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بنانيني  تصّورات املواطنني اللُّ
للمخاطر األمنية املتصلة بوجود 

الالجئني السوريني يف لبنان
ص ملخَّ

تصورات  حول  لبنان  يف  للرأي  إستطالعًا   )LCPS( للدراسات  اللبناين  واملركز  الريت  انرتناشونال  مؤسسة  أجَرت   ،2013 حزيران  يف 
الذين  املواطنني  حسب  لبنان  يف  األمينة  التحديات  أبرز  كأحد  السوريون  الالجئون  برز  وقد  األمنّية.  واملؤسسات  لألمن  املواطنني 
السوريني  الالجئني  إعتربوا  اللبناين  اجملتمع  من  خمتلفة  أطياف  تصورات  حتليل  على  التقرير  هذا  ز  ركَّ وعليه،  اإلستطالع.  شملهم 
خطرًا أمنيًا يف لبنان. وكشف اإلستطالع أّن املستجيبني بغالبّيتهم، على الرغم من تعاطفهم مع املأساة التي حلَّت بالسوريني، 
خماوف  ومتحورت  أعوام.  أربعة  منذ  إستمرارها  مع  السورية  األزمة  تبعات  إزاء  تساحمهم  ونفاذ  باخلطر  شعورهم  عن  عّبروا  قد 
اإلقامة  نتيجة  الطائفي  التوازن  فقدان  من  اخلوف  الفقر،  نحو  اإلنزالق  أو  ما  جرمية  ضحّية  وقوعهم  حول:  األساسّية  املستجيبني 
املطّولة لعدد كبري من السوريني يف لبنان، النقص يف اخلدمات وتفاقم أوضاعها يف ظل وجود الالجئني السوريني، باإلضافة إىل 
ل معظم املستجيبني اللبنانيني إستضافَة  اخملاطر البيئّية بسبب إهرتاء شبكات املياه والصرف الصحي. على صعيد احللول، فضَّ
ر املستجيبون عن خشيٍة جدية يف  الالجئني السوريني يف خمّيمات ذات شروط إنسانية وبإدارة اجملتمع الدويل. مع ذلك، فقد عبَّ
أن تشّكل خمّيمات الالجئني هي أيضًا تهديدًا للتوازن الطائفي اللبناين على األمد الطويل، وبيئًة مناسبة إلنخراط الالجئني يف التطرف، 

مما سيزيد من معدالت اإلرهاب واجلرمية املنظمة. 

مقّدمة

السياق
من  كبرية  اأعداد  جل�أت   ،2011 اآذار  يف  ال�سورّية  الأزمة  اإندلع  منذ 

ومع  بالدهم.  يف  الدامي  ال�رصاع  من  هربً�  لبن�ن  اإىل  ال�سوريني 

على  ال�سهل  من  ك�ن  الأزمة،  بداية  يف  �سغرية  ب�أعداد  و�سولهم 

املجتمع�ت اللبن�نية اإ�ستيع�ب الالجئني ال�سوريني. لكن، مع ت�س�عد 

ال�سوريني  الالجئني  عدد  و�سل  �سوري�،  يف  امل�سطرد  العنف  حّدة 

دخول  مع   2014 ني�س�ن  يف  ن�سمة  مليون  اإىل  لبن�ن  يف  لني  امل�سجَّ

الأزمة ع�مه� الرابع. وقد لم�س هذا العدد يف �سب�ط 2015 الـ1.15 

الع�مل.  يف  الأكرب  الالجئني  ن�سبة  ذو  البلد  لبن�ن  يجعل  م�   ،
1
مليون

اأّن هذه الأعداد ل ت�سمل الالجئني الذين  ول بّد من الإ�س�رة هن� اإىل 

ينتظرون ت�سجيلهم من قبل مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، 

واأولئك غري الراغبني ب�لت�سجيل، والالجئني الفل�سطينيني الق�دمني من 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 :1     تف��سيل حمّدثة عن الالجئني ال�سوريني امل�سّجلني يف لبن�ن على
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2     انرتناشونال الريت

�سوري�. وتتفق امل�س�در املختلفة على القول اأن واحداً من كل اأربعة اأ�سخ��س يف لبن�ن هو لجئ ب�سبب الأزمة ال�سورية. ويتوّزع 

. ول 
3
زون يف عك�ر والبق�ع، املنطقتني الأفقر يف لبن�ن  م�سيف يف لبن�ن، ويرتكَّ

2
الالجئون من �سوري� على 1700 جمتمع حملي

 .
4
بّد من ذكر اأّن 52.6% من الالجئني الوافدين من �سوري� هم من الإن�ث، و47.4% من الذكور، فيم� ن�سفهم من الأطف�ل

ال�سي��سية والط�ئفية  التن�ق�س�ت بح�سب املواقف  الكثري من  ال�سورية  الأزمة  اللبن�ين حول  ال�سي��سي  ويف حني يحمل اخلط�ب 

املختلفة، ل تزال ال�سرتاتيجية الوطنّية اله�دفة اإىل ال�ستج�بة اإىل اأثر الأزمة وو�سول الالجئني غ�ئبة مت�ًم�. وبح�سب تقييم 

�در عن البنك الدويل يف اأيلول 2013، ف�إن لبن�ن الذي يع�ين اأ�ساًل من عجز �رصيبي كبري  الأثر الإقت�س�دي والإجتم�عي ال�سَّ

تن�وله�  التي  الفرتة  خالل  اأمرييكي  دولر  ملي�ر   2.6 العجز  هذا  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن  ال�سورّية،  الأزمة  اء 
ّ
جر ب�سّدة  ت�أّثر  قد 

 وب�لإ�س�فة اإىل اأثره� الإجتم�عي 
5
التقييم. ويتوّقع التقييم اأي�سً� اأن ينزلق اأكرث من 170.000 لبن�ين نحو الفقر يف الع�م 2014. 

