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 عمل ورقة
 ٢٠٠٩ آب ٦، ١١إصدار رقم 

 

  رؤية فلسطينية :حق العودةو الالجئون الفلسطينيون في لبنان

  * صقر أبو فخر:  إعداد

  

ومع ذلك مل . حتتفل البشريَّة املتأملة يف العشرين من حزيران من كل سنة باليوم العاملي لالجئني
البشرية املتأملة هذه والبشرية املفكرة معها، من حل قضيَّة الالجئني الفلسطينيني اليت صار تتمكن 

  .عمرها واحداً وستني عاماً

ماليني الجـىء   ٦مليون الجىء، بينهم  ١٢بلغ عدد الالجئني يف العامل حنو  ٢٠٠٨يف هناية   
ءات وكالة األمم املتحـدة  وحبسب إحصا. فلسطيين ميثلون أقدم حالة جلوء يف الكرة األرضية 

، فقد بلغ عـدد الالجـئني   )األونروا( إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
ماليني الجىء، بينما وصل عـددهم، حبسـب    ٤,٦حنو  ٣١/١٢/٢٠٠٨املسجلني لديها يف 

يف أصقاع ماليني فلسطيين متناثرين  ٩احصاءات أخرى متينة، إىل ستة ماليني الجىء من بني 
ومع أن ريـاح  . األرض كلها، وال سيما يف لبنان وسورية واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة

السياسة الدولية قبلت عودة الالجئني اىل األماكن اليت هجروا منها يف كوسـوفو وكمبوديـا   
 وفييتنام وراوندا والشيشان والقرم، إال أن هذه السياسة نفسها مل تقبـل، حـىت االن، عـودة   

  . الالجئني اىل فلسطني

الجئـاً   ٣٩، وبينما كان نائب وزير الداخلية يف مجهورية تشـيلي يسـتقبل   ٦/٤/٢٠٠٨يف 
على احلدود العراقية مع سورية، بعدما امتنعت الـدول  " التنف" فلسطينياً وصلوا اليها من خميم 
لي تعيـد إلـيكم   ألقوا معاناتكم خلف ظهوركم ودعوا تشي: " العربية عن استقباهلم، قال هلم

الريب يف أن موقف احلكومة التشيلية هذا هو موقف نبيـل، بـل ميثـل ذروة    ". اطمئنانكم
فضـيحة  : التعاطف االنساين والسمو السياسي، لكنه ميثل، يف الوقت نفسه، فضيحة ومهانـة 

للدول العربية اليت ضاقت أرجاؤها مبجموعة من الفلسطينيني الذين تقطعت هبم السبل جـراء  
ب يف العراق، ومهانة هلذا املواطن الذي طاملا اعترب نفسه عربياً، ومع ذلك عاش يف رمـال  احلر

الصحراء مخس سنوات متواصلة قبل أن جيد يف تشيلي، اليت تبعد أربعني ساعة سفر عن بـالد  
  .الشام، مالذاً آمناً

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إنَّ اآلراء الواردة في ھذه الدِّراسة ال تُعبِّر عن

الفلسطيني وتبقى- رأي لجنة الحوار اللبناني
  .على مسؤولية واضعھا

 
 
 
 

 



 2 

مأساة الالجىء الفلسطيين هي أنه تلقى ترحيباً متزايداً يف سـنة  
، لكنه مل يلبث أن أصبح مرفوضاً وغريباً، متاماً مثلمـا  ١٩٤٨

ترفض املغتصبة يف اجملتمعات الذكورية املختلفة، فيتم حتمليهـا  
اق ويف هذا السـي . عبء الظلم الذي حلَّ هبا رغماً عن إرادهتا

ليست قضية الالجئني جمرد قضية إنسانية، مع أهنا حتتوي شحنة 
فلـو أن  . انسانية ، بل هي قضية سياسية من الدرجـة االوىل 

القضية شعب مهجر من أرضه فحسب، لرمبا كان احلل يف إعادة 
قسم منه اىل دياره األصلية وتوطني القسم الباقي أينمـا أمكـن   

