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املهنيون الفلسطينيون يف لبنان: حالة استثنائية
محمود العيل

ى »أجانب« أو »مهاجرون«  يقع الفلسطينيون يف لبنان تحت مسمَّ
ما يجعلهم يعانون يف سبيل حصولهم عىل العمل. وعىل العموم، 
أن  لبنان  ما يف  مهنة  العمل يف  الراغبني يف  اللبنانيني  مبقدور غري 
باملثل«  املعاملة  »مبدأ  مع  يتعارض  ال  مبا  العمل  عىل  يحصلوا 
املطبق بني الدول. لكنَّ الالجئني لن يستفيدوا من هذا املبدأ الذي 
ينطوي عىل افرتاض وجود الدولة األخرى املعرتف بها قانوناً والتي 
العمل  وزارة  دفعت  هنا،  ومن  لبنان.  مع  متبادلة  عالقات  تقيم 
القانون الستثناء  املوافقة عىل تفسري  الوزراء إىل  اللبنانية مجلس 
العامل الفلسطينيني من رشط املعاملة باملثل عىل رشيطة أن يكون 
اللبنانية ومسجاًل  األرايض  يف  مولوداً  بالعمل  الراغب  الفلسطيني 

رسمياً يف سجالت وزارة الداخلية اللبنانية.

فمبدأ  الفلسطينيني.  أمام  قامئة  املشكالت  زالت  ما  ذلك،  ومع 
عىل  الحصول  حق  األجانب  العامل  يخوِّل  الذي  باملثل  املعاملة 
أن  يشرتط  االجتامعي  الضامن  منافع  تلقي  أو  العمل  تصاريح 

يضع  ال  القانون  لكنَّ  اللبناين.  للعامل  ذاتها  املنافع  دولتهم  متنح 
يف الحسبان أنَّ الالجئني الفلسطينيني  ليس لهم دولة، وعىل ضوء 
ذلك، ظهرت هناك اجتهادات متضاربة رفضت إعطاء الفلسطينيني 
الحقوق املنصوص عليها يف قانون العمل معللة ذلك بعدم توفر 
لبنان  أنَّ  مع  توفرها  إثبات  إمكانية  ولعدم  باملثل  املعاملة  رشط 
التمييز يف  القضاء عىل  بشأن   1958 عام  اتفاقية  قد صادق عىل 
القانون، فقد ظهرت  التقنيني يف  كان الوضع  العمل واملهنة. وأياً 
اإلنسانية  الناحيتني  من  املرتتب  الخطر  إزاء  مقلقة  حاالت  هناك 
واألمنية عىل إقصاء الفلسطينيني من سوق العمل اللبناين. وبهذا، 
املهن  يف  العمل  يف  الحق  الفلسطينيني  العامل  ملنح  السعي  ميثل 
الحره  يف لبنان عنرصاً محورياً يف النضال نحو توفري الحقوق املدنية 

لالجئني الفلسطينيني يف لبنان.

mmukhtar01@hotmail.com محمود العيل 
باحث مختص بشؤون الالجئني الفلسطينيني

االنخراط يف األعامل التجارية يف اإلكوادور
أوسكار م سانشيز  بينريو وريجينا سافريدا 

ميكن من خالل إرشاك الالجئني يف النشاط االقتصادي إلقليم إزمريالدا اإلكوادري أن يوفر لهم سبل كسب 
عىل  عبئاً  يشكلون  أنهم  من  الناس  أذهان  يف  ارتسم  الذي  االنطباع  يحارب  أن  أيضاً  له  وميكن  الرزق 

املجتمع. 

وقد  ــوادور،  اإلك يف  مناًء  األقاليم  أقل  من  واحدة  إزمريالدا  متثل 
للُّجوء  ألف طالب  و18  آالف الجئ  ستة  من  أكرث  قدوم  شهدت 
شواطئ  من  جــاؤوا  ومعظمهم  املاضية  العرشة  األعــوام  خالل 
كولومبيا عىل املحيط الهادئ. ومع مرور الوقت تزايدت حاجاتهم 
املواطنني  مواقف  عىل  سلبي  أثر  لها  وكان  كبرياً  تزايداً  اإلنسانية 

تجاه القادمني الجدد.

