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الشكر

منظمة سيفرورلد، نيسان/أبريل 2018. جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء 
من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية 
أو ميكانيكية أو التصوير أو التسجيل أو غير ذلك، دون إسناد كامل. إن منظمة سيفرورلد 

ترحب وتشجع استخدام ونشر المواد الواردة في هذا المنشور. 

وضعت منظمة سيفرورلد هذا التقرير بالشراكة مع المركز اللبناني للدراسات، في إطار 
المشروع البحثي بعنوان “الالجئون السوريون والنزاع في لبنان: القدرة المحلية على 

الصمود إلرساء سالم طويل األجل”. وهذا المشروع هو بتمويل من المنظمة الهولندية 
للبحوث العلمية، وبتفويض من وزارة الخارجية الهولندية وقد تّم وضعه بالتعاون الوثيق 

 .Knowledge Platform Security & Rule of Law مع

شارك في كتابة التقرير كل من سليم حداد، لوال ألياغا والري أتري. وحظي بمدخالت من 
زينة الحلو، ومي تميم، وجيسي نصار، ومونيكا ستيفنز، وكلوي تريكو أوفاريل، ولوكا 
فانكياروتي، وليوني نورثيدج، وبنديكت غودوريو، وروبرت باركر، وجاتندير بادا وجسيكا 

سامرز. وتوّلى إدارة المشروع الري أتري بالنيابة عن منظمة سيفرورلد. 
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بعد مرور سبع سنوات على الحرب في سوريا، لم تتحقق المخاوف من أن يؤدي 
النزاع إلى تجدد القتال في لبنان. ورغم أن لبنان تأثر باألزمة السورية، ال سيما بفعل 

تدفق الالجئين إليه وبعض الحوادث الخطيرة التي أفضت إلى نزاعات مسّلحة )كما في 
طرابلس،1 وفي مخيم الالجئين الفلسطينيين في عين الحلوة2 في جنوب لبنان وفي 

عرسال3 (، بقي النزاع محصورًا ومتقطعًا. ورغم وجود ما ُيقّدر بحوالى 1.5 مليون الجئ 
سوري في لبنان4، أي ما يقارب ربع عدد سكان البالد، لم تتحقق حتى تاريخه المخاوف من 

اندالع نزاع واسع النطاق بين الالجئين والمجتمعات المضيفة.

لكن فيما تدخل األزمة عامها الثامن، يجد السوريون أنفسهم في حالة أكبر من الهشاشة 
في ظّل تضاؤل الفرص المتاحة لتأمين سبل عيشهم وتراجع النوايا الحسنة حيالهم من 

جانب المدنيين، حتى في المناطق التي لقيوا فيها ترحيبًا في بداية األزمة. بالفعل، 
أظهرت نتائج مسح ُأجري عام 2017 بناًء على طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي5 أن 

نصف السوريين تقريبًا يعتبرون العالقات بين الالجئين والمجتمعات المضيفة إيجابية، 
في حين أن 28 في المائة من اللبنانيين يشاطرونهم الرأي – حيث ذكر إثنان في المائة 

فقط من المشاركين اللبنانيين في المسح أنه “ال يوجد توتر” بين الالجئين والمجتمعات 
المضيفة في هذه المنطقة.

وأمام هذه التحديات، أجرت منظمة سيفرورلد بالتعاون مع المركز اللبناني للدراسات 
بحثًا لفهم كيفية تأثر التوترات القائمة بين الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة 

بالتطورات والمبادرات المختلفة في منطقتين في شمال لبنان والبقاع، هما وادي خالد 
وبّر الياس. وكان يرمي هذا البحث إلى فهم طابع التيارات المؤثرة وطريقة التصدي لها 
من خالل النظر في سبل وأسباب تأثير المبادرات على الديناميكيات المحلية. من شأن 

هذا البحث أيضًا أن يوّفر معلومات تسترشد بها البرامج الدولية في لبنان في المستقبل 
لتشجيعها على المساعدة في إدامة السالم وتفادي تفاقم الحساسيات والتوترات 

المحلية التي قد تتصاعد وتفضي إلى حاالت عنف.

وفي حين يلقي بحثنا هذا الضوء على عدد من التوترات السائدة بين الالجئين السوريين 
والمجتمعات المضيفة اللبنانية، فهو يشير أيضًا إلى شعور عام من التضامن بين 

اللبنانيين حيال الالجئين السوريين. وينعكس ذلك في التعاطف مع معاناة السوريين 
بسبب الحرب، وفي مبادرات السخاء والكرم التي ابداها اللبنانيون إزاء الالجئين 

المقدمة

مركز معارف المجتمع المدني ودعم لبنان )2016(. “االشتباكات في طرابلس )بدأت في 20 حزيران/يونيو 2014(”. كانون الثاني/يناير.  1
http://civilsociety-centre.org/timelines/28671

مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية )South Lebanon: Ein El Hilweh camp profile 2017’, Reliefweb,. 7’ ،)2017 كانون األول/ 2
https://reliefweb.int/report/lebanon/south-lebanon-ein-el-hilweh-camp-profile-2017 ،ديسمبر

 Samya Kullab )2014(, ’Clashes displace residents of Lebanon’s Arsal’. الجزيرة، 3
https://www.aljazeera.com/news/ middleeast/2014/08/lebanon-arsal-clashes-syria-20148411950553349.html

يمثل عدد “1.5 مليون” تقديرات الحكومة اللبنانية وفقًا لخطة لبنان لالستجابة لألزمة في لبنان للفترة 2017-2020. غير أن األرقام  4
الرسمية الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تشير إلى 1.001.051 من الالجئين المسّجلين )خطة لبنان لالستجابة إلى 

األزمة للفترة -2017 2020(. ومن المحتمل أن يعزى  هذا التباين في األرقام إلى تقدير ألعداد الالجئين غير المسّجلين لدى مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين، إذ توقفت المفوضية عن تسجيل الوافدين الجدد في أيار/مايو 2015 وراحت منذ ذلك الحين “تدّون” 

فقط أسماء الوافدين الجدد وال “تسّجلهم”. بالفعل، بسبب هذا التباين بين الالجئين “المسجلين” و”الفعليين”، تراجع العدد الرسمي 
)VASyR ،2017( 2017 لالجئين السوريين المسجلين من 1.017 مليون عام 2016 إلى 1.001 مليون عام

ARK )2017(, ’Narrative report: Regular perception surveys on social tensions throughout Lebanon: Wave I’، تموز/يوليو 5



بناء السالم ضمن االستجابة ألزمة الالجئين: الالجئون السوريون في لبنان2

السوريين. لكن في الوقت ذاته، يبقى الشعور باإلحباط ملموسًا بفعل امتداد األزمة 
السورية والتحديات التي تراكمت مع مرور الوقت.

وقد ظهرت مجموعة من التوترات بين الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية 
بفعل غياب تفاهم مشترك بين الطرفين، وتتعزز هذه التوترات بسبب انتشار صور نمطية 

سلبية. كما أنها مرتبطة بمواطن الضعف التي هي في صميم شكاوى الناس. كما أن 
استراتيجيات االستجابة ال تؤدي دومًا دورًا إيجابيًا في معالجة هذه الشكاوى، سيما أن 

التدخالت األمنية تظهر بصورة خاصة كمصدر النعدام األمن والتوتر. 

لذا، يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على سبل الحفاظ على السالم في سياق 
أزمة الالجئين السوريين في لبنان. وتشمل العناصر الرئيسية في هذا الصدد تعزيز 

مراعاة النزاع في التدخالت واالمتناع عن تصوير أزمة الالجئين السوريين على أنها تهديدًا 
أمنيًا. كما أن وضع السالم في صميم استراتيجيات االستجابة من شأنه أن يدعم جهودًا 

أكثر استدامة وأن يوّطد التضامن في المجتمعات المحلية.

تجارب الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان والعالقات فيما بينهم

تماشيًا مع البحوث القائمة، تتمحور األسباب الرئيسية للتوترات حول فرص العمل، 	■
والبنية التحتية المحلية الضعيفة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. 

غير أن الضغوط االقتصادية التي يرزح تحتها السكان في لبنان ال ُتعزى إلى التحوالت 
الديموغرافية الناجمة عن تدفق الالجئين السوريين فحسب، إنما هي نتيجة مباشرة 

إلغالق الحدود السورية التي كانت حركة التجارة مزدهرة عبرها.

تنشأ بعض التوترات أيضًا بسبب النظم االجتماعية والثقافية المتغيرة، وخاصة تلك 	■
المتعلقة بالشباب والنساء. وكي تكون التدخالت مراعيًة للنزاعات، يجب أن تقّر بتعددية 
وتنوع المجموعات التي تستهدفها، وأن تتطرق إلى العوامل التي تقّسمها، وبخاصة 

الديناميكيات التي تتعلق باألجيال والنوع االجتماعي.

ويشكل الشعور بعدم األمان عنصرًا أساسيًا للتوترات. فبينما يطالب بعض اللبنانيين 	■
بتواجد أكبر للجهات األمنية، يمثل سلوك ذات الجهات سببًا رئيسيًا لشعور السوريين 

بعدم األمان. وقد نّوه بعض اللبنانيين أيضًا إلى تزايد الحساسية حول المسائل األمنية 
في سياق “الحرب على اإلرهاب”، والتي أدت إلى فرض قيود على حرية التعبير 

لديهم. لذا ينبغي إعادة النظر في مسألة توفير األمن في ظل الشواغل التي تعّبر عنها 
المجتمعات المحلية ومخاطر تفاقم التوترات وعدم االستقرار.

تترابط التوترات ومواطن الضعف وتتعزز فيما بينها. بالفعل، ترقى مواطن الضعف 	■
هذه، في حاالت عديدة، إلى فترة ما قبل وصول الالجئين السوريين، سيما أنها تعكس 

تحديات إنمائية طويلة األجل نجمت عن مشاكل بنيوية متصلة بالحوكمة. وإذا أرادت 
التدخالت دعم عملية استدامة السالم في سياق أزمة الالجئين السوريين في لبنان، 

فيجب أن تعالج مواطن الضعف وأسبابها، باعتبارها وسيلًة للوقاية من ارتفاع حدة 
الشكاوى على نحو أكبر بعد.

يمثل الوضع القانوني أحد األسباب الرئيسية لضعف الالجئين في لبنان. وإن وضعهم 	■
الملتبس يؤثر على مصادر أخرى من الضعف )ويحّفزها أحيانًا(، مما يؤدي إلى شعور 
عام بعدم األمان بالنسبة إلى الالجئين السوريين. كما أن ضمان قدر أكبر من الحماية 

القانونية لالجئين سوف يساعد في التخفيف من وطأة النزاع، وفي تحسين ظروف عمل 
السوريين واللبنانيين.

تؤثر الطبقية االجتماعية واالقتصادية على التالحم بين المجتمعات وداخلها، سيما أن 	■
الطبقة اإلجتماعية تؤثر إلى حد كبير على التفاعالت بين المواطنين اللبنانيين والالجئين 
السوريين. كما أن تأثير وجود الالجئين السوريين على المجتمعات المحلية كان متفاوتًا: 

ففي حين استفاد بعض اللبنانيين من تدفق الالجئين، شهد آخرون ظروفهم تزداد سوءًا 
نتيجًة لوجودهم.

وبخاصة، حين يكون التفاعل محدودًا، تلجأ مجتمعات الالجئين السوريين والمجتمعات 	■
المضيفة اللبنانية إلى الصور النمطية السلبية التي تكّونها عن اآلخر، األمر الذي يقّوض 

احتماالت التعاطف والتضامن بينها. وتستفيد المصالح السياسية األوسع نطاقًا في 
لبنان من غياب التفاهم بين هذه المجتمعات، بما في ذلك من خالل الخطابات السياسية 

االستنتاجات الرئيسية
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واإلعالمية المفّرقة. ومن شأن الجمع بين الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية 
المضيفة أن يساهم في بناء )إعادة بناء( جسور التفاهم والتضامن، رغم أنه ليس الحّل  

للتصدي لألسباب الرئيسية للنزاع.  

االستجابات إلى أزمة الالجئين السوريين في لبنان

كان لغياب استجابة واضحة من قبل الحكومة تكون قائمة على الحقوق دور بارز في 	■
تأجيج التوترات بين الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، إذ أفضى ذلك إلى 

وضع استجابات محلية مخصصة، وّلدت بيئًة يشوبها الغموض بالنسبة إلى الالجئين 
السوريين، مّما فاقم الشعور بعدم األمان لديهم.

تشكل المساعدات الدولية مصدر توتر بين الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. 	■
وُيعزى هذا األمر بصورة خاصة إلى انعدام الشفافية في تخصيص هذه المساعدات 

وتوزيعها. وبهدف التأثير بشكل أكثر إيجابيًة على ديناميكية النزاع، من الضروري أن تكون 
المساعدات أكثر شفافيًة، وشمولية وأن تخضع للمساءلة.

كذلك، إن تصنيف المستفيدين في إطار تقديم المعونة ضمن فئتي “الالجئين” 	■
و”المجتمعات المضيفة” ال يساعد دومًا في الوصول إلى األكثر حاجة. كما أن استخدام 
الوكاالت الدولية لهذا التصنيف قد يعّمق االنقسامات واالمتعاض. ومن جهٍة أخرى، إن 
تخصيص المعونة لألكثر حاجة قد ال يأخذ في االعتبار التوترات المتصلة بالمساعات. لذا، 

من الضروري اعتماد مقارباٍت أكثر شمولية ومراعاًة للنزاع لتجاوز هذه المسألة، سيما أن 
المجتمعات المضيفة سوف تجد القرارات المتخذة في تخصيص المساعدات أكثر عداًل إن 

تمكنت من المشاركة فيها وإن فهمت األسباب الكامنة خلفها.

لقد رّكزت االستجابة األّولية لألزمة على المساعدات اإلنسانية القصيرة األجل لالجئين، 	■
ولم تتطرق على نحو كاٍف إلى المسائل العالقة منذ زمن بعيد في مجالي التنمية 

والحوكمة. لذا، راحت االستجابة تتسم بشكل متزايد بالطابع األمني- في سياق تدهور 
الحالة األمنية في صفوف الالجئين والمجتمعات المضيفة، واتخاذ تدابير أمنية مشّددة، 

ومنح حقوق محدودة لالجئين. وهذا يضّر باألشخاص المحتاجين إلى المساعدة، ويساهم 
في تعميق االنقسامات. وأّما في سياق الحرب على اإلرهاب، فمن الخطير إضفاء 

الطابع األمني على قضية الالجئين، وتعزيز ثنائية “مع الجيش أو مع اإلرهابيين”. فهذا 
يعّزز الشعور بعدم األمان الذي يختلج الالجئين والمجتمعات المضيفة، ويحّد من حرية 

التعبير لدى المجتمعات اللبنانية في حين يصبح من الصعب الدفاع عن حقوق الالجئين 
السوريين ومناصرتها.

وقد يحّفز عنصر األمن الدولي في األزمة العالمية لالجئين عن غير قصد تصوير أزمة 	■
الالجئين السوريين على أنها تشكل تهديدًا أمنيًا في لبنان. وهذا يؤدي إلى صرف 

االهتمام الدولي عن حقوق اإلنسان في األزمة العالمية لالجئين ويعّرض نجاح جهود 
االستجابة إلى الخطر.

كما أن بعض العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز العالقات اإليجابية بين الالجئين 	■
السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية هي عضوية. ولذا، فبإمكان الجهات الفاعلة 

الخارجية أن تؤدي دورًا بّناًء في السماح لهذه الديناميكيات اإليجابية من النمو محليًا. إنما 
تجدر اإلشارة إلى ضرورة أن تحرص الجهات الفاعلة الخارجية على عدم تعزيز الديناميكية 

السلبية التي تتصّدى لهذه العوامل العضوية لتحقيق السالم، كما يحصل في المقاربات 
التي يطغى عليها الطابع األمني والتي ترّسخ المخاوف وانعدام الثقة داخل المجتمعات. 

عالوًة على ذلك، يمكن لهذه الجهات أن تساعد أيضًا بصورة مباشرة في معالجة مصادر 
التوتر وانعدام األمن اإلنساني في الجهود التي تبذلها باعتبارها مساهمة في تحقيق 

السالم المستدام في المستقبل.

بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2017، أجرى فريق البحث مناقشات في بلدتي وادي 
خالد وبّر الياس ضمن ست مجموعات تركيز للوقوف على مجموعة متنوعة من اآلراء 

المحلية المباشرة، وبين ست وثماني مقابالت مع مقّدمي المعلومات الرئيسيين 
لالّطالع على وجهات نظر القادة والخبراء المحليين. وقد شملت مناقشات مجموعات 
التركيز رجااًل ونساء من مجتمعات الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. 

وُأجريت بشكل منفصل بحسب النوع االجتماعي والجنسية، ما عدا في مجموعتين في 

المنهجية
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كل موقع – تألفت األولى من نساء ورجال سوريين ولبنانيين من فئة الشباب6، فيما 
ضّمت األخرى جهات فاعلة من المجتمع المدني السوري واللبناني – كانتا مختلطتين.7  
وعمد كّل من منظمة سيفورلد والمركز اللبناني للدراسات إلى تحليل هذه النتائج في 

ورشة عمل ُعقدت في أيلول/سبتمبر 2017.

وتّم استكمال البحث باستعراض لألدبيات وإجراء 17 مقابلة في بيروت )تموز/يوليو 
وأيلول/سبتمبر 2017(، مع ممثلين عن المنظمات الدولية المانحة، والمنظمات غير 

الحكومية الدولية، ومنظمات غير حكومية لبنانية، وسورية وفلسطينية والحكومة اللبنانية.

 ونظرًا إلى محدودية الموارد والنطاق، لم يتمكن هذا البحث من استشارة الالجئين 
الفلسطينيين كمجموعة منفصلة. غير أنه تّم جمع بعض آراء الفلسطينيين، وجرت 

 مناقشة تجربة الالجئين الفلسطينيين في لبنان وأخذها في االعتبار بحيث تسترشد 
بها استنتاجات هذا البحث.

المصطلحات

يقّر هذا البحث بحدود المصطلحات المستخدمة، ويسعى إلى إلقاء الضوء على الحاجة 
إلى التمييز بين أنواع المجموعات لدى اإلشارة إليها. وبصورة خاصة، تجدر اإلشارة إلى 

أن 500.000 تقريبًا من السوريين الذين غادروا البالد فرارًا من الحرب وقدموا إلى لبنان، 
هم غير مسجلين بصفة الجئين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،8 وال 

يستفيدون بالتالي من الحماية القانونية التي يمنحها قانون الالجئين. لكن رغم ذلك، 
نشير إليهم بتعبير “الالجئين” في هذه الوثيقة، من دون التمييز بين المسّجلين وغير 
المسّجلين منهم، سيما أن المجموعتين تتقاسمان فعليًا الظروف ذاتها في حين أن 

اختالف وضعهما اإلداري ينطوي على تباينات هامة حيثما تتّم اإلشارة إلى ذلك.

أّما التصنيف داخل المجتمعات فهو معّقد، وقد يتم تصنيف سوري يعيش في لبنان 
ضمن عدد من التسميات: الجئ، عامل مهاجر، عامل أجنبي، زائر. وتنطوي كّل من هذه 

التسميات على “مجموعة خاصة بها من المعاني طبقًا لما يجوز للسوري القيام به، ونظرة 
األفراد اآلخرين في المجتمع إليه ونوع الحقوق والحماية التي يمكنه الحصول عليها.”9 وال 

تؤثر هذه الضبابية في التصنيف على استحقاق بعض الحقوق فحسب، إنما أيضًا على 
السياسة، كما يتبّين ذلك في التقديرات المتباينة ألعداد الالجئين السوريين في لبنان.

كذلك، فإن ثنائية “المجتمع المضيف” والالجىء السوري” تثير مشكلًة، سيما أنها ال 
تراعي التنّوع داخل هاتين المجموعتين. فالمجتمعات المضيفة ومجموعات الالجئين 

متنوعة من الناحية االجتماعية واالقتصادية، حيث تلعب كل من الطبقة االجتماعية، والنوع 
االجتماعي، والعمر، الدين بصورة خاصة دورًا هامًا في تكّون التجربة التي يعيشها كل 

فرد في هذه المجموعات. إضافًة إلى ذلك، قد يزيد الضعف في أحد هذه المجاالت إلى 
احتمال التعّرض للهشاشة في مجال آخر. ويمكن لهذه الثنائية أيضًا أن تستبعد مجموعات 
أخرى في لبنان، وبخاصة الالجئين الفلسطينيين – الذين كانوا يعيشون أصاًل في لبنان أو 
الذين قدموا من سوريا – والعاملين المهاجرين، وال سيما العاملين في الخدمة المنزلية.

الالجئون الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في لبنان قبل بداية األزمة السورية، وعلى 
الرغم من وضعهم الخاص، نعتبرهم حكمًا ضمن “المجتمع المضيف”.

ومن المهم أيضًا اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين اللبنانيين والسوريين، سيما أن العديد 
من المواطنين اللبنانيين متعددي اإلرث – بما في ذلك اإلرث السوري والفلسطيني.

وفي حين نستخدم تعبيري “المجتمعات اللبنانية المضيفة” والالجئين السوريين” 
باعتبارهما المجموعتين المعتمدتين في هذا البحث ألغراض الوضوح، نتساءل بشأن 
صّحة هذا التقسيم ونسعى إلى إلقاء الضوء على سبل لتصنيف السكان تكون أكثر 

مراعاًة للنزاع.

ضّمت مجموعة التركيز المعنية بالشباب أشخاصًا ما بين 18 و29 سنة من العمر. 6
كان التبرير المنطقي في خلط الرجال والنساء في مجموعة التركيز المعنية بالشباب في أن الشباب قد يكونون أقل تقيدًا بقواعد النوع  7

االجتماعي، سيما أنهم أكثر اعتيادًا على االختالط من الفئات العمرية األكبر. وأّما التبرير المنطقي لخلط السوريين واللبنانيين ضمن 
مجموعة واحدة، فقد هدف إلى الوقوف على ديناميكية التفاعالت والعالقات بين الجنسيتين. إضافًة إلى ذلك، كانت مجموعة المجتمع 

المدني مختلطة بحسب النوع االجتماعي والجنسية، سيما أنه كان من المتوقع أن تكون الجهات الفاعلة في المجتمع المدني معتادة على 
التفاعل مع بعضها.

 HRW )2017(, ’The gaps in Lebanon’s new refugee policy’، 14 آذار/مارس، 8
https://www.hrw.org/news/2017/03/14/gaps-lebanons-new-refugee-policy

9 ,’Janmyr M, Mourad L )2018(، ’Modes of ordering: Labelling, classification and categorization in Lebanon’s refugee response 
 Journal of Refugee Studies، 8 كانون الثاني/يناير. 

https://academic.oup.com/jrs/advance-article/doi/10.1093/jrs/fex042/4792968
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وادي خالد

تقع بلدة وادي خالد شمال شرق قضاء عكار على حدود سوريا. وبفعل قربها من 
بعض المناطق األكثر تأثرًا بالنزاع في سوريا، وصلت إليها الموجات األولى من 

الالجئين السوريين عام2011 10. وإذ يبلغ عدد سكان وادي خالد حوالي 40.000 نسمة، 
َأِضف إليهم اليوم 21.000 الجئ سوري يعيشون وسط األهالي. ُتعتبر وادي خالد 
منطقة محرومة اقتصاديًا حيث تعاني مشاكل في الصرف الصحي، وتلوث مياه 

الشرب، وسوء حالة الطرقات وانقطاع كبير للتيار الكهربائي.

لقد تّم تجنيس معظم سكان البلدة عام 1994، رغم أنهم يعيشون في لبنان منذ 
عقود. وقبل تجنيسهم، لم يكن األشخاص من دون بطاقات هوية قادرين على 

الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، أو الوصول إلى السجالت المدنية، 
وحتى بعد تجنيسهم، أصبح البعض منهم فقط مؤهاًل  للعمل في القطاع العام 

بدءًا من عام 2000.

