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لبنان« :اللجوء» يف ميزان «الطائف َّية»
فــي العاشــر مــن آذار َ 2017ب َّثــت إحــدى
ً
مطــول مــع
األقنيــة المتلفــزة حــوا ًرا
البطريــرك بشــارة الراعــي ،رأس الكنيســة
المارون َّيــة ،قــال فيــه ،فــي َم ْعـ ِر ِض الجواب
عــن أحــد األســئلة« :الفلســطينيون هــم صنعــوا الحــرب
فــي لبنــان ســنة  1975ضــد الجيــش اللبنانــي ،وبنتيجــة
هــذه الحــرب عشــنا حر ًبــا أهليــة».1
ـأت فــي
بالطبــع ،لــم َت ْخـ ُـل هــذه المالحظــة التــي لــم َتـ ِ
ـرب
ســياق الحديــث عــن حــرب لبنــان وإ َّنمــا عــن حـ ٍ
حرب ســوريا ،مــن اســتثارة ردو ِد ِف ْع ٍل ُمســتنكر ٍة
أخــرىِ ،
ـل ُمدافع ـ ًة ُثـ َّـم لــم يلبــث
اســتدعت بدورهــا ردو َد ِف ْعـ ٍ
هــذا السـ ُ
ـجال ْأن َف ُتـ َر ْ
وأن أخلــى مكا َنــه لحديــث عــن
جماعــة أخــرى مــن «الالجئيــن» بــدأ توا ُفدُ هــم إلــى
لبنـ َ
ـان لســنوات قليــل َخ َلــت.

السوري...
من اليمين إلى اليسار ،بالت ََّس ْلسل ال َّز َمني :اللجوء األرمني ،اللجوء الفلسطيني ،اللجوء ّ

األوروبــي فــي
فعشــ َّية مؤتمــر دعــا إليــه االتحــا ُد
ُّ
بروكســل تحــت عنــوان «دعــم ســوريا ودول الجــوار»،
ُن ِقـ َ
ـل عــن رئيــس الــوزراء اللبنانــي قو ُل ـ ُه أمــام محفــل
مــن «وســائل اإلعــام األجنبيــة فــي بيــروت» َّأن لبنــان
ُيشــا ِر ُف علــى بلــوغ «نقطــة االنهيــار» ُم ْبد ًيــا خشــيته
مــن أن يتســبب وجــود  1.5مليــون ســوري فــي لبنــان
بوقــوع مــا ال ُت ْح َمــد عُ ْقبــاه بيــن هــؤالء الالجئيــن وبين
ُمضيفيهــم اللبنانييــن.2
بيــن ال َع ـ ْو ِد علــى لســان البطريــرك الراعــي إلــى تب ّنــي

