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مدخل:
ًمىً اعخباس العام  ،2006وهى العام الزي جم ؿُه حؽىُل لجىت الخىاس اللبىاوي  -الـلعىُني ،وئعادة ؿخذ
مىخب ممثلُت مىٍمت الخدشٍش الـلعىُيُت في لبىان ،اإلاىىلم الجذًذ لعالكاث لبىاهُت  -ؿلعىُيُت سظمُت،
أظـشث في الثلث ألاخحر مً ظىت  2011عً سؿع معخىي الخمثُل الـلعىُني في لبىان ئلى معخىي ظـاسة،
وسؿع العلم الـلعىُني ؿىق مبىاها في بحروث ،زم في حؽشًٍ الثاوي /هىؿمبر  ،2012اعتراؾ لبىان مً لمً
 138دولت في الجمعُت العامت لؤلمم اإلاخدذة بذولت ؿلعىحن عمىا مشاكبا في الهُئت الذولُت ألاسؿع.
وعلى الشػم مً الىُاث الىُبت التي ٌهشث في ظىت  2005مع حؽىُل اللجىت الىصاسٍت اللبىاهُت اإلاعىُت
باإلالف الـلعىُني ،ؿان خشب جمىصً /ىلُى  ،2006والخشب بحن الجِؾ اللبىاوي وجىٍُم " ؿخذ ؤلاظالم" في
أًاس /ماًى  2007في مخُم نهش الباسد ،أبىأ عجلت معاعي جىٍُم العالكاث اللبىاهُت  -الـلعىُيُت ،التي ما
لبثذ أن عادث ئلى الخذاوٌ بعذ "ئعالن ؿلعىحن في لبىان" مىلع ظىت  ،2008والزي اعخزسث بمىحبه
مىٍمت الخدشٍش الـلعىُيُت عً الذوس العلبي في لبىان خالٌ الخشب ألاهلُت ،وهزلً جىكُع  44شخفُت
معُدُت اعخزاسا للـلعىُيُحن ،وأًما علذ للاء "اإلافاسخت واإلافالخت" في ملش خضب الىخاةب اللبىاهُت في
 13هِعان /أبشٍل  ،2008الزي لم أكىابا ظُاظُت خالذ ػماس الخشب اللبىاهُت مع ممثلحن عً مىٍمت
الخدشٍش الـلعىُيُت ،والاعخزاس الزي كذمه سةِغ الهُئت الخىـُزًت لللىاث اللبىاهُت ظمحر حعجع في 12
أًلىٌ /ظبخمبر  2008عً دوس اللىاث في الخشب ألاهلُت اللبىاهُت ،ما أظغ لبدىر معخلبلُت مً ؼأنها
ئسظاء كاعذة عالكاث ظلُمت بحن اإلاجخمعحن اللبىاوي والـلعىُني.
هما أن خىاب اللعم لشةِغ الجمهىسٍت اللبىاهُت العماد م ِؽاٌ ظلُمان ،الزي اهخخب في أًاس /ماًى
 ،2008مثل خىىة مخلذمت ًبنى عليها في وسج عالكاث لبىاهُت  -ؿلعىُيُت ظلُمت ،خُث كاٌ" :ئن التزامىا
مىازُم ألامم اإلاخدذة ،واخترامىا للشاساتهاٌ ،عىد للىاعخىا الشاسخت بالؽشعُت الذولُت اإلاعخمذة مً مبادب
الخم والعذالت [ "]....وأهذ" :ئن سؿمىا اللاوع للخىوحن ،ال ٌعني سؿما الظخماؿت ألاخىة الـلعىُيُحن،
والاهخمام بدلىكهم ؤلاوعاهُت ،بل جأظِعا لخم العىدة ختى كُام الذولت اللابلت للخُاة".

( )1

وجم هزلً الخىشق ئلى أولاع الالحئحن الـلعىُيُحن في لبىان ،في البُان الىصاسي للخيىمت الاةخالؿُت ألاولى
في عهذ الشةِغ ظلُمان بشةاظت ؿإاد العيُىسة(  ،)2ومً زم الخيىمت الاةخالؿُت الثاهُت في عهذ الشةِغ
ظلُمان بشةاظت ظعذ الخشٍشي التي أوسدث الؽأن الـلعىُني في بُانها الىصاسي مخدذزا للمشة ألاولى في جاسٍخ
الخيىماث اللبىاهُت عً "العمل على ـعُذ جىؿحر الخلىق ؤلاوعاهُت والاحخماعُت للـلعىُيُحن اإلالُمحن
( ِٛ )1لع سئبسخ اٌجّٛٙس٠خ اٌٍجٕبٔ١خ اإلٌىزشٟٔٚ
( )2دىِٛخ رشأسٙب فؤاد اٌسٕٛ١سح ف ٟاٌفزشح ِب ث 11 ٓ١رّٛص  9ٚ 2008 ٛ١ٌٛ٠ /أٍٛ٠ي  /سجزّجش  .2009أظش ا ٌّٛلع اإل ٌىزشٌ ٟٔٚشئبسخ
ِجٍس اٌٛصساء اٌٍجٕبٔ[ http://www.pcm.gov.lb ٟسئبسخ ِجس اٌٛصساء ف ٟاٌزبس٠خ – اٌذىِٛبد اٌسبثمخ].
ِٛلع سئبسخ ِجٍس اٌٛصساء اٌٍجٕبٔ ٟاإلٌىزش ،ٟٔٚاٌج١بْ اٌٛصاسٌ ٞذى ِٛخ اٌشئ١س سعذ اٌذش٠ش ٞاٌفمشح 11
[http://www.pcm.gov.lbسئبسخ ِجٍ س اٌٛصساء ف ٟاٌزبس٠خ – اٌذىِٛبد اٌسبثمخ – سعذ اٌذ ٓ٠اٌذش٠ش- 2229 / 11 /9 ٞ
.] 2211 /6 /13
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على ألاساض ي اللبىاهُت"(  ،)3وكذ جىشسث الىعىد أًما مع خيىمت الشةِغ هجُب مُلاحي التي حؽيلذ مىلع
 ،2010بعذ ئظلاه خيىمت الخشٍشي ،وهي ختى جاسٍخ هخابت هزه الذساظت خيىمت معخلُلت وجفشؾ
ألاعماٌ.

الش يء ونقيضه
لىً جلً ؤلاًجابُاث ،والخفشٍداث وؤلاعالهاث ػحر اإلاعبىكت ،اؿخلشث ئلى آلُاث جىـُزًت جخشحها مً ئواس
الىُاث الخعىت ؿلي ئلى سخاب الخىبُلاث العملُت ،بل ئن وصٍش العمل في خيىمت مُلاحي ،ظلُم حشٍفاحي،
حمذ كشاسا وان كذ أخزه ظلـه في الخيىمت هـعها الىصٍش ؼشبل هداط لخىٍُم ئعىاء ئحاصة العمل لالحئحن
الـلعىُيُحن ،إلاجشد أن كشاس هداط ٌعهل لهم الخفىٌ على ئحاصة عمل ،علما أن الىصٍشًٍ جابعان للىخلت
هـعها ،وهي "هخلت ؤلاـالح والخؼُحر التي ًترأظها سةِغ "الخُاس الىوني الخش" الىاةب العماد مِؽاٌ عىن.
ووؿلا للىوالت الىوىُت لئلعالم الشظمُت اللبىاهُت ،ؿان كشاس هداط الزي ـذس في  22ؼباه /ؿبراًش 2012
كبل كلُل مً مؼادسجه الىصاسة ،هق على آلاحي:
"اإلاادة ألاولىً :لفذ بعباسة الـلعىُني في ول مشة جشد في هزا اللشاس ،ألاححر الـلعىُني اإلاسجل ،بؽيل
سظمي في سجالث وصاسة الذاخلُت والبلذًاث  -مذًشٍت الؽإون العُاظُت والالحئحن.
اإلاادة الثاهُت :جخىلى داة شة مشاكبت عمل ألاحاهب ،والذواةش ؤلاكلُمُت ،ول في هىاق عمله ،مىذ ئحاصاث العمل
للـلعىُيُحن وؿلا إلاىذسحاث هزا اللشاس.
اإلاادة الثالثت :اإلاعدىذاث الىاحب جلذًمها مع ولب ئحاصة العمل:
 - 1اظخذعاء مىكع مً ـاخب العالكتً ،زهش ؿُه الاظم ومدل ؤلاكامت ،وسكم الهاجف.
 - 2ـىسة عً بىاكت الجئ ال فادسة عً وصاسة الذاخلُت والبلذًاث  -مذًشٍت الؽإون العُاظُت والالحئحن.
 - 3ئؿادة عمل أو ئ ؿادة وعذ باالظخخذام.
 - 4ـىسجان ؼمعِخان.
اإلاادة الشابعت :على ألاححر الـلعىُني في خاٌ حؼُحر ميان العمل أن ًبلؽ الذاةشة اإلاخخفت بزلً ،وعلُه
جلذًم ئؿادة عمل حذًذة خالٌ مذة ؼهش مً بذء عمله الجذًذ.
اإلاادة الخامعت :جمىذ ئحاصة عمل الـلعىُني إلاذة زالر ظىىاث ،وٍخم ججذًذها وؿلا لآللُت راتها.
(ِٛ )3لع سئبسخ ِجٍس اٌٛصساء اٌٍجٕبٔ ٟاإلٌىزش ،ٟٔٚاٌج١بْ اٌٛصاسٌ ٞذى ِٛخ اٌشئ١س سعذ اٌذش٠ش ٞاٌفمشح 11
[http://www.pcm.gov.lbسئبسخ ِج ٍس اٌٛصساء ف ٟاٌزبس٠خ – اٌذىِٛبد اٌسبثمخ – سعذ اٌذ ٓ٠اٌذش٠ش- 2229 /11 /9 ٞ
.] 2211 /6 /13
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اإلاادة العادظتً :ذون على ئحاصة عمل الـلعىُني اإلاعلىماث آلاجُت ،خفشا:
 الاظم. مدل ؤلاكامت. مذة ـالخُتها.اإلاادة العابعتٌ :عدثنى الـلعىُني مً اللشاساث الخاـت باإلاهً اإلادفىسة باللبىاهُحن ،وجىبم علُه اللىاهحن
وألاهٍمت الخاـت بيل مهىت.
اإلاادة الثامىت :جلغى الىفىؿ اإلاخالـت إلاممىن هزا اللشاس وَعمل به ابخذاء مً جاسٍخ ـذوسه.
اإلاادة الخاظعتً :يؽش وٍبلؽ خُث جذعى الخاحت".

( )4

ولم ًمن وكذ وىٍل ختى سؿن حشٍفاحي العمل بلشاس ظلـه ،خُث أعلً "ججمُذ وؽش اللشاس"(  )5الزي
أـذسه هداط في الجشٍذة الشظمُت بزساتع ئحشاةُت ،كبل أن ٌعىد وٍـعل اللشاس.