اإ�ستقب�ل الن�زحني لتغذي  املخ�وف الع�مة  والإقت�س�دي، ج�ءت تبع�ت الأزمة ال�سورية و�سي��سة الب�ب املفتوح اللبن�نّية يف 

فة لتجمع�ت 
ّ
من خم�طر بيئّية وط�ئفية واأمنّية، نظراً للموارد اللبن�نّية امل�سغوطة اأ�ساًل واإخرتاق املجموع�ت امل�سلَّحة املتطر

الالجئني، وهم� م�س�ألت�ن غ�لبً� م� ُتب�لغ و�س�ئل الإعالم واخلط�ب�ت ال�سي��سّية يف و�سفهم�. 

األهداف
متحور الهدف الرئي�سي لإ�ستطالع الراأي الذي اأجرته موؤ�س�سة انرتن��سون�ل الريت واملركز اللبن�ين للدرا�س�ت حول الإج�بة عن 

الأ�سئلة الت�لية: 

مل�ذا ي�سعر اللُّبن�نيون ب�خلطر من الالجئني ال�سوريني؟ 	 

م� نت�ئج التدابري الأمنّية املطّبقة حتى �سب�ط 2014؟	 

م� الذي ميكن اأن تقوم به الأطراف امل�سوؤولة )احلكومة اللبن�نّية والأ�رصة الدولّية وحمالت التوعية( للتخفيف من املخ�طر 	 

املحتملة املت�سلة بوجود الالجئني ال�سوريني يف لبن�ن؟

املنهجّية
قة مع �سّن�ع قرار واأ�سخ��س موؤثرين يف الراأي الع�م، �سملوا م�سوؤولني اأمنيني  بهدف اإعداد هذا التقرير، متَّ اإجراء 15 مق�بلة معمَّ

على امل�ستوى الوطني واملحلي، و�سي��سيني، واأع�س�ء جم�ل�س بلدية وق�دة جمتمعّيني. وك�نت املق�بالت �سبه منظمة لل�سم�ح 

اأي �سوؤال  للم�ستجيبني ب�لإج�بة ب�سكل حر دون الإيح�ء لهم ب�أجوبة حمدَّدة. وقد ُترك  للم�ستجيبني حرية رف�س الإج�بة عن 

لعتب�رات �سخ�سية اأو مهنية، غري اأن قّلًة منهم اأبَدت حتّفظ�ته� على الأ�سئلة. وقد اأُجريت بع�س من هذه املق�بالت مع م�سوؤولني 

اأمنيني اأ�س��سيني يف املن�طق الأكرث ت�أثراً ب�لأزمة، مب��رصًة بعد الإ�ستب�ك�ت العنيفة بني اجلي�س اللُّبن�ين واملجموع�ت امل�سلَّحة 

يف بلدة عر�س�ل يف البق�ع يف بداية �سهر اآب 2014. 

وقد ُنظمت خم�س جل�س�ت نق��س �سمن جمموع�ت تركيز يف طرابل�س)2( وبعلبك و�سيدا وزحلة. وب�لنظر للح�س��سّي�ت الثق�فّية 

بلق�ءات  املختلطة  املجموع�ت  عن  اإ�ستع�سن�  املن�طق،  بع�س  يف 

منف�سلة للرج�ل والن�س�ء. 

حملي،  جمتمع   13 يف  العنقودّية  امل�سوح�ت  من  عدد  اأُجري  كم� 

و�سربا  الفيل  و�سن  واملنت  وطرابل�س  والعبدة  خ�لد  وادي  �سملت 

و�س�تيال و�سيدا و�سور والهرمل وجمدل عنجر وزحلة وبعلبك. وقد 

�سملت عيِّنة امل�سح 260 مواطنً� لبن�نيً� مّت اختي�رهم بح�سب طريقة العينة املنتظمة. وبعد تق�سيم املجتمع�ت املحلية املعنية 

2     مق�لة "الالجئون ال�سورّيون، توترات ط�ئفية ت�سع لبن�ن يف دائرة اخلطر" UN، The Daily Star Lebanon   14 متوز )يوليو( 2014، متوّفرة على : 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jul-14/263824-syrian-refugees-sectarian-tensions-endanger-lebanon-un.

ashx#axzz3GhtoUGWX

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7900 :3     خ�رطة املفو�سة ال�س�مية لالجئني الت�بعة لالأمم املتحدة يف لبن�ن، متوفرة على

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 :4     تف��سيل حمّدثة عن الالجئني ال�سوريني امل�سجلني يف لبن�ن متوفرة على

 Lebanon: Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict – Executive Summary. Washington DC: World .:)2013( 5     البنك الدويل

Bank  متوفر على: 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LBN-ESIA%20of%20Syrian%20Conflict-%20EX%20SUMMARY%20

 ENGLISH.pdf

الظروف احمللّية يف اجملتمعات املضيفة تبدو وكأنها 
العنصر األكرث أهمية يف بلورة النظرة احمللّية املتصلة 

