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يعاين الالجئون/ات الفلسطينيون/ات يف لبنان منذ سبعة عقود ظروفًا غري إنسانية 

يف مخيامت مكتظة، يسترشي فيها الفقر والبطالة وانعدام فرص التعليم. يُبّي هذا 

التعقيب كيف أن الالجئي/ات الفلسطينيي/ات يف لبنان، برغم هذه الظروف 

املتدهورة واالنهيار االقتصادي والسيايس يف لبنان، أخذوا يطالبون بحقوقهم/ن 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية من خالل العمل الجامعي والتعبئة الجامهريية.

حدثت آخر تعبئة جامهريية يف مخيامت اللجوء الفلسطينية ضد السياسات اللبنانية 

التمييزية يف صيف 2019. يتناول هذا التعقيب ِحراك املخيامت الفلسطينية لعام 

2019، والُسبل املختلفة التي يتبعها الفلسطينيون/ات إليصال صوتهم/ن. فباإلضافة 

إىل حراك املخيامت يف صيف 2019، انضم الفلسطينيون/ات إىل الشارع اللبناين الثائر 

ين التمييز املأمسس الذي ظل مل يسمج  يف انتفاضة الخريف من العام ذاته، متحدِّ

بتواجدهم/ن سوى داخل مخيامت اللجوء املعزولة واملعدمة. 

ومع ذلك، سعى الفلسطينييون/ات إىل تحقيق العدالة بشكل مستمر بالرغم من 

انتهاكات الحكومة اللبنانية املستمرة، وتواطؤ وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئي يف الرشق األدىن )األونروا( ومموليها يف هذه االنتهاكات، وبالرغم من 

عدم اكرتاث ما تبقَّى من القيادة الفلسطينية يف الشتات ويف فلسطي. استطاع 

الفلسطينييون/ات بفضل ِحراكهم/ن أن يلفتوا األنظار إليهم يف لبنان، ويتحدوا 

السياسات واألنظمة التي تستديم وضعهم/ن كعدميي جنسية يف مخيامت ُمعدمة.

استثناء الفلسطينيني/ات من حقوق الالجئني/ات

يُقيم يف لبنان ما يزيد عىل 479,000 الجئ/ة فلسطيني/ة مسجليي لدى األونروا. 

يعيش قرابة %45 منهم يف 12 مخياًم لالجئي، ولكن هذه النسبة ليست دقيقًة 

بالرضورة. فوفًقا لتعداد السكان واملساكن يف املخيامت والتجمعات الفلسطينية يف 

لبنان الذي قادته لجنة الحوار اللبناين الفلسطيني، بالرشاكة مع إدارة اإلحصاء املركزي 

والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، بلَغ عدد الالجئي/ات الفلسطينيي/ات يف لبنان 

174,422 الجئًا فقط يف عام 2017.

يُعزى التباين يف األرقام إىل عوامل اجتامعية واقتصادية وسياسية متعددة. ففي 

حي أّن إحصاءات األونروا قد تكون مبالغ بها لغايات الحصول عىل التمويل، فإن 

أرقام التعداد قد تكون أقل بشكل واضح لغايات استيعاب املشاعر املعادية لالجئي 

واملتنامية يف لبنان، وإلظهار أن الفلسطينيي/ات ال يشكلون تهديًدا اقتصاديًا أو 

دميوغرافيًا. ويف حي أن األرقام الدقيقة قد ال تكون مؤكدة، فإن املؤكد هو أن أعداد 

الالجئي/ات الفلسطينيي/ات ليست مضمنة يف سجالت الالجئي الدولية. 

أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي يف عام 2020 بوجود 82.4 مليون 

نازح قرسي حول العامل. ويشكِّل الالجئون/ات الفلسطينيون/ات، املسجلون  يف قوائم 

األونروا يف فلسطي والشتات، نحو 5.7 مليون منهم. كام يوضح الرسم البياين )1(، 

يندرج الالجئون/ات الفلسطينيون/ات يف سجٍل منفصل عن األرقام العاملية بسبب 

وضعهم القانوين املنفصل مبوجب االستثناء يف املادة 1)د( من اتفاقية األمم املتحدة 

لعام 1951 الخاصة بوضع الالجئي، والتي تنص عىل أن االتفاقية ال ترسي عىل 

األشخاص الذين يتلقون املساعدة من وكاالت األمم املتحدة األخرى.
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 قوة الحشد والتعبئة لدى الفلسطينيني يف لبنان
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ومبا أن الالجئي/ات الفلسطينيي/ات يتلقون خدمات من األونروا ولجنة التوفيق التابعة 

لألمم املتحدة والخاصة بفلسطي، فإنهم مستثنون من والية مفوضية شؤون الالجئي. 

