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اللئجئون الفلسطينيون في لبنان بي مأزق المرمان من الوقوق ووهم الدولة
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

 ووهم الدولةالوقوقاللئجئون الفلسطينيون في لبنان بي مأزق المرمان من 
كتبه ئجابمر سليمان

۲۰۱۲ مارس/ آذار

عامةلة 

 شكّلت البادرة التي توقدمت بها منظمة التحمريمر الفلسطينية والسلطة الوطنية لنيل العتمراف بدولة فلسطي وقبول عضويتها في المم التحدة تدياً

  تاهل الدولة الضيفة لوقوقهم القتصادية1948إضافياً بالنسبة للئجئي الفلسطينيي في لبنان الذين يوائجهون منذ لوئهم الى لبنان بعد العام 

 والئجتماعية والثوقافية. وقد أتت هذه البادرة في ظل تنامي وتصاعد نضال التمع الفلسطيني في لبنان من أئجل اعتمراف الكومة اللبنانية بهذه الوقوق،

  في هذه الورقة التحدي الدزدوج الذيئجابمر سليمانالتغلب على واقع التهميش الذي يعيشه اللئجئون اقتصادياً ومؤسساتياً ومكانياً. يتناول  ومن أئجل

 يوائجهه اللئجئون الفلسطينيون في لبنان بي مأزق المرمان من الوقوق وسمراب الدولة، ويلوقي بعض الضوء على ديناميات التمع الفلسطيني في لبنان،

والهلي منه بشكل خاص، من أئجل التغلب على هذا الأزق وتدياته. 

 الفلسطينيون في لبنان و"كمرسيّ" المم التحدة

  قدسوى تعبيمر عن الطمريق السدود والأزق الذي وصلته قيادة السلطة الفلسطينية في مفاوضاتها مع الانب السمرائيلي والمراعي الممريكي. وهي على ما

 تنطوي عليه من مخاطمر على وحدانية تثيل منظمة التحمريمر الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كل أماكن وئجوده وعلى حق عودة اللئجئي وحق توقمريمر

الصيمر لموع الشعب الفلسطيني، ليست سوى نوع من الهمروب الى المام، بغية التخلص من ذلك الأزق.

 ولكن، كيف نظمر وينظمر الفلسطينيون في لبنان على اختلف انتماءاتهم الى هذه البادرة؟ تمراوحت الراء والواقف الفلسطينية من البادرة في لبنان بي

 الماس والتهليل للمبادرة ( فتح وفصائل م.ت.ف) أو التحفظ والمرفض الضمني والبطّن لها (حماس والهاد السلمي) وبي إبداء الاوف والاذيمر من

 نُشمِرت هذه الورقة بالشتمراك مع معهد إبمراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في ئجامعة بيمرزيت كجدزءٍ من
 سلسلة أوراقه الوقفية التي توقدم كل واحدة منها تليلً موئجدزًا ووافيًا يتضمن توصيات بخصوص

.هناالسياسات. ويكن قمراءة الوراق الوقفية بالنوقمر 

1 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://www.al-shabaka.org/people/policy-advisor/jaber-suleiman
http://ialiis.birzeit.edu/fmru/etemplate.php?id=67


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

اللئجئون الفلسطينيون في لبنان بي مأزق المرمان من الوقوق ووهم الدولة

 أن تشكلّ هذه البادرة تنازلً عن الوقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي موقدمها حق العودة وحق توقمريمر الصيمر( قطاع من منظمات التمع الهلي

 وخاصة لان وهيئات حمركة العودة) وبي المرفض الصمريح الذي وصل الى حدّ اتهام الوقيادة الفلسطينية باليانة والتفمريط بالوقوق الوطنية في "لعبة المم"

(فصائل العارضة).

