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 عمل ورقة
 ٢٠٠٩ آب ١١، ١٢إصدار رقم 

 

  رؤية لبنانيَّة: الالجئون الفلسطينيون في لبنان وحق العودة

  *طوني فرنسيس:  إعداد

  

ل دؤوب اىل التعامـل مـع قضـية الالجـئني     متيل تقارير املنظمات اإلنسانية الدولية يف شك
الفلسطينيني يف لبنان والدول العربية بوصفها قضيَّة إنسانية فتحمل السلطات، ومنها السـلطة  
اللبنانية، مسؤولية اضطهاد هؤالء الالجئني وعدم إنصافهم، ومن مث حرمـاهنم مـن أبسـط    

ة اىل وطنهم فلسطني، وإن هـي  وال تشري يف املقابل اىل حق هؤالء الثابت يف العود. حقوقهم
  .هبذه العودة" فقداهنم األمل"فعلت، ففي إطار احلديث عن 

فثقافة اجملتمع الدويل اليت جرت بلورهتـا يف  . وليس يف تعاطي هذه املنظمات الدولية ما يفاجئ
عاماً، وبعد قيام دولة إسرائيل مباشرة، قامت على  ٦٠شأن الالجئني الفلسطينيني على امتداد 

. تبطان عدم إمكانية عودهتم والدعوة اىل توزيعهم وإعادة استيعاهبم يف البلدان اليت حلوُّا فيهااس
تذكرنا يف عددها الصـادر يـوم   " النهار"وبدأ السعي يف هذا االجتاه مبكراً، وها هي صحيفة 

عاماً بالتمام والكمـال يف خـرب    ٥٠باجتماع فندق صوفر الكبري قبل  ٢٠٠٩آب  ٨السبت 
يفتتح يف فندق صوفر الكبري اليوم مؤمتر خرباء يشترك فيه ممثلون عـن  : "د جاء فيه التايلمستعا

مجيع دول اجلامعة العربية عدا تونس لدراسة تقرير املستر داغ هامرشولد السكرتري العام لألمم 
املتحدة حول مستقبل الالجئني الفلسطينيني، بعد أن أبدت معظم احلكومات العربية املضـيفة  

واملهمة الرمسية للمؤمتر الذي قُصد منه أن يتألف من خرباء يف قضية فلسطني . جئني رأيها فيهلال
هي إعداد توصيات موحدة حول التقرير لرفعها اىل مؤمتر وزراء اخلارجية العرب، املقرر عقده 

بيـة  ليقرر هذا املؤمتر بدوره موقف الدول العر) ١٩٥٩(يف الدار البيضاء يف أول أيلول القادم 
  ."أيلول ١٥عند مناقشة التقرير يف دورة اجلمعية العمومية لألمم املتحدة اليت تفتتح يف 

أما بيت القصيد فهو يف مضمون تقرير هامرشولد الذي كان نشر قبل شهرين وفيه يوصي صّح 
 بأن تقرر استمرار مساعدة األمم املتحدة لالجئني إىل إن يتم دجمهم"السكرتري اجلمعية العمومية 

  ".يف احلياة االقتصادية للشرق األوسط

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إنَّ اآلراء الواردة في ھذه الدِّراسة ال تُعبِّر عن

الفلسطيني وتبقى- رأي لجنة الحوار اللبناني
  .على مسؤولية واضعھا
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ومع أنَّ هامرشولد قال يف تقريره إنَّه ال يقترح حالً ملشكلة 
الالجئني، فإن توصيته للجمعية العمومية لألمم املتحدة بـدمج  
الالجئني أثارت اعتراض البلدان املضيفة وهـي لبنـان واألردن   

-)ر وسوريةمص(يف حينه  -والعراق واجلمهورية العربية املتحدة
، وفسرهتا هذه البلدان بأهنا حماولة إلعـادة تـوطني الالجـئني    

وهو "الفلسطينيني، وبالتايل نقض حقهم يف العودة اىل فلسطني، 
حق ترى الدول العربية أن األمم املتحدة ال تـزال مقيـدة بـه    

  ."١٩٤٩وعام  ١٩٤٧بقرارات اختذهتا عام 
  

مل يتغري املوقف الدويل كثرياً خالل نصف القرن املاضي يف 
خصوص حق الالجئني يف العودة، فيما زاد عدد هؤالء مئـات  

، وامتـداد االحـتالل   ١٩٦٧ألوف جديدة يف أعقاب حرب 
اإلسرائيلي إىل قطاع غزة وأراضي الضفة الغربية واجلوالن، ومل 