ارتفاع  مع  إزمــريالــدا  تعيشها  التي  البيئة  تعقيد  ضوء  وعىل 
األمم  مفوضية  أرشكت   فيها  الصناعة  وضعف  البطالة  معدالت 
ورواد  الخاص،  والقطاع  الحكومة،  لالجئني  السامية  املتحدة 
إىل  باإلضافة  الحكومية  غري  واملنظامت  االجتامعيني،  األعــامل 
يف  نوعه  من  األول  يعد  برنامج  يف  واألكادميية  املالية  املؤسسات 
ليكونوا  الالجئني  مساعدة  إىل  البادرة  هذه  وتهدف  اإلكــوادور. 
دمجهم  يف  مساهمة  وعوامل  مجتمعاتهم  يف  اقتصاديني  فاعلني 
اإلقليم  إمناء  يف  يساهمون  أيضاً  املبادرة  وتجعلهم  اإلكوادور،  يف 

وذلك عن طريق توليد فرص العمل ودعم إنشاء األعامل التجارية 
الصغرية. 

اإلنتاج  نشاطات  زيــادة  عىل  واملصادر  املــوارد  الربنامج  ز  ويركِّ
األعامل  حاضنة  وتأسيس  األسواق،  ودعم  والخدمات،  والتصنيع، 
ومبعنى  االجتامعي.  باملكون  الخاص  القطاع  إمناء  لتحفيز  وذلك 
آخر، يهدف الربنامج إىل إمناء املرشوعات الصغرية التي تولد فرص 

العمل والرثوة لالجئني وللمجتمع املحيل عىل حد سواء. 

حاضنة األعامل
الرشكات  يساعد  الذي  الكيان  إىل  األعامل  حاضنة  مفهوم  يشري 
حديثة اإلنشاء والجديدة يف بناء قدراتها من أجل تحقيق النجاح. 
األعامل يف جامعات  ُأِسس عدد من حاضنات  أمريكا،  ويف شامل 
لهدف  أنشئت  لكنها  التكنولوجيا،  مراكز  يف  أو  الرئيسية  األعامل 
املفقرة  املجتمعات  االقتصادي ملساعدة  الحراك  آخر وهو تحفيز 
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السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  أبرمت  اإلكــوادور  ويف   هناك. 
يف  لإلكوادور  الكاثوليكية  البابوية  الجامعة  مع  رشاكات  لالجئني 
إزمريالدا وذلك منذ عام 2011 بهدف رفد الالجئني وطالبي اللجوء 
واملواطنني املحليني املستضعفني باملهارات الريادية الالزمة إلنشاء 

أعاملهم التجارية يف ذلك اإلقليم غري النام.1 

من حواضن  كغريها  إزمريالدا  إقليم  2 يف  األعامل  وتعمل حاضنة 
تتيح  هذه  األعامل  حاضنة  أن  هنا  املختلف  األمر  لكن  األعامل 
املستضعفني  املحليني  السكان  وفئات  اللجوء  وطالبي  لالجئني 

األهــداف  ومــن  قبل.  من  لهم  متاحة  تكن  مل  التي  الفرصة 
االسرتاتيجية الخاصة – ناهيك عن األهداف املتعلقة بإمناء األعامل 
الالجئني،  مع  التضامن  وتعزيز  النزاعات،  وفض  املحيل،  الدمج   –
وتعزيز املساواة بني الجنسني وذلك من خالل إنشاء األعامل التي 

تقودها اإلناث.

باستخدام  بالتنافسية  الحاضنة  يف  الدمج  تأمني  عملية  وتتسم 
االقتصادية  واملــؤرشات  الريادي  املرشوع  صاحب  لقدرة  تقييم 
واالجتامعية. وهناك لجنة مؤلفة من كيانات من القطاعني الخاص 

رائد أعامل الجئ مستفيد من حاضنة األعامل.
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باالختيار.  خاصة  معايري  بتطبيق  وذلك  الفائزين  تقرر  والعام 
ويتسلم الفائزون دعاًم عملياً يرتاوح مقداره من شخص آلخر من 

أجل توسيع أعاملهم التجارية وتعزيزها ومنها عىل سبيل املثال:

التدريب يف مجاالت اإلدارة، والتدبري، والحسابات، وتقييامت   

السوق، والتخطيط لألعامل، والتسويق 

الجامعة    الفنيون من  يقدمه  الذي  والرصد  الفنية  واملساعدة 

البابوية الكاثوليكية لإلكوادور يف إزمريالدا 

يتسلمون منحة مالية ميكنهم استخدامها  كرأس مال    وأخرياً 

الصغرية  ملرشوعاتهم  التوسع  عملية  لتعزيز  وذلك  النمو 

وتقويتها.

