
فاقَم االنفجاُر املدمر الذي زلزل ميناء بريوت يف 4 آب/أغسطس 2020 آثاَر جائحة كوفيد-19 التي جاءت أصًل يف أعقاب أزمٍة مالية حادة قادت إىل احتجاجات شعبية 

عارمة يف أواخر 2019. وبات االقتصاد اللبناين عىل شفا االنهيار التام، حيث هوت قيمة العملة الوطنية بنسبة %80 وأمىس نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. 

تناقش هذه املذكرة السياساتية آثاَر هذه األزمة املرتاكبة عىل أقدم مجتمع للجئني يف لبنان وهو مجتمع اللجئني الفلسطينيني. وتبحث تحديًدا يف سبل تعاملهم وتكيفهم  

مع األزمة، وتتناول أيضاً مسألة املسؤولية عن تخفيف وطأة تبعات األزمة عىل اللجئني.

نطاق األزمة

بالرغم من صعوبة التأكد من األرقام بدقة، إال أن نحو نصف مليون من اللجئني الفلسطينيني يف لبنان مسجلون لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل اللجئني يف 

الرشق األدىن )األونروا(. ويعيش أكرث من نصفهم يف 12 مخيم للجئني يف لبنان، الذي يؤوي نحو 1.5 مليون الجئ. وهم من بني املجتمعات األشد تأثرًا باالنهيار االقتصادي، 

وتدابري اإلغلق املفروضة بسبب كوفيد-19، وتبعات انفجار 4 آب/أغسطس. ومع أن االنفجار مل يؤثر بشكل ملموس ومبارش عىل مخيامت اللجئني، إال أن نطاق الدمار، 

الذي نَسَف صوامع الحبوب األساسية يف الدولة، باإلضافة إىل األزمة االقتصادية املستمرة، كان له عواقب وخيمة عىل مجتمعات اللجئني الذين يعتمدون عىل التقدميات  

النقدية يف إعالة أرُسهم.

لقد كان مجتمع اللجئني يعاين أصًل بسبب أسوأ أزمة إقتصادية يشهدها لبنان. وتجدر اإلشارة 

إىل أن دراسًة مسحية أجرتها وكالُة األونروا والجامعُة األمريكية يف بريوت يف 2015 َخلصت إىل 

أن %65 من الفلسطينيني يف لبنان كانوا يعيشون تحت خط الفقر مقارنًة بنسبة %35 عند 

اللبنانيني، وأن نسبة البطالة عند الفلسطينيني بلغت %56. وبناًء عىل هذه البيانات، وعىل 

تحليل االتجاهات االقتصادية املتعلقة باألزمة الراهنة وكذلك عىل اآلثار غري املتكافئة لألزمة 

عىل املجتمعات املهمشة، فمن املؤكد أن معدالت الفقر والبطالة بني الفلسطينيني قد تفاقمت 

بشكل كبري منذ تاريخ إجراء الدراسة يف 2015.

لجأت مؤسسات عديدة يف لبنان إىل ترسيح عدٍد كبري من العاملني لديها، وتخفيض أُجور العاملني الباقني، وطرد املوظفني غري اللبنانيني، والسيام العاملة الفلسطينية. 

وقد فقد الكثري من العامل الفلسطينيني غري املهرة وظائفهم يف قطاعات مثل الزراعة واإلنشاءات. وتضاعفت آثار خسارة الوظائف وُسبل العيش بفعل انخفاض القدرة 

الرشائية للرية اللبنانية وصعوبة استلم الحواالت املالية من األرس الفلسطينية يف الخارج. واستنزفت أرُس كثرية مدخراتها املتواضعة، وازداد عدد العاجزين عن دفع تكاليف 

العلج الطبي ورشاء األدوية وسداد الرسوم املدرسية والجامعية.