 ونشيمر في هذا السياق الى الواقف الستوقلة والتميدزة لبعض ئجمعيات التمع الهلي الفلسطيني في لبنان وخاصةً تلك النخمرطة في حمركة العودة التي

 عوقدت اللوقاءات ونظمت الندوات لشمرح مخاطمر البادرة على قضية اللئجئي وحق العودة، وذلك بالتفاعل مع ئجمعيات التمع الهلي في فلسطي

 1.الئتلف الفلسطيني العالي لق العودة و،BNCوالشتات، وخاصةً اللجنة الوطنية للموقاطعة 

 أما دور المراك الشبابي الستوقل الذي تلى في حملت التصدي لواقع النوقسام الفلسطيني (آذار/مارس من العام ) فوقد غاب عن الساحة قبيل طمرح

 عدد من الشباب الفلسطيني متمثلً في مبادرتي : الولى؛ مبادرة أطلوقها 2012، ليطلّ في بدايات العام 2011مبادرة أيلول وبعدها خلل العام 

  لبدء حمراك شبابي مستوقل من أئجل اعلن دولة فلسطي2012النضوي تت راية "الندية الثوقافية الفلسطينية الستوقلة في لبنان" في كانون الثاني/ينايمر 

 على كامل التمراب الفلسطيني في خطوة رمدزية لمرفض مبادرة الدولة التي أطلوقتها منظمة التحمريمر الفلسطينية. ول يدزال هذا المراك الذي ئجاء متأخمراً نسبياً

-3نظمت مجموعة أخمرى من الشباب الفلسطيني الستوقل "أسبوع التمثيل الفلسطيني" ("كامل الصوت" في بداياته الولى. وفي البادرة الثانية السماة 

 ) بهدف بلورة حملة شعبية لصلح الواقع التمثيلي لنظمة التحمريمر الفلسطينية انطلقاً من ضمرورة تنظيم انتخابات مباشمرة2012 شباط/فبمرايمر 4

 للمجلس الوطني الفلسطيني، باعتبار إعادة بناء منظمة التحمريمر الفلسطينية مسألة وطنية تعلو على مسألة إعلن الدولة في ممرحلة التحمرر الوطني التي ل

2ندزال نعيشها.

 ونعتوقد أن بالمكان قياس حوقيوقة الوقف الشعبي من مبادرة "الدولة" بشكل ملموس من خلل الوقارنة بي الطابع النمطي بل و"العّلب" الذي اتسمت به

 " في المم التحدة،194الحتفالت الماهيمرية التي نظمتها حمركة فتح وفصائل منظمة التحمريمر الفلسطينية دعماً للمبادرة تت عنوان " فلسطي دولة 

 والتي افتوقدت الى الطابع الشعبي واقتصمرت في الغالب على العضاء والوالي، من ئجهة، وبي الماس والندفاع والدزخم الماهيمري الذي ييدز نشاطات

) بشكل خاص، من ئجهة أخمرى.2011 أيار/مايو 15 للنكبة (63التمع الهلي عامة، والذي ميدزّ مسيمرة العودة في الذكمرى 

  استضاف فيها د. سوزان أكمرم للحديث عن2011/9/17عوقد ممركدز حوقوق اللئجئي/ عائدون بالتعاون مع ممركدز "باحث" للدراسات ندوة قانونية في بيمروت بتاريخ  1
 آثارمبادرة الوقيادة الفلسطينية بالذهاب الى المم التحدة على قضية اللئجئي. كما استضاف المركدز بالشتمراك مع هيئة تنسيق المعيات الهلية الفلسطينية في لبنان "اللوقاء الادي

 ). وتضمن بمرنامج هذا اللوقاء عوقد ندوة حول الثار الوقانونية والسياسية للمبادرة على قضية اللئجئي2011 12/8-3عشمر للئتلف الفلسطيني العالي لق العودة" (
وحق العودة. وتدث فيها كل من د.شفيق الصمري ود. أنيس الوقاسم.وعوقدت ئجمعيات أخمرى مثل منظمتا "ثابت" و "وائجب" للدفاع عن حق العودة ندواث ماثلة. 