 –ية اليت قامت بقرار رمسي عريب ُتفلح منظمة التحرير الفلسطين
فلسطيين لتضم الحقاً منظمات الكفاح املسلح الفلسطيين الـيت  

، يف بلورة سياسة وطنيـة جديـة   ١٩٦٥نشأت إبتداء من عام 
بل على العكس من . قوامها استعادة األرض وإعادة سكاهنا إليها

ذلك، أُضيعت سنوات من اجلهود والتضحيات يف خضمِّ أخطاء 
ة مرتكبة، ال يتحمل مسؤوليتها قادة منظمـة التحريـر   سياسيَّ

وحدهم، مبا جعل ليس فقط حق العودة يبتعد كعنوان اىل آخر 
جدول األولويات، بل جعل قضية  االستقالل الوطين نفسها يف 

  .مهب الريح
وكما يف مسرحية مأساوية، إخنرط الثّـوار الفلسـطينيون   

ة رافعـني يف عمـان   اجلدد يف معركة دامية مع السلطة األردني
وكانت . أو للمقاومة... شعارات من نوع كل السلطة للشعب

قبـل  " ترانزتييـاً "النتيجة طردهم اىل سورية اليت ستستضيفهم 
طريق "نقلهم اىل لبنان ليكرروا اللعبة نفسها حتت الشعار الشهري 

، ولتنتهي تلك املرحلة باجتياح واحـتالل  "القدس متر من جونيه
بنان سيستمران اىل هناية القرن العشرين، أكثر مـن  إسرائيليني لل

  !نصف قرن على قيام إسرائيل وحصول النكبة األوىل
املأساة يف عربة سنوات الثورة الفلسـطينية علـى ختـوم    

" القـرار الفلسـطيين املسـتقل   "فلسطني احملتلة، أنَّه حيثما حلّ 
حصلت الكوارث للشعب الفلسطيين وهذه خالصـة جتـربيت   

وحيث صودر ذلك القرار حلت سياسة اإلجتار . لبناناألردن و

بالقضيَّة، وتلك حصيلة جتربة الفلسطينيني يف بلدان عربية أخرى 
وبديهي، يف نتيجـة  . ال زال عنصر املخابرات يتحكم مبخيَّماهتا

تلك التجارب املؤملة، أن تتعمق أزمة اللجوء، فإذا كان التحرير 
ال التحرير فإنَّ تورط الثورة مالزماً للعودة، والعودة شرط اكتم

الفلسطينية يف معارك داخل بلدان عربية أخرى وهتديد استقرارها 
وأنظمتها، ترافقاً مع وضع أنظمة عربية أخرى يدها على جـزء  

الفلسطيين، أدى موضوعياً اىل زيادة معاناة " قالب احللوى"من 
الالجئني حيث يقيمون، واىل نـزع قضـيتهم مـن جـدول     

الدولية اليت " اإلنسانية"وهو ما عزز منطق املنظمات  .األولويات
جعلت مهمتها حتسني حياة هؤالء يف مواجهة سلطات البلـدان  

  .اليت يقيمون فيها ويف مقدمها السلطات اللبنانية
  

منوذجـاً  ) ٢٠٠٧" (منظمة العفو الدوليـة "نقرأ يف تقرير 
بعـد  حديثاً عن كيفية رؤية املنظمات الدولية ألوضاع الالجئني 

: يقول التقرير. سنة على هتجريهم ونضاهلم من أجل العودة ٦٠
ألف الجئ فلسطيين يف لبنان يشـكلون   ٣٠٠يقيم حالياً قرابة "

يف املئة من سكان الدولة، بينما هناك أكثـر مـن    ١٠ما نسبته 
ألف الجئ فلسطيين مسجلني لدى األونروا يف لبنان، إال  ٤٠٠

وهـم  (...) ألـف   ٣٠٠اىل أن العدد احلقيقي رمبا يبلغ حـو 
يشكلون إحدى جمموعات الالجئني األقدم يف العامل ويظلّون يف 

وليس لديهم فعلياً أي أمل يف املستقبل املنظور . حالة من النسيان
يف أن يسمح هلم بالعودة اىل األراضي واملنازل الـيت تركوهـا   
عندما فروا اىل لبنان من ما يشكل اآلن إسـرائيل واألراضـي   

طينية اليت احتلتها اسرائيل، برغم أهنم يتمتعون حبق راسخ الفلس
كذلك يظلون خاضعني لقيود . يف العودة مبوجب القانون الدويل

خمتلفة يف الدولة املضيفة، لبنان، اليت تضعهم يف وضع يشبه وضع 
مواطنني من الدرجة الثانية وحترمهم من التمتع باجملموعة الكاملة 