لكن اإلكوادور تفرض عدداً من التحديات  إذ إنَّ معدالت الفقر بني 
الالجئني وطالبي اللجوء تصل إىل 25%. وقد عملت مفوضية األمم 
األكرث  الفئات  إخراج  خطر  خفض  عىل  لالجئني  السامية  املتحدة 
األعامل  فرصة  من  اللجوء  وطالبي  الالجئني  من هؤالء  استضعافاً 
الستقطاب  الجديدة  التجارية  األعامل  بناء  بتشجيع  وذلك  هذه 

مزيد من الالجئني والفئات املستضعفة. 

ليس مجرد عمل تجاري
مبا أن الفكرة األساسية كانت تدور حول الالجئني والفئات السكانية 
املحلية من املواطنني يف املشاركة بهدف عام مشرتك بينهم حول ما 
يتعلق باألعامل التجارية، ضمت مفوضية األمم املتحدة السامية 
لالجئني مؤرشات األعامل التقليدية مع املعامالت االجتامعية وذلك 
بهدف رصد أثر ذلك النموذج وتحليله. وإىل هذه اللحظة، قدمت 
املبادرة الدعم لـ 26 مرشوعاً تجارياً. وقد أخفق أربعة منها بسبب 
حدوث حاالت الوفاة يف العائلة أو إعادة التوطني يف بلد ثالثة ومل 
أبداً لإلخفاقات يف األعامل. أما بالنسبة  يكن هذا اإلخفاق معزواً 
لألعامل التي بقيت، فقد حقق 13 منها 10% من الزيادة يف الدخل 
منها خالل  ثالثة  أيضاً  الزيادة  حقق  ثم  األوىل  السنة  ربع  ضمن 
ربع السنة الثاين وواحدة خالل الربع الثالث. أما بقيتها فام زالت 
يف مسارها لتحقيق األهداف املالية املحددة لها يف السنة املالية. 
مع  عقوداً  النجاح  لذلك  فُمٍنحت  واضحاً  نجاحاً  بعضها  وحقق 
الدولة تبلغ قيمتها بضعة آالف من الدوالرات. واختري رائدان اثنان 
الترسيع يف األعامل عىل املستوى  للمشاركة يف مبادرات  لألعامل 
الوطني التي سوف تسمح لهم بإحضار منتجاتهم إىل رفوف البيع 
البيانات  وتخضع  ماركت).  )السوبر  الكبرية  املحالت  سلسلة  يف 
إزمريالدا  إقليم  يف  التجارية  األعامل  حواضن  من  عليها  املحصول 
إىل املقارنة مع معايري مرصد ريادة األعامل العاملي3 وذلك لتقرير 
العام يف  التطور  الالجئون مع  يقودها  التي  األعامل  مدى مقارنة 
مجال املرشوعات الصغرية. ومبا أن أكرث من 95% من األعامل يف 

إزمريالدا أخفقت خالل السنتني األوىل من حياتها، انخفض معدل 
مفوضية  من  املدعومة  التجارية  للمرشوعات  بالنسبة  اإلخفاق 
الكاثوليكية  البابوية  والجامعة  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم 
لإلكوادور يف إزمريالدا إىل 15%. ونظراً للنجاح الذي حققه املرشوع 
يف هذا العام، سوف يدخل 30 مرشوعاً مستمراً إىل حاضنة األعامل 
 15 أيضاً  املال وهناك  بتمويل رأس  أكرث  للحصول عىل دعم فني 
الدعم  يلقى  إناث سوف  تقوده الجئات  اإلنشاء  مرشوعاً حديث 

أيضاً. 

التنوع  إىل  تفتقر  ما،  نوعاً  زالت،  ما  التجارية  املنشآت  أن  ومع 
واالبتكار فهي تجد فرصاً للتسويق وكفايات للنمو. وباإلضافة إىل 
ذلك، هناك بعض املرشوعات التجارية التي تدخل يف مرشوعات 
توليد  بغية  املحليني  األعامل  رواد  مع  أو  معاً  )محاصة)  مغامرة 
وتولد  التجارية.  األعامل  يف  فرصهم  مستوى  ورفع  أكرب  قدرات 
لالجئني  العمل  فرص  الالجئون  يقودها  التي  التجارية  األعامل 
التمييز  مواجهة  يف  وتساهم  أيضاً  املحيل  املجتمع  ــراد  وألف

والتصورات السلبية يف أذهان الناس تجاه الالجئني. 

