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 وثيقة حول حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان
 

 :أوالً: المنطلقات واألسس

ز كترت، كما ةوطنية وسياسية واجتماعي اعتباراتمن  حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان تنطلق

 . ومن أبرز هذه المنطلقات واألسس.إنسانية وقانونية عالمية أسسعلى 

قامة فيه بعد سنة، واإل 71لقدوم إلى لبنان منذ ستضافة ألبناء شعب شقيق أجبروا على االأصول ا .1

ن، مدنيي، واقترف جريمة التهجير للسكان الالعدو الصهيوني الذي احتل وطنهم طردهم من قبل

 ر الجماعية.وتدمير القرى، وارتكاب المجاز

م ما تربطهكبنان، قد ولدوا في ل الحاليين أن الغالبية الكبرى من الالجئين شارة إلىاإلالمهم  منو

 عالقات عائلية واجتماعية واسعة مع إخوانهم اللبنانيين.

م، مع لى وطنهسيستمرون في اإلقامة في لبنان حتى العودة إ على أن الالجئينالتشديد كما ينبغي 

 .خرىمن جهة أ مؤامرة التهجير والتشريدمن جهة، ورفض  التأكيد على رفض مؤامرة التوطين

 عودة،ها حق الن بينالفلسطيني، وم لحقوق الوطنية للشعبل تأييدهو ،التزام لبنان بالقضية الفلسطينية .2

 الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه.  دعم كفاح الشعبعليه  انيفرض

ة تصادي، على مختلف الصعد السياسية واالقتوفير الظروف المالئمة أيضا   عليه انكما يفرض

 اإلجماع يه أنفومما ال شك  .الالجئين من اجل القيام بدورهم في هذا الكفاحلإلخوة  واالجتماعية،

لتعاون اعزيز تاللبناني الفلسطيني على التمسك بحق العودة ورفض التوطين يشكل عامال  مهما  في 

 والتكامل في هذا المجال.

ونية والقان يةاالجتماعية واالقتصادبالحقوق وموادها المتعلقة نسان حقوق اإلل العالمية شرعةال .3

لتي األسس ا منأيضا  هي ، الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الالجئين إلى باإلضافة ،والسياسية

  الالجئين الفلسطينيين في لبنان. عليها حقوقتقوم يتوجب أن 

وتوكول ينص الذي صادق لبنان على معظم بنوده. فذلك البر 1965بروتوكول الدار البيضاء لعام   .4

، إقامتهم م؛ فيتي يقيمون فيها معاملة شعوبهعلى ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية ال

 وسفرهم، وتيسير فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.
 

ول بة للوصمطلولقانونية الالالجئون الفلسطينيون بين واقع الحرمان من حقوقهم والتعديالت ا ثانياً:

 :إليها

الفلسطينيين على حقوقهم المدنية ج لفكرة وهمية مفادها أن حصول و  ير في لبنان من هناك
مؤامرة التوطين، بينما في الحقيقة العكس هو  يمهد لتنفيذ والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

ال تحتمل، من شأنه مضاعفة  فحرمانهم من حقوقهم، وما يسبب لهم هذا الحرمان من معاناة الصحيح.

بالتوطين، أو دفعهم  الضغوط التي تمارس ضدهم بهدف دفعهم للتخلي عن حق العودة والقبول آثار

من خالل توفير  ،في حين ان تحسين الظروف التي يعيشون فيها نحو الهجرة إلى مختلف أنحاء العالم.

لذلك من الضروري  من شأنه مساعدتهم على الصمود حتى تحقيق العودة. ،الحقوق األساسية لهم

 الهوية الفلسطينية ورفض التجنيس.أمين هذه الحقوق مع االحتفاظ بت
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 لقانونيةالت اوال يخفى أن إعطاء الدولة اللبنانية لالجئين حقوقهم يتطلب إجراء بعض التعدي 

  .للتعامل معهم كما يجري التعامل مع أي أجنبي حد من شأنها وضع التي

الت للتعديمنها الالجئ الفلسطيني في لبنان، و استعراض لبعض الحقوق التي يحرمفي ما يلي 

 لقانونية المطلوبة لكي يمكن له الحصول على هذه الحقوق. ا

 :العمل حق .1

 ي ذلكوزارة العمل اللبنانية تراعي اعتبارين أساسيين في منح إجازة العمل لألجنبي، بمن ف

 الفلسطيني: 

 األجانب. من غيره على اللبناني أولوية 

 أعفى قد 2010 سنة صدر الذي 129 القانون أن إلى اإلشارة مع ،بالمثل معاملةال مبدأ مراعاة 

  .فقط العمل إجازة برسم يتعلق ما في الشرط هذا من الفلسطيني

 جدتو ال يثح الوإ ،اللبناني بها يقوم ال التي عماللأل إال تعطى ال العمل جازةإ نأ المعروف ومن

 متهانها.ال لبنانية كفاءات

كثر من ممارسة أالذي قضى بمنع الفلسطينيين من  189القرار  1982سنة  وزارة العملأصدرت وقد 

  .مهنة 60

ار في لقرهذا التجديد الوظيفة. كما جرى  75صدر قرار بمنع جميع األجانب من مزاولة  1983وعام 