أكيدة للشعب الفلسـطيين،   ذلك وهذا احلل املتخيَّل هو خسارة
لكنه أقل كلفة، مادية وبشرية، من اسـتمرار الصـراع مـع    

ولو أن مشكلة الالجئني هي جمرد صراع على األرض . اسرائيل
فقط، لرمبا يقول قائل إن االرض العربية واسعة جداً، فلمـاذا ال  
حيق لليهود أن يعيشوا يف فلسطني هرباً من االضطهاد األورويب، 

لسطينيون يف البالد العربية مـع أخـواهنم العـرب    ويعيش الف
األخرين؟ غري أن قضية فلسطني ليست قضية إنسـانية فقـط،   
وليست قضية أرض وحدها،إمنا هي جوهر املسألة العربية الـيت  

 ١٩١٦ظهرت مع بداية تفكك الدولـة العثمانيـة يف سـنة    
سـنة حينمـا    ١٧٠فصاعداً، وذروة صراع ممتد بدأ منذ حنو 

لدولة العثمانية الراكدة رياح احلداثة الغربية املتضـافرة  واجهت ا
مع مشروع امربيايل فتاك، فأدت اىل تفكيك املنطقـة برمتـها،   
واستعمارها مباشرة وإنشاء دولة يهودية منعت تقدمها وأعاقت 

  . تضامنها
   حق العودة واحتماالت التوطني

تحـدة  حق العودة الذي نص عليه قرار اجلمعية العامة لألمم امل
ال حيتاج، من الناحية القانونية، اىل نصوص متكـررة   ١٩٤رقم 

كي يكتسب شرعية ما، فهو حق من احلقوق األصلية لالنسان 
اما من . الذي يكفل حق أي فرد بالعودة اىل بالده من غري قيود

" الترانسـفري " الناحية السياسية، فإن حق العودة هو الرد على 
سرائيل حبق الشعب الفلسطيين يف سنة مث ا" اهلاغانا" الذي نفذته

االعالن العاملي حلقوق " وحق العودة املوجود نصاً يف . ١٩٤٨
، ويف اتفاقية إلغاء مجيع أشـكال  )١٠/١٢/١٩٤٨" ( االنسان

، ويف الوثيقة الدولية يف شأن احلقوق )١٩٦٥" (التمييز العنصري
اتفاقيـة جنيـف   " ، عالوة على )١٩٦٦" (املدنية والسياسية 

مقترن، وهـذا  ) ١٩٤٩" (الرابعة حلماية املدنيني يف زمن احلرب

هو األهم ، حبق تقرير املصري مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم 
، والقـــرار )٢٢/١١/١٩٧٤( ٣٢٣٦املتحـــدة رقـــم 

 –وتقرير املصري كفهوم سياسـي  ). ١٠/١١/١٩٧٥(٣٣٧٦
مينع قانوين حيتاج أرضاً كي تصبح ممارسة هذا احلق ممكنة، وما 

تطبيق حق تقرير املصري هو عدم وجود أرض حـرة للشـعب   
  .الفلسطيين

إن عدم وجود أرض للشعب الفلسطيين كان دائماً يعيق   
وجوهر املشكلة إذاً . هذا الشعب ، أو مينعه  من تنفيذ هذا احلق

، أي أن جوهر املشكلة أبعد بكثري مـن  "التحرير الوطين" هو 
الالفت أن مع صـعود حركـة   و. نص قانوين هنا أو نص هناك
فصاعداً، مل يكـن حـق    ١٩٦٥املقاومة الفلسطينية منذ سنة 

. العودة حيظى بأي حضور مميز يف الثقافة السياسية للفلسطينيني
ولعل مشروع التحرير الوطين الـيت محلتـه منظمـة التحريـر     
الفلسطينية كان يعين أن العودة هي حتصيل حاصل يف مـا لـو   

إعالن املبادىء " لكن، مع توقيع . أن ينتصرقيض هلذا املشروع  
تبني  ١٣/٩/١٩٩٣يف حديقة البيت األبيض يف ) اتفاق اوسلو( 

