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تقدمي
بقلم رئيس جلنة احلوار اللبناين-الفلسطيين
د .حسن منيمنة
هل ابت الوقت مناسباً إلصدار تقرير عن أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان؟
مؤسســاتية وسياسـيَّة عميقــة ،وهــو يواجــه حتـ ِّد ٍ
ايت خطــرًة وذات أثــر اسـراتيجي
فالبلــد غــارق يف أزمــة َّ
علــى مســتقبله بســبب أزمــات املنطقــة وحرائقهــا وحروهبــا؛ والس ـيَّما األزمــة الســورية ومــا نتــج عنهــا مــن
آاثر سياســية ّأوالً ،واقتصاديــة اثنيـاً ،واجتماعيــة وإنســانية اثلثـاً ،ميثلهــا جلــوء مــا يزيــد علــى مليــون مواطــن
ســوري إىل لبنــان (هنايــة  ،)2015مــع مــا يثــره مــن هواجــس تؤثـِّـر ســلباً علــى قــدرة املؤسســات واألفـراد
علــى تقديــر املوقــف مبوضوعيــة ،واختــاذ القـرار السياســي املناســب.
هــذا التســاؤل مشــروع متام ـاً ،خصوص ـاً َّ
أن خطــاب التحذيــر مــن خماطــر التوطــن يعــود إىل التــداول
جمــدَّداً ،مــع مالحظــة أنــه يطــال هــذه املــرة الالجئــن الفلســطينيني والنازحــن الســوريني إىل لبنــان يف ٍ
آن.
ويف ظــروف كهــذه فـ َّ
ـتند إىل الوقائــع وإىل املعرفــة املوضوعيــة.
ـإن أكثــر مــا حنتــاج إليــه التفكــرُ اهلـ ُ
ـادئ املسـ ُ
هــذه هــي املهمــة املعرفيــة والعمليــة الــي تســعى جلنــة احل ـوار اللبنــاين – الفلســطيين إىل اإلســهام فيهــا؛
يدفعهــا إىل ذلــك التكليــف الــذي أنشــئت مبوجبــه يف عــام  ،2..5وااللتـزام خبطــة العمــل الــي وضعتهــا
لنفســها ،أضــف إىل ذلــك مجلــة التطـ ُّـورات اإلقليميَّــة والداخليَّــة الــي جتعــل معاجلــة قضيــة الالجئــن
الفلســطينيني والوجــود الفلســطيين يف لبنــان ،اليــوم ،إحــدى األول ـويَّ ت الرئيس ـيَّة.
ـداد يف مســار حـ ِّـل القضيــة الفلســطينيَّة ،تتوفَّــر لــه شــروط
إىل ذلــك ،مثـَّـة علــى الصعيــد اإلقليمــي انسـ ٌ
احلـ ِّد األدىن مــن العدالــة ،ويفتــح أفقـاً حمتمـاً لعــودة الالجئــن ،بســبب التعنُّــت اإلسـرائيلي الــذي عطَّــل
كل التســوايت املطروحــة علــى مــدى ســنوات ،مبــا يف ذلــك الرفــض املطلــق – عمليّـاً – لعــودة الالجئــن
الفلســطينيني إىل بيوهتــم مبوجــب ق ـرار جملــس األمــن رقــم  .194يضــاف إىل ذلــك – علــى الصعيــد
اإلقليمــي أيض ـاً – هــذا االنفجــار املتدحــرج مــن بلــد إىل آخــر ،والس ـيَّما يف املشــرق العــريب ،حيــث
ترتاكــم احلــروب واألزمــات وينتشــر التطـ ُّـرف السياســي والتفـ ُّـكك اجملتمعــي البالــغ ذروتــه؛ األمــر الــذي
ابت يســتقطب اهتمــام دول العــامل واملنطقــة وشــعوهبا علــى حـ ٍّد سـواء .ويف وضـ ٍع كهــذا ،يرتاجــع أيضـاً
االهتمــام السياســي الرمســي -الــدويل واإلقليمــي -ابلقضيــة الفلســطينية وبقضيــة الالجئــن .ولقــد أاثرت
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هــذه التطـ ُّـورات املخــاوف جمــدَّداً مــن توطــن الالجئــن القدامــى واجلــدد حتــت اســم الواقعيَّــة .وهــذه مســألة
مهمــة ابلنســبة إىل اللبنانيــن تضــع قضيــة الالجئــن الفلســطينيني جمــدَّداً علــى جــدول األولــوايت الوطنيــة.
َّ
مــن انحيـ ٍـة أخــرى ،ومــن منظــور لبنـ ٍ
ـتمر التعامــل مــع قضيــة الالجئــن الفلســطينيني ومــع
ـاينّ داخلـ ٍّـي ،يسـ ُّ
الوجــود الفلســطيين يف لبنــان مبفــردات احلــرب وتداعياهتــا ،ابلرغــم مــن تغـ ُّـر األوضــاع اجلــذري؛ فض ـاً
ف مــن
عــن كونــه متأثِـّراً ،بقــوة ،ابلصــور النمطيــة واألحــكام املســبقة ،وبنقــص املعطيــات .فقــد كان يُهـ َـد ُ
خلطاب ٍ
ٍ
جديد،
إنشــاء جلنة احلوار أساسـاً ،وعملها على امتداد الســنوات العشــر املاضية ،إىل التأســيس
يتجــاوز خطــاب احلــرب والتوظيــف السياســي واملبالغــات الكثــرة املحيطــة هبــذه القضيــة.
ُ
لقــد تغـ َّـر لبنــان ،وتغـ َّـرت ،كذلــك ،العالقــات اللبنانيــة – الفلســطينية ،مــع تغـ ُّـر أوضــاع الالجئــن فيــه.
وقــد رأت احلكومــة اللبنانيــة ،منــذ العــام  2005علــى األقــلَّ ،
أن الوقــت مناســب للتعامــل مــع حقــوق
الفلســطينيني مــن منطــق خمتلــف ،ال بــل مــن الواجــب التعامــل معهــم علــى هــذا النحــو؛ والس ـيَّما بعــد
توقُّــف احلــرب اللبنانيــة مبوجــب اتفــاق الطائــف عــام  ،1990وبعــد خــروج قيــادات منظمــة التحريــر
ومعظــم قواهتــا املســلحة مــن لبنــان بعــد  ،1982وغــر ذلــك مــن التطــورات .وإذا كان وضــع الفلســطينيني
يف لبنــان  -يف عهــد الطائــف  -قــد توقــف عــن أن يكــون عنصـراً ِ
متداخـاً مــع الصراعــات اللبنانيــة –
اللبنانيــةَّ ،إل َّ
أن التوظيــف السياســي اإلقليمــي والداخلــي مل يتوقــف عــن جعلــه كذلــكَّ .أمــا التحـ ُّـوالت
الــي حصلــت بعــد  ،2005فقــد َّ
مهــدت الطريــق أمــام حتريــر وضــع الالجئــن مــن اســتخدامهم ورق ـةً
إقليميَّـةً ،خدم ـةً هلــم وللبنــان.
ـريف موضوعـ ٍّـي يتعلَّــق أبوضــاع
واليــوم ،تســعى جلنــة احلـوار – ومــن ورائهــا احلكومــة – إىل تقــدمي إنتــاج معـ ٍّ
الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،وحيــاول تبيــان املخاطــر احلقيقيــة وطمأنــة اهلواجــس واملخــاوف املبالــغ
هبــا ،أو النامجــة عــن معلومــات جمت ـزأة وغــر دقيقــة .كمــا تســعى اللجنــة إىل جتــاوز النظــرة الشــائعة إىل
مشــكالت اللجــوء الفلســطيين يف لبنــان ،وهــي نظــرة جزئيــة وحمكومــة إبرث املشــاركة الفلســطينية يف
ِ
أبي شـ ٍ
ـكل مــن األشــكال  -الصــورة الكاملــة حليــاة
احلــرب اللبنانيــة يف حقبــة معيَّنــة ،وهــي ال متثّــل ِّ -
الفلســطينيني يف لبنــان وتفاعلهــم مــع جمتمعــه ،وال الصــورة الكاملــة للتفاعــل اللبنــاين مــع الفلســطينيني
منــذ عــام  .1948فالصــور النمطيــة واألحــكام املســبقة وتعميــم التصـ ُّـورات اجلزئيــة علــى كامــل وضعيــة
الالجئــن يف لبنــان ،تُســهم ،اليــوم ،يف إعاقــة صياغــة سياســة مناســبة وعقالنيــة إزاء أزمــة الالجئــن
متامــا
الســوريني ،وإزاء التقــدُّم علــى طريــق حـ ِّـل مشــكالت الالجئــن الفلســطينيني الــي مل ُتَـ َّـل بعــدً ،
ابلقــدر نفســه الــذي أحلــق الضــرر بقــدرة لبنــان علــى صياغــة سياســة مســتقرة وعادلــة إزاء الالجئــن
الفلســطينيني يف لبنــان ســاب ًقا.
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ـروريً تصحيــح املغالطــات واألخطــاء الشــائعة ،بــدءاً مــن عــدد الالجئــن الفلســطينيني
لقــد ابت ضـ ّ
ـجلني لــدى األونــروا؛ إىل واقــع َّ
املقيمــن فعليّـاً يف لبنــان ،الــذي يقــارب نصــف عــدد املسـ َّ
أن قســطاً كبـراً
مــن الزمــن الــذي أمضــاه الالجئــون الفلســطينيون يف لبنــان كان زمنـاً مجيـاً متيَّــز ابلتعاطــف والتعــاون ،مــا
ـض مــن مظاهــره احلاليَّــة-
خــا فــرة احلــرب والعمــل املس ـلَّح -الــذي توقَّــف فلســطينيّاً ،وإن اسـ َّ
ـتمر بعـ ٌ
األمــر الــذي ال تقــع مســؤوليته علــى الســلطة الفلســطينية أو علــى منظمــة التحريــر حص ـراً كمــا كان
عليــه الوضــع يف الســابقَّ .أمــا تدهــور أوضــاع الالجئــن املعيشــية فهــو انجـ ٌـم بصــورة جزئيَّــة عــن وضعيــة
اللجــوء وعــن القيــود التش ـريعية علــى حــق العمــل ،فضـ ًـا عــن أســباب أخــرى .بيــد َّ
أن وضــع الالجئــن
الفلســطينيني  -جلهــة مســتوى الفقــر واحلرمــان  -يشــابه وضــع الفئــات الفقــرة يف لبنــان ،والس ـيَّما يف
األحيــاء الفقــرة يف املــدن اللبنانيــة (طرابلــس ،صيــدا ،الضاحيــة اجلنوبيــة ،إخل .)...و َّأمــا فكــرة اعتبــار
املخيمــات بــؤراً أمنيَّــة فهــي أيضـاً حتتــاج إىل مراجعــة؛ إذ ال بـ َّـد مــن املالحظــة َّ
أن األمــر جزئــي وحمصــور،
وهــو يشـ ِّكل االســتثناء ال القاعــدة .فــإذا كان وضــع خميــم عــن احللــوة َّ
معقــداً  -وهــو حمــل توتـرات أمنيــة
متكـ ِّـررة (ذات أســباب متع ـ ِّددة ،ال جمــال لذكرهــا هنــا) ،فـ َّ
دائمــا مشــاكل
ـإن بقيــة املخيَّمــات ال تشــهد ً
أمنيــة اســتثنائية ،فتظـ ُّـل خــارج دائــرة اإلعــام.
ـص علمـ ٍّـي موثـَّـق ،يعتمــد معطيــات اجلهــات واألوســاط
وحتقي ًقــا هلــذا اهلــدف ،عمــدت اللجنــة إىل وضــع نـ ٍّ
املعنيــة وأرقامهــا (جهــات دوليــة كاألونــروا ،وأخــرى لبنانيــة كالــوزارات والدوائــر التابعــة هلــا) ،فضـ ًـا عــن
معطيــات وبيــاانت تصدرهــا مراكــز األحبــاث والدراســات واملؤسســات واألف ـراد .ولقــد حــاذرت اللجنــة
ُّ
التوغــل والغــرق يف التفاصيــل ،ابلرتكيــز علــى مــا هــو أساســي ،ممــا يســمح بتكويــن فكــرة موضوعيــة علــى
درجــة كافيــة مــن الوضــوح يف املســائل املتناولــة .وابلرغــم مــن قلــة املعطيــات أو تضارهبــا يف أحيـ ٍ
ـان كثــرة،
ُ َ
ِ
َّ
ـكل جهدهــا للوصــول إىل أدقّهــا وأكثرهــا رصانــة .وهنــا ،ال يســعنا إل االع ـراف أننــا
ســعت اللجنــة بـ ِّ
مل نســتطع ،يف بعــض اجملــاالت ،الوصــول إىل كل املعلومــات الــي طمحنــا للحصــول عليهــا واالســتفادة
منهــا؛ األمــر الــذي ال يضــر جهــدان املبــذول.
تطمــح جلنــة احل ـوار ،مــن خــال إصدارهــا هــذا التقريــر وغــره ،ومــن خــال جممــل عملهــا ،أن تُســاهم
رفضــا للتوطــن
معــاً ،
يف إحــداث نقلــة نوعيــة يف الوعيــن اللبنــاين والفلســطيين إلمــكان العيــش والعمــل ً
ودعمــا حلــق العــودة ،وحتســيناً إلدارة الطرفــن اللبنــاين والفلســطيين ح ـواراً حقيقيّـاً يتجــاوز إرث نزاعــات
ً
املاضــي وانقســاماته وصراعاتــه وفوضــاه ،بغيــة الوصــول إىل صياغــة جتربــة جديــدة تقــوم علــى التعــاونَّ .
وإن
احتضــان جلنــة احلـوار ودعمهــا ،والسـيَّما يف عملهــا البحثــي والتوثيقــي؛ واالهتمــام هبــذا التقريــر ومــا ســيليه
مــن تقاريــر ،ونقــده مــن قبــل القـ َّـراء وأصحــاب العالقــة ،هــو مــا نراهــن عليــه لإلســهام يف بنــاء عالقــات
ســليمة وصحيــة بــن الدولــة واجملتمــع اللبنانيَّــن وبــن الالجئــن الفلســطينيني؛ مبــا يدعــم قضيتهــم وعودهتــم
إىل بالدهــم ،وحيــرم متطلَّبــات وجودهــم الالئــق علــى األراضــي اللبنانيــة ،ويتجــاوز م ـرارات املاضــي
وذاكرتــه الــي حتتــوي حلظــات مجيلــة وأخــرى ال ختلــو مــن الصـراع واألمل.
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أخـراً ال آخـراً ،تــرى جلنــة احلـوار َّ
مهمــة ،أال وهــي
أن تقريرهــا هــذا ،أتــى يف توقيــت مناســب ألداء وظيفــة َّ
املســاعدة علــى ترســيخ االســتقرار يف لبنــان ،مــن خــال نــزع فتائــل إضافيــة لتوت ـرات داخليــة ،يف وقـ ٍ
ـت
املؤسســايت والسياســي
تتضاعــف فيــه عناصــر التفجــر الوافــدة مــن اخلــارج ،أو تلــك املتولــدة عــن التــأزُّم َّ
الداخلــي ،وذلــك مــن خــال مســاعدة احلكومــة اللبنانيــة واألحـزاب السياســية اللبنانيــة والقيــادات والقــوى
الفلســطينية علــى صياغــة مواقفهــا وسياســاهتا أو تطويرهــا ،انطالقًــا مــن قاعــدة معرفيَّــة موضوعيَّــة صــادرة
عــن مرجــع حكومــي خمتــص ،حتظــى بقــدر متقـ ِّدم مــن التوافــق.
َّ
إن صــدور هــذا التقريــر ،وســط هــذه التحـ ِّدايت املرَّكبــة ،ويف مناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى قيــام جلنــة
التوجــه الرمسـ ِّـي حنــو مقاربــة خمتلفــة ملســألة اللجــوء الفلســطيين
احل ـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ،يعـ ِّـر عــن ُّ
يف لبنــان ،بعيــداً مــن األحــكام املســبقة واملبالغــات واإلنــكار والتجاهــل الــي ميَّــزت التعامــل معــه ط ـوال
ســنوات وعقــود طويلــة.
بريوت ،يف  20آذار (مارس) 2016
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كلمة شكر
مت إعــداد هــذا التقريــر حتــت اشـراف رئيــس جلنــة احلـوار اللبنــاين – الفلســطيين د .حســن منيمنــة .وقــد
ســاهم يف إعــداده فريــق عمــل مشــرك مكـ ّـون مــن الفريــق الفــي يف جلنــة احلـوار اللبنــاين – الفلســطيين
املدعــوم مــن برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي وعــدد مــن اخلـراء املكلّفــن مــن قبــل اللجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغــريب آســيا – االســكوا.
إن رئيــس جلنــة احل ـوار ،يــود توجيــه الشــكر أوالً إىل دولــة رئيــس احلكومــة األســتاذ متــام ســام علــى
رعايتــه ودعمــه للجنــة وعملهــا ،مث إىل فريــق العمــل الــذي ســاهم يف انتــاج هــذا العمــل ،كتابــة ومراجعــة
ونقــداً ،ال ســيما:
 األســتاذ أديــب نعمــه ،املستشــار اإلقليمــي يف االســكوا ،الــذي تــوىل اإلش ـراف العــام علــى إعــداداملســودة النهائيــة؛ والدكتــور شــفيق شــعيب ،اخلبــر املكلــف مــن االســكوا أيضـاً.
 الدكتــور زهــر هـواري ،االستشــاري املكلــف مــن جلنــة احلـوار ،الــذي أعــد مشــروع املســودة األوىل؛املهنــدس عبــد الناصــر األيــي ،مديــر مكتــب اللجنــة ،الدكتــورة مـ ّـي محــود ،املســؤولة القانونيــة ،اآلنســة
اميــان عيتــاين والســيدة ريتــا مــكاري علــى اجلهــد الــذي بذلــوه.
كمــا نشــكر بشــكل خــاص الدكتــور حســن أبــو النمــل الــذي قــام مبراجعــة النــص وقــدم مالحظــات
تفصيليــة عليــه؛ كمــا أســهم الدكتــور ســعود املــوىل أيض ـاً مبطالعــة نقديــة قيمــة ،والســادة الق ـراء :زايد
صايــغ ،مــروان عبدالعــال ،ماجــد كيــايل علــى إســهاماهتم.
الشكر موصول أيضاً:
لشركائنا يف سفارات الياابن ،سويسرا والنرويج على مساعيهم لتحسني أوضاع الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان وعلى دعمهم ملشاريع جلنة احلوار.
لــوكاالت األمــم املتحــدة الشـريكة :برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي ،وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن يف
الشــرق االدىن  -االونروا ،واالســكوا.
كل التقديــر للــوزارات واملؤسســات الرمسيــة :الداخليــة والبلــدايت ،العــدل ،الرتبيــة والتعليــم ،العمــل،
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املــال ،الصحــة ،والدفــاع ابالضافــة اىل خمتلــف الدوائــر الرمسيــة الــي تعاونــت وأمدتنــا ابملعطيــات املتوافــرة
لديهــا.
الشــكر أيضـاً لســفارة فلســطني وملنظمــات اجملتمــع املــدين الفلســطيين واألحبــاث املختلفــة الــي إســتفدان
مــن معطياهتــا.
أفــدان يف اضافــة الصــور وامللحقــات مــن أرشــيف جريــدة الســفري واملركــز العــريب للمعلومــات ومؤسســة
الدراســات الفلســطينية.
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متهيد
السياق
ـح أن تكــون أكثــر مــن تقريــر وأقــل مــن كتــاب .ومثـَّـة عوامــل جعلــت طبيعــة هــذا
بــن أيديكــم وثيقــة ،يصـ ُّ
ِ
املصنَّــف طبيعــة مرَّكبــة ومتعـ ّددة ،أمههــا:
•اجلهة اليت يصدر عنها ،مبا هي جهة حكومية رمسية؛
•تعدد الوظائف اليت يسعى إىل أدائها؛
كل من الدولة اللبنانية والالجئني الفلســطينيني يف لبنان
•الطابع املعقد الذي تتَّســم به العالقات بني ٍّ
وتشكيالهتم وتنظيماهتم؛
•مرور العالقات اللبنانية  -الفلسطينية مبراحل متعاقبة من العالقات الصحية واملتوترة؛
•التوظيــف السياســي املباشــر الــذي يعـ ِّـوق األطـراف املعنيَّــة ،أحيــاانً ،عــن تكوينهــا معرفــة موضوعيــة،
أو مــن صياغتهــا مواقــف وسياســات متوازنــة.
َّإل َّ
أن هــذا املصنَّــف هــو أقــرب إىل أن يكــون تقريـراً ،إذ أعــدَّه فريــق عمــل واســع نســبيّاً ،ســعى إىل جتميــع
املصــادر واملعلومــات اإلداريــة وامليدانيــة والدراســات املتاحــة ،فض ـاً عــن التقاريــر الصــادرة عــن جهــات
أيضــا ،أقــرب إىل كونــه
أخــرى واســتخدامها كلهــا؛ دون نســبة التأليــف إىل شــخص أو أكثــر .وهــوً ،
تقريـراً ،ألنــه يصــدر عــن جلنــة احلـوار  -وهــي مؤسســة رمسيــة  -ابإلضافــة إىل اإلجتهــاد فيــه لاللتـزام بلغــة
احليــاد السياســي والديبلوماســي.
مــن انحيــة أخــرى ،وحبكــم الفجــوة املعرفيّــة أو حبكــم شــيوع الصــور النمطيــة واملعلومــات املبالــغ هبــا عــن
الالجئــن الفلســطينيني وأوضاعهــم ،وطغيــان االحنيــاز والتوظيــف يف الســجال السياســي واإليديولوجــي،
يف بعــض األحيــان ،كان ال بــد مــن القيــام أيضـاً بعمــل حبثــي أصيــل ،واجتهــاد حتليلــي؛ بغيــة االبتعــاد عــن
النمطيــة الســائدة ،وتقــدمي صــورة علــى أكــر قــدر ممكــن مــن املوضوعيــة .لــذا ،التــزم فريــق العمــل ،كذلــك،
مبناهــج البحــث األكادميــي ،واســتفاد مــن مالحظــات القـراء ،وبــذل اجلهــد لتجــاوز الوصــف البحثــي أو
املســتوى األويل مــن التحليــل الوصفــي ،إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ،دون مبالغــة تتخطَّــى وظائــف التقريــر
واهلــدف منــه وطبيعتــه األساســية.
نصـاً يقــع يف منتصــف املســافة بــن التقريــر وبــن الكتــاب أو البحــث
ولذلــك ،ســيجد القــارئ بــن يديــهّ ،
األكادميي.
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ولقــد قـَّـررت جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين تطويــر دورهــا وإنتاجهــا املعــريف ،مــن خــال إنتــاج مجلــة مــن
التقاريــر تضعهــا بــن أيــدي املســؤولني وصنَّــاع القـرار والباحثــن وجممــوع املواطنــن اللبنانيــن والفلســطينيني
والعــرب ،تتعلَّــق بقضــااي املخيمــات والتجمعــات الفلســطينية يف لبنــان وشــجوهنا .والتقريــر الراهــن هــو
األول  -مــن ثالثــة تقاريــر مرتابطــة بــدأت اللجنــة العمــل علــى إنتاجهــا  -حبيــث يتنــاول إطــار القضيــة
الفلســطينية العــام وبـُْع َديهــا السياســي والقانــوين ،وإشــكاليات الوجــود الفلســطيين العامــة يف لبنــان منــذ
عــام َّ .1948أمــا التقريــر الثــاين فســيتناول األوضــاع املعيشــية العامــة والشــؤون القطاعيــة (تعليــم ،صحــة،
إســكان ،إخل ،)...ويُتوقَّــع صــدوره خــال وقــت قريــب نســبيّاً .و َّأمــا التقريــر الثالــث فســيعرض أوضــاع
املخيمــات والتجمعــات الفلســطينية يف لبنــان وحيلِّلهــا.

األهداف
يُعـ ُّـد هــذا العمــل  -الــذي تق ِّدمــه جلنــة احلـوار  -األول مــن نوعــه ،الــذي يصــدر عــن جهــة رمسيــة يف الدولــة
أيضــا ،نــص هــادف ،يســعى إىل
اللبنانيــة ،ممـَّـا جيعلــه ًّ
نصــا مرجعيًّــا ملختلــف األجهــزة واإلدارات .وهــوً ،
اإلســهام يف تطويــر عالقــات طبيعيــة بــن الدولــة اللبنانيــة والالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،تصــب يف
خدمــة لبنــان ،واســتعادة دولتــه ســيادهتا علــى تراهبــا ،ونصــرة العدالــة لفلســطني وحلـ ِّـق شــعبها يف العــودة.
وهــذا مــا جــرى إجنــازه اآلن ،مــن منطلــق علمــي معــريف ،بعيـ ًـدا عــن املواقــف املســبقة الــي تراوحــت بــن
الرفــض العدمــي ،ومــا بينهمــا.
َحـ َّـد ِي االحتضــان العاطفــي و َّ
مــن انحيــة أخــرى ،يتجــاوز مجهــور التقريــر صنَّــاع القـرار  -مــن سياســيني ودبلوماســيني  -إىل الباحثــن
نص ـاً مرجعيّ ـاً رمسيّ ـاً،
واملعنيــن مــن اللبنانيــن والفلســطينيني ،الذيــن ســيجدون بــن أيديهــم ،ألول مــرةّ ،
ميكنهــم االعتمــاد علــى مــا جــاء فيــه مــن معطيــات لفهـ ٍم َّ
أدق ،ضمــن ظــروف العمــل وتعقيــدات املوضــوع.

المنهجية
اســتغرق العمــل علــى إعــداد هــذا التقريــر حنــو عامــن ،أُنتجــت خالهلمــا عــدَّة مسـ َّـودات ،أُخضعــت
لنقــاش مســتفيض وتعديــات متكـِّـررة ،مث عُرضــت بعدئـ ٍـذ ،علــى جمموعــة مــن القـراء ،فعُ ِّدلــت علــى أســاس
مالحظاهتــم قبــل صدورهــا جمموعـةً يف صيغــة التقريــر الراهنــة.
بــدأ العمــل علــى املسـ َّـودة األوىل الــي َّ
أعدهــا فريــق عمــل اللجنــة  -وقــد كانــت ذات طابــع جتميعــي
بدايـةً  -إذ اســتُ ِقيَت مــن مصــادر أصليــة واثنويــة عــدة .مث تـ َّ
التعمــق ابلبحــث املكتــي،
ـول فريــق العمــل ُّ
َّ
ـتخدمة ،وعــاد إىل نصــوص الق ـرارات الدوليــة بصيغتهــا األصليــة .كمــا
فتحقــق مــن كل املصــادر املسـ َ
قــام فريــق العمــل بعــدد مــن املقابــات الشــخصية املباشــرة مــع مســؤولني رمسيــن  -لبنانيــن وفلســطينيني
 -وابحثــن ،وكذلــك مــع املســؤولني يف األونــروا )(UNRWA؛ ابإلضافــة إىل املراســات الــي

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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تُبودلــت مــع اجلهــات الرمسيــة اللبنانيــة املعنيــة ،ومــع الســفارة الفلســطينية ،بغيــة احلصــول علــى أحــدث
البيــاانت اإلداريــة املتعلقــة مبوضــوع البحــث .كمــا قــام فريــق العمــل بتحليــل املعلومــات والبيــاانت املتاحــة،
وإبعــداد املسـ َّـودة املطـ َّـورة الــي أ ِ
ُرسـلَت إىل عــدد مــن الباحثــن وأصحــاب املعرفــة واالختصــاص ليق ِّدمـوا
مالحظاهتــم ،وليع ِّدل ـوا املسـ َّـودة ويضبط ـوا مضموهنــا.
توصلــت
وميكــن القــول إن هــذا التقريــر والتقاريــر الــي ســتليه ،هــي خالصـةُ عمليـ ِـة تصفيـ ٍـة وتنقيـ ٍـة متعـ ِّددةَّ ،
إىل مــا ميكــن وصفــه أبنــه البحــث الرمســي األمشــل واألدق يف مقاربــة قضــااي اللجــوء الفلســطيين يف لبنــان،
ضمــن حــدود املعطيــات واملعلومــات والدراســات املتوفــرة مــن مصادرهــا املتنوعــة.

المصادر
اعتمــد ُمعِــدُّو التقريــر ،ابتــداءً ،علــى املصــادر الثانويــة مــن دراســات وتقاريــر صــادرة
عــن جهــات لبنانيــة وفلســطينية ومراكــز أحبــاث ومنظمــات جمتمــع مــدين وطنيــة ودوليــة.
كمــا اطَّلع ـوا علــى املصــادر األصليــة ،مبــا هــي واثئــق األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة
و«وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني» («أونــروا») وســفارة فلســطني ،واملعلومــات املتوافــرة
لــدى أجهــزة الدولــة اللبنانيــة ومؤسســاهتا ،كاملديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــن ،ومديريــة األمــن
العــام يف وزارة الداخليــة ،وواثئــق « جلنــة احلـوار اللبنــاين -الفلســطيين» وإحصــاءات «مكتــب اإلحصــاء
املركــزي» التابعــن لرائســة احلكومــة ،ووزارات الصحــة والعــدل والرتبيــة واملاليــة وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة
هبــذا اجلانــب أو ذاك مــن حيــاة الالجــئ الفلســطيين .كمــا روجعــت الدراســات املنشــورة لــدى مؤسســة
الدراســات الفلســطينية الــي تناولــت جوانــب مــن القضيــة الفلســطينية وأوضــاع اللجــوء يف لبنــان ،واطُّلــع
علــى تقاريــر صــادرة عــن جهــات دوليــة :كــ« :منظمــة العمــل الدوليــة» و «برانمــج األمــم املتحــدة
اإلمنائــي» واإلســكوا وغريهــا مــن منظمــات أمميــة أو دوليــة أو حمليــة معنيــة.
حساســة ،كتقديــر أعــداد الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،وبذل ـوا
تعامــل ُمعِــدُّو التقريــر مــع قضــااي َّ
مفصــل  -قــدر اإلمــكان  -عــن التقدي ـرات املختلفــة
خاص ـاً يف هــذا اجملــال لتقــدمي عــرض َّ
جهــداً ّ
ومصادرهــا ،وشــرح أســباب الفجــوة الكبــرة بــن أعــداد املســجلني وأعــداد املوجوديــن فعليّـاً علــى األراضــي
تضمنــه معطيـ ٍ
ـات قطاعيـةً،
اللبنانيــة؛ وهــذه مســألة مهمــة ،قــدَّم فيهــا التقريــر اجتهــاداً علميّـاً ،فضـاً عــن ُّ
والسـيَّما يف الكتابــن الثــاين والثالــث ،حبيــث توضــع للمــرة األوىل أمــام الـرأي العــام اللبنــاين والفلســطيين.
أن فريــق العمــل مل َّ
أن األمانــة العلميــة تقتضــي منَّــا أيض ـاً التوضيــح َّ
َّإل َّ
يتمكــن دائم ـاً مــن
احلصــول علــى كل املعطيــات الــي كان يطمــح إىل احلصــول عليهــا .ومــن انحيــة أخــرى،
فـ َّ
عامــا تتناوهلــا التقاريــر املنــوي
ـإن طــول املــدة الزمنيــة ( ،2015-1948أي حنــو ً 67
التعمــق الكامــل يف كل قضــااي اللجــوء ومفاصلــه الدقيقــة أم ـراً صعب ـاً.
إصدارهــا) جيعــل
ُّ
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اللجوء الفلسطيني في لبنان

ومــع ذلــك ،فمــا يوفِّــره يف هــذا التقريــر يشــكل قاعــدة متينــة لتصحيــح املبالغــات ولبلــورة السياســات
بشــكل موضوعــي.
وال بــد مــن االع ـراف ،أنــه ال ت ـزال هنــاك فج ـوات كثــرة تســعى جلنــة احل ـوار إىل س ـ ِّدها ،مــن خــال
تطويــر عملهــا وتعاوهنــا مــع خمتلــف اجلهــات املعنيــة يف الســنوات املقبلــة .وهــذا التقريــر  -جبزئــه األول
الــذي صــدر – وجبزءيــه اللذيــن مهــا قيــد اإلعــداد  -يضــع املدمــاك الــذي ســتبين عليــه اإلدارة اللبنانيــة
وجممـ ُـل الباحثــن األعمــال الالحقــة ،الــي ال منــاص مــن أن تتواصــل يف عمليــة حتديــث املعرفــة بصــورة
مســتدامة ،يف هــذا امللــف البالــغ االتّســاع والتعقيــد والتشــابك ،والس ـيَّما أننــا نتحــدث عــن خمتلــف
اجلوانــب بتقاطعاهتــا احملليــة والعربيــة والدوليــة ،ومبســتوايهتا السياســية واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة
والســكانية واخلدماتيــة واملعيشــية.

الفصل األول
اإلطاران الدولي واإلقليمي لقضية فلسطين واللجوء
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ّأوالً :أصل املشكلة

الزمان :صباح األربعاء  26تشرين الثاني(نوفمبر) 1947
المكان :نيويورك ،مبنى األمم المتحدة

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة تبــدأ مناقشــاهتا ملشــروع قـرار تقســيم فلســطني .التوتــر ســيد املوقــف .حركــة
ديبلوماســية كثيفــة يف كل االجتاهــات .اجملموعــة العربيــة متفائلــة بعــدم حصــول مشــروع القـرار علــى أغلبيــة
الثلثــن املطلوبــة إلقـراره .ففــي اليــوم الســابق املوافــق ل ـ  25تشـرين الثــاين (نوفمــر) ،كانــت اللجنــة اخلاصــة
العامــة أبغلبيــة 25
لدراســة تعديــل مشــروع ق ـرار التقســيم قــد أقـ َّـرت التعديــل الــذي أُحيــل إىل اجلمعيــة َّ
صــواتً مؤيــداً ،مقابــل  13معرتضـاً ،و 17ممتنعـاً؛ أي أكثــر مــن األغلبيــة البســيطة املطلوبــة إلقـرار مشــروع
التعديــل وأحالتــه إىل اجلمعيــة العامــةَّ .أمــا يف اجلمعيــة العامــة فاألغلبيــة املطلوبــة هــي الثلثــان مــن إمجــايل
املشــاركني يف التصويــت.
كانــت اجملموعــة العربيــة واثقــة مــن قدرهتــا علــى احلصــول علــى أكثــر مــن الثلــث لتعطيــل إق ـرار مشــروع
القـرار .كانــت قــد خســرت صــوت ســيام (اتيالنــد) ،الــي حصــل فيهــا تغيــر سياســي عطَّــل مشــاركتها يف
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة .ولكــن ،يف صبــاح  26تشـرين الثــاين كان منــدوب هاييــي املمتنــع عــن التصويــت
يف اللجنــة اخلاصــة أعلــن صراحــة أنــه ســيصوت ضــد مشــروع القـرار؛ وأعلــن منــدوب الفيليبــن  -الــذي
كان غائب ـاً عــن التصويــت يف اللجنــة  -كذلــك رفــض بــاده مشــروع الق ـرار .إضافــة إىل ذلــك ،كان
كل مــن اليــوانن وليبــراي للموقــف العــريب ،كمــا كانـوا أيملــون يف احلصــول علــى
العــرب متأكديــن مــن دعــم ٍّ
أتييــد كولومبيــا .لذلــك ،احتســبت اجملموعــة العربيــة أهنــا ســتحصل علــى األقــل علــى األص ـوات الســتة
عشــر الكافيــة لتعطــل القـرار ،يف حــن مل حيصــل خصومهــم َّإل علــى  32صــواتً ،وهــو عــدد أصـو ٍ
ات غــر
كاف لتمريــر القـرار.
ســارت األمــور علــى مــا ي ـرام يف اجللســة الصباحيــة .ويف جلســة بعــد الظهــر بــدأت
عالمــات القلــق عندمــا أعلــن رئيــس اجلمعيــة العموميــة الربازيلــي «أوزوالــدو أر ْانــا»
) ،(Osvaldo Aranhaأنــه ســيقرتح أتجيــل اجللســة املســائية املخصصــة للتصويــت إىل يــوم اجلمعــة
الواقــع فيــه  28تشـرين الثــاين ،أي إىل مــا بعــد عيــد الشــكر األمريكــي (املوافــق ليــوم اخلميــس الواقــع فيــه
 .)27شــعر املندوبون العرب ابلقلق من أن يُســتخدم هذا التأخري من أجل ممارســة ضغوط على بعض
الــدول املعارضــة ملشــروع الق ـرار كــي تغـِّـر موقفهــا إىل التأييــد .طلــب املندوبــون العــرب ومؤيِّدوهــم عــدم
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اختصارا للوقت ،بغية ضمان
أتجيل اجللسة املسائية ،وسحبوا طلباهتم ابلتحدُّث أمام اجلمعية العمومية
ً
حصــول التصويــت يف اليــوم نفســه .رفــض رئيــس اجللســة االقـراح ،وعــرض اقـراح التأجيــل علــى اجلمعيــة
العموميــة للتصويــت .فــاز االقـراح ،وعُيِّنــت اجللســة اجلديــدة يــوم اجلمعــة  28تشـرين الثــاين (نوفمــر).
بــن األربعــاء واجلمعــة ،اهنالــت الضغــوط  -األمريكيــة والصهيونيــة خاصــة  -علــى بعــض الــدول املعارضــة
كل مــن :هاييــي وليبــراي
للقـرار لتغيــر موقفهــا .واهنالــت الربقيــات مــن كل صــوب ،بصــورة َّ
خاصــة ،علــى ٍّ
وإثيوبيــا والصــن والفيليبــن واليــوانن .وبنتيجــة الضغــوطَّ ،
بدلــت هاييــي وليبــراي والفيليبــن موقفهــا مــن
فتأمنــت بذلــك األغلبيــة املطلوبــة لتمريــر القـرار.
معــرض إىل موافــق علــى مشــروع قـرار التقســيمَّ ،
يف اليــوم نفســه ،قامــت اجملموعــة العربيــة مبحاولتهــا األخــرة لكســب الوقــت وتعديــل املوقــف ،وتقدمــت
ابقرتاحــات جديــدة كانــت قــد رفضتهــا يف وقــت ســابق ،مــن ضمنهــا القبــول بقيــام دولــة دميقراطيــة واحــدة
التوصل إىل تسوية وتقريب وجهات
تضم اليهود والعرب ،وساندهم الفرنسيون والكولومبيون يف حماولة ُّ
ُّ
ِ
ُجلــت اجللســة يومـاً إضافيّـاً ،ومل يكــن ذلــك كافيـاً .يف جلســة اجلمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة،
النظــر .أ ّ
صوتــت اجلمعيــة العموميــة لصــاحل ق ـرار
املنعقــدة يف اليــوم التــايل ( 29تش ـرين الثــاين /نوفمــر َّ ،)1947
ـوت لصــاحل التقســيم ،و 13صــواتً ضــده ،وامتنعــت  10دول عــن التصويــت،
التقســيم أبغلبيــة  33صـ ً
1
صـ ِّـوت يــوم  26تشـرين الثــاين (نوفمــر) ،لكانــت نتيجــة
وغابــت دولــة واحــدة (اتيالنــد  -ســيام)  .ولــو ُ
التصويــت علــى الوجــه التــايل 30 :مؤيــداً 16 ،معرتضـاً 10 ،ممتنعــن ،ودولــة واحــدة غائبــة .ولــكان هــذا
التصويــت غــر كاف لتمريــر القـرار.
يؤّكِــد عــدد كبــر مــن املصــادر ،مبــا يف ذلــك مواقــف منــدويب الــدول املعنيــة يف اجلمعيــة العامــة ،حجــم
تعرضــت لــه كلٌّ مــن :اهلنــد
الضغوطــات غــر املســبوق لتمريــر هــذا الق ـرار ،مبــا يف ذلــك الضغــط الــذي َّ
وفرنســا والصــن؛ إضافــة إىل الضغــط الســوفيايت علــى دول أورواب الشــرقية الــي التزمــت املوقــف نفســه.
مشــل ذلــك أيضـاً دوالً انميــة وصــوالً إىل هتديدهــا بوقــف املســاعدات ومتويــل املشــاريع ،اضطلــع بــه أعضــاء
يف الكونغــرس األمريكــي واإلدارة األمريكيــة ورجــال أعمــال (املثــال األبــرز تدخــل «هــاريف صاموئيــل
فايرســتون» صاحــب مصانــع اإلطــارات املعروفــة وصاحــب م ـزارع املطــاط يف ليبــراي للضغــط علــى
احلكومــة الليبرييــة) ،األمــر الــذي َّأدى إىل تبديــل يف مواقــف ثــاث دول (هاييــي ،الفيليبــن ،ليبــراي)،
وهــو مــا َّأمــن نصــاب األص ـوات املطلــوب لتمريــر ق ـرار إنشــاء دولــة إس ـرائيل علــى أرض فلســطني ،بعــد
 1صــوت لصــاحل القـرار كل مــن :بوليفيــا ،الربازيــل ،كوســتاريكا ،الدومينيــكان ،اإلكـوادور ،غواتيمــاال ،هاييــي ،نيكاراغـوا ،ابانمــا،
ابراغ ـواي ،بــرو ،أوروغ ـواي ،فنزويــا ،بلجيــكا ،الدامنــارك ،فرنســا ،آيســلندا ،لوكســمبورغ ،هولنــدا ،النــروج ،الســويد ،بيلوروســيا،
تشيكوســلوفاكيا ،بولنــدا ،أوكرانيــا ،االحتــاد الســوفيايت ،ليبــراي ،جنــوب أفريقيــا ،أس ـراليا ،نيوزيلنــدا ،الفيليبــن ،كنــدا ،الــوالايت
املتحــدة األمريكيــة .وصــوت ضــد الق ـرار :أفغانســتان ،اهلنــد ،العربيــة الســعودية ،إي ـران ،لبنــان ،ابكســتان ،ســورية ،اليمــن ،اليــوانن،
تركيــا ،مصــر ،كــواب .وامتنــع عــن التصويــت كل مــن :األرجنتــن ،تشــيلي ،كولومبيــا ،الســلفادور ،هونــدوراس ،املكســيك ،الصــن،
إثيوبيــا ،بريطانيــا ،يوغســافيا .وغابــت اتيالنــد (ســيام).
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أساســا والتحالفــات
أن كان َّ
أتمــن النصــاب السياســي مــن خــال تقاطــع املصــاحل األمريكــي  -الســوفيايت ً
الدوليــة األوســع.2
لعـ َّـل القصــد مــن هــذا الســرد ،الطويــل نســبيّاً ،لقصــة الق ـرار  ،181هــو لفــت النظــر إىل ثــاث نقــاط
مهمــة:
َّ
أوالً ،إن إسـرائيل مل تنشــأ بوصفهــا دولـةً نتيجــة تطــور طبيعــي جملتمــع يهــودي مقيــم يف فلســطني بشــكل
اترخيــي ومســتمر ،بــل نشــأت بفضــل موجــات اهلجــرة واالســتيطان املنظَّمــة الــي أدارهتــا احلركــة الصهيونيــة،
بدع ٍم من الدول الغربية ،والسـيَّما بريطانيا ،الدولة املنتدبة على فلســطني مبوجب قرار عصبة األمم بعد
احلــرب العامليــة األوىل .حــدث ذلــك بوســائل القــوة والقســر وإزاحــة أهــل األرض األصليــن ،واســتبداهلم
بســكان قادمــن مــن دول العــامل األخــرى .وهــم ابلرغــم مــن ذلــك ،مل يكونـوا يشـ ِّكلون يف فلســطني ســوى
أقليــة ســكانية.
إن دولــة إس ـرائيل هــي الدولــة الوحيــدة يف العــامل الــي أ ِ
اثني ـاًَّ ،
ُنشــئَت بق ـرار مــن األمــم املتحــدة ،يف
حــن َّ
أن الــدول تكــون عــادةً قائمــة ،فيجــري االعـراف هبــا وقبــول انضمامهــا إىل األمــم املتحــدة وليــس
تضمــن ق ـرار قبــول عضويتهــا يف األمــم املتحــدة مبوجــب الق ـرار )1949/5/11( 273
العكــس .كمــا َّ
إشــارة واضحــة إىل اســتناده إىل ق ـراري اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم )1947/11/29( 181
القاضــي ابلتقســيم ،ورقــم  )1948/12/11( 194اخلــاص ابلســماح بعــودة الالجئــن؛ أي إهنــا الدولــة
الوحيــدة يف العــامل ،أيضـاً ،الــي قُبلــت يف األمــم املتحــدة وفــق اشـراطات معينــة.
ـاء علــى تــوازانت دوليــة
اثلثـاً ،إن إنشــاء دولــة إسـرائيل علــى هــذا النحــو ،حصــل يف ظــرف اســتثنائي وبنـ ً
كانــت حمكومــة بتقاطــع املصــاحل األمريكــي  -الروســي مــن جهــة ،ومبنــاخ ضاغــط يف أورواب مــن جهــة
أخــرى ،بســبب «اهلولوكوســت» وتقاعــس احلكومــات األوروبيــة عــن محايــة مواطنيهــا اليهــود مــن النازيــة.
ضغــوط لتوفــر األغلبيــة العدديــة ســعياً إىل
ابلرغــم مــن ذلــك ،اقتضــى األمــر اســتعمال كل أنــواع ال ّ
ّ
َّ
صوتــت لصــاحل القـرار ،مل تقــم بذلــك
فــرض قـرار التقســيم؛ ال بــل إن عــدداً غــر قليــل مــن الــدول الــي َّ
عــن اقتنــاع فعلـ ّـي ،بــل حبكــم التبعيــة واخلــوف مــن العقــوابت ،أو أتث ـراً ابالتفــاق األمريكــي  -الســوفيايت
الــذي شـ َّـكل ســابقة مل تتكـَّـرر َّإل يف مناســبات قليلــة جـ ّداً.

هــذه الروايــة مرتمجــة بشــكل شــبه حــريف عــن كتــاب فريــد خــوريFred J. Khouri :
2
 ”.The Arab-Israeli Dilemma”; Syracuse University, Third Editon, 1985كما جند هذه التفاصيل وغريها
يف عــدد كبــر مــن املصــادر البحثيــة والصحفيــة ،ويف حماضــر اجتماعــات األمــم املتحــدة وواثئقهــا.
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شيء من التاريخ أيضاً
ٌ

رحيل سكان الفالوجة 1948

ال ريب َّ
أن قرار التقســيم ميثِّل حلظة مفصليَّة يف مســار تشـ ُّـكل القضية الفلســطينية ،ألنه عىن قراراً دوليًّاً
للتوســع االســتيطاين ولطــرد
ـويً للمشــاريع الصهيونيــة ُّ
دفعــا قـ ّ
بقيــام دولــة إس ـرائيل ،األمــر الــذى أعطــى ً
ـتمرا
الســكان الفلســطينيني مــن أرضهــم ابلقــوة واحلــرب ،علــى حنــو مــا جــرى يف عــام  1948وال يـزال مسـ ًّ
حــى اترخيــه.
َّإل َّ
ـاع قدميــة للحركــة الصهيونيــة منــذ
أن تلــك اللحظــة املفصليَّــة هــي أيض ـاً ،وليــدة ســياق اترخيــي ومسـ ٍ
وقــت طويــل ســابق علــى عــام  ،1947وهــي كذلــك وليــدة تطــورات دوليــة واقليميــة َّأدت إليهــا .ومــن
دون التوغــل كث ـراً يف التاريــخ ،تتمثَّــل احملطــات األهــم يف التاريــخ احلديــث مبــا يلــي:
1.1انعقــاد املؤمتــر الصهيــوين األول يف مدينــة ابزل السويس ـرية ) (Baselبــن  29و 31آب
ئيســا هلــا .وقــد
(أغســطس)  ،1897حيــث َّ
أتسســت فيــه احلركــة الصهيونيــة العامليــة ،وانتُخــب هرتســل ر ً
نــص برانمــج املؤمتــر علــى العمــل مــن أجــل إنشــاء وطــن قومــي يهــودي يف فلســطني ،والســعي إىل احلصــول
ووضــع برانمــج
علــى أتييــد الــدول املعنيــة بذلــك ،والسـيَّما تركيــا وبريطانيــا وغريمهــا مــن الــدول الكــرىُ .
يتضمــن التواصــل والضغــط لتحقيــق اهلــدف املوضــوع« .إن جــدول أعمــال الربانمــج اخلفــي ذاك،
عمــل َّ
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عامــا مــن ق ـرار األمــم املتحــدة الصــادر يف عــام  ،1947وقبــل اهلولوكوســت
املوضــوع قبــل حنــو مخســن ً
مسودة «امليثاق» ( - )Charterالذي وضعه هرتسل الستعمار فلسطني،
بفرتة طويلة ،مشروح يف َّ
3
بصراحــة وحشــية ،وأبســلوب إمــراييل كالســيكي ،وقــد أحيــط بكثــر مــن التكتُّــم» .
2.2وعــد بلفــور ( )Arthur James Balfourبتاريــخ  2تشـرين الثــاين (نوفمــر)  .1917وهــو
املراســلة الرمسيــة الصــادرة عــن وزيــر اخلارجيــة الربيطــاين «آرثــر جيمــس بلفــور» إىل اللــورد «والــر روتشــيلد»
أحــد قــادة احلركــة الصهيونيــة يف بريطانيــا ،جــاء فيهــا:
«عزيزي اللورد روتشيلد،
يســعدني كثيــرا ً أن أنقــل إليكــم ،نيابــة عــن حكومــة جاللــة الملــك ،التصريــح التالــي،
تعاطفـا ً مــع أمانــي اليهــود الصهيونييــن التــي قدموهــا ووافــق عليهــا مجلــس الــوزراء:
َّ
إن حكومــة جاللــة الملــك تنظــر بعيــن العطــف إلــى إنشــاء وطــن قومــي للشــعب اليهودي
فــي فلســطين وســوف تبــذل مــا فــي وســعها لتيســير تحقيــق هــذا الهــدف .وليكــن
مفهوم ـا ً بجــاء أنَّــه لــن يت ـ َّم شــيء مــن شــأنه اإلخــال بالحقــوق المدنيــة للجماعــات
غيــر اليهوديــة المقيمــة فــي فلســطين أو بالحقــوق واألوضــاع القانونيــة التــي يتمتــع
أي ِ دولــة أخــرى.
بهــا اليهــود فــي ّ
سأكون مدينا ً لكم بالعرفان ،لو قمتم بإبالغ هذا التصريح إلى االتحاد الصهيوني.
المخلص
آرثر بلفور»

4

يلفــت النظــر يف هــذا «الوعــد» التبـ ِّـي الكامــل لوجهــة النظــر الصهيونيــة ،إذ اســتُخدم تعبــر «الشــعب
اليهــودي» ،يف حــن مل يعـ ِـط الفلســطينيني صفــة الشــعب ،بــل اعتربهــم مجاعــات غــر يهوديــة مقيمــة
تعهــد بعــدم اإلخــال حبقوقهــم املدنيــة (وليــس السياســية).
يف فلســطني ،مــع ُّ
 3وليــد اخلالــدي« :عــودة إىل قـرار التقســيم – »1947؛ جملــة الدراســات الفلســطينية ،اجمللــد  ،9العــدد ( 33شــتاء .)1998
(للتوســع أنظــر أيضـاً:

Walid Khalidi, “The Jewish – Ottoman Land company: Herzl’s Blueprint for the colonialization
of Palestine,” JPS, No. 2 (Winter 1993), pp. 30-47.

 4املوسوعة الفلسطينية ،مادة «وعد بلفور».
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نص وعد بلفور

تضمــن صــك االنتــداب الصــادر عــن عصبــة األمــم بتاريــخ
3.3االنتــداب الربيطــاين علــى فلســطنيَّ .
وتعهــد بريطانيــا ،الدولــة املنتدبــة ،ابلعمــل علــى إنشــاء وطــن
 1922/7/24االع ـراف بوعــد بلفــور ُّ
ـك االنتــداب:
اليهــود القومــي .جــاء ذلــك يف موضعــن مــن صـ ِّ
أول ،يف املق ِّدمة ،حيث ورد:
ً

املنتدبــة مســؤولة عــن تنفيــذ
«وملـَّـا كانــت دول احللفــاء الكــرى قــد وافقــت أيضـاً علــى أن تكــون الدولــة َ
التصريــح ،الــذي أصدرتــه يف األصــل حكومــة صاحــب اجلاللــة الربيطانيــة يف اليــوم الثــاين مــن شــهر تشـرين
أقرتــه الــدول املذكــورة لصــاحل إنشــاء وطــن قومــي لليهــود يف فلســطني،
الثــاين (نوفمــر) عــام  ،1917و َّ
علــى أن يُفهــم جليّـاً أنــه لــن يُؤتــى بعمــل مــن شــأنه أن يضــر ابحلقــوق املدنيــة والدينيــة الــي تتمتَّــع هبــا

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

23

الطوائــف غــر اليهوديــة املوجــودة اآلن يف فلســطني ،أو ابحلقــوق والوضــع السياســي ،ممـَّـا يتمتَّــع بــه اليهــود
أي بــاد أخــرى.
يف ِّ
ملــا كان قــد اعــرف بذلــك ابلصلــة التارخييــة الــي تربــط الشــعب اليهــودي بفلســطني وابألســاليب الــي
َّ
تبعــث علــى إعــادة إنشــاء وطنهــم القومــي يف تلــك البــاد.»...
كما ورد يف املادة الثانية من صك االنتداب ما يلي:
املنتدبة مسؤولة عن وضع البالد يف أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن
«تكون الدولة َ
مؤسســات احلكــم الــذايت ،وتكــون
القومــي اليهــودي ،وفقـاً ملــا جــاء يف ديباجــة هــذا الصــك ،وعــن ترقيــة َّ
5
بغض النظر عن اجلنس والدين ».
مسؤولة عن صيانة احلقوق املدنيّة والدينية جلميع سكان فلسطنيِّ ،
يوضــح مــا ســبق السـ َ ِ
ـؤدي إىل صــدور ق ـرار التقســيم عــام  ،1947وهــو يكشــف وجــود خمطــط
ِّ
ـياق املـ ّ
َ
موضــوع مســبقاً للوصــول إىل هــذه النتيجــة ،مصحــوب بعمــل ممنهــج خللــق الوقائــع القانونيــة والسياســية
واملاديــة الــي تســمح بقيــام دولــة إسـرائيل عندمــا حيــن الوقــت املناســب .اضطلعــت الدولــة املنتدبــة بــدوٍر
أساسـ ٍّـي يف تنفيــذ هــذا املخطــط ،وبدعــم واحتضــان دوليــن ،وبتنســيق عضــوي مــع احلركــة الصهيونيــة،
وإن مل خيـ ُـل األمـ ُـر مــن بعــض التباينــات التكتيكيــة بــن احلــن واآلخــر.
وخــال فــرة االنتــداب ،رعــت بريطانيــا اهلجــرة املنظمــة مــن دول العــامل إىل فلســطني ،ورعــت
اســتيطان املهاجريــن فيهــا علــى حســاب أصحــاب األرض .وقــد بلــغ إمجــايل عــدد املهاجريــن
اليهــود خــال الفــرة بــن  1922و ،1946مــا جمموعــه  376,000مهاجــر يهــودي ،أي مبعــدل
ـنويً .6كمــا َّ
أن خياراهتــا االس ـراتيجية كانــت منحــازة لصــاحل الصهاينــة.
 8,000مهاجــر سـ ّ
ومن أبرز عالمات ذلك أنه إثر انتفاضة عام  1936الفلســطينية ضد اهلجرة وتوطني اليهود ،شـ َّـكلت
احلكومــة الربيطانيــة جلنــة برائســة اللــورد «بيــل» (Peel) 7بتاريــخ  7آب (أغســطس)  ،1936للتحقيــق
يف أســباب مواجهــات نيســان (إبريــل) مــن عــام  ،1936وتقــدمي اقرتاحــات بصــدد الســبل الفضلــى مــن
أجــل تنفيــذ صــك االنتــداب ،وتقــدمي توصيــات بشــأن معاجلــة تظلُّمــات العــرب واليهــود يف فلســطني.
عملــت اللجنــة مــدة ســتة أشــهر وقابلــت قيــادات عربيــة ويهوديــة ،وانتهــت إىل تقريــر رفعتــه إىل احلكومــة
الربيطانية يف  7متوز (يوليو)  ،1937أوصت فيه بتقسيم فلسطني إىل دولتني عربية ويهودية ،مع بقاء
 5املوسوعة الفلسطينية ،مادة «االنتداب الربيطاين».
6 General Assembly: A/364; 3 September 1947. Supplement No. 11. UNSCOP – Report to the
General Assembly, Volume 1.

7

املوسوعة الفلسطينية ،مادة «تقرير جلنة بيل» .وكذلك نص التقرير الكامل على موقعUNISPAL :

اللجوء الفلسطيني في لبنان

24

القدس ومناطق أخرى حمدودة يف حميطها حتت الوصاية الربيطانية لفرتة زمنية ،واعتُِ َب ذلك احلل األمثل
ملعاجلــة خمــاوف الفلســطينيني العــرب واليهــود يف فلســطني .وابلرغــم مــن َّ
أن اخلريطــة املقرتحــة كانــت خمتلفــة
عــن تلــك الــي اعتُ ِمــدت يف قـرار التقســيم ( )181عــام ( 1947حيــث كانــت مســاحة الدولــة العربيــة
أكــر يف تقريــر جلنــة «بيــل»)َّ ،إل َّ
أن جوهــر احلــل كان متشــاهباً :إعطــاء مســاحات كبــرة مــن األراضــي
الفلســطينية إىل املهاجريــن اليهــود الذيــن جــرى اســتقدامهم بطريقــة منظمــة مــن دول العــامل ،والســماح
هلــم إبقامــة دولــة مســتقلة علــى أرض الغــر ،وحرمــان الشــعب الفلســطيين مــن أرضــه وحقوقــه الوطنيــة.

خالصة الوضع قبل حرب 1948
أخ ـراً ،وقبــل العــودة إىل الســياق التارخيــي الــذي انطلقنــا منــه ،وإىل حــرب عــام  ،1948نشــر إىل
أنــه عشــية ق ـرار التقســيم رقــم  ،181وابلرغــم مــن كل اهلجــرة املنظمــة وعمليــات االســتيطان ومصــادرة
األراضــي ،كان الوضــع يف هنايــة عــام  1946علــى النحــو التــايل:
الســكان« :جممــوع عــدد ســكان فلســطني يبلــغ  1,846,000نســمة ،يشــكل الفلســطينيون العــرب
منهــم  1,203,000نســمة ،أي %65؛ فيمــا بلــغ عــدد اليهــود  ،608,000أي %33؛ وحنــو
( 35,000أي  )%2مــن فئــات أخــرى.8
األراضــي :بلــغ جممــوع املســاحة اململوكــة مــن اليهــود  1,820,000دومن ،أي أقــل مــن %7
مــن مســاحة األراضــي اإلمجاليــة يف البلــد ،يف حــن َّ
أن ق ـرار التقســيم منحهــم  15مليــون دومن».9
وابلرغــم مــن ذلــك ،منــح قـرار التقســيم الشــعب الفلســطيين صاحــب األرض أقــل مــن  %45مــن مســاحة
فلســطني التارخييــة ،مقابــل أكثــر مــن ُ %55منِ َحــت لليهــود القادمــن يف غالبيتهــم الكــرى مــن دول العــامل
األخــرى .وللتذكــر مــرة أخــرى ،كان عــدد اليهــود يف فلســطني يف عــام  ،1922أي مــع بــدء االنتــداب
الربيطــاين ،أقــل مــن  84,000يهــودي مــن أصــل حنــو  650,000نســمة ميثلــون إمجــايل الســكان،
وأصبحوا خالل عام  1946حنو  608,000نســمة من أصل إمجايل الســكان البالغ 1,846,000
نســمة .يُالحــظ مــن ذلــكَّ ،
أن نســبتهم ارتفعــت مــن حنــو  %13يف عــام  1922إىل  %33يف عــام
10
1946؛ مع اإلشارة إىل َّ
أن حنو  %62منهم هم من املهاجرين اجلدد خالل فرتة االنتداب الربيطاين .

8 General Assembly: A/364; 3 September 1947. Supplement No. 11. UNSCOP – Report to the
General Assembly, Volume 1.
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َّأما ما حتقَّق فعليّاً بعد حرب عام  ،1948فقد كان كارثيّاً على حنو أكرب .كان ذلك نكبة حقيقية.

النزوح الفلسطيني1948 ،

اندالع الحرب :النكبة
تــا قـرار التقســيم ،الــذي رفضتــه احلكومــات العربيــة كلهــا ،انــدالع احلــرب بــن الــدول العربيــة وبــن دولــة
إس ـرائيل يــوم  15أاير (مايــو)  ،1948اتريــخ انتهــاء االنتــداب الربيطــاين .اندلعــت احلــرب ،وكانــت
النتيجــة املعروفــةُ :هزمــت اجليــوش العربيــة أمــام املنظمــات الصهيونيــة املس ـلَّحة الــي حظيــت برعايــة
االنتــداب الربيطــاين ،واحتلــت إس ـرائيل أراضــي فلســطني ،مبــا جتــاوز ق ـرار التقســيم نفســه .وأضحــت
احلمــة ســورية .واســتمر هــذا الوضــع حــى عــام
الضفــة الغربيــة تتبــع األردن ،وقطــاع غــزة مصــر ،ومنطقــة َّ
 ،1967حــن أعــادت إس ـرائيل احتــال هــذه املناطــق.
وحتول ـوا إىل الجئــن يف مــا تبقــى مــن أر ٍ
اض
ُه ِّجــر املواطنــون الفلســطينيون مــن مدهنــم وقراهــم وبيوهتــمَّ ،
فلســطينية بيــد العــرب (يف الضفــة الغربيــة وغــزة) ،ويف دول اجل ـوار ،والس ـيَّما األردن وســورية ولبنــان.
هكــذا نشــأت مشــكلة اللجــوء ،الــي هــي فــرع مــن املشــكلة األصليــة النامجــة عــن االســتيطان
الصهيــوين املنظَّــم يف أرض فلســطني؛ متَّ إنشــاء دولــة إسـرائيل بقـرار مــن األمــم املتحــدة مبوجــب القـرار
 181لعــام  ،1947فحــرب عــام  1948ومــا أعقبهــا مــن هتجــر لنحــو ثالثــة أرابع املليــون مــن ســكان
فلســطني بقــوة االحتــال والســاح؛ واتليـاً االعـراف الــدويل ابلدولــة احملتلــة عضـ ًـوا يف اجلمعيــة العموميــة
لألمــم املتحــدة مبوجــب الق ـرار  273بتاريــخ  11أاير (مايــو) .1949
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شجرة الزيتون

مسار الحرب

11

اندلعــت احلــرب يف  15أاير (مايــو)  ،1948وقــد عُرفــت عربيًّــا ابســم «النكبــة» ربطـاً بنتائجهــا الكارثيــة
علــى الشــعب الفلســطيين وعلــى الشــعوب والبلــدان العربيــة؛ يف حــن تطلــق إسـرائيل عليهــا اســم «حــرب
االســتقالل» ،لكوهنــا بــدأت إبعــان بــن غوريــون قيــام دولــة إسـرائيل يف حلظــة بــدء االنســحاب الربيطــاين
الكامــل مــن فلســطني ،الــي كانــت حــى ذلــك التاريــخ واقعــة حتــت االنتــداب الربيطــاين.
كان عــدد ســكان فلســطني حينئـ ٍـذ حنــو أقــل مــن مليــوين نســمة؛ منهــم  608,000يهــودي ،وكان
عــدد الفلســطينيني العــرب ضعــف العــدد املذكــور .وقــد بلــغ إمجــايل تعــداد القــوى العســكرية الصهيونيــة
حنــو  67ألــف مقاتــل موزعــن علــى عشــرة ألويــة ،علــى مســتوى عـ ٍ
ـال مــن التنظيــم والتســليح ،وبقيــادة
موحــدة ومؤهلــة .مقابــل ذلــك ،شــاركت مخــس دول عربيــة يف احلــرب ضــد الق ـوات الصهيونيــة ،إضافــة
َّ
 11املوســوعة الفلســطينية ،مــادة «حــرب »1948؛ ووليــد اخلالــدي« :عــودة إىل ق ـرار التقســيم»1947 ،؛ جملــة الدراســات
الفلســطينية ،اجمللــد  ،9العــدد ( 33شــتاء .)1998

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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إىل املقاتلــن الفلســطينيني ،وهــي :مصــر وســورية واألردن والعـراق ولبنــان .وبلــغ إمجــايل القــوى العســكرية
ـديً وضابطـاً ،يضــاف
العربيــة الــي دخلــت فلســطني يــوم  15أاير (مايــو)  ،1947زهــاء  14,926جنـ ّ
إليهــم حنــو  10-8آالف مقاتــل فلســطيين يف إطــار جيــش اجلهــاد املقــدس ،وحنــو  4-3آالف مقاتــل
يف جيــش اإلنقــاذ املكـ َّـون مــن املتطوعــن العــرب.
ُو ِض َعــت اجليــوش العربيــة حتــت إمــرة امللــك عبــد هللا ملــك األردن ،وقيــادة قائــد الق ـوات األردنيــة آنــذاك
اجلنـرال الربيطــاين «جــون ابجــوت غلــوب» .ومبقارنــة اجليــوش العربيــة ابجليــش الصهيــوين ،فقــد كان هــذا
األخــر ِّ
متفوق ـاً مــن حيــث العديــد (أربعــة أضعــاف ونصــف أكثــر مــن اجليــوش العربيــة النظاميــة ،وحنــو
ضعفــن ونصــف إذا أخــذ بعــن االعتبــار املقاتلــون الفلســطينيون واملتطوعــون)؛ كمــا تفـ َّـوق الطــرف
الصهيوين من حيث التجهيز ،ابلنظر إىل االســتعداد املســبق وتسـلُّم املعســكرات والتجهيزات العســكرية
مــن قـوات االنتــداب الربيطــاين بصــورة منظَّمــة ،علــى مــدى األشــهر الــي ســبقت انــدالع احلــرب الشــاملة؛
إضافــة إىل متيزهــم بوحــدة القيــادة واخلــرة ،مقابــل التشــتت واالرتبــاك يف القيــادة والتخطيــط العســكريَّني
العربيَّــن وتعــدُّد مراكــز القـرار ،دون إغفــال البُعــد السياســي والقــدرات االسـراتيجية للــدول العربيــة حديثــة
الــوالدة ،الــي كانــت معظمهــا صديقــة لربيطانيــا وللــوالايت املتحــدة األمريكيــة ومعســكرها.
ابلرغــم مــن ذلــكَّ ،
حققــت اجليــوش العربيــة تقدمـاً حمسوسـاً علــى خمتلــف اجلبهــات يف املرحلــة األوىل مــن
احلــرب [مــا بــن  15أاير (مايــو) و 11حزيران(يويــو)  ،]1948حــن ضغطــت الــدول الكــرى لفــرض
اهلدنــة [ ملــدة أربعــة أســابيع تنتهــي يف  9متــوز (يوليــو)  ،] 1948والقبــول ابلوســاطة الــي اقرتحهــا جملــس
للتوســط بــن الطرفــن مبعاونــة فريــق مــن
األمــن وكلَّــف مبوجبهــا «الكونــت بـراندوت» (ســويدي اجلنســية) ُّ
املراقبــن الدوليــن ،علــى أن تبقــى األمــور علــى حاهلــا الــي كانــت عليهــا عشــية هــذا التاريــخ ،وعلــى أن
ميتنــع الطرفــان عــن تعزيــز مواقعهمــا أو زايدة تسـلُّحهما أثنــاء اهلدنــة.
ـددا مــن
وابلطبــع ،مل يلتــزم الطــرف الصهيــوين بذلــك ،فأعــاد تنظيــم قوتــه العســكرية ،واســتقدم متطوعــن جـ ً
اخلــارج ،وتسـلَّم كميــات كبــرة مــن األســلحة .ومــع انتهــاء اهلدنــة ،شـ َّـن الصهاينــة سلســلة مــن اهلجمــات
علــى مــدى عشــرة أايم احتل ـوا بنتيجتهــا مناطــق جديــدة ،إىل حــن إصــدار جملــس األمــن ق ـراراً يفــرض
حتوهلــا إىل وقـ ٍ
ـف
هدنــة اثنيــة بتاريــخ  15متــوز (يوليــو)  ،1948دون أن حي ـ ِّدد هلــا أج ـاً علــى أمــل ُّ
دائـ ٍم إلطــاق النــار .قَبِـ َـل الطرفــان اهلدنــة دون التـزام الطــرف الصهيــوين هبــا فعليّـاً .يف هــذه االثنــاء ،كان
الوســيط الــدويل «الكونــت ب ـراندوت» يُعِـ ُّـد مشــروعاً (عــرف ابســم مشــروع «الكونــت ب ـراندوت»)،
احــا بتعديــل ق ـرار التقســيم علــى حنــو جيعلــه «أكثــر عــدالً» ،األمــر الــذي رفضــه الطــرف
َّ
يتضمــن اقرت ً
الصهيــوين ،فكانــت النتيجــة اغتيــال «الكونــت ب ـراندوت» ابلقــدس يف  17أيلــول (ســبتمرب) ،1948
وتبــع ذلــك اســتمرار املواجهــاتَّ .
حققــت الق ـوات الصهيونيــة املزيــد مــن املكاســب علــى األرض علــى
خمتلــف اجلبهــات ،حــى صــدور قـرار جملــس األمــن بتاريــخ  29كانــون األول (ديســمرب)  1948بوقــف
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إطــاق النــار ،الــذي أهنــى القتــال (مــع حصــول خروقــات حمــدودة بعــده) ،وتــا ذلــك توقيــع اتفاقيــات
هدنــة إفراديــة – يف رودس  -بــن دولــة إس ـرائيل وبــن الــدول العربيــة الــي اشــركت يف احلــرب.
َّأدت هــذه احلــرب إىل هتجــر حنــو  750ألــف فلســطيين مــن مدهنــم وقراهــم ،واحتــال  418قريــة ومدينــة
فلســطينية مــن ضمنهــا  10مــدن ،حيــث ُد ِّمــر منهــا  400قريــة تدم ـراً كام ـاً .وبلــغ عــدد الضحــااي
الفلســطينيني حنــو  13ألف ـاً .12وقــد ســيطرت دولــة إس ـرائيل علــى حنــو  %78مــن أراضــي فلســطني ،يف
حــن َّ
أن ق ـرار التقســيم منحهــا حنــو .%55
ابلرغــم مــن كل ذلــك ،مل يكــن األمــر نزهــة ابلنســبة إىل اإلس ـرائيليني ،إذ بلــغ إمجــايل خســائرهم البش ـرية
حبســب مصــادر إسـرائيلية 6,373 13قتيـ ًـا (مــن أصــل حنــو  25ألــف قتيــل يف كل احلــروب حــى عــام
 ،)2014وهذا ميثِّل أكثر من جمموع خسائرهم البشرية يف حروب .1982 ،1973 ،1967 ،1956
تعيــد هــذه احلقائــق وهــي جانــب فقــط مــن الروايــة التارخييــة ملــا حصــل يف عــام  - 1948االعتبــار إىل
القـراءة املوضوعيــة ،وتفنِّــد الروايــة اإلسـرائيليَّة الــي صـ َّـورت األمــر كأنـَّـه مواجهــة بــن أقليــة إسـرائيلية راغبــة
ابلعيــش يف ســام يف املنطقــة ،وأغلبيــة عربيــة عدائيــة .كمــا تفنِّــد الروايــة الشــائعة عــن عــدم وجــود مواجهــة
عربيــة فعليــة ،فلســطينية حتديــداً ،للهجــرة واالســتيطان واحتــال األراضــي والقــرى ،وخرافــة بيــع األراضــي،
وهــو مــا تنقضــه الوقائــع املثبتــة اترخييّـاً ابلكامــل .ويظهــر ذلــك بوضــوح مــدى عمــق الروابــط اللبنانيــة –
الفلســطينية ،موضــوع هــذا الكتــاب ،وااللت ـزام اللبنــاين ابلقضيــة الفلســطينية ،إىل جانــب الــدول العربيــة
األخــرى ،مبــا يف ذلــك مشــاركته يف حــرب عــام  1948وحتقيقــه انتصــاراً جليّـاً علــى جيــوش الصهاينــة
يف معركــة املالكيــة.
قبــل كل ذلــك ،تعيــد هــذه الوقائــع تذكــران أبصــل مشــكلة اللجــوء الفلســطيين ،وابملســؤول عــن نشــوئها
واســتمرارها ،وهــي مســؤولية جيــب َّأل تضيــع أو تُغ َفــل مهمــا كانــت األســباب.

 12وليــد اخلالــدي ،كــي ال ننســى ،قــرى فلســطني الــي دمرهتــا إس ـرائيل ســنة  ،1948وأمســاء شــهدائها .مؤسســة الدراســات
الفلســطينية ،2001 ،الطبعــة الثالثــة ،ص  ،37 -35املقدمــة  .علمـاً أن هنــاك تقديـرات متباينــة لعــدد القــرى املدمــرة والشــهداء،
راجــع :نــور الديــن مصاحلــة طــرد الفلســطينيني – مفهــوم الرتانســفري يف الفكــر والتخطيــط الصهيــوين  ،1948-1882مؤسســة
الدراســات الفلســطينية ،بــروت ،1992 ،ص  . 139وقيــس قيــس ،عــرب فلســطني احملتلــة  ،1948دراســة سياســية – اجتماعيــة
منوذجــا)  ،املركــز االستشــاري للدراســات والتوثيــق ،بــروت ،2003 ،ص  100و:
– قانونيــة ( ،فلســطينيو اجلليــل ً
Nafez Nazzal, The Palestinian Exodus from Galilee, The Institute for Palestine
.Studies, Beirut, 1978, p. 28
 13حبسب موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،وموقع املكتبة االفرتاضية اليهودية.
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سكان يافا يتهجرون في العام 1948

اثنياً :أهم قرارات األمم املتحدة املتعلِّقة ابلقضية الفلسطينية
صــدر عــن منظمــة األمــم املتحــدة (اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن واجملالــس واللجــان املتخصصــة)
ـددا مــن حيــث تعلُّقهــا ببلــد أو
عش ـرات الق ـرارات املتعلقــة ابلقضيــة الفلســطينية ،ورمبــا تعتــر األكثــر عـ ً
املهمــة منهــا ،بســبب
قضيــة واحــدة .وقــد بقيــت هــذه القـرارات يف سـوادها األعظــم دون تنفيــذ ،والسـيَّما َّ
رفــض إس ـرائيل االلت ـزام هبــا.
بيــد َّ
التوجــه ،إذ
أن هــذه القـرارات ال تتســاوى مــن حيــث األمهيــة ،وال هــي تتشــابه مــن حيــث املضمــون و ُّ
َّ
دائمــا ابملنــاخ السياســي الــدويل ،يف كل مرحلــة مــن املراحــل؛ كمــا كانــت تتأثـَّـر ابلتـوازانت
كانــت تتأثــر ً
والضغــوط الظرفيــة يف كل حالــة .وال يُغ َفـ ُـل هنــا حــق الفيتــو الــذي غالبًــا مــا اســتخدمته الــوالايت املتحــدة
بشــكل خــاص مــن أجــل تعطيــل ِّاتــاذ القـرارات الــي تديــن إسـرائيل يف جملــس األمــن.
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النزوح الفلسطيني1967 ،

يف الفق ـرات التاليــة نعــرض أهــم الق ـرارات الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن
حبســب املراحــل املختلفــة.14

ّأوالً ،بين عامي  1947و1967
صدرت يف هذه املرحلة أربعة قرارات مهمة عن اجلمعية العامة هي:
1.1القـرار رقــم  ،181الصــادر يف  29تشـرين الثــاين (نوفمــر)  ،1947وهــو قـرار تقســيم فلســطني
إىل دولتــن ،عربيــة ويهوديــة؛ مــع وضــع نظــام خــاص للقــدس حتــت إدارة دوليــة .وهــو القـرار الــذي عرضنــا
ســياقه يف املقدمــة ،وقــد رفضتــه اجملموعــة العربيــة (ومــن ســاندها مــن دول أخــرى) .ينبغــي القــول َّ
إن هــذا
الق ـرار صــدر يف ســياق تقاطــع مصــاحل امريكــي  -ســوفيايت فــرض نفســه علــى منــاخ التصويــت العــام،
َّ 14
حتقــق فريــق عمــل هــذا التقريــر مــن كل القـرارات الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن يف قاعــدة بيــاانت الواثئــق الرمسيــة
التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة .مل تكــن النصــوص الرمسيــة ابللغــة العربيــة متاحــة قبــل عــام  ،1983ذلــك أن اللغــة العربيــة مل تُعتمــد لغـ ًة
رمسيـةً َّإل يف عــام َّ .1982
وألن النــص العــريب الرمســي مل يتوافــر قبــل العــام املذكــور ،فقــد راجــع فريــق العمــل النصــوص األصليــة ابللغــة
ـان .ينطبــق هــذا علــى جممــل القـرارات الــي استُشـ ِه َد هبــا ،وال نــرى حاجــة إىل تكـرار ذكــر ذلــك يف
االنكليزيــة غالبًــا ،وابلفرنســية أحيـ ً
عمـ ُـد إىل ذكــر هــذه القـرارات،
احلواشــي يف كل مــرة نرجــع إىل قـرار منهــا .مــن جهــة اثنيــة ،فإنــه عندمــا يُسـتـَنَ ُد إىل دراســة أو مرجــع يُ َ
أيضــا مــن دقــة االستشــهاد مــن املصــدر األصلــي ،وقيامــه بتصحيــح األخطــاء املاديــة عنــد الضــرورة
مــع جلــوء فريــق العمــل إىل التحقــق ً
(كاألخطــاء يف ذكــر التواريــخ أو رقــم القـرار مثـ ًـا) ،وحبيــث متـّـت اإلشــارة إىل املرجــع الثانــوي يف حينــه.
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ابإلضافة إىل الضغوط املباشــرة الىت مورســت على عدد من الدول ،ودفعت بعضها إىل تغيري التصويت
املفصــل آن ًفــا.
لصــاحل القـرار علــى النحــو َّ
2.2الق ـرار رقــم  194اتريــخ  11كانــون األول (ديســمرب)  ،1948الصــادر يف أعقــاب احتــال
املنظمــات العســكرية الصهيونيــة مناطــق واســعة مــن فلســطني التارخييــة ،إثــر انتهــاء االنتــداب الربيطــاين
وانــدالع احلــرب بينهــا وبــن اجليــوش العربيــة الــي انتهــت هبزميــة هــذه األخــرة وبقيــام دولــة إسـرائيل فعليّـاً
تضمنهــا الق ـرار ،181
علــى مســاحة  %78مــن مســاحة فلســطني ،وليــس علــى أســاس احلــدود الــي َّ
الــذي حــدد مســاحة دولــة إس ـرائيل ب ـ  %55مــن إمجــايل مســاحة فلســطني .أنتجــت احلــرب قيــام دولــة
إسـرائيل واقعيّـاً ،يف حــن مل تقــم دولــة فلســطني العربيــة ،إذ أُحلقــت املناطــق غــر احملتلــة ابألردن ومبصــر.
والقـرار  194هــو القـرار األساســي الــذي ينــص علــى عــودة الالجئــن الفلســطينيني إىل أراضيهــم
وبيوهتــم والتعويــض عليهــم ،ويطلــب إىل دولــة إس ـرائيل الســماح هلــم ابلعــودة .كمــا تضمــن اإلشــارة
إىل التعويــض عــن اخلســائر واألضـرار يف املمتلــكات الــي حلقــت هبــم جـراء احلــرب ،ملــن ال يرغــب ابلعــودة
أيضـاً .وينــص القـرار ،إىل ذلــك ،علــى وضــع القــدس حتــت إشـراف دويل دائــم .ولكـ َّـن إسـرائيل مل تلتــزم
هبــذا القـرار ،وال تـزال ترفضــه حــى اآلن .وهــذا القـرار هــو األســاس الــدويل األهــم واألوضــح الــذي يثبــت
حــق العــودة لالجئــن الفلســطينيني.

داخل مخيم الجليل

1.1القـرار رقــم  273اتريــخ  11أاير (مايــو)  ،1949وهــو القـرار الــذي وافقــت مبوجبــه اجلمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة علــى طلــب قبــول عضويــة إسـرائيل يف املنظمــة الدوليــة .واجلديــر ابلذكــر َّ
أن املوافقــة علــى
قبــول عضويــة إسـرائيل أتــت مقرتنــة ابلتذكــر ابلقراريــن  ،)1947( 181و( )1948( 194الــذي كان
قــد صــدر قبــل ذلــك خبمســة أشــهر ابلضبــط) ،وهــو مــا يشــر إىل ترابــط بــن االعـراف والتـزام إسـرائيل
ابلقراريــن املذكوريــن.
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2.2الق ـرار رقــم  302اتريــخ  8كانــون األول (ديســمرب)  ،1949وقــد أُنشــئت مبوجبــه وكالــة األمــم
املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الشــرق األدىن – «أونــروا» ( )UNRWAالــي
أنيــط هبــا االهتمــام أبوضــاع الالجئــن إىل حــن العــودة .كان املنــاخ الــدويل آنــذاك ،يتوقــع عــودة سـريعة
لالجئــن مــع انتهــاء الص ـراع .وقــد حــدَّد مهلــة زمنيــة قصــرة إلهنــاء أعمــال األونــروا ،وهــو مــا مل حيصــل
للســبب نفســه ،أي رفــض إس ـرائيل االلت ـزام ابلق ـرارات الدوليــة والقبــول حبــق العــودة .وســيجري التطـ ُّـرق
مفص ـاً إىل وضــع األونــروا يف فق ـرات الحقــة.
َّ
أيضــا جمموعــة ق ـرارات عــن جملــس األمــن ،كانــت يف معظمهــا تتعلَّــق
خــال الفــرة نفســها ،صــدرت ً
بتداعيــات احلــرب العربيــة  -اإلسـرائيلية الــي اندلعــت رمسيّـاً يف  15أاير (مايــو)  ،1948واالشــتباكات
احملــدودة الــي ســبقتها وتصاعــدت منــذ صــدور قـرار التقســيم (رقــم  )181لعــام  .1947محلــت القـرارات
املذكــورة األرقــام ،56 ،54 ،53 ،50 ،49 ،48 ،46 ،44 ،42 :إخل)1948( ...؛ وهــي يف
جمملهــا تديــن تصرفــات حمــدَّدة أقدمــت عليهــا الســلطات اإلس ـرائيلية ،وخصوص ـاً جلهــة عــدم جتاوهبــا
أيضــا الق ـراران  57اتريــخ  1948/9/18و 59اتريــخ
مــع املســاعي الدوليــة إلحــال الســام ،ومنهــا ً
 ،1948/10/19اللــذان يعـ ِّـران عــن الصدمــة العميقــة (القويــة) الغتيــال الوســيط الــدويل «الكونــت
بـراندوت» ،واإلعـراب عــن القلــق مــن عــدم جتــاوب إسـرائيل مــع اللجنــة الدوليــة الــي حتقــق يف املوضــوع.

خالصة
متيَّــزت هــذه املرحلــة فلســطينيًّا بكوهنــا املرحلــة الــي صــدرت خالهلــا الق ـرارات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق
الشــعب الفلســطيين الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك حــق العــودة ،مــن وجهــة نظــر الشــرعية الدوليــة؛ وإنشــاء آليــات
رعايــة الفلســطينيني أثنــاء فــرة اللجــوء .كمــا متيَّــزت واقعيّـاً وقانونيّـاً ،بقيــام دولــة إسـرائيل وقبــول عضويتهــا
يف األمــم املتحــدة ،يف حــن مل يُ َّنفــذ القســم اخلــاص (املتعلــق إبنشــاء الدولــة الفلســطينية املســتقلة) مــن
القـرار الــدويل رقــم  .181وبشـ ٍ
ـكل عــام ،كانــت قـرارات جملــس األمــن يف َّإبن تلــك الفــرة ،املمتــدة حــى
تتضمــن غالبـاً إدانــة صرحيــة لســلوك إسـرائيل غــر املتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة ،كمــا كانــت
عــام َّ ،1967
ترّكِــز أيض ـاً علــى اإلدارة الدوليــة للقــدس وعلــى حــق العــودة ورعايــة الالجئــن .وإذا كان حــق العــودة
حاضـ ًـرا بقــوة نســبيّاً يف نصــوص هــذه الفــرةَّ ،إل أنــه كان دائمـاً مقــرانً – يف املنــاخ الــدويل  -ابلتســليم
ابألمــر الواقــع املتمثــل بقيــام دولــة إسـرائيل واحتالهلــا ،وذلــك يف ظـ ِّـل منــاخ دويل يتميَّــز بتقاطــع املصــاحل
النــادر بــن كل مــن االحتــاد الســوفيايت والــوالايت املتحــدة يف هــذه النقطــة ،ويف استســهال القــوى الكــرى
الــي كانــت يف طــور االنتقــال مــن أشــكال االســتعمار التقليــدي القــدمي ،إىل األشــكال اجلديــدة ،الدخــول
يف جتــارب مــن اهلندســة السياســية واختبــار قدرهتــا علــى إعــادة رســم خريطــة العــامل .فاملرحلــة املشــار
إليهــا ،كانــت مرحلــة تشـ ُّـكل الــدول – األمــم ،ورســم احلــدود بــن الــدول املســتقلة حديثًــا ،وفــق احلــدود
االستعمارية السابقة ،اليت ُرسم بعضها عشوائياً ،ممَّا خلَّف مشاكل ونزاعات حدودية كثرية يف ما بينها.
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أن عدداً من القضااي املثارة اليوم ،جيد أساســه يف ما أ ِ
تنبغي اإلشــارة إىل َّ
ُجنَز من تغيريات على األرض،
وهو متول ٌد مبعظمه من القرارات والسياسات الدولية ذات الصلة.

ثانياً ،بين العامين  1967و1973
متيَّــزت هــذه املرحلــة بتطـ ُّـور دور «منظمــة التحريــر الفلســطينية» ،شــخصيةً مســتقلةً ،تعتمــد الكفــاح
املس ـلَّح الســتعادة أرض فلســطني .بــدأ األمــر مــع جهــود «حركــة القوميــن العــرب» عــام  ،1964مث
قيــام حركــة فتــح عــام  .1965وبعــد أن ســيطرت الفصائــل الفلســطينية الــي تبنَّــت الكفــاح املسـلَّح علــى
توجههــا الرمســي ،اعتبــاراً مــن مطلــع عــام ( 1969كان أمحــد
منظمــة التحريــر ،ابت الكفــاح املس ـلَّح ُّ
الشــقريي أول رئيــس ملنظمــة التحريــر ،وكان منــدوب فلســطني املعـ َّـن لــدى جامعــة الــدول العربيــة ،بــن
 28أاير (مايو)  ،1964حىت اســتقالته يف  24كانون األول (ديســمرب)  ،1967فخلفه على الرائســة
ابلوكالة حيىي محودة ،إىل أن انعقدت الدورة اخلامســة للمجلس الوطين الفلســطيين ،)1969/2/4-1
حيــث انتُخــب ايســر عرفــات رئيس ـاً هلــا .جتــب اإلشــارة إىل َّ
أن هــذه الفــرة شــهدت نشــوب حربــن
عربيتــن مــع إس ـرائيل يف عامــي  1967و.1973
ولقــد متحــورت الق ـرارات الدوليــة ،والس ـيَّما ق ـرارات جملــس األمــن ،يف هــذه املرحلــة ،علــى معاجلــة آاثر
احلربني اللتني وقعتا بني إسـرائيل وبني دول عربية مســتقلة هذه املرة ،بشــكل مباشــر؛ و َّأدت إىل احتالل
مــا تبقــى مــن أر ٍ
اض فلســطينية كانــت حتــت اإلدارة املصريــة أو مضمومــة إىل األردن ،إضافــة إىل احتــال
أراض عربيــة أخــرى يف مصــر وســورية (والحقـاً يف لبنــان 1978 :و.)1982

الغارة على المدينة الرياضية في بيروت عام 1982
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ق اررات مجلس األمن بين عامي  1967و1973

أهم قرارين صدرا عن جملس األمن يف هذه املرحلة مها:
لعل َّ
َّ
1.1الق ـرار رقــم  242اتريــخ  22تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  ،1967إثــر حــرب اخلامــس
مــن حزي ـران .يرفــض الق ـرار نتائــج احلــرب ويدعــو إىل انســحاب إس ـرائيل مــن األراضــي الــي
احتلتهــا (الضفــة الغربيــة ،غــزة ،ســيناء ،اجلــوالن) ،15وإىل اح ـرام ســيادة كل دول املنطقــة
وحقهــا يف العيــش ضمــن حــدود آمنــة (وهــذا يشــمل دولــة إس ـرائيل) .كمــا نــص الق ـرار علــى
اجيــاد «تســوية عادلــة ملشــكلة الالجئــن» دون إشــارة مباشــرة إىل حــق العــودة والق ـرار .194
2.2الق ـرار رقــم  338اتريــخ  22تش ـرين األول (أكتوبــر)  ،1973إثــر حــرب أكتوبــر (بــدأت يف
الســادس منــه ،بــن مصــر وســورية مــن جهــة ،وإسـرائيل مــن جهــة أخــرىَّ ،
وحققــت فيهــا اجليــوش العربيــة
تقدم ـاً نســبيّاً يف ســيناء واجلــوالن ،قبــل اهلجــوم اإلس ـرائيلي املعاكــس واخ ـراق الدفرس ـوار ،كمــا أعــادت
يتضمــن الق ـرار العناصــر الثالثــة التاليــة:
احتــال اجلــوالن ومناطــق مل تكــن حمتلــة يف عــام َّ .)1967
.أ وقف إطالق النار،
.بتنفيذ القرار ،242
.تالبدء مبفاوضات سالم بني األطراف املعنية.
صعد اجليش اإلسرائيلي عملياته يف سيناء واجلوالن لتعديل التوازن العسكري على
مل ينفَّذ القرار فوراً ،إذ َّ
األرض ،سعياً إىل حتسني موقعه التفاوضي .فأصدر جملس األمن قراراً اثنياً هو القرار  339بعد يوم ،دعا
أبي التزام ،واستمر األمر كذلك حىت صدور القرار 340
فيه إىل االلتزام ابلقرار َّ ،338إل أنَّه مل حيظ ِّ
اتريخ  25تشرين األول (أكتوبر) .واجلدير ابلذكر َّ
أن سورية مل تكن قد وافقت على القرار  ،242خبالف
ِ
متأخراً
مصرَّ ،إل أهنا وافقت على القرار  338عام  1973وما تاله من قرارات ،األمر الذي عىن قبوالً ّ
ابلقـرار  242الــذي شـ َّـكل أســاس القـرار  ،338حيــث نــص القـراران علــى ضــرورة االعـراف إبسـرائيل.
 15إلسـرائيل قـراءة خمتلفــة لنــص القـرار  .242ففــي حــن َّ
أن النــص – بصيغــه الفرنســية واإلســبانية والروســية ،وكذلــك الرتمجــة
العربيــة (مــع اإلشــارة إىل أن اللغــة العربيــة مل تكــن يف حينــه لغــة رمسيــة آنــذاك) -يطلــب إىل إسـرائيل االنســحاب مــن «األراضــي»
الــي احتلتهــا يف النـزاع االخــر (مــع اســتخدام الم التعريــف ،مبــا يعــي أن القـرار يقصــد كل األراضــي الــي احتلتهــا عــام ،)1967
تتضمــن الم التعريــف حبســب التفســر اإلسـرائيلي:
َّإل أن صيغــة نــص اللغــة اإلنكليزيــة جــاءت خمتلفــة ،إذ مل َّ
“.”in the recent conflict Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied

ضمهــا إىل دولــة
وتتمســك إسـرائيل هبــذا التفســر لتربيــر رفضهــا االنســحاب الكامــل ،والسـيَّما مــن منطقــة اجلــوالن ،فأعلنــت الحقـاً َّ
إسـرائيل مــن طــرف واحــد( .مصادقــة الكنيســت اإلسـرائيلي علــى قـرار احلكومــة اإلسـرائيلية ،اتريــخ .)1981/12/14
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3.3سلســلة ق ـرارات تديــن االعتــداءات اإلس ـرائيلية علــى قــرى ومناطــق أردنيــة (الق ـرارات  248و249
و ،265يف عامــي  1968و ،)1969وطــال بعضهــا وضــع القــدس ،وإدانــة حماولــة إح ـراق املســجد
األقصــى ،وابلتحديــد الق ـرار  271عــام .1969
4.4قـرارات تتعلــق أبحــداث حدوديــة مــع ســورية ولبنــان (خطــف جنــود ،قـرار  317لعــام  ،)1972مث
قـرارات فرعيــة ذات صلــة بتنفيــذ القـرار .338
َّ
ومستجدات
تغيرات
ُّ

ـتجد بعــد حــرب عــام َّ 1967
مــا اسـ َّ
انضمــت إىل فلســطني جلهــة احتــال إسـرائيل قسـ ًـما
أن دوالً عربيَّـةً َّ
مــن أراضيهــا ،فض ـاً عــن اســتكماهلا احتــال كامــل ال ـراب الفلســطيين .وقــد نتــج عــن ذلــك موجــة
هتجــر جديــدة لِالجئــن فلســطينيني إىل الــدول اجملــاورة ،مث إىل الــدول البعيــدة يف مراحــل الحقــة.
كان ال بـ َّـد أن خت ِّفــف هــذه التطــورات تركيــز اجلهــود الدوليــة واإلقليميــة علــى القضيــة الفلســطينية بشــكل
منفــرد ،وجعلــت موضــوع اســتعادة أرض فلســطني كاملــة وعــودة الالجئــن إليهــا جــزءاً مــن مســألة أوســع
توســع االحتــال ،ليشــمل أراضــي دول عربيــة ،ممـَّـا جعلهــا طرف ـاً مباش ـراً يف الص ـراع العســكري،
حبكــم ُّ
والحقـاً يف مســارات التفــاوض ســعياً إىل حتريــر أراضيهــا.
َّأمــا بعــد حــرب  ،1973فقــد كان اجلديــد الــذي حتقــق هــو فتــح ابب التفــاوض الــذي قــاد ،مــع
مجلــة عوامــل أخــرى ،إىل توقيــع اتفاقيــات الســام املنفــردة بــن إسـرائيل وبــن الــدول العربيــة ،بشــكل
متـ ِّ
ـدرج ومتفــاوت ،يف ظـ ِّـل النتائــج اإلجيابيــة النســبية الــي حقَّقهــا الطــرف العــريب يف حــرب عــام ،1973
علــى النحــو املشــار إليــه آنفـاً.
علــى الصعيــد الفلســطيين :بــدأ التســاوق مــع احللــول السياســية للصـراع العــريب اإلسـرائيلي ،حتــت أتثــر
التحول العريب حنو سياسة التفاوض ،األمر الذي متثَّل بقبول احلل املرحلي ،الذي عىن ابلنسبة إىل البعض
تراجعاً عن أمرين مها :فكرة حترير فلسطني وحتقيق حق العودة .ومها أمران  -يف رأي هذا البعض  -لن
حت ِّققهمــا التســوايت الســلمية .هــذا ،وانعكســت االنقســامات العربيــة بــن معســكري «رفــض» التســوية
الســلمية و«قبوهلــا» يف صيغــة انقســامات واســتقطاابت داخــل فصائــل منظمــة التحريــر نفســها ،الــي
خسرت مناخ اإلمجاع الذي متيزت به قبل عام ( 1973حىت وإ ْن مل يكن إمجاعاً عميقاً برأي البعض).
ـدويل ،فـ َّ
ـإن مــا حصــل يف عــام  1967نســف التفاهــم الســوفيايت – األمريكــي
َّأمــا علــى الصعيــد الـ ِّ
يف صــدد القضيــة الفلســطينية ،الــذي فــرض قـرار التقســيم عــام  ،1948والسـيَّما َّ
أن الــدول العربيــة
ـكريً أو سياســيّاً ،ومــن ضمنهــا دول حليفــة لالحتــاد الســوفيايت.
كافَّــة دخلــت يف هــذه املواجهــة عسـ ّ
وابت الصـراع العــريب  -اإلسـرائيلي أحــد عناصــر احلــرب البــاردة الرئيســية بــن املعســكرين الدوليَّــن .علــى
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َّ
أن هــذا اخلــاف مل يطــل القـرار  181نفســه ،الــذي يقــوم عليــه االعـراف الــدويل إبسـرائيل .ومــع تقــدُّم
املســارات التفاوضيَّــة األخــرى ،ذات الطابــع السياســي  -الديبلوماســي ،أصبــح اجلــزء اخلــاص مــن القـرار
 181الــذي يعطــي الفلســطينيني  %45مــن أراضــي فلســطني ليقيمـوا عليهــا دولتهــم شــبه منســي ،ونُسـ َـي
معــه القـرار  194الــذي ينــص علــى حــق العــودة.
أســهم ظهــور احلركــة الوطنيَّــة الفلســطينيَّة القــوي يف صناعــة املشــهد اجلديــد أيضـاً ،إذ كان برانجمهــا
ِ
املؤسســة لدولــة
يقــوم ،آنــذاك ،علــى حتريــر فلســطني كلّهــا ،ممـَّـا قــدَّم نظــرة خمتلفــة إىل الق ـرارات الدوليــة ّ
إس ـرائيل وقضيــة الالجئــن ،فوضعتهــا يف ســياق الكفــاح االس ـراتيجي لتحريــر األرض وتغيــر موازيــن
القــوى واقعيّـاً .وقــد كان هلــذا التغيــر يف قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية واسـراتيجيتها أثـٌـر مباشـٌـر يف
تغيــر صــورة الفلســطيين مــن صــورة الالجــئ إىل صــورة املناضــل مــن أجــل حقوقــه الوطنيــةَّ ،إبن مرحلــة
متيَّــزت بصعــود حــركات التحـ ُّـرر الوطــي يف خمتلــف مناطــق العــامل ،واعتبــار منظمــة التحريــر الفلســطينية
إحــدى هــذه احلــركات .وجــد ذلــك صــدى دوليّـاً ،سـواء يف اتِّســاع موجــة التضامــن الشــعيب والسياســي
ـردد يف أروقــة الديبلوماســية الدوليــة ،والس ـيَّما يف
مــع القضيــة الفلســطينية ،أم يف النقــاش الــذي بــدأ يـ َّ
توجهــات جديــدة للتعامــل مــع القضيــة الفلســطينية،
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،الــي ظهــرت فيهــا ُّ
فصــدر عنهــا عــدد مــن القـرارات يف هــذا االجتــاه.
العامة بين عامي  1967و1973
الجمعية
أهم ق اررات
َّ
ُّ
َّ

كانت احلكومة الربيطانية قد طلبت رمسيّاً  -بصفتها الدولة املنتدبة على فلسطني  -عقد دورة خاصة
لبحــث قضيــة فلســطني يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف ربيــع عــام  ،1947وذلــك مــع اقـراب موعــد
انتهــاء االنتــداب؛ مــع تزايــد املشــكالت واملواجهــات النامجــة عــن االســتيطان اليهــودي واحتــال أراضــي
الفلســطينينيَّ .إل َّ
أن التطــورات املتســارعة  -مبــا يف ذلــك حــرب عــام  - 1948وضعــف الديبلوماســية
العربيــةَّ ،أدت مجيعـاً إىل جتــاوز ذلــك حبكــم األمــر الواقــع املســتج ِّد ،الــذي جنــم عــن قـرار التقســيم ،مث عــن
احتــال الصهاينــة معظــم فلســطني وإقامتهــم دولتهــم إسـرائيل واالعـراف هبــا.
يف ضــوء ذلــك ،اســتنكفت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــن مناقشــة بنــد فلســطني يف جــدول أعماهلــا،
واحتفظــت فقــط ببحــث قضيــة الالجئــن (الفلســطينيني) اعتبــاراً مــن عــام  ،1951وذلــك يف ســياق
مناقشــة التقريــر الســنوي للمفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا) ،الــي
ُشـ ِّ
ـكلت يف عام  1949وابشــرت مســؤولياهتا يف عام  .1950وهكذا ،اختُزلت القضية الفلســطينية
يف أعمــال اجلمعيــة العامــة بقضيــة الالجئــن طــوال ســنوات.
َّإل َّ
أن النظــرة إىل القضيــة الفلســطينية بــدأت تتغـ َّـر إثــر التطـ ُّـورات اجلديــدة احلادثــة بعــد حــرب عــام
 1967واحتــال أراضــي دول عربيــة أخــرى (ســورية ومصــر ،فضـاً عــن احتــال كامــل تـراب فلســطني
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والتســبب مبوجــة هتجــر جديــدة)؛ وكذلــك بعــد التطــورات احلاصلــة يف قيــادة منظمــة التحريــر ()1969
ٍ
ـي مناضل ـةً مــن أجــل احلريــة واحلقــوق.
وبروزهــا بوصفهــا حرك ـةَ حتــرر وطـ ٍّ
صوتت اجلمعية العامة على القرار 2535
ففي  ،1969/12/10أثناء مناقشة تقرير األونروا السنويَّ ،
«إن اجلمعيــة العامــة إذ تكـِّـرر َّ
الــذي جــاء فيــه مــا يلــيَّ :
أن مشــكلة الالجئــن العــرب الفلســطينيني نشــأت
عــن إنــكار حقوقهــم الثابتــة غــر القابلــة للتصــرف ،واملقــررة يف ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العاملــي
حلقــوق اإلنســان ... ،تعــود وتؤكــد احلقــوق الثابتــة لشــعب فلســطني .»...كان ذلــك أول قـرار صريــح
مــن األمــم املتحــدة ابعتبــار الفلســطينيني شــعباً ذا حقــوق وطنيــة ،وليــس جمــرد كتلــة مــن الالجئــن.
ويف  ،1970/11/4صــدر عــن اجلمعيــة العامــة الق ـرار  ،2628أثنــاء مناقشــة بنــد الوضــع يف الشــرق
«إن اجلمعيــة العامــة تعــرف َّ
األوســط ،حيــث جــاء فيــهَّ :
أبن احـرام حقــوق الفلســطينيني هــو عنصــر ال
غــى عنــه مــن أجــل إقامــة ســام عــادل ودائــم يف الشــرق األوســط» .وبتاريــخ  ،1970/11/30أيضـاً،
صــدر القـرار  2649الــذي اعتــر نضــال الشــعب الفلســطيين نضــاالً مشــروعاً ضــد اســتعمار أجنــي ،إذ
ورد يف القرار التأكيد على «شــرعية نضال الشــعوب اخلاضعة للســيطرة االســتعمارية واألجنبية واملعرتف
أبي وســيلة يف متناوهلــا» .كمــا يذكــر القـرار يف فقرتــه
حبقهــا يف تقريــر املصــر ،لكــي تســتعيد هــذا احلــق ِّ
اخلامســة َّ
أن «اجلمعيــة العامــة تديــن احلكومــات الــي متنــع حــق تقريــر املصــر عــن الشــعوب املعــرف هلــا
هبــذا احلــق ،والس ـيَّما شــعيب جنــوب أفريقيــا وفلســطني» .ويف العــام نفســه ،بتاريــخ ،1970/12/8
ومبناســبة مناقشــة تقريــر األونــروا الســنوي ،صــدر القـرار رقــم  2672الــذي جــاء فيــه َّ
أن اجلمعيــة العامــة:
«1.تعــرف َّ
أن للشــعب الفلســطيين احلــق ابلتســاوي (مــع الشــعوب األخــرى) يف تقريــر املصــر مبوجــب
ميثــاق األمــم املتحــدة».
«2.تعلــن َّ
أن االحـرام الكامــل حلقــوق الشــعب الفلســطيين غــر القابلــة للتصــرف ،هــو عنصــر ال غــى
عنــه مــن أجــل إقامــة ســلم دائــم وعــادل يف الشــرق األوســط».
وتكـَّـرر األمــر ذاتــه يف عــام  ،1971مــع صــدور القـرار رقــم  2787اتريــخ  1971/12/6الــذي َّ
أكــد
علــى «شــرعية نضــال الشــعوب مــن أجــل تقريــر املصــر والتحــرر مــن االســتعمار والتســلط األجنبيــن،
والسـيَّما يف جنــوب أفريقيــا ،ونضــال شــعوب زمبابــوي وانميبيــا وأنغــوال وموزامبيــق وغينيــا بيســاو ،وكذلــك
الشــعب الفلســطيين ،بــكل الوســائل املتوافــرة واملنســجمة مــع امليثــاق» .وصــدر اتلي ـاً الق ـرار 2792
ابلتاريــخ نفســه ،حيــث عـ َّـرت فيــه اجلمعيــة العامــة عــن «قلقهــا البالــغ لعــدم الســماح لشــعب فلســطني
ابلتمتــع حبقوقــه الثابتــة غــر القابلــة للتصــرف ،ولعــدم ممارســته حــق تقريــر املصــر».
هكــذا كان منــاخ اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،مبــا هــي تعـ ّـر عــن املنــاخ الــدويل بشـ ٍ
ـكل عـ ٍـام ،وهــو مــا
تطـ ّـور علــى حنـ ٍو أوضـ ٍـح خــال الســنوات الــي تلــت ،كمــا تبـِّـن الفقـرات اآلتيــة.

