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 ملخص تنفيذي:

ءة، الفلسطينيين في لبنان، تحاول هذه الورقة قرافي محاولة لفهم العوامل المفضية لمفاقمة معاناة الالجئين 
الدور الذي لعبته سياسات الدولة اللبنانية تجاه الالجئين الفلسطينيين، مع الربط بالخلفيات التي دفعت بهذه 

 السياسات.
ن على وجود الالجئين الفلسطينيي حيث تتناول الورقة المراحل المختلفة لتطورات موقف الدولة اللبنانية من

جمالي الوجود الفلسطيني في لبنان، و بالتموضع السياسي إساسي من بالموقف األ راضيها، ارتباطا  أ
للحكومات اللبنانية المتعاقبة، وفي القسم الثاني تناقش الورقة سلسلة التطورات القانونية والتشريعية، التي 

 في تحديد فضاء عيش الالجئ الفلسطيني في لبنان، والتحكم فيه. اساسيا   لعبت دورا  
 

  



 
 
 
 

 
 

 

 مقدمة:

رغم المسؤولية األصلية لالحتالل عن معاناة الالجئ الفلسطيني، من خالل فعل التهجير المؤسس  
خرى للمسؤولية عن طبيعة ظرف اللجوء الذي يعيشه الالجئ، ألجوء، فإنه ال يمكن تجاوز هوامش لواقع ال

 ما تم صياغتها بتضافر بين البلد المضيف فالعوامل المحددة لبيئة حياة الالجئ وحيزه المعيشي، غالبا  
في  ساسيا  ا واألطراف المعنية بقضية الالجئين، فقد لعبت السياسات التي اتبعتها الحكومات اللبنانية دورا  

 رض اللبنانية.على األ ديد وقائع حياة الالجئ الفلسطينيتح
عن سلطة الدولة تارة، وتارة أخرى  ةعتبرت الحكومات اللبنانية المخيمات الفلسطينية مناطق خارجفقد ا  

رفضت إعطاء الفلسطينيين حقوقهم معللة ذلك بعدم توفر شرط "المعاملة بالمثل"، لدى الفلسطينيين، كما كان 
وضاعهم، ة أنفسهم وتحسين أفي تقويض قدرة الفلسطينيين على إعال ام القانوني اللبناني دور أساسيللنظ

بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريا واألردن، ويعزو البعض ذلك إلى وجود حساسيات ديموغرافية  قياسا  
ين األحزاب اللبنانية ب عية اللبنانية، ولدت توافقاتدينية حادة )الطائفية السياسية( في البيئة السياسية واالجتما

 طينيين في المحاصصات السياسية والتوازنات الديموغرافية القائمة.تسعى لضمان عدم تأثير الفلس

  



 
 
 
 

 
 

 

 القسم األول: الوجود الفلسطيني في لبنان:

ألف الجئ، ال توجد  831و  881، بين 8491 – 8491وصل عدد الالجئين الفلسطينيين بين أعوام  
ن واإلحصائيات التي تصدر بين الحياحصائيات دقيقة وموثوقة عن األعداد الحقيقية، إضافة إلى أن األرقام 

 كالةنان، وبحسب إحصائيات و واآلخر لها دالالت سياسية وحسابات خاصة تتعلق بالمعادلة الطائفية في لب
حتى  ا  الجئ 931899فإن عدد الالجئين المسجلين في سجالتها غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" 

 منهم داخل المخيمات، بينما تعيش البقية في التجمعات %93، يعيش ما يزيد عن 2182يناير/كانون ثاني 
من  %4.8سبة ن نلالجئيين الفلسطينيين في لبنا، ويشكل العدد اإلجمالي الوكالة والمدن التي ال تعترف بها
خمس، وتعاني مخيمات لبنان من الفقر ال "أونروا" ين المسجلين في مناطق عملمجموع الالجئين الفلسطيني

 1.واالكتظاظ السكاني والبطالة وظروف السكن السيئة والنقص في البنى التحتية

بينما يزيد عدد الالجئين المسجلين لدى المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين التابعة لوزارة الداخلية 
تم لم ي هذا التبيان مرده إلى وجود فئة ثانية من الالجئينالجئ، و  39111اللبنانية عن إحصائية االنروا بنحو 

 يلهمرفضت تسجيلهم لعدم استيفائهم شروط التسجيل أو بسبب تسجوكالة ، أو أن ال"أونروا" تسجيلهم في سجالت
األخرى قبل قدومهم إلى لبنان، كما يوجد في لبنان فئة ثالثة من الالجئين يقدر  "أونروا"في مناطق علميات 

أو في قيود الدولة اللبنانية وتعرف هذه  "أونروا"الجئ غير مسجلين في سجالت  9111 – 3911بين  مهعدد
 2.الفئة باسم "فاقدي األوراق الثبوتية"

                                                           
Fact & Figures Sheet, Communications office, UNRWA headquarters Gaza, January 2012.  1 
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، أن تعداد الالجئين الفلسطينيين في المخيمات 2182م مركزي اللبناني لغاية عاعلنت إدارة اإلحصاء الأ بينما 
من هؤالء الالجئين يقيمون في  %99، مشيرة إلى أن نسبة ا  الجئ 829922بلغ والتجمعات والمدن اللبنانية 
منهم يعيشون في التجمعات والمدن اللبنانية، وقام بتنفيذ هذا اإلحصاء إدارة  %99المخيمات مقارنة مع حوالي 

ء أن نسبة اجاء في هذا اإلحصو ، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اإلحصاء المركزي اللبناني بالشراكة مع
فردا ، ونسبة البطالة بينهم  98343، وبلغ حجم القوة العاملة %2.2األمية بين الالجئين الفلسطينيين بلغت 

سنة، بواقع  84-89، مع اإلشارة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الفئات العمرية ما بين %81.9تصل إلى نحو 
 3.%9.21سنة  24-21وبين الفئة  2.93%

والتعداد الذي قامت به إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني فإن مرد التباين  "أونروا"باسم وكالة  بحسب المتحدثةو 
 ليس لديها إحصاء عن الالجئين الفلسطينيين المقيمين حاليا  في لبنان أن "أونروا"في أرقام تعداد الالجئين إلى 

 4.وبين ما غادر منهم خارج لبنان

اوز سطينيين المقيمين فعليا  في لبنان من بين مجموع الالجئين المسجلين ال يتجبينما هناك من يرى بأن عدد الفل
ألفا ، مع ضرورة االنتباه من التعامل مع هذا الرقم من حيث دالالته القانونية والسياسية، والخوف من  211

نان من وضعهم في لبمن غير المقيمين حاليا   لوكالة الدوليةريد الالجئين المسجلين في ااستخدامه كذريعة لتج
القانوني كالجئين، وبالتالي إعفاء الدولة اللبنانية من المسؤولية عنهم، كما يمكن توظيف هذا الرقم في سوق 

 5.المزايدات السياسية اللبنانية المتعلق بهاجس التوطين
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ي لبنان.. إليكم األرقام، منشور ف

ن
ن ف ن الفلسطينيي  إحصاء غي  مسبوق عن عدد الالجئي 

https://www.annahar.com/article/719001 
ي لبنان بلغ   4

ن
ن ف ن الفلسطينيي  يال، عدد الالجئي  ي جمال غير

، للمزيد انظر:  471طونن  إلحصاء رسمي
ً
 وفقا

ً
 /http://ar.timesofisrael.comألفا
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صعودا  وهبوطا  حيث ترواحت  8491الفلسطينية منذ العام  –ومن المهم الحديث عن مراحل العالقات اللبنانية 
 مراكمة معها إيجابيات وسلبيات وهواجس متبادلة:

 :8491 – 8491المرحلة األولى: 

تميزت بوجود ترحيب رسمي وشعبي لبناني، انعكس في موقف رئيس الحكومة اللبناني "رياض الصلح"  
ئين الفلسطينيين الالجوبتصريح وزير الخارجية اللبناني حينها "حميد فرنجية" الذي قال: "سنستقبل في لبنان 

مهما كان عددهم ومهما طالت إقامتهم، وال يمكننا أن نحجز شيئا  عنهم، وال نتسامح بأقل امتهان يلحقهم 
يضا  قدر مقبول من حرية أوشهدت هذه المرحلة "، 6وسنقتسم فيما بيننا وبينهم آخر لقمة من الخبز .دوننا..