أن قضية الالجئني هي أحسس القضايا، أو على األقـل هنـاك   
وهكذا تصدت بعض . حماولة لكي ال تصل اىل خواتيمها املرجوة

"  اجملموعات الفلسطينية هلذه املسألة، وشرعت يف إعالن شـأن 
  .كأداة سياسية ملواجهة خماطر اتفاق أوسلو" حق العودة 

يف ما يتعدى احملاوالت السياسية اليومية، فإن العودة تبدو 
إما مشروع حترر . مستحلية إال يف حالتني مستعصيتني حّتى اآلن

وطين يرغم اسرائيل على القبول حبق العودة، وهذا ما جسـدته  
تح ، إال أهنما مل تتمكنا من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة ف

 –حتقيق إجناز تارخيي يف هذا امليدان، أو مشروع سالم عـريب  
إسرائيلي يتم التوافق فيه على حل عادل ملشكلة الالجئني استناداً 

، وهذا املشروع املتخيـل مل يـتمكن العـرب    ١٩٤اىل القرار 
  .االسرائيليون من إجنازه حىت االن
. ية الفلسطينية يف املدى املتوسطال حل سياسياً، إذا ، للقض

الجئون ينتظرون : يف هذه احلال ستبقى االمور على ما هي عليه
إما العودة املؤجلة، أو اإلقامة القاسية يف املنـايف، أو املصـائر   

الذي راح حيـوم يف  " التوطني" ومن بني هذه املصائر . اجملهولة
لتوطني هـو  والغرض من ا. مساء املنطقة العربية منذ عدة سنوات

التخلص من عبء قضية الالجئني، وحرمان الفلسطينيني حقهم 
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ويف هذا املضمار، فإن التوطني يعترب خدمة صـافية  . يف العودة
السرائيل، وتكريساً للتطهري العرقي الذي نفذته اسرائيل يف سنيت 

  .١٩٤٨و١٩٤٧
من مفارقات التاريخ السياسي املعاصر يف املنطقة العربية أن 

اليت عادت جمدداً منذ عدة سنوات، كانت حية " التوطني" فكرة 
جداً يف السنوات العشر اليت أعقبت النكبة الفلسطينية، وقرأنـا  

مشـروع  " تفصيالت عدد من مشاريع التوطني املختلفة مثـل  
"( ومشـروع بالنـد فـورد   "، )١٩٤٩" ( غوردون كـالب 

يف أمريكا " ومشروع مجعية أصدقاء الشرق األوسط" ،)١٩٥١
مشروع "، و)١٩٥٥" (ومشروع إريك جونستون" ، )١٩٥٢(

، وغريها لكن مل تتمكن أي جهـة ،  )١٩٥٨" ( داغ مهرشولد
على أمهية هذه اجلهات الدولية، من تنفيذ أي مشـروع علـى   

واملؤكد أن . االطالق، وفشلت هذه املشاريع الواحد تلو اآلخر
سـهم، ال  من أفشل هذه املشاريع مل أوَّالً كان،  الالجئون أنف

" مؤمتر الالجئني" اىل عقد  ١٩٤٩سيما حينما تداعوا يف أيلول 
، وفيـه  )١٧/٤/١٥/٩/١٩٤٩( مباشرة بعد فشل مؤمتر لوزان 

رفضوا توطينهم يف أي بقعة يف الدول العربية، وأصـروا علـى   
وكان هـذا املـؤمتر رداً   . حقهم يف العودة اىل وطنهم األصلي

رئيس الوفد االسرائيلي اىل مؤمتر  فورياً على تصريح والتر بنيامني
إن عـودة الالجـئني اىل اسـرائيل    : " لوزان الذي جاء فيـه 

، وكذلك على رسالة موشي شاريت اىل جلنة التوفيق "مستحيلة
احلل جيب أن يـتم  : " الذي قال فيها ٧/٢/١٩٤٩الدولية يف 
يف الدول العربية،والعودة اىل الوضـع  ) أي الالجئني( بتوطينهم 
   ."باتت مستحيلة كلياً السابق
  

