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  ا�نظمة والقوانين التي تھم الجئ الفلسطيني
   حماضرة معدة لإللقاء يف هيئة الكلمة الطيبة

  عبد العزيز مجعةإعداد: احملامي 

  5/6/2006بريوت: 

  
  , وبعد؛وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد اهللا رب العاملني, والصالة والسالم على سيدنا حممد

  

  ؛ معيشته اليوميةحتكم من قوانني  يف لبنان الفلسطيين تمعأن أتكلم يف ما يهم ا مينطلب   
جنيب, علماً الفلسطيين يعامل معاملة األستثناء العمل والتملك ـ امن الغريب أنه يف كل القوانني ـ تقريبًا ب

خالل حماضرتنا من أوهلا إىل  سنالحظه , هذا التناقضإقامة على األراضي اللبنانيةرخصة أنه ال حيتاج إىل 
أي كما يعامل  ،باملثل معاملة األجنيبأن أغلب القوانني تنص على مبدأ  الحظنا, خاصة اذا ما آخرها

ولقد وجدت أن دولة حىت يعامل باملثل,  له , ويف املقابل الفلسطيين ال توجداللبناين يف دولة األجنيب
  أقسام: 3ه إىل وضوع واسع ومتشعب, لذلك فقد قسمتامل

  ).التجارة والعمل( املهينأن القوانني املتعلقة بالشـ 1
  التملك وامللكية العقارية.القوانني املتعلقة بـ 2
  القوانني اجلزائية. ـ3

ـ املوضوع األكثر تشعبًا البحث يف تركت و هذا التقسيم ما يتميز به الفلسطيين عن اللبناين, اعتمدت يف 
  القوانني اجلزائية ـ إىل آخر احملاضرة.أي 

  

  :)(التجارة والعمل المهنيبالشأن  القوانين المتعلقةـ 1
للفلسطيين خيضع يف لبنان لقوانني عمل األجنيب, فيسمح له ما يسمح لألجنيب  املهينتنظيم الإن   

  .يف حينه انأيت على ذكره اتطبعاً هناك استثناء ,ومينع عليه ما مينع عليهم
افة أنواع التجارة إالّ ما استثين منه ك  يتملكأن  والقانون اللبناين مسح للشخص األجنيب (الفلسطيين منهم)

متلك األسهم واحلصص يف الشركات وحىت ادارة هذه وشرع له , (كالتمثيل التجاري) بنص خاص
  الشركات.

إّال أن املشكلة تبقى مطروحة يف  ،نييكما وأنه أجاز أن تكون كامل الشركة باسم أشخاص فلسطين
  عند ممارسة العمل.  لوباملط أي الرتخيص املهين ،العملممارسة ايطار 

فيما خص املهن فإنه من حيث املبدأ وكما ذكرنا خيضع ملا خيضع له األجنيب وبالتايل مينع عليه   
  ).79/1من املهن (قرارالعديد ممارسة العديد 
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 نيواستثىن الفلسطيني 67/1وهناك ال بد من الذكر أن الوزير د. طراد محادة أصدر القرار   
من القرار  ضي اللبنانية واملسجلون بشكل رمسي يف سجالت وزارة الداخلية اللبنانيةعلى األرا وناملولود
 ال يعفيأن ذلك  البد من القولهلم ممارسة هذه املهن املمنوعة على االجنيب،  ، فسمح 79/1

لبنانيني  3كما وأن موجب توظيف   ،(وما فيها من تكلفة الفلسطيين من االستحصال على اجازة العمل.
  .)كل أجنيب يبقى قائماً   مقابل

أو إىل إنتماء نقايب,  مستثناة, اذ اا حتتاج إىل ترخيص خاصـ عمليًا ـ علمًا أن أغلب املهن   
ا ألقول أن املهن النقابية (حماماة, هندسة, طب, حماسبة,.....) ال ميكن للفلسطيين ممارستها نيبقى أن 

  ذلك باللبنانيني فقط.قابات الن نظامحتتاج إىل االنتساب للنقابة, وقد حصر 

   

  :القوانين المتعلقة بالتملك والملكية العقاريةثانياً ـ 
  ميكن للفسلطيين أن يتملك ما شاء من املنقوالت ومنها السيارات طبعاً.  

