
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 !!السياسي والضياع المعيشي الضغط بين لبنان في الفلسطينيون

! معهم والتعامل التعاطي وذل العيش ضنك من فصول   يعانون لبنان يف فلسطينيونوال ،ا  عجاف سنة   سبعني عن يزيد ما منذ
 :اآليت يتبني ،فيه وحياهتم ودهموج يف املؤثرة واجلهات لبنان، يف الفلسطينيني مشكلة يف النظر وبإنعام

 إىل النظر يف أزمة   لديه ،ا  طائفي  ا  كيان ليكون الفرنسي املستعمر أهأنش الذي ،لبنان كيان إن: اللبناني الكيان أزمة: أولا 
 لبنان، يف لطائفيةا منطق يف الفلسطينيون سبيُ  حيث "،الدميغرافية" السكانية الرتكيبة تغيري من دائم   وتوجُّس   ،الفلسطيين الوجود

 احلقوق وتقييد املخيمات حصار خالل من الفلسطينيني، حياة على السليب التعاطي يف نعكستا النظرة هذه السين، الوجود على
 الرمسي التعاطي   هذا يعزز. واهية   حبجج   املخيمات داخل نفوذها بسط من اللبنانية الدولة تنصل مث ،ومتلك   عمل   من ،نسانيةاإل

 السياسية لبنان مشكلةا  مؤخر  لتأيت ،فلسطني أرض على يهود كيان لوجود األخرية نظرهتا مع تنسجم ،ية  أمريك إمالءات   اللبناين
 .هفي للفلسطينيني املعيشي الوضع لىع املضاعف األثر هلا كانو  ،لبنان أهل علىا  صادي  اقت انعكست اليت ،والقتصادية

 رقم التقسيم قرار خالل من ،فلسطني أرض على يهود كيان وجود وأي دت دعمت اليت ىالكب  الدول إن: األونروا أزمةاا: ثاني
 الالجئني إلغاثة األونروا وكالة أنشأت اليت ذاهتا هي ،م1947 سنة املتحدة األمم هليئة التابعة العامة اجلمعية عن الصادر ،181

 اإلغاثة برامج تقدمي "هبدف 1949 عام ذاهتا املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر ،302 رقم قرارال مبوجب ،الفلسطينيني
 وبشكل - العامة اجلمعية عملت ،)احلل( هذا غياب مع أنه إل ؛لقضيتهم ()حل   إجياد حلني ،فلسطني" لالجئي والتشغيل املباشرة
 أصبحت ،سنة   وسبعني نيتاثن مر ىعلو  ،2023 حزيران 30 لغاية عملها متديد آخرها وكان األونروا، "ولية" جتديد على - متكرر
 حني يفو  ؛الفلسطينيني حلياة (الطبيعي) الواقع من جزء   وكأهنا أصبحت ،ستثنائيال اللجوء ظرف مع للتعاطي نشئتأُ  اليت ،األونروا

 الدور ،سالمياإل العامل يف احلكومات كملتُ  م،هُ واستيطان    يهود وجود تكرس ()حلول   - أمريكا سيما ول - الكبى الدول ترعى
 مع ،األونروا موارد ح  شُ ت   ذاته الوقت ويف األرض، أصقاع يف ليتفرقوا ،اهلجرة باب وفتح املخيمات، لرتك لالجئنيا على الضغط يف

 ظاهر وهذا ،ا  أحيان التمويل وجود مع وحىت ،للفلسطينيني املعيشية القضايا مع جبدية التفاعل لعدم األونروا إلدارة توجيهات وجود
 :وأبرزها ،كثرية ذلك على واألمثلة القانونية، الصالحيات لكل امتالكهم رغم ،إدارهتا يف منيالقي   أداء خالل من

 تغيري لصالحية وامتالكها للتمويل، األونروا امتالك رغم ،كورونا جائحة يف الجئنيل إغاثات   تقدمي يف الواضح التأخر -
 .الطوارئ حالة وجود ظل يف العمليات برنامج

 الصحة وزير وجهه الذي النتقاد من ذلك على أدل وليس ،كورونا مع التعاطي يف الالزمة الصحية حتياطاتال أخذ عدم -
 .الصحية السالمة معايري أدىن إىل افتقر ،اجلليل خميم مدارس أحد يف حجر   جتهيز فضيحة من ذلك تبع وما ،ألدائها اللبناين
 إجراءات   بأي للقيام الدولية سلطتهال األونروا استخدام وعدم ،املالية األزمة نتيجة ونروااأل أموال حجز يف لدولةا إىل الركون -

 ل 2019 األول تشرين تاريخ منذ أنه ذكرويُ . الفاسدين والسياسيني اللبنانية البنوك خالل من ،األموال تلك هنب إليقاف جدية  
 السوق، منها يستفيد واليت نيني،يالفلسط املوظفنيو  عمالال من اآللف فيها يعمل اليت املشاريع هذه ،متوقفة   األونروا مشاريع زالت
 .وخارجها املخيمات داخل

 حبق النتهاكات يزيد ما ،واألمنية العسكرية للسلطةا  خاضع املخيمات ملف ترك يف انينياللبن لسياسينيا إىل الركون -
 للمخيمات مؤخرا   بات حىت ،األونروا وكالة ترفعه الذي "احلماية" رلشعا عملية   ممارسة   أي غياب يف ،احلواجز على الالجئني

