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 عمل ورقة
 ٢٠٠٩ شباط ١٠، ٩إصدار رقم 

 

ھل ننصر اإلنسان الفلسطيني في : تحّديات التشريع وسلبيات الذھنيّة
  لبنان بمجرّد تعديل النصوص الوضعية؟

  ) أستاذ في الجامعة األميركية وفي كليات الحقوق(  المحامي الدكتور بول مرقص:  إعداد

  

عقود طويلـة   ال تزال قضية الالجئني الفلسطينيني يف لبنان تقلق الضمري اإلنساين والوطين منذ
احلّق يف العمل، احلّق يف التملّك والسكن، حّق على : فُيحرمون من العديد من احلقوق االنسانية

األخـري   رغم أنَّ هذا احلق... الدولة بتنظيم وضعهم القانوين بصفتهم فاقدي األوراق الثبوتية
الفلسطيين يف رئاسة جملس  –أخذ طريقة اىل احللّ عرب تدبري مؤقَّت قامت به جلنة احلوار اللبناين 

  .بالتعاون مع وزارة الدَّاخليَّة اللُّبنانيَّة. الوزراء 

يؤّدي حرمان الالجئني الفلسطينيني من حقوقهم االنسانية وعدم تسوية أوضاعهم القانونية إىل 
" يف الظلّ"متلّكهم وسكنهم حتت أمساء مستعارة ومبوجب اتفاقيات عادية غري مسجلة وعملهم 

 عدم :تالياً، وإضافةً إىل األزمة االنسانية واالجتماعية، إىل نتائج قانونية ومالية عديدة ما يؤدي

 حتويلهم إىل نـاقمني وإعطاء صورة مشوهة عن واقعهم احلقيقي، و احترام حقوقهم اإلنسانيَّة

    ...وجعلهم عرضة لإلستغالل

ليت تضع قضية الالجئني تسعى الورقة احلاضرة إىل اإلحاطة مبختلف اإلصالحات احلقيقية ا
الفلسطينيني على طريق احلل وإىل دحض الشائع من أن العائق ينحصر يف القوانني اللبنانية 

  :وليس أدلّ على ذلك من املثل التايل). قوانني العمل ومتلك األجانب(

عمل، لو افترضنا أن النصوص القانونية الناظمة للعمل ُتعدَّل لتمكني الالجئني الفلسطينيني من ال
هل يصبح بإمكان الفلسطيين الذي تكّبد مشقّة درس الطّب أعواماً طويلة، أو ذاك الذي درس 

أو سواها من االختصاصات اليت ُيمنع غري اللبناين من االنتساب إىل نقاباهتا ... احلقوق
  اإللزامية، هل يصبح بإمكانه مزاولة املهنة ما مل تقّرر النقابات تعديل أنظمتها؟

  جرى تعديل القوانني وبقيت الذهنية االجتماعية اللبنانية رافضة؟وماذا لو 

  ماذا لو نال الفلسطيين رخصة عمل ورفض صاحب العمل استخدامه؟

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إنَّ اآلراء الواردة في ھذه الدِّراسة ال تُعبِّر عن

الفلسطيني وتبقى- رأي لجنة الحوار اللبناني
  .على مسؤولية واضعھا
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وهذا . بل يف النفوس... إن التعديل يكمن أوالً ليس يف النصوص
ما يستدعي العمل على تطوير الذهنية اجملتمعية وليس تعديل 

  .    القوانني فحسب

ولذلك تعاجل هذه الورقة، يف حماولة إقناع ذهنية، اهلواجس 
اللبنانية عن طريق إثبات زيف بعض حماوالت التخويف من 

حقوقهم اإلنسانية وتنمية الذهنية احلقوقية إعطاء الفلسطينيني 
والباقي، أي التعديالت القانونية، تقنيات هلا حبثٌ . واالنسانية

  .آخر وهي تضحي تلقائية مىت أصبحت الذهنية ناضجة

***  

ال ميكن تغيري الذهنية ما مل ُيفهم اإلطار احلقوقي واالنساين 
قهم وهذا ما واالجتماعي حلرمان الالجئني الفلسطينيني من حقو

