




  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدیر االسترات�جي
هو تقدیر دوري یتمیز �كثافة مادته وتر�یزها، و�حاول دراسة حدث أو قض�ة معینة، 

والنظر في مساراتها المستقبل�ة، مع ترج�ح السینار�و األقوى، ثم تقد�م االقتراحات للتعامل 

 معه �الشكل األفضل.

ن الفلسطیني وما یتعلق بذلك من أ�عاد عر��ة وعادة ما تتناول مواض�ع التقدیر الشأ

  و�سالم�ة ودول�ة، �اإلضافة إلى اهتمامه �الخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المر�ز.
     

 د. محسن محمد صالح      مدیر التحر�ر: وائل أحمد سعدأ. رئ�س التحر�ر:        
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 تطورات األزمة اللبنانیة على الالجئین الفلسطینیین في لبنانتأثیر 
 

 1أتثري تطورات األزمة اللبنانية على الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

  :ملخص

كان لألزمة اللبنانية "املرّكبة" أتثري كبري على أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان خالل 
ماتيكية مسَّت . إذ َحَفلت تلك الفرتة أبحداث وتطورات درا2020-2019العامني املنصرمني 

كافة فئات الشعب اللبناين وسائر املقيمني على األرض اللبنانية، مبا يف ذلك الفلسطينيون؛ 
الذين عانوا قبل تفاقم األزمة، وما يزالون، من التهميش مبختلف أشكاله: االقتصادي، 

ملعاهدات واالجتماعي، واملكاين، ومن فقدان احلماية الوطنية والدولية اليت تكفلها لالجئني ا
، وهي من نوع وكالة األونرواواالتفاقات ذات الصلة، هذا ابستثناء احلماية احملدودة اليت تقدمها 

احلماية "اإلغاثية" اليت ال ترقى إىل مستوى احلماية اليت يتمتع هبا الالجئون، وفقًا للمعايري 
 الدولية. 

البية حقوق اإلنسان األساسية، الذي يعاين احلرمان من غ ،وهذا ما جيعل اجملتمع الفلسطيين
أكثر هشاشة وأكثر عرضة للتداعيات النامجة عن تفاقم األزمة اللبنانية أببعادها االقتصادية 

واملالية والنقدية، ابإلضافة إىل 
تداعيات أزمة كورو� ذات 
الطابع الكوين، وتداعيات 
انفجار مرفأ بريوت يف 

4/8/2020. 

 

 
                                                 

لتكون أرضية للنقاش يف الندوة الرقمية  أ. جابر سليمانأعدها ذا التقدير االسرتاتيجي على ورقة خلفية أتسس ه 1
، مع االستفادة من 23/12/2020مها مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، حتت العنوان عينه، يف ظاليت ن

 قدير.األفكار اليت طرحها املشاركون يف الندوة، واليت أثرت مضمون هذا الت
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 مقدمة:

للفلسطينيني ة من املسائل املتصلة، أبرزها: مؤشرات الوضع املعيشي يعاجل هذا التقدير مجل
قبل األزمة، واألزمة وتداعياهتا على اجملتمع الفلسطيين بشكل خاص من خالل تقدمي معطيات  

ومسؤولية وتداعيات األزمة على الالجئني الفلسطينيني من سورية إىل لبنان، كمية ونوعية، 
 مواجهة األزمة، واسرتاتيجيات/ آليات التكيف مع تداعيات تعزيز صمود جمتمع الالجئني يف

 .ليخلص إىل مجلة من التوصيات ذات الصلة السيناريوهات احملتملة لتأثريات األزمة،و  األزمة،

 

 مؤشرات الوضع املعيشي للفلسطينيني قبل األزمة:أوًال: 

وين لالجئني الفلسطينيني يف مل يطرأ على الوضع القانمن املهم يف هذا الصدد اإلشارة إىل أنه 
من قانون العمل،  59املادة  اللبناين عّدل الربملان، حني 2010لبنان أي تغيري يذكر منذ سنة 

املتعّلقْني حبّق العمل  128و 129، وأقّر القانونْني االجتماعي من قانون الضمان 9واملادة 
 والضمان االجتماعي على التوايل. 