) كان بإمكان الفلسطيين التملك 5/4/2001( 2001قبل العام أما فيما خص الشأ، العقاري فإنه 
الكه يف لبنان مث يتملك ألجنيب يف لبنان, أي االستحصال على ما يثبت حجم املقاعدة التملك ا وفقاً 

  . 2م 3000ه املسموح ا لألجنيب ضمن الكوت
والذي عدل مرسوم اكتساب غري اللبنانيني احلقوق العينيه  296/2001إال أن صدور القانون   

ز متلك أي حق عيين من أي نوع كان العقارية يف لبنان, فأستثنا الفلسطيين عندما نص على أنه "ال جيو 
عارض مع تألي شخص ال حيمل جنسية صادرة عن دولة معرتف ا أو ألي شخص إذا كان التملك ي

  أحكام الدستور جلهة رفض التوطني".
اليوم على اعادة هذا  ةجاري واملساعي العقاري، ملكحرم من التملك حىت ابسط أنواع التوبذلك فقد 

  احلق البسيط له.
  

  في لبنان؟ شقة/عقار شخص فلسطيني كان يملك توفيذا يحدث لو ما

االرث للورثه), ال يطبق على الفلسطيين  حقـ ( 4فقرة  3البعض قال بأن االستثناء الوارد يف م:  
 ليعفي منوهذا االستثناء جاء ـ أصالً  ألنه ممنوع عليهم التملك للتملك ـ اذا ام ال حيتاجون إىل ترخيص

  لتايل فال ميكن للفلسطيين أن يستفيد من هذا االستثناء.الرتخيص, وبا
االنتقال, أي تعطي  رسم الدوائر املالية (وزارة املالية) تعطي بناء على حصر األرث معاملة عملياً:

  ترخيص بنقل امللكية على اسم الورثة.
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يد احتياطي أن تضع اشارة ق ىتف أمام الدوائر العقارية اليت ترفض حهذا االنتقال يقإال أن   
  أو االنتظار يف اهول.العقار باالنتقال, وبالتايل فال يكون أمامه إالّ بيع 

له أن يتملك يف ، فال ميكن أما بالنسبة لتملك الفلسطيين الذي حيمل جنسية بلد معرتف ا  
طلب تف أصل عريببامسه  يوحيخاصة اذا ما علمنا أن الدوائر العقارية تشدد على األجنيب الذي  لبنان،

  منه بيان قيد عائلي له أو لوالده أو حىت جلده.
قانونية اليت تتجاوز هذا املوضوع, وتسمح بتملك إّال أننا عمليًا قد جند بعض الثغرات ال  

  الفلسطيين احلامل  جلنسية أجنبية.
  

  قوانين الجزائية:الثالثاً ـ 
يعامل مثله مثل اللبناين استناداً  )نائيالقانون اجل(األجنيب يف لبنان جلهة قوانني اجلزاء والعقوبات   

ستثناء أن األجنيب عند ارتكابه جلرم جزائي أو اٌ , ب(على االراضي اللبنانية)  إىل وجوده يف األقليم اللبناين
من قبل النيابة العامة جبرم جزائي حيول إىل األمن العام بعد انتهاء عقوبته أو اخالء حىت االدعاء عليه 

  عن األراضي اللبنانية. رحيلهسبيله حىت يتم ت
هنا الفلسطيين حيول إىل األمن العام, يبقى فيها بعض الوقت زيادة على مدة حمكوميته ولكن ال   

، وبذلك يكون حلق به مظلومية ال فائدة يرحل ألنه الجىء يف لبنان, وبالتايل ال يوجد مكان يرحل إليه
  .منها إأل خلل موجود يف القانون

اذا اردنا اخلوض أكثر يف اجلزاء واجلرائم والتدابري اليت تصدر عن الضابطة العدلية (الدرك,   
  فال بد من النظر فيما يلي: التحقيق, الشرطة) أو عن النيابة العامة وقضاة التحقيق