وتقيم بلدة وادي خالد روابط عائلية، واجتماعية واقتصادية مع سوريا منذ زمن طويل، 
بفعل التقارب الجغرافي بينهما، ونظرًا إلى عدم حصول المقيمين اللبنانيين على 

بطاقة هوية، كان اإلختالف بين المواطنين “السوريين” و”اللبنانيين” ضعيفًا في 
أغلب األحيان. كذلك، كان عديدون في وادي خالد يعمدون إلى التجارة غير المشروعة 

والتهريب باتجاه سوريا؛ بما في ذلك المخدرات واألسلحة، إنما بصورة خاصة السجائر 
والوقود. وإثر إغالق الحدود الشمالية عام 2014 بين لبنان وسوريا، تراجعت التجارة 
عبر الحدود حتى توقفت نهائيًا، مّما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة في صفوف 
أهل البلدة. كذلك، كان العديد من األهالي يلجأون إلى العالجات واألدوية الطبية 

المعقولة الكلفة المتوفرة في سوريا، وبالتالي أثّر إغالق الحدود على حصولهم على 
الرعاية الصحية. 

اختار فريق البحث بلدة وادي خالد نظرًا للتحديات التي تواجهها، وألنها تمثل إمكانية 
إيجاد سبل للتعايش السلمي. 

بّر الياس

تقع بّر الياس في محافظة البقاع، على مقربة من الحدود مع سوريا. وهي البلدة 
الثانية من حيث الحجم بعد زحلة، ويبلغ عدد سكانها ما بين 60 و70 ألف نسمة تقريبًا. 

وإذ تقع هذه البلدة على طول نهر الليطاني، فهي منطقة زراعية وسياحية كانت 
تصّدر الفاكهة والخضار إلى سوريا. وخالل الحرب األهلية في لبنان، تحّولت بّر الياس 

 إلى مركز تجاري، وهي تضم جماعة صغيرة من السوريين الذين تّم تجنيسهم 
عام 1994.

قبل النزاع في سوريا، كانت البلدة تستضيف أعدادًا كبيرة من العمال الموسميين 
السوريين الذين كانوا يعملون في القطاع الزراعي المحلي. وفي بعض الحاالت، 
عاد هؤالء العمال بصفة “الجئين”، وأحضروا عائالتهم معهم. ويعيش الالجئون 

في بّر الياس وسط المجتمع المضيف وفي مخيمات غير نظامية على أطراف البلدة. 
تستضيف البلدة حاليًا أعدادًا كبيرة من الالجئين السوريين في البقاع – 45.000-30 

وفقًا لتقييم ُأجري عام 2016. 11 إضافًة إلى ذلك، تستضيف البلدة حوالى 5.000 
الجىء فلسطيني. 

واعُتبر أن بلدية بّر الياس اعتمدت مقاربًة إيجابية إزاء دعم الالجئين السوريين والعمل 
على تحقيق التنمية المحلية.12 ولذا تّم اختيارها نظرًا إلى أنها تشّكل مثاًل  ُيحتذى به 

عن كيفية تعزيز التعايش السلمي.

 أطباء بال حدود )Lebanon: Refugees and host community bound by suffering’، 7’ ،)2017 آب/أغسطس. 10
http://www.msf.org/en/article/ lebanon-refugees-and-host-community-bound-suffering

 مونا النجار )Syrian refugees in Lebanon – a desire to know and search for prospects’, DW، 11’ )2017 شباط/فبراير 11
http://www.dw.com/ar//a-37455353

12 ’Law and Politics of ”Safer Zones“ and Forced Returns to Syria: Refugee Politics in Lebanon ،المركز اللبناني للدراسات

لمحة عامة عن الموقع
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مكامن الضعف 
والتوتر على 

المستوى المحلي

1

يعطي هذا القسم لمحًة عامة عن التوترات الناشئة في بلدتي وادي خالد وبّر الياس، 
وُيجري تحلياًل لبعض المواضيع الرئيسية التي برزت في البلدتين. وفي حين ال يمكن 

استنباط االستنتاجات على نطاق البلد من أي تحليل للمعلومات المستمدة أساسًا من 
الموقعين، قد يوّفر التمّعن في بعض هذه المواضيع المستجدة فكرة عن المناطق 

األخرى في لبنان.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من التوترات، فقد ساد شعوٌر عام من التضامن بين 
المستجيبين اللبنانيين والسوريين في البلدتين. وقد يفضي ذلك إلى بعض االنحياز في 

اإلجابات، نظرًا إلى أن الثقافة اللبنانية تشّدد بشكل قوي على الضيافة. لكن رغم شعور 
المشاركين السوريين واللبنانيين بصعوبة الوضع، رّحبت المجتمعات اللبنانية بصورة عامة 
بالالجئين. وقالت سيدة سورية في وادي خالد:”هناك أشخاص طيبون وسيئون في كل 

مجتمع لكن هذا ال يحول دون القول إن اللبنانيين كانوا طيبين جدًا”.13 

مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع ناشط سوري، وادي خالد. آب/أغسطس 2017. 13

سيدة من حمص، سوريا، تعّلق 
ثيابًا على سطح مزرعة دجاج 
تحّولت إلى مسكن لالجئين 
يستضيف 40 عائلة. خربة داوود، 
شمال لبنان
Diego Ibarra Sánchez/ 
Saferworld
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مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجيش، وادي خالد. آب/أغسطس 2017   14
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع السلطات المحلية، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 15
مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمع المدني السوري واللبناني، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 16
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع منظمة غير حكومية محلية، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 17
مناقشات مجموعة التركيز أجراها للمركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين ومجتمعات لبنانية مضيفة، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 18
مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 19
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع سلطات محلية، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 20
مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع سلطات محلية، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 21
مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 22

ويتجّلى التضامن بصورة خاصة في التعاطف الذي يشعر به بعض اللبنانيين مع معاناة 
السوريين نتيجة الحرب. فالحرب اللبنانية ما زالت حاضرة في أذهان الناس، وبالتالي 

يشعر اللبنانيون بالمحنة التي يمّر بها السوريون. وتبّين األدّلة التي جمعها هذا البحث أن 
بعض أصحاب الملك والجيران في لبنان استضافوا عائالٍت سورية مجانًا، ودفعوا ثمن 

خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم، أو وّفروا لهم الطعام. إنما رغم هذه األمثلة، ما 
زالت تسود بعض التوترات جراء وجود الالجئين السوريين في لبنان.  

كان من الواضح في وادي خالد وجود تفاعل مستمر بين الالجئين السوريين والمجتمعات 
اللبنانية المضيفة. وُيعزى هذا األمر في جزء منه إلى ما تتسم به البلدة من تاريخ 

فريد وقربها من سوريا: بالفعل، تقيم البلدة روابط تاريخية مع السوريين من خالل 
التواصل االجتماعي واالقتصادي بين األهالي عبر الحدود، فضاًل عن الروابط العائلية 

التي تجمعهم.14 وكان لدى عديدين من الالجئين في وادي خالد روابط عائلية سابقة مع 
المجتمع المضيف، بما في ذلك من خالل الزيجات المختلطة.15 وبالتالي، حين وصلت 

الموجة األولى من الالجئين، لقيوا ترحيبًا حارًا في المجتمع حيث دعاهم كثيرون من أهالي 
البلدة إلى اإلقامة معهم في منازلهم.16 

إنما وبعد مرور ست سنوات، كان الشعور باالستياء قد ازداد حيال الالجئين. وفيما حّفز 
تدفق الالجئين االقتصاد نتيجة فتح المطاعم والمتاجر، وارتفاع مستوى استهالك السلع، 

ألقى بعبء كبير على البنية التحتية وفرص العمل.17 وسّلط األهالي الضوء على بعض 
التحديات األساسية التي يواجهونها ومن بينها، غياب فرص العمل والحصول على 
خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وسوء حالة البنية التحتية )إدارة النفايات، الكهرباء(، 
والتوترات الناشئة عن النظم االجتماعية والثقافية المتغيرة- وبخاصة حسب األجيال 

والنوع االجتماعي.18 

 وساهمت هذه العوامل في االستياء الذي شعر به بعض أفراد المجتمع المضيف 
إزاء الالجئين السوريين. وأشار مدير إحدى المدارس المحلية إلى ازدياد التوترات بين 

 التالمذة السوريين واللبنانيين بشأن مسائل متعلقة بالجنسية.19 وأّكد رجال سوريون 
في مناقشات مجموعات التركيز على تفاقم العنصرية، كما روى أحدهم القصة التالية 

عن ابنه:

“كان ابني يقف على الطريق حين وّجه إليه بعض الشبان اللبنانيين كالمًا عنصريًا ألنه 
سوري. فطلبت من ابني الدخول إلى المنزل ألننا لم نكن نريد إثارة المشاكل.”20  

إنما حالت الروابط التاريخية والتفاعالت المنتظمة بين المجتمعين دون تطّور التوترات 
 الرئيسية وتحّولها إلى مشاكل أكبر، كما سيجري تفصيله في القسم 3. وكانت 

 هذه الروابط القوية جلّية جدًا من خالل ما قاله المجيبون السوريون في وادي خالد 
عن هذه التوترات، مقارنًة بالسوريين الذين يعيشون في بّر الياس والذين بدوا أكثر ترددًا 

في إجاباتهم.

كان الوضع مختلفًا في بّر الياس حيث بدت التفاعالت بين المجتمعات السورية واللبنانية 
أقل تواترًا مقارنًة بالحال في وادي خالد، وبخاصة بالنسبة إلى السوريين الذين يعيشون 
في المخيمات عند أطراف المدينة. في البداية، فتح العديد من اللبنانيين منازلهم أمام 

السوريين، سيما أن كثيرين منهم كانوا قد أتوا سابقًا إلى بّر الياس كعّمال موسميين 
زراعيين، إنما بات ُينظر اليوم إلى وجودهم على أنه عبء ومصدر للتوتر،21 في ما يتعلق 

بالمسائل اليومية، مثل ضجيج األطفال أو الشكاوى بشأن العمل غير المدفوع.22

وفي مناقشات مجموعات التركيز، أبدى بعض اللبنانيين تعليقات أظهرت كرههم 
لألجانب، إذ ألمحوا إلى انعدام ثقتهم بالسوريين وخوفهم منهم، حيث قالت سيدة

 لمحة عامة 
 عن التوترات في 
وادي خالد 

لمحة عامة عن 
التوترات في بّر الياس
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إن شركات محترمة مثل KFC و McDonalds ال توّظف أبدًا سوريين.23 وفي مناقشات 
مجموعات التركيز المختلطة مع لبنانيين وسوريين، كان المجيبون السوريون أكثر ترددًا 

ووجاًل في التحدث من نظرائهم اللبنانيين، في حين أبدى الشباب اللبنانيون مزيدًا من 
العدائية واالستياء.

كذلك، ظهر تباين ملحوظ بين تجارب الالجئين الموجودين في المخيمات والذين هم 
أكثر انعزااًل، والالجئين الذين يعيشون بين السكان في المجتمعات المضيفة، والذين 

يتقاضون عادة دخاًل أعلى. وكانت هذه المجموعة األخيرة تتفاعل مع األهالي خالل أيام 
العطل، وحفالت الزواج والجنازات؛ في حين أن التفاعالت كانت أقل شيوعًا بالنسبة إلى 
الالجئين في المخيمات، حتى أنها كانت أكثر سلبيًة. وقال أحد السوريين المقيمين في 

المخيمات:

 “دخل رجل لبناني إلى المخيم حاماًل السالح وبدأ يصرخ في وجهنا ويشتم الناس. لم 
نستطع فعل أي شيء، بل كان علينا أن نلتزم الصمت وإاّل  كان قتلنا.”24 

وفي الوقت ذاته، روى الجئون سوريون في بّر الياس بعض حاالت من اللطف والسخاء 
من جانب المجتمع المضيف. وقال أحد السوريين:

 “وقف بعض اللبنانيين إلى جانبنا وساندونا. كان ابني مريضًا فأخذته إلى 
المستشفى... ودفع جاري اللبناني ثمن عالج ابني وكان طيبًا جدًا معنا”25 

كذلك، قال أحد الالجئين الذين يعيشون في المخيم إن المالك )مالك األرض الذي ُأقيم 
عليها المخيم( ال يتقاضى منه إيجارًا لعلمه أنه ال يملك اإلمكانيات لتسديده:” يقول إنه 

طالما يستمر النزاع في سوريا، لن ندفع فلسًا”.26 

ُتعزى معظم التوترات بين الالجئين والمجتمعات المضيفة في البلدتين إلى قضايا اجتماعية 
واقتصادية متصلة بسبل العيش واألمن االقتصادي، حيث تترابط هذه التوترات ومواطن 

الضعف وتعّزز بعضها البعض. وفي مناقشات مجموعات التركيز، سرعان ما تحّولت األسئلة 
بشأن التوترات إلى مناقشات حول الهشاشة، سيما أن اللبنانيين عّبروا عن استيائهم إزاء 

الالجئين بطرق أشارت إلى المخاوف التي تعتريهم بشأن قدرتهم على إعالة أسرهم.

ولدى مناقشة مصادر التوتر، أشار اللبنانيون والسوريون على السواء إلى فرص العمل، 
والخدمات الصحية والتعليمية، وازدحام السير وإدارة النفايات. وفي حاالٍت عديدة، 

كانت هذه القضايا موجودة أصاًل قبل قدوم الالجئين السوريين، وتعكس التحديات 
الطويلة األجل في مجال التنمية نظرًا إلى مسائل الحوكمة البنيوية المتصلة بسوء 

اإلدارة، وتراجع التنمية والفساد.27 ومن الطبيعي أن قدوم موجات كبيرة من الالجئين 
في هذه الظروف يفاقم هذه المشاكل. وقد ساهمت الضغوطات على البنية التحتية 

في تراجع الخدمات المقدمة، بما فاقم التحديات القائمة أصاًل في المجالين االجتماعي 
واالقتصادي وفي مجال الحوكمة. وقد ساهم هذا أيضًا في تزايد االستياء، ليس فقط 
بين الالجئين والمجتمعات المضيفة، إنما داخل كل مجتمع أيضًا. وكما شرح أحد العاملين 

في منظمة غير حكومية محلية ُأجريت مقابلة معه في بيروت: “حين ال تتّم االستجابة 
إلى االحتياجات، يمكن ألي أمر صغير أن يثير العنف.”28  

ا( الحصول على فرص العمل

شّكل التوظيف والحصول على فرص عمل السببين األكثر شيوعًا لمشاعر العدائية 
واالستياء لدى المجتمعات اللبنانية المضيفة إزاء الالجئين السوريين في البلدتين 

الخاضعتين للبحث؛ وفي مناطق أخرى في لبنان، قام عمال لبنانيون ببعض االحتجاجات 
الصغيرة النطاق ضد توظيف السوريين.29 وهذا يالقي استنتاج بحث آخر يبّين أن العمل 

يشكل مصدر النزاع األكثر تكرارًا بين الالجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان.30  

مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع مجتمعات لبنانية مضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 23
مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 24
مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 25
مناقشات مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 26
27 .’al Masri M, Abla Z )2017(، ’The burden of scarce opportunities: The social stability context in Central and West Bekaa
 مقابلة منظمة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية محلية، بيروت، تموز/يوليو 2017 28
29  Albawaba )2017(، ’Girls just wanna work: Lebanese women protest Syrian competition for work in Beirut suburb’ أنظر مثاًل

24 كانون الثاني/يناير. 
30  Mercy Corps )2017(، ’From tension to violence: Understanding and preventing violence between refugees and host

’.communities in Lebanon

مصادر التوتر
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مجموعة من النساء السوريات 
يعملن في الحقل على أطراف 
بلدة الروضة، البقاع
Diego Ibarra Sánchez/ 
Saferworld

وتحصل المنافسة األكبر على فرص العمل في القطاعات ذات اليد العاملة المتدنية 
المهارة كالتنظيف، والخدمة المنزلية، والبناء والزراعة.31 وتشير المقابالت التي ُأجريت 

في بيروت32 إلى وجود التنافس األكبر بين السوريين والفلسطينيين والعّمال المهاجرين 
اآلخرين، أكثر منه مع اللبنانيين. إنما يتأثر العمال اللبنانيون ذوو المهارات المتدنية، نظرًا 

إلى أن الرجال اللبنانيين في البلدتين عّبروا عن خشيتهم من فقدان وظائفهم لصالح 
السوريين الذين يقبلون العمل بأجر أقل، فيصبحون عاجزين عن إعالة أسرهم.

كذلك، اتخذت التوترات المتصلة بفرص العمل أبعادًا مختلفة بعض الشيء في كل بلدة. 
ففي وادي خالد، ناقشت السلطات والمجتمعات المحلية الضغط االقتصادي الناجم عن 

النزاع في سوريا بموجب: )1( التنافس المتزايد على فرص العمل مع السوريين، و)2( 
إغالق الحدود السورية، األمر الذي أفضى فعليًا إلى انقطاع مصدر الدخل األساسي 
بالنسبة إلى الكثير من السكان اللبنانيين في بلدة وادي خالد. وأّما في بّر الياس، فقد 

اتخذت التوترات حول سبل العيش وفرص العمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا قويًا: وأعرب 
بعض المجيبين اللبنانيين عن استيائهم إزاء الالجئين السوريين الذين كانوا يفتحون 

المحال التجارية، واعتبروا أنها داللة على أن السوريين ليسوا محرومين اقتصاديًا كما يبدو 
عليهم. وفي مناطق أخرى في البالد، ساهم االمتعاض إزاء الالجئين السوريين القادرين 
من الناحية المادية على إنشاء مؤسسة تجارية في اإلغالق القسري لمؤسسات ومحال 

سورية واالعتداء عليها.33 

 وفي حين كانت هذه الضغوطات حول الوظائف سائدة قبل أزمة الالجئين، حينما كان 
العمال السوريون يهاجرون إلى لبنان ألغراض العمل34، بات هذا الموضوع اآلن يخضع 

لمناقشة بارزة في سياق أزمة الالجئين السوريين باعتباره انتقادًا للسوريين ومثاًل  
“للتهديد” الذي يشكلونه للبنانيين.

ألسباب عديدة، ُقّدر أن حوالي 92 في المائة من الالجئين السوريين الناشطين اقتصاديًا يبحثون عن العمل في سوق العمل غير  31
النظامي. وقبل عام 2013، استندت لوائح العمل بين سوريا ولبنان على مجموعة من االتفاقات التجارية الثنائية الموّقعة بين عامي 

1991 و1994 والتي نّصت فعليًا على حرية تنقل األشخاص بين البلدين. إنما منذ اندالع النزاع في سوريا، أصدرت الحكومة اللبنانية عددًا 
من التغييرات التشريعية بشأن عمل السوريين في لبنان: في شباط/فبراير 2013، أصدرت وزارة العمل تعميمًا سمح للسوريين العمل 
في قطاعات البناء، والزراعة والتنظيف )رغم أن العديد من السوريين كانوا يعملون أصاًل في هذه القطاعات من دون إذن رسمي(. غير 

أن الحكومة فرضت مؤخرًا قيودًا كثيرة على العمال السوريين، بما في ذلك مرسومًا نّص على أنه ال يجوز لالجئين السوريين المسجلين 
لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين العمل من دون إذن، رغم أن الحصول على اإلذن قد يعّرض تسجيلهم لدى المفوضية إلى 

الخطر. لهذا السبب، فضاًل عن الكلفة المرتفعة للحصول على إذن اإلقامة )200 دوالر امريكي( وإذن العمل )30 دوالر أمريكي(، أرغم 
 السوريون الباحثون عن عمل على التركيز على سوق العمل غير النظامي. ويمكن إيجاد مزيد من المعلومات بشأن هذه القيود على
 Asylum Access، 2017، ” Refugee Work Rights Report: The Syrian Crisis and refugee access to lawful work in Greece, Jordan, 

.Lebanon and Turkey,’“، http://asylumaccess.org/wp-content/ uploads/2017/09/Middle-East-Refugee-Work-Rights-Syrian-Crisis.pdf
مقابلة أجرتها منظمة Saferworld مع ممثل حكومة مانحة، بيروت، تموز/يوليو 2017، مثاًل. 32
33  ،,Law and politics of ”Safer Zones“ and forced returns to Syria: Refugee politics in Lebanon ،)2017( المركز اللبناني للدراسات

)https://www.lcps-lebanon.org/publications/1515749841-lcps_report_-_online.pdf( أكتوبر/تشرين األول
اعتبرت التقديرات من أوائل عام 2000 أن المهاجرين السوريين ألسباب اقتصادية يمثلون بين 20 إلى 40 في المائة من القوى العاملة  34

اللنبانية.  Chalcraft J )2009(, The Invisible Cage: Syrian Migrant Workers in Lebanon. لندن، مطبوعات جامعة ستانفورد.
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وُتعزى هذه التوترات أيضًا إلى أسباب غير ازدياد التنافس: ففي وادي خالد، حال إغالق 
الحدود السورية دون حصول المجتمع المحلي على فرص عمل في حين أنه في بّر الياس، 

أّدى التلوث البيئي، وخسارة السوق السورية وإقامة مستوطنات غير نظامية لالجئين 
على أراٍض زراعية إلى تضّرر قطاع الزراعة إلى حّد كبير في السنوات األخيرة.35 

ويعتبر أغلبية المشاركين اللبنانيين في البحث أن السوريين يعملون بأجور أدنى ألنهم 
ينفقون مااًل أقل، وخاصة ألنهم يتلقون “إعانات” دولية، وبالتالي يتّم استخدامهم أكثر 

من اللبنانيين. والحظ رجل لبناني في وادي خالد قائاًل:

“كان اللبنانيون يعملون أصاًل بأجور متدنية؛ ثم أتى السوريون وحصلوا على معونة 
دولية، وعلى مسكن وعلى مساعدات من مصادر مختلفة. وتمكنوا من العمل بأجر أقل 

من اللبنانيين.36” 

وعلى العكس، اشتكى السوريون من االستغالل وسوء ظروف العمل37 ومن عدم تقاضي 
أي أجر مقابل عملهم أحيانًا.38 وال يضّر هذا االستغالل بالسوريين فحسب، إنما له تداعيات 
أيضًا على العّمال اللبنانيين لجهة حمايتهم من االستغالل، بما يعّزز “السباق إلى القاع”. 

فقد اشتكى رجل لبناني في بّر الياس مثاًل من ظروف العمل إلى صاحب عمله الذي هّدده 
عندها بالطرد وباستخدام عاملين سوريين بأجره.39 كذلك، يلقي العديد من اللبنانيين اللوم 

على السوريين على هذا السباق إلى القاع، أكثر منه على أصحاب العمل اللبنانيين.

ب( استنزاف الخدمات العامة 

اعُتبرت الخدمات العامة المستنزفة مصدر توتر على غرار تدهور البيئة والزيادة في 
التلوث وزحمة السير. وذكرت البلديات في البلدتين القيود في الميزانية وعدم توّفر 

الموظفين بأعداد كافية لالستجابة إلى احتياجات جميع المجتمعات المحلية، بما يؤدي إلى 
مشاكل بفعل البنية التحتية الضعيفة. وأعلن أحد ممثلي بلدة بّر الياس قائال: “نحتاج إلى 

مساعدات في مجاالت أجهزة التدفئة، والتعليم والرعاية الصحية. ال تتوفر لدى البلدية 
الوسائل الكافية لتقديم كل هذه الخدمات للسكان.”40 

في بّر الياس، ذكر كل من السلطات واألهالي تلوث نهر الليطاني بوصفه سببًا للمشاكل 
الصحية ولتراجع الزراعة.41 وقد أّكدت السلطات المحلية على الضغط الذي ترزح تحته نظم 
إدارة النفايات والظروف البيئية المتفاقمة سوءًا، وهي مشاكل ُتعزى في جزء منها إلى 
الزيادة المفاجئة في عدد السكان،42 حيث ألقت إحدى الشخصيات البارزة في السلطات 
المحلية الضوء على عدٍد من المشاكل الجديدة المتصلة بازدياد الزحمة والدراجات النارية 

على الطرقات.43 

وربما خاض الالجئون الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية على أطراف بلدة بّر الياس 
التجارب األسوأ من بين كل األشخاص الذين تّم التشاور معهم: فضاًل عن االكتظاظ في 
المخيمات والمشكلة الحادة في إدارة النفايات، الحظ المقيمون أن المخيم غير آمن أيضًا 
بفعل اإلمدادات الكهربائية المشوبة بالعيوب، األمر الذي عّرضهم لخطر اندالع الحرائق.44

وفي وادي خالد، الحظت السلطات المحلية أنه لطالما أهملت الحكومة اللبنانية البلدة، 
وناضلت دومًا للحصول على المياه، والكهرباء، وفرص العمل، والتعليم والرعاية الصحية، 

حتى قبل وصول عشرات آالف الالجئين.

