازة عمــل وفــق القوانيــن واألنظمــة المرعيــة، وأن تكــون 
الدولــة التــي ينتمــون إليهــا تقــر للبنانييــن مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة مــع رعاياهــا فيمــا يتعلــق 

بالضمــان االجتماعــي.  

صــدر فــي 2010/8/24 القانــون رقــم 128 الــذي نــص فــي مادتــه األولــى علــى خضــوع 
الالجــئ الفلســطيني العامــل والمقيــم فــي لبنــان والمســجل فــي مديريــة الشــؤون السياســية 
والالجئيــن – وزارة الداخليــة والبلديــات – إلــى أحــكام قانــون العمــل دون ســواه لجهــة تعويــض 
نهايــة الخدمــة وطــوارئ العمــل. اال أنــه وفــي المــادة نفســها، قــّرر فــي فقرتهــا الثانيــة النــص 
علــى أن ُيعفــى المســتفيد مــن العمــال والالجئيــن الفلســطينيين مــن شــروط المعاملــة بالمثــل 
المنصــوص عنهــا فــي قانــون العمــل وقانــون الضمــان االجتماعــي، ويســتفيد مــن تقديمــات 
تعويــض نهايــة الخدمــة بالشــروط التــي يســتفيد فيهــا العامــل اللبنانــي. كمــا نــص فــي الفقــرة 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  إدارة  يتوجــب علــى  أنــه  المذكــورة علــى  المــادة  مــن  الثالثــة 
االجتماعي أن تفرد حســابًا منفصاًل مســتقاًل لديها لالشــتراكات العائدة للعمال من الالجئين 
الفلســطينيين، علــى أن ال تتحمــل الخزينــة أو الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي أي 
التــزام أو موجــب مالــي تجاهــه. وقــد أصــدر الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مذكــرة 
إعالميــة رقــم 437 بتاريــخ 2011/5/22 انشــأ بموجبهــا حســابًا منفصــاًل للــواردات والنفقــات 
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العائــدة للمضمونيــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين.56 

أثــارت البنــود التــي تضمنتهــا هــذه المذكــرة االعالميــة، الكثيــر مــن الجــدل بصــدد تفســيرها. 
ورغــم مــا قدمــه تعديــل القانــون بإلغائــه شــرط المعاملــة بالمثــل، ومنــح الفلســطينيين المســجلين 
حــق اإلســتفادة مــن تقديمــات تعويــض نهايــة الخدمــة، اال أنهــا اســتثنت هــؤالء مــن تقديمــات 
صندوَقــي المــرض واألمومــة والتعويضــات العائليــة. وفّســرت المذكــرة التعديــل القانونــي علــى 
نحــو يشــترط إلفــادة العامــل الفلســطيني مــن خدمــات الضمــان أنــه يتوجــب علــى العامــل 
الحــق بالحصــول علــى كامــل  العمــل تســديد كامــل الرســوم، دون  الفلســطيني وصاحــب 
التقديمــات. ودفــع هــذا االمــر بالكثيــر مــن األطــراف والجهــات المعنيــة إلــى المطالبــة بتوضيح 
وتفســير مضمــون هــذه المذكــرة، والحــؤول دون إســاءة تفســيرها، بمــا يضمــن االنســجام مــع 
نّيــة المشــّرع عنــد وضــع القوانيــن ومــا حملتــه مــن تعديــالت علــى هــذا األســاس، وبمــا يســمح 
بإحــداث النقلــة المطلوبــة فــي تأميــن الحقــوق االجتماعيــة لالجئيــن الفلســطينيين، وتحقيــق 

تحســين ظــروف عملهــم وحياتهــم.

مــن الضــروري اإلشــارة هنــا إلــى أن شــرط حيــازة إجــازة العمــل الزال قائمــًا لإلســتفادة مــن 
تعويــض نهايــة الخدمــة، حيــث لــم يتــم اإلعفــاء صراحــة منــه، كمــا هــي الحــال مــع شــرط 
المعاملــة بالمثــل. وهــذا مــا يقــوم الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بتطبيقــه بعــد 
اســتحداثه للحســاب الخــاص باشــتراكات تعويــض نهايــة الخدمــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن 

العمــال انفــاذًا للقانــون 2010/128.

المحور الثالث: ما بعد التعديالت القانونية
بقيــت التعديــالت التــي طالــت قانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي دون أثــر فعلــي محســوس علــى 
تشــغيل الفلســطينيين فــي لبنــان، ولــم توضــع آليــات لتطبيقهــا بشــكل ممنهــج شــامل. وبالرغــم مــن 
محــاوالت عــدة إلصــدار قــرارات خاصــة تطبيقيــة عــن أكثــر مــن وزيــر عمــل، فقــد بــاءت هــذه المحــاوالت 

56. ورد فــي المذكــرة التوضيــح التالي:»ثالثــًا: تصّفــى تعويضــات نهايــة الخدمــة لهــؤالء المضمونيــن وفقــًا لألحــكام القانونيــة والنظاميــة الالزمــة، 
وال يتحّمــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي أو خزينــة الدولــة أيــة التزامــات أو موجبــات ماليــة تجاههــم. وتتكــون الــواردات مــن:

اشــتراكات أصحــاب العمــل المحــددة بنســبة %8,5 مــن كامــل األجــر. )فــي حيــن يســاهم القطــاع الخــاص مــن خــالل اشــتراكاته لفــرع ضمــان 
المــرض واألمومــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بنســبة %12 مــن الراتــب الشــهري للموظفيــن والمســتخدمين(.

تبقــى األحــكام القانونيــة والنظاميــة النافــذة حاليــًا فــي كل مــا يتعلــق بخضــوع العمــال مــن الالجئيــن الفلســطينيين لفرعــي ضمــان المــرض واألمومــة 
والتقديمات العائلية دون أي تعديل«.
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بالفشــل ألســباب عديــدة57. بقــي مفعــول القانونيــن 128 و129 محــدودًا جــدًا فــي مــا عــدا رمزيتهمــا 
لجهــة تأكيــد نيــة المشــترع اللبنانــي علــى تحقيــق ذلــك، دون أن يقتــرن ذلــك بإحــداث التغييــر الواقعــي 
والعملــي المنشــود ترجمتــه لهــذه النيــة، وقــد بقيــت معظــم المشــكالت علــى حالهــا، فــي حيــن يســتمر 

الجــدل مسيَّســًا وغيــر موضوعــي بصــدد مخاطــر منافســة العمالــة الفلســطينية فــي لبنــان.

57. ذكــر هنــا محاولــة الوزيــر بطــرس حــرب إصــدار قــرار تنفيــذي يســتلزم مرســومًا تطبيقيــًا يوافــق عليــه مجلــس شــورى الدولــة ويقــره مجلــس 
الــوزراء، رّده مجلــس شــورى الدولــة لصــدوره عــن وزيــر فــي حكومــة تصريــف أعمــال )شــباط 2011(، ثــم محاولــة الوزيــر شــربل نحــاس الــذي 

أصــدر قــرارًا اداريــًا فــي اليــوم األخيــر قبــل اســتقالته، مــا أدى إلــى عــدم تعميمــه مــن قبــل المديــر العــام والوزيــر الالحــق )شــباط 2012(. 
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ثالثًا: اإلطار القانوني لعمل الالجىء 
الفلسطيني في المهن الحرة

بموجــب القوانيــن المنّظمــة للمهــن الحــرة فــي لبنــان، ال تخضــع هــذه المهــن ألحــكام قانــون 
العمــل أو الضمــان االجتماعــي بــل لقوانينهــا وأنظمتهــا الخاصــة، وُيشــكل اإلنتســاب إلــى 
نقاباتها المنشــأة بقوانين شــرطًا لممارســة المهنة المتصلة بها. وال يمكن للفلســطينيين مزاولة 
هــذه المهــن الحــرة كالمحامــاة والهندســة والطــب والصيدلــة، وغيرهــا. فقــد حصــرت بعــض 
القوانيــن حــق العمــل فــي المهنــة المعنيــة باللبنانييــن دون ســواهم، فيمــا وضعــت القوانيــن 
األخــرى شــروطًا لممارســة غيــر اللبنانييــن المهنــة فــي لبنــان، بمــا يجعــل تحقيــق شــروطها 
صعبًا من قبل الالجئين الفلســطينيين، مثل شــرط المعاملة بالمثل، أو مقابل رســوم مرتفعة 

جــدًا. 

فــي  بقانــون  ســتة وعشــرين )26( مهنــة منظمــة  هنــاك  أن  إلــى  بدايــة،  اإلشــارة  »تجــدر 
لبنــان، ولكــن اثنتــي عشــرة )12( منهــا فقــط ترتبــط بنقابــة مهنيــة«.58 هــي االخــرى منشــأة 
بقانــون )وُيشــار إليهــا تقليديــًا بـ»مهــن حــرة«(. فبخــالف المهــن األخــرى، يشــكل اإلنتســاب 
ن مــن بيــن اإلثنتــي  إلــى النقابــات المنشــأة بقوانيــن شــرطًا لممارســة المهــن المتصلــة بهــا. واإ
عشــرة )12( مهنــة المرتبطــة بنقابــة مهنيــة، هنــاك اربعــة )4( حصــر المشــرِّع اللبنانــي حــق 
ممارستها باللبنانيين دون سواهم، وهي مهنة المحاماة ومهنة الطب البيطري ومهنة القبالة 
القانونيــة ومهنــة التمريــض. وقــد اتضــح أنــه وبالرغــم مــن الحظــر القانونــي، فــإن متطلبــات 
ســوق العمــل أدت فــي بعــض األحيــان، إلــى تخطــي النــص القانونــي وافســاح المجــال أمــام 
المهنييــن غيــر اللبنانييــن، والالجئيــن الفلســطينيين تحديــدًا بالعمــل فــي المجــاالت المحصــورة 

باللبنانييــن )مثــل قطــاع التمريــض(. 

مــن ناحيــة أخــرى، تبّيــن أنــه بالنســبة للمهــن التــي ســمح المشــرِّع اللبنانــي لغيــر اللبنانييــن 
ممارســتها فــي لبنــان، شــكلت بعــض الشــروط حواجــز شــبه تعجيزيــة للمهنييــن الفلســطينيين 

58. يقتضــي التمييــز هنــا بيــن نقابــة مهنيــة تضــم مهنييــن ال يمكنهــم ممارســة المهنــة المعنيــة فــي لبنــان دون إنتســابهم إليهــا وهــي عــادة 
تكــون منشــأة بقانــون )Ordre(، ونقابــة مهنيــة تضــم مهنييــن )أصحــاب عمــل أو أجــراء(، يكونــون جميعــًا ممــن يمارســون مهنــة واحــدة أو 
مهنــًا متشــابهة، دون أن يكونــوا ملزميــن باإلنتســاب إليهــا لممارســة المهنــة المعنيــة بهــا فــي لبنــان، وهــي عــادة منشــأة بموجــب قانــون العمــل 
)Syndicat(؛ أنظــر: نــزار صاغيــة وكريــم نّمــور. “حــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي العمــل فــي لبنــان”. سلســلة حــوارات السياســات ـ العالقــات 

اللبنانيــة الفلســطينية 2، بيــروت: مبــادرة المســاحة المشــتركة ومنظمــة العمــل الدوليــة، 2015، ص 8.
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أمــام ممارســتها، ال ســيما شــرطي المعاملــة بالمثــل والتمتــع بحــق ممارســة المهنــة فــي البلــد 
األصلــي، االمــر الــذي يتطلــب نقــاش إمكانيــة تجــاوز هــذه الشــروط بمــا يخــص الالجئيــن 
لــى االجتهــاد  الفلســطينيين القاطنيــن فــي لبنــان، وذلــك باالســتناد إلــى المعاهــدات الدوليــة واإ
لــى القانــون المقــاَرن. وتماهيــًا مــع إعفــاء الالجــئ الفلســطيني مــن هــذا الشــرط )أي  والفقــه واإ
تعديــالت آب  مــن خــالل  العمــل والضمــان االجتماعــي،  قانونــي  فــي  بالمثــل(  المعاملــة 

.2010

فبالنســبة إلــى النقابــات المهنيــة غيــر المحصــورة باللبنانييــن وضــع المشــرِّع جملــة شــروط مــن 
أجــل إنتســاب األجنبــي إلــى بعــض تلــك النقابــات، وتاليــًا ممارســته المهنــة المتصلــة بهــا، 
وهــي »معاملــة المهنــي اللبنانــي بالمثــل فــي البلــد االجنبــي المعنــي و/ أو يكــون االجنبــي 
يتمتــع بحــق ممارســة المهنــة فــي بلــده االصلــي. إن هذيــن الشــرطين ُيشــكالن العائقيــن 
القانونيْيــن األساســيْين أمــام إنتســاب الالجئيــن الفلســطينيين إلــى النقابــات المهنيــة، وتاليــًا 
أمــام ممارســتهم المهــن المعنيــة بهــا«.59 يتســّبب هــذان الشــرطان اللــذان يســتحيل علــى 
الالجئيــن الفلســطينيين إســتيفائهما »بانعــدام التــوازن بينهــم وبيــن ســائر االجانــب فــي لبنــان 
بالنظــر إلــى فــرص العمــل المتاحــة«.60 ويعتبــر هــذا نــوع مــن التمييــز بيــن االجانــب علــى 

أســاس األصــل الوطنــي.

تلخيص: المهن المسموحة وغير المسموحة 

لقد تّم إستثناء الالجئين الفلسطينيين من القرارات الخاصة بحصر بعض المهن باللبنانيين 
الول مــرة فــي العــام 2005 بموجــب القــرار الخــاص بالمهــن المحصــورة باللبنانييــن الصــادر 
حينهــا. ومنــذ ذلــك التاريــخ وبنــاًء للقــرارات المتعاقبــة اضحــى الالجــئ الفلســطيني قــادرًا 
علــى العمــل بجميــع المهــن باســتثناء تلــك المنظمــة بقانــون أو بنصــوص أعلــى مــن القــرار 
أو بقــرارات أخــرى، طالمــا أنهــا قــرارات خاصــة لــم يــرد ذكرهــا فــي قــرار المهــن المحصــورة. 
ويلخــص الجــدول التالــي مــا هــو مســموح ومــا هــو غيــر مســموح بالنســبة إلــى عمــل الالجئيــن 

الفلســطنيين فــي لبنــان:61

59. االونروا – لجنة أبحاث سوق العمل والتنمية إ. خزعل 2015.
60. راجع المصدر السابق، إ. خزعل 2015.
61. راجع المصدر السابق، إ. خزعل 2015.
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جدول رقم 8: المهن المسموحة وغير المسموحة لالجئين الفلسطينيين

ستثناءاتاسباب المنعاألساس القانوني للمنع المهنة مالحظات واإ

مرسوم رقم 1658 تنظيم الطب العام
ممارسة مهنة الطب، 
1997/1/17، المادة 

الخامسة 

المعاملة بالمثل 
بموجب اتفاقية ثنائية

شروط ضيقة للممارسة ترتبط 
بمهنة التعليم ضمن الكلية 
أو المستشفى التابع للكلية-

التسجيل بالنقابة شرط إلزامي 
للعمل

قانون رقم 485 تنظيم طب األسنان
ممارسة مهنة طب 
األسنان في لبنان،

2002/12/12، المادة 
الثانية

المعاملة بالمثل 
بموجب اتفاقية ثنائية

شروط ضيقة للممارسة ترتبط 
بمهنة التعليم ضمن الكلية أو 

المستشفى التابع للكلية

قانون تنظيم ممارسة الطب البيطري
الطب البيطري في لبنان، 

1948/2/10، المادة 
الثانية

المعاملة بالمثل

العالج 
الفيزيائي

قانون رقم 8/78 قانون 
تنظيم مهنة العالج 

الفيزيائي،
1978/2/20، المادة 

الرابعة

المعاملة بالمثل

صنع وبيع 
النظارات 

قانون رقم 10/68 قانون 
ممارسة مهنة صنع وبيع 

النظارات،
1968/1/8

المعاملة بالمثل

فتح واستثمار 
دار للحضانة

مرسوم رقم 4876 دور 
الحضانة،

2010/8/23-المادة 
الرابعة

الجنسية اللبنانية
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قانون رقم 367، قانون الصيدلة
مزاولة مهنة الصيدلة،
1994/8/1، المادة 

الخامسة 

المعاملة بالمثل بناًء 
التفاقية ثنائية

 المرسوم رقم 1655 التمريض
صادر في

1979/1/17 تنظيم 
مهنة التمريض المادة 
.14-13-12-7-3

يجوز للممرض غير اللبناني الجنسية اللبنانية
ممارسة التمريض فقط اذا كان 
مرساًل من قبل هيئة أو مؤسسة 

دولية مرخص لها العمل في 
لبنان ضمن نطاق المهمة 

الموكلة إليه - يمكن له أيضًا 
ممارسة تعليم التمريض أو 

التدريب فقط.

مرسوم رقم 1657 تنظيم القبالة 
مهنة القبالة،

1979/1/17

مسموحة فقط بحسب 
الحاجة المحلية التي 
تحددها وزارة الصحة

يجوز التدريس في المعاهد 

إدارة مختبرات 
طبية

مرسوم اشتراعي رقم 75 
تنظيم المختبرات الطبية 
1983/9/9، المادة 21

 المعاملة بالمثل بناًء 
التفاقية ثنائية

يرخص بإدارة المختبرات 
لألطباء والصيادلة فقط

ملكية مختبر 
طبي

مرسوم اشتراعي رقم 75 
تنظيم المختبرات الطبية، 
1983/9/9، المادة 21 

المعاملة بالمثل بناًء 
التفاقية ثنائية 

يرخص بفتح المختبرات الطبية 
فقط لألطباء والصيادلة – 

المستشفيات الخاصة-الهيئات 
والمؤسسات التي ال تبغي 

الربح، شركة أطباء أو صيادلة.

فني مخبري 
مجاز- فني 

مخبري 

المرسوم االشتراعي 
رقم 76 تنظيم المهن 

المخبرية،
1983/9/9، المادة 17 

المعاملة بالمثل بناء 
التفاقية ثنائية

فني مخبري 
مساعد

المرسوم االشتراعي 
رقم 76 تنظيم المهن 
المخبرية، المادة 14

الجنسية اللبنانية
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قانون صادر فيخاتن
 1946/12/16 

الخاتنون، المادة 16

المعاملة بالمثل 
بموجب اتفاقية ثنائية 

تبعًا لعدم جواز تعاطي 
المهنة اال من قبل 

األطباء. 

 تحضير 
وتركيب 
األطراف 

االصطناعية 
واألجهزة 
التقويمية 

قانون تنظيم ممارسة 
مهنة تحضير وتركيب 
األطراف االصطناعية 

واألجهزة التقويمية، 
المادة 5

المعاملة بالمثل بناء 
التفاقية ثنائية

إدارة مركز 
نقل دم

قانون انشاء وتنظيم 
ومراقبة مراكز نقل الدم، 

المادة 9

الشروط الخاصة 
بالطبيب

تعطى اإلجازة للطبيب الحاصل 
على إجازة ممارسة

القانون رقم 208 قانون معالج انشغالي
تنظيم مهنة العالج 
االنشغالي في لبنان 

صادر بتاريخ
2012/3/30، المادة 

.5

المعاملة بالمثل 

مراقب صحي 
مجاز- مراقب 

صحي

مرسوم اشتراعي رقم 
107 صادر في

1983/9/16 تنظيم 
مهنة المراقبة الصحية، 

المادة 17

المعاملة بالمثل وفق 
اتفاقية ثنائية

استثناء لمن كان مرساًل من 
قبل هيئة أو منظمة أو مؤسسة 
دولية مرخص لها بالعمل في 
لبنان، على أن تتم ممارسة 
المهنة ضمن نطاق المهمة 

الموكولة إليه.

مرسوم اشتراعي رقم عامل صحي
107 صادر في

1983/9/16 تنظيم 
مهنة المراقبة الصحية، 

المادة 14

الجنسية اللبنانية
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مجاز في علم 
التغذية

قانون تنظيم ممارسة 
مهنة علم التغذية وتنظيم 
الوجبات، المادة التاسعة

المعاملة بالمثل

ملكية 
المستشفيات 

الخاصة

مرسوم رقم 9826  
المستشفيات 

والمستوصفات الخاصة 
تاريخ

1962/6/22، المادة 
الثالثة

المعاملة بالمثل 

قانون رقم 8/1970  مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة 

المحاماة تاريخ
1970/3/11، المادة 

الخامسة

الجنسية اللبنانية منذ 
أكثر من عشر سنوات 

قانون رقم 636 صادر الهندسة 
بتاريخ

1997/4/23، تنظيم 
مهنة الهندسة، المادة 

الرابعة

المعاملة بالمثل

قانون صادر فيهندسة زراعية
1954/1/15

قانون تنظيم مهنة 
الهندسة الزراعية.

لقد نص القانون على أن يطبق المعاملة بالمثل
على المهندسين الزراعيين قانون 

تنظيم مهنة الهندسة المعدل 
بموجب القانون رقم 97/636

قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا
نشاء نقابة  الطوبوغرافيا واإ

الطوبوغرافيين-المادة 
الثالثة

المعاملة بالمثل

المالحة 
الساحلية 

والصيد في 
الشواطئ 

اللبنانية

قانون التجارة البحرية 
صادر في

1978/2/18، المادة 
  133

الجنسية اللبنانية
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بيع التبغ 
بالجملة

القرار رقم 3272 
الصادر في

1983/9/29 نظام 
رخص بيع التبغ 

بالجملة، المادة الخامسة. 

الجنسية اللبنانية منذ 
أكثر من عشر سنوات

قانون تنظيم مهنة خبراء خبير محاسبة
المحاسبة المجازين في 

لبنان، المادة 18

يجب أن ال يعمل الخبير المعاملة بالمثل 
االجنبي الذي تتوافر فيه 

المعاملة بالمثل اال بمشاركة 
خبير محاسبة لبناني.

صاحب 
مكتب استقدام 

عامالت 
بالخدمة 
المنزلية

قرار رقم 1/1 قرار 
تنظيم عمل مكاتب 
استقدام اليد العاملة 

االجنبية، المادة الثالثة

الجنسية اللبنانية

مندوب مكتب 
استقدام 

عامالت 
في الخدمة 

المنزلية

قرار رقم 1/1 قرار تنظيم 
عمل مكاتب استقدام اليد 
العاملة االجنبية، المادة 

الثامنة.

الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 11576 دليل سياحي
–تنظيم مهنة األدالء 

السياحيين، تاريخ
1997/12/27، المادة 

االولى 

الجنسية اللبنانية 

صاحب لوحة 
عمومية/ سيارة 

عمومية

قانون رقم 384 تاريخ
1994/11/4، قانون 
وضع لوحات تسجيل 
عمومية في التداول، 

المادة الثالثة

الجنسية اللبنانية
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 مهنة تعليم 
سوق السيارات 

وسائر 
المركبات 

اآللية

مرسوم رقم 13670 
تاريخ

1963/8/23 معدل 
بموجب القانون رقم 

60/67 تنظيم مهنة 
تعليم سوق السيارات 

وسائر المركبات، تاريخ
 ،1967 - 10 - 23

المادة الثالثة

الجنسية اللبنانية منذ 
عشر سنوات

تعقيب 
المعامالت 

لدى مصلحة 
تسجيل 

السيارات 
واآلليات

القانون رقم 1966 تاريخ 
1966/5/31، تنظيم 

مهنة تعقيب المعامالت 
لدى مصلحة تسجيل 
السيارات واآلليات- 

المادة الثانية

الجنسية اللبنانية منذ 
عشر سنوات على 

االقل

رخصة  قيادة 
عمومية 

القانون رقم 243 
تاريخ 2012/10/22، 
المعدل، قانون السير، 

المادة 209 

الجنسية اللبنانية

العمل ضمن 
القطاع العام 

بكافة اسالكه، 
و المؤسسات 

العامة

قانون الموظفين والقوانين 
الناظمة للمؤسسات 

العامة 

الجنسية اللبنانية

المصدر: االونروا - لجنة أبحاث سوق العمل والتنمية 2015

يضــاف إلــى هــذه المهــن، مهنــة النفســاني التــي ُنظمــت بموجــب القانــون رقــم 8 تاريــخ 
2017/2/10، حيــث نصــت المادتــان الثالثــة والرابعــة علــى شــرط الجنســية اللبنانيــة 

لمزاولــة مهنــة النفســاني العيــادي وغيــر العيادي.
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رابعًا: مساهمة الفلسطينيين في االقتصاد 
اللبناني

لطالمــا أعُتبــر الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان عبئــًأ علــى االقتصــاد اللبنانــي فــي نظــر 
البعــض، ولــم يؤخــذ فــي االعتبــار المســاهمات القيمــة التــي قدموهــا  لالقتصــاد اللبنانــي. هــذه 
المقاربــة تغــّض النظــر عــن المســاهمة التاريخيــة للمــوارد البشــرية الفلســطينية فــي مختلــف 
القطاعــات، كمــا أنهــا ال تتوقــف عنــد مســاهمة المؤسســات االقتصاديــة الفلســطينية الكبيــرة 
والهامــة، التــي ازدهــرت ونجحــت وســاهمت فــي تنامــي فــرص العمــل للبنانييــن والفلســطينيين 

علــى الســواء. 

ويمكــن القــول إن المســاهمات الفلســطينية اإليجابيــة تتعــدى مســتوى المؤسســات الكبيــرة 
المملوكة من فلسطينيين، إلى المؤسسات الصغيرة الموجودة داخل المخيمات والتجمعات، 

وفــي جوارهــا، التــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي الناتــج المحلــي.

وخالفــًا لســائر العمــال األجانــب، يتميــز الالجــئ الفلســطيني بأنــه يقــوم باالســتهالك واإلدخــار 
داخــل لبنــان، ويعتبــر جــزءًا مــن القــوى العاملــة الدائمــة المقيمــة فيــه، مــا يشــير إلــى أن أنمــاط 

االســتهالك لدى الفلســطينيين شــاملة، وتطال جميع المجاالت. 

 كمــا يجــب عــدم إغفــال  دور التحويــالت التــي يرســلها المهاجــرون الفلســطينيون إلــى أســرهم 
فــي لبنــان. فقــد أظهــرت الدراســات أن أكثــر مــن نصــف األســر فــي أكبــر ثمانيــة مخيمــات 
تتلقــى تحويــالت ماليــة مــن أبنائهــا المهاجريــن. وفــي حالــة الفلســطينيين المقيميــن  فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة كنمــوذج، يقــدر عــدد الفلســطينيين الذيــن يحولــون جــزءًا مــن دخلهــم شــهريًا 
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة إلــى لبنــان بحوالــي 35,000 شــخص، بمعــدل 550 دوالرًا 
أميركيــًا شــهريًا، وبذلــك تبلــغ تحويالتهــم ســنويًا حوالــي مبلــغ 230 مليــون دوالر أميركــي.62

يضــاف إلــى ذلــك، عــدا عــن األمــوال التــي تنفقهــا االونــروا مــن موازنتهــا الســنوية، والمنظمــات 
الخدمــات الصحيــة والتربويــة واالجتماعيــة مــن خــالل  تأميــن  التــي تعمــل علــى  الدوليــة 
االونــروا، أو مباشــرة مــن خــالل تمويــل مشــاريع إنمائيــة تنفذهــا المنظمــات المدنيــة واألهليــة.

62. »المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان« شاهد«، بيروت، 2008/7/5.
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وقــد دفــع تصاعــد الحديــث فــي أواخــر الخمســينيات عــن التأثيــرات الســلبية للوجــود الفلســطيني 
فــي لبنــان علــى االقتصــاد اللبنانــي، اللجنــة العربيــة العليــا لفلســطين بقيــادة الحــاج أميــن 
الحســيني إلــى إصــدار تقريــر بتاريــخ 1959/12/18 حــول األرصــدة الماليــة الفلســطينية فــي 
لبنــان، بهــدف إقنــاع اللبنانييــن أن الوجــود الفلســطيني ال يشــكل عبئــًا علــى لبنــان وال يهــدد 

اقتصــاده ومصالحــه، بــل علــى العكــس هــو دعــم إضافــي للبنــان واقتصــاده. 

وجــاء فــي التقريــر أن قيمــة األرصــدة الماليــة اإلجماليــة التــي تــم تحويلهــا لصالــح الفلســطينيين 
فــي لبنــان بلغــت مئــة وخمســة وتســعين مليــون ليــرة لبنانيــة، »أي أعلــى بثــالث مــرات مــن 

موازنــة الدولــة اللبنانيــة أوائــل الخمســينيات«.63 

اســتفاد لبنــان أيضــًا مــن رؤوس األمــوال واألصــول التــي أتــى بهــا الفلســطينيون إلــى البلــدان 
ذوي  مــن  الفلســطينيين  األعمــال  رجــال  طبقــة  وتشــكلت  لبنــان.  ومــن ضمنهــا  العربيــة، 
الخبــرة فــي التجــارة والقطــاع المصرفــي والمالــي والمحاســبة والســياحة والتأميــن والهندســة 
والبنــاء والصناعــة. ووفــق بعــض التقديــرات لــم تشــكل  هــذه الطبقــة أكثــر مــن %5 مــن 
مجمــوع الالجئيــن الفلســطينيين. ومــع ذلــك كانــوا ناشــطين، واكتســب معظمهــم الجنســية 
اللبنانيــة. ولعبــت مســاهمتهم فــي االقتصــاد اللبنانــي دورًا مهمــًا فــي تغييــر تركيبــة القطاعــات 

االقتصاديــة، وبخاصــة فــي تطــور قطــاع الخدمــات.

وفــي هــذا اإلطــار، نلحــظ تأســيس منتــدى رجــال األعمــال الفلســطيني/اللبناني كجمعيــة وفــق 
القانــون اللبنانــي فــي 2009/10/16، كإطــار لجمــع رجــال األعمــال الفلســطينيين فــي لبنــان 

وتنميــة قدراتهــم وتبــادل الخبــرات. 

ومــن أهــم القطاعــات التــي كان لرجــال األعمــال الفلســطينيين مشــاركة بــارزة فــي إنعاشــها 
وتطويرهــا:64

القطاع المصرفي )أمثلة: البنك العربي وبنك إنترا وبنك بيروت للتجارة(	 

قطــاع الخدمــات )أمثلــة: شــركة التأميــن العربيــة وسلســلة المطاعــم والمتاجــر والفنــادق 	 

.WWWWW.PALDF.NET :63. شبكة فلسطين للحوار

.WWWWW.PALDF.NET :64. شبكة فلسطين للحوار
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التــي كان يمتلكهــا رجــل األعمــال الفلســطيني ألبــرت أبيــال(.

قطــاع الهندســة والبنــاء )أمثلــة شــركة المقــاوالت المتحــدة )CCC( وشــركة دار الهندســة 	 
للدراســات واالستشــارات الهندســية وشــركة »خطيــب وعلمــي«(.

القطــاع الصناعــي حيــث بــرزت عــدة أســماء فلســطينية فــي هــذا القطــاع مثــل : فــؤاد 	 
ونهــاد الســيد، أنيــس البيبــي ونعمــة نيخــو وعطــاهللا فريــج وغيرهــم. 

قطــاع النفــط عبــر مســاهمة العديــد مــن التقنييــن واإلدارييــن وخبــراء النفــط الفلســطينيين 	 
فــي تطويــر العمــل فــي المصافــي فــي شــمال لبنــان )طرابلــس( وجنوبــه )الزهرانــي(. 
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خامسًا: قضايا سجالية

هناك عدد من القضايا السجالية المتعلقة بعمل الفلسطينيين في لبنان، أهمها:

المحور األول: الفجوة بين النصوص والواقع
ثمــة اختــالف كبيــر بيــن النصــوص التــي تشــوبها شــوائب كثيــرة، وبيــن الواقــع الــذي هــو 
أكثــر ســوءًا وتعقيــدًا ممــا هــو مكتــوب علــى الــورق. ويشــمل ذلــك واقــع العامليــن فــي مختلــف 

القطاعــات، والمهنييــن مــن أصحــاب االختصــاص.  

فعنــد دراســة واقــع الالجئيــن الفلســطينيين تظهــر لنــا هشاشــة أوضاعهــم التــي غالبــا مــا تكــون 
مــا عــن طبيعــة األعمــال  ناتجــة إمــا عــن النصــوص التــي ال زالــت قاصــرة عــن حمايتهــم، واإ
مــا عــن واقــع المخيمــات التــي  التــي يقومــون بهــا - ضمــن القطاعــات غيــر المنظمــة - واإ
تعتبــر الحّيــز الجغرافــي األساســي لعــدد كبيــر مــن الفلســطينيين. وقــد تشــكل األمثلــة التــي قــد 

تعطــى مــن أرض الواقــع أفضــل تعبيــر عــن ذلــك.

 احمــد، الشــاب الفلســطيني الحائــز علــى الثانويــة العامــة،  درس فــي مركــز ســبلين/ االونــروا 
فــي منطقــة اقليــم الخــروب، اال أنــه لــم ينــه دراســته الجامعيــة لحاجتــه إلــى العمــل وكســب 
ــد احمــد يعمــل فــي مهنــة الدهــان، ويعمــل فــي  المــال لتأميــن  معيشــته  واإعالــة عائلتــه. وال
ظــروف هشــة خاليــة مــن الحمايــة االجتماعيــة وظــروف العمــل الالئــق. ورغــم طموحاتــه 
وأحالمــه وســعيه الطويــل إلــى عمــل يتناســب مــع دراســته واختصاصــه، لــم يتمكــن مــن ذلــك، 
واضطــر إلــى فتــح دكان صغيــر فــي مخيــم البــداوي، حيــث يســكن وعائلتــه. وهــو يعيــش  
حالــة اســتياء واحبــاط شــديدين، ويعتقــد أن وضعــه كالجــئ فلســطيني هــو الســبب الــذي منعــه 

مــن تأميــن عمــل نظامــي فــي لبنــان.65

 يقــول احــد الحقوقييــن الفلســطينيين )مــن مخيــم نهــر البــارد( إنــه يتعــاون مــع محاميــن 
بــأداء دور المحامــي  لبنانييــن فــي مكتــب فــي طرابلــس بصفــة مستشــار قانونــي، ويقــوم 
بمتابعــة القضايــا والملفــات، ولكنــه ال يســتطيع المرافعــة  أمــام القاضــي، حيــث يقــوم محــام 

65. مسح القوى العاملة لالجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات، مصدر سابق ، ص109.



101 رادة التقّدم واقع العيش واإ

لبنانــي زميــل لــه فــي المكتــب بهــذا االمــر. كذلــك، يطــرح حقوقــي فلســطيني آخــر )مــن 
بيــروت(، أنــه اشــترى مكتبــًا بإســم والدتــه اللبنانيــة فــي العاصمــة، وتعــاون مــع محــام لبنانــي 

فــي إطــار العمــل ذاتــه. 

في جلســات نقاش تمت في بعض المخيمات والتجمعات، )تجمع ســعدنايل، مخيم البص، 
الجامعيــة  أنهــوا دراســاتهم  الذيــن  المشــاركين  البــارد، وغيرهــا(، أشــار بعــض  نهــر  مخيــم 
كمهندســين وأطبــاء، وغيــره، أنــه بســبب القوانيــن اللبنانيــة المرعيــة، ُحرمــوا مــن ممارســة 
العمــل. وأن البعــض يتدبــر أمــوره بتغطيــة عملــه بواســطة طبيــب أو مهنــدس لبنانــي آخــر، 
فــي ظــل حالــة مــن عــدم االســتقرار وضمــن شــروط مجحفــة مــن حيــث األجــر المنخفــض، 

ســاعات العمــل الطويلــة، عــدم توفــر الضمــان االجتماعــي، الــخ.66

وهكــذا فــإن بعــض الالجئيــن قــد صاغــوا تكّيفهــم بشــكل محــدود بســبب العائــق القانونــي، فيمــا 
تحــّول الجــزء الغالــب مــن الخريجيــن إلــى ســلك التعليــم خاصــة فــي االونــروا أو للعمــل فــي 

مهــن اخــرى.67

بالنســبة إلــى األطبــاء، فــإن بعــض المستشــفيات والعيــادات اللبنانيــة تتعاقــد فــي الباطــن مــع 
أطبــاء فلســطينيين يعاينــون المرضــى، ويجــرون عمليــات جراحيــة باســم أطبــاء لبنانييــن، مــع 
مــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب. كذلــك تعمــد هيئــات أهليــة لبنانيــة لإلســتفادة مــن خبــرات 

األطبــاء الفلســطينيين عمليــًا، دون عقــود علنيــة أو تســجيل قانونــي.

كمــا أن عــدد المهندســين الفلســطينيين فــي لبنــان يبلــغ 1200 مهندســًا، ينتســب 625 منهــم 
200 مهنــدس  نحــو  إلــى  باإلضافــة  لبنــان،  الفلســطينيين/فرع  للمهندســين  العــام  لالتحــاد 
ينتمــون إلــى رابطــة المهندســين الفلســطينيين.68 يّتجــه عــدد كبيــر مــن هــؤالء للعمــل فــي مجــال 
تعليــم الرياضيــات، ســواء فــي مــدارس وكالــة الغــوث أو المــدارس اللبنانيــة الخاصــة. بيــد أن 
معظمهــم يغــادر لبنــان عبــر التعاقــد مــع شــركات تعمــل فــي الخــارج فــي حيــن ينجــح البعــض 
فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل فــي لبنــان ضمــن شــروط مجحفــة فــي غالــب األحــوال 

66. ســهيل الناطــور ودالل ياســين: »الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان وســبل التعايــش معــه “ ،بيــروت: )2007، ص 59(. 
.)IDRC( »)أجــري البحــث بدعــم مــن مركــز البحــوث للتنميــة الدوليــة )كنــدا

67. المصدر السابق نفسه، ص 67.
68. محمــود العلــي، »واقــع عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان«. سلســلة حــوارات السياســات. العالقــات اللبنانيــة الفلســطينية 2 )بيــروت: مبــادرة 

المســاحة المشــتركة ومنظمــة العمــل الدوليــة، 2015(، ص 34.
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ويكــون العمــل باســم مهنــدس لبنانــي آخــر.

أمــا بالنســبة للصيادلــة الفلســطينيين، فبعضهــم بحــث عــن عمــل خــارج لبنــان، وبعضهــم 
ــة اللبنانيــة مــن إنشــاء صيدليــات داخــل المخيمــات،  اآلخــر تمكــن بســبب غيــاب دور الدول
بلغــت نحــو 30 صيدليــة. وتشــير صيدالنيــة فلســطينية شــاركت فــي ورشــة نقاشــية فــي تجمــع 
القاســمية حــول حــق العمــل، أن هنــاك فوضــى فــي تنظيــم العمــل الصيدالنــي، مــا قــد يــؤدي 
لمخاطــر جمــة. فمعظــم أصحــاب الصيدليــات ليســوا مــن خريجــي كليــات الصيدلــة. وتالحــظ 
أن شــروط حفــظ صالحيــة الــدواء )الحــرارة والرطوبــة والمــدة الزمنيــة الــخ...( غيــر متوافــرة 
بدقــة، وال توجــد أي جهــات مســؤولة أو آليــات رقابــة علــى الصيدليــات، زد علــى ذلــك نفــور 
الخريجيــن مــن العمــل فــي هكــذا صيدليــات بســبب تدنــي األجــور كثيــرًا، بمــا يحولهــا إلــى مــا 

يشــبه دكاكيــن البقالــة.69

المحور الثاني: المعاملة بالمثل
يفتــرض مبــدأ المعاملــة بالمثــل أن تتعامــل دولــة )أ( مــع مواطنيــن مــن دولــة اخــرى )ب(، 
يقيمــون علــى أراضيهــا بنــاء لقوانيــن وشــروط محــددة، تشــكل أيضــًا ضمانــة لمواطنــي الدولــة )أ( 
ــًا لقوانيــن وشــروط  الموجوديــن علــى أراضــي الدولــة )ب( مــن أجــل المســاواة فــي المعاملــة وفق
ن كانــت االتفاقيــات الدوليــة  معاِدلــة. يعتبــر ذلــك قاعــدة عامــة فــي التعامــل العــادي بيــن الــدول، واإ
قــد نصــت علــى قواعــد خاصــة تنطبــق علــى الالجئيــن فــي االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالالجئيــن 
)1951(، وبروتوكــول 1967 الملحــق باالتفاقيــة. وتحــدد هــذه االتفاقيــات حقــوق الالجئيــن، 
وتنظــم طريقــة أعمالهــم بشــكل عــام، مــن ضمــن توزيــع معيــن للمســؤوليات تتحمــل فيــه الدولــة 
المضيفــة جانبــًا هامــًا مــن المســؤولية. كمــا أن القوانيــن الوطنيــة الخاصــة بالالجئيــن، تنظــم هــذه 

القواعــد ضمــن الحــدود الوطنيــة، بمــا ينســجم أو ال يخالــف االتفاقيــات الدوليــة. 

وتتمثــل اإلشــكالية فــي لبنــان، فــي أن الدولــة اللبنانيــة غيــر موقعــة علــى اتفاقيــة 1951 وملحقهــا 
ن كانــت الدولــة اللبنانيــة طرفــًا فيهــا، فــإن هــذه االتفاقيــة قــد إســتثنت  بروتوكــول 1967. حتــى واإ
الالجئيــن الفلســطينيين مــن نظــام الحمايــة الــذي تكفلــه لغيرهــم مــن الجئــي العالــم. أضــف إلــى 
ذلــك أن الرصيــد التشــريعي اللبنانــي المتراكــم، وكمــا ســبق وأشــرنا ســابقًا، ال يتضمــن أي تعريــف 

69. سهيل الناطور ودالل ياسين، المصدر السابق نفسه، ص 71.
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لالجــئ عامــة أو الالجــئ الفلســطيني تحديــدأ، وبالتالــي فهــو ال ينظــم الحقــوق التــي تلتــزم بهــا 
الدولــة فــي هــذا المجــال. 

كمــا أن المشــترع اللبنانــي لــم يحــدد رؤيتــه للدولــة الفلســطينية، والتبعــات القانونيــة إلعتــراف لبنــان 
بهــا، ممــا يولِّــد التباســًا فــي مــا يتعلــق بتطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل علــى الالجئيــن الفلســطنيين، 
نتيجــة الختــالف االجتهــادات فــي هــذا المجــال، واســتمرار الممارســة التقييديــة التــي ال تــزال هــي 

الغالبــة فــي تعامــل اإلدارة اللبنانيــة مــع الالجئيــن الفلســطنيين.

وتطــال مســألة المعاملــة بالمثــل كل العامليــن فــي المهــن الحــرة، كمــا ســبق بيــان ذلــك فــي فقــرات 
مــا علــى اشــتراط المعاملــة  ســابقة، حيــث إن أنظمتهــا الداخليــة تنــص صراحــة إمــا علــى المنــع، واإ
بالمثــل لقبــول انتســاب غيــر اللبنانييــن لنقابــات المهــن الحــرة وممارســة المهــن ذات الصلــة، وهــو 
شــرط صعــب، أو مســتحيل التحقــق أحيانــًا بالنســبة لالجئيــن الفلســطنيين، كمــا ســبقت اإلشــارة 

إلــى ذلــك. 

شــهدت الفتــرة الســابقة منــذ صــدور قــرار الوزيــر طــراد حمــادة )2005( جملــة مــن التطــورات 
اإليجابيــة المتمثلــة فــي تعديــل قانونــي العمــل وقانــون الضمــان رقــم 129 و128، اللذيــن أزاال 
مبــدأ المعاملــة بالمثــل بالنســبة إلــى الفلســطينيين الالجئيــن، وفــي االعتــراف بالدولــة الفلســطينية 
الحقــًا )2012(. وقــد دلــت هــذه التطــورات المتصلــة علــى وجــود توجــه منفتــح علــى تحريــر 
الالجئيــن الفلســطينيين مــن هــذا الشــرط غيــر القابــل للتحقيــق. ولكــن منــذ ذلــك الوقــت لــم يحصــل 
تحســن محســوس ومتســق علــى هــذه الصعــد، حيــث ال يــزال اإلرتبــاك واإلستنســاب يســودان 
الموقــف، االمــر الــذي بــات يتطلــب موقفــًا موحــدًا ومنهجيــًا مــن الدولــة اللبنانيــة، لتالفــي تعــدد 

االجتهــادات والممارســات.

فــي هــذا الصــدد، يبــدو أن المدخــل المناســب هــو صــدور مــا يلــزم مــن نصــوص تشــريعية تزيــل 
هــذا الشــرط دفعــة واحــدة، إســتنادًا إلــى تعــذر تطبيــق ذلــك المبــدأ بســبب الوضعيــة الخاصــة لدولــة 
فلســطين، ونظــرًا للطبيعــة الخاصــة والمزمنــة للجــوء الفلســطيني إلــى لبنــان )وغيــره مــن الــدول(، 
والتــي تجعــل انطبــاق القواعــد العامــة علــى الالجئيــن الفلســطنيين غيــر ممكنــة أو غيــر كافيــة. 
وفي حال صدور مثل هذا التعديل أو النص التشــريعي الجديد، يجري تكييف كل التشــريعات 
أو األنظمــة الخاصــة أو القــرارات والمراســيم، بمــا ال يتناقــض معــه. وهــذا ســيطال حتمــًا عمــل 
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الفلســطينيين فــي المهــن الحــرة، باعتبــار أن تحريــر الفلســطينيين مــن مبــدأ المعاملــة بالمثــل يعــّد 
بمثابــة قانــون عــام ملــزم للنقابــات ويشــمل جميــع مجــاالت العمــل. هــذا فــي مــا تبقــى الشــروط 
االخرى المنظمة لسوق العمل، أو لعمل المهن الحرة دون تغيير مباشر مرتبط بهذا االمر.70

المحور الثالث: منافسة القوى العاملة اللبنانية
يشــكل الســجال المتعلق بالمنافســة القائمة بين القوة العاملة الفلســطينية والقوة العاملة اللبنانية، 
العمــل لالجئيــن  فــي  الحــق  تقييــد  تبريــر  أجــل  مــن  تســتخدم  التــي  الرئيســية  الذرائــع  احــدى 
الفلســطينيين فــي لبنــان. وتســتخدم فــي هــذا المجــال شــتى أنــواع المبالغــات فــي األرقــام وتحديــد 
مجــاالت التنافــس، بمــا يخالــف الواقــع. تحــاول هــذه الفقــرات أن تقــدم مقاربــة موضوعيــة لهــذه 
المســألة اســتنادا إلــى معياريــن اثنيــن: حجم/عــدد قــوة العمــل الفلســطينية وخصائصهــا؛ مقارنتهــا 

مــع القــوى العاملــة االجنبيــة االخــرى.

العدد/الحجم

سبق أن قدرنا حجم قوة العمل الفلسطينية في لبنان بحوالي 90 ألف شخص، تشّكل حوالي 7% 
من إجمالي القوى العاملة في لبنان المقدرة بـ 1.3 مليون شــخص. وتعطينا هذه النســبة المقارنة 

الصورة اإلجمالية العامة التي تسمح لنا بالدخول بالتفاصيل للتحقق من فرضية المنافسة. 

من هذا المنظور –أي العدد– فإن احتمال المنافسة ال تشمل إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، 
اذ إن حوالــي ربــع العامليــن يعملــون حصــرًا فــي المخيمــات، وربــع ثــاٍن يعملــون فــي المخيمــات 

ومحيطهــا، وحوالــي النصــف يعملــون خــارج المخيمــات. 

يقلــص ذلــك دائــرة المنافســة مــع القــوى العاملــة اللبنانيــة إلــى النصــف. كمــا أن مقاربــة الموضــوع 
مــن زاويــة جنســية صاحــب العمــل الــذي يعمــل عنــده الالجــئ الفلســطيني، تشــير أيضــًا إلــى نســبة 
مشابهة، حيث أن نحو نصف العاملين الفلسطينيين في لبنان يعملون لدى صاحب عمل لبناني.

يعنــي ذلــك باختصــار، أن الحجــم االقصــى للقــوى العاملــة الفلســطينينة التــي يمكــن أن تدخــل 
70. مــن أجــل مناقشــة مســتفيضة لهــذه المســألة فــي القانــون الدولــي والقانــون الوضعــي اللبنانــي؛ أنظــر: نــزار صاغيــة وكريــم نّمــور. “حــق 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي العمــل فــي لبنــان”. سلســلة حــوارات السياســات ـ العالقــات اللبنانيــة الفلســطينية 2، بيــروت: مبــادرة المســاحة 

المشــتركة ومنظمــة العمــل الدوليــة، 2015، ص 28-22.
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فــي منافســة مباشــرة مــع قــوى عاملــة لبنانيــة هــي نصــف القــوى العاملــة الفلســطينية، أي مــا يقــدر 
بحوالــي 45 ألــف عامــل فقــط، يمثلــون %3.5 مــن إجمالــي قــوة العمــل فــي لبنــان. 

هــذا فــي مــا يختــص بالعامليــن عمومــًا. أمــا بالنســبة للفلســطينيين الذيــن يمارســون المهــن الحــرة 
المنظمة بقوانين خاصة )المحامون واألطباء والمهندســون والصيادلة(، فإن عددهم ليس كبيرًا 
إلى الحّد الذي يشّكلون فيه منافسة مع نظرائهم اللبنانيين. على سبيل المثال، ووفقًا لتقييمات 
مســتندة إلــى مقابــالت مــع المعنييــن وســجالت نقابيــة )2015( يبلــغ عــدد األطبــاء الفلســطينيين 
400 طبيــب، ينتســب نحــو 239 منهــم إلــى االتحــاد العــام لألطبــاء والصيادلــة الفلســطينيين. 
ويعمــل عــدد ال بــأس بــه منهــم فــي عيــادات االونــروا ومستشــفيات جمعيــة الهــالل األحمــر 
الفلســطيني، بينمــا يصــل عــدد المهندســين الفلســطينيين إلــى 1200 مهنــدس.71 وال تتوافــر لدينــا 
معطيــات دقيقــة عــن عــدد الممرضين/الممرضــات، الذيــن يحتاجهــم ســوق العمــل اللبنانــي مهمــا 
بلــغ عددهــم. أمــا خريجــو كليــات الحقــوق مــن الفلســطينيين، فلــم تتــح الفرصــة ســوى لعــدد محــدود 
منهــم يقــل عــن عــدد أصابــع اليــد لممارســة المهنــة فــي بعــض مكاتــب المحامــاة، وخصوصــًا فــي 
شــمال لبنــان، دون أن يكــون لهــم الحــق فــي المرافعــة أمــام المحاكــم. وفــي اإلجمــال فــإن أعــداد 
المهنيين  الفلســطينيين من مختلف المهن الحرة ضئيل جدًا مقارنة بنظرائهم اللبنانيين، االمر 

الــذي ال يشــكل أي منافســة فعليــة. 

المقارنة مع القوى العاملة االجنبية االخرى

لكــي تكتمــل الصــورة، نقــارن فــي مــا يلــي بيــن حجــم القــوى العاملــة الفلســطينية، وحجــم بعــض 
فئــات القــوى العاملــة االجنبيــة، إســتنادًا إلــى إجــازات العمــل: 

كمــا بيّنــا ســابقًا، بحســب االتقريــر الســنوي لــوزارة العمــل لعــام 2015، تــم إصــدار مــا مجموعــه 
)60,814( إجــازة عمــل جديــدة لغيــر اللبنانييــن عــام 2015، فــي مــا بلــغ عــدد اإلجــازات 
المجــددة مــن ســنوات ســابقة )148,860( إجــازة. يعنــي هــذا أن فــي لبنــان )209,674( عامــل 
اجنبي، أي ما يقارب 210 آالف عامل اجنبي حامل إجازة عمل عام 2015 )دون احتساب 
العاملين ممن ال يحملون إجازات عمل أو لم يجددوها، مع لحظ أخطاء التكرار وغيرها(، كما 
يبّيــن الجــدول رقــم )9(. يبقــى هــذا الرقــم قريبــًا جــدًا مــن الواقــع ويقــارب إجمالــي عــدد  الالجئيــن 

71. محمود العلي، »واقع عمل الفلسطينيين في لبنان«، مصدر سابق، ص 35-34.
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الفلســطينييين المقيميــن فعليــًا فــي لبنــان )220 ألــف(72، بينمــا يزيــد عــن ضعفــي القــوى العاملــة 
الفلســطينية المقــدرة بـــ 90 ألفــًا كمــا ســبق بيــان ذلــك. 

 كمــا أن هنــاك أكثــر مــن 18 ألــف عامــل مصــري، وأكثــر مــن ألفــي عامــل ســوري حصلــوا 
علــى إجــازات عمــل فــي العــام المذكــور. ومــن الواضــح أن عــدد العمــال المصرييــن والســوريين 
الحاصليــن رســميًا علــى إجــازات العمــل ال يعكــس العــدد الفعلــي للعمالــة المصريــة والســورية 

بشــكل خــاص فــي ســوق العمــل اللبنانــي.

جــدول رقــم 9: إجــازات العمــل الممنوحــة ألول مــرة والمجــددة لعــام 2015 بحســب بعــض  البلــدان العربيــة 
واالجنبيــة73 

% من اإلجماليالمجموعتجديدالول مرةالبلد
إجــازات  إجمالــي 

لعمــل ا
60814148860209674100

ً دول المصدر األكثر عددا
27832455877341935اثيوبيا

15799333374913623.4بنغالدش
973789488674.2سري النكا

927648774143.5الهند
4191194153260615.5الفيلبين
348232026681.3النيبال

دول عربية..
122517232184578.8مصر
1102104821501سوريا

 المصدر: التقرير السنوي لوزارة العمل، 2015

خالصــة االمــر، هنــاك تضخيــم كبيــر لحجــم قــوة العمــل الفلســطينية، وتخوفــات مبالــغ فيهــا جــدًا 
مــن منافســة القــوى العاملــة الفلســطينية. وهــذا غيــر واقعــي علــى االطــالق فــي بلــد يزيــد فيــه عــدد 

المســاعدات المنزليــات عــن ضعــف عــدد القــوى العاملــة الفلســطينية. 

72. بخصوص العدد راجع الهامش رقم 30.
73. راجع إحصاءات وزارة العمل حول إجازات العمل وتوزعها على الدول عن العام 2015.
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لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وحق العمل والضمان االجتماعي

منــذ بدايــة عــام 2015، تــم تأليــف »مجموعــة العمــل اللبنانيــة حــول قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين« 
توخيــًا للوصــول إلــى صياغــة تفاهمــات فــي إدارة ومعالجــة الملــف الفلســطيني وتوحيــد السياســات العامــة 
حولــه، بنــاًء علــى اقتــراح »لجنــة الحــوار اللبنانــي – الفلســطيني«. وتتألــف المجموعــة مــن ممثليــن 
عــن أبــرز الكتــل النيابيــة اللبنانيــة، وقــد تــم تعيينهــم بصفتهــم يمثلــون اطرافــًا سياســية فاعلــة مكونــة مــن 
مندوبيــن عــن األحــزاب السياســية الرئيســية الممثلــة فــي البرلمــان والحكومــات. وقــد توصلــت مجموعــة 
العمــل إلــى إقــرار عــدد مــن التوصيــات مــن ضمنهــا توصيتيــن تتعلقــان بالعمــل والضمــان االجتماعــي، 

وقــد وافقــت عليهــا كل األطــراف المشــاركة فــي مجموعــة العمــل، وهــي:

التوصية األولى 

فــي مــا يتعلــق بتطبيــق قانــون العمــل المعــّدل بموجــب القانــون رقــم 129 الصــادر فــي 2010/8/17، 
والــذي عــّدل المــادة 59 منــه، ال بــد مــن إصــدار مرســوم يحــّدد اآلليــة التطبيقيــة للتعديــل يتضّمــن 

العناصــر األساســية التاليــة:  

الداخليــة 	  فــي ســجالت وزارة  بشــكل رســمي  المســجلين  الفلســطينيين  شــمول حصــري لالجئيــن 
القانــون؛ بهــذا  والالجئيــن،  السياســية  الشــؤون  مديريــة  والبلديــات، 

اإللتزام بمجانية إجازة العمل وبإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل كما نص على ذلك القانون 129؛	 

تكليــف دائــرة مراقبــة عمــل االجانــب، والدوائــر االقليميــة، كل فــي نطــاق عملــه، بمنــح إجــازات 	 
للفلســطينيين؛ العمــل 

تقســيم أصحــاب المهــن، لغايــات تطبيــق القــرار، إلــى المجموعــات التاليــة )مــع تحديــد الشــروط 	 
التفصيليــة لــكل منهــا(:

المجموعة  االولى: أصحاب العمل.. 1
المجموعة الثانية: ممثلو ومدراء الشركات االجنبية.. 2
المجموعة الثالثة: الحرفيون والعاملون لحسابهم الخاص.. 3
المجموعة الرابعة: األجراء.. 4
تحديــد المســتندات الواجــب تقديمهــا مــن أجــل حصــول الالجئيــن الفلســطينيين علــى إجــازة العمــل 	 

مــع اإلكتفــاء بإســتدعاء موّقــع مــن صاحــب العالقــة دون أيــة إفــادة أو مســتند صــادر عــن صاحــب 
العمــل؛ 
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منح إجازة عمل الفلسطيني لمدة ثالث سنوات من تاريخ إصدارها؛	 

تحديد آلية تجديد اإلجازة؛	 

إعتماد آلية تقديم طلبات إجازة العمل وتجديدها عبر البريد أو مباشرة؛	 

تحديد المعلومات الواجب ذكرها حصرًا في إجازة العمل؛	 

وفــي حــال تعــّذر إصــدار المرســوم فــي الوقــت الحالــي، اعتمــاد قــرار وزاري يتضّمــن العناصــر 	 
الــواردة أعــاله. 

التوصية الثانية

اتفــق المجتمعــون علــى أن تفســير القانــون رقــم 128 الصــادر فــي 2010/8/17، والــذي عــّدل المــادة 
9 مــن قانــون الضمــان االجتماعــي، الــذي ينــص علــى تســديد المبالــغ المتوجبــة علــى العامــل الالجــئ 
الفلســطيني وعلــى صاحــب عملــه مــا نســبته %23.5 مــن أســاس الراتــب كاشــتراكات مســتحقة عــن 
صناديــق الضمــان االجتماعــي الثالثــة، بينمــا يســتفيد هــذا العامــل فقــط مــن نســبة %8 مــن حســاب 

صنــدوق نهايــة الخدمــة، هــو تفســير فــي غيــر محلــه. مــا يســتدعي العــالج مــن خــالل مــا يلــي: 

ــل أربــاب العمــل، بمــن فيهــم اللبنانيــون، أعبــاًء 	  التنويــه بضــرورة تصحيــح هــذا الوضــع الــذي يحمِّ
ماليــة دون أن يســتفيد منهــا العامــل الفلســطيني عبــر اتخــاذ إجــراءات تضمــن تطبيقــًا ســليمًا وعــاداًل 
للقانــون، بحيــث يكــون رب العمــل ملزمــًا بتســديد نســبة ال تتجــاوز الـــ %8.5 عــن كل عامــل 
فلســطيني، لقــاء حصــر إفادتــه مــن صنــدوق تعويضــات نهايــة الخدمــة، بحســب مــا نــص عليــه 

القانــون المذكــور.
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سادسًا: توصيات وخالصات

إن تحسين ظروف عمل الالجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع التوجهات الحكومية المعلنة 
ووفــق القانونيــن 128 و129، يتطلــب االنفتــاح علــى التعامــل بجديــة، وتنفيــذ مــا تضمنتــه 
تعديــالت هذيــن القانونيــن وزيــادة فعاليــة النصــوص الخاصــة بالالجئيــن الفلســطينيين، وأخــذ 
المفاعيــل القانونيــة الناجمــة عــن االعتــراف بدولــة فلســطين بعيــن االعتبــار، كمــا يتطلــب 
التفاعــل االيجابــي مــع مــا تطرحــه الجهــات والهيئــات والمؤسســات الناشــطة فــي هــذا المجــال 

والــذي يتركــز علــى مــا يأتــي:74

رفــع الحواجــز القانونيــة واإلداريــة التــي تعتــرض وصــول الفلســطينيين إلــى فــرص عمــل 	 
منصفــة وقانونيــة، منهــا تفعيــل إلغــاء شــرط المعاملــة بالمثــل. 

اعتمــاد التدابيــر التــي تــؤدي الــى إفــادة العمــال الفلســطينيين مــن الضمــان الصحــي  فــي 	 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان، وتحديــد االشــتراكات بمــا يتناســب مــع التقديمــات. 

الســماح لالجئيــن الفلســطينيين بالعمــل  فــي المهــن المنظمــة بقوانيــن عبــر اســتثنائهم مــن 	 
شــرطي المعاملــة بالمثــل  والجنســية اللبنانيــة، وتعديــل الشــروط غيــر الواقعيــة المتعلقــة 

برســوم االنتســاب لغيــر اللبنانييــن.
اعتماد اآلليات الالزمة لضمان اســتمرار اســتفادة الفلســطينيين من اإلســتثناءات الخاصة 	 

بهــم  لجهــة المهــن المحصــورة باللبنانييــن والكوتــا )نســبة تشــغيل االجانــب إلــى اللبنانييــن( 
وذلــك باعتمــاد نصــوص أعلــى مــن القــرارات.

