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اإلهداء
بداية أهدي هذه الرسالة إلي روح والدي ،والي والدتي الغالية ،والي زوجتي
العزيزة وأبنائي وإخوتي األعزاء ،كما اهديها الي معلمي الشهيد المعلم الق ائد
أبو عمار ،والي كافة شهداء شعبنا في الوطن والشتات ،والي شهداء مخيمات
الالجئين الف لسطنين في لبنان خاصة.

الباحث
خالد أحمد موسى

ب

شكس ًتقدٌس
أتٌجو خبانص انشكس ًاندعاء هلل سثحاَو انٌاىة املناٌ انري ًىثين َعًح انعقم ًانثحث ًانتفكري  ..كًا
أتٌجو تعظٍى انشكس ًااليتناٌ ًخبانص انتقدٌس ًاالحرتاو ألستاذي اندكتٌز  /أميٍ عثد انعصٌص شاىني انري
تكسو تاإلشساف عهى زسانيت تسعح انصدز ًكثري انصرب ًانتٌجٍو احلكٍى ًاإلزشاد انقٌٌى ًانسأي انسدٌد
ًاننصح انصائة األيني ًتطٍة انكهًح ًاملعايهح ًحسٍ انثٍاٌ ًيتاتعتو اندءًتح نهثحث يف تسهسم يساحم
إعداده مما كاٌ نو األثس انطٍة يف َفسً ًيف إخساج انثحث عهى حنٌ يا اَتيى إنٍو ًاحلًد هلل .
كًا أتقدو تانشكس ًااليتناٌ ًخبانص انتقدٌس ًاالحرتاو نألستاذٌٍ انكسميني عضٌي جلنح املناقشح
أستاذي اندكتٌز /خاند صايف
أستاذي اندكتٌز /كًال األسطم

يناقشا خازجٍا
ياقشا داخهٍا

عهى تفضهيًا تقثٌل يناقشح ىره انسسانح
كًا أتٌجو جبصٌم شكسي ًعًٍق تقدٌسي ًعسفاًَ جلًٍع يٍ ساَدًَ يف إكًال ًإمتاو زسانيت ىره ً ,كاٌَا يل
خري يعني أدتٍا ًعهًٍا ًاخص تانركس أمحد املدًَ ً حسني يٌسى ملا قديٌه يل يٍ يساعدج ًيساَدج أدتٍح
ًيعنٌٌح ًيادٌح ًعهًٍحً ,كاٌ نتشجٍعيى أتهغ األثس يف اجناش ىرا انثحث عهى أكًم ًجو ًاحلًد هلل زب
انعاملني.

ج

الملخص
يتحدث بحث "أوضاع الالجئين الفمسطينيين ومستقبمهم في لبنان 2009-1994م"
عن الواقع المرير الذي يعيشه الالجئين الفمسطينيين عامة ،والالجئين الفمسطينيين
في لبنان خاصة ،وعن أعدادهم وأماكن استضافتهم ،واألسباب التي أدت إلي لجوئهم
إلي لبنان ،وكذلك تعريف من هو الالجئ حسب التعريفات المختمفة ووضعهم في
القانون الدولي ،باإلضافة إلي إقامتهم في المخيمات الرئيسية لالجئين الفمسطينيين
في لبنان سواء في المخيمات المعترف بها من األونروا والدولة المبنانية والغير
معترف بها،وطبيعة الخدمات المقدمة لهم من المؤسسات األهمية والمحمية العاممة
في الوسط الفمسطيني.
ال ألوضاع الالجئين الفمسطينيين المختمفة،
ويقدم هدا البحث استعراضًا شام ً
االجتماعية واالقتصادية ،والتعميمية والسياسية والقانونية واألوضاع الصحية ،ويناقش
البحث األوضاع التي تأثرت بعد اتفاقيات السالم بين إسرائيل ومنظمة التحرير
الفمسطينية وال سيما اتفاق أوسمو ،الذي ألقي بظالله عمى أوضاع الالجئين
الفمسطينيين خاصة.
ويناقش البحث مستقبل الالجئين الفمسطينيين عامة ،والجئ لبنان خاصة،
والسيناريوهات اإلسرائيمية المختمفة التي يراهن االسرئيميين عمي اقتناص الفرصة
لتنفيذها ،وخاصة التوطين في الدول المضيفة ،أو النقل إلي دول عربية وأجنبية
أخرى ،أو التشتيت عمي دول العالم.
ويقدم البحث مجموعة من النتائج والتوصيات التي خمص إليها الباحث ،لعمها تكون
مقدمة لباحثين آخريين إلثراء الموضوع ،وتقديم المساعدة ألصحاب القرار السياسي،
عمي اعتبار أن قضية الالجئين الفمسطينيين هي جوهر الصراع في المنطقة ،وال
حمول بدون حل مشكمتهم.
د

Abstract

This research deals with the situation of the Palestinian
refugees and their future in Lebanon from 1994 – 2009. It covers the
miserable life of the Palestinian refugees in general and the Palestinian
refugees in Lebanon in particular; their numbers, the places that hosted
them, the reasons behind taking refuge to Lebanon, definition of a
refugee, their situation according to international law, their living in the
main Palestinian refugee camps in Lebanon (the ones recognized by the
UNRWA & the state of Lebanon on one hand and the camps which are
not recognized on the other hand). Also, the nature of the services these
refugee camps receive from the active local nongovernmental
organizations in the Palestinian areas.

This research presents a comprehensive review of the refugees their
social, economic, educational, political, legal and health situation. The
research also deals with the effects of the peace accords between the PLO
& Israel , especially the Oslo Accords on the situation of the Palestinian
refugees.

The research discusses the future of the Palestinian refugees generally
and the Palestinian refugees in Lebanon particularly. As for the different
scenarios the Israelis try to avail the opportunities to implement such as:
the settlement of these refugees in the hosted places, transfer them to
other Arab & foreign countries and dispersing them throughout the world.
The researcher lists a number of conclusions and recommendations which
constitute a good start to other researchers in this field. These conclusions
could be of a good help too for the political decision makers, bearing in
mind that the Palestinian refugees issue is a very crucial one in the
conflict and that there is no solution to the conflict without solving this
issue.
ه
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مقدمة منياجية وخطة الدراسة
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الفصؿ األكؿ
مقدمة منهاجية كخطة الدراسة

- 1.1مقدمة
تعتبػػر ملػػالة البلج ػػيف الفلسػػطينييف مػػف أعقػػد ملػػااؿ اللجػػكل ا ػ العػػالـ ,كالملػػالة الفلسػػطينية الت ػ تعػػكد
بجػػذكر ا إلػ عػػاـ  ,1948كالت ػ تعػػرؼ بالنابػػة ,كالت ػ اػ

ينهػا أخػػذ الجػػيش اإلسػ ار يل بػإجبلل السػػااف

العرب عف ديار ـ بالقكة تارة ,كبالتر يب تارة اخرل (الجندم،2001,ص.)1
كخػػبلؿ الجكلػػة األكل ػ لل ػػرب ا ػ الفت ػرة الكااعػػة بػػيف الخػػامس علػػر مػػف مػػايك (أي ػار) والحػػيدي ر ػػر ػػف
يونيو(حزيراف) ف ريـ  1948ثـ تيجير أ ال ( )78ارية السطينية ,كخبلؿ الجكلػة الاانيػة مػف نفػس العػاـ
اـ تهجير أاار مف ( )83ارية السطينية ,ليصبح المجمػكع الالػ للقػرل المهجػرة ن ػك(  )418اريػة كبلػد مػف
القػرل الفلسػطينية ,باإلاضػااة إلػ المػذابح التػ أدت إلػ

جػرة العديػد مػػف األسػر الفلسػطينية.وذللػؾ لتطييػػؽ

االستراتيجية الرامية إل ا بلؿ المهاجريف اليهكد الكااديف إل الببلد م لهـ ( ييب,2004،ص.)5
إف ملػػالة البلج ػػيف الفلسػػطينييف ,علػػ درج ػػة ابي ػرة م ػػف التميػػز ,ك ػػذل القاض ػػية تقػػ ا ػ مرا ػػز اال تم ػػاـ
الػػكطن  ,كاف القػػت بظبللهػػا عل ػ نصػػؼ اللػػعب الفلس ػطين إال انهػػا ااضػػية اػػؿ الفلسػػطينييف ,الػػـ تقتصػػر
جرة الفلسطينييف عل تهجير ـ القسرل عف كطنهـ بؿ لػملت الهجػرة االاضػط اررية ب اػان عػف لقمػة العػيش,
أك األمف ,أك المأكل ,ابات المجتم الفلسطين يعان

مف الهجرة( أيو لغد,2008،ص.)7

إف ػذل الجريمػة ,التػ ارتابػت ب ػػؽ اللػعب الفلسػطين يت مػؿ الايػػاف الصػهيكن كالقػكل اإلسػتعمارية التػ
ساندته المس كلية التاريخية عنها ,ك ـ ملزمكف برا الظلـ ,كاضػماف عػكدة ال ػؽ ألصػ ابه كعػكدة النػاس إلػ
ديار ـ (ال جذوب ,1998 ،ص.)7

إف ؽ العكدة لللعب الفلسطين  ,كبػض النظر عف مكازيف القكل الظالمػة ػك األسػاس لللػعب الفلسػطين
ك ػػك ج ػػك ر القاض ػػية الفلس ػػطينية ,ك ػػك الاض ػػمانة األساسػ ػية لديمكم ػػة الصػ ػراع م ػػف أج ػػؿ اس ػػتعادة ال ػػكطف
المػتصب (المرج السابؽ1998,ـ).
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إف تعقيػد الكاضػ القػانكن لبلج ػيف الفلسػطينييف أنهػا أبقيػت خػارج النظػاـ الػدكل العػاـ لبلج ػيف ,كرغػـ ذللػؾ
اقد أصدرت الجمعية العامة لبلمـ المت دة عاـ 1948ـ القرار األمم راـ ()194الذى أكصػت ايػه بػالعكدة
للفلسطينييف كالتعكيض لهـ عف ممتلااتهـ المفقكدة أك المتاضررة .
كربطت الجمعية العامة اناضػماـ إسػ ار يؿ لهػا بكجػكب تنفيػذ ػذا القػ ارر ,كاػرار التقسػيـ ,كرغػـ ذلػؾ اػإف ااضػية
البلج ػػيف سػػتاكف ػ المعيػػار الص ػ يح لنجػػاح مفاكاضػػات الكاض ػ النهػػا  ,رغػػـ أف إس ػ ار يؿ تعلػػف صػػباح
مسال رااضها عكدة أم الجئ السطين إل أراضػه أك كطنػه ,بػؿ تماطػؿ اػ تأجيػؿ مناالػة ااضػية البلج ػيف
إلػ مفاكاضػػات الكاض ػ النهػػا  ,كيس ػاند ا ا ػ

ػػذا المكاػػؼ الكاليػػات األمريايػػة اػػذلؾ الػػػرب بلػػاؿ عػػاـ,

كينادكف لتكطيف البلج يف الفلسطينييف ا الدكؿ المقيميف ايها ,ك

مػؤامرات إلجهػاض ػؽ العػكدة (الػزور،

 ,2000ص.)9

ااضية البلج يف الفلسطينييف ا لبناف بدأت بعد ارار التقسيـ عاـ  ،1947بعد اػ ارر تقسػيـ السػطيف الصػادر
عػػف األمػػـ المت ػػدة ,كال ي ػزاؿ البلج ػػكف ا ػ لبنػػاف يعيلػػكف ا ػ مخيمػػات البلج ػػيف اض ػ ايا لل ػػركب العربيػػة
ػر يلية ,كالن ازعػات المسػل ة الداخليػة اػ لبنػاف ,يػث يبلػع عػدد ـ أااػر مػف  350الػؼ ججػت تيرييػي,
كاإلس ا
كيلالكف  %12مف مجمكع السااف اللبنانييف .
كمػ اػؿ ذلػؾ لػـ تكجػد تػ

ػذل الل ظػات أم صػيػة إلعػادتهـ إلػ أكطػانهـ التػ

جػركا منهػا ,كلػـ تظهػر

االتفاايػػات الت ػ اػػـ تكايعهػػا بػػيف إس ػ ار يؿ كالفلسػػطينييف كالعػػرب أم باراػػة أمػػؿ لع ػكدتهـ إل ػ أكطػػانهـ الت ػ
جركا منها ,كرغـ ذلؾ يكاصؿ البلج كف الفلسطينيكف العيش ا ظركؼ ااسية كاهرية .
كيعان البلج كف الفلسطينييكف مػف إ مػاؿ ال اكمػة اللبنانيػة كاسػكتها ,اياسػان ألكاضػاع البلج ػيف الفلسػطينييف
اػ الػدكؿ العربيػة الماضػيفة األخػػرل ,كتبػيف القػكانيف المتعلقػة بػالبلج يف اػ لبنػاف مػدل الم نػة التػ يعػانكف
منهػا ,كالتػ يسػميهـ القػانكف اللبنػان باألجانػب ,يػث يتعػيف علػيهـ ال صػكؿ علػ إجػازات لممارسػة العديػد
مػف المهػف ,اػالبلجئ الفلسػطين اػ لبنػاف ال يتمتػ بػأم كاضػ خػاص رغػـ أنػه مػر علػ كجػكد ـ أااػر مػػف
 60رػيـ ,ك ػـ أياضػا مسػاتنكف مػف العديػد مػف المهػف ,باإلاضػااة إلػ مػنعهـ مػف قهػـ اػ ال صػكؿ علػ
الاضماف االجتماع  ,كالرعاية الص ية ك ذل اإللااليات الت يبرر عنها المكاػؼ الرسػم اػ لبنػاف ,ب جػة
عدـ التأاير عل تكطيف البلج يف ,رغـ انها ال تبرر ال د األدن مما يتعرض له البلج ػكف الفلسػطينيكف اػ
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لبناف ,اهـ ال يتمتعػكف بػال قكؽ الفعليػة ك القانكنيػة التػ يتمتػ بهػا المػكاطف اللبنػان

( وسػ ,2007 ،،ص-15

.)17

كا ػ ال قيقػػة أف البلج ػػيف الفلسػػطينييف ال يرغبػػكف أصػػبل ا ػ التػػكطيف ,كانمػػا يرغبػػكف ا ػ معاملػػة إنس ػانية
عادلػة غيػر مرتبطػة بإعطػػا هـ الجنسػية أك ال قػكؽ السياسػية الخاصػػة بػأارانهـ اللبنػانييف ,امػا أف اال تجػػاج
بػػأف اإلبق ػػال عل ػ معانػ ػاة الفلسػػطينييف ك رمػ ػانهـ م ػػف قػػكؽ ال ي ػػاة اإلنسػػانية الاريم ػػة يعػػيف علػ ػ اس ػػتمرار
ا تمػػامهـ بقاضػػيتهـ,

جػػة غيػػر مسػػتندة إل ػ أسػػس ص ػ ي ة ,إذ أف اسػػتمرار المعانػػاة يػػداعهـ للهج ػرة خػػارج

لبناف ,يث تكجد مخاطر تكطينهـ كذكبانهـ كابعاد ـ عف مراز إال تماـ بقاضيتهـ ( صيلح, 2008,ص)70

كبػػػض النظػػر عػػف اااػػة األمػػكر السػػابقة اػػالبلج يف الفلسػػطينييف ا ػ لبنػػاف ,يمالػػكف الاض ػ ية ا ػ الص ػراع
العرب ػ اإلسػ ػ ار يل  ,كبالت ػػال

ػػذا الصػ ػراع ال يما ػػف لػػه دكف إيج ػػاد ػػؿ ع ػػادؿ كج ػػذرل كلػ ػامؿ للقاض ػػية

الفلسطينية,ال سػيما مػ الجانػب اللبنػان الػذل يعتبػر أم تسػكية ال بػد أف تػتـ اػ إطػار ػؿ ااضػية البلج ػيف
الفلسطينييف المقيميف ا لبناف  ,ك ذا المكاؼ نفسه يلتق م الفلسطينييف أنفسػهـ اػ

ػذا الصػراع ( وسػ،،

 ,2007ص.)14

كرغػػـ ػػذا التكااػػؽ ا ػ الم ػكافيف اللبنػػان كالفلسػػطين تجػػال عػػكدة البلج ػػيف ,إال أف العبلاػػات بينهمػػا لػػهدت
العديػػد مػػف مظػػا ر اللػػد كالجػػزر عبػػر الم ار ػػؿ المختلفػػة ,كا ػاف البلج ػكف ػػـ العامػػؿ األساس ػ ا ػ طبيعػػة
كمسار ذل العبلاات ,الت ال بد مف ترتيبها بلاؿ جػدل كايجػاب  ,ب يػث ياضػمف لاػؿ طػرؼ مػف االطػراؼ
ت قيػػؽ أ داا ػه الكطنيػػة الت ػ يطمػػح إل ػ انجاز ػػا بعيػ نػدا عػػف الق ػ اررات الفرديػػة ,بػػؿ مػػف يػػث لػػعبيف ع ػربيف

ػار أف ادس ػػية
بينهم ػػا أكاص ػػر االخ ػػكة كال ػػركابط كك ػػدة المص ػػير ,مم ػػا ي ف ػػز ـ لنصػ ػرة بعاض ػػهـ ال ػػبعض اعتب ػ ان
الناضاؿ مف أجؿ ك دة لبناف كاستعادة ال قكؽ اللرعية لللعب الفلسطين ,

نابعة مف ادسية ت رير

السطيف ,كاستعادة لعبنا قكاه الكطنية كالملػركعة ,ك ػذل ال قػكؽ تلػمؿ التطلػ ألكل ػؾ البلج ػيف المقيمػيف
ا ػ لبنػػاف كالعمػػؿ الجػػاد مػػف أجػػؿ إيجػػاد كاض ػ أااضػػللهـ ,كبنػػال عبلاػػات كايقػػة كمتبادلػػة بػػيف الفلسػػطينييف
كاللبنانييف (صيلح,2008،ص.)13-10
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ػر يليف عػاـ(  )1993والخػيص ي ووػوع الئجنػيف,
كبالتال اإف إتفاؽ أكسػلك المكاػ بػيف الفلسػطينييف كاإلس ا
جعؿ مف ؽ العػكدة مكاضػكعا خااضػػا للتفػاكض ,كمػؤجبل لقاضػايا الكاضػ النهػا

كال ػؿ الػدا ـ ممػا خلػؼ

إنطباعا بالخكؼ لدل البلج ػيف كخاصػة اػ مسػتقبلهـ اػ لبنػاف ,ممػا زاد مػف معانػاتهـ كتػراهـ يعيلػكف اػ
ظركؼ سي ة (ال جذوب ,1998 ،ص.)8

بالتػػال سػػن اكؿ ا ػ

ػػذل الد ارسػػة أف نسػػتعرض المفاصػػؿ الر يسػػية المتعلقػػة بػػالبلج يف الفلسػػطينييف كمسػػيرة

السػػبلـ ,كذلػػؾ منػػذ العػػاـ  1948بدايػػة اللجػػكل ,مػػرك ار بعػػاـ  1994يعػػد توعي ػ إتفػػاؽ أكسػػلك بػػيف إس ػ ار يؿ
كالسػلطة الكطنيػة الفلسػطينية,الم طة السياسػية الهامػة ,كذلػؾ مػف أجػؿ تقػديـ خلفيػة تاريخيػة كم اكلػة لقػرالة
المسػػتقبؿ ,كد ارسػػة السػػيناريك ات المختلفػػة ل ػػؿ ملػػالتهـ ,عبػػر اسػػتعراض مكاضػػكع البلج ػػيف ك قهػػـ ا ػ
الع ػ ػ ػػكدة ,ا ػ ػ ػػؽ ت ػ ػ ػػاريخ كاػ ػ ػ ػانكن ال يما ػ ػ ػػف إس ػ ػ ػػقاطه بالتق ػ ػ ػػادـ أك عب ػ ػ ػػر أم إتفااي ػ ػ ػػات سياس ػ ػ ػػية اادم ػ ػ ػػة
( ييب2004,ص.)7

 -2.1مشكمة الدراسة-:
تامػػف ملػػالة الد ارسػػة اػ أف البلج ػػيف الفلسػػطينييف اػ لبنػػاف ,كجػرال القػكانيف المفركاضػػة علػػيهـ ,كالتمييػػز
الذل يعانكف منه ,ب جة عدـ التكطيف أك اإلاضرار ب قهػـ اػ العػكدة إلػ كطػنهـ السػطيف ,كنتيجػة للتػيػرات
السياسػية علػ السػا ة الفلسػطينية ,كاإلاليميػة ,كالدكليػة ,كمػا كااػب ذلػؾ مػف تػأايرات علػ مسػتقبلهـ ,كعلػ
العبلاػػات الفلسػػطينية اللبنانيػػة ,خاصػػة بعػػد عػػاـ ()1993

ػػي انع ػػس سػػليي نً عل ػ أكاضػػاعهـ االاتصػػادية

كاالجتماعي ػة ,كالسياسػػية القانكنيػػة ,كاػػذلؾ الص ػ ية كالتعليميػػة كلعػػؿ ملػػالة الد ارسػػة تامػػف ا ػ التسػػاؤؿ
التال -:
مػػا ػ التػي ػرات الت ػ ط ػرأت عل ػ أكاضػػاع البلج ػػيف الفلسػػطينييف ا ػ لبنػػاف بعػػد عػػاـ  ,1993كمػػا ػػك
مستقبلهـ ,ك ؿ ستؤتر عل

قهـ ا العكدة ؟

كيتفػػرع مػػف ػػذا التسػػاؤؿ الر يس ػ مجمكعػػة مػػف التسػػاؤالت الفرعيػػة ,لعػػؿ اإلجابػػة عنهػػا ياضػػعنا ا ػ صػػكرة
اإلجابة عف التساؤؿ الر يس لملالة الب ث.
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 -1مػا ػك مفهػكـ البلجػئ الفلسػطين  ,كمػا ػ الجػذكر التاريخيػة لملػالة البلج ػيف الفلسػطينييف اػ لبنػاف,
كما ك مكاؼ المجتم الدكل منها ؟
 -2ما ك المكاؼ اللبنان مف البلج يف الفلسطينييف ,كما ك تكزي المخيمات الفلسطينية كسماتها ؟
 -3م ػػا ػػ األكاض ػػاع االاتص ػػادية كاالجتماعيػ ػة التػػ يعيل ػػها البلج ػػيف الفلس ػػطينييف اػػ لبن ػػاف بع ػػد ع ػػاـ
1993؟
 -4ماذا عف أكاضاع البلج يف الفلسطينييف السياسية كالقانكنيػة اػ لبنػاف ,كمػا ػ مكااػؼ مختلػؼ أطػراؼ
القاضية ,كما ك كاضعهـ ا القانكف الدكل اإلنسان ؟
 -5ايػؼ اانػػت األكاضػػاع الصػ ية كالتعليميػػة لبلج ػػيف الفلسػػطينييف اػ لبنػػاف ,كمػػا ػػك الػدكر الػػدم لعبتػػه
األكنركا بعد إتفاؽ أكسلك ؟
 -6ايؼ سياكف مستقبؿ البلج يف الفلسطينييف ا لبناف كما ك مصير ـ ,ك ػؿ سػتؤتر إتفاايػة أكسػلك علػ
قهـ ا العكدة ؟
 -7ما

السيناريك ات المختلفة المطرك ة ل ؿ ملالة البلج يف ,كما ك المكاؼ الفلسطين منها ؟

 -3.1فرضية الدراسة -:
 -1إف اسػػتمرار ااضػػية البلج ػػيف الفلسػػطينييف ,دكف ػػؿ كخاصػػة البلج ػػيف ا ػ لبنػػاف ,سػػيؤار سػػلبا عل ػ
أكاضاعهـ المختلفة .
-2االسػتمرار اػ سػػكل معاملػة البلج ػػيف الفلسػػطينييف اػ لبنػاف ,ب جػة عػػدـ اإلاضػرار ب قهػػـ اػ العػػكدة,
سيزيد مف معاناتهـ .
 -3مسػػتقبؿ البلج ػػيف الفلسػػطينييف ا ػ ظػػؿ االتفاايػػات القا مػػة ا ػ خطػػر م ػػدؽ ,كمصػػير ـ اػ لبنػػاف إل ػ
المجهكؿ .
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-4.1أهمية الدراسة -:
تنب أ مية الدراسة مف خبلؿ -:
 -1.4.1األهمية العممية-:
 -1عرفة وتوثيؽ عوية الئجنيف وأسبابها ,كمعراة الق اررات الدكلية ,كالمكااؼ المختلفة تجا ها.
 -2اإلطبلع عل التداعيات المختلفة كالسمات المميزة لكجكد البلج يف الفلسطينييف ا لبناف .
 -3عرفة ال تغيرات التي طرأت رل ،أكاضاع البلج يف بعد عاـ 1993ـ .
 -4عرفة الملاري كالسيناريك ات السياسية المطرك ة ل ؿ ملالة البلج يف الفلسطينييف ا لبناف .
 -2.4.1األهمية العممية -:
 -1التر يز رل ،أكاضاع البلج يف الفلسطينييف ا لبناف .
 -2إرطيء أصحيب اليرار ف رة و علو يت واسعة حوؿ عينية الئجنيف في لينيف .
 -3إيراز دى تعييد أم لكؿ سياسية ال تلمؿ ؿ ااضية البلج يف الفلسطينييف .
 -4إيراز ئ ح ال ستييؿ الذي يؤثر رؿل أكاضاع البلج يف الفلسطينييف ا لبناف .
 -5.1أىداف الدراسة -:
 -1الب ث عف أساس كجذكر ملالة البلج يف الفلسطينييف .
 - 2تكاضيح المكااؼ المختلفة تجال ااضية البلج يف الفلسطينييف .
 -3إعطال أكلكية للمفأكض الفلسطين

كؿ أكاضاع الجئ لبناف ا ظؿ المفاكاضات القادمة.

 -4داػ أصػ اب القػرار السياسػ  ,باسػتػبلؿ عبلاػاتهـ مػ ال اكمػة اللبنانيػة مػف أجػؿ راػ الظلػـ ,كالتخفيػؼ
مف معاناة البلج يف ا لبناف.
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 -5التأايد بأف اااة ال لكؿ السياسية التػ ال تلػمؿ ػؿ عػادؿ لقاضػية البلج ػيف الفلسػطينييف ,لػف ياتػب لهػا
النجاح .
 -6.1منهجية الدراسة -:
تعتمد الدراسة عل العديد مف المنا ج الب اية التالية -:
المنهج التاريخ  /الذي يتيي ظيهرة البلج يف الفلسطينييف مف الجذكر ,كمتابعتهػا ألكاضػاعهـ اػ دكؿ اللػتات,
كتكزيعهـ خاصة ا لبناف ,كانعااساتها عل العبلاػات مػ اللػعب اللبنػان  ,كمػدل اإللػااليات كالمصػاعب التػ
ل قت بهـ .
المػػنهج القػػانكن  /الػػذي يعػػرض الي ػ اررات الػػدكليػػة الخاصػػة بػػالبلج يف الفلسػػطينييف ,كاػػذلؾ اكاعػػد الق ػانكفاإلنسان ك قكؽ اإلنساف كالمؤسسات القانكنية كالدكلية الخاصة بالبلج يف الفلسطينييف .
المػػنهج الكصػػف الت ليل ػ  /الػػذي يصػػؼ ػ ان ػاة البلج ػػيف الفلسػػطينييف منػػذ بػػدايتها ,كيصػػؼ بلػػاؿ أابػػرمعانػاتهـ اػ لبنػاف ,بإعتبػػار أنهػػا تاضػػـ أابػػر عػدد مػػف البلج ػػيف اػ الػػدكؿ العربيػػة ,كيقػػكـ المػػنهج علػ ت ليػػؿ
إنعااسػات ااضػية اللجػكل علػ أكاضػػاع البلج ػيف الفلسػطينييف ,كانعااسػاتها مػػف خػبلؿ المكااػؼ اللبنانيػة الرسػػمية
كاللعبية ,كاذلؾ المكااؼ المختلفة مف ااضية البلج يف ككصؼ المتػيػرات التػ طػرأت علػ أكاضػاعهـ المختلفػة
بعد إتفاؽ أكسلك.
 -7.1معوقات الدراسة-:
ع ػ ػػدـ الق ػ ػػدرة علػ ػ ػ اإلط ػ ػػبلع بل ػ ػػاؿ مبال ػ ػػر كم ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ المبل ظ ػ ػػة المبالػ ػ ػرة,أك الزي ػ ػػارات الميداني ػ ػػة,أك
اإل صػػا يات الدايقػػة كالد ارسػػات المس ػ ية لبلج ػػيف الفلسػػطينييف ا ػ لبن ػاف كأكاضػػاعهـ المختلفػػة ,اه ػ ا ػ
الػالب تعتمد عل معلكمات كاالة الػكث ,كالدراسات السابقة بهذا اللأف .
 -8.1حدود الدراسة -:
 -1دكد زمنية (.)2009-1994
 -2دكد ماانية (الئجنيف الفلسطينييف ا الجمهكرية اللبنانية ).
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 -9.1الدراسات السابقة -:
يكج ػػد العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة التػ ػ تناكل ػػت مكاض ػػكع البلج ػػيف كااض ػػيتهـ اػ ػ س ػػيااات متع ػػددة منه ػػا
الت ػ ػػاريخ  ,القػ ػ ػانكن  ,الس ػ ػػاان  ,كاالنس ػ ػػان  ,إال انه ػ ػػا جميع ػ ػػا تتعل ػ ػػؽ بمكاض ػ ػػكع الد ارس ػ ػػة اػ ػ ػ الامانينيػ ػ ػات
كالتسعينيات ,اما أف بعض الدراسات الت ناالت ملالة البلج يف اػ لبنػاف خػبلؿ ػذل الفتػرة ناالػتها علػ
خلفيػة سياسػية زبيػة ,تػ أف بعاضػها كاف اػاف اػ غيػر ػذل الفتػرة ال يتعػرض لهػا بلػاؿ دايػؽ كمفصػؿ,
اما أف العديد مف ذل الدراسات جالت لل ديث عف البلج يف الفلسطينييف بلػاؿ عػاـ ,دكف عػرض القاضػية
باللاؿ اإلنسان كالسياس كالكطن كلعؿ مف أ ـ ذل الدراسات -:
 -1الجندد
عما

ابدراىي ،الالجئدو الفسسدطينيو بدي الةدودل والندوطي

دار الشدرو لسنشدر والنوعيد

الطبةة الولي .2001

يػػث تناكلػػت ػػذل الد ارسػػة مقارنػػة مػػا بػػيف عػػكدة البلج ػػيف الفلسػػطينييف أك تػػكطينهـ ,م ػ اسػػتعراض ا ػانكف
التصرؼ ,كاألمكاؿ الفردية ,كاذلؾ األمكاؿ المجمدة كالتكطيف ,كالمكاؼ اإلس ار يل مػف عػكدة البلج ػيف ,دكف
النظر إل اأايرات اللجكل عل أكاضػاعهـ المختلفػة ,امػا أف ػذل الد ارسػة ناالػت ملػالة البلج ػيف مػف ازكيػة
كا ػػدة دكف اسػػتعراض تفص ػػيل ألكاضػػاعهـ ,ا ػػذلؾ دكف الترايػػز علػػ الج ػػيف لبن ػاف ,ام ػػا عراضػػت ػػذل
الدراسة الكسا ؿ الت استخدمتها القكات اإلس ار يلية اضد اللعب الفلسطين  ,كالفتػرات التػ مػرت علػ عمليػة
تر يؿ كطرد الفلسطينييف مف أرااضيهـ ,كاستعرض البا ث ا د ارسػته األعػداد األكليػة للفلسػطينييف الػذيف اػـ
تر يلهـ كطرد ـ ,كا الختاـ خػرج البا ػث بخبلصػة أف مسػيرة السػبلـ الفلسػطينية اإلسػ ار يلية سػتبق برمتهػا
عل اك ة البرااف ما لـ تجد ااضية البلج يف طريقها لل ؿ .
ال مطبةة اب خسدو عما
 -2الطويل فالح الالجئو الفسسطينيو قضية نننظر ح ا

.،1996

ػػذل الد ارس ػػة تناكل ػػت البلج ػػيف م ػػف ػػـ ؟ كم ػػا ػ ػ أكاض ػػاعهـ ؟ كاي ػػؼ اس ػػتطاعكا التاي ػػؼ مػ ػ األكاض ػػاع
الماساكية ؟ كايؼ كما زالكا يعانكف ا الببلد الماضيفة مف أجػؿ ال فػاظ علػ الهكيػة الفلسػطينية ,كلاػف ػذل
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الدراسة لػـ تنػااش إنعااسػات تاػيفهـ مػ أكاضػاعهـ الماسػاكية اػ الػدكؿ الماضػيفة لهػـ ,كتأاير ػا علػيهـ سػكال
بالسلب أك األيجاب .
 -3المجدوو

محمد الفسسدطينيو وحد الةدودل مر دع السدراء لسدراسدا والبحدو

بيدرو

لبندا

الطبةة الولى .،1998
ك ذل الدراسة تنااش الم ار ػؿ كالتطػكرات التػ مػر بهػا ػؽ العػكدة ,كالتعريػؼ كاألسػاس القػانكن لػه ,كمكاػؼ
إس ار يؿ منه دكف النظر إلػ المكاػؼ الفلسػطين  ,كالمكااػؼ األخػرل المتعلقػة بػنفس القاضػية ,كاعتبػر البا ػث
أف ػػؽ العػػكدة يعن ػ

ػػؽ لاػػؿ الفلسػػطينييف ,س ػكال البلج ػػيف عػػاـ  1948أك  1967وارتػػبر أف إتف ػػاؽ

التس ػػكية ػػك إتف ػػاؽ ملػ ػ كـ يه ػػدؼ إلػ ػ التن ػػازؿ ع ػػف الم ػػدف الفلس ػػطينية كالق ػػرل المػتص ػػبة لص ػػالح الايػ ػاف
الصػهيكن  ,امػػا ػػرص الااتػب علػ التأايػػد بػأف مطلػػب ػؽ العػػكدة ػػك الم ػرؾ األساسػ للصػراع ,ك ػػك
اإلط ػػار المطلبػ ػ الع ػػادؿ ال ػػذم ال يما ػػف التخلػ ػ عن ػػه ,كأف ػػؽ الع ػػكدة يػ ػرتبط ارتباطػ ػنا عاض ػػكينا بالقاض ػػية
الفلسطينية ,كلهذا ال ؽ أبعاد كجكانب كانعااسات متعػددة مراػ از اػ

ػذا الاتػاب علػ الجانػب القػانكن دكف

النظر إلػ الجكانػب األخػرل كخلػص الااتػب إلػ أف السػطيف مػا ازلػت م تلػة ,كأف القػانكف المجػرد مػف القػكة
ال يماػف أف يعيػد ال قػكؽ ,كأف المفاكاضػات الجاريػة بػػيف العػرب كاسػ ار يؿ ػ عبػارة عػف تػرؼ ااػرل كجػػدؿ
اقه  ,كملالة الج يف اللتات مماف أف تجد بلن كلك جز  ,كلاف ػؽ العػكدة اػ القػانكف الػدكل العػاـ ال
يمكت ,كما يمكت ك اليأس كالتخل عف الارامة .
-4السددةود فنحيددة أح دوال الفسسددطينيي الصددحية واالجنماعيددة فددي لبن دا (دراسةةة ميةةدانيددة)،المؤسسددة
الةربية لسدراسا والنشر بيرو

.،1979

يث ت اكؿ ذل الد ارسػة تقػديـ رؤيػا لؤلكاضػاع الصػ ية ,كاالجتماعيػة اػ لبنػاف ,دكف النظػر إلػ األكاضػاع
األخرل ,كآلية مركر المسالة الص ية ا مر لػة بلػكرة سياسػية كصػ ية السػطينية ,ك ػ د ارسػة ميدانيػة تقػكـ
عل ػ ت ليػػؿ األكاضػػاع الص ػ ية السػػا دة ,ك ػ تقػػدـ طػػرح نقػػدم ألكجػػه العمػػؿ الص ػ
خطػػ ػكات أساس ػ ػػية ألم عم ػ ػػؿ صػ ػ ػ
كاالجتماعيػة علػ

م ػ م اكلػػة تقػػديـ

متاام ػ ػػؿ يه ػ ػػدؼ إلػػ ػ تق ػ ػػديـ الخ ػ ػػدمات العبلجي ػ ػػة كالطبي ػ ػػة كالكاا ي ػ ػػة

ػد سػكال ,امػا تعػرض الد ارسػة األمػراض السػا دة كعبلاتهػا بػالكاا االجتمػاع
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كالبي ػ ,

كتقػدـ مبل ظػػات لت سػػيف أكاضػاع البلج ػػيف الصػ ية المتعلقػػة بػالظكا ر المراضػػية المػػذاكرة ,علمػػا بػػأف ػػذل
الد ارسػػة أعػػدت باللػػػة الفرنسػػية كت ػـ ترجمتهػػا للػػػة العربيػػة ك ػ د ارسػػة ميدانيػػة ا ػ مخػػيـ عػػيف ال لػػكة ,امػػا
دكر ام ػان ا ػ تلػػايؿ ػػذا الكاا ػ  ,كاعتمػػدت البا اػػة عل ػ
تعػػرض الد ارسػػة المػػؤارات السياسػػية الت ػ لعبػػت ان
مقابلة المعنييف بالكاض السا د.
 - 5صالح محس
بيرو

لبنا

أوضاع الالجئي الفسسدطينيي فدي لبندا

مر دع العينوندة لسدراسدا واالسنشدارا

الطبةة الولى .، 2008

أمػا ػػذل الد ارسػػة اهػ األاػػرب إلػ عنػكاف األطرك ػػة المقدمػػة ,لانهػػا تختلػػؼ عنهػا مػػف زكايػػا مختلفػػة ,اهػػذل
الد ارسػة تػتالـ عػف التكزيػ الجػ اراػ كالػديمػراا  ,كأسػباب لجػكل البلج ػػيف الفلسػطينييف إلػ لبنػاف ,كعػػدد ـ
كا صا ياتهـ كتصنيفهـ ,كالكاا القانكن كالتعليم كاالجتماع  ,كيعرض ملاري التسػكية السياسػية المتعلقػة
بػػالبلج يف ,كاػػذلؾ مأسػػاة مخػػيـ نهػػر البػػارد ,كيهػػدؼ البا ػػث إلػ تسػػليط الاضػػكل علػ ااضػػية البلج ػػيف ا ػ
لبناف ,كيأمؿ الااتب إل دا أص اب القرار السياسػ اػ لبنػاف إلػ التخفيػؼ مػف معانػاة أ لهػـ اػ لبنػاف,
كالمسػارعة اػ أعطػا هـ قػكاهـ المدنيػة ,كمعػاملتهـ معاملػة انسػانية كعػدـ التاضػييؽ علػيهـ لػداعهـ للهجػرة,
كاعتبػر أنػه ال يجػػكز تعػػرض البلج ػػيف الفلسػػطينييف اػ لبنػاف لعقكبػػات جماعيػػة بسػػبب ممارسػػة ألػػخاص أك
ا ػػات خارجيػػة خػػارج عػػف القػػانكف ,كأف اللبن ػانييف أنفسػػهـ ال يت ملػػكف مس ػ كلية الخػػارجيف عػػف الق ػانكف ممػػف
يقيمكف ا أكساطهـ كلانها ناالت المكاضكع مف زكايا م ددة دكف التطرؽ ال صا يات كأعداد.
 -6شبي سميح الالجئو ومسنقبل عمسيدة السدال ،المر دع الفسسدطيني لالنصدال الجمداىير

را ،اهلل

أيسول سبنمبر.،2004
يػػث ناالػػت ػػذل الد ارسػػة جػػذكر المكاػػؼ اإلس ػ ار يل  ,ا ػ اضػػكل إتفاايػػات السػػبلـ كأكاضػػاعهـ ايمػػا بعػػدل,
كطر ػػت تسػػاؤالت مسػػتقبلية ,ا ػ ظػػؿ غيػػاب ػػؽ العػػكدة ,اػػذلؾ راػػز البا ػػث عل ػ اسػػتعراض المفاصػػؿ
الر يسػية ايمػا يتعلػػؽ بػالبلج يف الفلسػػطينييف ,كمسػيرة السػػبلـ منػذ العػػاـ  1948ـ ك ػدؼ الااتػػب إلػ إعػػداد
خلفيػة تاريخيػة كم اكلػة الستلػراؼ المسػتقبؿ ,كاعتبػر البا ػث أف ػؽ العػكدة ػؽ تػاريخ ال يسػقط بالتقػادـ
أكمف خبلؿ عمليات سياسية جارية ,كاعتبر أف ذلػؾ ال يعنػ تاػريس
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ػاالت اإل بػاط  ,كاعتبػر أف م اكلػة

إيجػػاد قيقػػة السػػطينية كااعػػة عل ػ جػػزل مػػف تػراب الػػكطف ال تعن ػ بالاضػػركرة تجز ػػة الػػكطف ,كأاػػد أف ػػؽ
العكدة ا الفترات السػابقة لعػب دك ار مميػ از كك ػدكيا اػ

الػة الافػاح الػكطن ,كيجػب أف يتمتػ بػنفس الػدكر

اػػ المر ل ػػة ال اليػ ػة كاد أا ػػدت الد ارس ػػة علػػ اض ػػركرة إع ػػادة ب ػػذؿ الجه ػػد كاس ػػتخبلص ال ػػدركس كالعب ػػر م ػػف
التجارب المااضية .
-7الشقاقي خسيل المفاوضا الفسسطينية اإلسرائيسية مواقف إسرائيسية في قضايا الحدل النيدائي مر دع
البحو والدراسا الفسسطينية نابسس فسسطي

.،1995

يث ناالت ذل الدراسة المكاؼ اإلسػ ار يل اقػط مػف ااضػية البلج ػيف ,كاػدمت نتيجػة أف إسػ ار يؿ لػف تقػدـ
أم لكؿ تقبؿ ايها ب ؽ العكدة  ,كأف ما تت دث عنه ػكؿ نيتهػا اػ إاامػة سػبلـ عػادؿ كلػامؿ ,ػ عاريػة
أراضػيهـ
عف الص ة ,كال يتمال م المؤسسة اإلسػ ار يلية ,التػ تعتبػر أف عػكدة البلج ػيف الفلسػطينييف إلػ ا
ك ػذا مػا ال يماػف ابكلػه ,بإعتبػار أف عػكدة البلج ػيف

اضػمف القػرار الػدكل ( )194ىػو تيديػد ن نػوا القػكم
بهذا العدد يعن نهاية دكلة إس ار يؿ .
 -8نمددار سددسي ،مسددنقبل الالجئددي الفسسددطينيي
الطراف والسجنة الرباعية بيرو

أعمددال لجنددة الالجئددي فددي المفاوضددا المنةددددل

الطبةة الولى نموع /يوليو.1996

ك ػػذل الد ارس ػػة تع ػػرض ماض ػػمكف مناال ػػات مجمكع ػػة العم ػػؿ الخاص ػػة ب ػػالبلج يف ( )1948ف ػػي المفاكاض ػػات
متعددة األطراؼ ,كالمنباقة عف مؤتمر مدريد  ,كأعماؿ اللجنة الرباعيػة بلػأف النػاز يف ( )1967التػي تللتػت
في آذار يرس  1995والتي توـ صر وإس ار يؿ كاألردف كالسطيف ,امػا ينػااش البا ػث ال لػكؿ اإلنتقاليػة
لملالة البلج يف كالتػيرات ا كاض الفلسطينييف العا ديف ,كمػا ػ الخيػارات اإلسػتراتيجية اػ المفاكاضػات
بلأف البلج يف كمف اـ يعرض البا ث االتفاؽ الفلسطين اإلس ار يل المؤاػت إلاامػة الفلسػطينييف العا ػديف,
ت عاـ  1996ـ.
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 -9ا لخالدد محمدد الالجئدو الفسسدطينيو فدي لبندا

مؤسسدة الدراسدا الفسسدطنية بيدرو

الطبةدة

الولى نشري الثاني /نوفمبر .2002
يػػث تناكلػػت ػػذل الد ارسػػة الخلفيػػة التاريخيػػة لبلج ػػيف ا ػ المر لػػة األكل ػ ( ،) 1967-1948كالمر ل ػػة
الااني ػػة ( ،) 1975-1967كالمر ل ػػة الاالا ػػة ( ,) 1982- 1975كالمر ل ػػة الرابع ػػة (،) 1987- 1982
وال رحلػػة الخي سػػة ( ) 2002- 1987مػػف خػػبلؿ أراػػاـ ككاػػا  ,كناالػػت أكاضػػاع البلج ػػيف ا ػ لبن ػاف ا ػ
 2002ـ ,كخاصػة الػدخؿ السػنكم كالعمالػة كالتربيػة كالصػ ة ,كاػذلؾ الكاضػ القػانكن  ,اقػدـ البا ػث خلفيػة
تاريخيػػة عػػف البلج ػػيف,

اػػـ نلػػكل المقاكمػػة كتصػػاعد ا ,اػػـ أكاضػػاع البلج ػػيف أبػاف ال ػػرب األ ليػػة ك ػػرب

المخيمػػات كخػػتـ ا ػ المر لػػة األخي ػرة كاسػػما ا اإل مػػاؿ المقصػػكد ,كاعتبػػر البا ػػث أف ممارسػػة ػػؽ العػػكدة
يجػب أف ياػػكف نػػاب مػػف رغبػػات البلج ػػيف الفلسػػطينييف سػكال باسػػتفتال لػػعب  ,أك مػػف خػػبل ت ديػػد البلج ػػيف
لمااف عكدتهـ ألرض السلطة الفلسطينية أـ إلػ أراضػهـ التػ طػردكا منهػا ,كخلصػت إلػ نتيجػة عػدـ كجػكد
أاؽ سياس ا عبلج ملالة البلج يف كاعتبرت أف اإلستقرار اإلاليم مهدد بالخطر.
أما ىوه الدراسة المطروحة فانيا-:تنػػااش جػػذكر ااضػػية البلج ػػيف ,كاألسػػباب ال قيقيػػة مػػف ك ار هػػا منػػذ نلػػأتها كالتمييػػز مػػا بػػيف النػػازح كالبلجػػئ
كتعػػرض صػػكرة تفصػػيلية ع ػف الكاض ػ الق ػانكن لقاضػػية البلج ػػيف ,كالق ػ اررات الدكليػػة المتعلقػػة بهػػـ كتنػػااش
أكاضاع البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ا الفترة الكااعة ما بيف ( )2009-1994وىػ ،فتػرة ز نيػة ترايطػة
لـ ينيعش في ا البا اكف ا الدراسات السابقة ,اما أف ذل الدراسة تهدؼ إلػ تسػليط الاضػكل بلػاؿ مفصػؿ
علػ معانػاة البلج ػيف الفلسػطينييف ,كتقػكـ علػ أسػاس أف أم ػؿ سياسػ ال ي ػؿ ملػالة البلج ػيف سػيبق
الباب مفتك ا ا م ار ؿ مختلفة للصراع ,كأف االتفاؽ الفلسطين اإلسػ ار يل اػد زاد مػف معانػاة الج ػيف لبنػاف
بنسبة لػـ اػاف عليػه اػ السػابؽ ,كأف البلج ػيف الفلسػطينييف اػ لبنػاف ػ ال الػة األااػر معانػاة بالنسػبة إلػ
البلج يف ا الدكؿ الماضيفة األخرل ,كأف خدمات كاالػة الػػكث تقلصػت بعػد ػذا االتفػاؽ ,ك ػذا يتطلػب مػف
منظمة الت رير الفلسطينية أف تعيد ترتيب أكرااها ,كأف تاض خطة بديلة بأاص سػرعة للتخفيػؼ مػف معانػاة
البلج يف ا لبناف ,كأف تمارس دكر ا مػف خػبلؿ الجهػات المختلفػة لػدا ال اكمػة اللبنانيػة إلػ التخفيػؼ مػف
معانػاتهـ امػػا تبػػرز الد ارسػػة اضػػركرة ػػؿ ملػػالة البلج ػػيف بإعتبػػار أنهػػا القنبلػػة المكاكتػػة ا ػ كجػػه أم إتفػػاؽ
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سياس اادـ ,امػا تعػرض الد ارسػة المخػاكؼ المتبادلػة لاػؿ مػف الفلسػطينييف كاللبنػانييف اػ المر لػة القادمػة,
بعػػد إتفػػاؽ السػػبلـ الػػذم كا ػ بػػيف منظمػػة الت ريػػر الفلسػػطينية ,كاس ػ ار يؿ ك ػػك إتفػػاؽ (أكسػػلك)رػػيـ 1993ـ,
باإلاضػااة لكاضػ السػيناريك ات المختلفػة ػكؿ مصػير ـ اػ لبنػاف ,اػ إطػار مسػتقبؿ البلج ػيف الفلسػطينييف
اا ػؿ ,كتختػػتـ الد ارسػػة بمجمكعػػة مػػف التكصػػيات الت ػ ي ػرل البا ػػث أنهػػا يماػػف أف تسػػاعد أص ػ اب الق ػرار
السياس ا اتخاذ ا اررات بهذا الخصكص.
 -10.1تقسيم الدراسة-:
تنقسـ ذل الدراسة إل ستة اصكؿ ر يسية ك
-الفصػ ػػؿ األكؿ-:

عل الن ك التال -:

ينػ ػػااش تقػ ػػديـ خطػ ػػة الب ػ ػػث بمختلػ ػػؼ جكانبهػ ػػا,

مػ ػػف أ ميػ ػػة كأ ػ ػػداؼ كاراضػ ػػيات

كتساؤالت ر يسية كارعية ,باإلاضااة للمقدمة .
 الفصؿ الاان  -:وىو يستعرض الجذكر التاريخية لملالة البلج ػيف الفلسػطينييف ,بػدلنا بتعريػؼ البلجػئػررات الدكليػػة المتعلقػػة
كجػػذكر ااضػػية البلج ػػيف كمكاػػؼ المجتم ػ الػػدكل منهػػا ,كالمكاػػؼ اللبن ػان كالقػ ا
بالبلج يف ,كاذلؾ تكزي المخيمات كالسمات المميزة لها ا لبناف .
 الفصػػؿ الاالػػث  -:وىػػو ينػػيعش ػػتف انطروحػػة ػػف خػػئؿ وصػػؼ األكاضػػاع االاتصػػادية كاالجتماعي ػةلبلج ػيف الفلسػػطينييف اػ لبنػاف ,كايػؼ أاػػر إتفػػاؽ أكسػلك علػ أكاضػػاعهـ االاتصػادية كاالجتماعيػة,
كيبرز دكر المنظمات الػير اكمية بهذا الخصكص .
 التصػؿ ال اريػ  -:وىػػو ينػػيعش األكاضػاع السياسػػية كالقانكنيػػة بعػػد عػػاـ 1993ـ ,كايػػؼ ت كلػػت كجهػػاتالنظػػر المختلفػػة تجػػال قػػكؽ البلج ػػيف,ال سػػيما كجهػػة نظػػر البلج ػػيف ا ػ لبنػاف ػػكؿ مصػػير ـ ,امػػا ينػػااش
مكااػؼ مختلػؼ إطػراؼ القاضػية ,ككاضػ البلج ػػيف اػ القػانكف الػػدكل اإلنسػان  ,كمفهػكـ ػػؽ العػكدة ك ػػؽ
التعكيض .
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الفصػؿ الخػػامس  -:ينػػيعش ىػػذا الفصػػؿ أكاضػػاع البلج ػيف الفلسػػطينييف اػ المجػػاؿ الخػػدمات كخاصػػةايمػػا يتعلػػؽ باألكاض ػػاع الص ػ ية كالتعليمي ػػة الت ػ اانػ ػت ابػػؿ ع ػػاـ 1993ـ تعتمػػد بل ػػاؿ ابيػػر علػ ػ
خدمات األكنركا ,كايؼ بدأت األكنركا ا تقليص خدماتها.
 التصؿ السيدس  -:وىو التصؿ انخير حيث ينيعش ستييؿ الئجنيف الفلسػطينييف اػ لبنػاف ,كمصػير ـمػ ػ إرااا ػػه العدي ػػد م ػػف التق ػػارير الص ػػادرة ع ػػف منظم ػػة العف ػػك الدكلي ػػة الخاص ػػة ب ػػالبلج يف الفلس ػػطينييف,
كالس ػػيناريك ات المختلف ػػة طبق ػػا للقػ ػرار()194الخ ػػيص ي ػػيلئجنيف الفلس ػػطينييف ,كآلي ػػات تطبيقه ػػا ,كأكاض ػػاع
البلج ػيف ا ػ ظػػؿ مفاكاضػػات السػػبلـ الجاريػػة ,كدكر السياسػػة الداخليػػة اللبنانيػػة ا ػ التخفيػػؼ مػػف معانػ ػاة
البلج يف الفلسطينييف.
 -التصؿ الساب  -:النتا ج كالتكصيات.
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الفصل الثاني
الجوور الناريخية لمش سة الالجئي الفسسطينيي
-1.2مقدمة
أف يصبح المرل الج ان يعن أف يجد االنساف نفسه م ركمان مف ال ماية كالاضمانات الت تكار ا له الجنسية
كالمكاطنة ,اجأة يفقد المكاطف أمبلاه كلقمه عيله ,يث يعكد المرل إل نقطة الصفر يب ث عف المأاؿ
كالملرب كالمأكل كيلاؿ البلج كف الفلسطينيكف نتيجة رب 8491ـ ,ا دل أابر الملابلت تعقيدنا ا
العالـ ,يث تعكد ملالة البلج يف الفلسطينييف بجذكر ا إل اياـ المنظمات الصهيكنية المسل ة بارتااب
ار ـ إلاساح المجاؿ أماـ المهاجريف
مجازر ب ؽ الفلسطينييف بهدؼ إاارة الرعب ا الكبهـ كطرد ـ مف ا
الجدد القادميف إل

السطيف ,كا بللهـ م ؿ أ ؿ الببلد األصلييف (الجندم2001 ,ـ ,ص .)7

كيعتبر مكاضكع تهجير الفلسطينييف إل لبناف ما بيف عام

1948م و 1956م مف المكاضكعات المهمة

الت تتعلؽ بتاريخ المنطقة العربية عمكما كالسطيف خصكصا ,اااف خركجهـ مف ديار ـ تهجي انر إجبارينا
باتجال لبناف كاد استقر المقاـ بهـ ا

بعض ا ار ا كمدنها,

يث تـ تكزيعهـ ايما بعد عل

مخيمات

صممت لهـ ,كااف للجكل الفلسطين إل لبناف إنعااسات عل الكاض العاـ لهذا البلد ,نظ ار لخصكصيته
كترايبته الطا فية كالمذ بية ,إال أف مكااؼ بعض اللبنانييف الت اانت ا السابؽ م ؿ تر يب تعدلت ايما
بعد ينما اتاضح لهـ أف الكجكد ال فلسطين عل أراضهـ اد يصبح دا ما ,ارغـ أف المجتم اللبنان سا ـ
باؿ ل ار ه كطكا فه بإغااة البلج يف الفلسطينييف ,كاتح القركيكف اللبنانيكف كأ ؿ المدف بيكتهـ كمدارسهـ,
كادمكا لهـ ما يماف مف مساعدات كتسهيبلت إل

أنها ا

الم صلة اانت ال تاف

لسد ا تياجاتهـ,

كبعد ا أنلأت الجمعية العامة لؤلمـ المت دة كاالة األكنركا عاـ 1949ـ ,كبالرت األكنركا بتقديـ
مساعداتها لبلج يف الفلسطينييف (مكس 2007 ,ـ ,ص .)16 -15
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 -2.2الالجئو  :الماىية العداد
إف عمؽ مأساة البلج يف يداعنا أف نب ث بلاؿ مفصؿ عف البلج يف ,ما ك تعريفهـ ؟ كما

نصكص

القانكف الدكل المتعلقة بهـ كأعداد ـ ,كأمااف تكاجد ـ ,كما الخدمات المقدمة لهـ مف كاالة الػكث.
 -1.2.2مفيو ،الالجئ
ناؾ مفا يـ متعددة لتعريؼ البلجئ ا سب إتفااية جنيؼ (معا دة البلج يف ) المكاعة ا

 28تمكز

يكليك1951ـ ,عرات البلجئ بأنه "اؿ لخص يكجد نتيجة أ داث كاعت ابؿ اانكف الاان يناير1951ـ,
بسبب خكؼ له ما يبررل مف التعرض لبلاضطهاد بسبب عراه أك دينه أك جنسيته أك انتما ه إل

اة

إجتماعية معينة ,أك أ ار ه السياسية ,خارج البلد الذم ي مؿ جنسيته كال يستطي أك ال يرغب بسبب ذلؾ
الخكؼ ا

العكدة إل

ذلؾ البلد" كبنالا عل

الفلسطين بلاؿ صريح كمقصكد ,ك

ذا التعريؼ ,نجد أف إتفااية جنيؼ تستان

البلجئ

اقط تلير إل البلج يف ا دكؿ أكركبا نتيجة ال ركب كالاكارث

الطبيعية ا تلؾ الفترة ,كيدلؿ ذلؾ مف ما جال ا المادة (د) مف االتفااية ,بأنه "ال تنطبؽ ذل االتفااية
عل

األلخاص الذيف يتمتعكف ب ماية أك مساعدة مف ي ات أك كااالت تابعة لؤلمـ المت دة,غير

مفكاضية األمـ المت دة " باإللارة إل

كاالة الػكث كتلػيؿ البلج يف الفلسطينييف (األكنركا) ,ك ذا

االستانال جال بنالا عل رغبة الدكؿ العربية ,الت أبدت ا

ينها تخكانا ابي نار مف ااضية إدماج ملالة

البلج يف ا إطار عاـ ,ب جة أف ابكؿ ذل التعريفات ستؤدم إل إاضاعة قهـ ,كرغـ ذلؾ أدرات الدكؿ
العربية بأف البلج يف سيبقكف ببل ماية إذا لت األكنركا ألم مف األسباب ,اسعت إل إاضااة اقرة اانية
مف المادة (د) إلتفااية جنيؼ 1951ـ ,نصت عل أنه "إذا تكافت ذل المساعدة أك ال ماية ألم سبب مف
األسباب دكف أف ياكف مصير ؤالل األلخاص اد سكل نها يا ,طبقا لما يتصؿ باألمر مف الق اررات الت
بمزيا ذل
ا
اعتمدتها الجمعية العامة لؤلمـ المت دة ,يصبح ؤالل األلخاص جرال ذلؾ مؤ ليف للتمت
االتفااية"(منصكر ,2008 ,ص ,122نقبلعف كاا ؽ األمـ المت دة).