كذلك، شّدد كّل من المجتمعات اللبنانية والالجئين السوريين في البلدتين على 
الرعاية الصحية باعتبارها الحاجة األهم والمصدر األكبر للشعور بالضعف. وأعلن عامل 
في المجتمع المحلي في وادي خالد قائاًل: “حين يتعلق األمر بالرعاية الصحية، يواجه 

السوريون واللبنانيون المشاكل ذاتها”. بالفعل، ذكر المشاركون الكلفة المرتفعة للرعاية 
الصحية، وقد شعر المواطنون اللبنانيون أن السوريين يحظون بفرصة الحصول على 

خدمات أفضل )ومجانية( في مجال الرعاية الصحية تقدمها منظمات دولية. وأعلنت سيدة 
لبنانية في بّر الياس:” نحن بحاجة إلى الرعاية الصحية. كما أن ثمن الفحوصات الطبية

مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع السلطات المحلية، بّر الياس، سبتمبر/أيلول 2017  35
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمعات المضيفة اللبنانية، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 36
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجىء سوري ناشط، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 37
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجىء سوري ناشط، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 38
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمعات اللبنانية المضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 39
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع السلطة المحلية، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 40
   مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع السلطة المحلية، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 41
   مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع ناشط لبناني، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 42
   مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الشرطة البلدية، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 43
   مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 44
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وزيارات الطبيب باهظ جدًا. وهناك منظمات غير حكومية بإمكانها مساعدة اللبنانيين.”45

كذلك، شّدد كّل من المجتمعات اللبنانية والالجئين السوريين في البلدتين على 
الرعاية الصحية باعتبارها الحاجة األهم والمصدر األكبر للشعور بالضعف. وأعلن عامل 
في المجتمع المحلي في وادي خالد قائاًل: “حين يتعلق األمر بالرعاية الصحية، يواجه 

السوريون واللبنانيون المشاكل ذاتها”.46 بالفعل، ذكر المشاركون الكلفة المرتفعة للرعاية 
الصحية، وقد شعر المواطنون اللبنانيون أن السوريين يحظون بفرصة الحصول على 

خدمات أفضل )ومجانية( في مجال الرعاية الصحية تقدمها منظمات دولية. وأعلنت سيدة 
لبنانية في بّر الياس:” نحن بحاجة إلى الرعاية الصحية. كما أن ثمن الفحوصات الطبية 

وزيارات الطبيب باهظ جدًا. وهناك منظمات غير حكومية بإمكانها مساعدة اللبنانيين.”47

مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين ومجتمعات لبنانية مضيفة، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 46
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع مجتمعات لبنانية مضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017  47
المناوبة الصباحية مخصصة للتالمذة اللبنانيين فيما مناوبة بعد الظهر مخصصة للسوريين. 48
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بّر الياس، أيلول/ 49

سبتمبر 2017.
مثاًل، فيما طغى موضوع النوع االجتماعي على المناقشات حول القضايا الثقافية، أثار أيضًا بعض الرجال اللبنانيين في بّر الياس مسألة  50

تزايد استخدام المخدرات واستهالك الكحول منذ وصول السوريين )مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع 
مجتمعات لبنانية مضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017(، في حين أن المجيبين في وادي خالد اشتكوا من تراجع في ثقافة االحترام، 

وبخاصة في صفوف الشباب الذين لم يعودوا يصغون إلى األكبر سنًا أو يحترمونهم.
اشتكت النساء في وادي خالد من أدوار صارمة جدًا للرجال والنساء في مجتمعهن، وقلن إنهن يشعرن بأنه يتم  تقييدهن واستبعادهن  51

من العمل والحياة العامة. وتذّمرت سيدة قائلة: “األزواج ال يدعون زوجاتهم يعملن أحيانًا حتى إن كان ذلك ضروريًا، في حين يمكن للنساء 
السوريات العمل في منازلهن، وفي مجالي الطبخ والزراعة. ويتمكّن من جني المال.” وقالت سيدة أخرى:”ال يحق للمرأة التعبير عن رأيها”. 

ُذكرت أيضًا مسألة الحصول على التعليم: فقد اشتكى اللبنانيون من ارتفاع تكاليف المدرسة 
في حين شعر الالجئون السوريون أنه بالنسبة إلى األطفال السوريين المحظوظين بما فيه 
الكفاية الرتياد المدرسة، فإن جودة الصفوف في فترة بعد الظهر في المدارس التي تعتمد 
نظام المناوبة المزدوجة، كانت أدنى إلى حّد بعيد مّما هي عليه في الصفوف الصباحية.48 

وعّبر الناشطون في المجتمع المدني في بّر الياس عن هذا القلق، وتحدثوا أيضًا عن األخطار 
التي يتسببها غياب األنظمة في نظم التعليم غير الرسمية والبديلة، مّما يعني قدرًا أقل 

من المراقبة والرصد للمناهج أو لجودة التعليم،49 األمر الذي يفاقم الخطر بأن يفقد جيل من 
األطفال السوريين فرصة التعّلم، ويطرح تحديات إنمائية للمستقبل.

ج(  التوترات الثقافية والخاصة بالنوع االجتماعي

 برزت مسألة أدوار النوع االجتماعي، في بلدتي وادي خالد وبّر الياس، كمصدر للتوّتر بين 
الالجئين والمجتمعات المضيفة، وغالبًا ما تظهر في المناقشات حول “تراجع معنويات 

المجتمع المحلي”.50 وفي وادي خالد، وهي منطقة أكثر تقليدية ومحافظة، زرعت 
المعايير الثقافية والمتصلة بالنوع االجتماعي بذور التوتر بين المجتمعين. ووفقًا لعامل 

في منظمة غير حكومية محلية:

“لقد تأثر نظام القيم في وادي خالد. إن مجتمعنا محافظ والفتيات ال يخرجن من المنزل، وال 
يذهبن إلى المقاهي أو لزيارة الجيران. لكن بعد اندالع األزمة السورية، فقد تغّيرت األمور”.51 

فتى سوري وفتى لبناني 
ينتظران معًا حافلة المدرسة في 
بلدة وادي خالد، شمال لبنان
Diego Ibarra Sánchez/ 
Saferworld
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في بّر الياس، أثار رجال ونساء لبنانيون موضوع “تراخي أخالقيات” النساء السوريات. 
وفي مناقشة مجموعة التركيز الخاصة بالذكور اللبنانيين، اعتبر البعض أن النساء السوريات 

متلهفات للزواج من رجال لبنانيين، وغالبًا ما يعملن في بيوت دعارة،52 وذكروا أمثلًة عن 
الطرق التي دّمرت فيها هذه النساء عائالت لبنانية.53 وبرأي بعض األشخاص في المجتمع 

اللبناني المضيف، إن النساء السوريات يغّيرن البنى العائلية ألنهن أقل حرصًا على قدسية 
الزواج، وهّن بالتالي أكثر استعدادًا للطالق. كما ُذكر ارتفاع معدل تعّدد الزوجات في صفوف 

المجموعتين كمصدر توّتر. وقال أحد مقدمي المعلومات الرئيسيين في بّر الياس:

“في بّر الياس، لم نكن نتزوج امرأتين أو ثالث نساء. لكن تغّير هذا الوضع في اآلونة 
األخيرة ]...[. واآلن، هناك الكثير من الرجال اللبنانيين الذين يتزوجون أكثر من امرأة واحدة”.54

بصورة عامة، أثار الرجال والنساء اللبنانيون مسألة زواج الرجال اللبنانيين من نساء 
سوريات. وروى مشاركون قصصًا عن رجال لبنانيين يتركون زوجاتهم من أجل نساء 

سوريات، أو يقترنون بزوجة أخرى تكون سورية، رغم أن حاالت كهذه نادرة في الواقع.55  
وفي وادي خالد، شعر الرجال اللبنانيون ان النساء السوريات ُيعتبرن أكثر جاذبية للزواج 

ألنهن غالبًا ما يقبلن مبالغ أقل من المال، ويكّن أكثر استعدادًا للعيش مع أهل أزواجهن، 
وبالتالي يظهرن على أنهّن “أقل تطلبًا” من النساء اللبنانيات.56 وفي هذا السياق، ُذكرت 
أيضًا الزيجات المبكرة للفتيات السوريات مع رجال لبنانيين كمصدر توتر في وادي خالد وبّر 

الياس، وبخاصة في بّر الياس.

لكن ما خلف هذه اآلراء، ينبغي أن تؤخذ مواطن الضعف االقتصادية والقانونية بعين 
االعتبار. ويمكن أن تتخذ القضايا االقتصادية بعدًا اجتماعيًا: فحين يتعلق األمر بالزواج 
المبكر، غالبًا ما ُترغم الفتيات السوريات على الزواج من رجال لبنانيين بسبب الضرورة 

االقتصادية.57

إضافًة إلى ذلك، ونظرًا إلى اعتبار الرجال السوريين تهديدًا لألمن، ُيرّجح أن يخضعوا 
للتحقيق واالحتجاز أكثر من النساء لجهة وضعهم القانوني. وبفعل هذه القيود على حرية 
التنقل، من األكثر ترجيحًا أن تعمل النساء السوريات لدعم عائالتهن، أو حتى للذهاب إلى 

السوق وممارسة األعمال اليومية.58 وهذا يعّزز النظرة بأن أخالق النساء السوريات أكثر تحررًا 
وأقل محافظة من النساء اللبنانيات. وُيعزى هذا األمر مجددًا إلى حاالت الهشاشة التي 
يواجهها الرجال السوريون بفعل وضعهم غير القانوني. وأفادت النساء السوريات في 

وادي خالد عن شعورهن بأن المجتمع المضيف يحكم عليهن بسبب تنقلهن، حتى وإن ليس 
أمامهن أي خيار آخر في أغلب األحيان نظرًا إلى خطر االحتجاز الذي يتهدد الرجال السوريين.59

بعد مزيد من التحقيقات، لم يكن صاحب الماخور سوريًا إنما لبنانيًا.  52
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمعات اللبنانية المضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 53
مقابلة لمقدمي معلومات رئيسيين أجراها المركز اللباني للدراسات مع الشرطة البلدية، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 54
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمعات اللبنانية المضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 55
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمعات اللبنانية المضيفة، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 56
مقابلة منظمة Saferworld  مع مستشار في الحكومة اللبنانية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017، وفي العديد من مناقشات مجموعات التركيز. 57
مقابلة منظمة Saferworld  مع ممثل لمنظمة غير حكومية محلية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017، وفي مناقشات مجموعات التركيز. 58
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الالجئين السوريين، وادي خالد، آب/أغسطس 2017. 59

سيدة سورية تمشي في الشارع 
في وادي خالد، شمال لبنان
 Diego Ibarra Sánchez/
Saferworld
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)د( التوتر حول مسألة األمن

 لقد سّلط المشاركون اللبنانيون في البلدتين الضوء على الوضع األمني المشحون 
كمصدر للتوتر، وعزوا جزءًا من المشكلة إلى وجود الالجئين.

ووفقًا لبعض منهم، شّكل السوريون السبب في ازياد المخدرات، والكحول والدعارة، 
وهاجموا اللبنانيين )وحتى سوريين آخرين( بالسكاكين، وتسببوا بازدياد حوادث السرقة. 
وفي وادي خالد، أّكدت المقابالت مع الشرطة في وادي خالد زيادة حوادث السرقة؛ غير 
أن الشرطة أشارت إلى أن اللبنانيين والسوريين مسؤولون على السواء عن هذا األمر، 

وألقت اللوم على تدهور الوضع االقتصادي في ارتفاع معدل هذه الجرائم.60 

وفي وادي خالد، ذكر المشاركون معارك تل كلش التي دارت في سوريا عام 2014، حيث 
امتدت توغالت الجيش السوري عبر الحدود وصواًل إلى وادي خالد.61 وتحدث األهالي 
وممثلو السلطات المحلية عن الدور الذي لعبه الجيش اللبناني في إرساء االستقرار، 
كما أفاد عديدون عن تحسن الوضع األمني بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. كذلك، ذكر 

بعض الشباب في وادي خالد التوترات حول موضوع التعاطف المتنامي مع المجموعات 
األصولية العنفية، مشيرين إلى أن بعض الشبان التحقوا بصفوف تنظيم الدولة 

اإلسالمية، ألسباب مالية أكثر منها إيديولوجية. وقال أحدهم:” ذهب بعض الشبان هنا 
للقتال في سوريا مقابل المال واألجور”.62

وتحدثت النساء أيضًا عن شعور متزايد لديهن بعدم األمان، سيما أن اللبنانيات والسوريات 
منهن ذكرن الخوف من التحرش، وإن عّبرن عن هذا الخوف بطرق مختلفة. بالفعل، تعتبر 

اللبنانيات أن الرجال السوريين مسؤولون إلى حّد كبير عن ازدياد حاالت التحرش؛ ففي 
وادي خالد مثاًل، لم يعد بعضهن يشعر باألمان للسير بمفردهن في الشارع.63 وأّما كالم 

النساء السوريات فقد أتى مختلفًا إلى حّد كبير؛ بالفعل، ذكرت امرأة سورية في بّر الياس 
أن النساء يتعّرضن إلى التحرش بشكل مستمر في وسائل النقل المشترك، قائلة أنه 

فيما تقع النساء اللبنانيات ضحايا لهذا التحرش تبقى السوريات أكثر تعّرضًا له.64 

وفي البلدتين، دعا المشاركون اللبنانيون إلى توفير قدر أكبر من األمن. ففي وادي خالد، 
كشفت المقابالت مع عناصر من الشرطة عن عدم شعورهم بالقدرة على تأدية دورهم 

لجهة الحفاظ على األمن سيما أنهم ال يشعرون باألمان بحّد ذاتهم لحراسة الطرقات لياًل 
إذ ال يملكون السالح.65 بل يقولون إن الجيش، الذي دخل إلى وادي خالد عام 2015، هو 

الذي يشكل عامل استقرار.66 وأّما في بّر الياس، فال يوجد مخفر للشرطة مّما يشكل 
مصدر قلق للسلطات المحلية وألهالي البلدة على السواء.

وتحدث المجيبون السوريون عن مخاوف كبيرة تعتريهم. بالفعل، لطالما عّبر السوريون الذين 
يعيشون في مستوطنات عشوائية عن خوفهم من مداهمات الشرطة، ومن طردهم أو 
من تدمير منازلهم أو خيمهم. وتحدثوا عن حاالت حيث دخل أشخاص لبنانيون سيئون إلى 
المخيم لمهاجمة المقيمين فيه أو تهديدهم. وشرحت سيدة سورية قائلة:”الوضع ليس 

آمنًا في الخيم إذ يمكنهم إضرام النار فيها في أي وقت يشاؤون. وهذا مخيف. يجب 
أن نبقى متيقظين طوال الوقت، وال يمكننا النوم جيدًا.”67 كذلك، أفاد بعض الالجئين 
السوريين عن مداهمات لقوى األمن الداخلي من حين إلى آخر حيث تّم اعتقال عدد من 

الرجال السوريين.68 وتحدثوا أيضًا عن الخوف من إبعادهم، وعّما يتبع ذلك من قيود على 
حركتهم سيما أنهم يخشون تفتيش الشرطة لدى مغادرة المستوطنات العشوائية والدخول 

إليها. ويخشى بعض الذين يعيشون في هذه المخيمات من انتشار مثل هذه الحوادث.

هذه االستنتاجات تلقي الضوء على عدد من المخاوف السائدة في صفوف الالجئين 
السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. وهي تبّين تصورًا لدى اللبنانيين من أن 

السوريين يقترنون بالجريمة. إنما يرى السوريون أن القوات األمنية اللبنانية مرتبطة 
بانعدام األمن واإلساءة.

مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الشرطة البلدية، وادي خالد، آب/أغسطس 2017. 60
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مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الشرطة البلدية، وادي خالد، آب/أغسطس 2017. 65
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع ممثل لمنظمة غير حكومية محلية، وادي خالد، آب/أغسطس 2017. 66
مناقشة مجموعة التركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 67
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 68



بناء السالم ضمن االستجابة ألزمة الالجئين: الالجئون السوريون في لبنان14

هـ( التوترات حول المساعدات الدولية

رّكزت االستجابة الدولية ألزمة الالجئين السوريين بصورة أساسية على الالجئين. 
وبالتالي، شعرت المجتمعات المحلية أن السوريين يحصلون على خدمات غالبًا ما 

ال يحظى بها اللبنانيون أنفسهم )مثل المياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية 
واألدوية، أو التدريب المهني(. وقد عّبر بعض اللبنانيين عن استيائهم من المنظمات 
الدولية لبدء اهتمامها بمعالجة قضايا قائمة منذ زمن طويل في لبنان، مثل المشاكل 

في مجالي الصحة والبنية التحتية، بعد وصول الالجئين فحسب. وكما قالت سيدة لبنانية 
في وادي خالد:  “لم تصل المساعدات سوى مع قدوم السوريين”.69 

ومع مرور الوقت، صّححت المنظمات الدولية هذا المسار وبدأت تقدم خدمات 
للمجتمعات المضيفة ولالجئين على السواء. وفي حين تبّين أبحاث برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي أن “التوزيع غير المتكافىء للمساعدات”، باعتباره مصدرًا للتوتر، قد تراجع،70  
فإن الفكرة التي تكّونت في أذهان معظم المجتمعات المضيفة بأن “السوريين يحصلون 

على خدمات أكثر منا” كانت أصاًل موجودة وما زالت قائمة. وروى مثاًل  رجل لبناني في 
وادي خالد القصة التالية:

“تعرضت امرأة لبنانية إلجهاض تلقائي ولم يقبل مستشفى عكار استقبالها حتى 
قت الرعاية في  دفعت أسرتها مبلغ 800.000 ليرة لبنانية. لو كانت امرأة سورية، لكانت تلٌّ

المستشفى فورًا.71” 

وفي إطار الرّد على هذه الواقعة، ثمة رواية مقابلة بين الالجئين السوريين بأن اللبنانيين 
يتلقون هذه المساعدات بفضل السوريين الموجودين في لبنان، وأنهم يستفيدون 

من محنة السوريين. وهذه رواية هامة  ينبغي مراعاتها لدى التفكير في التوترات 
المستقبلية التي قد تستجّد. كما أنها قد تغّذي نوعًا من “االستياء المضاد” إزاء خطاب 

بعض المجتمعات اللبنانية، والسياسيين واإلعالميين بشأن الضغوطات االجتماعية 
واالقتصادية الناجمة عن استضافة الالجئين. 

وظهرت مسألة أخرى حول مراعاة حساسية النزاع تتعلق بتوزيع المساعدات وفق 
تصنيفات معنية لحالة الضعف، والتي غالبًا ما ُتحّدد بطرق ال يّطلع عليها المستفيدون 

بشكل واضح. وعّبر الالجئون السوريون )والمجتمعات اللبنانية المضيفة بدرجة أقل( عن 
 االرتباك واالستياء إزاء المعايير غير الواضحة لتخصيص المساعدات.

وتحّدث عضو بارز في المجتمع السوري عن هذا الموضوع قائال:

“بعض المنظمات ال تعرف إلى أي جهة تعطي المساعدات. ففي حال كانت عائلتان 
 تعيشان في خيمة، تقّدم المنظمات المساعدات إلحدى العائلتين اللتين تعيشان 

 في المساحة ذاتها. هذا ليس منطقيًا، فكيف يمكن لعائلة أن تأكل وتبقى الثانية من 
دون طعام؟”72 

تتأتى مصادر عديدة للتوتر – بما في ذلك زحمة السير والضغط على الخدمات العامة – 
من المشاكل المستمرة واألساسية المرتبطة بالحوكمة، وسوء اإلدارة والفساد، والتي 

كانت موجودة اصاًل قبل وصول الالجئين.73 حتى أن كبار المسؤولين في البلدتين تحدثوا 
عن غياب المساءلة والشفافية في آليات الحوكمة على الصعيدين المحلي والوطني، 

والصعوبات التي يواجهها المواطنون اللبنانيون في المطالبة بحقوقهم.74  

وألقى أفراد المجتمع المحلي الضوء على الفساد باعتباره مصدر العديد من المشاكل 
التي يواجهونها، بما في ذلك التوزيع غير المتكافئ للمساعدات. ولدى مناقشة دور 

البلدية، قالت سيدة لبنانية في وادي خالد: “تسود المحسوبية حين يتعلق األمر بإعادة 
اإلعمار أو المساعدات. يجب أن تعرف شخصًا لتتمكن من الحصول على أي مساعدة”.75   
كذلك، تحّدثت السلطات المحلية في وادي خالد عن ضرورة تحقيق قدر أكبر من المساءلة 

مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمعات المضيفة، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 69
مقابلة أجرتها منظمة Saferworld مع ممثل وكالة متعددة األطراف، بيروت، تموز/أيلول 2017، باإلشارة إلى المطبوعة القادمة:  70
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في البلدية المحلية،76 وألقت اللوم على الفساد في إرغامها في أغلب األحيان على 
العمل من خالل شبكات عشائرية ونظم المحسوبية في البالد.77 

ولدى مناقشة الفساد، اشتكى المجتمع المدني في بّر الياس من غياب التنظيم 
والتخطيط في البلدية،  إنما قال الممثلون المحليون أن عدم توفر الموارد ساهم في 

سوء اإلدارة هذا،  حيث شرح أحد الممثلين قائاًل: “ال نملك الوسائل لتوفير كل هذه 
الخدمات للناس”.80 

وفي الوقت ذاته، ال تمثل مشاكل الحوكمة مجرد قضية محلية، بل هي ترقى إلى 
النخب السياسية على المستوى الوطني والبنية الطائفية للدولة اللبنانية. ونظرًا إلى 
أن مسألتي الفساد والحوكمة هما في أساس العديد من مصادر التوتر بين الالجئين 

والمجتمعات المضيفة، من مصلحة النخب السياسية إلقاء اللوم على الالجئين في ما 
يتعلق بالتحديات القائمة على صعيد التنمية، واألمن، واالقتصاد والحوكمة. وفي حين 

ينبغي اإلقرار بجميع الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لمساعدة الالجئين في سياق 
صعب جدًا، فإن النخب السياسية ووسائل اإلعالم اللبنانية كانت تعّزز روايًة تعيد تأطير 

المشاكل الموجودة سابقًا على أنها “مشاكل بسبب الالجئين”.

برز في البحث موضوع رئيسي بّين  كيف تقّوض الصور النمطية داخل كل مجتمع 
التعاطف والتضامن. 