دون ربطهــا 	  عمــل  إجــازة  علــى  الالجــئ  الفلســطيني  اســتحصال  تســهيل  علــى  العمــل 
بصاحــب عمــل- أي عقــد عمــل - مــع مــا يــؤدي إلــى ذلــك مــن تفعيــل لجميــع النصــوص 

التــي وضعــت لصالــح الفلســطينيين الالجئيــن.
وضع آليات لمتابعة عمل الالجئين الفلسطينيين لمنع أي إمكانية الستغالل  أوضاعهم.	 
تنفيــذ التوصيــات الخاصــة بالعمــل والضمــان االجتماعــي التــي صــدرت عــن مجموعــة 	 

العمــل اللبنانيــة التــي تشــكلت ضمــن إطــار لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني فــي آذار 
.2015

74ـ إســتندنا فــي وضــع هــذه التوصيــات إلــى توصيــات مســح منظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان 2012، مصــدر 
ســابق، ص 114 - 115.
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الفصل الثالث

اإلسكان والتملك العقاري
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مقدمة
يتناول هذا الفصل ثالثة مواضيع رئيســية هي: حق تملك الفلســطينيين من منظور حقوقي 
ودســتوري؛ واقــع الملكيــة العقاريــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، مســألة إشــغال أراضــي 
شــكاالت حقــوق الملكيــة واالســتثمار العائــدة للبنانييــن افــرادًا أو مؤسســات لهــذه  المخيمــات واإ

األراضي.

فقــد كان يحــق للفلســطينيين تملــك عقــارات مــن دون ترخيــص مســبق وبحــدود معينــة حســب 
قانــون اكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان، وحــدث ذلــك علــى مــدى 
عقــود، قبــل تاريــخ إقــرار البرلمــان اللبنانــي القانــون 2001/296 بتاريــخ 2001/04/03، 
الــذي عــّدل بعــض مــواد القانــون الســابق المنفــذ بموجــب مشــروع القانــون الموضــوع موضــع 
التنفيــذ بالمرســوم رقــم 1969/11614، ووضــع قواعــد تشــريعية جديــدة لهــذا الملــف، تــّم 
بموجبهــا ربــط تمّلــك الفلســطيني بمســألة دقيقــة وذات حساســية عاليــة فــي الحيــاة السياســية 
والوطنيــة اللبنانيــة، أال وهــي مســألة التوطيــن، ربطــًا بالفقــرة »ط« مــن مقدمــة الدســتور 

اللبنانــي المعــّدل فــي الطائــف التــي تحظــر التوطيــن.75 

فــي إكتســاب  الســابق  الفلســطينيون مــن حقهــم  ُجــرِّد  الجديــد  القانونــي  التعديــل  وبموجــب 
الفلســطينيين،  الالجئيــن  تملــك  المعدلــة  األولــى  مادتــه  حّظــرت  حيــث  العقاريــة،  الملكيــة 
بصفتهــم اشــخاصًا ال يحملــون جنســية صــادرة عــن دولــة معتــرف بهــا، ونظــرًا لتعــارض ذلــك 

مــع أحــكام الدســتور لجهــة رفــض التوطيــن.

إقــرار  قبــل  النيابــي،  المجلــس  فــي  الفلســطينيين  تملــك  بصــدد قضيــة  جــدل  وقــد حصــل 
القانــون وبعــده، كمــا فــي العديــد مــن المنابــر األخــرى، اذ وجــدت أطــراف لبنانيــة وفلســطينية 
وحقوقيــة فــي ذلــك، تعارضــًا مــع مســؤوليات الدولــة المضيفــة تجــاه الالجئيــن والمقيميــن علــى 
أراضيهــا، خصوصــًا أنــه لــم يتــم إيجــاد البديــل. كمــا أن هــذا التعديــل أوجــد مشــكالت إضافيــة 
ناجمــة عــن تطبيقــه الفــوري، وبمــا يشــبه المفعــول الرجعــي علــى عقــود البيــع المنظمــة أصــواًل، 

والتــي لــم يتــم تســجيلها قبــل تاريــخ صــدوره ونفــاذه الفــوري. 

75. تنــص الفقــرة )ط( مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي المعــدل فــي الطائــف علــى مــا يلــي: “ أرض لبنــان أرض واحــدة لــكل اللبنانييــن، فلــكل 
لبنانــي الحــق فــي اإلقامــة علــى أي جــزء منهــا والتمتــع بــه فــي ظــل ســيادة القانــون، فــال فــرز للشــعب علــى أســاس أي إنتمــاء، وال تجزئــة وال 

تقســيم وال توطيــن”.
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نناقــش فــي هــذا الفصــل أيضــًا واقــع الملكيــة العقاريــة للفلســطينيين فــي لبنــان، التــي تبّيــن 
أنهــا محــدودة اســتنادًا إلــى إحصــاءات دقيقــة ومفّصلــة مصدرهــا النظــام الممكنــن للســجل 
العقــاري التابــع لــوزارة الماليــة، ســواء لجهــة العــدد والمســاحة اإلجماليــة لهــذه الملكيــات، أو 
لجهــة كونهــا فــي واقــع االمــر مشــكلة مكانيــة فــي عــدد محــدود مــن األقضيــة اللبنانيــة )صيــدا، 
الشــوف، بيــروت، طرابلــس، وبعبــدا( تمثــل أكثــر مــن %80 مــن العــدد اإلجمالــي للمالكيــن 
الفلســطينيين والعقــارات المملوكــة مــن قبلهــم. فــي حيــن أن إجمالــي عــدد الشــقق المســجلة 

المملوكــة هــي أقــل مــن 5500 شــقة حتــى عــام 2015. 

أمــا فــي مــا يختــص بالوجــه اللبنانــي، فثمــة أفــراد لبنانيــون ومؤسســات )منهــا مؤسســات 
دينيــة( تملــك األراضــي التــي قامــت عليهــا المخيمــات أصــال، أو تملــك األراضــي المحيطــة 
ــع المخيــم ليشــملها بشــكل واقعــي خــارج أي إطــار قانونــي. وثمــة  بالمخيمــات، والتــي توسَّ
دعــاوى قامــت وال تــزال قائمــة ضــد الدولــة اللبنانيــة مــن قبــل أصحــاب هــذه الحقــوق ، الذيــن 
مضت عقود دون أن يتمكنوا من اإلفادة من أمالكهم، أو حتى تحصيل أي بدالت إيجار 
لقائهــا، فــي ظــل عالقــة مرّكبــة بيــن الدولــة واالونــروا، والمالكيــن، والمســتخدمين، تــزداد تعقيــدًا 
يومــًا بعــد يــوم بفعــل تقــادم الزمــن، وتعــدد الورثــة، وتراكــم الدعــاوى والمســتحقات، ونشــوء 
وقائــع جديــدة بحيــث بــات مــن الملــح المبــادرة إلــى معالجــة هــذه المســألة مــن كل جوانبهــا 
وأبعادهــا، بشــكل منهجــي، والبحــث عــن حلــول مســتقرة تضمــن إعــادة الحقــوق ألصحابهــا، 
وتحتــرم الحــق فــي الســكن الالئــق، ومســؤوليات الــدول المضيفــة فــي هــذا المجــال ضمــن 

إطــار القانــون ومنظومــة الحــق.   
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أواًل: تمّلك الفلسطينيين من منظور حقوقي 
ودستوري

العينيــة  الحقــوق  اللبنانييــن  غيــر  إكتســاب  قانــون  تعديــل 
لبنــان  فــي  العقاريــة 

إســتند إكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة إلــى القانــون المنفــذ بموجــب مشــروع 
القانــون الموضــوع موضــع التنفيــذ بالمرســوم رقــم 1969/11614. ووفــق المــادة األولــى 
مــن هــذا المرســوم »ال يجــوز تملــك غيــر اللبنانييــن للعقــارات والحقــوق العقاريــة اال بعــد 
الحصــول علــى ترخيــص ُيعطــى بمرســوم ُيتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى اقتــراح وزيــر 
الماليــة«. ولكــن المــادة الثالثــة مــن المرســوم عينــه اســتثنت رعايــا الــدول العربيــة بمــا فــي ذلــك 

الفلســطينيين مــن شــرط الترخيــص.

بنــاًء عليــه، قــام بعــض الفلســطينيين، منــذ مــا قبــل النكبــة وخــالل العقــود الالحقــة، بشــراء 
عقــارات مبنيــة، أو غيــر مبنيــة، وفــق القوانيــن المرعيــة اإلجــراء آنــذاك، التــي كانــت ُتتيــح 
لغيــر اللبنانــي »إكتســاب الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان«. وقــد اتاحــت قوانيــن تملــك 
االجانــب المتعاقبــة76 والمطّبقــة علــى الالجئيــن الفلســطينيين، بكونهــم اشــخاصًا مــن رعايــا 
البلــدان العربيــة، حــق تملــك عقــارات مبنيــة، أو مخّصصــة للبنــاء، اختلفــت مســاحتها وفــق 
القانــون مــن 3000 متــر مربــع كحــد أقصــى فــي بيــروت، إلــى 5000 متــر مربــع كحــد 
أقصــى فــي باقــي المحافظــات. واســتمر هــذا الحــال إلــى حيــن صــدور القانــون رقــم 296/ 

.2001

بتاريــخ   2001/296 رقــم  القانــون  مشــروع  علــى  اللبنانــي  النــواب  مجلــس  صــادق 
77.2001/4/3 وتضّمــن القانــون تعديــال ًعلــى مشــروع القانــون الموضــوع موضــع التنفيــذ 
بالمرســوم رقــم 1969/11614، )إكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي 

76. صــدر قانــون إكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان عبــر مشــروع القانــون الموضــوع موضــع التنّفيــذ 
بالمرســوم رقــم 9691/41611. ُألغــي عبــر المرســوم االشــتراعي رقــم 311 بتاريــخ 3891/90/61، ليعــاد العمــل بــه عبــر 
المرســوم االشــتراعي رقــم 23 بتاريــخ 5891/30/32 قبــل تعديلــه بالمرســوم رقــم 1315 بتاريــخ 3791/30/91 والقانــون رقــم 

692 بتاريــخ 1002/40/30.
77. الجريدة الرسمية. رقم 51، تاريخ 1002/4/5 ،قانون رقم 1002/692 تاريخ 1002/4/3. 
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لبنــان(. واصبحــت المــادة األولــى الجديــدة فيــه بعــد إدخــال فقــرة ثانيــة عليهــا، كالتالــي: 

»ال يجــوز ألي شــخص غيــر لبنانــي، طبيعيــًا كان أم معنويــًا، كمــا ال يجــوز ألي 	 
شــخص معنــوي لبنانــي يعتبــره هــذا القانــون بحكــم االجنبــي، أن يكتســب بعقــد أو عمــل 
قانونــي آخــر بيــن األحيــاء، أي حــق عينــي عقــاري فــي األراضــي اللبنانيــة أو أي حــق 
عينــي مــن الحقــوق األخــرى التــي يعّينهــا هــذا القانــون، اال بعــد الحصــول علــى ترخيــص 
ُيعطــى بمرســوم ُيتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى إقتــراح وزيــر الماليــة. وال ُيَشــّذ عــن 
هــذه القاعــدة اال فــي األحــوال المنصــوص عليهــا صراحــًة فــي هــذا القانــون أو فــي نــص 

خــاص.

»ال يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة 	 
عــن دولــة معتــرف بهــا أو ألي شــخص إذا كان التملــك يتعــارض مــع أحــكام الدســتور 

لجهــة رفــض التوطيــن«.

الجديــر بالذكــر، أن هــدف الحكومــة عندمــا تقدمــت بمشــروع التعديــل فــي حينــه، كان توفيــر 
قــات أمــام تملــك العقــارات فــي لبنــان  الحوافــز أمــام االســتثمارات األجنبيــة عبــر تخفيــف المعوِّ
مــن قبــل االجانــب. لكــن العديــد مــن النــواب كانــوا يعارضــون تخفيــف هــذه القيــود. وقــد أثــار 
هــذا الموضــوع ســجاالت حــادة فــي المجلــس النيابــي، حيــن ناقشــته الهيئــة العامــة لمجلــس 
النــواب فــي جلســتها المنعقــدة بتاريــخ 2001/3/21. وفــي تلــك الجلســة، »طغــت الهواجــس 
السياســية علــى النقــاش القانونــي وابتعــدت المداخــالت فــي معظمهــا عــن النيــة األساســية مــن 
وراء المشــروع وهــي تشــجيع االســتثمارات وتنشــيط قطــاع األبنيــة الســكنية، لتتركــز بشــكل 

أســاس حــول مخاطــر توطيــن الفلســطينيين فــي لبنــان«.78

السجال بصدد القانون 

أطلــق تعديــل القانــون، وال يــزال، جــداًل وســجااًل واســعْين داخــل مجلــس النــواب وفــي أوســاط 
الُنخــب اللبنانيــة والــرأي العــام. كانــت هنــاك مواقــف داعمــة للتعديــل، وأخــرى معارضــة علــى 

مختلــف المســتويات، ولــدى مختلــف األطــراف المعنيــة.
78. جابر سليمان، )الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفلسطينيين( مصدر سابق ص، 27. 

ومــن أجــل االطــالع علــى تفاصيــل النقاشــات التــي دارت فــي الهيئــة العامــة لمجلــس النــواب تحيلنــا الورقــة عينهــا إلــى كل مــن 
جريــدة “ الســفير” فــي 13 و2001/2/24، وكذلــك جريــدة “ النهــار” فــي 21 و2001/3/24.
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داخل مجلس النواب

شــهد مجلــس النــواب نقاشــًا معارضــًا للتعديــل قبــل إقــراره، ولكــن مــا لبــث النــواب جميعهــم أن 
صوتــوا لصالــح القــرار المعــدل لــدى طــرح موضــوع التصويــت عليــه، بإســتثناء النائــب مــروان 
فــارس مــن موقعــه رئيســًا للجنــة حقــوق االنســان فــي البرلمــان. والحقــًا بتاريــخ 2001/4/19، 
تقــّدم عشــرة مــن النــواب79 مّمــن صّوتــوا مــع التعديــل بطعــن إلبطــال التعديــل المتمثــل فــي الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة األولــى أمــام المجلــس الدســتوري، واســتندوا فــي مطالبتهــم هــذه إلــى األســباب 

التالية:

مخالفتهــا ألحــكام االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان الــذي كان لبنــان مــن المســاهمين فــي 	 
صياغتــه، ويعلــن اعترافــه بــه فــي مقدمــة الدســتور. 

مخالفتها لميثاق األمم المتحدة الذي يحظر التمييز في معاملة األشخاص أو الجماعات 	 
بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل كمــا جــاء فــي المــادة األولــى منــه والصــادر فــي العــام 

.1963

إن التوطيــن، الــذي حّظرتــه مقدمــة الدســتور، يعنــي إعطــاء الفلســطينيين وطنــًا بديــاًل عــن 
وطنهم فلســطين، وهذا يكون بإعطائهم الجنســية اللبنانية، وما يســتتبعها من حقوق سياســية. 

أمــا الحقــوق المدنيــة، بمــا فيهــا حــق التملــك، فــال تدخــل ضمــن الحظــر المذكــور.

َقِبَل المجلس الدستوري الطعن بالشكل ورده بالمضمون في قراره الذي حمل الرقم 2001/2 
بتاريخ 2002/5/10. وتضمن القرار مطالعة مؤلفة من عشر صفحات. 

قــّدم المجلــس الدســتوري تفســيرًا لموقفــه مفــاده أن »مبــدأ المســاواة المكــّرس فــي االتفاقيــة الدوليــة 
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري وفــي الدســتور، ال ينفــي حــق الدولــة اللبنانيــة 
فــي ضــوء مصلحتهــا العليــا فــي وضــع القيــود التــي تحــدد مداهــا، إلكتســاب غيــر اللبنانييــن، 
أو بعضهــم الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان، اذ تمــارس فــي ذلــك حقــًا ســياديًا محفوظــًا لهــا 
على األراضي اللبنانية دون سواها، بحيث يحق لها أن تلجأ إلى منع التملك بالمطلق لغير 
اللبنانييــن، أو بعضهــم ممــن ال يحمــل جنســية صــادرة عــن دولــة معتــرف بهــا، أو اذا كان هــذا 

79. النــواب هــم: نزيــه منصــور، محمــد يحيــى، مــروان فــارس، جهــاد الصمــد، عــالء تــّرو، محمــد قبانــي، وليــد عيــدو، عبدالرحمــن 
عبدالرحمــن، ســيرج طــور سركســيان، محمــد رعــد. وهــم يمثلــون كتــاًل نيابيــة مختلفــة.
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التملــك يتعــارض مــع سياســتها العليــا فــي رفــض التوطيــن المكــّرس فــي مقدمــة الدســتور«. 

خلص المجلس الدســتوري إلى أنه يعود للدولة اللبنانية ممثلة بالمشــرِّع اللبناني ســّن القوانين 
التي من شــأنها حماية المصلحة والسياســة العليا للدولة، وفي حالتنا الراهنة فإن تشــريع عام 
2001 يتوافــق مــع الفقــرة )ط( مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي التــي كّرســت المبــدأ الدســتوري 
الرافــض للتوطيــن، معتبــرًا أن تقديــر المصلحــة العليــا للدولــة مــن قبــل المشــرِّع اللبنانــي ال 
يخــرج مــن رقابــة المجلــس الدســتوري، وأنــه يعــود لهــذا المجلــس أن ينظــر فــي توافــر مثــل هــذه 
المصلحــة فــي ضــوء أهــداف التشــريع الــذي يمــارس رقابتــه عليــه للتحقــق مــن دســتوريته، ســيما 
اذا كان لهــذه المصلحــة العليــا مرتكــز دســتوري كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى القانــون المطعــون 

فيــه80.

عــام 2010 خــالل جلســات مناقشــة تعديــل قانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي،  لــم ُيوقــف 
قرار المجلس الدستوري السجال، اذ أن بعض األطراف السياسية والمدنية والحقوقية اعتبرته 
غيــر مقنــع، بمــن فيهــم أعضــاء فــي البرلمــان. وفــي 2001/7/26، تقــدم 9 نــواب باقتــراح 
تعديــل معجــل مكــرر إلــى رئاســة مجلــس النــواب ردًا علــى قــرار المجلــس الدســتوري. لكــن هــذه 
الرئاســة إرتــأت نــزع صفــة االســتعجال عنــه، وأحالتــه إلــى لجنــة اإلدارة والعــدل. وعندمــا ُطــرح 
المشــروع علــى جــدول أعمــال الجلســة العامــة،  قــرر الرئيــس نبيــه بــري ســحبه مــن النقــاش 
داخل المجلس، بعد احتدام الموقف بين المؤيدين والمعارضين. والجدير ذكره أن العديد من 
لــة للفقــرة الثانيــة مــن المــادة األولــى  الكتــل النيابيــة كانــت قــد تقدمــت باقتراحــات معارضــة، ومعدِّ
للقانــون. وأبرزهــا نــواب كتــل تيــار المســتقبل والحــزب التقدمــي االشــتراكي والحــزب الســوري 

القومــي االجتماعــي.

إن إقفال النقاش داخل المجلس النيابي، لم يقفل النقاش المستمر خارجه. 

خارج مجلس النواب

اســتمر الســجال داخــل وخــارج البرلمــان بصــدد حــق التملــك، بيــن مؤيــد للتعديــل )أي مؤيــد 
لمنــع حــق التملــك عــن الالجئيــن( وبيــن معــارض لــه. 

80. قرار المجلس الدستوري رقم 2\2001 الصادر بتاريخ 10\5\200.



اللجوء الفلسطيني في لبنان )2(118

المؤيــدون للتعديــل أكــدوا علــى جملــة نقــاط راوحــت بيــن االعتبــارات االقتصاديــة والسياســية 
وااليديولوجيــة والديموغرافيــة. انطلــق هــؤالء مــن موقــف متحفــظ، ورافــض فــي بعــض حــدوده، 
للتوســع فــي تمليــك االجانــب، معتبريــن أن اللبنانييــن ســيصبحون غربــاء فــي وطنهــم، إلــى 
موقــف متشــدد حيــال التملــك الفلســطيني تحديــدًا، العتبــارات سياســية وايديولوجيــة، يرتبــط 

بعضهــا بذاكــرة الحــرب، وتحــت عناويــن تتــراوح بيــن رفــض التوطيــن والتجنيــس.

الجديــر بالذكــر أيضــًا، أن الســجال بيــن األطــراف اللبنانيــة بشــأن تملــك االجانــب تجــاوز 
الفلسطينيين واالجانب ليطال تملك اللبنانيين أنفسهم، بسبب هواجس طائفية وديموغرافية. 
فقــد تــرددت أصــوات خــالل الســنوات الماضيــة تتحفــظ أو تعتــرض علــى تملــك لبنانييــن مــن 
طوائــف مختلفــة فــي مناطــق ذات أغلبيــات طائفيــة أخــرى، مــع التشــديد علــى أهميــة التمســك 
بــاألرض وربــط ذلــك بالهويــة الوطنيــة والطائفيــة. وقــد وصــل االمــر إلــى حــد إبطــال عقــود 
بيــع، أو شــن حمــالت اعالميــة وسياســية ضــد بعضهــا اآلخــر، وصــواًل إلــى تقديــم اقتــراح 
قانــون بمنــع عمليــات البيــع العقــاري بيــن أبنــاء الطوائــف اللبنانيــة، الــذي قدمــه وزيــر العمــل 
آنــذاك بطــرس حــرب إلــى الحكومــة اللبنانيــة فــي 30 كانــون االول عــام 2010، والــذي 
يدعــو فيــه إلــى منــع بيــع كل أنــواع العقــارات بيــن طوائــف مختلفــة لمــدة خمــس عشــرة ســنة81.

هــذه اإلشــارة تهــدف إلــى توضيــح األســباب والعوامــل المتداخلــة التــي تؤثّــر فــي الموقــف مــن 
حــق التملــك بالنســبة للفلســطينيين، باعتبارهــم اجانــب ومــن طوائــف معينــة، والتــي ال تتعلــق 
بالموقــف مــن الالجئيــن وحقوقهــم فحســب، وال بالتفســيرات القانونيــة، بــل تتداخــل فيهــا عوامــل 
أخــرى، لبنانيــة بحتــة، يجــري إســقاطها علــى الملــف الفلســطيني، بمــا يجعــل إيجــاد الحلــول 

أكثــر تعقيــدًا82.

81. مشــروع قانــون مقــدم مــن وزيــر العمــل بطــرس حــرب إلــى الحكومــة، بتاريــخ 30 كانــون االول 2010، حيــث جــاء فــي 
األســباب الموجبــة لــه: »إن عملّيــات بيــع وشــراء العقــارات الحاصلــة هــذه الفتــرة، والتــي تنقــل ملكّيــة عقــارات كبيــرة مــن أفــراد 
ذوي لــون طائفــي، إلــى أفــراٍد مــن لــوٍن طائفــّي آخــر، تســتدعي التدّخــل الســريع مــن المشــترع للحــؤول دون ضــرب صيغــة العيــش 
المشــترك والوحــدة الوطنّيــة...«. كمــا جــاء فــي المــادة األولــى مــن هــذا المشــروع: »المــاّدة األولــى: مــع مراعــاة أحــكام قانــون 
اكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي لبنــان وأحــكام قوانيــن اإلرث للطوائــف، يمنــع لمــّدة خمســة عشــر ســنة بيــع 

العقــارات المبنيــة وغيــر المبنّيــة الكائنــة فــي لبنــان بيــن أبنــاء طوائــف مختلفــة غيــر منتميــة إلــى ديــن واحــد«.
82. إن مســألة التملــك فــي لبنــان تشــكل بالنســبة إلــى كثيــر مــن األطــراف اللبنانيــة مســألة إشــكالية نظــرًا لبعــض الخصوصيــات 
اللبنانيــة، ســواء لجهــة التكويــن الديمغرافــي للبــالد، أو لجهــة مســاحته المحــدودة، وهــو مــا جعــل هــذه األطــراف تتشــدد فــي كل مــا 
يتعلــق بتمّلــك االجانــب فــي لبنــان. وال يقتصــر التشــدد والتحفــظ فــي هــذا المجــال علــى الفلســطينيين، بــل يشــمل االجانــب كلهــم، ال 
بــل إنــه توســع ليشــمل كذلــك، وفــي بعــض الحــاالت، انتقــال الملكيــة بيــن اللبنانييــن أنفســهم عنــد اختــالف الطائفــة؛ ورقــة »الرؤيــة 

المشــتركة«، »منتــدى الحــوار اللبنانــي الفلســطيني«، مــن »مبــادرة المســاحة المشــتركة«، آذار 2014.
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مــن جهتهــم، رأى الرافضــون للتعديــل أنــه يتعــارض مــع مــا جــاء فــي الدســتور والقانــون ومــع 
المواثيــق واألعــراف الدوليــة والعربيــة، وأنــه يعبــر عــن موقــف عنصــري إزاء الفلســطينيين، 
ن كان ال يذكرهــم باالســم، لكنــه يشــير إلــى وضعيتهــم مــن دون ســواهم ممــن يندرجــون  واإ
تحــت تعبيــر االجنبــي، إذ أن الفلســطيني وحــده ال يحمــل جنســية دولــة معتــرف بهــا، وهــذا 

مــا  يمّيــزه عــن معظــم شــعوب العالــم مــن العــرب وغيــر العــرب.

أمــا حججهــم فــي ذلــك، فهــي إلــى جانــب مــا جــاء فــي طلــب الطعــن المقــدم مــن النــواب، 
فتتلخــص فــي مــا يلــي:

إن القانــون الجديــد يخالــف المــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، التــي 	 
تنــص علــى مبــدأ تسلســل القواعــد وضــرورة تقديــم المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة علــى 

أحــكام القانــون العــادي، فــي التطبيــق.

إن هــذا القانــون مخالــف لبرتوكــول الــدار البيضــاء الصــادر عــام 1965، الــذي يدعــو 	 
إلــى معاملــة الفلســطينيين فــي الــدول المضيفــة معاملــة رعاياهــا.

إن هــذا القانــون يــؤدي إلــى تفاقــم مشــكلة الســكن فــي المجتمــع الفلســطيني، فــي ظــل 	 
النمــو الســكاني المطَّــرد وضيــق مســاحة المخيمــات، وتعــذر إدخــال مــواد البنــاء إليهــا.

إن هــذا القانــون يــؤدي إلــى تفاقــم اإلشــكاليات القانونيــة المتصلــة بالبيوعــات العقاريــة 	 
ــم يجــِر تســجيلها أصــواًل لــدى الدوائــر العقاريــة، والتــي عقــدت قبــل إقــراره. التــي ل

باإلضافــة إلــى ذلــك، يّتجــه المعارضــون للقانــون رقــم 2001/296 موخــرًا إلــى اعتمــاد 
نقــد أكثــر جذريــة، مســتندين إلــى عــدم إنطبــاق القانــون بصيغتــه الحاليــة علــى الالجئيــن 
الفلســطينيين في ظّل التحول الدبلوماســي والسياســي الدولي الذي طرأ على وضع فلســطين 
كدولــة، إن لجهــة إقامــة عالقــات دبلوماســية بينهــا وبيــن لبنــان، وذلــك عبــر إفتتــاح ممثليــة ثــم 
ن لجهــة موقــف لبنــان وباقــي الــدول  ســفارة لدولــة فلســطين فــي بيــروت منــذ العــام 2005، واإ
التــي صّوتــت فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لصالــح االعتــراف بدولــة فلســطين كدولــة 
مراقبــة غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة فــي العــام 2012، االمــر الــذي يعنــي عــدم انطبــاق 
الحظــر المنصــوص عليــه فــي التعديــل القانونــي علــى الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن أصبحــوا 

ينتمــون إلــى دولــة معتــرف بهــا محليــًا ودوليــًا.
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كمــا يــرى الرافضــون أن القوانيــن الجديــدة ال تتمتــع بمفعــول رجعــي، ويجــب أال تســري 
علــى مــا ســبقها مــن حقــوق مكتســبة.83 واعتبــروا أن مــا جــاء فــي التعديــل يتناقــض مــع حــق 
الملكيــة الفرديــة الُمصــان بنصــوص الدســتور. وبهــذا المعنــى فــإن مضمونــه يناقــض مــا ورد 
فــي النصــوص الدســتورية التــي أّكــدت علــى حمايــة الملكيــة الخاصــة وصيانتهــا، دون أن 
تحصرهــا باللبنانييــن أو تنزعهــا مــن الفلســطينيين. وعليــه تــم وصــف التعديــل بأنــه تجــاوز مــن 

قبــل الدولــة الســتعمال حــد الســلطة.

83. رأى المحاميــان طونــي التاجــر ورلــى دربــاس فــي دراســتهما المذكــورة ســابقًا حــول حــق تملــك الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان » أن المــادة األخيــرة مــن القانــون المذكــور تؤكــد أنــه يعمــل بهــذا القانــون فــور نشــره فــي الجريــدة الرســمية، مــا يــدل علــى 

أن المشــرِّع لــم يعطــه مفعــواًل رجعيــًا، وتأكيــدًا علــى القاعــدة العامــة التــي تعطــي القانــون أثــرًا إنشــائيًا وفوريــًا.
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ثانيًا: مشكالت واقعية وراهنة مرتبطة بقانون 
التملك

التسجيل السابق على التعديل والتوريث

مــن المشــكالت الواقعيــة والمســتمرة التــي ارتبطــت بالقانــون الجديــد للتملــك 2001/296، 
أن هنــاك مالكيــن عقارييــن مــن الالجئيــن ســبق لهــم شــراء عقــارات قبــل إقــراره، بموجــب 
عقــود بيــع ممســوحة أو غيرهــا مــن المســتندات القانونيــة الناقلــة للحــق الشــخصي فــي ملكيــة 
ن غيــر مســجلة فــي الدوائــر العقاريــة. ولــم يتضّمــن القانــون مرحلــة انتقاليــة  العقــارات، واإ
ُتتيــح لهــؤالء تســوية أوضــاع ملكياتهــم مــن خــالل تســجيل مــا ســبق لهــم أن اشــتروه، مــا 
أّدى إلــى ســريان القانــون عليهــم فــور صــدوره، وحرمانهــم مــن تســجيل هــذه العقــارات التــي 
اشــتروها وفق القوانين المرعية اإلجراء قبل صدور القانون، أي تحويل حقوقهم الشــخصية 

المكتســبة إلــى حقــوق عينيــة. 

مباشــرة بعــد صــدور القانــون ونشــره فــي الجريــدة الرســمية، امتنــع أمنــاء الســجل العقــاري عــن 
تســجيل عقــود البيــع المبرمــة وغيــر المســجلة فــي دوائــر الســجل العقــاري. كمــا امتنــع كّتــاب 
العــدل عــن إجــراء عقــود بيــع لفلســطينيين، وذلــك اســتنادًا علــى رأي - غيــر ملــزم - صــادر 
عــن هيئــة التشــريع واالستشــارات بتاريــخ 2001/06/19، قامــت وزارة العــدل بتعميمــه علــى 

كتّــاب العــدل كافــة الذيــن تقّيــدوا بــه.84

لجــأ المشــترون مــن الالجئيــن الفلســطينيين، بانتظــار إيجــاد الحلــول الخاصــة بهــذه المشــكلة، 
إلــى اعتمــاد بعــض الحلــول »االلتفافيــة«، عبــر شــراء عقــارات وتســجيلها بأســماء لبنانييــن 
مــن أقــارب وأصدقــاء. ويتــم ذلــك بموجــب عقــد مســجل لــدى كاتــب العــدل، مصحوبــًا بإقــرار 
باإلبطــال لصالــح صاحــب الملكيــة، الــذي يحتفــظ بــه لحيــن الحاجــة. وتطــور االمــر إلــى 
تــداول هــذه الــوكاالت والعقــود عبــر توقيعهــا أمــام اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات، أو شــراء 
العقــارات ودفــع ثمنهــا بإيصــاالت غيــر قانونيــة دون أن يتــم تســجيلها أصــواًل فــي الســجل 

العقــاري. 

84. هيئة التشريع واالستشارات، استشارة رقم 2001/394، بتاريخ 2001/06/19. 
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أمــا فــي مــا يخــص مســألة التوريــث، وبخــالف الشــائعات التــي تداولهــا معظــم العامليــن فــي 
المجال الحقوقي والمدني الفلســطيني، وبعد تدقيق أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلســطيني، 
فقــد تبّيــن أن المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة فــي وزارة الماليــة تقــوم حكمــًا بتســجيل انتقــال 
ملكيــة الفلســطيني بالوفــاة إلــى اســم الَوَرثــة، دون أي مانــع أو عائــق، اذا كانــت المعامــالت 
مســتوفية كل الشــروط واألصــول القانونيــة. ويظهــر ذلــك جليــًا فــي المراســالت المتبادلــة فــي 
هــذا الخصــوص بيــن لجنــة الحــوار والمديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة85 حيــث ورد مــا يلــي: 

»بخصــوص تســجيل إنتقــال إرث عقــاري مــن الالجــئ الفلســطيني المتوفــى إلــى ورثتــه مــن 	 
الالجئيــن الفلســطينيين: إن إنتقــال ملكيــة الفلســطيني بالوفــاة تســجل حكمــًا بإســم الَوَرثــة«.

تســجيل ملكيــة باســم مواطنــة لبنانيــة أو أجنبيــة متزوجــة مــن الجــئ فلســطيني: يحــق 	 
للمواطنــة اللبنانيــة أن تمتلــك أي حــق عينــي عقــاري فــي لبنــان حتــى لــو كانــت متزوجــة 
مــن الجــئ فلســطيني، أمــا المواطنــة االجنبيــة المتزوجــة مــن الجــئ فلســطيني، فــال حــق 
لهــا أن تمتلــك أي حــق عينــي عقــاري فــي لبنــان، إاّل إذا كان زوجهــا يحمــل جنســية اجنبيــة 
أخــرى، حيــث نّصــت المــادة 8 مــن مشــروع القانــون الموضــوع موضــع التنّفيــذ بالمرســوم 
رقم 1969/11614 على اعتبار األزواج والزوجات واالوالد القاصرين بحكم الشــخص 
الواحــد. وفــي الحالــة االولــى، يــرث اوالد وزوج اللبنانيــة المتوفــاة المتزوجــة مــن الجــئ 
فلســطيني، ويســتطيعون تســجيل إرثهــم فــي ســجالت المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة، 

حيــث إن هــذا التســجيل لــه مفعــول إعالنــي وليــس مفعــول إنشــائي.86

تســجيل ملكيــة باســم مواطــن اجنبــي مــن أصــل فلســطيني: يحــق للمواطــن الفلســطيني 	 
الــذي يحمــل جنســية اجنبيــة اخــرى أن يمتلــك حقــًا عينيــًا عقاريــًا فــي لبنــان، شــرط أن يقــدم 

المســتندات المطلوبــة علــى أســاس الجنســية االجنبيــة االخــرى.

تســجيل بيــع عقــاري تــّم قبــل تعديــل 2001 بموجــب وكالــة بيــع غيــر مســّجلة: ال يمكــن 	 
البيــع  قبــل تعديــل 2001، ويصبــح تجديــد وكاالت  تــّم  الــذي  العقــاري  البيــع  تســجيل 

المتعلقــة بهــا مــن دون موضــوع.

85. الكتــاب الصــادر عــن المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة والموّجــه إلــى لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، والــذي يحمــل الرقــم 
2015/1306 بتاريخ 2015/3/24.

86. بناء على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1969/11614
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أمــا بخصــوص مــا أشــيع مــن أن المديريــة العامــة لألوقــاف االســالمية تتولــى إدارة أمــالك 
الالجئيــن الفلســطينيين الموّرثــة مــن ذويهــم، فأفــاد المديــر العــام لمديريــة األوقــاف االســالمية، 
بتاريــخ  الفلســطيني  اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  إلــى  وّجهــه  كتــاب  فــي  خليفــة  هشــام  الشــيخ 
2015/4/15، ردًا علــى إستفســار للجنــة فــي هــذا الخصــوص، »إن موضــوع الملكيــة 
العقاريــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان ال يدخــل ضمــن مهــام المديريــة العامــة لألوقــاف 

اإلســالمية، وال يوجــد لــدى المديريــة أي حالــة متعلقــة بهــذا الموضــوع«.87   

تطبيق القانون رقم 2001/296 بمفعول رجعي

صحيــح أن عقــود البيــع الممســوحة الحاصلــة قبــل صــدور القانــون 2001/296 يحكمهــا 
القانــون الســابق لعــام 1969 ألنهــا ُعقــدت فــي ظلــه، وبالتالــي فهــي محكومــة بالقانــون 
الســابق خاصــًة وأن القانــون الجديــد لــم ُيشــر إلــى مفعــول رجعــي، هــذا مــن ناحيــة، ومــن 
ناحيــة ثانيــة، فــإن العقــود فــي لبنــان صالحــة للتســجيل فــي أي وقــت كان، وال يحــّد مــن هــذا 
الحــق ســوى إثــارة مــرور الزمــن العشــري مــن قبــل ذوي المصلحــة، ويبقــى هــذا االمــر تحــت 
نطالقــًا مــن هــذه الوضعيــة القانونيــة يجــري فــي غالــب األحيــان التباطــؤ  ســلطة القضــاء، واإ
فــي تســجيل العقــود. وهــذا مــا حصــل مــع المشــترين الفلســطينيين كمــا غيرهــم مــن المشــترين. 
لكــن القضــاء اللبنانــي قــد أّكــد موقــف أمنــاء الســجل العقــاري الرافــض لتســجيل العقــود العائــدة 

لالجئيــن الفلســطينيين المنّظمــة قبــل تاريــخ التعديــل الــوارد فــي القانــون 88.2001/296 

فــي المقابــل، ليــس للقانــون 2001/296 مفعــول رجعــي، حيــث أن المبــدأ هــو أن القانــون ال 
يســري اال علــى االمــور الالحقــة لــه، أي علــى المســتقبل، اال إذا لحــظ القانــون ذلــك بنــص 

87. الكتاب رقم 2015/534 بتاريخ 2015/4/15.
88. جــاء فــي القــرار الصــادر بتاريــخ 2010/10/14 عــن القاضــي المنفــرد المدنــي فــي صيــدا الناظــر فــي الدعــاوى العقاريــة 
مــا يلــي :” وحيــث أنــه ومــن الثابــت أن الجهــة المدعيــة تحمــل الجنســية الفلســطينية، ولــم يعــد مــن الجائــز لهــا بعــد نفــاذ القانــون 
2001/296، تملــك أي حــق عينــي عقــاري فــي لبنــان، وأن عقــد البيــع موضــوع الدعــوى الراهنــة قــد أبــرم بتاريــخ 1998/8/10، 
أي قبــل صــدور القانــون 2001/296 وصيرورتــه نافــذًا وأصبــح مــن غيــر الجائــز ومســتحياًل مــن الوجــه القانونــي علــى الجهــة 
المدعيــة تملــك أي حــق عينــي عقــاري فــي لبنــان”. كمــا جــاء فــي القــرار رقــم 7 تاريــخ 2009/1/29 الصــادر عــن محكمــة التمييــز 
المدنيــة - الغرفــة التاســعة - مــا يلــي: “وحيــث أنــه يقتضــي حيــن النظــر فــي قانونيــة المطالبــة بالتســجيل التأكــد مــن إنطبــاق 
العقــد المــراد تســجيله علــى القوانيــن النافــذة ال ســيما قانــون تملــك  األجانــب علــى إعتبــار أن المميــزة عايــدة عــوض هــي فلســطينية 
الجنســية وهــي ال تحمــل الجنســية اللبنانيــة، وحيــث أنــه مــا دامــت الفقــرة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2001/296 تمنــع تملــك أي 
حــق عينــي مــن أي نــوع كان ألي شــخص ال يحمــل جنســية صــادرة عــن دولــة معتــرف بهــا أو ألي شــخص إذا كان التملــك 
يتعــارض مــع أحــكام الدســتور لجهــة رفــض التوطيــن، فتكــون محكمــة االســتئناف بتطبيقهــا النــص المشــار إليــه فيمــا يختــص 

بمطالبــة الممّيــزة المذكــورة بالتســجيل قــد أحســنت تطبيقــه وتفســيره فيقتضــي بالتالــي رد الســبب التمييــزي األول”.      
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صريــح89، وهــو مــا لــم يحصــل فــي نــص القانــون المذكــور. هــذا هــو موقــف الفقــه الــذي 
يتعــارض مــع موقــف أمانــات الســجل العقــاري والقضــاء اللبنانــي الرافــض لتســجيل العقــود 

المّبرمــة فــي ظــل القانــون القديــم وقبــل التعديــل. 

على ضوء ذلك يمكن توّسل أحد الحّلين اآلتيين:

قــد 	   1969/11614 رقــم  بالمرســوم  التنفيــذ  موضــع  الموضــوع  القانــون  مشــروع  إن 
نــص فــي المــادة 21 منــه علــى أن: » تحــدد دقائــق تطبيــق هــذا القانــون بمرســوم ُيتخــذ 
فــي مجلــس الــوزراء«، وهــذا المرســوم التطبيقــي لــم يصــدر لغايــة اآلن. لذلــك بإمــكان 
الحكومــة وضــع مرســوم يلحــظ حــل مشــكلة تســجيل العقــود المبرمــة قبــل صــدور القانــون  
رقــم 2001/296، ويتشــدد بالنســبة للحــاالت الملحوظــة فــي المــادة 16 مــن القانــون 
لجهــة الشــراء بأســماء مســتعارة وتنظيــم اقــرارات فيمــا بعــد بالتنــازل عــن هــذه الملكيــة. 
ألن مــن شــأن هــذا التصــرف أن ينــدرج تحــت أحــكام المــادة 16 المشــار إليهــا والتــي 
تنــص علــى مــا يلــي: » يعــد باطــاًل بطالنــًا مطلقــًا وبحكــم غيــر الموجــود كل عقــد أو 
عمــل يجــري خالفــًا ألحــكام هــذا القانــون وللنصــوص التــي تصــدر مــن أجــل تعييــن 
أصــول تطبيقــه، وُيعاقــب مــن أقدمــوا عليــه أو اشــتركوا أو تدخلــوا فيــه بــأي وجــه مــن 
الوجــوه ومــن قامــوا بتصديقــه أو تســجيله، مــع علمهــم بأمــره، باألشــغال الشــاقة المؤقتــة، 
وبغرامــة تتــراوح بيــن قيمــة الحــق العينــي وثالثــة أضعافهــا. تطّبــق هــذه األحــكام علــى كل 
عمــل قانونــي أبــرم عــن طريــق شــخص مســتعار، تجنبــًا لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون. 
يعــد باطــاًل كل بنــد يرمــي إلــى ضمــان تنفيــذ مثــل هــذا العمــل الباطــل، أو إلــى اإللــزام 
بالتعويــض فــي حالــة عــدم تنفيــذه«. وبالتالــي تقــع عمليــة تنظيــم عقــود البيــع واإلقــرارات 
بالتنــازل عــن الملكيــة لمصلحــة الفلســطينيين أمــام الكتــاب العــدول تحــت طائلــة العقوبــة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 16 اآلنفــة الذكــر.

تدخــل المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة عبــر إصــدار تعميــم يســمح بتســجيل العقــود 	 
المبرمــة قبــل تاريــخ نفــاذ القانــون الحالــي مــع عــدم إعمــال أي مفعــول رجعــي لنــص 
القانــون رقــم 2001/296 الواضــح والــذي يخلــو مــن أي إشــارة صريحــة إلعمــال هــذا 

المفعــول.

89. مصطفى العوجي- القاعدة القانونية في القانون المدني، مؤسسة بحسون - الطبعة األولى - 1992 ص 178
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المشكلة داخل المخيمات

يتصــرف الفلســطينيون فــي مــا بينهــم داخــل المخيمــات وكأن المنــازل التــي يقيمــون فيهــا منــذ 
عقــود، باتــت ملكيــًة خالصــًة لهــم، وفــي حــال قــرر أصحابهــا التخلــي عنهــا واللجــوء إلــى 
أماكــن أخــرى، يحصلــون علــى بــدل كتعويــض مالــي. لكــن هــذا التعويــض ال يعنــي الملكيــة 
بــأي حــال مــن األحــوال، إذ يشــبه الــى حــد بعيــد الخلــو فــي اإليجــارات بيــن اللبنانييــن. ويتــم 
تكريــس هــذا االنتقــال عبــر أوراق داخليــة بيــن الســاكن القديــم والجديــد وأمــام الشــهود واللجنــة 
الشــعبية فــي المخيــم. ومثــل هــذا الوضــع يــؤدي إلــى خالفــات لــن تجــد ســبياًل لهــا للحــل أمــام 
المحاكــم اللبنانيــة المختصــة، التــي ال تســتطيع البــت بيــن المدعــي والمدعــى عليــه،  طالمــا 
أن الموضــوع برمتــه أصــاًل خــارج نطــاق الحقــوق المقّننــة والمتعــارف عليهــا بيــن اللبنانييــن 

المكّرســة عبــر التســجيل النظامــي فــي الدوائــر والســجالت العقاريــة.

المشكلة خارج المخيمات

قــام الجئــون فلســطينيون ببنــاء منــازل لهــم عنــد أطــراف المخيمــات )وقــد ُعرفــت بمــا ُيســمى 
المناطــق المحاذيــة( أو حتــى خارجهــا )فــي التجمعــات وخارجهــا(، وكذلــك مراكــز عمــل، 
ومنهــم مــن اشــتراها ُعرفــًا مــن مالكهــا ســواء أكان لبنانيــًا أم فلســطينيًا بورقــة وشــهود. وقــد 
يكــون اشــتراها مــن غيــر أصحابهــا األصلييــن، بــل مــن أشــخاص ســابقين كانــوا يســتعملونها 
قبلــه. وقــد اســتمرت هــذه البيــوت والمنشــآت عقــودًا متالحقــة، مــا ســاهم فــي نشــوء تعقيــدات 
إضافيــة. ومثــل هــذه التعقيــدات طالــت المناطــق المحاذيــة للمخيمــات الرســمية والتجمعــات 

الجديــدة.90

الطرق األكثر شيوعًا للتداوالت العقارية في المجتمع 
الفلسطيني

أنشــأ الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان »نظامــًا« خاصــًا للتــداول العقــاري فــي مــا بينهــم، 

90. قــام المجلــس النرويجــي لالجئيــن بإجــراء دراســة ميدانيــة عــام 2014 بخصــوص »الممارســات غيــر الرســمية  المتعلقــة 
بالســكن واألرض والملكيــة فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان«. وقــد أجــرى الدراســة كل مــن جابــر ســليمان 

ومحمــود العلي.أُعــّدت الدراســة باللغــة االنجليزيــة، وهــي غيــر منشــورة:
NRC, Informal Mechanisms on Housing, Land, and Property in Palestinian Refugee Camps 
and Gatherings, Prepared by Jaber Suleiman and Mahmoud El-Ali for the NRC, Beirut, 
October 2014.
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حيــث إن العديــد مــن الدراســات تشــير إلــى أن هــؤالء قــد تولــد لديهــم شــعور أن هــذا »النظــام« 
هــو نظــام راســخ وموثــوق، ال ســيما أنــه مضــى علــى التعامــل بموجبــه فتــرة طويلــة مــن 
الزمــن. ولعــل التعديــل التشــريعي عــام 2001 قــد زاد مــن وتيــرة هــذا التعامــل، إذ أن العديــد 
مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان لــم يعمــدوا إلــى تســجيل حقوقهــم العينيــة العقاريــة قبــل 
الـــ2001، بــل أنهــم قامــوا ببيــع واســتئجار وشــراء أراٍض دون مســوغ أو ســند قانونــي أو 
بســند موّقــع عنــد كاتــب العــدل، دون أن يتــم تســجيله فــي الســجل العقــاري. هــذا مــع العلــم  
أن معظــم ســاكني المخيمــات فــي لبنــان، ال يملكــون قانونــًا المســاكن التــي يشــغلونها، لكنهــم 
يتصرفــون فــي المقابــل علــى أســاس أن مجــرد إشــغالها علــى هــذا النحــو لمــدة طويلــة مــن 

الزمــن يكســبهم حقوقــًا عليهــا.

التــي يكــون أحــد أطرافهــا أو كل أطرافهــا  مــن أســباب عــدم تســجيل العقــارات والمبانــي 
مــن الالجئيــن الفلســطينيين خالفــًا لألصــول: الرســوم المرتفعــة للتســجيل العقــاري، وجــود 
مخالفــات بنــاء، باإلضافــة إلــى غيرهــا مــن األســباب. وقــد أدى هــذا الوضــع فــي معظــم 
األحيــان إلــى أن المالكيــن القانونييــن وفقــًا للقيــود العقاريــة ليســوا »المالكيــن« الذيــن يضعــون 
يدهــم فعليــًا علــى العقــار المعنــي. لــذا فــان هــوة كبيــرة تســود بيــن الوضــع الحالــي للعقــارات 
والمبانــي وفقــًا لمــا هــو مــدّون أصــواًل فــي الســجل العقــاري، والواقــع الفعلــي للتــداول العقــاري 

عنــد الالجئيــن الفلســطينيين.

1.  الوكاالت غير القابلة للعزل

شاع قبل العام 2001 التداول العقاري بواسطة الوكاالت غير القابلة للعزل المنظمة أمام 
الكتّــاب العــدل، وهــي وكاالت تعتبــر بمثابــة عقــد بيــع ناجــز وتــام، يكــون فيهــا الوكيــل بمثابــة 
ــن هــذا اإلجــراء الوكيــل مــن إتخــاذ كافــة االجــراءات  الشــاري والمــوكل بمثابــة البائــع. يمكِّ
الالزمــة لتســجيل العقــار، باإلضافــة إلــى إمكانيــة االســتحصال علــى رخــص بنــاء. إن هــذا 
النــوع مــن التــداول العقــاري كان األكثــر شــيوعًا قبــل صــدور قانــون العــام 2001.  فــي كثيــر 
مــن األحيــان كان يجــري تــداول العقــارات مــن شــخص إلــى آخــر إلــى آخــر عبــر سلســلة مــن 
الوكاالت الدورية غير القابلة للعزل، دون أن يقوم البائع المعني بتســجيل حقه في الســجل 
العقــاري. بعــد عــام 2001، لــم تعــد هــذه الممارســة ســائدة ألن كتّــاب العــدل امتنعــوا بعــد ذلــك 
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التاريــخ عــن إجــراء هــذه الــوكاالت لتعارضهــا مــع أحــكام القانــون. مــع العلــم أن هــذه الوكالــة 
يمــر عليهــا الزمــن العشــري، لكنهــا ال تمــوت بمــوت المــوكل. واألشــخاص الذيــن يلجــأ ون 
إلــى هــذا النــوع مــن التعامــل العقــاري يعتقــدون أن البيــع والشــراء علــى هــذا النحــو هــو أمــر: 

بعيد عن التعقيدات القانونية،	 

أقل كلفة من رسوم عقود البيع العقارية،	 

لــه القانــون التدقيــق 	  إنــه عقــد خطــي منظــم لــدى الكاتــب العــدل، أي موظــف عــام خوَّ
والمصادقــة علــى صحــة المعامــالت التــي تــرد إليــه،

إنــه ســند قانونــي بحيــث أنــه مــن الشــائع االعتقــاد أن هــذا النــوع مــن التــداوالت العقاريــة 	 
يمنــح الحمايــة القانونيــة. ولكــن الكثيريــن منهــم ليســوا علــى علــم أن هــذا الحــق عرضــة 
للتقــادم عبــر مــرور الزمــن العشــري. أمــا الذيــن يعلمــون أن هــذا الحــق قابــل للــزوال بعــد 
عشــر ســنوات، فيشــعرون بالمقابــل أنهــم ضحيــة القانــون 2001. لكــن هــؤالء جميعهــم 
يعتقــدون أن االســتمرار باشــغال العقــارات فتــرة طويلــة مــن الزمــن مــن شــأنه أن يكســبهم 

الحــق بالتملــك.

أيضــًا، ممكــن أن يكــون االمــر أكثــر تعقيــدًا، وذلــك حيــن يتــم شــراء عقــار بواســطة وكالــة 	 
غيــر قابلــة للعــزل منظمــة لصالــح أحــد أقــارب الالجــئ الفلســطيني المعنــي.

2.  توقيع عقد بيع أمام اللجنة الشعبية

تعتمــد اللجنــة الشــعبية نموذجــًا موحــدًا لعقــود البيــع وفقــًا للشــروط التاليــة: )1( توقيــع الطرفيــن 
)2( وجود شاهدين )3( طابع مالي بقيمة 1000 ل.ل. )4( رسم بمقدار 25000 ل.ل. 
هــذا النــوع مــن التــداول العقــاري لــم يكــن شــائعًا قبــل عــام 2001 ولكنــه أصبــح أكثــر شــيوعًا 
بعــد هــذا التاريــخ. ويعتبــره البعــض بديــاًل مشــروعًا بعــد صــدور قانــون العــام 2001 ال ســيما 

أن اللجنــة الشــعبية تعتبــر مرجعــًا لحــل الخالفــات بيــن الســكان.

مسوِّغات اللجوء إلى هذا األسلوب يمكن إيجازها بما يلي: 

الحاجة إلى وجود بديل بعد صدور القانون العام 2001،	 
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اعتبار اللجنة الشعبية مرجعًا لحل الخالفات بين السكان،	 

تحتفــظ اللجنــة الشــعبية بأرشــيف عــن هــذه العقــود ممــا يمنــع الفوضــى وبيــع عقــارات 	 
مباعــة،

االعتقــاد أن هــذه العقــود قانونيــة ومعتــرف بهــا مــن قبــل الدولــة، معطوفــًا علــى االعتقــاد 	 
أن هــذا النــوع مــن التــداول العقــاري جــاء كنــوع مــن حــل لمشــكلة جماعيــة، أنهــا غيــر 

مكلفــة. 

تشــكل اللجنــة الشــعبية مرجعــًا معنويــًا لســاكني المخيــم الذيــن يلجــأون إليهــا أيضــًا »لبيــع« 
و»شــراء« الشــقق والمبانــي مــن خاللهــا، وهــذا مــا يمــّد الالجئيــن بنــوع مــن األمــان حيــال 
ن خالفــًا لمــا نــص عليــه القانــون اللبنانــي، لجهــة  التــداول العقــاري الــذي يقومــون بــه، واإ
األصــول المتوجــب إتباعهــا إلكتســاب الحقــوق العينيــة العقاريــة. وقــد تعــززت مرجعيــة اللجــان 
الشــعبية بعــد حــرب نهــر البــارد فــي عــام 2007، حيــث توّلــد لــدى الجئــي المخيــم الشــعور 
بــأن حقهــم باللجــوء يفتــرض إعــادة إعمــار المخيــم والعــودة الــى أماكــن ســكنهم قبــل األحــداث.  

3.  الشراء ودفع الثمن مباشرة لقاء إيصال، وهي عادة شائعة جدًا.

4.  الشــراء ودفــع الثمــن عبــر عــدة أقســاط، وهــي طريقــة تــداول عقــاري 
يتــم اللجــوء إليهــا عــادة عندمــا يتعلــق البيــع بمســاحات عقاريــة كبيرة.

5.  البيــع باإلســتناد إلــى الخرائــط غيــر الرســمية التــي قّســمت العقــارات 
إلــى حصــص عقاريــة )plots(، وهــذا الوضــع يخــص مخيــم نهــر البــارد.
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ثالثًا: قضية إشغال أراضي المخيمات
ال تقتصــر المســائل المرتبطــة بتملــك الالجئيــن فــي لبنــان، علــى تداعيــات إقــرار القانــون 
2001/296 ومســألة حــق التملــك نفســه وحســب، بــل هــي تتصــل أيضــًا بطــرق إشــغال 
أراضــي المخيمــات، ومــا يرتبــط بهــا مــن مشــاكل قانونيــة وواقعيــة تطــال مؤسســات وافــرادًا 

لبنانييــن.

إّبــان النكبــة، تــوزع الالجئــون الفلســطينيون علــى جميــع األراضــي اللبنانيــة، وكانــوا فــي البداية 
موضــع عنايــة الجهــات الحكوميــة اللبنانيــة واللجنــة المركزيــة لالجئيــن وبعــض الجمعيــات 
األهليــة، ثــم مؤسســة الصليــب األحمــر الدولــي، حيــث تــم إســكان قســم مــن هــؤالء الالجئيــن 
علــى األراضــي المقامــة عليهــا المخيمــات الحاليــة بمبــادرة مــن أصحــاب األمــالك، مــن بــاب 
التضامــن ، المقــرون مــع األمــل بإيجــاد حــل ســريع لقضيتهــم وعودتهــم إلــى ديارهــم. وقــد بقــي 

الوضــع هكــذا إلــى أن باشــرت وكالــة االونــروا أعمالهــا فــي عــام 1950.

فــي إطــار مهمــة توفيــر اإلســكان والخدمــات لالجئيــن الفلســطينيين، قامــت االونــروا بإنشــاء  
عــدد مــن  المخيمــات المعتــرف بهــا والموزعــة علــى المحافظــات اللبنانيــة كافــة، مــن أجــل 
إقامــة الالجئيــن الفلســطنيين فيهــا، وذلــك مــن ضمــن الخدمــات األخــرى التــي تقدمهــا لهــم، 
بعــد أن تبادلــت مــع الحكومــة اللبنانيــة/ وزارة الخارجيــة ســنة 1954 رســائل حــول مهمتهــا 
ومســؤولياتها؛ مــع العلــم أن الحكومــة اللبنانيــة كانــت قــد بــادرت إلــى إنشــاء اللجنــة المركزيــة 

ســنة 1948 لتنســيق أعمــال اإلغاثــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان.

قامــت الوكالــة باالتصــال بأصحــاب األمــالك ونّظمــت عقــود إيجــار لقــاء بــدالت رمزيــة لهــذه 
الغايــة، مــا أتــاح لهــا اســتخدام أراضــي بعــض المشــاعات الحكوميــة والبلديــة، أو أراضــي 
مملوكــة مــن أفــراد أو مــن ممثليــن لهيئــات وقفيــة مســيحية واســالمية. شــمل ذلــك مناطــق فــي 
النبطيــة والضبيــة وجســر الباشــا والبــداوي ونهــر البــارد فــي الشــمال. أمــا مخيمــات الرشــيدية 
والبــص والبــرج الشــمالي فقــد أقيمــت علــى ملــك عــام، فيمــا أقيــم مخيــم »ويفــل« أو الجليــل 
فــي البقــاع علــى ملــك للدولــة الفرنســية. لــم توَقــع أيــة اتفاقيــات اخــرى بيــن االونــروا ومالكــي 
العقــارات فــي باقــي المخيمــات. وبتاريــخ 1963/4/25 وافــق مجلــس الــوزراء اللبنانــي علــى 
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وضــع عقــارات فــي منطقــة رأس العيــن بتصــرف االونــروا.91

بمــرور الزمــن، شــعر أصحــاب هــذه األراضــي أنهــم ُحرمــوا مــن اســتثمارها أو بيعهــا، خاصــة 
بعــد التحســن الــذي طــرأ علــى أســعار األراضــي المجــاورة، واســتمّر مــن جــرت بينهــم وبيــن 
العامــة إلدارة شــؤون  المديريــة  بواســطة  بقبــض مســتحقاتهم  إيجــار  الغــوث عقــود  وكالــة 
الالجئيــن الفلســطينيين حتــى عــام 1967، حيــث كان يتــم دفــع المســتحقات بموجــب شــك 
تحــرره وكالــة اإلغاثــة الدوليــة، مرفــق بــه جــدول يبّيــن أســماء أصحــاب األمــالك وحصــة كل 

منهــم.

فــي أوائــل الســتينيات، وبعــد أن توقفــت االونــروا عــن دفــع البــدالت ألســباب متعــددة، لجــأ 
إلــى عــدد مــن  لــم يوقعــوا عقــود إيجــار مــع االونــروا، إضافــة  أصحــاب األمــالك الذيــن 
المالكيــن وأصحــاب الحقــوق، إلــى إقامــة دعــاوى بوجــه الدولــة اللبنانيــة أمــام المحاكــم العدليــة 
مطالبيــن بتحميلهــا أعبــاء إشــغال هــذه المخيمــات نظــرًا لعــدم تمكــن المالكيــن مــن إقامــة 
الدعــاوى بوجــه االونــروا. اعتبــرت المحاكــم اللبنانيــة  فــي أحــكام عديــدة صــدرت تباعــًا أن 
الدولــة اللبنانيــة مســؤولة مباشــرة عــن التعويــض علــى أصحــاب العقــارات، علــى اعتبــار أن 
الملكيــة الفرديــة هــي فــي حمــى الدســتور، وأن المحاكــم العدليــة هــي المولجــة بحمايــة هــذا 
الحــق. وقضــت هــذه القــرارات بدفــع بــدل إشــغال بمعــدل %4 مــن ســعر المتــر المربــع ســنويًا 
حتــى اإلخــالء الفعلــي، وبغرامــة إكراهيــة يوميــة أو ســنوية حتــى إتمــام اإلخــالء، وبفائــدة 

قانونيــة لحيــن الدفــع الفعلــي.

كمــا أن بعــض أصحــاب األمــالك تقدمــوا بطلــب تســوية وضــع عقاراتهــم بعــد صــدور أحــكام 
عــن محاكــم ابتدائيــة لصالحهــم، أو بطلــب عقــد مصالحــة علــى أســاس تســوية الوضــع، 

مقارنــة مــع أحــكام صــدرت لصالــح شــركائهم فــي العقــار الواحــد أو فــي عقــار مجــاور.

لقــد تــم إنجــاز طلبــات التســوية المذكــورة، وتــم دفــع المســتحقات إلــى أصحابهــا بنــاًء لألســس 
التــي وضعهــا مجلــس الــوزراء بقــراره رقــم 24 تاريــخ 1974/2/6، واســتمرت إدارة شــؤون 
الالجئين الفلسطينيين بالدفع لحين إيقاف هذا األمر بناًء لكتاب رئيس مصلحة الصرفيات 
فــي وزارة الماليــة رقــم 2673 تاريــخ 1987/06/29 المبنــي علــى كتــاب وزيــر الماليــة رقــم 

91. لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اللجوء الفلسطيني في لبنان )1(، مصدر سابق ص 82 - 86.
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774 تاريــخ 1986/10/09، وكانــت ســنة 1985 الســنة األخيــرة لدفــع التعويضــات وفقــًا 
لكتــاب صــادر عــن وزارة الداخليــة والبلديــات إلــى وزيــر الماليــة رقــم 4/12/ ص92.