( )6

ئن اإلاعىغ الخلُلي لالمخىاع عً ئعىاء الـلعىُني خلىكه الاحخماعُت والاكخفادًت ،والظُما خم
الخملً( )7هى ظُاس ي داخلي ،وال ًبذو خلُلت أهه بذاعي الخـاً على خم العىدة ،ئر ئن الخم هزا ال ًخلادم
وهى مدـىً كاهىهُا عبر اللشاس الذولي  ،194وووىُا عبر جمعً الـلعىُيُحن بالعىدة ئلى ؿلعىحن وبهىٍتهم
الـلعىُيُت ؼىال عبر أي وزُلت حعشٍف أو ظـش ًمىً أن جلذم لهم ،أو مممىها عبر كشاسهم هأؿشاد أو
أخضاب ،أو هُاها ظُاظُا مخمثال بمىٍمت الخدشٍش الـلعىُيُت واظخىشادا العلىت الـلعىُيُت في المـت
الؼشبُت وكىاع ػضة.
ئن حعبحر "الخىوحن" ٌعخخذمه بعمهم في لبىان بما ًخعلم بالـلعىُيُحن بؼحر معىاه الخلُلي ،وٍلىٌ
ظُاظُا ما ال ًدخمله لؼىٍا ،ئر ئن ولمت جىوحن حعني باإلهجلحزًت  ،Settlementومعىاها :ئ كامت أو هلل

(ِٛ)4لع  nowاإلخجبس ٞاإلٌىزش ٟٔٚعٍ ٝاٌشاثظhttp://nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=367772 :
(  )5أظش جش٠ذح األخجبس اٌٍجٕبٔ١خ ثزبس٠خ  27دض٠شاْ  2212 ٛ١ٔٛ٠ /عٍ ٝاٌشاثظhttp://al -akhbar.com/node/96335 :
( )6ساجع جش٠ذح اٌذ١بح إٌٍذٔ١خ عٍ ٝاٌشاثظ اإلٌىزشhttp://alhayat.com/OpinionsDetails/476179 :ٟٔٚ
(٠ )7ضع اٌعٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخبﺹ ثبٌذمٛق االلزﺼبد٠خ ٚاالجزّبع١خ ٚاٌثمبف١خ دك اٌزٍّه ضّٓ اٌذمٛق االلزﺼبد٠خ ٚرٌه ٚفمب ٌٍّبدح ١١
اٌجٕذ ( )1اٌزٕ٠ ٞﺺ عٍ":ٝرمشاٌذ ٚي األعشاف فٖ ٟزا اٌعٙذ ثذك أ ٞﺷخﺺ فِ ٟسزِ ٜٛع١ﺸ ٟأفضً ٌٗ ٚألسشرٗٛ٠ ،فش ِب ٠فٟ
ثذبجز ِٓ ُٙاٌﻐزاء ٚاٌىسبء ٚاٌّﺄ ٚ ،ٜٚثذمٗ ف ٟرذسِ ٓ١زٛاﺻً ٌظشٚفٗ اٌّع١ﺸ١خٚ .رزعٙذ اٌذٚي األعشاف ثبرخبر اٌزذاث١ش اٌﻼصِخ
إلٔفبر ٖزا اٌذكِ ،عزشفخ فٖ ٟزا اٌﺼذد ثبألّٖ١خ األسبس١خ ٌٍزعب ْٚاٌذ ٌٟٚاٌمبئُ عٍ ٝاالسرضبء اٌذش "ٚ .وزٌه أظش ِٛلع " ١ٔٛ٠س١ف"
 http://www.unicef.org/arabic/عٍ ٝاٌشاثظ ٚ http://www.unicef.org/arabic/why/files/cescr_arabic.pdfأ٠ضب
أظش ِٛلع األُِ اٌّزذذح  http://www.un.orgاإلعﻼْ اٌعبٌٌّ ٟذم ٛق اإلٔسبْ :اٌّبدح  ،17اٌز ٟرٕﺺ عٌٍ ) 1 (" :ٝىً ﺷخﺺ
دك اٌزٍّه ثّفشدٖ أ ٚثبالﺷزشان ِع غ١شٖ ) 2 (.ال ٠جٛص رجش٠ذ أدذ ِٓ ٍِىٗ رعسفب " عٍ ٝاٌشاثظ:
]http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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مجمىعت مً الىاط في بلذ أو مً بلذ ئلى بلذ آخش وئظيانهم في ػحر وونهم /مىونهم ألاـلي ،وال ًدمل ؿعل
الخىوحن بالمشوسة ئعىاء الجيعُت [اإلاىاوىت] للمىوىحن.
أما اإلالفىد ظُاظُا بخعبحر "الخىوحن" ،لبىاهُا في ما ًبذو ،هى الخجىِغ ،والخجىِغ  Naturalizationهى
اهدعاب اإلاىاوىت [الجيعُت] في بلذ ما ،علما أن اإلاىاوىت ال حعلي بـعل الاهخلاٌ مً بلذ ئلى بلذ آخش.
وأػلب الًٍ أن اإلالفىد في سؿن جىوحن الـلعىُيُحن في لبىان هى سؿن ججىِعهم ،أما ئرا وان اإلالفىد
في سؿن الخىوحن سؿن ئظيان الـلعىُيُحن ،ؿهزا مبدث آخش ًدخاج ئلى عالج ػحر الزي هدً ب فذده ،وهى
مخالف وبعا ليل اللشاساث العشبُت واللىاهحن والؽشاتع الذولُت.
ئن العماح للـلعىُيُحن بالعمل والخملً ال ٌعلي عنهم مىاوىُتهم الـلعىُيُت التي ما اهـيىا ًإهذون
جمعىهم بها .وئعىاؤهم خم الخملً ،بمعنى خُاصة علاس/مجزٌ للعِؾ ؿُه ،هى خم ئوعاوي جممىه ؼشعت
خلىق ؤلاوعان ،وبالخأهُذ ال ًلىد ئلى الخجىِغ الزي هى كشاس ظُاس ي وظُادي مً خم البلذ اإلاعني أوال
وأخحرا.

غياب الحىافق اللبناني
لم ًىً الالحئىن الـلعىُيُىن في لبىان مدل جىاؿم لبىاوي ئال في العىىاث ألاولى لخهجحرهم والىشاسهم
كعشا لل جىء ئلى البلذان اإلادُىت بـلعىحن ومً لمنها لبىان ،خُث ًمىً جمُحز أسبع مشاخل سةِعت في خُاة
الالحئحن الـلعىُيُحن في لبىان احخماعُا وكاهىهُا:
اإلاشخلت ألاولى :امخذث مً عام الىىبت في ظىت  1948ئلى ظىت  ،1962وجمحزث بمماسظت الـلعىُيُحن الىثحر
مً الخلىق ؤلاوعاهُت اإلاخعاسؾ عليها ،مً خم في العمل والخىلل والعىً ،علما أن حؼحر الىٍشة ئصاء
الالحئحن وان كذ بذأ ؿعال في ظىت .1958
اإلاشخلت الثاهُت :مً ظىت  1962ئلى ظىت 1969؛ وهي اإلاشخلت التي بذأ ؿيها الـلعىُيُىن ًخعشلىن إلكفاء
ئلى هامؾ الخُاة الاكخفادًت والاحخماعُت واظخثىاء كاهىوي مجخف ،وجلُُذ لخم الخىلل.
اإلاشخلت الثالثت :مً ظىت  1969ئلى ظىت  ،1982خُث ؿشك أمش واكع حذًذ جمثل بهُمىت مىٍمت الخدشٍش
الـلعىُيُت على الخُاة في أحضاء مً ألاساض ي اللبىاهُت ،وجدالـها مع الخشهت الىوىُت اللبىاهُت ،ما مىً
الـلعىُيُحن مً مماسظت العمل وخم الخىلل والعىً ،بدىم ألامش الىاكع ،مً دون عىاةم جزهش.
واإلاشخلت الشابعت :مً ظىت  1982ختى آلان ،مشوسا بخىىساث مشخلت حععُيُاث اللشن اإلااض ي ،خُث أعُذ
العمل بىاكعي ؤلاكفاء والاظخثىاء ،وفي مشخلت زماهُيُاث اللشن اإلااض ي بأكص ى ٌشوؿهما والظُما جلُُذ أي
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ئمياهُت للعمل بؽيل كاهىوي ،زم حشث عملُت كىهىت مجخـت لالظخثىاء في صمً اجـاق الىاةف ،بدُث خشم
الـلعىُيُىن في ظىت  2001مً خم الخملً.
ومعلىم أهه ختى ئكشاس حعذًل كاهىن العمل اللبىاوي في آب /أػعىغ  ،2010لم ًزهش الـلعىُيُىن في
هفىؿ كاهىهُت ظىي مشجحن :ألاولى واهذ عىذ ئوؽاء "ئداسة ؼإون الالحئحن الـلعىُيُحن" لمً وصاسة
الذاخلُت اللبىاهُت في ظىت  1959بمىحب اإلاشظىم الاؼتراعي سكم  ،42التي ػحرث حعمُتها ئلى" داةشة الؽإون
العُاظُت والالحئحن" في ظىت  ،)8 (2000والثاهُت اجـاق اللاهشة لعىت  1969بحن مىٍمت الخدشٍش والعلىت
اللبىاهُت ،والزي ألغي ،مع اجـاق  17أًاس ظىت  1983بحن خيىمت الشةِغ أمحن الجمُل وئظشاةُل ،في حلعت
بشإلااهُت واخذة في  21أًاس /ماًى.1987
في البذاًت ،جمحز عهذ الشةِغ بؽاسة الخىسي( )9بخعاوف ؼذًذ مع الـلعىُيُحن ،وكذ ولب الشةِغ الخىسي
علب الىىبت مً الجهاث اإلاخخفت ،جأمحن اإلاعاعذاث لهم .وخزا خزوه وصٍش الخاسحُت آهزان ،خمُذ
ؿشهجُت ،الزي ـشح في ئخذي حلعاث البرإلاان اللبىاوي كاةال]....[" :ظىؾ وعخمُف الـلعىُيُ حن ،مهما
وان عذدهم ،ومهما واهذ مذة بلائهم ،ولً هدعاهل في أي ئظاءة بدلهم ["]....

( )10

لىً ألاولاع بذأث جخؼحر نهاًت خمعُيُاث اللشن اإلااض ي ،والظُما مع ـعىد الخُاس اللىمي العشبي ،وجىلي
أخضاب وجُاساث كىمُت العلىت في عذد مً الذوٌ العشبُت ،واهدؽاس الؽعىس اللىمي في بلذان أخشي ،مً بُنها
لبىان ،خُث ؼهذ البلذ في ظىت  1958خشبا أهلُت مفؼشة.
في ظىت  ،1958داسث مىاحهاث في بحروث واهدؽشث أًما ئلى ول اإلاىاوم ،بحن ألاخضاب الُمُيُت (والظُما
اإلاعُدُت منها ) التي ظاهذث الشةِغ همُل ؼمعىن( )11وألاخضاب اللىمُت اإلاإٍذة للشةِغ اإلافشي حماٌ عبذ
الىاـش (الِعاسٍت وخفىـا اإلاعلمت) ،واسجذث هخاةج الفشاع على الـلعىُيُحن في لبىان ،الزًً وان العشب
ٌعخبرون كمُتهم اللمُت اإلاشهضٍت .وعلى أظاط مىاـشة اللمُت و/أو اظخؼاللها ،حؼحرث هٍم ووؽأث
أخشي .وكذ بذأث ألاخضاب والصخفُاث اإلاعُدُت جىٍش ئلى الـلعىُيُحن على أنهم هخلت بؽشٍت معلمت،