اللجوء الفلسطيني في لبنان

38

الثمانينيات ()1991–1974
السبعينيات و
ثالثاً:
َّ
َّ

أطفال الحجارة  :انتفاضة العام 1987

حفلــت هــذه الفــرة ابلتطــورات امليدانيــة املهمــة أيضـاً (بــروز منظمــة التحريــر الفلســطينية الكبــر ،حــروب
إس ـرائيل ضــد لبنــان ،االنتفاضــة الفلســطينية األوىل) ،وإ ْن مل حتصــل فيهــا حــروب شــاركت فيهــا الــدول
الــي كانــت طرفـاً رئيســيّاً يف احلــروب الســابقة (أي مصــر وســورية) .كمــا حفلــت ابلتطــورات الدوليــة يف
مــا يتصــل ابلقضيــة الفلســطينية .وتشــكل املرحلــة الفرعيــة املمتــدة بــن كانــون األول (ديســمرب) 1987
[االنتفاضــة األوىل] وتش ـرين الثــاين (نوفمــر) [ 1991مؤمتــر مدريــد] ســنوت انتقاليــة حنــو املســارات
الدوليــة اجلديــدة يف تنــاول القضيــة الفلســطينية يف األمــم املتحــدة.
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خالل هذين العقدين ،جيب التمييز بني ثالثة مسارات على املستوى الدويل:
املسار األول ،على مستوى اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛املسار الثاين ،على مستوى جملس األمن؛-املسار الثالث ،على مستوى التفاوض الثنائي (ومتع ِّدد األطراف) بني الدول املعنية.

ويف حــن َّ
أن املســارين الثــاين والثالــث كاان متجانســن عموم ـاً ،فقــد كانــت لق ـرارات اجلمعيــة
العموميــة لألمــم املتحــدة وجهــة متمايــزة.

العامة بين عامي  1974و1991
الجمعية
أهم ق اررات
َّ
ُّ
َّ
اتَّســمت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتجاوهبــا اإلجيــايب وتفاعلهــا مــع احلقــوق الفلســطينية ومــع منظمــة
التحريــر الفلســطينية ،الــي اتَّســع االعـراف هبــا شــعبيّاً وسياســيّاً علــى املســتوى الــدويل ،بوصفهــا املمثــل
الشــرعي للشــعب الفلســطيين ،علــى غ ـرار حــركات التحــرر الوطــي يف دول العــامل األخــرى ،والس ـيَّما
بعــد ق ـرار قمــة ال ـرابط العربيــة الــي عقــدت بــن  26و 29تش ـرين األول (أكتوبــر) مــن عــام ،1974
ـاء
ابالع ـراف مبنظمــة التحريــر ممث ـاً شــرعيّاً ووحيــداً للشــعب الفلســطيين .وكانــت اجلمعيــة العامــة فضـ ً
يســمح للدول النامية (جمموعة الـ  )77ولالحتاد الســوفيايت والدول اليت كانت تشــكل «املعســكر
االش ـراكي» ،مبمارســة التأثــر بعيــداً مــن التــوازن غــر املالئــم واملختــل لصــاحل إس ـرائيل يف جملــس
األمــن ،وبعيــداً مــن حــق النقــض الــذي كانــت متارســه الــوالايت املتحــدة بشــكل خــاص ،يف كل مــا يتصــل
ابلقضيــة الفلســطينية ومــا قــد ميــس وجــود دولــة إسـرائيل أو مصاحلهــا.

صــدرت يف هــذه الفــرة حزمــة ق ـرارات مهمــة مــن وجهــة نظــر احلقــوق الفلســطينية ،وخصوص ـاً التأكيــد
علــى حــق «تقريــر املصــر» ،وعلــى «حــق عــودة الالجئــن» ،وأمهّهــا التــايل:16
1.1يف شــهر أيلــول (ســبتمرب)  ،1974طلبــت  56دولــة عضــو يف اجلمعيــة العامــة إدراج بنــد مســتقل
ِج بنــد فلســطني علــى
عــن فلســطني علــى جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة ،الــي وافقــت علــى ذلــك .وأُدر َ
جــدول أعمــال الــدورة التاســعة والعش ـرين لعــام  ،1974وذلــك ألول مــرة ،بــدل التقليــد الســنوي
القاضي مبناقشة أوضاع الالجئني وأوضاع فلسطني مبناسبة مناقشة تقرير مفوض «األونروا» العام .كان
ِ
مهماً يف تعامل اجلمعية العامة مع القضية الفلســطينية .وجتدر اإلشــارة هنا إىل
ذلك يف ح ّد ذاته تطوراً ّ
َّ
أن دورة اجلمعية العامة التاسعة والعشرين ( )1974شهدت مشاركة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
ايســر عرفــات ،الــذي ألقــى خالهلــا خطــاابً طوي ـاً يف  13تش ـرين الثــاين (نوفمــر) ،وكذلــك مشــاركة
رئيــس اجلمهوريــة اللبنانيــة ســليمان فرجنيــة الــذي ألقــى كلمــة الــدول العربيــة أثنــاء مناقشــة هــذا البنــد.17
 16أنظر ،أيضاً ،املوسوعة الفلسطينية ،مادة «حقوق الالجئني».
.The Question of Palestine and the United Nations. United Nations; New York, 2008 17
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2.2القـرار رقــم  3236اتريــخ  22تشـرين الثــاين (نوفمــر)  ،1974املتعلــق حبقــوق الشــعب الفلســطيين.
توصــل ،حــى اآلن ،إىل حـ ٍـل عـ ٍ
ـادل ملشــكلة فلســطني،
يعـِّـر القـرار يف مق ِّدمتــه عــن «عميــق القلــق أبنــه مل يُ َّ
ّ
وأبن اســتمرار مشــكلة فلســطني ال ت ـزال تعـ ِّـرض الســلم واألمــن الدوليــن للخطــر ،واعرتاف ـاً منهــا َّ
َّ
أبن
للشــعب الفلســطيين احلــق يف تقريــر املصــر وفقـاً مليثــاق األمــم املتحــدة ،وإذ تعــرب عــن ابلــغ قلقهــا لكــون
الشــعب الفلســطيين قــد منــع مــن التمتــع حبقوقــه ،غــر القابلــة للتصــرف ،والسـيَّما:
.أحقه يف تقرير املصري دون تدخُّل خارجي.
.بحقه يف االستقالل الوطين والسيادة».
كمــا يؤّكِــد الق ـرار ،أيض ـاً ،علــى حــق الفلســطينيني ،غــر القابــل للتصــرف« ،يف العــودة إىل دايرهــم
وممتلكاهتــم الــي ُشــردوا واُقتلعــوا منهــا ،ويطالــب إبعادهتــم» (البنــد  ،)2ويؤّكِــد علــى َّ
«أن االحـرام
الكلِّــي حلقــوق الشــعب الفلســطيين هــذه ،غــر القابلــة للتصــرف ،وإحقاقهــا ،أمـران ال غــى عنهمــا
حلــل قضيــة فلســطني».
3.3الق ـرار  3237الصــادر يف التاريــخ نفســه ( 22تش ـرين الثاين/نوفمــر  )1974وفيــه تقـ َّـرر دعــوة
منظمــة التحريــر الفلســطينية للمشــاركة يف أعمــال اجلمعيــة بصفــة مراقــب ،وكذلــك إش ـراكها ابلصفــة
نفســها يف كل االجتماعــات واملؤمت ـرات الدوليــة الــي تنظمهــا األمــم املتحــدة .وكان ذلــك مبثابــة بدايــة
ـتقلً ميثــل الشــعب الفلســطيين.
اع ـراف دويل ابملنظمــة كيــاانً مسـ ّ
4.4القـراران  3375و( 3376اتريــخ  10تشـرين الثــاين /نوفمــر  ،)1975اللــذان جــدَّدا التأكيــد علــى
القـرار  ،3236إذ دعــا األول إىل إشـراك منظمــة التحريــر يف جهــود الســام يف الشــرق األوســط ،فيمــا
َّ
أكــد الثــاين ،أيضـاً ،علــى احلقــوق الفلســطينية غــر القابلــة للتصــرف.
5.5الق ـرار ( 3379اتريــخ  10تش ـرين الثاين/نوفمــر  )1975يتَّســم أبمهيــة ابلغــة ،إذ قـ َّـررت اجلمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة فيــه َّ
أن «الصهيونيــة هــي شــكل مــن أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري» .وقــد
ُّاتــذ هــذا الق ـرار أبغلبيــة  72صــواتً (الدولــة العربيــة ،الــدول اإلســامية ،االحتــاد الســوفيايت ،الكتلــة
(ضمــت :الــوالايت املتحــدة ،الــدول
الشــرقية ،قســم مــن الــدول الناميــة) ،يف مقابــل معارضــة  35دولــة َّ
ِ
األوروبيــة الغربيــة ،الــدول املؤيــدة لسياســاهتما) ،وامتنــاع  32دولــة( .وقــد أُلغـ َـي هــذا الق ـرار املهــم يف
عــام  1991مــع تغـ ُّـر املنــاخ الــدويل ،مبــا يف ذلــك حيــال القضيــة الفلســطينية ،علــى مــا ســيأيت الحقـاً).
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انتفاضة الحجارة1987 ،

يف الثمانينيَّــات ،صــدرت ،كذلــك ،جمموعــة مــن الق ـرارات عــن احلالــة يف الشــرق األوســط حتمــل نقــداً
للممارســات اإلس ـرائيلية املنت ِهكــة حلقــوق اإلنســان وســكان األراضــي احملتلــة ،وكانــت كلهــا يف املنــاخ
نفســه الــذي يديــن إسـرائيلُوممارســاهتا .وبعــد االنتفاضــة الفلســطينية األوىل ( ،)1987/12/8صــدرت
جمموعــة ق ـرارات خاصــة تتعلــق ابالنتفاضــة وابملمارســات اإلس ـرائيلية ،أمههــا:
 .1الق ـرار رقــم  ،58/43الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة بتاريــخ  6كانــون األول (ديســمرب) ،1988
حتــت بنــد مناقشــة تقريــر اللجنــة اخلاصــة ابلتحقيــق يف املمارســات اإلسـرائيلية الــي متــس حقــوق اإلنســان
لســكان األراضــي احملتلــة ،الــذي أشــار يف مق ِّدمتــه صراحــة إىل وعيهــا «النتفاضــة الشــعب الفلســطيين
اهتمامــا وعطفـاً كبرييــن
منــذ  9كانــون األول (ديســمرب)  1987ضــد االحتــال اإلسـرائيلي ،إذ لقيــت
ً
مــن جانــب الـرأي العــامل العاملــي .»...مث عـ َّـر القـرار عــن القلــق حيــال هــذه املمارســات الــي تنتهــك «
اتفاقيــة جنيــف اخلاصــة حبمايــة املدنيــن لعــام  ،1949واحلقــوق الفلســطينية وتشــجبها وتدينهــا» ،إخل...
والق ـرار طويــل ويــورد قائمــة طويلــة مــن املمارســات اإلس ـرائيلية ،درج تقريــر اللجنــة اخلاصــة علــى ذكرهــا
يف تقريرهــا الســنوي أمــام اجلمعيــة العامــة ،أضيفــت إليهــا قائمــة االنتهــاكات اجلديــدة يف قمــع االنتفاضــة.
 .2القـرار رقــم  ،177/43الصــادر بتاريــخ  15كانــون األول (ديســمرب)  ،1988وقــد جــاء فيــه َّ
أن
اجلمعيــة العامــة:
أ« .تعــرف إبعــان دولــة فلســطني ،الصــادر عــن اجمللــس الوطــي الفلســطيين يف  15تشـرين الثــاين
(نوفمــر) »1988؛
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ب« .تؤكــد احلاجــة إىل متكــن الشــعب الفلســطيين مــن ممارســة ســيادته علــى أرضــه احملتلــة منــذ عــام
»1967؛
ج« .تقــرر أن يُســتعمل يف منظومــة األمــم املتحــدة اســم «فلســطني» ،اعتبــاراً مــن  15كانــون األول
(ديســمرب)  ،1988بــدالً مــن تســمية «منظمــة التحريــر الفلســطينية» دون املســاس مبركــز املراقــب
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ووظائفهــا يف منظومــة األمــم املتحــدة.»...
 .3الق ـرار  ،2/44الصــادر بتاريــخ  6تش ـرين األول (أكتوبــر)  1989املتعلِّــق ابالنتفاضــة ،وفيــه
إدانــة مباشــرة للممارســات اإلسـرائيلية ،ودعوهتــا إىل االمتثــال لبنــود اتفاقيــة جنيــف ،إىل جانــب التذكــر
ابلق ـرارات الســابقة وابحلقــوق الفلســطينية.
 .4الق ـرار  48/44الصــادر بتاريــخ  8كانــون األول (ديســمرب)  ،1989حتــت بنــد مناقشــة التقريــر
الســنوي للجنــة اخلاصــة ابالنتهــاكات اإلسـرائيلية حلقــوق اإلنســان يف األراضــي احملتلــة ،الــذي جــاء كمــا
ومفصـ ًـا جلهــة االنتهــاكات املزمنــة واملســتجدة َّإبن االنتفاضــة.
التقريــر الــذي ســبقه ،شــديد اللهجــة َّ
العامة
الجمعية
العامة لق اررات
السمة
َّ
َّ
َّ

اســتمرت ق ـرارات اجلمعيــة العامــة علــى املن ـوال نفســه ،خــال مــا تبقــى مــن الفــرة ،حــى بــدء مســار
مدريــد ،فتحـ َّـول بعدئـ ٍـذ االهتمــام إىل مســارات التفــاوض.
وتكمــن أمهيــة هــذه احلزمــة مــن ق ـرارات اجلمعيــة العامــة يف كوهنــا أعــادت االعتبــار إىل جوهــر
قضيــة الص ـراع يف الشــرق األوســط ،بوصفهــا قضيــة حقــوق أساســية للشــعب الفلســطيين غــر
قابلــة للتصــرف ،و َّ
أكــدت علــى ح ِّقــه يف إقامــة دولتــه املســتقلة وحقــه يف العــودة ،أي جوهــر القضيــة
الــي نشــأت بفعــل االســتيطان واالحتــال ،مث مــع صــدور القـرار  ،181وبفعــل نكبــة  ،1948وحــرب
 ،1967وعــدم الت ـزام دولــة إس ـرائيل ابلقانــون الــدويل وبق ـرارات جملــس األمــن .كمــا عـ َّـرت اجلمعيــة
العامــة عــن الت ـزام واضــح مبنظومــة احلقــوق الدوليــة ،ووجهــت طلبــات واضحــة إىل األمــن العــام وإىل
جملــس األمــن ابح ـرام هــذه التوصيــة ،وتقــدمي التقاريــر بصــدد تنفيذهــا ،كمــا كانــت أوضــح يف إدانتهــا
السياســات واملمارســات اإلس ـرائيلية جلهــة انتهاكهــا للحقــوق الفلســطينية حتديــداً ،والس ـيَّما بعــد
االنتفاضــة األوىل عــام  .1987كمــا ختلَّــل هــذه الفــرة إصــدار الق ـرار املهــم جــدًّا ابعتبــار الصهيونيــة
شــكالً مــن أشــكال العنصريــة ،الــذي مثَّــل إدانــة نوعيــة ابلغــة القــوة والداللــة إلس ـرائيل وللحركــة
الصهيونيــة ،إذ إنـَّـه ينســف األســاس األخالقــي والفكــري الــذي زعمتــه لنفســها .وقــد ُِّ
ات ـ َذ هــذا الق ـرار
يف ســياق احلملــة الدوليــة ضــد سياســة الفصــل العنصــري يف روديســيا وجنــوب أفريقيــا يف حينــه.
هــذا ،وقــد أصبحــت قضيــة فلســطني ،ابلنســبة إىل اجلمعيــة العامــة  -اعتبـ ًـارا مــن عــام  - 1974بنــداً
تضمــن التقريــر الســنوي ،الــذي تعــده اللجنــة املكلفــة
ـنويً اثبت ـاً علــى جــدول أعماهلــا ،فض ـاً عــن ُّ
سـ ّ
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بتحضــر التقريــر ،رصــد انتهــاكات ســلطات االحتــال حلقــوق الســكان يف فلســطني ،بعــد أن كان األمــر
يقتصــر علــى تقريــر مفــوض األونــروا عــن أوضــاع الالجئــن .أضــف إىل ذلــك مجلــة البنــود الــي تشــمل
فلســطني مــن ضمــن بنــد أمشــل ،كقضيــة حــق الشــعوب الواقعــة حتــت االحتــال أو حتــت االســتعمار يف
تقريــر مصريهــا ،وبنــد الوضــع يف الشــرق األوســط ،وغريهــا مــن البنــود املتكـ ِّـررة أو الطارئــة.
أهم ق اررات مجلس األمن بين عامي  1974و1991

توجه جملس األمن يويل أولويته يف التعامل مع احلروب واملواجهات العسكرية والعملية الديبلوماسية
ظل ُّ
َّ
املرتبطــة بنتائــج تلــك احلــروب وعمليــة التفــاوض مــن أجــل الســام .وبقــي علــى إغفالــه جــذر املشــكلة الــي
سبق تفصيلها يف الفقرات السابقةَّ .أما أهم القرارات الصادرة عنه فهي:
1.1الق ـرار  425اتريــخ  19آذار (مــارس)  ،1978املُتَّ َخــذ إثــر احتــال إس ـرائيل قسـ ًـما مــن
جنــوب لبنــان (مــا ُِسّــي «عمليــة الليطــاين») ،وقــد دعــا إىل انســحاب اجليــش اإلسـرائيلي واحـرام
ســامة األراضــي اللبنانيــة ،وتشــكيل قــوة حلفــظ الســام يف جنــوب لبنــان .بيــد َّ
أن إسـرائيل مل تلتــزم
بــه ،ومل يردعهــا عــن شــن حــروب واعتــداءات جديــدة علــى لبنــان وعلــى خميمــات الالجئــن الفلســطينيني
فيــه .واســتمر االحتــال حــى  25أاير (مايــو)  2000اتريــخ انســحاب القـوات اإلسـرائيلية مــن لبنــان
دون شــروط ،بفعــل املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة ،املس ـلَّحة الــي كبَّــدت إس ـرائيل خســائر كبــرة املقرتنــة
أبي اســتثمار سياســي الحتالهلــا لبنــان
بصمــود سياســي رمســي وشــعيب ،يف وقــت مل يكــن ممكنًــا القيــام ِّ
(وهــذه هــي احلالــة الوحيــدة النســحاب إسـرائيلي غــر مشــروط مــن أر ٍ
اض عربيـ ٍـة حمتلـ ٍـة دون مفاوضــات).
2.2سلســلة قـرارات تتعلــق ابحلــرب اإلسـرائيلية ضــد لبنــان وحصــار واحتــال العاصمــة بــروت عــام
( 1982الق ـرارات  ،)525 ،521 ،515 ،513 ،508 ،501ومــن ضمنهــا ق ـرارات جتديــد مهــام
دوريً.
الق ـوات الدوليــة يف لبنــان ،املشـ َّـكلة مبوجــب الق ـرار  ،425الــي ابتــت ُتــدَّد هلــا منــذ تشــكيلها ّ
وقــد دعــت قـرارات عــام  1982إىل وقــف إطــاق النــار وانســحاب إسـرائيل الفــوري مــن لبنــان (القـرار
 ،)517ودانــت االعتــداءات علــى املدنيــن اللبنانيــن والفلســطينيني ،كمــا تناولــت مباشــرة حصــار
بــروت ،وأدانــت اغتيــال رئيــس اجلمهوريــة املنتخــب يف حينــه الشــيخ بشــر اجلميــل ،وجمــازر ص ـرا
وشــاتيال ،إخل...
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3.3جمموعــة ق ـرارات جملــس األمــن الــي تطلــب مــن إس ـرائيل إلغــاء ق ـرارات اإلبعــاد الصــادرة حبــق
مواطنــن ومســؤولني فلســطينيني وترحيــل املدنيــن (دفعــة ق ـراري  468و ،469عــام .)1980
4.4قـرار جملــس األمــن رقــم  497اتريــخ  17كانــون األول (ديســمرب)  1981الــذي دعــا إسـرائيل إىل
إلغــاء قـرار ضــم مرتفعــات اجلــوالن إىل دولــة إسـرائيل.
5.5ق ـرار جملــس األمــن رقــم  605اتريــخ  22كانــون األول (ديســمرب)  ،1987أي بعــد أقــل مــن
اســبوعني علــى االنتفاضــة ،وقــد أدان فيــه املمارســات اإلس ـرائيلية ،ودعــا إىل االلت ـزام مبعاهــدة جنيــف
اخلاصة حبماية املدنيني ،وااللتزام ابلعمل اجلاد من أجل السالم .وذاك كان استجابة سريعة لالنتفاضة.
مــن بعـ ُـد ،تلتــه قـرارات يف الســنوات التاليــة مــن الطبيعــة نفســها 607 :اتريــخ 1988/11/5؛ 608
اتريــخ 1988/11/14؛  636اتريــخ  641 ،1989/7/6اتريــخ .1989/8/30
6.6ق ـرار جملــس األمــن رقــم  573اتريــخ  4تش ـرين األول (أكتوبــر)  1985الــذي يديــن عــدوان
إس ـرائيل علــى موقــع منظمــة التحريــر يف تونــس؛ وكذلــك الق ـرار  611اتريــخ  25نيســان (إبريــل)
 ،1988وهــو يديــن العــدوان علــى تونــس الــذي َّأدى إىل اغتيــال القيــادي خليــل الوزيــر (أبــو جهــاد).
كمــا يُالحــظ هنــا ،أن قـرارات جملــس األمــن كانــت تتعاطــى مــع التطــورات املتالحقــة ،والسـيَّما احلــروب
توســعت لتطــال تونــس ،ملجــأ قيــادة
واالعتــداءات اإلسـرائيلية علــى هــذه الدولــة العربيــة أو تلــك ،الــي َّ
منظمــة التحريــر بعــد حصــار بــروت عــام  .1982فصــدرت قـرارات تتعلــق بلبنــان إثــر اجتياحــي 1978
فضل عن صدور سلســلة قرارات تتعلق مبمارســات سياســة اإلبعاد اإلسـرائيلية ،اليت تزايدت
و1982؛ ً
علــى حنــو خــاص مــع بدايــة االنتفاضــة األوىل ( ،)1987يف حماولــة إلضعافهــا.
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دبابات الجيش اإلسرائيلي في منطقة المتحف

األممية بعد عام 1991
الق اررات
َّ

أحدثــت االنتفاضــة األوىل حتـ ًـول عمي ًقــا يف منطــق الصـراع الفلســطيين  -اإلسـرائيلي ،حبيــث ُو ِظّــف يف
أحــداث حتـ ُّـوالت أخــرى يف هــذا الصـراع؛ إذ انطلــق بعدهــا مســار تفاوضــي متعـ ِّدد األطـراف يف مؤمتــر
مدريد ( 30تشـرين األول/أكتوبر –  1تشـرين الثاين/نوفمرب  )1991مبشــاركة غري مباشــرة من منظمة
التحريــر الفلســطينية (حتــت مظلــة الوفــد األردين) ،وبرعايــة ســوفياتية  -أمريكيــة ،ســرعان مــا تبدلــت إىل
رعايــة أمريكيــة  -روســية (إثــر اهنيــار االحتــاد الســوفيايت يف عــام  ،)1991وانضمــت إليهــا األمــم املتحــدة
يف عــام  1993لتصبــح رعايــة مثلثــة.
كانــت عمليــة الســام بكاملهــا جتــري حتــت عن ـوان فضفــاض هــو «األرض مقابــل الســام» ،وعلــى
أســاس ق ـرارات األمــم املتحــدة (واملقصــود ،بشــكل خــاص ،الق ـراران  242و ،)338األمــر الــذي كان
يعــي قبــول األطـراف العربيــة بوجــود دولــة إسـرائيل وحقهــا يف األمــن ،مبــا يف ذلــك قبــول منظمــة التحريــر
الفلســطينية بذلــك ،وهــو األمــر الــذي عــر عنــه موقفــان صــادران عــن اجمللــس الوطــي الفلســطيين
املنعقــد يف شــهر متــوز (يوليــو)  1991يف اجلزائــر :األول ،هــو بيــان سياســي يعلــن االســتعداد للتوصــل
إىل الســام علــى أســاس ق ـرارات الشــرعية الدوليــة .والثــاين ،هــو إعــان االســتقالل (إعــان قيــام دولــة
فلســطني وعاصمتهــا القــدس) علــى أســاس الق ـرارات الدوليــة ،ومنهــا الق ـرار  ،181األمــر الــذي عــى،
أيض ـاً ،اعرتاف ـاً بدولــة إس ـرائيليَّة.18
 18مصدر سبق ذكرهThe Question of Palestine :
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وحــدث كذلــك حتـ ُّـول نوعــي يف مســار مفاوضــات الســام الثنائيــة ،إذ َّإنــا كانــت جتــري يف املراحــل
أول ،مث األردن ،مث لبنــان [اتفاقيــة 17
الســابقة بــن الــدول العربيــة وبــن إسـرائيل بشــكل ثنائــي (مصــر ً
أاير /مايــو  ،)]1983كانــت منظمــة التحريــر خــارج هــذا املســارَّ ،إل أهنــا انضمــت إليــه الحق ـاً ،بعــد
«إذ صــدرت املوافقــة علــى املشــاركة يف مؤمتــر مدريــد يف الــدورة العش ـرين للمجلــس الوطــي الفلســطيين
الــي انعقــدت يف اجلزائــر يف  ،1991/9/28حيــث أيَّدهــا  256عضـ ًـوا وعارضهــا  68عضـ ًـوا وامتنــع
عــن التصويــت  12عض ـواً» .وجــاء يف البيــان الصــادر عــن االجتمــاع مــا يلــي:

توقيع االتفاق اللبناني-اإلسرائيلي1983 ،

«1.املوافقــة علــى املشــاركة يف املؤمتــر الــدويل ،بشــرط أن ينعقــد علــى أســاس قـراري جملــس األمــن الــدويل
 242و ،338أي األرض مقابل الســام.
2.2أن يعرتف املؤمتر ابحلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيين ،وحقه يف تقرير املصري واالستقالل
والسيادة وحق الالجئني يف العودة.
3.3أن تتعهد (إسرائيل) ابالنسحاب من القدس الشرقية.
4.4أن توقف (إسرائيل) إنشاء املستوطنات اليهودية يف األراضي الفلسطينية.
19
5.5أن يُعطى ملنظمة التحرير احلق يف تعيني أمساء الوفد الفلسطيين املفاوض» .
شــاركت املنظمــة بشــكل غــر مباشــر يف مؤمتــر مدريــد مــن خــال شــخصيات مــن الضفــة وغــزة حتــت
مظلــة وفــد األردن .وفتــح املؤمتــر قنـوات التواصــل بــن األطـراف ،وإمكانيــة قيــام مبــادرات يف اجتــاه دفــع
 19املوسوعة الفلسطينية ،مادة مؤمتر مدريد للسالم.
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كل مــن منظمــة التحريــر
التفــاوض ،وهــو مــا ابدرت إليــه النــروج ،األمــر الــذي َّأدى إىل تفــاوض ثنائــي بــن ٍّ
يتضمــن االعـراف هبــا مقابــل قيــام إدارة
ودولــة إسـرائيل توصــل إىل اتفــاق ثنائــي (اتفــاق أوســلو َّ )1993
فلســطينية مقيَّــدة الصالحيــات علــى أجـزاء مــن األراضــي احملتلــة عــام  .1967وهكــذا ،حلقــت منظمــة
التحريــر مبــن ســبقها مــن الــدول العربيــة الــي وقعــت معاهــدات ســام مــع دولــة إسـرائيل ،مــن خــال
عمليــة التفــاوض الثنائــي؛ ومبــا ينســجم مــع السياســات األمريكيــة يف املنطقــة .وكان ذلــك تطـ ُّـوراً
شــديد األمهيــة ،كــون منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي الطــرف األول املعــي مباشــرة ابلصـراع مــع
إسـرائيل.
صدرت يف هذه الفرتة عدة قرارات عن األمم املتحدة أمهها:
1.1قـرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  46/86اتريــخ  16كانــون األول (ديســمرب) ،1991
الــذي ألغــى ق ـرار اجلمعيــة العامــة الســابق رقــم  3379الــذي اعتــر َّ
أن الصهيونيــة شــكل مــن
نتاجــا طبيعيّـاً الهنيــار مــا ميكــن اعتبــاره «النظــام العــريب» كمــا كان قائمـاً
أشــكال العنصريــة .كان ذلــك ً
آنــذاك؛ إضافــة إىل أتثــر مســارات التفــاوض العربيــة  -اإلس ـرائيلية املتعــددة يف تلــك الفــرة؛ فــكان أن
أضعف هذا التغيري األســاس األخالقي واملبدئي للتضامن األممي مع القضية الفلســطينية يف وجه احلركة
الصهونيــة ،الــذي كان قاعــدة املوقــف يف عــام 1975؛ حبيــث قيَّــد هــذا اإللغــاء ،ابلتــايل ،قــدرة اجلمعيــة
العامــة علــى تطويــر املســار املتميِّــز الــذي ســلكته يف مــا يتعلــق ابلقضيــة الفلســطينية ،دون أن تتخلَّــى
عــن أتييدهــا للحــق الفلســطيين ،وهــو مــا عــرت عنــه يف مناســبات عــدة .كمــا أنــه جــاء انعكاسـاً للتغـ ُّـر
احلاصــل يف موازيــن القــوى والعالقــات الدوليــة بعــد اهنيــار االحتــاد الســوفيايت ،الــذي كانــت رعايتــه
املشــركة ملؤمتــر مدريــد عــام  ،1991آخــر حضــور دويل لــه كدولــة قبــل ُّ
تفككــه.
2.2ق ـرار اجلمعيــة العامــة رقــم  67/19اتريــخ  29تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  2012الــذي منــح
فلســطني صفــة دولــة غــر عضــو يف األمــم املتحــدة .وبعــد التذكــر بقائمــة طويلــة مــن املبــادئ والقـرارات
الســابقة ذات الصلــة ابلقضيــة الفلســطينية والوضــع يف الشــرق واالوســط وغريهــا ،فــإن اجلمعيــة العامــة:
« ...وإذ تؤكــد َّ
أن األمــم املتحــدة عليهــا مســؤولية دائمــة إزاء قضيــة فلســطني إىل أن حتــل القضيــة جبميــع
جوانبهــا علــى حنــو ُمـ ٍ
ـرض،
وإذ تعيد أتكيد مبدأ عاملية العضوية يف األمم املتحدة،
.أتعيــد أتكيــد حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر املصــر واالســتقالل يف دولتــه فلســطني علــى األرض
الفلســطينية احملتلــة منــذ عــام 1967؛
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.بتقــرر أن ُتنــح فلســطني مركــز دولــة غــر عضــو هلــا صفــة املراقــب يف األمــم املتحــدة ،دون
املســاس حبقــوق منظمــة التحريــر الفلســطينية املكتســبة وامتيازاهتــا ودورهــا يف األمــم املتحــدة بصفتهــا
ممثــل الشــعب الفلســطيين ،وفقـاً للقـرارات ذات الصلــة ابملوضــوع واملمارســة املعمــول هبــا يف هــذا
الشــأن؛
.تتعــرب عــن األمــل يف أن يســتجيب جملــس األمــن للطلــب الــذي قدمتــه دولة فلســطني يف 23
أيلــول (ســبتمرب)  ،2011مــن أجــل احلصــول علــى عضويــة كاملــة يف األمم املتحــدة()20؛
.ثتؤكــد عزمهــا علــى املســامهة يف إعمــال حقــوق الشــعب الفلســطيين غــر القابلــة للتصــرف والتوصــل
إىل تســوية ســلمية يف الشــرق األوســط تنهــي االحتــال الــذي بــدأ يف عــام  1967وحتقــق رؤيــة الدولتــن
املتمثلــة يف دولــة فلســطني مســتقلة دميقراطيــة ذات ســيادة تتوافــر هلــا مقومــات البقــاء متصلــة األراضــي
تعيــش جنبـاً إىل جنــب مــع إسـرائيل يف ســام وأمــن علــى أســاس حــدود مــا قبــل عــام 1967؛
.جتعــرب عــن احلاجــة املاســة إىل اســتئناف املفاوضــات وتس ـريع وتريهتــا يف إطــار عمليــة الســام يف
الشــرق األوســط ،علــى أســاس ق ـرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة ابملوضــوع ومرجعيــة مؤمتــر مدريــد،
مبــا فيهــا مبــدأ األرض مقابــل الســام ،ومبــادرة الســام العربيــة ،وخريطــة الطريــق الــي وضعتهــا اجملموعــة
الرابعيــة إلجيــاد حــل دائــم للصـراع اإلسـرائيلي الفلســطيين علــى أســاس وجــود دولتــن ،21مــن أجــل حتقيــق
تســوية ســلمية عادلــة دائمــة شــاملة بــن اجلانبــن الفلســطيين واإلسـرائيلي تفضــي إىل حــل كافــة القضــااي
األساســية الــي مل حتــل بعــد ،أي قضــااي الالجئــن الفلســطينيني والقــدس واملســتوطنات واحلــدود واألمــن
وامليــاه.»...
3.3قـرارات جملــس األمــن يف التســعينيات ومــا بعدهــا ،أصبحــت قـرارات حدثيــة ،تواكــب مســارات
التفــاوض وتشــرعها وتتكيَّــف معهــا ،أو تتعامــل مــع نتائــج احلــروب واالعتــداءات اإلس ـرائيلية،
خصوص ـاً يف غــزة (حــروب  )2014 ،2012 ،2008ولبنــان ()2006 ،1996 ،1993؛ ومــن
تضمــن بنــوداً سياســية وأمنيــة كمــا
ضمنهــا القـرار  1701الصــادر بعــد حــرب متــوز  2006الــذي َّ
وســع نطــاق قــوة األمــم يف جنــوب لبنــان وصالحياهتــا ومهامهــا وعديدهــا.
َّ
تعاملــت ق ـرارات جملــس األمــن أيض ـاً مــع فئــة أخــرى مــن املشــاكل داخــل فلســطني احملتلــة( :حصــار
غــزة ،االنتفاضــة الثانيــة ،جــدار الفصــل العنصــري ،املواجهــات املســتمرة يف القــدس بشــكل خــاص سـواء
مــا يتعلــق منهــا ابملســجد االقصــى ،أو بعمليــة هتويــد القــدس ،قضيــة االســتيطان ،التوتـرات املتكــررة بــن
20
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حكومــة إس ـرائيل وبــن الســلطة الوطنيــة وأثرهــا علــى التفــاوض ،إخل.)...
ويف فــرة مــا بعــد التســعينيَّات ،ســادت املســارات التفاوضيــة واملســاومات بــا منــازع ،وحتولــت الثــورة إىل
ســلطة وحكومة وإن بصالحيات حمدودةَّ .إل َّ
أن األولوايت واالسـراتيجيات تبدلت ،والسـيَّما ابلنســبة
إىل منظمــة التحريــر الفلســطينية حتديــداً .وبرغــم َّ
أن املنظمــة ظلَّــت املمثــل املعــرف بــه إلمجــايل الشــعب
الفلســطيينَّ ،إل َّ
أن مركــز الثقــل والقـرار واالهتمــام انتقــل إىل الســلطة الوطنيــة أو إىل خصومهــا ،يف ضــوء
الوضــع املســتجد املتــوزع بــن الضفــة الغربيــة وغــزة ،أي منــذ أن ابتــت املنظمــة تســيطر علــى األوىل وحركــة
محــاس علــى الثانيــة .وتراجعــت أمهيــة الفئــات األخــرى مــن الشــعب الفلســطيين الالجــئ يف البلــدان العربيــة
أو األجنبيــة.
وابتــت القضــااي احلساســة املرتبطــة جبوهــر الص ـراع مؤجلــة إىل مراحــل الحقــة مــن التفــاوض (احلــل
النهائــي) بــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبــن حكومــة إسـرائيل .مــن هــذه القضــااي احتــال فلســطني
التارخييــة منــذ عــام  1948والح ًقــا عــام  ،1967وحــق العــودة لالجئــن منــذ عــام  ،1948حتديـ ًـدا ،إىل
بيوهتــم وقراهــم (الــذي هــو جوهــر القراريــن  181و ،)194حبيــث َّ
تقدمــت عليهــا جبــال مــن القضــااي
والتفاصيــل الــي تدفــع هبــا إىل موق ـ ٍع اثنــوي عمليّـاً.

َّأمــا اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن ،فقــد واصــا ِّاتــاذ قـرار ٍ
ات متعـ ِّددة اســتجابةً ملســار عمليــة الســام؛
فض ـاً عــن انضمــام األمــم املتحــدة إىل الــدول راعيــة التفــاوض ،أو تبنِّيهــا ملبــادرات ســام (كالق ـرار
 55/55الصــادر عــن جملــس األمــن بتاريــخ  1كانــون األول/ديســمرب  2000املتعلــق بدعــم مفاوضــات
الســام) .كمــا اســتمرت يف مناقشــة تقاريرهــا املتَّصلــة أبوضــاع الالجئــن (األونــروا) وابلوضــع يف الشــرق
األوســط وقضيــة فلســطني وتقريــر اللجنــة اخلاصــة ابالنتهــاكات .كمــا تعاملــت مــع املســتجدات ،كإصــدار
ق ـرارات بصــدد عمليــة االســتيطان ،وحصــار غــزة ،وإدانــة إنشــاء جــدار الفصــل يف الضفــة الغربيــة (ق ـرار
اجلمعيــة العامــة رقــم  15/A/RES/ES-10اتريــخ  20متوز/يوليــو  ،2004الــذي يتبــى ال ـرأي
القانــوين الصــادر عــن حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأن جــدار الفصــل الصــادر يف  9متــوز /يوليــو مــن العــام
نفســه) .كمــا أدانــت حــرب  2006علــى لبنــان ،وحــروب غــزة ( .)2014 ،2012 ،2008لكـ َّـن
ذلــك بــدا أقــرب إىل تســوية قضــااي مــن املاضــي املســتمر راهنـاً ،يف حــن كان االهتمــام الرئيســي منصبَّــا
علــى مســار التســوية املتعثِّــرة .وكانــت أمهيــة القضــااي تقــاس ،ابلدرجــة األوىل ،مبــدى تســهيلها أو عرقلتهــا
ملــا اعتُــر مســار التســوية وعمليــة الســام.
وضع دولي جديد

مثــة ظــروف دوليــة وإقليميــة جديــدة ،نشــأت منــذ مطلــع األلفيــة اجلديــدة مــع احلــرب ضــد اإلرهــاب،
والتطــورات الــي بــرزت منــذ هنايــة عــام  ،2010والسـيَّما التحــوالت السياســية يف بعــض البلــدان العربيــة،
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مث انفجــار احلــروب التدمرييــة مــن اليمــن إىل ليبيــا ،مــروراً ابلع ـراق وســورية .خطــف كل ذلــك األض ـواء
عــن انف ـراد القضيــة الفلســطينية ابالهتمــام بشــكل تدرجيــي .فبالرغــم مــن خصوصيتهــا ،ابعتبارهــا احلالــة
الوحيــدة الحتــال اســتيطاين ،فقــد ابتــت واحــدة مــن حــاالت كثــرة مــن االحتــاالت والنكبــات واحلروب
يف البلــدان العربيــة ،بــدءاً مــن احتــال العـراق للكويــت عــام  1990وتداعياتــه علــى التحالفــات العربيــة
وعلــى القضيــة الفلســطينية ،مــروراً ابحتــال العـراق عــام  ،2003وصــوالً إىل سلســلة احلــروب والنزاعــات
َّ
كل مــن غــزة
األهليــة؛ عــدا عــن االنقســامات الفلســطينية نفســها الــي ختللتهــا صدامــات دمويــة أيضـاً يف ٍّ
والضفــة الغربيــة.
يف ظــل هــذا الوضــع املعقــد واملســدود األفــق يف املــدى املنظــور ،بــدا َّ
أن مســار التســوية يف املنطقــة -
الــذي انطلــق جمــدَّداً يف مدريــد مث أوســلو ،حتــت عنـوان حـ ِّـل الدولتــن  -يواجــه صعــوابت هيكليــة تعيــق
حتققــه ،والسـيَّما يف مــا يتصــل ابحلــل النهائــي وعــودة الالجئــن الــي يبــدو َّ
ُّ
مؤجــل .ومــن
أن البحــث فيهــا َّ
تبعــات ذلــك ،أيضـاً ،اجتـزاء االهتمــام بفلســطينيي الشــتات الالجئــن يف البلــدان األخــرى ،ومنهــا لبنــان،
واحنصــاره جمــدًّداً يف الشــأن اإلنســاين ،األمــر الــذي يفــرض علــى الالجئــن ،وكذلــك علــى حكومــات
البلــدان املضيفــة ،الرتكيــز علــى قضــااي احليــاة اليوميــة .فقــد أصبــح الفلســطينيون يف لبنــان ،يعيشــون يومـاً
املوحــدة مــن جهــة،
بيــوم يف سلســلة مــن التفاوضــات واملســاومات بــن قياداهتــم القدميــة واجلديــدة غــر َّ
وبــن واحلكومــة اللبنانيــة واألطـراف اللبنانيــة مــن جهــة اثنيــة .وهكــذا ،يعيــش ســكان املخيمــات حتديـ ًـدا
حت ِّدايً إضافيّاً ،إذ ينبغي هلم التعامل مع أصحاب الســلطة والقوة والنفوذ الفلســطيين يف املخيماتِ ،مَّن
ال يقتصــرون حاليًّــا علــى الفصائــل والتشــكيالت السياســية واملسـلَّحة ذات املرجعيــة الواضحــة.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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اثلثاً :أبرز القرارات الدولية املتعلّقة بقضية الالجئني
يصعــب رصــد كل االتفاقيــات والق ـرارات العربيــة املتعلّقــة ابلقضيــة الفلســطينية عموم ـاً ،والالجئــن
الفلســطينيني خصوص ـاً ،ومنهــا الــي تعــي لبنــان حتديــداً؛ وهــو أمــر يتجــاوز أهــداف هــذا التقريــر .لــذا،
نكتفــي ابإلشــارة إىل بعــض هــذه االتفاقيــات والقـرارات الــي تدخــل يف نطــاق حبثنــا حــول هــذه القضيــة
واللجــوء الفلســطيين إىل لبنــان دون سـوامها ،متوقفــن عنــد تلــك الــي َّاتــذت طابعـاً سياســيّاً إقليميّـاً ،أو
حـ َّـى دوليّـاً .وممـَّـا ال شــك فيــهَّ ،
أن مجلــة هــذه املواقــف أتثـَّـرت ابألوضــاع السياســية الدوليــة والعالقــات
البينيــة بــن الــدول العربيــة ،وابحملــاور العربيــة الســائدة يف حينــه ،وأثـَّـرت فيهــا إىل ح ـ ٍّد مــا.

أهم ق اررات جامعة الدول العربية
ُّ
الحــظ َّ
أن الق ـرارات الــي اعتمدهتــا القمــم العربيــة تتعلَّــق
نبــدأ مــن اجلانــب اإلداري ،وهــو األســهل ،إذ يُ َ
مبســائل حمــدَّدة مــن نــوع إقامــة الالجئــن الفلســطينيني ُّ
وتنقالهتــم وواثئقهــم وحقوقهــم وأمالكهــم يف
األراضــي احملتلــة.
كل علــى حــدة ،ميكــن القــول إن القـرارات الصــادرة خــال الفــرة -1952
ومــن دون مراجعــة القـرارات ٍّ
كل دولــة عربيــة
 1964حاولــت أن تنظــم مســائل عمليــة َّ
مهمــة ،كواثئــق الســفر ،حيــث ُكلِّفــت الح ًقــا ُّ
أبن تصدرهــا لالجئــن علــى أراضيهــا ،وحتديــد كيفيــة معاملــة الالجئــن علــى صعــد التأشـرات واإلعفــاء
مــن رســومها واإلقامــات وجتديــد الواثئــق وغريهــا.
تتعاطــى القـرارات الســابقة مجيعهــا مــع الالجئــن مــن منطلــق جزئــي ،حــى صــدور القـرار رقــم /1946
د 76اتريــخ  1964/3/31املعــروف ب ـ «بروتوكــول معاملــة الفلســطينيني يف الــدول العربيــة» ،الــذي
وافــق عليــه وزراء اخلارجيــة العــرب يف اجتماعهــم ابلــدار البيضــاء يف  10أيلــول (ســبتمرب)  1965وامللــوك
والرؤســاء العــرب يف الــدورة الثالثــة للقمــة العربيــة الــي انعقــدت يف املغــرب بــن  13و 17أيلــول (ســبتمرب)
 .1965ولعل هذا الربوتوكول هو أوىف صياغة تتعلَّق ابلتعامل مع الالجئني يف الدول العربية وتضمن:
حق الفلسطينيني املقيمني يف العمل واالستخدام أسوة ابملواطنني.حق اخلروج والعودة مىت اقتضت مصلحتهم ذلك.منح الفلسطينيني واثئق سفر صاحلة ،أو جتديدها للسفر إىل املهاجر مىت رغبوا بذلك.معاملة حاملي الواثئق معاملة رعااي دول اجلامعة بشأن التأشريات واإلقامة.َّ
حتفــظ علــى بعــض فقـرات هــذا القـرار ،أو طالــب بتعديلهــا ،كلٌّ مــن اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت
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ولبنــان .وقــد أرســل األخــر كتــاابً يقــرح فيــه اســتبدال الفقــرة الــي تنــص علــى معاملــة الفلســطينيني وفــق
النُّظــم والقوانــن املعمــول هبــا يف كل دولــة ملواطنيهــا بنــص آخــر يقــول« :وبقــدر مــا تســمح بــه أح ـوال
اجلمهوريــة اللبنانيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،يُعطــى الفلســطينيون املقيمــون حاليّـاً يف أراضيهــا احلــق يف
العمــل واالســتخدام أســوة ابملواطنــن وضمــن نطــاق القوانــن واألنظمــة املرعيــة اإلج ـراء» ،كمــا اشــرط
جلهــة احلــق ابلدخــول إىل األراضــي اللبنانيــة احلصــول مســب ًقا علــى مســة دخــول مــن الســلطات اللبنانيــة
املختصــة.22
َّ

اكتساب جنسية الدول المضيفة
أن املوقف العريب رأى َّ
نشــر إىل َّ
ألي فلســطيين ال حيرمه من جنســيته
أن منح جنســية البلد املضيف ِّ
األصليــة كمبــدأ عــام ،وابلتــايل َّ
فإنــم ال ُيذفــون مــن ســجالت الالجئــن ،أتكيــداً للشــخصية الوطنيــة
الفلســطينية والكيان الفلســطيين ،وأتكيداً حلقه األصلي يف فلســطني.
مثـَّـة قضيــة اثنيــة حتضــر يف كثــر مــن قـرارات اجلامعــة العربيــة تتمثَّــل مبســألة جنســية الفلســطينيني وأمالكهــم
يف األراضــي احملتلــة .وكلتامهــا ترتبــط مبســألة املناخــات الدوليــة الــي حاولــت دفــع مشــاريع التوطــن
تتضمــن
خطـوات إىل األمــام .وعليــه ،فقــد مثلــت تلــك القـرارات متهيــداً للدخــول يف مفاوضــات دوليــة َّ
املضمــن يف قـرار األمــم املتحــدة رقــم  ،194حيــث يقــرح
حـ ّـاً هلــذه املســألة ،اعتمــاداً علــى ذلــك اجلــزء َّ
التعويــض علــى الالجئــن الذيــن ال يرغبــون ابلعــودة إىل دايرهــم الــي هجرهتــم منهــا إس ـرائيل ،يف مقابــل
ختفيــف الرتكيــز علــى حــق العــودة ،مبــا هــو القاعــدة األســاس يف الق ـرار  194نفســه ،ومــا عــداه مــن
تعويــض وخالفــه هــو االســتثناء.
ضمــن الســياق نفســه ،جــاءت قضيــة أمــاك الفلســطينيني يف األراضــي احملتلــة ،اســتناداً ،أيض ـاً هــذه
املــرة ،إىل ق ـرار حــق العــودة الصــادر عــن األمــم املتحــدة .فتقــرر عقــد نــدوة دوليــة حــول هــذه املســألة
ِ
دخ ـاً إىل حتضــر دراســة
والعــودة إىل حمفوظــات اجلامعــة ،مــن أجــل إعــداد تقريــر مفصــل يش ـ ّكل ُم َ
ِ
ـل قضيــة الالجئــن
شــاملة ،فيمــا ُنبّــه يف الوقــت نفســه إىل خطــورة احملــاوالت الدوليــة الراميــة إىل حـ ِّ
علــى أســاس أهنــا مشــكلة إنســانية وفصلهــا عــن جوانبهــا السياســية والقانونيــة .وهــو مــا جـ ِّدد التأكيــد
موقعا بتاريخ  1966/8/3مع التحفظات اآلتية:
« 22لبنان أودع الربوتوكول ً
املادة األوىل :مع االحتفاظ جبنسيتهم الفلسطينية وبقدر ما تسمح به أحوال اجلمهورية اللبنانية االجتماعية واالقتصادية يعطى
الفلسطينيون املقيمون حاليًّا يف أراضيها احلق يف العمل واالستخدام أسوة ابملواطنني.
املادة الثانية :يضاف إليها «وذلك أسوة ابللبنانيني وضمن نطاق القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء».
املادة الثالثة :يضاف بعد عبارة (مىت اقتضت مصلحتهم ذلك) و«يشرتط حلق الدخول إىل األراضي اللبنانية احلصول مسبق ًا
على مسة دخول من السلطات اللبنانية املختصة».

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

عليــه يف ق ـرار ٍ
ات الحقـ ٍـة ،مــع إضافــة ضــرورة التنســيق بــن دولــة فلســطني وبــن الــدول العربيــة.23
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ق اررات واتفاقيات ذات عالقة بلبنان
مــن دون العــودة بعيـ ًـدا إىل الــوراء ،نشــر إىل ثــاث اتفاقيــات أو مبــادرات عربيــة كان هلــا صلــة مباشــرة
بلبنــان ،هــي التاليــة:

فدائيون في جنوب لبنان1977 ،

.أاتفاقيــة القاهــرة املوقعــة مــن قائــد اجليــش اللبنــاين ورئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية ،الــي مسحــت
ابلعمــل الفدائــي املس ـلَّح ،انطالق ـاً مــن لبنــان ،وتناولــت أمــوراً غريهــا تتعلــق ابملخيمــات.
.باتفــاق الســابع عشــر مــن أاير (مايــو)  ،1983الــذي كان مشــروع معاهــدة ســام بــن لبنــان
التوصــل إليــه حتــت ضغــط ميـزان القــوى الناجــم عــن اجتيــاح َّ .1982إل أنــه مل يدخــل
وإسـرائيل ،جــرى ُّ
حيِّــز التنفيــذ لعــدم توقيــع رئيــس اجلمهوريــة عليــه يف حينــه ،قبــل إلغائــه يف عــام .1984
صــي القراريــن :رقــم  / 5456د 103تاريــخ  ،1990 /9 /21ورقــم
 23راجــع فــي محفوظــات جامعــة الــدول العربيــة ن َّ
 / 5492د 104تاريــخ .1965 /9/21
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.تمقــررات قمــة بــروت العربيــة يف عــام  ،2002الــي أطلقــت مــا اعتُــر يف حينــه مبثابــة مبــادرة عربيــة
للسالم.
 .1اتفاقيَّة القاهرة تشرين الثاين (نوفمرب) 1969
شــغلت اتفاقيَّــة القاهــرة بــن لبنــان وبــن منظمــة التحريــر الفلســطينية احليــاة السياســية اللبنانيــة مرحلــة
كل
طويلة ،ويعتربها البعض أحد أبرز أســباب اندالع احلرب اللبنانية .ففي ضوء وقوع اشــتباكات بني ٍّ
مــن اجليــش اللبنــاين واملقاومــة الفلســطينية وحصــول حــركات احتجــاج واســعة يف املخيمــات الفلســطينية
عــام  ،1969مــع تعاطــف تيــارات سياســية وشــعبية لبنانيــة مــع املقاومــة الفلســطينية ،اجتمــع يف القاهــرة
يف  3تشـرين الثــاين (نوفمــر)  1969كل مــن الوفــد اللبنــاين برائســة قائــد اجليــش اللبنــاين العمــاد إميــل
البســتاين ووفــد منظمــة التحريــر برائســة ايســر عرفــات ،وشــارك كلٌّ مــن حممــود رايض وزيــر خارجيــة
اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة ووزيــر حربيتهــا الفريــق أول حممــد فــوزي.
نص على ما يلي:
بعد التفاوض أمكن التوصل إىل اتفاق َّ
.أ«إعــادة تنظيــم الوجــود الفلســطيين يف لبنــان علــى أســاس حــق العمــل واإلقامــة والتنقــل وإنشــاء جلــان
حمليــة مــن الفلســطينيني يف املخيمــات لرعايــة مصــاحل الفلســطينيني املقيمــن فيهــا ،وذلــك ابلتعــاون مــع
الســلطات احملليــة وضمــن الســيادة اللبنانيــة».
.ب«وجود نقاط للكفاح املسـلَّح داخل املخيمات ،والســماح للفلســطينيني املقيمني يف لبنان املشــاركة
يف الثورة الفلســطينية  ...ضمن مبادئ ســيادة لبنان وســامته».
.ت«تســهيل العمــل الفدائــي عــن طريــق تســهيل مــرور الفدائيــن ،وحتديــد نقــاط العبــور واالســتطالع يف
مناطــق احلــدود ،وأتمــن الطريــق إىل منطقــة العرقــوب؛ علــى أن تضبــط قيــادة الكفــاح املسـلَّح تصرفــات
أفرادهــا وعــدم تدخلهــم يف الشــؤون اللبنانيــة ،وإجيــاد قــوة ارتبــاط مشــركة بــن الكفــاح املس ـلَّح واجليــش
اللبنــاين».
.ث«إيقــاف احلمــات اإلعالميــة املتبادلــة ... ،تعيــن ممثلــن عــن الكفــاح املس ـلَّح يف قيــادة األركان
اللبنانيــة ... ،اإلف ـراج عــن املعتقلــن واألســلحة املصــادرة».
ـريً للغايــة ،وال جيــوز اال ِطّــاع عليــه َّإل مــن قبــل القيــادات فقــط».24
.جواعتــر هــذا االتفــاق «سـ ّ

هــذه االتفاقيــة شـَّـرعت الوجــود الفلســطيين املسـلَّح يف لبنــان ،ومحلــت تنــازالً عــن ســيادة الدولــة يف شــأن
حســاس ومهــم ،األمــر الــذي جنــم عنــه نتائــج ســلبية ،والس ـيَّما خــال مرحلــة احلــرب اللبنانيــة .كمــا
َّ

 24تــرد اتفاقيــة القاهــرة ضمــن قـرار جامعــة الــدول العربيــة رقــم  2550د 1969/9/13 / 52حتــت بنــد «اتفــاق ســري للغايــة»،
حمفوظــات جامعــة الــدول العربيــة.
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تضمنــت بنــوداً ذات صلــة بشــؤون مدنيــة ،كحـ ِّـق العمــل و ُّ
التنقــل ،وإنشــاء جلــان شــعبية داخــل املخيمــات،
َّ
وهــي أمــور مل تلــق االهتمــام .أُلغيــت هــذه االتفاقيــة يف عــام  ،1987كمــا ســرد الحقـاً.

 .2اتفاق  17أاير (مايو) 1983
مل يــر هــذه االتفــاق النــور عمليّـاً .فقــد جــاء نتيجــة الختــال ميـزان القــوى العــريب  -اإلسـرائيلي بصــورة
عامــة ،ونتيجــة الحتــال أجـزاء واســعة مــن لبنــان يف عــام  ،1982مبــا فيهــا عاصمتــه بــروت ،حبيــث تــا
َّ
ذلــك خــروج املقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان .فتــح كل ذلــك شــهية إسـرائيل علــى تكريــس عالقــة تبعيــة
للبنــان إىل إسـرائيل ،وتغيــر موقــع لبنــان يف الصـراع العــريب  -اإلسـرائيلي ،اســتناداً إىل مــا َّ
حققــه الغــزو.
ومــع َّ
أن املقاومــة الوطنيــة بــدأت عملياهتــا ضــد الق ـوات اإلس ـرائيلية يف  16أيلــول (ســبتمرب) ،1982
َّإل أهنــا مل َّ
تتمكــن يف حينــه مــن احلــؤول دون املفاوضــات والتوصــل إىل االتفــاق .وعليــه ،فقــد انطلقــت
ـودا مل تنجــح يف كبــح مجــاح الشـراهة اإلسـرائيلية،
املفاوضــات الــي بــذل املفاوضــون اللبنانيــون خالهلــا جهـ ً
واحلــد مــن آاثر اخللــل واالهنيــار يف ميـزان القــوى .وقــد كان مــن املؤكــد أن تســعى إسـرائيل إىل الســيطرة
مــن خــال التفــاوض مــع لبنــان إىل حتقيــق مجلــة أهــداف أبرزهــا:
•استكمال تدمري ما تبقى من الوجود الفلسطيين ومنظمة التحرير املتمركزة يف لبنان.
•إرغــام لبنــان علــى توقيــع اتفــاق ســام مــع إس ـرائيل ،بشــكل يضمــن هلــا أتمــن حدودهــا الشــمالية،
صلحــا منفــرداً معهــا.
ويقيــم يف لبنــان حكومــة مواليــة هلــا ،تلتــزم املصــاحل اإلس ـرائيلية وتوقــع ً
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يف  28كانــون األول (ديســمرب)  ،1982بــدأت املفاوضــات بــن إس ـرائيل ولبنــان برعايــة أمريكيــة يف
فنــدق ليبانــون بيتــش مبنطقــة خلــدة جنــوب بــروت ويف مســتعمرة كـرايت مشونــة بشــمال دولــة إسـرائيل.
ف
وقــد اســتمرت املفاوضــات حــى  17أاير (مايــو)  ،1983حيــث جــرى ُّ
التوصــل إىل اتفــاق ســام عُـ ِر َ
ب ـ «اتفــاق  17أاير» .أبــرز مــا تضمنــه االتفــاق مــا يلــي:
•إلغاء حالة احلرب بني لبنان وإسرائيل.
أسبوعا.
•االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من لبنان يف فرتة ترتاوح بني  8اىل12
ً
•إنشــاء منطقــة أمنيــة داخــل األراضــي اللبنانيــة تتعهــد احلكومــة اللبنانيــة أبن تن ِّفــذ ضمنهــا الرتتيبــات
األمنيــة املتفــق عليهــا يف ملحــق خــاص ابإلتفــاق.
•تكويــن جلنــة امريكيــة  -إسـرائيلية  -لبنانيــة مهمتهــا اإلشـراف علــى تنفيــذ بنــود اإلتفاقيــة ،وتنبثــق عنهــا
جلنــة للرتتيبــات األمنيــة وجلــان فرعيــة لتنظيــم العالقــات بــن البلديــن.
•إقامة مكاتب لالتصال والتفاوض وعقد اتفاقيات جتارية بني البلدين.
أبي شكل من أشكال الدعاية املعادية لآلخر.
•امتناع الدولتني عن القيام ِّ

أي بند من بنود االتفاق.
•إلغاء مجيع املعاهدات والبنود واألنظمة اليت متنع تنفيذ ِّ
َّأدت عمليــة املفاوضــات واملصادقــة علــى االتفاقيــة مــن جانــب جملــس النـواب بشــبه إمجــاع ،إىل شــحن
إضــايف ملناخــات احلــرب األهليــة ،وفاقمــت التداعيــات علــى الداخــل اللبنــاين ،فاندلعــت حــرب اجلبــل
ف
يف  19أاير (مايــو)  ،1983مث حــرب الســيطرة علــى غــريب بــروت والضاحيــة اجلنوبيــة يف مــا عُ ـ ِر َ
ابنتفاضــة  6شــباط (فربايــر)  .1984كمــا حصلــت عمليتــان انتحاريتــان ضــد القـوات األجنبيــة العاملــة
يف إطــار القــوة متعــددة اجلنســية املرابطــة يف بــروت وحميطهــا ،ممــا َّأدى إىل مقتــل عــدد كبــر مــن ق ـوات
«املارينــز» واملظليــن الفرنســيني.
ضاعــف االتفــاق ومــا أعقبــه مــن تفاقــم عناصــر االنقســام يف املشــهد السياســي بــن احلكومــة ورئيــس
ِ
املتمســكني ابالتفــاق مــن جهــة ،وبــن جبهــة اخلــاص الوطــي املدعومــة مــن
اجلمهوريــة أمــن اجلميــل ّ
ســورية اللتــن رفضتــاه مــن جهــة اثنيــة .وأفضــت هــذه التطــورات واملواجهــات العســكرية علــى األرض
إىل إلغــاء اتفــاق  17أاير ابلرغــم مــن مصادقــة اجمللــس النيــايب عليــه .فقــد قــرر جملــس الــوزراء يف
جلســته املنعقــدة بتاريــخ  1984/3/5برائســة رئيــس اجلمهوريــة إلغــاء ق ـرار جملــس الــوزراء املــؤرخ يف
 1983/5/14القاضــي ابملوافقــة علــى اتفــاق  17أاير ،كمــا أعلــن رئيــس احلكومــة اللبنانيــة شــفيق
الــوزان ،بعــد انعقــاد جلســة جملــس الــوزراء املشــار إليهــا .ومل يكــن رئيــس اجلمهوريــة أمــن اجلميــل قــد وقــع
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بعــد علــى االتفــاق ،ممـَّـا جعلــه يف وضعيــة معلَّقــة أصـاً .25وهــذه هــي أول حالــة تُلغــي فيهــا دولــة عربيــة
اتفاقيــة ســام موقَّعــة مــع إسـرائيل ،يف مــا ميكــن اعتبــاره إســقاطًا للنتائــج الــي حاولــت دولــة إسـرائيل
فرضهــا علــى لبنــان نتيجــة تفوقهــا العســكري واجتياحهــا للبنــان وعاصمتــه.
 .3المبادرة العربية للسالم

تضمنتــه القمــة العربيــة الــي انعقــدت يف بــروت بتاريــخ  2002/3/28إعــان تبـ ِّـي مبــادرة
لعــل أبــرز مــا َّ
الســام العربية اليت ســبق أن طرحها األمري عبد هللا بن عبد العزيز ،ويل عهد اململكة العربية الســعودية،
قبــل أســابيع مــن انعقادهــا.
ســبقت القمــة أجـواء عربيــة وإقليميــة متوتــرة .فقــد بــرزت يف حينــه مشــكلة حضــور الرئيــس الليــي معمــر
وحلَّــت األوىل عــر متثيلــه بوزيــر اخلارجيــة عبــد الســام
القــذايف والرئيــس الفلســطيين ايســر عرفــاتُ .
الرتيكــي؛ أمــا الرئيــس عرفــات فقــد كان حماصـراً مبقـ ِّـره يف رام هللا ،يف غمــرة مناخــات االنتفاضــة الثانيــة،
إىل حــن مغادرتــه للعــاج يف فرنســا ووفاتــه يف أواخــر عــام  ،2004حبيــث مل يغــادر مقـ َّـره (املقاطعــة)
خشــية أن متنعــه إس ـرائيل مــن العــودة إىل مقـ ِّـره إذا مــا قـ َّـرر املغــادرة إىل لبنــان.
انعقــدت القمــة حبضــور عــريب خيتلــف عــن القمــم الســابقة ،فنصــف أعضــاء دول اجلامعــة مل يتمثَّــل برؤســاء
دول ،إذ حضرهــا  7رؤســاء فقــط مــن أصــل  22ملــكاً ورئيس ـاً .واخنفــض كذلــك مســتوى التمثيــل إىل
نـواب رؤســاء ونـواب رؤســاء الــوزراء أو حــى وزراء اخلارجيــة .ومــع َّ
أن القضيــة الفلســطينية كانــت علــى
رأس جــدول أعمــال القمــة ،فقــد جــرى منــع الرئيــس ايســر عرفــات  -احملاصــر يف مقــره يف املقاطعــة ،كمــا
أشــر أعــاه  -مــن إلقــاء كلمتــه أمــام املؤمتريــن بذريعــة احتمــال قيــام إس ـرائيل ابلتشــويش علــى الكلمــة
مــن خــال األقمــار الصناعيــة ،ممـَّـا حــدا ابلوفــد الفلســطيين إىل االنســحاب ،ومل يقبــل ابلعــودة َّإل بعــد
وســاطات مــن وفــود عربيــة مشــاركة يف القمــة.
صــادق املؤمتــر ابإلمجــاع علــى املبــادرة الســعودية ،الــي أصبحــت بعــد تلــك املصادقــة «مبــادرة الســام
العربيــة» ،وتلخصــت يف البنــود التاليــة:
1.1االنســحاب الكامــل مــن األراضــي العربيــة احملتلــة ،مبــا يف ذلــك اجلــوالن الســوري ،وحــى خــط الرابــع
مــن حزيـران (يونيــو)  ،1967واألراضــي الــي مــا زالــت حمتلــة يف جنــوب لبنــان.
التوصــل إىل حـ ٍّـل عــادل ملشــكلة الالجئــن الفلســطينيني ،يـُتـََّفـ ُـق عليــه ،وفق ـاً لق ـرار اجلمعيــة العامــة
ُّ 2.2
لألمــم املتحــدة.
 25راجــع صحــف 1983/3/6؛ ويوميــات وواثئــق الوحــدة العربيــة  ،1984 ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت ،ص
.341-340
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3.3قبــول قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة علــى األراضــي الفلســطينية احملتلــة منــذ  4حزي ـران
(يونيــو)  ،1967يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية.
ٍ 4.4
عندئذ ،تقوم الدول العربية مبا يلي:
.أاعتبــار النـزاع العــريب  -اإلسـرائيلي منتهيـاً ،والدخــول يف اتفــاق ســام بينهــا وبــن إسـرائيل ،مــع
ـكل دول املنطقــة.
حتقيــق األمــن لـ ِّ
.بإنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل يف إطار هذا السالم الشامل.

.تضمان رفض كل أشكال التوطني الفلسطيين ،الذي يتناىف والوضع اخلاص ابلبلدان العربية.
.ثيدعو جملس اجلامعة اجملتمع الدويل بكل دوله ومنظماته إىل دعم املبادرة.
.جيطلــب اجمللــس مــن رائســته تشــكيل جلنــة خاصــة مــن عــدد مــن الــدول األعضــاء واألمــن العــام،
إلجـراء االتصــاالت الالزمــة هلــذه املبــادرة ،والعمــل علــى أتكيــد دعمهــا علــى املســتوايت كافــة ويف
مقدمتهــا جملــس األمــن واألمــم املتحــدة.
وجــه البيــان التحيــة لصمــود الشــعب الفلســطيين وقيادتــه
َّأمــا يف مــا يتعلــق ابلقضيــة الفلســطينية ،فقــد َّ
الشــرعية وعلــى رأســها الرئيــس عرفــات .ومحَّــل قــادة إسـرائيل املســؤولية القانونيــة الكاملــة عــن وجــود
مشــكلة الالجئــن الفلســطينيني وهتجريهــم ،وأعلــن رفــض توطينهــم خــارج دايرهــم ،والتمســك بقـرار
جملــس األمــن املتعلــق مبدينــة القــدس ،وخباصــة القـرارات 478. ،465 ،267 ،242 :و َّ
أكــد يف ضــوء
أي عالقــات مــع إس ـرائيل ،وتفعيــل نشــاط مكتــب
انتكاســة عمليــة الســام ،الت ـزام التوقُّــف عــن إقامــة ِّ
املقاطعــة العربيــة هلــا حــى تســتجيب لقـرارات الشــرعية الدوليــة ومرجعيــة مدريــد ،وتنســحب مــن األراضــي
العربيــة احملتلــة كافَّــة حــى خــط الرابــع مــن حزيـران (يونيــو)  .1967كمــا َّ
أكــد القــادة العــرب جمــدَّداً علــى
بتمســكهم ابلســام الشــامل والعادل ،ابعتباره هدفاً وخياراً اسـراتيجياً ،يتحقَّق
قراراهتم الســابقة املتعلِّقة ُّ
يف ظـ ِّـل تنفيــذ الشــرعية الدوليــة .وطالب ـوا إس ـرائيل ابســتئناف مفاوضــات الســام علــى كل املســارات،
اســتناداً إىل ق ـرارات جملــس األمــن ،مبــا يف ذلــك الق ـرارات ،425 ،338 ،242 :إضافــة إىل ق ـرار
اجلمعيــة العامــة رقــم  ،194ومرجعيــة مدريــد ومبــدأ األرض مقابــل الســام ...وأعلــن اجملتمعــون دعــم
لبنــان الســتكمال حتريــر أراضيــه مــن االحتــال اإلسـرائيلي حــى حــدوده املعــرف هبــا دوليّـاً ،مبــا يف ذلــك
مـزارع شــبعا.26

 26جريدة احلياة ،نسخة بريوت ،اتريخ .2002/3/29
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خالصة
يالحــظ َّ
أن الســياق العــريب للتعامــل مــع القضيــة الفلســطينية  -وقضيــة الالجئــن حتديــداً  -وحــق العــودة
ٍ
وحقوقهــم يف بلــدان اللجــوء ،مل يكــن يتطــور يف مســار متَّســق مســتند إىل إطــار مرجعــي اثبــت ،ابســتثناء
تك ـرار املواقــف العامــة الــي هــي أقــرب إىل الشــعارات .وقــد أتثــرت ق ـرارات اجلامعــة العربيــة ابملناخــات
الدوليــة الســائدة يف كل مرحلــة ،وتكيَّفــت معهــا .كمــا أهنــا أتثــرت أكثــر ابلعالقــات البينيَّــة بــن الــدول
العربيــة نفســها ،وانقســاماهتا املتكـ ِّـررة بــن معســكري ســام ورفــض ،أو ســام وممانعــة ،والس ـيَّما بعــد
الشــرخ الكبــر الــذي أحدثــه توقيــع مصــر علــى اتقافيــة كمــب ديفيــد ،مث دخــول أكثــر مــن بلــد عــريب يف
مســارات تفــاوض ثنائيــة .حصــل انقطــاع كبــر يف العالقــات العربيــة العربيــة ،قبــل أن تلتئــم نســبيّاً مــع
عــودة مصــر إىل اجلامعــة العربيــة ،وحصــول تقــارب يف املواقــف علــى قاعــدة مشــاريع الســام األمريكيــة
أساس ـاً ،والس ـيَّما اعتبـ ًـارا مــن مطلــع االلفيــة الثالثــةَّ .إل أن اخلالفــات مل تلبــث أن عــادت جمــدَّداً ،مــع
تبايــن املواقــف ،مث مــع بــروز أحــداث وتغـرات اسـراتيجية يف املنطقــة بعــد احتــال العـراق عــام ،2003
مث بعــد الربيــع العــريب ،وكذلــك مــع االنقســام الفلســطيين احلــاد نفســه.

اتفاقية كامب دايفيد بين مصر واسرائيل برعاية اميركية
َّ

كل ذلــك حكــم طريقــة التعامــل مــع قضيــة الالجئــن ،وجعــل منهــا جمــدَّداً قضيــة إنســانية ابلدرجــة األوىل،
ِ
املدمــرة للكيــاانت
وبــدَّل األولــوايت السياســية يف املنطقــة الــي تعيــش يف قلــب إعصــار مــن احلــروب ّ
الوطنيــة املختلفــة.
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رابعاً :وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني  -األونروا
تأسيس الوكالة

مل أيت أتســيس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (أونــروا) مــن فـراغ ،إذ ســبقتها عــدة جتــارب
يف التعاطــي مــع مشــكلة الالجئــن الفلســطينيني ،كان أبرزهــا قيــام احتــاد مجعيــات الصليــب األمحــر
مبهمــة إغاثــة هــؤالء الالجئــن الذيــن تدفَّقـوا عــام  1948مــن فلســطني حنــو الــدول العربيــة احمليطــة ،ومــن
بينهــا لبنــان .مــن انحيــة أخــرى ،جيــب ربــط ذلــك كلَّــه ابملنــاخ الــدويل الــذي كان ســائداً يف هنايــة عقــد
األربعينيَّــات مــن القــرن املاضــي ،حيــث كان يُعتقــد َّ
أن أزمــة اللجــوء مؤقَّتــة ومرحليَّــة ،وترتبــط حبالــة احلــرب
العربيــة  -اإلسـرائيلية ،ليُصــار بعدهــا إىل صياغــة حلــول تعيــد الالجئــن إىل دايرهــم ومنازهلــم ،ابعتبــار َّ
أن
احلــرب قــد وضعــت أوزارهــا.
ضمــن هــذا املنــاخ ،صــدر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة القـرار رقــم  302يف الــدورة الرابعــة ،املنعقــدة
بتاريــخ  ،1948/11/8والقاضــي بتأســيس «وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الشــرق
األدىن» (األونــروا  ،)UNRWAالــي أوصــت بقيامهــا بعثــة املســح االقتصــادي املوفــدة مــن األمــم
املتحــدة  ،حيــث دعــت إىل قيــام منظمــة دوليــة تتعــاون يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا مــع احلكومــات احملليــة
املعنيَّــة ،للقيــام أبعمــال اإلغاثــة املباشــرة وبرامــج التشــغيل .وحـ َّـددت اجلمعيــة يف الق ـرار املــدة الالزمــة
إلجنــاز الوكالــة عملهــا بعــام واحــد ،تقــوم خاللــه مبهــام اإلغاثــة والتشــغيل.
التوجــه الضمنيَّــة االعتقــاد َّ
أبن األزمــة مؤقَّتــة  -كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك -
كانــت خلفيــة هــذا ُّ
وابلتــايل ،بــدت املــدة املقرتحــة بعــد توقُّــف احلــرب كافيــة أصـاً كــي يُعــاد الالجئــون إىل بيوهتــم األصليــة يف
تكشــفت ســذاجة هذا التصور .واعتباراً من عام  ،1950ابت واضحاً َّ
أن
لكن ســرعان ما َّ
فلســطني؛ و ْ
أبي شـ ٍ
ـكل من األشــكال ،وال قبلت احلكومات العربية
إسـرائيل ليســت يف وارد القبول بعودة الالجئني ِّ
من جانبها بدمج الالجئني الفلســطينيني يف اقتصاداهتا وجمتمعاهتا ،معتربة حدوث ذلك تســليماً ابألمر
الواقــع الناجــم عــن هتجــر الفلســطينيني يف حــرب عــام  .1948وعليــه ،فقــد بــدأت عمليــات متديــد
تفويــض الوكالــة تتتابــع بواتئــر متالحقــة ،حــى ابتــت مبثابــة تقليــد يســري عنــد طــرح املوضــوع كل ثــاث
ســنوات ،وال ت ـزال الوكالــة مســتمرة يف تقــدمي مســاعداهتا لالجئــن الفلســطينيني حــى اللحظــة الراهنــة.
ميكــن إذن ،وصــف التمديــد املتالحــق أبنــه اعـراف دويل بعــدم حـ ِّـل قضيــة عــودة الالجئــن إىل بيوهتــم،
مبوجــب قـرار اجلمعيــة العامــة رقــم 194؛ ونتيجــة مــن نتائــج رفــض إسـرائيل االلتـزام بقـرار األمــم املتحــدة
ذي الصلــة ومبــا حلقــه مــن قـرارات تصــب يف االجتــاه نفســه.
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ابلطبــع ،مل يبـ َـق عمــل الوكالــة كمــا كان عليــه حلظــة التأســيس ،إذ تطــور مــن أعمــال اإلغاثــة املباشــرة
وتقــدمي املســاعدات العاجلــة الــي حتفــظ احليــاة ،إىل العمــل علــى تلبيــة احلاجــات األساســية لالجئــن،
املتمثلــة ابملــأكل والتعليــم والصحــة واخلدمــات األساســية.
التعريف والمستفيدون

اســتندت الوكالــة يف تعريفهــا لالجــئ فلســطني إىل تعريــف كان قــد ســبقها إليــه احتــاد مجعيــات الصليــب
األمحــر الــذي اعتــر الالجــئ املســتحق إلغاثــة األمــم املتحــدة .فالالجــئ هــو «الشــخص الــذي أقــام يف
فلســطني إقامــة دائمــة ،وكان لــه فيهــا شــغل رئيســي ُحـ ِرم منــه ،نتيجــة الصـراع فيهــا ،وليــس لــه مـوارد كافيــة
لضــرورات احليــاة األساســية».
وانطالقـاً مــن هــذا التعريــف ،صــدرت عــن الوكالــة تعريفــات عــدَّة هدفــت مجيعهــا َّإمــا إىل ختفيــض عــدد
الالجئــن املسـ َّ
ـجلنيَّ ،
وإمــا إىل حصــر التســجيل ابلالجئــن احملتاجــن إىل املســاعدة دون غريهــم .وتبع ـاً
لذلــك ،فقــد صــدر عــن الوكالــة التعريفــات التاليــة:
1.1الالجــئ الفلســطيين هــو شــخص معــوز ،فـََقـ َـد بيتــه وأســباب معيشــته نتيجــة احلــرب يف فلســطني
اقتصاديً» ،أي االشخاص الذين يقيمون يف األراضي الفلسطينية
()1950؛ أو ما عرف بـ «الالجئني
ّ
الــي بقيــت بيــد العــرب ،يف حــن تقــع أراضيهــم وأعماهلــم يف األراضــي الــي احتلتهــا إسـرائيل.
مقيما يف فلســطني بصورة معتادة ،فـََق َد بيته وأســباب معيشــته
2.2الالجئ الفلســطيين هو شــخص كان ً
نتيجــة األعمــال العدائيــة ،وهــو معــوز (.)1951
3.3الالجــئ الفلســطيين هــو شــخص كانــت إقامتــه املعتــادة يف فلســطني ملــدة ال تقــل عــن عامــن قبــل
نشــوب الص ـراع ســنة  ،1948وفـََقـ َـد نتيجــة هــذا الص ـراع بيتــه وأســباب معيشــته مع ـاً (.)1952
أي شــخص كانــت فلســطني مــكان إقامتــه املعتــادة خــال الفــرة
4.4يعــي مصطلــح الالجــئ الفلســطيين َّ
املمتــدة مــن  1946/6/1إىل .)1993( 1948/5/15
متحــورت التعريفــات كلهــا حــول حتديــد صفــة الالجــئ مبــن كانــت فلســطني حمــل إقامتــه علــى األقــل قبــل
عامــن مــن عــام  ،1948وفقــد بنتيجــة تلــك احلــرب بيتــه وأســباب معيشــته .لكـ َّـن التشــديد علــى صفــة
فقــدان أســباب املعيشــة ورد فقــط يف التعريفــات الثالثــة األوىل ،بينمــا مل يُ َشـ ْـر إليــه يف التعريــف الرابــع
األخــر.
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هــذا التوســع يف التعريــف ،جيــب أن يُقـرأ أيضـاً يف ضــوء صــدور اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن الالجئــن
وترســخها ( ،27)1951تلــك الــي اعتــرت يف حينــه َّ
أن الالجــئ – علــى اإلطــاق – هــو كل شــخص
ُّ
خائــف مــن العــودة إىل موطنــه األصلــي ،ولــه مــا يــرر هــذا اخلــوف مــن نشــوب األعمــال احلربيــة والتعــرض
لالضطهــاد بســبب عرقــه أو انتمائــه إىل فئــة اجتماعيــة أو آرائــه ومعتقداتــه .وقــد حــدَّدت االتفاقيــة
املذكــورة إطــار التعامــل معــه يف جمــاالت اإلغاثــة والتملــك واألح ـوال الشــخصية والعمــل احلــر وممارســة
املهــن احلــرة وتش ـريعات العمــل والضمــان والســكن واالنتقــال وغريهــا.
إدارة األونروا

يديــر أعمــال األونــروا مفـ َّـوض عــام يعيِّنــه األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،بعــد التشــاور مــع احلكومــات
املمثلــة ابللجنــة االستشــارية ،الــي تضــم يف عضويتهــا الــدول املاحنــة ،وعددهــا اإلمجــايل  53دولــة،
وكذلــك الــدول املضيفــة وعددهــا مخــس ،واملنظمــات األمميــة والدوليــة غــر احلكوميــة الداعمــة وعددهــا
 19منظمــة.
يتمتَّــع املفــوض العــام بصالحيــات واســعة تنبــع مــن تعيينــه مــن جانــب األمــن العــام لألمــم املتحــدة،
وتعاونــه جلنــة استشــارية نــص عليهــا الق ـرار رقــم  302الصــادر يف  8كانــون األول (ديســمرب) مــن
العــام  ،1948هبــدف تقــدمي النصــح ومســاعدة املفــوض العــام لألونــروا يف تنفيــذ مهــام واليتــه علــى
الوكالــة .وتضــم اللجنــة اليــوم  25عضـ ًـوا ،إضافــة إىل  3أعضــاء حيملــون صفــة أعضــاء مراقبــن .وتشــمل
العضويــة يف اللجنــة الــدول املاحنــة واملضيفــة مــع مــدراء وكبــار موظفــي الوكالــة ،ويشــارك لبنــان يف اللجنــة
االستشــارية منــذ العــام  2009مــن خــال حضــور رئيــس جلنــة احلــوار اللبنــاين  -الفلســطيين
اجتماعاهتــا ،كرئيــس للوفــد اللبنــاين الــذي يضــم ممثلــن عــن وزارة اخلارجيــة اللبنانيــة يف األردن،
حيــث تنعقــد اجتماعــات اللجنــة.
المسألة المالية ودالالتها

يعتمــد متويــل األونــروا علــى مــا تق ِّدمــه هلــا الــدول املاحنــة طوعيّـاً مــن مبالــغ ماليــة ،لكـ َّـن موازنتهــا ال تعتــر
جــزءاً مــن املوازنــة العامــة لألمــم املتحــدة كمــا هــو عليــه ابقــي املنظمــات الدوليــة (اليونيســيف ،اإلســكوا،
 27مل يوقــع لبنــان علــى اتفاقيــة  1951لنوعــن مــن األســباب ،أوهلمــا اختــاف املقاربــة ،حيــث تســعى املفوضيــة إىل ضمــان قــدرة
كل شــخص علــى ممارســة حقــه يف التمــاس اللجــوء والعثــور علــى مــاذ آمــن يف دولــة أخــرى ،مــع إمكانيــة اختيــار العــودة الطوعيــة
إىل الوطــن أو االندمــاج حمليًّــا أو إعــادة التوطُّــن يف بلــد اثلــث .هــذا ال ينطبــق علــى قضيــة اللجــوء الفلســطيين ،ابعتبــار َّ
أن قضيتهــم
ترتكــز علــى قضيــة العــودة إىل الوطــن .فاالتفاقيــة ال حتفــظ حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر مصــره؛ كمــا َّ
أن الالجــئ حبســب
تعريــف املعاهــدة ،قــادر علــى العــودة إىل دايرهَّ ،إل أنــه ميتنــع عــن ذلــك بســبب خوفــه مــن التعــرض لالضطهــاد .واثنيهمــا ،يعــود إىل
َّ
أن االتفاقيــة تضــع علــى عاتــق الــدول املضيفــة مســؤوليات جتــاه الالجئــن يف أراضيهــا ،األمــر الــذي وجــدت فيــه احلكومــة اللبنانيــة
ِ
اعبــاء ال تســتطيع القيــام هبــا ،إضافــة إىل مــا تعتــر أنــه يسـ ّـهل عمليــة توطــن الالجئــن يف البــاد.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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األونيســكو ،منظمــة الصحــة العامليــة ،الفــاو ،إخل .)...وتــوزَّع املوازنــة َّ
واملنظمــات علــى أبـواب اإلنفــاق الســنوي املقــررة ،كالتعليــم والصحــة واملســاعدات االجتماعيــة والقــروض
الصغــرة ،وكذلــك بعــض املشــاريع الــي تســتهدف حتســن البنيــة التحتيــة واخلدمــات يف املخيمــات .وهــذه
األخــرة ال تدخــل يف ابب امل ـوازانت الســنوية للوكالــة .هنــاك أيض ـاً مــا يُعــرف ابلنــداءات الطارئــة الــي
لحــة يف أعقــاب تطــورات طارئــة
توجههــا األونــروا أو األمــن العــام للــدول املاحنــة مــن أجــل متويــل أوضــاع ُم َّ
(كإعــادة إعمــار خميــم هنــر البــارد واحلــروب علــى غــزة وأوضــاع الالجئــن الفلســطينيني يف ســورية وهتجريهــم
إىل الــدول احمليطــة).
تتصــدَّر الــوالايت املتحــدة الئحــة املاحنــن ،يليهــا االحتــاد األورويب واململكــة املتحــدة واليــاابن وبعــض
الــدول األخــرى .أمــا احلصــة العربيــة املتفــق عليهــا بــن جامعــة الــدول العربيــة واألونــروا البالغــة نســبتها
ظ ابلتغطيــة أبــداً ،ومل يتجــاوز حـ ُّـد املســامهة العربيــة األقصــى عــاد ًة نســبة
 %7,8مــن إمجــايل املوازنــة فلــم حتـ َ
 %2,8يف أحســن األح ـوال .ولكــن ،بعــد بــروز األزمــة املاليــة يف الوكالــة خــال العــام املاضــي ،قامــت
الــدول العربيــة بدفــع احلصــة املقــررة وهــي  % 7,8مــن إمجــايل موازنــة الوكالــة .يف املقابــل ،جنــد َّ
أن الــدول
العربية ،والسـيَّما اململكة العربية الســعودية تتصدَّر الئحة املمولني ملوازنة املشــاريع ،خاصة تلك املرتبطة
بتوفــر احتياجــات الســلطة الفلســطينية واالحتياجــات الطارئــة ،كإعمــار قطــاع غــزة مث ـاً .وعليــه ،تركــز
الوكالــة علــى ضــرورة االســتمرار يف إســهام الــدول العربيــة ابلنســبة احملــددة يف املوازنــة العامــة ،تعب ـراً عــن
التطــور اإلجيــايب يف عالقــة الــدول العربيــة ابلوكالــة ،إذ مل يكــن يتجــاوز يف الســابق ســقف نســبة  .%3أمــا
ِ
ســبب ُّ
ـؤدي ذلــك إىل
حتفــظ الــدول العربيــة علــى اإلســهام يف املوازنــة العامــة للوكالــة ،فهــو احلــذر مــن أن يـ ّ
تنصــل اجملتمــع الــدويل مــن مســؤولياته ،وابلتــايل اإلصـرار علــى املســؤولية الدوليــة يف تصحيــح اآلاثر املرتتِّبــة
ُّ
علــى قيــام دولــة إسـرائيل واســتمرار االحتــال مــع مــا ترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج معروفــة.
العجز المالي

منــذ مطلــع األلفيــة الثالثــة ،يُالحــظ بــروز عجــز مــايل متكـ ِّـرر يف ماليــة األونــروا ،جـ َّـراء تزايــد املتطلَّبــات
املاليــة بفعــل احلــروب واألزمــات املندلعــة ،وتزايــد عــدد الالجئــن الفلســطينيني .وقــد درجــت الــدول املاحنــة
علــى التجــاوب مــع نــداءات األونــروا وتغطيــة هــذا العجــز عــر دفعــات إضافيــة .وعلــى رأس الــدول الــي
تقـ ِّدم هــذه املبالــغ اإلضافيــة الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب وغريمهــا ،وذلــك لضمــان اســتمرار عمــل
الوكالــة واســتقرار احليــاة يف املخيمــات .ويعــرف املفــوض العــام اجلديــد للوكالــة «بيــر كرهينبــول» بوجــود
خلــل هيكلــي يف كيفيــة متويــل الوكالــة وضمــان اســتمرارها.
وهلــذه املشــكلة تداعيــات فوريــة علــى اخلدمــات واملشــاريع املقــررة لالجئــن الفلســطينيني؛ إذ تضطــر
األونــروا ملواجهــة هــذا العجــز ،إىل تقليــص خدماهتــا أو خفــض نوعيتهــا أو اجت ـزاء تنفيــذ بعضهــا أو
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التأخــر بتنفيــذ إعــادة إعمــار خميــم هنــر
أتخريهــا .وقــد عــاىن لبنــان مــن هــذا الوضــع ،فــرز ذلــك مثـاً يف ُّ
البــارد (املشــاريع) ،وكذلــك يف أتخــر مشــاريع حتســن أوضــاع املخيمــات أو اجتزائهــا .واألمــر ينطبــق
كذلــك علــى تقليــص تغطيــة اخلدمــات التقليديــة يف التعليــم والصحــة مــع تراجــع نوعيتهــا .وإذا كانــت
معاجلــة األزمــات اآلنيــة ُتــرى مــن خــال االتصــاالت الديبلوماســية والضغــوط السياســية والشــعبية ،مبــا
يف ذلــك االحتجاجــات داخــل املخيمــات نفســهاَّ ،إل َّ
التوصــل إىل
أن ذلــك ينجــح أحســن األحـوال يف ُّ
حـ ِّـل املشــكلة بصــورة مؤقَّتــة؛ وتبقــى املشــكلة اهليكليــة دومنــا حــل ،وهــي انمجــة عــن كــون الوكالــة أُنشــئت
لتقــوم بعمــل مؤقَّــت َّ
قدرتــه األمــم املتحــدة بســنة واحــدة ،أي عــام 1948؛ وهــي وضعــت آليــات التمويــل
ومصــادره علــى هــذا األســاس ،فــإذا بنــا أمــام مؤسســة تســتمر ســبعة عقــود ،دون أن تُعــا َل هــذه املشــكلة
اهليكليَّــة معاجلــة جذريــة .وال خيفــى َّ
أن الســبب الكامــن وراء ذلــك يتعلــق ابلسياســة الدوليــة جتــاه دولــة
ِ
إس ـرائيل ،الــي رفضــت ،وال ت ـزال ترفــض ،االلت ـزام ابلق ـرارات الدوليــة املتعلّقــة ابالحتــال وتداعياتــه.
األونروا في المنطقة