وقد دعمت هذا االستثناء الدول العربية، بحجة منع توطي الفلسطينيي/ات أو إعادة 

توطينهم وتجنيسهم يف بلدانهم املضيفة املختلفة ألن ذلك، حسب زعمهم، سيرض بحق 

الالجئي/ت يف العودة إىل فلسطي. وهكذا ظل الالجئون/ات الفلسطينيون/ات بال 

جنسية ومحرومي من الحقوق املمنوحة ألولئك الخاضعي لوالية املفوضية، وال سيام 

الحق يف إعادة التوطي.

ونتيجة لذلك، يواجه الفلسطينيون/ات يف لبنان متييزًا وعزلًة مستمرة، ويُحرَمون من 

التملك والحق يف مزاولة عدٍد من املهن. ويتعرضون ألعامل عنف واعتداءات متكررة 

من داخل املخيامت وخارجها. وتُحاط الكثري من التجمعات املعزولة التي يعيشون فيها 

بالجدران ونقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناين، مام يجعل هذه املخيامت عرضة 

لهجامت الجيش كام حصل يف مخيم نهر البارد يف عام 2007. وعالوة عىل ذلك، تنخرط 

الفصائل الفلسطينية باستمرار يف اشتباكات مسلحة داخل املخيامت تستمر أليام وتُسفر 

عن وقوع قتىل وجرحى وتؤدي إىل تعطيل الحياة اليومية.

تقع يف املخيامت أيًضا مآيس أخرى تهدد الحياة، مثل االنفجار الغامض الذي وقع يف 

مخيم الربج الشاميل يف كانون األول/ديسمرب 2021. ويف كثري من األحيان، مترُّ تلك 

االنفجارات مروَر الكرام دون أن يُبلغ عنها أحد إّما ألنها تقع يف مناطق يتعذر وصول 

قوات األمن اللبنانية إليها وإّما ألنها تُعّد من الشؤون الداخلية التي ينبغي للفصائل 

الفلسطينية أن تتعامل معها. وهكذا فإن الضحايا الفلسطينيي/ات ال يُحَصون يف 

الغالب، وال يُبلَّغ عن األرضار الكبرية التي تلحق بالبنية التحتية واملمتلكات. وقلَّام 

يُحاسب ُمسبِّبو تلك االنتهاكات.

ِحراك املخيامت وصوتُها املسموع

يف 3 حزيران/يونيو 2019، أطلق وزير العمل اللبناين كميل أبو سليامن حملًة تحت 

شعار ”ما بيحرّك شغلك غري ابن بلدك،” بزعم تنظيم العاملة األجنبية. ومنَح الرشكات 

واملؤسسات التجارية مهلَة شهر واحد لـ ”تصويب” قوائم املوظفي وتسجيل العامل 

غري اللبنانيي غري املسجلي. ويف 10 متوز/يوليو، انطلقت حملٌة وطنية انطوت عىل 

إغالق العديد من الرشكات اململوكة لألجانب بالقوة، وال سيام اململوكة للسوريي/

ات والفلسطينيي/ات. ويف الحاالت التي ُضبط فيها عامٌل/عامالت غري مسجلي أو غري 

موثقي، اضطرت الرشكات إىل دفع غرامات كبرية. وأفاد بعض الفلسطينيي/ات العاملي/

ات يف منظامت غري حكومية بأنهم اضطروا إىل أخذ إجازة إجبارية من العمل، وحتى 

إىل االختباء داخل املراحيض، أثناء زيارات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل وموظفو 
البلدية يك ال يفقدوا وظائفهم/ن أو يتسببوا يف ُعطل داخل مؤسساتهم أو لزمالئهم.1

لقد عكست حملُة أبو سليامن تزايد املشاعر املعادية لالجئي يف جميع أنحاء البالد، 

وتفاقمها بسبب وصول الالجئي/ات السوريي/ات يف السنوات األخرية. ومع ذلك، يواصل 

الفلسطينيون/ات يف مخيامت الالجئي يف لبنان تحركهم للمطالبة بالعدالة والكرامة. 

1. هذه املعلومات مستمدة ماّم سمعته الكاتبة مبارشًة من فلسطينيي/ات يف لبنان.

