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 الملخص 
 

التي يتعامل بها أو يتخذها النظام تبحث هذه الدراسة بشكل أساسي في اآلليات 

السياسي اللبناني اتجاه الالجئين الفلسطينيين، وعليه كان السؤال األساسي حول ما إذا تمت 

جابة وفهم لهذا السؤال إنان أم ال، ولمحاولة التوصل إلى الفلسطينيين في لبأمننة الالجئين 

 .محاور أساسيةبه خالل أربعة بد من البحث كان ال 

فتناول المحور األول الجانب النظري لمفهوم األمن فيي النظرايات التيليد ية والحدي ية، 

رايات التيليد ية التيي تعياني لتوضيح أسباب استخدام نظراية األمننية فيي التحلييل بيدالا عين النظ

قصيييوراا منهجيييياا فيييي التعاميييل ميييم حالييية معييييدا المفييياهيم والفواعيييل والظيييرو  كحالييية الالجئيييين 

الفلسييطينيين فييي لبنييان. إضييافة إلييى ذلييو تنيياول المحييور االول مفهييوم نظرايية االسييت نا  التييي 

محاوليية فهييم مييا م لييت المسييتوث ال يياني ميين تحليييل أوضيياف الالجئييين الفلسييطينيين فييي لبنييان  ل

 هي نتيجة آليات واجرا ات النظام اللبناني اتجاه الالجئين الفلسطينيين.

في حين تناول الفصل ال اني أوضياف الالجئيين الفلسيطينين مين جوانيب مختلفية، مين 

حييييث ار يييار الييييانوني النييياوم لوجيييو هم، وتوااعييياتهم الد مارافيييية فيييي لبنيييان، والحييييو  التيييي 

العمييييل والتملييييو والصييييحة ... اليييية. كمييييا وتييييم ار ييييارا إلييييى آخيييير  يتمتعييييون بهييييا فيمييييا  خيييي 

المسيتجدات اليانونيية والسياسيية ذات العالقية بعوضيياف الالجئيين الفلسيطينيين فيي لبنيان خييالل 

 الفترا المبحوثة.
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واستكماالا لال ار النظري الموضيوعي، قيدم المحيور ال اليث تحلييالا لجمييم الخطابيات 

ي تم اختيارها وفيياا لنظراتيي األمننية واالسيت نا ، وباالسيتعانة بالخلفيية واالجرا ات واليوانين الت

 اليانونية والسياسية والحيوقية والد مارافية ألوضاف الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

ختاميياا خلصييت هييذه الدراسيية إلييى مجموعيية ميين االسييتنتاجات التييي تييم تناولهييا خييالل 

ماف الفواعل اللبنانية على أن أمننية الالجيا الفلسيطيني المحور األخير، والتي كان أبراها: اج

باسيتخدام أ وات متعييد ا كيياالجرا ات والييوانين والخطابييات وضييمن مجياالت مختلفيية اقتصييا  اا 

وسياسيييياا واجتماعيييياا، ولكييين بمسيييتواات متعيييد ا  فيييال تتبنيييى جمييييم األحييي اب مسيييتواا واحيييد مييين 

سيييتوث عييين الرماييية األمنيييية لتييييار المييير ا أو الخطييياب فعمننييية تييييار المسيييتيبل مختلفييية فيييي الم

الكتائييب. إضييافة إلييى ذلييو ميين الواضييح أن عملييية أمننيية الالجييا الفلسييطيني أ ت أ  يياا إلييى 

نظيراا الخيتال  اآللييات المسيتخدمة اتجياه  –است نامه ولكن ضمن مستواات ومجاالت مختلفة 

ه الالجيا الفلسيطيني هيو فاالسيت نا  اليذي  خ يم لي -كل مجموعة مين الالجئيين الفلسيطينيين

واحيييد نظيييراا لخ يييوعه لييينفا الييييرارات واالجيييرا ات والييييوانين، إال أن االخيييتال   كمييين فيييي أن 

الفلسيييطيني الميييييم فيييي المخييييم  خ يييم لحالييية اسيييت نا  قصيييوث نتيجييية سيييو  األوضييياف البيئييية 

وت واالجتماعيييية والسيييكنية واألمنيييية  اخيييل المخييييم، بينميييا  خ يييم الفلسيييطيني الميييييم فيييي بيييير 

العاصمة أو في مدينة أخرث واملو مصدر  خل أعلى إلى است نا  مين نيوف أخير  م يل تييييد 

 حق التعليم أو التنيل أو العمل أو التملو. 

هذا على الصيعيد التطبيييي أميا عليى الصيعيد الخطيابي فييد تعامليت الفواعيل اللبنانيية 

م على أسيا  أنهيم خطير عليى مم الالجا الفلسطيني ككتلة أمنية واحدا،  ون أي تفراق بينه
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اللبنيياني  –كامييل الكيييان اللبنيياني و نيياا  ييعباا وأرضيياا، ولعييل هييذا مييا عيي اه الصييراف الفلسييطيني 

السييابق. وهييذا مييا جعييل ق يية الفلسييطينيين ق ييية أمنييية  ائميياا فييي لبنييان تخمييد تييارا وت ييار تييارا 

بلية وفيياا لميا تفرضيه أخرث، ليستخدمها األح اب المختلفة كورقية ضياةطة عليى األ يرا  الميا

 التواانات "الطائفية" و"ارقطاعية" في لبنان. 
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Abstract 

 

 This study aims to understand the basic reference behind mechanisms 

the Lebanese political system uses on Palestinian refugees. Therefore, 

the basic question delves in investigating whether Palestinian refugees 

were ‘securitized’ in Lebanon or not. The attempt to answer this 

question relies mainly on four focus areas.   

The first focus area deals with the security concept’s theories between 

tradition and modernity to assert the use of the security methodology 

in analysis instead of traditional methodology. Traditional 

methodologies lack systematic approaches in dealing with a complex 

situation that is loaded with concepts, realities and circumstances such 

as the situation of Palestinian refugees in Lebanon. Additionally, the 

first focus area deals with the exception theory- on a second level of 

analysis- on the Palestinian refugees’ situation in Lebanon; to try to 

understand the mechanisms and procedures used by the Lebanese 

government toward Palestinian refugees. 

The second chapter deals with the situation of Palestinian refugees; 

i.e. with relation to the legal framework governing their existence, 

their demographic distribution in Lebanon, the rights they enjoy 

(employment, property, health, etc.) The latest legal and political 

developments relating to the situation of Palestinian refugees in 

Lebanon during the period under review were also studied. 

To focus on the theoretical framework, the third focus area presented 

an analysis of discourse, procedures and laws chosen per the “security 
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and exclusion” methodologies. This analysis focused namely on the 

legal, political and demographic background of Palestinian refugees in 

Lebanon. 

This study concludes with a set of conclusions addressed by the last 

focus area; the Lebanese actors’ consensus on securitizing the 

Palestinian refugee’s situation with various tools such as procedures, 

laws and discourse in different aspects; economically, politically and 

socially. This is done on multiple levels, different actors have different 

approaches, for instance the Future Movement (Tayyar Al Mustaqbal)  

is different with its security vision from Al-Marada or Al-Kata’eb. 

Evidently, the process of Palestinian refugee securitization has also 

led to refugee exclusion within different levels and areas - given the 

different mechanisms used for each group of Palestinian refugees - the 

exclusion is the same since Palestinians are subject to the same 

decisions, procedures and laws. Palestinian residing in camps are 

subject to extreme exclusion due to the poor environmental, social, 

residential and security conditions inside the camp, while the 

Palestinian living in Beirut or in any other city who are of better 

income see a different side of exclusion; deprivation of education, 

lack of mobility, inability to conduct freelance work or own property. 

These factors relate to practical implementation, in terms of discourse 

however, the Lebanese factions deal with Palestinian refugees as a 

single security party, without offering a distinction between refugees. 

This leads to regarding Palestinian refugees as a threat to the entire 

Lebanese people’s entity and to land, a vision that was perhaps 

reinforced by the previous Palestinian-Lebanese conflict. This 
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approach has made the Palestinians' cause a permanent security issue 

in Lebanon that ebbs and flows from time to time, a card used by 

various parties as a pressure tool on opposing parties depending on 

sectarian and feudal balances in Lebanon. 
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 اإلطار العام للدراسة  .1

 المقدمة   1.1

 هدت العالقة بين النظام السياسي اللبناني والالجئين الفلسطينيين مراحل متعد ا 

الفلسطيني، منذ موجة يئة التفاعل اللبناني بالتي أحا ت ب لتاييراتنظراا ل  وتحوالت مختلفة

 ون الالجئ تعرضفيد . موجات توافد أخرث خالل السنين التاليةاللجو  األولى وما تبعها من 

ففي المجمل كانت محصلة هذا  المختلفة، األصعداعلى سيئة ظرو  معيشية خاللها ل

 .على أوضاف الالجئين الفلسطينيين ليت بظاللهاأسلبية التفاعل 

على   يي ظهر هذا التعثير فيما  عيشه الالجا الفلسطيني في لبنان من تشتت وتم

على الصعيد و الصعيد اليانوني بين أك ر من هواة وأك ر من وثيية  عر  من خاللها، 

نظراا   الوويفي ن من ارتفاف مستواات البطالة وافتيارهم لألمانيو  عاني الفلسطيناالقتصا ي 

.  رجة ثانية أو ثال ة وموا ن معلى أنه متصنفه واجتماعية من معييات قانونية ملما يواجهه

ةير مؤهلة للسكن ينيين في لبنان في بيوت الالجئين الفلسط% 50اجتماعياا  عيش أما 

، تختلط خاللها  بكات أسالك الكهربا  بإمدا ات المياه، وتفيض 1بدون خدمات مناسبةو 

في ول منعه من التملو في   ستطيم الالجا الخروج منها  ون أن، إليها المياه العا مة  تا ا 

 لبنان.

 
                                                           

 

1
% من الالجئين المسجلين لدث 50 عيش في المخيمات الفلسطينية ما نسبته  2012. فحسب احصائيات األنوروا  للعام  

 .http://bit.ly/2fg4pAn(. ال الف، مراجعة موقم األنوروا 2012األنوروا في لبنان )األنوروا باألرقام 
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 البحثإشكالية  2.1

األحوال السيئة التي  عيشها الفلسطيني في لبنان على مختلف األصعدا  في ول

ى إلى تحوال اليانونية أو االقتصا  ة أو االجتماعية، تفترض الباح ة بعن النظام اللبناني سع

ل هذه السنوات الطوالة إلى خطر أمني يهد  الكيان اللبناني على الالجا الفلسطيني خال

، مستخدماا بذلو آليات مختلفة االقتصا يارافي واالجتماعي و الد مو ي المستوث الو ن

ية انالبحث في السياسة اللبنتحاول هذه الدراسة   لذلوكالخطابات أو اليوانين والتشراعات. 

نظراا لما  2011والعام  2000تجاه الالجا الفلسطيني خالل الفترا ال منية ما بين العام 

 هدته هذه المرحلة من تطورات مهمة سيتم استعراضها الحياا، و ون أن تنفي أمننة أوضاف 

الالجئين الفلسطينيين خالل الفترات السابية للفترا المبحوثة التي  صعب تحليلها وتناولها هنا 

 .متهاالعسكراة التي حكو نظراا لطول سنوات اللجو  الفلسطيني، وتعييد الظرو  السياسية 

أمننة  ي علىانعمل النظام السياسي اللبنهو هل يه فالسؤال األساسي المطروح وعل

وكيف تم تطبيق هذه  ؟خالل الفترا المبحوثة أم الان في لبنالالجا الفلسطيني  وجو 

 ؟األنماط والمستواات المؤمننة التي  بيت عليهموما  ؟السياسة

الي ا ا على الجوانب و جابة عن هذا السؤال البحث في مجموعة من وافرض ار

ومن ثم تحليله  على أرض الواقم، لمحاولة فهم وضم الالجئين التطبييياالنظري و  ينالصعيد

ثير سياسات النظام السياسي اللبناني عتتحد   ،من خالل أ ر نظراة وميكان مات تحليلية

 :اآلتيةومن هنا تعتي أهمية األسئلة  .ينالالجئين الفلسطيني على 
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 على الصعيد النظري 

  المفهوم وصوالا إلى  اما المفهوم النظري لألمن، وما التاييرات التي  رأت على هذ

 نة؟األمننظراة 

 المستباح؟ ارنسانالمفهوم النظري لحالة االست نا  و  ما  

 

 على الصعيد الموضوعي التحليلي

  الالجئييييييين  وضييييييمالفواعييييييل اللبنانييييييية الرسييييييمية وةييييييير الرسييييييمية كيييييييف تناولييييييت خطابييييييات

 ؟ وما  ور هذه الخطابات في أمننة وجو هم في لبنان؟ الفلسطينيين في لبنان

  وهييل كييان لهييذا  ؟اليييوانين والتشييراعات اللبنانييية أوضيياف الالجئييين فييي لبنييانكيييف نظمييت

 التنظيم أي  ور في أمننة الوجو  الفلسطيني في لبنان؟

  اللبنانييية فييي ضييبط أوضيياف  الفواعييل الرسييميةالبيروقرا ييية التييي اسييتخدمتها  ارجييرا اتمييا

الالجئيين الفلسيطينيين وجيو   "أمننية"فيي  ارجرا ات وما  ور هذه، ؟الالجئين الفلسطينيين

 في لبنان؟ 

  على واقم الالجئين الفلسطينيين، وهل أ ت  ارجرا اتالخطابات واليوانين و انعكاسات ما

 ال؟م النظام السياسي اللبناني أست نا   اخل ا حالةلهم إلى التحو 

استنا اا إلى هذا الواقم الذي  عيشه الفلسطينييون، تعتي أهمية هذه الدراسية فيي تحلييل 

وضييييم الالجئييييين الفلسييييطينيين، بهييييد  تحديييييد مييييوقعهم ميييين هييييذا النظييييام السياسييييي. مسييييتعينة 

ثبيات فرضييتها إ، التيي تبحيث مين خاللهيا فيي وأ واتهيا بنظراات حيل الدراسات األمنية النيد ة
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اليائميية علييى أن النظييام السياسييي اللبنيياني عمييل علييى أمننيية وضييم الالجئييين الفلسييطينيين فييي 

 لبنان بهد  است نائهم وتحوالهم إلى كيان هامشي منفصل عن هذا النظام.

 

 فرضية البحث 3.1

توافياا هما، أساسيتين تحاول التيين منتستند هذه الدراسة إلى البحث في فرضيتين  

 :في وتتم ل، مم ار كاليات التي تم  رحها سابياا 

عمل على  بفواعله الرسمية وةير الرسمية يانالنظام السياسي اللبنن أالفرضية األولى في  

اليومي  األمنخطر أمني يهد     أي بتحوالهم إلىانوجو  الالجئين الفلسطينيين في لبنأمننة 

 سوا اا بشكل مبا ر أم ةير مبا ر.  ياناللبن

أ ت أوضاف الالجئين  ةاآلليات التي تم اتباعها ألمننعلى أن  يةانوتيوم الفرضية ال 

 .لليوانينالخ وف  من ومست ناامستباحة  إلى كياناتهم تحوال إلى

 

 الحدود الزمنية  4.1

لييو ، وقييد جييا  ذ2011والعييام  2000تتنيياول الدراسيية الفتييرا المبحوثيية مييا بييين العييام 

العالقيية اللبنانييية ب الخاصييةتم لييت فييي بعييض المسييتجدات بنييا اا علييى مجموعيية ميين العوامييل، 

الفلسييطينية  فعلييى الصييعيد السياسيييي  ييهدت هييذه الفتييرا عيييو ا العالقييات اللبنانييية الفلسيييطينية 

بعيييييض انيطييييياف  وايييييل، وهيييييذا ميييييا  فيييييرض بال يييييرورا وجيييييو  تيييييعثير مسيييييتجد عليييييى الالجئيييييين 

. ة الحوار اللبنانية الفلسطينيةظهور لجنبالفلسطينيين في لبنان، ولعل هذا ما  مكن أن يترجم 
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الفلسيطيني حتيى وليو بشيكل صيوري وةيير  –الصيراف اللبنياني   إال أن ذليو ليم  منيم مين تجيد

صيييورا الفلسيييطيني اررهيييابي مييين أعيييا ت إليييى األذهيييان التيييي  ، خيييالل أامييية نهييير البيييار حييييييي

أميييا عليييى الصيييعيد الييييانوني فييييد تم ليييت هيييذه المسيييتجدات فيييي السيييجاالت والتعيييد الت جدييييد. 

  الالجئييين الفلسييطينيين، بعييد سيينوات ميين اهمييال الالجييا الفلسييطيني اليانونييية الخاصيية بحيييو 

  اليانوني والحيوقي. المستوث على 

 

 أهمية البحث 5.1

بحيث من تشمل  لما  تعييد الحالة الفلسطينية في لبنان  إلىأهمية هذه الدراسة  ترجم

اعتبرت  ائما  ائكة الالجئين الفلسطينيين وعالقتهم بالنظام السياسي اللبناني التي في ق ية 

بارضافة وضاف الالجئين في الدول العربية االخرث. عذا ما قورنت بإوخاصة  ،وم ار نيا ات

فييي  ولييية وةييير  ولييية  فواعييل رسييمية وةييير رسييميةإلييى بح ييه فييي تييداخل أ ييرا  مختلفيية ميين 

 ،المتشيييعبةالبحيييث فيييي هيييذه الجوانيييب تحييياول هيييذه الدراسييية ليييذا  .ق يييية الالجئيييين الفلسيييطينيين

، وميا اسيتجد علييه مين متايييرات وتتبم أثر المراحيل المختلفية مين التفاعيل الفلسيطيني اللبنياني

على صورا الالجا الفلسطيني فيي   و را المبحوثةتعلى وضم الالجئين خالل الف قليميةإ ولية 

 .ماعي واالقتصا ي واليانوني...إلةاالجت واقعه النظام السياسي اللبناني وعلى

تتبم هذه المتاييرات والتفاعالت بنظرا تبرا أهمية الدراسة في اعتما اا على ذلو، و    

الفواعييل  راسيية سييلوك و  ،تهمجئييين الفلسييطينيين علييى اخييتال  فئيياألوضيياف الالأك يير  ييمولية  

 جوانيبل تناولهيابارضيافة إليى  ،ارجرائييو  الييانونيو  الخطيابي ةاللبناني الرسمية وةير الرسمية
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   بشيييكل تحليلييييالنظيييام السياسيييي اللبنيييانيو الالجئيييين الفلسيييطينيين  بيييين تفاعيييلالمختلفييية مييين 

 .للخروج بفهم أوضح للحالة التي  عيشها الالجا الفلسطيني  اخل النظام اللبنانيتفصيلي 

 

 أهداف البحث 6.1

 اخيييل النظيييام  ينالفلسيييطيني ينالالجئيييلبحيييث فيييي أوضييياف ا إليييى هيييذه الدراسييية تهيييد 

أنميييياط ومسييييتواات األمننيييية الموجييييه  وفهييييم، فيمييييا إذا تمييييت أمننتهييييا أم الو  ،السياسييييي اللبنيييياني

ل وضييم الالجئييين الفلسييطينيين خييالل يتشييك فيييهييذه األ وات أسييهمت كيييف ، لتحليييل ضييدهم

 .الفترا المبحوثة

 

 منهجية البحث 7.1

مجموعييية مييين عليييى والفرضييييات السيييابية  لإل يييكالياتفيييي فحصيييها الدراسييية  اعتميييدت 

فييي اسييتعراض التطييور المفيياهيمي الييذي  ييرأ  المنهجيةةة التاريخيةةةم ييل   ةالمختلفيي المنهجيييات

 ،سييية النيد ييية الحدي يييةر عليييى المفهيييوم األمنيييي بيييين نظرايييات المدرسييية التيليد ييية ونظرايييات المد

الالجئيين الفلسيطينيين فيي المراحل التي مر بها وجو   في استعراض بالمنهجية ذاتها واستعين

 .حتى نها ة الفترا المبحوثة لهذه الدراسة 1948منذ عام لبنان 

التفاصيل والحيائق  ضفي استعراض بع المنهجية الكمية استخدمتإضافة إلى ذلو، 

وتيسيماتهم اليانونية وما ، حول توااعاتهم الجارافيةجئين في لبنان، الخاصة بعوضاف الال

 يتليون من خدمات تعليم وصحة...إلة. 
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فييي عملييية تحليييل الموقييف اللبنيياني ميين الالجئييين  االسةةتقراةيةالمنهجيةةة واسييتخدمت  

اا لألمننة وحالة االست نا  سياط ميكان مات مدرستي كوبنهاةن وبار إالفلسطينيي، من خالل 

اللبنانييية  ارجييرا اتكييل ميين الخطابييات واليييوانين و بييه جييا ت  لتحليييل مييا ،علييى واقييم الالجئييين

 تجاه الالجئين الفلسطينيين.

لميارنية بيين المفهيوم التيلييدي ل  بالمنهجيةة المقارةةة أ  يا بد مين االسيتعانة وكان ال 

السياسيية للفواعيل اللبنانيية الرسيمية وةيير الرسيمية والنيدي لألمن، والميارنة ما بين الخطابات 

فييي تحليييل النتييائ  ، و خييالل عملييية تحليلهييا وفييياا أل وات مدرسييتي كوبنهيياةن وبيياراا لألمننيية

 .الالجئين الفلسطينيين تجاهاللبنانية  ارجرا اتالخطابات واليوانين و  التي جا ت بها

نيية وفييييا  األمن راسييية واقييم الالجئيييين الفلسييطينيين مييين خييالل نظراييية ن أجييدير بالييذكر  

الخطابيات  :م يل وميارنتهيا اتانيمجموعية مين البي سيتل م تحلييلت لمدرستي ةوبنهياةن وبياراا

 ين والتشييييراعاتاناليييييو ضييييافة إلييييى بارالطوائييييف، و الجماعييييات و  األحيييي ابو  للحكومييييةالسياسييييية 

التيييي تيينظم وجييو  وحركيية الالجئيييين  -ظميية وتعليميياتنأمييين لييوائح و -وايية انوال  منهييا الرئيسييية

 .ستراتيجيات المخصصة للتعامل مم الالجئين، والسياسيات وارانالفلسطينيين في لبن
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وني لالجئين الفلسطينيين. تم اناليمراجعة األ بيات التي تتناول الوضم وخالل      

التي صدرت  ارجرا اتين و اناليو  معظم جمعت، وقد وني المرجعي لهمانتحديد ار ار الي

 .2ية خالل الفترا ال منية المبحوثة من مصا ر مختلفةانعن الدولة اللبن

، فبعد اال الف على مجمل يةاناللبن يةاألمنالفواعل خطابات  إلىأما بالنسبة 

وبعد البحث في الخطابات الموجهة ان األحداث الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في لبن

من حيث  األول  على أساسين بنا ا  اختيار الخطاباتبخصوصهم خالل الفترا المبحوثة، تم 

المدنية  الحيو   م ل بالالجا الفلسطينيالمتعلية  ي ا اال في محاولة لتناول أبراالموضوف 

ال بد من تناول ان فكحسب المعيار الح بي  ي انوال السالح الفلسطيني. التو ين و و لالجئين 

 لو بهد  توضيح الخال  بين هذه األح ابوذ االخطابات السياسية لكل ح ب على حد

 تيار سياسي واحد.  كون ضمنن أبع ها من الممكن ن أمن على الرةم 
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 -دار الكتاب ارلكترونيلموقم إلكتروني تم الحصول عليها من  وهذه  المصا ر التي تم االستعانة بها في هذه الدراسة،.  

موقم واارا و  الفلسطيني -برنام  المستشار، أما األج ا  األخرث فتم جمعها من خالل المواقم الرسمية للجنة الحوار اللبناني
 لية اللبنانية والمديراة العامة لألمن العام. الداخ
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 اإلطار النظري  8.1

التييي تحيياول الدراسيية البحييث  والفرضيييات التييي تييم  رحهييا سييابياا اعتمييا اا علييى األسييئلة 

بإ اران أساسييين فيي التحلييل لفهيم وضيم الالجيا الفلسيطيني  اخيل النظيام  استعينفيها، فيد 

 المستوى األولففي  ،الفلسطيني الالجا تجاها النظام ي وتوضيح توجهات هذانالسياسي اللبن

لفحي  هيل تميت أمننية وضيم   كوبنهةان  وبةاري  نةة لمدرسةتياألمنةظرية بآليات استعين 

ماط أو نأوفي حال تمت أمننتهم هل هناك  ؟الالجئين الفلسطينيين خالل الفترا المبحوثة أم ال

 ؟ونية والمعيشية بين الالجئيناننظراا للتفاوت في األوضاف الي ،نةاألمنمستواات مختلفة لهذه 

كوبنهياةن عليى  ةمدرسيمن خيالل نة األمنفرضيات نظراة ل وفياا التحليل  اتوتيوم آلي

ميابلة كنوف الخطاب سياسياا ان أك ا ا سو  ،ي الرسمي وةير الرسمياألمنخطاب الفاعل تحليل 

ات أو السياسيات ين والتشيراعانوني رسمي كاليو انعلى صعيد ق ملجمهور، أ اا خطاب مصحفية أ

وايتم ذليو مين خيالل مجموعية مين . انوضاف الالجئين الفلسطينيين فيي لبنيأالمرسومة لتنظيم 

ن أنية التيي تختصير أوالا فيي األمنالخطوات التي تعتمدها مدرسة كوبنهاةن كإجرا ات لعمليية 

والتعكييييد  ،إليييى الميييوا نين ضيييد فئييية أو مجموعييية محيييد اي بتوجييييه خطييياب األمنييي ييييوم الفاعيييل 

النظيام ككيل مين تشيكل خطيراا أمنيياا عليى البشيراة المجموعية هذه ن أالخطاب على ا خالل هذ

تكون على هذا األسا  ي وبنا ا  .ناحية سياسية أو اجتماعية أو اقتصا  ة أو بيئية أو عسكراة

نتيجية لينياعتهم  الفئية المسيتهدفة مين الخطياب السياسيي، تجياهسيلبية لدث الميوا نين ر ا فعيل 

جييرا  ال الييث الييذي يتخييذه الفاعييل وهييذا هييو أسييا   ييرعية ار ،ياألمنييبفحييوث خطيياب الفاعييل 

توافياا مم كونها تشكل خطيراا أمنيياا عليى النظيام   .البشراة ي ضد هذه الفئة أو المجموعةاألمن
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جييير ات خارجييية عييين الحيييدو  إ  فيييال  مكييين ألي صيييانم قيييرار سياسيييي أن يتخيييذ أ ييية السياسيييي

طالعات التيييييييي يييييييييتم قياسيييييييها ميييييييين خيييييييالل اسييييييييت موا نيييييييييهالطبيعيييييييية الحيوقييييييييية إال بموافيييييييية 

 . (Taureck 2006, 55)الرأي

الالجئين  تجاهية انية اللبناألمنتحليل خطاب الفواعل فإن وبنا  على ذلو 

عملية التعكد من ن أإال  ،أو الخطوات ال الث ارجرا اتالفلسطينيين سيكون ضمن هذه 

 ألني ةير قابلة للييا  اني اللبناألمنالفاعل   صوةهاالذرائم التي للخطاب و قبول الموا نين 

ية لييا  استطالعات الرأي حول مدث قبول الرأي انالباح ة ال تستطيم الييام بعي  راسة ميد

لصعوبة السفر وصعوبة   الفلسطينيين الالجئين تجاهية األمني بخطاب الفواعل انالعام اللبن

  نظري  ار إة بانالستعاال رورا  اقت توعليه عام و امل، جرا  ذلو الييا  بشكل إ

أجه ا على ا تي ترك  في تحليلهال ،هي مدرسة بارااضمن نظراة األمننة  لمدرسة أخرث 

ية التي عها تعبر عن الشر نأار اراة البيروقرا ية على اعتبار  هاجرا اتإومؤسسات األمن و 

  .ياألمنالمرجعي أو الموا نين لخطابه ان ي بيبول الكياألمن ستييها الفاعل 

من التحليل  ثاةيالمستوى الضمن  حالة االست نا  أ روحةتعتي ضرورا استخدام و 

ما استنا اا إلى  ،د  تطبييها على واقم الالجئين الفلسطينيين في لبنانبه ،خالل هذه الدراسة

، على اعتبار أن أ وات نظراة  ظهر من نتائ  تحليل للمستوث األول حسب نظراة األمننة

موقف النظام السياسي اللبناني من الالجئين الفلسطينيين وفياا أل وات األمننة توضح لنا 

أوضح لهذه الصورا وتحد  وضم الالجا  اا أ روحة االست نا  فهم ر  محد ا، بينما توف

نسان له حيو  سياسية واقتصا  ة إالفلسطيني من النظام السياسي اللبناني، فهل هو 
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أم هو مجر  كائن موجو  على  ،ياسي اللبنانيالنظام السيتمتم بها كج   من واجتماعية 

 ؟أو خارجه هامش هذا النظام

 

 البحثهيكلية  9.1

 و راسة ،األسئلة السابية عن يسم البحث إلى أربعة فصول  حاول كل فصل منها ارجابة 

 الفرضيات الموضوعة: مدث صحة أو خطع

 المقدمة .1

 نة واالستثناء األمنمقاربة مفاهمية؛  .2

 في النظراات التيليد ة والحدي ة )لمدرستي كوبنهاةن وباراا( األمنمفهوم  2.1

 جيو أةامبين.ر المستباح في فكر جو  ارنسانمفهوم حالة االست نا ، و  2.1

 انأوضاع الالجئي  الفلسطينيي  في لبن .3

: تاراة اللجو ، األوضاف االقتصا  ة والسياسية انن في لبنو ينن الفلسطيو الالجئ 1.2

 واالجتماعية.

 (.2011 -2000) خالل عاميان ن في لبنو يالفلسطين ن و الالجئ 2.2

 الخطاب اللبناةي في  الالجئون الفلسطينيون  .4

 .يةاةاللبن البيروقراطية اإلجراءاتو  ي  والتشريعاتاةالقو الالجئون الفلسطينيون في  .5
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 دراسات سابقة 10.1

قسيييمين، األول منهيييا يتنييياول  إليييى مكييين تيسييييم الدراسيييات السيييابية المتعليييية بموضيييوف الدراسييية 

تناول وال اني يلموضوف األمننة في مواضيم ال تخ  الالجئين الفلسطينيين، الجانب النظري 

باليسيم األول النظيري يت يح  يح الدراسيات العربيية   ففيميا يتعليق. أوضياف الالجئيين فيي لبنيان

تناوليييت التيييي الجامعيييية  هناليييو مجموعييية مييين الرسيييائلإال أن ، التيييي تتنييياول موضيييوف األمننييية

سيليمان حيول"  ور  ام ل أ روحتي كيل مين سيمير  ،موضوف على الصعيد النظري والتطبيييلا

، (2011سيييليمان ) البيروقرا ييييات الدوليييية فيييي أمننييية ق ييييتي المنييياع والهجيييرا ةيييير الشيييرعية"

السيياحل األمننيية فييي رهيياب: منطييق تراتيجية األمراكييية فييي مكافحيية ارسييحييول "ار قاسييي فواايية

فييي التحلييييل  نفسييها األ ييروحتين المنهجييية لتيييا، حيييث اسييتخدمت ك(2012 قاسييي) فرايييي"ار

بع روحية اسيتعانت الدراسية  ،إضافة إليى ذليواألمني وفياا لنظراة األمننة ومدرسة كوبنهاةن. 

 The Securitisation of“التييي جييا ت بعنييوان  Ryan Wilsonالماجسييتير لييي 

Migration? – an examination of the extent to which migration 

has been securitised in the United Kingdom since 9/11" (Wilson 

اليييذي ، فيييي رسيييالتها Wilsonه تاسيييتخدماليييذي بهيييد  محاكييياا النميييوذج المنهجيييي ، (2011

، للتالب على العيبة المنهجيية التيي واجهيت جمم بين مدرستي كوبنهاةن وباراا في التحليل

في تطبيق أ وات مدرسة كوبنهاةن في موضوف قيا  الرأي العيام واسيتجابته لخطياب الباح ة 

 السياسي. /الفاعل األمني
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يت ييح أن معظييم الدراسيات التييي عالجييت حاليية االسييت نا  لييم تكيين  حاليية االسييت نا خيي   فيميا 

. مختلفية فيي فلسيطين واليدول العربييةحياالت  راسيية  بالالجا الفلسطيني، إنميا تناوليت متعلية

نموذجياا مهمياا لتوضييح كييف  مكين تحلييل  هيذه الدراسيات م لتفيد ولكن على الرةم من ذلو 

ومية فيي اليو ن ا"حالية االسيت نا  والمي ومن هذه الدراسات .ومستوااته أنماط حاالت االست نا 

و"سيلطة االقصييا  الشيامل: تشييراح الحكيم ارسييرائيلي فيي األراضييي  (أ 2010 )حنفييي العربيي"

 .(2012)حنفي  الفلسطينية المحتلة"

الدراسييات الوحيييدا التييي عالجييت موضييوف اسييت نا  الالجييا واظهيير ميين خييالل المراجعييات أن 

هيير البييار  "إعييا ا إعمييار مخيييم ن، م ييل سيياري حنفيييالفلسييطيني فييي لبنييان هييي  راسييات قييدمها 

و" إ ارا مخيميات الالجئيين ( 2009حنفي واسماعيل حسين ) قصا "وحكمه: نموذج م الي لإل

وحالييييية  الحكيييييم والحاكميييييية"و( ب 2010)حنفيييييي  فيييييي لبنيييييان: حالييييية االسيييييت نا  والبيوسياسيييييية"

قيييدم . وقيييد (2010ولونييي   حنفيييي) االسيييت نا  فيييي مخيميييات الالجئيييين الفلسيييطينيين فيييي لبنيييان"

مؤكيداا  .أةيامبين هيينسان مستباح وفيياا لميا  شيير إلإخاللها حنفي الالجا الفلسطيني على أنه 

مستباحين ال حيو  و مست نيين  اف ا  مالق   م أفرا ا  إلىعلى أن المخيم الفلسطيني تحول 

الدراسية األخييرا علماا بعن حنفي  ييدم مين خيالل م السياسي اللبناني. منفصلين عن النظا ،لهم

منهجاا تحليلياا لوضيم الالجئيين الفلسيطينيين  جميم بيين اسيت نائهم وبيين التعاميل معهيم كخطير 

وجيييا ت ضيييرورا اال يييالف عليييى  راسيييات حنفيييي  .أمنيييي مييين قبيييل مؤسسيييات الدولييية الرسيييمية

لال الف على النموذج التطبييي لنفا الحالة الدراسية، ولكن وفق منطلييات منهجيية مختلفية. 

وهيذا ن المالحظ أن الدراسات لم تيم بالربط بين األمننة وحالية االسيت نا  كعسيا  للتحلييل، مو 
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النظري  عطي صورا أ مل وأوضح البنا  على اعتبار ان هذا  ما تحاول هذه الدراسة تيد مه،

 الفلسطيني في لبنان. و لحالة اللج

األ بييات والدراسيات  مين تناوليت مجموعيةحييث   اليسم ال اني فيشمل الجانب الموضوعيأما 

الييانوني واالجرائيي  ف الالجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث التعليم والصحة والنظامأوضا

هييذه األ بيييات إلييى التوااعييات الد مارافييية بعييض ، كمييا وأ ييارت هنيياكالحيياكم لوجييو  الالجئييين 

المخيميييات الرسيييمية وةيييير  خيييارج و اخيييل تواجيييدهمفيييي لبنيييان وأمييياكن  الفلسيييطينيينلالجئيييين 

 .وةيرهييا ميين التفاصيييل التييي ترسييم صييورا عاميية ألحييوال هييؤال  الالجئييين فييي لبنييان ،الرسييمية

الالجئييون الفلسييطينييون فييي لبنييان بييين الماضييي والحاضيير الواقييم " راسيية  وميين هييذه الدراسييات

ال ييافة إليى  المخيمات الفلسطينية في لبنان مينلجابر سليمان و  راسة "" اليانوني والمعيشي

، " بيييييان نييييواهض الحييييوت1982صييييبرا و يييياتيال: أيلييييول  " لحسييييين  ييييعبان وكتيييياب "التميييييي 

تسجيل الالجئين الفلسطينيين في األونروا في لبنيان: نظيرا بارضافة إلى ميالة محمو  العلي "

 ".على بعض األسا

فييي محاوليية لرسييم صييورا  يياملة وعاميية   روحيية مييم هييذه األ بيييات والدراسيياتوتتيييارب هييذه األ

عيين أوضيياف الالجئييين الفلسييطينيين فييي لبنييان، إال أن هييذه الدراسيية تنطلييق ميين هييذه الصييورا 

العاميية لفهييم العالقيية بييين النظييام السياسييي اللبنيياني وبييين الالجئييين الفلسييطينيين وكيييف  مكيين 

ن فيييي لبنيييان،  ون أن وتفاصييييل حيييياا الالجئيييي لسياسيييات وقيييوانين هيييذا النظيييام أن ترسيييم حيييدو 

 تتوقف عند سر ها فيط.
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لتفاصيل  من الواضح أن هنالو  ح في األ بيات المتناولة، السيا  الموضوعي ا  اا وضمن 

وحتييى اليييوم، إال أن  1990خاصيية بعييد العييام بشييكل متواصييل اللبنانييية  –لعالقيية الفلسييطينية ا

م ييل  راسيية جيهييان  ميت ييب،التييي تناولييت هييذه العالقيية ولكيين بشييكل  بعييض األ بييياتهنالييو 

لالجئيين من كتاب تجليات الهواة: الواقم المعاش في : . نشو  المفهوم العدو الداخليصفير "

الفلسيييطينيين فيييي لبنيييان" والتيييي ربطيييت بيييين واقيييم الالجئيييين الفلسيييطينيين فيييي لبنيييان وتحيييوالت 

ينييت  عيين ذلييو ميين تحييول فييي الذهنييية اللبنانييية لشييخ   وميياالفلسييطينية  –العالقيية اللبنانييية 

" التيي تتنياول تفاصييل أحيداث أامية مخييم نهير البيار  إضافة إليى  راسية " الالجا الفلسطيني.

علييى أوضيياف الالجئييين الفلسييطينيين والمواقييف  هييانهيير البييار  والفواعييل  اخييل هييذه األاميية وأثر 

 اللبنانية والفلسطينية من األامة.

أرض خصييييبة ل ع عيييية " تيرايييير بعنييييوان الدولييييية األامييييات مجموعيييية قييييدمت لييييوإلييييى جانييييب ذ

تنياول بشيكل مسيتفيض تفاصييل العالقية " االستيرار، مخميات الالجئين الفلسطينيين فيي لبنيان

الفلسييطينية ميين خييالل تصيينيف الالعبييين األساسيييين فييي هييذه العالقيية والبحييث فييي  –اللبنانييية 

وتييعثير ذلييو علييى كييال تطييور األحييداث والمتاييييرات بييين الجانييب الفلسييطيني والجانييب اللبنيياني 

 الطرفين.

التطييورات اليانونييية التييي  األخييرث  األ بيييات بعييضتناولييت  وبشييكل متخصيي  أك يير،

لمدنيييية الحيييو  ا"ينيين فيييي لبنييان، م ييل  راسييية سيياري حنفيييي اسييتجدت علييى الالجئيييين الفلسييط

مييياذا يييدور حيييول و راسيية جميييال عيسييى "  "مليية والحملييية الم ييا احللفلسييطينيين فييي لبنيييان: ال

اليانونييية  "، الالتيي تنيياولن أخيير التطييورات والميترحيياتأوضياف الالجئييين الفلسييطينين فييي لبنييان
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وميا تبيم ذليو مين نيا يات وميترحيات  حول حيو  الالجئين الفلسيطينيين فيي لبنيان المطروحة

 قانونية من أ را  سياسية مختلفة.

الفلسطينيون في لبنان وتعديل "سهيل النا ور  ذلو تناولت  راسة بارضافة إلى 

 التعديل اليانوني المشرف لمنم الفلسطينيين من التملو تفاصيل "قانون الملكية العياراة

وكيف كانت ر و  الفعل عليه وما هو تعثيره على  أحا ت بهذا التعديلوالظرو  التي 

الفلسطينيون والتطورات في لبنان:  "كما وأ ارت  راسة النا ور األخرث الالجا الفلسطيني. 