دخــل ق ـرار األمــم املتحــدة بتشــكيل وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الشــرق االدىن
(األونــروا) حيــز التنفيــذ يف األول مــن أاير (مايــو)  ،1950حبيــث مشــل عملهــا كل الــدول احمليطــة الــي
تســتقبل الالجئــن الفلســطينيني وهــي :ســورية واألردن ولبنــان ،وكذلــك الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزةَّ .أمــا
علــى الصعيــد اللبنــاين ،فقــد ختلَّــت كلٌّ مــن الدولــة اللبنانيــة والصليــب األمحــر الــدويل ،اعتبـ ًـارا مــن ذاك
التاريــخ ،عــن مســؤوليتيهما عــن أعمــال اإلغاثــة وتقــدمي املســاعدات امللِ َّحــة لالجئــن الفلســطينيني إىل
لبنــان .وتباعـاً ،تولَّــت الوكالــة مســؤولية القيــام ابجلانــب االجتماعــي يف ُحيــاة الالجئــن ،مبــا تعنيــه تلــك
الكلمــة مــن تقــدمي املســاعدات الغذائيــة واإلي ـواء مــع بعــض اخلدمــات اإلضافيــة.
لكـ َّـن ذلــك ال يعــي جتاهــل واجبــات الــدول املضيفــة ،وهــي تبــدأ  -مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة لالجئــن
 مــن احلمايــة البدنيــة وعــدم الطــرد وعمليــات اإلغاثــة املباشــرة والعاجلــة إىل اإليـواء والعنايــة ابألحـوالالصحيــة ،مبــا يف ذلــك أتمــن أماكــن إقامــة املخيمــات ومنــح الالجئــن حــق اإلقامــة وغريهــا .وبعــد
تشــكيل األونــروا ،ختلَّــت الدولــة اللبنانيــة تقريبـاً عــن الكثــر مــن املهــام املذكــورة ،ابســتثناء أتمــن أماكــن
إلقامــة املخيمــات وإحصــاء الالجئــن وأتمــن قيودهــم يف ســجالت خاصــة وإصــدار واثئــق الســفر
وبطاقــات التعريــف اخلاصــة بفاقــدي األوراق الثبوتيــة وغريهــا .لكـ َّـن األهــم مــن ذلــك كلــه هــو َّ
أن ذلــك
اعتُ ِمــد مــن دون أن يرتافــق مــع توقيــع اتفاقيــة إطاريَّــة عامــة بــن الدولــة اللبنانيــة وبــن الوكالــة الدوليــة
العاملــة علــى األرض اللبنانيــة ،مبوجــب التفويــض الصــادر عــن األمــم املتحــدة؛ إذ تعمــل الوكالــة راهنـاً
مبوجــب التقليــد والعــرف ،دون إطــار قانــوين نظامــي ومكتــوب.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

67

األونروا والالجئون في لبنان

تــكاد متاثــل مهــام األونــروا ابلنســبة إىل الالجئــن مهــام الدولــة ،دون أن تشــمل الصالحيــات املرتبطــة
ابملســائل الســيادية .إذ يقضــي واجبهــا بتوفــر اخلدمــات االجتماعيــة والرتبويــة والصحيــة امللِ َّحــة لالجئــن.
وهــو مــا عـ َّـر عنــه التفويــض األممــي ،أي مســاعدة الالجئــن الفلســطينيني العاجلــة مــن ُخــال أشــكال
تطور إىل العمل على أتمني حتقيق كامل طاقاهتم
اإلغاثة املطلوبة لتأمني حياهتم؛ مثَّ مل يلبث الوضع أن َّ
يف التنميــة البشـرية .وتبعـاً لذلــك ،فقــد تطـ َّـور التكليــف مــن القيــام مبهــام املســاعدة اإلنقاذيــة ليشــمل توفــر
املقومــات التنمويــة األساســية ،كالتعليــم والصحــة واخلدمــات االجتماعيــة ،وكذلــك توفــر بعــض القــروض
تتحمــل مســؤولية إدارة
الصغــرة ضمــن نطــاق املخيمــات ومحايــة الالجئــن .وعليــه ،فــإن الوكالــة ال َّ
املخيمــات َّ
(إل يف حــدود تقــدمي اخلدمــات حمــل االتفــاق مــع الدولــة املضيفــة) أو تطبيــق القانــون فيهــا،
أو فــرض األمــن داخلهــا أو يف التجمعــات .كمــا أنــه ليــس مــن صالحيتهــا إصــدار تشـريعات يف اجملــاالت
االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة ،كإعــداد الربامــج واملناهــج املدرســية الــي تعتمدهــا يف مدارســها ،ذلــك
أهنــا مــن صالحيــات الــوزارات يف الــدول املضيفــة.
األونروا والدولة اللبنانية

صــل ،حــى
عامــا علــى عمــل وكالــة األونــروا يف لبنــانَّ ،إل أنــه مل يُ َتو َّ
ابلرغــم مــن مضـ ِّـي أكثــر مــن ً 65
اترخيــه ،إىل اتفاقيــة مقــر بينهمــا ،تتحــدَّد مبوجبهــا وضعيــة موظَّفــي الوكالــة القانونيــة واحلصــاانت املمنوحــة
هلــم وملقــر الوكالــة يف بــروت .أكثــر مــن ذلــك ،يؤّكِــد تكليــف األونــروا األصلــي علــى أمهيــة التنســيق مــع
الــدول املضيفــة يف العديــد مــن املســائل ،والسـيَّما االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة واخلدماتيــة ،وهــو غــر
عامــة بــن الطرفــن .
متوافــر ابلنظــر إىل عــدم قيــام تنســيق ممنهــج ومؤطَّــر يف مذكـرات تفاهــم أو اتفاقيــات َّ
وقــد َّأدى غيــاب اتفاقيــة إطــار واتفاقيــة مقــر ،وعــدم وجــود التنســيق املمنهــج واملخطــط لــه ،إىل عــدم تبلــور
سياســات وقواعــد مســتقرة حلــل املشــكالت الــي تعيــق أداء األونــروا والدولــة اللبنانيــة لدورمهــا علــى النحــو
األمثــل .فقــد حصلــت تفامهــات  -حبكــم األمــر الواقــع  -بــن الدولــة اللبنانيــة واألونــروا تتعلــق ابألراضــي
الــي تقــوم عليهــا املخيمــات ،وبعــض املســائل األخــرى .علــى أنـَّـه ال يـزال هنــاك إشــكاالت قانونيــة كثــرة
عالقــة بشــأهنا وبشــأن املســؤولية عــن كلفــة اخلدمــات وغريهــا مــن املســائل (كأكالف خدمــات البــى
التحتيــة مــن مــاء وكهـرابء وهاتــف وضرائــب بلديــة وغريهــا) ،وهنــاك عشـرات املراســات املتعلقــة مبجمــل
املســائل العالقــة بــن وزارة اخلارجيــة وبــن وكالــة األونــروا دون أن جتــد طريقهــا إىل احلــل عــر القن ـوات
القائمــة ،جـَّـراء التعقيــدات القائمــة بــن الوكالــة وبــن أطـراف الدولــة اللبنانيــة.
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توصية بالمعالجة

دفعــت اســتحالة اســتمرار هــذا اخللــل مــن دون معاجلــة بلجنــة احل ـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ومبجموعــة
املكونة من ممثِّلي الكتل النيابية املشاركة يف جملس النواب واحلكومة إىل عقد سلسلة اجتماعات
العمل َّ
ملناقشــة كيفيــة تنظيــم العالقــة مــع الوكالــة الدوليــة ،مــع مــا يتطلَّبــه األمــر مــن إعــادة دراســة نوعيــة االتفاقــات
املعقــودة بينهــا وبــن الدولــة اللبنانيــة ،أو تنظيــم جممــل العالقــة بــن كلتــا الدولــة والوكالــة علــى حنــو شــامل.
وال شــك َّ
موضوعــا مــن هــذا النــوع وعلــى هــذا املســتوى مــن التداخــل  -وهــو يبــدأ مــن الق ـرارات
أن
ً
الدوليــة والعربيــة وســيادة الدولــة وصالحيــة اإلدارات اللبنانيــة املعنيــة ،ويُعطَــف علــى التفويــض األساســي
الــذي تعمــل الوكالــة مبوجبــه  -يتطلَّــب ورشــة عمــل كــرى تنطلــق مــن ضــرورة صياغــة توافقــات ،تنطلــق
مــن الش ـراكة علــى مســتوى التخطيــط ،لتصــل إىل الرقابــة علــى تنفيــذ املشــاريع اخلاصــة ابلبــى التحتيــة،
ابعتبارهــا جــزءًا مــن البنيــة اللبنانيــة إمجــاالً.
َّ
التوجــه ،ال بــد أيخــذ بعــن االعتبــار كيفيــة التعامــل مــع املرجعيــة الفلســطينية الرمسيــة واللجــان
إن مثــل هــذا ُّ
ِ
مكمــل
الشــعبية القائمــة يف املخيمــات ،ومــع منظمــات اجملتمــع املــدين فيهــا ،حيــث يضطلــع اجلميــع بــدور ّ
مقيمــا يف املخيــم أم
لــدور األونــروا ،مــن حيــث ختفيــف حــدَّة األزمــة الــي يعانيهــا الالجــىء ،سـواءٌ أكان ً
يف التجمعــات األخــرى .وانطالقًــا مــن مجلــة هــذه األوضــاع ،مبــا تقتضيــه املصلحــة الوطنيــة اللبنانيــة العليــا،
وممـَّـا تُعـِّـر عنــه القوانــن مرعيــة اإلجـراء ،فقــد صيغــت توصيــة مــن جانــب جمموعــة العمــل اللبنانيــة بشــأن
قضــااي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،وقُ ِّدمــت إىل الرئيــس متــام ســام يف ُ ،2015/6/24م َّ
ضمن ـةً
دعــوة إىل تشــكيل إطــار مرجعــي قانــوين مشــرك تفيــد منــه الدولــة اللبنانيــة والوكالــة والالجئــن معـاً ،علــى
أن تتـ َّ
نصــت التوصيــة علــى مــا يلــي« :ضــرورة عقــد
ـول وزارة اخلارجيــة املفاوضــات هبــذا الشــأن .وقــد َّ
الدولــة اللبنانيــة اتفاقيــة مقــر مــع وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،وذلــك لتنســيق
العمــل مــع هــذه الوكالــة الدوليــة وتنظيــم جمــاالت التعــاون وتبيــان حــدود صالحيتهــا ،أتكيــداً لســيادة
الدولــة ،مــع تقديــر الصفــة الدبلوماســية الــي تتمتَّــع هبــا» .وقــد وافقــت علــى هــذه التوصيــة كل التيــارات
السياســية الكــرى يف لبنــان ،املمثلــة يف الربملــان ويف احلكومــة اللبنانيــة.
ال شــك َّ
التوصــل إىل إقـرار هــذه التوصيــة وقوننتهــا لــدى اجلهــات الدوليــة واللبنانيــة املعنيــة أن
أن مــن شــأن ُّ
يشــكل مدخـاً إىل حـ ِّـل الكثــر مــن املشــكالت الــي تواجــه الوكالــة والســلطات اللبنانيــة والالجئــن معـاً.
فاســتمرار األوضــاع الراهنــة علــى مــا هــي عليــه ســيفضي حكمـاً إىل تفاقــم املشــكالت وتراكمهــا ،وصــوالً
إىل حـ ِّد اســتحالة تقــدمي حلــول هلــا .وال شــك َّ
أن الوكالــة ســتكون معهــا ،حينئـ ٍـذ ،عاجــزة عــن الدخــول
يف مســار حتســن أوضــاع الالجئــن ،كمــا َّ
أن الدولــة اللبنانيــة  -الــي تتمتَّــع وحدهــا ابلســلطة وابحلـ ِّـق يف
ـتتضرر وســتضطر
فــرض قوانينهــا وأنظمتهــا علــى املخيمــات ،كمــا علــى سـواها مــن األراضــي اللبنانيــة  -سـ َّ
إىل اخلضــوع لألمــر الواقــع ،كمــا هــو عليــه الوضــع اآلن.
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مق ِّدمة
يتنــاول هــذا الفصــل جــاء مــا هــي عليــه الصــورة اإلمجاليــة للعالقــات بــن اجملتمــع والدولــة مــن جهــة،
وبــن الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان مــن جهــة أخــرى ،خــال ســنوات اللجــوء األوىل .كمــا حيــاول
حتديــد اإلطــار النظــري – إن صــح التعبــر  -الــذي ينــدرج فيــه عــرض هــذه العالقــات وحتليلهــا .ويتمثــل
احلافــز املباشــر الــذي يدفــع إىل ذلــك ،تغليــب التوصيــف السياســي علــى التوصيــف املوضوعــي يف تقــدمي
كل مــن الدولــة واجملتمــع اللبناني ـَّ ْـن والالجئــن الفلســطينيني وتنظيماهتــم منــذ أواخــر
صــورة العالقــات بــن ٍّ
الســتينيّات ،والسـيَّما خــال احلــرب اللبنانيــة ومــا بعدهــا.
ففــي طـ ٍ
ـرف أول ،حــدث االنتقــال مــن موقــف التعاطــف مــع الفلســطينيني وأتييــد حقوقهــم املشــروعة يف
النضــال مــن أجــل اســتعادهتا ،إىل التحالــف العضــوي السياســي والتداخــل التنظيمــي والعمــاين خــال
فــرة احلــرب اللبنانيــة ،انطالق ـاً مــن تالقــي املصــاحل يف إطــار حــركات التحـ ُّـرر الوطــي (العربيــة) ،الــي مل
تكــن تقيــم حــدوداً قاطعــة بــن حركــة حتـ ُّـرر عربيــة وبــن حــركات سياســية لبنانيــة تتقاطــع معهــا يف النظــرة
إىل السياســة اخلارجيــة ،وإىل السياســة الداخليــة اللبنانيــة يف بعــض األحيــان .وقــد طـُ ِّـور خطــاب سياســي
وإعالمــي مقــرن بتصـ ُّـورات شــعبية تـ ِّ
ـروج هلــذه الفكــرة ،وتسـ ِّـوغ التحالفــات العضويــة والتداخــات العمليَّــة
بــن بعــض احلــركات السياســية اللبنانيــة وبــن املقاومــة الفلســطينية ،واســتطراداً بــن بعــض اللبنانيــن
والفلســطينيني ،مبــن فيهــم الالجئــون يف لبنــان.
ويف طـ ٍ
ـرف ٍ
اثن ،ومــع االنتقــال مــن مناخــات الســلم النســي يف املنطقــة العربيــة ،واالســتقرار السياســي
واالجتماعــي النســي يف لبنــان قبــل عــام  ،1975إىل مناخــات املواجهــات العربيــة  -اإلس ـرائيلية (عــام
 1956بشــكل حمــدود ،مث يف عــام  1967ومــا تالهــا ،مبــا يف ذلــك تطــورات لبنــان الداخليــة بــدءاً مــن
عــام  ،1969مث عــام  ،1973ومــن بعدهــا انــدالع احلــرب اللبنانيــة يف عــام  1975ومــا تالهــا) ،حصــل
تطــور يف اجتــاه مغايــر لــدى قــوى سياســية وشــعبية أخــرى ،حنــو موقــف ســليب مــن القضيــة الفلســطينية
ومــن الالجئــن يف لبنــان.
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حرب  1976دخول الجيش اإلسرائيلي إلى القدس

أن مــا يعتب ــر مناخ ـاً شــعبياً ِ
متحسس ـاً مــن االنفــات
ّ
ّ
ممــا جتــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الســياق ،هــو َّ ُ َ ُ
الفلســطيين املس ـلَّح كان نســبياً يف لبنــانَّ .أمــا التماي ـزات يف املوقــف بــن اجتاهــات خمتلفــة داخــل ال ـرأي
العــام هــذا ،فقــد كان مصدرهــا التمايــز بــن مواقــف القــوى السياســية ذات التمثيــل ال ـوازن يف أوســاط
شــعبية يف املناطــق املختلفــة ،أو الــي هلــا لــون طائفــي حمــدَّد .فحيــث كان يغلــب لــدى القــوة السياســية
للتوجهــات الســائدة داخــل القيــادة الفلســطينية وحتالفاهتــا اللبنانيــة ،كان
الوازنــة موقــف سياســي خمالــف ُّ
ِ
ِ
وحيملهــم مســؤوليَّات عــن التس ـبُّب ابحلــرب أو
ذلــك يغــذي املوقــف الشــعيب
املتحســس مــن الالجئــن ّ
ّ
لتوجهــات قيــادة منظمــة
اســتمرارها أكثــر ممــا حيملــون فعليّـاً .وحيــث كان التمثيــل السياســي الـوازن مؤيِـّـداً ُّ
توســع هــذا املـزاج الســليب ،ويدفــع مثــن هــذا املوقــف يف الوقــت نفســه ،إذ َّ
إن
التحريــر ،كان ذلــك حيـ ُّـد مــن ُّ
املوقــف الســليب مــن االنفــاش الفلســطيين انســحب أيض ـاً يف احنســار التأييــد حللفائــه اللبنانيــن.
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مرحلة جديدة
يصح التوصيف الوارد أعاله (مرحلة جديدة) على الفرتة املمتدة بني  1969/1967و،1987/1982
ُّ
وهــو مصــدر هــذه النظــرة األحاديــة الــي يغلــب عليهــا الطابــع الســليب إىل اللجــوء الفلســطيين يف لبنــانَّ ،إل
ِ
أيضــا
أنـَّـه مل يعــد معـِّـراً عــن الوضــع املســتج ّد بعــد عــام  1987وخــال التســعينيَّات (أي بعــد الطائــف) ،و ً
بعــد عــام  .2005لقــد جــرى حتليــل خمتلــف مراحــل الوجــود الفلســطيين يف لبنــان يف أماكــن أخــرى مــن
هــذا التقريــر ،وال داعــي للتكـرار هنــا ،إذ تتنــاول هــذه الفقـرات التصـ ُّـورات النمطيــة واألحاديــة حتديــداً.
َّ
إن األســاس املولِّــد هلــذه التصــورات قــد زال متامـاً (خــروج منظمــة التحريــر واملقاتلــن بعــد عــام ،1982
التغيات الكبرية يف األولوايت والسياسات
اإلمساك السوري شبه الكامل ابمللف الفلسطيين يف لبنانُّ ،
الفلســطينية بعــد مدريــد وأوســلو ،والتغ ـرات اللبنانيــة والس ـيَّما حمطــة الطائــف وعــام  ،2005وواقــع
اســتمرار املواجهــات بــن لبنــان وإس ـرائيل بعــد اخلــروج الفلســطيين مــن لبنــان)؛ ال بــل َّ
إن حــروابً كبــرة
نشــبت بــن لبنــان واس ـرائيل ( 1993و 1996و )2006بعــد خروجهــم .وبنــاءً عليــه ،ميكــن الزعــم
َّ
أبن هــذه التصـ ُّـورات الــي يغلــب عليهــا تنميــط الوجــود الفلســطيين ودوره وآاثره ســلبيّاً تنتمــي إىل حقبــة
انتهــت ،ومل تعــد تتــاءم مــع الواقــع املســتجد ،وابت األمــر يتطلَّــب مراجعــة شــاملة ملواقــف خمتلــف
األطـراف .ولقــد َّ
حتقــق ذلــك جزئيّـاً يف الطائــف ،واندفــع بوضــوح أكــر يف النصــف الثــاين مــن الثمانينيَّــات
لــدى بعــض األط ـراف (مــع ضعــف الدوريــن السياســي والعســكري الفلســطيين وخروجهمــا مــن معادلــة
مواجهــة إسـرائيل مــن لبنــان ،ومــن املعادلــة السياســية اللبنانيــة أيضـاً بعــد الطائــف) ،يف حــن مل يواكــب
مراجعــة سياســية عميقــة لــدى أط ـراف أخــرى ،وال مــع مراجعــة للثقافــة السياســية والشــعبية الســائدة يف
بعــض األوســاط ،الــي ال ت ـزال جت ـ ِّدد مــررات اســتمرارها يف خمــاوف وهواجــس تتَّصــل ابلتوطــن واألمــن
والقلــق األقلــوي ذي البُعــد الطائفــي.
يف هــذا الســياق مــن التحليــل وطــرح اإلشــكاليات ،ترّكِــز الفقـرات التاليــة علــى إظهــار عناصــر العالقــة
اإلجيابيــة الــي كانــت موجــودة خــال العقديــن اللذيــن تليــا نكبــة عــام ( 1948عشــرون ســنة بــن
وإسهاما يف صياغة مقاربة موضوعية تساعد على تنقية
 1948و ،)1969/1967إنصافاً للحقيقة،
ً
الذاكــرة ،وتصحيــح التشـ ُّـوهات يف التصـ ُّـورات الســائدة ،والتقــدم علــى طريــق بلــورة سياســات أكثــر إفــادة
للبنــان ولالجئــن الفلســطينيني ولقضيــة فلســطني.
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عالقات وروابط قدمية

أم ترتدي األزياء الشعبية الفلسطينية وتحمل رضيعها

مل يكــن وجــود عالقــات وروابــط عائليــة واجتماعيــة واقتصاديــة بــن املناطــق والــوالايت املتجــاورة أمـراً غــر
مألــوف ،والسـيَّما عندمــا كانــت املنطقــة واقعــة حتــت الســيطرة العثمانيــة ،مث خــال فــرة االنتــداب ،قبــل
ُّ
كل مــن لبنــان وســورية وفلســطني،
تشــكل الــدول الوطنيــة حبدودهــا املعروفــة .ينطبــق ذلــك علــى وضعيــة ٍّ
موزعــة علــى البلــدان
حيــث جنــد مجاعــات عشــائرية أو عائليــة أو مهنيــة أو طائفيــة ،ذات جــذور مشــركة َّ
الثالثــة ،مبــا يف ذلــك احتمــال وجــود أفـراد مــن العائلــة الواحــدة يعملــون أو يعيشــون يف أحــد هــذه البلــدان
محلـوا بعــد االســتقالل جنســيات خمتلفــة ،ابلرغــم مــن رابطــة القرابــة املباشــرة بينهــم.
هكــذا كانــت احلــال بــن لبنــان وفلســطني ،والس ـيَّما بــن ســكان مشــال فلســطني وبــن ســكان اجلنــوب
اللبنــاين ،وهــو مــا يفســر اللجــوء إىل لبنــان يف األايم األوىل مــن حــرب عــام  ،1948الــذي ال تنحصــر
أســبابه ابلقــرب اجلغ ـرايف فحســب ،بــل تنضــاف إليــه أســباب أخــرى أيض ـاً .فالت ـزاوج واملصاهــرة بــن
ســكان اجلليــل ومشــال فلســطني عمومـاً وبــن اللبنانيــن ،كان ظاهــرة واضحــة جنــد خلفيَّاهتــا يف التواصــل
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كل مــن عـ َّـكا وصيــدا يف جنــوب لبنــان (يــوم كانتــا واليــة واحــدة أايم الدولــة
والتبــادل التجــاري بــن ٍّ
العثمانيــة) .كمــا أن العديــد مــن الفلســطينيني كان أييت إىل لبنــان لالصطيــاف ،هــذا عــدا عــن وجــود
األس ـواق التجاريــة احلدوديــة الــي كانــت جتمــع بــن مواطــي لبنــان وفلســطني وســورية.

ميكــن القــول إن احلــدود بــن فلســطني ولبنــان (وســورية) حتــت االنتدابــن الربيطــاين والفرنســي مل تكــن
مغلقــة أمــام حركــة املواطنــن مــن البلديــن ،كمــا تشــهد علــى ذلــك النســبة العاليــة مــن اللبنانيــن الذيــن كانـوا
يعيشــون يف فلســطني .فقــد كانــت اجلاليــة اللبنانيــة مــن أكــر اجلاليــات يف فلســطني ،قياس ـاً بغريهــا مــن
اجلاليــات العربيــة ،وقــد كانــت بســاتني الربتقــال ومينــاء حيفــا وشــركة النفــط فيــه وغريهــا مــن األماكــن الــي
تشـ ِّكل نقــاط جــذب للعمالــة اللبنانيــة .كمــا َّ
أن التســامح الديــي يف أواســط الفلســطينيني شـ َّـكل عامــل
اطمئنــان لــدى الكثــر مــن اللبنانيــن الذيــن جلــأوا إىل فلســطني بســبب اضط ـراابت طائفيــة يف مراحــل
ســبقت نكبــة عــام  .1948وانعكاسـاً هلــذه العالقــة املميَّــزة بــن لبنــان وفلســطني ،فقــد كان يف فلســطني
ثــاث قنصليــات لبنانيــة يف كل مــن القــدس وحيفــا وايفــا ،إضافــة إىل وجــود قنصــل عــام لتســيري أمــور
اجلاليــة اللبنانيــة يف فلســطني حتــت االنتــداب.

الشراكة يف املعاانة
عندما وقعت النكبة عام  ،1948كان من الطبيعي أن يلجأ قسم من الفلسطينيني إىل لبنان ،األقرب
جغرافيّـاً ،الــذي تربطهــم بــه عالقــات اترخييــة قويــة .ووقائــع تلــك األايم الصعبــة تكشــف طبيعــة العالقــة
والروابــط بــن اللبنانيــن وبــن الفلســطينيني يف حينــه.
ـجل لــدى األونــروا يف الســنة األوىل لعملهــا
جلــأ إىل لبنــان أكثــر مــن مئــة ألــف الجــئ مــن فلســطني ،وتسـ َّ
 127ألف ـاً .وكان بــن هــؤالء اآلالف مــن اللبنانيــن الذيــن عمل ـوا أو عاش ـوا يف فلســطني ،فعمــدوا إىل
ـجل لــدى األونــروا ،مــن أجــل احلصــول علــى تعويضــات حتـ ُّـق هلــم بســبب مــا حلــق هبــم .مــن هــؤالء،
التسـ ُّ
أيض ـاً ،ســكان القــرى اللبنانيــة الــي احتلتهــا إس ـرائيل عــام ( 1948وبينهــا القــرى الســبع) .يف املقابــل،
ـجل لــدى الوكالــة عــدد مــن الفلســطينيني بســبب اقتدارهــم املــادي وعــدم حاجتــه إىل إغاثــة ،أو
مل يتسـ َّ
بســبب اعتقــاد ســائد بينهــم يف حينــه أبهنــم ســيعودون إىل قراهــم خــال أايم أو أســابيع يف أقصــى حــد.
جلــأ املواطنــون الفلســطينيون الذيــن طـُـردوا أو هرب ـوا مــن املــدن والقــرى يف منطقــة اجلليــل الــي احتلتهــا
اجملموعات الصهيونية يف املوجات األوىل إىل القرى الفلسطينية يف الشمال ،اليت مل تقع حتت االحتالل
ـرددون
قــرب احلــدود اللبنانيــة .مث انتقل ـوا إىل خــط القــرى اللبنانيــة املالصقــة حلــدود فلســطني ،وظل ـوا يـ َّ
تسـلُّالً إىل قراهــم الــي ُه ِّجــروا منهــا ،األمــر الــذي دفــع ابلقـوات اإلسـرائيلية يف  5تشـرين األول (أكتوبــر)
وهجــرت
مــن عــام  1948إىل شــن هجــوم علــى األراضــي اللبنانيــة احتلــت خاللــه  15قريــة ومزرعــة َّ
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ســكاهنا .28ودفــع اهلجــوم اإلسـرائيلي واحتــال القــرى اللبنانيــة الالجئــن مــع أهــايل القــرى اللبنانيــة الــي
التوجــه حنــو بنــت جبيــل ومنهــا إىل صــور .وقــد زار الرئيــس بشــارة اخلــوري الالجئــن
طاهلــا اهلجــوم إىل ُّ
ورحــب هبــم قائـاً« :أدخلـوا بالدكــم» ،وقــد أعطــى الرئيــس اخلــوري  -بعــد ا ِطّالعــه علــى
الفلســطينيني َّ
29
ِ
الوضــع بنفســه  -تعليماتــه ابالهتمــام بعمليــة إيوائهــم وإعاشــتهم وم ّدهــم ابملعونــة السـريعة َّ .
وممــا جيــدر
ذكــره أنــه كان بــن أوائــل الالجئــن الفلســطينيني ألــوف اللبنانيــن املقيمــن يف القــرى واملــدن الفلســطينية،
اخلاصة هبم؛ عدا العاملني واملقيمني منهم يف فلســطني بصورة مؤقَّتة.
ممَّن عاشـوا يف العديد من أحيائها َّ
أحيــط الالجئــون الفلســطينيون بقــدر كبــر مــن التعاطــف واالحتضــان مــن الدولــة اللبنانيــة علــى أعلــى
املســتوايت ،مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة اللبنانيــة واحلكومــة اللبنانيــة ،وكمــا جــرت اإلشــارة إليــه آنفـاً فقــد
ُش ـ ِّكلت جلنــة وطنيــة وجلــان يف احملافظــات لالهتمــام ابلالجئــن قبــل تـ ِّ
ـول الصليــب األمحــر ،والحق ـاً
األونــروا هــذه املســؤولية .واســتحدثت كذلــك ضريبــة خاصــة مسيــت «ضريبــة فلســطني» لتمويــل عمليــات
اإلغاثــة .هــذه أمثلــة علــى االهتمــام وااللت ـزام الرمسيــن .يضــاف إىل ذلــك مبــادرات جمتمعيــة ال حصــر
هلــا انطلقــت للعنايــة ابلالجئــن ،ومشلــت الشــخصيات الوطنيــة ورجــال الديــن مــن عمــوم الطوائــف
واجلمعيــات األهليــة واألحـزاب .وتشـ َّـكل «مكتــب فلســطني الدائــم» هلــذه املهمــة وأدارت اعمالــه هيئــة
تنفيذيــة مكونــة مــن :حســن العويــي ،كمــال جــر ،حممــد شــاكر بيضــون ،د .حممــد خــر النويــري ،د.
يوســف حــي ،موســى مبــارك ،د .عــزت طنــوس ،عمــاد الصلــح ،د .ســعد هللا اخلليــل ،د .جــورج حنــا،
حممــد شــقري ،زهــر عسـران؛ وأســند املكتــب أمانتــه العامــة إىل ســليم إدريــس .وقُ ِّدمــت اخلدمــات الطبيــة
واإلســكانية واإلغاثيــة لالجئــن يف أماكــن جتمعاهتــم وجلوئهــم .30وأشــرف الطبيــب اللبنــاين حممــد املزيــن
مــن بلــدة القرعــون علــى عيــادات طبيــة أنشــأها الصليــب األمحــر الــدويل مــع الفلســطيين حممــد صفــوري
الــذي تـ َّ
ـول تنســيق عمليــات الصليــب األمحــر.31

منوذجــا)  ،املركــز
 28قيــس قيــس ،عــرب فلســطني احملتلــة  ،1948دراســة سياســية اجتماعيــة قانونيــة ( فلســطينيو اجلليــل ً
االستشــاري للدراســات والتوثيــق  ،بــروت  ، 2003ص . 76
 29بشــارة اخلــوري ،حقائــق لبنانيــة ،ج  ،3الــدار اللبنانيــة للنشــر اجلامعــي ،ط  ،2بــروت ،1983 ،ص .100
 30زهري عسريان يتذكر ،املؤامرات واالنقالابت يف دنيا العرب ،دار النهار للنشر ،ط  ،1بريوت ،1998 ،ص .46
 31جريدة النهار ،العدد  ،3912بريوت  16حزيران (يونيو)  ،1948ص .4

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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شــارك لبنــان واللبنانيــون يف القتــال ضــد إسـرائيل يف عــام  ،1948فــكان منهــم املتطوعــون ،والسـيَّما يف
جيــش االنقــاذ بقيــادة فــوزي القاوقجــي مــن طرابلــس ،أو مــن خــال اجليــش اللبنــاين النظامــي الــذي شــارك
يف العمليــات العســكرية خــال احلــرب العربيــة  -اإلسـرائيلية عــام  ،1948وكانــت معركــة املالكيــة الــي
جــرت يومــي  5و 6حزيـران (يونيــو) أبــرز املعــارك يف مواجهــة إسـرائيل.
أتلَّفــت قــوة اجليــش اللبنــاين املشــاركة يف احلــرب مــن ألــف مقاتــل ضمــن كتيبــة مشــاة وبطاريــة مدفعيــة
ميــدان .دخلــت القــوة اللبنانيــة فلســطني ابجتــاه مــا يســمى إصبــع اجلليــل ،املمتــد مشـ ًـال مــن هنــر األردن
ووادي احلولــة .وكانــت هــذه هــي املــرة الوحيــدة الــي ســارت فيهــا العمليــات احلربيــة العربيــة وفــق مــا ميكــن
عامــة .فقــد وضعــت القـوات اإلسـرائيلية حتــت ضغــط جبهتــن عربيتــن يف آن واحــد،
اعتبــاره جتــاوزاً خطـةً َّ
إذ َعب ـََـر الســوريون هنــر األردن حنــو شــرق إصبــع اجلليــل ،يف حــن اجتهــت القــوة اللبنانيــة حنــو غربــه.
كان مقـ َّـرراً أن ميــر احملــور الــذي ســلكه اجليــش اللبنــاين يف حتركــه عــر قريــة املالكيــة .ولكــن الق ـوات
اإلس ـرائيلية اســتبقت اهلجــوم اللبنــاين فهامجــت إحــدى كتائبهــا ليلــة ًّ 1948/5/15
كل مــن املالكيــة
وقــدس انطالق ـاً مــن رامــات نفتــايل ،و َّ
متكنــت مــن احتالهلمــا صبــاح يــوم  5/15قبــل وصــول اجليــش
اللبنــاين إليهمــا .بـَُعْيـ َـد الفجــر ،شـ ّـن اللبنانيــون هجومـاً معاكسـاً علــى املالكيــة وأجــروا اإلسـرائيليني علــى
إخــاء القريــة واالنســحاب منهــا .وقــد تقــدم اللبنانيــون فدخل ـوا القريــة ،مث دخل ـوا قريــة قــدس ،وبــدأوا
حتصــن مواقعهــم اجلديــدة.
توقــع اإلسـرائيليون أن يتابــع اجليــش اللبنــاين تقدمــه ،لذلــك أســرعوا ليلــة  5/18إىل احتــال مركــز شــرطة
قريــة النــي يوشــع ،وبــدأوا يعــدُّون التحصينــات يف تلــك املنطقــة لقطــع الطريــق بــن قــدس وبــن ســهل
احلولــة .بعــد أســبوع مــن الثبــات يف املواقــع ،قـَّـرر اإلسـرائيليون اهلجــوم .وقامــت خطتهــم علــى شـ ِّـن هجــوم
خــادع علــى النــي يوشــع وقــدس مــن اجلنــوب ،يف حــن يُ َشـ ُّـن اهلجــوم الرئيســي علــى املالكيــة عــر األراضــي
اللبنانيــة.
يف ليلــة  ،5/29أرســل اإلس ـرائيليون قــوة مــن الع ـرابت املدرعــة واملشــاة احملمولــة علــى ع ـرابت نقــل عــر
احلــدود انطالقًــا مــن املنــارة .ســارت القافلــة دون أنـوار حــى بلغــت طريقـاً موازيــة للحــدود غــريب املالكيــة.
التقــت هــذه القــوة اإلس ـرائيلية مشــايل املالكيــة بوحــدة لبنانيــة صغــرة تصــدَّت هلــا ابلن ـرانَّ ،إل أهنــا
 32املوســوعة الفلســطينية ،مــادة حــرب 1948؛ القضيــة الفلســطينية واخلطــر الصهيــوين ،إصــدار قيــادة اجليــش اللبنــاين -وزارة
الدفــاع الوطــي اللبنانيــة ،مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،1973 ،ط  ،1ص 267؛ موقــع بلــدة حــوال اإللكــروينhttp:// :
. houla.org
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انســحبت بســرعة لعــدم قدرهتــا علــى الصمــود يف وجــه القــوة اإلس ـرائيلية املتفوقــةَّ .أدى هــذا االشــتباك
القصــر إىل إنــذار القــوة اللبنانيــة يف املالكيــة .لكــن اإلسـرائيليني هامجوهــا مــن اخللــف قبــل أن تتمكــن مــن
اختــاذ االســتعدادات الالزمــة ،فســقطت القريــة بعــد معركــة قصــرة ،مث تبعتهــا قــدس الــي أخالهــا اللبنانيــون
وانســحبوا منهــا إىل مــا وراء احلــدود.
يف يوم  6/6شنت وحدات من اجليش اللبناين وجيش اإلنقاذ واجليش السوري هجوماً مشرتكاً مفاجئاً
ـردوها رغــم كثــرة احلواجــز واأللغــام الــي أقامهــا العــدو حــول القريــة .ويف اليــوم التــايل،
علــى املالكيــة فاسـ ُّ
استولت القوات العربية على رامات نفتايل وقدس .وهكذا فتحت الطريق حنو سهل احلولة وحنو اجلنوب.
دفاعــا عــن فلســطني يف عــام  1948مــا جمموعــه 325
بلــغ عــدد الشــهداء اللبنانيــن الذيــن ســقطوا ً
ـكريً نُقشــت أمساؤهــم علــى لوحــة تكرمييــة يف ســاحة وزارة الدفــاع الوطــي بينهــم
شــهيداً ،منهــم  11عسـ ّ
قائــد القــوة اللبنانيــة يف معركــة املالكيــة النقيــب حممــد زغيــب ،و 256متطوعـاً يف التشــكيالت العســكرية
العربيــة ،يضــاف إليهــم  58شــهيداً مــن أهــايل بلــدة حــوال اجلنوبيــة ســقطوا يف جمــزرة حــوال ،املرتكبــة يف
 31تشـرين األول (أكتوبــر)  ،1948علــى يــد عصــاابت اهلاغــاانه الــي هامجــت القريــة .وقــد هتجــر أهــل
القريــة إىل احلقــول القريبــة ،مث نقلـوا إىل خميــم ضبيــه حيــث مكثـوا ســتة أشــهر إىل حــن عودهتــم إىل قريتهــم
بعــد توقيــع اتفاقيــة اهلدنــة يف  23آذار (مــارس) عــام .194933

املوجة األوىل من الالجئني
بنــاءً علــى تكليــف مــن األمــم املتحــدة ،أهنــت بعثــة التحقيــق امليــداين يف األوضــاع
كالب»
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف فلســطني برائســة األمريكــي «غــوردون
( )Gordon Clappتقريرهــا 34بتاريــخ  6تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  ،1949وأحيــل للمناقشــة يف
توجهاهتــا وخطَّــة عملهــا
 16تشـرين الثــاين (نوفمــر) .وهــو التقريــر الــذي اســتندت إليــه األونــروا يف وضــع ُّ
اعتبــاراً مــن عــام .1950
قدَّر التقرير إمجايل عدد الالجئني إىل لبنان يف  30أيلول (ســبتمرب)  1949بنحو  100ألف الجئ،
توزع ـوا علــى خمتلــف
معظمهــم مــن مناطــق اجلليــل الشــمايل (األعلــى) ،مــن أصــل  726,000الجــئ َّ
 33لال ِطّــاع علــى أمســاء الشــهداء مــن مدنيــن وعســكريني يراجع:عــارف العــارف  ،النكبــة ج  ،6منشــورات املكتبــة العصريــة،
معــا مــن أجــل
معــا مــن أجــل اجلنــوبً ،
صيــدا ،بــروت (د.ت) الصفحــات  268و 269و)273؛ واجمللــس الثقــايف للبنــان اجلنــويبً :
لبنــان ،إصــدار اجمللــس ،1979 ،ص 42-41؛ هيــام يزبــك ،موقــف لبنــان مــن القضيــة الفلســطينية  ،1952-1920منشــورات
املركــز اإلســامي للدراســات ،بــروت ،2015 ،ص .335–329
34 First Interim Report of the United Nations Economic Survey Mission for the Middle East,
16 Nov. 1949. UNISPAL.
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البلــدان ،علــى النحــو املبــن يف اجلــدول أدانه:
توزع الالجئني من فلسطني على الدول العربية 30 ،أيلول (سبتمرب) 1949
العدد

النسبة المئوية ()%

البلد المضيف

280,000

39

مصر

7,000

1

غزة

190,000

26

العراق

4,000

0,6

األردن

70,000

10

لبنان

100,000

14

سورية

75,000

10

المجموع

726,000

فلسطني العربية

1

100

2

المصدر :تقرير لجنة «كالب» )(Clapp

توزع الالجئني من فلسطني  30أيلول (سبمترب) 1949
سوراي
%10
فلسطني العربية
%39

لبنان
%14
األردن
%10

مصر
%1

غزة
%26

العراق
%0.6
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كانــت للبنــان احلصــة الكــرى مــن الالجئــن ( )%14مقارنــة ابلــدول العربيــة األخــرى .ســنعود إىل مســألة
األرقــام يف فصــل خــاص الح ًقــا ،وســنكتفي هنــا ابلتنويــه َّ
أبن بيــاانت األونــروا لعــام  1950أشــارت إىل
ـجلني لديهــا( 35طالــي املعونــة) هــو  ،127,600يف حــن أشــارت تقاريــر حكوميــة
عــدد الالجئــن املسـ َّ
لبنانية 36إىل َّ
أن عددهم بلغ حىت شــهر تشـرين الثاين (نوفمرب)  1948حنو  117,122شــخصاً ،من
أصلهــم مــا بــن  13,000إىل  15,000شــخص مل يطلبـوا املعونــة .وســبب هــذا التفــاوت يف األرقــام
َّ
ـجل بعــض اللبنانيــن
ـجلوا يف األونــروا لعــدم حاجتهــم إىل املســاعدة ،يف حــن تسـ َّ
أن فلســطينيني مل يتسـ َّ
وغريهــم مــن جنســيات أخــرى ،ممـَّـن نزحـوا عــن فلســطني وتضـَّـرروا يف أرزاقهــم وبيوهتــمَّ ،
ألن قـرارات األمــم
املتحــدة تشــملهم جلهــة احلــق يف التعويــض .وهــذا هــو منطــق تقريــر «كالب» ،أيض ـاً ،الــذي يقــدر
إمجــايل عــدد مســتحقي اإلعانــة ب ـ  109,242الجئـاً ،مبــن فيهــم الجئــون عــرب داخــل الدولــة اليهوديــة
( ،)31,000والجئــون يهــود ( ،)17,000فض ـاً عــن مواطنــن عــرب يف فلســطني ومواطــي املناطــق
احلدوديــة يف الــدول العربيــة الــي جلــأ إليهــا الفلســطينيون .ويف هــذا الصــدد ،يق ـ ِّدر تقريــر «كالب»
ـتحق للمعونــة ،ويضيــف إليهــم  40,448لبنانيًّـاً يف
وجــود  100,000الجــئ فلســطيين يف لبنــان مسـ ٍّ
اجلنــوب اللبنــاين .37وقــد تضمــن تقريــر «كالب» اقرتاحــات بعــدد مــن املشــاريع يف الــدول العربيــة ،ومنهــا
تتضمــن تطويــر البــى التحتيــة وتعزيــز االقتصــاد والتنميــة مــن خــال تشــغيل الالجئــن الفلســطينيني
لبنــانَّ ،
ومواطــي البلــد املضيــف فيهــا ،ابنتظــار العــودة الــي كان يفــرض أن تُنجــز بســرعة .وقــد تبنَّــت األونــروا
التوجــه ،يف حــن رفضتــه الــدول العربيــة ولبنــان والفلســطينيون ،وأصــروا علــى حــق العــودة ،ومل تنجــح
هــذا ُّ
ِ
ـت إىل العــودة سـريعاً بصلــة ،كمــا كان يُعتقــد.
مشــاريع التشــغيل الــي اعتــرت مق ّدمــة للتوطــن؛ وال متـ ُّ

نصب اخليام
(خصوصــا قــرب
حتــدَّدت أماكــن انتشــار املخيمــات والتجمعــات الفلســطينية علــى أســاس قــروي وعائلــي
ً
بــروت وصــور وصيــدا وطرابلــس) ،أو علــى أســاس االنتمــاء الديــي ،فتربَّعــت األوقــاف األورثوذكســية
أبرض أقيــم عليهــا خميــم مــار إليــاس غــرب بــروت يف حــن مســح لالجئــن الكاثوليــك ابإلقامــة يف منطقــة
ضبيــة شــرق بــروت علــى ٍ
أرض للوقــف الكاثوليكــي .وكان خميــم البــص أول املخيمــات الــي اســتقبلت
الالجئــن ابلنظــر إىل أنــه كان جاهـزاً للعمــل بســبب بنائــه واســتخدامه ســابقاً إليـواء الالجئــن األرمــن.
استقرت األعداد بداية يف ثالثة خميمات قرب صور هي :الربج الشمايل والبص والرشيدية؛ كما اجتهت
أعــداد حنــو صيــدا فبــروت ،فيمــا قصــد قســم مــن الالجئــن البقــاع ،وأقــام لفــرة مــن الزمــن يف قــرى وبلــدات
 35تقارير األونروا السنوية.
 36تقرير أمني عام جملس الوزراء السيد انظم عكاري ،أورده د .خليل شتوي.
 37تقرير جلنة «كالب» ،مصدر سبق ذكره.
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مشــغرة وراشــيا والقرعــون ويف خميــم عنجــر قبــل ختصيصــه لألرمــن الحق ـاً ،ونُِقـ َـل الفلســطينيون املقيمــون
فيــه إىل الرشــيدية والبــص حيــث كانــت تقيــم فيــه جمموعــات أرمنيــة .وقــد ُوِّجــه قســم مــن هــؤالء الالجئــن
الفلســطينيني إىل خميــم هنــر البــارد يف الشــمال ،الــذي كان عبــارة عــن خيــم مــن القمــاش فقــط ،قبــل
متزقها ابلعواصف.
حتولت الح ًقا إىل غرف إمسنتية ،بفعل ُّ
الشروع يف بناء غرف من الطني ما لبثت أن َّ

مخيمات الالجئين 1948

مخيمات الالجئين 1948
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متيَّــزت ســنوات اللجــوء األوىل يف املخيمــات ابلعمــل احلثيــث علــى مجــع مشــل العائــات داخــل املخيمــات،
ٍ
خميمات بذاهتا .ذلك َّ
أن عالقات
األمر الذي يفســر جتمع عائالت حمدَّدة داخل املخيم ،أو تشــكيلها
الرتاحــم والتكافــل العائليــة شــكلت حلمــة وقــوة وأعطــت يف الوقــت نفســه معــى للهويــة واالنتمــاء ،بعــد
فقــدان الوطــن واملوقــع االجتماعــي .مــن هنــا ،أعيــد تكويــن الســلطة االجتماعيــة التقليديــة جملالــس الشــيوخ
واملخاتــر داخــل املخيــم (اللجــان الشــعبية الحقـاً) علــى أســاس القرابــة واملنطقــة (احلمولــة) .وقــد مثَّلــت
العالقــات التقليديــة (ســلطة الشــيوخ واملخاتــر) يف املخيمــات أســاس اإلدارة واإلغاثــة واخلدمــات الذاتيــة
(وابلعالقــة مــع وكالــة الغــوث).
جتــدر اإلشــارة هنــا ،إىل َّ
أن اجملتمــع الفلســطيين يف الشــتات (املــوزَّع يف خميمــات) طـ َّـور حالــة «هــوس»
ابلتعليــم ،كانــت واضحــة يف ســعيه إىل حتقيــق األمــان املــادي والقيمــة املعنويــة عــر التعويــض الثقــايف
والتفــوق العلمــي ،فبــات الفلســطينيون يف مراتــب ابرزة يف نســبة التعليــم ومســتواه .يُضــاف إىل ذلــك
َّ
أن اجملتمــع الفلســطيين مــن أكثــر اجملتمعــات العربيــة متس ـ ًكا ابل ـراث التقليــدي الــذي حافــظ عليــه يف
متســك الفلســطينيون بلهجتهــم اخلاصــة
إطــار دفاعاتــه الذاتيــة عــن وجــوده وعــن هويتــه يف الشــتات .فقــد َّ
(البدويــة أو الفالحيــة) ،وابلــزي التقليــدي ،وبعاداهتــم الغذائيــة ،إىل جانــب العالقــات التكافليــة العشــائرية
والعائليــة.

انتشار املخيمات الرمسية
لعـ َّـل الدليــل امللمــوس علــى مــا تقــدَّم ،لناحيــة التعامــل اللبنــاين اإلجيــايب مــع الوجــود الفلســطيين يف لبنــان
خــال العقديــن األولــن ،علــى مــا أش ـران ،هــو يف خريطــة توزيــع املخيمــات الفلســطينية األصليــة علــى
اجلغرافيــا اللبنانيــة ،حيــث كانــت تقــع يف معظمهــا يف اجلنــوب ،حيــث انتشــر الالجئــون بشــكل عفــوي
بعــد عــام  1948مباشــرة علــى مقربــة مــن احلــدود مــع فلســطني احملتلــة؛ مث أتيت بــروت وأقضيــة املــن
وبعبــدا القريبــة مــن بــروت ،حيــث ســتتطور الضواحــي واملناطــق الصناعيــة يف مرحلــة الحقــة ،ويشــمل
ذلــك خميــم بــرج الرباجنــة يف قضــاء بعبــدا ،وخميمــات «ضبيــة» و«جســر الباشــا» و«تــل الزعــر» يف املــن
أي إشــكاالت بــن املخيمــات والســكان اللبنانيــن يف حميــط املخيمــات؛ ال بــل
الشــمايل .ومل تكــن هنــاك ُّ
ضمــت انزحــن لبنانيــن مــن األرايف (والس ـيَّما مــن
إن املخيمــات تداجمــت مــع تطــور الضواحــي الــي َّ
اجلنــوب والبقــاع) ،الــي جذهبــا التطــور الصناعــي والعقــاري يف بــروت وضواحيهــا ،وحيــث تكـ َّـون تدرجييّـاً
خ ـزان بشــري مــن القــوى العاملــة يف الصناعــة الناشــئة وقطــاع البنــاء واخلدمــات وغــر ذلــك ،واختلــط
اللبنانيــون والفلســطينيون وأبنــاء قوميــات أخــرى (أكـراد ،أرمــن ،ســوريون) يف هــذه الضواحــي (الــي أطلــق
عليهــا يف مطلــع الســبعينيَّات اســم «أحزمــة البــؤس»).
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جدول توزيع مخيمات الالجئين الفلسطينيين الرسمية على المناطق مع تاريخ اإلنشاء وخصائص أخرى
المخيم

المنطقة

الملكية

برج
الرباجنة

بريوت

أمالك
خاصة

شاتيال

بريوت

أمالك
خاصة

الدكوانة

بريوت

أمالك
خاصة

مار
الياس

بريوت

وقف
أرثوذكسي

جسر
الباشا

بريوت

وقف
خاص
(أيب اللمع)

ضبية

جبل
لبنان/
املنت

المساحة
األصلية
(متر مربع)

تاريخ
اإلنشاء

عدد
السكان
األصلي

مالحظات

أنشئ مببادرة من اللجنة
الدولية للصليب األمحر.
 :1955استبدلت اخليم
مبساكن ذات جدران
خشبية مغطاة ابلقماش.
 :1958 4,698 1948 104,200استبدل اخلشب
ابلطوب السقف ابلصفيح
(الزينكو).
 :1970بنيان عمودي (مع
انتقال الجئني من األردن
وسورية وتل الزعرت والنبطية
أِ
ُنش َئ مببادرة من اللجنة
2,249 1949 39,569
الدولية للصليب األمحر
 1,932 1948 56,645مت تدمري هذا املخيم خالل
احلرب عام .1976
5,400

5,000 1948
تعرض هذا املخيم للتدمري
 1,335 1952يف غضون سنوات احلرب.

ُدِّمر قسم من املساكن
خالل احلرب  /إعادة بناء
أو تعويض من األونروا /
هجره معظم سكانه
وقف
 2,443 1954 83,576وجد الفلسطينيون يف املخيم
منذ العام َّ ،1948إل أن
كاثوليكي
املخيم أ ِ
ُنش َئ فعليّاً يف العام
 ،1954ورمسيًّاً يف العام
( 1955بعقد بني األونروا
واملالكني).
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المخيم

المنطقة

الملكية

المساحة
األصلية
(متر مربع)

ويفل

البقاع/
بعلبك

أمالك
الدولة
الفرنسية

2,856 1948 42,300

البص

اجلنوب/
صور

أمالك
الدولة
اللبنانية

 :1951حتديد رمسي حلدود
املخيم مع العلم َّ
أن املخيم
أِ
ُنش َئ يف عام 1939
 3,671 1948 80,000الستقبال الالجئني األرمن،
َّإل أنه ِّ
حول الستقبال
الالجئني الفلسطينيني يف
عام .1948

الربج اجلنوب/
الشمايل صور

أمالك
الدولة
اللبنانية
 +ملك
خاص

6,377 1948 134,00

الرشيدية اجلنوب/
صور

أمالك
الدولة
اللبنانية

النبطية

اجلنوب/
النبطية

أمالك
خاصة

عني
احللوة

اجلنوب/
صيدا

أمالك
خاصة

تاريخ
اإلنشاء

عدد
السكان
األصلي

مالحظات

ِ
أنش َئ مببادرة من اللجنة
الدولية للصليب األمحر.

 :1964انتقال الالجئني
من خميم الغوارية يف البقاع
(املخيم اجلديد).
 :1956إيواء الالجئني
الفلسطينيني القادمني من
عنجر.
8,564 1948 100.141
ِ
أُنش َئ املخيم يف عام 1939
الســتقبال الالجئــن األرمــن،
ُحـ ِّـول بعدئـ ٍـذ الســتقبال
الالجئــن الفلســطينيني عــام
1948
ُدِّمر املخيم يف العام 1975
2,761 1955 103,455
وأخلِ َي على إثر ذلك.
أِ
ُنش َئ من قبل اللجنة الدولية
للصليب األمحر ،ويف عام
40,000 1948 290,000
 ،1952استبدلت اخليم
ابملساكن.
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المنطقة

الملكية

المساحة
األصلية
(متر مربع)

اجلنوب/
املية ومية
صيدا

وقف
إجنيلي
 +ملك
خاص

 :1982أزيل اجلزء األكرب منه.
4,000 1948 54,040
 :1992بناء على أمالك الغري.

الشمال/
هنر البارد
عكار

أمالك
الدولة
اللبنانية

أسهم الصليب األمحر
الدويل يف إنشاء اخليم،
ووضع بتصرف األونروا يف
5,000
عام .1950
أو
استُملكت أراضي
9,060 1948 192,631
املخيم من قبل الدولة
مصدر
اللبنانية عرب املرسوم رقم
اخر
 ،2009/1285الصادر
يف جلسة جملس الوزراء
بتاريخ .2009/01/29

المخيم

تاريخ
اإلنشاء

عدد
السكان
األصلي

امالك
الشمال/
خاصة
4,973 1955 191,655
البداوي املنية-
(وقف
الضنية
الدمرداش)

مالحظات

أِ
ُنش َئ بطريقة هندسية
ومنظمة على نفقة
األونروا بشكل صفوف
من الربكسات مسقوفة
ابإلترنيت.

َّ
خيمــا يف عــام  1948اعتقــاداً َّ
أبن اللجــوء مؤقَّــت (مــن ضمــن
ويف تطـ ُّـور املخيمــات ،نالحــظ أنــا بــدأت ً
توســعت مــع انتقــال
حتولــت تدرجييّـاً إىل بيــوت خشــبية مــع ســقوف مــن الزنــك ،مثَّ َّ
أســباب أخــرى) ،مث َّ
الجئــن فلســطينيني مــن مناطــق خمتلفــة إىل املخيمــات املنظمــة ،والس ـيَّما يف عــام  1955ومــا بعــده،
مث إىل بيــوت امسنتيــة مــع ســقوف الزنــك والســقوف العاديــة مــن الباطــون مــع التحــول الكبــر الــذي بــدأ
اعتبــاراً مــن عــام  ،1969بعــد اتفــاق القاهــرة ،وبعــد ســيطرة الفصائــل املس ـلَّحة علــى منظمــة التحريــر
وعلــى املخيمــات.
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اتفاق القاهرة ويبدو في الصورة :عرفات ،البستاني ورياض

توزعـوا يف القــرى واحلقــول بشــكل غــر منظــم ،مث
خالصــة القــول ،كان الالجئــون الفلســطينيون  -الذيــن َّ
يف خميمــات رمسيــة بشــكل تدرجيــي  -علــى عالقــة تفاعــل واندمــاج هادئــة وصحيــة يف اجملتمــع اللبنــاين
ِ
أبي شـ ٍ
ـكل مــن األشــكال عــن اهلويــة الوطنيــة الفلســطينية الــي
ويف ســوق العمــل ،دون التخلّــي ِّ
متســكوا هبــا علــى حنــو متشــدد .كان فقراؤهــم ،مــن حرفيــن وعمــال زراعيــن ،قــد اســتقروا مبعظمهــم يف
اجلنــوب بشــكل خــاص ويف الضواحــيَّ .أمــا أغنياؤهــم وميســوروهم فقــد جلــأوا مباشــرة إىل بــروت (ومــدن
أخــرى) ،حيــث ابشــروا حياهتــم وأعماهلــم متســلحني مبواردهــم املاليــة أو مبعارفهــم وخرباهتــم يف اإلدارة
واألعمــال أو معارفهــم العلميــة ،دون أن ميــروا علــى ســجالت األونــروا؛ ومــا لبــث أن حصــل بعضهــم علــى
اجلنســية اللبنانيــة أو جنســيات أخــرى حيــث قادهتــم أعماهلــم.
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إسهامات فلسطينية
ال خيتصــر ملــف اللجــوء الفلســطيين إىل لبنــان بقضيــة الالجئــن وخميَّمــات اللجــوء ،ومــا تضمنــه ذلــك
مــن ظــروف معيشــة صعبــة وحرمــان .فــإىل جانــب ذلــك ،مثـَّـة فلســطينيون جلــأوا إىل لبنــان محل ـوا معهــم
مدَّخراهتــم ،حيــث كانــت األوضــاع االقتصاديــة يف فلســطني متق ّدمــة عمومـاً ،ومثــة طبقــة وســطى واســعة،
ريفيــة ومدينيــة.
كان بــن هــؤالء ِّ
متمولــون محل ـوا أمواهلــم وخاض ـوا بــه غمــار االســتثمار املــايل واالقتصــادي ،وعرفتهــم
مياديــن التجــارة والصناعــة والصريفــة ،وشــركات التحســن والتطويــر العقــاري ،واألعمــال املاليــة والبنــوك.
وأنشــأ بعضهــم إمرباطــورايت ماليــة مشلــت فروعهــا العديــد مــن عواصــم الــدول العربيــة .وعليــه ،مل يقتصــر
االزدهــار املــايل الــذي عرفــه لبنــان ،مطلــع اخلمســينيَّات ،علــى اســتقبال الرســاميل اهلاربــة مــن بعــض
الــدول العربيــة خوفـاً مــن التأميــم ،بــل َّ
إن الرأمســال الفلســطيين ،املــادي والبشــري ،اضطلــع بــدوره يف هــذا
االزدهــار ،بــدءاً مــن جتــارة الرتانزيــت حنــو أسـواق دول اخلليــج العــريب الناشــئة ،وانتهــاءً حبلــول مينــاء بــروت
مــكان مينــاء حيفــا كواســطة بــن الغــرب واخلليــج قبــل عــام  .1948فقــد كان حيتــاج هــذا القطــاع إىل
فيــض مــن الكفــاءات واملهــارات والبضائــع ،وصــوالً إىل كل الكفــاءات البش ـرية األخــرى.
إىل ذلــك ،كان بــن الالجئــن الفلســطينيني إىل لبنــان َمــن متتَّــع مبســتوى علمــي عــال يف جمــاالت الطــب
واهلندســة وجمــاالت التعليــم اجلامعــي املتنوعــة ،فكــم ابحلــري الثانويــة واملتوســطة ،فض ـاً عــن وفــرة اليــد
العاملــة الفنيــة املاهــرة ،خصوصـاً يف قطــاع زراعــة احلمضيــات ،الــي دخلــت فلســطني علــى نطــاق واســع
منــذ مطلــع القــرن العشـرين ،ورمبــا قبــل ذلــك .وأســهم الــكل مــع اللبنانيــن يف النشــاط االقتصــادي والثقــايف
متامــا كمــا
واالجتماعــي بشــكل طبيعــي وســلس علــى امتــداد عقــود ،فتشـ َّـكل جـَّـراء ذلــك ازدهــار لبنــانً ،
فعــل اللبنانيــون يف فلســطني حــن أتيــح هلــم ذلــك قبــل النكبــة.
واذا كانــت النظــرة األحاديــة ترّكِــز علــى الالجئــن الفلســطينيني احملتاجــن للرعايــة واحلمايــة ،وذوي املهــن
االقتصاديــة قليلــة الدخــل ،والسـيَّما يف قطاعــات الزراعــة والبنــاء واحلــرف واخلدمــات اهلامشــية ،فــإن بعــض
األمثلــة الــي تــرد يف مــا يلــي ،ال هتــدف إىل التقليــل مــن القيمــة االقتصاديــة إلســهامات الفئــات املشــار
ِ
ِ
املكمــل هلــذه اإلســهامات دون مبالغــة
إليهــا  -وهــي إســهامات قيّمــة ابلتأكيــد  -بــل للتذكــر ابلوجــه ّ
أي اجتــاه ،مــع التذكــر مــرة أخــرى َّ
أبن هــذا التفاعــل املفيــد الــذي حيقــق منفعــة متبادلــة ومشــركة هــو
يف ِّ
القاعــدة العامــة يف العالقــة بــن اجملتمعــات واقتصادهــاَّ ،
وإن غــر ذلــك هلــو االســتثناء.
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مهمة للبنان ،وبعضهم حصل على
جند بني املواطنني الفلســطينيني من قدم إســهامات اقتصادية ومالية َّ
اجلنســية اللبنانيــة ،فــا يعــار أصلهــم الفلســطيين أي اهتمــام .ومــن هــؤالء مصرفيــون كبــار (عــودة ،بيــدس،
النمــر) ،وشــركات استشــارات هندســية (خطيــب وعلمــي) وشــركات أعمــال يف االســترياد والتصديــر
والتجــارة (غرغــور ،أبيــا ،فريــج)؛ ويف الفنــون املختلفــة مــن موســيقى وغنــاء ورقــص وعمــل إذاعــي
(الرومــي ،عبدالعــال ،طنــب ،الدجــاين)؛ ويف البحــث العلمــي (فايــز ويوســف وأنيــس الصايــغ ،ووليــد
اخلالــدي) إخل ،...والقائمــة طويلــة .وقــد ســبق تــداول أمســاء كثــرة ابلتفصيــل يف أكثــر مــن مقــال صحفــي
يهــدف إىل إبـراز املســامهة الفلســطينية يف االقتصــاد والثقافــة اللبنانيــة ،ويف الثقافــة العربيــة عمومـاً ،انطالقـاً
مــن لبنــان ،حيــث اســتضافت بــروت أبــرز أعــام الثقافــة الفلســطينية واحتضنتهــم ،مــن حممــود درويــش
إىل غســان كنفــاين وانجــي العلــي وغريهــم .ولعــل إحــدى أبــرز صــور هــذا التالقــح الثقــايف الثنائــي حممــود
درويــش  -مرســيل خليفــة الــذي قــدَّم صــورة مجيلــة ج ـ ّداً عــن صيغــة خمتلفــة للعالقــة بــن الفلســطينيني
واللبنانيــن ،تشـ َّـكلت يف ســياقها الطبيعــي غــر املفتعــل.

مارسيل خليفة ومحمود درويش  -بيروت2003 ،

ال يتعلَّــق األمــر بتعــداد مس ـطَّح لإلســهامات الفلســطينية يف أكثــر مــن جمــال هبــدف كســر الصــورة
النمطيــة ،مــن خــال إب ـراز الكثــرة العدديــة ،علــى أمهيتهــا؛ بــل إن األمــر أعمــق مــن ذلــك بكثــر .إنـَّـه
يتعلــق ابلســياقات التارخييــة والتفاعــات القويــة وغــر املفتعلــة الــي شــكلت البيئــة الصحيــة ،والــي ازدهــرت
فيهــا الثقافــة واالقتصــاد واالجتمــاع علــى حـ ٍّد سـواء .فالبيئــة اللبنانيــة كانــت بيئــة مضيافــة وصاحلــة ملثــل
هــذا التفاعــل العــام املشــرقي (والعــريب) منــذ عصــر النهضــة ،وقــد اســتطاع لبنــان أن حيافــظ علــى عناصــر
كثــرة مــن هــذا املنــاخ بعــد االســتقالل وحــى أواســط الســبعينيَّات عندمــا اندلعــت احلــرب اللبنانيــة
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ودمــرت جوانــب كثــرة منــه .هــذه البيئــة اللبنانيــة املنفتحــة هــي الــي أســهمت يف تشــكيل النخــب اللبنانيــة
َّ
والفلســطينية (واســتطراداً الســورية يف بعــض احلــاالت) علــى حــد س ـواء ،مبــا فيهــا النخــب السياســية،
والسـيَّما مــن خــال املراكــز اجلامعيــة املرتكــزة فيهــا ،مــع دور خــاص للجامعــة األمريكيــة علــى هــذا الصعيــد،
وخرجــت قــادة مــن خمتلــف اجلنســيات العربيــة
حيــث كانــت مركــز اســتقطاب للكفــاءات املشــرقية والعربيــةَّ ،
ويف خمتلــف اجملــاالت.
العالقات مع الالجئين الفلسطينيين ،أي إطار تحليلي ؟

تطرقــت الفقـرات الســابقة بشــيء مــن التفصيــل إىل الســمات الــي ميَّــزت الســنوات األوىل مــن اللجــوء،
َّ
وامتــدت عقديــن مــن الزمــن ،قبــل أن يتَّخــذ التداخــل السياســي اإلقليمــي  -اللبنــاين واللبنــاين -
الفلســطيين ،أشــكاالً أكثر عضوية نتج عنها تعقيدات يف العالقات اللبنانية  -الفلســطينية ،اعتباراً من
 ،1969/1967والس ـيَّما مــن منظــور الصــورة النمطيــة الرائجــة حاليّـاً ،وهــي موضــوع تناولنــا الرئيســي
يف هــذا الفصــل.
كمــا جتــدر اإلشــارة إىل َّ
أن هــذه التطــورات مشلــت اإلطــار الــدويل واإلقليمــي ،كمــا مشلــت التطــورات الــي
حصلــت داخــل لبنــان نفســه ،ويف الوســط الفلســطيين ومنظمــة التحريــر ،وقــد َّأدت كلهــا إىل منــط جديــد
مــن العالقــات بــن اللبنانيــن وبــن الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان.
وأهم عناصر هذا اإلطار التحليلي ما يلي:
1.1مرحلتان كبرياتن يف العالقة مع الالجئني
مــرت العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية ،إ ْن علــى مســتوى الدولــة أو علــى مســتوى اجملتمــع ،مبرحلتــن
كبريتــن يفصــل بينهمــا فــرة  .1969 - 1967كانــت املرحلــة األوىل عموم ـاً مرحلــة انســجام وتوافــق
سياســي وشــعيب ،خمالفــة للصــورة النمطيــة الــي تكونــت الحق ـاً ،ومــا ت ـزال مســتمرة حــى اآلن ،وإن
بدرجــة أقــل ممـَّـا كان عليــه األمــر أثنــاء احلــرب اللبنانيــة وقبلهــا وبعدهــا مباشــرة .وقــد ب ـُِّـن ذلــك بشــيء مــن
التفصيــل يف الفق ـرات الســابقة.
2.2الصورة السلبية توظيف سياسي دفع مثنه املدنيون
َّ
إن الصــورة النمطيــة الســلبية جتــاه الالجئــن الفلســطينيني ،الــي تبلــورت بــن عامــي  1967و1969
وخــال مرحلــة احلــرب اللبنانيــة (حــى الفــرة  ،)1987 - 1982انجتــة عــن التوظيــف السياســي مــن
قبــل األطـراف املختلفــة ،اللبنانيــة والفلســطينية؛ ومــا حــدث َّ
أن اختــاف املواقــف واألهــداف بــن هــذه
األط ـراف ِ
محّلــت تبعاتــه للمدنيــن اللبنانيــن ،كمــا للمدنيــن الفلســطينيني ،أبشــكال خمتلفــة ومتفاوتــة
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أيضــا يف الفق ـرات الســابقة.
األمهيــة ،خــال الف ـرات الزمنيــة املختلفــة .وقــد أوضحنــا ذلــك ً
تغيات أزالت األساس املادي للصورة النمطية السلبية
ُّ 3.3
ـرات كثــرة علــى خمتلــف املســتوايتَّ ،أدت إىل تغيــر عميــق يف الوضــع
حصلــت منــذ عــام  1987تغـ ُّ
الفلســطيين ،ويف وضــع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان .وأبــرز هــذه التطــورات مــا يلــي:
انتهــاء حــرب املخيمــات يف لبنــان ابملزيــد مــن التهميــش السياســي ملنظمــة التحريــر وللعمــل
السياســي الفلســطيين واإللغــاء شــبه التــام للعمــل املسـلَّح يف لبنــان ،معطوفًــا علــى انســحاب منظمــة
التحريــر ومغــادرة مقاتليهــا بــروت يف عــام  .1982وقــد أزال هــذا الوضــع مســاحة التناقــض
السياســي الــي كانــت قائمــة بــن بعــض األط ـراف والفصائــل الفلســطينية ،وأاتح لســلطة الوصايــة
الســورية إحــكام قبضتهــا علــى امللــف الفلســطيين بشــكل شــبه كامــل.
حصــول االنتفاضــة الفلســطينية األوىل ،ومــا أحدثتــه مــن تغي ـرات سياســية ويف اس ـراتيجية
منظمــة التحريــر الفلســطينية والفصائــل ويف املـزاج العــام ،فضـاً عــن إســهامها يف إطــاق مســارات
التفــاوض يف مدريــد ،والحقـاً يف أوســلو ،وصــوالً إىل توقيــع اتفــاق أوســلو ،وانــدراج السياســة الرمسيــة
الفلســطينية يف ســياق السياســة العربيــة التفاوضيــة نفســها .وتــا ذلــك ،أيض ـاً ،تشـ ُّـكل الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية ،وانتقــال ثقــل الوجــود البشــري والسياســي واالهتمــام إىل داخــل فلســطني ،مــع
مــا رافقــه مــن هتميــش إضــايف لفلســطينيِّي الشــتات.
التوصــل إىل اتفــاق الطائــف ( )1989وانتهــاء احلــرب اللبنانيــة ( )1990مــع حســم خيــارات
ُّ 
لبنــان العربيــة ،وأتكيــد الوصايــة الســورية علــى لبنــان ،وتوافــق لبنــاين سياســي علــى حتييــد العامــل
الفلســطيين يف الداخــل اللبنــاين ،وبقائــه جــزءًا مــن االس ـراتيجية الســورية إقليميّـاً.
املؤسســي يف عــام  ،2005مــع اغتيــال رئيــس احلكومــة األســبق رفيــق
التحــول السياســي و َّ
احلريــري ،وخــروج القـوات الســورية مــن لبنــان ،والســعي إىل اســتعادة مناخــات صحيــة يف العالقــات
اللبنانيــة  -الفلســطينية ،بعــد كل التغ ـرات الــي حصلــت.
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اغتيال الشهيد رفيق الحريري

هــذه التغـرات ،وغريهــا ممـَّـا مل يذكــر ،أزالــت مــا ميكــن اعتبــاره األســاس السياســي والواقعــي الــذي قامــت
عليــه النظــرة النمطيــة الســلبية إزاء الوجــود الفلســطيين وقضــااي الالجئــن يف لبنــان .واذا اســتُعرضت كل
املآخــذ الــي كانــت تثــار يف وجــه الفلســطينيني (بــدءًا مــن التسـبُّب ابالعتــداءات اإلسـرائيلية ،إىل وجــود
دولــة ضمــن دولــة يف لبنــان ،إىل التحالــف مــع طــرف لبنــاين ضــد آخــر ،إخل ،)...ســنجد أهنــا كلهــا مل
داع الســتمرارها،
تعــد تنطبــق علــى الواقــع بعــد كل التطــورات الــي حصلــت .وابلتــايل ،مل يعــد هنــاك مــن ٍ
واألرض ابتــت مهيَّــأة للقيــام مبراجعــة جديــة مــن قبــل كل األط ـراف ومــن قبــل ال ـرأي العــام ،للمواقــف
والتصــورات الســابقة بصــدد الالجئــن الفلســطينيني.
4.4البعدين الدويل واإلقليمي
ألي اعتقـ ٍ
ـاد خمالــف ،مل تكــن العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية لتنعقــد مبعـ ٍ
ـزل عــن احمليــط الــدويل،
خالفـاً ِّ
وخصوصــا اإلقليمــي؛ وكان هنــاك ،ابلتــايل ،دائم ـاً ،أط ـراف أخــرى تشــارك يف صياغــة العالقــات بــن
ً
اللبنانيــن وبــن الفلســطينيني ،وهــي الطــرف الــدويل والطــرف العــريب واإلقليمــي والطــرف اإلس ـرائيلي.
ابلنســبة إىل الطــرف الــدويل ،مل يكــن مــن قبيــل املصادفــة َّ
أن بعــض التشــنجات يف العالقــة
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اللبنانيــة  -الفلســطينية تزامــن مــع حلظــات دوليــة حمــدَّدة ،كحلــف بغــداد ( )1955واحتــدام احلــرب
البــاردة (والس ـيَّما بعــد عــام  ،)1967فض ـاً عــن أتثـُّـر هــذه العالقــات ،كذلــك ،بتغـ ُّـرات موازيــن
القــوى الدوليــة ،والس ـيَّما بعــد اهنيــار املنظومــة الســوفياتية وانــدراج معظــم الــدول العربيــة ،ومنظمــة
التحريــر الفلســطينية مــن ضمنهــا ،يف إطــار سياســات متقاربــة حتــت مظلــة أمريكيــة بشــكل عــام.
َّ أمــا ابلنســبة إىل الطــرف اإلقليمــي ،فهــو بــدوره مرتبــط ابلوضــع الــدويل ويتمتَّــع بشــدة أتثــره
يف العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية علــى حنــو أوضــح .وهــو يتجلَّــى بصــورة مباشــرة أحيــاانً.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك َّ
وتوجهاهتــا
أن التطــورات الداخليــة كانــت تتأثـَّـر إبيقــاع املرحلــة الناصريــة ُّ
( ،)1958واملواجهــة العربيــة  -اإلسـرائيلية ( ،)1656-1955واتفــاق القاهــرة ( )1969وحــرب
االســتنزاف ( .)1970-1968كانــت الــدول العربيــة علــى الــدوام طرفـاً فاعـاً ومؤثـِّراً يف العالقــات
اللبنانيــة  -الفلســطينية ،حيــث اضطلعــت مصــر بدايــة ،مث ســورية أبهـ ِّـم األدوار.
دور إسـرائيل ،وهــو مــا ال جيــوز إغفالــه إطالقـاً .وابلرغــم ممـَّـا يبــدو راهنـاً مــن ســكون يف السياســة
اإلس ـرائيلية جلهــة آاثرهــا علــى العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية ،ينبغــي َّأل يغيــب عــن البــال اهنــا
كانــت الفاعــل األول ســابقاً وال ت ـزال راهن ـاً ،ألهنــا اجلهــة املســؤولة عــن اللجــوء ،وعــن اســتمراره،
ِ
املتدخلــة اس ـراتيجيّاً خللــق وقائــع جديــدة وذات أثــر بنيــوي كلمــا اقتضــت
فضـ ًـا عــن كوهنــا اجلهــة ّ
ـرورا بسلســلة احلــروب الكبــرة مــع الــدول العربيــة عامــي
اس ـراتيجيتها ذلــك ،بــدءًا مــن النكبــة ،مـ ً
 1967و ،1973وصوالً إىل حروهبا على لبنان (،)2006 ،1996 ،1993 ،1982 ،1978
وانتهــاءً إىل سياســاهتا الراهنــة جتــاه التســوية الســلمية ومســاراهتا املختلفــة ،مبــا يف ذلــك رفضهــا التــام
لعــودة الالجئــن حــى اللحظــة ،ورفــض البحــث يف هــذا املوضــوع .لذلــك ،تبقــى إسـرائيل هــي الفاعــل
أي حلظــة ،وهــي املصــدر األول خلطــر
اهليكلــي األهــم  ،وهــو مــا جيــب َّأل يغيــب عــن البــال يف ِّ
التوطــن وتضييــع احلقــوق الوطنيــة املشــروعة للشــعب الفلســطيين.
خاتمة

اســتعرض هــذا الفصــل بشـ ٍ
ـيء مــن التفصيــل الســنوات األوىل مــن اللجــوء الفلســطيين ،وانقــش بشــكل
خــاص الصــورة النمطيــة الســلبية الــي ال تـزال رائجــة يف أوســاط لبنانيــة واســعة نســبيّاً .وســعى إىل كســر
هــذه الصــورة النمطيــة ُمظ ِه ـراً طبيعــة التفاعــل اهلادئــة والصحيــة بــن الدولــة واجملتمــع اللبنانيَّــن وبــن
الالجئــن الفلســطينيني .كمــا اقــرح الفصــل إطــاراً حتليليّـاً يُســهم يف رســم صــورة موضوعيــة لطبيعــة هــذه
العالقــة ومراحلهــا.
ســيعرض الفصــل التــايل ملراحــل اللجــوء والعالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية بــن عامــي  1948و2015
بشـ ٍ
ـكل منهجــي.
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مق ِّدمة
علــى مشــارف العقــد الســابع مــن عمــر اللجــوء الفلســطيين إىل أرض لبنــان ،يــدرك اللبنانيــون مســؤوليتهم
عــن مســاندة الشــعب الفلســطيين يف دعــم حقــه يف العــودة إىل دايره الــي أ ُْر ِغـ َـم علــى اخلــروج منهــا،
ومعاملتــه كشــعب شــقيق لــه احلــق ابلكرامــة واخلبــز مــا دام ُم َه َّج ـراً .وهــم يدركــون جيــداً ،يف الوقــت
عينــه ،مســؤولية الشــعب الفلســطيين عــن مســاندة لبنــان ودعــم دولتــه ،دولـةً كاملــة الســيادة قائمـةً علــى
الشــرعية الدســتورية وحكــم القانــون ،علــى كامــل الـراب اللبنــاين ،ابعتبــاره ح ّقـاً طبيعيّـاً وقاطعـاً .فاخلــرة
التارخييــة علــى هــذا الصعيــد تفيــد أنـَّـه إذا كان البلــد امل ـُـضيف خبــر فـ َّ
ـإن ضيوفــه  -مبــا يف ذلــك الالجئــن
 يكونــون أيضـاً خبــر .وهــذا الدعــم املتبــادل هــو واجــب طبيعــي ،قبــل أن يكــون مصلحــة ُمشــركةً عُليــالــكال الشــعبني.
شــهدت العالقــات التارخييــة والوطنيــة ،السياســية والرمسيــة والشــعبية ،بــن اللبنانيــن وبــن الفلســطينيني،
حــاالت مــن امل ـ ِّد واجلــزر ،ال ميكــن اجتزاؤهــا أو اختزاهلــا يف صــورة أحاديــة اجلانــب ،أكانــت ســلبيةً أم
إجيابيــة .ومــا يهــدف إليــه هــذا الفصــل هــو تقــدمي صــورة موضوعيــة لتطـ ُّـور أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني
يف لبنــان ،وعالقتهــم ابلدولــة اللبنانيــة ،وتطــور موقــف حكومــات لبنــان وسياســاهتا ،وفــق مراحــل اترخييــة
تســاعد علــى إظهــار التغــر يف هــذه األوضــاع والعالقــات ،وخترجهــا مــن الصــورة النمطيــة الــي تســحب
منــط األوضــاع والعالقــات ،الــذي ســاد خــال احلــرب اللبنانيــة ومــا بعدهــا ،علــى كل فــرة اللجــوء.
ِ
عرضــا مكثَّفـاً ألبــرز احملطــات التارخييــة يف مســار قضيــة اللجــوء الفلســطيين إىل لبنــان،
نقـ ّدم يف مــا يلــي ً
اتبعنــا فيــه تقســيم الفــرة الزمنيــة إىل املراحــل التاليــة:

الفلسطينيون خالل مشاركتهم في معركة الفنادق1975 ،
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اللجوء الفلسطيني في لبنان

1.1املرحلــة األوىل ( :)1964–1948وهــي املرحلــة الــي متتــد مــا بــن إنشــاء دولــة إسـرائيل ونكبــة
عــام  1948حـ َّـى إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية يف عــام .1964
2.2املرحلــة الثانيــة ( :)1982–1965وهــي مرحلــة نشــوء العمــل املس ـلَّح ،مث ازدهــاره واحنســاره،
وهــي مرحلــة انــدالع احلــرب يف لبنــان واملشــاركة الفلســطينية فيهــا .فلســطينيّاً ،تنتهــي هــذه املرحلــة
يف عــام  1982مــع مغــادرة القيــادات الفلســطينية واملقاتلــن الفلســطينيني بــروت إىل تونــس ،بعــد
دويل لوقــف احلــرب اإلس ـرائيلية علــى
أن حاصرهتمــا الق ـوات اإلس ـرائيليَّة ،وذلــك يف ســياق ُّ
تدخـ ٍـل ٍّ
لبنــان.
3.3املرحلــة الثالثــة ( :)1989–1983وهــي املرحلــة الــي شــهدت اســتمرار احلــرب األهليــة اللبنانيــة
بعــد اخلــروج الفلســطيين العســكري مــن لبنــان .كمــا متيَّــزت فلســطينيّاً بتزايــد التدخـ ُّـات اإلقليميــة،
الســورية حتديــداً ،يف الشــأن الفلســطيين يف لبنــان بعــد خــروج قيــادات منظمــة التحريــر ،وحصــول
انشــقاق يف حركــة فتــح ،واملواجهــات الفلســطينية  -الفلســطينية والفلســطينية  -اللبنانيــة الــي كانــت
يف جوهرهــا ذات عالقــة ابالس ـراتيجية الســورية للســيطرة علــى منظمــة التحريــر ،وحتــول الوجــود
الفلســطيين يف لبنــان إىل ورقــة مســاومة ســورية.
4.4املرحلــة الرابعــة ( –1990أاير/مايــو  :)2005لبنانيًّــا ،هــي مرحلــة توقُّــف احلــرب اللبنانيــة،
مرحلــة اتفــاق الطائــف والوصايــة الســورية املباشــرة علــى لبنــان .وفلســطينيّاً ،هــي املرحلــة الــي شــهدت
مؤمتــر مدريــد للســام ،والح ًقــا توقيــع اتفــاق أوســلو ،الــذي ترتَّــب عليــه ،يف مــا ترتَّــب ،انتقــال
ثقلــي منظمــة التحريــر الفلســطينية البشــري والسياســي إىل داخــل فلســطني ،ونشــوء الســلطة الوطنيــة،
والس ـيَّما بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو ( .)1993وقــد تراجعــت فيهــا أوضــاع الالجئــن وفلســطينيي
عمــا كان عليــه الوضــع قبــل ذلــك.
الشــتات واختلفــت طبيعــة االهتمــام هبــم َّ
5.5املرحلــة اخلامســة (حزي ـران /يونيــو  :)2015–2005وهــي مرحلــة خاصــة ابملعــى اللبنــاين ،إذ
متيــزت بتحــول سياســي يف التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية والالجئــن ،بعــد خــروج القـوات الســورية
مــن لبنــان ،وبدايــة مســار لبنــاين وفلســطيين للخــروج مــن اتريــخ العالقــات احملكــوم ابحلــرب واملواجهــة.

المرحلة األولى ( :)1964–1948البدايات واالنضباط
صدمة الحرب وكارثة التهجير

كانــت نتائــج حــرب عــام  ،1948وقبلهــا قيــام كيــان إس ـرائيلي علــى أرض فلســطني ،كارثــة مزدوجــة،
أصابــت الفلســطينيني يف الصميــم ،وامتــدت آاثرهــا إىل كامــل األراضــي العربيــة احمليطــة هبــا ،ومنهــا لبنــان.
ومــن هــذه اآلاثر املباشــرة ،وصــول عشـرات اآلالف مــن الالجئــن الفلســطينيني إىل لبنــان ،بلــغ عددهــم

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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التقريــي ،يف حينــه ،أكثــر مــن  100ألــف الجــئ ،نزحـوا علــى عجــل مــن خمتلــف مناطــق فلســطني ،وإن
كانــت غالبيتهــم مــن منطقــة اجلليــل حبُكــم قرهبــا اجلغ ـرايف مــن لبنــان ،قاصديــن األراضــي اللبنانيــة ،ال
ـف ِحلــه وغــا مثنُــه ،كالذهــب واألمـوال املنقولــة ،وأرقــام أرصدهتــم ابلبنــوك ،ملــن
حيملــون معهــم َّإل مــا خـ َّ
ـري ،وعلــى خلفيــة َّ
كان لــه ذلــك ابعتبــار َّ
أن غياهبــم عــن بيوهتــم لــن يســتمر أكثــر
أن خروجهــم كان قسـ ًّ
مــن فــرة قصــرة جـ ّداً ،كمــا كانـوا يعتقــدون يف حينــه.
ابدرت احلكومــة اللبنانيــة وقــوى اجملتمــع اللبنــاين وفعالياتــه ،منــذ اللحظــة األوىل حلــدوث التهجــر ،إىل
القيــام مبــا ميليــه عليهــا واجبهــا اإلنســاين والقومــي والوطــي ،مــن أعمــال اإلغاثــة ،وأتمــن الطعــام والشـراب
ـديً .وقــد هنــض لبنــان ،مبختلــف ِّ
مكوانتــه ،مبهمــة
واإلســكان ،فض ـاً عــن توفــر محايــة الالجئــن جسـ ّ
توفــر اإلغاثــة والدعــم العاجلــن ،والقيــام مبهــام التســجيل واإلحصــاء ،إىل أن تـ َّ
ـول هــذه املهمــة علــى
ـاد مجعيــات الصليــب األمحــر لفــرة مؤقتــة ،فتس ـلَّمت الرايــة وكالــة غــوث وتشــغيل
الصعيــد الــدويل احتـ ُ
مهامهــا اعتبــاراً مــن عــام .1950
الالجئــن (األونــروا) الــي أُنشــئت يف عــام  ،1949لتباشــر َّ
إجراءات رسمية في مجال اإلغاثة

نتيجـةً لتعــدُّد اهليئــات اللبنانيــة العاملــة يف جمــال أتمــن اإلغاثــة ،أصــدر رئيــس اجلمهوريــة بشــارة اخلــوري،
ـوما محــل الرقــم  ،11657اتريــخ  1948/4/26قضــى بتشــكيل جلــان مركزيــة يف العاصمــة،
مرسـ ً
ومناطقيــة يف احملافظــات ،تتـ َّ
مهمــة العمــل بــكل مــا مــن شــأنه االهتمــام بشــؤون الالجئــن وإحصائهــم
ـول َّ
وأتمــن إعاشــتهم والعنايــة أبحواهلــم الصحيــة والســكنية .وســعياً إىل أتمــن األمـوال الالزمــة للقيــام هبــذه
املهــام ،صــدر قانــون عــن اجمللــس النيــايب يف  1948/5/11قضــى ابســتحداث ضريبــة خاصــة دعيــت
«ضريبــة فلســطني» .بدايـةً ،ســامهت احلكومــة يف صنــدوق مكتــب فلســطني مبائــة ألــف لــرة لبنانيــة لتوفــر
املســاعدات العاجلــة وامللِ َّحــة لالجئــن.
ُ
يف بدايــة هــذه املرحلــة ،وإىل جانــب إش ـرافها علــى اجلانــب اإلغاثــي املباشــر ،مبــا هــو أتمــن املــأكل
وامللبــس والطبابــة ،قامــت الدولــة اللبنانيــة ،عــر وزارة الداخليــة ،وبتوجيـ ٍـه مــن رئيســي اجلمهوريــة واحلكومــة،
ابلســعي إىل أتمــن قطــع مــن األرض صاحلــة إلقامــة خميمــات لالجئــن عليهــا ،تتوفَّــر فيهــا املســاحة
املالئمــة ،وإمكانيــة أتمــن إمــدادات امليــاه والكهـرابء والطرقــات إليهــا؛ وأن تكــون علــى مقربــة مــن املــدن،
حيــث املصانــع واملرافــق لتوفــر فــرص العمــل هلــم.

98

اللجوء الفلسطيني في لبنان

ـول احتــاد مجعيــات الصليــب األمحــر ،مث وكالــة األونــروا ،مســؤولياهتا يف جمــال إغاثــة الالجئــن
ومــع تـ ِّ
الفلســطينيني ،اقتصــر دور احلكومــة اللبنانيــة علــى مــا تقــدَّم ،وخلَّــت الــدور اإلغاثــي لالجئــن لتضطلــع
بــه األط ـراف الدوليــة املســؤولة ،مبوجــب ق ـرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة.
موقف دولي قاصر وتبسيطي

مــع بــدء اللجــوء الفلســطيين ،تعامــل معــه العــامل ودول املنطقــة ،ومنهــا لبنــان ،ابعتبــاره حالــة مؤقَّتــة وعارضــة
وقصــرة األمــد .وبلــغ مــن رســوخ هــذا التوقُّــع السياســي اخلاطــئ والقاصــر َّ
أن األمــم املتحــدة حــدَّدت هنايــة
عــام  1950موعــداً النتهــاء أعمــال اإلغاثــة مــع عــودة الالجئــن إىل دايرهــمَّ .إل َّ
أن هــذا األمــل ســرعان
مــا تبخــر مــع شــروع الكيــان اإلسـرائيلي يف املزيــد مــن املمارســات الــي تقــود إىل تكريــس طــرد الســكان
ألي حبـ ٍ
ـث
العــرب ،مــن خــال اجملــازر والطــرد امل ـُـنظَّم وتدمــر القــرى وترســيخ االحتــال ،والرفــض املطلــق ِّ
ـتمرا حــى يومنــا هــذا.
يف عــودة الالجئــن إىل بيوهتــم ،األمــر الــذي ال زال مسـ ًّ
انطالق ـاً مــن ذلــك ،شــرعت األمــم املتحــدة بتشــكيل وكالــة الغــوث الــي تصــورت أهنــا ســتقوم أبعمــال
ِ
تؤمــن مدخــوالً
اإلغاثــة لفــرة انتقاليــة ،علــى أن يلــي ذلــك مرحلــة تعمــل فيهــا علــى القيــام مبشــاريع إنتاجيــة ّ
اثبتـاً لالجئــن ،مبــا يفتــح علــى دجمهــم يف اجملتمعــات العربيــة الــي جلــأوا إليهــا .ولعــل تســمية الوكالــة «وكالــة
التوجــه .وابلطبــع ،رفــض
غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الشــرق األدىن» ،تعـ ِّـر عــن هــذا ُّ
التوجــه الــذي يعــي صراحــة ،ودون مواربــة ،توطــن الالجئــن يف
لبنــان ،وكذلــك الــدول العربيــة ،مثــل هــذا ُّ
األماكــن الــي وصلوهــا ،وجتاهــل حــق عودهتــم إىل بلدهــم فلســطني .وعليــه ،فقــد فشــلت مقاربــة التشــغيل
والتوطــن.
وهكــذا ،ط ـرأ حتـ ُّـول علــى أعمــال الوكالــة قضــى ابقتصــار عملهــا علــى توفــر احلاجــات األساســية
لالجئــن يف مياديــن التعليــم والصحــة وتقــدمي بعــض األغذيــة األساســية واخلدمــات ،ومــا شــابه.
مــن جهتهــا ،اعتــرت الدولــة اللبنانيــة َّ
أن قيــام األمــم املتحــدة مبســؤولياهتا عــر وكالــة األونــروا ،مــن شــأنه أن
يعيــد حتديــد مســؤوليتها جتــاه الالجئــن ومعاضدهتــم يف حمنــة جلوئهــم .وقــد انطلقــت يف موقفهــا هــذا مــن
َّ
أن مســؤولية الالجئني هي مســؤولية سياســية دولية مبوجب مهام األمم املتحدة ،وهي ابلتايل ،مســؤولية
وكالــة الغــوث الــي أنشــأهتا وكلَّفتهــا مبواجهــة اجلانــب اإلنســاين .و َّ
أكــدت َّ
أن مصــر الالجئــن هــو يف
رجوعهــم إىل بالدهــم الــي ُه ِّجــروا منهــا .وحــى حيــن ذلــك ،كان علــى هــذه اهليئــات الدوليــة وس ـواها
القيــام بواجبهــا الطبيعــي حياهلــم .ولــذا ،فهــي رفضــت التوقيــع علــى بعــض االتفاقيــات الدوليــة والعربيــة
الــي جــرى ُّ
التوصــل إليهــا يف هــذا الصــدد ،مبــا يف ذلــك االتفاقيــة الدوليــة لالجئــن لعــام  ،1951تالفيـاً
لاللتـزام مبــا يتجــاوز قــدرات لبنــان ،ومبــا يتعــارض مــع أولويــة حــق العــودة ورفــض التوطــن.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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علــى الصعيــد الــدويل ،تشـ َّـكلت جلنــة التوفيــق ) )UNCCPمبوجــب الق ـرار  194الصــادر عــن
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف جلســتها رقــم  ،186بتاريــخ  11كانــون األول (ديســمرب) ،1948
مقرهــا يف مدينــة القــدس .وقــد كلــف القـرار  194جلنــة مــن مخــس دول اقـراح جلنــة التوفيــق،
وحــدَّدت َّ
فاقرتحــت أن تكــون عضويتهــا مــن فرنســا وتركيــا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة .نشــطت اللجنــة
مــن أجــل الوصــول إىل تســوية للص ـراع العــريب  -اإلس ـرائيلي ،حتــت عنــوان «العمــل حلــل مشــكلة
تتضمــن «إعــادة أتهيلهــم االقتصــادي
الالجئــن» ،علــى قاعــدة إعــادة الالجئــن مــع إجـراءات مكملــة َّ
واالجتماعــي وتوفــر «شــروط العــودة إىل حياهتــم الطبيعيــة».

ويف هــذا الســبيل ،عقــدت اللجنــة مؤمتـ ًـرا يف ابريــس ( ،)1951حضرتــه الــدول العربيــة وإس ـرائيل.
كان رأي جلنــة التوفيــق يف مؤمتــر ابريــس َّ
عمـاً كانــت عليــه ســنة  1948ومل يعــد
أن الظــروف قــد تغـ َّـرت ّ
مــن املعقــول أن يعــود كل الالجئــن إىل وطنهــم .واقرتحــت علــى إسـرائيل أن تقبــل عــدداً حمــدوداً ميكــن
دجمــه يف االقتصــاد اإلس ـرائيلي علــى أن تو ِطّــن الــدول العربيــة بقيــة الالجئــن ،وتعــوض إس ـرائيل علــى
ِ
خيمنــه مكتــب الالجئــن وأيخــذ بعــن االعتبــار قــدرات إسـرائيل املاليَّــة .أاثرت هــذه
هــؤالء مببلــغ إمجــايل ّ
املقرتحــات معارضــة العــرب الذيــن رأوا فيهــا خروجـاً علــى مقـَّـررات األمــم املتحــدة ،كمــا أاثرت اعرتاضــات
إسـرائيل الــي أصبحــت َّ
تدعــي أنــه حصــل «تبــادل ســكاين» بعــد أن هاجــر مئــات اآلالف مــن اليهــود
مــن موطنهــم األصلــي يف الــدول العربيــة ،وبعــد أن سـ َّـن الع ـراق يف عــام  1951قانــوانً جيعــل اإلش ـراف
علــى املمتلــكات اليهوديــة وممتلــكات اليهــود الذيــن هاجــروا منهــا مــن صالحيــات احلكومــة العراقيــة.
يتحمــل العــرب بعــد اآلن مســؤولياهتم يف التعويــض عــن هــذه املمتلــكات اليهوديــة
وطالبــت إسـرائيل أبن َّ
أي تقــدم ،ومل يبــق للجنــة التوفيــق
أي حمــاداثت تُعقــد يف املســتقبل .وهكــذا ،مل حي ِّقــق مؤمتــر ابريــس َّ
يف ِّ
َّإل االســتمرار يف مســاعيها لإلفـراج عــن األرصــدة اجملمــدة ،كمــا ظلــت واليــة وكالــة اإلغاثــة تتجــدَّد ســنة
بعــد ســنة.
أي تقـ ٍ
ـدم يُذكــر ،ممَّــا أذن بتحويــل الوجــود
وكمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك ،مل حتــرز جلنــة التوفيــق َّ
الفلســطيين مــن وجــود الجــئ مؤقَّــت عابــر إىل وجــود الجــئ طويــل األمــد .كمــا فشــلت وكالــة
األونــروا يف مشــروعها لتشــغيل الالجئــن ،الــذي شـ َّـكل واجهــة لتغطيــة حمــاوالت التوطــن الــي
راجــت حينــذاك ،مــع فشــل جهــود جلنــة التوفيــق ابملهمــة الــي كلَّفتهــا هبــا اجلمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة مبوجــب قـرار ( ،)194القائــم أساسـاً علــى عــودة الالجئــن الفلســطينيني ،وســط رفــض لبنــاين
وفلســطيين ،واإلص ـرار علــى حــق العــودة للفلســطينيني.38

 38راجــع :د .خليــل شــتوي ،الالجئــون يف لبنــان ،التعريــف واحلقــوق وتقدميــات الدولــة .دراســة عــن «أوضــاع الالجئــن
الفلســطينيني يف لبنــان» ،أُعــدَّت بطلــب مــن جلنــة احل ـوار ،وهــي غــر منشــورة .ص ( 2007 ،9أرشــيف اللجنــة).