 ل لالجئين الفلسطينيين.التعبير السياسي والتنظيمي وبتوفر فرص العم

 :8414-8491المرحلة الثانية: 

ضد الرئيس كميل شمعون، وانتهت بما سمي "انتفاضة المخيمات"  8491جاءت هذه المرحلة بعد ثورة  
توجت و " على المخيمات الفلسطينية، 7ضد إجراءات القمع العسكري التي فرضها "المكتب الثاني 8414عام 

حق بسياسة التهميش واإلكراه والقمع  شهاب" إلى السلطة، والذي اعتمد ؤادل "فهذه المرحلة بمجيء الجنرا
لفلسطينيين، من خالل حظر النشاطات السياسية واإلعالمية والنقابية في المخيمات ومطاردة النشطاء ا

من  بعد توقيع اتفاق القاهرة بضغط 8414الفلسطينيين وزجهم في السجون، وانتهت هذه المرحلة الحرجة عام 
 الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم توقيع اتفاقية "القاهرة".

 :8412 – 8414المرحلة الثالثة: 
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 .2442/4411من محضن الجلسة السابعة لمجلس النواب اللبنانن
7   . ي

 جهاز أمن تابع للجيش اللبنانن



 
 
 
 

 
 

جرى توقيع اتفاقية "القاهرة" التي نظمت العمل الفدائي الفلسطيني في لبنان ضد  3/88/8414بتاريخ  
العمل ن حقوقهم األساسية فيما يتعلق ب"إسرائيل"، وقد نصت في مادتها األولى على ضرورة منح الفلسطينيي

سسات، كما بناء المؤ و وحرية الحركة والتعبير السياسي والتنظيمي، ووفرت اتفاقية "القاهرة" جوا  من االزدهار 
شهدت هذه المرحلة حرية ممارسة األنشطة العسكرية والسياسية والتنظيمية، فضال  عن النشاط النقابي وتشكيل 

إنشاء المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان االتحادات المهنية و 
 وألول مرة منذ إنشائها إدارة ذاتية لشؤونها.

تراجعت قوة الدولة لصالح الميليشيات الطائفية  8429ولكن وبسبب اندالع الحرب األهلية اللبنانية عام 
 حلة نمو الوجود الفلسطيني في لبنان على كافة المستويات وإلى حد كبيرالمتحاربة في لبنان، وشهدت هذه المر 

" ضمن فيها إلى ما يشبه "الدولة وجودةنية )م.ت.ف( في المناطق المجدا ، حيث تحولت منظمة التحرير الفلسطي
الدولة اللبنانية، إال أن كل هذا النفوذ الذي تمتعت به )م.ت.ف( لم يتم استثماره في تفعيل المادة األولى من 
 اتفاقية القاهرة للضغط على الهيئات التشريعية اللبنانية الستصدار تشريعات تمنح الفلسطينيين حقوقهم األساسية.

المرحلة التي تمتع بها الفلسطينيون بحقوقهم بـ "حكم األمر الواقع" وليس بحكم القانون،  ويمكن أن نطلق على
بسبب النفوذ الكبير الذي حازته منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الحليفة لها في إدارة "الدولة" حيث وفرت 

 8.ها دون تمييزمنخرطين فيفرص عمل وتعليم وخدمات صحية واجتماعية وثقافية للفلسطينيين واللبنانيين ال

 :8414-8412المرحلة الرابعة: 

إثر االجتياح اإلسرائيلي للبنان انهارت "المنظومة"  ،8412التحرير الفلسطينية عام  بعد خروج منظمة 
الفلسطينية كما انهارت مؤسسات منظمة التحرير وتراجعت الخدمات على كافة الصعد، األمر الذي زاد في 
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شية لسكان المخيمات، وأدى ذلك إلى بروز منظمات المجتمع األهلي الفلسطيني لسد النقص حدة األزمة المعي
زء يسير ع تلبية سوى جبر بكثير من اإلمكانيات فلم تستطوتعويض دور مؤسسات المنظمة، لكن الحاجات أك
 من احتياجات مجتمع اللجوء الفلسطيني في لبنان.

، وحرب المخيمات  منتصف مايو/أيار 8412ي سبتمر/أيلول شهدت هذه المرحلة مجزرتي صبرا وشاتيال ف
والتي دمرت أجزاء واسعة من المخيمات وقتل المئات من السكان  8411لغاية ديسمبر/كانون أول  8419

 من طرف واحد. 8412العزل، كما ألغت الدولة اللبنانية اتفاقية القاهرة عام 

ام الفلسطينيين وقد هاجرت مئات العائالت الفلسطينية إلى بعد انتهاء حرب المخيمات فتحت أبواب الهجرة أم
الدول االسكندنافية، ومن الواضح أن فتح باب الهجرة إلى تلك الدول لم يكن عبثا ، وليس وليد لحظته، إنما 

 ضمن خطة تدمير المخيمات وتهجير الالجئين خارج لبنان.

وعودة  31/4/8414ان بعد توقيع اتفاق الطائف في انتهت هذه المرحلة األليمة من حياة الفلسطينيين في لبن
 السلم األهلي إلى لبنان.

 :2119-8414المرحلة الخامسة: 

بالرغم من أن هذه المرحلة شهدت استئناف الحوار المقطوع بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير  
انية في سبتمر/أيلول نة الوزارية اللبنالفلسطينية، كما تم تشكيل وفد فلسطيني موحد من كافة الفصائل التقى باللج

وقدم مذكرة بعنوان "الحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيين في لبنان"، وقد طلب الوفد الوزاري اللبناني  8448
ي بعدها، ويفسر الفلسطين –مهلة للرد على المذكرة إال أنه لم يتم الرد عليها بتاتا ، وتم تعليق الحوار اللبناني 

هور عهدات بشأن الحقوق المدنية قبل ظأو ت "تنازالت"ذا األمر بأن الجانب اللبناني لم يشأ تقديم أي البعض ه
، تشكل بعدها "مجموعة عمل 8448قليمية في إطار مؤتمر مدريد نوفمبر/تشرين ثاني نتائج التسوية اإل



 
 
 
 

 
 

"مجموعة عمل الالجئين"  ، كما قدمت8444الالجئين" وتم استئناف الحوار في عهد الرئيس إميل لحود عام 
أيضا  لم تستجب و مذكرة مطالبة الدولة اللبنانية بإصدار تشريعات تمنح الفلسطينيين حقوقا  مدنية واجتماعية، 

لسبب ا الدولة اللبنانية ألي من  هذه المطالب الواردة في المذكرة، األمر خيب أمل الفلسطينيين حينها، ويعود
 عند اللبنانيين لمعالجة هذا الملف الشائك، وهكذا تم تعليق الحوار.لغياب اإلرادة السياسية  حينها

الذي  8449عام  (921)وشهدت هذه المرحلة تراجعا  في الحقوق الممنوحة للفلسطينيين، وصدر المرسوم رقم 
فرض على الفلسطينيين المقيمين في لبنان الراغبين في المغادرة والعودة إليه الحصول على تأشيرة دخول من 

 القنصليات اللبنانية في الخارج األمر الذي شكل انتهاكا  صارخا  لحقوق الالجئين.