ل ألغت مبدأ التعديالت على قانون العم
الذي نّص عليه املرسوم رقم  ،"املعاملة ابملثل"

؛ وهذه نقطة 18/9/1964 يف 17561
إجيابية. لكنها أبقْت على شرط حصول 

 وهذا األمر يتناقض، العامل الفلسطيين على إجازة العمل، ابعتباره أجنبياً يف التشريعات اللبنانية
الضمان االجتماعي، فقد  صندوق ما ابلنسبة إىلمع إلغاء مبدأ املعاملة ابملثل. أ يف األساس

شرط حصوله على إجازة  صندوقالمسحْت تلك التعديالُت للعامل الفلسطيين ابالنتساب إىل 
 يستفيدبينما ال  ر،% من األج23.5يف الصندوق بنسبة  إسهامه كامالً العمل، على أن يدفع 

الصندوق  يّ من فرعستفادة االون أي بد، %8من فرع تعويضات �اية اخلدمة فقط  سوى
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. ولكن لألسف الشديد مل يدخل القانو�ن واألمومة واملرض) ،اآلخرْين (التعويض العائلي
اجلديدان على عّالهتما حيز التطبيق العملي، أل�ما حباجة إىل مراسيم تطبيقية إلنفاذمها، وهذه 

 املراسيم مل تصدر حىت اليوم. 

شي للفلسطينيني أي حتسن يذكر منذ ذلك التاريخ. ويف وبناء عليه، مل يشهد الوضع املعي
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني  أجرهتا مسحية تشري دراسةً  ،هذا الصدد

 United Nations Relief and Works Agency الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا)

for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA) 2015 يف بريوت يف األمريكية جلامعةُ وا  
 يعيشون كانوا لبنان يف الفلسطينيني من% 65أن  إىل

 وأن اللبنانيني، عند  35% بنسبة مقارنةً  الفقر خط حتت

 االجتاهات حتليل وعلى البيا�ت، هذه على وبناءً  .56%ت بلغ الفلسطينيني عند البطالة نسبة

 اجملتمعات لألزمة على املتكافئة غري اآلاثر على وكذلك، الراهنة ابألزمة املتعلقة االقتصادية

 منذ كبري بشكل تفاقمت قد الفلسطينيني بني والبطالة الفقر معدالت أن املؤكد فمن املهمشة،

 .الدراسة اتريخ إجراء تلك

 

 ة وتداعياهتا على اجملتمع الفلسطيين: معطيات كمية ونوعية:األزماثنياً: 

، 21/12/2020يف  Unicefنظمة اليونيسف يف تقرير أعلنت عنه م
 ،"يف قلب األزمات املتالحقة وأتثرياهتا على األطفال "لبنان :بعنوان

 أن: Yukie Mokuoممثلة اليونيسف يف لبنان، يوكي موكو أشارت 
كان مليئًا ابلتحد�ت بشكل استثنائي، وقد ترافق مع   2020عام "

يف لبنان"، وأكدت أن  تدهور يف رفاهية كافة العائالت اليت تعيش

 يوكي موكو
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ترك، ابإلضافة اىل الوضع االقتصادي املتدهور بشكل كبري الذي سببه  19-"وابء كوفيد
انفجار بريوت، أثرًا مدمرًا على األطفال والعائالت األكثر عرضة للخطر، والذين هم يف أمّس 

 . احلاجة إىل دعم فوري"

: لبنان يف تقرير بعنوان "الفقروقد عرض 
 آاثر من للحد حتمّية رورةض التضامن

، أصدرته منظمة "واملتداخلة املتعددة الصدمات
مؤشرات كمية عن عمق ، ESCWA اإلسكوا

األزمة اليت يعيشها اللبنانيون واملقيمون على األراضي اللبنانية، على حّد سواء. وفيما يلي أبرز 
يف  %28للبنانيني من ارتفاع نسبة الفقر بني ا :2020 سنةتقديرات وفقًا لتلك املؤشرات، 