لسحب سالح  1559ار األمم المتحدا قر  إلى تعثير "1559نياش قانوني في آثار اليرار 

 المعا لة اللبنانية بما  شملها من عناصر فلسطينية.على  المليشيات  اخل لبنان

من األ بيات السابية في تناول  من الواضح أن هذه الدراسة تتيا م مم الك ير

اولها بشكل تتن، إال أنها الخاصة بحياا الالجا الفلسطيني من الجوانب والتفاصيل مجموعة

لتوضيح أثر هذه التطورات على الالجئين و األساسي لها تحليلي أكبر لالجابة عن السؤال 

 متخذا من هذه الحيائق والمتايرات أساساا  مكن من خالله تحديد، في لبنان الفلسطينيين

 اللبنانية اتجاه الالجا الفلسطيني. وتفسير السياسة
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 نة واالستثناء األمن :مقاربة مفاهمية .2

 في النظريات التقليدية والحديثة  األم مفهوم  1.2

فيييي العالقيييات  األمييينوالمتاييييرات الدوليييية عليييى مفهيييوم األحيييداث العدييييد مييين  تلييييد أثييير      

المفهيوم األمنيي الذي أ خل عليى  التايير والتعديل مدث األحداثلهذه  متتبملل فيظهر ،الدولية

 ىالحييروب العالمييية األوليي مييروراا بحيبيية ،اليييرن الماضييي أوائييل منييذ ،فييي حيييب تاراخييية مختلفيية

 علييى المبحييثهييذا يركيي   لييذا .الحييرب البييار ا وانتهييا  بمرحليية مييا بعييد الحييرب البييار او  وال انييية

ات التييي التايييير  يواكييب هييذهن أالييذي حيياول  ،المفهييوم النظييري لألميينالييذي  ييرأ علييى  التحييول

التيييي  هاوتوضييييحتي ضيييرورا تتبيييم هيييذه التايييييرات ع. وتيييعليييى السييياحة الدوليييية حيييت نفسيييها ر 

 م ييل المفهيييوم األساسييي لإل يييار النظييري المعتميييد  ألنيييهي نظييراا األمنييياسييتجدت عليييى المفهييوم 

وعليييه ال بييد ميين تتبييم  ،ميين خييالل هييذه الدراسييةان لتحليييل وضييم الالجئييين الفلسييطينين فييي لبنيي

لنيد يية الحدي ييية، النظراييات ا  إلييىميين النظراييات التيلد يية وصييوالا  بييد ا هييذا التطييور المفيياهيمي 

 بهد  تحديد الركائ  األساسية لهذا المفهوم.وذلو 

 

 ة(والليبرالي ةالواقعيالتقليدي ) المنظور 1.1.2

  المفهوم األمني للنظرية الواقعية 1.1.1.2

االفتراضيييييات مييييين  اتهيييييا التنظيراييييية مجموعيييييةهتوجالواقعيييييية بييييياختال  المدرسييييية تييييييدم  

بالدولية  بشيكل أساسيي المرتبطية ،ياألمنيالتي توضح من خاللها مرتك ات المفهوم  ،األساسية

 . كمصا ر لليوا باليدرات الما  ة العسكراةو  ،كفاعل  ولي
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، فتشييير محييد ا تفسيير ميين خاللهييا التفاعييل الييدوليافتراضييات المدرسيية الواقعييية قييدمت  

القةوة التي تبحيث بشيكل  ائيم عين  طبيعة البشر األةاةية والشريرة أن إلىالواقعية الكالسيكية 

فيي كتابيه  مورةن ياو، وهيذا ميا أ يار ليه هيي ميا  حيد  نميط التفاعيل اليدولي والمصحلة الذاتيةة

ن السياسة ... خاضعة لتحكم عد  من الييوانين أالسياسة بين األمم " تعتيد الواقعية السياسية 

الواقعية  ، إال أن(24، 1985 مورةن اوالموضوعة التي تمتد جذورها في الطبيعة ارنسانية" )

التفاعيل اليدولي  حكميه  بيعية البنيية التنظيميية وتؤكيد أن  ،مم هذا االفتيراضال تتفق الجديدا 

ن ... أن للطبيعييية البشيييراة و "ييييرث الواقعييييون البنيواييي ذليييو بيوليييهمير يييا مر  واوضيييحالدوليييية، 

ن بنيييية النظيييام أجليييه ترايييد اليييدول اميييتالك الييييوا. فيييي حيييين أعالقييية ضيييئيلة بالسيييبب اليييذي مييين 

 الحصيول عليى الييوا" إليىليى السيعي الدولي، أو التصميم البنائي له، هي التي تجبر اليدول ع

فييان تت النظيراتينكلتا  فإناالختال  ، وعلى الرةم من هذا (214-213، 2016)مير ا مر 

 :التي تتم ل بيالتي تدر  التفاعل الدولي من خاللها، على مجموعة من المفاهيم 

حيييث تسييعى كييل الييدول  ،وليهييي الفاعييل األساسييي والرئيسييي فييي النظييام الييد الدولةةة 

ها الييييداخلي انللحفيييياى علييييى نفسييييها فييييي الميييييام األول والحفيييياى علييييى قوتهييييا واسييييتمراراة سييييلط

الييييدول األخييييرث، ميييين خييييالل الييييييوا  والخييييارجي فييييي النظييييام الييييدولي ميابييييل الحييييد مييييين سييييلطة

  (.240، 2004ستراتيجية العسكراة )سميث ار

، أو السةلطان م  خالل القةوة هفمفهوم المصلحة الذي يعر أن  إليىواشير مورةن او  

بما  يتصر كائن عيالني  أنهاعلى  اا اعتما في سياسة الدولة وتفاعلها، هو العامل األساسي 
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مين  هدركيلميا يوفيياا ، الحفاظ علةى قوتةه وايادتهةا إلىاألمر الذي يدفعه  مصلحتهيتال م مم 

 .(314-313، 2011)اليحطاني  حيائق وتفاعالت محيطة به

عليييى ى عليييى بيائهيييا وأمنهيييا االهيييد  األول واألساسيييي لهيييذه الدولييية فيييي الحفيييواتم يييل  

الذي ، يةاألمنالمعضلة أمام هاجا للدولة المصلحة الو نية هذا هو ما  عبر عن ن أاعتبار 

ااا ا قدراتها خاصة العسكراة مين خيالل االعتميا  عليى  إلى جعل الدولة في حالة سعي  ائم 

وللحفاى على قوتها النسبية في النظام الدولي الذي  ،ذاتها ميارنة بالدول األخرث المنافسة لها

 .(55، 1985 مورةن او) تتفاعل  اخله

االعتمةةاد  منهييالحفيياى علييى البيييا  واألميين، ل سييتراتيجيات مختلفيية إ إلييىوتلجييع الييدول  

ال يمكة  فيهةا الةتكه  بنوايةا الةدول  بيئةة فوضةويةفيي  شاليدول تعيين أ إليىنظراا  ذاتهاعلى 

تحكيم العالقيات ن أ مكين لهيا  علييامتلو أي سيلطة  بيئة النظام الدولي ال ن أ  بمعنى األخرى 

ارا  تسييي) ورتيييي وبال كسيييلطة الحكومييية فيييي البيئييية السياسيييية الداخليييية )األنيييانيين( بيييين فواعليييه

، فحتييى لييو لييم  سييتطم منييم تةةواان القةةوى  إلييىاللجييو   إضييافة إلييى ذلييو. (60-61، 1985

الحرب بين الفواعل الدولية، فيستطيم على األقل الحفاى على وجو  الدول التي تشكل النظيام 

 .(178، 2016 )ليبو الدولي

لم تختلف افتراضات الواقعية الجديدا مم المفاهيم األساسيية التيي وضيعها الواقعييون و  

كبيير للبنيية الدولييية األهتميام اختلفييت فيي االفتييراض األساسيي، مولييية االالكالسييكيون، إال أنهيا 

 .(211، 2016 )مير يا مر على حساب الطبيعة البشراة في تفسيير تفاعيل الوحيدات الدوليية

هيد  الدولية التيي  مكين  ث تحوليت الييوا مينيي  بحلييوال اا مايايراا ذلو قدمت مفهوم إلىإضافة 
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 ق البييييا  واألمييين لليييدولييييتحي مكييين مييين خاللهيييا وسييييلة  إليييىأن تحييييق مصيييالحها مييين خاللهيييا 

 (.319، 2011)اليحطاني 

، وأ ث )الواقعية الجديدا( منظري هذه النظراةهذا المفهوم على تفسيرات وانعكا  

فجا لت  .بيائها وأمنهاحول مستوث اليوا التي تحتاجه الدولة للحفاى على  انيسامهم إلىذلو 

الواقعية الدفاعية بعن الدولة تسعى للبحث عن اليوا بما  حيق أمنها وبيائها،  ون أن تحيق 

لكي ال تتحالف هذه الدول ضدها، لكن  ،في مستوث اليوا على الدول األخرث  انسبي اتميي  

 البيا ااا ا قوتها بهد  تحييق هدفها في  إلىأن الدولة تسعى  إلىأ ارت الواقعية الهجومية 

 .(77-76، 2016)إليا  وستش تحييق الهيمنةعن  راق 

 لكل من الواقعية الكالسيكية أو البنيواة،  ظهر سابية الذكر لالفتراضات وفياا و  

ية الواقعية في تهديد بيا  الدول وأمنها األمنعلى المع لة  المفهوم الواقعي لألمن اعتما اا 

سبب هذه المع لة ان أك سوا ا و مصلحة الو نية لكل  ولة  لل اتهديدا  الذي  م ل بال رورا

عدام ال ية في انأو البنية الفوضواة وحالة  ية الطبيعة البشراة حسب النظراة الكالسيكيةاألمن

توجب الحالة ضرورا خلق آليات للحفاى على بيا  الدولة   الواقعية الجديدافي النظام الدولي 

 بالسعي لليوا.وذلو 
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 المفهوم األمني للنظراة الواقعية: يوضح هذا الرسم

 

 3( المفهوم األمني للنظراة الواقعية1 كل رقم )

 
 الليبراليةاألمني للنظرية المفهوم  2.1.1.2

راف يياا التحليييل الييواقعي للعالقييات  اخييل النظييام الييدولي،   قييدم التوجييه الليبرالييي مفهومييا ماييايراا 

يية التفاعيل بعييداا عين الحيرب وبعييداا عين انللتفاعل الدولي. حييث أكيدت النظراية الليبراليية إمك

رةبيية الييدول فييي الخييو  الييدائم الييذي تفترضييه الواقعييية لبيئيية النظييام الييدولي، وذلييو ميين خييالل 

 (317، 2004سميث السالم )

                                                           
 

3
 هذا الشكل هو محاولة توضيحية لمفهوم األمن في النظراة الواقعية. هذا الرسم ليا اقتباسا من أي مصدر  
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وهذا ما عبر عنه المفكر  ،األسا  على فكرا تحييق السالمفي   بنية النظراة الليبرالية كوترت

آليات محيد ا  مكين لهيا التيعثير  إلى، الذي أ ار "مشروف السالم الدائم"ت من خالل كتابه انك

. (95، 2014ل السيالم )بورتشي ةحالي ليىإعلى بيئية النظيام اليدولي ليتحيول مين حالية الحيرب 

ية، م ل "إن معاهيدا مين معاهيدات ئموا  تمهيد ة وأخرث نها ىوالتي  يسمها كانط باألسا  إل

" السييالم ال تعييد معاهييدا إذا انطييوت نييية عاقييديها علييى أميير ميين  ييعنه إثييارا الحييرب مييرا أخييرث 

إلييى أنييه " جييب أن تلاييى  (، كمييا أ ييار ميين خييالل المييا ا التمهيد يية ال ال يية25، 1952)كييانط 

(، وأضيا  مين خيالل الميا ا 28، 1952الجيوش الدائمة إلاا  تاما على مير ال ميان" )كيانط 

ية األولى إلى أنه " جب أن  كيون  سيتور المدينية فيي كيل  ولية  سيتوراا جمهوراياا" )كيانط ئالنها

1952 ،41). 
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حيييول  "طانكييي"الفكيييرا الليبراليييية حيييول النظيييام اليييدولي، وبييياألخ  فكيييرا  ختييي ل فالشيييكل السيييابق 

واعيييل تكيييون الفن أأوال  :اليييذي وضيييم ليييه ثالثييية  يييروط التفاعيييل السيييلمي  اخيييل النظيييام اليييدولي

 جيب "بيوليه   يار ليه وهيذا ميا أ ،الةديمقراطيتتبنيى الحكيم  "اليدولالرئيسية في النظام اليدولي "

الدسييتور الوحيييد المسييتمد ميين ن إ كييون  سييتور المدينيية فييي كييل  وليية  سييتوراا جمهورايياا ... ن أ

ميين الشييعوب هييو  وني لشييعبان يييوم عليهييا كييل تشييرام قيين أفكييرا العيييد األصييلي التييي  جييب 

حراييية الفييير  ومسييياواته وتبعيييية هيييو  والمنطليييق سيييا األ نأ" عليييى اعتبيييار الدسيييتور الجمهيييوري 

ارتباط الينظم الد ميرا يية بفكيرا وافسر الليبراليون  .(43-42، 1952كانط  ون )انالجميم للي
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 سيخ يم لهييا التييي، المراقبيية والمحاسيبةو تيييوم عليى مبييا س المسيا لة  هياالسيالم عليى اعتبييار أن

 .(266، 2016 راسيت)الحرباتخاذه ليرار  عند الحاكم

حيييث تم ييل  ،االقتصةةادية المتبادلةةةاالعتماديةةة  شييترط تحييييق السييالم لييدث الليبييراليين  ييياا انوث

تشجم بعف ل  راية رفاهية  بعن رأسمالية السو   الليبرالية نموذجا للتنظيم االقتصا ي  حاج 

 .(2014،91ار  النا را في المجتمم )بورتشل تواام للمو  عالجميم من خالل أكف

تواصييل أكبيير بييين تفييتح قنييوات و  المصييالح والتفاعييلالتجييارا تييربط العييالم بربيياط مشييترك ميين ف

بيين  التيرابط والمصيالح المشيتركةفم بالنسبة لليبراليين مين مسيتوث وهذا ما يد ،الدول والشعوب

وميين المحبيية والسييالم بييين الشييعوب ميابييل  ،الييدول. فالتجييارا ت اييد ميين ثييروا اليطاعييات المنتجيية

المتبيا ل محيل . فمين خيالل التجيارا  حيل االعتميا  الن عة الحربية العسكراة لدث األرسيتيرا ية

للرفاهية والرخا  االقتصا ي على الن عية الحربيية التيي لهيا أن ي  فتكون األولية التنافا اليوم

 .(103-101، 2014)بورتشل  تدمر البنية االقتصا  ة المتبا لة

هيييذه اليييدول ن أ، عليييى اعتبيييار المؤسسةةةات الدوليةةةةفةةةي فيتم يييل  اليييثأميييا الشيييرط ال  

بيدالا  مكاسيبهاالد ميرا ية تسيعى لتحيييق المصيلحة الجماعيية، التيي  مكين مين خاللهيا تعظييم 

. فميين خييالل هييذه المختلفيية صييعدالييى األعخسييارا  إلييىالحييرب التييي سييتؤ ي  إلييىاللجييو   ميين 

، القتصييا  ة أو العسييكراة أو البيئييةالمؤسسييات الدولييية  مكيين تحييييق مجموعيية ميين المصييالح ا

 .(269-268، 2016 )راسيت ات لوضم هذه المصالح قيد التنفيذت م آليالتي 

يييية فيييي التاليييب عليييى ركييي ت عليييى  ور المؤسسيييات الدولفالليبراليييية الجدييييدا  إليييىأميييا بالنسيييبة 

الفواعل  مساعدا. انطالقاا من أن بنية المؤسسات الدولية تلعب  وراا مهماا في الفوضى الدولية
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)فيوكر  موحيدا للمصيالحفواعيل عيالنيية  يعلى أن الدول ه لتحييق أهدافهم الجماعية، ارتكاااا 

2016 ،296-297). 

 الواقعيييية والليبراليييية أو بميييا اسيييتحدث عنهميييا مييين نظرايييات جدييييدااعتميييا اا عليييى ميييا سيييبق فيييإن 

وفييي بعييض الفواعييل ةييير الرسييمية م ييل المؤسسييات  ،فييي  ور الدوليية المفهييوم األمنييي تحصيير

فيي تبييى مجياالت األمين محصيورا وبالتالي . والمنظمات الدولية أو الشركات العابرا لليوميات

 .العسكراة واالقتصا  ةو المواضيم السياسية 

 

 يةاألمنفي الدراسات  الحديث التوجه النقدي 2.1.2

 المفهوم األمني للنظرية البناةية 1.2.1.2

تفسيييراة تصييورات الليبرالييية و  النظرايية الواقعيييةفييي المتم ليية  التيليد ييةقييدمت المدرسيية      

اييييرات التييي لحيييت تهييا لييم تسييتطم تفسييير الانإال  ،لفهييم العالقييات والسياسييات الدوليييةتحليلييية و 

يييييا ا بفيييرا  الوال يييات المتحيييدا األمراكيييية انهييييار االتحيييا  السيييوفييتي و انعشيييية  النظيييام اليييدوليب

ك يييرا خاصيية  التييي وهييرت فييي  ول الداخلييية ب الحييروب والن اعييات المسييلحةانييج إلييىالعييالم، 

صيياةة بنيية نظراية جدييدا  مكين  إليى اوهيذا ميا  عي .ت تتبم المعسكر الشيرقيانالدول التي ك

حيييث بييدأت تظهيير مع ييالت أمنييية جديييدا تعييدت   ميين خاللهييا تفسييير هييذه التاييييرات الدولييية

يسيامات والن اعيات نم يل االلواقعيية والليبراليية، قيدمتهما ا ليذينالواالقتصيا ي  المفهوم العسكري 

إضيافة  ،المسلحة الداخلية التي تيوم على أسا   يائفي أو عرقيي كميا فيي البوسينة وكوسيوفو

 مشيياكل المنيياع والبيئيية كييالتلوث الهييوائي واالحتبييا  الحييراري وتيليي  مسيياحات الاابييات إلييى
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-15، 2014)قييوجيلي  التيي بييدأت بيالظهور والتشيعب بشيكل معييدرهياب ق يا ا الهجيرا وارو 

23) . 

 ميين اسييتنبطتوهيور أ يير نظرايية جديييدا  إلييىوقيد أ ث بييروا هييذه الي ييا ا واألحييداث  

منب ييا عين ثيوررا فكراية و  ،كفةورتاةلمدرسةة فر التييار الفكيري ب الميرتبط ،جدييدالنييدي ال وجهتال

، ميين حيييث التوجييه األحييا ي والعيييل األ اتييي الوضييعي تيييدت الفكيير الحييداثي التنييواري كييامالا ان

االجتماعية السياسية  ا  محد ا تدر  من خاللها الظواهروما يتبم ذلو من آليات تكميم وقي

 مؤكيييدا عليييى أن. هيييذه األ وات المنهجيييية مييين خيييالل تيييدر ن أوتسيييت ني أي وييياهرا ال  مكييين 

وعييدم  اهر االجتماعييية،و المنهجييية المعرفييية تيت ييي باتبيياف مختلييف األسيياليب فييي  راسيية الظيي

حصييير هيييذه الظيييواهر االجتماعيييية  اخيييل قواليييب ومنهجييييات  راسيييية للعليييوم الطبيعيييية )بيييومنير 

2010 ،12-17.) 

هيييدفا أساسييييا لهيييا، وهيييو العميييل عليييى تحراييير العييييل نكفيييورت اوقيييد اتخيييذت مدرسييية فر      

ميين تحرايير عيلييه ميين األسييا ير ان سييني ميين العيييل األ اتييي، بعييدما تمكيين ارانسيينوالفكيير ار

كييييل ميييين  إليييييهوهييييذا مييييا أ ييييار  .ت تحكمييييه  ييييوال العصييييور الوسييييطىانييييوالميتافي اييييييا التييييي ك

مفهيوم هييذا ن أنيدرك وبوضييوح ن أعلينييا ان هوركهيا مر وأ ورنييو فيي كتابهمييا جيدل التنييوار: "كي

مييا نإالفكيير، ناهيييو عيين األ ييكال التاراخييية ومؤسسييات المجتمييم التييي يتواجييد فيهييا هييذا الفكيير 

لييم يبييا ر ن إ، والتنييوار انيييه فييي أ امنييا فييي كييل مكييانتنطييوي علييى بييذرا هييذا التراجييم الييذي نع

اص..." ) أ ورنو بعمل تفكيري  طال هذه اللحظة من التراجم فهو كمن  يوم بترسية قدره الخ

 (.17، 2006وهوركها مر 
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وقييد أثييرت مدرسيية فرانكفييورت علييى العديييد ميين الحيييول المعرفييية االجتماعييية، ومنهييا  

 راسييات األميين  فييي ةحيييل العالقييات الدولييية، ممييا أسييهم فييي بييروا مييدار  جديييدا متخصصيي

والنيييد  اييلنهيي  التعو علييى والسيالم. وميين أهييم هييذه المييدار  النظرايية الدولييية النيد يية، التييي تيييوم 

وايتم . والعمل على تايييره ،الواقم كما هو وعدم قبوللعالقات السيطرا والتواصل األيديولوجي 

التفرقة  ورفض ، راكيةالحياا االجتماعية والعمليات ارخالل التركي  على أهمية ربط ذلو من 

الترتيييييب العييييالمي تحليييييل  إلييييىبارضييييافة  .الوضييييعية بييييين الحيييييائق والييييييم والييييذات والموضييييوف

يييييات المتبيييييية فييييي التيييياراة انمكاروالتكلفيييية المترتبيييية عليييييه و  اميييين حيييييث النشييييع لعالقييييات اليييييوا

  (. 250، 2014 تاك)  ف يانسنار

رتكييي  ي، اليييذي لهيييذا التييييار النييييدي التجليييي األول هيييو النظراييية البنائييييةوهيييور ان كيييو  

، التيي  شيير إليهيا الكسيندر ونيدت عليى أنهيا نهي  قيا ر عليى باألسا  عليى المنهجيية ال يافيية

وبين نتائ   -المعرفة العامة والمعرفة الجمعية-الفرو  بين المستوث الكلي والج ئي استيعاب 

-268، 2006)ونييييدت  ة أو التشييييكيلية علييييى السييييلوك أو الهواييييات والمصييييالحيالبنييييية السييييبب

269). 

والتي  طلق عليها  ةالبنائي االتجاه األول فيالذي  عتبر مؤسا - وندت إلىواستنا اا 

 :ثالثيية عناصيير هييي تتكييون ميين هييي بنييية اجتماعييية ميية الدوليييةو لمنظافييإن  -البنائييية التيليد يية

عليييى اليييبعض بع يييها هيييذه العناصييير أو البنيييى الييي الث ترتكييي  ما  ييية. و والمصيييالح والاألفكيييار 

هيذه األخييرا وبيدون  ،ال تخليق المصيالحفبيدون األفكيار  ،لتكون واقم البنية االجتماعية الدولية
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 )ونيييدت الواقيييم  مكييين تشيييكيل وبيييدون األوضييياف الما  ييية ال ،تخليييق البنيييية الما  ييية ال  مكييين أن

2006 ،203-204). 

نطليييييق منهيييييا لتيييييي تاالموضيييييوعية والمعياراييييية فتراضيييييات لالرفيييييض البنائيييييية وقيييييد أ ث 

ها اعتميدت عليى البنيية ال يافيية نأخاصة و  ،ي لديهااألمنتوسم المفهوم  إلىالنظراات التيليد ة 

 ،البنييييةو  ليييية بالتشيييكل عليييى صيييعيد الفييياعليناالجتماعيييية فيييي فهيييم وتحلييييل كييييف للظيييواهر الدو 

عالقة اجتماعيية قائمية فيي  من منظورها لعالقة الوكيل والهيكل التي تفسرها على أنها خاصة

)أحميييد  اا بع يييبع يييها ليشيييكل  سيييتمراربا بنيييية اجتماعيييية ما  ييية تتفاعيييل فيهيييا هيييذه العناصييير

. وبييذلو تكييون البنائييية قييد قييدمت مفهوميياا أمنييياا موسييعاا عمييا سييبق علييى (167-171، 2005

وعليى صيعيد  ،الي ا ا والمجاالت التي  شملها المفهوم األمنييمن حيث الصعيد الموضوعي 

  والتي تشمل فواعل ةير الدول.  يدرسهاالتي  نمط العالقاتالتفاعلي و 

 األميينو علييى ذلييو ارتبطييت كييل ميين مفيياهيم اليييوا والهوايية والمصييلحة الو نييية  بنييا ا و 

وكييف  ،جتماعي بين الفواعل، الذي هو نات  عما  حمل الفاعيل مين أفكياربمفهوم التفاعل اال

فالم يييل أو المعرفييية التيييي  حملهيييا . تشيييكل هواتيييه ومصيييلحته الو نيييية فيييياألفكيييار تسيييهم هيييذه 

 توافيياا ميمالمؤسسيات الما  ية التيي  كونهيا  فيي تشيكيلوبالتيالي  ،الفاعل تنعكا فيي ممارسياته

 (.327-324، 2014المصري ) في ذهنه ةهذه المعرفة المكون

عليى اخيتال   "البنائيية المتسيية"أو  "البنائيية النيد ية" هيوآخر   توجهللبنائية ان وقد ك 

التييييي تتفيييق مييييم البنائييييية  ،طلحات المسييييتخدمة فيييي ترجمييييات أ بييييات النظراييييات الدولييييةصيييالم

صيييياةة وتشيييكيل سيييلوك  عليييىب البنيييية الما  ييية انيييج إليييىقيييدرا األبنيييية الفكراييية فيييي التيليد ييية 



 

   االمننة والالجئون الفلسطينيون في الدول العربية: لبنان نموذجا  

13 
 

اتفاقهميييا عليييى  إليييى. بارضيييافة  والا  موا أفيييرا اا أانأكيييسيييوا  الفييياعلين االجتمييياعيين والسياسييييين 

. عالوا على ذليو تجميم يفهاهواات الفاعلين وتكي أهمية البنية المعياراة أو الفكراة في تكوان

 سييميث) الفواعييلبييين و بينهييا نييية نتيياج التفاعييل المسييتمر ن تشييكل األبالتوجهييات البنائييية علييى أ

2014 ،330-333). 

من  اج  ا  " أهمية اللاة التي تم ل علىتؤكد البنائية النيد ة  ومن الجدير ذكره أن 

ن أنبدأ بالتواصل بع نا مم بعض، أو ان من  ون اللاة، ال  مكننا   "فالتصر  في العالم

تكون لدينا أفكر ومعتيدات ن أاأل يا  أو األفعال الموجو ا في العالم، أو  إلىي انتسند المع

 .(452، 2016 فيرك)  خصية، أو نعبر عن مشاعرنا"

 4النظرية الواقعية والليبرالية والبناةية عند ياألمنمفهوم ال (3رقم )يوضح الشكل 

 
 

                                                           
 

أي مصدرالنظراة الواقعية والليبرالية والبنائية. هذا الشكل ليا اقتباسا من  عند مفهوم األمنيهذا الشكل هو محاولة لتلخي  ال   

4
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 األمنيةالمفهوم األمني للنظريات النقدية  2.2.1.2

اعتبييير مييا تيييم تيد ميييه مييين حييييث  ،البنائيييية االتيييي  رحتهيي الجهيييو  النظراييية اسييتكملت 

إلييى وهييذا مييا أ ث  .ةكافييية بالنسييبة لدارسييي العالقييات الدوليييةييير  خطييوات مفيياهيم وافتراضييات

فيييي بليييورا توجهيييات النظراييية النيد ييية وتوويفهيييا جدييييدا أخيييذت فكراييية  وتييييارات توجهيييات وهيييور

عليييى صيييعيد  سيييوا ا  ،يييية منهيييااألمنفيييي مجيييال حييييل الدراسيييات الدوليييية وخاصييية  أ يييملبشيييكل 

  مفاهيم وافتراضات ومناه  جديدا. ميدمة .5آليات التحليلالفواعل و أم حة الي ا ا المطرو 

تيدر  الظيواهر ن أالتيي تحياول  النظراية وهرت مجموعية مين الميدار  وبنا  على ذلو      

قيييا را عليييى تحلييييل ق يييا ا يييية  اخيييل النظيييام اليييدولي مييين خيييالل مفييياهيم وأ وات جدييييدا، األمن

 تم يلبياراا، التيي و كوبنهياةن و  ابراستواث مدرسة م لووواهر مختلفة تحوي فواعل جديدا، 

ضةات مدرسةتي وفيمةا يلةي سةيتم اسةتعرات افترا .ييةاألمنالتيار النيدي للدراسات  مجملهافي 

 ه الدراسة. هذ الناظم لعملية التحليل خاللكوبنهان  وباري  لتوضيح اإلطار النظري 

يية، حييث األمنمين التييار النييدي الحيديث للدراسيات  نة بكل ميا قيدمت جي  اا األمنتعتبر نظراة 

ييية فييي العالقييات األمنة بعسيياليب ومنهجيييات جديييدا لتحليييل الظييواهر اننيية االسييتعاألمنحاولييت 

البيروقرا ييية لييدث مدرسيية بيياراا،  ارجييرا اتالدولييية م ييل الخطيياب فييي مدرسيية كوبنهيياةن أو 

 ي لديها ليشمل ق ا ا وفواعل أمنية جديدا .األمنها وسعت المفهوم نأكما 
                                                           

 

5
أحا  ة الفواعل و المفهوم األحا ي لألمن )عسكري، اقتصا ي،   ميرا ي أو ةير   ميرا ي(، الحدي ة النيد ة  اترف ت النظرا . 

اآلليات الموحدا في تحليل السياسة الدولية عند الواقعيين والليبراليين )اليوا، المصلحة، الفوض، تواان و الدولية )الدولة(، 
تهتم بيواعد اللاة وتحليل خطابات ون، الصالح النسبية أو المطلية(، ميابل إحاللها آلليات منهجية جديدا اليوث، التعا
 الفواعل.

 



 

   االمننة والالجئون الفلسطينيون في الدول العربية: لبنان نموذجا  

15 
 

علييى  أوالا هييذه المييدار  النظرايية تجمعهييا سييمات مشييتركة، تيييوم ن أ إلييى شييير وافيير  

تيتصيير علييى ترسيييمه وفييق مفيير ات وتعييارا  محييد ا ن أتطبييييياا  ون  األميينمفهييوم  راسييتها لل

ثال يياا و المفهيوم السياسيي المحصييور بيه  ائمياا،  ي يتجياوااألمنييأن مفهومهيا  يياا ان ون تحلييل، وث

فاعييل  إلييىالفيير  ميين محلييل أمنييي يتحييول ن أعكييا  ذاتييي  بمعنييى ناكممارسيية وك األميين راسيية 

  .(Waever 2004,13أمني )

 

 مدرسة كوبنهان   1.2.2.1.2

الجديد لألمين، مفهوم ، بطرحها للنةاألمنأبرا من قدم نظراة من مدرسة كوبنهاةن  تعتبر    

فهييوم العسييكري والبيئييي واالقتصييا ي والسياسييي واالجتميياعي، متجيياواا الم األميين شييمل  الييذي

 المفهييوم الشيياملنيية األمننظرايية  ، حيييث قييدمتبالمجييال العسييكري  األميين الييذي حصييرالتيليييدي 

أو ةيير  ق ية أمنيية إلىق ية ما  تحواللألمن من خالل  راسة عملية األمننة اليائمة على 

األخطيييييييييييار والتهدييييييييييييدات موضيييييييييييوعية أم  هيييييييييييذه تانيييييييييييكهتميييييييييييام فيميييييييييييا إذا اال،  ون أمنيييييييييييية

 .(Kandidatuppsat 2010, 8)ال

ستراتيجيات ارما  ،نةاألمنفالسؤال الرئيسي الذي تطرحه مدرسة كوبنهاةن حول موضوف     

المرحلة األخيرا التي يتم الوصول إليهيا بعيد  نةاألمن معتبرا واآلليات المتبعة ألمننة ق ية ما؟

نيةر قضةية وجيو  مين المرحلية األوليى تبيدأ  .أك ر من مرحليةفي مرور الي ية المرا  أمننتها 

فييال  ،األ ييكال تتعامييل معهييا بييعي  ييكل ميينتهييتم الدوليية بهييا وبالتييالي ال بحيييث ال ، مسيسةةة

تصييبح و ييية انالمرحليية ال  إلييىلتنتيييل هييذه الي ييية  .يييرارتطييرح للنييياش العييام وال حتييى التخيياذ ال
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تخصييي  مييوار   . وهييذا ممييا يتطليبتتطلييب جيدولتها ضييمن الخطيية الحكوميية مسيسةةة ق يية

المرحلية  إليىمحد ا بييرارات رسيمية تتفيق ميم السياسيات العامية للدولية، ثيم تنتييل هيذه الي يية 

لدولييية وجيييو ي لد ييييهيييا ق يييية تهدنأييييتم التعاميييل معهيييا عليييى  مؤمننةةةةال ال ييية لتصيييبح ق يييية 

ارجييية عييين خوسيييراعة جيييرا ات ةيييير اعتيا  ييية إوهيييذا ميييا يتطليييب اتخييياذ قيييررات و  .واسيييتمراراتها

 لمواجهيييية أخطييييار هييييذه الي ييييية المؤمننيييية والي ييييا  عليهييييا ، ييييار العييييام لسياسييييات الدولييييةار

(Buzan 1998, 23 ). 

 

 نة لي ية مااألمنيوضح  مسار عملية  (4رقم )الشكل 

 
 (Emmers, 2013.133)المصدر: 

 مجموعييية مييين العناصييير تتم يييل بييييتيييوافر  ليييذا يتطليييب نجاحهيييا ،مننييية معييييداتنفييييذ عمليييية األ إن

 (:21، 2011)سليمان 
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 تخيياذااملييو الحييق فييي و  المعييرض لخطيير التهديييد الوجييو ي،ان المرجعييي: وهييو الكيييان الكييي 

جماعييات بالان هييذا الكيييعيين  عبيير ، وةالبيياا مييا انها الحفيياى علييى بيائييهأ يية إجييرا ات ميين  يي

 السياسية.جتماعية أو اال

  هيا تشيكل نأعليى  منييةاألةيير  التروا  للي يية عنهي الفواعل المسؤولة ية: األمنالفواعل

بذلو تعمل  ، فهيلمواجهته  جب اتخاذ تدابير خاصة الذيالمرجعي ان ا للكيوجو  ا  تهديداا 

ية على هذه الي ية من خالل خطاب أمني موجه  سيتدل عليى األمنفا  الصباة ضعلى إ

 تؤكد ذلو. التيمعلومات مجموعة من الأمننة هذه الي ية من خالل 

 

يية  فليم األمنكوبنهاةن قد وسعت أ  ا مفهومها بالنسبة لهذه الفواعل ن أومن الجدير بالذكر 

 ييملت فييي مفهومهييا  أو الفواعييل الرسييمية الحكومييية بييل عي اليييرارانعلييى صيي تيتصييرتعييد 

أو الجماعات ومؤسسات المجتمم الميدني والمنظميات والطوائيف  األح اب ية األمنللفواعل 

 .اجتماعي آخران وأي كي واألقليات

  ييية، التييي األمنالفعييل الخطييابي: هييو الخطيياب )الفعييل اللاييوي( المسييتخدم ميين قبييل الفواعييل

أفعيال  إليىهيا تطليب اللجيو  نإأمنيية، وليذلو ف إليىعليى تحوايل ق يية ميا مين خالليه تعميل 

هييذه  "تشييكله"خارجيية عيين السيييا  الطبيعييي لسياسيية الدوليية لمواجهيية الخطيير الوجييو ي التييي 

 .الي ية المؤمننة

خطيير  إلييىوتحواييل موضييوف أو كييائن مييا األمننيية  فتييرض نجيياح عملييية علييى ذلييو  بنييا ا و 

بتوضييح الفاعيل األمنيي كييف  مكين لهيذا الكيائن  :أوالا التي تبيدأ اآلتية، جاح الخطوات نأمني 
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 ارجيرا ات حيد  الفاعيل األمنيي  :. ثانيياا ن  ما بيعمن أو بييا  الكيائن المرجعييأأو الموضوف 

 اعليى رضي ارجيرا اتيتوقف تطبيق هيذه  :الالام اتخاذها للحد من هذا التهديد األمني. وثال اا 

التييييي  ،االسييييت نائية ارجييييرا ات  ييييييمييييؤمنن خاصيييية فيمييييا  خالجمهييييور وقنيييياعتهم بالخطيييياب ال

 .(Taureck 2006, 55) افيةيييابة والشفيييوح بها للرقيروج عن اليواعد المسمييب الخيييتتطل

نية  عتميد باألسييا  األمنعملييية نجياح ن أمدرسية كوبنهيياةن تفتيرض ن إوبنيا  عليى ذلييو، في   

( ومييدث تييعثيره وقبولييه ميين قبييل الجمهييور Williams 2003, 513) الفعةةل الخطةةابيعلييى 

 هييذا  بيعييية لمواجهيية الي ييية المؤمننيية.تخيياذ تييدابير ةييير الالموجييه لييه، الييذي  ميينح  ييرعية 

 الي ميين خييالل مجموعيية تهديييدات األمنيي خطييرلا اسييتخدام علييى يرتكيي  الييذي الخطييابي الفعييل

ضيرورا قبيول و (  خطيرا حاليةلحياح وال يرورا )اراستخدام أسلوب و ، حييية تتواجد أن  فترض

 .(Daheshvar 2005, 3-4) للي ية ياألمنوتطوار التهديد 

ب اللايوي االخطيأوال  :نية  عتميد عليىاألمننجاح الخطياب فيي تحيييق ن إوبنا  على ذلو ف    

ي للكلمات والمفياهيم التيي األمنكيفية استخدام الفاعل  إلىتم ار ارا توهنا  .ييناألمنللفاعلين 

ييا السييا  االجتمياعي أي الظيرو  انخاللها است ارا مشياعر الجمهيور وكسيبها، ث ستطيم من 

ميية هييذه  ي خييالل خطابييه فييي محاوليية لموااألمنييييية التييي  سييتعين بهييا الفاعييل انييية والمكانال م

 (. Daheshvar 2005,5الحوا ث أو السياقات مم الهد  األساسي لخطابه )

تيتصييير عليييى  الاألمننييية عمليييية اجتماعيييية مشيييتركة ومييين الجيييدير ذكيييره هنيييا أن ميييا  جعيييل    

عطييا  إ ق ييية تهديييد وجييو ي و  لهييا واعتبارهيياالمجتمييم  هييو ضييرورا تبنيييي فيييط، األمنييالفاعييل 
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هييو ميييا ي بيييت و  ،جييرا ات للي يييا  عليهييا أو الحيييد ميين تهدييييدهاإي  ييرعية اتخييياذ األمنيييالفاعييل 

 .(Emmers 2013,135) نةاألمنالمجتمم في عملية  مشاركة

التيي ييتم مين  ارجيرا اتلتحليل األساسية  الوحداالفعل الخطابي هو ن أ كل ما سبق يدللإن 

محييد ا  ةهييا فييي األصييل ناتجيية عيين رمايينأ ىبمعنيي، ق ييية أمنييية إلييىتحواييل ق ييية مييا خاللهييا 

لي يية معينية عليى  ائفية معينية أو  ح ب السياسييالأو م اليرار انصم ل محد  لفاعل أمني 

، حييث بال يرورا اا موجيو  اا  كون ذليو أمير ن أ ون للدولة أو المجتمم  اا وجو   اا ها تم ل تهديدنأ

م من موضوعية ها ق ية أمنية على الرةنأا  لهذه الي ية على و التر  عمل هذا الفاعل على 

هيا نابعيية نأهيا عمليية ذاتيية أي نأنية عليى األمنأو عيدم موضيوعية ذليو، وهيذا ميا  فسير مفهييوم 

بيدون قبيول الجميياهير  العملييية لين تينجحولكين  ق يية ميا. تجياه أمنييي لفاعيلذاتيي مين تصيور 

فيي نفيا  مشيتركةو ذاتيية اعتبار عمليية األمننية  إلى 6انوافر وبوا هذا ما  فم و  ،لهذا الخطاب

   الوقت. 

أسيهمت فيي بنيا  ن التاييرات التيي لحييت بالنظيام اليدولي بعيد انتهيا  الحيرب البيار ا إ

فييي وهييور منظوميية أو هيكييل  ولييي جديييد  هييذه التاييييرات تم لييتمجتمييم أمنييي  ولييي جديييد، و 

متعد  األقطياب، ميم تي امن صيعو  قيوث جدييدا تنيافا الوال يات المتحيدا م يل اليابيان واالتحيا  

ييديولوجي خاصية تراجيم حيدا التنيافا واالنيسيام األ إليىاألوروبي وروسيا والصيين، بارضيافة 

الحيرب  الشيوعية مم انتهيا وانهيار  ،اليرن العشرانبعد انتها  الفا ية في النصف األول من 

                                                           
 

 –"سيد أحمد قوجيلي، الدراسات األمنية النيد ة   .  من مؤسسي مدرسة كوبنهاةن للدراسات األمنية، لم اد من ار الف، راجم6
 " 101-90، 24-19(، 2013)عمان: المرك  العلمي للدراسات، مياربات جديدا رعا ا تعرا  األمن 
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رهاصييات هييذا التحييول إ وقييد بييدأت .  يييديولوجيا الليبرالييية الرأسييماليةالبييار ا، وسيييطرا الييييم واأل

، اليذي  يمل جمييم فيي مواجهية الحليف الشيرقيخيالل الحيرب البيار ا  التحالف الاربييظهور ب

وميين تجلياتييه بعييد انتهييا  الحييرب البييار ا وهييور  .اليطاعييات االقتصييا  ة والعسييكراة والسياسييية

مختلفة مين  االدول أنواعا  حيث قدمت  2003الحرب على العرا  عام المجتمم األمني خالل 

التصيوات فيي مجليا أو حتيى السياسيي مين خيالل االقتصيا ي و الدعم العسيكري  الدعم منها:

هذه الدول عبرت  ولة من  فكل  أو المعارضة للي ية ،بالحيا  أو من خالل التظاهر ،األمن

تع ايي  وجييو  مجتمييم  ولييي  إلييىمييا أ ث م ،عيين  عمهييا لهييذا التحييالف ولكيين بع ييكال مختلفيية

 تنظييييم العملييييات والتفييياعالت  اخيييل هيييذا المجتميييمقطاعيييية متخصصييية فيييي و مؤسسيييات  متلييي

 .(Buzan 1991,434-438)األمني 

 علييييى لييييم تعييييد تيتصييييرأن تحليييييل الظييييواهر الدولييييية،  انبييييوا مييييا سييييبق، يييييرث  إلييييىاسييييتنا اا    

شييمل وسييعت لتعلييى مسييتوث الدوليية أو اليينظم الدولييية، بييل ت المسييتواات التيليد يية للتحليييل سييوا ا 

شيمل التحلييل عليى ت تييال الةنظم الدوليةة حد ها بواان بالتيالي: مستواات جديدا من التحليل، 

 ون ان  ،التكيييتالت المتفاعلييية والمترابطييية للوحيييدات الدوليييية عليييى مسيييتوث العيييالم ككيييل مسيييتوث 

قليمييية أو إتم ييل تكييتالت  ولييية التييي  الةةنظم الدوليةةة الفرعيةةةو  كييون هنيياك نظييام أعلييى منييه.

إال  ،الية...7فرايييةاآلسييان ومنظمية الوحيدا ار ن م يليقطاعية ال تشمل جميم الفاعلين اليدولي

عسييكراة، والقتصييا  ة واال سياسيييةال ييية الفرعييية تختلييف ميين حيييث  بيعتهيياالدول ن هييذه اليينظمأ

كمييا تشييمل هييذه المسييتواات  ومييدث فعاليتهييا، و رجيية اعتمييا  عناصييرها بع ييهم علييى بعييض.
                                                           

 

7
 . 2002. تحولت إلى االتحا  ارفرايي عام  
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بيواان مين  ولم  ست ن  أو الشركات متعد ا الجنسيات. أو الدول  الوحداتالتحليل على مستوث 

علييى سييلوك الدوليية  اا مهميي اا  جييد فييي سييلوكهم تييعثير  نالييذي فةةرادالجماعةةات المنظمةةة واألتحليالتييه 

(Buzan 1998,5-6). 

عن  ا، بعيدقطاعات أمنية جديدانتاج إ إلىوقد أ ث التوسم في مستواات التحليل  

فشملت نظراة . االقتصا  ة للتحليل العسكراة والسياسية أو حتىب انالحصر التيليدي للجو 

االجتماعي ف اليطاكاألمننة قطاعات جديدا إضافة لليطاعات التيليد ة التي  شملها التحليل 

العالقة بين فهم  ومحاولتهمواضيم الهواة وال يافة، بارضافة لليطاف البيئي وما  شمله من 

 .اةبالتفاعالت البشر وتعثره وبين المحيط الحيوي لألرض  النشاط البشري 

 

 مدرسة باري   2.2.2.1.2

المتاييرات الدوليية المسيتمرا ووهيور تهدييدات جدييدا عليى السياحة الدوليية لهيا  فعت ليد      

مختلف أل روحة فهم  ت تيد محاول جديداتيارات  وهور إلىعالقة بالجرامة والهجرا... إلة، 

يييية األمنعليييى تحلييييل الممارسيييات  ركييي ت التيييي، مدرسييية بييياراا . تم ليييت فيميييا  رحتيييهنيييةاألمن

الخييييارجي  األمنالييييداخلي بيييي األميييين ميييي   إليييىيييييين ومييييا يؤ  ييييه ذلييييو األمنو الييييوكال  ألألجهييي ا 

(Waever 2004, 13.)  

إلييى أن التايييير فييي  ييكل العنييف السياسييي ميين عنييف واؤكييد منظييري مدرسيية بيياراا  

مختلفة م ل اررهاب الحرب إلى عنف التعذيب والجرامة في ول عالم معاصر  شهد مشاكل 

والجرامة ةير المنظمة والهجرا ةير الشيرعية وةيرهيا مين الي يا ا التيي فرضيت رقابية وآلييات 
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ضبط وتنظيم جديدا من قبل الحكومات، وهذه بال يرورا فرضيت فيتح مجيال بح يي جدييد فيي 

 (. Bigo et al . 2007, 5-6فهم هذه الي ا ا الجديدا والعنف السياسي الذي  يابلها )

نيية ميين خييالل مييا  عيير  بمدرسيية بيياراا، األمن أ روحييةبياييو رماتييه حييول   يد ييه قييدم 

وال ا  -المراقبيية والمعيابييةوميين كتابييه الييذي اسييتلهمها ميين أفكييار ميشيييل فوكييو حييول الحاكمييية 

آليييات العييياب واسييتخدام اليييوا  ميينكيفييية التحييول  إلييىالسييجن  الييذي  شييير ميين خاللييه فوكييو 

فيي  اييرت إليىبال يرورا أ ث  ميام .علييه والمراقبية اآلليات التع يبيية إلىان السك السيا  ة على

وضبطه ان سنتدجين ارعلى  تعمل، مجتمعات تع يبية إلىمبدأ الحاكمية لتتحول المجتمعات 

                            أو آليييييييييات المراقبيييييييية التييييييييي  خ ييييييييم لهييييييييا توجييييييييه إليييييييييهوفييييييييق التعليمييييييييات والتميييييييياران التييييييييي 

(Floyd 2006, 7-8).  

ميين خييالل فيحيياج  بياييو بييعن مبييدأ الحاكمييية عيياو  الظهييور ولكيين بشييكل ونمييط جديييد  

السيييطرا  بهييد  ارايية والبيروقرا ييية ار ارجييرا اتالتييي تعتمييد مجموعيية ميين  نيية، األمنعملييية 

تيييوم باألسييا  علييى تع يييب فوكييو لييدث الحاكمييية ن اعتمييا اا علييى أعلييى مجموعيية ميين البشيير، 

تييوم عليى  فيإن الحاكميية  ،. وبنيا  عليى ذليواناللوائح التيي تينظم السيكوضبط الذات، ووضم 

را السيلوك وذليو بهيد  إ ا .(ان)فين حكيم السيك ضةبا  والحكومةةةالسيادة واال التفاعل ما بين 

 مييين خيييالل، حسيييب منظيييور الفاعيييل السياسييييان تنميييية متواانييية للسيييكالحييير لألفيييرا  وتحيييييق 

 ,Floyd 2006) لألجهي ا المتخصصية فيي الدولية ييةاألمناآللييات والسياسيات  مجموعية مين

12). 
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أن التاييرات التي  رأت على  بيعة التهديدات والطراية المناسبة  إلىاشير بياو و  

المراقبة، في ول عالم تسو ه مشكالت  إلىوتحول العنف السياسي من العسكرا  ،لمواجهتها

التركي   إلى فم  الباح ين  طها  ضواررهاب واالالجرامة المنظمة والهجرا ةير الشرعية 

كعنصر أساسي في  راسة وفهم الي ا ا والظواهر  ستراتيجيات الحكومية التينيات وارعلى 

 .(33، 2012)قوجيلي  األمنية الحدي ة

 :8األمننة امفهوم بياو لظاهر  (5م ل الشكل رقم ) 

  
تفترض مدرسة باراا أن فهم األمن لديها  يوم على اعتباره  تينية انطالقاا من ذلو،  

حكومية تمارسها مؤسسات النظام السياسي. وأن هذا المفهوم ينطلق من ا راكنا أللعاب 

باراا النظام السياسي. لذلو ترك   اخل التي  مارسها الفاعلين  -عالقات اليوا  –اليوث 

والمؤسسات المسؤولة عن عملية انتاج األمن أو في تحليلها على الممارسات والسياقات 

وتخت ل مدرسة باراا المفهوم األمني   .(33-32، 2012قوجيلي الحوكمة بمفهوم فوكو )

                                                           
 

8
 هذا الشكل ليا اقتباسا من أي مصدر. هذا الشكل هو محاولة لتلخي  مفهوم بياو لألمن. 
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 ر ة المدن والشر ة الجنائية و ر ة  سات الشر ية وما  شملها من أجه ا، م لبالممار 

ما ينت  عن هذه األجه ا من مكافحة اررهاب والجمارك ومراقبة الهجرا واالستخبارات ...، و 

التي تم ل سلطة منظورا ةير ملموسة من ، المسؤولة عن فكرا المراقبةتكون  ، بكات أمنية

ة ، وتوفير معلومات مفصلخالل االستخبارات التينية التي يتم االستعانة بها لجمم المعلومات

  (.36-35، 2012)قوجيلي  ن "الصورا ال تكذب"خالية من الييمية على اعتبار أ

 شمل األمن الداخلي والخارجي، لديهم روا  مدرسة باراا أن المفهوم األمني  واؤكد 

جرامة فال  مكن في ول المشكالت األمنية حدي ة الظهور م ل الجرامة واالختطا  وال

اقتصار المفهوم األمن على المفهوم الكالسيكي المتعلق  المنظمة أو مشكالت الهجرا ... إلة

. وهذا ما أ ث بال رورا إلى التوسم في األجه ا والمؤسسات التي خارجية فيطبالحروب ال

تشارك واشير بياو إلى أن . (Bigo 2006, 10-13)تتعامل مم هذا المفهوم األمني 

األجه ا المعرفة األمنية على الصعيد الداخلي والخارجي  جعل األمور أك ر انفتاحاا بين 

من  راسة وتحليل المؤسسات الوسيطة م ل نا واألجه ا العسكراة، وهذا ما  مكن الشر ية

  وعندها تصبح هذه (Bigo 2006, 13) حر  الحد و  ومووفي الجمارك ... الة

المؤسسات جميعاا تحت مجهر الباحث لفهم الحالة األمنية التي تتعامل معها وكيف تتعامل 

 معها.

مدرسة باراا ترك  اهتمامها على  راسة أجه ا ن إاليول كل ما سبق،  مكن  إلىاستنا اا 

التكنولوجية الروتينية المحتكرا  تستال قدراتهاإجرا ات مراقبة،  خالل ومؤسسات األمن من
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، تحد  من خاللها نوف الخطر وتصنيفها  وتكوان حيول أمنية في جمم البيانات والمعلومات

 (.34، 2012 األمني واآلليات المناسبة لمواجهته )قوجيلي

ساسية لنظراة ةن وباراا حول المفاهيم األكوبنها (  االختالفات بين مدرستي1الجدول رقم )

 األمننة: 

 (36، 2012لي ي)قوجالمصدر: 

وكيف تطور هذا  ،ياألمنعلى المفهوم الذي  رأ  تايرال يت ح ،وبنا  على ما سبق 

وكيف  ،النظراات التيليد ة عن مواكبتها المفهوم مم تطور األحداث الدولية التي عج ت

أصبح هذا المفهوم قا ر على استيعاب ق ا ا  ولية ذات أبعا  مختلفة عن التوجه السياسي 

حيث بدأ  ،أو العسكري، وكيف استطاف التكيف مم وجو  فاعلين  وليين  اخل النظام الدولي

يا فيط ية بشكل أك ر وضوحا لاألمن راسة الظواهر السياسية  هذا المفهوم قا ر على

 باري  كوبنهان  

 األمن كتينية حكومية األمن كفعل خطابي مرجعية مفهوم األم 

 الجماعة السياسية المجتمم موضوع التهديد

 المجتمعيةالنظم  الهواة المجتمعية القيم المهددة

 النخبة  م  يقوم باألمننة
 األجه ا ومؤسسات األمن

 مهني األمن

 تك يف تينيات المراقبة ن ف األمننة كيف يتحقق األم 
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بها في استعين فهوم بل أ  ا من خالل المنهجيات الجديدا التي باالعتما  على التوسم بالم

 فح  و راسة الظواهر الجديدا.