100

اللجوء الفلسطيني في لبنان

أمام هذا الوضع اجلديد ،عمدت الدولة اللبنانية إىل إصدار املراسيم الالزمة إلدارة شؤون الالجئني من
خــال مديريــة عامــة ،تعمــل علــى التنســيق مــع وكالــة اإلغاثــة لتأمــن ضبــط قيودهــم وســجالهتم ،وغريهــا
مــن إجـراءات ،دون أن تتعــدَّاه إىل االهتمــام ابلشــؤون اإلداريــة واالجتماعيــة واملعيشــية ،كمــا كانــت قــد
ابدرت إىل فعــل ذلــك بدايـةً ،وذلــك ارتباطـاً ابنتقــال هــذه املهمــة إىل وكالــة األونــروا ،واملســؤولية الدوليــة،
ويف ضــوء عجــز الدولــة اللبنانيــة عــن توفــر اإلمــكاانت املاليــة الالزمــة إلجنــاز هــذه املهمــة.
اإلدارة الرسمية لملف الالجئين

يف السنوات األوىل بعد عام  ،1948انتشر الالجئون الفلسطينيون يف مناطق لبنانية عديدة ،وخباصة يف
جتمعوا يف املخيمات اليت تشاركت الدولة اللبنانية مع
املدن والقرى القريبة من احلدود مع فلسطني .كما َّ
التدخل الرمسي اللبناين على اجلانب اإلنساين املباشر؛
األونروا على أتمني مستلزمات إقامتها وتوزعها .وترَّكز ُّ
فيمــا قامــت الدوائــر املختصــة يف وزارة الداخليــة بتســجيل الالجئــن ،وضبــط قيودهــم وزجياهتــم ووالداهتــم
ووفيَّاهتــم ،وأتمــن األوراق الثبوتيــة هلــم الــي مت ِّكنهــم مــن ُّ
التنقــل والســفر ومــا شــابه.
َّأمــا ابلنســبة إىل املخيمــات وإدارهتــا ،فلــم تعمــد املديريــة العامــة لشــؤون الالجئــن إىل التدخــل فيهــا،
حيــث كانــت خمافــر قــوى األمــن الداخلــي تتـ َّ
ـول مســؤولية أمنهــا ،كمــا علــى ســائر األراضــي اللبنانيــة.
َّأمــا التعامــل األمــي الــذي بــرز خــال الســنوات التاليــة علــى اللجــوء فقــد كان خيــاراً سياســيّاً ظهــر بقــوة
يف أواســط اخلمســينيَّات ،ارتباطًــا حبصــول عمليــات فدائيــة عــر احلــدود اللبنانيــة والعربيــة يف تلــك الفــرة،
وبعوامــل إقليميــة ســبقت عــدوان عــام  1956وحلقتــه .كمــا ارتبــط ذلــك بتطــور السياســة اخلارجيــة
اللبنانيــة ،وموقعهــا مــن سياســة األحــاف (حلــف بغــداد  ،)1955وأبحــداث عــام  1958ومــا تالهــا،
مث التأثـُّـر ابملوجــة الناصريــة.
انتشــر الالجئــون الفلســطينيون يف مناطــق لبنانيــة عــدَّة ،والسـيَّما يف القــرى واملــدن القريبــة مــن احلــدود مــع
فلســطني ،ويف املخيمــات الــي تولَّــت إدارة اخلدمــات فيهــا وكالــة األونــروا ،بعــد أن قدمــت الدولــة اللبنانيــة
األراضــي الالزمــة .كمــا نشــرت وزارة الداخليــة خمافــر لقــوى األمــن الداخلــي يف كل املخيمــات ،كشــأن
أي منطقــة لبنانيــة ،كمــا أســلفنا .مــن انحيــة أخــرى ،متيَّـزات اخلمســينيّات والســتينيَّات خصوص ـاً ،بتزايــد
ِّ
دور جهــاز املخابـرات العســكرية املعــروف ابســم «املكتــب الثــاين» يف احليــاة السياســية يف لبنــان ،مبــا يف
ذلــك يف شــقها الفلســطيين حبيــث ابتــت املخيمــات عمليًّــا ختضــع لســلطة املكتــب الثــاين الــذي مــارس
ملموســا يهــدف إىل كشــف حمــاوالت أتســيس خــااي فدائيَّــة بعــد عمليــات عســكرية انطلقــت
نشــاطًا
ً
مــن احلــدود اللبنانيــة حنــو األراضــي احملتلــة .مل خيـ ُـل األمــر مــن جتــاوزات بذريعــة األمــن ،لكــن ذلــك جيــب
دائمــا وقــف العمــل الفدائــي ،سـواءٌ أيف فــرة
َّأل حيجــب األســاس السياســي األهــم ،الــذي كان َّ
يتوخــى ً
حكــم الرئيــس كميــل مشعــون الــذي كان يف خــط سياســي ُيالــف لسياســة مصــر اخلارجيــة حتــت قيــادة
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عبدالناصر ،أم يف فرتة حكم الرئيس شــهاب الذي كان متوافقاً مع هذه السياســة (بعد عام .)1958
وكانــت مصــر يف حينــه قــد َّ
بدلــت موقفهــا ،فانتقلــت مــن تشــجيع العمــل الفدائــي (قبــل عــام  )1956إىل
معارضتــه .وليــس مــن قبيــل املصادفــة أن يكــون إيقــاع السياســة اللبنانيــة إزاء العمــل الفلســطيين املس ـلَّح
منســجماً مــع اإليقــاع اإلقليمــي ،واملصــري حتديـ ًـدا ،يف هــذه الفــرة ،دون إغفــال العوامــل اللبنانيــة الصــرف
يف هــذه اللوحــة.
ترحيل عام 1955
شــهد عــام  1955تطــوراً غــر مألــوف يف التعامــل مــع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،الذيــن
متيَّــزت ســنواته الســبع املنقضيــة (منــذ عــام  )1947حبــال مــن التعايــش اهلــادئ والتفاعــل الطبيعــي مــع
احمليــط اللبنــاين .ففــي العــام املذكــور حصــل ترحيــل قســري لالجئــن الفلســطينيني املنتش ـرين يف قــرى
اجلنــوب حنــو الداخــل اللبنــاين .ويشــر د .حســن ابــو النمــل ،الــذي كان وعائلتــه يف عــداد العائــات
املرحلــة قس ـراً يف هــذه احلملــة األمنيــة ،إىل ارتبــاط ذلــك حبــرب الفدائيــن الــي شــهدهتا احلــدود املصريــة
والســورية ،وأوقعــت أكثــر مــن ألــف قتيــل إس ـرائيلي ،واســتمرت أشــهراً ،وبلغــت ذروهتــا بــن أيلــول
(ســبتمرب) عــام  ،1955وبــن العــدوان الثالثــي علــى مصــر وقطــاع غــزة يف عــام  ،1956الــذي
شــاركت فيــه إىل جانــب إس ـرائيل كلٌّ مــن بريطانيــا وفرنســا .39عملــت القــوى األمنيــة ،علــى تنفيــذ
ق ـرار إخــاء املناطــق احلدوديــة مــن الفلســطينيني لضمــان عــدم توســع ظاهــرة العمليــات العســكرية،
كمــا هــي احلــال علــى احلــدود املصريــة والســورية .وكانــت احلــدود اللبنانيــة مــع فلســطني احملتلــة قــد شــهدت
عددا من عمليات تسـلُّل الفدائيني وقيامهم بعمليات عســكرية.
بدورها ً
التوجــه يف ظــل رائســة الرئيــس كميــل مشعــون وســعي لبنــان إىل احلفــاظ علــى هــدوء حــدوده مــع
بــرز هــذا ُّ
إس ـرائيل والتقيــد بشــروط هدنــة  ،1949ابعتبــاره الناظــم األول والوحيــد للعالقــة بــن لبنــان وبــن دولــة
االحتــال .كمــا أنــه جــاء يف ســياق السياســة اخلارجيــة اللبنانيــة آنــذاك ،والسـيَّما الســعي اللبنــاين للدخــول
أيضــا .خــال هــذه الفــرةُ ،و ِضـ َـع
يف حلــف بغــداد َّ
(املوجــه أمريكيًّــا) الــذي َّ
أتســس رمسيّـاً يف عــام ً 1955
ِ
اجلنــوب أبســره حتــت إدارة طـوارئ عســكرية ُمنـ َـع مبوجبهــا املواطنــون اللبنانيــون غــر املقيمــن مــن دخولــه
ٍ
ـاص مــن الســلطات العســكرية .واجلديــر ابلذكــرَّ ،
أن هــذا األمــر حــدث قبــل نشــوء
َّإل مبوجــب إذن خـ ٍّ
منظمــة التحريــر ،وقبــل تشـ ُّـكل التشــكيالت الفلســطينية املسـلَّحة ووجودهــا يف لبنــان.

 39راجــع د .حســن أبــو النمــل« :حــن كان الزمــن الفلســطيين-اللبناين مجيـ ًـا» .مقاربــة منهجيــة اترخييــة أتصيليــة للعالقــات
الفلســطينية اللبنانيــة واحلقــوق املشــروعة لفلســطينيِّي لبنــان .السياســات واإلدارة يف خميمــات الالجئــن الفلســطينيني؛ منشــورات
األونــروا ،مركــز عصــام فــارس ،اجلامعــة األمريكيــة ،ص .22-11
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بعــد عميلــة الرتحيــل ،عــادت العالقــات إىل ســابق عهدهــا تقريبـاً ،حــى عــام  1967ومــا بعــده ،حيــث
دخلــت هــذه العالقــات بشــكل متـ ِّ
ـدرج يف طــور جديــد ،مــع تبــدل معطيــات الصـراع العــريب  -اإلسـرائيلي
بعــد عــام  ،1967ومــع تزايــد الوجــود العســكري املسـلَّح املنظــم يف املخيمــات أو خارجهــا علــى األراضــي
اللبنانيــة ،األمــر الــذي حصــل يف مرحلــة الحقــة.
املرحلة الثانية ( :)1992–1965ظهور الوجود املسلَّح واحنساره
ثنائية الالجئ والفدائي

مقاتلون أمام فندق النورماندي

دخلــت العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية وقضيــة الوجــود الفلســطيين يف لبنــان مرحلــة جديــدة ،مــع
أتســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية يف عــام  ،1964بعــد انعقــاد املؤمتــر الوطــي الفلســطيين األول يف
القــدس بــن  28أاير (مايــو) و 2حزيـران (يونيــو) .وكانــت القمــة العربيــة املنعقــدة يف القاهــرة بــن 13
و 17كانــون الثــاين (ينايــر) مــن العــام نفســه ،قــد كلفــت ممثــل فلســطني يف جامعــة الــدول العربيــة أمحــد
الشــقريي ابلقيــام ابتصــاالت مــن أجــل عقــد املؤمتــر وتشــكيل منظمــة التحريــر الفلســطينيةَّ .اتــذ املؤمتــر
الوطــي الفلســطيين ق ـراراً إبنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية وصــادق علــى امليثــاق الوطــي الفلســطيين
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والنظــام الداخلــي ،وانتخــب أمحــد الشــقريي رئيسـاً للجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر مــع تكليفــه ابختيــار
 15عضـ ًـوا للجنــة التنفيذيــة .كمــا قـَّـرر املؤمتــر َّ
أن منظمــة التحريــر متلــك وحدهــا حــق متثيــل الفلســطينيني
والنطق ابمسهم .وقد عملت املنظمة على أن تضم إىل صفوفها معظم الفصائل واألحزاب الفلسطينية.
وابلرغــم مــن اخلالفــات الــي رافقــت عمليــة التأســيس ،جلهــة أدوار الرعايــة العربيــة الرمسيــة الــي متــارس
عليهــا ،أدخلــت «املنظمــة» الشــعب الفلســطيين ،يف فلســطني كمــا يف الشــتات ،يف اتريــخ جديــد ،مــا
زال حــى اليــوم يعيــش تفاعالتــه املختلفــة.
وقــد كان هلزميــة حــرب عــام  ،1967وخســارة األنظمــة واجليــوش العربيــة فيهــا ،وقــع الصاعقــة الــي
أشــعلت الشــارعني الفلســطيين والعــريب ،حتــت عن ـوان فشــل األنظمــة ،وتبـ ِّـي الثــورة والكفــاح املس ـلَّح يف
كل مــن مصــر واألردن
مواجهــة العــدوان اإلسـرائيلي مــن أجــل إزالــة آاثره علــى األراضــي العربيــة احملتلــة يف ٍّ
وســورية ،ومن أجل حترير فلســطني .وقد أهلمت معركة الكرامة املندلعة يف 1968/3/21؛ وما حقَّقته
املقاومــة الفلســطينية فيهــا مــن صمــود مشــهود ،ممــا منــع العــدو مــن حتقيــق أهدافــه .وقــد شــارك يف هــذه
املعركــة اجليــش األردين وق ـوات جيــش التحريــر الفلســطيين ،فــأدرك الفلســطينيون  -يف لبنــان ويف كل
أماكــن وجودهــم  -أمهيــة اخليــار العســكري وأمهيــة االخن ـراط يف التحضــر هلــذه املواجهــة املســتمرة ،عــر
االنض ـواء يف صفــوف املنظمــات الفدائيــة.
منــذ رأس ســنة  ،1965اتريــخ إعــان حركــة فتــح انطالقتهــا ،ومــع دخوهلــا إىل قيــادة منظمــة التحريــر يف
مؤشـرات علــى ديناميــات
عــام  1969وســيطرهتا عليهــا ،شــهدت كل أماكــن وجــود الشــعب الفلســطيين ِّ
سياســية ووطنيــة جديــدة ،أعــادت االعتبــار إىل شــعارات التحريــر والعــودة ،واعتمــاد الكفــاح املس ـلَّح
طريقـاً وحيــداً لتحقيــق ذلــك.
بــدأت عمليــات تدريــب املقاتلــن الفلســطينيني حتــت شــعار الكفــاح املسـلَّح مــن أجــل حتريــر فلســطني يف
معســكرات التدريــب يف ســورية واألردن ،مث يف لبنــان ،اعتبــاراً مــن عــام .1969
ترافــق ذلــك مــع تشــديد القبضــة األمنيــة اللبنانيــة علــى املخيمــات والتجمعــات الفلســطينية لضمــان
حتييدهــا عــن التأثـُّـر هبــذه التحـ ُّـوالت ،األمــر الــذي مل َّ
يتحقــق .وســرعان مــا بــدأت عمليــات العســكرة
التجمعــات يف إطــار العمــل الفدائــي الناشــط الــذي ازداد انتشــاراً.
داخــل هــذه املخيمــات و ُّ
التجمعــات الفلســطينية يف لبنــان،
وأخــذت طوابــر التدريــب العســكري تنشــط يف خمتلــف املخيمــات و ُّ
ِ
ـرا للمواجهــات املوعــودة؛ واســتقطب ذلــك
ُمنّــدة الشــباب يف صفــوف املنظمــات العســكرية ،حتضـ ً
أيض ـاً ،شــبانًّ لبنانيــن .كمــا شــهدت بعــض املناطــق اللبنانيــة اجلنوبيــة ،وخصوص ـاً منطقــة العرقــوب
احلدوديــة مــع فلســطني ،بدايــة وجــود جمموعــات عســكرية فدائيــة ،ابلتقاطــع مــع وجــود بعــض الفصائــل
والقــوى السياســية اللبنانيــة الــي تشــاركت معهــا مجلــة مــن الشــعارات الوطنيــة والقوميــة يف إطــار عمليــة
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املوحــدة .وبذلــك دخلــت املخيمــات والتجمعــات الفلســطينية بدايــة مرحلــة
مواجهــة املشــروع الصهيــوين َّ
مهــد لسلســلة صدامــات الحقــة.
التصــادم مــع القيــود األمنيــة اللبنانيــة الضاغطــة ،ممـَّـا َّ
تزامنــت هــذه التطــورات الفلســطينية (تشـ ُّـكل منظمــة التحريــر وتبـ ِّـي الكفــاح املس ـلَّح والعمــل الفدائــي)
مــع عوامــل لبنانيــة وتداخلــت معهــا ،ذلــك َّ
أن حــرب عــام َّ 1967
حفــزت جهــات سياســية لبنانيــة خمتلفــة
يف مواجهــة إسـرائيل .وبــرز يف حينــه تيــاران ،تيــار يذهــب يف اجتــاه املزيــد مــن االرتبــاط مــع احلالــة العربيــة
واملشــاركة يف املواجهــة العربيــة مــع إسـرائيل ،وتيــار مييــل أكثــر إىل تفضيــل عــدم املشــاركة املسـلَّحة يف هــذا
الص ـراع ،مــع أتكيــد االنتمــاء العــريب واملشــاركة يف املوقــف السياســي حص ـراً (فكــرة دول مواجهــة ودول
مساندة ،ومقولة قوة لبنان يف ضعفه) .وممَّا زاد يف تعقيد املوقف أن الصدامات اليت حصلت ،يف تلك
الفــرة ،بــن املنظمــات الفلســطينية وبــن الســلطة اللبنانيــة ،تداخلــت مــع شــبكة التناقضــات والصراعــات
السياســية اللبنانيــة الداخليــة ،األمــر الــذي جعــل مــن احلضــور الفلســطيين عن ـواانً مــن عناويــن الص ـراع
اللبنــاين  -اللبنــاين أيضـاً.

أسرى الجيش المصري في حرب العام 1967
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حماوالت التطبيع بني الثورة والدولة :اتفاق القاهرة
أ ِ
توحــدت حوهلــا كل الــدول والشــعوب العربيــة ،ابعتبارهــا القضيــة األوىل
ُدخلَــت قضيــة فلســطني  -الــي َّ
 يف دهاليــز الصراعــات والصدامــات اللبنانيــة  -اللبنانيــة .وانقســم اللبنانيــون يف صددهــا لتصــر عنـواانًجديــداً مــن عناويــن صراعاهتــم ،الــي طالــت مجلــة مــن القضــااي السياســية والوطنيــة واالجتماعيــة .كمــا
طالــت ،كذلــك ،النظــام السياســي اللبنــاين وحمــاوالت أتبيــده كمــا هــو ،أو تطويــره وتغيــره عــر وســائل قــد
ال تكــون ســلمية ودميوقراطيــة ابلضــرورة.
عشــية عقــد الســبعينيَّات ،شـ َّـكلت األحــداث ،الــي شــهدهتا أكثــر مــن منطقــة لبنانيــة ،ثغــرة إضافيــة ملزيــد
تدخــات بعــض الــدول العربيــة ،حتــت عناويــن رفــض الصــدام اللبنــاين  -الفلســطيين ،والدعــوة إىل
مــن ُّ
تنظيــم اخلالفــات وترتيــب العالقــات ،وحماولــة التوفيــق بــن منطــق الدولــة وبــن منطــق الثــورة .ومــا بــن
ضغــط الصدامــات املتكــررة وتصاعــد الصـراع اللبنــاين  -اللبنــاين وانفــاش احلضــور الفلســطيين املسـلَّح،
التجمعــات الفلســطينية ،والضغــط العــريب الرمســي املتزايــد ،جــاءت اتفاقيــة القاهــرة
خــارج املخيمــات و ُّ
يف  2تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  1969لتد ِّشــن مرحلــة جديــدة ودقيقــة يف اتريــخ العالقــات اللبنانيــة -
الفلســطينية.
انطلــق املوقــف العــريب  -املصــري أساس ـاً  -الراعــي هلــذه االتفاقيــة مــن رفــض التفريــط بفرصــة املواجهــة
املس ـلَّحة والعمــل الفدائــي الفلســطيين انطالقًــا مــن لبنــان ،طاملــا َّ
أن إس ـرائيل ترفــض االنســحاب مــن
األراضــي العربيــة الــي احتلتهــا ســنة  ،1967وتنفيــذ قـراري جملــس األمــن الــدويل رقمــي  242و.338
شـ َّـرع اتفــاق القاهــرة العمــل الفدائــي ،وأابح اســتخدام بعــض املناطــق اللبنانيــة ،خصوص ـاً يف اجلنــوب
ومنطقــة العرقــوب منــه حتديـ ًـدا ،لشـ ِّـن العمليــات الفدائيــة علــى إس ـرائيل.
جــاء االتفــاق ليعــر عــن حلظــة سياســية عربيــة ودوليــة حمــددة ،وظـ َّـل عنـواانً لبنانيّـاً خالفيّـاً ،تعـَّـزز االنقســام
اللبنــاين  -اللبنــاين بصــدده .فقــد مسحــت هــذه االتفاقيــة بتنشــيط العمــل الفدائــي عــر لبنــانَّ ،إل َّ
أن
إقرارها يف جملس النواب مل جيلب معه االســتقرار إىل الداخل اللبناين ،حيث اســتمر االنقســام السياســي
اللبنــاين يف مــا يتعلَّــق بــدور لبنــان يف الص ـراع العــريب  -اإلس ـرائيلي وطريقــة تعاملــه مــع منظمــة التحريــر
والعمــل املس ـلَّح انطالق ـاً مــن أراضيــه؛ فتكـ َّـررت الصدامــات واالشــتباكات بــن املقاومــة الفلســطينية
املدعومــة مــن بعــض القــوى واألحـزاب اللبنانيــة وبــن اجليــش اللبنــاين املدعــوم يف املقابــل مــن بعــض القــوى
واألحـزاب اللبنانيــة األخــرى ،وابتــت تنتقــل مــن منطقــة لبنانيــة إىل منطقــة لبنانيــة أخــرى.
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أيلول األردين
كل مــن اجليــش األردين والفصائــل الفلســطينية  -خــال الفــرة الواقعــة بــن
أســهمت املواجهــات بــن ٍّ
أيلــول (ســبتمرب)  1970ومتــوز (يوليــو) ( 1971اتريــخ إهنــاء الوجــود املس ـلَّح الفلســطيين الفعلــي يف
األردن)  -يف تعقيــد الوضــع يف لبنــان .فقــد َّأدت هــذه املواجهــات إىل وقــف العمــل الفدائــي انطالقـاً مــن
األردن ،وإىل حظــر عمــل الفصائــل الفلســطينية أيضـاً .وبذلــك ،أصبــح لبنــان املــكان الوحيــد الــذي ميكــن
أن متــارس املقاومــة الفلســطينية مــن خاللــه نشــاطها املتنــوع واملســتقل نســبيّاً عــن األنظمــة ،مبــا يف ذلــك
العمــل املسـلَّح؛ بعــد انضمــام األردن إىل ســورية ومصــر اللتــن كانتــا متارســان ،منــذ حــرب عــام 1967
أي عمــل عســكري فلســطيين (وسياســي) علــى أراضيهــا أو انطالقـاً منهــا.
ضبطًــا شــديداً ومباشـراً علــى ِّ
إىل ذلــكَّ ،أدت أحــداث األردن إىل موجــات مــن جلــوء املقاتلــن الفلســطينيني وقياداهتــم إىل لبنــان ،ممـَّـا
وحولــه قاعــدة أساســية لعملهــم املقــاوم ومقـّـراً هليكليتهــم القياديــة
عــزز وجودهــم السياســي والعســكري فيــهَّ ،
والتنظيمية من جهة ،وقاعد ًة لنشاطهم السياسي واإلعالمي واالقتصادي ،عربيّاً وعامليّاً من جهة أخرى.
تقاطعــت الصدامــات واالشــتباكات الفلســطينية  -اللبنانيــة املتنقلــة بــن أكثــر مــن منطقــة لبنانيــة ،مــع
عناويــن الص ـراع الــذي عاشــه النظــام السياســي اللبنــاين ،يف مطلــع الســبعينيَّات ،ومــا رافقــه مــن احتــدام
للمطالــب السياســية ذات الطابــع الوطــي للدفــاع عــن اجلنــوب وحتصينــه وتنميتــه ،وذات الطابــع النقــايب
واملطلــي (عمــال غنــدور ومزارعــو التبــغ والطــاب) .واندرجــت هــذه حتــت عناويــن إصــاح النظــام
السياســي اللبنــاين وتطويــره .وأصبحــت القضــااي املرتبطــة ابلوجــود الفلســطيين املس ـلَّح ،عن ـواانً إضافيّ ـاً
متداخ ـاً مــع العناويــن السياســية واملطلبيــة األخــرى يف مياديــن الص ـراع اللبنــاين  -اللبنــاين املتواصــل
واحملتــدم.

القصف على المخيم
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ـكريً وأمنيّ ـاً علــى لبنــان مــن خــال محــات القصــف واإلغــارة الــي
بدورهــا ،ضغطــت إس ـرائيل عسـ ّ
وصلــت إىل مطــار بــروت ( 28كانــون األول /ديســمرب  )1968واغتيــال ثالثــة مــن قــادة املقاومــة
الفلســطينية يف بــروت ( 10نيســان /إبريــل  .)1973كمــا حصلــت عــدة موجــات مــن املواجهــات
بــن بعــض التيَّــارات السياســية اللبنانيــة واحلكومــة ،تشــمل السياســة املفــرض اتِّباعهــا حيــال املقاومــة
الفلســطينية والص ـراع العــريب  -اإلس ـرائيلي (تظاهــرة  23نيســان /إبريــل  ،)1969الــي َّأدت إىل أزمــة
حكوميــة لبنانيــة اســتمرت ســتة أشــهر ،وانتهــت بتوقيــع اتفــاق القاهــرة .وجتــدر اإلشــارة أيض ـاً ،إىل
كل مــن اجليــش
تظاه ـرات صيــادي صيــدا وإصابــة معــروف ســعد ابلرصــاص واملواجهــات املباشــرة بــن ٍّ
اللبنــاين والفصائــل الفلســطينية املسـلَّحة يف بعــض خميمــات بــروت ( ،)1973وهــي تُعتــرُ مــع أحــداث
عــام  1969أبــرز عالمــات هــذا الص ـراع قبــل انــدالع احلــرب اللبنانيــة يف عــام .1975

بيروت تشيع القادة الثالثة1973 ،
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الجيش اإلسرائيلي داخل مطار بيروت

خاص ـاً ،إذ كانــت
محلــت هــذه املواجهــات ،إضافــة إىل بـُْعدهــا اللبنــاين  -الفلســطيين ،بـُْعــداً لبنانيً ـاً ّ
األحـزاب واألطـراف السياســية اللبنانيــة جــزءاً مــن هــذه املواجهــة سياســيّاً ،يف مــا يتَّصــل بسياســة لبنــان
اخلارجيــة ومبوقعــه مــن الصـراع العــريب  -اإلسـرائيلي ،ذلــك َّأنــا كانــت متوزعــة ومنقســمة داخليّـاً بــن مؤيِـّـد
لعمليــات اجليــش اللبنــاين وضبــط العمــل الفدائــي علــى احلــدود ويف الداخــل ،وبــن متعاطــف مــع املقاومــة
الفلســطينية ينــادي حبقهــا يف ممارســة دورهــا يف قتــال العــدو .تلــت ذلــك أزمــة سياســية وحكوميــة لبنانيــة
كرســت التداخــل بــن البُعديــن الفلســطيين واللبنــاين الداخلــي ،الــذي تطــور إىل أحــاف
(َّ ،)1969
أو خصومــات عضويــة يف الســنوات التاليــة ،ال ختلــو مــن بعــض األبعــاد الطائفيــة السياســية ،حبكــم
خصائــص لبنــان يف االجتمــاع والتاريــخ والسياســة .كمــا َّ
أن ذلــك كان حيــدث يف إطــار االســتقطاب
ِ
تؤديهــا كلٌّ مــن مصــر وســورية علــى حنــو خــاص ،جلهــة أتثريهــا
اإلقليمــي واألدوار متفاوتــة األمهيــة الــي ّ
علــى األوضــاع يف لبنــان.
تضعضع الدولة والتمهيد للحرب األهلية
إبزاء فشــل حمــاوالت اإلصــاح الداخلــي مــن ضمــن آليــات النظــام نفســه ،كانــت مجلــة العوامــل املتقاطعــة
(السياســية واألمنيــة واالجتماعيَّــة ،وكذلــك الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة) بــن املعســكرين املتصارعــن،
ضمــن تثقيــل متفــاوت وت ـوازن متنــوع ،ووفــق تقدي ـرات خمتلــف اجلهــات واألط ـراف املعنيــة علــى ضفــي
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تفجــر احلــرب اللبنانيــة الــي اندلعــت يف  13نيســان (إبريــل)  ،1975لتتواصــل
الصـراع ،مبثابــة صواعــق ُّ
جـ ٍ
ـوالت عديــدة حـ َّـى عــام  1989اتريــخ توقيــع اتفــاق الطائــف ،وصــوالً إىل العمليــة العســكرية الســورية
يف  13تشـرين األول (أكتوبــر)  1990الــي فرضــت تنفيــذه (وفــق التأويــل الســوري).
خــال ســنوات احلــرب ،خرقــت العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية كل الســقوف واحلــدود لتدخــل يف
ِ
املدمــر علــى كامــل مســاحات الوطــن .تــرك ذلــك نــدوابً عميقــة ســتحتاج إىل جهــود
دهاليــز التقاتــل ّ
جبــارة وخيــارات شــجاعة ورؤى جديــدة ،يف جمــال إعــادة تصويــب هــذه العالقــات وتصحيحهــا وبنائهــا
علــى قاعــدة وعــي املاضــي ودروســه ،وأتســيس مصــاحل الشــعبني اللبنــاين والفلســطيين املشــركة ،وعلــى
أن تُش ـ ِّكل كل واحــدة إضافــة إجيابيــة ،مــع اح ـرام احمل ـ ِّددات املعروفــة الــي تُن ِظّــم عالقــة األخ الضيــف،
أبخيــه امل ـُـضيف.

اعتداءات إسرائيل وحروبها المستمرة

الدمار في اجتياح 1978

شــهدت هــذه املرحلــة حمطتــن ابلغــي اخلطــورة ش ـنَّت خالهلمــا إس ـرائيل ح ـرابً مكشــوفة علــى لبنــان
واللبنانيــن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية .ففــي  14آذار (مــارس)  1978اجتاحــت إس ـرائيل علــى
حنــو واســع أجـزاءً مــن جنــوب لبنــان ،حبجــة إزالــة قواعــد منظمــة التحريــر ومناطــق انطالقهــا جنــوب هنــر
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الليطــاين .وعندمــا بــدأت احلملــة العســكرية علــى لبنــان الــي مسَّاهــا العــدو «عمليــة الليطــاين» ،اجتمــع
جملــس األمــن الــدويل وقـ َّـرر تبـ ِّـي الق ـرار رقــم  425الــذي دعــا إس ـرائيل إىل االنســحاب الفــوري مــن
ردت
األراضــي اللبنانيــة ،وشــكل قــوة مؤقتــة اتبعــة لألمــم املتحــدة يف لبنــان (اليونيفــل) ،األمــر الــذي َّ
ـدوديً حتــت ســيطرهتا ،رافضــة تنفيــذ القـرار  ،425حـ َّـى فرضــت عليهــا
عليــه إسـرائيل إبنشــائها شـريطاً حـ ّ
املقاومــة اللبنانيــة الشــاملة ذلــك يف  25أاير (مايــو) عــام .2000
َّأمــا احملطــة الثانيــة ،فقــد متثَّلــت ابجتيــاح إس ـرائيل األراضــي اللبنانيــة يف  4حزي ـران (يونيــو) ،1982
ـأدت تداعيــات االجتيــاح إىل فــرض انســحاب منظمــة التحريــر
وحصــار العاصمــة ومــن َثَّ احتالهلــا؛ فـ َّ
الفلســطينية مــن بــروت وســط انقسـ ٍـام لبنـ ٍ
ـاينّ واسـ ٍع ،عـ َّـر عــن نفســه يف املوقــف مــن املفاوضــات اللبنانيــة
ِ
املتمخــض عنهــا .بيــد َّ
أن االنســحاب الفلســطيين مل يطــل مناطــق
 اإلسـرائيلية واتفــاق  17أاير (مايــو) ّالشــمال والبقــاع الــي ستشــهد الح ًقــا سلســلة صدامــات فلســطينية  -فلســطينية ،كان هلــا بُعــد إقليمــي
واضــح ،مرتبــط ابلصـراع علــى اإلمســاك ابلورقــة الفلســطينية مــن خــال التحكــم بقـرار منظمــة التحريــر
وتوجهاهتــا.
الفلســطينية ُّ

عملية الليطاني1978 ،
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جنديان اسرائيليان خالل عملية الليطاني

المرحلــة الثالثــة ( :)1990–1983خــروج منظمــة التحريــر مــن لبنــان واســتمرار
الحــرب

فتحــت أحــداث املرحلــة الســابقة البــاب واســعاً أمــام مجلــة تطــورات ســتطال العالقــات اللبنانيــة -
الفلســطينية ،أبرزهــا التأســيس ملرحلــة إلغــاء اتفــاق القاهــرة ،فض ـاً عــن طرحهــا عناويــن جديــدة لتنظيــم
الوجــود الفلســطيين يف لبنــان.
يف حزيـران (يونيــو)  ،1987وقــع الرئيــس أمــن اجلميــل قانــون إلغــاء اتفــاق القاهــرة مــع منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،بعــد موافقــة جملــس النـواب علــى هــذا اإللغــاء يف  21أاير (مايــو)  .1987اســتمر اجلــدل
اخلــايف اللبنــاين -اللبنــاين ،واللبنــاين  -الفلســطيين بصــدد املوقــف مــن العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية،
مهــدت الســتعادة
حــى توقيــع اتفــاق الطائــف يف عــام  ،1989الــذي وضــع لبنــان أمــام مرحلــة جديــدة َّ
الســلم األهلي وإعادة بناء الدولة اللبنانية وأتكيد ســيادهتا على كامل أراضيها .وبعد العملية العســكرية
السورية يف  13تشرين األول (أكتوبر)  1989ضد العماد ميشال عون وقوات اجليش اللبناين الواقعة
حتــت إمرتــهُ ،و ِضـ َـع لبنــان حتــت وصايــة اإلدارة الســورية املباشــرة واآلحاديــة ،الــي تولَّــت تنفيــذ االتفــاق
عمــا
وفــق أتويلهــا .وتبع ـاً لذلــك دخلــت العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية يف مرحلــة جديــدة خمتلفــة َّ
ســبق.
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لبنانياً ،وانتفاضة مشرقة
صدامات مستمرة
فلسطينياً
ّ
ّ

مل يـُ ِزِل انســحاب منظمــة التحريــر الفلســطينية حقــل التناقضــات السياســية ،وال الصدامــات املسـلَّحة بــن
الفصائل الفلســطينية ،وبينها وبني أطراف لبنانية ،يف ظل تزايد دور العامل اإلقليمي (الســوري حتديداً)
يف ذلــك .فبالرغــم مــن انســحاب منظمــة التحريــر سياســيّاً مــن لبنــان ومــن بــروت ،وكذلــك مــن بعــض
ـكريً ،جتــدَّدت املواجهــات املسـلَّحة يف هــذه املرحلــة يف مــا بــن فصائــل فلســطينية
املناطــق األخــرى عسـ ّ
علــى نطـ ٍ
ـاق واسـ ٍع يف منطقــي البقــاع والشــمال ،وبــن املخيمــات وبــن قــوى لبنانيــة يف بــروت واجلنــوب.
و َّاتــذت املواجهــات الســورية  -الفلســطينية يف مدينــة طرابلــس طابعـاً إقليميّـاً ،مــع احتــدام الصـراع بــن
النظــام الســوري وبــن قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية ،علــى حنــو أكثــر حــدَّة ممـَّـا كان عليــه يف الســابق.
وشــهدت هــذه الفــرة ،أيضـاً ،نوعــن مــن حــروب املخيمــات .غلــب عليهــا الطابــع الداخلــي ،إذ وقعــت
التوجــه املؤيــد ملنظمــة التحريــر وقيــادة ايســر
املواجهــة بــن الفصائــل الفلســطينية املختلفــة وفــق انقســام بــن ُّ
للتوجــه الــذي عـ َّـرت عنــه القيــادة الســورية ،مبــا يف ذلــك ســعيها إىل اإلمســاك
عرفــات حتديــداً ،وبــن مؤيِـّـد ُّ
ابلقـرار الفلســطيين مســتفيد ًة مــن حالــة الضعــف الــي انتابــت منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد خروجهــا
مــن بــروت ،إثــر اجتيــاح عــام  .1982اندلعــت هــذه املواجهــات بشــكل متكـ ِّـرر بــن عامــي 1983
و1985؛ وكان مســرحها خميمــات البقــاع وعنواهنــا األبــرز حصــول انشــقاق داخــل حركــة فتــح (فتــح
االنتفاضــة) ومعهــا املنظمــات املؤيــدة لســورية .كمــا مشلــت هــذه املواجهــات مدينــة طرابلــس الــي انتقــل
إليهــا ايســر عرفــات لبعــض الوقــت يف عــام  ،1983وتلتهــا ســيطرة تنظيــم حركــة التوحيــد اإلســامي علــى
املدينــة يف جتـ ٍّـل لتداخــل متطـ ِّـرف للص ـراع الســوري  -الفلســطيين مــع وضــع مدينــة لبنانيــة ،مث انفجــار
االنقســام واملواجهــات يف خميمــات الشــمال أيض ـاً .وكان مــن نتائــج هــذه الصدامــات إخ ـراج مــا َّ
تبقــى
ٍ
ـي ملنظمــة التحريــر بقيــادة ايســر عرفــات مــن خميمــات البقــاع والشــمال ،لصــاحل خصومــه
مــن نفــوذ علـ ٍّ
الفلســطينيني املدعومــن مــن ســورية.
خــال هــذه املرحلــة ،أيضـاً ،اندلعــت  -مــا اصطُلِــح علــى تســميتها  -حــرب املخيمــات شــاملةً خميمــات
العاصمــة وضواحيهــا ،إضافــة إىل خميمــات اجلنــوب (عــن احللــوة والرشــيدية وبــرج الشــمايل) ،فاســتمرت
مــا بــن أاير (مايــو)  1985ومتــوز (يوليــو)  ،1988بــن بعــض القــوى اللبنانيــة ،مدعومــة مــن ســورية،
ضــد بعــض الفصائــل الفلســطينية املواليــة لقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية الرمسيَّــةَّ .أدت هــذه احلــرب
إىل إنـزال دمــار كبــر يف خميمــات بــروت واملناطــق احملاذيــة هلــا ،وإىل إحــكام ســيطرة التحالــف السياســي
الفلســطيين  -اللبنــاين املدعــوم مــن الســوريني علــى هــذه املخيمــات ،وإىل احنســار نفــوذ قــوى منظمــة
التحريــر وأتثريهــا العلنيَّــن ،اللذيــن اقتص ـرا بشــكل خــاص علــى خميمــات اجلنــوب اللبنــاين ،وابلتحديــد
خميــم عــن احللــوة ،املخيــم األكــر يف لبنــان.
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ميكــن القــول َّ
إن هــذه املرحلــة  -الــي عرفــت ثــاث فـرات  -شــهدت صعــود ظاهــرة الكفــاح الفلســطيين
املسـلَّح يف لبنــان وهبوطهــا ،وقــد َّأدى ذلــك إىل أتثـرات وتفاعــات ابلغــة األمهيــة علــى البلــد .وأفضــى
ذلــك ،أيض ـاً ،مــع التناقضــات الداخليــة واالنقســامات السياســية واجملتمعيــة إىل انســداد إمكانيــة إجيــاد
تنوعهــا .يضــاف إىل ذلــك
احللــول والتســوايت للمعضــات اللبنانيــة واللبنانيــة  -الفلســطينية علــى ُّ
كلــه ضغــط اآللــة احلربيــة اإلس ـرائيلية .علــى َّ
أن هــذه احلــرب مل تقتصــر علــى دخــول العامــل الفلســطيين
واإلسـرائيلي طرفني فيها ،إذ َّ
إن العامل الســوري ســرعان ما ظهر بوضوح كاســح على املســرح من خالل
جيــش التحريــر الفلســطيين ّأوالً ،مث مــن خــال ق ـوات الــردع اثني ـاً ،وصـ ًـول إىل اجليــش الســوري بوصفــه
القــوة العربيــة الوحيــدة الــي أُنيــط هبــا التعاطــي مــع األوضــاع اللبنانيــة َّ
وســعت مجلــة هــذه
املعقــدة .ولقــد َّ
التطـ ُّـورات نطــاق تفـ ُّـكك الدولــة واجملتمــع اللبنــاين ،وغلَّبــت املنحــى االنقســامي علــى إدارة العالقــات مــع
اجلانــب الفلســطيين ،الــذي أصبــح جمـ َّـرد طــرف مــن األطـراف املتصارعــة ،لــه مــن هــو ضــده ولــه مــن هــو
معــه.
متيَّــزت الفــرة األوىل مــن هــذه املرحلــة هبيمنــة منــط اإلدارة األمنيــة للمخيمــات الفلســطينية .أمــا الفــرة
الثانيــة منهــا فقــد شـ َّـكل الفلســطينيون فيهــا دويلــة داخــل الدولــة اللبنانيــة ،يف بعــض مناطــق لبنــان
وبــروت ،خصوص ـاً منطقــة اجلامعــة العربيــة ،حيــث اســتقوى معهــا الفلســطينيون علــى الدولــة بقوانينهــا
وأجهزهتــا وإدراهتــاَّ .أمــا الفــرة الثالثــة مــن هــذه املرحلــة فقــد كشــفت علــى حنــو جلــي عــن بدايــة مرحلــة
معــا.
هيمنــة ســورية صافيــة وكاملــة علــى لبنــان واللبنانيــن والفلســطينيني ً
هــذا ،وقــد شــهدت هنايــة هــذه املرحلــة انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية األوىل ( )1987الــي عرفــت ب ـ
«انتفاضة احلجارة» .وهي منوذج غري مســبوق للمواجهة املدنية الشــعبية الســلمية لالحتالل اإلسـرائيلي
داخــل فلســطني احملتلــة .شــارك يف هــذه االنتفاضــة كل فئــات الشــعب الفلســطيين ،ومشلــت كل املــدن
والقــرى يف الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس؛ وكان هلــا أثــر كبــر علــى صــورة إسـرائيل ،الــي وجــدت نفســها
ألول مــرة يف عجــز عــن مواجهــة شــعب يقاومهــا ب ُكليَّتــه بوســائل ســلمية ومدنيــة ،وســط عزلــة دوليــة
وتدهــور مسعــة غــر مســبوق.
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وهــذه االنتفاضــة األوىل هــي الــي فرضــت علــى دولــة إسـرائيل القيــام بتعديــل يف سياســاهتا وتكتيكاهتــا مــع
مهــد الطريــق،
الفلســطينيني ،قابلــه أيضـاً تغــر اسـراتيجي يف موقــف قيــادة منظمــة التحريــر ،األمــر الــذي َّ
ألول مــرة ،أمــام مشــاركة فلســطينية يف مؤمتــر مدريــد للســام ( ،)1991وصـ ًـول إىل بــدء مســار تفــاوض
مباشــر بــن دولــة إس ـرائيل وبــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ،أفضــى إىل اتفــاق أوســلو ،دون أن يعــي
ذلــك َّ
أن هــذا االتفــاق َّ
حقــق أهــداف االنتفاضــة أو األهــداف الفلســطينية الوطنيــة األساســية ،وهــذا
شــأن آخــر.
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المرحلة الرابعة ( :)2005–1991القضية إلى الداخل

من مدريد إىل أوسلو

مؤتمر مدريد1991 ،

انطالقـاً مــن آاثر االنتفاضــة الفلســطينية األوىل داخــل األراضــي احملتلــة ،وبعــد حــرب اخلليــج الثانيــة الــي
كل مــن الــوالايت
تلــت احتــال العـراق للكويــت ( ،)1991/1990افتتــح مؤمتــر مدريــد للســام برعايــة ٍّ
املتحدة واالحتاد السوفيايت ،يف  30تشرين األول (أوكتوبر)  ،1991على أساس مبدأ «األرض مقابل
الســام» وق ـرارات جملــس األمــن  242و 338و .425اســتمرت أعمــال املؤمتــر ثالثــة أايم ،لتنطلــق
كل مــن ســورية ،لبنــان ،األردن ،منظمــة التحريــر الفلســطينية.
بعدهــا مفاوضــات ثنائيــة بــن إسـرائيل و ٍّ
بعد اجلولة احلادية عشرة من املفاوضات اإلسرائيلية  -الفلسطينية يف نطاق مؤمتر مدريد ،واملفاوضات
العربيــة  -اإلسـرائيليةُ ،كشــف أمـ ُـر قنــاة تفـ ٍ
ـاوض سـرية أخــرى منفــردة ،برعايــة نروجيــة بــن املنظمــة وبــن
إسـرائيل ،أفضــت إىل مســودة اتفــاق وقَّعــه الطرفــان يف واشــنطن بتاريــخ  13أيلــول (ســبتمرب) ، 1993
حبضــور الرئيــس بيــل كلينتــون .عُــرف االتفــاق الحقـاً ب ـ «اتفــاق أوســلو» ،عاصمــة النــروج ،حيــث جــرت
احملــاداثت الس ـرية بــن الطرفــن منــذ عــام ّ ،1992إل َّ
أن امسهــا الرمســي هــو« :إعــان املبــادئ حــول
ترتيبــات احلكــم الــذايت االنتقــايل».
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التزمــت منظمــة التحريــر الفلســطينية ،مبوجــب االتفــاق ،حبـ ِّـق دولــة إس ـرائيل يف العيــش بســام وأمــن
والوصــول إىل حــل لــكل القضــااي األساســية املتعلقــة ابألوضــاع الدائمــة مــن خــال املفاوضــاتَّ ،
وأبن
يدشــن مرحلــة خاليــة مــن العنــف .مــن جهتهــا ،تديــن منظمــة التحريــر اســتخدام
إعــان املبــادئ هــذا ِّ
اإلرهــاب وأعمــال العنــف األخــرى ،وســتعمد إىل تعديــل بنــود امليثــاق الوطــي الفلســطيين لتتماشــى مــع
هــذا التغيــر ،كمــا وأخــذت علــى عاتقهــا إلـزام كل عناصــر أفـراد منظمــة التحريــر مبنــع انتهــاك هــذه احلالــة
وضبــط املنتهكــن .أمــا ابلنســبة إىل اإلس ـرائيليني ،فقــد منحهــم اتفــاق أوســلو امتيــازات وحقوق ـاً كثــرة،
مبــا يف ذلــك يف إدارة امل ـوارد الطبيعيــة (امليــاه) والتحكــم ابألرض وابجملــال اجلــوي ،وحرمــان الســلطة
الفلســطينية مــن أدوارهــا السياســية يف األمــن وضبــط احلــدود وجبايــة املـوارد املاليــة ،مقابــل االلتـزام العــام
ابلتفــاوض املباشــر مــع الفلســطينيني علــى مراحــل طويلــة ،األمــر الــذي مل يُلتـَـزم بــه يف املمارســة الالحقــة،
توســع إس ـرائيل الكبــر ج ـ ّداً يف بنــاء املســتوطنات واســتمرارها يف احلصــار وشـ ِّـن احلــروب.
فضـ ًـا عــن ُّ

دشــن اتفــاق أوســلو مرحلــة اترخييــة جديــدة يف مســار القضيــة الفلســطينية ،ممـَّـا ســيرتك أتث ـر ٍ
َّ
ات عميقــة
علــى جممــل هــذه القضيــة ومســتقبلها ،وابلتــايل علــى العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية وأوضــاع الالجئــن
الفلســطينيني يف لبنــان ،مبــا يعــي مــن اســتمرار قطعــه الطريــق عمليّ ـاً أمــام عــودة الالجئــن إىل وطنهــم
(ابنتظــار احلــل النهائــي غــر املعروفــة مالحمــه) ،وهــذا مــا جعــل خطــر التوطــن أكثــر مثــوالً.

وكان مســار التحـ ُّـول املتـ ِّ
ـدرج يف اس ـراتيجية منظمــة التحريــر قــد بــدأ متخبِّط ـاً بعــد اخلــروج الفلســطيين
العســكري مــن لبنــان يف عــام  ،1982مث حمــاوالت العــودة الفاشــلة (عــودة ايســر عرفــات إىل طرابلــس يف
عــام  1983مث خروجــه منهــا)َّ .إل أنـَّـه اعتبــاراً مــن االنتفاضــة األوىل يف فلســطني احملتلــة عــام ،1987
ومــع بــدء مســار مدريــد والحقـاً مفاوضــات أوســلو ،كان القـرار الفلســطيين الرمســي اخلــروج مــن املعادلــة
اللبنانيــة ،انهيــك عــن تزامنــه مــع قـرار ســوري حبصــر العمــل املسـلَّح يف جنــوب لبنــان حبــزب هللا منــذ عــام
أي مــن األطـراف اللبنانيــة األخــرى الــي أطلقــت املقاومــة الوطنيــة ضــد إسـرائيل يف
 ،1990ومنعــه علــى ٍّ
عــام  1982ومــا بعــد .وابلطبــع ،كان الفلســطينيون مشــمولني هبــذا املنــع .ولعـ َّـل هــذا الق ـرار هــو أحــد
مهــدت األرض أمــام إمكانيــة ِّاتــاذ قـرا ٍر كهــذا وتنفيــذه.
األســباب الكامنــة وراء حــرب املخيمــات ،الــي َّ
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الطفل رمزي أبو رضوان خالل انتفاضة العام 1987

السلطة الوطنية وقضية فلسطينيي الشتات

أُنشــئت الســلطة الوطنيــة بق ـرار مــن اجمللــس املركــزي الفلســطيين ،الــذي ينــوب عــن اجمللــس الوطــي
(أي الربملــان الفلســطيين) بــن دورات انعقــاده ،يف دورتــه املنعقــدة يف تونــس بتاريــخ  10تش ـرين األول
(أوكتوبــر)  ،1993علــى أمــل أن تشـ ِّكل نـواة الدولــة الفلســطينية املوعــودة علــى جــزء مــن أرض فلســطني
(يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية) الــي تبلــغ مســاحتها مــا نســبته  %22مــن إمجــايل أرض
فلســطني التارخييــة .وتُعتــر الســلطة الوطنيــة ،مبوجــب اتفــاق أوســلو ،اجلهــة املســؤولة عــن الفلســطينيني
داخــل هــذه األراضــي ،ضمــن احلــدود الــي رمسهــا هلــا اتفــاق أوســلو مــن صالحيــات منقوصــة ،فكانــت
حمـ َّـل قضـ ٍم مســتمر.
َّ
دشــنت هــذه التحـ ُّـوالت ،مرحلــة جديــدة يف اتريــخ العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية جلهــة الوقائــع
وجتمعاهتــم املنتشــرة يف
واملتغـِّـرات العميقــة الــي طالــت أوضــاع الفلســطينيني يف لبنــان ،وأوضــاع خميماهتــم ُّ
خمتلــف املناطــق اللبنانيــة .ومــن أبــرز هــذه املتغـ ِّـرات:
احنســار احلضــور العســكري الفلســطيين بعــد انســحاب منظمــة التحريــر مــن بــروت ،وإلغــاء
اتفاقيــة القاهــرة ،وتوقيــع اتفــاق الطائــف ،ودخــول لبنــان مرحلــة الســلم األهلــي؛ وإ ْن بقــي هــذا
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دائمــا علــى
احلضــور مرتّكـزاً داخــل معظــم املخيمــات وبعــض املناطــق اللبنانيــة احملــدَّدة ،ليشــكل عنـو ًان ً
أجنــدات البحــث السياســي اللبنــاين  -اللبنــاين واللبنــاين  -الفلســطيين واللبنــاين  -العــريب ،والحقـاً
علــى أجنــدات احل ـوار الوطــي اللبنــاين.
الشــتات ،مــع انشــداد اهتمــام
احنســار االهتمــام السياســي واالجتماعــي واإلنســاين بفلســطينيِّي َّ
منظمــة التحريــر الفلســطينية ألولويــة بنــاء الســلطة الوطنيــة ،ومواجهــة التح ـ ِّدايت يف ظـ ِّـل املواجهــة
اإلسـرائيلية املفتوحــة معهــا.
تقلُّــص كبــر يف موازنــة منظمــة التحريــر الــي كانــت تُصـَـرف يف لبنــان؛ وقــد عــاىن الفلســطينيون
 جـ َّـراء ذلــك  -مــن تراجــع مداخيلهــم وتدهــور اخلدمــات الــي كانــت تُقــدَّم هلــم ،إضافــة إىلضمــوٍر دراماتيكـ ٍّـي يف فــرص العمــل الــي كانــت متاحــة ،سـواءٌ أيف تشــكيالت الفصائــل املسـلَّحة أم
لحقــة هبــا.
يف أجهزهتــا اخلدماتيــة واملدنيــة املُ َ
املوجهــة إىل ســكان
احنســار موازنــة األونــروا ومــا خلَّفــه مــن تراجــع مســتوايت التقدميــات َّ
التجمعــات الفلســطينية يف لبنــان.
املخيمــات و ُّ
تفاقم اآلاثر السلبيَّة (السياسية والفكرية والثقافية والنفسية) العميقة وغري املباشرة ،وخصوصاً
توســع حضــور القــوى الفلســطينية املناهضــة
ضمــور األمــل بتحقيــق حـ ِّـق العــودة ،األمــر الــذي خــدم ُّ
وعزز مناخات ُتَ ِّمل الســلطات اللبنانية مســؤولية
للقيادة الرمسية الفلســطينية مََثَّلةً مبنظمة التحريرَّ ،
ِ
ـردي األوضــاع يف املخيَّمــات وحرماهنــا املتزايــد.
تـ ّ
ابالضافــة إىل ذلــك ،كان لبنــان يعيــش ،طيلــة هــذه الفــرة ،حتــت وصايــة ســورية شــبه كاملــة يف اجملــاالت
كافَّـةً ،والس ـيَّما يف احليــاة السياســية .ومل تكــن العالقــات بــن النظــام الســوري وبــن منظمــة التحريــر
والســلطة الفلســطينية جيدة خالل هذه الفرتة .وقد عاىن الالجئون الفلســطينيون  -اخلارجون من نريان
احلــروب مــن ثقــل هــذه الوصايــة -هتميشـاً مضاعفـاً علــى خمتلــف الصعــد.
هــذا ،وقــد َّأدت مجلــة التغـرات الــي متيَّــزت حبضــور نتائــج احلــرب األهليــة وطغياهنــا علــى خمتلــف الصعــد
دمرته احلروب املتالحقة ،إىل خروج
السياســية واالقتصادية ،وكذلك الشــروع يف عملية إعادة إعمار ما َّ
العامــل الفلســطيين مــن معادلــة قتــال إس ـرائيل انطالق ـاً مــن لبنــان ،فأضعفــت أثــره السياســي يف املعادلــة
الداخليــة اللبنانيــة.
فمــع اســتمرار احتــال إسـرائيل الشـريط احلــدودي ،ومــع تنامــي عمليــات املقاومــة الوطنيــة واإلســامية يف
مواجهتــه ،واســتمرار اعتداءاهتــا علــى لبنــان ،والس ـيَّما يف عامــي  1993و ،1996خرجــت الفصائــل
الفلســطينية كليّ ـاً ،وبصــورة واضحــة وحامســة ،مــن دائــرة قــوى املواجهــة املباشــرة للعــدو اإلس ـرائيلي يف
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ـف الســاح الفلســطيين وانتشــاره ،والتأكيــد
لبنــان .وقــد َّ
أســس هــذا الواقــع اجلديــد ،فيمــا بعــد ،لفتــح ملـ ِّ
علــى مرجعيــة الدولــة اللبنانيــة وســيادهتا الكاملــة علــى أراضيهــا ،وحتريــر العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية
مــن أعبــاء هــذه املشــكلة الــي تســتمر ضاغطــة بصــورة ســلبية علــى ملــف هــذه العالقــات ،وإ ْن كانــت
األطـراف املعنيَّــة حبلهــا تتعــدَّى الطرفــن املعلنــن ،اللبنــاين والفلســطيين ،لتشـ ِّكل بذلــك دائــرة إضافيــة مــن
دوائــر التقاطــع بــن األوضــاع اللبنانيــة والفلســطينية والعربيــة واإلقليميــة.

مــن انحيــة أخــرى ،يف الواقــع العملــي ،كان جممــل امللــف الفلســطيين يف لبنــان ،مبــا يف ذلــك العالقــات
ـوريً ابمتيــاز .وكانــت حــدود أدوار الالجئــن الفلســطينيني السياســية
اللبنانيــة  -الفلســطينية ،مل ّف ـاً سـ ّ
واألمنية والعسكرية ،وحىت االجتماعية واالقتصادية ،تتحدَّد وفقاً ألجندة املصاحل واألولوايت السورية،
الــي تولَّــت ،مــن ضمــن مــا تولَّتــه ،ضبــط إيقــاع العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية ،وحــدود احلقــوق الــي
ميكــن أن ُتنَــح هلــم ،أو تُس ـلَب منهــم .وهبــذا املعــى ،ميكــن القــول َّ
إن اإلدارة اللبنانيــة مللــف الالجئــن
الفلســطينيني يف لبنــان ،كانــت إمسيــة يف فــرة الطائــف موظفــة لصــاحل اإلدارة ،اإلقليميــة ،الســورية حتديــداً.
وقــد اســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو حـ َّـى عــام .2005
بعد الطائف وأوسلو

بعــد توقيــع اتفــاق الطائــف (لبنانيّـاً) ،وتوقيــع اتفــاق أوســلو (فلســطينيّاً) ،جنــم عــن مفاوضــات الســام
نشــوء مســا ٍر ٍ
اثن للمفاوضــات عــرف ابملفاوضــات متعـ ِّددة الطــرف الــي ضمــت جلــان :التسـلُّح ،امليــاه،
االقتصــاد ،البيئــة؛ إضافــة إىل جمموعــة عمــل الالجئــن الــي ترأســت أعماهلــا كنــدا .وامتنــع لبنــان عــن
املشــاركة يف هــذه االجتماعــات ،بذريعــة عــدم إح ـراز تقــدُّم يف املفاوضــات الثنائيــة ،بيــد َّ
أن الســبب
الفعلــي لذلــك كان تلــزمي ملــف السياســة اخلارجيــة اللبنانيــة يف حينــه إىل ســورية.
بــدا واضحـاً مــن االتفاقــات املوقعــة ،أو مــن مهــام جمموعــة عمــل الالجئــن وجــود تراجــع دويل عــن اعتبــار
العــودة حـ ًّـا وحيـ ًـدا لالجئــن الفلســطينيني .وبــدا التوطــن أحــد احللــول املطروحــة دوليّـاً ،يف ظــل رفضــه
لبنانيًّــا ،وأتكيــد الدولــة اللبنانيــة تبنِّيهــا حـ َّـق الفلســطينيني يف العــودة إىل أراضيهــم حقـاً أساســيّاً ،ورفــض
توطينهــم علــى أراضيــه.40
واعتبــاراً مــن التســعينيَّات ،بقــي بعــض املخيمــات الفلســطينية خاضع ـاً حلك ـ ٍم أمــي ذايتَّ .إل َّ
ـودا
أن وجـ ً
ـكريً لبنانيّـاً يرصــد مداخــل بعــض املخيمــات األخــرى ،الــي شــهدت يف فـرات متقطعــة مواجهــات
عسـ ّ
فلســطينية  -فلســطينية ،وبــروز تيــارات إســامية أصوليــة (كعصبــة األنصــار وجنــد الشــام وغريمهــا)؛
 40راجع د .خليل شتوي :الالجئون يف لبنان ،التعريف ،احلقوق ،وتقدميات الدولة .مصدر سبق ذكره.
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وأصبــح بعــض املخيمــات ،أيضـاً( ،كعــن احللــوة) يُعتــر ملجـأً للخارجــن عــن القانــون واملطلوبــن ،ابلرغــم
ِ
تؤمــن التواصــل والتعــاون األمنيَّــن واالســتخباريَّني.
مــن وجــود قنـوات فاعلــة ّ
كمــا شــهدت هــذه املرحلــة تراجعـاً يف مســتوى متويــل وكالــة األونــروا ،ممـَّـا َّأدى إىل عجــز فعلــي يف املوازنــة
واخنفــاض مســتوى اخلدمــات ،فــازدادت بســبب هــذا العجــز مصاعــب الالجئــن املعيشــية.
يف املقابــل ،ال بـ َّـد مــن اإلشــارة إىل توســع كبــر طـرأ علــى نشــاط املنظمــات غــر احلكوميــة ،حتــت عناويــن
اجتماعيــة وإنســانية ،فباتــت تضطلــع بــدوٍر متزايـ ٍـد يف حيــاة ســكان املخيمــات الفلســطينية ،ومــن ضمــن
مروحــة واســعة مــن احلضــور واألدوار احلميــدة ابلنســبة إىل البعــض ،وامل ـُـلتبِسة ابلنســبة إىل بعضهــا اآلخــر،
خصوصــا يف جمــال حتفيــز مطالبــات الفلســطينيني حبقوقهــم لــدى الدولــة اللبنانيــة دون اإلشــارة إىل أصــل
ً
املشــكلة البتَّــة ،أو يف جمــال ممارســة الضغــوط علــى الــدول األجنبيــة الــي ُتـ ِّـول نشــاط تلــك املنظمــات،
لتعمــل علــى تنفيــذ القـرارات الدوليــة بعــودة الالجئــن إىل دايرهــم.
المخيمات االجتماعية واإلنسانية
التدهور العام في أوضاع
َّ

عام ـاً يف أحواهلــم
أمــام مجلــة هــذه الوقائــع ،شــهدت أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان تراجع ـاً ّ
املعيشـيَّة ،ترافــق مــع تراجــع اإلمــكاانت االقتصاديــة ومصــادر التمويــل والتشــغيل ،الــي طاملــا توفَّــرت هلــم
املؤسســات ومراكــز
يف العقــود الســابقة ،لتنحســر يف مــا بعــد أوســلو ،مــع انتقــال القيــادات الفلســطينية و َّ
الق ـرار السياســي واالقتصــادي مــن لبنــان إىل مناطــق الســلطة الوطنيــة.
أضافــت بعــض التعديــات التش ـريعية اللبنانيــة ،عناويــن جديــدة ضاغطــة يف ملــف العالقــات اللبنانيــة
لفلســطينية ،كتعديــل قانــون متلُّــك األجانــب (القانــون رقــم  ،)2001 /296الــذي َّأدى إىل منــع «...
متلُّــك ِّ ٍ
ألي شــخص ال حيمــل جنســية صــادرة عــن دولــة معــرف هبــا
ـي مــن ِّ
أي نــوع كانِّ ،
أي حـ ّـق عيـ ٍّ
ألي شــخص إذا كان التملُّــك يتعــارض مــع أحــكام الدســتور جلهــة رفــض التوطــن» .وقــد وضــع
أو ِّ
هــذا التعديــل الكثــر مــن العائــات الفلســطينية  -الــي ابتاعــت عقاراهتــا مبوجــب وكاالت بيــع خــال
الفــرة الســابقة علــى التعديــل القانــوين ،ومل تقــم بتســجيلها نظاميّـاً يف الدوائــر العقاريــة  -أمــام معضلــة
قانونيــة واجتماعيــة وإنســانية َّ
معقــدة مل تفلــح مجلــة اجلهــود املبذولــة حــى اآلن ،يف أتمــن احللــول واملخــارج
أي الجــئ فلســطيين ملكيــة
القانونيــة واإلنســانية هلــا .كمــا منــع القانــون املذكــور َّ
أي امكانيــة الكتســاب ِّ
عقاريــة أو َّ ٍ
ـي بعــد .2001
أي حـ ّـق عيـ ٍّ
الشــتات ،ابنشــداد اهتمــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وخمتلــف
تعـ َّـزز احنســار االهتمــام بفلســطينيِّي َّ
تشــكيالت الشــعب الفلســطيين يف فلســطني ويف العــامل ،حنــو االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة أو انتفاضــة
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األقصــى ،الــي بــدأت يف  28أيلــول (ســبتمرب)  .2000اســتمرت االنتفاضــة الثانيــة متق ِطّعـةً علــى مــدى
ســنوات ،ومتيَّــزت بكثــرة املواجهــات املسـلَّحة وتصاعــد وتــرة األعمــال العســكرية بــن املقاومــة الفلســطينية
وبــن اجليــش اإلسـرائيلي .وشــهدت غــزة عــدة حــروب إسـرائيلية ضدهــا ،منهــا عمليتــا «الــدرع الواقــي»
( 29آذار /مــارس  )2002و«الرصــاص املصبــوب» ( 27كانــون األول /ديســمرب .)2008

خــال هــذه الفــرة ،تــويف الرئيــس ايســر عرفــات يف  11تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  .200441وانتهــت
االنتفاضــة فعليّ ـاً يف  8شــباط (فربايــر)  ،2005بعــد اتفــاق اهلدنــة الــذي عقــد يف شــرم الشــيخ ومجــع
الرئيــس حممــود عبــاس ،املنتخــب حديث ـاً ،ورئيــس وزراء إس ـرائيل آرييــل شــارون ،وكان قــد ســقط خــال
هــذه املواجهــات  4412شــهيداً فلســطينيّاً.

ياسر عرفات

انشـ َّـد االهتمــام الفلســطيين ،وكذلــك االهتمامــان العــريب والعاملــي ،إىل متابعــة أحــداث هــذه االنتفاضــة
وتطوراهتا ،وما رافقها من معارك قاسية .وجاءت وفاة الرئيس عرفات ،الشخصية الفلسطينية التارخيية،
ُّ
ومــا طرحتــه مــن حتـ ِّدايت انتقــال الســلطة إىل القيــادة اجلديــدة ،األمــر الــذي حصــل بسالســة وحافــظ علــى
النهــج نفســه الــذي رمســه الرئيــس الراحــل.
ـموما ،ابلرغــم مــن
 41جــرى أكثــر مــن حتقيــق للتأكــد مــن ســبب وفــاة الرئيــس عرفــات ،ومثــة مؤشـرات تــدل علــى أنــه مــات مسـ ً
َّ
أي رأ ٍي هنائـ ٍّـي قاطـ ٍع مل يصــدر يف هــذا الصــدد.
أن َّ
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اللجوء الفلسطيني في لبنان

تراجــع اهتمــام الســلطة الوطنيــة  -وعلــى الصعيديــن العــريب والعاملــي  -أكثــر مــن الســابق حيــال أوضــاع
فلســطينيي الشــتات وظروفهــم احلياتيــة ،ومنهــم فلســطينيو لبنــان .واســتمرت زايرات قيــادات فلســطينية
مــن خمتلــف املســتوايت إىل لبنــان وخميَّمــات الالجئــن هبــدف متابعــة أوضاعهــم ،ومل تعـ ُـد كوهنــا زايرات
حمــدودة األثــر علــى أوضاعهــم ،وخصوص ـاً مــع احنســار قــدرة القيــادة الرمسيــة علــى اإلمســاك بكافَّــة
مفاصــل الق ـرار يف الوســط الفلســطيين يف لبنــان (جتــدر اإلشــارة إىل تكاثــر أن ـواع جديــدة مــن التوتُّـرات
الداخليــة يف بعــض املخيمــات ،نتيجــة االنقســامات واالســتقطاابت الفلســطينية الكبــرة ،الــي انضــاف
جســدت نـزاع مصــاحل بــن أقطــاب حمليِّــن داخــل املخيمــات
إليهــا نشــوء تشــكيالت سياســية جديــدةَّ ،
نفســها  -خميــم عــن احللــوة منوذج ـاً  -وهــو أمــر َّأدى إىل مفارقــة ال ختلــو مــن الغرابــة ،إذ َّ
إن الــدور
األمــي اللبنــاين صــار  -مبعــى مــا  -مطلــوابً فلســطينيّاً ،حيــث كان دوراً إجيابيّ ـاً يف ضبــط التناقضــات
الفلســطينية  -الفلســطينية ،وعلــى األخــص يف صراعــات األجنحــة العســكرية ،الــي لرمبــا كان مــن شــأهنا
التدخــل األمــي اللبنــاين مســانداً دور القيــادة الرمسيــة الفلســطينية بصــورة
أن تضحــى أكثــر متــادايً ،لــوال ُّ
حازمــة وحامســة ،علــى صعيــد فكفكــة هــذا اللغــم .أضــف إىل ذلــك ،كانــت قنـوات التواصــل األمــي بــن
ـرا مــن
قيــادات منظمــة التحريــر والفصائــل وبــن األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة ،األقــوى واألكثــر اســتقر ًارا وأتثـ ً
قن ـوات التواصــل األخــرى.
خالصة

يرتبــط حصــاد هــذه املرحلــة مبــا انتهــت إليــه ســابقتها ،جلهــة الوضــع الفلســطيين الالجــئ يف لبنــان ،علــى
تكرســت خســارة الفلســطينيني
املســتوايت السياســية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والعســكرية .فقد َّ
لبنــان ،بوصفــه مركـزاً سياســيّاً وإعالميّـاً ونضاليّـاً .وابت الوجــود الفلســطيين ضمــن حمفظــة أوراق اإلدارة
الســورية مــى آن أوان املفاوضــات اإلقليميــة ،مثلــه مثــل لبنــان .لكــن األمــر مل يقتصــر علــى اجلانــب
السياســي ،فاجلانــب املعيشــي كان أيض ـاً صعب ـاً مــع تراجــع إســهامات منظمــة التحريــر الفلســطينية،
وتراجــع تقدميــات األونــروا؛ مــع اإلشــارة إىل َّ
أن عمــل الفلســطينيني والتحويــات مــن اخلــارج ،ابتــت هــي
املصــدر األهــم ابلنســبة إىل امل ـوارد والدخــل.
ـوع آخــر مــن الضغــوط السياســية واألمنيــة مارســته األجهــزة األمنيــة الســورية
وقــد تعـ َّـرض الالجئــون إىل نـ ٍ
الــي كانــت متثِّــل ســلطة فعليــة يف لبنــان .إذ أُصــدرت بعــض القوانــن اجملحفــة (كتعديــل قانــون امللكيــة
يف لبنــان وحرمــان الالجئــن الفلســطينيني مــن حــق التملُّــك العقــاري ،وهــو أمــر ســنعود إليــه الحق ـاً).
لذلــك ،ميكــن القــول َّ
إن إدارة ملــف العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية كانــت خــارج طرفيــه املعنيَّــن ،لبنــان
والفلســطينيني ،بعــد أن ابتــت مرجعيتــه دمشــق ،الــي كانــت تشــرف علــى كل كبــرة وصغــرة فيــه ،ممـَّـا
حــال دون إعــادة النظــر مــن جانــب أصحابــه يف كيفيــة إدارة شــؤوهنم الثنائيــة علــى ضــوء دروس املراحــل
الطويلــة املاضيــة.
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المرحلة الخامسة ( :)2015–2005عالقات الحوار والشراكة
توجهات فلسطينية جديدة

عام ـاً يف
أحــدث اغتيــال الرئيــس رفيــق احلريــري يف  14شــباط (فربايــر)  2005زل ـزاالً سياســيّاً ووطنيّ ـاً ّ
العامة فيه .ومن أبرز تداعيات هذا االغتيال انســحاب
لبنان ،أعاد ترســيم األوضاع السياســية والوطنية َّ
القـوات الســورية منــه ،ومــا ارتبــط بذلــك مــن إعــادة رســم لــأدوار والتأثـرات ومواقــع القـرار والنفــوذ ،الــي
حتـ َّـررت نســبيّاً مــن التأثرييــن السياســي واألمــي املباش ـرين اللذيــن مارســتهما الوصايــة الســورية عليــه ،يف
املؤسســات الدســتورية دورهــا وأتثريهــا ،واســتعادة اآلليــات الدســتورية والقانونيــة يف ضبــط
اجتــاه اســتعادة َّ
العامــة ،وتوجيــه مجلــة َّ
امللفــات ذات الصلــة ،ومنهــا ملــف العالقــات
مســارات احليــاة السياســية والوطنيــة َّ
وحتمــل نتائجهــا وأعباءهــا وتداعياهتــا.
اللبنانيــة  -الفلســطينية الــذي لطاملــا شــهد أتثـرات هــذه الوصايــة َّ
العامــة تشــهد انعطافًــا يف
التوجهــات الرمسيــة والشــعبية الفلســطينية َّ
وابلرتافــق مــع هــذه التحـ ُّـوالت ،كانــت ُّ
مقاربتهــا الوضــع يف لبنــان والعالقــة مــع دولتــه ومؤسســاته وشــعبه ،وفــق توجهــات رمسيــة أُعلنــت يف أكثــر
مــن مناســبة وموقــع ،ومــن أكثــر مــن مســؤول وقيــادة ومؤسســة ،قوامهــا املبــادئ التاليــة:
َّ 
إن لبنــان مل يعــد ســاحة متاحــة ،ميكــن منهــا ،وعربهــا ،القيــام مبمارســات وحتـ ُّـركات ،بصــرف
وتوجهــات دولتــه ومؤسســاهتا.
النظــر عــن مصــاحل الشــعب اللبنــاين ُّ
أتكيد االمتنان لشعب لبنان والتزام شرعية دولته بكل ِّ
مكوانهتا.
حبق العودة ورفض التوطني.
ُّ 
التمسك ِّ
املوافقــة علــى ضــرورة إخضــاع الســاح الفلســطيين لســيادة الدولــة اللبنانيــة وقوانينهــا (علم ـاً
أنــه مل جي ـ ِر بلــورة معــى ذلــك وآليــات تنفيــذه ،أكان لبنانيّ ـاً أم فلســطينيّاً علــى حن ـ ٍو واضـ ٍـح).
املطالبــة ابحلقــوق املشــروعة لالجئــن الفلســطينيني خــارج منطــق املقايضــة بــن احلقــوق ،سـواء
أكانــت لبنانيــة أم فلســطينية.
الفلســطينيون علــى احليــاد يف الصراعــات اللبنانيــة الداخليــة ،وهــم يقفــون علــى مســافة واحــدة
مــن مجيــع مكـ ِّـوانت لبنــان السياســية واالجتماعيــة والروحيــة.
استقرار لبنان وفرضه سيادته الكاملة يُش ِّكل دعماً أساسيّاً للقضية الفلسطينية.
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اطالق مسار جديد
لبنانياً
ّ

خــال هــذه املرحلــةَّ ،
أكــدت احلكومــات اللبنانيــة املتعاقبــة ،يف بياانهتــا الوزاريــة ،علــى اخليــارات السياســية
الرمسيــة يف دعــم القضيــة الفلســطينية وحــق الالجئــن الفلســطينيني يف العــودة ،وبنــاء دولتهــم املســتقلة،
وصيانــة حقهــم يف احليــاة الكرميــة يف لبنــان ،حــى الوصــول إىل احلــل املنشــود .ويف م ـوازاة ذلــك ،أتــى
إعــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية فتــح مكتبهــا ببــروت يف عــام  ،2005مث رفعــه إىل مســتوى ســفارة
يف عــام  ،2008وتقــدمي إعــان فلســطني عــام  ،200842مبثابــة أتكيــد فلســطيين رمســي إضــايف علــى
مبــادئ السياســة الفلســطينية اجلديــدة بشــأن العالقــات مــع لبنــان (ســرد تفصيــل ذلــك يف فقـرات خاصــة
مــن هــذا التقريــر).
إن التقاطــع الرمســي اللبنــاين مــع املوقــف الرمســي الفلســطيين ،املســتند إىل غالبيــة فلســطينية شــعبية ،علــى
خيــارات االنفتــاح والتعــاون واحلـوار ،يرســم اإلطــار املناســب إلعــادة نقــاش مجلــة التحـ ِّدايت الــي يواجههــا
ملــف العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية؛ وإ ْن كان رافــق هــذه التحـ ِّدايت والعالقــات  -املرتاكمــة اترخييّـاً
و َّ
املعقــدة يف جوانــب عديــدة منهــا  -صدامــات ونزاعــات أحدثــت خســائر ماديــة وإنســانيةَّ ،إل َّأنــا اليــوم
مطروحــة علــى بســاط البحــث واملناقشــة ،ضمــن مناخــات نوعيــة ومنفتحــة وإجيابيــة جديــدة.
َّ
إن اخليــارات الفلســطينية واللبنانيــة الرمسيــة ،الــي بــرزت خــال هــذه املرحلــة ،يف جمــال ســعي الطرفــن
املشــرك إىل بنــاء عالقــات احل ـوار واملشــاركةُ ،ت ِّفــف مــن حجــم حضــور امللــف الفلســطيين مــن دائــرة
ـتمرة ،مــا بــن خمتلــف األطـراف اللبنانيــة والفلســطينية والعربيــة .وإذا مــا
التجــاذابت احلزبيــة والفئويــة املسـ َّ
ـتمرت هــذه التجــاذابت يف ســعيها إىل اســتثمار قضيــة الشــعب الفلســطيين يف أجنداهتــا اخلاصــة،
اسـ َّ
سياســياً وإيديولوجيّ ـاً ،فـ َّ
ـإن أتثرياهتــا الســلبية الــي أحدثتهــا ،وتســتمر يف إحداثهــا ،علــى هــذه القضيــة
التجمعــات يف لبنــان ،ترتاجــع وتنحســر نســبيّاً ،ارتباطـاً
وعلــى احلضــور الفلســطيين وأوضــاع املخيمــات و ُّ
حبجــم التقــدم الــذي ُيـ َـرُز يف مواجهــة التحـ ِّدايت العديــدة ،املســتمرة واحلاضــرة ،علــى أجنــدة العالقــات
اللبنانيــة  -الفلســطينية.
كمــا شــهدت هــذه الفــرة تغـ ُّـراً يف األولــوايت ويف مقاربــة الشــأن الفلســطيين ،حيــث بــرزت بقــوة أكــر
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والقضــااي احلياتيــة اخلاصــة أبوضــاع املخيمــات والالجئــن عموم ـاً.
ونشــأت مســاحات عــدَّة للتفاعــل واحلـوار والعمــل املشــرك بــن املؤسســات الرمسيــة اللبنانيــة والفلســطينية،
وكذلك على املستويني الشعيب واملدين من خالل الكثري من األنشطة واحلوارات واألحباث والدراسات.
 42راجــع« :إعــان فلســطني» ،الــذي قدمــه الســفري عبــاس زكــي ،ممثــل اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية لــدى
اجلمهوريــة اللبنانيــة يف بــروت بتاريــخ  7كانــون الثــاين (ينايــر) .2008
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املهمني التاليني:
يف هذا السياق ،نشري إىل التطورين َّ
1.1تشــكيل احلكومــة جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين يف عــام  ،2005ويُعتــر ذلــك حماولــة لالنتقــال
اجملزأ واالستنســايب مع قضااي الالجئني الفلســطينيني يف لبنان ،حنو مســار التعامل السياســي
من التعامل َّ
واحلقوقــي الشــامل مــع قضــااي الالجئــن.
2.2انعقــاد هيئــة احل ـوار الوطــي اللبنــاين عــام  ،2006الــي َّاتــذت ق ـرارات تتعلَّــق ابلشــأن الفلســطيين،
يتضمــن حســماً قاطعـاً ألولويــة بســط ســلطة الدولــة وإهنائــه وجــود
والسـيَّما البُعــد العســكري  -األمــيَّ ،
الســاح الفلســطيين خــارج املخيمــات بشــكل حاســم ،وتنظيمــه داخلهــا مــن خــال احلـوار مــع األطـراف
الفلســطينية.
هذا ،ويرتك مســار تطور العالقات اللبنانية  -الفلســطينية أتثرياته اإلجيابية يف مناخات البحث املشــرك
يف ظــروف حتســن هــذه العالقــات ،علــى قاعــدة ســيادة الدولــة اللبنانيــة واالحتــكام إىل القانــون ،وأتكيــد
املبــادئ الوطنيــة الفلســطينية يف حــق العــودة ورفــض التوطــنَّ .
وإن خيــار مواجهــة صعــوابت الوجــود
الفلســطيين يف لبنــان ومشــكالته ،بروحيــة جديــة ومســؤولية عاليــة ومتابعــة منظمــة ومتواصلــة ،ال يعــي
التبســيط يف حقيقــة األوضــاع الصعبــة و َّ
املعقــدة الــي تعيشــها هــذه العالقــات مــن جهــة ،وال التخفيــف مــن
واقــع الظــروف القاســية الــي يعيشــها ســكان املخيمــات والتجمعــات علــى خمتلــف املســتوايت االقتصاديــة
واالجتماعيــة واإلنســانية ،مــن جهــة أخــرى.
خالصة المرحلة

بعد عام  ،2005أمســك اللبنانيون والفلســطينيون بزمام قضيتهم املشــركة إىل ح ٍّد ما ،فكان من شــأن
هــذا أن يــرك أتثرياتــه اإلجيابيــة علــى مســرهتما .مــع العلــم َّ
أن هــذا التحـ ُّـول مل ميــر دون مشــاكل ودون
حمــاوالت لتخريبــه ،وهــو مــا ينبغــي أن تُقـَـرأ أحــداث هنــر البــارد الدمويــة علــى أساســه.
َّ
إن شــرط اإلفــادة مــن هــذا التطــور يكمــن يف اســتكمال فــرض ســيادة الدولــة علــى كامــل تراهبــا الوطــي مبــا
فيــه املخيمــات ،واالحتــكام يف العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية إىل املبــادئ واألهــداف الــي تشـ َّـكلت
مــن أجلهــا جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ،واإلصـرار علــى رفــض التوطــن ،والتـزام لبنــان دعــم حــق
العــودة وبنــاء الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس .لكـ َّـن ذلــك كلــه جيــب َّأل يكــون عائق ـاً
أمــام إدراك الصعــوابت متع ـ ِّددة املصــادر ،بعضهــا داخلــي وبعضهــا خارجــي يرتبــط ابملنعطــف اخلطــر
الــذي جتتــازه املنطقــة العربيــة وعمــوم منطقــة الشــرق األوســط.
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َّ
إن خيــار العيــش مع ـاً ،ولغــة املصــاحل املشــركة ،والنظــرة املوضوعيــة املتبادلــة ،مــن جانــب طــريف املعادلــة
مؤسســاهتما الشــرعية النَّاظمــة ،هــو الســبيل الوحيــد املتــاح للعبــور
اللبنانيــن والفلســطينيني ،مــن خــال َّ
ـجل هنــا َّ
أن قاعــدة ذلــك ابتــت متوافــرة مبــا
وســط حرائــق النــار والدمــار ،الــي تزنـِّـر املنطقــة .ومــا يُسـ َّ
هــي ســيادة الدولــة اللبنانيــة وحقهــا بفــرض دســتورها وقوانينهــا الناظمــة علــى كامــل تراهبــا الوطــي ،ودعــم
الشــعب الفلســطيين يف صراعــه داخــل أرضــه احملتلــة ويف احملافــل العربيــة والدوليــة مــن أجــل نيــل حقوقــه
الوطنيــة كاملــة ،واالعـراف بضــرورة حتســن أوضــاع الالجئــن احلياتيــة واإلنســانية واملعيشــية علــى أرضــه.
يف هــذا الســياق ،أييت ق ـرار احلكومــة اللبنانيــة وأمهيتــه بتشــكيل جلنــة احل ـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ،يف
تش ـرين األول (أوكتوبــر)  ،2005تعب ـراً عــن هــذه السياســة اجلديــدة ،وتكريس ـاً للخيــار اجلديــد يف
التعامــل مــع الوجــود الفلســطيين يف لبنــان ،ومتابعــة كامــل الشــؤون الفلســطينية فيــه ،وقيــاس أتثرياهتــا عليــه،
ورفــع التوصيــات املناســبة إىل احلكومــة اللبنانيــة يف هــذا الصــدد ،ومبــا يســمح بتطبيــق السياســات الــي
هتــدف لتحســن أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني املعيش ـيَّة فيــه.
لقــد أاتح تشــكيل اللجنــة ،ومــا رافقــه مــن إطــاق مبــادرات وأتســيس أطــر عمــل وعالقــات تنســيق
ومتابعة ،لبنانية  -فلسطينية ،اجملال إلعادة ترسيم العالقات اللبنانية  -الفلسطينية وفق هذه املناخات
اجلديــدة ،ومبــا يعـِّـر عــن قواعــد تفاعليــة وديناميــات تســمح بوضــع أســس املواجهــة املشــركة للتحــدايت
العميقــة والعديــدة يف هــذا اجملــال ،نظ ـراً للجديــد الــذي محلــه هــذا التشــكيل ومــا رافقــه ويرافقــه ،مــن
ِّ
وتوجهــات معتمــدة
ومتحركــة.
خطـوات يف جمــال رســم ومتابعــة هــذه العالقــات وحتويلهــا إىل سياســات ُّ
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مهمة في مسار اللجوء الفلسطيني واإلجراءات الحكومية اللبنانية
جدول :تواريخ َّ

السنة

احلدث

موجــة اللجــوء األوىل :نــزوح أكثــر مــن مئــة ألــف فلســطيين إىل جنــوب لبنــان إثــر النكبــة
1948
وإعــان دولــة إس ـرائيل.
 1949توقيع اتفاق اهلدنة بني لبنان وإسرائيل.
بــدء عمــل وكالــة األونــروا مبوجــب قـرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  302اتريــخ 8
1950
كانــون األول (ديســمرب) .1949
 1950إنشاء احلكومة اللبنانية “اللجنة املركزية لشؤون الالجئني”.
موجــة اللجــوء الثانيــة :وصــول مخســة آالف فلســطيين إىل لبنــان نتيجــة العــدوان الثالثــي
1956
علــى مصــر.
إنشــاء املديريــة العامــة إلدارة شــؤون الالجئــن الفلســطينيني يف وزارة الداخليــة والبلــدايت،
1959
مبوجــب املرســوم االشـراعي  42واملرســوم  927اتريــخ .1959/3/31
 1960إنشاء “اهليئة العليا للشؤون الفلسطينية”.
صــدور قراريــن عــن وزيــر الداخليــة ينظمــان إقامــة الالجئــن الفلســطينيني وعملهــم،
يتوجــب عليهــم احلصــول علــى إذن عمــل قبــل مزاولــة أي
 1962ابعتبارهــم فئــة مــن األجانــب َّ
مهنــة.
 1964أتسيس “منظمة التحرير الفلسطينية”.
 1965انطالقة الكفاح املسلَّح الفلسطيين على يد حركة “فتح”.
أول حــادث أمــي بــن املنظمــات الفلســطينية وبــن اجليــش ،حيــث ألقــت دوريــة مــن
1966
اجليــش اللبنــاين القبــض علــى جمموعــة اتبعــة ل ـ “فتــح”.
توقيــع لبنــان بروتوكــول الــدار البيضــاء الــذي أقرتــه اجلامعــة العربيــة ،بعــد تســجيله ثالثــة
حتفظــات ،هبــدف اختــاذ اخلطـوات العمليــة والتوجيهيــة لتنظيــم الوجــود الفلســطيين يف دوهلــا،
1966
والداعــي إىل وضــع مبــادئ معاملــة الفلســطينيني فيهــا ،وبيــان إج ـراءات الســفر واإلقامــة
والعمــل املتعلقــة هبــم.
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موجــة اللجــوء الثالثــة :جلــوء آالف الفلســطينيني بعــد احتــال إس ـرائيل للضفــة الغربيــة
1967
وقطــاع غــزة.
توقيــع اتفــاق القاهــرة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وبــن الدولــة اللبنانيــة .طغــى علــى
االتفــاق البُعــد األمــي والعســكري علــى البُعديــن اإلنســاين والقانــوين .وســجل تنــازل الدولــة
1969
اللبنانيــة بشــكل مباشــر عــن جــزء مــن ســيادهتا علــى أرضهــا (املخيمــات) ،واعرتافهــا
ابلعمــل املس ـلَّح الفلســطيين ،انطالقًــا مــن بعــض مناطــق جنــوب لبنــان.
موجــة اللجــوء الرابعــةَّ :أدت أحــداث أيلــول (ســبتمرب) بــن الســلطات األردنيــة واملقاومــة
 1970الفلســطينية ،إىل إبعــاد الوجــود الفلســطيين املسـلَّح مــن األردن إىل لبنــان .وقــد ترافــق ذلــك
مــع جلــوء بضعــة آالف مــن الفلســطينيني إىل لبنــان.
حــرب الســنتني :ســاهم الفلســطينيون فيهــا بشــكل فاعــل ،وكان هلــا كبــر األثــر يف العالقــة
1975
مــع الفلســطينيني.
غــزو اس ـرائيل جنــوب لبنــان ،وصــدور الق ـرار  425الداعــي إىل االنســحاب اإلس ـرائيلي
1978
غــر املشــروط مــن األراضــي اللبنانيــة.
إعالن ســعد حداد إنشــاء “دولة لبنان احلر” ( 18نيســان /إبريل) يف الشـريط احلدودي
1979
احملتــل مــن قبــل إسـرائيل ،بعمــق  10كيلومـرات داخــل األراضــي اللبنانيــة.
االجتيــاح اإلسـرائيلي الــذي أســفر عــن إخـراج “منظمــة التحريــر الفلســطينية” مــن معظــم
1982
لبنان.
اشــتباكات فلســطينية  -فلســطينية للســيطرة علــى املخيمــات ،والس ـيَّما يف الشــمال
1983
والبقــاع.
 1985حرب املخيمات.
 1987إلغاء اتفاق القاهرة.
بتاريــخ  2000/10/4صــدور املرســوم االش ـراعي رقــم  4082املتعلــق بتنظيــم وزارة
 2000الداخليــة والبلــدايت .ومبوجــب املرســوم ألغيــت صيغــة “املديريــة العامــة لشــؤون الالجئــن
الفلســطينيني” الســابقة لتصبــح جــزءًا مــن املديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــن.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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 2001صدور قانون منع الفلسطينيني من التملك العقاري يف لبنان.
 2005إنشاء جلنة احلوار اللبناين  -الفلسطيين.
إصــدار وزيــر العمــل قـراراً يســتثين فيــه الفلســطينيني مــن منــع ممارســة بعــض املهــن احملصــورة
ممارســتها ابللبنانيــن دون غريهــم ،وذلــك وفــق املــادة  9مــن قانــون العمــل ،ممـَّـا أاتح
2005
للفلســطينيني ممارســة هــذه املهــن ،ابســتثناء الوظائــف اإلداريــة واملهــن الــي ختضــع ممارســتها
لالنتســاب إىل نقــاابت حمصــورة ابللبنانيــن.
قيــام وفــد وزاري لبنــاين جبولــة علــى عــدد مــن خميمــات الالجئــن الفلســطينيني ،اطلــع فيهــا
 2006علــى األوضــاع عــن كثــب ،وذلــك يف مســعى رمســي  -ألول مــرة منــذ مــا يقــارب 58
عام ـاً  -لتقــدمي اخلدمــات اإلنســانية واالجتماعيــة لالجئــن.
 2006االعرتاف جبواز السفر الفلسطيين الصادر عن السلطة الفلسطينية.
 2007حرب هنر البارد.
 2008إطالق “إعالن فلسطني يف لبنان”.
إصــدار الربملــان اللبنــاين القانــون  128الــذي عـ ّدل قانــون الضمــان االجتماعــي ،وأعفــى
الفلســطينيني مــن شــرط املعاملــة ابملثــل ،ومســح هلــم ابالســتفادة مــن تقدميــات تعويــض هنايــة
2010
اخلدمــة .كمــا أصــدر القانــون  129الــذي عــدَّل قانــون العمــل ومســح للفلســطينيني ابلعمــل
يف بعــض املهــن.
افتتــاح مقــر ســفارة فلســطني يف بــروت ،حبضــور الرئيــس الفلســطيين حممــود عبــاس.
بدء األزمة السورية.
املذكرة اإلعالمية رقم  437الصادرة عن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.
إعالن دولة فلسطني .زايرة الرئيس عباس إىل لبنان:
2011
لبنان يدعم عضوية فلسطني يف جملس األمن.
اعتماد الواثئق الصادرة عن السلطة الفلسطينية املتعلقة ابألحوال الشخصية.
احلكومــة اللبنانيــة /وزارة الشــؤون توقــع مــع األونــروا مذكــرة تفاهــم لتقــدمي بعــض اخلدمــات
للمخيمــات الفلســطينية.
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إشكاالت يف هنر البارد.
 2012توافــق بــن األمــن العــام اللبنــاين وجلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ابلتعــاون مــع األونــروا
علــى البــدء إبعــادة منــح بطاقــة تعريــف لفاقــدي األوراق الثبوتيــة.
إطالق احلوار السياسي.
2014
حكومة الرئيس متام سالم.
أزمة خميم الريموك.
 2015مبادرة الرئيس بري للمصاحلة الفلسطينية.
مشاكل متقطعة يف خميم عني احللوة.

الفصل الرابع
الفلسطينية
اللبنانية بصدد القضية
التوافقات
َّ
َّ
وحقوق الالجئين
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الطائف أساس التوافقات اللبنانيَّة
مــع إقـرار اتفــاق الطائــف بقانــون صــدر بتاريــخ  22تشـرين األول (أوكتوبــر)  ،1989ودجمــه يف الدســتور
أقرهــا القانــون الدســتوري الصــادر يف  21أيلــول (ســبتمرب)  ،1990دخلــت
مبوجــب التعديــات الــي َّ
ـريب
العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية مرحلــة نوعيــة جديــدة .فلبنــان الوطــن ،الســيد ،احلــر ،املســتقل ،عـ ُّ
اهلويــة واالنتمــاء ،ومجهوريتــه الدميقراطيــة الربملانيــة ،امللتزمــة ابإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،يعلــن يف
املــادة «ط» مــن مقدمــة دســتوره اجلديــدَّ ،
أن «أرض لبنــان واحــدة لــكل اللبنانيــن .فلــكل لبنــاين احلــق يف
أي انتمــاء
اإلقامــة علــى ِّ
أي جــزء منهــا والتمتُّــع بــه يف ظــل ســيادة القانــون ،فــا فــرز للشــعب علــى أســاس ِّ
تضمــن اتفــاق الطائــف توافق ـاً سياســيّاً بــن معســكري
كان ،وال جتزئــة وال تقســيم وال توطــن» .وقــد َّ
أي تناقـ ٍ
ـض
احلــرب األهليــة علــى عــزل أتثــر العامــل اإلس ـرائيلي والت ـزام كل األط ـراف بعــدم إدخالــه يف ِّ
داخلــي؛ ابإلضافــة إىل التوافــق علــى عــدم طــرح موضــوع االنســحاب الســوري قبــل إجنــاز التحـ ُّـرر مــن
االحتــال اإلس ـرائيلي .وكان ذلــك يعــي ،أيض ـاً ،ســحب املوضــوع الفلســطيين مــن التــداول الداخلــي،
وحتولــه عمليّـاً إىل شــأن ســوري حبكــم الوصايــة الســورية علــى لبنــان بعــد الطائــف.
ُّ
ابلت ـوازي مــع ذلــك ،فقــد شــهدت العالقــات الرمسيــة والشــعبية الفلســطينية انعطاف ـاً اترخييّـاً يف مقاربتهــا
وتوجهــات رمسيــة معلنــةَّ ،
أكــدت علــى
الوضــع يف لبنــان والعالقــة مــع دولتــه ومؤسســاته وشــعبه ،وفــق رؤيــة ُّ
التمســك حبـ ِّـق العــودة ورفــض التوطــن،
احـرام ســيادة الدولــة اللبنانيــة وقانوهنــا َّ
ومؤسســاهتا الدســتورية ،و ُّ
ِ
والتأكيــد علــى َّ
دعمــا اساسـيًّا للقضيــة الفلســطينية.
أن اســتقرار لبنــان يُشـ ّكل ً
كمــا َّأدت التطـ ُّـورات الــي شــهدها لبنــان يف عــام  2005دورهــا يف إحــداث حتـ ُّـو ٍ
الت عميقـ ٍـة يف مســار
هــذه العالقــات ودفعهــا إىل األمــام .فبعــد التحـ ُّـول الــذي أحدثــه اغتيــال الرئيــس رفيــق احلريــري يف 14
شــباط (فربايــر)  ،2005وانســحاب القـوات الســورية مــن لبنــان ،واســتعادة املؤسســات الدســتورية نســبيّاً
دورهــا وأتثريهــا ،أعلنــت احلكومــة اللبنانيــة األوىل املتش ـ ِّكلة بعــد هــذه األحــداث ،يف متــوز (يوليــو)
ـف َّ
أكــدت فيهــا التوافقــات اللبنانيــة برفــض التوطــن ،ودعــم حقــوق الشــعب الفلســطيين
 ،2005مواقـ َ
ونضاالتــه ،وحقــه يف إقامتــه دولتــه املســتقلة علــى أرضــه ،وحقــه يف العــودة ،وفــق قـرارات األمــم املتحــدة
ذات الصلــة.
كمــا وافــق جملــس الــوزراء يف تش ـرين األول (أكتوبــر) مــن العــام نفســه علــى إنشــاء جلنــة احل ـوار اللبنــاين
 الفلســطيين ،األمــر الــذي دلَّــل علــى َّأن احلكومــة اللبنانيــة تســعى إىل ادخــال تغيـرات علــى السياســة
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احلكوميــة حيــال الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان .43وقــد أعــادت احلكومــات اللبنانيــة املتتاليــة أتكيــد
هــذه التوافقــات بصــدد احلقــوق الفلســطينية ،وااللت ـزام بدعمهــا وفــق القواعــد واملبــادئ اجلديــدة الــي
قامــت عليهــا العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية يف مرحلــة مــا بعــد الطائــف.
يف مطلــع عــام  ،2006بــرز التوافــق اللبنــاين بصــدد امللــف الفلســطيين جمــدَّداً ،والس ـيَّما يف مــا يتعلَّــق
ابلســاح الفلســطيين داخــل املخيمــات وخارجهــا ،مــن خــال مقـَّـررات هيئــة احلـوار الوطــي اللبنــاين ،الــي
اجتمعــت يف جملــس الن ـواب يف عــدة جلســات ،مبشــاركة قــادة أبــرز األح ـزاب السياســية يف البــاد .ويف
ـان خلَّصـوا فيــه أبــرز نقــاط االتفــاق ،ومنهــا اإلمجــاع علــى
شــهر آذار (مــارس)  ،2006أصــدر اجملتمعــون بيـ ً
املوقــف مــن الســاح الفلســطيين داخــل املخيمــات وخارجهــا .وأُحلــق هــذا البيــان بسلســلة مواقــف رمسيــة،
حكوميــة وشــعبيةَّ ،
أكــدت علــى السياســات اجلديــدة حيــال قضيــة الالجئــن الفلســطينيني ،ومواصلــة
اجلهــود املبذولــة حلـ ِّـل املســائل االجتماعيــة واإلنســانية الــي يواجهوهنــا ،وهــو مــا بــرز بصــورة خاصــة يف
مجلــة العناويــن األساســية الــي ارتكــزت عليهــا جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين يف عملهــا خــال العقــد
األخــر.