لفلسطينيين من امتالك شقة ، الذي عدل قانون تملك األجانب وحرم ا2118عام  (241)كما صدر القانون 
 2119، استمرت مرحلة اإلهمال المتعمد لحقوق الالجئين الفلسطينيين إلى العام "التوطين "منع سكنية بذريعة

 9.والذي شهد في بدايته اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري 

 :2184 -2119المرحلة السادسة: 

ة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطيني تميزت هذه المرحلة باالنفتاح الكبير على 
وفصائل العمل الوطني الفلسطيني مع الدولة اللبنانية وزيادة االتصاالت بينهم، كما جرى إنشاء لجنة خاصة 

–تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلجراء الحوار مع الجانب الفلسطيني "لجنة الحوار اللبناني 
في  2112، لكن أحداث عام 2111"، وأُعيد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في مايو/أيار الفلسطيني

مخيم نهر البارد شكلت ضربة قاصمة للجنة الحوار حينها، وقد أتت الحرب على معظم المخيم ولغاية تاريخه 
عالمي على المخيمات لم يتم إعادة إعمار المخيم بالكامل، بعد أحداث مخيم نهر البارد جرى التحريض اإل
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ن الماضن ي لبنان بي 
ن
ي  –جابر سليمان، الالجئون الفلسطينيون ف

ي والمعيش 
 .4-1مؤسسة الدراسات الفلسطينية ص -الواقع القانونن



 
 
 
 

 
 

مر بعد ، وزاد األ"أنها تحوي إرهابيي القاعدة"الفلسطينية  بإثارة اتهامات وشبهات أمنية ضدها، على غرار 
حيث بدأت وسائل اإلعالم اللبناني بالتحريض مجددا  على المخيمات  2188انطالق الثورة السورية عام 

 2183ة العام وبداي 2182، ومع نهاية عام "اإلرهابي أنها اصبحت مأوى لتنظيم داعش"الفلسطينية مدعية 
لف الجئ فلسطيني من سورية إلى لبنان بعد تعرض مخيم اليرموك إلى قصف بالطيران أ 11جاء ما يزيد عن 

تبعه دخول جماعات مسلحة تتبع للفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري، كما أضحت شوارع المخيمات 
منية واغتيال وتصفية حسابات بين الفصائل والتنظيمات المسلحة داخل المخيمات، الضيقة ساحات لعمليات أ

ين م مطلوببين الفصائل الفلسطينية واألجهزة األمنية اللبنانية كتسلي ا  أمني ا  كما شهدت المخيمات الفلسطينية تعاون
 كامل. وضاع آخرين، وانتهت حاالت بعض العناصر اإلرهابية بشكلأقضائيين وغيرهم وتسوية 

ونتيجة لألحداث األمنية داخل المخيمات وتردي األوضاع االقتصادية في لبنان بشكل عام تزايدت عمليات 
الهجرة الفردية وبشكل  غير مسبوق للحضور، عن طريق مكاتب وشركات سفر مرخصة ومعروفة للعلن بهذا 

 .ولم تتوقف لآلن 2181-2182النشاط، وسجلت هجرة مئات األشخاص بين عامي 

تم إعادة تفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطينية وتشهد العالقات الفلسطينية اللبنانية مرحلة من االنفتاح الكبير 
واللجنة هي هيئة حكومية وتعتبر صلة الوصل المركزية بين الالجئين الفلسطينيين والمؤسسات الرسمية والدولية، 

ة حول السياسات العامة الواجب تبنيها بما يوافق المصالح الوطنيوتقدم للحكومة اللبنانية النصح واالستشارات 
 10.للشعب اللبناني وحقوق الالجئين الفلسطينيين بالعيش الكريم حتى عودتهم إلى ديارهم

ازة لفلسطيني بالحصول على إجصدر وزير العمل اللبناني قرارا  يلزم فيه الالجئ اأ 2184وفي عام 
ديد بقرار الوزير رات التن، األمر الذي قابله الفلسطينيون باالحتجاجات السلمية ومسيسوة بالعمالة األجنبية أعمل 
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ي _اللبنانن
 الفلسطينن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A


 
 
 
 

 
 

مخيم عين الحلوة اعتصامات  حيث شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مقدمها أكبر المخيمات، 
ول مخيم عين ية حواضرابات بشكل دائم ، قابلها الجيش اللبناني بإعادة اإلنتشار داخل مدينة صيدا وتدابير أمن

 11."خشية تدهور األوضاع األمنية"الحلوة 

،  2181،  2114،  2112أزمات مالية في األعوام  وفي السنوات األخيرة هذه كانت وكالة "أونروا" تواجه
بعد أن قررت الواليات المتحدة  2181، وكان آخرها في يناير/كانون ثاني 2182،  2189، 2189، 2188

وكالة لاالالجئ الفلسطيني أن يكون األمر مقدمة إلنهاء عمل  خشياعداتها إلى النصف، و تقليص مساألمريكية 
بعد التصريحات األمريكية بأن الوكالة بحاجة إلى إعادة تقييم جذري "للطريقة التي تعمل بها خصوصا   االنروا،

 12.وُتمول بها"

ة جات ضخمة من شماله إلى جنوبه نتيجانفجرت في مدن لبنان احتجا واليوم وفي أثناء كتابة هذه السطور،
تردي األوضاع االقتصادية و لفرض الحكومة اللبنانية المزيد من الضرائب التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني 
فنزل إلى الشوارع والساحات في ثورة شعبية عارمة تطالب بإسقاط الحكومة ورئيس الدولة ورئيس مجلس النواب، 

مان، األمر كميل أو سلي كتلة حزب القوات اللبنانية من الحكومة ومن بينها وزير العمل اللبناني توقد استقال
بترقب  قف الحيادمو  الفلسطينيون  واتخذ  ،، بانتظار ما ستأتي به األيامات الفلسطينيةالمخيم ولد أمال  في الذي

 م البأس.واقعه يغيرقد لهم  جديدا   لى أمل أن تثمر الثورة اللبنانيةوحذر ع

وق الفلسطينيين في لبنان وأهم التشريعات الدولية واللبنانية والحق نمن هنا سنعرض الوضع القانوني لالجئي
 المنقوصة لالجئين الفلسطينيين وما طرأ عليها من تغيرات.