لمدرسةةة كوبنهةةان   حديثةةةبةةالجهود النظريةةة ال هةةذه الدراسةةةخةةالل سيسةةتعان لةةذل   

ومعرفة ما إذا تمت أمننة هذه الظاهرة  ،انظاهرة اللجوء الفلسطيني في لبنوباري  لدراسة 

 الفلسةةطينيي الالجئةةي   تجةةاهالبيروقراطيةةة  اإلجةةراءاتأم ال، مةة  خةةالل تحليةةل الخطابةةات و 

 ت.ومدى توافقها أو عدم توافقها مع هذه الطروحا
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 جيو أنامبي ر المستباح في فكر جو ان سةمفهوم حالة االستثناء، واال  2.2

قدم جورجيو أةامبين من خالل نظراته حول حالة االست نا  إ اراا تحليلياا  فسر كيف  

حييياا تيتصيير علييى حاجاتييه  إلييىخييرج "اليييانون" الفيير  ميين حاليية الموا نيية الحيوقييية  مكيين أن    

كيين ق هييذه العيوبيية ولتطبييمييا االييت الييدول الحدي يية  أناألساسييية فييي األكييل والتكيياثر، موضييحاا 

ذلو تسيتعين الدراسية بهيذه األ روحية فيي  إلىباستخدام ذرائم أمنية وسيا  ة مختلفة. واستنا اا 

تحليييل اآلليييات التييي اسييتخدمتها لبنييان فييي التعامييل مييم الالجئييين الفلسييطينيين فييي اليطاعييات 

 اللبناني بالالجئين.لفهم ما  بيعة التفاعل الذي  جمم النظام  المختلفة والمراحل

وكييف لهيذه الحالية  ليدث أةيامبين،حالة االسيت نا  مفهوم  الج   من الدراسةايدم هذا و 

توضييييح الفييييرو  بييييين الف ييييا ات المالييييية والف ييييا ات المفتوحيييية، وبييييين الحاليييية السياسييييية ن أ

وسيتم ذلو من خالل البحث في تاراة تطبييق حالية  ،يةانا المجر ا الحيو الموا نية وبين الحيا

  أةامبين. أعمالواستعراض مفهوم هذه الحالة من خالل االست نا  في الدولة الحدي ة، 

 

 أركيولوجيا حالة االستثناء الحديثة 1.2.2

ون انحاليية االسييت نا  مييرت بالعديييد ميين التطييورات منييذ وهورهييا فييي ثنا ييا الييي أن إلييى نظييراا     

ي اليييد م وحتييى قيييام الدوليية اليومييية، وجييب التنييييب فييي هييذه التطييورات وار ييارا إليهييا انالروميي

 الصيوراتتحيول مين ن أخاصة بعد نشيو  الدولية الحدي ية، لمعرفية كييف أمكين لحالية االسيت نا  

، 2015 أةيييامبين) الدولييية اتحكيييم بهييي "بيييرا  ام"قاعيييدا الصيييورا العموميييية لتصيييبح  إليييى  ييية الفر 

55.) 



 

   االمننة والالجئون الفلسطينيون في الدول العربية: لبنان نموذجا  

28 
 

التطييور التيياراخي الييذي  ييرأ علييى  إلييى شييير أةييامبين ميين خييالل كتابييه "حاليية االسييت نا "     

ل االسيت نا  مين  حالة االست نا  في الدولة الحدي ة، أ روحة الصيورا الفر  ية  يارحاا كييف تحيو 

أن  9فيييي كتابييه "حاليية االسييت نا : ارنسييان الحيييرام"   ييارحاا  "برا  ام".كيييصييورا العمومييية ال إلييى

، وبمرا فيات متعيد ا ون اةحمايةة الدولةة والقةلذريعةة الدول الحدي ية اسيتخدمت حالية االسيت نا  

 علييى أن ومؤكييداا . ليية(إحاليية الحييرب، ...و  حاليية الطييوارس و األحكييام العرفييية و  كحاليية الحصييار

 دتحةدو  ي اةالقةو  تعلقالتي  السلطة التنفيذية سلطة إصدار المراسيم بتسلم االست نا   كيون 

أن حالة االست نا  ال ترتبط  إلىذلو  شير اةامبين  إلىإضافة  .إدارة حاالت االستثناءآليات 

حالةةة االسةةتثناء مةة  مسةةببات فةةي  تحةةوالا ، بييل إن هنيياك باألامييات السياسييية والعسييكراة فيييط

ييية األمنت الييدول تتييذرف بالتهديييدات انيي، فييدائما مييا كاالقتصةةادي األمةة  إلةةىالعسةةكري  األمةة 

الواقييم  شييير ن أالمسييلح أو الحييروب األهلييية، إال ان والداخلييية كييالحروب أو العصييي الخارجييية

أاميية م ييل  ،حاليية االسييت نا عيين ن امييات االقتصييا  ة كعسييا  لإلعيياللأل اسييتخدام الييدول إلييى

 (. 61-60، 2015)أةامبين  1924الفرنو الفرنسي عام 
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 .58"، ص:2 . لم اد من التوضيح، اال الف على كتاب أةامبين "حالة االست نا : ارنسان الحرام، 
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 مفهوم حالة االستثناء 2.2.2

كتابيه "المنبيوذ: السيلطة السييا  ة  مين خياللاالسيت نا  أةامبين أ روحة  يدم جورجيو  

لتيياراخي لعيوبيية  ييارحاا التعصيييل ا، "الحييرامان سيينحاليية االسييت نا : ار"وكتيياب والحييياا الحارايية" 

مبرا ورايية الرومانييية، والممارسيية العملييية لهييذه الحاليية خييالل الدوليية اليومييية االسييت نا  منييذ ار

وموضييحاا سييمات هييذه الحاليية واختالفهييا عيين حاليية الموا نيية السياسييية التييي  عيشييها الحدي يية. 

 ارنسان في ول النظام السياسي.

ي الييييذي  جييييرم األفييييرا  انون الرومييييانالييييي إلييييىواعييييو  مفهييييوم االسييييت نا  لييييدث أةييييامبين  

مييين كيييل حيوقيييه ان سييينالحيييرام"  بحييييث  جييير  اران سييينالعييياري أو اران سييين"ار إليييىبتحيييوالهم 

 ،ه مييوا ن وجيي   ال يتجيي أ ميين النظييامنييأالتييي تؤكييد علييى  السياسييية واالجتماعييية واالقتصييا  ة

 عبير عنيه مين خيالل احتياجاتيه ان سينإمجير  كونيه  إليى يتحولل  (Bios)وعندها  طلق عليه 

الحييياا العارايية  إلييى ارنسييانوعنييدها ينتيييل   ث و عالميتصييرا علييى الطعييام والمييا  والميي البيولوجيييه

(Bare life)  حييرام ان سيينإو ا أمسييتباحا  اانسيينإواصييبح(Homo Sacer)   واعبيير عنييه بييي

(Zoe) ( 127، 2010 ساري ولون)اا انيقرب أوضحية أ ، فال عياب لياتله ولعنته تمنم تيد مه

 .(Agamben 1995,53) 10لآلله

السياسييييي أو  حاليييية ميييين الف ييييا  إلييييىحاليييية االسييييت نا  يييييتم تحوالهييييا ن أأةييييامبين  اوضييييحو    

التيي  رسيها حالية  ائمية مين الحكيم،  إليىالسياسة الحيواة. بمعنى تحوال حالة االسيت نا  هيذه 

 لهيذا الف يا  اا نموذجي هيا تم يلنأأسيا  معسكرات االعتيال الناااية عليى  إلىمن خالل العو ا 
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 .(Agamben,54,1995.  شير أةامبين إلى أن حييية ان ارنسان المستباح ال عياب لياتله إذا ال  مكن اعتباره ضحية ) 
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االسيت نا  تتحيول  ةحالين أ إليى بمعنى آخير  شيير أةيامبين السياسي أو هذه السياسة الحيواة.

ون وال أ ة انألي ق ارنسانون نفسه، فال  خ م انبنية أصلية عندما يتم تعليق العمل بالي إلى

ين األمراكيييية لمكافحييية اررهييياب ومعتيليييي انرقابييية ق يييائية. وام يييل عليييى ذليييو ا  ييياا مييين الييييو 

ونية عن الفر  ليتحول انون مكافحة اررهاب برفم السمة اليان  حيث تم لت إضافة قتناموانةو 

هيييم نأالمعتيليييين عليييى ان كيييائن ال تعراييي  ليييه وال تصييينيف. وعلييييه  عاميييل عناصييير  البييي إليييى

وحتييى اتفاقييية جنيييف الرابعيية ال تنطبييق  وني.انن بحكييم األميير الواقييم بييدون أي أسييا  قييو معتيليي

، 46-45)أةييييامبين  بيييل كمعتيليييين فييييط ،ون األمراكيييي ال  صييينفهم كعسييييرث اناليييين علييييهم أل

2015). 

حالة "،  ستعرض أةامبين من خالل كتابه لحالة االست نا وني انوحول الوضم الي 

حالة  عالقةمين حول اووالتر بني كارل  ميتالجدل الدائر بين  "الحرام ارنساناالست نا : 

الرابط ما بين السيا ا وحالة االست نا   إلىينما  شير  ميت بوني. فانالنظام اليباالست نا  

تي ال نفسها ةانصاحب السيا ا يتماهى مم الرب لكونه  شال في الدولة المكن أعلى اعتبار 

السلطة السيا  ة وممارسة السلطة باتخاذ قرار  بين نيامينب شالها هللا في العالم،  فصل 

، وبالتالي فإن ممارسة سيدهاان كن إالحاكم كباقي المخلوقات و ن أاالست نا  على اعتبار 

 .(140-137، 2015)أةامبين حالة االست نا  لد ه تحصل خارج ار ار اليانوني ال  اخله

وفيييي ويييل هيييذا الجيييدل  حييييد أةيييامبين بنفسيييه عييين فرضيييية  يييميت التيييي تحييياول إ راج  

هيي إال حالة االسيت نا  ميا ن أ التي تؤكدأ روحة بنيامين واساند وني، انالعنف في السيا  الي

ن أفيؤكد أةيامبين  (.143 ،2015ون بتعلييه )أةامبين انونية تدعي الحفاى على اليانحيلة ق
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لتصبح وسييلة تحيد  حيدو  هيذا النظيام  ونيانحالة االست نا  ما هي إال حالة لتعليق النظام الي

هييييا،  ونييييية ال  عنييييي إلااانتعليييييق العمييييل بالياعييييدا الين أ، فهييييو يييييرث "(47، 2015 )أةييييامبين

وني" )أةيامبين انومنطية الالمعياراة التيي تنشيع عين هيذا التعلييق ليسيت بيال عالقية بالنظيام اليي

2015،78.) 

ة اناالسييتعتييياالا ميين المفهييوم النظييري لمفهييوم حاليية االسييت نا ، تحيياول هييذه الدراسيية انو 

ي انضيييمن المسيييتوث ال يييان وضييياف الالجئيييين الفلسيييطينيين فيييي لبنيييأبهيييذا المفهيييوم فيييي تحلييييل 

حالية االسيت نا  ل وذجلفح  هيل تم يل نمي . وعليه سيتم  راسة المخيمات الفلسطينية11ليلللتح

 التي  صفها أةامبين في المعسكرات الناااة أم ال؟ .

 البيوبولتييييوالدراسيييات تناوليييت موضيييوف المخييييم كبيييرا  ام لحالييية ن أفعليييى اليييرةم مييين  

التميي  بين العام والخاص بيين كحي  ال  مكن خالله  ،وتطبيق االست نا  12"السياسة الحيواة"

مية التيي ظنخله هيم ذوات خاضيعة لألوامير واأل ا ون والحياا، فالجميمانالي الواقم والياعدا بين

 .(611، 2012 )حنفي باالست نا  مت من قرار الحاك

بال ييرورا الف ييا  البيوبييولتيكي فييي المخيمييات  خلييق لييدينا ن أ إلييىوت يييف هييذه األ بيييات    

وبييين  التييي تم ييل المخيمييات  مفهييومين للميارنيية بييين المنييا ق المطبييق عليهييا حاليية االسييت نا 

                                                           
 

11
. فالمستوث األول من التحليل هو  راسة هل تمت أمننة وجو  الالجئين اللسطينيين في لبنان أم ال. أما المستوث ال اني فيبحث  

 ننة هل كانت بهد  االست نا  أم ال؟فيما إذا  بيت األم
12

. السياسة الحيواة أو البيوبلتيو: مصطلح أساسي في أعمال ميشيل فوكو، واعني به السياسة الحدي ة وعالقتها بالحياا  
ارنسانية، بحيث أصبحت سلطة الدولة تشمل كل ما  خ   ؤون رعا اها، لتصبح مراقبة كل  روط الحياا ارنسانية مهمة 

 (.45، 2015)أةامبين  أساسية سياسية
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وهميا الف يا   ون الطبيعييةانالمنا ق الح راة التي تخ م لتنظيم وإ ارا الدولة وفق حالة الي

 .المالق والف ا  المفتوح

"الف يا  الح يري والمجتمعيي اليذي ه نيأواعر  ساري حنفيي الف يا  المفتيوح عليى   

بحييييث يبيييدو أ يييبه بمنطيييية سيييكنية ليييذوي اليييدخل المييينخفض، يييينظم مييين قبيييل الدولييية الم ييييفة 

أمييا بالنسييبة  .(545، 2012حنفييي ) "وامكيين لهييذا الف ييا  االرتبيياط بالمييدن واليييرث المحيطيية

را  عيية ومتموضييعة فييي األ ييللف ييا  المالييق فهييو "عبييارا عيين معيياال أو منييا ق ح ييراة تاب

، 2010)حنفيييي  صيييف ببيييؤ   رقاتهيييا ومناالهيييا"و تفتيييير للف يييا ات الم روعييية وتالح يييراة 

59). 

واعييييو  االةتييييراب اا، يييييانوام اا يانسيييينإ الالجييييا اةتييييراب إلييييىواييييؤ ي الف ييييا  البيوبييييولتيكي المالييييق    

ولييد هييذه الف ييا ات  يير اا ي"، حيييث ت  انسيين"الشييرط ارب ت حنييا أر نييمييا أ ييارت إليييه  إلييىي انسيينار

لحرايية العميييل أو ان الالجييا  حييرم مييين حيييه فييي اسيييتخدام المكيين أ، بمعنيييى ياا انسييانييياا لالجييا ال انمك

التنيل أو التجمم من  ون قيو  ومراقبية الحياكم، ليصيبح المخييم المحيدو  أ  يا برقابية وسيلطة الحياكم 

 . (196، 2012 أاوالي) لحياا الالجا الستخدام الحر نسبياا الوحيد لان المكهو 

 المخيمييياتن أ إليييىجييييه آي فيشيييير المفكييير الفرنسيييي ميشييييل انأميييا بالنسيييبة لالةتيييراب ال مييي    

الحاليية التييي  عيشييها الالجييا  اخييل الف ييا  البيوبييولتيكي ن أ"أميياكن مجمييدا وموقتيية"، بمعنييى 

حاليية مسييتمرا و ائميية للحاليية المؤقتيية، حيييث يييتعلم العيييش والبيييا  بصييفة مؤقتيية فييي وييل منيياع 

 .(607، 2012حنفي ) ف ا هذا التشكل  اخل ي يذواليع  الالعنف 

 حييياول تحلييييل أوضييياف نميييوذج نظيييري  تيييم بنيييا النظراييية، عليييى هيييذه المفييياهيم  بنيييا ا و 

وضييياف الالجئيييين وفيييياا أل وات . ففيييي المسيييتوث األول تحليييل أانالالجئيييين الفلسيييطينين فيييي لبنييي
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والسياسيييييات نييييية بمدرسيييييتي كوبنهييييياةن وبييييياراا  مييييين خيييييالل  راسييييية الخطابيييييات األمننظراييييية 

 عينجابية لإلبحالية االسيت نا  فاسيتعين ي مين التحلييل انين... الية. أميا فيي المسيتوث ال يانواليو 

 حرام أم ال؟ان سنإ إلىسؤال هل تحول الالجا الفلسطيني 

وقيييد ح يييرت أهميييية اسيييتخدام هيييذين ار ييياران النظيييراين، نظيييراا لل يييعف المفييياهيمي اليييذي 

جة م ل هذه الحاالت الدراسية المتخصصة، والتي تتنياول فواعيل تعانيه النظراات الكالسيكية في معال

في بيئات ومجياالت مختلفية عليى الصيعيد االقتصيا ي أو االجتمياعي ...  تعيش رسمية وةير رسمية

أن النظراات الكالسيكية في مجملها نظراات عمومية تعتميد فيي تحليهيا عليى آلييات  إضافة إلى، إلة

ومفيياهيم عاميية ةييير مصيينفة أو محييد ا، علييى عكييا النظراييات النيد يية التييي قييدمت تصيينيفات أك يير 

تحلييييييل الخطابيييييات أو االجيييييرا ات أو  سيييييهلت مييييين عمليييييية ، وأصيييييار أعميييييق ييييييةتحليل ميكان مييييياتو 

كميا وقيدمت النظرايات النيد ية مفياهيم موسيعة ، تعاميل ميم هيذه االجيرا اتالمؤسسات المتداخلية فيي ال

لألمن ةير محصورا بتعرا  محد ، وهذا ما سهل عملية تحليل خالل هذه الدراسة التي ترتكي  عليى 

 .حالة أمنية بال رورا

تحديييد ، فكييان ال بييد ميين االسييتعانة بييه لفهييم و 13مفهييوم االسييت نا  لييدث أةييامبينل أمييا بالنسييبة 

باستخدام افتراضيات النظرايات الكالسييكية  هموقم الفلسطيني من النظام اللبناني، الذي ال  مكن تحليل

 .كفاعل  ولي التي ال تعتر  به أصالا 

 

                                                           
 

13
حالة االست نا  المستخدمة خالل هذه الدراسة، ال تتعلق بفكرا الو ن والموا ن أو الحكومة التي تست ني موا نيها. بل تم التوسم في .  

  فوجو  -جنا  ةوانتنامواعتما اا على األم لة التي استخدمها أةامبين والتي  ملت ةير الموا نين، م ل س –المفهوم إلى أك ر من موا ن 
ذه الالجا الفلسطيني في لبنان واعتما اا على اليوانين واللوائح الدولية  منحه مجموعة من الحيو  االقتصا  ة واالجتماعية، التي تحاج  ه

 الورقة أنه تم مصا رتها وبالتالي تحواله إلى حالة مست نية ال كوا ن بل كالجا أو أجنبي.
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 أوضاع الالجئي  الفلسطينيي  في لبنان .3

 ،ر"رجعنا ألايم أول ما جلأان ملا كنا عايشني يف الشواد                            

   (2012خنال جىن )"واليوم، متل مانك شايفة أكل، شرب، نوم 
 

 1948 هدت أوضاف الالجئين في لبنان تيلبات ك يرا خالل فتيرات مختلفية منيذ العيام 

حتى اليوم، إال أن الالفت للنظير هيي حالية االسيت نا  التيي عيانى منهيا الالجئيين الفلسيطينيين 

نيه مين أبسيط حيوقيه فيي التمليو والعميل والتنييل في لبنان بشكل مستمر، التي تتم ل فيي حرما

والتعلييييم والصييييحة أو حتيييى فييييي الحصييييول عليييى االعتييييرا  بشخصييييه الييييانوني  اخييييل النظييييام 

المالية والمحرومية مين و أنه  عيش في مجموعة من الجيتوهات المع ولة  إلىاللبناني، إضافة 

  بيئة إنسانية أف ل. إلىأي تطوار أو توسيم لترتيي 

واقييم الالجئييين الفلسييطينيين فييي لبنييان ضييمن تسييتعرض الدراسيية ذلييو،  إلييىواسييتنا اا 

المنطيييق الييييانوني والسياسيييي اليييذي  حكيييم عالقييية ة سييييا  تييياراخي قيييانوني وسياسيييي، موضيييح

الالجا الفلسطيني بالنظام اللبنياني، حييث يتنياول اليسيم األول أوضياف الالجئيين الفلسيطينيين 

توااعياتهم الد مارافيية والجارافيية وحييوقهم التعليميية والصيحية  في لبنان بشيكل عيام مين حييث

التحيول اليذي  يرأ عليى صيورا الالجيا الفلسيطيني وتفاعليه فيي الدراسية  تبحيثوالخدماتيية، ثيم 

اليسم ال اني، فيتناول  حتى نها ة الفترا المبحوثة. أما 1948مم النظام السياسي اللبناني منذ 

يانونيييية التيييي  يييرأت عليييى واقيييم الالجيييا الفلسيييطيني خيييالل الفتيييرا ييييرات السياسيييية والأهيييم التاي

 .2011-2000المبحوثة للدراسة 
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وتكمن أهمية استعراض الصورا الواقعية ألوضاف الالجئيين الفلسيطينيين، بميا  شيملها 

ا سيييتوفره هيييذه الصيييور مييين ميييا ا للتحلييييل كييياليوانين بميييلبنانيييية،  مييين أنمييياط تفاعيييل فلسيييطينية

قتصيا  ة التيي تنظيم أوضاف الالجئين والسيياقات السياسيية أو ال يافيية أو االالتي  ارجرا اتو 

التيييي سييييتم بح هيييا وتحليلهيييا وفيييياا الفتراضيييات نظراتيييي األمننييية واالسيييت نا  التيييي تيييم تفرضيييها، 

 البحث فيهم خالل اليسم األول من الدراسة. 

  

 ن في لبنان بي  القاةون وفضاء اللجوءون الفلسطينيوالالجئ 1.3

نظيرا الخيتال  األوضياف اليانونيية لالجئيين الفلسيطينيين فيي لبنيان، واخيتال  الطير   

 ني ثيافييياا واقتصييا  اا وقانونيييياا،ن مييم النظييام اللبنييايتعييا ش واتفاعييل ميين خاللهييا الالجئييو التييي 

 اا عرضييتناول هذا اليسم رماة عامة لوضم الالجئين في لبنان، فييدم خالل الجي   األول منيه 

التحيوالت وميا  ،واقيم اليد مارافي واالقتصيا ي والصيحي والتعليميي لالجيا الفلسيطينيلل مفصالا 

الحاضيير. أمييا الجيي   ال يياني فيتنيياول  الوقييت حتييى النكبييةالتييي اسييتجدت علييى هييذا الواقييم منييذ 

 ،حتيى الييوم 1948لبنيان منيذ العيام صورا الالجا الفلسطيني فيي التحوالت التي  رأت على 

التيي تعاميل بهيا النظيام السياسيي  ارجيرا اتالت من خالل اليوانين و وكيف ترجمت هذه التحو 

 اللبناني مم الالجئين الفلسطينيين.
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 التوايع الديمغرافي لالجئي   1.1.3

لبنان  فكانت أولها خالل سنوات النكبية  إلىتعد ت موجات اللجو  والتهجير الفلسطينية      

)ميرا  بوقيوف النكسية 1967ات، لتتجيد  عيام يالتي استمرت حتى سنوات الخمسيين 1948عام 

-1970لبنيييان بعيييد أحيييداث أيليييول األسيييو   إليييى. وتبيييم ذليييو انتييييال الفلسيييطينيين (7، 2005

لالجئيييين الفلسيييطينيين  اا متكيييرر  اا وتهجيييير  اا ، كميييا و يييهدت سييينوات الحيييرب األهليييية لجيييو 1971

-1985بيييييين  وحيييييرب المخيميييييات فيييييي الفتيييييرا ميييييا 1982نتيجييييية االجتيييييياح ارسيييييرائيلي عيييييام 

 (.31-30و  24، 2008)صالح 1987

في لبنيان فيي منيا ق مختلفية، فمينهم مين  14ن و ن الفلسطينيو ونتيجة لذلو تواف الالجئ 

تعتر  بها األونروا  اا رسمي اا مخيم 16ن تم توااعهم في و اليرث والمدن اللبنانية، وآخر  إلىلجع 

ن و ن الفلسيطينيو والدولة اللبنانية، إال أن الحروب والصراعات المختلفة التي تعرض لها الالجئ

(، 13، 2002فييييط ) يييعبان  اا مخيمييي 12ات وال مانينييييات أبييييت عليييى يخيييالل سييينوات السيييبعين

ل البحير فيما تواف بياقي الالجئيين عليى المخيميات والتجمعيات السيكانية ةيير الرسيمية م يل جي

                                                           
 

اف الالجئين الفلسطينيين قد تختلف بين المدن واليرث والمخيمات اللبنانية، وليا بال رورا أن  فرض . جدير بالذكر أن أوض14
المكان سماته على أوضاف هؤال  الالجئين، فليا جميم الالجئين في المدن يتعمتعون بعحوال اقتصا  ة جيدا، كما وال ينطبق 

فتراض أنهم  عيشون في ورو  اقتصا  ة سيئة )ميابلة مم جابر على جميم الالجئن الفلسطينيين المييمين في المخيمات ا
(. فاألوضاف االقتصا  ة لالجا الفلسطيني تؤثر عليها عدا عوامل م ل المستواه التعليمي أو 2017آب  4سليمان بتاراة 

عند اللجو  أو قدرته على العمل بحرفة ما حتى لو  اخل المخيمات أو بدون تصراح رسمي أو المدخرات التي حملها معه 
 العمل في الخلي   وةيرها العديد من العوامل واألسباب المبا را وةير المبا را.

إال أن هؤال  الالجئين باختال  أوضاعهم االقتصا  ة واالجتماعية ت بطهم نفا اليوانين واالجرا ات، حتى وإن اختلفت 
 أمكان اقامتهم.
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(. وعلييه تنحصير المنيا ق التيي  يييم بهيا 338، 200والياسمية وةيرها )عبد اليا ر وآخرون 

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن :  

مين  اا بهيامعترفي اا عشير مخيمي ىثنيان عليى و ن الفلسطينيو : يتواف الالجئالرسمية المخيمات .1

أن أعدا  األ خاص المسجلين لديها من  إلى األونرواتشير و ، األونرواقبل الدولة اللبنانية و 

لكيييل  50.6، أي ميييا نسيييبته ا يييخاص 249.410هيييم  2015الالجئيييين فيييي لبنيييان  لعيييام 

 . 15(2015باألرقام  األونروا) رسمياا  األ خاص المسجلين

وتتمي  هذه المخيمات بعدم وجو  أي  كل من أ كال البنية التحتية من  بكات مياه 

أاقية ضييية  إليىتحيول أةليب  يوارعها  إليىكهربيا ، بارضيافة أو صر  صحي أو هياتف أو 

مليئيية بييالحفر ال تسييتوعب معظمهييا  خييول سيييارا واحييدا ميين خاللهييا. وتنتشيير هييذه المخيمييات 

ضمن مساحات جارافية ضيية، مع ولة ومحاصرا من قبل قوات الجيش اللبناني التي تفرض 

ميوا  البنائيية، وهييذا ميا  جعيل أاميية رقابية صيارمة عليى تحركييات سيكانها وتمنيم عيينهم  خيول ال

-13، 2003)  يييعبان   السيييكن واالكتظييياى السيييكاني فيييي  تيييعام  ائيييم  اخيييل هيييذه المخيميييات

15.) 

ون الفلسيطينيون وخاصيية ميسيوري األحييوال عليى مجموعيية ئيي: يتيواف الالجخةار  المخيمةةات .2

ميين اليييرث والمييدن اللبنانييية م ييل بيييروت وصيييدا و ييرابلا، حيييث  فعييتهم الظييرو  األمنييية 

 (. 23، 2005التملو أو االستئجار خارج المخيم بح اا عن األمان )مرا  إلى

                                                           
 

15
 (. 1. للمراجعة، الملحق ) 
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ب ميين مكييان نشييعت بسييبب حاجيية الالجئييين للبيييا  بييالير : 16التجمعةةات الغيةةر معتةةرف بهةةا .3

وال تعتييير  بهيييذه  ،العميييل أو بح ييياا عييين األميييان بعيييد تعيييرض مخيمييياتهم لليصيييف والتيييدمير

  (.23، 2005)مرا   الدولة اللبنانية وال األونرواالتجمعات ال

تجمييم مجموعية ميين لنتيجية نشييعت  : مجتمعياتنييوعين: األول إليىوتيسيم هيذه التجمعييات 

لبنيييييييان م يييييييل الهييييييييب والحميييييييدون والمواسيييييييي والييييييييديرات  إليييييييىبيييييييدو فلسيييييييطين اليييييييذين لجيييييييعوا 

اختيياروا هييذه التجمعييات نظييرا  للمسيياحة الجارافييية الواسييعة التييي  حتاجونهييا و لة، إوالسييمنية....

الطبيعة البدواة التي تفرض عليهم العيش  إلىلتربية حيواناتهم التي  عتا ون منها، بارضافة 

، ومن هذه ومتنيلة  ون وجو  مكان ثابت لإلقامةضمن اليبيلة والعشيرا في مساحات مفتوحة 

 يييحيم و كفربيييدا و المعشيييو  و جيييل البحييير و الواسيييطة و البرةليييية و  الياسيييميةو الشيييبراحا التجمعيييات 

فتجمعيييات  النيييوف ال يييانيواليييدامور. أميييا الروضييية و بييير الييييا  و ثعلبا يييا و الناعمييية و وا ي ال انييية و 

باليصيييف ارسيييرائيلي، وتيييدمير مخيميييي تيييل  1974نتيجييية لتيييدمير مخييييم النبطيييية عيييام نشيييعت 

حييييارا الاوارنييية عييييام و  الكارانتينييياو  المسيييلةو  الدكوانييييةو وتجمعيييات النبعييية ال عتييير وجسييير البا ييييا 

 (.44-43، 2008 )صالح 1976

فييي هييذه التجمعييات ميين أوضيياف سيييئة جييداا علييى الصييعيد االقتصييا ي  ون واعيياني الالجئيي

واالجتميياعي والصييحي والتربييوي والبنييى التحتييية، وهييم مهييد ون بييالطر  وهييدم البيييوت والتهجييير 
                                                           

 

16
 بذراعية كونهيا تجمعياتونيروا منطية جارافية ةير محدو ا المساحة، ةير معتر  بهيا مين قبيل الدولية اللبنانيية أو األالتجمم :  .  

، تعو  ملكيتهيا إليى الدولية اللبنانيية أو أن تكيون أميالك خاصية، والالجئيون فيهيا مهيد ون بيالطر  فيي أي وقيت م يل ةير  رعية
ل الالجئييين فييي  رب السيييم بيياليرب ميين مخيييم عييين الحلييوا رقاميية أوتوسييترا  بهييدم منيياا  1998خييالل السييلطات اللبنانييية عييام 

رئييا، كميا وامنيم البنيا  فيي هييذه التجمعيات بايض النظير عين الظيرو  إال وفييياا لتيرخي  صيا ر عين الجييش اللبنياني )موقييم 
 منظمة ثابت لحق العو ا( .
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دامهم مم طبشكل  ائم نتيحة للصراف على األراضي التي تعو  لملكيات خاصة أو نتيجة الص

 (.44-43، 2008 )صالحخطط البنية التحتية للحكومة اللبنانية 

 

 األوضاع القاةوةية والحقوقية لالجئي  الفلسطينيي  بلبنان2.1.3 

 األوراق الثبوتية3 .2.1 .1 

 ختلييييف الوضييييم اليييييانوني لالجئييييين الفلسييييطينيين ميييين حيييييث األورا  ال بوتييييية التييييي     

 لالجيييييا 17األونيييييرواوتعراييييي   حملونهيييييا، التيييييي تحيييييد ها سيييييجالت الدولييييية اللبنانيييييية وسيييييجالت 

لبنيان بيين نكبية  إليىلجيو  الفلسيطينيين موجات  وجا  هذا االختال  نتيجة لتعد الفلسطينين. 

، 1970وبين الالجئين الفلسطينيين الذين قدموا مم المنظمة عام  1967ونكسة  1948عام 

الصيليب  ونتيجة الختال  الجهات التي قاميت بتسيجيل الالجئيين اللفلسيطينيين فيي لبنيان بيين

عمليييات  تعييد ذلييو،  إلييى بارضييافة ومديرايية  ييؤون الالجئييين الفلسييطينيين. األونييروااألحميير و 

التيييدقيق و يييطب العديييييد مييين أسييييما  الالجئيييين ممييين ال  حتيييياجون للمسييياعدات أو المسييييافران 

الخيارج أو مين  إليىللدراسة لدول خارج نطا  عمل األونروا أو ممن أعطييت لهيم مينح للهجيرا 

التسيجيل نظيرا لسيفرهم خيالل اللجيو  أو عيدم قيدرتهم عليى التسيجيل ألي سيبب مين  لم  شملهم

الفئيات  إليىن وفيياا ليذلو و ن الفلسيطينيو (. وايسيم الالجئي137-135، 2005)العلي  األسباب

 :  اآلتية

                                                           
 

 
 1946كيانوا  ييميون فيي فلسيطين خيالل الفتيرا ميا بيين ح ايران  عولئيو األ يخاص اليذينب. تعير  األونيروا الالجئيين الفلسيطينيين 17

 (http://bit.ly/2r8lvop) 1948فيدوا بيوتهم ومور  راقهم نتيجة حرب  ، والذين1948وحتى أ ار 

http://bit.ly/2r8lvop
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، التي تشير احصائيات مرك  ارحصا   األونروالدث الدولة اللبنانية و  الجئون مسجلون  .1

الجيا )كتياب جهياا االحصيا   447.328 2014 بل  أن تعدا هم للعام إلىالفلسطيني 

 452,669 2015أن عييييييد هم أصييييييبح خييييييالل العييييييام  إلييييييى(، وتشييييييير األونييييييروا 2014

 حق لهم الحصيول عليى جيوااات سيفر ميدتها خميا  وهؤال  (، 2015)األونروا باألرقام 

 (. 26، 2008)صالح  سنوات لتمكنهم من السفر والتنيل

عيد هم  2005حصيا  المجليا اليدانماركي لالجئيين لعيام إحسيب  :مسجلي  الجئون نير .2

وعليييه فييإن  1948عييدا احتميياالت منهييا اللجييو  بعييد  إلييىألييف، واعييو  عييدم تسييجيلهم  35

الخاضييعة  تعرايي  األونييروا ال ينطبييق عليييهم أو ألن مكييان لجييوئهم األول لييم  كيين للمنييا ق

)صييالح نييذاك بتسييجيل أنفسييهم لعييدم حيياجتهم آأو أنهييم لييم  يومييوا  ،لنطييا  عمليييات األونييروا

(، وقد منحتهم السلطات اللبنانية أورا  ثبوتية وجواا سفر  جد  سينوااا وفييا 8-9، 2008

 (.26، 2008)صالح   1969( عام 136ليرار واار الداخلية رقم )

حسب إحصائيات المجلا الدانماركي لالجئين لعام  :لالجئون الفاقدون لألوراق الثبوتيةا .3

(، ةيييير مسيييجلين ألي جهييية 9، 2011 )صيييالح  يييخ  3000، فيييإن تعيييدا هم 2005

 إلىا و عوليا هناك أي منظمة  ولية ترعاهم أو تيدم لهم احتياجاتهم، وهم ممن لج ،رسمية

لبنيان بعيد عيام  إليىأو ممن انتيلوا ميم منظمية التحراير  وبعدها، 1967لبنان خالل نكسة 

أو ممييييين أبعيييييدوا مييييين األراضيييييي المحتلييييية أو اليييييذين تيييييم تحرايييييرهم مييييين السيييييجون  ،1970

(، وال تتمتيم هيذه الفئية بحراية الحركية والتنييل وةيرهيا مين 26، 2008ارسرائيلية )صيالح 

 (.24، 2006الحيو  نظراا لعدم امتالكهم ألورا  رسمية من األمن العام اللبناني )مرا 
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ليانوني لالجئين الفلسيطينيين فيميا  خي  حياالت ونظمت السلطات اللبنانية الوضم ا 

لة من خالل المرسوم إلم  مل األسر...و  التنيلو  الوفياتو المواليد و  التسجيل وال واج والطال 

اسييتحداث إ ارا حكومييية تتبييم واارا الداخلييية، وتعمييل  إلييى(، الييذي  شييير 42اال ييتراعي رقييم )

  على رعا ة  ؤون الالجئين الفلسطينيين.

لتواصيل ميم ا ليحد  اختصاصات هذه ار ارا الحكومية بي:( 927المرسوم رقم )وجا  

وكالة ةوث وتشايل الالجئين الفلسطينيين في لبنان رعانية الالجئيين وتيوفر العنا ية الصيحية 

استالم  لبات الحصول على جواات سفر لخارج واالجتماعية والتعليمية الالامة والعمل على 

تسييجيل وثييائق األحييوال و  . وائيير األميين العييام إلييىالييرأي فيهييا وإحالتهييا  بييدا إلبنييان و راسييتها و 

قامييية، يييير محيييل اروال ا والوفيياا وبطيييالن الييي واج وتاالشخصييية الخاصييية بيييال واج والطيييال  والييي

كد من صحتها حسب موا  قانون األحوال الشخصية تعديل المذهب الديني والتع إلىبارضافة 

 .(1959 -927)مرسوم  1951للعام 

الموافييية ب اختصيياص ار ارا الحكومييية لشييؤون الالجئييين إلييىكمييا أ ييار هييذا المرسييوم 

عفييييا  إ و علييييى  لبييييات جمييييم  ييييمل األسيييير المشييييتتة حسييييب نصييييوص جامعيييية الييييدول العربييييية 

والعمييل  ،المشييمولين بجمييم الشييمل ميين الرسييوم الجمركييية علييى حييوائجهم الشخصييية والمن لييية

 .بمعييامالت اسييتئجار واسييتمالك األراضييي الالاميية لهيياتحديييد أميياكن المخيمييات والييييام علييى 

ار ارا  آخيير حسييب ال ييرورا وبعييد موافييية إلييىيييل محييل ارقاميية ميين مخيييم لنخي  االتيير وميينح 

الموافيية عليى معيامالت اواج الالجئيين سيلطتها بمينح  إليىبارضيافة  ووفيا لميت يات األمن.

ليم األمييييوال المجمييييدا واليييييوار ا الموافييييية علييييى تسييييو  .ميييين لبنييييان أو ميييين أي بلييييد عربييييي آخييييير
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تصحيح األخطا  الواقعة في البطاقات الشخصيية بميا  خي  األسيما  والهوايات و ألصحابها، 

 (.37، 2003)الحوت  واألعمار

 

  حق التمل  والسك   3 .2.1 .2

البيروقرا يية  ارجرا اتوضعت السلطات اللبنانية مجموعة من التشراعات اليانونية و  

 1969التي تمكنت من خاللها "ضبط" وضم الالجئين الفلسطينيين في لبنان. فعصدرت عام 

( اليييذي يييين  عليييى عيييدم جييواا تمليييو ةيييير اللبنيييانيين للحييييو  العياراييية  ون 11614قييانون )

مييين مجليييا اليييوارا  إال أن الميييا ا ال ال ييية مييين الييييانون اسيييت نت رعا يييا اليييدول  سيييابقتيييرخي  

ن الحصول على ترخي ، وبذلو سمح التملو للفلسطيني على أن ال ي اد ذلو عين العربية م

. (132-129، 2003)النا ور  متر مربم في بيروت 3000و ،متر مربم في لبنان 5000

يييي296وإصييييدار اليييييانون ) 2001ولكيييين مييييم تعييييديل هييييذا اليييييانون فييييي العييييام  ن و م الالجئيييير  ( ح 

أو تسجيل أ ة أمالك تم  رامها قبال  أو استملكت ن من استمالك أي  ية أو عيار و الفلسطيني

 (.69، 2008)صالح   بالوراثة

ميين خييالل نييياط الجيييش المتمركيي ا  181997إجرائييياا منعييت السييلطات اللبنانييية منييذ العييام     

مخيمييييات صييييور وبعييييض  إلييييىعلييييى أبييييواب المخيمييييات الفلسييييطينية  خييييول أ يييية مييييوا  بنائييييية 

                                                           
 

18
. وارجم 1997. جدير بالذكر أن هذه االجرا ات قد  بيت في فترات سابية ومشكل متيطم، إال أنها منهجياا بدأت منذ العام  

هذا إلى أن هذه االجرا ات التعسفية ال تستند إلى قوانين واضحة وإنما إلى قرارات مؤسسات النظام األمنية والسياسية. )ميابلة 
 (. 2017آب  4مم جابر سليمان بتاراة 
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سيييمنت وحدييييد و يييوب، وفرضيييت عليييى كيييل مييين إكييييا  المخيميييات األخيييرث م يييل المسيييامير وأ

 (.28، 2011 خالف األمر مخالفة مالية وعيوبة بالسجن )صالح 

حييه -الالجا الفلسطيني حتى من حيه فيي حيياا مجير ا  ارجرا اتو  اليوانينفحرمت هذه    

المخيييم، المكييان الوحيييد التييي تسييمح  فييي، فلييم  عييد أمييام الالجئييين سييوث البيييا  -بسييكن مالئييم

الدولة لهم بالتواجد فيه وضمن  روط محد ا أ  اا. فعلييت بظاللهيا أ  ياا عليى كيل جي   مين 

أعدا  الالجئين  اخل المخيمات حيث تييدر  من حيث ال اا ا في حياا الالجا  اخل المخيم  

شييار البنييا  العمييو ي . وانت1948النسييب أن أعييدا  الالجئييين ت يياعف أربييم مييرات منييذ العييام 

 إلييىالمتهالييو والمتييراص ومييا  حمييل ميين أضييرارا اجتماعييية ونفسييية وصييحية. فتحييول المخيييم 

وال تتمتييم  ،الييذين  سييكونوها لالجئييينمجموعيية ميين األبنييية اليد ميية والجديييدا الصييايرا ال تتسييم 

بعييض أاقيية ضيييية ال تتسييم لمييرور  عيينبع ييها بالحييد األ نييى ميين الخييدمات الكافييية. تفصييل 

أك ير مين  يخ  واحيد فيهيا. تعلوهيا  ييبكات متالصيية مين أسيالك الكهربيا  التيي تتالقيى مييم 

خطييييوط المييييياه أحيانيييياا، ليييييذهب ضييييحيتها العديييييد ميييين الالجئييييين وأ فييييالهم كييييل سيييينة. فتيييييول 

،  (2009" )الييسيي لدّي شعوٌر قوي بأةني كاةنة مفروضة على هةذا العةالم"(: " اا عام 12 عا )

تعبير عنيه  عيا  هيو ميا  عبير عميا  حميل المخييم الفلسيطيني فيي لبنيان مين  اليذيهذا الشعور 

 الآل مية في العيش.

 

 حق العمل والضمان االجتماعي 3 .2.1 .3

عرقلة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنيان،  إلىسعت السلطات اللبنانية بشكل  ائم  

ة مؤقتيية ومحييد ا بوويفييلييى إجييااا عمييل ضييرورا الحصييول ع أولهمييا :بحجيية  يير ين أساسيييين
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مبدأ المعاملة بالم ل الذي تفرضه عدا قوانين تنظم  وثانيهمامعينة كسائر األجانب في لبنان، 

  .عمل المهن أو تفرضه قوانين وأنظمة النيابات لمهن محد ا

عليييى تييييييد حيييق الالجيييا  1964( الصيييا ر فيييي العيييام 17561واؤكيييد الييييانون رقيييم )

األف ييلية الو نييية اللبنانييية وضييرورا الحصييول علييى إجييااا الفلسييطيني فييي لبنييان ضييمن  ييرط 

(. فيعامييل الفلسييطيني معامليية األجنبييي 28، 2006)مييرا  20، وبشييرط المعامليية بالم ييل19عمييل

بل وأسوأ من ذلو، حيث  حرم الالجا من حيه في ال مان االجتماعي وتعوا يات الميرض 

 (.59، 2010)النا ور    واألمومة والعائلية على الرةم من اقتطاعها من راتب عمله

ميين قييانون  9و 8 ميينح اليييانون اللبنيياني الصيالحية لييواار العمييل اللبنيياني وفيياا للمييا ا  كميا    

 وهيي ،عليى اللبنيانيين فييط فيهياالمحصيور العميل ( أن  حيد  المهين والحير  17561العمل )

(، إال أن هذا الحصير  مكين أن  سيت نى 65، 2008وويفة )صالح  72ما  يارب  إلىتصل 

مين كفا تييه ميين عوهييي الخبييير والمخييت  الييذي ال  مكيين تيي ،منييه األجنبييي وفييق  ييروط معينيية

مييدير أو  المتعهييل ميين لبنانييية، المولييو  فييي لبنييانأو  ،المولييو  ألم لبنانيييةأو  ،األيييدي اللبنانييية

 .  (1964، 17561)مرسوم   ولته مبدأ العمل بالم للشركة أجنبية، أن تطبق 

الالجئييييين  ، التييييي تسييييت نياليييييرارات المتفرقيييية تبعييييت هييييذا اليييييانون مجموعيييية ميييين وليييييد

، إال أن الشييروط التييي اسييت نت هييذا 21الفلسييطينيين ميين هييذا الحصيير مييم مراعيياا مبييدأ التف يييل

                                                           
 

19
الحصول على موافية ألخذها هي  رط للحصول عليها، وتكون هذه االجااا مؤقتة تجد  سنوااا كما أنها ترتبط بوويفة محد ا .  

 فيط
20

 أي معاملة الدولة التي ينتمي األجنبي )الالجا الفلسطيني(.  
21

 17و الما ا  8( الما ا 2. بمعنى تف يل اليد العاملة اللبنانية على األجنبية، راجم الملحق رقم ) 
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: هيييذه الييييرارات ال تسيييت ني وذليييو لعيييدا أسييباب  أوالا  الحصيير ال تييييدم للفلسيييطينيين أي أف ييلية

وهيذا  عنيي معاملية الفلسيطيني عليى أنيه ييد  ،للبنيانيين التف ييل اليو نيالفلسطينيين مين مبيدأ 

معيييدا البيررقرا ييية ال ارجييرا اتهييذه اليييرارات أ يياا ميين  عامليية ميين الدرجيية ال انييية، ثانييياا لييم تليي   

 مرفية بالعديد من األورا  والمعامالت. وال

وبالتيالي هيي عرضية للتايييرات  ،قرارات االست نا  هيذه  ييوم كيل وااير بوضيعهاثانياا: 

ال  سييت نا هييذا اال والتبييدالت حسييب السيييا  السياسييي لكييل مرحليية وتوجهييات الييوارا ، كمييا أن

 يل أو مبيدأ المعاملية بالم عكا نفسه في قيوانين المهين والنيابيات التيي تفيرض بع يها مراعياا 

ة الصيدلة والهندسية وةيرهيا، أو أنظميم ل قوانين بعض المهن ك، الحصر على اللبنانيين فيط

 النيابات م ل نيابة أ با  األسنان أو الممرضين وةيرها. 