أما سب التعريؼ الذم كاضعته منظمة العفك الدكلية يث االت" :البلج كف ـ ألخاص ااضطركا للر يؿ
عف أكطانهـ بسبب ظركؼ ال ابؿ لهـ بها  ,إما ألنهـ مف اض ايا إنتهااات قكؽ االنساف ,أك ممف
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مبدأ أكل  ,يلق

يتهدد ـ خطر الكاكع اريسة لهذل اإلنتهااات كتستند ماية البلج يف إل

ال كاسعنا,
ابك ن

كيعتبر ملزما لاؿ دكؿ العالـ ,سكال أاانت مكاعة عل إتفاايات البلج يف أـ ال ,ك ذا المبدأ يطلؽ عليه
مبدأ ( ظر رد البلج يف ) كالذم يلزـ الدكؿ بعدـ إرساؿ أم لخص عل غير رغبته إل بلد ي تمؿ أف
ياكف ايه عراضة إلنتهااات جسيمة ل قكؽ االنساف "( المرج السابؽ ,ص . )125

كيعرؼ ميااؽ منظمة الك دة اإلاريقية عاـ 1969ـ ,البلجئ بانه " ينطبؽ عل

اؿ لخص أرغـ عل

مػادرة مكطنه األصل ب اا عف مبلذ ا مااف أخر خارج كطنه المنلأ أك األصؿ ,كذلؾ نتيجة عدكاف
خارج  ,أك ا تبلؿ أك غزك اجنب  ,أك أ داث خطرة تهدد السبلمة العامة ا جزل مف كطنه آك اله ".
كعرات كاالة األمـ المت دة إلغااة كتلػيؿ البلج يف الفلسطينييف ا
الفلسطين بانه "اللخص الذم ااف مسانه األصل

السطيف لمدة عاميف عل األاؿ ابؿ عاـ 1948ـ,

كاقد نتيجة رب 1948ـ مسانه ككسا ؿ معيلته ,كلجأ إل
كأف ذا ينطبؽ عل
كا

اللرؽ األدن

(األكنركا) البلجئ

إ دل الدكؿ ,يث تقدـ الكاالة مساعدتها

أبنا هـ كأ فاد ـ "(المرج السابؽ ,ص ,122نقبل عف كاا ؽ األكنركا ,ايينا).

عاـ 1993ـ عدلت األكنركا تعريؼ البلج يف الفلسطينييف ب يث لـ يعد التعريؼ يربط بيف تعريؼ

البلجئ كتسجيله ا إ دل مناطؽ نلاط األكنركا كتقديـ المساعدات له ,كا نهاية عاـ 2002ـ أصدرت
مفكاضية األمـ المت دة العليا لبلج يف تفسي ار معدال لكاضعية البلج يف الفلسطينييف اعترات ايه بلاؿ
كااضح بأف أبنال كأ فاد الج

 1948ـ مست قكف ال ماية الدكلية بمكجب معا دة البلج يف لعاـ 1951ـ,

ت لك لـ ياكنكا يسانكف ا المناطؽ الت تنلط ايها األكنركا ,اما أادت المفكاضية أم ار جديدا يتعلؽ
بكاضعية المهجريف الفلسطينييف ا األرااض الم تلة منذ عاـ 1998ـ ,يث اعتبرتهـ اضمف الملمكليف
ا معا دة البلج يف لعاـ 1951ـ ,األمر الذم عاراضه األسر يلييف(المرج السابؽ ,ص. )123
ك نا نبل ظ أف "تعريؼ إتفااية األمـ المت دة لبلجئ يستند إل
سياسية ,أما ا

البلد الت

ي مؿ جنسيتها ,ك

إلارة

الة الفلسطينييف ااإللارة نا جػرااية ,يث تنص صبل يات كاالة الػكث عل إعتبار

أف البلجئ الفلسطين

ك مف ااف يقيـ ا السطيف لمدة عاميف ابؿ عاـ 1948ـ ,أما الفارؽ الاان أف

تعريؼ البلجئ يستند عل

رماف اللخص مف قكاه بسبب اقدانه ماية البلد الذل ي مؿ جنسيته ,أك
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أم لخص ار بسبب خكاه مف االاضطهاد ,أما تعريؼ البلجئ الفلسطين اينب مف كاا ا تياجاتهـ ,أم
مف كاا اقداف الدار كسبؿ اسب الرزؽ كعل

النقيض مف إتفااية األمـ المت دة ,اإف الهدؼ الر يس

لكاالة غكث البلج يف ك إعالة البلج يف كليس مايتهـ (منظمة العفك الدكلية ,1997 ,ص.)23

أما التعريؼ الفلسطين
الفلسطين

األردن

لبلج يف الفلسطينييف اهك الذم ادمه ر يس الجانب الفلسطين

الملترؾ ا

مؤتمر أكتاكا 1992ـ ك ك "أف البلج يف الفلسطينييف

الفلسطينييف (كمف ت در منهـ ) الذيف طردكا مف مساانهـ أك اجبركا عل
نكامبر 1947ـ (ارار التقسيـ ) كاانكف الاان

ا

الكاد

ـ أكل ؾ

مػادرتها ,بيف تلريف اان

يناير 1949ـ (إتفااية الهدنة ا ركدس) ,مف األرااض

الت تسيطر عليها إس ار يؿ ا التاريخ أعبلل ,كبالتال

اهذا التعريؼ يلمؿ المهاجريف الذيف نز كا داخؿ

األرااض الت أصب ت دكلة إس ار يؿ خبلؿ الفترة 1948م1949-ـ ,كيلمؿ الذيف نز كا عاـ 1967ـ ,أك
ا

أار ا ,كلانه ال يلمؿ مف اجركا ابؿ عاـ 1967ـ ,أم ال يلمؿ مف اجركا ما بيف تلؾ الفترة

( 1967-1949مرة2006 ,ـ ,ص.)30

 - 2.2.2مفيو ،الناعح :
ناؾ تعارض ا المفا يـ كؿ تعريؼ مف ك النازح ,بيف المفهكـ اإلس ار يل كالمفهكـ الفلسطين  ,يث
أف الفلسطينييف كاذلؾ األردنييف يعراكف النازح " ـ أكل ؾ األاراد ك عا بلتهـ كأسبلاهـ الذيف غادركا
منازلهـ ا الاضفة الػربية كاطاع غزة ,أك اانكا غير اادريف عل العكدة إل منازلهـ نتيجة رب " 1967
( تمارم ,1996 ,ص ,34نقبل عف مذارة بلأف تعريؼ الناز يف  ,ادمها الكاد الفلسطين إل اجتماع اللجنة الرباعية بلأف
الناز يف ,غزة 16 ,آب  /أغسطس . ) 1995

وبناء عسى النةريف الساب قسم فئا الناعحي إلى ثال مجموعا ) المصدر السابؽ ,ص:)35
ا
 -1أكل ؾ الفلسطينيكف الذيف اانكا خارج الكطف علية ال رب ,كسجلكا ا

سجؿ السااف ا

كالاضفة الػربية كاطاع غزة ,كلـ ياف بمقدكر ـ العكدة إل منازلهـ بسبب اال تبلؿ اإلس ار يل .
 -2مكاطنك الاضفة الػربية كاطاع غزة الذيف لردكا خبلؿ ال رب أك بعد ا .
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األردف

 -3السااف الذيف غادركا األرض الم تلة بعد ا صال أيلكؿ سبتمبر عاـ 1967ـ كمنعهـ اإلسر يلييف مف
العكدة ك ـ المتأخريف أك المبعديف .
اإلسرئيسيو بدكر ـ عاراضكا المجمكعتيف األكل

كالاانية ألنها تتاضمف المة ناز يف ,كعاراضكا التعريؼ

الذم تاضمف المة عا بلت كجال المكاؼ اإلس ار يل مف الناز يف ا مذارة صادرة ا  5حزيراف يكنيك
 ,1995كاعتبر الناز يف بأنهـ " أكل ؾ المكاطنكف الذيف لردكا مف الاضفة الػربية كاطاع غزة نتيجة للقتاؿ"
(تمارم ,1996 ,ص ,35نقبل عف مذارة بلأف الناز يف ,صادرة عف ك ازرة الخارجية اإلس ار يلية ,اجتماع بلأف الناز يف,
القا رة 5 ,حزيراف ,يكنيك . )1995

كاعتبرت إس ار يؿ أنها سم ت بمبادرة سف نية بعكدة الفلسطينيكف بعد  2ت وز يكليك  1967عبر مااتب
الصليب األ مر ,كسم ت منذ ذلؾ ال يف بعكدة  88ألؼ خص في إطار ّلـ لمؿ العا بلت بيف سنت

 1994 ،1967وىذا التعريؼ يتحدي د المة القتاؿ يتنااض م ال رب كاعتبر أنه مفهكـ غير مقبكؿ

كمناااضنا للركط إعبلف المبادئ الذم يلير ا

المادة الاانية علر إل

"المر ليف مف الاضفة الػربية

كاطاع غزة ا سنة  (" 1967المرج السابؽ ,ص . )36
 -3.2.2النوعي الجغرافي لالجئي .
تعتبر الفترة الكااعة بيف التاس كالعلركف مف نكامبر1947ـ( ,ارار تقسيـ السطيف) إل

تمكز 1949ـ

الفترة الت نفذت ايها إس ار يؿ عملية طرد الفلسطينييف مف أرااضيهـ ,يث أصبح كال 805000
مف سااف السطيف الج يف ,ك ـ سااف  531ارية كمدينة السطينية ,كأرااضيهـ تماؿ  %92.6مف
إس ار يؿ ,ك ذل الااراة كزعت ؤالل البلج يف عل

العديد مف الدكؿ العربية المجاكرة إاضااة لقطاع غزة

كالاضفة الػربية(أبك ستة2001,ـ ,ص.)17

كا تقرير ادمه الكسيط الدكل الاكنت )  (Folke Bernadotteإل األمـ المت دة ا  10تلريف األكؿ
أاتكبر1948ـ ,أف السااف الفلسطينييف الذيف طردكا مف ديار ـ ا

أعقاب الصراع ا

ب كال 330ألفا ,كبعد ر يله تعددت التقديرات اراعت إل  472الؼ ,ا

يف تقديرات ال اكمات العربية

ك ما بيف  780-740ألفنا ,إال أنه ا تقرير الجمعية العامة ا دكرتها الرابعة ا
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السطيف يقدركا

زيراف يكنيك1949ـ

ادرت عدد البلج يف ب  940ألفنا ,كا

تقرير مدير الهي ة اإلستلارية لؤلكنركا ,ااؿ" :إف العرب الذيف

سجلكا ابلج يف ك  878ألؼ وزريف رل ،النحو التال  ,سكريا  83ألؼ ،لبناف  107آجؼ ،انردف
 467ألؼ ,اطاع غزة  200ألؼ ,داخؿ إس ار يؿ)أرض  21 )48ألتيً .إال أن ه ا تقرير مفكض األكنركا
العاـ المقدـ لؤلميف العاـ عاـ 1953ـ يلير إل أف عدد البلج يف كصؿ ا
ألؼ ,ك ذا العدد ك المعتمد ا
أما ا

عاـ 1950ـ إل

960

تقارير مفكض األكنركا)منصكر2008 ,ـ ,ص.)129

إ صا ية األكنركا عاـ 1981ـ ,اقد بلع عدد البلج يف  1.884.896ججنًي وىؤجء الئجنوف

يتوزروف في نيطؽ ر لييت األكنركا سب الجدكؿ التال :
الجدول رق) 1–2 ( ،
الالجئو الفسسطينيو ونوعيةي ،في مناط عمسيا الونروا
البلد

عدد البلج يف المسجليف

عدد المخيمات

لبناف

232.455

13

سكريا

215.147

10

األردف

732.615

10

الاضفة الػربية

334.410

20

اطاع غزة

370.269

8

المجمكع

1.884.896

61

(منصكر2008 ,ـ ,ص ,129نقبل عف تقرير ادمه المفكض العاـ لؤلكنركا إل الجمعية العامة لبلمـ المت دة ا دكرتها
السادسة كالابلايف عاـ )1981

كا تقدير آخر ادمه البا ث الفلسطين ا ل كف البلج يف الفلسطينييف سلماف أبك ستة عاـ2001ـ
مكاض ا ايه عدد البلج يف إل العدد الال للفلسطينييف مكزعا سب أمااف تكاجد ـ ,كالمسجلكف ا
سجبلت األكنركا.
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الجدول رق)2-2 ( ،
نقدير عدد الفسسطينيي و الالجئي مني ،في عا1998 ،
افة الفسسطينيي

النسبة المئوية

ل الالجئي

الم ا
فسسطي (1948إسرائيل)

953.497

%12

) 250.000داخسي)

الالجئي المسجسو

غعل

1.004.498

766.124

766.093

الضفة

1.596.544

652.855

587.545

مجموع فسسطي

3.556.550

1.418.979

1.353.547

الرد

2.328.308

1.741.796

1.472.580

لبنا

430.183

408.008

393.024

سوريا

465.662

444.921

382.969

مصر

48.784

40.468

مجموع البالد المجاورل

3.272.935

السةودية

274.762

247.762

37.696

35.370

باقي الخسيج

105.578

105.578

مجموع الخسيج

105.578

105.578

مجموع الخسيج

418.037

الة ار وليبيا

74.284

74.284

بالد عربية أخر

5.544

5.544

ال وي

%46

%42

%5

2.635.193

2.248.574

414.710

3.248.574

مجموع البالد الةربية

3.770.779

%48

3.129.731

البالد الجنبية

462.836

%6

391.559

المجموع

7.778.185

%100

4.940.269

3.602.121

النسبة

%100

%63.5

%46.3

)أبك ستة2001 ,ـ ,ص.)14

يتاضح مف دا الجدكؿ أف الاـ األابر مف البلج ييف الفلسطينييف ـ مكجكدكف ا مصر كلبناف كسكريا
كالسطيف ,ك ناؾ ارؽ بيف عدد البلج يف الال
القرار السياس

كالبلج يف المسجليف ,كبالتال

ذل المعاضلة.
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يجب أف يع

أص اب

الجدول رق)3-2( ،
الالجئو و الميجرو الفسسطينيو بي 2002-1950
السنة

البلج كف المسجلكف

البلج كف غير المسجليف

المهجركف داخؿ أرااض 1948

1950

914.000

257.021

32.302

1955

905.986

305.260

39.680

1960

1.120.889

362.553

48.742

1965

1.280.823

430.599

59.875

1970

1.425.219

511.417

73.550

1975

1.632.707

607.403

90.349

1980

1.844.318

721.404

110.984

1985

2.093.545

856.802

136.333

1990

2.668.595

1.017.611

167.470

1995

3.172.641

1.208.603

205.720

2000

3.737.494

1.435.441

252.706

2002

3.973.360

1.537.681

274.379

)المراز الفلسطين لمصادر قكؽ المكاطنة كالبلج يف ,بديؿ 2002 ,ـ ,ص)35

نكد اإللارة نا أف البلج ي ف المسجلي ف ـ المسجلكف ا
مسجليف ا

سجبلت األكنركا ,كالػير مسجليف ـ غير

سجبلتها بسبب كجكد ـ ابؿ عاـ1948ـ ,أما المهجركف داخؿ أرااض 1948ـ اهـ الذيف

نز كا مف ا ار ـ داخؿ أرااض

1948ـ كبقكا داخؿ أرااض

1948ـ ,كبالتال

اإف عدد البلج يف الػير

مسجليف يبلع نهاية عاـ 2002ـ أاار مف مليكف كنصؼ الجئ ,ك ذل أرااـ غير دايقة لعدـ كجكد
إ صا يات رسمية مكاكاة ,مما يدا أص اب القرار كالمفاكاضيف الفلسطينييف إل الكع الجيد ا

الة

معالجة ملؼ البلج يف كأعداد ـ ,ألف ملؼ البلج يف الفلسطينييف يتعلؽ ب قكاهـ المستقبلية ,كبالتال يجب
الب ث عف أعداد البلج يف بلاؿ أاار داة ,ابؿ الخكض بعملية التفاكض.
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الجدول الرق)4-2 ( ،
وىو يوضح الالجئي ال سي وعدد الالجئي المسجسي في المخيما ونسبني ،م الةدد ال سي لالجئي بي عامي
2002 -1953
العدد الال لبلج يف

عدد البلج يف ا

المسجليف

المخيمات

1953

870.158

300.785

34.6

1955

912.425

351.532

38.5

1960

1.136.487

409.223

36.0

1965

1.300.117

508.042

39.1

1970

1.445.022

500.985

34.7

1975

1.652.436

551.643

33.4

1980

1.863.162

613.149

32.9

1985

2.119.862

805.482

38.0

1990

2.466.516

967.709

28.3

1995

3.246.044

1.007.375

31.0

2000

3.737.494

1.211.480

32.4

2002

3.998.119

1.282.995

32.0

السنة

النسبة ( في الم ة )

(مراز بديؿ ,نقبلعف كاالة غكث كتلػيؿ البلج يف الفلسطينييف ا اللرؽ االدن  ,ص.)41

ا

ت ليؿ لؤلرااـ ا

المذاكرة ,عاش ايها
عملياتها ,ا

الجدكؿ السابؽ نجد أف المخيمات الت
كال

 %65مف البلج يف ,كبالتال

أايمت لبلج يف الفلسطينييف ا

السنكات

ـ مف سجلكا لدل األكنركا ألنها مناطؽ

يف ترؾ ما نسبته  %35منهـ دكف تسجيؿ ,ك ذا إخطار كنتيجة أخرل تدلؿ أف أعداد

البلج يف الفلسطينييف المسجليف لدل األكنركا غير دايؽ ,ك ك يفقد أعداد ا لة منهـ قكاهـ المستقبلية,
كياضعهـ ا سلـ الخطر .
أما الجدكؿ التال

يقيـ ايها البلج يف ا

اهك يالؼ تكزي المخيمات الت

باإلاضااة لؤلردف كسكريا كلبناف مكزعة بأسما ها عل الن ك التال :
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الاضفة الػربية كاطاع غزة,

جدول رق(5.2( ،
النوعي الجغرافي لسمخيما الفسسطينية
الاضفة الػربية

اطاع غزة

األردف

لبناف

سكريا

القدس  /راـ اهلل

غزة

عماف

بيركت – الجيؿ

دملؽ

لعفاط

اللاطئ

الك دات الطالبية

تؿ الزعتر *

إلىرمكؾ *

جبؿ ال سيف

صب ار *

خاف الليخ

البقعة

لاتيبل

خاف ذا النكف سبينه

برج البراجنة

ابر الست جرمانا

إالمعرم
دير عمار

دير البلح

الجلزكف

المػازم

الندية

النصيرات

إربد

مار الياس

ادكرة *

البريج

إربد

اضبية

مص

بيرزيت *

دير البلح

ال صف

جسر البلا*

مص

جرش

سلكدا *
نابلس

خاف يكنس

ببلطة

خاف يكنس

عسار

سكؼ

صيدا – صور

ماة

عيف ال لكة

ماة

الزراال

لمية كمية

عيف بيت المال

راح

طيف

الرليدية

البلذاية

جنيف

راح

للنر*

برج اللمإل

النيرب

البص

جنيف
الفارعة

اللماؿ

طكلارـ

جبإلىا

درعا
طرابلس

طكلارـ

البدأكم

نكر لمس

نهر البارد

درعا الطكارئ

الخليؿ – ييت لحـ
الد يلة

البقاع

العركب

بعلبؾ النبطية *

الفكار
ّ

عأيدة

بيت جبريف
أري ا
عقبة جبر
عيف السلطاف
النكيعمة

)ماتب اإلعبلـ بر اسة األكنركا ,غزة  .( 1997مبل ظة)*(:مخيمات غير معترؼ بهاماؿ ادكرة,بير زيت كغير ا.
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مف خبلؿ مراجعة المعلكمات الكاردة ا

ذل الجداكؿ السابقة تبيف أف ناؾ ابلاة أصناؼ للبلج يف

الفلسطينييف)منصكر2008 ,ـ ,ص-: )133
 -1الئجنوف التلسطينيوف ال سجلوف في عوانـ األكنركا ,كيستفيدكا مف خدماتها المختلفة ص ة تعليـ
كرعاية إجتماعية كاعانة معيلية.
 -2الئجنوف التلسطينيوف غير ال سجليف في اكا ـ األكنركا ,كال يستفيدكف مف خدماتها
 -3الئجنوف الذيف بقكا ا األرااض الم تلة ا عاـ 1948ـ ,كمنعكا مف العكدة إل بيكتهـ كأرااضيهـ
ك ـ الج كف ا
ال ااضريف .

كطنهـ كيطلؽ عليهـ تعبير المهّجركف ,كيطلؽ عليهـ عدد مف البا ايف الػا بيف

أما البلج يف الفلسطينييف المسجليف ا

اكا ـ األكنركا اانهـ أياضنا ابلاة أصناؼ )المصدر السابؽ,

ص-:)133
 -1ججنوف ييي وف في خي يت عترؼ فييي ف عيؿ األكنركا ,ك

تق معظمها ارب المدف الابرل

كمرااز الاقؿ االاتصادم ,سكال ا الاضفة كغزة أك اللتات .
 -2الج كف يقيمكف ا

مخيمات غير معترؼ بها مف ابؿ األكنركا ك

نلأت بسبب التأخر ا

إاامة

المخيمات الرسمية ,أك النقص ال اد ا مسا ة المخيمات القا مة أك بسبب مكجات التهجير المتاررة بعد
رب 1967ـ .
 -3الج كف ال يقيمكف ا المخيمات .
كلعؿ السبب ا عدـ تطابؽ كتجانس األرااـ الخاصة بالبلج يف يعكد إل عدـ الداة كاالنتظاـ كالدكرية,
كا الفجكات المعلكماتية كعدـ التماف مف صر أعداد المهجريف داخؿ األرااض الم تلة عاـ  1948أك
سلسلة التهجيرات المتاررة .
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تقرير رام

كا

الفلسطينية ا

غير منلكر تـ إ عدادل مف ابؿ دا رة الل كف الفلسطينية التابعة لمنظمة الت رير

األردف ا

الفترة ما بيف 1982-1970ـ ,تاضمف إ صا ية لاااة مخيمات البلج يف

الفلسطينييف كأمااف تكزيعها كعدد ساانها اما

مسجلة ا سجبلت األكنركا عل الن ك التال -:

جدول رق)6.2( ،
قطاع غزة

اسم
المخٌم

عدد
الالجبٌن

الضفة الغربٌة

اسم
المخٌم

عدد
الالجبٌن

مخٌمات إالردن

اسم
المخٌم

جبإلىا

80.137

بالطة

رفح

72.229

طولكرم

13.113

الشاطا

63.381

جنٌن

11.447

ماركا

خانٌونس 49.680

عسكر

10.642

النصٌرات 41.323

14.450

عدد
الالجبٌن

مخٌمات سورٌا

اسم
المخٌم

عدد
الالجبٌن

البقعة

63.463

النٌرب

الوحدات

39.861

خان الشٌخ 12.919

30.580

حمص

14.378

11.132

اربد

19.762

الست زٌنب 9.245

مخٌمات لبنان

اسم
المخٌم

عدد الالجبٌن

عٌن الحلوة

38.483

نهر البارد

25.000

الرشٌبة

22.332

البرجالشمإلى 16.332

الدهٌشة

8.694

الخصن

16.039

جرمانة

8.879

البدأوي

البرٌج

32.920

شعفاط

7.672

الزرقاء

15.025

سبٌتة

7.303

برج البراجنة 13.840

المغازي

16.863

الحازون

7.160

سوف

12.190

خان دنون

6.014

شاتٌال

7.186

دٌر البلح 41.578

العروب

56.775

جرش

11.471

حمادة

5.920

البص

8.135

مكندٌا

7.095

الطالبة

10.040

درعا

4.177

دٌغل (بعلبك)

7.186

األمعري

6.658

الحسٌن

28.754

مخٌم الطوارئ

المٌة ومٌة

3.963

نور شمس

6.483

خٌبة

9.493

مارس الٌاس

0.653

الفارعة
دٌر عمار

فً درعا

3.455

5.421

13.432

1.696

عٌن السلطان 1.138
مخٌم رقم (5.098)1
مخٌم عأٌدة 3.406
بٌت جٌل

1.499

الفظ

6.500
المجموع

398.111

174.974

247.185

83.424

(الزكر2000 ,ـ ,ص 70-69نقبل عف تقرير دا رة الل كف الفلسطنية ,تقرير غير منلكر).
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158.849

كا

دراسة ت ليلية للجدكؿ السابؽ كألعداد البلج يف ,نبل ظ أف مخيمات اطاع غزة تستاضيؼ النسبة

األابر مف البلج يف ,ك سب المخيـ نبل ظ أف مخيـ جبالىا ك األابر ا

مخيمات القطاع يليه مخيـ

راح ,أما ا اللتات انرل أف االردف يستاضيؼ النسبة األابر مف البلج يف الفلسطينييف ,ذا ما يجعلنا أف
ننظر بخطكرة التكطيف ا الدكؿ الماضيفة كما تبل ا مف تصري ات كؿ الكطف البديؿ ا األردف.
أما تكزي البلج يف الفلسطينييف سب دراسة أعدتها األكنركا عاـ  2008ـ ا مناطؽ عملها يالؼ عدد
المخيمات كالمسجلكف داخلها ,كاذلؾ المسجلكف ا

سجبلتها مف سااف ذل المخيمات اه عل الن ك

التال -:
جدول رق)7.2( ،
البلج كف المسجلكف ا

مجمكع البلج يف المسجليف ا

سجبلت األكنركا

المخيمات
335307

منطقة عمؿ األكنركا

عدد المخيمات

األردف

10

1930703

لبناف

12

416608

220809

سكريا

9

456983

123646

الاضفة الػربية

19

754263

191408

غ ػ ػ ػ ػ ػزة

8

1059584

492299

المجمكع الال

58

4618141

1363469

( اؿأكنركا 31 ,ؾان كف أكؿ ,يناير 2008ـ)

 -3.2موقف المجنم الدولي م مش سة الالجئي الفسسطينيي
ا

ذا السياؽ سنراز عل مكاؼ اؿ مف الكاليات المت دة األمرياية كاالت اد األكركب  ,لما له مف أ مية

ا

ذا الب ث .

 -1.3.2موقف الواليا المنحدل المري ية :
بعد تكاي إتفاؽ إعبلف المبادئ عاـ 1993ـ بيف منظمة الت رير الفلسطينية كاس ار يؿ ظهر مكاؼ
الكاليات المت دة ا

اإلجتماع األكؿ للجمعية العامة الذم عقد ا

29

اانكف األكؿ ديسمبر  1993ـ,

يث طالبت إدارة الينتكف ا

 194وصوتت وده نوؿ رة ,بؿ

األمـ المت دة بإلػال القرار الدكل

ذ بت الكاليات المت دة إل الطلب بتقييد أك إنهال نلاط األمـ المت دة ا ما يخص إس ار يؿ كالسطيف,
كالػال جمي الق اررات األممية السابقة باعتبار ا الغية كمنطكية عل

مفاراة تاريخية كلمؿ ذلؾ جمي

الدعكات المتعلقة ب قكؽ الفلسطينييف ,اما أف إتفاؽ أكسلكا الذم رعته الكاليات المت دة األمرياية لـ يلير
ا

مكاضكع التسكي ة الدا مة سكل إل

السطينية جنب إل جنب م

القرار ( ,)242كليس إل

الق اررات الت

تدعك إل

قكؽ اكمية

ر يؿ (تلكمسا  ,2003 ,ص. ) 135
قكؽ إس ا

 -2.3.2الموقف ال وروبي
لـ يسبؽ أف اتخذ االت اد األكركب أم مكاؼ كااضح ياؿ ؽ العكدة لبلج يف الفلسطينييف ,يث اتخذ
االت اد األكركب مكافان مف قكؽ الفلسطينية القكمية ,كسياسة االستيطاف كالقدس كانلال الدكلة الفلسطينية
أك

ؽ إس ار يؿ بالعيش بأماف ,دكف أم الارات إل

البلج يف الفلسطينييف كلـ تستخدـ مصطلح

العكدة ,كبعد إتفاؽ أكسلك الذم تـ ا النركيج كافت أكركبا مكاؼ المتفرج اه
مؤتمر مدريد الذم عقد ا

ؽ

لـ تمارس أم دكر ا

اسبانيا عاـ  ,1991كأبقيت خارج الدا رة ا

مفاكاضات أكسلك

السرية(غريش,2003,ص.)146

كيعتبر تقرير بريستكؿ(تمكز يكليك 1994ـ) ,الصادر عف المجمكعة األكركبية ,الكايقة األاار لمكلية مف
أ م كايقة صادرة عف أم طرؼ ا مجمكعة العمؿ الخاصة بالبلج يف ايما يتعلؽ بكاضعهـ ,كتقكـ الكايقة
عل أسس مساعدة البلج يف ا السطيف ,كت سيف أكاضاعهـ ا الدكؿ الماضيفة ,كأف ليس ناؾ اطار
مفرد للمساعدة مبل ـ لجمي البلج يف ,كأف أكل ؾ البلج يف الذيف يعيلكف أاار مف غير ـ أكاضاعا لة
ا

ر نة(تمارم1996 ,ـ ,ص.)52
لبناف ال يتلقكف خدمات مف برامج المساعدة ال ا

كلـ تاف سكل ممكؿ للسلطة الفلسطينية امصدر ر يس ,كال بد مف اإللارة إل االت اد األكركب لارؾ ا
مجمكعة عمؿ البلج يف المتعددة األط ارؼ الت أنلأت ا مؤتمر مدريد ,كعقدت المجمكعة عدة جلسات
ما بيف أيار مايك 1992ـ ,كاانكف األكؿ ديسمبر  1995ـ ,كأرغمت االت اد األكركب
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عل

مكاجهة

الملالة إال أف إنتهال الفترة اإلنتقالية ا أيار مايك  1999ـ ,كبداية مفاكاضات الكاض النها  ,أعادت
األذ اف اضركرة إيجاد ؿ لملالة البلج يف الفلسطينيف )غريش2003,ـ ,ص.)147

إل
كا

نيساف إبريؿ 1998ـ ,ارر االت اد األكركب

تأليؼ مجمكعة عمؿ غير رسمية بلأف البلج يف

ككاضعت لها األ داؼ التالية )المرج السابؽ ,ص:)148
 -1تحديد و تطوير ال واضكعات الخاصة بالبلج يف ااعداد ـ كامااف تكاجد ـ كغير ا ,ا القاضايا
الت ليست لديها معلكمات كتصكرات اااية كلها .
 -2رعاية اإلتصاالت بيف االطراؼ الت لها عبلاة بالبلج يف ,كا ما بيف األطراؼ المعنية بملالة
البلج يف .
 -3تطوير رنيصر التت ير التي ستسيرد االت اد األكركب

ا

تكجيه سياسة لمصل ة ؿ مسألة

البلج يف .
كا  6ت ريف األكؿ أاتكبر1998ـ كااقت المجمكعة بلأف مكاؼ أكركب ملترؾ مف مسألة البلج يف
الفلسطينييف ,معتب نار أف لها يجب أف ياكف االيمنا كدكلينا ,كلاف لـ تبد أم الارات لقبكؿ القرار األمم
. 194

 -4.2مش سة الالجئي والقانو الدولي
اتب الااير عف القاضية الفلسطينية ,كخاصة الجكانب القانكنية لها ,كلاف ناؾ نقص ا
القانكن

الخاص بالبعد اإلنسان

للصراع ,بمعن

الجانب

أخر ااضية البلج يف الفلسطينييف بالت ديد كتجدر

اإللارة إل أف إنعداـ الاتابات القانكنية عف ملالة البلج يف الفلسطينية يامف ا ازدياد الترايز ا
الاتابة عل

ؽ اللعب الفلسطين ا تقرير مصيرل ,كلاف المجتم الدكل ارر عدـ لمؿ البلج يف

الفلسطينيف اضمف تفكيض المفكاضية السامية لؤلمـ المت دة لل كف البلج يف ,بؿ أنلا منظمة خاصة
لرعايتهـ(تاانبرغ2003 ,ـ ,ص.)13:12
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كعليه أنلأت كاالة األمـ المت دة إلغااة كتلػيؿ البلج يف الفلسطينييف ا اللرؽ األدن )األكنركا )
عاـ 1949ـ ,كاد تـ استانال البلج يف الفلسطينييف مف إتفااية 1951ـ الخاصة بكاض البلج يف,
كعل

ذا األساس رـ البلج كف الفلسطينيكف ,كالمسجلكف لدل األكنركا ا

ال ماية الخاصة المنصكص عليها ا

مناطؽ عملياتها ,مف

االتفااية كال ماية الدكلية المكسعة الت

السامية لؤلمـ المت دة لل كف البلج يف ,كبالتال

تكار ا المفكاضية

غالبان ما يتـ تجا ؿ اانكف البلج يف الدكل

ا

الدراسات المتعلقة بالبلج يف الفلسطينيف (المصدر السابؽ ,ص. )13:12

 -1.4.2الم ،المنحدل و الالجئو الفسسطينيو
بعد تد كر الكاض ا السطيف بعد ارار التقسيـ ,است دات األمـ المت دة منصب كسيط األمـ المت دة إل
السطيف ,كعليه تـ تعييف الاكنت اكلؾ برنادكت) ,(Folke Bernadoteر يس الصليب األ مر السكيدم,
لهذا المنصب ,عل الرغـ مف أف دكر الكسيط يلعب خاصة بيف الفراال إال انه تعامؿ أياضنا م ملالة
البلج يف ,كااترح عل

ال اكمة اإلس ار يلية إعادة عدد م دكد مف البلج يف إل

الطلب ,كبعد تقرير المتابعة ا

ديار ـ كلانها رااضت

 16أيلكؿ سبتمبر  1948والتكصية بإعادة تأايد

الفلسطينييف بالعكدة ,إنتهت جهكد الكسيط باغتياله عل يد ار ابيف يهكد ا

ؽ البلج يف

 17أيلكؿ سبتمبر ,1948

كاد كااقت الجمعية العامة ا ارار ا راـ  194رل ،توصييت ختلتة يد ة ف الوسيط يـا ايها المتعلقة
لجنة دياة التلايؿ ل ؿ ملالة البلج يف ك

بملالة البلج يف ,كعهدت إل

لجنة التكايؽ الخاصة

بفلسطيف ( تاانبرغ ,نقبل عف ارار الجمعية العامة لؤلمـ المت دة راـ 186ا 14ايار/مايك 1948ـ).

كترازت مهمة الكسيط ا

تلؾ الفترة عل

الاان /نكامبر1948ـ ا ار نار يقاض
الكسيط الدكل ,

ال مف
بتأسيس صندكؽ خاص باإلغااة ,يتكالل الصليب األ مر بد ن

يث صب جهكدل عل

مهمته بإبراـ إتفاايات

جهكد اإلغااة,

يث تبنت الجمعية العامة ا 19تلريف

عقد كمراابة الهدنة المؤاتة الت

تلتها مفاكاضات كاد انتهت

ر يؿ كجيرانها العرب)ارار الجمعية العامة راـ 212دكرة  3ا
دنة انا ية بيف إس ا

19

تلريف الاان /نكامبر1948ـ).

كا  8ينكف أكؿ ديسمبر1949ـ اررت الجمعية العامة إنلال األكنركا يث تبيف اضركرة االستمرار ا
تقديـ مساعدات اإلغااة لبلج يف الفلسطينييف ,كبالرت األكنركا عملياتها ا
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أيار مايك 1950ـ ,يث

اعتمدت ا

المر لة األكل

مف تأسيسها عل

اإلغااة ,كتقديـ خدمات التعليـ ,إال انها بعد اترة لالت

لجنة المسح االاتصادم ,كرازت جهكد ا عل أربعة ملاري تهدؼ إلعادة دمج البلج يف ا االاتصاد
اإلاليم كبعد ذل التجربة أدرؾ القا مكف عل األكنركا أف ذل الملاري لف تبلر ب ؿ ملالة البلج يف
االاتصادية لذلؾ رازت األكنركا ا تماماتها عل تطكير الملاري اإلاليمية كاسعة النطاؽ كبادرت الكاالة
برصد األمكاؿ إال أنها أخفقت مرة أخرل ,كبالرت الكاالة إل

تقديـ خدماتها المل ة مف مأاؿ كملرب

كملبس كرعاية ص ية أساسية ,إال أف اجات البلج يف اان ت ا تػير دا ـ عل

مر الزمف ,يث أف

برنامج التعليـ ا الكات ال ار ف يستهلؾ كال  %49ف وازنة الو يلة الييلغة  667ليوف دكالر لعام
 1997 – 1996ـ ,يليه برنامج الص ة بنسبة  %18كاغااة الخدمات االجتماعية بنسبة ( %11تاانبرغ,
 ,1948ص . ) 34

 -2.4.2الق اررا الدولية الخاصة بالالجئي الفسسطينيي .
أوال -قرار " 194" :الح بالةودل والنةويض
بعد جهكد الكسيط برنادكت كلر ه ا تقريرل كجهة نظرل كؿ ملالة البلج يف كاألكلكية الت يجب أف
تعط لها ااؿ برنادكت ا تقريرل  ":طرد نتيجة الصراع ا السطيف ,جمي السااف مف العرب تقريبان مف
المناطؽ الت كاعت ت ت اال تبلؿ اليهكدم كلمؿ ذلؾ السااف العرب ا يااا ,يفا ,عاا كالرملة كاللد,
بعد أف ااف مجمكع السااف العرب ا
عدد العرب الذيف بقكا ا
المجتم الدكل

ذل المناطؽ يزيد عف  400ألؼ نس ة عيؿ ن وب الصراع ,أصبح

ذل المناطؽ الت

سيطر عليها اليهكد خمسيف ألؼ تقريبنا " .ك مؿ برنادكت

مس كلية ملالة البلج يف الفلسطينييف

سب اكله " :يجب اتخيذ ر ؿ ف عيؿ اليينة

الدولية لتحديد اإلجرالات الاضركرية مف أجؿ إغااة البلج يف كتطبيقها اك ار ,كالخيار أماـ المجتم الدكل
ك إعادة انقاذ ياة عدة أالؼ مف البلر مف اآلف أك تراهـ يمكتكف ,كيجب أف تستمر المساعدة لتجنب
كاكع ااراةن ) منصكر2008,ـ ,ص.)103

كاستنادنا إل تقرير الكسيط بعد اغتياله كتلبية لندالاته ,اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المت دة ا دكرتها
الاالاة ا  11ؾانكف األكؿ ديسمبر  1948اليرار رعـ  194ال وف ف خ سة ر ر ينداً الذي أوجب
الس يح لئجنيف الذيف يرغبكف ا العكدة إل ديار ـ كالعيش بسبلـ م جيرانهـ ا أارب مكعد عمل
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مماف ,كأنه يجب تعكيض أكل ؾ الذيف اختاركا عدـ العكدة إل

أ ـ اقرات

ممتلااتهـ كايما يل

القرار)المصدر السابؽ ,ص-: )105
 -1تعرب الج عية العي ة رف ر يؽ تيديرىي للتيدـ الذي ت ـ بفاضؿ المساع ال ميدة المبذكلة مف كسيط
األمـ المت دة ال ار ؿ ا سبيؿ تعزيز تسكية سلمية لل الة المستقبلية ا السطيف .
 -2إنلال لجنة تكايؽ ماكنة مف ابلث دكؿ أعاضال ا األمـ المت دة تاكف لها المهمات التالية -:
ا -تنتيذ ال ي يت والتكجيهات الم ددة الت يكالها ايها القرار ال ال .
ب -اليييـ سب مبل مة الظركؼ ,بالمهمات الت أكالت إل كسيط األمـ المت دة لفلسطيف .
ج -اياـ اللجنة بأم مهمة تكالها اليا ا اررات مجلس األمف إل كسيط األمـ المت دة إل السطيف أك إل
لجنة األمـ المت دة للهدنة .
 -3تيرر أنه نظ نار إل

ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ابلث ,اإف ذل المنطقة بما ا ذلؾ بلدية

القدس ال الية يجب أف تتمت بمعاملة خاصة منفصلة عف معاملة باا مناطؽ السطيف األخرل ,كيجب
أف تكاض ت ت مراابة األمـ المت دة الفعلية .
 -4تيرر وجوب الس يح ييلعودة في أارب كات مماف للبلج يف الراغبيف ا العكدة إل ديار ـ كالعيش
بسبلـ م جيرانهـ ,ككجكب دا تعكياضات عف ممتلاات الذيف يقررركف عدـ العكدة إل ديار ـ عف اؿ
مفقكد أك مصاب باضرر ,عندما ياكف مف الكاجب ك اقنا لمبادئ القانكف الدكل كاالنصاؼ أف يعكض عف
ذلؾ الفقداف أك الاضرر مف ابؿ ال اكمات أك السلطات المس كلة ,كتصدر تعليماتها إل

لجنة التكايؽ

بتسهيؿ عكدة البلج يف ,كتكطنيهـ مف جديد كاعادة تأ يلهـ االاتصادم كاالجتماع

كاذلؾ دا

التعكياضات .

ثانيا -القرار رق 203 ،تأسيس وكالة الم ،المنحدل إلغاثة ونشغيل الالجئي الفسسطينيي
بنال عل القرار السابؽ راـ (  ) 194وتنفيذنا للبند الاان منه بتلايؿ لجنة التكايؽ ,اجتمعت لجنة التكايؽ
ن
كلالت بعاة للمسح االاتصادم سميت ببعاة ( ئب ) ينسية إل ر يسها ابلب) ,(Clabمهمتها دراسة
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الكاض االاتصادم الناجـ عف رب السطيف ,كأف تقدـ اللجنة اات ار ات لمعالجة الخلؿ االاتصادم الناتج
عف ال رب ,إلعادة دمج البلج يف ا

ال ياة االاتصادية كخلؽ اللركط االاتصادية المؤدية إل

اارار

السبلـ.
كبعد بدل أعماؿ اللجنة كجدت اللجنة عكامؿ اايرة ت كؿ دكف ت قيؽ ذلؾ ,ك ذرت البعاة أف المنطقة
غير مهيأة بعد ل لكؿ إاتصادية كأف ناؾ ملاري غير جا زة كاللعكب كال اكمات غير اابلة لملاري
كاسعة لبلستفادة مف األنهار كتنمية المناطؽ المختلفة ,كبسبب ذل الظركؼ القا مة ااتر ت اللجنة بعض
الملاري كأكصت بإنلال كاالة خاصة لتنفيذ برنامج اغااة كتلػيؿ البلج يف الفلسطينييف لمدة سنة
كنصؼ ,كرصدت لها مكازنة  49ليوف دوجر ،إج أف الظركؼ الت دكف ذلؾ كتكاؼ عمؿ اللجنة .
وفي اجت يع الج عية العي ة لؤلمـ المت دة ا دكرتها الرابعة ,صادات يكـ 1949/12/8ـ رل ،اليرار رعـ
 203يتلسيس و يلة األمـ المت دة إلغااة كتلػيؿ البلج يف الفلسطينيف ا

اللرؽ األدن

الت

عرات

باألكنركا ,يث بالرت األكنركا عملها ا األكؿ مف أيار مايك  1950ـ ,معتمدة عل تبرعات الدكؿ
كالمنظمات كاألاراد .
كا

 2اانكف أكؿ ديسمبر1950ـ أصدرت الجمعية العامة ا ار ار ا راـ  393أادت ايه اضركرة دمج

البلج يف ا ال ياة االاتصادية لللرؽ األدن عف طريؽ اعادتهـ إل السطيف ,أك عف طريؽ تكطينهـ ا
البلداف العربية الت لجاؤا إليها امقدمة للمر لة الت تتكاؼ ايها المساعدة الدكلية لئلغااة كالتلػيؿ ,يث
مددت بقال األكنركا لسنة كا دة اقط ابتدآ مف ذلؾ التاريخ ( المصدر السابؽ ,ص . ) 107:106

 -5.2الالجئو الفسسطينيو ما بةد االنفا الفسسطيني – اإلسرائيسي
بإعتبار أف التسكيات السياسية ما بيف أطراؼ الصراع

النهاي ة ال تمية لمسار الصراع ,ككاقان لمجريات

المفاكاضات السرية كالعلنية ,ابؿ الطرااف معالجة ااضية البلج يف ا المفاكاضات النها ية ,كأعتبر ذلؾ ا
ينه تسكية غير ماملة مف النا ية السياسية كالتاريخية ,يث خلؽ االتفاؽ الة مف عدـ الراض لدل
الفلسطينيف ا اللتات ,كأاار مخاكاهـ ,يث كجدت أكساط السطينية كاسعة ا خيار التسكية المطرك ة
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ال ,ككجدت أف إتفاؽ أكسلك كاؼ سدنا ا كجه استمرار الصراع ,كاماانية نقؿ ذا الصراع إل داخؿ
مجهك ن
السا ة الفلسطينية ذاتها)لبيب2004,ـ ,ص.)35

اما غلب اللعكر عل أكساط البلج يف بأف اكة ااضيتهـ مستمدة مف ال ؽ التاريخ  ,كليس مف اللرعية
الدكلية الت اانت دكمنا لرعية غير اابلة للتنفيذ ,كلـ تاف عادلة يكمنا ,يث ااف لمخاكؼ البلج يف ما
يبرر ا ,خاصة أف بنكد االتفاؽ الخاصة بالبلج يف اانت غير م ددة كغير كااض ة ,كأاس ت المجاؿ
لتأكيبلت كصلت إل درجة التخكيف كالتلايؾ ,يث ألاعت جكنا مف اال باط ,كرغـ اارار االتفاؽ بكجكد
ااضايا عالقة ا المقدمة منها ااضية البلج يف الفلسطينييف الت إستمرت مف عاـ 1948ـ ك ت 1993ـ
عادت إل طاكلة الب ث رغـ صدكرأاار مف ابلايف ارار أمم  ,بتأايد ؽ البلج يف الفلسطينييف بالعكدة
كالتعكيض ,كبرز خبلؿ اترة ما بعد االتفاؽ مكافاف إزال البلج يف المكاؼ الفلسطين كالمكاؼ اإلس ار يل
كتم كر المكاؼ الفلسطين بالتال (لبيب ,2004 ,ص: )35
 -1اإللتزاـ ب ؽ العكدة لبلج يف الفلسطينيف ا اااة م ار ؿ لجك هـ دكف ت ديد تاريخ معيف للجك هـ.
 -2حؽ التعويض للبلج يف عف األاضرار المادية كالمعنكية الت ل قت بهـ.
 -3اإللتزاـ بمقررات اللرعية الدكلية اأساس ل ؿ ذل القاضية ,ال سيما ارار األمـ المت دة راـ .194
كتبلكر المكاؼ اإلس ار يل براض ؽ العكدة رااضنا مطلقان ,سكال ااف ذلؾ لبلج يف أك الناز يف عل
سكال ,ك ناؾ اجماع إس ار يل
ترايبة السااف ا

بإعتبار أف ذا ال ؿ يأت

المنطقة  ,كت فظت عل

عل

د

ساب دكلة إس ار يؿ كله مخاطر عل

مسالة التعكياضات كطر ت نقاط لتسكية ااضية البلج يف

أبرز ا(المصدر السابؽ ,ص:)36
 -1إعتبار العكدة ,ااضية انسانية كليست سياسة .
امااف لجك هـ عبر صندكؽ دكل  ,اد تسا ـ ايه

 -2ورورة تحسيف األكاضاع المعيلة لبلج يف ا
إس ار يؿ .

 -3الع ؿ رل ،توطيف الئجنيف في ان ي ف التي يتكاجدكف ايها ,عبر إتفاايات دكلية .
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 -6.2الالجئو الفسسطينيو في لبنا
ابؿ إاامة دكلة إس ار يؿ عاـ  1948ـ جر كال ابلاة أرباع مليكف السطين مف ا ار ـ كمدنهـ ,كدا
ن ك أاار مف  100.000منهـ لماال عبر ال دكد اللبنانية ,كبات ؤالل األلخاص كنسلهـ يلالكف سااف
مخيمات البلج يف ا لبناف ,يث ين در معظمهـ مف منطقة الجليؿ لماؿ السطيف ,بما ا ذلؾ ااضال
عاا ,كبيساف كالناصرة كصفد كطبريا ك يفا ,كااف نزك هـ نتيجة التطهير االان الذم اامت به العصابات
الصهيكنية ,يث اجر ؤالل السااف جرال تاضاار عدة عكامؿ ,سكال الطرد بقكة التهديدات الم ددة,
ر ـ ال رب ( الخالدم ,2002 ,ص.)1
كالرعب العاـ المتكلد مف المجازر كج ا

 -1.6.2أسبا نوجو الالجئي الفسسطينيي إلى لبنا (مكس 2007 ,ـ ,ص-: )74:71
لعؿ طبيعة التلابه الجػراا

ما بيف الجليؿ كلبناف جعؿ مف تكجه البلج يف إل

مر طبيعينا مف
لبناف أ نا

يث البي ة كالتاضاريس إال أف ناؾ أسباب عدة لتكجههـ إل لبناف نكرد ا عل الن ك التال :
 -1ارب المناطؽ الت نزح منها البلج كف إل ال دكد اللبنانية ,كااف الداا أمامهـ ك كجكد ؿ اريب
كعاجؿ لملالة نزك هـ ,ألف الااير منهـ اعتقد أف الجيكش العربية ست رر السطيف كتعيد ـ إل ديار ـ .
التزكج كالمصا رة بيف سااف الجليؿ لماؿ السطيف عمكمان ,كاللبنانييف اانت ظا رة كااض ة تجد
 -2الة ا
جذكر ا ا العبلاات الت اانت اا مة بيف السطيف كلبناف .
-3

الة التبادؿ التجارم بيف لماؿ السطيف كلبناف ,إستمرت رغـ الظركؼ ا

ظؿ

اـ االنتداب

البريطان  ,يث اانت الجالىة اللبنانية مف أابر الجاليات ا السطيف ,كااف مينال يفا كلراة النفط ايه
تماؿ نقطة جذب للعماؿ اللبنانييف.
 -4االاضطرابات الطا فية ا لبناف ما ابؿ  1948ـ داعت بالعديد مف اللبنانييف بالهجرة إل السطيف .
 -5اعييؿ التلسطينييف لبلصطياؼ ا لبناف .
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 -2.6.2المخيما الرسمية في لبنا
ا عاـ  1951ااف عدد المخيمات الت بدأت األكنركا ا بنأ ها ا لبناف  15مخيمان ,يسانها 343.3
الجئ السطين

اااف المخيـ يماؿ البي ة الفلسطينية كالركابط العا لية كالمجتم القركم ,ك ك دليؿ عل

إرادة العيش كعنكاف العكدة للكطف ,كا الستينيات أعاد خلط أكراؽ البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,اتـ
نقؿ أعداد منهـ لمخيمات جديدة تق بجكار المدف ,انقؿ البلج كف مف بيركت كجبؿ لبناف إل مخيـ تؿ
الزعتر ,كمف البقاع إل

الرليدية(مرة , 2006 ,ص.)23

ك ناؾ ابلث أسباب ر يسية لعبت دك نار امنا ا

نلأة المخيمات الفلسطينية ا

لبناف)مكس ,2007 ,

ص-: )106-101
 -1ردـ عدرة نطية الجنوب اللبنان

عل

إستيعاب البلج يف ,مما دا ال اكمة اللبنانية إل

تكزيعهـ

عل مناطؽ مختلفة .
 -2تطلب توزي ال عونات الػذا ية تجمي الناز يف ا

مناطؽ جػرااية ,بػية تسهيؿ عمؿ المؤسسات

اإلنسانية المعنية بهذا المكاضكع .
 -3فروت روامؿ القرب  ,كاألصكؿ القركية نمطان معينان مف التجم العا ل كاالجتماع

األ ادم اللكف

تقريبنا ,مما دا بالبلج يف أف ياكنكا ا المخيـ الكا د نفسه .
كتظهر ا صا يات األنركا تكزع الفلسطينييف ا لبناف بيف عام  1969-1951عل اللاؿ التال -:
جدول رق)8.2( ،
المحافظة

1951

1969 1968

بيركت

16.9

14.2

جبؿ لبناف

18.3

22.4

الجنكب

45.4

47.4

اللماؿ

11

12

البقاع

8.4

4

المجمكع

105.135

166.264

(مرة ,2006 ,ص)23
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ككاقا لسجبلت األنركا ا آذار مارس  2005بلع عدد البلج يف ا لبناف  400.582الج نا .
اما أف ناؾ أسباب عديدة كؿ أسباب تكزي البلج يف الفلسطينييف ا لبناف يماف تكاضي ها ا الجدكؿ
سب اجابات المستطلعيف .

التال

جدول رق)9.2( ،
نوعي إجابا المسنطسةي حول أسبا النوعي الجغرافي لسمخيما .
األسباب

عدد المستطلعيف

%

أمنية

19

25.33

سياسية

5

6.66

إاتصادية

6

8

ساانية

9

12

تكار األمااف الخالية

4

5.34

دينية

2

2.66

علكا ية

13

17.34

ال أعرؼ

17

22.67

المجمكع

75

100.00

(مكس  ,2007 ,ص.)107

كأانال المقاببلت الت

أج ار ا البا ث ,تبيف أف 19

خصيً ف أصؿ  75عد أفيدوا أف سبب التكزي

للمخيمات بهذا اللاؿ مردل إل النا ية األمنية ,كبلػت نسبة ؤالل  %25.33ورل ،ي ييدو اإف السبب
ا

ذلؾ يعكد للماضايقات األمنية الت

استقركا ا

ل قت بالبلج يف داخؿ المخيمات أاار مف الفلسطينييف الذيف

المناطؽ اللبنانية األخرل ,أما بقية المستطلعيف ,امنهـ مف نف

معراته بأسباب تكزي

ر كااعنا(المصدر السابؽ ,ص
المخيمات ,بينهـ  ,%22.67معتبريف أف كجكد ـ داخؿ المخيمات ااف أم نا
. )107
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جدول رق)10.2 ( ،
النوعي الديموغرافي في المخيما
عدد السااف

المخيـ

العاـ

ا الخيـ

وأوضاع الس

حنى أواخر عا1951 ،

ا أاكاخ مف

ا أبنية ك

أاكاخ أاامها

غرؼ

إالسمنت

براايات

البلج كف

مستأجرة

29

7

عيف ال لكة

7961

7925

نهر البارد

6100

6100

غكرك

2761

برج البراجنة

2686

2686

كيفؿ

2656

83

البص

2533

27

المية كمية

2481

866

الرليدية

2138

1456

414

عنجر

1830

12

1813

الداكانة

1674

1674

لاتيبل

1364

1364

اضب ( ويية )

1167

600

عازرية

1133

997

مار الياس

557

282

خاف العسار

557

المجمكع

37598

2761
2573
1434

1072
1478

7

130

268

22

5

299

68

50

86

31

44

179
2

557
24072

3365

7978

1869

314

مبل ظة  :تتو ف ىذه انرعيـ أعداد البلج يف الذيف نقلكا بصكرة غير رسمية إل المخيمات المختلفة ,مف
الجهات الت

اانكا اد سجلكا ايها)األكنركا1957 ,ـ ,ص.)4

كاذا ما للنا جدكؿ المخيمات كأنكاع المسااف ايها ,نستنتج ما يل
ال سجليف لدى األكنركا ا لبناف ا عاـ  ,)106896( 1951ا
لبناف  37598نس ة في التيريخ نتسو ,ك ذا يعكد إل
نا ية ,كعدـ إاامة األاريال منهـ داخؿ ذل المخيمات .
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 :يلغ ردد الئجنيف التلسطينييف
يف بلع عدد سااف المخيمات داخؿ

جرة العديد منهـ خارج لبناف ا

تلؾ الفترة مف

جدول رق)11.2 ( ،
مساحة المخيما الرسمية في لبنا وناريخ انشائيا
المسا ة ال ار نة

ـ

المخيـ

المنطقة

تاريخ اإلنلال

.1

صب ار  /يتيئ

بيركت

1949

39.6

.2

البرج البراجنة

بيركت

1948

104

.3

تؿ الزعتر

بيركت

1949

56.65

.4

مار الياس

بيركت

1952

5.4

.5

اضبية

بيركت

1956

83.6

.6

عيف ال لكة

صيدا

1948

420

.7

المية ك مية

صيدا

1948

54

.8

النبطية

صيدا

1956

103.5

.9

الرليدية

صكر

1948

267.5

.10

البص

صكر

1949

80

.11

البرج اللمإل

صكر

1955

13.6

.12

نهر البارد

طرابلس

1949

198.13

.13

البدأكم

طرابلس

1955/56

200

الجليؿ ( ويؼ)

البقاع

1949

43.44

المجمكع بالدكنمات

بالدكنمات

1669.12

14

عنجر

البقاع

1948

15

جسر البالا

بيكت

1952

16

غكرك

البقاع

1948

22

(مكس  ,2007 ,ص.)112
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مبل ظات

دمر أانال ال رب األ لية ( ) 1976

دمر بالطا رات اإلس ار يلية م المخيـ
الجديد عاـ 1974

وم خالل قراءل الجدول الساب

يم

حول مساحة المخيما

إالسندالل عسى ما يسي)المصدر السابؽ,

ص: )112
أ  -أف انتلار المخيمات الفلسطينية اد ترّاز ا

الم ااظات اللبنانية الخمس ,كغير بعيد جػراايا عف

مدنها الر يسية ,اقد أ اطت بمدينة بيركت ال عاصمة سبعة مخيمات

 ,صب ار كلاتيبل كبرج البراجنة

المية
كتؿ الزعتر كمارالياس كاضبية كجسر البالا ,أما مدينة صيدا ,اقد ا تاضنت مخيم عيف ال لكة ك ّ

مية ,ايما ااف مخيـ النبطي ة مف نصيب مدين ة النبطية كالذم عرؼ باسمها ,كلـ تاف مدينة صكر
بعيدة عف ذل السمة ,اجاكرتها ابلث مخيمات,

 :اليص والر يدية واليرج ال ـال  ,أما منطقة

البقاع اترازت ايها المخيمات التالية  ,كيفؿ كغكرك كمف اـ مخيـ عنجر الذم نقؿ أ له إل منطقة
صكر ,كلـ ياف نصيب منطقة لماؿ لبناف أاؿ ظنا مف بقية المناطؽ اللبنانية األخرل ,اقد استاضاات
البداكم .
ذل المنطقة عل أراضها مخيم نهر البارد ك ّ
ب  -أف تاريخ إنلال ذل المخيمات ,اد تزامف م عاـ النابة تقريبنا ,كانته
يستحدث أم مخيـ منذ ذلؾ التاريخ ,بإستناال التكسي الذم أدخؿ عل

ا

العاـ  ،1956حيث لـ
مخيـ الرليدية ا

العاـ

 ,1963بعد نقؿ الجئ مخيـ غكرك إليه .
ج -النمك الساان لبلج يف ذل المخيمات ,دكف كجكد مخيمات جديدة ,كال اؽ أم زيادة ا مسا ة ذل
المخيمات الستيعاب الزيادة الساانية ,علمنا بأف نسبة الزيادة ا

مجتم البلج يف لـ تزد عف  %3سنكيان .