وال تزال بعض الدعاوى المقامة بوجه الدولة اللبنانية قيد الدرس في المحاكم المختصة93. 

من ناحية أخرى، توســعت المخيمات خالل العقود األربعة الماضية بفعل الزيادة الســكانية 
مــن حدودهــا اإلداريــة إلــى مســاحات مالصقــة، ونشــأت معهــا تجمعــات ســكانية جديــدة 
لالجئيــن. وقــد اشــترى فلســطينيون فيهــا بعــض الملكيــات، أو اســتخدموها بطريقــة غيــر 

قانونيــة، مــا أضفــى تعقيــدًا جديــدًا علــى مســألة معقــدة أصــاًل.

جدول رقم 10: بدالت التعويض المجمدة والمتوجبة الدفع نتيجة القضايا العالقة

مجموع المبالغ المتوجبة 
الدفع كبدالت تعويض 

والمجمدة

 2,676,000,000

أي ملياران وستماية وستة 
وسبعون ألف ليرة لبنانية

أي ما يعادل 1,775,713 

أي مليون وسبعماية وخمسة 
وسبعون ألفًا وسبعماية وثالثة 

عشر دوالرًا أميركيًا

مجموع المبالغ التي 
قد تتوجب نتيجة 

الدعاوى العالقة لتاريخ 
29/1/2003

 9,070,444,181

أي تسعة مليارات وسبعون 
مليونًا وأربعماية وأربعة 

وأربعون ألفًا ومئة وواحد 
وثمانون ليرة لبنانية

أي ما يعادل 6,018,875 

أي ستة ماليين وثمانية عشر 
ألفًا وثمانية وخمسة وسبعين 

دوالرًا أميركيًا

بعنــوان   2003/1/29 بتــارخ  4/12/ص  رقــم  الماليــة  وزيــر  إلــى  والبلديــات  الداخليــة  وزارة  عــن  صــادر  كتــاب  المصــدر: 
عليهــا«. الفلســطينيين  الالجئيــن  قامــة  واإ خاصــة  عقــارات  إشــغال  جــّراء  مــن  الدولــة  علــى  المترتبــة  »التعويضــات 

92. كتــاب صــادر عــن وزارة الداخليــة والبلديــات إلــى وزيــر الماليــة رقــم 4/12/ص بتــارخ 2003/1/29 بعنــوان »التعويضــات 
قامــة الالجئيــن الفلســطينيين عليهــا«. المترتبــة علــى الدولــة مــن جــّراء إشــغال عقــارات خاصــة واإ

NRC Report, Ibid .93
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مطالعة قانونية حول بدالت اإليجار

 مطالعــة قانونيــة واردة فــي كتــاب صــادر عــن رئيــس دائــرة المعاهــدات والقضايــا القانونيــة بالتكليــف، األســتاذ ن. م.، 
موّجــه إلــى مديــر التوثيــق والدراســات القانونيــة بتاريــخ 1985/1/15 تحمــل الموضــوع التالــي: »شــكوى الســيد م. و. 

علــى االونــروا بشــأن إشــغالها عقاراتــه فــي مخيــم الميــة وميــة”.

يتبيــن أن وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )االونــروا( تشــغل عقــارات الســيد م. . 1
و.، التــي يقــع عليهــا مخيــم الميــة وميــة، دون مســوغ شــرعي وبالرغــم مــن معارضــة المالــك وعــدم موافقــة الدولــة 
اللبنانيــة وبالرغــم مــن تقديمهــا وعــدًا باإلخــالء، وقــد أقامــت المســاكن والمنشــآت علــى هــذه العقــارات دون موافقــة 
المالــك، ممــا يخالــف القوانيــن اللبنانيــة النافــذة ويخالــف حــق الملكيــة المكــرس بالبنــد2 مــن المــادة 17 مــن 
االعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، الــذي ينــص علــى أنــه ال يمكــن حرمــان أحــد بصــورة تعســفية مــن ملكيتــه. 
كمــا تبيــن أن االونــروا قــد تدخلــت لمنــع إخــالء المخيــم ولجــأت إلــى إخفــاء الحقائــق إللقــاء عــبء التعويــض عــن 

هــذا التعــدي علــى عاتــق الدولــة اللبنانيــة.

كذلــك يتبيــن أن اإلســتدعاء المقــدم مــن الســيد م. و.  الرامــي إلــى مطالبــة االونــروا بدفــع بــدالت إيجــار عادلــة . 2
لقــاء إشــغالها عقاراتــه عــن المــدة الواقعــة مــن 1975/1/1 وحتــى إخــالء المخيــم يقــع فــي موقعــه القانونــي، مــع 

اإلشــارة إلــى أن هنــاك حــاالت مشــابهة لحالــة الســيد م. و.

ويتبّيــن أن الدولــة اللبنانيــة تدفــع مــن خزينتهــا منــذ ســنوات مبالــغ غيــر متوجبــة عليهــا ألن تكاليــف إيــواء . 3
الالجئيــن الفلســطينيين ال تقــع علــى عاتقهــا بــل علــى عاتــق االونــروا، والســيما أن االتفــاق المعقــود بيــن لبنــان 
واالونــروا فــي 1954/11/26 يحــدد مســاهمة لبنــان فــي نفقــات االونــروا بمــا يــوازي %0,06 مــن موازنــة 

االونــروا.

إن هــذه الوقائــع الماديــة والقانونيــة وغيرهــا... تفتــرض إعــادة النظــر فــي مــا ُدفــع ويدفــع دون وجــه حــق مــن . 4
الخزينــة اللبنانيــة ممــا يفــوق نصيــب لبنــان مــن نفقــات االونــروا، والعمــل علــى اســترجاع المبالــغ غيــر المتوجبــة 
وعــدم المضــي فــي دفــع مثلهــا فــي المســتقبل، وكذلــك إعــادة النظــر بصــورة عامــة فــي دور االونــروا فــي لبنــان 

وأســاليب عملهــا.

قرار مجلس الوزراء رقم 38 من محضر الجلسة المنعقدة في مقره يوم الخميس الواقع في 2005/6/16.

“أبدى المستشار القانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء لدى استطالعه الرأي بما يلي:

وجــوب إيجــاد حــل ســريع لموضــوع إشــغال الالجئيــن الفلســطينيين لعقــارات علــى األراضــي اللبنانيــة ألنــه يترتــب 	 
تعويضــات طائلــة تتراكــم ســنويًا مــع فوائدهــا جــراء صــدور أحــكام قضائيــة.

إن المســؤولية عــن دفــع هــذه المبالــغ تقــع علــى عاتــق االونــروا كونهــا المرجــع المســؤول عــن إيــواء الالجئيــن 	 
الفلســطينيين.

إن المبالــغ التــي ســددتها الدولــة جــراء تنفيــذ األحــكام القضائيــة لصالــح أصحــاب العقــارات متوجبــة قانونــًا علــى 	 
االونــروا ويقتضــي المطالبــة بهــا.

إن الحــل يكــون بالقنــوات اإلداريــة والدبلوماســية عبــر وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، ألن كل مطالبــة قضائيــة 	 
بوجــه االونــروا ســتصطدم بمســألة تمتــع االونــروا بالحصانــات القضائيــة بصفتهــا إحــدى أجهــزة منظمــة األمــم 

المتحــدة«.
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رابعًا: واقع ملكية الفلسطينيين العقارية في 
لبنان

غالبــًا مــا أثــارت مســألة ملكيــة الفلســطينيين العقاريــة فــي لبنــان، عــدد الملكيــات ومســاحتها 
وتوزعهــا الجغرافــي، الكثيــر مــن الجــدل فــي األوســاط الحزبيــة واالعالميــة وغيرهــا، ولطالمــا 
تّم استخدامها في الخالفات السياسية الداخلية اللبنانية في الفترة السابقة، نظرًا لحساسيتها 
العاليــة واتصالهــا بالتــوازن الطائفــي الدقيــق فــي البلــد، وبهواجــس التوطيــن. وبشــكل عــام 
تثيــر مســألة التملــك العقــاري فــي مــا بيــن اللبنانييــن أنفســهم حساســية معينــة، عندمــا تتصــل 

بالمســألة الطائفيــة. 

نقّدم في ما يلي إحصاءات وأرقامًا رســمية دقيقة وذات مصداقية مصدرها المديرية العامة 
للشــؤون العقاريــة والســجل العقــاري الممكنــن فــي وزارة الماليــة. تشــمل هــذه اإلحصــاءات 
واألرقــام بالفئــات العقاريــة الثــالث: الملكيــات غيــر المبنيــة، والملكيــات المبنيــة، والملكيــات 
العائــدة لألقســام. وســتزودنا هــذه اإلحصــاءات )الرســوم البيانيــة والجــداول اآلتيــة: 14-11( 
بصــورة مقارنــة بمــا كان عليــه وضــع الملكيــات لغايــة 2001/5/1، أي ُبعيــد صــدور قانــون 

الملكيــة المعــّدل، ومــا آل إليــه هــذا الوضــع لغايــة 2016/10/18. 

واقع ملكية الفلسطينيين راهنًا

بتاريــخ 2016/10/18، بلــغ اجمالــي عــدد الفلســطينيين الذيــن يملكــون عقــارًا مســجاًل فــي 
لبنــان 11620 شــخصًا يملكــون 7089 عقــارًا )مــن الفئــات الثــالث المشــار إليهــا أعــاله(، 

تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 2,572,164 متــرًا مربعــًا. 

لــو نظرنــا فــي تــوزع عــدد الملكيــات ومســاحتها بحســب نــوع الملكيــة )مبنيــة، غيــر مبينــة، 
أقســام( فســوف نجــد أن ثالثــة اربــاع الفلســطينيين الذيــن لديهــم ملكيــات مســجلة يملكــون 
اقســامًا مفــرزة تمثــل ثالثــة اربــاع العقــارات المســجلة باســم فلســطينيين و%14 مــن إجمالــي 
المســاحة المملوكــة مــن قبلهــم. وتــوزع ملكيــة العقــارات المبينــة وغيــر المفــرزة مطابــق لتــوزع 
أعــداد المالكيــن بالنســبة لألقســام، ويمثــل مالكــو العقــارات المبنيــة %5 مــن إجمالــي المالكيــن 
الفلســطينيين، و%4 مــن إجمالــي العقــارات، %14 مــن إجمــال المســاحة. فــي المقابــل فــإن 
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%19 مــن إجمالــي المالكيــن الفلســطينيين يملكــون عقــارات غيــر مبنيــة، تمثــل %19 مــن 
العقــارات و%72 مــن إجمالــي المســاحات المملوكــة )انظــر الرســم البيانــي التالــي(.

رسم بياني رقم 9: ملكية الفلسطينيين )نسبة مئوّية(

مالكون

يبلغ اجمالي عدد الفلســطينيين الذين لديهم ملكيات 
اللبنانيــة  العقاريــة  الســجالت  فــي  باســمهم  مســجلة 
هــي  الملكيــات  هــذه  معظــم  شــخصًا.   11620
ملكيــات ألقســام، أي شــقق ســكنية أو محــالت أو 
مكاتــب وتمثــل 76% مــن العــدد اإلجمالــي للمالكيــن، 
فــي حيــن يملــك 19% عقــارات غيــر مبنيــة، و%5 

عقــارات مبنيــة. 
    

     

عقارات

باســم  المســجلة  العقــارات  عــدد  إجمالــي  يبلــغ 
فلســطينيين فــي الســجالت العقاريــة اللبنانيــة 9807 
عقــارًا. معظــم هــذه العقــارات هــي أقســام، أي شــقق 
مــن  ســكنية أو محــالت أو مكاتــب وتمثــل %77 
العــدد اإلجمالــي للعقــارات، فــي حيــن أن 91% هــي 

عقــارات غيــر مبنيــة، و4% عقــارات مبنيــة. 

مساحة

المبنيــة  وغيــر  المبنيــة  المســاحات  إجمالــي  تبلــغ 
المملوكــة مــن فلســطينيين والمســجلة باســمهم فــي 
الســجالت العقاريــة اللبنانيــة حاليــًا مليونــان ونصــف 
متــر مربــع )257164(. معظــم هــذه المســاحات 
هــي عقــارات غيــر مبنيــة وتبلــغ نســبتها 72%، فــي 
المبنيــة 14% األقســام )أي  العقــارات  تمثــل  حيــن 
الشــقق والســكنية والمحــالت( 14% مــن المســاحة 

اإلجماليــة. 
   

المصدر: تم إعداد الرسوم البيانية إستنادا إلى بيانات دوائرالسجل العقاري الممكنن
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توزع ملكيات الفلسطينيين حسب األقضية94

ال تتــوزع ملكيــات الفلســطينيين بشــكل متســاو، وال حتــى متقــارب، علــى مختلــف المناطــق 
واألقضيــة اللبنانيــة، بــل ثمــة تفاوتــات كبيــرة بيــن األقضيــة اللبنانيــة فــي مــا يتعلــق بحصتهــا 
مــن العــدد اإلجمالــي للمالكيــن العقارييــن الفلســطينيين، وللمســاحات المملوكــة مــن قبلهــم، مــا 
يجعــل هــذه المســألة مســألة موضعيــة بمعنــى مــا، تختلــف خصائصهــا بحســب المناطــق وال 
ــًا معهــا بطريقــة واحــدة )مــا عــدا التعامــل المبدئــي والتشــريعي الموحــد  يمكــن التعامــل واقعي

بالضــرورة(. 

تبيــن الســجالت العقاريــة أن حوالــي %90 مــن إجمالــي المالكيــن والعقــارات والمســاحات 
المملوكــة مــن قبــل فلســطينيين )%89 مــن المالكيــن، %90 مــن العقــارات، %87 مــن 
المســاحات( تتركــز فــي ثمانيــة أقضيــة هــي بالترتيــب حســب األهميــة: صيــدا )التــي تمثــل 
وحدهــا ثلــث المالكيــن والعقــارات وحوالــي %30 مــن المســاحات المملوكــة(، ثــم الشــوف 
)الضاحيــة  وبعبــدا  و12%(،   11%( وطرابلــس  بيــروت  تليهــا  المالكيــن(  مــن   18%(
الجنوبيــة لبيــروت %8( ثــم صــور وزحلــة وعــكار )%4، %3، %2(. واذا اردنــا حصــر 
عــدد األقضيــة أكثــر مــن ذلــك، فــإن خمســة أقضيــة فقــط هــي صيــدا، الشــوف، بيــروت، 
طرابلــس، بعبــدا تضــم وحدهــا %81 مــن المالكيــن، و%82 مــن العقــارات، و%53 مــن 

المســاحات المملوكــة مــن قبــل فلســطينيين. 

تختلــف الصــورة بعــض الشــيء بالنســبة إلــى المســاحات المملوكــة مــن فلســطينيين عمــا 
هــي عليــه بالنســبة إلــى ملكيــة العقــارات المبنيــة واألقســام. وتتركــز أعــداد المالكيــن للعقــارات 
المبنيــة واألقســام فــي المــدن والضواحــي والمناطــق شــبه المدينيــة )كمــا فــي األقضيــة الخمســة 
المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة(، فــي حيــن تأتــي األقضيــة الريفيــة فــي موقــع أكثــر أهميــة 
عندمــا يتعلــق االمــر بمســاحة األرض المملوكــة، باســتثناء صيــدا التــي تحتــّل الصــدارة فــي 

94. حصلــت عــدة تعديــالت علــى التقســيم اإلداري فــي لبنــان، بعضهــا دخــل حيــز التنفيــذ بشــكل كامــل، وبعضهــا بشــكل جزئــي، 
وبعضهــا بقــي علــى الــورق. كمــا لــم يتــم تيويــم كل الســجالت اإلدرايــة بشــكل ممنهــج وال توحيــد التقســيمات. لذلــك ســوف نجــد 
بعــض االختالفــات الطفيفــة فــي مــا يعــرض بالنســبة لألقضيــة والمحافظــات. عــدد األقضيــة هنــا 25 فــي حيــن هــي 26 )بمــا 
فيهــا محافظــة – مدينــة بيــروت( اذ يــرد فــي الجــدول قضــاء طرابلــس شــاماًل مدينــة طرابلــس وقضــاء المنيــة – الضنيــة الــذي 
أصبــح قضــاًء مســتقاًل وطرابلــس – المدينــة قضــاء مســتقاًل. مــن ناحيــة أخــرى عــدد المحافظــات الرســمي هــو 8 محافظــات هــي 
: النبطيــة، الجنــوب، جبــل لبنــان، البقــاع، بعلبــك – الهرمــل، بيــروت، الشــمال، عــكار. وفصــل محافظتــي الجنــوب والنبطيــة هــو  
األقدم، لذلك ســوف نجد اإلحصاءات مفصلة حســب المحافظتين بشــكل منفصل، في حين ال ينطبق االمر نفســه على البقاع 
)فصــل بعلبــك – الهرمــل عنهــا( وال فــي الشــمال )فصــل عــكار(. لذلــك ســوف نجــد العــرض مفصــاًل حســب المحافظــات الســت ال 
الثمانيــة. علــى الرغــم مــن  اإلربــاك الــذي ينتــج عــن ذلــك، تبقــى الصــورة واضحــة بالنســبة للقــارئ فــي مــا يخــص موضــوع بحثنــا. 
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الملكيــات والمســاحات )%28 مــن المســاحات(، وكذلــك الشــوف )%17(. لكــن فــي المقابــل 
نــرى أن قضــاء زحلــه يمثــل %13 مــن إجمالــي المســاحة المملوكــة مــن فلســطينيين مقابــل 
أقــل مــن %3 مــن إجمالــي المالكيــن )وهــؤالء هــم فــي قــرى قضــاء زحلــة ال فــي مدينــة 
زحلــة نفســها(، وقضــاء صــور يمثــل %11 مــن المســاحات مقابــل أقــل مــن %4 مــن عــدد 
المالكيــن، وقضــاء عــكار يمثــل %10 مــن المســاحة مقابــل %2 مــن المالكيــن. أمــا فــي 
المــدن فإنــه علــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر نســبيًا مــن المالكيــن، فــإن حصتهــا مــن المســاحات 
المملوكــة متدنيــة ال ســيما فــي بيــروت وبعبــدا )الضاحيــة الجنوبيــة( حيــث أن نســبة المســاحة 
المملوكــة مــن فلســطينيين فيهمــا تقــارب الـــ %1 مــن إجمالــي المســاحة المملوكــة مــن قبــل 

الفلســطينيين فــي لبنــان والمســجلة فــي القيــود العقاريــة حتــى شــهر تشــرين األول 2016.

جدول رقم 11: التوزع حسب األقضية 2016 )%(

المساحةعدد العقاراتعدد المالكين القضاء

32.433.728.0صيدا

17.718.616.6الشوف

11.610.10.9بيروت

11.112.46.6طرابلس

7.76.91.2بعبدا

80.581.753.3مجموع فرعي )5 أقضية(

3.64.011.1صور

2.62.812.7زحلة

2.41.79.6عكار

89.290.386.7 مجموع فرعي )8 أقضية(

10.89.713.3باقي األقضية

100100100المجموع الكلي )%(

2572164 م م116207089المجموع -  عدد

المصدر: تم إعداد الجدول إستنادا إلى بيانات دوائر السجل العقاري الممكنن
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التوزع حسب األقضية: تفاصيل إضافية

هــذا التــوزع غيــر المتســاوي وغيــر المتناســب للملكيــات العقاريــة الفلســطينية يتطلــب البحــث 
الدقيــق مــن منظــور فهــم أســبابه وعواملــه، وتحديــد السياســات والتدخــالت المناســبة ضمــن 
الوطنيــة،  المســؤوليات  مــع  التعامــل  فــي  اللبنانيــة  الرســمية  القانــون واالســتراتيجية  إطــار 
وفــي ضــوء القانــون الدولــي فــي مــا يختــص بهــذه المســألة الهامــة. اال أن تفصيلهــا حســب 
األقضية والتعرف إلى حجمها وخصائصها الواقعية من شــأنه أن يســاعد على تكوين فكرة 
علميــة وموضوعيــة، وتبيــن الحجــم الحقيقــي للمشــاكل القانونيــة والواقعيــة فــي حــال وجودهــا. 

ففــي هــذا الســياق، يبلــغ التملــك العقــاري الفلســطيني أقصــاه فــي قضــاء صيــدا، وهــي كمــا 
نعــرف مركــز التجمــع األول لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، وفيهــا أكبــر مخيماتهــم )عيــن 
الحلــوة(، وفيهــا أيضــا أوســع انتشــار لالجئيــن الفلســطينيين فــي أحيــاء المدينــة القديمــة، وفــي 
الضواحــي )ومــن ضمنهــا عيــن الحلــوة( فــي شــكل اختــالط كبيــر مــع المواطنيــن اللبنانييــن. 
وكمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك تمثــل صيــدا حوالــي ثلــث العــدد اإلجمالــي للمالكيــن والعقــارات 

المملوكــة وحوالــي %28 مــن إجمالــي المســاحات. 

فــي المقابــل فــإن عــدد مالكــي العقــارات المبنيــة واألقســام المفــرزة والمســاحات المملوكــة مــن 
فلســطينيين هــو صفــر فــي أربــع اقضيــة )بشــري، بنــت جبيــل، الهرمــل، راشــيا(، وهــو 1 فــي 
قضــاء حاصبيــا، و2 فــي قضائــي البتــرون وزغرتــا، 3 فــي قضــاء مرجعيــون، و11 فــي 
قضــاء جبيــل، و15 فــي قضــاء الكــورة، و20 فــي النبطيــة، و43 فــي قضــاء كســروان، و51 

فــي قضــاء البقــاع الغربي...الــخ؛ وهــذه نســب ضئيلــة جــدًا. 

يبلــغ متوســط ملكيــة الفــرد الفلســطيني مــن إجمالــي األمــالك العقاريــة المســجلة )الفئــات 
الثــالث( 221 متــرًا مربعــًا علــى المســتوى الوطنــي، ومتوســط مســاحة األقســام 39 متــرًا 
مربعــًا فقــط، فــي حيــن أن متوســط مســاحة الملكيــة للفــرد بالنســبة للعقــارات غيــر المبنيــة يبلــغ 

848 متــرًا مربعــًا، و644 متــرًا مربعــًا للعقــارات المبنيــة. 

فالملكيــات العقاريــة الفلســطينية هــي فــي غالبيتهــا العظمــي ملكيــات صغيــرة ألقســام هــي 
إلــى ملكيــة العقــارات غيــر  غالبــًا منــازل للســكن أو محــالت متواضعــة. وحتــى بالنســبة 
المبنيــة، فــإن أعلــى متوســط للملكيــة هــو فــي قضــاء جبيــل ويبلــغ 2133 متــرًا مربعــًا، وهــو 
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فــي واقــع االمــر عبــارة عــن مالكْيــن إثنيــن يملــكان عقاريــن إجمالــي مســاحتهما 4265 متــرًا 
مربعــًا، أو فــي زغرتــا حيــث متوســط المســاحة لهــذه الفئــة 1453 متــرًا مربعــًا همــا لمالكْيــن 
عقارْيــن إجمالــي مســاحتهما 2905 متــرًا مربعــًا، وهكــذا كل مــا قــد يبــدو ملكيــة كبيــرة نســبيًا، 
وهــي ملكيــة ألفــراد قلــة فــي مناطــق لهــا طابــع ريفــي عمومــًا. أمــا غالبيــة الملكيــات التــي 
تتركــز فــي المــدن فهــي كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ملكيــة أقســام صغيــرة الحجــم، اذ يتــراوح 
متوســط مســاحة ملكيــة األقســام بيــن 13 م م فــي بيــروت و25 م م فــي بعبــدا )الضاحيــة 

الجنوبيــة( و42 م م فــي صيــدا، و45 م م فــي طرابلــس.  

رســم  بيانــي رقــم 10: متوســط مســاحة ملكيــة الفــرد الفلســطيني المالــك حســب الفئــة عــام 
2016 )أمتــار مربعــة(

المصدر: تم إعداد الرسم البياني إستنادا إلى بيانات دوائر السجل العقاري الممكنن
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% من اإلجمالي(
ضية عام 2016 )

ب األق
ت التي يملكها فلسطينيون حس

ت والمساحا
رسم بياني رقم 11: إجمالي المالكين والعقارا

ت دوائرالسجل العقاري الممكنن
صدر: تم إعداد الرسم البياني إستنادا إلى بيانا

الم
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ضية عام 2016 المالية
ب األق

ت التي يملكها فلسطينيون حس
ت والمساحا

جدول رقم 12: أعداد المالكين والعقارا

المحافظة
ضاء

الق
ت غير المبنية

اجمالي تملك للعقارا
ت المبنية

العقارا
 األقسام

عدد المالكين
ت

عدد العقارا
المساحة

عدد 
المالكين

عدد 
ت

العقارا
المساحة

عدد المالكين
عدد 

ت
العقارا

المساحة

الجنوب
جزين

42
24

28,743
12

4
32,407

4
4

79

صور
156

112
201,722

55
32

72,746
212

140
10,738

صيدا
580

413
480,683

161
96

111,152
3,029

1,883
128,159

الشمال

البترون
1

1
341

1
1

290
0 

0 
 0

الكورة
3

2
5,015

10
2

4,536
2

2
448

بشري
 0

0 
 0

0
0

0
0 

0 
0 

زغرتا
2

2
2,905

0
0

0
0 

0 
0 

س
طرابل

193
84

92,477
30

11
28,596

1,066
786

48,236

عكار
191

77
221,618

22
7

18,419
64

37
6,083

النبطية

النبطية
13

11
7,241

6
6

2,280
1

1
23

ت جبيل
بن

 0
0 

0 
0

0
0

0 
0 

0 

صبيا
حا

0 
0 

0 
1

1
493

0 
0 

0 
مرجعيون

3
3

2,941
0

0
0

0 
 0

0 
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بيروت
بيروت

20
8

3,324
32

16
2,912

1,297
695

16,958

جبل لبنان
ف

الشو
427

298
297,329

63
39

40,944
1,571

985
88,970

المتن
15

8
2,819

23
9

3,648
81

65
4,985

بعبدا
15

9
3,001

41
17

6,037
833

462
20,982

جبيل
2

2
4,265

0
0

0
9

3
349

عاليه
71

42
42,147

62
17

16,720
651

323
20,786

كسروان
5

3
2,634

0
0

0
38

37
2,432

البقاع
البقاع 
الغربي

46
27

14,330
6

4
866

0 
0 

0 

الهرمل
 0

0 
0 

0
0

0
 0

0 
0 

بعلبك
136

76
133,092

10
7

6,352
0 

0 
0 

راشيا 
 0

0 
0 

0
0

0
0 

0 
0 

زحلة
265

162
308,152

35
27

18,864
6

6
895

لبنان
2,186

1,364
1,854,779

570
296

367,262
8,864

5,429
350,123

ت مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية
تّم إعداد الجدول إستنادًا إلى بيانا
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تلخيص ومقارنة مع ملكيات األجانب في لبنان

يمكن تلخيص واقع ملكية الفلسطينيين العقارية في لبنان في النقاط التالية: 

تبلــغ المســاحة اإلجماليــة لملكيــات الفلســطينيين العقاريــة فــي لبنــان )غيــر مبنيــة، مبنيــة،  	 
النحــو  18-10-2016، موزعــة علــى  لغايــة  متــرًا مربعــًا،  أقســام( 2,572,164  

التالــي: غيــر المبنيــة )%72(، المبنيــة )%14,3(، األقســام )13,6%(.

يملــك األفــراد مــن تلــك المســاحة اإلجماليــة مــا مجموعــه 2,561,823 متــرًا مربعــًا، 	 
أي مــا نســبته )99.6%(، بينمــا تملــك الشــركات 10341 متــرًا مربعــًا أي مــا نســبته 
)0.4%( فقــط. وفيمــا يملــك األفــراد 7089 عقــارًا موزعــة علــى 11620 مالــكًا، تملــك 

الشــركات 36 عقــارًا فقــط موزعــة علــى 40 مالــكًا.

تتــوزع المســاحة اإلجماليــة للملكيــات )كافــة أنــواع العقــارات( علــى المحافظــات الخمــس، 	 
مــع تركزهــا، وخاصــة بالنســبة إلــى العقــارات غيــر المبنيــة فــي محافظــة الجنــوب وتدنيهــا 

فــي محافظــة بيــروت، كمــا يبيــن الجــدول النحــو التالــي )جــدول رقــم 4(95:

لغايــة  المحافظــة،  الفلســطينيين، حســب  مــن  المملوكــة  للعقــارات  المســاحة اإلجماليــة   :13 جــدول رقــم 
مربــع( )متــر   2016/10/18

مساحة العقارات غير المحافظة
المبنية 

مساحة األقساممساحة العقارات المبنية 

711148216305138976الجنوب

3223565184154767الشمال

10182277323النبطية

35219567349138504جبل لبنان

45557426082895البقاع

332426082892بيروت

1854779390432334057لبنان

المصدر: تم إعداد الجدول إستنادا إلى بيانات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية

95. جدول مركب من الجداول )11 - 14(، مديرية الشؤون العقارية، السجل العقاري الممكنن.
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وبالمقارنة مع ملكية االجانب من مختلف الجنسيات في لبنان، يتبين ما يلي:

بالنسبة إلى األقسام، يملك الفلسطينيون )5386( عقارًا مقابل )21165( عقارًا تعود 	 
ملكيتهــا لالجانــب أي %25. وبالنســبة لألراضــي المبنيــة، يملــك الفلســطينيون )283( 
عقــارًا مقابــل )2146( عقــارًا يملكهــا االجانــب، أي %13. أمــا بالنســبة لألراضــي غيــر 
المبنيــة، فيملــك الفلســطينيون )1347( عقــارًا مقابــل )6971( عقــارًا يملكهــا االجانــب، 
أي %96.19 وهــذه النســب أقــل بكثيــر مــن نســبة عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان إلــى المقيميــن االجانــب مــن جنســيات أخــرى الذيــن يمكــن أن يكــون لديهــم اهتمــام 

بالتملــك العقــاري فــي لبنــان، والذيــن يبلغــون أضعــاف غيــر الفلســطينيين. 

يقتضــي كل مــا ســبق عرضــه عــن واقــع التملــك العقــاري الفلســطيني فــي لبنــان، وضــع 	 
هــذه المســألة فــي إطارهــا الموضوعــي، مــن حيــث الحجــم، ومــن حيــث التــوزع كمــا 
ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك، حيــث أن ال أســاس قويــًا وواقعيــًا للتحــدث عــن مشــكلة علــى 
صعيــد التملــك الفلســطيني فــي لبنــان، وال أســاس تحديــدًا للربــط بيــن هــذا الموضــوع وبيــن 
موضــوع التوطيــن مــن المنظــور الوقائعــي، ناهيــك عــن المنظــور السياســي والحقوقــي. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن معرفــة هــذه التفاصيــل، مــن شــأنها أن تســاعد علــى قيــام نقــاش 	 
موضوعــي للقانــون الناظــم لتملــك الفلســطينيين، ســواء فــي صيغتــه القائمــة حاليــًا أو 
مناقشــة أي تعديــالت محتملــة عليــه، وعلــى قانــون إكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق 

العينيــة العقاريــة فــي لبنــان، بمــا يضمــن حقــوق الجميــع بعيــدًا عــن المبالغــات. 

تطور ملكيات الفلسطينيين في لبنان

كمــا ســبق بيــان ذلــك، واعتبــارًا مــن 2001/4/5 مــع صــدور القانــون رقــم 2001/296، لــم 
يعــد بإمــكان الفلســطينيين التملــك فــي لبنــان. وبالتالــي فــإن هــذه الملكيــات التــي عرضناهــا 
فــي الفقــرات الســابقة قــد نشــأت قبــل هــذا التاريــخ، اذ لــم يعــد باإلمــكان للفلســطينيين إكتســاب 
ملكيــة عقاريــة بعــد ذلــك، وهــو وضــع مســتمر حتــى الوقــت الراهــن. وكان عــدد المالكيــن عــام 
2001 حســب الســجالت الرســمية اللبنانيــة يبلــغ 6,880 شــخصًا، يملكــون 5,021 عقــارًا، 

يبلــغ إجمالــي مســاحتها 2,157,741 متــرًا مربعــًا.

96. كتاب رقم 2016/4553 موجه من مديرية الشؤون العقارية إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بتاريخ 2016/8/16.
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ويبّيــن الجــدول التالــي رقــم )14( تفصيــل تطــور أعــداد المالكيــن والعقــارات والمســاحات 
المملوكــة للفلســطينيين بيــن 2001 )أي قبــل صــدور القانــون( و2016. 

تقريبــًا، وعــدد   70% بنســبة  ارتفــع  اإلجمالــي  المالكيــن  عــدد  أن  التالــي  الجــدول  يظهــر 
العقــارات %40، والمســاحات %20، وفــي ظــل عــدم إمكانيــة التملــك خــالل هــذه الفتــرة، 
فــإن هــذه الزيــادة تمــت مــن خــالل أنــواع أخــرى مــن العمليــات العقاريــة أو القانونيــة، وهــو مــا 

ســنبينه فــي الفقــرة التاليــة. 
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ب الفئة والمحافظة والزيادة بين 2001 - 2016
جدول رقم 5: تطور ملكية الفلسطينيين في لبنان حس

المحافظة 

عدد المالكين
ت

 عدد العقارا
المساحة م م

ف(
ضعا

الزيادة بين 2001 – 2016 )أ

2001
2016

2001
2016

2001
2016

عدد المالكين
ت

عدد العقارا
المساحة م م

الجنوب
2735

4251
2021

2708
948457

1066429
1.6

1.3
1.1

الشمال
887

1585
594

1012
280083

428964
1.8

1.7
1.5

النبطية
21

24
19

22
12469

12978
1.1

1.2
1.0

بيروت
702

1349
550

719
18264

23194
1.9

1.3
1.3

جبل لبنان
2120

3907
1562

2319
437124

558048
1.8

1.5
1.3

البقاع
415

504
275

309
461344

482551
1.2

1.1
1.0

لبنان
6880

11620
5021

7089
2157741

2572164
1.7

1.4
1.2

ت مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية
صدر: تم إعداد الجدول إستنادا إلى بيانا

الم
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العمليات العقارية 

إلســتكمال صــورة الملكيــة العقاريــة والنشــاط العقــاري للفلســطينيين فــي لبنــان، يبيــن الجــدول 
التالــي رقــم )15( أنــواع العمليــات العقاريــة التــي قــام بهــا الفلســطينيون فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 

2001/5/1 و 2016/10/18.

جدول رقم 15: نوع العمليات العقارية )2016-2001(
العددنوع العملية4

2157انتقال
1083إفراز حقوق مختلفة

1002إنشاءات أو إضافة إنشاءات وإفراز
3مبادلة
12استثمار
141إفراز

43إنشاءات او إضافة إنشاءات
12بيع

16تصحيح قيد
2تعديل

2تنفيذ حكم
3شطب إشارة استثمار

7مقاسمة
30هبة

3اخرى )تصحيح، حق مختلف(
20اخرى )تصحيح، حق مختلف( وإفراز

4537مجموع العمليات

المصدر: تم إعداد الجدول إستنادا إلى بيانات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية
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يتبّين من خالل هذا الجدول ما يلي:

اواًل، إن الزيــادة األكبــر التــي حصلــت فــي عــدد المالكيــن الذيــن قفــز عددهــم مــن 6,880 
إلــى 11,620، ناتجــة بشــكل خــاص عــن عمليــات اإلنتقــال بيــن المورثيــن والوارثيــن التــي 
شــّكلت القســم األكبــر مــن العمليــات العقاريــة خــالل الفتــرة المشــار إليهــا، اذ بلغــت 2,157 

عمليــة إنتقــال )أي %48 مــن إجمالــي العمليــات(. 

ثانيــًا، ســّجلت زيــادة فــي عــدد العقــارات المملوكــة التــي ارتفــع عددهــا مــن 5021 إلــى 
7,089 عقــارًا، وهــذه الزيــادة ال تعــود إلــى تملــك جديــد، بــل هــي ناجمــة عــن عمليــات 
نشــاءات، أو إضافــة إنشــاءات. التصحيــح وعمليــات إفــراز المبانــي إلــى حقــوق مختلفــة واإ

اإلجماليــة  المســاحة  ارتفعــت  اذ  أهميــة  األقــل  الزيــادة  للمســاحة حصلــت  بالنســبة  ثالثــًا، 
إلــى  مربعــًا  متــرًا   2,157,741 مــن  الفئــات  مختلــف  مــن  فلســطينيين  مــن  المملوكــة 
2,572,164، وهــذه الزيــادة  عائــدة إلــى أن هنــاك حوالــي %20 أو أكثــر مــن األراضــي 
اللبنانيــة غيــر الممســوحة97، وهــي قيــد المســح تباعــًا، أي أن هــذا المناطــق غيــر داخلــة 
فــي قاعــدة المعلومــات فــي الحاســوب المركــزي للمديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة، وكلمــا 
ُأنجــزت محاضــر منطقــة عقاريــة يتــم تحويلهــا إلــى أمانــة الســجل، وبالتالــي تصبــح مــن 
ضمــن قاعــدة المعلومــات، واألرجــح أن هنــاك ملكيــات عائــدة للفلســطينيين فيهــا. كمــا أن 
هنــاك أراٍض ممســوحة، ولكنهــا ذات مســاحات تقريبيــة وقــد جــرى كيلهــا الحقــًا، فمــن الممكــن 
أن تكــون قــد زادت مســاحتها. وكمــا يبيــن الجــدول رقــم 16 أدنــاه، فــإن الزيــادة األكبــر فــي 
المســاحات تحققــت فــي ملكيــة األقســام حيــث قاربــت الضعــف تقريبــًا، فــي حيــن أن الزيــادة 
فــي المســاحات المملوكــة فــي فئتــي العقــارات غيــر المبنيــة خصوصــًا والعقــارات المبنيــة 
)غيــر المفــرزة حســب التعريــف الــذي ســبق ذكــره( هــي منخفضــة وتتــراوح بيــن 1.1 و1.2 
ضعــف مــا كانــت عليــه عــام 2001. وهــذا يعنــي أن معظــم العمليــات العقاريــة هــي عمليــات 
ضافــة قيــود األقســام )شــقق أو محــالت(  داخليــة، لهــا عالقــة بالتوريــث، أو تصحيــح قيــود، واإ
المملوكــة ســابقًا، والتــي لــم تســتكمل إجــراءات تســجيلها، أو لــم تكــن وقوعاتهــا قــد أضيفــت 

97. مــن المفيــد اإلشــارة إلــى أن أعمــال التحديــد والتحريــر فــي لبنــان، قــد إبتــدأت علــى اثــر صــدور القــرارات التشــريعية ذات 
األرقام 186 و188 و189 تاريخ 15/3/1926 التي نظمت أعمال التحديد والتحرير وكذلك السجل العقاري وكيفية مسكه، 

وال زالــت هــذه القــرارات هــي التــي ترعــى هــذه األمــور لغايــة اليــوم مــع بعــض التعديــالت الطفيفــة.
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إلــى الســجالت الرســمية.98
جدول رقم 16: تطور ملكية الفلسطينيين حسب فئة الملكية والزيادة بين 2001 و2016

المساحة عدد العقاراتعدد المالكينالعام

20162,1861,3641,854,779عقار غير مبني

20011,7141,2421,670,675

1.31.11.1الزيادة

2016570296367,262عقار مبني

2001352242298,071

1.61.21.2الزيادة

 أقسام

20168,8645,429350,123

20014,8143,537188,995

1.81.51.9الزيادة

المصدر: تم إعداد الجدول إستنادا إلى بيانات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية

ملكية الشقق السكنية

بالعــودة إلــى الجــدول رقــم )13(، يجــدر التنويــه هنــا إلــى أن »القســم« عقاريــًا، حســب 
التعريــف الســابق لمديريــة الشــؤون العقاريــة، إمــا أن يكــون شــقة ســكنية أو مســتودعًا أو 

98. مــن المفيــد اإلشــارة إلــى إن أعمــال التحديــد والتحريــر فــي لبنــان والتســجيل فــي الســجل العقــاري وحســب القــرارات المشــار 
إليهــا أعــاله، تمــر فــي مرحلتيــن:  األولــى وهــي المرحلــة القضائيــة حيــث أن أعمــال التحديــد والتحريــر تفتتــح فــي منطقــة أو مناطــق 
مــا بثبــوت وضــع اليــد، ويحــّول  معينــة بموجــب مرســوم يحددهــا، وهــي بإشــراف قــاٍض عقــاري يحــدد الملكيــة، إمــا بســندات محّقــة واإ
المحاضــر إلــى أمانــة الســجل العقــاري المعنيــة باالمــر. مــع اإلشــارة إلــى أن جميــع التصرفــات مــن بيــع وافــراز وتأميــن واإعطــاء 
حقــوق ارتفــاق وغيرهــا علــى العقــارات أثنــاء فتــرة التحديــد والتحريــر تتــم جميعهــا لــدى القاضــي المشــرف علــى أعمــال المســح حيــث 
يلعــب القاضــي فــي هــذه الفتــرة دور أميــن الســجل العقــاري. الثانيــة وهــي المرحلــة  اإلداريــة، عندمــا يحــّول القاضــي العقــاري 
المحاضــر المثبتــة بقــرار قضائــي إلــى أمانــة الســجل المختصــة، حيــث يجــري فتــح صحائــف للعقــارات التــي تــم مســحها ويجــري 
إدخــال هــذه األرقــام علــى الحاســوب وتصبــح مــن ضمــن  اإلحصائيــات الصــادرة عــن المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة. لذلــك 

فجميــع العقــارات التــي لــم يتــم مســحها أو التــي هــي قيــد المســح لــم تدخــل بعــد فــي هــذه اإلحصائيــات.  
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محــاًل. ولمــا كان الرقــم المعطــى لعــدد األقســام )5,429( ال يعكــس، علــى وجــه الدقــة، عــدد 
الشــقق الســكنية، فــإن الجــدول التالــي )17( المســتند أيضــًا إلــى  معطيــات الســجل العقــاري 
الســجل  فــي  الفلســطينيين والمســجلة  الســكنية المملوكــة مــن  الشــقق  يبيــن عــدد  الممكنــن 
العقــاري حتــى آذار / مــارس 2015. والرقــم الــذي يقدمــه هــذا الجــدول )17( قريــب مــن رقــم 

األقســام، الــذي يقدمــه الجــدول )16(.
جدول رقم 17: ملكية الفلسطينيين للشقق السكنية المسجلة، حسب األقضية )لغاية 2015/3/9(

% من المجموععدد الشققالقضاء

98518.5الشوف

20.0الكورة

641.2المتن

10.0النبطية

4408.3بعبدا

69313.0بيروت

30.1جبيل

40.1جزين

60.1زحلة

1382.6صور

184534.6صيدا

78914.8طرابلس

3206.0عاليه

40.1عكار

370.7كسروان

5331100.0المجموع

المصدر: مديرية الشؤون العقارية/ نظام السجل العقاري الممكنن.

بحســب معطيــات الجــدول )رقــم 17( فــإن إجمالــي الشــقق الســكنية المملوكــة مــن فلســطينيين 
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والمســجلة بحســب األصــول فــي الســجل العقــاري هــي 5,331. بالطبــع ال يمثــل ذلــك ســوى 
الجــزء الرســمي المســجل مــن الملكيــة، إذ ال تتوافــر إحصــاءات عــن ملكيــة الشــقق غيــر 
المســجلة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي يملكهــا لبنانيــون اســمًا. وكمــا هــو واضــح، مــن الجــدول 

تتركــز الملكيــة فــي المــدن الرئيســية وضواحيهــا. 

ويالحــظ أن هــذه الملكيــة المســجلة تتركــز بالدرجــة األولــى فــي أقضيــة صيــدا )حوالــي 35% 
مــن إجمالــي الشــقق المســجلة لفلســطينيين(، يليهــا مــن حيــث األهميــة الشــوف )%18,5(، 
ثــم طرابلــس )% 14.8( وبيــروت )13%( وبعبــدا )8.3%( وعاليــة )6%(. وتمثــل هــذه 
األقضيــة الســتة حوالــي %95 مــن إجمالــي الشــقق الســكنية المملوكــة، فيمــا عــدد الشــقق 

الســكنية فــي بعــض األقضيــة االخــرى ضئيــل جــدًا، أو يــكاد أن يكــون معدومــًا.

توضيح

ــوه إلــى أن أرقــام إجمالــي المســاحة المشــار إليهــا فــي الجــدول الســابق غيــر كاملــة،  ُننِّ
وذلــك لألســباب التاليــة:

إن النقص في هذه األرقام ناتج عن نواقص في المعلومات الخاصة بالمساحات 	 
وتاريخ التملك الموجودة في ذاكرة الحاسوب في نظام السجل العقاري؛

إن المعلومــات المبينــة هــي عــن المناطــق الممســوحة، وال تدخــل فيهــا الملكيــة 	 
فــي المناطــق الخارجــة عــن الســجل العقــاري الممكنــن، وكذلــك المناطــق التــي لــم 

تصــدق مــن قبــل القضــاة العقارييــن؛

إن المســاحات المبينــة أعــاله والعائــدة لألمــالك المبنيــة تعكــس فقــط نســبة القســم 	 
باأللــف مــن مســاحة أرض العقار)توضيــح( المملــوك قبــل اإلفــراز.99

99. “يعتبــر القانــون أن العقــار الكامــل هــو 2400 ســهم، ولكــن عندمــا يتــم بنــاؤه وفــرزه، تصبــح وحــدة القيــاس األساســية هــي 
1000، ولــدى احتســاب مســاحة كل قســم )شــقة، محــل وخالفــه(، يتــم االحتســاب لهــذه الحيــازة مــن نســبة األلــف اإلجماليــة، 
وعلــى هــذا األســاس، تــرد فــي خريطــة اإلفــراز مثــاًل شــقة 150 متــرًا مــن ألــف ومحــل 160 متــرًا مــن ألــف، وهكــذا دواليــك...«
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خامسًا: خصائص المشكالت المرتبطة 
بمسألة التملك

تّتسم المشكالت المرتبطة بقضية تملك الالجئ الفلسطيني، بجملة من الخصائص أبرزها: 

تعــود ملكيــة المخيمــات الرســمية التــي تتوالهــا االونــروا، إلــى جهــات حكوميــة أو بلديــة أو  خاصــة 	 
أو وقفيــة، وغيرهــا. وبفعــل تعقيــدات هــذا الملــف وامتــداده الزمنــي، هنــاك أكــداس مــن الدعــاوى 
المقامــة مــن المالكيــن علــى الدولــة اللبنانيــة مــن دون صــدور أحــكام، أو مــن دون تنفيــذ هــذه 

األحــكام فــي حــال صدورهــا.

قامــت المخيمــات أو التجمعــات علــى أمــالك خاصــة لفلســطينيين ولبنانييــن، أو علــى أمــالك 	 
أمــام  تنــازع  لذلــك، هــي اآلن مجــال  عامــة، دون وجــود عقــود تنظــم اإلقامــة والبنــاء عليهــا. 

المحاكــم، أو فــي النطــاق البلــدي، أو أمــام اللجــان الشــعبية.

الفلســطينيون الذيــن اشــتروا عقــارات قبــل صــدور قانــون الملكيــة المعــدل 2001، ولــم يقومــوا 	 
بتســجيلها فــي حينــه، يواجهــون مشــكلة تســجيل عقاراتهــم منــذ صــدوره، ذلــك أن تفســير القانــون 
وطريقــة تطبيقــه تمنعهــم مــن التســجيل، وبالتالــي مــن التملــك الفعلــي المعتــرف بــه للعقــار الــذي 

اشــتروه قبــل 2001.

الفلســطينيون الذيــن قامــوا بالشــراء فــي مراحــل ســابقة، ولديهــم ســند ملكيــة صــادر عــن الدوائــر 	 
العقاريــة، ال يواجهــون اآلن مشــكلة التوريــث لألبنــاء.

 الفلســطينيون الذيــن يحملــون وثيقــة دولــة ثانيــة معتــرف بهــا، يواجهــون أحيانــًا مشــكلة عــدم قدرتهــم 	 
علــى التملــك مثلهــم مثــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، وذلــك بســبب اإللتبــاس الناجــم عــن 
عــدم اعتمــاد تعريــف واضــح لالجــئ الفلســطيني، ومــا ينجــم عنــه مــن تطبيــق غيــر مّتســق للقانــون 
2001/296. وقــد أدى ذلــك إلــى تدخــل عــدد مــن الســفارات التــي يحمــل هــؤالء الفلســطينيون 
جنســياتها، االمــر الــذي دفــع الحكومــة اللبنانيــة عــام 2005، إلــى الســماح لبعضهــم بتســجيل 

البيــوت بأســمائهم، وذلــك عبــر قــرارات وزاريــة محــدودة تســتهدف حــاالت خاصــة.100

100. جريــدة األخبــار، 2011/12/19. تــّم ذلــك بموجــب القــرار رقــم 1697 بتاريــخ 2005/12/15 والموجــه عبــر كتــاب مــن 
رئيــس الحكومــة فــؤاد الســنيورة إلــى وزيــر الماليــة المعنــي.

قــد يتــم مثــل هــذا التطبيــق االستنســابي للقانــون المعــدل فــي الممارســة العمليــة، رغــم توضيــح مديــر الســجل العقــاري بالوكالــة 
المذكــور أعــاله الــذي يؤكــد حــق الفلســطيني الــذي يحمــل جنســية أجنبيــة أخــرى أن يمتلــك حقــًا عينيــًا عقاريــًا فــي لبنــان، شــرط أن 

يقــدم المســتندات المطلوبــة علــى أســاس الجنســية األجنبيــة األخــرى.
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سادسًا: خالصات واستنتاجات

توصيات عامة

إن معالجــة هــذا الملــف، تتطلــب تجزئتــه إلــى مكوناتــه الثــالث، مــع لحــظ ضــرورة معالجــة 
االمــور األكثــر الحاحــًا. ويعنــي ذلــك:

الفلســطنيين 	  معالجــة المشــاكل اإلجرائيــة المتعلقــة بأصحــاب الحقــوق مــن الالجئيــن 
المكتســبة قبــل القانــون 2001، الســيما مــا يتعلــق منهــا بتســجيل عقــود البيــع أو التفريــغ 

المعقــودة قبــل هــذا التاريــخ، فــي إتجــاه إجــازة التســجيل.

مناقشــة موضوعيــة للتعديــل القانونــي لعــام 2001 )المــادة األولــى مــن القانــون 296( 	 
التــي منعــت حــق التملــك عــن الفلســطنيين، الســيما بعــد االعتــراف اللبنانــي والدولــي 

بفلســطين.

فتــح ملــف حقــوق اللبنانييــن األفــراد والمؤسســات، وحقــوق الدولــة اللبنانيــة، ومســؤولية 	 
االونــروا وغيرهــا مــن الجهــات، فــي مــا يخــص األراضــي المملوكــة مــن لبنانييــن والتــي 
تقــع عليهــا المخيمــات، أو المناطــق المحاذيــة التــي توســعت فوقهــا المخيمــات بشــكل 
غيــر قانونــي، أو بموجــب عقــود غيــر قابلــة للتحــول إلــى حقــوق عينيــة مســجلة أصــواًل، 

واعتمــاد حلــول جذريــة ومســتدامة.

إن الحلــول المطلوبــة، تحتــاج إلــى تنــاول موضوعــي وعلمــي وواقعــي لهــذا الملــف، 	 
وتحديــد دقيــق لمعطياتــه فــي مختلــف مجاالتهــا، إن لجهــة المســح الــذي يحــدد أعــداد 

المعنييــن بــه، أم لجهــة تــوزع مناطقهــم، أو تحديــد فئاتهــم. 

إن فــك االرتبــاط بيــن هــذا الملــف، وبيــن قضيــة التوطيــن ذات الحساســية السياســية 	 
والوطنيــة العميقــة، يمثــل المعبــر األســاس لفتــح الطريــق أمــام الحلــول المطلوبــة. وتقــوم 
شــروط فــك االرتبــاط علــى نقــاش شــّفاف ُيخــرج هــذا الملــف مــن شــبكة الحساســيات 
عــن  فضــاًل  والحقــوق،  والعلــم  القانــون  مرجعيــة  إلــى  واإعادتــه  التاريخيــة،  السياســية 

والوطنيــة.  االنســانية  االعتبــارات 



153 رادة التقّدم واقع العيش واإ

إن هــذا الملــف يطــرح مســؤولية جملــة األطــراف المعنيــة، إلــى جانــب الســلطات الرســمية 	 
اللبنانيــة. وهــو واحــد مــن الملفــات التــي يجــب أن تُــدرج علــى جــدول اعمــال البحــث 
المشترك مع االونروا، و مع كل األطراف العربية والدولية، المعنية، باعتباره مسؤولية 
مشــتركة، إلــى جانــب كونــه مســؤولية رســمية ووطنيــة لبنانيــة، ال بــد وأن تنظمــه جملــة 

مــن االتفاقيــات الموقعــة مــع مختلــف هــذه األطــراف والجهــات.

إن االعتــراف بمشــكلة أراضــي المخيمــات والتجمعــات وحــق التملــك العقــاري ســابقًا 	 
وراهنــًا، خصوصــًا منهــا تلــك التــي نجمــت عــن تطبيــق القانــون 2001/269، يجــب 
أن يدفــع إلــى البحــث فــي الحلــول الناجعــة التــي يمكــن ترتيبهــا علــى نحــو تدريجــي عبــر 

الخطــوات التاليــة :

فــي مــا يخــص ملكيــة العقــارات خــارج المخيمــات، تســجيل حقــوق الملكيــة غيــر 	 
المســجلة العائــدة لالجئيــن الفلســطينيين قبــل صــدور القانــون رقــم 2001/296 ، 

وتحويــل هــذه الملكيــات مــن حقــوق شــخصية إلــى حقــوق عينيــة؛

فــي مــا يخــص ملكيــة العقــارات داخــل المخيمــات، فــإن الحــل الجــذري يبقــى متمثــاًل 	 
باســتمالك أراضــي المخيمــات، واإعــادة إعمارهــا تدريجــًا، علــى غــرار تجربــة مخيــم 
نهــر البــارد، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة واالنســانية المعتمــدة، شــرط ضمــان عــدم التمــدد 
مســتقباًل فــي ظــل تنامــي أعــداد الالجئيــن نظــرًا لالحــوال الســائدة حاليــًا فــي بعــض 
الــدول العربيــة. ممــا يســتتبع  حــل مشــكلة إيــواء الالجئيــن الفلســطينيين، والخــروج 
نهائيــًا مــن اإلشــكاالت القانونيــة مــع األطــراف والجهــات المالكــة ســواء أكانــوا أفــرادًا 
أو ملكيــات عامــة أو وقفيــة، علــى أن يتــم تأجيرهــا لســكانها المقيميــن ببــدالت ماليــة 

متهــاودة تتــالءم مــع أوضاعهــم االجتماعيــة؛

إعــادة النظــر بتطبيــق القانــون رقــم 2001/296، فــي ضــوء مفاعيــل االعتــراف 	 
الثنائــي )إقامــة عالقــات دبلوماســية وافتتــاح ســفارة فلســطين فــي لبنــان( والدولــي 
)االعتــراف بفلســطين كدولــة غيــر كاملــة العضويــة  فــي األمــم المتحــدة(، وبالتالــي 
عــدم انطبــاق وصــف عــدم حمــل جنســية صــادرة عــن دولــة معتــرف بهــا علــى 

الفلســطينيين. الالجئيــن 
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مصطلحات

إن مصطلحات من نوع اإلفراز واإلنشاءات والحقوق المختلفة والتصحيح الواردة 	 
فــي هــذا الجــدول هــي أعمــال مرافقــة لعــدد مــن العمليــات العقاريــة فــي الدوائــر 
العقاريــة الرســمية، فاإلفــراز يعنــي تجزئــة ملكيــة إلــى أجــزاء واإعطــاء كل جــزء رقمــًا 
جديــدًا فــي الســجالت لتســهيل بيعهــا. أمــا اإلنشــاءات فتعنــي أن إنشــاءات أقيمــت 
علــى العقــار مــن شــقق ســكنية ومحــال وقــد تكــون مجــرد شــرفة أو درج ومــا شــابه، 
إذ يتوجــب أن يتــم تنزيلــه علــى الصحيفــة العقاريــة لتكريســه قانونيــًا. أمــا تعبيــر 
الحقــوق المختلفــة فهــي حقــوق متنوعــة يتمتــع بهــا المالــك فــي عقــار مــا مــن نــوع 
مصعــد، درج ، مدخــل وكاراج... الــخ. ويبقــى التصحيــح بمعنــى إزالــة أخطــاء 

واردة فــي الســجالت الرســمية لعقــار مــا.   

إفــراز االرض أو فــرز العقــار يعنــي تقســيم أرض كبيــرة إلــى عــدة قطــع صغيــرة 	 
وذلــك بإجــازة مــن التنظيــم المدنــي، وحســبما يســمح بــه نظــام المنطقــة أي الحــد 
األدنــى لمســاحة القطــع المفــرزة، أمــا إفــراز البنــاء فيعنــي وجــود مبنــى مــن عــدة 
طوابــق يملكــه شــخص واحــد أو عــدة اشــخاص علــى ســبيل الشــيوع، فيتــم إفــرازه 
ألــى أقســام مختلفــة بحيــث تأخــذ كل شــقة أو طابــق، أو محــل، أو مســتودع، 
رقمــًا مســتقاًل ويصبــح عقــارًا مســتقاًل بالمعنــى القانونــي. وذلــك حســب المرســوم 

االشــتراعي رقــم 1983/88 الــذي ينظــم الملكيــة المشــتركة فــي لبنــان.
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الفصل الرابع

األوضاع التعليمية
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مقدمة

شــّكل الحصــول علــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن التعليــم أحــد التقاليــد الراســخة فــي مجتمــع 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي كل مــكان، حيــث وجــدوا فيــه – مــن ضمــن أمــور أخــرى – مجــااًل 
للتعويــض، عمــا لحــق بهــم مــن إجحــاف وخســائر وطنيــة وماديــة ومعنويــة، بفعــل االحتــالل 
والتهجيــر خــارج أرضهــم. كمــا أنــه كان أحــد الوســائل الرئيســية فــي تكويــن رصيــد مــن 
األصــول المعرفيــة واالخالقيــة والقيميــة، التــي توفــر لهــم فــرص العمــل والترقــي االجتماعــي 
والثقافي والمعرفي، مهما كان مســتوى دخلهم ومعيشــتهم. ولم يخرج الالجئون الفلســطينيون 

فــي لبنــان عــن هــذا التقليــد. 

تتوّلــى االونــروا مســؤولية توفيــر خدمــة التعليــم لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، كمــا فــي 
باقــي الــدول التــي تدخــل ضمــن نطــاق عملياتهــا، بالتكامــل مــع نظــام التعليــم الوطنــي، وتتبــع 
المناهــج الوطنيــة فــي الــدول المضيفــة. وتغطــي االونــروا التعليــم األساســي، وال يدخــل ضمــن 
نطــاق عملهــا مرحلــة الروضــة وال المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة. اال أنهــا أدخلــت – جزئيــًا 
علــى األقــل – المرحلــة الثانويــة، ضمــن نطــاق عملهــا فــي لبنــان بشــكل اســتثنائي، نظــرًا 
لظــروف لبنــان الخاصــة، ونظــرًا لكــون التعليــم الخــاص يحتــل المســاحة األكبــر فــي النظــام 
التعليمــي اللبنانــي، خالفــًا للــدول العربيــة االخــرى حيــث التعليــم الحكومــي هــو المســيطر إلــى 

درجــة كبيــرة جــدًا.  

وفــي مــوازاة كل ذلــك، ال تتضمــن البرامــج التــي يتابعهــا الطــالب الفلســطينيون، ســواء فــي 
فــي بعديهــا  المــدارس الخاصــة، أي سياســة تربويــة فلســطينية موَجهــة،  فــي  االونــروا أم 
الوطنــي والثقافــي العــام، مــا يحرمهــم مــن إكتســاب ثقافــة ووعــي يعــززان إنتماءهــم لقضيتهــم 
الوطنيــة، بوصفهــا قضيــة مواجهــة تاريخيــة وحضاريــة وثقافيــة. إن االونــروا فــي لبنــان كمــا 
فــي باقــي مياديــن عملهــا تعتمــد مناهــج الــدول المضيفــة.  ااّل أنهــا عملــت علــى تطويــر برامــج 
نتــاج كتــب مدرســية ومــواد تعليمّيــة إضافيــة تعكــس  تعليمّيــة تماشــيًا مــع المناهــج اللبنانيــة واإ
التــراث والقَيــم والتقاليــد الفلســطينية. بالتالــي، يتابــع الطالــب الفلســطيني المناهــج التربويــة 
التــي تقررهــا وزارات التربيــة والتعليــم فــي البلــدان المضيفــة، والتــي ال تحضــر فــي برامجهــا 
التعليميــة موضوعــات تربيــة وطنيــة خاصــة بالالجئيــن، وال تاريــخ وجغرافيــا فلســطين. وهــذه 
مســألة ال ُتولــى العنايــة الكافيــة، حيــث يبقــى دور القــوى الفلســطينية والجمعيــات األهليــة 
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الفلســطينية والعالقــات األســرية والعائلــة التقليديــة هــو األســاس فــي الحفــاظ علــى الهويــة 
الفلسطينية والتراث الفلسطيني، دون دور هام للتعليم النظامي ومؤسساته في هذا المجال.