أمييام المطاليييب الحيوقيييية والجهيييو  المؤسسييياتية والدوليييية التيييي اسيييتمرت لسييينوات، أصيييدر       

مان االجتميياعي، علييى قييانوني العمييل وقييانون ال يي تعييديل 2010مجلييا النييواب اللبنيياني عييام 

 أن هيذه التعيد الت اليانونيية أ  يا ، إال22(129( والييانون رقيم )128من خالل اليانون رقيم )

أنهيا أبييت  إليىن. واعيو  ذليو منهيا الفلسيطينيو  عياني بحل جذري لمشكلة العميل التيي  لم تعت  

علييييى  ييييرط حصييييول الالجييييا الفلسييييطيني علييييى إجييييااا العمييييل وفييييياا لالجييييرا ات البيروقرا ييييية 

فيرض المعاملية بالم يل عليى مهين الطيب والمحامياا والهندسية وةيرهيا  المعيدا، كما أنها لم تل   

ذليييو ليييم تسيييمح هيييذه التعيييد الت للعاميييل  إليييىممييين تحيييد  قيييوانين نياباتهيييا هيييذا الشيييرط، إضيييافة 

                                                           
 

22
 . سيتم التعرض لهذه التعد الت بتفصيل أكبر خالل اليسم ال الث من الدراسة.  
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، 2013الفلسييطيني بالحصييول علييى تعوا ييات صيينا يق العائليية واألموميية والمييرض )سييليمان 

6-7.) 

 

 حق التنقل 3 .2.1 .4

أعفى الفلسطينيين  الذي (7706يانون رقم )ال 1954صدرت السلطات اللبنانية عام أ

بحكيم إجيرا ات  إال أن هذا اليانون ألاي فيما بعيد ،من  فم رسوم الحصول على وثائق السفر

 1962إضييافة لييذلو أصييدرت الحكوميية اللبنانييية عييام . 1970األميين العييام اللبنيياني بعييد العييام 

الذي  ير بإعفا  الفلسيطيني مين وثييية السيفر عنيد التنييل بيين لبنيان وسيوراا،  ،1188مرسوم 

 ث خير األقطيار اآل إليىفر لبنانيية للسيفر إال أنه  ير ب يرورا حصيول الفلسيطيني عليى وثييية سي

مديراية  إليىالمديراية العامية لشيؤون الالجئيين، التيي تدرسيه وتحيليه  إليىبعد تييد م  ليب بيذلو 

 (.21 -20، 2007نا ور )ال األمن العام

مايييا را بالييييوانين اللبنانيييية لالجيييا الفلسيييطيني المسيييجل ليييدث الدولييية اللبنانيييية  وتسيييمح 

الحصييول علييى وثيييية سييفر صييا را عيين المديرايية  إلييىلبنييان فييي أي وقييت، إال أن ذلييو  حتيياج 

عا يية تيييد م البطاقيية الشخصييية وبطاقيية ارالعاميية لألميين العييام، التييي يتوجييب للحصييول عليهييا 

 وورقييية سيييكن مييين المختيييار وإخيييراج قييييد مييين مديراييية  يييؤون الالجئيييين األونيييرواالصيييا را عييين 

 ( . 109، 1993)النا ور 

بإصييدارها  لحركيية تنيييل الالجئييين الفلسييطينيينضييبطها  واسييتكملت السييلطات اللبنانييية

م نم  الذيبعد  ر  السلطات الليبية للفلسطينيين المييمين في ليبيا،  1995عام  478مرسوم 

ن مييين مايييا را لبنيييان أو العيييو ا إليهيييا إال بموجيييب تع ييييرا خيييروج بموجبيييه الالجئيييون الفلسيييطينيو 
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وعيو ا تعطييى ميين مديرايية األميين العييام لمييدا  يهر أو ثالثيية أ ييهر أو سييتة أ ييهر ميابييل رسييوم 

، وميينح 478قييرار بإلايا  المرسيوم  1999محيد ا، إال أن حكومية سيليم الحيي  أصيدرت عيام 

الالجئين الفلسطينيين الحائ ان على وثائق سفر وجوااات مرور من السلطات تسهيالت لتنيل 

 (.12، 2007اللبنانية )صالح 

ولم تختلف السياسة اللبنانية في  عن تايير الالجئين الفلسطينيين ألماكن إقيامتهم،   

حييييث فرضيييت عليييى كيييل الجيييا مسيييجل فيييي المخيميييات أن  ييييدم  ليييب تاييييير عنيييوان لمديراييية 

. واكتفيت بإعالمهيا عين أي تاييير للمكيان ارقامية بالنسيبة 927ين وفيياا الييانون  ؤون الالجئي

 (.34، 2006لالجئين المييمين خارج المخيمات )مرا 

ار ارايية األخييرث التييي عملييت علييى عرقليية وتيييييد حرايية الحركيية  ارجييرا اتوتعييد ت 

 ،األمنييية والر يياوي لالجييا الفلسييطيني، م ييل نييياط التفتيييش المحيطيية بالمخيمييات والتحيييييات ا

وإعطا  وثائق سفر لمد  محيد ا  ،ورفض  لبات الحصول على وثائق سفر  ون إبدا  أسباب

 (.21، 2007بعسابيم وأ هر...إلة )النا ور 

 

 حق التعليم 3 .2.1 .5

بشييكل أساسييي مهميية تييوفير التعليييم االبتييدائي وال ييانوي لالجئييين فييي  األونييرواتتييولى  

مركي  تيدراب  إليىمدرسية بارضيافة  68 إليىلبنان، حيث  صيل مجميوف الميدار  التابعية لهيا 

 (. 2015باألرقام  األونروا) اا مووف 1.915و  اا تلميذ 38.173مهني واحد، ت م 

تتم يييل أهمهيييا فيييي  ،المشييياكل بشيييكل كبيييير مييين مجموعييية مييين األونيييرواتعييياني ميييدار    

 بيعية  إليى، بارضيافة فيي بعيض األحييان اا تلميذ 50التي تحوي ما  يارب  اكتظاى الصفو 
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فيدان البنية التحتية لهيذه و ضعف في كفا ا المعلمين جانب  إلىالترفيم اآللي للطالب، نظام 

 ،عيية المدرسيييةم  بيعتهييا مييم الطبي المييدار   خاصيية وأن بع ييها هييي أبنييية مسييتعجرا ال تييتال

 إلييييىإضييييافة  ،فتفتييييير المييييدار  للبنييييية األساسييييية األكا  مييييية ميييين مختبييييرات ومالعييييب وةيرهييييا

 (.  56، 2006نظام الفترتين الصباحية والمسائية في التدراا )مرا  هااستخدام

الخيياص بييالتوويف فييي ااييا ا حييدا هييذه المشييكالت وانتشييار الفسييا   األونييروانظييام  أسييهمو      

جانييب األاميية المالييية التييي  إلييىسيياتذا، ملييية التوويييف والتعيييين أو نيييل األوالمحسييوبية فييي ع

تخفيييض نفياتهييا علييى جميييم الخييدمات التييي تيييدمها وميين و  بشييكل  ائمييا األونييرواتعليين عنهييا 

، اليييذي يرتكييي  عليييى ارو فيييي األونييي المتبيييم طييييطالتخنميييط  إليييىإضيييافة ضيييمنها خدمييية التعلييييم. 

االحتفيياى بالووييائف الدولييية التييي تكلييف ماليييين الييدوالرات سيينوااا عوضيياا عيين  عييم الخييدمات 

-86، 2008فييي تعييييد مشييكلة التعليييم وااييا ا العجيي  التمييوالي )صييالح   التعليمييية لالجئييين

87.) 

الفلسطينيين الميدرا  والجامعيات  خول الالجئين  23قانونياا، ال تمنم الدولة اللبنانية  

العيييييام والخييييياص اللبنانيييييية العامييييية والخاصييييية، إال أن ذليييييو محكيييييوم بشيييييروط قبيييييول اليطييييياعين 

واالسييت نا ات التييي  مكيين منحهييا للفلسييطينيين خاصيية فييي وييل منيياع تسييو ه الطائفييية. فيميينح 

يمية اللبنانيية، % من مياعد المؤسسات التعل10اليانون اللبناني األجانب من االستفا ا بنسبة 

خيييرث حيييول أن، واعيييو  السيييؤال ميييرا ون الفلسيييطينيو ئيييومييين ضيييمن هيييؤال  األجانيييب ينيييدرج الالج

                                                           
 

23
. وال ينطبق المنم إال على الكليات المهنية والتينية الرسمية وكليات الطب ومعاهد الطب التي تشترط قبولها للطلبة اللبنانيين  

 فيط.
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محيد ات النسيبة الهيذه  الفلسيطينينيين ضيمناألعدا  التي  مكين اسيتيعابها مين أبنيا  الالجئيين 

ن لصيييالح أجانيييب مييين الفلسيييطينيو  منيييه حيييرملمنييياع الطيييائفي اليييذي  مكييين أن    وا المسيييموح بهيييا

 إليييىبيييل تتعيييداها  ،تعلييييم الفلسيييطيني عنيييد هيييذه المع يييلةجنسييييات أخيييرث. وال تتوقيييف أامييية ال

 ،منعييه ميين  فييم تكيياليف التعليييم العاليييةالييذي  الفلسييطيني المسييتوث المعيشييي السيييا لالجييى  

 (. 32، 2006خاصة عند االلتحا  بالمدار  والجامعات الخاصة )مرا 

منهيا ياسية واالقتصيا  ة واألمنيية التيي عيانى أن الظرو  الس إلىوتشير بعض الدراسات 

ضييعف فييرص العمييل لييدث الالجئييين فييي لبنييان أو فييي  إلييىن فييي لبنييان، بارضييافة الفلسييطينيو 

 فيي وقيت تييدم ، وخاصيةفيدان الالجئيين الدافعيية نحيو التعلييم إلىأ ت   الخارج وحتى الخلي 

)العلييي  تعليييم أبنائهييا راة علييىوتييوفير االحتياجييات ال ييرو  األولييية فييي العيييشاألسييرا حاجتهييا 

2005 ،117- 120. ) 

 

 األوضاع الصحية3 .2.1 .6 

حتيى خيدمات  ال تيدم الدولة اللبنانية أي خدمات  بية صحية لالجئيين الفلسيطينيين 

تيييد م الخييدمات الصييحية لهييم، وتشييير إحصييائيات  األونييرواالتطعيييم ضييد األوبئيية، بييل تتييولى 

من المرافق الصحية األولية في لبنان التيي  اا مرفي 27أنها تدير  2015-2014لعام  األونروا

 (.2015)األونورا باألرقام  اا وفمو  357 تووف

 إلييىبارضييافة  وايية وبييرام  األموميية والطفوليية، كاألخييدماتها الطبييية  األونييرواوتيييدم   

مين  ،كيالخلم والعيالج فييطخيدمات األسينان و الخدمات البيئة التي تيتصر عليى رش المبييدات 
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مراكيي   إلييىخييالل المراكيي  الصييحية المنتشييرا فييي المخيمييات، أو ميين خييالل التحييواالت الطبييية 

 (.88-84، 2005الصحية )السماك  األونروامراك   توفرهاخدمات ال  تيدم بية 

وا التيييي تعتمييييد علييييى النطيييا  قصييييير المييييدث ر نييييو ولكييين السياسييييات الطبيييية العاميييية لال     

، وانتشيار الفسيا  24العب  المليى على كاهل األ با  واسيتن ا   اقاتيه إلىوالمؤقت، بارضافة 

 لبيية االحتياجيات الصيحية المطلوبيةتعدم الييدرا عليى  إلىوالمحسوبية في نظام التوويف، أ ث 

جانييييب  إلييييىميييير الفلسييييطيني تيييييدم جمعييييية الهييييالل األحولييييذا  (.108-106، 2005)السييييماك 

مشيفيات )النيا ور  4و ،مراكي  رعا ية صيحية 9مين خيالل  لالجئيينخدمات االستشيفا  األونروا 

كليييى وقسيييم الرعا ييية الخاصييية تيييوفر خيييدمات األسييينان والعنا ييية الفائيييية وةسييييل الو (. 66، 2010

ل خيدمات فيرض علييهم تياضيي بيد حدي ي الوال ا. لكن تيدني مرتبيات الطيواقم الطبييةلأل فال ول

أن نظام التعيين  اخل جمعية الهالل الفلسطيني يتبم سياسة  إلى بية من الالجئين، بارضافة 

 (.109-108، 2005الوال  والواسطة ال مبدأ الكفا ا واليدرات )السماك 

ة بعييض المؤسسيات األهلييية التييي هياتين المؤسسييتين تييدم الخييدمات الطبيي إلييىإضيافة  

جماعيية ذات توجيه سياسيي أو اجتمياعي  لتيوفير الخدمية الصيحية ت بمبيا رات فر  ية أو أنشئ

بعسعار اهيدا، أو من خالل عيا ات خاصة لبعض األ با  المختصين، أو من خالل مراكي  

 (. 91-90، 2005)السماك  اأو أجنبيا  اتتبم مؤسسات خاصة  كون تموالها فلسطينيا 

لحالييية  ا، حالييية مسيييت نان عيشيييها الالجيييا الفلسيييطيني فيييي لبنييياتم يييل األوضييياف التيييي  

، وعلييييى الييييرةم ميييين أن واالقتصييييا  ة  المييييوا ن الييييذي  متلييييو الحيييييو  السياسييييية واالجتماعييييية
                                                           

 

 مراض. 200-150يومياا من . متوسط عد  المرضى لكل  بيب  24
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الفلسييطيني فييي لبنييان هييو الجييا وليييا موا نيياا إال أن اليييانون الييدولي   ييمن لييه هييذه الحيييو  

ر  هييذا  ييعنه بييذلو  ييعن بيياقي الالجئييين فييي العييالم. لكيين ميين الواضييح أن الدوليية اللبنانييية تجيي

 الالجا من أبسط حيوقه بتنصلها من مسؤولياتها بحرمانه من حيوقه الطبيعية.

فعدم الحصول على حيو  التعليم أو الصحة أو حتى وثيائق التعراي  الشخصيية ال  

تم ييل إال عيوبيية ميين النظيييام اللبنيياني لالجييا الفلسييطيني، وهيييي نفييا العيوبيية الرومانييية التيييي 

 –مين مين الحالية السياسيية  ارنسيانالتيي يتحيول بهيا االست نا ،  ليها أةامبين في حالة شير إ

الحالة العاراة كإنسان مجير  مين الحييو . وتطبيق الدولية اللبنانيية  إلى -موا ن كامل الحيو  

 إلييىار ارايية التييي تم ييل بالنسييبة  ارجييرا اتهييذا االسييت نا  ميين خييالل مجموعيية ميين اليييوانين و 

نون والالقييانون لتؤكييد علييى قييدرا الدوليية فييي بسييط سيييطرتها أةييامبين عتبيية تيييف بييين حاليية اليييا

 على جميم ما تحواه من عناصر.

 ا النمطيييةواؤكييد الجيي   التييالي ميين الدراسيية هييذا االسييت نا  ميين خييالل توضيييح الصييور 

فييييي الييييذهن اللبنيييياني، وكيييييف عملييييت التفيييياعالت التييييي  بعييييت المختلفيييية لالجييييا الفلسييييطيني 

تشييكيل سييهمت بأة والعسييكراة علييى بلييورا هييذه الصييور وبالتييالي اللبنانييية السياسييي -الفلسييطينية

وأوضيح مين خيالل الحييب التاراخيية المختلفية للوجيو  الفلسيطيني  ا  بشيكل أوسيمحالة االسيت ن

 في لبنان.
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صورة الالجئ الفلسطيني 3.1.3
25 

 هيييذامحاولييية فهيييم الواقيييم اليييذي  عيشيييه الالجيييا الفلسيييطيني فيييي لبنيييان، يتنييياول لاسيييتكماالا      

العنوان مراحل تفاعل الالجئ  الفسطئطينم مئل الن ئام الطياطئم الس نئانم والتحئول الئذي طئرأ 

 أسييهمت، فييي محاوليية لتفسييير كيييف عسئئص رئئورال الالجئئ  الفسطئئطينم ائئالل لئئذه المراحئئل

أو تحولهييييا خييييالل الحيييييب  األحييييداث والظييييرو  السياسييييية والعسييييكراة فييييي بلييييورا هييييذه الصييييورا

جييرا ات النظييام السياسييي إل ييرورا ميين خييالل خطابييات وقييوانين و التييي انعكسييت باالمختلفيية، 

 اللبناني التي عملت على است نا  وأمننة الالجا الفلسطيني.

لبنيييان، لتتحيييول مييين صيييورا  إليييىبيييدأت صيييورا الفلسيييطيني بيييالتحول ميييم أول موجييية لجيييو       

صييييورا  إلييييىالبيييياح ين عيييين االسييييتجمام والتعليييييم،  األننيةةةةاء والسةةةةياح الةةةةودودي الفلسييييطينيين 

 دت ريييوائهم بعييئالالجئيين الفيييرا  المييواعين فيي مجموعيية ميين المخيميات والتجمعييات التييي أنشي

أن أ ييياا مييين  إليييىولكييين هيييذه المرحلييية تشيييير  (.21-20، 2010)صيييفير  ييير هم مييين و ييينهم 

لد ه اليوعي التيام لم  كن الالجئين الفلسطينيين  أو ااأل را  سوا  الدولة اللبنانية  عباا ونظاما 

سييدوم ألك ير مين سيتة و معساواة الحدث وأثيره،  فليم  كين ألحيد أن يتوقيم أن اللجيو  سييتكرر ب

عيييو ، وهييذا مييا  شييير لييه تصييراح واايير الخارجييية اللبنيياني حميييد فرنجييية "سنسييتيبل فييي لبنييان 

ومهمييا  الييت إقييامتهم، وال  مكننييا أن نحجيي   يييئا  ،الالجئييين الفلسييطينيين مهمييا كييان عييد هم

                                                           
 

25
.  حاول هذا العنوان أن يتناول المراحل التاراخية التي مر بها الوجو  الفلسطيني في لبنان والتي استعرضتها العديد من  

األ بيات. ولكن بهد  االبتعا  عن السر  التاراخي التيليدي في تناول هذه المراحل، تم االستعانة بفكرا صورا الالجا التي 
. في محاولة 2010نشو  المفهوم العدو الداخلي". الدراسات الفلسطينية: بيروت.  لتها جيهان صفير في ميالتها "تناو 

 الستعراض هذه المراحل وتوضيم الصورا المالامة للفلسطيني في كل منها.
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وسنيتسيم بيننيا وبيينهم آخير ليمية مين الخبي "  امح بعقل امتهان يلحيهم  وننيا....وال نتسعنهم، 

  (.6، 2013 )سليمان

فر نسبي لفيرص العميل لالجئيين الفلسيطنيين خاصية ميم اي ت هذه المرحلة بتو وليد تم

ال ورا االقتصا  ة التي  هدها لبنان في فترا الخمسينيات، فمين الواضيح أن هيذه الفتيرا حمليت 

 ييئا مين الميو ا التييي كانيت بيين الفلسييطينيين واللبنيانيين قبيل النكبيية نتيجية العالقيات التجارايية 

الحاجييية  إليييىوالييي واج التيييي ربطيييتهم، بارضيييافة  واالقتصيييا  ة المشيييتركة وعالقيييات المصييياهرا

 (.67، 2008)صالح  الفلسطينيين لأليدي العاملة المتعلمة والماهرا من الالجئين

وتشيييكلت خيييالل هيييذه الفتيييرا لجنييية برئاسييية الميييدير العيييام لمكتيييب رئييييا الجمهوراييية عيييام       

 يرا  عليى تييد م ، ضمت مم لين عن مختلف الوارات المعنية حييث توليت اللجنية ار1948

ملييار لييرا لبنياني، كميا تيم تشيكيل لجنية رسيمية  5مساعدات إةاثية مبا يرا للفلسيطينيين بييمية 

هي "اللجنة المرك اة لشؤون الفلسطينيين في لبنان" برئاسة جورج حمييري للبحيث  1950عام 

نيا ور في إمكانية تشايل الالجئين في المشارام الخاصية بمنيا ق الجنيوب والبيياف وعكيار )ال

1993 ،102.) 

اليييرئيا كمييييل  بتسيييل ملكييين هيييذه الصيييورا بيييدأت بيييالتحول ميييم بيييد  مرحلييية اليميييم والتهمييييش     

 ييمعون للرئاسيية اللبنانييية، حيييث ا ييتعلت األوضيياف السياسييية الطائفييية فييي لبنييان فيمييا عيير  

الفلسييطيني الييذي  م ييل  إلييى، فبييدأت صييورا الفلسييطيني الالجييا المشيير  بييالتحول 1958بعاميية 

مين حييث كونيه مع يلة تعطيل النظيام العيام فيي لبنيان  ،عبئاا علةى النظةام السياسةي اللبنةاةي

والمبنيييي عليييى التيسييييمات الطائفيييية  خاصييية ميييم بيييد  تكيييون هواييية فلسيييطينية م يييا ا للهواييية 
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ميييا  م يييل وجيييو ه مييين عيييب   إليييىه، بارضيييافة  اللبنانيييية التيييي ليييم تسيييتطم اسيييتيعابه أو احتيييوا

جييرا ات ت ييييق علييى إ(، و ييهدت هييذه المرحليية 25، 2010ير اقتصييا ي علييى لبنييان )صييف

 إلييىعمييل األونييروا وا ييتراط الحكوميية سييكن الالجئييين فييي أكييواع ميين معييدن ال انييو، بارضييافة 

منم التنيل أو الحركة خارج المخيمات وبينها إال بموجب تصاراح أمنية، كما منعت الحكومية 

 (.93-91، 2002) عبان  بي  م لهماللبنانية الالجئين من تشكيل أي جسم نيابي ح  

وةيرهييا ميين مظيياهر االضييطها  واالسييتبدا  فييي ممارسييات رجييال  ارجييرا اتتوالييت هييذه      

. وبتوقيييم اتفاقييية 1969انتفيياض المخيمييات الفلسييطينية عييام  إلييى، مييا أ ث 26المكتييب ال يياني

ووصييييييول منظميييييية التحرايييييير الفلسييييييطيني لتتمركيييييي  فييييييي لبنييييييان، عمييييييل  1969الييييييياهرا عييييييام 

الفلسطينييون على بنا  قاعدا مؤسساتية ثيافية وتعليمية وصحية واجتماعية وعسيكراة  يكلت 

ال يياني واألمين العيام اللبنياني مميين  ذراعياا حاميياا لالجئيين الفلسيطنيين ميين بطيش رجيال المكتيب

حكموا المخيمات الفلسطينية خالل سينوات الخمسيينيات والسيتينيات، حييث تمتيم الفلسيطينيون 

( De jure( ال بحكييم اليييانون )De factoخييالل هييذه الفتييرا بحيييوقهم بحكييم األميير الواقييم )

 (8، 2013)سليمان،

را أخيرث مين الالجيا المشير  التحول موبدأت صورا الفلسطيني خالل هذه الفترا  في 

صييورتين متناق ييتين  إلييىعلييى النظييام اللبنيياني،  اوسياسيييا  ااقتصييا  ا  بئيياا الييذي  شييكل عالفيييير 

اليذي اسيتطاف أن يتحيالف ميم الييوث اليسياراة والتيدميية اللبنانيية،  الفداةي المقةاومتماماا  بين 
                                                           

 

26
المخيمات اللبنانية لحكم  . المكتب ال اني أو الشعبة ال انية، وهي ج   من أجه ا الجيش اللبناني األمنية التي أخ عت 

عسكري، وصل حده إلى منم الالجئين من قرا ا أو سماف األخبار في مكان عام، أو حتى السهر وإبيا  األضوا  مشتعلة 
 (.20، 2008إلى ما بعد الساعة العا را مسا ا، حتى ولو  اخل المن ل )صالح، 
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منظمية التحراير الفلسيطينية  تسيلمبعيد بنا   ولية  اخيل  ولية،   إلىالذي  سعى  اإلرهابيوبين 

إ ارا المخيمييات وتسييليحها، وقيامهييا بالعمليييات العسييكراة ضييد إسييرائيل، التييي بييدأت تهييد  أميين 

 (.33-28، 2010الدولة اللبنانية بشكل مبا ر )صفير 

ل بعيييد أن فييييد الفلسيييطينيون اليييذراف الحيييامي لهيييم بخيييروج      لكييين هيييذه الصيييورا بيييدأت بيييالتحو 

ار الفلسطينية من لبنان، وانهيار مؤسساتها التي كانت توفر لهم الحما ة والتعليم منظمة التحر 

والعمييل واالستشييفا ، حيييث أ ت األحييداث المعسيياواة التييي  ييهدها الالجئييون الفلسييطينيون فييي 

مين جدييد، خاصية بعيد مذبحية صيبرا  الالجئ المشردعو ا صورا  إلى 1982لبنان بعد العام 

قتيييل المئيييات مييين  إليييى(،  التيييي أ ت 1987-1985المخيميييات )وحيييرب  1982و يييتيال عيييام 

حيد حرميان الفلسيطينيين مين األكيل والشيرب  إليىالالجئين وتدمير وع ل المخيمات وحصارها 

مآسي الحرب األهليية واالجتيياح والدوا . ولكن صورا الالجا المشر  هذه المرا كانت محملة ب

جمييم األ يرا  اللبنانيية، فليم  عيد الفلسيطيني لبنيان وحيل عليى بسرائيلي والدمار الذي لحق ار

هو الالجا فييط بيل أصيبح العيدو اليداخلي، اليذي يهيد  أمين لبنيان الييومي، وهيذا ميا قيد  فسير 

أسييباب ارهمييال المتعمييد واالقصييا  عيين كييل مظيياهر الحييياا حتييى الحييياا المجيير ا فييي المرحليية 

 (.34-33، 2010 التالية )صفير

تييم توقيييم اتفاقييية الطييائف اللبنانييية والتوجييه  1989ة اللبنانييية عييام بانتهييا  الحييرب األهلييي     

من الحرب. وبيدأت خيالل هيذه الفتيرا تت يح صيورا  اا عام 15نحو إعمار لبنان بعد ما  يارب 

بشيكل أكبير، اليذي ال  مكين للبنيان أن  حتوايه  فييه الالجا الفلسطيني المنبوذ وةير المرةيوب

وبييدأ التلييواح بف اعيية التييو ين  أو كالجييا أو كمييوا ن.بييعي صييورا ميين الصييور سييوا  كإنسييان 
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وعيييب  الالجئيييين، اعتميييا اا عليييى أن  مييينح أي حييييو  لالجئيييين الفلسيييطينيين هيييو  رايييق نحيييو 

-34، 2010التييو ين، اليييذي ال  مكييين للبنيييان أن تحتملييه ال اقتصيييا  اا وال سياسيييياا )صيييفير، 

35.) 

لعامة لها بي "أرض لبنان واحدا لكل وهذا ما أكدت عليه اتفاقية الطائف ضمن المبا س ا 

اللبنانيين، فلكل لبناني الحيق فيي ارقامية عليى أي جي   منهيا والتمتيم فيي ويل سييا ا الييانون، 

)اتفاقيييية  27وال تيسييييم وال تيييو ين" ،وال تج ئييية ،فيييال فيييرا للشيييعب عليييى أسيييا  أي انتميييا  كيييان

ذات اليين  تعكيييداا   21/9/1990حمييل التعييديل الدسييتوري الصييا ر (، كمييا 1989الطييائف، 

 . 28ن"ون الفلسطينيو على مبدأ رفض التو ين، والميصو  منه" الالجئ

علييى الصييعيد الحيييوقي للفلسييطينيين، فييتم  اا  ييهدت هييذه الفتييرا تراجعييا وإهميياال  ملحوويي       

ا  أي حيائط  اخيل منم المخيميات الفلسيطينية مين إ خيال أي ميوا  للبنيا  خاصية بتيرميم أو بني

الذي فرض على  1995( عام 478(. واستصدر اليانون رقم )24، 2007 ورالمخيم )النا 

الالجئييين الفلسييطينيين الحصييول علييى تع يييرا  خييول ميين الينصييليات الخارجييية للماييا ران أو 

الييييذي  منييييم  2001( الصييييا ر فييييي 296اليييييانون رقييييم ) إلييييىلبنييييان، بارضييييافة  إلييييىالوافييييدين 

 كهم في السجالت الرسمية . الفلسطينيين من التملو أو حتى تسجيل أمال

ولييييم  يتصيييير الموضييييوف عنييييد هييييذا الحييييد، فحتييييى التحركييييات الحيوقييييية التييييي  قييييدمتها  

األ يييرا  الفلسيييطينية لتحسيييين وضيييم الالجئيييين فيييي لبنيييان قوبليييت بارهميييال، ففيييي أيليييول عيييام 

                                                           
 

27
 (، اتفاقية الطائف3. انظر الملحق رقم ) 

28
 (.، التعديل الدستوري 4رقم ) . انظر الملحق 
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قيييدم وفيييد فلسيييطيني موحيييد  م يييل منظمييية التحراييير الفلسيييطينية ميييذكرا بعنيييوان "الحييييو   1991

لجنية وااراية مختصية مكونية مين وااير العميل  إلىي لبنان" المدنية واالجتماعية للفلسطينيين ف

وواايير الشييؤون االجتماعييية وواايير ال راعيية، إال أن هييذه المييذكرا تييم إهمالهييا وعييدم اليير  عليهييا، 

وتكرر األمر عندما قام ع و اللجنة التنفيذ ة لمنظمة التحرار الفلسطينية أسعد عبيد اليرحمن 

را تطاليييب بيييي "إصيييدار تشيييراعات تمييينح الفلسيييطينيين اليييذي قيييدم ميييذك 1999ب ايييارا لبنيييان عيييام 

 (.5، 2013الحيو  المدنية واالجتماعية " )سليمان 

تكر  هذا ارهمال الحيوقي لالجئين، فحتى بعد تحسن العالقات الفلسطينية اللبنانية بعد     

. لم ينعكا هذا التطور في العالقات الرسمية بعي  كل عليى أوضياف الالجئيين 2005العام 

الفلسييطينيين فييي لبنييان،  علييى الييرةم ميين أن معظييم هييذه المجهييو ات كانييت تسييتهد  خطابييياا 

أوضياف الالجئيين الحيوقيية، حييث تيم تك ييف االتصياالت بيين الحكومية اللبنانيية وبيين منظمية 

التييي  2005التحراير والسييلطة الفلسييطينية، وتييم تشييكيل لجنيية الحييوار اللبنيياني الفلسييطيني عييام 

،  هيذا 2006ارا  اللبناني، وأعيد فتح مكتب منظمة التحرار في بيروت عام تتبم لمجلا الو 

ميير بتفعيييل العالقييات الدلبوماسييية مييم ر قييرار مجلييا الييوارا  اللبنيياني اآلصييدو  إلييىبارضييافة 

 . 2008فلسطين عام 

م بعيييد اال يييتباك بيييين وتيييدمير المخيييي 2007لكييين انيييدالف أحيييداث مخييييم نهييير البيييار  عيييام     

العةةةدو الةةةداخلي سيييالم وبيييين الجييييش اللبنييياني، أثبيييت أن صيييورا الفلسيييطيني رعناصييير فيييتح ا

ضيرورا  التوحيد  إليىما االت قائمة، وهيذا ميا اسيتالته الحكومية اللبنانيية فيي التيروا   اإلرهابي

حييين  2007وهييذا مييا عبيير عنييه خطيياب العمييا  ميشيييل سييليمان فييي أيلييول  ،ضييد أعييدا  لبنييان
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اررهييياب"، فبيييذلو أجميييل العميييا  سيييليمان بإرهابيييية هيييذا الكيييائن سيييرائيل و إا نيييقيييال: "بوحيييدتنا ه م

الفلسييطيني اليييذي  عيييش عليييى األرض اللبنيياني، ووااث بيييين خطيير اررهييياب الفلسييطيني وبيييين 

 (.36، 2010لبنان )صفير، خطر إسرائيل كععدا  

للجييو  29توضييح الصييور السييابية بييعن النظييام السياسييي اللبنيياني منييذ المرحليية األولييى  

علييى األميين اليييومي  اا أمنييي اا الفلسييطينيين، تعامييل معهييم علييى أنهييم مجموعيية بشييراة تم ييل خطيير 

ممارسيييات المكتيييب ال ييياني  اخيييل المخيميييات الفلسيييطينية، ومييين ثيييم فيييي اللبنييياني التيييي تم ليييت 

التييي حييدت ميين عمييل الفلسييطيني علييى اعتبييار مييا  م لييه ميين خطيير علييى  ارجييرا اتاليييوانين و 

انية، أو اليوانين التي استهدفت تحديد الملكية خوفاا مين التمليو الفلسيطيني األيدي العاملة اللبن

 وخلخلة تواان المي ان الطائفي الحامل للنظام اللبناني.

جرا ات االست نا  أو كما  صيفها أةيامبين عتبية الييوانين حتيى بعيدما إوتوالت قوانين و 

حييامي لهييم، فلييم تم ييل مجيياار خرجييت منظميية التحرايير ميين لبنييان وفيييد الفلسييطينيين السييالح ال

 صبرا و تيال أو حرب المخيمات وحتى معركة نهر البار  إال نتيجة لالست نا .

 

 

 

                                                           
 

. على الرةم من أن السياسة اللبنانية اتجاه وضم الالجئين الفلسطينيين تميي ت بالتعا ف خالل الفترا األولى، وهذا ما انعكا 29
م من خالل خطابات السياسة التي تم ار ارا إليها أو من خالل اللجان التي أنشئت لتنظيم وضم الالجئين. إال أن هذا الوض

بين اررهابي وبين ال يف ال ييل  –سرعان ما تايير وأصبح الالجا الفلسطيني يدرج في الذهن اللبنانية من صورا إلى أسوأ 
 ناهب الووائف ... الة. 
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 (2011 -2000ن في لبنان )الالجئون الفلسطينيو  2.3

التي استهدفت ضبط الالجئين الفلسطينيين في لبنيان، ال  ارجرا اتاليوانين و إن فهم    

وضيياف الالجييا الفلسييطيني فييي لبنييان السيييا  الييواقعي ألن يييتم بمعيي ل عيين اسييتعرض أ مكيين 

وميا اسيتجد عليى أوضياعه ، 2011والعيام  2000التيي تمتيد بيين العيام الفترا المبحوثية خالل 

 راة خاللها، ولذا سيتم تحليلها و راستها بشكل موسم.من أحداث قانونية أو سياسية أو عسك

 

 مستجدات قاةوةية 1.2.3

، اليييذي  ي يييي 4082ييييانون رقيييم ال 2000أصيييدرت السيييلطات اللبنانيييية فيييي العيييام   

مديراييييية  يييييؤون " إليييييىبتحوايييييل إ ارا  يييييؤون الالجئيييييين الفلسيييييطينيين التابعييييية ليييييواارا الداخليييييية 

تنييييدرج ضييييمن المديرايييية العاميييية للشييييؤون السياسييييية والالجئييييين فييييي واارا الداخلييييية  ،"الالجئييييين

تفظيت بمهيام إ ارا  يؤون الالجئيين الفلسيطينيين ه المديراية احاللبنانية، وعلى الرةم من أن هيذ

، إال أن 31(927صييالحياتها وفييياا للمرسيييوم ) اليييذي حييد  30(42التييي أنشييئت وفييق المرسييوم )

 قد أحدثه هذا المرسوم .  اجوهراا  اأن هناك اختالفا  إلىالن  اليانوني  شير 

واظهر هذا االختال  والتحول الجوهري نحو سياسة تهميش واضحة مين خيالل رفيم 

الخصوصيييية اليانونيييية والمؤسسييياتية عييين الالجئيييين الفلسيييطينيين  حييييث كانيييت ار ارا السيييابية 

ال ومعيييامالت جمييييم تخييت  بشيييؤونهم وحييدهم فيميييا أصيييبحت تخييت  المديراييية الجدييييدا بييعحو 

                                                           
 

42(، المرسوم 5. انظر الملحق رقم )
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على الرةم مين أن لبنيان ليم تكين حينهيا ت يم الجئيين ةيير الفلسيطينيين،  ،الالجئين في لبنان

فلم تكن الحرب على العرا  أو األامة السيوراة قيد بيدأت، وحتيى إن وجيد فيهيا مجموعيات مين 

فيي لبنيان الالجئين لم تكن تشكل نسبة كبيرا بالنسبة لعد  الالجئيين الفلسيطينين اليذي  ييميون 

بيييا رت الحكومييية اللبنانيييية بهيييذه  ذاسييينة ليييديها. لكييين مييين ةيييير المفهيييوم لميييا 50منيييذ أك ييير مييين 

 ، اليذيالالجئيين الفلسيطينيين فيي لبنيان وسيو  أحيوالهمفي ول سو  أوضياف الخطوا ار اراة! 

  فرض بال رورا وجو  جسم حكومي خاص متابم لهم.

االختصاصييات التييي عليى  اإ اراايي تعيد الا  (4082)ذليو، فييرض المرسييوم   إلييىإضيافة  

 ،(927وفييييق اليييييانون )  تدالتييييي حيييي ،السييييابيةالالجئييييين الفلسييييطينيين  ييييؤون  أوكلييييت ر ارا 

الصةيانة مة  الطةابع ، لتتحول هذه 32"استالم، دراسة، الموافقة، تصحيح" واستخدمت صي 

نظةةةر، ال" طةةةابع السةةةماح والمنةةةع والموافقةةةة مةةة  خةةةالل عبةةةارات وأفعةةةال مثةةةل إلةةةىاإلداري 

الموافييية علييى  لبييات جمييم  ييمل  . فعلةةى سةةبيل المثةةال، تحةةول االختصاصةةات "33"تةةرخيص

عفييا  المشييمولين بجمييم الشييمل ميين إ األسيير المشييتتة حسييب نصييوص جامعيية الييدول العربييية، 

النظيير فييي  لبييات جمييم األسيير " إلةةى"  الرسييوم الجمركييية علييى حييوائجهم الشخصييية والمن لييية

"، وةيرهيييا جميييم الشيييمل مييين الرسيييوم الجمركييييةالنظييير فيييي إعفيييا  الييييا مين بموجيييب و ة، المشيييتت

وهييور توجييه أمنييي  عبيير عنييه  بصييي  الحظيير والتييرخي   إلييىالك ييير ميين األم ليية التييي تشييير 

 لة .إوالنظر... 
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 34(296يانون رقيم )ال 2001مجلا النواب اللبناني عام وتبم هذا المرسوم، إصدار 

أو  ،سيابياا  ها منم الفلسطينيين من االستمالك في لبنيان أو حتيى تسيجيل أمالكهيم التيي ا يترو 

تسيجيل أي أمييالك موروثيية ميين أقيارب لهييم، أو أي أمييالك أخييرث تيم اسييتحياقها بنييا  علييى بيييم  

ال يجةةةوا  " الميييا ا األوليييى مييين الييييانون  وربيييح أو اسيييت مار سيييابق..........الة، حييييث أ يييارت

عيني م  اي ةوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة ع  دولة معترف ي حق أتمل  

 "حكةةام الدسةةتور لجهةةة رفةةن التةةوطي  أبهةةا او ألي شةةخص اذا كةةان التملةة  يتعةةارت مةةع 

 (.15-5د  ، الجرادا الرسمية اللبنانية الع296)اليانون رقم 

حاولت حكومية قتصا  ة التي وارصالحات اال وجا  هذا اليانون في إ ار التعد الت 

الحراري العمل عليها، بهد  تحفي  و عم است مار الشركات األجنبية فيي لبنيان، ليذلو قيدمت 

الحكوميية مشييروف تعييديل ليييانون "اكتسيياب ةييير اللبنييانيين الحيييو  العينييية العيارايية فييي لبنييان". 

 الجلسيييةوخييالل نييياش البرلمييان لهييذا اليييانون ميين قبيييل لجنيية ار ارا والعييدل النيابييية ثييم خييالل 

النواب مخاوفهم من أن  سياعد هيذا الييانون عليى تيو ين العامة لمجلا النواب، أوهر بعض 

ارتفاف  إلىحصائيات التي تشير خاصة وأن أحد النواب  رح بعض ار الفلسطينيين في لبنان

أعييدا  الفلسييطينيين المتملكييين فييي لبنييان، وعليييه قييدمت اقتراحييات بييعن يييتم وضييم مييا ا قانونييية 

 (. 2006 اهد  مؤسسةلفلسطينيين من التملو بهد  منم تو ينهم في لبنان )تمنم ا

كتييياب العيييدل واليييدوائر  إليييىل اللبنييياني تعليميييات دوااييير العييي ذليييو، أصيييدر إليييىواسيييتنا اا       

العيارايية باالمتنيياف عيين إنجيياا أي معييامالت رسييمية تتعلييق بإثبييات ملكييية الفلسييطينيين، وعلييى 
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اليييرةم مييين أنيييه أكيييد خيييالل تعليماتيييه عليييى تسيييجيل الحييييو  العياراييية للفلسيييطينيين فيييي اليييدوائر 

تندات بيييدفم ثمييين األميييالك العينيييية قبيييل صيييدور الييييانون وامتلكيييون المسييي االرسيييمية لمييين قيييامو 

 19/6/2001أن ر  واارا العيييييدل اللبنانيييييية بتييييياراة  ، إال(132، 2002 المطلوبييييية )النيييييا ور

  تعليمةةات وايةةر العةةدلينفةةي علييى استشييارا كتيياب العييدل حييول تسييجيل العيييارات للفلسييطينيين 

 "فجا  الر  كالتالي 

 ،296هيييذه المييييا ا لييييم  شييييملها التعيييديل الصييييا ر بموجييييب اليييييانون رقييييم 
ن أي  ييخ  إو  ،وبالتييالي مييا االييت سيياراة المفعييول بصييياتها المسييتمرا

 يوم أو يتدخل أو  شترك أو  سجل أي حيق عينيي بشيكل يتعيارض ميم 
، ال سييما الميا ا األوليى منيه فيي فيرتهيا ال انيية 296أحكام اليانون رقيم 

 /4/1ميين قييانون  16يتعييرض للعيوبييات المنصييوص عليهييا فييي المييا ا 
 .(69، 2008" )صالح 1969

 ا عناي 2001نيسيان  20جحا ، قدم عشرا نواب لبنانيين فيي واحتجاجاا على هذا ار        

المجلييا الدسييتوري للتعييديل علييى قييانون الحييق العييياري لاييير اللبنييانيين، وقييد م لييوا  إلييى اقانونيايي

حيي ب حيي ب هللا، ال –هييؤال  النييواب )كتليية الحيي ب التيييدمي اال ييتراكي، وكتليية الوفييا  للمياوميية 

حيي ب البعييث اال ييتراكي(. وارتكيي ت أهييم  -كتليية رفيييق الحراييري  -السييوري اليييومي االجتميياعي

بنييو  الطعيين علييى مخالييية الفيييرا )ب( ميين الدسييتور اللبنيياني التييي تيين  علييى عروبيية الهوايية 

واالنتما  اللبناني، والتعكيد على الت ام لبنان بجامعة الدول العربيية واألميم المتحيدا وميا  صيدر 

( من ارعالن العالمي 17ا من مواثيق في جميم الحيول  ون است نا . ومخالفة الما ا )عنهم

فيمييا  خيي  حييق كييل فيير  بالتملييو والتمتييم بكافيية الحيييو  والحراييات  ون أي  ارنسييانلحيييو  

الوضييم أو  أصييل و نيييأو  رأي سياسيييأو  ييين أو اللايية أو  جييناأو  تميييي  لعنصيير أو لييون 
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السياسي أو اليانوني أو الدولي. ومخالفة االتفاقية الخاصة بالي ا  على كافة أ كال التميي  

 إلييىالعنصييري والعهييد الييدولي الخيياص بييالحيو  االقتصييا  ة واالجتماعييية وال يافييية، بارضييافة 

، 2002تكراسيييه تمييييي اا عنصيييراا  ييييوم عليييى أسيييا  األصيييل اليييو ني للفلسيييطينيين )النيييا ور 

136-137.) 