 -3.6.2السما الةامة لسمخيما الفسسطينية في لبنا
مما سبؽ اإف السمات العامة للمخيمات الفلسطينية ا لبناف

عل الن ك التال -:

 -1المخيـ ارض عل ساان ه ,كليس لهـ ؽ االختيار ,كلـ يقدـ لهـ سكم اإليكال ,كلـ يأخذ ا االعتبار
ما يماف أف يقدـ المخيـ لساانيه  ,كلـ تراع األمكر الزراعية أك الصناعية أك الص ية ,أك غير ا .
 -2أاار المخيمات انتلرت ا الجنكب اللبنان ألنها أارب إل السطيف .
 -3تعددت االت نظاـ الساف ا المخيـ الكا د االساف ا زيناك ,كيفصؿ بينهما ا الػرؼ بطانيات,
كيمن دخكؿ مكاد البنال إليها ,إلعتبارات منها التفاير بإزالة ذل المخيمات .
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 -4لـ يعد ىنيؾ حدود تفصؿ المخيمات عف المناطؽ اللبنانية ,كزاد االندماج معها ,بؿ كتعايش
الفلسطينيكف م اللبنانييف كبدأت بينهما عبلاات إجتماعية .
 -5تعروت ال خي يت لع لية اجنتييـ عل إعتبار أنها معامؿ الاكرة الفلسطينية ,اقد دمر مخيـ النبطية
عاـ  1974تد ي اًر يمبلن ,كدمر مخيـ تؿ الزعتر كجسر البالا عاـ 1982ـ إاضااة لتعرض مخيـ صبرا
كلاتيبل للمجزرة ا 17سبتمبر1982ـ ,كنتيجة ال ركب سقط ما ال يقؿ عف  32ألؼ ييد فلسطيني,
ك اجر العديد مف العا بلت الفلسطينية مرات عديدة داخؿ كخارج لبناف .
 -6الئجنوف في مخيمات لبناف يلالكف ك دات سانية ,كاؽ صلة القرابة أك المنطقة ا

السطيف,

كبالتال بينهـ عادات كتقاليد إجتماعية لبه مك دة .
 -7عظـ ججنو لبناف يعكدكف ألصكؿ ابل ية ,كأغلبهـ مزارعيف ,كتعتبر األرض بالنسبة للفبلح مصدر
ابريال كلها ماانه إجتماعية ,كادال ـ لها يعن إنهيار عالمهـ كلخصيتهـ .
 -8ال خي يت تخاض لراابة أمنية لديدة مف ,مرااز اللرطة ,كمراز جهاز المخابرات اللبنان

ك ذل

المرااز تتطلب إذف المػادرة كالدخكؿ للمخيمات ,مما أدل لل رماف مف ال ريات العامة ,كنلكل عبلاات
عدا ية بيف الطرايف ,كانتهت ذل الراابة عاـ  1969يعد انتفااضة أ ال المخيمات بكجه االجهزة ,كطرد ا
خارج المخيمات ,كتبدلت ذل العبلاة العدا ية إل عبلاات إيجابية عقب انطبلاة الاكرة الفلسطينية .
( الجيية ال عيية لتحرير فلسطيف ,1995 ,ص. ) 23

 -9اإلاتظاظ الساان ككجكد مامات ملتراة بيف البلج يف ,أارت عل ال ياة االجتماعية لدل السااف.
 -10فيداف األرض بالنسبة لهـ ,أار عل

نفسيتهـ ,مما جعلهـ مجتمعنا متفكانا عل

نفسه خكانا مف

الاضياع .
-11

ؿ ال خيـ

يف إاامة إجبارم ,ك ك تجم ألبنال عدة عا بلت أك ارل ,اهك ال يلاؿ جسمنا

اجتماعيان متاامبلن بؿ سكؽ لؤليدم العاملة الرخيصة.
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-12

ؿ ال خيـ حطة انتظار للعكدة ,لذا لـ ترااقه أم أ داؼ لتطكيرل ,بؿ ااف المخيـ يقاكـ اؿ

ملاري التطكير ,باعتبار ا خطكة مف خطكات التكطيف.
 -13نيوض راة المقاكمة الفلسطينية ,كتلابؾ عبلااتها االجتماعية كالسياسية الفلسطينية -الفلسطينية,
كالفلسطينية اللبنانية ,يث تمت السيطرة عل المخيمات مف ابؿ الفلسطينييف أنفسهـ ,كتػيرت نظرة العدال
التزكج كالمصا رة ,كادـ لعب لبناف الدمال مف
م اللبنانييف ,كسادت عبلاات الكد كالتعاكف كاال تراـ ,ك ا
أجؿ السطيف كت مؿ لبناف ما لـ يت مله لعب أخر (النعران  ,2003,ص . ) 24

 -4.6.2الموقف السبناني م قضية الالجئي عند بداينيا
بعد نزكح البلج يف الفلسطينييف إل لبناف ,اإف اإلستقباؿ الذم تلقكل ااؽ اؿ التكاعات ,يث ااـ السااف
الم ليكف بتقديـ المساعدات السانية كالػذا ية كاامت الهي ات الطبلبية كالجمعيات كاللجاف كاال زاب بمد يد
العكف لبلج يف ,اما بادرت ال اكمة اللبنانية إل كاض بعض األبنية العا دة لها ا خدمة إيكال البلج يف,
االمدارس كمخيمات األرمف كالاانات القديمة ,كرغـ ذلؾ اإف اؿ ذل المعكنات الرسمية كاللعبية ,عجزت
عف االستمرار ا

تقديـ المعكنات لبلج يف  .وينيء نً عليه تكجهت ال اكمة اللبنانية إل

العربية طالبة المساعدة ا

جامعة الدكؿ

ؿ ذل المعاضلة ,يث بلع عدد البلج يف ا تلؾ الفترة  117022خص

( وس ,2007 ،،ص. )175

كا

خطاب ر يس الجمهكرية اللبنانية بلارة الخكرم ا

مدينة صكر ا

أكاخر نيساف إبريؿ 1949ـ

ااؿ" :ال تبخلكا ببذؿ الماؿ ا سبيؿ ار تهـ ك الترايه عنهـ ,ألف األخ ألخيه ا أياـ الم نة مف اللدا د,
اقد اف األكاف لتسير القكة ا رااب ال ؽ ,كسيرل الذيف ظلمكا أم منقلب ينقلبكف " وأورز إل ال اكمة
لتقديـ الدعـ اللكجست

المال

إل

جمعية الصليب األ مر اللبنان

للقياـ بكاجبه تجال البلج يف )المصدر

السابؽ ,ص.)187
اما أصدر ر يس الجمهكرية سلسلة تعليمات كأصر عل تنفيذ ا ك
ص: )188
 -1اتح اإلعتمادات الاااية للرال الطعاـ لبلج يف .
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عل

الن ك التال )المصدر السابؽ,

 -2تقديـ األغطية كاأللبسة البلزمة لهـ .
 -3تأميف اجات السيارات الت

تتكل

نقؿ البلج يف مف الم ركاات ,تؤخذ مف ال صة المخصصة

الستهبلؾ المصالح ال اكمية .
 -4تقديـ العبلجات كاألدكية البلزمة للمراض

كالمصابيف ,كطلب مف ك ازرات الدااع الكطن

كالداخلية

كالص ة كاالسعاؼ العاـ باإللراؼ العاـ عل تنفيذ التدابير المقدمة .
كاامت الدكلة اللبنانية بفرض اض ار ب عل

المكاطف اللبنان  ,بإصدار ا اانكف اضريبة السطيف ,كسهلت

ال ياة عل المكاطنيف كمن تهـ العديد مف التسهيبلت ماؿ اتح إذاعات عربية لتسأؿ العا بلت عف أبنا ها
كأااربها المكجكديف ا

السطيف الم تلة ,كتسا لت الدكلة اللبنانية م إجرالات ترخيص السيارات الت

اصط بت م أص ابها اترة النزكح ,كأعف

المجلس البلدم البلج يف الفلسطينيف مف الرسـ البلدم ,اما

كافت ال اكمة اللبنانية إل جانب ماتب السطيف الدا ـ رغـ أنه عبارة عف مؤسسة أ لية كادمت له مبالع
مادية ك بات ليتكار له القياـ بكاجبه تجال البلج يف( وس ,2007 ،،ص . ) 191 – 187
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 -7.2خانمة
اذا اانت ,ك اذا بدأت ااضية كملالة البلج يف الفلسطينيف ,كالت تعتبر ااضيتهـ

مف القاضايا الهامة

كالجك رية ا الصراع العرب اإلس ار يل  ,كترج أصكؿ ذل الملالة منذ الت الؼ الذم اـ ا القدـ بيف
سلطة االنتداب البريطان كال راة الصهيكنية العالمية كالت تـ ايها كعد بلفكر المل كـ بإاامة كطف اكم
لليهكد ا السطيف ,يث بدأت ملالة البلج يف بقكة ال رب اليهكدية كب ماية االنتداب البريطان  ,كلعبت
بريطانيا دك نار ممي ناز ا

جرة الفلسطينف كلكال بريطانيا ما نج ت الصهيكنية ا

كبعد أاار مف ستيف عامنا عل
مكزعيف عل

ااتبلعهـ مف ديار ـ .

نابة السطيف ,أصبح عدد الجئ السطيف أاار مف ستة مبلييف الجئ

 132دولة في العيـ بمف ايهـ مف يعيش ا

الاضفة الػربية كاطاع غزة كداخؿ الخط

األخاضر .
كااف البلج كف الذيف لجأكا إل لبناف م طة أخرل ا م طات الهجرة كاللجكل يث بدأت ملالتهـ منذ
بداية اللجكل .كيعيش البلج كف ا

لبناف ا

المخيمات اض ايا لل ركب العربية اإلس ار يلية كالنزاعات

الداخلية اللبنانية ,كرغـ اإلستقباؿ الداائ لبلج يف مف ابؿ الجهات الرسمية أك اللعبية ,إال أف ملالة
البلج يف ا لبناف ااف لها صفة خاصة ,اتس مت بكاا خاص له ظركاه ككااعه مرتبطة بتاكينات الكاا
اللبنان  ,انعاست عل ظركاهـ كأكاضاعهـ ,كعل العبلاات بيف ال اكمة اللبنانية كمنظمة الت رير ,كالقت
بظبللها عل أكاضاعهـ السياسية كاالاتصادية كالص ية كالتعليمية كالقانكنية ك ذا ما سننااله ا الفصكؿ
القادمة .
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الفصل الثال
الوضاع القانونية والسياسية لالجئي الفسسطينيي في لبنا
 - 1.3مقدمة

سب التقارير الت
الفلسطينييف ا
القيكد الت

تصدر عف مؤسسات دكلية اإف لبناف يعيش ايه نسبة م كية ابيرة مف البلج يف

الة اقر مدا  ,يث تعان المخيمات الفلسطينية ا لبناف مف ملااؿ خطيرة ,مؤادة أف

تفرض عل

البلج يف الفلسطينييف كالت

ت رمهـ مف قكاهـ ا

العمؿ ,كالتعليـ ,كالساف

الااؼ ,كاذلؾ الص ة ,ليس لها ما يبرر ا عل اإلطبلؽ ,كينبػ راعها دكف مزيد مف التسكيؼ كالتأخير,
مستندان ذلؾ إل القكانيف الصادرة عف السلطات اللبنانية ,كزيارات اللجاف ,كمندكب منظمة العفك الدكلية,
يث يعان الفلسطينيكف مف الة ال رماف الت تعيلها المخيمات كتداعيات سياسة التمييز الت يعاملكف
بها ,اهـ يلعركف بإالختناؽ داخؿ مخيماتهـ ,مما يدا اللباب إل الهجرة خارج لبناف للب ث عف عمؿ أك
كالمجتم الدكل المس كلية عف استمرار مأساة الة اللجكل

مصدر رزؽ ,ك يت مؿ اال تبلؿ اإلس ار يل

بسبب عدـ كجكد ؿ عادؿ لقاضيتهـ (سبلمة2008 ,ـ ,ص.)31

االبلج كف الفلسطينيكف منعكا مف العكدة إل ديار ـ كمف ممارسة قكاهـ األساسية ا الدكلة الت لج كا
إليها ,اهـ يعيلكف ا مخيمات تػيب عنها البنية الت تية الص ي ة ,إاضااة إل القيكد الت تفرض عليهـ
لمنعهـ مف

ؽ التملؾ ,ك ؽ العمؿ ا

المهف ال رة ,ك رمانهـ مف االستفادة مف خدمات الاضماف

االجتماع  ,كاذلؾ قهـ ا الرعاية الص ية ,كغير ا مف اإلجرالات كالقكانيف الت تتسبب بزيادة معاناة
البلج يف.
كسنستعرض ا

ذا الفصؿ الكاض القانكن

لبلج يف الفلسطينييف ا

لبناف ,كالقكانيف اللبنانية سكال

المدنية كاإلنسانية الت تنظـ أكاضاع البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,كالكاض السياس ا م ار ؿ مختلفة,
بداية ما ابؿ مؤتمر مدريد عاـ 1991ـ ,ك ت عاـ2009ـ.
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 -2.3الوض القانوني لالجئي الفسسطينيي في لبنا ( نظرل عامة )
تختلؼ الكاضعية القانكنية لبلج يف الفلسطينييف ا الدكؿ الماضيفة كاؽ التلريعات كالقكانيف المعمكؿ ايها
ا

ذل الدكؿ ,كمدل مطابقة ال قكؽ المنصكص عليها ا

معا دة البلج يف لعاـ 1951ـ كبرتكاكؿ

اازاببلناا(الدار البياضال) لعاـ 1965ـ ,علما بأف عددا اليبل مف ذل الدكؿ الماضيفة لبلج يف اد كا
أصبل عل معا دة البلج يف لعاـ 1951ـ ,اما تؤدم الة االختبلؼ كالجدؿ ا تفسير كتطبيؽ الكاا ؽ
القانكنية ذات العبلاة ,عل المستكيات الابلث الدكلية كاإلاليمية كالكطنية ,إل

اجكات خطيرة ا

ماية

البلج يف الفلسطينييف (مراز بديؿ2003 ,ـ ,ص.)54

كاد أصدر لبناف أسكة بعدد مف الدكؿ العربية امصر ,كسكريا ,العراؽ ,كاا ؽ خاصة بالبلج يف بعد
تهجير ـ مف السطيف ,ا

يمانهـ مف الخركج مف البلد كدخكله ,يث سمح لهـ باإلاامة ايه ,كااف

المكاؼ اللبنان اػيرل مف مكااؼ الدكؿ العربية مقاكـ للتكطيف ا ؿ لملالة البلج يف ,ك ذا الخيار رااضه
البلج يف عملينا ,إذ انهـ اعتبركا أف التكطيف ك إلػال كتنازؿ عف كيتهـ الفلسطينية ,كتخؿ عف قهـ ا
العكدة (الخالدم2002 ,ـ ,ص.)23

رغـ ذلؾ االبلج كف الفلسطينيكف ا

لبناف يعانكف مف أاس

القيكد المفركاضة عل

كاإلاامة ,بفعؿ إعتبارات سياسية كطا فية تتعلؽ بالتقسيـ الطا ف
الفلسطينيكف عل

أنهـ ا ة خاصة مف األجانب كذلؾ

للبناف,

قكؽ المكاطنة

يث يصنؼ البلج كف

سب مرسكـ راـ  ,319الصادر ا

 2آب

1962ـ ,كرغـ ذلؾ منح لبناف عدد اليؿ منهـ المكاطنة اللبنانية غالبيتهـ مف المسي ييف ,اما يعتبر لبناف
أف إاامة البلج يف أانال كبعد عاـ 1948ـ اانكن  ,ا
اانكن

يف يعتبر كجكد الج

عاـ 1967ـ ك غير

ك ذا ما أاضاؼ ملالة جديدة لبلج يف (جاد ,2001,ص.)61

الفلسطينيكف ا لبناف ال يزالكف ا سكاد ـ األعظـ ,عديم الجنسية بعد نصؼ ارف مف تهجير ـ أك ما
يزيد ,كخبلاان للفلسطينييف المقيميف ا

األردف ,الذيف يمتعكف بالجنسية كال قكؽ السياسية كالمدنية

كالاأملة ,اهـ م ركمكف مف ال قكؽ المدنية األساسية ,عبلكة عل ذلؾ ال ي ؽ لهـ ال صكؿ عل أم مف
الخدمات ال اكمية ,االص ة كالمناا االجتماعية ,رغـ أنه ال تكجد أم تلريعات ت كؿ دكف إلت ااهـ
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بالمدارس الرسمية ,إال أف كصكلهـ إل التعليـ الرسم م دكد جدنا ,كا الكاا

ـ مستبعدكف عف الااير

مف المهف ,االطب ,التمريض ,الهندسة ,الم اماة ,كغير ا الااير .
ا لبناف اباا الدكؿ الماضيفة لبلج يف ,تخاض ل كف الفلسطينييف ا معظمها أل ااـ الق اررات الك ازرية
كالمراسيـ اإلدارية ,كعل الرغـ مف النقص ا التلريعات الكااض ة كالم ددة الت تنظـ أكاضاعهـ ,اإف
ال اكمة اللبنانية أنلأت سنة  1950ـ ,اللجنة المرازية لل كف البلج يف ,للتعاكف م األكنركا عل ت ديد
كاض البلج يف الفلسطينييف ,كامااف استخدامهـ ا

القطاع الخاص .كا

سنة 1959ـ أنلأت ك ازرة

الداخلية مديرية ل كف البلج يف الفلسطينييف ,ك دد القرار راـ  927الصادر عاـ  1959ـ مهمات ذل
المديرية ,باالتصاؿ كالتنسيؽ م

ي ات اإلغااة كمعالجة جكازات السفر ,كال تزاؿ مديرية ل كف البلج يف

الهي ة ال اكمية األساسية الت تتعامؿ م الفلسطينييف ا

لبناف(الخالدم2002 ,ـ,ص.)23

باإلاضااة إل الق اررات ال اكمية ,ك ناؾ كايقتاف تتسماف باأل مية بالنسبة إل الكاض القانكن للفلسطينييف
ا لبناف ك ما(المصدر السابؽ ,ص: )24
أ -برونو ول الدار البيضاء
يث اانت جامعة الدكؿ العربية اد اعتمدته ا  10سبتمبر عاـ 1965ـ ككااؽ عليه لبناف كسكال مف
الدكؿ الماضيفة ,كينص عل

أف لبلج يف الفلسطينييف ال ؽ ا

العمؿ كالتمت ب رية التنقؿ ,ك قكؽ

اإلاامة ااملة ,كلاف ذا البرتكاكؿ لـ يطبؽ بالاامؿ مف ابؿ الدكؿ العربية ,كاف التزمت به بعض الدكؿ
العربية الماضيفة لبلج يف .كبعد رب الخليج 1991ـ ,أارت جامعة الدكؿ العربية القرار راـ ()5093
الذم أبطؿ برتكاكؿ الدار البياضال رسمينا ,كبقيت القكانيف الداخلية الصادرة مف الدكؿ الماضيفة بلأف
البلج يف سارية المفعكؿ م ؿ البرتكاكؿ ,كلبناف مف إ دل الدكؿ العربية الت

لـ تطبؽ ذا البرتكاكؿ

كتعاملت م الفلسطينييف مف خبلؿ اللجنة المرازية لل كف البلج يف(لببلؽ ,1997 ,ص.)21
 إنفاقية القاىرلا

تلريف الاان

 /3نكامبر 1969ـ كاعت منظمة الت رير الفلسطينية كالجيش اللبنان

إتفااية القا رة

الت سم ت للفلسطينييف المقيميف بلبناف بالملاراة ا الاكرة الفلسطينية ,كسلمت رسمينا بانطبلؽ النلاط
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الفدا

الفلسطين

جنكب لبناف ,كنصت االتفااية عل

مف بعض المناطؽ ال دكدية ا

ؽ العمؿ

كاإلاامة كالتنقؿ للفلسطينييف المقيميف اليا ا لبناف ,كدعت إل إنلال لجاف م لية مف الفلسطينييف ا
المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينييف المقيميف ايها ,كذلؾ بالتعاكف م السلطات الم لية ا إطار نطاؽ
السيادة اللبنانية ,كاد تـ تطبيؽ االتفااية جز ينا خبلؿ العقد التال تقريبنا ,غير أف مجلس النكاب اللبنان
ألػا ا رسميان ا

أيار /مايك 1987ـ (المصدر السابؽ ,ص.)23

كمنذ عاـ1987ـ إستمر المكاؼ اللبنان

ياؿ البلج يف الفلسطينييف ,مكاؼ الساكت

الرسم

كاإل ماؿ ,كا سنة 1991ـ عينت لجنة ك ازرية لدراسة قكؽ البلج يف الفلسطينييف ,ككاجباتهـ ,للنظر ا
العبلاات الانا ية بيف البلج يف كال اكمة اللبنانية ,كلاف أنلطة ذل اللجنة سرعاف ما علقت كلـ يصدر أم
ل ل عنها(الخالدم ,2002 ,ص.)25
كعل

صعيد التلريعات الدكلية المتعلقة بالكاض القان كن

لبلج يف الفلسطينييف ,اإف االتفااية الخاصة

بكاض البلج يف ال تطبؽ عليهـ ,اهذل الكايقة ال تطبؽ عل األلخاص الذيف اانكا يكـ أارت سنة 1951ـ
يتلقكف ال ماية أك المساعدة مف ي ات تابعة لؤلمـ المت دة غير مفكاضية األمـ المت دة لل كف البلج يف .
كلما ااف البلج كف الفلسطينيكف يتلقكف المساعدة مف األكنركا ,بالتال اهـ يفتقركف إل ال ماية القانكنية
الت تكار ا االتفااية كمفكاضية األمـ المت دة لل كف البلج يف ,ك ذا يعن أن ه ال يكجد ي ة دكلية مالفة
رسمينا لرعاية قكاهـ ,خبلانا لػير ـ مف البلج يف ا

العالـ ( المصدر السابؽ ,ص .)26

 -3.3الحقو اإلنسانية والمدنية لالجئي الفسسطينيي في لبنا
كاصؿ لبناف من ال قكؽ المدنية عف ساانه مف البلج يف الفلسطينييف اعتقادا منه بأف من هـ ذل ال قكؽ
سياكف مؤل ار عل استعدادل لتجنيس البلج يف الفلسطينييف كاستيعابهـ ,كلبناف يعتبر أف ال قكؽ المدنية
الخطكة األكل

لتكطيف البلج يف رغـ أف ت قيؽ ماؿ ذل الخطكة ال يعن

بالاضركرة استعداد لبناف

لت مؿ مسؤكلية دا مة عف إستيعاب البلج يف ا المجتم اللبنان  ,يث أف مف لأف منح البلج يف لابل
مف ألااؿ اإلاامة بصكرة لرعية ,ك ما ياضمف لهـ قكؽ أساسية معينة االعمؿ كالسفر بدكف عراايؿ,
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كأف ياكف إجرالا مؤاتا ابؿ الكصكؿ إل

تسكية نها ية لم نة البلج يف الفلسطينييف (سعيد كآخركف2003 ,ـ,

ص.)198

ككاقنا إل صا يات األكنركا عاـ 2005ـ اإف عدد البلج يف الفلسطينييف المسجليف لديها ا

لبناف ك

( ) 400,582نسمة ,كتقديرات (  ) ESCWAلعدد السااف اللبنانييف ك أاار بقليؿ مف ( )3,7مليكف
نسمة ,كبذلؾ يلاؿ عدد البلج يف ا لبناف ما نسبته  %10مف سااف البلد ,كلاف ذل إ صا ية مبالع
ايها ,اإذا أردنا تقدير العدد ال قيق

لبلج يف الفلسطينييف المقيميف ا

لبناف,

يث أف لجنة الكاليات

المت دة لبلج يف (  ) USCRتقدر العدد  250,000نسمة ,ك ذا التبايف ا األرااـ كاألعداد ناتج عف
القكانيف التميزية المكجهة اضد البلج يف الفلسطينييف ,كاأل داث المتبل قة لل رب األ لية اللبنانية ( 1975
–  )1990كالػزك اإلس ار يل لجنكب لبناف عاـ  1982ـ ,كال رب عل المخيمات ( 1987 – 1986
ـ) ,اقد أجبرت الظركؼ آنفة الذار العديد مف البلج يف عل الهجرة إل دكؿ أكركبا الػربية كاالساندنااية
ت ديدان ( بيل 2005 ,ـ ,ص.)169

كا

ال ديث عف ال قكؽ اإلنسانية كال قكؽ المدنية ,سجلت الدراسة الت

أجرتها المنظمة الفلسطينية

ل قكؽ االنساف عاـ 2004ـ من البلج يف الفلسطينييف مف التمت الاامؿ ب قكاهـ اإلنسانية األساسية,
ب سب ما نصت عليه الكايقة العالمية ل قكؽ االنساف ). ) UDHR
كبالرغـ مف ملاراة لبناف بصياغة تلؾ الكايقة ,كاكنه أ د المكاعيف عل العديد مف المعا دات الدكلية
األخرل ,إال أنه اد انتهؾ المعا دات كالمكاايؽ كاالتفاايات بلاؿ كااضح مف خبلؿ التمييز الذم يمارسه
تجال الفلسطينييف ,اما ك ال اؿ بالنسبة لجمي الدكؿ األخرل المجاكرة لفلسطيف ,يث لـ يكا لبناف
عل

ميااؽ جنيؼ المتعلؽ بأكاضاع البلج يف الذيف يعتبر ـ غربال أك أجانب ( المصدر السابؽ ,ص . )170

ابعد أف اتاضح جـ الااراة الت سببها اال تبلؿ اإلس ار يل لفلسطيف كطرد أ لها ,بدأت ناؾ ملاري
كمخططات تكطيف البلج يف إل

لبناف تظهر مف خبلؿ ممارسات مؤسسات كمنظمات دكلية ,مما أالؽ

اللبنان يف كداعهـ إل التعاط األمن م ااضية البلج يف ,كأصب ت األجهزة األمنية اللبنانية تفرض الراابة
عل المخيمات ,كظلت

المس كلة عف السجبلت اللخصية ت

 ,2006ص.)33
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تـ تأسيس مديرية ل كف البلج يف(مرة,

 -4.3فئا الالجئي الفسسطينيي في لبنا .
يقسـ البلج يف الفلسطينييف ا لبناف إل ابلث ل ار ح أك ا ات أساسية ,كتـ التقسيـ بنالنا عل تسجيلهـ
يث تـ تقسيمهـ إل

لدل ال اكمة اللبنانية أك كاالة الػكث األكنركا,

الف ات التالية (المصدر السابؽ,

ص:)34
 -1ا ة تـ إ صاؤ ا مف ابؿ األكنركا كال اكمة اللبنانية ا أعقاب كصكلها إل لبناف بعد نابة 1948
ك

مسجلة ا القيكد ككاضعها اانكن .

 -2الج كف مسجلكف لدل سجبلت األمف ,كغير مسجليف ا سجبلت األكنركا كتصنؼ ا خانة الػير
مسجليف.
 -3ا ة غير مسجلة ا

ايكد األكنركا ,كال ايكد األمف العاـ اللبنان

يستفيدكا مف خدمات األكنركا ك
كتعتبر الدراسة الت

كصلكا لبناف بعد عاـ  ,1967كال

الد الف ات معاناة.

ادمتها المنظمة الفلسطينية ل قكؽ االنساف أف البلج يف الفلسطينييف ااادم األكراؽ

الابكتية ,تعكد جذكر ـ إل

ؤالل الرجاؿ الفلسطينييف الذيف ادمكا إل لبناف ا السبعينيات ,يث امتدت

ذل الجذكر لتصؿ إل زكجاتهـ كأكالد ـ كنسلهـ كأااربهـ اآلخركف ,يث ادـ أمااؿ ؤالل الرجاؿ للقتاؿ
جنبان إل جنب م أبنال لعبهـ ,ك اؿ كصكلهـ إل لبناف اـ ا تاضانهـ ,كاعالتهـ مف ابؿ جهات أساسية
امنظمة الت رير الفلسطينية ,الت

اانت ا

تلؾ الفترة مهيمنة ا

األكراؽ الابكتية اهـ ؤالل الذيف اانكا متكاجديف ا
كعلقكا ا لبناف كمنعكا مف العكدة إل الدكلة الت

لبناف ,أما البعض اآلخر مف ااادم

لبناف ألسباب أخرل االتعليـ أك العمؿ أك العا لة,

اانكا يقيمكف ايها( بيل  ,2005 ,ص.)171

كابؿ االجتياح اإلس ار يل للبناف عاـ 1982ـ  ,مؿ أاراد تلؾ اللري ة بطااات تعريؼ صادرة عف منظمة
الت رير الفلسطينية ,كاعتبر ا اللبنانيكف أنذاؾ اانكنية ,كلاف بعد تر يؿ المنظمة مف لبناف ,أاض
المنظمة ايه غير لرع  ,كبالتال

لـ يعد لديها القدرة عل

أصب ت بمركر الكات غير صال ة ا

كجكد

إصدار أك تجديد بطااات التعريؼ الت

لبناف ,ت يكمنا ذا ,كال يزاؿ لبناف يرااضه اإلعتراؼ بهؤالل
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الذيف بقكا ا

الببلد ,اما كال يزاؿ مستم نار ا

رااضه تسجيلهـ أك تسجيؿ عا بلتهـ رسمينا لديه(المصدر

السابؽ ,ص.)172

كبعد تزايد كنمك أاراد ذا الجيؿ الجديد الػير مكاؽ ,اما أف األجياؿ المن درة مف ؤالل األلخاص الذيف
ال يملاكف باألصؿ أكراانا ابكتية تكاجه اما ااي نار مف الملااؿ االتخرج مف الاليات ,كانعداـ ارص العمؿ,
كتسجيؿ الزكاج كالتمت بالرعاية الص ية ,كالملاراة ا النكا

االجتماعية كاالاتصادية ك ت النكا

القانكنية مف ياة البلج يف األساسية داخؿ لبناف(المصدر السابؽ ,ص.)172

كبالتال عدـ تمت

ؤالل البلج يف بكاض اانكن يؤدم ال م الة إل ظركؼ إجتماعية كااتصادية صعبة

جدان ,كاذا ما اكرنت باألكاضاع العامة لبلج يف الفلسطينييف اآلخريف ا لبناف ,اهـ م ركمكف مف ال صكؿ
عل مصد ر دخؿ اابت ,بسبب عدـ أ ليتهـ للعمؿ ,كال سبيؿ لديهـ للعناية الص ية ,أك المرااؽ التعليمة,
أك إل

أم مف أنكاع المساعدات األخرل ,امساعدات إعادة التأ يؿ الم ل

بػض النظر أف اانت

جمعيات الهبلؿ األ مر تكار لهـ بعض ذل المساعدات كلاف مقابؿ تسديد امنها ,اما أنهـ ال يستطيعكف
مػادرة لبناف ,ككجكد ـ ا لبناف يعتبر غير اانكن .
كا تقسيـ آخر أعدته األكنركا عاـ 2007ـ اسمت البلج يف الفلسطينييف ا لبناف إل أربعة أاساـ ك
(سبلمة2008 ,ـ ,ص-:)31:30

-1الج كف مسجلكف لدل األكنركا كتصدر لهـ كاا ؽ صال ة لمدة سنة مف ابؿ ال اكمة اللبنانية اابلة
للتجديد ابلث مرات.
-2الج كف غير مسجليف لدل األكنركا كلانهـ مسجلكف لدل جمعيات الصليب األ مر ,ك ؤالل تمن هـ
ال اكمة اللبنانية كاا ؽ سفر لمدة سنة كا دة مختكمة بعبارة "صالح للعكدة".
-3الج كف غير مسجليف لدل األكنركا أك جمعيات الصليب األ مر ,كتصدر لهـ بطااات سفر اقط لمدة
ابلاة لهكر كمختكـ عليها عبارة "غير صالح للعكدة ".
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 -4ا ة ااادم الهكية ,كمعظمهـ مف الفلسطينييف الذيف ادمكا إل لبناف مف األردف كالاضفة الػربية كاطاع
غزة ,كالت قكا بفصا ؿ الاكرة الفلسطينية ,كلـ يهتمكا بالم ااظة عل

كاا ؽ سفر ـ األصلية أك جكازات

سفر ـ ,كأصب كا ـ كعا بلتهـ ببل كية ,كيبلع عدد ـ مف ()5-3آالؼ السطين .
كتلير الدراسة الت

أعدتها المنظمة الفلسطينية ل قكؽ االنساف أف البلج يف ااادم األكراؽ الابكتية

يكاجهكف الملابلت التالية ( بيل 2005 ,ـ ,ص-:)174

 -1القيكد عل ال راة كالتنقؿ .
 -2عدـ ال صكؿ عل الرعاية الص ية .
 -3عدـ يازة أم أكراؽ ابكتية .
 -4عدـ التماف مف الكصكؿ إل سكؽ العمؿ .
 -5عدـ ال صكؿ عل خدمات األكنركا .
 -6عدـ ال صكؿ عل التعليـ.
ك ذا يظهر مدل الصعكبات كالت ديات الت

تكاجه ؤالل الف ة مف البلج يف الفلسطينييف ا

لبناف,

تتركح أعددا ـ ما بيف أربعة كخمسة أالؼ نسمة ,ينتظركف يكمنا بعد يكـ ؿ ملالتهـ .
كالذيف ا
كبنالان عل

ما تقدـ كاضعت المنظمة الفلسطينية ل قكؽ االنساف تكصياتها التالية (المصدر السابؽ,

ص-:)176:175
 -1ايما يخص البلج يف ااادم األكراؽ الابكتية ,ممف ـ مسجلكف لدل األكنركا ا دكؿ ماضيفة يجب
ت كيؿ ملفاتهـ إل لبناف ,ب يث يتمانكف رسمينا مف اال ستفادة مف خدمات األكنركا .
 -2يتعيف عل الدكؿ الت ي مؿ البلج كف مستنداتها ماؿ األردف ,تجديد أكراؽ ؤالل البلج يف المنتهية
الصبل ية ,اما كعليها تسجيؿ المن دريف مف نسلهـ .

55

 -3البلج كف الذم يختاركف طكعنا العكدة إل البلد الذم ااف اد أصدر مستنداتهـ ,يتكجب السماح لهـ
بذلؾ مف ابؿ ال اكمات المعينة ,اما كيتكجب مايتهـ مف أم مبل قات اد يتعراضكف لها .
 -4عل السلطة الفلسطينية أف تصدر بطااات تعريؼ لبلج يف ااادم األكراؽ الابكتية الذيف ـ أعاضال
ا منظمة الت رير الفلسطينية  ,اما يتكجب الب ث عف ؿ ااعؿ ب يث يتماف ؤالل البلج يف مف العكدة
إل ديار ـ كعا بلتهـ ا السطيف .
 -5عل ال اكمة اللبنانية أف تعترؼ بكجكد ؤالل البلج يف كأف تلرع ذا الكجكد .
 -6عل األطفاؿ الذيف ال ي ملكف بطااة تعريؼ أف يل قكا ب الة كالدتهـ ,ا يستفيدكا مف الخدمات الت
تقدـ لها .
 -7يتعيف عل

المفكاضية السامية لبلج يف التابعة لؤلمـ المت دة أف تعترؼ بهؤالل الفلسطينييف الذيف

ي ملكف مستندات صادرة مف دكؿ ال يلملها تفكيض األكنركا كأف تبادر إل تسجيلهـ .
 -8يجب إعادة برنامج مساعدات اانكنية لمساعدة البلج يف ااادم األكراؽ الابكتية عل أساس اؿ ااضية
عل

دل ,ب يث يتـ تقييـ كاضعهـ القانكن  ,كعرض اإلجرالات القانكنية المتا ة الت يماف متابعتها مف

أجؿ ؿ كاضعهـ .
 -9اضركرة تقديـ المساعدة لؤلسر الت تعيش ظركؼ خطيرة ,كالت

ب اجة إل إغااة اكرية .

 -10يتكجب تكاير ارص عمؿ تساعد عل ت سيف دخؿ البلج يف ,ااادم األكراؽ الابكتية ,كذلؾ داخؿ
مخيماتهـ ,لتجنب مخاطر الت رؾ خارج المخيمات لتماينهـ مف إعالة أسر ـ .
 -11عل ال اكمة اللبنانية أف تطبؽ القانكف الذم ينص عل منح الجنسية اللبنانية ألم طفؿ يكلد ا
لبناف ,مف أبكيف لديهما جنسية معينة .
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 -5.3اإلجراءا القانونية والمنية السبنانية عسى الالجئي .
عمدت الدكلة اللبنانية إل

جمي المقيميف عل

تطبيؽ أنظمتها كسنت إجرالاتها عل

أ اراضيها ,كمنهـ

ررات اان ت تنفذ بكاسطة اللجنة المرازية لل كف البلج يف (مكس ,
الفلسطينييف ,اأصدرت لذلؾ عدة ا ا

2007ـ ,ص-:)192
 -1االستمرار ا نقؿ البلج يف إل سكريا مف أجؿ ال د مف إاامتهـ ايها ,يث يعتبر لبناف مراز جدب
لبلج يف الفلسطينييف ,كاانت سكريا تلجعهـ عل الكصكؿ إل لبناف مف ارااضيها.
 -2مصادرة األسل ة ,كمن
كصلكا لبناف ك

ملها عل األرااض اللبنانية ,يث ااف البلج كف ي تفظكف بأسل تهـ الت

ب كزتهـ .

 -3من االتجار بالبنزيف كالمازكت ت ت عنكاف نقؿ البلج يف يث صدر مرسكـ سابؽ بهذا الصدد
لتخفيؼ العبل عف البلج يف الفلسطينييف كمساعدتهـ .
 -4من دخكؿ البلج يف مف سف  50 –18سنة إل

لبناف ,كتسفير المكجكديف منهـ إل السطيف عل

إعتبار أنها تستقبؿ البلج يف مف االطفاؿ كالليكخ.
 -5تنظيـ ال جر الص

عل البلج يف إل لبناف .

 -6إيجاد مكرد لماتب السطيف الدا ـ .
كعادت الدكلة اللبنانية عف القرار السابؽ بإعفال السيارات الفلسطينية مف رسكـ الماكث ,كالرسكـ اإلاضااية
عاـ 1950ـ مؿ راـ  ,65كمف نا ية أخرل تسبب تداؽ البلج يف الفلسطينييف عل لبناف دكف تأليرات
دخكؿ ,كتنقلهـ بيف لبناف كبلدف عربية أخرل إل إزعاج السلطات اللبنانية ,يث بادرت ال اكمة اللبنانية
بإالتصاؿ بال اكمتيف السكرية كاألردنية ,لل د مف نلاط الهجرة إل
ي ظر عل

امل

الجكازات السفر الفلسطينية مف السفر إل

مسبقة مف إ دل سفارات لبناف أك البعاات اللبنانية ا

لبناف ,كبنالان عليه أصدرت ارار

لبناف ,ما لـ ي صؿ عل

تأليرة دخكؿ

الخارج ,اما اراضت الرسكـ عل

كاا ؽ السفر

كتجديد ا ,كلانها عادت عف ذا القرار ا لهر اانكف الاان 1955 /ـ ك ك ي مؿ راـ  ,7706كيعكد
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ذلؾ إل

اجركا إليها (مكس  ,نقبل عف النهار1950 ,ـ,

استقرار كاض البلج يف داخؿ الدكؿ العربية الت

ص.)3

اما كاضعت لبناف ايكدا أماـ العمالة الفلسطينية ,يث طلب كزير الداخلية أميؿ ل كد ا ا اررل ,بكاؼ الىد
العاملة الفلسطينية ,ت ت ذريعة منااستها لليد العاملة اللبنانية ,كخاصة ا
القطاع الزراع

أخرل أجازت القكانيف اللبنانية العمؿ ا

كالعمران

المجاؿ المهن  ,مف نا ية

مما دا الافالات الفلسطينية إل

مػادرة لبناف إل مناط ؽ الخليج ب اا عف ارص العمؿ ناؾ ,كبالتال

رمت لبناف نفسها مف االستفادة

مف الافالات كالمهارات الفنية الفلسطينية(مكس  ,نقبل عف بلؽ1952 ,ـ ,ص.)315
كلقد عبرت " ليل

ال ر " ك

با اة ا

أكاضاع البلج يف عف معان اة البلج يف الفلسطينييف ا

ظؿ

ا اررات الدكلة اللبنانية كاكانينها بالقكؿ " :ظؿ الكجكد الفلسطين ا لبناف ,كجكدنا طار نا يخاض تارة لقكانيف
األجانب غير الدا ميف ,كتارة ل لق اررات المرتجلة الت
كاللعبة الاانية ا

الجيش اللبنان

كالت

تصدر عف مديرية األمف العاـ كك ازرة الداخلية,

تاضمف مراابة ت راات البلج يف كانتقالهـ مف مخيـ آلخر,

كنلاطاتهـ السياسية " (مكس نقبل عف ال ر2007 ,ـ ,ص.)195

كنتيجة للمكااؼ الدكلية مف القاضية الفلسطينية ,تعززت القناعة لدل الفلسطينييف بأف ااضيتهـ
سياسية ,كليست انسانية ,أك مسألة الج يف ,كمف جملة اإلجرالات الت

ااضية

اتخذتها الدكلة اللبنانية ب ؽ

الفلسطينييف ,منعهـ مف التجكؿ أانال اترة اإلنتخابات النيابية .
إف تاضييؽ سلطات األمف اللبنان

عل

البلج يف الفلسطينييف ,يعكد إل

إعتقاد الدكلة اللبنانية أف

التجمعات الفلسطينية ا المخيمات ,تلاؿ أراضان خصبة لظهكر ال راات الكطنية ,كظكا ر التمرد عل
النظاـ لهذا السبب عان الفلسطينيكف مف ممارسات السلطات القمعية أاار مف إخكانهـ الذيف سانكا ا
المدف أك القرل اللبنانية األخرل(مكس 2007 ,ـ ,ص.)198

-1.5.3القواني السبنانية نجاه الالجئي الفسسطينيي في لبنا -:
رغـ أف الفلسطينييف جالكا إل لبناف بعد مكااقة لبناف عاـ 1948ـ عل تقديـ الملجأ كالمأمف لهـ ,كرغـ
أف لبناف يعتبر المس كؿ األكؿ عف

مايتهـ ,كاعطا هـ اااة ال قكؽ الت
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نصت عليها االتفاايات,

كالقكانيف الدكلية ,اإف ال قكؽ األساسية كالمدنية للفلسطنييف تعراضت لبلنتهاؾ الكااضح ,اأصب كا منذ
كصكلهـ يخاضعكف للتهديد كالتخكيؼ ,كالخطؼ ,كاالعتقاؿ ,كالطرد كالقتؿ .
ارغـ التر يب مف ابؿ ال اكمة اللبنانية باستاضااة البلج يف اإن ها سنت العديد مف القكانيف,
كالق اررات الجا رة الت تاضيؽ الخناؽ عل الفلسطينييف ,اهناؾ اكانيف خاصة باألجانب تـ تعديلها للتمييز
اضد الفلسطينييف ,رغـ ظهكر اكل سياسية تعارض ذلؾ كاعتبرتها أنها تتعارض م القكانيف كاألعراؼ,
كاالتفااات الدكلية ,كأ ـ ذل القكانيف ,اانكف الملاية العقارية ,الذل ال يسمح بمكجبه تملؾ أم عقار ألم
لخص ال ي مؿ جنسية معترؼ بها,

يث بقيت السلطات اللبنانية كالك ازرات تتعامؿ م

البلج يف

الفلسطينييف بسلبية كااض ة باعتبار ـ ا ة مف األجانب .
 -2.5.3أى ،القواني الني ننظ ،أوضاع الالجئي الفسسطينيي في لبنا -:
نالؾ مجمكعة مف القكاني ف الت اراضتها ال اكمة اللبنانية ,كالت تنظـ أكاضاع البلج يف الفلسطينييف ا
لبناف كلعؿ أ مها:
 -1قانو المس ية الفردية  :يبيف المرسكـ  11614الصادر ا
الملاية كالتملؾ عل

انه" ال يجكز تمليؾ أم ؽ عين

 4اانكف اان

يناير1969ـ ,ب ؽ

مف أم نكع ألم لخص غير لبنان  ,إال بعد

ال صكؿ عل ترخيص مف مجلس الكزرال".
غير أف ذا المرسكـ اتح الباب للتمليؾ اضمف لركط كايكد تنطبؽ عل الفلسطينيي ف كغير ـ مف األجانب
ك ك ما سمح للفلسطينييف بلرال األرااض

كالعقارات كالمبان

السانية ,كاذا أراد أف يسجؿ العقار باسمه

عليه أف ياكف مستكايا اللركط ,كأف يسدد الرسكـ المطلكبة ,غير أف مجلس الكزرال ا جلسته المنعقدة
بتاريخ  21مارس2001ـ اار ملركع اانكف يرم لتعديؿ المرسكـ السابؽ كجال ا نص القانكف الجديد
ا المادة األكل بانه "ال يجكز تملؾ أم ؽ عين مف أم نكع ااف ألم لخص ال ي مؿ جنسية صادرة
عف أم دكلة معترؼ بها أك ألم لخص إذا ااف التملؾ يتعارض م أ ااـ الدستكر لجهة راض
التكطيف" ,ك ذا القانكف أاار مكجة مف اإللااليات
عنصريان اا مان عل

يث انه يستهدؼ الفلسطينييف كالذم يعتبر تمي ناز

أساس الجنسية (مرة2006 ,ـ ,ص.)47:46
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كبمكجب ذا القانكف

رـ الفلسطينيكف مف التملؾ ا

لبناف ,كمف تملؾ اإنه ي رـ عل

الملاية لهـ بعد كااته  ,اما ترتب عليه من الفلسطينييف مف البنال ا

كراته إنتقاؿ

المخيمات أك ت

إعادة بنال

المتهدـ منه كالهدؼ مف ذا القانكف ك التهجير القسرم للفلسطينييف مف لبناف .
كبالتال

ال ي مؿ جنسية دكلة معترؼ بها ,كال يسمح له سب الدستكر بالتملؾ بسبب عدـ

الفلسطين

التكطيف كلبناف تقكؿ أنه ا اضكل مصل تها العليا لها ال ؽ ا من التملؾ ,إذا ااف التملؾ يتعارض م
سياستها العليا ا

راض التكطيف ,نا نبل ظ أف البلجئ الفلسطين

كتطكير نفسه ا

لبناف كاف تكارت له اإلماانيات ,كالرد جا ز بأف ذلؾ مماف أف يسا ـ ا

التكطيف ,ذل اللماعة

السبب األ ـ كاللا

رـ مف أ ـ قكؽ ت سيف كااعه
عملية

ايما يتعرض له البلج كف الفلسطينيكف ا لبناف.

 -2قانو الةمل :
سأكل القانكف اللبنان

الخاص ب ؽ العمؿ بيف البلجئ الفلسطين

كاألجنب

المقيـ ا

لبناف ,كبما أف

القانكف اللبنان ياض الفلسطينييف ا اا مة األجانب ,اإف اكانيف العمؿ اللبنانية الخاصة باألجانب تنطبؽ
عل الفلسطينييف ,كا ذلؾ مخالفة لق اررات القمـ العربية كإلتفااية جنيؼ الخاصة بالبلج يف.
اما أف اانكف العمؿ اللبنان الخاص باألجانب من هـ ال ؽ بالعمؿ مقابؿ ال صكؿ عل إجازة عمؿ ,كال
يكجد ا

ذا القانكف أم استانال للفلسطينييف يكجب معاملتهـ معاملة خاصة ,بؿ أف العقكبات ا اانكف

العمؿ اقط لمف يستخدـ أجنب بعقد عمؿ أك إجازة صناعية مف دكف مكااقة مسبقة أك إجازة عمؿ صادرة
زرة العمؿ (المصدر السابؽ ,ص.)41
عف ك ا

كبنال عل

ما سبؽ مف ذل القكانيف أصبح البلجئ الفلسطين

ممنكعا مف العمؿ ا

لبناف كيعااب إذا

خالؼ القكانيف كأصدرت ك ازرة العمؿ اللبنانية ار نار عاـ  1951ـ ,طالب ايه البلج يف الفلسطينييف بالتكاؼ
عف العمؿ ب جة انهـ ال يملاكف إجازة عمؿ ,كبمكجب القرار الكزارم )15 )1/621

اانكف أكؿ

1995ـ ,اقد رـ الفلسطين أاار مف سبعيف مهنة بمكجب اانكف العمؿ لعاـ 1962ـ كستة كأربعيف مهنة
أخرل االطب كالم اماة كغير ا مف المهف ال يكية ,كاؿ مف يريد أف يعمؿ البد مف ال صكؿ مسبقنا عل
إذف عمؿ (الناطكر2003 ,ـ ,نقبل عف النهار اللبنانية).
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اما يمن الفلسطين

مف اإلنتساب إل

النقابات المهنية االصيدلية ,كاألطبال ك المهندسيف ,كذلؾ طبقا

للقانكف اللبنان المتعلؽ بدخكؿ لبناف كاإلاامة ايه ,الخاص باألجانب.
االفلسطينيكف يكاجهكف أبكابنا مػلقة إلماانية العمؿ ا الكسط اللبنان  ,ااضبلن عف ارتفاع كتيرة التلدد مف
ابؿ السلطات اللبنانية إذ بات ناؾ مراابة ك تالفة عالية لخركج البلج يف الفلسطينييف ,كدخكلهـ إل لبناف
كما زالت السلطات اللبنانية تراض ال قكؽ الخاصة الت أارتها إتفااية جنيؼ لبلج يف ,إال انه ا
1996ـ أارت ال اكمة ب ؽ الفلسطينييف المقيميف ا

عاـ

لبناف بالسفر كالعكدة ,ك سب ما ااف سا دا ابؿ

عاـ 1995ـ أجازت اكمة السنيكرة لبلج يف الفلسطينييف ا

لبناف بالعمؿ ا

بعض المهف الت

ااف

ي ظر عليهـ العمؿ بها ,كجال ذلؾ بنالا عل العبلاات الجيدة بيف لبناف كمنظمة الت رير ,ك ذا تػير ا
مكاؼ ال اكمة إزال البلج يف الفلسطينييف (سعيد كآخركف2003,ـ ,ص.)212

ك نا ال بد مف اإللارة أف اانكف العمؿ الخاص بالبلج يف الفلسطن  ,ك ك بالعادة عبارة عف ا اررات اانت
تتػير

سب العبلاة م منظمة الت رير الفلسطينية كلاف بلاؿ نسب  ,امابل ا

عاـ 1969ـ سمح

لبلج يف بالعمؿ ك ريته ,كا عاـ 1987ـ أعلف البرلماف اللبنان عدـ السماح للفلسطينييف بالعمؿ إال بعد
ال صكؿ عل

إذف مسبؽ,

يث ال يستطي البلج يف الفلسطينييف العمؿ سكل ا

الهبلؿ األ مر  ,كبعض المنظمات غير ال اكمية ,كا

األعماؿ الت

األكنركا كجمعيات

ال تتطلب إذف رسم

االزراعة

كالملاري الصػيرة.
إال أف الفلسطينيي ف تنفسكا السعدال م المبادرة اللجاعة الت أادـ عليها كزير العمؿ اللبنان طراد مادة,
كالت تمالت ا منح البلجئ الفلسطي ن ال ؽ ا العمؿ يث جال ا المذارة " يستان مف أ ااـ المادة
األكل

مف القرار) )1/79بتاريخ 2

الفلسطينيكف المكلكدكف عل

األرااض

زيراف 2005ـ(الت

تنص عل

اللبنانية ,كالمسجلكف بلاؿ رسم

اللبنانية" كتاضيؼ المذارة ب"السماح للرعايا الفلسطينييف المكلكديف ا
يتكجب اناضمامهـ إل

صر بعض المهف باللبنانييف)

النقابات إلزاميا" (مرة2006 ,ـ ,ص.)43
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ا

سجبلت ك ازرة الداخلية

لبناف بالعمؿ اضمف ا ات ,كال

-3قانو الةقوبا :
إف أم اانكف ا لبناف البد أف يؤار ا
كتزداد تكسعنا ا

ياة المقيميف عل أراضه ,كأف اكانيف العقكبات تصبح لاملة,

التلاباات الها لة التكس ا

العبلاات الدكلية السياسية كاالاتصادية كاألمنية ,كألف

البلج يف الفلسطينييف تأاركا طردينا باؿ ما يجريه لبناف اانكنينا أك إداريان كبالتال
عراضة أل ااـ ذا القانكف ا

الفلسطينييف سياكنكف

اؿ إا اررل  .أم سياكف البلج كف الفلسطينيكف خااضعيف أل ااـ ذا

القانكف ,عل الرغـ مف أف القانكف يطبؽ عل مكاطن الدكلة ,كالفلسطينيكف ال ي ملكف المكاطنة.
 -4ح المساوال أما ،القانو وىي-:
ا .الح في الحيال لالجئ الفسسطيني  :ال ؽ أسكة م غيرل مف األجانب ,االكالدات ممنك ة ,كال اكانيف
أك إجرالات إدارية ااضطهادية .
 .الح

بالسالمة الفردية  :يتساكل البلجئ الفلسطين م غيرل مف األجانب المقيميف ا لبناف ايما

يتعلؽ بالسبلمة كالكجكد ابل يعامؿ بخبلؼ اللبنان  ,ابل اعتقاالت تعسفية لمجرد انه الجئ كال رماف
لل رية الفردية بسببها كاف كاعت إجرالات إعتقاؿ اه

اضمف إجرالات القانكف ,ك ذا يلمؿ ال ماية

الخاصة كالعا لية ,كالمساف كالمراسبلت كخاضكع البلجئ الفلسطين

ماؿ اللبنان

أماـ القاضال ,رغـ أف

بعض ال االت أظهرت عاس ذلؾ .
ج .الحقو

الجماعية  :تمارس ا اررات كاجرالات تمس قكؽ الفلسطينييف جميعنا كبعاضها ما زاؿ اا منا

ت االف ,كرغـ أف لبناف ال يعتمد أم اانكف رسم

بعقاب جماع

عل

الفلسطينييف بصفتهـ مجتمعنا

اا مان ا لبناف ,بؿ تتـ اإلجرالات بعمكمية يخاض لها الفلسطينيكف اكنهـ الج يف ماؿ -:
 -iح النمثيل و المرجةية  :اعتبرت ال اكمة البلج يف أجانب مف الف ة الخاصة مف يث اإلاامة ,كلـ
تعترؼ بهكيتهـ الخاصة مف يث اإلعتراؼ بمماليهـ الم لييف امرجعية ,كلـ تعترؼ ب قهـ ا

إدارة

المخيمات ,كلـ تلراهـ بأم ارار يتعلؽ بهـ ,اه تعترؼ بمنظمة الت رير دكف كجكد تمايؿ اعاؿ لها ,أك
إعتراؼ بخصكص المخيمات .
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 -iiح السفر والةودل  :التنقؿ بلاؿ عاـ كمطلؽ كمباح نظرينا دكف أم ايد سكل ال صكؿ عل الكاا ؽ
الرسمية ,كالسمات الص ي ة كرغـ أف القكانيف اللبنانية أعفت البلج يف مف رسكـ الكاا ؽ إال أنها عادت
كطالبتهـ بدا الرسكـ ذاتها الت تعتبر با ظة نظ انر لمستكل دخؿ الفلسطين

ناؾ (بديؿ ,2002,ص.)66

 -iiiالح بإنشاء الجمةيا والييئا النمثيسية :ال يكجد ا القانكف اللبنان نص كااضح يمن الفلسطين
مف تأسيس كانلال جمعيات كلانه ياض لركطنا م ددة لقياـ لبنان

أك أجانب إنلال جمعيات ,لذلؾ ال

نجد ا لبناف أم جمعية السطينية معترؼ بها بلاؿ اانكن رغـ سماح القانكف بإنلال جمعيات لؤلجانب
اضمف لركط م ددة ,كيقتصر األمر عل مؤسسات ك ي ات لبنانية تعمؿ ا الكسط الفلسطين  ,االتطبيؽ
العمل

أدل إل

رماف الفلسطينييف مف تلايؿ النقابات اانكنيان ,أك إلت ااهـ بالنقابات المهنية نتيجة

إلتراط الجنسية اللبنانية ا

أنظمتها كيعتبر تلايؿ األ زاب السياسية الفلسطينية مست يؿ ا

الظركؼ الصعبة ,كإلست الة السماح بممارسة الفلسطين

ؽ اإلنتخاب ألعاضال المجلس الكطن

ظؿ
أك

الهي ات الم لية (سبلمة2005 ,ـ ,ص.)16

كبمكجب التلريعات اللبنانية ال ي ؽ لبلجئ الفلسطين اإلنتساب إل أل مف النقابات اللبنانية العمالية أك
المهنية ,أك المهف ال رة ,كينظـ الملرع اللبنان

أعماؿ النقابات كياض لركطنا للمنتسبيف إليها كنظامنا

ي اـ عملها(مرة ,2006 ,ص.)45
بمعن أف الجمعيات المكجكدة كالعاملة ا الكسط الفلسطين

ت ت ستار جمعيات لبنانية ,كدليؿ ذلؾ

أف إت اد عماؿ السطيف ا لبناف يتب إت اد عماؿ لبناف ,كاف ااف غير كااضح.
 -6.3الوض السياسي لالجئي الفسسطينيي في لبنا :
مر البلج كف الفلسطينيكف ا لبناف بابلث قب زمنية مختلفة ك :
 -1.6.3الوض السياسي ما قبل مؤنمر مدريد عا: ،1991 ،
استطاعت منظمة الت رير كعبر مسار طكيؿ مف الناضاؿ أف تصبح كطف الفلسطينييف ا المنف  ,كظلت
دكمنا البيت الفلسطين

الر ب الذ م ياضـ ا

ااضا ه الفصا ؿ المختلفة ,كعند ادكـ الاكرة الفلسطينية
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بنال عل
لمخيمات لبناف ن

إتفااية القا رة عاـ 1969ـ المكاعة بيف المنظمة ك اكمة لبناف لـ تستط

المنظمة تك يد الجهد كتك يد الفصا ؿ ,مما انعاس عل

كجكد خبلاات بيف ذل الفصا ؿ كخاصة ا

أعقاب رب عاـ  ,1973كبركز اارة إاامة الدكلة الفلسطينية المستقلة كعاصمتها القدس اللريؼ ,تـ عقد
الدكرة الاانية علرة للمجلس الكطن

الفلسطين

( 9-1يكنيك )1974الذم نتج عنه البرنامج المر ل

لمنظمة الت رير الماكف مف علر نقاط ت دد خط سير المنظمة ا المر لة القادمة.
كبعد رب المخيمات 1987 –1985ـ برز إنقساـ جػراا للمخيمات ,يث أصبح بعض ذل المخيمات
ت ت سيطرة الفصا ؿ المنلقة كمخيمات الجنكب ت ت سيطرة اكات منظمة الت رير ,كأصبح ناؾ أاار
مف مرجعية اضعيفة لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,كلـ ياف بمقدكر ذل المرجعيات صياغة خطاب مك د
ا مكاجهة تعنت اكمات لبناف المتعاابة إزال قكؽ الفلسطينييف ,كخاصة قكاهـ المدنية ا العمؿ,
كالملاية كالخركج كالعكدة ,كمعظـ الخبلاات كصلت لل سـ العسارم ا