( )8أ ﺻذس ِجٍس اٌٛصساء اٌٍجٕبٔ ٟف ٟجٍسزٗ إٌّعمذح ثزبس٠خ  2000/10/4اٌّشس َٛسلُ ٌ 4082زٕظٚ ُ١صاسح اٌذاخٍ١خ ٚاٌجٍذ٠بد ،أٌﻐٝ
ف ٗ١اٌﺼ١ﻐخ اٌسبثمخ ٌٍّذ٠ش٠خ اٌعبِخ ٌﺸؤ ْٚاٌﻼجئ ٓ١اٌفٍسغٚ ٓ١١ٕ١أ ٌذمٙب ٌزﺼجخ جضءا ِٓ اٌّذ٠ش٠خ اٌعبِخ ٌٍﺸؤ ْٚاٌس١بس١خ ٚاٌﻼجئ،ٓ١
ِسمغب وٍّخ اٌفٍسغ ٓ١١ٕ١اٌز ٟرذًٌ عٍ ٝخﺼٛﺻ١ز ،ُٙسغُ االدزفبػ ثبٌّّٙبد رارٙب ،ثب سزثٕبء اسزﻼَ طٍجبد اٌذﺼٛي عٍ ٝجٛاصاد
اٌسفش ٌخبسج ٌجٕبْٔٚ ،مً ِذً إلبِخ اٌﻼجئ ِٓ ِخ٢ ُ١خش ٚفمب ٌّمزض١بد األِٓ .ثُ رٛسع ف ٟاٌّٛاد  27،26،25،24ف ٟرفﺼِٙ ً١بَ
ِشالجخ دشوبد اٌﻼجئ ٓ١اٌس١بس١خ ٚسﺻذ األعّبي اٌّخٍخ ثبألِٓ[ .ساجع اٌّٛلع اإلٌىزشٌٛ ٟٔٚصاسح اٌذاخٍ١خ ٚاٌجٍذ٠بد  /اٌّذ٠ش٠خ اٌعبِخ
ٌإلداساد ٚاٌّجبٌس اٌّذٍ١خ  http://www.moim.go v.lbعٍ ٝاٌشاثغ:ٓ١
http://www.moim.gov.lb/ui/mo im/ laws/chapter1.html
.]http://www.moim.gov.lb/ui/mo im/laws/chapter3.htmlٚ
(  )9تولى الرئيس الخوري الرئاسة من سنة  1943وحتى سنة 1952
(  )10دراسة المنظمة الفمسطينية لحقوق اإلنسان (حقوق) :قوانين العمل المبنانية وأوضاع الفمسطينيين ـ إسهامات الفمسطينيين في
االقتصاد المبناني (نيسان/أبريل  )2227ـ الطبعة الثانية (أيار/مايو  )2229ـ ص  9ـ هامش [ 12من سجالت الجمسة السابعة
لمبرلمان المبناني في  12أيار /مايو ]1948
( )11تولى الرئيس شمعون الرئاسة من العام  1952وحتى العام 1958
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ًمىً أن جيىن معاهذة لؤلخضاب الِعاسٍت أو اللىمُت وإلاىالب اإلاعلمحن باعىائهم دوسا أهبر في الخىم
واخخماٌ ججىِعهم لحزداد عذد اإلاعلمحن العىت ،ومً زمت ؤلاخالٌ بالخىاصن العُاس ي اللاةم على أظاط
دظخىس ظىت .1943
وبىاء على هزه الشؤٍت ،وعلب الاهلالب الـاؼل للخضب العىسي اللىمي الاحخماعي في ظىت  ،1961الزي
اسجذث هخاةجه أًما على الالحئحن الـلعىُيُحن ،ولع الشةِغ ؿإاد ؼهاب(  )12ظُاظاجه ،خُث أولى مخابشاث
الجِؾ ،التي عشؿذ في خُىه بـ "اإلاىخب الثاوي" ،مهمت مشاكبت الـلعىُيُحن في لبىان ،وكذ خشؿ "اإلاىخب
الثاوي" على ؤلامعان في اهتهان الخلىق ؤلاوعاهُت لالحئحن الـلعىُيُحن ،ؿلم ًىخف هزا الجهاص ،الزي وان
ٌعخبر الـلعىُيُحن تهذًذا مدخمالً على ألامً اللبىاوي ،بمىع الـلعىُيُحن مً اللُام بأي وؽاواث
ظُاظُت وخعب ،بل اجخز ئحشاءاث جلُُذًت وحععـُتً ،صح وــ ها بالعلاب الجماعي .ومً هزه
ؤلاحشاءاث ،التي كام بها مً لمً ئحشاءاث عذ ة ،جلُُذ خشهت الـلعىُيُحن بحن اإلاىاوم اللبىاهُت ،بدُث
وان اهخلالهم ًخىلب مىاؿلت وجفشٍدا معبلا ،ؿمال عً مىع البىاء داخل اإلاخُماث وجلُُذ ئميان ولىحهم
ظىق العمل اللبىاهُت ،ما صاد مً سخي الـلعىُيُحن الزًً ججشعىا ،في هزه الخلبت وجلً التي جلتها ،هأط
الٍلم والـضع والاظدبذاد.
الخلا ،كاٌ الشةِغ ؼهاب ـشاخت :ئن ؤلاحشاءاث اللبىاهُت اللاظُت لذ الـلعىُيُحن ،في عهذه ،وعهذ
خلـه الشةِغ ؼاسٌ خلى( )13واهذ هدُجت ظُاظاث مخىىت معبلا وحاهضة ،وألاؾ ]....[" :للذ ولعذ هزه
العُاظت ،وأعىُذ أوامش مؽذدة ئلى لباه ألامً ،خفىـا في الجىىب ،وفي اإلاخُماث ،وفي البلذاث
الخذودًت ["]....

( .)14

جغييب قانىني
كاهىهُا وعلى اإلاعخىي اإلادلي ،ػاب الخعشٍف الىاضح للـلعىُيُحن في اللاهىن اللبىاوي ،ؿهم ٌعخبرون
بمىحب اللشاس سكم  319لعىت  ،1962الزي ـذس عً وصاسة الذاخلُت اللبىاهُت ،ؿئت مً ألاحاهب ،وواهذ
معٍم اللىاهحن اللبىاهُت التي جىٍم ؼإون ألاحاهب ،جىىلم مً مبذأ اإلاعاملت باإلاثل ،وواإلاا ال جىحذ دولت
ؿلعىُيُت حعامل اللبىاهُحن باإلاثل ،ؿان الالحئحن الـلعىُيُحن ،اإلاخىاحذًً في لبىان ،لم ٌعاملىا هأحاهب.
ؿعلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخفش ،وان ًخىحب على الالجئ الـلعىُني الخفىٌ على ئرن عمل كبل مضاولت أي

(  )12تولى الرئيس فؤاد شهاب الرئاسة من العام  1958وحتى العام 1964
(  )13تولى الرئيس شارل حمو الرئاسة من سنة  1964وحتى سنة 1972
(ٔ )14مﻼ عٓ ٚثبئك ِجٍس إٌٛاة اٌٍجٕبٔ ٟضّٓ دراسة قانونية لممنظمة الفمسطينية لحقوق اإلنسان باإلنكميزية تحت عنوان:
ISOLATION & DESPONDENCY: the cyclone of the Lebanese legislation against Palestinians - p 21
أظش ِٛلع األُِ اٌّزذذح  http://www.un.orgاإلعﻼْ اٌعبٌٌّ ٟذم ٛق اإلٔسبْ :عٍ ٝاٌشاثظ:
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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مهىت ،وفي الىكذ راجه وان ًدشم مً رلً ،باعخباس أهه ال ًيخمي ئلى دولت ليي ٌعشي علُه مبذأ الخعامل
باإلاثل.
ئن هزا الخمُحز ًدىاكن هفا وسوخا مع الـلشة الثاهُت مً اإلاادة الثاهُت مً ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوعان
التي جىق على ]....[" :وؿمال عما جلذم ،ؿلً ًيىن هىان أي جمُحز أظاظه الىلع العُاس ي أو اللاهىوي أو
الذولي للبلذ أو البلعت التي ًيخمي ئليها الـشد ،ظىاء وان هزا البلذ أو جلً البلعت معخلال أو جدذ الىـاًت
أو ػحر مخمخع بالخىم الزاحي أو واهذ ظُادجه خالعت ألي كُذ مً اللُىد".

( )15

أما على اإلاعخىي الذولي ،ؿان اظخثىاء الالحئحن الـلعىُيُحن مً أخيام اجـاكُت الالحئحن الذولُت لعىت
 1951بمىحب الـلشة (1د)(  )16منها ،لم ًـسح اإلاجاٌ أمام الذولت اللبىاهُت والالحئحن الـلعىُيُحن لالظخـادة
مً الخلىٌ التي جدُدها الاجـاكُت والخىوحن في بلذ زان أو زالث خحن جخعزس ؤلاعادة الىىعُت ئلى الىوً
ألاـلي.
وعلى اإلاعخىي ؤلاكلُمي ،وسػم كشاس مجلغ حامعت الذوٌ العشبُت في الذاس البُماء في  3آب /أػعىغ
 1966بمعاملت الالحئحن الـلعىُيُحن في الذوٌ الع شبُت معاملت اإلاىاوىحن باظخثىاء ججىِعهم خـاٌا على
خلهم بالعىدة ئلى دًاسهم ،ؿان لبىان الزي وان مً بحن الذوٌ التي ـادكذ على بشوجىوىٌ الذاس البُماء،
لمً مزهشة الخىكُع بخاسٍخ  3آب /أػعىغ  1966جدـٍاث "كىلذ عملُا اإلامامحن ألاظاظُت
للبروجىوىٌ بمىذ الخلىق اإلاذهُت الاكخفادًت والاحخماعُت لالحئحن الـلعىُيُحن".

( )17

والالؿذ أن عؽش دوٌ ؿلي مً أـل  21دولت وقًعذ هزا البروجىوىٌ ،ووان مً بحن الذوٌ التي سؿمذ
الخىكُع اإلاملىت العشبُت الععىدًت واإلاؼشب وجىوغ ،ؿُما جدـٍذ علُه اليىٍذ ولُبُا ولبىان ،ألامش الزي
أؿشغ بشوجىوىٌ الذاس البُماء مً مممىهه ،ومً زمت جشن ألامش للذوٌ لخلشس ئهـار اللشاس أو سؿمه أو اخخُاس
ما حؽاء مىه .لىً بعن الذوٌ التي حعخمُف أػلبُت مً الالحئحن اظخىعبذ أو لىلل دمجذ بعن معاًحر
البروجىوىٌ لمً كىاهُنها الىوىُت مثل ظىسٍا وألاسدن ،مع الـاسق بحن الىلع اللاهىوي لالحئحن
الـلعىُيُحن في ول مً البلذًً.

(  )15أظش ِٛلع األُِ اٌّزذذح  http://www.un.orgاإلعﻼْ اٌعبٌٌّ ٟذم  ٛق اإلٔسبْ :عٍ ٝاٌشاثظ:
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
( )16تنص الفقرة (1د) من االتفاقية الدولية لالجئين لمعام  1951عمى" :ال تسري هذه االتفاقية عمى األشخاص الذين يتمقون حالياً
الحماية أو الم ساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين" [راجع موقع

المفوضية العميا لشؤون الالجئين www.unhcr-arabic.orgعلى الرابطhttp://www.unhcr- :
ٚ arabic.org/pages/4be7cc27201.htmlوزٌه ِٛلع جبِعخ ِٕ١سٛرب ِ - http://www1.umn.eduىزجخ دمٛق اإلٔسبْ – عٍٝ
اٌشاثظ]http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.html :
( )17أٔظش ٔﺺ ثشٚرٛوٛي اٌذاس اٌج١ضبء ف ٟاٌّﻼدك
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ثركيز أمني وتهميش اقحصادي
لم ًـعل الجاهب الاحخماعي والاكخفادي في اجـاق اللاهشة

