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The pandemic caused by the Covid-19 virus has exacerbated the already fragile socio-

economic situation and further stretched weak public services in several Arab states; 

particularly those that have been caught up in crises, political instability and wars, including 

Syria and Lebanon. These fraught economic realities have impacted the most marginalized 

communities the hardest, including migrants, day laborers, refugees (inside and outside the 

camps) and internally displaced persons. Social distancing and curfews, which were imposed 

as preventive measures to mitigate the health impact of the virus, resulted in deepening the 

social and psychological gaps between people and exposed the inequality  facing marginalized 

classes and refugee communities. Moreover, as some Arab states have increased the role of 

military apparatuses during the crisis, concerns are being raised about a greater reliance on 

securitization in the future.  

At the same time, the global crisis has been met the resurgence of grassroots and international 

organizing and solidarity initiatives across the Arab world. These initiatives should also be 

examined and understood in the context of the global pandemic and the failures it has 

exposed in global capitalism. With our webinar series, we provide fresh insights in particular 

on Syria, Lebanon and Palestine, with/by Syrian and Palestinian refugee communities in 

Lebanon and wider Lebanese society, past/present solidarity networks with and between 

communities and struggles in the region. Furthermore, alternative models based on solidarity  

The webinar series is organised by KnowWar, a research project funded by the Austrian 

Development Cooperation (see https://www.know-war.net/). You can follow each panel 

discussion by a Zoom link provided to you upon registration.  
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 سلسلة ندوات عبر االنترنت 

 

- الحرب واللجوء  امن في زمنالتض   
 سوريا ولبنان وفلسطين في ظل 

 الجائحة العالمية 
 

 

 

 

 
 

 

أدى إلى تفاقم الوضع االقتصادي و االجتماعي و إلى انخفاض الخدمات العامة في    19-الوباء الناجم عن انتشار فيروس كوفيد إن
وقد أثرت    من األزمات وعدم االستقرار السياسي والحروب، بما في ذلك سوريا ولبنان.  تعاني؛ ال سيما تلك التي  العديد من الدول العربية  

داخل و خارج  ن  يوالالجئ  ينالمياومالعمال  ، بما في ذلك  هشاشتا    على المجتمعات األكثر  بشكل أكبر  ية المشحون االقتصادوضع  هذه ال
كالتباعد االجتماعي و   خفيف من األثر الصحي للفيروست  للأدت اإلجراءات االحترازية التي ُفرضت   .المخيمات و كذلك النازحين داخليا  

التجول الفجوات االمنع  تعميق  ال، إلى  بين  التي   توكشف  سكانجتماعية والنفسية  تواجه الطبقات المهمشة ومجتمعات  عن الالمساواة 
مما يدعي للقلق من استخدام   الالجئين. عالوة على ذلك ، حيث زادت بعض الدول العربية من دور األجهزة العسكرية خالل األزمة ، 

 .النهج األمني بشكل أكبر في المستقبل

بروز   العالمية  األزمة  رافقت  نفسه،  الوقت  مجتمعية  في  والتضامن  مبادرات  التنظيم  مبادرات  وانتشار  العربي  العالم  عبر 

نظام الرأسمالي  لعنه من فشل ل  فهمها في سياق الجائحة العالمية وما كشفتهذه المبادرات تفتح المجال للتفكير و  الدولية.  

 العالمي.

وع "معرفة الحرب" عب    ستقدم سلسلة ندوات   .    مشر ن ي سوريا ولبنان وفلسطي 
نت نظرة جديدة عىل الوضع فن يتم اإلنبر

ي لبنان و تقديمها من قبل مجتمع 
ن فن ن والفلسطينيي  ن السوريي  ي االعتبار شبكات كذلك الالجئي 

. مع األخذ فن ي
المجتمع اللبنانن

ي المنطقة  الحاليةالسابقة لالزمة و  امن  التض
اعات المستمرة فن ن . عالوة عىل ذلك ، سيتم عرض ومناقشة ضمن سياق البن

.  بديلة قائمة عىل نهجتنموية نماذج  ي
 االقتصاد التضامنن

اإلنم التعاون  منظمة  بتمويله  تقوم  بحثي  مشروع  وهو  الحرب"  "معرفة  مشروع  قبل  من  هذه  الندوات  تنظيم سلسلة  النمساويةيتم    ، ائي 

وع من خالل الرابط   وع يرج  زيارة موقع المشر     war.net-https://www.knowلمعلومات أكبر عن المشر

نيت باستخدام برنامج زووم  .  وسيتم تزويدكم برابط المشاركة فور تسجيل الحضور ، سيتم عقد الندوات عب  االنبر
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