  .ترمي إليه الورقة احلاضرة بدايةً أي هتيئة الذهنية القانونية

إن أبرز األسباب اليت تكمن وراء حرمان الالجئني الفلسطينيني  
ذلك أن ". التوطني"من حقوقهم، هي القول خبشية اللبنانيني من 

تكوين لبنان يرتكز على توازن دقيق بني طوائفه، حبيث ُيخشى 
أن يؤدي التوطني إىل تعديل   بيات املتداولةيف بعض األد

مفاجىء يف الدميوغرافيا الطائفية فيفقد هذا التوازن ويتزعزع 
و خيالف احلرمان والتضييق الالحقان . اإلستقرار الداخلي

بالفلسطينيني بذريعة منع التوطني، من جهة، اإلعالن العاملي 
  . نانحلقوق االنسان واملواثيق الدولية اليت أبرمها لب

فضالً عن أن مثل هذا اخلرق الفاضح حلقوق االنسان  
الفلسطيين يف لبنان مل يِف، من جهة ثانية، باالستقرار املراد منه، 
سواء بالنسبة للبنانيني أو بالنسبة الفلسطينيني، وسواء كان ذلك 

  . على املستوى السياسي أو على املستوى األمين، من جهة ثانية

فحقوق االنسان، السيما االجتماعية االقتصادية منها، هي 
حقوق لصيقة باإلنسان لكونه إنساناً وليس بوصفه مواطناً أو 

للفلسطينيني " منع للتوطني"ولطاملا جرى إستخدام شعار . الجئاً 
يف لبنان حلرماهنم من هذه احلقوق األساسية حىت اّتضح من وراء 

 . التوظيف السياسي الضيِّق  هذا الشعار كالم حّق ُيراد به

*  *  * 

املتعارف " منع التوطني"مع " حقوق الفلسطينيني"ال تتعارض 
عليه لبنانياً وفلسطينياً، وتالياً املطلوب ليس اختيار أحدمها 

  . وإمهال اآلخر بل السعي للتوفيق بينهما

إن احلال الالنسانية واملنافية للكرامة البشرية اليت يعيش الالجئون 
لفلسطينيون يف ظلّها، خصوصاً على مستوى احلّق يف العمل ا

واحلّق يف السكن ووضع فاقدي األوراق الثبوتية، ُيضاف إليها 
ضرورة دعم دبلوماسية احلق يف العودة، تدفعنا أوالً إىل التحّسس 

إىل اقتراح  -وليس أوالً –االنساين والفهم االجتماعي وثانياً 
ة، ترتكز على احلس اإلنساين من حلول تشريعية وقانونية ناجع

ذلك أن من شأن . جهة، وحتظى مبقبولّية سياسية من جهة أخرى
اجتراح احللول لتوفري احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
للفلسطينيني وفق شروط معينة، مبا ال يؤّدي إىل التوطني، أن يقي 
لبنان خماطر أمنية وإشكاالت تنتج عن التضييق بل اخلناق 

ر االقتصادي واالجتماعي املضروب على الفلسطينيني واحلصا
وأن يفسح اجملال أمام تنشيط حركة العرض والطلب يف سوق 
العمل اللبناين خصوصاً مع اهلجرة املؤملة للعديد من اللبنانيني 

 .وتراجع العمالة السورية اليوم

*  *   * 

نأخذ يف كالمنا باالعتبار خصائص اجملتمع اللبناين من حيث 
التوازن الطائفي والسكاين ومساحة لبنان وتركيبته االجتماعية 

أو التمييز التشريعي والقانوين احلايل وعدم وجود /والفراغ و
كذلك نأخذ باإلعتبار ... ١تعريف قانوين لالّجئني الفلسطينيني

اخلطوات القانونية والتدابري احلكومية اليت اختذت يف األعوام 
 -اليت تبذهلا جلنة احلوار اللبناين القليلة املنصرمة واجلهود