ويف حني تضاعفت االحتياجات االجتامعية واالقتصادية، تراجعت خدمات األونروا بسبب األزمات املالية والعاملية، وتراجع أيًضا الدعم الذي تقدمه منظمة التحرير 

الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية املختلفة. ويف الوقت نفسه، مثة تقارير تشري إىل تزايد االضطرابات االجتامعية والنفسية يف أوساط الشباب 

الفلسطيني يف املخيامت، مام يثري املخاوف من مساعي بعض الجامعات املتطرفة إىل تجنيد الشباب لخدمة أجنداتها.

استجابات املجتمع املدين

بالرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل املختلفة زادت دعمها املتواضع مؤخرًا لقطاعي الصحة والتعليم ومساعداتها النقدية والعينية، 

إال أن املجتمع املدين هو َمن يضطلع بالدور األبرز. فثمة العديد من املبادرات املجتمعية التي قدمت أشكااًل متنوعة من العون واملساعدة للفئات السكانية األكرث ترضًرا. 

وعىل سبيل املثال، نظَّمت فرق الدفاع املدين يف املخيامت تدابري وقائية عند مداخل املخيامت وداخلها للمساعدة يف منع تفيش املرض. وساهمت هيئات أهلية أخرى 

يف تصنيع كاممات عىل شكل الكوفية الفلسطينية ويف جمع التربعات وتوفري املساعدة النقدية والعينية للمسنيني والفئات األضعف. فضلً عن ذلك، شاركت فرق الدفاع 

املدين الفلسطيني إىل جانب مجموعات شبابية أخرى يف جهود اإلنقاذ ورفع األنقاض يف أعقاب انفجار مرفأ بريوت، وحظيت جهودهم تلك بالتقدير والتغطية اإلعلمية، 

لبنانياً.

اللجئون الفلسطينيون وأزمة لبنان املركبة
جابر سليامن
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“ينبغي ملنظومة األمم املتحدة ومنظمة 
التحرير الفلسطينية واملجتمع املدين فعل 
املزيد لدعم اللجئني الفلسطينيني والفئات 
املستضعفة األخرى ومساعدتهم يف مواجهة 
آثار األزمات املركبة التي تؤثر عليهم بشكل 

غري متكافئ.”

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/11/06/world-bank-lebanon-is-in-the-midst-of-economic-financial-and-social-hardship-situation-could-get-worse
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/lebanon-currency-economy-crisis/2020/06/26/9e2c62ea-b712-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/at-least-34-refugees-died-in-beirut-blast-un/1938564#:~:text=She%20said%20that%20nearly%20200%2C000,some%206%2C000%20people%20are%20injured.
https://foreignpolicy.com/2020/08/11/lebanon-syria-refugee-population-beirut-explosion/
https://foreignpolicy.com/2020/08/11/lebanon-syria-refugee-population-beirut-explosion/
https://reliefweb.int/report/lebanon/unrwa-highlights-needs-vulnerable-palestine-refugee-families-wake-beirut-explosion
https://reliefweb.int/report/lebanon/unrwa-highlights-needs-vulnerable-palestine-refugee-families-wake-beirut-explosion
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf
https://www.lorientlejour.com/article/1198052/layoffs-lower-wages-employees-in-the-private-sector-are-victims-of-the-crisis-in-lebanon.html
https://www.academia.edu/37364413/The_Ongoing_UNRWA_Crisis_Context_Dimensions_Prospects_and_Responses
https://www.facebook.com/580979592072016/posts/1696772070492757/?vh=e&d=n
https://www.middleeasteye.net/video/coronavirus-palestinian-themed-masks-made-refugees-lebanon
https://www.facebook.com/580979592072016/posts/1695949087241722/?vh=e&d=n
https://al-shabaka.org/ar/author/JaberS/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
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وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت األونروا نداًء عاجًل يف سياق كوفيد-19 يف ربيع/صيف 2020 سعيًا لجمع 14 مليون دوالر لتلبية االحتياجات الفورية، مبا فيها من مساعدات 