 .1995كانون اول من عام  19

مولودين ال ،يجيز فيها للفلسطينيين، 7/6/2005غير أن الوزير طراد حمادة أصدر مذكرة، بتاريخ 

 ي المهنفلعمل على األراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجالت وزارة الداخلية اللبنانية، ا

وال  طباءالمختلفة. لكن المذكرة على الرغم من أهميتها وجرأتها لم تكن شاملة. فهي لم تجز لال

 .للمهندسين العمل بشكل قانوني

ني إنها تعف ،نونتحت عنوان تطبيق القا ،األخيرة لوزير العمل الحالي كميل ابو سليمانأما اإلجراءات 

ت مؤسساعلى العمال وأصحاب ال التعامل مع العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي، وتؤدي للتضييق

 بشكل كبير. الفلسطينيين

نه ، فإمللديه إجازة ع، من دون أن تكون ذا استطاع الفلسطيني الحصول على عملإمن ناحية أخرى، 

 جرالتعويض واألويصطدم بمزاجية أرباب العمل لناحية حرمانه من حقه في الضمان االجتماعي 

الصادر  128) القانون ويبقى معرضا  للفصل التعسفي في أية لحظة بدون أي غطاء قانوني. ،القانوني

 لخدمة،ال، وتعويض نهاية اعطى العامل الفلسطيني حق االستفادة من فرعي طوارئ العم 2010سنة 

 وحرمه من فرعي المرض واألمومة، والتعويضات العائلية(.

  هم ال تختلف كثيرا  عن كل ما سبق.أما حملة الشهادات العلمية فمشكلت

ى تناد إلباالس لفلسطينيينا في ما يتعلق بعمل الالزمة القانونية إجراء التعديالتلكل ذلك ال بد من 

 ي سبق ذكرها، بما يكفل:األسس التالمنطلقات و
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 .إلغاء شرط الحصول على إجازة عمل 

 ةإلغاء المنع من ممارسة مهن معين. 

 ع الضمان واإلفادة من تقديماتها.حق االنتساب إلى كل فرو 

 حق ممارسة المهن الحرة. 

 

 :التنقل حق  .2

ن من الحد معانوا فإنهم قد باالضافة الى جميع المحظورات التي فرضت على الالجئين الفلسطينيين 

. أما  1998و 1990خالل الفترة بين  ،إلى الخارج عن السفر حرية حركتهم داخل لبنان نفسه، فضال  

 في المرحلة الراهنة فيمكن اإلشارة إلى معيقات التحرك اآلتية: 

 :لبنانداخل  .أ

به في ش يعيشون ، على مسافة معينة من الحدود،الجنوب المخيمات الرسمية الواقعة فيسكان 

وة عين الحل يأن حرية الحركة في مخيميضاف إلى ذلك األمن. حالة حصار مفروض من قبل قوى 

 والمية ومية ليست متاحة بشكل طبيعي. 

 :لبنان خارجإلى  .ب

وضع قيودا  مشددة على سفر  1994أيلول عام  23الداخلية الصادر في  قرار وزير
 من دونم يت ال نيينال سفر الفلسطيإ، ما بعد إلغاء ذلك القرار فيأنه وعلى الرغم من  غيرالفلسطينيين. 

 عقبات. 

  .ارجهخمن الضروري إلغاء أي تمييز ضد الفلسطينيين لجهة حرية التنقل داخل لبنان، أو لذلك 

 :حق المسكن .3

على لكن يوم. حتى ال 1948عداد الالجئين عدة مرات منذ العام كم النمو الطبيعي للسكان تضاعفت أبح

 الءات ثالث: بواسطة الرغم من ذلك فان الحكومة اللبنانية تتعاطى مع هذا األمر

 المدمرة. ةعادة بناء المخيمات الثالثال إل .أ

 ال لبناء مخيمات جديدة. .ب

 .ال لتوسيع المخيمات القائمة .ج

الحصول ترض رغم النمو السكاني. ويفحتى اليوم  1948منذ عام  المساحة ذاتهافتبقى المخيمات على 

 .خيمعلى ترخيص من مخابرات الجيش لترميم أو بناء أي منزل جديد في الم

  .الظالمة الالءات هذه بإلغاء البةالمط من بد ال لذلك

 :حق الملكية العقارية .4

الالجئين الفلسطينيين في  2001آذار 21الذي أقره مجلس النواب في  296استثنى القانون رقم 

 لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين. 