                                                           
ن ، للمزيد:   11 ن الحلوة احتجاجا عىل قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطنيي  ة بعي  ة: بدء مسي  النش 

https://www.elnashra.com/news/show/1332793 
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/1/18قناة الجزيرة، أزمات مالية واجهتها "انروا" للمزيد انظر:   12

https://www.elnashra.com/news/show/1332793
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/1/18


 
 
 
 

 
 

 القسم الثاني: الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين:

 أوال : الالجئون الفلسطينيون في لبنان: 

 ن في لبنان إلى ثالث فئات هي:و ن الفلسطينيو الالجئ يقسم 

 نروا" ولدى السلطات اللبنانية.أو فلسطينيون المسجلون في سجالت "الفئة األولى: الالجئون ال
 روا".أوننيون غير المسجلين في سجالت "الفئة الثانية: الالجئون الفلسطي

 الثبوتية.الفئة الثالثة: الالجئون الفلسطينيون الفاقدون لألوراق 

 ثانيا : الفلسطينيون في التشريعات الدولية:  

تتقاسم الدول المضيفة للفلسطينيين والمنظمات الدولية المعنية مسؤولية مشتركة لحمايتهم، كونهم ال 
الخاص  8442يستيطعون اللجوء إلى سلطات بالدهم طلبا  للحماية، وقد أقرت جامعة الدول العربية إعالن العام 

لى إافة ير ملزم إال لمن وقعه، باإلضالالجئين والمهجرين داخليا  في العالم العربي إال إن هذا االتفاق غبحماية 
بنان في قع عليه لالمتعلق بمعاملة الفلسطينيين في الدول العربية والذي و  8419بروتوكول الدار البيضاء لعام 

ر ما تسمح به األحوال االجتماعية بما يتعلق بحق العمل حيث أضيفت عبارة "بقد وتحفظ 8411عام 
واالقتصادية في لبنان"، وكذلك بحق الخروج والعودة من وإلى لبنان عبارة: "وذلك أسوة باللبنانيين وضمن نطاق 
القوانين واألنظمة مرعية اإلجراء" وبحقهم في الدخول إلى األراضي اللبنانية عبارة: "يشترط لحق الدخول الى 

 صول مسبقا  على سمة دخول من السلطات اللبنانية المختصة".األراضي اللبنانية الح

 ثالثا : الفلسطينيون في التشريعات الداخلية اللبنانية:



 
 
 
 

 
 

 ميزهم عنلالجئين الفلسطينيين يلم تمنح التشريعات اللبنانية بشكل عام تعريفا  أو وضعا  قانونيا  
ينيين د تعاملت التشريعات اللبنانية مع الفلسطاألجانب، ولم تعرف هذه التشريعات مصطلح "الالجئ"، لذلك فق

بوصفهم "أجانب" بالرغم من طول إقامتهم في لبنان، كما طبق القانون على الفلسطينيين بشكل عشوائي وانتقائي 
العتبارهم "فئة خاصة" من األجانب، فبذلك جردتهم هذه التشريعات من بعض الحقوق الممنوحة لألجانب 

 اآلخرين.

 التشريعات والمراسيم الخاصة بالالجئين الفلسطينيين حسب تسلسل صدروها:رابعا : أهم 

الذي أنشأ المديرية العامة لشؤون الالجئين  21/9/8491تاريخ  88192المرسوم االشتراعي رقم  -
 الفلسطينيين في لبنان.

عة التاب الذي أنشأ إدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين 38/3/8494تاريخ  92المرسوم االشتراعي رقم  -
 لوزارة الداخلية والبلديات والتي ُتعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين ورعايتها.

الذي حدد مهام إدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين  83/3/8494تاريخ  422تاريخ  422المرسوم رقم  -
 وأبرز مهامها:

o جتماعية بالتنسيق االو  ةيإعانة الالجئين الفلسطينيين وإيوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصح
 ."أونروا"مع 

o .تنظيم طلبات الحصول على جوازات سفر ثم إحالتها على الدوائر المختصة لألمن العام 
o .تنظيم األحوال الشخصية لالجئين 
o .تحديد أماكن المخيمات واستئجار واستمالك االراضي الالزمة لها 
o .إعطاء رخص نقل محل إقامة من مخيم آلخر 



 
 
 
 

 
 

الذي أنشأ هيئة عليا للشؤون الفلسطينية تابعة لوزارة الخارجية  21/9/8411تاريخ  3414المرسوم رقم  -
 والمغتربين التي ُتعنى بدارسة القضية الفلسطينية وتطورها في العالم وسبل التصدي للعدوان اإلسرائيلي.

موجبه لت بالمتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات والذي تعد 9/81/2111تاريخ  9112المرسوم رقم  -
تسمية "إدارة شؤون الالجئين" لتصبح "مديرية الشؤون السياسية والالجئين"، مع التنويه إلى التسمية 

 الجديدة تشير إلى الالجئين بصفة عامة.
الصادر عن مجلس الوزراء الذي أنشأ لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة  14/2119القرار رقم  -

تهدف إلى تحسين ظروف حياة الالجئين الفلسطينيين وتأمين حياة كريمة  لرئاسة مجلس الوزراء والتي
 لهم، حتى عودتهم إلى ديارهم.

الصادرة عن وزير العمل والتي سمحت للفلسطينيين المولودين  22/1/2119تاريخ  8/12المذكرة رقم  -
ي كانت بية التفي لبنان والمسجلين في سجالت دائرة شؤون الالجئين ممارسة المهن اليدوية والمكت

 محظورة عليهم ولكن بعد حصولهم على إذن العمل كونهم أجانب.
الصادر عن وزارة العمل الذي أعطى الفلسطينيين المولدين على  3/2/2181تاريخ  8/81القرار رقم  -

األراضي اللبنانية حق العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة باللبنانيين مع مراعاة مبدأ تفضيل 
 عامل اللبناني وشرط أن يكون الفلسطيني مسجال  بشكل رسمي في سجالت وزارة الداخلية.ال

من قانون العمل الذي أعفى الفلسطينيين  94الذي ّعدل المادة  29/1/2181تاريخ  824القانون رقم  -
 من شرط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل.

من قانون الضمان االجتماعي وأعفى  4الذي ّعدل المادة  29/1/2181تاريخ  821القانون رقم  -
الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل لإلستفادة من تقديمات الضمان االجتماعي، واستثناهم من 

 تقديمات صندوقي المرض واألمومة والتقديمات العائلية.



 
 
 
 

 
 

أعفى األجانب المتأهلين أو الذي  2188الصادر في  8/822القرار الصادر عن وزير العمل رقم  -
المولودين من لبنانيات أو لبنانيين أو الذين حصل أباؤهم على الجنسية اللبنانية وكانوا حينها لم يتموا 
الثامنة عشر من عمرهم من رسوم إجازة العمل وبعض األوراق وعدم تقييدهم بالمهن المحصورة 

 باللبنانيين.

 ولة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين حق اإلقامة الدائمة في لبنانتوّفر الد حق اإلقامة والسفر والتنقل: -
 عن طريق بطاقة هوية زرقاء صادرة عن المديرية العامة للشؤون السياسية.

كذلك يمنح الالجئ الفلسطيني من الفئة األولى في لبنان وثيقة سفر صادرة عن األمن العام صالحة 
الفئة الثانية وثيقة سفر صالحة لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد وال لمدة خمس سنوات، في حين ُيمنح أفراد 

 تجيز عودة حاملها إلى لبنان إال إذا ختمت بعبارة "صالح للعودة".
أما أفراد الفئة الثالثة، فتمنحهم مديرية األمن العام بطاقة تعريف خاصة صالحة لمدة سنة واحدة فقط 

األمر  الشخصية وتسهيل بعض معامالتهم اليومية كمقيمين في لبنان بحكمقابلة للتجديد، بهدف تثبيت هويتهم 
 الواقع، ال بحكم القانون إذ تعتبر إقامتهم في البلد غير شرعية، وبهذا فهم محرومون كليا  من السفر خارج لبنان.