( )1جــاءت هــذه المالحظــة جوا ًبــا عــن ســؤال (لجــوج) عــن موقــف البطريــرك الراعــي مــن حــزب اللــه «وخصوصــا فــي مــا يتعلــق بالشــأن اللبنانــي والشــأن
خارجــا عــن الســياق الــذي جــاء فيــه ،نــورد فــي مــا يلــي الســؤال والجــواب كمــا وردا علــى موقــع البطريركيــة:
الســوري» .لئـ ّـا يبــدو كالم البطريــرك ً
«س :البعض يعتبرهم [حزب الله] ميليشيا ــ على األقل بعض المراقبين...
ج :ألنهــم حامليــن ســاح بتســميهم ميليشــيا بــس هلــق بســموهم مقاومــة .لذلــك أصبــح الموضــوع مرتبــط كثيـ ًرا بالحيــاة اللبنانيــة مــن جهــة ،واألوضــاع العامــة فــي
عالمنــا العربــي مــن جهــة ثانيــة ،ولذلــك هــذا الموضــوع "بــدو درجــات للحلــول درجــات" .الدولــة اللبنانيــة دائ ًمــا تأخــذ موقــف النــأي بالنفــس ،داي ًمــا يعنــي مــا فــي
قـرار مــن الدولــة اللبنانيــة إ ّنــو حــزب اللــه يفــوت يحــارب هــون أو هونيــك ،هــذا القـرار غيــر موجــود .نتأمــل بــأن تنتهــي هــذه القضايــا .ولكــن أنــا ال يمكننــي أن
ً
أساســا .عندمــا نشــأت
أجيــب علــى ســؤالك واقــول نعــم أو ال ألن الموضــوع أصبــح
مرتبطــا ومتكامـ ًـا بشــكل كبيــر بعــدة شــؤون وهنــاك أمــور كان يجــب أن تحــل ً
حركــة حــزب اللــه كانــت مثـ ًـا وال تـزال حتــى اليــوم تقــول ،نحــن مــا دامــت إسـرائيل محتلــة لــأرض فــي لبنــان أنــا أريــد أن أدافــع عــن أرضــي .طيــب يــا جماعــة
الخيــر ،لمــاذا ال تخــرج اسـرائيل مــن لبنــان؟ لمــاذا ال تطبقــون القـرارات الدوليــة؟ لنقــول طيــب يــا أخــي طلعــوا .ثان ًيــا يوجــد القضيــة الفلســطينية ،الفلســطينيون
هــم صنعــوا الحــرب فــي لبنــان ســنة  75ضــد الجيــش اللبنانــي وبنتيجــة هــذه الحــرب عشــنا حر ًبــا أهليــة ،طيــب لمــاذا ال يعــودون؟».
( )2النهار 1 ،نيسان http://www.memoryatwork.org/public/uploads/files/annahar-20170401-01,08.pdf 2017
مشــروعٌ توثيقي\بحثــي ُت َن ِّفـ ُـذ ُه أمــم للتوثيــق واألبحــاث بدعــم مشــكو ٍر من معهــد «العالقــات الخارج َّيــة األلماني».
علــى أ َّنـ ُه فـ َّ
ـإن المســؤول َّية ع ّمــا َ
ـات ُ
تتض َّم ُنـ ُه األدب ّيـ ُ
ـروع هــي ِمــنْ مســؤول َّي ِة أمــم َو ْحدَهــا.
ذات ِّ
الص َلـ ِة بهــذا المشـ ِ
كان إعــداد هــذه الورقــة ،وهــي مــن تلــك األدب ّيــات ،علــى ســبيل التقديــم للقــاء ُع ِقـ َد فــي إطــار المشــروع المشــار
إليــه أعــاه تحــت العنــوانِ الــذي ي َِسـ ُـم هــذه الورقــة .للمزيـ ِد ِمــنَ الوقا ِئـ ِع واألرا ِء َحـ ْو َل ال َموضــوع الــذي تتناولــه
وحـ ْو َل اللجــوء إلــى لبنــان بوجــه عــام ،لط ًفــا زيــارة www.memoryatwork.org
هــذه الورقــةَ ،
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َســ ْر ِد َّي ٍة لمــا أ ْودى
َ
بلبنــان إلــى «الحــرب
األهل َّيــة» هــي ،حتــى
يومنــا هــذاَ ،م َح ُّ
ــل
ـاف بيــن اللبنانييــن،
ِخـ ٍ
( َمســؤولِ َّي ُة «الفلســطينيين» عــن الحرب) ،وبيــن تحذي ٍر
ـث فــي الدولـ ِة بـ َّ
ـأن
ـب ال ّثالِـ ِ
علــى لســان صاحــب ال َمن ِْصـ ِ
َشـ ًّرا ُم ْسـتَطي ًرا ُي ْحـ ِد ُق بالبلــدَّ ،
زل لسـ ُ
ـان وزير الســياحة
اللبنانــي ،ذي األصــول األرمن َّيــة ،أي المولــو ِد لجما َعــ ٍة
«الج َئ ـ ًة» ،فقــال كال ًمــا بحــق
نزلــت لبنــان ،ذات يــومِ ،
تركيــا أثــار حفيظــة ِق ْسـ ٍـم مــن اللبنانييــن لمــا أوحــى
بــه هــذا الــكال ُم مــن ْاسـ ِتعال ِء َع َص ِب َّيـ ِة الوزيــر األرمن َّيــة
علــى جنســ َّي ِته اللبنان َّيــة.
ال يحتــاج المــرء أن يكــون ُمتا ِب ًعــا حثي ًثــا للشــأن
اللبنانــي لِ َي َقـ َـع اليــو َم تلــو اآلخــر علــى أشــباه ونظائــر
المشــا ِر إليهــا أعــاه والتــي ُت َع ّبـ ُر،
للتصريحــات الثالثــة ُ
علــى غيــر قصــد مــن أصحابهــا أحيا ًنــا ،عــن مركز َّيــة
«اللجــوء» فــي الحيــاة اللبنان َّيــة ،ماض ًيــا وحاضـ ًرا وعلــى
األرجــح مسـ ً
ـتقبل ــــ فكيــف ْإن أضيـ َ
ـف إلــى ذلــك َّأن
َأح ـ َد األركان ال َّركينــة التــي يتأســس عليهــا مــا ُيس ـ ّميه
َأحدُ هــم «اختـراع لبنــان» ،بصــرف النظــر عــن افتراض َّية
تاريخ َّي ِتــه ،هــو اشــتر ُاك «اللبنانييــن»،
هــذا الركــن أو ِ
أي «الجماعــات» التــي تجــري عليهــا الن ِّْســ َب ُة إلــى
لبنــان ،فــي «اللجــوء» إليــهَ ،مــنْ لِ ُظ ْلــم لحــق بهــا فــي
موط ِنهــا األصلــي ،و َمــنْ لِ َخ ـ ْو ٍف انتابهــا علــى وجودهــا
ِ
أو معتقدهــا...
علــى َّأن «اللجــوء» ليــس حاك ًمــا ،فقــط ،علــى ســيرة
لبنــان فــي تكوينــه المجــازي والحقيقــي ،بــل إليــه،
أيضــا ،يعــو ُد ال َف ْضـ ُـل ،أو َب ْعـ ُ
ً
ـل ،فــي مــا يتفاخــر
ـض ال َف ْضـ ِ
بــه اللبنانيــون ،مــن َّأن بلدَهُ ــم فسيفســا ُء أديــان
وطوائــف ،3ومــن َّأن «التعا ُيـ َ
ـش» َف ْخـ ُر صناعتهــم .فــإن
ُي َك ِّلــف المــر ُء َن ْف َســه عنــا َء مراجعــة القــرار رقــم 60