افتتاح مؤتمر الحوار الوطني ،عام 2006

نعــرض ،يف مــا يلــي ،أبــرز املرتكــزت الــي قامــت عليهــا التوافقــات اإلمجاعيــة الرمسيــة اللبنانيــة ومصادرهــا،
كمــا نعــرض أبــرز احملــاور واألبعــاد الــي تتــوزَّع عليهــا هــذه التوافقــات ،وهــي:

 43راجــع :لبنــان والالجئــون الفلســطينيون ،أســس السياســات ومســرة األلــف ميــل ( 2005ـ  ،)2009منشــورات جلنــة احلـوار
اللبناين-الفلســطيين .2010 .ص .3
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1.1التوطني؛
2.2السالح الفلسطيين داخل املخيمات وخارجها؛
3.3احلقوق اإلنسانية واالجتماعية والعيش بكرامة؛
4.4مسؤولية اجملتمع الدويل واألونروا؛
5.5البُعد الدويل الدبلوماسي.

أوالً :مرتكزات التوافقات اللبنانية ومصادرها
خــرج املوضــوع الفلســطيين مــن إطــار املضم ـرات بــن اللبنانيــن نســبيّاً ،وذلــك منــذ أكثــر مــن عقــد مــن
ـف اثبتــة،
الســنوات ،وابتــت تتوافــر معــه ،لــدى الســلطة السياسـيَّةَّ ،
ـوص ومواقـ ُ
مبؤسســاهتا املختلفــة ،نصـ ٌ
األمــر الــذي يُعـ ِّـر عــن مواقــف القــوى السياســية ِّ
املكونــة هلــا .ومتكــن املالحظــة َّ
أن املواقــف اللبنانيــة يف
اجملــال الداخلــي تش ـ ِّدد علــى رفــض التوطــن وعلــى حـ ِّـق الفلســطينيني يف العيــش الكــرمي وعلــى معاجلــة
قضاايهــم احلياتيــة واالجتماعيــة والقانونيــة واألمنيــة ،وعلــى وضــع اآلليــات الالزمــة إلهنــاء وجــود الســاح
الفلســطيين خــارج املخيمــات ومعاجلتــه داخلهــا ضبط ـاً وتنظيم ـاً .أمــا يف اجملــال اخلارجــي فهــي تؤّكِــد
حتمــل اجملتمــع الــدويل مســؤولياته - ،طاملــا هــو عاجــز عــن فــرض قـرارات الشــرعية  -وعلــى
علــى ضــرورة ُّ
حـ ِّـق الفلســطينيني يف تقريــر مصريهــم علــى أرضهــم ،وعلــى ضــرورة حتقيــق حـ ٍّـل ســلمي عــادل وشــامل
لــكل أوجــه الص ـراع العــريب  -اإلس ـرائيلي ،وعلــى التمســك حبــق عودهتــم إىل أرضهــم ودايرهــم ،مبوجــب
الق ـرارات الدوليــة ،وعلــى دعــم القضيــة الفلســطينية يف احملافــل الدوليــة؛ وعلــى العمــل مع ـاً لضمــان قيــام
الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس وقبــول فلســطني دولــة كاملــة العضويــة يف األمــم املتحــدة ،وعلــى
حتمــل مســؤولية حتســن أوضــاع الالجئــن املعيشــية علــى أرض لبنــان عــر تعزيــز موازنــة األونــروا لتمكينهــا
ُّ
مــن اداء دورهــا اإلنســاين جتــاه الشــعب الفلســطيين.
أن هــذا ال يعــي إغفــال حقيقــة َّ
هــذا مــا يــرد تك ـراراً يف األدبيــات اللبنانيــةَّ ،إل َّ
أن األمــور مل تصــل بعــد
إىل حــدود التطابــق بــن املســتويني السياســي والتنفيــذي الفعلــي علــى أرض الواقــع؛ وهــو مــا ســنعود إليــه
يف اخلالصــات اخلتاميــة.
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اتفاق الطائف والبيانات الوزارية منذ عام 2005
تضمنــه مــن رفــض للتوطــن ،القاعــدة السياســية الوطنيــة األساســية الــي
شـ َّـكل اتفــاق الطائــف ،ومــا َّ
قامــت عليهــا مجلــة التوافقــات اللبنانيــة بصــدد امللــف الفلســطيين .وقــد جــاءت املواقــف الرمسيــة اللبنانيــة
الحقـاً ،منســجمة معــه يف إعالهنــا التـزام لبنــان ،حكومـةً وشــعباً ،دعــم القضيــة الفلســطينية وحــق العــودة
وإقامــة الدولــة وإعمــال كامــل احلقــوق املشــروعة ورفــض التوطــن ودعــم الالجئــن الفلســطينيني وحقوقهــم
يف العيــش الكــرمي.
تضمنتها مجلة الواثئق الرمسية التالية:
َّأما مصادر هذه التوافقات اللبنانية ،فقد َّ
تضمنتــه مــن
1.1وثيقــة الوفــاق الوطــي (اتفــاق الطائــف) يف  22تشـرين األول (أوكتوبــر)  ،1989ومــا َّ
موقــف حاســم جلهــة رفــض التوطــن ،حتــت عنـوان املبــادئ العامــة واالصالحــات.
2.2بيــان حكومــة اإلصــاح والنهــوض الــوزاري (الرئيــس ف ـؤاد الســنيورة) 19( ،متــوز /يوليــو ،)2005
تضمــن املوقــف الرمســي إزاء عــدم االســتقرار يف املنطقــة ،ومســؤولية إسـرائيل الــي حتتـ ُّـل أر ٍ
اض عربيــة
الــذي َّ
ِ
وتغتصــب حقــوق الفلســطينيني ،ومتنــع تنفيــذ القـرارات الدوليــة ،مبــا فيهــا حــق العــودة ،األمــر الــذي يُهـ ّدد
تضمــن أتكيــد املوقــف التوافقــي اإلمجاعــي الرمســي الرافــض للتوطــن.
الســام .كمــا َّ
3.3بيان حكومة الرئيس فؤاد الســنيورة الوزاري ( 11متوز /يوليو  ،)2008الذي جدَّد أتكيد املواقف
التوافقيــة اإلمجاعيــة الرمسيــة مــن رفــض التوطــن والســاح الفلســطيين ،ودعــم حقــوق الفلســطينيني يف
احملافــل الدوليــة ،ومعاجلــة مشــكالت الالجئــن اإلنســانية واالجتماعيــة ودعــم حقهــم يف العيــش الكــرمي،
بتحمــل مســؤوليَّاته يف هــذا اجملــال.
ومطالبــة اجملتمــع الــدويل ُّ
4.4بيــان حكومــة الرئيــس ســعد الديــن احلريــري الــوزاري ( 9تش ـرين الثــاين /نوفمــر ،)2009الــذي
تضمــن املواقــف التوافقيــة اإلمجاعيــة بصــدد دوري لبنــان العــريب والــدويل ،واملوقــف مــن قضــااي العــدل
والســام يف العــامل ،ودعــم قضيــة فلســطني وحقــوق شــعبها الوطنيــة املشــروعة يف تقريــر املصــر ،والعــودة،
الفعالــة يف إطــار مبــادرة
وإقامــة الدولــة املســتقلة ،ورفــض التوطــن ،واملشــاركة السياســية والدبلوماســية َّ
أقرهتــا قمــة بــروت العربيــة يف عــام  ،2002وحتميــل اجملتمــع الــدويل مســؤولية عــدم
الســام العربيــة الــي َّ
عــودة الفلســطينيني إىل دايرهــم ،ومواصلــة توفــر حقــوق الالجئــن الفلســطينيني اإلنســانية واالجتماعيــة،
ومطالبــة الــدول واملنظمــات الدوليــة االضطــاع مبســؤولياهتا حياهلــم ،وتعزيــز األونــروا ،واملوقــف مــن
الســاح الفلســطيين داخــل املخيمــات وخارجهــا.
تضمــن املواقــف
5.5بيــان حكومــة الرئيــس جنيــب ميقــايت الــوزاري ( 13حزيـران /يونيــو  ،)2011الــذي َّ
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التوافقيــة اإلمجاعيــة بصــدد الت ـزام لبنــان اح ـرام الق ـرارات الدوليــة ،والدفــاع عــن القضــااي احملقــة والعادلــة
ويف مق ِّدمهــا قضيــة فلســطني يف مواجهــة املمارســات اإلس ـرائيلية ،واملطالبــة بتطبيــق الق ـرارات الدوليــة
الــي حتفــظ للشــعب الفلســطيين حقــه يف تقريــر مصــره ،والعــودة إىل أرضــه ،وإقامتــه دولتــه املســتقلة
وحقــه يف العــودة ،ورفــض التوطــن ،ومتســك لبنــان مببــادرة الســام العربيــة ،وتوفــر احلقــوق اإلنســانية
واالجتماعيــة للفلســطينيني املقيمــن علــى األراضــي اللبنانيــة ،وتعزيــز موازنــة «األونــروا» ،واملوقــف مــن
الســاح الفلســطيين داخــل املخيمــات وخارجهــا.
مقررات هيئة احلوار الوطين يف آذار (مارس)  ،2006اليت َّ
أكدت على املوقف التوافقي اإلمجاعي
َّ 6.6
بصــدد الســاح الفلســطيين داخــل املخيمــات وخارجهــا .ومقـ َّـررات هيئــة احلـوار الوطــي يف  11حزيـران
(يونيــو)  ،2012الــي تضمنــت التـزام قـرارات الشــرعية الدوليــة ،واإلمجــاع العــريب ،والقضيــة الفلســطينية
امل َّ
حقــة ،مبــا يف ذلــك حــق الالجئــن الفلســطينيني يف العــودة إىل أرضهــم ودايرهــم وعــدم توطينهــم.
ُ
 7.7ق ـرار جملــس الــوزراء اللبنــاين (رقــم  2005/41بتاريــخ  ،)2005/10/13القاضــي بتأليــف جلنــة
احل ـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ،علــى أن تشــمل مهامهــا معاجلــة مســائل الفلســطينيني املقيمــن يف لبنــان
علــى الصعــد كافَّـةً ،احلياتيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة واألمنيــة داخــل خميماهتــم ،ابلتعــاون مــع
األونــروا ،ووضــع آليــة إلهنــاء وجــود الســاح الفلســطيين خــارج املخيمــات ومعاجلتــه داخلهــا ،ودراســة
كل مــن لبنــان وفلســطني.
إمكانيــة إقامــة عالقــات متثيليــة بــن ٍّ

كلمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان

يف َّ 2013/7/3
أكــد الرئيــس ميشــال ســليمان ،بعــد حمــاداثت ثنائيــة مــع الرئيــس الفلســطيين حممــود
عبــاس ،عقــب زايرتــه لبنــان علــى :تعزيــز العالقــات الثنائيــة ،واعتمــاد املقــارابت الكفيلــة بدعــم القضيــة
الفلســطينية يف احملافــل الدوليــة ،وحتســن أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني ،وضــرورة عــدم ان ـزالق األخــوة
الفلســطينيني إىل التجــاذابت واخلالفــات الداخليــة اللبنانيــة ،وحتييــد أنفســهم عــن التداعيــات الســلبية
النامجــة عــن األزمــة الســورية .و َّ
أكــد الرئيــس ســليمان علــى ضــرورة العمــل معـاً ملتابعــة قـرارات مؤمتــر وهيئــة
احلوار الوطين اخلاصة ابملوضوع الفلســطيين من جوانبه كافة ،ووضع آليات لتنفيذها سـواء جلهة معاجلة
مســائل الالجئــن احلياتيــة واالجتماعيــة واإلنســانية ابلتعــاون مــع وكالــة األونــروا .ويف مــا يتعلــق ابلســاح
التوجــهَّ ،
أكــد
الفلســطيين خــارج املخيمــات ،فقــد شــدَّد علــى نزعــه خارجهــا وضبطــه داخلهــا .ضمــن هــذا ُّ
الرئيــس علــى أمهيــة التعــاون والتنســيق ملواجهــة خماطــر التطــرف واإلرهــاب واألعمــال امل ِخلَّــة ابألمــن ،وعلــى
وجوب ضمان عدم توطني الالجئني يف الدول اليت تتعارض أوضاعها اخلاصة مع ُ
هذا التوطني ،ووقوف
لبنــان إىل جانــب اإلخــوة الفلســطينيني يف مطلبهــم املقــدس حبــق العــودة إىل وطنهــم ،وكـ َّـرر دعــم لبنــان
للمســاعي اهلادفة إىل قبول دولة فلســطني دولة كاملة العضوية يف جملس اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
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وتطـ َّـرق يف حفــل العشــاء الــذي أقيــم علــى شــرف عبــاس يف املســاء نفســه ،علــى أمهيــة تنظيــم العالقــات
اللبنانيــة -الفلســطينية وفــق مــا يلــي:
تغليب روح التوافق بني خمتلف الفصائل.
احرتام القوانني اللبنانية وقرارات الشرعية الدولية اخلاصة بلبنان.
التنســيق مــع الــوزارات واإلدارات اللبنانيــة ،والسـيَّما الداخليــة ،لتســجيل عمليــة نــزوح الالجئــن مــن
ســورية.
التنسيق مع القوى األمنية الشرعية ملواجهة خماطر التطرف واألعمال امل ِخلَّة ابألمن.
ُ
االلت ـزام مبقـ َّـررات احل ـوار الوطــي ( ،)2006وخصوص ـاً جلهــة إهنــاء وجــود الســاح الفلســطيين
خــارج املخيمــات وتنظيمــه داخلهــا ،مبــا يضمــن أمــن وســامة املواطنــن اللبنانيــن واألخــوة الالجئــن
الفلســطينيني.
التزام احلكومة اللبنانية حتسني الظروف احلياتية واالجتماعية واإلنسانية لألخوة الالجئني.
حتمــل األونــروا واجملتمــع الــدويل املســؤوليات ابنتظــار إجيــاد حـ ٍّـل سياسـ ٍّـي هنائـ ٍّـي وعــادل
اســتمرار ُّ
لقضيتهــم ،مبــا حيفــظ حقهــم يف العــودة إىل أرضهــم ودايرهــم األصليــة.
العمــل علــى قيــام مبــادرات دوليــة ضاغطــة لفــرض احلــل السياســي الشــامل والعــادل ،لــكل أوجــه
الصـراع العــريب  -اإلسـرائيلي ،ولقضيــة فلســطني ،اســتناداً إىل قـرارات الشــرعية الدوليــة ومرجعيــة مؤمتــر
مدريــد ومبــادرة الســام العربيــة.
العمــل معـاً لقبــول دولــة فلســطني دولـةً كاملـةَ العضويــة يف األمــم املتحــدة ،وقيــام الدولــة الفلســطينية
احلــرة الســيدة علــى أرض فلســطني.

كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في األمم المتحدة
يف كلمـ ٍـة لــه أمــام اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف َّ ،2012/9/28
أكــد الرئيــس ميقــايت علــى حقــوق
الشــعب الفلســطيين يف العــودة وبنــاء دولتــه وعاصمتهــا القــدس .ودعــا دول العــامل إىل االع ـراف بدولــة
فلســطني وقبوهلــا عضـواً يف املنظمــة الدوليــة والــوكاالت التابعــة هلــا ،ابعتبــار ذلــك بدايــة احلــل السياســي
العــادل للقضيــة الفلســطينية ،والســر يف هــذا الســياق هــو املدخــل إىل تصحيــح الظلــم التارخيــي املســتمر
الــذي حلــق ابلشــعب الفلســطيين منــذ عــام  1948وحــى اليــوم .وشــدَّد علــى أنـَّـه ال اســتقرار يف املنطقــة
مــن دون إحقــاق حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر مصــره علــى أرضــه.
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توزَّعت عناوين التوافقات اللبنانية ،بصدد القضية الفلسطينية ،على احملاور التالية:
المحور األول :التوطين

ارتكــزت التوافقــات الرمسيــة اللبنانيــة والفلســطينية ،علــى أتكيــد رفــض توطــن الالجئــن الفلســطينيني
ـكل أشــكاله ،كمــا جــاء يف مقدمــة وثيقــة الوفــاق الوطــي والدســتور .و َّ
أكــد التوافــق اإلمجاعــي اللبنــاين
بـ ِّ
علــى دعــم القضيــة الفلســطينية وحــق الفلســطينيني يف العــودة إىل أرضهــم ودايرهــم وإقامــة دولتهــم وتقريــر
مصريهــم.
واســتناداً إىل مــا ورد يف وثيقــة الوفــاق الوطــي ،فقــد تكـ َّـرس املوقــف الوطــي اإلمجاعــي برفــض التوطــن
يف كل بيــاانت احلكومــات املتعاقبــة الوزاريــة منــذ عــام  .2005وقــد تشــاهبت الصياغــات برغــم تعــدُّد
احلكومــاتَّ .أمــا الصيغــة األكثــر تفصيـاً ،فقــد وردت يف بيــان حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة الــوزاري،
الــذي قدَّمتــه أمــام جملــس النـواب بتاريــخ  11متــوز (يوليــو)  2008وانلــت ثقتهــا عليــه ،وفيــه:
«تؤّكِــد احلكومــة التزامهــا أبحــكام الدســتور ومطالبتهــا حبــق الفلســطينيني يف العــودة إىل دايرهــم،
وموقفهــا الرافــض لتوطــن الفلســطينيني يف لبنــان .وســتعمل احلكومــة علــى وضــع خطــة عمــل ،علــى
الصعيديــن السياســي والدبلوماســي ،هتــدف إىل إحقــاق هــذا احلــق .كمــا ســتعمل علــى وضــع التصـ ُّـورات
واألفــكار الــي تعـ ِـزز ِ
ِ
وحتمــل كل اجملتمــع الــدويل مســؤولية عــدم
ّ ّ
وتفعــل املوقــف اللبنــاين الرافــض للتوطــنّ ،
عودهتــم إىل وطنهــم حــى اآلن».
وورد ،كذلــك ،نــص مشــابه يف البيــاانت الوزاريــة األخــرى .ويف بيــان حكومــة الرئيــس جنيــب ميقــايت
الــوزاري ،الــذي قُــدم أمــام جملــس الن ـواب يف  13حزي ـران (يونيــو)  2011وانلــت الثقتــه عليــه ،وردت
عناصــر جديــدة ،إذ ذُكــرت إقامــة الدولــة املســتقلة وعاصمتهــا القــدس ،وكذلــك أُشــر إىل متســك لبنــان
مببــادرة الســام العربيــة .وقــد جــاء يف نــص البيــان:
َّ
“إن احلكومــة ،إذ جت ـ ِّدد املطالبــة بتطبيــق الق ـرارات الدوليــة ،الــي حتفــظ للشــعب الفلســطيين حقــه يف
تقريــر مصــره والعــودة إىل أرضــه وإقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس ،تؤّكِــد دعمهــا حــق العــودة،
ـكل أشــكاله .كمــا تؤّكِــد متســك لبنــان مببــادرة الســام العربيــة الــي أقرهتــا قمــة
ورفضهــا التوطــن بـ ِّ
بــروت يف عــام  ،2002مبــا حيفــظ احلقــوق العربيــة وحقــوق الشــعب الفلســطيين”.
ومل يقتصــر اإلمجــاع السياســي الوطــي علــى مــا ورد يف البيــاانت الوزاريــة الرافضــة للتوطــن ،علــى مــا حيملــه
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ذلــك مــن أمهيــة رمسيــة تُل ـ ِزُم لبنــان الدولــة والشــعب بذلــك ،فقــد حضــر أيض ـاً ،يف العديــد مــن احملطــات
السياســية الوطنيــة ،ويف مواقــف خمتلــف القــوى السياســية اللبنانيــة األساســية .كمــا حضــر يف هيئــة احلــوار
مقرراهتــا:
الوطــي يف  11حزيـران (يونيــو)  ،2012حيــث جــاء يف َّ
«حتييــد لبنــان عــن سياســة احملــاور والصراعــات اإلقليميــة والدوليــة ،وجتنيبــه االنعكاســات الســلبية النامجــة
عــن التوتـرات واألزمــات اإلقليميــة ،وذلــك حرصـاً علــى مصلحتــه العليــا ووحدتــه الوطنيــة وســلمه األهلــي،
مــا عــدا مــا يتعلــق بواجــب التـزام قـرارات الشــرعية الدوليــة واإلمجــاع العــريب والقضيــة الفلســطينية احملقــة ،مبــا
يف ذلــك حــق الالجئــن الفلســطينيني يف العــودة إىل أرضهــم ودايرهــم وعــدم توطينهــم».
َّأما عناصر املوقف من التوطني فمتع ِّددة ،أبرزها:
شأن وطنيّاً لبنانيّاً داخليّاً؛
1.1رفض التوطني بصفته ً

2.2الربط بني رفض التوطني وبني حق العودة؛

3.3التشــديد علــى التـزام لبنــان القـرارات الدوليــة والعربيــة ،وكذلــك علــى قيامــه بــدور دبلوماســي نشــيط
يف موضــوع رفــض التوطــن وأتكيــد حــق العــودة؛
4.4التشديد على املسؤولية الدولية يف منع التوطني ،ويف حتقيق حق العودة؛
5.5اعتبــار املوقــف الرافــض للتوطــن موقفـاً مشــركاً بــن اللبنانيــن وبــن الفلســطينيني ،و َّ
أن مصــدر خطــر
التوطــن هــو املشــاريع اخلارجيــة.
توفِّر التوافقات السياسية والوطنية ،بصدد رفض التوطني ،قاعد ًة صلبةً ملواجهة أي مشروع خارجي قد
فرض على لبنان ،ضمن أطر التســوية اليت تعمل عليها الدول الكربى لتوطني الالجئني الفلســطينيني.
يُ َ
ِ
وهــذا األمــر ،حيتّــم علــى لبنــان تطويــر اسـراتيجياته جملاهبــة التوطــن وتعزيــز املناعــة الداخليــة يف مواجهتــه،
ابدئ يف رسم سياسات رمسية واضحة للدولة اللبنانية يف هذا اجملال .كما
األمر الذي جيب أن ينعكس ً
َّ
أن َّ
أي مشــروع ملواجهــة التوطــن يعتمــد أيضـاً ،علــى مناعــة جمتمــع الالجئــن الفلســطينيني ،بوصفــه جــزءاً
أساســيّاً مــن االس ـراتيجية املطروحــة .وجيــدر ابلذكــر َّ
أن الفلســطينيني علــى خمتلــف اجتاهاهتــم ،يرفضــون
التوطــن ،ويعتربونــه إهنــاءً حل ِّقهــم الفــردي ابلعــودة إىل دايرهــم قبــل االحتــال ،وإهنــاءً حلقهــم الوطــي،
بوصفهــم شــعبًا يف اســتعادة أرضــه والعيــش يف ظــل دولــة مســتقلة وآمنــة.
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المحور الثاني :السالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها
وردت أبــرز التوافقــات السياســية والوطنيــة ،الرمسيــة ،املتعلقــة ابلســاح الفلســطيين يف مقـ َّـررات هيئــة
احلـوار الوطــي يف آذار (مــارس)  ،2006الــي َّ
أكــدت علــى إهنــاء وجــود الســاح الفلســطيين خــارج
املخيمــات ،ومعاجلــة قضيــة األمــن والســاح داخــل املخيمــات.
مقررات هيئة احلوار الوطين لعام  ،2006املرجع األساسي ابلنسبة ملوضوع السالح الفلسطيين،
وتعترب َّ
وهــي مبثابــة األســاس الــذي تســتند إليــه كل املواقــف السياســية املعلنــة مــن قبــل كل األطـراف ،والســقف
الــذي توصلــت إليــه مــن خــال حوارهــا املشــرك .والصيغــة األدق ملضمــون هــذا التوافــق ،هــو مــا جــاء
علــى لســان دولــة رئيــس جملــس النـواب األســتاذ نبيــه بــري يف مؤمتــره الصحفــي الــذي عقــده يف الرابــع عشــر
مــن آذار (مــارس)  ،2006وأعلــن فيــه هــذه املقـَّـررات .جــاء يف املؤمتــر الصحفــي (الــذي يعتــر بديـاً مــن
احملضــر الرمســي غــر املنشــور) مــا يلــي:44
«يف املوضــوع الفلســطيين ،انطالق ـاً مــن وثيقــة الوفــاق الوطــي ومــا نصــت عليــه حتــت عن ـوان بســط
ســيادة الدولــة اللبنانيــة علــى كل األراضــي اللبنانيــة ،والتزامـاً مبضموهنــا ،وبعــد أتكيــد احـرام الفلســطينيني
لســلطة الدولــة والتـزام قوانينهــا ورفــض التوطــن ودعــم حــق العــودة لإلخــوة الفلســطينيني ،اتفــق اجملتمعــون
علــى مــا أييت:
ـث احلكومــة اللبنانيــة علــى متابعــة جهودهــا يف معاجلــة املســائل احلياتيــة واالجتماعيــة واإلنســانية
ّأوالً :حـ ُّ
ابلنســبة إىل الفلســطينيني داخــل املخيمــات ،والفلســطينيني املقيمــن خارجهــا يف لبنــان ،مــع مــا يقتضيــه
ذلــك مــن تســهيالت قانونيــة ،ومــن متابعــة جــادة لــدى اجملتمــع الــدويل وحتمــل مســؤولياته بتأمــن العيــش
الالئــق للفلســطينيني إىل حــن عودهتــم إىل دايرهــم.
اثنيـاً :بنــاءً علــى قـرار جملــس الــوزراء يف موضــوع معاجلــة قضــااي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،والتزامــه
جلهــة إهنــاء وجــود الســاح الفلســطيين خــارج املخيمــات يف مهلــة قدرهــا ســتة أشــهر ،ومعاجلــة قضيــة
الســاح داخــل املخيمــات ،مــع أتكيــد مســؤولية الدولــة اللبنانيــة والتزامهــا محايــة املخيمــات الفلســطينية
مــن أي اعتــداء ،التــزم اجملتمعــون العمــل اجلــدي لتنفيــذ مــا ورد أعــاه ودعــم جهــود احلكومــة للتوصــل إىل
ذلــك عــن طريــق احلـوار.
اثلثاً :اعتبار الفقرة الواردة يف مقدمة الدستور جلهة أن ال جتزئة وال تقسيم وال توطني ،جزءاً من ميثاق
ألي سلطة تناقضها».
العيش املشرتك ،وقد نصت الفقرة «ي» من الدستور على أ ْن ال شرعية ِّ
 44نــص املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــده الرئيــس بــري يف  14آذار (مــارس)  2006يف اجمللــس النيــايب لعــرض نتائــج احل ـوار
الوطــي ،جملــة احليــاة النيابيــة ،العــدد الصــادر يف  22آذار (مــارس).2014 ،
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ولقــد التزمــت كل البيــاانت الوزاريــة بســقف مــا اتُّفــق عليــه يف جلنــة احلـوار الوطــي هبــذا الصــدد .وقــد جــاء
يف بيــان حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة الــوزاري ،بتاريــخ  11متــوز (يوليــو)  ،2008مــا يلــي:
نصــت عليــه بشــأن بســط ســيادة
«انطالق ـاً مــن وثيقــة الوفــاق الوطــي الــي أُعلنــت يف الطائــف ،ومــا َّ
الدولــة علــى كل األراضــي اللبنانيــة وضــرورة احـرام اإلخــوة الفلســطينيني املقيمــن يف لبنــان ســلطة الدولــة
وقوانينهــا ،ســوف تعمــل احلكومــة ،تنفيــذاً ملــا أمجعــت عليــه هيئــة احل ـوار الوطــي ،علــى إهنــاء وجــود
الســاح الفلســطيين خــارج املخيمــات ومعاجلــة قضيــة األمــن والســاح يف داخــل املخيمــات ،مــع
تشــديدها علــى مســؤولياهتا والتزامهــا محايــة املخيمــات الفلســطينية مــن أي اعتــداء .وســتعمل احلكومــة،
ابلتعــاون مــع ممثلــي القــوى الفلســطينية واألط ـراف العربيــة املعنيــة ،للوصــول إىل املعاجلــات املطلوبــة ،مبــا
حيفــظ أمــن اللبنانيــن والفلســطينيني».
تلخيص الموقف

اســتندت جممــل املواقــف التوافقيــة بشــأن املوقــف مــن الســاح الفلســطيين ،داخــل وخــارج املخيمــات ،إىل
وثيقــة الوفــاق الوطــي (اتفــاق الطائــف) حتــت عنـوان «بســط ســيادة الدولــة اللبنانيــة علــى كامــل األراضــي
اللبنانيــة» .ورأت أيض ـاً ،ابالســتناد إىل مــا ورد يف مقــررات احل ـوار الوطــيَّ ،
أن اإلطــار التوافقــي حــول
هــذه القضيــة ،يقــوم علــى أتكيــد ضــرورة احـرام الالجئــن الفلســطينيني لســلطة الدولــة اللبنانيــة وااللتـزام
بقوانينهــا وعــدم اخنراطهــم ابلنزاعــات الداخليــة اللبنانيــة.
تضمنــت كل البيــاانت الوزاريــة صيغـاً مشــاهبة ملــا أوردانه اعــاه .كمــا أن املواقــف املعلنــة لــكل األطـراف
السياســية اللبنانيــة ،وكذلــك املواقــف املعلنــة لألطـراف الفلســطينية ،مــا عــدا اســتثناءات قليلــة ،التزمــت مبــا
توصلــت إليــه جلنــة احلـوار بشــكل حــريف تقريبًــا .وخالصــة هــذا املوقــف:
1.1إهناء السالح خارج املخيمات،
2.2معاجلة السالح داخل املخيمات أو تنظيمه ،من خالل احلوار مع األطراف الفلسطينية،
3.3التشديد غري املشروط على سيادة الدولة على أراضيها ،مبا يف ذلك املخيمات،
أي اعتداءات إسرائيلية وضمان أمنها.
4.4مسؤولية احلكومة اللبنانية عن محاية املخيمات من ِّ
َّأمــا يف واقــع األمــر ،فـ َّ
ـإن هــذا التوافــق اإلمجاعــي الرمســي ،علــى املوقــف مــن الســاح الفلســطيين ،مل يرتافــق
أي حبــث جـ ِّدي مباشــر يطــال وضــع هــذا التوافــق علــى آليــة املتابعــة والتنفيــذ؛ فظـ َّـل األمــر يف دائــرة
مــع ِّ
أي نتائــج عمليــة علــى هــذا الصعيــد ،مــع توفُّــر قناعــة إمجاعيــة لــدى كل
املوقــف السياســي املعلــن ،دون ِّ
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األط ـراف اللبنانيــةَّ ،
أبن موضــوع الســاح الفلســطيين هــو شــأن إقليمــي ،يتجــاوز حــدود لبنــان ،وهــذا
أحــد العوامــل الرئيســية الــي حالــت دون التقــدم يف تنفيــذ مــا جــرى التوافــق عليــه .واجلديــر ابلذكــر يف
هــذا الســياق ،والس ـيَّما بعــد انســحاب منظمــة التحريــر عــام َّ ،1982
أن الســاح الفلســطيين خــارج
املخيمــات ليــس يف جوهــره ســاحاً فلســطينيّاً ،بــل هــو ســاح بيــد منظمــات معروفــة مرتبطــة ابلنظــام
الســوري علــى حنــو خــاصَّ .أمــا يف داخــل املخيمــات ،فقــد أصبــح الوضــع شــديد التعقيــد ،وهــو أيضـاً مل
يعــد يف جمملــه حتــت ســيطرة منظمــة التحريــر الفلســطينية وال الســلطة الفلســطينية .مــع اإلشــارة إىل َّ
أن
قيــادة منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية ومعظــم الفصائــل الفلســطينية الكبــرة ،أعلنــت مـراراً توافقهــا
علــى متطلبــات الســيادة اللبنانيــة والتزامهــا هبــا.

الغارات على بيروت في العام 1982
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المحور الثالث :الحقوق اإلنسانية واالجتماعية والعيش بكرامة
تضمــن بيــان حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة الــوزاري بتاريــخ  11متــوز (يوليــو)  ،2008الصياغــة
األكثــر تفصي ـاً يف هــذا اجملــال .جــاء يف البيــان مــا يلــي:
«ســوف تواصــل احلكومــة اللبنانيــة اجلهــود املبذولــة ملعاجلــة املشــكالت اإلنســانية واالجتماعيــة
للفلســطينيني يف لبنــان ،داخــل املخيمــات وخارجهــا ،مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن إجـراءات وتدابــر
تعـ ِّـزز املوقــف اللبنــاين الرافــض للتوطــن وتتماشــى مــع حــق الفلســطينيني املقيمــن يف العيــش الكــرمي.
ويف هــذا اإلطــار ،ســتتابع احلكومــة العمــل علــى وضــع السياســات الــي ختفــف مــن األعبــاء االقتصاديــة
وس ـواها مــن املفاعيــل الســلبية علــى لبنــان».
كذلــك ســارت بيــاانت احلكومــات األخــرى علــى النهــج نفســه .وقــد تضمــن بيــان حكومــة الرئيــس
جنيــب ميقــايت الــوزاري بتاريــخ  13حزيـران (يونيــو)  ،2011فكــرة إضافيــة تتعلــق بتطبيــق القوانــن الــي
أقرهــا جملــس الن ـواب يف شــأن بعــض حقــوق الالجئــن .وقــد ورد يف البيــان:
َّ
«إن احلكومــة ،وإىل أن تتحقــق العــودة الكاملــة ،ســتعمل علــى توفــر احلقــوق اإلنســانية واالجتماعيــة
للفلســطينيني املقيمــن علــى األراضــي اللبنانيــة ،وتطبيــق القوانــن الــي أقرهــا اجمللــس النيــايب ،واالهتمــام
ابملخيمات”.
تلخيص الموقف

تتمحور أبرز عناصر التوافقات ،حبسب البياانت الوزارية ،حول ما يلي:
1.1توفــر احلقــوق اإلنســانية واالجتماعيــة للفلســطينيني املقيمــن علــى األراضــي اللبنانيــة ،إىل حــن
عودهتــم إىل دايرهــم.
2.2تطبيق القوانني اليت أقرها جملس النواب بشأن هذه احلقوق.
3.3االهتمــام ابملخيمــات ،ومعاجلــة املشــكالت اإلنســانية واالجتماعيــة داخلهــا وخارجهــا ،مــع
مــا يقتضيــه ذلــك مــن إج ـراءات وتدابــر تعـ ِّـزز املوقــف اللبنــاين الرافــض للتوطــن وتتماشــى مــع حــق
الفلســطينيني املقيمــن يف العيــش الكــرمي.
4.4اســتخدام تعبــر احلقــوق بشــكل صريــح ،وهــو مــا يشــر إىل حتـ ُّـول يف مقاربــة قضيــة الالجئــن
إىل منظــور حقــوق اإلنســان ،وتبعــات ذلــك ،جلهــة عــدم االجت ـزاء ورفــض مبــدأ املقايضــة.
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وابلرغــم مــن كل النصــوص الــي أشــارت إىل توفــر احلقــوق اإلنســانية واالجتماعيــة لالجئــن الفلســطينيني
املقيمــن علــى األراضــي اللبنانيــة ،مل تُرتجــم هــذه النـوااي بتجــاوز املعاجلــة األمنيــة ،وذلــك عــر إجيــاد إطــار
تشـريعي وتنظيمــي عــام يتعامــل مــع الالجئــن الفلســطينيني .كمــا مل يـَُقـ ْـم خبطـوات عمليــة واضحــة ومنظَّمــة
تتيــح للمراجــع اللبنانيــة املختصــة التحكــم التــام ابألوضــاع االجتماعيــة واألمنيــة يف املخيمــات ،ضمــن
االلتـزام مبنظومــة احلقــوق والواجبــات .وتُســتثىن مــن ذلــك خطــوةٌ تشـريعيةٌ وحيــدة ،قــام مــن خالهلــا اجمللــس
ض أن
النيــايب اللبنــاين يف العــام  ،2010متثَّلــت بتعديــل قانـ َ
ـر ُ
ـون العمــل والضمــان االجتماعــي ،فــكان يُفـ َ
يسـ ِّـهل ذلــك عمــل الالجــئ الفلســطيين يف لبنــان ،مــع احـرام املصلحــة الوطنيــة العليــا ،لــو طُبِّقــت اســتناداً
ِ
إىل روح التشـريعَّ .إل َّ
عرض هلــا يف
أن هــذه اخلطــوة التشـريعية مل تكتمــل ألســباب تنفيذيــة متعـ ّددة ،ســيُ ُ
فقـرات أخــرى مــن هــذا التقريــر.

المحور الرابع :مسؤولية المجتمع الدولي واألونروا
تضمنــت املواقــف احلكوميــة الرمسيــة التأكيــد علــى مســؤولية اجملتمــع الــدويل ومؤسســاته بعامــة ،ومســؤولية
َّ
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا) ،خباصــة؛ وهــي مســؤولية ت ـراوح بــن املســؤولية
السياســية كمنظمــة دوليــة ،وبــن املســؤولية عــن أتمــن ِّ
مقومــات مواجهــة أعبــاء اللجــوء االقتصاديــة
واالجتماعيــة واإلنســانية واإلغاثيــة ،حــى حتقيــق العــودة.
جــاء يف بيــان حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة الــوزاري يف  11متــوز (يوليــو) َّ 2008
أن احلكومــة
اللبنانيــة الــي تواصــل بــذل جهودهــا ملعاجلــة مشــكالت الفلســطينيني اإلنســانية واالجتماعيــة يف لبنــان،
تلتــزم مبــا يلــي:
«العمل على زايدة الدعم العريب والدويل يف جمال معاجلة املشكالت اإلنسانية واالجتماعية للفلسطينيني
بتحمل كامل مسؤولياته جتاه الفلسطينيني».
يف لبنان .كما ستواصل مطالبتها اجملتمع الدويل ُّ
أمــا بيــان حكومــة الرئيــس ســعد احلريــري الــوزاري بتاريــخ  9تشـرين الثــاين (نوفمــر)  ،2009فقــد خطــا
خطــوة إضافيــة إىل األمــام يف تســمية األونــروا والتشــديد علــى دورهــا ،فأَّكــد َّ
أن احلكومــة الــي تواصــل
العمــل علــى توفــر حقــوق الفلســطينيني اإلنســانية واالجتماعيــة ،تعمــل علــى:
ِ
ـؤدي
«مطالبــة الــدول واملنظمــات الدوليــة االضطــاع بكامــل مســؤولياهتا حياهلــم ،وتعزيــز األونــروا مبــا يـ ّ
إىل ختفيــف األعبــاء علــى لبنــان».
وقــد حتــدَّث بيــان حكومــة الرئيــس جنيــب ميقــايت الــوزاري بتاريــخ  13حزيـران (يونيــو)  2011بصــورة
مباشــرة عــن موازنــة األونــروا ،وأعلــن التـزام احلكومــة مبــا يلــي:
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«ســتطلب احلكومــة تعزيــز موازنــة وكالــة غــوث الالجئــن الفلســطينيني وتشــغيلهم «األونــروا» ،لتمكــن
الوكالــة مــن أداء دورهــا اإلنســاين جتــاه الشــعب الفلســطيين كمــا كان يف الســابق».

ملخص الموقف
ارتكزت خمتلف هذه املواقف على مجلة عناصر أبرزها:
1.1التأكيد على حتمل اجملتمع الدويل مسؤولية أتمني احلقوق واخلدمات لالجئني الفلسطينيني.
2.2التأكيــد علــى دور األونــروا ومســؤوليتها يف توفــر اخلدمــات ،وزايدة موازنتهــا لتمكينهــا مــن القيــام
بدورهــا.
3.3اعتبار دور األونروا تعبرياً عن استمرار التزام اجملتمع الدويل مبسؤولياته السياسية والعملية.
مقابــل التوجهــات التوافقيــة الرمسيــة الداعيــة إىل تعزيــز األونــروا دورهــا وخدماهتــا ،مبوجــب التوكيــل الــدويل
ِ
ـجل األونــروا تراجع ـاً يف مســتوايت هــذه اخلدمــات بفعــل تراجــع متويلهــا ،ممـَّـا يدفعهــا
املمنــوح هلــا ،تُسـ ّ
إىل التخفيــف مــن حجــم خدماهتــا املتنوعــة ،يف مواجهــة الطلــب املتزايــد عليهــاَّ .
إن هــذا األمــر يُفاقِــم
ِ
األوضــاع االجتماعيــة واإلنســانية الصعبــة الــي يعيشــها الالجئــون الفلســطينيون ،ممـَّـا يرتّــب أعبــاء إضافيــة
علــى الــدول املضيفــة ،ويفاقــم التحــدايت الــي تواجههــا هــذه الــدول علــى هــذا الصعيــد ،وهــو مــا يتطلــب
مــن اجلهــات الرمسيــة اللبنانيــة وضــع سياســات رمسيــة جديــدة مناســبة ،اســتناداً إىل مجلــة هــذه املتغـِّـرات
خصوصــا يف الســنوات
واحتمــاالت تفاقمهــا .وقــد شـ َّـكل هــذا األمــر أحــد حمــاور عمــل جلنــة احل ـوار،
ً
األخــرة ،حيــث كان لتقليــص املوازنــة أثــر مباشــر علــى اخلدمــات ،وبــروز حــركات احتجاجيــة يف أوســاط
اضــا علــى ذلــك.
الالجئــن اعرت ً

البعد الدولي  -الدبلوماسي
المحور الخامسُ :
يف بيــان حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة الــوزاري بتاريــخ  19متــوز (يوليــو)  ،2005أشــر
إىل البعــد السياســي مباشــرة ،وإىل مســؤولية إس ـرائيل يف توليــد حالــة عــدم االســتقرار يف املنطقــة،
واحلاجــة إىل حــل عــادل يضمــن حقــوق الشــعب الفلســطيين الوطنيــة .جــاء يف البيــان:
“تعترب احلكومة َّ
أن أســاس عدم االســتقرار يف املنطقة يعود إىل اســتمرار االحتالل اإلسـرائيلي لألراضي
العربيــة واغتصــاب حقــوق الشــعب الفلســطيين ومنعــه مــن إقامــة دولتــه املســتقلة علــى أرضــه .وهــي تعتقــد
َّ
أن الســام ال ميكن أن يتحقق مع اســتمرار االحتالل لألرض وعدم إعطاء الشــعب الفلســطيين حقوقه
الوطنيــة الكاملــة واملشــروعة ،مبــا فيهــا حــق العــودة املنصــوص عليــه يف قـرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
رقــم .”194

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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َّأمــا بيــان احلكومــة الثانيــة الــي ترأســها الرئيــس الســنيورة بتاريــخ  11متــوز (يوليــو)  ،2008فقــد
تضمــن مــا يلــي:
َّ
ِ
َّ
يتمســك مببــادئ القانــون الــدويل
املؤســس يف األمــم املتحــدة ،وامللتــزم مبواثيقهــاَّ ،
«إن لبنــان ،العضــو ّ
وقـرارات األمــم املتحــدة ،ذات الصلــة حبقــوق الشــعب الفلســطيين الوطنيــة ،مبــا فيهــا قـرار اجلمعيــة العامــة
رقم  .194وتؤّكِد احلكومة يف هذا الســياق ،التزامها أبحكام الدســتور ومطالبتها حبق الفلســطينيني يف
العــودة إىل دايرهــم ،وموقفهــا الرافــض لتوطــن الفلســطينيني يف لبنــان .وســتعمل احلكومــة علــى وضــع
خطــة عمــل ،علــى الصعيديــن السياســي والدبلوماســي ،هتــدف إىل إحقــاق هــذا احلــق .كمــا ســتعمل علــى
وضــع التصـ ُّـورات واألفــكار الــي تعـ ِـزز ِ
ِ
وحتمــل كل اجملتمــع الــدويل
ّ ّ
وتفعــل املوقــف اللبنــاين الرافــض للتوطــنّ ،
مســؤولية عــدم عودهتــم إىل وطنهــم حــى اآلن».
و َّ
أكــد بيــان حكومــة الرئيــس ســعد احلريــري الــوزاري بتاريــخ  9تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  2009علــى
مســؤولية لبنــان يف القيــام بــدور ديبلوماســي فاعــل يف هــذا الصــدد ،خصوصـاً مــع تزامــن تشــكيل احلكومــة
مــع عضويــة لبنــان غــر الدائمــة يف جملــس األمــنَّ .
فأكــد التـزام احلكومــة مبــا يلــي:
«ســتعمل احلكومــة علــى تعزيــز دور لبنــان العــريب والــدويل ،والس ـيَّما مــن خــال احلضــور الفاعــل يف
منظمــة األمــم املتحــدة ،ويف جملــس األمــن بصــورة خاصــة ،الــذي ترتِّــب عضويــة بلــدان فيــه مســؤولية
كبــرة يف الدفــاع عــن حقوقنــا الوطنيــة ،وعــن القضــااي العربيــة وقضــااي العــدل والســام يف العــامل ،ويف
مق ِّدمهــا قضيــة فلســطني وحقــوق شــعبها الوطنيــة املشــروعة يف مواجهــة إسـرائيل وممارســاهتا العدوانيــة،
واســتمرارها يف احتــال األراضــي الفلســطينية واللبنانيــة والســورية ،وانتهاكهــا القانــون الــدويل مبــا فيــه
القانــون اإلنســاين الــدويل.
متســك لبنــان مببــادئ القانــون الــدويل وق ـرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة حبقــوق
جتـ ِّدد احلكومــة ُّ
الشــعب الفلســطيين ،ومنهــا حقــه يف تقريــر املصــر والعــودة ،وإقامــة دولتــه املســتقلة ،وعاصمتهــا
القــدس ،كمــا جتــدد التزامهــا التضامــن العــريب يف الدفــاع عــن هــذه احلقــوق الوطنيــة واإلنســانية ومشــاركة
أقرهتــا قمــة
لبنــان الفاعلــة يف بــذل اجلهــود السياســية والدبلوماســية ضمــن إطــار مبــادرة الســام العربيــة الــي َّ
بــروت عــام .»2002
ويف االجتــاه نفســه ،اتبــع بيــان حكومــة الرئيــس جنيــب ميقــايت الــوزاري بتاريــخ  13حزي ـران (يونيــو)
 ،2011فتضمــن مــا يلــي:
“احلكومــة امللتزمــة اح ـرام الق ـرارات الدوليــة ،مصممــة علــى تفعيــل احلضــور اللبنــاين يف األمــم املتحــدة،
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ويف جملــس األمــن الــدويل يف ظــل العضويــة غــر الدائمــة املســتمرة طـوال هــذه الســنة ،ممــا ســيم ِّكن لبنــان
مــن الدفــاع عــن القضــااي احملقــة والعادلــة ويف مق ِّدمهــا قضيــة فلســطني يف مواجهــة املمارســات العدوانيــة
اإلس ـرائيلية واســتمرارها يف احتــال أر ٍ
اض لبنانيــة وســورية وانتهاكهــا مبــادىء القانــون الــدويل”.

َّ
ملخص الموقف

ارتكزت التوافقات الرمسية بصدد البعد الدويل  -الدبلوماسي على مجلة عناصر أبرزها:
التمســك أبن اســتقرار املنطقــة مشــروط ابلســام العــادل ،ومبنــح الفلســطينيني حقوقهــم الوطنيــة
ُّ 1.1
املشــروعة وعلــى رأســها حقهــم يف إقامــة الدولــة الوطنيــة.
2.2التـزام لبنــان القيــام بــدور نشــط دوليّـاً وديبلوماســيّاً مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيين
الوطنيــة ،مبــا فيهــا إحقــاق حــق العــودة.
قمــة بــروت عــام  ،2002الــي تبنَّــت «مبــادرة
3.3التـزام لبنــان القـرارات الدوليــة ذات الصلــة ،وقـرارات َّ
الســام العربيــة».
اســتناداً إىل التوافقــات الرمسيــة يف هــذا احملــور ،حتـ َّـرك لبنــان يف احملافــل الدوليــة دعمـاً للقضيــة الفلســطينية
وحــق الفلســطينيني يف إقامــة دولتهــم املســتقلة وعاصمتهــا القــدس ،ودعــم املســاعي اهلادفــة إىل قبــول دولــة
فلســطني دول ـةً كامل ـةَ العضويـَّـة يف منظمــة األمــم املتحــدة ،بعــد أن كان لبنــان قــد قــدَّم كل الدعــم يف
تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  ،2012يف األمــم املتحــدة ،ملنــح فلســطني صفــة «دولــة غــر عضــو يف األمــم
املتحــدة».
ومل يقتصــر دور لبنــان الداعــم لدولــة فلســطني علــى الدعــم مــن خــال منابــر األمــم املتحــدة ،بــل كان
قائمــا قبــل ذلــك ،وقــد جتلَّــى ذلــك مــن خــال رفــع مســتوى التمثيــل الدبلوماســي الفلســطيين ،بنــاءً علــى
ً
القـرار الصــادر عــن جملــس الــوزراء اللبنــاين ،عــام  ،2008والقاضــي برفــع مســتوى التمثيــل الدبلوماســي
الفلســطيين يف لبنــان مــن ممثليــة إىل ســفارة ،ومشــاركة رئيــس احلكومــة اللبنانيــة آنــذاك ،الرئيــس جنيــب
ميقــايت ،الرئيــس الفلســطيين حممــود عبــاس ،افتتــاح مقــر ســفارة دولــة فلســطني يف لبنــان ،يف  17آب
(أغســطس)  ،2011لتكــون بدي ـاً مــن ممثليــة منظمــة التحريــر الفلســطينية.
ـجلة يف جمــال العالقــات السياســية والدبلوماســية اللبنانيــة -
ابلرغــم مــن جممــل اخلط ـوات اإلجيابيــة املسـ َّ
الفلســطينيةَّ ،إل َّ
أن هذه العالقات ما زالت دون املســتوى املطلوب واملمكن ،وذلك ألســباب عديدة،
منهــا مــا يتعلــق ابلوضــع الداخلــي الفلســطيين وغيــاب التوافــق بصــدد الــدور التمثيلــي للســفارة الفلســطينية
يف لبنــان ،مبــا هــو تعبــر عــن االنقســام الفلســطيين األهــم بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وبــن مــن
يُناهضهــا ،سـواءٌ يف الداخــل أم يف اخلــارج.
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ّ
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مبعــى آخــر ،ليــس اخلــاف حــول دور الســفارة الفلســطينية يف لبنــان ،بــل حــول القضــااي الــي تُع ِّكــر صفــو
العالقــات الفلســطينية  -اللبنانيــة .مــن األســباب ،أيضـاً ،مــا يتعلــق بوضعيــة الالجــئ القانونيــة وغيــاب
التحديــد القانــوين لذلــك ،األمــر الــذي ينعكــس يف تفــاوت قواعــد التعامــل القانــوين معــه ،حيــث يُعامــل
اترة بوصفــه أجنبيّـاً ،وطــوراً بوصفــه الجئـاً ،األمــر الــذي يطــرح ضــرورة مقاربــة هــذا امللــف بتحديــد القواعــد
القانونيــة الناظمــة جلملــة هــذه القضــااي ،بعــد االســتئناس ابملواثيــق العربيــة والدوليــة مرعيــة اإلج ـراء الــي
يلتزمهــا لبنــان علــى هــذا الصعيــد.

اللبنانية
خالصة عن التوافقات
َّ
تبـ َّـن مــن خــال هــذه االستشــهادات الطويلــة نســبيّاً مــن بيــاانت احلكومــات الوزاريــة املتعاقبــة منــذ عــام
أن مســتوى التوافــق متق ـ ِّدم إىل ح ـ ِّد َّ
َّ ،2005
أن مــا يــرد يف البيــاانت الوزاريــة يــكاد يكــون متطابق ـاً،
وكذلــك ابلنســبة إىل تصرحيــات القــوى اللبنانيــة كلهــا ومواقفهــا يف مــا يتَّصــل أبساســيات القضيــة
الفلســطينية وحقــوق الالجئــن والتوطــن والســيادة والســاح ،ومــا إىل ذلــك مــن نقــاط ســبق عرضهــا.
مــع ذلــك ،جيــب االع ـراف أنـَّـه ابلرغــم مــن التقــدم َّ
احملقــق يف النصــوص ويف املواقــف املعلنــةَّ ،إل أَّن
ـرا،
األوضــاع علــى األرض مل َّ
تتحســن ابلقــدر نفســه .يقتضــي مــا تقــدَّم مــن تفــاوت القــول والفعــل تفسـ ً
ِ
وهنــا تتعــدَّد اآلراء بــن َّ
رد
أن التوافــق رمبــا كان شــكليّاً أكثــر ممـَّـا هــو تعبــر عــن توافــق عميــق ،وبــن ّ
برمتــه إىل معاجلــة
ذلــك التفــاوت إىل نقــص اإلمــكاانت والظــروف الضاغطــة الــي جعلــت لبنــان ينصــرف َّ
اخلاصــة ،فضـاً عــن مشــكالته السياســية واألمنيــة الــي تتتــاىل فصــوالً منــذ عــام .2005
قضــاايه اليوميــة َّ
ـض النظــر عــن األســباب والتفس ـرات ،يعــي ذلــك َّ
أن التقــدُّم َّ
احملقــق إىل اآلن يف ازالــة مناخــات
وبغـ ِّ
ـكال ملموســة قابلــة
احلــذر بــن األطـراف اللبنانيــة والفلســطينية ،بعــد طـ ِّـي صفحــة احلــرب ،مل يتَّخــذ أشـ ً
َّدا ُّ
حتفظــات علــى التوافــق وعلــى تفسـراته املختلفــة؛ أو
للتحقيــق ،إذ كلَّمــا حــان أوان التنفيــذ ،تــرز جمــد ً
تــرز اختالفــات يف مــا يتعلــق بتنفيــذ مــا جــرى التوافــق عليــه .وهــذا يعــي أنــه ال يـزال أمامنــا طريــق طويــل
لنجتــازه ،مــع لفــت النظــر إىل َّ
أن التباطــؤ يف التقــدم ،مــن شــأنه أن يولِّــد مشــكالت وتعقيــدات أخطــر،
هتــدد بنســف مــا َّ
حتقــق حــى اآلن ،والسـيَّما مــع حالــة الفوضــى والتطــرف الســائدة يف املنطقــة ،حيــث لــن
يكــون ال لبنــان وال جمتمــع الالجئــن مبنــأى عنهــا.
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150

اجتماع اللجنة الوزارية ،تشرين الثاني 2014

لبنان في اجتماع اللجنة االستشارية ،تشرين الثاني 2015

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

151

اطفال مخيم الرشيدية

السوق التجاري داخل مخيم عين الحلوة

اللجوء الفلسطيني في لبنان

152

الطرقات في عين الحلوة

المسنون

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

153

التحركات في مخيم البرج الشمالي

عمل االوالد داخل مخيم شاتيال

اللجوء الفلسطيني في لبنان

154

الهجرة غير المشروعة

اطفال عين الحلوة

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

155

ترميم المساكن في مخيم الرشيدية

مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا الالجئين الفلسطينيين

اللجوء الفلسطيني في لبنان

156

داخل مخيم البص

داخل مخيم الجليل

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

157

ذكرى النكبة

شباب مخيم الرشيدية

اللجوء الفلسطيني في لبنان

158

صيادو االسماك في غزة

صور ذكرى النكبة

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

159

النفايات داخل مخيم البص

غسل الكلي

اللجوء الفلسطيني في لبنان

160

غرافيتي داخل مخيم عين الحلوة

غرافيتي حق العودة

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

161

مجزرة صب ار

ورشة عمل لمراجعة تجربة لجنة الحوار والبحث في تطويرها ،آب 2013

اللجوء الفلسطيني في لبنان

162

السالح الفلسطيني

الدمار في المخيمات

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

163

الدمار في المخيمات

أول زيارة لوفد وزاري لبناني إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،آذار 2006

اللجوء الفلسطيني في لبنان

164

منزل في مخيم برج الشمالي

منزل داخل مخيم برج الشمالي

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

165

مسكن في نهر االبارد

عائلة داخل مخيم الرشيدية

الفصل اخلامس
التشريع واإلدارة

169

اإلطار التشريعي للوجود الفلسطيين يف لبنان
يعتــر اجلانــب التشـريعي األســاس يف العالقــات الــي تنهــض بــن الدولــة مــن جهــة ،وبــن مواطنيهــا ومجيــع
املقيمــن علــى أرضهــا ،مبــن فيهــم الالجئــون .وتنظيــم هــذه جيــب أن يقــوم علــى القانــون الــذي ينظــم
احلقــوق والواجبــات املتبادلــة ،علــى خمتلــف املســتوايت وأبشــكال تش ـريعية أو تنظيميــة متع ـ ِّددة.
ِ
نوعــا مــن املرجعيــة املشــركة بــن الــدول
وهــذا ال حيــدث يف عاملنــا املعاصــر خــارج معايــر عامليــة تشـ ّكل ً
وشــعوهبا ،فهــي بدورهــا حمصلــة تفاعــل حضــاري تراكمــي أوصــل البش ـرية إىل مــا وصلــت إليــه حاليّ ـاً.
لذلــك جنــد َّ
أن لبنــان ،كمعظــم دول العــامل ،ضمــن االلت ـزام مبرجعيــة حقــوق اإلنســان وابملعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة الــي صــادق عليهــا ،يف صلــب التزاماتــه الدســتورية ،بــل يف قوانــن أقــل مرتبــة أحيــاانً.
ِ
ـؤدي وظيفتــن رئيســيتني :األوىل ،أهنــا تؤكــد انتمــاء لبنــان إىل النظــام العاملــي والتزامــه
ويفــرض بذلــك أن يـ ّ
أي فـراغ تشـريعي وطــي ،فــإن اإلطــار املرجعــي
الطوعــي مبرجعياتــه الكــرى؛ والثانيــة ،أنــه يف حــال وجــود ِّ
ِ
الــدويل ميكــن أن يســد بعضـاً مــن هــذا الفـراغ ،ويشــكل شــبكة أمــان تشـريعية تنظّــم العالقــة بــن املواطنــن
أو بــن الدولــة وبــن املواطنــن واملقيمــن علــى أرضهــا؛ وتن ِظّــم العالقــة يف مــا بــن الــدول ،إذا مل يقــل
التشـريع الوطــي شــيئاً هبــذا اخلصــوص.
يقــع هــذا املوضــوع يف صلــب معاجلــة قضــااي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،ألكثــر مــن ســبب .فهــم
أوالً مقيمــون يف لبنــان منــذ عقــود ،وقــد يســتمر اللجــوء ســنوات طويلــة أخــرى .كمــا َّ
أن وضعيــة جلوئهــم
تضطرهــم إىل العيــش يف ظــروف صعبــة وحتــت خمتلــف الضغــوط ،األمــر الــذي جيعلهــم أكثــر حاجــة إىل
محايــة الدولــة ورعايتهــا .أضــف إىل ذلــكَّ ،أنــم يعتــرون حالــة خاصــة ،كوهنــم الجئــن مــن دولــة حتــت
االحتــال ،وهــي الدولــة الوحيــدة يف العــامل الــي هلــا هــذه الوضعيــة ،ممـَّـا جيعلهــم يف وضعيــة أصعــب وأعقــد.
هلــذه األســباب ،يصبــح وجــود إطــار تش ـريعي مالئــم ومــرن وفعــال للتعامــل مــع قضــااي الالجئــن
الفلســطينيني يف لبنــان (وغــره) أكثــر ضــرورة ،حيــث َّ
إن التشـريعات الوطنيــة العاديــة غــر معــدة للتعامــل
مــع حــاالت معقــدة كهــذه ،ال بــل َّ
إن االتفاقيــات الدوليــة املتعلِّقــة ابلالجئــن نفســها تعتــر غــر كافيــة
وحدهــا لإلحاطــة أبوضاعهــم وتنظيــم حقوقهــم وعالقاهتــم ابجملتمــع الــدويل والــدول املضيفــة؛ وقبــل كل
أي مــن ق ـرارات األمــم املتحــدة األساســية يف هــذا
ذلــك حقوقهــم جتــاه الدولــة احملتلــة الــي ترفــض تنفيــذ ٍّ
اجملــال.
لكــن ،يف مقابــل احلاجــة املضاعفــة إىل إطــار تش ـريعي وقانــوين متطـ ِّـور ،جنــد يف لبنــان ثغ ـرات تش ـريعية
وقانونيــة ،إذ يفتقــر إىل إطــار تش ـريعي وطــي ،وهــو يف اآلن نفســه مل يوقِّــع علــى االتفاقيــات الدوليــة
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العامــة جــدًّا يف منظومــة حقــوق اإلنســان والعالقــات
واإلقليميــة اخلاصــة ابللجــوء ،ويكتفــي اباللتزامــات َّ
الدوليــة ،املتعلقــة مبوضــوع الالجئــن.
ويُعتــر ُّ
حتفــظ لبنــان علــى االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة اخلاصــة ابللجــوء املرتافــق مــع قصــور تش ـريعي
وطــي ،مصــدر املشــاكل والثغـرات التشـريعية والعمليــة الرئيســي يف أحايــن كثــرة ،األمــر الــذي ينعكــس
خصوصــا ،رغــم مضــي أكثــر مــن ســتة
عليــه يف عالقاتــه ابلالجئــن عموم ـاً ،والالجئــن الفلســطينيني
ً
عقــود علــى وجودهــم يف لبنــان .وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الســياقَّ ،
أن حتفــظ لبنــان علــى االتفاقيــة
اخلاصــة بوضــع الالجئــن ( 28متوز/يوليــو  )1951يعــود إىل رفضــه تعريــف الالجــئ الــذي ال يلحــظ
احلالة اخلاصة لالحتالل اإلسـرائيلي ،مبا هو احتالل اســتيطاين مســتمر ،ممَّا َيُول دون عودة الالجئني،
وكذلــك انطالقـاً مــن رفــض مبــدأ التوطــن وحتميــل الدولــة املضيفــة أعبــاء انمجــة عــن التـزام بتوفــر حقــوق
أيضــا ،وعلــى كل القـرارات العربيــة
تفــوق قدرهتــا .ينطبــق هــذا التحفــظ األخــر علــى بروتوكــول كازابالنــكا ً
الــي تــرى احلكومــة َّأنــا ال تلحــظ هــذا اجلانــب.
يف هذا الفصل ،نستعرض احملاور التالية:
الالجئون الفلسطينيون يف التشريع اللبناين العام؛
الالجئون يف بعض التشريعات والقرارات اخلاصة؛
قائمة قوانني ومراسيم وتعاميم وقرارات؛
إشكالية املعاملة ابملثل؛
تعقيدات إجرائية؛
الالجئون واإلدارة اللبنانية.

الالجئون الفلسطينيون في التشريع اللبناني العام
مــن خــال متابعــة املرحلــة املمتــدة منــذ عــام  ،1948جنــد بــن أيدينــا  15قانــوانً تتعاطــى هبــذا الشــكل أو
ـص الالجئــن الفلســطينيني حصـراً ،وال تتنــاول
ذاك مــع الالجئــن الفلســطينينيَّ ،إل أهنــا كلَّهــا تقريبـاً ال ختـ ُّ
أوضاعهــم َّإل بشــكل جزئــي ،ابلنظــر إىل الســبب الــذي قدمنــاه ســابقاً جلهــة عــدم االعـراف ابلوثيقتــن
الدوليــة والعربيــة ،أي أ ْن ال وجــود يف لبنــان لقانــون شــامل ين ِظّــم خمتلــف جوانــب احلقــوق والواجبــات
موحــد لالجــئ الفلســطيين .وعليــه
املتعلقــة ابلالجئــن الفلســطينيني ،كمــا ال يوجــد تعريــف قانــوين رمســي َّ
ينضــوي الالجئــون الفلســطينيون يف نصــوص القانــون حتــت فئــة األجانــب يف أغلــب األحيــان.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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ونظ ـراً حملدوديــة عــدد القوانــن ومشوليتهــا ،فقــد اعتُمــد علــى املراســيم احلكوميــة والق ـرارات الوزاريــة لس ـ ِّد
ـك أن هــذا الواقــع القانــوين يقــود إىل حــدوث مشــكالت عــدَّة ،ذلــك َّ
أن الكثــر
هــذا النقــص .ومــا مــن شـ ٍّ
العامــة؛
مــن األمــور حتتــاج إىل نصــوص قانونيــة يصدرهــا اجمللــس النيــايب لتلتــزم هبــا احلكومــات واإلدارات َّ
وهــذا غــر متوفــر إىل اآلن.

ففــي عهــد الرئيــس الشــيخ بشــارة خليــل اخلــوري جنــد قانــوانً واحــداً صــدر بتاريــخ  1948/5/11قضــى
ابســتحداث ضريبــة خاصــة ُِسّيــت «ضريبــة فلســطني» ،لتمويــل اللجــان املركزيــة واإلقليميــة الــي أنشــئت
مبوجــب املرســوم رقــم  11657يف  1948/4/26لتأمــن أكالف إحصــاء الالجئــن أو القادمــن مــن
فلســطني وإيوائهــم وإغاثتهــم ،كمــا جــاء يف نــص القانــونَّ .أمــا القوانــن الالحقــة فتتعامــل مــع الالجئــن
بوصفهــم مــن غــر اللبنانيــن .فاملرســوم رقــم ( 15740الصــادر يف  )1964/3/11والقانــون 66/59
(الصــادر يف  - )1966/9/10املعـ َّـدالن ابلقانــون َّ
املنفــذ ابملرســوم رقــم  11614الصــادر يف
( 1969/1/4اكتســاب غــر اللبنانيــن احلقــوق العينيــة العقاريــة يف لبنــان -اللــذان يتنــاوالن متلُّــك
ِ
أي
األجانــب األم ـوال غــر املنقولــة واكتســاهبم احلقــوق العينيَّــة العقاريــة ،ال مييّ ـزان بــن الالجــئ وبــن ِّ
أجنــي أو عــريب آخــر.
درجــون غالب ـاً حتــت الفئــة الثانيــة ،فـ َّ
ـإن ذلــك ال ينطبــق علــى القانــون رقــم
واذا كان الفلســطينيون يُ َ
 296الصــادر يف  ،2001/3/20الــذي نــص يف مادتــه األوىل مــن فقرتــه الثانيــة علــى مــا يفهــم منــه
َّ
أن الفلســطيين الالجــئ يُقصــد بــه حص ـراً حامــل جنســية دولـ ٍـة غــر معــرف هبــا ،ومتلُّكــه يفتــح علــى
ِ
ِ
ـص عليــه مق ّدمــة الدســتور اللبنــاين مــن رفضهــا
التوطــن ،كمــا قُـ ّدم لذلــك ،مبــا يتعــارض مــع مــا تنـ ُّ
ـاص ضــد الالجئــن الفلســطينيني حبرماهنــم مــن حــق التملــك
التوطــن .حيتــوي هــذا القانــون علــى متييـ ٍز خـ ٍّ
العقــاري ،حــى ضمــن الشــروط نفســها الــي مينحهــا لألجانــب اآلخريــن ،مبــن فيهــم العــرب .وهــذا األمــر
يضــر بصــورة لبنــان ابعتبارهــا دول ـةً ملتزم ـةً مبنظومــة حقــوق اإلنســان ،والس ـيَّما يف نظــر الــدول املؤيــدة
ـزيً حبســب رأي قــوى سياســية لبنانيــة وانشــطني حقوقيــن لبنانيــن
للقضيــة الفلســطينية .كمــا أنـَّـه يُعتــر متييـ ّ
أن رأي اجمللــس الدســتوري كان خمال ًفــا لذلــك ،إذ َّ
وفلســطينينيَّ .إل َّ
رداً
أكــد دســتورية القانــون املعــيّ ،
علــى طع ـ ٍن تقــدَّم بــه عشــرة ن ـواب.
إذاً ،ال تــرد عبــارة «الالجــئ الفلســطيين» َّإل يف القانــون األول ،الــذي أنشــأ هيئ ـةً إلدارة الوجــود
الفلســطيين يف لبنــان ،يف العاصمــة واحملافظــات ،للقيــام بعمليــات اإلغاثــة امللِ َّحــة الالزمــة .وســوى ذلــك،
ال نعثــر يف القوانــن الصــادرة عــن اجمللــس النيــايب علــى مــا يتعلَّــق أبوضــاع ُ
الالجئــن الفلســطينيني بشــكل
خــاص ،حتــت هــذه التســمية.
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ظـ َّـل الوضــع ســارايً علــى هــذا النحــو حــى صــدور القانــون رقــم  87/25بتاريــخ  1987/6/15الــذي
ألغــى اتفــاق القاهــرة .واملعــروف َّ
أن هــذا االتفــاق الــذي عُقــد بــن احلكومــة اللبنانيــة (ممثلــة بقائــد اجليــش
يف حينــه العمــاد إميــل البســتاين) وبــن رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية ايســر عرفــات ،قضــى إبنشــاء
جلــان عســكرية يف املخيمــات وتســهيل العمــل الفدائــي يف اجلنــوب .ومــع َّ
أن يف االتفــاق جوانــب تتعلــق
التنقــل والعالقــة مــع اللجــان الشــعبية الفلســطينية يف املخيمــاتَّ ،إل َّ
ابلعمــل واإلقامــة و ُّ
أن اجلانــب
السياســي والعســكري وحــده كان حمــور االهتمــام .وإذا كان اهلاجــس هــو ســحب االع ـراف اللبنــاين
ابلعمــل الفدائــي املسـلَّح انطالقـاً مــن لبنــان ،فــإن اإللغــاء طــال دفعــة واحــدة كل البنــود األخــرى دون أن
تـُتَّخذ إجراءات لس ِّد الثغرات النامجة عن ذلك ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،اإلشكاليات
متامــا بعــد
الراهنــة املتعلقــة ابالعـراف ابللجــان الشــعبية والتعامــل معهــا ،حيــث أصبــح وضعهــا غــر قانــوين ً
إلغــاء اتفــاق القاهــرة ،رغــم احلاجــة إىل التعامــل معهــا ،وهــو مــا حيــدث واقعيّـاً ،ابعتبــار َّ
أن تلــك اللجــان
الشــعبية مبثابــة بلــدايت للمخيمــات ،وال جمــال لالســتغناء عنهــا ،انهيــك عــن أهنــا الواســطة املناســبة
لتحصيــل حقــوق الدولــة عنــد الفلســطينيني مــن خدمــات الكهـرابء وامليــاه وغريهــا.

الخاصة
الالجئون في بعض التشريعات والق اررات
َّ
لــو اتبعنــا الرصــد ،لوجــدان أمامنــا جمموعــة مــن القوانــن املتعلِّقــة مبزاولــة املهــن احلــرة (كالصيدلــة
واحملامــاة واهلندســة وطــب األســنان والطــب البيطــري والطــب البشــري ومهنــه األخــرى :كالتمريــض والقبالــة
خمصصــة ملــن هــم مــن خــارج هــذه املهــن .وهــي ال متيِّــز يف نصوصهــا القانونيــة
القانونيَّــة) .وهــذه كلهــا غــر َّ
َّ
ـس ال حتصــر
العامــة ولوائحهــا الداخليــة بــن الجــئ وأجنــي؛ ال بــل جنــد أنــه مــن بــن هــذه النقــاابت مثــة مخـ ٌ
تتضمــن قوانينهــا مبــدأ املعاملــة ابملثــل .وهــذه النقــاابت هــي:
ممارســتها ابللبنانيــن ،وال َّ
نقابة األطباء (جلهة الطبيب العضو يف هيئات التعليم يف كليات الطب حصراً)؛
نقابــة أطبــاء األســنان (جلهــة طبيــب األســنان ،العضــو يف هيئــات التعليــم يف كليــات طــب األســنان
حصـراً)؛
نقابة املمرضــن ،جلهــة املمــرض األجنــي ،شــرط أن يكــون جمــازاً يف ممارســة املهنــة ببلــده ،وأن يكــون
مبعــو ًث مــن قبــل هيئــة أو منظمــة أو مؤسســة دوليــة مرخــص هلــا ابلعمــل يف لبنــان ،وأن يعمــل يف لبنــان
ـدرب حصـراً.
ضمــن نطــاق املهمــة املوكولــة إليــه؛ والعضــو يف هيئــات التعليــم التمريضــي ،واملمـ ِّـرض املـ ّ
ومــا دمنــا يف عــامل العمــل ،نشــر إىل العديــد مــن املراســيم الــي نظمــت نصــوص قانــون العمــل جلهــة عمــل
ـص املرســوم  17561الصــادر بتاريــخ  1964/9/18علــى وجــوب حصــول األجنــي
األجانــب .فقــد نـ َّ
علــى إجــازة عمــل مــن وزارة العمــل لتعاطــي مهنــة أو عمــل أبجــر أو مــن دون أجــر .ويف 1970/2/2

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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صــدر الق ـرار رقــم  42الــذي قضــى بتصنيــف األجانــب العاملــن يف لبنــان .وظــل الوضــع علــى مــا هــو
عليــه حــى عــام  2005عندمــا صــدر عــن الوزيــر ط ـراد محــاده الق ـرار  1/79بتاريــخ 2005/6/7
القاضــي بتحديــد املهــن الواجــب حصرهــا ابللبنانيــن .وصــدرت عــن الوزيــر نفســه املذكــرة رقــم 1/67
ـجلني يف ســجالت وزارة الداخليــة مــن أحــكام املــادة األوىل
الــي قضــت ابســتثناء الفلســطينيني املسـ َّ
مــن الق ـرار املذكــور .وهكــذا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه حــى صــدور القانــون رقــم  129بتاريــخ
ـص علــى عــدم إخضــاع األجـراء الالجئــن
 2010/8/17الــذي قضــى بتعديــل أحــكام قانــون العمــل ،ونـ َّ
الفلســطينيني إىل مبــدأ املعاملــة ابملثــل .كذلــك ،صــدر القانــون رقــم  128يف التاريــخ نفســه ،فقضــى
إبفــادة الالجئــن الفلســطينيني العاملــن يف لبنــان مــن أحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي (فــرع هنايــة
اخلدمــة) فقــط.
حنــن إ ًذا يف هــذا اجملــال ،أمــام نصــوص تش ـريعية عامــة قليلــة ،مــن ضمنهــا القانــوانن  128و129
الصــادران يف عــام  2010املتعلقــان ابحلــق يف العمــل والضمــان ،وأمــام نصــوص تنظيميــة للنقــاابت الــي
ـرض هبــا أن
دوريً عــن الوزيــر املعــي ويُفـ ُ
هلــا قــوة القانــون يف املهــن احلــرة ،وأمــام قـرارات تنظيميــة تصــدر ّ
ترتجــم التوجهــات القانونيــة اجلديــدة ،وهــو مــا ال حيصــل دائم ـاً.

أبــرز القوانيــن والمراســيم والتعاميــم والقــ اررات التــي تســتهدف الالجئيــن
الفلسطينيين
َّ
يتضمــن اجلــدول التــايل قائمــة أبهــم القوانــن واملراســيم والتعاميــم والق ـرارات منــذ عــام  ،1948مصنَّف ـةً
حبســب املوضوعــات ،وقــد أزيلــت منهــا القـرارات ذات الطابــع اإلداري الصــرف (كالتعيينــات أو صــرف
املخصصــة):
املـوازانت
َّ
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أهم القوانين والمراسيم والتعاميم والق اررات منذ عام  1948بحسب الموضوعات

املوضوع

املرسوم /القانون

التاريخ

املضمون

 1948/4/26تشــكيل جلــان مركزيــة وإقليميــة ينــاط هبــا
املرسوم رقم
إدارة الوجود
الفلسطيني
االهتمــام جبميــع شــؤون القادمــن مــن
 ،11657صادر
في لبنان
فلســطني إىل لبنــان ،بســبب احل ـوادث
عن رئيس اجلمهورية
وخصوصــا
اجلاريــة يف القطــر املذكــور؛
بشارة خليل اخلوري
ً
إحصــاء هــؤالء القادمــن وأتمــن إيوائهــم
وإعاشــتهم والعنايــة أبحواهلــم الصحيــة.
قانون
المديرية
العامة
للشؤون
السياسية
والالجئين

لجنة الحوار
اللبناني-
الفلسطيني

 1948/5/11اســتحداث ضريبــة خاصــة تدعــى “ضريبــة
فلســطني” لتمويــل اللجــان املذكــورة آنف ـاً.

 1959/3/31املديريــة العامــة إلدارة شــؤون الالجئــن
املرسومان
ا لفلســطينيني
االشرتاعيًّان رقم 42
ورقم 927
املرسوم رقم  2000/10/14 4082تنظيم وزارة الداخلية
تعميم رائسة
جملس الوزراء رقم
2011/29

 2011/11/25اعتمــاد الواثئــق الصــادرة عــن الســلطة
الفلســطينية املتعلقــة ابألح ـوال الشــخصية.

قرار جملس الوزراء  2005/09/13تفويــض رئيــس جملــس الــوزراء فـؤاد الســنيورة
أتليــف “فريــق عمــل ملعاجلــة قضــااي
رقم 2005/41
الالجئــن الفلســطينيني” يف لبنــان.
قرار رئيس احلكومة  2005/11/25أتليــف فريــق عمــل يضــم ممثلــن عــن عــدة
وزارات ملتابعــة الشــؤون الفلســطينية برمتهــا
رقم 2005/89
وقيــاس أتثرياهتــا علــى لبنــان ورفــع توصيــات
إىل احلكومــة اللبنانيــة والتعاطــي مــع مجيــع
املســائل املتعلقــة ابلوجــود الفلســطيين

الهيئة العليا املرسوم رقم  1960/04/26 3909إنشاء هيئة عليا للشؤون الفلسطينية

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

املوضوع
التنقل
واإلقامة

املرسوم /القانون
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التاريخ

املضمون

املرسوم رقم  1954/12/29 7706إعفــاء الالجئــن الفلســطينيني مــن دفــع
رســوم التأشــر علــى ج ـوازات الســفر.
القانون رقم
1962/28

 1962/7/10تنظيــم الدخــول إىل لبنــان واإلقامــة فيــه
واخلــروج منــه

املرسوم رقم
10188

أاتح لالجئــن الفلســطينيني حــق احلصــول
 1962/07/28علــى واثئــق ســفر حتــدد مــدة صالحيتهــا
الزمنيــة (ســنة واحــدة أو  3أو  5ســنوات)
وف ًقــا لرغبــة الالجــئ وللرســم املدفــوع.

القرار رقم 32

 1962/8/2ضبــط الدخــول واخلــروج مــن املراكــز
احلدوديــة اللبنانيــة.

القرار رقم 136

 1969/9/20إثبات وجود األجانب يف لبنان.

القرار رقم ،478
الصادر عن وزير
الداخلية

 1995/9/22حق الالجئني الفلسطينيني الراغبني مبغادرة
لبنــان والعــودة إليــه ،احلصــول مســب ًقا علــى
مســة خــروج وعــودة صاحلــة لســفرة واحــدة
أو أكثــر.

القانون رقم 296

 2001/3/20اكتســاب غــر اللبنانيــن احلقــوق العينيــة
العقاريــة ،وقــد َحـ َـرَم الالجئــن الفلســطينني
حصـراً مــن حــق التملــك لكوهنــم ال حيملــون
جنســية دول معــرف هبــا.

 2001/5/10مراجعــة إبطــال الفقــرة الثانيــة مــن املــادة
القرار رقم
األوىل اجلديــدة مــن القانــون رقــم 296
،2001/2
الصــادر بتاريــخ .2001/4/2
الصادر عن اجمللس
الدستوري
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املوضوع
العمل

املرسوم /القانون
املرسوم رقم
17561
القرار رقم 42

التاريخ

املضمون

 1964/9/18تنظيــم عمــل األجانــب ووجــوب احلصــول
علــى إجــازة عمــل مــن وزارة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة لتعاطــي مهنــة أو
عمــل أبجــر أو دون أجــر.
 1970/2/2تصنيف األجانب العاملني يف لبنان.

القرار رقم 1/79
(طراد محادة)

 2005/6/2املهن الواجب حصرها ابللبنانيني فقط.

مذكرة العمل رقم
1/67
(طراد محادة)

 2005/6/27اســتثناء الفلســطينيني املســجلني يف
ســجالت وزارة الداخليــة مــن أحــكام املــادة
األوىل مــن الق ـرار رقــم  79/1الصــادر يف
.2005/6/7

رد جملس شورى
الدولة على قرار
وزير العمل بطرس
حرب رقم 3/433

 2011/3/15تنظيــم عمــل الالجئــن الفلســطينيني
املقيمــن يف لبنــان.

قرار وزير العمل
بطرس حرب رقم
1/10

 2010/2/3املهن الواجب حصرها ابللبنانيني فقط.

القانون رقم 129

 2010/8/17تعديل قانون العمل.

املذكرة رقم 1/7

 2013/1/22إعفــاء العمــال الفلســطينيني مــن بوليصــة
التأمــن والفحوصــات الطبيــة.

القانون رقم 128

 2010/8/17تعديل قانون الضمان االجتماعي.

املذكرة اإلعالمية
رقم437

 2011/5/23إخضــاع وإفــادة الالجئــن الفلســطينيني
العاملــن يف لبنــان مــن أحــكام قانــون
الضمــان اإلجتماعــي ،فــرع هنايــة اخلدمــة.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

املوضوع
ُّ
التجنس

املرسوم /القانون
معاهدة لوزان

177

التاريخ

املضمون

 1923/7/24حــق اختيــار اجلنســية للمقيمــن علــى
األراضــي املنســلخة عــن تركيــا.

القانون رقم  1924/8/30 2825منــح األشــخاص ذوي األصــول اللبنانيــة
اجلنســية.
القرار رقم 15

 1925/1/19اكتساب املرأة األجنبية اجلنسية ابلزواج.

املرسوم رقم
 ،04754بعبدا

 1994/2/15إلغــاء املرســوم رقــم  465اتريــخ
 1937/4/29املتعلــق ابلرتخيــص للبنــاين
ابكتســاب اجلنســية الفلســطينية.

املرسوم رقم  1994/6/30 5347مرسوم التجنيس.
تأسيس
الجمعيات

مستحقات
كهرباء
المخيمات
الفلسطينية

القرار رقم 369
ل.ر.

 1939/12/21أتسيس اجلمعيات الفلسطينية يف لبنان.

التعميم رقم /13
إم2014/

 2014/8/26تســهيل أتســيس اجلمعيــات الفلســطينية يف
لبنــان.

قرار جملس الوزراء
رقم 4

 2003/9/10الطلــب إىل وزيــر اخلارجيــة واملغرتبــن إجـراء
االتصــاالت الالزمــة مــع املراجــع املختصــة
يف األمــم املتحــدة ،بشــأن حتصيــل قيمــة
اســتجرار الطاقــة يف املخيمــات الفلســطينية
وعــدم دفــع األونــروا الفواتــر املســتحقة عــن
ذلــك.

قرار جملس الوزراء
رقم 12

 2003/11/1حتميــل الدولــة ومؤسســة كهـرابء لبنــان قيمــة
اســتجرار الطاقة يف املخيمات الفلســطينية.

قرار جملس الوزراء
رقم 52

 2010/7/14التأكيــد علــى البنــد  10مــن الق ـرار
 :2003/4حتميــل األونــروا قيمــة اســتجرار
الطاقــة يف املخيمــات الفلســطينية ومطالبتهــا
بذ لــك.
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املوضوع
التعليم

املرسوم /القانون

التاريخ

املضمون

كتاب عن وزارة  2010/1/29تســجيل الطــاب الفلســطينيني مبوجــب
البطاقــة اخلاصــة ابلالجئــن الفلســطينيني يف
الداخلية والبلدايت
لبنــان.
رقم 1712
التعميم عن وزارة  2015/1/17يشــرط علــى الطالــب املرشــح مــن الالجئــن
الفلســطينيني الوافديــن مــن ســورية إب ـراز
الرتبية والتعليم العايل
اإلقامــة الصــادرة عــن املديريــة العامــة لألمــن
رقم 11
العــام اللبنــاين.
قرار جملس الوزراء
رقم 62

 2013/3/5شــروط متكــن التالمــذة الســوريني
والفلســطينيني مــن التقــدم إىل االمتحــاانت
الرمسيــة.

قرار جملس الوزراء
رقم 34

 2015/4/23شــروط متكــن التالمــذة الفلســطينيني مــن
التقــدم إىل االمتحــاانت الرمسيــة.

الفلسطينيون تعميم عن رئيس
السوريون دائرة أمن عام املطار
رقم /15325م
وص

 2014/5/3عــدم الســماح بنقــل أي مســافر فلســطيين
الجــئ مــن ســورية.

مثـَّـة مراســيم وق ـرارات تتنــاول العديــد مــن القضــااي التفصيليــة الــي جــرى إغفاهلــا عــن قصــد ،ومنهــا مــا
تتوجــه إىل املخيمــات واهليئــات الطبيــة
يتنــاول مراســيم تتعلــق أبنـواع مــن املنــح واهلبــات واإلعفــاءات الــي َّ
واالجتماعيــة النظاميــة الفلســطينية ،وتســليم مطلوبــن مــن الالجئــن أو عــدم تســليمهم؛ وكذلــك مراســيم
أخــرى ،تتنــاول ختصيــص عقــارات لصــاحل األونــروا ،إضافــة إىل الرتخيــص إبنشــاء معهــد فــي خــاص يف
ســبلني قضــاء الشــوف ابســم «مركــز ســبلني للتدريــب» ،والثالــث إبـرام مذكــرة تعــاون بــن معهــد ابســل
فليحــان االقتصــادي وبــن املعهــد املــايل الفلســطيين.
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مالحظات عامة
التوجه التشريعي العامة من هذا العرض على النحو التايل:
ميكن استخالص مسات ُّ
عدم إصدار تشريعات ذات تطبيق عام وشامل وممنهج تتعلَّق ابلالجئني ،وجتنُّب تسمية الالجئني
الفلسطينيني ابمسهم يف القوانني ،بل اعتماد التورية؛
عدم إرفاق القوانني إبجراءات تنظيمية لوضعها موضع التنفيذ؛
كل وزير معين؛
تفاوت القرارات اإلدارية اليت يتخذها الوزراء املعنيون ،حبسب وجهة نظر ِّ

عــدم وجــود اتســاق يف حزمــة القوانــن والق ـرارات املتَّخــذة ،حيــث حيمــل بعضهــا ُّ
توجه ـاً منســجماً
مــع مرجعيــة حقــوق اإلنســان ويهــدف إىل تســهيل إعمــال احلقــوق ،يف حــن يذهــب بعضهــا اآلخــر يف
اجتــاه مغايــر.
ابختصــار ،مثـَّـة ميــل واضــح للتعامــل مــع اجلزئيــات ،ومــع كل قضيــة مبفردهــا ،أو إجيــاد حلــول وخمــارج
ملشــكلة معينــة أو طارئــة ،وجتنُّــب التعامــل التشـريعي املنهجــي ،بنــاءً علــى ختطيــط مســبق ،وكذلــك جتنُّــب
التعامــل املبدئــي مــع القضــااي العامــة األهــم.

إشكالية المعاملة بالمثل
تنطلــق القوانــن اللبنانيــة يف العالقــات مــع رعــااي الــدول األخــرى يف لبنــان مــن مبــدأ االع ـراف املتبــادل
واملعاملــة ابملثــل ،وهــو مــا يضــع الالجــئ الفلســطيين يف موقــع إشــكايل خيتلــف فيــه عــن س ـواه مــن
األشــخاص العاملــن أو املقيمــن يف لبنــان ،ممـَّـن هلــم دول معــرف هبــا دوليّ ـاً وإقليميّ ـاً .ومــع َّ
أن تطـ ّـوراً
حصــل جلهــة االع ـراف مبنظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية ،والحق ـاً االع ـراف بدولــة فلســطني
املســتقلة ،مث اعتماد ممثلية فســفارة هلا يف بريوت عام  ،2008وكذلك االعرتاف األممي بدولة فلســطني
عضـواً مراقبـاً يف األمــم املتحــدة ،ورفــع علمهــا مــع أعــام الــدول أمــام مقــر املنظمــة الدوليــة؛ َّإل أنـَّـه مل جيــر
ـث موضوعــي ،سياســي وقانــوين ،يتنــاول أثــر ذلــك علــى وضعيــة الالجئــن الفلســطينيني القانونيــة يف
حبـ ٌ
لبنــان .ومــا يعنينــا علــى األقــلَّ ،
أن السـؤال الــذي يطــرح نفســه ،واحلــال هــذه هــو التــايل :هــل جيــوز بعــد
هــذه التطــورات االســتمرار يف التعامــل مــع الالجــئ الفلســطيين ابعتبــاره مواطنـاً ال دولــة لــه ،أو هــو حيمــل
جنســية دولــة غــر معــرف هبــا؟ وحــى يف هــذه احلــال ،فــإن هــذه الدولــة  -املعــرف هبــا  -واقعــة حتــت
االحتــالَّ ،
وإن مثـَّـة اســتحالةً ماديـةً لتطبيــق مبــدأ املعاملــة ابملثــل يف دولــة فلســطني احملتلــة .بيــد أنــه بــدل
أن جيــري التصـ ِّـدي هلــذه املســائل بشــكل واضــح ومباشــر وعــام ،يســتمر االرتبــاك والتجــزيء يف التعامــل
التش ـريعي والواقعــي مــع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان وحقوقهــم وأوضاعهــم ومشــاكلهم.
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ال شك َّ
عرتف
أن هذا الوضع األساسي يقود إىل إحلاق اإلجحاف حبق الالجئ الفلسطيين ،حني ال يُ َ
بــه الجئـاً ذا صاحــب حقــوق ،نظـراً لغيــاب التعريــف مــن جانــب الدولــة اللبنانيــة كمــا ســبق بيانــه ،معطوفـاً
علــى التحفــظ اللبنــاين علــى االتفاقــات الدوليــة ،الــي حتـ ِّدد حقــوق الالجئــن علــى أراضــي الــدول املضيفــة
وواجباهتــم فيهــا .أي َّ
إن الفلســطيين الــذي ال ميكــن أن يـَُع َامــل ابملثــل ابملقارنــة مــع األجانــب املقيمــن
أيضــا ] ،ليــس الجئًــا يف الوقــت نفســه ،ألنــه ال
يف لبنــان [ واألجنــي يف القوانــن اللبنــاين يشــمل العــريب ً
خيضــع كسـواه مــن الالجئــن لتعريــف حمــدَّد .وقــد كانــت القاعــدة املعمــول هبــا يف لبنــان ،قبــل الســنوات
األخريةَّ ،
عام ُل ،يف العديد من املســائل ،على قدم املســاواة مع املواطنني العرب
أن الالجئ الفلســطيين يُ َ
ٍ
الــذي ميلكــون دوالً هلــا ســلطات قانونيــة ،وتنضــوي يف إطــار اجلامعــة العربيــةَّ .إل َّ
أن خروقــات حصلــت
هلــذا املبــدأ ،غــر الــكايف أصـاً ،خــال الســنوات األخــرة.
هذا ،وقد أ ِ
املسجلون من شرط املعاملة ابملثل يف تعديالت عام .2010
ُعف َي الالجئون الفلسطينيون َّ

تدخــل اجمللــس النيــايب ،كمــا حتتــاج إىل تعديــل القوانــن النافــذة علــى
تتطلَّــب معاجلــة هــذه اإلشــكاليات ُّ
وم َنهــج ،وهــذا أمــر ال ميكــن أن يتـ َّ
ـوله غــر جملــس النـواب .وحيتــاج بعــض القوانــن إىل مراســيم
حنــو متناغــم ُ
تنظيميــة تفصيليــة ،مل تصــدر حــى اللحظــة ،ابلرغــم مــن مــرور ســنوات أو عقــود علــى الوعــد إبصدارهــا.
َّ
إن عــدم صــدور التعديــات أو حــى اإليضاحــات أو املراســيم ،جيعــل مفاعيــل التطــور السياســي اإلجيابيَّــة
حيــال املوقــف مــن الفلســطينيني يف لبنــان  -اعتبـ ًـارا مــن عــام  - 2005أم ـراً غــر ذي فعاليــة .ومــن
األمثلــة علــى ذلــك مــا حصــل ابلنســبة إىل القانونــن  128و 129حــول احلــق يف احلمايــة االجتماعيــة
والعمــل ،وكذلــك ابلنســبة إىل مســألة حــق التملُّــك العقــاري يف لبنــان .وســرد حديــث مطـ َّـول عنهمــا
الحق ـاًَّ ،أمــا اإلشــارة إليهمــا هنــا ،فتدخــل يف ابب رصــد التح ـ ِّدايت الــي تواجــه الق ـرار السياســي مــن
املدخــل التش ـريعي .واألبــرز علــى هــذه الصعيــد ،يظـ ُّـل حضــور شــبح التوطــن املاثــل بقــوة ،وهــو الــذي
حيــول دون التقــدم يف جمــال احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة واملدنيــة.
وعليــه ،ميكــن القــول َّ
إن عمليــة التعديــل أو التفســر أو التوضيــح ،انهيــك عــن إصــدار تشـريعات جديــدة،
تتعــذر يف ظــل االنقســام اللبنــاين ومــرور فـرات مــن شــلل يصيــب املؤسســات الدســتورية كافَّـةً ،قــد متتـ ُّـد
لســنوات يف بعــض األحيــان ،ممـَّـا يع ِطّــل عملهــا وجيعلهــا ســبباً إضافيّـاً لتأجيــل حـ ِّـل كل املشــاكل ،مبــا يف
ذلــك تلــك املتعلقــة ابلالجئــن الفلســطينيني.