بعض األ ياف ,كبيف تلؾ

المتناااضات ازدادت ماساة الفلس طينييف ,كازدادت مستكيات الفقر كال رماف ابل ماية دكلية كال مرجعية
السطينية مك دة (السهل  2002 ,ـ ,ص . )81 –79

كبعد االجتياح اإلس ار يل

لجنكب لبناف عاـ 1982ـ كالت

ااف مف أبرز معالمها خركج المقاكمة

الفلسطينية إل خارج لبناف باضمانة ماية المخيمات الفلسطينية ,إال أف سرعاف ما سقطت ذل الاضمانات
سقكطان مدكينا بعد مذابح صب ار ك لاتيبل ا سبتمبر عاـ 1982ـ ,كاستمر السجاؿ باااة أبعادل ,ت عقد
مصرعيها بيف
ا
مجلس النكاب اللبنان جلسة خاصة ,كألػ بمكجبها إتفاؽ القا رة ,كات ت المناالة عل
اللبنانييف كالفلسطينييف .
كبعد كساطات اايرة مف جانب األكنركا كالمفكاضية السامية لؤلمـ المت دة لل كف البلج يف اـ التكصؿ إل
ؿ جزل مف ذل الملابلت ,كأصب ت كاا ؽ السفر تجدد بلاؿ ركتين كتاكف صال ة لمدة سنة كا دة
رغـ أنها جددت ا

بعض األ ياف لابلث سنكات (المصدر السابؽ ,ص.)81
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 -2.6.3الوض السياسي بةد إنفا الطائف :
اتسمت السياسية اللبنانية ت تكاي إتفاؽ الطا ؼ عاـ 1989ـ تجال الفلسطينييف بابلاة ألااؿ ر يسية
ك

(ابك الػزالف2005 ,ـ,ص:)73

 -1إعادة تأسيس السيطرة كاراضها عل

المخيمات الفلسطينية ,ااانت اللالية األكلية بلاؿ علن

كرسم  ,ك دد لها إجتماع عريض ا ال اكمة اللبنانية .
 -2راض التكطيف النها

لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,كااف ذلؾ بإتفاؽ بيف ال اكمة كالقكم السياسية

اللبنانية .
 -3إجرالات النقاص عدد البلج يف مف خبلؿ اضػكط لدا أعداد منهـ للهجرة ,كااف بلاؿ غير معلف,
كلاف ربما ا بعض اطاعات الدكلة كليست ال اكمة .
كت رات ال اكمة بإجرالاتها لتطبيؽ ذل األلااؿ بدلان بكاض ايكد عل

األسل ة ,كب صر عمليات

المقاكمة اضمف المنطقة الت يسيطر عليها زب اهلل ,إالّ أف سيطرة الجيش عل المخيمات بلاؿ اامؿ
اما خطط له لـ يت قؽ ت األف ,يث أف المخيمات ما زاؿ يتكاجد ايها المسل يف كالعسارييف التابعيف
لفصا ؿ المقاكمة الفلسطينية ,كالجيش ما زاؿ خارج المخيمات ,كاللجاف اللعبية

الت

تدير ل كف

ال ياة اليكمية (صايع ,1993 ,ص.)72
كلاف يلمس ا مجاالت معينة سيطرة ال اكمة ,ماؿ ارض التعقيدات القانكنية ,يث ت رات اللرطة إل
إغبلؽ عيادات كمختبرات كغير ا بدكف ترخيص خارج المخيمات كداخلها مدعية أف المنتسبيف ا النقابات
المهنية اللبنانية بإماانهـ ال صكؿ عل

تراخيص ,اذلؾ طلبت ال اكمة اللبنانية مف األكنركا تزكيد ا

بلكا ح سنكية ااملة بالتبلميذ ا مدارسها كتتجا ؿ ال اكمة المنالدات لت سيف أكاضاع الفلسطينييف ا
لبناف ,كمنظمة الت رير الت بدأت سنة 1991ـ اجزل مف التطبي معها  ,يث طالب الفلسطينيكف بإعادة
اتح ماتب منظمة الت رير ,كبإ ستقبلؿ ذات للمخيمات كاأل ـ مف ذلؾ ال قكؽ المدنية .
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كلاف بعد مؤتمر مدريد علقت المفاكاضات ,بإنتظار التسكية اإلاليمية النها ية ,كتستند ال اكمة إل

جج

مفاد ا أف اعؿ ذلؾ سياير عدال اطاعات معادية للفلسطينييف ,كيعزز التكجه ن ك التكطيف ا ؿ مفاضؿ
دكليان .
إف معاراضة التكطيف مك دة عل األاؿ لفظينا بيف ال اكمة اللبنانية ,كاؿ الطكا ؼ كاأل زاب اللبنانية كاف
رغب السنة ا ذلؾ س انر نظ ار لل سابات الطا فية ,كاذلؾ الهي ات الفلسطينية ,االفلسطينييف تاريخينا تصدكا
لملاري التكطيف ,كمعظـ القادة الفلسطينييف يرااضكف التكطيف ت اليكـ ,ألنها تؤدم إل القاضال عل
كيتهـ الت

ااظكا عليها  ,كزادت لاكؾ الفلسطينييف بعد إال تماـ الدكل بعدد البلج يف ,ت أادمت

األكنركا ا سبتمبر عاـ  1992ـ بإصدار بطااات كية جديدة يث يعد اادة األكنركا أف ذل البطااات
أصدرت ابؿ بدل م اداات السبلـ كتهدؼ اقط للتنظيـ اإلدارم .
كمف نا ية أخرل اإف راض التكطيف ااف الم رؾ األابر لناضاؿ أكدم ب ياة علرات اآلالؼ مف
اللهدال ,إال أف المتػيرات الدكلية كاإلاليمية أارت عل أكاضاع البلج يف كعل مدل ابكلهـ بالتكطيف أك
رااضهـ ,كلاف السطيني لبناف ليس بمقدكر ـ ت ديد إف ااف لديهـ مكاؼ بخصكص التكطيف أك رااضه,
نظ ار لترايبة لبناف الطا فية كعدـ ابكؿ لبناف بتكطينهـ كعدـ كجكد ؿ لعكدتهـ ك ـ بذلؾ يعتمدكف عل
مساندة منظمة الت رير لهـ بهذا الخصكص .
كا خريؼ عاـ  1994ـ بدأ ال ديث عف التكطيف بصيػة مختلفة ,ك
لدكاا إنسانية كالذم ي مؿ ا

طياته خفايا أخرل ,االراض اللبنان

اللبنانية لبلج يف الفلسطينييف المقيميف ا
االتكطيف يخؿ بالتكازف الطا ف

إسااف الفلسطينييف الذم سم
للتكطيف يعن

راض منح الجنسية

لبناف ك ذا ناب مف عدة جكانب سب كجهة نظر اللبنانييف,

الذم طاؿ العمؿ إلنجا ه عبر صياغته ا

كالتعديبلت الدستكرية ,الت تنص بص ار ة عل

كايقة الطا ؼ,

رااضه (سبلـ1994 ,ـ ,ص . )44

 -3.6.3الوض السياسي لالجئي بةد اإل نسحا اإلسرائيسي م جنو لبنا عا-:،2000 ،
يختلؼ كاض المخيمات ابؿ اإلنس اب عف بعدل ,اقبؿ اإلنس اب ااف الجيش اإلس ار يل يت اـ ا الااير
مف مجريات ال ياة السياسية كاألمنية للبناف عامة ,كالفلسطينييف خاصة ,لذا ااإلنس اب المفاجئ مف لبناف
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كمعه بعض األمكر اللالية اكجكد السبلح م الفلسطينييف كالسيطرة األمنية لمف ستاكف ,كعكدة اكات
اتح المسل ة إل مخيـ البلج يف ا عيف ال لكة ,الذم يكصؼ بعاصمة اللتات الفلسطين  ,يث ااف
الر يس الفلسطين ال ار ؿ ياسر عراات يعتبر أنه مف الم تـ أف تاكف له السيطرة ناؾ إذا ااف سيب ث
بمصدااية كاض البلج يف ا م اداات الكاض النها .
كاد تاضخمت األ داث كخلقت مخاكؼ لدل اللبنانييف إل

د كصفكا بأف إنس اب إس ار يؿ أ ادم

الجانب بانه عمؿ غير مس كؿ النه تـ بصكرة مفاج ة دكف التنسيؽ م السلطات اللبنانية ,ايخل
اللبنانيكف بأنه لف ياكف بمقدكر ـ السيطرة عل الفلسطينييف ا الجنكب ,كالرغبة ا إخراج الفلسطينييف
مف لبناف أصبح أاار إل ا ان كال قيقية أف دبلكماسية لبناف الدكلية كؿ ذا المكاضكع اتسمت بالتعنت,
كالجمكد.
كمف نا يفهـ اـ اإلعداـ الػياب الذم صدر مؤخ نار ا لبناف عاـ 1999ـ اضد سلطاف أبك العني ف اا د
اكات اتح ا

مخيـ الرليدية اانت خطكة مبلزمة لعكدة اكات اتح ,بل ل مف القكة إل

عيف ال لكة

كالقكات العسارية لفتح المؤيدة ألكسلك كالمعاراضة يجرم تعزيز ا بالتدريب للمتطكعيف الجدد كالمنتسبيف
القدام  ,ك ذا زاد مف مخاكؼ لبناف ,رغـ أف المنظمة االت" انها كجدت ل ماية الفلسطينييف ,كاضماف
أمنهـ كبخاصة ا

كعمبل ه المأجكريف المترصديف ا

كجه الاياف الصهيكن

اضركرية أعقاب سلسلة إالغتيإالت" ,ا

المخيمات ك كلها ,ك

يف أف الفلسطينييف يركف أنفسهـ مس كليف عف األمف داخؿ

المخيمات سب إتفااية القا رة عاـ 1969ـ (سبلـ ,2005 ,ص.)174
ارغـ ذلؾ اإالاضطهاد السياس
الفلسطينييف ,كالؿ ا

اللبنان

الرسم

عزؿ الفلسطينييف ا

لـ ينجح ا

ال د مف انتلار الكع

مخيماتهـ عف جما ير اللعب اللبنان

بيف السااف
انلأت الركابط

اللعبية ,كالسياسية بيف اللعبيف عل طبيعة الفهـ الملترؾ للدكر الذم تتطل إليه إس ار يؿ ا المنطقة.
كعل الرغـ مف اؿ ما سبؽ الف ياكف للفلسطينييف ا لبناف قكؽ سياسية ,االت يتمت بها اللبنانيكف
ماؿ ؽ اإلنتخاب أك الترليح أك التعيف ا
كأنظمة لبناف كالم ااظة عل

الكظا ؼ العامة ,كعليهـ كاجبات أ مها الخاضكع لقكانيف

سيادته كأمنه كتنظيـ ل كف األجانب ايه (سبلـ2005 ,ـ ,ص . )176 –174
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 -4.6.3أوضاع الالجئي السياسية بةد إنفا أوسسو -: 1993
تفاعلت األمكر السياسية لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف بعد تكاي إتفاؽ إعبلف المبادئ ا أيلكؿ سبتمبر
1993ـ ,بيف منظمة الت رير الفلسطينية كاس ار يؿ ,مما تمخض عنه ردكد اعؿ تجال البلج يف ا العديد
مف الدكؿ ,اف

أيلكؿ  /سبتمبر 1995ـ ,أادـ الزعيـ الليب

معمر القذاا

عل

طرد الفلسطينييف مف

ليبيا ,كبنالان عليه اررت ال اكمة اللبنانية من الفلسطينيف الذيف لديهـ إاامة لبنانية ,كاانكا خارج لبناف مف
العكدة إل البلد مف دكف ال صكؿ عل تأليرة عكدة خاصة ,كاانت التعليمات للتأليرة الجديدة ,المطبقة
ت ديدان عل الفلسطينييف الذيف لج كا إل لبناف عاـ 1948ـ(عاركرم ,2003 ,ص. )218
كبمكجب ارار نا ب ر يس ال اكمة اللبنانية ميليؿ المر ,يتعيف عل البلج يف الفلسطينييف الذيف يريدكف
مػادرة البلد ال صكؿ أكالن عل تأليرة خركج م عكدة مف مديرية األمف العاـ تابت عل كايقة السفر أك
جكاز المركر ,أما البلج كف الفلسطينيكف مف لبناف الذيف اانكا خارج لبناف ا  1زيراف – يكنيك 1995ـ
اعليهـ ابؿ عكدتهـ ال صكؿ عل تأليرة دخكؿ مف البعاة الدبلكماسية اللبنانية لدل البلد الذم يقيمكف به,
كيستان

مف ذلؾ البلج كف الفلسطينيكف مف لبناف كالمقيميف بسكرية ,كال تنطبؽ التدابير الجديدة عل

الفلسطينييف الذيف غادركا لبناف بعد  /1زيراف  /يكنيك 1995ـ (تاانبرغ2003 ,ـ ,ص .)196 :195

ك ت اانكف الاان  /يناير 1999ـ ,لـ ياف الفلسطينيكف أ ار نار أك م ظكظيف ااي نار ا السفر إل لبناف
أك السفر منه  ,باستانال سكريا البلد الك يد الذم يمانهـ مف الذ اب إليه دكف كاا ؽ سفر ,يث اانت ذل
السياسة تنـ عف خبايا سياسية ,إال أف تطكرات إيجابية

دات ا

تلؾ الفترة,

يث أعلنت ال اكمة

اللبنانية أنها لف تطلب مف الفلسطينييف الذيف يستخدمكف ا سفر ـ كاا ؽ سفر لبنانية عل تأليرة عكدة,
ياضاؼ إل أف لبناف كمنظمة الت رير الفلسطينية لابل لجنة ك ازرية ملتراة ,مهمتها تقكية العبلاات بيف
الطرايف ,كت سيف األ كاؿ المعيلية لبلج يف الفلسطينييف ا
كاتفؽ الطرايف عل

لبناف(عاركرم2003 ,ـ ,ص.)221-218

الدعكة لتنفيذ ارار الجمعية العامة لؤلمـ المت دة راـ  ,194كا

يف أف ذل

التطكرات ملجعة ,ااضبلن عف تعزيز قكؽ الفلسطينييف ا لبناف امان كنكعنا ,اإنها ال تاضمف كاضعنا يتمت
ايه الفلسطينيكف بماؿ ذل ال قكؽ بصكرة دا مة ,امنذ سنة 1948ـ كالفلسطينيكف عراضة ألعماؿ تهجير
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اايرة عل يد إس ار يؿ ,كالدكؿ العربية ا
أف تتارر بتكاتر نسب

اؿ تقلب الكاض السياس  ,يعن أف ماؿ ذل ال كادث يماف

كيجدر إمتداح ال اكمة اللبنانية عل

مبادرتها األخيرة بخصكص منح العكدة

لساانها مف الفلسطينييف ,بعد كادث كاجرالات الطرد مف ليبيا تجعؿ مف المست يؿ تقريبنا التاهف ,بما إذا
اانت مبادرة اهذل مؤل نار عل ت كؿ مبادئ ا المكاؼ اللبنان
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(المصدر السابؽ ,ص . ) 222

 -7.3الخانمة
مف الكااضح أف الدكلة اللبنانية تتعامؿ م الفلسطينييف ا
بنالعل
ن

لبناف ,مف خبلؿ القكانيف الت

إعتبا ارت سياسية مف الدرجة األكل  ,اػالبية القكانيف تصب ا

ت اصر ـ

إطار من التكطيف ,كداعهـ

للهجرة خارج لبناف ,كأف القكانيف الت اراضتها الدكلة اللبنانية اانت ال تنفذ ب ذااير ا ا الفترة الت سبقت
خركج المنظمة مف لبناف  ,ك ذا ال يعكد لقكة المنظمة كدااعها عف البلج يف ,كالتفا ـ ا بعض األ ياف

م الدكلة اللبنانية ,كلاف بعد خركج المنظمة اختلفت األمكر ,كزادت القكانيف المج فة ب قهـ كاانت عبارة
عف صار خانؽ ,ك رماف عل اااة المجإالت سكال التملؾ ,كالعمؿ أك التعليـ أكغيرل  .االدكلة اللبنانية
لـ تصدر أم اانكف لايفية تنظيـ ياة البلج ي ف ا لبناف ,كاؿ ما تهتـ به ك عدـ التكطيف دكف دراسة
البدا ؿ األخرل ا ال قكؽ األخرل .
اما أف التمييز ب اـ القانكف خلؽ أكاضاعنا سي ة لدل الفلسطينييف ,بسبب مستكل معيلتهـ السيئ ,كاما
تجا لت الدكلة اللبنانية اااة التلريعات الدكلية كالعربي ة الت

تعط

البلج يف امتيازات ك قكؽ ا

أمااف اللجكل ,ك ذا ما يؤاد عدـ التعامؿ م البلج يف كداعهـ للهجرة خارج لبناف .
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الفصل الراب
الوضاع االجنماعية واالقنصادية لالجئي الفسسطينيي في لبنا
 -1.4مقدمة
يستاضيؼ لبناف اآلف أاار مف  368,000الجئ السطين  ،يقيمكف ا  13خي ً ي فلسطينييً رس ًيي,

كاألكنركا ىي المس كلة عف تقديـ المعكنة ،والخد يت ف صيانة كنظااة ،وحسب ي تتعرض لو األكنركا
ف اضا قة مالية ،ووغوط سييسيو ،اإف أ كاؿ البلج يف الفلسطينييف ا
كالبنية الت تية الخاصة بالميال ا
القيكد الت

لبناف ا

اله تد كر سري

اله انهيار ،كما يفااـ الكاض االاتصادم لدم البلج يف الفلسطينييف

تفراضها ال اكمة اللبنانية عل

أم أعماؿ صيانة أك أم جانب مف جكانب البنال

المخيمات ،وج تتليي ال خي يت التي أنلأت عل

ا

أنقاض مخيمات مدمرة أم خدمات إجتماعية عل

اإلطبلؽ.
اأ كاؿ المخيمات الفلسطينية كأكاضاعها االاتصادية كاالجتماعية ليست منفصل ة عف تاريخ الفلسطينييف ا
لبناف ،يؿ ىي نتيجة يي ره ليذا التيريخ ،خاصة بعد دكر ـ ا ال رب األ لية اللبنانية ،اتجربة البلج يف
الفلسطينييف ا لبناف ليست لها نظير ا
وإاتصادية وسييسية،

أم مف الدكؿ العربية ،فيـ ج يزالوف رروة لييود إجتماعية

ي أسفرت ىذه الظروؼ عف أ كاؿ إجتماعية رورة لئجنيف الفلسطينييف ,يث

أف نسبة ابيرة مف البلج يف الفلسطينييف داخؿ المخيمات الفلسطينية يعيلكف ت ت خط الفقر ,إاضااة إل
أف الفلسطينييف ا لبناف ال يملاكف ؽ العمؿ اهـ ممنكعكف مف ال صكؿ عل العديد مف المهف ك ك
مجتم ممنكع اانكنيا مف دخكؿ القكل العاملة اللبنانية ،االبلج يف ماضطركف للتكجه إل

أعماؿ متدنية

األجكر ،تيؿ رف ال عدجت اللبنانية المعهكدة ،وىذا وو حد ف فرص تطورىـ االاتصادم واالجتماع ،
إاضااة إل

ذلؾ كبعد تكاي إتفاؽ إعبلف المبادئ بيف منظمة الت رير كاس ار يؿ لعر البلج كف بأنه تـ

التخل عنهـ كاستانا هـ مف عملية السبلـ مما زاد مف إ باطهـ كيأسهـ.
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 -2.4الوضاع المةيشية لالجئي الفسسطينيي في لبنا :
أسكا مما

إف أكاضاع الفلسطينييف االجتماعية كالمعيلية

عليه ا

أم اطر عرب

آخر ،وعد

اتوح ذلؾ مف خبلؿ دراسة مس ية ااـ بها البا ث سهيؿ الناطكر عاـ  1993ـ ,وحيث أنه ييني
تيديراتو رلي العدد األصل الذم استقر ا لبناف  1948ـ ( )100,000نسمه ،وينسيو زيادة طييعية
 %3بمعن أف عدد ـ عاـ 1993ـ ,وصؿ إل

كال

ي ج ييؿ رف  378,135نسمة .كيقدر الناطكر

عاـ 1993ـ أف امة ما بيف  40000-30000فلسطيني عد ليوا

تفهـ نتيجة ال ركب م إس ار يؿ

كالنزاعات الداخلية ا لبناف ,اما سا مت الهجرة الداخلية الدا مة عف تػيب التبلميذ عف مدارسهـ لفترات
طكيلة ،دوف عدرة العينئت رلي االلتحيؽ ييل دارس نتيجة ووعيـ االاتصادم السيئ )الناطكر1993 ,ـ).

كا

إطار رسـ معالـ الترايبة االجتماعية ا

نيطؽ السطيف الريفية إل

المخيمات ،والتي يدت إنتقاؿ الفلسطينييف أساسا ف

خي يت لبناف في ال دف ،فيد حددت أنماط الوجء السييسي يروايط العا لة،

كأ يانا القبيلة ،التي يييت سا دة في ال خيـ ،ورغـ التغيير الذي حصؿ رلي ظركاهـ بعد تكاجد منظمة
الت رير الفلسطينية ا لبناف ( ال خي يت ) إال أف الظروؼ ريدت لتعطي سيحة أخرم للعا لة كالقبيلة
بعد عاـ  1982ـ وجئء عوات منظمة التحرير ورحيليي ف لبناف،

وتيعي للتوارؽ في األكاضاع

االاتصادية ،ن يت خئفيت ييف س يف ال خي يت كالبلج يف الذيف يعيلكف خارجها ،كلـ يس الفلسطينيكف
لت سيف أكاضاعهـ المعيلية ا المخيمات ،يؿ رأكا أنها

يف إاامة ؤعت.

وي ير النيطور في دراستو أف نسبة اإلتااؿ كاإلعالة ا صفكؼ البلج يف ما ـ دكف سف الخامسة علر
مف العمر أك اكؽ سف  60ريـ أاار ف  ،%40كتلارؾ النسال ا سكؽ العمالة بما نسبته % 5,1
مف الفلسطينيات ,كاد تمت معاملة الفلسطينييف في لبناف رلي أنهـ أجانب يصورة أسكا في إطار
العمالة ،و نح األجانب إجازات عمؿ أاار مف اإلجازات الت

من ت لبلج يف الفلسطينييف  .كتقدر

المساعدة االجتماعية الت اانت تقدمها منظمة الت رير الفلسطينية لمف اقدكا أبنا هـ ا ال ركب ما بيف
 23دوجر يريي لؤلعزب ,و 35دوجر لهريا للمتأ ؿ كعل خبلؼ ذلؾ ،اانت سيردة منظمة التحرير
تتركح ي ييف  100دوجر و 125دوجر (زريؽ1997 ،ـ ،ص.)54 : 52
ليؤجء ا
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كبعد التسعينيات إستمر كاض البلج يف الفلسطينييف ا

التد كر ,كذلؾ لؤلسباب التالية (زريؽ1997 ,ـ,

ص-:)55
 -1الزيادة المطردة ا عدد السااف الفلسطينييف ال تتناسب م

جـ الكظا ؼ اللاغرة ا سكؽ

العمالة .
غيابا لبه اامؿ ا أار أاكؿ نجـ منظمة الت رير 1982ـ .
-2غياب آااؽ العمؿ المتا ة للفلسطينييف ن
-3انخراط اللباب اللبنان

ا

سكؽ العمؿ بصكرة كاسعة عقب ؿ المليليات اللبنانية ،وىو ي علص

فرص الع ؿ أماـ الفلسطينييف أاار .
-4عكدة أعداد أخرل مف الفلسطينييف إل لبناف نتيجة رب الخليج األمر الذم اضمهـ إل سكؽ البطالة
كالعاطليف عف العمؿ.
-5تد كر العملة اللبنانية الت دا بالبلد إل
كا

تقرير األكنركا ا

الة التاضخـ االاتصادم .

تلؾ الفترة ابيؿ عاـ  1993ـ ,يلغت نسيو البطالة ا

صفكؼ البلج يف

الفلسطينييف ا لبناف  %38كمصنؼ لديها أف  %11مف ؤالل البلج يف المسجليف لديها مصنفكف بأنهـ
ا

الة عسر لديد ،وىي نسية أعل

ف أم نطية ف نيطؽ ر لييت األكنركا( .ال صدر السييؽ،

ص.) 55

كاد أدت خطط ال اكمة اللبنانية إلعادة اإلعمار للمخيمات الت
الت يكاجهها البلج كف الفلسطينيكف ,بؿ أف ملاري

دمرتها ال ركب إل

تفااـ الصعكبات

اإلعمار ،كاعادة ينيء ي د رتو الحروب ،ستسيىـ في

ر لية ىجرة داخلية لبلج يف الفلسطينييف كاعادة تلريد ـ (المصدر السابؽ ,ص.)56
 -3.4المش ال الني يواجييا الالجئو الفسسطينيو
يكاجه البلج كف ملااؿ عدة ا
يكاجهكنها ما يل

في لبنا -:

لبناف ،رغـ اليير والظلـ الذي تعراضكا له كمف ذل الملااؿ الت

(زريؽ ,1997,ص:)58:57

-1التخفيض ا مكازنة األكنركا.
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 -2اقداف أاار مف  15,000رينلة ل عيليي في ختلؼ الحروب ،وفي نتس الوعت ج تحصؿ رلي أية
سيردة مالية ف نظ ة التحرير الفلسطينية.
 -3كجكد ن ك 6000رينلة ىجرت خئؿ ال عيرؾ ود رت سي نيي ،ولـ يس ح ليي بالعكدة إل

سي نيي

وإعادة بنا ها.
 -4التميز اللامؿ ا عمليات التكظيؼ بيف البلج يف أنفسهـ ,يث دخلت الكاسطة كالم سكبية.
 - 5النقص ال اد ا مسااف المخيمات مما دا الفلسطينيكف إل مطالبة ال اكمة اللبنانية بما يل :
ا -السماح للفلسطينييف بإعادة بنال مساانهـ ا لبناف.
ب -تخفيؼ القيكد المفركاضة عليهـ ا التكظيؼ ،والس يح للمهنييف بممارسة اختصاصاتهـ.
ج -السماح للناز يف بالعكدة إل مساانهـ األصلية .
د -كاض

د لمعاملة البلج يف الفلسطينييف اأجانب ا لبناف.

ق-إنلال لجنة ابلاية مف مماليف األكنركا كالفلسطينييف كال اكمة اللبنانية ل ؿ النزاعات القا مة.
إال أف ال اكمة اللبنانية اعتراضت عل

معظـ ذل المطالب ،وارتيرت أف نح الفلسطينييف ذل

المطالب ،عد تتيـ مكااقة رلي تكطينهـ ،و ف جينب أخر و ف النا ية االاتصادية رأم لبناف بأنه غير
اادر عل إستيعاب ال راييف الفلسطينييف ا الكات الذم ج يت ف اؿلبنافيوف أنفسهـ أص اب ال تيءات
المماالة مف ال صكؿ عل كظا ؼ ,كا مداخلة ادمها الم ام اللبنان نكاؼ سبلـ  1993ـ ،كادـ مف
خبللها نبل كسطنا لكاض البلج يف الفلسطينييف ا
إل

الفلسطينييف ا

لبناف الذيف سيمن كف ا

لبناف،اعترح أف تيدـ حيوؽ دنية وإجتماعية م ددة

الكات نفسه المكاطنة مف دكلة السطينيه مستقبلية ا

تأاير
ا
وينيءا رليو ج يس ح ليـ بإالستامار ا اطاعات إاتصادية تؤار عل األمف القكم
الاضفة كغزة،
ً
مبال ار ،ويستطيعوف الع ؿ والتنيؿ يحرية ي داـ اؿلبنافيوف ينعمكف ب قكؽ مماالة ا المناطؽ الكااعة
ت ت السيادة الفلسطينية ( ال صدر السييؽ ،ص .)59: 58
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مف نا بات كااض ا أف البلج يف الفلسطينييف الذيف ارض عليهـ اللجكل بقسكته كظلمه لعركا انهـ ك د ـ
ا

مكاجهته ,ليس اذلؾ اقط كلاف تخل إخكانهـ اللبنانييف عنهـ بؿ أف المجتم الدكل خذلهـ كتراهـ

دكف ؿ عادؿ لقاضيتهـ أك ت بإاللتزاـ بالق اررات الدكلية المتعلقة بهـ.
 -4.4الوض االجنماعي في المخيما
 -1.4.4الوض االجنماعي االةا-:،
بعد إاتبلع اللعب الفلسطين مف أراضه ككطنه ,كارض عليه التلتت مما داعه مار نا إل اإلنتقاؿ إل
أمااف إستقرار مختلفة ،ف و نيي ال خي يت التي أرتيرت أكطانا صػيرة لهـ ,ااضمت المخيمات إسمنا
خاصنا كتجمعات مف القرل كالمدف ,كأطلقكا عليها أسمال مف مااف سانهـ ,كلهـ ايها خصكصيات القرل
كالمدف الفلسطينية مف عادات كتقاليد كلهجات ،وج يزاؿ ىذا اإلتجال الوجدان االجتماع

وثيؽ اإلرتباط

بالبلج يف.
و يف ألبنال ال خيـ رية اختيير واع س نيـ داخؿ ال خيـ ،ودليؿ رلي ذلؾ ىو تج
كؿ بعاضهـ ،أف ال عور ييلتوي ف كالمصل ة الملتراة كالمصير الكا د اد أاضف
االجتماع

أبنال اؿ ارية
عل

النسيج

خاصيته ،وت يزت رف غيرىي ف ي ة العئعيت االجتماعية وفتحت أسكاؽ العمالة في دوؿ

أمرياا الجنكبية ،والخليج العريي أبكابها أماـ التنييف الفلسطينييف وخريج ي الجي عيت وال عيىد للع ؿ فييي
ويعود ذلؾ لتوفر المهارات كالافالات العلمية المتخصصة ( مكس  ،2007،ص .)141:140

أما العماؿ كالمزارعيف اكجدكا ا

البساتيف المجاكرة لمااف سانهـ ،فرص الع ؿ التي تؤ ف ليـ عوتيـ

وعوت أطفالهـ باإلاضااة إل أف عس ًي ف ىذه اللري ة ر ؿ في عطيع الينيء داخؿ ال دف ،يسيب رخص
األيادم العاملة الفلسطينية,

ي وفرت و يلة الغوث فرص للع ؿ ل نيت ال وظتيف الفلسطينييف المؤ ليف،

ف ينت سييًي يفيًي جنتييؿ اإلاامة ف ال خيـ والس ف خيرجو

ي ا تغؿ ردد ف الفلسطينييف في الحرؼ

والحوانيت و ذلؾ الحرؼ اليدكية داخؿ ال خيـ (ال صدر السييؽ ،ص.)143

أما البرجكازية الفلسطينية الت

انتقلت سابقنا بإراها كمالها إل

لبناف ،ويعد حصوؿ النزوح ف فلسطيف

انتقلت ىذه الفعآليات والوجييء كاألاريال وزر يء الييينؿ ييذا الزخـ ف اإلرث وال يؿ كالسلطة داخؿ
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ال خيـ ،حيث ررفت ىذه التنيت بالسطكة كالجال ,كاتخاذ الق اررات داخؿ المخيـ ,وحين ي ي دث تصادـ أك
إلاإلىة يتكجه أ ؿ الجال كالكجهال ل ؿ ذل الخبلاات بالطرؽ السلمية دكف الرجكع إل السلطات اللبنانية,
ّإال أف التطور االجتماع

ازداد يعد ظيور طيية ال ثيتيف وال تعل يف وظيور عييدات جديدة لل جت

وخاصة يعد ظيور الاكرة الفلسطينية ( ال صدر السييؽ ,ص .)144: 143

كتعكد أسباب الكاا االجتماع

المتد كر إل (مرة2006 ,ـ ,ص-:)77

 -1ازدياد عدد العاطليف عف العمؿ ,كعدـ ادرة العا بلت عل تكاير مستلزمات ال ياة األساسية مف مأاؿ
كملرب كملبس كرعاية ص ية كتعليـ .
 -2ازدياد األعبال المالية عل اا ؿ البلجئ الفلسطين الذم بات ماضط ار لئلنفاؽ عل التعليـ كالص ة,
بعدما اان ت المؤسسات المعنية تكار ذل الخدمات بلاؿ مجان .
 -3تراج ايمة دخؿ العأمؿ بسبب الخلؿ الذم أصاب االاتصاد اللبنان

كانخفاض الت كيبلت المالية

الخارجية .
األرمؿ كالجر
 -4األعداد الابيرة لللهدال كاأليتاـ ك ا
 -5تراج الكع الاقاا كالص

كالمعكايف .

كالتعليم كارتفاع معدؿ األمية .

 -6غياب التكجيه كالتكعية مف الجهات الرسمية كالمؤسسات المعنية المتخصصة.
 -7ال ركب المتاررة الت كاجهها الفلسطينيكف.
 -8غياب سلطة القانكف.
 -2.4.4الن وي االجنماعي لالجئي في لبنا :
ااف البلج كف الفلسطينيكف يميلكف ا ر لتهـ إل اإلستقرار ا أارب مااف آمف يماف أف ياكف اريب
مف أجؿ عكدتهـ إل ديار ـ اخرج البلج كف مف مدنهـ كا ار ـ إل المدف كالقرل اللبنانية المجاكرة ،حيث
ؿ لبناف الكجهة األساسية لفلسطينييف اللماؿ ،وأادت معظـ الدراسات الت

أجريت عل

سااف

مخيمات لبناف سب استطبلع أجرال مراز الزيتكنة إل أف  % 95,5مف سااف المخيمات ا لبناف ـ
مف سااف لماؿ السطيف ،في ي يف  % 1,3منهـ اقط مف يااا % 3,3 ،وزريف رلي ييعي القرل كالمدف
الفلسطينية ا

كسط كجنكب السطيف (صيلح2008 ،ـ ،ص .)113
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اػ ػ ػاف المجتمػ ػ ػ الفلس ػ ػػطين اب ػ ػػؿ الناب ػ ػػة مجتمع ػ ػػا زراعي ػ ػػا اػ ػ ػ أغلب ػ ػػه ,امعظ ػ ػػـ س ػ ػػااف ل ػ ػػماؿ الس ػ ػػطيف
ترا ػ ػكا أ اراض ػ ػػيهـ الخص ػ ػػبة ا ػ ػ ا ػ ػػرم كم ػ ػػدف الل ػ ػػماؿ كتكجه ػ ػكا إلػػ ػ لبن ػ ػػاف بظػ ػػركؼ ككااػػ ػ مختل ػ ػػؼ ،ل ػ ػػف
ى ػ ػ ػػذا يظي ػ ػ ػػر ويع ػ ػ ػػطم إل ػ ػ ػػارة كااضػ ػ ػ ػ ة أف التكزيػ ػ ػ ػ كالتا ػ ػ ػػكيف االجتم ػ ػ ػػاع
مجتمعػ ػػا زراعيػ ػػا ،يعت ػ ػػد رلػ ػػي زرارتػ ػػو ،سوووو
ال ػ ػػديف اإلس ػ ػػبلم

ػ ػػي يػ ػ ػزاؿ

الت اانت ايها ااضرة ا

فوووو

ون ػ ػػي أساس ػ ػػيا ل ػ ػػكع

للمجتمػ ػ ػ ػ الفلس ػ ػ ػػطين اػ ػ ػ ػاف

يشوووو المباشرررررة أو صووووه

وتجارترررر  ,كموووو أف

ػ ػػذا المجتمػ ػ ػ كتاكين ػ ػػه كانتما ػ ػػه ،وعدس ػ ػػيتو ل ػ ػػؤلرض

كجدانه(مكس 2008 ,ـ ,ص.)115

وي ػػي أف فلسػػطيف ملي ػػة يػػيل ازرات وأمػػااف كدور العبػػادة ل ختلػػؼ األدي ػاف ، ،كاراهػػا ػػف الحػػروب الصػػليبية
وفتوحيت صئح الديف األيكب  ،ليي حيورة في ذا رة ىؤجء الئجنػيف,
ينت

ونػيت أساسػية لل جت ػ

ػي أف ال مكلػة والعا لػة والقبيلػة ،

و ؤسسػيت رنيسػة فػي صػناعة كعػ الفػرد كالجماعػة كصػكغ يػاتهـ ،وحػؿ

ػ ئتيـ وص ػراريتيـّ ،إال أف ن يػػة ىػػذا ال جت ػ وتيجي ػره نقاضػػت ػػذا المجتم ػ  ,الػػـ تعػػد القبيلػػة كلػػـ تعػػد
العلػػيرة تجمػ أا ػراد األسػػرة كالمجتمػ كاقػػد البلج ػػكف اػػؿ ماكنػػات مجػػتمعهـ السػػابقةّ ،إال أف الصػػدمة ينػػت
ييرة ،فييدر الئجنوف سب ميكلهـ كادرتهـ إل البدل بتاكيف إجتماع جديد ،فػرض رلػييـ واعػ جغ ارفػي
جديػػد ف ػػي خي ػ ػيت اللج ػػوء رغ ػػـ ػػؿ ال عوع ػػيت ،فغيي ػػت الص ػػفكة لفتػ ػرة ػػف ال ػػز ف ،كأص ػػبح الئجن ػػوف تل ػػة
مت راة في يد السلطيت الماضيفة تنقلهـ كتكزعهـ ايفما تلال ،وريد الحد األدنػ لئجنػيف بػالتفاير لمكاصػلة
ال ياة كاعتماد ـ عل

ذاتهـ (المصدر السابؽ ,ص .) 116: 115

بمعن آخر أصبح لدل البلج يف الفلسطينييف بعد ذل التجربة المريرة لعكر بأف العكدة الت
لربما باتت بعيدة المناؿ ,كبالتال

رسخت لديهـ القناعة بأنه ال بد مف االعتماد عل

الذات ا

لمكا بها
عملية

التأالـ م الكاا الجديد ,كالقناعة بالعيش ا لبناف بما ك مكجكد كليس اما يريدكف.
 -3.4.4السما االجنماعية الني ميع الوجود الفسسطيني في لبنا :
ناؾ سمات عديدة ميزت الكجكد الفلسطين ا لبناف كجعلت منه مجتم له ميزاته الخاصة ك
1993ـ ,ص-: )20-13
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(الناطكر,

 -1ملت الهجرة م البلج يف الفلسطينييف تراتبية العا بلت ،وىذا يف لو دور في ال خي يت في الوو
االجتماع

العيـ ا

المخيـ ,ااألعياف كابار العا بلت ااف لهـ ميزة خاصة ألقت بظبللها عل

كاا

المخيـ.
 -2سرريف ي ينت الخئفيت ييف األاراد داخؿ ال خيـ ،يسيب تراي ط العينئت وعرييي ف يعويي ،تتحوؿ
إل خئفيت رينليو ييره ت تد إل القرل وال دف ,كيلترؾ ايها أبنال العا لة ت مف اصا ؿ مختلفة.
 -3ال ساسية بيف أاراد المدف كالقرل ،اأبنال المدف صلكا عل ارصة عمؿ ككظا ؼ أدت إل ت سيف
أكاضاعهـ عف غير ـ مف أبنال القرل ,ك ذا يعكد إل

طبيعة العبلاة الت

اانت سا دة ابؿ الهجرة,

كال ساسية بينهـ.
 -4نجيح يعض الفلسطينييف في ال جيؿ االاتصادم ،طب أسما هـ ف سجئت االغيثو التابعة للكاالة
الدكلية ( األكنركا ) ,وارتيرت الكاالة أف آاار النابة تن صر اقط ا ال اجة االاتصادية.
 -5خلؽ تج

العينئت

يعويي اليعض روحيً ف التاضامف والت يفؿ االجتماع  ،أدل لل حيفظة رلي

اليوية واإلنت يء الوطني .
 -6لـ يسعوا البلج كف الفلسطينيكف لبلندماج ا

المجتمعات الت

لجأكا إليها ,بؿ رازكا عل

اال تماـ

باالستمرار كالبقال عل ايد ال ياة ,كالعمؿ مف أجؿ دؼ كا د ك ك العكدة إل ديار ـ.
 -7ييوـ رلي الع ؿ داخؿ ال خيـ يعض ال وظتيف في ال رافؽ ورددىـ ج يتي يحيجيت النيس
في رجز يير ل ثرة األعبال وعلة العدد،

ي خلؽ فجوة

الج يور أاارت العديد ف ال

ي تسيب

ئت ،وجعلت

الئجنيف يتيدوف الثية ييل سنوليف رف عويتيـ واحتييجيتيـ.
 _8أظهرت الاكرة أف ف يوحوف ويست يدوف ىـ ف أبنال المخيمات كالفقرال كالااد يف ك ذا أ دث
ت كال ا الماانة االجتماعية يث داعكا ااتكرة الدـ .
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 -5.4أوضاع السرل الفسسطينية في مخيما لبنا :
يتلابه كاض األسرة الفلسطينية داخؿ المخيـ إل
العمرم كالنكع

د ابير بما ااف عليه ابؿ الهجرة مف يث الترايب

لبلج يف الفلسطينييف داخؿ المخيمات ،فلـ ت ف توجد إ صا يات دايقة

المكاضكع ,فيلتر يب النوري يظير س يت ىذا ال جت

كؿ

ذا

ف حيث خصينصو االجتماعية كالديمكغرااية

كاالاتصادية ،والتر يب الع ري يظير حجـ عوة الع ؿ داخؿ ىذا ال جت  ،حيث أف األطفاؿ وال يوخ
يليوف ريت اإلعالة رلي األاراد ال نتجيف ( وسي2007 ،ـ ،ص.)145

اما أف نسبة ارتفاع األطفاؿ لدم األسرة الفلسطينية يعن
كالتعليـ كالتأ يؿ المهن  ،وىذا يعن

ان خفاض ا

زيادة نسبة االنفاؽ عل

المساف كالملبس

صة الفرد مف الدخؿ العاـ لؤلسرة ،ول ي يف ىنيؾ

عبلاة رووية ييف ال وارد البلرية كالتنمية االاتصادية كاالجتماعية ،فذلؾ جعؿ ال خي يت في حيلة
عصور دانـ في التنمية االاتصادية .
أما وو المرأة الفلسطينية داخؿ خيـ الئجنيف فت ييو لحد يير
صعكبة ال ياة التي ينت تترض رلي المرأة في

سيبؽ عهدل ابؿ اللجكل ،فرغـ زيادة

ير تو أرييء ال ياة وتح ؿ صعوييتيي ،إال أف

العئعيت السا دة في األسرة إستمرت يحيلة تسلط الرجؿ رلي المرأة ،تؤ د رلي الطاعة كالاقة و ي يرافيو
ف خوؼ وتردد ولـ ي ف لل رأة ع ار ار ا

ر ثينوييً(مكس 2007 ,ـ ,ص. )146
البيت ،وإف يف فسيعتير ع ار ا

ااألب ك صا ب الماانة األكل ك ك صا ب اتخاذ الق اررات المتعلقة بأسرته مف تدابير ميزانية األسرة
ك ؿ ملابلتها كتعليـ األبنال كاختيار زكجات األبنال كالمكااقة عل زكاج البنات ،كيأت بعدل االبف األابر
الذم يعرؼ "بأبك العيله" الذم يأت ا المرتبة الاانية ا إتخاذ القرار داخؿ األسرة ,كا

اله كااة الزكج،

ت وف الزكجة ىي ريو األسرة وصيحية اتخاذ الق اررات داخؿ أسرتها بالتعاكف م االبف األابر ,كا

االت

الطبلؽ الت تعتبر نادرة  ,اما ااف الزكاج المبار سمة مف سمات ذل المر لة التاريخية لبلج يف ،والتي
تعني تح ؿ الملاراة الزكجية ا أعبال ال ياة ،حيث ير ت المرأة إل جانب الرجاؿ ا أعماؿ الزراعة،
يسيب ال اجة المادية التي دفعتيي ل سيردة رب األسرة ( وس , 2007،،ص.)148
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-1.5.4الةادا والنقاليد االجنماعية:
يتميز بعاداته كتقاليدل ابؿ نابة الهجرة ،اما أف الزكاج كاألاراح كاألتراح

ااف المجتم الفلسطين

كاإل تفاالت باألعياد ااف لها األسلكب الخاص بها ،ول ف الصكرة االجتماعية إنقلبت يعد النابة ،اأصبح
ال خيـ الواحد يوـ في جنباته خليطيً ف سااف ارل متعددة ،وتتيرلت تقاليد ـ وليجيتيـ وإنصهرت في
بكتقة لتلاؿ مجتمعا جديدا،

ي أف ااضايا االنفتاح ا

المدينة اللبنانية كالمدرسة كالمجتم اللبنان

الماضيؼْ ،أبرز نطلييت جديدة في حييتيـ ف خئؿ اختئطيـ يعويـ اليعض ،وبالتال

تولدت رنو

جملة ف ال عطييت االجتماعية الجديدة ،أبرز ا ت سف الظرؼ المعيل للبدك الذيف انتقلكا مف الساف ا
خيمة اللعر إل بيت آخر اابت نكعا ما،

الحتيظ رلي تقاليد اللييس والطعيـ ،في ال يييؿ تنيزؿ أ ؿ

المدف عف راعتهـ ,كاستمرت تقاليد الزااؼ ا المجتم الفلسطين

كليد التاكيف ،ول ف يصوره أخؼ (سعيد،

1993ـ ،ص.)93

اما إستمرت العادات كالتقاليد ا المناسبات األخرل ،يج تفاؿ باألعياد ,يث نل ظ ت اضير المأاكالت
كال لكيات كالمبلبس ،وتييدؿ الزيارات بيف األ ؿ كالجيراف ,اما ا

االت المكت كالعزال ،ي يرؾ

الئجنوف يعويـ اليعض حيث جرت العادة أف ي يرؾ الفلسطينيكف بعاضهـ البعض ا
كالمكاساة أل ؿ الفقيد ،وىذا ال وروث التراا لـ يتػير ت

مراسـ الداف

يكمنا ذا (عباس1989 ,ـ ,ص.)80

ال ونسي ًء وخاصة ال يير نيـ ،رلي ارتداء الزل التلسطيني لتترة أطكؿ ف
ي حيفظ التلسطينيوف رجا ن

الز ف ،إال أف ال جت

التلسطيني ج س التطور الحويري في األزيال وال ئيس الجديدة كالعصرية،

و ظيىر ال ياة الجديدة الت

اراضت عليهـ ,كأصبح الزل التل لوري ال عيي فيط يعرض في ال نيسييت

واإل تفاالت ,في حيف أف الليجيت إستمرت رلي حيليي رند أ ؿ المدف كالقرل كالعلا ر البدكية
الفلسطينية داخؿ المجتمعات كخارجها بإعتبار ا مكركث إجتماع كاقاا  ،وتيرز ىذه الليجيت ي ؿ يير
رند تج

أ ؿ القرية أك المدينة نفسها (لعث1995 ,ـ ,ص.)211

وارتيط ال عب التلسطيني ييلييـ االجتماعية كالمبادئ األخبلاية ،ألنها س ة ف س يت اللعب الفلسطين
تكاراها جيبل بعد جيؿ ،يؿ ظؿ حيفظي رلييي و ت س ي ييي ،وتعتير ال ينة ال عنوية لليدس ف أبرز
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األمااف الدينية لذل ذا اللعب ،وىي يد الرساالت الثئث ،ك ف نا نفهـ ردة الفعؿ العارمة كالػااضبة
مدارس األكنركا (مكس 2007 ,ـ ,ص.)155

لبلج يف الفلسطينييف ينما منعت مادة الديف مف التدريس ا

ورغـ أف ال عب التلسطيني الئجت في لبناف فيد وطنو ،اإنه ي زاؿ يحيفظ عل ايمه األخبلاية كاكاعد
السلكؾ االجتماع

الت ت ظ بالراضا كالقبكؿ ،ورغـ حيجت الجوع والعوز السيندة في المخيمات ،إال

أنه ييي لؤلخبلؽ وال رؼ

ينتي ي في سلـ وجداف البلج يف ،حيث ثي ار ي ينت ترت ب الجرانـ في

حيجت س فييي ال رؼ ،يتؿ األخت أك الزكجة لرا العار الذم ل ؽ باألسرة )المصدر السابؽ ,ص.)156

أما اليغيء كالدعارة فلـ يعرفيي ال جت

التلسطيني ي ؿ ظيىر أك عروؼ ،كاذا

اااف اليتؿ نصيييي ،أك تتر خيرج ال خيـ ،أك يورز إل
و دجلة رلي

أ لها ي نعيي ف

ؼ أمر أ د النسكة،

يرسة ىذه العادة الرذيلة،

ينة وس و اللرؼ لدم البلجئ ،اإف لثور اليوؿ رند الئجت أف يجييؾ إذا ي سللتو يذا

ييي ،ييوؿ لؾ" :الح د هلل ييي ال رؼ "( ال ر ،نيئ رف النيير ,1970،ص.)12

 -6.4الفئا االجنماعية لالجئي الفسسطيني في لبنا -:
ا

إ صال للصليب األ مر ا

السطين

ا

اانكف الاان

يناير  1949ـ تبيف أف ناؾ كال

 143ألؼ الجئ

لبناف ،أما اليكـ فئ توجد أم إ صا يات دعيية إلعداد الئجنيف الفلسطينييف في

لبناف)2007 ،صالح2008 ,ـ ,ص.)123

أما أكاضاع الف ات األساسية لهذا العدد ايماف إجمالها االتال :
 -1.6.4الطفال:
تبلع نسبه األطفاؿ ت ت عمر  18ريـ ،في مجتم البلج يف الفلسطينييف  ،%31,1ىو ما يعن
العدد ال قيق

أف

لئجنيف الفلسطينييف ال ستيريف في لبناف والييلغ رددىـ  290ألؼ ججت ،و كال

 90,190طتئ ,حيث ي ثؿ األطفاؿ الف ة األاار وعتي في ال جت

كاألاار تلث اًر باألزمات وال وارث

والن ييت ،ألنها تطي ايهـ أا انر دا مان كت دد ما سياكنكف عليه ا المستقبؿ،
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ي أنهـ يعتيروف االحتييط

اإلستراتيج

كالقاعدة الساانية لل جت  ،فعدد أطفاؿ ال جت

اليكـ ىو الذي سوؼ يحدد اليوي البلرية

ونسب اإلعالة كالقدرة رلي اإلنتاج يعد ر ريف ريـ (الحسف2008 ،ـ ،ص.)124:123

ك ناؾ ملااؿ ابرل تكاجه ذل الف ة وفييت األطفاؿ كاإلسهاؿ والجتيؼ والثئسي ي كاإلعااات اما
تصكر ا المنا ج الساكنية الت تهتـ بدراسة السااف مف يث ترايبتهـ داخؿ المجتم ,عل ما تماله ذل
الملااؿ كالت ديات مف أ مية انسانية ,كاف المنهج الساكن

ا

ارالة مجتم البلج يف امجمكعة مف

السااف البا سيف ،ىو ال ين في األب اث الدكلية كالػربية ،والتي ت يد ت وف الك يدة ل عيلجة ال نوف
االجتماعية لئجنيف الفلسطينييف في لبناف (ال صدر السييؽ ,ص .)124

كيعان ن ك %50مف األطفاؿ الفلسطينييف بيف سف  3-1عاما مف سكل التػذية باإلاضااة إل ن ك %4
ممف اعتبركا غير م صنيف ,كتعتبر األ كاؿ الص ية لؤلطفاؿ دكف سف الخامسة ا
عمكما  ,أما سكل التػذية اتقاس بلاؿ عاـ عف طريؽ الكزف المعدؿ للعمر ك
البلج يف دكف سف الخامسة ا

لبناف غير سليمة
منتلرة بيف أطفاؿ

لبناف بن ك %8,8مف اإلناث ,كن ك %13,1مف الذاكر (ال سف ,نقبل عف

اليكنيسيؼ2001 ,ـ).

المستكم التال

مف األزمات كالت ديات الت

يكاجهها الطفؿ الفلسطين

البلجئ ا

لبناف تتعلؽ بنكعية

الكجكد كال ياة ،االرعاية الص ية الوحيدة المتا ة ىي تلؾ التي تيد يي األكنركا ،عناية م دكدة كااصرة
رف تغطية االحتييجيت األساسية لبلج يف ،كالطتؿ التلسطيني الذي يصيب بأمراض عييلة لل تيء خئؿ
السنوات األكل مف عمرل تتاح له ارصة نجاة ااؿ مف أارانه اللبنانييف ،فنسية الوفييت لدي األطفاؿ تحت
الخ س سنوات تيلغ ييف الج يلبناف  37طتؿ ل ؿ ألؼ كالدة ،يين ي ىي  30طتؿ ل ؿ ألؼ لبنافي29 ،
طفؿ لاؿ ألؼ كالدة لبلج يف الفلسطينييف ا األردف ،و 27ألارانهـ في سوريي ،إاضااة إل ذلؾ أف %5
مف أطفاؿ الج

لبناف بيف عمر  3-1سنوات يعينوف ف نيص التػذية % 4 ،ف نيص حيد للتػذية،

ي ي يجعؿ ال ج وع  %9مف أطفاؿ البلج يف ا لبناف ،يين ي ثيليـ في األردف  %1يعانكف مف نقص اد
ا التػذية لنفس الف ة العمرية ك %2يعانكف مف نقص التػذية ,مما يجعؿ المجمكع %3أم أف نقص
التػذية بيف أطفاؿ البلج يف ا لبناف ك ابلاة أاضعاؼ نقص التػذية بيف أطفاؿ البلج يف الفلسطينييف
ا

األردف (الحسف2008 ،ـ ،ص .)125:124
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كا تقرير خاص لليكنيسيؼ عاـ 2000ـ يلير إل
الفلسطينيكف ا

لبناف ,عاست نفسها عل

أف طبيعة ال ياة الماساكية الت يعيلها البلج كف

ياة األطفاؿ كص تهـ كأكاضاعهـ ,يث يبيف التقرير أف

 9,88مف األطفاؿ الفلسطينييف ا لبناف مصابكف بأمراض ستلاؿ خط ار عل
%41مف األمراض

ياتهـ ا المستقبؿ ,كأف

أمراض صدرية كأمراض الرأس ,كاألن ؼ كال نجرة كاألعصاب كاإلعااة (نقبل عف

اليكنيسيؼ2000 ,ـ).