الثالث  السنوات  خالل  ُأدٍخل  أيضاً  اعتيادي  غري  عنرص  وهناك 
املاضية وجاء عىل شكل متابعة من باحث اجتامعي بهدف خفض 
مستوى النزاعات ضمن املرشوعات التجارية أو بني رواد األعامل 
وعائالتهم. ومتثلت إحدى األولويات يف توليد املرشوعات التجارية 
األصوات  يف  املساواة  مشكالت  لكنَّ  اإلناث.  إحدى  تقودها  التي 
نزاعات أرسية. وكان  َيا إىل ظهور  أدَّ الدخل  البيت وتوزيع  داخل 
عىل الباحث االجتامعي أن ُيدِخل أساليب فض النزاعات لتتمكن 
واملنشآت  البيت  يف  املسؤوليات  ومشاركة  االزدهار  من  العائالت 

التجارية عىل قدم املساواة. 

وطورت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف إقليم إزمريالدا 
غري  املنظامت  التي ضمت  الرشاكات  من  مناسبة  مجموعة  أيضاً 
الحكومية املحلية، والوزارات الحكومية، وشبكات األعامل وغريها 
اإلنسانيني  الفاعلني  أبعد من  الوصول إىل ما هو  ن ذلك من  ومكَّ
العامة  السياسة  تطوير  يف  وباملساعدة  االجتامعية.  والخدمات 
النطاق،  صغرية  الزراعة  ودعم  االقتصادي،  بالتطور  املتعلقة 
الجديدة،  التسويق  قنوات  وفتح  الخدمات،  وتوفري  واألســواق 
لحامية  األصغر  التأمني  فيها  مبا  األصغر  التمويل  خدمات  وتأمني 
االستثامرات يف املرشوعات التجارية من الصدمات الخارجية فقد 
وقدمت  لالجئني.  بالنسبة  االقتصادي  اإلمناء  إىل  الوصول  ضمنت 
لتطوير  الدعم  أيضاً  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية 
الزراعي،  اإلنتاج  عىل  ركزت  التي  اإلقليمية  التنمية  اسرتاتيجية 
من  متكنت  وبذلك  التمويل  وتوفري  األعامل،  يف  الريادة  وتطوير 

ضامن إدماج الالجئني يف االسرتاتيجية أيضا.ً 
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الخالصات
املستفاد  األسايس  الدرس  كان  التدخالت،  من  سنوات  أربع  بعد 
هو أنه ميكن توجيه املساعدات اإلنسانية نحو بناء تنمية األعامل 
أيضاً  بل  فحسب  لألفراد  الرثوة  إنشاء  أجل  من  ليس  الصغرية 
آللف  املحيل  للدمج  والرتويج  االجتامعية  السلع  توفري  أجل  من 
الالجئني. وأظهرت هذه الخربة والتجربة حتى يف اإلقليم املحروم 
فرص  لتطوير  املناسبة  الطرق  إيجاد  املمكن  من  أنه  اقتصادياً 
سواء.  حد  عىل  املحليني  وللمواطنني  لالجئني  االقتصادية  التنمية 
من  االقتصادي  النمو  إحداث  إىل  اإلنسانية  املساعدات  فتوجيه 
اقتصادية  تنمية  يولد  الصغرية  التجارية  املرشوعات  تطوير  خالل 
ويرفع من قدرات املجتمع املحيل لالستمرار يف استقبال الالجئني. 
ما تكون  االقتصادية غالباً  العوامل  أن  االعتبار  وإذا ما وضعنا يف 
املتغريات األكرب يف دمج الالجئني، فال غرابة يف استثامر مزيد من 
الحيوية االقتصادية لالجئني. وميكن أن تكون  التي تدعم  الربامج 
ابحث  ميكن  ومثاالً  به  ُيحتذى  منوذجاً  لالجئني  األعامل  حاضنة 
مدى تطبيقه يف عمليات الالجئني األخرى. ونحن نعمل حالياً عىل 
مقاربة حاضنة األعامل املوجودة لتكييف مناذجها وخدماتها من 

أجل تلبية الخصوصيات التي تتسم بها أوضاع الالجئني. 

sanchezo@unhcr.org أوسكار م سانشيز  بينريو 
مسؤول سبل كسب الرزق، مفوضية األمم املتحدة السامية 

لالجئني 

 saavedra@unhcr.org ريجينا سافريدا 
مساعدة رصد سبل كسب الرزق، مفوضية األمم املتحدة السامية 

لالجئني 

 www.unhcr.org 

جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبني فقط 
وال تعرّب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة وال آراء مفوضية األمم 

املتحدة السامية لالجئني. 