ن أغلبيتـهم ولـدت يف لبنـان    من حقوق اإلنسان، بـرغم أ 
وتبّين األوضاع االجتماعيـة واالقتصـادية   (...) وترعرعت فيه

الفظيعة اليت يعاين منها هؤالء الالجئون بشكل صارخ تقـاعس  
احلكومات املتعاقبة يف إسرائيل ولبنان وغريها من دول املنطقـة  
واجملتمع الدويل األوسع عن احترام حقوق هؤالء ومحايتـها أو  

حل دائم وعادل حملنتهم على مدى فتـرة تقـارب سـتة    إجياد 
  ."...عقود
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يف هذا النص، الذي يعترب مبثابة مقدمة ملا يلـي، مقاربـة   
ألوضاع الالجئني يف لبنان، من دون تركيز يذكر، إال يف إطـار  
االستذكار، على مسؤولية إسرائيل واحلاجة اىل إجبارها علـى  

عـدم  "مع ذلـك فـإن   اعادة احلقوق املسلوبة اىل أصحاهبا، و
هذا ال يعفي من القول بضرورة تلبية احلاجات البديهية " االنتباه

واليت تندرج يف إطار ما اتفق على . لالجئني الفلسطينيني يف لبنان
تسميته باحلقوق املدنية، وتتراوح بني وضع حد للتمييز املمارس 

) املخيمات(يف حقهم، وحتسني شروط العيش يف أماكن التجمع 
يل حصوهلم على العمل والتعليم ووثائق اإلقامة مع التأكيد وتسه

على مبدأ احترامهم لسيادة لبنان الكاملة حىت عودهتم حبسـب  
  .قرارات الشرعيَّة الدَّوليَّة واملبادرة العربيَّة للسَّالم

لقد حتقق تقدم ملموس بعد احلروب املتناسلة علـى أرض  
كاء فيهـا، فتحولـوا   لبنان، واليت كان اإلخوة الفلسطينيون شر

... ومن الجـئ إىل مهجـر  . أحياناً كثرية من مظلوم اىل ظامل
وُسجل هذا التقدم حتديداً بعد االنسحاب السوري من لبنان يف 

، عندما قامت احلكومة اللُّبنانيَّة برئاسة الرئيس فؤاد ٢٠٠٥العام 
السنيورة باعتماد سياسة جديدة جتاه الالجئني، فأتاحت إمكانية 

م على العمل يف جمموعة أوسع من الوظائف، وسـهلت  حصوهل
عملية حتسني أوضاع املخيَّمات وسعت اىل حل قضية فاقـدي  

فلسـطينيَّة   –األوراق الثبوتية، ورغم افتعال ومهي ملعركة لبنانيَّة 
الفلسطيين اليت  –يف خميَّم هنر البارد، جتاوزت جلنة احلوار اللبناين 

بدأت . هذا االفتعال حبكمة وجرأةيرأسها السفري خليل مكاوي  
الفلسـطيين علـى هـذا     –املرحلة اجلديدة من التعاون اللبناين 

بعد زيـارة رئـيس    ٢٠٠٤منذ أواخر عام " اإلنساين"املستوى 
اىل بـريوت،  ) أبـو مـازن  (السلطة الفلسطينية حممود عباس 

مع تشكيل جملس الوزراء مببادرة مـن   ٢٠٠٥وتكرست العام 
الفلسـطيين    –اد السنيورة جلنة احلوار اللبنـاين  دولة الرئيس فؤ

متكنت اللجنة خالل أشهر من العمـل  . برئاسة السفري مكاوي 
اجلاد من إرساء أسلوب جديد يف العالقة الرمسية اللبنانيـة مـع   
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان سقفها العالقة بني دولـة لبنـان   

على وحدة القـرار   ومضموهنا التركيز. ودولة فلسطني املرجتاة
الفلسطيين يف لبنان يف تعامله مع الشرعية اللبنانية ، األمر الـذي  
جنحت اللجنة يف حتقيقه يف منعطفات حامسة، حيـث مجعـت   
خمتلف األطراف الفلسطينية حتت سقف السراي احلكومي، ومل 

مير ذلك من دون أمثان، فقد اغتيل أحد أبرز صانعي هذه املرحلة 
كمال مدحت، رمبا رداً على النجاح الـذي   من الفلسطينيني،

  .الفلسطيين يف فترة زمنية قصرية –حققته جلنة احلوار اللبناين 
يعيدنا ذلك اىل األصل، اىل اجلوهر السياسي ومسألة حتقيق 
حق العودة، فعلى أمهية حتسني األداء الرمسـي اللبنـاين جتـاه    