لكن المجلا الدستوري أجاب بر  الطعين م يموناا، عليى أسيا  أن "للدولية اللبنانيية          

كيل الحييق فيي مراعيياا مصيلحتها العليييا وفيي ممارسيية سييا تها بتحديييد اليييو  التييي تفيرض علييى 

اكتسيياب الحيييو  العينييية العيارايية لاييير اللبنييانيين، فيمييا كييان ذلييو يوافييق سياسيياتها العليييا فييي 

 (.2013فض التو ين" )كليب ر 

 

 الفلسطينية بعد انتيال الحريري  -العالقات اللبناةية  2.2.3

الدبلوماسييي، خاصيية و تطييورت العالقييات اللبنانييية الفلسييطينية علييى الصييعيد السياسييي          

بعد اةتيال رئيا الوارا  اللبناني رفيق الحرايري. وميا تياله مين تحركيات سياسيية  يعبية عليى 

ثييم اجييرا  انتخابييات نسييحاب اليييوات السييوراة ميين لبنييان، ا إلييىالسيياحة اللبنانييية، أ ت فيمييا بعييد 

د وهور تحالفين الساحة االنتخابية وبشدا، وخاصة بع إلىبرلمانية أعا ت التجاذبات الطائفية 

مجموعية األاميات ) آذار 8آذار، وقيوث  14رئيسين على الساحة السياسية اللبنانيية بيين قيوث 

 (.6-1، 2005 الدولية

 األحييي ابانسيييحاب الييييوات السيييوراة مييين لبنيييان وعيييو ا  إليييى بييياألخ -وأ ت هيييذه األحيييداث  

مرحلية جدييدا مين التجاذبيات والتحالفيات السياسيية بيين الميوالي لسيوراا  إليىوالطوائف اللبنانية 
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خفض ال اط عن الالجئيين الفلسيطينيين، وانفيراج فيي  إلى -وبين الرافض ألي تدخل سوري 

(، بييالرةم ميين أن 19/4/2016الفلسييطينية )ميابليية سييلطان أبييو العنييين،  -العالقييات اللبنانييية

آ ا  فلسطينية من المخيميات  ضلوف إلى كتيرار ميليا أ ارة يمؤسسات الدولبعض تيارار ال

 إليىفي عملية اةتيال الحراري. وتداول أنبا  إعالمية عن وصول مسلحين وذخيرا من سوراا 

اقحييييام المخيمييييات فييييي قلييييب النيييي اف  إليييىالمخيميييات الفلسييييطينينة فييييي لبنييييان، كييييا ت أن تييييؤ ي 

 (.6-1، 2005 مجموعة األامات الدولية)

و  الرسمية الفلسيطينية التيي تبعيت هيذا األحيداث حيدت مين اقحيام الالجئيين لكن الجه 

الفلسطينيين في األامة اللبنانية  خاصة بعد أن قام الرئيا الفلسطيني محمو  عبيا  بإرسيال 

النائيب سيعد الحرايري آذار، حييث قيام بمراسيلة كيل مين  14رمسيا  تحيالف  إلىل رسمية رسائ

وفييؤا  السيينيورا  ليييد جنييبالط رئيييا الحيي ب التيييدمي اال ييتراكيرئيييا تيييار المسييتيبل والنائييب و 

مين أ يرا  الني اف  اا رئيا الوارا  اللبناني، مؤكداا من خاللهيا عليى أن الفلسيطينيين ليسيوا  رفي

 -عربيي وخاصية الني اف اللبنياني -تيور هم بني اف عربيي إليىضد أي عمل يؤ ي هم اللبناني، و 

 (.2005السوري )نوفل 

تبعتهيييا  وقيييد  فعيييل السياسييييين اللبنيييانيين إ جابيييية عليييى هيييذه الرسيييائل، جيييا ت ر و       

مجموعة من الليا ات بين الرئيا محمو  عبا  ورئيا الوارا  اللبناني فؤا  السينيورا ورئييا 

تيار المستيبل سعد الحراري. كما جمم ليا  بين مم ل منظمة التحرار فيي لبنيان عبيا  اكيي 

حسين السيبم، بهيد  مناقشية أوضياف الالجئيين فيي لبنيان والعميل وبين واار الداخليية اللبنياني 

)وكالة وفا  على تنسيق العالقات الفلسطينية اللبنانية لتحييق التم يل الدبلوماسي بشكل رسمي
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(. وتبيييم هيييذه التطيييورات فيييي العالقيييات الفلسيييطينية اللبنانيييية إلايييا  حكيييم ارعيييدام بحيييق 2005

وفصيائل منظمية التحراير الفلسيطينية فيي لبنيان بعييد سيلطان أبيو العينيين أميين سير حركية فيتح 

 )سييلطان أبييو العنييين 2006المحكميية فييي آذار  إلييىترتيبييات سياسييية ق ييائية سييبيت ح ييوره 

(. وتواليييييت تطييييييورات العالقيييييات اللبنانييييييية الفلسيييييطينية بفييييييتح مكتيييييب منظميييييية التحرايييييير 2016

 . 2008لفلسطينية عام ، ثم االعترا  اللبناني بالدولة ا2006الفلسطينية في لبنان عام 

باالعتذار الذي قدمه مم ل منظمة التحرار الفلسطينية  وقد تحسنت العالقات الرسمية     

، اليذي قيدم مين خالليه اعتيذاراا للشيعب "اعالن فلسةطي "بما  عر  بي 2008عبا  اكي  عام 

السياسييييية منتييييييداا ة الفلسيييييطينيين فيييييي الحيييييرب األهليييييية، اللبنييييياني بكافييييية مكوناتيييييه عييييين مشيييييارك

أن  إليى(. وأ ار اكيي 140، 2014 )الهواري  الفلسطينية وانحيااها ألحد أ را  الن اف حينها

السالح الفلسطيني في لبنان  جب أن  خ م للسيا ا اللبنانية وقوانينها وفق ميت يات األمين 

ميم م اليومي اللبناني، مؤكداا أن منظمة التحرار الفلسطينية على اسيتعدا  كاميل وفيوري للتفياه

عبيا  مين الميوا ن اللبنياني )ألبنانية على أسا  أن أمن الفلسيطيني هيو جي   مين الحكومة ال

 (2008إعالن فلسطين في لبنان، اكي، 

وأكييدت منظميية التحرايير الفلسييطينية علييى هييذا الموقييف  بتوكيييل السييلطة اللبنانييية مهمييية      

، ميين خييالل إ ييارا المستشييار حفييظ أميين المخيمييات الفلسييطينية بييدالا ميين الفصييائل الفلسييطينية

 2008ارعالمييي لمنظميية التحرايير الفلسييطينية فييي لبنييان هشييام الدبسييي خييالل ميابليية لييه عييام 

"أن موقف المنظمية الرسيمي يتجسيد بيعن تتحميل الدولية اللبنانيية النظيام واألمين فيي المخيميات 
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وعيية األامييات مجمالتييي تيييم علييى أرض الدوليية اللبنانييية وضييمن سيييا تها وتخ ييم ليوانينهييا" )

 (7-6، 2009 الدولية

ولي دعن مجلا األمن اليالصا ر  155935جا ت هذه التصراحات تما ياا مم قرار       

طة ه تحيييت سييييلرام سييييا ا لبنييييان ووحدتيييه واسيييتياللعليييى احتييي اليييذي أكييييد ،2004فيييي سيييبتمبر 

راضييي بماييا را األت األجنبييية )السييوراة( مطالبيية اليييواو ، قليميييةالحكوميية اللبنانييية وسييالمته ار

اللبنانييية، والعمييل علييى نيي ف سييالح المليشيييات اللبنانييية وةييير اللبنانييية )الفلسييطينية(، والتعكيييد 

عليييى ضيييرورا بسيييط سييييطرا حكومييية لبنيييان عليييى جمييييم األراضيييي اللبنانيييية، وضيييرورا إجيييرا  

 االنتخابات الرئاسية وفيا للدستور اللبناني  ون أي تدخل خارجي.

اليرار مجموعة من التداعيات على الساحة السياسية اللبنانية، منها اا  ا  وكان لهذا        

مخاو  الفلسطينيين في لبنان خاصة ميا جيا  بياليرار مين سيحب األسيلحة مين الفلسيطيينيين، 

خاصيية فييي وييل ةييياب مرجعييية سياسييية تم ييل الالجئييين فييي لبنييان، وعييدم وجييو  تفيياهم رسييمي 

 (. 2005)مرا   ا ا العاليةفلسطيني على مجموعة من الي -لبنان
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 .1559(، قرار األمم المتحدا 9. انظر الملحق رقم ) 
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 الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناةي  3.2.3

عيين خطييوا أخييرث فييي  اا جييا ت مبييا را تشييكيل لجنيية الحييوار اللبنيياني الفلسييطيني تعبييير         

يكلت(، حيث Sulaiman 2010,15تع ا  العالقات اللبنانية الفلسطينية ) هيذه اللجنية فيي    

(، اليذي 89/2005وفياا ليرار مجلا رئاسة اليوارا  اللبنياني ) 2005 اني من العام التشران 

مهمتهيا بمتابعية الحيوار ميم الجانيب الفلسيطيني حيول األوضياف االقتصيا  ة واالجتماعيية  حد 

لالجئييييين فييييي لبنييييان مييييم األونييييروا، والعمييييل علييييى تنظيييييم السييييالح  اخييييل واليانونييييية واألمنييييية 

ات الدبلوماسيية اللبنانيية قيل عليى  راسية موضيوف العالالمخيمات وإنها  وجو ه خارجها، والعمي

 (. 2005، 2005 /89الفلسطينية )فؤا  السنيورا قرار 

وتم يييل لجنييية الحيييوار اللبنييياني الفلسيييطيني هيئييية وااراييية استشييياراة تيييم تكليفهيييا بدراسييية      

كيفييية تحسييين أوضيياف الالجئييين الفلسيييطنيين فييي لبنييان. والعمييل علييى تطييوار آليييات لتنظيييم 

تع ايييي   إلييييىالسييييالح فييييي المخيمييييات الفلسييييطينية ونيييي ف اليواعييييد العسييييكراة  اخلهييييا، بارضييييافة 

والسياسية بين لبنان والسلطة الو نية الفلسطينية، والشيروف ببيد  الحيوار العالقات الدبلوماسية 

اللبنييياني حيييول موضيييوف الالجئيييين الفلسيييطينيين وحييييوقهم. وتييييد م اليييدعم المناسيييب  -اللبنييياني

 36ا ومسييياعدتها عنيييد الحاجيييية. وت يييم اللجنييية فيييي ع ييييواتها مجموعييية مييين الييييوااراترو لألونييي

 .(9-8، 2009 مجموعة األامات الدولية)

                                                           
 

36
واارا العدل وواارا الخارجية وواارا الدفاف الو ني، واارا الشؤون . الواارات التي  ملت ع واتها في لجنة الحوار، هي  

 اارا الداخلية، وواارتي المياه والطاقةاالجتماعية، واارا العمل، واارا الصحة، و 
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أ يييار وااييير اللجنييية حسييين منيمييية فيييي حيييديث ليييه بيييعن اللجنييية: "جيييا ت لتعميييل ضيييمن       

سييييفين، األول هييييو التعكيييييد علييييى مرجعييييية الدوليييية علييييى كامييييل أراضيييييها بمييييا فيهييييا المخيمييييات 

الفلسيطينية........ميابل عمييل الحكومية اللبنانييية عليى تحسييين أوضياف الالجئييين الفلسييطينيين 

ين، إعا ا البحث في الي ا ا المهمة لالجئين تجاههذا األسا  نعمل بوالنااحين منهم، وعلى 

الفلسطينيين على أن نوفر الحيو  الدنيا لهؤال ، لتنظييم العالقية بيينهم وبيين السيلطة اللبنانيية، 

.......... ونبني عالقة جديدا.... عالقة ثية.... قائمة على تسهيل العييش ميا أمكين ...فيي 

 (.2015اليد  لألنبا   ول هذا الوضم" )وكالة

نجيييااات عليييى اليييرةم مييين أن ة خيييالل هيييذه السييينوات مجموعييية مييين ارحيييييت اللجنييي      

ن عملهيا إالعديد يرون بعنها لم تستطيم أن تلبي المهام والووائف التي جيا ت ألجلهيا، حييث 

وةيييير فاعيييل  الميييا أن الوضيييم السياسيييي اللبنييياني فيييي تجييياذب بيييين تييييارات  اا سييييبيى محصيييور 

 (. 2016ية متصارعة )ميابلة سلطان أبو العينين ائف

كيييان مييين هيييذه ارنجيييااات التيييي حييتهيييا، العميييل عليييى معالجييية مليييف وثييييية سيييفر      

الالجئين التي كانت تسحب من الالجئين الفلسطينيين ممن  ملكون جنسيات أو اقامات لدول 

لطة الفلسيطينية اليذي لسي(. والعمل على تيعمين االعتيرا  بجيواا سيفر ا2010  أجنبية)عطاهلل

قاميية والسييماح لهييم إعفييائهم ميين رسييم بييدل ارقاميية ومخالفييات ار. و 1967ن بعييد صييدر لالجئييي

( التييي رف ييت 2007)صييحيفة الحيياا،  ات اللبنانييةبالدراسية فييي الميدار  والمعاهييد والجامعيي

 الحكومة اللبنانية االعترا  به. 
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ذليو عمليت لجنية الحيوار عليى عيالج ق يية فاقيدي األورا  ال بوتيية، فييد تيم ميينح  إليىإضيافة 

الجا هواة  خصية كميييم فيي لبنيان، وكيان لهيا محياوالت فيي التوسيط ليدث   700أك ر من 

مخيييييم نهيييير البييييار   إلييييىعلييييى الالجئييييين أثنييييا   خييييولهم  ارجييييرا اتالجيييييش اللبنيييياني لتسييييهيل 

ميوا  البنيا  للمخييم، حييث أ يارت منسيية مشيارام اللجنية ولتخفيض إجرا ات التفتييش وإ خيال 

 جوانا نصار:

"ال  مكننييا ببسييا ة تجيياوا اليييانون الييذي  شييترط الحصييول علييى إذن ر خييال  
بعييييض المخيمييييات، ولكيييين هييييذه العملييييية كانييييت فييييي الماضييييي  إلييييىمييييوا  البنييييا  

الفلسييييطيني  –تسييييتار   ييييهوراا عديييييدا وبف ييييل جهييييو  لجنيييية الحييييوار اللبنيييياني 
     سييياعة" 24دخلها ليييدث الحكومييية والجييييش أصيييبحت العمليييية الييييوم تسيييتار  وتييي
 .(9، 2009 مجموعة األامات الدولية )
 

 نهر البارد وتجدد اللجوء  4.2.3

سيالم باحتجياا   حيين قيام عناصير مين تنظييم فيتح اراندلعت أامية مخييم نهير البيار      

خييالل قيييامهم بدورايية فييي محيييط  12/2/2007ثالثيية أفييرا  ميين األميين الييداخلي اللبنيياني فييي 

سالم بتفجير حيافلتين فيي عيين اتهمت عناصر فتح ارالمخيم، وبدأت األمور في تطور حين 

سييالم بالعديييد ميين حييياا ثييالث ضييحا ا، كمييا واتهييم فييتح ارمييا أو ث بمعلييق فييي بكفيييا ببيييروت 

لبنيييان،  يجنيييوبفيييي ا حيييداها قييوات اليونيفييييل المتمركييي  إاالةتييياالت والتفجييييرات التيييي اسيييتهدفت 

األمنيية عليى مخييم نهير البيار   ارجيرا اتوعلى أثر هذه الحوا ث قام الجيش اللبناني بتشيديد 

 (14-13، 2013)صالح 
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ميت مجموعية مينعية مين عناصير حيين قا 19/5/2007وصلت ذروت األحداث فيي  

ليييذلو  سيييالم بسيييرقة مصييير  "البحييير المتوسيييط" فيييي بليييدا أمييييون  يييمال لبنيييان، ونتيجيييةفيييتح ار

ث الشييق التيي كيانوا يتواجيدون حدإالحيت قوث األمن اللبناني عناصر فتح االسالم واقتحمت 

، وعليى ميتل عد  منهم واعتييال األخيران إلى تما أسفر عن ا تباكات بين الطرفين أ فيها م

سالم بيالر  عليى ذليو بهجيوم عليى مواقيم الجييش اللبنياني المحيطية إثر ذلو قام تنظيم فتح ار

 منهم )مناف 30ين وقتل ما  يارب لبناني اا لمخيم نهر البار  وقطم الطر  العامة وخطف جنو 

2007 ،5.) 

وكيييان ر  الجيييييش حاسييييماا بحصييييار المخيييييم وقصيييفه واسييييتهدا  مواقييييم تنظيييييم فييييتح      

 54، والبنانياي اعسيكراا  168ا يتباكات مسيلحة أسيفرت عين سييوط  ما أ ث إليىاالسالم، وهذا 

 31سييالم، وتهجييير اا ميين عناصيير تنظيييم فييتح ارعنصيير  226وميتييل  ا،ولبنانيايي انيا فلسييطي اميدنيا 

 (.36، 2010 ألف الجا بعد تدمير المخيم بالكامل )صفير

مجموعييية مييين التيييداعيات األمنيييية واالجتماعيييية واالقتصيييا  ة  إليييىاألحيييداث  هيييذه  تأ 

خرث خاصة بعد أن ن ح على الالجئين الفلسطينيين من النااحين من المخيم أو المخيمات األ

 27المخيمييات الفلسييطينية األخييرث. تييواف مييا  يييارب  إلييىألييف الجييا فلسييطيني  30اك يير ميين 

ألف منهم في مخيم البداوي اليراب من نهر البار ، حيث أقاموا في مدار  األونروا والمساجد 

وت مخيمييات بييير  إلييىالجييا  2000والنييوا ي والمراكيي  وفييي محيييط المخيييم. ونيي ح مييا  يييارب 

مخيميات  إليىنيااح آخيران  2000ميار إلييا (، وأك ير مين و   ياتيالو  برج البراجنية)ومحيطها 
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، 2008)صيالح   صيدا وصور )عين الحلوا، المية وميية، البيرج الشيمالي، اليب ، الر ييد ة(

180.) 

مشييياكل اجتماعيييية صيييحية كبييييرا، نتيجييية لتفكيييو األسييير  إليييىأ ت موجييية النييي وح هيييذه     

، واكتظييياط مسييياحات المخيميييات ال يييييية بععيييدا  مهولييية ميييين بعييييض بع يييها عييينوضيييياعها 

الالجئيييين حييييث ضيييم البييييت الواحيييد ثالثيييين  خصيييا، وسيييكنت كيييل سيييت عيييائالت فيييي صيييف 

 أن:  إلىمدرسي في مدار  األونروا . وأ ار الطبيب رائد الحاج 

"الصييييورا العاميييية هييييي أن حجييييم األاميييية والنيييي وح وقليييية المستشييييفيات والمراكيييي  
نتيجة  إلى  ة إمكانياتها، ورةم كل الجهو  المبذولة .... أ ث الصحية ومحدو 

وحيدا وهي أن عموم النااحين لم يتليوا الرعا ة الصحية الكافية بالحد األ نى، 
وإذا ما استمر الوضم اليائم كما هو، فإنه يؤسا لكارثة صحية كبيرا")صالح 

2008 ،182 ) 
 

نهيييار كامييل لبنيتييه االقتصييا  ة، حيييث كييان  عييد اونييت  عيين أحييداث مخيييم نهيير البييار   

المخييم بييؤرا اقتصيا  ة م  هييرا تيربط بييين منطيتييي  يرابلا وعكييار، ونتيجية النهيييار المحييالت 

األنييياض، بليي  حجييم الخسييائر حسييب والمصييانم وتلييف الب ييائم التييي أصييبحت ركامييا تحييت 

 ارجييرا اتا أن (. كميي186، 2008مليييون  والر أمراكييي )صييالح  55حصييائيات األولييية ار

عليى ميداخل  األمنية المشدا التي فرضتها اليوات األمنية اللبنانيية مين تصياراح وتفتييش كاميل

الفلسيييطينية، حييييث  شيييير سيييامر  -تفييياقم هيييذه األامييية االقتصيييا  ة اللبنانيييية  إليييىالمخييييم أ ت 

  :األحداث وبسي مالو أحد المحالت التجاراة في المخيم قبل 
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% ألنييه كيان  عتمييد علييى اليييا مين 80كيان أف ييل بنسييبة  العميل قبييل الحييربأن  "
اليييوم الييذي  سييمح بييه رخواننييا فييي الجييوار   ييعتي..... متمنييياا أن مميين خييارج المخييي
المخييم بيدون عراقييل، لميا فييه مصيلحة للطيرفين، وخصوصياا  إليىاللبناني للدخول 

: خلييوا أهييالي البيار " ثابيت، ةلتجيار المخييم الييذي وصيف وضيعهم بالكييارثي )منظمي
 "(يننا وبينهم خب  وملح وتجارا رائجةي ببيننا وبين إخواننا اللبنانيين.. ف

بييل إن عالقييات النسييب واليي واج التييي تييربط  ،وقييف آثييار األاميية عنييد هييذا الحييدتولييم ت    

م أن تصمد أمام هذه المعركة، حيث عا ت صيورا نهر البار  باللبنانيين لم تستط سكان مخيم

ا إال بعيييد فتيييرا حيييين بيييدأ هيييذه الصيييور  تنحصيييرالواجهييية، وليييم  إليييىالفلسيييطيني العيييدو اررهيييابي 

سيالم عيد الكشيف عين جنسييات أع يا  فيتح ارن باستيعاب وفهم ما حصيل، خاصية باللبنانيو 

 الذين كانوا من جنسيات مختلفة وليا من الفلسطينيين فحسب.

بتشييكيل فراييق  ييوارس، إال أن حجييم الخسييائر  األونييروا وحييول إعمييار المخيييم قامييت       

 يييرا  اللبنانيييية واليييدول المانحييية فيييي بييييروت عيييام ميييم األ األونيييروااجتمييياف  إليييىواليييدمار، أ ث 

 نت  عنيه، 2008عام  هذا اجتماف آخر في فيينا  عت إليه الحكومة النمساواة تالو  .2007

ييد الييدول المانحيية بتيييدم ييل مجموعيية ميين النتييائ  تت إعمييار  م الييدعم المييالي الييالام رعييا ا بتعه 

تحييق  إلىبارضافة ،  2011المخيم في منتصف العام  إلىين إعا ا جميم الالجئ المخيم و

بسط سلطة "من خالل  ،جتماعي بين سكان المخيم والمحيط اللبنانيقتصا ي واالالتواصل اال

 األونيرواالمملوكة من قبيل الدولية اللبنانيية ، تشيارك الدولية اللبنانيية و ستخدام األرض او اليانون 

العمييل علييى تنفيييذ مشييارام و فييي تاطييية كلفيية البنييى التحتييية والخييدمات التييي  حتاجهييا المخيييم 
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موقييم السييفارا ) الموضييوعة ، وإعييا ا إعمييار المخيييم وفييق الخطيية والمي انييية"إنمائييية فييي المخيييم

 . (الفلسطينية في لبنان

سينوات سيت  اآلن على الرةم من ميرور  إلىولكن عملية إعمار المخيم لم تستكمل       

على موعد االنتها  مين عمليية إعيا ا إعميار المخييم وفيق مييررات ميؤتمر فيينيا  نتيجية لتوقيف 

 أربمسوث  اآلن أن تنج   إلى عم الدول المانحة التي تكفلت بارعمار، ولم تستطم األونروا 

 (.2015 رحيدإبراهيم ، وقد تمكن فيط نصف سكان المخيم من العو ا )مانرام من أصل ث

 

 محاوالت قاةوةية لإلصالح 5.2.3

بتيد م مجموعة ميترحات لتعديل بعض  2010قام بعض النواب اللبنانيين  في العام  

اليييوانين اللبنانييية التييي ميين  ييعنها تحسييين أوضيياف الالجئييين الفلسييطينيين فييي لبنييان، وهييم وليييد 

( ميييين قييييانون 9الييييذي قييييدم اقتييييراح بتعييييديل المييييا ا ) ،جييييبالط عيييين الحيييي ب التيييييدمي اال ييييتراكي

ال يييمان االجتمييياعي بحييييث تمييينح الفلسيييطيني حييييه فيييي مخصصيييات نها ييية الخدمييية والعنا ييية 

( ميييين قييييانون العمييييل اللبنيييياني علييييى أن يييييتم اسييييت نا  الالجئييييين 59الطبييييية، وتعييييديل المييييا ا )

( ميين 79ة بالم ييل وإعفييائهم ميين إجيياااا العمييل، وتعييديل المييا ا )الفلسييطينيين ميين مبييدأ المعامليي

قانون العمل على أن تمنح الالجئين الفلسطينيين المسجلين حق التياضي في خالفات العميل 

أميييام مجليييا العميييل التحكميييي المخيييت ، كميييا  اليييب االقتيييراح بتعيييديل قيييانون اكتسييياب ةيييير 

يتملو الالجا الفلسطيني  ية سكنية واحدا فيط  اللبنانيين للحيو  العينية العياراة لتسمح بعن

 (.7، 2010ال ينطبق هذا على التوراث أ  ا )حنفي أعلى 
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كما قدم الح ب السوري اليومي االجتماعي أ  ياا مشيروف قيانون يين  عليى توضييح  

والعميل  ،المفهوم اليانوني للتو ين في الدستور، وضيرورا تعراي  مين هيو الالجيا الفلسيطيني

واعفيييييا   ،عليييييى تصيييييحيح أوضييييياف فاقيييييدي األورا  والمشيييييطوبين مييييين سيييييجالت واارا الداخليييييية

 ،ضيييمان االسيييتفا ا مييين ال يييمان االجتمييياعيو الفلسيييطيني مييين الحصيييول عليييى إجيييااا عميييل، 

 ،عفييا  الالجئييين الفلسييطينيين ميين مبييدأ المعاملييية بالم ييل، والسييماح لهييم باالنتسيياب للنيابييياتإ و 

م اوليية المهنيية وضييرابة ةييير المييييم. واقتييرح إلاييا  المييا ا األولييى ميين  واعفييائهم ميين تييراخي 

التي تمنم الفلسطينيين من التملو والتعكيد على التمسو بحق العو ا  2001لعام  296قانون 

 (.154، 2010 ورفض التو ين وتعسيا جمعيات سياسية ومدنية لذلو )عيسى

آخيييير يوسييييم تعرايييي  الالجييييا  اا اقتراحيييي آذار 14ميابييييل هييييذا االقتييييراح، قييييدم نييييواب قييييوث      

والمسيييجلين بيييين  1948الفلسيييطيني المعتميييد مييين قبيييل الدولييية اللبنانيييية بيييالالجا المسيييجل بعيييد 

، وةييييير المسييييجلين الحاصييييلين علييييى بطاقيييية تعرايييي  اسييييت نائية ميييين 1979-1967العييييامي 

هييا الالجييا ذلييو تييم اقتييراح اعتبييار البطاقيية التييي  حمل إلييىالمديرايية العاميية لألميين. بارضييافة 

 .وبطاقة التعرا  التي  حصل عليها هي بم ابة إقامة مؤقتة  رعية في لبنان

ضيمان حراية التنييل لالجئيين المسيتفيدين مين هيذا الييانون مين خيالل  إليىكما أ ار االقتيراح  

عفييا  الالجئيين المشييمولين بهيذا اليييانون ميين إ وثييية سييفر تمينح لخمييا سينوات قابليية للتجدييد. و 

جيييااا عمييييل إة بالم يييل ورسيييوم إجيييااات العميييل، عليييى أن  حصيييل الالجيييا عليييى مبيييدأ المعاملييي

لووائف اليطاف الخاص. وأكد االقتراح على ضرورا منح مخصصات صنا يق نها ة الخدمية 

علييييى أن تحييييول اال ييييتراكات المدفوعيييية لصييييندوقي د مات العائلييييية لالجييييا الفلسييييطيني، والتييييي
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الحييييق فييييي االنتسيييياب  إلييييىييييية. بارضييييافة صييييندو  التيييييد مات العائل إلييييىالمييييرض واألموميييية 

، 2010للجامعييات والكليييات والمعاهييد اللبنانييية ولكيين ضييمن النسييب المحييد ا لألجانييب )حنفييي

7-8.) 

بنا  على هذه االقتراحات التي قيدمت، وبعيد سيجاالت  والية  ارت بيين النيواب اللبنيانيين     

حيييول موضيييوف حييييو  الالجئيييين ونيييياش موضيييوف التيييو ين، أصيييدر البرلميييان اللبنييياني قيييانوني 

، الييذي ميينح بموجبهمييا الالجييا الفلسييطيني الحييق ميين مخصصييات 2010لعييام  129و 128

أن  كيون لالجئيين الفلسيطينيين صيندو  خياص ال تتحميل صندو  ال مان االجتمياعي عليى 

ه، وأن يتم است نا  الالجا الفلسطيني مين مبيدأ المعاملية بالم يل مين قيانون العميل  الدولة أعبا

، مجلييا 129ة) قييانون رقييم ألييف ليييرا لبنانييي 450الميييدرا بييي  واعفائييه ميين رسييوم اجييااا العمييل

 (. 129النواب اللبناني، 

الحصيييول عليييى حييق مييينح الالجييا الفلسيييطيني  أ ييار إليييى  128رقيييم فالتعييديل األول 

ض ،  ون أن  شييمل ذلييو صيينا يق الميير  ييرط حيااتييه رجييااا العمييل تعوا ييات نها يية الخدميية

ا بالنسيييبة أمييي. واالمومييية أو العائلييية عليييى اليييرةم مييين اسيييتمراره فيييي  فيييم رسيييوم هيييذه الصييينا يق

مين  واسيت ناه مين رسيوم اجيااا العميل الالجيا الفلسيطيني فييد أعفيى 129رقم  ييانونتعديل اللل

 .(2015خ عل )من قانون العمل  59بموجب الما ا   رط المعاملة بالم ل المفروض

أي تطييييور فييييي الوضييييم الحيييييوقي لالجييييا لييييم تيييييدم هييييذه التعييييد الت اليانونييييية  إال أن

الييوانين ليم تيدخل حييي  فعليى الصيعيد التنفييذي تشييير األ بييات أن هيذه ، الفلسيطيني فيي لبنيان

. إضيافة إليى ذليو ليم تفيتح هيذه التعيد الت بإصدار مرسيوم تطبيييي مين مجليا اليوارا  التنفيذ
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عيام و يب األسينان والطيب المجال لالجا الفلسطيني بممارسة العديد من المهن م ل الطيب ال

العييالج الفي اييائي وصيينم وبيييم النظييارات وفييتح واسييت مار  ار للح ييانة و الصيييدلة البيطييري و 

عامييل وفنييي مخبييري و مختبييرات  بييية وملكييية مختبيير  بييي والتمييراض واليباليية والختييان وإ ارا 

 التيوامييية وإ ارا مركيي  نيييل الييدم صييحي  وتح ييير وتركيييب األ ييرا  االصييطناعية واألجهيي ا

والهندسييية المحامييياا اذ ييية وملكيييية المستشيييفيات الخاصييية و تعليييم الومراقيييب صيييحي ومجييياا فيييي 

والهندسيية ال راعييية والطبوةرافيييا والمالحيية والصيييد فييي الشييوا ا اللبنانييية وبيييم التبيي  بالجمليية 

وخبييير محاسييبة وصيياحب مكتييب اسييتيدام عييامالت بالخدميية المن لييية ومنييدوب مكتييب اسييتيدام 

يارا عمومية وتعليم قيا ا السيارات وسائر و ليل سياحي وصاحب سعامالت بالخدمة المن لية 

ورخصيية قيييا ا المركبييات اآللييية وتعييييب المعييامالت لييدث مصييلحة تسييجيل السيييارات واآلليييات 

 معيييال  إنشيييااليبكافييية أسيييالكه والمؤسسيييات العامييية و عموميييية والعميييل ضيييمن اليطييياف العيييام 

 (.2015)خ عل 

أسييا  وجيوب ممارسيية المهنيية تيييوم معظمهيا علييى ولييد تييراوح المنيم بييين عييدا أسيباب 

من قبل حاملي الجنسية اللبنانية فيط، أو ا تراط المعاملة بالم يل حسيب قيانون كيل مهنية، أو 

 (.2015)خ عل  حسب الحاجة المحلية التي تحد ها الواارا المختصة والمسؤولة عن المهنة

الدوليية اللبنانييية لييم تختلييف عيين سييابيتها ميين  سياسييةمييا سييبق، يت ييح أن  إلييىاسييتنا اا  

بييييت هييي ذاتهييا مبنييية علييى عنصييري األميين واالسييت نا . نمييا إسيينوات الحييروب والصييراعات، و 

حييد تعراتييه  إليىفبموجيب الذراعيية األمنيية  يصييي النظيام اللبنيياني الالجييا الفلسيطيني واسييت نيه 
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فييي حصييوله علييى عمييل أو  ، واعرقييل أي فرصييةوالبنييا  ، فيحرمييه ميين التملييوميين كييل حيوقييه

   مكن لها أن تحسن من أوضاعه المعيشية. تعليم جيد أو فرصة للسفر والتنيل
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 اللبناةي  37في الخطاب الالجئون الفلسطينيون    .4
 

تبدأ عملية األمننة من  راسة الخطاب وتحليله، الذي يبين وقوف تهديد وجو ي،  

حيث  يدم الخطاب مجموعة من الحج  البالةية التي تروج إلى وجو  تهديد  ما بيا  

الموا نين وحياتهم، وبالتالي يتم تحوال الموضوف المومنن إلى ق ية تحتل سلم أولواات 

اخل النظام السياسي. فالخطابات بذلو تحاول أن تبين  خطورا واهتمامات الفواعل السياسية  

التهديدات من خالل ار ارا إلى ما سيحدث إذا لم تتخذ ارجرا ات ال روراة لمواجهتها 

(. ولذا لمعرفة إذا ما كان الفعل الخطابي للفواعل اللبنانية قدم حججا 20، 2011)سليمان، 

جا، كان ال بد من  راسة وتحليل خطابات هذه بالةية لوجو  التهديد األمني تجاه الال

الفواعل. لذلو تيدم الدراسة من خالل التالي تحليالا أمنياا لمجموعة من خطابات الفواعل 

األمنية اللبنانية على المستوث الرسمي وةير الرسمي، الستخالص النتيجة من هذا التحليل 

لسطينيين في لبنان أم ال، وما حول ما إذا عملت لبنان على أمننة وجو  الالجئين الف

 مستواات هذه األمننة.

الخطابات التي تم تحليلها في هذا اليسم من الدراسة تم اختيارها بطراية عشوائية  

قصد ة، لتكون مم لة للفواعل اللبنانية الرئيسية على الساحة السياسية التي ال  مكن حصرها 

                                                           
 

37
.  جدر ار ارا إلى أن جميم الخطابات التي تمت  استها، تنتمي للفترا المبحوثة ، وعليه فإن مواقف الفواعل ضمن هذه  

الخطابات ترتبط بهذه  الفترا فيط، نظراا إلى أن مواقف الفواعل اللبنانية متايرا بال رورا من فترا إلى أخرث ومن حدث إلى 
 وحساباتها السياسية. آخر معتمدا في ذلو على تحالفاتها 
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ت والطائفية الموجو ا في لبنان. وهذه فيط في الخطاب الرسمي للحكومة نتيجة االنيساما

 الفواعل  مكن تيسيمها إلى:

أوالا:  األح اب السياسية وهي: تيار المستيبل، وح ب اليوات اللبنانية، وح ب الكتائب  

اللبنانية، والح ب التيدمي ار تراكي، والتيار الو ني الحر، وح ب هللا، وح ب أمل وتيار 

 المر ا. 

الدينية م ل المفتي العام، والبطرارك الماروني، لما لهما من تعثير على ثانياا: بالمرجعيات 

 السياسات اللبنانية.

 ثال اا: الفواعل الرسمية للحكومة اللبنانية. 

بنا ا على هذا التيسيم تم تجميم خمسة وستين خطاباا و راستها بشكل أولي، حيث   

تناولت جميم هذه الخطابات موضوف الالجئين الفلسطينيين من خالل أربم ق ا ا أساسية، 

هي: التو ين، والسالح، والسيا ا اللبنانية، وحيو  الالجئين الفلسطينيين. ونتيجة صعوبة 

وعشران  ثالثابات ولتشابهها في تناول ق ا ا الالجئين تم اختيار تحليل جميم هذه الخط

خطاباا من العينة اليصد ة كانت األك ر توسعاا ووضوحاا في معالجة موضوف الالجئين ليتم 

  راستها وتحليلها بشكل معمق.
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 الالجئون الفلسطينيون في الخطاب اللبناةي  1.4
 /السنة/الفاعل األمني 

 المناسبة
طرح الخطاب لموضوع الالجئي  

 الفلسطينيي 
اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 آذار 14قوى 
 موارةة مستقلي  -القوات -الكتاةب احزب

1.    هيئة قدامي اليوات
 2007 /اللبنانية 

 
  العشا  السنوي للهيئة

بح ور المطارنة 
سكندر إجورج 

ومنصور حبيية 
ع ا  من ح ب أ و 

 الكتائب اللبناني.

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (2007خالل )صحيفة الشر  األوسط 

 :التو ين 
"نؤكد السيا ا الشاملة على كل 

كم، ورفض 10452مساحة الي 
التو ين تحت أي ور  وتحت أي 
ذراعة، وفي الميابل فإننا ندعم 

 العو ا..." في الفلسطينيين في حيهم 
 السالح 

"نراد الدولة اليواة والعا لة بمؤسساتها 
الدستوراة واليا را بيواها الشرعية 

وحفظ  ،المسلحة حما ة الحدو 
ونرفض  ،وترسية االستيرار ،ناألم

بشكل قا م أي محاولة للعو ا بالبال  
 إلى منطق األمن الذاتي"

 ولة قواة ومؤسسات 
 ستوراة قا را على 
 حفظ األمن واالستيرار

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 األمننة السياسية  : تظهرالتو ين
التي  ستخدمها الصياة من خالل 
خطابه، والتي تتم ل جو إ ه في 
موضوف السيا ا ل في التطر  

الشاملة لكامل مساحة لبنان، ثم 
اتباف ذلو برفض التو ين والتعكيد 
 على  عم حق العو ا للفلسطينيين،
التي تشير بال رورا إلى أنه  جد 
بالالجا الفلسطيني عنصراا منتهكاا 
لهذه السيا ا من خالل محاوالته 

 في التو ين.
 را إلى الدولة اليواة السالح: ار ا

والمؤسسات الدستوراة واألمن 
واالستيرار، ثم إتباف ذلو برفض 
منطق األمن الذاتي، ما هو إلى 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

إ ارا لما  م له هذا السالح من 
خطر على الدولة اللبنانية من 
تهديد، خاصة وأن الخطاب في 
تطرقه لمنطق األمن الذاتي لم 
يتناول أ اا من الفصائل اللبنانية، 

ي محصوراا في موضوف وبي
 الفلسطينين. 

 -بطر  حرب  .2
واار العمل 
   2010 /اللبناني 

حديث خاص 
لصحيفة "اليد  
العربي" حول 

قرار الحيو  إ
المدنية لالجئين 
 الفلسطينيين  

 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2010 194خالل )مجموعة 

 :التو ين 
"كل اللبنانيين مجمعون على رفض 

 االتفا  تم ما التو ين". وأضا  "
 موضوف في اللبنانيين بين عليه
 واالقتصا  ة االجتماعية الحيو  

 كل مم ينسجم ... للفلسطينيين
  عيش أن نراد أننا لجهة توجهنا

 ،ولن ... ك يف بكرامته الفلسطيني
 حق أي الفلسطيني  عطى أن نسمح
 أو مبا را بصورا يؤ ي أن  مكن
"، كما وأضا  نللتو ي مبا را ةير

الالجا  لن  حصل
على حيو   الفلسطيني

أخرث ةير التي 
حصل عليها عام 

التعكيد على .  2010
الدول والمؤسسات  ور 

 الدولية في ق ية
الالجئين وضرورا عدم 

 التنصل منه .

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 التو ين 
 أ ار حرب إلى عدم السماح 

بإعطا  الفلسطينيين أي حق يؤ ي 
كد على بهم إلى التو ين، وهنا يؤ 

أن منح الحيو  بال رورا هي 
وابرر  !عملية تكميلية للتو ين

على ذلو بوجوب منح إجااا  بنا ا 
عمل للفلسطيني لتفرقته عن 
اللبناني. لكن من ةير الواضح 
لماذا  جب أن يتميي  اللبناني عن 
 ؟الفلسطيني في موضوف ارجااا

تظهر األمننة االجتماعية 
 االقتصا  ة من خالل ار ارا إلى: 

 التو ين 
  ستعرض الواار حرب 

الفلسطينيين على أنهم هواة 
ميابلة للهواة اللبنانية، واظهر 
ذلو في استخدامه لعبارات 

التي تدل على  ”لن نسمح“م ل 
الهواة اللبنانية، ميابل جملة 
م ل  "تسهيل بيا  الفلسطيني 
حيث ملكيته"، التي تجعل من 
الفلسطيني هواة ميابلة للهواة 

 اللبنانية المهد ا .
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 "هذافيما  خ  تملو الفلسطينيين: 
 اآلن من أعلن ناوأ ،وار  ةير أمر
 ةير بصورا طيع  ألنه ضده أنني
 الفلسطيني بيا  تسهيل عملية مبا را
 ملكيته" حيث
 

   الفلسطينيين الالجئين حيو 
 يبيى ال كي مطالبة هناك "كانت

 ... إجااا إلى بحاجة الفلسطيني
 ما إن وقلت عمل، كواار فرف ت
 هو الفلسطيني عن اللبناني  مي 

 مصلحة ولنا ارجااا، موضوف
 أن الفلسطيني مصلحة م ل كلبنانيين
 وصفة ،أوالا  الجا صفة لد ه تبيى

 فروف إلى أ ار كما ثانياا". فلسطيني
 "إن  بي االجتماعي ال مان صندو  
 ال ال مان إلى المنتسب اللبناني
 ال مان صنا يق من  ستفيد
  ستفيد أن وار  وةير ،لهابكام

 وال ،واألمومة المرض من الفلسطيني

وما  عن ذلو باحتفاوه بصفة 
حيث  مكن لحرب أن  ؟الالجا

يوفر منافذ عمل للفلسطينيين 
أو حتى  ،وبدون إجااا عمل

على التخفيف  أو العمل ،بوجو ها
جرا اتها المعيدا  ون أن  فيد إمن 

و ون  ،الفلسطيني صفته كالجا
أن يؤ ي ذلو إلى تحوله إلى 

 وتو ينه بال رورا. خطر أمني
  واعو  حرب ليربط وابرر رفض

 ألنمنح الفلسطينيين حق التمليو 
يؤ ي  بال رورا إلى بيا  ذلو س

الالجا في لبنان، على اعتبار أنه 
 سيرتبط بالمكان الذي سيتملو فيه.

 حيو  الالجئين الفلسطينيين 
  شير حرب إلى عدم استفا ا 

العامل الفلسطيني من صنا يق 
ت األمومة والمرض والتعوا ا

العائلية، ألن الموا ن اللبناني 
م له خدمات هذه أصال ال  يد

 آخر معنىبالصنا يق كاملة. 
حرب خطابه للموا ن يوجه 

اللبناني لينبهه حول المطالبات 
ال  الحيوقية الفلسطينية التي

يتمتم اللبناني بها كاملة حتى 
 .اليوم

  كما تشير تصراحات حرب
حول صندو  ال مان 

ل، إلى أن االجتماعي المستي
الدولة اللبنانية ال تراد أي 
عالقة بكل ما  خ  

وهي ال تتحمل  ،الفلسطينيين
أي مسؤولية تترتب على هذا 

 الصندو .
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 .العائلية" التعوا ات من
 اللبنانية الالمسؤولية 

 هو فعلناه الذي الوحيد الشي  "ولكن 
 ال مان في خاصاا  حساباا  أنشعنا أننا

 يبيى أن بدل أنه أي ،االجتماعي
 الذي العمل صاحب عند المال هذا
 العامل حق وا يم  فلا قد

 الي العمل صاحب يدفم الفلسطيني،
 الخاص الحساب لهذا المئة في 8.5

 ال مان يراكمها بحيث المستيل
 ال وهذا الخدمة. نها ة عند وادفعها
 وال الدولة على ال مسؤولية يرتب
  ال مان". على

 قال: ةاالقتصا   الحيو   وعن " 
 مسؤولية من ألنها رف ناها
 اا إ الق مستعدين ولسنا ،الي)أونروا(

 من الدولي المجتمم نحل أن
 " الفلسطيني الالجا تجاه مسؤولياته

 " خاص حساب إنشا  على اتفينا 
 لتوفير اليائم الصندو   هذا  اخل

  واؤكد على ذلو أ  اا فيما
ألنها  ، خ  الحيو  الصحية

وال  مكن  ،األونروامسؤولية 
للبنان تحمل مسؤولية المجتمم 
الدولي تجاه الفلسطيني، وهذا 
توجيه للجمهور اللبناني إلى 

عب  االقتصا ي الذي  م له ال
ن على و ن الفلسطينيو الالجئ
في وقت أنها مسؤوليات  ،لبنان

فرضت على لبنان بحكم األمر 
 الواقم.

  م ل خطاب حرب صورا 
واضحة لحالة االست نا  التي 

شها الفلسطيني في لبنان،  عي
التي  حرم خاللها من حيوقه 

 ،االستيرار :األساسية في
وحتى  ،والعمل ،والتملو

الحيو  الصحية  وحما ة 
 الدولة له.
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 اللبنانية... الدولة على مصارا 
 هما اليانون  متن في أمران ا نا وقد
 والخ انة اللبنانية الدولة تتحمل ال
 تجاه مالي الت ام أي أو موجب أي
 كل ليا إن وقلنا الصندو ، هذا

  يب ون  الفلسطينيين العمال
 فالعمال الخدمة، نها ة تعوا ات
 مهن في  عملون  الذين الفلسطينيون 

 يدخلوا ولم لبنانيون  أ  اا  فيها  عمل
 من  ستفيدون  ال ال مان في بعد
 الخدمة" نها ة

3.   سامي جميل- 
اعيم ح ب 

تموا  /الكتائب
2010   

  افتتاح قسم لح ب
الكتائب في بلدا 

 بياقوت

تناول خطابه موضوف الالجئين 
 194خالل )مجموعة الفلسطينيين من 

2010:) 
 السالح /حيو  الفلسطينيين 

  مؤكدٍا أن "ح ب الكتائب ال  سمح
عطا  حيو  لاير اللبنانيين إ بعن يتم 

نه ميابل الحيو  التي  ..... مؤكداا 
تطلب من الدولة تيد مها ال بد من 
واجبات تيدم لها، أولها االعترا  

ضرورا الوقو  ضد 
مشارام اليوانين 
الميدمة في المجلا 
النيابي اللبناني رقرار 
نية الحيو  المد
 لالجئين الفلسطينيين.
ضرورا توحيد 
المسيحين لمواجهة 

 هذه الي ية.

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 السالح /حيو  الفلسطينيين 
  شير جميل إلى خروج الالجئين 

الفلسطيينيين ومخيماتهم عن 
السيا ا واليانون اللبناني، وعليه 
فإنه يوجه الرأي العام إلى منطيية 
عدم منح  الدولة اللبنانية 
للفلسطينيين حيوقهم في ول 

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 السالح /السيا ا اللبنانية 
  فيشير جميل إلى ضرورا

توحيد المسيحيين ضد ق ية 
وهذا ما  ،الحيو  الفلسطينية

 عيد الي ية إلى سياقها 
فالسياسي اللبناني  ي،التاراخ

ما اال ينظر  إلى الالجا 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

وحيها في تطبيق اليانون  ،بسيا تها
، خصوصاا ةعلى األراضي اللبناني

 في المخيمات".
 التو ين 

   فع ار إلى أن مشارام قوانين الحيو
المدنية لالجئين الفلسطينيين "هي 
محاولة تمرار أربعة قوانين كان 
  مكن أن تؤ ي إلى تو ين مينم "

 سالح /السيا ا اللبنانية 
 " لبنانية أراض وجو مؤكداا على 

 مخيم م ل الالجئين قبل من احتلت
 السالح "بتسليم ومطالباا  ،ومية" المية
 مسعلة في البحث قبل المخيمات في

 و للفلسطينيين" المدنية الحيو  
 لمواجهة المسيحيين بتوحد مشيدا
 الي ية. هذه

 انتهاكهم للسيا ا واليانون اللبناني.
 التو ين 

  حيث  شير جميل إلى أن
المطالبات الحيوقية والتعد الت 
اليانونية لحيو  الالجئين ما هي 
إال محاوالت لاللتفا  على ال وابت 
الو نية اللبنانية وتحييق التو ين 

مبا ر، على الرةم ولو بشكل ةير 
من أن الحيو  الفلسطينية التي تم 
نيا ها خالل تلو الفترا لم تتناول 
موضوف التجنيا م الا أو أ ة 
حيو  أخرث لها عالقة في تو ين 
 الفلسطيني في لبنان إلى األبد.

 السالح /السيا ا اللبنانية 
  يرسم جميل من خالل خطابه

صورا الفلسطيني على أنه صورا 
ومنتهو للسيا ا لعدو محتل 

اللبنانية، مستخدماا هذه الصياة 
في توجيه الرأي العام اللبناني 
لرفض الخوض في أي نياش 

خطر على أنه الفلسطيني  
يهد  لبنان، على اعتبار أنه 
جندي  خدم مصالح الطوائف 
األخرث، وهذا الخطاب 
الطائفي هو ما يرعب اللبناني 
 اا الذي لم  عد  ستحمل عيو 
وال أخرث من الحروب الطائفية 

يراد بالفلسطيني أن  كون 
الشعلة التي تشعل هذه 
الحروب،  وعليه سيوافق 

جرا ات إبال ررورا على أ ة 
  .وقوانين توقف هذا الفلسطيني

  وتظهر حالة االست نا  هنا
بشكل واضح، عندما يؤكد 
جميم على ضرورا الوقو  
ضد مشارام اليوانين التي 
تناقش الحيو  الفلسطينية في 

 يابي.المجلا الن
واعو  ذلو على اعتبار أن 
الفلسطيني ما هو إال عدو 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 ،ومحتل لألرض اللبنانية حيوقي  خ  الفلسطينيين. 
وإرهابي خارج عن اليانون 
والسيا ا اللبنانية،  جب أن 
  حرم من حيوقه عياباا ألفعاله.