كا

ذا السياؽ البد أف نستخلص الكاض الماساكم الذم ينعاس عل النسب المكاض ة سابقنا ا لبناف

عف األطفاؿ كنظ ار هـ ا األردف الناتج عف سكل التػذية بلاؿ عاـ كالنقص ال اد ا سكل التػذية ,كلعلنا
نميز الفرؽ جيدان بيف سكل التػذية الناتجة عف نكعية الطعاـ المقدـ للطفؿ ,كعدـ كجكد طعاـ اـ لجسـ
الطفؿ ا السنكات األكل مف عمرل.
 .2.6.4النساء-:
تبلع نسبه الذاكر مقابؿ اإلناث ا مجتم البلج يف ا لبناف ( (981ذ ر ل ؿ ألؼ أنا وىو ي يعني أف
%51تقريبا مف البلج يف الفلسطينييف ا لبناف مف ا ة المرأة ،وىي ال سنوؿ األكؿ رف رعاية األطفاؿ
واالىت يـ ي نوف ال نزؿ وعدرتيي رلي االنجاب والتربية كالعناية التي توفرىي ألبنا ها كأسرتها ،كىي صدر
أساس للماانة االجتماعية التي تحظي ييي ويعتبر مكاعها اأخت أك زكجة أك إبنة أك أـ أاار أ مية ا
إعتبار المجتم مف مكااعها العلمية كالعملية األخرل ،فيلدراسيت تتيد أف المرأة تحظي يترص التعليـ نتسيي
التي يحصؿ رلييي الذ ور ،إف لـ ت ف أااضؿ،كفيـ وع المرأة في جت
لبنان يكم ل جـ الت ديات الت

الئجنيف الفلسطينييف في

تكاجهها)صالح2008 ,ـ ,ص.)126

إف القد رة عل تلايؿ أسرة خاصة كاإلنجاب ،و ف ثـ الفرصة لتريية األكالد كالعناية ييـ ،ت ؿ التحدي
كاألبرز أماـ المرأة الفلسطينية البلج ة في جت

ييدر ليي ،ويزرع فييي نذ الصغر دور األـ كالزكجة،

كاإلتجال ال ديث داخؿ المجتم يثيت أف ىذه الفرصة آخذة ييلتنيعص ،اأاار مف  %30مف النسال
يتجاكزف سف  30سنو دوف زواج ,كبلػة أخرل اكا دة مف اؿ ابلث نسال السطينيات تتجاكز ذا السف
دكف أف تتاح لها ارصة ت قيؽ ذا الدكر الذم ينتظرل منا المجتم .
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و ف أىـ التحدييت التي تواجو المرأة الفلسطينية البلج ة في لبناف %17،تيرييًي ف األسر الفلسطينية ا
األرمؿ إل %11
لبناف تترأسها نسال ،ذلؾ ألسباب مختلفة نيي الهجرة ووفية األزكاج ،حيث تصؿ نسية ا
مف النسال الفلسطينيات البالػات ا

لبناف ،وىذا يدف المرأة ليييدة األسرة ،والخروج للع ؿ تحت وغط

ال اجة لبلنفاؽ ،كاذا يف الرجؿ ال عد وصيحب المهنة لـ يجد ر ئ ،ف يؼ الحيؿ ليذه المرأة التي يزيد
إ تماؿ ونيي غير ؤىلة،

ي أف خروجيي للع ؿ في ىذه ال الة ج يعتييي مف مس كلياتها التقليدية ،وىو

ي يترتب رليو ورلي يىليي ريني ويرتي في لبناف (الحسف ،2008 ،ص.)127

اما كيصؿ سكؽ اإلسهاـ مف النسال المتزكجات ا سكؽ العمؿ إل  %15ا أااضؿ األ كاؿ للف ات
العمرية النلطة ااتصادينا بيف  54-24ري ي ،تصؿ ىذه النسبة إل
المطلقات لنفس الف ات العمرية ،و كال

كال

 %80مف بيف النسال

لؤلرمؿ مف نفس األعمار ،وىو أعل
ا
%43

ير ة النسيء ف الع ر ذاتو ،الئتي لـ يسيؽ ليف الزواج ،وردـ

ير ة ال تزوجيت نيي

عليئ ف نسية
لدي أاار ف

 % 90منهف مف رؤيتهف أنهف ربات منازؿ متفرغات ذلؾ ليس نتيجة أم اضػط آخر ،حيث ج تتعدي
نسيو النسيء الئتي يعزيف ردـ

ير تيف في سوؽ الع ؿ إل

ن األسرة ليف نسية  ،%3وىذه األرااـ

تعني يلغة أخرل إل التتسير األكؿ لخروج المطلقة كاألرملة ،التي تتح ؿ العبء األسرم نتسو للمتزكجة
إل

سوؽ الع ؿ ىو ال اجة المادية )المصدر السابؽ ,ص.)127

أما الكاض الص

للمرأة البلج ة ،االػالبية العظ ي ف األمهات يتلييف عناية طبية متخصصة في فترة

الح ؿ ،إذ تحصؿ  %54ممف تلقيف عناية ص ية
متخصص ،يين ي تحصؿ  %40منهف عل
الكالدات ا

ا

أانال ال مؿ عل

ذل العناية مف طبيب

يد ااببلت اانكنيات متخصصات ،يين ي تتـ  %76مف

مستلفيات ،ويعد الوجدة تحظي  %55مف النسال بعناية طبية متخصصة ( المصدر السابؽ،

ص .) 128

.3.6.4الشبا -:
يث يلاؿ البلج كف ا

ذل الف ة العمرية كال  %46,5مف البلج يف الفلسطينييف ا لبناف تقريبا،

ي يجعؿ حج يـ كال

 134,850فردا ييف ذ ور كاناث ،كيماؿ السف ما بيف  45- 19سنة الف ة

االجتماعية األاار يكية وتأايرًا في ال جت  ،فتي ىذه الف ة توجد اليوه العاملة المس كلة رف إعالة يييو
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أاراد ال جت  ،فييي طئب الجي عيت وال عيىد ،وىي التي تن ت األسر الجديدة ،وتحدد اإلتجال
الدي وغرافي لل جت  ،وىي المؤتمنة رلي الحلـ الوطني ،وىي التي
كجكد منظمة الت رير الفلسطينية ا

لت وعود المقاكمة والاكرة إباف

لبناف ،وىي التي ت لؾ السئح في ال خيـ (الحسف ،نيئ رف التيفو

ص. )129

كالت دم األابر الذم يكاجه ذل الف ة ك أاؽ ال ياة ،حيث يخرج ال رء إل ال ياة خبلؿ ذل المر لة
م مبل باآلماؿ كالتطلعات كالطااات ،ينتظر أف يحيؽ ي ي ل و ف آماؿ ابيرة اانت أك عادية ،حيث يحلـ
يتلسيس أسرة كانجاب أطفاؿ ،والحصوؿ رلي ر ؿ يتجر ف خئلو طيعيتو ،أك رلي األاؿ يحصؿ رلي
اليليؿ الذي يحيؽ أ بلمه ،فيلوغ ىذه المر لة ياكف باألغلب اد ترؾ اللاب الدراسة ،وإنخرط في تعلـ
ينة يع ؿ ف خئليي ي ؿ غير ستير ،وي وف عد حجز وععو الوحيد ال تروؾ لو في أسفؿ السلـ
االجتماع  ،فليس أمامه أفؽ رحب ،فيلسوؽ اؿلبنافي ينتظره يع رات ال يف الم رمة رليو ،ونييييت ج
تس ح لو ييلتسجيؿ فييي ،وج تسمح له بالعمؿ ا مجالها ،ج الطب وج الهندسة وج الم اماة ،وج الص ااة
وج الم اسبة ،وج أم ينة تيتوي التسجيؿ في نييية.
اإذا أراد الع ؿ في جيلو لـ ييؽ أمامه سوى األكنركا ،ال وظؼ األكؿ الذي ييلغ ردد ي أتا ه ف
وظينؼ  3,532كظيفة يحلوؿ العيـ  ،2007إاضااة إل

ال نظ يت الدكلية وال ؤسسيت غير ال اكمية

العاملة في أكساط الئجنيف ،و ت رند ي يحصؿ رلي ر ؿ ،اإف  % 16مف األعماؿ المتا ة تق ا
خانه المهف كاألعماؿ اإلدارية %19 ،في جيؿ الخد يت وال ييعيت ،يين ي  %36مف الكظا ؼ
لل رؼ كالعماؿ ،و %12للعماؿ الزراعييف كعماؿ الصيد (المصدر السابؽ ,ص. )129

ذلؾ خبلؼ االاضطرابات السياسية كاال تماالت المفتك ة عل

ال رب الت يكاجهها لبناف ااؿ ,والتي

تؤثر ييوة رلي ووعو االاتصادم وتيلؿ فرص الع ؿ المتكارة فيو ،ىذا الواع ال ظلـ فتح الييب أماـ ىجرة
ال ييب إل الخيرج يحثي رف الع ؿ ،ي جرد دخوؿ عترؾ ال ياة ،حيث ييوؿ  %70,3مف البلج يف مف
الف ة العمرية ما بيف (" :)20-18أ نهـ سيييجروف إذا ي أتي ت ليـ الفرصة" ويؤيدىـ في ذلؾ % 67,7
تتركح أعمار ـ بيف  ،30- 21ك كال
ممف ا

ر )ال سف ,نقبل عف مراز
 %55مف الف ات األابر عم ا

الزيتكنة2005 ,ـ).
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.4.6.4المسنو -:
ك ـ الذيف تجاكزكا سف 63ريـ ف الع ر ،وىي الف ة التي ت ؿ في أغلييي األاراد الذيف ريصروا الهجرة
وولدوا في فلسطيف ،وعايلكا ال ياة فييي ،وا تسيوا ريداتيي وتقاليد ا ،ونجحوا في نيليي إل األجياؿ التي
الئجت يوطنو و ؿ ال ياة فيو ,وييذا المعن تلعب

إستيرت في ال تيت ،وىي التي ت ؿ وري ال جت

ذل الف ة األابر سنا ا المجتمعات العادية ،فيـ ف يح وف تجريتيـ يوصتيي الصكرة الك يدة المتكارة
للوطف حيث يف أص ابه فيو ،وت ؿ تجيرييـ حيف ًاز لؤلجياؿ األصػر ،لتيلور اليدؼ الوطني ال ترؾ
ييلتحرر كالعكدة إل

حيث ينت ىذه التجيرب كاأل داث(ال سف2008 ,ـ ,ص.)130

تبلع نسبه المسنيف كال  %12,3مف البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ،أم أف رددىـ في ريـ 2008ـ
ييلغ 35,525

خصيً تير ًييي ,ورلي الرغـ ف أف ال ثير نيـ عد ر بتجربة النابة ،وريصروا الخروج

ف ال دف والقرل كاألمبلؾ ،إل المخيمات كبيكت الصفيح ،و يوا أكؿ خطوات ل جت

البلج يف الني ت

في يئد ال تيت ،إال أف تييدـ عينيتيـ لـ يعف أبدا انها إنتهت ،فيـ في لبناف يواجيوف تحدييت متعددة
أ مها الوو الصحي ,فيلوو الصحي لل سنيف ي ؿ التحدي األابر ،حيث يتيد  %60ممف تزيد
أعمار ـ عف  60ري ي ،بأف ووعيـ الصحي ست جدا ،عبلكة رلي أاار ف  %60مف ذا السف
إنتلار يينيـ ،وتلييي
مصابكف بمرض مزمف كا د أك أاار ,ويعد الس ري وارتتيع اضػط الدـ األاار
ان
أمراض اليلب كاألعصاب ،و كال  %10منهـ مصابكف بأزمات ص ية مزمنة ،أك إعااات سييتيي ليـ
الحروب المتتالية في لبناف )المصدر السابؽ ,ص.)131

كالت دم اآلخر ك إاضطرار أاراد ذل الف ة للبقال ا

سكؽ العمؿ عل الرغـ مف تقدـ السف ،كاذا ي

ووعني في اإلرتيير أف نسب الوفييت العالية ييف الذ ور اللباب خئؿ الحرب األ لية اللبنانية ،وخئؿ
اإلجتيا ات اإلس ار يلية المتاررة ،إاضااة إل

نسب الهجرة العالية ،وإنت ير التير الذي تزيد نسيتو رف

 %35بيف األسر الفلسطينية البلج ة ،اإف يير السف يوطروف لإلست رار في اإلسهاـ االاتصادم ،أك
ت اإلستمرار في تولي المس كلية األساسية لئلنفاؽ ت سف تيد ة ,إذ يبق  %45ممف تفكؽ أعمار ـ
تتركح أعمار ـ بيف 60-55
سف  60في سوؽ الع ؿ ،يين ي تيلغ ىذه النسبة  %70بيف الذيف ا
ري ي(ال صدر السييؽ ،ص. )131
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ال سنوف العيزيوف ظيىرة أخرم مكجكدة ،إف لـ ت ف كاسعة اإلنت ير في ال خي يت والتج عيت الفلسطينية
في لبناف ،إذ يوطر أاراد ىذه الف ة إل العيش منفرديف ا منازلهـ نتيجة عدـ الزكاج ,حيث % 5,17
مف النسال ا

عمر  55اأاار لـ يتزوجف نتيجة الهجرة أك فيداف األاارب ،حيث تيلغ نسيو األرأمؿ

 %50,51بيف النسال اكؽ عمر  60ري ي ،و كال

 % 10,23بيف الرجاؿ ا

العمر ذاته ،والعيش

وحيداً ي ؿ تحديي بالنسبة لل سف ف جيتيف  :األكؿ ،ردـ توفر ال عيؿ ،والثيني ردـ توفر رفيؽ ال س ف
صحتو حت ،إف توفر ال عيؿ(ال سف ,نقبل عف الخكاجا ,ص.)33

يراري ال سف جسديي ،كيرع

 - 5.6.4المةاقو ووو اإلحنياجا الخاصة-:
اؿ المجتمعات أاراد تترؾ الكرااة أك الظركؼ المختلفة أك األمراض أاا نار مزمنة ا

تكجد ا

بنيتهـ

الجسدية أك العقلية ،ت نعيـ ف واصلة ال ياة ي ؿ طييعي ،وي وف أاراد ىذه الف ة يحيجة لرعاية خاصة
ف ختلؼ ؤسسيت ال جت

ف األسرة إل

المدرسة إل

الخاصة،

ت يت نوا ف الحصوؿ رلي حيية طييعية .

ال جت

التلسطيني الئجت في لبناف توجد فيو ىذه الف ة

ال ؤسسيت الص ية و ؤسسيت الرعاية

ي في غيره ف ال جت عيت ،ل ف خصكصية

الاكارث المتكاصلة الت ل قت به ،ف ن ية العيـ  1948ـ ,إل اإلجتيا ات اإلس ار يلية المتاررة والحرب
األ لية اللبنانية ،إنتهت يحر يف أعداد ييرة ف أبنا ه ف فرصة ال ياة الطبيعية ،سواء يسيب اإلصابة
المبالرة ،أك يسيب الحصير ال تواصؿ الذي ن تليي الرعاية الص ية ا
تتيعـ ال االت المتكسطة إل

الكات المناسب ،فلدي إل

حيجت تستوجب اليتر ،أك تتسيب بأمراض ي ف تجنييي يتطعيـ يسيط

للطتؿ ،يتد ير فرصتو في ال ياة العادية (ىويدي ،2008 ،ص.)18

تيدر نسيو الئجنيف الذيف يعينوف ف أمراض مزمنة كاعااات نتيجة ظروؼ الحرب كال  %3مف مجمؿ
البلج يف ا
كال

لبناف ،وىـ مرازكف ييف الذ ور الذيف تزيد أعمار ـ رف  30ري ي ,إذ تيلغ النسبة يينيـ

 %10ك ذا يعن

بل عف النسبة العالية ألكل ؾ المعاايف كالمراض
أنه ااض ن

المجتم  ،اإف األار الذم تتر و إعااتهـ رلي ال جت

تأاير ،نف عظ يـ يي في الف ة
نا
أيلغ كأاار

المنتجة التي يتترض أف ت وف في وع ال عيؿ ج ال عيؿ (ال سف2008 ،ـ ،ص.)132
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اياسنا إل

سااف

األرااـ السابقة عل

أي ة اؿ تلمؿ المعاايف خلقيا كأص اب األمراض المزمنة ،أما أص اب اإلعااات

الدان ة نتيجة الحروب فيدر رددىـ في العيـ  2002ب كال

 3,033خصي ،يتر ز  %61منهـ ا

المخيمات كالتجمعات الجنكبية ا جنكب لبناف ,ونحف إف رل ني أف عدؿ الزيادة للعي يف السييييف

يف

يحدود  208ألخاص في ؿ ريـ ،ي ف أف نيدر العدد كال أربعة االؼ في العيـ 2006ـ ,كلك صح
ذا الراـ اهك يعن

أف نسبة المعاايف إل

مجمكع البلج يف الفلسطينييف ا

لبناف تبلع  (%1,4كيدم,

 ,2008ص.)8

أما ف حيث نوع اإلعااة ،فنجد أنه تغلب رلي الئجنيف اإلعااات الجسدية ،إذ تيلغ نسيتيي  %48,7مف
اإلعااات تليها اإلعااات ال سية بنسبه  %15,8اـ اإلعااات العقلية بنسبه  %11,3بينما يعان %13,7
مف إعااات متعددة ,كييلغ ردد ال ؤسسيت التي تيدـ الرعاية للمعاايف بلاؿ عاـ ا لبناف  283ؤسسة
يع ؿ فييي  16فيط في الوسط التلسطيني ،وىذه المؤسسات ت ؿ عي تج عيً إس و ىينة اإلعااة
الفلسطينية ،وتيدـ ىذه ال ؤسسيت خد يت العئج التيزييني ،كالاراس المت راة كالعاازاف كمساعدة ال راة
باإلاضااة إل
المهف الت

الرعاية المتخصصة لل صيييف بإعااات عقلية لمساعدتهـ عل
تعيلهـ ,وتتر ز ىذه ال ار ز في نيطؽ م دكدة عظمها ا

ااتساب مهارات كتعلـ

مخيـ مار الياس ا

بيركت،

ل نيي ال ت ؿ تيديـ خد يتيي لل خي يت البعيدة رنيي و عرفتيي ي جيجت اإلعااة ا المناطؽ البعيدة أاؿ
نسبيا (ال صدر السييؽ ،ص.)11

-7.4الوض االقنصاد :
ااف لؤلزمة االاتصادية الت مر بها لبناف ,كال يزاؿ إنعااساتها كتأايراتها المبالرة عل النلاط االاتصادم
لبلج يف الفلسطينييف ا

ذا البلد الذم تمن اكانينه العمؿ للفلسطينييف ا أاار مف  72مهنة معظمها

اكمية ,إاضااة لذلؾ االعامؿ الفلسطين ال يتمت بالاضماف االجتماع إاضااة لعدـ كجكد النقابات المهنية
الت

ت ميه ,بعد أف الصت األكنركا خدماتها ,كتراجعت خدمات ـ.ت.ؼ إل

األطر الخدماتية ,تفاامت المأساة الت
تأميف لقمة عيله ا

تتكال

صكر ا يكميا للعامؿ الفلسطين

د تبلليها ا

بعض

الذم لـ يعد ااد نار عل

ظؿ إغبلؽ القاعدة االاتصادية اللبنانية أبكابها أمامه ,األمر الذم را مف نسب
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البطالة لتصؿ ا

عاـ 1996ـ إل أاار مف %60مف إجمإل مف ـ ا

اكة العمؿ (السهل 1996 ,ـ,

ص.)56

عان

بالتال

البلج يف الفلسطينييف ا

الفلسطين  ,كأدل إل

لبناف مف كاا

إاتصادم مرير أار عل

طبيعة المجتم

نتا ج سلبية خطرة تستلزـ جهكدا كاماانيات اضخمة لمعالجتها ,ك ذا ما سنرال ا

المطالب البل قة.
 -1.7.4الدخل السنوي والةمالة:
امة تفاكت ا ؿ بيف البلج يف الفلسطينييف ا المخيمات كبيف بقية السااف اللبنانييف ا كال  %44ف
األسر الفلسطينية تق

ا أدن ا ات الدخؿ السنكم ( اعؿ ف  2400دوجر سنويي ) ،ا مقابؿ  %6مف

األسر اللبنانية ,عبلكة عل ذلؾ ،يي  %70مف األسر الفلسطينية ا أدن ا تيف مف ا ات الدخؿ السنكم
( اعؿ ف  4000دوجر سنويي ) في يييؿ  %20مف األسر اللبنانية ذا إذا عرانا اـ
اللبنان

الة الفرد

كتزيد البطالة(تقرير الفااك2000 ,ـ) .
صعبة القياس بسبب إرتفاع مستكل المعيلة كالتاضخـ كالػبلل ا

كبمتكسط سنكم إجمإل لدخؿ األسرة مقدارل  3686دوجر سنويي ،ي سب الئجنوف التلسطينيوف أعؿ ف
ثلث توسط الدخؿ اؿلبنافي الييلغ  12,303دوجر ،وييلغ توسط دخؿ الترد في خي يت الئجنيف
ر توسط دخؿ الترد اؿلبنافي (الخالدم2002 ,ـ,
الفلسطينييف  794دوجر سنويي في يييؿ  2624دوج اً
ص.)17

تكجد ا لبناف أعل نسبة مف البلج يف المصنفيف" حيجت العسرالخاصة " ف عيؿ األكنركا (،)%10,6
كالت تفكؽ النسبة المكجكدة ا

غزة ( ))%8,4المصدر السابؽ ,ص.)17

نسب ه ملاراة القكل العاملة مف الفلسطينييف

 % 42م تدن

نسبه ملاراة اإلناث إل

()%17

إاضااة إل ذلؾ  ،اإف  %24مف مجمكع األسر الفلسطينية ليس لديها أم ارد عامؿ كتعتمد المنظمات
األ لية العاملة ا
تأت

المخيمات إعتمادنا لديدنا عل التمكيؿ مف الػرب نحو  %90 - %80ف ال وارد

مف جهات مان ة خارجية (الخالدم2002 ,ـ ,ص.)17
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كا إ صال آخر أجرال ماتب اإل صال الفلسطين عاـ 1996ـ أف الدخؿ ا األجكر كالركاتب يلاؿ
النسبة الابر مف مصادر الدخؿ األخرل,

يث يصؿ إل

أاار مف %80مف مجمكع الدخكؿ ,كيبلع

متكسط دخؿ األسرة الفلسطينية ا جمي مخيمات لبناف  353ألؼ ليرة لبنانية ,كيصؿ متكسط دخؿ الفرد
إل  44دكالر أمريا
يتلق

(مرة2006 ,ـ ,ص.)73

أاار مف نصؼ مجمكع األسر  %53كاالت مالية ف ىذا النوع ك

أك ف جييت ينحة ،ي ي فييي

مف أبنا هـ ا

كاالت األكنركا (  %28ف ج وع األسر )،

الخارج

كاالت مف الخارج

( ،)%21ك بات كاالت مف أاارب داخؿ البلد () )%18الخالدم2002 ,ـ ,ص.)18

يلاك نصؼ الرجاؿ الذيف ال يؤدكف أم عمؿ( الف ة العمرية  )44_ 25المرض أك العجز ونحو % 40
مف األلخاص الذيف ال يؤدكف أم عمؿ مف ذل الف ة العمرية اقدكا األمؿ بالعاكر عل عمؿ ,وتسعة
ف ؿ ر رة ألخاص مف ذل الف ة الت ال تقكـ بأم عمؿ ـ مف ربات البيكت ,والييود االجتماعية
المفركاضة عل النسال كعل خركجهف لسكؽ العمؿ مهمة أياضا ا كال  % 14ف النسيء دوف الخامسة
كالعلريف مف العمر ك %7مف الف ة العمرية  44_ 25يوردوف ىذا السيب في ردـ الملاراة ا العمؿ
(الخالدم ,نقبل عف الفااك .)2000

كخبلؿ جكلة ااـ بها الماتب المرازم لئل صال الفلسطين
كالطفؿ ,تبيف أف ناؾ تأاير مبالر للكاض االاتصادم عل

عاـ 1994ـ لس ب عينة علكا ية لؤلـ
نسب التسرب مف المدارس االبتدا ية

المرة الفلسطينية ناؾ ا أعماؿ مجهدة ال تمانها مف
كالتعدادية كاد تزداد ذل الظا رة بسبب ملاراة أ
اال تماـ كمتابعة أطفالها كرعايتهـ (السهل 1996 ,ـ ,ص.)56

يعمؿ نصؼ العامليف أاار مف  40ساعة أسبكعيا ,وترتت العمالة بأجر بخس إل

 %13مف عدد

العامليف ,كتبلع أعل نسبة لها بيف الذاكر الذيف يعملكف أاؿ مف  30ساعة أسبكعيا ا اطاع الزراعة
كالبنال (الخيلدي2002 ،ـ ،ص.)18

91

 - 2.7.4واق الةمل والبطالة لالجئين الفسسطينيي في لبنا
البطالة مستلرية بيف الفلسطينييف ا لبناف ,إذ ال يسمح لهـ اانكننا بالعمؿ ببل إجازة إال ا عدد م دكد
جدنا مف المهف ا لبناف ,كابل اة أرباع البلج يف الفلسطينييف متأاركف بلاؿ مف ألااؿ الفقر كاألمراض
الت

يماف منها(سعيد ,2003,ص.)205

كعاملت لبناف الفلسطينييف اأجانب ،وجعلتيـ ف الدرجة الاانية ك رمتهـ بإستمرار مف ارص العمؿ،
وظلت اليوانيف اللبنانية سدان منيعا ت رمهـ مف الكظا ؼ ،كاألعماؿ الت

ي ظر أك صعب ايها إجازة

العمؿ ،ت كصؿ عدد المهف الت منعكا منها ما يقارب سبعكف مهنة ,كان سر العمؿ ا لبناف اقط ا
األعماؿ الزراعية ،والينيء ،والع ؿ في نطيؽ األكنركا واليطيع الوطني في منظمة التحرير وال ؤسسيت
االجتماعية ال ستيلة ،كأاار جيؿ لإلستخداـ يف ف اجونروا ،و ؿ ال عل وف التنة ال ينية األابر في
انونروا ،و نظ ة التحرير الفلسطينية ت ثؿ الف ة الاانية ،في نطيؽ الع ؿ ف خئؿ

يتييي واليوات التابعة

لها ،وي ؿ الع ؿ في نطيؽ ال ؤسسيت االجتماعية سكال لبنانية أك السطينية المصدر الاالث للعمالة
الفلسطينية ا لبناف (لريتح ,1996,ص.)23
يث تبلع القكة العاملة ا المخيمات ا لبناف  ,%9,69ك %70ا التجمعات خارج المخيمات ,كتبلع
نسبة مسا مة اإلناث ا العمؿ
العماؿ الفلسطينييف يعملكف ا

 %8,10ا التجمعات ك %8,8ا المخيمات ,كتلير المعطيات أف
القطاعات التالية (مرة2006 ,ـ ,ص-:)72

 الصناع كالفعلة:كتلمؿ أعماؿ البنال كاإلعمار كالتمديدات الما ية كالاهربا ية كال دادة كالنجارة كالكرشالصناعية.
 الزراعة :كتتاضمف اطؼ الامار كتكاضيبها كالزراعة كالرم كرش المبيدات كرعاية األلجار. األعماؿ اإلدارية :االسارتارية كالم اسبة كالرسـ الهندس . األعماؿ الخاصة :كتلمؿ العمؿ ا البي بالتجز ة كالمطاعـ كالملبكسات.ك ناؾ اطاع يعمؿ ا التمريض كالتعليـ كالهندسة.
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أما سبب إ لتػاؿ النسبة الابيرة مف الفلسطينييف ا

األعماؿ المهنية ايرج

لؤلسباب التالية(المصدر

السابؽ ,ص-:)72
ا -القكانيف اللبنانية الت اانت تمن الفلسطين مف العمؿ ا المهف ال رة.
ب -األكاضاع االاتصادية الصعبة الت

تدا الفلسطين

العمؿ بهدؼ تكاير متطلبات

باا نار إل

العيش.
ج -عدـ ادرة البلج يف عل دا الفة التعليـ الجامع أك المهن ألبنا هـ .
د -عمؿ غير منتظـ معظمه يكم كمكسم .
ق -أجكر العماؿ متدنية كايرادات الكرش كاألعماؿ الخاصة منخفاضة .
ك -األعماؿ الممارسة متلابهة كعامؿ التنااس ابير.
ز -عدـ االختصاص كالافالة.
م -التنقؿ بيف األعماؿ دا ـ كمستمر.
ظركؼ العمؿ ذل تجعؿ نسبة البطالة مرتفعة ,اف المسح الذم أجرته الفااك عاـ 2000ـ يتبيف أف نسبة
البطالة عالية كتبلع  ,%16أما البطالة الجز ية اتبلع  ,%13كأعل

مخيمات

نسبة بطالة سجلت ا

بيركت  ,%26اما تنعاس ظركؼ العمؿ اليكم عل كاض العماؿ ,إ ذ ال اضكابط ت اـ لركط العمؿ كال
قكؽ يماف أف يجنيها العامؿ الفلسطين كترج أسباب ارتفاع البطالة إل (مرة2006 ,ـ ,ص-:)73
 ارتفاع المنااسة ا سكؽ العمؿ اللبنانية الذم بات يستخدـ عماال مف جنسيات أخرل مختلفة. إغبلؽ باب العمؿ أماـ الفلسطين ا األسكاؽ الخليجية.لبناف لـ يكا عل برتكاكؿ عاـ  1967ـ اما ت فظ عل برتكاكؿ جامعة الدكؿ العربية ا الدار البياضال
عاـ 1965ـ,كالخاص بمعاملة البلج يف الفلسطينييف كاصدار كاا ؽ سفر لهـ ,كمن هـ
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قكؽ مدنية

كاسعةّ ,إال أف لبناف تعامؿ م مسألة إعطال قكؽ مدنية للفلسطينييف بإعتبار ا يلة إلجبار لبناف عل
لجنكب لبناف ,كخركج منظمة الت رير الفلسطينية

تجنيس الفلسطينييف  ,كعقب اإلجتياح اإلس ار يل

عاـ ,1982تبدؿ الكاض اف عاـ  1987أعلف البرلماف اللبنان ا عهد الر يس أميف الجميؿ اترة العدال
الرسم كالطا ف كاللعب  ,بإلػال إتفاؽ القا رة ازادت معاناة البلج يف كخاصة ا العمؿ ,كارض عل
البلجئ أف ي صؿ عل

إذف مسبؽ بالعمؿ ماؿ األجنب

الرط لتلػيله ا

لبناف ك ذل اإلجازات

صارمة(سعيد ,2003 ,ص.)213

كا العاـ 2005ـ,أعلنت ال اكمة اللبنانية عف تخفيؼ القيكد الخاصة بالعمؿ كالتنقؿ عل
المقيميف عل

أرااضيها ,كلاف عل

الصعيد العمل

كالتلريع

األكنركا لالت طكؽ النجاة بالنسبة للفلسطينييف كخاصة ا

لـ يتػير الااير ,كعل

الفلسطينييف
الرغـ مف أف

لبناف اإف إماانياتها الم دكدة ال تمانها

بتكاير ال د األدن البلزـ لهـ مف الخدمات األساسية ا مجاالت الص ة كالتعليـ كالرعاية االجتماعية.
مؤخ ار بعدعاـ 2005ـ أبدت ال اكمة اللبنانية تأييدان كااض ان لخطط ت سيف أكاضاع البلج يف الفلسطينييف,
كت ديدان لخطة األكنركا الرامية لتطكير أكاضاع المخيمات ا لبناف ,كاذالؾ ايما يتعلؽ بإستعداد لت سيف
معاملتهـ كت سيف راتهـ كال د مف القيكد الت تعترض عملهـ ,اما إستعدت لتطكير البلج يف الذيف ال
يملاكف كاا ؽ بالكاا ؽ البلزمة ,كاعادة إ عمار مخيـ نهر البارد الذم تـ تدمير الجزل األابر منه (سبلمة,
2008ـ ,ص. )31
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 -8.4الخانمة
نبل ظ مف خبلؿ الفصؿ السابؽ كت ليؿ اإل صا يات المختلفة كالمعطيات المقدمة الت تـ اإللارة لها
كنقالها خبلؿ الفصؿ مدم اسكة األكاضاع االجتماعية كاالاتصادية لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف ،مما
انعاس سلبان عل أكاضاعهـ كعل صعكبة صكلهـ عل اإلحتييجيت اليكمية مف الػذال كالدكال كالاسال
كمكارد ال ياة االاتصادية ،ك ذا ما يدلؿ بدكف لؾ أف البلج يف الفلسطينييف ا

لبناف يعانكف مف اسكة

ال ياة كم اررة اللجكل عف غير ـ مف البلج يف الفلسطينييف ا مناطؽ اللتات األخرل.
االبلج كف يعان كف مف معدالت مرتفعة ا
عالية ا

البطالة ,كمعدالت منخفاضة ا

نسبة الفقر ,اؿ ذلؾ ترؾ أاارل عليهـ كانعاس عل

الدخؿ كاألجكر كانعااسات

كااعهـ مرتبطنا بالبنية االجتماعية

كاالاتصادية للمجتم اللبنان الماضيؼ ,كالقكانيف اللبنانية المفركاضة عليهـ ,كنكعية األعماؿ المتكارة لهـ,
باإلاضااة إل أف األكنركا الجهة الت أنلأت مف أجؿ مساعدتهـ الصت مف خدماتها كمف مساعداتها الت
ترات البلج يف لك د ـ يكاجهكف مصير ـ الم تكـ.
كلاف رغـ اؿ ذل الظركؼ كالم اررة الت يتعرض لهؿ البلج كف الفلسطينيكف ا لبناف ,كرغـ القهر كالذؿ
الذم يتعراضكف له اإف الذيف ي ار نكف سكال داخؿ لبناف أك خارجه كيعملكف مف أجؿ التاضييؽ عل
البلج يف إجتماعيان كااتصاديان ستبلا ملاريعهـ الفلؿ.
اما أف البلج يف الفلسطينييف ا لبناف كرغـ اؿ اقتهـ بقيادتهـ إال أف إتفاؽ اسلوا ريـ 1993ـ ,عد ترؾ
لدييـ إنطباعات بأف صيرىـ إل ال جيوؿ بعد أف ترؾ مصير ملالتهـ إل مفاكاضات الكاض النها ,
فيـ ي يزالوف يت س وف يعيداتيـ وعي يـ ،ويحيولوف العيش ي ار ة ،و حيولة تغيير واععيـ وأكاضاعهـ ،و ي
يزالوف يط حوف بأف تحؿ

لتيـ كأف يعكدكا إل كطنهـ ،إال أف اإلنتظير عد طيؿ ،كانفؽ السييسي ما

زاؿ متعا نار كاس ار يؿ مصرة عل المماطلة كالتسكيؼ ،اؿ ذا ترؾ لدييـ انطباعات خيية لآلماؿ .
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الفصل الخامس
ال وضاع الصحية والنةسيمية لالجئي الفسسطينيي في لبنا

 -1.5مقدمة
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لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف

 -3.5المؤسسات الص ية األ لية العاملة ا الكسط الفلسطين ا لبناف
 -4.5م ار ؿ تطكر الكاض الص
 -5.5اعالية النظاـ الص

لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف

الفلسطين ا لبناف

 -6.5الكاض التعليم لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف
 -7.5التعليـ الجامع كملابلته لدل الطلبة الفلسطينييف البلج يف ا لبناف
 -8.5الخاتمة
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الفصل الخامس
الوضاع الصحية والنةسيمية لالجئي الفسسطينيي في لبنا
 -1.5مقدمة
عقب التكاي عل إتفااية أكسلك  13أيلكؿ سبتمبر 1993ـ ,الصت األكنركا خدماتها ,اما الصت منظمة
ياؿ البلج يف الفلسطينييف,

الت رير الفلسطينية خدماتها بلاؿ ابير ,باإلاضااة إل زيادة التلديد اللبنان
الذم ارتبط بمقكلة الخكؼ مف التكطيف .
ابل تمارس السلطات اللبنان ية أل دكر ا

إطار الرعاية الص ية لبلج يف الفلسطينييف ,ك ذا يعن

المؤسسات الص ية الرسمية غير معنية بتقديـ الخدمات لبلج يف الفلسطينييف ,كتعتبر نفسها ا
مف أل التزاـ خدمات

أك رعا  ,االبلجئ غير ملمكؿ بنظاـ الاضماف االجتماع

أف

ؿ دا ـ

الذم يستفيد منه

اللبنانيكف ,كالذم يلمؿ تقديـ الرعاية الص ية كاجرال المعاينات كلرال األدكية كغير ا(مرة ,2006 ,ص.)70

اذلؾ ال اؿ عل الصعيد التعليم  ,اظا رة التسرب مف المدارس مكجكدة كمتفلية بيف طبلب المخيمات,
يث تصؿ نسبتها إل

 %18كيعزز ذا األمر الصعكبات الجمة ا

اللبنان أماـ المتخرجيف الجدد ,باإلاضااة إل

إيجاد كظيفة ا

سكؽ العمؿ

الة الفقر المنتلر بيف الفلسطينييف ما يصرؼ الطالب إل

العمؿ ال را المهن ليساعد أ له .
ا غمرة ذل الظركؼ الصعبة السي ة الت يعيلها الفلسطينييف ا مخيمات اللجكل ,يجد الطالب نفسه
عند إنتهال المر لة المتكسطة أك الاانكية أماـ خياريف ,إما متابعة الدراسة ,ك

مالفة مالينا ,كاما ترؾ

الدراسة كاإللت اؽ بسكؽ العمؿ الػير ماضمكف كالمكصؿ ا ااير مف األ ياف إل البطالة.
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 -2.5الواق الصحي لالجئي الفسسطينيي في لبنا
الفلسطينيكف ا لبناف ممنكعكف مف ال صكؿ عل خدمات ص ية لبنانية عامة ,ك ـ يعتمدكف عل
األكنركا كالهبلؿ األ مر الفلسطين  ,كمنظمات غير اكمية طلبنا للعناية الص ية ,باإلاضااة إل
مستكل الرعاية الص ية المتا ة كالػير مبل مة غالبنا ,انسبة األطبال إل المراض الفلسطينييف
طبيب كا د لاؿ 1166مرياضان ,ا مقابؿ طبيب كا د لاؿ  318مريض لبنان  ,كاذلؾ نسبة المراض
لؤلسرة المستلفيات تعاس الة مماالة مف إختبلؿ التناسب(سعيد ,2003 ,ص.)205

 -1.2.5الونروا
ك

تلرؼ عل

الكاض الص

للفلسطينييف ا

لؤلمكمة كالطفكلة ,كأبرمت إتفاايات م

لبناف ,يث تدير األكنركا  24عيادة كمرا انز كا دنا

 13مستلف

لبنانينا لتأميف خدمات ص ية كطبية لبلج يف

الفلسطينييف ,أما عل صعيد النفقات الت تكار ا األكنركا اه تكار ا جز ينا ,ككارتها ا المستقبؿ غير
مؤادة نظ نار للتخفياضات ا

ميزانياتها(غندكر ,2003 ,ص.)239

كتتعامؿ األكنركا لتطبيؽ ذل اآللية مف خبلؿ العمؿ ا
المجاؿ األكؿ ك

مجاليف(السماؾ ,2005 ,ص:)85:84

عبارة عف عيادات تعمؿ مف الساعة السابعة كالنصؼ صبا ان لػاية الساعة الاانية

ظه انر ,تقدـ خدمات امعاينة المراض  ,كبرامج لؤلمكمة كالطفكلة الت

تعن

بالمرأة منذ ال مؿ ك ت

الكالدة ,كبرامج تلقيح األطفاؿ ,كبرامج األمراض المزمنة االقلب كالاضػط كالسارم ,اذلؾ تكجد عيادات
األسناف ,كبعض األطبال األخصا ييف ا

أمراض القلب كاألمراض النسا ية كالتكليد كالعيكف ,كمختبرات

للف كصات األساسية ,كاسـ ألعة ,كاذلؾ برامج الص ية المجتمعية ,كمجاالت ص ة البي ية ارش
المبيدات .
أما المجاؿ الاان

ت كيبلت إل مستلفيات كمرااز طبية خاصة مف أجؿ اإلستلفال كاجرال العمليات ,أك

بنال عل عقكد م المستلفيات,
ال صكؿ عل خدمات طبية غير متكارة لدل األكنركا ,كتاكف الت كيبلت ن
ك

تختلؼ مف مراز آلخر.
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أ  -نظا ،الةمل لد الونروا
 .1العيادات كالمرااز تتب مراز ر يس ا المنطقة المعنية ,ك ذل المرااز المناطقية تتب المراز الر يس
ا

لبناف كمقرل بيركت ,كلاؿ عيادة مس كؿ أك طبيب له عبلاته م دا رة الص ة ا

المراز الر يس

ببيركت .
 .2تستقبؿ العيادات اترة دكامها عدد ابير مف السااف ,يث تعان العيادات الابيرة ,مف ازد اـ ابير رغـ
التنظيـ اإلدارم الذم ي كؿ ال االت إل
ص ة عامة,

مرااز اختصاصها أطفاؿ ,أسناف ,مختبرات ,الب سارم ,أك

يث تستقبؿ مف 200– 150مريض يكمينا ,ك ذا يعط

عدـ داة التلخيص ,كيفقد

المريض قه ا المعاينة ,كبالتال يؤدم ا الم صلة لمزيد مف الاضػط النفس

كالتكتر(السماؾ2005 ,ـ,

ص. )85

 .3ا ال االت الت ت تاج إل ت كيبلت كتنقسـ إل :
 االت تتطلب إجرال ا كصات تلخيصية أك مخبرية ,كمف الطبيب إل
متكاؼ عل

المراز الر يس

غير متكارة ا األكنركا يث ترسؿ معاملة

ألخذ المكااقة ,ك ذا يستػرؽ ابلاة أسابي كأ يانان يراض الطلب ,ك ك
ذا المجاؿ ,ك ناؾ نظاـ يدا نصؼ الامف كتػط

جـ المكازنة ,خبلانا عل الكساطات ا

الكاالة النصؼ اآلخر .
 الة الت كيؿ لئل ستلفال أك إجرال عمليات ج ار ية ,يث يتـ التعامؿ معها سب المستلف  ,يثكاعت األكنركا عاـ 1999ـ عقدان م الهبلؿ األ مر الفلسطين ا لبناف لت كيؿ ال االت الت ت تاج إل
إستلفال أك عمليات ج ار ية ,يث ي دد ا العقد األياـ ,اما تتعااد األكنركا م مستلفيات خاصة ا
اؿ منطقة ,كمرازينا ا بيركت لل االت الت ت تاج داة طبية غير متكارة ا مستلفيات الهبلؿ األ مر
الفلسطين

(السماؾ2005 ,ـ ,ص.)86

 -يماف القكؿ إف المستلفيات الخاصة الت

ت كؿ لها األكنركا المراض

النسبة الت ي صؿ عليها الهبلؿ األ مر الفلسطين
طبيب األكنركا ا

المنطقة ,أما ا

ت صؿ عل

ابلاة أاضعاؼ

الة الت كيؿ إليه ,أما الت كيؿ للهبلؿ يتـ مف خبلؿ

الة الت كيؿ إل
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مستلف

خاص يتـ مراسلة المراز ا

بيركت

كي تاج لمكااقته ,كال د األاص لبلستلفال  10أياـ ,كا

الة ا تاج المريض أاار ,يرا اتاب للمراز

ا بيركت للتػطية ,كتاكف األياـ ا اؿ مستلف م ددة لهرينا .
ب -خدمات طبية أخرل لؤلكنركا تقدمها لبلج يف ا لبناف (السماؾ2005 ,ـ ,ص-:)88:87
 -iاألدكية يتـ صراها بالعادة مجاننا للمريض ,كيتـ تأمينها مف خبلؿ األكنركا ,كاأل ـ أف األدكية تستنفذ
ابؿ نهاية اللهر ,ك

مف اصيلة األدكية الر يسية رخيصة الامف ,ك يتقيد الطبيب بنكع األدكية المكجكدة

لديه ,أما أدكية األمراض المزمنة ,ايتـ صراها مف خبلؿ برنامج خاص يتـ ايه لقال المريض بلاؿ لهرم
كدكرم م إج ارل الف كصات البلزمة لهـ ,االقلب ,كالاضػط ,كالسارم.
 -iiبرامج األمكمة كالطفكلة ك

برام ج متابعة منذ ال مؿ ك ت

كالف كصات الؤلزمة ,كيكجد طبيب أخصا
إعطال المرأة البار ت كيلة عل

ا

الكالدة ,كتتاضمف المعاينة الطبية

الة الاضركرة للمتابعة أك إجرال تصكير صكت  ,كيتـ

ساب األكنركا ألكؿ مكلكد ,كما بعد ذلؾ يتـ عل

ال االت الطار ة يتـ ت كيؿ المرياضة عل

نفقة األكنركا ,كتعط

ساب المرياضة ,كا

مف خبلؿ ذا البرنامج اإلرلادات

الص ية للمرأة ال امؿ ,كتاكف كسا ؿ من ال مؿ كاؽ الدكاع الص ية ,كالقسـ اآلخر يلمؿ رعاية الطفؿ
منذ الكالدة مف خبلؿ معاينة الطفؿ ,كزنة ,أسنانه ,ال راة ,كالتطعيـ اإللزام  ,ك ك يخاض لبرنامج
كبرتكاكؿ منظمة الص ة العالمية .
 -iiiبرامج تاقيؼ ص

ا

إطار الص ة المجتمعية ,كخاصة ا

مجاؿ األمكمة كالطفكلة كاإلرلادات

العامة .
 -ivخدمات ا إطار البي ة ,ك

تتعامؿ م رش المبيدات اقط .

 -vتكجد عيادات أسناف ا اؿ المناطؽ الت تعمؿ ايها األكنركا ,ك

تتعامؿ م عبلج ,خل األسناف,

كليس ا نظامها ترايب األسناف أك أم ل ل آخر .
ك نا نبل ظ أف سياسة األكنركا ا التعامؿ م
د ابير ا

مكـ البلج يف الص ية

أمااف اللجكل المختلفة ,االكاض المال
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مك دة أك لربما متلابهة إل

لبلج يف الفلسطينييف م دكد كاماانياتهـ بسيطة,

كاألكنركا تقدـ اقط خدمات ص ية م دكدة مقارنة بمتطلبات اإلستلفال سب األمراض الخطيرة االسرطاف
كغيرل كالعمليات الابرل الت ت تاج أمكاال طا لة.
كا

تقرير صادر عف األكنركا عاـ  2004ـ أف األكنركا تدير  25مراقا ص يا ا
يف تبلع مكازنتها للقطاع الص

مجاالت مختلفة ,كيعمؿ ايها  575مكظفا ا

لبناف تعمؿ ا
ا

دلؾ العاـ

13,688مليكف دكالر(مرة2006 ,ـ ,ص.)69

 -2.2.5جمةية اليالل الحمر الفسسطيني
نلأت جمعية الهبلؿ األ مر الفلسطين
الفلسطينييف عاـ  1967ا

مف ر ـ "خدمات اتح الطبية" كانلأ ا مجمكعة مف األطبال

األردف لتقديـ الخدمات للفلسطينييف كيعتبر 26ديسمبر  1968يكـ نلأتها

بقرار مف المجل س الكطن الفلسطين  ,بإعتبار ا المؤسسة الص ية الرسمية ,كنلطت الجمعية ا األردف
اـ انتقلت لبيركت كتعتن

بالل كف الص ية كالطبية كتقدـ الرعاية لبلج يف الفلسطينييف(المصدر السابؽ,

ص.)83

ا لبناف تكجد ايادة إاليـ لبناف م أميف سر لها كا المناطؽ الخمس آنفة الذار يكجد مس كلكف لهذل
المناطؽ ,ك ناؾ خمس مستلفيات كا دة ا اؿ منطقة م عيادات كمرااز مساعدة عدد ا  19مرا ناز,
كتقكـ

ذل المستلفيات بال عبلج مف خبلؿ اسـ العيادات الخارجية الت

تف

بالص ة العامة

كاالختصاصات المختلفة ,ك ناؾ الج ار ة كاإلستلفال كالكالدة ,كتجرم داخؿ المستلفيات عمليات ج ار ية
ابلسياية مف ج ار ات عامة كج ار ة عظاـ ,ج ار ة نسا ية ,عيكف ,أن ؼ ,أذف نجرة ,ج ار ة مسالؾ
بكلية ,كج ار ة أعصاب ,كيعتمد العمؿ عل

أطبال متفرغيف أك بنظاـ تعااد سنكم ,كا

بعض

اإلختصاصات يتـ اإلستدعال سب ال الة(السماؾ ,2005 ,ص. )83
كااف الهبلؿ األ مر الفلسطين

ا

عف جنسية المريض ,رغـ أنه معن

السابؽ يتعاط

مجانان م المراض

باللعب الفلسطين

كمقاتل

ا نطاؽ ادراته ,بػض النظر

الاكرة الفلسطينية ,إال أنه يستقبؿ أم

مريض ي اضر للمستلف  ,كا السنكات األخيرة تػير النظاـ ,كأصبح المريض يدا بدؿ الخدمات الطبية
المقدمة له ,كبالنسبة للمقاتليف االهبلؿ ملزـ بهـ,

يث يتكجب عليهـ دا  %50مف الفاتكرة ,اذلؾ
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عا بلت اللهدال ,كبعض ال االت لديدة الفقر ايتـ إستانال ا بقرار مف مدير المستلف

(المصدر السابؽ,

ص.)83

القسا ،المنخصصة النابةة لسيالل الحمر الفسسطيني (السماؾ2005 ,ـ ,ص-:)89
 -1أاساـ األسناف :تكجد عيادات أسناف ا اؿ المناطؽ التابعة للهبلؿ األ مر الفلسطين كلاف أخي نار تـ
العمؿ عل خصخصتها ب يث أف الطبيب يتقااض بدؿ أتعاب ,كامف المكاد مف المريض بإتفاؽ م إدارة
الهبلؿ.
 -2أاساـ العناية الفا قة  :كتـ إ اتتا ها ا السنكات األخيرة ا اؿ المستلفيات التابعة للهبلؿ يث تكجد
يفا ,ابلاة ا طرابلس,

أرب أسرة ا مستلف الهملرم ,كأربعة ا مستلف بلسـ ,ااناف ا مستلف
كابلاة ا البقاع .

 -3اسـ غسيؿ الال  :ك ك القسـ الك يد ا الكسط الفلسطين كمرازل ا صيدا ,كيتـ الت كيؿ إليه مف
اؿ المناطؽ ا

لبناف,

كخمسيف الؼ دكالر أمريا

يث تـ دا

يث تـ انلاؤل كتمكيله مف ممكليف السطينييف

كال

سبعما ة

لهريان ,كتدا منظمة الت رير مبلع خمسة كسبعيف ليرة لبنانية لاؿ مريض

امف األدكية البلزمة ,كتتافؿ جمعية الهبلؿ بالمتبق

مف المصاريؼ ,يث أكافت األكنركا خدماتها ا

ذا المجاؿ عاـ 1995ـ .
 -4اسـ العناية المرازة لؤلطفاؿ ك ديا

الكالدة  :يث يكجد اسـ ا

بمخيـ عيف ال لكة تـ ااتتا ه ابؿ أعكاـ اليلة ,كيكجد نقص ابير ا
الت كيؿ عف طريؽ األكنركا لمستلف

الهملرم ا

مستلف

ذا المجاؿ ,كا

خاص ,رغـ أف ذل ال االت تعتمد عل

صيدا

ذل ال االت يتـ
السرعة ا

العمؿ

كاالنعاش أك كجكد اسـ داخؿ المستلف له أ مية ابيرة .
نا ال بد اإللارة إل

أن ه رغـ الظركؼ الم يطة بالهبلؿ األ مر الفلسطين

ا

لبناف كرغـ التطكرات

السياسية ا المنطقة ,اكلت إدارة الهبلؿ مجتهدة مف التخفيؼ مف معاناة البلج يف الفلسطينييف الص ية
ا لبناف مف خبلؿ الخدمات المتقدمة الت تكار ا للمراض  ,إال أنها أياضا ال تنسجـ م كاا البلج يف
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الفلسطينييف كاماانياتهـ المادية  ,اه
عل اا لها كندرة األمكاؿ الت
اف

تعان

ت صؿ عليها(مرة ,2006 ,ص.)84

عاـ  2000ـ بلع عدد األسرة ا

عملية ج ار ية ,كعدد الدخكؿ للمستلف
األكنركا عل إستقباؿ المراض

مف أكاضاع مالية صعبة ,كبسبب العبئ الص

الذم يق

مستلفيات الجمعية  200سرير كأجريت ا

مستلفياتها 6055

ايها  18714مرياضنا ,كأ ـ ما اامت به الجمعية تعااد ا م

الم كليف لها(المصدر السابؽ ,ص.)84

 -3.2.5المؤسسا الصحية الىسية الةامسة في الوسط الفسسطيني في لبنا :
نتيجة لتطكر المجتم الفلسطين ا لبناف ,نلأت مؤسسات أ لية مهمتها تقديـ الخدمات الطبية لبلج يف,
كبرزت ا

اااة المخيمات كالتجمعات المستكصفات كم اراز التأ يؿ الت

الرعاية الص ية  ,عبر المعاينات المبالرة الت

تقكـ بدكر إيجاب

ا

تكاير

يقكـ بها أطبال مختصكف ,عبر تكاير مختبرات إلجرال

الت اليؿ كصكر األلعة ,كتقديـ األدكية بالمجاف أك بسعر التالفة ,كأنلات نتيجة األكاضاع المتردية كازدياد
االت المرض بالسارم كأمراض القلب صناديؽ تااالية تجم التبرعات مف األ ال

كتقدمها للمراض

الذيف ـ ب اجة إلجرال عمليات سريعة(مرة ,2006 ,ص.)71

 -3.5نوعي المسنشفيا الىسية والمرا ع الصحية في المخيما الفسسطينيية في لبنا
أ) المستلفيات ك المرااز ا

مخيمات طرابلس(السماؾ ,2005 ,ص:)92:91

 -iمستلف تاب لجمعية الهبلؿ األ مر الفلسطين ا مخيـ البداكم .
 -iiمستلف ناج العل ا مخيـ نهر البارد .
 -iiiمراز بيت المقدس الطب ا نهر البارد.
 -ivمؤسسة اللفال كلها مرازاف أ د ما ا البداكم كاآلخر ا نهر البارد .
 -vعيادات خاصة يكجد مجمكعة مف العيادات لؤلطبال يعملكف داخؿ المخيـ بلاؿ خاص .
ب) المرااز الطبية ا مخيمات بيركت( المصدر السابؽ ,ص: )92
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يلاؿ مخيما صب ار كلاتيبل ا بيركت بقعة جػرااية كا دة تقريبنا ,ك ناؾ مخيـ برج البراجنة ك ك مخيـ
ابير ,كاذلؾ مار الياس ك ك مخيـ صػير .
غزة ا

 -مستلف

مخيـ صب ار ك ك مست لف

اضخـ للهبلؿ األ مر الفلسطين  ,كم بداية

رب

المخيمات تـ إغبلاه كت كؿ إل مااف إلاامة المهاجريف.
 مستلف عاا القريب مف مخيـ لاتيبل  ,ك ك مراز القيادة لجمعية الهبلؿ الفلسطين كبه اسـ األسنافاألابر ,كبه اسـ عيادات اختصاصية .
يفا ك ك مستلف ابير ا مخيـ برج البراجنة كتاب الهبلؿ األ مر الفلسطين .

 -مستلف

 مستلف الهبلؿ ااف ا ا مار اليأس ك ك عبارة عف مراز طكارئ كعيادة . -عيادات لمؤسسة أبنال الصمكد ك

للص ة العامة كعيادات أسناف .

 اذلؾ تكجد عيادات كمرااز طبية خاصة .ج) المرااز الص ية كالمستلفيات ا

مخيمات صيدا ك ما مخيـ عيف ال لكة كالمية مية (المصدر السابؽ,

ص:)94:93
 -iمخيـ عيف ال لكة ,ك ك عاصمة اللتات ا لبناف كتكجد ايه اؿ أطياؼ الطيؼ السياس الفلسطين ,
كت يطه كاجز عسارية للجيش اللبنان  ,كبه عدد مف المطلكبيف للسلطات اللبنانية ,كيكجد ا

المخيـ

كت كؿ إل

مؤسسة

مستلف

سعد صايؿ التاب للهبلؿ األ مر ,ا

بداية التسعينيات أغلؽ المستلف

ال عنه مستلف الهملرم مف ابؿ جمعية الهبلؿ األ مر ,ك ك
الارامة الت تعن بل كف المعاايف كأنلأ بد ن
مستلف

اضخـ كمرازم تاب لجمعية الهبلؿ األ مر الفلسطين  ,كالملالة تامف بالنسبة لسااف عيف

ال لكة أف المستلف

خارج المخيـ ,كالبعض ال يستطي الخركج مف المخيـ ,ك ت

بعض السااف الذيف

يعانكف مف االت طار ة مف النا ية الطبية كت تاج لتدخؿ سري  ,تبرز ملالة ال كاجز االزد اـ عل
ال كاجز .
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 -iiمستلف القدس كأنلا ا أكاسط التسعينيات ,كأغلؽ ابؿ ابلث سنكات كت كؿ إل مراز طب ي تكم
عل عيادات ,تصكير ألعة كاسـ أسناف ,كمختبر كعيادات إستلارية كصيدلية .
 -iiiمؤسسة الندال اإلنسان  ,انلأت سنة 1986ـ ,كتعمؿ امراز طب
صيدا كا عاـ 2002ـ ,ت كؿ إل مستلف يعمؿ عل

كمرااز إسعاؼ جر

لرؽ

مدار  24ساعة(مرة ,2006 ,ص. )97

 -ivمراز العيادات التخصصية ,ك ك تاب أل د األطبال ,كر يس عيادات ألطبال إختصاصيف مختلفة.
 -vناؾ بعض المرااز الطبية التابعة ,لمؤسسات غير

اكمية  ,تدعـ ملاري ا

مجاؿ األمكمة

كالطفكلة .
 -viاما تكجد مرااز تعن بل كف المعاايف مف النكا

االجتماعية كالتعليمية كالص ية .

 -viiمخيـ المية كمية كااتتح ايه منذ سنتيف مستكصؼ ليقكـ بدكر الطكارئ كاإلسعاؼ األكل ك ك تاب
لمنظمة الت رير الفلسطينية.
د) مخيمات صكر(المصدر السابؽ ,ص: )95
 -iمستلف بلسـ ا

مخيـ الرليدية ك ك تاب لجمعية الهبلؿ األ مر الفلسطين  ,كمتعااد م األكنركا

كي كؿ إليه المراض الفلسطينييف مف الجنكب .
 -iiمرااز للهبلؿ األ مر تعمؿ ا المخيمات كمراز ا البرج اللمال .
ػ ) منطقة البقاع :
يث يعيش الفلسطينيكف ا منطقتيف ,منطقة مخيـ بعلبؾ ( الجليؿ ) كالاانية

منطقة مارالياس ,كبها

مستلف أساس للهبلؿ ا بر الياس ,ك ك مستلف اماؿ عدكاف المتعااد م األكنركا ,كا مخيـ الجليؿ
يكجد مراز للهبلؿ كلانه ال يعمؿ امستلف

متاامؿ ,ك ناؾ مستكصؼ للجبهة اللعبية ا

كاذلؾ عيادات خاصة ( السماؾ2005 ,ـ ,ص . ) 95

105

المخيـ,

 -4.5مراحل نطور الوض الصحي في لبنا :
ناؾ أرب م ار ؿ البد مف اإللارة إليها ,كتأاير ا عل
ك

الكاض الص

كالمؤسسات الص ية الفلسطينية

عل الن ك التال -:

 -1.4.5المرحسة الولى (منو الن بة عا)1967– 1948 ،
ا

بداية ملالة اللجكل عاـ 1948ـ نزح كال

كماؿ الجانب الص

 110,000معظمهـ مف الجليؿ كالمناطؽ السيا ية,

بالنسبة لهـ مساعدات ص ية إنسانية مف أاراد كجهات ,كبعد تأسيس األكنركا ,باتت

عبارة عف برنامج طكارئ ,كمف ت ـ بعد زيادة عدد السااف ,تطكر عمؿ األكنركا ت

كصؿ إل

مرااز

اابتة كعيادات اابتة كمتنقلة ,كبرامج ت كيؿ للمستلفيات ,كااف المنفذ الك يد لعمؿ األطبال الفلسطينييف,
بمزكل ة العمؿ ا المؤسسات اللبنانية ,كاانت الخدمات الت تقدـ نسبيا
سبب منعهـ مف القكانيف اللبنانية ا
بلاؿ مقبكؿ لعدد السااف(سعيد ,2008,ص.)201

 -2.4.5المرحسة الثانية ()1982–1967
بعد زيمة عاـ 1967ـ كبدل العمؿ المسلح ا لبناف ,كانتقاؿ الاكرة إل

لبناف ,يث بدأ الفلسطينيكف

يسيطركف عل أكاضاع مخيماتهـ كاتس مجاؿ عملهـ ,كاـ تأسيس جمعية الهبلؿ األ مر1968ـ ,كبدأت
تنتلر ا

أمااف كجكد المخيمات ,كبالقرب مف القكاعد العسارية ,اأاامت الاكرة المستكصفات
مف المقاتليف

كالمستلفيات الميدانية ,كمرااز طكارئ ,كاانت مهمتها األساسية إسعاؼ كعبلج الجر
الفلسطينييف كالجنسيات األخرل.