نتوجه بالشكر الجزيل الخاص ملساعدتهم ودعمهم يف إقامة حاضنة األعامل الخاصة   .1
بالالجئني يف الجامعة البابوية الكاثوليكية لإلكوادور يف إزمريالدا ونتوجه بالشكر أيضاً 

أللربت فانو سانشيز، وفيكتور برييز برادوس، ورفائيل لوك دي دايوس، وروكسانا بينتيز. 
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مساهمة القطاع الخاص يف حلول التَّهجري
غلوشا بوير ويانيك دوبونت

واملتوسطة  الصغرية  املحلية  املشاريع  مثل:  الخاص،  القطاع  أفضل إلرشاك  طرقاً  الحلول  تحالف  يدرس 
وكذلك الرشكات العاملية، من أجل تسخري طاقاته لتحويل تحديات التَّهجري إىل فرص إمنائية.

ذات  الـرشكات  تحـول  ازداد  األخـرية،  السـنوات  مـدار  عـىل 
الضمـري االجتامعـي مـن الرتكيـز عـىل مجـال األعـامل الخرييـة 
والرتويـج للمامرسـات التجارية املسـؤولة إىل منـاذج الرشاكات 
التجاريـة. ويعنـي ذلـك اتسـاع دور الـرشكات وتحولهـا مـن 
مجـرد كونهـا جهـات مانحة أو مـزودي خدمـات لتصبح ضمن 
الفاعلـني التجاريـني ورائـدي األعامل عنـد االسـتجابة للكوارث 
واألزمـات اإلنسـانية عـىل الرُّغـم مـن أنَّها حتـى اآلن قد صبَّت 

اهتاممهـا عـىل احتياجـات إنقـاذ الحيـاة قريبـة األمد. 

ويوفـر حجـم االحتياجـات الناشـئة عـن التدفقـات الكبرية من 
املهاجريـن إىل املجتمعـات املضيفـة وتعقدهـا فرصـاً لتحديـد 
التحتيـة  البنيـة  الرضوريـات مـن األسـواق وفتحهـا وتحسـني 
وإيجـاد فـرص عمل وتحقيـق األرباح. بيـد أنَّ مواطن الضعف 
يف السياسـة واألطـر التنظيميـة والقيـود املفروضـة عـىل عمـل 
الالجئـني وأسـواق العمـل املحليـة شـديدة التشـبع بالعاملـة 
غـري املاهـرة وارتفاع مسـتويات عـدم التنظيم وعـدم موثوقية 

جميعهـا  كانـت  للمعلومـات  واالفتقـار  املعلومـات  مصـادر 
أسـباب أدت لعـدم انتهـاز الـرشكات لهـذه الفـرص. ولذلـك، 
عـىل  سـتعود  التـي  املنافـع  تحديـد  مبـكان  األهميـة  فمـن 
الـرشكات باشـرتاكها يف وضـع حلـول ملسـألة التَّهجـري وتسـليط 
التـي سـتعود عـىل كل مـن املهاجريـن  الضـوء عـىل املنافـع 
واملجتمعـات املضيفـة مـن اشـرتاك الـرشكات يف وضـع حلـول 
ريـن  ملسـألة التَّهجـري قبـل النظـر يف مواءمـة احتياجـات امُلهجَّ

مـع الفـرص االقتصاديـة. 

منافع إرشاك الرشكات 
باالسـتجابة  الخاصـة  الخارجيـة  بالعنـارص  التعهـد  بجانـب 
رفـع  احتامليـة  يف  الخـاص  القطـاع  دور  ُيعـدُّ  اإلنسـانية، 
النمـو وزيـادة الـرثوة وتوفـري فـرص العمـل السـبب الرئيـي 
ريـن  للمهجَّ حلـول  عـن  البحـث  يف  الـرشكات  إرشاك  وراء 
ـف رشكة نفط  وملجتمعاتهـم امُلضيفـة. ومثـال عـىل ذلـك، ُتوظِّ
صوماليـة أوغنديـة يف منطقـة كمبـاال يف أوغندا نحـو 60 الجئاً 
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