 ويتجلى هذا األمر بشكل أكبر في حاالت تشهد قدرًا اقل من االندماج أو التواصل 
)كما هو حاصل بين المجتمعات اللبنانية في بّر الياس والسوريين الذين يعيشون في 
مستوطنات غير نظامية(. ولّخص أحد ممثلي المجتمع المدني هذا الواقع على النحو 

التالي:

“ال يوجد اندماج بين السوريين واللبنانيين. يقول اللبنانيون إن السوريين أخذوا فرص 
العمل المتاحة لهم؛ ويقول السوريون إنهم يعيشون في ظروف سيئة فيما يعيش 

اللبنانيون بسعادة”.81 

ويسود تصّور مشترك بأن السوريين يقبلون العمل مقابل أجر منخفض ألنهم يدعمون 
دخلهم بمساعدات دولية. وأّكدت جميع المجموعات اللبنانية هذا األمر. وقال رجل لبناني 

في وادي خالد:

“كان اللبنانيون يعملون أصاًل مقابل أجر منخفض. ثّم أتى السوريون وحصلوا على 
معونة دولية، وعلى مساكن ومساعدات من مصادر مختلفة. ولذا لم يتمكن اللبنانيون 

من العمل مقابل أجر أدنى من السوريين.82” 

حتى أن البعض اعتبر أن السوريين يأتون إلى لبنان للحصول على المعونة فحسب ثم 
يعودون إلى سوريا83. وشرحت سيدة سورية تعيش في مستوطنة عشوائية قرب بّر 

الياس أن المواطنين اللبنانيين الذين يقولون هذا ال يفهمون في أغلب األحيان بشكل 
كامل السياق األوسع لمعاناة السوريين:

“يقول اللبنانيون إننا نعيش حياة أفضل منهم ألننا نعيش في منزل ال نسّدد إيجاره، 
وألن األمم المتحدة تعطينا المال لتأمين طعامنا. ولكن كيف لهم أن يفهموا أن بالدنا 

تشهد حربًا، وأننا نعيش في بلد أجنبي حيث ال نرى أي مستقبل ألطفالنا؟84” 
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الصور النمطية السلبية 
تقّوض التضامن
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سيارة سائق تاكسي سوري وقد 
ألصق عليها صور ابنه الذي قتل 
في سوريا. مستوطنة الفارس 
العشوائية، البقاع
 Diego Ibarra Sánchez/
Saferworld

غالبًا ما سعى السوريون إلى التقليل من التحديات ومواطن الضعف التي يواجهها 
المواطنون اللبنانيون. وقال أحد الرجال السوريين الذين يعيشون في مستوطنة 

عشوائية في بّر الياس: “ال بّد أن ليس لديهم مشاكل”،85 في حين اشتكى آخٌر من أن 
المدن اللبنانية ازدهرت على ظهر الالجئين السوريين، وأنه ال يتوجب على المواطنين 

اللبنانيين التذّمر من وجود الالجئين نظرًا إلى أنهم يستفيدون من الناحية االقتصادية من 
محنة السوريين.86 

إضافًة إلى ذلك، ُتعزى بعض هذه األفكار المسبقة إلى التاريخ السياسي بين السوريين 
واللبنانيين، وإلى الديناميكية الطائفية القائمة بين هذه المجموعات وداخلها.

كما عاد عدد من الشكاوى القديمة بشأن االحتالل السوري للبنان إلى البروز مجددًا في 
سياق تدفق الالجئين السوريين إلى لبنان. بالفعل، يصف البعض الوجود السوري في 

لبنان بأنه “احتالل جديد”.87 لذا، فإن هذا التفسير يضغ الالجئين السوريين في لبنان 
في خانة اإلنتهازيين، مّما يعّزز بدوره الفكرة بأن السوريين أتوا إلى لبنان للحصول على 

المساعدات فحسب، وأنهم يشكلون يدًا عاملة منافسة لليد العاملة اللبنانية مثاًل.

كذلك، يبدو أن التفاعل المحدود بين المجتمعات يشكل أرضًا خصبة للصور النمطية 
السلبية التي يمكن أن تنبثق منها التظّلمات بكل سهولة وأن يتم استغاللها. وتجدر 

اإلشارة إلى أنه في إطار السياق السياسي اللبناني األوسع حيث لبعض الشخصيات 
السياسية مصلحة في معاداة الالجئين، بما في ذلك عبر وسائل اإلعالم. )يجري تفصيل 

هذه النقطة في القسم 2. ص 21(.

يؤثر الوضع القانوني بشكل رئيسي على هشاشة الالجئين السوريين والفلسطينيين، 
بما في ذلك على قدرتهم على الحصول على خدمات أساسية، ,وتوظيفهم في 

قطاعات مختلفة، والسفر والتنقل من دون قيود أو خوف من االعتقال وربما من اإلبعاد.

وأشار تقييم لهشاشة الالجئين السوريين لعام 2017 أن نسبة الالجئين الحائزين على إقامة 
قانونية تراجعت في السنوات األخيرة، وكشف أن 74 في المائة من الالجئين السوريين 

الذين جرى مسحهم، والذين هم فوق الخامسة عشرة من العمر، ال يملكون إقامة قانونية.88 

إضافًة إلى ذلك، إن 0.5 في المائة فقط من الالجئين في سن العمل في لبنان لديهم 
إجازات عمل.89 كذلك، أفاد السوريون عن أن إيجاد كفيل محلي من خالل نظام “الكفالة” 

معقد واستغاللي.90  
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ويشكل الوضع القانوني غير النظامي قضيًة مشتركة تؤثر على مصادر أخرى للهشاشة 
)وفي بعض الحاالت تمثل القوة الدافعة لهذه الهشاشة(، كما أنه يساهم في توليد 

شعور بعدم األمان لدى الالجئين السوريين. بالفعل، يترافق الوضع القانوني غير 
النظامي بعدد من المخاوف، وقد كّرر السوريون مرارًا الشواغل التالية:

تقييد الحركة: هذا يؤثر بشكل خاص على الرجال السوريين الذين يواجهون خطرًا أكبر في 	■
تعّرضهم إلى التوقيف، واإلساءة واإلبعاد في حال اكتشف المعنيون أنهم يقيمون في 

لبنان من دون إجازات قانونية. ولهذا السبب، يمتنع العديد من الرجال السوريين الذين 
يعيشون في المستوطنات العشوائية من مغادرتها خشيًة من تدقيق الشرطة في 

أوراقهم لدى دخولهم إليها أو خروجهم منها.91 

الصعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم )وهي مرتبطة بالخوف من 	■
الذهاب إلى المستشفى لعدم حيازة أوراق ثبوتية قانونية(:92 وفقًا ألحد ممثلي 

منظمة أطباء بال حدود، إن الوضع غير القانوني للعديد من الالجئين “يدفع المرضى إلى 
االختباء، مّما يؤدي إلى تأخير كبير في قدرتهم على الحصول على العالج.”93  

التهديد باإلبعاد: وهو الخوف المستمر من اإلبعاد أو “اإلعادة إلى البلد” من جانب 	■
السلطات اللبنانية. تقوم عناصر الشرطة مثاًل في التدقيق بشكل منتظم في أوراق 

الالجئين السوريين لدى مغادرتهم المستوطنات العشوائية ودخولها.

الصعوبة في الوصول إلى آليات األمن والعدالة: يفيد السوريون في بّر الياس عن 	■
خوفهم من التوجه إلى الشرطة في حال النزاع، ويفضلون بالتالي البقاء في الظّل 

واالعتماد على اآلليات األمنية غير الرسمية.

محدودية حرية التعبير وضرورة تفادي النقاشات السياسية أو التجمعات: يفيد الالجئون 	■
السوريون عن ضرورة البقاء بعيدين عن األضواء وعدم التدخل في الشؤون السياسية 

اللبنانية، بما في ذلك إبداء الرأي في السياسة السورية. فهم يخشون التعرض ألعمال 
انتقامية في حال التناقش في السياسة، ويشعرون بصورة خاصة بالهشاشة فيما 

يكافحون للوصول إلى آليات األمن والعدالة. وأّما النساء السوريات فقلن إنهن يتمتعن 
بحريٍة أكبر في التعبير عن آرائهّن مقارنًة بالرجال السوريين بفعل اتجاه عام بعدم االكتراث 
آلراء النساء. وشرحت سيدة قائلًة: “ يمكن للمرأة أن تعّبر عن رأيها أكثر من الرجل. فالرجل 

أكثر عرضًة للخطر إذا قال أي شيء. وأّما إذا عّبرت امرأة عن رأيها، فال يكترثون لما تقول 
وال يأخذون رأيها في االعتبار”.94 في الواقع، يلتزم النساء والرجال السوريون على 

السواء الصمت، إما بفعل الوضع القانوني أو النوع االجتماعي.

عدم القدرة على تسجيل الزيجات والوالدات:95 يساهم هذا األمر في مفاقمة الوضع 	■
غير النظامي الذي يعيش فيه األشخاص، ويؤدي إلى زيادة الصعوبات في تتبع التغّيرات 
الديموغرافية. وهو يؤثر بصورة  خاصة على األطفال، ال سّيما أن األطفال غير المسجلين 

يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل والقدرة 
على السفر، وهم أكثر عرضًة لالستغالل واإلساءة.

التعّرض لالستغالل في سوق العمل: أفاد السوريون في مناقشات مجموعات التركيز 	■
عن استغاللهم من جانب أصحاب العمل، بما في ذلك عدم تلقي أجورهم طيلة أشهر.96  

وال سبيل للسوريين الذين ال يملكون أوراقًا قانونية صحيحة لتقديم تظلماتهم إلى 
السلطات.97
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إنما يبقى الوضع القانوني لالجئين السوريين في لبنان مسألة سياسية حساسة 
جدًا ومصدر خالف، نظرًا إلى الحساسيات المتعلقة بالتوازن الديموغرافي في لبنان 
والمخاوف بشأن اآلثار االقتصادية الناجمة عن تدفق الالجئين السوريين إلى البالد. 

في بداية النزاع، كانت الحكومة اللبنانية متردّدة في اإلقرار بوجود الالجئين السوريين، 
وغّضت الطرف عن السوريين القادمين إلى لبنان. إنما أصدرت األمر بعد ذلك بالتوقف 
عن تسجيل الالجئين الجدد في أيار/مايو 2015، وأوصدت فعاًل الباب في وجه الالجئين 

الجدد. وفي حين استمرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في توثيق 
أعداد القادمين الجدد، لم تسجل رسميًا أي من الالجئين منذ ذلك الوقت. ولم تتوقف 

المساعدات إنما بات من األصعب بالنسبة إلى المفوضية ومنظمات أخرى الدعوة إلى 
حماية حقوق الالجئين من منظور قانوني.98 

وفي بداية عام 2017، خّفضت الحكومة رسوم اإلقامة، واعُتبرت هذه خطوة إيجابية نظرًا 
إلى أن العديد من الالجئين كانوا قد خسروا وضعهم القانوني بفعل التكاليف المرتفعة 

لتجديد إقامتهم.99 إنما استفاد من هذه الخطوة الالجئون المسجلون لدى المفوضية 
فحسب، األمر الذي يقصي بحسب منظمة هيومان رايتس واتش  ما ُيقّدر بحوالى 

500.000 سوري في لبنان،100 فضاًل  عن الذين جّددوا إقاماتهم عن طريق كفالة مواطن 
لبناني.

كذلك، يرتبط الوضع القانوني بالوضع االجتماعي واالقتصادي: فالالجئون الذين يحظون 
بموارد مالية أكبر قادرون على “شراء” وضعهم القانوني أو االلتفاف على القيود 

القانونية المفروضة على التوظيف، والملكية وامتالك مشاريع أعمال. وتشير اإلثباتات 
أيضًا إلى أن العديد من األساليب التمييزية المستخدمة ضد “الالجئين السوريين” تكاد 

حقًا تستهدف السوريين الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية واقتصادية متدنية المستوى. 
ففي البلديات التي تفرض مثاًل حظر تجّول، يتم استهداف األشخاص بناًء على 

مظهرهم.101 وشرح ناشط في إحدى منظمات المجتمع المدني السوري القائمة في 
بيروت قائاًل:” لن يتم توقيف سوري يقود سيارة رانج روفر)Range Rover( ويرتدي ثياب 

غوتشي )Gucci( خالل حظر التجّول.”102 

برزت أيضًا الطبقات االجتماعية واالقتصادية كعامٍل هام يؤثر على التالحم داخل 
المجتمعات المحلية وبينها. وأظهرت المناقشات مع الالجئين والمجتمعات المضيفة أن 

تأثيرات وجود الالجئين السوريين على المجتمعات المضيفة كانت غير متكافئة: ففي حين 
استفاد بعض اللبنانيين – وال سيما مالكو األراضي والمؤسسات التجارية – من تدفق 
الالجئين، شهد آخرون مّمن ينتمون إلى مجموعات اجتماعية واقتصادية أدنى مستوى 

ظروف عيشهم تسوء.103 وهؤالء يعّبرون عن استيائهم إزاء السوريين األيسر حااًل 
القادرين على شراء األراضي، والذين غالبًا ما يلتفون حول المتطلبات القانونية من خالل 

الزواج من نساء لبنانيات أو تسجيل األراضي عن طريق شريك لبناني لهم.104 

كذلك، ثمة توترات متصلة بالطبقية داخل المجتمعين، سيما أن الشرطة البلدية في 
بّر الياس تحّدثت عن توترات بين اللبنانيين المستفيدين اقتصاديًا من وجود الالجئين 

السوريين، وأولئك الذين يخسرون بفعل هذا التواجد.105 كما أن الالجئين الذين يعيشون 
بعيدًا عن األهالي في بّر الياس – أي في المستوطنات العشوائية – أكثر عرضًة106 

وإقصاًء من الذين يعيشون ضمن المجتمع المضيف.107 وفي هذه األثناء، فإن الالجئين 
الذين يعيشون في البلدة، والذين يحظون عامة )مع بعض االستثناءات( بمزيد من المال 

وبمستوى أفضل من التحصيل العلمي، هم أفضل اندماجًا في المجتمع المحلي.108 

 التوترات القائمة 
على الطبقية
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وفي هذا السياق، تّتسم التفاعالت بين المجتمعات المضيفة اللبنانية والالجئين 
السوريين في بّر الياس ببعٍد طبقي واضح. بالفعل، وفقًا لما قاله أحد الناشطين في 

المجتمع المدني اللبناني في بّر الياس:” إن العديد من الالجئين الذين يعيشون ضمن 
المجتمع المحلي قادرون على نسج صداقات ]مع اللبنانيين[ ألنهم يتشاطرون وضعًا 

اجتماعيًا مماثاًل.”109 بينما قال الجىء سوري يعيش في مستوطنة عشوائية إنه يشعر 
باإلقصاء حين سئل عن سبب عدم تفاعل السوريين مع المجتمعات اللبنانية المضيفة:” 

إذا كان لديهم مناسبة، لماذا قد يدعون شخصًا مثلي؟ قد يفضلون دعوة رجل أعمال 
سوري أو شخصًا ميسورًا.”110 في الواقع، إن “الدراجات النارية” التي يشتكي منها 

األهالي عامًة في بلدتي بّر الياس ووادي خالد هي بمثابة عالمة فارقة للطبقية، إذ إنها 
أرخص ثمنًا من السيارات، ولذا غالبًا ما يستخدمها األشخاص ذوي الوضع االجتماعي 

واالقتصادي األدنى مستوى.111 

والمثير لالهتمام أنه وفقًا لممثل منظمة غير حكومية دولية، ُتفرض قيود مثل حظر 
التجّول، بشكل أكبر في مناطق لبنانية تتمتع بالرخاء االقتصادي، وحيث توجد أعداد قليلة 

من الالجئين، مثل جبل لبنان.112 وهذا يبّين كيف أن التدابير التي توضع على الصعيد 
المحلي تعكس التصّورات التي تّتسم ببعٍد طبقي واضح.

نظرًا إلى الطرق التي تؤثر من خاللها بعض العوامل مثل الطبقة االجتماعية واالقتصادية 
والوضع القانوني على الهشاشة، فإن تصنيف المنظمات الدولية للمستفيدين ضمن 

فئة “الالجىء” و”المجتمع المضيف” قد ال يشكل دومًا األسلوب األفضل الستهداف 
األشخاص األكثر ضعفًا. عالوًة على ذلك، ووفقًا لبعض المنظمات المحلية فقد يعّمق 

هذا التمييز التقسيم واالستياء.113 فعلى سبيل المثال، أشارت منظمة غير حكومية محلية 
تم مقابلتها  في بيروت أنه في حين أن كل األطفال الذين يرتادون المدارس الرسمية 
هم عرضة للهشاشة، بغض النظر عن جنسيتهم، فال يتم توفير الدعم النفسي سوى 

“لألطفال الالجئين السوريين”، بما يقصي األطفال اللبنانيين الذين يحتاجون إلى مثل 
هذه الخدمات.114 

وأفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أنها تحاول االستجابة إلى المجتمعات باعتماد 
نهج قائم على االحتياجات، وليس من خالل عدسة “المجتمع المحلي” و”الالجىء”.115 

إنما غالبًا ما يطلب المانحون من الشركاء المنّفذين توفير أرقام عن نسبة “الالجىء” إلى 
“المجتمع المحلي” في قائمة المستفيدين. وهذا يعني أن المنظمات غير الحكومية 

تشعر في أحيان كثيرة بالضغوطات الختيار المستفيدين بحسب الجنسية عوضًا عن الحاجة. 
وشرحت منظمة غير حكومية محلية جرت مقابلتها في بيروت هذا األمر على النحو التالي:

 ”تسأل المنظمات الدولية عّما إذا كّنا نعمل مع السوريين واللبنانيين على السواء. نعم، 
نعمل مع اإلثنين ولكننا ال نقيم هذا التمييز. نعمل في أماكن معّرضة للهشاشة وفي 

مناطق مهّمشة. والسوريون هم األكثر عرضًة للهشاشة في الوقت الحاضر؛ ولذا أحيانًا، 
يكون لدينا مستفيدون سوريون أكثر منه لبنانيون.”116

إضافًة إلى ذلك، وفيما ال تؤخذ بعض المجتمعات الضعيفة في االعتبار لدى تصنيف 
“الالجئين السوريين” و”المجتمعات اللبنانية المضيفة”، من المناسب أن نتجاوز هذا 

التقسيم الثنائي وأن ننظر إلى مجموعات أخرى متأثرة بأزمة الالجئين السوريين، وأن نأخذ 
في االعتبار أوجه هشاشة هذه المجموعات أو كيف تشكل جزءًا من ديناميكية النزاع. تعتبر 
مثاًل وكاالت األمم المتحدة أن الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يندرجون ضمن 
والية وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، ونتيجًة لذلك، فهم ال 

يتلقون المساعدات الالزمة من قبل أي وكالة من وكاالتها.117

مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع ناشط لبناني، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017. 109
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017. 110
111  Janmyr M, Mourad L )2018(, ’Modes of ordering: Labelling, classification and categorization in Lebanon’s refugee

 response’، مجلة الدراسات عن الالجئين، 8 كانون الثاني/يناير. 
4792968/https://academic.oup.com/jrs/advance-article/doi/10.1093/jrs/fex042

 مقابلة أجرتها منظمة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية دولية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 112
)https://www.lcps-lebanon.org/publications/1515749841-lcps_report_-_online.pdf( ص38-

ورشة عمل تحليلية بين منظمة Saferworld والمركز اللبناني للدراسات، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 113
مقابلة أجرتها منظمة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية محلية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017 114
ورشة عمل تحليلية بين منظمة Saferworld والمركز اللبناني للدراسات، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 115
مقابلة أجرتها منظمة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية محلية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017 116
مقابلة أجرتها منظمة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية محلية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017 117
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وفي الوقت ذاته، اتفقت الوكاالت المحلية والدولية أن التصنيف ضمن فئتي “الالجئين 
السوريين” و”المجتمعات اللبنانية المضيفة” قد يبقى ضروريًا، وإن لم يكن مثاليًا. من 

جهة، هذا يضمن التركيز على دعم اللبنانيين الذين هم في حالة من الهشاشة، على ضوء 
التصور المنتشر على نطاق واسع لدى اللبنانيين بأن السوريين يتلقون كل المساعدات. 

ومن جهة أخرى، يضمن أيضًا أن تكون التدخالت متكّيفة مع الواقع الخاص بمجموعات 
مختلفة من الناس.

تدرك الوكاالت الدولية على نحو متزايد الطابع المتعدد األوجه للهشاشة، وغالبًا ما تجري 
تقييمات مستفيضة للهشاشة من أجل إعطاء األولوية لألفراد الذين ُيعتبرون األكثر 

ضعفًا. إنما في المقابالت التي ُأجريت مع الالجئين في بلدتي بّر الياس ووادي خالد، 
يمكن أن يكون اإللتباس حول من ُيعتبر “ضعيفًا” مصدرًا للتوتر بين المجتمعات. وعّبر عدد 
من المجيبين عن قلقهم إزاء شطبهم من قوائم توزيع المساعدات من دون أي تفسير.118 

كما تحّدث رجل سوري في وادي خالد عن الشعور باالرتباك واالستياء بشأن من يتلقى 
المساعدات:

“  لقد   ُشطبنا   من   قوائم   المساعدات   الدولية   من   دون   أن   نعرف   السبب .  وبعض   األشخاص  
 يتلقون   أيضاً   مساعدات   أكثر   مّما   يستحقون .  ال   يمكننا   أن   نفهم   المعايير   التي   ُتعتمد   لمن  

 يحصل   على   المساعدات   ومن   ال   يحصل   عليها . ”119

وتدّل   تعليقاته   على   تصّورات   الناس   حيال   الفساد   والمحاباة   في   توزيع   المساعدات،   األمر  
 الذي   ينبثق   عن   الضبابية   في   طريقة   تقييم   الشفافية،   وتصنيفها   وإبالغها   أيضاً .  

مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، وادي خالد، آب/أغسطس 2017. 118
مناقشة مجموعة التركيز التي أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجئين سوريين، وادي خالد، آب/أغسطس 2017. 119
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أطر   االستجابة

2

ينظر هذا القسم لالستجابة إلى أزمة الالجئين من خالل بعدين، وكيف أن غياب 
استجابة واضحة قائمة على الحقوق توّجهها الحكومة المحلية ألزمة الالجئين قد أّدى دورًا 

في تأجيج التوّترات بين الالجئين والمجتمعات المضيفة. ينظر البعد األول في سبب 
تركيز عمليات االستجابة األولى لألزمة على المساعدات اإلنسانية قصيرة األجل المقدمة 

لالجئين، من دون معالجة المسائل القائمة منذ زمن بعيد والمتصلة بالتنمية والحوكمة. 
وأّما البعد الثاني فهو يتعلق باالتجاه المتزايد للنظر إلى أزمة الالجئين فقط فيما يتعلق 

بالشواغل األمنية، مما يؤدي إلى استجابة يطغى عليها الطابع األمني.

وقد مّرت االستجابة الرسمية إلى أزمة الالجئين بالعديد من المراحل والتعديالت في 
السنوات الستة األخيرة. في الوقت الحالي، يتم تخصيص التمويل ورفع التقارير بشأنها 

من خالل خطة لبنان لالستجابة لألزمة، وهي خطة متعددة السنوات وضعتها الحكومة 
 اللبنانية مع شركاء دوليين. وأّما األهداف االستراتيجية المحددة في الخطة للفترة

2017-2020 فهي التالية:

ضمان حماية النازحين السوريين، واللبنانيين األكثر ضعفًا والالجئين الفلسطينيين. 1

توفير مساعدات فورية للسكان األكثر ضعفًا. 2

تعزيز قدرات النظم الوطنية والمحلية لتقديم الخدمات من أجل توسيع نطاق الحصول  3
على الخدمات العامة األساسية، وجودة هذه الخدمات.