كلهدت ذل الفترة المنح الطبية للخارج ,كلـ يكجد نقص بالماؿ أك الاادر الطب  ,كاانت الت كيبلت
للمراض

مف خبلؿ اصا ؿ الاكرة إل

المستلفيات اللبنانية الخاصة ابيرة جدان ,كا

الااير مف األطبال الفلسطينييف كالعرب كاألجانب للعمؿ ا

القطاع الص

تلؾ الفترة الت ؽ

الفلسطين  ,كا

السبعينيات كالامانينيات  ,بدأ الطبلب الذيف ذ بكا للدراسة بالعكدة للعمؿ ا القطاع الطب
السماؾ ,2005 ,ص. )96
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أكاخر

بعد تخرجهـ(

أ ـ سمات ذل المر لة مف النا ية الص ية(السماؾ ,2005 ,ص-: )97
أ) عالت ذل المؤسسات ا

ذل الفترة اترة نلاط كتقدـ للخدمات الابيرة للمراض  ,ك ذا ناتج عف كارة

الماؿ كالمعدات كالاادر الطب  ,اامتاز عمؿ المكظفيف امنااضليف ,كمؤمنيف بعدالة ااضيتهـ ,يث اانت
تتسابؽ الجهات الطبية المختلفة لعبلج أك تقديـ مساعدة عبلج لمريض ادـ إليها.
ب) اضعؼ السياسية الص ية اللبنانية كخاصة ا

المناطؽ الم ركمة ,كنتيجة للصراع الداخل  ,الذم

تسبب بفقداف الااير مف القكل كالبلدات اللبنانية ,ااف ناؾ دكر ابير للقطاع الص
الكطنية اللبنانية ,كاذلؾ أدل ذا الكاض إل

الفلسطين كال راة

انعاش الااير مف المستلفيات اللبنانية الخاصة بسبب

الت كيبلت الطبية لهذل المستلفيات كالت تطكرت بلاؿ ابير ,بسبب جـ األمكاؿ الت اانت تدا لهـ,
كاذلؾ ااف لها دكر ا انقاذ إالؼ المصابيف كالمراض ا تلؾ المر لة .
ج) بسبب الكاض السابؽ لـ ياف ناؾ اضػط عل مؤسسات األكنركا الص ية ,يث لـ تاضطر إل زيادة
مكازنتها .
د) م كجكد ذل الاكرة بالعمؿ الطب بلاؿ عاـ ,كااتساب المرااز الطبية كالاادر الطب خبرة ابيرة ا
مجاؿ اإلسعاؼ األكل
كاألااديمية ا

كالعمليات األساسية ا

ذا القطاع ,

يث جال ا

الفلسطين ا بيركت ,كبدأ المستلف

الطكارئ ,كلاف ااف ناؾ اضعؼ ا
ذا السياؽ تطكير مستلف

البنية العلمية

غزة التاب للهبلؿ األ مر

بتطكير القدرات الطبية مف النا ية العلمية كالافالة.

 -3.4.5المرحسة الثالثة ( سنة  – ،1982بداية النسةينيا )
ك

بدأت م اإلجتياح اإلس ار يل إل لبناف  ,كما نجـ عنه مف تدمير للبنية الفلسطينية ,كخركج الاكرة مف

لبناف ,كانهيار النظاـ السياس

الفلسطين

ا

لبناف ,كما تبل ا مف ركب المخيمات كالمعارؾ الداخلية

عل السا ة الفلسطينية كبالتال ان عاست عل الكاض الص

الفلسطين  ,يث بدأ التراج السري ا

مقد ارت ذا القطاع ,بسبب سقكط كتدمير عدد مف المرااز الطبية كاغبلؽ الااير مف المرااز األخرل,
كخركج عدد ابير مف الاكادر الطبية اإلدارية خارج لبناف ,كاذلؾ ال ركب الداخلية اادت إل المزيد مف

107

التدمير الذات  ,يث ذ ب اض يتها مستلف غزة ا بيركت ك ك الذم مؿ تجربة كليدة ,كاانت لديها
إماانيات التطكر كالتقدـ .
 ,سكال ا عدد المستلفيات,

كبإختصار لديد ,لهدت ذل المر لة ت ارجعنا لديدان ا عمؿ القطاع الص

أك ا المرااز الطبية أك المساعدات أك اإلماانيات الت اانت متكارة له  ,كت ت تأاير االنهاؾ الابير
الذم أصاب المجتم الفلسطين بسبب اإلنقساـ السياس كاإلنلقاؽ الذم أصاب دا المجتم ا لبناف,
اانت القكل السياسية العسارية المتكاجدة ,تتدخؿ ا

مستلفيات الهبلؿ كالمرااز األخرل ,سب تكاار ا

الجػراا  ,كالتأاير السياس القا ـ  ,ك ذا خلؽ الة عدـ التكازف المعنكم بيف تأاير القكل العسارية ا
المنطقة ,كبيف القطاع الص

ذل

 ,كخاصة الهبلؿ األ مر الفلسطين  ,كأصبح التدخؿ ا التعييف ,كارض

المفا يـ كليكع الفكاض  ,كغياب القيادة السياسية الت

تقكـ باضبط التكازف بيف مؤسسة عسارية أمنية

كمؤسسة طبية ,ك ذا زاد مف الاضعؼ ,اما أف األكنركا تأارت أياضنا ا

ذل المر لة بالتدخبلت ا مجاؿ

التكظيؼ ,كازداد الاضػط عليها بسبب زيادة ال اجات الطبية  ,كتراج الخدمات المقدمة مف الهبلؿ
(السماؾ2005 ,ـ ,ص. )98

-4.4.5المرحسة الرابةة (م أوائل النسةينيا حنى اآل )
ك ذل مر لة االن سار الذم لهدل القطاع الطب الفلسطين ا لبناف ,ك

بداية مر لة تميزت باإلستقرار

األمن  ,الذم عاش ايه لبناف بعد إتفاؽ الطا ؼ ,كتاكنت ايها ظا رة إجتماعية لدل الفلسطينييف ,تقكـ
عل أساس الب ث كاالعتماد عل الذات كتميز ا عدة عكامؿ (السماؾ2005 ,ـ ,ص-:)99
 -1خركج ايادة الاكرة مف لبناف ,كما تبعه مف ركب ,انعاس ذلؾ ا

اللعكر العاـ لدل البلج يف

الفلسطينييف أنهـ بقكا ك د ـ أماـ مصير مجهكؿ.
 -2إتفاؽ أكسلك  ,يث ساد ال ديث عف ؿ ال يلمؿ البلج يف ا لبناف .
 -3عكدة أعداد ابيرة مف الفلسطينييف الذيف اانكا يعملكف ا
عاـ1991ـ ,كليبيا ,بعد تكاي إتفاؽ أكسلك.
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دكؿ الخليج بعد

رب الخليج الاانية

كبعد التكاي عل

إتفاؽ أكسلك ا

 13سبتمبر1993ـ ,الصت األكنركا خدماتها,اما الصت منظمة

الت رير الفلسطينية خدماتها بلاؿ ابير ,كأاضيؼ ال
كيعتبر الكاض الص

 1لؾ التلديد اللبان

األلد كطأة كاألاار تأاي انر عل البلج يف ,كم

كؿ مكاضكع مساعدة البلج يف ,برز إ تماـ أكركب
لبلج يف ا مجاالت إجتماعية كمنها المجاؿ الص

ياؿ البلجئ الفلسطين

,

بدل الم اداات متعددة األطراؼ,

كاندم أساسنا كمف دكؿ أخرل لتقديـ مساعدات
(أبك الػزالف,2005 ,ص.)70

ك نا تفاعؿ عنصراف لهما اعالية عالية(المصدر السابؽ ,ص: )99
 العنصر األكؿ  :نزكع اكم للمجتم الفلسطين ا لبناف لتلمس طريقة الخاص . -العنصر الاان

 :ميؿ دكل

لمساعدة البلج يف الفلسطينييف ا

القاضايا االجتماعية كم صلة ذلؾ

انتلار العديد مف المؤسسات للعناية بالمعاايف كنلأة مرااز األسناف ,التاقيؼ الص

 ,كملاري األمكمة

كالطفكلة ,مف خبلؿ ااتتاح مرااز أك م ااضرات أك اياـ كرش عمؿ ,كااتتاح الااير مف الملاري المتعلقة
بقاضايا بي ية ,ام طات ميال صال ة لللرب أك ملاري الصرؼ الص
كا

أكغير ا .

ذا السياؽ جرل تبف مف ابؿ المؤسسات الدكلية لجمعية الهبلؿ األ مر الفلسطين ا لبناف يث

تمت إعادة بنال كترميـ المستلفيات الخمسة األساسية لجمعية الهبلؿ ا لبناف ,كاذلؾ  19مرا ناز طبينا
تاب لها ,كااتتاح أاساـ جديدة كتجهيز ا بمعدات طبية جديدة ,كتمكيؿ ملاري تطكير إدارم كملاري
األدكية سم

( باإلياك ) ,يث يدا مف خبلله  375الؼ يكرك سنكيا لقطاع األدكية ا

الهبلؿ ,م

االلتراؾ ا النقاش كؿ خطط تطكير اعالية النظاـ الطب كسف اكانيف التقاعد كنهاية الخدمة.
اما ظهرت مؤسسات السطينية تعمؿ عل مساعدة البلج يف الفلسطينييف ا لبناف كمنها اللجاف الص ية,
عف طريؽ دعـ ملاري ا

مؤسسات كمرااز ص ية ,أك مساعدة االت مراضية تقدـ نسبة مصاريؼ

العبلج كمنها -:
 -1مؤسسة التعاكف  :تـ تأسيسها عاـ 1983ـ ,كمقر ا جنيؼ كتعتمد عل ممكليف السطينييف كعرب,
كبرنامجها دعـ ملاري ا المجاؿ الص

للمرااز الطبية ا المخيمات ,لها تعاكف م مؤسسات دكلية

مان ة (مرة ,2006 ,ص.)84
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 -2مؤسسة الرعاية الص ية  :ك
لمساعدة البلج يف ,كتسهـ ا

مؤسسة السطينية تعمؿ ا لبناف ,كتعمؿ عل تكاير التمكيؿ البلزـ

المساعدة ا

تػطية نسبة مف اكاتير العبلج ,كعملت ا

عل عقد كرش عمؿ لمعراة أا اضؿ ال لكؿ للكاض الص

األكنة األخيرة

الفلسطين  ,كت ديد اإل تياجات المطلكبة م

الترايز عل كجكد سياسة ص ية السطينية ا لبناف(المصدر السابؽ ,ص. )90
 -3منظمة الت رير الفلسطينية :ك

باألصؿ ترع مؤسسات الهبلؿ األ مر الفلسطين  ,كلاف الفرؽ ا

أف المساعدات المبالرة الت تقدـ للمراض

خارج إطار األكنركا كالهبلؿ األ مر كالمرااز الطبية ,كتقكـ

تتركح مساعدتها مف بيف
عل أساس التعااد م مستلفيات الهبلؿ األ مر كبعض المرااز كالعيادات ,ك ا
ساب المريض ,كالبعض منهـ ماضمكف بنسبة  %100كالبعض اآلخر بنسب أاؿ

( )%100 – 10عل

يث تساعد المنظمة بنسبة (  )% 75-50كال االت الفقيرة تتـ مساعدتها مف (  ) % 50 – 10عل
سب ال اجة ,ك ناؾ اال ت تهتـ بها المنظمة االقلب المفتكح ,يث تدا المنظمة نسبة معينة مف المبلع
المطلكب ,كتتعاط

األكنركا م

مرض السرطاف ,امريض عادم ا

اإلستلفال كالج ار ات ,كتقدـ

المنظمة نسبة مف المساعدة ,كامف األدكية البلزمة ,اذلؾ مرض غسيؿ الال

كأمراض الدـ (السماؾ,

2005ـ ,ص.)102:101

 -4مؤسسة أبنال الصمكد :ك

السطينية تـ تاسيسها عاـ 1976ـ كتتعاكف م ممكليف خارجيف تساعد

المراض بنسبة مف الالفة ,كلها مرااز ا اؿ المخيمات الفلسطينية ,كمرااز لعيادات األسناف منتلرة ا
المخيمات الفلسطينية ك ناؾ مؤسسات م لية تق دـ مساعدات م دكدة ا

ذا المخيـ أك ذاؾ (مرة2006 ,ـ,

ص. )86

 -5.5فةالية النظا ،الصحي الفسسطيني في لبنا
يلعر العاملكف ا
المجاؿ الص

المؤسسات الطبية أن هـ ادمكا مف اللهدال كالجر

كالمعاايف ,بسبب عملهـ ا

 ,كتعراضكا لؤلخطار المبالرة ا مجاؿ عملهـ ,نا يؾ عف التعب كالسهر كاإلر اؽ ,مقابؿ

راتب لهرم ال ياف

لسد ا تياجاتهـ اليكمية ,كمف الصعب عليهـ تقديـ نقد لهذل المؤسسات(السماؾ,

 ,2005ص.)103

110

لذلؾ اإف اياس اعالية النظاـ الص
عليها تجرم المقارنة بينها ,كلاف عل

لدل الدكؿ أك المؤسسات يتـ اضمف معايير علمية م ددة ,متفؽ
أراضية الدراسات كاإل صالات اللفااة الخارجية الت

اعبلن ,كبالتال ال يماف اياس اعالية النظاـ الص

ت تاجها

ألسباب عديدة ,بالمعن العاـ اإف اؿ أنكاع القياس

تن صر ا النهاية ا مدل اقة المكاطف بهذا النظاـ ,كبالتال بإنطباعات المكاطنيف كالمراض  ,تعبر عف
مدل الراضا عف النظاـ الص

أك عدمه .

كلك اارنا نسبينا عدد األطبال كعدد األسرة ,أك ما يعرؼ القطاع الص

بالنسبة لعدد السااف المكزعيف ا

خمس مناطؽ أساسية ,كليسكا ا منطقة كا دة ,نجد أف تقارب النسب العالمية ا
مف المؤسسات الطبية الفلسطينية أدن
مستكل نظامنا الطب

كأم نظاـ طب

العيكب ا نظاـ العمؿ الص
كيجدر اإللارة ا

اؿ جمعنا اؿ ما يقدـ

بأم مقياس ك بقدر بسيط ,ال يتناسب م الفجكة الها لة بيف
آخر ,ك ذا يستدع

عدـ الراضا عف الذات ,كالعمؿ عل

الؼ

ك ذا تقدير عاـ (المصدر السابؽ ,ص . ) 103

ذا المقاـ أف اعالية النظاـ الص

ا المخيمات الفلسطينيينة ا لبناف لـ تاف اااية

لمعان اة البلج يف كملاالهـ الص ية ,ك دا يظهر ا

يكاجهكنها ال لعدد السااف كال

جـ المعاناة الت

لنكعية العبلج الذ ل ي تاجكنه ,كرغـ اؿ ذ لؾ عملت الطكااـ الطبية بجهد ملهكد له كغطت مسا ة ااف
البلج يف الفلسطينييف ب اجة ماسة لها.
 -1.5.5الةوائ الموضوعية أما ،نطور الوض الصحي الفسسطيني
ناؾ العديد مف العكا ؽ الت

الت دكف تطكر الكاض الص

المقدـ لبلج يف الفلسطينييف ا

لبناف,

كالت أارت بلاؿ مبالر كغير مبالر عل الخدمات الص ية المقدمة لهـ لعلنا نستعرض أ ـ ذل العكا ؽ
عل

الن ك التال -:

 )1سياسة الدكلة اللبنانية تجال الفلسطينييف
ال تقدـ الدكلة اللبنانية أم ل ل ا المجاؿ الص

للفلسطينييف ,كتعتبر نفسها غير معنية بهـ ا

ذا

الجان ب ,كمنعها ل ؽ العمؿ لؤلطبال ,كيجعؿ اال تااؾ كالتأار كالتأاير بيف األطبال الفلسطينييف
كاللبنانييف ,كاذلؾ بيف المؤسسات الفلسطينية كاللبنانية اضعيفنا ,ك ذا ي رـ المؤسسة الطبية الفلسطينية ,أك
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الطبيب الفلسطين مف اإلستفادة مف مستكل التطكر الابير الذم تمتاز به المؤسسة اللبنانية ,بػض النظر
عف االستانالات الفردية ,عكاضنا عل
يستفيد منه اللبنانيكف ا

أف البلجئ الفلسطين

الذم

غير ملمكؿ بالاضماف االجتماع

تقديـ الخدمات الص ية كلرال األدكية كغيرل(مرة 2006ـ ,ص.)70

 )2عدـ كجكد دكلة السطينية
ب يث تاكف ناؾ سياسة ص ية تطبؽ عل الفلسطينييف ا لبناف لرسـ إستراتيجيات عمؿ للتطكير الدا ـ
كالمستمر ,بمعن أف المؤسسات الطبية عملت ا إطار خطتها الميدانية ال ا إطار خطة لاملة تتكااؽ
ايها عل نقاط الاضعؼ كالقكة اأم مؤسسة ص ية ابيرة ,ك ذا خلؽ نكعنا مف اإلجتهاد المتبايف ا العمؿ
كالخدمات المقدمة لجمهكر البلج يف اؿ سب كجكدل ا المخيـ ك سب المؤسسة الطبية المكجكدة ا
ذا المخيـ.
 )3المفا يـ العامة الت تت اـ بالكاض الص
تصرؼ البلج كف الفلسطينيكف ا لبناف ,كمنذ البداية عل أف كاضعهـ مؤات كغير مستقر ,ك ذا الفهـ لـ
يعاس أم بنال له صفة الدا ـ غير المؤات كالقابؿ للتطكر ,كعل مستكل الاكرة الفلسطينية ااف ينظر إل
العمؿ الص

كالطب

المجتم األ ل

بقكة مؤسسات نااضجة ,كلـ يبذؿ الجهد البلزـ لتطكير المؤسسة الطبية الفلسطينية ,م

إدراؾ الظركؼ الت

اعم ؿ مساعد للجر

كالمقاتليف كتقديـ خدمات لللعب ,كلـ تاف نااضجة اكة

مر بها البلج كف كاألكلكيات الت

األسباب كالظركؼ بانعااس ذلؾ عل

اانت مطرك ة أماـ الاكرة ,كلاف مهما اانت

المؤسسة الطبية ااف سلبينا ( السماؾ2005 ,ـ  ,ص . ) 104

 -6.5الوض النةسيمي لالجئي الفسسطينيي في لبنا
بعد نابة عاـ 1948ـ الت عصفت باللعب الفلسطين  ,كااتبلع أاار مف  800ألؼ إنساف مف أراضهـ
كبيكتهـ كمدارسهـ ,ليهيمكا عل

كجهك ـ ,ابؿ أف تاضمهـ خياـ تتبلعب بها الرياح ,كا

أستان ؼ الفلسطينيكف التعليـ كالتعلـ ,اقد كجدكا ا ذلؾ إابات للذات ا

ذل الخياـ

راة تستهدؼ كجكد ـ ,كتلباكا

بالمستقبؿ إزال كاا مرير ال يماف تػييرل كالراكف إل الت سر أك بالسقكط ت ت كطأة الهزيمة ,اانتقلكا مف
الخياـ إل غرؼ با سة ,اـ إل مبان مدرسية بمكاصفات مقبكلة ,اانت مدرسة ااعلة ,تاضف صفة مميزة
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عل

المخيمات أساسنا لتت كؿ إل

كاا الفلسطينييف ا

سمة تطب ب طابعها المجمكع الفلسطين

ا

مختلؼ أمااف تكجدل (ااسـ ,2005 ,ص.)101

كلعبت األكنركا دك انر ا

تهي ة ظركؼ مبل مة لتعليـ أبنال البلج يف ,ك ذل قيقة ينبػ

كالتقت م ااب لية السطينية لتلقؼ ارصة التعليـ ,كالتفاعؿ إيجابيا معها خصكصنا ا
انتلرت ا

غزة كالاضفة الػربية كاألردف كسكريا كلبناف عل

اإلعتراؼ بها,
المخيمات الت

تفاكت الظركؼ العامة بيف المخيمات ا

أمااف إنتلار ا المتعددة ,كخاضكعها ألنماط مختلفة مف التعامؿ السياس كالقانكن كاالجتماع

(أبك سنة,

2008ـ,ص.)79

كااف مف الطبيع

أف تنعاس مجمؿ تعقيدات الكاض اللبنان

عل

العملية التعليمية للفلسطينييف ا

لبناف ,االبطالة كالقلؽ كاإل ساس بإنسداد األاؽ تماؿ عكامؿ ابح لبلندماج ن ك التعليـ ,نا يؾ عما ل ؽ
بمؤسسات التعليـ األساس

التابعة لؤلكنركا ,مف أاضرار كتراجعات ترااقا م

عجز المنظمات غير

ال اكمية عف تقديـ بدا ؿ مقبكلة ,اـ التعقيدات المتصلة بالتعليـ الجامع  ,لتجعؿ مف تعبير الااراة ا
كصؼ األكاضاع التعليمية لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,غير مفارؽ للكاا .
كرغـ ذلؾ االفلسطينييف يمتلاكف أابر نسبة مف المتعلميف ا الكطف العرب  ,ك ناؾ تراج بكتيرة متسارعة
لبناف لدل مقارنة أكاضاع تعلـ البلج يف الفلسطينييف ا

عف ا تمامهـ المااؼ بالتعليـ ,كاذلؾ ا
السنكات األخيرة ( المصدر السابؽ ,ص . ) 80

 -1.6.5نطور الوضاع النةسيمية لسفسسطينيي في لبنا
ال يماف اصؿ الكاض التعليم عف مجمؿ التطكرات الت ل قت بالمجتم الفلسطين البلجئ ا لبناف,
رغـ خدمات األكنركا التعليمية لبلج يف ا لبناف ,يث ااف اإلاباؿ عل التعليـ ا مستكيات جيدة ,كامة
إلارات عديدة إل

أف أبنال البلج يف ا

المجتم الفلسطين ا

لبناف ,تمانكا مف ت قيؽ أعل

مستكيات ا

التعليـ ,كت كؿ

لبناف إل أاار المجتمعات العربية تعلماه اياسان بعدد السااف يث أنه ت عاـ

1982ـ ااف مف الصعب أف ال نجد بيت السطين
السابؽ ,ص.)80
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عددنا مف الطبلب أك خرج

الجامعات (المصدر

كاد تـ اإللارة إل إاباؿ الفلسطينييف رغـ ظركاهـ الصعبة عل التعلـ ,كلـ ياف مف النا ية القانكنية ما
ي رـ الفلسطين

ا

لبناف مف

قه ا

ت صيؿ التعليـ ,امف

اإلنتساب إل

ؽ الطالب الفلسطين

المدارس ال اكمية الرسمية ااإلبتدا ية كالمتكسطة كالاانكية ,كي ؽ له اإلنتساب للمدارس الخاصة ,كاذلؾ
ال اؿ بالنسبة للدراسة ما بعد الاانكية ا الجامعات الرسمية كالخاصة ,كاقنا للركطها كال ياكف إستانال إال
ألليال م دكدة ماؿ اليات التعليـ المهن كالتقن الرسمية ,كاليات الطب ,كمعا د التعليـ التربكم ,كت دد
القكانيف اللبنانية نسبة الطبلب األجانب ا

المدارس كالجامعات كالفلسطين

بالتال

بينهـ ,كالنسبة

المخصصة لؤلجانب  %10ك بالتال نسبة الطبلب الفلسطينييف ال تتجاكز الابلث أالؼ ا اؿ المدارس
اللبنانية كالجامعات سكال ال اكمية أك الخاصة .
كرغـ ذلؾ اإف عدـ كجكد مان اانكن للتعلـ ,بإستانال الملار إليه ,ال ينف إنعااس ال رماف مف ال قكؽ
األخرل عل

العملية التعليمية مف مختلؼ جكانبها ,االفقر الناجـ عف ال رماف مف ؽ العمؿ أار عل

نسبة التعليـ ك جمه ,اما أف أالانا ممف ال يملاكف األكراؽ الابكتية م ركمكف مف اااة ال قكؽ ,بجانبها
ؽ التعلـ (مرة2006,ـ ,ص.)46:45

اما أارت ال ركب عل المستكل التعليم للفلسطينييف ,كأدت إل
األكنركا ا مجاؿ التعليـ المجان

بكط المستكل العال الذم التهرت به

نتيجة األاضرار الت ل قت باألبنية كاضياع أكاات الدراسة ,كاإلخبلؿ
لبناف عاـ 1975ـ ,كغالبان ما يلار إل

بتدريب المعلميف ,كلهد إندالع ال رب األ لية ا

بدل إنهيار

الكاا التربكم ,يث أصب ت نسبة النجاح متدنية ,كالفت رب المخيمات1987-1985ـ خسارة ابلاة
أعكاـ دراسية ,كاذلؾ التهجير أدل إل

إنقطاع الطبلب المهجريف عف مدارسهـ اترة ال تقؿ عف سنة

دراسية ,كزادت صعكبة إنتقاؿ الطبلب مف أمااف إيكا هـ إل

مدارسهـ السابقة ,مما أدل إل

إنقطاع

أاار ـ عف متابعة الدراسة (أبك سنة2008,ـ,ص.)81

كمنذ عاـ  1982ـ تكاصؿ تد كر الكاض التعليم

للفلسطينييف عل

ن ك أابر ,االتأايرات المتعااسة

لكجكد منظمة الت رير الفلسطينية مست العملية التعليمية كالعديد مف اطاعات اللباب كاللابات انجذبت
إل الفصا ؿ كالعمؿ الكطن  ,كمػادرة مقاعد الدراسة ,اذلؾ تدخبلت الفصا ؿ ا المدارس ,ب جة تكاير
ال ماية األمنية لمدرسيف لـ يقكمكا بكاجبهـ ,أار سلبنا عل سير عملية التعليـ ,كرغـ ذلؾ ااتت ت المنظمة,
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كرعت مدارس اانكية ,لـ تاف األكنركا تكار ا كأدخلت الجانب الكطن للمنهاج بلاؿ لـ تعتمدل األكنركا مف
ابؿ كأادت عل الجانب التاريخ للقاضية الفلسطينية (ااسـ ,2005 ,ص.)118
أما االنجاز األابر للمنظمة كاصا لها ,اتماؿ ا

تكاير آال ؼ مف المنح الدراسية الجامعية للطبلب

الفلسطينييف ا أكركبا اللراية كدكؿ العالـ ,اقد زادت كراعت مف نسبة التعليـ العال لدل الفلسطينييف,
اما أف المنظمة دعمت تكاير األاساط كالاتب لعدد ابير مف الطبلب مما كلها ا كات مف األكاات
إل مؤسسة تعليمية مكازية لؤلكنركا ,كتابعت ا تماماتها لبعض الكات بعد الخركج مف لبناف إال انها بدأت
بالتاضاؤؿ التدريج  ,كصكالن إل
العملية التعليمة أياضنا,

الػياب الال

ا

السنكات األخيرة ,كمف بيف الملااؿ الت

ك اياـ األكنركا بالتقليص التدريج

كاجهت

للخدمات كمف بينها التعليـ(أبك

سنة2008,ـ,ص. )82

كمنذ عاـ  1992ـ كما يعرؼ بمر لة السبلـ ,تد كرت خدمات كاالة إغااة البلج يف الفلسطينييف بلاؿ
د اإلابلس التقن

سب التقرير السنكم لمفكض العاـ

اد,

يث اانت األزمة المالية الت

بلػت

لؤلكنركا بيتر انسف أماـ الجمعة العامة لؤلمـ المت دة 1997ـ

يف أف الخطط

السبب المعلف ,ا

كالبرامج المستقبلية للمر لة اإلنتقالية ا العاـ 1995ـ ,كمكالمة الخدمات ا عاـ 1996ـ كالت تهدؼ
لتقديـ الخدمات للدكؿ الماضيفة

السبب الفعل غير المعلف .

كلقد تـ تكجيه ا تمامات األكنركا ,كأرصدتها كاماان ياتها لخدمة عملية السبلـ ,كرازت انلطتها ا الاضفة
الػربية كاطاع غزة ا

م اكلة منها النجاح تسكية أكسلك اأصدرت الكاالة ا

عاـ 1996ـ برنامج

مكالمة الخدمات ,الذم إستعرض أنلطة األكنركا ,ك دد خططها المستقبلية ,كألار برنامج الكاالة إل
التال

(أبك سنة نقبل عف الديار1999,ـ)-:

نسبة اإلستيعاب الصف

ا

مدارس األكنركا ا

لبناف أابر بااير مف المدارس ال اكمية يث تطبؽ

األكنركا المعايير الرسمية القصكل للعبل التعليم ا المر لتيف االبتدا ية كالمتكسطة معنا .
اما ألار البرنامج إل

أف التبلميذ ا

المدارس ال اكمية اللبنانية ,يداعكف رسكـ تسجيؿ ادر ا عدة

أاضعاؼ ما يداعه تبلميذ األكنركا ,كعا بلت البلج يف ا
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لبناف ال يستطيعكف دا رسكـ التعليـ ا

المدارس ال اكمية أك الخاصة ,كادـ برنامج الكاالة تكصيفنا دايقنا كطالب بإعتمادات ابيرة مف أجؿ
برنامج المكا مة ,كلاف ما دث عل أرض الكاا ااف تقليصان مطردان ا خدمات الكاالة ,ظهرت أاارل ا
جمي أنلطتها كمف اضمنها التعليـ الذم طالما يلاؿ مفخرة إنجاز لها .
كرغـ المخاكؼ مف إزال التقليص عل ااضية البلج يف عمكما ك ؽ العكدة خصكصا ,كعل اآلاار الااراية
إلن خفاض الخدمات المقدمة الت تتلابؾ أصبل مف نا ية ككاض البلج يف الفلسطينييف مف نا ية أخرل,
أدل إل إنعااسات سلبية مبالرة كغير مبالرة عل العملية التعليمية ,كالت ال تقتصر عل تكار صفكؼ
ك ارطاسيه كاتب كمعلميف.
كاد ال ظ تقرير المؤتمر التربكم التعليم األكؿ لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف أف "الملابلت الت يعان
منها الفلسطينيكف ال يماف تجز تها ,كأف مف يت مؿ مس كلية تردم األكاضاع التربكية ,ك مجمؿ الهي ات
ال ارعية لبلج يف ,إل جانب األكاضاع كالظركؼ القاسية الت

يعيلها البلج كف الفلسطينيكف" (أبك سنة نقبل

عف ميزكؼ2005,ـ) .

 -2.6.5الواق النةسيمي الراى لالجئي الفسسطينيي في لبنا :
ما تزاؿ األكنركا

المس كؿ األكؿ عف تعليـ الفلسطينييف ا

بتاريخ  30زيراف يكنيك2006ـ للعاـ الدراس
الفلسطينييف ا

لبناف ,ك سب إ صا يات صادرة عنها

 ,2006 /2005اانها تدير  87مدرسة لبلج يف

لبناف ,كاد ااف عدد ا  80مدرسة ا

بداية السبعينيات ,كيبلع عدد الطبلب ايها

 39,290طالب كطالبة كللمقارنة اإف اإل صا يات ذاتها ت دات عف كجكد  437,790الجئ ا سكريا
لهـ  118مدرسة ,يرتاد ا  64,169إذا سلمنا بداة إ صا ية األكنركا لعدد البلج يف ا لبناف ,406,342
بعدد المدارس المخصصة لهـ ,اإف ذا ااؼ إلظهار جـ الملابلت الت يكاجها تعليـ الفلسطينييف ا
لبناف كب ساب بسيط تبيف أف نسبة الطبلب إل
المجتم اللبنان

عدد السااف الفلسطينييف

 %9,67بينما

ا

( %23ابك سنة ,نقبل عف السفير.)2006,

مف المفترض أف ذل اإل صا يات ال تلمؿ غير المسجليف ,كبالتال تصبح الصكرة ألد اتامه كسكداكية,
بإ تساب أكاضاع ؤالل ممف يفتقدكف ال ؽ ا التعليـ أصبلن ,االتقديرات تلير إل أف عدد الػير مسجليف
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يصؿ إل

 141ألؼ نسمة منهـ  26ألؼ صلكا عل

كايقة سفر مف دا رة ل كف البلج يف ا

ك ازرة

الداخلية اللبنانية ك 15ألؼ ليس لديهـ أم أكراؽ ابكتية ,كم ركمكف مف خدمات األكنركا (أبك سنة نقبل عف
راضكاف عبدا هلل2005,ـ).

ك سب تقديرات أج ار ا المجلس الدانمرا

لبلج يف كمنظمة

قكؽ اإلنساف الفلسطين

ا

تلريف

الاان /نكامبر2006ـ ,اإف ما نسبته  %64مف الفلسطينييف ااادم الهكية أك األكراؽ الابكتية ,يستقركف
ا مخيمات الجنكب ,كما نسبته  %16ا البقاع ,اـ اللماؿ بكاا  ,%15,5كيليها بيركت بكاا %5
(عبد العزيز 2005 ,ـ).

كا الكاا ينبػ التمييز بيف غير المسجليف ,كااادم األكراؽ الابكتية ,اعدـ التسجيؿ ا األكنركا تبن
عل اللرط الذم يطلب أف ياكف البلجئ مف سااف السطيف ما بيف زيراف يكنيك 1946ـ كأيار مايك
بل ,كأما مف صؿ عل تسجيؿ لدل الدكا ر اللبنانية ,اهـ
1948ـ ,ك ناؾ مف لـ يسجلكا ابلج يف أص ن
جالكا ا الخمسينيات مف القرف المااض  ,كبعاضهـ تدبر تسجيله بلاؿ أك بآخر ,كتصؿ نسبة ما ـ ا
سف الدراسة مف ذل الف ة  %48كيلاؿ األطفاؿ دكف سف التاسعة ما يقارب  ,%19,5بينما يلاؿ الذيف
تتركح أعمار ـ ما بيف  17 , 10سنة ما نسبته ( %28,5عبد العزيز.)2005,
ا

اما أف أبنال ذل الف ة ال يستطيعكف االلت اؽ بالمدارس الرسمية أك المدارس اللبنانية الخاصة ,كبالتال
اإف أكاضاعهـ التعليمية

األسكأ ,رغـ أف الكاالة تت مؿ مس كلية أساسية ا

تسكية أكاضاعهـ عل

األاؿ ا جعؿ أبنا هـ ملمكليف بخدمات التعليـ.
كعمليان ليست ذل المسألة الك يدة الت تت مؿ األكنركا المس كلية عنها ,كما يتبيف مف خبلؿ استعراض
ملابلت تعليـ الفلسطينييف ا لبناف ,خاصة ا م ار له األكل االبتدا ية كاإلعدادية كالاانكية ,ك
بل عف معهد التأ يؿ المهن ا
تلرؼ عليها كاالة الػكث ,ااض ن

الت

سبليف( أبك سنة2008,ـ,ص.)86

 -3.6.5مؤشرا الوض النةسيمي في المخيما الفسسطينية في لبنا :
جرت العادة أف الفلسطينييف يقبلكف عل التعليـ بدااعية ابيرة ,ك سب تقدير البنؾ الدكل لعاـ 1993ـ أف
اللعب الفلسطين مف أاار اللعكب تعلمان ,ك ذا الكاا ينعاس عل كااعهـ التعليم ا لبناف ,كلانها ا
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العلريف سنة المااضية لهدت تد ك نار عريقنا لمستكل التعليـ ,اارتفعت نسبة التسرب المدرس  ,كانخفاضت
درجة الدااعية ن ك التعلـ مما يلاؿ خطكرة عل مستقبؿ ذل الف ة مف البلج يف ,ك ذا يرج إل إنسداد
أاؽ العمؿ لدم المتعلميف مف نا ية ,ك اجة البلج يف للعمؿ مما يداعهـ للعمؿ مبا ار لسد إ تياجاتهـ,
كاذلؾ سكل أكاضاعهـ.
كا دراسة مؤسسة الفااك النركيجية ك

دراسة م ايدة كأاار كااعية مف إ صا يات الكاالة ألف الكاالة

عادة ما تخاض إ صا ياتها لق اررات سياسية ,تبيف أف الث سااف المخيمات كالتجمعات ا لبناف يفتقركف
إل التعليـ األساس  ,كالة اليلة صلت عل تعليـ عاؿ ,كتظهر الملالة عند الذاكر أابر مف اإلناث,
كتكصلت الدراسة أف مف اؿ كا د مف ابلث مف سااف المخيمات كالتجمعات الفلسطينية مف عمر
10سنكات كأابر ,ك خارج المدرسة كلـ يامؿ أم مستكل تعليم  ,كتلير الدراسة إل أف ملالة التسرب
تظهر ب دل لدل الف ة العمرية (  ,) 16-13إذ أف  %50اقط مف الذيف يبلػكف سف السادسة علر,
مستمركف ا متابعة تعليمهـ المدرس

(ااسـ2005 ,ـ ,ص.)113

اما جال ا دراسة لجنة األب اث االجتماعية الفلسطينية" تعليـ الفلسطينييف المقيميف ا مخيمات لبناف,
الكاا كالملابلت "1997ك

لجنة السطينية تابعة لمؤسسة انعاش األسرة بالبيرة تأسست عاـ 1972ـ,
لبناف(  11 – 6سنة )

تبيف أف نسبة المتسربيف مف المر لة إالبتدا ية ا

اإلعدادية  ,%27كال ظت الدراسة أف أخطر ا ة سف للتسرب

 ,%8كمف المر لة

(  14 –13سنة) يث بلػت نسبتهـ

 %34مف الطبلب المتسربيف ,تليها ا ة السف ()16-15سنة كتبلع  ,%28اـ ا ة السف ( 12 – 11سنة)
كالت
ا

تبلع ( %26المصدر السابؽ ,ص.)113

دراسة دياة (دراسة ا

ال الة ال اضارية  -ص ة الم ار ؽ) انته

جم معلكماتها ا

نهاية أيار

 2003كرد أف  %27,4اقط مف الذاكر كاإلناث ا مخيـ برج الب ارجنة ما زالكا ملت قيف ا المدارس ,ك
 %12,4اقط ا معا د كمرااز التدريب المهن  ,ك  %3ا
كا

ت ليؿ للدراسات السابقة نرل أف ناؾ تكااؽ إل

الجامعة ( ااسـ2005 ,ـ ,ص . ) 113

د ابير بينها ا

الة التسرب التعليم

للف ة

العمرية ما دكف 15عاما ,ك ك ناتج مف الظركؼ الصعبة لبلج يف كالت تجعلهـ ينصراكف مبا نار لسكؽ
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العمؿ بدؿ الدراسة ,ك كؿ التعليـ ب سب الجنس رغـ التقدـ عل صعيد تعليـ اإلناث عف الذاكر ,إال أف
األمر مختلؼ بالنسبة للذاكر اقد كجدت دراسة الفااك أف  %27مف الذاكر لـ ياملكا الصؼ السادس
إبتدا

ا مقابؿ  %17مف اإلناث .

كبعد تكجه األنظار إل
تعليم

مااا ة األمية ا

السابؽ لدل الفتيات ,كتماينهف مف ال صكؿ عل

مستكل

مناسب م الذاكر ,أصب ت األمكر معاكسة ,يث تظهر ذل الدراسة أف نسبة األمية لدل

الذاكر مف الف ة العمرية (  29 – 15سنة ) أعل منها لدل الف ة العمرية (  ) 45 – 30ك سب بيانات
األكنركا ا تلريف األكؿ 2003ـ ,كالت تلير إل تنااص تدريج لعدد مف الذاكر ا المدارس بالمقارنة
م عدد اإلناث م االنتقاؿ إل الم ار ؿ العليا ا التعليـ األساس .
بينما اانت نسبة الذاكر  %51ا

المر لة االبتدا ية ,أصب ت  %47ا

المر لة اإلعدادية ,ككصلت

إل  %40اقط ا المر لة الاانكية ,باإلاضااة إل أف ذا األمر يعراؿ عملية تطكر المجتم مف النكا
االاتصادية كاالجتماعية كالسياسية  ,اإنه يخلؽ ملااؿ إجتماعية ابيرة ا

المجتم الذاكرم السا د ا

المخيمات الفلسطينية ,يث تتاضالؿ ارص الفتاة المتعلمة ا كجكد الزكاج المناسب ,مما ياضطر ا إل
البقال عزبال ,أك أف تتزكج مف لاب أاؿ تعلمنا منها ك ذا يسبب ملالة إجتماعية أياضنا(المصدر السابؽ ,ص
. ) 114

-4.6.5أسبا إنحدار الوض النةسيمي في المخيما
يماف تلخيص أسباب إن دار الكاض التعليم

الفلسطين

للمخيمات بالتال

(المصدر السابؽ ,ص-117

-:)120

 -1الكاض السياس الم يط بالقاضية الفلسطينية
أف اجتياح إس ار يؿ للبناف ا

1982ـ كما نتج عنه مف سياسات تكجت بإعبلف أكسلك إتفااية السبلـ

المكاعة بيف ـ .ت كاس ار يؿ عاـ1993ـ ,اانت اضربة ابيرة لطمك ات اللعب الفلسطين
المقيميف ا لبناف ا الت رير ك ؽ العكدة ,ك ذا انعاس عليهـ ا جمي النكا
دااعيتهـ للتعلـ الذم ااف يعتبر أ د أ ـ أسل تهـ إلستعادة قكاهـ كبنال مستقبلهـ .
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كخاصة

النفسية ,كخاصة عل

يرل البا ث أف ذ ا السبب مبالع ايه رغـ القناعة الت تكلدت لدينا بأف إتفاؽ أكسلك له إنعااسات عل
مجمؿ نكا

ال ياة لبلج يف الفلسطينييف ا اااة أمااف تكاجد ـ.

 -2الظركؼ السياسية كاالاتصادية كال قكاية األمنية ا لبناف
بعد ال رب األ لية ا لبناف عاـ 1975ـ ,كاالجتياح اإلس ار يل عاـ 1982ـ ,لـ تستط لبناف التخلص
ت اآلف مف اآلاار السلبية لهذيف المتػيريف ا جمي منا
تأاير بالػنا عل مجمؿ نكا
الفلسطين
ان

ال ياة ,اذلؾ ااف للصراع األمن الداخل

ال ياة ,يث تعطلت المؤسسات التعليمية ,كالتربكية لفترة طكيلة,

كاذلؾ رماف البلج يف مف قكاهـ المدنية كاالجتماعية ,كخاصة ا العمؿ ,اضاعفت آمالهـ بال صكؿ
عل عمؿ ال ؽ د مف دااعيتهـ ن ك التعليـ .
 -3غياب السياسة التعليمية لدل القكل الفلسطينية ,كأار ممارساتها السلبية عل

العملية التعليمية رغـ

اال تماـ اللديد بالتعليـ مف ابؿ الفلسطينييف ,إال أف منظمة الت رير لـ تاض سياسة أك إستراتيجية ا
مجاؿ التربية كالتعليـ ,ماافية بتدبير منح دراسية ,اما أنها انتهجت ممارسات تخؿ بالعملية التعليمية,
ااإلاضرابات المتكاصلة ,كالتدخؿ ا

ل كف كاالة الػكث ,كم مارسة اضػكطات لمصالح ا كية لخصية,

كخاصة ا مجاؿ التكظيؼ كالتدرج الكظيف .
 -4عدـ ديمقراطية إدارة األكنركا التعليمية كسكل إدارتها
األمـ المت دة تناد م بالديمقراطية كاللفااية ,إال أف األكنركا ما زالت تطبؽ المرازية لبه المطلقة ا إدارة
ل كنها الداخلية ,اػالبنا ,االمدارس ا جمي المناطؽ ا لبناف ال تتمت بأم صبل يات م لية ذات لأف.
 -5خلؿ ا إدارة المدرسة ك يأتها التعليمية
نظ نار لعدـ التزاـ إدارة األكنركا بمبدأ الافالة ,اقدت الافالة اإلنتاجية ماانتها الر يسية ا معايير تقييـ عمؿ
المكظفيف ,كبرزت الكاللات اللخصية ,بدؿ الكالل للعمؿ ,يث تامف الملالة الابرل لذل نظاـ اإلدارة
التعليمية ا ااتقارل لكجكد اإلدارات المدرسية ك ي ات التدريس ,االمدير يتلق التعليمات مف رؤسا ه ,ك ك
بدكرل ي كلها للمعلميف ا

المدرسة ,كتعتبر اإلدارة ا
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المدرسة مف أبسط كأ ـ مستلزمات اإلدارة

الديمقراطية ,اه تقكـ بصهر المدرسيف ا

ي ة تدريس مك دة تعمؿ اجسـ كا د ,بدؿ مف أف يعمؿ اؿ

كا د ايهـ ب سب ما يرت  ,كسبب ذا الخلؿ ت كؿ إجتماع المعلميف إل

لقال ركتين

لتلق

تعليمات

بل عف عدـ
كارلادات المدير ,كبالتال أصب ت المدارس ببل خطط عبلجية للكاض التعليم المتردم ,ااض ن
كجكد الخطط التطكيرية القادرة عل مكاابة العصر.
 -6إ ماؿ األ ؿ ا رعاية ل كف أطفالهـ
غالبان ما يعان

التبلميذ مف نقص مف الاف الات العلمية ,عف عجز ا

مستلزمات العيش الاريـ ,كمف

أكاضاع إجتماعية كنفسية غير سكية ,كبالتال تؤار ذل الظركؼ عل دكر األ ؿ سلبنا ا تنل ة أطفالهـ,
تنل ة سليمة مف نكاح مختلفة ,كمف اضمنها رعاية ل كنهـ التربكية التعليمية كتنمية الدااعية ن ك التعلـ .
 -7اضعؼ الدااعية ن ك التعلـ لدل األطفاؿ الفلسطينييف ا المخيمات
عل اضكل ما سبؽ مف أكاضاع ,نجد اضعؼ دااعية األطفاؿ ن ك التعليـ ,كأسباب تراج إستامار البلج يف
الفلسطينييف ا التعليـ ,إذ اجتمعت عكامؿ متعددة كلديدة التأاير عل تكجهات الناس ,كخاصة األطفاؿ
الذيف بات معظمهـ يتسالؿ عف جدكل التعليـ بالنسبة لمستقبلهـ المل ل بالػمكض .
 -8النقص ا مكارد األكنركا المالية
بسبب نقص التمكيؿ ,يعان البلج كف مف تقليص مستمر للخدمات ا جمي المجاالت كخاصة التعليمية
منها ,كلك ال ظنا أف مكازنة التعليـ تعتبر القسـ األابر مف مكازنة األكنركا الت

بلػت  %47ا

عاـ

1998ـ ,كااف مف تداعيات النقص ا المكارد المالية لؤلكنركا انها لجأت إل إعتماد نظاـ الداعتيف بدؿ
المتزيد ,اما أنها لـ تعد اادرة عل جذب الافالات العلمية كاإلدارية
ا
بنال المدارس إلستيعاب عدد التبلميذ
العالية ,بسبب تدن الركاتب ,كعدـ تزكيد المدارس بكسا ؿ اإلياضاح كالمختبرات البلزمة .
 -7.5النةسي ،الجامةي ومش النو لد الطسبة الفسسطينيي الالجئي في لبنا
لاؿ تكاؼ المنح الدراسية الت

اان ت تكار ا منظمة الت رير الفلسطينية للطلبة الفلسطينييف ا

لبناف

للدراسة ا دكؿ صديقة ,اضربة ااسمة للتعليـ العال بهذا البلد ,كرغـ العلكا ية الت استخدمت ايها ذل
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المنح ,إال أنها كارت ارص تعليـ آالؼ مف الفلسطينييف ,كلـ تعد متا ة أماـ األجياؿ التالية ,كم بدل
األزمة ا األكنركا ,كسياسة اضػط النفقات الت أدت إل تكاؼ المنح الدراسية للطلبة الجامعييف ,باستانال
الم سكبية كالمقربيف مف أص اب ذكم النفكذ ا األكنركا .
يث ااـ صندكؽ الطالب الفلسطين بتػطية بعض العجز ,كلاف بلركط صعبة ,كانخفاضت تقديماته م
اضعؼ التمكيؿ ,كغالبنا ال يستطي القطاع األكس مف الطلبة الفلسطينييف االلت اؽ بالجامعات الخاصة ا
لبناف ,أما الجامعة الرسمية اتقبؿ أعداد منهـ ا

كالعلم  ,كاضمف النسب المخصصة

اركعها األدب

لؤلجانب ,يث تاضـ الجامعات ا لبناف كال ابلاة آالؼ طالب السطين  ,نصفهـ ا جامعة بيركت
العربية ,كالنصؼ اآلخر يتكزع عل
كيتكل

باؽ الجامعات اللبنانية ( كارم2006 ,ـ).

عدد مف الجهات المان ة تقديـ منح كمساعدات للطبلب الفلسطينييف ,لانها م دكدة جدان إذ أف

مجمكع المنح الت تدير ا األكنركا المقدمة مف الكاالة الاندية للتنمية ,كدكلة اطر كصندكؽ أكبيؾ للتنمية,
ك اكمة أسبانيا ,كالكاليات المت دة ,كارنسا ,كصلت جميعها ا

عاـ 2005ـ إل

 136من ة جامعية,

أم أنها ال تػط أاار مف  5إل  %7مف مجمكع الطلبة الفلسطينييف ,كيعتمد اآلخركف عل مساعدة
األ ؿ كاألاارب عل العمؿ ا خارج أكاات الدراسة  ,ا مهف صعبة كااسية لتكاير أاساطهـ الجامعية
( اج عل 2006 ,ـ).

كرغـ اؿ الظركؼ السابقة ,كرغـ اسكة التعليـ كال صكؿ عليه ,تكاجه الطلبة الجامعييف ملالة أخرل
رااقتهـ ا

ياتهـ الجامعية ,إن ها ملالة تتصؿ بالعمؿ بعد التخرج ,كالفلسطينيكف م ركمكف مف 72كظيفة

كمف ال قكؽ المدنية.
اما تلهد ملابلت اطاع التعليـ الجامع الفلسطين ا لبناف تفاامان مطردان ,كاد أكص المؤتمر التربكم
كالتعليم األكؿ لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,بالسع إلنلال جامعة كطنية السطينية ا لبناف ,كتفعيؿ
االت اد العاـ لطلبة السطيف ,كانلال صندكؽ للطالب الفلسطين ا ـ  .ت  ,ؼ ,كا يال دكر دا رة التربية
ا المنظمة ,كاإل تماـ بمساعدة الخريجيف عل تكاير ارص عمؿ لهـ ا السكؽ الم ل  ,كالسع إللػال
أك تعديؿ اللركط القانكنية المج فة ب ؽ الخرجيف ا مجاؿ العمؿ.
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كم

لكؿ العاـ الدراس 2007 ,2006 ,ـ ,بدأ الطلبة الفلسطينيكف ا الجامعات ,أيامنا ال معيف لهـ,

االاايركف منهـ ال يستطيعكف العمؿ ا

اترة الصيؼ بسبب العدكاف اإلس ار يل عل

لبناف ,كاذلؾ ااف

اؿ أ لهـ الذيف اانكا يقدمكف لهـ العكف ,كاألكنركا عاجزة ,كالمنح ال تػط سكل نسبة اض يلة م تعدد
الجهات المان ة ,كاد أدل ذا الكاا إل تهديد ن ك ال ا الطبلب الجامعييف الفلسطينييف ,أم ما يقارب
 2,100طالب بفقداف مقاعد ـ الدراسية ,ك ناؾ أرااـ تت دث عف خركج ما ال يقؿ عف  1800طالب مف
أصؿ الابلث أالؼ مف الجامعات ,كاد بادرت لجاف طبلبية إل الت رؾ كمنالدة األكنركا ,ك ـ  .ت  ,ؼ,
كالمان يف إلنقاد الجامعييف الفلسطينييف ( أبك سنة2008 ,ـ ,ص . ) 104
كتجدر اإللارة إل أنه تـ الينا تلايؿ صندكؽ الطالب الفلسطين ا لبناف بر اسة ر يس منظمة الت رير
الفلسطينية م مكد عباس لدعـ الطلبة الفلسطينييف ا

لبناف ,كات ت أرااـ سابات للتبرع لصالح ذا

الصندكؽ الذم جال ا إطار تكصيات المؤتمر التربكم التعليم األكؿ ,باإلاضااة إل إجرالات مارستها
السلطة الكطنية م

ال اكمة اللبنانية ,تمخاضت عل

كالخريجيف مف المهف الم ركميف منها ,لاف بنسبة اليلة .
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را

ال ظر عف العمؿ ,للعماؿ الفلسطينييف

 -8.5الخانمة
لقد ادمت الدراسة ا

الفصؿ الخامس تفصيبلن عف كاا التعليـ الفلسطين

ا

لبناف باإلاضااة إل

األكاضاع الص ية ا المخيمات ,كعل الرغـ مف أف األكنركا تت مؿ المس كلية األساسية بكصفها الجهة
المالفة برعاية ل كف البلج يف المقتلعيف مف ديار ـ ,رغـ التقليص المستمر ا مكازنتها ,كالت أدت إل
اكارث ا األكاضاع الص ية التعليمية لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,إال انه مطلكب الكاكؼ عند ذل
النقطة ,اهناؾ أخطا نار ال تقؿ عما خلفته سياسة األكنركا  ,اهناؾ أياضنا مس كلية أخبلاية تت ملها ال اكمة
11سبتمبر 1965مف

اللبنانية ,كاضركرة التزامها ببركتكاكؿ الدار البياضال المنعقد ا

يث معاملة

البلج يف الفلسطينييف الذيف يقيمكف ايها معاملة رعايا الدكؿ العربية .
ك ناؾ مس كلية تت ملها ـ  .ت  .ؼ ,المماؿ اللرع

الك يد لللعب الفلسطين  ,كالمس كلة عف ل كنه

بل عف مس كليات يت ملها رجاؿ األعماؿ الممكليف ,كمؤسسات المجتم المدن  ,كاصا ؿ العمؿ
ااض ن
الكطن .
أف تأاير الكاض التعليم كالص

عل تقاط خدمات البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,يسهـ ا ت ديد

نكعية ال ياة ,كسبلمتها ,كخصكصنا ا مجتم الجئ ال تلاؿ الملاية أك رأس الماؿ أك الصناعة جزلنا
اعاال مف ماكنات
االجتماع

ياته االاتصادية ,ا رماف البلج يف مف

اعامؿ أك صا ب راة ا

قهـ ا

التعلـ ,ي دد مكاعه ا

أااضؿ األ كاؿ مقدـ خدمات اانكية ,ت

السلـ

كاف ت ررت ببلدل

كعاد إليها ,سيلاؿ البلج كف ينها الذيف اانكا ا لبناف ,الف ة األاؿ تعلمان كتأ يبلن كاقااة ,إف إستمرت
عل األمكر عل ما

عليه اليكـ .