الجئين لتتشدد الدولة اللبنانية في فرض إجراءات أمنية حول المخيمات الفلسطينية بشكل يعوق تنّقل ا
 عتقاالت التعسفية التي يتعّرض لها بعض الالجئين.، فضال  عن بعض االالحر من وإلى المخيمات

 

يخضع حق الفلسطينيين في العمل والضمان االجتماعي بموجب  حق العمل والضمان االجتماعي: -
، الذي ينظم عمل األجانب في 8419سبتمر/ايلول  81تاريخ  82918القانون اللبناني للمرسوم رقم 

لبنان، حيث نص هذا المرسوم على ثالثة شروط للسماح لألجنبي بالعمل في لبنان، ويشكل كل شرط 
فلسطينيين في العمل والضمان االجتماعي: الحصول على إجازة من هذه الشروط قيدا  على حق ال

عمل، األفضلية الوطنية، والمعاملة بالمثل وهذا المبدأ الذي يطبقه لبنان حيث ال يحق للعمال األجانب 



 
 
 
 

 
 

الحصول على إجازات عمل وال االستفادة من صندوق الضمان االجتماعي ما لم تمنح دولتهم المزايا 
انيين فيها، ولم يراع القانون كون الفلسطينيين هم الجئين وليس لهم دولة وأنهم عينها للعمال اللبن

 13.موجودين في لبنان بشكل قسري 

، إال أنه يجري معاملتهم كأجانب، وعلى سبيل المثال ففي عام 8491الفلسطينيون يقيمون في لبنان منذ عام 
العمل، سياسة تقصر المهن في لبنان على الصادر عن وزرة  82918، صدر المرسوم الوزاري رقم 8419

المواطنين اللبنانيين، حرمت بموجب هذا المرسوم الفلسطينيين من نحو سبعين فئة وظيفية، كما استبعدت 
 14.النقابات المهنية كالمحاماة والطب والهندسة الفلسطينيين من خالل أنظمتها الداخلية األساسية

ستفادة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، فالعامل أما بخصوص حق العامل الفلسطيني من اال
الفلسطيني يدفع المستحقات المترتبة عليه للصندوق )تعويض نهاية الخدمة، فرع المرض واألمومة، وفرع 
التعويضات العائلية( دون أن يكون له حق االستفادة إال من تعويض نهاية الخدمة، وقد عدل مجلس النواب 

قانوني العمل اللبناني والضمان االجتماعي بخصوص تنظيم عمل الفلسطينيين  2181س/آب اللبناني في اغسط
و  821وحقهم في االستفادة من خدمات صندوق الضمان االجتماعي وقد صدر بناء  على ذلك القانونين رقم 

824. 

 ولكن المراسيم التطبيقية الكفيلة بتطبيق هذين القانونين حتى اآلن.

                                                           
ي لبنان، سلسلة حوارات السياسات   13

ن
ي المهن الحرة ف

ن
ن ف ، واقع عمل الفلسطينيي   .4122عام  3العالقات اللبنانية الفلسطينية/  -د. محمود العىلي

ي لبنان، للمزيد انظر:   14
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من قانون العمل اللبناني،  94والذي عدل الفقرة الثالثة من المادة  824اللبناني القانون رقم  أقر البرلمانحيث 
يؤخذ على لكن  من قانون الضمان االجتماعي، و 4الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة  821وأيضا  القانون رقم 

 جوة.القانونين أيضا  أنهما ملتبسين ولم تلب الحد األدنى من الطموحات المر 

فقد أعفت التعديالت على قانون العمل العامل الفلسطيني من شرط المعاملة بالمثل، ولكنها لم تلغ شرط حصوله 
على إجازة العمل لجهة اعتباره أجنبيا  في نظر القانون اللبناني، وكذلك أعفته من رسوم إجازة العمل، بالمقابل 

لعمل، للحصول على إجازة ا جب تقديمها إلى وزارة العملأيضا  لم تلغ التعديالت شرط تقديم المستندات الوا
العامل الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة بين وزارة العمل ورب العمل األمر الذي يعرض الالجئ لالبتزاز فوبذلك 

 واالستغالل من قبل أرباب العمل.

ندسة ب والمحاماة والهلطنيين للمهن الحرة مثل اتعديالت الحظر المفروض على مزاولة الفلسطيكما لم تلغ 
 وغيرها.

بالنسبة للضمان االجتماعي فقد سمحت التعديالت للعامل الفلسطيني المنتسب إلى الصندوق الوطني للضمان 
فقط دون حقه من االستفادة من صندوقي  %1.9االجتماعي االستفادة من تعويضات نهاية الخدمة البالغة:  

بالرغم من مساهمته بفروع الصندوق الثالثة بنسبة  %1العائلية  وفرع التعويضات %4فرع المرض واألمومة 
23.9%. 

بقيا حبرا  على ورق يتم تنفيذهما لغاية اآلن، وذلك لعدم صدور  824و  821من المؤسف القول بأن القانونين 
 التعليمات التنفيذية للقانونين.



 
 
 
 

 
 

ن الالجئين الفلسطينيين األساسية وتمكن مإزاء هذا الواقع المؤلم نرى أن المشرع اللبناني التف على حقوق 
يضا  حيث أرجئت ألعمل فقط بل بحق التملك العقاري إفراغ القوانين من مضمونها الفعلي ليس فيما يتعلق بحق ا

 15.ربط حق التملك العقاري بفزاعة التوطيندوما  يجري و  ،مناقشته إلى أجل غير مسمى

، حملة لمكافحة العمالة األجنبية غير الشرعية، حيث 2184نيو أطلقت وزارة العمل اللبناني شهر حزيران/يو 
منحت مهلة شهر لتسوية أوضاع العمال األجانب المخالفين، قامت بعدها بحملة أغلقت مؤسسات تحت ذريعة 
أنها غير مستوفيه للشروط القانونية، ووجهت إنذارات ألصحاب مؤسسات أخرى للحصول على إجازات عمل 

 نانيين، األمر الذي دفع بالالجئين الفلسطينيين للتظاهر واالعتصام داخل مخيماتهم وخارجها.لعمالهم غير اللب

في المقابل انقسم الموقف الرسمي اللبناني من قرار وزير العمل بين مؤيد ومعارض له، فالمالحظ دعم معظم 
نيين وزيادة البطالة بين اللبنا األحزاب المسيحية لقرار وزارة العمل، تحت ذريعة "لبننة العمالة" لتقليص نسبة

من طوائف و  إيرادات خزينة الدولة عبر استيفاء رسوم على إجازات العمل، بينما طالبت معظم القيادات المسلمة
باستثناء الفلسطينيين من تلك اإلجراءات، العتبار انعدام خيارات للفلسطينيين، وعليه يجب أن يحصلوا  أخرى 

 على أدنى حقوقهم بالعمل.