  لبنان والتوطني

تبني أن  ٢٠٠٢يف سنة   FAFO يف دراسة أجراها معهد
ألف الجىء بينهم  ٢٠٠عدد الالجئني املقيمني يف لبنان يبلغ حنو 

وهذه األرقـام تكـاد   . آالف يقطنون يف املخيمات ١٠٦حنو 
تطابق تقديرات أخرى جرى استخراجها من بيانات األونـروا  

. ومن سجالت االمن العام اللبناين ومديرية شوؤن الالجـئني  
ؤسسات الـثالث اىل أن عـدد الالجـئني    وتشري أرقام هذه امل

لكن مثة مئة ألـف الجـىء   .ألفا٤٣٠ًاملسجلني يف لبنان يناهز  
، ١٩٧٥هاجر من لبنان هنائياً منذ اندالع احلرب األهلية يف سنة 

وتزايدت اهلجرة بالتدريج بعد اخلروج الفلسطيين من لبنـان يف  
ات بني ، وال سيما بعد احلرب املتمادية على املخيم١٩٨٢سنة 

وهناك أكثر من مئة ألـف فلسـطيين نـالوا    . ١٩٨٧و١٩٨٥
اجلنسية اللبنانية يف فترات متفرقة بني مخسينيات القرن العشرين 
وتسعينيات وهذا يعين أن عدد الفلسطينيني املقيمني فعلياً علـى  

  .األراضي اللبنانية يكاد ال يزيد على مئيت ألف
ليسوا مـواطنني  هؤالء، بالتوصيف القانوين، هم الجئون و

أي أهنم مقيمون على األراضي اللبنانية بصورة مؤقتة حىت لـو  
وأكثر مـا خيشـى بعـض    . طالت إقامتهم اىل مدى غري حمدد

وهذا هو املعىن .اللبنانيني أن يتحول هؤالء الالجئني اىل مواطنني
وهنا مثة التباسات معرفية وقانونية ". توطني" الذي ختتزنه كلمة 

 يعين ، يف أحد وجوهه، اختاذ املستوى السياسي فالتوطني. كثرية
اللبناين قرارات سياسية تبيح للفلسطينيني البقاء بصورة دائمة يف 
لبنان من غري احلصول على اجلنسية اللبنانية، أي كرعايا لدولـة  

أما حتويل هؤالء الالجئني، أو الرعايا يف أحوال متغرية، . أخرى
فالتجنيس، يف هذه احلـال،  . نيساىل مواطينني فال يتم إال بالتج

وهبذا املعىن، فإن التوطني ال . هو التوطني واكتساب اجلنسية معاً
يعين التجنيس متاماً، بينما التجنيس وحده هو ما يتيح إكسـاب  

وهذا األمـر خطـر علـى    . الفلسطيين حقوق املواطن اللبناين
خطر على البنية الدميغرافية يف لبنـان، وخطـر علـى    :اجلانبني

". حق العودة" لفلسطينيني أنفسهم كأصحاب قضية جوهرها ا
ألن من شأن إدماجهم باجملتمع اللبناين أن حييلهم اىل أفـراد يف  
طوائف وليس كمـواطنني، أي اىل سـنة وشـيعة ومورانـة     

  .وهكذا.... وأرثوذكس وكاثوليك
التوطني هو االسم املستعار لنفي فكرة العودة، وإللغاء احلق 

ولبنان سـيكون املتضـرر األول مـن    . فلسطني  يف العودة اىل
لكنين أحسب أن التـوطني  . التوطني يف ما لو وقع التوطني حقاً

رمبا يقع، يف أحوال شديدة السوء والتغري، إمنا ليس يف لبنان، ألن 
، "ال توطني وال عودة"صورة الواقع تظهر أن ما جيري حقاً هو 

ة، إمنا هو تـوطني،  وهذا التهجري، أو اهلجر. بل هجرة متمادية
  .املتدرج" الترانسفري" لكن يف دولة ثالثة، وهو طراز من 