( )18

ظىت  1969الزي هق على" :خم العمل

وؤلاكامت والخىلل للـلعىُيُحن اإلالُمحن خالُا في لبىان" ،ئهما جم الترهحز وىاٌ الىكذ ،مً كبل العلىاث
اللبىاهُت ومىٍمت الخدشٍش الـلعىُيُت ،على الجاهب ألامني مً الاجـاق الزي ظمذ بالعمل الـذاتي اإلاعلح
مً ألاساض ي اللبىاهُت ،ؿاعخبر الجاهب الاحخماعي والاكخفادي ،الزي جفذس الاجـاق ،زاهىٍا ،وىن ألامش الىاكع
في علذ ظبعُيُاث اللشن اإلااض ي ،وختى ظىت  ،1982وان ًدُذ للـلعىُني الخىلل والعمل مً دون خاحت
إلرن مشوس أو ئحاصة عمل.
واظخمش ججاهل هزا البىذ في الاجـاق علب خشوج مىٍمت الخدشٍش والـفاةل الـلعىُيُت اإلاعلخت مً لبىان
بعذ الاحخُاح ؤلاظشاةُلي ،ؿفذس في العام  1982عً الىصٍش عذهان مشوة ،وصٍش العمل في عهذ الشةِغ أمحن
الجمُل ،اإلاشظىم سكم  2891الزي مىع بمىحبه الـلعىُني مً مماسظت  57مهىت ووٌُـت ،ورلً كبل أن
ًلغى اجـاق اللاهشة في العام .1987
والالؿذ للىٍش ،أهه ومىز رلً الىكذ ،وعىذما ًـخذ اإلالف الـلعىُني في لبىان للىلاػً ،ياد الىالم
ًىدفش باإلاشخلت الىاكعت بحن عامي  1969و ،1982أي مشخلت الخجاوصاث اإلاخبادلت ،وجذخل الـلعىُيُحن في
اللعبت الذاخلُت اللبىاهُت ،على الشػم مً اعخزاس مىٍمت الخدشٍش عً جلً الـترة ،عبر ما ٌعشؾ بـ"ئعالن
ؿلعىحن في لبىان" في مىلع العام  ،2008واإلاعخهجً أهه ال ًخم الخىشق أبذا ئلى ئظهاماث الالحئحن
الـلعىُيُحن ؤلاًجابُت في لبىان والظُما في الا كخفاد والضساعت والثلاؿت والـىىن.
ختى عىذما احخمعذ اللُاداث اللبىاهُت ظىت  ،1989وكشسث بمىحب اجـاق الىاةف وي ــدت الخشب
ألاهلُت ،والاهىالق في وسؼت بىاء الىوً ،اظدثني الـلعىُني مً هزا الاجـاق الخاسٍخي ،مً "العـى العام"
عً الجشاةم اإلاشجىبت ئبان الخشب ألاهلُت ،ؿىشط بزلً ،وبؽيل كاهىوي الخمُحز لذ الالحئحن الـلعىُيُحن،
ما ظاهم في حعضٍض ظُاظت ؤلاكفاء وجدىٍل اإلاخُماث الـلعىُيُت ئلى بإس تهمِؾ وعضٌ.
وفي عهذ الجمهىسٍت الثاهُت ،أي بعذ اجـاق الىاةف ،جفاعذث عملُاث الاظخثىاء والتهمِؾ للـلعىُيُحن في
لبىان عبر اللىاهحن .ؿأـذس وصٍش العمل عبذ هللا ألامحن ،في  11واهىن الثاوي /دٌعمبر  ،1993كشاسا بدفش
اإلاهً باللبىاهُحن ،ومىع ألاحاهب وؿم ؼشوه مدذدة ،ماوعا بزلً الـلعىُيُحن ،مً العمل في  75مهىت.
وأهذ وصٍش العمل أظعذ خشدان ،بخاسٍخ  18واهىن ألاوًٌ /ىاًش  1995عبر اللشاس  ،1/621البىىد راتها التي
ولعها الىصٍش ألامحن.
(  )18أنظر نص اتفاق القاهرة في المالحق
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وعلى الشػم مً أن كشاس وصٍ ش العمل وشاد خمادة في  17خضٍشانً /ىهُى  ،2005بمىحب مزهشة خملذ الشكم
 ،1/67هق على اظخثىاء الـلعىُيُحن اإلاىلىدًً على ألاساض ي اللبىاهُت ،واإلاسجلحن بؽيل سظمي في سجالث
وصاسة الذاخلُت ،مً أخيام اإلاادة ألاولى مً اللشاس 1/79جاسٍخ  2خضٍشانً /ىهُى 2005التي جىق على خفش
بعن اإلاهً باللبىاهُحن وؼشه الخفىٌ على ئرن بالعمل ،ئال أن أعذاد الزًً خاصوا ئحاصاث عمل واهذ
لئُلت للؼاًت .وعىك أن ٌعهل هزا اللشاس عمل الالحئحن الـلعىُيُحن ،أـبذ ؼشه اظخخشاج ئرن العمل
لشوسٍا إلاهً وان الـلعىُني في العابم ًمتهنها مً دون مؽلت الاظخدفاٌ على هزا ؤلارن .وعلُه ،اـىذم
العامل الـلعىُني وـاخب العمل اللبىاوي بدىاحض ئداسٍت وؿىُت ومالُت ،لم جىً مىحىدة بهزا الؽيل في
الخلباث العابلت.
هما ال بذ مً ؤلاؼاسة ئلى كشاس الىصٍش مدمذ ؿىِؾ الزي اظدثنى الـلعىُني ،وىهه أحىبُا بعحن اللاهىن ،مً
لشوسة أن ٌعلً في الصخاؿت اإلاىخىبت لـ 3أًام مً كبل سب العمل عً اإلايان الؽاػش ،ئرا وان اإلاىلىب
لؽؼل الىٌُـت الؽاػشة ؿلعىُيُا.
بلي الىلع هزا كاةما ختى ظىت  ،2008عىذما أكش مجلغ الىىاب اللبىاوي حعذًال على كاهىن العمل ،خمل
الشكم  129بخاسٍخ  2008/8/24وهق على:
اإلاادة ألاولى :حعذٌ الـلشة الثالثت مً اإلاادة  59مً كاهىن العمل اللبىاوي الفادس بخاسٍخ  1964/9/23لخفبذ
على الؽيل الخالي:
"ًخمخع ألاحشاء ألاحاهب عىذ ـشؿهم مً الخذمت بالخلىق التي ًخمخع بها العماٌ اللبىاهُىن ؼشه اإلاعاملت
باإلاثل ،وٍترجب عليهم الخفىٌ مً وصاسة العمل اللبىاهُت على ئحاصة عملٌ .عدثنى خفشا ألاحشاء
الـلعىُيُىن الالحئىن اإلاسجلىن وؿلا لؤلـىٌ في سجالث وصاسة الذاخلُت والبلذًاث ـ ـ مذًشٍت الؽإون
العُاظُت والالحئحن ،مً ؼشه اإلاعاملت باإلاثل وسظم ئحاصة العمل الفادسة عً وصاسة العمل".
اإلاادة الثاهُتٌ :عمل بهزا اللاهىن ؿىس وؽشه في الجشٍذة الشظمُت.
لىً الـلعىُني وان كذ خشم مً خله بخملً مجزٌ/علاس ورلً بمىحب اللاهىن سكم  269لعىت ،2001
الزي عذٌ اللاهىن اإلاىـز باإلاشظىم سكم  11614جاسٍخ  4واهىن الثاوي ( 1969اهدعاب ػحر اللبىاهُحن
الخلىق العُيُت العلاسٍت في لبىان) ،ورلً وىهه ال ًدمل حيعُت ـادسة عً دولت معترؾ بها.

( )19

وبعذ اعتراؾ الخيىمت اللبىاهُت بذولت ؿلعىحن عبرسؿع معخىي جمثُل مىٍمت الخدشٍش في بحروث ئلى ظـاسة،
وكبىٌ ؿلعىحن هعمى مشاكب في ألامم اإلاخدذة في حؽشًٍ الثاوي /هىؿمبر  ،2012ظألذ بعن اللاهىهُحن
( ٔ )19ﺺ اٌمبٔ 269 ْٛعٍ " :ٝال ٠ذك ٌٍﺸخﺺ غ١ش اٌٍجٕبٔ ،ٟسٛاء اٌغج١ع ٟأ ٚاٌّعٕٚ ،ٞٛوزٌه ال ٠جٛص ٌٍﺸخﺺ اٌّعٕ ٞٛاٌٍجٕبٟٔ
(االعزجبس )ٞاٌز٠ ٞعزجشٖ اٌمبٔ ْٛاٌذبٌ ٟأجٕج١ب ،أْ ٠ىزست عٓ طش٠ك عمذ أ ٚأ ٞﺻه لبٔ ٟٔٛآ خش ُ ٠جشَ ث ٓ١أﺷخبﺹ أد١بء ،أ٠خ دمٛق
ٍِى١خ عمبس٠خ عٍ ٝاألساض ٟاٌٍجٕبٔ١خ أ ٚأ ٞدك عمبس ٞآخش ِٓ جٍّخ اٌذمٛق اٌّﺸبس إٌٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔ ،ْٛإال ثعذ اٌذﺼٛي عٍ ٝإرْ
ثّٛجت ِشس٠ َٛﺼذسٖ ِجٍس اٌٛصساء ثٕبء عٍ ٝالزشاح ٚص٠ش اٌّبٌ١خ ".
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وعذدا مً العُاظُحن اللبىاهُحن عً ئمياهُت اعخباس الـلعىُني مىاوىا لذولت معترؾ بها ،ؿجاء الجىاب :ئن
الـلعىُني في لبىان الجئ وال ًدمل حيعُت العلىت الـلعىُيُت ،لزا ال ًمىً اعخباسه مىاوىا لذولت
معترؾ بها.
وهىزا ؿان الخجشبت ئن دلذ على ش يء ،ؿاهما جذٌ على أن اظخثىاء الـلعىُني وئكفاءه لمً اللىاهحن
اللبىاهُت ،وتهمِؽه اكخفادًا واحخماعُا ،وعضله داخل اإلاخُماث خفشا ،واجخار ؤلاحشاءاث ألامىُت اللبىاهُت
لم شب خفاس خىٌ اإلاخُماث التي ًلبع في داخلها ،لم جـلح في مىع حعلل اإلاخىشؿحن ئلى داخل اإلاخُماث التي
ًلىنها ،بل وعلى العىغ مً رلً ظاهمذ في اسجـاع معذٌ الـلش والجشٍمت ،وأهلذ مجخمعاث لىمى
الخىشؾ ،وأدث ئلى وـم اإلاخُماث بأنها بإس أمىُت ،وأزشث ظلبا ،وبؽيل مباؼش على خُاة الالحئحن
الـلعىُيُحن اإلاذهُحن ،الزًً ٌعاهىن ئخباوا ؼذًذا ،ومشاسة البإط والخشمان والـاكت ،والظُما في ــىؾ
الؽباب ،الزًً حؼضو البىالت خُاتهم ،وجدىلهم ئلى سهاةً للخىشؾ ودسوع بؽشٍت كذ حعخخذم وىكىد لـخىت
في أي وكذ جخماسب ؿُه اإلافالح اإلادلُت ـ ـ اإلادلُت أو جلً اإلادلُت ـ ـ ؤلاكلُمُت.

الحل بقىننة كاملة
ئن أوٌ ػُث أي خل إلاؽىالث الالحئحن الـلعىُيُحن في لبىان ،هى كىهىت ولعهم ،بما ًخالءم مع وحه لبىان
الخماسي اإلاعاهم في ولع ؼشعت خلىق ؤلاوعان ،وفي جأظِغ حامعت الذوٌ العشبُت والخفشٍداث
وؤلاعالهاث ؤلاًجابُت مىز ظىت  ،2006وباعخباس أهه "مً المشوسي أن ًخىلى اللاهىن خماًت خلىق ؤلاوعان
لىُال ًمىش اإلاشء آخش ألامش ئلى الخمشد على الاظدبذاد والٍلم".

( )20

ؿلبىان اإلالتزم في ملذمت دظخىسه بمىازُم حامعت الذوٌ العشبُت وألامم اإلاخدذة ،وبأن ججعذ الذولت مبادب
ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوعان في حمُع الخلىٌ واإلاجاالث ،ومً دون اظخثىاءاث ،معني باخذار ئـالخاث
والتزام أظاس ي في ئواس اجـاق الؽشاهت مع الاجداد ألاوسوبي ،في مجاالث عذة ،ومً لمنها خلىق ؤلاوعان.
وفي هزا اإلاجاٌ ًمىً أن ج ىشح أولىٍاث جـسح اإلاجاٌ أمام ؿخذ اإلالـاث الـلعىُيُت في لبىان سظمُا
وبعمم ،ما ًضٍذ في ئساخت الىلع الذاخلي ،لِغ في اإلاذي اإلاىٍىس وخعب ،بل في اإلاذي الىىٍل أًما،
وٍإظغ للبذء باإلًـاء ببعن التزاماث لبىان الذولُت وٍممً جدعحن ولعُت الخلىق ؤلاوعاهُت لالحئحن
الـلعىُيُحن ،وؿم آلاحي:
 1ـ ـ الخم بالعمل :ال ًضاٌ الـلعىُني في لبىان ،وخالؿا للؽشعت الذولُت لخلىق ؤلاوعان واللشاساث العشبُت
راث الؽأن ،ممىىعا مً مماسظت خله بالعمل سػم حعذًل العام  ،2008بخالؾ اللشاساث العشبُت التي
ظمدذ للـلعىُني بالعمل أظىة بمىاوني البلذان العشبُت ،وللمادة  23مً ؤلاعالن العالمي لخلىق
(  )20اإلعﻼْ اٌعبٌٌّ ٟذمٛق اإلٔسبْ ،الفقرة الثالثة من ديباجة اإلعالن[.أظش ِٛلع األُِ اٌّزذذح  http://www.un.orgاإلعﻼْ
اٌعبٌٌّ ٟذم ٛق اإلٔسبْ :عٍ ٝاٌشاثظ]http://www.un.org/ar/documents/udhr/ :
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ؤلاوعان التي جىق على أهه "ليل شخق الخم في العمل ،وله خشٍت اخخُاسه بؽشوه عادلت مشلُت هما أن
له خم الخماًت مً البىالت".