. للطلع على أنشطة أسبوع التمثيل أنظمر : 2
http: //kamel-al-sawt.ourproject.org/
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 انطلوقت مبادرة الدولة من رام الله، حاملة كمرسياً مصنوعاً من خشب الدزيتون ممرسوما عليه شعار المم التحدة، ثم وصلت الى لبنان، حيث طافت بالكمرسي

 في مختلف اليمات. ولذا سميت "حملة الكمرسي". أما مسيمرة العودة فكانت في بدايتها مبادرة خالصة من التمع الهلي الفلسطيني التحوقت بها

 مختلف الفصائل لحوقاً، ثم سعت الى استثمارها لغمراض سياسية وتنظيمية ضيوقة. ولكن أهم ما ميدّز هذه السيمرة أنها انطلوقت من اليمات وشارك فيها

  ألفاً من الفلسطينيي ئجُلّهم من أبناء اليل الثالث للنكبة الذين ولدوا في الشتات. كان الشهد مهيباً بحق حيث حمل العديد من أبناء هذا اليل70نحو 

 أئجدادهم وئجداتهم على ظهورهم صعوداً الى تلّة مارون المراس الطلة على فلسطي. وكانوا هم من اقتحم السلك الشائكة التي تفصلهم عن أرض الئجداد،

 موقدمي ستة من الشهداء سوقطوا على السياج مباشمرة، لكنهم في الوقابل أسوقطوا الوقولة الصهيونية البائسة "الكبار يوتون والصغار ينسون"، وأكدوا

رفضهم في الوقت نفسه موقايضة العودة بسمراب "الدولة الوعودة".

 وعلى المرغم من محاولت الستثمار السياسي للمسيمرة إل أنها نحت في إيصال المرسالة الطلوبة الى التمع اللبناني والدولة اللبنانية والتمثلة في

 أثبتت السيمرة أن معنى العودة في الوئجدان الشعبي الفلسطيني عامةً هو العنى النوقيض للنكبة واللجوء والنفى،التمسك بحق العودة ورفض التوطي. و

 وأن فكمرة العودة ظلت كما كانت طوال العوقود السابوقة الوقوة المركة للنضال الفلسطيني العاصمر واللم الذي أضحى ئجدزءاً من ذاكمرة ئجماعية خصبة من

الحدزان والعاناة والمال الشتمركة.

اللئجئون الفلسطينيون والدولة اللبنانية : تاريخ من التهميش والعلقات الضطمربة

 يعيش اللئجئون الفلسطينيون في لبنان ول سيما سكان اليمات، منذ حوالي ستة عوقود، أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معاييمر

  وبشكل عام يتعمرض الفلسطينيون في لبنان إلى أشكال عدة من التهميش : التهميش القتصادي الذي3الكمرامة النسانية وحوقوق النسان الساسية.

 يفمرض قيوداً صارمة على حق الفلسطينيي في العمل والضمان الئجتماعي والتهميش الؤسساتي الذي يستبعد الفلسطينيي من مؤسسات الياة

 الئجتماعية والثوقافية، فضلً عن التهميش الكاني الذي حول اليمات الفلسطينية إلى ئجدزر شبه معدزولة عن محيطها السكاني وظيفتها احتواء اللئجئي

بوصفهم مصدر خطمر وتهديد محتملي للمجتمع الضيف. وغالباً ما ارتبط هذا التهميش للمجتمع الفلسطيني بتاريخ متواصل من العنف والتهجيمر.