بوجود الالجئني السوريني بغض النظر عن الصبغة 
السياسّية والطائفّية لهذه اجملتمعات. 
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اإىل اأربعة اأجزاء، ُقمن� ع�سوائيً� ب�إختي�ر ع�ئالت تغّطي الأجزاء الأربعة من كل جمتمع للم�س�ركة يف امل�سح.  و�سّمت الإ�ستم�رات 

قت اإىل خمتلف اخلدم�ت الع�مة والأداء املوؤ�س�س�تي املت�سل به�. وقد �سّكلت الإن�ث %41 
ّ
اأ�سئلة مغلقة واأخرى مفتوحة، وتطر

م�ت 
ّ
ال�س ب�ل�سكل املث�يل  الن�سب ل تعك�س  اأّن  الرغم من  ن�سبة 43% منه�. وعلى  �سنة(  )دون 30  ال�سب�ب  �سّكل  العّينة، كم�  من 

الدميغرافّية للتجّمع�ت املخت�رة، اإل اأنه� ت�ستويف ب�سكل ع�م متطّلب�ت امل�سح اله�دف اإىل تو�سيف الثغرات التي �سبق وُحدَِّدت 

اللبن�نيني للو�سع الأمني يف لبن�ن ب�سكٍل ع�م. وقد �سمح لن� حتليل التوجه�ت املختلفة مع  يف امل�سح الكمي حول ت�سورات 

اإختالف املجتمع�ت بر�سد ال�سم�ت املمّيزة بني املن�طق التي تت�س�رك الهوّية الط�ئفّية نف�سه�، وبفهم العن��رص املختلفة التي 

قد ت�س�هم يف بلورة التوجه�ت الع�مة يف كل من التجمع�ت. والالفت اأّن الظروف املحلّية يف املجتمع�ت امل�سيفة تبدو وك�أنه� 

العن�رص الأكرث اأهمية يف بلورة النظرة املحلّية املت�سلة بوجود الالجئني ال�سوريني بغ�س النظر عن ال�سبغة ال�سي��سّية والط�ئفّية 

لهذه املجتمع�ت. 

وقد اأُجري حتليل مل�سمون تغطية و�س�ئل الإعالم اللبن�نّية الرئي�سية عن الأزمة الالجئني بني ك�نون الث�ين و�سب�ط 2014. 

 

أبرز النتائج

الت�سورات  بداأن� بتحليل  الأمنّية املحدقة بلبن�ن،  ال�سوريني على ت�سّورات املواطنني لالأخط�ر  الالجئني  اأثر وجود  لإ�ستطالع 

التي ك�نت �س�ئدة يف لبن�ن قبل و�سول الالجئني ال�سوريني يف الع�م 2011. ونطراً لدرايتن� ب�أّن النظرة الفردّية لالأمن تتكّون 

نتيجة عن��رص اجتم�عّية خمتلفة، منه� الإنتم�ء الط�ئفي وال�سي��سي والظروف املحلّية ال�س�ئدة واأنواع املخ�طر امل�سرتكة والنوع 

الإجتم�عي والفئة العمرّية، ي�أتي هذا الق�سم ليلّخ�س امليول الع�مة واخل��سة التي برزت لدى اإ�ستطالع ت�سورات املواطنني خالل 

املق�بالت �سبه املنظمة ونق��س�ت جمموع�ت الرتكيز وامل�سوح�ت. 

تصورات الشعور باألمان قبل وصول الالجئني السوريني
يجدر التدقيق بعن�ية يف الإعتق�د ال�س�ئد ب�أن الالجئني ال�سوريني م�سوؤولون عن اإرتف�ع معدل اجلرمية واملخ�طر الأمنية. ويف 

اأ�س�ر 40% من امل�ستجيبني  اللبن�ين للدرا�س�ت،   اأجرته موؤ�س�سة انرتن��سون�ل الريت ب�لتع�ون مع املركز  الراأي الذي  اإ�ستطالع 

ب�أنهم ك�نوا ي�سعرون ب�لأم�ن يف املن�طق التي ك�نوا ي�سكنون فيه� قبل و�سول عدد كبري من الالجئني ال�سوريني اإليه�، يف حني 

ق�ل 35% اآخرون ب�أنهم ك�نوا ي�سعرون »ب�لأم�ن نوًع� م�« يف تلك الفرتة، و عربَّ الـ25% الب�قون عن عدم �سعورهم ب�لأم�ن قبل 

الأزمة ال�سورية. وتختلف هذه امل�س�عر ب�سكل كبري جداً بني املح�فظ�ت. ففي ال�سم�ل، ق�ل 60 اإىل 75% من امل�ستجيبني اأّنهم 

ل امل�ستجيبون يف الهرمل وعر�س�ل اأعلى م�ستوي�ت ال�سعور  ل ي�سعرون ب�لأم�ن يف طرابل�س ووادي خ�لد والعبدة، يف حني �سجَّ

ب�لظروف  مت�أثرة  املواطنني  بني  انعدامه  اأو  الأم�ن  م�س�عر  اأّن  ويبدو  و�سيدا.  واملنت  �سور  يف  امل�ستجيبون  تالهم  ب�لأم�ن، 

املحلّية اأكرث منه ب�لنتم�ءات ال�سي��سّية والط�ئفية ال�س�ئدة يف املجتمع، نظراً جلولت العنف يف طرابل�س والأحداث الأمنّية يف 

عك�ر. 