يواجــه الفلســطينيون فــي ســعيهم لتحصيــل التعليــم فــي لبنــان ظروفــًا وأوضاعــًا صعبــة، يرتبــط 
بعضهــا بمســتوى الخدمــات التعليميــة التــي تقدمهــا االونــروا، وبعضهــا اآلخــر باألوضــاع 
األمنيــة داخــل بعــض المخيمــات، مــا يحــول دون اســتكمال المناهــج فــي بعــض األحيــان، 
ويفاقــم الوضــع النفســي للطلبــة والمعلميــن. مــن جهــة أخــرى، ثمــة تحديــات ترتبــط بالتكامــل 
بيــن دور االونــروا ودور الدولــة المضيفــة )لبنــان( فــي توفيــر الخدمــات التعليميــة، وبعــض 
اإلجــراءات التنظيميــة والقانونيــة فــي هــذا الصــدد، وغيرهــا مــن التحديــات التربويــة الشــائعة 
مثــل مشــكالت الــكادر التعليمــي، والمبانــي والتجهيــزات، والمناهــج، واكتظــاظ الصفــوف، 

والرســوب والتســرب... الــخ.  

التعليــم والمؤسســات  ثــم واقــع  التنظيمــي والقانونــي،  يعــرض هــذا الفصــل تباعــًا اإلطــار 
التعليميــة فــي مختلــف المراحــل، وأدوار المؤسســات المختلفــة مــن اونــروا وحكومــة لبنانيــة 
وجمعيــات أهليــة وصناديــق دعــم الطــالب الجامعييــن؛ ويشــير إلــى المشــكالت األساســية، 
التــي تتطلــب تدخــاًل مــن مختلــف الشــركاء، إلســتعادة الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه التعليــم 
ذي النوعيــة الجيــدة بالنســبة لجميــع الالجئيــن، وهــو مــا بــات مفقــودًا فــي الوقــت الراهــن، 
ومحصــورًا بفئــة محــدودة مــن الميســورين، أو ممــن اســتطاعوا اإلفــادة مــن نظــام المنــح 

التعليميــة.  والمســاعدات 
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أواًل: اإلطار التنظيمي والقانوني

اعتبــرت الدولــة اللبنانيــة أن االونــروا وفــق قــرار إنشــائها )القــرار 302( هــي المســؤولة عــن 
تقديــم الخدمــات األساســية لالجئيــن الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك توفيــر التعليــم الالئــق لهــم.  
إال أن دور الدولــة اللبنانيــة مكمــل وهــام فــي الوقــت عينــه، حيــث أن األرقــام الرســمية ُتظهــر 
أن أكثــر مــن خمســة آالف طالــب فلســطيني يتابعــون دراســتهم فــي مــدارس رســمية لبنانيــة 
فــي العــام الدراســي ، أو فــي مــدارس خاصــة مجانيــة )2014-2015( تتلقــى مســاعدات 
مــن الدولــة اللبنانيــة. ويتــم تســجيل هــؤالء الطــالب وفــق رســوم التســجيل التــي يخضــع لهــا 
اللبنانيــون. يضــاف إلــى هــؤالء آالف يتابعــون دراســتهم فــي مــدارس خاصــة تابعــة إلرســاليات 

اجنبيــة أو مؤسســات دينيــة ومدنيــة لبنانيــة. 

أمــا علــى صعيــد التعليــم الجامعــي، فيمكــن للطــالب الفلســطينيين متابعــة تحصيلهــم فــي 
الجامعــة اللبنانيــة الرســمية، حيــث يمكنهــم التســجيل فــي أغلــب كلياتهــا )مــا عــدا الكليــات 
المتعلقــة بالمهــن الحــرة( لقــاء رســوم جامعيــة مســاوية، لمــا يدفعــه الطــالب اللبنانيــون، كمــا 
يتابــع القســم اآلخــر مــن الطــالب الفلســطينيين تعليمهــم الجامعــي فــي المعاهــد والمؤسســات 

الجامعيــة الخاصــة فــي لبنــان.

تطــور اإلطــار القانونــي والتنظيمــي الناظــم لوضعيــة الالجــئ الفلســطيني وحقــه فــي التعليــم، 
وقواعــد التعامــل مــع ممارســته لهــذا الحــق. وبعدمــا كان الطالــب الفلســطيني ُيعاَمــل كمــا 
أي طالــب أجنبــي فــي لبنــان، تــم تعديــل ذلــك بمــا يتيــح لــه اإلفــادة مــن فــرص التعليــم، كمــا 
الطالــب اللبنانــي. مــع ذلــك، فقــد بقيــت بعــض الممارســات التــي تضــع عوائــق واقعيــة أمــام 
ممارســة مفتوحة، تســمح بتجســيد واقع التســاوي في حق التعليم بينه وبين الطالب اللبناني، 
مــا أبقــى بعــض انــواع التمييــز المضمــر قائمــة، فيمــا كان هــذا التمييــز فــي المراحــل الســابقة 

معلنــًا ومقوننــًا. 

دون العــودة البعيــدة إلــى قــرارات وزارة التربيــة والتعليــم فــي الســنوات والحكومــات الســابقة، 
يمكــن مراجعــة التعميــم الــذي أصــدره وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي فــي 18 أيلــول/ ســبتمبر 
2014، إلــى مديــري المــدارس الرســمية )حلقــة أولــى وثانيــة وثالثــة(، وهــو تعميــم ُيعلنــه 
الوزيــر فــي مطلــع العــام الدراســي، يطلــب إليهــم فيــه التــزام حصــر قبــول التالمــذة غيــر 
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اللبنانييــن فــي مرحلــة التعليــم األساســي فقــط وفــق مــا يلــي:

التالمذة غير اللبنانيين )قدامى وجدد( المولودين من أم لبنانية.	 

التالمــذة المكتومــو القيــد مــن أصــول لبنانيــة، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة المديريــة العامــة 	 
للتربيــة علــى أوضاعهــم بنــاء إلحــاالت المــدارس المعنيــة وفــق التسلســل اإلداري.

التالمــذة غيــر اللبنانييــن )قدامــى وجــدد( الذيــن يحمــل ذووهــم إقامــات صــادرة عــن األمــن 	 
العــام صالحــة بتاريــخ تقديــم طلــب اإلنتســاب للمدرســة.

التالمــذة الفلســطينيون المقيمــون فــي لبنــان منــذ أكثــر مــن ثــالث ســنوات. القدامــى والجــدد 	 
الذيــن ال تتوافــر مــدارس االونــروا فــي النطــاق الجغرافــي إلقامتهم.101 

الواضــح مــن الترتيــب الــذي اعتمــده هــذا التعميــم أنــه وضــع التالمــذة الفلســطينيين فــي نهايــة 
ســلم القبــول فــي المــدارس الرســمية، وقــدم عليهــم فئــات أخــرى. لكــن األهــم أنــه حــدد الطــالب 
الفلســطينيين الذيــن يتــم قبولهــم بأنهــم ممــن ال تتوافــر مــدارس لالونــروا فــي النطــاق الجغرافــي 
إلقامتهــم، دون ان يوضــح التعميــم مصطلــح النطــاق الجغرافــي، هــل هــو المدينــة أم القضــاء 
أو المحافظــة؟ كمــا أن هــذا الترتيــب، ُيخضــع قبــول التالمــذة الفلســطينيين لإلستنســابية، 
ولتقديــر مديــر المدرســة أو إدارة المنطقــة التربويــة، دون نصــوص او إجــراءات تنظيميــة 

واضحــة وصريحــة تتيــح لهــؤالء حــق الحصــول علــى مقعــد دراســي فــي هــذه المــدارس. 

إذا مــا عطفنــا هــذا التدبيــر علــى واقــع الصعوبــات المتناميــة التــي يواجههــا اطفــال الالجئيــن 
فــي الحصــول علــى مقعــد دراســي فــي مــدارس االونــروا، وتراجــع نوعيــة التعليــم بحكــم تراجــع 
موازنــة االونــروا، يمكــن أن نتوقــع الحاجــة المتناميــة لالطفــال الفلســطينيين فــي التوجــه إلــى 
التعليــم الرســمي اللبنانــي، مــع مــا يمكــن أن يواجههــم فــي الممارســة الواقعيــة والعمليــة مــن 

قــات. معوِّ

101. اإلشارة هنا إلى التعميم رقم 25\م\2014 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي في 18 أيلول 2014. 
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ثانيًا: الواقع التعليمي للفلسطينيين في لبنان

المحور األول: مؤشرات عامة
بينــت دراســة الجامعــة االميركيــة واالونــروا )2015(102 أن معــدل االلتحــاق المدرســي بيــن 
الالجئيــن الفلســطينيين يقتــرب مــن %100 فــي المرحلــة االبتدائيــة، ويســجل انخفــاض 13 
نقطــة مئويــة لــدى االنتقــال مــن المرحلــة االبتدائيــة إلــى المتوســطة، و23 نقطــة مئويــة عنــد 

االنتقــال مــن المرحلــة المتوســطة إلــى الثانويــة. 

وبالمقارنــة مــع نســب التســجيل فــي المســح الســابق لألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة الــذي 
أجرتــه الجامعــة االميركيــة واالونــروا عــام 2010، ُيالحــظ أن نســبة التســجيل فــي المــدارس 

الثانويــة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ مــن %51 فــي عــام 2010 إلــى %61 عــام 103.2015
جدول رقم 18: نسب تسجيل الطالب حسب المراحل التعليمية والجنس104

المجموع %انثى %ذكر %المرحلة التعليمية

نسبة تسجيل الطالب في المرحلة االبتدائية
من )6-12 سنة( 

9797,497,2

نسبة تسجيل الطالب في المرحلة المتوسطة
)13-15 سنة(

78,689.484,2

نسبة تسجيل الطالب في المرحلة الثانوية
)16-18 سنة(

58,165,261,1

المصــدر: مســح األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، الجامعــة االميركيــة واالونــروا، 
2015

 Jad Chaaban et al., Survey on the Socio-economic Status of Palestine Refugees in .102
Lebanon 2015 )Beirut: AUB & UNRWA, 2016(, pp. 71-72

Ibid, p.68 .103
 Jad Chaaban et al., Survey on the Socio-economic Status of Palestine Refugees in .104

.Lebanon 2015 )Beirut: AUB & UNRWA, 2016(, pp. 71-72
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تشير الدراسة نفسها إلى مجموعة من المؤشرات الهامة التالية105: 

مــا نســبته %97 مــن االطفــال فــي ســن الدراســة مســجلون فــي المرحلــة االبتدائيــة، بينمــا 	 
تنخفض هذه النســبة إلى نحو %84 في المرحلة المتوســطة )%83,2 في مســح عام 
لــى نحــو %61 فــي المرحلــة الثانويــة )%51  فــي العــام 2010(. أنظــر  2010(، واإ

الجــدول رقــم )18( أعــاله.

مــا نســبته %81 مــن التالميــذ فــي المرحلــة العمريــة )6-15 ســنة( يتابعــون تعليمهــم 	 
فــي مــدارس االونــروا، مقارنــة بـــ %70 مــن تالميــذ المرحلــة العمريــة )16-18ســنة(.

بالنسبة لالطفال ذوي اإلعاقات، %62 منهم مسجلون في مدارس االونروا، و8.9% 	 
منهــم ملتحقــون بالتعليــم الخــاص، و%28 منهــم غيــر مســجلين فــي أي مدرســة علــى 

االطالق.

إن مــا نســبته %25 مــن الفلســطينيين فــوق ســن الـــ 25 ســنة لــم يحصلــوا علــى شــهادة 	 
بينمــا  البكالوريــا،  شــهادة  يحملــون  منهــم  و11.3%  )البريفيــه(،  المتوســطة  المرحلــة 
%6,2 فقــط حاصلــون علــى شــهادة جامعيــة، وقــد طــرأ نــوع مــن التحســن علــى االلتحــاق 

بالدراســات الجامعيــة التــي كانــت حوالــي %4 ســابقًا،

يبلــغ معــدل األميــة فــي أوســاط الفلســطينيين فــي لبنــان %8 ويتفــاوت هــذا المعــدل مــا 	 
بيــن الذكــور )%11,3( واإلنــاث )4,1%(.

تلحــظ دراســة الجامعــة االميركيــة واالونــروا فارقــًا كبيــرًا فــي نســب التســرب بيــن مــا أظهرتــه 
الدراســة والتقاريــر التــي تصدرهــا االونــروا حــول هــذه الظاهــرة. ففــي العــام الدراســي 2014 
– 2015 لــم تتجــاوز النســبة التــي أشــارت إليهــا الوكالــة بيــن الالجئيــن فــي لبنــان والقادميــن 
مــن ســوريا %2.3، ووفقــًا لنتائــج الدراســة فــان %4.2 مــن التالمــذة الفلســطينيين الالجئيــن 
فــي لبنــان الذيــن يتســجلون مــع بدايــة العــام الدراســي يتركــون الدراســة فــي العــام نفســه. 
وتختلــف النســبة بيــن الذكــور واإلنــاث، ففيمــا تصــل النســبة لــدى الذكــور إلــى 5.8%، 
نجــد أنهــا أقــل مــن النصــف لــدى اإلنــاث وهــي %2.6 فقــط، وتشــير الدراســة إلــى أن تقــدم 
الطــالب فــي الســن يرفــع مــن منســوب تــرك مقاعدهــم المدرســية، فمــا بيــن 13-15 عامــًا 

,.Ibid, pp. 68-69. Jad Chaaban et al .105
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)المرحلــة المتوســطة(  يغــادر %3 مــن الذكــور مقابــل %0.9 مــن اإلنــاث. أمــا فــي ســن 
16–18 عامــًا )المرحلــة الثانويــة ( فنجــد أن نســبة التســرب قــد تضاعفــت، إذ تصــل لــدى 
الذكــور إلــى %14.5، بينمــا هــي لــدى اإلنــاث فــي حــدود الـــ %8.2، والواضــح أن الفتيــات 
هــّن أقــل عرضــة للتســرب وهــو مــا يتســاوين فيــه بالمناطــق كافــة ) مخيمــات وتجمعــات(، 
مــا يعنــي أن النســبة الوســيطة للتســرب فــي هــذه المرحلــة هــي حوالــي %11.3، وهــو رقــم 
ال يمكــن مقارنتــه مــع رقــم االونــروا الســابق الذكــر. ويتبيــن مــن الدراســة أن أكثــر مــن ثلثــي 
الذيــن يتســربون %68 لــم يحصلــوا علــى الشــهادة المتوســطة، مــع أنهــم درســوا فــي صفــوف 

التحضيــر لهــا.106

إن األرقــام الــواردة أعــاله علــى أهميتهــا ال يمكــن أن تغطــي الواقــع التعليمــي فــي المخيمــات 
والتجمعــات، خصوصــًا وأن ظاهــرة التســرب ظاهــرة معّقــدة تتطلــب دراســات تفصيليــة لتبيــان 
أيــن تذهــب أعــداد الطــالب ســنويًا، ومــا يحــدث بالضبــط بيــن كل مرحلــة دراســية واخــرى. 
والملفــت هنــا هــو أن الرقــم األســاس الــذي تقدمــه االونــروا يتعلــق بأعــداد لــم تدخــل إلــى 
المدرســة أساســًا، كمــا أن الفــوارق بيــن نســب الملتحقيــن بيــن كل مرحلــة دراســية وأخــرى 
)متوســط ثــم ثانــوي( يمكــن أن يكــون مؤشــرًا يجــب الوقــوف أمامــه، لكنــه يحتــاج إلــى دراســات 
علميــة متينــة تثبــت أن هــذه األعــداد قــد تســربت مــن المدرســة علــى نحــو مؤكــد، ولــم ترتبــط 

بعوامــل اخــرى قــد يكــون مــن بينهــا الهجــرة أو ســواها.   

أمــا أهــم أســباب التســرب المدرســي، فهــي التاليــة بحســب دراســة الجامعــة االميركيــة واالونــروا 
2015: عــدم الرغبــة فــي الدراســة )%28.5(، مــع تفــاوت النســبة بيــن الذكــور )17%( 
واإلنــاث )%8.8(؛ التســرب للعمــل للمســاعدة علــى إعالــة العائلــة، )%12.5(، مــع تفــاوت 
كبيــر بيــن الذكــور )%10.6( واإلنــاث )%1.9(، الــزواج المبكــر )%6.8( إنــاث، مقابــل 
)%1( ذكور. أما بالنســبة إلى الرســوب والتأخر المدرســي، ودائما بحســب المصدر عينه، 
فــإن النســبة تبلــغ %30.9، وتتفــاوت هــذه النســبة مــا بيــن الذكــور )%20.8( واإلنــاث 

 107.)10.1%(

أما بالنســبة إلى العوامل األخرى، فهي الوضع األمني غير المســتقر في بعض المخيمات 

.Ibid, pp 73 Jad Chaaban et al .106
,.Ibid, pp 73-74.   Jad Chaaban et al .107
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الوضــع  علــى  وكذلــك  للطالــب،  المدرســي  التحصيــل  علــى  الســلبي  وتأثيــره  الفلســطينية، 
النفســي - االجتماعــي للطلبــة والمعلميــن علــى حــد ســواء؛ والصعوبــات فــي تأميــن مصــادر 
للتمويــل، بهــدف زيــادة عــدد المنــح الدراســية التــي تقدمهــا المؤسســات، والتــي مــن شــأنها رفــع 
نسبة الطالب الملتحقين ال سيما في المرحلتين الثانوية والجامعية، اذ أن تراجع األوضاع 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك فــرص العمــل فــي دول الخليــج، وارتفــاع أكالف 

التعليــم، يلعــب دورًا هامــًا فــي خفــض معــدالت االلتحــاق فــي هاتيــن المرحلتيــن.  

أخيــرًا يجــب أن نضيــف إلــى كل ذلــك القيــود القانونيــة والممارســات العمليــة التــي تقّيــد 
الوصــول إلــى الحــق فــي التعليــم، الســيما مــا يتعلــق بتقييــد أو منــع حــق العمــل فــي الكثيــر 
مــن المهــن، االمــر الــذي يســهم فــي فقــدان الدافــع نحــو التعليــم بالنســبة لبعــض الشــباب 
الفلســطيني، الــذي لــم يعــد يؤمــن بجــدوى المــردود مــن التعليــم، وخصوصــًا الجامعــي، مقابــل 
األعبــاء والنفقــات التــي تتحملهــا األســرة الفلســطينية فــي هــذا الســبيل، طالمــا أن فــرص العمــل 

أمامهــم مســدودة.

المحور الثاني: أعداد التالميذ بحسب المصادر اللبنانية 
)واالونروا(

تطور أعداد التالميذ اإلجمالي

حســب إحصــاءات المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء، فقــد بلــغ مجمــوع التالمــذة الفلســطينيين 
فــي مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي عــام 2015-2016، 43,752 طالبــًا وطالبــة، يتوزعــون 
علــى مــدارس االونــروا بنســبة %70.9، وعلــى مــدارس رســمية بنســبة %10,8، وعلــى 
مدارس خاصة مجانية بنسبة %3,7، وعلى مدارس خاصة غير مجانية بنسبة 14,7%. 
ويشــكل التالميــذ الفلســطينيون حوالــي %4 مــن مجمــوع التالميــذ فــي جميــع قطاعــات التعليــم 
فــي لبنــان.108 وبقــي هــذا العــدد ثابتــًا تقريبــًا منــذ العــام الدراســي 2009–2010، حيــث 
كان العــدد اإلجمالــي 42,982 تلميــذًا، لكــن – بحســب ارقــام المركــز التربــوي – حصلــت 
زيــادة )طفيفــة أو متوســطة( فــي أعــداد التالمــذة الملتحقيــن فــي مختلــف قطاعــات التعليــم 

108. الجمهورية اللبنانية، المركز التربوي للبحوث واإلنماء، النشرة اإلحصائية )2015-2010(.  
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الرســمي والخــاص اللبنانــي، فــي حيــن ُســًجل انخفــاض فــي عــدد التالميــذ الملتحقيــن بمــدارس  
االونــروا، وهــو مــا ال يبــدو منطقيــًا. 

إن مصــدر بيانــات المركــز التربــوي هــو االونــروا، اال أن األرقــام التــي تنشــرها هــذه األخيــرة 
 2015-2014 عامــي  فــي  آالف  وعشــرة  آالف  ســبعة  بيــن  تتــراوح  زيــادة  إلــى  تشــير 
و2015-2016، ممــا يجعــل العــدد اإلجمالــي للتالمــذة لهذيــن العاميــن يرتفــع إلــى مــا 

يقــارب الخمســين ألــف تلميــذ )أنظــر الرســم البيانــي أدنــاه(. 

رسم بياني رقم 12 حول تطور عدد التالميذ الفلسطينيين في لبنان )قبل الجامعي( بين 2009 و2016 )المركز التربوي(

المصدر: المركز التربوي. )أرقام المركز التربوي مصدرها االونروا لكنها جزئية(. 

ويعــود هــذا االختــالف إلــى أن المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء يعتمــد فــي إحصاءاتــه 
لعــدد الطــالب علــى اســتمارات يوزعهــا علــى مديــري المــدارس التابعــة لالونــروا، وتتضمــن 
يتــم  معطيــات  مــن  ذلــك  وغيــر  والشــعب  والصفــوف  وأعدادهــم  الثالثيــة  الطــالب  أســماء 
تثبيتهــا، ويقــوم المديــر بتوقيــع االســتمارة التــي تتضمــن هــذه المعلومــات. علــى أن المركــز 
ال يدخــل فــي إحصاءاتــه المــدارس التــي تعمــل بنظــام الدواميــن حيــث تعتبــر مــدراس بعــد 
الظهــر غيــر نظاميــة، لــذك ال تشــملها اإلحصــاءات، بينمــا اإلحصــاءات تنحصــر بمــدارس 
مــا قبــل الظهــر – النظاميــة فقــط. وعليــه، يمكــن ادراك الفــارق فــي ضــوء المــدارس هــذه 
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التــي افتتحتهــا االونــروا لتغطيــة الزيــادات التــي ال تترافــق مــع تأســيس مــدارس إضافيــة، ومــع 
الحاجــة الطارئــة بفعــل اللجــوء الفلســطيني مــن مخيمــات ســوريا.

وحســب االونــروا فــان عــدد الطــالب الفلســطينيين فــي جميــع المــدارس )خــاص ورســمي 
واونــروا( لعــام 2014–2015 هــو 49,789 طالــب وطالبــة. ومــع قــدوم الفلســطينيين مــن 
ســوريا إلــى لبنــان، اضطــرت االونــروا إلــى تأميــن الدراســة ألعــداد إضافيــة مــن التالميــذ، 
مــا دفعهــا إلــى اتخــاذ القــرار بتشــغيل عــدد مــن مدارســها معتمــدة نظــام الدواميــن. ففــي العــام 
الدراســي 2015–2016 اســتوعبت االونــروا فــي مدارســها 5,318 تلميــذًا مــن الفلســطينيين 
النازحين من ســوريا التحقوا بـ63 مدرســة في لبنان. وقد تّم دمج %81  منهم مع التالمذة 
الفلســطينيين مــن لبنــان، فيمــا يحضــر %19 منهــم فــي 5 مــدارس وفــق نظــام الدواميــن. وقــد 
بلــغ هــذا العــدد 6,527 تلميــذًا فــي العــام الدراســي 2014-2015، مــا يؤشــر إلــى إنخفــاض 
واضــح فــي العــدد.109 وفــي العــام الدراســي 2016-2017 بلــغ عــدد الطــالب الفلســطينيين 
مــن ســوريا 1105,251 طالــب وطالبــة. ويســتمر الرقــم باالنخفــاض نتيجــة عــودة الالجئيــن 

إلــى ســوريا أو نتيجــة الهجــرة إلــى الخــارج.

تطور أعداد التالميذ حسب نوع المدرسة

يبّين الرســم التالي )رســم بياني رقم 13( أن عدد الطالب الفلســطينيين وتوّزعهم على أنواع 
المــدارس أو القطاعــات التعليميــة علــى مــدار ســتة أعــوام دراســية )2009-2015(، حســب 

بيانــات المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء واالونــروا.

UNRWA Briefing Note, Palestinian Refugees from Syria in Lebanon, September 2016 .109
110. مقابلة مع نائب مدير التعليم في االنروا األستاذ سالم ديب بتارخ 2017/3/3.
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ب نوع المدرسة أو القطاع التعليمي111
ب الفلسطينيين بحس

رسم بياني رقم 13: أعداد الطال

صححة(. 
صائية )2010-2016(. )الخط المتقطع هو ألرقام االونروا الم

ت اإلح
صدر: المركز التربوي للبحوث واإلنماء، النشرا

الم

صائية )2010 - 2016(.  
ت اإلح

111. الجمهورية اللبنانية، المركز التربوي للبحوث واإلنماء، النشرا
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ُتبــرز هــذه المعطيــات الــدور الكبيــر الــذي تقدمــه مــدارس االونــروا فــي تعليــم مــا تزيــد نســبته 
عن %70 من الطالب الفلســطينيين. كما ُتبرز في المقابل أن هناك شــريحة واســعة تمثل 
حوالــي %30 مــن هــؤالء يتلقــون تعليمهــم خــارج مــدارس االونــروا. وهــذا مــا يطــرح التســاؤل 
لجهــة توجــه الطــالب الفلســطينيين إلــى القطــاع التعليمــي الخــاص المكلــف ماديــًا، أكثــر مّمــا 
يّتجهــون إلــى القطــاع التعليمــي الرســمي أو الخــاص المجانــي المدعــوم مــن الدولــة، حيــث 

الرســوم مقبولــة مقارنــة بارتفاعهــا الكبيــر فــي القطــاع التعليمــي الخــاص. 

فــي واقــع الحــال هنــاك أســباب عديــدة لتوجــه هــؤالء إلــى التعليــم الرســمي والخــاص وعزوفهــم 
عــن تعليــم االونــروا، منهــا أن بعــض أهالــي هــؤالء التالميــذ مــن القادريــن علــى تحمــل أعبــاء 
التعليم الخاص، وال يرغبون في إرســال أبنائهم إلى مدارس االونروا، أو أن البعض اآلخر 
مــن األهالــي ال يثــق فــي نوعيــة التعليــم الــذي تقدمــه االونــروا، فيضطــر إلــى تحمــل أعبــاء 
التعليــم الخــاص والضغــط علــى مــوارده المحــدودة، مــن أجــل تعليــم ذي نوعيــة جيــدة، باعتبــاره 
أولويــة، نظــرًا لمــا يفتحــه مــن آفــاق إيجــاد عمــل الئــق، وبعائــد مالــي أعلــى الســيما خــارج 
لبنــان. أو ربمــا هــم يســجلون اوالدهــم فــي المــدارس الحكوميــة أو الخاصــة النهــم يقطنــون 
فــي مناطــق بعيــدة عــن مــدارس االونــروا. أمــا عــدم التوجــه نحــو المــدارس الحكوميــة اللبنانيــة 
ذات الرســوم المتواضعــة، فقــد يكــون مــرده إلــى لغــة التعليــم )الفرنســية فــي الغالــب( بينمــا 
هــم يفضلــون االنكليزيــة، أو للحســومات التــي يحصلــون عليهــا مــن المــدارس الخاصــة، أو 
الضغــط علــى مواردهــم، والتوجــه نحــو القطــاع الخــاص المتفــوق فــي اللغــات والمــواد العلميــة 

كمــا يعتقــدون.  

أمــا االونــروا، فهــي تفّســر هــذا التراجــع بأســباب عديــدة منهــا ســكن عائــالت فلســطينية فــي 
أماكــن بعيــدة عــن مدارســها، أو لتجّنــب األوضــاع األمنيــة فــي بعــض المخيمــات وانعكاســاتها 
مــن حيــث اإلغــالق المتكــرر للمــدارس، والتأثيــر الســلبي علــى التحصيــل المدرســي. وعنــد 
بعــض العائــالت الميســورة ماديــًا، يتطلعــون إلــى تعليــم اوالدهــم فــي مــدارس خاصــة، تتوافــر 
فيهــا بيئــة صحيــة واجتماعيــة أفضــل وربمــا منــاخ تعليمــي ذي جــودة أفضــل مــن مــدارس 

االونــروا وحتــى مــن المــدارس الرســمية فــي لبنــان. 
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أعداد التالميذ بحسب الجنس ومراحل التعليم

التعليــم  فــي قطــاع  الفلســطينيين  التالمــذة  تــوزع  التالــي )جــدول رقــم 19(  الجــدول  يبيــن 
الرســمي للعــام الدراســي 2014-2015، بحســب الجنــس والجنســية والمرحلــة التعليميــة.112

جــدول رقــم 19: أعــداد التالمــذة االجانــب وضمنهــم الفلســطينيون وتوزعهــم فــي القطــاع الرســمي بحســب 
الجنــس والجنســية والمرحلــة التعليميــة للعــام الدراســي 2015 - 2016

المجموعغيره أجنبيغيره عربيفلسطينيسوريلبنانيالجنس

1576334152972001819693ذكرالروضة
1533732172971832019054 انثى 

3110066325943833838747مجموع الروضة

حلقة اولى
2227195815484372832865ذكر

2095990865164153131007 انثى
432301866710648525963872مجموع حلقة اولى

حلقة ثانية
2674146854753032832232ذكر

2663050024953304132498انثى 
5337196879706336964730مجموع حلقة ثانية

حلقة ثالثة
2486315054391623127000ذكر

3229921455242515135270انثى 
5716236509634138262270مجموع حلقة ثالثة

ثانوية
20162433250882620959ذكر

328477234631534234228انثى 

5300911567132416855187مجموع الثانوي

2378723979243042522316284806المجموع العام

المصدر: المركز التربوي للبحوث واإلنماء

112. تّم الحصول على البيانات المتضمنة في هذا الجدول من خالل مراسالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع المركز 
التربــوي للبحــوث واإلنمــاء، بموجــب الكتــاب رقــم 4696/م الموجــه مــن المركــز التربــوي إلــى اللجنــة، بتاريــخ 2015/12/8. 
واعتمدنــا أرقــام المركــز التربــوي لاللتحــاق بمــدارس االونــروا للحفــاظ علــى وحــدة المصــدر، ولعــدم توفــر البيانــات المقابلــة لغيــر 

المشــمولين، وهــم فــي الغالــب مــن التالمــذة الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســوريا كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك. 
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يّتضــح مــن الجــدول أعــاله أن 4304 تلميــذًا فلســطينيًا يتابعــون تعليمهــم فــي المدرســة 
الرســمية اللبنانيــة، وهــم يمثلــون مــا نســبته %1.5 مــن مجمــوع المســجلين فيهــا، بمــا فيهــا 
مرحلة الروضة. وهي نســبة قليلة جدًا وال تمثل عبئًا جديًا ضاغطًا على المدرســة الرســمية 
وقدراتها االســتيعابية. في المقابل، نالحظ أن عدد التالمذة الســوريين في المرحلة الدراســية 
عينهــا، هــو 39,792 يمثلــون مــا نســبته %14 مــن مجمــوع تالمــذة هــذه المرحلــة، وهــي 

نســبة أعلــى بكثيــر مــن نســبة الفلســطينيين.

ووفــق معطيــات الجــدول تمثــل اإلنــاث مــا نســبته %53 منهــم )2295 تلميــذة(، ويمثــل 
الذكــور مــا نســبته %46.7 )2009 تلميــذًا(. إن االنخفــاض النســبي فــي التحــاق الذكــور 
يشــير إلــى ظاهــرة تســرب أعــداد أكبــر منهــم قبــل إنجازهــم المرحلــة الثانويــة، لتعــذر توافــر 
اإلمكانــات الماديــة لتأميــن متابعتهــم الدراســية، والحاجــة الماديــة التــي تدفعهــم للبحــث عــن 
عمــل للمســاعدة فــي تحمــل األعبــاء المعيشــية التــي تواجههــا عائالتهــم. ونــرى مــن خــالل 
معطيــات هــذا الجــدول أن أعــداد التالمــذة الفلســطينيين فــي المرحلــة الثانويــة تشــير بوضــوح 
إلــى هــذا الفــارق حيــث يبلــغ عــدد الذكــور فيهــا 250، مقابــل 463 مــن اإلنــاث، هــو العــدد 

الــذي أحــدث الفــارق فــي نســب متابعــة الدراســة لمصلحــة اإلنــاث. 

كمــا تشــير معطيــات الجــدول عينــه إلــى أن عــدد االطفــال الفلســطينيين المســجلين فــي مرحلــة 
الروضــة هــو 594 طفــاًل وطفلــة، يســتفيدون مــن الخدمــات التعليميــة مــا قبــل المدرســية، 

االمــر الــذي ليــس متاحــًا لهــم فــي مــدارس االونــروا التــي ال تشــمل الروضــة. 

المحور الثالث: مرحلة الروضة

تشــمل مرحلــة الروضــة االطفــال مــن عمــر 3-6 ســنوات، وتعتمــد الرعايــة باالطفــال فــي 
هــذه المرحلــة علــى نهــج شــامل وتكاملــي، مــن خــالل أنشــطة داعمــة لمختلــف جوانــب نمــو 
الطفــل، وتطــوره مــن النواحــي الذهنيــة والعاطفيــة واالجتماعيــة واالبداعيــة والحركيــة.  وقــد 
اصحبــت مرحلــة الروضــة، أو مرحلــة مــا قبــل التعليــم االبتدائــي، جــزءًا ال يتجــزأ مــن التعليــم 
المدرســي الرســمي فــي لبنــان، كمــا فــي بلــدان كثيــرة فــي العالــم. وال يشــمل التكليــف األساســي 
لالونــروا مرحلــة الروضــة، مــا دفــع العائــالت الفلســطينية إلرســال اطفالهــا إلــى روضــات 
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خاصــة مكلفــة ومرهقــة ماديــًا، أو إلــى روضــات تؤمنهــا بعــض الجمعيــات األهليــة الفلســطينية 
ــر لهــا مــن روضــات رســمية توفرهــا  والهيئــات الدينيــة، وفــق شــروط معينــة، أو إلــى مــا يتيسَّ
وزارة التربيــة والتعليــم. لقــد أثبتــت جميــع الدراســات أن االطفــال الذيــن يلتحقــون بمرحلــة 
الروضــة يحققــون إنجــازات ملموســة فــي المراحــل التعليميــة الالحقــة، علــى نحــو أفضــل 
مــن زمالئهــم الذيــن ال يلتحقــون بهــا. وبســبب الفقــر، ثمــة عائــالت كثيــرة ال ترســل اوالدهــا 
إلــى الروضــات، وتنتظــر بــدء التعليــم االبتدائــي، لتبــدأ بارســالهم إلــى مدرســة االونــروا فــي 

السادســة مــن العمــر.

وتفيــد معطيــات غيــر منشــورة للمؤسســة الوطنيــة للرعايــة والتدريــب المهنــي - بيــت أطفــال 
الصمــود عــن وجــود 67 روضــة فــي المخيمــات  الفلســطينية تخــدم 9598 طفــاًل عــام 

2015–2106 )أنظــر جــدول بعــدد وأماكــن هــذه الروضــات فــي الملحــق رقــم 1(. 

أمــا مؤسســة التعــاون welfair فتشــير إلــى أن عــدد االطفــال الذيــن يســتفيدون مــن دعــم 
المؤسســات المذكــورة آنفــًا وصــل إلــى 10,500 طفــل وطفلــة فــي العــام 2016. مــا يعنــي 

أن هنــاك فارقــًا يصــل إلــى حوالــي 1000 طفــل بيــن اإلحصائيــن.   

أما أهم الصعوبات التي تعاني منها رياض االطفال في المخيمات فهي: 

التــي ال تغطيهــا 	  نقــص فــي تمويــل المصاريــف الجاريــة، الســيما رواتــب الحادقــات 
عــادة. الداعمــة  الجهــات 

رداءة البنية التحتية للمباني.	 

نقص في التنسيق والتشبيك بما يخص البرامج والمناهج.	 

نقص في التدريب المستمر للمعلمات والمشرفات. 	 

وقــد قامــت الســفارة الفرنســية، فــي ســياق تشــجيع التعليــم الفرانكوفونــي بيــن الفلســطينيين، 
لبنانيــة:  فــي عــدة مناطــق  التــام ألربــع روضــات تديرهــا االونــروا  المالــي  الدعــم  بتأميــن 
روضتــان فــي الشــمال )البــداوي والبــارد(، روضــة فــي بيــروت )فــي منطقــة الدنــا القريبــة مــن 

مخيــم شــاتيال ومنطقــة صبــرا المكتظتيــن بالفلســطينيين(، وروضــة فــي مدينــة صيــدا. 
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المحور الرابع: التعليم األساسي والثانوي: دور االونروا
تتوّلى االونروا مهمة التعليم المدرسي لالجئين الفلسطينين باعتبارها واحدة من مسؤولياتها 
األساســية التــي حّددهــا القــرار الدولــي رقــم 1949/302 عنــد تأسيســها. وبرنامــج التعليــم هــو 
األكبــر فــي برامــج االونــروا، ويســتهلك أكثــر مــن نصــف موازنتهــا الســنوية. كمــا أنــه يوّظــف 

حوالــي %70 مــن مجمــوع العامليــن فيهــا.

تبــدأ العمليــة التعليميــة فــي المرحلــة االبتدائيــة األولــى، بعــد عمــر السادســة، وتنتهــي مــع 
نهايــة المرحلــة المتوســطة. أمــا فــي القســم الثانــوي، فقــد أنشــأت منظمــة التحريــر الفلســطينية 
عــام 1979 أربــع ثانويــات فــي طرابلــس وســعدنايل-البقاع وصيــدا وصــور، وكانــت باشــراف 
دائــرة التربيــة والتعليــم فــي المنظمــة حتــى منتصــف الثمانينيــات، حيــن توقفــت المنظمــة عــن 
التمويــل،113 فتوقفــت المــدارس المذكــورة عــن العمــل مــا أدى إلــى خلــق مشــكلة للطــالب 
فــي هــذه صفــوف المرحلــة الثانويــة . وقــد اســتدعى هــذا الوضــع قيــام تحــركات طالبيــة 
فلســطينية تجــاه االونــروا باعتبارهــا المســؤولة عــن تعليــم الفلســطينيين، تطالبهــا بإيجــاد حــل 
لهــذه المشــكلة. وهــو مــا حــدث فمنــذ عــام 1993، بــدأت االونــروا، بتوســيع نطــاق مســؤوليتها 
وشــمول المرحلــة الثانويــة فــي نظامهــا التعليمــي، وهــو تدبيــر اســتثنائي تــم اتخــاذه فقــط فــي 
لبنــان، وال يشــمل باقــي مناطــق عملياتهــا. نجحــت االونــروا فــي الحصــول علــى دعــم الــدول 
المانحــة الفتتــاح تســعة مــدارس ثانويــة موّزعــة علــى مناطــق التجمعــات الســكانية الرئيســية 
فــي لبنــان. وتحــاول االونــروا اســتيعاب جميــع الطــالب الذيــن ينهــون المرحلــة المتوســطة فــي 

ثانوياتهــا التســعة.

توزع مدارس االونروا في لبنان 

تدير االونروا في العام الدراســي الحالي 2017/2016 ما مجموعه 67 مدرســة منها 58 
مدرســة للتعليــم األساســي و9 مــدارس للتعليــم الثانــوي. تنتشــر هــذه المــدارس فــي مختلــف 
المناطــق اللبنانيــة، لكــن بكثافــة أكبــر فــي جنــوب لبنــان، حيــث تتواجــد كثافــة ســكانية أعلــى 
لالجئيــن الفلســطينيين. وكمــا يبّيــن الجــدول أدنــاه، هنــاك 33 مدرســة فــي لبنــان الجنوبــي مــن 
أصــل 67. ويبلــغ عــدد المــدارس المختلطــة 41 مدرســة مــن مجمــوع مــدارس االونــروا، فــي 

113. النشرة اإلحصائية لالونروا » االونروا في أرقام« )حتى أول كانون الثاني/ يناير 2015(. 
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مــوازاة 15 مدرســة لإلنــاث و11 مدرســة للذكــور.

جدول رقم 20 - توزع المدارس على المحافظات للعام الدراسي 2016-2017 حسب الجنس  

المجموعمختلطةإناثذكورالمنطقة ونوع المدرسة
13812بيروت
46919صيدا
23914صور
431017الشمال
0055البقاع

12154067المجموع

المصدر: مراسلة االونروا مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/3/28 

28 مــن أصــل 67 مدرســة لالونــروا فــي لبنــان مســتأجرة، وهــي غيــر مصممــة كمــدارس 
فــي األصــل، بــل عبــارة عــن مبــاٍن ســكنية، لذلــك تفتقــد للمواصفــات والمعاييــر الالزمــة. 
وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن مــدارس االونــروا تفتقــد إلــى المكتبــات والمختبــرات ووســائل 
اإليضــاح وأجهــزة الكمبيوتــر والمســاحات الخضــراء والمالعــب وقاعــات األنشــطة، اال أن 
االونــروا، وحســب مصادرهــا، عملــت وال تــزال تعمــل علــى تحســين البيئــة الماديــة للمــدارس 
مــن مالعــب وقاعــات أنشــطة ومختبــرات بشــكل عــام، وبالتحديــد المبانــي المدرســية الجديــدة 
التــي تــم تشــييدها فــي الســنوات األخيــرة. وتقــّدم االونــروا الكتــب المدرســية والقرطاســية مجانــًا 
للطــالب الفلســطينين فــي جميــع المراحــل التعليميــة. وتفــرض علــى الطــالب بعــض الرســوم 
الرمزيــة التــي تتــراوح قيمتهــا بيــن 5,000 و25,000 ل.ل. تختلــف باختــالف المرحلــة 

التعليميــة.

المعلمون واإلداريون في مدارس االونروا

يتبــدل عــدد المعلميــن فــي مــدراس االونــروا باســتمرار، ربطــًا بنظــام توظيــف المعلميــن. 
هنــاك فئــة مــن المعلميــن الذيــن يعملــون وفــق عقــود عمــل ثابتــة قــد تســتمر لســنة أو اثنتيــن 
أو ثــالث، أو أكثــر؛ وهــم مدرجــون بهــذه الصفــة علــى لوائــح ميزانيتهــا للعامليــن الثابتيــن. 
وهنــاك نظــام التعاقــد مــع المعلميــن الــذي يوفــر تغطيــة حاجــات االونــروا المتغيــرة لهــم بفعــل 
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إجمالــي  يبلــغ  التصنيــف،  هــذا  إلــى  الصفــوف والمــدارس. واســتنادًا  فــي  التشــعيب  نظــام 
عــدد المعلميــن والمعلمــات فــي العــام الدراســي 2014-2015، مــا مجموعــه 1700 معلــم 

ومعلمــة، مــن بينهــم 285 يعملــون وفــق نظــام التعاقــد.114

وحســب مراســلة االونروا مع لجنة الحوار في نهاية شــهر آذار 2017، فإن عدد المعلمين 
للعــام الدراســي 2016-2017 انخفــض لكــي يصبــح 1470 معلمــًا ومعلمــة مــن بينهــم 99 
يعملــون وفــق نظــام التعاقــد. حــدث ذلــك  نتيجــة سياســة التقشــف التــي تتبعهــا االونــروا، جــّراء  
الوضــع المالــي واألزمــة التــي تمــر بهــا موازناتهــا، حيــث أنهيــت خدمــات بعــض المعلميــن مــن 
المتعاقديــن وكبــار الســن الذيــن كانــوا قريبيــن مــن ســن التقاعــد. أمــا عــدد العامليــن اإلدارييــن 
فــي دائــرة التربيــة والتعليــم، فهــو 2197 موظفــًا منهــم 1847 موظفــًا وموظفــة مــن الميزانيــة 

العامــة و350 مــن تمويــل المشــاريع.

اإلشكاليات والتحديات للتعليم المدرسي في االونروا

يواجــه التعليــم المدرســي فــي االونــروا بمختلــف مراحلــه جملــة مــن اإلشــكاالت والتحديــات 
نوجزهــا فيمــا يلــي:

بعــض األبنيــة المدرســية مســتأجرة )28 مــن أصــل 67(، ولــم ُتنشــأ لتســتخدم كمــدارس، 	 
نمــا أنشــئت كأبنيــة ســكنية. واإ

نقص في عدد المباني المدرسية. 	 

اإلكتظــاظ فــي الصفــوف يصــل أحيانــًا إلــى 50 طالــب فــي الصــف الواحــد خاصــة فــي 	 
المــدارس المســتأجرة، وتلــك التــي تعمــل علــى أســاس نظــام الدواميــن، خالفــًا للوضــع فــي 
المــدارس الرســمية اللبنانيــة، الــذي يفتــرض وجــود مــا ال يزيــد عــن 36 طالبــًا فــي الصــف 

فــي المرحلــة االبتدائيــة والمتوســطة، و30 طالــب فــي المرحلــة الثانويــة كحــٍد أقصــى.

للمختبــرات 	  المــدارس  وافتقــار  والشــباب،  لالطفــال  منهجيــة  نشــاطات ال  عــدم وجــود 
والمكتبــات والمالعــب والمســاحات الخضــراء، مــا يســاهم بتفاقــم ظاهــرة التســرب المدرســي.

تكرار غياب المدرسين دون محاسبة أو تعويض للتالميذ ساعات التغيب.	 
114. النشرة االحصائية لالونروا » االونروا في أرقام« )كانون الثاني / يناير 2015(
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الترفيع اآللي الذي كانت تعتمده االونروا في الصفوف االبتدائية االولى. 	 

عدم مواكبة الزيادة في موازنات االونروا الســنوية للزيادة الســكانية للفلســطينيين وتنامي 	 
حاجاتهــم لمختلــف خدماتهــا، أّثــر بطريقــة ســلبية علــى نوعيــة التعليــم بالنســبة لشــريحة 

واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني فــي لبنــان. 

النقــص فــي توعيــة األســاتذة حــول حقــوق االطفــال واالتفاقيــات الدوليــة التــي تنــص علــى 	 
هــذه الحقــوق، والتــي تردعهــم عــن التعنيــف الجســدي أو اللفظــي للطــالب.

نقــص فــي برامــج توعيــة األســاتذة علــى الصعوبــات التعلميــة واكتشــافها علــى نحــو مبكــر 	 
وأخــذ االجــراءات الالزمــة لذلــك.

المحور الخامس: التعليم المهني والتقني 

أهمية التعليم المهني بالنسبة للفلسطينيين

يســعى بعــض الطــالب الفلســطينيين الراغبيــن فــي الحصــول علــى التعليــم المهنــي إلــى تأميــن 
ذا تعــّذر ذلــك فمــن خــالل بعــض  ذلــك مــن خــالل فرعــي المعهــد فــي ســبلين ونهــر البــارد، واإ
المعاهــد المهنيــة الرســمية والخاصــة، أو عبــر الــدورات التــي تنّظمهــا الجمعيــات والمؤسســات 
الفلســطينية والدوليــة، فــي هــذا المجــال. إال أن هــذا األمــر يقتــرن بواقــع ارتفــاع كلفــة أقســاط 
بعــض هــذه المعاهــد الخاصــة. كمــا أن الــدورات التــي تتوالهــا مؤسســات وجمعيــات أهليــة، 
قــد تقــدم شــهادات غيــر معتــرف بهــا لــدى الجهــات الرســمية فــي الداخــل والخــارج، مــا يحــول 
دون اإلفــادة منهــا اال فــي نطــاق الســوق المحليــة المحــدودة فــي المخيمــات وجوارهــا باســتثناء 
بعــض الجمعيــات التــي أنشــأت برامــج مشــتركة مــع االونــروا التــي توقــع الشــهادات الصــادرة 
عنهــا مثــل المســاعدات الشــعبية النرويجيــة )حاليــًا جمعيــة شــباب مــن أجــل التنميــة( وجمعيــة 
التدريــب المهنــي و التنميــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى بعــض الجمعيــات التــي تعطــي منحــًا 
وترســل الطــالب إلــى معاهــد خاصــة مثــل المؤسســة الوطنيــة للرعايــة االجتماعيــة والتدريــب 
المهنــي )بيــت اطفــال الصمــود(. جــّراء هــذه العقبــات، يصبــح المجــال الوحيــد المتــاح أمــام 
هــذه األعــداد التــي تغــادر ســنوات الدراســة فــي مراحــل مبكــرة، هــو التوجــه للتــدرب والعمــل 
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فــي ورش غيــر آمنــة، دون أي نــوع مــن أنــواع الضمانــات والحمايــات االجتماعيــة، ســواء 
أكانــت صحيــة أم مهنيــة. 

إن أســباب اختيار الطالب الفلســطينيين للتعليم المهني عامة، ومعهد ســبلين خاصة  يعود 
إلى األســباب اآلتية:115

عدم القدرة المادية على متابعة الدراسة الجامعية األكاديمية. 	 
عــدم الرغبــة لــدى البعــض فــي إكمــال التعليــم الجامعي األكاديمي.	 
الفشل في الحصول على الشهادات الرسمية اللبنانية )البريفيه أو البكالوريا( .	 
الرغبة لدى البعض في سلوك طريق التعليم السريع وذلك للمساعدة في إعالة عائالتهم.	 
توفر فرص عمل لطلبة مركز سبلين بعد التخرج، وخصوصًا خارج لبنان في دول الخليج. 	 
رفــض بعــض المراكــز المهنيــة الرســمية اللبنانيــة المجانيــة، كالمدرســة الفندقيــة وغيرهــا، قبولهــم 	 

للدراســة فيها.

معاهد التدريب المهني

أنشــأت االونــروا مركــز ســبلين للتعليــم المهنــي فــي منطقــة ســبلين فــي ســاحل الشــوف/ جبــل 
لبنــان عــام 1961، وهــي منطقــة جغرافيــة وســيطة يمكــن لفلســطينيي بيــروت وضواحيهــا 
إليهــا بســهولة نســبية، فيمــا يصعــب ذلــك علــى فلســطينيي  والجبــل والجنــوب، الوصــول 
الشــمال، حيــث تتركــز نســبة كبيــرة منهــم هنــاك. مــا دفــع االونــروا إلــى إفتتــاح فــرٍع ثــاٍن للمعهــد 
فــي منطقــة نهــر البــارد – شــمال طرابلــس عــام 2008، وبالطاقــة االســتيعابية نفســها، أي 

600 طالــب ســنويًا.

قامــت االونــروا وألكثــر مــن 50 عامــًا بتقديــم خدمــات التدريــب المهنــي والتقنــي للشــباب 
الفلســطيني فــي لبنــان، ومنــذ ذلــك الوقــت قــام مركــز ســبلين للتدريــب المهنــي بفرعيــه )الجنــوب 
والشــمال(  بتخريج آالف الطالب الفلســطينين بشــهادات موقّعة من قبل االونروا، ولكن ال 

تــزال هــذه الشــهادات غيــر معتــرف بهــا  مــن قبــل وزارة التربيــة اللبنانيــة.
115. ســهيل الناطــور ودالل ياســين. »الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان وســبل التعايــش معــه« )بيــروت: مركــز 
التنميــة االنســانية، 2007(،  الطبعــة االولــى، ص 76. أجريــت الدراســة بدعــم وتمويــل مــن »مركــز البحــوث للتنميــة الدوليــة 

 .)IDRC( »)كنــدا(
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يقــدم هــذان المركــزان ثــالث مســتويات مــن الــدورات: الــدورات )المهنيــة( لمــدة ســنة واحــدة 
أو ســنتين، الــدورات )التقنيــة( لمــدة ســنتين، باإلضافــة إلــى الــدورات القصيــرة والتــي تهــدف 
إلــى تزويــد  الشــباب بمهــارات محــددة حســب متطلبــات ســوق العمــل.  يتــم إختيــار جميــع 
الــدورات بمــا يتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل المحلــي، حيــث يقــدم المركــزان 28 نوعــُا 
مــن اإلختصاصــات المهنيــة والتقنيــة. وقــد بلــغ عــدد الطــالب الملتحقيــن بالمركزيــن فــي العــام 
الدراســي 2016-2017 حســب تقارير المركزين الدورية 992 طالبًا )589 ذكور، 403  
إنــاث(. والجديــر بالذكــر أن %40 مــن الملتحقيــن بمركــز ســبلين هــم مــن ضمــن حــاالت 

العســر الشــديد حســب تصنيــف دائــرة الشــؤون فــي االونــروا.

وفــي برنامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي قــّدم مركــز ســبلين للتدريــب المهنــي 28 دورة 
مهنيــة، وقــد بلــغ عــدد المتدربيــن 1050 متدربــًا، تخــرج منهــم فــي العــام الحالــي )2017(  
550 مهنيــًا. كمــا تــّم العمــل علــى تحســين البيئــة التعليميــة والماديــة لتصبــح أكثــر مالءمــة 

لجميــع الطلبــة الملتحقيــن بالمركــز بمــا فيهــا الطلبــة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة.116

الدورات المهنية

يقــدم مركــزا التدريــب المهنــي والفنــي فــي ســبلين ونهــر البــارد التابعيــن لالونــروا األنــواع التاليــة 
مــن الدورات:117

الــدورات المهنيــة الصناعيــة Trade Courses والتــي تعطــى الفرصــة للطــالب الذيــن 	 
ــم ينجحــوا فــي امتحانــات البريفيــه الرســمية شــرط  أن يكونــوا قــد أتمــوا بنجــاح دراســة  ل
الصــف التاســع بااللتحــاق بالتعليــم المهنــي لمــدة ســنة، يليــه شــهر تدريــب فــي ســوق 
العمــل، يحصــل فــي ختامــه المتــدرب علــى دبلــوم بنجاحــه فــي المــواد النظريــة والعمليــة. 
ميكانيــك  مثــل:  متعــددة  اختصاصــات  فــي  للعمــل  المتدربيــن  الــدوارت  هــذه  وتؤهــل 
الســيارات، النجــارة، اللحــام، تصفيــف الشــعر، التبريــد والتكييــف، التربيــة الحضانيــة،.... 

فنيــة وتقنيــة Technical & Semi-professional courses  ويلتحــق  	  دورات 
َحَملــة شــهادة البكالوريــا القســم الثانــي الرســمية أو مــا يعادلهــا للقادميــن مــن خــارج لبنــان 

116. مواد مكتوبة ارسلت إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/3/28
117. وحيد جبران، المصدر نفسه، ص 170
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بــكل أقســامها. وتؤهــل هــذه الــدورات التــي تمتــد لعاميــن المتدربيــن ألعمــال متعــددة 
مثــل: التجــارة العامــة وفروعهــا، هندســة البنــاء والرســم الهندســي، الهندســة االلكترونيــة 
والصناعيــة وفنــي المختبــرات الطبيــة. وينــال الخريجــون دبلــوم المركــز فــي االختصــاص 

المحــدد.

دورات مهنيــة قصيــرة تتــرواح مدتهــا بيــن 4 و6 أشــهر، فقــد تــم مؤخــرًا تخريــج 313 	 
متدربــًا مــن الشــباب الفلســطيني الالجــئ فــي لبنــان ومــن الالجئيــن مــن ســوريا فــي العــام 
2016 مــن المركــز فــي 18 إختصاصــًا مثــل: الســكرتاريا، تصفيــف الشــعر، التصويــر 

والمونتــاج، البنــاء، الكهربــاء العامــة، التكييــف والتبريــد.

الصعوبات

لــم تكــن شــهادات مركــز ســبلين معاَدلــة فــي وزارة التربيــة و التعليــم العالــي – مديريــة التعليــم 
المهنــي - ألن المناهــج فــي المركــز لــم تكــن تتطابــق مــع مناهــج الــوزارة. مــع ذلــك كان يتــم 
تصديــق الشــهادات مــن وزارة الخارجيــة اللبنانيــة التــي تصــادق علــى توقيــع مديــر التعليــم 
فــي االونــروا. وهــذا مــا يســاعد خريجــي ســبلين علــى العمــل خــارج لبنــان. فــي عــام 2011 
حصلــت االونــروا علــى مرســوم رخصــة إنشــاء لمعهديهــا المهنييــن ضمــن مســاعيها لنيــل 
الترخيــص مــن الحكومــة اللبنانيــة، حيــث تهــدف هــذه الخطــوة إلــى ضــرورة االعتــراف والتوقيــع 
علــى شــهادات خريجــي المركــز وأهليتهــم للتقــدم لالمتحانــات المهنيــة الرســمية علــى مختلــف 
المســتويات )TS, BT, BP(. وتعــد هــذه الخطــوة مهمــة جــدًا للشــباب الفلســطيني حيــث 
تعطيــه الفرصــة لتقديــم االمتحانــات الرســمية، والحصــول علــى شــهادات مصّدقــة مــن مديريــة 
التعليــم المهنــي ووزارة التربيــة اللبنانيــة ، وتســمح هــذه الشــهادات للشــباب بمتابعــة دراســتهم 
فــي مختلــف الجامعــات والحصــول علــى شــهادات عليــا فــي مختلــف المجــاالت.  كمــا تســاهم 
هــذه الخطــوة فــي خلــق فــرص عمــل أفضــل للشــباب الفلســطيني وبالتالــي تحســين أوضاعهــم 
المعيشــية. ومــا زالــت الجهــود مســتمرة للحصــول علــى إجــازة اإلســتثمار ليصبــح المركــز 

مرخصــّا بشــكل كامــل.  

يواجــه الطــالب الفلســطينيون مــن خريجــي معهــد ســبلين جملــة مــن اإلشــكاالت والتحديــات 
نوجزهــا فيمــا يلــي:
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تتمثــل اإلشــكالية األساســية فــي عــدم توافــق ســنوات الدراســة فيــه مــع مــا يماثلــه مــن مراكــز 
مهنيــة مرخصــة مــن الدولــة اللبنانيــة، أو المعاهــد التــي تتبــع لــوزارة التربيــة اللبنانيــة مباشــرة. 
وترتــب علــى هــذا الوضــع عــدم اعتــراف الدولــة اللبنانيــة بشــهاداته، وبالتالــي عــدم تمكــن 
ســتكمال  طالبــه مــن التقــدم المتحانــات الشــهادات الرســمية اللبنانيــة، أو معادلــة شــهاداتهم واإ
دراســتهم الجامعيــة.118 ولكــن فــي العــام 2014 وّقــع رئيــس الجمهوريــة ميشــال ســليمان وقبــل 
ذا مــا  إنتهــاء واليتــه، مرســوم االعتــراف بالمركــز، وبالتالــي ترســيمه كمركــز تدريــب مهنــي. واإ
تــّم تفعيــل هــذا االعتــراف، فــان ذلــك ســيؤدي بالضــرورة إلــى إدمــاج مركــز ســبلين فــي نظــام 
التعليــم المهنــي اللبنانــي، أســوة بمــدارس االونــروا بمختلــف مســتوياتها، وبالتالــي ســيؤدي ذلــك 

إلــى فتــح آفــاق أمــام المتخرجيــن مــن المركــز لمتابعــة دراســتهم.119

وفــي هــذا الصــدد تعــد هــذه الخطــوة مهمــة جــدّا للشــباب الفلســطيني، حيــث تعطيــه الفرصــة 
التربيــة  قبــل وزارة  مــن  شــهادات مصّدقــة  علــى  والحصــول  الرســمية  لالمتحانــات  بالتقــدم 
اللبنانيــة، تســمح لــه بمتابعــة دراســته العليــا فــي مختلــف الجامعــات مــا يســاهم فــي إيجــاد فــرص 

عمــل أفضــل للشــباب الفلســطيني، وبالتالــي تحســين أوضاعهــم المعيشــية والحياتيــة.

بموجــب هــذا الترخيــص، ســيكون علــى الملتحقيــن باالختصاصــات التــي يوفرهــا المركــز بنــاًء 
علــى الشــهادة المتوســطة أن يدرســوا لمــدة ثــالث ســنوات فــي ســبلين، يتقدمــون بعدهــا لشــهادة 
البكالوريــا الفنيــة )BT(، ولــدى نجاحهــم يصبــح بإمكانهــم اإللتحــاق بعــدد مــن االختصاصــات 
الجامعيــة، وفــق شــروط محــددة فــي الجامعــة التــي يريدونهــا، أو إســتكمال تعليمهــم المهنــي 
فــي المعهــد لمــدة ســنتين ينالــون بعدهــا شــهادة اإلمتيــاز الفنــي )TS(، ليكملــوا بعدهــا تعليمهــم 

الجامعــي اذا أرادوا.120

خالصة االمر، ما زال موضوع تصديق الشــهادة يشــكل عائقًا أمام الخريجين في الحصول 
على فرص عمل، بســبب عدم اعتراف بعض المؤسســات والشــركات بدبلوم مركز ســبلين. 

118. محمــود العلــي،« واقــع عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان«. سلســلة حــوارات السياســات ـ العالقــات اللبنانيــة الفلســطينية 3 
)بيــروت: مبــادرة المســاحة المشــتركة & منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(، ص 15-14.