-1948. أولها ممرحلة التكيف والمل (4هذا ويكن توقسيم تاريخ الوئجود الفلسطيني والعلقات اللبنانية الفلسطينية إلى ممراحل تاريخية مختلفة

 ). ويعيش أكثمر من نصفهم بوقليل2010 شخصا (حتى حدزيمران 455000 بحسب سجلت الونمروا، بلغ عدد اللئجئي الفلسطينيي السجلي لديها في لبنان نحو 3
  مخيماً في حي تعيش بوقيتهم في الدن وفي عدد من التجمعات المريفية . أما العدد الفعلي لن يوقيم منهم في لبنان فيبلغ حسب معظم التوقديمرات12) في 52(%

 شخصاً.280000
 :للمدزيد من النوقاش حول تاريخ الوئجود الفلسطيني في لبنان؛ أنظمر 4
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 ) التي تيدزت بداياتها بتمرحيب لبناني رسمي وشعبي بلجوء الفلسطينيي إلى لبنان و بوقدر نسبي موقبول من حمرية التعبيمر السياسي والتنظيمي1958

 ثم كانت المرحلة الثانية وهي ممرحلة الوقمع. وبتوفيمر فمرص العمل للئجئي الفلسطينيي في ممرحلة الفورة القتصادية التي شهدها لبنان في عوقد المسينيات

 ) التي بدأت بصعود النمرال فؤاد شهاب الى السلطة وانتهت با سميّ "انتفاضة اليمات" وتوقيع اتفاقية الوقاهمرة. وخلل هذه1969-1958والتهميش (

 المرحلة اتخذت محاولت تنظيم الوئجود الفلسطيني وضبطه طابع التهميش والكمراه والوقمع من خلل حظمر النشاطات السياسية والعلمية والنوقابية في

 ) التي تتعت خللها اليمات الفلسطينية للممرة الولى منذ إنشائها1982-1969اليمات. أما المرحلة الثالثة فهي ممرحلة الزدهار وبناء الؤسسات (

 بإدارة ذاتية. وشهدت هذه المرحلة تمرائجع "الوقوة الكمراهية" للدولة ونو الوئجود الفلسطيني على كل الستويات. وبلغ هذا النمو ذروته قبيل خمروج منظمة

.الى حدّ تولت فيه منظمة التحمريمر الفلسطينية في الناطق التي توائجدت فيها إلى ما يشبه "الدولة" ضمن الدولة1982التحمريمر الفلسطينية من لبنان عام 

 ) بخمروج منظمة التحمريمر الفلسطينية من لبنان وانتهت بتوقيع اتفاق الطائف. وقد تيدزت هذه1989-1982بدأت ممرحلة النحسار وانهيار الؤسسات (

 المرحلة بانهيار مؤسسات منظمة التحمريمر الفلسطينية التشغيلية وبتمرائجع الدمات الئجتماعية والصحية والتعليمية التي كانت توفمرها للشعب الفلسطيني

 ) فبدأت بتوقيع اتفاق الطائف وامتدت إلى ما بعد2005-1989وبتعدزيدز دور التمع الهلي في توقدي الدمات الغاثية. أما ممرحلة الهمال التعمد (

  بي الدولةبشأن حوقوق الفلسطينييتوقيع اتفاقية أوسلو وصولً إلى تاريخ اغتيال المرئيس رفيق المريمري. وشهدت هذه المرحلة استئناف الوار الوقطوع 

 من ئجانب واحد هو الانب اللبناني.1987 وإلغاء اتفاقية الوقاهمرة عام 1982اللبنانية ومنظمة التحمريمر الفلسطينية منذ إغلق مكتبها في بيمروت عام 

  ثم ئجاءت المرحلة الالية التي بدأت ما بعد اغتيال المرئيس الشهيد رفيق المريمري والتي شهدت انفتاحاً كبيمراً على منظمة التحمريمر الفلسطينية توج بعدد

 من الطوات اللموسة أهمها : إنشاء لنة خاصة تت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني مهمتها إئجمراء الوار مع الانب الفلسطيني، سميت "لنة الوار

 ) ثم رفع مستوى التمثيل2006)؛ إعادة فتح مكتب منظمة التحمريمر في بيمروت (أيار/مايو 2005اللبناني الفلسطيني" (تشمرين الول / أكتوبمر 

 ) وتدميمره بالكامل وتشمريد سكانه كافة والفشل في2007الفلسطيني الى سفارة مؤخمراً. وشهدت هذه المرحلة المرب على مخيم نهمر البارد (أيار/مايو 

إعماره حتى الن في ظل سعي الدولة اللبنانية لعل مخيم نهمر البارد نوذئجاً للسيطمرة المنية قابلً للتعميم على بوقية اليمات.