( )21

وبخالؾ ما ٌؽاع عً ظلبُاث اكخفادًت بؽأن العماح للـلعىُني في العمل ،ؿان عمل الـلعىُني ًضٍذ
ئهـاكه الاظتهالوي ،وجلذس دساظت ـذسث عً "حمعُت الىجذة الاحخماعُت")22 (،خفت الـلعىُيُحن مً
الاظتهالن الخاؿ في لبىان بحن ظىتي  2007و 2208بـ %10أو  352ملُىن دوالس أمحروي مً أـل 3400
ملُىن ،لزا ؿان الـلعىُني ٌعاهم في جشاهم الىاجج الىوني اللبىاوي بالىٍش ئلى ولعه هالجئ ملُم ختى
العىدة ئلى ووىه ،هما أن العماح له بالعمل ًدُذ دخىٌ اظدثماساث ؿلعىُيُت هي آلان جدارس اللذوم
بعبب ؤلاحشاءاث التي جمىع الـلعىُني مً العمل والخملً ،وأًما ئرا ظمذ للـلعىُني بالعمل في لبىان ،ال
بذ وأن حعً كىاهحن هاٌمت جمىع اظخؼالله في أعماٌ بمذخىٌ أكل مً الزي ًخلالاه اللبىاوي ،هما هي
الخاٌ آلان ،وبهزا ظُيخـي عامل اإلاىاؿعت مع اللبىاوي .واإلاعألت هىا هي :عذم حؽؼُل الـلعىُني ٌعني أهه
ظُيىن عالت على اإلاجخمع ،ومً زمت على الاكخفاد الىلي وظُخـن مً حجم الىاجج الىوني.
ئن العمل لِغ كُمت اكخفادًت ؿدعب ،ئهما هى أمان احخماعي أًما :ؿالبىالت جىلذ التهمِؾ والتهمِؾ
ًىلذ العىف والجشٍمت ،وهزا ًىىبم على الـلعىُني اإلامىىع مً العمل وؿم اللاهىن ،وألاولىٍت هىا إلاعالجت
أبشص اخخماالث الاهدشاؾ ألامني بمعالجت أخذ أهم أظبابه ،أي البىالت.
لزا ؿان ئعىاء الـلعىُني "الخم في العمل ،و[]....خشٍت اخخُاسه بؽشوه عادلت مشلُت هما [ ]....خم
الخماًت مً البىالت" وؿم هق اإلاادة  23مً ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوعان ،وبـ"أحش عادٌ مشك ًىـل له
وألظشجه عِؽت الةلت بىشامت ؤلاوعان" ،وؿم هق البىذ الثالث مً اإلاادة  23مً ؤلاعالن العالمي لخلىق
ؤلاوعان( ً ،)23مىىه مً الؽعىس بلُمخه ؤلاوعاهُت ومً زم الخدشس مً الـاكت التي حعخبر أخذ أهم عىامل
الاهدشاؾ والاهجشاس هدى العىف.
2ـ ـ خم الخملً :خاص الـلعىُني خم الخملً ولم ًبذٌ هىٍخه ،بل صاد جمعىه بها خالٌ  53ظىت ،كبل ـذوس
اللاهىن سكم  2001/296في  20آراس /ماسط  ،2001الزي عذٌ بعن مىاد اللاهىن اإلاىـز باإلاشظىم الشكم
 11614جاسٍخ [ 1969/1/4اهدعاب ػحر اللبىاهُحن الخلىق العُيُت العلاسٍت في لبىان].
ووشح الخعذًل الزي حشي حؽشَعه في العام  2001بؽأن خم ألاحاهب في الخملً ،معألت في ػاًت ألاهمُت
وحعخبر خشكا ؿجا لخلىق ؤلاوعان ،هي خلىق الـلعىُيُحن الزًً واهىا كذ اؼتروا علاساث كبل  20آراس/
ماسط  ،2001وسجلىها أو جمل يىها عبر ـُؼت العلذ اإلامعىح ،ودهمهم الىكذ ألن مذة العلىد جيخهي بعذ
 10ظىىاث ،لزا ؿانهم لً ًيىهىا كادسًٍ على حسجُل علاساتهم التي ظىؾ ًخعشونها ؿعلُا ،زم مً واهىا كذ
( ) اٌّﺼذس ٔفسٗ ،اٌّبدح .23
(  )22عٕٛاْ اٌذساسخ "ِسبّ٘خ اٌﻼجئ ٓ١اٌفٍسغ ٓ١١ٕ١اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌّخّ١بد ٚاٌزجّعبد ف ٟااللزﺼبد اٌٍجٕبٔٚ "ٟلذ أٔجضرٙب د.عض٠ضح
اٌخبٌذٚٚ ،ٞصعذ ٔسخب ِٕٙب "جّع١خ إٌجذح االجزّبع١خ"
( )23اإلعﻼْ اٌعبٌٌّ ٟذمٛق اإلٔسبِْ .ﺼذس سبثك.
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سجلىا علاساتهم في الذواةش العلاسٍت كبل ـذوس اللاهىن  2001 / 296وجىؿُىا ،ؿان وىن أوالدهم
ؿلعىُيُحن ،ال ًمىنهم مً أن ًشزىا علاس والذهم /تهم اإلاخىفى /اة أو أي مىسر لهم ،ما ًخالف اإلاادة  17مً
ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوعان التي جىق على أهه "ليل شخق خم الخملً بمـشده أو باالؼتران مع ػحره"
هما وأهه "ال ًجىص ججشٍذ أخذ مً ملىه حععـا".

( )24

3ـ ـ الخم بالصخفُت اللاهىهُتٌ :عِؾ عذد هبحر مً الـلعىُيُحنً ،تراوح بحن  4000و 5000شخق ،مً
دون أي أوساق زبىجُت ،وهم ممً كذمىا ئلى لبىان خالٌ علذ ظبعُيُاث اللشن اإلااض ي ولم ًخمىىىا مً
العىدة ئلى البلذان التي واهىا ٌعىىىنها في اإلادُي العشبي ،أو ئلى داخل ألاساض ي الـلعىُيُت اإلادخلت بعذ
هضوخهم عنها علب خشب خضٍشانً /ىهُى .1967
ئن ولع ؿاكذي ألاوساق الثبىجُت بهُئتها الخالُت حؽيل اهتهاوا ؿاضخا للمادة  6مً ؤلاعالن العالمي لخلىق
ؤلاوعان التي جىق على أهه "ليل ئوعان أًىما وحذ الخم في أن ٌعترؾ بصخفِخه اللاهىهُت"(  )25ما ٌعخذعي
الخدشن العاحل باججاه جبني حعىٍت كاهىهُت لىلعهم.
ئن عذم خل هزه اإلاؽيلت ظُـسح في اإلاجاٌ أ مام اإلادؽذدًً الظخلىاب عذة آالؾ مً الُاتعحن بعبب
عذم كذستهم على الخدشن والعمل لعذ كىتهم ،ومً زم ظىؾ جخدىٌ ئلى مؽيلت احخماعُت ئوعاهُت ًمىً
خلها بلشاساث ئحشاةُت بعُىت ،متى سؿع ظُف العُاظت اإلاعلي ،أو جخدىٌ ئلى مؽيلت أمىُت لً ًيىن مً
العهل خلها ،وكذ جيىن جذاعُاتها مذمشة.
للذ حشث وججشي مداوالث ،وٍخم ولع ملترخاث وئحشاءاث إلاعالجت اللمُت ،لىً لِغ في عملها وفي بعذها
ؤلاوعاوي ،ومً جلً ؤلاحشاءاث ئعىاء ألامً العام اللبىاوي أوساق حعشٍف ججذد ول ظىت ،لىً ال جدُذ لهم
العـش أو العمل.
ًخىحب كىهىت ولع هزه الـئت مً الالحئحن الـلعىُيُحن ،عبر معاملتهم هما ٌعامل الالجئ الـلعىُني
اإلالُذ في سجالث ووالت ػىر ،وحؽؼُل الحئي ؿلعىحن في الؽشق ألادوى (ألاوهشوا) وفي كُىد داةشة الؽإون
العُاظُت والالحئحن الخابعت لىصاسة الذاخلُت اللبىاهُت.
4ـ ـ خم اإلاشأة اللبىاهُت اإلاتزوحت مً ؿلعىُني باعىاء أوالدها حيعُتها :على الشػم مً أن اإلاجخمع اللبىاوي
ٌعخبر أهثر اإلاجخمعاث العشبُت جىىسا ،احخماعُا ومذهُا ،وهى ًداوي وٍخلاوع في هثحر مً اإلاـاـل مع
اإلاجخمعاث الؼشبُت ،ئال أن كاهىن ألاخىاٌ الصخفُت ؿُه ملُذ بالىٍام الىاةـي ،ما حعله مً أهثر كىاهحن
ألاخىاٌ الصخفُت جخلـا في اإلاىىلت ول ها ،وؿم ما جإهذ مخخلف هُئاث اإلاجخمع اإلاذوي واإلاىٍماث والهُئاث

(  )24اٌّﺼذس ٔفسٗ.
(  )25اإلعﻼْ اٌعبٌٌّ ٟذمٛق اإلٔسبِْ .ﺼذس سبثك.
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الخلىكُت والخضبُت اللبىاهُت ،والظُما ججاه اإلاشأة اللبىاهُت ،اإلاخدشسة احخماعُا واإلالُذة كاهىهُا .وما ًضٍذ
الخععف بدلها ،مىعها مً خم ئعىاء الجيعُت اللبىاهُت ألوالدها ،أظىة بالشحل اللبىاوي.
وكذ حشث مداوالث هثحرة وهٍمذ خمالث هبحرة لىفشة اإلاشأة وجمىُنها مً حؼُحر ولعها اللاهىوي بما ٌعمذ
لها باعىاء الجيعُت ألوالدها ،لىً جلً اإلاداوالث باءث بالـؽل ،وحعبب الخىاصع آهف الزهش بؽىب بىذ في
البُان الىصاسي لخيىمت "ؤلاهماء والخىىٍش" بشةاظت ظعذ الخشٍشي خىٌ هزه اإلاعألت الخعاظت والـاةلت
ؤلاوعاهُت ،وػاب البىذ هزا ،اإلاؽىىب ،أًما عً البُان الىصاسي لخيىمت هجُب مُلاحي.
وألاهيى أن ؼىب هزا البىذ ،حاء بعبب مىالبت بعن ممثلي الىخل الىُابُت وألاخضاب العُاظُت الىبري،
اظخثىاء اللبىاهُت اإلاتزوحت مً ؿلعىُني مً ؤلاؿادة مً أي كاهىن ٌؽشع خم اإلاشأة اللبىاهُت باعىاء حيعُتها
ألوالدها ،وئـشاس ممثلحن آخشًٍ على عذم ئًشاد أي بىذ بهزا اإلاجاٌ ًىق على اظخثىاء اإلاتزوحاث مً
ؿلعىُيُحن وي ال ًفذس كاهىها ًىق على اظخثىاء معلً للـلعىُيُحنً ،مىً أن ًيىن حجت كاهىهُت لذ
لبىان ،خالٌ اإلاشاحعاث الذوسٍت إلاجلغ خلىق ؤلاوعان في حىُف ،والظُما أن كمُت اإلاشأة جمعها الذوٌ
الؼشبُت في ملذمت أولىٍاتها.
5ـ ـ الخم في الخىلل :عىمل الـلعىُيُىن في لبىان في اللاهىن معاملت أمىُت .ومً بحن الخلىق التي ولعذ
عشاكُل أمامها خشٍت الخىلل ،ئ ر وان كبل اجـاق اللاهشة الاهخلاٌ مً مخُم ئلى مخُم ًدخاج ئرها معبلا مً
وصاسة الذاخلُت ،وألُف على ؤلاحشاء هزا في عهذ الشةِغ ؿإاد ؼهاب ئخماع اإلاخُماث ،والظُما في
الجىىب ،لعلىت "اإلاىخب الثاوي" وبهزا كُذث خشهت الـلعىُيُحن مً الجىىب وئلُه وباججاه "الؽشٍي
الخذودي" أهثر ،وباث لضاما اظخخشاج ئ رن مً مخابشاث الجِؾ اللبىاوي للخىلل في هزا اإلاجاٌ الجؼشافي،
ورلً في خشق مىـىؾ للمادة  13مً ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوعان التي جىق على" :ليل ؿشد خشٍت
الخىلل واخخُاس مدل ئ كامخه داخل خذود ول دولت"( )26
وؿُما ولع اجـاق اللاهشة الزي هق على خشٍت الخىلل لالحئحن الـلعىُيُحن ،ئ حشاءاث ؼهاب ومشظىم
" 2867في ما ًخعلم بدشٍت الخىلل" حاهبا ،ؿان ئلؼاء اجـاق اللاهشة في العام  1987أعاد العمل هٍشٍا
باإلحشاءاث العابلت ،وئن واهذ لم جىبم عملُا ،بؽيل واظع.
 6ـ ـ الخم في جيىًٍ الجمعُاث :هشط الذظخىس اللبىاوي خشٍت الجمعُاث مً خالٌ الدؽشَع العثماوي ،الفادس
بهزا الؽأن بخاسٍخ 1909/8/3؛ وهى الدؽشَع اإلاعشوؾ بلاهىن "مذخذ باؼا" أو "كاهىن العلم والخبر" ،الزي
أخز عً اللاهىن الـشوس ي الفادس عام .1901