 !!الليل ي  ُجن عندما زرائبها يف ُُتصر قطعان   أو ،سجناءُ  الناس وكأن كورونا، أزمة ظل يف التجول حظر وقت يف تغلق ،بوابات  
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 ختفيف يف الكبري األثر هلما سيكون ينذلال ،والعمل التملك حق سيما ول ،الالجئني حبق احلقوقية نتهاكاتال رفع عدم -
 .واإلعاشة اإلغاثة منطق عن بعيدة   ،مستدامة   عيش   سبل وتأمني ،املخيمات داخل السكاين الضغط
 تنظيم عادةإل ،لبنان يف والقتصادي السياسي الشأن على والقائمني للماحنني فاعلة   إمنائية   مبادرات   أي نرواو األ تقدمي عدم -

 .وآمن   ي  صح   بشكل  ا  عمراني   املخيمات
 قرارات أي يتخذ ول ،الروتينية الداخلية إلداريةا باملهام إل يقوم ل ،ا  حالي   األونروا يدير الذي الدويل اإلداري الفريق -

 .املتدهور اإلنساين الوضع مع متكيفة ،اسرتاتيجية
 الذي ،الشللية منطق كرس ما التوظيف، عمليات يف بثبالع الفصائل هلذه والسماح ،الفصائل يمنةه إىل الوكالة ركون -

 .التوظيف من املؤهلني من الكثري يرمو  الوظيفي، جسمها حركة يشل

 والذي الدولتني، حل على ةباملوافق انتهتو  ،كاملة   فلسطني ُترير شعارات برفع بدأت واليت: الفلسطينية الفصائل أزمة: ثالثاا 
 معظمهم لبنان يف الفلسطينيون فالالجئون ،ا  كالمي   ببقائه خادعت وإن ،العودة" "حق يسمى ما عملي بشكل   أسقط -ا  تلقائي   -

! ليهودا  حق   الفصائل به أقرت والذي ،48 أراضي واملسمى يهود، كيان عليه أقيم الذي املباركة، فلسطني أرض من اجلزء ذاك من
 !!سيعودون؟ فأين

 يزعمونه ما حبجة لبنان يف الفلسطينيني بقاء مع هم فال لبنان، يف الفلسطيين للوجود رؤية   أي متلك ل الفصائل هذه باتت لقد
 فيها عاش اليت البالد يف التوطني مع هم ول ،يهود كيان بوجود بإقرارهما  وواقعي  ا  عملي   املنتفي ،العودة حق على حفاظهم من

 !!وأمريكا وباأور  يف الفلسطينيني بتوطني رضاهم مع عمرهم، زهرة الفلسطينيون

 حقوقه سلبب املتمثل الذل ،لبنان يف الفلسطيين يعيشه الذي الذل هذا بكل ،ا  إذ ،الفصائل هذه ترضى فلماذا ،وعليه
 على النتفاع إل ،الناس هؤلء لوضع تصور   أو مشروع   أي ميلكون ل باتوا هنمإ اجلواب، الدولة؟ وجه يف تتحرك ول ،اآلدمية

 ومن... والفساد املؤامرة شركاء لبنانينيال السياسيني مع العالقة على واحملافظة والبطون، اجليوب مللءا  شعار  قضيتهم ورفع ظهورهم،
 .ئوط  ا  أرض ول طال مساء فال ،رمسي   هو ما وكل الدولية القرارات خلف جرى الذي ،فلسطني لبن السياسية البوصلة ضاعت ،هنا

 تجاه رؤيتكم حسمواااا: خصوص لبنان وفي ،اا عموم ينفلسط أبناء من لهلناأل نقول التحرير حزب في فإننا وعليه،
 دولتهم لُهدمت والذين للغرب، العمالء الحكام جور يعانون الذين ،اا جميع المسلمين مصير عن ينفك ل فمصيركم مصيركم،
 ويطردوكم فلسطين أرض على همكيان يقيموا أن ،نالمستعمرو  خلفهم ومن ،اا يوم يهودُ  يجرؤ يكن لم بظلها لتيا ،الجامعة

 كم،بالد  في إقامتكم من تتحرجوا فال وبالدكم، المسلمين بالد كلها ،مصر مثل ،سوريا مثل ،لبنان مثل ففلسطين منها،
 على مسلم   كل مسؤولية بل وحدكم، مسؤوليتكم تليس  اهلل رسول مسرى فلسطين وتحرير ؛العمالء من بها أولى فأنتم
 العظيم األجر فيه ،العيش ضنكو  الهم على والصبر ،فيها ومرابطتكم ،اا تحديد الشام أرض في مقاءكب إن بل األرض، وجه
 المقدس وبيت المسلمين دار عقر عن وإبعادكم ،الشام بالد من خراجكمإل الكفار لمخططات ضرب   من فيه لما اهلل، بإذن

 .المقدس بيت وأكناف

 ﴾تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿

 رير التح زب ح                  ه1441 رمضان من التاسع يف
 لبنان ولية             م2/5/2020 ل  املوافق
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