وبخالف ما اعتقده أبو سليامن والحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية من أن هذه 

الحملة ستمرُّ كام مرَّ غريها الكثري من االنتهاكات السابقة ضد الالجئي/ات، قابلتها 

املخيامت برَدٍّ مغاير وقوي. ففي 15 متوز/يوليو، دعا الفلسطينيون/ات يف املخيامت إىل 

مظاهراٍت حاشدٍة ومسريٍة لبنانية-فلسطينية مشرتكة نحو مبنى الربملان يف اليوم التايل. 

غري أن مسؤولي لبنانيي وفلسطينيي أوقفوا املسرية بناًء عىل سياسة منظمة التحرير 

الفلسطينية القاضية بأال يتدخل الفلسطينيون يف شؤون البلدان املضيفة. وقد استفادت 

من ذلك الفصائُل الفلسطينية الهادفة إىل منع خروج قيادة جديدة من داخل املخيامت، 

وال سيام من الشباب/الشابات غري املنتمي للفصائل والذين/اللوايت يقفون يف الغالب 

ضدها. 

وخالفًا ملطالب الفلسطينيي/ات يف لبنان، عقَد ممثلو الفصائل الفلسطينية عدة 

اجتامعات مع الحكومة اللبنانية ”الحتواء” الوضع. غري أن تلك اللقاءات باءت بالفشل 

بعد أن قاطَع ممثلو الفصائل جولة املفاوضات األخرية التي كانت مقررة يف 29 متوز/

يوليو. واندلعت بعد ذلك مظاهرات حاشدة داخل مخيمي الرشيدية وعي الحلوة يف 

جنوب لبنان، ويف مخيم نهر البارد يف شامل لبنان.

تقع بعض هذه املخيامت وسط أحياء لبنانية، وكجزء من املظاهرات، أعلن 

الفلسطينيون/ات يف عي الحلوة أنهم سيقاطعون األسواق اللبنانية يف احتفاالت عيد 

األضحى، وسيتجهون إىل رشاء احتياجاتهم من املتاجر داخل املخيم فقط. واستخدم 

املنظمون/ات أساليب مختلفة لإلعالن عن حملة املقاطعة، مبا يف ذلك كتابة رسائل عىل 

أوراق اللرية اللبنانية تدعو إىل املقاطعة وترشح مربراتها. وقد آتت الحركة مثارها، حيث 

أخَذ التجاُر اللبنانيون املترضرون من املقاطعة يطالبون حكومتهم باستثناء الفلسطينيي/

ات من قرار أبو سليامن التمييزي. ويف 31 متوز/يوليو، تظاهَر فلسطينيون/ات ولبنانيون/

ات يف صيدا للمطالبة بحقوق الالجئي/ات الفلسطينيي/ات. وقد أظهرت تلك التعبئة 

الجامعية، التي حملت شعاراٍت مناهضًة للتمييز، مدى تأثري الفلسطينيي/ات يف السوق 

اللبنانية.

طالَب الفلسطينيون/ات يف ندائاتهم/ن مبنحهم جميع الحقوق املدنية عدا التجنيس. 

وركزوا عىل  خطاب الكرامة، وكانت غالبية الشعارات تتمحور حول الفكرة نفسها: 

”بدنا نعيش بكرامة حتى نعود.” أبرَز الِحراُك قدرة الفلسطينيي/ات يف لبنان عىل إعادة 

تأطري أنفسهم، وإنتاج قيادة جديدة وشابة ومتنوعة - وهي حقيقة تهدد سلطة النظام 

الفلسطيني القديم. ولهذا َسَعت القيادُة الفلسطينية إىل تقويض الِحراك إّما بتعطيل 

املظاهرات أو تهديد املشاركي/ات.

استمرَّ الفلسطينيون/ات حتى أواخر أيلول/سبتمرب 2019 يف تنظيم مظاهراٍت حاشدٍة 

وأنشطة مختلفة مثل اإلرضاب عن الطعام، إال أن الحراك فقد الزخم بسبب عوامل 

متعددة مثل تدهور الوضع السيايس واالقتصادي واألمني يف لبنان طوال صيف 2019، 

واندالع الثورة اللبنانية الحًقا يف ترشين األول/أكتوبر، فضالً عىل ادعاءات أبو سليامن 

املتكررة بأن الحملة ال ترسي عىل الالجئي/ات الفلسطينيي/ات. غري أن إعالنًا رسميًا عن 

انتهاء الحملة التي تستهدف حق الالجئي/ات الفلسطينيي/ات يف العمل مل يصدر حتى 

تاريخه.