تتعلق بأن إعطاء الفلسطينيين حق العمل أسوة باللبنانيين هو تمهيد ضمني لبقائهم  اك من يتذرع بهواجسهن
-في لبنان، كون االكتفاء المادي يعطيهم استقرارا  في بلد يجب أن يكونوا فيه الجئين مؤقتين، وهو ما يعتبر 

مسيحيين، لمين والوازن الديموغرافي فيه بين المستوطين مقنع في بلد قليل الموارد وبالتالي يختل الت -بحسب رأيهم
في لبنان من أن تكون قرارات وزير العمل بمثابة ضغوط على الفلسطينيين للهجرة  وطنيون بالمقابل يتوجس ال

                                                           
ي والحاضن   15

ن الماضن ي لبنان بي 
ن
ي  –جابر سليمان، الالجئون الفلسطينيون ف

ي والمعيش 
 .43-42مؤسسة الدراسات الفلسطينية ص -الواقع القانونن



 
 
 
 

 
 

وتضييقا  عليهم، مما يزيد شتات الفلسطينيين ويبعثرهم، األمر الذي يفقدهم الثقل الديموغرافي الكافي للضغط 
 16.الدولي بموضوع "حق العودة"على المجتمع 

وبالعودة إلى خطة مكافحة العمالة األجنبية غير الشرعية نجد أنها استهدفت بداية العمالة السورية في لبنان، 
الجئ، ثم  مليون  نتيجة تدفق الالجئين السوريين إلى لبنان نتيجة الحرب والتي قدر عددهم مليون ونصف

 -نسيتهمدون تحديد ج –نبية من غير السوريين في لبنان، متهمة إياهم توجهت الخطة الستهداف العمالة األج
وهم عرب وأجانب يعملون دون امتالك إجازات عمل ويتهربون من دفع الرسوم المتوجبة عليهم، ومعظمهم يتم 

 ،استقدامه للقيام بأعمال التنظيف ومحطات المحروقات وخدمة المنازل وفي المهن اليدوية والصناعة والسياحة
غير الشرعية تترك تداعيات سلبية كثيرة على األمن االجتماعي واالقتصادي خلصت الخطة إلى أن هذه العمالة و 

 للمواطن اللبناني.

حددت خطة مكافحة العمال األجنبية غير الشرعية إطارا  قانونيا  لتنظيم العمالة األجنبية والسورية في لبنان 
 نذكر منها:

 .21/9/2111تاريخ  212، المعدل بالقانون 23/4/8491صادر في قانون العمل اللبناني ال  -
 .89211/2119، المعدل بالمرسوم رقم 81/4/8419تاريخ  82918المرسوم رقم  -
، يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص 9/81/2111تاريخ  8/228العمل رقم  قرار وزير -

 السوريين والفلسطينيين.عمل لألجانب وطلب الموافقة المسبقة باستثناء 
كما تم تفعيل العمل اإلدراي وجهاز التفتيش في وزارة العمل للقيام بجوالت تفتيش يومي ودوري على كافة 
الفعاليات التجارية والشركات والمؤسسات واإلنشاءات والمحالت، وأعطت صالحيات تنظيم ضبوط 
                                                           

ق األوس 16 ي الش 
ن
ي لبنان إجازة العمل؟ منشور ف

ن
ي ف

ئ الفلسطينن ، لماذا يرفض الالجر ط، للمزيد انظر: هيثم زعتي 

https://aawsat.com/home/article/1852626/ 

https://aawsat.com/home/article/1852626/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%9F


 
 
 
 

 
 

ي منح إجازات العمل للعمال األجانب، غرامة بحق أصحاب العمل المخالفين، كما وطالبت بالتشدد ف
إضافة إلى إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب ال يحملون إجازة عمل وفقا  للقوانين 

 17.واالنظمة
عاما   21العمالة الفلسطينية والتي كانت ترفد دورة االنتاج وجزء من الدورة االقتصادية اللبنانية منذ ما يزيد عن 

تنفيذ الخطة على األرض مع خصوصية العامل الفلسطيني األمر الذي أحدث  يفة بعدعنتعرضت لهزة 
"انتفاضة" عامة في جميع المخيمات ومحيطها احتجاجا  على تطبيق الخطة، خصوصا  أن هذه الخطة 

له على ي رسم مقابل حصو أاستثنته من دفع  أحيانا   أنها ، مع اع خصوصية الالجئ الفلسطينيلم تر 
 18.لعملإجازة ا

في المقابل ردت وزارة العمل على االحتجاجات التي قامت على قرارها بأنه: "ال تراجع عن تطبيق القانون 
 . وخطة تنظيم اليد العاملة ليست موجهة ضد أحد"

وأكدت أيضا : "يتم إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء  على معلومات خاطئة تتحدث عن      
استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة األجنبية غير الشرعية في لبنان، 

ليد العاملة حة اوتستغرف الوزارة هذه التحركات وتعتبر أنه بالحد األدنى يجب اإلطالع على خطة مكاف
األجنبية غير الشرعية في لبنان قبل إطالق المواقف، وتؤكد أن لغة التخوين والتوطين والمؤمرات ال 

 19.عالقة لها بالخطة"

                                                           
ي اللبنانية، حزيران،   17

عية عىل األراضن  .2244الجمهورية اللبنانية، وزراة العمل، خطة مكافحة العمالة األجنبية غي  الش 
، "انتفاضة" فلسطينية ضد وزارة العمل، للمزيد انظر:   18 ن  akhbar.com/Community/273585/-https://www.alإيلده الغصي 
، للمزيد   19 ن ن الفلسطينيي  ي لبنان تطال الالجئي 

ن
عية ف انظر:  خطة مكافحة العمالة األجنبية غي  الش 

48991742-https://www.bbc.com/arabic/trending 

https://www.al-akhbar.com/Community/273585/
https://www.bbc.com/arabic/trending-48991742


 
 
 
 

 
 

راءات جإومع  جراءات الحكومية عموما  العامل الفلسطيني مع اإل ولكن ورغم هذه التصريحات، يعاني
ما يكون ن، وربو لألجانب ومن ضمنهم الفلسطينيمن جهة التشدد في منح إجازات العمل  ،وزارة العمل خصوصا  

السبب في ذلك إلى عدم إصدار المراسيم التنفيذية للتشريعات الصادرة حول حق العمل للفلسطينيين، ويوما  بعد 
طلوب اللبناني، والمشكال اإلقصاء من سوق العمل أسطيني من مواجهة مزيد من مخاطر و يوم يخشى العامل الفل

اليوم العمل على منح الالجئين الفلسطينيين وضعا  قانونيا  يميزهم عن األجانب اآلخرين و يقيهم من شرط 
 20.المعاملة بالمثل

التطورات على صعيد التشريعات اللبنانية في ما يتعلق بحق العمل لالجئين الفلسطينيين المقيمين في  
هم حقوقهم بشكل مالئم، ففي حين أعفت التعديالت األخيرة العامل الفلسطيني لبنان، ال تزال قاصرة عن إعطائ

الالجىء من رسم إجازة العمل إال أنها أبقت على شرط حصوله على إجازة العمل باعتباره أجنبيا  في نظر 
دات نالقانون اللبناني، في حين يظل القانون غامضا  في ما يتعلق بآلية الحصول على إجازة العمل والمست

 المطلوبة للحصول عليها مما يعّرض معظم العاملين الفلسطينيين إلى استغالل أصحاب العمل. 
 تعويض نهاية       كما أن إلغاء شرط المعاملة بالمثل في قانون الضمان اإلجتماعي تناول فرع 

 الخدمة ولم يتناول فرعي المرض واألمومة والتقديمات العائلية.
تعديالت إلى المهن الحرة التي ال تخضع للقانونين المذكورين، األمر الذي يبقي كذلك لم تتطرق هذه ال

الالجئين الفلسطينيين ممنوعين من ممارسة المهن الحرة في لبنان، مع اإلشارة إلى أنهم يمارسون هذه المهن 
 داخل المخيمات ولكن بغياب الرقابة عليها.