تعزيز االستقرار االقتصادي، واالجتماعي والبيئي في لبنان.120  4

تحّدد خطة لبنان لالستجابة إلى األزمة إطار شراكة وطني خاص باالستجابة تشارك فيه 
الحكومة اللبنانية بقوة. إنما على الصعيد العملي، ناضلت الحكومة الوطنية لبلورة رؤية 
سياساتية واضحة تحظى بدعم من كافة الجهات الحكومية، أو سّخرت القدرات الضرورية 

لتوفير قيادة قوية لهذه االستجابة في لبنان. ونتيجًة لذلك، بقيت المسألة بشكل 
أساسي في أيدي السلطات المحلية، وبخاصة البلديات، مّما أفضى إلى استجابة غير 

متكافئة ومخصصة، وفي بعض الحاالت ُوضعت سياسات تمييزية مثل حظر التجّول 
وعمليات الطرد.121

إن غياب إطار وطني قوي لالستجابة إلى تدفق الالجئين ألقى العبء على السلطات 
المحلية – ال سيما  البلديات – وعلى المنظمات المحلية والدولية. وقد أّدى هذا األمر إلى 

تقويض االتساق والتنسيق، وأشارت المقابالت التي ُأجريت مع الوكاالت الدولية إلى 

لحكومة اللبنانية واألمم المتحدة، “خطة لبنان لالستجابة إلى األزمة 2020-2017”. 120
121  ،’,Law and politics of ”Safer Zones“ and forced returns to Syria: Refugee politics in Lebanon’ ،)2017( المركز اللبناني للدراسات

https://www.lcps-lebanon.org/publications/1515749841-lcps_report_-_online.pdf .2017 تشرين األول/أكتوبر

االستجابة إلى الحاجات: 
حلول قصيرة األجل 
لمشاكل طويلة األجل؟
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وجود عدد مفرط لبعض البرامج مقابل نقص في برامج أخرى،122 ويساهم غياب إطار 
وطني واضح في توليد مناخ عام من االرتباك وعدم االستقرار يغّذي الشعور والتوتر 

بالقلق على الصعيد المحلي.

وكما تّمت اإلشارة إليه، رّكزت استجابات دولية عديدة في البداية على تلبية احتياجات 
الالجئين، حيث قّدمت تلك في بعض األحيان إلى الالجئين الخدمات التي لطالما 

ناضلت المجتمعات المضيفة للحصول عليها طيلة سنوات )مثل خدمات الرعاية الصحية 
المجانية(.123 ولم تدرك المنظمات الدولية، التي لم يكن عدد منها قد عمل في لبنان قبل 
2012، سوى في اآلونة األخيرة احتياجات المجتمعات المحلية، فعمدت إلى تكييف خطط 

االستجابة لديها بحيث تراعي هذه االحتياجات، بما في ذلك مثاًل منح مساعدات نقدية 
للبنانيين األكثر ضعفًا.124 غير أن التصّور األساسي بأن المنظمات المعنية بالمساعدات 

الدولية تفّضل السوريين على اللبنانيين ما زال يشكل موضوعًا يثير التوتر في العديد من 
المجتمعات.

ويتمثل تحّد آخر في إحقاق التوازن بين اإلغاثة اإلنسانية الفورية والبرامج اإلنمائية 
الطويلة األجل. ونظرًا إلى أن توترات كامنة عديدة ُتعزى إلى التحديات التي كانت موجودة 
أصاًل على صعيدي التنمية والحوكمة، من الضروري معالجة هذه القضايا في البرامج من 

أجل التصّدي لألسباب األساسية للنزاع. وقد ُأحرز بعض التقدم في التحّول إلى برامج 
طويلة األمد. على سبيل المثال، توّجه برنامج دعم المجتمع اللبناني المضيف125 إلى 

وضع مزيد من البرامج المعنية بالقدرة على الصمود، وترّكز على بناء قدرات السلطات 
المحلية والموظفين في وزارة الشؤون االجتماعية.126وقد بدأ االتحاد األوروبي، من بين 

جهات مانحة أخرى، بإعادة توجيه برامجه لالنتقال من اإلغاثة الطارئة إلى المساعدة في 
مجال النهوض المبكر والتنمية.127

إنما تبّين المقابالت التي ُأجريت مع منظمات غير حكومية دولية ومحلية في بيروت في 
تموز/يوليو 2017 أن البرامج المتعلقة بسبل العيش واالستقرار االجتماعي ما زالت 

تحظى بتمويل أقل من برامج المساعدات اإلنسانية،128 بما يشير إلى إهمال نسبي 
للبرامج التي تتطرق إلى األسباب الكامنة خلف التوترات. ويمكن أن تبقى أساليب اإلغاثة 
قائمة حتى حين تكون أقل كفاءة: على سبيل المثال، ما زالت المياه ُتنقل بالصهاريج رغم 

أن هذا اإلجراء باهظ الثمن وغير مجٍد للمجتمعات اللبنانية.129  

ال شّك في أنه توجد احتياجات إنسانية فورية لدى الالجئين الفلسطينيين والسوريين، 
كما ولدى المواطنين اللبنانيين، إنما ينبغي للوكاالت المحلية والدولية مواصلة العمل 
على الموازنة بين برامجها، وطريقة النظر إلى هذه البرامج. وقد اتسم هذا الموضوع 

بأهمية متزايدة بعد سبع سنوات من النزاع في سوريا، فيما بدأت تظهر إشارات عن تعب 
المانحين، مع تخفيض األموال المخصصة لالستجابة اإلجمالية.

يشرح هذا القسم االتجاه المتزايد في اعتبار أزمة الالجئين تهديدًا أمنيًا يعّرض إلى الخطر 
الجهود المبذولة للحفاظ على السالم في سياق أزمة الالجئين السوريين. وفقًا للوثائق 
الكثيرة التي وّفرتها منظمة سيفرورلد وأطراف آخرون,130 إن األولوية الكبيرة التي أولتها 
الحكومات الغربية في العديد من السياقات لموضوعي مكافحة اإلرهاب والتدفق “غير 

نظامي” للمهاجرين قد أفضت إلى تطبيع عملية توفير المساعدة في تنمية قدرات 
القوى األمنية في مجال مكافحة اإلرهاب ومراقبة الحدود، في حين قد ُتعتبر سلوكيات 

هذه القوى األمنية مثيرًة للمشاكل في ظروف أخرى. بالفعل، إن الوعد بتوفير هذه 

أشارت الوكاالت في بيروت مثاًل إلى فرط في توفير خدمات التعليم على حساب أنواع أخرى من البرامج. ويؤثر هذا األمر على مراقبة  122
جودة المناهج التعليمية والبيئة التعليمية في المدارس. 

مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية دولية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 123
مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة متعددة األطراف، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 124
برنامج دعم المجتمع اللبناني المضيف هو جزء من إطار استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الثار األزمة السورية على لبنان. وهو  125

يستهدف المجتمعات األكثر فقرًا يزداد فيها خطر لتوتر والنزاع. كما أنه يندرج ضمن خطة لبنان لالستجابة لألزمة للفترة 2020-2017.
مقابلة Saferworld مع ممثل عن حكومة مانحة، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 126
مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة متعددة األطراف، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 127
مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة متعددة األطراف، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017. 128
مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة متعددة األطراف، بيروت، أيلول/سبتمبر 129
   لالطالع على دراسة نقدية للحوافز التي توّلها المقاربات الحالية لمكافحة الهجرة، ُانظر  130

 Ruben Andersson )2016(، Europe’s failed ’fight’ against irregular migration: ethnographic notes on a counterproductive
industry’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 42:7, 1055–1075؛ ولالطالع على اتجاهات مماثلة متصلة مثاًل بمكافحة 

 Keen D, Attree L )2015(، ’Dilemmas of counter-terror, stabilisation and state-building’ )Saferworld(; Attree L اإلرهاب، ُأنظر
 )2016(, ’Blown Back: lessons from counter-terror, stabilisation and statebuilding in Yemen’; Saferworld )2017(, ’We need to

.)talk about Egypt’; Aliaga L, Tricot O’Farrell K )2017(, ’Tunisia: a road paved with good intentions’ )Saferworld
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سياسة عالمية إلى 
ممارسة محلية:
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المساعدة، إضافًة إلى الدعم المالي والسياسي، قد يحّفز الدول على تقديم نفسها 
كحليفة ضرورية مستعدة التخاذ إجراءات صارمة الحتواء اإلرهاب والهجرة غير المنظمة.

 وتثير هذه الديناميكية المشاكل بطرق عديدة. في الواقع، يمكن للروايات السياسية 
الوطنية والدولية التي  تخلط بين الالجئين والتهديدات باإلرهاب أن تعّزز بعضها؛ ونتيجًة 
لذلك، تصبح االستجابات األمنية المتشددة من جانب الجهات الفاعلة الوطنية إزاء عامة 

الناس والالجئين مطّبعًة. وفي الوقت ذاته، تكاد ضرورات البحث عن إقامة شراكات أمنية 
تهمل األولويات الهامة في إصالح الحوكمة واألمن. وحين تثبت هذه المقاربات التي 

يطغى عليها الطابع األمني عدم جدواها، يبّرر تفاقم عدم االستقرار اتخاذ تدابير أمنية أكثر 
صرامًة رّدًا على هذا الواقع.

وبدورها، قد تنتقل هذه الديناميكية إلى المستوى المحلي، وتؤثر سلبًا على العالقات بين 
الالجئين والمجتمعات المضيفة، سيما أن الروايات التقسيمية توّلد المخاوف فتبرز التدابير 
المقيدة كالحّل الوحيد المتوفر. كذلك، إن موقع لبنان الجغرافي على حدود نزاع دولي ذات 
طابع عسكري إلى حّد بعيد، يحّتم نشوء المخاوف األمنية ذات الصلة. وتتضاعف تعقيدات 
هذه المخاوف عند األخذ في االعتبار الروابط السياسية، واالجتماعية واالقتصادية القديمة 
العهد والوثيقة بين البلدين. بالفعل، شهد لبنان منذ عام 2012 عددًا من الحوادث، بما في 
ذلك عمليات انتحارية في بيروت وطرابلس، نّفذها متشددون تدربوا في سوريا وينتمون 

إلى مجموعات مختلفة للمتمردين في سوريا، بما في ذلك جبهة النصرة.131 وبالنسبة إلى 
السلطات األمنية اللبنانية، فإنه يصعب التمييز بين األشخاص الهاربين من النزاع وأولئك 

الذين قد يهددون األمن. كما أن الحدود الطويلة بين لبنان وسوريا غير مضبوطة، حيث 
تقوم المجموعات المسلحة بتهريب األشخاص، والسلع واألسلحة في االتجاهين.

 وأمام هذه التحديات، اعتبرت النخب السياسية اللبنانية مسألة الالجئين السوريين بمثابة 
تهديد لألمن، مّما شّجع على اعتماد استجابات طغى عليها الطابع األمني. وعلى المستوى 

المحلي، تتمثل  هذه االستجابات بعمليات طرد وترهيب الالجئين السوريين الذين ليسوا 
في وضع قانوني نظامي على يد القوى األمنية، وحظر التجّول ومداهمة المخيمات. 

تقّوض هذه التدابير حقوق اإلنسان لالجئين السوريين، وتضرب القانون الدولي بعرض 
الحائط في بعض األحيان،132 كما أن إضفاء الطابع األمني على مسألة الالجئين ُيضعف 

حّس التضامن الذي يقول الالجئون والمجتمعات المضيفة إنه موجود في مناطق مثل وادي 
خالد على وجه الخصوص، ويوّلد عوضًا عن ذلك المخاوف وانعدام الثقة بين الطرفين.

وليست الحكومة اللبنانية وحدها هي التي تضفي الطابع األمني على مسألة الالجئين. 
ففي حين تقّر الجهات الغربية بضرورة حماية حقوق الالجئين وبأن الالجئين يشكلون 

“فرصًة للتنمية البشرية,”133 ُوضعت السياسات الغربية على الصعيد العملي انطالقًا 
من الرغبة في كبح تدفق المهاجرين والالجئين باتجاه أوروبا، بناًء على نظرة سياسية 

وإعالمية تصّور الالجئين على أنهم يشكلون مصدرًا محتماًل لإلرهاب وعدم االستقرار.134 
وقد ساهم هذا األمر في بلورة استجابة تستند بصورة أساسية على مقاربة “إدارة 
الالجئين” تّم من خاللها إسناد عملية ضبط الهجرة إلى بلدان شريكة، مّما قد يعّرض 

حقوق اإلنسان واألمن البشري إلى الخطر.135 وهذه الرغبة في التحّكم بتدفق األشخاص 
باتجاه أوروبا صريحة في االتفاق الذي تّم التوّصل إليه بين االتحاد األوروبي وتركيا، والذي 
حصلت تركيا بموجبه على 6 مليار يورو من المساعدات، فضاًل عن إمكانية سفر مواطنيها 
من دون تأشيرة إلى أوروبا، مقابل السماح لليونان أن ترّد إلى تركيا أي شخص يصل إلى 
أراضيها بحرًا “بطريقة غير نظامية” )بما في ذلك طالبي اللجوء(.136 ويعكس هذا االتفاق 

كيف أن االستجابة القائمة على الحقوق إلى أزمة الالجئين سمحت وضع ترتيبات كانت 
وليدة الحاجة الملحة والتسويات السياسية.

لالطالع على تحليل أكثر تفصياًل للمخاطر األمنية التي يطرحها النزاع السوري والصعوبات في إحقاق التوازن بين الحفاظ على األمن  131
وتوفير طريق آمن في الوقت ذاته لالجئين لعدم تعّرضهم غلى األذى، ُأنظر Salhani J )2015(، ’Lebanon’s refugee dilemma’، مركز 

 كارنغي للسالم الدولي.
http://carnegieendowment.org/ sada/57735

في حين أن لبنان ليس طرفًا في اتفاقية الالجئين لعام 1951، فهو ملزم بحماية حقوق اإلنسان لالجئين السوريين بموجب القانون  132
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي العرفي.

  كلمة الممثلة العليا/نائب الرئيس فدريكا موغريني في الجلسة العامة للبرلمان األوروبي حول التقدم المحرز في االتفاق العالمي  133
لألمم المتحدة بشأن الهجرة اآلمنة والمنّظمة والمنتظمة واالتفاق العالمي لألمم المتحدة بشأن الالجئين )13 آذار/مارس 2018(، 

134 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/41272/speech-high-representativevice-president- federica-
mogherini-european-parliament-plenary_en

ُأنظر مثاًل المجلس األوروبي للعالقات الخارجية، ’ECFR Views from the Capitals: European responses to terrorism’. وبخاصة المقاالت  135
 http://www.ecfr.eu/debate/european_responses_to_ terrorism6082; Saferworld )2016(, :عن صوفيا ووارسو، متاحة على الموقع

’EU foreign policy risks fuelling displacement and terror’, 22 August, https://www. saferworld.org.uk/resources/news-and-
analysis/post/203-eu-foreign-policy-will-fuel-displacement-and-terror-unless-it- focuses-on-what-is-driving-them

136  Ruben Andersson )2016(، op cit. Human Rights Watch )2016(, The Impact of Externalization of Migration Controls ُأنظر
impact-/06/12/on the Rights of Asylum Seekers and Other Migrants, 6 December, https://www.hrw.org/news/2016

 externalization- migration-controls-rights-asylum-seekers-and-other-migrants



بناء السالم ضمن االستجابة ألزمة الالجئين: الالجئون السوريون في لبنان24

 في لبنان،  أنفق االتحاد األوروبي 1.2 مليار يورو تقريبًا في السنوات األخيرة على دعم 
الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.137 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 

2016، اعتمد االتحاد األوروبي والحكومة اللبنانية “أولويات الشراكة” يرافقها “اتفاق” 
للفترة 2016-2020 ,138 وهي تحّدد أولويات التعاون المتفق عليها بين الطرفين.

وقد حّذرت بعض المنظمات غير الحكومية اللبنانية وفرق التفكير أنه على الرغم من تشديد 
االتحاد األوروبي بشكل مستمر على حقوق اإلنسان في اتفاقات التعاون السابقة 

المبرمة مع لبنان، فإن إطار الشراكة الجديد يمنح األولوية إلدارة الالجئين واألمن القومي 
عوضًا عن حقوق اإلنسان والحماية القانونية، سيما أن هذه القضايا “قد تساهم في 

تدهور الحالة األمنية وحقوق اإلنسان في لبنان”.139 وهذا يعكس جوهر سياسة الجوار 
األوروبية لعام 2015 التي حّددت مسألة “إرساء االستقرار في بلدان الجوار” كاألولوية 

السياسية األولى في العالقات بين االتحاد األوروبي وبلدان الجوار.140 إضافًة إلى 
ذلك، فإن المنظمات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان وبناء السالم تلقي الضوء على 

االتفاق الذي تّم توقيعه “مع قدر محدود جدًا من المدخالت والمشاورات” مع منظمات 
المجتمع المدني اللبناني والدولي,141 التي تجد نفسها، مع البلديات، في الخطوط 

األمامية لالستجابة ألزمة الالجئين.

وفي سياق هذا التركيز المتزايد على احتواء “التهديد” الذي يشكله الالجئون وكبح 
هجرتهم باتجاه أوروبا، اُتهم االتحاد األوروبي بتعريض الالجئين إلى الخطر، وفي سياق 

االتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا أو تعاون االتحاد األوروبي مع حكومة االتفاق 
الوطني في ليبيا مثاًل، اُتهم بانتهاك حقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي.142 كما 
أن عدم استعداد بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الستضافة عدد أكبر من 
الالجئين السوريين على أراضيها قد أثار أيضًا انتقادات شديدة للموقف الذي يتخذه 

االتحاد األوروبي. وبالتالي، لم يكن في موقع مؤثر للدعوة إلى توفير حماية قانونية 
أفضل لالجئين في البلدان المضيفة، ووجد نفسه في موقع تفاوضي أضعف للدفع 
باتجاه استجابة أكثر مراعاة للنزاع تمنح األولوية لحقوق الالجئين والمجتمعات المضيفة.

كما أن االستجابة الدولية التي يطغى عليها الطابع األمني بشكل متزايد إزاء أزمة 
الالجئين العالمية ساهمت أيضًا في تطبيع االستجابات الوطنية والمحلية ذات طابع 
أمني. وإثر معارك عرسال143 عام 2014، راح الرأي العام اللبناني يخلط أكثر فأكثر بين 

“قضية الالجئين” واألمن اللبناني، من خالل روايات تتناقلها النخب السياسية ومعظم 
وسائل اإلعالم، وتصّور وجود الالجئين السوريين على أنه تهديد لألمن ومصدر العديد 

من المشاكل األمنية في لبنان. على سبيل المثال، عمد العماد ميشال عون، منذ خطابه 
األول بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية، إلى تسليط الضوء على التهديد األمني 

الذي تطرحه مخيمات الالجئين,144 ووصف الحقًا األزمة السورية بأنها “تهديد وجودي” 
للبنان,145 مصّرًا على ضرورة أن يعود السوريون إلى بالدهم. كذلك، عمدت وسائل 

اإلعالم اللبنانية إلى إلقاء اللوم باستمرار على الالجئين السوريين على كل ما يحصل، 
بدءًا من انقطاع التيار الكهربائي وصواًل إلى تلوث الهواء.146 ويذّكر هذا الخطاب بالخطاب 
الذي كان مستخدمًا ومشّرعًا في أوروبا وأمريكا الشمالية من ِقبل حركات شعبية قومية 

ومناهضة للهجرة.

 مرصد االتحاد الوروبي )Lebanon crisis overshadows EU aid for Syrian refugees,’، 12’ ،)2017 كانون األول/ديسمبر  137
https://euobserver.com/ migration/140227

االتفاق بين لبنان واالتحاد األوروبي، المستند إلى أولويات الشراكة، يحّدد بعض اإلجراءات ذات األولوية المتفق عليها والتي ينوي  138
 EU-Lebanon Association Council Decision agreeing’ )2016( الطرفان تنفيذها لدعم االستقرار في لبنان. مجلس االتحاد األوروبي
on EU-Lebanon Partnership Priorities’, http://www.consilium.europa.eu/media/24224/st03001en16docx. pdf ، المفوضية 
EU-Lebanon Partnership: The Compact’. https://ec.europa.eu/neighbourhood- enlargement/sites/near/’ ،)2017( األوروبية

files/lebanon-compact.pdf
139  ALEF & PAX Policy Brief )2017(, ’Reinforce human rights as an essential element in cooperation between the EU and

Lebanon,’ July. https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/alef-pax-policy-brief-july-2017, ، ص.1
140 Review of the European Neighbourhood Policy’, http://eeas.europa.eu/archives/docs/ enp/’ ،)2015( ُأنظر المفوضية األوروبية

 joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf; Schumacher T )2016(, ”Back to the Future:_151118/documents/2015
 The ’New’ ENP towards the Southern Neighbourhood and the End of Ambition“, College of Europe Policy Brief )CEPOB(

.1.16, January
141  ALEF & PAX Policy Brief )2017(، ’Reinforce human rights as an essential element in cooperation between the EU and

Lebanon,’ July. https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/alef-pax-policy-brief-july-2017 ، ص. 3
142  https://www.aljazeera.com/news/2016/03/eu-turkey-refugee-deal-contravene-law-unhcr-160308160629966.  

html?xif=%20or%20this%20https:/www.hrw.org/news/2016/11/23/eu-policies-put-refugees-risk
في ىب/أغسطس 2014، سيطر متطرفون ينتمون إلى تنظيم جبهة النصرة والدولة اإلسالمية على بلدة عرسال الحدودية التي  143

تستضيف عددًا كبيرًا من الالجئين السوريين. وفي النهاية، أعاد الجيش اللبناني إحكام سيطرته على البلدة بعد خمسة أيام من المعارك. 
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25 سيفرورلد - المركز اللبناني للدراسات

 في الواقع، إن اعتداءات محدّدة كاعتداء جبهة النصرة على بلدة عرسال عام 2014 لعبت 
دورًا كبيرًا في دفع السلطات المحلية والوطنية إلى النظر إلى أزمة الالجئين من منظور 
أمني، وباألخص من منظور طائفي “لمكافحة اإلرهاب”، حيث ينظر لالجئين السوريين 

)ومعظمهم من السّنة( وكأنهم مرتبطين بعقائد ومجموعات دينية عنيفة.147 وفي 
الفترة األخيرة، في 30 حزيران/يونيو 2017، هاجم انتحاريون القوات المسلحة اللبنانية 
خالل مداهمة على مستوطنتين لالجئين السوريين في عرسال، أّدت إلى قتل فتاة 

وإصابة سبعة جنود لبنانيين بجروح.148 وخالل هذه المداهمات، تم اعتقال حوالى 350 
شخصًا ُيزعم أن من بينهم العديد من المسؤولين عن الدولة اإلسالمية في العراق 

وسوريا.149 

وإثر حوادث عرسال في حزيران/يونيو 2017، الحظت المنظمات الدولية ارتفاعًا في 
“التوتر العام والخطاب العدائي” بين الالجئين والمجتمعات المضيفة في كل أنحاء 
البالد,150 وقد تأكدنا من ذلك خالل المقابالت ومجموعات التركيز التي نظمناها في 

موقعي البحث. وقد اسُتخدمت األحداث كالمعارك في عرسال إلعطاء صورة سلبية عن 
الالجئين السوريين بشكل عام. ويبّين بحثنا كيف أن هذا النوع من الروايات، التي تتردد 

من الصعيد الدولي إلى الصعيد المحلي، يصبح بدوره حجًة لفرض تدابير أمنية مشّددة 
على الالجئين السوريين، بما يفاقم الشعور بعدم األمان، والعالقة المتدهورة بين 

الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على المستوى المحلي.

 كذلك، فإن طريقة تصوير اإلعالم والنخب السياسية ألزمة الالجئين، بما في ذلك 
من خالل تبادل المعلومات المضّللة أو غير الدقيقة151، قد وّلد آثارًا غير مباشرة على 

المجتمعات المحلية، وأّثر على نظرة البلديات والمجتمعات واستجابتها إلى األزمة 
على الصعيد المحلي، كما هو مبين في القسم 1 “الصور النمطية السلبية تقّوض 

التضامن”. وبات من الممكن أكثر فأكثر تبرير “العمليات األمنية” ضد الالجئين، حتى إن 
كان ذلك ينال من حقوق اإلنسان لالجئين السوريين وفي بعض األحيان، يضرب القانون 

الدولي بعرض الحائط .