الجريدة 1 ،نيسان 2017

لبنان ّيو لوزان « vs.اللبنانيون القدماء»
ـادس ِمــنْ
السـ ُ
فــي الســا ِد ِس ِمــنْ أ ّيــار  ،1926ولــم يكــن ّ
ــم عيــدًا للشــهداء َب ْعــدُ  ،ا ْن َع َقــ َد مجلــس
أ ّيــار قــد ُر ِس َ
النــواب اللبنانــي ،وعلــى جــدول أعما ِل ـ ِه ،فــي ِعــدا ِد بُنــو ٍد
أخــرى ،ال َب ْحـ ُ
ـق بالبلديــات»
ـث فــي مشــروع قانــون « ُم َت َع ِّلـ ٍ
ـات
أ ْر َس ـ َل ْت ُه لــه الحكومــة .فــي مــا يلــي َب ْع ًضــا مــن النِّقاشـ ِ
التــي دارت خـ َ
ـال تلــك الجلســة:
[]...ســأل األســتاذ [إبراهيــم] المنــذر ع ّمــا إذا كان الالجئــون قــد
ُأ ْحصــوا بحســب جنســيتهم أو بحســب طوائفهــم؟
فقــال منــدوب الحكومة[،ســليم بــك تقــا] ،إ َّنهــم أحصــوا
بحســب طوائفهــم ،أي أصبحــوا طوائــف جديــدة .فكمــا أ َّنــه
ُيوجــد روم أرثوذكــس فــي البــاد ،أصبــح يوجــد أرمــن أرثوذكــس.
ومــن جهــة أخــرى فـ َّ
ـبب الــذي حــدا الحكومــة إلــى وضــع
ـإن السـ َ
مثــل هــذا المشــروع هــو خوفهــا مــن ْاســتيالء هــؤالء الذيــن
اكتســبوا الجنس ـ َّية اللبنانيــة حك ًمــا علــى المقاعــد التــي كانــت
محفوظــة للبنانييــن القدمــاء .فــإذا ُع ِم َ
ــل بمقتضــى مشــروع
الحكومــة تبقــى مقاعــد الطوائــف محفوظــة.
فقــال الدكتــور [جميــل] تلحــوق َّإن القـرا َر َذ َكـ َر أ َّنهــم الجئــون،
فالالجــىء ليــس ابــن البــاد وال يتمتــع بالحقــوق المحفوظــة
للوطنييــن.
فقــال منــدوب الحكومــة إنهــم أصبحــوا وطنييــن بمقتضــى
معاهــدة لــوزان.
فقــال الشــيخ [يوســف] الخــازن إ َّنـ ُه كان األصــل أن ُي ْب َحـ َ
ـث فــي
جنســية هــؤالء قبــل إعطائهــم الحــقّ أن يكونــوا منتخبيــن.
فقــال منــدوب الحكومــة َّإن َّ
المن َْسـ ِل َخة
المقيميــن فــي البــاد ُ
كل ُ
عــن تركيــا قــد اكتســبوا الجنس ـ َّية اللبنان َّيــة بمقتضــى الشــروط
المحــددة فــي معاهــدة لــوزان.
َّ
فقــال الشــيخ [يوســف] الخــازن إن ُمعاهــدة لــوزان تقــول عــن
المن َْســ ِل َخة عــن تركيــا بموجــب هــذه
المقيميــن فــي البــاد ُ
ُ

»»

( )3أنظــر تصريــح رئيــس الجمهوريــة اللبنانــي العمــاد مبشــال عــون خــال حفــل االســتقبال الــذي أقامتــه الســفارة اللبنانيــة علــى شــرفه خــال زيارتــه إلــى القاهــرة
فــي شــباط http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=24058 2017
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الم ْس ـ َتنَدُ فــي تعــداد
الصــادر فــي  13آذار  ،1936وهــو ُ
طوائــف لبنــان «التاريخ َّيــة» ،4يجــد َّأن عــددًا مــن هــذه
الطوائــف إنمــا اكتســبت هــذه الصفــة («التاريخيــة»)
ـات تاريخ َّيــة ،مــن عدادهــا «اللجــوء»
ـبب مــن ُمالبسـ ٍ
بسـ ٍ
ـات لــم تكــن الدّمــا ُء التــي ســالت
إلــى لبنــان ،ــــ ُمالبسـ ٍ
علــى جوا ِن ِبهــا ،واألحبــا ُر ،قــد َج َّفــت َب ْعــدُ يــو َم أن َذ َّيـ َـل
الســامي الفرنسـ ُّـي دي مارتيــل بتوقيعــه القـرا َر
ُ
الم َفـ َّو ُض ّ
المشــا َر إليــه.