4.   سمير جعجم- 
رئيا الهيئة 

اليوات  التنفيذ ة
 2010 /اللبنانية

تناول خطابه موضوف الالجئين 
من خالل )الشر  األوسط الفلسطينيين 

2010 ) 
 التو ين  

  ليا هناك في قامو  اليوات"
لمستيبل أي خطة اللبنانية وتيار ا
ن في لبنان، وال و لتو ين الفلسطيني

 لتحميل الخ انة أي أعبا  جديدا " 
 
 السيا ا اللبنانية 

   مشد اا "على أن الدولة اللبنانية
 جب أن تمار  سيا تها أمنيا على 
الرعا ا األجانب على أرضها ومنهم 
الفلسطينيين " متمنيا "الوصول لحل 
يرضي الجميم إال إذا أرا  البعض 
ا ياف خال  بين المسيحيين 

توصلنا إلى قرار “
بإعا ا النظر بعوضاف 
ين معيشة الفلسطيني

، موضحا أن ”ارنسانية
كل  ي    حل “

بالمنطق، وهو واجب 
علينا  .إنساني و يني..

أن نحسن الوضم 
 ”المعيشي للفلسطينيين

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 التو ين 
من الواضح أن جعجم  جد في 
نياش حيو  الفلسطينيين في 
لبنان عملية تو ين على الرةم 

الدائر كان حول لنياش أن ا
قتصا  ة واالجتماعية الحيو  اال
  ال السياسية.

  السيا ا اللبنانية 
  شير جعجم إلى الفلسطينيين 

على أنهم خطر على السيا ا 
اللبنانية وذلو بتعكيده على 
ضرورا ممارسة الدولة اللبنانية 
سيا تها وخاصة على األجانب 
من الفلسطينيين الذي تناولهم 

تم لت األمننة االقتصا  ة 
 ، من خالل ار ارا إلى:واالجتماعية

 التو ين 
   شير جعجم إلى ما حيث

ن من عب   م له الفلسطينيو 
اقتصا ي على الخ انة 

 اللبنانية.
  واشير جعجم إلى أن

نية موضوف الحيو  الفلسطي
ما هي إال أ اا  ال عال 
 .الخال  المسيحي االسالمي
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 والمسلمين .....".
 

 خطابه باألساسي 
  وعليه فهو  جد أن المطالبة بهذه

الحيو  هي عملية خروج عن 
 السيا ا اللبنانية.

 
 

 تيار المستقبل

5.    بيان تيار
 /المستيبل
  2011أ ار 

 ( 63الذكرث )
للنكبة 

 الفلسطينية
 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (2011آذار  14خالل )موقم 

 
 التو ين 

"رفض التو ين.... احتراماا لما ور  في 
اللبناني.... وليناعة راسخة لدث الدستور 

جميم اللبنانيين بعن األخوا الفلسطينيين 
ضيوفنا حتى  عو وا... وللفلسطينيين في 

نسانية  عمها تيار إلبنان حيو  مدنية و 
 المستيبل ومااال"

تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية الخاصة 
بالالجئين الفلسطينيين، 

احترام حق العو ا و 
 ورفض التو ين

األمننة السياسية، من خالل تظهر 
 ار ارا إلى:

 التو ين 
  ،استخدام موضوف التو ين

تعكيداا على أن استمرار نكبة 
الفلسطينيين  عني استمرار 
تهديد الالجئين للدولة اللبنانية 

. 
  إضافة إلى ذلو تناول البيان

صياة  رعية م ل استخدام 
 رعية الدستور في الخطاب 
، والتعكيد على رف ه للتو ين
تعكيداا على ضرورا عدم 

 مخالفة ال وابت اللبنانية.
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

6.   الحراري  أحمد/ 
2009  

  ليا  مم مجالا
منسييات المنا ق 
والمكاتب الطالبية 
ليطاف الشباب في 

المحافظات 
تيار  -اللبنانية
 المستيبل.

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 2009خالل )صحيفة المستيبل 

 التو ين 
وفيما يتعلق بالوجو  الفلسطيني، أكد  "
لمسعلة اعطا  « تيار المستيبل»تبني »

الحيو  المدنية للشعب الفلسطيني في 
لبنان مم التمسو بحق العو ا للفلسطينيين 
ورفض تو ينهم، وفي نفا الوقت ضرورا 

عا ا ترتيب وضم المخيمات وتنظيم إ 
تيار »أن »، مشد اا على «السالح  اخلها

نجح في تحييد الوجو  « المستيبل
الفلسطيني عن الصراف الداخلي في لبنان 
وعدم استخدام الورقة والي ية الفلسطينية 
كسلم للوصول الى مكتسبات. نحن ال نراد 

ال تع ا  االستيرار والوحدا في بلدنا، إ
ن الشعب الفلسطيني هو أد على والتعكي

 عب عربي  ييق واحق أن نست يفه 
  .»لى بلدهإبشكل الئق لحين عو ته 

  السالح 
 " هناك بنو  على  اولة الحوار  جب

تنظيم السالح  اخل 
 المخيمات

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

  التو ين 
 شير الحراري إلى الخطر الذي  م له 

خالل موضوف التو ين  الفلسطينيين من
خاصة على اعتبار أنهم تهديد سياسي، 

وأنه أتبم موضوف التو ين بموضوف 
ضرورا تنظيم السالح الفلسطيني، ثم 

يطرا تيار المستيبل على ار ارا إلى س
ن وتحييدهم عن الساحة الفلسطينيو 

اللبنانية، ما  عني أن الحراري ما اال 
بالماضي الصراعي الذي جمم  يذكر

الفلسطينيين باللبنانيين ومؤكداا على ما 
حتى اآلن بربط هذا  ه من خطرن م لو 

 الماضي بموضوعي السالح والتو ين.
 السالح 

  إضافة إلى ذلو  عبر الحراري
عن موقفه من السالح الفلسطيني 
 ،بشكل أوضح من خالل هذا الخطاب
فهو يرفض السالح الخارجي، بينما 
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أن تنفذ قبل ذلو، هناك بند السالح 
الفلسطيني خارج المخيمات، وبند 
تنظيم السالح الفلسطيني  اخل 
المخيمات، وبعدها نتحدث بتفاصيل 

الح الموجو  في أ ا  لبنانية ومم الس
فلنعطي  اولة الحوار «. ح ب هللا»

 "مداها و ورها

 سمح بالسالح الفلسطيني  اخل 
المخيمات. وهنا يناقض موقف 

ث التي الحراري مواقف األح اب األخر 
ترفض السالح الفلسطيني وتعتبره 

 للسيا ا اللبنانية. اا اختراق
 يبد ي ضرورا نياش  كما أنه

وتنظيم موضوف السالح الفلسطيني 
على موضوف سالح ح ب هللا. فمن 
الواضح أن الحراري  جد فيط بالسالح 
الفلسطيني تهديداا على اعتبار أنه 

بينما سالح ح ب هللا  ،سالح خارجي
هو سالح لبنان  مكن إرجا  النياش 
به حتى ولو كان سالحاا خارجاا عن 

بمعنى أوضح فإن  السيا ا اللبنانية.
الفلسطيني إال في ال  جد  ي الحرار 
 خارجي يهد  أمنه الداخلي.  اا عدو 

 آذار 8تيار 
 الحزب التقدمي االشتراكي
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7.    اعيم  –وليد جنبالط
الح ب التيدمي 

تشران  /اال تراكي
   2005ول األ
 
 عبي وفد مم اجتماف  
 المختارا قصر في

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (2005)صحيفة المستيبل  خالل

 السالح 
"نتمنى على الجيش اللبناني أن  حافظ 

واحافظ على  ،على العييدا العربية
المياومة، و بعاا أن  عال  األمور األمنية 
بح م، وكما سبق وذكرت قبل يومين، نحن 
مم الحوار مم المنظمات الفلسطينية ومم 
قيام تنسيق من أجل الوصول إلى حل 
يرضي الجميم في ما يتعلق بالسالح، 
ولكن وجو  سالح خارج المخيمات أمر 
مات ةير ميبول. ألن السالح خارج المخي

ى بؤر ال أعتيد أنها تفيد على يؤ ي إل
  ال "ار

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

 السالح 
  الذي  شير إليه جنبالط على

بول، نظراا لما  شكله أنه أمر ةير مي
لعييدا الجيش ومياومته، من انتهاك 

فالصياةة التي  طرحها جنبالط 
خالل خطابه حول الجيش واتبعها 

 ةوار مم المنظمات الفلسطينيبالح
إلى حول السالح، ال  شير إال 
 اا نظرته لهذا السالح الذي  م ل خطر 

 على الجيش اللبناني.
  ظهر جنبالط من خالل 

خطابه اا واجية المعايير التي  عبر 
عنها الموقف الرسمي والح بي 

فكيف  شير إلى عدم قبول  اللبناني،
السالح خارج المخيمات من جهة، 

ل التفاوض على تنظيم السالح وايب
الداخلي من جهة أخرث، أليا هو 
نفا السالح الذي ينتهو عييدا 
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 الجيش اللبناني.

8.    وائل أبو فاعور– 
الح ب التيدمي 

  2009 /اال تراكي
  البيان الختامي

لمؤتمر الملتيى اللبناني 
الفلسطيني لدعم حق 
 العو ا ورفض التو ين

الفلسطينيين من يتناول الخطاب الالجئين 
 (2009 )موقم العهد االخباري خالل

 الفلسطينية -اللبنانية العالقة 
"فيد آن االوان للخروج من الكوابيا 
الماضية في عالقة اللبناني بالفلسطيني، 
فالفلسطيني لم  عد عنصر استيوا  حالي 

و محتمل في الصراف الداخلي اللبناني، أ
ثبت ن اهة في خروجه من أوالفلسطيني 

ة وفي الت امه بموجبات الصراعات الداخلي
 "من واليانون والوفا  في لبنانالسلم واأل
 السالح 

وان لتكراا المصالحة اللبنانية وقد آن األ"
جماف الفلسطينية عبر تنفيذ ميررات ار –

اللبناني فيما خ  السالح الفلسطيني 
 "خارج المخيمات وتنظيمه  اخل المخيمات

 التو ين 
ين الفلسطينيين في لبنان عطا  الالجئ"ا 

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

  الفلسطينية  –العالقة اللبنانية 
اللبناني حتى من خالل  من الواضح أن
 جابية لم  ستطم حتى اليوم مواقفه ار

أن ينسى التاراة الفلسطيني اللبناني 
األليم، فما ي ال حتى اليوم  يييم السلوك 

 على ما سبق. الفلسطيني بنا ا 
 السالح 

 جماف حيث تشير صياة ار
السالح، إلى نها  إاللبناني وضرورا 

سالح ال وابت اللبنانية الراف ة لل
منظم والخارج عن الةير الفلسطيني 

 السيا ا اللبنانية.
  كما أن صياة تنظيم السالح

الفلسطييني في لبنان ال تشير فيط إلى 
التناق ات السياسية في لبنان حول 
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حق و حيوقهم المدنية: حق العمل، 
حق العمل و حق االنتيال، و التملو، 

ن أالسياسي لتعييد ق يتهم المحية  ون 
 عني ذلو اال التمسو بحق العو ا ورفض 

و ةيره الذي هو محل أالتو ين في لبنان 
ليا ...  جماف اللبنانيين والفلسطينيينإ

والفلسطينيين من هناك بين اللبنانيين 
و التجنيا في أ ، يبل بالتو ين في لبنان
جماف لبناني فعلي إلبنان، وهذا محط 
جماف إنه محط أمنيطم النظير. كما 

ن تكون في أوهذه الصفة  ،فلسطيني
صلب اولواات عمل الحكومة العتيدا 

سرف وقت ممكن أالتي  جب ان تشكل 
بحيث ت ال العيبات الحيييية والمصطنعة 

والشخصية من  رب الرئيا ة العام
نتاج حكومة وفا  و ني المكلف ر

تتصدث للمعالجات الداخلية و نيا 
سياسيا واقتصا  ا، كما للتحد ات و 

براها احتماالت العدوان أالخارجية و 
و الداهم، وبهذا المعنى أسرائيلي الدائم ار

هذا الموضوف، بل أ  اا إلى ت ارب 
المصالح اللبنانية اللبنانية، بين 

 را  الداعمة للسالح الفلسطيني األ
والممولة له، وبين األ را  التي 
ترفض هذا السالح تماماا وتتعامل معه 
على أنه سالح ميليشيا مرت قة تعمل 

  اخل لبنان. 
 

 حيو  الالجئين  /التو ين
 الفلسطينيين 

  على الرةم مما  شيره الفاعور
لحيو  حول أحيية الفلسطينيين في ا

أن  واالجتماعية إالاالقتصا  ة 
الواضح من الخطاب أن هذه الحيو  
تشكل خطراا على لبنان جرا  التو ين، 
فمتى ذكرت الحيو  ذكر التو ين في 

وهذا  عني ارتباط الموضوعين  لبنان.
بشكل ا ترا ي، فح ور األول  عني 

 ح ور ال اني بال رورا.
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 جب اسياط الحسابات الشخصية 
والمطالب التعجي اة التي تطرح بوجه 

 ة...ئيا الحكومر 
 حيو  الالجئين الفلسطينيين 
ين الحيو  المدنية للفلسطينيعطا  إ  "

 ال  ال  شكل تهديدا كيانيا على ار
و  اف أوهو ليا مجر  تر  

نساني بل هو مصلحة و نية لبنانية إ
صافية، فإبيا  المخيمات في 

لى تحوالها إحصارها وبؤسها يؤ ي 
لى مصدر تهديد لالجئيين إ

واالستيرار في لبنان وقد رأينا نماذج 
فرضت على اللبنانيين والفلسطينيين 
واستعملت المخيمات واستالت بؤ  

هلها وكان ال من كبيرا في لبنان أ 
بنا  أوجيشه و عبه كما على 

 ".المخيمات الفلسطينية

 التيار الوطني الحر
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9.    2005 /ميشال عون 
 مم  ليا  تلف اوني

 الج ارا

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (2005خالل )موقم الج ارا 

 السالح 
 " أعتيد إنه  جب أن يتلبنن األمن

الفلسطيني في لبنان أن ال  كون األمن 
للفلسطينيين على كل حال  افلسطينيا  اا أمن

أمن كمان فئة وا م المخيمات واسبب 
مشاكل عديدا للفلسطينيين أنفسهم ونعر  
أنه صار عدا مرات  صير في صدامات 

نه  ي  ثالثة أفلسطينية فلسطينية أعتيد 
ال  ،ال أعر  ،إحدث عشر فئة ،عشر فئة

..  فإذا هذا الوضم .أعر  العد  بال بط
نيين ما في وال مصلحة مم الفلسطي

عندهم عمل سياسي عمل مياومة 
انطالقاا من لبنان حالياا، فإذاا ال  جوا إنه 
تكون عندهم هذه االستياللية في األمن 

وخاصة أن هناك  ،على األرض اللبنانية
وهي  ،تجارب قاسية صارت في لبنان

ولجع الذين ارتكبوا الجرائم  ،ارتكاب جرائم
وني في فإذاا ه ،إلى المخيمات وما االوا

لبننة األمن، وخ وف 
للسيا ا الفلسطينيين 

 اللبنانية

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

  السالح 
  م ل السالح مشكلة للبنان على 

اعتبار تحول المخيمات إلى ج ر 
أمنية خارجة عن سيا ا الدولة اللبنانية 
وسلطة مؤسساتها، كما أن هذا السالح 
يهد  الدولة اللبنانية واللبنانيين بشكل 

 ارته إمن خالل أساسي، واظهر ذلو 
إلى الفئات الفلسطينية من عين الحلوا 
التي حاولت اةتيال واار الدفاف، 
إضافة إلى إ ارته إلى السيارات 
المفخخة وعالقتها بالمخيمات وبذلو 
فهو  فرض بال رورا أن أ ة عمليات 
إرهابية تحصل في لبنان تخفي في 

 كواليسها تخطيط وتنفيذ فلسطيني.
   عتبر هذا بارضافة إلى ذلو

على الفلسطينيين  اااالسالح خطراا مواا 
نتيجة لصراعات الفصائل الفلسطينية 

 بع ها مم بعض. 
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مشكلة أمنية للبنانيين ككل بوجو  ج ر 
أمنية ال  ستطيم البوليا أو الشر ة 
الدخول إليها ومشكلة للفلسطينيين ألنه 
هذا األمن الذاتي اللي عاملينه كمان أمن 

 "فصائل
 

 هنا  سعل سامي كليب
 "سامي كليب: الحالي؟"

 واجيب
 ".ميشيل عون: الحالي وفي مشكلة سيا ا"

 ليعو  واسعل
 "سامي كليب: يب الحل؟"

 " جب أن  عو  ... الحل أن يتلبنن 
األمن إلى اللبنانيين ولن تكون هناك بيعة 
ال  مكن للشر ة أو للي ا  ةير قا ر 

ألن هذا  عرقل العمل  ،للدخول إليها
وخاصة أخيراا صار في وهور  ،األمني

لسيارات مسروقة سابياا واختفت عن 
األنظار بعدما جرث التفتيش عليها تظهر 

، هذه األمور تيلق فوراا في عملية تفخية

  واؤكد عون أن الحل هو بلبننة
األمن وخ وف الفلسطينيين لسيا ا 
الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولكن 
السؤال المهم ماذا فعلت الدولة اللبنانية 
لفرض هذا األمن على المخيمات 

فلسطينية؟ ولماذا تترك الدولة اللبنانية ال
هذه المخيمات خارجة عن السيا ا 

 اللبنانية؟
ولعل هذا الموقف يتما ى موقفه 

ات اللبنانية ف اليو الاامض من تحال
سرائيلي خالل الحرب االحتالل ار

األهلية، فمن الواضح أن النائب عون 
ما ي ال يرث بذلو الالجا الفلسطيني 

نان الذي  جب  حره الخطر األول للب
بكافة السبل حتى لو كان مم العدو 
المحتل لألراضي اللبنانية، وهذا ما 

جابته حول أنه ال  جب الحكم إتؤكده 
بالخطع أو بالصواب على تحالف جميل 
 مم الالجئين  ون النظر إلى السيا ؟

فهل  مكن ألي سيا  تاراخي أو حالة 
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ن إذا كان الفلسطينيين و جميم اللبناني
فاللبنانيين صار  ، خائفين على أمنهم

عندهم  و كمان أنه فيه عليهم خو  
األراضي  من المخيمات على جميم

فرت اوخاصة أن المعلومات تو  ،اللبنانية
لدث واار الدفاف قبل أن ترتكب المحاولة 
بحيه وا صاب بعن فئة من الفلسطينيين 
في عين الحلوه هي التي  برت هذه 

 ."..الجرامة وابدو أن هناك
 
 العالقات اللبنانية الفلسطينية 

وعند سؤال الميشال عون عن موقفه من 
اللبنانية مم جيش االحتالل ات تحالف اليو 

سرائيلي خالل الحرب األهلية اللبنانية ار
وارتكاب مج را صبرا و اتيال كان جوابه: 

ال تستطيم تحذ  موقف بشير الجميل "
تع له من الحالة التاراخية اللي عا ها و 

إذا بتشو  النتائ  نعم أخطع، لو  ،اآلن
خياري هو خيار بشير الجميل كنت 

الموضوف أمام العالم لكن  ،مشيت معه

صراف أن تبرر المج را التي ارتكبتها 
 ارسرائيليوات اللبنانية واالحتالل الي

 في صبرا و تيال؟
   وهنا تظهر حالة االست نا

في فعون الذي يرث  ،بعوضح صورها
السالح الفلسطيني خطراا على لبنان 

ايدم الفلسطيني على أنه اررهابي و 
والعدو الخارجي، هو نفسه من يبرر 
مجاار اليوات اللبنانية بحق 

ن جميم الفلسطينيين، على اعتبار أ
الفلسطينين هم من  م لون خطراا على 
لبنان واجب معاقبتهم بالموت  ون أي 

 مسا لة لياتلهم.
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

تعر  أني ما لي عالقة مم ارسرائيليين 
 ،ون سياقهما ت م خيار مستيل بد ...

آخر  اا ذي أحدؤ خالص أي خيار بتالقيه ي
ولكن الخيار ضمن السيا  الذي  ،بالمطلق

صار فيه كله سوا  ساعتها تيدر أين 
 ..".الخطع وأين الصحيح

أ ار  / -جبران باسيل  .10
2009 

جولة على قرث وبلدات 
البترون مم مجموعة 
من المر حين 

 لالنتخابات النيابية

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2009خالل )موقم العهد ارخباري 

 السالح 
" أن سالح ح ب هللا هو حاجة في وجه 

سرائيل وفي وجه مؤامرا التو ين"، إ
سوث سالح سالح وتسا ل "أال يوجد 

وماذا عن السالح الموجو   ؟ح ب هللا
"، ؟ اخل وخارج المخيمات الفلسطينية

م يفا  "نحن ال نراد سوث سالح الجيش 
اللبناني، ال نراد سوث الدولة التي نعيش 

كنفها، وعندما نتحدث عن الدولة التي  في
 انتاج الحلول"وإتتمتم بميومات االستمرار 

 ولة قواة ، وضرورا 
 التصوات للتيار الحر
من الجلي كيف عمل 
باسيل من خالل 
خطابه على استاالل 
آليات األمننة لطلب 
الدعم لتياره في 
االنتخابات على أسا  
أنه الح ب اليا ر على 
حل هذه المشكالت 

 وضبطها.

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 السالح 
  عطا  الشرعية لسالح ح ب هللا إ

على  رعية السالح الفلسطيني، 
بذراعة أن سالح ح ب هللا هو 
سالح لحما ة أمن لبنان من العدو 

ومن العدو الفلسطيني  ارسرائيلي
الذي يهد  لبنان بالتو ين. مؤكداا 
على أن السالح الفلسطيني ما هو 
إال أ اا لتعييد المشاكل  اخل 

 النظام السياسي اللبناني.
  وبنا  عليه تظهر صورا

الفلسطيني خالل هذا الخطاب 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

على أنه العدو الموااي للعدو 
وعلى أنه الخطر  ارسرائيلي

 مجر  وجو ه.الموجه ضد لبنان ل
ح اران  /وليد خوري   .11

2010 
حديث لبرنام  نهاركم 

 سعيد

يتناول الخطاب الالجئينن الفلسطينيين  
 (2010من خالل)موقم بيروت أوب ارفر 

 حيو  الالجئين الفلسطينيين/ 
 الالمسؤولية اللبنانية

تعارض مم النائب أ ار إلى أنه ""ال 
عطا  الحيو  المدنية إ جنبالط في فكرا 

نما إصال أللفلسطينيين التي هي موجو ا 
الخال  هو حول  رح هذه المسعلة في 

ن هناك هاجسا أهذا التوقيت خصوصا 
لى فرض إن تؤ ي هذه الحيو  أمن 

ن المسؤول عن تحسين أالتو ين ورأث 
لمعيشية للفلسطيننين هي منظمة مور ااأل
 "ونروااأل

تحمل األنوروا 
مسؤوليتها في نحسين 

وضاف الفلسطينيين أ
 المعيشية.

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 /حيو  الالجئين الفلسطينيين
 الالمسؤولية اللبنانية

ثارا موضوف  شير خوري إلى أن إ
حيو  الالجئين هو إثارا لموضوف 
خطر التو ين على لبنان، وبالتالي 

الفلسطينيين على لبنان، الذي خطر 
تتحمله لبنان، في حين أنه مسؤولية 

 تابعة لالونروا.

 

التيار  -ميشال عون   .12
تموا  /الو ني الحر

2010 
مؤتمر صحافي بمناسبة 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2010خالل )الشر  األوسط 

 التو ين 
وجو  مسعى لبيم الي ية “حذر عون من 

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

 التو ين 
ؤامرا ضد م كيوضح عون أن هنا

تظهر األمننة االجتماعية 
االقتصا  ة،  من خالل ار ارا 

 إلى:
 التو ين 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

السجال اللبناني حول 
الحيو  المدنية لالجئين 

 الفلسطينيين

، منبها في هذا السيا  ”الفلسطينية
رقا  من فاللبنانيين والفلسطينيين وكل ال“

خصوصا ضد  مابة التحراض الحاصل
اللبنانيين يرادون “، مؤكدا أن ”المسيحيين

إقرار حق العو ا وسييفون بوجه أي خطة 
االستعدا  “، وأعلن ”مشبوهة للتو ين

لليتال إلى جانب الفلسطينيين ليستعيدوا 
 .”أرضهم ال لنخسر أرضنا

 السالح 
الاا ة من التحراض “أن  علىونب ه عون 

والتشواش الحاصل هي ضرب السالح، 
ألن المعارضين للتو ين هم من  حملون 

، الفتا إلى أن ”السالح من الفلسطينيين
الدول التي مولت الفلسطينيين عام “

هي نفسها التي تسعى للتو ين  1975
 ”. اليوم

 الالمسؤولية اللبنانية 
الدول العربية تراد “ولفت عون إلى أن 

تو ين الفلسطينيين لديها، فال مانم لدينا، 
ولكن ليا في لبنان الذي ال قدرا له على 

اللبنانيين المسحيين بهد  تو ين 
الفلسطينين، فمن خالل ذلو يرسة 
عون على صورا الفلسطيني العدو 

أل ا ي ا  م لوالمرت قة الذي 
 .أجنبية في لبنان

  عون على تعجي  الرأي  عمل
تبار أن العام اللبناني على اع

الوجو  الفلسطيني في لبنان 
 عبر عن الوجو  المسلم ميابل 

حي وهذا ما يؤ ي إلى يالمس
اع عة حالة الركو  الطائفية في 

 لبنان.
  يتحملها لبنان، نظراا للك افة

السكانية في لبنان وضعف 
الموار  التي  متلكها البلد 
الستيعاب هذا العد  من 

 الالجئين.
 حاول ومن الواضح أن عون 

اللعب على وتر الطائفية 
والتروا  إلى أن خطط التو ين 
هذه تهد  إلى التحراض ضد 
المسيحيين بشكل أكبر، لتحوال 
الالجا الفلسطيني وق ية 
حيوقه إلى خطر أمني 
اجتماعي من  عنها ضرب 



 

   االمننة والالجئون الفلسطينيون في الدول العربية: لبنان نموذجا  

100 
 

 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

استيعابهم، ألن الك افة في الدول العربية 
ليست بيدر ما هي في لبنان، والموار  في 

لدول أك ر بك ير من لبنان، موضحا تلو ا
ألسباب إنسانية لبنان ال  ستطيم أن “أنه 

 ستوعب، والدول العربية هي البيئة التي 
 .تستطيم أن تستوعب"

األ را  اللبنانية والتحراض 
 ضدهم.

 

 -نعمة هللا أبي النصر  .13
 -التيار الو ني الحر

2010 
 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2010 194خالل )مجموعة 

 التو ين 
 مصلحة السنية للطائفة  كون  أن احتمال"
 ال ألنها الفلسطينيين، الالجئين تو ين في
 المجال في التسابق إ ار في ت ال

 "الد موةرافي

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

 التو ين 
 شكله الالجئون على أسا  ما 

ن من كرت رابح للطائفة الفلسطينيو 
السنية ميابل الطوائف األخرث في 
 اللعبة السياسية اللبنانية الداخية.

ن بذلو إلى خطر ليتحول الفلسطينيو 
أمني يهد  لبنان وتواانه الطائفي 
لصالح الطائفة السنية التي تسعى 
لتو ينهم ليلب المعا لة الطائفية 

 حها.الد مارافية لصال

 

 حزب هللا /حركة أمل 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 -علي حسن خليل  .14
  2009 /حركة أمل 

مؤتمر الملتيى اللبناني 
الفلسطيني لحق العو ا 

 ورفض التو ين
 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 :(2009 )موقم العهد االخباري خالل 
 التو ين 

 "خر التو ين هو الوجه اآل
، ومياومتنا على ارسرائيليلالحتالل 
ذا نفذنا هذا الهد  إال معنى لها سموها 
، ولهذا نجد  الت ام جميم ارسرائيلي

ن إاللبنانين رف نا ومياومتنا للتو ين، 
من ال وابت، التي دا حت ام  كل والهذا اال

جماف اللبناني الو ني بكل انعيد عليها ار
مستوااته، التي تكرست في وثيية الوفا  

والدستور، وهذا الرفض ليا الو ني 
يات، تتعلق بالصياة فمرتك ا على خل

اللبنانية وصورتها الوفاقية فيط، بل  عبر 
بشكل اساسي عن خيار اللبنانين 

ن هذا بالت امهم الي ية الفلسطينية، وأل
 كال أللتو ين، هو  كل من الرفض 

مياومة المشروف الصهيوني العنصري، 
لى إالعو ا لى منم الالجئين من إالرامي 

رضهم، وتصفية الوجو  العربي أ

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

  
 التو ين 
  من خالل إ ارته إلى أن فكرا

التو ين هي فكرا وهد  صهيوني 
يرف ه جميم اللبنانيين و هو من 
أهم ال وابت الو نية اللبنانية، 
وج   أساسي من وثيية الوفا  
الو ني والدستور اللبناني، وهو 
 كل من أ كال المياومة ضد 

 المشروف الصهيوني.
  فتعكيد علي على كل هذه ال وابت

 إالالو نية للسيا ا اللبنانية ما هو 
أ اا  شير من خاللها إلى خطر 

لالجئين على هذه ال وابت وهذا ا
جماف الو ني اللبناني والسيا ا ار

 على . فتعر  الفلسطينياللبنانية
أنه تهديد أمني على الصعيد 
السياسي  لدولة والنظام السياسي 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

رض فلسطين، ليحولها أالفلسطيني في 
عالن قا ته مؤخرا، " ولة يهو  ة إ كما في 
 " .  صافية

  ن المسؤولية الو نية إ " م يفاا
ن نشد  على حق أتفرض علينا جميعا، 

لسطينيين، في تعمين الالجئين الف
ماكن تواجدهم أنسانية في متطلباتهم ار

 ار اليوانين إوصون حيوقهم، في 
وتحسن الظرو  االجتماعية والخدماتية، 

بدا تسهيال للتو ين كما أوهذا ال  شكل 
 حلو للبعض، بل  ع ا عالقات التفاهم 

تعاون ، توحد الجهو  في معركة وال
جماف على رفض التو ين وحق ار

 "العو ا

 " الحاليو"االستيرار

 -محمد رعد  .15
آب  /ح ب هللا
2009 

مؤتمر الملتيى 
اللبناني 

الفلسطيني 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 :(2009 )موقم العهد االخباري خالل

  حيو  الالجئين الفلسطينيين 
 " همال الحيو  المدنية إ ن تداعيات إ
نسانية للفلسطينين في بلدان الشتات وار

كدت الوقائم هي أومخيماتها كما 

تظهر األمننة االقتصا  ة، من   
 خالل ار ارا إلى:

  حيو  الالجئين
 الفلسطينيين 

 رعد من خالل خطابه  يؤكد
نساني حيث أكد أن على البعد ار
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

لحق العو ا 
ورفض 
 التو ين

 

تداعيات خطيرا على الي ية الفلسطينية 
نفسها وعلى الشعب الفلسطيني وعلى 

ن وواهر إ.... الشعوب العربية كلها
التر ي التي تصيب الحياا االجتماعية 
والمدنية للشعب الفلسطيني في 

لمدنية ت نتيحة تجاهل حيوقه االمخيما
ضرارها  اخل أنسانية لن تيتصر وار

 المخيمات......... 
  من ةير المبرر على  وأ ار إلى أنه
 ال  تياعا الدول العربية ار
سالمية عن مساهمتها و عمها ار
مان حيو  الفلسطينين المدنية ل 
نسانية في البلدان الم يفة العاج ا وار

عن تلبية متطلبات االستحابة الالامة 
ين تلو الحيو  ونحن حنا نعني لتعم

 لبنان على وجه الخصوص............ 
  ن االلت ام بالحيو  إضا  قائال: أو

نسانية للفلسطينين في لبنان المدنية وار
ن تكون  عنا أة قبل ئيوال مسعله مبدأهو 

ن اللبنانين ةير معفيين إما  ا، ولذا ف

أوضاف الالجئين وتجاهل تر ي 
والمدنية في  ارنسانيةحيوقهم 

لبنان سيؤ ي إلى تداعيات على 
مجتمم الالجئين وعلى المجتمم 
الم يف )اللبناني(، ولكن على 
الرةم من اعترافه ب رورا تحسين 

وضاف الالجئين إال أنه أكد على أ
عدم مسؤولية لبنان عن ذلو 
مرجعاا مسؤولية الالجئين 
الفلسطينين إلى  الدول العربية 

في ول األامة االقتصا  ة للبنانية 
 والدين العام للدولة اللبنانية.

  فمن الواضح أنه حتى األح اب
خطابها  والتيارات التي تشير في

نسانية لدعم الحيو  المدنية وار
لالجا الفلسطيني إال أنها ال 

خفا  هاجا الخو  من إتستطيم 
هذا الالجا  فإ ارا رعد إلى 
ضرورا مساعدا لبنان ما  ا من 

الدول العربية كانت إ ارا إلى  قبل
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

من تحمل المسؤولية ااا  هذا الواجب 
دماتي خاا  الواجب الإاالنساني كما 
وضاف أجل تحسين أالمطلوب من 

 ......المخيمات 
  اكيدأن لبنان بحاجة أكد رعد أو 

امته االقتصا  ة و ينه أوخاصة في ول 
لى مساعدا عربية  وراة إالعام المتراكم 
جل تحسين أنفا  من مخصصة لإل

وضاف المخيمات التي ال ت ال على أ
اا  ا  حالة حالها منذ ستين عاماا رةم 

االختنا  السكاني للفلسطينين 
  فيها...........

  الحد  ن توفيرأوختم رعد مؤكدا
  نى للحيو  المدنية وارنسانيةاأل

ر  فة لدعم  ةللشعب الفلسطيني هو مهم
ن ال هذا الشعب المظلوم والم حي 

رضه وايرر أحتى  ستعيد حيه في 
 "را تهإمصيره ب

 في الفلسطينيين  ؤون  لمتابعة 
 العمال ستعطون  هل سؤاله لبنان.وحول

أن رعد  جد بالالجئين 
الفلسطينيين خطراا اقتصا  اا )أمننة 
على المستوث االقتصا ي( على 
النظام السياسي اللبناني وعب  

 آخر على الدولة اللبنانية.
  فلماذا تحتاج لبنان للدعم فيط

في موضوف تحييق حيو  
الالجئين الفلسطينيين أليا الدين 

لذين تعانيه الدولة اللبنانية العام ا
يؤ ي إلى اع عة المفاصل 
األخرث لديها ما يؤثر على 

 موا ني الدولة اللبنانية؟
   إذا لماذا يتم الربط بين العب

االقتصا ي اللبناني وبين موضوف 
حيو  الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان على الرةم من أن هذا 
العب  هو مشكلة عامة تعاني 

للبنانية وتحتاج إلى منها الدولة ا
 عمها وسد ثاراتها في اليطاعات 
المختلفة، ولماذا ال يتعامل مم 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 "نحن أجاب ضمانا؟ الفلسطينيين
 صحياا" ضمانا لهؤال  سنؤمن

الالجا الفلسطيني كج   من 
النظام اللبناني  الحديث هنا ال 
 عني فكرا التو ين ولكن لو كان 
لهذا الالجا الذي أقام ما  يارب 

في لبنان الحيو   اا عام 70
المدنية لما  كل ذلو عبئاا على 

 لة اللبنانية.الدو 
واار  – را  حما ا   .16

ميرب من  –العمل 
 2010 /ح ب هللا 

ميابلة مم مجلة  راسات 
 باحث

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2005خالل )ميابلة  را  حما ا 

   الفلسطينيين الالجئين حيو 
 أ يائنا إلى كلبنانيين ننظر نحن 

 على لبنان في الموجو ين الفلسطينيين
 ولجؤوا بال هم من  ر وا أ يا  أنهم
 فمن كراماا، ضيوفاا  بلدنا في اوحلو  إلينا

 ... مساعدتهم علينا الواجب
   في الفلسطينيين: الالجئين حيو" 

 لبناني اهتمام هناك  كن لم لم الماضي
 الذين للفلسطينيين االجتماعي بالشعن
 السياسة ممارسة حق همم عطاإ   جب

 أن وتراد بلدنا، في موجو ا كمجموعة

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

   الفلسطينيين الالجئين حيو 
يت ح أن تصراحات الواار حما ا 
تحمل ن عة ليومية انسانية تتوافق مم 

 اا صدر قرار أخطواته العملية حين 
هن المحصورا م ست ني الالجئين من ال

في اللبنانيين، إال أنه  جدر اليرار بعن 
رض أعلى   يئاا هذا اليرار لم  اير 

الواقم ألن مشكلة الالجا الفلسطيني 
في لبنان ليا فيط في المهن 
المحصورا باللبنانيين وفق التعليمات 
الوااراة بل في أك ر من مع لة، منها 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

  جب كما وو نها أرضها إلى تعو 
 السلمي السياسي التعبير حق هام إعطا
 واقم من تستفيد أن بمعنى نفسها، عن
  رح أجل من لبنان في الموجو ا الحراة
 أن  معنى العام، الرأي على ق يتها
 في الموجو  الحراة واقم من تستفيد
 الرأي على ق يتها  رح أجل من لبنان
  كون  بحيث ........ مي،العال العالم
 تتحدث أن أجل من وصوتاا  منبراا  لبنان
 الحراة عاملي من مستفيدا ق ا اها عن

 وأو  لبنان. في ينالموجو  والد ميرا ية
 هم لبنان في الالجئين أن إلى  اراار
 فمنظمة )فلسطين(   ييية لدولة رعا ا
 في بها معتر  الفلسطينية التحرار
 كما ،تحدامال مواألم العربية الجامعة

 ،وحكومة فلسطينية سلطة أ  ا وجدت
 األمر هذا اخذعت العربية الدول وبعض

 االعتبار. عينب
 قوث  لدينا لبنان في ونحن 

 المخيمات  اخل موجو ا سياسية

كفالة صاحب العمل وعيد العمل، 
، والموافية المشرو ة جااات العملإو 

ى اجااات العمل، للحصول عل
جرا ات البيروقرا ية بارضافة إلى ار

 ت من الحصول الدائم على التي ال
 جااات.هذه ار
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 وأ كال مدني مجتمم ومؤسسات
 المستوث  على ك يرا أخرث  تنظيمية
 حيوقهم الفلسطينيين عطا إ و  السياسي
 التم يل في حيوقهم عطائهمإ و  السياسية
 العمل وحق حراة ومنحهم السياسي
 السياسية العمل مستواات ضمن
 أبعا ها وبكل واالجتماعية عالميةوار
 الفلسطيني مم المساواا  قاعدا على

 األخرث  العربية البلدان بيية في الموجو 
  ......... ومصر ر ناأل م ل
 منظمة فتح موضوف أن أعتيد 

 أن  جب سفارا أو لها مكتباا  التحرار
 ولكن المشترك االهتمام  ائرا في  كون 
 الطر  الفلسطيني  حد  نأ  جب أوال
 الموضوف بهذا يتحدث أن  جب الذي
 عن سؤاله وحول اللبناني. الجانب مم
 لم الذين بيية تشمل قرارات اتخاذ مكانيةإ

 : أجاب بالعمل لهم السماح قرار  شملهم
 أمر نجعل كي  قيية آلية بوضم قمت "

 العمل رخ  على الحصول متابعة
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 مجاني  به  كون   كا  بحيث للفلسطيني
 ضمانات إعطا هم سنحاول أننا كما ...
 الموضوف هذا بدر  نيوم ونحن أك ر،
 وتفاصيل .......... تفصيلي بشكل
 العمال تدراب لجهة تباعاا  ستظهر ذلو

 األونروا مم التفاهم لجهة أو الفلسطينيين
 فإننا جهتنا ومن والتعهيل، بالتدرا حول
 تخ  التي الي ا ا من الك ير نتابم
 الجوانب في حتى الفلسطينيين إخواننا
 كما والتعليم، بالصحة عالقة لها التي
 وكلفت لذلو خاصا مكتباا   كلت أنني

 في الفلسطينيين  ؤون  لمتابعة مستشارا
 العمال ستعطون  هل سؤاله لبنان.وحول
 "نحن ابأج ضمانا؟ الفلسطينيين
 صحياا" ضمانا لهؤال  سنؤمن

 تيار المردة
17.    سليمان فرنجية/ 

2007 
 
  صحفي ليا 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2007خالل )موقم ليبانون فايل  

  السالح 
 صبح اليرار معبراا عن خشيته من أن "

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

 السالح 
 عبر فرنجية عن تخوفه من السالح 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

الفلسطيني المسلح في يد فراق واحد من 
الفلسطينيين، وايوم، بعد حين، في 
المطالبة بالتو ين، خصوصا أن النائب 
سعد الحراري يدعو إلى ن ف سالح ح ب 
هللا والسالح الفلسطيني خارج المخيمات 
وتنظيمه  اخلها، ما يدلل على وجو  نوا ا 

هذا المجال، كما أنه ال يوجد سيئة في 
 ي  اسمه تنظيم السالح، إما ن عه أو 
عدمه، وأنه لوال سالح ح ب هللا وتماسو 
الفراق السياسي المعارض ال أحد 

  ."باستطاعته منم التو ين

ن أن  فرض الفلسطيني الذي  مك
التو ين في أحد األ ام، خاصة وأنه 

 لتيارات أخرث  اخل لبنان. عاا  م ل ذرا 
 

18.   تيار  -سليمان فرنجية
 2010 /المر ا
 

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2010خالل )اليطب 

 السالح /التو ين 
 وأ عو اآلبدين، أبد إلى معه "لسنا 

  خيفون  الذين لبنان على الايارث 
 إلى السالح هذا من المسيحيين
 إلى الرامي الاربي للمخطط التنبه
 معتبراا  لبنان"، في الفلسطيني تو ين
 بوجه  يف هللا" "ح ب "سالح أن

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

 السالح /التو ين 
  استطاف النائب فرنجية من خالل

خطابه ضرب عصفوران بحجر 
واحد فيط ، فمن جهة أكد على 

لتو ين الالجئين  اا ن هناك خططأ
الفلسطينيين في لبنان،  ومن جهة 
أخرث أ ار إلى أن سالح ح ب 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 التهديدات وبوجه المخطط هذا تنفيذ
 الذين "إن وقال: للبنان"، ارسرائيلية
 يرادون  وال هللا" "ح ب  كرهون 
 لكان حياا، و نيين كانوا لو سالحه،
 السالح هذا  يا  وا أن عليهم
 ت اط  ولية أو أوروبية بمواقف
 فرنجية وسعل إسرائيل"... على
 السالح موضوف  طرحون  "الذين

 "لماذا المخيمات": خارج الفلسطيني
  اخل السالح هذا بإلاا  تطالبون  ال

 "المخيمات؟

هللا حليفه هو السالح الوحيد الذي 
 يف في وجه التو ين. وبذلو 

مننة أ كون فرنجية قد عمل على  
لوجو  الفلسطيني على الصعيد ا

السياسي بحجة التو ين، و عم 
 رعية السالح الذي  ملكه ح ب 
هللا بحجة حمايته لبنان من خطر 
تو ين الفلسطينيين، على الرةم 
من أنه يرفض السالح الفلسطيني 
على اعتبار أنه سالح خارج 

 سيا ا الدولة اللبنانية.
 مرجعيات دينية

19.    البطرارك نصر هللا
 2005 /صفير

  ميابلة صحفية مم
 صحيفة الرأي األر نية

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (:2005خالل)صحيفة المستيبل 

 التو ين 
هم من يرادون  يين"الفلسطينبيوله إن 

العو ا إلى   ارهم وهو حق لهم ومطلب 
 رعي وقانوني، ولبنان بلد صاير ال 

وفيه ك افة  ،كم 10تتجاوا مساحته الي 
وال  مكن أن  ستوعب  ،سكانية كبيرا

تظهر األمننة االجتماعية   
 االقتصا  ة من خالل ار ارا إلى:

 التو ين 
 يدم البطرارك صفير الالجئين 
الفلسطينيين من خالل هذا الخطاب 
على أنهم  شكلون خطراا اقتصا  اا 

وذلو لعدم    مارافياا واجتماعياا،،
على استيعابهم حاليا،  قدرا لبنان
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

خاصة عندما  شير إلى مساحة  الالجئين"
لبنان ال يية إلى جانب الك افة 

 الد مارافية التي  حواها.
 /المطران بشارا الراعي 20

 2010نيسان 
حديث صحفي لصوت 

 لبنان

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (2010خالل)موقم اليوات اللبنانية 

 
 الطالح/الطيادال الس نانية 

" أن ما  جري خارج المخيمات الفلسطينية 
متسائالا "أين السيا ا  اليا  بيعيا 

اللبنانية؟"  اعياا الدولة إلى ضبط السالح 
 الفلسطيني.