التعقيدات اإلجرائية التي تواجه إجراء معامالت الالجئين الفلسطينيين
عرض
تتوزَّع قضااي الالجئني الفلسطينيني ومهومهم على عدد وافر من الوزارات واألجهزة احلكومية (سيُ ُ
هلــا الح ًقــا ابلتفصيــل) .ميكــن القــول َّ
إن كل الــوزارات اللبنانيــة دون اســتثناء معنيــة هبــذا اجلانــب أو ذاك
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مــن حيــاة الالجئــن الفلســطينيني .ويف ظــل غيــاب مرجعيــة واحــدة ،أو عــدد حمــدود مــن املرجعيــات الــي
ظ يف املمارســة العمليــة قــدر كبــر مــن التشــابك
تتعامــل مــع قضــااي الالجئــن بشــكل منهجــي ،يُالح ـ ُ
يف مــا بــن اجلهــات واملؤسســات الرمسيــة املعنيــة ابللجــوء الفلســطيين يف اإلدارة اللبنانيــة .واحلكومــات
اللبنانيــة ،منــذ عــام  2005حتديـ ًـدا ،مل تقصــر يف بياانهتــا الوزاريــة عــن الربــط بــن حتقيــق ســيادة الدولــة
بواســطة قواهــا النظاميــة ،وبــن اإلشــارة إىل الوضــع الفلســطيين وضــرورة حـ ِّـل املشــكالت الــي يعــاين منهــا
عمـاً ابت حمـ َّـل إمجــاع لبنــاين جلهــة دعــم
الالجئــون علــى الصعــد اإلنســانية واخلدماتيــة واملعيشــية؛ انهيــك ّ
الشــعب الفلســطيين ،يف ســبيل الوصــول إىل حقــه يف العــودة إىل أرضــه وبنــاء دولتــه املســتقلة ،وعاصمتهــا
القــدس ،ورفــض التوطــن.
ـال إىل أجهــزة خمتصــة أو صاحبــة اختصــاص  -ابعتبــار َّ
بيــد َّ
أن كل وزارة
أن هــذا التداخــل ،وإ ْن كان ُيـ ُ
ِ
مــن الــوزارات معنيــة بقطــاع أو جمــال مــن اجملــاالت َّ -إل أنــه يؤ ّشــر إىل مــدى تشــابك الصالحيــات بــن
العديــد مــن اجلهــات املعنيــة ،مبــا حيــول دون تنفيــذ احلكومــة سياســاهتا الــي تعلنهــا؛ والسـيَّما َّ
أن مثـَّـة قوانــن
انظمــة لعمــل كل مــن الــوزارات ،مل جيــر تعديلهــا أو تكييفهــا مبــا يــردم الثغ ـرات الــي حتــول دون إفــادة
الالجئــن مــن خدماهتــا .وتبــدو املشــكلة هــذه أوســع إذا مــا دخلــت يف املعادلــة قوانــن عمــل الســلطات
واألجهــزة البلديــة احملليــة وآلياهتــا يف العاصمــة وضواحيهــا ويف املناطــق اللبنانيــة ،حيــث توجــد املخيمــات
التجمعــات .أكثــر مــن ذلــك ،فـ َّ
ـإن مــن شــأن مســؤولية األونــروا عــن تقــدمي اخلدمــات لالجئــن أن تشــكل
و ُّ
خصوصــا أهنــا تتـ َّ
عامــا دون انقطــاع.
عنصـراً إضافيّـاً فاعـاً يف املعادلــة،
ً
ـول هــذه املســؤولية عمليًّــا منــذ ً 65
جيــري ذلــك كلــه يف ظــل غيــاب جهــة حكوميــة رمسيــة تتـ َّ
ـول عمليّـاً التنســيق بــن أجهــزة الــوزارات املعنيــة.
جيــب أن يضــاف إىل ذلــك كلــه طابــع الصعــوابت املاليــة الــي تعــاين منهــا مـوازانت الدولــة ،الــي تنعكــس
التخفــف مــن عـ ٍ
علــى جممــل القطاعــات واملناطــق اللبنانيــة ،ممـَّـا يدفــع ابملعنيــن إىل ُّ
ـبء إضــايف ،وعليــه
تســقط املخيمــات وأوضــاع الالجئــن الفلســطينيني ،حــى مــن ذيــل قائمــة االهتمــام الرمســي ،نظـ ًـرا ملــا
يتطلَّبــه ذلــك مــن مـوازانت غــر متوفــرة.

الالجئون واإلدارة اللبنانية
يتعاطــى الالجئــون الفلســطينيون يف حياهتــم اليوميــة مــع معظــم الــوزارات واإلدارات اللبنانيــة ،لكــن
متاســا مــع حيــاة الالجــئ مــن س ـواها .وأتيت يف املق ِّدمــة وزارات الداخليــة
تبقــى هنــاك مؤسســات أكثــر ًّ
والبلــدايت والعمــل والدفــاع والعــدل والرتبيــة واملــال والصحــة والشــؤون االجتماعيــة ،إخل...
تســتعرض الفق ـرات تباع ـاً ،أهــم العناصــر الــي تنظــم العالقــة بــن الالجئــن الفلســطينيني وبــن الــوزارات
واإلدارات املعنيــة.
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هــي األكثــر تعاطيـاً مــع الالجئــن وابلعكــس .تتألَّــف الــوزارة مــن عـ ٍ
ـدد مــن املديـرايت ،ومــا يعنينــا منهــا
هــي الــي تتـ َّ
ـول أح ـوال الالجئــن ومعامالهتــم الشــخصية .وأتيت يف املقدمــة املديريــة العامــة للشــؤون
السياســية والالجئــن ،ابعتبارهــا اإلدارة املعنيــة بشــؤون الالجئــن ووقوعاهتــم الشــخصية .وهــذه املديريــة
هــي حمصلــة تطــور إدارات ســابقة ،منهــا «إدارة الوجــود الفلســطيين يف لبنــان» الــي صــدر مرســوم
إنشــائها يف عهــد الرئيــس بشــارة اخلــوري يف  ،1948/4/26ومبوجبــه تشـ َّـكلت يف حينــه جلــا ٌن مركزيــة
وإقليميــة كانــت تقــوم مهمتهــا علــى االهتمــام بشــؤون الالجئــن ،وخصوص ـاً إحصــاء قيودهــم وأتمــن
إيوائهــم وإعاشــتهم والعنايــة أبحواهلــم الصحيــة .ولتمويــل هــذه املهــام أقــر الرئيــس اخلــوري يف العــام
نفســه اســتحداث ضريبــة ابســم « ضريبــة فلســطني» .مث مــا لبثــت أن ُِسّيــت «اللجنــة املركزيــة لشــؤون
الالجئــن».
ويف  1959/3/1صدر املرســومان  42و 927القاضيان بتغيري االســم إىل «املديرية العامة للشــؤون
السياســية والالجئــن» ،حبيــث يرأســها موظــف برتبــة مديــر عــام .والالفــت أنــه جــرى علــى املســتوى
القانــوين بدايــة التعاطــي مــع الالجئــن ،بوصفهــم الجئــن يتمتَّعــون حبالــة إقامــة خاصــة .ولكــن منــذ
اخلمســينيَّات ،أخضــع الفلســطينيون لقوانــن األجانــب غــر املقيمــن .ويف  1960/4/26صــدر املرســوم
رقــم  3909عــن رئيــس اجلمهوريــة اللبنانيــة الــذي قضــى إبنشــاء «هيئــة عليــا لشــؤون الفلســطينيني»
ذات طابــع سياســي وأمــي حتــت إش ـراف وزيــر اخلارجيــة .وتــاه صــدور املرســوم رقــم  101888يف
 1962/8/27الــذي أاتح لالجــئ احلصــول علــى ج ـواز ســفر ملــدة ت ـراوح بــن ســنة و 3و 5ســنوات
وفقـاً لرغبتــه .وكان قــد ســبقه املرســوم رقمــه  7706يف  1954/12/29الــذي قضــى إبعفــاء الالجــئ
مــن دفــع رســوم التأشــرة علــى جـواز الســفر .وصــدر القـرار رقــم  32يف  1962/8/2القاضــي بتنظيــم
الدخــول إىل لبنــان واإلقامــة فيــه ،وكذلــك القـرار  32يف  1962/8/2املتعلــق بضبــط الدخــول واخلــروج
مــن املراكــز احلدوديــة .لكــن الدولــة عمــدت منــذ عــام  2002إىل تغيــر اســم املديريــة املعنيــة لتصبــح
«املديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــن».
أبرز مهام مديرية الالجئني ما يلي:
1.1االهتمام ابلالجئني ورعاية شؤوهنم.
2.2النظر يف طلبات زواج الالجئني.
3.3النظر يف طلبات تصحيح األخطاء اإلحصائية الواردة يف البياانت والبطاقات.
4.4مسك سجالت األحوال الشخصية.
5.5تسلُّم تصاريح الوقوعات وواثئقها والتدقيق هبا وتسجيلها وإعطاء خالصاهتا ونسخ طبق األصل عنها.
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6.6تنظيــم جــداول شــهرية أبمســاء املواليــد واملتوفــن وبوقوعــات األحـوال الشــخصية وإحالتهــا إىل املراجــع
املختصــة عنــد طلبهــا.
7.7تنظيم بطاقات اهلوية وإعطائها.
المديرية العامة لألمن العام

تتبــع هــذه املديريــة أيضـاً وزارة الداخليــة ،ويرأســها مديــر عــام .ويعتــر إمتــام املعامــات اخلاصــة ابلالجئــن
الفلســطينيني علــى األراضــي اللبنانيــة مــن مهــام القيــام ابألعمــال التاليــة:
 1 .إصدار إفادة فئة قيد الدرس.
2.2إصدار إفادة عن قيود النفوس.
3.3إصدار بطاقة إقامة قيد الدرس أو جتديدها.
4.4ضبط قيود مكتومي القيد وفئة قيد الدرس وتسوية أوضاعهم.
5.5إعادة قيد الفلسطينيني.
6.6إصدار بطاقة تعريف فلسطيين من دون أوراق ثبوتية.
7.7جتديد واثئق الفلسطينيني.
8.8منح واثئق السفر وجوازات املرور.
املسجلني يف فئة قيد الدرس ومنحهم اإلقامة.
9.9تسجيل أوالد َّ

ابالضافــة إىل مديريــي الشــؤون السياســية والالجئــن واألمــن العــام ،هنــاك العديــد مــن األجهــزة التابعــة
لــوزارة الداخليــة الــي تتعامــل مــع قضــااي الالجئــن :فعلــى ســبيل املثــال ،خيضــع أتســيس اجلمعيــات
الفلســطينية للقـرار رقــم  369ل.ر الصــادر يف عــام  ،1939معطوفـاً علــى قانــون اجلمعيــات العثمــاين.
ومبوجــب ذلــك ،يســتطيع األجانــب أتســيس مجعيــات خاصــة هبــم ضمــن شــروط حمــدَّدة .ويقــع هــذا أيضـاً
ضمــن نطــاق عمــل وزارة الداخليــة .كمــا تتبــع قــوى األمــن الداخلــي وزارة الداخليــة ،وهــي الــي ينيــط
هبــا القانــون ضبــط املخالفــات وتنظيــم احملاضــر وإحالــة املخالفــن إىل القضــاء املختــص وغريهــا مــن مهــام.
كمــا َّ
أن البلــدايت الــي ختضــع لوصايــة وزيــر الداخليــة وحبكــم مواقــع املخيمــات والتجمعــات الفلســطينية
ضمــن نطاقهــا ،جتــد نفســها علــى متــاس مــع قضــااي الالجئــن يف الشــؤون البلديــة واإلداريــة املختلفــة.
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يُشار إىل أن هذه الوزارة  -دون الدخول يف تفصيل مهامها  -تطبِّق على العامل الفلسطيين مضمون
املرســوم رقــم  17561الصــادر يف  ،1964/9/18الــذي ينــص علــى تنظيــم عمــل األجانــب ،ووجــوب
احلصــول علــى إجــازة عمــل مــن الــوزارة للعامــل األجنــي للســماح لــه مبمارســة العمــل .وكانــت تســمى
هــذه الــوزارة يف حينــه وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة .تعتــر عمليــة احلصــول علــى اإلجــازة شــرطاً
الزم ـاً لتعاطــي األجنــي مهنــة أو عم ـاً أبجــر ،أو حـ َّـى مــن دون أجــر .ويف  1970/2/2صــدر عــن
الــوزارة القـرار رقــم  42القاضــي بتصنيــف األجانــب العاملــن يف لبنــان ،ونــص علــى مبــدأ املعاملــة ابملثــل.
ـول الوزيــر طـراد محــادة مهامــه فيهــا ،حيــث أصــدر القـرار رقــم
ظـ َّـل األمــر علــى مــا هــو عليــه إىل حــن تـ ِّ
 1/79الصــادر يف  ،2005/6/7مبوجــب املذكــرة رقــم  1/67الصــادرة يف  ،2005/6/27حــدد فيهــا
املهــن الواجــب حصرهــا ابللبنانيــن فقــط ،واســتثىن الفلســطينيني املســجلني علــى ســجالت وزارة الداخليــة
(يف مديريــة شــؤون الالجئــن) مــن أحــكام املــادة األوىل مــن الق ـرار  1/79آنــف الذكــر .ولــدى تــويل
الوزيــر بطــرس حــرب مهــام الــوزارة أصــدر الق ـرار رقــم  1/10يف  2010/2/3املتعلــق ابملهــن الواجــب
حصرهــا ابللبنانيــن دون س ـواهمَّ .إل ان األمــور ظلــت شــبه عالقــة عنــد حــدود الشــروط الــي تفرضهــا
الــوزارة والقـرارات الــي يصدرهــا الوزيــر لتحديــد املهــن احملصــورة مزاولتهــا ابللبنانيــن ،ممـَّـا حيــرم الالجــئ مــن
ممارســتها ،فضـاً عــن قوانــن بعــض املهــن احلــرة .فاملعــروف َّ
أن ممارســة العديــد مــن املهــن يف لبنــان ختضــع
لقوانــن املهــن اخلاصــة هبــا ،انهيــك عــن قانــون العمــل.
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

الصنــدوق هــو مؤسســة مســتقلة ختضــع لوصايــة وزيــر العمــل ،ويتألــف مــن ثالثــة صناديــق :ضمــان
املــرض واألمومــة ،والتقدميــات العائليــة ،وتعويــض هنايــة اخلدمــة .وقــد قضــى القانــون  128الصــادر يف
حمرومــا مــن
عــام  ،2010إبفــادة األجــر الفلســطيين مــن صنــدوق فــرع هنايــة اخلدمــة فقــط ،بينمــا ظـ َّـل ً
تعويضــات املــرض واألمومــة واالستشــفاء ،العتبــار املشـِّـرع ،يف حينــهَّ ،
أن الالجــئ يســتفيد مــن خدمــات
األونــروا علــى صعيــدي االستشــفاء واملــرض واألمومــةَّ .إل َّ
أن اإلج ـراءات التطبيقيــة الداخليــة علــى
ـص علــى َّ
أن صاحــب العمــل الــذي
مســتوى جملــس إدارة الضمــان ،فســرت القوانــن النافــذة أبهنــا تنـ ُّ
يســتخدم األجــر الفلســطيين عليــه أن يدفــع عــن أجــره 45مــا نســبته  %21,5مــن األجــر الــذي يتقاضــاه
(أي املســامهة الكاملــة عــن الفــروع الثالثــة ،كمــا علــى األجــر اللبنــاين)؛ بينمــا تنحصــر فائــدة األجــر
الفلســطيين بفــرع هنايــة اخلدمــة الــذي تبلــغ مســامهته  %8فقــط .عطَّــل ذلــك عمليًّــا تطبيــق القانــون ،128
وهــو مــا ســيجري عرضــه يف مواقــع أخــرى مــن هــذا التقريــر.
 45للتوضيــح :يُدفــع للصنــدوق َّ %23,5
موزع ـةً علــى النحــو التالــي %9 :مــرض وأمومــة ( %7مــن صاحــب العمــل،
و %2مــن األجيــر) %6 ،تعويضــات عائليــة (مــن صاحــب العمــل) %8 ،نهايــة الخدمــة (مــن صاحــب العمــل) %0,5 ،إلدارة
الصنــدوق (مــن صاحــب العمــل).
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وزارة الدفاع

ـريً ،ملراقبــة وإج ـراءات عســكرية تتوالهــا
خيضــع الدخــول إىل العديــد مــن املخيمــات واخلــروج منهــا ،نظـ ّ
نقــاط تفتيــش علــى مداخــل هــذه املخيمــات وخمارجهــا .وتُنــاط بوحــدات قــوى األمــن الداخلــي مهــام
اعتقــال املطلوبــن وامل ِخلِّــن ابألمــن .لكــن يف املمارســة العمليــة ،فــإن ضبــط حميــط املخيمــات واحلركــة
منهــا وإليهــا ،يتفــاواتنُ بــن خميــم وآخــر ،وتضطلــع وحــدات اجليــش ابلــدور األهــم يف ذلــك ،والسـيَّما يف
حميــط املخيمــات الكبــرة (كعــن احللــوة والبــارد) .كمــا تضطلــع الوحــدات األمنيــة امللحقــة بــوزارة الدفــاع،
كمديريــة املخاب ـرات ،بــدوٍر متزايـ ِـد األمهيــة ،ممـَّـا يضطــر الالجــئ واملنظمــات الفلســطينية إىل التعامــل
معهــا مباشــرة .وتــرز يف هــذا الســياق ،إشــكالية «واثئــق االتصــال» ،وهــي عمليــة إخبــار صــادرة عــن
خمربيــن لصــاحل األجهــزة األمنيــة ،وقــد قـ َّـرر جملــس الــوزراء إلغــاء العمــل هبــا يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ
( 2014/7/24القـرار رقــم َّ ،)10إل أهنــا ال تـزال عمليّـاً ســارية املفعــول ،اســتناداً إىل كل مــا يُثــار مــن
مســائل مرتبطــة ابإلرهــاب ِّ
ومتفرعاتــه الــي تغــذي امليــول األمنيــة .كمــا أنـَّـه ال يقتصــر عمــل الوحــدات
العســكرية ،املنــاط هبــا ضبــط حميــط املخيمــات ،علــى املراقبــة واالعتقــال القانــوين وحســب ،بــل إهنــا تتـ َّ
ـول،
أيضـاً ،ضبــط دخــول املـواد والتجهيـزات املختلفــة إىل داخــل املخيمــات ،والسـيَّما مـواد البنــاء املمنوعــة،
ِ
ـؤدي إىل رواج الســوق الســوداء وإنشــاء شــبكات مــن املنتفعــن.
ممــا يـ ّ
وزارة العدل

ترتبــط العالقــات مــع وزاريت الداخليــة (األمــن الداخلــي) ووزارة الدفــاع بــوزارة العــدل ،لقيــام القــوى
األمنيــة والعســكرية بعمليــة تســليم املطلوبــن إىل القضــاء املختــص ،الــذي يتـ َّ
ـول حماكمــة املتهمــن؛
ابســتثناء القضــااي اإلرهابيــة واألمنيــة اخلطــرة الــي حتــال إىل احملاكــم العســكرية .وهــذا جيعــل الالجــئ
منســاقاً إىل التعاطــي مــع هــذه الــوزارة بطبيعــة احلــال ،يف القضــااي الــي حتــال إىل احملاكــم املدنيــة؛ ومــع
وزارة الدفــاع يف القضــااي احملالــة إىل احملاكــم العســكرية .ومــن البديهــي أن تتَّســع دائــرة التعاطــي لتشــمل
النقابــة واحملامــن الذيــن يتولَّــون املرافعــة عــن املتَّهمــن أمــام القضــاء املختــص ،تبعـاً لطابــع اجلرائــم املرتكبــة؛
يتأخــر علــى اللبنانيــن ،وكذلــك علــى
فض ـاً عــن تراتبيــة احملاكــم ودرجاهتــا .وملـَّـا كان صــدور األحــكام َّ
الفلســطينيني ،فـَلَنــا أن نتصـ َّـور حجــم األعبــاء املرتتِّبــة علــى أســرة املعتقــل الالجــئ.
وزارة التربية والتعليم العالي

مهام وكالة األونرواَّ ،إل َّ
ابلرغم من َّ
أن هناك األلوف من التالمذة والطالب
أن تعليم الالجئني هو من ِّ
الالجئــن الذيــن يتوزعــون علــى املــدارس الرمسيــة واخلاصــة ،عــدا مــن هــم يف املرحلــة اجلامعيــة يف اجلامعــة
اللبنانيــة ومؤسســات التعليــم العــايل اخلاصــة .مــن جهــة اثنيــة ،فــإن املناهــج املعتمــدة يف مــدارس وكالــة
األونــروا هــي نفســها املناهــج اللبنانيــة؛ وخيضــع تالميذهــا مثلهــم مثــل التالميــذ اللبنانيــن لالمتحــاانت

186

اللجوء الفلسطيني في لبنان

العامــة .كمــا َّ
أن حيــازة شــهادة اختصــاص مــن
الرمسيــة ،للحصــول علــى الشــهادتني املتوســطة والثانويــة َّ
اجلامعــات اخلاصــة ،جيــب أن تعــادل ابلشــهادة املوازيــة الــي متنحهــا اجلامعــة اللبنانيــة.
تُدخــل وزارة الرتبيــة عــر اإلحصــاء الســنوي الــذي يصــدره املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلمنــاء يف الدكوانــة
أعــداد الطــاب الفلســطينيني يف املــدارس اجملانيــة وغــر اجملانيــة واجلامعــات ،ويف خمتلــف املراحــل التعليميــة
ـنويً طــرح موضــوع حـ ِّـق الطلبــة
وعــدد مــدارس الوكالــة ومعلميهــا وغريهــا مــن املعلومــات .ويُعـ ُ
ـاد سـ ّ
الفلســطينيني يف التســجيل يف املــدارس الرمسيــة .ومتنــح الــوزارة هــذا احلــق ،لكنهــا كمــا حصــل العــام احلــايل
( )2015تضعهم يف أسفل القائمة بعد الطلبة اللبنانيني واألجانب .وتشرتط أن حيمل الطالب بطاقة
الجــئ مــن األونــروا ،وأن يكــون مســجالً يف املديريــة العامــة لشــؤون الالجئــن .وممــا زاد مــن وطــأة الضغــط
هــو وفــود حنــو  7000تلميــذ وطالــب فلســطيين جلــأوا مــن خميمــات ومــدن ســورية إىل مــدارس األونــروا
ولبنــان .وهنــا ،تشــرط وزارة الرتبيــة عليهــم إبـراز إقامــة صــادرة عــن املديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنــاين.
وكان جملــس الــوزراء قــد اختَّــذ الق ـرار رقــم  62يف  2013/3/5القاضــي بتحديــد الشــروط الــي مت ِّكــن
مؤخرا من التقدم لالمتحاانت للشــهادات الرمسية.
التالمذة الســوريني والالجئني الفلســطينيني إىل لبنان َّ
وزارة المالية

بــدأت القضيــة األكثــر حضــوراً يف غضــون الســنوات األخــرة ،علــى صعيــد عالقــة الالجئــن بــوزارة املاليــة
اللبنانيــة ،مــع القانــون رقــم  296الصــادر بتاريــخ  2001/3/2املتعلــق حبــق اكتســاب غــر اللبنانيــن
احلقــوق العينيــة يف لبنــان .وهــو القانــون الــذي وصفــه البعــض أبنــه كان يســتهدف الفلســطينيني حص ـراً
دون سـواهم مــن األجانــب .إذ َّ
أي حـ ٍّـق
إن الفقــرة الثانيــة مــن مادتــه األوىل نصــت علــى عــدم جـواز متلُّــك ِّ
ألي شــخص إذا كان التملُّــك يتعــارض مــع
ـي ِّ
ألي شــخص ال حيمــل جنســية دولــة معــرف هبــا ،أو ِّ
عيـ ٍّ
أحــكام الدســتور اللبنــاين ،جلهــة رفــض التوطــن.
كان الفلســطيين قبــل صــدور هــذا القانــون ،يعامــل كاألجنــي جلهــة اخلضــوع للقوانــن واملراســيم االشـراعية
الصــادرة املتعلقــة بتملُّــك األجانــب األم ـوال غــر املنقولــة .وقــد عومــل الالجــئ الفلســطيين اترة بوصفــه
عربيًّــا ،وطــوراً بوصفــه أجنبيّـاً؛ األمــر الــذي أاتح لــه حــق التملــك العقــاري وتســجيل مــا يشـريه يف الدوائــر
أي إشــكاالت تُذكــر .لكــن ،مــع صــدور القانــون املذكــور اختلــف
العقاريــة الــي تتبــع لــوزارة املاليــة ،دون ِّ
الوضع متاماً .ودون الدخول يف الكثري من التفاصيل ،ينبغي القول َّ
إن صدوره أصاب فئة كانت متتلك
احلــق الشــخصي إبلـزام تســجيل ملكيــة عقــارات يف الســجل العقــاري قبــل صــدوره ،لكنَّهــا مل تقــم بعمليــة
تســجيلها العتبــارات متنوعــة .ومــع صــدور القانــون مباشــرة ،امتنعــت الدوائــر العقاريــة عــن تســجيل هــذه
العقــارات الــي جــرى بيعهــا يف ســنوات ســابقة مبوجــب وكاالت أو عقــود بيــع غــر مســجلة .واحلقيقــة َّ
أن
خصوصــا بعــد رفــض
اعــا سياسـيًّا وعاصفــة قانونيَّــة مل تلـ َـق هلــا حـ ّـاً حــى اآلن،
صــدور القانــون قــد أاثر نز ً
ً
اجمللــس الدســتوري مراجعــة عشــرة ن ـواب إلبطــال الفقــرة الثانيــة مــن املــادة األوىل منــه ،وبقــاء مشــاريع
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التعديــل الــي تقدمــت هبــا عــدة كتــل عالقـةً يف اجمللــس النيــايب.

املهم َّ
أن املوضوع ُبرَّمته ما زال حىت اللحظة يف املكان الذي وصل إليه ،دون التقدم خطوة إىل األمام،
ومل ينجــح اجمللــس النيــايب يف إجيــاد خمــارج متوافــرة تفصــل بــن العقــود الســابقة علــى صــدوره املوقعــة بــن
طــريف العقــد وإ ْن غــر املســجلة يف الســجالت ،والعقــود الــي جــرى توقيعهــا بعــد إقـراره.

املقصــود هنــا اإلشــارة إىل واحــدة مــن أبــرز املشــاكل العالقــة بــن الالجــئ وبــن وزارة املاليــة ،علم ـاً َّ
أن
هــذا الالجــئ خيضــع ألحــكام وقـرارات هــذه الــوزارة يف شــؤون الضرائــب العقاريــة والبلديــة ،إذا كان مالــكاً
أو مقيم ـاً يف قريــة أو مدينــة لبنانيــة ،أو مالــكاً أو مســتأجراً ،فض ـاً عــن ضريبــة الدخــل يف حــال كونــه
رب عمـ ٍـل أو أجـراً.
َّ

وزارتا الصحة والشؤون االجتماعية

تتعاقــد وكالــة األونــروا مــع عــدد مــن املستشــفيات احلكوميــة واخلاصــة للقيــام بعمليــات استشــفاء لالجئــن،
غالبيتها يف حمافظة اجلنوب .وحتصل الوكالة من األوىل خصوصاً على أسعار مالئمة للقيام ابجلراحات
الالزمــة ،هــي عبــارة عــن حســومات تـراوح بــن  %25و %35مــن األســعار العاديــة .لكـ َّـن مســامهة وزارة
الصحــة اللبنانيــة تتجــاوز ذلــك لتقــدمي اللقاحــات ألطفــال الالجئــن ،خــال احلمــات العامــة للوقايــة
مــن األمـراض .وكذلــك فعلــت لــدى تفاقــم موجــة اللجــوء الســوري والفلســطيين مــن ســورية ،فقــد قامــت
الوكالــة بتطعيــم األطفــال يف املخيمــات والتجمعــات بعــد حصوهلــا علــى اللقاحــات ،أكثــر مــن مــرة،
مــن وزارة الصحــة العامــة .ويقتصــر عــدد الالجئــن املســتفيدين مــن خدمــات مركــز أدويــة األم ـراض
املســتعصية علــى عــدد حمــدود .ففــي غضــون الفــرة املمتــدة بــن  2012/1/1و 2014/12/31حصــل
مقارن ـةً مبــن يعانــون أمراض ـاً مســتعصية يف
 146مريض ـاً فلســطينيّاً علــى هــذه األدويــة .وهــو رقــم متـ ٍّ
ـدن َ
املخيَّمــات.

تتدخل وزارة الشؤون االجتماعية على حنو حمدود يف حتسني الوضع املعيشي واالجتماعي يف املخيمات
َّ
والتجمعــات الفلســطينية .ويقتصــر دورهــا علــى اســتقبال أعــداد متواضعــة مــن الالجئــن  -مل تتجــاوز
ال ـ  27حالــة يف عــام  - 2014ورعايتهــم وإعــادة أتهيلهــم .وقــد توزعــت هــذه احلــاالت علــى امرأتــن
معنَّفتــن و 19مدمــن خمــدرات و 6مصابــن مبــرض نقــص املناعــة (ســيدا) .وهنــاك اختبــارات الــذكاء
اجملانيــة لألطفــال الذيــن يعانــون صعــوابت تعلميــة أو مــن ذوي احلاجــات اخلاصــةَّ .أمــا بقيــة برامــج الــوزارة،
وخصوص ـاً تلــك الــي تتَّجــه حنــو الفئــات املعــوزة واألكثــر فقـ ًـرا ،فهــي ال تطــال جمتمــع الالجئــن بشــكل
ِ
ـرددوا عليهــا.
متخصــصَّ ،إل َّأنــم يســتفيدون مــن خدمــات مراكــز اخلدمــات اإلمنائيــة إذا تـ َّ
ّ
َّاتــذت وزارة الشــؤون االجتماعيــة خط ـوات حمــدودة يف اجتــاه الالجئــن الفلســطينيني ،فبعــد تقــدمي
التقريــر الثــاين عــن تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل ( ،)1998 - 1993وبعــد مالحظــات اللجنــة الدوليــة
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بســبب عــدم مشــول األطفــال الالجئــن ابلتقريــر ،حلظــت الــوزارة يف تقريرهــا الثالــث ()2003 - 1998
خاص ـاً عــن األطفــال الالجئــن مبــا يعتــر اعرتاف ـاً مبســؤوليتها عــن
هــذه الفئــةَّ ،
وضمنــت تقريرهــا فص ـاً ّ
كل األطفــال املقيمــن علــى أرض لبنــان ،عم ـاً ابالتفاقيــة الدوليــة .مــن انحيــة اثنيــة ،فقــد مشــل الق ـرار
 1/121اتريــخ  21أاير (مايــو)  2004الصــادر عــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة ،املتعلــق بتحديــد
الفئــات املســتفيدة مــن خدمــات الــوزارة ،األطفــال املولوديــن مــن أم لبنانيــة (حبيــث ميكــن أن يكــون األب
فلســطينيًّا وكذلــك الطفــل) .كمــا مشلــت الــوزارة مجيــع النســاء املعنَّفــات خبدماهتــا يف حــال وقــوع العنــف
االتــاه الصحيــح.
عليهـ َّـن مــن قِبَــل شــخص لبنــاين .وهــذه اخلط ـوات حمــدودة ،وإ ْن كانــت يف ِّ
و ازرات ودوائر أخرى
يتعاطــى الالجئــون الفلســطينيون مــع بقيــة الــوزارات واألجهــزة واملؤسســات اللبنانيــة ،وإن بوتــرة أقــل ممـَّـا
عرضنــاه آنفـاً .فــا بـ َّـد هلــذا الالجــئ أن يتعاطــى مــع وزارات الطاقــة املائيــة والكهرابئيــة والربيــد واهلاتــف
واألشــغال العامــة والنقــل والبيئــة والزراعــة والصناعــة ،إخل ،...وكذلــك مــع اجملالــس التابعــة لرائســة جملــس
الــوزراء كمجلــس اإلمنــاء واإلعمــار وغــره ،واملؤسســات العامــة والسـيَّما الكهـرابء وامليــاه .وهــذا التعاطــي
حيصــل علــى أسـ ٍ
ـاس ال مركــزي علــى األغلــب .كمــا يفــرض وجــود املخيمــات والتجمعــات عليهــا أن
تتعامــل مــع حميطهــا احلضــري ،مبــا متلكــه مــن مؤسســات يف نطــاق احملافظــة والقائمقاميــة والبلديــة،
وخصوصاً َّ
أن شــبكات اخلدمات اليت تصل إىل املخيمات ،هي جزء من شــبكات أكرب تشــمل املنطقة
الــي تقــع ضمنهــا أماكــن الوجــود الفلســطيين.

الفصل السادس
لجنة الحوار اللبناني  -الفلسطيني
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متهيد
بعد الزلزال السياسي والوطين الذي أحدثه اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف  14شباط (فرباير) ،2005
وما تبعه من انســحاب للقوات الســورية ،شــهد لبنان إعادة ترســيم ألوضاعه السياســية والوطنية العامة،
ابلرتافــق مــع إعــادة رســم األدوار والتأثـرات ومواقــع القـرار والنفــوذ فيــه .اســتعادت املؤسســات الدســتورية
نســبيّاً دورهــا وأتثريهــا ،كمــا اســتعادت اآلليــات الدســتورية والقانونيــة إيقاعهــا يف ضبــط مســارات احليــاة
السياســية والوطنيــة العامــة .كان مــن الطبيعــي أن تــرك هــذه املتغـِّـرات أتثرياهتــا علــى مناحــي هــذه احليــاة
كافــة ،وعلــى مجلــة امللفــات ذات الصلــة ،ومنهــا ملــف العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية.
ابتــاه
مهمــة ِّ
ابلت ـوازي مــع هــذه التطــورات ،سـ َّ
ـجلت العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية الرمسيــة انعطافــة َّ
إعــادة أتكيــد مجلــة املس ـلَّمات الوطنيــة األساســية النَّاظمــة للعالقــات مــا بــن الدولتــن والشــعبني ،علــى
قاعــدة رفــض التوطــن ،وســيادة الدولــة اللبنانيــة ،والتـزام الشــرعية وقوانينهــا ،وأتكيــد الدفــاع عــن احلقــوق
ِ
تؤمــن
الوطنيــة الفلســطينية ،مــن حــق العــودة إىل إقامــة الدولــة ،واحلقــوق االجتماعيــة واإلنســانية الــي ّ
العيــش الكــرمي الــذي يلتزمــه لبنــان جتــاه الالجئــن الفلســطينيني علــى أراضيــه .وهــذا مــا تضمنتــه بيــاانت
احلكومــات الوزاريــة املتعاقبــة منــذ عــام  2005و َّ
أكــدت عليــه.
عـ َّـرت بعــض احملطــات واملناســبات عــن هــذا التطــور يف العالقــات الثنائيــة .فقــد أعــادت منظمــة التحريــر
الفلســطينية فتــح مكتبهــا يف بــروت بتاريــخ  15أاير (مايــو) عــام  ،2006وقــد اختــر هــذا اليــوم للتأكيــد
علــى التضامــن مــع الشــعب الفلســطيين حــى حتقيــق أهدافــه ،ومــن ضمنهــا حــق العــودة .مث مــا لبــث أن
ُرفِـ َـع التمثيــل إىل مســتوى ســفارة يف عــام  .2008صــدر ،مــن بعـ ُـد ،إعــان فلســطني مــن بــروت يف
عــام  ،2008معـرابً عــن ُحســن نـوااي ميكــن أن تتطــور إىل رؤيــة فلســطينية جديــدة للعالقــات مــع لبنــان،
ابإلضافــة إىل موضوعــات أخــرى.
يف املقابــلَّ ،
أكــدت السياســات احلكوميــة علــى خيــارات االنفتــاح والتعــاون واحل ـوار واملشــاركة ،يف
مواجهــة التح ـ ِّدايت املاثلــة يف وجــه ملــف العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية ،ابعتبــاره شــأانً سياســيّاً
ـف إداري وأمــي ،كمــا جــرى التعامــل معــه لعقــود خلــت.
ووطنيّـاً وإنســانيّاً واخالقيّـاً أيضـاً ،وليــس جمـَّـرد ملـ ٍّ
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تشكيل لجنة الحوار
يف عــام  2005أصــدرت احلكومــة اللبنانيــة برائســة الرئيــس ف ـؤاد الســنيورة قرارهــا إبنشــاء جلنــة احل ـوار
إداريً مبكتــب رائســة احلكومــة ،أتكيــداً علــى ربطهــا مباشــرة مبوقــع القـرار
اللبنــاين  -الفلســطيين ،وربطهــا ّ
احلكومــي األول ،ممـَّـا يُعـِّـر عــن خيــار سياســي وطــي حكومــي يف جمــال تفعيــل العالقــات وتطويرهــا ،يف
مســتوايهتا السياســية والوطنيــة ،ويف مســتوايهتا االجتماعيــة واإلنســانية الــي تطــال ظــروف حيــاة الالجئــن
وخمتلــف أوضاعهــم.
ســرعان مــا وجــدت جلنــة احل ـوار َّأنــا أمــام مجلــة حت ـ ِّدايت تطــال امللــف الــذي تتصــدَّى لــه ،يف أول
جتربــة حكوميــة لبنانيــة للتعامــل معــه علــى أســاس احل ـوار والش ـراكة ،بعــد أن كان مل ّف ـاً حاف ـاً بعناصــر
التوتــر والصـراع والصــدام علــى مــدى ســنوات ســابقة ،األمــر الــذي أثقــل هــذه العالقــات بكـ ٍّـم كبـ ٍر مــن
التناقضــات واملشــكالت املرتاكمــة .تراوحــت هــذه التحـ ِّدايت بــن مــا محلتــه ذاكــرة الصـراع مــن رواســب
املاضــي ،وضــرورة جتاوزهــا يف مناخــات مــن التعــاون البنَّــاء  -وفــق القواعــد الوطنيــة والدســتورية والقانونيــة
واالجتماعيــة واإلنســانية  -وبــن التحـ ِّـدايت التش ـريعية الــي تتطلــب تطويــر بعــض القوانــن املواكبــة
وتش ـريع أخــرى ،مبــا يعـ ِّـر عــن الروحيــة اجلديــدة املشــركة ،ومبــا مي ِّكــن مــن مواجهــة وقائــع اإلجحــاف
وحيفــظ مصــاحل الدولتــن والشــعبني العليــا ،وبــن التحـ ِّدايت اإلجرائيــة الــي تطــال عمــل احلكومــة وأجهزهتــا
يف إدارهتــا ملــف العالقــات مــع الالجئــن وشــؤوهنم وأوضاعهــم االجتماعيــة واإلنســانية.
مــع تشــكيل جلنــة احلـوار ،حصــل نقــاش بصــدد تفعيــل دورهــا وبنــاء إدارهتــا الداخليــة وفريــق عملهــا التقــي
املواكــب ،وســط دعــم دويل واحتضــان سياســي وطــي داخلــيَّ .إل َّ
أن دورهــا االستشــاري وربــط متويلهــا
ابجلهــات املاحنــةَّ ،
خفــض ســقف قدراهتــا علــى املتابعــة والتأثــر .وقــد وضعهــا ذلــك يف مواجهــة أحــداث
كبــرة شــهدها لبنــان ،مــن حــرب متــوز (يوليــو)  2006إىل حــرب خميــم البــارد يف عــام  ،2007اســتنزفت
مواردهــا وقدراهتــا ،وفُ ِرضــت عليهــا تعديــات حامســة يف أجندهتــا وأولوايهتــا ،وأضعــف دورهــا.
ـتمر حــرص احلكومــات املتعاقبــة منــذ عــام  2005علــى دور جلنــة احلـوار ودعــم عملهــا .لكــن املســائل
اسـ َّ
املتعلقــة ابللجــوء الفلســطيين يف لبنــان َّ
معقــدة ج ـ ّداً ،ومثـَّـة فيهــا جوانــب ذات طابــع أمــي ،ويطغــى فيهــا
ـان البُعــد اإلقليمــي علــى البُعــد الوطــي .لــذا ،مل يشــمل عمــل اللجنــة فعليّـاً كامــل النقــاط امللحوظــة
أحيـ ً
يف ق ـرار تشــكيلها ،كمــا بقيــت قدراهتــا حمــدودة ومرتبطــة ابلتمويــل مــن اجلهــات املاحنــة؛ فض ـاً عــن
حمدوديــة صالحياهتــا اجتزائيَّــة ،وعــن اجتزائيــة أصابــت دورهــا االستشــاري ،مــع عــدم قدرهتــا علــى ِّاتــاذ
إجـراءات تنفيذيــة ،مبــا يف ذلــك نقــاط جــدول عملهــا ،نظـراً للتداخــل مــع عمــل وزارات وجهــات مســؤولة
أخــرى .ولذلــك ،عمــدت اللجنــة أكثــر مــن مــرة إىل تقييــم مســار عملهــا ،وســعت إىل تقــدمي االقرتاحــات
والتوصيــات الــي تســاعدها علــى أداء الــدور الــذي تتوقَّعــه احلكومــة ،ويتوقَّعــه اللبنانيــون والفلســطينيون
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منهــا .ويف هــذا الســياق ،قدمــت اللجنــة اقرتاحـ ٍ
ـات لتطويــر هيكليتهــا وتعزيــز اســتقالليتها وفعاليتهــا،
مبــا يف ذلــك اقـراح تشــكيل هيئــة وطنيــة عليــا لشــؤون الالجئــن ،وصـ ًـول إىل وضــع اسـراتيجية متكاملــة
لعملهــا علــى مــدى الســنوات اخلمــس بــن عامــي  2015و.2020

الهيكلية الحالية
يـرأس مكتــب جلنــة احلـوار رئيــس يعينــه رئيــس احلكومــة علــى رأس فريــق العمــل .وجــرت العــادة أن يشــغل
هــذا املنصــب شــخصية صاحبــة خــرة حتظــى بثقــة رئيــس احلكومــة علــى رأس مكتــب اللجنــة ،ضمــن
رائســة احلكومــة لقيــادة الفريــق الــوزاري والفريــق التقــي.
ست شخصيات على ما يوضح اجلدول التايل:
وقد تعاقب على هذا املنصب ُّ
الفترة

رئيس
الحكومة

متوز (يوليو)  -2005حزيران (يونيو)
2008

فؤاد السنيورة اإلصالح
والنهوض

متوز (يوليو)  -2008حزيران (يونيو)
2009

فؤاد السنيورة الوحدة الوطنية السفري خليل مكاوي

الحكومة

رئيس اللجنة

السفري خليل مكاوي

تشرين األول (أكتوبر)  -2009حزيران سعد احلريري االمناء والتطوير احملامية مااي جمذوب
(يونيو) 2011
آب (أغسطس)  -2011حزيران
(يونيو) 2012

جنيب ميقايت كلنا للعمل

حزيران (يونيو)  - 2012آذار (مارس) جنيب ميقايت كلنا للعمل
2014
من نيسان (إبريل) 2014

متام سالم

املصلحة
الوطنية

السفري عبداجمليد
قصري
د .خلدون الشريف
د .حسن منيمنة

تضــم اللجنــة فريق ـاً مــن ممثِّلــي الــوزارات يُشـ َّـكل بنــاءً علــى ترشــيح الوزيــر املختــص ممثِّـاً عــن وزارتــه.
وتشــارك يف اجتماعــات اللجنــة الدوريــة وزارات :العــدل ،اخلارجيــة واملغرتبــن ،الدفــاع الوطــي ،الشــؤون
االجتماعيــة ،العمــل ،الصحــة العامــة ووزارة الداخليــة والبلــدايت.
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تشــمل اهليكليــة فريقـاً تقنيّـاً مدعومـاً مــن برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي ،يقــوم بــدور الســكراتراي والدعــم
الفــي ملكتــب رئيــس اللجنــة منــذ أتسيســه يف عــام  .2007ويســهم هــذا الفريــق يف اســتقرار عمــل اللجنــة
املؤسســي واســتمراره ،ويف تشــكيل قاعــدة البيــاانت البحثيــة الالزمــة لتطويــر السياســات احلكوميــة حيــال
َّ
الالجئــن الفلســطينيني.

مراحل عمل اللجنة األربع خالل فترة 2016-2005
يف الفقـرات التاليــة ،يســتعرض الفصــل تباعـاً تطــور عمــل جلنــة احلـوار منــذ أتسيســها حــى املرحلــة الراهنــة،
ـجلة الــي ترصــد اإلجنــازات والتحـ ِّدايت والتوصيــات ،وف ًقــا للمراحــل التاليــة:
فضـاً عــن اخلالصــات املسـ َّ
1.1املرحلــة األوىل :أتســيس جلنــة احل ـوار .مــن أتســيس جلنــة احل ـوار يف عــام  2005حــى منتصــف
 ،2007اتريــخ انــدالع حــرب خميَّــم البــارد.
2.2املرحلــة الثانيــة :حــرب خميَّــم البــارد .مــن هنايــة احلــرب حزيـران (يونيــو)  2007حــى حزيـران (يونيــو)
عام .2012
3.3املرحلــة الثالثــة :العــودة إىل التكليــف األساســي .مــن حزيـران (يونيــو) عــام  2012حــى ربيــع عــام
.2014
4.4املرحلــة الرابعــة :تفعيــل مشــاركة األحـزاب .مــن ربيــع عــام  ،2014وهــي مســتمرة حــى إعــداد هــذا
التقرير.
المرحلــة األولــى :تأســيس لجنــة الحــوار( .تشــرين األول /أكتوبــر) - 2005
حزيــران /يونيــو )2007

شــهدت مرحلــة التأســيس بدايــة البحــث الرمســي مــن قبــل احلكومــة اللبنانيــة يف أوضــاع الالجئــن
الفلســطينيني وســبل وضعها على ســكة املعاجلة ،األمر الذي يُ ُّ
عد ســابقة يف اتريخ عالقة الدولة اللبنانية
هبــم .ترافــق ذلــك مــع البحــث عــن الشـريك الفلســطيين املوحــد والقــادر علــى التحــاور مــع الدولــة اللبنانيــة.
يف هــذه املرحلــة ،أيض ـاً ،عملــت اللجنــة علــى صياغــة أدبيَّاهتــا والبــدء يف استش ـراف اإلشــكاليات
العمالنيــة املرتاكمــة علــى مــدى عقــود مــن الزمــن ،وســعت خــال هــذه الفــرة إىل البــدء يف تشــكيل مــا
ميكــن تســميته «امللــف الفلســطيين» لــدى احلكومــة اللبنانيــة.
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الفكرة والدور
أصــدر جملــس الــوزراء اللبنــاين يف  13تش ـرين األول (أوكتوبــر)  2005الق ـرار رقــم  2005/41الــذي
ينــص علــى تفويــض رئيــس جملــس الــوزراء فـؤاد الســنيورة أتليــف «فريــق عمــل ملعاجلــة قضــااي الالجئــن
الفلســطينيني» 46يف لبنــان ،وذلــك هبــدف إحــداث حتـ ُّـول يف قواعــد تعامــل الدولــة اللبنانيــة مــع هــذا
الوجــود وأسســه خــال املراحــل الســابقة ،ومواجهــة مــا أحدثــه ذلــك مــن فـراغ لــدى اإلدارة اللبنانيــة يف مــا
يطــال هــذه القضــااي؛ وهبــدف مــلء الفـراغ الــذي خلَّفــه انتقــال منظمــة التحريــر الفلســطينية إىل مناطــق
لويهتــا وتركيزهــا علــى دعــم
الســلطة الوطنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ومــا رافــق ذلــك مــن تغيــر يف أو َّ
هــذه الســلطة علــى حســاب االهتمــام بفلســطينيِّي الشــتات.
مهامــه ابجتماعــات حضرهــا الــوزراء املعنيــون ،برائســة رئيــس احلكومــة آنــذاك ،إىل أن صــدر
ابشــر الفريــق َّ
الق ـرار رقــم  2005/89بتاريــخ  25تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  ،2005القاضــي بتأليــف فريــق عمــل
يضـ ُّـم ممثلــن عــن عــدَّة وزارات ،ملتابعــة الشــؤون الفلســطينية ُبرَّمتهــا ،وقيــاس أتثرياهتــا علــى لبنــان ،ورفــع
التوصيــات اخلاصــة بذلــك إىل احلكومــة اللبنانيــة ،والتعامــل مــع مجيــع املســائل املتعلِّقــة ابلوجــود الفلســطيين
فيــه.
انطلــق عمــل الفريــق بعقــد عــدة اجتماعــات للتــداول والتشــاور مــع خ ـراء لبنانيــن وفلســطينيني ،ومــع
فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وحتالــف القــوى الوطنيــة االســامية ،الذيــن شــكلوا وفــداً َّ
موحــداً
للتحــاور مــع الدولــة اللبنانيــة .بنتيجــة هــذه االجتماعــات ،تقــدم الفريــق جبملــة توصيــات ،أبرزهــا:
إنشــاء جلنــة ملحقــة مبكتــب رئيــس الــوزراء تتـ َّ
ـول مهمــة التنســيق بــن خمتلــف الــوزارات واإلدارات
العامــة ،وتنفتــح علــى املنظمــات غــر احلكوميــة واجملتمــع املــدين.
َّ
الشروع يف حوارات منتجة هبدف الوصول إىل حتسني األوضاع املعيشية وبناء جسور الثقة.
أمثــرت هــذه االجتماعــات واللقــاءات واحل ـوارات بلــورة خطــة لعمــل احلكومــة يف هــذا اجملــال ،وحتديــد
مهــام فريــق العمــل ،مث جلنــة احلـوار .كمــا ُحـ ِّددت املشــكالت الــي يواجههــا الوجــود الفلســطيين يف لبنــان
ودرســت؛ وخلصــت إىل تقــدمي مجلــة توصيــات ومالحظــات يف هــذا الشــأن.
ُ
تضمنــت التوصيــات َّ
لحقــة مبكتــب رائســة جملــس الــوزراء ،ليحظــى
وقــد َّ
املقدمــة اقرتاح ـاً إبنشــاء جلنــة ُم َ
امللــف الفلســطيين ،بنتيجــة ذلــك ،إبدارة مدنيَّــة تعيــد االعتبــار إىل األولــوايت السياســية والوطنيــة يف
 46هــذه هــي تســمية «جلنــة احلـوار» األصليــة ،وهــي الــي تعــر عــن طبيعــة املهــام والتكليــف علــى حنــو أدقَّ .إل أنــه ســرعان مــا
اســتُخدمت تســمية «جلنــة احلـوار اللبنــاين– الفلســطيين» علــى نطــاق واســع ،وهــي التســمية الغالبــة الــي ال تـزال معتمــدة حــى اليــوم.
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مهمــة التنســيق مــع الــوزارات كافَّـةً والعمــل علــى
التعاطــي معــه .وأســندت املقرتحــات إىل هــذه اللجنــة َّ
ِ
ِ
للتوصــل
حتســن الوضــع وتبــي الثقــة .فاحلاجــة ُملِ َّحــة ُّ
ّاتــاذ التدابــر اإلداريــة املناســبة الــي مــن شــأهنا أن ّ
إىل مقاربــة واقعيــة بعيــدة املــدى للقضــااي املطروحــة يف هــذا امللــف ،يكــون مبقدورهــا نــزع فتيــل واحــدة مــن
القضــااي األكثــر حساســية يف البــاد.
وطورهتــا،
وضعــت حكومــة «اإلصــاح والنهــوض» ،برائســة الرئيــس فـؤاد الســنيورة ،أســس هــذه السياســة َّ
وأســهم التمثيــل الواســع ملعظــم األطيــاف السياســية يف احلكومــة يف إرســاء عمــل هــذه اللجنــة مــن جهــة،
ويف التأســيس لتحقيــق مقاربــة وطنيــة حظيــت إبمجــاع واســع ،مــن جهــة أخــرى.
العامة والمبادئ
عناصر السياسة
َّ

رَّكــزت أدبيَّــات اللجنــة منــذ انطــاق عملهــا علــى َّأنــا تســعى إىل أتســيس حقبــة جديــدة مــن العالقــات
اللبنانيــة  -الفلســطينية ،تتجــاوز أخطــاء الطرفــن الســابقة ،وذلــك عــر تصويبهــا وحتســينها ،وتطويــر
سياســات احلكومــة حيــال الالجئــن الفلســطينيني.
التوجهات والعناصر التالية:
تضمنت أدبيَّات اللجنة ُّ
َّ
اعتماد مقاربة شاملة وعدم إغفال األبعاد املختلفة يف الشأن الفلسطيين؛
موحدة إلدارة الشأن الفلسطيين يف لبنان؛
إنشاء مرجعيَّة َّ
تثبيت املسؤولية املشرتكة مع اجملتمع الدويل؛
بناء الثقة بني الطرفني عرب احلوار والتواصل؛
اعتبــار َّ
أن البنــاء علــى التوافقــات والثوابــت املنجــزة بــن الطرفــن ،هــو مصلحــة وطنيــة فلســطينية،
أيضــا ،كمــا هــو موضــوع رفــض التوطــن؛ وذلــك علــى خلفيــة كــون لبنــان بلــداً ســيداً حـ ّـراً مســتقال،
ً
املؤسســات والقانــون.
ـة
ـ
ل
و
د
ـه
ـ
م
حتك
،
ا
ـ
اطي
ر
دميق
َّ
ًّ

ِ
توجــه عمــل جلنــة احل ـوار يف
مــن انحيــة أخــرى ،حــدَّدت خطــة العمــل احلكوميــة أربعــة مبــادئ أساســية ّ
إدارة امللــف الفلســطيين يف املرحلــة القادمــة ،وهــي:
 .أاالحرتام الكامل لسيادة الدولة اللبنانية وأمنها وقوانينها.
كل حقوق الالجئني الفلسطينيني ابلكامل ،وأمهها حق العودة.
.بدعم ِّ
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.تأتمــن العيــش الكــرمي والالئــق لالجئــن الفلســطينيني ،ابنتظــار حـ ِّـل الص ـراع العــريب  -اإلس ـرائيلي
العــادل والشــامل.
اللجئني.
حل قضية ّ
.ث ُّ
حتمل اجملتمع الدويل قسطه من املسؤولية يف ِّ

المهام

جاء حتديد املهام املناطة بلجنة احلوار ،مبوجب قرار تشكليها ،شامالً القضااي التالية:
1.1معاجلــة املســائل احلياتيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة واألمنيــة داخــل املخيمــات،
وللفلســطينيني املقيمــن يف لبنــان ،ابلتعــاون مــع وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني ).(UNRWA
2.2وضع آلية إلهناء وجود السالح الفلسطيين خارج املخيمات.
3.3إطالق احلوار حول معاجلة قضية السالح داخل املخيمات تنظيماً وضبطاً.
4.4درس إمكانية إقامة عالقات متثيلية بني لبنان وفلسطني.
بــدا هــذا التكليــف واســعاً جـ ّداً وشــديد التفــاؤلَّ .أمــا يف املمارســة العمليــة ،فلــم تتعامــل جلنــة احلـوار  -ومل
تَ ْسـ َـع إىل التعامــل  -مــع البنديــن الثــاين والثالــث ،املتعلِّقــن بتنفيــذ مقــررات احلـوار الوطــي لعــام 2006
املتصلــة ابلســاح الفلســطيين داخــل املخيمــات وخارجهــا؛ ولطاملــا اعتــرت أنــه يتجــاوز قدراهتــا وطبيعــة
تكوينهــا .وبقيــت القضــااي األمنيــة أيضـاً خــارج نطــاق قدراهتــا ،مــا عــدا اجلوانــب البســيطة منهــا ،حيــث
ظـ َّـل هــذا الشــأن مــن اختصــاص املؤسســتني العســكرية واألمنيــة ،اللتــن مل يكــن مــن الـوارد ابلنســبة إليهمــا
ِ
أي جــزء مــن دوريهمــا ،أو التشــارك بــه مــع جهــات أخــرى.
التخلّــي عــن ِّ
ردود فعل إيجابية وداعمة

جتاوبــت بعــض اجلهــات الدوليــة املاحنــة بشــكل جيِّــد مــع فكــرة إنشــاء اللجنــة؛ وتفاعلــت األط ـراف
التوجهــات احلكوميــة اجلديــدة.
الفلســطينية أيض ـاً ،بصــورة إجيابيــة مــع ُّ
بــدأت النقاشــات يف مطلــع عــام  ،2006هبــدف إنشــاء فريــق دعــم تقــي للمســاعدة يف متابعــة املهــام
اجلديــدة املطروحــة يف متابعــة امللــف الفلســطيين .وأمثــرت اجلهــود بتشــكيله يف عــام  ،2007وحصــل علــى
متويــل عملــه مــن قبــل املركــز الكنــدي مــن أجــل تنميــة البحــوث الدوليــة.
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التوجهــات الرمسيــة والشــعبية
ـكيل الفريــق وانطــاق عملــه مجل ـةُ التحـ ُّـوالت الــي طالــت ُّ
وقــد واكبــت تشـ َ
الفلســطينية العامــة ،وتفاعــل معهــا ،مبــا تعـِّـر عنــه هــذه التوجهــات مــن سياســة جديــدة يف التعامــل مــع
التوجهــات أتكيــد اح ـرام القانــون والت ـزام الشــرعية ،علــى
وتضمنــت هــذه ُّ
الدولــة اللبنانيــة ومؤسســاهتاَّ .
قاعــدة التمســك حبــق العــودة ورفــض التوطــن ،واملوافقــة علــى ضــرورة إخضــاع الســاح الفلســطيين لســيادة
الدولــة اللبنانيــة وقوانينهــا ،والت ـزام احليــاد يف العالقــة مــع املكـ ِّـوانت السياســية واالجتماعيــة والروحيــة
اللبنانيــة كافَّــة .وجــاءت خطــوة منظمــة التحريــر الفلســطينية إبعــادة فتــح مكتبهــا يف بــروت عــام ،2006
مبثابــة إعــادة للطابــع الرمســي للعالقــات مــع الدولــة اللبنانيــة بعــد إقفــال مكتــب منظمــة التحريــر يف بــروت
يف عــام  ،1983وإلغــاء اتفــاق القاهــرة عــام  ،1987األمــر الــذي عـ َّـر عــن هــذه املناخــات اإلجيابيــة
اجلديــدة يف العالقــة بــن الدولــة اللبنانيــة والفلســطينيني بعــد حتــوالت عــام .2005
التوجــه ،علــى أســاس ضمــان ســيادة الدولــة علــى كل أراضيهــا مبــا يراعــي
قامــت سياســة لبنــان وفقـاً هلــذا ُّ
قوانينهــا وبقواهــا النظاميــة ،ورفــض التوطــن ،ودعــم حــق الالجئــن وعملهــم للعــودة ،مــع ضــرورة أتمــن
ظــروف العيــش الكــرمي لالجئــن الفلســطينيني ،حــى حتقيــق عودهتــم إىل دايرهــم مبوجــب ق ـرار اجلمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  ،194والق ـرارات العربيــة ذات الصلــة.
درجـةً علــى جــدول أعمــال جملــس الــوزراء ،ابعتبارهــا
ومبوجــب ُّ
التوجــه اجلديــد ،ابتــت قضــااي الالجئــن ُم َ
مل ّفاً سياســيّاً ووطنيّاً ،إىل جانب أبعادها االجتماعية واالقتصادية واإلنســانية واملعيشــية واألمنية .و َّأدت
احلكومــات اللبنانيــة املشـ َّـكلة منــذ عــام  ،2005الــي اتَّســمت مبعظمهــا ،بكوهنــا حكومــات إئتــاف
وطــي ،دوراً أساســيّاً يف الوصــول إىل حتقيــق مجلــة هــذه التحـ ُّـوالت الــي بــدأت مــع قـرار حكومــة الرئيــس
ف ـؤاد الســنيورة األوىل ،بتشــكيل جلنــة احل ـوار تعب ـراً عــن رؤيــة جديــدة يف التعامــل الرمســي واحلكومــي مــع
فلســطينيي لبنــان.
التطورات السياسية المواكبة
ُّ

شــهد لبنــان خــال هــذه املرحلــة أربعــة أحــداث كبــرة ذات صلــة مبوضــوع عمــل اللجنــة ،هــي :انعقــاد
هيئــة احلـوار الوطــي اللبنــاين وقراراهتــا يف موضــوع الســاح الفلســطيين؛ واحلــرب اإلسـرائيلية ضــد لبنــان يف
متــوز (يوليــو) 2006؛ وتوقــف احلـوار واالعتصــام املفتــوح يف رايض الصلــح ،وحــرب خميــم البــارد .2007
أ .انعقاد هيئة احلوار الوطين
بعــد حتـ ُّـوالت عــام ( 2005اغتيــال الرئيــس رفيــق احلريــري وانســحاب اجليــش الســوري مــن لبنــان ،مث
حصــول االنتخــاابت النيابيــة عــام  2005الــي جــاءت أبغلبيــة جديــدة إىل احلكــم) ،دعــا رئيــس جملــس
الن ـواب األســتاذ نبيــه بــري إىل ح ـوار وطــي بــن قــادة التيــارات السياســية يف البــاد ،هبــدف التوافــق
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املؤسســي بعــد
علــى ُّ
التوجهــات الكــرى حلاضــر البــاد ومســتقبلها ،وزايدة فــرص االســتقرار السياســي و َّ
التحـ ُّـوالت الكــرى املشــار إليهــا ،الــي نتــج عنهــا تــوزع القــوى السياســية اللبنانيــة علــى ائتالفــن كبرييــن
مهــا الثامــن والرابــع عشــر مــن آذار (مــارس).

انسحاب الجيش السوري من بوابة المصنع

بــدأت اجتماعــات هيئــة احل ـوار الوطــي يف اجمللــس النيــايب يف آذار (مــارس) لبحــث جــدول أعمــال
يتضمــن املواضيــع التاليــة« :كشــف حقيقــة اغتيــال احلريــري ،العالقــة مــع ســورية ،ترســيم احلــدود معهــا،
ســاح املقاومــة» .عقــدت اهليئــة ســبع جلســات أمكــن التوافــق خالهلــا علــى ميثــاق شــرف لتخفيــف
االحتقــان السياســي وعلــى نــزع الســاح الفلســطيين خــارج املخيمــات خــال ســتة أشــهر ،وتنظيمــه
فأجل ـوا
داخــل املخيمــات ،فيمــا أخفــق الفرقــاء ابلتوافــق علــى انتخــاب رئيــس جديــد حيظــى ابلتوافــقَّ ،
البحــث يف االس ـراتيجية الدفاعيــة.
ويف اجللســة األخــرة املنعقــدة حتــت رعايــة الرئيــس نبيــه بــري يف تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  ،2006كان
تعمــق يف لبنــان إثــر احلــرب الــي شــنتها إس ـرائيل علــى لبنــان يف متــوز (يوليــو) ،2006
االنقســام قــد َّ
فتوقــف احلـوار الوطــي يف صيغتــه املذكــورة .وكانــت القـرارات املتعلقــة ابلســاح الفلســطيين قــد صــدرت
إبمجــاع الفرقــاء ،ولكنهــا مل تشــق طريقهــا إىل التنفيــذ.
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ب .حرب متوز /يوليو 2006
يف الثــاين عشــر مــن متــوز (يوليــو)  ،2006شــنت إس ـرائيل ح ـرابً تدمرييــة ضــد لبنــان ،أحدثــت خ ـراابً
ودمــاراً واســعني .كمــا فرضــت نتائجهــا علــى املؤسســات الرمسيــة كافــة ،وخباصــة علــى احلكومــة اللبنانيــة،
ـويت إعــادة اإلعمــار وإزالــة آاثر العــدوان ،ومعاجلــة املشــكالت االجتماعيــة
ابالنشــداد الكامــل إىل أولـ َّ
واإلنســانية الــي رافقــت ذلــك .هــذا فضـ ًـا عــن التداعيــات السياســية والوطنيــة الــي رافقــت العــدوان وتلتــه؛
ممــا فتــح لبنــان وجممــل احليــاة السياســية والوطنيــة علــى مرحلــة جديــدة رافقتهــا صراعــات سياســية ووطنيــة،
وتركــت كبــر أتثريهــا علــى مناخــات اإلمجــاع الوطــي يف لبنــان.
ج .توقُّف احلوار ،اعتصام ساحة رايض الصلح
مــع توقُّــف أعمــال هيئــة احلـوار الوطــي ،مث االعتصــام املفتــوح الــذي أطلقتــه مكـ ِّـوانت سياســية لبنانيــة يف
ســاحة رايض الصلــح بوســط بــروت ،دخلــت األوضــاع العامــة يف لبنــان مرحلــة جديــدة وســط تداعيــات
متفاقمــة وأتث ـرات عميقــة علــى مناخــات التوافــق الوطــي الــذي رافــق تشــكيل حكومــة الرئيــس ف ـؤاد
الســنيورة األوىل .وقــد عـ َّـرت هــذه التغيـرات بصــورة حامســة عــن انكســار حــاد أصــاب هــذه املناخــات،
ـويت احلكومــة اللبنانيــة،
األمــر الــذي فــرض تعدي ـاً أساســيّاً يف مســارات تطـ ُّـور األوضــاع اللبنانيــة وأولـ َّ
ومنهــا امللــف الفلســطيين؛ وعلــى أولــوايت عمــل جلنــة احل ـوار وفريقهــا التقــي الناشــئ .وقــد َّأدى هــذا
أي حماولـ ٍـة جديـَّـة لوضــع مقـ َّـررات هيئــة احل ـوار بصــدد الســاح الفلســطيين
دورا حامسًــا يف وأد ِّ
الوضــع ً
موضــع التنفيــذ .كمــا عطَّــل االنقســام السياســي احلــاد والعطــب الــذي حلــق ابملؤسســات الدســتورية  -مــن
أي امكانيــة حقيقيــة للتقــدُّم
توقُّــف عمــل جملــس الن ـواب  -واحتــدام الص ـراع علــى شــرعية احلكومــةَّ ،
ابمللفــات املطروحــة خــارج تســيري األمــور ابحلــد األدىن املمكــن.
د .حرب خميَّم البارد يف أاير (مايو) 2007
جــاء انــدالع حــرب خميَّــم هنــر البــارد ،يف  20أاير (مايــو)  ،2007بــن اجليــش اللبنــاين و«فتــح
اإلســام» ،ليشــهد لبنــان معهــا معــارك عســكرية ،هــي األعنــف بعــد انتهــاء احلــرب اللبنانيــة وتوقيــع
ـهيدا للجيــش اللبنــاين ،وأكثــر مــن عشـرين مدنيّـاً لبنانيّـاً ،فيمــا
اتفــاق الطائــف ،فســقط َّ
جراءهــا  158شـ ً
هتجــر
هتجــر حنــو  250عائلــة لبنانيــة كانــت تقيــم يف ج ـوار املخيــمَّ .أمــا يف اجلانــب الفلســطيين ،فقــد َّ
َّ
ســكان املخيــم وحميطــه عــن آخرهــم ،وقــد بلــغ عددهــم  33ألــف شــخص ،حيــث ســقط حنــو  30مدنيّـاً
فلســطينيّاً ،وقُتــل  226مس ـلَّحاً مــن «فتــح اإلســام».
ترافــق انــدالع هــذه االشــتباكات مــع توتــر سياســي لبنــاين داخلــي  -بصــدد األدوار واملســؤوليات
واألهــداف  -عـَّـزز مناخــات االنقســام السياســي والوطــي الــي قامــت بعــد حــرب متــوز (يوليــو) وفاقمهــا،
األمــر الــذي حاصــر عمــل احلكومــة واللجنــة.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

201

وبنتيجــة هــذه األحــداث الــي شــهدها لبنــان ،واجهــت جلنــة احل ـوار كبــح انطالقتهــا ،وإضعــاف دورهــا
كل
املنشــود ،ووقــف مســار خطتهــا األوىل الــي بدأهتــا مــع األونــروا ،يف ســبيل حتســن البــى التحتيــة يف ِّ
ـويت عملهــا يف املرحلــة الثانيــة الــي كادت
املخيمــات ،وصــوال ًإىل إدخــال تعديــات أساســيّة علــى أولـ َّ
تنحصــر يف معاجلــة آاثر حــرب خميَّــم البــارد.
أولويات عمل اللجنة
َّ

شـ َّـكل إجنــاز اإلجـراءات الضروريــة لتشــكيل جلنــة احلـوار وجهازهــا الفــي وحتديــد مهامهــا عمليّـاً ،أولويــة
العمــل يف املرحلــة األوىل ،الــي هــي مرحلــة التأســيس.
مــن انحيــة أخــرى ،فقــد جنحــت اللجنــة يف االضطــاع بدورهــا يف مواكبــة تطــور العالقــات اللبنانيــة
 اللبنانيــة ،يف مــا يتعلَّــق ابملوقــف مــن مجلــة امللفــات الفلســطينية ،مــن جهــة؛ ويف العالقــات اللبنانيــة الفلســطينية ،مــن جهــة أخــرى .كذلــك ،مل تت ـوا َن اللجنــة عــن الدفــع ،أيض ـاً ،ابجتــاه توســيع دائــرةالعالقــات هــذه لتخــرج مــن إطارهــا الرمســي ،وتطــال مجلــة املكـ ِّـوانت احلزبيــة والسياســية واالجتماعيــة
واملدنيــة واألهليــة اللبنانيــة ،ابعتبارهــا ش ـريكةً ومعني ـةً يف آن ،يف متابعــة هــذا امللــف ،وجتــاوز خمتلــف
آاثره الســلبية الســابقة ،ودعــم عمليــة بنائــه مــن جديــد ،مبــا يتوافــق مــع مصــاحل الشــعبني والقضيتــن .يف
ِ
ـجلت خــال هــذه املرحلــة سلســلة مبــادرات مل تقتصــر فقــط علــى العالقــات يف اجملــال
هــذا الســياقُ ،سـ ّ
املؤسســي احلكومــي اللبنــاين مــع منظمــة التحريــر ،بــل متـَّـت مبشــاركة خمتلــف املنظمــات والفصائــل
الرمســي و َّ
الفلســطينية ومنظمــات ومجعيــات اجملتمــع املــدين واالحتــادات املهنيــة الفلســطينية ،كمــا األحـزاب والقــوى
السياســية واملؤسســات غــر احلكوميــة مــن اجلانــب اللبنــاين.
وقــد اســتطاعت اللجنــة ،يف غضــون هــذه املســرة القصــرة ،احلصــول علــى اع ـراف ودعــم ومتويــل
دويل ،نظـراً للــدور الــذي تتـ َّ
كل مــن« :وكالــة غــوث وتشــغيل
وتبعــا لذلــكَّ ،
ـولهً .
ترســخت عالقاهتــا مــع ٍّ
الالجئــن الفلســطينيني» ) ،(UNRWAو«برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي» )،(UNDP
و«الوكالــة السويسـرية للتعــاون والتنميــة» ) ،(SDCوالســفارتني النروجييــة واإليطاليــة يف لبنــان ،و«مركــز
البحــوث الكنديــة» ) (IDRCالــذي دعــم فريــق اللجنــة األول الــذي شــكلته.
مل يقتصر جمال عمل اللجنة وفريقها على اجلانب السياسي والدبلوماسي ،بل ابشرت إبطالق مبادراهتا
العمليــة الــي تصــب يف جمــال حتســن ظــروف حيــاة الالجئــن الفلســطينيني يف خميماهتــم وجتمعاهتــم .وبنــاءً
ِ
متوســطة
علــى طلــب مــن رئيــس احلكومــة واللجنــة ،فقــد أعــدَّت وكالــة األونــروا يف عــام  2006خطــة ّ
تطرقــت خالهلــا إىل
األمــد لتحســن أوضــاع البنيــة التحتيــة يف املخيمــات االثــي عشــر املعــرف هبــاَّ ،
املشــاريع األكثــر إحلاحـاً.
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يف أعقــاب إعــداد هــذا املخطــط ،عُقــد أول لقــاء مــع الــدول املاحنــة يف اخلامــس مــن أاير (مايــو) 2006
يف السـراي احلكومــي ،برعايــة دولــة رئيــس جملــس الــوزراء فـؤاد الســنيورة وحضــوره ،شــارك فيــه مســؤولون
رمسيُّــون ميثِّلــون الدولــة اللبنانيــة وأعضــاء جلنــة احل ـوار وفريــق العمــل ،ابإلضافــة إىل مشــاركة ممثلــن عــن
األونــروا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية؛ حيــث عُ ِرضــت فيــه اخلطــة وســبل متويلهــا ،وابعتبــار اجملتمــع الــدويل
هــو صاحــب املســؤولية األوىل عــن حتســن ظــروف حيــاة الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ابلشـراكة مــع
دولتهــم.
انطلقــت اخلطــة ،ونـُِّفــذ بعــض أجزائهــا يف العديــد مــن املخيمــاتَّ ،إل َّأنــا توقَّفــت وقُطــع مســار متابعــة
تنفيذهــا بســبب التطــورات الــي أحدثهــا انــدالع اشــتباكات خميَّــم هنــر البــارد ،ومــا تركــه مــن أتث ـرات
ـويت احلكومــة وجلنــة احلـوار مــن هــذه اخلطــة ،ومــن جممــل القضــااي االجتماعيــة
جلهــة إعــادة ترتيــب أولـ َّ
واإلنســانية الــي تطــال ملــف حتســن الظــروف املعيش ـيَّة يف املخيمــات والتجمعــات الفلســطينية.

مخيــم البــارد وتداعياتهــا (حزيـران /يونيــو 2007
 .2المرحلــة الثانيــة :حــرب َّ
– حزيـران /يونيــو )2012
السياق

أسفرت حرب خميم البارد عن تدمري اثين أكرب املخيمات الفلسطينية يف لبنان .وترافق ذلك مع تشريد
فضل عن
آالف األســر واألفراد من الالجئني الفلســطينيني ،الذين جتاوز عددهم  33,000شــخصً ،
ٍ
وبتوجيهات من
لبنانيي اجلوار (حنو  250أســرة) .ســارعت جلنة احلوار ،برائســة الســفري خليل مكاوي،
احلكومــة اللبنانيــة ،إىل التصـ ِّدي للنتائــج اإلنســانية واالجتماعيــة الكارثيــة الــي أصابــت هــؤالء ،وعملــت
علــى أتمــن املســاعدات للمدنيــن املشـ َّـردين مــن بيوهتــم الذيــن انتقــل معظمهــم إىل خميــم البــداوي ،أو
إىل مناطــق الشــمال األخــرى احمليطــة (كاملنيــة وعــكار وطرابلــس) .واســتمرت اشــتباكات خميَّــم البــارد مــن
 20أاير (مايــو)  ،2007حــى  20حزي ـران (يونيــو)  ،2007حــن أعلــن اجليــش اللبنــاين ُّ
متكنــه مــن
الســيطرة الكاملــة علــى املخيــمَّ .إل َّ
ـتتب متام ـاً حــى شــهر أيلــول (ســبتمرب) .2007
أن الوضــع مل يسـ َّ
شــرعت جلنــة احل ـوار يف مباحثاهتــا مــع اجلهــات املاحنــة ،يف مــا يتعلَّــق إبعــادة إعمــار املخيــم بنــاءً علــى
تعهــدات احلكومــة اللبنانيــة لســكان املخيــم ،خــال األزمــة ،إبعــادة إعمــاره .وقــد رفعــت احلكومــة يومهــا
ُّ
ـامة نُشـ َـرت تقــول َّ
إن تدمــر املخيَّــم هــو
شــعار «اإلعمــار مؤَّكــد والعــودة حتميَّــة»ًّ ،
ردا علــى دعايــة سـ َّ
عمد إىل هتجــر ســكانه .وأفضــى
مؤامــرة لبنانيــة ،وإنــه لــن يكــون هنــاك ال إعمــار وال عــودة إليــه ،بــل ســيُ َ
اهتمــام احلكومــة إبعــادة إعمــار املخيــم وإرجــاع ســاكنيه إىل عقــد مؤمتــر دويل يف فيينــا هلــذه الغايــة يف
أواخــر حزي ـران (يونيــو)  2008حلشــد التمويــل مــن الــدول املاحنــة بغيــة إعــادة إعمــار املخيــم واملناطــق
احمليطــة.
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شــغلت أزمــة البــارد وتداعياهتــا ومســألة إعــادة إعمــار املخيــم ،جلنــة احل ـوار ،واســتنفدت مواردهــا ،يف
ِ
املدمــر.
ـجل فيــه حتـ ُّـول يف اجلهــود الدوليــة حتــت أولويــة متويــل عمليــة إعــادة إعمــار املخيــم َّ
الوقــت الــذي ُسـ ّ
َّأدى هــذا الوضــع اجلديــد إىل حتـ ُّـول أولويــة جهــد اللجنــة إىل البعــد اللوجيســي/العمليايت يف تنســيق جهــود
توجههــا العــام .وابإلمــكان فهــم أســباب هــذا التحـ ُّـول
الشــركاء املختلفــن ،مفتتِح ـاً بذلــك تعدي ـاً يف ُّ
نتيجــة حلجــم املتطلَّبــات امليدانيَّــة والف ـراغ الكبــر يف اآلليــات التطبيقيــة الالزمــة للتعاطــي مــع الالجئــن
الفلســطينيني.
السياسية المو ِ
اكبة
التطورات
ُّ
َّ ُ َ

مهمــة ،إضافــة إىل عــدد مــن األحــداث واملبــادرات
ختلَّلــت هــذه املرحلــة عــدَّة أحــداث سياســية لبنانيــة َّ
املتَّصلــة مبلــف الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،وأمههــا:
1.1التطورات الداخلية اللبنانية
املؤسســي
حصلــت سلســلة مــن التطـ ُّـورات واألحــداث السياســية الداخليــة الــي رمســت مالمــح الوضــع َّ
والسياســي خــال هــذ املرحلــة .وابلرغــم مــن َّ
أن هــذه التطــورات ال تتعلَّــق ابلشــأن الفلســطيين وقضــااي
الالجئــن علــى حنـ ٍو مباشــرَّ ،إل َّأنــا تشـ ِّكل املنــاخ العــام الــذي تطــرح فيــه هــذه القضــااي ،وهــو مــا يؤثـِّـر
كل َّ
امللفــات ،ومــن ضمنهــا ملــف الالجئــن.
يف احتمــاالت التقــدم أو التعثُّــر يف ِّ

تعليق اجتماعات مجلس الوزراء في قصر بعبدا
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التطورات:
واذ خيرج هذا األمر عن نطاق هذا التقرير ،فإننا نكتفي ابإلشارة املكثَّفة إىل أبرز هذه ُّ
انتهــاء واليــة رئيــس اجلمهوريــة العمــاد إميــل حلــود ،دون انتخــاب رئيــس جديــد يف املوعــد الدســتوري
احملــدَّد ،األمــر الــذي أدخــل البــاد يف درجــة أشــد مــن الفـراغ السياســي واملؤسســي ،والسـيَّما َّ
أن جملــس
الن ـواب كان ال ي ـزال مغلق ـاً ،واحلكومــة (برائســة الرئيــس ف ـؤاد الســنيورة) غــر مكتملــة العضويــة بعــد
اســتقالة عــدد مــن الــوزراء منهــا ألســباب سياســية.
ـكريً علــى بــروت ،وبلــوغ األزمــة ذروهتــا
أحــداث  7أاير (مايــو)  ،2008وســيطرة حــزب هللا عسـ ّ
مــع جتــدُّد مناخــات احلــرب األهليــة.
التوصــل يف الدوحــة (قطــر) إىل اتفــاق بــن األط ـراف السياســية
 21أاير (مايــو)  ،2008أمكــن ُّ
وتضمنــت
اللبنانيــة (عــرف ابســم «اتفــاق الدوحــة») ،أهنــى األزمــة احلــادة الــي امتــدت  18شــهراًَّ ،
التفاهــم علــى رفــع االعتصــام ،وانتخــاب رئيــس للجمهوريــة ،وإج ـراء انتخــاابت نيابيــة جديــدة.
 25أاير (مايو) انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
متوز (يوليو)  ،2008تشكيل حكومة جديدة برائسة فؤاد السنيورة.
حزيران (يونيو)  ،2009انتخاابت نيابية.
تشرين الثاين (نوفمرب)  ،2009تشكيل حكومة جديدة برائسة سعد احلريري.
آذار (مارس)  ،2011بدء األزمة السورية.
التطورات واملبادرات السياسية املتَّصلة ابلالجئني الفلسطينيني
ُّ 2.2
حصلــت يف اجلانــب املتعلــق أبوضــاع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،أيض ـاً ،مجلــة مــن األحــداث
واملبــادرات السياســية (الداخليــة) واملدنيــةُ ،رّكِــز فيهــا علــى تنقيــة العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية مــن
رواســب مرحلــة احلــرب ،وتشــكيل مســاحات ح ـوار وتفاعــل لبنانيــة  -فلســطينية تواكــب انتقــال حمــور
االهتمــام مــن احنصــاره ابلشــأن السياســي واألمــي ،إىل ميــدان احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة أيضـاً.
وأبــرز هــذه األحــداث واملبــادرات مــا يلــي:

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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أ .إصدار «إعالن فلسطني» يف لبنان
صــدر «إعــان فلســطني» يف لبنــان بتاريــخ  7كانــون الثــاين (ينايــر)  ،2008وقــد وقَّعــه الســفري عبــاس
زكــي ،وأعلنــه مــن ســفارة دولــة فلســطني يف لبنــان ،بتاريــخ  7متــوز (يوليــو)  ،2008مبثابــة حمطــة مفصليَّــة
ـجلتها العالقات اللبنانية  -الفلســطينية خالل الســنوات القليلة
ُم َواكِبة جلملة اخلطوات اإلجيابيَّة اليت سـ َّ
املاضية.47
تضمنت مق ِّدمة اإلعالن عدَّة مواقف ودعوات ،أبرزها:
َّ
أثقــل الوجــود الفلســطيين علــى لبنــان عليــه ،ممـَّـا رتَّــب عليــه أعبــاء فــوق طاقتــه واحتمالــه ،وفــوق نصيبــه
من واجب املســامهة يف نصرة القضية الفلســطينية.
الدعوة إىل تنقية الذاكرة.
أي ضرر أُحلِ َق بلبنان ،عن وعي أو عن غري وعي.
االعتذار عن ِّ
ليس االعتذار مشروطًا ابعتذار مقابل.
ختلِّي دولة لبنان عن مسؤوليتها وإيكاهلا إىل األونروا اليت تشهد موازنتها ودورها تراجعاً.
فاقــم مــا سـنَّته الدولــة اللبنانيــة مــن قوانــن جمحفــة (تتعلَّــق ابإلقامــة والتملُّــك و ُّ
ـن
التنقــل والعمــل) ،الغُـ ْ َ
تذرعـاً بقاعــدة «املعاملــة ابملثــل» بــن الــدول.
الالحــق ابلالجئــنُّ ،
أي ب ٍ
ٍ
عد
سياسي أو أمين.
الدعوة إىل معاجلة سريعة هلذه امللفات ،مبعزل عن ِّ ُ
ٍّ

ابلرغــم مــن َّ
أن هــذه املواقــف هــي مــن الصالحيــات األساس ـيَّة املناطــة مبنظمــة التحريــر الفلســطينية
ِ
واحلكومــة الفلســطينيةَّ ،إل َّ
أن هــذا ال يضعــف مــن أمهيــة مــا َّ
تضمنــت مــا
قدمــه اإلعــان ومق ّدمتــه الــي َّ
يلي« :الدعوة إىل جتاوز املاضي وااللتزام الكامل بســيادة لبنان واســتقالله .التمســك حبق العودةَّ ،
وأبن
وجــه اإلعــان دعــوة إىل
الســاح الفلســطيين يف لبنــان ،ينبغــي أن خيضــع لســيادة الدولــة وقوانينهــا» .كمــا َّ
ـكل عائالتــه الروحيــة و ِّاتاهاتــه السياســية ،إىل «حـوار صريــح وعميــق
الدولــة اللبنانيــة والشــعب اللبنــاين بـ ِّ
مــن شــأنه إرســاء العالقــات بــن البلديــن والدولتــن والشــرعيتني علــى أســس متينــة وعادلــة وقانونيــة».

 47راجع امللحق رقم  :1إعالن فلسطني يف لبنان2008 ،
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ب« .لقاء املصارحة واملصاحلة» يف بيت الكتائب

لقاء المصارحة والمصالحة

يف مـوازاة اخلطـوات السياســية والدبلوماســية َّ
ـجلت العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية خطـوات
احملققــة ،سـ َّ
ِ
وحتصــن أج ـواء التصــاحل ،وتتجــاوز آاثر املرحلــة الســابقة .يف هــذا
إضافيــة تُعـ ِّـزز املناخــات اإلجيابيــةّ ،
الســياق ،جــاءت املصاحلــة الكتائبيــة  -الفلســطينية ،يف بيــت الكتائــب املركــزي يف بــروت ،يف ذكــرى13
نيســان (إبريــل)  ،2008حتــت عنـوان «لقــاء املصارحــة واملصاحلــة» ،مــا ينـ ُّـم مبقاربــة سياســية جديــدة.
تضمنــت الكلمــات مجلــة مواقــف سياســية ووطنيــة َّ
أكــدت علــى جتــاوز املرحلــة الســابقة ،والتعلُّــم مــن
َّ
ِ
جتربتهــا املـَّـرة .كمــا َّ
ـجلها العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية
أكــدت علــى محايــة اخلطـوات اإلجيابيــة الــي تسـ ّ
وحتصينهـ ُـا ،مــا بــن الدولتــن والشــعبني ،يف هــذه املرحلــة ،وخباصــة بعــد إطــاق «إعــان فلســطني» ومــا
تضمنــه مــن مواقــف ومسـلَّمات وطنيــة.
َّ
ولقــد شـ َّـكل انعقــاد لقــاء «املصارحــة واملصاحلــة» خطــوة الفتــة ومعـِّـرة يف دالالهتــا السياســية والوطنيــة،
جــاءت يف الســياق عينــه لــكل اخلطـوات واحملطــات الــي ســبقت اإلشــارة إليهــا ،يف مــا يعــي مســار تطــور
العالقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية ،والسـيَّما «إعــان فلســطني» ،ومــا محلــه مــن مواقــف سياســية ووطنيــة
ِ
تعمــق مســارات التجــاوز لتجربــة الصـراع والصــدام ،وتعـِّـزز خطـوات التشــارك واحلـوار والتعــاون.
أساســية ّ

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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ج .زايرة الرئيس عباس إىل لبنان

الرئيس ميشال سليمان مع الرئيس محمود عباس

شـ َّـكلت ال ـزايرة الرمسيــة الــي قــام هبــا الرئيــس الفلســطيين حممــود عبــاس إىل لبنــان ،بــن  16و 18آب
مهمــة يف مســار العالقــات بــن الدولــة اللبنانيــة وبــن دولــة فلســطني .أتــت
(أغســطس)  ،2011حمطــة َّ
وتوجــه الرئيــس عبــاس
هــذه الـزايرة عشـيَّة تسـلُّم لبنــان رائســة جملــس األمــن يف أيلــول (ســبتمرب) ُّ 2011
إىل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف نيويــورك مــن أجــل املطالبــة بقبــول عضويــة فلســطني يف
األمــم املتحــدة .وقــد ختلَّــل ال ـزايرة افتتــاح ســفارة فلســطني رمسيًّــا يف لبنــان.
وتتمثَّــل أمهيَّــة هــذه ال ـزايرة يف اندراجهــا ضمــن إطــار العالقــات الدبلوماس ـيَّة الرمسيَّــة بــن البلديــن ،ويف
كوهنــا متثــل منوذجــا علــى الــدور الديبلوماســي ِ
النشــط الــذي ميكــن أن يضطلــع بــه لبنــان يف احملافــل الدوليــة
ً
تطرقــت إليــه عــدة بيــاانت وزاريــة منــذ عــام  .2005كمــا
يف جمــال دعــم القضيــة الفلســطينية ،وهــو مــا َّ
كل مــن لبنــان وفلســطني ،علــى
كانــت الـزايرة مناســبة َّ
مهمــة جــدًّا لتبــادل وجهــات النظــر وااللتزامــات بــن ٍّ
أعلــى مســتوى ممكــن ،يف مــا يتعلَّــق ابملوقــف مــن القضيــة الفلســطينية عمومـاً ،ومــن وضــع الالجئــن يف
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لبنــان وعالقتهــم بدولتــه والتزامهــم بســيادهتا الوطنيــة ،ومــن انحيــة اثنيــة التـزام الدولــة اللبنانيــة توفــر العيــش
الالئــق للفلســطينيني ودعــم حقوقهــم الوطنيــة ،والسـيَّما حــق العــودة ،مــع التشــديد علــى رفــض توطينهــم
ابعتبــار ذلــك موقفـاً لبنانيّـاً  -فلســطينيّاً مشــركاً.
وممـَّـا قالــه الرئيــس ســليمان يف كلمتــه خماطبـاً الرئيــس عبــاسَّ :
«إن قيــام الدولــة الفلســطينيّة ( )...تعبــر
ِ
ـت مــن حقــوق الشــعب الفلســطيين ،يكفلــه القانــون
عــن ح ّقكــم يف تقريــر املصــر؛ وتقريــر املصــر حـ ٌّـق اثبـ ٌ
الــدويل وقـرارات الشــرعيَّة الدوليَّــة ذات الصلــةَّ )...( ،
ـول لبنــان رائســة جملــس األمــن الــدويل ،خــال
إن تـ ِّ
شــهر أيلــول (ســبتمرب) املقبــل ،واســتمرار عضويتــه غــر الدائمــة يف اجمللــس لغايــة هنايــة هــذا العــام)...( ،
مهمــة للمســعى الفلســطيين اهلــادف ،يف هــذه اللحظــة التارخييَّــة ابلــذات ،إىل
ستش ـ ِّكل عناصــر دعــم َّ
اعـراف األمــم املتحــدة بدولــة فلســطني ،والفــوز بعضويتهــا الكاملــة يف املنظمــة الدوليَّــة .وســيقوم لبنــان،
العامــة».
مبواكبــة هــذا اجلهــد الفلســطيين بغيــة إجناحــه ،أكان ذلــك أمــام جملــس األمــن أم اجلمعيَّــة َّ
ويف مــا يتعلــق بوضــع الالجئــن يف لبنــان ،قــال الرئيــس ســليمان« :علــى الصعيــد الثنائــي ،نــويل اهتمامـاً
خاص ـاً موضــوع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان؛ وكيفيَّــة حتســن صــوغ العالقــات اللبنانيــة -
إضافيّ ـاً ّ
أبن أمــن لبنــان ،يشــمل أمــن املخيَّمــات وســامتهاَّ ،
أول َّ
وأبن
الفلســطينية وتنظيمهــا .جيــدر التذكــر ً
ســيادة لبنــان ال تكــون كاملــة َّإل مــن خــال تعزيــز منطــق القانــون وســلطة الدولــة علــى كل األراضــي
اللبنانية ( )...وما زال البحث قائماً حول سبل تطبيق مقررات مؤمتر احلوار الوطين اللبناين (،)2006
ومــا َّ
أكــدت عليــه بيــاانت هيئــة احل ـوار الوطــي منــذ عــام  ،2008جلهــة العمــل علــى إهنــاء وجــود
الســاح الفلســطيين خــارج املخيَّمــات ،ومعاجلة قضــااي األمــن والســاح داخلهــا ،مبــا يضمــن أمــن الدولــة
واملواطنــن والالجئــن الفلســطينيني علــى الس ـواء .وحنــن ننظــر إىل تعاونكــم املســتمر ،ســيادة الرئيــس،
لتوفــر الظــروف املناســبة لتحقيــق هــذه األهــداف» .مــن جهــة أخــرى ،حرصــت احلكومــة اللبنانيــة،
علــى حتســن أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني االجتماعيــةَّ ،إل َّ
أن هــذه اخلط ـوات ،علــى أمهيتهــا ،جيــب
َّ
«أل تصرفنــا عــن واجــب التأكيــد علــى املســؤولية األساســية ،الواقعــة علــى وكالــة األونــروا ،الــي أنشــئت
ـغيلهم...ويتوجب
خصيصــا يف العــام  ،1949مــن أجــل العمــل علــى غــوث الالجئــن الفلســطينيني وتشـ
َّ
ً
ِ
أي خطــط ممكنــة ،لدمــج الوكالــة يف هيئــات أمميــة أخــرى ( )...إىل حــن إجيــاد
علينــا كذلــك إفشــال ّ
حـ ٍّـل سياســي هنائــي وعــادل لقضيــة الالجئــن الفلســطينيني .وهــذا احلـ ُّـل ال ميكــن أن أييت َّإل عــن طريــق
وخباصـ ٍـة يف
االعـراف حبـ ِّـق العــودة هلــؤالء الالجئــن ،واحلــؤول دون توطينهــم يف الــدول العربيــة املضيفــة،
َّ
نصــت عليــه مق ِّدمــة دســتوران ،واملبــادرة العربيَّــة للســام وقـرارات الشــرعية الدوليــة».
ـتنادا إىل مــا َّ
لبنــان ،اسـ ً
ِ
تلخــص كلمــة الرئيــس ســليمان عناصــر موقــف لبنــان األساســية مــن القضيــة الفلســطينية ومــن أوضــاع
ّ
الالجئــن ،وهــي التوجهــات نفســها الــي تعمــل يف ضوئهــا جلنــة احل ـوار.
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كلفة
ّ
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ِ
ومكملــة
مــن جهــة أخــرى ،فقــد جــاءت كلمــة الرئيــس عبــاس اجلوابيــة متجاوبــة مــع هــذا ُّ
التوجــهّ ،
لــه مــن اجلانــب الفلســطيين .وقــد حيَّــا الرئيــس عبــاس تضحيــات الشــعب اللبنــاين مــن أجــل القضيــة
كل مــا يواجهــه مــن حتـ ِّـدايت البلــد
الفلســطينية ،وقــال« :كان لبنــان وشــعبه ،وال ي ـزال ،ابلرغــم مــن ِّ
الشــقيق الــذي قــدَّم تضحيــات غاليــة مــن دمــاء أبنائــه كمــا اســتضاف منــذ نكبــة عــام 1948
مئــات اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا يف جلوئهــم املؤقَّــت ،حــى أييت يــوم عودهتــم إىل أرض وطنهــم،
وهــو إن شــاء هللا قريــب ،فوجودهــم يف لبنــان وجــود مؤقــت خيضــع للقانــون اللبنــاين ،وإن حصوهلــم
علــى احلقــوق املدنيــة واالجتماعيــة للعيــش بكرامــة ،هنــا يف لبنــان ،ال يعــي مطل ًقــا التوطــن.
فنحــن نرفــض مبــدأ التوطــن رفض ـاً قاطع ـاً ،ونطالــب بضمــان حــق العــودة لــكل فلســطيين؛ ولذلــك ال
خيطــر ببــايل أبـ ًـدا َّ
متامــا مــاذا تعــي هــذه الكلمــة .الفلســطينيون
أن هنــاك مــن يفكــر ابلتوطــن ،ألننــا نعــرف ً
ضيــوف مؤقتــون خاضعــون للقانــون والســيادة اللبنانيــة ،وعلــى رأس ذلــك املخيمــات الفلســطينية ،وحنــن
ال نؤمــن أنــه يوجــد ســاح فلســطيين حلمايــة الفلســطينيني ،وإمنــا حنــن حبمايــة الشــعب اللبنــاين رئيس ـاً
وحكومــة وبرملــاانً ،وابلتــايل ،فنحــن لســنا حباجــة هلــذه األســلحة وال نريدهــا ،ألننــا نؤمــن أن لبنــان أرض
واحــدة وســيادة واحــدة ودولــة واحــدة ،لــه قيادتــه وســلطانه علــى كل أراضيــه دون اســتثناء».
محلــت كلمــة الرئيــس عبــاس رســالة قويــة جــدًّا يف مــا يتعلــق اباللتـزام الفلســطيين برفــض التوطــن ،ويف مــا
يتعلــق ابلســاح الفلســطيين يف لبنــان ،واعتــر َّ
أي
أن الالجئــن خاضعــون لســلطة القانــون اللبنــاين دون ِّ
التوجــه حنــو عالقــات جديــدة بــن
تضمنتــه مــن مواقــفُّ ،
التبــاس .هبــذا املعــى ،فقــد َّ
رســخت الـزايرة ،مبــا َّ
الدولــة اللبنانيــة مــن جهــة ،وبــن دولــة فلســطني والالجئــن مــن جهــة اثنيــة؛ وهــي توجهــات ال التبــاس
فيهــا علــى الــورق ،وصــدرت عــن رئيســي الدولتــن .مــع ذلــك ،ســنرى َّ
أن األمــور علــى األرض مل تكــن
تســر مبســتوى التفــاؤل والتقــدم الــذي عـ َّـرت عنــه هــذه املواقــف.
3.3مبادرات مدنيَّة وسياسيَّة ُم َواكِبة
اجملتمعـ ْـن اللبنــاين والفلســطيين،
ـود موازي ـةٌ مــن جانــب
رافقــت هــذا احل ـراك السياســي والدبلوماســي جهـ ٌ
َ
يتضمنهــا امللــف الفلســطيين ،لطاملــا
َّتوجتهــا يف أكثــر مــن حمطــة إعــاانت متبادلــة بصــدد قضــااي خمتلفــة َّ
كانــت يف مراحــل اترخييــة ســابقة حمـ َّ
ـط خــاف وانقســام ،ويف بعــض األحيــان موضــوع صـراع وتصــادم.
وتكمــن اإلشــارة ،هنــا ،إىل عش ـرات اخلل ـوات واللقــاءات واملؤمت ـرات وورش العمــل والنــدوات وعــروض
األفــام وإقامــة املعــارض الفنيــة ،وغريهــا.
تطرقــت هــذه األنشــطة إىل معظــم إشــكاليَّات العالقــات الثنائيــة؛ بــدءاً مــن اجلانــب السياســي ،كســيادة
َّ
الدولــة اللبنانيــة وحــق العــودة؛ إىل موضــوع التوطــن واجلوانــب األمنيــة واحلقوقيــة والقانونيــة واملهنيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة؛ وصـ ًـول إىل بنــاء ثقافــة حقــوق اإلنســان والعالقــات الدوليــة والســام واحلـوار
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وســبل حــل النزاعــات ،ومهــارات التواصــل ،إخل ...وقــد شــارك يف هــذه األنشــطة حقوقيــون وسياســيون
وخ ـراء وانشــطون وشــباب ومهنيــون وجامعيــون وفنانــون وإعالميــون وتربويــون وخمرجــون ومنظمــات
حقوقيــة ونســائية وشــبابية وحزبيــة وطالبيَّــة .وقــد مشلــت األنشــطة العديــد مــن املراكــز واجلامعــات
ومؤسســات التعليــم العــايل اللبنانيــة ،يف العاصمــة واملناطــق.
التوســع يف األنشــطة احلواريــة والثقافيــة واحلقوقيــة ،علــى الصعيديــن
ســاعدت املبــادرات الرمسيَّــة هــذا ُّ
ايف ،علــى وصوهلــا إىل مراحلهــا التنفيذيـَّـة وحتقيــق اإلجنــازات يف ملــف العالقــات اللبنانيــة
السياسـ ِّـي واجلغـر ِّ
 الفلســطينية .كمــا ســاعد ذلــك علــى إجيــاد بيئــة سياســية وثقافيــة ودميقراطيــة وشــعبية مؤاتيــة لعمــلجلنــة احلـوار ،وشـ َّـكل حاضنــة ملبادرهتــا بصــدد تفعيــل مشــاركة اجملتمعــن املــدين واألهلــي وتعزيــز دورمهــا يف
حتصــن عمليــة تطويــر تلــك العالقــات .ومــن أهـ ِّـم هــذه املبــادرات «منتــدى احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين»
الــذي يركــز علــى تعزيــز التوافقــات اللبنانيــة  -الفلســطينية ،و«ائتــاف محلــة حـ ِّـق العمــل لالجئــن»
) (CEPالــذي ضـ َّـم مروح ـةً واســعةً مــن اجلهــات الســاعية إىل تعزيــز إمكانيــات وصــول الالجئــن إىل
ســوق العمــل؛ وهــذان إطــاران شــاركت يف أتسيســهما وعملهمــا جلنــة احل ـوار بفعاليــة.