 إضفاء الطابع األمني وأثره على المساعدات 

 في المقابالت التي ُأجريت في بيروت في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2017، أفادت 
جهات فاعلة دولية أن إضفاء الطابع األمني على أزمة الالجئين من جانب المانحين 

الدوليين والنخب السياسية اللبنانية يترك تداعيات على استجابة منظمات اإلغاثة الدولية 
والوطنية ألزمة الالجئين في لبنان. وقد أشارت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

إلى أنه بعد المعارك في عرسال، قد واجهت تحدياٍت تشغيلية في كيفية الوصول 
إلى الالجئين السوريين وتوفير الدعم لهم، وشرحت قائلة: “بدأنا حينها نرى مزيدًا من 

التعميمات التي تربط الالجئين باإلرهابيين. فهذا الجانب األمني يغّذي الدعوة إلى عودة 
الالجئين”.152

 كذلك، تسّلل هذا الخطاب ذات الطابع األمني إلى خطط االستجابة. على سبيل المثال، 
أضيف في خطة لبنان لالستجابة لألزمة للفترة 2017-2020 نعت “المؤقت” إلى 

تصنيف “األشخاص النازحين”. ويرتبط اإلصرار على الطابع المؤقت لوجود الالجئين 
السوريين في لبنان بالفكرة التي تشير إلى توّفر ما يسّمى “بالمناطق اآلمنة” في 

سوريا يمكن للسوريين العودة إليها153 – وهي مطالبة برزت إلى الواجهة نظرًا إلى 
التهديد األمني المرتبط بالالجئين السوريين في لبنان. وفي السياق ذاته، أصّرت 

مقابلة Saferworld مع ممثل عن حكومة مانحة، بيروت، تموز/يوليو 2017؛ مقابلة Saferworld مع ممثل عن وكالة متعددة األطراف،  147
بيروت، تموز/يوليو 2017؛  مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية دولية، ، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017

 رويترز )Five suicide bombers attack Lebanese army during raids، 30’ .)2017 حزيران/يونيو. 148
https://www.reuters.com/article/ us-lebanon-security/five-suicide-bombers-attack-lebanese-army-during-raids-

idUSKBN19L0E0
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idUSKBN19L0E0

برنامج األمم المتحدة اإلنمائية، محضر اجتماع مجموعة العمل الوطنية المعنية باالستقرار االجتماعي، 13 كانون األول/ديسمبر 2017،  150
بيروت

151  .’Atallah S, Mahdi D )2017(، ’Law and politics of ”Safe Zones“ and forced returns to Syria: Refugee politics in Lebanon
المركز اللبناني للدراسات، ص. 36؛ 39.
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الحكومة اللبنانية مثاًل على تغيير اللغة المستخدمة في الحديث عن العالقات بين 
الالجئين والمجتمعات المضيفة في خطة لبنان لالستجابة لألزمة للفترة 2017-2020 من 
“التالحم االجتماعي” إلى “االستقرار االجتماعي”.154 ووفقًا لجهة مانحة دولية155, ُيعزى 

السبب في هذا التحّول في الخطاب، إلى أن “االستقرار االجتماعي” أقل دوامًا من 
“بناء السالم” أو “التالحم االجتماعي”.

وعّبر أحد المعّلقين من المجتمع المدني عن بعض المخاوف بأنه تّمت مقاربة البرامج التي 
لطالما كانت موّجهة إلى التنمية- مثل الرعاية الصحية والتعليم- من منظور قائم على 
األمن أكثر منه منظور قائم على الحقوق، كمقاربة تعليم األطفال السوريين من زاوية 

“مناهضة التطّرف العنيف”.156

 آثار إضفاء الطابع األمني على المستوى المحلي

 برز أيضًا هذا الخطاب ذات الطابع األمني الذي يربط الالجئين باإلرهاب في مناقشات 
مجموعات التركيز في بلدتي بّر الياس ووادي خالد. وفي المقابالت التي ُأجريت مع 
السلطات المحلية في وادي خالد، ُذكرت أحداث عرسال التي وقعت عام 2017 بضع 

مرات، واعُتبرت أنها أّثرت على نفسية الناس,157 سيما أن السكان باتوا منذ ذلك الحين أكثر 
خوفًا من الوضع األمني.158

وفي بلدتي البحث، أشارت المجتمعات اللبنانية المضيفة إلى انهيار عام في األمن 
ملقيًة اللوم في هذا الصدد على الالجئين السوريين، ألسباب مختلفة كما يبّينه القسم 

1 )د( في الصفحة 13.

وتعكس هذه اآلراء التي عّبر عنها المشاركون اللبنانيون في البحث اآلثار غير المباشرة 
على المستوى المحلي للخطاب ذات الطابع األمني الذي رّوج له اإلعالم والسياسيون 

بشأن الالجئين السوريين. وغالبًا ما عّبر المواطنون اللبنانيون عن رغبتهم في وجود 
قوى امنية أكبر في مناطقهم من أجل زيادة األمن والحّد من التوترات بين الالجئين 

والمجتمعات المضيفة، سيما أن بعض اللبنانيين أشاروا إلى ضرورة فرض مزيد من 
القيود األمنية على السوريين. وباإلشارة إلى المخاوف األمنية لدى الالجئين السوريين 
المذكورة آنفًا، ال تبّين هذه اآلراء فهمًا لسبب شعور السوريين بحّد ذاتهم بعدم األمان 

 والعوامل األخرى المسبّبة لهذا الشعور والتي ال يمكن عزوها لوجود السوريين 
في لبنان. 

كذلك، اقترحت المجتمعات المضيفة تدابير قسرية يطغى عليها الطابع األمني إلى حد 
بعيد لمعالجة المشاكل المحلية- نوع الحلول التي يرّوج لها الخطاب العام، حيث قّلما تظهر 

أفكار قائمة على نهج أوسع نطاقًا وأكثر إيجابيًة. مثاًل، في بلدة بّر الياس، شعر البعض 
أنه ينبغي فرض حظر التجول على الالجئين، وعلى ضرورة طرد أولئك الذين يقطنون 

في شقق ووضعهم في مخيمات.159 وفي وادي خالد، اقترح البعض وضع الالجئين في 
مخيمات )من المفضل أن تكون في سوريا( من أجل الحّد من التوترات.160 

ويؤثر الخطاب ذات الطابع األمني في سياق “الحرب على اإلرهاب” أيضًا على الحياة 
اليومية للمواطنين اللبنانيين. ففي مناقشات مجموعات التركيز، أفاد األهالي في 
المجتمعات المضيفة في بلدتي بّر الياس ووادي خالد أنه في حين يتمتعون بحرية 

التعبير، فإن انتقاد الجيش محظور تمامًا، وقد يفضي إلى اعتقال أو استجواب. وروى أحد 
المشاركين في البحث قائاًل:” نشر ابني خبرًا على فايسبوك يتعلق بالجيش اللبناني، 

فأخذوه لالستجواب، وال يمكنني أن أقول لكم ما حصل. لقد تأذى.”161 وروى آخرون 
قصصًا مماثلة. وقال أحدهم: “نتمتع بحقوق سياسية في التعبير عن الرأي لكن ال يمكننا 

التحدث عن الجيش اللبناني، وإاّل سوف ُنعتبر إرهابيين.” ورّدد آخر هذا الشعور قائاًل:” إذا 
تحدثنا عن أي قضية أمنية، سوف نتعرض لالستجواب. فالوضع األمني مخيف.”162

مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية دولية، بيروت، تموز/يوليو 2017 154
مقابلة Saferworld مع ممثل عن وكالة متعددة األطراف، بيروت، تموز/يوليو 2017 155
مقابلة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية محلية، بيروت، تموز/يوليو 2017 156
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع الجيش، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 157
مقابلة لمقدمي المعلومات الرئيسيين أجراها المركز اللبناني للدراسات مع ممثل عن وزارة وطنية، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 158
مناقشة مجموعة تركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع مجتمعات لبنانية مضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 159
مناقشة مجموعة تركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع مجتمعات لبنانية مضيفة، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 160
مناقشة مجموعة تركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع مجتمعات لبنانية مضيفة، بّر الياس، أيلول/سبتمبر 2017 161
مناقشة مجموعة تركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع مجتمعات لبنانية مضيفة، وداي خالد، آب/أغسطس 2017 162
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وفي الوقت ذاته، أشار المجيبون في وادي خالد إلى أن وجود الجيش كان مصدر سالمة 
واستقرار في المنطقة، ولطالما اعُتبر الجيش قوة موّحدة وسط االنقسامات السياسية 

في لبنان. غير أن المقابالت مع الناشطين في المجتمع المدني اللبناني في بيروت 
تصف بيئًة أمنية تطغى عليها القيود على نحو متزايد، حيث أفاد الناشطون اللبنانيون عن 

صعوبات متزايدة في التحقيق في حاالت تعذيب مزعومة لالجئين سوريين بعد أحداث 
عرسال، وعن رواية منتشرة “مع الجيش أو ضد داعش” تجعل من الصعب الدفاع عن 

حقوق الالجئين السوريين ومناصرتها.163 

العودة إلى “المناطق اآلمنة”

على المستوى الوطني، أصبح الخطاب السياسي واإلعالمي بشأن الالجئين أكثر عدائيًة، 
كما أن كالمًا يدعو إلى عودة الالجئين إلى “مناطق آمنة” داخل سوريا اكتسب شعبيًة في 

المشهد السياسي اللبناني.164 وفي خطابه األول بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية، 
أشار العماد ميشال عون إلى ضرورة أن يعود الالجئون إلى “مناطق آمنة” بأسرع ما 

يمكن.165 وُأعيد التأكيد على هذا الخطاب خالل زيارة المرشحة للرئاسة الفرنسية من الحزب 
اليميني المتطرف مارين لوبين إلى لبنان في شباط/فبراير. كما لقي خيار “المناطق 
اآلمنة” تأييدًا من الرئيس األمريكي دونالد ترامب.166 وهذا قد منح الفكرة مزيدًا من 

المصداقية، رغم أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة هيومان رايتس 
واتش، وغيرها من المنظمات الدولية األخرى167  ترفضها بشكل واسع كحّل  ممكن- أقّله 

ألنها تتعارض مع القانون الدولي.168

ورغم ذلك، تفاوض حزب الله في عدد من “حاالت عودة الالجئين” حيث ُأعيد مئات من 
الالجئين السوريين إلى سوريا، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والحكومة السورية، 

والمجموعات المتمردة السورية.169 وإذ شجعته المناقشات المتزايدة بشأن “المناطق 
اآلمنة” بين الجهات الفاعلة الغربية، ذكر مجددًا الرئيس عون، خالل خطابه أمام الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2017، وجود إرهابيين بين الالجئين السوريين 

في لبنان، ودعا إلى عودة الالجئين السوريين إلى سوريا.170

كما أن موضوع “المناطق اآلمنة” أثر بشكل غير مباشر على المستوى المحلي، حتى أن 
بعض األهالي في المجتمعات المضيفة في بّر الياس ووادي خالد أشاروا إلى فكرة مناطق 

آمنة يمكن أن يذهب إليها الالجئون عوضًا عن البقاء في لبنان. عّبرت سيدة عن رأيها مثاًل 
وقالت: “نريد أن يعود السوريون إلى بالدهم. يجب أن يوضعوا في مخيمات في سوريا 

وليس هنا”.171 وخالل عام 2017، قامت حركات احتجاج في بعض البلديات داعيًة إلى إخراج 
السوريين من البالد.172 وقد أّثر ذلك على شعور الالجئين باألمن، حيث عّبر كثيرون في 

مناقشات مجموعات التركيز في البلدتين عن الخوف من إعادة إرسالهم إلى سوريا.173

عمليات الطرد، والمداهمات واالعتداءات على مستوطنات الالجئين

في حين أن الحل بالنسبة إلى بعض اللبنانيين في بّر الياس “ألزمة الالجئين” يقضي 
بوضع السوريين في مخيمات”174 – رأى عديدون آخرون- وبخاصة القوى األمنية 

مقابلة منظمة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية محلية، بيروت، تموز/يوليو 2017 163
   مقابلة منظمة Saferworld مع ممثل عن وكالة متعددة األطراف، بيروت، تموز/يوليو 2017 164
   Chehayeb K )2017(، ’Le Pen’s visit confirms new political realities in Lebanon’، العربي، 20 شباط/فبراير 165

.https://www.alaraby. co.uk/english/comment/2017/2/24/le-pens-visit-confirms-new-political-realities-in-lebanon
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https://www.reuters.com/article/ us-mideast-crisis-syria-aoun/lebanese-president-calls-for-safe-zones-in-syria-for- ,
refugees-idUSKBN15I1WQ

 وكالة رويترز )UNHCR chief says safe zones would not work in Syria’، 3’ ،)2017 شباط،فبراير، 167
us-mideast-crisis-syria-unhcr/unhcr-chief-says-safe-zones-would-not-work-in-syria-idUSKBN15I2CO

وفقًا لمنظمة هيومنز رايت ووتش:”رغم أن لبنان لم يوقع اتفاقية الالجئين لعام 1951، إنه ملزم بالمبدأ العرفي في القانون الدولي  168
المتعلق بعدم الرّد، وبموجب قانون حقوق اإلنسان، ال يجوز إعادة أي شخص إلى حيث قد يواجه خطرًا فعليًا لجهة االضطهاد، أو 
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والسلطات المحلية – أن وجود المخيمات يشكل خطرًا أمنيًا. وفي هذا السياق، ُينَظر إلى 
تفكيك المستوطنات غير النظامية أكثر فأكثر على أنها استراتيجية غير مشروعة لمكافحة 

اإلرهاب – وهذا ُيعزى في جزء منه إلى اإلرث التاريخي لمخيمات الالجئين في لبنان خالل 
الحرب اللبنانية )سيما أن مخيمات الالجئين الفلسطينيين تحّولت إلى مواقع للتعبئة، 

وحتى اليوم، للنزاع(. واسُتخدمت استراتيجية طرد الالجئين من المستوطنات العشوائية 
على نحو متزايد خالل السنة الماضية، وانطلقت بتعليمات صادرة عن الجيش اللبناني 
بطرد 11.000 الجىء من مستوطنة قريبة من قاعدة رياق الجوية في نيسان/أبريل.175 
وما يدعو إلى القلق هو أنه إذا تمت عمليات الطرد هذه تتم في أي بلدية من دون أي 

استنكار وطني أو دولي، فإن بلديات أخرى في البالد قد تحذو حذوها.

وكما تّمت اإلشارة إليه في القسم )1( في الصفحة 13، إن المخاوف من المداهمات، 
والتوقيف، واالعتداء أو الطرد، أو من تدمير المنازل أو المخيمات كانت مواضيع أثارها 

باستمرار الالجئون السوريون الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية خارج بّر الياس، 
وقد سّلطوا الضوء على قلقهم المستمر نتيجة الوضع “المخيف”، وعلى خشيتهم أن 

يسوء الحال. 

تقييد الحركة، واالعتقال واإلساءة من جانب القوى األمنية

اعتبر بعض المشاركين اللبنانيين في البلدتين أن تقييد حركة الالجئين عبر فرض حظر 
التجّول يشكل وسيلًة للحّد من الجريمة والتوترات بشكل عام.176 هذا باإلضافة إلى خطاب 

الحكومة اللبنانية بشأن القبض على السوريين غير المسجلين بطريقة “قانونية” في 
لبنان، أو الذين يخرقون القوانين اللبنانية، وتوقيفهم وطردهم,177 األمر الذي يعكس 

زيادة في دعم تقييد حركة السوريين من خالل وسائل قانونية وعملية على السواء.

وتفيد منظمات غير حكومية محلية عن زيادة في عمليات توقيف رجال سوريين في 
المخيمات، وعن خطابًا متناميًا بشأن اعتقال الرجال السوريين “غير القانونيين” أو 

“الخارجين عن القانون”.178 وفي مناقشات مجموعات التركيز، عّبر الالجئون السوريون عن 
مخاوفهم وشواغلهم بشأن عدم قدرتهم على التنقل بحرية، وخشيتهم من أن تعتقلهم 

القوى األمنية.

وروى أحد المجيبين السوريين قصته قائاًل:

”إبني في الرابعة عشرة من عمره وكان في السجن. كان ذاهبًا لزيارته عّمته. فأوقف 
شرطي السيارة وطلب من الركاب الترجل منها. وسألهم من سوري ِمن بينهم، وسأل 
ابني عّما إذا كان مع النظام أو ضّده. أجاب ابني بأنه ضّد النظام، فرماه في السجن. 
يحمل ابني ندبًا على جسمه حتى اليوم ألنه تعّرض إلى الضرب في السجن على يد 

شرطيين لبنانيين.”179

وروى سوري آخر قصته قائاًل :“كنت مارًا قرب الشرطة، فبدأ شرطي يسخر مني. طلب 
مني أن أرفع يدي، ثّم أن استدير من دون أي سبب وجيه180“.

وأفاد مجيبون سوريون في بلدتي البحث عن الترهيب، والتوقيفات اإلحترازية واإلساءة 
على يد قوى األمن الداخلي اللبناني.181

وكما سبق ذكره في خاتمة القسم 4، تشير هذه االستنتاجات إلى انتشار وتفاقم انعدام 
األمن. وقد تؤدي االستجابة األمنية إلى تفاقم القضايا التي تقلق الالجئين والمجتمعات 

المضيفة عوضًا عن معالجتها على نحو بّناء. وهذا يشير إلى ضرورة إعادة الموازنة بين 
الُنهج إزاء األمن لالستجابة إلى أزمة الالجئين، وإيجاد سبل لترميم الثقة من خالل جهود 

متناسبة، وشاملة ومسؤولة تضع الناس في قلبها. 
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إدامة السالم 

3
“في لبنان، يفتقر المواطنون ]اللبنانيون[ عامًة إلى وعي لحقوقهم، وال يعون الجهة 

المسؤولة عن منحهم هذه الحقوق. وأّما الفلسطينيون والسوريون ]الذين يعيشون في 
 لبنان[، فال يشعرون حتى أنهم قادرون على القول بأنهم يتمتعون بحقوق.” 

ناشط في المجتمع المدني اللبناني يعمل مع منظمة غير حكومية محلية.

االستجابات التي يطغى عليها الطابع األمني ال تثير مشكلة من حيث تأثيرها 
على حقوق اإلنسان فحسب، إنما أيضًا من حيث منح األولوية لألساليب القسرية. وهذه 

قد تفاقم بسهولة  المسببات الكامنة خلف انعدام األمن الغذائي عوضًا عن معالجتها، 
بما يعقد المشاكل التي تّدعي أنها تسعى إلى احتوائها. لذا، من الضروري اعتماد نهج 
أكثر شمولية إزاء أمن الالجئين والمجتمعات المضيفة، يشّدد على نحو أكبر على األمن 

اإلنساني وعلى الحقوق المدنية والسياسية لالجئين والمجتمعات المضيفة على السواء.

حقوق الالجئين كوسيلة للوقاية من النزاع

يدعو الناشطون في المجتمع المدني اللبناني بشكل متزايد إلى اعتماد نهج قائم على 
حقوق اإلنسان لمعالجة أزمة الالجئين: ولن ينظر هذا النهج في القضايا األمنية من حيث 
التهديدات األمنية التي يشكلها الالجئون، إنما من خالل نهج شامل لألمن يضم حقوق 

الالجئين، والمجتمعات المحلية، وقدرتهم على الحصول على خدمات أمنية وقضائية 
مسؤولة ومستجيبة الحتياجاتهم. فاالرتقاء باألمن اإلنساني في المجتمعات كافة يشكل 

جزءًا من ضمان األمن في لبنان.

29

باتجاه نهج قائم على 
الحقوق إزاء “االستقرار 
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رجل يصل إلى مكتب
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وباإلضافة إلى ضرورة أن يحصل الالجئون السوريون على حقوقهم المدنية وفقًا لما 
ينّص عليه القانون الدولي لالجئين، فإن منح الصفة القانونية لالجئين السوريين في 

لبنان قد يخّلف أيضًا آثارًا طويلة األجل في التخفيف من وطأة النزاع، سيما أنه قد يقّلل 
من عدد من المواضيع المثيرة للتوترات، وبخاصة في ما يخص فرص العمل. ويبدو أن 

قضايا االستغالل واألجور المنخفضة تنجم بشكل أساسي من الوضع القانوني غير 
النظامي للعديد من الالجئين السوريين، األمر الذي يجعلهم أكثر عرضًة لالستغالل. كما 

أن ضمان مزيد من الحماية القانونية لالجئين قد ُيحدث تحسنًا في ظروف العمل بالنسبة 
إلى جميع العّمال في لبنان، إذ قد يكبح السباق إلى القعر.

وهناك عدد من التحديات في وجه التشجيع على اعتماد نهٍج لبناء السالم قائم على 
الحقوق في لبنان. أواًل، وكما أشارت إليه بعض منظمات حقوق اإلنسان في لبنان، إن 
السجل الضعيف للدول األعضاء في االتحاد األوروبي في مجال احترام حقوق اإلنسان 
يقّوض قدرتها ومصداقيتها للدعوة إلى اعتماد ُنهج قائمة بشكل أكبر على الحقوق في 

لبنان.182 وفي هذا الصدد، يشعر البعض أن هذا قد يعطي الحكومة اللبنانية هامشًا كبيرًا 
للتفاوض والتصدي للطلبات الواردة من الشركاء األوروبيين.183

كذلك، لطالما تفادت الحكومة اللبنانية استخدام مصطلحات محددة تجّنبًا لإلقرار 
بمسؤولياتها إزاء الالجئين بموجب القانون الدولي، مّما أفضى إلى حصول مختلف 

الالجئين السوريين على أوضاع قانونية غير واضحة ومعقدة. كما أن عدم الوضوح هذا لم 
يزد من نسبة انعدام األمن في حياتهم فحسب، إنما قّوض أيضًا األمن وسبل العيش 

لدى المجتمعات المحلية. وووفقًا لما سبق شرحه، إن زّج العمال السوريين في بيئات 
عمل استغاللية في سوق العمل غير النظامي قد أّدى إلى خفض األجور وتدهور ظروف 

العمل للجميع، بما في ذلك للعّمال اللبنانيين.

وتشير البحوث أيضًا إلى أن الالجئين السوريين ساهموا في النمو االقتصادي، والطلب 
على السلع االستهالكية، واستحداث فرص العمل في المجتمعات المضيفة. وتجدر 

اإلشارة إلى أن المجتمعات اللبنانية لن تستفيد جميعها من هذا النمو االقتصادي، 
وإلى وجوب بذل الجهود الضرورية إلعادة توزيعه بشكل عادل. فإذا حصل الالجئون على 

مستوى أعلى من األمن االقتصادي والقانوني، من المحتمل أن ترتفع قدرتهم الشرائية، 
مّما قد يعظم هذه المكاسب اإليجابية.184

لذا، من الهام اعتماد نهج قائم على الحقوق، ليس ألنها الخطوة المالئمة وفقًا للقانون 
الدولي إنما أيضًا ألنها قد تساعد في الحؤول دون نشوب أي نزاع، وتساهم في إرساء 

السالم االجتماعي. وبحسب ما قال جورج غالي، المدير التنفيذي للمجموعة اللبنانية 
ALEF(:( ”لحقوق اإلنسان “ألف

“إن السياسات الصارمة المنّفذة في حّق الرعايا السوريين في لبنان، باإلضافة إلى حظر 
التجول، والتوقيفات، وانتهاكات قرائن البراءة قد وّلدت تصّورًا قويًا لدى اللبنانيين الذي 
باتوا ينظرون إلى الالجئين على أنهم يشكلون تهدديًا أمنيًا. وهذه النظرة تسّبب مزيدًا 
من الفصل بين المجتمعات المحلية، ومن التمييز، األمر الذي أّدى إلى إضعاف التالحم 

االجتماعي.”185

الحقوق المدنية والمساءلة بالنسبة إلى المجتمعات المضيفة

رأى السوريون الذين تّمت استشارتهم في مناقشات مجموعات التركيز أن المواطنين 
اللبنانيين، وعلى غرار ما يفعلون هم، يلجأون إلى الدولة كمصدر لحمايتهم.186 لكن الواقع 
أكثر تعقيدًا، وتبّين المقابالت مع ناشطين في المجتمع المدني وأعضاء في المجتمعات 

اللبنانية في بلدتي بّر الياس ووادي خالد أن المواطنين اللبنانيين يعانون أيضًا من نظم 
أمنية ونظم حوكمة ال تخضع للمساءلة وال تستجيب الحتياجاتهم. ولهذا السبب، فإن إتباع 

نهج قائم على الحقوق عند وضع البرامج، يسعى إلى الحّد من التوترات بين الالجئين 
والمجتمعات المضيفة، ال يمكنه أن يتوقف عند حقوق الالجئين، بل يجب أن يعمل على 
قضايا الحوكمة والمساءلة التي تعيق الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين اللبنانيين 

مقابلة منظمة Saferworld مع ممثل عن وكالة متعددة األطراف، تموز/يوليو 2017. 183
184 ’Economic impacts of Syrian refugees: Existing research review and key takeaways’ ،)2016( لجنة الغوث الدولية 

https://www.rescue.org/ sites/default/files/document/465/ircpolicybriefeconomicimpactsofsyrianrefugees.pdf
185  Protection and language: Preventing refugees from falling through the cracks’, The Peacebuilding in’ ،)2017( جورج غالي

http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/crisis_prevention_ ،عدد رقم 17، كانون األول/ديسمبر ،Lebanon
and_ recovery/Rights17.html
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أيضًا. وكما سبق ذكره، ترى المجتمعات اللبنانية حقوقها المدنية والسياسية تتراجع نتيجة 
األولوية الممنوحة لألمن الصارم في سياق “الحرب على اإلرهاب”. 