كم� تختلف م�س�عر الأم�ن مع اختالف اأنواع املخ�طر. فعلى �سبيل املث�ل، ُتعترب التوّترات الط�ئفية م�س�ألًة مهمة يف كل من�طق 

�سيدا والبق�ع، اإل اأنه� مل تظهر يف ال�سم�ل حيث اخلوف الأ�س��سي من ال�رصقة واجلرمية املنّظمة. اأم� اخلوف من امل�س�كل ذات 

الأ�سب�ب ال�سي��سّية فقد ظهر يف بع�س املن�طق الأخرى، مثل �سور. 

العنف  التي تعترب معيبًة مثل  اأنف�سهم وجمتمع�تهم املحلّية على م�س�فة من اجلرائم  اأن يبقوا  ب�سكل ع�م، ح�ول امل�ستجيبون 

اجلن�سي. وبدا امل�سوؤولون املحّليون والق�دة املجتمعّيون الذين ق�بلن�هم حري�سني على عدم ت�سوير من�طقهم على اأنه� م�سطربة، 

فح�ولوا التخفيف من امل�س�كل الق�ئمة واأ�رصوا على اعتب�ر اجلرمية املنّظمة ظ�هرًة جديدة يف جمتمعهم املحلي. 

التغريات يف الشعور باألمان بعد وصول الالجئني السوريني
َتعترب الغ�لبية ال�س�ئدة من امل�ستجيبني اأّن الظروف الأمنية يف منطقتهم قد �س�ءت منذ و�سول الالجئني ال�سوريني اإليه�. يف املنت 

و�سور و�سربا و�س�تيال، ي�سعر حوايل ن�سف امل�ستجيبني اأّن الو�سع مل يتغرّي ل اإيج�ًب� ول �سلًب� بعد و�سول الالجئني. يف �سيدا، 

ي�سعر 20% فقط من املقيمني اأن مدينتهم اأكرث اأم�نً� اليوم بينم� ي�سعر 60% منهم ب�أّنهم اأقل اأم�نً�. وميكن اأن نعزو هذا ال�سعور 

للوجود امل�سلَّح  اأي�ر 2013، والتي و�سعت حّداً  اللبن�ين يف �سيدا يف  التي ق�ده� اجلي�س  العملّية  اإىل  ن�سبيً�  املتزايد ب�لأم�ن 

ني اأحمد الأ�سري. اإل اأّن ال�سوؤون الأمنّية ع�دت موؤخراً اإىل الواجهة يف �سيدا، يف ظل خم�وف من خم�طر قد  جلم�عة ال�سيخ ال�سُّ

تنتج عن الإق�مة املطّولة لالجئني ال�سوريني. 
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4     انرتناشونال الريت

وقد بدا وا�سحً� اأن و�سول اأعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني قد 

اإنعك�س �سعوراً ب�نعدام الأم�ن لدى غ�لبية املواطنني )حواىل %75 

من امل�ستجيبني(، ب��ستثن�ء الأ�رص املتعدِّدة الطوائف والن�خبني غري 

غ�لبّية  يعترب  ع�م،  ب�سكل  التوايل(.  على   %35 اإىل   %30( الدائمني 

اأو  اأي جمموعة ذات �سبغة ط�ئفية  املواطنني غري املنخرطني يف 

�سي��سية اأّن اللبن�نيني على اإختالفهم يت�س�ركون املخ�وف نف�سه� اأو على الأقل يفهمون خم�وف بع�سهم البع�س. مع ذلك، لوحظ 

على الق�دة املحليني وامل�سوؤولني الأمنيني ميلهم الأكرب لو�سف الفوارق يف ت�سّورات املواطنني على اإختالف طوائفهم، كلَّم� عال 

نفوذهم اأو رتبتهم. 

ولدى النظر اإىل اأنواع حمدَّدة من املخ�طر، ت�سبح ال�سورة اأكرث تعقيداً، اإذ اإختلفت اأكرث من مرة ن�سب وقوع املخ�طر الأمنية على 

اأنواعه�. وقد يكون املث�ل الأغرب، اإعتق�د 12% من امل�ستجيبني اأن اجلرائم املبنية على النوع الإجتم�عي قد تراجعت يف الآونة 

الأخرية. اأم� الظ�هرة الث�بتة الوحيدة، فتتجلى يف ن�سبة 30% اإىل 40% من امل�ستجيبني الذين لط�مل� �سعروا اأّن الأمور مل تتغرّي 

ل املنت و�سن الفيل العدد الأدنى من امل�ستجيبني الذي عرّبوا عن  بغ�س النظر عن نوع اخلطر الأمني الذي �ُسئلوا عنه. وقد �سجَّ

القلق من تزايد املخ�طر. وعلى الرغم من اأّن غ�لبية امل�ستجيبني اإ�ست�سعروا خم�طر اأمنّية يف ه�تني املنطقتني، اإل اأنهم م�لوا اإىل 

َن�سب هذه املخ�طر اإىل ع�مٍل واحد. يف املن�طق الأخرى، َربط امل�ستجيبون املخ�طر املتزايدة ب�جلنح ال�سغرية و�رصقة املن�زل. 