 %8، وتضاعف نسبة الفقر املدقع ثالث مرات من 2020% حىت أ�ر/ مايو 55إىل  2019
وأيلول/ سبتمرب  2019% بني أيلول/ سبتمرب 131%، وبلوغ نسبة تضخم األسعار 23إىل 

، مع توقعات ابرتفاع إضايف لألسعار وتراجع يف قيمة العملة الوطنية، مما سيزيد من 2020
 .عدم االستقرار وتعرض العائالت للفقر والضعف خطر

دراسة مسحية وعلى الصعيد الفلسطيين، تعزز نتائج 
حديثة أجرهتا املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان 

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية اثر(شاهد) حول "اآل

" لبنان يف الفلسطينيني الالجئني جمتمع على اللبنانيةلألزمة 
 2املذكورة أعاله.املعطيات 

                                                 
 داخل من شخصًا من الالجئني الفلسطينيني 319ومشلت عينة من  2020أجريت الدراسة يف شباط/ فرباير  2

اللبنانية احلالية وأتثريها على واقع  ) األزمةشاهد. انظر: (الفلسطينية التجمعاتوخارجها ومن كافة  املخيمات
، موقع املؤسسة ملخص تنفيذي ،2020دمة شباط أرقام وإحصائيات صا "دراسة حقوقية"الفلسطينيني  الالجئني

 pdf-https://pahrw.org/assets/word.2020، يف: 28/2/2020الفلسطينية حلقوق اإلنسان شاهد، 
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 ، وأن ما نسبتهالعمل عن أوقفوا سرهمأل املعيلني من %34.2وكان من أبرز معطياهتا أن 

 ؛طبيعي بشكل عملهميف  مستمرون منهم %18.2، بينما جزئي بشكل يعملون منهم 47.6%
ألف لرية  500من  أقل الشهري دخلها يبلغ األسر من %49 نفإ الفلسطينية األسر دخلبشأن و 
 تغطية عن عاجزة الفلسطينية العائالت أن يعين هذار. و لألجو  األدىن احلد دون وهو نانية،لب

 من %72.4 أكد حيث ،الصحي العالج فاتورة توفري على القدرة وعن ،األساسية املصاريف

 يف به املعمول النظام وفق العالجية الفاتورة فارق دفع على قدرهتم عدم املستطلعني الالجئني
 ة.مزمن أمراض من يعانون هممن %55ما نسبته  أن أظهرت الدراسة أن علماً ، األونروا

املعطيات السابقة ما هي إال نتيجة منطقية لإلجراءات والتدابري التقشفية اليت نتجت عن  
 إىل لبنان يف عديدة مؤسسات اقتصادية جلأت ،2020خالل سنة فاألزمة مبختلف مكو�هتا. 

 غري املوظفني وطرد الباقني، العاملني ُأجور وختفيض لديها، لنيالعام من كبري عددٍ  تسريح

 العمال من فـََقَد الكثري وبسبب هذه اإلجراءات. الفلسطينية العمالة وال سّيما اللبنانيني،

 خسارة آاثر وتضاعفت .واإلنشاءات الزراعة مثل قطاعات يف وظائفهم املهرة غري الفلسطينيني

 احلواالت استالم وصعوبة اللبنانية، للرية الشرائية القدرة خنفاضا بفعل العيش وُسبل الوظائف

 عدد وازداد املتواضعة، مدخراهتا كثرية ُأسر واستنزفت .اخلارج يف الفلسطينية األسر من املالية

  .واجلامعية املدرسية الرسوم وسداد األدوية وشراء الطيب العالج تكاليف دفع عن العاجزين

 ألخرى على جمتمع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان تزايد االضطراابتومن تداعيات األزمة ا
املخيمات؛ ز�دة اإلقبال على املخدرات  يف الفلسطيين الشباب أوساط يف والنفسية االجتماعية

وز�دة حدة املشاكل األسرية املتعلقة  ،والتدخني، وارتفاع نسبة أمراض االكتئاب واألمراض النفسية
العنوسة. وفوق كل ذلك تزايد الرغبة يف اهلجرة عموماً، وز�دة وترية نشاط حباالت الطالق و 