أوجَد الفلسطينيون/ات من خالل ِحراكهم/ن، رغم قرص أمده واقتصاره عىل املخيامت، 

حيزًا للمطالبة بحقوقهم/ن - وحقوق الالجئي/ات واملهاجرين/ات اآلخرين/األخريات يف 

لبنان - يف املساواة ضمن سياق املطالب التي أطلقها ثوار 17 ترشين األول/أكتوبر. 
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”أبرَز الِحراُك قدرة الفلسطينيي/ات يف لبنان 
عىل إعادة تأطري أنفسهم، وإنتاج قيادة جديدة 

وشابة ومتنوعة.”
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ح  فقد استخدم الثوار اللبنانيون/ات رموزًا و أغاين من النضال الفلسطيني. وتوشَّ

الكثريون منهم بالكوفية الفلسطينية وصدحوا باألناشيد الثورية الفلسطينية يف مساحات 

مل تكن متاحة للفلسطينيي/ات يف السابق. وُسميت ثورة ترشين األول/أكتوبر يف العديد 

من الخطابات ب ”اإلنتفاضة”. 

لقد برَهن الِحراُك عىل أن سبعَة عقوٍد من الجهود مل تُفلح يف عزل الالجئي/ات 

الفلسطينيي/ات عن املجتمع اللبناين حيث ال يزالون جزًءا ال يتجزأ من النسيج 

االجتامعي واالقتصادي والثقايف والسيايس للبالد - جزًءا ال ميكن تجاهله أو حبسه وراء 

هم يف  الجدران ونقاط التفتيش املحيطة باملخيامت. وسيظلون كذلك حتى يتحقق حقُّ

العودة إىل فلسطي.

كرس حلقة السياسات القمعية

يف 8 كانون األول/ديسمرب 2021، أعلَن وزير العمل اللبناين، مصطفى بريم، قراًرا وزاريًا 

من شأنه أن يسمَح للفلسطينيي/ات املولودين يف لبنان واملسجلي لدى وزارة الداخلية 

بالعمل يف مهٍن كانت مقصورًة يف السابق عىل املواطني/ات اللبنانيي/ات. وهذه 

املهن، التي ُمنَع الفلسطينيون/ات من مزاولتها يف السابق، خاضعٌة للنقابات العاملية 

واملهنية. ويف حي وَصُف البعُض القراَر بأنه خطوٌة إيجابية نحو تفعيل حقوق الالجئي/

ات الفلسطينيي/ات يف العمل يف لبنان، والقضاء عىل التمييز يف سوق العمل، استهجنه 

ل البطالة يف  سياسيون لبنانيون زعموا أنه يفتح الباب للتوطي وسيزيد، بالتايل، معدَّ

أوساط اللبنانيي/ات. 

ح بريم بأن القرار لن يُغريِّ قانون العمل أو أية قواني  وبعد شهٍر من إعالن القرار، رصَّ

وأنظمة خاصة بالنقابات العاملية. وبالتايل، ينبغي النظر إىل القرار بأنه ، يف أحسن 

األحوال، بادرة وليس تغيريًا فعليًا يف سياسة الدولة اللبنانية. وميكن القول أيًضا إن القرار 

كان عرضيًا، حيث إن التدهور الرسيع للوضع يف لبنان دفع العديد من اللبنانيي/ات 

القادرين/ات إىل مغادرة البالد، وأدى إىل هجرة عدٍد هائل من العقول وإحداث فجوات 

كبرية يف سوق العمل ماّم استلزَم توسيَع نطاق الوظائف املتاحة لغري اللبنانيي/ات. ويف 

شباط/فرباير 2022، طعنت الرابطة املارونية يف قرار بريم، وتقدمت التامس إىل مجلس 

الشورى إللغائه عىل أساس أن بريم تجاوز حدود سلطته. قَِبَل مجلُس الشورى االلتامس 

وعلَّق العمَل بالقرار، وأبقى بذلك عىل التمييز وانتهاكات حقوق الفلسطينيي/ات يف 

هم/ن يف العمل.  لبنان، وحرمانهم/ن حقَّ

يتم استغالل حقوق الفلسطينيي/ات كالجئي/ات يف لبنان باستمرار لتحقيق أغراَض 

سياسيٍة، تبًعا للظروف االقتصادية والسياسية يف البالد. وينطبق ذلك عىل السياسيي 

الفلسطينيي واللبنانيي، وعىل مختلف وكاالت األمم املتحدة والدول املانحة املستفيدة 

من الوضع الراهن. ويف هذا السياق، متنح الحكومة اللبنانية الفلسطينيي/ات بعًضا من 

حقوق الالجئي/ات كمكرمٍة، وليس كحق ال يقبل الترصف، مكرمٍة ميكن سلبها عندما 

يتبدل ميزان املصالح والقوى.