أولويات عمل لجنة الحوار
ـويت عمــل جلنــة احلـوار خــال هــذه املرحلــة علــى ثالثــة حمــاور :احملــور الديبلوماســي ،وحمــور
َّ
توزعــت أولـ َّ
ِ
ـجل التقــدم األهــم
متابعــة أولـ َّ
ـويت املرحلــة الســابقة ،وحمــور احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة .وقــد ُسـ ّ
يف جمــال العالقــات الديبلوماســية ،يف حــن َّ
حتققــت بدايــة اخـراق تشـريعي يف مــا يتعلــق ابحلــق ابلعمــل
واحلمايــة االجتماعيــة.
أ .العالقات الديبلوماسية:
بعــد عامــن علــى افتتــاح ممثِّليتهــا يف بــروت ،منــح جملــس الــوزراء اللبنــاين ،يف عــام  ،2008ممثليــة منظمــة
التحريــر صفــة البعثــة الديبلوماســية ،مث تبــع ذلــك منحهــا صفــة الســفارة مــن حيــث املبــدأ ،علــى أن
تُســتكمل اإلج ـراءات اإلداريــة يف وزارة اخلارجيــة هلــذه الغايــة.
يف عــام  ،2011افتُتِ َحــت ســفارة فلســطني يف بــروت حبضــور الرئيــس الفلســطيين حممــود عبــاس ورئيــس
الوزراء اللبناين جنيب ميقايت ،وصار على رأس السفارة سفري معرتف بهُ ،يثِّل السلطة الوطنية الفلسطينية؛
مــع اعتمــاد واثئــق األح ـوال الشــخصية الصــادرة عــن الســلطة الفلســطينية مــن ج ـوازات ســفر وغريهــا.
حتقــق عــر جهـ ٍ
مل أيت هــذا التطــور النوعــي مــن فـراغ ،بــل َّ
ـود رمسيـ ٍـة عـ َّـرت عــن نفســها مــن خــال عشـرات
االجتماعــات واللقــاءات واملباحثــات اللبنانيــة  -الفلســطينية ،الــي عُقــدت علــى مســتوايت خمتلفــة،
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مبشــاركة رئيســي الدولتــن واحلكومتــن والــوزراء واملمثلــن الديبلوماســيني وأعضــاء جلنــة احل ـوار .ويف هــذا
الســياق ،وكمــا أُشــر إليــه آنفـاً يف الفقــرة اخلاصــة بـزايرة الرئيــس عبــاس إىل لبنــان ،ترافــق ذلــك مــع عضويــة
لبنــان املؤقتــة يف جملــس األمــن وترؤســه َّإيه خــال الفــرة الــي تقدمــت فيهــا الســلطة الوطنيــة بطلــب
انضمــام فلســطني إىل األمــم املتحــدة بصفــة دولــة كاملــة العضويــة.
ب .متابعات أولوايت املرحلة السابقة
تركــز العمــل يف هــذا اجملــال علــى متابعــة إعمــار خميــم هنــر البــارد ،وعلــى إطــاق املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع
حتســن أوضــاع املخيمات:
ـزيً يف مســألة اإلغاثــة والتواصــل عقــب
إعــادة إعمــار خميــم هنــر البــارد :عقــب أدائهــا دوراً مركـ ّ
انتهــاء أزمــة البــارد ،رأت اللجنــة يف مشــروع إعــادة إعمــار خميــم هنــر البــارد فرصـةً إلعــادة ترتيــب العالقــة
بــن الدولــة اللبنانيــة وبــن املخيمــات الفلســطينية ،وعمــدت إىل اعتبــار مشــروع إعمــار خميــم هنــر البــارد
«منوذجــا» إجيابيًّــا يؤســس هلــذه العالقــة .لذلــك ،انصبَّــت جهودهــا علــى وضــع اخلطــط والتصـ ُّـورات
ً
إلعــادة إعمــار املخيــم ،ابلتعــاون الوثيــق مــع األونــروا والســفارة الفلســطينية .وجهــدت اللجنــة إلصــدار
املؤسســات الرمسيَّــة،
رؤيــة املشــروع َّ
ضمــت اجملتمــع احمللــي و َّ
ـتنادا إىل عمليــة تشــاركيَّة واســعة َّ
املوحــدة ،اسـ ً
وعلــى رأســها اجليــش اللبنــاين ومديريــة التنظيــم املــدين .يف احملصلــة ،عقــب هــذه السلســلة مــن املباحثــات،
ضــت علــى اجملتمــع الــدويل خــال مؤمتــر فيينَّــا يف
أصــدرت احلكومــة وثيقــة إعــادة إعمــار املخيَّــم الــي عُ ِر َ
متــوز (يوليــو)  ،2008حيــث أمكــن أتمــن  122مليــون دوالر مــن الــدول املاحنــة والتـزام الــدول العربيــة
دفــع  %50مــن كلفــة املشــروع .تبــع ذلــك البــدء يف اســتصدار املراســيم والتخطيطــات الالزمــة الســتمالك
أراضــي املخيــم واملخطــط التوجيهــي واالســتحصال علــى الرتاخيــص الالزمــة.
مبــادرة حتســن املخيمــات ،املرحلــة الثانيــة :بعــد وضــع مشــروع البــارد يف مســار اإلعمــار ،عــاودت
اللجنــة مباحثاهتــا مــع األونــروا إلعــادة تفعيــل مبــادرة حتســن املخيمــات واطالقهــا كمرحلــة اثنيــة .وابلفعل،
مطلــع العــام  2009أصــدرت األونــروا خطــة «مبــادرة حتســن املخيمــات  ،»2عــر نــداء إىل اجملتمــع
الــدويل لتمويــل مشــاريع البــى التحتيــة يف املخيمــات الفلســطينية.
ج .احلقوق االقتصاديَّة واالجتماعيَّة
يف هــذا اجلانــب ،قامــت اللجنــة مبتابعــة ترتيــب أوضــاع فئــة مــن الالجئــن مــن فاقــدي األوراق الثبوتيــة،
كمــا اتبعــت إصــدار جملــس النـواب القانونــن  128و ،129املتعلِّقــن بضمــان الفلســطينيني االجتماعــي
وحقهــم يف العمــل لالجئــن.
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فاقــدو األوراق الثبوتيَّــة :اتبعــت اللجنــة مســألة الالجئــن املصنَّفــن حتــت خانــة «فاقــدي األوراق
الثبوتيــة» وإمكانيــة تســوية أوضاعهــم القانونيــة ،بغيــة متكينهــم مــن احلصــول علــى اخلدمــات َّ
املقدمــة إىل
الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان .وقــد عقــدت هلــذه الغايــة مؤمت ـراً إقليميّ ـاً لبحــث ســبل معاجلــة هــذه
املســألة؛ و َّ
متكنــت ،بعــد مــداوالت مــع املديريــة العامــة لألمــن العــام مــن اســتصدار آليــة تتيــح هلــذه الفئــة
محــل بطاقــة تعريــف خاصــة ،صــادرة عــن األمــن العــام اللبنــاين( .تنــاول التقريــر أوضــاع هــذه الفئــة يف
مــكان آخــر منــه).
تعديــل قانــوين العمــل والضمــان :أصــدر جملــس النـواب اللبنــاين يف  17آب (أغســطس) 2010
القانــون رقــم  ،128الــذي عــدَّل قانــون الضمــان االجتماعــي؛ والقانــون  129الــذي عــدل قانــون العمــل،
يف نقــاط خاصــة ابلالجئــن الفلســطينيني .ومبوجــب هذيــن القانونــن ،أصبــح ابإلمــكان اســتفادة العامــل
الفلســطيين مــن خدمــات تعويــض هنايــة اخلدمــة يف الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي (القانــون
)129؛ كمــا أُلغِـ َـي شــرط املعاملــة ابملثــل يف مــا يتعلَّــق حبصــول الالجــئ الفلســطيين علــى إجــازة عمــل
(القانــون .)128
كانــت هــذه املــرة األوىل الــي يشـ ِّـرع فيهــا جملــس الن ـواب اللبنــاين تعدي ـاً يهــدف إىل حتســن ظــروف
الالجئني الفلسطينيني املعيشية والسماح هلم بوصول أوسع إىل سوق العمل اللبنانيَّة وحتسني استفادهتم
مــن خدمــات الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي .وهبــذا املعــى ،يُعتــر ذلــك مؤشـراً إىل حتـ ُّـول مهـ ٍّـم
يف السياســات الوطنيــة اللبنانيــة.
لقــد جــرى تنــاول هــذه التعديــات ،وغريهــا مــن القـرارات املتعلِّقــة ابحلــق يف العمــل واحلمايــة االجتماعيــة
يف أماكــن أخــرى مــن هــذا التقريــر .ومــن الضــروري اإلشــارة إىل َّ
أن هــذه اخلط ـوات التش ـريعية مل توضــع
موضــع التنفيــذ الكامــل بعــد ،ومــا تـزال تــدور حوهلــا ســجاالت يف مــا يتعلَّــق مبضموهنــا التفصيلــي وأفضــل
الســبل إىل تنفيذهــا.
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 .3المرحلــة الثالثــة :العــودة إلــى التكليــف األساســي (حزيـران /يونيــو 2012
 نيســان /إبريــل )2014تقييم املسار السابق
العامــة املؤثـِّـرة يف امللــف
خــال ســنوات قليلــة مــن عمــل جلنــة احل ـوار ،توالــت التطـ ُّـورات واألحــداث َّ
الفلســطيين يف لبنــان .حصلــت هــذه األحــداث علــى أكثــر مــن مســتوى ويف أكثــر مــن جمــال ،وتركــت
لويهتــا ،دون القــدرة
مجلــة مــن التأثـرات الــي فرضــت إجـراء تعديــات يف مســارات عمــل جلنــة احلـوار وأو َّ
علــى التخطيــط املســبق هلــا ،األمــر الــذي طبــع عمــل جلنــة احلـوار بطابــع « ِرِّد الفعــل املباشــر» الســاعي إىل
التكيُّــف السـريع مــع املتغـ َّـرات احلاصلــة ،والتعامــل مــع نتائجهــا.
كل املهــام املوكلــة إليهــا مبوجــب
وأبــرز األمثلــة علــى ذلــك ،هــو عــدم مقــدرة جلنــة احلـوار علــى التعامــل مــع ِّ
التكليــف الرئيســي ،والس ـيَّما يف كل مــا يتعلَّــق بتنفيــذ مقـ َّـررات جلنــة احل ـوار بشــأن الســاح الفلســطيين
داخــل املخيمــات وخارجهــا ،وذلــك بفعــل التغـ ُّـرات الــي حصلــت يف العالقــات بــن األطـراف السياســية
داخــل احلكومــة وخارجهــا ،األمــر الــذي عطَّــل إمكانيَّــة التفاهــم يف امللــف الفلســطيين مــن ضمــن امللفــات
ـام اللجنــة .كمــا َّأدت حــرب خميــم البــارد
األخــرى ،وحبيــث َّأدى ذلــك إىل تغيــر واقعــي ط ـرأ علــى مهـ ِّ
ـويت عمــل اللجنــة ،فــكادت أن تنحصــر بشــكل كامــل تقريب ـاً يف
وتداعياهتــا إىل تغيــر جــذري يف أولـ َّ
عمليــات اإلغاثــة ومعاجلــة تداعيــات أزمــة البــارد ،األمــر الــذي اســتنزف م ـوارد اللجنــة ابلكامــل تقريب ـاً.
مثَّ مــا لبثــت َّ
أن اندلعــت األزمــة الســورية يف مطلــع عــام  ،2011فتفاقمــت تداعياهتــا ابلنســبة إىل لبنــان،
حبيــث جتلَّــت هــذه مبوجــات اللجــوء الســوري إليــه ،ومــن ضمنهــم الالجئــون الفلســطينيون مــن خميمــات
ســورية .كل ذلــك فــرض نفســه ،أيضـاً ،علــى أجنــدة اللجنــة.
ـام اللجنــة نفســها ،وتطويــر عملهــا مــن خــال
وهكــذا ،بــرزت احلاجــة إىل إعــادة البحــث يف مســألة مهـ ِّ
بلــورة رؤيــة جديــدة تُتيــح للحكومــة ،واتلي ـاً هلــا ،وضــع خطــة عملهــا علــى املديــن القصــر واملتوســط،
ِ
رد الفعــل.
وجتنُّبهــا البقــاء يف دائــرة ّ
بنــاءً علــى ذلــك ،حتــدَّدت املرحلــة الثالثــة اســتناداً إىل معيــار داخلــي هــو بــدء مســار مراجعــة عمــل اللجنــة،
اعتبــاراً مــن حزي ـران (يونيــو)  ،2012وهــو اتريــخ داخلــي ال يرتبــط حبــدث سياســي مهــم ،وال بتغيــر
التوجهــات.
حكومــي جنــم عنــه تغـ ُّـر يف ُّ
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ُّ
شــهدت املنطقــة يف هــذه املرحلــة حــداثً كب ـراً ،أال وهــو األزمــة الســورية ،الــي تركــت مجلــة مــن اآلاثر
ـويت
املباشــرة علــى لبنــان وعلــى امللــف الفلســطيين فيــه ،وكانــت هلــا تداعيــات علــى صعيــد تبــدُّل األولـ َّ
لــدى احلكومــة اللبنانيــة وجهودهــا يف حتســن ظــروف الالجئــن الفلســطينيني ،وعلــى جلنــة احلـوار بشــكل
غــر مباشــر .كمــا شــهدت هــذه املرحلــة توتُّـرات أمنيــة متن ِّقلــة ،والس ـيَّما يف الشــمال والبقــاع ،وكذلــك
توســع مشــاركة حــزب هللا يف احلــرب الســورية علــى نطـ ٍ
ـاق واس ـ ٍع وبشـ ٍ
ـكل علــي.
ُّ
تداعيات األزمة السوريَّة لبنانيّاً

اطفال مخيم اليرموك في طرابلس

َّ
وحتوهلا إىل حرب دوليَّة وداخليَّة مفتوحة ،احلدث األبرز خالل هذه الفرتة ،وقد
شكلت األزمة السوريةُّ ،
تركــت تداعيــات عميقــة علــى لبنــان إقتصــادايً واجتماعيّـاً وسياســيّاً .وميثِّــل تدفــق الالجئــن الســوريني إىل
ـادي واالجتماعـ ُّـي والسياســي .ومل يكــن عــدد الالجئــن
لبنــان أحــد هــذه اآلاثر الــي يتداخــل فيهــا االقتصـ ُّ
السوريني إىل لبنان كبرياً يف األشهر األوىل من اندالع األزمة يف آذار (مارس)  .2011ويف هناية آذار
 ،2012أي بعد مضي سنة على اندالع األزمة ،بلغ عدد الالجئني السوريني إىل لبنان حنو  9آالف
مسجلني لدى مفوضية الالجئني فقط .ما لبث هذا العدد أن بدأ يتصاعد مع احتدام املعارك،
الجئ َّ
والسيَّما يف املناطق القريبة من احلدود اللبنانية ،فبلغ يف هناية عام  2012حنو  130ألف الجئ ،وليبلغ
مــع هنايــة عــام  2103أكثــر مــن  800ألــف مــع هنايــة ،وليســتقر علــى حنــو  1,2مليــون مــع هنايــة املرحلــة
الثانيــة ،املشــمولة هبــذا القســم مــن التقريــر .ويظهــر الشــكل البيــاين التــايل تطــور عــدد الالجئــن الســوريني
إىل لبنان يف الفرتة املمتدة بني هناية شهر آذار (مارس)  2012وبني هناية شهر آذار (مارس) .2015
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تطور عدد الالجئين السوريين في لبنان بين نهاية آذار  2012ونهاية آذار 2015
شكل بيانيُّ :

:1
:2
:3
:4
:5

آذار 2012
كانون األول
كانون األول
كانون األول
كانون األول

2012
2013
2014
2015

المصدر :موقع مفوضية الالجئني( ،األعداد هي يف هناية الشهر املعين).
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تربز أمهية موضوع الالجئني السوريني ارتباطاً مبوضوعنا لثالثة أسباب رئيسية:
األول ،هو أن تدفُّق الالجئني السوريني إىل لبنان أاثر خماوف قدمية تتعلَّق ابلالجئني الفلسطينيني،
فعــاد خطــاب اخلــوف مــن التوطــن ،كمــا أثــر كثــر مــن املقــارانت يف مــا يتعلَّــق بكيفيــة التعامــل مــع
إســكان الالجئــن ،وممانعــة تشــكيل خميمــات ،والقلــق مــن تكــون بــؤر أمنيــة ،واحلــق يف العمــل ،إخل...
هــذا إضافــة إىل تدفــق عــدد مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســورية ،وهــو مــا ســنعود إليــه يف فقــرة الحقــة.
الثــاين هــو انعــكاس األزمــة الســورية نفســها (ال الالجئــن) علــى املنــاخ السياســي ،حيــث حتـ َّـول
املوقــف مــن األزمــة الســورية إىل موضــوع االنقســام األول بــن األطـراف السياســية اللبنانيــة ،األمــر الــذي
أدخــل البــاد يف طــور جديــد مــن التعطيــل َّ
ـتمراً
املؤسســي ،وصــوالً إىل الفـراغ الرائســي الــذي ال يـزال مسـ ّ
املؤسســي.
حــى ســاعة إعــداد هــذا التقريــر .وقــد عطَّــل هــذا بــدوره العمــل َّ
الثالــث هــو البُعــد االقتصــادي املتمثِّــل يف تراجــع النمــو االقتصــادي ،وتضــاؤل فــرص التنميــة علــى
خمتلــف املســتوايت .ومل تعـ ِّـوض املســاعدات الــي وفــدت إىل لبنــان هــذا الرتاجــع؛ مــع توليــد ذلــك توتُّـراً
إضافيّـاً يف اجملتمــع ،ينعكــس علــى املواقــف السياســية والشــعبية الــي ُت ِّمــل املســؤولية لالجئــن يف تراجــع
مستوى اخلدمات واملواردِّ ،
وتعزز االجتاهات احلمائية جتاه أي وافد ،مبا يف ذلك الالجئني الفلسطينيني.
كمــا َّ
خمصصـاً مــن مـوارد للمخيَّمــات الفلســطينية،
أن ذلــك أثـَّـر يف أولــوايت التنميــة ،مبــا يف ذلــك مــا كان َّ
لويت الدول املاحنة (أتثَّر بذلك مثالً متويل هنر البارد ومشاريع حتسني أوضاع املخيَّمات).
مع تبدُّل أو َّ
تعطيل احلياة الدستوريَّة
يُعتــر تعطيــل احليــاة الدســتورية أخطــر مــا أصــاب لبنــان خــال هــذه املرحلــة .وقــد جتســد ذلــك يف حمطتــن
تعبان عن األزمة املشــركة نفســها.
دســتوريَّتني ِّ
املقرر أن جتري االنتخاابت
1.1التمديد األول جمللس النواب يف  31أاير (مايو)  .2013كان من َّ
النيابيــة يف موعدهــا الدســتوري العــادي (حزي ـران /يونيــو  ،)2103مــع انقضــاء أربــع ســنوات علــى
انتخــاابت عــام َّ .2009إل َّ
أن احلكومــة مل تَـ ْدعُ اهليئــات الناخبــة يف موعدهــا ،وكانــت الذريعــة هــي
األوضــاع اإلقليميــة والداخليــة والقلــق مــن انفــات الوضــع األمــي .وقــد صـ ّـوت  97انئبـاً علــى التمديــد
ســنة ومخســة أشــهر ،أي حــى العش ـرين مــن تش ـرين الثــاين (نوفمــر) .2014
2.2تشــكيل حكومــة جديــدة .قبــل انتهــاء واليــة الرئيــس ميشــال ســليمانُ ،ش ـ ِّكلت حكومــة جديــدة
برائســة الســيد متــام ســام يف شــهر شــباط (فربايــر)  ،2014الــي امتــازت بكوهنــا ،مــرة أخــرى ،حكومـةَ
وحـ ٍ
ـدة وطنيــة ،مــع متثيــل التكتلــن السياس ـيَّني الكبرييــن يف البــاد ،خالفًــا حلكومــة الرئيــس ميقــايت الــي
ســبقتها وكانــت حكومــة طــرف واحــد.
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3.3عــدم انتخــاب رئيــس للجمهوريــة يف املوعــد الدســتوري .انتهــت واليــة الرئيــس ســليمان ليــل
 25–24أاير (مايــو)  ،2014ومل يلتئــم جملــس الن ـواب لينتخــب رئيس ـاً جديــداً للجمهوريــة .وقــد
حــال دون ذلــك االنقســام السياســي احلــاد يف البــاد ،وامتنــاع كتــل نيابيــة وازنــة عــن املشــاركة يف جلســة
االنتخــاابت الــي كان مكتــب اجمللــس النيــايب قــد اشــرط لشــرعيتها أن تنعقــد أبغلبيــة الثلثــن يف دورهتــا
ـتوريًَّ .إل َّ
أن مناخات االنقســام والتوتر ،بقيت
األوىل ويف دوراهتا التالية أيضاً ،وهو أمر أاثر جدالً دسـ ّ
ســائدة وســط تعـ ُّـذر التوصــل إىل تســوايت داخليــة تســمح ابلعــودة إىل احليــاة الدســتورية .وال يـزال موقــع
رائســة اجلمهوريــة شــاغراً حــى فــرة إعــداد هــذا التقريــر.
التطورات املتَّصلة ابلالجئني الفلسطينيني
ُّ
لعـ َّـل أهـ َّـم تطــور مرتبــط ابألزمــة الســورية ،يف اجلانــب املتصــل مباشــرة أبوضــاع الالجئــن الفلســطينيني
يف لبنــان ،التهجــر الــذي تعــرض لــه الالجئــون الفلســطينيون يف ســورية ،وجلوؤهــم إىل لبنــان .بلــغ عــدد
ٍ
ـخصا يف
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســورية الذيــن توافــدوا إىل لبنــان ،كحـ ّد أقصــى ،حنــو  55,639شـ ً
هنايــة شــهر متــوز (يوليــو)  ،2014مث اخنفــض هــذا العــدد تدرجييّـاً إىل حنــو ( 42,500املصــدر :موقــع
األونــروا يف شــهر آذار /مــارس  )2016وهــو مســتقر عنــد هــذه احلــدود.
ـتقر معظــم الالجئــن الفلســطينيني مــن ســورية يف خميمــات لبنــان ويف التجمعــات الفلســطينية خــارج
اسـ َّ
املخيمــات ،األمــر الــذي محَّلهــا أعبــاء إضافيــة ،وهــي الــي تعــاين أساس ـاً أوضاع ـاً اقتصاديــة واجتماعيــة
ابلغــة الصعوبــة ،ابإلضافــة إىل الضغــط علــى م ـوارد األونــروا يف لبنــان بشــكل كبــر.
رافــق تصاعـ َـد األزمــة الســورية تراجـ ٌـع كبــرٌ يف االهتمــام مــن قبــل اجلهــات املاحنــة يف متويــل املشــاريع املرتبطــة
لويهتــم صــوب الالجئــن الســوريني واحتياجاهتــم الطارئــة يف الــدول احمليطــة
ابلفلســطينيني ،وســط انتقــال أو َّ
عامـةً ،ويف لبنــان َّ
َّ
خاصــة .وقــد انســحب هــذا األمــر علــى الفلســطينيني أنفســهم ،حيــث حصلــت أيضـاً
إعــادة توزيــع امل ـوارد علــى حن ـ ٍو يســتجيب حلاجــات الالجئــن الفلســطينيني مــن ســورية علــى حســاب
ـجلني يف لبنــان ،ممـَّـا َّولــد بعــض احلساســيات يف مرحلــة مــن املراحــل (نعــرض أوضــاع
الالجئــن املسـ َّ
الالجئــن الفلســطينيني مــن ســورية يف موقــع آخــر مــن هــذا التقريــر).
أولويت عمل اللجنة
َّ
توزعــت اهتمامــات اللجنــة خــال هــذه املرحلــة (الثالثــة) بــن متابعــة األنشــطة والقضــااي العاديــة وتلــك
َّ
املســتمرة مــن الســنوات الســابقة ،وبــن مبــادرات جديــدة تتعلــق ابلدراســات واالقرتاحــات ،مبــا يف ذلــك
مراجعــة مهــام جلنــة احلـوار وهيكليتهــا ،وتقــدمي اقرتاحــات للتطويــر.

218

اللجوء الفلسطيني في لبنان

مواصلة العمل على ملف هنر البارد
اتبعــت اللجنــة خــال هــذه الفــرة عمليــة إعــادة إعمــار خميــم هنــر البــارد ،وأزالــت عــدداً مــن العقبــات الــي
حتــول دون التسـريع ابلتنفيــذ .ويف شــهر آب (أغســطس) مــن عــام ُ ،2012سـلِّمت اجملموعــة الثانيــة مــن
املســاكن الــي أُعيــد بناؤهــا يف خميــم البــارد ،كمــا ُوضــع يف شــهر تشـرين الثــاين (نوفمــر) احلجــر األســاس
إلعــادة إعمــار حـ ِّـي املهجريــن .مــن انحيــة أخــرى ،عملــت اللجنــة علــى معاجلــة بعــض املشــاكل املتولِّــدة
عــن إجـراءات الدخــول إىل املخيَّــم واخلــروج منــه ،وفــق نظــام التصاريــح ،وتوصلــت إىل التفاهــم مــع قيــادة
اجليــش علــى ختفيــف القيــود غــر الضروريــة مبــا يــؤول إىل تســهيل حيــاة ســكانه.
خــال هــذه الفــرة ،شــهد املخيــم إشــكاالت وصدامــات مــع اجليــش يف شــهر حزيـران  .2012وكانــت
حتركــت مببــادرة شــبابيَّة وحصــل اصطــدام مــع قــوى اجليــش املوجــودة يف
جمموعــات شــبابية مــن املخيــم قــد َّ
ـابن فلســطينيَّان .وقــد قامــت جلنــة احلـوار ،ابلتعــاون مــع الســفارة ومنظمــة
املخيــم ،وســقط علــى إثرهــا شـ َّ
التحريــر والفصائــل ،بــدوٍر مهـ ٍّـم يف اســتيعاب هــذا اإلشــكال احملــدود ،وحالــت دون تطــوره ،ونظمــت زايرة
ميدانيــة إىل املخيــم بعــد اإلشــكال وإفطــاراً داخلــه ،مــن أجــل ترســيخ منــاخ التصــاحل وحســن العالقــة بــن
ســكان املخيــم وبــن اجليــش والدولــة عمومـاً.
ومقرتحات جديدة
اسات
ٌ
در ٌ

رَّكزت اللجنة يف هذه املرحلة على إنتاج عدد من األدلَّة والدراسات؛ إذ أصدرت دليلني متعلقني حبياة
وجهني إىل الفلسطينيني يشرحان كيفيَّة احلصول على بعض
الالجئني اليوميَّة ،فضال ًعن دليلني آخرين ُم َّ
اخلدمــات ،كدليــل الطالــب الفلســطيين ،ودليــل مديريــة الشــؤون السياســية والالجئــن ،ودراســات أخــرى.
دراسة عن تسجيل اجلمعيَّات الفلسطينيَّة
يف حماولـ ٍـة لتســوية أوضــاع اجلمعيَّــات الفلســطينيَّة العاملــة يف لبنــان ،أجنــزت اللجنــة ابلتعــاون مــع وزارة
حق للفلسطينيني
الداخلية والبلدايت دراسة عنواهنا« :تسهيل تسجيل اجلمعيَّات الفلسطينيَّة يف لبنانٌ :
ـب جتــاه الدولــة املضيفــة» ،وأطلقتهــا مــن السـراي احلكومـ َّـي خــال شــهر آب (أغســطس) .2013
وواجـ ٌ
خاصــة ،إذ تتعامــل ألول مــرة مــع أحــد حقــوق الالجئــن الفلســطينيني
تكتســب هــذه الدراســة أمهيَّــة َّ
ِ
املدنيَّــة ،وهــو احلــق يف أتســيس اجلمعيــات .فهــي تناولــت اإلطــار التشـريعي اللبنــاين الــذي ينظّــم أتســيس
مفصــلَّ ،
وتقدمــت ابقرتاحــات وتوصيــات مــن شــأهنا تســهيل عمليــة التســجيل.
اجلمعيــات علــى حنــو َّ
يتســم بــه النشــاط اجلمعــوي الفلســطيين يف لبنــان .ومشلــت
كمــا عاجلــت األوضــاع غــر الســوية الــذي َّ
الدراســة كذلــك عرضـاً لنتائــج دراســة ميدانيــة مــع عينــة مــن اجلمعيــات الفلســطينية يف لبنــان .ولقــد ارتــؤي
ـاص ملوضــوع اجلمعيــات يف هــذا التقريــر.
ختصيــص فصـ ٍـل خـ ٍّ
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املراجعة التقييميَّة لعمل جلنة احلوار
ســبقت اإلشــارة إىل َّ
أن مــا مييــز هــذه املرحلــة الثالثــة مــن عمــل جلنــة احلـوار قيامهــا مبراجعــة عملهــا تقييميّـاً،
وتقدميهــا اقرتاحــات لتطويــر هيكليَّتهــا ،مبــا يف ذلــك اقـراح قانــون «اهليئــة العليــا لشــؤون الالجئــن» الــذي
ض يف مؤمتــر واســع عُقــد يف الس ـراي الكبــرة بتاريــخ  8تش ـرين األول (أكتوبــر)  ،2013حبضــور
عُ ـ ِر َ
رئيــس احلكومــة جنيــب ميقــايت ،وحضــور ممثلــن عــن ســفارة فلســطني ومنظمــة التحريــر وســائر الفصائــل
الفلســطينية واألحـزاب اللبنانيــة وفعاليــات مدنيــة.
طالت املراجعة ثالثة مستوايت هي:
 .أاملشاورات التحضريية؛
.بورش العمل ملراجعة التجربة والتطوير؛
.تحتضري مشروع القانون واإلعالن عنه.
أ .املشاورات التحضرييَّة
قبــل إطــاق املشــاورات الواســعة مــع مجيــع املعنيــن ،ابدر رئيــس جلنــة احل ـوار يف حينــه الدكتــور خلــدون
الش ـريف إىل عمليــة تشــاور حتضرييــة مشلــت الرؤســاء الســابقني للجنــة احل ـوار ،والقيــادات السياســية،
هبــدف اســتطالع اســتعدادهم لتأييــد فكــرة مراجعــة عمــل جلنــة احل ـوار بعــد مثــاين ســنوات علــى بــدء
عملهــا ،ومــدى تقبُّلهــم فكــرة إمكانيــة مناقشــة موضــوع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،فنالــت الفكــرة
قبــول األط ـراف املعنيَّــة.
ب .ورش العمل ملراجعة التجربة والتطوير
بعــد حصــول اللجنــة علــى التأييــد السياســي مــن خمتلــف األطـراف ،ابدر رئيــس اللجنــة وفريــق العمــل إىل
ِ
صصت ورشــة عمل لكل
تنظيم سلســلة مشــاورات واســعة من خالل تنظيم ســت ورش عمل ،حيث ُخ ّ
حضرتــه جلنــة احلـوار.
فئــة مــن الشــركاء املعنيــن ،هبــدف مناقشــة جــدول األعمــال الــذي َّ
ـت ورش عمــل يف الفــرة املمتــدة بــن  22و 28آب (أغســطس) ،شــارك فيهــا
نُ ِظّمــت سـ ُّ
ِ
ـكل مــن :الفصائــل الفلســطينية ،األح ـزاب
 95معنيّ ـاً ُ
وخ ّ
صصــت ورشــة عمــل خاصــة بـ ٍّ
اللبنانيــة ،منظمــات األمــم املتحــدة ،اخل ـراء اللبنانيــون والفلســطينيون ،منظمــات اجملتمــع املــدين
املؤسســات العســكرية
الفلســطيين ،ممثِّلــو الــوزرات واألجهــزة احلكوميــة اللبنانيــة ،مبــا يف ذلــك َّ
واألمنيــة .كان التمثيــل يف ورش العمــل علــى مســتوى رفيــع مــن اجلانبــن اللبنــاين والفلســطيين.
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التوصيات
العامة ،أمهها:
َّ
توصلت ورش العمل إىل عدد من التوصيات َّ
1.1العمــل علــى تعزيــز اخلــرة واملعرفــة اللتــن راكمتهمــا اللجنــة أبعضائهــا وفريــق عملهــا خــال الســنوات
املؤسســة البديلــة.
الثمــاين املاضيــة ،والبنــاء عليهمــا لنقلهمــا إىل َّ
املؤسساتيَّة.
ومهماهتا التنفيذيَّة والقانونيَّة واإلداريَّة و َّ
2.2دراسة شكل َّ
املؤسسة املرتقبة َّ

املختصة من أجل مناقشته وإقراره.
قرتح إىل اجلهات
َّ
3.3تقدمي املُ َ
أن أتســيس هيئــة وطنيــة عليــا تتـ َّ
وقــد خلصــت مناقشــات جلنــة احل ـوار ومشــاوراهتا إىل التأكيــد علــى َّ
ـول
أي شــكل تنظيمــي  -إداري تتبنَّــاه الدولــة اللبنانيــة يف
مهمــة متابعــة شــؤون الالجئــن الفلســطينيني ،أو ِّ
هــذا اخلصــوص ،هــو مهمــة عاجلــة ،بــل ُملِ َّحــة ،وســط تفاقــم التحـ ِّدايت املطروحــة يف وجــه هــذا امللــف،
ويف ظـ ِّـل تعــدُّد املرجعيَّــات ،ذات الصلــة .كمــا َّ
أكــدت علــى َّ
التوجــه اجلديــد،
أن ُّ
التأخــر يف إق ـرار هــذا ُّ
التوجهــات واألهــداف الــي ســبق أن حدَّدهتــا احلكومــة اللبنانيــة ،مبــا هــي اســتعادة ســيادة
يُعيــق حتـ ُّـول ُّ
الدولــة وحتســن أوضــاع الالجئــن املعيشــية .يف املقابــل ،فـ َّ
ـإن مــن شــأن قيــام هيئــة عليــا ،معنيَّــة هبــذا امللــف
ِ
ِ
يؤســس هليكليــة ذات بنيــة إداريــة هلــا نظامهــا اإلداري واملــايل ،مــع متتُّعهــا بقــدرات
جبوانبــه املتعـ ّددة ،أن ّ
تقريريـَّـة تنفيذيـَّـة ،هلــو أمــر ابلــغ األمهيــة.
ج .حتضــر مشــروع قانــون إنشــاء اهليئــة العليــا لشــؤون الالجئــن الفلســطينيني واإلعــان عنــه.

بنــاءً علــى مــا تقــدَّم ،عكفــت جلنــة احل ـوار وفريــق العمــل علــى إعــداد مشــروع املرســوم الرامــي إىل
إحالــة مشــروع القانــون مقــدم مــن احلكومــة إىل جملــس الن ـواب إلنشــاء اهليئــة العليــا لشــؤون الالجئــن
الفلســطينيني .حــدث ذلــك خــال خلــوة ،شــارك فيهــا رئيــس اللجنــة وفريــق العمــل وخـراء ،يومــي 20
ضــر نــص اقـراح مشــروع القانــون إلنشــاء اهليئــة العليــا لشــؤون
و 21أيلــول (ســبتمرب)  ،2013حيــث ُح ِّ
تضمــن االقـراح تشــكيل هيئــة عليــا برائســة رئيــس جملــس
الالجئــن ،عمـ ًـا بتوصيــات ورش العمــل .وقــد َّ
وحـ ِّددت هلــا
الــوزراء ،وعضويــة انئبــه وتســع وزارات .ويديــر عملهــا أمــن عــام يُعـ َّـن ملــدة أربــع ســنوات؛ ُ
إحــدى عشــرة مهمــة ،تـراوح بــن حتضــر َّ
امللفــات الضروريــة للحكومــة ،إىل العالقــة مــع األونــروا ،وصــوالً
مهمــات متعلِّقــة ابألحبــاث والرصــد والدراســات .وقــد
إىل تنظيــم العالقــات ابلفلســطينيني ،ابإلضافــة إىل َّ
أُطلــق االقـراح يف مؤمتــر عُقــد يف السـراي الكبــرة يف  8تشـرين األول (أكتوبــر)  ،2013حضــره رئيــس
احلكومــة جنيــب ميقــايت مبشــاركة سياســية ومدنيــة كبــرة.
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اللبنانيــة (نيســان /إبريــل 2014
4ـ المرحلــة الرابعــة :تفعيــل مشــاركة األحـزاب
َّ
– كانــون الثانــي /ينايــر .)2015
ِّ
ِ
المؤسسي
التحدي األمني واستمرار الفراغ
ظل
َّ
العمل في ّ
ّ

مــع تكليــف الدكتــور حســن منيمنــة مبهــام رائســة جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ،كان مــن الواضــح َّ
أن
مثـَّـة حت ـ ِّدايت جديــدة وضاغطــة تتطلَّــب تعزيــز مواكبــة جلنــة احل ـوار وتوفــر ِّ
مقومــات مواجهتهــا املباشــرة،
الواضحــة واحملــدَّدة جلملــة التطــورات واألحــداث الــي شــهدهتا املنطقــة ومــا فرضتــه مــن حتـ ِّدايت جديــدة
وملِ َّحــة.
ضاغطــة ُ
كان عمــل جلنــة احلـوار يقــرب مــن عامــه العاشــر ،وكانــت قــد راكمــت خـرات متن ِّوعــة يف التعامــل مــع
الشــأن الفلســطيين يف لبنــان ،كمــا كانــت قــد شــرعت يف عمليــة تقييــم عملهــا والتفكــر يف اقرتاحــات
للتطويــر.
ـتمرت األزمــة السياســية واملؤسســية ،وكذلــك تداعيــات األزمــة الســورية ،وانضــاف
مــن انحيــة أخــرى ،اسـ َّ
إىل اهلمــوم الداخليــة تصاعــد التوتُّـرات األمنيــة والتفج ـرات ،والس ـيَّما االنتحاريــة منهــا خــال عامــي
 2014و2015؛ وانتقــال مفاعيــل األزمــة الســورية السياســية واألمنيــة إىل املخيَّمــات الفلســطينية ،الــي
شــهدت بدورهــا توتُّـرات ذات مصــادر خمتلفــة ،منهــا مــا هــو سياســي وأمــي ،ومنهــا مــا هــو انجــم عــن
تراجــع اخلدمــات الــي تق ِّدمهــا األونــروا إىل الالجئــن ،بســبب العجــز يف موازنتهــا ،واســتمرار التدهــور
العــام يف أوضــاع الالجئــن.
ردة الفعــل إىل التخطيــط
ـام اللجنــة وعملهــا ،واالنتقــال مــن َّ
ُّ
كل ذلــك حتَّــم متابعــة البحــث يف مراجعــة مهـ ِّ
املتوســط وبعيــد املــدى ،يف ظـ ِّـل مناخــات سياســية ومؤسســية أكثــر اســتقراراً ،وذلــك مــن أجــل امتصــاص
تفاقــم املفاعيــل الســلبية النامجــة عــن األزمــات اإلقليميــة والداخليــة ،واحلــؤول دون حــدوث ارتــدادات
ســلبية إضافيــة علــى الوضــع اللبنــاين .وجــاء تشــكيل حكومــة جديــدة واســعة التمثيــل ،برائســة الســيد متــام
ســام ،مبثابــة إشــارة توافقيــة نســبية ،كان ال بــد مــن االســتناد إليهــا مــن أجــل تطويــر عمــل جلنــة احلـوار،
وفتــح مســاحة للتفاعــل بــن مكـ ِّـوانت احلكومــة واجمللــس النيــايب ،يف جمــال ابلــغ األمهيــة ابلنســبة إىل لبنــان،
أال وهو موضوع الالجئني الفلســطينيني ،ابلرغم من االســتمرار يف تركيز االهتمام على الوضع الســوري،
وعلــى األزمــة الداخليــة.
يف هــذا الصــدد ،كانــت املرحلــة الرابعــة الراهنــة مــن عمــل جلنــة احلـوار ،مرحلـةً للتَّخطيــط ،وبنــاء التوافقــات
أس َسة بني األطراف السياسية اللبنانية ،ملعاجلة مشكالت الالجئني وقضاايهم ،واإلسهام
السياسية املَُم َ
مــن هــذا الطريــق يف تدعيــم االســتقرار الداخلــي يف وضــع غــر مســتقر.
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السياسية المو ِ
اكبة
التطورات
ُّ
َّ ُ َ

تشــمل التطــورات السياســية يف هــذه املرحلــة ( )2015 - 2014الشــأن اإلقليمــي (األزمــة الســورية
وبــروز مــا يسـ َّـمى «داعــش» وسـواها مــن (التيــارات ِّ
املتطرفــة)؛ واألزمــة الدســتورية والسياســية الداخليــة؛
واســتمرار التوتُّـرات األمنيــة والتفج ـرات؛ وانفجــاز أزمــة النفــاايت واحل ـراك اللبنــاين ودالالت ذلــك.
تباعا بشكل مكثَّف ج ّداً.
سنعرض هلذه ُّ
التطورات ً
أ .الشأن اإلقليمي
حتولــت
اســتمر الرتكيــز علــى الوضــع يف ســورية يف رأس االهتمامــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة .وقــد َّ
التوصــل إىل
األزمــة الســورية إىل حــرب دوليــة تشــارك فيهــا دول عامليــة وإقليميــة كــرى ،وتضاءلــت فــرص ُّ
حـ ٍّـل هلــا يكــون مــن شــأنه التخفيــف مــن حــدَّة التوتــر الداخلــي اللبنــاين ،ولفتــح انفــذة حـ ٍّـل ملشــكلة اللجــوء
الســوري ،ومعــه قســم مــن اللجــوء الفلســطيين مــن ســورية.
وممـَّـا يبــدو ،فـ َّ
ـإن هــذه الفــرة هــي فــرة صعــود «تنظيــم الدولــة اإلســامية يف ســورية والعـراق» (داعــش)،
ـاص ،وغــره مــن التنظيمــات اإلرهابيــة ِّ
بشـ ٍ
املتطرفــة ،وانعــكاس ذلــك علــى لبنــان ،حيــث كانــت
ـكل خـ ٍّ
أصابــع التنظيــم املذكــور و«جبهــة النصــرة» (وغريمهــا) تعبــث ابألمــن اللبنــاين وابلسياســة اللبنانيــة ،مــن
أحــداث عرســال إىل التفج ـرات يف خمتلــف املناطــق اللبنانيــة ،إىل املخيمــات الفلســطينية.
تعتــر هــذه املرحلــة مــن أخطــر املراحــل علــى وجــود لبنــان نفســه (وغــره مــن دول املنطقــة) ،وقــد ازداد
ـورط أطـر ٍ
اف لبنانيـ ٍـة يف احلــرب الســورية ،وكذلــك ردود الفعــل علــى لبنــان .ويزيــد مــن خطــورة ذلــكَّ ،
أن
تـ ُّ
تعرضــت الختــال شــديد يف منطقــة املشــرق العــريب ،حيــث أقدمــت التنظيمــات
فكــرة احلــدود الوطنيــة َّ
ِّ
املتطرفــة علــى تنفيــذ أعمــال عســكرية علــى أراضــي دول املنطقــة ،معلن ـةً عــدم اعرتافهــا هبــا مــن جهــة؛
ابلتدخــل يف هــذه الــدول غــر آهبــة
وكذلــك قيــام الــدول الفاعلــة إقليميّ ـاً ودوليّ ـاً ،مــن جهــة أخــرى،
ُّ
ابســتئذاهنا .أضــف إىل ذلــك تدهــور الوضــع يف العـراق ويف ليبيــا وانفجــار احلــرب يف اليمــن ،األمــر الــذي
كان لــه أيض ـاً تداعيــات لبنانيــة.
يف هــذا الوقــت ،ويف ظـ ِّـل هــذه التطـ ُّـورات ،كان االهتمــام العاملــي ابلقضيــة الفلســطينية يرتاجــع ،ابإلضافــة
إىل اســتمرار االنقســام الوطــي الفلســطيين بــن الضفــة وبــن القطــاع ،وتعثُّــر عمليــة الســام بفعــل التعنُّــت
أي حتـ ُّـرك يقــوم بــه الشــعب الفلســطيين،
اإلس ـرائيلي واســتمراره بسياســة االســتيطان واحلصــار وقمــع ِّ
توحــد كل األط ـراف العربيــة يف
ألول مـ َّـرة ُّ
مبــا يف ذلــك يف األراضــي احملتلــة عــام  ،1948الــي شــهدت َّ
االنتخــاابت التشـريعية األخــرة  -الــي جــرت يف عــام  - 2015وشــهدت كذلــك انبعــاث العمــل مــن
أجــل اهلويــة الوطنيــة الفلســطينية ،مبــا يف ذلــك علــى املســتوى الشــعيب.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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ب .األزمة الدستوريَّة والسياسيَّة الداخليَّة
مل حيصــل تقــدُّم يف حـ ِّـل األزمــة الداخليــة ،بشــقيها املرتابطــن السياســي والدســتوري .و َّاتــذ ذلــك مظاهــر
املؤسســات الدســتوريَّة الثــاث :رائســة اجلمهوريــة واجمللــس النيــايب واحلكومــة .وأبــرز هــذه
فاقعــة تطــال َّ
املظاهــر مــا يلــي:
1.1اســتمرار الفـراغ يف سـ َّـدة الرائســة ،وعــدم اكتمــال نصــاب الثلثــن النتخــاب رئيــس جديــد .وحــى
هنايــة عــام  ،2015دعــا اجمللــس النيــايب إىل عقــد  37جلســة حــى هنايــة آذار (مــارس)  ،2016وســط
اســتمرار مقاطعــة الكتــل النيابيــة نفســها.
2.2التمديــد الثــاين للمجلــس النيــايب ،مــرة أخــرى ،مــدَّد اجمللــس النيــايب لنفســه ،إذ صـ َّـوت  95انئب ـاً
لصــاحل التمديــد يف جلســة عُ ِقـ َـدت يف  5تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  .2014وقــد ُح ـ ِّددت واليــة جملــس
النـواب اجلديــدة حــى  20حزيـران (يونيــو)  ،2020أي إنـَّـه مــدَّد لنفســه واليــة كاملــة ،وأصبحــت واليتــه
الفعليــة مثــاين ســنوات بــدل أربــع ســنوات .أمــا الســبب فهــو نفســه :أوضــاع املنطقــة واملخاطــر احملدقــة
بلبنــان.
3.3عــدم انعقــاد اجمللــس النيــايب يف جلســات تش ـريعيَّة ،بســبب اع ـراض كتــل أخــرى علــى التش ـريع
يف ظـ ِّـل غيــاب الرئيــس ،األمــر الــذي َّأدى إىل تعطيــل عمــل اجمللــس النيــايب .واالســتثناء الوحيــد الــذي
َّ
حتقــق انعقــاد جلســة تشـريعيَّة واحــدة حتــت عنـوان تشـريع الضــرورة يف  12و 13تشـرين الثــاين (نوفمــر)
.2015
4.4تعثُّــر العمــل احلكومــي ،الــذي َّاتــذ ،أيض ـاً ،طابــع الضعــف الشــديد يف فعاليــة العمــل احلكومــي،
نتيجــة التضــارب يف وجهــات النظــر داخــل احلكومــة ،وصــوالً إىل عــدم انتظــام اجتماعاهتــا ،حبيــث متــر
أســابيع كثــرة دون أن َّ
تتمكــن مــن عقــد جلســاهتا .وقــد تفاقمــت هــذه الوضعيــة منــذ انفجــار أزمــة
النفــاايت يف هنايــة شــهر آب (أغســطس) .2015
ـل سياسـ ٌّـي ابحل ـ ِّد األدىن ،مقابــل عالمــات األزمــة يف املؤسســات الدســتورية ،ال ت ـزال
ُ 5.5
تواصـ ٌ
األزمــة السياســية قائمــة ومتصاعــدة؛ وحيــول دون خروجهــا عــن الســيطرة خط ـوات احل ـ ِّد األدىن،
كل مــن حــزب هللا واملســتقبل مببــادرة مــن رئيــس جملــس الن ـواب
والس ـيَّما احل ـوار الثنائــي بــن ٍّ
األســتاذ نبيــه بــري .وجيــدر ابلذكــر انعقــاد عـ ٍ
ـدد مــن جلســات احل ـوار حمــدودة الفعاليــة ،علــى وقــع
أزمــة النفــاايت ،وأيض ـاً بدعــوة مــن الرئيــس بــري ،اعتبــاراً مــن التاســع مــن أيلــول (ســبتمرب)
 ،2015حيــث عقــدت  17جلســة حــى هنايــة آذار (مــارس)  ،2016دون نتائــج فعليــة.
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ج .تدهور الوضع األمين
ال ميكــن إغفــال تدهــور األوضــاع األمنيــة يف لبنــان خــال عامــي  2014و ،2015ابلنظــر إىل داللتهــا
السياســية اخلطــرة .فمــن جهــة أوىل ،يُعــر ذلــك عــن تدهــور يف ســلطة الدولــة املركزيــة طــال وظيفتهــا
األوىل ،أي األمــن والقــدرة علــى احتــكار ممارســة القــوة بشــكل شــرعي .وهــو ،مــن جهــة اثنيــة ،جتـ ٍّـل
ملفاعيــل األزمــة الســورية علــى لبنــان ،حيــث بلــغ مراحــل متقدمــة مــع حتـ ُّـول لبنــان إىل ســاحة لتصفيــة
ـرا ،ذو أتثــر مباشــر علــى أوضــاع الالجئــن
احلســاابت مــن قبــل بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة .وهــو ،أخـ ً
الفلســطينيني واألوضــاع األمنيــة يف بعــض خميمــات لبنــان أبشــكال خمتلفــة.
ِ
ـجل خــال هذيــن العامــن  20تفجـراً يف خمتلــف املناطــق اللبنانيــة ،معظمهــا عمليــات انتحاريــة
فقــد ُسـ ّ
قامــت هبــا جهــات مرتبطــة ابلصـراع يف ســورية .وشــهدت هــذه الفــرة ،أيضـاً ،احلــدث األخطــر منــذ حــرب
خميــم هنــر البــارد ،وهــو أحــداث عرســال بــن اجليــش اللبنــاين وتنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة ،يف مطلــع
شــهر آب (أغســطس) .2014

الجيش اللبناني في الشوارع

متفشــياً
تعث ـََّـر تطبيــق اخلطــة األمنيــة يف البقــاع والضاحيــة اجلنوبيــة ،وبقيــت حــال الفلتــان األمــي اجلنائــي ِّ
يف البقــاع الشــمايل بشــكل خــاص ،حيــث وقعــت اشــباكات وجرائــم متكـ ِّـررة ،ترتبــط إمــا ابالجتــار
ـان ،هبــدف احلصــول علــى فديــة ،فضــا ًعــن
ابملخــدرات ،أو بعمليــات اخلطــف السياســية واملاليــة أحيـ ً
انتشــار حــدوث عمليــات قتــل غــر سياســية .وبــدأ يضمحـ ُّـل يف هــذه املنطقــة أتثــر الدولــة املركزيــة يف
اجملــال األمــي ،حيــث بــدا أنــه األقــوى.
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يف املقابــل ،طُبِقــت اخلطــة األمنيــة يف طرابلــس بنجــاح يف عــام  ،2014مــع بقــاء ذيـ ٍ
ـول وجيـ ٍ
ـوب فيهــا.
ّ
فقــد شــهدت طرابلــس معــارك بتاريــخ  12آب (أغســطس)  2014أثنــاء حماولــة توقيــف مطلوبــن ،مث
مــا لبثــت أن امتــدت إىل حبنــن يف عــكار ،وذلــك بســبب مالحقــة املطلوبــن وحماولــة توقيفهــم ،وكذلــك
تفكيــك بعــض اخلــااي اإلرهابيــة .وتقــع منطقــة حبنــن يف املنطقــة الفاصلــة بــن قضــاءي املنيــة وعــكار،
وهــي منطقــة حماذيــة ملخيــم هنــر البــارد ،وهلــا أمهيــة خاصــة مــن وجهــة نظــر موضوعنــا ،نظـًـرا ملوقعهــا هــذا؛
ـات يف وضــع املخيَّــم األمــي وفصـ ًـا كامـ ًـا بــن منــاخ املخيَّــم وبــن هــذه اجملموعــات،
ولكوهنــا أظهــرت ثبـ ً
فظهــرت بشــكل عملــي إمكانيــة قيــام عالقــات طبيعيــة بــن الدولــة اللبنانيــة وبــن املخيــم ،والسـيَّما بينــه
وبــن اجليــش اللبنــاين ،الــذي اعتــره منطقــة آمنــة ملــرور قطعاتــه العســكرية وجرحــاه ،بعــد انقطــاع الطريــق
الــدويل بــن املنيــة وطرابلــس.

ابإلضافــة إىل هــذه التطـ ُّـورات ،انتشــرت يف لبنــان خــال هــذه الفــرة ظاهــرة جرائــم جنائيــة عنيفــة بشــكل
غري عادي ،سواء أكان ذلك من ابب العنف املنزيل األقصى ويف أغلبها عمليات قتل أزو ٍاج ِ
زوجاتم؛
ٌ
ِ
ُّ
ويؤشــر ذلــك بــدوره إىل درجــة التفلــت مــن فكــريت
أم جرائــم قتــل عنيفــة غــر مســبوقة هـَّـزت الـرأي العــامّ .
تعمــم مــن املســتوى السياســي إىل املســتوى الفــردي.
الدولــة والقانــون ،األمــر الــذي َّ
د .انفجار أزمة النفاايت والوضع االجتماعي
شــهد عــام  2015كذلــك انفجــار أزمــة النفــاايت ،الــي َّأدت إىل حركــة احتجــاج شــعبية واســعة ،متَّخــذ ًة
بُعــداً سياســيّاً ،أبشــكال جديــدة وألول مــرة منــذ عــام  .2005وقــد انفجــر هــذا احل ـراك يف  21آب
تعرضــت
(أغســطس)  2015بتظاه ـرات حاشــدة يف ســاحة رايض الصلــح وحميــط الربملــان ،حيــث َّ
للقمــعَّ .إل َّأنــا جتــدَّدت علــى حنــو أوســع يف اليــوم التــايل ،وبلغــت ذروهتــا يف التاســع والعشـرين مــن آب
(أغســطس) ،حــن نــزل عش ـرات اآلالف للتظاهــر يف ســاحة الشــهداء ببــروت .ابلنســبة إلينــا ،يرتبــط
هــذا احل ـراك مبوضوعنــا بكونــه مؤش ـراً مزدوج ـاً علــى فشـ ٍـل متمـ ٍ
ـاد للدولــة املركزيــة يف اجملالــن اخلدمــايت
واالجتماعــي هــذه املــرة ،بلــغ حــده األقصــى يف العجــز عــن إدارة النفــاايت ،وكنــا قــد عرضنــا يف الفقـرات
املؤسســي واألمــي.
الســابقة لفشــلها املتمــادي يف اجملالــن السياســي– َّ
كشــفت أزمــة النفــاايت عمــق التناقضــات داخــل احلكومــة وداخــل االئتالفــات السياســية الرئيســية ويف مــا
أيضــا العجــز عــن إدارة امللــف االقتصــادي  -االجتماعــي ُبرَّمتــه ،الــذي كان مــن عالماتــه
بينهــا .وأظهــرت ً
الســابقة الفشــل يف معاجلة موضوع سلســلة الرتب والرواتب.
التا ُكــب بــن األزمــات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
وابلنســبة إىل موضوعنــا ،شـ َّـكل هــذا َّ
ـداد األفــق أمــام فئــات واســعة مــن الســكان ،ممـَّـا أنتــج ظاهــرة جديــدة مل يعرفهــا لبنــان مــن قبــل ،متثَّلــت
انسـ َ
يف انضمــام لبنــان واللبنانيــن إىل قائمــة الــدول الــي تركــب مراكــب املــوت يف اهلجــرة غــر الشــرعية عــر

اللجوء الفلسطيني في لبنان

226

البحــر املتوســط (وعــن طريــق الــر) إىل أورواب .وكانــت طرابلــس أكثــر مناطــق لبنــان الــي ركــب أبناؤهــا
هــذه املغامــرة ،وكانــت س ـواحل طرابلــس وصيــدا أهــم نقــاط االنطــاق .يف هــذا الســياق ،فقــد مجعــت
هــذه الظاهــرة اللبنانيــن والســوريني والفلســطينيني يف مركــب واحــد ومصــر واحــد .وال توجــد تقدي ـرات
دقيقــة مــن جهــات رمسيــة لعــدد املهاجريــن غــر الشــرعيني الذيــن تق ِّدرهــم الصحافــة ابآلالفَّ .أم ابلنســبة
إىل املخيمــات ،فهــي عرفــت خــال هــذه الســنوات  -حبســب شــهادات متطابقــة مــن أكثــر مــن مصــدر
 حركــة هجــرة غــر شــرعية كثيفــة جـ ّداً بــن شــباب املخيمــات.يف ظــل هــذا املنــاخ ،اإلقليمــي واللبنــاين ،كان علــى جلنــة احلـوار أن تضــع خطــة عملهــا وتســهم يف حتســن
أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان.
تطورات متَّصلة ابلوضع الفلسطيين
ُّ
تناولــت الفقـرات الســابقة األوضــاع العامــة يف لبنــان – ومــا يرتبــط هبــا مــن أوضــاع إقليميــة  -ونعــرض يف
املهمــة املتَّصلــة ابلوضــع الفلســطيين وبوضــع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان
مــا يلــي بعــض التطــورات َّ
علــى حنــو خــاص .وأبــرز هــذه التطــورات مــا يلــي:
أ .االعرتاف بدولة فلسطني يف األمم املتحدة

العلم الفلسطيني
أمام مقر األمم المتحدة
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بتاريــخ  29تش ـرين الثــاين (نوفمــر)  2012اختــذت اجلمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة الق ـرار
ورفــع يف عــام
رقــم  67/12ابنضمــام دولــة فلســطني إىل األمــم املتحــدة بصفــة عضــو مراقــبُ ،
 2015علــم فلســطني أمــام مبــى األمــم املتحــدة إىل جانــب أعــام الــدول األعضــاء األخــرى.
هلــذا احلــدث أمهيــة سياســية ومعنويــة كبــرة ،ولــه تبعــات عمليــة ابلنســبة إىل وضعيــة الالجئــن يف لبنــان،
الــذي ســبق لــه االعـراف بدولــة فلســطني ،علــى حنــو مــا قامــت بــه الــدول العربيــة األخــرىَّ .إل َّ
أن لبنــان
مل يقــم بتقييــم أثــر اعرتافــه هــذا ،وال أثــر انضمــام فلســطني إىل منظمــة األمــم املتحــدة بصفــة مراقــب ،علــى
أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني القانونيــة والواقعيــة يف لبنــان ،يف مــا يعــي حقوقهــم واإلطــار التش ـريعي
الناظــم لوجودهــم ،فضـ ًـا عــن بعــض املســائل مــن نــوع املعاملــة ابملثــل ،أو عــن أثــر االعـراف علــى بعــض
ـص عليهــا القانــون اللبنــاين ملــن وصفهــم مبــن ال جنســية هلــم.
القيــود الــي نـ َّ
حتول يف طبيعة اإلشكاالت األمنية يف املخيَّمات
بُّ .
عرفــت املخيمــات الفلســطينية خــال هــذه الفــرة عــدداً مــن اإلشــكاالت األمنيــة ذات الطابــع السياســي،
إضافــة إىل إشــكاالت أخــرى خارجهــا .وكان اجلديــد يف هــذه االشــتباكات خــال الســنوات األخــرة،
والس ـيَّما يف عامــي  2014و ،2015تداخــل هــذه االشــتباكات مــع األزمــة الســورية ،مبــا يف ذلــك
تشـ ُّـكل جمموعــات مــن العناصــر الالجئــة مــن ســورية ودخوهلــا طرف ـاً يف اشــتباكات املخيَّــم عــن احللــوة
الداخليــة ،واســتقطاهبا عناصــر منــه ،واندماجهــا مــع تنظيمــات كانــت قــد تشـ َّـكلت فيــه خــال مراحــل
ســابقة .وقــد ســاعدها يف ذلــك تراجــع اخلدمــات وانســداد األفــق وتراجــع نفــوذ فصائــل منظمــة التحريــر،
مــن قوميــة ويســارية ،لصــاحل اجملموعــات املتطرفــة الــي تنشــط وفــق أجنداهتــا اخلاصــة وتتمتَّــع بتمويــل قــوي.
لقــد فاقمــت هــذه التطـ ُّـورات تعقيــد الوضــع يف املخيمــات ،وزادت مــن صعوبــة التعامــل مــع تعقيــدات
أوضاعهــا ومــع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان.
ج .تراجع التمويل واخلدمات
املخصــص لالجئــن الفلســطينيني علــى خمتلــف املســتوايت ،ومشــل ذلــك اســتكمال
تراجــع التمويــل
َّ
اخلطــط الســابقة ،أو األنشــطة اجلديــدة.
تناقــص متويــل البــارد .بــن العامــن  2008و 2014مـ َّـول اجملتمــع الــدويل مشــروع إعــادة إعمــار
خميــم هنــر البــارد مبــا يفــوق  210مليــون دوالر ،مــن أصــل  345مليــون دوالر تطلبهــا األونــروا الســتكمال
املشــروع؛ ممـَّـا جعلــه يواجــه عجـ ًـزا يفــوق مبلــغ  135مليــون املطلــوب إلهنــاء  %45مــن مســرة البنــاء
ِ
أبي مــن التزاماهتــا
وعــودة كامــل ســكان املخيــم إليــه .ومل تــف الــدول العربيــة الــي ســبق أن أعلنــت التزامهــا ٍّ
يف مؤمتــر فيينــا  ،2008ابســتثناء اململكــة العربيــة الســعودية .ويش ـ ِّكل نقــص التمويــل هــذا الســبب
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ِ
ـؤدي إليــه ذلــك مــن إعــادة إنتــاج
األساســي يف عــدم اكتمــال عمليــة إعمــار املخيــم ،ومــا ميكــن أن يـ ّ
تضمنــت ورقــة لبنــان إىل
عناصــر أتزُّم معيشــي قــد تتحـ َّـول إىل عناصــر أتزُّم سياســي وأمــي جمــدَّداً .وقــد َّ
مؤمتــر لنــدن يف الرابــع مــن شــباط (فربايــر)  2016طلبًــا لتمويــل املرحلــة الثانيــة مــن خميــم هنــر البــارد بقيمــة
 156مليــون دوالر ،وذلــك ضمــن قائمــة املشــاريع الــي طلبــت احلكومــة اللبنانيــة متويلهــا لتعزيــز وضــع
لبنــان يف مواجهــة تداعيــات األزمــة الســورية.

اقفال مكتب األونروا في مخيم عين الحلوة

تراجــع خدمــات األونــروا :كانــت األونــروا تعــاين مــن أزمــة ماليــة بــدأت منــذ مطلــع األلفيــة ،إىل
أن أصبــح حجــم األزمــة غــر مســبوق يف اترخيهــا منــذ مطلــع عــام  ،2000حيــث وصلــت فجــوة العجــز
فيهــا خــال عــام  2015إىل  101مليــون دوالر ،ابلرغــم مــن ارتفــاع دعــم املاحنــن املقــدَّم ملوازنتهــا
مفوضهــا العــام بيــر كراهينبــول َّ
إن «الوكالــة تعــاين مــن أزمــة مزدوجــة» ،مبعــى وجــود أزمــة
الســنوية .ويقــول َّ
متعلقــة ابلفجــوة املاليــة هلــذا العــام ( ،)2015ولوجــود «خلــل هيكلــي يف كيفيــة متويــل الوكالــة وضمــان
تقشــفية صارمة» غري مســبوقة ،بدأهتا بقرار رفع
اســتمراريتها» .إثر ذلك ،ابشــرت الوكالة ِّاتاذ «تدابري ُّ
عــدد الطــاب يف مدارســها إىل ســقف اخلمســن طالبـاً للصــف الواحــد ،مــع مــا يرتتَّــب علــى ذلــك :مــن
ـدن مســتوى التعليــم يف األونــروا أكثــر فأكثــر ،وإيقــاف العقــود االستشــارية الدوليــة ،وجتميــد التوظيــف،
تـ ِّ
وفتــح ابب تقاعــد املوظَّفــن طوعـ ًّـي .وقــد أمكــن تــايف خطـوات أكثــر ســلبية مــن خــال تضافــر جهــود
لبنانية وإقليمية ودولية حالت دون أتجيل العام الدراسي  ،2016 - 2015مع بقاء املشكلة قائمة،
علمــا َّ
أن املـوارد مل تعــد تتناســب أصـ ًـا مــع االحتياجــات املتزايــدة.
وإمــكان جتدُّدهــا يف ِّ
أي حلظــةً ،
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َّ
إن انعكاســات خفــض موازنــة األونــروا ،وابلتــايل خفــض مســتوى خدماهتــا غــر الــكايف أساسـاً ،ســيكون
لــه عواقــب وخيمــة علــى جمتمعــات الالجئــن ،وابلتــايل علــى اســتقرار البلــدان املضيفــة هلــم بصــورة أساسـيَّة.
ومــن الطبيعــي أن يكــون فتيــل االنفجــار يف لبنــان أشــد خطــورة مــن الــدول األخــرى ،نظـراً لفـوارق عــدة
أمهُّهــا اعتمــاد الالجــئ شــبه الكلِّــي علــى خدمــات األونــروا ،حيــث ال يســتفيد مــن نظــام اخلدمــات العامــة
علــى غـرار الــدول املضيفــة األخــرى .اثنيـاً ،وجــود عوامــل التفجــر داخــل املخيمــات الفلســطينية املصنَّفــة
بوصفهــا األس ـوأ ،جلهــة البــى التحتيــة وصالحيتهــا للســكن أو جلهــة الكثافــة الســكانية .وأخ ـراً ،وجــود
الســاح املنفلــت داخلهــا ،مــع إضافــة وجــود عناصــر إرهابيــة ســتتَّخذ مــن منــاخ اإلحبــاط ،الناجــم عــن
خفــض اخلدمــات ،أدا ًة لتعزيــز وجودهــا وإاثرة القالقــل األمنيــة.
ـويت املاحنــن وتفاقــم االحتياجــات ،بــدأت
تــرِّدي خدمــات اجلمعيَّــات ومتويلهــا .نتيجـةً لتبــدُّل أولـ َّ
خدمــات اجلميعــات الدوليــة ومجعيــات اجملتمــع املــدين الفلســطيين  -الــي كان يعتمــد عليهــا الالجئــون
ِ
ِ
ـردي وســط االفتقــار إىل اإلمــكاانت وضعــف التنســيق.
لسـ ّد الثغـرات يف خدمــات األونــروا  -ابلـ ّ
تفاقــم اهلجــرة غــر الشــرعية .مــن النتائــج غــر املباشــرة لرتاجــع خدمــات األونــروا وقلَّــة الفــرص أمــام
جمتمــع الالجئــن يف أتمــن فــرص العيــش الكــرمي يف لبنــان ،عمــدت أعــداد غــر قليلــة  -أغلبيتهــا مــن
الشــباب الفلســطيين  -إىل حماولــة اهلجــرة مــن لبنــان بطــرق اتَّســم أكثــره ابلالشــرعية .وانتشــرت هــذه
الظاهــرة بشــكل أقــوى ضمــن فئــة الالجئــن الفلســطينيني القادمــن مــن ســورية.
أولويت عمل اللجنة
َّ
كمــا يف مراحــل عملهــا الســابقة ،عملــت جلنــة احل ـوار يف املرحلــة الرابعــة الراهنــة (اعتبــاراً مــن تكليــف
الدكتــور حســن منيمنــة برائســة اللجنــة يف نيســان /إبريــل  ،)2014علــى متابعــة القضــااي املســتمرة مــن
املهمــة قيــد اإلجنــاز حتــت عنوانــن متكاملــن:
املراحــل الســابقة ،مــع الرتكيــز علــى إجنــاز عــدد مــن األمــور َّ
األول ،توفــر احتضــان عمــل اللجنــة ودعمهــا سياســيّاً؛ والثــاين ،مأسســة عمــل اللجنــة واالنتقــال مــن
ـاص علــى مــا
العفويــة ورد الفعــل إىل التخطيــط متوســط املــدى .وعليــه ،فقــد رَّكــزت اللجنــة بشــكل خـ ٍّ
يلــي:
 .أتعميق التفاهم السياسي اللبناين بشأن أوضاع الالجئني ،والسياسة الواجب اتباعها جتاههم،
.باالهتمام ابلقضية الطارئة اليت ميثِّلها جلوء فلسطينيني من سورية إىل لبنان،
.تتعداد الالجئني الفلسطينيني الشامل يف لبنان،
.ثالتخطيط على املدى املتوسط.

230

اللجوء الفلسطيني في لبنان

أ .تشكيل جمموعة العمل اللبنانية حول قضااي الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
السياق
تُعـ ُّـد جمموعــة العمــل اللبنانيــة بشــأن قضــااي الالجئــن الفلســطينيني جمموعــة عمــل سياســيةُ ،شـ ِّكلت بنــاء
على اقرتاح «جلنة احلوار اللبناين  -الفلسطيين» للتداول واحلوار يف صدد قضااي الالجئني الفلسطينيني
التوجهــات السياســية اللبنانيــة حياهلــا .وتضــم اجملموعــة ممثِّلــن قياديــن عــن التيــارات السياســية
يف لبنــان و ُّ
الكبــرة املمثَّلــة بكتـ ٍـل برملانيــة ،وهــي :التيــار الوطــي احلــر ،احلــزب التقدمــي االشـراكي ،تيــار املســتقبل،
حــزب الكتائــب ،القـوات اللبنانيــة ،حركــة أمــل ،حــزب هللا.48
مهــد رئيــس جلنــة احل ـوار ،الدكتــور منيمنــة ،لتشــكيل جمموعــة العمــل اللبنانيــة هــذه بسلســلة
َّ
مــن املشــاورات التمهيديـَّـة مــع القيــادات السياســية ،ابلتشــاور مــع رئيــس احلكومــة الرئيــس
متــام ســام .حــدث ذلــك يف مــا بــن تش ـرين الثــاين (نوفمــر) وكانــون األول (ديســمرب) ،2014
وحصــل علــى أتييدهــا للفكــرةُِ ،
وسّــي مندوبــو األح ـزاب لعضويــة جمموعــة العمــل .وقــد عقــد
ـريً للتعــارف خــال شــهر كانــون األول (ديســمرب) .2014
أعضــاء اللجنــة اجتماع ـاً حتضـ ّ
ويف  9كانــون الثــاين (ينايــر)  ،2015أطلــق رئيــس احلكومــة الرئيــس متــام ســام ،عمــل جمموعــة العمــل
اللبنانيــة بشــأن قضــااي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،و َّ
أكــد يف كلمتــه علــى انتظــارات اللبنانيــن
والفلســطينيني مــن عملهــا ،وحثَّهــا علــى الوصــول إىل صياغــة توصيــات تعـ ِّـر عــن مصــاحل لبنــان العليــا
ِ
مؤسســاته ،وتســتجيب ملصــاحل الالجئــن الفلســطينيني يف أتمــن العيــش
وســيادته علــى أرضــه مــن خــال ّ
الكــرمي هلــم .
مهام جمموعة العمل
حتدَّدت مهام جمموعة العمل على النحو التايل:
التوصــل إليهــا حـ َّـى اللحظــة ،يف مــا يتعلــق ابمللــف الفلســطيين،
تطويــر التوافقــات اللبنانيــة الــي أمكــن ُّ
توجهــات جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ،التابعــة لرائســة جملــس الــوزراء ،وعملهــا علــى املديــن
ورفــد ُّ
القريــب واملتوســط.
التوصــل إىل توافقــات جديــدة ،والسـيَّما يف مــا يتَّصــل ابلقضــااي املســتجدَّة ذات الصلــة ابلالجئــن
الفلســطينيني ،وبتطـ ُّـورات القضيــة الفلســطينية وانعــكاس ذلــك علــى لبنــان.
 48راجع امللحق رقم ( :)2تشكيل (األمساء) ومهام جمموعة العمل.
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التــداول بشــأن ِّ
املعوقــات الــي حتــول دون ترمجــة التوافقــات الســابقة إىل خط ـوات عمليــة ،وتوفــر
التوافــق السياســي الضــروري ،واقـراح اإلجـراءات الــي مــن شــأهنا نقلهــا مــن احليــز النظــري إىل التطبيــق.
مهمــة للجنــة احل ـوار ،إذا مــا اســتطاعت ،مــن خــال مداوالهتــا،
ميكــن جملموعــة العمــل تقــدمي مســاعدة َّ
التوصل إىل توافقات بشــأن عدد من النقاط السياســية العامة ،أو العملية اخلاصة مبســألة معينة ،تسـ ِّـهل
ِّاتــاذ خطـوات تنفيذيـَّـة مــن خــال إزالــة االختناقــات الــي حتَـ ُـو ُل دون االنتقــال مــن الــكالم النظــري إىل
التطبيــق ،فضـاً عــن َّ
أن جنــاح جمموعــة العمــل يف أداء هــذه الوظائــف مــن شــأنه أن يســهم إســهاماً كبـراً
يف دعــم عمــل جلنــة احلـوار ،ومأسســة عملهــا ،وتنفيــذ اسـراتيجيتها.
ومــا مييــز هــذه اللجنــة عــن س ـواها مــن األطــر احلواريــة األخــرىَّ ،أنــا تتكـ َّـون مــن أعضــاء بتمثيــل رمســي
رفيــع املســتوى لألح ـزاب والتيــارات السياســية املمثَّلــة يف اجمللــس النيــايب ويف احلكومــة (مــا عــدا الق ـوات
اللبنانيــة غــر املمثلــة يف احلكومــة الــي يرأســها الرئيــس متــام ســام) .وابلتــايل ،فــإن توافقهــا يف نقطــة معينــة
يُفــرض أن يعــي إمــكان ِّاتــاذ اإلجـراءات الالزمــة لتحويــل هــذا االتفــاق إىل قـرارات انفــذة مــن خــال
مؤسســات الدولــة نفســها ،ممـَّـا يشـ ِّكل التعويــل األساســي علــى جمموعــة العمــل هــذه وخلفيــة تشــكيلها.
َّ
نتائج العمل
حــدَّدت جمموعــة العمــل قواعــد عملهــا ،معتمــدةً مبــدأ التوافــق يف املناقشــات ومــا تُنتِجــه مــن مقرتحــات
وتوصيــات ،إضافــة إىل خصوصيــة املناقشــاتَّ ،إل مــا تتَّفــق علــى إعالنــه .ومنــذ انطالقتهــا ،كانــت
جمموعــة العمــل تعقــد اجتماعـاً أســبوعيّاً (مــع بعــض االســتثناءات) بعيــداً مــن اإلعــام ،رفعــت بنتيجتهــا
ثــاث مذكـرات سـلَّمتها خــال زايرة وفدهــا للرئيــس متــام ســام ،49تناولــت فيهــا مجلــة قضــااي ،أبرزهــا:
خماطــر ختفيــض خدمــات األونــروا بفعــل نقــص التمويــل ،والتحذيــر مــن َّ
أن مثــل هــذا الوضــع قــد
ِ
ـؤدي إىل انفجــار اجتماعــي يف املخيمــات ،مــع مــا ميكــن أن يرتكــه ذلــك مــن انعكاســات علــى حميطهــا،
يـ ّ
ودعــت احلكومــة إىل تفعيــل محلتهــا جتــاه األمــم املتحــدة يف مواجهــة ذلــك.
ضــرورة حــل بعــض اآلاثر الســلبية املســتجدَّة علــى أوضــاع الالجئــن ،والنامجــة عــن بعــض اخلطـوات
التش ـريعية والتنظيميــة ،الــي شـ َّـكلت قيــوداً إضافيــة علــى عمــل الالجئــن (ســائقو الســيارات العموميــة
والصيــادون واملمرضــون) وضــرورة ِّاتــاذ إج ـراءات تســهيل عمــل الفئــات الثــاث.
عرض مخس توصيات تتناول تطبيق قوانني قائمة وغري منفَّذة:
 49راجــع الصحــف اللبنانيــة الصــادرة بتاريــخ  24حزي ـران (يونيــو)  ،2015الــي نشــرت خــر زايرة وفــد جلنــة احل ـوار واجملموعــة
وأعضائهــا ،ونــص املذكـرات الثــاث الــي تســلمها رئيــس احلكومــة الرئيــس متــام ســام.
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1.1اق ـراح تنظيــم إصــدار إجــازات العمــل لالجئــن الفلســطينيني ،وف ًقــا لتعديــل قانــون العمــل
القاضــي إبلغــاء مبــدأ املعاملــة ابملثــل لعــام .2010
2.2حصــر مســامهة رب العمــل يف اش ـراكات الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتماعــي ب ـ %8,5
علمــا َّ
أن العامــل الالجــىء ال يســتفيد َّإل مــن صنــدوق هنايــة
بــدالً مــن  %23,5مــن الراتــبً ،
اخلدمــة الــذي يتوجــب أن يدفــع عنــه رب العمــل  %8,5فقــط.
3.3مأسسة العالقة مع األونروا وتوقيع اتفاقية مقر معها.
4.4إج ـراء مســح ســكاين شــامل لالجئــن الفلســطينيني يف خميمــات وجتمعــات لبنــان ،لتأمــن
إحصــاء ســكاين دقيــق لعــدد الالجئــن ،ومجلــة أوضاعهــم مــن النواحــي املختلفــة.
مؤسساتيّاً.
5.5تطوير عمل جلنة احلوار اللبناين  -الفلسطيين َّ
تعميق التفاهم السياسي
معمق ـاً ،هبــدف تعميــق التفامهــات
مب ـوازاة هــذا اجلهــد العملــي ،ابشــرت جمموعــة العمــل نقاش ـاً سياســيّاً َّ
السياســية يف موضــوع الالجئــن الفلســطينيني وحقوقهــم ،ومســؤولية األط ـراف الدوليــة والدولــة املضيفــة
– لبنــان  -يف توفريهــا .وتتمثَّــل الفكــرة الرئيســية هنــا يف االنتقــال مــن التوافــق السياســي العــام الضبــايب
علــى رفــض التوطــن وتوفــر العيــش الالئــق لالجئــن ،إىل ترمجــة ذلــك يف تصــورات وسياســات علــى درجــة
أعلــى مــن الوضــوح ،حبيــث تكــون قابلــة للرتمجــة بشــكل عملــي علــى األرض.
ٍ
ـص جامـ ٍع يُعـِّـر عــن اجلوامــع املشــركة بــن
وقــد خطــت اللجنــة خطـوات ملموسـةً علــى طريــق صياغــة نـ ٍّ
األطراف املشــاركة ،تُسـ ِهم يف رســم معامل سياســة واضحة يف هذا اجملال ،حيث يُتوقَّع صدور هذا النص
اجلامــع خــال عــام .2016
ب .إطالق مسار تنسيق العمل مع النازحني الفلسطينيني من سورية
املهمــة ذات الصلــة ابألزمــة
بــرزت قضيــة الالجئــن الفلســطينيني مــن ســورية بوصفهــا واحــدة مــن القضــااي َّ
السورية.
وكان لبنــان قــد أعـ َّـد خطــة االســتجابة حيــال األزمــة الســورية خــال عامــي  2015و 2016الــي
ِ
ختصــص الالجئــن
ضمنهــا ُّ
َّ
التوجهــات احلكوميــة يف التعامــل مــع موضــوع الالجئــن الســورينيَّ ،إل َّأنــا مل ّ
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موزعـاً علــى القطاعــات،
الفلســطينيني خبطــة فرعيــة خاصــة ذات طابــع متكامــل ،بــل ظـ َّـل التعامــل معهــم َّ
العامــة ،ابلرغــم مــن خصوصيــة جلوئهــم ،مــن حيــث اخلصائــص واألوضــاع
ُمند ِرج ـاً ضمــن ُّ
التدخــات َّ
القانونيــة واالنتشــار اجلغ ـرايف وحتديــد اجلهــات املتعاملــة معــه (كاألونــروا وبعــض اجلمعيــات املعنيــة).
يف هــذا الســياق ،ابدرت جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين إىل عقــد مخســة اجتماعــات تشــاورية حــول
«السياســة الوطنيــة اللبنانيــة بشــأن ملــف النازحــن الفلســطينيني مــن ســورية» يف الس ـراي الكبــرة،
خــال شــهري متــوز (يوليــو) وحزي ـران (يونيــو)  .2015وقــد هدفــت تلــك االجتماعــات إىل تعزيــز
اســتجابة اجلهــات املعنيــة حيــال تدفُّــق النازحــن الفلســطينيني مــن ســورية ،مــن أجــل صياغــة مقــرح إطــار
التدخــل الــي تســتهدفهم وتنســيقها.
سياســة وطنيــة لتخطيــط أنشــطة ُّ
َّإل َّ
أن مــا أُجنــز هــو املرحلــة األوىل التشــاورية فقــط .ويفــرض أن تُنجــز املراحــل األخــرى يف أقــرب وقــت،
وصــوالً إىل دمــج خطــة التعامــل مــع هــذه الفئــة ابخلطــة الوطنيــة العامــة للتعامــل مــع األزمــة الســورية ومــع
الالجئــن الســوريني منهــا.
ج .إجراء ٍ
سكاينّ ٍ
والتجمعات الفلسطينية
شامل يف املخيَّمات
تعداد
ٍ
ُّ
تفتقــر احلكومــة اللبنانيــة ،وكذلــك اجلهــات الدوليــة والفلســطينية ،إىل اإلحصــاءات واملســوحات الرمسيــة
املتعلقــة ابألوضــاع داخــل املخيمــات ،ممـَّـا يفتــح اجملــال واســعاً أمــام تضــارب التقدي ـرات واالفرتاضــات،
والسيَّما يف موضوع األرقام (راجع الفصل التايل اخلاص بتقدير عدد الالجئني الفلسطينيني يف لبنان).
حلـ ِـل هــذه اإلشــكاليَّة ،دعمــت اللجنــة مســاراً يفضــي إىل إج ـراء تعـ ٍ
ـكاينّ شـ ٍ
ـداد سـ ٍ
ـامل يف املخيمــات
ّ
والتجمعات ،مبا يسمح للدولة اللبنانية رمسيّاً ابالطالع على أوضاع الالجئني االجتماعية واالقتصادية،
متهيداً لصياغة السياســات املناســبة ،املبنيَّة على أرقام حقيقية .وهلذه الغاية ،عمدت اللجنة إىل إطالق
شـراكة بــن مديريــة اإلحصــاء املركزيــة يف رائســة احلكومــة اللبنانيــة واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيين
يف رائســة احلكومــة الفلســطينية للتخطيــط ،بغيــة تنفيــذ هــذا املشــروع مدعومـاً مــن عــدد مــن مؤسســات
األمــم املتحــدة املعنيَّــة.
ِ
ووفِّــر التوافــق السياســي يف جمموعــة العمــل اللبنانيــة لدعــم هــذا املشــروع،
قطــع التحضــر شــوطاً متق ّدمـاًُ ،
ويُتوقَّــع إجنــاز هــذه اخلطــوة خــال أواخــر عــام  ،2016حيــث ســيكون هلــا أثــر ُمهـ ٌّـم جــدًّا مــن الناحيــة
التدخــات .كمــا َّ
أن ذلــك سيش ـ ِّكل ركيــزة أساســية لالنطــاق
املعرفيــة ،ومــن انحيــة رســم السياســات و ُّ
مأس َســة تنفيــذ الدراســات املتعلقــة أبوضــاع الفلســطينيني يف لبنــان ،وتشــكيل املرصــد املقــرح يف
حنــو َ
هيكليَّــة جلنــة احل ـوار.
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د .التخطيط على املدى املتوسط
ِ
ورد الفعــل إىل التخطيــط وبنــاء
أشــار هــذا التقريــر يف أكثــر مــن موقــع إىل ضــرورة االنتقــال مــن العفويــة ّ
مرتك ـزات مســتقرة يف السياســة اللبنانيــة إزاء قضــااي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،ومــن ضمنهــا
ط عملِهــا علــى امتــداد
مأس َســة عمــل جلنــة احلـوار نفســها .ولــذا ،فقــد أولــت جلنــة احلـوار أولويتهــا ختطيـ َ
َ
ســنوات مخــس ( ،)2020 - 2015ووضعــت اسـراتيجيتها املتأتِّيــة مــن االســتجابة لتحـ ِّدايت مخســة
تتجســد يف نقــاط الضعــف الــي شــابت عملهــا وعمــل احلكومــة خــال الســنوات الســابقة ،وهــي:
َّ
1.1ضعف جلنة احلوار نفسها،
2.2غياب التخطيط للسياسة العامة،
3.3قدرات الوزارات احملدودة،
4.4ضعف التنسيق بني املستوايت وبني األطراف،
منصات حلوار رمسي لبناين -فلسطيين.
5.5عدم وجود َّ
جــاءت خطــة العمــل االس ـراتيجية اســتجابة هلــذه التح ـ ِّدايت ،ولتســتهدف متكــن جلنــة احل ـوار مــن
االضطــاع بدورهــا علــى حن ـ ٍو مسـ ٍّ
أســس.
ـتقر ومَُ َ
هدف اخلطة
هتــدف خطــة العمــل االسـراتيجية ( – )2020 - 2015الــي أطلقهــا دولــة رئيــس احلكومــة يف كانــون
األول (ديســمرب)  - 2014إىل تعزيــز قــدرة احلكومــة اللبنانيــة علــى وضــع سياســة شــاملة ومتناســقة
إلدارة ملــف اللجــوء الفلســطيين وتنفيذهــا ،علــى مســتوايته الــي ســبق حتديدهــا كافَّــة .كمــا تشـ ِّكل رؤيــة
حكومــة لبنــان وأداهتــا لوضــع املعاجلــات املناســبة ،علــى املديــن القريــب واملتوســط ،ملختلــف املشــكالت
الفعالــة للتحـ ِّـدايت كافَّــة يف هــذا امللــف.
املطروحــة ،وأتمــن املواجهــة َّ
أهداف اخلطَّة
مبوجــب هــذه اخلطــة ،حــدَّدت جلنــة احلـوار مخســة خمرجــات اسـراتيجية ســتعمل علــى تنفيذهــا بــن عامــي
 2015و ،2020مبســاعدة الشــركاء الدوليــن واحملليــن؛ بنــاءً علــى تقــومي اإلجنــازات الــي حقَّقتهــا
اللجنــة منــذ أتسيســها ،وفهــم مكامــن القصــور يف أدائهــا .ترتابــط هــذه املخرجــات االسـراتيجية اخلمســة

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

235

يف مــا بينهــا ،ويعـِّـزز بعضهــا بعضـاً .وهــي كلُّهــا تســهم يف حتقيــق هــدف أوســع ،أال وهــو معاجلــة ظــروف
ِ
ـؤدي إىل نتائــج مشــركة.
الالجئــن الفلســطينيني املعيشــية ،وتـ ّ

أي فشـ ٍـل
وابلنظــر إىل ترابــط هــذه املخرجــات وتشــابكها واعتمادهــا بعضهــا علــى بعــض ،فــإن مــن شــأن ِّ
يف حتقيــق أحدهــا أن يؤثِـّـر ســلبًا علــى املخرجــات األخــرى .وتتــوزَّع هــذه املخرجــات علــى مخســة جمــاالت
للتدخــل ،هــي:
ُّ
ومهمتها
 .1اهلدف االسرتاتيجي األول  :تطوير جلنة احلوار التنظيمي ومراجعة تفويضها َّ
يتحقــق تطبيــق
كان التفويــض الــذي حظيــت بــه جلنــة احل ـوار يف عــام  2005واســعاً ج ـ ّداً .ولكــي َّ
فعــال ،ينبغــي تنقيــح التفويــض وتعديلــه عــر طــرح تعديــات هيكليــة ،وإضافــة
االس ـراتيجيَّة علــى حن ـ ٍو َّ
مـوارد بشـريَّة ومتويليَّــة مــن موازنــة احلكومــة؛ وذلــك هبــدف تعزيــز اإلدارة املركزيـَّـة للملــف الفلســطيين ،عــر
ِ
ومهامهــا بصــورة تدرجييَّــة.
تعزيــز هيكليَّــة اللجنــة ّ
 .2اهلدف االسرتاتيجي الثاين :إنشاء املرصد الوطين للشؤون الفلسطينية وتشغيله
أي عمليــة إحصائيــة تتعلَّــق ابلالجئــن الفلســطينيني ،منــذ بدايــة جلوئهــم،
مل ُتـ ِر اهليئــات الرمسيــة اللبنانيــة َّ
ممـَّـا يؤثِـّـر يف قــدرة احلكومــة اللبنانيــة علــى وضــع سياســات ســليمة بشــأن أوضاعهــم املعيشــية .أمــا
التقوميات/الدراســات احلاليــة ،الــي تقــوم هبــا خمتلــف اجلهــات املعنيــة ،فهــي غــر كافيــة ومنقوصــة مــن
حيــث الشــمولية والدقــة والتحــرر مــن الغائيَّــة.
 .3اهلدف االسرتاتيجي الثالث :بناء قدرات الوزارات املعنيَّة
العامــة اللبنانيــة ،املكلَّفــة تســجيل الالجئــن الفلســطينيني ،نقصـاًكبـراً يف أطــر التشــغيل
املؤسســات َّ
تعــاين َّ
ُ
وامل ـوارد البش ـرية ،وســيُتيح هــذا املخـ َـرج رفــع مســتوى اخلدمــات الــي تق ِّدمهــا املدي ـرايت إىل الالجئــن،
فضـاً عــن تعزيــز قــدرات املديريـَّـة املعنيَّــة علــى تلبيــة احتياجــات الدولــة األمنيــة.
 .4اهلدف االسـراتيجي الرابع :القيام بدور حموري مع الشــركاء احملليني والدوليني بشــأن القضااي
املتعلقة ابلالجئني الفلســطينيني يف املخيمات واجملتمعات احمليطة
يهــدف هــذا املخـ َـرج إىل تعزيــز قــدرة جلنــة احل ـوار علــى االضطــاع بــدور تنســيقي يف ملــف الالجئــن
الفلســطينينيُ ،داخــل احلكومــة ومــع الشــركاء احملليــن والدوليــن ،األمــر الــذي ســيم ِّكنها مــن توجيــه املـوارد
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بكفــاءة وي ُف ّعِــل دورهــا بشــفافية ويعـ ِّـزز مصداقيتهــا.
منصــات للحــوار وبنــاء توافــق اآلراء داخــل اجملتمــع
 .5اهلــدف االس ـراتيجي اخلامــس :تيســر َّ
اللبنــاين
منصــات للح ـوار وتيســرها ودعمهــا ،حبيــث تعمــل علــى مســتوايت
ستســعى جلنــة احل ـوار إىل إنشــاء َّ
ومســارات متوازيــة ،أمههــا:
«جمموعة العمل السياسية» اليت تضم ممثلني عن األحزاب السياسية الرئيسيَّة.
«جمموعة العمل الدولية» اليت تضم جمتمع املاحنني واحلكومة اللبنانية واألمم املتحدة.
تشــكيل «منتــدى التشــاور» بشــأن القضــااي الفلســطينية ،ليضــم جمموعــة مــن املثقفــن وأعــام
اجملتمعــن اللبنــاين والفلســطيين ،وليكــون مبثابــة قنــاة للتواصــل مــع عمــل جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين
ومصــدراً للمشــورة بشــأن خططهــا وأنشــطتها.
التعــاون مــع منتــدايت احل ـوار والبحــث ،ومــع التشــكيالت اللبنانيــة والفلســطينية ،املعنيَّــة بقضيــة
الالجئــن القائمــة والناشــطة يف لبنــان ،مبــا ال يتعــارض مــع اس ـراتيجية اللجنــة.
ِ
ـوريً يف قيــاس ال ـرأي العــام حيــال عناصــر
يف إطــار أنشــطة التواصــل ،سـ ّ
ـتؤدي جلنــة احل ـوار دوراً حمـ ّ
قضيــة الالجئــن الفلســطينيني املختلفــة ورصدهــا.
ِ
خرجاهتــا الرئيس ـيَّة اخلمســة ،اإلطــار العــام لعمــل جلنــة احل ـوار خــال
وستش ـ ّكل هــذه االس ـراتيجية ،مبُ َ
املرحلــة املقبلــة ،وهــو مســار بدأتــه منــذ نيســان (إبريــل)  ،2014كمــا ســبق بيــان ذلــك يف الفق ـرات
الســابقة.
عامة
خالصات َّ
حققــت جلنــة احل ـوار جناحـ ٍ
َّ
ـات حمــدَّدةً خــال فــرة عملهــا ،ابلرغــم مــن النواقــص الــي شــابت عملهــا،
وابلرغــم مــن التح ـ ِّدايت الكــرى الــي واجهتهــا .وميكــن تلخيــص أهـ ِّـم إجنــازات اللجنــة مبــا يلــي:
1.1مألُها ،على حن ٍو نسيب ،الفراغ احلاصل يف اإلدارة اللبنانية ،يف ما يتعلق بقضية الالجئني.
2.2إاتحة الفرصة لإلدارة اللبنانية مبراكمة اخلربة واملعرفة الالزمتني بشأن مسألة الالجئني الفلسطينيني،
وقد كان لذلك األثر الكبري يف حتسني أدائها ،يف هذا اجملال.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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3.3إاتحتها املشــاركة للبنانيني والفلســطينيني معاً يف هذه العملية ،مع انضمام املنظمات غري احلكومية
الناشطة واملثقفني ،ومشاركة اجملتمع املدين واألحزاب السياسية واجلمعيات املهنية.
4.4تعزيزها العالقات مع منظمة التحرير ،وحمافظتها مع الفصائل الفلسطينية كافَّة.
5.5جناحهــا يف كســب دعــم الــدول املاحنــة (عامليّ ـاً) واملنظمــات غــر احلكوميــة لقضيــة الالجئــن
الفلســطينيني يف لبنــان.
6.6إسهامها يف تطوير التفامهات السياسية بني اللبنانيني ،وبينهم وبني الفلسطينيني.
7.7معاجلتها بعض اإلشكاالت اخلطرية ،والسيَّما تداعيات حرب خميم هنر البارد وإعادة إعماره.

8.8تواصلهــا مــع املســؤولني مــن أجــل حـ ِّـل بعــض اإلشــكاالت ،وتنفيــذ القوانــن الصــادرة الــي تتيــح
ظروف ـاً أفضــل لعمــل الالجئــن وحياهتــم.
التحرك ملعاجلة النقص يف التمويل املخصص لألونروا.
ُّ 9.9

1010البدء ابلتحضري لتنفيذ تعداد الالجئني الفلسطينيني الشامل يف لبنان.