وقد وّفرت الحكومتان األمريكية والبريطانية دعمًا ملحوظًا للقوات المسلحة اللبنانية، 
وبخاصة لحماية الحدود اللبنانية مع سوريا. وفي كانون األول/ديسمبر 2017، أعلن 
السفير األمريكي في لبنان عن نّية حكومته منح مساعدات بقيمة 120 مليون دوالر 

أمريكي لتحسين البنية التحتية والنظم الخاصة بالجيش اللبناني “من أجل ضمان أمن 
الحدود وتنفيذ عمليات مكافحة اإلرهاب”.187 ويأتي هذا المبلغ إضافًة إلى أكثر من 1.5 
مليار دوالر أمريكي وفرتها الحكومة األمريكية للبنان في مجال المساعدات األمنية منذ 

عام 188.2016 وفي هذه األثناء، تعّهدت الحكومة البريطانية أيضًا مؤخرًا بتقديم مساعدة 
إضافية بقيمة 29 مليون دوالر أمريكي لتدريب الجيش اللبناني، بهدف تدريب 11.000 

جندي بحلول عام 189.2019 كذلك، كان االتحاد األوروبي داعمًا أساسيًا للقطاع األمني 
اللبناني حيث أعلن في آذار/مارس 2018 تخصيص مبلغ 50 مليون يورو لدعم الجيش 

اللبناني وقوى األمن الداخلي.190

لكن الشراكات في مجال مكافحة اإلرهاب وبرامج إصالح القطاع األمني سّجلت مستوًى 
ضعيفًا من النجاح في سياقات عديدة ألنها غالبًا ما تكون غير قادرة على التركيز على 
اإلصالحات التحولية، وتفتقر إلى نظريات تغيير موثوقة. ونظرًا لوجود مجموعة من 

الجهات الفاعلة الدولية التي تعطي األولوية لقضايا مكافحة اإلرهاب وتوفير المساعدة 
في مجال األمن الحدودي، من الهام التأكد من أن استراتيجيات المساعدة األمنية في 

لبنان موّجهة لمعالجة بعض الثغرات والشواغل التي ُأثيرت في هذا البحث.

قد ال تتمكن المساعدة األمنية من معالجة األسباب الكامنة خلف النزاع في لبنان. وفي 
حين أن دعم الجهات الفاعلة المعنية باألمن يستجيب إلى عدد من الحاجات الفعلية، هذا 

يتطّلب تكييفها بشكل متأٍن وإحقاق التوازن من أجل عدم تعزيز قيام ديناميكية تحّفز النزاع 
عن غير قصد. وكي يكون التعاون في المجال األمني مفيدًا ويخّفف من وطأة التوترات، 
يجب أن يوّلد بيئًة تحمي حقوق المواطنين وينّفذ حكم القانون، فيما يحافظ على حقوق 

الالجئين. ومن شأن هذه الجهود أاّل تقتصر على مجّرد التحّول إلى برامج موّجهة إلى 
التنمية بشكل أكبر، إنما العمل على التصدي للتحديات اإلنمائية البنيوية، بما في ذلك 

االرتقاء بآليات محلية ووطنية مستجيبة، وشاملة ومسؤولة في مجال الحوكمة، واألمن 
والعدالة. ووفقًا لممثل األمم المتحدة في بيروت:”إذا وثق السكان ببلديتهم، من األقل 

ترتجيحًا أن يمسكوا بزمام األمور بأنفسهم”.

وعّبر بعض المجيبين من منظمة غير حكومية محلية عن رغبتهم في إعادة توجيه بعض 
برامجهم لترّكز على التربية المدنية وحقوق اإلنسان، إذ يعتبرون هذه المواضيع جزءًا ال 

يتجزأ من برامج الالجئين، وبخاصة في ما يتعلق بمسألة الحقوق المدنية والسياسية 
لالجئين والمجتمعات المضيفة.191 إنما شرحوا أنه غالبًا ما ال تنظر أولويات الجهات المانحة 

إلى االستجابة إلى أزمة الالجئين بهذه الطريقة. بل على العكس، تعمد المنظمات غير 
الحكومية المحلية إلى وصف الصناديق الدولية بأنها تقدم إرشادات وتفرض قيودًا 

في تركيزها على اإلغاثة الفورية عوضًا عن بذل جهود طويلة األجل إلدامة السالم، مّما 
قد يشمل مشاريع التربية المدنية والمشاركة السياسية مثاًل. لذا، فإن أنواع المعونة 

والمساعدة األمنية المقدمة حاليًا تجعل من الصعب وضع نهج شامل إزاء األمن والقضايا 
الرئيسية المتصلة به.

العوامل المحلية التي تؤثر على التالحم االجتماعي

يمكن استنباط عدد من العوامل من هذا البحث التي تلعب دورًا في تعزيز التالحم 
االجتماعي بين الالجئين والمجتمعات المضيفة على المستوى المحلي. ومن شأن 

مراعاة النزاع في مختلف التدخالت في لبنان أن تسترشد بهذه االعتبارات في سياق أزمة 
الالجئين السوريين.

187 ’Kelly F )2017(، ’Lebanon to get $120 million in US military aid including ScanEagle drones and helicopters 
https://thedefensepost.com/2017/12/13/lebanon-120-million-us-military-aid

188 ’Kelly F )2017(، ’Lebanon to get $120 million in US military aid including ScanEagle drones and helicopters 
https://thedefensepost.com/2017/12/13/lebanon-120-million-us-military-aid

 وكالة رويترز )Lebanese military gets U.S., British aid for defending border with Syria’، 31’ ،)2016 آذار/مارس،  189
https://www.reuters.com/ article/us-lebanon-military-aid/lebanese-military-gets-u-s-british-aid-for-defending-border-with-

syria-idUSKCN0WX1HY
190  Speech by High Representative/ Vice-President Federica Mogherini at the’ ،)2018( شعبة األعمال الخارجية في االتحاد األوروبي

 Rome II Ministerial Meeting to support the Lebanese Armed Forces and the Internal Security Forces’، 15 آذار/مارس،
https://eeas. europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/41450/speech-high-representativevice-president-federica-

mogherini- rome-ii-ministerial-meeting_en
مقابلة أجرتها منظمة Saferworld مع ممثل عن منظمة غير حكومية محلية، بيروت، أيلول/سبتمبر 2017 191



بناء السالم ضمن االستجابة ألزمة الالجئين: الالجئون السوريون في لبنان32

في وادي خالد، إن العوامل الرئيسية للتالحم االجتماعي عضوية ومتصلة بتاريخ طويل 
مشترك وبترابط وثيق بين المجموعتين بفعل الزيجات المختلطة، والنظم العشائرية 

والروابط التاريخية.192 بالفعل، إن العالقات التاريخية الوثيقة مع المجتمعات السورية 
ساعدت في الحّد من التوترات. وُأفيد عن حاالت مماثلة في مناطق أخرى في لبنان: 

فالبلدات التي اعتادت على استقبال عدد كبير من العمال الموسميين السوريين كانت 
أكثر ترحيبًا من غيرها.193 وكذلك، يؤثر التالحم في المجتمع المضيف على العالقات بين 

الالجئين والمجتمعات المضيفة. إنما هذا قد ينجح في االتجاهين: في بعض الحاالت، قد 
يؤدي تالحم المجتمع المحلي إلى نبذ الالجئين وسوء معاملتهم، في حين أنه في حاالت 

أخرى، قد يكون المجتمع المتالحم أكثر ترحيبًا بالالجئين.194

يعيشون بين األهالي أفضل اندماجًا من الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية 
معزولة على أطراف المدينة. وبالنسبة إلى السوريين الذين يعيشون في مستوطنات 

غير عشوائية، كان من البديهي أنهم كانوا مستبعدين ومزدرين. وقد يكون هذا األمر 
ناجمًا عن ازدياد التفاعل بين المواطنين اللبنانيين والالجئين الذين يعيشون في جوارهم. 

ومن جهة أخرى، من المرجح أن يتفق السوريون واللبنانيون الذين ينتمون إلى البيئة 
االجتماعية واالقتصادية ذاتها.

وفي مناقشات مجموعات التركيز، عزى بعض الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية 
إقصاءهم إلى أنهم أشد فقرًا من الالجئين المقيمين وسط المجتمعات المضيفة. وهذه 

التجارب المختلفة في مجال االندماج قد تشكل مصدر استياء.

و باالستناد إلى آراء عدد من المشاركين في البحث، قد يتمثل عامل أساسي لتعزيز 
التالحم االجتماعي في تشجيع التالحم االقتصادي؛ وبصورة خاصة، الشراكات 

االقتصادية بين الالجئين والمجتمعات المضيفة، والتي يمكنها أن تغّير النظرة إلى 
الالجئين بأنهم يستنزفون المجتمعات المضيفة أو يتنافسون معها. وبالتالي، إذا تم 
الترويج للشراكات االقتصادية بطريقة شاملة، قد تشكل جزءًا من جهود بناء السالم. 

وتطلب بلدية بّر الياس من السوريين الذين يفتحون محااًل تجارية استخدام عمال لبنانيين، 
لضمان أن تمثل هذه المؤسسات التجارية مصدرًا للنمو االقتصادي والفرص للمجتمعات 

اللبنانية أيضًا. كما ُأفيد أن المؤسسات التجارية اللبنانية في بّر الياس تستخدم سوريين 
لجذب زبائن سوريين.195 وباتت األنشطة االقتصادية المشتركة تشكل اليوم جزءًا من 

نظام يشوبه الخلل حيث ُيطلب إلى السوريين استخدام عمال لبنانيين لُيسمح لهم فتح 
محال تجارية، أو يكونون بحاجة إلى مواطن لبناني لتسجيل محالهم باسمه والحصول على 

إذن بممارسة األعمال. غير أن إمكانية الترويج للشراكات االقتصادية التي تضع الشركاء 
اللبنانيين والسوريين على قدم مساواة قد تكون مفيدًة في الحّد من التوترات بشأن 

فرص العمل وتعزيز النمو لدى الطرفين.196

كذلك، شّددت البلديات والسلطات المحلية األخرى، والمنظمات غير الحكومية المحلية، 
على أهمية االستثمار في البنية التحتية المراعية للنزاع وفي مشاريع إعادة التأهيل، إذ 

ُتعتبر مفيدة على نحو غير مباشر في الحّد من التوترات إذا استفاد الطرفان من المشاريع. 
على سبيل المثال، قد تؤدي دورًا بناًء في معالجة مشاكل زحمة السير. وفي هذا 

الصدد، أشارت بعض الوكاالت المتعددة األطراف إلى أن برامج المياه والصرف الصحي 
والنظافة، إذا ُوّجهت نحو مساعدة إنمائية أطول أجاًل، مثل توسيع نطاق شبكات المياه، 

قد تساهم في التالحم االجتماعي.197 وإن مشروعًا تولى إدارته المجلس النرويجي 
لالجئين في وادي خالد، شمل إعادة تأهيل المنازل اللبنانية شرط دعم وإيواء السوريين، 

اعُتبر خطوة إيجابية، وذكره أعضاء المجتمع اللبناني والسلطات المحلية لدوره في الحّد من 
التوترات.198 وهذه األمثلة تلقي الضوء على القيمة في وضع تدخالت إنمائية مراعية 

للنزاع وترسيخها في السياق المحلي، مع تعظيم قدرتها على تحويل الديناميكية المحلية 
لدعم السالم. 

وبصورة عامة، في حين أن توفير الفرص والمساحة للمجتمعات للتالقي ليس حاًل 
لمعالجة األسباب الكامنة للتوترات، بيد أنها قد تشكل خطوة إيجابية أولى في كسر 

الحواجز وبناء الجسور بين المجتمعات.
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وتتوفر أصاًل أدّلة عن أهمية هذه الفرص للتفاعل اإليجابي بين مجتمعات مختلفة.199 
وفي وادي خالد، يعيش السوريون واللبنانيون مع بعضهم، والعالقات بينهم تبقى 
قوية على الرغم من الصعوبات االجتماعية واالقتصادية اليومية. وأّما في بّر الياس، 

فإن عددًا من السوريين واللبنانيين تحدثوا عن مشروع جمع بين نساء سوريات ولبنانيات 
ليطهون معًا )رغم شعور البعض بأن هذا المشروع لم يؤثر على تصورات المجموعتين 

إلى بعضهما(. وفي وادي خالد، ذكر المجيبون ملعب كرة القدم كمساحة تمّكن الشباب 
السوريين واللبنانيين من التفاعل وتطوير العالقات بين بعضهم.

ويمكن لهذه األنشطة أن تقضي على األفكار السلبية المسبقة التي يكّونها المجتمعان 
عن بعضهما، وأن يتبادال التجارب ويقيما روابط شخصية. وكما شرح أحد المجيبين من 

منظمة غير حكومية محلية قائاًل:

”توّلد المشاريع أحيانًا مساحة ألشخاص من خلفيات مختلفة أن يلتقوا ويتفاعلوا في حين 
لما كان هذا األمر ممكنًا لوال هذه المشاريع. ثمة أفكار مسبقة إنما يدركون أوجه الشبه 
بينهم، ويرون أن ما من أساس للتمييز بعد تبادل التجارب من خالل هذه األنشطة“.200 

وأما حين يتعلق األمر بإدارة النزاعات وحماية حقوقهم، قال السوريون الذين يعيشون 
وسط األهالي في وادي خالد وبّر الياس أنهم لجأوا إلى سلطات غير رسمية مثل العشائر 

أو كبار السّن في العائالت للتخفيف من وطأة التوترات. وشرحوا أن رؤساء العشائر 
كانوا يسيطرون عادة على األفراد، وكانوا يتدخلون بسرعة لحل المشاكل، وأن التهديد 
بالنبذ أو الطرد من العشيرة كان يخّفض كثيرًا النزاعات. كذلك، قال الذين يعيشون في 

مستوطنات غير نظامية في بّر الياس أن “الشاويش” )المنسق غير الرسمي للمخيم أو 
مستوطنة الخيم( يشارك عادًة في معالجة النزاعات التي تنشأ في المخيم، وفي توزيع 
المساعدات.201 إضافًة إلى ذلك، أشار عديدون إلى الدور الهام الذي يلعبه مالك األرض 

التي تقوم عليها المستوطنة في إدارة النزاع والحماية. وشرح رجل سوري يعيش في 
مخيم بّر الياس قائاًل:

”مالك األرض يدافع عّنا ويحّل المشاكل بين السوريين بحد ذاتهم، أو بين السوريين 
واللبنانيين. وفي حال برزت مشكلة كبيرة، يقول مالك األرض للسوريين الذين يعيشون 

في المخيم إنهم سوف ُيطردون إذا أثاروا مزيدًا من المشاكل. وحين تطرأ مشكلة، يتدخل 
عناصر الشرطة وكبار السّن في المنطقة إلحقاق السالم بين السوريين واللبنانيين“.202

مجموعة من األطفال السوريين 
واللبنانيين يلعبون كرة القدم 
للمرة األولى في ملعب الوادي 
لكرة القدم. وادي خالد، لبنان 
الشمالي. 
 Diego Ibarra Sánchez/
Saferworld
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وفي حين أن هذه األدوار متناقضة إذ يمكنها أن توّلد نظم ارتهان، فإن هؤالء القادة غير 
الرسميين هم فاعلون رئيسيون في التخفيف من وطأة النزاعات على المستوى المحلي، 

ويجب أن ينخرطوا بشكل فعال في الجهود الرامية إلى إدامة السالم.

لم تظهر االختالفات السياسية كمصدر للتوتر بين السوريين واللبنانيين في أي من 
البلدتين موضوع البحث.203 وقد ُيعزى هذا األمر في جزء منه إلى الرقابة الذاتية، حيث 

يسارع الطرفان إلى وقف أي نقاش بشأن االختالفات السياسية التي قد توجد مع ا 
لمجموعة األخرى )أو داخلها(. وعّبر السوريون أنفسهم عن رغبة قوية بعدم مناقشة 

السياسة: قال البعض إن هناك مخاوف عاجلة عديدة أخرى تعتريهم إلى درجة أن السياسة 
لم تعد في مقدمة اهتماماتهم وشعر آخرون أنه من األفضل تجّنب المشاركة في 

النقاشات السياسية نظرًا لوضعهم غير المستقر في لبنان. وفي هذا الخصوص، تخّوف 
السوريون من التدخل في سياسة المجتمعات اللبنانية المضيفة. على سبيل المثال، 

أقّر الالجئون السوريون في وادي خالد بوجود اختالفات سياسية ضمن المجتمع اللبناني 
المضيف، إنما قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالتفاصيل، فبقيوا في منازلهم خالل 

فترات متوترة كفترة االنتخابات.

 ويتمثل رادع آخر للنزاع في التصور الشبيه بالحرب الذي يكوّنه كل مجتمع عن اآلخر: 
فالالجئون السوريون في بّر الياس ووادي خالد أشاروا باستمرار إلى أن معظم المواطنين 

اللبنانيين مسّلحون، وبالتالي كانوا يحذرون جدًا من عدم تجاوز أية خطوط.204 وكذلك، 
تحدثت المجتمعات اللبنانية المضيفة باستمرار عن قوة السوريين وخبرتهم في القتال؛ 

ففي بّر الياس، عّبر أحد الناشطين في المجتمع المدني اللبناني عن قلقه من أن يتغّلب 
السوريون بسهولة على اللبنانيين نظرًا إلى تدريبهم العسكري.205” يعرف السوريون أن 
اللبنانيين يحوزون أسلحة، ويمكننا أن ندافع عن أنفسنا. لكن إذا تّسنت فرصة للسوريين 

لالستيالء على بالدنا، فلن يترددوا”.206

 وفي حين ُذكرت هذه التصّورات- التي يعتقد المحّللون أنها ال تعكس الواقع207  – كأسباب 
الحتواء النزاعات، فإن الصور النمطية التي تصف المجتمع اآلخر بأنه عنيف قد تكون 

محّرضة وقد تؤدي إلى تصعيدات خطيرة. وهي تلقي الضوء على هشاشة السالم 
االجتماعي في سياق أزمة الالجئين السوريين في لبنان، وعلى أهمية إدامة السالم 

على نحو استباقي- بناء القدرات لتحقيق السالم – للوقاية من بروز مزيد من االتجاهات 
المثيرة للمشاكل.  

 الردع: احترام 
“الخطوط الحمراء”

نقطة التوتر التي برزت في عدد صغير من المقابالت ومناقشات مجموعات التركيز، والتي يمكن تصنيفها على أنها “سياسية”،  203
تمحورت حول االنتخابات الرئاسية السورية لعام 2014، حين يزعم عدة مواطنين سوريين مقيمين في لبنان أنهم صّوتوا للرئيس بشار 

األسد. وبالنسبة إلى العديد من اللبنانيين الذين هم ضد نظام األسد، شّكل هذا الدعم  للرئيس األسد نقطة إحباط؛ غير أن آخرين عّبروا 
عن تفهمهم للوضع الصعب الذي وجد العديد من السوريين أنفسهم فيه في لبنان، وتحّدث بعض المجيبين اللبنانيين عن اعتقادهم بأن 

العديد من السوريين شعروا أن من واجبهم التصويت للرئيس األسد لضمان أن يكونوا قادرين على العودة إلى سوريا في حال بقي 
األسد في الحكم.
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لقد بّين هذا البحث السبل التي تعيش من خاللها المجتمعات المحلية في بلدتين 
في لبنان أزمة الالجئين السوريين. وهو قد أشار بذلك إلى التفاعل بين مواطن الضعف 

والتوترات، وكيف أنها تعّمق الشكاوى التي تشكل مخاطر الندالع النزاع. وأّدت هذه 
التصّورات بدورها إلى إدراج بعض االتجاهات في الديناميكية الوطنية والدولية. وكشفت 
االستنتاجات على صعيد المجتمع المحلي بصورة خاصة عددًا من الصور النمطية السلبية 
المستندة إلى غياب التفاهم بين الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، مع 

تسليط الضوء على خطر ظهور انقسامات وعدائية بفعل الخطابات المعادية للسوريين 
على الصعيد الوطني. كذلك، ساهمت المنظورات على الصعيد المحلي إزاء المساعدة 

والمعونة الدولية في تحديد السبل لتعزيز مراعاة النزاع في هذه التدخالت، والدفع 
بالدعم اإلنساني واإلنمائي إلى المساهمة في إدامة السالم.

 العمل مع المجتمع للتصدي للتحديات الوطنية: تستجيب مجموعة كبيرة من الفاعلين 
في المجتمع المدني المحلي إلى التحديات التي تطرحها أزمة الالجئين السوريين في 
لبنان. البعض منهم كيانات في المجتمع المدني الرسمي في حين أن آخرين هم من 
المجموعات غير الرسمية للمتطوعين. ويتولى لبنانيون، وسوريون ومجموعات أخرى 

إدارة هذه المبادرات. فهي تضطلع بدور جوهري في معالجة مواطن الضعف في لبنان 
وتعزيز حقوق الالجئين والمجتمعات المضيفة. كما أنها أساسية في الترويج لبيئة من 

الثقة والتسامح تكون قائمًة على عالقات أكثر شموليًة، واستجابًة وعداًل ومساءلة بين 
المجتمعات، والالجئين والسلطات المحلية والوطنية. لذا، يتوجب على السلطات المحلية 

أن تعّزز آلياتها الخاصة بالمعلومات الراجعة والمساءلة، لكي تشارك على نحو ناشط مع 
هذه الجهات الفاعلة، بما في ذلك الجهات التي تمثل أصوات السوريين، ودعمها في 

عملها.

 نهج أكثر شموليًة إزاء األمن والوصول إلى العدالة: يواجه لبنان عددًا من التحديات 
األمنية التي ال ينبغي النظر إليها من منظور األمن القومي الدولي او اللبناني فحسب. 

إنما معالجة انعدام األمن بصورة فعالة تتطلب النظر إلى األمن من زاوية المجتمعات 
األهلية- بما يستجيب إلى تجارب ومخاوف الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة 

على السواء. وقد بّين البحث أن السوريين ال يشعرون باألمان وبحماية الجهات 
المسؤولة عن األمن، األمر الذي يغّذي انعدام الثقة و التوترات على المستوى المحلي. 

إضافًة إلى ذلك، في حين أن العديد من اللبنانيين يرون في الجيش مصدرًا لألمن، 
فهم يواجهون أيضًا التحديات لجهة التعبير عن مخاوفهم األمنية في سياق الحرب على 

اإلرهاب. وفي هذا الصدد، يجب أن تولي الجهات الفاعلة الوطنية اهتمامًا خاصًا إلى 
الحفاظ على حكم القانون ومساءلة الجهات الحكومية، وبخاصة الجهات األمنية، لتفادي 

تأجيج االستياء في صفوف المجتمعات المحلية.