واقع المرمان من الوقوق

 يعتبمر اللئجئون الفلسطينيون أئجانب بوئجب التشمريعات اللبنانية، بل فئة خاصة من الئجانب. ويخضع حوقهم في العمل الى قيود صارمة : شمرط الصول

Jaber Suleiman. ‘Refugees or Foreigners? The case of Palestinians in Lebanon”. In Forced Displacement: Why Rights Matter, edited by Katarzyna Grabska & Lyla Mehta. (London: 

Palgrave Macmillan, 2008), pp. 93- 115.
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 .2001على إئجازة عمل، شمرط العاملة بالثل، والفضلية الوطنية. كما أنهم محمرومون من حق اللكية العوقارية منذ أن ت تعديل قانون تلك الئجانب عام 

 وهم ل يستفيدون من خدمات الستشفيات الكومية العلئجية والستشفائية، كما أن التحاقهم بالامعة اللبنانية والدارس الكومية يخضع لبدأ

 5الفضلية الوطنية.

  توقدمت بعض الكتل البمرلانية باقتمراحات قواني الى البمرلان تتعلق بحوقي العمل والتملك بالنسبة للفلسطينيي. وفي ئجلسته2010وفي منتصف العام 

 الذي عدّل128) من قانون العمل اللبناني، كما أصدر الوقانون رقم 59 الذي عدّل الادة (129 أصدر البمرلان الوقانون رقم 2010/8/17العامة بتاريخ 

 ) من قانون الضمان الئجتماعي. وئجاءت التعديلت ملتبسة ولم تلبّ الد الدنى الطلوب. إذ أبوقت التعديلت على شمرط حصول العامل9الادة (

 الفلسطيني على إئجازة العمل بوصفه أئجنبياً في نظمر الوقانون، في حي الطلوب إلغاء الئجازة كما هو الال بالنسبة للعمال السوريون. واستممر الظمر

 State -الفمروض على حق الفلسطينيي في مدزاولة الهن المرة مثل الطب والاماة والهندسة وغيمرها، حيث يخضع هذا الق لشمرط العاملة بالثل

Reciprocityالذي ل يكن تطبيوقه في الالة الفلسطينية. وبهذا لم يتمرك للفلسطينيي سوى مدزاولة الهن اليدوية والكتبية بشمرط الصول على إئجازة  

العمل.

 بالنسبة للضمان الئجتماعي، سمحت تلك التعديلت للعامل الفلسطيني النتسب الى صندوق الضمان الستفادة من صندوق تعويضات نهاية الدمة،و

 بعدما كان العامل الفلسطيني يدفع مساهمته في الصندوق من دون أن يكون له حق الستفادة من تعويضاته. وفي الوقابل لم تسمح التعديلت له

 بالستفادة من صندوقي التعويض العائلي والمومة والمرض، في حي ألدزمته بدفع مساهماته في هذين الصندوقي، الممر الذي يشكل إئجحافاً كبيمراً بحق

العامل الفلسطيني.

  حيدز التنفيذ على المرغم من ممرور حوالي سنة ونصف على إصدارهما، وذلك في انتظار صدور ممرسوم129 و128وعلى أية حال، لم يدخل الوقانونان 

  وهكذا التف الشمّرع اللبناني على حق اللئجئي الفلسطينيي في العمل6تطبيوقي من مجلس الوزراء لنفاذهما. ول أحد يعلم متى سيصدر هذا المرسوم.