  

  قاعدة:
  دون نص.بـ ال عقوبه بدون نص وال جرمية 1
صل على النيابة العامة, فيكون عليها أن توفر ـ عبء االثبات يف الدعاوى اجلزائية يقع يف األ2

  .(ألن األصل أن املتهم برئ حىت تثبت إدانته) الدليل الذي ينفي براءة املدعى عليه أو املتهم
  حيكم تبعاً ملا يقتنع به.ـ القاضي اجلزائي 3

  بأمرين: (مقنن) النظم) يف األمور اجلزائية مرتبطوضع أي إن تنظيم (
  اكمات اجلزائية.أ ـ قانون أصول احمل

  التعاميم واألنظمة الداخلية للشرطة والدرك واجليش.ب ـ 
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 ،أ.م.ج قانون , جيب أن نضبط ونقننضبط القوانني اجلزائية والتخفيف من االستبداد والظلم ناكلما أرد
 وق.ألن قانون العقوبات يشرع العقوبة وال يضبط احلق ,رتم حقوق األفراد واتمعحنفظ و حنبذلك  نناأل

  .وحيفظ حقوق الناس قانون أ.م.ج لضبط هذه العقوباتويأيت 
بعد هذه املقدمة عن القوانني اجلزائية, ما يهمنا أن نقوله أن اجلرائم بشكل عام تنقسم إىل قسمني من 

   .معاجلتها املتبعة يفحيث التدابري 
جراء جرمية فما هو االحدوث عرض إليك يف معرض نك كشخص ميشي يف الشارع وتُ إأي   
  املتخذ؟

  كما قلنا اجلرائم من حيث طبيعة معاجلتها نوعان:
  ـ جرائم مشهودة.1
  ـ جرائم غري مشهودة.2

  مة المشهودة هي:يأ ـ الجر 

  أ ـ اليت تشاهد عند وقوعها.
  قبض على فاعلها فور أو أثناء حدوثها.يب ـ اجلرمية اليت 

  اخ الناس.ج ـ اجلرمية اليت يالحق فيها املشتبه فيه بناًء على صر 
  د ـ اجلرمية اليت يتم اكتشافها فور االنتهاء من ارتكاا يف وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.

هـ ـ اجلرمية اليت يضبط فيها مع شخص اشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها, 
  ساعة من وقوعها. 24وذلك يف خالل 

  ساعة التحقيق فيها. 24ب صاحبه خالل اليت تقع داخل املنزل ويطلاجلرمية و ـ 
  

  اجلرمية املشهودة: مييز ما
  ـ استجواب املشتبه فيهم يف موقع اجلرمية. 1
  ـ ضبط االسلحة واألدلة املوجودة. 2
  .ـ االستماع إىل الشهود يف مكان اجلرمية 3
  ـ منع املوجودين يف املكان من املغادرة.4
متدد إىل  نوميكن أ ساعة. 48لى ذمة التحقيق يوقف ع ما حول شخص شبهاتعند توافر  ـ 5

  .)مهلة مماثلة. (هنا ميكن احضار طبيب للكشف عليه
  أيام. 8تنتهي إجراءات اجلرمية املشهودة بعد ـ  6
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مل ميكن هلا  أو أي أمور ممنوعة ولوميكن الدخول إىل منزل املشتبه فيه وضبط أدوات اجلرمية ـ  7
  ليالً. 8و  باحاً ص5خول بني عالقة باجلرمية على أن يكون الد

  

  ب ـ الجريمة غير المشهودة:
  

  فادة أي شخص باالكراه أو بالقوة سواء من قبل الدرك أو أمام أي مرجع آخر.إـ ال ميكن أخذ  1
إال أنه جرت العادة أن تؤخذ االفادة يف الغالب أمام الدرك واألمن املركزي واملخابرات والتحري بالقوة, مث 