بالرغم من هذا االستغالل، ظلَّ الفلسطينيون/ات لعقود يطالبون بحقوقهم/ن 

ويدافعون عنها من خالل الحراك الجمعي، كام فعلوا ضد قطع التمويل عن وكالة 

األونروا وخدماتها، وضد االنتهاكات املستمرة التي ترتكبها الحكومة اللبنانية 

والفصائل الفلسطينية. وكان ِحراك 2019 فصاًل آخرًا من فصول مطالبات الالجئي/ات 

الفلسطينيي/ات يف لبنان بهذه الحقوق. وال بد من النظر إىل تحركهم كنتيجٍة لزيادة 

وعي الشباب الفلسطيني بأن قيادتهم، ووكاالت الالجئي الدولية والجهات املانحة، 

متواطئة يف حرمانهم املستمر.

ونتيجًة لذلك، يوشك هذا الجيل من الفلسطينيي/ات عىل استحداث قيادته الخاصة به، 

والنزول إىل الشوارع بروح ثورية، واملطالبة بالحقوق والكرامة، وتغيري السياسات التي 

تؤثر بهم مبارشًة. ويف حي أن التغيري غالبًا ما يكون رمزيًا أو مؤقتًا، إال أن هذه الحركات 

تدحض الروايات التي تصور الالجئي/ات الفلسطينيي/ات كضحايا منتظرين للمعونات 

مام يخلق خطابًا مساعًدا ملا يُسمى ”بجهود اإلغاثة” التي تبذلها األمم املتحدة 

والحكومة اللبنانية وقيادة الفصائل الفلسطينية يف لبنان وفلسطي والتي بدورها تزيد 

من ترسيخ الوضع الراهن. لذا فإن التغيرَي يف وضع الالجئي/ات الفلسطينيي/ات لن 

يكون بفضل قرارات واضعي السياسات، وإمنا بالرغم منهم.
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”التغيرَي يف وضع الالجئي/ات الفلسطينيي/ات
 ]يف لبنان[ لن يكون بفضل قرارات واضعي 

السياسات، وإمنا بالرغم منهم.”

https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/0812202140
https://www.alquds.co.uk/باسيل-يعترض-على-قرار-السماح-للفلسطيني/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59574370
https://today.lorientlejour.com/article/1290457/shura-council-ruling-halts-implementation-of-ministerial-decree-expanding-palestinian-labor-rights.html
https://www.aljazeera.com/features/2016/2/29/palestinians-protest-against-unrwa-cuts-in-lebanon
https://www.aljazeera.com/features/2016/2/29/palestinians-protest-against-unrwa-cuts-in-lebanon
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيي وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

مي أبو مغيل باحثة رئيسية و مسؤوله مشاركة يف برنامج التعليم يف 

حاالت النزاعات و الطوارئ يف مركز الدراسات اللبنانية. حازت مي عىل 

درجة الدكتوراه يف الرتبية عىل حقوق اإلنسان من معهد الرتبية يف الكلية 

الجامعية-لندن، وعىل درجة املاجستري يف حقوق اإلنسان من جامعة 

إسكس. يرتكز اهتاممها البحثي عىل املقاربات املتبعة يف التثقيف والرتبية 

عىل حقوق االنسان، وتطوير املعلمي/ات مهنيًا، وتعليم الالجئي/ات، 

والبحوث املعنية بإنهاء االستعامر. عملت يف عدد من املؤسسات األكادميية 

يف اململكة املتحدة ولبنان وفلسطي، ولها منشورات حول الوضع القانوين 

لالجئي/ات الفلسطينيي /ات والسوريي/ات، وحراكات املعلمي/ات 

الفلسطينيي/ات، وتطوير املعلمي/ات مهنيًا يف سياقات النزوح الجامعي، 

وأخالقيات وأساليب البحث املعني بإنهاء االستعامر.

https://al-shabaka.org/ar/author/MaiAbuMoghli/