 في حي أرئجأ مناقشة حق التملك الى أئجل غيمر مسمى، حيث ئجمرى ربطه على نحو مضلل بفدزاعة التوطي وإدخاله في سوق الدزايدات اللبنانية. وفي ظل

 تغيمر الولويات الوطنية اللبنانية في المرحلة الالية وغياب الئجماع اللبناني على الوقضايا الوطنية الساسية ومنها قضية الكمة الدولية ودور الوقاومة

:مدزيد من التفاصيل حول الوضع الوقانوني للئجئي الفلسطينيي في لبنان؛ أنظمرلل 5
Dalal Yassine's Al-Shabaka policy brief Unwelcome Guests and Jaber Suleiman’s ”Marginalised Community : The Case of Palestinians in 
Lebanon”, Research Report, Development Research Centre on Globalisation & Poverty, University of Sussex, April 2006. 
www.migrationdrc.org/publications/research_reports.html

 ) قمراراً وزارياً ينظم آلية منح إئجازة العمل للئجمراء2012/2/22أصدر وزيمر العمل اللبناني الدكتور شمربل نحاس في اليوم نفسه الذي قدّم فيه استوقالته من الوزارة ( 6
 الفلسطينيي وتديد الستندات الطلوبة للحصول عليها. بيد أن هذا الوقمرار الوزاري قابل للنوقض على يد أي وزيمر عمل لحق، ولذلك فهو ل يغني عن ممرسوم تطبيوقي يصدر عن مجلس

 بشكل نهائي.129الوزراء لنفاذ الوقانون رقم 
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يبوقى اللف الفلسطيني غيمر ذي أولوية، وفي أحسن الحوال موضوع تاذب ومساومة في البازار السياسي اللبناني.

الطمريق السدود بي مأزق المرمان من الوقوق وسمراب الدولة

 اللئجئي الفلسطينيي في لبنان التي عبمر عنها بوقوة نشطاء التمع الهلي، هذه، بوسع المرء أن يفهم ويستوعب بشكل أفضل مخاوف بناءاً على ما سبق

 المراقبة فيالاوف التعلوقة بالنعكاسات السلبية لبادرة "الدولة" على قضية اللئجئي وحق العودة فيما لو تّ استبدال عضوية منظمة التحمريمر الفلسطينية 

المم التحدة بعضوية دولة فلسطي المراقبة. ويكن صياغة هذه الاوف وتلخيصها في التساؤلت التالية :

ماذا لو أصبح اللئجئون الفلسطينيون في لبنان مواطني رعايا للدولة الوعودة، فهل سيكفوا عن أن يكونوا لئجئي قانوناً؛ وبالتالي هل 

سيفوقدون حوقهم في العودة والتعويض واستعادة المتلكات؟

 ما هو بشكل خاص مصيمر الونمروا في مناطق عملياتها المس والتي يجسّد استممرار عملها مسوؤلية التمع الدولي السياسية والخلقية 

عن خلق مشكلة اللئجئي، وبالتالي مسوؤليته عن حلها وفق مبادئ الوقانون الدولي وقمرارات المم التحدة ذات الصلة؟

ونمروا؟ وهل سينتوقل اللئجئون الفلسطينيون من حماية الونمروا الى حماية الفوضية السامية للمم التحدة للئجئي؟ وهل وماذا عن ولية ال 

 )؟ وفيRepatriationستطبق عليهم حلول الفوضية الثلثة العمروفة : التوطي في بلد اللجوء الول، أو التوطي في بلد ثالث، أو العودة (

  أم إلى بيوتهم ومتلكاتهم الصلية التي طمردوا1967الالة الخيمرة العودة إلى أين : إلى الدولة الفلسطينية في حدود السادس من حدزيمران 