احلراكات الشبابية املطالبة ابهلجرة. وقد بدأت تلك احلراكات تعرب عن نفسها بشكل علين وصريح 
من خالل االعتصامات أمام السفارات األجنبية (السفارة الكندية مثالً) للمطالبة ابللجوء اإلنساين 
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، UNHCRملفاهتم العائلية من األونروا إىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وبنقل 
وهو أمر غري ممكن بطبيعة احلال نظرًا خلصوصية تفويض األونروا واختالفه عن تفويض املفوضية، 

 مساعي من ويف هذا السياق تتزايد املخاوف ولكنه البحث عن خشبة للخالص ابلنسبة للشباب.

 أجنداهتا اخلاصة. خلدمة الشباب جتنيد إىل اجلماعات املتطرفة بعض

% وهي يف 80وتشري التقديرات املختلفة إىل أن نسبَيت الفقر والبطالة تقرتابن من عتبة الـ 
 .2019ز�دة مضطردة منذ تشرين األول/ أكتوبر 

، كرمية عمل فرص توفري بني ترتواح لبنان يف نييالفلسطين لالجئني احلالية االحتياجات أبرزإن 
، وهذا ما يشري إىل انعدام األمن الغذائي ومتواصلة طارئة غذائية مساعدات تقدمي ضرورة وبني

  لدى جمتمع الالجئني.

ويف الواقع وصل الوضع املعيشي للفلسطينيني يف لبنان إىل حالة غري مسبوقة من الرتدي منذ 
لبنان األكثر هشاشة واألكثر عرضة للتهميش سبعة عقود ونّيف. وابت اجملتمع الفلسطيين يف 

واحلرمان، مقارنة مبجتمعات اللجوء األخرى. وممّا فاقم من حالة احلرمان واهلشاشة هذه ضعف 
الوضع الفلسطيين الرمسي وغياب مرجعية اجتماعية/ اقتصادية موحدة تعىن أبوضاع الفلسطينيني 

واالقتصادية. وهذا كله يف ظّل  الجتماعيةا االحتياجات تضاعفت فيه الوقت الذي يف لبنان يف
تراجع، إن مل نقل شبه غياب، الدعم الذي كانت تقدمه منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) 

 .والفصائل، �هيك عن تراجع خدمات األونروا، كماً ونوعاً، حتت أتثري أزمتها املالية املستمرة
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 لبنان: إىل سورية من الفلسطينيني الالجئني على األزمة تداعياتاثلثاً: 

 بكل األزمة أتثري حتت) حالياً  ألفاً  28 حنو( لبنان إىل سورية من يقع الالجئون الفلسطينيون

 وافتقارهم عيشهم مقومات فقدا�م بسبب السلبية، تداعياهتا من أتثراً  األشد أ�م بل معطياهتا،

 مبجتمع مقارنة األزمة، مع تكيفال وآليات القانونية احلماية وإىل لبنان، يف مستقرة حياة إىل

 .لبنان يف الفلسطينيني الالجئني

 أن إىل بريوت يف األمريكيةواجلامعة  وكالة األونروا دراسة معطيات تشري الصدد، هذا ويف

 انعدام من يعاين %94.5 وأن الشديد، % يعاين من العوز9منهم ، العوز من يعاين منهم 89%

 أن إىل األونروا /القانونية احلماية وحدة أجرته مسح معطيات تؤكد كما. الغذائي األمن

 %85 وأن الفقر، من يعانون سورية من القادمنيالشباب  الفلسطينيني الالجئني من 93.4%

 ختلف إىل ابإلضافة هذا للدخل، أساسي كمصدر األونروا مساعدات على من األسر تعتمد

 صدمات من منهم %85 معا�ة عن عدا ابملدارس، االلتحاق عن أطفاهلم من %64 من أكثر

 .احلرب جتربة جرّاء نفسية

 