ما دام مجيع اللبنانيني ضـد التـوطني، ومـادام مجيـع     
الفلسطينيني ضد التوطني، ومادام الدستور اللبناين ينص صراحة 
على رفض التوطني، ومادام األمريكيون واألوروبيون والعـرب  
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الجئني الفلسطينيني لن يكون البتة يؤكدون أن أي حل ملشكلة ال
  على حساب لبنان، فأين املشكلة إذاً؟

إن هذه املناحة اهلاذية اليت تصور الفلسـطينيني يف لبنـان   
كأهنم املسؤولون عن فكرة التوطني هي الوجه اآلخـر خلطـة   

بل إن . ترحيل الفلسطينيني من لبنان اىل أي مكان آخر يف العامل
توزيعهم على الدول العربيـة ضـاربني    هناك من يدعو علناً اىل

بعرض احلائط حق هؤالء الالجئني يف العيش كمجموعة بشرية 
وهذا حل فاشي برأي مـن  . ذات خصائص اجتماعية مشتركة

الطراز الستاليين الذي شرد شعوب القرم ومزق ترابطها األسري 
( وهناك من يدعو اىل تسهيل انتقاهلم اىل دول ثالثـة  . والعائلي
، وهـذا  )املهم ليس يف لبنان( كي يتواطنوا فيها ) جريهم اي هت

ومثة من يريد حتويـل  . حل خبيث يريح اسرائيل يف هناية املطاف
رعاية هؤالء من وصاية من وصاية األونروا اىل وصاية املفوضية 

، وهذا أمر خطري ألنه يلغي ( UNHCR) السامية لالجئني
هو القـرار الـذي   و(  ١٩٤دور األونروا املنصوص يف القرار 

، وحيوِّل الالجئني من شعب )حق العودة ١١يتضمن يف الفقرة 
له حقوق قومية معترف هبا دولياً، اىل جمرد أفراد فـارين مـن   
بلداهنم، وحيتاجون اىل احلماية يف لبدان متنحهم املواطنة واحلماية 

وأبعد من ذلك، فإن البعض مل يتورع عن الدعوة اىل احلياد . معاً
عرب واالسرائيليني، وهذه دعوة إن مل تكن ساذجة سياسياً بني ال

فمن غري املمكن احلياد إزاء دولة مسؤولة عن وجود . فهي خبيثة
ألف الجىء يف لبنان،وهؤالء مل يأتوا بـإرادهتم بـا قـوة    ٤٣٠
ومن يضمن أال يطرد االسرائيليون، يف أحوال مالئمـة،  . الطرد

بنـان، خصوصـاً مـن    اآلالف من الفلسطينيني جمـداداً اىل ل 
فلسطينيني منطقة املثلث؟ مث أن لبنان واحد من األسرة العربيـة  
مبوجب دستوره وحبسب ميثاق جامعة الدول العربية، وحبسـب  

وعلـى لبنـان أن   . اجلغرافيا واللغة وخيار جزء كبري من أبنائه
يتحمل، وبقدر إمكاناته، نصيباً من املسألة العربية الصـهيونية،  

يف أن ينال مساعدات اجملموعة العربيـة يف هـذا   مثلما له حق 
  .امليدان

إن هذه الدعوات كلها، حىت لو افترضنا أهنا جمرد متـارين  
ذهبية، هي دعوات غري ممكنة وغري عادلة وتفتئت على حقـوق  

كمـربر  " حق العودة" حىت أن البعض بات يستخدم. الالجئني
نما قواعد العدالة لعدم منح الفلسطينيني حقوقٍا مدنية وإنسانية، بي

اإلنسانية وقواعد القانون االنساين الدويل ومبـادىء القـانون   
الدويل حتتم منح هؤالء الالجئني حقوقهم االنسانية واملدنية، ألن 
من شأن ذلك جعلهم جمموعة بشرية هلا مصـلحة يف السـلم   
األهلي اللبناين، بدالً من أن ترعى يف الدولة اللبنانيـة مؤسسـة   

حلقوق املدنية واالنسانية ال تسقط عن الفلسطيين صفة وا. معادية
هذه هـي حـال   . الالجىء، وال جتعل بينه وبني العودة سدوداً