الفلسطيين واليت أنشأهتا حكومة الرئيس فؤاد السنيورة يف تشرين 
واليت أبرزت توّجهاً جديداً ملعاجلة قضايا  ٢٠٠٥الثاين من العام 

ملف مزمن أُمهل أو صودر على مدى ثالثني عاماً وأكثر ما 
لعالقات ليس يؤّشر إىل توّجه للحكومة اللبنانية لترميم هذه ا

على قاعدة سياسية فحسب بل وقانونية أيضاً تزيل التشويه الذي 

                                                            

وذلك ينسحب على الدول التي يتواجـد فيھـا الفلسـطينيون باعتبـار أن معظـم القـوانين صـيغت  ١
، وھي لم تأخذ في اإلعتبار إمكان ١٩٤٨على خلفية الحال المؤقتة واإلستثنائية التي نشأت عام 

ممثليـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية لـدى الجمھوريـة . المسـألة وتفاقمھـا عقـوداً عـدةاستمرار 
فاقـدو األوراق "الالجئـون الفلسـطينيون فـي لبنـان : المكتب اإلعالمـي، لجنـة الدراسـات-اللبنانية
 .٨، ص ١/٢/٢٠٠٧، دراسة إحصائية، "الثبوتية
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ويف هذا . يلحق بلبنان على مستوى ملف حقوق اإلنسان دولياً
  . اإلطار كانت خطوات عّدة ال جمال لذكرها مجيعها هنا

مثة إقتراحات عدة مقدمة على الصعيد القانوين، خصوصاً من 
ظروف عيش الالجئني الفلسطينيني اجلهات الفلسطينية، لتحسني 

عموماً، وهذه اإلقتراحات تتعلق بإصدار تشريعات يف 
  :٢املوضوعات التالية

  .منح الالجئني حق العمل يف لبنان -
السماح بالتملك العقاري وفق شروط معينة، أو  -

 .على األقل ألغراض السكن
السماح بإدخال مواد البناء إىل املخيمات  -

 .الفلسطينية
  .املؤسسات الفلسطينية غري احلكومية تنظيم عمل -

مثة عدد من اإلقتراحات اليت ُيمكن، يف حال حتقّقت، أن حتّسن 
ظروف عيش الالجئني الفلسطينيني يف لبنان بعد تذليل احملاذير 
السياسية والتأثريات الدميوغرافية لالقتراحات أعاله مبا ال يزعزع 

متداول يف بعض  التوازن واإلستقرار اللبناين الداخلي كما هو
 . األدبيات

*  *   *  

يظهر جلياً للمعنيني أن القوانني اللبنانية اليت ترعى شؤون 
الالجئني الفلسطينيني، غري واضحة وغري مالئمة لرعاية مسألة 
هبذا احلجم، إذ أن عزم لبنان على الشروع يف إجابة املطالب 

الوطنية  اإلجتماعية للفلسطينيني باملقدار الذي يتالءم ومصاحله
خصوصاً وأن جلّ هذه االقتراحات مشروع من الناحية  –العليا 

يلزمه عندئذ استصدار قوانني واضحة من أجل  -اإلنسانية
مطابقة سياساته اإلجتماعية والقانونية جتاههم مع املعايري الدولية 
والسماح هلم بعيش حياة كرمية اىل حني حلّ مسألتهم دون 

جيدر . توازنه اإلجتماعي والدميوغرايفاملساس مبصاحله الوطنية و
التأكيد يف هذا السياق، بأن التشديد على حق العودة، وعلى 
احلياة الكرمية، معاً، وباملقدار عينه، مها مطلبان مدعومان من 

                                                            

، صادر عن ممثلية منظمة التحرير )دراسة ميدانية(حاجات الالجئين الفلسطينيين في لبنان  - ٢
 .٢٩وص  ٢٨ص  -المكتب اإلعالمي، لجنة الدراسات- الفلسطينية لدى الجمھورية اللبنانية