؟194 كما ينص عليه الوقمرار1948منها منذ العام 

 إزاء هذا الواقع يوقف الفلسطينيون في لبنان حالياً أمام طمريق مسدود بي عدم إعتمراف الدولة الضيفة بحوقوقهم الساسية، من ئجهة، وبي المركض وراء

 سمراب الدولة الوطنية التي تكفل عودتهم وبالتالي تصون حوقوقهم في الواطنة الكاملة. والسؤال الذي يطمرح نفسه هنا : كيف تكيّف ويتكيّف اللئجئون

الفلسطينيون في لبنان مع هذا الواقع الصعب؟

 في الط الواصل بي حدّي هذه العادلة يخوض اللئجئون الفلسطينيون في لبنان كل أشكال النضال الطلبي من أئجل تصيل أوسع طيف من الوقوق

 القتصادية والئجتماعية والثوقافية أساساً. ويُجمع الفلسطينيون في لبنان منظماتٍ أهلية وفصائل على أن التمتع بطيف واسع من حوقوق النسان ل يُعتبمر

 ول ينبغي أن ينظمر اليه من قبل الدولة اللبنانية والنخب اللبنانية على أنه خطوة على طمريق الندماج الذي يوقود الى التوطي. بل على العكس من ذلك

 يمرى الفلسطينيون على اختلف فئاتهم الئجتماعية وانتماءاتهم التنظيمية أن حصولهم على هذه الوقوق يدعم نضالهم من أئجل العودة ويكنهم من إفشال

 سيناريوهات التوطي التي قد تُفمرض على اللبنانيي والفلسطينيي من قبل التمع الدولى، بحكم الممر الواقع في ظل انسداد الفق أمام "عملية
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السلم" . 

 ويتبنى الفلسطينيون مجتمعاً أهلياً وفصائل خطاباً حوقوقياً وسياسياً موحداً يوقول : " إذا كان التمسك بحق العودة ورفض التوطي ثابتة لبنانية فلسطينية

 مشتمركة فدعونا نعمل سوياً على محاربته ولكن عبمر بوابة الوقوق". ويمرون أن أي خطاب لبناني داعم لق العودة ورافض للتوطي ل يمرتبط بنح الوقوق

الساسية للفلسطينيي إنا هو خطاب معادل لتهجيمر الفلسطيينيي من لبنان وتوطينهم في بلدان أخمرى.

  من أئجل مناصمرة الوقوق2010 حدزيمران/يونيو 17وقد تّ التعبيمر عن هذه العادلة بشكل ل يوقبل اللتباس في أكثمر من مناسبة، لعّل أهمها مسيمرة 

 الساسية للفلسطينيي في لبنان، والتي عمرفت باسم مسيمرة "الوقوق الدنية"، التي شارك فيها أكثمر من مائة ئجمعية أهلية لبنانية وفلسطينية، والتي

  التي ناقش فيها اقتمراحات الوقواني الوقدمة اليه في هذا الصوص. وكان شعارها الساسي :2010استبوقت ئجلسة البمرلان اللبناني في آب/أُغسطس 

.بدنا نعيش بكمرامة الى حي العودة ""

  الوئجه الخمر العبمر عن ثنائية أو معادلة حق العودة /الوقوق الساسية.2011 أيار/مايو15 وكانت مسيمرة العودة في الذكمرى الثالثة والستي للنكبة في 

 حيث نحت السيمرة في تطمي التمع اللبناني والدولة اللبنانية أن الفلسطينيي في الوقت الذي يناضلون فيه من أئجل الوقوق الساسية في لبنان

يتمسكون بحوقهم في العودة ويمرفضون التوطي.