وسعل الراعي عن قيمة قرارات  اولة 
حال لم  كن اليرار "الحوار مؤكدا أن في 

من مجلا النواب والحكومة فال قرارات 
اا إلى أن لبنان في قابلة للتطبيق، الفت

خطر  ديد في حال لم يوحد قراره 
و د  على أن مفهوم  ،السياسي واألمني

السيا ا واالستيالل والحراة تؤمنها 
 المؤسسات الدستوراة"

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

 السالح/السيا ا اللبنانية 
 شير المطران الراعي إلى أن المخيمات 

والسالح الفلسطيني تتحدث الفلسطينية 
السيا ا اللبنانية.خاصة وأنه أ ار إلى 
مفهوم السيا ا والمؤسسات الدستوراة 

 وقرارات  اولة الحوار الو نية.
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

بيان ألساقفة الكنيسة  21
  2010أيلول  /المارونية

 
اجتماف مم البطرارك 
الماروني "نصر هللا 

اثر تفعيل  -صفير"
المفاوضات الفلسطينية 

 االسرائيلية

الخطاب الالجئين الفلسطينيين من  يتناول
 (2010خالل)صحيفة الشعب 

 التوطين 
رفض جميم اللبنانيين  "التاكيد على 

تو ين الالجئين الفلسطينيين" المييمين في 
لبنان ألنه يتناقض مم الدستور اللبناني 
واشكل أكبر خطر على لبنان  ولة 
لدان ومجتمعا وكيانا كما ترف ه سائر الب

" كما وقد أكد ال يان عسص الم يفة

  صل المتفاوضون ضرورال أن "
الى حل  )الفلسطينييون واالسرائيليون(

عا ل و امل ينهي معساا الشعب 
كما ولفت البيان إلى  الفلسطيني الم منة"

"لبنان معني مبا را بهذه المفاوضات  أن 
والسيما بمع لة الالجئين الفلسطينيين 
الذين قد  حرمون من حق العو ا او 
 جبرون على التو ين في البلدان التي 

  عيشون فيها"

"ضرورا مواكبة الدولة 
اللبنانية للمفاوضات 
المبا را بين 

الفلسطينيين 
وارسرائيليين التي 
تنطلق ةدا برعا ة 

اكية بحملة أمر 
 بلوماسية وإعالمية 
واسعة وواضحة ترفض 
تنصل المجتمم الدولي 
من مسؤوليته وحل 
ق ية الالجئين 
الفلسطينيين على 

 حساب لبنان
في ا ارا الى اال تباك 
الذي جرث قبل اسبوف 
ببن مناصري ح ب 
هللا وجمعية المشارام 
الخيراة االسالمية 
)االحباش( وأهابوا 

تظهر األمننة السياسية، من خالل 
 ار ارا إلى:

 التو ين 
يوضح لنا هذا البيان حييية الهاجا 
األمني الفلسطيني في لبنان، فمن 

تتابم الواضح أن الكنيسة المارونية 
وتخص  لموضوف الفلسطينيين كامل 
 اقاتها وموار ها لحيلولة  ون تو ينهم 
في لبنان حتى ولو كان ذلو هاجا 
يروج له من قبل مجموعة من الفواعل 
السياسية  اخل النظام السياسي 
اللبناني، حيث أوضح االساقفة من 
خالل هذا البيان بعنهم معنيين بشكل 

ن أن كبير بهذه المفاوضات متعملي
تصل لحل مع لة الالجئين 
الفلسطينيين حتى ال  جبروا على 
التو ين في الدول األخرث، فعلى الرةم 
من هذا اللاة البسيطة واالنسانية في 
التعامل مم الي ية الفلسطينية إال أنه 
من الواضح أن الفلسطيني ما اال هو 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

 ب"المسؤولين على كل
الصعد أن  عملوا على 
وضم حد للفوضى في 
انتشار السالح 
واستعماله والحيلولة 
 ون تكرار م ل هذه 
 "األحداث المستنكرا

الخطر األول وهذا ما تم اال ارا إليه 
ض التو ين حين تم التعكيد على رف

المناقض للدستور اللبناني وأنه خطر 
على كيان الدولة والمجتمم اللبناني 
معا. فلماذا ي ار موضوف التو ين 
ولماذا  عا  التعكيد مراراا وتكراراا على 

 خطورا هذه الفكرا.
22   مفتي الجمهوراة

محمد ر يد  -اللبنانية
 2010 /اليباني

 
   افتتاح المرك

االسالمي في منطية 
 عائشة بكار في بيروت

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
 (2010خالل)صحيفة المستيبل 

 حيو  الالجئين الفلسطينيين/ 
 التو ين

 منح الالجئين الفلسطيينين  "إن
حيوقهم ارنسانية واالجتماعية 
 عطيهم اليوا والدفم على  رب 

 أعربكما  "......عو تهم إلى و نهم
عن رف ه للتو ين كحل  المفتي

لي يتهم تحت أي ضاط أو ور  
ألن ذلو خيانة لفلسطين ومؤامرا 
صهيونية لتذواب الفلسطينيين خارج 
و نهم، الفتاا إلى أن اليبول بالتو ين 

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

 التو ين 
حيث يؤكد المفتي على أن التو ين ما 

 ارسرائيليإال ترسية لالحتالل  وه
للبنان. وعليه يتحول الالجا الفلسطيني 
إلى صورا العدو ليحمل نفا المفهوم 

من  ارسرائيليالذي  حمله العدو 
االعتدا  على األرض وانتهاك السيا ا 

 اللبنانية.

تظهر األمننة االجتماعية، من 
 خالل ار ارا إلى:

 التو ين 
  على اعتبار ما  م له التو ين

ن يمن خطر على المسيحي
والمسلمين، وهنا إ ارا ل ع عة 
التواان الطائفي بين مسلمي 
ومسيحي لبنان بسبب 

 الفلسطينيين.
 المفتي على ترسية  وقد سعى

هذه الصورا ببنا  صورا 
الفلسطيني على أنه العدو 
اآلخر ميابل الموا ن اللبناني، 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

  ر لبنان بجناحيه المسلم 
والمسيحي وارسة احتالل الصهاينة 

 .لفلسطين
 أن كرامة ارنسان هي أولى  ثورا

وأن  ،ية األساسيةالحاجات ارنسان
ارنسان الذي  خسر كرامته  خسر 
كل معنى في حياته، مشيراا إلى أن 

اللبنانيين للمعيشة المذلة التي  ارض
 عاني منها الفلسطينيون  جعلهم 

ألم اةتصاب  : عيشون في ألمين
وألم  ،العدو الصهيوني لو نهم

ارهمال والالمباالا من اللبنانيين 
الذين  سارعون في الوقو  إلى 
جانب الفلسطينيين كلما ارتكبت 
مج را بحيهم أو فرض عليهم 
 .الحصار وانتهكت ميدساتهم

لفت إلى أن اللبنانيين ساعون في "
بيا  الفلسطينيين في لبنان ألنهم من 
 ون قصد يرادون لهم االنشاال عن 

خلي عنها بالسعي ورا  ق يتهم والت

واظهر ذلو من خالل مفر اته 
م ل لن نسمح، أ مئن مسلمي 

 ومسيحي لبنان 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

وهم ممنوعون منها  ،ليمة عيشهم
وبالبحث عن العيش بكرامة، وقال: 
"كعنكم ترادون من  ون قصد التخلي 
عن ق يتهم بالبيا  في هم البحث 
عن أ نى الحيو  ارنسانية في 
العيش بكرامة، وتحت و عا البحث 

 "عن العيش بكرامة
 "  إننا بمنحنا الفلسطينيين أبسط حيو

يش الكرام في لبنان، وخصوصاا الع
م حر هحق العمل، وحق بيت  يي

الشما وبر  الشتا  والمطر، وحق 
رث الشرعي عند الموت، وحين را

نعطيهم ذلو، نمنحهم اليوا والدفم 
 ."على  رب عو تهم إلى أرضهم

 إلى اللبنانيين المسلمين  وتوجه
والمسيحيين باليول: "إن الفلسطينيين 

بنان، وإننا لن لن يبيوا على أرض ل
نرضى بالتو ين حالا لي يتهم تحت 
أي ضاط أو ور ، فنحن لسنا ممن 
 خ م ل اط أو تهوال مهما كان، 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

ولو سلطوا علينا كل السفها ، 
والفلسطينيون كما قلنا لن يبيوا في 
لبنان، فلبنان ليا و نهم، ونحن لن 
نساوم على الو ن، وإنني أ مئن 

لداعين الجميم بعن المسلمين هم أول ا
والساعين والمطالبين بحق عو ا 
الفلسطينيين إلى   ارهم في فلسطين، 
وسييدمون الشهدا  إذا ل م األمر في 

 .سبيل هذه العو ا
 مئن المسلمين أ"و  م يفاا 

والمسيحيين بعننا نعتبر التو ين 
خيانة لفلسطين، ومؤامرا صهيونية 
لتذواب الفلسطينيين خارج و نهم 

للفلسطينيين  اخل  اا فلسطين، وخذالن
فلسطين، ألنهم هم أ  اا ينتظرون 

خوانهم خارج فلسطين إليهم في إعو ا 
فلسطين، وكفى تهواالا بشبح 
التو ين"، مشيراا إلى أن المسلمين هم 
أن ضمانة المسيحيين في لبنان، و 

المسيحيين هم ضمانة المسلمين في 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

لبنان، ومشروف التو ين لن  مر 
 ."تحت أي ذراعة

لى أن اليبول بالتو ين   ر ولفت إ
فو  ذلو بلبنان كل لبنان بجناحيه 
المسلم والمسيحي، كما   ر 
بالفلسطينيين أنفسهم وبي يتهم، 
والتو ين  عني ترسية احتالل 
الصهاينة لفلسطين، وإلها  اللبنانيين 
في ما بينهم بشبح التو ين، ولكن 
الفلسطينيين هم ضيو  لبنان"،  اعياا 

إعطائهم أبسط حيو   اللبنانيين إلى
 .ارنسان وعيشه الكرام

 بيانات الحكومة الرسمية
23   مؤتمر الحوار الو ني

 2006آذار  /األول 
  مؤتمر  عا له رئيا

اللبناني نبيه البرلمان 
بري بح ور جميم 
 األح اب والكتل النيابية

يتناول الخطاب الالجئين الفلسطينيين من 
خالل)ن  المؤتمر الصحفي حول مؤتمر 

 (:2006الحوار الو ني  
 التو ين /السيا ا اللبنانية 
  انطالقا من وثيية الوفا  الو ني وما"

نصت عليه تحت عنوان بسط سيا ا 
على كل االراضي الدولة اللبنانية 

تظهر األمننة السياسية، من خالل  
 ار ارا إلى:

  التو ين /السيا ا اللبنانية 
  التعكيد على السيا ا اللبنانية على

اعتبار أن الالجا الفلسطيني هو 
 ينتهكها.من 

  كما يؤكد بيان المؤتمر على السيا ا
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

اللبنانية والت اما بم مونها وبعد تعكيد 
ضرورا احترام الفلسطينيين لسلطة 
الدولة والت ام قوانينها ورفض التو ين 
 و عم حق العو ا لإلخوا الفلسطينيين.

 
 
 

 حيو  الالجئين الفلسطينيين/ 
 الالمسؤولية اللبنانية

  اتفق المجتمعون على : "حث"
متابعة  الحكومة اللبنانية على

جهو ها في معالجة المسائل الحياتية 
واالجتما عة وارنسانية بالنسبة إلى 
الفلسطينيين  اخل المخيمات 
والفلسطينيين المييمين خارجها في 
لبنان، مم ما  يت يه ذلو من 
تسهيالت قانونية ومن متابعة جا ا 
لدث المجتمم الدولي وتحمل 
مسؤوليته لتعمين الالئق للفلسطينيين 

 ى حين عو تهم إلى   ارهم."إل
  السالح 

من جديد من خالل تبنيه لل وابت 
اليانونية التي تؤكد على رفض 
التو ين، ففي هذا تذكير لجميم 
 األ را  بدستوراة رفض التو ين.

 
 
 

 حيو  الالجئين الفلسطينيين/ 
 الالمسؤولية اللبنانية

  التعكيد على العب  الذي
ي  م له الالجا الفلسطين
تذكير على لبنان وذلو ب

المجتمم الدولي أن أي حل 
وضاف الالجئين  جب أن أل

 كون بعد تحمله لمسؤولياته 
 تجاههم.

 
  السالح 
  ضرورا تنظيم السالح  اخل

المخيمات وإنهائه خارجها، لكن  
هذا البند  شير إلى حالة الفصام 
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 /السنة/الفاعل األمني 
 المناسبة

طرح الخطاب لموضوع الالجئي  
 الفلسطينيي 

اآلليات المتخذة 
 لمواجهة التهديدات

 ةمط التهديد اقتصادي اجتماعي ةمط التهديد سياسي عكسري 

  كما تم االتفا  على أنه  "بنا  على
قرار مجلا الوارا  في موضوف 
معالجة ق ا ا الالجئين الفلسطينيين 
في لبنان والت امه لجهة إنها  وجو  
السالح الفلسطيني خارج المخيمات 
في مهلة قدرها ستة أ هر، ومعالجة 
ق ية السالح  اخل الخيمات مم 

كيد مسؤوولية الدولة اللبنانية تع
والت امها حما ة المخيمات الفلسطينية 
مم أي اعتدا ، الت م المجتمعون 
العمل الجدي لتنفيذ ما ور  أعاله 
و عم جهو  الحكومة للتوصل إلى 

 ذلو من  راق الحوار."
 السيا ا اللبنانية 
  اعتبار الفيرا الوار ا في ميدمة

تيسيم الدستور لجهة أن ال تج ئة وال 
وال تو ين، ج  اا من مي ا  العيش 
المشترك، وقد نصت الفيرا)ي( من 
الدستور على أن ال  رعية ألي 

 سلطة تناق ها.

التي تعيشها التيارات اللبناني فكيف 
السالح هو من جهة تجد أن هذا 

خطر على الدولة اللبنانية ومن جهة 
أخرث ترضى بتنظيمه على أج ا  

 من أراضي هذه الدولة!
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 تحليل الخطابات اللبناةية 2.4

تشير الخطابات السابية إلى أن الفواعل اللبنانية على اختال  توجهاتها وعلى اختال  مواقعها 

وجو  الالجا الفلسطيني في لبنان، على اعتبار أن  ةأمننالرسمية وةير الرسمية عملت على 

جا كفر  وكهواة والمخيمات الفلسطينية كج ر أمنية ما هي إال تهديدات للكيان اللبناني. الال

جرا ات والخطوات التي تتم من خاللها عملية األمننة، تتسم هذه العملية باختال  وبعيداا عن ار

 : فيفاعليها بمجموعة من السمات، التي تتم ل 

أوالا: تتناول خطابات الفواعل اللبنانية ق ية الالجئين من خالل حصرها في ق ا ا 

منية اقتصا  ة وتعثيرها على منية سياسية م ل السالح والتو ين والسيا ا اللبنانية أو ق ا ا اأ

ية والنسي  االجتماعي المسيحي خ انة و يون لبنان أو ق ا ا امنية اجتماعية م ل الطائف

 سالمي. ار

ثانياا: اقحام موضوف الالجئين الفلسطينيين في مختلف الخطابات والمناسبات، سوا  

هر ذلو م ال من خالل أرتبطت هذه الخطابات بمناسبات تتعلق بموضوف الالجئين أم ال، واظ

عشا  هيئة قدامى اليوات اللبنانية أو خطاب سامي جميل عند افتتاح فرف ح بي في بلدا 

بياقوت، فهناك ح ور واضح لموضوف الالجئين الفلسطينيين في الخطابات اللبنانية بمناسبة 

 وباير مناسبة.

لوجو  الفلسطيني ى اإلثال اا: من الواضح أن خطابات الفواعل األمنية اللبنانية تنظر 

، واهد  المختلفة على أنه خطر متشعب  شمل اليطاعات االجتماعية واالقتصا  ة والسياسية
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التواان الطائفي اللبناني، أو االقتصا  قد  كون الكيان المرجعي اللبناني. الكيان المرجعي 

 بنانية بشكل عام. اللبناني واأليدي العالملة اللبنانية، وقد  كون هذا الكيان هو الدولة الل

ؤولية الدولية، اا: تحيل الفواعل الللبنانية ةالباا موضوف الالجئين الفلسطينيين إلى المسرابع

لتيصير العربي والعالمي في ق ية الفلسطينيين الالجئين في لبنان على من خالل التنواه إلى ا

عدم رةبتها في تحمل صعيد المؤسساتي أو الحكوماتي، مم التعكيد على عدم مسؤولية لبنان و 

 هذه المسؤوليات.

اا: يت ح من خالل الخطابات السابية، أن التيارات واألح اب اللبنانية ترث في خامس

السالح الفلسطيني خطراا يهد  الدولة اللبنانية، ولكن البعض م ل تيار المر ا وأح اب اليوات 

، أما أو خارجها  اخل المخيمات أكان ياا سوا والكتائب اللبنانية  جد بهذا السالح خطراا أمن

الفراق اآلخر م ل ح ب هللا وتيار المستيبل والح ب التيدمي اال تراكي فيجد ضرورا فيط في 

 تنظيم هذا السالح  اخل المخيمات ال سحبه بشكل نهائي. 

إال أنها ترف ه خارجها، بسبب  ،آذار م ال تدعم تنظيم وجو  السالح  اخل المخيمات 8يوث ف 

رض الواقم بين السالح الفلسطيني وبين سالح ح ب هللا وخاصة ان هذا أالربط الحاصل على 

، الذي  فرض سحب أسلحة المليشيات في لبنان. 1559ما عبر عنه في قرار األمم المتحدا 

 ،الح ح ب هللاففي حالة سحب السالح من الفلسطينيين سيؤ ي ذلو بال رورا الى المسا  بس

  2008وهذا ما ال  مكن لح ب هللا قبوله بتاتا. ولذا جا ت قرارات مؤتمر الحوار الو ني لعام 

حيث أ ارت إلى إنها   ،مؤكدا على قوا ح ب هللا والتيارات المساندا له في الساحة اللبنانية
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من الجدير ذكره أنه كما ات، وضرورا تنظيمه  اخل المخيمات. السالح الفلسطيني خارج المخيم

 جا  معا لة وسطية محاولة التفرقة إ تذار حاولآ 8ن هناك حالة اس نائية في  اخل تيار أ

فم ال  شير اعيم تيار المر ا إلى ضرورا  ،وا جا  حدو  بين السالح الفلسطيني وسالح ح ب هللا

 عم سالح ح ب هللا  إنها  السالح الفلسطيني في لبنان نظراا النتهاكه السيا ا اللبنانية، في حين

 من جهة ومن محاوالت التو ين من جهة أخرث. ارسرائيليلكونه الدرف الحامي للبنان من العدو 

وهذا أ  ا ما قد  فسر التحول والتاير في خطابات الفواعل اللبنانية تجاه السالح اللبناني عندما  

نها عرضة للتاير حسب ولك ،ن المواقف ليست ثابتةأفواضح  ،تتيارب أو تتباعد عن بع ها

عن  2005فم ال عبر عون خالل خطاب له في العام  ،سياسات الجذب والتيارب بين التيارات

ير موقفه ج عن السيا ا اللبنانية، وكيف تارف ه للسالح الفلسطيني على اعتبار أنه سالح خار 

 .آذار 8إلى رفض السالح خارج المخيمات بعد التيرب من قوث 

جرا ات واضحة  حد  من إعدم تبني الفاعل األمني اللبناني  ت للنظرسا ساا: من الالف

خاللها كيفية احتوا  أو الي ا  على الخطر الفلسطيني للبناني باختال  الكيان المرجعي الذي 

 يتبناه. مكتفياا بتوجيه التهم للفلسطيني بما  شكله من خطر وجو ي على لبنان بشكل عام.

مجموعة من المصطلحات واألفكار التي عبر من خاللها السياسيين  الخطابات  أبراتاا: سابع

اللبنانيين عن الالجا الفلسطيني  م ل اخترا  السيا ا اللبنانية وعدم احترام مبا س اليانون 

السنة ضد المسيحيين، أو أ اا سوراة    أكان في أيديا اا سو أوأن الفلسطيني هو الدستوي، 

تحول مفهوم السيا ا ا اللبنانية، هو مفهوم ج ئي، فمفهوم السيا فواضح أن   .تعمل  اخل لبنان
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إلى سيا ا األح اب اللبنانية، فالفلسطيني ال  ةمن المفهوم الو ني بمعنى سيا ا الدولة اللبناني

ولكنه  ختر  سيا ا ح ب اليوات وح ب  ، ختر  سيا ا ح ب هللا أو التيار الو ني الحر

 .الكتائب!

 بات مستواات األمننة التي  شكل الفلسطينيون تهديداا عليها في التالي:ثامناا: حصرت الخطا

  :واألسلحة التي  ملكها  تم تصوار المخيمات الفلسطينيةفيد أمننة عسكراة سياسية

ن على أنها ج   من اليوا العسكراة التي تبسط نفسها على الساحة اللبنانية الفلسطينيو 

وهذا ما تشير له الخطابات من خالل ار ارا  لبنان. ي سلطة الدولة والنظام فيوتحاول تحد

ألنفسهم  ،إلى أن الالجئين احتلوا األراضي اللبنانية وعملوا على تعسيا أمن مستيل

مستبيحين الساحة اللبنانية في اقتتالهم الداخلي، فيما تحولت المخيمات إلى بؤر أمنية خارج 

حول سالح الفلسطينيين من سالح مياوم إلى السيا ا والسيطرا اللبنانية تحوي المجرمين، يت

تتبا ل االتهامات أو ليوث خارجية تسعى لفرض  ،جورا لتيارات  اخليةعسالح تيو ه مرت قة م

 المعا لة السياسية والعسكراة المناسبة لها.

  أمننة اجتماعية: في إ ارا إلى أن الالجئين الفلسطنيين  شكلون خطراا على النظام الطائفي

المتهالو، خوفاا من إثارا أي ق ية  اخله تؤ ي إلى انهياره كامال. فالفكرا من رفض  اللبناني

مني اللبناني  ستخدم هذا المبدأ التو ين هي فكرا اجتماعية سياسية  تشير إلى أن الفاعل األ

ذراعة رخافة اللبنانيين بكل  وائفهم من أن  خول عنصر جديد على المعا لة الطائفية 

ؤ ي إلى انهيار لبنان ككل، هذا إضافة إلى ار ارا إلى أن النظام االقتصا ي اللبنانية سي
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ذي تعتمد موااان اليوث فيه ةير قا را على استيعاب هذه الكتلة الد مارافية في هذا البلد، ال

السياسية أو االجتماعية أو االقتصا  ة على تواام الطوائف  اخله، هذه الموااان التي  سوا 

  خول هذا الالجا إلى النظام اللبناني. ستختل لمجر  

بارضافة إلى ذلو أ ارت العديد من الخطابات خاصة في مسعلة نياش حيو  الفلسطينيين 

في التحراض  اا سالمي وأساسإ -في خال  مسيحي  اا إلى أن هذه الي ية ستكون أساس

اضرا في ضد المسيحيين في لبنان، فما ت ال صورا المخرب الفلسطيني هي الصورا الح

 الفاعل األمني اللبناني في خطاباته.  ر عنها الخطاب اللبناني، التي  عب

  أمننة اقتصا  ة: فيد أ ارت الخطابات إلى أن حيو  الفلسطينيين، تفرض على الدولة

في  عبئاا اللبنانية مجموعة من االلت امات التي ال تستطيم تحملها، إضافة إلى أنه  م ل 

الذي -سو  العمل أمام الموا ن اللبناني وهذا ما أ ار له البرنام  التلف اوني "كتير سلبي" 

أنه في الوقت الذي  طالب بتمليو الفلسطيني  ية في لبنان، ال  - عرض على قناا الجديد

 ستطيم اللبناني  فم ثمن الشية في حال وجو ها، بارضافة إلى ذكر أن ثالثة أرباف 

 حرم  الذيللعمل خارج لبنان "، إ ارا إلى أنه في الوقت ا ون لبناني مهاجر الشباب ال

اللبناني من حيوقه االقتصا  ة ال  مكن نياش حيو  الفلسطيني الالجا الذي  عمل في 

 لبنان مكان اللبناني.

جدير بالذكر أن جميم ما تم ذكره هو ج   من األمننة السياسية، فتحوال الفلسطيني في لبنان 

خطر عسكري أو خطر اجتماعي أو خطر اقتصا ي هو بال رورا خطر على النظام إلى 
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فمن الواضح أن الفواعل اللبنانية التي عملت على رارها. والحكومة والسلطة والدولة اللبنانية واستي

مهدت وبررت عملية االست نا  تجاه تحوال الالجئين الفلسطينيين إلى تهديد أمني في لبنان، 

حيوقهم  الفلسطينيين منلحرمان إال أ اا تستخدمها هذه الفواعل األمنية  فما هي ،الفلسطينيين

جرا ات إأكبر التخاذ  فعملية األمننة توفر للفاعل السياسي مجاالا وتحوالهم إلى الحياا العاراة. 

الخطاب الموجه لهذه الفواعل. خارجة عن اليانون في حق الالجئين الفلسطينين، اعتما اا على 

جرا ات التي واروهذا ما سيوضحه الج   التالي من هذه الدراسة من خالل تحليل اليوانين 

  أصدرتها الدولة اللبنانية.
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القواةي  والتشريعات واإلجراءات البيروقراطية الالجئون الفلسطينيون في . 5

 اللبناةية

الالجئين الفلسطينين ال تكفي لمعرفة الى أي مدث تم  إن تحليل الخطابات الموجهة تجاه        

تطبيق سياسات االمننة على أرض الواقم بل ال بد من استح ار مدرسة باراا لألمننة التي 

تبني أسا  تحليلها بنا  على ارجرا ات التي اتخاذتها مؤسسات الدولة. جدير بالذكر بعن عملية 

ا  نظري مركب ما بين مدرسة كوبنهاةن وبين مدرسة تحليل اليوانين وارجرا ات تيوم على أس

 باراا، حيث عرضت اليوانين وبيان ارجرا ات التي اتخذت تجاه الالجا الفلسطيني.  

تفرض الفترا المبحوثة لهذه الدراسة تناول اليوانين وارجرا ات التي صدرت و بيت خالل الفترا 

الرجوف إلى بعض اليوانين وارجرا ات التي  نفسها،ولكن لفهم الصورا بشكل كامل كان ال بد من

، وفيما يلي جدول يوضح هذه اليوانين وارجرا ات، وفياا 2000صدرتتم إصدارها قبل العام 

للموضوف، فعلى الرةم من أنها اختالفت في  رجاتها اليانونية إال أن الهد  من  راستها هو 

 ان .معرفة تعثيرها على وضم الالجئين الفلسطينيين في لبن
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 جئون الفلسطينيون في القواةي  واإلجراءات اللبناةيةالال 1.5 
 القاعدة القاةوةية الهدف المعل  التدابير المتخذة وفقا للقاعدة القاةوةية ةمط األمننة -أثر الوثيقة على الالجئي 

طبيعتها، صادرة ع ، 
 التاريخ

 

الرسمية لالجئي  واختصاصاتهاقواةي  خاصة بتحديد المرجعيات     
عمل هذا اليانون على إسياط خصوصية وضم 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بإلاا  ار ارا الخاصة 
بهم. وقد بدا مفهوم األمننة واضح جداا من خالل هذا 

 اليانون:
  فعلى الصعيد السياسي والعسكري تم رسم صورا

لالجا الفلسطيني بعنه مخل لألمن اللبناني وبعنه 
خطر  جب الحد من حركته وحراته من خالل 
متابعة هذه المديراة التي يترأسها ضباط األمن 

 الداخلي اللبناني. 
  كما  شير التايير في صي  مهام المديراة عن

سم ألمننة وضم ار ارا السابية إلى مفهوم أو 
فيد تحولت كل   ،الالجئين الفلسطينيين في لبنان

البيروقرا ية  جرا اتعلى  لبات ار الموافقةصي  
م  مل لل اا عفا  اليا مين للبنان وفيإ م ل لم الشمل و 

من الرسوم الجمركية ، و لبات ال واج، والموافية 
في  لبات تصحيح البيانات الشخصية، إلى صياة 

الطلبات وكعن على الدولة اللبنانية في هذه  النظر

، واتناول ( تنظيم واارا الداخلية والبلد ات4082مرسوم )
 وضم الالجئين من خالل

 " إلاا  المديراة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين
بالمديراة العامة لشؤون السياسة والالجئين وإلحاقها 

واسياط خصوصية الفلسطينيين منها، على الرةم من 
احتفاوها بمعظم مهام إ ارا  ؤون الالجئين 

 الفلسطينيين السابية".
  الحا  مهام إ ارا  ؤون الالجئين الفلسطينيين"

(، وهي: 42بمديراة  ؤون الالجئين وفق المرسوم )
النظر في  لبات جمم األسر المشتتة والنظر في 
إعفا  اليا مين بموجب جمم الشمل من الرسوم 
الجمركية. وتحديد أماكن المخيمات والييام بعمالت 

والتواصل مم استئجار أو استمالك األراضي المناسبة 
وكالة ةوث الالجئين للتنسيق فيما  خ  

يوا  وتيد م الخدمات التعليمية إالصالحيات، وكيفية 
وترخي  نيل محل  ،واالجتماعية والصحية لالجئين

ارقامة من مخيم إلى اآلخر والنظر في  لبات اواج 

  تنظيم هيكليات ومديراات
واارا الداخلية والبلد ات، 
وإلاا  ار ارا الخاصة 
بالالجئين الفلسطنيين 
كجهة رسمية مسؤولة 
عن الفلسطينيين وإلحا  
مهامها بالمديراة العامة 
للشؤون السياسة 

 والالجئين.

م ( تنظي4082مرسوم )
 /واارا الداخلية والبلد ات"

واارا  -2000ول األتشران 
 الداخلية والبلد ات.

1
-  
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 القاعدة القاةوةية الهدف المعل  التدابير المتخذة وفقا للقاعدة القاةوةية ةمط األمننة -أثر الوثيقة على الالجئي 
طبيعتها، صادرة ع ، 

 التاريخ

 

أن تراقب وتدر  كل خطوا لالجا الفلسطيني  
ي سلوك  يوم به من  عنه تهديد لبنان أمعتبرا أن 
 .أو نظامها

  وعا  مفهوم األمننة السياسية والعسكراة  ليظهر
بشكل مبا ر أك ر عند ار ارا إلى أن من مهام 

المجتمعية المديراة  مراقبة التحركات السياسية  و 
لالجئين في المخيمات التي تفترض الدولة اللبنانية 

مخلة ومشبوهة  جب مراقبتها  بعنها ستكون أعماالا 
 على الدوام.

 

الالجئين، الموافية على تسليم األموال المجمدا 
ت تصحيح األخطا  ألصحابها والنظر في  لبا

 االحصائية في البطاقات والبيانات الشخصية."
  تيسيم مديراة  ؤون الالجئين إلى قسمين  ائرا"

وتسجيل الوقوعات و ائرا المندوبين والمراقبين 
األمنيين، حيث يرأ  كل  ائرا ضابط برتبة مالام 

 أول على األقل من قوث األمن الداخلي."
 ت مهام سجالت "تولي  ائرا التسجيل والوقوعا

حوال الشخصية والتصاراح ووقوعات األحوال األ
 الشخصية وبطاقات الهواة."

  تولي  ائرا المندوبين والمراقبين األمنيين مهام"
 را  على المندوبين والمراقبين المواعين في ار

المحافظات والمخيمات، ومراقبة أحوال الالجئين 
 االجتماعية والصحية، مراقبة حركة الالجئين
السياسية )األح اب والتنظيمات والجمعيات(، 
والتواصل مم السلطات ار اراة في المحافظات 
واال الف الكامل على الشؤون األمنية، ورصد 
األعمال المخلة والمشبوا من قبل الالجئين، و راسة 
جميم الملفات الوار ا عن المخيمات ورفعها للمدير 
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 القاعدة القاةوةية الهدف المعل  التدابير المتخذة وفقا للقاعدة القاةوةية ةمط األمننة -أثر الوثيقة على الالجئي 
طبيعتها، صادرة ع ، 

 التاريخ

 

األمن الدخلي با  من قالعام للواار الحق في تكليف ر 
للييام بمهام مندوبين أمنيين ، وعلى كل مراقب أمني 
تسليم  لبات الالجئين في المخيم ورفعها للمحافظة، 
ومراقبة أحوال الالجئين االجتماعية والصحية، 

 ومراقبة حركاتهم السياسية."
  كما  شير هذا المرسوم إلى تولي  ؤون الجمعيات"

ألمر الواقم، من ضمنها جمعيات فلسطينية بحكم ا
بدا  الرأي في  لبات العلم والخبر إحيث تخت  بي : 

عطا  التراخي  وتح ير النصوص الالامة ر
بتعليف الجمعيات ومراقبة الجمعيات المرخ  لها 

ن نشا اتها ال تخالف الاا ة التي من أوالتعكد من 
عدا  تيارار  وراة سنواة حول إ نشئت و أجلها إ

المراجم المختصة  نشا ات الجمعية ورفعه الى
 ."والسهر على تنفيذ احكام قانون الجمعيات

  ليد جا  هذا اليرار نتيجة للتيارب الدبلوماسي بين
منظمة التحرار الفلسطينية ولبنان بعد انيطاف 
سنوات  والة. إال أن اللاة الف فاضة والعامة 
التي جا  بها اليرار، ال تشير إلى أي تاييرات في 
الموقف اللبناني تجاه الالجئين الفلسطينيين خاصة 

 ، الذي  شير إلى:2005 /41قرار رقم 
"تفواض رئيا الوارا  اللبناني بتعليف فراق عمل مهمته 
إجرا  محا ثات مم مم لي الجانب الفلسطيني تشمل 

 :اآلتيةالمحاور 
  معالجة المسائل الحياتية واالجتماعية واالقتصا  ة

تعليف فراق عمل لمعالجة 
ق ا ا الالجئين الفلسطينيين 

 في لبنان

 41قرار مجلا الوارا  رقم 
 -2005ول األتشران  /

األمانة العامة لمجلا 
 الواار 

2

-  
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 القاعدة القاةوةية الهدف المعل  التدابير المتخذة وفقا للقاعدة القاةوةية ةمط األمننة -أثر الوثيقة على الالجئي 
طبيعتها، صادرة ع ، 

 التاريخ

 

بعد وتم ل بلجنة  فيما كون وأن هذا الفراق الذي 
الحوار اللبنانية الو نية ليا إال هيئة استشاراة ال 

 سلطة لها على أرض الواقم.
  وقد جا ت مهام هذا الفراق عامة جدا، حيث لم

تشر إلى الموقف الرسمي من مسائل خالفية 
كالتو ين والسالح وحيو  الالجئين والتداخل بين 

 هذه الي ا ا.
 ليعال  أي  ر لم  عت   ستنت  من ذلو أن هذا اليرا

ق ية خاصة بالفلسطينيين، وبالتالي أبيى على 
السياسة األمنية المفروضة على الالجا 

 الفلسطيني.  

واليانونية واألمنية  اخل المخيمات وللفلسطينيين 
 المييمين في لبنان بالتعاون مم األونروا.

  وضم آلية رنها  وجو  السالح الفلسطيني خارج
 المخيمات.

  إ ال  الحوار حول معالجة ق ية السالح
 الفلسطيني  اخل المخيمات.

   إمكانية إقامة عالقات تم يلية بين لبنان  ر
 وفلسطين."

  شير هذا اليرار إلى الجهات الرسمية الرئيسية التي 
الفلسطينيين، إال أن ما ي ير  جب أن تحاور 

الارابة هو وجو  واارا الدفاف اللبناني  اخل هذا 
الفراق وهذا بالتعكيد بهد  نياش موضوف السالح 

 الفلسطيني.
  قحام واارا الدفاف في فراق إ ستنت  من ذلو بعن

 ، والذي  شير إلى :2005 /89قرار رقم 
 " تعليف فراق العمل اللبناني لمعالجة ق ا ا الالجئين

الفلسطينيين في لبنان، الذي تكون من خليل مكاوي 
مستشار رئيسا، رئيا هيئة التشرام في واارا العمل، 

رئيا مجلا الوارا ، واارا الخارجية والماتربين، 
واارا الدفاف الو ني، واارا الشؤون االجتماعية، واارا 

تحديد أع ا  الفراق اللبناني 
الجة ق ا ا المسؤول عن مع

الالجئين الفلسطينيين في 
 لبنان

رئاسة  – 8938قرار رقم 
 اني التشران  -الوارا 
رئيا مجلا  -2005

 الوارا  فؤا  السنيورا.

3

- 

                                                           
 

38
 األع ا  لبعض الهيئات  ون تاير في المؤسسات المكون منها الفراق. ض. وقد صدر مجموعة من اليرارات لرئاسة الوارا  التي تعدل على هذا اليرار بتعديل مم لي الهيئات الرسمية أو إضافة بع 
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من أجل معالجة ق ا ا الالجئين الفلسطينيين يدلل 
أمني  على أن موضوف الالجئين الفلسطينين هو

بامتياا،  كون الجيش هو ج   من األ را  
 .المسؤولة عن متابعتها وتنظيمعا وضبطها

 العمل، واارا الصحة العامة، واارا الداخلية."
  يتسلم فراق العمل المهام  التي أقرت في قرار مجلا"

 ."41الوارا  رقم 

 التمل 
  ظهر  من خالل هذا اليانون أن مجلا النواب 

اللبناني  عمل على أمننة وضم الالجئين 
ولكن بشكل ةير مبا ر،  ،الفلسطينيين في لبنان

وهذا ما تشير إليه اليرا ات التي تناولت هذا 
التعديل اليانوني، حيث أبدث مجموعة من النواب 

قدمته  الذياللبنانيين تحفظهم على مشروف اليانون 
حكومة الحراري لدعم بيئة االست مار في لبنان 
خوفا من أن هذه التسهيالت في التملو ستمنح 

في التو ين، وعليه تم التعامل  الفلسطينيين الحق
مم الالجئين الفلسطينيين على أنهم خطر أمني 
سياسي واجتماعي  عمل على اع عة النظام 
السياسي واالجتماعي )الطائفي( والد مارافي في 
لبنان، لذلو تم وضم الما ا تمنم الفلسطينيين من 

 ارا إليهم بشكل مبا ر، ولكن التملو ولكن  ون ار

 ، واشير إلى:2001الصا ر  -269مرسوم رقم  
   ال  جوا التملو إال وفق ترخي  من مجلا الوارا"

 باقتراح من واار المالية."
  تحديد حيو  استمالك العيار من خالل الرهن او"

سنوات فإن  10أو االستاالل ضمن  البيم بالوفا 
 اا ت فهناك حاجة لترخي  مجلا الوارا ."

  ال يجوا تملي  اي شخص ال يحمل جنسية صادرة"
 ع  دولة معترف بها إذا كان ذل  بدافع التوطي ."

  ن يتجاوا مجموف ما  متلكه األفرا   أ"ال  جوا
% من 3اال خاص الطبيعيون والمعنواين من عيار 

% في 3على أن ال يتجاوا  ،اللبنانية جميم األراضي
 % في بيروت."10كل ق ا ، و

 

تعديل اليانون بهد  تشجيم 
االست مار في لبنان، إال أن 
بعض نواب البرلمان اعتراضوا 
على أن هذا التعديل  مكن أن 
يؤ ي إلى تسهيل "تو ين 
االجئين الفلسطينيين"، 
وبالتالي تم إ راج ما ا تست ني 

جئين من الفلسطينيين الال
 التمليو حصراا.

تعديل  المرسوم الخاص 
"اكتساب ةير اللبنانيين 

الحيو  العياراة في لبنان     
رقم   -(11614) 
 –" 2001نيسان  /(296)

 مجلا النواب اللبناني
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ر اليانون إلى أن الفئة المستهدفة هي ضمنياا  شي
 ،من ال تمتلو جنسية صا را عن  ولة معتر  بها
خاصة إن كان ذلو بدافم التو ين، وهذه الشروط 

 ال تنطبق إال على الالجا الفلسطيني.
  ن الالجئين الفلسطينيين لن  ستطيعوا  أهذا  عني

 را  عيارات لتحسين اوضاعهم المعيشية أو 
يمات أو حتى تحسين وضعهم للخروج من المخ

 اخل المخيمات التي تم ل جيتوهات فرضتها 
ةال  منفذ إ الحكومة اللبنانية عليهم. ما يؤ ي إلى 

آخر أمام الالجا الفلسطيني في تحسين مستوث 
 معيشته.

  هذا بارضافة إلى أن أسعار العيارات التي  ملكها
ن الفلسطينيون ستتهاوث عند بيعها، كما و الالجئ
لن  ستطيعوا تسجيل أي بيت أو عيار أنهم 
ه ولم  سجل عند إصدار اليانون في الشهر نتملكو 

 العياري .
  يؤكد هذا اليرار على األمننة التي جا  بها اليرار

وذلو من خالل فرض  عيوبة األ اال  296
المؤقتة وةرامة مالية تتراوح بين قيمة الحق الشاقة 

 مشيراا إلى " 2001الصا ر  -394رقم  راوجا  قرار الوا 
أن أي  خ   يوم أو يتدخل أو  شترك أو  سجل أي 

، ال 296اليانون رقم حق عيني بشكل يتعارض مم أحكام 

ر اا على استفسار كتاب العدل 
حول تسجيل أمالك 
الفلسطينيين بعد صدور 

هيئة  -قرار واارا العدل 
رقم  -التشرام واالستشارات

 2001لعام ل 394

5-  
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من  16العيني وبين ثالثة اضعافه )وفق الما ا 
قانون اكتساب الحيو  العينية لاير اللبنانيين للعام 

( لمن  يوم بتسجيل عيار لالجئين 1964
 الفلسطينيين.

  إن مستوث العيوبة التي  فرضها هذا اليانون، ما
ة التي  خ م لها هو إال  ليل على مستوث األمنن

ن في النظام اللبناني، والتي تجرم أي و الفلسطين
على اعتبار أنه كائن   خ   حاول أن  ساعده

 من كامل حيوقه. مست نى عار

سيما الما ا األولى منه في فيرتها ال انية يتعرض للعيوبات 
 "1969 /4/1من قانون  16المنصوص عليها في الما ا 

 39(.69، 2008)صالح  (296اليانون )

أمننة على المستوث السياسي واالجتماعي واالقتصا ي، 
 من خالل:  

   اللجو  إلى المنطق اليانون السيا ي، من خالل
التعكيد على الموا  اليانونية الو نية أو الدولية التي 
تؤكد على سيا ا الشعب اللبناني ومصلحته العليا 

المساواا بين أفرا  الشعب وسيا ا أراضيه وضرورا 
اللبناني على أنه مبدأ  ستوري، بارضافة إلى 

الصا ر في أ ار  2الدستوري رقم وجا  قرار المجلا 
 بي: 2001

 ( 296( من اليانون )1"ر  المطالبة بإبطال الما ا )
وذلو لعدم مخالفتها الدستور أو أ ه قاعدا ذات قوا 
 ستوراة )وفيا لليانون الدولي أو الو ني(. وذلو من 
خالل التعكيد على أن: الدولة اللبنانية قامت قبالا 

ي  فيه بين األجانب من بتنظيم تشراعات سابية تم

الر  على الطعن الميدم من 
( 1النواب العشرا بحق الما ا )

( لعام 296من اليانون رقم )
2001 

 –قرار المجلا الدستوري 
 5/2001بتاراة  2رقم 

6-  

                                                           
 

39
المديراة العامة للشؤون العياراة في وهو أن  ،أن الواقم الفعلي على عكا ما  شافلكتروني إلى أن هذا اليرار ةير مل م ، وإلى خالل موقعها ار . على الرةم من أن لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية تشير من 

 ة كل الشروط واألصول اليانونية.في حين أن الشواهد الفعلية ت بت عكا ذلو.واارا المالية تيوم حكماا بتسجيل انتيال ملكية الفلسطيني بالوفاا باسم الورثة،  ون أي مانم أو عائق، إذا كانت المعامالت مستوفي
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االستعانة بالمنطق الدفاعي الذي حول الالجئين 
الفلسطينين هنا إلى خطر وجو ي  جب أن تعمل 
الدولة اللبنانية على  حره والتخل  منه من خالل 

 فرض سيطرتها عليها.
  إلى واذهب اليرار إلى أبعد من ذلو حين  شير

أحيية الدولة اللبنانية  أن تمنم التملو بشكل عام 
على األجانب أو بشكل خاص ممن ال  متلكون 
جنسيات لدول معتر  بها حفاواا على حيها في 

 السيا ا وتنظيماا للملكية  اخلها.
  وبهذا تكون المحاولة األولى الفعلية للتعديل على

قد با ت بالفشل. واعو  هذا الفشل  296اليانون 
إلى أن الدولة اللبنانية تسعى لتعراة الالجا 
الفلسطيني من حيوقه التي  مكن باكتسابها التحول 
إلى خطر أمني يهد  وجو ها، لذلو تبيى ف اعة 
التو ين الذراعة األولى التي تلجع إليها الدولة 
اللبنانية على اعتبار أن التو ين يتعارض مم 

 السيا ا اللبنانية.
 

العرب وةير العرب من جهة  واللبنانيين من جهة 
 قامة والعمل."أخرث فيما  خ   حيو  التملو وار

  التعكيد على عدم انتهاكها للفيرا )ج( من الدستور"
اللبناني التي تشير إلى عدم التميي  وضرورا المساواا 

( من بين اللبنانيين في األصل. وعدم انتهاك الفيرا ) 
الدستور التي تؤكد على أن الشعب مصدر السيا ا 
التي  مارسها من خالل المؤسسات الدستوراة والتي 
تتم ل بسلطة البرلمان في تنظيم هذه اليوانين التي 

 تحمي السيا ا وتطبيها على أرض لبنان."
  إن المشرف اللبناني هو من ينظم  ر  اكتساب"

من الفصل  15ا ا الملكية وحدو  ممارستها تحييياا للم
ال اني بالدستور اللبناني التي وضعت الملكية في 

( من 17حمى اليانون. وهذا ال يتعارض مم الما ا )
عالن العالمي لحيو  االنسان وتتوافق مم الما ا ار
( من 2(من الما ا )3، والفيرا )نفسه عالنار نم 29

العهد الدولي الخاص بالحيو  االقتصا  ة 
، وتوافيها مم الفيرا 1966وال يافية لعام واالجتماعية 

( من اتفاقية الي ا  على التميي  1( من الما ا )2)
 العنصري بجميم أ كاله."
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  التعكيد على مبدأ المساواا على أنه مبدأ  ستوري وفق"
( من الدستور اللبناني الذي ال  مكن 7الما ا )

 للمشرف اللبناني الخروج عنه."
 الدستوراة الصالحية في  "أن للسلطات التشراعية

تنظيم تشراعات وفق ميت يات المصلحة العامة ، 
ومن ضمن هذه المصلحة تنظيم الملكية، والتعكيد 

منعت أصال حظر التملو على  على أن هنالو  والا 
 الرعا ا العرب."

  تمار  الدولة اللبنانية حيها السيا ي على أرضها"
الدولة  من خالل هذا اليانون م يفة إلى أنه من حق

اللبنانية حتى منم تملو األجانب أو بع هم ممن ال 
 ملكون جنسية  ولة معتر  بها، في حال خالف 

 التملو مبدأ التو ين الدستوري."
  قواةي  العمل  والضمان االجتماعي

  من الواضح أن هذا اليانون  عمل على أمننة ، والذي 18/9/1964الصا ر في  -17561مرسوم رقم  "تنظيم عمل األجانب  تنظيم عمل األجانب في لبنان 7-  
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الوجو  الفلسطيني على المستوث االقتصا ي بدرجة 
كبيرا جدا، فعلى الرةم من أنه ال يتناول وضم 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص، إال 
 أن الواقم المتم ل في أن الالجئين الفلسطينيين هم

كبر من األجانب التي تعيش على المجموعة األ
ضي اللبنانية  عني أن هذه اليوانين العامة بما ار األ

تحمله من تعسف بحيها تكون مخصصة لها بشكل 
 مبا ر.

 السياسي لهذا  وقد وهرت أمننة صانم اليرار
الوجو  الفلسطيني على المستوث االقتصا ي من 
خالل التعكيد على مبدأ التف يل اللبناني على أنه 
مبدأ و ني واألهمية األولى واألخيرا تعو  إلى 
األيدي العاملة اللبنانية، وهذا  بيعي جدا ولكن من 
ةير الطبيعي أن توضم م ل هذه الما ا  ون أن 

لعمال الفلسطينيين الذين تست ني اآلال  من ا
األراضي اللبنانية منذ أك ر مااالوا  عيشون على 

، بل يتم إهمالهم وتهميش وجو هم اا عام 69من 

 أ ار إلى:
 "".مراعاا مبدأ تف يل العمل للموا نين اللبنانيين 
  جااا إعطا  إ " ضرورا التيد م أوالا لطلب الموافية على

عمل، ثم التيد م إلى اجااا العمل المؤقتة  التي هي 
جااا مشرو ة بالموافية. واجب الحصول عليها في إ

، والتي تخ م للرفض جاااكل مرا تنتهي بها مدا ار
 أو اليبول."

  فرض مجموعة من المسؤوليات على صاحب العمل"
حول  لب الموافية للحصول على إجااا، م ل التيدم 
إلى واارا العمل والشؤون االجتماعية بطلب  صرح 

جير تيدام واستخدام هذا األفيه بالموافيه حول اس
 األجنبي وبعيد عمل مصد  من كاتب العدل."