القانون الدويل ومن جامعة الدول العربية، من خالل قراراهتا منذ 
  .١٩٥٠عام 

ة الالجئني الفلسطينيني ملسأل  من أجل التوصل إىل حل إنساين
، وهي إنسانية يف ١٩٤حبسب القرار  حىت عودهتم اىل ديارهم

الدرجة األوىل وسياسية يف الدرجة الثانية، نرى أنه جيب على 
السلطات اللبنانية تعديل القوانني احلالية على حنو أقل تشدداً، 
من أجل منح احلقوق اإلنسانية األساسية ألشخاص قضوا جلّ 

ورغم أن  .وينتظرون عودهتم ن مل يكن كلّه يف لبنانعمرهم، إ
القوانني اللبنانية ال تعترف إال بالالجئني الذين أتوا إىل لبنان عام 

على أن يكون االعتراف اللبناين الرمسي  .وذّريتهم ١٩٤٨
خدمات صحية (حبقوق هؤالء حمصوراً حبقوقهم اإلنسانية  

مبنأى عن أي حديث ) واستشفاء، تعليم، خدمات عامة الئقة
  . ٣عن حقوق سياسية

***  

إن احلق يف العمل هو أكثر ما يعاين منه الفلسطينيون ألهنم يف 
لفقر وتغزوهم األفكار ظلّ عدم إمكان العمل يسود جمتمعهم ا

األصولية املتطّرفة اليت تستفيد من هذا احلرمان، فيضحون بذلك 
  . والفلسطيين على حدٍّ سواء قنابل موقوتة هتّدد اجملتمع اللبناين

ني من العمل هو نّييوإن كان القصد من وراء حرمان الفلسط
محاية اليّد العاملة اللبنانية ومنعهم من مزامحتها ومرّده إىل 
الضائقة اإلقتصادية اليت يعاين منها لبنان، من جهة، إالّ ان هذه 

أّما وأنَ اليد العاملة اللبنانية قد  ،اإلعتبارات ال تستقيم اليوم
جزٌء تراجعت بسببب اهلجرة واليد العاملة السورية قد انسحب 

واحلرمان من العمل يدفع الفلسطينيني اىل العمل دون إجازة منها 
 ...وباخلفاء

ن كان وراء كلّ هذا احلرمان خشية من التوطني، فإن احلرمان وإ
مصلتاً على  مل يعد سالحاً مقنعاً ضّد التوطني بل أضحى سيفاًً

رقاب الفلسطينيني واللبنانيني معاً دون أن يساهم يف منع توطني 
   .، الواجب دعمه بدبلوماسّية حق العودةالفلسطينيني

                                                            

3 منعاً " السياسية"والحقوق " المدنية"مع ضرورة فكّ االلتباس بين ما تعنيه كل من الحقوق  
.للتوطين  
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لذلك، فإنَّ من شأن إجتراح احللول املالئمة لعمل الفلسطينيني 
يف لبنان دون التسييس ولكن يف الوقت عينه، دون املساس 

األمر الذي من شأنه أن . مبصاحل اللبنانّيني أو تسهيل التوطني
يفسح اجملال أمام تفعيل حركة العرض والطلب يف سوق العمل 

  . اللبناين

عام إجتماعي وحقوقي داعماً للفلسطينيني ينبغي حتفيز قيام رأي 
  .يف العمل خدمةً ملصاحلهم وملصاحل اللبنانيني على السواء

***  

  :عن التَّساؤل التايل املطلوب من وراء ذلك أن نصل اىل إجابة

كيف حنّرك العقل القانوين واحلّس املدين لنصرة اإلنسان 
  الفلسطيين دون املساس بدستور لبنان؟

النسان الفلسطيين الالجىء بنفوس طّيبة بل كيف ننصر ا
  مستعدة، بالتزامن مع تعديل النصوص؟

من املأمول أن تكون اإلجابة عن هذا الطرح بالتوفيق بني 
احلاجات اإلنسانية للفلسطينيني يف لبنان من جهة، وبني مصاحل 
لبنان احليوية من جهة ثانية يف إطار خالّق مل يصر اىل حبثه جبّد 

  .ة اليومومشاركة لغاي
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