 إستمراتيجيةوخلصة الوقول أن الفلسطينيي في لبنان يعتبمرون نضالهم من أئجل حوقوق النسان الساسية مجمرد وسيلة لتخفيف معاناتهم اليومية ومجمرد 

 في نضالهم الطويل والشجاع من أئجل الفاظ على هويتهم الوطنية وتوقيق حلم العودة.an assetللبوقاء و"رصيد" أساسي 

توصيات واقتمراحات

 :للمضي قدماً الوسائل العملية العديد من الفلسطينيون في لبنان، فإن هناك للمأزق الذي يوائجهه اللئجئون الستعصية ظاهمرياً الطبيعةعلى المرغم من 

دعوة الدولة اللبنانية الى إعادة تفسيمر التشمريعات اللبنانية ومواءمتها مع العاييمر الدولية من خلل تأسيس وضع قانوني خاص للئجئي 

 ييدزهم عن الئجانب. Separate Legal Statusالفلسطينيي في لبنان 

التخلي عن العالة/النظمرة المنية للوئجود الفلسطيني الدني في لبنان وخاصة النظمرة إلى اليمات واستبدالها بوقاربة مبنية على مفهوم المن 

  . وبعنى أدق النظمر إلى هذا الق بوصفه واحداً من منظومة حوقوق النسان وأحد مكونات النموذج الكليHuman securityالنساني 
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.Holistic Paradigm of Developmentللتنمية

وئجدّي على تطويمر ممرئجعية فلسطينية موحدة للحوقوق الفلسطينية مؤهلة لئجمراء الوار مع مؤسساتّضمرورة أن يعمل الفلسطينيون بشكل ملح  

 الدولة اللبنانية العنية، بحيث تشمل هذه المرئجعية كافة الفصائل، فضلً عن هيئات التمع الهلي الفلسطيني التي تتميدز بدينامية عالية في

الدفاع عن حوقوق اللئجئي ومصالهم. 

 استممرار وئجود الونمروا التي تعتبمر الشاهد اليّ على خلق مشكلة اللئجئي وعلى مسؤولية التمع الدولي عن حلّها وفقالمرص على ضمرورة 

مبادئ الوقانون الدولي.

 الفلسطينية وفي ئجميع الوقات على الوقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غيمر الوقابلة للتصمرف وفيضمرورة أن تافظ أي مبادرة بخصوص الدولة 

 موقدمها حق العودة وحق توقمريمر الصيمر للشعب الفلسطيني في أماكن وئجوده كافةً، وضمرورة الفاظ على الكانة التمثيلية لنظمة التحمريمر

  هي من تثل مجموع1967الفلسطينية، والمرص على عدم استخدام أية لغة قانونية وسياسية يُفهم منها أن " دولة فلسطي" في حدود العام 

. الشعب الفلسطيني أو أن مجمرد قيامها يعني تطبيوقاً لق توقمريمر الصيمر

 ئجابمر سليمان هو باحث ومستشار فلسطيني مستوقل. يعمل حاليا كمستشاراً للبمرنامج الفلسطيني لدى منظمة اليونيسيف في مخيمات اللئجئي

 الفلسطينيي في لبنان. باحث زائمر في بمرنامج دراسات اللئجئي في ئجامعة اكسفورد. ناشط في حمركة حق العودة والتمع الدني الفلسطيني، ومنسق

لموعة عائدون في لبنان، كتب العديد من الدراسات التي تتناول اللئجئي الفلسطينيي وحوقهم في العودة.

  شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستوقلة غيمر حدزبية وغيمر ربحية، مهمتها نشمر وتعدزيدز ثوقافة النوقاش العام حول الوقوق النسانية للفلسطينيي وحوقهم في توقمريمر

 يكن اعادة نشمر وتوزيع.الطمروحة للوقضايا الدية الناقشة الشبكة في السياسيون والللون العضاء يلتدزم. النسان وحوقوق الدولي الوقانون إطار ضمن وذلك الصيمر،

هذه اللخصات السياسية شمرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي لتلك الواد.

www.al-shabaka.org : التالي اللكتمروني الوقع زوروا ،"الشبكة "عن العلومات من لدزيد

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البمريد اللكتمروني التالي  :
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