الفلسطينيني يف سورية ويف االردن، وحىت يف املهاجر اجلديدة يف 
  .تشيلي واستراليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا

اقب مـدى التـزام   كان على األمم املتحدة نفسها أن تر
الدول املضيفة لالجئني الفلسطينيني بتنفيذ التشريعات الدولية يف 
هذا امليدان، وأن تصدر تقارير دورية، فضالً عن تقرير سنوي، 

وهذا األمر الـذي  . تتضمن سجالً وافياً عن انتهاك هذه احلقوق
كان متعذراً يف املاضي صار ممكناً اليوم بفضل العشـرات مـن   

 االنسان ومجوعات الضمري اليت تعىن برصد املظامل هئيات حقوق
.  

أما اجلانب اآلخـر  . هذا جانب من صورة احلال يف لبنان
فيتجلى يف املذكرة اليت قدمها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية يف 
لبنان السفري عباس زكي اىل الرئيس فـؤاد السـنيورة يف آب   

   : واليت تضمنت ما يلي ٢٠٠٥
افتتاح مكتـب ملنظمـة التحريـر     العمل على إعادة .١

  )وهذا مت(الفلسطينّية يف بريوت
االعتراف جبواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية  .٢

  )وهذا مت(
تأمني احلقوق املدنية واالجتماعية للفلسطينيني يف لبنان  .٣

  )وهذا قيد املتابعة(
إصدار التشريعات اليت تسمح للفلسطينيني بالعمل يف  .٤

  )مت جزئياً مبذكرة(هم العمل فيها املهن املمنوع علي
إلغاء االستثناء الذي حيول دون اكتساب الفلسطينيني  .٥

  .حقوقاً عينية يف لبنان
إعادة تسجيل من شطبت قيوده يف سجالت مديريـة   .٦

هذا .(الالجئني، ووقف شطب قيود من حازوا جنسية أجنبية
  )متّ

هذا مت وقيـد  (تسوية أوضاع فاقدي األوراق التبوتية  .٧
  )بعةاملتا
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 –ولوال أحداث خميم هنر البارد لكـان احلـوار اللبنـاين    
جلنـة احلـوار    ٢٠٠٥الفلسطيين الذي تتوالها رمسياً منذ العام 

الفلسطيين برئاسة السفري خليل مكاوي  قـد قطـع    –اللبناين 
أشواطاً يف معاجلة بقية النقاط، وال سيما مشكلة االرهاب الذي 

دى اىل دمار املخيم، ونشـؤ  وأ" فتح االسالم" مارسته منظمة 
مشكلة جديدة هي مشكلة إيواء السكان مت إعادة إعمار املخيم 

  . من جديد
دعا الرئيس جورج بوش اىل تعـويض   ١٠/١/٢٠٠٨يف 

والتوليـد  . الالجئني الفلسطينيني، واىل عدم تنفيذ حق العـودة 
املنطقي هلذه الدعوة هو أن عدم تنفيذ حق العودة سيعين التوطني 

  .ورةبالضر

لكن دعوة الرئيس . ليس األمر على هذا النحو امليكانيكي
. بوش تشري اىل أن األسوأ رمبا مل يأت بعد يف املخيمات يف لبنان

واألسوأ هو احنراف املخيمات الفلسطينية اىل التشدد الـديين،  
واىل حال من املهانة االنسانية حبيث تنمو فيها أفكار التطـرق  

  .والتفكري واإلرهاب
لقد كان املخيم يف عهد منظمة التحرير الفلسطينية مكانـاً  
للوطنية الفلسطينية العلمانية وتطوير هويـة نضـالية جامعـة،    
ومساحة للحلم حبق العودة، وهاهي بعض املخيمـات اليـوم   
تتحول، بالتدريج، اىل جممعات بشرية ذات هويات حملية وذات 

وحينما تغيب اهلوية املنعقدة على حـق  . متنافرة  انتماءات دينية
. العودة حتضر اهلويات اليت تتوسل العنف واالرهاب والفوضـى 
ــالً  ــوأ فعـــ ــو األســـ ــذا هـــ .وهـــ
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