المعاهــدة ،فلبنــان ليــس ُمن َْسـ ِل ًخا عــن تركيــا بموجــب معاهــدة
لــوزان.
فقــال منــدوب الحكومــة إ َّنــه ال ُيريــد أن يبحــث فــي معاهــدة
الم َقــدَّم مــن
لــوزان ولكنــه يريــد البحــث فــي المشــروع ُ
الحكومــة ،وإ َّنــه يــرى أن هــذا المشــروع ُيــؤدي إلــى حفــظ
حقــوق الطوائــف فــي المقاعــد البلديــة.
فقــال الدكتــور [جميــل] تلحــوق إ َّنــه مهمــا ألبســت هــذه
مقابلـأنـا بــد للحكومــة مــن إعطــاء المجلــس
ـواب ف
الفلسطينيةمــن ّاألث
منذ أن ّقدم نواب من كتلة القضيــة
امل �س��ؤول �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا ال �ش��اه��د الدولي
باستطاعتهاـ ذلك،
ال��وح �ي��د ع�ل��ى ن�ك�ب�ت�ه��م ،وع�ل�ي�ه��ا أن تقوم
من يتملك شقة «يجب أال يبقى في املخيم،
الديموقراطي ثم
اللقاء
بواجباتها تجاههم.
موجب لوجود غير
الوقــت ال يعود من
وبالتالي
لدرســها.
الكافــي
ّ
ب� ��دوره� ��م ،ن � ��واب ك �ت �ل��ة ال� �ح ��زب السوري
ومنظمات عسكرية».
الفلسطينين
السوري
للحزب
ة
النيابي
الكتلة
ّ
ّ
ال �ق��وم��ي االج �ت �م��اع��ي ق ��دم ��وا اقتراحات
ـالالنائب
وقـربط
شقةـوس َّإن إنــكار الجنســية علــى الالجئيــن
الفلسطينيندمـ
األسـزهراـتاذتملكّ[شــبل]
قوانني ّ
القومي االجتماعي اقتراحات
نصت على تعديل الفقرة الثانية
س�ك�ن�ي��ة واح � ��دة ب�ت�خ��ل�ي�ه��م ع � ّ�ن مسكنهم
من امل��ادة األول��ى للقانون الرقم  ،296لكن
ف ��ي امل �خ �ي �م ��ات ،م �ت �ن��اس �ي��ًا أن الاجئن
تعديل قوانني لتحسني
ّ
أن
ـوة
ـ
الق
ـا
ـ
له
ـي
ـ
الت
ـدول
ـ
ال
ألن
ـن
ـ
لبنانيي
ـوا
ـ
أصبح
ـم
ـ
أنه
ـع
ـ
يمن
ال
من دون ذكر عدد ّ الشقق السكنية املسموح
ي � �ع ��دون ه� ��ذه امل �خ �ي �م��ات رم� � �زًا لنكبتهم
أوضاع الالجئني االجتماعية
اللقاء
للفلسطيني بتملكها،
وداف �ع��ًا ل �ع��ودت �ه��م .وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى نواب
بشقةـ ٌـة
اقتراح�ك َِّص َل
عكسال�ت� ُمم�ل�ت
ـان
ـ
لبن
ـى
ـ
إل
ـوء»
ـ
«اللج
ـألة
ـ
مس
أن
ـول
ـ
الق
ـول
ـ
مق
ال��دي �م��وق��راط��ي ال� ��ذي رب ��ط
قــدتعديل
فهم م��ع
َــبالتغيير واإلص
وهبتهــم جنســيتنا فأصبحنــا أمــام أمــر
الجنســ� ّي�اح،ات
واالقتصادية في املخيماتَ ،ته كتلة َ
س�ك�ن�ي��ة واح � ��دة ف �ق��ط .واإلض� ��اف� ��ات التي
ق��ان��ون تملك األج��ان��ب وم��ن خاله يسمح
وضعها ّ
مشرعو الحزب القومي أخذت في
ثارت عاصفة سياسية لم تهدأ ل�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن ب��االس �ت ً�ئ �ج��ار ع �ل��ى املدى
ـامل�ت�ب�وـس�ـد�ط.إ ف�ذا�ي ِاالمق�ـت�ـنْ�راحإقـاألول،رار مشــروع الحكومــة لئــا يأتــي هــؤالء
فيه ،كتلةوأن
القوانني َّيـ
الطائف
مــن أ َّول أ ْمـ ِر هذا البلد بـ«المسـ
ـة» من جانب
املقدمة
ـألةاالعتبار
ـعي��لفـأو ا
واقل�ـط��و
ا
آثارها حتى اليوم
ُ
ال�ل�ق��اء ال��دي�م��وق��راط��ي ،وأدم �ج��ت كلها مع
ذكر بوضوح أن اإلقدام على خطوة كهذه،
برحــت
ومــا
كانــت
التــي
المقاعــد
فــي
إضافة اقتراحات مقدمة منهم ،مثل
فيتربعــون�دأ رفض
الالجئــونال ي �ت �ع��ارض م ��ع م �ب�
أي ال�ت�م�ل��ك
إعطاءـةَ
حا ِك ِم َّي
يلحــظ
أيَّ َت َد ُّبــر لهــا ،لـــ «مســألة اللجــوء» ،ال
النقابات
االنتساب إل��ى
الفلسطيني حق
ال� �ت ��وط ��ن امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي��ه ف ��ي مقدمة
قاسم س .قاسم
املنظمة بالقوانني ،وتعريف التوطني وفقًا
ـن .أش��ارت جميع االقتراحات
�ور كما
ال��دس�ت�
للبنانييـ
للقانون اللبناني ،املطالبة بإعادة النظر
اع �ت��اد امل �س��ؤول��ون الفلسطينيون ف��ي كل التي تقدم بها ن��واب اللقاء الديموقراطي
وزارةـن
كونط�ـ�وب�ـه�ي ال�ق�باي� ًب�دـف�ـا�ي مـ
«المســألة الطائف َّ
ـدو � ��اع م �ش �
يــة» عليهــا ،ال يعف �ـ�ي أوض
زي � ��ارة رس �م �ي��ة أو غ �ي��ر رس �م �ي��ة يقومون ع �ل��ى أن ت�ب�ق��ى ج�م�ي��ع ه ��ذه ال �ق��وان��ن،
ّ
ـك]حنإنعــدرا إ َّنــه ليــس مــن العــدل أن ُي ْعطــى
ال��داخ �ل �ي��ة ،وق ��دم ��ت ع �ل��ى أس � ��اس اقتراح
ـن�ولبإـل ��ى
الديمل �ـف �ع�
[خي�ا،ــرس��اري��ة ا
ـالق ع�ل�ي�ه�
ب�ه� ّ�ا إل ��ى امل �س��ؤول��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ن التذكير وق ُـص� ��د
قانون واح��د .هكذا ،بدت حملة اقتراحات
التوطن« ،تحقيق العودة إلى ديارهم» ،كما ينص
ب� ��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن ي��رف �ض��ون ً
ـاذج،
الحزبالس
التجاممنــل
أبــواب إنــكار المؤكــد ،ومــن أبــواب