 

 حق التملك العقاري: -

                                                           
ي لبنان، سلسلة حوارات السياسات   20

ن
ي المهن الحرة ف

ن
ن ف ، واقع عمل الفلسطينيي   .2241عام  3العالقات اللبنانية الفلسطينية/  -د. محمود العىلي



 
 
 
 

 
 

ن، و سطينينب في لبنان ومن ضمنهم الفلاللبنانية بعض القيود على حرية تملك األجاوضعت التشريعات  
 89/8/8414تاريخ  88189فيخضع اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية إلى المرسوم رقم 

الذي يمنع تمّلك األجانب في لبنان إال بموجب ترخيص ُيعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إال 
ن من شرط و ول العربية بما في ذلك الفلسطينيالمادة الثالثة من المرسوم عينه استثنت رعايا الدأن 

في جميع  2م 9111  الترخيص، فأصبح من حقهم تملك عقارات من دون ترخيص مسبق في حدود
في بيروت، فكان من حق الفلسطيني المقيم في لبنان  2م 3111األراضي اللبنانية شرط أال تزيد عن 

ملك عقار أو شقة سكنية ضمن الحدود المسموح بها، بعد استيفاء الرسوم المحددة لألجانب المنصوص ت
 عنها في المرسوم.

وقد ظل هذا الوضع قائما  إلى أن تم اقتراح مشروع قانون من الحكومة لتعديل بعض مواد المرسوم رقم 
رات الخارجية من خالل إزالة المعوقات بهدف توفير المزيد من الحوافز أمام اإلستثما 8414لعام  88189

"ال  التمليكية والقانونية التي تحد من ذلك، وتم التصويت في مجلس النواب على التعديل المقترح بالصيغة التالية:
يجوز منح ترخيص تّملك أّي حق عيني من أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسـية صادرة عن دولة 

بذلك  الترخيص يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين"، وصدرمعترف بها أو ألي شـخص إذا كان 
، مستثنيًا الفلسطينيين في لبنان من دون 3/4/6002تاريخ  692على قانون تملك األجانب الجديد رقم 

وتطّبق السلطات المعنية قانون الملكية الجديد على أشخاص  غيرهم من األجانب من حق التملك في لبنان.
 ."طيني وإن كانوا يحملون جنسيات أخرى من أصل فلس

نتقادات وتم الطعن به بموجب مراجعة قّدمها عشرة نواب أمام المجلس تعّرض هذا القانون للعديد من اال
 241الدستوري، إال أن المجلس رد المراجعة لعدم "مخالفة الفقرة الثانية من المادة األولى الجديدة من القانون 

 للدستور أو لقاعدة ذات قوة دستورية". 3/9/2118الصادر بتاريخ 



 
 
 
 

 
 

باقتراح قانون  22/2/2118ولم يقتنع النواب العشرة برّد المجلس الدستوري، فتقدم عدد منهم بتاريخ 
لتعديل الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون الجديد إلى مجلس النواب، تمت إحالته إلى اللجان النيابية 

يس األدراج حب  لدرسه قبل إحالته إلى الهيئة العامة للمجلس، وال يزال هذا المشروعالمختصة بصفة "معّجل" 
 حتى اللحظة الراهنة.

ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن السلطات اللبنانية قد خففت من القيود المفروضة على إدخال 
اد البناء ل مو ذه الرقابة على إدخاإن هإلى   شارة خيمات لكنها لم ترفعها، وتجدر اإلمواد البناء إلى بعض الم

لى البناء العشوائي والمخالف لقوانين البناء، بحيث تظهر كل يوم أبنية وطوابق جديدة إتعود في جزء منها 
جراء، بحيث تجد السلطات المعنية صعوبة جمة في وضع هو مسموح في القوانين المرعية اإلخارجة عن ما 

كلة السكنية داخل المخيمات الفلسطينية التجمعات السكانية التي بدأت حد لهذه المخالفات. ويضاف إلى المش
تظهر خارج المخيمات وال تتمتع بأدنى معايير السالمة الواجب توفرها في البناء من بنى تحتية وإمدادات 

 .2112صحية، فضال  عن مشكلة النازحين من مخيم نهر البارد بعد األحداث التي جرت سنة 
ال يجوز ألي شخص غير لبناني طبيعي أو معنوي تملك أي  3/9/2118تاريخ  241رقم وبموجب القانون 

حق عيني عقاري في األراضي اللبنانية، إال بعد الحصول على ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس 
الوزراء بناًء على اقتراح وزير المالية، أما الشخص الذي ال يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو 
الشخص الذي يتعارض تملكه مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين فال يجوز له أن يتملك أي حق عيني 
من أي نوع كان، ويعاقب القانون اللبناني مخالفة هذه األحكام باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين 



 
 
 
 

 
 

 قدم إفادة أو بيانًا أو تصريحاً قيمة الحق العيني وثالثة أضعافها كما يقضي بمصادرة العقارات كل من ي
 21.مخالفًا للحقيقة أو يشترك أو يتدخل بأي وجه من الوجه في تصديق عقد أو تسجيله

نالحظ هنا أن المشرع اللبناني تشدد في عقوبة كل من يقدم إفادة أبو بيانا  أو تصريحا  مخالفة للحقيقة، وكذلك 
ة أو التسهيل الذي قاما به، وتشدد بالعقوبة )سجن، غرامة، عاقب المشترك والمتدخل دون تحديد مقدار المساعد

 ومصادرة(.

 إرجاء مناقشة عدة اقتراحات قوانين مقدمة إلى إلى إن تذرع بعض السياسيين اللبنانين بهاجس التوطين أدى
يل دكما أن تمّلك الفلسطينيين لشقة سكنية قبل تع  241/2118مجلس النواب فيما يتعلق بتعديل القانون رقم 

 لم يؤد إلى توطينهم أو إضعاف تمسكهم بحقهم في العودة. 241/2118القانون 
ينتهك بشكل صريح التزامات لبنان الدولية ألنه يخالف األحكام األساسية التي  241/2118كما أن القانون رقم 

اإلجتماعية قتصادية و التزم بها لبنان بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق اإل
 والثقافية، والمعاهدة الدولية الستئصال كافة أشكال التمييز العنصري.

ينيين من حق التوريث كما يسود حسب نصه الحرفي ال يحرم الفلسط 241ومن الجدير ذكره أن القانون 
م العقود العقارية عن إبراكتاب العدل يمتنعون للقانون جعل الدوائر العقارية و عتقاد، بل إن التطبيق التعسفي اال

أو تسجيل هذه العقود دون سند قانوني، إذ ال يوجد نص صريح في القانون المعدل يمنع الفلسطيني صراحة 
من حق توريث الملكية العقارية التي كان قد اكتسبها قبل صدور القانون المذكور وقد تسبب ذلك للعديدين ممن 

 م السكنية بمشاكل قانونية مع مالكي العقارات أنفسهم.لم يستكملوا أقساط شراء عقاراتهم وشققه
 

                                                           
ي لناان، للمزيد انظر: المحامي   21

ن
https://www.lawyerslb.com/user/romeomarwan/article- روميو مروان، تمل  األجان  ف

display?id=45 

https://www.lawyerslb.com/user/romeomarwan/article-display?id=45
https://www.lawyerslb.com/user/romeomarwan/article-display?id=45
https://www.lawyerslb.com/user/romeomarwan/article-display?id=45


 
 
 
 

 
 

الالجئ الفلسطيني محروم في لبنان من خدمات المستشفيات الحكومية وأية خدمات  الحق في الصحة:  -
ذلك ووزارة الصحة، ل "أونروا"ات الموقعة بين تفاقيمها وزارة الصحة، إال من خالل االصحية أخرى تقد

وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني وبعض الجمعيات األهلية الفلسطينية الهيئات األساسية  "أونروا"تبقى 
 المعنية مباشرة بتقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في لبنان.