( 26

) اٌّﺼذس ٔفسٗ
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وكذ أدخلذ على اللاهىن اإلازوىس حعذًالث في ؿترة الاهخذاب الـشوس ي ،ومنها اللشاس "ٌ.س ".جاسٍخ
 ،1939/12/31الفادس عً اإلاـىك العامي الـشوس ي "ػبرًاٌ بُى"(  )27بِىما لم جلخٍه الخعذًالث الىثحرة
للمؽترع اللبىاوي لزا أبلخه على ما هى علُه.
اهىالكا مً اللشاس آهف الزهش ،واظدىادا ئلى معاملت الـلعىُني معا ملت ألاحىبي في الىاحباث واظخثىاةه
كاهىها مً الخلىق عبر جىبُم الىفىؿ التي حعدثني خملت وزاةم دوٌ ػحر معترؾ بها أو ال ٌعترؾ لبىان بها،
خشم الـلعىُ ني مً حؽىُل الجمعُاث ،لىىه لجأ ئلى الاخخُاٌ على اللاهىن مً خالٌ جلذًم "العلم والخبر"
مً كبل أػلبُت لبىاهُت مىلىبت لدؽىُل الؽشواث والجمعُاث.
ئن معألت الجمعُاث هي همىرج آخش لعملُت مشهبت ل الظدبعاد عبر ججهُل الـلعىُني في اللاهىن ،أي بعذم
رهشه مباؼشة وخشماهه مذاوسة ،وـىسة عً الاهخلاةُت في الالتزام باإلاىازُم الذولُت عىذما ًخعلم ألامش
بالالحئحن الـلعىُيُحن ،والظُما اإلاادة  20مً ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوعان والتي جىق على" :ليل ؿشد
الخم في خشٍت الاؼتران في الجمعُاث والجماعاث العلمُت)28 (".

لبنان أمام املصاءلة الدولية
ئن لبىان لِغ معضوال عً العالم ،وئن الاظخثىاءاث التي وان ًدٍى بها صمً الخشب الباسدة وعملُت ػن
الىٍش الذولي عً اهتهان خلىق الـلعىُيُحن ؿُه ،باجذ مً اإلااض ي ،وكذ ٌهش رلً بؽيل بحن خالٌ
الاظخعشاك الذوسي إلالف لبىان أمام مجلغ خلىق ؤلاوعان لعىت  ،)29 (2010خُث كذمذ  16دولت
مذاخالث و /أو أظهمذ بفُاػت  13جىـُت بؽأن الالحئحن الـلعىُيُحن في لبىان ،وهىسدها بدعب الترجِب
ووؿم التركُم اإلاىلىع في جلشٍش الـشٍم اإلاعني باالظخعشاك الذوسي الؽامل – لبىان( :)30
 – 32/80الجروج :جـعُل حعذًالث كاهىن العمل وكاهىن الممان الاحخماعي التي جمىذ الالحئحن الـلعىُيُحن
الخم في العمل ،ورلً في أكشب وكذ ممىً.
[].......
 - 39/80الُمً :لمان أن ٌؽمل الخعلُم حمُع مىاوم البلذ ،بما في رلً اإلاىاوم التي ٌعِؾ ؿيها الالحئىن،
مع مشاعاة أن والًت ووالت ألاوهشوا حؽمل الاخخُاحاث الخعلُمُت لالحئحن الـلعىُيُحن.
(  )27أظش ِٛلع اٌجّع١خ اٌٍجٕبٔ١خ ٌذمٛق اإلٔسبْ عٍ ٝاٌشاثظ:
http://www.aldhom.org/page.php?mode=news_detail&news_id=29
(  )28اإلعﻼْ اٌعبٌٌّ ٟذمٛق اإلٔسبِْ .ﺼذس سبثك.
( ٌُ )29رزٛفش ث١بٔبد ٚاف١خ عٓ اٌّشاجعخ اٌذٚس٠خ اٌﺸبٍِخ ٌذمٛق اإلٔسبْ فِ ٟجٍس دمٛق اإلٔسبْ اٌزبثع ٌألُِ اٌّزذذح اٌز ٟجشد فٟ
رﺸش ٓ٠األٚي  /أوزٛثش ٌٚ ،2013ز ٌه رُ اسزخذاَ اٌّعٍِٛبد اٌز ٟرٛافشد عٓ اٌّشاجعخ اٌﺸبٍِخ ٌزﺸش ٓ٠األٚي /أوزٛثش .2010
(  )30ساجع :األُِ اٌّزذذح  - HCR/A/18 /16اٌجّع١خ اٌعبِخ Dists.:General 12 January 2011 – Arabic - Original:
ِ Englishجٍس دمٛق اإلٔسبْ  -اٌذٚسح اٌسبدسخ عﺸش  -اٌجٕذ  ِٓ ٦جذٚي األعّبي االسزعشاﺽ اٌذٚس ٞاٌﺸبًِ  -رمش٠ش اٌفش٠ك اٌعبًِ
اٌّعٕ ٟثبالسزعشاﺽ اٌذٚس ٞاٌﺸبًِ ٌ -جٕبْ
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[].......
 – 27/82ؿلعىحن :ؤلاظشاع بىجحرة ؤلاحشاءاث اإلاخخز ة في وصاسة العمل إلهجاص اللىاةذ الخىـُزًت التي جِعش
عمل الـلعىُيُحن وؿخذ باب العمل أمامهم في حمُع اإلاهً الخشة.
 – 28/82ؿشوعا :ئصالت العلباث التي حعترك حؽؼُل الالحئحن الـلعىُيُحن ،وئجاخت ظبل العمل لهم ،وجىؿحر
ؿشؿ الخعلُم المجاوي لجمُع أوـاٌ الالحئحن ،وجلذًم الشعاًت الصخُت الؽاملت.
 - 29/82ؿشوعا :لمان خشٍت الخىلل لالحئحن الـلعىُيُحن والالتزام بخدعحن ؼشوه حؽؼُلهم.
 - 30/82الجروج :مىذ الالحئحن الـلعىُيُحن خشٍت الخىلل ،والظُما جِعحر خشٍت الذخىٌ ئلى مخُم هﻬس الباسد
والخشوج مىه.
 - 31/82الىالًاث اإلاخدذة :ئـذاس جفاسٍذ لالحئحن في لبىان حعمذ لهم بدشٍت الخىلل والعمل ،بما في رلً
الخم في مضاولت ألاعماٌ التي جخىلب العمىٍت في الىلاباث ،ومً دون ولع ؼشوه ععحرة للخجذًذ أو
اؼتراه دؿع سظىم.
 - 32/82الجروج :مىذ الالحئحن الـلعىُيُحن خم جملً ألاساض ي .وؿىلىذا :اجخار ئحشاءاث حؽشَعُت لممان
خم الالحئحن الـلعىُيُحن في وسازت اإلامخلياث وحسجُلها ،بما في رلً الخم في جملً ألاساض ي .وهىلىذا:
حعذًل الدؽشَع الزي ًلُذ كذسة الالحئحن الـلعىُيُحن على الخملً ،والظُما اإلاشظىم الشةاس ي الفادس في
واهىن الثاويً/ىاًش  ،٩١٩١اإلاعذٌ في وعُان/أبشٍل .١٠٠٩
 - 33/82أًشلىذا :ئًجاد خل وامل إلاؽيلت وزاةم هىٍت الالحئحن الـلعىُيُحن ،وحعذًل ألاخيام الدؽشَعُت
والعُاظاث التي ل ها عىاكب جمُحزًت على العيان الـلعىُيُحن باإلالاسهت بؼحرهم مً ػحر اإلاىاوىحن.
 - 34/82البراصٍل :مىاـلت حعضٍض ظبل جمخع الالحئحن الـلعىُيُحن بدلىق ؤلاوعان ،ومعاملتهم معاملت
كاهىهُت ال جلل عً جلً التي ٌعامل بﻬا ظىاهم مً ػحر اإلاىاوىحن ،والظُما ؿُما ًخعلم بالخم في العمل
وخشٍت الخىلل ،مع أخز معإولُت المججمع الذولي في الاعخباس.
 - 35/82هىلىذا :ظذ الثؼشاث الىاحمت عً اللاهىن اإلاعذٌ اإلاخعلم بالالحئحن الـلعىُيُحن اإلاسجلحن،
والعماح لالحئحن الـلعىُيُحن بالخفىٌ على جفاسٍذ عمل مإكخت.
 - 36/82ؿىلىذا :اجخار جذابحر ؿعالت جىـل الخدعحن الـىسي لىلع الالحئحن الـلعىُيُحن ،بما في رلً
حعذًل ألاخيام الدؽشَعُت والعُاظاث راث ألازش الخمُحزي على العيان الـلعىُيُحن.
 - 37/82هىذا :اعخماد اللىاهحن المشوسٍت مً أحل ؤلاظهام في جخـُف ووأة ألاولاع الاحخماعُت
والاكخفادًت لالحئحن الـلعىُيُحن.
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[]......
 سؿن لبىان الخىـُاث الخالُت اظدىادا ئلى واخذ أو أهثر مً ألاظباب الخالُت( :أ) ألهﻬا جخشج عً هىاقالاظخعشاك الذوسي الؽامل؛ [( ]....ج) ألهﻬا جمغ ظُادة لبىان".
لعىا هىا بفذد الخىك في ألاظباب التي دعذ وجذعى لبىان ئلى سؿن معٍم الخىـُاث التي كذمذ خالٌ
اإلا ىاكؽاث ،ئهما لخأهُذ أن كمُت الالحئحن الـلعىُيُحن عامت وفي لبىان خاـت ،أـبدذ جدذ اإلاجهش،
ولم ٌعذ اإلاجخمع الذولي ًدارس المؼي على لبىان لذؿعه ئلى الىؿاء بالتزاماجه ئصاء الاجـاكاث واإلاعاهذاث
الذولُت وؼشعت خلىق ؤلاوعان.
وال جخؼاض ى جلً الذوٌ عً الخشق الذاةم لخلىق ؤلاوعان ،وفي هثحر مً ألاخُان ًمؼي الشأي العام ؿيها
على الخيىماث عىذ جىكُع أي اجـاكُاث زىاةُت ،مع دوٌ حعمذ ئلى عذم اخترام خلىق ؤلاوعان ،علما أن
اللىاهحن في الذوٌ اإلاخلذمت اكخفادًا جلضم الخيىماث بىلع خلىق ؤلاوعان هأولىٍت في عملُت وسج
العالكاث اإلاخعذدة الجىاهب مع الذوٌ ألاحىبُت.
ئن لبىان واخذ مً الذوٌ التي حعخمذ على الهباث واإلاعاعذاث ا لخاسحُت ،اإلاالُت والخلىُت ،والظُما مً
الذوٌ الؼشبُت ،التي واهذ لها اإلاعاهمت الىبري في ولع الخىـُاث اإلاخعللت بالالحئحن الـلعىُيُحن في لبىان.
وفي للاءاث بحن ممثلحن عً هُئ اث اإلاجخمع اإلاذوي الـلعىُني واإلاىٍماث ػحر الخيىمُت العاملت في ئواس
مجخمع الالحئحن الـلعىُيُحن في لبىان ،مع ظـشاء دوٌ الاجداد ألاوسوبي وأمحروا وهىذا ،وان هزا اإلاىلىع
مىشوخا ،خُث أهذ العـشاء وممثلىن دبلىماظُىن عً الذوٌ اإلااهدت للبىان ،أن خيىماث بلذانهم لً
جخىسع عً المؼي ،مادًا ،على الخيىمت اللبىاهُت لذؿعها ئلى الىؿاء بااللتزاماث الخاـت بخدعحن خُاة
الالحئحن الـلعىُيُحن ،وئخشاحهم مً ؿماء ؤلاكفاء والاظخثىاء والتهمِؾ الزي ًـشك عليهم بعبب
اللىاهحن وؤلاحشاءاث الخمُحزًت.
وؿُما ًإهذ ظـشاء وممثلى الذوٌ اإلااهدت جلً أنهم ظىؾ ًخابعىن اإلاعألت بؽيل داةم مع الخيىمت اللبىاهُت،
ؿان لبىان ظُيىن على مىعذ داةم مع اإلاعاءلت خالٌ اإلاشاحعاث الذوسٍت أمام مجلغ خلىق ؤلاوعان في
حىُف ،لعشك واكع خلىق ؤلاوعان في لبىان ،ومً لمً رلً ،ولع الالحئحن الـلعىُيُحن.
هما أن الخدىالث العُاظُت والاحخماعُت في اإلاىىلت الجاسٍت واإلادعاسعت مىز ظىت  ،2011باجذ جىحب على
لبىان ئعادة الىٍش ظشَعا بىثحر مً كىاهِىه وئحشاءاجه اإلاخالـت لؽشعت خلىق ؤلاوعان ،ظىاء اإلاخعللت
بالالحئحن الـلعىُيُحن أو ختى باألخىاٌ الصخفُت للبىاهُحن ،وئال ظىؾ ًجذ هـعه خلف جلً الخىىساث،
وفي معاخت جضٍذ مً المؼىه علُه ،بعذما ًيىن كذ ؿلذ مىكعه وىاخت للذًملشاوُت في صخشاء
الذهخاجىسٍاث العشبُت ،وىن ألاهٍمت جخدىٌ بؽيل ظشَع أو بىيء لىً كذما هدى الذًملشاوُت والخعذدًت.
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مالحق