مادية للفئات املستضعفة ودعم أكرث للتدخلت يف مجال الرعاية الصحية ضمن مناطق عملياتها يف لبنان وسوريا واألردن والضفة الغربية والقدس الرشقية وقطاع غزة. ويف 

آب/أغسطس من هذا العام، أطلقت األونروا نداًء آخر يف سياق كوفيد-19 بهدف جمع 94.6 مليون دوالر لتخفيف وطأة تبعات الجائحة عىل 5.6 مليون الجئ فلسطيني 

ص التربعات املستلمة من خلل هذا النداء لحساب املساعدات النقدية  مسجل لديها يف الرشق األوسط وذلك حتى نهاية كانون األول/ديسمرب 2020. وسوف تُخصَّ

والغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم.

ويف الوقت نفسه، تشكلت لجنة صحية مشرتكة للتعامل مع انتشار الفريوس، ضمت يف عضويتها هيئات تابعة لألمم املتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وجمعية الهلل 

األحمر الفلسطيني ومنظمة أطباء بل حدود ومنظامت أهلية محلية عديدة. واستحدثت األونروا أيًضا آليًة للتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية. 

حاجة ماسة لعمل املزيد

ينبغي ملنظومة األمم املتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية واملجتمع املدين فعل املزيد لدعم اللجئني الفلسطينيني والفئات املستضعفة األخرى ومساعدتهم يف مواجهة 

آثار األزمات املركبة التي تؤثر عليهم بشكل غري متكافئ. ويف هذا الخصوص، قال مدير شؤون األونروا يف لبنان، كلوديو كوردوين، مؤخرًا: “علينا أن نساعد الجئي 

فلسطني يف لبنان عىل تجاوز عاصفة أخرى ميكنها أن تدفعهم أكرث نحو حافة اليأس.”

يجب عىل األونروا أن تواصل إصدار النداءات العاجلة لتلبية االحتياجات الفورية يف األجل القريب، ، مبا يف ذلك إطلق مرشوع إغاثة طارئة لتوفري االحتياجات 	 

األساسية ملدة عام للجئني الفلسطينيني املترضرين من هذه األزمات املعقدة، ومن خلل دعوة املانحني يك يشملوا اللجئني الفلسطينيني يف خطط االستجابة 

الطارئة للبنان.

يجب إنشاء شبكة أمان اجتامعي واقتصادي يف األجل املتوسط لتأمني الحامية اليومية لحقوق الفلسطينيني يف لبنان، وهذا مبشاركة األونروا، ومنظمة التحرير 	 

الفلسطينية/السلطة الفلسطينية، والهيئات الرئيسية التابعة لألمم املتحدة مثل اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة الصحة العاملية، وكل ذلك 

بالتنسيق مع البلد املضيف.

يجب عىل الحكومة اللبنانية الحالية واملستقبلية أن تتبنى سياسة مسؤولة وشفافة إزاء اللجئني الفلسطينيني. وعليها تحديًدا أن تحرص عىل شمول اللجئني يف 	 

املساعدات اإلنسانية العاجلة املتدفقة إىل لبنان من حيث الغداء والدواء والرعاية الصحية وغريها من املجاالت، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع األونروا. 

mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/covid-19_flash_appeal_may_update_final_eng_v2.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/covid-19_flash_appeal_may_update_final_eng_v2.pdf
https://www.unrwa.org/resources/emergency-appeals/unrwa-covid-19-appeal-august-december-2020
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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جابر سليامن هو باحث ومستشار مستقل يف مجال دراسات اللجوء واللجئني. 

منذ العام 2011، يعمل كمستشار ومنسق ملنتدى الحوار الفلسطيني اللبناين 

يف مبادرة الفضاء املشرتك، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لدعم مرشوع بناء 

التوافق، والسلم األهيل يف لبنان. عمل ما بني األعوام 2007 و 2010 كمستشار 

للربنامج الفلسطيني لدى منظمة اليونيسيف يف مخيامت اللجئني الفلسطينيني 

يف لبنان.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.
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