
 

      
 سلسلة ندوات عبر االنترنت 

سوريا ولبنان وفلسطين في ظل -امن في زمن الحرب واللجوء التض  

 الجائحة العاملية 

 

 

 

 

 
 

 التضامن في أوساط الالجئين في لبنان: أنماط قديمة ألزمات جديدة

 

 2020حزيران  29االثنين، اليوم والتاريخ: 

 بتوقيت بيروت  5:00 الوقت: 

الفئات مع تدهور    من اإلقصاء االجتماعي، االقتصادي والقانوني، وقد تفاقمت هشاشة وضع تلك 
ً
 متعددة

ً
يعاني الالجئون في لبنان أشكاال

انتشاره لالجئين  األوضاع االقتصادية والسياسية في البلد إضافة إلى انتشار فيروس كورونا، والذي حّمل بعض السياسيين اللبنانيين مسؤولية  

في   مّهد ذلك الوضع الصعب الطريق أمام ظهور مبادرات تضامنية على املستوى الشعبي  الكراهية ضدهم.  في لبنان ما زاد من حدة خطاب 

خيم خالل  أوساط الالجئين السوريين والفلسطينيين من جهة واملجتمع اللبناني من الجهة املقابلة مثل حمالت إغاثة العائالت الفقيرة داخل امل

جائحة الكورونا، واملظاهرات التي خاضها الالجئون ضد تعديالت قانون العمل اللبناني والتي مست حقوق الالجئين في العمل بشكل مباشر. 

ط أشكال التضامن تلك الضوء على آليات الصمود املجتمعي لالجئين خالل األزمات املختلفة في لبنان.      
ّ
 تسل

ع التضامن في أوساط الالجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، شبكات التضامن املحلية خالل جائحة كورونا، يناقش هذا اللقاء مواضي

النهج   ونقد  املختلفة  التضامن  مبادرات  الالجئين،  مجتمعات  مع  التضامن  أنماط  تفعيل  في  الفلسطينية(  )تحديدا  اللجوء  مخيمات  دور 

 العاملي والفكر األبوي والعسكرة والحرب.  يالنيوليبرال

 املتحدثون:  

. وهو رئيس الجمعية "إضافات" في الجامعة األمريكية في بيروت ورئيس تحرير املجلة العربية لعلم االجتماع االجتماعأستاذ علم  ساري حنفي:

 .  2018منذ  الدولية لعلم االجتماع

ميشيغان. تشغل حاليا منصب  -دراسات التواصل من جامعة واين ستيت في ديترويت حاصلة على درجة املاجستير في  فاطمة إبراهيم:

 مديرة مشروع الالجئون = شركاء. وقد عملت سابقا كصحفية ومحررة وخبيرة في مجال التواصل االجتماعي في العديد من الصحف.  

 

واالجتماعية   صل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسيةاح. بيرزيتمركز دراسات التنمية في جامعة باحث في  :يدير اللقاء رائد اشنيور 

 .2018بروكسل ، بلجيكا ، في عام  – Universite Libre De Bruxelles (ULB)) من جامعة

https://www.know-war.net/


 

، والتي ينظمها  'ةالعاملي  ظل الجائحة  في  لبنان وفلسطينو سوريا    - الحرب واللجوءزمن  التضامن في  'هذا اللقاء هو األول في سلسلة اللقاءات حول  

https://ar.know-النمساوية، ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع  عرفة والحرب، وهو مشروع بحثي ممول من قبل وكالة التنمية  املمشروع  

war.net/عب-ندوات-سلسلة/ 

 التسجيل هناللمشاركة الرجاء 

 .فور التسجيل رابط الزووم: سيتم توفيره

 

 الجلسة االفتراضية ستكون باللغة العربية مع وجود الترجمة الفورية للغة اإلنكليزية.  
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