119. حصــل معهــد ســبلين علــى الترخيــص الرســمي اللبنانــي كمعهــد فنــي خــاص بموجــب المرســوم 11737، وهــو موّقــع مــن 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال ســليمان ورئيــس مجلــس الــوزراء تّمــام ســالم ووزيــر التربيــة والتعليــم العالــي اليــاس بــو صعــب بتاريــخ  
21 أيــار 2014 ، بنــاء علــى اســتدعاء مقــدم مــن وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق 

االدنــى - االونــروا.
120. راجــع: والء رشــيد، »معهــد ســبلين. صناعــة مســتقبل وتعزيــز هويــه«، نشــرة فلســطيننا، ورد فــي محمــود العلــي،« واقــع 

عمــل الفلســطينيين فــي لبنــان«، المصــدر نفســه، ص 16.
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استراتيجية االونروا للتعليم والتدريب المهني والتقني

فــي تمــوز 2014، تــم إقــرار اســتراتيجية االونــروا للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، والتــي 
مــن خاللهــا تلتــزم الوكالــة برفــع مســتوى جــودة برنامــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، 
وتحســين فعاليتــه ومــدى مالءمتــه لمتطلبــات ســوق العمــل. هــذه االســتراتيجية تضــع األســاس 
الــالزم لتحقيــق المبــادئ الرئيســية لتطويــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي مــن أجــل إكســاب 
شــباب الالجيئــن الفلســطينين المهــارات والقــدرات المالئمــة والمواكبــة لســوق العمــل بمــا يســهم 

فــي ضمــان ســبل معيشــة مســتدامة

المحور السادس: التعليم الجامعي

الجامعة اللبنانية

التعليــم الجامعــي بالنســبة للفلســطينيين هــو رأســمال اجتماعــي باعتبــاره وســيلة أساســية ُتتيــح 
لهم كســب رزقهم ، ومواجهة أوضاعهم االجتماعية الصعبة، وتحســين مســتويات معيشــتهم 
والحفــاظ علــى مكانتهــم فــي المجتمعــات المضيفــة. وهــم بالتالــي أولــوه اهتمامــًا شــديدًا وجهــدوا 
فــي ســبيله، إن اتاحــت لهــم أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة ذلــك. اال أن الظــروف التــي 
واجهتهــم فــي ســعيهم هــذا طرحــت أمــام غالبيتهــم، فــي لبنــان، مشــكالت صعبــة لجهــة ارتفــاع 
رســومه وُمحــّددات الدخــول إلــى الجامعــة اللبنانيــة، ولتراجــع إمكانيــات الحصــول علــى منــح 
دراســية جامعيــة فــي الخــارج، بســبب وضــع الجامعــات العربيــة قيــودًا أمامهــم، وتوقــف المنــح 
التــي كانــت تقدمهــا الــدول االشــتراكية ســابقًا لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد انهيــار االتحــاد 
الســوفياتي والمنظومــة االشــتراكية، ولمحدوديــة مــا تقدمــه بعــض الجهــات الدوليــة المانحــة 

مــن منــح دراســية. 

يتــوزع طــالب التعليــم العالــي مــن الفلســطينيين علــى مؤسســات التعليــم العالــي فــي القطاعيــن 
ن كان التعامــل مــع الطــالب الفلســطينيين لجهــة الرســوم فــي الجامعــة  العــام والخــاص. واإ
اللبنانيــة قــد وجــد حّلــه علــى قاعــدة المســاواة مــع الطــالب اللبنانييــن فــي مراحــل اإلجــازة 
والدراســات العليــا والدكتــوراه، فــان االلتحــاق بالتعليــم العالــي الخــاص متــاح ومفتــوح، إذا مــا 
توفــرت اإلمكانــات الماديــة الالزمــة لتســديد قيمــة األقســاط الســنوية. وهــذه مشــكلة حقيقيــة 
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لغالبية الطالب الفلســطينيين الذين أنجزوا المرحلة الثانوية، والذين يتعذر عليهم اإلنتســاب 
إلــى القطــاع الجامعــي الخــاص ذي  اللبنانيــة، كمــا يتعــذر عليهــم التوجــه  إلــى الجامعــة 

األقســاط العاليــة، لنقــص فــي مواردهــم. 

شــّكلت الجامعــة اللبنانيــة مقصــدًا لعــدد كبيــر مــن الطــالب الفلســطينيين، حيــث ال موانــع 
قانونيــة أو إداريــة تعــوق إفادتهــم مــن خدماتهــا التعليميــة فــي أغلــب كلياتهــا ومعاهدهــا، مــع 
مــا أشــرنا إليــه ســابقًا مــن وجــود بعــض القواعــد الخاصــة الناظمــة إلنتســابهم إلــى الكليــات 
العلميــة والتطبيقيــة مثــل الطــب والهندســة والصيدلــة، التــي تخضــع أيضــًا لنظــام الكوتــا، 
حيــث خصصــت إداراتهــا مــا نســبته %2 مــن المقاعــد فيهــا للطلبــة األجانــب بمــن فيهــم 

الفلســطينيون، مــا يعنــي محدوديــة فــرص هــؤالء فــي اإلنتســاب إليهــا.

أصبــح الطــالب الفلســطينيون ُيعاملــون فــي الجامعــة اللبنانيــة، تمامــًا كمــا ُيعامــل الطــالب 
اللبنانيــون لجهــة الرســوم. ففــي عــام 2002، وبعــد تحــركات قــام بهــا الطــالب الفلســطينيون 
احتجاجًا على ارتفاع رســوم إنتســابهم إلى الجامعة اللبنانية، تم تعديل هذه الرســوم بموجب 
تعديــل المادتيــن 43 و45 مــن القانــون رقــم 391 تاريــخ 2002/12/3 )الموازنــة العامــة 
لعام 2002(، التي تتعلق بتحديد رسوم اإلنتساب المتوجبة على الطالب الفلسطينيين إلى 
الجامعــة اللبنانيــة، مــا أتــاح مســاواتهم مــع الطــالب اللبنانييــن، نظــرًا ألوضاعهــم الخاصــة.121

ويبيــن الجــدول التالــي )جــدول رقــم 21( أعــداد الطــالب الجامعييــن الفلســطينيين الملتحقيــن 
بالجامعــة اللبنانيــة فــي األعــوام الدراســية الخمســة )2010-2015(، حســب إنتســابهم إلــى 

كليــات ومعاهــد الجامعــة اللبنانيــة:122 

121. رســالة موجهــة مــن رئيــس الجامعــة اللبنانيــة، الدكتــور عدنــان الســيد حســين إلــى لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، بتاريــخ 
16 كانــون الثانــي/ ينايــر 2015.

122. الجامعة اللبنانية، دائرة اإلحصاء، 2015.
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جدول رقم 21: أعداد الطالب الجامعيين الفلسطينيين بحسب إنتسابهم إلى كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية

اسم الكلية
-2010
2011

-2011
2012

-2012
2013

-2013
2014

-2014
2015

203182186185181كلية العلوم
7275806756كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية

2218192015كلية التربية
437434443448442معهد العلوم االجتماعية

12261208962818775كلية اآلداب والعلوم االنسانية
1819211918معهد الفنون الجميلة

1720191915كلية االعالم
دارة األعمال 112132138128118كلية العلوم االقتصادية واإ

00121كلية الزراعة
98767كلية الهندسة

4446484235كلية الصحة العامة
23111كلية العلوم الطبية

00111كلية الصيدلة
1517222130المعهد الجامعي للتكنولوجيا- صيدا

دارة الفنادق 44345كلية السياحة واإ
10112كلية طب األسنان

المعهد العالي للدكتوراه في العلوم 
والتكنولوجيا

33310

المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق 
والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية

33330

المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب 
والعلوم االنسانية واالجتماعية

1212851

22002184196617911703المجموع

المصدر: الجامعة اللبنانية / دائرة اإلحصاء

حسب الجدول، إنتسب في العام الجامعي 2014 - 2015، ما مجموعه 1,703 طالب 
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فلســطينيين إلــى كليــات ومعاهــد الجامعــة اللبنانيــة التســعة عشــرة. النســبة األكبــر منهــم كانــت 
تنتسب إلى كلية اآلداب )775 طالبًا وطالبة بنسبة %45.5(، ومعهد العلوم االجتماعية 
)442 طالبــًا وطالبــة بنســبة %25.9(، أي مــا مجموعــه 1217 طالبــًا وطالبــة، يمثلــون مــا 
نســبته %71.4 مــن مجمــوع الطــالب الفلســطينيين المنتســبين إلــى مجمــل كليــات ومعاهــد 
الجامعــة اللبنانيــة للعــام الجامعــي 2014-2015. مــع اإلشــارة إلــى أن اإلنتســاب إلــى هــذه 
الكليــات يتــم دون امتحانــات دخــول، مــا عــدا قســم اللغــات فــي كليــة اآلداب. ويالحــظ تدنــي 
نســبة الطــالب الفلســطينيين فــي الكليــات العمليــة والتطبيقيــة عمومــًا. فمثــاًل يتبيــن أن عــدد 
الطــالب فــي كليــات الطــب وطــب االســنان والهندســة والصيدلــة وغيرهــا قليــل، ويــكاد يقتصــر 
علــى اآلحــاد أو العشــرات فــي بعــض الســنوات. فــي الوقــت عينــه يالحــظ وجــود أعــداد ال 
بــأس بهــا مــن الطــالب الفلســطينيين فــي بعــض الكليــات العلميــة المهمــة ككليــة الصحــة 
العامــة )35 طالبــًا وطالبــة، أي مــا نســبته %2 مــن مجمــوع طــالب هــذه الســنة فــي الجامعــة 
دارة األعمــال )118 طالبــًا وطالبــة أي حوالــي 7%(،  اللبنانيــة( وكليــة العلــوم االقتصاديــة واإ
للعــام الدراســي 2014 - 2015، ارتباطــًا ببعــض االختصاصــات الفرعيــة التــي تتضمنهــا 

وارتباطهــا بفــرص العمــل المتاحــة الحقــًا. 

مــن جهــة  اخــرى، مــا هــو ملفــت فــي مســار تطــور أعــداد الطــالب الفلســطينيين المنتســبين 
إلــى الجامعــة اللبنانيــة، بحســب معطيــات هــذا الجــدول، أن مجمــوع هــؤالء يســير، علــى مــدى 
الســنوات الخمــس االخيــرة، فــي مســار تراجعــي مّطــرد. فبعــد أن كان هــذا العــدد 2,200 
طالب وطالبة في العام الدراسي 2010-2011، تراجع في العام الذي تاله إلى 2,184 
طالبــًا وطالبــة، وبعــده بســنة أصبــح 1,966 طالبــًا وطالبــة، ثــم 1,791 طالــب وطالبــة، 
ليســتقر على 1,703 طالب وطالبة في العام الدراســي 2014 - 2015. إن هذا المســار 
التراجعــي المّطــرد، يخالــف التقديــر الطبيعــي بــأن يكــون خــط تطــور هــذه األعــداد تصاعديــًا.

التعليم الجامعي الخاص

يبلــغ عــدد الجامعــات والمعاهــد الخاصــة فــي لبنــان 42 جامعــة ومعهــد عــاٍل، انتســب إليهــا 
فــي العــام الجامعــي 2012-2013 مــا مجموعــه 5423 طالبــًا وطالبــة فلســطينية، وفــي 
العــام 2013-2014 مــا مجموعــه 5311 طالبــًا وطالبــة، مــع تســجيل تراجــع فــي العــدد 



185 رادة التقّدم واقع العيش واإ

مقــداره 112 طالبــًا وطالبــة )أنظــر الجــدول المفصــل أدنــاه(.

يبيــن الجــدول التالــي )رقــم 5( تــوزع الطــالب الفلســطينيين بحســب التعليــم الجامعــي الرســمي 
والخــاص خــالل العاميــن الجامعييــن 2012-2013  و123:2014-2013

جدول رقم 22: توزع الطالب الفلسطينيين بحسب التعليم الجامعي الرسمي والخاص )2012 - 2014(

عدد طالب العام الدراسي
الجامعات 
الخاصة

عدد طالب %
الجامعة اللبنانية

المجموع%

2013-2012542373.4%196626.6%7389

2014-2013531174.8%179125.2%7102

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي / مديرية التعليم العالي

إن حوالــي ثالثــة أربــاع الطــالب الجامعييــن الفلســطينيين يتابعــون تعليمهــم الجامعــي فــي 
القطــاع الخــاص. وهــذا يعنــي فــي أحــد وجوهــه أن جملــة التســهيالت التــي قدمتهــا الجامعــة 
اللبنانيــة للطــالب الفلســطينيين، مــن فتــح المجــال لإلنتســاب إلــى عــدد مــن كلياتهــا ومعاهدهــا 

لــم ُتحــدث االنعطافــة المتوقعــة فــي تكثيــف توجــه هــؤالء إليهــا. 

والجديــر ذكــره أن هنــاك اتجاهــًا لــدى قســم مــن الطــالب الفلســطينيين إلــى تحصيــل تعليــم 
األكاديمــي  الرصيــد  ذات  الخاصــة  الجامعــات  إلــى  اإلنتســاب  خــالل  مــن  جــاد  جامعــي 
التاريخي، إن توافرت لهم اإلمكانيات المادية المناسبة، وتأمنت  لديهم الشروط األكاديمية 
المطلوبــة، أو ُقدمــت لهــم المنــح المســاعدة فــي هــذا الســبيل. وهــؤالء هــم قلــة قليلــة مــن جمــوع 

المنتســبين إلــى القطــاع الجامعــي الخــاص. 

فــي المقابــل، هنــاك الكثيــرون ممــن يتجهــون إلــى جامعــات خاصــة ال تفــرض شــروطًا صعبــة 
لجهــة االنتســاب اليهــا، كــون إمكانيــات اإلنتســاب إليهــا والنجــاح والحصــول علــى شــهاداتها 

متيســر، طالمــا تســديد القســط مؤمــن، ولــو مــن خــالل الحضــور والمتابعــة المحــدودة. 

123. مصــدر بيانــات الجــدول هــو المصــدر الســابق نفســه، مــن خــالل مراســالت لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطينية مــع المديريــة 
العامــة للتعليــم العالــي.
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جدول رقم 23: عدد الطالب الفلسطينيين في العام 2017 حسب الجامعة الخاصة

المجموعاناثذكورالجامعة

5825521034جامعة بيروت العربية

76149225الجامعة االميركية في بيروت

10397200الجامعة اللبنانية االميركية

)AUST( 364480الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا

  المصدر: معلومات غير منشوره حصل عليها صندوق الطالب الفلسطينيين من الجامعات مباشرة

تحتــل جامعــة بيــروت العربيــة )BAU( المقــام األول فــي مقصــد الطــالب الفلســطينيين نحــو 
التعليم العالي الخاص، وقد إنتســب إليها عام 2012-2013 ما مجموعه 2409 طالب 
وطالبــات ، وفــي العــام التالــي مــا مجموعــه 2408 طالــب وطالبــة، وهــو مــا يمثــل حوالــي 
%45 مــن مجمــوع الطــالب الفلســطينيين المنتســبين إلــى الجامعــات الخاصــة فــي لبنــان. 

كمــا يتــوزع الباقــون علــى جملــة الجامعــات الباقيــة وبنســب متفاوتــة. 

يتوجــه بعــض الطــالب الفلســطينيين الذيــن ينتمــون إلــى عائــالت ميســورة نســبيًا، أو الذيــن 
حــازوا علــى منــح دراســية خاصــة، إلــى بعــض الجامعــات الخاصــة ذات األقســاط المرتفعــة 
مثــل الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت )AUB( والجامعــة اللبنانيــة األميركيــة )LAU( حيــث 
تابــع الدراســة 222 طالبــًا فلســطينيًا فــي الجامعــة االميركيــة فــي العــام الجامعــي 2012 - 
رتفــع هــذا العــدد إلــى 277 طالــب فــي العــام الجامعــي التالــي )2014-2013(.  2013، واإ
كمــا يبيــن أيضــًا التحــاق 153 و146 طالبــًا وطالبــة بالجامعــة اللبنانيــة االميركيــة فــي 

العاميــن المذكوريــن علــى التوالــي. 

أمــا األكثريــة الســاحقة مــن الطــالب الفلســطينيين فتوجهــوا إلــى الجامعــات والمعاهــد والكليــات 
الخاصــة، التــي ال يتوافــر فيهــا المســتوى األكاديمــي عينــه الموجــود لــدى الجامعــات التــي 

صنعــت تاريخهــا األكاديمــي منــذ عشــرات الســنين.
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ثالثا: جمعيات وصناديق دعم الطالب 
الفلسطينيين 

تبــذل بعــض صناديــق الدعــم التعليمــي جهــودًا حثيثــة لتأميــن قــروض التعليــم الجامعــي والمنح 
ألكبــر عــدد ممكــن منهــم. وبالرغــم مــن محدوديــة الفــرص التــي ُتتيحهــا هــذه المؤسســات، 
مقارنــة مــع الطلــب الكبيــر عليهــا، إال أنهــا تمثــل نافــذة، ولــو ضيقــة، ُتتيــح لقســم بســيط 
مــن الطــالب الفلســطينيين مواجهــة مشــكلة التحصيــل الجامعــي فــي المؤسســات التعليميــة 
الخاصــة، التــي ال يمكــن الحصــول علــى خدماتهــا ااّل بكلفــة ماليــة مرهقــة، وهــي غيــر متوافــرة 
لــدى الكثيريــن منهــم. أمــا أبــرز صناديــق الدعــم التعليمــي للفلســطينيين الناشــطة فــي لبنــان، 

فهــي التاليــة:

المحور األول: صندوق الطالب الفلسطينيين
ل هــذا الصنــدوق فــي بدايــة الســبعينيات كجمعيــة أهليــة لبنانيــة، بمبــادرة مــن عــدد مــن  ُســجِّ
األثريــاء الفلســطينيين، وكان هدفــه الوحيــد مســاعدة الطــالب الفلســطينيين المتفوقيــن، غيــر 
القادريــن علــى تأميــن تكاليــف تحصيلهــم العلمــي، عبــر تقديــم قــروض جامعيــة مــن دون 
فائــدة وفــق شــروط معينــة، يتــم تســديدها بعــد ســنة مــن التخــرج علــى  أقســاط مريحــة. وكان 
ل دراســة الطالــب الفلســطيني خــارج وداخــل لبنــان، وفــي  الصنــدوق فــي ســنواته األولــى يمــوِّ
جميــع االختصاصــات تمويــاًل كامــاًل ولجميــع الدرجــات الجامعيــة. لكــن، مــع تقلــص مــوارد 
الصنــدوق فــي الفتــرات الالحقــة، اضطــر القائمــون علــى شــؤونه إلــى تغييــر سياســة الدعــم 
باتجــاه حصــر الدعــم بفلســطينيي لبنــان، و حصــر التعامــل مــع جامعــات لبنــان فقــط.  كمــا 
أن قلــة المــوارد أدت إلــى  تخفيــض قيمــة القــروض، والتشــدد فــي شــروط تقديمهــا مــن حيــث 

رفــع المعــدل الدراســي األدنــى المطلــوب.124

قــام الصنــدوق منــذ تأسيســه عــام 1,973 بمســاعدة نحــو 10,000 طالــب وطالبــة تخرجــو 
فــي االختصاصــات كافــة مثــل: الهندســة والطــب والصيدلــة والمختبــر والتمريــض وعلــوم 

124. باســم ســرحان، »الوضــع التعليمــي والتربــوي للفلســطينيين فــي لبنــان«، فــي »الواقــع التربــوي والثقافــي الفلســطيني فــي 
مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان: اإلشــكاالت واالحتياجات«،.بيــروت :المجلــس األعلــى للتربيــة والثقافــة فــي منظمــة 

التحريــر الفلســطينية، ص 123.
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هــذه  فــي  الصنــدوق،  ويواجــه  ..الــخ.  األحيــاء..  وعلــوم  والكيميــاء  والفيزيــاء  الكمبيوتــر 
المرحلــة، ضائقــة ماليــة ناتجــة عــن تراجــع تمويــل بعــض الجهــات المانحــة لــه، فضــاًل عــن 
تخلــف الكثيــر مــن الطــالب المســتفيدين مــن  قــروض  الصنــدوق عــن تســديدها، بفعــل تعــذر 
حصولهــم علــى عمــل بعــد تخرجهــم، أو بســبب عــدم الوعــي الكافــي ألهميــة التزامهــم بالدفــع 

مــن أجــل مســاعدة طــالب آخريــن. 

يتعامــل الصنــدوق حاليــًا مــع عــدد مــن الجامعــات، أبرزهــا: الجامعــة االميركيــة فــي بيــروت 
وجامعــة بيــروت العربيــة والجامعــة اللبنانيــة والجامعــة اللبنانيــة االميركيــة وجامعــة البلمنــد 
واأللبــا وجامعــة ســيدة اللويــزة وكليــة المقاصــد للتمريــض والجامعــة اليســوعية. وقــد نجــح 
الصنــدوق فــي عقــد اتفاقــات مــع بعــض هــذه الجامعــات مــن أجــل تقديــم منــٍح للطــالب 

الفلســطينيين أو تقديــم مســاعدات ماليــة لهــم.125

وحسب التقرير السنوي لصندوق الطالب الفلسطيني لعام 2016 )2016/10/31-1/1(، 
فقــد بلــغ عــدد الطــالب المســتفيدين مــن خدمــات الصنــدوق )310( منهــم 157 )طالبــًا( 
و153 )طالبــة(، هــذا فيمــا كان العــدد )277( طالبــًا وطالبــة فــي عــام 2015. وتــوزع 
االمســتفيدون مــن خدمــات الصنــدوق فــي العــام 2016 حســب نســبتهم علــى الجامعــات 
التاليــة: جامعــة بيــروت العربيــة )201(؛ الجامعــة االميركيــة ) 49(؛ الجامعــة اللبنانيــة 
الجامعــات:  تشــمل  )15(؛ جامعــات مختلفــة  للصحــة  المقاصــد  كليــة  )36(؛  االميركيــة 

اللبنانيــة واليســوعية و ســيدة اللويــزة )9(.

علــى  نســبتهم،  حســب  المســتفيدون،  تــوزع  فقــد  االختصــاص،  بنــوع  يتعلــق  مــا  فــي  أمــا 
دارة اعمــال )71(؛ علــوم )40(؛ تمريــض  االختصاصــات التاليــة: هندســة )106(؛ تجــارة واإ
)36(؛ علــوم وهندســة كمبيوتــر )19(؛ صحــة )12(؛ طــب )8(؛ عــالج فيزيائــي )5(؛ 
صيدلــة )4(؛ تربيــة )3(؛ اعــالم )2(؛ تخطيــط ســمع )2(؛ تقويــم نطــق )1(، أدب انكليــزي 
)1(. وتبلــغ موازنــة الصنــدوق الحاليــة 1,200,000 دوالر أمريكــي. وُيجــري الصنــدوق 
التــي يغطيهــا، بحيــث تتــالءم ومتطلبــات الســوق  مراجعــة دوريــة لقائمــة االختصاصــات 

اللبنانــي والعربــي.126 

125. مقابلة مع السيدة وفاء اليسير، مديرة صندوق الطالب الفلسطينيين، بتاريخ 2016/6/21.
126. مراسلة مع السيدة وفاء اليسير، مديرة صندوق الطالب الفلسطينيين، بتاريخ 2016/11/4.
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يقــوم الصنــدوق حاليــًا بالتوجيــه المهنــي للطــالب فــي مــدارس االونــروا مــن أجــل توجيههــم 
إلــى اختصاصــات مطلوبــة فــي الســوق اللبنانــي مثــل التمريــض حيــث يدفــع الصنــدوق قرضــًا 
يســاوي %100 مــن القســط الجامعــي، أو يغطــي المبلــغ المتبقــي بعــد حســم المنحــة التــي 
ولــة  يتلقاهــا الطالــب مــن الجامعــة التــي يــدرس بهــا. يوجــه الصنــدوق الطــالب إلــى جهــات ممِّ
أخــرى يمكــن أن تســاعدهم فــي تغطيــة األقســاط الجامعيــة ســواء فــي مرحلــة البكالوريــوس أو 
الماجســتير. كمــا يقــوم الصنــدوق أيضــًا بتدريــب المســتفيدين مــن مســاعداته علــى مهــارات 

حياتيــة تســاعدهم فــي النجــاح بعــد التخــرج. 

المحور الثاني: مؤسسة محمود عباس
تــم تأســيس صنــدوق محمــود عبــاس مطلــع عــام 2010. تســعى هــذه المؤسســة، ضمــن 
اإلمكانــات المتوفــرة لديهــا، إلــى تحفيــز وتمكيــن الشــباب وتشــجيعهم علــى اســتكمال دراســاتهم 
األكاديميــة والمهنيــة، بهــدف الوصــول إلــى ســوق العمــل، ضمــن الظــروف الخاصــة فــي لبنــان. 

يبلــغ عــدد المســتفيدين مــن برنامــج الطالــب حاليــًا أكثــر مــن 2000 طالــب وطالبــة. كمــا بلــغ 
مجمــوع المســاعدات التــي قدمهــا للطــالب منــذ بــدء البرنامــج عــام 2010 مــا يقــارب 11 

مليــون دوالر.

يتــوزع الطــالب المســتفيدون مــن خدمــات البرنامــج علــى 24 جامعــة ومعهــد أبرزهــا: جامعــة 
بيــروت العربيــة، والجامعــة االميركيــة فــي بيــروت، والجامعــة اللبنانيــة، والجامعــة اللبنانيــة 
الدوليــة، والجامعــة اليســوعية، وجامعــة البلمنــد، وجامعــة المقاصــد/ كليــة التمريــض، وجامعــة 

رفيــق الحريــري. 

يقــدم البرنامــج منحــًا دراســية غيــر كاملــة للطــالب الفلســطينيين وفــق شــروط أساســية أبرزهــا: 
أن يكــون الطالــب فلســطينيًا مــن أحــد المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان؛ أن يكــون قــد اجتــاز 
امتحــان الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا بمعــدل أعلــى مــن %65 تماشــيًا مــع سياســة وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي؛ أن يكــون حاصــاًل علــى قبــول فــي إحــدى الجامعــات المعتمــدة لــدى 
المؤسســة. بالنســبة للطــالب الملتحقيــن بالتعليــم المهنــي، يشــترط أن يكــون قــد اجتــاز امتحــان 
الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا بنجــاح وحصــل علــى قبــول فــي إحــدى المعاهــد المعتمــدة لــدى 

المؤسســة .
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وبالنظــر إلــى توافــر عــدد محــدود مــن المنــح االجامعيــة فــي العــام الدراســي 2017-2016 
ســيعطى البرنامــج األولويــة للمعــدالت العليــا، وفــي مجــاالت وتخصصــات محــددة مثــل 
الطــب والتمريــض والعــالج الفيزيائــي والتغذيــة. ولــن يقــدم البرنامــج منحــًا للطــالب الخريجيــن 
مــن المعاهــد المهنيــة الراغبيــن فــي اســتكمال تعليمهــم الجامعــي بعــد اإلنتهــاء مــن التعليــم 
المهنــي، بــل ســيتم قبــول طلبــات خريجــي البكالوريــا الفنيــة فقــط لإللتحــاق بالمعاهــد المهنيــة.

المحور الثالث: جمعية توحيد شباب لبنان 
تأسســت الجمعيــة فــي بدايــة عــام 2010 وهــي ُتعنــى بمعالجــة موضــوع تهميــش الشــباب، 
قصائهــم عــن المشــاركة والالعدالــة االجتماعيــة التــي تواجــه الشــباب الالجــىء والشــباب  واإ
اللبنانــي المهمَّــش. توفــر الجمعيــة  منحــًا دراســية للطلبــة الفلســطينيين الراغبيــن فــي الدراســة 
فــي لبنــان وخــارج لبنــان، علــى حــدٍّ ســواء.  تتلّخــص أبــرز شــروط اإلســتفادة مــن برنامــج 
المنــح الدراســية التــي توفرهــا الجمعيــة فــي أن يكــون الطالــب الجئــًا مســجاًل فــي االونــروا، 
وأنهــى مرحلــة تعليمــه الثانــوي فــي مــدارس االونــروا أو فــي إحــدى المــدارس اللبنانيــة، وحصــل 

علــى معــدل %75  فــي البكالوريــا اللبنانيــة الرســمية.  

وقــد إســتفاد مــن دعــم الجمعيــة فــي العــام الجامعــي 2014-2015، 380 طالبــًا موزعيــن 
علــى عــدد مــن الجامعــات فــي لبنــان والخــارج. وفــي العــام الجامعــي الحالــي 2017-2016 
إرتفــع العــدد إلــى 434 طالبــًا. وقــد تخــرج بدعــم مــن الجمعيــة حتــى العــام الجامعــي 2015-

2016، 227 طالبــًا.127

المحور الرابع: االونروا وجهات عربية ودولية مانحة
ليســت االونــروا كليــًا خــارج العالقــة مــع هــذا الملــف بمــا تمثــل مــن مرجعيــة معنيــة بقضايــا 
الالجئين الفلسطينيين وشؤونهم االجتماعية ومنها التعليم، وباعتبارها تشكل عنوانًا أساسيًا 
تتوجــه إليــه بعــض الجهــات الدوليــة المانحــة التــي ترغــب بتقديــم بعــض المنــح الدراســية 
للطــالب الفلســطينيين، مــن أجــل متابعــة تعليمهــم الجامعــي. وقــد ســعت االونــروا فــي مراحــل 
ســابقة إلــى تنظيــم هــذه العمليــة مــن خــالل برنامجهــا الخــاص لدعــم طــالب التعليــم العالــي، 

127. مراسلة مع مسؤول برنامج المنح الجامعية في الجمعية، بتاريخ 2017/1/13.
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مــا كان يوفــر لهــا اســتقبال هــذه المنــح مــن الجهــات العربيــة والدوليــة وتنظيــم قواعــد منحهــا 
للطــالب، وفــق شــروط وقواعــد معينــة، بطبيعــة الحــال. 

أما الجهات الدولية التي تبّرعت، والتي ال يزال بعضها، يتبرع بالمنح الجامعية فهي:128

برنامــج المنــح الجامعيــة بــإدارة المركــز الكنــدي الدولــي للتنميــة IDRC )الــدول المتبرعــة 	 
وهــذا  فرنســا(.  االوروبــي،  االتحــاد  المتحــدة،  الواليــات  اســبانيا،  قطــر،  كنــدا،  هــي: 

البرنامــج مخصــص لتعليــم الفتيــات حصــرًا.

برنامج المنح الجامعية في االتحاد االوروبي.	 

برنامج المنح الجامعية AGFUND )تمويل األمير طالل بن عبد العزيز(.	 

برنامج المنح الجامعية المقدم من اليابان.	 

مؤسسة كريم رضا سعيد.	 

مؤسســة الغرير التعليمية في اإلمارات العربية المتحدة )ليســت محصورة بالفلســطينيين 	 
وحسب(.

مؤسسة ماستر كارت )ليست محصورة بالفلسطينيين(.	 

والبريطانيــة 	   )Full Bright( االميركيــة  الســفارة  مثــل  الســفارات  لــدى  المنــح  برامــج 
.)Chevening(

دعمــت االونــروا مــن عــام 2005 حوالــي 616 طالــب وطالبــة. ويعــّد االتحــاد االوروبــي 
مــن الجهــات المانحــة الرئيســة لالونــروا، ولطالمــا دعــم ميزانيتهــا العاديــة، ولّبــى نــداءات 
منحــة   29 االونــروا  قدمــت   2016-2015 الجامعــي  العــام  وفــي  والمشــاريع.  الطــوارئ 
جامعيــة فقــط و38 منحــة جامعيــة فقــط فــي العــام الدراســي 2016-2017 بتمويــل مــن 
االتحــاد األوروبــي، بينمــا يبلــغ معــدل عــدد الطــالب الذيــن يتخرجــون مــن المــدارس الثانويــة 
التابعــة لالونــروا ســنويًا حوالــي 1,200. وهــذا يعنــي أن المنــح تتضــاءل والفــرص التــي 

تعطيهــا االونــروا للطــالب مــن أجــل تحصيــل التعليــم الجامعــي تتضــاءل أيضــًا.

128. وحيــد جبــران، »خدمــة التعليــم المقدمــة مــن قبــل األونــروا«، فــي الواقــع التربــوي والثقافــي الفلســطيني فــي مخيمــات 
.181 ســابق ص  الالجئيــن، مصــدر 
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رابعًا: خالصات وتوصيات

إن التســليم بمســؤولية االونــروا عــن إدارة العمليــة التعليميــة ال يحجــب المســؤولية الوطنيــة 
الفلســطينية، أواًل، والمســؤولية الفلســطينية / اللبنانية المشــتركة، ثانيًا، من أجل بلورة سياســة 
تربويــة ثقافيــة فلســطينية ُتظلــل العمليــة التعليميــة وتوجههــا، وتســاعد فــي بلــورة وحمايــة 
الشــخصية الوطنيــة الفلســطينية فــي ضميــر ووعــي الطــالب الفلســطينيين، كمــا اللبنانييــن. 

 لقــد شــكلت معــدالت التحصيــل العلمــي المرتفعــة التــي عرفهــا الشــعب الفلســطيني فــي 
مناطــق لجوئــه وانتشــاره كافــة، نقطــة مضيئــة ومشــرقة فــي مراحــل تاريخيــة ســابقة، وال تــزال؛ 

اال أن عوامــل كثيــرة راهنــة، تذهــب فــي اتجــاه معاكــس.

المدرســي  تــزداد والتســرب  الفلســطينيون  الالجئــون  التــي يواجههــا  التعليميــة  فالصعوبــات 
يتفاقــم، وتتزايــد مظاهــر عــدم القــدرة علــى تأميــن مســتلزمات عمليــة التعليــم وأكالفهــا فــي ظــل 
عجــز االونــروا عــن تأميــن كامــل الطلــب الفلســطيني علــى التعليــم. إن إمكانــات االونــروا إلــى 
انحســار مــع تراجــع التمويــل، مــا يفــرض عليهــا إحــداث تغييــرات الســتيعاب تداعيــات هــذه 
المشــكلة. وهنــاك ضــرورة لتوفيــر الشــروط اإلداريــة الالزمــة فــي عمليــة التعليــم ورعايتهــا، 
وتوفيــر التجهيــزات المواكبــة لتأميــن تعليــم مناســب وفــق الشــروط العلميــة المعروفــة، لجهــة 
شــروط البنــاء، وأوضــاع الصفــوف والمالعــب والمختبــرات، فضــاًل عــن النشــاطات الالصفيــة 

كجــزء عضــوي مــن عمليــة التعليــم. 

فــي هــذا الخصــوص، ثمــة ضــرورة لرفــع مســتوى العمــل والتنســيق المشــترك، بيــن االونــروا 
والدولــة المضيفــة والســلطة الفلســطينية وممثلــي مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 
للبحــث عــن اســتراتيجيات مناســبة لمعالجــة المشــكالت التعليميــة بشــكل متكامــل يأخــذ بعيــن 

االعتبــار النقــاط – التوصيــات التاليــة: 

تحمــل 	  أجــل  مــن  الدولــي  المجتمــع  قبــل  مــن  االونــروا  لوكالــة  المالــي  الدعــم  زيــادة 
المســؤوليات كافــة وخاصــة فــي قطــاع التعليــم لمــا لهــذا القطــاع  مــن أهميــة لالجئيــن 

لفلســطينيين. ا

تفعيــل دور الســلطة الفلســطينية عــن طريــق االجتماعــات الدوريــة مــع االونــروا والدولــة 	 
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اللبنانيــة مــن أجــل وضــع خطــة تعليميــة مشــتركة لالجئيــن الفلســطينيين والضغــط علــى 
ممولــي االونــروا والمجتمــع الدولــي لتحمــل مســؤولياتهم تجــاه الالجئيــن فــي لبنــان.

توصيات على صعيد التعليم ما قبل المدرسي

تأميــن التمويــل الــالزم  لريــاض االطفــال داخــل المخيمــات وتطويرهــا مــن قبــل مؤسســات 	 
األمــم المتحــدة مثــل اليونيســف والجمعيــات االجنبيــة التــي تعنــى باالطفــال وتعليمهــم؛

فتــح الروضــات فــي المــدارس الحكوميــة أمــام االطفــال الفلســطينيين خصوصــًا  فــي 	 
األماكــن البعيــدة عــن الروضــات الفلســطينية.

تنميــة مهــارات المربيــات وتحســين البنيــة التحتيــة لريــاض االطفــال مــن خــالل ترميمهــا 	 
وتزويدهــا  واحتياجاتهــم  لالطفــال  واآلمنــة  الداعمــة  الصحيــة  البيئــة  لتوفيــر  وتأهيلهــا 

االلكترونيــة؛ باألجهــزة 

دعــم الروضــات فــي اكتشــاف الصعوبــات التعلميــة أو وجــود اإلعاقــات؛ وزيــادة التنســيق 	 
بينهــا، واإعــداد برامــج موحــدة للروضــات التابعــة للمؤسســات الفلســطينية.

توصيات على صعيد التعليم المدرسي

تنســيق أفضــل بيــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اللبنانيــة واالونــروا بمــا يخــص تطويــر 	 
المناهــج واســتراتيجية التعليــم  الجامــع و تطويــر الكفــاءات التعليميــة  بحيــث يجــري 
تطويــر مضمونهــا بمــا يعــزز بنــاء الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، والتفاعــل اإليجابــي 
الفلســطيني – اللبنانــي، ومجمــل منظومــة قيــم حقــوق االنســان والقانــون الدولــي والتنميــة؛

توفيــر مســتلزمات نوعيــة التعليــم: تحســين األبنيــة المدرســية، وتأميــن التجهيــزات بمــا 	 
فيهــا الحاســوب االلكترونــي والمختبــرات والمكتبــات والمالعــب الرياضيــة والمســاحات 

الخضــراء قــدر اإلمــكان بمــا يضمــن تقديــم النشــاطات الالصفيــة والالمنهجيــة؛

إعــداد األســاتذة، وتطويــر أســاليب التدريــس مــع اإلســتفادة القصــوى مــن التعــاون مــع 	 
وزارة التربيــة اللبنانيــة فــي هــذا اإلطــار؛ وزيــادة عــدد المــدارس حســب الشــروط والمعاييــر 
الصحيحــة والتخلــص مــن المــدارس ذات الدواميــن وتقليــل عــدد الطــالب فــي الصــف 

الواحــد؛
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تفعيــل التنســيق بيــن الجهــات التــي توفــر الدعــم المدرســي وتوحيــد المعاييــر واألســس 	 
لهــذا الدعــم فيمــا بينهــا والتنســيق مــع  االونــروا مــن اجــل اإلفــادة القصــوى منهــا؛ وبينهــا 

واألهــل؛

فتــح أبــواب الثانويــات الرســمية اللبنانيــة أمــام  الطــالب الفلســطينيين حيــن يكــون ضــرورة 	 
لذلــك وفــي األماكــن البعيــدة عــن الثانويــات التــي تديرهــا االونــروا؛ وتوجيــه طــالب هــذه 

المرحلــة نحــو المهــن المطلوبــة فــي الســوق اللبنانــي وربمــا الســوق العربــي؛

تدريب الطالب على المواد المطلوبة في امتحانات الدخول من أجل تسهيل حصولهم 	 
على القبول في الجامعات كافة، وكذلك ومعاهد التدريب المهني والشروط المطلوبة.

توصيات خاصة بالتعليم المهني

فتح معاهد التعليم المهني الرسمية أمام الالجئين الفلسطينيين؛	 

مباشــرة معادلــة شــهادات مراكــز التدريــب المهنــي التابعــة لالونــروا فــي ســبلين ونهــر 	 
البــارد، وعبــر تفعيــل مرســوم رخصــة اإلنشــاء واالعتــراف بهــا مــن قبــل المديريــة العامــة 
للتعليــم المهنــي والتقنــي، وتنميــة قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي العــام وتطويــره 
وتحديثــه، وربطــه بمــا يتــالءم ومعطيــات ســوق العمــل والبنيــة االقتصاديــة فــي لبنــان 

واحتياجاتهــا؛

تطويــر برامــج التعليــم المهنــي للجمعيــات، والحصــول علــى التراخيــص، كــي تصبــح 	 
مجــازة كباقــي المعاهــد الخاصــة؛

تـوصيات خاصة بالتعليم الجامعي

فتــح أبــواب جميــع كليــات الجامعــة اللبنانيــة بفروعهــا خصوصــًا العلميــة منهــا، أمــام 	 
الطــالب الفلســطينيين وعــدم اخضاعهــم لنظــام الكوتــا؛

الدعــم 	  لزيــادة  المتعاونــة والداعمــة  المانحــة والجامعــات  الجهــات  مــع  العالقــة  تفعيــل 
إلعطــاء منــٍح وقــروض مــن خــالل العامليــن فــي هــذا المجــال مــن اونــروا وجمعيــات 

اللبنانــي والعربــي؛ العمــل  باحتياجــات ســوق  وصناديــق، وربــط االختصاصــات 
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زيادة الدعم من السلطة الفلسطينية للتعليم الجامعي؛	 

تنســيق التوجهــات بيــن مختلــف الجهــات الداعمــة فــي هــذا المجــال مــن أجــل التكامــل 	 
والتنســيق.

الخالصــة بالنســبة إلــى تعليــم الالجئيــن الفلســطينيين هــي أنــه يجــب رفــع مســتوى التنســيق 
مــع الدولــة اللبنانيــة بمــا يضمــن تحقيــق تكامــل قــوي وشــامل بيــن خدمــات االونــروا ومنظومــة 
التعليــم الرســمي اللبنانــي فــي مختلــف المراحــل والتغطيــة الكافيــة لمرحلــة الروضــة والمرحلــة 
الثانوية والجامعية. وال بد من وضع شــروط خاصة بالالجئين الفلســطينيين، من تســهيالت 
زالــة نظــام الكوتــا، هــذا باإلضافــة إلــى إيجــاد مســارات  التســجيل واالجــراءات اإلداريــة واإ
مســتقرة للتعليــم والتدريــب المهنــي واالعتــراف بالشــهادات المؤهلــة لســوق العمــل، وتغطيــة 

كامــل الحاجــة والطلــب فــي هــذا المجــال.
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ملحق رقم 1:  أعداد االطفال في الروضات التابعة للجمعيات األهلية 
الفلسطينية للعام الدراسي 2015-2016 حسب المخيم

اسم 
المخيم

عدد 
االطفال

عدد اسماء الجمعيات
الروضات

نهر 
البارد

رياض الصالحين – الصالحية - االقصى - المسلم الصغير- 1779
النجدة االجتماعية - بيت اطفال الصمود - النور- الخالصة - 

اتحاد المرأة الفلسطينية -غسان كنفاني- اطفال البارد

8

غسان كنفاني - النجدة االجتماعية - روضة الخالصة - روضة 1196البداوي
العصرية - العصرية النموذجية - روضة االقصى- روضة اطفال 

فلسطين- بيت اطفال الصمود

8

النجدة االجتماعية - روضة المستقبل - روضة زهرة المدائن - 1144شاتيال
بيت اطفال الصمود- روضة الكنائس - روضة االقصى- روضة 

القدس- براعم اإلغاثة و االيمان- روضة خضر الحلبي

9

برج 
البراجنة

شهيد فلسطين - براعم االقصى- الهدى- ازرق/ زهر- المحبة- 1083
أبناء القسام- غسان كنفاني- إسعاد الطفولة - بيت اطفال الصمود

9

عين 
الحلوة
والمية 

ومية

نبيلة برير- فالح رباح - الرعاية االجتماعية - هدى شعالن 1997
- النجدة االجتماعية - صالح الدين - السنابل- نبع- المرشد- 

هدى زيدان - براعم االيمان

11

4روضة االيمان - روضة البريج - روضة نبع- النجدة االجتماعية576البص

بيت اطفال الصمود - غسان كنفاني- نبع- روضة صالح خلف 641الرشيدية
- معين بسيسو- الهدى - مرشد - االصالح االسالمية

7

برج 
الشمالي

بيت اطفال الصمود - روضة الطفل السعيد - روضة النجدة 918
االجتماعية - روضة الجنان- روضة الهدى- روضة القدس - 

روضة الكرامة

7

2بيت اطفال الصمود - جمعية إنعاش المخيم الفلسطيني179بعلبك
مار 
الياس

2غسان كنفاني- بيت اطفال الصمود85

959867المجموع

المصــدر: احصــاءات غيــر منشــورة مــن أرشــيف المؤسســة الوطنيــة للرعايــة االجتماعيــة والتدريــب المهنــي 
)بيــت اطفــال الصمــود(129

129. مؤسســة بيــت اطفــال الصمــود تقــوم بإعــداد لوائــح ســنوية غيــر منشــورة بعــدد الروضــات فــي المخيمــات والجهــات التــي 
تتبــع لهــا هــذه الروضــات مــن جمعيــات ومؤسســات، وتضــع هــذه المعطيــات فــي تصــرف الباحثيــن الذيــن يعملــون علــى اإلفــادة 

منهــا فــي دراســاتهم. 
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ملحق  رقم2: أعداد الطالب الفلسطينيين وتوزعهم على الجامعات 
والمعاهد الخاصة في لبنان )2014-2012(:130

اسم الجامعة

عدد 
الطالب 

-2012
2013

عدد 
الطالب 

-2013
2014

اسم الجامعة

عدد 
الطالب 

-2012
2013

عدد الطالب 
-2013
2014

AUST الجامعة 
االميركية للعلوم و 

95205التكنولوجيا

جامعة التكنولوجيا 
و العلوم التطبيقية 

ULF 93اللبنانية الفرنسية
LIU الجامعة 
1,098669اللبنانية الدولية

USAL جامعة العلوم 
00واآلداب اللبنانية

UPA الجامعة 
22االنطونية

  USEK جامعة 
2121الروح القدس- الكسليك

3017معهد الدعوى الجامعي107الكفاءات
11 معهد جويا 41الصليب االحمر
كلية الالهوت 
97 كلية الهايكازيان00للشرق األدنى

00معهد القديس بولس1823المنار

1515 كلية المقاصد
AOU الجامعة العربية 

113115المفتوحة

00العائلة المقدسة
GLOBAL الجامعة 

139العالمية
2222 معهد صيدون313 جامعة الحكمة

  RHU جامعة 
1313بيروت االسالمية6852رفيق الحريري

00الشرق االوسط
LCU الجامعة اللبنانية 

22الكندية

130. تــّم الحصــول علــى هــذا الجــدول مــن خــالل الكتــاب رقــم  2014/1761 الموجــه مــن المديــر العــام للتعليــم العالــي، 
الدكتــور أحمــد الجّمــال للجنــة الحــوار، بتاريــخ 2014/12/16.
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اسم الجامعة

عدد 
الطالب 

-2012
2013

عدد 
الطالب 

-2013
2014

اسم الجامعة

عدد 
الطالب 

-2012
2013

عدد الطالب 
-2013
2014

8472الجامعة االسالمية
ESA المدرسة العليا 

00إلدارة االعمال 
AUL جامعة 

اآلداب و العلوم و 
11الرسول األعظم518518التكنولوجيا في لبنان

AUT الجامعة 
63االميركية للتكنولوجيا

MUBS الجامعة 
934الحديثة لإلدارة والعلوم

AUCE الجامعة 
االميركية للثقافة و 

139127التعليم
USJ  الجامعة 

2827اليسوعية

2118جامعة البلمند
BAU جامعة بيروت 

2,4092,408العربية
LGU الجامعة 
3434اللبنانية االلمانية

AUB الجامعة 
222277االميركية في بيروت

     LAU الجامعة 
152211الجنان153146اللبنانية االميركية

              
NDUجامعة سيدة 

2794جامعة االمام االوزاعي3432اللويزة

2194معهد طرابلس
كلية إدارة األعمال 

1918االسالمية
5,4235,311المجموع العام

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي/مديرية التعليم العالي
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الفصل الخامس

األوضاع الصحية في المخيمات 
والتجمعات الفلسطينية
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مقدمة

تسّبب إقدام وكالة االونروا على تخفيض مستوى خدماتها الصحية لالجئين في المخيمات 
والتجمعــات بسلســلة مــن التحــركات واالضرابــات عــام 2016. حــدث ذلــك بفعــل تراجــع دعــم 
الــدول المانحــة لهــا، مــا انعكــس علــى خدماتهــا. شــملت التظاهــرات وأعمــال االحتجــاج 
الفرعيــة، وحصــار  المكاتــب  إقفــال  الفلســطيني كافــة. ووصلــت حــدود  مناطــق اإلنتشــار 
المركــز الرئيســي للوكالــة فــي بيــروت أكثــر مــن مــرة. وقــد تمكنــت اللجنــة الفنيــة المشــتركة 
بيــن الوكالــة والمنظمــات الفلســطينية، بعــد مفاوضــات مــن تقييــد وتعديــل مســتوى وحــدود 

التخفيــض، مــا ســاهم فــي تهدئــة األوضــاع. 

تعانــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية مشــكالت صحيــة مرّكبــة ومتعــددة األســباب. فمــن 
جهــة أولــى هنــاك تدنــي المســتوى المعيشــي والدخــل، وحالــة الفقــر والحرمــان الســائدة فــي 
المخيمــات، وفــي أوســاط الالجئيــن الفلســطينيين عمومــًا، االمــر الــذي يتــرك آثــارًا ســلبية 
علــى الوضعيــن الغذائــي والصحــي. وهنــاك، مــن جهــة ثانيــة، المشــكالت الصحيــة الناجمــة 
عــن بيئــة الســكن غيــر الصحيــة فــي المخيمــات عمومــًا، والتــي تتميــز بنقــص الخدمــات، 
وتدهــور نوعيتهــا، وباالكتظــاظ ووضــع المســاكن الــرديء لجهــة ظــروف الســكن عمومــًا، 
ونوعيــة حالــة ومــواد البنــاء المســتخدمة فيهــا. يضــاف إلــى ذلــك المشــكالت التــي لهــا طابــع 
صحــي طبــي مباشــر، ســواء مــا يتصــل منهــا بالوقايــة والرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تقّدمهــا 
االونــروا –وهــي أفضــل حــااًل باإلجمــال – أو مــا يتعلــق بالتعــرض لألمــراض والقــدرة علــى 

تحمــل كلفــة العــالج المتصاعــدة.

التــي تعرضــت لهــا خدمــات االونــروا الصحيــة  فــإن األزمــة األخيــرة  وفــي هــذا الصــدد، 
وجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني، لعبــت وتلعــب دورًا مباشــرًا فــي تفاقــم الوضــع الصحــي 
لالجئيــن، علــى الرغــم مــن أن وكالــة االونــروا تغطــي اإلستشــفاء تغطيــة شــبه كاملــة علــى 
المســتوى الصحــي الثانــي، ولكنهــا تقــدم تغطيــة جزئيــة علــى المســتوى الثالــث131. ويشــكل 

131. تصنــف االونــروا مســتويات الرعايــة الصحيــة التــي تقدمهــا إلــى ثالثــة: االول منهــا هــو الــذي تقدمــه مراكزهــا الصحيــة مــن 
معاينــات وأدويــة تتوافــر لديهــا فــي مســتوصفاتها. والثانــي وهــو مــا يتطلــب جراحــات صغيــرة ومتوســطة ال تدخــل فيهــا تقنيــات 
عاليــة المســتوى، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن إستشــفاء. أمــا المســتوى الثالــث فهــو مــا يدخــل فــي بــاب الجراحــات المعقــدة التــي تتطلــب 
تقنيــات وتجهيــزات طبيــة متطــورة . ويدخــل فــي هــذا اإلطــار عمليــات زرع المفاصــل االصطناعيــة وجراحــات القلــب المفتــوح 
واســتئصال األورام الســرطانية وزرع الشــرايين وغيرهــا . وهنــاك معــدالت محــددة للتغطيــة تبعــًا لنوعيــة أو مســتوى العمــل الطبــي 

ومــكان اإلستشــفاء وكلفتــه .  
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يضطــرون  الذيــن  الفلســطينيين،  الالجئيــن  تواجــه  التــي  األساســية  المشــكلة  اإلستشــفاء 
للتوجــه إلــى المستشــفيات الخاصــة، حيــث يواَجهــون بفواتيــر ذات كلفــة مرتفعــة بمــا يفــوق 
طاقتهــم علــى اإليفــاء بمترتباتهــا، وهــم الذيــن يعانــون مــن الفقــر وتدهــور األوضــاع المعيشــية 
أصــاًل. ونظــرًا إلــى ارتفــاع قيمــة اإلستشــفاء والعــالج الطبــي فــي لبنــان يضطــر الالجئــون 
الفلســطينيون إلــى طلــب المســاعدة مــن جمعيــات انســانية أو إلــى االســتدانة أحيانــًا لتغطيــة 
باســتمرار،  للتراجــع  المعرضــة  االونــروا  إلــى محدوديــة مســاهمة  نظــرًا  إستشــفائهم،  كلفــة 
نتيجــة األزمــة الماليــة التــي تواجههــا فــي الســنوات األخيــرة. ولزيــادة تعزيــز الدعــم المقــدم 
للمستشــفيات، أنشــأت االونــروا صندوقــًا لحــاالت العســر الشــديد يهــدف إلــى تخفيــف العــبء 
عــن األفــراد األكثــر ضعفــًا، كمــا أنهــا »عدلــت  نهجهــا لتقديــم الخدمــات للشــريحة األكبــر مــن 

الالجئيــن الفلســطينيين، مــن خــالل برامــج مختلفــة بدعــم مــن المجتمــع الدولــي«.132

أمــا األوضــاع المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة األوليــة، الســيما صحــة االطفــال واألمهــات، وكمــا 
تــدل عليهــا المؤشــرات الكميــة المعتمــدة دوليــًا، فهــي مقبولــة بشــكل عــام، وهــي قريبــة مــن 
المؤشــرات اللبنانيــة عينهــا. اال أن هــذا، ال يحجــب إشــكالية كبيــرة تتعلــق بأنظمــة الحمايــة 
المتمثلــة بالتأميــن الصحــي، حيــث أن حوالــي %95 مــن الالجئيــن ليــس لديهــم تأميــن صحــي 
ممأســس.133 وتقدم االونروا مجموعة من الخدمات العالجية والوقائية التي تشــمل األمومة 
والطفولــة واألمــراض الســارية والمعديــة والرعايــة المتخّصصــة )أمــراض القلــب وأمــراض 

النســاء والعيــون(.

في موازاة ذلك، هناك مشكلة التغذية، خصوصًا ما يتعلق منها بنوعية الغذاء والممارسات 
لــدى  ــر عــن نفســها لجهــة النتائــج  بنســبة التقــزم المرتفعــة  الغذائيــة المزمنــة، والتــي تعبِّ
لهــرم  اآلخــر  الطــرف  فــي  المزمنــة  باألمــراض  اإلصابــة  نســبة  تزايــد  االطفــال؛ ومشــكلة 
مــن  لذلــك  مــا  مــع  النفســية،  بالصحــة  للعنايــة  متزايــدة،  أولويــة  هنــاك  االعمــار. وكذلــك 
انعكاســات ســلوكية أيضــًا. كمــا أن تبــدل األولويــات الصحيــة وازديــاد معــدالت األمــراض 
المزمنــة، بحكــم تغيــر الخصائــص العمريــة للســكان، يشــكل ضغطــًا إضافيــًا علــى موازنــات 

مقدمــي الخدمــات )واألســر(.

132. ورد ذلك في مراسلة صادرة عن االونروا إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/03/28.
133. تقييــم مالــي لكلفــة توفيــر التغطيــة الصحيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، تقريــر صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، 

.2012
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فــي جملــة واحــدة، يتميــز الوضــع الصحــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بازديــاد معــدالت 
األمــراض المزمنــة،134 وبالحاجــة إلــى التأميــن الصحــي، بالتــالزم مــع حالــة الفقــر والحرمــان، 
الوضــع  تقويــم  يعنــي أن  مــا  الالئــق والحمايــة االجتماعيــة. وهــو  العمــل  فــرص  نعــدام  واإ
الصحــي، انطالقــا مــن المؤشــرات الكميــة البســيطة، ال يعكــس حقيقــة المشــكالت واألولويــات 

الصحيــة.

134. يعنــي تعريــف األمــراض المزمنــة فــي مصطلــح االونــروا كل الحــاالت المرضيــة التــي تتطلــب عالجــات طويلــة األمــد، 
مــن دون أن يعنــي ذلــك قــدرة الوكالــة علــى تغطيــة كلفتهــا علــى نحــو إلزامــي. وكمــا تشــرح الدكتــورة ســهى اســماعيل مــن الدائــرة 
الصحيــة فــي الوكالــة فإنهــا تقــدم األدويــة فــي مراكزهــا لمرضــى الضغــط والســكري مجانــًا ، وكذلــك للعديــد مــن األمــراض النفســية. 
وهنــاك معــدالت تغطيــة ألدويــة مرضــى الســرطان بواقــع %50 حتــى حــدود الـــ 8 اآلف دوالر وبعدهــا %25 حتــى حــدود 
12000 دوالر. وتعتمــد االونــروا علــى تغطيــة المانحيــن لمرضــى التصلــب اللويحــي وتالســيميا االطفــال. أمــا المرضــى الذيــن 
تتطلــب حاالتهــم غســل الكلــى، فيتوجهــون نحــو مركــزي الهمشــري فــي صيــدا والبــداوي ، علمــًا أن الوكالــة ال تغطــي األدويــة 
التــي يتناولهــا المرضــى باســتمرار. بالطبــع ال يقتصــر مصطلــح األمــراض المزمنــة علــى مــا تــم ذكــره، إذ هنــاك أمــراض أخــرى 
تدخــل فــي هــذا التصنيــف، لكنهــا تنــدرج تحــت قائمــة األمــراض التــي تتطلــب عالجــات طويلــة األمــد قــد ال تقتصــر علــى األدويــة. 

)حديــث مــع الدكتــورة اســماعيل فــي 2017/4/26(.



205 رادة التقّدم واقع العيش واإ

أواًل: األوضاع الصحية في المخيمات: مؤشرات عامة 

المحور األول: أوضاع السكن والصحة البيئية
تتمّيــز المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان بضيــق رقعتهــا الجغرافيــة التــي تــم تحديدهــا منــذ إنشــائها، 
وبقيــت دون توســيع أو إضافــة مســاحات جديــدة لهــا، مــا جعــل اإلزدحــام الســكاني الكبيــر فيهــا 
واحــدًا مــن الخصائــص المالزمــة لهــا. واألبنيــة فــي المخيمــات عشــوائية، وعشــرات المنــازل فيهــا 
غيــر صالحــة للســكن، كــون ســقوفها ال تــزال مــن الزنــك. وهنــاك نســبة تقــدر بحوالــي %78 مــن 
المســاكن تتعــرض للرطوبــة مــن األســقف والجــدران، و%52 مــن ســوء التهوئــة و%62 مــن 
تســرب الميــاه، و%55 مــن العتمــة، و%61 تشــتري الميــاه للشــرب، و%51 للطبــخ. وتتشــابه 
فــي مثــل هــذه األوضــاع التجمعــات، حيــث مســتويات الالجئيــن والمقيميــن اآلخريــن مــن لبنانييــن 

وعربــًا وأجانــب متقاربــة.135

إلــى ذلــك، فــإن نقــص الخدمــات فــي المخيمــات حــاد جــدًا. وليــس فــي المخيمــات حاويــات للنفايــات 
كافية، وكثيرًا ما ُتوضع حاويات النفايات بالقرب من بعض المرافق الحساســة )مدارس، مراكز 
صحيــة، أســواق خضــار ومــا شــابه(، وال ُتــرش بالمبيــدات، وتنتشــر فيهــا الحشــرات والقــوارض، 
وطرقاتهــا ضيقــة جــدًا وغيــر مجهــزة، مليئــة بالحفــر، حيــث ُتفــرض أيضــًا قيــود علــى إدخــال مــادة 
الزفــت، كمــا مــادة الترابــة. شــبكات الميــاه والكهربــاء مكشــوفة فــي بعــض المخيمــات، مهترئــة 
ومتشــابكة، وممــدودة فــي الهــواء وفــوق الطرقــات، وهــي مصــدر خطــر جــدي علــى حيــاة النــاس. 

عمليًا، وبسبب عدم توافر المساحات المناسبة داخل المخيمات لتجميع النفايات الصلبة،  تقسم 
نقــاط التجميــع إلــى نقــاط تجميــع صغيــرة داخــل المناطــق المأهولــة. ويعمــل فريــق الصحــة البيئيــة 
التابــع لالونــروا »وفقــًا لالحتياجــات والواقــع، فــي كل منطقــة علــى جمــع النفايــات والتخلــص منهــا 
للحــد مــن المخاطــر البيئيــة. فيتــم تنظيــف نقــاط تجميــع النفايــات، واإعــادة تأهيلهــا بشــكل مســتمر 

مــع اســتخدام منتظــم لمبيــدات الحشــرات، باإلضافــة إلــى نثــر مســحوق أكســاالت الكالســيوم«.

وفــي غالــب األحــوال، ميــاه الشــفة غيــر صالحــة للشــرب بســبب التلــوث والملوحــة وارتفــاع 
نســبة الكلــس فيهــا تبعــًا للمصــدر الــذي تــرد منــه، فــاذا كان المصــدر يرســل )مصلحــة ميــاه 

Jad Chaaban et al., Ibid, p. 124 .135
أيضًا راجع: الهامش رقم )5( من فصل الفقر 
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بيــروت مثــاًل( مياهــًا »حلــوة« تصــل المخيــم، واذا كان المصــدر »مالحــًا« )مصلحــة ميــاه 
عيــن الدلبــة مثــاًل( تصــل إلــى مخيــم بــرج البراجنــة هــذه الميــاه، مثلــه مثــل المناطــق التــي 
تتغــذى منهــا. وهــذه وميــاه االســتخدام اليومــي جــّراء نقــص الضــخ غيــر كافيــة، فضــاًل عــن أن 
شــبكات التوزيــع تقــوم علــى النظــام القديــم للخزانــات، التــي ال ُتراعــي فــي تصميمهــا وبنائهــا 
إجــراءات الوقايــة، مــا يضطــر الســكان إلــى شــراء ميــاه الشــفة، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لللبنانييــن. إن إرتفــاع حــاالت اإلصابــة بالفشــل الكلــوي بيــن ســكان المخيمــات هــو أحــد 

النتائــج المؤشــرة علــى نوعيــة ميــاه الشــرب الســيئة.136

فــي كل  الشــفة  ميــاه  توفيــر  علــى  مباشــرة  الوكالــة  تشــرف  االونــروا،137  حســب مصــادر 
المخيمــات باســتثناء مخيميــن اثنيــن. ومــع ذلــك، تقــدم الوكالــة الدعــم التقنــي والميكانيكــي 
آلبــار الميــاه. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تنفيــذ عمليــة تنقيــة الميــاه بالكلــور علــى فتــرات 
التقنيــات  الجــاد واســتخدام  تفــٍش لألمــراض. وبفضــل العمــل  منتظمــة، لمنــع حــدوث أي 
الحديثــة، تمّكنــت االونــروا مــن القضــاء علــى الحــاالت المرضيــة المنقولــة بواســطة الميــاه 

فــي العــام 2016.