لالجـئني  الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، وعلى أمهية خـروج ا 
الفلسطينيي يف  لبنان من منطق امليلشيات املخيماتيَّة املتنازعـة،  

الفلسطيين وأي عمل يسهم يف بلورة  –فإن قيمة احلوار اللبناين 
شعار اجلانبني يف رفض التوطني والتمسك بـالعودة، هـي يف   
ارتقائه اىل مستوى بلورة مشروع فلسطيين يف األساس، يدعمه 

عريب رمسياً، وهـو مـا حيتـاج اىل وقـف     املوقف اللبناين وال
، "محـاس "و " فتح"للصراعات الداخلية على أرض الوطن، بني 

والذهاب اىل قيادة وطنية فلسطينية موحدة ذات مشروع واضح 
للمقاومة والتفاوض حتظى بدعم عريب ودويل أكيـد، ولـيس   
بتدخالت حتاول تقويض املشروع الفلسطيين لصاحل حسـابات  

  .أخرى
همة الوصول اىل هذا املشروع الفلسطيين إحلاحاً، وتزداد م

لبنانياً وعربياً، ليس فقط ملالقاة ما ُيعد دولياً وأمريكياً من خطط 
للتسوية، بل ملنع ما تضمره إسرائيل من مشاريع هتجري وجلـوء  

فقد كشفت تصرحيات ومواقف احلكومة اإلسـرائيلية  . جديدة
ى الذي ميكن أن يذهب اليه احلالية برئاسة بنيامني نتانياهو، املد

قادة إسرائيل يف رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وفرض دولـة  
وتالقي هذه املواقف املتطرفة . يهودية صافية على أرض فلسطني

  .دعماً متزايداً يف أوساط اإلسرائيليني
" املعهد اإلسرائيلي للدميوقراطية"وجاء يف تقرير حديث لـ 

معطيـات ارتفـاع املوقـف     ان) ٢٠٠٩ُنشر يف مطلع آب (
ويشـري  .العنصري جتاه العرب تزداد مقارنة بالسنوات السـابقة 

ملخص للتقرير أعّده عضو الكنيست ابراهيم عبداهللا من القائمة 
يف املئة من اليهود يـدعمون   ٥٣"العربية املوحدة للتغيري اىل أن 

تشجيع العرب يف الداخل على اهلجرة، يف حني تصل النسبة اىل 
يف املئـة   ٥٤"كما ان ...".  املئة وسط املهاجرين اجلدديف ٧٧

من املستطلعني يوافقون على أن املواطنني املخلصني للدولة فقط 
يف املئة من اليهود  ٣٨كما أن (...) يستحقون حقوق املواطن 

يعتقدون أنه جيب أن يكون لليهود حقوق أكثر من حقوق غري 
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لعني قالوا اهنم ليسوا علـى  يف املئة من املستط ٤٨و(...) اليهود 
استعداد إلخالء مستوطنات يف إسرائيل، يف إطار االتفاق الدائم، 

يف املئة على إخالء مستوطنات منعزلـة   ٣٧يف حني يوافق فقط 
يف املئة يوافقون على إزالة كافة املسـتوطنات، ويف   ١٥وفقط 

 ٦٤املقابل فإن مواقف املهاجرين اجلدد أكثر تطرفاً، حيـث أن  
املئة ال يوافقون على إخالء مستوطنات يف إطار احلل الدائم،  يف

يف  ٦يف املئة يوافقون على إخالء مستوطنات منعزلة و ٣٠وفقط 
  ."املئة فقط يوافقون على إخالء كافة املستوطنات

خطورة هذه اخلالصات، اهنا تواكب حضور قيادة ميينيـة  
تنفك توجـه   إسرائيلية متطرفة على رأس السلطة يف إسرائيل، ال

التهديدات بشن حروب ضد لبنان ودول أخـرى يف املنطقـة   
ومتارس أقسى القهر والترحيل يف حق املواطنني الفلسـطينيني،  
كما تواكب انقساماً فلسطينياً حاداً علـى املسـتوى الشـعيب    
والقيادي، وبديهي أن مدخل املعاجلة لن يكـون إال يف جنـاح   

وطنية على أسـاس برنـامج   الفلسطينيني يف استعادة وحدهتم ال
... نضايل وطين يبدأ أقله مبنع حصول موجات جلـوء جديـدة  

ويعفي البلدان األخرى من نقاشات حـول حتسـني أوضـاع    
الالجئني مع أمهيَّة أن يستعد لبنان ألي مفاوضات شـاملة قـد   

  .تطرح قضيَّة الالجئني فيها

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  كاتب سياسي *  
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