بروتوكول الدار البيضاء
بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية
استنادا إلى مٌثاق جامعة الدول العربٌة وملحقه الخاص بفلسطٌن والى قرار مجلس جامعة الدول العربٌة بشأن القضٌة
الفلسطٌنٌة وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكٌان الفلسطٌنً.
فقد وافق مجلس وزراء خارجٌة الدول األعضاء فً اجتماعه بالدار البٌضاء ٌوم  12سبتمبر أٌلول لعام  1965على
األحكام اآلتٌة ودعا األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعها موضع التنفٌذ:
 - 1مع االحتفاظ بجنسٌتهم الفلسطٌنٌة ٌكون للفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن حالٌا فً أراضً ……… ..الحق فً العمل واالستخدام
أسوة بالمواطنٌن.
ٌ - 2كون لفلسطٌ نٌٌن المقٌمٌن حالٌا فً أراضً ……… .ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك الحق فً الخروج منها و العودة
إلٌها.
ٌ - 3كون للفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً الدول العربٌة األخرى الحق فً الدخول إلى أراضً ……… والخروج منها متى
اقتضت مصلحتهم ذلك وال ٌترتب على حقهم فً الدخول الحق فً اإلقامة إال للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا
من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غٌر ذلك.
ٌ - 4منح الفلسطٌنٌون حالٌا فً أراضً …… ..وكذلك من كانوا ٌقٌمون فٌها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا فً ذلك
وثائق صالحة لسفرهم وعلى السلطات المختصة أٌنما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجدٌدها بغٌر تأخٌر.
ٌ - 5عامل حاصلون الوثٌقة فً أراضً دول الجامعة العربٌة معاملة رعاٌا دول الجامعة العربٌة بشأن التأشٌرات واإلقامة.
الدار البٌضاء ٌوم  11من سبتمبر أٌلول لعام 1965
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اتفاق القاهرة
اتفاق سري للغاٌة:
فً ٌوم االثنٌن  3نوفمبر (تشرٌن الثانً  )1969اجتمع فً ال قاهرة الوفد اللبنانً برئاسة عماد الجٌش إمٌل البستانً ووفد
منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة برئاسة السٌد ٌاسر عرفات رئٌس المنظمة وحضر من الجمهورٌة العربٌة المتحدة السٌد محمود
رٌاض وزٌر الخارجٌة والسٌد الفرٌق أول محمد فوزي وزٌر الحربٌة.
انطالقا من روابط األخوة والمص ٌر المشترك فان عالقات لبنان والثورة الفلسطٌنٌة البد وأن تتسم دوما بالثقة والصراحة
والتعاون االٌجابً لما فٌه من مصلحة لبنان والثورة الفلسطٌنٌة وذلك ضمن سٌادة لبنان وسالمته .واتفق الوفدان علً
المبادئ واإلجراءات التالٌة:
أ .الوجود الفلسطٌنً:
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تم االتفاق على إعادة تنظٌم الوجود الفلسطٌنً فً لبنان على أساس:
 1- 1حق العمل واإلقامة والتنقل للفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن حالٌا فً لبنان.
 2- 1إنشاء لجان محلٌة من الفلسطٌنٌٌن فً المخٌمات لرعاٌة مصالح الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فٌها وذلك بالتعاون مع
السلطات المحلٌة وضمن السٌادة اللبنانٌة.
 3- 1وجود نقاط للكفاح الفلسطٌنً المسلح داخل المخٌمات تتعاون مع اللجان المحلٌة لتأمٌن حسن العالقة مع السلطة
وتتولى هذه النقاط موضوع تنظٌم وجود األسلحة وتحدٌدها فً المخٌمات وذلك ضمن نطاق األمن اللبنانً ومصلحة
الثورة الفلسطٌنٌة.
 4- 1السماح للفلسطٌنٌٌن الم قٌمٌن فً لبنان بالمشاركة فً الثورة الفلسطٌنٌة من خالل الكفاح المسلح ضمن مبادئ سٌادة
لبنان وسالمته.
ب  -العمل الفدائً:
تم االتفاق على تسهٌل العمل الفدائً عن طرٌق:
 1- 2تسهٌل المرور للفدائٌٌن وتحدٌد نقاط المرور و االستطالع فً مناطق الحدود.
 2- 2تأمٌن الطرٌق إلى منطقة العرقوب.
 3- 2تقوم قٌادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم فً الشؤون اللبنانٌة.
 4- 2إٌجاد ارتباط مشترك بٌن الكفاح المسلح و الجٌش اللبنانً.
 5- 2إٌقاف الحمالت اإلعالمٌة من الجانبٌن.
 6- 2القٌام بإحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة فً لبنان بواسطة قٌادتها.
 7- 2تعٌٌن ممثلٌن عن الكفاح المسلح فً األركان اللبنانٌة ٌشتركون بحل جمٌع األمور الطارئة.
 8- 2دراسة توزٌع أماكن التمركز المناسبة فً مناطق الحدود التً ٌتم االتفاق علٌها مع األركان اللبنانٌة.
 9- 2تنظٌم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح.
 12- 2إلغاء قاعدة عٌطرون.
ٌ 11- 2سهل الجٌش اللبنانً أعمال مركز الطبابة واإلخالء والتموٌن للعمل الفدائً.
 12- 2اإلفراج عن المعتقلٌن واألسلحة المصادرة
 13- 2ومن المسلم به أن السلطات اللبنانٌة من مدنٌة وعسكرٌة تستمر فً ممارسة صالحٌاتها ومس ئولٌاتها كاملة فً جمٌع
المناطق اللبنانٌة وفً جمٌع الظروف.
ٌ 14- 2ؤكد الوفدان أن الكفاح المسلح الفلسطٌنً عملً ٌعود لمصلحة لبنان كما هو لمصلحة الثورة الفلسطٌنٌة والعرب
جمٌعا.
ٌ 15- 2بقى هذا االتفاق سرٌا للغاٌة وال ٌجوز االطالع علٌه إال من قبل القٌادات فقط .