ال�سغرية واجلرمية املنظمة  ن�سبة اجلنح  اإرتف�ع  �سيم� جلهة  ب�سكٍل ع�م، ول  الأم�ن تدهور  ب�أن   ع�م 
ٌ
ال�سم�ل، يغلب ت�سور يف 

واجلرائم الأخالقية وال�سغب، وهي خم�طر ظهرت ح�رصيً� يف ال�سم�ل لدى اإجراء هذا الإ�ستطالع. من ن�حيٍة اأخرى، تربز �رصقة 

الن�ئية على حٍد �سواء، خ�سو�سً� واأن الكثري من �سك�ن  التي  تت�س�ركه� املدن الكربى واملن�طق  اأبرز املخ�وف  املن�زل ك�أحد 

املدن ميلكون من�زل يف القرى والبلدات. وقد ُيبنّي هذا العر�س اإىل اأّن الربط بني تراجع الو�سع الأمني يف لبن�ن وتوافد الالجئني 

ال�سوريني اإليه لي�س ب�لق�طع. 

وقد اأ�س�ر امل�س�ركون يف جمموع�ت الرتكيز واملق�بالت التي اأجرين�ه� ب�أنهم يخ�فون من الإره�ب وتهريب الأ�سلحة، كم� عرّبوا 

ر امل�ستجيبون اأّن الفقر املدقع واحلرم�ن قد يدفع�ن ب�لن��س اإىل اللجوء اإىل 
ّ
عن �سعورهم الع�م ب�ل�سيق الإقت�س�دي. هذا وقد كَر

تدابري ق��سية. فخالل جمموع�ت الرتكيز، ظهر اإجم�ع ب�أن ال�سغط الإجتم�عي وال�سي��سي مل ي�سل بعد اإىل اأوِجه، ب�لرغم من اأنه 

ُيلقي بظله الثقيل على نظرة الن��س اإىل املخ�طر الأمنية على امل�ستوي�ت ك�فة. وقد ارتفع اخلوف من الت�سّنج الط�ئفي ب�سكل كبري 

يف �سيدا و�سور والبق�ع. ومن اجلدير اإع�دة التذكري ب�أن ت�سورات املواطنني لأحد املخ�طر تبدو اأكرث اإرتب�طً� مبك�ن اإق�متهم 

منه اإىل ط�ئفتهم. 

�سوا �سخ�سّيً� اإىل تهديدات اأمنّية، يف حني ق�ل 19% اآخرون اإىل اأنهم �سمعوا 
ّ
كم� وقد اأ�س�ر حوايل 15% من امل�ستجيبني اأنهم تعر

مب��رصًة من �سح�ي� هكذا تهديدات ق�س�سً� عن حوادث اأمنّية. مع ذلك، تبدو الت�سورات ال�س�ئدة بني املواطنني على اأنه� نتيجة 

لأخب�ر غري اأكيدة يتن�قله� الن��س، بح�سب م� تدل عليه الق�س�س التي ُذكرت خالل جموع�ت الرتكيز. من جهة اأخرى، مل يتمّيز 

امل�ستجيبون الذين اأف�دوا عن تعر�سهم موؤخراً لأحد التهديدات الأمنية عن هذه العينة ب�أي �سفٍة حمّددة، ومل يكونوا حم�سورين 

يف منطقة معّينة. 

الشعور باخلطر الطويل األمد على التوازن الطائفي يف لبنان
التي نتجت عن  الأ�س��س ل�سيغة املح��س�سة  اإعتب�ره حجر  اأنه مو�سوٌع ح�س��س، على  الط�ئفي يف لبن�ن على  التوازن  ر  ُي�سوَّ

ر النزاع ال�سوري على املجتمع�ت  اتف�ق الط�ئف يف الع�م 1989، وهو التف�ق الذي و�سع حداً للحرب الأهلّية يف البالد. وقد اأثَّ

اللبن�نّية املختلفة ولو بدرج�ٍت خمتلفة. ف�لرتكيبة املجتمعية ال�سورية خمتلفة عن تلك اللبن�نّية، لأّن غ�لبية الالجئني ال�سوريني 

نة، الأمر الذي ت�سّوره بع�س و�س�ئل الإعالم واخلط�ب�ت ال�سي��سّية على اأّنه مقلق. لكن يبدو اأّن 
ّ
املتوافدين اإىل لبن�ن هم من ال�ُس

الت�سورات الع�مة للمواطنني يف لبن�ن ل تعك�س ب�ل�رصورة اإنتم�ءاتهم ال�سي��سّية اأو هوي�تهم الط�ئفّية.  

ولدى ال�سوؤال عن املخ�وف املب��رصة املت�سلة ب�لتوازن الط�ئفي املحدقة مبنطقة اإق�متهم، اإعترب 30% فقط من امل�ستجيبني اأّن 

الالجئني ال�سوريني ي�سكلون خطراً مب��رصاً على التوازن الط�ئفي ملنطقتهم، يف حني رف�س 55% من امل�ستجيبني اأن يربطوا بني 

وجود الالجئني ال�سوريني يف منطقتهم واملخ�طر املحدقة به�.  ومل ُيعر 15% اآخرون اأي اإهتم�م لهذه امل�س�ألة يف كل الأحوال. 