األولويات المحلية 
والوطنية إلدارة مراعية 
للنزاع ألزمة الالجئين
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 وفي لبنان، معظم السوريون ال يستطيعون الوصول إلى الجهات األمنية الرسمية. بل 
هم يعتمدون على فاعلين غير رسميين، مثل الشاويش، وكفالئهم ومالكي األرض، لحّل 
النزاعات والمشاكل االجتماعية. ويدعو هذا الواقع إلى ضرورة إشراك هؤالء الفاعلين غير 

الرسميين في أي جهود ترمي إلى تعزيز األمن والوصول إلى العدالة على المستوى 
المحلي. في هذا الصدد، ال يجب أن يقتصر دعم الجهات الفاعلة المحلية في مجال 

توفير األمن على استهداف البلديات والجهات األمنية الرسمية فحسب. بالفعل، يمكن 
أن يؤدي المجتمع المدني والمجموعات الطوعية دورًا رئيسيًا، بناًء على روابطها الوثيقة 
بالمجتمعات المحلية، وفهمها للديناميكية المحلية ووصولها إلى الجهات غير الرسمية. 

كما أن تعزيز عملية توفير األمن المحلي يتطلب التفاعل والحوار بين مختلف هؤالء 
الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، فضاًل عن جهود متسقة لضمان مساءلة الجهات 

األمنية. وقد تشكل مبادرة األمن المجتمعي وسيلًة فعالة لتسهيل عملية دفع مجموعات 
الالجئين، والمجتمعات المضيفة، والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة غير الرسمية 

والسلطات الرسمية إلى تشخيص التحديات ووضع استجابات تعاونية، بما يحفز الثقة 
بالعملية.208

 مّد الجسور بين الناس: من الهام التشجيع على إقامة مساحات ومشاريع )بما في ذلك 
مشاريع اقتصادية( تجمع بين الالجئين والمجتمعات المضيفة، رغم أنه ليس الحّل للتصدي 

لألسباب الكامنة خلف النزاع. ويبّين هذا البحث أن األهالي في بلدتي وادي خالد وبّر 
الياس يجتمعون بطريقة عضوية، في حفالت الزواج والجنازات، وخالل تشاطر المساحات 
واألنشطة المشتركة. كما أنهم يقيمون عالقات مع بعضهم من خالل الزيجات المشتركة 

والشراكات في األعمال.

وفي حين تكمن قيمة هذه الروابط إلى حّد كبير في طبيعتها العفوية، بإمكان السلطات 
وهيئات المجتمع المدني أن تشّجع الطرفين على المشاركة في أحداث مشتركة متمحورة 

حول الرياضة واألنشطة االجتماعية أو الثقافية. ومن شأن هذه الجهود أن تبني ثقًة 
أّولية بين الناس، وأن تشكل فرصًة للتخفيف من األفكار المسبقة وتجاوز الصور النمطية 

السلبية التي يكّونها الطرفان عن بعضهما. وقد تكون العالقات اإلنسانية عاماًل هامًا 
في التخفيف من وطأة التوترات أو أعمال العنف في المستقبل.

 وأشار البحث إلى أن الجهود الرامية إلى تشجيع الالجئين والمجتمعات المضيفة إلى 
العمل معًا ضمن مشاريع اقتصادية قد تكون غاية في األهمية. بالفعل، إن االندماج 

االقتصادي بين المجتمعين من خالل أنشطة مشتركة مدّرة للدخل قد يغّير األفكار 
المسبقة، ويدفع بالناس إلى اعتبار النجاح االقتصادي الذي يحققه مجتمعهم على أنه 

مرتبط بنجاح المجتمع اآلخر. وقد ينطبق هذا األمر بصورة خاصة على البلدات التي كانت 
تشكل فيها التجارة العابرة للحدود مصدرًا كبيرًا للدخل، والتي تعرقلت بفعل إغالق الحدود. 

وبالتالي، يمكن أن ُتنسخ وُتكّيف الجهود التي تبذلها بعض البلدات في لبنان لتحفيز 
األنشطة المشتركة في مجال مؤسسات األعمال بين المجتمعات اللبنانية المضيفة 
والالجئين السوريين بشكل أكثر منهجية، كما يمكن إقرارها على مستوى السياسات 

الوطنية.

 دعم خطاب رسمي بّناء: تضطلع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي بدور 
حيوي في جعل الخطاب السياسي في لبنان أكثر مؤاتاًة للسالم، على أن يتم تسليط 

الضوء على جهودها وأن تحظى بتأييد األحزاب والقادة على الصعيدين المحلي 
والوطني. وهناك جهودا مبذولة إلشراك األهالي في برامج التربية المدنية والمشاركة 

السياسية، بهدف ترشيد الحوكمة المحلية والخطابات على المستوى الوطني، 
والمساهمة في التشجيع على مزيد من التضامن مع الالجئين السوريين. وكما يبّينه 

البحث، إن تصوير السوريين على أنهم يشكلون في األساس تهديدًا أمنيًا يساهم في 
نشوء التوترات والشكاوى. فمن ا  المهم تشجيع المجتمع المدني على رفع صوته 

وممارسة ضغوطًا بّناءة على القادة والرسميين التخاذ اإلجراءات بشأن أولوياتهم. ويمكن 
لألشخاص الذين يؤثرون بقوة على الخطاب الرسمي أن يوّلدوا بدورهم الدفع إلحراز 

تقدم في القضايا المتصلة بالتنمية، والحوكمة واألمن، والتي ألقت المجتمعات الضوء 
عليها باعتبارها موّلدة للتحديات.

 معالجة مسألة انعدام األمن المتصلة بالنوع االجتماعي والتشجيع بسالسة على 
اعتماد تدريجي لمعايير النوع االجتماعي: تخشى النساء اللبنانيات والسوريات على 

السواء من التحّرش، وال يشعرن باالرتياح للسير بمفردهن. ونظرًا إلى القيود المفروضة 
على حركة الرجال السوريين، فقد بدأت األعراف المتعلقة بالنوع اإلجتماعي تتحّول سيما 

208 :Saferworld )2014(، ’Community security handbook’, for more detail ُأنظر منظمة 
https://www.saferworld.org.uk/resources/ publications/806-community-security-handbook
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أن النساء السوريات أصبحن ملزمات بالعمل إلعالة أسرهن والتنقل بمفردهن. كذلك، 
تواجه السوريات وضعًا اقتصاديًا وقانونيًا غير مستقر، تفاقمه حالة انعدام األمن المتزايد 

التي يعاني منها الرجال السوريون الالجئون. ونظرًا إلى أن النساء السوريات اضطررن 
إلى تغيير سلوكهن، أصبحن اليوم في نزاع مع المعايير االجتماعية والجندرية الطاغية 

وازدادت حالة تعّرضهن للهشاشة.

 وعلى الصعيدين الوطني والمحلي، ينبغي للسلطات وهيئات المجتمع المدني 
استكشاف سبٍل لمعالجة الشواغل األمنية لدى النساء على نحو بّناء، وتحسين الفرص 

االجتماعية واالقتصادية المتاحة للنساء السوريات وفي المجتمعات المضيفة على 
السواء، وتسهيل الحوار حول تحّول المعايير الجندرية للحفاظ على حقوق المرأة، والقضاء 

على الصور النمطية السلبية ونزع فتيل التوترات التي تظهر في ظّل تبّدل المعايير.

 باتجاه نهج لبناء السالم قائم على الحقوق: قد يكون تركيز االستجابة الدولية ألزمة 
الالجئين السوريين على احتواء التهديدات األمنية و تدفق الالجئين خطيرًا. فقد باتت 

الشواغل األمنية هي التي تحدد االستجابة الدولية بشكل متزايد. بالفعل، في حين أن 
هناك تحديات أمنية ملحوظة تتطّلب استجابة متناسبة معها، فإن التشديد إلى حّد كبير 
على األمن قد يكون ضارًا وغير مجٍد، وبخاصة إذا كان يقّوض في نهاية المطاف التركيز 

على حقوق وحالة عيش الالجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان، الذين يحاولون تجاوز 
هذه األزمة. كما أن تعزيز النوع الخاطىء من األمن قد يفاقم المخاوف والشكاوى، األمر 
الذي قد يؤدي بدوره إلى مزيد من الشعور بعدم األمان وإلى الدوران في حلقة مفرغة.

 كما أن قدرة االتحاد األوروبي على تعزيز حقوق اإلنسان والحماية االجتماعية في لبنان  
ضة بسبب تصميم أعضائه على عدم السماح بقدوم مزيد من الالجئين إلى أوروبا.  مقوَّ

غير أن حرمان الالجئين من حقوقهم ووضعهم القانوني الحالي في لبنان يؤّجج التوترات 
والمخاطر األمنية التي ينبغي الحّد منها عن طريق اعتماد نهج مستدام أكثر مراعاًة للنزاع 

ومرّكزًا على الحقوق.

 كذلك، إن إعادة ترتيب األولويات للتشديد على نحو أكبر على إدامة السالم من خالل 
حقوق اإلنسان قد يوّفر مسارًا أكثر إيجابيًة باتجاه إدارة التوترات بشكل مستدام، 

ويساعد في التصّدي للمشاكل المنهجية في لبنان وضمان استقرار أوسع نطاقًا في 
البلدان المجاورة لسوريا. ويجب استكمال هذه الخطوات بوضع سياسة أكثر انفتاحًا حيال 
السوريين الباحثين عن ملجأ في أوروبا – سيما أنها قد تكون أكثر اتساقًا مع نظام القيم 

واإلطار المعياري اللذين يستند إليهما االتحاد األوروبي. 

 التحّول إلى األمن اإلنساني: من الهام تقييم تأثير التعاون في المجال األمني الذي 
توفره الجهات الفاعلة الدولية في ظّل الواقع المحلي في لبنان: هل أنه يدعم أو يقّوض 

التقدم المحرز على صعيد التمكين االجتماعي والتنمية المؤسسية؟ هل يساهم في 
الحّد من التوترات أو في تأجيجها؟ وبصورة خاصة، هل ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن 

تشّكك في نوع الدعم الذي توّفره على صعيد بناء القدرات للقطاع األمني: تكون هذه 
الجهات مسؤولة أحيانًا عن توليد نوع من انعدام األمن في المجتمعات المحلية، وال تثبت 

برامج تنمية القدرات فعاليتها عامًة في توليد الزخم الالزم إلحقاق اإلصالحات وتغيير 
السلوكيات من أجل تحسين األمن. وكما أشار إليه مثاًل دليل منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي بشأن إصالح النظام األمني، قد يرسل هذا الدعم اإلشارة الخاطئة 
ويؤدي إلى تعميق االنقسامات، والشكاوى وزيادة الدعم المقدم للمجموعات العنيفة.209

 لقد استضافت مقاطعة غاريسا في كينيا عددًا كبيرًا من الالجئين الصوماليين لفترة 
طويلة، في حين كانت تواجه تهديد التعرض العتداءات تنظيم الشباب الصومالي في 

سياق الحرب المدمرة في الصومال. وفي هذا السياق، وّثقت منظمة سيفرورلد كيفية 
تفادي تفاقم العنف، وترميم الثقة المحلية من خالل تغيير ثقافة وسلوك مزودي األمن، 

وطريقة تفاعلهم مع السكان المحليين.210 فإن نهجًا أكثر تعزيزًا للثقة وموّجهًا إلى المجتمع 
المحلي لتوفير األمن قد يكون حاسمًا إلدامة السالم في لبنان، كما يجب أن يتم توجيه 

التعاون في مجال األمن إلى تحقيق هذا الهدف لكي يكون مراعيًا للنزاع. كما أن دعم 
تمكين الالجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك من خالل وضع البرامج األمنية 

كيف يمكن لالستجابة 
الدولية أن تساعد في 
إدامة السالم؟

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD DAC Handbook on Security System Reform ،)2008، ُأنظر بشكل خاص  209
 الفصل 5 حول “تعزيز القدرات الوطنية”، 

Saferworld منظمة .’Wakube C et al )2017(، ’Inside Kenya’s war on terror: breaking the cycle of violence in Garissa
210 Saferworld منظمة .’Wakube C et al )2017(، ’Inside Kenya’s war on terror: breaking the cycle of violence in Garissa 

https:// saferworld-indepth.squarespace.com/inside-kenyas-war-on-terror-breaking-the-cycle-of-violence-in-garissa
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الخاصة بالمجتمع المحلي,211 قد يساعد في ضمان مساءلة أقوى لكيفية توفير األمن 
وتعزيز الثقة بين المجتمعات المحلية، والجهات الفاعلة غير الرسمية والسلطات لمعالجة 

التحديات األمنية بمضافرة جهودهم. وقد تّتسم هذه الُنهج بفعالية كبيرة، حتى في 
السياقات المتأثرة بالتحديات األمنية الصعبة.

 ”تقضي إحدى القضايا الهامة  لتخفيف التوترات بمنح مستندات قانونية للسوريين الذين 
 يوّدون التنقل والعمل ومساعدة عائالتهم“.

 ممثل عن المجتمع المدني في وادي خالد.212

 الوضع القانوني كوسيلة للوقاية من النزاعات: يلقي هذا البحث الضوء على الهشاشة 
التي يسببها افتقار العديد من الالجئين السوريين في لبنان إلى الوضع القانوني، 

وعلى أثر هذه الهشاشة على انعدام األمن. ويبّين أيضًا إلى أي مدى يفاقم غياب الوضع 
القانوني عددًا من التوترات بين المجتمعات المحلية، بما فيها تلك المتصلة بفرص 

العمل وأعراف النوع اإلجتماعي. وفي هذا الصدد، مع اإلقرار بالتحديات التي يطرحها 
هذا األمر على الحكومة اللبنانية، يتعّين على الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك 

المنظمات غير الحكومية الدولية، مضاعفة جهودها للتشجيع على وضع سياسة قابلة 
لالستمرار تتواءم مع القانون الدولي. وينبغي لها أيضًا أن تستكشف سباًل للبحث بشكل 

أكبر في آثار الوضع القانوني على البرامج المراعية للنزاعات والمحددة الهدف.

 دعم حقيقي للخبرة، والقدرات والملكية المحلية: في حين تسعى الجهود الدولية إلى 
دعم المجتمع المدني المحلي، فإن مشاركًة من نوع مختلف قد تجعل هذا الدعم أكثر 
جدوًى واستدامًة. ونظرًا إلى مخاوف المجتمع المدني إزاء القيود المصاحبة لتمويل 

الجهات المانحة، ومع اإلشارة إلى االلتزامات العالمية حيال إضفاء الطابع المحلي على 
الجهود اإلنسانية,213 ينبغي للمانحين تعزيز الدعم المقدم إلى مبادرات المجتمع المدني 

الموجهة محليًا والتي ال تقتصر على اإلغاثة، بل تتطرق إلى القضايا الهيكلية األطول أجاًل  
والتي تسّبب التوترات في البالد.

 و باالستناد إلى استخدام أكبر لتحليل السياق يبني على وجهات النظر المحلية، ينبغي 
تصميم آليات تمويل جديدة بحيث تعتمد رؤية أوسع نطاقًا وأطول أمدًا لالستجابة إلى 

أزمة الالجئين السوريين. ومن شأن هذه اآلليات أن تكون أكثر استجابًة إلى تحليل المجتمع 
المدني المحلي ألنواع االستجابات الضرورية والمالئمة، بما في ذلك العمل على دعم 

حقوق اإلنسان والتربية المدنية مثاًل. ويجب أن تدعم أيضًا المجتمع المدني في التشجيع 
على إحداث تحّول في الخطاب الذي يخص الالجئين، وعلى بناء الزخم إلحراز تقدم في 

التصدي بشكل استباقي للتحديات التي تواجهها البالد في مجال الحوكمة، واألمن 
اإلنساني والتنمية. وهذا قد يشمل التشجيع على تبادل النقاشات بشأن السياسات 
واإلعالم في مجال البحوث واألدّلة المتعلقة بحالة المجتمعات المحلية، كوسيلٍة لكبح 

الصور النمطية التقسيمية التي تدفع باتجاه أجندة قد ال تكون مجدية.

 ومن بين مختلف االستجابات ألزمة الالجئين السوريين في لبنان، يقوم عدد من الجهات 
الفاعلة ببناء قدرات البلديات، سيما أنها غالبًا ما تكون في الواجهة. ولكي تساهم هذه 

المشاركة في التحسين المستدام للديناميكية المحلية، من شأن برامج المساعدة الدولية 
أن تشجع وتساعد البلديات على العمل بطريقة أكثر تشاركية ومساءلًة، بما يستجيب إلى 
احتياجات وشواغل المجتمعات المضيفة والالجئين، والتواصل مع الشركاء في المجتمع 

المدني والجهات الفاعلة غير الرسمية.

 االستجابة إلى االحتياجات مع الترويج للسالم من خالل تدخالت مراعية للنزاعات: يشير 
هذا البحث إلى عدد من الطرق التي ال تراعي فيها التدخالت أحيانًا النزاعات. وبدال من 

ذلك، تشكل الجهود لالستجابة إلى احتياجات الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة 
فرصًة إلدامة السالم وتعزيزه. ورغم أنه من الصعب مساعدة األشخاص بطريقة مراعية 
للنزاع، ولو أن البحث يالحظ بعض الممارسات اإليجابية، ولكن يمكن للتدخالت أن تحقق 
توازنًا بين أولويات المجموعات المستفيدة المختلفة، بحيث تتفادى تأجيج االنقسام أو 
اإلقصاء، مثل  إقصاء الالجئين الفلسطينيين بسبب ضياع مسؤولية مساعدتهم  بين 

وكاالت األمم المتحدة المختلفة.

211  Saferworld )2014(، ’Community security handbook’, https://www.saferworld.org.uk/resources/ ُأنظر مثاًل منظمة
Community Security’, http://www.undp.’ ،؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائيpublications/806-community-security-handbook
org/content/undp/en/ home/democratic-governance-and-peacebuilding/rule-of-law--justice--security-and-human-rights/

community-security.html
مناقشة مجموعة تركيز أجراها المركز اللبناني للدراسات مع المجتمع اللبناني السوري واللبناني، وادي خالد، آب/أغسطس 2017 212
 ُأنظر القمة اإلنسانية العالمية )The Grand Bargain - A Shared Commitment to Better Serve People in Need’، 23’ ،)2016 أيار/مايو، 213

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
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 وإن نهجًا أكثر تشاركية إزاء توفير اإلغاثة وأنواع أخرى من الدعم لن يضمن استجابات اقوى 
وأفضل تكييفًا فحسب، إنما سوف ُينشىء أيضًا منتدًى يناقش فيه الالجئون السوريون 

والمجتمعات اللبنانية المضيفة احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم. وهذا هام في 
سياق افتقار المجموعات إلى فهم التحديات التي تواجهها مجموعات أخرى. وهذا 

لن يساعد األشخاص على التواصل مع بعضهم فحسب، إنما أيضًا على إيجاد حلول 
مشتركة. بالفعل، يمكن أن تساهم البرامج التشاركية التي توضع من خالل نهج قائم على 

الحقوق في تعزيز حقوق الالجئين والمواطنين اللبنانيين. 

 وبناًء عليه، فقد تعلمت  العديد من الجهات المانحة والمنظمات من خالل عملها في 
بيئات غير آمنة، فإن من شأن النهج التشاركية المسؤولة والمبّلغة جيدًا إزاء تخصيص 
اإلغاثة،وضمان أن تفهم المجتمعات المحلية بشكل أفضل القرارات بشأن تخصيص 

المساعدات اإلغاثية وتوفير آليات للمعلومات الراجعة والمساءلة لطلب تقديم المعونة، 
فإن كل ذلك يساهم في تحسين النتائج وإدامتها. كذلك، فإن إشراك األهالي في 

عملية تصميم التدخالت، ووضع المعايير واتخاذ القرارات بشأن كيفية تخصيص الموارد، 
قد يعالج االستياء من تخصيص المساعدات. وبصورة خاصة، ينبغي ضم ممثلين عن 

الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة في االجتماعات بين القطاعات وفي 
مجموعات العمل على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد المشاريع، بحيث 

يقدمون إسهاماتهم بشأن خطط تقديم المساعدات اإلغاثية.

 مراعاة النزاع كوسيلة لضمان فعالية المساعدات اإلغاثية: من المسّلم به في أوساط 
الجهات المقدمة للمساعدات ضرورة أن تأخذ البرامج اإلنسانية واإلنمائية في االعتبار 

مسّببات النزاع وانعدام األمن إذا أرادت أن تؤدي دورًا بّناًء في إدامة السالم، ودعم 
القدرة على الصمود في وجه النزاع )الذي يمكنه أن يظهر بسرعة مكاسب التنمية(. ويجب 

أن تأخذ أيضًا في االعتبار العالقات التي تقيمها المجتمعات المحلية بين بعضها، ومع 
السلطات والجهات الفاعلة األخرى. وفي هذا الصدد، يجب أن تحرص الجهات الفاعلة 
الدولية على تنفيذ التزاماتها الستخدام تحليل النزاع في وضع االستراتيجية، ومعالجة 
مختلف مصادر انعدام األمن، والسعي إلى تحسين العالقات، والبناء على التجارب 
الناجحة. كذلك، من شأن المبادرات في جميع القطاعات أن تضمن مساحًة للتعاون 

والتفاعل بين المجتمعات، مع مراعاة تعدديتها وفتح األنشطة أمام المجموعات كافًة.

 في الواقع، تتطلب أزمة الالجئين السوريين في لبنان استجابًة شاملة. وعلى الرغم من 
اإلقرار بأن القضايا الهيكلية مثل الحوكمة، وسبل العيش، واألمن اإلنساني، وحقوق 

اإلنسان والتالحم االجتماعي هي عناصر حاسمة في نهج شمولي ومستدام، ما 
زال هناك خلل بين الجهود الرامية إلى معالجة هذه األولويات الطويلة األجل واإلغاثة 
اإلنسانية. وإذا اتفق المانحون على أن تفاقم عدم االستقرار قد يؤثر سلبًا على نتائج 

اإلغاثة والتنمية في لبنان واإلقليم، ينبغي لهم إيالء أولوية أكبر لألمن اإلنساني، 
وحقوق اإلنسان ومراعاة النزاع ضمن استراتيجياتهم ومشاريعهم المخصصة للمساعدة.

 معالجة أبعاد النوع االجتماعي من بعدي الهشاشة وانعدام األمن: تلتزم الجهات الفاعلة 
الدولية بتعميم النوع االجتماعي، وبدمج أبعاد النوع االجتماعي في جهودهم الرامية 

إلى إرساء السالم واألمن. في لبنان، ثمة فرصة لتجاوز مواطن الضعف التي تسّبب 
التوترات وانعدام األمن ذات الصلة بالنوع االجتماعي، بما في ذلك دعم البرامج التي 
توّلد فرصًا اجتماعية واقتصادية للنساء السوريات واللبنانيات على السواء، وتناقش 

وتتحّدى أعراف النوع اإلجتماعي. وهذا قد يساعد في تحسين أمن النساء ورفاههن، و 
في إدامة التغييرات اإليجابية في الوقت ذاته.

 سالم عادل في سوريا: ما عدا الحّث على حماية حقوق الالجئين في لبنان، ينبغي لحكومات 
البلدان المانحة أن تضاعف جهودها للعمل باتجاه تحقيق سالم عادل في سوريا. ووفقًا 

للبحث السابق الذي أجرته منظمة سيفرورلد هذا يتطّلب من الجهات الفاعلة الدولية: االنتقال 
من “حرب على اإلرهاب: أو إطار مكافحة األسلحة الكيميائية إلى استراتيجية أكثر شمواًل 

لسوريا؛ معالجة مسألة ندرة الموارد من خالل إعادة النظر في دور المساعدات والعقوبات؛ 
تكثيف البحث عن حّل دبلوماسي، حيث يمارس الغرب نفوذًا فعليًا ومستمرًا؛ ودعم نشوء 

ترتيبات جديدة في مجال الحوكمة للتصدي لمسببات النزاع وتمكين المصالحة.214

214 Saferworld  منظمة ،Keen D )2017(، Syria: playing into their hands
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