برنامجا  استشفائيا  جديدا  بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة "أونروا"  تبنت 2181ع مطلع العام م
 بر التعاقد مع عدة مستشفيات حكومية أو غير حكومية موجودة في لبنان.لالجئين الفلسطينيين ع
يما يتعلق ار تفضيلية فبالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية من الحصول على أسع وكالةكما تمكنت ال

دوية تأمين األووزارة الصحة اللبنانية ل "أونروا" تفاق بينا ا تم توقيعستشفاء في المستشفيات الحكومية، كماالب
 لمرضى السرطان واألمراض المستعصية بأسعار مخفضة لالجئين الفلسطينيين.

وزارة الصحة في لبنان تزويد المستوصفات الفلسطينية باللقاحات ضمن الحمالت الوطنية  كذلك تتولى
 لتلقيح األطفال.

ليم ومعاهد التعالقانون اللبناني اليمنع الفلسطينيين من دخول المدارس الحكومية  الحق في التعليم: -
المهني والجامعة اللبنانية، علما  أن مسؤوليَّة تعليم الالجئين الفلسطينيِّّين في الصفوف االبتدائيَّة 

طة م العالي تربية والتعليبين وزارة ال ا  ، إال أن هناك تعاون"اونروا"والثانوية تقع على عاتق  والمتوسِّّ
يَّة، بنانيتبعون منهجا  يتماشى والمناهج التعليميَّة الل ونروا""أ، فالطالَّب الذين يلتحقون بمدارس اوكالةوال

 في جميع الدول الُمضيفة وليست شرطا  تفرضه الحكومة اللبنانيَّة. وكالةوهي سياسٌة تتبعها ال
ويستطيع الالجئون الفلسطينيون الدخول إلى المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة على المستويات كافة 

في الشروط واإلجراءات لجهة المستندات المطلوبة أو الرسوم المفروضة، ويعتمد دخول الالجئين دون أي تمييز 
 الفلسطينيين إلى المدارس الحكومية اللبنانية على قدرة المدارس اإلستيعابية مع اعتماد سياية التفضيل الوطنية.



 
 
 
 

 
 

وية الثبوتية( تقديم بطاقة ه كذلك إذا تعذر على الطالب الفلسطيني )خاصة إذا كان من فاقدي األوراق
من النظام الداخلي لمدارس روضات األطفال والتعليم األساسي الرسمية رقم  811المادة  فإن أو إخراج قيد،

 تسمح باعتماد أي مستند ثبوتي آخر، بموافقة رئيس المنطقة التربوية.  2118/م/8831
بنانية، ويخضع لجامعة اللاالنتساب لبعض كليات اأما بالنسبة للتعليم العالي يسمح لالجئ الفلسطيني 

 لألفضلية الوطنية. قبوله استنسابيا  
صدر تعميم من وزارة التربية بتأجيل تسجيل الطالب  2184/2121وقبل بداية العام الدراسي للعام 

الصفوف  يالفلسطينيين في المدارس الرسمية، وذلك إلعطاء األولوية للطالب اللبنانيين وتنظيم االكتظاظ ف
المدرسية، واألمر ليس جديدا  وقد سبق أن طبق قبل ذلك، وقد اشترط حينها عدم فتح صفوف إضافية أو 

 22.توظيف معليمن جدد، للتوفير على الخزينة اللبنانية
 

يخضع تأسيس الجمعيات من قبل األجانب المقيمين في لبنان لمبدأ : الحق في تأسيس الجمعيات -
األمر ينطبق على الفلسطينيين، ويوجد ثالثة أنواع من الجمعيات الناشطة في المعاملة بالمثل وهذا 

أوساط المجتمع الفلسطيني في لبنان: الجمعيات الوطنية التي تؤسس بموجب "علم وخبر" صادر عن 
الجمعيات األجنبية التي تتخذ لها فروعا  في لبنان ويتم ترخيصها بموجب مرسوم يصدر  وزارة الداخلية،

س الوزراء، والجمعيات التابعة للوقف اإلسالمي التي ال تحتاج إلى ترخيص من وزارة الداخلية عن مجل
وإنما تعمل بموجب ما يسمى "حجة شرعية" يتم الحصول عليها من إحدى المحاكم الشرعية التابعة 

 مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء.

                                                           
ن عن المدارس الرسمية تدبي    22 ؟ للمزيد انظر:  آمال خليل، إقصاء الفلسطينيي  ي ال سياسي
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ون ؤ يلج جمعيات خاصة بهم، لذلك هم يسفالالجئون الفلسطينيون في لبنان ال يملكون فعليا  حق تأس
إلى تأسيس جمعيات لبنانية تتكون هيئاتها العامة وهيئاتها اإلدارية من لبنانيين، بينما يتشكل جسمها التنفيذي 

 في غالبيته من ناشطين فلسطينيين على صلة وثيقة بواقع المجتمع الفلسطيني ومشكالته.
  



 
 
 
 

 
 

 
 

  
 الخالصة:

 
التي حددت ظرف الالجئ الفلسطيني في لبنان، على وقع التعقيدات السياسية تركبت البيئة القانونية 

اللبنانية، المرتبطة بظرف نشوء لبنان وتكونه، وتاريخه السياسي المركب، لتنعكس التوازنات السياسية 
اللبنانية، بشكل متتابع على ظروف التشريع وسن السياسات المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

تزايدة وصعوبات م وكذلك على اليات تطبيق هذه السياسات، وهو ما خلق وعلى نحو مستمر تعقيدا  
 في ظروف عيش الالجئين الفلسطينيين.

نتجه هذا المسار في التعامل اللبناني مع وجود الالجئين الفلسطينيين داخل أما لوفي القراءة لطبيعة 
ي لبنان، لبيئة القانونية المتحكمة بالالجئين الفلسطينيين فالحدود اللبنانية، فقد اتخذت عمليات تشكيل ا

ساسية أنسانية إهؤالء الالجئين، والمساس بحقوق  للتضييق على متصاعدا   وعلى نحو شبه ثابت اتجاها  
لهم، وتغاضى على نحو مستمر عن التزامات البلد المضيف لالجئين التي تنص عليها االتفاقيات 

الدولية ذات الصلة، وااللتزامات الرسمية للحكومة اللبنانية بهذا الشأن، وهو ما لعب والقرارات والمواثيق 
م المعيشية حوالهأجئين الفلسطينين، وساهم في تردي في زيادة المعاناة الواقعة على الال ساسيا  أ دورا  

سات ر سس لممارسات قد تصل لتوصيف المماأمن حالة الضغط السياسي عليهم، و  واالقتصادية، وعزز
 اضطر الالجئ الفلسطيني لمقاساتهاالعنصرية 