وقد اأظهرت النق��س�ت �سمن جمموع�ت الرتكيز اأّن امل�س�ركني مييلون اإىل اإعتب�ر اإق�مة الالجئني ال�سوريني يف لبن�ن على اأنه� 

الفل�سطينيني. مع ذلك، لوحظت فوارق كبرية بني املجموع�ت املختلفة. فعلى �سبيل  جئني  الوجود املطّول لالَّ موؤقتة  بخالف 

َتعترب الغالبية السائدة من املستجيبني أّن الظروف 
األمنية يف منطقتهم قد ساءت منذ وصول الالجئني 

السوريني إليها.
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املث�ل، �سعر 80% من امل�ستجيبني يف زحلة و�سيدا اأّن التوازن الط�ئفي يف من�طقهم �سيتخلخل ب�سبب تواجد الالجئني ال�سوريني 

اإختلفت  اأن ميول املواطنني  اإىل  الإ�س�رة  التهديد. وجتدر  اأقّل قلقً� من هذا  ني بغ�لبيته(  )ال�سُّ ال�سم�ل  يف املنطقة، يف حني بدا 

بغة الط�ئفية الواحدة له� كعن�رص موؤثر يف تكوين  عند مق�رنة املن�طق امل�سيحّية يف م� بينه�، اأو تلك وال�سيعّية، ومل تظهر ال�سَّ

دة بني املواطنني فيه�.  ت�سورات موحَّ

واأظهرت املق�رنة بني البي�ن�ت اإختالفً� ب�سيطً� بني ت�سّورات الرج�ل والن�س�ء، علمً� اأّن الرج�ل عرّبوا عن خوف اأكرب من فقدان 

التوازن الط�ئفي يف منطقتهم ب�ملق�رنة مع الن�س�ء. وقد لوحظت معّدلت اخلوف الأعلى بني امل�ستجيبني من املوظفني اجلّدد، 

من  ب�لتهديد  لل�سعور  الأدنى  امل�ستوي�ت  اأم�  ع�لية.  علمية  �سه�دات  على  واحل�ئزين  وال�سب�ب،  العمل،  عن  الع�طلني  واأولئك 

وجود الالجئني ال�سوريني فلوحظت بني ذوي الدخل املنخف�س والتح�سيل العلمي املتدين، والأ�رص التي له� روابط ب�لزواج مع 

�سوريني. 

عن  �سوؤالهم  عند  ملحوظ  ب�سكل  امل�ستجيبني  ت�سورات  تغرّيت  وقد 

التهديد املحدق ب�لتوازن الط�ئفي يف لبن�ن ب�سكٍل ع�م نتيجة اأزمة 

الالجئني ال�سوريني. فقد اعترب حوايل 51% من امل�ستجيبني اأن وجود 

الالجئني ال�سوريني ي�سكل خطراً على التوازن الط�ئفي يتخطى من�طق 

اإق�متهم فح�سب، يف حني ق�م 38% من امل�ستجيبني، وهي ن�سبة ل 

ُي�سته�ن به�، برف�س اإعتب�ر الالجئني ال�سوريني خطراً على التوازن 

ب�لتحديد مهدَّدة من  نية  ال�سُّ الط�ئفة  تبدو  لبن�ن. ومل  الط�ئفي يف 

اأبدوا تفّهمهم مل�س�عر  الط�ئفة  اأبن�ء هذه  ال�سوريني، لكن  الالجئني 

الطوائف الأخرى، كم� عرّبوا يف جمموع�ت الرتكيز واملق�بالت. 

وب�لرغم من اأن م�س�ألة احلف�ظ على التوازن الط�ئفي مل تكن الأَْوىل بني خم�وف امل�ستجيبني، بدا العنف املذهبي خطراً جديً� 

مب��رصًة  ال�سوريني  بع�س  املرتبطة مب�س�ركة  املحتملة  ب�لتهديدات  ال�سعور  ال�سوؤال عن  ولدى  منهم.  العظمى  للغ�لبّية  ب�لن�سبة 

ب�لعنف الط�ئفي يف من�طق اإق�متهم، اأ�س�ر 70% من امل�ستجيبني اأنهم يتوقعون ح�سول هكذا اأحداث. وقد بَدت الط�ئفة ال�سنّية 

اأقل تخوفً� من غريه� من الطوائف، كم� هو احل�ل يف ال�سم�ل. وبني املن�طق غري ال�سنّية، ك�ن املنت املنطقة الوحيدة التي عرّب 

فيه� امل�ستجيبون عن �سعورهم ب�لأم�ن الن�سبي من التوترات الط�ئفية، اإذ اعترب 30% فقط منهم اأن ال�سوريني م�سدر قلق قد يوؤثر 

على اإ�سطراب�ت ط�ئفية حمتملة يف منطقتهم. ومع ذلك، ج�ءت الأحداث الأخرية يف عر�س�ل لُتعيد ر�سم ت�سَورات اأبن�ء الط�ئفة 

نة يحر�سون عى الإ�ستمرار ب�إظه�ر الت�س�مح حي�ل الالجئني ال�سوريني لدوافع مذهبية،  ال�سنية وخم�وفهم. ومع اأن الق�دة ال�سُّ

ف�إنهم يعرّبون عن خوفهم املتزايد ب�إخرتاق اجلم�ع�ت املتطرفة امل�سّلحة لتجمع�ت الالجئني. وب�لإ�س�فة اإىل ذلك، اعترب بع�س 

امل�سوؤولون الذين ق�بلن�هم اأّن الت�سليح املحتمل لل�سوريني وم�س�ركتهم املب��رصة يف اأعم�ل العنف وتعبئة جم�ع�تهم �سد املن�طق 

املج�ورة قد بلغ حّده الأق�سى. ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، ف�إن اخلط�ب الع�م الط�غي بني ال�سّنة وال�سيعة يعك�س تب�دًل لالته�م�ت بني 

الطرفني ب�أن الط�ئفة الأخرى ت�ستخدم الالجئني ال�سوريني كذريعة حلل النزاع�ت الع�لقة بني املجتمع�ت اللبن�نية. 