المحور الثاني: الوضع الغذائي
حســب مســح الجامعــة االميركيــة واالونــروا 2015 بلغــت نســبة األســر الفلســطينية التــي 
الغذائــي%62.2 مــن األســر  مــا يخــص أمنهــا  فــي  بأنهــا تعانــي مــن مشــاكل  صرحــت 
)باعتمــاد المقيــاس العربــي لألمــن الغذائــي لألســرة العربيــة(،138 مقابــل %37.2 صرحــت 
بأنهــا ال تعانــي أيــة مشــاكل فــي أمنهــا الغذائــي. كمــا أن %38.2 مــن األســر تعانــي مــن 
ضعــف معتــدل فــي األمــن الغذائــي، و%24 مــن ضعــف حــاد فــي األمــن الغذائــي. والجديــر 
ذكــره أن معــدالت نقــص األمــن الغذائــي لــم تتبــدل كثيــرًا منــذ مســح 2010، حيــث بلــغ 

136. راجع الهامشين رقم )6( و)7( من فصل الفقر 
137. ورد ذلك في مراسلة صادرة عن االونروا إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/03/28

نــات بيولوجيــة وغذائيــة واقتصاديــة. وفــي ســياق الجهــود الراميــة  138. األمــن الغذائــي ظاهــرة مرّكبــة تتضمــن عناصــر ومكوِّ
لتطويــر مؤشــر لألمــن الغذائــي يصلــح تطبيقــه علــى األســرة العربيــة قامــت مجموعــة مــن الباحثيــن مــن جامعــة بيــروت االميركيــة 
وجامعــة ميريالنــد فــي العــام 2010 بتطويــر أداة لتطويــر قيــاس األمــن الغذائــي فــي أوســاط الســكان المعوزيــن فــي جنــوب 
لبنــان، ثــم مــا لبثــت أن طبقــت أداة القيــاس نفســها علــى الالجئيــن فــي المخيمــات بعــد إحــداث تعديــالت طفيفــة عليهــا. أنظــر: 
 Sahyoun, N. R., Nord, M., Sassine, A. J., Seyfert, K., Hwalla, N., & Ghattas, H. )2014(.
 Development and validation of an Arab family food security scale. The Journal of   Nutrition,
144)9(, 751–757. http://doi.org/10.3945/jn.113.187112, in  Jad Chaaban et al., Ibid, p. 112
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المعــدل حينهــا %61 مقارنــة ب %62.2 فــي مســح 2015. بيــد أن األمــن الغذائــي لمــا 
نســبته %4 مــن الســكان قــد  تدهــور فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن المســحين، فانتقــل مــن حالــة 

الضعــف المعتــدل إلــى حالــة الضعــف الحــاد.139 

أمــا علــى الصعيــد المناطقــي، فقــد ُســجلت تطــورات متفاوتــة مقارنــة بمســح الجامعــة االميركية 
واالونــروا فــي العــام 2010، مــع ارتفــاع القابليــة للحرمــان الغذائــي الحــاد فــي منطقتــي وســط 
وشــمال لبنــان ) البقــاع - والشــمال(  خــالل عــام 2015، فيمــا بلــغ الحرمــان الغذائــي الحــاد 

النســبة األعلــى فــي صــور، البقــاع وصيــدا خــالل العــام 2010. 

مــن ناحيــة أخــرى فــإن اســتهالك اللحــوم )بمــا فــي ذلــك الدجــاج( منخفــض مقارنــة بالمكونــات 
الغذائيــة األخــرى. كمــا ُيســجل انخفــاض واضــح فــي اســتهالك اللحــوم والفواكــه والخضــار 
والزيــوت والمــواد الدهنيــة لــدى األســر الفقيــرة مقارنــة باألســر األخــرى، وهــو مــا يــؤدي إلــى 
نقــص فــي المكونــات الغذائيــة الدقيقــة ونوعيــة الوجبــة الغذائيــة وتوازنهــا، االمــر الــذي يؤثــر 

ســلبًا علــى صحــة أفــراد األســرة ويزيــد مــن احتمــال تعرضهــم لألمــراض.140 

المحور الثالث: صحة االطفال 
أظهرت معطيات المســح العنقودي الرابع متعدد المؤشــرات )اليونيســيف، 2012( أن نســبة 
االطفــال فــي المخيمــات والتجمعــات دون الخامســة الذيــن يعانــون مــن قصــر القامــة )المعتــدل 
والحــاد( بلغــت %13، ويعبِّــر هــذا المؤشــر عــن حــدوث نقــص غذائــي مزمــن. كمــا أن طفــاًل 
مــن بيــن كل عشــرين طفــل يعانــي مــن الهــزال )%5(، وهــذا يعبــر أيضــًا عــن ســوء التغذيــة 
الحــاد الراهــن، بينمــا يعانــي %5 مــن نقــص الــوزن أو النحافــة، الــذي يعبِّــر عــن ســوء التغذيــة 

خالل الفترة الســابقة مباشــرًة.141 

أمــا معــدل وفيــات الرضــع )دون الســنة( فــي المخيمــات والتجمعــات فقــد بلــغ 15 حالــة لــكل 

.Jad Chaaban et al., Ibid, p. 112 .139
Jad Chaaban et al., Ibid, p. 118 .140. . إن تعابيــر مثــل قصــر القامــة أو التقــزم والهــزال والنحافــة تــدل علــى حالــة 
نمــو دون الحــد الوســطي الطبيعــي لــدى األطفــال وغيرهــم ، وتبــدو األســباب هنــا مرتبطــة باألوضــاع المعيشــية ونقــص عمليــات 
التغذيــة والرعايــة والمتابعــة الصحيــة منــذ فتــرة الحمــل إلــى مــا بعــد الــوالدة ومراحــل النمــو ، بينمــا هنــاك عوامــل جينيــة تدخــل 

كعامــل حاســم فــي حــاالت معينــة .  
141. راجــع: المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان. المســح العنقــودي الرابــع متعــدد المؤشــرات، 2012، مصــدر ســابق، 

ص 6.



اللجوء الفلسطيني في لبنان )2(208

ألــف والدة حيــة، فيمــا هــو 9 حــاالت لالطفــال اللبنانييــن، ومعــدل وفيــات االطفــال تحــت 
الخامســة للفلســطينيين هــو 17 لــكل ألــف مولــود حــي، مقابــل 10 باأللــف للبنانييــن.142

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد ســجل معــدل تحصيــن االطفــال الفلســطينيين لعــام 2009 باللقــاح 
الثالثــي والكــزاز %93، و%89 للحصبــة وشــلل االطفــال، مقابــل حوالــي %100 بالنســبة 
لشلل االطفال، و%98 للقاح الثالثي عند االطفال اللبنانيين، و99 للتلقيح ضد الحصبة، 
في حين أن نســبة التحصين ضد التهاب الكبد الوبائي بلغت %74 عند الالجئين، مقابل 

%98 عنــد االطفــال اللبنانييــن.143  

ووفقــا لتقريــر االونــروا الســنوي لقســم الصحــة لعــام 144،2015 فقــد بلغــت نســبة تغطيــة 
التلقيــح لالطفــال الذيــن يتــراوح عمرهــم بيــن صفــر و12 شــهرًا 99.7%. 

جدول رقم 25: مؤشرات خاصة بصحة االطفال في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، مقارنة باالطفال اللبنانيين.

المخيمات والتجمعات مؤشرات خاصة بصحة الطفل
الفلسطينية6

اللبنانيون

%11%13نسبة التقزم )قصر القامة بالنسبة للعمر(

%4%5نسبة النحافة )نقص الوزن بالنسبة للعمر(

6%10%5نسبة الهزال )نقص الوزن بالنسبة للطول(

2500g( 11.5%(%9نسبة المواليد ناقصي الوزن

10 باأللف )2009( 17 لكل ألف مولود حيمعدل وفيات االطفال تحت الخامسة

9 باأللف )2009( 15 لكل ألف مولود حيمعدل وفيات الرضع

%98%93نسبة التحصين باللقاح الثالثي

%99.85%89نسبة التحصين لشلل االطفال

Riccardo, Khader & Sabatinelli )2011(: Low infant mortality among Palestine refu- :142. راجع
gees despite the odds, in the Bulletin of the World Health Organization, 89: 301-311

143. مصــدر األرقــام العائــدة لالطفــال اللبنانييــن هــو وزارة الصحــة اللبنانيــة، النشــرة اإلحصائيــة، والنســب تعــود  للعــام 2009. 
أمــا مصــدر األرقــام لالطفــال الفلســطينيين فهــو المســح العنقــودي الرابــع متعــدد المؤشــرات، 2011، المصــدر نفســه، ص 6.

144. راجع التقرير السنوي لقسم الصحة، ص 66. 
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99.01%89نسبة التحصين للحصبة

98.04%74نسبة التحصين إللتهاب الكبد الوبائي

المصادر:

المسح العنقودي الرابع، المصدر نفسه، ص 6، 7.	 
المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان. المســح العنقــودي الثالــث متعــدد المؤشــرات 2009، بيــروت: 	 

اليونيســف والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2012، ص 5.
توســيع الفــرص لألجيــال المقبلــة، تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، لبنــان: مجموعــة 	 

البنــك الدولــي، 2015، ص 171، 174.
المخيمات والتجمعات الفلسطينية، المسح العنقودي الثالث، مصدر سابق، ص 19.	 
وزارة الصحة اللبنانية، النشرة اإلحصائية 2009، ص 3.	 
 	.)E1 وزارة الصحة اللبنانية، النشرة اإلحصائية 2013، ص 30 )الشكل
مجموعــة البنــك الدولــي، توســيع الفــرص لألجيــال المقبلــة، تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي الشــرق األوســط وشــمال 	 

أفريقيــا 2015، لبنــان، ص172، 175.
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي،  تقريــر التنميــة البشــرية 2014: المضــي فــي التقــدم: بنــاء المناعــة للمضــي 	 

فــي التقــدم.

المحور الرابع: صحة األمهات
الرعايــة الصحيــة أثنــاء الحمــل مــن العوامــل المهمــة فــي الحفــاظ علــى صحــة األم والمولــود. 
وقــد أفــادت %96 مــن النســاء الحوامــل، فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان، 
أنهــن قــد تلقيــن رعايــة صحيــة مــن كادر مؤهــل )طبيــب، ممــرض/ ممرضــة، قابلــة قانونيــة( 
علــى األقــل مــرة خــالل الحمــل، و%90 تلقينهــا علــى األقــل 4 مــرات، باإلضافــة إلــى أن 

والدة %99 بينهــن قــد تمــت فــي المستشــفيات.145

ال ُتظهــر هــذه النســب أن ثمــة مشــكلة خاصــة تطــال خدمــات الرعايــة الصحيــة خــالل فتــرة 
حمــل المــرأة الفلســطينية فــي المخيمــات والتجمعــات. وكذلــك األمــر بصــدد مــكان الــوالدة، 
حيــث تصــل النســبة إلــى %99. أمــا معــدل الــوالدات المبكــرة للفتيــات اللواتــي تبلغــن مــا بيــن 
15 إلــى 19 ســنة، أي 32 لــكل ألــف امــرأة. أمــا الفتيــات اللبنانيــات مــن عمــر 15 الــى 19 

عامــًا، فتبلــغ نســبتهن 12 حالــة لــكل ألــف والدة )وزارة الصحــة(. 

145. المسح العنقودي الرابع متعدد المؤشرات، 2011، مصدر سابق، ص7.



اللجوء الفلسطيني في لبنان )2(210

جدول رقم 26: مؤشرات خاصة بصحة األمهات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، مقارنة باالطفال اللبنانيين

مؤشرات خاصة بصحة 
األمهات 

في لبنانالمخيمات والتجمعات الفلسطينية

%95%93الرعاية الصحية أثناء الحمل

%98%99الوالدة بوجود مشرف مؤهل 

12 لكل ألف امرأة32 لكل ألف امرأةمعدل والدة المراهقات

المصادر: راجع المصادر المذكورة في الجدول رقم 25.

بالنســبة للرعايــة الصحيــة الســابقة للــوالدة )التــي تشــمل الزيــارات الطبيــة أثنــاء الحمــل، ولقــاح 
رتفــاع الضغــط بالنســبة للحوامــل(  التيتانــوس، وتقييــم عوامــل الخطــورة، وحــاالت الســكري واإ
فــإن االونــروا تغطــي %83 مــن إجمالــي الــوالدات المتوقعــة فــي مجمــل المناطــق المشــمولة 
بالخدمــات. وتبلــغ هــذه النســبة فــي لبنــان %73.5، وهــي أقــل مــن باقــي المناطــق )بإســتثناء 
ســوريا حيــث تبلــغ النســبة %48 بســبب األوضــاع فيهــا(، ويبلــغ أقصاهــا فــي الضفــة الغربيــة 

حيــث هــي %96، وتعــود كل تلــك النســب إلــى العــام 146.2015

أمــا لجهــة عــدد الزيــارات التــي تقــوم بهــا المــرأة الحامــل إلــى المراكــز الطبيــة، فــإن لبنــان 
يســجل مــع غــزة أعلــى نســبة للنســاء الحوامــل اللواتــي يراجعــن الطبيــب أربــع مــرات أو أكثــر 
خــالل فتــرة الحمــل: %93.8 فــي غــزة و%93.1 فــي لبنــان، فــي حيــن أن المتوســط العــام 
هــو %90.2؛ ففــي لبنــان، يبلــغ متوســط عــدد مراجعــات المــرأة الحامــل 6.6 مــرة خــالل فتــرة 

الحمــل )بينمــا يبلــغ المتوســط العــام 5.7 مــرات(.147

لكــن مــا يلفــت النظــر هــو نســبة الــوالدات القيصريــة بيــن النســاء الالجئــات فــي لبنــان، 
والتــي تبلــغ %44.6 مــن إجمالــي الــوالدات، وهــي تبلــغ ضعــف المتوســط العــام البالــغ 
%23.1. ويتدنــى هــذا المتوســط فــي غــزة إلــى %18.4، بينمــا يصــل فــي الضفــة الغربيــة 
إلــى%26.1، ويعــود ذلــك إلــى جملــة عوامــل مــن ضمنهــا مــا يتعلــق بتفضيــل األشــخاص 
أنفســهم، وبنمــط الممارســة الشــائعة فــي البلــد المعنــي، هــذا فــي حيــن يبلــغ المعــدل العالمــي 

.UNRWA Health Department, Annual Report 2015, p.31 )Table: 9( .146
.UNRWA Health Annual Report 2015, Ibid, p.32 )Table: 10( .147
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للــوالدات القيصريــة %33، وتعــود هــذه النســب لعــام 148.2015

المحور الخامس: الصحة النفسية
تنتشــر فــي المخيمــات الفلســطينية العديــد مــن األمــراض النفســية والســلوكية، وهــي ناجمــة 
عــن جملــة عوامــل ضاغطــة، مــن ظــروف الســكن، إلــى الفقــر والحرمــان، إلــى الظــروف 
إلــى غيــاب الحاضــن  إلــى الظــروف األمنيــة غيــر المســتقرة،  االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
التربــوي واالجتماعــي، إلــى غيــاب مســاحات الراحــة واللعــب واللهــو، وصــواًل إلــى تقييــد حريــة 
الحركــة والعمــل، واإلحســاس بالتمييــز فــي مجــاالت كثيــرة. ترافقــت هــذه األمــراض مــع إرتفــاع 
معــدالت العنــف فــي أوســاط االطفــال والشــباب، بشــقيه اللفظــي والجســدي. كل ذلــك فــي ظــل 

نقــص المراكــز االجتماعيــة المؤهلــة للمســاعدة فــي هــذا المجــال.149 

أظهر مسح فافو )2007(، أن %21 من عينة الدراسة استخدمت بشكل دائم أدوية بسبب 
الضغوط النفســية، وأن %5 عرضوا أنفســهم على طبيب بســبب مشــكالت نفســية. وبحســب 
مســح الجامعــة االميركيــة واالونــروا 2015 فــإن الحالــة النفســية لــدى الالجئيــن الفلســطينيين 
فــي لبنــان ســيئة جــدًا، بحيــث أن أكثــر مــن نصــف المســتجَوبين بقليــل )%51.3( أجابــوا 
بأنهــم يعانــون أوضاعــًا نفســية ســيئة، وهــذا نتيجــة الضغــط السياســي والمعيشــي، فضــاًل عــن 

التمييــز بحقهم.150

وقــد أطلقــت وزارة الصحــة العامــة اللبنانيــة البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية فــي أيــار 
مــن العــام 2014، وتشــمل االســتراتيجية التــي وضعهــا البرنامــج إفــادة كل المقيميــن علــى 
األراضي اللبنانية من خدماته من دون أي تمييز، حيث يتلقى كل من يحتاج إلى خدمات 
نفســية  المســاعدة المتوفــرة مقابــل مبلــغ رمــزي. وتشــمل مســاعدات مراكــزه الفلســطينيين 
بطبيعــة الحــال مثلهــم مثــل اللبنانييــن وغيرهــم. ويملــك البرنامــج اآلن اربعــة مراكــز تقــدم 
خدمــات متخصصــة بالشــراكة مــع جمعيــات دوليــة ومحليــة . كمــا يقيــم البرنامــج شــراكة مــع 
وكالــة االونــروا ويقــدم لهــا الدعــم التقنــي واللوجســتي. أمــا المراكــز االربعــة فهــي فــي بيــروت 

.UNRWA Health Annual Report 2015, Ibid. p.33 )Table: 11( .148
149. المؤسســة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان/ شــاهد، الواقــع الصحــي للفلســطينيين فــي مخيمــات وتجمعــات لبنــان، دراســة 

ميدانيــة 2008 ـ 2009، ص 99ـ 100.
 .Jad Chaaban et al., Ibid, p. 103 .150
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بواقــع مركزيــن أحدهمــا فــي مستشــفى الرئيــس رفيــق الحريــري والثانــي فــي مركــز مخزومــي، 
والثالــث فــي مجمــع نبيــه بــري لتأهيــل المعوقيــن فــي الصرفنــد - الجنــوب ، والرابــع فــي زحلــة 
- مركــز وزارة الشــؤون االجتماعيــة. ومــن المقــرر تبعــًا إلفــادة البرنامــج أن يتــم افتتــاح مركــز 

خامــس فــي الشــمال قريبــًا.  

ُتشــير مختلــف المعطيــات المتوافــرة فــي هــذا المجــال، إلــى جملــة الضغــوط المتداخلــة التــي 
تطــال أوضــاع الالجــئ الفلســطيني النفســية، فــي الوقــت الــذي تــكاد تنعــدم فيــه خدمــات 
الصحــة النفســية فــي المراكــز الصحيــة، فيمــا أكالفهــا باهظــة لجهــة المعاينــات وأســعار 
األدويــة الخاصــة بهــذه الحــاالت. لــذا، كان مــن الطبيعــي أن تلحــظ سياســات األطــراف 
دراجهــا ضمــن األولويــات  المعنيــة، وبخاصــة االونــروا، ولــو متأخــرة، ضــرورة اإلنتبــاه إليهــا واإ
التــي ســتتركز عليهــا السياســات الصحيــة وخدمــات المراكــز فــي المرحلــة القادمــة. فمنــذ عــام 
2011، يتــم اإلدمــاج التدريجــي للصحــة النفســية فــي ســلة الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز 
الصحيــة. يقــوم بتقديــم هــذه الخدمــات فريــق مــن اإلختصاصييــن فــي كل مركــز ال يداومــون 
دوامــًا كامــاًل، وتطــال خدماتهــم أيضــًا المشــكالت الصحيــة والنفســية المتأتيــة عــن العنــف 

علــى أســاس الجنــس. 

المحور السادس: اإلعاقة
يســتمر الجــدل بخصــوص المعاييــر الخاصــة بتحديــد حالــة اإلعاقــة، نظــرًا لمــا يتركــه ذلــك 
فــي  نســبتهم، وبذلــك، هنــاك تحفــظ  قاعــدة الحتســاب ذوي اإلعاقــة وتحديــد  مــن إرســاء 
التعامــل مــع األرقــام فــي ظــل عــدم االعــالن عــن قواعــد ومعاييــر خاصــة لتصنيفهــم.151 

الالجئيــن  بيــن  اإلعاقــة  نســبة  أن   2015 واالونــروا  االميركيــة  الجامعــة  مســح  يشــير 
الفلســطينيين فــي لبنــان قــد بلغــت %10.3، وتــزداد نســبة اإلعاقــة الوظيفيــة بيــن كبــار الســّن 
)مــا فــوق عمــر60(. وهــذه  تشــكل ضعــف النســبة التــي ُســجلت خــالل مســح 2010. وقــد 
تعــود أســباب هــذا االرتفــاع، حســب المســح األخيــر إلــى االختــالف فــي التعريفــات المعتمــدة 

لإلعاقــة بيــن المســحين األول والثانــي.152 
151. راجــع: »اإلعاقــات« مــن اإلســتثناء إلــى المســاواة. »دليــل البرلمانييــن بشــأن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق االشــخاص ذوي 
اإلعاقــة والبروتوكــول االختيــاري المرتبــط بهــا«، األمــم المتحــدة: المفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان، 2007. ص 2 - 3.

.Jad Chaaban et al., Ibid, p. 96, 98 .152
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يعانــي األشــخاص الفلســطينيون مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة فــي مخيمــات وتجمعــات لبنــان، 
بمختلــف فئاتهــم العمريــة، مــن أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة. وقــد غابــوا عــن جــدول 
أولويــات األطــراف المعنيــة بالوضــع الصحــي واالجتماعــي واالنســاني لالجئيــن الفلســطينيين. 
وخــالل العقديــن الماضييــن، بــادرت بعــض المؤسســات المدنيــة واألهليــة والدوليــة إلــى االهتمــام 
بهــم. وكانــت أولويــات االهتمــام تطــال فئــات ذوي اإلعاقــة الحركيــة أو الســمعية أو البصريــة، ممــن 

يحتاجــون إلــى األطــراف اإلصطناعيــة والســماعات والنظــارات الطبيــة. 

الحقــًا، إتســعت دائــرة االهتمــام باالطفــال ذوي اإلعاقــة، ضمــن ملــف أكثــر تكامــاًل يتعــدى مســألة 
تأميــن بعــض الوســائل الماديــة المســاعدة، إلــى العمــل علــى تحســين بيئــة التحصيــل العلمــي 
واإلندمــاج االجتماعــي لهــم، وتوفيــر المســتلزمات الماديــة الخاصــة بذلــك، مــن األبنيــة الخاصــة 
بمؤسســات التعليم إلى تأهيل الكوادر التعليمية ذات االختصاص القادرة على التعامل المناســب 
مــع هــؤالء. وبمبــادرة مــن بعــض هــذه المؤسســات المدنيــة واألهليــة مثــل مؤسســة غســان كنفانــي 
وجمعية مساواة تّم تبني برامج لتدريب الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم على كيفية التعاطي 
مــع المعوقيــن مهمــا كانــت إعاقتهــم مــن حيــث النــوع أو مــن حيــث الشــدة. وقــد بّيــن مســح الجامعــة 

االميركيــة واالونــروا لعــام 2015 أن %30 مــن االطفــال المعوقيــن هــم خــارج المدرســة.153 

مــن جهتهــا، أخــذت االونــروا علــى عاتقهــا وبالتنســيق مــع بعــض المؤسســات المدنيــة واألهليــة، 
تدريــب أســاتذة علــى التعامــل مــع المعوقيــن، وتوزيعهــم علــى مــا ال يقــل عــن عشــرين مدرســة فــي 
المناطــق اللبنانيــة كافــة. هــذا المشــروع تــم تنفيــذه بالتنســيق المباشــر والميدانــي مــع »هيئــة اإلعاقــة 
الفلســطينية« التــي تشــكل مظلــة أهليــة لـــ 18 جمعيــة ومؤسســة تعمــل فــي مجــال اإلعاقــة وتقــدم 
الخدمــات للمعوقيــن الفلســطينيين كل حســب إمكانياتــه، وحســب برامــج خدماتــه وقدراتــه الماديــة 
والمعنويــة، فيمــا تقــل الخدمــات نوعــًا مــا فــي منطقــة البقــاع اللبنانــي بمخيمــه الوحيــد و تجمعاتــه 

العديــدة. 

نتيجــًة لهــذه المبــادرات، اســتطاعت االونــروا إدمــاج االطفــال المكفوفيــن، فيمــا ال يــزال واقــع إدمــاج 
الفئــات األخــرى مــن االطفــال ذوي اإلحتياجــات الخاصــة محــدودًا. وال شــك أن هنــاك نقصــًا حــادًا 
علــى الصعيــد التربــوي، لجهــة التعامــل مــع إحتياجــات المعوقيــن، وخاصــة، بعــض فئاتهــم، مثــل 

أولئــك الذيــن يعانــون إعاقــات عقليــة. 

.Jad Chaaban et al., Ibid, p. 94 .153
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إن مســألة اإلعاقــة فــي البيئــة المعيشــية والصحيــة والتغذويــة التــي تعيشــها المخيمــات والتجمعــات 
الفلســطينية، تطــرح أمــام مختلــف األطــراف المعنيــة تحديــات واســعة فــي جملــة المجــاالت الصحيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة واالنســانية فيهــا، لمــا تبــرزه هــذه المســألة مــن أولويــة خاصــة تبــدأ برصــد 
وتحديــد هــذه الفئــة، واالهتمــام بدراســتها وتحديــد تركيبتهــا وتوزعهــا ومشــكالتها المباشــرة والبعيــدة، 
واإعادتهــا إلــى دائــرة أولويــات السياســات المطلوبــة فــي مواجهــة التحديــات التــي تعيشــها هــذه 

المخيمــات والتجمعــات. 

وفــي تقريرهــا المتعلــق باســتراتيجية مكافحــة الفقــر بيــن الالجئيــن، قامــت االونــروا بكشــف ميدانــي 
)جزئــي( لتقييــم قــدرة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى اســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
بيَّــن هــذا التقريــر أن أغلبيــة هــذه المراكــز يتعــذر الوصــول إليهــا مــن قبــل ذوي اإلعاقــة، وهــي 
غيــر مجهــزة بأدنــى المعاييــر المطلوبــة لتأميــن وصولهــم إليهــا. وفــي بعــض الحــاالت الخاصــة، 
قــام األطبــاء بالفحوصــات الســريرية فــي مداخــل المبانــي، ونــادرًا جــدًا مــا قــام األطبــاء بالزيــارات 
المنزليــة. بشــكل عــام، إن هــذه المراكــز تفتقــر إلــى خدمــات المســاعدة الضروريــة )مثــاًل موقــف 

الســيارات، غــرف االنتظــار، نظــام المواعيــد(.154

يعانــي المعوقــون الفلســطينيون فــي لبنــان مثــل أقرانهــم اللبنانييــن مــن التمييــز االجتماعــي بحقهــم، 
ومــن الحواجــز التــي تعتــرض طريقهــم وتعيــق حركتهــم، فضــاًل عــن نقــص الخدمــات الخاصــة 
بوضعهــم. وفــي هــذا الســياق يتوجــب علــى االونــروا كمنظمــة مــن منظمــات األمــم المتحــدة أن 
تنفــذ بنــود اإلتفاقيــة الدوليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والتــي تضمــن حقــوق جميــع المعوقيــن 
علــى األرض اللبنانيــة. كمــا توجــب هــذه اإلتفاقيــة علــى الدولــة المضيفــة، لبنــان، تقديــم الخدمــات 
والتســهيالت للمعوقيــن الفلســطينيين، أســوة بالمعوقيــن اللبنانييــن، وتطبيــق القانــون 220 الخــاص 

بالمعوقيــن عليهــم أيضــًا.155 

 UNRWA, Enabling Potential: Poverty Reduction Strategy for Palestine Refugees in  .154
 Lebanon )Beirut: LFO, 2012(, p. 48

155. ينــص القانــون رقــم 220 علــى إدمــاج المعوقيــن فــي ســوق العمــل مــن خــالل توظيفهــم فــي مؤسســات القطاعيــن العــام 
والخــاص بنســبة ال تقــل عــن %3 مــن مجمــوع العامليــن، إضافــة إلــى جوانــب أخــرى تســاعد المعوقيــن علــى ممارســة نشــاطهم 
االقتصــادي والمجتمعــي مــن خــالل حقهــم بالعمــل الوظيفــي المالئــم ، وعلــى تغطيــة الجانــب الصحــي مــن قبــل وزارة الصحــة 

العامــة . 
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حســب مســح الجامعــة االميركيــة واالونــروا 2015، وصــف %37 مــن األســر الفلســطينية 
الالجئــة وضعهــم الصحــي بأنــه جيــد إلــى جيــد جــدًا، و%29 وصفــه بأنــه وســط، مقابــل 
%34 وصفــه بأنــه ســيئ إلــى ســيئ جــدًا.156 وحســب المســح عينــه فــإن %81 مــن األســر 
الفلســطينية لديهــا شــخص واحــد علــى األقــل يعانــي مــن مــرض مزمــن، و%67 منهــا لديهــا 
شــخص واحــد علــى األقــل يعانــي مــن مــرض حــاد، و%11 مــن األســر لديهــا شــخص واحــد 
علــى األقــل يعانــي مــن إعاقــة وظيفيــة.157 كمــا أن %23 مــن األســر أفــادت أن أحــد افــراد 
األســرة دخــل إلــى المستشــفى خــالل اإلثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى المســح )2015(، 

وكانــت النســبة %35 عــام 2010 )النســبة عنــد اللبنانييــن %17 عــام 2013(.158 

وأشــار مســح الجامعــة االميركيــة واالونــروا عينــه أن %37 مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان يعانــون مــن أمــراض مزمنــة159. وكانــت النســبة %31 فــي مســح 2010. وربمــا تعــزى 
هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع معــدل تشــخيص هــذه األمــراض عنــد الالجئيــن. وحســب المســح 

عينــه فــإن %63 منهــم يعانــون مــن أمــراض حــادة.160

تعطــي األرقــام المذكــورة فكــرة عامــة عــن الوضــع الصحــي فــي أوســاط الالجئيــن، مــع العلــم 
أن تراجــع نســبة مــن دخلــوا المستشــفيات، ال تعنــي بالضــرورة تحســنًا فــي مؤشــرات األوضــاع 
الصحيــة - المراضــة، بــل ثمــة عوامــل مختلفــة يمكــن أن تفســر ذلــك، بــدءًا مــن الطابــع 
اإلحتمالــي للعمــل اإلحصائــي نفســه، وصــواًل إلــى إحتمــال تراجــع اللجــوء إلــى المستشــفيات 

بســبب تراجــع المــوارد والصعوبــات الماليــة التــي واجهتهــا االونــروا مؤخــرًا. 

وبحســب التقريــر الســنوي لدائــرة الصحــة فــي االونــروا للعــام 2015، بلــغ العــدد اإلجمالــي 
لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان الذيــن اســتفادوا مــن خدمــات االونــروا اإلستشــفائية )عــام 
2015( 33,086 شــخصًا، أي مــا يمثــل %32 مــن العــدد اإلجمالــي للمســتفيدين مــن 
الخدمات اإلستشــفائية لالونروا في كافة مناطق عملياتها البالغ 102,691 شــخصًا. وهذا 

.Jad Chaaban et al., Ibid, p.103 .156

.Jad Chaaban et al., Ibid, p.100 .157
Jad Chaaban et al., Ibid, p.104 .158

159. راجع تصنيف االونروا لألمراض المزمنة في الهامش سابقًا ضمن هذا الفصل.
.Jad Chaaban et al., Ibid, p.96 .160
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يعكس األهمية الكبرى التي يمثلها القطاع الصحي لالونروا بالنســبة لالجئين الفلســطينيين 
فــي لبنــان، مقارنــة بــدول اللجــوء األخــرى، بمــا فــي ذلــك الضفــة الغربيــة وغــزة تحديــدًا، حيــث 
أن عــدد المســتفيدين مــن تلــك الخدمــات فــي الضفــة الغربيــة هــو28,351 شــخصًا، وفــي 
قطــاع غــزة و12,653 شــخصًا.161 وهــو مــا يشــير إلــى محدوديــة الخيــارات بالنســبة إلــى 
الالجئيــن فــي لبنــان لجهــة الفائــدة المحتومــة مــن خدمــات االونــروا الصحيــة، فــي حيــن تتعــدد 

الخيــارات فــي أماكــن اخــرى.

بلــغ إجمالــي حــاالت الســكري التــي عالجتهــا مراكــز االونــروا فــي لبنــان 3,501 حالــة، 
و14,851 حالــة ارتفــاع الضغــط، يضــاف إليهــا 10,468 حالــة ارتفــاع ضغــط وســكري 
معــًا. وتبلــغ حــاالت الســكري %10 مــن إجمالــي الحــاالت المعاَلجــة فــي مراكــز االونــروا فــي 
لبنــان، مقابــل حوالــي %19 نســبة حــاالت ارتفــاع الضغــط، مقابــل متوســط عــام إلجمالــي 
مناطــق عمليــات االونــروا يبلــغ %11.4 للســكري، و17.5 الرتفــاع الضغــط. وهــو مــا يعنــي 

وجــود تقــارب فــي المســتويات بالنســبة إلــى هذيــن المرضيــن.162 

المناخيــة  بالعوامــل  المخيمــات ربطــًا  بعــض  فــي  أمــراض معينــة تتركــز  ثمــة  ذلــك،  إلــى 
والجغرافيــة والبيئيــة، فضــاًل عــن العوامــل الثقافيــة والعــادات والتقاليــد االجتماعيــة الســائدة، 
وبخاصــة فــي مجــال زواج األقــارب. فــي هــذا المجــال، ظهــرت بعــض األمــراض الوراثيــة فــي 
بعــض المخيمــات )مثــال: مخيــم البــرج الشــمالي( حيــث تتركــز فيهــا عائــالت ذات قرابــات 
ســابقة علــى اللجــوء. وقــد لجــأت إلــى لبنــان بصــورة جماعيــة مشــتركة وتجــاورت فــي اإلقامــة 
فــي مخيمــات اللجــوء، وكرســت روابطهــا الســابقة عبــر المصاهــرات والزيجــات، مــع مــا ينجــم 

عــن ذلــك مــن مضاعفــات صحيــة أبرزهــا اإلصابــة بمــرض التالســيميا.

.tables 22, 24, 25, 26( UNRWA Health Department, Annual Report 2015, p( 56-61 .161
)UNRWA Health Department, Annual Report 2015, p 57 ,61)Tables 22,26 .162
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ثالثًا: مقدمو الخدمات الصحية

المحور األول: االونروا 
تشــهد المخيمــات والتجمعــات تراجعــًا فــي مســتويات الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز الصحيــة 
مــن  يواجهــه  مــا  وأمــام  الفلســطينية،  والتجمعــات  المخيمــات  فــي  الصحــي  الواقــع  أمــام 
مشــكالت حــادة ومباشــرة، ســعت االونــروا إلــى إطــالق سياســات صحيــة جديــدة لمواجهــة 
جملــة التحديــات التــي تطرحهــا هــذه المشــكالت. وقــد أّكــدت فيهــا علــى الحاجــة إلــى تطويــر 
الخدمــات الصحيــة ونظامهــا المعتمــد، وتوفيــر المراكــز الصحيــة، وتغطيــة أمــراض لــم تحــَظ 
ســابقًا باالهتمــام المطلــوب، مــا يفتــرض إعــادة ترتيــب أولويــات مواجهــة التحديــات الصحيــة 
بمــا ينســجم مــع طبيعــة المشــكالت الموجــودة ومســتويات ضغوطهــا الواقعيــة علــى حيــاة 

النــاس فــي المخيمــات والتجمعــات. 

المعضلــة األبــرز التــي تواجــه سياســات االونــروا الصحيــة المطروحــة، فــي ظــل المعطيــات 
الراهنــة، هــي تزايــد األعبــاء التــي ُتَطالــب بتحملهــا، أمــام تراجــع مســتويات توفــر المــوارد 
المطلوبــة. ومــا يفاقــم ذلــك، نقــص اإلمكانــات لــدى الهــالل األحمــر الفلســطيني مــن أجــل 
تنويــع مصــادر الخدمــات الصحيــة، وســط غيــاب أي مؤشــرات تــدل علــى احتمــاالت تطــور 
فــي دائــرة محــدودة تقتصــر  فتبقــى  اللبنانيــة،   العالقــات مــع وزارة الصحــة  أمــا  مغايــرة. 
علــى بعــض الخدمــات اإلستشــفائية والفحوصــات الطبيــة المكلفــة، ودعــم بعــض حمــالت 

التحصيــن. 

لعــام 2015 أن حوالــي %94 مــن الالجئيــن  أفــاد مســح الجامعــة االميركيــة واالونــروا 
الفلســطينيين فــي لبنــان اســتخدموا المستشــفيات المتعاقــدة مــع االونــروا لإلستشــفاء، مقابــل 
%5.5 فقــط امتلكــوا تأمينــًا طبيــًا خاصــًا مكّنهــم مــن  اإلفــادة مــن المستشــفيات الخاصــة.163  

اال أن تقاريــر أخــرى لبعــض الجمعيــات األهليــة الحقوقيــة تعطــي صــورة مختلفــة جزئيــًا، فقــد 
بّينــت دراســة ميدانيــة للمؤسســة الفلســطينية لحقــوق االنســان/ شــاهد عــام 2008 و2009، 
أن %32 مــن المرضــى يتــرددون علــى مراكــز االونــروا الصحيــة، و%24 يستشــيرون طبيبــًا 

.Jad Chaaban et al., Ibid, p.95 .163
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خاصــًا، و%10 يــزورون مراكــز الهــالل األحمــر الفلســطيني، و%9 المستشــفيات المتعاقــدة 
الجراحيــة  عملياتهــم  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن   49% أجــرى  ذلــك،  إلــى  الوكالــة.  مــع 
فــي مستشــفيات خاصــة، مقابــل %31 فــي مستشــفيات الهــالل األحمــر، و%7 فقــط فــي 
المستشــفيات المتعاقــدة معهــا االونــروا، و%2 أجــروا عملياتهــم فــي عيــادة طبيــب، و3% 

فــي مستشــفيات حكوميــة.164 

خارطة المراكز الصحية لالونروا وخدماتها 

تشــير إحصــاءات االونــروا عــن العــام 2014–2015، أنهــا تملــك 27 مســتوصفًا او مركــزًا 
صحيــًا، تتــوزع علــى المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان، وفــق اآلتــي:165

جدول رقم 27:  توزع مراكز االونروا الصحية في لبنان

جدول رقم3: مراكز االونروا في لبنان

عدد المراكز الصحيةالمنطقة

14الجنوب

6بيروت

3البقاع

3الشمال

1اقليم الخروب/ جبل لبنان

27 مركزاالمجموع 

UNRWA Health Annual Report 2015 :المصدر

تؤّمــن المراكــز الصحيــة خدماتهــا األساســية )خدمــات الصحــة األوليــة( مــن خــالل جهازهــا 
الطبــي العامــل، المختــص فــي الصحــة العامــة، وهــي خدمــات متوافــرة يوميــًا خــالل أوقــات 

164. المؤسســة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان/ شــاهد، الواقــع الصحــي للفلســطينيين فــي مخيمــات وتجمعــات لبنــان، دراســة 
ميدانيــة 2008 ـ 2009، ص 43.

UNRWA Health Annual Report 2015, Ibid. p.62 Table: 27 .165
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الــدوام. أمــا الخدمــات الطبيــة المختصــة، فتتبــع برنامجــًا أســبوعيًا يطــال مروحــة واســعة مــن 
األمــراض مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم، الســكري، أمــراض القلــب، األنــف واألذن والحنجــرة، 
األمــراض النســائية والتوليــد، أمــراض االطفــال، واألســنان، وغيرهــا. كمــا أن هنــاك نســبة 
كبيــرة مــن هــذه المراكــز تملــك مختبــرات وأجهــزة تصويــر شــعاعي تقليديــة. أمــا العمليــات 
الجراحيــة واألمــراض التــي تحتــاج إلــى عالجــات غيــر متوافــرة فيهــا، فيتــم توجيههــا إلــى 

المستشــفيات المتعاقــدة. 

بيلــغ إجمالــي الجهــاز البشــري العامــل فــي القطــاع الصحــي فــي االونــروا فــي لبنــان 356 
شخصًا، منهم 41 طبيبًا، و9 أطباء إختصاصيين، 33 صيدليًا، 16 طبيب أسنان، و115 
ممرضــا/ ممرضــة، 30 مســاعدًا طبيــًا، و80 إداريــًا، و32 مــن العامليــن فــي المختبــرات.166 
أمــا بالنســبة لمعــدل الــكادر الطبــي فــي االونــروا لــكل 100,000 الجــئ مســجل فــي لبنــان 

فهــو: 8.1 )أطبــاء(، 3.2 )أطبــاء أســنان(، 22.8 )ممرضيــن وممرضــات(.167 

اإلستشفاء

مــع  التعاقــد  نظــام  خــالل  مــن  أساســية  بصــورة  اإلستشــفائية  الخدمــات  االونــروا  تؤمــن 
كمــا  الفلســطيني.  األحمــر  الهــالل  مستشــفيات  ومــع  والخاصــة،  الحكوميــة  المستشــفيات 
تعاقــدت مــع مستشــفيين لألمــراض النفســية ومستشــفى للعيــون. وتتعاقــد االونــروا حاليــًا مــع 
32 مستشــفى وثمانيــة مراكــز تشــخيصية تتــوزع علــى الجنــوب، حيــث القســم األكبــر مــن 
المراكــز الصحيــة، ثــم الشــمال وبيــروت والبقــاع. ال تنــص العقــود الموقعــة علــى اســتقبال 
المستشــفيات عــددًا محــددًا مــن المرضــى شــهريًا. تشــمل العقــود الهــالل األحمــر الفلســطيني، 
المستشــفيات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، إال أن خدماتهــا تتبايــن رغــم أن العقــود متماثلــة، 

وهــي ُتقــَدم المســتويين الثانــي والثالــث لإلغاثــة الصحيــة. 

بلــغ عــدد إدخــاالت االونــروا إلــى المستشــفيات فــي لبنــان 33,086 حالــة فــي عــام 2015، 
وفقــًا للجــدول رقــم )28( الــذي يبّيــن عــدد إدخــاالت االونــروا إلــى المستشــفيات فــي مختلــف 
مناطــق عملياتهــا لعــام 2015، بمــا فيهــا لبنــان. تشــير معطيــات هــذا الجــدول بوضــوح 
إلــى النســبة الكبيــرة نســبيًا التــي يحصــل عليهــا لبنــان مــن تقديمــات اإلستشــفاء التــي تقدمهــا 

  UNRWA Health Annual Report 2015, Ibid, p.70 )Table: 27( .166
UNRWA Health Annual Report 2015, Ibid, p.71 )Table: 27( .167
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االونــروا لالجئيــن الفلســطينيين مــن خــالل المستشــفيات العامــة أو الخاصــة )32.3%(، 
بالمقارنــة مــع مــا تقدمــه فــي مختلــف مناطــق عملياتهــا. وهــي نســبة تقتــرب إلــى حــٍد مــا مــع 
مــا تقدمــة االونــروا إلــى الفلســطينيين فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وغــزة معــًا )34.5%(، 
وتفــوق بكثيــر مــا تقدمــه إلــى الفلســطينيين فــي االردن )%14.3(. كمــا يلفــت النظــر إلــى 
أن عــدد اإلدخــاالت إلــى المستشــفيات لــكل 100 متلــٍق للخدمــة أنــه هــو األعلــى فــي لبنــان، 

وبشــكل كبيــر مقارنــة مــع الــدول المضيفــة االخــرى.168 

جدول رقم 28: عدد إدخاالت االونروا إلى المستشفيات في مناطق عملياتها الخمس للعام 2015

الضفة الغربيةغزةسوريالبناناالردن

عدد 
اإلدخاالت إلى 

المستشفيات
14,65233,08619,34612,65322,727

النسبة من 
اإلجمالي )%(

14.332.318.912.322.2

UNRWA Health Annual Report 2015 :المصدر

المعاينات والفحوص المخبرية والدواء

بالنظــر إلــى العــدد الكبيــر للمعاينــات التــي يقــوم بهــا طبيــب االونــروا يوميــًا، والتي وصلت في 
لبنــان  إلــى 98 معاينــة فــي العــام 2015، فيمــا بلــغ المتوســط 86 معاينــة بالنســبة لمختلــف 
مناطــق عمــل الوكالــة، تصبــح  هــذه المعاينــات صَوريــة أكثــر منهــا فعليــة، وغالبــًا مــا تقتصــر 
على أسئلة شفهية دون فحص سريري أو غيره، ثم كتابة وصفة الدواء. وال تتوقف مشكلة 
الالجئيــن فــي المخيمــات والتجمعــات عنــد هــذا الحــّد، إذ إن المختبــرات الملحقــة بالمراكــز 
الصحيــة ال ُتجــري ســوى التحاليــل الروتينيــة، وال إمكانيــة لديهــا إلجــراء تحاليــل متخّصصــة، 

مــا يضطــر المريــض إلــى قصــد مختبــرات متخصصــة ذات كلفــة عاليــة. 

أمــا فــي مجــال تأميــن األدويــة للمرضــى، فــإن االونــروا تقــدم األدويــة مجانــًا، إال أن الكثيــر 

168. أسُتخلصت هذه النسب من معطيات الجدول رقم )16( في تقرير االونروا الصحي السنوي؛ راجع:
Table: 16(.(UNRWA, Health Annual Report 2015, Ibid, p. 45  
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منهــا غيــر متوافــر، فضــاًل عــن أن المتوافــر، يوصــف مــن قبــل المرضــى بأنــه غيــر فّعــال. 
فــي هــذا المجــال، تجيــب الوكالــة بأنــه »يتــم توفيــر األدويــه بالعيــادات حســب الئحــة األدويــه 

األساســيه لمنظمــة الصحــة العالميــة و يخضــع الــدواء لموافقــة وزارة الصحــة  العامــة«.169

المؤهليــن مــن خــالل 27 عيــادة  تقــدم االونــروا الرعايــة الصحيــة األوليــة لالجئيــن  كمــا 
صحيــة داخــل وخــارج المخيمــات فــي جميــع أنحــاء لبنــان. ويشــمل توفيــر الرعايــة الصحيــة 
األوليــة الرعايــة الوقائيــة والعالجيــة وقســم األمــراض غيــر المعديــة المتخصصــة.  وتشــير 
زيــادة عــدد االستشــارات لــكل طبيــب يوميــًا إلــى الخدمــات العامــة بمــا هــي معالجــة المرضــى 
الذيــن يعانــون مــن مــرض بســيط خــالل فتــرة قصيــرة. والجديــر بالذكــر أن كل حالــة مــن 
حــاالت مــرض الســكري أو ارتفــاع ضغــط الــدم يســتغرق 30 دقيقــة علــى األقــل بيــن تقييــم 
الممــرض المســؤول عــن فريــق الصحــة ومعاينــة الطبيــب، حســب مصــادر الوكالــة، التــي 
تضيــف بأنهــا توفــر األدويــة األساســية التــي توافــق عليهــا منظمــة الصحــة العالميــة وتطبــق 
بروتوكــوالت األمــراض غيــر المعديــة. وتوفــر االونــروا االحتياجــات األساســية مــن خــالل 
المختبــرات المتواجــدة فــي المراكــز الصحيــة، أمــا بالنســبة لإلختبــارات غيــر المتاحــة، فــإن 

االونــروا تغطــي %50 مــن التكلفــة فــي المراكــز التعاقديــة.170 

االونروا ووزارة الصحة اللبنانية  

تتعاقــد االونــروا مركزيــًا مــع وزارة الصحــة اللبنانيــة بخصــوص خدمــات اإلستشــفاء. يطــال 
التعاقــد بعــض المستشــفيات الحكوميــة اللبنانيــة )طرابلــس وصيــدا تحديــدًا( علــى أســاس حســم 
%35 من الكلفة العادية. وعندما تحولت إدارة المستشفيات الحكومية إلى مجالس اإلدارة، 
صــار التعاقــد مــع اإلدارات مباشــرة، وجــرى تخفيــض الحســم إلــى %25، وبــات القــرار بيــد 
إدارة المستشــفى لتقبل أو ترفض شــروط التعاقد. مثاًل، إدارة مستشــفى بعلبك الحكومي، لم 
تقبــل التعاقــد وفــق النســبة المذكــورة. أمــا إدارات المستشــفيات الحكوميــة فــي صيــدا وطرابلــس 

وبيــروت، فقــد أبقــت التعاقــد علــى أســاس نســبة الحســم %35 )عــام 2015(. 

وتتعــاون وزارة الصحــة اللبنانيــة مــع االونــروا فــي مجــال اللقاحــات. علــى ســبيل المثــال 

169. ورد ذلك في المراسلة الصادرة عن االونروا إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/03/28
170. ورد ذلك في المراسلة الصادرة عن االونروا إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/03/28
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فــي آذار/ مــارس عــام 2014، حصلــت االونــروا مــن وزارة الصحــة علــى مــا مجموعــه 
21 ألــف لقــاح ضــد مــرض الحصبــة مــع مســتلزماتها. تركــزت حملــة التلقيــح هــذه علــى 
مخيمــات: شــاتيال، صبــرا، بــرج البراجنــة، والمناطــق المالصقــة. وفــي أيلــول/ ســبتمبر مــن 
العــام عينــه، حصلــت علــى مــا مجموعــه 34 ألــف لقــاح لالطفــال، )مــن عمــر يــوم حتــى 
خمســة أعــوام(، علــى أن تشــمل الحملــة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا، والمقيميــن حــول 
لــى جانــب حملــة التلقيــح فــي عمــوم مراكزهــا،  مراكزهــا فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة. واإ
نظمــت زيــارات منزليــة لضمــان تلقيــح اطفــال المخيمــات والتجمعــات المكتظــة بالالجئيــن 
مــن مخيمــات ســوريا.171  أمــا بالنســبة لخدمــات اإلستشــفاء، فــإن للوكالــة اتفاقــات تعاقديــة 
إلــى  باإلضافــة  الفلســطيني  األحمــر  الهــالل  الصحــة ومستشــفيات  مــع مستشــفيات وزارة 

المستشــفيات الخاصــة، كمــا ســبق وذكرنــا.

باألمــراض  المصابيــن  لدعــم  الصحــة  وزارة  برنامــج  مــن  اســتفادوا  الذيــن  الالجئــون  أمــا 
المســتعصية بــدءًا مــن مســتهل العــام 2012 وحتــى نهايــة العــام 2014، فلــم يتجــاوز عددهــم 

الـــ 146 مريضــًا فقــط.172

موقع الصحة في موازنة االونروا

يتبيــن حجــم وأهميــة القطــاع الصحــي فــي سياســة االونــروا مــن خــالل رصــد توزيــع موازنتهــا 
الســنوية وأبــواب إنفاقهــا، وموقــع القطــاع الصحــي فيهــا، علــى مســتوى كل مناطــق عملياتهــا. 
ومــن خــالل المعطيــات المتوافــرة، احتــل اإلنفــاق علــى قطــاع الصحــة المرتبــة الثانيــة فــي 
ميزانيــة االونــروا )%21( بعــد التعليــم الــذي ُيعــّد مــن أكبــر برامــج االونــروا التــي تســتهلك 

أكثــر مــن نصــف الموازنــة العامــة.

بلغــت  لبنــان  فــي  الصحــة  موازنــة  أن   2016 العــام  عــن  االونــروا  موازنــة  مــن  يتبيــن 
21,870,730 دوالرًا أميركيــا. وهــي جــزء مــن موازنــة الوكالــة علــى الصحــة فــي مناطــق 
عملهــا الخمســة والبالغــة 117,288,000، مــا يعنــي أن نســبة مــا انفقتــه علــى لبنــان يعــادل 
%19 مــن الحســاب اإلجمالــي. وتشــير أرقــام الوكالــة أن مجمــل نفقاتهــا فــي لبنــان عــن 

171. مصدر المعلومات: مراسلة  لالونروا مع لجنة الحوار اللبناني/ الفلسطيني، بتاريخ  22 أيلول/سبتمبر 2014، بتوقيع 
الدكتورين ناجي الصادق ونمر قاســم.

172. وزارة الصحة اللبنانية، النشرة اإلحصائية في العام 2014 .
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العــام المذكــور وعلــى مختلــف أنشــطتها وخدماتهــا بلغــت 96,936,249 صرفــت منهــا علــى 
الصحــة مــا مجموعــه 21,870,730 أي مــا نســبته المئويــة %21. أمــا اإلستشــفاء فقــد 
بلغــت موازنــة لبنــان منــه 11,300,000، بينمــا أنفقــت علــى مجمــل اإلستشــفاء فــي مناطــق 
عملهــا االخــرى مــا مجموعــه 19,857,000 مــا يعنــي أن مــا أنفقتــه علــى اإلستشــفاء فــي 
لبنــان يــوازي نســبة %57 مــن اإلنفــاق العــام. وُيعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع اإلســتثنائي لتكاليــف 
راد. كما تعود إلى أن الالجئين الفلســطينيين في لبنان ال  اإلستشــفاء في لبنان وزيادتها باطِّ
يســتفيدون مــن الخدمــات والتقديمــات الصحيــة التــي تقدمهــا الدولــة المضيفــة، كمــا هــو الحــال 
فــي بقيــة مناطــق عمــل االونــروا، بمــا فيهــا مناطــق الســلطة الفلســطينية. أمــا المصــروف 
الفعلــي علــى اإلستشــفاء فقــد بلــغ 14,601,850  دوالر أميركــي، مــا يعنــي عجــزا مقــداره 

3,301,850 دوالرًا أميركيــًا.173

جدول 29: حسابات الصحة واإلستشفاء من الموازنات العامة للالونروا

موازنة عامةالصحةاإلستشفاء

96,936,249$21,870,730$11,300,000$االونروا فرع لبنان

117,288,000$19,857,000$وكالة االونروا في مناطق عملها

المصدر: رسالة صادرة عن االونروا موجهة إلى لجنة الجوار بتاريخ 2017/3/28.

نوعية الخدمات الصحية ومستوى الرضا عنها

ترافــق تراجــع مســتويات تمويــل االونــروا مــع تراجــع الخدمــات التــي تقدمهــا مراكزهــا الصحيــة. 
هــذا االمــر أدى، بطبيعــة الحــال، إلــى تراجــع رضــا ســكان المخيمــات والتجمعــات عــن 
خدماتهــا  الصحيــة  االونــروا  مراكــز  علــى  المتردديــن  مــن   38.5% ووصــف  خدماتهــا. 
يوجــد  فإنــه »ال  االونــروا،  جيــدة.174 حســب مصــادر   18.1% اعتبرهــا  بينمــا  بالوســط، 
انخفــاض فــي الخدمــات علــى مســتوى الصحــة األوليــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تــّم 
فــي الســنوات الثــالث األخيــرة األخــذ بنهــج صحــة األســرة الــذي يهــدف إلــى تحســين نوعيــة 

173. ورد ذلك في مراسلة صادرة عن االونروا إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/03/17
174. مؤسسة شاهد، أوضاع الالجئين الفسطينيين في لبنان، التقرير السنوي 2013، ص 25.
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الخدمــات المقدمــة لالجئيــن، باإلضافــة إلــى إدخــال الخدمــات االلكترونيــة علــى الســجل 
الصحــي الــذي يخــدم التخطيــط القائــم علــى األدلــة والعــالج. ومــع ازديــاد الطلــب بســبب تدفــق 
الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا وزيــادة عــدد المرضــى الذيــن حضــروا إلــى مراكــز االونــروا 
الصحيــة، زادت الوكالــة عــدد العامليــن فــي القطــاع الصحــي مــن خــالل توظيــف أطبــاء 

إضافييــن وممرضــات ومســاعدي صيادلــة«.175

وحســب الرســم البيانــي رقــم )14( ُتســجل فــي لبنــان أعلــى نســبة لمعــدل الزيــارات اليوميــة إلــى 
المراكــز الصحيــة مقارنــة بمناطــق عمليــات االونــروا االخــرى، إذ يبلــغ متوســط عــدد الزيــارات 

فــي اليــوم الواحــد 98 زيــارة فــي لبنــان، مقابــل متوســط عــام هــو 86 زيــارة.176

رسم بياني رقم 14: متوسط عدد الزيارات للطبيب في مراكز االونروا الصحية )2014 - 2015(

UNRWA Health Annual Report 2015 :المصدر

مــن  الطويــل  المــدى  والمــوارد علــى  ينقــذ األرواح  الوقائيــة  الصحيــة  العنايــة  تحســين  إن 
خــالل التشــخيص الُمبكــر لألمــراض و تخفيــف احتمــال تدهــور صحــة الالجئيــن. ويواجــه 
تأميــن هــذه الخدمــات التحديــات التاليــة: العــدد الكبيــر للمعاينــات اليوميــة، تركــز الطلــب فــي 
النصــف األول مــن ســاعات العمــل )8-11 صباحــًا( ولذلــك ال يتعــدى معــدل مــدة المعاينــة 

)2 إلــى 2,25 دقيقــة(. 

175. ورد ذلك في المراسلة الصادرة عن االونروا إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 2017/3/28
 Figure: 5, UNRWA, Health Annual Report 2015, Ibid, p.24 .176
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أمــا تطبيــق نظــام الصحــة االلكترونيــة وتنظيــم المواعيــد و توزيــع العمــل علــى مــدار ســاعات 
العمــل وتحســين وقــت المعاينــة بيــن الطبيــب والمريــض، فدونــه عقبــات، الســيما وأن بعــض 

المرضــى ال يحترمــون المواعيــد مــا يزيــد مــن  وقــت االنتظــار.

السياسات الجديدة لالونروا في مواجهة المتطلبات المتفاقمة 

منــذ عــام 2011، وعلــى صعيــد مختلــف مناطــق عملياتهــا، »بــدأت االونــروا تطبيــق عمليــة 
إصــالح بإتبــاع نهــج فريــق صحــة األســرة وتطويــر ســجالت طبيــة الكترونيــة )نظــام الصحــة 
االلكترونــي(. وســعت هــذه اإلصالحــات معــًا إلــى تحديــث خدمــات الصحــة األوليــة التــي 
توفرهــا االونــروا، وجعلهــا أكثــر ارتــكازًا إلــى الفــرد وأعلــى كفــاءة. ُيعــد نهــج فريــق األســرة 
نموذجــًا لتقديــم الرعايــة الصحيــة األوليــة المرتكــزة إلــى المريــض واألســرة. ويركــز هــذا النهــج 
التثقيــف  بــل أيضــًا علــى تدخــالت  الجــودة فحســب،  ليــس علــى الرعايــة العالجيــة ذات 
والتعزيز الصحي على مســتوى األســرة، كما يغطي السلســلة المتوالية للصحة بكاملها، من 
الحمايــة والوقايــة إلــى العــالج، إلــى الرفــاه النفســي - االجتماعــي. كمــا يرمــي نظــام الصحــة 
االلكترونــي إلــى تحســين كفــاءة الرعايــة، وتقليــل األخطــاء الطبيــة، وتيســير صنــع القــرارات 

بشــكل عاجــل وموثــوق وقائــم علــى اإلحتياجــات«.177 

ومــع تجــدد األزمــة الماليــة لالونــروا، أعلــن المفــوض العــام لالونــروا فــي مؤتمــر صحفــي 
عقــده فــي مقــر األمــم المتحدة/نيويــورك فــي مطلــع تموز/يوليــو 2015 أن االونــروا تعانــي 
عجــزًا ماليــًا حــاّدًا فــي العــام الحالــي )نحــو 101 مليــون دوالر(، مــا ســيؤثر علــى الخدمــات 

األساســية التــي تقدمهــا لالجئيــن الفلســطينيين. 

وفــي هــذا الســياق، كشــف المديــر العــام لالونــروا فــي لبنــان، ماتيــاس شــمالي فــي أوائــل 
كانــون األول/ ديســمبر2015، عــن نيــة الوكالــة إتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات التقشــفية 
فــي مجــال التعليــم والتوظيــف والصحــة. وُترجــم هــذا التصريــح فــي مجــال الصحــة بصــدور 
إعــالن عــن مكتــب االونــروا فــي لبنــان )2015/12/14( يتضمــن إجــراء تعديــالت علــى 
سياســة اإلستشــفاء المتبعــة فــي لبنــان. وممــا جــاء فيــه: » تعلــن االونــروا أنــه إبتــداءًا مــن 
كانــون الثانــي/ ينايــر 2016 ســتبدأ الوكالــة بتطبيــق تعديــالت علــى سياســة اإلستشــفاء فــي 

177. االونروا، االستراتيجية المتوسطة االجل 2016-2021. منشورات االونروا. ص 35.
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لبنــان، وتهــدف إلــى زيــادة تغطيــة الرعايــة الصحيــة مــن المســتوى الثالــث للمرضــى، وتعزيــز 
تجانــس التغطيــة الصحيــة مــع سياســة اإلستشــفاء فــي البلــد المضيــف لبنــان، واتبــاع سياســة 
دارة التكاليــف المتزايــدة المتعلقــة ببرنامــج الصحــة فــي لبنــان،  الوكالــة العامــة بشــكل أفضــل واإ

ضمــن المــوارد المتاحــة للوكالــة«.178 

وأوضــح االعــالن عينــه أن سياســة اإلستشــفاء المعدلــة ســيتم تطبيقهــا فــي لبنــان فقــط، وأنــه 
قــد تّمــت بلورتهــا خصيصــًا لمعالجــة التحديــات الماثلــة أمــام مــزودي الخدمــات الصحيــة 
وتلبيــة حاجــات المســتفيدين فــي لبنــان.  والهــدف الرئيســي للسياســة الجديــدة المعدلــة فــي 

التعاقــد مــع المستشــفيات ليــس توفيــر المــال، بــل منــع إســاءة اســتعمال هــذا التعاقــد .