 مواجهة األزمة وتعزيز صمود جمتمع الالجئني: مسؤولية من؟رابعاً: 

جتاوز وضع اجملتمع الفلسطيين يف لبنان احلاجة إىل اإلحصائيات واملسوحات امليدانية، ودخل 

اال�يار الشامل وتعزيز صموده يف  مرحلة األولو�ت الطارئة، إذ ابت إنقاذ الوضع املعيشي من

مواجهة األزمات املركبة اليت يعانيها، أولوية وطنية، بل إنسانية، مل تعد حتتمل املزيد من االنتظار 

أو الدرس أو التنظري. فعلى من تقع هذه املسؤولية؟ ومن حيمي حقوق الفلسطينيني يف ظّل 

 نظام طائفي يقوم على احملاصصة؟
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 الالجئني من% 64.1حية ملؤسسة شاهد املشار إليها سابقًا إىل أن تشري الدراسة املس

 كلهم اللبنانية والدولة األخرى الفلسطينية والفصائل التحرير ومنظمة ونروااأل أن يرون املستطلعني

 وكالة يف املسؤولية الالجئني من% 26 نسبة حصر حني يف ،املسؤولية هذه يتحملون جمتمعني

 .منفردة االونروا

، إن مسؤولية مواجهة تداعيات األزمة على جمتمع الالجئني هي مسؤولية مشرتكة نعم
يتحملها كل من اجملتمع الدويل، ممثًال ابألونروا، ابإلضافة إىل منظمة التحرير الفلسطينية والدولة 

 املضيفة، مع اختالف طبيعة الدور الواقع على كاهل كل طرف من هذه األطراف وحدوده.

 . األونروا:1

يف مناطق عملياهتا اخلمس: األزمة  ملواجهة تداعيات عاجلة عدة نداءات األونروا لقتأط
مايو لتوفري / مليون دوالر؛ مث الثاين يف شهر أ�ر 14لتوفري مبلغ  2020مارس / األول يف آذار

% 65من مجع سوى أقل من  ، حسبما تفيد مصادرها،مل تتمكن، إال أ�ا مليون دوالر 93.4
 مليون دوالر. 96.6جلمع  2020 سبتمرب/ ما دفعها إلطالق نداءها الثالث يف أيلول من قيمته؛

ويف هذا الصدد يقول مدير األونروا يف لبنان، كالوديو  
أنه على الرغم من صعوبة  Claudio Cordoneكوردوين 

التمويل متكنت األونروا من حتقيق بعض النتائج املهمة يف 
جمال الصحة والتعليم، وأب�ا دائمة التواصل مع اجلهات 
الرمسية اللبنانية من أجل أتكيد حقوق الالجئني االقتصادية 
واالجتماعية اليت ال يلغي توفريها حق العودة، وقال: "رغم  

يت بذلتها األونروا، فإن اآلفاق والفرص كل كل اجلهود ال
 كالوديو كوردوين
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 تطورات األزمة اللبنانیة على الالجئین الفلسطینیین في لبنانتأثیر 
 

أمام الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ال تزال قامتة، وستظل كذلك لفرتة من الوقت، خصوصاً 
مع استمرار األزمة املالية السياسية يف لبنان، وأخشى أن تستمر نسب البطالة والفقر يف 

 3االرتفاع".

 . منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة:2

الفلسطينية والسلطة، إال أ�ا تبقى منظمة التحرير ف النظر عن األزمة املالية اليت تعانيها بصر 
إابن األزمة حزمة من السلطة ومنظمة التحرير لقد تلقت  مسؤولة عن شعبها يف لبنان.

املساعدات تقدر مباليني الدوالرات من السعودية واالحتاد األورويب والوكالة الفرنسية للتنمية، 
ريها من الدول العربية واألوروبية، وذلك من أجل مواجهة املشكالت االقتصادية وغ

املنظمة ما قدمته  ن، بيد أCOVID-19(كورو�)  19-أزمة كوفيدواالجتماعية اليت أوجدهتا 
من دعم للشعب الفلسطيين يف لبنان خالل األزمة ال يرقى إىل مستوى احلاجات اليت تفرضها 

 تداعيات األزمة. 