تصّورات اخملاطر االقتصادّية واملعيشّية
لقد اأّدى الطلب املتزايد على ال�سلع ال�ستهالكّية وال�سكن اإىل ت�سّخم اإقت�س�دي ل ُي�سته�ن به. اإل اأّن زي�دة النت�ج واقت�س�د احلجم 

)اإنخف��س التكلفة مع زي�دة الإنت�ج( والدفق امل�يل اجلديد يف املجتمع واليد الع�ملة الرخي�سة وغريه� من الآث�ر الإقت�س�دية 

اجل�نبية التي اإقرتنت بتوافد اأعداد كبرية من الالجئني اإىل لبن�ن مل تتبلور بعد ب�سكل وا�سح. وتبدو املن�فع القت�س�دية التي قد 

تفرزه� اأزمة اللجوء حم�سورًة يف اأيدي قلة من الأفراد يف املجتمع. 

وقد ك�سفت جمموع�ت الرتكيز اأن الأثر الإقت�س�دي لالإق�مة املطّولة لأعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني متعددة الأوجه ويحتمل 

ت�سّورات خمتلفة. وت�سود ع�مًة يف جميع املن�طق نظرة �سلبية نتيجة املن�ف�سة التي ي�سكله� العم�ل ال�سوريون كيٍد ع�ملة رخي�سة 

يف خمتلف القط�ع�ت الإقت�س�دية. وُتعترب من�ف�سة العم�ل ال�سوريني على املوارد وفر�س العمل املحدودة من القلق الأكرب بني 

الإقت�س�دي  الإنتع��س  املن�طق  بع�س  امل�ستجيبون يف  ربط  اإذ  في�سّكل ح�لًة خ��سة،  البق�ع  اأم�  ال�سم�ل.  �سيم� يف  ل  الفقراء، 

الذي �سهدته من�طقهم بوجود الالجئني ال�سوريني فيه� والذين اأ�سهموا ب�سكل ملحوظ يف تنمية املح�سول الزراعي، وهو م�سدر 

الدخل الرئي�سي يف هذه املجتمع�ت املحلية. يف هذه احل�لة مثاًل، اإ�ستف�دت جمموع�ت كبرية من ال�سك�ن من الطلب املتزايد على 

الطع�م. 

بنانيني للمخاطر األمنية املتصلة بوجود الالجئني السوريني يف لبنان  |  ورقة مرجعّية     5 تصّورات املواطنني اللُّ

اعترب حوايل 51% من املستجيبني أن وجود الالجئني 
السوريني يشكل خطرًا على التوازن الطائفي يتخطى 

مناطق إقامتهم فحسب، يف حني قام 38% من 
املستجيبني، وهي نسبة ال ُيستهان بها، برفض إعتبار 

الالجئني السوريني خطرًا على التوازن الطائفي يف 
لبنان.

CS4.indd   5 3/4/15   5:00 PM



6     انرتناشونال الريت

مع ذلك، ف�إن ت�سورات املواطنني للتهديدات الإقت�س�دية الن�جتة عن اأزمة اللجوء ال�سورية تبدو مب�لغًة اأكرث من حجمه� احلقيقي. 

ولدى �سوؤالهم م� اإذا ك�ن الالجئون ال�سوريون ي�سّكلون خطراً مب��رصاً على اإقت�س�دهم ال�سخ�سي، ردَّ 23% فقط من امل�ستجيبني 

ب�لإيج�ب، يف حني اإعترب 72% منهم اأنهم مل يت�أّثروا �سخ�سيً� ب�لأزمة. وقد انعك�ست هذه املعدلت عند �سوؤال امل�ستجيبني م� اإذا 

ك�نوا يعتقدون اأن ال�سوريني ي�سكلون خطراً على املواطنني اللبن�نيني الآخرين، اإذ ردَّ 74% ب�لإيج�ب. 

ودائمً� على ال�سعيد الإقت�س�دي، بَدت الن�س�ء اأقل قلقً� من الرج�ل، فيم� اأبدى امل�ستجيبون ال�سب�ب قلقً� اأكرب من الفئ�ت العمرية 

ال�سورّية  ب�ملن�ف�سة  يت�أثرون  ب�أنهم  �سعورهم  عن  العمل  عن  الع�طلون  واأولئك  اجلدد  املوظفون  اأف�د  متوّقع،  هو  وكم�  الأكرب. 

يف �سوق العمل اأكرث ن�سبيً� من املوظفني الذي يتمتعون بوظ�ئف م�سمونة. كم� واأّن امل�ستجيبني الذين يقرتعون ب�سكل منتظم 

ل�س�لح نف�س احلزب ال�سي��سي م�لوا اإىل ال�سعور ب�أنهم اأكرث ت�أثراً اقت�س�ديً� ب�لأزمة مق�رنًة مع الن�خبني الذين يخت�رون الإقرتاع 

للمر�سحني على اأ�س��س الأهلية. فلي�س من املف�جئ اأن نالحظ غي�ب ال�سعور ب�لتهديد الإقت�س�دي من ال�سوريني بني امل�ستجيبني 

الذين لديهم اأوا�رص قربى مع �سوريني اأو اأ�سبحت تربطهم م�س�هرة حديثة بهم. مع ذلك، ومع انخف��س م�ستوى دخل امل�ستجيبني 

وحت�سيلهم العلمي، ُيالحظ تراجع ربطهم التهديدات الإقت�س�دية ب�لوجود ال�سوري، م� يتن�ق�س مع اخلط�ب ال�سي��سي والإعالمي 

ال�س�ئد. 