لفلسطن وط�ن��ًا ب��دي��ا .وفي
العودة ً
القوميـشاملة
القوانني املقدمة
ـا.194
حق
قرار
وال ي��رض��ون ّ
ـوق.
ـ
الحق
ـن
ـ
م
ـن
ـ
للبنانيي
ـا
ـ
م
ـ
مث
ـن
ـ
األرم
الفلسطينية
كل م��رة ،كان ممثلو السلطة
أك �ث��ر ،وإن ك��ان��ت االق �ت��راح��ات امل�ق��دم��ة من
أم� ��ا ف ��ي االق � �ت� ��راح ال �ث��ان��ي امل �ت �ع �ل��ق بحق
أو ت�ح��ال��ف ال �ق��وى الفلسطينية يؤكدون
اللقاء الديموقراطي واقعية أكثر وتأخذ
وحيدة
مادة
بتعديل
النواب
فطالب
العمل،
عطــون الحــق بالمقاعد
ـعود] يونــس لمــاذا ُي
[مس ّـ
أن ال�ح�ق��وق االج�ت�م��اع�ي��ة ّ وســأل الدكتــور
ّ
يخوضونــه،يكونأو
ُي َؤ ِّخــ ُر «اللبنانييــن» ،أ ْن ُف َســهم ،فــي
مــاالحد األدنى املفترض أن
االعتبار
1946/9/23
للفلسطينين من قانون العمل الصادر في
ّ
في ً
«يتمتع األجراء ال يستطيع الفلسطيني أن يورث (أرشيف)
م�ق�ب��وال بالنسبة إل��ى ال �ن��واب املسيحيني
ال ّتعني توطينًا أو توطينًا مبطّنًا كما لتصبح على الشكل اآلتي:
ّ
صرفهمخ َّومنلـ َ
األجانبـةعندوال ُي َ
الخدمة َحــقَّ
بالحقوق الجلــوس علــى الكراســي النيابية.
ـون
سماها الرئيس األسبق أمن الجميل .البلديـ
املتخوفني من التوطني.
أنفقط م��ن جانب
ـمالعمل
�وارئ
يعنيـى
ـدارهالعلـ
يخوضــوا فيــه ،مــن
�وادث وط�بهـ
معترفْف َتـال� َرح� ُض
باملثل.ي
وم � ��ع ذل � ��ك ،أث � � ��ارت  4اق� �ت ��راح ��ات قوانن التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على م��ن دون ال �ح��اج��ة إل ��ى اس �ت �ص��دار إجازة الفلسطيني ال يملك دول��ة
قائمة ُ
م لـ�ل �ت��وط��ني
ـاش�اط��ع
ـن��ا ال �ق�
نقض �
«إن رف �
ّ
ُ ّ
وزارة ال�ص�ح��ة واملستشفيات الحكومية
بإمكانها أن تعامل اللبناني
بها
عد
ي
�ن
�
ي
�ذ
�
ل
ا
�ب
�
ن
�ا
�
ج
األ
على
�ب
�
ج
�وا
�
ل
ا
العمل
رفضًا الستضافة اإلخ��وة الفلسطينيني،
عليهم
�ب
�
ت
�ر
�
ت
�
ي
و
�ل،
�
ث
�
مل
�ا
�
ب
�ة
�
ل
�
م
�ا
�
ع
�
مل
ا
ق��دم �ت �ه��ا ك�ت�ل��ة ال �ل �ق��اء ال��دي �م��وق��راط��ي في ش ��رط
فقــال منــدوب الحكومــة ،ذلــك َّ
ألن المقاعــد النيابيــة و ِّز
عل ��ذي ّ
َــتس�ب��ب أزم ��ة ،ورأى النائب وس� ��ائ� ��ر امل ��ؤس � �س ��ات ال� �ض ��ام �ن ��ة العامة
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ل �ب �ن��ان��ي ردود ف �ع��ل واسعة ال �ح �ص��ول م��ن وزارة ال �ع �م��ل ع �ل��ى إجازة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي واح � � � �دًا م �ن �ه ��م .ويستفيد االق �ت� ُ�راح ا
وااله � �ت � �م� ��ام ب �ح �ق��وق �ه��م اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ،بل
بتعايش اـمل �ق��دم
ـقأوص ��ى االق �ت ��راح
ص��ة».
النوابــا وال �خ��ا
على الساحتن اللبنانية
ّسمير
ـهم
يلحـ
الجسر ن�ّف�ف��ي جلسة مجلس م
والفلسطينية .ع �م��ل ،وي�س�ت�ث�ن��ى األج� ��راء الفلسطينيون الفلسطينيون من تعويض نهاية الخدمة
رج .ت��أس�ي��س ل�ح��ق ال �ع��ودة ح�ت��ى ق�ي��ام الدولة
والطوارئبأنمــن َعـ َ
ّ
إلس��ه ،ه ��و ت �ع��دي��ل الفقرة يعالج الفلسطيني عن الحوادث
تتغي�اقـ�ـر
ـول�ًا إ َّنهـ
والقـ
ـاء����ياألخيــر
اإلحص
بموج���ــب
�ض
ـا ال أن � ��ه ي �ن�
األجراء
يقـح ��ال �ي �
1307م �ن ��ه
اري �س �ت �ف �ي��د
�ذيرال
اللبنانية ال � � �
القابلة للحياة .لهذا فإن لبنان يشدد على
األراـض � �
�ودون ع� �ل ��ى
هكذا ،رف��ض النواب من القوات اللبنانية امل � � ��ول
التي قد ّ
ّ
الضمان،
صندوق
من
لها
ض
يتعر
والتغيير
اإلصاح
وحزب الكتائب وكتلة
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون امل �س��ج �ل��ون رس �م �ي��ًا في الفلسطينيون الشرعيون الذين يدفعون ال�ث��ال�ث��ة م��ن امل� ��ادة  9م��ن ق��ان��ون الضمان
ما ورد في املبادرة العربية» ،عبارة قالها
ـر.ب�ل��دي��ات من م��ن روات�ب�ه��م للضمان االج�ت�م��اع��ي ،فيما االجتماعي عبر إضافة بند سادس جديد وال س�ي�م��ا م�ن�ه��ا ال� �ح ��وادث ال �ت��ي ق��د تقع
إحص
ـد
رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 26
آخ�ةـ وال�
ـاء�داخ�ل�ي�
وزارةـ ال�
ج�َ�ات
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ص�ف��ة العجلة ف��ي جلسة بعـس�
وإن
�ن
�
ي
�
ن
�
ي
�
ط
�
س
�
ل
�
ف
�
ل
ا
ألن
�ط،
�
ق
�
ف
�ل
�
م
�
ع
�
ل
ا
�ي
�
ف
مجلس ال�ن��واب املاضية ،ببساطة« ،ألننا ش ��رط ��ي امل �ع��ام �ل��ة ب��امل �ث��ل وإج� � ��ازة العمل ال ي�س�ت�ف�ي��دون م��ن خ��دم��ات��ه .ك��ذل��ك يلغى يقول« :يعامل الاجئ الفلسطيني املقيم
أي ��ار  2008ف��ي خ�ط��اب ال�ق�س��م .م� ّ�ر عامان