 لبنان (الدولة املضيفة): .3

 دعم خطة 14/3/2020 يف اللبناين الوزراء أقر جملس
لألسر  خمصصة لبنانية، لرية مليار 80قدرت بنحو  اقتصادي

وتلقى دعمًا إضافيًا يف هذا اجملال عللى شكل  األكثر فقراً،
 العماد اجلمهورية رئيس قرض من البنك الدويل. وأوضح

 واملقيمني"، للمواطنني احلماية وفرست الدولة "إن عون ميشال
أيضاً.  سطينينيالفل الالجئني أوحى أبن اخلطة ستشمل ما

 الدعم الرمسيةتقدميات من مستبعدون أن الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ولكن تبني بعد ذلك 

                                                 
لتأسيس األونروا، مبشاركة مدراء األونروا يف مناطق  71يف الذكرى  302الندوة الرقمية اليت نظمتها اهليئة   3

 .15/12/2020العمليات اخلمس، 

 ميشال عون للبنايناالرئيس 
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األونروا، يف حني أن  هاتيف مقدمو تقع على عاتق املنظمات الدولية  سؤوليةهذه املبدعوى أن 
املسؤولية الدولية ال تلغي مسؤولية الدولة املضيفة القانونية واألخالقية، مثة حاجة إىل اعتماد 

 مقاربة أخالقية يف هذا اجملال وعدم االكتفاء ابملقاربة القانونية.

وبشكل عام، فإن الدولة اللبنانية تستثين الفلسطينيني من الربامج الوطنية املدعومة من البنك 
ات الدولية األخرى املعنية يف جماالت التعليم (التعليم االفرتاضي)، والصحة الدويل واهليئ

(اللقاحات وأدوية األمراض املزمنة)، والغذاء (املساعدات الغذائية)، وكذلك من بعض 
التسهيالت اليت تقدمها الدولة للبنانيني عامة (مثل: شراء الدوالر بسعر املنصة الرمسية يف 

رمان من البطاقة التموينية، وغريها من التسهيالت) بدعوى أ�م أجانب، احلاالت احملددة، واحل
على الرغم من إقامتهم املمتدة يف لبنان اليت تضفي عليهم ميزة "املواطنة االجتماعية" لكيال 
نقول املواطنة القانونية. هذا مع العلم أن بعض املساعدات الدولية العاجلة اليت وردت وترد 

 ال يستثين مقدموها يف األساس الفلسطينيني من إمكانية االستفادة منها.  للدولة اللبنانية

األطراف املذكورة جمتمعة،  بهعاجل وفاعل تقوم  إغاثي بر�مجغياب أي واخلالصة؛ هي 
وأكثر من ذلك غياب خطة عمل تنموية اجتماعية/ اقتصادية شاملة حتاكي احلاجات املزمنة 

 .للفلسطينيني يف لبنان

 

 : اسرتاتيجيات/ آليات التكيف مع تداعيات األزمة:خامساً 

خيتزن جمتمع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان جتربة مميزة وغنية يف مواجهة معا�ة اللجوء منذ   
النكبة وحىت يومنا احلاضر، كما يتميز بقدرة فائقة على الصمود ومواجهة حتد�ت التهميش 

ستمرار آليات تكيف مرنة مع كل التحد�ت واحلروب والتهجري الداخلي. وهو يطور اب
والصعاب واملشكالت، كما هو حاصل يف التعامل مع األزمة احلالية. وفيما يلي سنعرض 

 إبجياز شديد ومن دون تفصيل، ألبرز تلك اآلليات:
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 تطورات األزمة اللبنانیة على الالجئین الفلسطینیین في لبنانتأثیر 
 

تعزيز آليات التكافل االجتماعي املوروث عن تقاليد  •
اجملتمع الفالحي يف فلسطني قبل النكبة، مثال: 

 عيات القرى وروابط العائالت.مج

التعويل على التحويالت من اخلارج اليت يرسلها  •
األبناء واألقارب إىل أسرهم يف لبنان (اإلمارات العربية 

 املتحدة منوذجاً).