ونذكــر أن االونــروا فــي لبنــان، وفــي جميــع مناطــق عملياتهــا، تقــدم ثالثــة مســتويات مــن 
الرعايــة الصحيــة هــي: الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل الخدمــات التــي تقدمهــا مراكزهــا 
الصحيــة يوميــًا؛ والرعايــة الصحيــة مــن المســتوى الثانــي المتعلقــة ببعــض العمليــات الجراحيــة 
غيرالمعقــدة؛ والعنايــة الصحيــة مــن المســتوى الثالــث المتعلقــة بالعمليــات الجراحيــة المعقــدة 

)القلــب والســرطان..إلخ( 

إن العناصر التي تّم تعديلها في سياسة اإلستشفاء، حسب االعالن نفسه، هي:

الرعايــة الصحيــة مــن المســتوى الثانــي: تــّم تعديــل تغطيــة اإلستشــفاء إلــى نســبة 95% . 1
في المستشفيات التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، و %85 في المستشفيات 
بيــن  يختــاروا  للمرضــى أن  الخاصــة. ويمكــن  المستشــفيات  فــي  الحكوميــة، و80% 
المستشــفيات التابعــة لجمعيــة الهــالل والمستشــفيات الحكوميــة. علــى أن تتــم اإلحالــة 
إلــى المستشــفيات الخاصــة فقــط، فــي حــال كانــت الخدمــة المطلوبــة غيــر متوافــرة فــي 
مستشــفيات جمعيــة الهــالل والمستشــفيات الحكوميــة فــي المنطقــة، وذلــك وفــق سياســة 

جديــدة فــي هــذا المجــال.

الرعايــة الصحيــة مــن المســتوى الثالــث: رفــع نســبة التغطيــة مــن %50 إلــى 60%، . 2
مــع ســقف ال يتعــدى 5,000 دوالر أمريكــي لــكل مداخلــة طبيــة، ورفــع التعرفــة اليوميــة 
مــن المســتوى الثالــث إلــى 416 دوالرًا لمــدة تصــل إلــى 12 يومــًا، ومــع ســقف بنســبة 

178.  إعالن صادر عن المكتب االقليمي لالونروا في لبنان حول تعديل سياسات اإلستشفاء، 2015/12/14  
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5,000 دوالر أمريكــي. 

الدخــول الذاتــي إلــى المستشــفى فــي الرعايــة الصحيــة مــن المســتويين الثانــي والثالــث: . 3
ســتتم إدارة الدخــول الذاتــي إلــى المستشــفى فــي الحــاالت الطارئــة المنقــذة للحيــاة، مــع 
األخــذ بعيــن اإلعتبــار إمكانيــة الوصــول وقضايــا الســالمة ونســب االونــروا المعّدلــة 

للتغطيــة.

تســّببت هذه التعديالت الجديدة بموجة من االضرابات الشــعبية واالحتجاجات على سياســة 
الوكالــة عمــت المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان كافــة. ثــم مــا لبثــت حركــة االحتجــاج هــذه 
أن ضبطــت إيقاعهــا ونظمــت فعالياتهــا مــن خــالل تشــكيل »خليــة أزمــة االونــروا« المنبثقــة 
عــن القيــادة السياســية الفلســطينية فــي لبنــان التــي تضــم جميــع الفصائــل الفلســطينية. وفــي 
المحصلــة إتفــق الطرفــان، االونــروا وخليــة األزمــة علــى التفــاوض مــن خــالل إنشــاء لجــان 

فنيــة شــّكلها كل طــرف علــى حــدة. 

وأســفرت المفاوضــات عــن تســوية الخالفــات، عبــر إدخــال تعديــالت طفيفــة علــى مقترحــات 
االونــروا المذكــورة أعــاله علــى النحــو التالــي:

بخصــوص الرعايــة الصحيــة مــن المســتوى الثانــي، أصبحــت نســبة التغطيــة الصحيــة فــي 
فــي  التغطيــة  نســبة  توحيــد  تــّم  كمــا  مجانيــة.  أي   ،100% الهــالل  جمعيــة  مستشــفيات 
المســتوى  %90، وبخصــوص  لتصبــح  الخاصــة،  والمستشــفيات  الحكوميــة  المستشــفيات 
الثالــث للرعايــة الصحيــة، اســتقّرت نســبة التغطيــة علــى %60 مــع ســقف الـــ 5000 دوالر 

أميركــي. 

وترافقــت التســوية مــع تقديــم مقتــرح مــن جانــب االونــروا، وحوافــز أهمهــا تغطيــة اإلستشــفاء  
مــن المســتوى الثانــي بشــكل كامــل بالنســبة لالجئيــن الذيــن تصنفهــم االونــروا ضمــن حــاالت 
العســر الشــديد، مــا عــدا األجهــزة الجراحيــة واألدويــة غاليــة الثمــن، والتــي ليســت مشــمولة 
بقائمــة أدويــة منظمــة الصحــة العالميــة، حيــث تغطــي االونــروا نســبة %30 لغايــة ســقف 
5000 دوالر. وذلــك مــن خــالل صنــدوق خــاص ُتجَمــع أموالــه مــن المتبرعيــن، أي مــن 
خــارج موازنــة الصحــة. وقــد تمــت مناقشــة  رفــع هــذه الموازنــة فــي لبنــان مــن 11مليــون و 

200,000 دوالر أمريكــي إلــى 12 مليونــًا و800,000 دوالر.
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المحور الثاني: الهالل األحمر الفلسطيني
منذ نشــأتها في االردن، عام 1967، ثم انتقالها للنشــاط في لبنان، تصدت جمعية الهالل 
األحمــر الفلســطيني للمهــام الصحيــة واإلغاثيــة واالجتماعيــة واالنســانية المطلوبــة. أسســت 
العديــد مــن المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، وأنجــزت مهامهــا، باعتبارهــا، بحســب المجلــس 
الوطنــي الفلســطيني، المؤسســة الصحيــة الفلســطينية الرســمية. وبالرغــم مــن تراجــع خدماتهــا 
بعــد خــروج منظمــة التحريــر مــن بيــروت عــام 1982، بالترافــق مــع تفاقــم الضائقــة الماليــة 
للمنظمة، وبالرغم من تشــكيل وزارة للصحة من قبل الســلطة الفلســطينية، فقد ظل التكليف 
الرســمي للجمعيــة كمــا هــو، بمعنــى أنهــا مســؤولة عــن توفيــر خدمــات االســعاف ونقــل الــدم 

وخدمــات الطــوارىء والخدمــات الصحيــة فــي الشــتات.

الوضع الراهن 

تأسســت جميــع مرافــق جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني الصحيــة داخــل المخيمــات أو 
بالقــرب منهــا، وتقــدم خدماتهــا لالجئيــن المســجلين وغيــر المســجلين، وتديــر تســعة مراكــز 

للرعايــة الصحيــة، وخمــس مستشــفيات، هــي: 

مستشفى الهمشري )صيدا(	 

مستشفى بلسم )الرشيدية/ صور(	 

مستشفى حيفا )برج البراجنة- بيروت(	 

مستشفى صفد )البداوي- طرابلس(	 

مستشفى الناصرة )بر الياس- البقاع(.	 

تعتمد الجمعية هيكلية إدارية تتألف من ســكرتاريا إقليم لبنان، وهو يضم اإلدارة والعالقات 
العامــة، الخدمــات الطبيــة، اإلدارة الماليــة، قســم الصيدلــة، قســم االعــالم، وقســم الشــؤون 
االجتماعيــة. ويبيــن الجــدول التالــي رقــم )30( أعــداد العامليــن فــي الجهــاز الطبــي والفنــي 

واإلداري فــي مراكــز ومستشــفيات الجمعيــة.179

179. إحصــاءات جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني/ إقليــم لبنــان، القــوى البشــرية حســب الفئــة، مراســلة صــادرة عــن جمعيــة 
الهــالل األحمــر الفلســطيني إلــى لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2015.
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جدول رقم 30: الطاقم الطبي والفني واإلداري في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني /2015

القوى البشرية حسب الفئة

العددالمهنة

130طبيب عام

120طبيب مختص

10صيدلي

263ممرض

114فني

111إداري

40عامل

المصــدر: مراســلة صــادرة عــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني إلــى لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، فــي كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2015.

تتعاقــد وكالــة االونــروا مــع الهــالل األحمــر منــذ عــام 1999. إن القســم األكبــر مــن المرضــى 
إليهــا االونــروا، والنســبة األقــل  الذيــن تحولهــم  إلــى مستشــفياتها هــم مــن  الذيــن يدخلــون 

يدخلــون علــى حســابهم الخــاص. 

يترافــق تراجــع أداء الهــالل األحمــر وتدهــور مكانتــه كملجــًا ومــالذ صحــي للفلســطينيين، 
مــع تنامــي المصاعــب والمشــكالت التــي أثقلــت كاهلــه، االمــر الــذي تــرك كبيــر األثــر علــى 
مســتوى الخدمــات التــي توفرهــا مراكــزه الصحيــة ، حيــث تراجعــت تغطيتهــا لإلختصاصــات 
المطلوبــة، ونوعيــة الخدمــات المؤمنــة، وأصبحــت خــارج القــدرة علــى تلبيــة طلب الفلســطينيين 
المتنامــي علــى هــذه الخدمــات.180 تعانــي جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني مــن نقــٍص حــاٍد 
فــي عــدد األطبــاء، خاصــة األطبــاء االختصاصييــن، حيــث يتعــذر عليهــا ضمــن أوضاعهــا 

إجتــذاب األطبــاء االختصاصييــن، نظــرًا لتدنــي الرواتــب التــي تدفعهــا الجمعيــة.

نخفــاض مســتويات التمويــل وتفاقــم المتطلبــات الصحيــة واالجتماعيــة  مــع تراجــع الدعــم واإ

180. مؤسسة شاهد، أوضاع الالجئين الفسطينيين في لبنان، التقرير السنوي 2013، ص 100 - 101.
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واالنســانية، بعــد عــام 1982 إنحســرت مســتويات وحجــم األنشــطة المتعــددة التــي قدمتهــا 
الجمعيــة فــي محطــات عملهــا خــالل المراحــل الســابقة حيــث كانــت مراكزهــا ومستشــفياتها 
تقــدم خدماتهــا عبــر شــبكتها الواســعة التــي بلغــت قبــاًل عشــر مستشــفيات و46 عيــادة.181

اضطــرت الجمعيــة، عــام 2013، الــى إغــالق بعــض المراكــز الطبيــة بعــد اضرابــات متتاليــة 
نفذهــا الــكادر الطبــي احتجاجــًا علــى تدنــي األجــور وضعــف اإلمكانــات الماليــة المرصــودة 
للعمل، حيث كان الطبيب الفلســطيني، الذي تمنعه القوانين اللبنانية من مزاولة المهنة في 
لبنــان، يتقاضــى مــن الجمعيــة قرابــة 500 دوالر اميركــي، والممــرض نصــف هــذا المبلــغ.182 

ترافق هذا المسار التراجعي مع مشكالت كبيرة بسبب تهميش الصندوق القومي الفلسطيني 
لمستشــفيات الهــالل، وضعــف الرقابــة اإلداريــة، فضــاًل عــن غيــاب الحوافــز الماديــة للــكادر 
الطبــي. كل ذلــك ضاعــف مــن المشــكالت الماليــة التــي تمــر بهــا مستشــفيات الهــالل. وقــد 
إنعكــس ذلــك كلــه علــى نوعيــة الخدمــات الطبيــة المقدمــة، مــا جعــل قســمًا ال يســتهان بــه مــن 
الالجئيــن، ال يحبــذون التوجــه إلــى مستشــفياتها، فــي حــال توافــرت لهــم مثــل هــذه الخدمــات 

فــي المستشــفيات الخاصــة بالكلفــة عينهــا.183  

المحورالثالث: القطاع الخاص والمؤسسات المدنية 
واألهلية 

نظــرًا لتفاقــم المشــكالت الصحيــة التــي يواجههــا الفلســطينيون فــي لبنــان، وتنامــي الطلــب علــى 
الخدمــات الصحيــة فــي ظــل عجــز االونــروا وجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن تلبيــة كل  
االحتياجــات، تتجــه شــريحة مــن الفلســطينيين إلــى الخدمــات الطبيــة المتواضعــة التــي تقدمهــا 
بعــض مؤسســات المجتمــع األهلــي الفلســطيني فــي المخيمــات. وأغلــب هــذه المؤسســات عبــارة 
جــراء الفحــوص الطبيــة االعتياديــة، وأقلهــا مستشــفيات  عــن عيــادات للمعاينــة والتشــخيص واإ
جراء بعض العمليات  صغيرة تفتقر إلى التجهيزات الكاملة، لكنها تقوم بالمعاينة والتشخيص واإ
الجراحيــة الصغيــرة والفحــوص الطبيــة وصــور األشــعة غيــر المعقــدة. ومثــال علــى ذلــك، نذكــر 

181. جابــر ســليمان، الفلســطينيون فــي لبنــان مــن تــردي الوضــع المعيشــي إلــى غيــاب المرجعيــة ، مجلــة الدراســات الفلســطينية، 
العدد 19، صيف 1994، ص 170.

182. جابر سليمان، المصدر السابق والصفحة نفسها. 
183. مؤسسة شاهد، أوضاع الالجئين الفسطينيين في لبنان، التقرير السنوي 2013، ص 5.
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بشــكل خــاص، مستشــفى جمعيــة النــداء االنســاني فــي مخيــم عيــن الحلــوة، وأيضــًا مستشــفى 
القدس في المخيم عينه. وتتعاقد هذه المستشفيات مع أطباء اختصاصيين لقاء أجور رمزية، 

كونهــم يعتبــرون أنفســهم متطوعيــن. 
وتشــغل الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا مؤسســات المجتمــع األهلــي مكانــة وســيطة بيــن مــا 
تقدمــه االونــروا وجمعيــة الهــالل األحمــر مــن خدمــات صحيــة، لكنهــا تقــوم بــدور مهــم فــي توفيــر 
وتســهيل الحصــول علــى خدمــات العــالج واإلستشــفاء لشــريحة ال بــأس بهــا مــن الفقــراء وذوي 

الدخــل المحــدود مــن الالجئيــن، وتقــوم بســّد ثغــرة فــي هــذا المجــال. 
وتقــوم هــذه الجمعيــات والمؤسســات علــى مبــادرات مجتمعيــة، وغالبــًا مــا تكــون مدعومــة مــن 
جهــات دوليــة أو إقليميــة، وتتجــاوز خدماتهــا فــي بعــض األحيــان المجــال الصحــي لتطــال 
مجــاالت تنمويــة ورعائيــة وثقافيــة وخدماتيــة اجتماعيــة لخدمــة المســنين والمعوقيــن. وعلى ســبيل 
المثال يبلغ عدد هذه المؤسســات والجمعيات في مخيم عين الحلوة مثاًل 43 جمعية، بحســب 
خارطــة االونــروا لمخيــم عيــن الحلــوة فــي عــام 2014. وتتــراوح مجــاالت عملهــا بيــن تنميــة 
وأسرة )23 جمعية( وتعليم وتربية )7 جمعيات( وصحة )9 جمعيات( ومسنون ومعوقون )2 
جمعية( ومختلف )2(.184 إال أن مستويات خدمات هذه المؤسسات تتباين في المجاالت التي 

تعلــن عنهــا لجهــة القــدرة علــى تقديــم النوعيــة المالئمــة. 
ينســحب واقــع انتشــار هــذه الجمعيــات والمؤسســات األهليــة فــي مخيــم عيــن الحلــوة علــى باقــي 
مخيمات الالجئين، لجهة حضورها وقدرات أجهزتها العاملة علميًا وماديًا على القيام بأدوارها 
في تغطية النقص الناتج عن عدم كفاية التدخالت التي تؤمنها االونروا وجمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني في تغطية الحاجات الصحية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات.
وتقدم »جمعية الرعاية الصحية« نموذجًا على الدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع األهلي 
فــي مجــال الصحــة. والجمعيــة مّمولــة مــن رجــال أعمــال فلســطينيين، وعــدا عــن مســاهمتها 
بنســبة متواضعــة فــي كلفــة العمليــات الجراحيــة الصعبــة للمعوزيــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين، 
قامــت بمبــادرات عديــدة مثــل إنشــاء وحدتيــن لغســيل الكلــى: واحــدة فــي مستشــفى الهمشــري 
)صيدا( واألخرى في مستشــفى صفد )البداوي(، والمستشــفيان تابعان لجمعية الهالل، وذلك 
بهــدف حــل مشــكلة مرضــى الفشــل الكلــوي لــدى الفلســطينيين. وتؤمــن مؤسســة »التعــاون« 
المّمولــة هــي األخــرى مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين التكاليــف الجاريــة لهاتيــن الوحدتيــن. 

184. خارطة االونروا لمخيم عين الحلوة، 2014.



اللجوء الفلسطيني في لبنان )2(232

كمــا تقــوم هــذه المؤسســة بتنفيــذ مشــروع نوعــي لالهتمــام بمرضــى التالســيميا. 

رابعًا: أبرز التحّديات والتوصيات 

في استراتيجيتها المتوسطة األجل )2016-2021(، حّددت االونروا أبرز التحديات الصحية 
التي تواجه مجتمع الالجئين الفلسطينيين في مختلف بلدان اللجوء، ومنها لبنان بـ:185

تزايــد عــدد المســنيين وتصاعــد إنتشــار األمــراض المزمنــة وغيــر الســارية، وهــي التــي 	 
تتطلــب رعايــة ومعالجــة مكلفــة.

شيوع أنماط الحياة غير الصحية التي تتصف بنقص النشاط البدني.	 

التغذية غير السليمة والعادات غير الصحية كالتدخين.	 

العنــف واإلســاءة الجســدية التــي ُتعــّد مــن المشــكالت الصحيــة الخطيــرة بالنســبة للعديــد 	 
مــن الالجئيــن.

المشــكالت النفســية - االجتماعيــة ومشــكالت الصحــة النفســية، التــي تســجل مزيــدًا مــن 	 
االرتفــاع فــي المجتمعــات التــي تتأثــر بالوفيــات واألمــراض والتهجيــر وفقــدان األصــول، 
نتيجــة الحــرب والصــراع. ولهــذه المشــكالت تأثيــرات ســلبية شــديدة فــي المراحــل المختلفــة 
مــن دورة الحيــاة، بمــا يشــمل تأثيرهــا علــى القــدرة علــى التعلــم والعمــل واإلندمــاج فــي 

الحيــاة االجتماعيــة.

ارتفــاع مســتويات الفقــر فــي لبنــان ومــا يتركــه مــن تأثيــر علــى قــدرة الالجئيــن علــى 	 
الحصــول علــى المســاعدة الطبيــة خــارج نطــاق مــا تقدمــه االونــروا والهــالل األحمــر، 

باإلضافــة إلــى عامــل النــزوح مــن ســوريا منــذ عــام 2011.

صعوبــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة نتيجــة العنــف والعوائــق األخــرى، أو بســبب 	 
التحــوالت الجغرافيــة لالجئيــن الفلســطينيين بعيــدًا عــن المراكــز الصحيــة القائمــة. 

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، ثمــة تحديــات ذات أولويــة خاصــة، كتلــك التــي تطــال فقــدان التأميــن 
185. راجع: االونروا، االستراتيجية المتوسطة األجل )2016 - 2021(، ص 37 - 38.
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الصحــي، حيــث هنــاك حوالــي %95 مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان ليــس لديهــم 
تأميــن صحــي ممأســس، كالــذي تحصــره االونــروا بموظفيهــا وعائالتهــم الذيــن يبلــغ عددهــم 

حوالــي 11 ألــف شــخص. 

أو  المزمنــة  األمــراض  إنتشــار  ظــل  فــي  الصحيــة،  الحمايــة  أنظمــة  فقــدان  واقــع  يمثــل 
المســتعصية وحــاالت اإلعاقــة، التــي تتطلــب أكالفــًا ماليــة عاليــة، تحديــًا خاصــًا يحاصــر 
ســكان المخيمــات والتجمعــات، فــي ظــل إنكشــافهم وتعمــق مشــكالتهم االقتصاديــة والصحيــة 

والمعيشــية واالنســانية، وغيرهــا. 

تترافــق  التــي  ونوعيــًا  كميــًا  التغذيــة  ومســتويات  المعيشــية  البيئــة  تحديــات  هنــاك  كذلــك، 
مــع تراجــع الشــروط الصحيــة والبيئــة، وتنامــي الفقــر، وتراجــع مســتويات التغذيــة المطلوبــة 

والمتوازنــة لــدى األســرة، وتراجــع مســتويات الخدمــات األساســية الموازيــة. 

فــي مــوازاة  ذلــك، تواجــه ميزانيــة األســرة ضغوطــًا كبيــرة لجهــة المصاريــف التــي تتطلبهــا 
أكالف الصحــة مــع تراجــع منظومــة الحمايــة االجتماعيــة والصحيــة. واذا أضفنــا إلــى جملــة 
هــذه المعطيــات، واقــع تراجــع التقديمــات الصحيــة التــي توفرهــا األطــراف المعنيــة، وبخاصــة 
االونــروا والهــالل األحمــر الفلســطيني، فــإن دائــرة اإلقفــال والمحاصــرة تكتمــل وتضغــط علــى 
حيــاة األســرة الفلســطينية فــي المخيمــات والتجمعــات، مــا يضعهــا أمــام ظــروف اجتماعيــة 

وانســانية وصحيــة صعبــة ومتفاقمــة. 

توصيات عامة

ال يمكــن عــالج الوضــع الصحــي فــي المخيمــات والتجمعــات اال عبــر تداخــالت متعــددة 
المســتويات تشــمل:

تحســين البيئــة العمرانيــة، ومســتوى الخدمــات العامــة التــي تقدمهــا االونــروا، وخصوصــًا 	 
مضاعفــة عمليــات النظافــة ونقــل النفايــات إلــى خــارج األحيــاء واألزقــة، بمــا يــؤدي إلــى 
الحــد مــن مخاطــر الحشــرات والقــوارض بيــن الســكان والمســاكن وفــي الطرقــات ونشــرها 

األمــراض. 

المراقبــة الدائمــة للميــاه، وخصوصــًا ميــاه الشــفة وكذلــك ميــاه االســتخدام المنزلــي، وتعقيــم 	 
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ومراقبــة الخّزانــات العامــة والخاصــة باســتمرار، لضمــان مصــادر ميــاه نظيفــة وخاليــة 
مــن الجراثيــم واألوبئــة . 

الــوالدة، 	  بعــد  الحمــل ومــا  فتــرة  تكثيــف برامــج االهتمــام بصحــة األم والطفــل خــالل 
ومســاعدة النســوة واالطفــال علــى النمــو الســليم عبــر دعــم برامــج تغذيــة خاصــة ، إضافــة 

إلــى مــا هــو قائــم مــن خدمــات وبرامــج صحيــة . 

شــراك كل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي نشــر 	  اعتمــاد الوقايــة والتوعيــة الدائمــة، واإ
الوعــي الصحــي العــام.

إعطــاء األولويــة لتحســين أوضــاع المســاكن والمرافــق العامــة ) المــدارس خصوصــًا(، 	 
لجهــة إيجــاد حلــول لمشــاكل االكتظــاظ والرطوبــة والنــش ودخــول الهــواء والضــوء، مــا 

يؤخــر فاعليــة العالجــات لالمــراض الشــائعة.

توصيات صحية 

زيــادة أعــداد مراكــز الصحــة األوليــة التــي تديرهــا االونــروا وتوســيعها إلــى التجمعــات، 	 
بمــا يضمــن حصــول المريــض علــى الخدمــة الصحيــة بالقــرب مــن مســكنه وتجنيبــه كلفــة 
ومشــاق االنتقــال، وعلــى الفحــص الدقيــق والوقــت الكافــي الــذي يخصصــه لــه الطبيــب.

تزويد هذه المراكز بالتجهيزات التقنية الحديثة للمســاعدة على دقة التشــخيص وبالتالي 	 
العالجــات المجديــة، وتأميــن األدويــة بحســب الئحــة األدويــة األساســية وخــالل الحاجــة 
إليهــا وبشــكل مســتدام. والتفكيــر فــي وضــع عيــادات نقالــة متحركــة تجــوب مناطــق 

التجمعــات فــي مختلــف المحافظــات اللبنانيــة. 

مكانــات تقنيــة علــى 	  تطويــر مستشــفيات الهــالل األحمــر الفلســطيني، مــوارد بشــرية واإ
صعيــدي الكفــاءات الطبيــة والتجهيــزات التقنيــة، واإلفــادة مــن الطاقــات العلميــة والطبيــة 
يجــاد أقســام متخصصــة فيهــا لعالجــات  الفلســطينية والصديقــة المحليــة والخارجيــة، واإ

أكثــر تطــورًا ممــا تقدمــه اآلن. 

تنســيق العالقــات بيــن االونــروا والهــالل بمــا يتجــاوز تحويــل المرضــى وتغطيــة أكالف 	 
االستشــفاء إلــى شــراكة حقيقيــة تهــدف إلــى العمــل علــى خدمــة الالجــئ الفلســطيني فــي 



235 رادة التقّدم واقع العيش واإ

صحتــه أواًل ومرضــه ثانيــًا، واإعــداد برامــج مشــتركة متطــورة تســاهم فــي تعميــم الوعــي 
الصحــي والمعالجــة الدقيقــة لالمــراض بأقــل كلفــة ممكنــة، وتطويــر الشــراكة مــع وزارة 

الصحــة اللبنانيــة فــي هــذا المجــال. 

ليــن الفلســطينيين والدولييــن علــى برامــج متوســطة وطويلــة األمــد تــدرس 	  العمــل مــع المموِّ
الوضــع الصحــي لالجئيــن مــن جوانبــه كافــة، علــى أن تنهــض بعــبء التدريــب والتأهيــل 
المســتمر لألطبــاء والممرضيــن والفنييــن، لصقــل مهاراتهــم ووضعهــم فــي مجــرى التعــرف 

علــى آخــر االبتــكارات العلميــة والعمليــة. 

تنســيق الجهــود بيــن كل مــن وكالــة االونــروا والهــالل األحمــر الفلســطيني ووزارة الصحــة 	 
يجاد حلول للمشكالت التي يعاني منها الطبيب الفلسطيني،  اللبنانية ونقابة األطباء، واإ
بمــا فيــه البحــث فــي تأميــن وجــود ســجل خــاص لألطبــاء الفلســطينيين، وكذلــك مــع 

نقابــات الممرضيــن بمــا يقــود إلــى إفادتهــم واإلفــادة منهــم فــي المستشــفيات اللبنانيــة. 

إيــالء االهتمــام باألمــراض النفســية، التــي تتزايــد بفعــل تنامــي الضغوطــات مــن كل نــوع، 	 
وكذلــك تطويــر برامــج اإلغاثــة الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
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الفصل السادس

العمل األهلي
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مقدمة

ترتّــب علــى النكبــة الفلســطينية تشــّتت المجتمــع الفلســطيني مــا قبــل عــام 1948 وتجزئــة 
ر كل مجتمع  وحدته السياســية والقانونية، ونشــوء مجتمعات فلســطينية في الشــتات. وقد طوَّ
مــن مجتمعــات الشــتات هــذه، كل حســب الشــروط والظــروف التــي حكمــت وجــوده، آليــات 
وديناميــات للتكيُّــف مــع الواقــع الجديــد مــن أجــل اإلســتمرار والبقــاء. وهنــا لعــب المجتمــع 
فــي  أساســيًا  دورًا  تمّيــزه،  التــي  القديمــة  التقليديــة  العائليــة  األواصــر  عــن طريــق  األهلــي 
الحفــاظ علــى قيــم التعــاون والتعاضــد والتماســك االجتماعــي، يضــاف إلــى ذلــك المرجعيــات 
الشــعبية التــي يبــادر إلــى إيجادهــا كاللجــان الشــعبية، والروابــط الطالبيــة والنقابيــة والجمعيــات 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة. سنســتخدم فــي هــذا الفصــل مصطلحــات مثــل »مجتمــع أهلــي« 
و»جمعيــات أهليــة فلســطينية« عوضــًا عــن »مجتمــع مدنــي« و»منظمــات غيــر حكوميــة«، 
باألهالــي  اإلرتبــاط  فعــل  إلــى  يشــير  »أهلــي«  مصطلــح  أن  حيــث  االســتخدام،  الشــائعة 
والمجتمــع وليــس الدولــة. وهــذا مــا ينطبــق علــى الواقــع الــذي ندرســه، أي واقــع المجتمــع 

الفلســطيني فــي لبنــان.186 

وفــرت إتفاقيــة القاهــرة عــام 1969 بحكــم مــا أوجدتــه مــن أمــر واقــع، ظروفــًا مؤاتيــة أدت 
إلــى ظهــور مؤسســات فلســطينية أهليــة، إجتماعيــة واقتصاديــة وتربويــة وثقافيــة وقانونيــة، 
تعمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية والفصائــل، علــى تخفيــف معانــاة 
الفلســطينيين الســيما ســكان المخيمــات، فــي أكثــر مــن مجــال )الصحــة، التعليــم، ريــاض 
االطفــال والحضانات...الــخ(. كان هــذا التطــور بطيئــًا فــي البدايــة، ثــم أخــذ فــي التســارع منــذ 
عــام 1975، إلــى أن بلــغ ذروتــه قبيــل خــروج قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان 
عــام 1982. ومعظــم تلــك الجمعيــات كانــت تتبــع مباشــرة للمنظمــة والفصائــل أو تعمــل 

تحــت رعايتهــا وبدعــم منهــا. 

بعــد عــام 1982، أغلقــت أو إنهــارت معظــم تلــك المؤسســات، ووجــد المجتمــع الفلســطيني 
في لبنان نفســه، من دون مرجعية سياســية أو اجتماعية قوية في مواجهة مشــكالت وأعباء 
186. جابــر ســليمان “الفلســطينيون فــي لبنــان ودور الجمعيــات االهليــة”. ورقــة عمــل قدمــت إلــى مؤتمــر “الفلســطينيون فــي 
لبنــان”. تنظيــم مركــز الدراســات اللبنانيــة/ أكســفورد وبرنامــج دراســات الالجئيــن فــي جامعــة اوكســفورد )27 ـ 30 ايلــول/ ســبتمبر 

1996(. وقــد تــًم نشــرها فــي مجلــة دراســات الألجئيــن، جامعــة أكســفورد؛ راجــع:
Jaber Suliman, ”Palestinians in Lebanon and the Role of Non-Governmental Organizations“. 
Journal of Refugee Studies. 10 )3( 1997, Oxford University Press, p.397-398.
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معيشــية حــادة، كان عليــه أن يواجههــا بنفســه. وبفضــل الديناميــة العاليــة التــي يمتــاز بهــا هــذا 
المجتمــع، وبفضــل خبراتــه وتجاربــه الغنيــة فــي تطويــر أســاليب بقائــه باإلعتمــاد علــى الــذات، 
ســرعان ما أخذت بعض الجمعيات األهلية المســجلة قانونًا، التي نشــأت قبل عام 1982، 
والتــي لــم يتجاوزعددهــا ســبع جمعيــات آنــذاك، فــي اســتعادة دورهــا متكيِّفــة مــع الشــروط 
المســتجدة. كمــا أخــذ ينمــو إلــى جانبهــا عــدد مــن الجمعيــات األهليــة الجديــدة، وخاصــة فــي 
أعقــاب حــرب المخيمــات )1985–1988(، لمواجهــة األعبــاء االجتماعيــة التــي نشــأت عــن 
الحــرب، مــن جهــة، وتلــك الناجمــة عــن ظــروف األزمــة االقتصاديــة االجتماعيــة، مــن جهــة 

أخرى.187

فــي أعقــاب توقيــع اتفــاق أوســلو مباشــرة، ومــع توجــه اهتمــام المانحيــن الدولييــن نحــو الضفــة 
الغربيــة وغــزة، ومــع تفاقــم المشــكالت والتحديــات االجتماعيــة والمعيشــية للفلســطينيين فــي 
لبنــان، نمــت الجمعيــات وتوســع دورهــا، الــذي لــم يعــد محصــورًا بالخدمــات الطبِّيــة والتعليميــة 
واالجتماعيــة فحســب، بــل طــال مجــاالت عمــل جديــدة مثــل قضايــا حقــوق االنســان وحــق 

العــودة، و تعزيــز دور الشــباب والمــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــات.

أواًل: الوضع القانوني للجمعيات الفلسطينية

يشــكِّل الحــق فــي تأســيس الجمعيــات أو اإلنضمــام إليهــا احــدى ركائــز النظــام الديموقراطــي. 
تكمــن اهميــة هــذا الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وفــي تكويــن الجمعيــات، فــي تمكيــن 
االنســان مــن التمتــع الكامــل بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة. 

المرجعيات الدولية

لبنــان وتؤكــد علــى الحــق فــي تأســيس  أبــرز المواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا  مــن 
اآلتــي:188 الجمعيــات، 

Jaber Suleiman, Ibid, p. 400-4001 .187
188. بــول مرقــــص وكاريــن القـــارح ونانســي نحولــي، “تســهيل تســجيل الجمعيَّــات الفلســطينيَّة فــي لبنــان: حــٌق للفلســطينيين 
وواجــٌب تجــاه الدولــة المضيفــة”. دراســة قانونّيــة فــي ضــوء اســتطالع ميدانــي )بيــروت: لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني/ رئاســة 

مجلــس الــوزراء، 2012(، ص9.
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المادة 20 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان.189 	 

المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.190 	 

المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.191 	 

إعــالن فيالدلفيــا192، الســّيما المــادة 5 )د( مــن المبــادئ التوجيهيــة مــن هــذا اإلعــالن 	 
المتعلقــة بشــكل ومحتويــات التقاريــر التــي يتعّيــن تقديمهــا مــن الــدول األطــراف بموجــب 
الفقــرة 1 مــن المــادة 9 مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري والتــي تحفــظ حريــة االجتمــاع والتجّمــع الســلمي للجميــع مــن دون تمييــز 

بالنســبة للجنــس واللــون واإلنتمــاء القومــي أو العرقــي.193

الدستور والقوانين اللبنانية

شــهدت الحالــة التشــريعية فــي لبنــان تطــورًا بالــغ األهميــة بفعــل التعديــل الدســتوري بتاريــخ 
1990/9/21 الذي أضاف إلى الدستور مقدمة جاء في الفقرة »ب« منها: »لبنان عربي 
الهويــة واإلنتمــاء، وهــو عضــو مؤســس وعامــل فــي جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم مواثيقهــا، 
كمــا هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة األمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا واالعــالن 
العالمــي لحقــوق االنســان. وتجّســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــوق والمجــاالت دون 
إســتثناء«. وبذلــك، يؤكــد لبنــان التزامــه ميثــاق منظمــة األمــم المتحــدة واالعــالن العالمــي 
لحقــوق االنســان، وواجــب الدولــة فــي تجســيد »هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــول والمجــاالت 
دون إســتثناء«. إلــى ذلــك، ضّمــن المشــترع اللبنانــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة نّصــًا 
ٌيغّلــب أحــكام المعاهــدات الدوليــة علــى أحــكام القانــون العــادي )أي الداخلــي( عنــد التعــارض 

بينهمــا.194

كــرَّس الدســتور اللبنانــي حريــة إنشــاء الجمعيــات والحــق بالتجمــع حيــث نصــت المــادة 13 
منــه علــى مــا حرفيتــه: »حريــة إبــداء الــرأي قــواًل وكتابــًة وحريــة الطباعــة وحريــة االجتمــاع 

189. شــارك لبنــان فــي صوغــه والتزمــه فــي مقدمــة دســتوره عــام 1990. اعتمــد ونشــر علــى المــأل فــي باريــس بقــرار الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة 217 )د - 3( المــؤرخ فــي 1948/12/10.

190. صادق عليه لبنان بموجب المرسوم رقم 3855 تاريخ 1972/9/1.
191. صادق عليه لبنان بموجب المرسوم عينه.

192. صدر عن منظمة العمل الدولية في 1940/5/10 وانضم إليه لبنان بالتاريخ عينه.
193. صادق عليها لبنان في 1971/11/12.

194. بول مرقص وآخرون، المصدر السابق نفسه، ص 11.
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وحريــة تأليــف الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون«.

إلــى ذلــك، الجمعيــات مهمــا كانــت، لبنانيــة أو اجنبيــة، يجــب أن تكــون ُمعَلنــة؛ ومــن دون 
ــر الجمعيــة جمعيــة ســرّية. ولقــد لحظــت المادتــان 12 و13 مــن قانــون  هــذا االعــالن ُتعَتَب
الجمعيــات عقوبــات ُتَطبَّــق علــى الجمعيــات الســرية. كمــا جــرَّم المشــترع اللبنانــي الجمعيــات 
الســرية فــي المادتيــن 338 و339 مــن قانــون العقوبــات، بحيــث ُتعَتبــر كل جمعيــة يكــون 
موضوعها غير مشــروع أو تقوم بنشــاطاتها أو بقســم منها ســرًا، جمعية ســرية، وبذلك يكون 
المشــترع قــد ســاوى بيــن الجمعيــة المعلنــة ذات الموضــوع غيــر المشــروع وبيــن الجمعيــة غيــر 

المعلنــة.195

هــي كل  القانونيــة،  الوجهــة  مــن  تبقــى  تســمياتها،  تنوعــت  مهمــا  لبنــان،  فــي  الجمعيــات 
مجموعــة أشــخاص طبيعييــن أو معنوييــن تتوافــر فيهــا العناصــر المعــرَّف عنهــا فــي المــادة 

األولــى مــن قانــون الجمعيــات العثمانــي الصــادر بتاريــخ 196.1909/8/3

تتــوّزع األحــكام التــي تنطبــق علــى الجمعيــات فــي لبنــان علــى قوانيــن وأنظمــة مختلفــة، 
ُتَصنَّــف بموجبهــا الجمعيــة حســب أهدافهــا. وأول مــا يبــرز فــي هــذا المجــال، هــو اإلزدواجيــة 

القانونيــة القائمــة فــي التعامــل مــع الجمعيــات، وتبــرز مــن خــالل اآلتــي:

بعــض الجمعيــات ترعاهــا قوانيــن خاصــة بهــا، ويتطلــب إنشــاؤها قانونــًا صــادرًا عــن 	 
الســلطة التشــريعية وهــي: النقابــات اإللزاميــة لبعــض المهــن الحــرة )نقابــات المحاميــن، 

األطبــاء، المهندســون...(، وبعــض صناديــق التعاضــد.

بعــض الجمعيــات ترعاهــا قوانيــن عامــة تنــص علــى نظــام الترخيــص المســبق. وهــذه 	 
الجمعيــات هــي النقابــات والجمعيــات االجنبيــة )مرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء(197، 
جمعيــات الشــباب والرياضــة )ترخيــص مــن وزارة الشــباب والرياضــة(،198 الجمعيــات 

التعاونيــة )ترخيــص مــن وزارة اإلســكان والتعاونيــات ســابقًا(.199

195. بول مرقص وآخرون، المصدر نفسه، ص 12.
196. المــادة 1 مــن قانــون الجمعيــات: » الجمعيــة هــي مجمــوع مؤلــف مــن عــدة أشــخاص لتوحيــد معلوماتهــم أو مســاعيهم 

بصــورة دائمــة ولغــرض ال ُيقصــد بــه اقتســام الربــح.« 
197. المادة األولى من القرار369/ ل.ر، بتاريخ 1939/12/21 المتعلق بإنشاء الجمعيات االجنبية.

198. المادة األولى من القانون رقم 72/16 المتعلق بإخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة.
199. المــادة 9 مــن القانــون الصــادر بالمرســوم رقــم 17199 تاريــخ 1963/8/18 المتعّلــق بالجمعيــات التعاونيــة. ُدمجــت 
نشــاء  لغــاء واإ وزارة اإلســكان والتعاونيــات ســابقًا بــوزارة الزراعــة بموجــب القانــون رقــم 247 تاريــخ 2000/8/7 المتعلــق بدمــج واإ

وزارات ومجالــس.
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بعــض الجمعيــات، بمــا فيهــا األحــزاب السياســية، يرعاهــا قانــون الجمعيــات الصــادر 	 
)علــم  ُتنشــأ  كــي  وجودهــا  عــن  االعــالم  إلــى  اال  تحتــاج  فــال   ،1909/8/3 فــي 
 Autorisation préalable/Prior( وهــو يختلــف عــن الترخيــص المســبق ،)وخبــر
االعــالم  هــذا  ويعتبــر  منهــا.  والفلســطينية  االجنبيــة،  للجمعيــات   )Authorization

لهــا.200 ُمنشــًئا  وليــس  المعنويــة،  الجمعيــة  لشــخصية  ُمعِلنــًا  القانونــي  بالمفهــوم 

الجمعية اللبنانية ومبدأ التصريح

ُيعتبــر القانــون اللبنانــي الــذي يرعــى الجمعيــات لعــام 1909 »ليبراليــًا رغــم صــدوره زمــن 
العثمانييــن«، ألنــه يتوافــق إلــى حــدٍّ كبيــر مــع مبــدأ حريــة الجمعيــات. فهــو اســتبق مــا توّصــل 
إليــه الفقــه واالجتهــاد الدولييــن لجهــة إجــازة الرقابــة الالحقــة - وليــس المســبقة - علــى حرّيــة 
التعبيــر والتجّمــع. فالجمعيــة )اللبنانيــة( ُتنشــأ بمجــرد إلتقــاء مشــيئة مؤسســيها وتوقيعهــم علــى 
أنظمتهــا، دونمــا حاجــة إلــى أي ترخيــص مســبق مــن الســلطات خالفــًا ألنظمــة الترخيــص 
المســبق فــي معظــم الــدول العربيــة، بحيــث أن كل مــا يتوجــب علــى الجمعيــة القيــام بــه بعــد 
التأســيس، هو اعالم اإلدارة المختصة بذلك وفق أحكام المادة 6 من قانون الجمعيات.201

أّكــد االجتهــاد اللبنانــي مــرارًا علــى المبــدأ القائــل بــأن تأســيس الجمعيــات )اللبنانيــة( ال يحتــاج 
إلــى أي ترخيــص، بــل وُيكتفــى باعــالم اإلدارة بهــذا التأســيس بعــد حصولــه.202 فمبــدأ الحريــة 
هــو الركــن األســاس لحريــة الجمعيــات، ويشــكل إحــدى الضمانــات التــي وضعهــا القانــون 
للحــؤول دون تدخــل اإلدارة فــي تأســيس الجمعيــات، مــا يكــون مــن شــأنه تعطيــل مــدى هــذه 
الحريــة وفاعليتهــا، الســيما أن مبــدأ الترخيــص اإلداري المســبق يمثــل تعارضــًا جوهريــًا مــع 

مبــدأ الحريــة، خصوصــًا فــي مجــاالت إبــداء الــرأي وحريــة التعبيــر.203 

عانــى المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، فــي العقــود الســابقة، مــن ســوء تطبيــق قانــون الجمعيــات، 
إذ أّن ممارســات وزارة الداخليــة حّولــت هــذا التصريــح بالعلــم والخبــر إلــى إذن مســبق مخاِلفــًة 
200. المــادة 2 مــن قانــون الجمعيــات: » إن تأليــف الجمعيــة ال يحتــاج إلــى الرخصــة فــي أول األمــر، ولكنــه يلــزم فــي كل حــال 

بمقتضــى المــادة السادســة اعــالم الحكومــة بهــا بعــد تأسيســها ».
201. راجع: بول مرقص وآخرون، المصدر نفسه، ص 13

202. تمييز، قرار رقم 54، تاريخ 1952/5/30، ن.ق. 1952، ص 817، وأيضًا: مجلس شورى الدولة، قرار رقم 169، 
تاريخ 1946/9/25، ن.ق. 1947، ص 88.

203. Pierre LIVET, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, LGDJ 
1974, p. 294 et  s
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بذلــك القانــون والمعاييــر الدوليــة، مــا عــّرض عملهــا هــذا لإلبطــال »صونــًا لحريــة الجمعيــات 
ومنــع تجــاوز الســلطة«، علــى مــا جــاء فــي قــرار رائــد لمجلــس شــورى الدولــة الــذي قضــى 
ببطــالن الموجبــات الــواردة فــي بــالغ وزارة الداخليــة غيــر المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
الجمعيــات والتــي ترمــي إلــى الحــّد مــن حريــة الجمعيــات، حيــث جــاء فــي حيثياتــه »إن حريــة 
االجتمــاع وتأليــف الجمعيــات هــي مــن الحريــات األساســية التــي كفّلهــا الدســتور اللبنانــي 
ووضعهــا ضمــن دائــرة القانــون فــي المــادة 13 منــه. وال يجــوز بالتالــي وضــع قيــود علــى 
، وال يجــوز إخضاعهــا لجهــة صحــة تكوينهــا ألي  جــازة حّلهــا ااّل بنــٍص قانونــيٍّ تأسيســها واإ
تدخــل مســبق مــن جانــب اإلدارة وال حتــى مــن جانــب القضــاء«.204 وقــد أصــدرت الــوزارة 
بتاريــخ 2006/5/19 التعميــم رقــم 10/ إم/2006 الــذي أّكــد ضــرورة احتــرام القانــون لجهــة 

تســهيل تأســيس الجمعيــات وعملهــا فــي لبنــان.

الجمعيات االجنبية واإلستثناء بالترخيص

ُتعتبــر اجنبيــة بموجــب القانــون الصــادر بالقــرار رقــم 369 ل.ر. تاريــخ 1939/12/21، 
كل جمعيــة لهــا مركــز أو أنشــطة فــي لبنــان ويتعــدى عــدد األعضــاء االجانــب فيهــا ربــع 
إجمالــي عــدد األعضــاء، أو أن مديريهــا مــن االجانــب. وبحســب المــادة األولــى مــن القــرار 
رقــم 369 ل.ر.، يخضــع إنشــاء الجمعيــات االجنبيــة وتأسيســها للفــروع وتعديلهــا ألنظمتهــا 
األساســية والداخليــة لنظــام الترخيــص المســبق، خروجــًا عــن المبــدأ العــام القاضــي باكتفــاء 

الجمعيــة بمجــّرد التصريــح إلــى الســلطات واإعطائهــا العلــم والخبــر.205

يــرى بــول مرقــص وفريــق الدراســة القانونيــة المذكــورة أن  القــرار رقــم 369 ل.ر/1939 
يعتبــر نصــًا مالئمــًا لتطبيقــه حاضــرًا علــى الجمعيــات الفلســطينية، ذلــك أّن المــادة 4 منــه 
تنــص علــى انطباقــه علــى الجمعيــات التــي يكــون »مركزهــا األســاس فــي الخــارج« وعلــى 
»الجماعــات االجنبيــة »مهمــا كان الشــكل الــذي  قــد تختفــي تحتــه«، ويشــمل ذلــك تاليــًا 
االتحــادات واللجــان الشــعبية واألنديــة والتجّمعــات علــى اختالفهــا. وكذلــك األمــر بالنســبة 
إلــى الجمعيــات التــي »يديرهــا بالفعــل اجانــب أو يكــون ربــع أعضائهــا علــى األقــل مــن 

204. مجلــس شــورى الدولــة، الغرفــة األولــى، قــرار رقــم 2003/135-2004، تاريــخ 2003/11/18، جمعيــة الدفــاع عــن 
الحقــوق والحريات/الدولــة، العــدل 2004 عــدد 2، ص 191.

205. راجع نص القرار رقم 369 ل.ر. تاريخ 1939/12/21 المتعلق بالجمعيات االجنبية.
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االجانــب«. وبذلــك يتَّضــح أن تفعيــل أحــكام القــرار الصــادر عــن المفــّوض الســامي الفرنســي 
رقــم 396 ل.ر. لعــام 1939 هــو أمــر مستحســن مــن وجهــة نظــر الباحثيــن، خصوصــًا 
ــه باإلمــكان منــح الترخيــص للجمعيــة الفلســطينية مــن قبــل مجلــس الــوزراء اللبنانــي مــع  وأّن
»إخضاعــه لبعــض الشــروط« التــي تحّددهــا اإلدارة، أي وزارة الداخليــة والبلديــات، وتاليــًا 
إمــكان التعــاون فــي ذلــك مــع لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، عمــاًل بنــّص المــادة 2 مــن 
القــرار المذكــور الــذي يعتبر-وفــق الهــرم التشــريعي المعمــول بــه فــي لبنــان- بمثابــة قانــون 

وال تــزال لــه قــوة القانــون.

كمــا أّن ميــزة القــرار المذكــور أعــاله تكمــن فــي أّنــه »يجــوز ســحب الترخيــص فــي أي وقــٍت 
كان بأمــر إداري« عمــاًل بنــص الفقــرة األخيــرة مــن المــادة الثانيــة المذكــورة أعــاله، األمــر 
الــذي يعطــي اإلدارة هامشــًا أكبــر مــن التحــرُّك فــي حــال أخلَّــت الجمعيــة بأهدافهــا وشــروط 
إنشــائها، ســواء منهــا الشــروط المفروضــة قانونــًا )بموجــب قانــون الجمعيــات لعــام 1909 

وبموجــب قــرار 1939( أو الشــروط اإلداريــة اإلضافيــة المذكــورة أعــاله.

ــا هــو عليــه األمــر بمقتضــى قانــون الجمعيــات لعــام  وزيــادًة فــي الرقابــة علــى الجمعيــات عمَّ
1909، يتشــّدد قــرار 1939 فــي مادتــه الخامســة مــن حيــث أنــه يعطــي لــوزارة الداخليــة 
والبلديــات »فــي كل وقــت« أن تطلــب مــن الجمعيــة االجنبيــة أن ُتقــّدم لهــا »كتابــًة فــي خــالل 
شــهر جميــع المعلومــات الكافيــة لتعييــن المركــز األســاس الــذي تنتمــي إليــه هــذه الجماعــات 
والمؤسســات وغايتهــا الحقيقيــة وجنســية أعضــاء إدارتهــا ومديرهــا الفعلييــن«، األمــر الــذي 
يعطــي الســلطات اللبنانيــة الرســمية هامشــًا أوســع لمراقبــة الجمعيــات االجنبيــة و الفلســطينية 
منهــا، وخصوصــًا عنــد اإلشــتباه بقيامهــا بأعمــال تخــّل باألمــن العــام اللبنانــي أو بنشــاطات 

إرهابيــة أو غيــر مشــروعة.206 

لــكل اإلعتبــارات الســابقة المتعلقــة بشــروط التســجيل وتشــديد الرقابــة والخــوف مــن وضــع 
أنشــطة هــذه الجمعيــات، بصــورة مســبقة، تحــت الشــبهة، فضــاًل عــن الخــوف مــن التطبيــق 
اإلستنســابي لمــواد القانــون المذكــور، ال ُيبــدي نشــطاء المجتمــع األهلــي الفلســطيني حماســًا 
كافيًا لفكرة تسجيل الجمعيات الفلسطينية كجمعيات اجنبية وفق القانون رقم 1939/396. 

206. بول مرقص وآخرون، المصدر السابق نفسه، ص 15-14.
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ويــرون أنــه إذا كان ال بــّد مــن تســهيل عمــل الجمعيــات الفلســطينية، فلُيســَمح بمعاملتهــا 
معاملــة الجمعيــات اللبنانيــة، والســماح بتســجيلها وفــق قانــون الجمعيــات العثمانــي الصــادر 
عــام 1909، مــع التقّيــد الصــارم بأحكامــه، وذلــك نظــرًا لخصوصيــة الوضــع الفلســطيني فــي 
ــز الفلســطينيين، كفئــة خاصــة مــن االجانــب، عــن االجانــب اآلخريــن المقيميــن  لبنــان وتمّي
فــي البلــد. أضــف إلــى ذلــك أن المــادة الرابعــة مــن القانــون المذكــور وفكــرة »مركــز الخــارج« 
التــي يتحــدد بموجبهــا تصنيــف الجمعيــات االجنبيــة ال ينطبــق علــى الفلســطينيين المقيميــن 

فــي لبنــان منــذ عقــود، والذيــن تتخــذ جمعياتهــم مركزهــا األســاس فــي لبنــان وليــس خارجــه.



اللجوء الفلسطيني في لبنان )2(246

ثانيًا: واقع الجمعيات األهلية الفلسطينية 

نشاء الجمعيات،  ال يوجد في القانون اللبناني نّص واضح يمنع الفلسطينيين من تأسيس واإ
لكنــه يضــع شــروطًا محــددة لقيــام لبنانييــن أو اجانــب بإنشــاء جمعيــات، وهــذا مــا يجعــل 
المؤسســات المرخصــة القليلــة العاملــة فــي اإلطــار الفلســطيني هــي إمــا مؤسســات لبنانيــة 
وثيقــة  الفلســطينية وتربطهــم عالقــات  بالقضيــة  يؤمنــون  لبنانيــون  أنشــأها  القانــون،  وفــق 
ما مؤسســات أنشــأها فلســطينيون يحملون الجنســية  بالشــعب الفلســطيني وقيادته وفصائله، واإ

اللبنانيــة.207

وفي السياق عينه، ُيحرم الفلسطينيون من حق ممارسة النشاط النقابي وتأسيس الجمعيات 
األهليــة، وهــو مــا يتعــارض مــع القوانيــن والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة كافــة، 
فضاًل عن تعارضه مع التعهدات والبروتوكوالت والقرارات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين 

التــي يلتــزم بهــا لبنــان، بوصفــه عضــوًا فــي جامعــة الــدول العربيــة.208 

وفــي حيــن يحــق للفلســطينيين المصّنفيــن كـــ »الجئيــن« فــي القانــون الدولــي أن يمارســوا، 
كغيرهــم مــن باقــي الالجئيــن فــي العالــم، حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة بمــا فيهــا الحــق 
فــي تأســيس الجمعيــات أســوًة بمواطنــي البــالد التــي يلجــأون إليهــا، يواجهــون صعوبــات جّمــة 
فــي لبنــان فــي تســجيل جمعياتهــم، مــا أّدى إلــى الحــّد مــن حريــة تنظيــم مجتمعهــم الخــاص. 

تؤّدي صعوبة حصول الفلسطينيين على ترخيص المؤسسات األهلية العاملة إلى  تعقيدات 
العمــل األهلــي والعمــل التطوعــي والخيــري، فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه الفلســطينيون مــن 
مشــكالت اجتماعيــة واقتصاديــة خانقــة. وتقــوم الجمعيــات األهليــة فــي المجتمــع الفلســطيني 
االجتماعيــة  والرعايــة  والثقافيــة،  والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات  مجــال  فــي  كبيــر  بــدور 
واإلغاثيــة لحــاالت العســر الشــديد فــي المخيمــات وذوي الدخــل المحــدود. وتبــرز أهميــة هــذه 
الجمعيــات مــع ضعــف دور الدولــة المضيفــة فــي رعايــة الالجئيــن، ومــع تراجــع دور االونــروا 

ومؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي تقديــم الخدمــات األساســية.

كمــا تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن هــذا التشــّدد غيــر المبــّرر فــي مجــال تســهيل 

207. رافــت مــرة، دليــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، دراســة ميدانيــة 2006 )لنــدن: مركــز العــودة الفلســطيني،2006(، 
ص 49.

.Jaber Suleiman, Ibid, p. 399 .208
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عمــل الجمعيــات المدنيــة وغيــر السياســية فــي المخيمــات والوســط الفلســطيني يتعايــش مــع 
وجــود فصائــل مســّلحة ناشــطة فــي لبنــان ويجــري التعامــل معهــا بحكــم االمــر الواقــع.

تصنيفها وفئاتها 

تتوزع الجمعيات العاملة مع الفلسطينيين إلى أربعة فئات وهي:209

جمعيــات لبنانيــة مرخصــة قانونــًا يتــم تشــريع عملهــا مــن خــالل وزارة الداخليــة اللبنانيــة . 1
بموجــب علــم وخبــر، وفقــًا لقانــون الجمعيــات العثمانــي عــام 1909، واســتنادًا إلــى 

المرســوم رقــم 10830، تشــرين األول/أكتوبــر عــام 1962.

لبنــان وترخــص وفــق مرســوم صــادر عــن مجلــس . 2 فــي  فــروع  لهــا  جمعيــات اجنبيــة 
الــوزراء، وبنــاًء علــى قانــون الجمعيــات االجنبيــة، )القــرار رقــم 369/ ل. د( بتاريــخ 

.1939/12/21

مؤسســات دينيــة تابعــة للوقــف االســالمي، وال تحتــاج إلــى رخصــة مــن وزارة الداخليــة، . 3
وانمــا تعمــل بموجــب »حجــة شــرعية«  تحصــل عليهــا مــن إحــدى المحاكــم الشــرعية 
التابعــة مباشــرة إلــى رئاســة مجلــس الــوزراء. ومــع صعــود الموجــة االســالمية بشــكل عــام 

إزداد عــدد الجمعيــات التــي تعمــل بهــذه الصفــة القانونيــة وتعاظــم دورهــا. 

مؤسســات وهيئــات وجمعيــات فلســطينية غيــر مرخصــة تعمــل بموجــب أنظمتهــا الداخليــة . 4
وبرامجهــا الخاصــة. وهــي منتشــرة علــى نطــاق واســع داخــل المخيمــات.

مجاالت عملها، أنشطتها، وأعدادها

ليــس ســهاًل التوصــل إلــى رقــم دقيــق لعــدد الجمعيــات األهليــة الفلســطينية، مــا لــم يتــم إعتمــاد 
تعريــف واضــح ودقيــق يحــدد ماهيــة » الجمعيــة األهليــة« فــي الســياق الفلســطيني وفــي الواقــع 
المعــاش. مثــل هــذا التعريــف يجنبنــا أي خلــط أو تشــويش يمكــن أن ينجــم عــن وجــود طيــف 
واســع مــن أطــر وتشــكيالت أهليــة داخــل المخيمــات، تفتقــر إلــى الهيــاكل والبنــى التــي تســمح 
بتصنيفهــا »جمعيــات أهليــة« حســب المقاييــس والمعاييــر المعمــول بهــا فــي هــذا الحقــل، كمــا 

تفتقــر إلــى الغطــاء القانونــي.

.Jaber Suleiman, Ibid, p.401 .209
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بــول مرقــص وفريقــه )2013(   التــي أعّدهــا  القانونيــة  قــّدرت الدراســة  فــي هــذا الســياق، 
إســتنادًا إلــى إســتطالع ميدانــي عــدد الهيئــات والجمعيــات العاملــة فــي األوســاط الفلســطينية  
بـــ 213 جمعيــة وهيئــة )حتــى عــام 2012(. وتتــوّزع أنــواع هــذه الجمعيــات حســب الجــدول 

)31( التالــي:210

جدول رقم 31: أعداد الجمعيات ومجاالتها األساسية، حتى عام 2012

العددنوع الجمعية 

108جمعيات عامة 

16اتحاد  ورابطة 

42جمعية رياضية

27روضة ومركز تربوي

18لجان شعبية وأهلية

2مختلف

213المجموع 

المصدر: بول مرقص وآخرون ) لجنة الحوار اللبناني/ الفلسطيني، 2013( 

يلفــت النظــر فــي الجــدول الســابق، تصنيــف اللجــان الشــعبية واألهليــه كجمعيــات أهليــة، 
بينمــا هــي فــي واقــع الحــال عبــارة عــن أطــر شــعبية ترتبــط بمنظمــة التحريــر الفلســطينية أو 
الفصائــل الفلســطينية. وأيضــًا فــإن الروضــات والمراكــز التربويــة والصحيــة ُصنفــت فــي هــذا 
الجــدول كجمعيــات، بينمــا واقــع الحــال يقــول أن الغالبيــة العظمــى مــن الروضــات والمراكــز 
التربويــة تتبــع إداريــًا إلــى جمعيــات محــددة، وال تشــكل جمعيــات مســتقلة فــي حــّد ذاتهــا. وهــذا 

مــا يحيلنــا مــرة أخــرى إلــى إشــكالية التعريــف، التــي أشــرنا إليهــا ســابقًا.  

ســتنادًا إلــى التقديــر الســابق لعــدد الجمعيــات وأنواعهــا، بيّيــن الجــدول )32( التالــي أبــرز  واإ
الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه الجمعيــات:211

210. بول مرقص وآخرون، المصدر السابق نفسه، ص 17.
211. تــم وضــع هــذا الجــدول وترتيبــه، إســتنادًا إلــى نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي تــم تنفيذهــا بنــاًء علــى تكليــف لجنــة 
الحــوار اللبنانــي الفلســطيني. رئاســة مجلــس الــوزراء؛ راجــع: بــول مرقــص وآخــرون، المصــدر الســابق نفســه، ص 18 - 19.
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جدول رقم 32: أنواع الجمعيات الفلسطينية في لبنان، ومجاالت أنشطتها وخدماتها، وأهدافها

أهدافها األساسيةمجاالت األنشطة والخدماتنوع الجمعية

التواصل مع الشباب لتعزيز إبتعادهم عن اآلفات الشباب
االجتماعية.

رعاية انشطتهم الثقافية، التربوية، الرياضية، 
والكشفية.

تنمية قدراتهم التعليمية 
بداعاتهم. والثقافية واإ

تعزيز تكافؤ الفرص 
والحقوق وتحّمل المسؤولية
تنمية روح التطوع والعمل 
الجماعي والوطني بينهم.