ك ذا ما يستدع ت راان اكرينا ل ؿ لامؿ يكاجه اااة ملااؿ البلج يف.
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الفصل السادس
مسنقبل الالجئي الفسسطينيي في لبنا والسيناريوىا المخنسفة لحل
مش سني،

 -1.6مقدمة
 -2.6البلج كف الفلسطينيكف ا لبناف ا ملاري التسكية السلمية
 -3.6كايقة جنيؼ
 -4.6الكااعية كغياب الكااعية كؿ ؽ العكدة
 -5.6السيناريك ات اإلس ار يلية المختلفة الت تكاجه مستقبؿ البلج يف الفلسطينييف
 -6.6مستقبؿ البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ا إطار السيناريك ات السابقة
 -7.6الخاتمة

125

الفصل السادس
مسنقبل الالجئي الفسسطينيي في لبنا والسيناريوىا المخنسفة لحل مش سني،
 -1.6مقدمة
إف أبرز ما يلػؿ باؿ البلج يف الفلسطينييف ا لبناف اليكـ ,ك التك د كال كار الفلسطين الداخل عل
برنامج كرؤية سياسة ملتراة ستنعاس إيجابينا عل تلايؿ مرجعية سياسية مك دة ا لبناف ,سياكف لها
دكر مهـ كااعؿ ا مخاطبة الدكلة اللبنانية ا ااضايا أكاضاع البلج يف الت ما زالت تزداد سكلنا ,سكال
القانكنية أك اإلنسانية أك الص ية أك التعليمية ,أك غير ا مف خبلؿ سف تلريعات كاكانيف تاضمف استقرار
كاستمرار ذل العبلاة ,كعدـ التعاط م الكجكد الفلسطين ا لبناف مف ازكية أمنية ب تة .
كبما أف خدمات األكنركا آخذة بالتقليص مقارنة باإل تياجات ,األمر الذم ي تاج للاضػط عل
المان ة لت سيف تلؾ الخدمات , ,اما أف كجكد أاار مف  25ألؼ الجئ السطين

الدكؿ

غير مسجليف لذل

األكنركا ,كتقدـ لهـ اقط بعض الخدمات خاصة االستلفا ية كالتربكية كيطالبكف باضـ أسما هـ إل سجبلت
األكنركا ,كيعان أاار مف ابلاة آالؼ السطين مف ااادم األكراؽ الابكتية مف تكاؼ العمؿ بالتصاريح
المؤاتة الصادرة مف ـ  .ت  .ؼ .ا بيركت بعد أ داث نهر البارد ,علمنا بأف ذل اللري ة ال ي ؽ لها
التعليـ أك اإلستلفال .
اما أف أ داث مخيـ نهر البارد ,كالتأخر ا إعادة اعمارل ,كالخكؼ مف تارار تجربة مخيم النبطية كتؿ
الزعتر ,ك الة البؤس كالمعاناة اليكمية لبلج يف الناز يف ,يست اضر البلج كف الفلسطينيكف عناصر القكة
ا

مجتم متماسؾ  ,كال يزاؿ ي ااظ عل

عاداته كتقاليدل كترااه الفلسطين

كنسيجه االجتماع

كالقكة

عل التايؼ كمقاكمة االستجدال ,ت أف البعض ظف أف البلجئ الفلسطين اد استسلـ لؤلمر الكاا كأنه
يب ث عف أم لكؿ لرط التخلص مف المعاناة اليكمية ,ت لك اانت تلؾ ال لكؿ التخل عف قه ا
العكدة .اف

ذا الفصؿ سننااش ما ك مستقبؿ البلج يف عامة كمستقبؿ الج يف لبناف خاصة؟ كما

تأايرات إتفاؽ أكسلك عل

قهـ ا العكدة؟ كما

البدا ؿ المطرك ة ل ؿ ملالة البلج يف؟ اذلؾ مكااؼ

أطراؼ الصراع مف ااضية البلج يف ك قهـ ا العكدة.
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 - 2.6الالجئو الفسسطينيو في لبنا في مشاري النسوية السسمية
ا عصر ال ريات ك يمنة الكاليات المت دة األمرياية عل العالـ ,كانلال النظاـ العالم الجديد ,بدأت
تتزي د الاضػكط األمرياية عل
ا

القيادة السياسية الفلسطينية ,كعل

الفلسطينييف ,كتهدؼ ذل الاضػكط إل

ال اكمات الت

تستاضيؼ البلج يف

تػيير الهكية الكطنية لبلج يف الفلسطينييف ليصبح اسـ البلج يف

الفلسطينييف الذيف جركا إل األردف أردنيكف ,كالذيف جركا إل لبناف لبنانييف ,ذا أف بقكا ا لبناف ,أما
إذا أجبركا عل

جرة جديدة إل بلد اسانديناا سياكنكف دنمراييف أك سكيدييف ,كليصبح اسـ الفلسطينييف

القانطيف أرض  48إس ار يلييف ,كلـ يبؽ مف الفلسطينييف ,سكل القانطيف ا إطار أرض 1967ـ ,اضمف
إطار كمس كليات السلطة الكطنية الفلسطينية .
كلاف النظر ا مسيرة الق اررات الدكلية الطكيلة ,كالملاري األمرياية الت باتت مستعجلة ا تفتيت ااضية
البلج يف كتذكيبها ,إاضااة إل

اإلجرالات كالخطكات اإلس ار يلية  ,م ما يصا بها مف صمت أك تخؿ

عرب  ,كانتهال ما آلت إليه إ ستعدادات القيادة الفلسطينية الرسمية ,نجد أف ااضية البلج يف الفلسطينييف
باتت عل

مفترؽ طرؽ ,كخصكصنا ااضية البلج يف الفلسطينييف ا

لبناف ,الذيف تجتم عليهـ مختلؼ

المخاطر ,السياسية ,األمنية ,االجتماعية كاالاتصادية ,امكاافهـ باتت تتسـ بالاضعؼ ,بتأاير بي ة الدكلة
اللبنانية الت تعيش

أياضنا ا

ذل المر لة ,ت ت المجهر األمريا بفعؿ القرار الدكل 1559ـ ,كما

تبعه مف ا اررات دكلية لها تأاير ا مستقبؿ لبناف السياس  ,كيلاؿ العبلاة م طكا فه كمذا به المتنكعة,
كالمتباينة الكالل كاالنتمال ,كبالتال مف أجؿ استلراؼ مستقبؿ البلج يف ا لبناف ,نعرض تطكر ااضيتهـ,
مف بداية اللجكل ك ت كاتنا ال ار ف ,بكصفهـ جزلنا مف ااضية البلج يف الفلسطينييف ,كذلؾ سب الم ار ؿ
مناع2008 ,ـ ,ص  )139ت يستطي القارئ ربط األ داث ككصؼ المقارنة ,كأخذ صكرة ااملة
التالية( ّ
عف مستقبلهـ الػامض:
 -1.2.6منو ن بة  ،1948و حنى ن سة ،1967
البد مف اإللارة إل أف عدد اليهكد المقيميف ا السطيف ال يزيد عف  55ألؼ نسمة سنة 1918ـ ,مما ال
تتجاكز  %8مف عدد السااف الفلسطينييف ,كبعد تاضاعؼ الهجرة الت رعتها بريطانيا ,ت بلػكا 650
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ألؼ نسمة ,أم  %31,7مف عدد السااف كلـ ي صلكا سكل عل  %6,5مف مسا ة السطيف ب لكؿ عاـ
1948ـ(صالح2005 ,ـ ,ص.)36
كبعد إنتهال ال رب العالمية الاانية ,بدأت جرتهـ إل
أمرياا ,كممارسة الر يس األمريا
29تلريف الاان

السطيف بدعـ ال زبيف الجمهكرم كالديمقراط ا

ارم تركماف اضػكط ابيرة عل

األمـ المت دة ,اأارت بتاريخ

نكامبر1947ـ ا ار ار ا المل كـ بتقسيـ السطيف ب يث ت صؿ الدكلة العربية عل

 %42,8مف أرض السطيف يسانها  725ألؼ عرب  ,ك 10آالؼ يهكدم ,كتاكف الدكلة اليهكدية عل
مسا ة  %56,74كساانها  498ألؼ يهكدم 497 ,ألؼ عرب (مناع2008 ,ـ ,ص. )141
كم بدل ااضية البلج يف ,اان ت اد بدأت مر لة ال رب الباردة بيف المعسار الػرب الذم تقكدل أمرياا,
كالمعسار اللرا
كبالتال

الذم يقكدل االت اد السكايت  ,كاان ت غالبية الدكؿ العربية ترزح ت ت نير اال تبلؿ,

ليست لها ادرة عل القياـ بأم دكر ااعؿ لمكاجهة الملركع الصهيكن كليس لديها القدرة عل

تمرير ال د األدن لقرار دكل يخدـ ال قكؽ الفلسطينية .
كبعد استقبلؿ الدكؿ العربية ,بدأت تتكزع تبعيتها بيف المعساريف ,كبالتال

اضعؼ تأاير ا ,مما يعن أف

مصالح العرب باتت بعيدة عف التقدير كالمراعاة ,كخاصة أف الق اررات الدكلية اانت تماؿ صيلة ذل
التكازنات ,كعل

ذل ال سابات بدأ التعامؿ م ااضية البلج يف الفلسطينييف ,كبنالان عليه صدرت الق اررات

الدكلية ا ااضية السطيف مساندة للاياف الصهيكن  ,كاضد مصالح اللعب الفلسطين  ,اأصدرت الجمعية
العامة القرار  194ا 11اانكف األكؿ ديسمبر1948ـ ,الذم يدعك إل كجكب السماح بالعكدة لبلج يف
ا

أارب كات مماف كالتعكيض عف ممتلاات الذيف يقرركف عدـ العكدة ,كت ـ تاليؼ لجنة مف األمـ

المت دة بلأف السطيف مهمتها العمؿ عل إعادة البلج يف الفلسطينييف إل ديار ـ كالسع إلعادة تأ يلهـ
مف جديد ااتصاديان كاجتماعيان ,كاارار دا

تعكياضات عف ممتلاات الذيف يقرركف عدـ العكدة(عاركرم,

2003ـ ,ص.)154
كبعد زيمة عاـ 1967ـ ااف ملركع الكاليات المت دة األمرياية ل ؿ النزاع العرب – اإلس ار يل  ,كااضية
البلج يف ,كالذم اعتبرت ايه البد مف إيجاد ؿ عادؿ لملالة البلج يف الفلسطينييف ,كالبد مف تكجه دكؿ
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العالـ كتاااؼ جهكد ا مف أجؿ را الظلـ الذم ل ؽ بهؤالل الناس ,كااف يقصد بذلؾ أف تت مؿ دكؿ
المنطقة الماضيفة البلج يف جزلنا مف مس كلية را الظلـ عف ؤالل الناس ,كال يقصد إس ار يؿ .
القرار  242يدعك إس ار يؿ ال اإلنس اب مف االرااض الت ا تلتها ا

رب  ,1967كيدعك ال تسكية

عادلة لبلج يف الفلسطينييف ,أما القرار  338ايدعك اقط ال تنفيذ القرار  242ا أار كاؼ اطبلؽ النار
الذم أنها األعماؿ العدا ية ل رب ( 1973سعيد ,2003 ,ص.)228
اما أف يمنت االنظمة العربية كخصكصنا مصر عل مسار القاضية الفلسطينية خبلؿ تلؾ الفترة كتعاملها
م القاضية الفلسطينية بإ عتبار ا ااضية ت رير ,كليست ااضية الج يف دا إل

كجكد اللخصية الكطنية

كالظهكر الفعل لمنظمة الت رير الفلسطينية عاـ 1964ـ ,أما لبناف اقد إتخذ مكاؼ إجماع كطن براض
تكطيف البلج يف ,كتنظر إليهـ منذ كصكلهـ إل
كالمسلميف ,كبالتال لئلستقرار السياس كاالجتماع

لبناف عل

أنهـ تهديد للتكازف الطا ف

بيف المسي ييف

ا البلد ,مما دا لبناف إل التعامؿ م إ تياجات

البلج يف اإلنسانية ,كلاؿ إدارة لل كف البلج يف بتاريخ 13مارس1959ـ ,مهمتها التنسيؽ م كاالة
الػكث الدكلية ا

رعاية ل كف البلج يف ,كالتنسيؽ م ال اكمات الم لية ( عبد الهادم ,1974 ,ص.) 248

 - 2.2.6منو عا ،1968 ،و حنى حر 1973
ك

اترة الناسة الجديدة كتبعيتها ,كانطبلانا مف ذا الكاا ادمت مصر كاألردف ملركعنا للسبلـ ا

المنطقة بتاريخ 10إبريؿ 1968إعتراتا بمكجبه "بسيادة كاستقبلؿ جمي بلداف المنطقة ,بما ايها إس ار يؿ
كابكؿ ؿ عادؿ لملالة البلج يف العرب" ,إال أف إس ار يؿ رااضته ,كااف التكاضيح المصرم لمفهكـ ال ؿ
العادؿ" ,يقتاض

بإارار ال قكؽ الملركعة كالمقدسة لللعب الفلسطين " ,أم الملركعة كاؽ الق اررات

الدكلية ,كالتكاضيح األردن " ,بت قيؽ ال قكؽ الملركعة لللعب العرب

الفلسطين  ,كاقنا لق اررات األمـ

المت دة"(الدجان  ,1969 ,ص. )139
ك بتاريخ  22تلريف أكؿ /أاتكبر1973ـ أصدر مجلس األمف القرار  338أار رب تلريف األكؿ/أاتكبر
1973ـ ,دعا ايه إل البدل الفكرم بتنفيذ القرار  242بجمي أج از ه ,الذم كااقت عليه إس ار يؿ م بعض
الت فظ ,كرااضته منظمة الت رير الفلسطينية مؤادة عل
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ؽ اللعب الفلسطين

ا

تقرير مصيرل عل

أراضه ,كرااضت أم ملركع ال يعترؼ ,أك يدعـ ت رير السطيف ,كعكدة أ لها إليها ,م أف المنظمة اانت
تتعامؿ

ت

ذا التاريخ م القاضية اكنها ااضية كا دة مف دكف تجز ة أك تفصيؿ ,بإعتبار ااضية

السطيف ااضية ت رير ,كليست ااضية الج يف ,كالعكدة تأت نتيجة للت رير ,أما مكاؼ لبناف ابق ملتزمنا
بالمكاؼ العرب  ,كأاد أف لبناف لف يخرج عف اإلجماع العرب كبات مهي ا للتعامؿ م البدا ؿ كالق اررات
الدكلية ( سعيد ,2003 ,ص.)229

 -3.2.6منو عا ،1974 ،وحنى ، 1990
اان ت سياسة منظمة الت رير تراض اؿ الملاري  ,كالق اررات الدكلية الت تتعامؿ م القاضية الفلسطينية
عل أساس انها ااضية الج يف ,يث أصب ت المنظمة مماؿ لللعب الفلسطين عاـ 1974ـ ,غير أف
الدكؿ العربية لـ تستط اسب أم معراة ا مكاجهة الجيش اإلس ار يل بلاؿ اسـ ,يجعلها اادرة عل
ارض تطبيؽ ؽ البلج يف بالعكدة إل ديار ـ ,كلـ تبد أم دكلة عربية إستعداد ا بت مؿ تبعات المكااقة
عل

ؿ ملالة البلج يف الفلسطينييف كاؽ الملاري األمرياية(مناع2008 ,ـ ,ص. )148

كبعد إعبلف منظمة الت رير الفلسطينية برنامجها السياس
إستراتيجيتها ا

التعامؿ م القاضية الفلسطينية ,كادارتها للصراع ,ك ذا ناتج عف اكة تأاير الكاليات

المت دة األمرياية الت

تقكد المعسار الػرب  ,ك ليؼ إس ار يؿ االستراتيج  ,القادرة عل

الق اررات كالملاري الدكلية ,ا المقابؿ االت اد السكاييت
ا

المر ل

ال جك رينا ا
الذم تاضمف ت ك ن
التأاير عل

ليؼ العرب لـ ياف دكرل يصعد إل اكة التأاير

صناعة األ داث ,أك لعب دكر اسـ مقابؿ الدكر األمريا  ,يث أادت المنظمة رااضها للقرار

 ,242كاعتبرته يطمس ال قكؽ الكطنية كالقكمية لللعب الفلسطين  ,كيتعامؿ م ملالة البلج يف املالة
إنسانية كليست سياسية ,كجعؿ البرنامج " إاامة سلطة اللعب الكطنية المستقلة عل اؿ جزل مف األرااض
الفلسطينية الت

يتـ ت رير ا" ,ك ذل التعديبلت ا

اإلستراتيجية

عل

الن ك التال (المصدر السابؽ,

ص: )149
 .1تنااضؿ منظمة الت رير باؿ الكسا ؿ ,كعل

كالتسكية السياسية .

رأسها الافاح المسلح ,تمهيدنا إلعتماد تاتيؾ التفاكض
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 .2ت رير األرض الفلسطينية ,امصطلح عف ت رير السطيف ,إظها نار لمدل التجاكب كاابلية للتػيير ا

أ دااها النها ية .
كبالتال

اانت ذل المرة األكل

الت

يظهر ا

كاا ؽ المنظمة مصطلح البلج يف كالسلطة الكطنية

المستقلة ,اإستجابة مف ابؿ المنظمة للتطكرات الدكلية ,كاإلتجال األمريا

ا

التعامؿ م

القاضية

الفلسطينية .
كنتيجة لهذا التطكر ك ذل المتػيرات ا إستراتيجية منظمة الت رير الفلسطينية ,أصدرت الهي ة العامة لؤلمـ
المت دة بتاريخ 14ااتكبر 1974ـ القرار  3210مؤادة ايه أف اللعب الفلسطين
بقاضية السطيف كتدعك منظمة الت رير المماؿ اللرع

المعن

ك الطرؼ األساس

لللعب الفلسطين  ,إل

اإللتراؾ ا

مداكالت الجمعية العامة لؤلمـ المت دة ,بلأف ااضية السطيف ا جلساتها العامة(تاانبرغ2003 ,ـ ,ص.)314
كبالتال ياكف ذا القرار  ,اد أاضف لرعية عل منظمة الت رير امماؿ لرع كك يد لللعب الفلسطين ,
امقدمة إلعطا ها لرعية الدخكؿ ا ملاري التسكية اما أصدر القرار  3236ا نفس الدكرة مؤادان عل
إنجاز سياسيان ابير ا
ال قكؽ الاابتة لللعب الفلسطين  ,ك ؽ تقرير المصير ,الذم أعتبر
ان
لـ ياضف

أم صفة إلزامية للتنفيذ كلـ يتخذ ألم آليات اعلية لل صكؿ عل

ينه ,رغـ أنه

ال قكؽ الفلسطينية(المصدر

السابؽ ,ص.)314

كا

14أيار /مايك1982ـ ادـ خالد ال سف عاضك اللجنة المرازية ل راة اتح ,ملركعان دعا ايه إل

إنس اب الاياف اإلس ار يل مف األرااض الم تلة عاـ 1967ـ ,كااامة الدكلة الفلسطينية عليها,كأف تاكف
ا اررات اللرعية الدكلية المرج القانكن
اتصكر عمل

لما يماف أف يتجه إليه

ل ؿ ملالة البلج يف ,كبالتال
ؿ القاضية الفلسطينية عل

ادمت المنظمة ذا الملركع
اللاؿ التال

(صالح,2005 ,

ص-:)461

 .1اإلعتراؼ بإس ار يؿ .
 .2إنس اب إس ار يؿ مف األرااض الت إ تلها عاـ 1967ـ .
 .3يمارس اللعب الفلسطين

قه ا تقرير مصيرل عل األرااض الت تنس ب منها إس ار يؿ .
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 .4يتـ ؿ ملالة البلج يف سب ا اررات اللرعية الدكلية .
إال أف الملركع لـ يجد طريقة للنكر ,يث ااف اإلسر يليكف يتخذكف ا ار انر بإعبلف ال رب عل المنظمة
زيراف 1982ـ ,الت

بل بدأت ال رب ا
إلاتبلعها مف لبناف ,كاع ن

أدت ا

النهاية لخركج القكات

الفلسطينية مف لبناف ,كاندلعت ان تفااضة اللعب الفلسطين  ,اكرة ال جارة عاـ 1987ـ ,كالت لـ تستط
إس ار يؿ إيقااها ,األمر الذم أكا إس ار يؿ ا
للب ث عف لريؾ السطين يساعد ا عل

الة إرباؾ إجتماع  ,كااتصادم ,ك الة تكتر سياس  ,داعها
إيقاؼ اإلنتفااضة ( مناع ,2008 ,ص . ) 150

 - 4.2.6منو مؤنمر مدريد عا ،1991 ،وحنى الوق الراى
البداية العملية لتفايؾ ملالة البلج يف ,ككاضعها عل ساة اإلنهال ,كتماؿ ا إنخراط منظمة الت رير
الفلسطينية بلاؿ مبالر ا عملية التسكية السياسية إبتدال مف مؤتمر مدريد عاـ 1991ـ الذم دعت إليه
الكاليات المت دة األمرياية ب جة عقد مؤتمر دكل ل ؿ النزاع الفلسطين – اإلس ار يل  ,كاؽ رؤيتها ,كجال
ذا المؤتمر عل اعتباريف-:

ذلؾ بدعكة منظمة الت رير الفلسطينية للملاراة ا

أكلهما  /إسباغ اللرعية عل التسكية الت يفراضها المجتم الدكل .
اانيهما  /اجة إس ار يؿ إل كاؼ إنتفااضة ال جارة .
يث تـ تكجيه الدعكات ل اضكر مؤتمر مدريد ا /18أاتكبر1991ـ ,بعنكاف ت قيؽ تسكية سلمية لاملة
كدا مة ,كعادلة مف خبلؿ مفاكاضات مبالرة ,ترتاز عل

ارارم مجلس األمف(338 ,242ـ الدراسات

الفلسطينية1992 ,ـ ,ص.)194
كأسفر مؤتمر مدريد إل

م اداات مطكلة أسفرت عف إعبلف إتفاؽ المبادئ ا أكسلك ,كالذم كا عليه

بل أف دؼ المفاكاضات بيف الفلسطينييف
بل عف منظمة الت رير الفلسطينية ,اا ن
م مكد عباس أنذاؾ مما ن
كاس ار يؿ ك(عباس1994 ,ـ ,ص-: )327
 -1التكصؿ إل إتفاؽ إلاامة سلطة اـ ذات انتقالية السطينية .
 -2الدخكؿ ا مفاكاضات ,تؤدم إل تسكية دا مة عل أساس الق ارريف .338 ,242
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كبالتال

سيتـ إنجاز التعامؿ م ال قاضية الفلسطينية مف خبلؿ مر لتيف ,تاكف ايها المر لة األكل

مخصصة إلنلال سلطة اـ ذات  ,كالمر لة الاانية إلنهال ملالة البلج يف ,إف إتفاؽ أسلك يتناكؿ ااضية
الج

 1948الفلسطينية بؿ ااـ عل

أساس إيجاد

ؿ مستند ال

ارار مجلس األمف التاس لؤلمـ

المت دة  ,338,242الذيف يتعامبلف م األرااض الت ا تلتها إس ار يؿ عل  ,1967كال يذار بص ار ة
ارار الجمعية العامة  ,194يث عبر عنها م مكد عباس كاعتبر ا مف الكاجبات الملقاة عل عاتؽ الدكلة
الفلسطينية إتجال البلج يف كتنقسـ إل مر لتيف-:
أ) المر لة األكل ك تهدؼ سب تعبير م مكد عباس إل تخفيؼ معان اة اللعب الفلسطين ا اللتات
إل

يف ؿ الملالة مف خبلؿ -:

 .1تكاير " ؽ المكاطنة لاؿ السطين أينما ااف " .
 .2تنظيـ عبلاات الجاليات الفلسطينية ,كاضماف مصال هـ م الدكؿ الماضيفة .
ب) المر لة الاانية كتهدؼ إل ت قيؽ ال ؿ الدا ـ بالمفاكاضات م إس ار يؿ ,كبما أف المكاؼ اإلس ار يل
معركؼ مسبقا ,كم دد بالتكطيف أك إعادة التكطيف ,كبما أف الر يس الفلسطين
بالكاا الذم يفرض نفسه عل األرض ,كبالكاا
إل ديار ـ الت

م مكد عباس يعترؼ

اإلس ار يلية مف يث اإلصرار عل راض عكدة البلج يف

جركا منها كال إل بلد ـ السطيف التاريخية الت

جركا منها عاـ 1948ـ ,تاكف ايادة

السلطة اد رسمت مستقبؿ ااضية البلج يف عل اللاؿ التال (المصدر السابؽ ,ص-: )327
 .1العكدة إل الدكلة الفلسطينية المكعكدة .
 .2التكطيف ا مااف اللجكل .
 .3إعادة التكطيف ا بلد االث .
 .4إعطال الجنسية الفلسطينية ا البلد الماضيؼ ,امر لة انتقالي ة ,ك ذا ما أادل الر يس م مكد عباس
بالتلديد عل اضركرة ارتباط البلج يف بالدكلة الفلسطينية مف خبلؿ مصال هـ العامة .
أم أف المر لة اإلنتقالية لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف  ,تتميز ببعض الخدمات الت
السلطة الفلسطينية ,كلف تجد الدكلة اللبنانية غاضااضة ا
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سكؼ ت ققها لهـ

إعطا هـ إيا ا ,ما دامت اد تجاكزت مسألة

تكطينهـ عل

أرااضيها ,كما دامت إاامتهـ ا

لبناف أصب ت مؤاتة ,كبينما تتـ عملية إعادة تأ يلهـ,

تمهيدان إلعادة تكطينهـ ا بلد االث أك عكدتهـ للدكلة الفلسطينية المكعكدة ( مناع ,2008 ,ص . )153
أما مكاؼ لبناف اقد تمخض ا

المة كزير خارجيته اارس بكيز أماـ مجلس النكاب 9سبتمبر1993ـ,

يث ااؿ ":الننا معنيكف مف يث كجكد مكاطنيف السطينييف عل

أراضنا ,كمف كاجب منظمة الت رير

ال كأخي نار أف تاضمنا ؽ العكدة لهـ ,كبالتال
الفلسطينية ,كالقيادة الفلسطينية أك ن
كؿ راض تكطيف البلج يف الفلسطينييف ا
القيادة الفلسطينية عف ؽ العكدة ,كبالتال

ن ف أماـ إجماع لبنان ,

لبناف ,كأماـ مخاكؼ ال اكمة اللبنانية مف إ تماؿ تنازؿ
تكريط لبناف ا

عملية تكطينهـ ا

أراضه أك لربما داعه

للتاضييؽ عليهـ للهجرة خارج لبناف "(الدراسات الفلسطينية1993 ,ـ ,ص. )261-258
إف الق اررات الدكلية  338, 242لـ ت تك نصان ياضمف ؽ عكدة البلج يف أك يعطيهـ ؽ االختيار ال ر
ا تقرير مصير ـ ,كالملفت للنظر أف اإلدارة األمرياية الت رعت التسكية السياسية ,صكتت ا
المت دة اضد القرار  .194كدعت ا

نفس ال لبة إل

األمـ

تقييد كانهال نلاط األمـ المت دة ايما يخص

إس ار يؿ ,كالسطيف ,كدعت إل التخلص مف اااة الق اررات األممية السابقة ,بكصفها الغية ,ك ذا ما يظهر
تهديدنا آخر لمستقبؿ البلج يف كخاصة ا لبناف(عاركرم2003 ,ـ,ص. )136:135
كابيؿ عقد امة اامب ديفيد  Camp Davidا تمكز يكليك 2000ـ بيف الر يس الفلسطين ياسر عراات
كر يس كزرال إس ار يؿ أيهكد بارؾ  ,Ahud Barakأعلف بارؾ" أف إس ار يؿ لف تقبؿ ب ؽ العكدة أك بقرار
 ,"194كا

خطكة مكازية أار الانيست اإلس ار يل

تلريعا ي ظر عل

أم اكمة التفاكض عل

تنفيذ

القرار  ,194كبالتال ن ف أماـ إجماع إس ار يل براض ؽ العكدة (مناع ,2008 ,ص.)154
كم الؿ امة اامب ديفيد ا إيجاد أي ة تسكية لملالة البلج يف ,كالقاضايا المصيرية األخرل ,اقد طر ت
إس ار يؿ ا تلؾ القمة استعداد ا لعكدة 100الؼ الجئ مف ابار السف إل ارااض اؿ ,48ا إطار لـ
لمؿ العا بلت (انسان

كليس سياس ) كاد كااقت إس ار يؿ ا

تلؾ القمة عل

عكدة جمي البلج يف

الفلسطينييف ا اللتات إل أرااض الدكلة الفلسطنية العتيدة( .مناع2008 ,ـ ,ص. )155
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كجال تصريح الر يس الفلسطين ال ار ؿ ياسر عراات ا  /26يكليك2000ـ كالذم استند ايه عل القرار
الصادر عف ي ة األمـ المت دة داعينا ايه إل كجكب أف تاكف األكلكية لبلج يف الفلسطينييف ا لبناف,
كذلؾ لظركاهـ الصعبة كاذلؾ بالنسبة لللعب اللبنان اللقيؽ الذم عان الااير م اللعب الفلسطين ,
إلارة كااض ة إل

ا

عدـ مبل مة ال ؿ المقترح للبناف كالبلج يف ايه(مناع نقبل عف الدراسات

الفلسطينية2000,ـ ,ص. )226
كا

مقتر ات الر يس األمريا

للنزاع ,كالت

يماف أف ت ظ

بيؿ الينتكف ا

 /23ديسمبر 2000ـ لتبيف لاؿ التسكية النها ية

بدعـ الكاليات المت دة  ,كبالتال

ستاكف مستعدة لا

تكار لها إماانية

النجاح ت دات عف الجانب المتعلؽ بالبلج يف عل اللاؿ التال (مناع2008 ,ـ ,ص-: )156
 -1أف الدكلة الفلسطينية ستاكف نقطة االرتااز للفلسطينييف الذيف يختاركف العكدة .
 -2ن تاج إل

صياغة بلأف ؽ العكدة ,كتكاضح أف ليس ناؾ ؽ م دد ا

العكدة إل

إس ار يؿ

نفسها ,كلانها ال تلػ تطل اللعب الفلسطين للعكدة إل المنطقة ,بمعن أف العكدة كاردة كلاف ليست
إل دكلة إس ار يؿ بؿ مماف للدكلة الفلسطنية المستقبلية .
 -3إنلال لجنة دكلية لتنفيذ اؿ الجكانب الت

سر يلييف ,كالمتعلقة
تنجـ عف إتفاؽ الفلسطينييف كاإل ا

بالتعكيض ,كاعادة التأ يؿ .
 -4المكاطف الخمسة الم تملة لبلج يف
تبادؿ األرااض  ,أك إعادة تأ يؿ ا

دكلة السطيف ,مناطؽ ا إس ار يؿ ستنقؿ إل السطيف اضمف

الدكلة الماضيفة ,أك إعادة تكطيف ا

دكلة االاة ,أك اإلدخاؿ إل

إس ار يؿ .
 -5سيعتمد التأ يؿ ا البلداف الماضيفة ,كاعادة التكطيف ا بلد االث ,كاإلستيعاب داخؿ إس ار يؿ عل
سياسات تلؾ البلداف.
 -6تستطي إس ار يؿ اعتماد سياسة يتـ بمكجبها إستيعاب بعض البلج يف بما يتفؽ م ارار إس ار يؿ
السيادم .
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إال أف ذل الق اررات بقيت ا

إطار المستكل السياس

مف ااضية البلج يف ,كبق

الجانب الفردم الذم

يعاس البعد القانكن ل قكؽ االنساف الفلسطين الذم جر مف بيته كأراضه دكف مكااقته ,كبالتال عاست
المخاطر الم داة بقاضية البلج يف كاألخطار الت تتهدد ا .
ك نا ال بد مف اإللارة أنه بسب العناد الرسم اللبنان كاإلس ار يل  ,تظهر معاناة البلج يف الفلسطينييف ا
لبناف.
 -3.6وثيقة جنيف
ال تعد كايقة جنيؼ الصادرة ا  13نكامبر 2003ـ مف بيف الكاا ؽ الرسمية ,يث أنه تـ التكاي عليها
مف ابؿ مجمكعة مف الفلسطينييف أمااؿ ياسر عبد ربه عاضك اللجنة التنفيذية لمنظمة الت رير الفلسطينية
زب العمؿ ,كاليىسار اإلس ار يل كمف بينهـ يكس

ككزير سابؽ ,كعدد مف اإلسر يلييف الم سكبيف عل

بيليف ك ك كزير سابؽ ,جال مف صفكؼ المعاراضة ,كمف المتكا أف تاكف لها مرجعية ألنها تظهر
االختيار ال ر بالعكدة ,كتؤدم إل

البلجئ الفلسطين  ,كاأن ه مارس قه ا

إغبلؽ ملؼ البلج يف,

كتسقط المرجعي ات الدكلية لهذل القاضية ,اه تنه كاض البلجئ الفلسطين ابلجئ ,لمجرد ت قيؽ مااف
إاامة دا ـ لبلج يف ,بالتال يتـ إعتبار ذلؾ بماابة تطبيؽ لاااة الق اررات الدكلية الت تدعك لعكدة البلج يف
الفلسطينييف ك ؿ ملالتهـ ماؿ القرار 242 ,194كالمبادرة العربية ,اما دعت إل إصدار ارار مف مجلس
االتفااية .

األمف كالجمعية العامة لؤلمـ المت دة ,بتبن

اما تسقط ذل االتفااية ؽ أم الجئ ا را أم مطالبات بخبلؼ تلؾ المتعلقة بتنفيذ ذل االتفااية ,م
أنها لـ تلزـ إس ار يؿ باستقباؿ البلج يف كالسماح لهـ بالعكدة إل
الفلسطينية عل تلجي األطراؼ الابلاة عل
كبلدات البلج يف كا ار ـ الت

ديار ـ ,إنما ااتفت بإلزاـ السلطة

ذلؾ ,بمعن أف ؽ العكدة سيجرم تطبيقه خارج أرااض

جركا منها .

اما ادمت الكايقة لر ان تفصيبلن عف

ؽ التعكيض ,كبينت التعكيض عف الممتلاات كماضاعفاتها

االاتصادية ,كاذلؾ التعكيض عف اللجكل كالمعاناة ,اما أارت االتفااية تأسيس مفكاضية دكلية تاكف بماابة
مس كلة بلاؿ اامؿ ك صرم عف تنفيذ اااة الجكانب المتعلقة بالبلج يف بمكجب ذا االتفاؽ .
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كجعلت ذل االتفااية األكلكية لبلج يف ا

لبناف ,تمالينا م التصكر األمريا

الذم كرد ا

مبادرة

الينتكف ,كبالتال جالت االتفااية مفصلة ,لتكار اااة االختيارات كالبدا ؿ الت تاضمف تلتيت الجئ لبناف
عل أاار مف مكطف إاامة ,تمهيدان الستيعابهـ ,يث كرد ا التسكية لبلج يف لبناف خمس مكاطف لتبيف
لاؿ التسكية النها ية ,م كركد بعض الم ددات الت

المبل ؽ) -:

ظهرت عل

الن ك التال (انظر كايقة جنيؼ ا

 .1دكلة السطيف ,يتـ بمكجب اكانيف السلطة ,دكف ا تكا ها عل البيكت الت

لبناف .

اجر منها أم مف الج يف

 .2المناطؽ ا إس ار يؿ الت يتـ نقلها لفلسطيف .
 .3دكلة االاة ,تقبؿ إستيعاب البلج يف بكاا أف ياكنكا ,خااضعيف للقرار السياس

لهذل الدكلة ,ك ناؾ

استرلىا كاندا ,لديها االستعداد لذلؾ .
الااير مف دكؿ أكركبا ك ا
 .4دكلة إس ار يؿ ,خااضعنا لقرار ا السيادم ,كالجمي يعرؼ مكا إس ار يؿ الرااض لعكدة أم الجئ السطين

إل األرااض الت ا تلتها عاـ 1948ـ .

 .5الدكؿ الماضيفة ,خااضعنا لقرار ا السيادم ,بمعن أف الدكلة اللبنانية ستاكف مخيرة ا ابكلها بتكطيف
البلج يف جميعهـ أك بعاضهـ ,مقابؿ صكلها عل ماااأة متناسبة م العدد الذم تقبؿ به ,كال يؤار أك

يتعارض م ارار ا السيادم ,ب يث تاكف مقر إاامتهـ الدا ـ .
م مطل 2005ـ كانتخاب م مكد عباس ر يسنا للسلطة الكطنية ,أاد عباس بالتزامه بعملية السبلـ ا
إطار خارطة الطريؽ ,كايجاد ؿ يقكـ عل أساس دكلتيف م التأايد عل ترؾ ااضية البلج يف ا مؤتمر
دكل

يب ث ااضايا الكاض النها  ,رغـ أف ناؾ ايادات مف راة اتح كالفصا ؿ الفلسطينية األخرل

تراض اارة التكطيف ,كخصكصنا تكطيف البلج يف ا لبناف ,كااف أ مها ارار المجلس المرازم لمنظمة
الت رير الفلسطينية الذم أاد ايه عل رااضه التكطيف باؿ مظا رل كصكرل ,باعتبارل يتنااض م المصالح
الكطنية لابل اللعبيف الفلسطين كاللبنان (نقبل عف ال ياة الجديدة2005/3/7,ـ) .
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كا  25زيراف يكنيك 2006ـ ,كاعت غالبية اصا ؿ العمؿ الكطن بما ايها رات اتح ,ك ماس كايقة
الكااؽ الكطن الت دعت ايها إل اضماف ؽ العكدة لبلج يف ,بمعن أف السلطة ك راة اتح ملتزمكف
جركا منها عاـ 1948ـ(مكا إسبلـ أكف اليف2006,ـ) .

ب ؽ العكدة لبلج يف إل ديار ـ الت

كيماف اإللارة إل انه ا الكات ال ار ف كبعد تقديـ األمير عبد اهلل بف عبد العزيز مبادرته الت ادمها إل
القمة العربية المنعقدة ا بيركت بتاريخ  28أذار مارس2002ـ كالت من الر يس الفلسطين ال ار ؿ ياسر
عراات أانال صارل ا

راـ اهلل مف ال اضكر لهذل القمة ,أارت القمة العربية باإلجماع كدعت إل (تاانبرغ,

2003ـ ,ص-: )195
 .1ابكلها (أم إس ار يؿ ) اياـ دكلة السطينية عل
 .2التكصؿ إل

المت دة . 194

دكد الراب مف زيراف 1967ـ.

ؿ عادؿ لملالة البلج يف الفلسطينييف ,كيتفؽ عليه كاقنا لقرار الجمعية العامة لؤلمـ

كبالتال باتت ذل المبادرة الت كااق ت عليها منظمة الت رير الفلسطينية ,م ؿ إجماع عرب كالسطين إال
أن ها ت الكات ال ار ف لـ تلؽ استجابة مف ال اكمة اإلس ار يلية كما زالت ترااضها ,كبالتال بق البلج كف
الفلسطينيكف ا أكاضاعهـ السابقة.
 - 1.3.6موقف إسرائيل م ح الةودل
إف أساس كجكد دكلة إس ار يؿ ادكلة كاناضمامها لؤلمـ المت دة كاعتراؼ معظـ الدكؿ بها يقكـ عل تعهد ا
با تراـ ال قكؽ الكطنية لللعب الفلسطين  ,كاضماف

ؽ عكدة البلج يف الجماعية إل

كطنهـ كاقا

للقرار ,194كلاف إس ار يؿ لـ تلتزـ كسعت دا ما إلستبعاد ؽ العكدة ,أك تأجيؿ الب ث ايه ,أك إستخداـ
المناكرات إلستنزاؼ المبا اات

كله ,كاامت إس ار يؿ بتنفيذ سياسة نليطة كااسية بتلييد آالؼ مف

المستعمرات بدؿ القرل الفلسطينية(بابه ,2003 ,ص. )128
اف البداية اكلت إس ار يؿ التنصؿ مف مس كلة تهجير الفلسطينييف ,كالصاؽ التهـ بالدكؿ العربية ,بإعتبار
أف الهجرة الجماعية اانت نتيجة مبالرة للعدكاف العرب
إس ار يؿ إل

عل إس ار يؿ كعندما اللت ذل ال جة ,إنتقلت

جة تلابه األكاضاع أك تبادؿ التهجير بيف العرب كاليهكد ,اادعت أنها ماضيااة اريمة
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تستقبؿ يهكد العالـ ,بينما تنفر الدكؿ العربية مف التر يب بجماعات مف اكميتها ,كأنها إاتنعت عف إعادة
تصدير اليهكد إل الدكؿ العربية لتماينها مف إستقباؿ الفلسطينييف بدالن منهـ ,كأف عدد اليهكد المطركديف
مف الدكؿ العربية ,يفكؽ عدد الفلسطينييف ا الدكؿ العربية ,كأف ناؾ دكلة يهكدية مقابؿ  22دكلة عربية
ال يصعب عليها إستيعاب الفلسطينييف(المجذكب ,1998,ص.)44
كبعد ذلؾ ذ بت إس ار يؿ إل

جة جديدة إستقتها مف اللركط الت ينص عليها القرار  ,194االقرار ينص

عل عكدة البلج يف ,كيقرر إعادة مف يرغب ا أارب كات كالعيش بسبلـ م جيرانه  ,اادعت أف ذا
اللرط ,يفترض بكاضكح اياـ الة مف السبلـ تقاض عل أم إ تماؿ للعكدة إل القتاؿ ,كاف ؿ ملالة
البلج يف تامف ا إعادة السبلـ إل المنطقة كأف ممارسة ؽ العكدة مر كف بإبراـ معا دات صلح م
العرب(المصدر السابؽ ,ص. )44:45
ك كؿ التزاـ إس ار يؿ بالق اررات كالمكاايؽ الدكلية ,اهذا ليس كارد لديها ,اه

اكلت التملص مف إلتزاماتها

بالتستر كرال مبدأ عدـ مرجعية المعا دات ,كاعتبرت أف تكايعها عل كايقة العهد الدكل لل قكؽ المدنية
كالسياسية ا  19اانكف أكؿ ديسمبر 1966ـ ,كصدات عليه ا العاـ 1991ـ ,يعفيها مف اؿ مس كلية
عف األ داث الت كاعت ابؿ ذا التاريخ كمنها النزكح ك التهجير.
رغـ أف إس ار يؿ ملزمة  ,اانكنينا بإ تراـ تعهداتها الدكلية ,كبداية ا تنفيذ ا ل ؽ العكدة للفلسطينييف ,كاف
مبدأ المرجعية يطبؽ ا نطاؽ ال ؽ ما دامت المطالبة به مستمرة كسابقة إل تاريخ إناضماـ إس ار يؿ إل
كايقة العهد الدكل لل قكؽ المدنية كالسياسية (المصدر السابؽ ,ص.)47
بعد إتفاؽ أكسلك تكالت بداية مف لهر آذار سنة 1995ـ ,إجتماعات اللجنة الرباعية الت تاضـ مماليف
عف مصر كاألردف ,كالسطيف ,كاس ار يؿ كلـ ت رز لي ان ,يث إختلؼ ايما بينها عل
كبالتال

تعريؼ النازح,

المفاكاضات الجارية اليكـ كمنذ عاـ 1993ـ كبعد إنتهال المر لة اإلنتقالية للسلطة الفلسطينية

1999ـ ,تلير إل

أف المكاؼ اإلس ار يل

لـ يتػير ,كما زالت إس ار يؿ تماطؿ ا

تنفيذ ذا ال ؽ

التاريخ كالقانكن  ,كأف الكاض العاـ لبلج يف الفلسطينييف ,بما ايها لبناف لف تتػير إال إذا تػيرت المكااؼ
( المجذكب1998 ,ـ ,ص .)50
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اإلدعاءا الني نمحور حوليا الموقف اإلسرائيسي(اري 2008,ـ ,ص:)91
-1مػالطة تاريخية تزعـ أف ااضية البلج يف كالفلسطينييف ,رغـ مظا ر ا اإلنسانية دات ا إطار التبادؿ
الساان  ,الهجرة.
-2ما دامت ا إطار التبادؿ الساان  ,ايجب تكطينهـ ا األاطار العربية الت تتس لهـ.
-3إس ار يؿ اامت بدكر ا تجال اليهكد العرب ,كبالتال الدكؿ العربية ترات الفلسطينييف ا

ذل ال الة مف

البؤس كاللقال.
-4مطالبة المجتم الدكل للنهكض بأكاضاع البلج يف مف النا ية اإلنسانية ,كما يترتب عليها مف ملاري
إسااف كتػيير للمخيمات بما ايها لبناف كاألردف كسكريا.
-5راض القرار  ,194ب جة أنه عاؼ عليه الزمف ,كرااضه العرب ا

ينه.

 -6راض إدراج مكاضكع لـ اللمؿ للعا بلت ب جة أف إس ار يؿ أتا ت الفرصة بعد رب 1997ـ لمف
يرغب بالعكدة كاس ار يؿ كأتا ت ذلؾ دكف كساطة دكلية.

ال بد مف اإللارة أف إس ار يؿ كعل

مدار السنكات المااضية باتت تع

جيدا أف ؽ العكدة يعن

إنهال

دكلتها ,كبالتال لف تسلـ ايه ,كأف ال ديث عف مفاكاضات نا أك ناؾ لف ت ؿ ذل الملالة كعل العرب
عامة كالفلسطينييف خاصة الب ث ا البدا ؿ كمصادر القكة الت تلزـ إس ار يؿ كتعيد البلج يف الفلسطينييف
إل أراضهـ الت

جركا منها.

 -2.3.6مواقف الالجئي الفسسطينيي في لبنا م الةمسية السسمية بةد إنفا أوسسو .
ا دراسة بلأف البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,أجريت سنة 1994ـ ,كلملت عينة مف  600لخص,
رازت بدرجة أكل عل تبعيات التسكية السلمية بيف إس ار يؿ كالفلسطينييف ,يث أظهرت الدراسة أف ن ك
الث ؤالل ,يرل أف إتفاؽ غزة أري ا المبرـ ا القا رة أيار مايك 1994ـ ,بيف إس ار يؿ كمنظمة الت رير,
سيؤدم إل
السطيف ,ا

اياـ دكلة السطينية ,كلاف الخمس مف العينة ,يرل أف االتفاؽ سيسهؿ عكدة البلج يف إل
يف يرل الالايف أف االتفاؽ ال يرل ايه ت قيقنا ل ؽ العكدة (زريؽ1997 ,ـ ,ص.)90
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كلك ظ مف خبلؿ الدراسة أف الدعـ األاكل لئلتفاؽ جال مف البلج يف الذيف تخطكا الخمسيف مف أعمار ـ,
كمف الذيف ينعمكف بمداخيؿ مرتفعة ,أما ممف تقؿ أعمار ـ عف الابلايف اقد عاراضكا االتفاؽ ,كرأكا أف
االتفاؽ ال يمن هـ ؽ العكدة ,كلف يؤدم إل اياـ دكلة السطينية مستقلة ,ك كؿ التكطيف ا لبناف رأم
 %70منهـ معاراضتهـ اللديدة للتكطيف ا

لبناف ,ا

يف أبدم  %82منهـ أنهـ يرغبكف ا

داخؿ السطيف ا المستقبؿ ,ك %8منهـ اختاركا مكافهـ بأنهـ يرغبكف بالبقال ا

العيش

لبناف كالعيش ايه(المصدر

السابؽ ,ص. )91
ك ينما سألكا عف المااف الذم يرغبكف ا العيش ايه ,ا

الة عدـ تمانهـ مف العكدة إل ديار ـ ,اانت

اإلجابات  %45منهـ اختاركا لبناف ,ك  %20اختاركا أكركبا ,ك  %6منهـ الكاليات المت دة األمرياية,
ك %6دكؿ عربية أخرل ,ك  %15منهـ لـ يختاركا أية دكلة ,كاختار ن ك  %50مف البلج يف المكسكريف
كمف المتقدميف ا

بل لديهـ ا
السف لبناف بلدنا مفاض ن

الة عدـ السماح لهـ بالعكدة إل

السطيف ,أما

أغلبية اللباب كالمتعلميف اقد رااضت لبناف مااف إاامة دا مة ( المصدر السابؽ ,ص.)91

 -4.6الواقةية و غيا الواقةية حول ح الةودل
لا

ن فظ عنصر الكااعية ,امف الاضركرم ت ديد الجكانب العملية ,كغير العملية بإيجاز ايما يختص

بكاض منظمة الت رير الفلسطينية .
 فيما يخص بالنوقي عسى النخسي ع ح الةودلال يستطي أم مس كؿ السطين مهما ااف ,أف يكا إتفااان يتخل ايه عف ؽ العكدة ,بإعتبار أف اللتات
يماؿ الا اللعب الفلسطين  ,كبتكايعه يعن ان ه كا عل إلػال مس كليته عف اللعب الفلسطين  ,ك ذا ما
ال يستطي أ د اإلاداـ عليه .
كا

ديث لفيؽ ال كت ااؿ " :انا أعرؼ ان ه لك تخل عراات أك أم زعيـ السطيف ,آخر رسميان عف ؽ

العكدة ,اان ه سياكف امف يكا عل

بل مف أعماؿ
لهادة كااته ,كبالنسبة للفلسطينييف سياكف ذا عم ن

الخيانة العظم " (دريؾ2002 ,ـ ,ص.)54
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كمكاؼ ـ  .ت  .ؼ ا

ذا الخصكص اابت كالااير مف التصري ات لمس كليف ابار منها بأنه لف ياكف

ناؾ أم إتفاؽ سبلـ بيف ـ  .ت  .ؼ كاس ار يؿ ,إال إذا ت قؽ إتفاؽ عادؿ لمسألة البلج يف.
 نوقي عسى النخسي ع ح ننفيو ح الةودللف يستطي أم مس كؿ السطين أف يكا عف ؽ تنفيذ ؽ العكدة ,النه أف اعؿ ذلؾ ,سياكف ماؿ مف
كا عف تخؿ دا ـ عف إماانية تنفيذ ؽ ,كسينظر إليه عل أنه تنااض كخداع  ,اإذا ااف أ دان يملؾ
قا معتراا به للقياـ بأمر ما ,امف المنطؽ أنه يملؾ ؽ السع للقياـ به أك عل األاؿ إلبقا ه مفتك نا
اخيار مستقبل  ,ك ؽ العكدة بالنسبة للفلسطينييف ,ينظر إليه عل أنه ؽ ملركع كمعترؼ به مف العالـ,
كال يماف التكاي عل التخل عنه ,كاؿ ما يماف التكاي عليه التخل عف نية تنفيذ ذا ال ؽ أك ال قكؽ
عند نقطة معينة مف الزمف ,كليس التخل عف ؽ تنفيذ ا إل األبد(المصدر السابؽ ,ص. )55
بمعن أف ؽ العكدة ك لاؿ الفلسطينييف ,كالتكاي عل التخل عنه غير مخكؿ ايه ا د ,كيماف التكاي
عل تأجيله لفترة زمنية ,أك لم ار ؿ كلاف التكاي عل إنهالل ال يملاه أ د كال يجرؤ عل القياـ به.
 الربط بالمسنوطناالبا ث سلماف أبك ستة ,الب جة الصهيكنية ,بما يعرؼ األرض الخالية " رأس عل عقب " مبل ظنا
التجمعات الاضخمة للسااف اليهكد ا

مناطؽ صػيرة ,بالطريقة نفسها الت

يت دث بها الصهاينة عف

تجمعات السااف بيف الفلسطينييف ا الاضفة كغزة ,لتبرير المستكطنات كيماف لهـ أف يفعلكا ذلؾ ,ألنهـ
يظنكف أف لهـ ؽ اإلستيطاف ا

الاضفة كغزة ,دكف إعتبار ألار ذلؾ ا

مستقبؿ الكجكد الفلسطين

ادكلة مستقلة ,كيماف للفلسطينييف أف يفعلكا ذلؾ النهـ يؤمنكف ب قهـ ا العكدة ,دكف إعتبار ألار ذلؾ
ا الكجكد المستقبل للاياف الصهيكن  ,اتنعاس الصكرة نفسها لبلج يف كالمستكطنيف ,اما اانت ال اؿ
م المستكطنيف األصلييف لفترة 1947ـ – 1948ـ الذيف طردكا السااف ك كلك ـ إل الج يف .
األسر يليف تعدكا دكد 1967ـ كأاامكا المستكطنات داخلها ,ك ذ ا يهدد اياـ دكلة السطينية
ا
لتكاضح الفارة ا
مترابطة اابلة لل ياة ,اما المان مف عكدة البلج يف الفلسطينييف إل
إس ار يؿ يهدد كاضعها الديمكغراا .
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داخؿ دكد 1948ـ ,ك ذا تعتبرل

م ذلؾ ناؾ اختبلاات مهمة عديدة تبطؿ مفهكـ التاااؤ(دريؾ2002 ,ـ ,ص-: )55
 -1يملؾ المستكطنكف اليا منطقة غير الاضفة كغزة ,كيماف أف يعيلكا ايها كاف اانت غير لرعية
(السطيف 1948ـ) ك ك كاض ت قؽ بالفة عالية جدنا  -تلريد السااف الفلسطينييف ا

عاـ 1948ـ,

كخلؽ ملالة البلج يف األصلية عل كجه الت ديد اإنه ليس لهؤالل اليهكد بالت ديد أف يعيلكا ا

مااف

آخر.
 -2ليس لبلج يف الفلسطينييف بلد ـ الخاص بهـ ,كألف معظمهـ تعرض للػزك ,اـ ا تله بالقكة
المستكطنكف األكا ؿ عاـ 1948ـ ,كالدكلة الفلسطينية الت اد ي صلكف عليها ا الكاض النها

اد ال

تاكف مف السعة أك المسا ة الجػرااية أك ما لابه ذلؾ ت تتماف مف إستيعاب اؿ البلج يف .
داخؿ الاضفة الػربية ,لئلستيطاف ايها لـ ياكنكا

 -3اليهكد الذيف انتقلكا مف السطيف عاـ 1948ـ إل

ملرديف مف ابؿ مف أم مااف ااف ,كبالتأايد لـ ياكنكا لردكا مف السطيف ,كعل العاس مف ذلؾ اقد
اختاركا للذ اب إل مناطؽ 1967ـ بأنفسهـ لخليط مف األسباب األيدلكجية ,كاالاتصادية ,كبالتال ليس
لهـ ؽ اإلاامة كاإلستيطاف ا السطيف.

 -4أف ال ؽ المقص كد للمستكطنيف ,ليس ماؿ ؽ البلج يف الفلسطينييف ,اهك ال يملؾ مساندة مف ا اررات
األمـ المت دة ,بؿ تدينه ا اررات األمـ المت دة نفسها.
كعليه لف تاكف ناؾ ملالة مسا ة كال طااة إستيعاب إاتصادية إذا اررت نسبة م كية معينة مف الجئ
عاـ 1948ـ الفلسطينييف العكدة كاعادة بنال منازلها ا

السطيف عاـ 1948ـ ,كعل

ذا النتخؿ عف

المناالات داعة كا دة ,كاالعتراض ال قيق لليهكد ليس كؿ ا تمامات إجتماعية أك إاتصادية ,بؿ ك
سياسيا يتعلؽ بالتاكيف الديمكغراا

لفلسطيف.

نا نجد داللة كااض ة كغير اابلة لللؾ بأف إس ار يؿ ليس ملالتها بعكدة البلج يف الفلسطينييف إل
دكد 1948ـ يعن

الدكلة الفلسطينية الكليدة ,بقدر أف عكدتهـ إل

التفكؽ الام

دكد

لعدد السااف

الفلسطينييف ,ا دكلة ت مؿ لعار الديمقراطية ك دا سيقلب ميزاف الترايبة الديمكغرااية.
 -5.6السيناريوىا اإلسرائيسية المخنسفة الني نواجو مسنقبل الالجئي
ااضية البلج يف يماف أف تاكف األصعب كاألسهؿ لل ؿ مف اؿ القاضايا ا

إتفاؽ الكاض النها  ,إذا

أماف لهذا الاياف إرجال ااضية البلج يف ببساطة كتراهـ ا أمااف تكاجد ـ اأمر كاا  ,اعند ا ستاكف ذل
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أسهؿ ااضية لل ؿ بالنسبة إليهـ ,كيكاجه الجانب الفلسطين

بعض الاضػط للقياـ بهذا األمر ت ديدنا,

للمكااقة عل إرجال ااضية البلج يف إل نكع مف "كاض نها " ,كلا يتعامؿ اليكـ اقط م مكاضكع الدكلة
الفلسطينية
المخطط ك

سب منظكر اإلس ار يليف ,ناؾ إستراتيجيات عديدة كسيناريك ات يفاركف بها إلنجاز ذا
عل الن ك التال :

 -1.5.6سيناريوىا النفاوض
 -1اصؿ ااضية البلج يف عف القاضايا األخرل ,يماف لئلس ار يلييف التعامؿ م

القاضايا ال دكدية

أكال(ال دكد ,القدس ,المستكطنات) مكجبل التعامؿ م ااضية البلج يف إل ما ال نهاية ,كاد بدأ ا ال قيقة
باستخداـ ذل المقاربة ,مطالبا بإرجال اؿ مف البلج يف كالقدس إال أف الكاد الفلسطين المفاكض ,رااضه
بإعتبار أن ه ال يماف اصؿ القاضايا بعاضها عف بعض (عبد ربه ,ا ميدؿ أيست نيكزاليف . ) 1999 ,
ك سب اكؿ أسعد عبد الر مف ,ر يس دا رة ل كف البلج يف ا

منظمة الت رير آنذاؾ ,أف مكاضكع

البلج يف القاضية األساسية كالمرازية ا سيا سة منظمة الت رير الفلسطينية ,كالسلطة الفلسطينية ,كستكا
عل نهاية الصراع كاقنا لهذا اللرط ,كما تريدل منظمة الت رير ك الب ث ا اآلليات العملية لتنفيذ القرار
 ,194كليس الب ث ا
إس ار يؿ عملت عل

قكؽ البلج يف المؤادة دكليان(عبد الر مف1999 ,ـ ,ص. ) 5
ذا السيناريك ,كبالفعؿ نج ت إل

االخرم ,كعيا منها بأف الصراع ال قيق يامف ا

د ابير بفصؿ ااضية البلج يف عف القاضايا

ذل القاضية ,كبالتال يجب أف يع الفلسطينييف جيدنا

بأف الليكنة الت أبديت أانال عمليات التفاكض ,اانت تخدـ المخطط اإلس ار يل  ,كاف اانت بدكف اصد.
 -2إعادة تجمي القاضية جػراايا ,اد ي اكؿ اإلسر يليكف إذا أخفقكا ا إرجال عاـ لقاضية البلج يف التكجه
إل

تقسيـ ااضايا الكاض النها

إل

عنقكديف جػرااييف منفصليف ,لترتيبات داخؿ السطيف كخارجها,

كماؿ ذل اإلستراتيجية الم تملة ,ااف اد ذر منها ا مقالة مهمة لعاضك بارز مف المخابرات اإلس ار يلية
( للكمك غازيت ) يث ااؿ" :كمرة أخرل ستتم كر االتفااية الجديدة عل ترتيبات األرااض الفلسطينية,
ال ا ااضية البلج يف المكجكديف اليا ت ت
لتهتـ بال دكد كالقدس كالمستكطنات ,ك ينها يماف الب ث أك ن
اـ السلطة الفلسطينية ,أم ا

الاضفة الػربية كاطاع غزة ,كطالما أف السلطة ال تملؾ سلطة اعلية
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دكدية عل

الخارج ,كأكل ؾ المقيمكف

الفلسطينييف ا

اليا داخؿ الاضفة كغزة مف الجئ 1948ـ,

سيتكا أف يظلكا ناؾ ,كسيعرض عليهـ تعكيض جماع مف صندكؽ دكل كتاكف إس ار يؿ لها نفكذ ا
صن القرار ,ككاضعهـ ابلج يف سيلػ

كت ؿ األكنركا ا

المناطؽ التابعة للسلطة ,أك عل

األاؿ لف

تلمؿ نلاطات األكنركا المقيميف ا تلؾ المناطؽ ,كمف اـ يبدأ الجانب اإلس ار يل مكاصلة التفاكض ا
كاض البلج يف المكجكديف ا المنف انا يا م

ـ  .ت  .ؼ كالسلطة ,كاذا أخفقت ذل المفاكاضات,

تجرم م اكلة لنقؿ مسألة تكزي البلج يف بيف األاطار العربية إل

ميداف مفاكاضات بيف دكلة عربية

كاس ار يؿ ,كعند ا ستعالج مف خبلؿ طرايف أك عدة أطراؼ متعددة ,كا

ال الة األخيرة ستلارؾ

ـ  .ت  .ؼ كالسلطة الفلسطينية "(دريؾ ,نقبل عف جكرزلـ بكست1999,ـ ,ص. )8

كا

الة تماف اإلسر يليكف مف ممارسة اضػكط عل السلطة الكطنية ,لتكاي إتفاؽ مف دكف البلج يف ا

المنف ك ذا لف يتـ إطبلانا ,اابل ذيف الخياريف سينهار بما يتعلؽ ا البلج يف الفلسطينييف ا
الف كاضعهـ مرتبط بعملية السبلـ ,كبخاصة لبناف كسكريا الت

تقؼ كرال المكاؼ اللبنان

لبناف,
ا

ذل

القاضية ,كاد ي اكؿ اإلسر يليكف تبديد ااضية البلج يف رسميا عل أنها تتصؿ باؿ ا ات البلج يف بما ايها
الج يف األردف ,كلاف ال يزاؿ عليهـ أف يجدكا بل بالنسبة للتكزي النها

للفلسطينييف ا لبناف بلاؿ

خاص ,إذا اانكا يرغبكف ا تكاي معا دة سبلـ م ذلؾ البلد كال ترغب عماف ,بسبب ساسيات األردف
السياسية ,الكاكؼ ا

المػامرة ك د ا خلية أف تعد مس كلة عف النتا ج ك اذا تنهار اإلستراتيجية عل

الجبهات الابلث ,األردف ال يمانه التفاكض كؿ أم ل ل له عبلاة بالتسكية الدا مة لبلج يف المقيميف ا
األاطار العربية مف دكف تػطية لبنانية كسكرية ,ك ذا لف ي صؿ أبدان ( دريؾ؛ نقبل عف منصكر. )1999 ,
بتقديرم أف إس ار يؿ كاد ا

ساباتها دا المخطط ,كلاف الكع السياس الذم تتمت به القيادة السياسية

الفلسطينية ,سيقؼ عا قا ياؿ ال ديث عف ذا المكاضكع ,ككع البلج يف أنفسهـ سياكف الرد القاس لك
اار أم مس كؿ السطين بذلؾ.
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 -2.5.6سيناريوىا النقل
البلج كف الفلسطينيكف ا لبناف بيف خياريف ال االث لهما ,إما الخركج مف لبناف أك البقال ايه ,كالمنطؽ
يقكؿ أف ال خيار االث لهما ,ااإلتصاال ت السرية الت
لبلج يف ا

لبناف ا

تجرم بيف الفينة كاألخرل ا

إيجاد مقر جديد

بلد االث ,غير مقبكؿ السطينينا مف ابؿ البلج يف كال مف ابؿ السلطة الكطنية

الفلسطينية كمنظمة الت رير ,كالخيار اآلخر بإعادة تكطينهـ ا لبناف بلاؿ دا ـ مراكض مف الفلسطينييف
أنفسهـ كاذلؾ مف ال اكمة كاللعب اللبنان  ,كبالتال البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,بإماانهـ الناضاؿ,
أك التفاكض للعكدة إل الكطف ك دكد السلطة الكطنية ياما يتكار ذلؾ لهـ .
إال أف الاياف الصهيكن لديه منطؽ آخر ,اهك يسع

جا دان ليتماف مف إيجاد كطف االث لهـ ,أك أف

سر يليكف يعملكف عل
يتماف مف إاناع لبناف بالسماح لهـ بالبقال يث ـ بصفة دا مة .كاإل ا

ذل الخيارات

بمساعدة األمرياييف ,كيف صكف الخيارات ,كيطلقكف بالكنات اختبار بيف اؿ اترة كأخرل م أطراؼ االاة,
كمف الم تمؿ أف تاكف ذل المقتر ات جالت أصبلن مف اكمة اندا الت يتـ معها اإلتصاؿ مف ابؿ
اإلسر يلييف كاألمرياييف خارج إطار الطريقة المتفؽ عليها للتفاكض بلأف ااضية البلج يف ,كاف ادر لهذل
اإلتصاالت النجاح ,استاكف المفاكاضات عبارة عف مفاكاضات إ تفالىة ,ك ذا ليس بجديد ا

إطار

المفاكاضات السرية كالعلنية السابقة (المرج السابؽ ,ص.)49:48
سيناريك النقؿ لؤلردف ,ناؾ اارة لدل اإلسر يلييف بنقؿ البلج يف الفلسطينييف مف لبناف إل األردف ,للساف
ا مخيمات ابيرة ا منطقة الزراال جنكب عماف  ,ك سب تصري ات بعض مس كل السلطة أنهـ أركا
مجمعيف ابيريف ا

الجنكب ,إ دا ما ارب ال دكد العرااية ك ك يؤكم الج يف عرااييف ,كاألخر ارب

ال دكد السعكدية ,لربما أف المجمعاف بنيا منذ زمف طكيؿ اإجرال كاا

ا

الة ارر اإلسر يليكف طرد

أعداد ابيرة مف الفلسطينييف اجأة مف الاضفة الػربية ,خبلؿ كات تاكف ايه رب أك انتفااضة مستقبلية إال
أن ه ا كات السبلـ اار أ د ـ ايما يبدك بإرساؿ البلج يف مف لبناف إل
نية لديه إلعادة تكطيف البلج يف الفلسطينييف مف لبناف عل

146

ذا المجم  ,كاد نف األردف أم

بل عف ال ياة1999 ,ـ ,ص. ) 6
أرااضيه( نق ن

ذا الخيار ربما ياكف األاار تسكيقا مف الخيارات االخرم المطرك ة ل الة لبناف ,كالدليؿ أف إس ار يؿ
ت اكؿ مف خبلؿ نفكذل كتأاير ا أف تسخر اؿ الجماعات اليهكدية ذات النفكذ ا العالـ مف رجاؿ أعماؿ
كغير ـ لخدمة ذل الفارة ,بؿ الذ اب لتقديـ إغرالات كبدا ؿ أخرل لتهي ة الكات المناسب لذلؾ ,كبتقديرم
سينجح بعض اللئ إف بق الكاض الفلسطين منقسما عل ذاته ,كالاؿ يب ث عف آليات بقا ه ,كالاضمانة
الك يدة تبق استفتال اللعب صا ب القاضية.
 -3.5.6سيناريوىا النشني
أ) سيناريك الخليج الجنكب

ا أكاسط التسعينيات بدأ خيار جديد ا أاؽ عاضك الاكنػرس األمريا عف

نيكيكرؾ ( ) Benjamin Gelmanك ك مف مؤيدم ال راة الصهيكنية ا الاكنػرس ,كأكؿ ما لفت انتبال
اإلاتراح الجديد الااتبة "ال ار دريؾ" خبلؿ زيارة لطهراف  1997ـ ,نتيجة مبل ظة عابرة صدرت عف مراسؿ
ص ف

غرب  ,كبعد متابعة المكاضكع اـ ااتلاؼ أف ذا المكاضكع اد ااتر ه ا األصؿ عل

مجلس

التعاكف الخليج المؤلؼ مف ست بلداف ا كات سابؽ مف نفس العاـ كاد مف مكظف لجنة العبلاات
الدكلية ا مجلس النكاب األمريا بر اسة( )Deborah Banderك
ارتباطات كايقة م اليهكد ,كاد أرسؿ ذا الكاد إل

مف ابار مساعدم غيلماف كلها

أاطار الخليج للب ث ا

مسألتيف( أمف الخليج

األمريا ) كعملية السبلـ ,كلمؿ الب ث ا عملية السبلـ ااتراح غيلماف ,ك ك أف يعيد اؿ بلد مف بلداف
الخليج الستة تكطيف ابلايف ألؼ الجئ السطين مف لبناف ا أرااضيه ,أم ما مجمكعة  180ألؼ الجئ,
كاد رااضكل ا

ينه(دريؾ2002 ,ـ ,ص. )50

كتفيد دريؾ أنه خبلؿ ر لتها إل

اليمف كالسكداف  ,كلقا ها م مس كليف ذات صبلت ,أبلػت أف ذيف

القطريف ,تلقيا طلبات غير ماتكبة مف دكا ر أمرياية ,الستقباؿ أعداد مساكية تقريبنا مف البلج يف

الفلسطينييف ا لبناف ,كاد راض ذا الطلب أياضنا(المصدر السابؽ ,ص. )50
ب) سيناريك ات عالمية

ناؾ سيناريك ات تلتيت أخرل إل جانب بلداف عربية ,بلداف أجنبية ماؿ اندا ,كارنسا ,كالكاليات المت دة
استرليا ,يبدك أف ارنسا مف الدكؿ المهتمة بالملاراة ا
ا
األمرياية ,كاذلؾ
ا

مساعدة لبناف ( نقبل عف سما ة؛ ا ال ياة.)1999/9/3
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ذل العملية ألف لها مصل ة

كمف أاار مخططات التلتيت الجماع

لهرة ,ك مخطط ( )Donna ASRTك

ليبرلية,
صهيكنية ا

إاتر ت ا عاـ1997ـ أعداد البلج يف الذيف يترتب تكطينهـ ا اؿ بلد امكاطنيف جدد ,كليسكا مقيميف
دا ميف ا

تلؾ البلداف ,كاضـ اإلاتراح اؿ بلد م تمؿ تقريبان امستقبؿ مماف لبلج يف ,كيلمؿ مصر

كالسعكدية كالاكيت كبلداف لماؿ أاريقيا ,كبلداف غربية باإلاضااة إل

لبناف كسكريا ,كاألردف ,كالعراؽ,

كأخي ار إس ار يؿ نفسها الذم طلب منها السماح بعكدة عدد رمزم مف البلج يف المتقدميف ا السف بما يعادؿ
( 75ألؼ ) الجئ ك ذا اله يعكد بنا إل تعبير سلطاف أبك العينيف ا إ دل تصري اته ,ينما ااؿ" :أف
اإلسر يلييف يعتبركف البلج يف (اطعاف مالية) ,لعدـ ملاكرتهـ كأخذ رأيهـ كخاصة البلج يف ا
لبناف"(دريؾ2002,ـ  ,ص .) 51

يعتبر

ذ ا السيناريك

اإلساندنااية ,كما

ك جزل مف برنامج الهجرة الت

تنلط مف اترة ألخرل ,كالسيما ا

االت ما يسم بالجنسيات ايها

جزل مف الة تلتيت الفلسطينييف.