مبادرات الشباب املهاجر من املخيمات املقيم يف خمتلف بلدان العامل، إما خبصوص تقدمي  •
 وقت األزمات، أو دعم مشاريع إغاثية أو مشاريع مساعدات عينية ألهايل خميماهتم يف

 صغرية مولدة للدخل.

تعزيز االقتصاد املنزيل، وز�دة االعتماد على إنتاج بعض حاجات العائالت من الغذاء  •
(اخلبز، واخلضروات األغذية اجملففة، واملربيات...إخل)، سواء لغرض االستهالك الداخلي أم 

 للتسويق احمللي. 

 جملتمع األهلي يف أوقات األزمات من خالل تقدمي املساعدات العينية والنقدية،تعزيز دور ا •
 . وخمتلف اخلدمات التعليمية والصحية والدعم النفسي

 

  حمتملة: سيناريوهات: األزمة : أتثرياتسادساً 

 لالجئني املعيشي الوضع على الراهنة اللبنانية األزمة لتأثريات احملتملة السيناريوهات هي ما
  واملتوسط؟ القريب املديني يف لفلسطينينيا
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 :حمتملني سيناريوهني هناك أعاله، حتليلنا إىل استناداً 

 ،)والفقر البطالة( املعيشي الوضع مؤشرات تدهور ويعين ؛سيناريو اهلشاشة: األول

 حلدا إىل) متاحة أصبحت ما إذا اهلجرة وأمهها( سابقاً  املذكورة والنفسية االجتماعية وتداعياهتا
 ظلت ما إذا وخصوصاً  الصمود، على الفلسطيين اجملتمع قدرة يف شامل اب�يار ينذر الذي
 انفجار إىل قادت ما وإذا وخمارج، معاجلات دون من املختلفة مبركباهتا اللبنانية األزمة

 .لبنان يف شامل اجتماعي

األزمة،  تداعيات مع التكيف على الفلسطيين اجملتمع قدرة ويعين ؛الصمود سيناريو: الثاين

 االجتماعي التكافل( آنفاً  املذكورة التكيف واسرتاتيجيات آليات وأتثري عمل استمرار عرب
 ورمبا ،)املنزيل االقتصاد تعزيز األهلي، اجملتمع وتدخل اخلارج، من والتحويالت واألسري،

 من حال أبي يعين ال السيناريو وهذا. األزمة تطورات تفرضها جديدة تكيف تطوير آليات
 يعين ما فحسب، أتثرياهتا من التخفيف وإمنا األول، السيناريو تداعيات من اإلفالت األحوال
 وإعادة واالستهالك، اإلنفاق أمناط وتغيري التقشف،( اليومي احلياة منط وتغيري املعا�ة استمرار
 .)إخل...املعيشية واالحتياجات األولو�ت ترتيب
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 تطورات األزمة اللبنانیة على الالجئین الفلسطینیین في لبنانتأثیر 
 

 املرجح؟ هو السيناريوهني أي والسؤال؛

منظمة التحرير  دور بتعظيم تعزيزه متّ  ما إذا وخصوصاً  الثاين، السيناريو ترجيح إىل منيل
 اجملتمع من حاجة األكثر للفئات وتقدمياهتا دعمها ز�دة خالل من والفصائل الفلسطينية
 مع لألونروا، املالية األزمة حدة خفت ما إذا وأيضاً  املخيمات؛ سكان وخصوصاً  الفلسطيين،

 احلكومة ختلت ما إذا وكذلك سابقتها؛ عن احلالية األمريكية اإلدارة سياسة يف التغري املتوقع
 العوامل ومن. الغالب يف مستبعد وهذا الفلسطينيني، حبق التمييزية سياساهتا عن اللبنانية

 لتكيفا يف لبنان يف الفلسطيين للمجتمع الغنية السيناريو؛ التجربة هذا ترجح اليت األساسية
 وتداعياهتا األهلية واحلروب اإلسرائيلية واالعتداءات الداخلي والتهجري اللجوء واقع آاثر مع