ر ئٌس الوفد اللبنانً

رئٌس الوفد الفلسطٌنً
21

الفلصطينيىن في لبنان :حالة الحمييز وثداعياتها مركز دراشات الجمهىرية الديمقراطية

اإلمضاء /بستانً

اإلمضاء /عرفات

 3نوفمبر تشرٌن الثانً 1969
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اعتذار منظمة التحرير من لبنان
إعالن فلسطين في لبنان
مقدمة:
● فً أثر نكبة فلسطٌن عام  ، 1948لجأ قسراً إلى لبنان نحو مئة ألف فلسطٌنً شهدت حٌاتهم سلسلة متصلة من
الصعوبات بفعل النزوح الثانً عام  1967عن الضفة الغربٌة وقطاع غزة ،ثم جراء اجتماع معظم المقاومة الفلسطٌنٌة
على أرض لبنان فً غضون بضع سنوات :من اتفاق القاهرة  1969الذي شرَّ ع قواعد التمركز واالنطالق فً جنوب
لبنان ،إلى حرب تشرٌن  1973التً أفضت إلى إقفال كل الجبهات العربٌة مع اسرا ئٌل باستثناء الجبهة اللبنانٌة ،وما بٌن
هذٌن التارٌخٌن من أحداث دامٌة فً األردن  1972ـ .1971
● ال فائدة اآلن من استعادة السجال السٌاسً الذي حكم تلك الفترات .ولكن اإلنصاف ٌقتضً القول بأن ذلك الوجود
الفلسطٌنً فً لبنان ،بحجمه البشري والسٌاسً والعسكري ،قد أثقل كثٌراً على هذا البلد الشقٌق ورتـَّب علٌه أعبا ًء فوق
طاقته واحتماله ،وبالتأكٌد فوق نصٌبه المعلوم من واجب المساهمة فً نصرة القضٌة الفلسطٌنٌة (دولة مساندة) األمر الذي
أصاب دولته واقتصاده واجتماعه اإلنسانً وصٌغة عٌشه إصابات بالغة لم تعد خافٌة على أحد .كذلك من اإلنصاف القول
بأن التورُّ ط الفلسطٌنً فً لبنان ،على نحو ما شهدنا ،وبخاصة أثناء حروب  1975ـ  ،1982إنما كان فً مجمله قسرٌا ً
القاهرة.
بالظروف
تكون
ما
أشبه
وخارجٌة
داخلٌة
ظروف
بفعل
ال نقول هذا تنصالً ،وال من قبٌل نسبة ما جرى إلى "المؤامرة" ،بل رفقا ً بالضحٌتٌن ،وفتحا ً لباب المراجعة ،ومساعدةً
ألنفسنا جمٌعا ً على تنقٌة الذاكرة .وأٌا ً ما كان األمر ،فإننا من جانبنا نبادر إلى االعتذار عن أي ضرر ألحقناه بلبنان
العزٌز ،بوعً أو من غٌر وعً .وهذا االعتذار غٌر مشروط باعتذار مقابل.
● فً المجال اإلنسانً ،ظلت أوضاع الالجئٌن ال فلسطٌنٌٌن فً لبنان متردٌة على الدوام ،حتى فً عقد السبعٌنٌات حٌث
بلغ الفلسطٌنً أقصى درجات انتعاشه واستقوائه بالمقاومة .فقد أخلت الدولة اللبنانٌة منذ البداٌة مسؤولٌتها عن رعاٌة
صرت مهمتها على الحد األدنى من "الغوث" دون "تشغٌل"
الالجئٌن ،وأوكلت هذا األمر برمته إلى وكالة "األنروا" التً قـ َ َ
وإنتاج ،مع تناقص مٌزانٌتها وتقدٌماتها على نحو مستمر ،بالرغم من التزاٌد الطبٌعً الحتٌاجات الالجئٌن .وقد تفاقم الغبن
بما سنـَّته الدولة اللبنانٌة من قوانٌن مجحفة بحق الالجئٌن ،تتعلق باإلقامة والتملك والتنقل والعمل ،متذرعة بقاعدة
"المعاملة بالمثل" بٌن الدول .وهذه قضٌة ال تزال عالقة وتحتاج إلى معالجة سرٌعة ،بصرف النظر عن أي بُعد سٌاسً أو
أمنً.
● شهدت أواخر الثمانٌنات توفر عوامل ذاتٌة ودولٌة ساعدت القٌادة اللبنانٌة والفلسطٌنٌة على إنضاج خٌارات تارٌخٌة
كبرى لمصلحة الشعبٌن .فقد تمك ن اللبنانٌون من وضع حد للحرب الداخلٌة بإقرارهم "وثٌقة الوفاق الوطنً" فً الطائف
 ، 1989فٌما كان الفلسطٌنٌون ٌنقلون مركز نضالهم الوطنً إلى األرض المحتلة ،من خالل االنتفاضة الشعبٌة عام 1987
فً فلسطٌن ،ثم قرار المجلس الوطنً الفلسطٌنً عام  1988بتبنـً خٌار الدول تٌن ،وما أعقب ذلك من قٌام السلطة الوطنٌة
الفلسطٌنٌة على أرضها بموجب اتفاقٌات أوسلو  .1993بذلك أكد الجانب الفلسطٌنً عملٌا ً أنه لم ٌعد ٌفكر ،ال اختٌاراً وال
اضطراراً ،فً أي مشروع سٌاسً أو أمنً فً لبنان أو انطالقا ً منه.
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● كان مأموالً أن ٌشكل هذا التحول الكبٌر فرصة تارٌخٌة لتصحٌح العالقات اللبنانٌة الفلسطٌنٌة اعتباراً من العام ،1992
بما ٌلٌق بتضحٌات الشعبٌن وكرامة كل منهما ،وبقٌادة الشرعٌتٌن :الدولة اللبنانٌة ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة .بٌد أن
ظروفا ً وتطورات حالت دون ذلك؛ إذ بقٌت منظمة التحرٌر مقصٌَّة عن شؤون الفلسطٌنٌٌن فً لبنان ،وتحول الشأن
الفلسطٌنً إلى ملف أمنً األمر الذي راكم تعقٌدات وفاقم مشكالت كان من نتائجها المأساوٌة أحداث مخٌم نهر البارد
األخٌرة .وهنا ال بد من االشارة إلى نجاح الموقف الفلسطٌنً فً هذا االختبار الصعب لجهة المصداقٌة وحسن النواٌا تجاه
الدولة اللبنانٌة.

● إن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تنظر بأمل كبٌر إلى استئناف العالقات الرسمٌة مع الدولة اللبنانٌة بعد  15آٌار ،2226
كما تشهد على االستعدادات الطٌبة التً أظهرتها الحكومة اللبنانٌة مؤخراً فً غٌر مناسبة .وهذا ما ٌجعل كل المشكالت
العالقة قابلة للمعالجة السلٌمة.
استناداً إلى كل ما تقدم نعلن ما ٌلً:
أوالً :إننا ندعو أنفسنا وإخوتنا اللبنانٌٌن بال استثناء إلى تجاوز الماضً بأخطائه وخطاٌاه ،واالنفتاح الصادق على مصالحة
فً العمق تلٌق بأصالة شعبٌنا .كما ونشعر بامتنان عظٌم للشعب اللبنانً الشقٌق على ما قدم من تضحٌات جسام لقضٌتنا
الفلسطٌنٌة على مدى عقود ،باألصالة عن نفسه دائماً ،وبالنٌابة عن كل العرب فً كثٌر من األحٌان.
ثانٌاً :نعلن التزامنا الكامل ،بال قٌد أو شرط ،سٌادة لبنان واستقالله ،فً ظل الشرعٌة اللبنانٌة بكل مكوناتها التشرٌعٌة
والتنفٌذٌة والقضائٌة ،ومن دون أي تدخل فً شؤونه الداخلٌة.
ثالثاً :نعلن تمسكنا بحقنا فً العودة إلى وطننا فلسطٌن ،رافضٌن بحزم وثبات كل أشكال التوطٌن والتهجٌر .وإلى أن نعود
من حقنا أن نعٌش بكرامة.
رابعاً :نعلن أن السالح الفلسطٌنً فً لبنانٌ ،نبغً أن ٌخضع لسٌادة الدولة اللبنانٌة وقوانٌنها ،وفقا ً لمقتضٌات األمن
الوطنً اللبنانً الذي تعرفه وترعاه السلطات الشرعٌة .وفً هذا السبٌل نعلن استعدادنا الكامل والفوري للتفاهم مع
الحكومة اللبنانٌة ،على قاعدة أن أمن اإلنسان الفلسطٌنً فً لبنان هو جزء من أمن المواطن اللبنانً .فً هذا السٌاق جاء
الموقف الفلس طٌنً من نتائج مؤتمر الحوار اللبنانً برهانا ً أكٌداً على قولنا وصدق النواٌا.
خامساً :نعلن تمسكنا بحقوقنا األساسٌة ،كالجئٌن مقٌمٌن قسراً ومؤقتا ً فً لبنان ،وكجزء من شعب فلسطٌنً ٌكافح من أجل
حرٌته واستقالله على أرضه .إن حقوقنا هذه غٌر مشروطة بقضٌة السالح ،وال نفكر فً أٌة معالجة بأسلوب المبادلة.
سادساً :نعلن تمسكنا بحقنا فً مواصلة النضال السلمً الدٌمقراطً على جمٌع المستوٌات ،وضمن القوانٌن اللبنانٌة
المرعٌة اإلجراء .كما إن نضالنا ٌتطلب دعما ً من كافة القوى والعائالت الروحٌة فً لبنان دون انحٌازات او اصطفاف
الن فلس طٌن على مسافة واحدة من الجمٌع .والمعٌار الرئٌس هنا هو الموقف من قضٌة فلسطٌن.
سابعاً :إن الحل الجذري واآلمن لمشكلتنا فً لبنان مرتبط بانتصار قضٌتنا فً فلسطٌن وفقا ً لما قرره شعبنا من خالل
ممثله الشرعً والوحٌد ،منظمة التحرٌر ولم ٌعد ٌساورنا أي شك فً أن استقرار لبنان ٌشكل دعما ً أساسٌا ً لقضٌتنا ،كما
أن خالص شعبنا ٌزٌح عن كاهل إخواننا اللبنانٌٌن عبئا ً ثقٌالً .لذلك نحن حقا ً شركاء فً مشروع السالم العربً الذي
سٌؤدي ،بإذن هللا وتضامننا ،إلى الحل المنشود الدائم والعادل.
نتوجه بهذا اإلعالن إلى الدولة اللبنانٌة والشعب اللبنانً بكل عائالته الروحٌة واتجاهاته السٌاسٌة آملٌن حواراً صرٌحا ً
وفً العمق من شأنه ارساء العالقات الفلسطٌنٌة اللبنانٌة وال سٌما بٌن الشرعٌتٌن :الدولة اللبنانٌة ومنظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة" .دولة فلسطٌن".
المجد والخلود لشهدائنا األبرار
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الحرٌة لألسرى والمعتقلٌن األبطال
الشفاء العاجل للجرحى البواسل
وإننا لعائدون وثورة حتى النصر
شرٌف مشعل (عباس زكً)
ممثل اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
لدى الجمهورٌة اللبنانٌة
بٌروت فً 2228 / 1 / 7

 للحصول على نسخة  wordمن اإلعالن ،أنظر جرٌدة "المستقبل" فً الرابط اإللكترونً:

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=269354
وللحصول على نسخة  PDFأنظر الصفحة اإللكترونٌة للجنة الحوار اللبنانً ـ الفلسطٌنً  LPDCفً الرابط:

http://www.lpdc.gov.lb/getattachment/790363fe -df91-41c8-a80c2f19b83c134f/Palestinian-Declaration-in-Lebanon.aspx

اعتذار  44شخصية مسيحية لبنانية للالجئين الفلسطينيين في لبنان
نداء إلى األخوة الفلسطينيين في لبنان
فً الذكرى الثالثة والثالثٌن الندالع الحرب اللبنانٌة ،ورداً على االعتذار الصادر عن السٌد عباس زكً ،ممثل اللجنة
التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لدى الجمهورٌة اللب نانٌة ،بتارٌخ  7كانون الثانً  2228,نود بدورنا أن نقر أنه خالل
تلك الحرب الطوٌلة صدرت أحٌانا ً عن بعضنا ،نحن اللبنانٌٌن المسٌحٌٌن ،أعمال غٌر مبررة أدت إلى سقوط ضحاٌا برٌئة
من إخواننا الفلسطٌنٌٌن .هذا األمر ٌؤلمنا ونود أن نعتذر عنه ،سائلٌن هللا أن ٌلهمنا ال تعوٌض ،ما أمكن ،عن كل ظلم
اقترفناه.
وإننا ندعو إخواننا الفلسطٌنٌٌن إلى التواصل والحوار فً ما بٌننا خدمة لعٌش كرٌم وآمن وأخوي للجمٌع.
مع ثقتنا بأن ما نعرب عنه ههنا ٌشاطرنا إٌاه آخرون كثٌرون من إخواننا اللبنانٌٌن».
الموقعون:
إدمون ابراهٌم ،ندٌم أبو دٌب ،إٌلً أبو ملهم ،فادي أبً راشد ،ماري فرانسواز دٌلٌفٌر أبً عازار ،المطران جورج
اسكندر ،روجٌه جعارة ،جو حكٌم ،جورجٌا حداد ،األب أنطوان خضرة ،جورج خوري ،ضومط خوري ،إلٌان راهب،
األب فؤاد زٌادة ،روبٌر سٌكٌاس ،رامز سالمة ،د.بامٌال شرابٌه ،أسعد شفتري ،ناجً شالال ،زٌنة صفٌر ،رجٌنا صنٌفر،
د.جانٌن صوما ،جورج صوان ،األب هادي ضو ،األب بول عبد الساتر ،ألكسندرا عسٌلً ،األب مارون عطا هللا ،ماري
أنطوانٌت عطٌه ،نبٌه عقٌقً ،امٌل عون ،بٌار عٌسى ،المطران سلٌم غزال ،نعمة فخري ،ترٌز فرا ،طونً فغالً،
د.أنٌس مسلم ،د.أنطوان مسرة ،فادي مجاعص ،د.جان جمٌل مراد ،رٌموند معلوف ،جهاد معلوف ،نهرا مندلق ،األخ
نور ،فادي نون.
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 نشر النص فً الصحف اللبنانٌة فً  ، 2228/4/12وٌمكن االطالع على نسخة الكترونٌة فً الموقع اإللكترونً
"المركز الكاثولٌكً لإلعالم" فً الرابط:

http://www.centre-catholique.com/newsdetails.asp?newid=17389
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