فلسطينيون في الشم
ّ
ّ

ّ
 4اقتراحات شقت لبنان ولم توحد الفلسطينيني

ال نرى مبررًا إلعطاء هذه الصفة ملوضوع
ح�س��اس إل��ى ه��ذه ال��درج��ة ،يخلق شرخًا
اجتماعيًا وس�ي��اس�ي��ًا ،وب��ال�ت��ال��ي ال يمكن
�رو» ،ك�م��ا قال
إق ��راره ب�ه��ذه العجلة ب��ل ب �ت� ٍ
عضو كتلة القوات النائب أنطوان زهرا في
مقابلة تلفزيونية بتاريخ  22املاضي.
أما املسؤولون الفلسطينيون ،فقد كرروا
ّ
االجتماعية لاجئن،
املطالبة بالحقوق
ّ
باعتبارها حقوقًا ال ُي�م��ن��ن ب�ه��ا ،لكونها
حقوقًا إنسانية بالدرجة األولىّ .
لكن ما هي هذه القوانن التي شقت صف
التحالفات بن الكتل النيابية ،على أساس
س �ي��اس��ي ب �ل �ب��وس ط��ائ �ف��ي ،واستطاعت
توحد ما ّ
أن ّ
سماه النائب وليد جنباط
اليمن ،املنقسم على ذاته؟
هي  4اقتراحات ال تتجاوز في صياغتها
 10أس� �ط ��ر ك ��ان ��ت ك �ف �ي �ل��ة ب �ت �غ �ي �ي��ر حياة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ن وإخ � ��راج� � �ه � ��م م � ��ن سوء
األح ��وال االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة التي
يعيشونها .ف��االق �ت��راح األول ي�ن��ص على
تعديل الفقرة الثانية من املادة األولى في
ق��ان��ون  2001/296ل� ّت�ص�ب��ح ع�ل��ى الشكل
اآلت ��ي« :ال ي�ج��وز تملك أي ح��ق عيني من
أي نوع كان ألي شخص ال يحمل جنسية
صادرة عن دولة معترف بها وألي شخص
كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور
لجهة رفض التوطن .خافًا ألي نص آخر،
يحق للفلسطيني امل��ول��ود على األراضي
اللبنانية والفلسطيني املسجل رسميًا ّفي
سجات وزارة الداخلية والبلديات تملك
ّ
شقة سكنية واحدة ،وال يعد ذلك تعارضًا
مع مبدأ التوطنّ .
يطبق ه��ذا النص على

التملك بطريق اإلرث».
ه� � �ك � ��ذا ،أض � � � ��اف م � �ش� � ّ�رع� ��و ك� �ت� �ل ��ة اللقاء
الديموقراطي على نص القانون األصلي
فقرة تقضي بالسماح للفلسطيني ب�«تملك
ش �ق��ة س�ك�ن�ي��ة واح� � ��دة» وب �ت��وري �ث �ه��ا بعد
وفاته ،على عكس ما هو حاصل اليوم ،إذ
ال يستطيع الفلسطيني أن ّ
يسجل أو ّ
يورث
أيًا من ممتلكاته .بعد مرور أسبوعن على
مجلس ال �ن��واب ،ق��ال ال�ن��ائ��ب زهرا
ّجلسة
ّ
إنه مع أن تتملك كل عائلة فلسطينية شقة
سكنية ف��ي ل�ب�ن��ان ،ك��أن ج�م�ي��ع العائات

الصادرة عن وزارة العمل إلى حن تحقيق
ال�ع��ودة إل��ى دي��اره��م» .في ما يتعلق بهذا
ال�ت�ع��دي��ل ،ف�ه��و يسمح ل�ل��اج�ئ��ن بالعمل

م �ب��دأ امل �ع��ام �ل��ة ب��امل �ث��ل ال� ��ذي ت �ن��ص عليه
على
أغلب القوانن اللبنانية ،والذي تؤثر ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن م �ب��اش��رة ،وخ �ص��وص��ًا أن

أ ّمــا َّ
ـواهدُ علــى مــا ســبق فليســت كثيــرة فقــط،
الشـ ِ

في لبنان إقامة قانونية معاملة املواطن
اللبناني لجهة ت�ع��وي��ض ن�ه��اي��ة الخدمة
والعناية الطبية عن األض��رار الناتجة من

طالبت الدولة اللبنانية بأن يستفيدوا من
ضمانها الصحي ،فهم لن يقبلوا بذلك ،بل
سيعودون إلى وكالة األون��روا لتحميلها

حني كانت الكنائس تطلب تجنيسهم

محاضر المجلس النيابي ،الدورة العادية الثانية ،الجلسة الثانية عشرة 6 ،أيار 1926

ّ
مثل وضع الالجئني الفلسطينيني
في لبنان ،رغم أنه «ليس بلد لجوء»،
مادة دسمة للسياسيني يلجأون إليها
عندما «تتلخبط» الحسابات في
تقاسم املكاسب ،استنادًا إلى عدد
املنتمني إلى كل طائفة .وإذا كان
الخوف «الديموغرافي» من التوطني
هو املانع األساس ،فإن التجنيس لم
يكن دومًا مستبعدًا عن الفلسطينيني
اليسار كرم

ال �ع ��اص �ف ��ة ال� �ت ��ي اث ��ارت� �ه ��ا اقتراحات
ال�ل�ق��اء ال��دي�م�ق��راط��ي ل�ل�ق��وان��ن املعجلة
امل � � �ك� � ��ررة  ،ب � �ه � ��دف ت� �ح� �س ��ن أوضاع
ال��اج�ئ��ن الفلسطينين ،أث��ار ذكريات
ال� � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن ال � �ع� ��ام � �ل� ��ن ع � �ل� ��ى هذه
الحقوق منذ الخمسينات والستينات.
ه� �ك ��ذا ،ي �س �ت��ذك��ر ب �ع��ض ه � ��ؤالء موجة
تجنيس الفلسطينين ال �ت��ي حصلت
ف � � ��ي خ� �م� �س� �ي� �ن� �ي ��ات ال� � � �ق � � ��رن املاضي
وستينياتهن،وذلك في عهود الرؤساء
السابقن كميل شمعون والرئيس فؤاد
والرئيس شارل حلو .هكذا إذا؟
شهاب
ّ
سبق ان جنس اح��ده��م الفلسطينين؟
ال��م ي�ك��ون��وا ي�خ��اف��وا م��ن ال �ت��وط��ن؟ من