 .اليومية حياهتم على

 

 سابعاً: توصيات ومقرتحات:

 األجل يف الفورية االحتياجات لتلبية العاجلة النداءات إصدار ضرورة أن تتابع األونروا •

 لالجئني األساسية االحتياجات لتوفري طارئة اثةإغ مشروع إطالق ذلك يف مبا القريب،

 املاحنني دعوة على األقل، ومن خالل عام األزمة املركبة ملدة هذه من املتضررين الفلسطينيني

 للبنان. الطارئة االستجابة خطط يف الالجئني الفلسطينيني يشملوا كي
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 اليومية احلماية أمنيلت املتوسط األجل يف واقتصادي اجتماعي أمان شبكة أو مظلة إنشاء •

 التحرير الفلسطينية/ السلطة ومنظمة األونروا، مبشاركة لبنان، يف الفلسطينيني حلقوق

 املتحدة األمم وبر�مج اليونيسف، مثل املتحدة لألمم التابعة الرئيسية واهليئات الفلسطينية،

 .املضيف البلد مع ابلتنسيق ذلك وكل العاملية، الصحة ومنظمة اإلمنائي،

 الالجئني إزاء وشفافة مسؤولة سياسة واملقبلة احلالية اللبنانية ضرورة أن تتبىن احلكومة •

 الالجئني الفلسطينيني يف املساعدات مشول على حترص أن حتديداً  وعليها الفلسطينيني.

 من وغريها الصحية والرعاية والدواء الغذاء حيث من لبنان، إىل املتدفقة العاجلة اإلنسانية

ومشوهلم كذلك يف برامج التقدميات االجتماعية مثل "البطاقة التموينية" يف حال  ت،اجملاال
 اعتمادها.

إغاثة" خاص ملساعدة جمتمع الالجئني  صندوق" نشاءإ ىلإ الفلسطينية التحرير منظمة دعوة •
جتاوز تداعيات األزمة، وختصيص جزء من املساعدات واهلبات الدولية اليت  علىيف لبنان 

ها السلطة مؤخراً (لدعم صمود أهلنا يف مناطق السلطة) هلذا الصندوق، ودعوة حصلت علي
 رجال األعمال الفلسطينيني يف فلسطني والشتات لإلسهام يف متويله.

، ليس فقط بوصفها 2018تنشيط دور "هيئة العمل الفلسطيين املشرتك" اليت أتسست سنة  •
اعية، من أجل جماهبة التحد�ت اليت مرجعية سياسية، بل أيضًا كمرجعية اقتصادية واجتم

يواجهها اجملتمع الفلسطيين يف لبنان، وخصوصًا املخيمات، ويف مقدمتها التحد�ت 
االقتصادية االجتماعية النامجة عن األزمة، وكذلك التحد�ت املتعلقة ابالستقرار األمين يف 

 املخيمات.

 مبادراتلي الفلسطيين وكافة ضرورة التنسيق بني خمتلف برامج ومبادرات اجملتمع األه •
التكافل االجتماعي األهلية يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية اهلادفة إىل دعم صمود 

وضمان ، ستحقنيمن امل أوسعإيصال املساعدات إىل شرحية  اجملتمع الفلسطيين، هبدف
 املساعدات. يف توزيع والعدالة الشفافية
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 تطورات األزمة اللبنانیة على الالجئین الفلسطینیین في لبنانتأثیر 
 

تمعني األهليني اللبناين والفلسطيين، للضغط من تعزيز التعاون والتنسيق بني منظمات اجمل •
أجل إعادة وضع ملف احلقوق الفلسطينية على األجندة الوطنية اللبنانية، الرمسية واحلزبية، 
وإخراجه من خانة املزايدات النامجة عن االنقسام السياسي بني األطراف املؤثرة يف القرار 

بني اجملتمعني اللبناين والفلسطيين، وتعزيز قدرة  اللبناين، وذلك مبا يسهم يف تصويب العالقة
 .اجملتمع الفلسطيين على مواجهة تداعيات األزمة
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