  مراعاا مبدأ التف يل عند منح اجااات العمل"
 :اآلتيةللفلسطينيين ممن تنطبق عليهم الشروط 

  و ون انيطاف  1954االقامة والعمل في لبنان قبل
 أ هر. 9لفترا ت اد عن 

 .التعهل من لبناني ألك ر من سنة 

مرسوم ا تراعي 
أيلول   /"40(17561)

1964 
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 )والتي لم تصدر بها لوائح تنفيذ ة إلى اآلن(. 2010. من المفروض أن أحكام هذا المرسوم تبيى نافذا ، فيما عدا ما عدل منها عام  
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جنبية والمساواا بينهم وبين األيدي العاملة األ
 خرث.األ

فآليات الدولة اللبنانية في أمننة االندماج 
االقتصا ي للفلسطيني في سو  العمل اللبناني ما 

ال تعكيد على حالة االست نا  والع ل لالجا هي إ
 الفلسطيني.

 

 األصل اللبناني.ثبات إ 
 شركات األجنبية.ال ومناصب عليا أو مم ل 
  من اصحاب العمل او المهن أو الصناعات ومييم

 .1960واعمل قبل 
  أو  ركة ال  يل  رأسمال كل ع و أجنبي فيها ال

 لف ليرا ومستخدم ل الثة لبنانيين.أن ي يل عن خمس
  العمل كخبير ضمن مجال معيين ال  ستطيم توفيره

 لبناني.
 وهور عند كان وقت يأ في العمل لاى إجااات 

اليد  مصلحة ق ت وكلما ٬ صحيحة ةير مستندات
 :االتية الحاالت في سيما وال ٬ بذلو اللبنانية العاملة

 الما ا بعحكام عمال لبنانيا جيراأ المؤسسة صرفت اذا 
 جيرأ على بيتأو  ٬ اللبناني العمل قانون  من الخمسين

 . العمل و روط الكفا ا في له مواا جنبيأ
 لبناني الى العمل تف يل إعطا  المؤسسة رف ت إذا 

 .المالئم العمل  روط فيه تتوافر
 على اللبناني تدراب في بتعهداتها المؤسسة تيم لم إذا 

 .جنبياأل من بدال العمل
 وإجاااالسابية  الموافية  روط جنبياأل خالف إذا 
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 .العمل
 الشائنة الجرائم او الجنا ات حدثإب عليه حكم إذا. 
  تحديد واار العمل لكل عام األعمال والمهن التي

  جب حصرها باللبنانيين."
   تم ل هذه اليرارات أ اا أخرث ألمننة وجو

على الرةم فالفلسطينيين على المستوث االقتصا ي  
نحو  قانونيةخطوا   كلياا من أن هذه اليرارات تم ل 
فعند الدخول بالتفاصيل توفير فرص العمل لهم، 

تظهر أن هذا االست نا  ال  عطي كل الالجئين 
الفلسطينيين الحق في االستفا ا منه نظراا ألن هذا 
اليانون  حصر إمكانية االستفا ا من هذا اليانون بفئة 

لالجئين الذين ينطبق عليهم الشروط، قليلة جدا من ا
وبالتالي عمل هذا اليرار على است نا  معظم 

 الالجئين الفلسطينيين من العمل في هذه المهن.
  اليانون جا  للحصر وليا  أن هذامما يؤكد أ  اا

لتمكين الفلسطيني من اندماجه في سو  العمل 
المشار  االست نا  من الحصر اللبناني، نظراا إلى أن

 يه في هذا اليرار ال  سري في حال تعارضه مم إل
الما ا السابعة من اليانون السابق التي تم ار ارا إلى 

 2005ح اران  – 1/79قرارات وارا  العمل )جا ت 
 2005كانون أول  -1/208
 2007نيسان  -1/29
 2007أذار -1/14
 2008كانون ثاني  -1/9

 2008أ ار  -1/94
 (2010 باط  -1/10
 لتشير إلى:  
  وويفة من المهن والحر   70حصر أك ر من

 باللبنانيين.
  مراعاا مبدأ التف يل عند است نا  الالجئين

 طينيين من هذه الووائف.الفلس
 من هذا الحصر  است نوان الذين و ن الفلسطينيو الالجئ

ضي اللبنانية ار ن على األو ن المولو و هم الالجئ
والمسجلين لدث المؤسسة الرسمية اللبنانية )واارا 

 حصر المهن الواجب العمل
بها على اللبنانيين فيط، مم 
تحديد الالجا الفلسطيني 
 المست نى من هذا الحصر.

 

قرارات وارا  العمل فيما 
 خ  المهن الواجب 

حصرها باللبنانيين، التي 
جا ت بالترتيب حسب 

 التواراة التالية:
 

 2005ح اران  – 1/79
كانون أول  -1/208
2005 
 2007نيسان  -1/29
 2007أذار -1/14
 2008انون ثاني ك -1/9

 2008أ ار  -1/94
 2010 باط  -1/10
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 جيراأ المؤسسة صرفت ذاإ"بنو ها سابياا وهي : 
 العمل قانون  من الخمسين الما ا بعحكام عمال لبنانيا
 الكفا ا في له مواا جنبيأ جيرأ على وابيت، اللبناني
 تف يل إعطا  المؤسسة رف ت إذال العم و روط
أو  .المالئم العمل  روط فيه تتوافر لبناني لىإ العمل
 على اللبناني تدراب في بتعهداتها المؤسسة تيم لم اذا

 األجنبي خالف اذاأو  .األجنبي من بدال العمل
، ليبيى عمل "العمل وإجااا السابية الموافية  روط

 الفلسطيني مرهون بعمل اللبناني.
   من كل ما سبق أن الهد  األساسي من هذا  ستنت

التشرام هي عملية ضبط وأمننة، والدليل على ذلو 
هو عدم تنظيم اجرا ات أك ر أهمية وتعييد فيما 

جااات  خ  عمل الفلسطينيين في لبنان، م ل إ
الت امات و الرسوم و الموافية المشرو ة المؤقتة و  العمل

 .أصحاب العمل لتوويف الفلسطيني

 الداخلية والبلد ات(.
 

  بعض ل حق لواار العمل منح است نا   لالجانب
الالجئين الفلسطينيين الحاالت التي قد تنطبق على 

مييم في لبنان منذ أو  ،ومنها التعهل من لبناني
أو اختصاصي ال  مكن تعمين  ،خبيرأو  ،الوال ا

أو مم ل لشركة  ،مديرأو  ،عمله بواسطة لبناني
 ولته تسمح للبنانيين بممارسة المهنة التي  أوأجنبية 

  طلبها مبدا المعاملة بالم ل .
 

  لم يتم است نا  الالجئين الفلسطينيين من هذا اليرار
على ةرار اليرارات األخرث، على الرةم من أن واار 
العمل الذي أصدره هو علي قانصوه مم ل عن 
الح ب السوري اليومي االجتماعي  وهذا ما يدل 

، 12/2002 ر الصا 1/147أ ار  قرار واار العمل  
 إلى:
  وويفة من المهن والحر   70"حصر أك ر من

 باللبنانيين."

تحديد المهن المحصور 
لم يتم  -باللبنانيين فحسب

 است نا  الفلسطينيين من ذلو

 1/147قرار واار العمل  
 12/2002بتاراة 

9-  
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على اختالفها ومهما كانت  على أن التيارات اللبنانية
يديولوجية ال  ختلف موقفها السياسي انتما اتها األ

اللبناني من الالجئين الفلسطينيين. فحتى الواار علي 
قانصوه ذو التوجهات اليومية ال  مكن تفسير موقفه 
السلبي من خالل هذا اليرار تجاه الالجئين 

 الفلسطينيين.

  حق لواار العمل منح است نا  لبعض الحاالت التي "
قد تنطبق على الالجئين الفلسطينيين ومنها التعهل 
من لبناني، مييم في لبنان منذ الوال ا خبير أو 
اختصاصي ال  مكن تعمين عمله بواسطة لبناني، 

و مم ل لشركة أجنبية ،  ولته تسمح للبنانيين مدير أ
 بممارسة المهنة التي  طلبها مبدا المعاملة بالم ل.:

 في  ط مكن أن ينطبق على الالجئين الفلسطينيين في
أو  ،حالة انطبا  الشروط عليهم بالتعهل من لبنانيين

، ب لبنانيينأم أو أأن  كونوا مولو ين في لبنان من 
جااات إإال أن ذلو  فرض عليهم الحصول على 

 التي ليا بال رورا أن يتم الموافية عليها.  ،للعمل
  وفي حال تم تطبيق هذا اليانون عليهم فإن قوانين

من  الالجا الفلسطيني تييد استفا االمهن ونياباتها 
مبدأ المعاملة بالم ل أو نظراا لما تير ه من  هذا اليرار

 حصر المهنة باللبنانيين  ون ةيرهم.

 إلى: 9/2011( الصا ر 122/1أ ار قرار واار العمل )
 " تحديد المستندات المطلوبة من األجانب المتعهلين

ى اجااات بلبنانيين  والمولو ين في لبنان للحصول عل
عمل، حيث  عفي هذا اليرار المتعهلون من اللبنانيين أو 
المولو ين في لبنان من اليرارات الخاصة بحظر ممارسة 
المهن واألعمال، لتنطبق عليهم قوانين وأنظمة كل مهنة 

 ."اعلى حد

تحديد المستندات المطلوبة 
 للحصول على اجااات عمل

قرار واار العمل 
( بتاراة أيلول 122/1)

2011 

10

- 

  هذا اليانون جا  بعد  ول سجال قانوني إن
لعمل   وسياسي، إال أنه لم  يدم تسهيالت جديدا

تظهر عند األمننة فالالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
البحث في المسكوت عنه من ق ا ا تعطي لالجا 

 إلى: 24/8/2010الصا ر   129أ ار قانون رقم 
 
 ست نا  الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالم ل ورسوم ا

األجانب في لبنان ضمن  إجااا العمل المفروضة على

تحسين أوضاف الفلسطينيين 
 االقتصا  ة

( 59قانون تعديل الما ا )
من قانون العمل اللبناني 

  -1946الصا ر عام 
( عن مجلا 129رقم )

11
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الفلسطيني حيوقه أو من خالل ما تفرضه قوانين 
 المؤقتةاجااات العمل وإجرا ات أخرث م ل 

مبدأ التف يل للبنانيين و   جرا اتها البيروقرا يةإو 
حصر قوانين بعض المهن والنيابات العمل على و 

 اللبنانيين فيط  ون ةيرهم.
 

النواب اللبناني بتاراة  قانون العمل اللبناني.
8/2010 

 ( ليشير إلى 129جا  هذا اليانون كاليانون السابق ،)
اليانونية التي  مكن من خاللها تحسين  التحسينات

أوضاف الالجئين الفلسطيني في لبنان بما  خ  
سو  العمل والحيو  المالية، وعلى الرةم من أن هذا 
اليانون اعفى الالجئين من مبدأ المعاملة بالم ل من 
قانوني العمل وال مان االجتماعي. إال أن أمننة 

واهرا في الوجو  الفلسطيني اقتصا  اا ما االت 
التي تتبم هذه اليوانين أو التي ال تاطيها  جرا اتار

م ل إجااا العمل  ،أو تحكمها كما أسلف الذكر
المؤقتة والموافية عليها ومبدأ التف يل للبنانيين 
والت امات صاحب العمل الرسمية وقوانين المهن 
والنيابات التي مااالت تحصر عملها باللبنانيين. 

أن هذا اليانون لم يوفر الحيو  بارضافة إلى ذلو 

 إلى: 24/8/2010الصا ر   128أ ار قانون رقم 
 تنظيم حق ال مان االجتماعي لالجئين الفلسطينيين . 
  عفا  العمال من الالجئين الفسطينيين من  رط إ

المعاملة بالم ل حسب قانوني ال مان االجتماعي 
 والعمل، ليستفيد من تعوا ات نها ة الخدمة.

  ال تتحمل الخ انة العامة أو الصندو  الو ني
ألن حسابات  هعي أي الت ام تجاهلل مان االجتما

 العمال الفلسطينيين حسابات مستيلة تماما.
 ن من صنا يق المرض و ن الفلسطينيو ال  ستفيد الالجئ

 أو األمومة أو التيد مات العائلية.

تحسن االوضاف  االقتصا  ة 
 لالجئين الفلسطينيين

( من 9تعديل الما ا )
قانون ال مان  

( 128االجتماعي رقم )
الصا ر عن مجلا 
النواب اللبناني بتاراة 

8/2010 

12
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المالية الكاملة لالجا الفلسطيني كصنا يق المرض 
 واألمومة والتيد مات العائلية.

  وتظهر حالة االست نا  من خالل تنصل الدولة
اللبنانية من مسؤوليتها، وبالتالي هي ةير مل مة 
 بتوفير حيو  العامل الفلسطيني أو حتى حمايتها.

   41المه  المحظورة

أمننة على المستوث االقتصا ي، من خالل التعكيد على 
ن التسجيل في هذه النيابة محصور باللبنانيين فيط إ

لن  ستطيعوا  ون ةيرهم  هذا  عني أن الفلسطينيين 
 االنتسساب إلى هذه النيابة.

أ ار قانون إنشا  نيابة البيطراين في لبنان قانون رقم 
 إلى:  8/12/1995الصا ر في  479
 : التسجيل في النيابة  كون للبنانيين فيط."4"الما ا  

نشا  نيابة األ با  إ 
 (479رقم )  -البيطراين

13

-  

حصر  أمننة على المستوث االقصا ي، حيث إن
ممارسة مهنة الطب على اللبنانيين ومن  سمح لهم مبدأ 
المعاملة بالم ل من األجانب،  فرض بال رورا أن الفئة 
األولى من األجانب التي ال  مكن لها أن تمار  هذه 
المهنة هم الفلسطينييون لعدم امتالكهم  ولة بالمعنى 

 اليانوني.

 1658أ ار قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب مرسوم 
 إلى: 17/1/1979الصا ر في 

(: فرض مبدأ المعاملة بالم ل بما  خ  2) 5الما ا "
الحصول على إجااا ممارسة مهنة الطب على ةير 

 اللبنانيين من أبنا  الدول العربية."

تنظيم ممارسة مهنة  
 (1658رقم ) -الطب

14

- 

                                                           
 

41
 .2015و 2014مختلفة(، ولم يتم التعديل عليها، بل يتم التاكيد على حظرها لعمل الالجئين كما في قرارات واار العمل للعام  . منم هذه اليوانين لعمل الفلسطينيين ما اال  قائما )لعدا أسباب 
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أمننة على المستوث االقتصا ي،  نظراا إلى أن مبدأ 
 ل  فرض أن الفئة األجنبية األولى في المعاملة بالم

لبنان التي ال  مكن لها أن تستفيد من هذا المبدأ هم 
 الفلسطينينون، نظرا لعدم امتالكهم  ولة قاونية تشملهم.

الصا ر  636أ ار قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 
 إلى: 23/4/1997
:  روط م اولة المهنة للمهندسين من ةير 4الما ا "

ثبات ممارسته إتتم ل في مبدأ المعاملة بالم ل و  اللبنانيين
قامة الفعلية في لبنان وأن لمهنة الهندسة في بال ه و ار

قامة وإجااا عمل من الدوائر إ حوا على بطاقة 
 المختصة."

رقم  -تنظيم مهنة الهندسة 
(636) 

15

- 

نة على المستوث االقتصا ي، نظراا إلى أن مبدأ أمن
أن الفئة األجنبية األولى في لبنان  المعاملة بالم ل  عني

التي ال  مكن لها أن تستفيد من هذا المبدأ هم 
 الفلسطينينون، نظرا لعدم امتالكهم  ولة قاونية تشملهم.

أ ار قانون م اولة مهنة الصيدلة في لبنان الصا ر في 
31/10/1950 

وفق اتفاقية بين  : فرض مبدأ المعاملة بالم ل5الما ا 
تحصر الم اولة على رعا ا الدول األجنبية  البلدين، حيث

 ممن  شملها هذا المبدأ.

16 م اولة مهنة الصيدلة 

- 

أمننة على المستوث االقتصا ي من خالل حصر 
مكانية م اولة مهنة المحاماا على اللبنانيين، مما  عني إ

 ن من العمل بها.و أن الفلسطينيين محروم

اماا تحصر على (:   روط م اولة مهنة المح1) 5الما ا 
 اللبنانيين فيط.

، 8-تنظيم مهنة المحاماا  
المعدل وفق اليانونرقم 

(42) 

17

- 

  األوراق الثبوتية /التنقل

أمننة على المستوث العسكري والسياسي واالجتماعي، 
وذلو بتحوال منطية المخيم إلى ج ارا أمنية مع ولة 
ومحظور الدخول إليها إال بموافية من استخبارات 

عملت على وضم آليات متعد ا ومختلفة لنظام تصاراح 
 منح لمن يو   خول منطية نهر البار ،، وقد قسمت 

اراح سكن وااارا. أما فيما  خ  التصاراح إلى تص

ر هتنظيم تنيل أهالي مخيو ن
 2007البار  بعد أحداث 

إجرا ات تصاراح نهر 
 البار .

نما إلم تصدر بمرسوم و 

18

- 
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الجيش اللبناني، تخ م للتفتيش في الدخول والخروج 
وفق إجرا ات أمنية مشد ا. وهذا ما  حول المخيم 
الفلسطيني بمن فيه إلى منطية مست ناه من الحق في 

 التنيل.
 

تصاراح أخرث للعمل فيد منحت للعاملين في إعا ا بنا  
 المخيم، التي  حصر عليها الدخول للمخيم اليد م فيط .

جا ت بعد  أحداث نهر 
، صا ر عن 2007البار  

االستخبارات العسكراة 
 اللبنانية

   من الواضح أن الدولة اللبنانية وأمام ال اوط ر جا
حل لهذه المجموعة من الالجئين، عملت على 
وضم اجر ات محد ا  لتوفير أورا  ثبوتية لهم، إال 
أن هذه ارجرا ات التي تم ا يافها بذرائم فنية 

 استمرت لسنتين تيرابا. 
  آللية لتي تمت استئنا  العملية بها تدلل علىا 

ات صدرت البطاقاألمننة فعلى الرةم انها هي من أ
لبت من  ن تتوقف ولكنها  لهؤال  الالجئين قبل أ

ن يتيدموا مرا اخرث الذين حصلوا على بطاقات أ
ات. وهذا يدلل على أن هذا للحصول على بطاق

 يترك كعي  خ  هو مراقب وال  مكن ان الالجا
على مستوث مراقب ن  كون  بيعي فيجب  ائما أ
 ن تتابعه وتراقبه مؤسسات الدولة. من قبل الدولة وأ

   لب وعدم منح هذه  300ن عملية الرفض لأكما 

  إصدار بطاقات تعرا  للفلسطينيين ممن ال  ملكون
فبعد مفاوضات بين لجنة الحوار  ثبوتية . اا أوراق

اللبنانية ومنظمة التحرار الفلسطينية، سمحت 
صدار بطاقة تعرا  لمدا سنة إالسلطات اللبنانية ب

  قابلة للتجديد.
  في تشران   هران بعد صدار البطاقة توقفت إعملية

بذراعة أسباب فنية على أن يتم  2008ول األ
إال في  لم تستعنف العملية ، لكناستئنافها خالل  هر

. كما  لب ممن أصدرت لهم 2010 هر  باط 
  كما تم، مرا أخرث ل التيد مالبطاقات سابيا بإعا ا 

 . أخرث لم تسلم  300 لب ، و300رفض 
جرا ات مدنية أو إال تمنح هذه البطاقة لكل من اتخذ بحيه 

 خ   حمل بطاقة الجا صا را عن  أو أي ج ائية
خرث، أو  حمل جنسية من منا ق عملها األ ألونرواا

المديراة قرار إ اري من  
العامة لألمن "إصدار 
بطاقات تعرا  لمكتومي 

 الييد الفلسطينيين"
2007-2008 

 

19
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 القاعدة القاةوةية الهدف المعل  التدابير المتخذة وفقا للقاعدة القاةوةية ةمط األمننة -أثر الوثيقة على الالجئي 
طبيعتها، صادرة ع ، 

 التاريخ

 

ل ئي ولكامدني و ج   ج ا قة لمن صدر بحيه البطا
 شير إلى  الصالحية، اا منتهي اا  خ   حمل جواا 

مجموعة من نية تحاول أن ت م الدولة اللبناأن 
لتي  مكن فيط أن تسهل العملية اقيل أمام هذه االعر 

حياا هؤال  الالجئين في لبنان مم العلم أن هذه 
نما لألعمال إلوثيية ال تصلح للسفر الخارجية و ا

 الرسمية  اخل لبنان فيط. 
  وهنا تظهر عملية االست نا  بوضوح فالدولة اللبنانية

سطينيين هي من ال تعتبر الوثائق التي منحتها للفل
وبالتالي فإن سحب أو رفض أو إلاا  هذه  ،حيهم

األورا  يتوقف على قرار صانم اليرار وتوجهه 
 فيط.

 .أخرث أو وثيية سفر مصراة أو أر نية منتهية الصالحية

  ،أمننة على الصعيد السياسي واالجتماعي لالجئين
ورا  الرسمية اليديواة وتصنيف الدولة اللبنانية فاأل

لالجئين على أنهم فئات  ختلفون من حيث 
 ارجرا ات ما هي إلى عمليات مستمرا تهد 
ل بط الالجئين وفق هذه ارجرا ات لتذكيرهم بعن 
 اا ما من  ي  من هذا  مكن أن يوفر لهم حيوق

  بيعية ألن وجو هم باألصل ةير  بيعي. 

 ثبوتية  اا ن في لبنان أورواقو ن الفلسطينيو  حمل الالجئ
وجوااات سفر يدواة. بارضافة إلى جوااات السفر 
المؤقتة وتختلف في تصنيفاتها بين فئات الالجئين 
التي تحد ها الدولة اللبنانية. فالالجا المسجل لدث 

 حصل على جواا سفر  ونرواالدولة اللبنانية واأل
لسنة أو خما سنوات، اما الالجا المسجل لدث 

يحمل جواا مرور األونروا  ف الدولة اللبنانية  ون 

 ورا  ال بوتيةإصدار األ 
 -وجوااات السفر اليدواة
واارا  /مديراة األمن العام 

 الداخلية

20
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 القاعدة القاةوةية الهدف المعل  التدابير المتخذة وفقا للقاعدة القاةوةية ةمط األمننة -أثر الوثيقة على الالجئي 
طبيعتها، صادرة ع ، 

 التاريخ

 

  فعي منطق  حكم الدولة اللبنانية التي مااالت
تصدر لالجئين وثائق يدواة وهي على علم بعن 

الالجا  هناك العديد من المشاكل التي تواجه
إال إذا كان اليصد من ذلو  ني أثنا  سفره ؟الفلسطي

أمننة سياسية واضحة لالجا الفلسطيني من خالل 
هذه الوثائق، فالشو األمني هو أول ما  مكن أن 

المعابر  أحد خطر في بال ضابط أمن أجنبي في 
 الدولية عند رماته لهذه الوثائق.

 فيط.لسنة  اا صالح

أمننة على المستوث العسكري والسياسي واجتماعي 
اقتصا ي  إجرا ات تحاول تدجين وضبط الوجو  

اعتما اا على الفلسطيني في لبنان وحصر هذا التواجد 
على النظام والدولة  اأمنيا  اا أن الفلسطينيين  شكلون خطر 

والمجتمم اللبناني على جميم األصعدا، وبالتالي تتحول 
 هذه المخيمات إلى ف ا ات مالية.

إةال  المخيمات الفلسطينية ومحاصرتها م ل منطية 
 الشواكير ومخيم الرا يد ة ومخيم نهر البار ... الة

 

ل المخيمات ةال  مداخإ  
ومحاصرتها ب كنات 

 الجيش اللبناني

21

- 

أمننة سياسية أمنية  تحول الالجئين الفلسطينيين إلى  
مكانيات مجموعة بشراة خطيرا  مكن أن تستال ار

لتهديد األمن اللبناني، وعليه تتحول المخيمات 
الفلسطينية إلى ج ر أمنية مع ولة ومدجنة ةير قا را 

  على الحياا أو النمو.

تمنم حواج  الجيش اللبناني الموجو ا على مداخل 
المخيمات الفلسطينية  خول أ ة موا  للبنا  حتى البسيطة 

 منها

منم إ خال موا  البنا  إلى  
  المخيمات

 

22
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 تحليل القواةي  واإلجراءات اللبناةية تجاه الالجئ الفلسطيني 2.5

عن صانم اليرار اللبناني الترجمة الفعلية للخطابات توضح اليوانين وارجرا ات الصا را 

اللبنانية، التي أمننة وجو  الالجا الفلسطيني في لبنان، فعملية التحليل تظهر عد  من الي ا ا 

 التي  مكن أن تلخ  بالنياط اآلتية:

  :تطبق فيط على الالجئين الفلسطينيين من الفئة األولى  ارجرا اتأن هذه اليوانين و أوالا

الدولة اللبنانية أو سجالت األونروا، وتست ني من وال انية في لبنان من المسجلين في سجالت 

روا في لبنان أو لدث الدولة اللبنانية، طينيون من ةير المسجلين لدث األنن الفلسذلو الالجئو 

 ةير  رعي.  معتبرا وجو هم بحكم األمر الواقم

  ولم تكن مخصصة لتنظيم وضم الالجئين  ،معظم هذه اليوانين جا ت قوانين عامة :ثانياا

ومن ضمنهم الالجئون  األجانبلذا فإن معظمها قوانين تنطبق على  ،بشكل خاص

الفلسطينيون.  كلياا لم تيدم اليوانين على أنها مستهدفة لالجئين الفلسطينيين، ولكن فعلياا 

يوانين استهدفتهم بدليل المواضيم التي كانت تتناولها، التي ال تنتطبق إال على معظم هذه ال

 الفلسطيني، م ل موضوف التو ين أو مبدأ المعاملة بالم ل.

  تسهيالت قانونية "لتحسين أوضاف الالجئين الفلسطينيين  بتيد مالدولة اللبنانية  تظاهرت :ثال اا

لتي صدرت على هذا األسا  ما هي إال تسهيالت  كلية في لبنان" إال أن اليوانين واليرارات ا

(، أو أن 129، 128) 2010فيط  فإما تكون تعد الت ليا لها قوا التنفيذ متل قانوني عام 

أو الموا  اليانونية األخرث  ارجرا اتمام أ  يئاا تكون هذه التعد الت والتسهيالت ال تساوي 
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يو  قرارات وارا  العمل باست نا  الفلسطينيين من الفلسطينيين م ل حالتي تعرقل تطبييها على 

 المهن المحصورا باللبنانيين فيط.

  ،رابعاا: بالمجمل  مكن اليول إن اليوانين وارجرا ات عملت على أمننة الوجو  الفلسطيني

والدليل على ذلو هو عدم تنظيمها ألوضاف الالجئين أو حتى معالجة المشاكل التي  عانون 

 استخدمت اليوانين وارجرا ات لتحولهم إلى كائنات مستباحة بحكم اليانون.منها، وإنما 
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 م  خاللها الالجئي  اإلجراءاتمستويات األمننة التي تقدم هذه القواةي  و  3.5

  المستوث العسكري والسياسي:   عتبر هذا المستوث من األمننة هو األبرا، حيث  ظهر في

 ارجرا اتعلى اختال  المواضيم التي تعالجها هذه  ارجرا اتمعظم اليواعد اليانونية و 

( الذي أ ار إلى أن المرجعية الرسمية 4082ذلو مرسوم ) من األم لة علىواليوانين. و 

لالجئين الفلسطينيين في تيسير معامالت األحوال الشخصية وارقامات هي المديراة العامة 

اللبنانية والتي يديرها مجموعة من ضباط  لشؤون السياسة والالجئين التي تتبم واارا الداخلية

على لبنان. هذا خطراا أمنيا  نه  م ل أليه على إاألمن العام اللبناني  وبالتالي تم النظر 

 مراقبة التحركاتبارضافة إلى أن نفا المرسوم  شير إلى أن هذا المديراة من مهامها 

 لالجئين .  المخلة والمشبوهةاألعمال رصد والسياسية والمجتمعية لالجئين في المخيمات 

 

وتبرا األمننة العسكراة من  خالل ارجرا ات ار اراة التي فرضتها االستخبارات العسكراة 

اللبنانية الستخراج تصاراح تسمح ب اارا مخيم نهر البار ، حيث فرض جهاا االستخبارات 

 أنواف من التصاراح. 3العسكري اللبناني 

 ليوانين وارجرا ات اللبنانية على أمننة الوجو  الفلسطيني لها المستوث االقتصا ي: عملت ا

من ناحية اقتصا ة بعدا  ر ، والتي تشير جميعها إلى أن الالجا الفلسطيني  م ل عبئاا 

على االقتصا  اللبناني، من خالل احتفاى جميم اليوانين الخاصة بالعمل بمبدأ التف يل 
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، 42رسته  كون مشرو اا بمبدأ التف يل اللبنانياللبناني فعي عمل  سمح للفلسطيني بمما

التي تفرضها الدولة اللبنانية على الالجا الفلسطيني  43بارضافة إلى الييو  البيروقرا ية

ميابل حصوله على عمل من خالل الموافيات السابية التي  جب الحصول عليها كشرط 

الوااراة الصا را عن واار كما أن اليرارات أساسي للحصول على إجااات العمل السنواة.  

في  األجانبالعمل التي تسمح لالجئين الفلسطينيين بممارسة الووائف التي  ست نى منها 

لم يتم است نا  الفلسطينينين الالجئين من  2002فم ال عام  ،لبنان، لم تصدر بشكل  ائما

الووائف المحصورا باللبنانيين، هذا إضافة إلى أن هذه اليرارات مرهونة بالوضم السياسي 

 والعام و بيعة العالقات الفلسطينية اللبنانية.

ات اللبنانية وتظهر األمننة االقتصا  ة من خالل المسكوت عنه وال تعالجه اليوانين وارجرا 

بشكل متعمد، فال  مكن تفسير قانون إلاا  المعاملة بالم ل لالجئين الفلسطينيين وإلاا  رسوم 

إجااات العمل، أو منح الالجئين الفلسطينيين حيهم من صندو  ال مان االجتماعي، في الوقت 

إجرا ات إجااات الذي  اهملت  فيه ق ا ا أك ر تعييدا وذات اهمية كبيرا بالنسبة لالجئين  م ل 

                                                           
 

42
. وهذا ما  ظهر من خالل اليرارات التي تم إ راجها خالل الجدول السابق والمتخذا من قبل وارا  العمل اللبنانيين في سنوات  

سماح لالجئين الفلسطينيين من العمل ضمن هذه األعمال المست نية على األجانب إال أن ذلو ال  حيق  يئاا مختلفة  فعلى الرةم من ال
 وال  عني  يئاا  الما أن مبدأ لتف يل الو ني ما اال قائما.

43
فلسطينيين من جميم . على الرةم من أن هذه ارجرا ات تفرض على جميم األجانب العاملين في لبنان، إال عدم است نا  الالجئين ال 

هذه ارجرا ات،  عني بال رورا اعتبارهم خطراا يهد  االقتصا  والسو  العامل في لبنان، فهذه ارجرا ات ت عها الدول حما ة أليديها 
 العاملة الو نية من األيدي العاملة األجنبية.
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للعمل ومبدأ التف يل الو ني أمام الالجئين الفلسطينيين، وضمان حصولهم على صنا يق 

 التامينات األخرث كاألمومة أو المرض أو التيد مات العائلية. 

 مكن اليول إن الفاعل اللبناني انته  سياسية واضحة عملت على الت ييق على الالجا 

مهنة، وحتى المهن المسموحة  جب أن  75م اولة ما  يارب الفلسطيني، بدأت بحرمانه من 

 حصل على موافية مشرو ة ومؤقتة للعمل ومرهونة بمبدأي العمل بالم ل والتف يل اللبناني، 

 وحتى عندما تتاح له فرصة العمل  حرم من مخصصاته واحرم من توفير الحما ة االقتصا  ة.

 عض اليوانين وخاصة المتعلية بالتملو، إلى أمننة على المستوث االجتماعي: فيد أ ارت ب

حرمان الفلسطيني من التملو أو حتى أن يورث العيار، تطبييا للمبدأ الو ني اللبناني الداعي 

لرفض التو ين،على اعتبار أن الالجئين الفلسطينيين  م لون خطرأ أمنيا على الوضم 

ه السياسيات التي تهد  لألمننة الد مارافي والتواام الطائفي في لبنان. ومن الواضح أن هذ

االجتماعية تهد  إلى تحوال الفلسطيني إلى جسد عار ال  مكن له أن يتملو أو أن  شعر 

 باألمن االجتماعي حتى لو االستيرار في ف ا  مالق.
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 . الخاتمة 6

ختاماا ال بد من ار ارا إلى أن هذه الدراسة ال تبحث في الحكم على  بيعة الوجو  

الفلسطيني في لبنان ما إذا كان  شكل خطراا أمنياا على النظام السياسي اللبناني أم ال، بل 

حاولت الدراسة تحليل وجو  عملية األمننة وتطبيق آلياتها، باض النظر عن وجو  حيييي 

 للتهديد الفلسطيني للبنان أم ال.

ار كالية التي  رحتها هذه استنا اا إلى كل التحليالت السابية  مكن اليول إن ارجابة عن 

الدراسة حول ما إذا تم أمننة وجو  الالجا في لبنان واست نامه أم ال؟ تكون ارجابة بنعم م بتة 

لة الالجا الفلسطين  صحة الفرضية، وبالتالي فإن األمننة كانت  املة لجميم المستواات، محو 

 وهذا ما ت بته النتائ  اآلتية: إلى إنسان عار  فالفلسطيني في لبنان وجو ه مؤمنن بامتياا،

اثباث  أوالا ساعد ار ار النظري لمدرسة كوبنهاةن وباراا وحالة االست نا  لدث أةامبين في

الربط التحليلي للخطاب مم فعملية األمننة الموجهة تجاه الالجا الفلسطيني.  الفرضية موضحاا 

 لالجا اللبناني في لبنان.  املة لما يواجهه ااملة و كقدم صورا ارجرا ات واليوانين 

ثانياا: أكدت الفواعل اللبنانية وأجمعت على المستوث الخطابي على وجو  التهديد األمني للموا ن 

اللبناني من قبل الالجا الفلسطيني، حيث لم تخل  خطابات جميم الفواعل التي تم تحليلها إلى 

االقتصا ي أو االجتماعي، ارحالة إلى وجو  خطر أمني سوا  على المستوث السياسي أو 

وبالتالي وسعت الخطابات من المفهوم األمني من خطر التو ين إلى تهديد  ما الحيو  



 

   االمننة والالجئون الفلسطينيون في الدول العربية: لبنان نموذجا  

153 
 

االقتصا  ة. وهذا ما  شير إلى أن الفواعل اللبنانية نظرت إلى الالجا الفلسطيني على أنه خطر 

 وفياا للمفهوم األمني الموسم لدث النظراات النيد ة في حيول األمن.

 اا: نجح الخطاب األمني اللبناني في التركي  على أن التهديد الفلسطيني  ما بيا  الموا ن ثال

مستعيناا باررث  ،اللبناني وذلو من خالل اللعب واستاالل الي ا ا الحساسة بالنسبة للبنان

 اللبناني م ل خطر الطائفية والحرب اللبنانية.

بي، بل تبم ذلو ارجرا ات واليوانين، هذا ما ي بت رابعاا: األمننة لم تتوقف على المستوث الخطا

أن الخطاب األمني نجح في تصوار الالجا الفلسطيني على أنه  شكل خطراا حيييياا أينما وجد، 

وقد ترجم هذا الفعل من خالل إجرا ات بيروقرا ية تهد  إلى تطبيق حاكمية فوكو على الالجا 

 قوانين لمواجهة هذا الخطر.وبالتالي  جب اتخاذ اجرا ات و  الفلسطيني،

 –خامساا: يت ح أن عملية األمننة أخذت أك ر من مستوث ليا فيط على الصعيد اليطاعي 

 ماني  في ية الالجئين مستوث الالولكن  أ  اا على  -اجتماعي، سياسي، اقتصا ي

ناني، ولكنها الفلسطينيين لم تكن  ائماا هي الي ية األولى والوحيدا األمنية بالنسبة للنظام اللب

تصعد إلى قمة الهرم األمني لتصبح الي ية األولى م ل ق ية  في ك ير من األحيانكانت 

 . 2010وعام  2001الحيو  المدنية عام 
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، ال تح ر 44وات ح من التحليل السابق أن ق ية الالجئين  ائماا ما كانت ق ية سياسية

بشكل مستمر في ذهن صانم اليرار اللبناني، ولكن ال  مكن  راسة أي موضوف أو قرار سياسي 

بدون االنتباه إلى التعثير المتبا ل على الجانب الفلسطيني  وهذا ما ي بته النياش البرلماني الذي 

لبنان عام  ار بنا  على الميترح الميدم من حكومة الحراري لتشجيم است مار األجانب في 

وقد  هد تحول ق ية الالجئين  في لبنان.، وانتهى بحرمان الفلسطينيين من التملو 2001

 2001الفلسطينيين كي ية أمنية مراحل ومستواات متعد  خالل الفترا المبحوثة  فخالل العام 

إصدار قانون  منم تملو الالجئين م لت ق ية الالجئين ق ية أمنية وهذا ما يدلل عليه 

لى كونها ق ية سياسية يتم تداولها ونيا ها في حين عا ت الي ية إسطينيين في لبنان. في الفل

اللبنانية ومم نشو  لجنة الحوار  –جلسات صناف اليرار مم تحسن العالقات الفلسطينية 

ق ية أمنية مم بدا ة أحداث  ما لب ت أن تحولت من جديد إلى. إال أنها الفلسطينية -اللبنانية

بنفا واستمرت  .لتظهر من جديد صورا الفلسطيني اررهابي في الذهن اللبناني ،ار مخيم الب

، والتي قد  جد بها المستوث األمني مم التعد الت الخاصة بيانوني العمل وال مان االجتماعي

أن عدم تنفيذ هذه اليوانين البعض تحسناا في نمط تعامل الحكومة اللبنانية مم الفلسطينيين. إال 

، ومحاولتها فيط عمل ترقيعات تشراعية ال تنظيم تشرام للعمل 45لمشكلة األصليةللها وعدم ح

                                                           
 

44
لى اهتمام صناف اليرار في النظام السياسي واتم نيا ها . الي ية السياسية وفياا لمفهوم نظراة األمننة: هي الي ية التي تستحوذ ع 

 وتداولها وجدولتها ضمن االجتماعات الرسمية.
45

. وهي عدم توفر فرص عمل لالجا الفلسطيني وتييد حصوله على هذه الفرص بارضافة إلى حرمانه من حيوقه من صنا يق  
 ال مان االجتماعي 
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اال يتعامل مم العمال ن النظام السياسي اللبناني ما أالفلسطيني في لبنان،  شير إلى 

 .واالقتصا  اللبنانيالعاملة  نيين على أنهم خطر أمني على األيديالفلسطي

اليوانين أنها لم توجه لالجا الفلسطيني بشكل مبا ر، وإنما :  ظهر من خالل تحليل سا ساا 

كانت تخا ب الموا ن اللبناني، وجا  خطابها لالجا الفلسطيني عن  راق ذكر األجانب، 

فطبق است نا  الياعدا على الالجا الفلسطيني. وعليه فإن هذا اليانون مستهد  الفلسطيني 

. ومن الواضح  1948ة تعيش في لبنان منذ العام بشكل أساسي، نظراا إلى أنه أكبر فئة أجنبي

أن هذه اليوانين جا ت لت بط هذا الوجو  األجنبي بشكل عام  ون األخذ بعين االعتبار 

 عاماا. 69األجنبي الفلسطيني المييم في لبنان منذ 

بل  : الخطابات واليوانين وارجرا ات لم تتعامل مم الفلسطيني على أنه إنسان لد ه حيو ،سابعاا 

تعاملت معه على أنه انسان عار فاست نته حتى من أبسط الحيو ، حتى في الفترات التي اعطته 

بعض الحيو  م ل م اولة بعض المهن كان بيرار اس نائي، وليا على أسا  قاعدا. وقد بررت 

لية الخطابات عدم قيام الدولة اللبنانية بتوفير االحتياجات األساسية لالجا الفلسطيني لعدم مسؤو 

 لبنان عنه وعدم قدرتها من الناحية الما  ة على توفير هذه االحتياجات.

: تعاملت الخطابات واليوانين وارجرا ات مم الالجا الفلسطيني ككتلة واحدا،  ون أن تفر  ثامناا 

بين من  حمل السالح ومن ال  حمله، أو بين صاير أو كبير، فجميعهم تم النظر إليهم على 

أنهم خطر يهد  لبنان ككل  عباا وحكومة و ولة. وهذا ي بت أن الفواعل اللبنانية كان مصرا على 

ا  صورا نمطية واحدا عن الفلسطيني لتسهل عملية األمننة وتنفيذ ارجرا ات تجاهه  ون إعط
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 عيش  اخل المخيمات أو خارجها أو من كما أن عملية األمننة لم تفر  بين مراعاا للفورا . 

أوروبا، فلم تكن هنالو مستواات مختلفة من األمننة  حتى من  عمل خارج لبنان في الخلي  أو

اللبنانية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين تطبق اليوانين نظراا إلى أن يد الد مارافي  على الصع

ولعل أبرا األم لة على ذلو هو ما أ ار إليه  . جابر . عليهم جميعاا  ون است نا  أو تصنيف

سليمان خالل ميابلته حول معاناا ابنته في سفرها على الحدو  اللبنانية على الرةم من كونها 

تدر  في جامعة كامبر ج وتتمتم بعحوال معرو   أكا  مي ابنةفي مدينة بيروت و  تعيش

فلسطين، إال أنها بالنسبة للنظام اللبناني تبيى الجئة  فياقتصا  ة أف ل من معظم الالجئين 

 جابر مم)ميابلة  في لبنان الالجئين الفلسطينيين تطبق عليها اليوانين اللبنانية كباقيفلسطينية 

 (.2017 آب 4 بتاراة سليمان

األمننة، فالطائفية والتاراة اللبناني الم يل بالحروب  : ساعد السيا  اللبناني على تطبيقتاسعاا 

والصراعات سهل من عملية نجاح األمننة، فم الا  كفي إحالة الموضوف إلى ق ية الطائفية 

وبالتالي العو ا إلى لتوضيح خطر الالجا الفلسطيني الذي  مكن أن  سهم في إ عال الطائفية، 

صور الحرب األهلية الماثلة في أذهان اللبنانيين جميعاا، خاصة وأن الفلسطينيين كانوا ج  اا من 

 هذه الحرب.

: استخدم الالجا الفلسطيني من قبل التيارات المختلفة، وأقحم في الصرارعات الداخلية، عا راا 

ه في بعض األحيان تم استخدامه لحما ة وهذا ما  شير إليه تحليل الخطابات، وامكن اليول إن
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مصالح فئة معينة، وصمام أمان لعدم تطبيق سياسات ضد أخرث، م ل الربط بين سالح ح ب 

 هللا والسالح الفلسطيني.

: تظهر األمننة أ  اا من خالل األجه ا التي تيوم بمتابعة ق ا ا الالجئين، حيث الحا ي عشر

سطين تحت المراقبة األمنية الدائمة من األجه ا تتجلى أوضح صورها من خالل وضم الفل

األمنية ال المدنية م ل المديراة العامة لالمن العام في واارا الداخلية، والمديراة العامة للشؤون 

 السياسية والالجئين، أو الجيش الذي  حاصر المخيمات بشكل  ائم.

مطية لالجا الفلسطيني على أنه ال اني عشر: كرست الخطابات وارجرا ات واليوانين الصورا الن

إرهابي، ومرت قة، ومحتل، وخار  للسيا ا اللبنانية، وفي بعض الخطابات تم المساواا بينه وبين 

 .ارسرائيليالمحتل 

أمننة ق ية الالجئين  علىال الث عشر: عملت اآلليات التي استخدمها الفاعل اللبناني 

إلى حالة الفلسطيني تحوال الالجا هذه اآلليات بولم تتوقف عند ذلو بل ونجحت ، الفلسطينيين

ا االست نا  ضمن أك ر من ، واظهر هذمست نية من الحيو  االقتصا  ة واالجتماعية وارنسانية

-  م المستوث األول حالة  املة من االست نا  لجميم الالجئين الفلسطينيين في لبنانمستوث. 

، وهذا ما  عبر عنه خ وف -دول األجنبية منهمخارج أو  اخل المخيمات وحتى العاملين في ال

و التي تحد من عملهم أو تنيلهم أفا اليوانين واالجرا ات جميم الالجئين الفلسطينيين إلى ن

 تملكهم.
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تحديداا ، وهي تشمل قسوا و بينما   م المستوث ال اني حالة من االست نا  األك ر 

، الرسمية منها وةير الرسميةالعشوائيات  وأفي المخيمات  سطينيين ممن  عيشون الالجئين الفل

ال اني في مكان و  م ل خاللها الالجا حالة من االست نا  الم اعف على المستوث األول والتي 

ضمن المستوث  جرا ات الدولة  فيعاني من قوانين وإمةال  حوي أ ة ميومات آ مية للحياا الكرا

 ال اني.وبؤسه ضمن المستوث قسوا المكان  واألول، ومن

 ستواينهي انعكا  للمو لية ةير مبا را لالست نا ، أما المستوث ال الث فيم ل عم

الفلسطينيين للعمل أو التعليم أو السفر،  لالجئينالسابيين على حالته  بمعنى قد  فتح المجال 

ولكن كيف  مكن لالجا الفلسطيني أن يتمتم بهذه الحيو  والحواج  اللبنانية تحاصره في  رايه 

و  بيعي وهو  ائماا ما يتم تفتيشه أللعمل أو الدراسة، وكيف  مكن لهذا الالجا أن  سافر بشكل 

نظراا إلى أن   ةعلى الحدو  الدوليأو  -لكونه فلسطيني فيط -اللبنانيةسوا اا على الحدو  تعطيله 

  هذه الحدو .ها تعتر  ب ال يدواةتمنح الفلسطينيين أوروا  ثبوتية لبنان ما االت 

االست نا  الفلسطيني في لبنان، هي حالة متطورا عن حالة أخيراا ، من الواضح أن 

بسط حيوقه ا وأ كالها، فالفلسطيني قد  حرم أالمفهوم األول لدث أةامبين  نظراا لتعد  مستوااته

بار  وحتى االنسانية م ل األكل والبيت واألمان كما كانت أحوال الالجئين خالل أحداث نهر ال

لى حرمانه من حيوقه االقتصا  ة واالجتماعية م ل التملو أو العمل أو التنيل وقد تصل إاآلن، 

 ... إلة.
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46
أما بيية المالحق فهي تجميم للخطابات واليوانين   ور في كل مبحث من مباحث األ روحة.. أ رجت المالحق وفياا للترتيب المذك 

 التي تم تحليلها خالل الفصول السابية.