إخ �ت��ال ال�ت�ع��داد ال��دي�م��وغ��راف��ي؟ ولكن
ع��ن اي فلسطينين ن�ت�ح��دث؟ وه��ل تم
ذل ��ك ب �ط�ل��ب م ��ن ال��اج �ئ��ن ان �ف �س �ه��م ام
ك �ي��ف؟ ي�ف��اج��ىء ال�ب��اح��ث ب��ان تجنيس
ه ��ؤالء اي��ام�ه��ا ج��رى ب �ن� ً�اء ع�ل��ى طلبات
ق��دم �ت �ه��ا ال �ك �ن��ائ��س ال� �ت ��ي ل �ج��أ إليها
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون امل �س �ي �ح �ي��ون يومذاك
بعيد نزوحهم القسري ال��ى لبنان إثر
ن�ك�ب��ة ف�ل�س�ط��ن .أو ب �ن � ً�اء ع �ل��ى طلبات
ت �ق��دم ب�ه��ا زع �م��اء ال �ع��ائ��ات اللبنانية
الكبيرة يومها والتي بدا انها راغبة في
زي��ادة ن�ف��وذه��ا ،طاملا ان كبر العائات
يزيد في لبنان نفوذها ،وذلك عبر ضم
أقاربها الفلسطينين كعائلة األسدي
وق� � ��دورة وال �ل �ح��ام وال �ن �ج��ار وغيرها.
ف�م��ن امل �ع��روف ان ال �ع��ائ��ات ف��ي لبنان
وفلسطن وسوريا موزعة عبر الحدود
منذ ايام االمبراطورية العثمانية حيث
لم تكن هناك ح��دود فعلية بن البلدان
التي قسمتها معاهدة سايكس بيكو.
إث ��ر ال �ن �ك �ب��ة ،ك ��ان ُج ��رح ال �ن��اس م��ا زال
مفتوحًا ،وت��واف��د املرحلن ع��ن أرضهم
م �س �ت �م �رًا ،م� ��ا دف � ��ع رج� � ��ال ال� ��دي� ��ن إلى
احتضان أبناء طائفتهم من النازحن
وم�س��اع��دت�ه��م ع�ل��ى االس�ت�ق��رار م��ن دون
التفكير ف��ي م��ا يحفظ ح��ق ال �ع��ودة أو
يطيحه .يومها لم تكن هذه اإلشكاليات
ال�س�ي��اس�ي��ة م �ط��روح��ة ،ف�ح�ج��م املأساة
نفسها ل��م ي�ك��ن ق��د ت��م استيعابه بعد.
وي��رى باحثون ف��ي ال�ش��أن الفلسطيني
أن ال �ن �ف��وذ امل �س �ي �ح��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان بعد

االستقال أدى دورًا اساسيا ملصلحة
ت�ج�ن�ي��س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن املسيحين،
وخصوصًا من بينهم ،أهالي املدن ذات
الغالبية السكانية املسيحية مثل صفد
والناصرة وغيرها .يوضح الباحث في
ال �ش��أن الفلسطيني ص�ق��ر أب��و ف�خ��ر أن
«الثقل املسيحي في لبنان الخمسينيات

سمح بمرور عملية التجنيس يومها.
وسياسيو تلك املرحلة أدركوا أن زيادة
ع� ��دد امل �س �ي �ح �ي��ن ف ��ي ل �ب �ن��ان سيكون
مل �ص �ل �ح �ت �ه��م ف ��ي ظ ��ل م � �خ ��اوف دائمة
وه��واج��س ل��م ت�غ��ب ع��ن أب �ن��اء الطائفة
«األق�ل�ي��ة» ف��ي املنطقة ال��ذي��ن يرفضون
ال �ت �ح��ول إل ��ى م�غ�ل��وب ع�ل��ى أم��ره��م في

ع�ل��ى ّ ه ��ذا ال �خ �ط��اب ،ل�ك��ن ي �ب��دو أن الكالم
«بضلو ك��الم» ،م��ع رف��ض التصويت على
القوانني.

بلد صغير ليس مسيحيًا وال مسلمًا
وس��ط محيط إس��الم��ي» .ي�ض�ي��ف« :في
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات ق��ام ب�ع��ض الفلسطينيني
امل �ق �ت��دري��ن ب�م��ا ي�ش�ب��ه ش ��راء الجنسية
اللبنانية ،إذ استحصلوا عليها لقاء
م� �ب ��ال ��غ ط� ��ائ � �ل� ��ة» .وي� ��أس� ��ف أب� � ��و فخر
لغياب إح�ص��اءات وأرق��ام دقيقة تشير

األخبار 28 ،حزيران 2010
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الحديث اآلن ،ليس عن
حقوق تؤخذ بالقوة،
أو بالتظاهر السلمي.
الحديث هو عن مجزرة
صامتة مستمرة منذ
عامًا .املناداة بحقوق
فلسطينية اجتماعية
يمثل دعوة لوقف الق
ليس أكثر .فالفلسطي
أيضًا ،يحبون الحياة مت
استطاعوا إليها سبيال
أحمد محسن