الفلسطينيين في الصميم، وترك آثارا  اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة على  لقد أصاب هذا القانون
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ُ كامالُ.  الفلسطينيين في لبنان. فالدولة اللبنانية لم تقيد حق الفلسطيني في التملك فقط، بل منعته منعا

وف ب المعر 296ح لتعديل الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون رقم اتقديم اقتروالمطلوب 

 "اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان " لكي تصبح على الشكل التالي:

"ال يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف 

 نية."يستثنى من ذلك الفلسطينييون المقيمون في لبنان والمسجلون لدى وزارة الداخلية اللبنا ،بها

 :الجمعيات إنشاء حق .5

عمل نانية تمر على مؤسسات لب، ويقتصر األنشاء الجمعيات محظور على الفلسطينيينحق إ

قابات النى أو االنتساب إل ،ن الفلسطيني ممنوع من تشكيل النقاباتداخل الوسط الفلسطيني. كما أ

 ، أو امتالك وسائل إعالم.اللبنانية

 الالزمة لتجاوز هذا الحظر. القانونية من المهم إجراء التعديالت

 :التقاضي حرية  .6

كاليف حمل تاليتمتع الفلسطيني بالمعونة القضائية التى يتمتع بها اللبناني الذي يعجزعن ت

 المحاماة والمقاضاة .

م نقله جن يتويعتبر السجين الفلسطيني أجنبيا  من نوع خاص. فبعد أن يقضي محكوميته في الس 

 ان.ي لبنفكي يتم التحقق من إقامته الصحيحة  ،على اعتبار أنه أجنبي ،إلى سجن األمن العام

 ُ  في بعض األحيان.  ا  ما تكون فترة التحقق طويلة قد تستغرق شهر وغالبا

يز ضد ي تميأبة بمساواة الفلسطيني باللبناني لجهة المعونة القضائية، ومنع من هنا ضرورة المطال

 السجين الفلسطيني. 

 :الضرائب .7

 ال همأن إال ،نييناللبنا على المفروضة نفسها والرسوم الضرائب اللبنانية للخزينة الفلسطينيون يدفع
 لتيا دماتالخ من بإفادتهم للمطالبة يدعو الذي األمر الخدمات. غالبية من المقابل في يستفيدون

 لبنان. في تواجدهم طبيعة لخصوصية بالنظر الدولة تقدمها

 :اإلدارية القيود .8

صة في ود خاال يعتبر الفلسطينيون كبقية االجانب في لبنان في المجال اإلداري، إنما يخضعون لقي

 :النواحي التالية

 :البطاقات الشخصية .أ

ن مسجليلاشخصية خاصة بالفلسطينيين. أما الفلسطينيون غير على كل فلسطيني أن يحصل على بطاقة 

ان غير يعتبر وجودهم في لبنف ،وال يملكون بطاقات شخصية،  1951حصاء الرسمي للعامأثناء اإل

 .شرعي
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 :وثائق السفر .ب

 لسفر الازات اوجو أذونات نغيرأ بالسفر. لالجئين للسماح لهم هذه الوثائق من قبل األمن العام تمنح

 ال بشروط معينة.إ تعطى

صية المطالبة بتسهيل إجراءات حصول الالجئين الفلسطينيين على البطاقات الشختنبغي لذلك 

 .ووثائق السفر

 :السلمي عتصامواال التظاهر حق .9

ح ا يسممال يتضمن القانون اللبناني، كما ال تتضمن قرارات وزارة الداخلية اللبنانية، 

لرأي اير عن وذلك على الرغم من أن حق التظاهر واالعتصام للتعب. والتظاهرللفلسطيني باالعتصام أ

 .راطيةالديمقأسس قتصادية هو من السياسية والثقافية والمهنية واالفي القضايا االجتماعية و
 بحكم تجريف األماكن مختلف في لبنان في ينيونالفلسط بها يقوم التي حتجاجاتواال عتصاماتاال أما

 عتصامواال التظاهر حق يصبح أن المهم من لذلك .األمنية األجهزة مع التنسيق وبعد ،الواقع األمر

 ً   ن.القانو رعاية وتحت شرعيا

 

 :لنعمل من أجل حصول الالجئين على حقوقهم ثالثاً:

اقف المو، كما أدت إلى إطالق االحتجاجية في المخيمات الشرارة التي اشعلت التحركات

ال إجراءات وزارة العمل في التضييق على العم كانت ،ماكنعدة أوالتحركات التضامنية في 

اض االعتربأن المواقف والتحركات المشار إليها لم تكتف غير .والمؤسسات االقتصادية الفلسطينية

، ألخرى، بل طالبت أيضا  بسائر الحقوق افحسب على تلك اإلجراءات، وال بالمطالبة بحق العمل

جديد  ثارت مناألوضاع الحياتية المزرية التي يعيش فيها الالجئون، كما أتسليط الضوء على وأعادت 

 ضرورة العمل من أجل تحسين هذه األوضاع.

ه وضع يستدعي من أجل إنجاز من أجل تحسين األوضاع المشار إليها العملومن المؤكد أن 

اتها، ولويمطالب وأبرنامج عمل والسعي من أجل تنفيذه. وال بد لهذا البرنامج أن يتضمن تحديد ال

معات التجوالهيئات و وتعيين أساليب التحرك المناسبة، وتشكيل أطر التعاون والتنسيق بين القوى

 الفلسطينية واللبنانية المعنية.

 ل جديونحن نأمل أن يساعد مشروع الوثيقة هذا على إطالق حوار مثمر، وبناء برنامج عم

 يذ برنامجتنفإلى يهدف جاد  مشترك سعيب القيامواك، ينخرط فيه كل المهتمين والمشاركين في الحر

 وتحقيق المطالب.  العمل

    

 

 

 