  كل شيء.  التحقيق فينفيحقيق يعاد أمام قاضي الت

  من النيابة العامة. مسبق ذنإـ تفتيش املنازل حيتاج إىل  2

  أخرى وملرة واحدة فقط. اعةس 48دد جتميكن أن  48ـ احتجاز املشتبه فيه ملدة  3

  

  ما هي حقوقي: ي،ـ إذا مت احتجاز 4
  أو باحملام.أ ـ االتصال بأحد أفراد العائلة أو صاحب العمل أو بأحد املعارف 

  النائب العام شخصياً). حقق معيدون أن حيضر التحقيق (إالّ  يب ـ مقابلة احملام
  طبيب.من قبل ج ـ طلب معاينة 

  

  مالحظة:
أي خمالفة لقواعد حجز احلرية تعرض مرتكب املخالفة جلرمية حجز احلريات من قبل موظف رمسي (م: 

  أشغال شاقة مؤقتة. إىل ع) أي تصل عقوبتها367
  

  أخيراً:
أ.م.ج) أي يرسل  203خمالفة أنظمة السري, البلدية والصحية يطبق عليها األصول املوجزة (م   

  على أا صحيحة. بكافة وقائع احملضر إىل حمكمة القاضي املنفرد اجلزائي ويؤخذ املخالفة حمضر
  أيام من ابالغه اياه. 10ميكن االعرتاض على احلكم خالل 

  

  يعني:
 خالل ام الدركي بتنظيم احملضر, احيل إىل حمكمة خمالفات السري, صدر حكم هناكخمالفة سري ـ ق  
  عندها تزيد العقوبة إىل مقدار النصف. 11الغرامة إذا أعرتضنا يف اليوم  أن ندفعأو  إما أن نعرتضأيام  10

قوى األمن أن ذاً, بعد هذا التفصيل أصبح بإمكاننا أن نعلم أنه فقط يف اجلرمية املشهودة ميكن لرجل إ  
  يوقفنا ويستجوبنا عما نعرف عن اجلرمية.

  ذن من النيابة العامة أو استدعاء من احملكمة املختصة.خالف ذلك فال بد من ا أما  
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  أمور سريعة:
  ) أن يوقفين ويسألين عن أوراقي الثبوتية؟مشي يف الشارع هل لشخص أمين (بزيه العسكريـ كنت أ 1

  أن ال يتم احتجاز احلرية.و  يف مهمة رمسيةأن يكون  نعم ـ له ذلك ـ شرط
  ـ شخص أمين بزي مدين؟ 2

  ف عن نفسه وأنه يف ايطار العمل له ذلك.اذا عرّ 
  إىل قسم الشرطة (املخفر) ماهي التدابري؟ شخص ـ اذا اقتيد 3

  ـ حقه يف االستفسار عن سبب اقتياده.1
  رة أحد معارفه أو حمام.ـ خماب2
  .ساعة)48رة النائب العام (أي تجازه إالّ مبخابـ عدم اح3

  

  ختاماً:
  نن عن الالجئي الفلسطيين يف لبنان:قبعد هذا العرض السريع, ماهي الوسائل لرفع الظلم امل

  :على األصعدة املختلفة وذلك ال بد من حتركات
  قانون التملك ومنح الفلسطيين حق التملك.لتعديل أ ـ 

  بالعمل دون االستحصال على اجازة عمل.قانون العمل والسماح للفلسطيين لتعديل ب ـ 
خالء المن العام بعد امضاء عقوبته أو إالعام جلهة عدم احالة الفلسطيين إىل ا منقانون األلتعديل ج ـ 

  سبيله الستحالة ترحيله.
وبشكل عام إما معاملة الفلسطيين معاملة اللبناين دون منحه احلقوق السياسية لضمان حق العودة، وإما 

شريعات تنظم الوضع الفلسطيين يف لبنان، خاصة وأن قوانني األمم املتحدة جلهة الالجئني ال إجياد ت
  تطبق اليوم يف لبنان.

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. ختاماً نسأل اهللا التوفيق وللسداد
  

  احملامي
  عبد العزيز مجعة

 دبلوم قانون األعمال على حائز