اس�م��ي ي��اس��ر ،وأن ��ا م��ن امل �خ� ّ�ي
ي��اس��ر ،أو أح �م��د ،أو ق��اس��م،
أو محمد ،ال ف��رق .أن��ا ص��ورة
ال��ذاه�ل��ني م��ن ش��دة القهر ،وك��ث
ع�ن��دن��ا .أش�ع��ر ب��أن��ي آل��ة م�ب��رم
ال�ت�ن�ف��س .امل��دي�ن��ة � � � امل�م�ن��وع��ة
ت��زدح��م ف �ي��ه امل �ل��وث��ات .ال �ب��اط
ج �م �ي��ل .ن �ح��ن ه �ن��ا ن�ش�ت�ه��ي
الزينكو جاف وحارق .ال يخيف
امل� �ط ��ر ب ��امل �ط ��ر ،ف �ق��د ق �ل �ص��وا
ال� ��رخ� ��وة ب � ً�ال رح� �م ��ة .أش �ع ��ر ب
تشبه رج��ال .آل��ة لالستعمال ا
ال �ي ��وم ��ي .ال �ط �ع��ام ه �ن��ا ك ��ال ��و
ط �ع��م وب ��ال رائ� �ح ��ة .ح ��اص ��رو
الحرب .أطعمونا لحم القطط.
مستشفى حيفا أي �ض��ًا .تعطل
أق ��رب ��ائ ��ي امل� �ي� �ت ��ة .األل� � ��م ع �ط �
حياتنا معطلة منذ  62عامًا.

إل��ى ع��دد ال��ذي��ن ُمنحوا الجنسية ،غير
أن ال�ت�ق��دي��رات ت�ص��ل إل��ى ن�ح��و  30ألف
مجنس اندمجوا في املجتمع اللبناني
وت� ��وزع� ��وا ب ��ني م �ن��اط��ق ج �س��ر الباشا
وس� ��ن ال �ف �ي��ل وال �ض �ب �ي��ة وم � ��ار الياس
وخ� ��رج� ��وا م ��ن م �خ �ي �م��ات �ه��م ليسكنوا
ّ
األح �ي��اء ال�ف�ق�ي��رة أو امل�ت��وس�ط��ة .ويقدر

سطوح مخيم ضبية (أرشيف)
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بــل قــد يذهــب البعــض إلــى أن مجــ َّرد التذكيــ َر
«الســلم
بهــا ُمثي ـ ٌر لـ«النع ـرات الطائف َّيــة» و ُم َه ـدِّدٌ لـــ ّ
األهلــي» .ففــي الخمســينيات والســتيتيات مــن
القــرن الماضــي اكتســب ُ
اآلالف مــن الفلســطينيين
المســيحيين الجنســ َّية اللبنان َّيــة فانتقلــوا ،بالتّابع َّيــة
القانون َّيــة ،مــن أعضــاء فــي الجماعــة التــي َج َعـ َ
ـل َ
ذات
ْــل أفرا ِدهــا
َيــ ْوم َأحــدُ التنظيمــات اللبنان َّيــة ِمــنْ َقت ِ
تكلي ًفــا وطن ًّيــا علــى كل لبنانــي إلــى أعضــا ٍء فــي
جما َعــ ِة ال َق َت َلــ ِة االفتراضييــن ،وفــي آذار َ ،2015ب ْعــ َد
أشــهر علــى اعتمــاد الدولــة اللبنانيــة سياســة «صفــر
لجــؤ» ،5بــادرت إلــى االســتثناء علــى سياســتها تلــك بــأن
قــررت اســتقبال عــدد مــن العائــات اآلشــورية اآلتيــة
مــن الحســكة( ،)6وعلــى أواخــر الســنة نفســها ،وفــي
إطــار اتفــاق برعايــة مــن األمــم المتحــدة علــى وقــف
إطــاق النــار بيــن الزبدانــي فــي ريــف دمشــق وبيــن
كفريــا والفوعــة الشــيعيتين فــي ريــف إدلــب (شــمال
وأسـ ِر ِهم َو َصـ َ
ـل بموجبــه
ســوريا) كان تبــادل للجرحــى َ
مــا يزيــدُ علــى المائــة شــخص مــن الزبدانــي إلــى

تركيــا ،ومــا يزيــد علــى الثالثمئــة مــن كفريــا والفوعــة
إلــى لبنــان( )7وال دليــل علــى أنهــم غــادروا األراضــي
ــس (قيســي) ولــو أن مطالعــة
اللبنانيــة ...وعليــه ِق ْ
بعــض األدبيــات اللبنانيــة ذت الصلــة بالموضــوع ُت ْغنــي
عــن هــذا الجهــد...
لقــد يبــدو ،لربمــا ،شــيئًا أدْنــى إلــى ال َّت ـ َرف ْأن يزيــد
المــر ُء علــى «اللبنانييــن» الحائريــن فــي االتفــاق
«حــقّ » كل جماعــة منهــم فــي لبنــان ومنــه بـ ْ
ـأن
علــى َ
«اللجــوء» تحــت عنــوان
يدعــو إلــى ال َع ـ ْو ِد علــى َب ـدْء ُ
«الطائف َّيــة» ،وإلــى ال َّت َملــي ِم ّمــا لـ«الطائف َّيــة» مــن َيـ ٍد،
أ َقـ َّـل مــا ُيقـ ُ
ـال فيهــا بأنهــا طولــى ،فــي الحيلولــة بيــن
«اللبنانييــن» وبيــن أن تكــون للبنــان (الدولــة) «سياســة
لجــوء» جديــرة بهــذا االســم ال ُت ْخ َت ـز َُل إلــى «األمــن»
وإلــى «االســتجداء» ،بــل لَ َع َّلــه ،بمقاييــس اليــومَ ،تـ َرف
َوات ال ِعجــاف َت ْخت ُّ
َــل الموازيــن،
الســن ِ
وأكثــر ...ففــي َّ
ـأن ُي ْح َمـ َ
ومــع اخ ِتاللهــا ال َغـ ْر َو بـ ْ
ـل َّ
ـي
الضــرورِيُّ
ِ
الحاجـ ُّ
ـل الكمالِ ّيــات...
علــى َم ْح َمـ ِ

( )5السفير 5 ،و  6كانون الثاني .2015
( )6المستقبل 1 ،آذار .2015
( )7االخبار ٢٨ ،كانون األول http://www.al-akhbar.com/node/248935 ٢٠١٥
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