الدكؿ

 -4.5.6سيناريوىا النوطي
سيناريك لبناف ,سكريا,األردف ,رغـ أف اؿ الجهكد الرامية إل
إخفاؽ ,اسياضطر اإلسر يليكف إل

التكجه إل

تكطيف البلج يف الفلسطينييف انتهت إل

خيار آخر ,ك ك إ ماؿ البلج يف كتراهـ ا

أمااف

تكاجد ـ ,كالمطالبة بأف يمن كا جنسية ا البلداف ,أك المطالبة لهـ ب ؽ اإلاامة الدا مة ايها ,ااألردف لف
يعارض ذا اإلاتراح ,لرط مكااقة القطريف اآلخريف كأف يتـ تعكيض األردف مادينا عف ذل المكااقة ,كعل
ذا ي ث اؿ مف األاطار الابلاة عل ابكؿ اإلاتراح متزامنة ا كات كا د (المرج السابؽ ,ص . ) 52
ك ذا ي مؿ تأاير التكاطؤ سياسينا ,عمؿ ينزع مف البلج يف ا األاطار الابلث الها ؽ العكدة ,كتعكيض
مال

لؤلردف ,بمعن

را عبل الديف الدكل

عنه ,كتخصيص جزل مف مخصصات تعكيض البلج يف

الفلسطينييف لل اكمة األردنية ,إال أف منظمة الت رير الفلسطينية ,تعارض ذا األمر ,بإعتبار أف ال أ د
يجب أف ينااس عا بلت البلج يف الفلسطينييف الذيف لهـ ال ؽ ,بإالستفادة الااملة مف التعكيض الفردم,
كااؿ لبناف مف نا يته ,انه لف يقبؿ مساعدة مالي ة لتكطيف البلج يف ايه ,كألارت سكريا إل أنها ال تعرض
المكاطنة عل البلج يف ا بلد ا دااعان عف

ؽ العكدة (األياـ؛ نقبل عف جكردف تايمز  ,1999/10/11ص

.)18
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كعل أية اؿ ,لك اكلت دكلة عربية القبكؿ بهذا المبدأ ,أك التنااس عليه ,ايماف إ باط جهكد ا باؿ
بساطة ,بمطالبة إس ار يلية اضد دكؿ عربية للتعكيض عف ممتلاات كأرصدة خلفها ك ار هـ مهاجركف يهكد
ادمكا إل
النها

الخمسينيات ,كليس مفاج ا أف إس ار يؿ لديها النية م إاتراب الب ث ا

السطيف ا

الكاض

لبلج يف ,كما زالت صدايه ذا التعادؿ تلكح ا األاؽ ,عل الرغـ أف اليهكد تراكا ببلد ـ العربية
السطيف ,كلك لـ ياف الفلسطينيكف اد أجبركا عل ترؾ منازلهـ ,لما ااف بإمااف

كجالكا لئلستيطاف ا

اليهكد العرب ا تبلؿ منازلهـ ,كبهذا ياكف اليهكد العرب مستفيديف ,كليسكا اض أيا ( ميدؿ أيست؛ نقبلن عف

مقالة لسلماف أبك ستة 1999/8/26ـ ) .
ماؿ ذل األااار أف تذ ب جامعة الدكؿ العربية ,إل

كمف األااضؿ لتبلل

إصدار ا ار انر عربيان ملزمنا

كاكرم للدكؿ العربية اإجرال كاا  ,ي كؿ دكف أف تكاجه أم دكلة عربية أبدا ااتراح التعكيض
المعاكس(نقبلن عف جكرزلـ بكست1999,ـ ,ص. )13
ربما ياكف دا الخيار قيقة ما تمارسه إس ار يؿ اليكـ ,اه تهمؿ ااضية البلج يف كت اكؿ ا اؿ اترة يتـ
ايها ال ديث عف الكاض النها
تصؿ إل

اختبلؽ الذ ار

لتعطيؿ أم است قاؽ اادـ ,ن ف نرم أف المفاكاضات

مر لة معينة ,ياكف بعد ا انتخابات إس ار يل ية يتػير ايها ال زب الدم لربما صاغ تفا مات

بلأف ااضايا الكاض النها  ,كبالتال مكاؼ إس ار يؿ مف ؽ العكدة كااضح تماما ,كملركع التكطيف ك
أاار الخيارات خطكرة ك يكية للتنفيذ ,كلانه ا

الة لبناف صعب جدا لربما مست يؿ ل الة لبناف الطا فية,

كالمتػيرات ا المنطقة العربية كالت ستاكف ا صالح القاضية الفلسطينية.

 -6.6مسنقبل الالجئي الفسسطينيي في لبنا في إطار السيناريوىا السابقة
البلج كف الفلسطينيكف ا
لبناف

لبناف ا

كاض ال ي سدكا عليه ,كاؿ الدال ؿ تلير إل

أف أكاضاعهـ ا

متزيدة كأاار مف أم مف البلج يف ا الدكؿ العربية الماضيفة األخرل ,كاؿ ال لكؿ
الة معاناة ا

كالسيناريك ات ت

الت

ال يقبلها البلج كف الفلسطينيكف أنفسهـ كال تقبلها القيادة السياسية الفلسطينية,

تقؼ عقبة أماـ ؿ معاضلة كملالة البلج يف الفلسطينييف ا لبناف .
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االلبنانيكف أنفسهـ ,لف يسايركا ذل السيناريك ات كلف يقبلكا ايها ,اقد االكا ا
بتكطيف البلج يف الفلسطينييف ا

أاار مرة بأنهـ لف يقبلكا

لبناف الينا ,ألن ه سيقلب مكازييف القكة الطا فية ا

الببلد ,كالقادة

السياسيكف الفلسطينيكف ا لبناف ,معاراضكف ذا المبدأ ألسباب كطنية تتعلؽ ب ؽ العكدة أساس الصراع,
بل عف ميدؿ أيست1 ,تمكز/يكليك1999ـ) .
كاد كاعكا م نظ ا
ر هـ اللبنانيكف كايقة لرؼ بذلؾ(نق ن
كخبلصة القكؿ أف البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ليس لهـ مستقبؿ ا لبناف ,الذم يراض أف ي تكيهـ
بأم

اؿ ,ك ك ت

اآلف ال يت مؿ بكاضكح أية مس كلية أخبلاية أك مس كلية دكلية ا

الفلسطين ا لبناف الذم ك مف صن إس ار يؿ ,ك

خلؽ اللجكل

ك د ا تت مؿ المس كلية التاريخية عف تهجير ذا

اللعب مف أراضه ككطنه .
كرغـ اؿ جهكد الكساطة الت

بذلت مف طرؼ االث ك

ارنسا ب اـ عبلاتها القريبة مف أجؿ إاناع

لبناف ,بإعادة النظر ا مكافه ,كالقبكؿ بتكطيف البلج يف الفلسطينييف ايه إال أف لبناف لـ يراض ذلؾ اقط
بؿ إعترض عليه ,كعند ا نف الفرنسيكف أف ياكنكا اد ااتر كا ذلؾ ,ككافكا بابات كرال المكاؼ اللبنان
كتعزيزل (نقبل عف اللرؽ األكسط1999/9/22 ,ـ).

لبناف أصبح مكافه كااضح اهك يقكؿ" :إنه ال إتفاؽ م إس ار يؿ  ,ما لـ ياف ناؾ ؿ لقاضية البلج يف
الفلسطينييف خارج لبناف" ,ك سب تصريح ر يس كزرال لبناف يث ااؿ" :أف ااضيت البلج يف الفلسطينييف,
كمصادر الميال اللبنانية ,ليست للتفاكض ,كلبناف ليس لديه ما يتنازؿ عنه ا

اتيف القاضيتيف" (دريؾ,

2002ـ ,ص.)53

كآخر ذل اإلات ار ات ,إات ار ان تلقال لبناف ,بالسماح بإصدار جكازات سفر السطينية لبلج يف ا أرااضيه,
يعطيهـ كاضعان خاصنا للسفر إل البلداف األكركبية كالػربية األخرل ,ك ذل الفارة أياضنا ما زالت معركاضة
عل إاتراض أف الػاية ال قيقية الت تامف كرال ذل إال ات ار ات,

تلجي البلج يف الفلسطينييف عل

جرة لبه مستديمة مف لبناف ,إال أف منظمة الت رير الفلسطينية كافت بلدة اضد ذا المقترح بإعتبارل
إلتفاؼ عل

ؽ العكدة ( ـ بديؿ21 ,أيلكؿ/سبتمبر1999ـ ).
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كا تصريح للر يس الفلسطين

عل

م مكد عباس ,خبلؿ لقال عقدل كزير الخارجية كالمػتربيف اللبنان

اللام  ,ب ث معه التنسيؽ ا المكااؼ الفلسطينية كاللبنانية ,علية زيارة الر يس اللبنان سليماف للكاليات
المت دة األمرياية ,اما إلتق

الر يس الفلسطين

م سعد ال ريرم ر يس ال اكمة اللبنانية ,كب ث معه

أكاضاع البلج يف الفلسطينييف ا لبناف اما ب ث م ر يس مجلس النكاب نبيه برل سبؿ تعزيز العبلاات
الفلسطينية اللبنانية

يث أاد الر يس اللبنان

ميليؿ سليماف أف ال اكمة اللبنانية ستكل

الفلسطينييف المقيميف مؤاتنا ا لبناف اؿ الرعاية كاإل تماـ ,ملددان عل أف المخيمات
ؿ القاضية الفلسطينية اما رااضا الر يسيف تكطيف الفلسطينييف ا
م مكد عباس " ال تكطيف كال جكازات سفر للفلسطينييف ا
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ألقا ها

مؤاتة إل

يف

لبناف يث ااؿ الر يس الفلسطين

لبناف"( نقبل عف جريدة القدس.)2009/12/8,

 -7.6الخانمة
لبناف صا بة نصيب ابير مف البلج يف الفلسطينييف الذيف اجكا إليها بعد نابة عاـ 1948ـ ,يث
كصؿ عدد البلج يف الفلسطينييف ايها كال

 300,000نسمة معظمهـ عالكا ا مخيمات متناارة كا

الة مف البؤس اللديد يفتقدكف إل ال د األدن مف قكؽ االنساف  ,ابل ؽ المكاطنة مؤمف لهـ ,كال ـ
يتمتعكف بالهكية اللبنانية الت

تسهؿ لهـ أعبال ال ياة اليكمية ,كأاس

ما يكاجهكنه ك عذاب التلريد

كالفراة بيف أاراد العا لة الكا دة .
كيتلخص المكاؼ اللبنان الرسم كاللعب إزال ااضية البلج يف ا لبناف ,بمقكلة راض التكطيف كراض
أم ملاري لتابيت كجكد الفلسطينييف عل

أرض لبناف نها ينا ,ك سب تفسير المس كليف اللبنانييف ليس

القصد منه راض التعايش ا لبناف ,بؿ التمسؾ ب ؽ العكدة إل أراضهـ كديار ـ الت

جركا منها ,ك ناؾ

إعتبارات تعزز ذا المكاؼ ,بداية بالتكازنات الطا فية الت تعتبر السبب الر يس  ,كالت ااي نار ما تتعرض
للخطر ت ت كطأة اضػكط سياسية ,أك إجتماعية داخلية أك خارجية ,كبالتال
ا

ذل التكازنات سكؼ تختلؼ

يف أبق عل البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,كالذيف معظمهـ مف الطا فة السنية ,كاذلؾ إماانيات

لبناف االاتصادية ,كرغـ ذلؾ ازدادت مخاكؼ الفلسطينييف بعد إتفاايات السبلـ كخاصة إتفاؽ أكسلك الذم
تـ ايه تر يؿ ااضية البلج يف إل المر لة النها ية مف التفاكض .
املؼ البلج يف الفلسطينييف ا لبناف له أ مية خاصة لدل المجتم الدكل يسع عبر إص اررل عل تنفيذ
اامؿ بنكد القرار  1559يث يقؼ اللعب الفلسطين
بعض األطراؼ اإلاليمية كالم لية اللبنانية ا

ا

لبناف عا ؽ أماـ ذل األ داؼ ,ايما تستمر

التعامؿ م

اد يخدـ

ذا الملؼ السياس  ,ك ذا التعاط

بقصد أك بدكف اصد المخطط األمريا اإلس ار يل مما ينعاس سلبنا عل مستقبؿ البلج يف الفلسطينييف
ا لبناف أك ردكد الفعؿ اللبنانية الت تراض التكطيف كتعمؿ عل مقاكمته .
اما أف أم تسكية م لبناف كاس ار يؿ ,لف تاكف سب تصري ات المس كليف اللبنانييف دكف عكدة البلج يف
إل كطنهـ ,مما يجعؿ ؿ ااضيتهـ أم نار مل نا ,كاف أاار ما يخلال الفلسطينيكف ا لبناف ك مفهكـ إعادة
التكطيف إل بلد االث ,ابذلؾ ـ سيبعاركف ا مختلؼ أرجال الكطف العرب مالما صؿ م اكات منظمة
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الت رير الفلسطينية بعد غزك الجيش اإلس ار يل

للبناف عاـ 1982ـ ,اما أنهـ يخلكف مف أف لعبهـ

اأاراد كليس اجماعات سيتعراضكف لعملية مترابطة لداعهـ خارج لبناف ,كس بهـ بطريقة غير مبالرة,
سكال باضػط أك إغرال إاتصادم منسؽ إل تلايلة متنكعة مف البلداف العربية .
اما أف سيناريك ات النقؿ يعتبر ا الفلسطينيكف ا لبناف تهديد لل الة األسكا كالخلية مف أف تصبح ذل
السيناريك ات قيقة ك ذا ما ياض نهاية أخيرة إل تماؿ ؽ العكدة إل الكطف .
كينباؽ اإلل اح مف المنظكر اللبنان
الفلسط ينييف يتاضارب م

مف خلية أف يتاضمف ال ؿ ا

نهاية المطاؼ لكاض البلج يف

مصال هـ الكطنية ,كيؤخذ مف دكف ملاراتهـ مف خبلؿ إجبار الزعامة

الفلسطينية مف خبلؿ الاضػط األمريا
األكركبييف يعتقدكف أف ذا ال ؿ سيؤخذ ا

للمكااقة عل

تكطيف دا ـ الج يف ا

لبناف ,ا

النهاية عل لبناف ,ذا سيعرض عند ذ عل

يف أف
اكمة لبناف

اأمر كاا ك يتبعه اضػط أمريا لتكطيف البلج يف كمن هـ الجنسية.
اما أف ,اللبنانييف يخلكف أنه لف ياكف بمقدكر ـ السيطرة عل الفلسطينييف ا جنكب لبناف بعد اإلنس اب
اإلس ار يل  ,كبالتال طمأف الفلسطينيكف اللبنانيكف بأنه ليست لهـ أم مخططات لتكطيف أنفسهـ ا لبناف,
كاؿ ما يريدكنه ك العكدة إل كطنهـ ك ذل الخلية لدل لبناف ,م لعكر البلج يف الفلسطينييف بالاضػط
عليهـ لـ تاكف كليدة الصداة ,بؿ

نتيجة جملة مف التطكرات أ مها ارار مجلس األمف راـ 1559ـ,

الصادر ا 2سبتمبر 2004ـ ,كالذم يدعك ل ؿ المليليات المسل ة ا لبناف ,كارض السيطرة اللبنانية
عل جمي أرااض لبناف ,كاد سبقه جملة مف السيناريك ات الصال ة إلنهال ااضية البلج يف كليست لها.
إال أف ذل السيناريك ات تقلؽ الدكلة اللبنان ية ,كينتج عنها مزيد مف الاضػكطات للقبكؿ بها االتكطيف أك
التفاكض

كؿ التكطيف أكابل ما ,اإف ابؿ لبناف بالن قؿ كالتلتت ,لف يقبؿ الفلسطينيكف به ,كاف ابؿ

الفلسطينيكف بالتفاكض أك التكطيف لف تقبؿ به لبناف ,مما يبق الملالة اا مة .
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الفصل الساب
الننائج والنوصيا

 -1.7الننائج
 – 2.7النوصيا
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الفصل الساب
الننائج والنوصيا
 -1.7الننائج
 -1إف ؽ العكدة ا

القان كف الدكل

العاـ ال يمكت بالتقادـ ,أك بمركر الزمف ,كلاف البد مف الصبر

كعدـ اليأس كالناضاؿ الطكيؿ لت قيؽ ؽ العكدة ,اهك أصؿ الصراع ,كلف ينته الصراع إال بإنهال معاناة
كملالة البلج يف الفلسطينييف .
-2يماف ؿ ملالة البلج يف كلك بلاؿ جز
يماف أف تكار

ؽ العكدة لمف يرغب إل

الة التكصؿ إل

ا
أرااض

السيطرة عل المعابر تاكف للدكلة الفلسطينية ك

ؿ كؿ ال دكد كالمعابر ,الت

الدكلة الفلسطينية المستقبلية ,كذلؾ مف خبلؿ أف
صا بة السيادة عليها ,كبالتال تاكف العكدة لؤلرااض

الت ت ت السيادة الفلسطينية.
 -3ؽ العكدة ك ؽ سياس كتاريخ  ,كاس ار يؿ ك د ا

الت ترااضه كتت اـ ايه ,ك ذا يجعلنا نعيد

ساباتنا ,بإدارة أزماتنا بما يخدـ مصال نا كاكابتنا الكطنية ,يث إف المجتم الدكل
كأارف اإلعتراؼ بدكلة إس ار يؿ بالعكدة ك ذا ال ؽ تاريخ  ,كبالتال

يقر بهدا ال ؽ,

يجب أف نفار بتػيير إستراتجيتنا

إلسترجاع ذا ال ؽ.
 -4البلج كف الفلسطينيكف ليس لهـ أم مستقبؿ ا لبناف ,الذم يراض أف ي تكيهـ بأم اؿ ,كال يت مؿ
أدن

مس كلية ا

خلؽ اللجكل الفلسطين

إل

لبناف ,بؿ تت مله إس ار يؿ ك د ا ا

خلؽ ذل الملالة

كيجب عليها معالجتها ,كمعاناة البلج كف الفلسطينيكف ا لبناف زادت مف سكل أكاضاعهـ ,كلتت جهد ـ,
كجعلتهـ يعيلكف ا اسكأ االت الياس كاإل باط .
 -5ناؾ خلية قيقية لدل البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,بأف منظمة الت رير اد تخلت عنهـ ,كأدارت
لهـ ظهر ا ,كلانه ا

ال قيقة إس ار يؿ تعتبر ملالة البلج يف ملالة بعيدة عف
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ساباتها التفاكاضية,

كتسع جا دة مف خبلؿ كسا ؿ كأدكات مختلفة لخلؽ الذ ار
ك

كالبدا ؿ للتخلص مف أساس ملالة الصراع

ملالة البلج يف الفلسطينييف ااؿ .

 -6ااضية البلج يف الفلسطينييف

أساس الصراع العرب اإلس ار يل  ,كعدـ ؿ ذل القاضية يعن أف

الصراع سيبق مفتك نا ,كبالتال اإف أم إتفاايات ت اكؿ اإللتفاؼ عل
السابقة أك التعاط م أم ملاري تصفية لقاضية البلج يف,

ؽ العكدة ا إطار السيناريك ات

إتفاا يات باطلة ,كال تماؿ البلج يف ,بقدر

ما يت مؿ مس كلياتها مف يقدـ عل تكاير ماؿ ذل االتفاايات ,اما أف البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ـ
األاار ا

سكل أكاضاعهـ ,ك ـ بيف اا

امالة ت

ا

ال لكؿ المراكاضة السطينينا اإعادة التكطيف

الذم يراض البلج كف أنفسهـ ,كالقيادة السياسية ترااضه كيرااضه أياضا لبناف بإعتبار أم تػيرات ا
ترايبة لبناف الطا فية ,ستنعاس سلبنا م األكاضاع االاتصادية كاالجتماعية األخرل المختلفة ,بالتال يكاجه
البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,مستقبؿ مجهكؿ كم فكؼ بالمخاطر ,ك ذا يجعؿ التفاير جديان مف الب
أص اب القرار السياس

بالب ث عف البدا ؿ ل يف ؿ ملالتهـ كتماينهـ مف العكدة إل

ديار ـ الت

جركا منها .
 -7سكل معاملة البلج يف الفلسطينييف ا لبناف مف ابؿ ال اكمة اللبنانية كالقكانيف اللبنانية الجا رة ,ليست
ا إطار ال فاظ عل

ؽ العكدة لبلج يف الفلسطينييف بقدر ما

إال كسا ؿ لممارسة اضػكطات تهجير

اسرم لبلج يف كاجبار ـ عل ترؾ لبناف كمػادرته  ,ك ذا ما ياض المكاضكع عل طاكلة الب ث مف ابؿ
القيادة الفلسطينية الت يجب أف تعمؿ بلاؿ جدم كعاجؿ لعقد لقالات انا ية م القيادة اللبنانية ,كم
الدكؿ العربية اااة مف أجؿ اتح المجاؿ أماـ البلج يف بالعيش بارامة ,كتكاير ال قكؽ المدنية المتفؽ
عليها ا امة الدار البياضال ,كعدـ ارض ايكد إاضااية عليهـ.
 -8مف دا امف الهجرة كاللجكل ك اللعب الفلسطين ك دل كليس سكال ,كأم ملاري تسكية تطرح نا,
أك ناؾ

التفاؼ عل

ؽ العكدة المافكؿ دكليان لبلج يف ,اما أف سيناريك ات التعكيض للدكؿ مف أجؿ

بل عف العكدة ,كلاف التعكيض ك ؽ لاؿ
تكطيف البلج يف ك سيناريك ات مراكاضة كالتعكيض ليس بدي ن
مكاطف السطين عف أمبلاه ,أراضه كمنزله ك قكاه المعنكية كالنفسية كالسياسية ,ك ؽ مف قكؽ عذابه
كآالمه خبلؿ الستكف عامنا المااضية.
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األرااـ ال قيقية ,كأعداد البلج يف تفكؽ المسجليف

 -9أعداد البلج يف الفلسطينييف المسجليف ليست

لتلمؿ الػير مسجليف كالناز يف ,كالبلج يف المكجكديف خارج الدكؿ الماضيفة لبلج يف ,كخارج مناطؽ
عمليات األكنركا.
 -2.7النوصيا
كرغـ األ مية القصكل كالتعقيد لقاضية البلج يف ا لبناف ,كاألاار معاناة بخبلؼ البلج يف ا الدكؿ
العربية األخرل ,اإن ه البد مف كاض العديد مف االات ار ات كالتكصيات مف كجه نظر البا ث لت سيف
أكاضاع البلج يف الفلسطينييف مف خبلؿ -:
 -1التأايد ا

مسكدة الدستكر الفلسطين

ممتلااته األصلية ك ؽ تاريخ
مبادئ القانكف الدكل  ,كا

ؽ لعبنا الفلسطين

عل

مقدس يستند إل

ا

العكدة إل

ديارل كاستعادة

مبادئ ال ؽ كالعدؿ المطلقيف ابؿ أف يستند إل

ذا السياؽ نلدد عل أف قنا ا العكدة ال يرتاز إل

بل مف قنا التاريخ ا السطيف ,ك ك بهذا المعن
ا سب ,بؿ ينطلؽ أص ن

القرار ( ) 194

ؽ غير اابؿ للتصرؼ أك

المساكمة كالتفاكض أك اإلستفتال ,اما أنه بالمعن ذاته يتعارض جذرينا م اؿ الدعكات الملبك ة الداعية
للتكطيف أك التهجير أك الدمج أك اإلذابة ,أك التعكيض بديبلن عف العكدة .
 -2راض المخططات الرامية إل تصفية دكر األكنركا عبر التقليص التدريج لخدماتها أك م اكالت نقؿ
تلؾ الخدمات إل

الدكؿ الماضيفة ,آخذيف بعيف االعتبار أف األكنركا إنما تعبر عف مس كلية المجتم

الدكل األخبلاية كالقان كنية كالسياسية عف خلؽ ملالة البلج يف الفلسطينييف كالتزامه باضركرة عكدتهـ إل
ديار ـ الت طردكا منها عاـ 1948ـ ,لقد كلدت األكنركا ا سياؽ المخاض السياس للقاضية الفلسطينية,
يث ترتبط ديباجة ارار إنلا ها نفسه بالفقرة (  ) 11مف القرار (  ) 194المتعلؽ ب ؽ العكدة ,كا
الصدد نلدد عل

اضركرة إستمرار األكنركا ا

تقديـ خدماتها كرا مستكل تلؾ الخدمات إل

عكدة البلج يف إل ديار ـ .
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ذا

يف تتـ

 -3راض مبدأ التعكيض لبلج يف الفلسطينييف ابديؿ عف ؽ العكدة ,كأية ملاري تقايض ؽ العكدة
لبلج يف بأية ماتسبات سياسية أخرل ,ألف ؽ العكدة لبلج يف الفلسطينييف مقركف بالعكدة كالتعكيض,
كليس التعكيض بدؿ العكدة.
 -4التمسؾ بالمطالبة بتنفيذ القرار (  ) 194الصادر عف الجمعية العمكمية لؤلمـ المت دة عاـ 1948ـ,
الذم يؤاد عل
الدكل

قنا ا العكدة ,ك ك القرار الذم يستمد اكته مف إص اررنا كتمسانا ب قكانا ,كمف اإلجماع
مدل عقكد طكيلة ,كنعلف تمسانا بق اررات اللرعية الدكلية المتعلقة بقاضية البلج يف

كله عل

الفلسطينييف كخاصة الق اررات (  ) 513لعاـ 1952ـ ,كالقرار راـ (  ) 2535لعاـ  1969كراـ ( )2963
لعاـ 1972ـ ,كارار الجمعية العمكمية راـ (  ) 3236عاـ 1974ـ ,الذم إعترات به الجمعية العمكمية
ب ؽ اللعب الفلسطين

بتقرير مصيرل ,غير القابؿ للتصرؼ ,كأادت به عل

ؽ عكدة البلج يف إل

ديار ـ كممتلااتهـ .
 -5مطالبة جمي األطراؼ كالدكؿ الت

ت ترـ ا اررات اللرعية الدكلية كمبادئ

قكؽ االنساف عل

المستكييف العرب كالدكل للتدخؿ مف أجؿ ربط كاالة الػكث بالمفكاضية العليا للؤكف البلج يف الت تستند
ا
الج

عملها عل

تعريؼ ميااؽ األمـ المت دة لبلجئ ,كالذم يتجاكز تعريؼ كاالة الػكث ليلمؿ معظـ

لعبنا باإلاضااة إل أن ه يمن الدكؿ الماضيفة مف إعطال جنسيتها لبلجئ ,عدا عف أف المفكاضية

العليا للؤكف البلج يف كب اـ صبل ياتها كدكر ا السياس

بمعالجة أكاضاع البلج يف ,المؤ لة إلعادتهـ

إل كطنهـ كليس اقط تلػيلهـ أك إغااتهـ .
 -6يجب العمؿ عل اعتماد سياسة كمنهج متاامؿ ,ماابر لاضماف تنسيؽ السطين عرب إسبلم يهدؼ
إل تقريب كجهات النظر كتااملها لئلنطبلؽ السطينينا كعربينا بإستراتيجية عمؿ كا دة ا األدال التفاكاض
المتعلؽ بالبلج يف كعل

أساس التمسؾ الاابت بق اررات اللرعية الدكلية بما ايها تلؾ المتعلقة ب قكؽ

اإلنساف كالت تؤاد قنا ا العكدة ك قنا ا تقرير المصير كااامة الدكلة الفلسطينية المستقلة كأف تاكف
تلؾ الق اررات كالمكاؼ منها معيا نار ألم رأم أك مسلؾ أك أدال تفاكاض  ,كخاصة المكاؼ مف القرار . 194
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 -7إ عتماد مبدأ التدرج المر ل كالمنهج ا

ؿ ااضية البلج يف دكف التكاؼ بال لكؿ النها ية أك

المر لية ,بمعن التعاط م أم لكؿ مماف أف ت ؿ ملالة البلج يف الفلسطينييف بلاؿ جز دكف أف
تمس بالتخل عف عكدة اؿ البلج يف ,ا ؿ ملالة عكدة البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ا إطار خطة
ممنهجة كمدركسة.
 - 8القبكؿ ا مبدأ التعكيض اجزل مرازم مف القرار الدكل  , 194دكف التخل عف ؽ العكدة كعدـ
الربط ما بيف األمريف.
 -9ك دة ااضية البلج يف الفلسطينييف كك دة ااضية عكدتهـ ا
الملركعة كا إطار ك دة األرض كاللعب ا

إطار ال قكؽ الكطنية الفلسطينية

السطيف الم تلة منذ العاـ 1948ـ كا الاضفة الػربية

كاطاع غزة كا المناا القريبة كالبعيدة.
 -10يجب عل

المفاكض الفلسطين

أف تاكف لديه معلكمات اااية عف أعداد البلج يف الفلسطينييف

ال قيقية ,كعدـ التسليـ سب تقارير األكنركا ,أك أم تقارير أجنبية أ خرل ,ت ال نق ا ااراة أخرل.
 -11البلج كف الفلسطنيكف ا

لبناف يعيلكف ظركانا با سة كاهرية ,كعل

القيادة الفلسطينية مجتمعة

الت رؾ الفكرم لرا الظلـ عنهـ ,كالتخفيؼ مف معاناتهـ.
 -12يجب كاض خطط كبرامج سريعة للتخفيؼ مف معاناة البلج يف الفلسطينييف ا لبناف ,كالتنسيؽ م
ال اكمة اللبنانية كالجامعة العربية لت مؿ مسؤلياتها.
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المسح رق1 ،
قرار رق ( 194 ،الدورل ) 3
بناريخ  / 11انو الول  /ديسمبر 1948
إنلال لجنة تكايؽ تابعة لؤلمـ المت دة ك تقرير كاض القدس ا نظاـ دكل دا ـ ك تقرير ؽ البلج يف ا
العكدة إل ديار ـ ا سبيؿ تعديؿ األكاضاع ب يث تؤدم إل ت قيؽ السبلـ ا السطيف ا المستقبؿ

1

أ الجمةية الةا ،وقد بحث في الحالة في فسسطي م جديد :
 -1تعرب عف عميؽ تقدير ا للتقدـ الذم تـ بفاضؿ المساع ال ميدة المبذكلة مف كسيط األمـ المت دة
الر اؿ ا سبيؿ تعزيز تسكية سلمية لل الة المستقبلية ا السطيف  ,تلؾ التسكية الت اض

مف أجلها

ب ياته .
ك تلار للكسيط بالكاالة ك لمكظفيه جهكد ـ المتكاصلة  ,كتفانيهـ للكاجب ا السطيف .
 -2تنلئ لجنة تكايؽ ماكنة مف ابلث دكؿ أعاضال ا األمـ المت دة  ,تاكف لها المهمات التالية :
أ) القياـ  ,بقدر ما ترل أف الظركؼ القا مة تستلزـ  ,بالمهمات الت

أكالت إل

كسيط األمـ

المت دة لفلسطيف بمكجب ارار الجمعية العاـ راـ  ( 186دإ –  ) 2الصادر ا  14أيار /
مايك سنة . 1948
ب) تنفيذ المهمات ك التكجيهات الم ددة الت

يصدر ا إليها القرار ال ال

 ,ك تلؾ المهمات ك

التكجيهات اإلاضااية الت اد تصدر ا إليها الجمعية العامة أك مجلس األمف .

المصدر Timeh 1975, pp , 15 - 17 :
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ت) القياـ – بنال عل

طلب مجلس األمف – بداية مهمة تالها اليا ا اررات مجلس األمف إل

كسيط األمـ المت دة لفلسطيف  ,أك إل لجنة األمـ المت دة للهدنة  .ك ينته دكر الكسيط بنال
عل

طلب مجلس األمف مف لجنة التكايؽ القياـ بجمي المهمات المتبقية  ,الت

ال تزاؿ

ا ار ارت مجلس األمف تالها إل كسيط األمـ المت دة لفلسطيف .
 -3تقرر أف تعرض لجنة مف الجمعية العامة  ,ماكنة مف الصيف ك ارنسا ك إت اد الجمهكريات
إاللترااية السكايتية ك المملاة المت دة ك الكاليات المت دة األميراية  ,اات ار نا بأسمال الدكؿ الابلث الت
ستتاكف منها لجنة التكايؽ عل الجمعية العامة لمكااقتها ابؿ نهاية القسـ األكؿ مف دكرتها ال الية.
 -4تطلب مف اللجنة ف تبدأ عملها اك انر ت تقيـ ا أارب كات عبلاات بيف األطراؼ ذاتها  ,كبيف ذل
األطراؼ ك اللجنة .
 -5تدعك ال اكمات ك السلطات المعنية إل

تكسي نطاؽ المفاكاضات علي ها ا

ارار مجلس األمف

الصادر ا  16تلريف الاان  /نكامبر سنة 1948ـ  ,ك إل الب ث عف إتفاؽ بطريؽ مفاكاضات تجرم
إما م لجنة التكايؽ بػية إجرال تسكية نها ية لجمي المسا ؿ المعلقة بينها .
إما مبالرة ك ّ
ّ
 -6تصدر تعليماتها إل

لجنة التكايؽ التخاذ التدابير بػية معأكنة ال اكمات ك السلطات المعنية ,

إل راز تسكية نها ية لجمي المسا ؿ المعلقة بينها .
 -7تقرر كجكب ماية األمااف المقدسة – بما ايها الناصرة -ك المكاا ك األبنية الدينية ا السطيف  ,ك
تأميف رية الكصكؿ ليها كاقنا لل قكؽ القا مة  ,ك العرؼ التاريخ  ,ككجكب إخاضاع الترتيبات المعمكلة
لهذل الػأية إللراؼ األمـ المت دة الفعل  .كعل لجنة التكايؽ التابعة لؤلمـ المت دة  ,لدل تقديمها إل
الجمعية العامة ا

دكرتها العادية الرابعة اات ار اتها المفصلة بلأف نظاـ دكل

تاضمف تكصيات بلأف األمااف المقدسة ال مكجكدة ا

دا ـ لمنطقة القدس  ,أف

ذل المنطقة  ,ككجكب طلب اللجنة مف السلطات

السياسية ا المناطؽ المعينة تقديـ اضمانات رسمية مبل مة ايما يتعلؽ ب ماية األمااف المقدسة ا باا
السطيف  ,ك الكصكؿ إل

ذل األمااف  ,ك عرض ذل التعهدات عل الجمعية العامة للمكااقة .

166

 -8تقرر انه نظ نار إل

ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ابلث  ,اإف ذل المنطقة بما م ذلؾ بلدية

القدس ال الية  ,ياضاؼ إليها القرل ك المرااز المجاكرة الت ياكف أبعد ا لرانا أبك ديس ك أبعد ا جنكبنا
بيت ل ـ ك أبعد ا غربان عيف اارـ( بما ايها المنطقة المبنية ا مكتسا ) ك أبعد ا لمإال لعفاط  ,يجب
أف تتمت بمعاملة خاصة منفصلة عف معاملة مناطؽ السطيف األخرل  ,كيجب أف تكاض ت ت مراابة
األمـ المت دة الفعلية .
تطلب مف مجلس األمف اتخاذ تدابير جديدة بػية تأميف نزع السبلح ا

مدينة القدس ا

أارب كات

مماف.
تصدر تعليماتها إل لجنة التكايؽ لتقدـ إل الجمعية لعامة  ,ا دكرتها العادية الرابعة  ,اات ار ات مفصلة
بلأف نظاـ دكل دا ـ لمنطقة القدس  ,يؤمف لاؿ مف الف تيف المتميزتيف ال د األاص مف ال اـ الذات
الم ل المتكااؽ م النظاـ الدكل الخاص لمنطقة القدس .
أف لجنة التكايؽ مخكلة صبل ية تعييف مماؿ لؤلمـ المت دة  ,يتعأكف م السلطات الم لية ايما يتعلؽ
باإلدارة المؤاتة لمنطقة القدس .
 -9تقرر كجكب منح سااف السطيف ,جميعهـ أاص

رية ممانة للكصكؿ إل مدينة القدس بطريؽ البر

ك ساؾ ال ديد ك بطريؽ الجك ,كذلؾ إل أف تتفؽ ال اكمات عل ترتيبات أاار تفصيبلن .
تصدر تعليماتها إل لجنة التكايؽ بأف تعلـ مجلس األمف اك نار بأية م اكلة لعرالة الكصكؿ إل المدينة مف
ابؿ أم مف األطراؼ ,كذلؾ ا يتخذ المجلس التدابير البلزمة .
 -10تصدر تعليماتها إل لجنة التكايؽ بالعمؿ إليجاد ترتيبات بيف ال اكمات ك السلطات المعنية  ,مف
لأنها تسهيؿ نمك المنطقة االاتصادم  ,بما ا ذلؾ عقد إتفاايات بلأف الكصكؿ إل المراائ كالمطارات
كاستعماؿ كسا ؿ النقؿ ك المكاصبلت .
 -11تقرر كجكب السماح بالعكدة ,ا أارب كات مماف لبلج يف الراغبيف ا العكدة إل ديار ـ كالعيش
بسبلـ م جيرانهـ ,ككجكب دا تعكياضات عف ممتلاات الذيف يقرركف عدـ العكدة إل ديار ـ كعف اؿ
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مفقكد أك مصاب باضرر ,عندما ياكف مف الكاجب ,كاقنا لمبادئ القانكف الدكل

كاالنصاؼ ,أف يعكض

عف ذلؾ الفقداف أك الاضرر مف ابؿ ال اكمات أك السلطات المس كلة .
كتصدر تعليماتها إل

لجنة التكايؽ بتسهيؿ إعادة البلج يف ف كتكطينهـ مف جديد ك إعادة تأ يلهـ

االاتصادم ك االجتماع  ,كاذلؾ دا التعكياضات ,كالم ااظة عل إالتصاؿ الكايؽ بمدير إغااة األمـ
المت دة لبلج يف الفلسطينييف كمف خبلله بالهي ات كالكاإالت المتخصصة المناسبة ا

منظمة األمـ

المت دة .
 -12تفكض إل

لجنة التكايؽ صبل ية تعييف الهي ات الفرعية كاستخداـ الخبرال الفنييف العأمليف ت ت

إمرتها ,ما ترل انها ب اجة إليه لتؤدم ,بصكرة مجدية ,كظا فها كالتزاماتها الكااعة عل
نص القرار ال ال  .كياكف مقر لجنة التكايؽ الرسم

عاتقها بمكجب

ا القدس  ,كياكف عل السلطات المس كلة عف

فظ النظاـ ا القدس اتخاذ جمي التدابير البلزمة لتأميف سبلمة اللجنة  .ك يقدـ األميف لعاـ عدنا م ددنا
مف ال راس ل ماية مكظف اللجنة ك دكر ا .
 -13تصدر تعليماتها إل لجنة التكايؽ بأف تقدـ إل األميف العاـ ,بصكرة دكرية ,تقارير عف تطكر ال الة
ا يقدمها إل مجلس األمف كال أعاضال منظمة األمـ المت دة .
 -14تدعك ال اكمات كالسلطات المعنية ,جميعنا إل التعاكف م لجنة التكايؽ ,كال اتخاذ جمي التدابير
الممانة للمساعدة عل تنفيذ القرار ال ال .
 -15ترجك األميف العاـ تقديـ ما يلزـ مف مكظفيف كتسهيبلت ,كاتخاذ الترتيبات المبل مة مف أجؿ تكاير
األمكاؿ البلزمة لتنفيذ أ ااـ القرار ال ال .
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المسح رق2 ،
قرار رق ( 3236 ،الدورل )29
بناريخ  23نشري الثاني نوفمبر 1974
إارار قكؽ اللعب الفلسطين
أف الجمعية العامة  ,كاد نظرت ا ااضية السطيف  ,كاد استمعت إل بياف منظمة الت رير الفلسطينية ,
ممالة لعب السطيف ,كاد استمعت أياضنا إل
القلؽ انه لـ يتـ  ,ت االف  ,التكصؿ إل

بيان ات أ رل ألقيت خبلؿ المناالة  ,ك إذ يقلقها عميؽ
ؿ عادؿ لملالة السطيف ,كاذ تعترؼ بأف ملالة السطيف ال

تزاؿ تعرض السلـ ك األمف الدكلييف للخطر ,كاعتراانا منها بأف لللعب الفلسطين ال ؽ ا تقرير المصير
كاقان لميااؽ األمـ المت دة ,كاذ تعرب عف بالع القها لاكف اللعب الفلسطين من مف التمت ب قكاه ,غير
القابلة للتصرؼ ,كال سيما قه ا

تقرير مصيرل ,كاذ تسترلد بمقاصد الميااؽ كمباد ه ,كاذ تلير إل

ا ارراتها المتصلة بالمكاضكع ,كالت تؤاد ؽ اللعب الفلسطين ا تقرير مصيرل .
 -1تؤاد مف جديد قكؽ اللعب الفلسطين ا السطيف ,غير القابلة للتصرؼ ,ك خصكصنا :
(أ) ال ؽ ا تقرير مصيرل مف دكف تدخؿ خارج .
(ب) ال ؽ ا إالستقبلؿ ك السيادة الكطنييف .
 -2ك تؤاد مف جديد أياضنا ؽ الفلسطينييف ,غير القابؿ للتصرؼ ,ا العكدة إل ديار ـ كممتلااتهـ الت
لردكا منها ك ااتلعكا منها ,كتطالب بأعادتهـ ,
 -3ك تلدد عل أف اال تراـ الال ل قكؽ اللعب الفلسطين

ذل ,غير القابلة للتصرؼ ,كا قاؽ ذل

ال قكؽ ,أمراف ال غن عنهما ل قؿ ااضية السطيف .
 -4ك تعترؼ بأف اللعب الفلسطين طرؼ ر يس ا إاامة لـ عادؿ ك دا ـ ا اللرؽ األكسط .
المصدر Timeh 1975, p 111 :
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 -5ك تعترؼ اذلؾ ب ؽ اللعب الفلسطين

ا استعادة قكاه باؿ الكسا ؿ كاقنا لمقاصد ميااؽ األمـ

المت دة ك مباد ه .
 -6ك تنالد جمي الدكؿ كالمنظمات الدكلية أف تمد دعمها اللعب الفلسطين ا افا ه السترداد قكاه,
كاقان للميااؽ .
 -7ك تطلب إل األميف العاـ أف يقيـ اتصإالت م منظمة الت رر الفلسطينية ا اؿ اللؤكف المتعلقة
بقاضية السطيف .
 -8ك تطلب إل

األميف العاـ أف يقدـ إل

الجمعية العامة ,ا

دكرتها الابلايف ,تقري انر عف تنفيذ ذا

القرار.
 -9ك تقرر أف تدرج البند المعنكف " ااضية السطيف " ا جدكؿ األعماؿ المؤات لدكرتها الابلايف .
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وثيقة جنيف

مبل ظة :تـ استقطاع اقط ما يختص بالبلج يف مف الكايقة
الالجئو

 1ا ميه ملاله البلج يف:
يعترؼ الطرااف بانه ا سياؽ الدكلتيف المستقلتيف ,السطيف كاس ار يؿ ,اللتيف تعيلأف الكا دل إل جانب إالخرم بسبلـ ,اإف
بل متفقا عليه لملاله البلج يف اضركرم لت قيؽ سبلـ عادؿ ,لأمؿ كدا ـ.

ارار الجمعيه العمكميه لبلمـ المت دل راـ ,191كارار مجلس إالمف  1كمبادرل السبلـ العربيه:
يعترؼ الطرااف بأف ارار الجمعيه العمكميه ,191كارار مجلس إالمف  1كمبادرل السبلـ العربيه المتعلقه ب قكؽ البلج يف
الفلسطينييف,

األساس ل ؿ مكاضكع البلج يف ,كيتفقاف عل أف ذل ال قكؽ تستنفد بقكل المادل 7مف ذا االتفاؽ.
 3التعكياضات:

 1البلج كف يست قكف تعكياضا عف ماانتهـ ابلج يف كعف اقدانهـ لؤلمبلؾ .ك ذا إالمر أليمس بال قكؽ المتعلقه بمااف
الساف الدا ـ لبلج ل.
الطرااف يعترااف ب قكؽ الدكؿ الت استاضاات البلج يف الفلسطينييف بالتعكيض.
 1اختيار مااف ساف دا ـ:
ؿ جانب مااف الساف الدا ـ يتاضمف اختيا ار كاعيا مف جانب البلج ل يتـ كاقا للخيارات كاالنظمه المتقررل ا

ذا االتفاؽ.

خيارات مااف الساف الدا ـ الت يماف مف خبللها أف يختار البلج ل ,ستاكف عل الن ك التال :
 1دكله السطيف كاقا للبند ا ادنال.
مناطؽ ا إس ار يؿ تنقؿ إل السطيف ا إتفاؽ تبادؿ األرااض  ,بعد أف تعلف ايها سيادل السطينيه ,كاقا لبند ا ادنال.
 3دكؿ طرؼ االث ,كاقا للبند ب ادنال.
 1دكله إس ار يؿ ,كاقا للبند ج ادنال.
 5الدكله الماضيفه ال إليه ,كاقا للبند د ادنال.
ا خيا ار 1ك سياكناف قا لاؿ البلج يف الفلسطينييف كيخاضعاف لقكانيف دكله السطيف.
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ب خيار 3يخاض للتفار السيادم لدكؿ الطرؼ الاالث ,كياكف كاقا العداد اؿ دكله طرؼ االث تنقلها إل اللجنه الدكليه.
ذل إالعداد تلاؿ اجمإل البلج يف الفلسطينييف الذيف ستستكعبهـ دكله الطرؼ الاالث.
ج خيار 1سياكف خااضعا للتفار السيادم إلس ار يؿ كيتناسب كالعدد الذم ستنقله إل اللجنه الدكليه .ك ذا العدد سيلاؿ
اجمإل اؿ البلج يف الفلسطينييف الذيف ستستكعبهـ إس ار يؿ .كااساس ,إس ار يؿ تاخذ بال سباف متكسط إالعداد الت ستنقلها
دكؿ الطرؼ الاالث إل اللجنه الدكليه.
د خيار 5سياكف بقكل التفار السيادم للدكؿ الماضيفه االف ,ياما يطبؽ ذا الخيار .إالمر سياكف ا إطار برامج التنميه
كاعادل البنال السري كاللأمؿ لمجتمعات البلج يف.
أكلكيه ا اؿ ما ذار تعط للسااف البلج يف ا لبناف.
 5اختيار ر ككاع:
المسيرل الت ا إطار ا يصرح البلج كف الفلسطينيكف عف مااف الساف الدا ـ لهـ ستقكـ عل اساس ارار ر ككاع.
الطرااف أنفسهما ملتزماف بؿ كسيلجعاف اطرااا االاه ,السماح لبلج يف بإالختيار ال ر لتفاضيلهـ ,كصد اؿ م أكله للتدخؿ
أك الاضػط المنظـ عل عمليه إالختيار .ك ذا إالمر لف يمس بإإلعتراؼ بفلسطيف ات قؽ لتقرير مصير للفلسطينييف.
 6نهأيه ماانه البلج ل:
ماانه الفلسطين ابلج ل تات إل نهأيتها م ت قؽ مااف الساف الدا ـ ,اما سيتقرر مف ابؿ اللجنه الدكليه.
 7نهأيه المطالب:
ذا االتفاؽ ك ؿ اأمؿ كدا ـ لملاله البلج يف الفلسطينييف .ال يجب طرح مطالب اخرم غير تلؾ المتعلقه بتطبيؽ ذا
االتفاؽ.
 8دكر األسرل الدكليه:
يدعك الطرااف األسرل الدكليه إل التعاكف بلاؿ اأمؿ ا ال ؿ اللأمؿ لملاله البلج يف ,كاقا لهذا االتفاؽ ,بكاسطه اضمف
امكر اخرم تلايؿ لجنه دكليه كصندكؽ دكل .
9ػ التعكيض عف األمبلؾ:
ػ البلج كف ي ظكف بتعكياضات عل اقداف األمبلؾ عقب ااتبلعهـ
ػ المجمكع المترااـ للتعكياضات اما يل :
(أ) الطرااف يطلباف مف اللجنة الدكلية تلايؿ مجمكعة خبرال لتقديـ ايمة األمبلؾ الفلسطينية عند إالاتبلع
(ب)مجمكعة الخبرال تقيـ تقدير ا استنادا إل كاا ؽ األمـ المت دة ,ككاا ؽ المس كؿ عف أمبلؾ الػا بيف ,كاؿ كايقة أخرم
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ذات صلة ,الطرااف يكاراف ذل الكاا ؽ للمجمكعة.
(ج) يعيف الطرااف خبرال مستلاريف للمجمكعة ا عملها كلمساعدتها.
(د) ا غاضكف ستة ألهر تسلـ مجمكعة الخبرال تقديراتها للطرايف.
( ػ) يكااؽ الطرااف عل ماضاعؼ إاتصادم ,يطبؽ عل التقديرات ,مف أجؿ الكصكؿ إل ايمة دياة نزيهة لؤلمبلؾ.
المبلع ال ديث الذم يتفؽ عليه الطرااف سياكف المبلع اللأمؿ الذم تسا ـ به إس ار يؿ ا الصندكؽ الدكل  ,أليماف ألم
ادعال مإل آخر ينب مف ملالة البلج يف الفلسطينييف أف يطرح اضد إس ار يؿ.
مسا مة إس ار يؿ تتـ بداعات كاقا لجدكؿ يراؽ بهذا االتفاؽ.
ايمة األمبلؾ الدا مة إلس ار يؿ الت ستبق سليمة ا المستكطنات السابقة ,كتنقؿ إل السطيف تخصـ مف مسا مة إس ار يؿ
ا الصندكؽ الدكل  ,تقدير ذل القيمة يتـ مف ابؿ الصندكؽ الدكل  ,ا ظؿ األخذ بال سباف لؤلاضرار الت ل قتها
المستكطنات.

 11ػ التعكيض عف الة البلج ل:
ػ يقاـ صندكؽ الة الج ل اإعتراؼ ا

الة اؿ الج ل كالجئ الصندكؽ ,الذم تاكف إس ار يؿ أ د المسا ميف ايه تلرؼ
عليه اللجنة الدكلية.

ػ األمكاؿ تكزع عل مجتمعات البلج يف ا المناطؽ الت عملت ايها كاالة الػكث ,تكاض ت ت تصراها للتطكر
المجتمع  ,كلتخليد ذارم التجربة ابلج يف ,تقاـ أجهزة مف اللجنة الدكلية يسمح ا إطار ا لمجتم البلج يف بالقرار
باستخداـ الصندكؽ كادارته.
 11ػ اللجنة الدكلية :ػ التفكيض كالتلايؿ
(أ) تقاـ لجنة دكلية تاكف لها مس كلية منفردة كاأملة لتطبيؽ اؿ جكانب ذا االتفاؽ المتعلقة بالبلج يف.
(ب) إاضااة إليهـ يدعك الطرااف بذلؾ األمـ المت دة ,الكاليات المت دة ,كاالة الػكث ,الدكؿ العربية الماضيفة ,االت اد
األكركب  ,سكيس ار ,اندا ,النركيج ,إلىاباف ,البنؾ الدكل  ,ركسيا كغير ا ,لياكنكا أعاضال ا اللجنة.
لجا محددل :السجنة نقي ،لجا فنية مخنسفة.

ػ لجنة مااف الساف الدا ـ تتلق الطلبات مف البلج يف بلأف مااف الساف الدا ـ ,كالطالبكف يجب أف يليركا إل راـ
تفاضيلهـ بقكة البند 1ػ ,7الطلبات يجب أف تقدـ ا مكعد أليتجأكز السنتيف بعد بدل عمؿ اللجنة الدكلية ,كالبلج كف الذيف
أليراعكف طلباتهـ ا اترة عاميف يفقدكف ماانتهـ ابلج يف ,كتقرر اللجنة مااف الساف الدا ـ للمتكجهيف إليها ا ظؿ
إالعتبار للتفاضيبلت اللخصية ,كجم لمؿ العا بلت ,أما المتكجهكف الذيف أليكااقكف عل ت ديد اللجنة ,اسيفقدكف ماانتهـ
ابلج يف ,مااف الساف الدا ـ لبلج يف الفلسطينييف يت قؽ ا غاضكف خمس سنكات مف يكـ إاامة اللجنة الدكلية.
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