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  2007 أيلول 24بيروت في 

  
  ةياألوراق الثبوت ديفاقضرورة توحيد الرؤية لمقاربة أوضاع 

  

بحـق عـدد مـن      جـراءات المتخـذة     بقلق شديد لإل  ) حقوق(نظر المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      ت

ت منية اللبنانية والتي تـضمنت اعتقـاال      الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية من قبل بعض األجهزة األ        

  .بعاد خارج الحدود اللبنانية إلى حد األوتوقيفات وصوالً

   
 من الضروري تعميمها لمـا      مور ترى ذكير كافة الجهات المعنية بجملة أ     في هذا السياق تعيد المنظمة ت     

  :وراق الثبوتية، ومنهاية وفي التخفيف عن كاهل فاقدي األهمية في وضع حد للممارسات التعسفلها من أ
  

 من جنـسياتهم     تعسفاً وراق الثبوتية هم ممن حرموا    الساحقة من الفلسطينيين فاقدي األ    لغالبية   ا ّنإ:  والًأ

 الصادرة عن دول عربيـة عديـدة        و من وثائق السفر الخاصة بالالجئين     األردنية التي كانوا يحملونها أ    

سياسـية  سـباب   وبالتالي فقد حرموا من الدخول إلى حدود هذه الـدول أل          ) ...ردن، مصر، سوريا  األ(

ذه الدول مـن    مر الذي يقتضي من السلطات اللبنانية العمل مع ه         توارثتها ذريتهم من بعدهم، األ     عموماً

  .جل حل هذه المشكلة بطريقة الئقة تحفظ كرامة هؤالء الالجئينأ
  

 وبالتالي فهم يـستفيدون     "عديمي الجنسية "وراق الثبوتية يصنفون ضمن خانة       معظم فاقدي األ   ّن إ :ثانياً

 القوانين والمراسيم الصادرة بـدء    وقد لحظت نصوص    .  من النصوص القانونية المحلية و الدولية      ماًحك

تصة في تعاطيها مـع هـذه        الكيفية التي يلزم اعتمادها من قبل السلطات اللبنانية المخ         1962من العام   

القرار ولى من   ة األ  لما نصت عليه الماد    قامة وفقاً المسألة، إن لجهة تصحيح أوضاعهم ومنحهم بطاقات إ       

ن العـام   م العام لأل  عطاء المدير ، أو لجهة إ   "تسوية اوضاع االجانب في لبنان     "2/8/1962 تاريخ   319

 مـن القـانون     19المادة  لى البلدان التي يقصدونها على ما نصت عليه         صالحية منحهم جواز مرور إ    

  ".قامة فيه والخروج منهإلتنظيم الدخول إلى لبنان وا" المتعلق بـ 10/7/1962الصادر بتاريخ 
  

 ممن جرى توقيفه يحمل بطاقة تعريف صادرة عن مختار المحلة التي يقطنها في الوقت                قسماً ّنإ: ثالثاً

ر منهم يحمل  آخ  قسماً ّنفي حين أ  قامته،  م قائمقام القضاء التابع له محل إ       خات البعضالذي تحمل بطاقات    

 على تفـاهم غيـر    التحرير الفلسطينية في لبنان بناء صادرة عن ممثلية منظمة   "شهادة اثبات جنـسية   "

، إضافة إلى عـدد آخـر يحمـل         صدار مثل هذه الشهادات   ثلية إ مكتوب مع الحكومة اللبنانية يجيز للمم     

أثـارت  (إفادات خاصة بمكتومي القيد عملت على إصدارها جهات فلسطينية بالتنسيق مع أخرى لبنانية              

بما يعنيه ذلك مـن      ،)الرسمية المختصة مع هذه الفئة وكذلك في صفوفها       إرتباكاً لناحية تعاطي الدوائر     

 وجودهم في لبنان وفق المتاح من إمكانيات مع العلم         و الشهادات شرعنة   أ صحاب هذه البطاقات  محاولة أ 
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اللبنانية ألمهـات فلـسطينيات     لد على األراضي    وراق الثبوتية قد و   ستهان به من فاقدي األ     ال ي   عدداً ّنأ

  .مهات لبنانياتالجئات إلى لبنان أو أل
  

 لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية ممثلة برئيسها سعادة السفير خليل مكاوي كانت قد طلبت في               ّنإ  :رابعاً

مثلية  عن م  ينمندوبالمنظمة وكذلك   ه  تحضر (2007يار   أ 14  بتاريخ اجتماع عقد في السراي الحكومي    

) هـذا المجـال   لى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في         مة التحرير الفلسطينية إضافة إ    منظ

، وذلك بهدف توحيـد     وراق الثبوتية والمناطق التي يتوزعون فيها     لوائح تتضمن قوائم بأسماء فاقدي األ     

يجاد حل مؤقـت     إل جل القيام بما يلزم    الجمعيات العاملة على الملف من أ      الملف وللحد من المنافسة بين    

هليـة  بالفعل فقد قامت بعض الجمعيات األ     جاد حل جذري، و   لمشكلة فاقدي األوراق الثبوتية إلى حين إي      

المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان كانت مـن       (بتسليم ممثلية منظمة التحرير في لبنان مثل هذه اللوائح          

وار الئحة موحدة في بداية شهر حزيران من التي قامت بدورها بتسليم لجنة الح ) ضمن الذين قاموا بذلك   

  .موروحتى وقتنا الراهن لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي من شأنه أن يغير في واقع األالعام الجاري، 

   
نية من قبل جميـع المقيمـين       همية احترام القوانين والنظم اللبنا    ، وفي الوقت الذي نشدد فيه على أ       خيراًأ

و عمل يخـل    ، وندين فيه أي اعتداء أ     غير فلسطينيين كانوا فلسطينيين أو     سواء أ  راضي اللبنانية على األ 

  ـ     ّن إيمانا بأستقرار في لبناناالمن واألعكر صفو  بالنظام العام وي صلحة  مـصلحة لبنـان هـي مـن م

ت العالقـة ومنهـا مـشكلة فاقـدي         لى حل كافة المشكال   داعين إ راضيه،  الفلسطينيين الموجودين على أ   

لطرفين، فإننـا نـستهجن     بين ا  واصر المحبة وبناء جسور الثقة والتفاهم     بهدف تعزيز أ  األوراق الثبوتية   

والتي من شأن   فراد هذه الفئة     بحق أ  جراءات التي تمارسها بعض الدوائر الرسمية اللبنانية      ونستغرب اإل 

المـدى   ل عن مستوى التنسيق القائم بين مختلف هذه الدوائر وعن         استمرارها تعقيد األمور أكثر، ونتسآ    

زمة اللبنانية الداخلية في انعكاسها السلبي على هذا التنسيق والتي قد تدفع النتهاج سياسة              الذي وصلته األ  

  .مزاجية في تفسير وتطبيق القوانينكيدية في التعاطي منبثقة عن كيفية و

  
 )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 