1111تشــكيل جمموعــة العمــل اللبنانيــة بشــأن قضــااي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،وإدارة احل ـوار
الداخلــي بــن أعضائهــا علــى مــدى عــام كامــل (حــى هنايــة .)2015
1212التقدُّم على طريق مأسسة العمل ،وحتضري خطة عمل اسرتاتيجية للجنة ملدة مخس سنوات.
التح ِّدايت
أن هــذه النجاحــات ال تعــي عــدم وجــود حت ـ ِّدايت كبــرة ج ـ ّداً ،ال بـ َّـد مــن جتاوزهــا لكــي َّ
بيــد َّ
تتمكــن
ِ
اللجنــة مــن ممارســة دورهــا علــى النحــو املطلــوب .أبــرز هــذه التح ـ ّدايت:
أ .يف اجلانب الذايت:
الفعالة.
قصور يف وضع اللجنة القانوين ،واحنصار دورها يف االستشارات غري َّ
ضعف ثقافة التعاون بني خمتلف مؤسسات الدولة.
وماديً.
بشريً ّ
ضعف إمكاانت أقسام الوزارات املعنيةّ ،
املقاربة اإلجرائية غري كافية واحلاجة إىل تفاهم سياسي أكثر وضوحاً وقابل للرتمجة العملية.
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ب .يف جانب البُعد الفلسطيين:
إشكاليَّة التمثيل الفلسطيين ومشوليته.
ارتبــاط التوافــق الفلســطيين يف لبنــان مبســتجدات الوضــع الفلســطيين العــام خــارج لبنــان ،أي بتطـ ُّـور
عالقــات فتــح  -محــاس ،إجيــاابً أو ســلباً.
ج .يف اجلانب السياسي اللبناين:
األمن يف املخيمات.
عدم أولوية امللف يف أجندة األحزاب واحلكومة.
ِ
التأخــر يف حـ ِّـل املشــكالت ،أو عــدم
ـؤدي عمليّ ـاً إىل ُّ
غيــاب سياســة انشــطة ملعاجلــة املشــاكل يـ ّ
حلِّهــا.
توصية
مأسســة عمــل جلنــة احل ـوار ،وتوفــر اإلطــار التش ـريعي والتنظيمــي ،وامل ـوارد املاليــة والبش ـرية ،كــي تقــوم
بدورهــا بصفتهــا مؤسســة لبنانيــة اتبعــة لرائســة احلكومــة ،مــع تطويــر هيكليتهــا وصالحياهتــا ،مبــا يســمح
هلــا ابالضطــاع بدورهــا ،وتنفيــذ خطتهــا االس ـراتيجية للســنوات اخلمــس املقبلــة ،ومــا بعدهــا.

الفصل السابع
تقدير أعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان
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اإلشكاليَّة
ال يوجــد يف لبنــان تقديــر رمسـ ٌّـي متوافــق عليــه بــن اجلهــات املعنيَّــة لعــدد الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان.
ومثــل هــذا العــدد يتوافــر عــادة مــن مصدريــن مهــا:
1.1البيــاانت اإلداريــة (السـ َّ
ـجلت والقيــود) :وهــي يف مــا يعــي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان يف
عهــدة جهتــن مهــا :وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا) ،ومديريــة الشــؤون السياســية
والالجئــن يف وزارة الداخليــة اللبنانيــة.
2.2بيــاانت التعــدادات واملســوحات اإلحصائيــة :ويف لبنــان ال يوجــد تعــداد شــامل لالجئــن ،ويقتصــر
األمــر علــى التقدي ـرات املتفاوتــة الــي تعطيهــا املســوحات امليدانيــة ابلعيِّنــة .وهــذه األخــرة متوافــرة جزئيّـاً
مــن بيــاانت إدارة اإلحصــاء املركــزي ووزارة الشــؤون االجتماعيــة الــي تشــمل ابلدرجــة األوىل الفلســطينيني
املقيمــن يف األحيــاء خــارج املخيمــات ،إذ َّ
إداريً
عمومــا ،ال تشــمل املخيمــات (احملــدَّدة ّ
إن مســوحاهتاً ،
هبــذه الصفــة) .كمــا َّ
اخلاصــة ،أكانــت وطنيـةً أم دوليـةًَّ ،نفــذت مســوحات
أن عــدداً مــن اجلهــات البحثيــة َّ
ميدانيــة ابلعينــة ،نتــج عنهــا أيضـاً تقديـرات متفاوتــة لعــدد الالجئــن.
ـدد حمـ ٍ
ســيقتصر يف العــرض التــايل علــى املصدريــن اإلداريـَّـن املشــار إليهمــا ،وعلــى عـ ٍ
ـدود ج ـ ّداً مــن
ُ
تتضمــن تقديـ ًـرا لعــدد الالجئــن ،وذلــك تالفي ـاً إلغ ـراق التقريــر ،دون
املســوحات امليدانيــة اجلـ َّ
ـادة الــي َّ
جــدوى ،ابلكثــر مــن األرقــام ذات املصداقيــة الضعيفــة.

حملة عامة
ميكن تلخيص وضع إحصاءات الالجئني الفلسطينيني على النحو التايل:
هنــاك تفــاوت كبــر بــن السـ َّ
كل مــن األونــروا ومديريــة الالجئــن؛ وبــن
ـجلت اإلداريــة لــدى ٍّ
توصلــت إليهــا املســوحات امليدانيَّــة.
التقدي ـرات الــي َّ
هنــاك تفــاوت ،بــن أعــداد الالجئــن حبســب سـ َّ
ـجلت األونــروا وبــن أعدادهــم حبســب قيــود مديريــة
الشــؤون السياســية والالجئني يف وزارة الداخلية.
هناك تفاوت بني تقدير اجلهات املختلفة اليت نفَّذت مسوحات العيِّنة.

هــذه االختالفــات كانــت موجــودة منــذ بدايــة اللجــوء عــام َّ ،1948إل َّ
أن اهلــوة اتَّســعت مــع الوقــت،
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حبيــث أصبــح تقديــر العــدد ،حبســب البيــاانت اإلداريَّــة ،ي ـراوح بــن  ،592,71150وهــو الرقــم
51
األعلــى حبســب وزارة الداخليــة ،وبــن رقــم  459,292لــدى األونــروا ( 131,745عائلــة)
(بتاريــخ  11آذار /مــارس  ،)2016يف حــن تفيــد التقدي ـرات الــي قــام هبــا فريــق إعــداد هــذا
ـتنادا إىل املســوحات امليدانيَّــةَّ ،
أن عددهــم اإلمجــايل ي ـراوح بــن  214و 228ألــف
التقريــر ،اسـ ً
أن سـ َّ
الجــئ (أو ضمــن مروحــة أوســع تـراوح بــن  193و 241ألــف) .وهــذا يعــي َّ
ـجلت الدوائــر
الرمسيــة تعطــي أرقام ـاً تزيــد مرتــن ونصــف عــن تقديــر الدراســات امليدانيــة.
يف ما يلي ،خيتصر اجلدول آخر تقديرات أعداد الالجئني ،حبسب املصادر املختلفة:
آخر تقديرات أعداد الالجئين

نوع البيانات المصدر

إدارية

عدد الالجئين

السنة

مالحظات

أونروا

459,292

2016

اجلميع

مديرية الالجئني

592,711

( 2015هناية
العام)

اجلميع

200,000

1997

اجلميع

67,000

1995/1994

خارج املخيمات

140,000

2000/1999

خميمات وجتمعات

مسح ميداين مسح إدارة اإلحصاء
مسح املعطيات
ابلعينة،
اإلحصائية للسكان
جهات
واملساكن /وزارة
حكومية
الشؤون االجتماعية

مسح ميداين مسح فافو
ابلعينة،
مسح اجلامعة األمريكية  260,000إىل
2016
280,000
جهات غري واألونروا
حكومية
استنادا إلى  214,000إلى
تقديرات فريق عمل التقرير
ً
228,000
المسوحات الميدانية

2015

اجلميع
الجميع
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(ديســمرب) .2016
اسلة من األونروا إىل جلنة احلوار يف .2016/03/11
 51حبسب ُمر َ
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أسباب التفاوت في تقدير عدد الالجئين الفلسطينيين
يُعـ ُّـد التفــاوت يف التقديـرات بــن السـ َّ
ـاديً وموضوعيّـاً؛ َّإل َّ
أن
ـجلت اإلداريــة واملســوحات امليدانيــة أمـراً عـ ّ
حجمه يبدو مبالغاً فيه ،على ما نواجهه يف حتديد حجم اللجوء الفلسطيين يف لبنان .ومثَّة أيضاً ،تفاوت
يف األرقــام بــن املصــادر اإلداريــة نفســها ،ويف مــا بــن املســوحات .يعــود ذلــك إىل مجلــة أســباب أمهُّهــا:
.أغيــاب إحصــاء دقيــق لالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،والس ـيَّما مــع عــدم وجــود تعــداد هلــم ،مــع
اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد تعــداد للبنانيــن واملقيمــن علــى األراضــي اللبنانيــة.
.بوجــود تغ ـرات دميوغرافيــة س ـريعة ،أبرزهــا حركــة االنتقــال داخــل املخيمــات وبينهــا وبــن املناطــق
التجمعــات احملاذيــة ،وحركــة اهلجــرة إىل اخلــارج؛ األمــر الــذي جيعــل ضبــط األعــداد أصعــب ،ويتسـبَّب
و ُّ
ـجل الالجئــن الرمســي لــدى األونــروا أو لــدى اجلهــات الرمسيــة اللبنانيــة ،وبــن
ابلتفــاوت بــن بيــاانت سـ ِّ
ـجلني ،والسـيَّما مــع وجــود جوانــب قصــور
الواقــع الفعلــي؛ ممـَّـا جيعــل أرقــام املقيمــن خمتلفـةً عــن أرقــام املسـ َّ
عموما (التســجيل الطوعي أساسـاً ،والثغرات اآللية ووترية البياانت بشـ ٍ
ـكل يوم ٍي).
يف البياانت اإلدارية ً
.تاختــاف التعريــف املعتمــد لالجــئ الفلســطيين ويف قواعــد التســجيل وتيــومي البيــاانت ،بــن مــا هــو
معتمد لدى األونروا  -حيث يُرَّكز على مســتحقي اإلغاثة  -وما هو معتمد لدى مديرية الالجئني يف
وزارة الداخليــة  -حيــث يشــمل التســجيل مجيــع الفلســطينيني (مبدئيّـاً) مبعــزل عــن حاجتهــم إىل اإلغاثــة
ـجل لــدى األونــروا  -وهــو مــا يفســر جانبـاً كبـراً مــن التفــاوت بــن املصدريــن اإلداريــن.
والتسـ ُّ

.ثاختــاف منهجيــات البحــث بــن املســوحات امليدانيــة ابلعينــة الــي جتريهــا جهــات خمتلفــة ،وتفــاوت
ِ
ـؤدي إىل حــدوث التفــاوت يف تقديــر عــدد الالجئــن
القــدرات وحجــم العينــة وغريهــا مــن العناصــر الــي تـ ّ
يف مــا بينهــا.
حتول قضية اللجوء الفلســطيين ،مبا يف ذلك أعداد الالجئني ،عنصراً من عناصر املواقف السياســية
.ج ُّ
لــدى خمتلــف األطـراف الدوليــة (األونــروا واألمــم املتحــدة) ،والرمسيــة (احلكومــة اللبنانيــة وأجهزهتــا املعنيــة)
واحلزبيــة (مواقــف األح ـزاب الــي تســتخدم تقدي ـرات مرتفعــة أو منخفضــة ألعــداد الالجئــن ،حبســب
طبيعــة اخلطــاب واملوقــف السياسـيَّني) ،كمــا يشــمل ذلــك األطـراف الفلســطينية نفســها أيضـاً الــي جتعــل
مــن األرقــام عنصـ ًـرا مــن عناصــر خطاهبــا السياســي أو اإلعالمــي .ويطــال هــذا العنصــر األخــر االرقــام
املتداولــة يف اخلطــاب السياســي واالعالمــي عموم ـاً ،وهــو أمــر يتجــاوز التفــاوت بــن املصــادر اإلداريــة
والبحثيــة الــي أُشــر إليهــا ابلتحديــد .وبشــكل عــام ،متيــل معظــم هــذه األط ـراف إىل تضخيــم أعــداد
الالجئــن؛ َّإمــا ألســباب سياســية أو ألســباب تتعلَّــق ابملطالبــة ب ـزايدة موازانهتــا؛ أو علــى العكــس مــن
ذلــك ،حيــث متيــل إىل خفــض تقديراهتــا للعــدد تقلي ـاً مــن أمهيــة الكتلــة البش ـرية ومشــكالهتا ،حـ َّـى َّ
إن
إسـرائيل تقــوم بذلــك أيضـاً.
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هلذه األسباب ،أصبحت أعداد الالجئني الفلسطينيني يف لبنان وجهة نظر عند كل طرف من األطراف
حبسب املصلحة ،ممَّا جعلها متفاوتة على النحو املذكور ،األمر الذي أثَّر سلباً يف تقريب وجهات النظر
بــن خمتلــف األطـراف املعنيــة ،كمــا أثـَّـر ســلباً علــى اقـراح السياســات الوطنيــة املناســبة يف هــذا الصــدد.

القسم األول :البياانت اإلدارية
كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه ،يوجــد يف لبنــان مصــدران هلــذه البيــاانت :األول هــو سـ َّ
ـجلت الالجئــن
لــدى األونــروا؛ والثــاين هــو سـ َّ
ـجلت مديريــة الشــؤون السياسـيَّة والالجئــن يف وزارة الداخليــة .ســنعرض
ملعلومــات هذيــن املصدريــن تباع ـاً.

أول :األونروا
ً

مــع اشــتداد االضطـراابت يف فلســطني إثــر قـرار التقســيم يف أواخــر عــام  ،1947بــدأ اللجــوء الفلســطيين
إىل لبنــان (ودول اجل ـوار) يف عــام 1948؛ وتشـ َّـكلت األونــروا مبوجــب البنــد الســابع مــن ق ـرار اجلمعيــة
ـام اإلغاثــة املباشــرة
العامــة لألمــم املتحــدة رقــم ( 302الــدورة  4اتريــخ  ،)1949/12/8فأُنيطــت هبــا مهـ ُّ
وبرامــج التشــغيل حبســب توصيــات بعثــة املســح االقتصــادي (تقريــر «كالب»  ،)Clappوذلــك
ابلتعــاون مــع احلكومــات الوطنيــة.
اعتمــدت األونــروا تعريــف الالجــئ الفلســطيين كمــا ورد يف قـرار إنشــائها ،ابعتبــاره «الشــخص الــذي كان
يُقيــم يف فلســطني خــال الفــرة مــن حزي ـران (يونيــو)  ،1946حــى أاير (مايــو)  ،1948والــذي فقــد
بيتــه ومــورد رزقــه فيهــا بعــد عــام  .»1948وهــؤالء ،حبســب األونــروا ،هلــم احلــق بتل ِّقــي املســاعدات منهــا،
وهــم الذيــن ينطبــق عليهــم تعريــف الالجــئ ،وحيتاجــون إىل املســاعدة ،ابإلضافــة إىل أبنائهــم.
ِ
ـجل الالجئــون الفلســطينيون إىل لبنــان يف عــام  ،1948وصــدر أول
وحبســب تكليــف األونــروا ،فقــد ُسـ ّ
ـجلني لديهــا ب ـ  127,600الجــئ.
تقريــر عنهــا يف عــام ُ 1950مـ ِّدداً عــدد الالجئــن الفلســطينيني املسـ َّ
وتقوم األونروا – مبدئيًّا  -بتســجيل كل الوقوعات الدميوغرافية  -من والدات ووفيَّات وهجرة وانتقال
ٍّ
داخل لبنان  -يف َّ
سجلهتا ،هبدف حتديث قاعدة بياانهتا ٍ
يتضمن
بشكل
سنويً َّ
مستمر ،وتصدر تقريراً ّ
ـجلني لديهــا ،ممـَّـن ينطبــق عليهــم تعريــف الالجــئ وشــروط االســتفادة مــن خدماهتــا.
عــدد الالجئــن املسـ َّ
وجتدر اإلشــارة هنا إىل َّ
أن التســجيل يف األونروا كان طوعيّاً ،ممَّا يعين عدم إقدام بعض الالجئني على
عاملوا معاملة الالجئ .ويف املقابل ،ال يســتبعد
التسـ ُّ
ـجل لعدم حاجتهم إىل املســاعدة ،أو لرفضهم أن يُ َ
أن يكون بعض الفلسطينيني قد عمدوا إىل تضخيم حجم أسرهم لينالوا نصيباً أكرب من اخلدمات ،أو
تسجلوا لدى األونروا ،خالل أشهر التهجري األوىل من فلسطني ،والسيَّما
أن يكون بعض اللبنانيني قد َّ
ـاديً» ،أي أولئــك
املقيمــون منهــم يف فلســطني قبــل  ،1948ممـَّـن ينطبــق عليهــم بنــد «الالجئــن اقتصـ ّ
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الذيــن فقــدوا مـوارد رزقهــم ،أو هــم ســكان القــرى احلدوديــة الــي احتلتهــا إسـرائيل يف عــام  .1948وعلــى
اجلانــب اآلخــر ،فـ َّ
ـإن مثـَّـة فلســطينيني حصلـوا علــى اجلنســية اللبنانيــة يف فــرة قصــرة بعــد نكبــة ،1948
أي مــن الدوائــر اللبنانيــة بوصفهــم فلســطينيني.
لتســهيل أعماهلــم ،األمــر الــذي يعــي أهنــم مل يتسـ َّ
ـجلوا يف ٍّ
ِ
تفســر هــذه احلــاالت  -ابإلضافــة إىل ضعــف التنظيــم والقــدرة علــى التعامــل مــع صدمــة عــام 1948
ّ
 بعــض التفــاوت يف أرقــام تلــك املرحلــة ،فض ـاً عــن تعاقــب ثــاث جهــات علــى مســؤولية إغاثــةالالجئــن (وهــي :احلكومــة اللبنانيــة منــذ حــدوث النكبــة يف عــام  1948حــى  ،1949/1/1مث احتــاد
مجعيــات الصليــب األمحــر ( ،)1949مث وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (اعتبـ ًـارا مــن عــام
ـجلني
 .)1950وقــد قــدَّرت اجلهــة اللبنانيــة ،أوىل اجلهــات الثــاث ،عــدد الالجئــن الفلســطينيني املسـ َّ
لديها بـ  117ألف الجئ ،وفق اللجنة املركزية لشــؤون القادمني من فلســطني إىل لبنان (على ما ســرد
الحقـاً) ،مــع مالحظــة كل عناصــر عــدم الدقَّــة الــي ســبقت اإلشــارة إليهــاَّ .أمــا التقريــر األول الصــادر عــن
األونــروا يف عــام  ،1950فقــد قــدَّر عددهــم ب ـ  127600الجــئ.
المسجلين لدى األونروا
تطور أعداد الالجئين
َّ
ُّ

كمــا ذُكــر آنفـاً ،أشــار أول تقريــر صــدر عــن األونــروا يف عــام  1950إىل َّ
ـجلني
أن عــدد الالجئــن املسـ َّ
لديها هو  127,600الجئ ،لينخفض إىل  106,896يف التقرير التايل الذي صدر يف عام .1951
وبــن عامــي  1951و 1958بقــى العــدد يـراوح مبــا يزيــد علــى ألــف الجــئ أو ألفــن عــن املائــة ألــف .مث
ال نلبث أن جند َّ
أن الرقم قفز يف عام  1959حنو  30,000الجئ عن السنة السابقة ،ليبلغ اإلمجايل
 131,732الجئاً .وبني عامي  1959و 1977حافظ العدد على اتِّساقه بزايدة سنوية ترتاوح بني 1
و%2؛ حبيث جتاوز العدد الـ  200ألف يف عام  ،1977لريتفع العدد املسجل إىل  346,164الجئًا
يف عام  ،1995مثَّ إىل  ،)2000( 377,000و ،)2005( 402,000و،)2010( 455,000
و( 458,369يف هنايــة عــام  )2015/12/31 / 2015و( 459,292يف  11آذار .)2016
املسجلني لدى األونروا يف لبنان بني عامي :1950
يظهر الشكل البياين أدانه تطور أعداد الالجئني َّ
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إجمالي الالجئين المسجَّلين في األونروا

المصدر :األونروا
اسـلَة مــن األونــروا إىل جلنــة احلـوار يف  11آذار (مــارس)  ،2016يُشــار إىل َّ
أن أرقــام عامــي
وحبســب ُمر َ
 1949و 1950معطــاة مــن األونــروا ،بنــاءً علــى معلومــات اهلــال األمحــر يف حينــه.
حصة لبنان من إمجايل عدد الالجئني الفلسطينيني
مــن املفيــد إلقــاء نظــرة علــى َّ
حصــة لبنــان مــن إمجــايل الالجئــن الفلســطينيني طـوال هــذه الفــرة ،ودائمـاً
حبســب تقاريــر األونــروا .يف جممــل الفــرة املمتــدة بــن عامــي  1950و ،1993تراوحــت حصــة لبنــان
ـجلني لــدى األونــروا ،مــا بــن  13و .%12واعتبــاراً مــن عــام
مــن إمجــايل الالجئــن الفلســطينيني ،املسـ َّ
 1994حــى عــام  2003تراجعــت هــذه النســبة بشــكل متَّســق إىل  ،%11مث إىل  ،%10لتســتقر عنــد
اعتبارا من عام  2004حىت عام  .2014أي َّ
إن لبنان يســتضيف يف عام  ،2014حنو  %9من
ً %9
عمــا كان عليــه الوضــع
إمجــايل الالجئــن الفلســطينيني املسـ َّ
ـجلني لــدى األونــروا ،برتاجــع  4نقــاط مئويــة َّ
يف عــام .1950
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تطور عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان مقارنة بالعدد اإلجمالي في المنطقة:

المصدر :التقارير السنوية الصادرة عن األونروا

خالصة بالنسبة إلى األونروا
ابلنســبة إىل أرقــام األونــروا ،متكــن اإلشــارة إىل أربعــة عناصــر مــن شــأهنا التأثــر ســلباً يف دقَّــة تســجيل
الالجئــن:
1.1اعتمــاد تعريــف حصــري لالجــئ الفلســطيين ُح ـ ِّدد إبقامتــه يف فلســطني ســنتني قبــل عــام ،1948
وحاجتــه إىل املســاعدة .فالغايــة مــن تســجيل الالجئــن مل تكــن إج ـراء إحصــاء شــامل ،بــل تســجيل
ـجلني أقـ َّـل ممـَّـا هــو يف الواقــع.52
احملتاجــن إىل إغاثــة .يعــي ذلــك أنـَّـه ميكــن أن يكــون عــدد املسـ َّ
2.2كان التســجيل األساســي طوعيّـاً ،وهــو أيضـاً مــا قــد يكــون تسـبَّب يف بعــض الثغـرات ابالجتاهــن،
ـجل لبنانيــن
أي عــدم قيــام بعــض الفلســطينيني بتســجيل أنفســهم بصفتهــم الجئــن ،مــع احتمــال تسـ ُّ
أو عــرب آخريــن ،غــر فلســطينيني ،ممـَّـن أقامـوا يف فلســطني .وقــد حصــل هــذا فعليًّــا يف لبنــان ،إذ مشــل
 52أنظــر حــا نوفــل« :تطــور الوضــع الدميوغ ـرايف للفلســطينيني املقيمــن يف لبنــان ( ، )1988 –1948اإلســكوا»1988 ،؛
ـجلني أقــل مــن الواقــع هلــذا الســبب ،إضافــة إىل َّ
أن األونــروا مل تســجل األطفــال
حيــث تشــر الباحثــة إىل احتمــال أن يكــون عــدد املسـ َّ
يف املرحلــة األوىل.
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ـجلوا لــدى األونــروا أيضـاً للحصــول
التســجيل لــدى وزارة الداخليــة هــؤالء ،وال يُســتبعد أن يكونـوا قــد تسـ َّ
علــى ح ِّقهــم ابلتعويــض.
3.3ابإلضافــة إىل األخطــاء والثغـرات الــي شــابت التســجيل األساســي ،وهــي نفســها ستنســحب علــى
الســنوات التالية ،مثَّة أيضاً األخطاء والنواقص املتعلِّقة بتحديث البياانت .وهذه مســألة معروفة ابلنســبة
إىل البيــاانت اإلداريــة عمومـاً ،األمــر الــذي يزيدهــا أمهيــة واحتمــاالً ابلنســبة إىل الالجئــن الفلســطينيني.
فضـاً عــن ذلــك ،تسـبَّبت ســنوات احلــرب يف لبنــان ،بشــكل خــاص ،بتحــركات بشـرية كبــرة داخــل لبنــان
وخارجه ،وخبســائر بشـرية كبرية ،ال بل تدمري بعض املخيمات بشــكل كامل أو شــبه كامل يف ضواحي
بــروت ،ويف اجلنــوب .ومــا مــن شــك يف أنـَّـه مل تكــن هنــاك إمكانيــة لتســجيل الوقائــع الدميوغرافيــة علــى
حنــو ســليم ،عــدا عــن تلــف الواثئــق الثبوتيــة وفقداهنــا ،إخل ....كل ذلــك يدلِّــل علــى َّ
أن حجــم األخطــاء
والثغـرات كبــر ،والسـيَّما خــال ســنوات احلــرب مــا تالهــا.
ِ
ـجل معظــم الباحثــن املعنيــن َّ
ـجلني والواقــع،
أن تفــاوت أرقــام الالجئــن املسـ َّ
ـكل هــذه األســباب ،يُسـ ّ
لـ ِّ
ـجلني وتدقيقهــا
يعــود يف بعــض جوانبــه إىل أنــه مل يـَُع ـ ْد احتســاب أعــداد الالجئــن الفلســطينيني املسـ َّ
ارتباط ـاً ابلتغـ ُّـرات واهلج ـرات الكبــرة الــي عرفتهــا وال ت ـزال تعرفهــا أوســاطهم يف لبنــان .وهــذا مــا جيعــل
ـجل.
الرقــم احلقيقــي ألعــداد الالجئــن أقــل مــن الرقــم املسـ َّ

العامة للشؤون السياسيَّة والالجئني
اثنيًا :املديريَّة َّ

يف عــام  1959أ ِ
ُنشــئت املديريــة العامــة إلدارة شــؤون الالجئــن الفلســطينيني ،يف وزارة الداخليــة
والبلدايت ،مبوجب املرســوم االشـراعي  42واملرســوم  927اتريخ  ،1959/3/31وأُنيط هبا االهتمام
ابلالجئــن الفلســطينيني ورعايــة شــؤوهنم الصحيــة واالجتماعيــة ،و«قيــد واثئــق األح ـوال الشــخصية
املتعلِّقــة ابلــوالدة والــزواج والطــاق وبطــان الــزواج والوفــاة وتغيــر حمــل اإلقامــة وتعديــل املذهــب والديــن».

ويف تطـ ُّـور الحــق ،أصــدر جملــس الــوزراء يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ  2000/10/4املرســوم االشـراعي
رقــم  4082لتنظيــم وزارة الداخليــة والبلــدايت .ومبوجــب هــذا املرســوم أُلغيــت صيغــة املديريــة العامــة
لشــؤون الالجئــن الفلســطينيني الســابقة ،لتصبــح جــزءاً مــن املديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــن،
وأُســقط ختصيــص الفلســطينيني مــن التســمية ،مــع احملافظــة علــى املهــام نفســها ،ابســتثناء تسـلُّم طلبــات
جـوازات الســفر ونقــل حمــل اإلقامــة مــن خميــم آلخــر ،حبســب مقتضيــات األمــن ،فبــات جهــاز األمــن العــام
ـؤول عــن هــذا اجلانــب .جيــدر الذكــر َّ
أي مــكان يف لبنــان ،أكان
مسـ ً
أن يف إمــكان الفلســطيين الســكن يف ِّ
داخــل املخيَّمــات أو خارجــه ،فالقانــون ال مينعــه مــن ذلــك.
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ـريً لالجــئ الفلســطيين حـ َّـى يصبــح مــن
هــذا ،وتســتخدم األونــروا – كمــا أُشــر آنف ـاً  -تعريف ـاً حصـ ّ
كل
املمكــن تســجيله هبــذه الصفــة بســجالهتاَّ .أمــا ابلنســبة إىل احلكومــة اللبنانيــة ،فقــد اعتُـ ِـر الجئ ـاً ُّ
شـ ٍ
ـخص جلــأ إىل لبنــان نتيجــة الص ـراع يف فلســطني (إعــان دولــة إس ـرائيل)ًّ ،أي كانــت جنســيته وموقــع
ـص املرســوم رقــم  11657اتريــخ 1948/4/26
إقامتــه املعتــادة ووضعــه االقتصــادي .وبنــاءً عليــه ،فقــد نـ َّ
علــى أن تقــوم اللجــان املركزيــة بـ«االهتمــام جبميــع القادمــن مــن فلســطني» ،وتولَّــت جمموعــة عمــل مــن
املديريــة العامــة لألمــن العــام وشــرطة بــروت عمليــة تســجيل الالجئــن الوافديــن.
يف املمارســة العمليــة املســتقرة ،تســتوحي احلكومــة اللبنانيــة التعريــف العــام وتعريــف األونــروا أيض ـاً ،أي
صفــة التهجــر القســري مــن البلــد األصلــي أي مــن فلســطني وعــدم إمكانيــة العــودة؛ َّإل أهنــا متيــل يف
التوســع ،فتعتــر َّ
ـطيين غــر قــادر علــى العــودة إىل بــاده ،مــع وجــوده يف
الوقــت نفســه إىل ُّ
أن َّ
كل فلسـ ٍّ
ـج ًل يف قيــود األونــروا عمومـاً ،أو يف قيودهــا يف لبنــان.
األراضــي اللبنانيــة ،الجـ ٌـئ ،حــى لــو مل يكــن مسـ َّ
يعــود ذلــك إىل َّ
أن هــدف لبنــان ليــس حصــر املســتفيدين ،بــل حتديــد مــن ال تنطبــق عليهــم صفــة
املُواطَنــة اللبنانيَّــة ومــا يتفـ َّـرع عنهــا مــن حقــوق .ولذلــك ،يكــون اعتبــار كل فلســطيين موجـ ٍ
ـود يف لبنــان
َ
الجئًــا هبــذا املعــى السياســي  -املواطــي ،هــو القاعــدة ،وغــر ذلــك هــو االســتثناء .بنتيجــة ذلــك ،يصبــح
ـجلني يف سـ َّ
ـجلت املديريــة املعنيــة يف وزارة الداخليــة ،أكثــر عــدداً مــن أولئــك
مــن يعتــرون الجئــن مسـ َّ
ـجلني لــدى األونــروا ،مــن حيــث املبــدأ والتعريــف؛ عــدا عــن التفــاوت يف آليــات التســجيل والتيــومي
املسـ َّ
كل مــن املؤسســتني وقدراهتمــا ،األمــر الــذي يزيــد تفــاوت األرقــام.
وكفــاءة ٍّ
على هذا األساس ،تشمل قيود املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني يف وزارة الداخلية فئتني:
املسجلني لدى األونروا؛
تضم الالجئني َّ
•الفئة األوىلُّ ،

املسجلني لدى األونروا؛
تضم الالجئني غري َّ
•الفئة الثانيةُّ ،

أيضاً ،نلحظ وجود فئة اثلثة خترج عن قيود مديرية شؤون الالجئني ،وهي فاقدي األوراق الثبوتية
وبنتيجــة ذلــك ،بلــغ عــدد إمجــايل الالجئــن املســجلني لــدى املديريــة592,711 53
ـجلني لــدى األونــروا
الجئًــا (يف هنايــة عــام  ،)2015مقابــل  458,369الجئ ـاً مسـ َّ
اس ـلَة مــن األونــروا إىل جلنــة احلــوار ،بتاريــخ
(يف  ،)2015/12/31وذلــك حســب ُم َر َ
( )2015/03/11؛ أي بفــارق كبــر بلــغ  134,342الجئ ـاً .وميكــن تفســر جانـ ٍ
ـب مــن هــذا
الفــرق ابختــاف التعريــف ومشــول فئــات إضافيــة يف قيــود املديريـَّـة  -وهــو مــا ســنبيِّنه الحقـاً  -يف حــن
أن تفســر مــا يتبقــى مــن فــرق يعــود إىل إشــكاليات اســتخدام األرقــام ألغـر ٍ
َّ
اض غــر علميــة ،وإىل ثغـرات
 53اســتُ ِ
موجــه إىل رئيــس جلنــة احلـوار يف 8
حصل علــى هــذا الرقــم بواســطة مراســلة رمسيــة مــع مديريــة الشــؤون الالجئــن يف كتــاب َّ
ـجلني لــدى املديريــة منــذ عــام .1948
كانــون الثــاين (ينايــر)  .2016وهــو ميثــل إمجــايل عــدد الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان املسـ َّ
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يف أنظمــة التَّســجيل لــدى اجلهتــن.
تفاوت األرقام في البداية

ـجالً لــدى املديريــة أيض ـاً .واملتوقَّــع
ـج ٍل لــدى األونــروا مسـ َّ
كل مسـ َّ
ض أن يكــون ُّ
ـر ُ
مــن حيــث املبــدأ ،يُفـ َ
أن تكــون األرقــام متطابقـةً ،علــى األقــل يف بدايــة اللجــوء .ومــع ذلــك ،فقــد كانــت التفــاواتت قائمــة منــذ
البدايــة ،األمــر الــذي ميكــن تفســره ابالرتبــاك الناجــم عــن الصدمــة يف حينــه ،ابإلضافــة إىل َّ
أن جممــل
عمليَّــة التســجيل كانــت عمليـةً طوعيــة.
يف هــذا الســياق ،قُـ ِّدر عــدد الالجئــن الذيــن دخلـوا لبنــان حــى شــهر تشـرين الثــاين (نوفمــر) مــن عــام
- 1948حبســب تقريــر أمــن عــام جملــس الــوزراء الســيد انظــم عــكاري أعــدَّه للحكومــة  -اســتناداً إىل
توزعـوا علــى أربــع فئــات:
عمــل اللجنــة املركزيــة لشــؤون الالجئــن مــن فلســطني ،ب ـ  117,122الجئـاً َّ
 «1.الالجئون املقيمون يف دور السكن اخلاصة 80,722 :شخصاً.
2.2الالجئون املقيمون يف املالجئ 20,100 :شخص.
3.3الالجئون الذين مل يتقدَّموا بطلب املعونة 15-13 :ألف شخص.
4.4أطفــال الالجئــن دون االثنــي عشــرة ســنة 1,250 :طف ـاً ،أ ِ
ُدخل ـوا إىل املؤسســات االجتماعيــة
54
ودور األيتــام واألديــرة».
ـجلوا ،وهــم مــن غــر الفلســطينيني
وجيــب أن يُضــاف إىل الفئــات املذكــورة أعــاه ،األشــخاص الذيــن تسـ َّ
كل قـ ٍ
ـادم مــن فلســطني الجئ ـاً جتــب إعانتــه،
(كمــا ســبقت اإلشــارة ،حيــث اعتــرت احلكومــة اللبنانيــة َّ
ـض النظــر عــن جنســيته) .ومــن ضمــن هــؤالء فئــة مــن اللبنانيــن الذيــن كان ـوا يقيمــون أو يعملــون يف
بغـ ِّ
ـجلوا بوصفهــم الجئــن بعــد عودهتــم إىل لبنــان ،بغيــة احلصــول علــى تعويضــات وحفــظ
فلســطني وتسـ َّ
حقوقهــم يف فلســطني .وقــد اســتعاد هــؤالء اجلنســية اللبنانيــة (أو معظمهــم علــى األقــل) ،علــى مراحــل
ـجلني يف قيــود لبنــان الرمسيــة أو يف
خــال الســنوات التاليــة ،وهــذا مــا يفســر جانبًــا مــن اخنفــاض عــدد املسـ َّ
قيــود األونــروا نفســها ،خــال مرحلــة اللجــوء األوىل.
يبدو تقدير عدد الالجئني الرمسي اللبناين واقعيّاً ومنطقيّاً .وإذا وضعنا جانباً الالجئني الذين مل يتقدَّموا
بطلب املعونة  -وهو عدد تقديري (يرتاوح ما بني  13و 15ألفاً) ،يبلغ عدد الالجئني املسجلني التقديري
 102,072الجئًــا ،وهــو رقـ ٌـم مطابـ ٌق (تقريبـاً) لقيــود األونــروا خــال فــرة .1958 – 1951
 54د .خليل شتوي ،دراسة غري منشورة ،أُعدَّت بطلب من جلنة احلوار ،مصدر سبق ذكره.
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مسجلين لدى األونروا
المديرية وغير
مسجلون لدى
َّ
َّ
َّ
مهمــة مــن الفــرق يف ســجالت املديريــة العامــة للشــؤون السياســية والالجئــن إىل َّ
أن احلكومــة
تعــود نســبة َّ
اللبنانيــة عمــدت إىل تســجيل الفلســطينيني الذيــن جلــأوا إىل لبنــان بعــد حــرب عــام .1967
مل تُــورد األونــروا يف سـ َّ
ـجلهتا جممــوع هــؤالء لــدى وصوهلــم يف العــام املذكــور إىل لبنــان ،حيــث اســتحال
علــى بعضهــم تقــدمي الواثئــق الالزمــة الــي تثبــت إقامتهــم يف فلســطني خــال الفــرة الــي ســبقت قدومهــم
ِ
ـجل ابلطريقــة نفســها الفلســطينيني الذيــن يصلــون
إىل لبنــان .يف املقابــل ،كانــت الســلطات اللبنانيــة تسـ ّ
إىل لبنــان ألسـ ٍ
ـباب خمتلفــة بــن عامــي  1948و .1967ويُســتثىن مــن هــؤالء َمـ ْـن قــدم مــن قطــاع غــزة
وحتررهــا مــن االحتــال يف
بعــد حــرب عــام  ،1956الذيــن عــاد معظمهــم إليــه بعــد انتهــاء حــرب غــزة ُّ
ـجلة
ربيــع عــام  .1957وقــد بقيــت حركــة اللجــوء مــن هــذه املوجــات احملــدودة غــر ملحوظــة وغــر مسـ َّ
لــدى األونــروا.
إىل جانــب ذلــك ،مثـَّـة أعــداد مــن الفلســطينيني ،والس ـيَّما امليســورين بينهــم ،مل يعمــدوا إىل تســجيل
أمسائهــم لــدى األونــروا بوصفهــم الجئــن بـَُعْيـ َـد عــام  ،1948ظنّ ـاً منهــم ،كس ـواهمَّ ،
أن هتجريهــم لــن
يطــول ،وأهنــم ســيعودون قريبـاً إىل دايرهــم؛ فيمــا اعتــر بعضهــم أنـَّـه ليــس حباجــة إىل مســاعدات الوكالــة.
وال يُســتبعد أن يكــون قســم مــن هــؤالء ،علــى األقــل ،قــد ُلِــظ يف قيــود املديريــة أيضـاً .وبشـ ٍ
ـكل عــام،
يُقـ َّـدر عــدد هــؤالء الفعلــي – معظمهــم جلــأوا يف عــام  - 1967حاليّ ـاً بنحــو  35ألــف الجــئ
إضــايف ،55غــر مســجلني لــدى األونــروا.

الثبوتية
فاقدو األوراق
َّ
ـجلني لــدى املديريــة العامــة للشــؤون
تشــر هــذه التســمية إىل فئــة خاصــة مــن الالجئــن الفلســطينيني ،املسـ َّ
ـجل أيضـاً لــدى مكاتــب األونــروا يف بلــدان عربيــة
السياســية والالجئــن يف وزارة الداخليــة ،ومعظمهــم مسـ َّ
أخــرى ،بصفتهــم الجئــن يف تلــك البلــدان ،ال بصفتهــم الجئــن فلســطينيني يف لبنــان.
توســعت لتشــمل
بــدأ تشـ ُّـكل هــذه املشــكلة اعتبــاراً مــن أحــداث أيلــول (ســبتمرب)  1970يف األردن ،مث َّ
فئـ ٍ
ـات أخــرى ،ميكــن إجيازهــا يف احلــاالت التاليــة:
•فئــة حاملــي واثئــق الســفر األردنيــة املنتهيــة صالحيتهــا ،غــر اجملــدَّدة بســبب مالحقــة حامليهــا مــن
 55ال توجــد أرقــام رمسيــة منشــورة يف هــذه النقطــة ،والرقــم ال ـوارد مصــدره مقابــات شــخصية مــع املســؤولني يف مديريــة الشــؤون
السياســية والالجئــن.
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قبــل الســلطات األردنيــة.
•فئــة حاملــي واثئــق الســفر القادمــن مــن غــزة ،الذيــن مل َّ
يتمكنـوا مــن العــودة ،أو حـ َّـى مــن جتديــد هــذه
الواثئــق لــدى مصدرهــا.
•فئــة الطــاب القادمــن مــن الضفــة الغربيــة ،الذيــن مل َّ
يتمكنـوا مــن العــودة ،أو حـ َّـى مــن جتديــد واثئقهــم،
فكان أن استقروا يف خميمات لبنان.
•فئة أحصت منظمة التحرير الفلســطينية يف لبنان أفرادها ،الذين حيملون واثئق تعريف أو شــهادات
والدة صــادرة عــن بعــض الــدول العربيــة ،واعتــر هــؤالء حـ ٍ
ـاالت فرديــة.
ونتيجــة زواج أف ـراد هــذه الفئــات ووالداهتــم ،اســتحصل عــدد كبــر منهــم علــى مســتندات صــادرة عــن
مراجــع خمتصــة يف لبنــان (كشــهادات والدة ،إفــادات ســكن ،إخل .)...وأطلقــت علــى أفـراد هــذه الفئــة
تســمية «فاقــدي األوراق الثبوتيــة» ،بســبب فقــدان معظمهــم مســتنداهتم ،أو بســبب كوهنــا منتهيــة وغــر
قابلــة للتجديــد وغــر معــرف هبــا مــن اجلهــات الــي أصدرهتــا (مصــر ،األردن) .وقــد تفاوضــت احلكومــة
للتوصــل إىل حـ ٍّـل هلــذه املشــكلة ،ولكــن مــن دون
اللبنانيــة مــع اجلهــات املعنيــة يف البلديــن املذكوريــن ُّ
نتيجــة.
وابدرت احلكومــة اللبنانيــة إىل ِّاتــاذ إج ـراء مؤقَّــت ،اعتبــاراً مــن عــام  ،2008فمنحــت مبوجبــه
ـان عــن املديريــة العامــة لألمــن العــام،
الفلســطينيني فاقــدي األوراق الثبوتيــة «بطاقــة تعريــف» ،تُصـ َـد ُر جمـ ً
أي ســلطة أخــرى ،تســاعد يف
إىل حــن اســتحصاهلم علــى ج ـوازات ســفر مــن الســلطة الفلســطينية أو ِّ
إخراجهــم مــن هــذا الوضــع.
يضمهــم،
يف عــام  ،2009قامــت ســفارة فلســطني يف لبنــان ،إبحصــاء هــؤالء ،وأعــدَّت سـ ّ
ـجلً امسيّ ـاً ُّ
ـجلني يف هــذا الســجل  2,979شــخصاً،
تس ـلَّمت الســلطات اللبنانيــة نســخة عنــه؛ فبلــغ عــدد املسـ َّ
ـجلني يف قيــود مديريــة الشــؤون السياســية والالجئــن ،حصــل
ميثلــون فئــة فاقــدي األوراق الثبوتيــة املسـ َّ
 2,790منهــم علــى أوراق ثبوتيــة مؤقَّتــة مــن الســلطات الرمسيــة اللبنانيــة.
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املبي يف اجلدول:
يتوزَّع هؤالء على البلدان املختلفة على النحو َّ
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المصدر :سفارة فلسطني يف لبنان« ،أمساء فاقدي األوراق الثبوتية من الفلسطينيني يف لبنان»
(من حزيران /يونيو  2006حىت  31حزيران /يونيو )2009

المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين
خالصة عن
َّ
تتَّســم قيــود مديريــة الشــؤون السياســية والالجئــن يف وزارة الداخليــة بوجــود األخطــاء والثغ ـرات نفســها
كل قيــود األونــروا
الــي تتَّســم هبــا قيــود األونــروا ،وتزيــد عليهــا .مــن حيــث املبــدأ ،تشــمل قيــود املديريـَّـة َّ
ـودا لالجئــن آخريــن ،كمــا ب ـُِّـن ذلــك يف الفق ـرات الســابقة.
وتضيــف إليهــا قيـ ً
مــن انحيــة أخــرى ،يبــدو َّ
أن احتمــال اخلطــأ أكــر ،بســبب النواقــص يف تســجيل الوقوعــات الســكانية،
والس ـيَّما الوفيَّــات واهلجــرة ،وهــي أكثــر خــال فــرة احلــرب علــى األخــص .والواقــع أنـَّـه مل تُبــذل جهــود
حقيقيــة مــن أجــل مكننــة هــذه السـ َّ
ـجلت وتنقيحهــا وحتويلهــا إىل قاعــدة بيــاانت.

الميدانية
المسوحات
َّ
التقديرات الرمسيَّة
أبي تعــداد أو مســح ميــداين بغيــة تقديــر عــدد الالجئــن
مل تقــم أي جهــة لبنانيــة رمسيــة ،منــذ االســتقاللِّ ،
الفلســطينيني يف لبنــانَّ .
وإن مســألة التعــداد مســتبعدة أصـاً ابلنســبة إىل اللبنانيــن (فتعــداد عــام 1932
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هــو التعــداد الوحيــد الــذي أُجــري)؛ ولــذا فهــي متتــد تلقائيّ ـاً لتشــمل املقيمــن اآلخريــن ،ومــن ضمنهــم
الالجئــون الفلســطينيونَّ .أمــا مســوحات العيِّنــة  -وهــي يف جمملهــا مســوحات لألوضــاع األس ـريَّة -
فتشــمل مبدئيًّــا مجيــع املقيمــن .ولكــن العمــل امليــداين قلَّمــا يشــمل فعليًّــا املخيمــات الفلســطينية .ولــذا،
تُعـ ُّـد املعطيــات اإلحصائيــة الدقيقــة يف هــذا الصــدد حمــدودة ج ـ ّداً ،والس ـيَّما يف مــا يتعلَّــق بتقديــر عــدد
الالجئــن.
تســتعرض الفقـرات التاليــة مــا هــو متوفــر مــن التقديـرات الرمسيــة منــذ أواســط التســعينيَّات ،مــن مصدريــن
رئيســيني مهــا:
.أمســح املعطيــات اإلحصائيــة للســكان واملســاكن ،الــذي نفَّذتــه وزارة الشــؤون االجتماعيــة بدعــم مــن
منظمــات دوليــة ()1995-1994؛
.بدراســات أوضــاع األســر املعيش ـيَّة ،الصــادرة عــن إدارة اإلحصــاء املركــزي :دراســة عــام ،1997
ودراســة عــام .2005-2004
تقدير مسح املعطيات اإلحصائية َّ
للسكان واملساكن
قامــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة بتنفيــذ مســح املعطيــات اإلحصائيــة للســكان واملســاكن ،بدع ـ ٍم مــن
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،فاســتغرق املــدة املمتــدة بــن منتصــف شــهر آذار (مــارس) 1995
حىت هناية شــهر أيلول (ســبتمرب)  .1996كان ذلك أول نشــاط إحصائي رمسي على املســتوى الوطين،
قبــل أن تســتأنف إدارة اإلحصــاء املركــزي عملهــا بعــد توقفهــا عنــه خــال ســنوات احلــرب.
يُعتــر هــذا املســح األكــر يف اتريــخ لبنــان احلديــث ،إذ بلــغ عــدد اســتمارات األســر املســتوفاة ابلكامــل
 61,580اســتمارة ،فيمــا بلــغ عــدد األف ـراد  287,204فــرداً ،أي حنــو  %10مــن الســكان املقيمــن
يف لبنــان ،ابســتثناء املخيمــات الفلســطينية والرعــااي غــر اللبنانيــن الــذي ال يعيشــون ضمــن أسـ ٍر معيشـيَّة
يف لبنــان (كالعمــال األجانــب الذيــن ينامــون يف الــورش ،أو يف مســاكن مشــركة وليــس ضمــن أســر
معيشــية) .ويســمح اتســاع هــذه العينــة ابســتنتاجات علــى مســتوى مرتفــع مــن الدقَّــة ،حــى مســتوى
األقضيــة.
مل يكــن إحصــاء أوضــاع الالجئــن املعيشــية ،أو تقديــر عددهــم ،مــن ضمــن أهــداف املســحَّ ،إل َّ
أن
تضمنــت معلومــات عــن جنســية األســر الــي مشلهــا املســح ،األمــر الــذي مســح بتقديــر عــدد
االســتمارة َّ
املقيمــن الفلســطينيني يف لبنــان ،خــارج نطــاق املخيمــات ،الــي مل يشــملها البحــث كمــا ســبقت اإلشــارة.
وحبســب نتائــج هــذا املســح ،قُـ ِّدر عــدد ســكان لبنــان بنحــو  3,1مليــون ،مــن ضمنهــم حنــو  132ألفـاً
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مــن غــر اللبنانيــن ميثلــون حنــو  %4,2مــن إمجــايل الســكان املقيمــن يف لبنــانَّ .أمــا عــدد الفلســطينيني
(املقيمــن خــارج املخيمــات) فقــد قُـ ِّدر عددهــم ب ـ  67,781شــخصاً ،ميثِّلــون  %2,2مــن إمجــايل
املقيمــن ،و %51مــن إمجــايل غــر اللبنانيــن املقيمــن يف لبنــان.

تــوزَّع هــؤالء علــى احملافظــات الســت بشــكل متفــاوت ،حيــث بلغــت حصــة حمافظــة اجلنــوب (دون النبطيــة
الــي هــي حمافظــة مســتقلة) حنــو  %34مــن إمجــايل الفلســطينيني املقيمــن خــارج املخيمــات ،يليهــا بــروت
مــع نســبة  ،%22مث جبــل لبنــان ( ،)%19فالشــمال ( ،)%14والبقــاع ( ،)%10وأخـراً حمافظــة النبطيــة
( %1فقــط).
ولــدى التدقيــق أكثــر علــى مســتوى األقضيــة ،يتبـ َّـن َّ
أن ترُّكــز الفلســطينيني الرئيســي خــارج املخيمــات هــو
يف صيــدا ،الــي متثِّــل وحدهــا حنــو  %28مــن اإلمجــايل ،مث بــروت ( ،)%22تليهــا بعبــدا ([ )%9ضمنهــا
ضواحــي بــروت اجلنوبيــة] ،وعــكار ( ،)%8وزحلــة ( ،)%7,5مث صــور ( ،)%6,5تلــي ذلــك منطقــة
الشــوف الــي تشــمل املنطقــة الســاحلية يف وادي الزينــة واجليــة والناعمــة صعــوداً حنــو بعــض بلــدات إقليــم
اخلــروب ( ،)%6وطرابلــس (َّ .)%5أمــا مــا يتعلَّــق ابألقضيــة األخــرى فـ َّ
ـإن النســب هــي أقــل مــن ذلــك.
ُّ
التسعينيات (.)1995
التوزع الجغرافي للفلسطينيين المقيمين في لبنان خارج المخيمات ،أواسط
َّ

المصــدر :إدارة اإلحصــاء املركــزي .قاعــدة بيــاانت مســح املعطيــات اإلحصائيــة للســكان واملســاكن
()1996-1995
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تقديرات إدارة اإلحصاء املركزي
َّ
أي تقديـرات رمسيَّــة لعــدد الفلســطينيني يف لبنــان ،إذ تعتــر
تتحفــظ إدارة اإلحصــاء املركــزي علــى إعطــاء ِّ
َّ
أن مســوحات العيِّنــة َّ
املنفــذة خــال العقديــن األخرييــن ليســت دقيقــة لســببني :األول هــو َّأنــا ال تشــمل
ِ
املخيمــات الفلســطينية الــي يصعــب دخــول احمل ّققــن امليدانيــن إليهــا؛ والثــاين هــو َّ
أن حجــم الوجــود
الفلســطيين خــارج املخيمــات غــر مضبــوط ،وحبكــم حجــم هــذا الوجــود وحجــم العينــة ،يصعــب اســتنتاج
تتضمــن اســتمارات املســح
تقديــر علــى درجــة كافيــة مــن الدقَّــة .لــذا ،تبقــى التقديـرات عامــة وتقريبيــة ،إذ َّ
معرفــة جنســية املســتجوب ،وهــذا مــا يشـ ِّكل املصــدر املباشــر لتقديــر عــدد الفلســطينيني.
ُسر املعيشيَّة ()1997
دراسة أوضاع األ َ

حبســب دراســة أوضــاع األســر املعيشــية ( ،)1997الصــادرة عــن إدارة اإلحصــاء املركــزي يف شــباط
(فربايــر) ( 1998العــدد  9مــن سلســلة دراســات إحصائيــة) ،فقــد ارتُ ِكــز علــى عيِّنــة فعليَّــة بلغــت
 16,964أســرة ،وقُـ ِّدر عــدد الســكان املقيمــن علــى األراضــي اللبنانيــة مبــا يزيــد قليـاً علــى أربعــة ماليــن
نســمة ( .)4,005,000كمــا بيَّنــت الدراســة أيضـاً َّ
أن  %7,5مــن املقيمــن هــم أجانــب ،منهــم %6,4
عــرب ،و %4,9فلســطينيون ،أي حنــو  200ألــف فلســطيين ( .)196,245وجتــدر اإلشــارة إىل
َّ
أن هــذا العــدد يشــمل مجيــع الفلســطينيني املقيمــن يف لبنــان ،مبــا يف ذلــك املخيمــات ،حيــث مشــل
العمــل امليــداين املخيمــات الفلســطينية أيض ـاً.
َّأمــا جلهــة توزُّعهــم حبســب احملافظــات ،فـ َّ
ـإن أغلــب هــوالء يقيــم يف حمافظــة لبنــان اجلنــويب (صيــدا) بنســبة
 %22,7تقريبًــا ،يف حــن َّ
توصلــت إليــه
أن  %10,4منهــم يقيمــون يف بــروت .وهــذا التــوزُّع يشــابه مــا َّ
ِ
دراســات أخــرى ،ومــا يــرد يف السـ َّ
ـجلت اإلداريــة أيضـاً؛ حيــث تؤّكــد كلهــا ترُّكــز الوجــود الفلســطيين يف
صيــدا ،ابلدرجــة األوىل ،أكان ذلــك يف املخيمــات أم خارجهــا.
دراسة أوضاع األسر املعيشيَّة ()2004
صــدرت هــذا الدراســة يف عــام  2006عــن إدارة اإلحصــاء املركــزي ،ابالش ـراك مــع وزارة الشــؤون
االجتماعيــة وبرانمــج األمــم املتحــدة ،ونـُِّفــذ العمــل امليــداين خــال فــرة  ،2005 - 2004ومشلــت
العينــة  13,003أســرة اســتوفت بيــاانت االســتمارة .قُـ ِّدر عــدد الســكان املقيمــن يف لبنــان حبســب هــذه
الدراســة ب ـ  3,755,034شــخصاً ،ال يدخــل فيهــم املقيمــون يف املخيمــات الفلســطينية.
دراسة أوضاع األسر املعيشية ()2007
َّنفــذت إدارة اإلحصــاء هــذه الدراســة لقيــاس أثــر حــرب متــوز (يوليــو)  2006علــى اللبنانيــن ،ونشــرت
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ص ِّممــت
يف عــام  .2008هــذه الدراســة مشلــت عينــة فعليــة مــن  6,686أســرة مــأت االســتمارة .وقــد ُ
تعرضــت للعــدوان اإلس ـرائيلي أكثــر مــن غريهــا،
العيِّنــة حبيــث يكــون هنــاك متثيــل أكــر للمناطــق الــي َّ
كضاحيــة بــروت اجلنوبيــة ومناطــق اجلنــوب احلدوديــة .مل تشــمل هــذه الدراســة املخيمــات الفلســطينية،
ِ
ـخصا (أي عــدد الســكان املقــدر خــال -2004
وقُـ ّدر عــدد الســكان املقيمــن ب ـ  379,136شـ ً
 2005نفســه تقريبًــا).
ابلنســبة إىل موضوعنــا ،تتَّســم اإلشــارة إىل هذيــن املســحني ابجلــدارةَّ ،
تضمنــا تقديـراً جديــداً لعــدد
ألنمــا َّ
الســكان يف لبنــان (حنــو  3,8مليــون) ،دون احتســاب املخيمــات ،وهــو رقــم يقـ ُّـل عــن التقديــر الـوارد يف
دراســة عــام 1997؛ وهلــذا انعــكاس علــى تقديــر عــدد الالجئــن يف الدراســة املذكــورة .ففــي هــذه احلالــة
األخــرة ،يكــون تقديــر عــدد الســكان يف عــام  1997حنــو  3,2مليــون (األمــر الــذي ينســجم مــع تقديــر
وزارة الشــؤون االجتماعيــة 3,1 :مليــون يف الفــرة  ،)1995-1994ممـَّـا يعــي أنــه مــع اعتمــاد نســب
السكان الفلسطينيني إىل عموم املقيمني يف دراسة  ،1997أي  ،%4,9فإن عدد الالجئني الفلسطينيني
يف عــام  ،1997يف املخيمــات وخارجهــا ،يُقــدَّر بنحــو  157ألــف الجــئ بــدالً مــن  196ألــف.
الرسمية
خالصة عن المصادر
َّ

ال تقـ ِّدم لنــا اإلدارات الرمسيــة اللبنانيــة عناصــر كافيــة كــي َّ
نتمكــن مــن تقديــر عــدد الالجئــن الفلســطينيني
يف لبنــان ،وهــي ال متيــل إىل ذلــك نظـراً حلساســية األمــر مــن الناحيــة السياســية ،ابإلضافــة إىل واقــع عــدم
وجــود تعــداد ســكاين يف لبنــان (كمــا هــو معــروف) ،فض ـاً عــن بعــض جوانــب القصــور الــي تطبــع
ٍ
ـام ،لعــدم اســتطاعة حم ِّققــي
املســوحات امليدانيــة ابلعينــة ،إذ ال تشــمل املخيَّمــات الفلســطينية بوجــه عـ ٍّ
إدارة اإلحصــاء املركــزي الدخــول إليهــا.
تلخيص ما هو متاح من مصادر رمسية:
حبســب وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،بلــغ عــدد حاملــي اجلنســية الفلســطينية ،خــال - 1994
 ،1995خــارج املخيمــات 67,781 :فلســطيين.
حبســب دراســة اإلحصــاء املركــزي ( ،)1997بلــغ عــدد حاملــي اجلنســية الفلســطينية يف لبنــان،
يف املخيمــات وخارجهــا( 196,245 ،مــع تقديــر إمجــايل عــدد ســكان لبنــان أبربعــة ماليــن
ص ِّحــح عــدد الســكان إىل  3,2مليــون نســمة).
نســمة) ،وحنــو  156,800فلســطيين (إذا ُ
الميدانية األخرى
الدراسات
َّ

يُقتصــر ،هنــا ،علــى عــرض نتائــج دراســتني مهــا :دراســة معهــد فافــو النروجــي (،)2000 - 1999
ودراســة اجلامعــة األمريكيــة واألونــروا (.)2016
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دراسة فافو ()2000 - 1999
التجمعــات الفلســطينية يف لبنــان،
يف عــام  2003نشــرت مؤسســة فافــو تقريـراً عــن أوضــاع املخيمــات و ُّ
اســتناداً إىل عمــل ميــداين وحتليلــي امتــد بــن عامــي  1999و 2000وقــد اســتند هــذا العمــل امليــداين
إىل إطــار إحصائــي ُشـ ِّكل ابلتعــاون بــن فافــو وبــن مكتــب اإلحصــاء الفلســطيين خــال عامــي 1998
وتضمــن إجـراء تعـ ٍ
جتمعـاً للفلســطينيني
 َّ ،1999ـداد سـريع وشــامل الثــي عشــر خميَّ ًمــا فلســطينيًّا وُّ 45
ِ
خــارج املخيمــات (التجمــع يضــم علــى األقــل  25أســرة فلســطينية)ُ .ســحبت عيِّنــة مــن  4000أســرة
ملــلء اســتمارة واســعةَّ ،
مكنــت الباحثــن مــن رســم مالمــح أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان.
وبنتيجــة هــذه العمليــة أمكــن تقديــر عــدد الفلســطينيني املقيمــن يف املخيمــات ويف التجمعــات بنحــو
 140ألــف الجــئ ( ،)140,594يقيــم  %77منهــم داخــل املخيمــات ( ،)108,573ويقيــم حنــو
التجمعات ( .)32,021ومل تشمل الدراسةُ الفلسطينيني املقيمني على حن ٍو ِّ
متفرق يف املدن
 %23يف ُّ
واألحيــاء والقــرى.
تتــوزَّع هــذه األعــداد علــى املناطــق اللبنانيــة اخلمــس الــي مشلهــا البحــث ،بصــورة متفاوتــة ،حيــث يرتَّكــز
العــدد االكــر يف منطقــة صيــدا حتديـ ًـدا ،الــي تضـ ُّـم وحدهــا ( %31حنــو  44ألــف الجــئ) مــن اإلمجــايل،
يليهــا صــور والشــمال وبــروت والبقــاع علــى الرتتيــب.
تـ ُّ
التجمعــات ،بحســب دراســة فافــو ( )2000-1999علــى
ـوزع الالجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات و ُّ
التجمــع الفلســطيني الخمــس (باألعــداد والنســب المئويــة).
مناطــق
ُّ

المصدر :بياانت مسح فافو.2000-1999 ،

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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دراسة اجلامعة األمريكيَّة واألونروا ()2016
َّنفــذت الدراســة اجلامعــة األمريكيــة يف بــروت ابالشـراك مــع األونــروا واالحتــاد األورويب يف عــام .2016
التجمعــات العش ـرين (حســب تعريــف األونــروا) يف احملافظــات
وقــد مشلــت املخيَّمــات االثــي عشــر و ُّ
اخلمــس .بلــغ حجــم العينــة الفعليــة  2,974أســرة.
يوضــح التقريــر املنشــور تفاصيــل منهجيَّــة وكيفيَّــة تقديــر عــدد الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،الــذي
ال ّ
ت ـراوح تقدي ـراً (يف املخيمــات وخارجهــا) بــن  260,000و 280,000الجــئ كمــا جــاء يف التقريــر
كل مــن بــروت وصــور وصيــدا ،وحنــو  %20يف
الســابق الصــادر عــام  ،2010يعيــش حنــو ربعهــم يف ٍّ
الشــمال ،و %4يف البقــاع ،وتقـ ِّدر هــذه الدراســة َّ
أن  %63مــن الالجئــن يعيشــون يف املخيمــات ،فيمــا
يعيــش  %37خارجهــا.
مقارنة وتقدير إمجايل
للقيــام بتقديــر منطقــي لعــدد الالجئــن الفلســطينيني اإلمجــايل ،انطالقـاً مــن املســوحات امليدانيَّــة املتاحــة،
تُعتمــد الفرضيَّــات التاليــة:
ـنوي ،وهــو متوســط معــدَّل النمــو
1.1يُفــرض معــد ُ
َّل منـ ٍّـو ســكاين لالجئــن الفلســطينيني بنســبة  %1,3سـ ًّ
الســنوي خــال الســنوات العشــر األخــرة ( ،)2014 - 2004كمــا هــو يف سالســل األونــروا الزمنيــة.

2.2تُعتمــد فرضيَّتــان لتقديــر أعــداد الالجئــن الفلســطينيني ،بنــاءً علــى توزُّعهــم داخــل املخيمــات
وخارجهــا :الفرضيَّــة األوىل تعتــر َّ
أن  %62مــن الالجئــن يقيمــون يف املخيَّمــات (وهــي النســبة الــي
أوردهتــا دراســة اجلامعــة األمريكيــة واألونــروا)؛ والفرضيــة الثانيــة هــي َّ
أن نســبة الالجئــن يف املخيمــات هــي
ِ
املتوســط الــذي تق ِّدمــه األونــروا علــى مــدى الســنوات).
 %55مــن اإلمجــايل (وهــي قريبــة مــن ّ

3.3ابســتخدام هاتــن الفرضيتــن ،قمنــا ابحتســاب سالســل زمنيــة لتطـ ُّـور أعــداد الالجئــن الفلســطينيني
يف لبنــان ،انطالقًــا مــن رقــم ال ـ  140ألف ـاً ال ـوارد يف دراســة فافــو لعــام  ،1999إلمجــايل املقيمــن يف
التجمعــات .والسالســل الزمنيــة انطالق ـاً مــن رقــم  67,781ألــف الجــئ فلســطيين الذيــن
املخيَّمــات و ُّ
يقيمــون خــارج املخيمــات ( ،)1995علــى مــا جــاء يف مســح وزارة الشــؤون االجتماعيــة (مســح
املعطيــات اإلحصائيــة للســكان واملســاكن) .ولعـ َّـل مسـ ِّـوغات هــذا االختيــار واضح ـةٌ مــن الفق ـرات
أدق ،والتِّســاع حجــم العينــة املقـ ِرن بتقديــر َّ
الســابقة ،نظـراً العتمادمهــا منهجيــات َّ
أدق لعــدد الســكان
ُ
املقيمــن (مســح وزارة الشــؤون االجتماعيــة).
بنــاءً علــى هــذه الفرضيــات ،يُقــدَّر عــدد الالجئــن الفلســطينيني ،حبســب مســح فافــو ،بــن ح ـ ٍّد أدىن
هــو  175ألــف لعــام ( 1999اذا اعتُمــدت الفرضيــة األوىل القائلــة إبقامــة  %62مــن الالجئــن يف
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املخيَّمــات) ،وبــن حـ ٍّد أقصــى هــو  197ألفـاً (إذا اعتُمــدت الفرضيــة الثانيــة القائلــة إبقامــة  %55مــن
ـنويً -
الالجئــن يف املخيَّمــات) .وإبســقاطات حســابية  -حبســب معــدَّل النمــو املقــدَّر ب ـ  %1,3سـ ّ
ي ـراوح عــدد الالجئــن املقـ َّـدر مبــا بــن  214أل ًفــا و 241ألــف الجــئ فلســطيين يف لبنــان ،لعــام
( 2015حبســب فافــو).
وبنــاءً علــى الفرضيتــن نفســهما ،يـراوح عــدد الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان – املقــدَّر حبســب مســح
املعطيــات اإلحصائيــة للســكان واملســاكن ( - )1995يف ذاك التاريــخ ،مــا بــن  176ألفـاً يف الفرضيــة
األوىل ،و 148ألف ـاً يف الفرضيــة الثانيــة .ومــع احتســاب معــدَّل النمــو الســنوي ،ي ـراوح هــذا العــدد
بــن  157ألف ـاً و 186ألف ـاً لعــام ( 1999بغــرض املقارنــة مــع دراســة فافــو يف الســنة عينهــا) .ويُقـ َّـدر
عــدد الالجئــن (انطالقًــا مــن دراســة وزارة الشــؤون) ،مبــا يـراوح بــن  193ألفـاً و 228ألفـاً لعــام
.2015
جدول مقارن لتقدير عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان لعام ،2015
انطالقاً من مسح وزارة الشؤون ( )1995وفافو ()1999

المصدر

الفرضية األولى

الفرضية الثانية

( %62يقيمون في المخيمات) ( %55يقيمون في المخيمات)

وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،مســح املعطيــات
االحصائيــة للســكان واملســاكن (228,000 )1995

193,000

214,000

241,000

فافو ()1999

المصدر :حساابت فريق العمل ُمع ِّد التقرير

خالصة مناقشة األعداد :التقدير النهائي التقرييب
يف ضــوء مــا ســبق ،يتبـ َّـن َّ
أن الفرضيــة األوىل (حنــو  %62مــن الالجئــن يُقيمــون يف املخيمــات) ،تعطــي
تقــارابً كبـراً يف تقديــر عــدد الالجئــن بــن مصدريــن خمتلفــن متامـاً ،ينطلــق أحدمهــا مــن احتســاب عــدد
الالجئــن خــارج املخيَّمــات ،فيمــا ينطلــق اآلخــر مــن احتســاب عــدد الالجئــن يف املخيَّمــات .والفــارق
بــن التقديريــن هــو  13ألــف الجــئ فقــط.
ـاء عليــه ،ابعتبــار اتِّســام املســوحات امليدانيــة ابلعينــة  -الــي اســتندان إليهــا  -مبصداقيــة ودقَّــة
بنـ ً
مقبولتــن ،ميكــن ترجيــح أن يـراوح عــدد الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان عــام  2015مــا بــن حـ ّدٍ
أدىن هــو  193ألفـاً ،وحـ ٍّد أقصــى هــو  241ألفـاً.

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ
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نعتقــد َّ
أن هــذا التقديــر موضوعــي يف ضــوء مــا هــو متــاح ،إىل حــن تنفيــذ التعــداد الــذي يُشــتغل علــى
تنفيــذه خــال فــرة إجنــاز هــذا التقريــر ،حيــث يُتوقــع أن تصــدر نتائجــه يف مطلــع عــام  .2017جيــدر
أن عــدداً غــر قليــل مــن املختصــن واملعنيــن يعتــرون َّ
ابلذكــر َّ
أن نزيــف الالجئــن الفلســطينيني البشــري
الكبــر ،جـ َّـراء احلــروب املختلفــة الــي دارت يف لبنــان ،واهلجــرة الكثيفــة بعــد عــام  ،1982وصــوالً
إىل الســنوات األخــرة (الــي ال تتوفَّــر عنهــا أرقــام دقيقــة) مهــا الســبب األهــم لوجــود الفجــوة بــن أرقــام
التســجيل وبــن الواقــع.
توصيات
تتمثَّــل اخلطــوة األوىل املطلوبــة يف االجتــاه الصحيــح ،يف إعــادة االعتبــار إىل طابــع املســألة املوضوعــي
واحملايــد ،ويف اســتخدام مــا هــو متــاح مــن معطيــات لــدى املؤسســات املعنيــة واجلهــات البحثيــة للتوصــل
إىل تقديــر أعــداد الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان علــى حن ـ ٍو موضوعــي قــدر اإلمــكان.
يف هــذا الســياق ،ال بــد مــن تــايف التوظيــف الغائــي هلــذه األرقــام يف خدمــة أهــداف سياســية ،كاحلصــول
علــى أتييــد سياســي يف املنتــدايت الدوليــة ،أو للمحافظــة علــى مســتوى الدعــم املــايل ومســامهات
األطـراف يف مـوازانت اجلهــات املعنيــة بتقــدمي اخلدمــات مــن مؤسســات وحكومــات؛ وكذلــك التحـُّـرر مــن
االســتخدام الداخلــي يف الســجال السياســي املتعلِّــق مبســألة الالجئــن يف الوســطني اللبنــاين والفلســطيين
يف ِّاتاهــات خمتلفــة.
كمــا ســبق بيانــه ،تتوافَــر املعطيــات الرقميــة عــن أعــداد الالجئــن مــن مصدريــن :البيــاانت اإلداريــة لــدى
اجلهــات الدوليــة والرمسيــة اللبنانيــة املعنيَّــة ،ومــن املســوحات امليدانيــة .ولــذا ،تتطلَّــب معاجلــة تضــارب
األرقــام الصــادرة عــن تلــك اجلهــات ،أن جيــري العمــل بشـ ٍ
ـكل مـوا ٍز علــى القيــام بعمليــة إحصائيــة  -إداريــة
شــاملة ومنهجيــة وفــق ثالثــة حمــاور:
احملــور األول ،إجـراء تعــداد إحصائــي ميــداين شــامل لالجئــن؛ وهــو أمــر قيــد التحضــر حاليّـاً (خــال
فــرة إعــداد هــذا التقريــر) بتعــاون بــن احلكومــة اللبنانيــة وبــن حكومــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
وأجهزهتمــا التابعــة هلمــا (إداريت اإلحصــاء اللبنانيــة والفلســطينية وجلنــة احلـوار) ،بدعـ ٍم دويل مــايل وفــي.
ويُتوقَّــع أن تبــدأ نتائــج هــذا التعــداد ابلظهــور يف بدايــة عــام  .2017وســيق ِّدم ذلــك اجلـواب األدق املبــي
علــى تقديــر األعــداد اســتناداً إىل تعـ ٍ
ـداد ميــداين واقعــي ال إىل تقدي ـرات وتوليــدات حســابية.
احملــور الثــاين ،حتديــث البيــاانت اإلداريــة (السـ َّ
كل مــن األونــروا ومديريــة الالجئــن يف وزارة
ـجلت) لــدى ٍّ
الداخليــة وســد الثغـرات فيهــا .وهــذه بدورهــا عمليــة ضروريــة ومســتقلة عــن التعــداد ،وإن كانــت تســتفيد
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َّ
كل مــن األونــروا واحلكومــة اللبنانيــة،
منــه .ويتطلــب إجنــاز هــذه املهمــة درجــة عاليــة جـ ّداً مــن التعــاون بــن ٍّ
يقــوم علــى الشــفافية يف تبــادل املعلومــات والثقــة املتبادلــة ابحلفــاظ علــى سـرية البيــاانت الشــخصية وعــدم
اســتخدامها يف غــر موضعهــا.
ـتقرة لتســجيل الالجئــن وتيــومي القيــود ،ابلرتافــق مــع إنشــاء
احملــور الثالــث ،وضــع آليــة مَُأسســة مسـ َّ
أي جهــة
مرصــد لشــؤون الالجئــن الفلســطينيني .وهــذا بــدوره يتطلَّــب تطويــر قــدرات وزارة الداخليــة (أو ِّ
أخــرى ينــاط هبــا هــذا الــدور مســتقبالً) ،يف مــا يتعلــق آبليــات التســجيل والقيــود ومكننتهــا وتيوميهــا بشــكل
منتظــم؛ وكذلــك تطويــر قــدرات جلنــة احلـوار اللبنــاين  -الفلســطيين ومأسســتها ،حبيــث تكــون اجلهــة الــي
حتتضــن املرصــد املقــرح إنشــاؤه.
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كلمة أخرية
ِ
صــص هــذا الفصــل ملناقشــة األرقــام وحماولــة اســتنتاج تقديــر موضوعــي لعــدد الالجئــن الفلســطينيني يف
ُخ ّ
لبنــان ،بعيــداً مــن التوظيــف السياســي واملبالغــات يف االجتاهــن .وقــد تبـ َّـن وجــود فجــوة كبــرة ،إذ بلغــت
ـجلني يف عــام  2015حنــو  458,369الجئـاً ،أي أكثــر مرتــن ونصــف مــن تقديــر العــدد
أرقــام املسـ َّ
املوجود فعليّاً يف لبنان .ولكن األمر ال يتعلَّق ابألخطاء احلســابيَّة ،بل أبشــخاص حقيقيني وأانس ذوي
وجــود فعلــي ،مل خيتفـوا ،بــل رحلـوا ،علــى األغلــب مــن لبنــان واملخيَّمــات إىل بلــدان أخــرى .مبعــى آخــر،
هــم ال يزالــون الجئــن حقيقيــن ،وإ ْن تدبـَّـروا أمــور حياهتــمَّ ،
وإن هلــم حقوق ـاً وطنيــة وحقوق ـاً يف العالقــة
مــع األمــم املتحــدة ومــع األونــروا؛ وهــذه حقــوق سياســيِّة ابلدرجــة األوىل .لــذا ،مــن الطبيعــي أن يبقــى
هــؤالء يف سـ َّ
ـجلت األونــروا ومديريــة الالجئــن هبــذه الصفــة ،حفظـاً حلقوقهــم مــن الضيــاعَّ .
أي حـ ٍّـل
وإن َّ
للقضيــة الفلســطينية ال بــد أن يشــملهم.
مــن املتوقَّــع أن يُســهم تعــداد الالجئــن الفلســطينيني  -الــذي بــدأ اإلعــداد لــه  -يف تبيــان نســب املقيمــن
واملهاجرين بني الالجئني الفلســطينيني يف لبنان ،ممَّا ســيوضح كل هذه املســائل.
عرضــا لإلطــار الــدويل ،ولســياقات اللجــوء الوطنيــة
لقــد َّ
تضمنــت الفصــول الســابقة مــن هــذه التقريــر ً
ومراحلــه ،وللعالقــات مــع الدولــة اللبنانيــة ،واجلوانــب التش ـريعية والقانونيــة؛ وصــوالً إىل تقديــر أعــداد
خصص
الالجئــن املوجوديــن فعليّـاً وراهنـاً يف لبنــانَّ .أمــا اجلــزء الثــاين مــن التقريــر والفصــول القادمــة ،فســتُ َّ
لعــرض خمتلــف جوانــب احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة املعيش ـيَّة العامــة والقطاعيــة وحتليلهــا.
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امللحق رقم  :1إعالن فلسطني يف لبنان 2008 /
“يف أثــر نكبــة فلســطني عــام  ،1948جلــأ قسـرا إىل لبنــان حـواىل مئــة ألــف فلســطيين شــهدت حياهتــم
سلســلة متصلــة مــن الصعــوابت بفعــل النــزوح الثــاين عــام  1967عــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مث
جـراء اجتمــاع معظــم املقاومــة الفلســطينية علــى أرض لبنــان يف غضــون بضــع ســنوات :مــن اتفــاق القاهــرة
 1969الــذي شــرع قواعــد التمركــز واالنطــاق يف جنــوب لبنــان ،إىل حــرب تشـرين  1973الــي أفضــت
إىل إقفــال مجيــع اجلبهــات العربيــة مــع اسـرائيل ابســتثناء اجلبهــة اللبنانيــة ،ومــا بــن هذيــن التارخيــن مــا وقــع
مــن أحــداث داميــة يف األردن . 1971 - 1970
ال فائــدة اآلن مــن اســتعادة الســجال السياســي الــذي حكــم تلــك الفـرات .ولكــن اإلنصــاف يقتضــي
القــول ان الوجــود الفلســطيين يف لبنــان ،حبجمــه البشــري والسياســي والعســكري ،قــد أثقــل كثـرا
علــى هــذا البلــد الشــقيق ورت ــب عليــه أعبــاء فــوق طاقتــه واحتمالــه ،وابلتأكيــد فــوق نصيبــه املعلــوم
مــن واجــب املســامهة يف نصــرة القضيــة الفلســطينية (دولــة مســاندة) األمــر الــذي أصــاب دولتــه
واقتصــاده واجتماعــه اإلنســاين وصيغــة عيشــه إصــاابت ابلغــة مــا عــادت خافيــة علــى أحــد .كذلــك
مــن اإلنصــاف القــول إن التــورط الفلســطيين يف لبنــان ،علــى حنــو مــا شــهدان ،وخباصــة يف أثنــاء حــروب
 ،1982 - 1975إمنــا كان يف جمملــه قســراي بفعــل ظــروف داخليــة وخارجيــة أشــبه مــا تكــون
ابلظــروف القاهــرة.
ال نقــول هــذا تنصـاً ،وال مــن قبيــل نســبة مــا جــرى إىل «املؤامــرة» ،بــل رفقــا ابلضحيتــن ،وفتحــا لبــاب
املراجعــة ،ومســاعدة ألنفســنا مجيع ـاً علــى تنقيــة الذاكــرة .و ّأيً مــا كان األمــر ،فإننــا مــن جانبنــا نبــادر
إىل االعتــذار عــن أي ضــرر أحلقنــاه بلبنــان العزيــز ،بوعــي أو مــن غــر وعــي .وهــذا االعتــذار غــر
مشــروط ابعتــذار مقابــل.
« يف اجملــال اإلنســاين ،ظلــت أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان مرتديــة علــى الــدوام ،حــى يف
عقــد الســبعينيات حيــث بلــغ الفلســطيين أقصــى درجــات انتعاشــه واســتقوائه ابملقاومــة .فقــد ختلــت الدولــة
اللبنانيــة منــذ البدايــة مســؤوليتها عــن رعايــة الالجئــن ،وأوكلــت هــذا األمــر برمتــه إىل وكالــة «األونــروا»
الــي ق ــصرت مهمتهــا علــى احلــد األدىن مــن «الغــوث» مــن دون «تشــغيل» وإنتــاج ،مــع تناقــص ميزانيتهــا
وتقدمياهتــا علــى حنــو مســتمر ،علــى الرغــم مــن التزايــد الطبيعــي الحتياجــات الالجئــن .وقــد تفاقــم الغــن
مبــا سن ــته الدولــة اللبنانيــة مــن قوانــن جمحفــة حبــق الالجئــن ،تتعلــق ابإلقامــة والتملــك والتنقــل والعمــل،
متذرعــة بقاعــدة «املعاملــة ابملثــل» بــن الــدول .وهــذه قضيــة ال تـزال عالقــة وحتتــاج إىل معاجلــة سـريعة،
بصــرف النظــر عــن أي بعــد سياســي أو أمــي.
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شــهدت أواخــر الثمانينيــات توافــر عوامــل ذاتيــة ودوليــة ســاعدت القيــادة اللبنانيــة والفلســطينية علــى
إنضــاج خيــارات اترخييــة كــرى ملصلحــة الشــعبني .فقــد متكــن اللبنانيــون مــن وضــع حــد للحــرب الداخليــة
إبقرارهــم «وثيقــة الوفــاق الوطــي» يف الطائــف  ،1989فيمــا كان الفلســطينيون ينقلــون مركــز نضاهلــم
الوطــي إىل األرض احملتلــة ،مــن خــال االنتفاضــة الشــعبية عــام  1987يف فلســطني ،مث ق ـرار اجمللــس
الوطــي الفلســطيين عــام  1988بتبن ــي خيــار الدولتــن ،ومــا أعقــب ذلــك مــن قيــام الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية علــى أرضهــا مبوجــب اتفاقــات أوســلو  .1993بذلــك أكــد اجلانــب الفلســطيين عمليّـاً
أنــه ماعــاد يفكــر ،ال اختيــاراً وال اضط ـراراً ،يف أي مشــروع سياســي أو أمــي يف لبنــان أو انطالق ـاً
منــه.
كان مأمــوالً أن يشــكل هــذا التحــول الكبــر فرصــة اترخييــة لتصحيــح العالقــات اللبنانيــة -الفلســطينية
اعتبــاراً مــن العــام  ،1990مبــا يليــق بتضحيــات الشــعبني وكرامــة كل منهمــا ،وبقيــادة الشــرعيتني :الدولــة
اللبنانيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية .بيــد أن ظروفـاً وتطــورات حالــت دون ذلــك؛ إذ بقيــت منظمة
التحريــر مقصيــة عــن شــؤون الفلســطينيني يف لبنــان ،وحتــول الشــأن الفلســطيين إىل ملــف أمــي األمــر
الــذي راكــم تعقيــدات وفاقــم مشــكالت كان مــن نتائجهــا املأســاوية أحــداث خميــم هنــر البــارد األخــرة.
وهنــا ال بــد مــن االشــارة إىل جنــاح املوقــف الفلســطيين يف هــذا االختبــار الصعــب جلهــة الصدقيــة
وحســن النيــات جتــاه الدولــة اللبنانيــة.
إن منظمــة التحريــر الفلســطينية تنظــر أبمــل كبــر إىل اســتئناف العالقــات الرمسيــة مــع الدولــة اللبنانيــة بعــد
 15أاير  ،2006كمــا تشــهد علــى االســتعدادات الطيبــة الــي أظهرهتــا احلكومــة اللبنانيــة مؤخـراً يف غــر
مناســبة .وهــذا مــا جيعــل مجيــع املشــكالت العالقــة قابلــة للمعاجلــة الســليمة.
استناداً إىل ما تقدم نعلن ما يلي:
ّأوالً :إننــا ندعــو أنفســنا وإخوتنــا اللبنانيــن بــا اســتثناء إىل جتــاوز املاضــي أبخطائــه وخطــاايه ،واالنفتــاح
الصــادق علــى مصاحلــة يف العمــق تليــق أبصالــة شــعبينا .كمــا نشــعر ابمتنــان عظيــم للشــعب اللبنــاين
الشــقيق علــى مــا قــدم مــن تضحيــات جســام لقضيتنــا الفلســطينية علــى مــدى عقــود ،ابألصالــة عــن
نفســه دائمـاً ،وابلنيابــة عــن مجيــع العــرب يف كثــر مــن األحيــان.
اثنيـاً :نعلــن التزامنــا الكامــل ،بــا حتفــظ ،ســيادة لبنــان واســتقالله ،يف ظــل الشــرعية اللبنانيــة جبميــع
مكوانهتــا التشـريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ،ومــن دون أي تدخــل يف شــؤونه الداخليــة.
اثلثـاً :نعلــن متســكنا حبقنــا يف العــودة إىل وطننــا فلســطني ،رافضــن حبــزم وثبــات مجيــع أشــكال التوطــن
والتهجــر .وإىل أن نعــود مــن حقنــا أن نعيــش بكرامــة.
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رابعـاً :نعلــن أن الســاح الفلســطيين يف لبنــان ،ينبغــي أن خيضــع لســيادة الدولــة اللبنانيــة وقوانينهــا،
وفقـاً ملقتضيــات األمــن الوطــي اللبنــاين الــذي تعرفــه وترعــاه الســلطات الشــرعية .ويف هــذا الســبيل نعلــن
اســتعدادان الكامــل والفــوري للتفاهــم مــع احلكومــة اللبنانيــة ،علــى قاعــدة أن أمــن اإلنســان الفلســطيين
يف لبنــان هــو جــزء مــن أمــن املواطــن اللبنــاين .يف هــذا الســياق جــاء املوقــف الفلســطيين مــن نتائــج مؤمتــر
احلـوار اللبنــاين برهــاانً أكيــداً علــى قولنــا وصــدق النيــات.
خامسـاً :نعلــن متســكنا حبقوقنــا األساســية ،كالجئــن مقيمــن قسـراً وموقتـاً يف لبنــان ،وكجــزء مــن شــعب
فلســطيين يكافــح مــن أجــل حريتــه واســتقالله علــى أرضــه .إن حقوقنــا هــذه غــر مشــروطة بقضيــة
الســاح ،وال نفكــر يف أي معاجلــة أبســلوب املبادلــة.
سادسـاً :نعلــن متســكنا حبقنــا يف مواصلــة النضــال الســلمي الدميقراطــي علــى مجيــع املســتوايت ،وضمــن
القوانــن اللبنانيــة املرعيــة اإلجـراء .كمــا أن نضالنــا يتطلــب دعمـاً مــن مجيــع القــوى والعائــات الروحيــة يف
لبنــان مــن دون احنيــازات او اصطفــاف ألن فلســطني علــى مســافة واحــدة مــن اجلميــع .واملعيــار الرئيــس
هنــا هــو املوقــف مــن قضيــة فلســطني.
ســابعاً :إن احلــل اجلــذري واآلمــن ملشــكلتنا يف لبنــان مرتبــط ابنتصــار قضيتنــا يف فلســطني وفقـاً ملــا قــرره
شــعبنا مــن خــال ممثلــه الشــرعي والوحيــد ،منظمــة التحريــر ،ومــا عــاد يســاوران أي شــك يف أن اســتقرار
لبنــان يشــكل دعمـاً أساســيّاً لقضيتنــا ،كمــا أن خــاص شــعبنا يزيــح عــن كاهــل إخواننــا اللبنانيــن عبئـاً
ثقيـاً .لذلــك حنــن ح ّقـاً شــركاء يف مشــروع الســام العــريب الــذي ســيؤدي ،إبذن هللا وتضامننــا ،إىل احلــل
املنشــود الدائــم والعــادل.
نتوجــه هبــذا اإلعــان إىل الدولــة اللبنانيــة والشــعب اللبنــاين جبميــع عائالتــه الروحيــة واجتاهاتــه السياســية
آملــن ح ـواراً صرحي ـاً ويف العمــق مــن شــأنه ارســاء العالقــات الفلســطينية  -اللبنانيــة والســيّما بــن
الشــرعيتني :الدولــة اللبنانيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية« .دولــة فلســطني».

األخوة في زمن الصراعات
كلفة
ّ

267

امللحق رقم  :2توصيف مهام جمموعة العمل اللبنانية حول قضااي الالجئني الفلسطينيني	
التعريف واملهام
جمموعــة العمــل اللبنانيــة حــول قضــااي الالجئــن الفلســطينيني ،هــي جمموعــة عمــل سياســية مشــكلة
بنــاءً علــى اقـراح « جلنــة احلـوار اللبنــاين – الفلســطيين » ،للتــداول واحلـوار بــن اعضائهــا مبــا ميثلــون مــن
أط ـراف سياســية فاعلــة مكونــة مــن مندوبــن عــن األح ـزاب السياســية الرئيســية املمثلــة يف الربملــان ،يف
قضــااي الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان ،وتوجهــات السياســة اللبنانيــة جتاههــا.
حتددت مهام جمموعة العمل على النحو التايل:
1.1تطويــر التوافقــات اللبنانيــة الــي مت التوصــل اليهــا حــى اللحظــة ،حــول امللــف الفلســطيين ،ورفــد
توجهــات وعمــل جلنــة احل ـوار اللبنــاين -الفلســطيين التابعــة لرائســة جملــس الــوزراء علــى املديــن القصــر
واملتوســط.
2.2التوصــل اىل توافقــات جديــدة ،الســيّما يف مــا يتصــل ابلقضــااي املســتجدة ذات الصلــة ابلالجئــن
الفلســطينيني ،وبتطــورات القضيــة الفلســطينية وانعــكاس ذلــك علــى لبنــان.
3.3التــداول بشــأن املعيقــات الــي حتــول دون ترمجــة التوافقــات الســابقة اىل خط ـوات عمليــة ،وتوفــر
التوافــق السياســي الضــروري ،واقـراح االجـراءات الــي مــن شــأهنا نقلهــا مــن احليــز النظــري اىل التطبيــق.
تشكيل جمموعة العمل
تضــم «جمموعــة العمــل» ممثلــي الكتــل السياســية األساســية وهــي :التيــار الوطــي احلــر ،احلــزب التقدمــي
االشـراكي ،تيــار املســتقبل ،حــزب الكتائــب ،حــزب القـوات اللبنانيــة ،حركــة أمــل ،وحــزب هللا.
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الرؤية
تنطلق «جمموعة العمل» يف مناقشاهتا وأعماهلا ،من التوافق السياسي احلاصل حول املبادئ واملسلّمات
العامــة عنــد الطرفــن اللبنــاين والفلســطيين .56وبتصــور جلنــة احلـوار ،فــإن الظــروف العامــة يف البــاد ،علــى
الرغــم مــن تعقيداهتــا وصعوابهتــا ،ميكــن حتويلهــا اىل فرصــة للتقــدم يف معاجلــة القضــااي اخلاصــة ابلالجئــن
ماســة اليــوم ،واالمكانيــة
الفلســطينيني ،وتســاهم يف نــزع فتائــل أتزم إضافيــة ميكــن تالفيهــا .فــإن احلاجــة َّ
حتســن الوضــع املعيشــي الصعــب
متاحــة ،مــن أجــل حتقيــق بعــض التقــدم الفعلــي يف بعــض املســائل الــي ّ
لالجئــن الفلســطينيني مبــا يثبــت األمــن واالســتقرار الداخلــي ،للبنانيــن كمــا للفلســطينيني.
لتحقيــق هــذا اهلــدف ،واملســامهة يف تعزيــز االســتقرار السياســي واألمــي واالجتماعــي ،مثــة حاجــة – مــن
ضمــن أمــور كثــرة  -إىل وظيفــة حمــددة تتمثــل مبــا يلــي :التوصــل إىل تفامهــات لبنانيــة بــن األط ـراف
السياســية املؤثــرة حبيــث ميكــن االنتقــال مــن التفاهــم املبدئــي علــى مشــركات ومقرتحــات ،إىل ترمجــة
ذلــك إىل اج ـراءات عمليــة تنفيذيــة ســواء علــى مســتوى احلكومــة ،أم علــى مســتوى الــوزارات
واملؤسســات املعنيــة ،مــن شــأهنا أن حتــدث أث ـراً اجيابيّـاً.
إن اتفــاق االحـزاب الرئيســية املمثلــة يف الربملــان ،والفاعلــة علــى األرض ،واملمثلــة يف احلكومــة ،مــن شــأنه
أن جيعــل هــذا األمــر ممكن ـاً .لذلــك فــإن «جمموعــة العمــل» ميكــن أن تــؤدي هــذه الوظيفــة يف املــدى
املباشــر ،وهــو مــن ضمــن مهامهــا ،إىل جانــب البحــث يف مســائل أخــرى قــد تكــون أبعــد مــدى.

 56تــم التعبيــر عــن هــذه التوافقــات فــي عــدد مــن الوثائــق الرســمية وغيــر الرســمية ،اللبنانيــة
والفلســطينية ،وتضمــن االوراق المرفقــة بالدعــوة الموزعــة علــى المشــاركين ،بعــض النصــوص التــي
تتضمــن صياغــة مباشــرة لهــذه التوافقــات .وهــي بالمجمــل:
 -1حق العودة
 -2رفض التوطين
 -3ضرورة االلتزام الكامل بالقوانين اللبنانية وبالشرعية اللبنانية
 -4االلتزام بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتعاون بين الجانبين في المجال الدولي
في سبيل تحقيقها
 -5حل مسألة السالح خارج المخيمات وداخلها على اساس مقررات الحوار الوطني
 -6اعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان بما ال يتعرض مع الدستور
 -7تحسين المستوى المعيشي وتوفير الخدمات لالجئين السيما في المخيمات
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حماور العمل
1-1يف اجلانــب السياســي والديبلوماســي ،التــداول والبحــث يف بلــورة املوقــف اللبنــاين جتــاه التطــورات
االقليميــة والدوليــة ذات الصلــة ابلقضيــة الفلســطينية ،أو جلهــة انعكاســات ذلــك علــى لبنــان والالجئــن
فيــه ،وصــوالً إىل بلــورة اس ـراتيجية لبنانيــة متكاملــة يف هــذا الصــدد .وهــو مــا مــن شــأنه أن ميهــد يف
مرحلــة الحقــة اىل تنســيق املوقفــن اللبنــاين والفلســطيين إزاء املخاطــر واالحتمــاالت يف مواجهــة عــدو
مشــرك ،هــو دولــة اس ـرائيل ومشــاريعها التوســعية ،ومشــاريع احللــول الــي ميكــن أن تقــرح ،والــي ميكــن
أن تتعــارض مــع حــق العــودة ومــع ســيادة لبنــان .كمــا يشــمل هــذا البعــد التــداول يف أفــكار ومقرتحــات
لتطويــر ومأسســة العالقــة بــن الدولــة اللبنانيــة ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا).
 2يف اجلانــب املعيشــي واملتصــل ابحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،التــداول يف توفــر مــا يلــزممــن مقومــات لتحســن أوضــاع الفلســطينيني وتســهيل ظــروف حياهتــم االقتصاديــة واملعيشــية وحقوقهــم
القانونيــة ،مبــا ال يتعــارض مــع الســيادة واملصــاحل اللبنانيــة ،ويســاعد علــى اإلفــادة مــن طاقاهتــم كقــوة
منتجــة ،وهــو مــا يرتــد اجيــاابً علــى االســتقرار العــام واالقتصــاد الوطــي وجممــل الفئــات يف اجملتمــع اللبنــاين
(والفلســطيين) .مــن املهــم التوضيــح أن بنــود هــذا احملــور كمرحلــة أوىل تتنــاول املســائل احلياتيــة لالجئــن
الــي ال تتطلــب تعديــات تشـريعية والــي ميكــن حلهــا عــر قـرارات أو تعاميــم وزاريــة واداريــة .كمــا
ميكــن أن تــويل االولويــة الختــاذ بعــض اخلطـوات التنفيذيــة يف القضــااي تتوفــر بصددهــا توافقــات واقرتاحــات
هلــا طابــع عملــي ،وميكــن وضعهــا موضــع التنفيــذ مــن خــال التوافــق السياســي بــن األطـراف املعنيــة.
 3يف اجلانــب االمــي ،البحــث يف الوســائل العمليــة لتطبيــق ســيادة الدولــة والقانــون علــى كل االراضــياللبنانيــة ،وعلــى كل املقيمــن عليهــا ،وحتديــداً يف مــا يتعلــق ابلســاح خــارج املخيمــات ،وتنفيــذ مقــررات
هيئــة احلـوار الوطــي ،املتوافــق عليهــا يف هــذا اجملــال.
تســتطيع جمموعــة العمــل أن تقــدم مســاعدة ابلغــة األمهيــة للجنــة احلـوار إذا مــا اســتطاعت ،مــن خــال
مداوالهتــا ،التوصــل إىل توافقــات بشــأن عــدد مــن النقــاط السياســية العامــة ،أو العمليــة اخلاصــة مبســألة
معينــة ،تســهل اختــاذ خطـوات تنفيذيــة مــن خــال إزالــة االختناقــات الــي حتــول دون االنتقــال مــن الــكالم
النظــري إىل التطبيــق.
إن جنــاح جمموعــة العمــل يف اداء هــذا الوظائــف مــن شــأنه أن يســاهم اســهاماً كبـراً يف دعــم عمــل جلنــة
احل ـوار ،ومأسســة عملهــا ،وتنفيــذ اس ـراتيجيتها (الــي وزعــت خطوطهــا العامــة علــى أعضــاء جمموعــة
العمــل يف األوراق املرفقــة).