تقّبل اآلخر وتحسين العالقة 
مع المحيط

تعزيز التضامن والعمل الرياضةاالندية 
المشترك بين األندية 

الناشطة.

تهيئة االطفال لدخول المدرسة.االطفال
جتماعية. تربية علمية وصحية واإ

وقاية من السلوكيات المشينة.

توعية المجتمع المحلي 
بحقوق الطفل وحماية 

االطفال ودعمهم.
تنشئة وطنية والنضال من 
أجل العودة وتقرير المصير

تمكين المرأة وتطوير وتحسين كفاءاتها التنظيمية المرأة 
واالجتماعية والسياسية 

تنمية قدراتها العلمية والمهنية بهدف تحسين ظروفها 
االقتصادية. 

رفع مستوى الوعي في 
المجتمع الفلسطيني حول 

حقوق المرأة، لتحقيق 
المساواة بينها وبين الرجل 

في الحقوق والواجبات 
وزيادة مساهمتها في عملية 

التنمية.

تقديم مساعدات مالية بعد مرحلة اإلستشفاء إلعانة خدمات صحّية
المرضى.

إقامة مراكز طبية في مختلف االختصاصات لتقديم 
الخدمات العيادية واألدوية

توفير الرعاية والخدمات 
الصحية واالجتماعية 

لالجئ الفلسطيني.
تغطية ما ال توفره االونروا 

من خدمات في هذا 
المجال.
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أهدافها األساسيةمجاالت األنشطة والخدماتنوع الجمعية

تحسين أداء المعوقين ذوو اإلعاقة
توفير خدمات متخصصة في مجال التربية والتأهيل

توعية المجتمع الفلسطيني 
بحقوقهم.

تعزيز فرص مشاركتهم 
وادماجهم في المجتمع.

توفير أماكن ومشاريع إنتاجية خاصة بهم.المسّنون
توفير خدمات اجتماعية ترمي إلى دعمهم 

توعية المجتمع حول أهمية 
االهتمام بهم.

ُأَسر الشهداء 
والجرحى

مساعدة األسر لتحسين أوضاعهم االقتصادية 
واالجتماعية.

المساهمة في توفير حياة 
كريمة ألسر واوالد الشهداء 

والجرحى.

اعتماد الوسائل والتقنيات الحديثة بهدف اإلرتقاء الثقافة
بالعمل الثقافي والفني.

تحفيز المجتمع الفلسطيني 
على استخدام األفكار 

اإلبداعية.
توعية المجتمع بأهمية 

الثقافة في الحياة العامة.

الثقافة الشعبية 
والتراث

توثيق الذاكرة الفلسطينية وحفظها لألجيال القادمة 
إبراز التراث الفلسطيني والمحافظة عليه بما يخدم 

القضية الوطنية الفلسطينية 

التوعية بأهمية الدفاع عن 
الهوية والقضية الفلسطينية. 

إحياء القضية الفلسطينية 
لدى الشباب عبر التوعية 

والثقافة.
التمسك بالعادات والتقاليد 

والثقافة السائدة في المجتمع 
الفلسطيني.

العمل على ضمان حقوق الالجئين الفلسطينيين حقوق االنسان
في لبنان، السيما الحق في العمل، وتنظيمهم وفق 

مهنهم، والتنسيق مع النقابات اللبنانية في هذا الشأن. 

التربية والتثقيف والدفاع عن 
حقوق االنسان، وخصوصًا 

حقوق المرأة والطفل، 
اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا. 

تعريف الالجئين بحقوقهم 
وكيفية الدفاع عنها بشكل 

سلمي.

المصدر: بول مرقص وآخرون ) لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني، 2013( 
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عــدا عــن الجمعيــات األهليــة المســجلة قانونــًا كجمعيــات أهليــة لبنانيــة، هنــاك أشــكال 
كثيــرة أخــرى  للعمــل األهلــي منهــا:  أنديــة وفــرق رياضيــة، أنديــة ثقافيــة تهتــم بحفــظ 
الذاكــرة والتــراث الشــفوي، فــرق دبكــة وغنــاء فولكلــوري، مشــاغل تطريــز، فــرق »راب«، 
فــرق دفــاع مدنــي، فــرق كشــفية، فــرق شــطرنج/ الملتقــى الفلســطيني للشــطرنج، مكتبــات، 
لجان زكاة، لجان مســاجد، جمعيات خيرية، اتحادات شــبابية  جمعيات دينية )اســالمية 
خصوصــا(، مواقــع  الكترونيــة خاصــة بــكل مخيــم مــن المخيمــات، ريــاض اطفــال، لجــان 
شــبابية مهنيــة مســتقلة، لجــان عــودة مســتقلة، روابــط قــرى، روابــط مــدن، النــوادي الثقافيــة 

الطالبيــة فــي مختلــف الجامعــات اللبنانيــة، وغيرهــا.

انعكاس الوضع القانوني على الواقع الملتبس

إن الوضعيــة الملتبســة للجمعيــات الفلســطينية212 تدفعهــم إلــى تأســيس جمعيــات لبنانيــة )مــن 
الناحيــة القانونيــة( تتكــون هيئاتهــا العامــة وهيئاتهــا اإلداريــة مــن أكثريــة يحملــون الجنســية 
اللبنانيــة، بنســبة يحددهــا القانــون )ثلثــا األعضــاء(، ويتشــكل جســمها التنفيــذي فــي غالبيتــه مــن 
ناشــطين فلســطينيين علــى صلــة وثيقــة بواقــع المجتمــع الفلســطيني ومشــكالته. هــذا الوضــع 
»غيــر الســوي« يجعــل تلــك الجمعيــات عرضــة للمســاءلة القانونيــة أو »اإلبتــزاز«، وذلــك 
حســب طبيعــة العالقــة بيــن الدولــة اللبنانيــة والفلســطينيين، وحســب نيــات الحكومــات المتعاقبــة 

وسياســة أجهزتهــا المعنيــة تجــاه الوجــود المدنــي الفلســطيني فــي هــذه المرحلــة أم تلــك. 

الداخليــة  للجمعيــات وعالقاتهــا  المؤسســي  البنــاء  علــى  ســلبي  بشــكل  أيضــًا  ذلــك  ينعكــس 
وآليــة صنــع القــرارات فيهــا، وصــواًل إلــى طبيعــة عالقاتهــا مــع المجتمــع األهلــي الــذي انبثقــت 
عنــه. إن »شــكلية« العالقــات بيــن األطــر المختلفــة الموكلــة بتنفيــذ عمــل الجمعيــات وتفــاوت 
االهتمــام الفعلــي فــي مــا بينهــا بإنجــاز األهــداف المرجــوة، كل ذلــك مــن شــأنه ان ُيجهــض 
إمكانيات تطوير ُبنى ديمقراطية ســليمة، قائمة على المســاءلة والمحاســبة والشــفافية. وبســبب 
كل ذلــك، تقدمــت أولويــة تأميــن »الغطــاء القانونــي« الــالزم الســتمرار عمــل الجمعيــات فــي 
تقديــم خدماتهــا علــى تطويــر البنــاء المؤسســي ودمقرطــة العالقــات الداخليــة، ناهيــك عــن 

212. نستعير هذا المفهوم الذي استخدمه الباحث الفلسطيني جابر سليمان في ورقة العمل المقدمة الى مؤتمر »الفلسطينيون 
فــي لبنــان«، جامعــة اوكســفورد )27 ـ 30 ايلــول/ ســبتمبر 1996( والمنشــورة فــي مجلــة دراســات الألجئيــن، جامعــة اوكســفورد؛ 

.Jaber Suleiman, Ibid, p.401 :راجع
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عالقــة الجمعيــات مــع المجتمــع المحلــي.213

فــي  العاملــة  الـــ 213  الجمعيــات  مــن  60 جميعــة  مــن  فــي دراســة ميدانيــة شــملت عينــة 
متنعــت 5 منهــا عــن المشــاركة،  أوســاط الفلســطينيين، شــاركت 55 منهــا فــي اإلســتطالع، واإ
وطالــت الوضعيــة القانونيــة لهــذه الجمعيــات، تبيــن أن %67 مــن الجمعيــات المشــاركة فــي 
اإلســتطالع، هــي جمعيــات غيــر مســجلة قانونــًا، وذلــك نتيجــًة للعوائــق القانونيــة و/أو نتيجــًة 
لتأثيراتهــا الســلبية علــى مبــادرة المؤسســين إلــى التســجيل، وأن %28 مــن هــذه الجمعيــات 

مســجلة بموجــب علــم وخبــر، وبــأن %5 منهــا مســجلة بموجــب حجــة شــرعية214.

أوضحــت نتائــج الدراســة، أن الجمعيــات الفلســطينية علــى اختــالف أنواعهــا، تجهــل فــي 
معظمهــا وجــود القــرار 369 و/أو تفاصيلــه وآليــة تطبيقــه، أو هــي ال تثــق بجــدوى التقــدم 
بطلــب الترخيــص، أو بحصولهــا علــى الترخيــص إن هــي تقّدمــت بطلــب الحصــول عليــه. 
وقــد تــم تســجيل بعــض المبــادرات لجمعيــات فلســطينية مســجلة، عملــت علــى تشــجيع ســواها 
مــن الجمعيــات علــى التســجيل لمــا فــي ذلــك مــن إيجابيــات لناحيــة التمويــل، وعقــد الشــراكات، 
وتنظيــم عمــل البرامــج داخــل المؤسســة وتشــجيعها علــى تبنــي أســس ديموقراطيــة فــي العمــل. 

مــن األنمــاط األخــرى فــي العمــل األهلــي أن تقــوم جمعيــة دوليــة مثــاًل بإنشــاء عــدد مــن 
الجمعيــات الصغيــرة داخــل الوســط الفلســطيني، وتعمــل علــى ربطهــا ســويًا فــي شــبكة عمــل، 
فتصبــح الجمعيــة الدوليــة اإلطــار الُممــّول لهــذه الجمعيــات الصغيــرة. غيــر أن الجمعيــات 
الدوليــة ال تشــجع هــذه المنظمــات علــى التســجيل مــن بدايــة األمــر حتــى ُتبقــي قدرتهــا علــى 
التحّكــم بهــا، وال تبــدأ بمســار التشــجيع إاّل عنــد اقتــراب إنســحاب الهيئــة الُممّولــة مــن البلــد، 
أو إغــالق مكاتبهــا أو البــدء بدعــم برامــج أخــرى غيــر تلــك التــي تعمــل عليهــا الجمعيــات 

التــي أنشــأتها.215

نتيجــة لهــذا الوضــع، تتوالــد الجمعيــات الفلســطينية بشــكل ســريع دون تســجيل أكيــد وال 
إحصــاء رســمي دقيــق لهــا. وتاليــًا تتداخــل برامجهــا وأنشــطتها بعضهــا مــع بعــض، دون 
تنســيق أو تكامــل فعلــي فــي مــا بينهــا. وبســبب غيــاب التســجيل ومــا يمكــن أن يرتبــط بــه 

213. جابر سليمان، »الفلسطينيون في لبنان ودور الجمعيات االهلية«؛ راجع:
.402-Jaber Suleiman, Ibid, p.401

214. بول مرقص وآخرون، المصدر السابق نفسه، 25.

215. بول مرقص وآخرون، المصدر السابق نفسه، 27.
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مــن تقديــم معطيــات تطــال الُبنيــة والبرامــج وآليــات العمــل واألهــداف، يتعــذر وجــود أطــر 
مؤسســاتية تتجمــع عندهــا بعــض هــذه المعطيــات األساســية، التــي تســمح بتشــكيل قاعــدة 
معلومــات أوليــة ترصــد واقــع وحجــم وأوضــاع هــذه الجمعيــات، مــا ُيعطــل واقعيــًا إمكانيــة 

توثيــق مكتمــل لَتَشــُكلها ووجودهــا وعملهــا وتطورهــا.
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ثالثًا: المجموعات الشبابية في المخيمات

منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن أخــذت المخيمــات الفلســطينية تشــهد نشــوء مجموعــات شــبابية 
انطالقــًا مــن وســائل االتصــال االلكترونــي. يختلــف العــدد بيــن مخيــم وآخــر، لكــن تظــّل 
النســبة األكبــر مــن نصيــب العاصمــة، يليهــا الجنــوب بطبيعــة الحــال، فالجبــل وأخيــرًا الشــمال 
والبقــاع. والمالحــظ أن عــدد هــذه المجموعــات ال يمكــن حصــره بدّقــة، إذ أن العــدد يتطــّور 
صعــودًا باســتمرار. تبــدأ هــذه الظاهــرة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي )فايســبوك، واتــس 
آب، رســائل قصيــرة، لينــك وغيرهــا(، عبــر عمليــة التفاعــل مــع صفحــة أو مــادة أو خبــر 
أو فكــرة قــرر أحدهــم نشــرها علــى حســابه، وشــيئًا فشــيئًا يتفاعــل معهــا آخــرون فــي المحيــط 
القريــب أو البعيــد، وتباعــًا تتكــّون مجموعــة، تتواصــل بدايــة عبــر الوســائط االلكترونيــة ثــم ال 
تلبــث أن تعتمــد ســباًل مباشــرة مــن خــالل اللقــاءات والنــدوات التفاعليــة. تبــدأ المجموعــة بفــرد 

ثــم أفــراد ثــم مجموعــة، وتتطــور تباعــًا لتصــل الــى اآلف المشــاركين. 

مقهى محمود درويش

قــّرر أحــد الشــبان الفلســطينيين افتتــاح مقهــى باســم مقهــى درويــش، نســبًة إلــى الشــاعر 
الفلســطيني محمــود درويــش، فــي محيــط مخيــم عيــن الحلــوة. نشــر الفكــرة علــى حســابه، 
فقــام عــدد مــن أصدقائــه بالتســويق لهــا، وبعــد انتشــار الخبــر بــات مــن المهــم اعــالن حفــل 
االفتتــاح. تحــّدد موعــد االفتتــاح وتضّمــن البرنامــج عــددًا مــن األنشــطة مــن بينهــا تــالوة 
قصائــد للشــاعر محمــود درويــش. وبعــد حــدث االفتتــاح ونشــر صــور الحضــور مــن 
شــباب مخيــم عيــن الحلــوة علــى صفحــة المقهــى وصفحــات األفــراد، تحّولــت الفكــرة مــن 
مقهــى إلــى مــا يشــبه النــادي أو المنتــدى الثقافــي، خصوصــًا وأن صاحــب المشــروع هــو 
نفســه شــاعر. وســرعان مــا تكّونــت نــواة مكتبــة صغيــرة كمــا اقتــرح أحدهــم، وزاد عليهــا 
آخــرون فكــرة توفيــر مكتبــة موســيقية صغيــرة هــي االخــرى، وهكــذا بــات فــي المقهــى قســم 
مخّصــص للموســيقى، تســتطيع أن تقصــده لتنــاول القهــوة والتحــّدث مــع األصدقــاء أو 
قــراءة كتــاب أو ســماع قطعــة موســيقية أو معزوفــة ممــا يتوافــر لديــه. هــذا التطــّور الــذي 
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حــدث فــي غضــون فتــرة قياســية قصيــرة، أثــار ضّجــة اعالميــة بيــن األوســاط الشــبابية 
فــي المخيــم، والتــي بــات المقهــى بالنســبة لهــا عبــارة عــن واحــة قريبــة وبعيــدة عــن همــوم 
المخيــم، لكنهــا تتفاعــل مــع مناخــات الشــباب واهتماماتهــم، دون أن تنفصــل كليــًا عــن 
الواقــع الفلســطيني، بــدءًا باالســم مــرورًا باألنشــطة وصــواًل إلــى االســتقطابات الشــبابية.   

يمكــن القــول إن هــذا النمــو فــي عــدد المجموعــات يعّبــر عــن مواقــف أجيــال جديــدة مــن 
الشــباب الفلســطيني الــذي يحمــل همومــًا محليــة صغيــرة، إذ مــن الملفــت أن هنــاك مواقــع 
شــبابية أو منّصــات الكترونيــة تخــّص مخيمــًا بعينــه أو عائلــة أو قطــاع  تعمــل علــى 
تقديــم طلبــات محــددة، وعليــه فهــي بالنســبة لآلخريــن مجــال متابعــة واهتمــام ألنهــا بحاجــة 
إلــى روايــة مختلفــة عــن المجريــات التــي قّدمهــا أســالفها؛ لكــن أهميــة الكثيــر مــن هــذه 
المبــادرات أنهــا علــى األغلــب خرجــت مــن النطــاق المحلــي لتنســج عالقــات وروابــط مــع 
المغتربيــن الفلســطينيين، وقــد يكــون هــؤالء مــن أبنــاء المخيــم أو العائلــة أو ال يكونــون. 
ولين الفلسطينيين أيضًا،  المهم أن هذه المواقع إجتذبت إليها عددًا ال بأس به من المتمِّ
الذيــن قّدمــوا معونــات لمشــاريع شــبابية جــرى التــداول بشــأنها فــي الفضــاء االلكترونــي. 
فضــاًل عــن أن اتصــاالت أعضائهــا نجحــت فــي الحصــول علــى تمويــل دولــي أو أممــي، 
بعــد أن تقدمــت بخطــط لمشــاريع صغيــرة مفيــدة وذات جــدوى، جــرى تنفيذهــا وانعكســت 

إيجابــًا علــى المجموعــة والمحيــط الــذي جــرى تنفيــذ المشــروع فيــه. 

مــا يمكــن مالحظتــه وبســهولة لــدى مراقبــة هــذه المواقــع أن هنــاك هــوة فــي التواصــل بيــن 
األجيــال الفلســطينية، ومحاولــة الطــرف الشــبابي إيجــاد موقــع لــه فــي معــادالت المخيــم 
والقضيــة علــى حــد ســواء؛ فالقــوى التقليديــة ســواء إنضــوت فــي فصائــل أو لجــان، تملــك 
مواقــع وخطابــًا ولغــة لــم يعــد لهــا كبيــر تأثيــر فــي جيــل الشــباب الــذي يعتمــد لغــة الوســائط 
االلكترونيــة، فــي تحقيــق تواصلــه مــع دوائــر واســعة وغيــر محــددة، وتتجــاوز األطــر 
العائليــة والقرويــة والفصائليــة المعروفــة. وعليــه يبــدو فــي الكثيــر مــن الكتابــات التــي تنشــر 
مناخــًا مــن الجــدل والصخــب حــول المقــوالت الســائدة. إذ هنــاك رفــض معلــن مــن أن 

يتحكــم بمصيــر الشــباب مــن هــم قــد باتــوا فــي عمــر الســتين ويزيــد.
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أيضــًا، هنــاك ظاهــرة الهجــرة الشــبابية غيــر المشــروعة مــن المخيــم نحــو اوروبــا، مــا يعّبــر 
عــن يــأس مــن العيــش فــي المخيــم علــى شــعار التمســك بحــق العــودة إلــى فلســطين، بينمــا 
األوضــاع برّمتهــا تســير فــي مســارات معاكســة تمامــًا. مــا يفاقــم مــن المشــكلة هــو جملــة 
الظواهــر المرافقــة للحيــاة فــي المخيــم مــن نــوع الفقــر والبطالــة والتســّرب المدرســي والتفــكك 
األســري وأخيــرًا اإلدمــان والســرقات ومــا شــابه. ال ينظــر الشــباب الفلســطيني إلــى حــق 
العــودة علــى أنــه فــي متنــاول اليــد، وال يســتطيع االســتمرار فــي حياتــه منكفئــًا داخــل قوقعــة 
مشــكالته وســط تالطــم األزمــات، ودون الحصــول علــى حقــوق العمــل والســكن الالئــق 

والكرامــة االنســانية بانتظــار العــودة التــي تبتعــد باســتمرار.

المتابعــة  المخيمــات عمومــًا تشــهد حــراكًا يســتحق  القــول إن  باختصــار شــديد يمكــن 
والمراقبــة، باعتبــاره يحتــاج إلــى بعــض الوقــت مــن أجــل أن يتبلــور علــى نحــو جلــي، 
وعمليــة مــن هــذا النــوع بالغــة األهميــة، طالمــا أنهــا تؤثــر إلــى حــد بعيــد فــي حيــاة المخيــم 
وأبنائــه مــن أعمــار شــبابية. وبالطبــع المســألة ليســت مســألة وســائط تكنولوجيــة يجيدهــا 
الجيــل الشــاب ، وال يتعاطــى بهــا الجيــل أو األجيــال الســابقة، بــل هــي بحــث عــن خيــارات 
فــي منطقــة تحمــل، بمــا تشــهده مــن تحــوالت، الكثيــر مــن عوامــل التشــكل واألســئلة 

المعلقــة.          
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رابعًا: التنسيق والتشبيك

المستوى الفلسطيني - اللبناني

اطلقــت »الجمعيــات األهليــة الفلســطينية«، منــذ صيــف عــام 1993، حــوارًا بهــدف تنســيق 
جهودها وتطوير أدائها. ُعقدت لهذه الغاية ورشة عمل في بيروت بتاريخ 1993/6/28، 
حول األوضاع االجتماعية واالقتصادية والحقوق المدنية للفلســطينيين في لبنان، بحضور 
عــدد مــن الجمعيــات األهليــة اللبنانيــة ودعمهــا، وخاصــة »ملتقــى الهيئــات االنســانية غيــر 

الحكوميــة«، و»تجمــع الهيئــات األهليــة  التطوعيــة فــي لبنــان«، وغيرهــا. 

أوصــت الورشــة برفــع مســتوى التنســيق بيــن الجمعيــات األهليــة الفلســطينية مــن جهــة، وبينهــا 
وبيــن الجمعيــات األهليــة اللبنانيــة مــن جهــة أخــرى، وصــواًل إلــى اســتثمار افضــل للطاقــات 
والمــوارد المتاحــة، والعمــل علــى تنميتهــا. كمــا انبثقــت عنهــا »لجنــة متابعــة« واصلــت الحــوار 
الــذي أســفر فــي حزيــران/ يونيــو 1994، عــن تشــكيل تجمــع للهيئــات األهليــة أو مظلــة تحــت 
اســم »هيئــة تنســيق الجمعيــات األهليــة العاملــة فــي التجمعــات الفلســطينية«، ضمــت حينهــا 
)15( جمعيــة مــن الجمعيــات المســجلة قانونــًا لــدى الجهــات الرســمية اللبنانيــة، واتخــذت لهــا 

شــعارًا هــو »التنســيق مــن أجــل التنميــة« )أنظــر الملحــق(.216 

مــن جهــة أخــرى، شــهدت عمليــات التنســيق بيــن هيئــات العمــل المدنــي واألهلــي اللبنانيــة 
والفلســطينية، إطــالق مبــادرات العمــل المشــترك فــي مــا بينهــا. وكانــت البدايــة الجديــة فــي هــذا 
المجــال، صيــف 1994، إّبــان التحضيــر لتنظيــم اللقــاء التحضيــري للمنظمــات األهليــة غيــر 
الحكوميــة العربيــة الــذي انعقــد فــي مدينــة عاليــة فــي جبــل لبنــان، بيــن 15 و1994/7/17، 
تمهيــدًا للمشــاركة فــي قمــة التنميــة االجتماعيــة فــي كوبنهاغــن فــي 1995/3/7. إنطلــق 
العمــل المشــترك الالحــق بيــن »ملتقــى الهيئــات االنســانية غيــر الحكوميــة« و»تجّمــع الهيئــات 
التطوعيــة فــي لبنــان«، إضافــة إلــى هيئــة »تنســيق الجمعيــات األهليــة العاملــة فــي التجمعــات 
الفلسطينية«. وطال العمل المشترك أيضًا بعض الهيئات المناطقية كـ »تجمع المؤسسات 

األهليــة العاملــة فــي صيــدا«. 

.Jaber Suleiman, Ibid, p. 402 :216. جابر سليمان، »الفلسطينيون في لبنان ودور الجمعيات األهلية«؛ راجع
وأنظر الملحق في نهاية الفصل الذي يتضمن أسماء الحمعيات المشاركة في الهيئة.
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مــن  الكثيــر  تجــاوز  الفلســطيني،  اللبنانــي -  المشــترك،  والتنســيق  العمــل  تجربــة  اتاحــت 
الحواجــز التــي نشــأت خــالل ســنوات الحــرب اللبنانيــة. كمــا أتاحــت المواجهــة المشــتركة 
المخيمــات،  يعانيهــا ســكان  التــي  للمشــكالت االجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة والبيئيــة، 
و»الفئــات اللبنانيــة األقــل حظــًا«، القاطنــة فــي محيــط المخيمــات الفلســطينية والمتدامجــة 

مــع ســكانها.217 

وخــالل االعتــداءات اإلســرائيلية التــي تمــت علــى لبنــان فــي عــام 1993 وعــام 1996، 
وخــالل حــرب تمــوز 2006، عملــت الجمعيــات الفلســطينية جنبــًا إلــى جنــب مــع الجمعيــات 

األهليــة اللبنانيــة فــي إغاثــة النازحيــن والمهجريــن، جــّراء هــذه االعتــداءات. 

كمــا شــاركت الجمعيــات األهليــة اللبنانيــة فــي حمــالت المناصــرة علــى الحقــوق التــي قامــت 
بهــا الجمعيــات األهليــة الفلســطينية مثــل: مســيرة )حملــة( حــق العمــل فــي جزيران/يونيــو 
2010 التــي ســبقت تعديــل البرلمــان لقانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي )آب/ أغســطس 
2010(، وحملــة حــق التملــك التــي ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن. هــذا فضــاًل عــن التنســيق 
الدائــم بيــن الجمعيــات األهليــة الفلســطينية والمدنيــة اللبنانيــة فــي موضــوع »المراجعــة الدوريــة 
لحقــوق االنســان« فــي لبنــان، لجهــة شــمول الوضــع الفلســطيني فــي  التقاريــر اللبنانيــة 
الدوريــة. وكمــا يطــال مجــال التنســيق بيــن المجتمعيــن األهلــي الفلســطيني واللبنانــي مجــاالت 
التدريــب المشــترك، والمخيمــات الشــبابية المشــتركة، ومناهــج ريــاض االطفــال، وحمــالت 

المقاطعــة ضــد »إســرائيل«، وغيرهــا مــن المجــاالت. 

مع تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بدأت مرحلة نوعية جديدة في مسار العالقات 
المناســبة لمشــاركة  الحــوار األرضيــة  الفلســطينية، حيــث خلقــت مبــادرات لجنــة  اللبنانيــة 
الجمعيــات اللبنانيــة، المهتمــة بملــف الحقــوق الفلســطينية والعالقــات اللبنانيــة الفلســطينية، فــي 
ســياق ورشــة مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا هــذه العالقــات فــي مســتوياتها كافــة. ونذكــر 
فــي هــذا المجــال، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، ورشــة الحــوار بيــن المجتمعيــن األهلييــن 
الفلســطيني واللبنانــي التــي أطلقتهــا ورعتهــا لجنــة الحــوار فــي العاميــن 2008-2009، التــي 
أســفرت عــن بلــورة خطــة عمــل مشــتركة لثــالث ســنوات )2009-2011( تضمنــت محوريــن 
أساســيين همــا، محــور الحقــوق والمناصــرة، ومحــور األنشــطة والفعاليــات المشــتركة. وكان 

.406-Jaber Suleiman, Ibid, p.401 :217. جابر سليمان، »الفلسطينيون في لبنان ودور الجمعيات األهلية«؛ راجع
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دور لجنــة الحــوار محــّدَدًا بتقديــم الدعــم الفنــي والمــادي لتطبيــق الخطــة.218

ترافــق تفعيــل مشــاركة الجمعيــات الفلســطينية فــي إطــار مبــادرات لجنــة الحــوار، مــع حضــور 
ومشــاركة الجمعيات الفلســطينية وممثلين عن المجتمع المدني وبعض الباحثين والناشــطين 
الفلســطينيين، فــي العديــد مــن أطــر العمــل المشــترك اللبنانــي الفلســطيني، إن فــي إطــار 
اللبنانــي- الــذي اطلقتــه كل مــن »لجنــة الحــوار  الفلســطيني«  اللبنانــي  »منتــدى الحــوار 
الفلســطيني« و»مبــادرة المســاحة المشــتركة« عــام 2011، والــذي هــدف إلــى المســاهمة فــي 
إيجــاد أرضيــة مشــتركة فــي وضــع السياســات الوطنيــة ذات الصلــة بالملــف الفلســطيني، 
والمجتمعــات  العليــا  القيــادات  بيــن  روابــط  وخلــق  والشــامل،  التشــاركي  الحــوار  وتســهيل 
المحليــة اللبنانيــة والفلســطينية، وغيــره. أم فــي إطــار لجنــة عمــل الالجئيــن الفلســطينيِّين 
ــي  )CEP(، وتنشــط هــذه اللجنــة غيــر الرســميَّة، التــي تشــكلت بعــد عــام 2006، فــي حقَل
البحــوث والحــوار حــول الموضــوع المرتبــط بحــق العمــل لالجئيــن الفلســطينيين والضمانــات 

االجتماعيَّــة الموازيــة إلمكانيَّــة عملهــا المشــترك.219 

المستوى الفلسطيني - العربي 

فــي إطــار التحضيــرات للمشــاركة فــي القمــة العالميــة للتنميــة االجتماعيــة فــي كوبنهاغــن 
1995، شــاركت 15 جمعيــة أهليــة فلســطينية ممثلــة فــي »هيئــة تنســيق الجمعيــات األهليــة 
األهليــة  للمنظمــات  االول  التحضيــري  اللقــاء  فــي  الفلســطينية«،  التجمعــات  فــي  العاملــة 
العربيــة غيــر الحكوميــة الــذي انعقــد فــي عاليه/لبنــان، بمشــاركة 127 مندوبــًا يمثلــون 76 
منظمــة غيــر حكوميــة تنتمــي إلــى عشــرة بلــدان عربيــة بمــا فيهــا فلســطين ولبنــان، وخمــس 
عشــرة منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة، وخمــس منظمــات تابعــة لألمــم المتحــدة. شــكلت هــذه 
صــدار وثيقــة عــن التنميــة  المناســبة فرصــة إلطــالق التعــاون بيــن مختلــف هــذه المنظمــات، واإ
البشــرية فــي العالــم العربــي، فضــاًل عــن جملــة توصيــات تــّم رفعهــا إلــى قمــة كوبنهاغــن 
تتنــاول قضايــا الفقــر والبطالــة واإلندمــاج االجتماعــي. وتــم تشــكيل مكتــب اتصــال للمتابعــة.

وفــي اجتمــاع الحــق انعقــد فــي بيــروت بتاريــخ 6-1995/1/7، وتــمَّ بمشــاركة جمعيــات 

218. خطة العمل غير منشورة، لكنها متوفرة في أرشيف لجنة الحوار، ولدى الجمعيات التي شاركت في صوغها. 
غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة   )ANND( للتنميــة  الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  لشــكبة  االلكترونــي  الموقــع   .219
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أهليــة فلســطينية وممثليــن عــن أحــد عشــر بلــدًا عربيــًا، وقــع المشــاركون علــى وثيقــة »اعــالن 
بيــروت«، أو »اعــالن كوبنهاغــن العربــي«. وأصــدروا وثيقــة اخــرى بعنــوان: »بعــض تحديات 

التنميــة فــي العالــم العربــي، نقــاط للحــوار«.220

عربيــة  شــبكة  لبنــاء  توصيــة  االجتماعيــن،  هذيــن  رافقــت  التــي  التنســيق  حركــة  اطلقــت 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة واإعــداد الوثائــق الالزمــة لهــا )مشــروع برنامــج وهيكليــة تنظيميــة 
للشــبكة(. وفــي اجتماعــات الحقــة علــى قمــة كوبنهاغــن، ُعقــدت فــي بيــروت، وبمشــاركة 
الجمعيــات الفلســطينية واللبنانيــة والعربيــة، لمتابعــة تنفيــذ هــذه التوصيــة، تــمَّ البــدء فــي تنفيــذ 
الخطــوات العمليــة التــي ســمحت الحقــًا فــي تكريــس وجــود هــذه الشــبكة التــي اصبحــت 
»شــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية« )ANND(، وهي  شــبكة اقليمية مكونة 
مــن تســع شــبكات وطنيــة، مــن ضمنهــا »هيئــة تنســيق الجمعيــات العاملــة فــي التجمعــات 
الفلســطينية« و23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 12 دولــة عربيــة، وتمثــل عنوانــًا متقدمــًا 

للعمــل الجمعياتــي اللبنانــي الفلســطيني العربــي المشــترك.221 

مثلت هذه الشبكة إحدى الصيغ المتقدمة للعمل المدني الممأسس منذ اواسط التسعينيات. 
وقــد اســتطاعت فعليــًا تعزيــز التعــاون الجمعياتــي الفلســطيني - العربــي - الدولــي، وتفعيــل 
الحضــور الفلســطيني والعربــي دوليــًا بــدءًا مــن مشــاركة الوفــود العربيــة النشــطة فــي قمــة 
كوبنهاغن عام 1995، حيث كان إلعضائها، وهي قيد التأسيس، دور كبير في التوصل 
إلــى إعــالن عربــي مشــترك )إعــالن كوبنهاغــن العربــي( وكذلــك مــن خــالل الحضــور النشــط 
فــي الــدورات المتعاقبــة للمنتــدى االجتماعــي العالمــي فــي أنشــطته القاريــة المختلفــة. قــد 
تمكنــت هــذا الشــبكة مــن تحقيــق بعــض النتائــج الملموســة فــي نصــرة القضايــا الفلســطينية 
والعربيــة مــن خــالل تفعيــل التنســيق العربــي / العربــي، وتفعيــل التنســيق العربــي الدولــي مــع 

منظمــات وشــبكات غيــر حكوميــة تتبنــى مبــادئ مشــتركة.

كمــا أتاحــت حركــة التنســيق الجمعياتــي العربيــة مــن خــالل هــذه الشــبكة، المســاهمة فــي 
الــة فــي المؤتمــر الدولــي ضــد  بعــض النشــاطات الدوليــة ذات الصلــة، وأبرزهــا المشــاركة الفعَّ

220. أديــب نعمــة، »حكايــة إعــالن كوبنهاجــن« العربــي، فــي العمــل األهلــي العربــي فــي عالــم اليــوم، بيــروت: ورشــة المــوارد 
العربية، 1995، ص 90-88.

غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة   )ANND( للتنميــة  الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  لشــكبة  االلكترونــي  الموقــع   .221
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العنصريــة الــذي ُعــرف باســم »مؤتمــر دربــن 1«، الــذي عقــد مــا بيــن 31 آب/اغســطس 
و 8 ايلــول/ ســبتمبر 2001 فــي جنــوب افريقيــا، واحتشــدت فيــه نحــو ثالثــة آالف هيئــة 
مجتمــع مدنــي مــن مختلــف دول العالــم، تحــت شــعار »كفــى للعنصريــة الصهيونيــة ضــد 
الشــعب الفلســطيني«. ثــم المشــاركة فــي مؤتمــر دربــن الثانــي اإلســتعراضي الــذي نظمتــه 
األمــم المتحــدة، وُعقــد فــي مقــر األمــم المتحــدة فــي جنيــف، 20-25 نيســان/ إبريــل 2009.   

هكــذا نشــأت تجمعــات وشــبكات عربيــة واقليميــة للتعاطــي مــع القضايــا التــي طرحتهــا القمــم، 
كانــت الجمعيــات الفلســطينية وأطرهــا التنســيقية حاضــرة ونشــطة مــن خاللهــا. 

في فلسطين والشتات

ســاهمت اللقــاءات التنســيقية بيــن مختلــف هيئــات وأطــر الجمعيــات الفلســطينية فــي لبنــان، 
األهليــة  للجمعيــات  واتصــال  تفاعــل  قنــوات  توفيــر  فــي  والعربيــة،  اللبنانيــة  والجمعيــات 
الفلســطينية فــي لبنــان مــع نظيرتهــا فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ومناطــق الشــتات. فــي هــذا 
الســياق، شــّكل لقــاء المنظمــات األهليــة العربيــة غيــر الحكوميــة الــذي تــمَّ فــي مدينــة عاليــه 
فــي جبــل لبنــان، عــام 1994، فرصــة لمشــاركة عــدد مــن الجمعيــات األهليــة مــن مناطــق 
الحكــم الذاتــي الممثلــة لشــبكة الهيئــات الفلســطينية غيــر الحكوميــة )PINGO(، وهــي شــبكة 
تضــم نحــو 70 هيئــة أهليــة عاملــة فــي مجــاالت مختلفــة، إضافــة إلــى مشــاركة جمعيــات 

أهليــة فلســطينية مــن االردن. 

اســفرت هــذه العمليــة التنســيقية عــن تنظيــم لقــاءات الحقــة. أحــد هــذه اللقــاءات تــمَّ فــي 
فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  بتاريــخ 19-1995/3/20، تحــت عنــوان »مســتقبل  عمــان 
المنطقــة«. اللقــاء الثانــي عقــد فــي الرنــكا - قبــرص فــي 15-1996/3/16، تحــت العنــوان 
عينــه، بمشــاركة مختلــف الجهــات المّكونــة لهــذا اإلطــار التنســيقي الجديــد. ُقدمــت فــي هــذا 
اللقــاء اوراق عمــل حــول األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة والثقافيــة فــي كل 
مــن لبنــان، فلســطين، ســوريا، واالردن. كمــا تمــت مناقشــة آليــات تعزيــز العالقــات بيــن 
المنظمــات األهليــة فــي فلســطين والشــتات، وتعزيــز اســتمرارية ذلــك وتفعيــل التواصــل بصــورة 
مســتمرة. وتــم التوصــل إلــى اقــرار خطــة عمــل لمواجهــة االســتحقاقات السياســية الراهنــة، 
وبرنامــج للدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين، هدفــه تحريــك الــرأي العــام العالمــي 
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والعربــي والمحلــي بإتجــاه التثبيــت والحفــاظ علــى حــق العــودة وتحســين األوضــاع االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي بلــدان الشــتات.222 

تواصــل عقــد مثــل  هــذه اللقــاءات؛ ففــي تشــرين األول/أكتوبــر 2007 ُعقــدت ورشــة عمــل 
فــي قبــرص تحــت عنــوان: »نحــو بنــاء إســتراتيجية جماعيــة لمنظمــات المجتمــع األهلــي 
الفلســطيني مــن أجــل التغلــب علــى حالــة التجزئــة«. وهــي ورشــة اقليميــة نظمــت بمبــادرة مــن 
اتحــاد الجمعيــات العربيــة فــي فلســطين المحتلــة/ إتجــاه، وضّمــت الورشــة جمعيــات أهليــة 
فلســطينية مــن الداخــل ومــن الشــتات بمــا فــي ذلــك لبنــان. وفــي الســياق ذاتــه، ُعقــدت فــي 
قبــرص )8-2015/6/10( ورشــة عمــل تحــت عنــوان »الالجئــون الفلسطينيون:المشــاركة 
والتمثيــل« شــاركت فيهــا مجموعــة مــن الجمعيــات الفلســطينية فــي فلســطين التاريخيــة، )بمــا 
فــي ذلــك فلســطين 1948(،  والشــتات، بمــا فــي ذلــك لبنــان، وبحضــور عــدد مــن الجمعيــات 

الدوليــة الداعمــة لحقــوق الشــعب الفلســطيني.

222. جابر سليمان، »الفلسطينيون في لبنان ودور الجمعيات األهلية«؛ مصدر سابق ، راجع:
.Jaber Suleiman, Ibid, p.407
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خامسًا: التحديات 

تواجــه الجمعيــات الفلســطينية العاملــة فــي لبنــان جملــة مــن المشــكالت والتحديــات، وهــي فــي 
قســم منهــا المشــكالت والتحديــات عينهــا التــي تواجــه عمــل القطــاع األهلــي فــي العديــد مــن 
البلــدان العربيــة، لكنهــا فــي قســمها اآلخــر، مشــكالت وعقبــات نابعــة مــن خصوصيــة الوضــع 

الفلســطيني عامــة، ووضــع الفلســطينيين فــي لبنــان خاصــة، أبرزهــا مــا يلــي:223

إشــكالية التداخــل العميــق بيــن العمــل االجتماعــي والثقافــي مــن جهــة، والعمــل السياســي 	 
والوطنــي، مــن جهــة أخــرى، مــا يتطلــب توضيــح وتحديــد مجــاالت عملهــا األساســية، 
دون أن يكــون احدهمــا بديــاًل عــن اآلخــر، ودون اإلنــزالق إلــى اإلنشــغال المباشــر 

بالقضايــا السياســية ومنافســة الفصائــل والحــركات السياســية القائمــة. 

إشــكالية إعتبــار الجمعيــات الفلســطينية جمعيــات اجنبيــة وتطبيــق قانــون الجمعيــات 	 
االجنبيــة عليهــا، ومــا يرتبــط بذلــك مــن عقبــات أمــام ترخيــص الجمعيــات الفلســطينية 
أو  القانــون  الجمعيــات خــارج  تشــكيل  يعــزز  الــذي  االمــر  وتســهيل وتيســير عملهــا، 
الجمعيــات  لهــذه  المتعاظمــة  الموضوعيــة  الحاجــة  تلبيــة  ســبيل  فــي  بالتحايــل عليــه، 
فــي مواكبــة األوضــاع االجتماعيــة واالنســانية والمعيشــية الصعبــة لســكان المخيمــات 

والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان.

ضعــف مســتوى العمــل التطوعــي والمشــاركة الشــعبية فــي عمــل الجمعيــات األهليــة 	 
الفســطينية، فــي مقابــل إزديــاد اعتمادهــا علــى مصــادر التمويــل الخارجــي، مــا يؤثــر 
علــى أجندتهــا. ويرهــن وجودهــا وبرامجهــا ألولويــات الجهــات المانحــة التــي ال تتوافــق 
دائمــا مــع األولويــات المجتمعيــة التــي يواجههــا ســكان المخيمــات والتجمعــات. يســتلزم 
هــو عنصــر  بمــا  والتطوعــي،  والقاعــدي  الشــعبي  العمــل  لقيــم  االعتبــار  إعــادة  ذلــك 
أســاس وفاعــل فــي حركــة المجتمــع الفلســطيني، واســتلهام تجربــة الجمعيــات األهليــة 

الفلســطينية، خاصــة، خــالل فتــرة اإلنتفاضــة األولــى فــي فلســطين.

ضعــف التنســيق والتعــاون بيــن الجمعيــات األهليــة، بمــا هــو حاجــة موضوعيــة ومســتمرة، 	 
البشــرية  للمــوارد  أمثــل  اســتخدامًا  يضمــن  الــذي  القطاعــي  التنســيق  وكذلــك ضعــف 

.409-Jaber Suleiman, Ibid, p.408 :223. المصدر نفسه راجع
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والماديــة المتاحــة. مــا يتطلــب رفــع مســتوى التنســيق بيــن الجمعيــات مــن خــالل تفعيــل 
صيغــة »هيئــة تنســيق الجمعيــات العاملــة فــي التجمعــات الفلســطينية«224 أو أي صيغــة 
أخــرى تكــون مالئمــة للمرحلــة الحاليــة، ناهيــك عــن ضــرورة تعزيــز مســتويات التنســيق 

القطاعــي فــي عمــل الجمعيــات.

ضعــف الممارســة الديمقراطيــة فــي الحيــاة الداخليــة للجمعيــات الفلســطينية العاملــة، 	 
ربمــا جزئيــًا بســبب مــا أشــرنا إليــه مــن »إلتبــاس« وضعهــا القانونــي ووجــود فجــوة بيــن 
الواقــع الــذي يحكــم عملهــا والقوانيــن التــي تنظمــه، وأيضــَا بســبب الرواســب الثقافيــة 
الناجمــة عــن غيــاب تقاليــد العمــل الجماعــي. ينتــج عــن الوضــع القانونــي الُملتبــس 
البنــاء  فــي  لبنانيــة، ضعــف  المســّجلة كجمعيــات  لبنــان،  فــي  الفلســطينية  للجمعيــات 
اإلداري والمؤسســي للجمعيــات الفلســطينية بشــكل عــام. ومــن جهــة أخــرى، تفتقــر بعــض 
الجمعيــات إلــى العــدد الكافــي مــن الكفــاءات والكــوادر المهنيــة المدربــة تدريبــًا كافيــًا للقيــام 
ستثمار المعلومات،  ببعض المهام المتخصصة مثل: تحليل وتقويم السياسات، إدارة واإ
تدبير الموارد، إدارة المشاريع اإلنتاجية، إعداد الدراسات المتخصصة، واإعداد التقارير 
المهنيــة، عــدا عــن نقــص مهــارات حشــد التأييــد والمناصــرة علــى المســتويات االقليميــة 
والدوليــة. وهــذا مــا يســتلزم تعزيــز الكفــاءات المهنيــة وذات االختصــاص فــي مختلــف 

مســتويات عملهــا.  

إشكالية المواءمة في عمل الجمعيات األهلية الفلسطينية بين نمطي اإلغاثة والتنمية، 	 
فــي ظــل الواقــع الــذي يعيشــه الفلســطينيون فــي لبنــان، حيــث تبــرز الحاجــة إلــى خدمــات 
اإلغاثــة باســتمرار. وهــذا مــا يتطلــب وجــود ُبنــى مرنــة قابلــة للتكيــف مــع الظــروف 
والماديــة  البشــرية  تكييــف مواردهــا  علــى  قــادرة  الجمعيــات  تكــون  بحيــث  المســتجدة، 

المخصصــة لبرامــج التنميــة، لكــي تتاســب مــع برامــج اإلغاثــة الطارئــة. 

224. ومن الجدير ذكره أن هذه الهيئة ال تزال قائمة، شكاًل، ولكنها غير مفّعلة في الواقع العملي. وتبذل حاليًا جهود لتفعيل عملها.
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سادسًا: خالصات225
يمكن اإلشارة إلى الخالصات التالية:

إن موضــوع حــق العــودة وبنــاء الشــخصية الوطنيــة الفلســطينية حاضــر بقــوة فــي عمــل 	 
الجمعيــات الفلســطينية، إمــا مباشــره مــن خــالل برامــج الجمعيــات المتخصصــة فــي هــذا 
مــا بشــكل غيــر مباشــر مــن  خــالل توجهــات الجمعيــات األخــرى وبرامجهــا  المجــال، واإ
المختلفــة فــي ســياق العالقــة بيــن  العمــل االجتماعي/الثقافــي والعمــل الوطنــي السياســي. 
وهذامــا يقــدم إســهامًا واقعيــًا وعمليــًا فــي مواجهــة األفــكار التــي تــرى أن تشــريع عمــل 

الجمعيــات، ليــس ســوى خطــوة تخــدم مقولــة »التوطيــن«. 

الالجئيــن 	  أجيــال  لــدى  والثقافــي  الشــعبي  التــراث  وتعزيــز  الذاكــرة  بنــاء  مشــاريع  إن 
الفلســطينيين الذيــن ولــدوا فــي مخيمــات اللجــوء بعــد النكبــة، ومــا تقــوم بــه الجمعيــات 
الفلســطينية العاملــة فــي لبنــان فــي هــذا المجــال، يؤكــد علــى خيــارات حمايــة الهويــة 
الوطنيــة الفلســطينية فــي أوجههــا كافــة، علــى قاعــدة التمســك بحــق العــودة ورفــض 

التوطيــن. 

إن ممارســة الجمعيــات الفلســطينية لحقهــا فــي االهتمــام بقضايــا الالجئيــن الفلســطينيين 	 
فــي مختلــف مجاالتهــا، وفــق تأكيدهــا لحــق العــودة وبنــاء الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، 
هــذه  عمــل  وقانونيــة  شــرعية  تأميــن  تســهِّل  لبنانيــة  رســمية  سياســات  وجــود  تتطلــب 
الجمعيــات الفلســطينية، وحــل مشــكلة التصنيفــات القانونيــة القائمــة التــي ُتصنفهــا بأنهــا 
جمعيــات اجنبيــة، مــا ُيعــّوق شــروط تأسيســها ويدفعهــا إلــى مســالك العمــل غيــر القانونــي 
الــذي يضعهــا فــي دائــرة خــرق القانــون. ومــا قــد يســاعد فــي تســهيل هــذه المهمــة أن 
لبنــان، وخاصــة بعــد العــام 2012، يعتــرف بـــ )منظمــة التحريــر الفلسطينية/الســلطة 
الوطنية/الدولــة الفلســطينية(، ويســمح بوجــود تمثيــل دبلوماســي فلســطيني فــي لبنــان 

بمســتوى ســفارة.

فــي مــا يتعلــق 	  فــي العمــل القانونــي  إن شــرعنة الجمعيــات الفلســطينية ودعــم حقهــا 
بمتابعتهــا لمختلــف القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة واالنســانية والمعيشــية لالجئيــن 

225. للمزيد، راجع: بول مرقص وآخرون، المصدر السابق نفسه،34-30.
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الصلــة، مهمــة  اللبنانيــة ذات  الرســمية  الجهــات  الفلســطينيين، يطــرح علــى مختلــف 
ملحــة وضروريــة لدعــم هــذا التوجــه لمــا فيــه مــن مصلحــة وطنيــة لبنانيــة ـ فلســطينية فــي 
دعــم مختلــف القــوى والتنظيمــات والجمعيــات التــي تعــزز مناخــات العمــل الديمقراطــي 
والمدنــي الفلســطيني، وفــق أجنــدات اجتماعيــة وتنمويــة وثقافيــة ووطنيــة، فــي مواجهــة 
تفريــخ المجموعــات المتطرفــة الجديــدة، حيــث تشــكل هــذه المجــاالت واحــدة مــن عناويــن 

المواجهــة األساســية لهــذه المجموعــات. 

الخاصــة، 	  إنشــاء جمعياتهــم  فــي  الفلســطينيين  يقّيــد حــّق  الــذي  العملــي  التطبيــق  إن 
بذريعــة منــع التوطيــن، يخالــف االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان. كمــا يخالــف المواثيــق 
والمعاهــدات الدوليــة والعربيــة التــي أبرمهــا والتزمهــا لبنــان. إن مــن شــأن توفيــر الحقــوق 
المدنيــة واالجتماعيــة للفلســطينيين وفــق شــروط معينــة، بمــا ال يــؤّدي إلــى التوطيــن، أن 
شــكاالت تنتــج عــن تقييــد هــذه الحقــوق والحريــات ليــس أقلهــا  يقــي لبنــان مخاطــر أمنيــة، واإ

تشــجيع قيــام جمعيــات ســرية.

إن القوانين اللبنانية الخاصة بتشــكيل وعمل الجمعيات الفلســطينية غير كافية للتعامل 	 
مــع حــق الفلســطينيين فــي تســجيل جمعياتهــم، االمــر الــذي يســتوجب، مراجعــة اآلليــات 
لبنــان، و/ أو تفعيلهــا  فــي  العاملــة  الفلســطينية  القانونيــة الخاصــة بعمــل الجمعيــات 
واإلعــالن عنهــا وشــرحها علــى نحــٍو ســليم مــؤاٍت، أو إقتــراح حلــول قانونيــة لتشــريع عمــل 

تلــك التــي تعمــل دون ترخيــص.

خــارج األطــر المؤسســية التقليديــة للعمــل األهلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، يبــرز 	 
داخــل المخيمــات والمجتمــع الفلســطيني حــراك شــعبي جديــد مســتقل عــن األطــر الشــعبية 
والسياســية القائمــة، وهــو فــي طــور بلــورة خطابــه وهويتــه، وال بــد مــن إيجــاد البيئــة 

المســاعدة علــى تطويــره بشــكل حــر وســليم.
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سابعًا: مالحق

ملحق رقم 1: جمعيات )مجموعات ولجان( حق العودة

بــدأت مجموعــات العــودة فــي الظهــور والتشــكل فــي فلســطين والشــتات فــي أعقــاب توقيــع 
إتفاقــات أوســلو 1993، وبشــكل خــاص فــي النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن الماضــي، 
بعدمــا وصلــت المفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية ومــا يســمى »عمليــة الســالم«، خاصــة 

فــي مــا يتعلــق بحقــوق الالجئيــن وحــق العــودة، إلــى طريــق مســدود. 

كانــت »مجموعــة عائــدون/ لبنــان« أول مجموعــة للدفــاع عــن حــق العــودة تتشــكل فــي 
ــّم مــا لبثــت أن ســاهمت فــي إطــالق »مجموعــة عائدون/ســوريا«  الشــتات )1999(.226  ث
فــي أوائــل عــام 2000. وعملــت المجموعتــان ضمــن شــبكة واحــدة عرفــت باســم »مجموعــة 
عائــدون« فــي لبنــان وســوريا، وتبنــت األهــداف واإلســتراتيجيات عينهــا، ونفــذت أنشــطة 
مشــتركة، عــدا عــن األنشــطة الخاصــة بــكل مجموعــة علــى حــدة، إنطالقــًا مــن إختــالف 
شــروط العمــل ومتطلباتــه فــي كل مــن ســوريا ولبنــان. فــي وقــت الحــق )2008( عمــدت 
مجموعــة عائــدون فــي لبنــان إلــى تســجيل المجموعــة كجمعيــة لبنانيــة قانونــًا تحــت إســم 

الالجئين/عائــدون«.227  حقــوق  »مركــز 

بــادرت »مجموعــة عائــدون« إلــى التنســيق والتشــاور مــع »هيئــة تنســيق الجمعيــات األهليــة 
التنســيقي  اللقــاء  لبنــان، مــن أجــل حضــور  فــي  الفلســطينية«228  التجمعــات  فــي  العاملــة 
لمجموعــات العــودة فــي فلســطين والشــتات، الــذي بــادر إلــى الدعــوة إليــه مركــز بديــل.229 ُعقــد 
اللقاء في الرنكا/قبرص )تشرين األول 2000(. وشّكل هذا اللقاء التنسيقي االول األساس 
لتشــكيل »االئتــالف الفلســطيني العالمــي لحــق العــودة« الــذي أُعلــن رســميًا عــن تأسيســه فــي 
226. أطلقــت مجموعــة عائــدون بيانهــا التأسيســي فــي 29 تشــرين الثانــي / نوفمبــر1999، ذكــرى تقســيم فلســطين واليــوم العالمــي 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.ولقي البيــان اهتمامــا كبيــرًا مــن وســائل االعــالم العربيــة آنذلــك. وتشــكلت المجموعــة مــن مجموعــة 
مــن األكاديمييــن والمثقفيــن ونشــطاء  المجنمــع األهلــي الفلســطيني. وهــي عضــو مؤســس لإلئتــالف الفلســطيني العالمــي لحــق العــودة.
227. مـــركز حقــوق الالجئيــن / عائــدون هيئــة غيــر حكوميــة مســتقلة مســجلة فــي لبنــان )علــم وخبــر 1623 أ. د / 2008(. وهــو 

مركــز مــوارد لحقــوق الالجئيــن الفلســطينيين األساســية وخاصــة حــق العــودة.
228. تشــكلت “هيئــة تنســيق الجمعبــات األهليــة العاملــة فــي التجمعــات الفلســطينية” عــام 1994، وضمــت حينهــا )15( جمعيــة 

مســجلة قانونــًا لــدى الدولــة اللبنانيــة.
229. بديــل هــو المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة والالجئيــن، وهــو مؤسســة غيــر ربحيــة تعتمــد رؤيتــه ورســالته علــى 
مبــادئ القانــون الدولــي. ويعمــل المركــز علــى تمكيــن الالجئيــن مــن ممارســة حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم األصليــة. 

info@badil.org :موقــع بديــل اإلليكترونــي

mailto:info@badil.org
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إختتــام أعمــال اللقــاء التنســيقي الثانــي الــذي إنعقــد فــي بروكســل )نوفمبــر 2001(. وبذلــك 
كانــت مجموعــة عائــدون وهيئــة التنســيق )15 جمعيــة(، بصفتهــا االعتباريــة، عضويــن 
مؤسســين فــي »اإلئتــالف الفلســطيني العالمــي لحــق العــودة«. والجديــر ذكــره أن عضويــة 
اإلئتــالف هــي للجمعيــات والهيئــات االعتباريــة حســب الالئحــة الداخليــة لإلئتــالف. وهــي 

معرضــة للتغّيــر، زيــادة أو نقصانــًا. 

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هنــاك جمعيــات أخــرى فــي لبنــان تعمــل فــي مجــال الدفــاع عــن 
حــق العــودة وليســت عضــوًا فــي اإلئتــالف، مثــل »منظمــة ثابــت لحــق العــودة«، التــي تنســق 

بشــكل وثيــق مــع مركــز العــودة فــي لنــدن.230    

ُتبــرز الجمعيــات العاملــة فــي مجــال الدفــاع حــق العــودة وجهــًا جديــدًا مــن أوجــه عمــل 
الجمعيــات الفلســطينية فــي لبنــان. ويتكامــل دورهــا مــع دور الجمعيــات التــي تســتهدف بنــاء 
الذاكــرة وحفــظ التاريــخ الشــفوي والفولكلــور وتعزيــز التــراث الشــعبي الفلســطيني، مــن أجــل 
تعزيــز بنــاء الشــخصية والهويــة الوطنيتيــن، فــي إطــار مجمــل المشــروع السياســي ـ الوطنــي 

الفلســطيني لتأميــن حــق العــودة وتقريــر المصيــر وبنــاء الدولــة الوطنيــة. 

230. حســب الموقــع االلكترونــي لمنظمــة ثابــت، هــي منظمــة ثقافيــة اعالميــة مســتقلة غيــر حكوميــة مقرهــا لبنــان، وتعنــى بقضيــة 
thabit-lb.org :الالجئيــن وحــق عودتهــم إلــى ديارهــم التــي ُطــردوا منهــا إبــان النكبــة عــام 1948. موقــع ثابــت  االلكترونــي
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ملحق رقم 2: الجمعيات التي تشكلت منها هيئة تنسيق 
الجمعيات األهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية

التجمعــات  فــي  العاملــة  األهليــة  الجمعيــات  تنســيق  “هيئــة  فــي  المشــاركة  الجمعيــات  ملحــق: 
” لفلســطينية ا

االتحاد النسائي العربي الفلسطيني في لبنان  
The Palestinian Arab Women’s League in LEBANON

جمعية إنعاش المخيم الفلسطيني 
)The Association for the Development of Palestinian Camps(

)Association SAMED( جمعية معامل ابناء الشهداء

)Kanafani Cultural foundation( مؤسسة غسان كنفاني الثقافية

)Association NAJDEH( جمعية النجدة االجتماعية

المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل المهني )بيت اطفال الصمود(
 The National Institution of Social Care & Vocational Training Beit Atfal(

)Assumoud

)Vocational Development Social Association( جمعية التنمية المهنية االجتماعية

الجمعية الوطنية للخدمات الطبية واالجتماعية والتأهيل المهني

)National Association for Health-Social Services & Vocational Training(

المؤسسة الوطنية للخدمات الصحية واالجتماعية والتربوية
 )National Association for Health-Educational & Social Services(

)The Popular Aid for Relief & Development(  المساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية

)Arab Resource Centre for Popular Arts(  مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية

)The Handicapped Social Association( جميعة المعاق االجتماعية

)KG Training & Resource Centre(  مركز المعلومات والتدريب لرياض االطفال

)”Norwegian People’s Aid ”NPA( جميعة المساعدات الشعبية النرويجية

))Save The Children Fund )U.K( غوث االطفال البريطاني
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واقع العيش وإرادة التقّدم

عنــوان  حمــل  الــذي  اإلصــدار  هــذا  مــن  األول  الجــزء  صــدر 
ــن  ــي زم ــوة ف ــة األخ ــان -  1: كلف ــي لبن ــطيني ف ــوء الفلس »اللج
العــام  السياســي  اإلطــار  رســم  وقــد   ،2016 عــام  الصراعــات« 
لنشــوء القضيــة الفلســطينية وقضيــة الالجئيــن. ويتنــاول الجــزء 
لبنــان  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  معيشــة  واقــع  الحالــي 
علــى الصعــد االجتماعيــة والمعيشــية والصحيــة والتعليميــة 
والمهنيــة وغيرهــا. وفــي عرضــه وتحليلــه لمختلــف هــذه البعــاد 
والقطاعــات الرئيســية المرتبطــة بهــا،  فــإن التقرير ال يعــزل أوضاع 
الفلســطينيين فــي لبنــان عــن الســياق اللبنانــي )واإلقليمــي( 
العــام، نظــرا ألن الضغــوط التــي يعانيهــا المجتمــع الفلســطيني 
المضيفــة  الــدول  وضــع  عــن  بمعــزل  منفــردًا  عليــه  تؤثــر  ال 
المطالَبــة بالتزامــات وتقديمــات فــي ظــل ظــروف صعبــة داخليــًا 
تتــرك انعكاســاتها علــى  وإقليميــًا حيــث األوضــاع المتفجــرة 
مجمــل المجتمعــات العربيــة، ســواء أطالتهــا مباشــرة أو بشــكل 
غيــر مباشــر. هــذا ناهيــك عــن اإلصــرار االســرائيلي المســتمر علــى 
وتعطيــل  الفلســطينية،  الوطنيــة  بالحقــوق  االعتــراف  رفــض 
ســبل الوصــول إلــى حلــول عادلــة تضمــن توفــر الحــد األدنــى 
ــع  ــن واق ــل بي ــا أن التفاع ــًا. كم ــا دولي ــرف به ــوق المعت ــن الحق م
الالجئيــن والبلــدان المضيفــة ومجتمعاتهــا هــو امــر طبيعــي ناتج 
ــئ  ــن - الالج ــن المجتمعي ــة بي ــرات المتبادل ــل والتأثي ــن التداخ ع
وقانونــي  مؤسســي  إطــار  يجمعهمــا  اللذيــن   - والمضيــف 

وســيادي واحــد.
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