وخالل نق��س�ت جمموع�ت الرتكيز، حدَّد امل�س�ركون خم�طر حمّددة مرتبطة برتاجع نوعية املوارد واخلدم�ت وتوّفره�، والتي 

قت الن�س�ء ب�سكل خ��س، اإىل الآث�ر 
ّ
ت�سمل املي�ه وال�رصف ال�سحي والكهرب�ء والإت�س�لت والتعليم والرع�ية ال�سحية. وقد تطر

ال�سلبّية على البيئة الع�مة يف جمتمع�تهن املحلّية، والتي ميكن اأن ُتخت�رص ب�سغط غري م�سبوق على املوارد والبنى التحتية. 

اأكرب نق�س يف املي�ه والكهرب�ء، يف حني يرتّكز القلق الأ�س��سي يف ال�سم�ل والبق�ع على  ال�سي�ق، تع�ين عر�س�ل من  ويف هذا 

حة. اأم� ال�سوارع املكتظة واملوا�سالت الع�مة فهي م�سدر قلق م�سرتك يف املن�طق كله�، وقد عرّب امل�ستجيبون يف  التعليم وال�سّ

املنت ب�سكل خ��س عن قلقهم املت�سل ب�لنقل الع�م. وتبدو تبع�ت الأزمة على نوعية امل�س�ح�ت الع�مة اأو�سح يف املدن، حيث 

لت منطقت� املنت و�سن الفيل اأعلى ن�سب قلق يف هذا املج�ل.  �سجَّ

ولدى من�ق�سة الأ�سب�ب وراء تدهور نوعية املوارد واخلدم�ت ووفرته�، ربطت معظم امل�ستجيبني ب�سكل مت�س�ٍو بني هذا الو�سع 

املتدهور واللُّجوء ال�سوري من جهة والعوامل املحلية من جهة اأخرى، مثل التمويل غري الك�يف واحلوكمة غري ال�سليمة. مع ذلك، 

األقى 17% من امل�ستجيبني اللَّوم على الظروف املحلية ب�سكٍل ك�مل. وقد ظهرت �سيدا و�سور وعر�س�ل بني املن�طق الثالث الأبرز 

التي األقى فيه� امل�ستجيبون اللَّوم ب�لك�مل على الظروف املحلية، يف حني م�لت �سن الفيل وزحلة اإىل لوم الالجئني ال�سوريني على 

الو�سع املرتدي. وقد اأ�س�رت املق�بالت التي اأجرين�ه� مع عدد من امل�سوؤولني والنق��س�ت يف جمموع�ت الرتكيز اإىل م�سوؤولية 

ي��سيون اأخ�س�مهم ال�سي��سيني م�سوؤولية  ل ال�سِّ احلكومة اللبن�نية التي مل تتمكن من و�سع اإ�سرتاتيجية اإ�ستج�بة لالأزمة، بينم� حمَّ

و�سول لبن�ن اإىل ح�ئط م�سدود يف مواجهة الأزمة. واأ�س�ر عدد من الق�دة املحليني اأنهم ن�لوا دعمً� حكوميً� �سئياًل لالإ�ستج�بة 

حمليً� لتداعي�ت الأزمة. 

ب�سكٍل  ت�أثروا  املختلفة  املن�طق  يف  امل�ستجيبني  اأن  جند  الو�سع،  تدهور  اإليه�  ُيعزى  التي  الأ�سب�ب  يف  الفروق�ت  حتليل  عند 

رئي�سي ب�لظروف اخل��سة مبنطقتهم. غري اأن الن�خبني امل�سيَّ�سني واأولئك الذي يخت�رون مر�سحيهم ح�سب الأهلية ل تنطبق عليهم 

هذه املالحظة الع�مة. فبينم� م�ل الن�خبون الذي يقي�سون املر�سحني ح�سب اأهليتهم اإىل اإلق�ء اللوم على الظروف املحلية، لم 

الن�خبون امل�سيَّ�سون الالجئني ال�سوريني على تدهور اأو�س�ع اخلدم�ت واملوارد. 

ال�سغرية. وتبدو  اللبن�نيني وف�ئدًة لل�رصك�ت  للعّم�ل  ب�لن�سبة  الرخي�سة تهديداً  العم�لة  وراأى قرابة 24% من امل�ستجيبني يف 

املن�طق ذات الغ�لبية امل�سيحية اأنه� الأقل اإ�ستف�دًة من العم�لة ال�سورية الرخي�سة. كم� راأى 9% فقط من امل�ستجيبني يف هذه 

اإيج�بيً�،  اأمراً  بف�سل وجودهم  املحلّية  ال�سلع  املتزايد على  والطلب  ال�سوريني  الالجئني  اإيج�رات  بدلت  املدخول من  املن�طق 

املجتمع  من  فئة �سغرية  امل�ستجيبني، حتتكر  وبح�سب  ال�سوق.  اأدنى يف  اأ�سع�راً  ينعك�س  املتزايد مل  الطلب  اأّن  بع�سهم  ولحظ 

اللبن�ين املن�فع القت�س�دّية الن�جتة عن طلب ال�سوريني املتزايد على ال�سلع واخلدم�ت. وقد عرّب بع�س امل�س�ركني يف جمموع�ت 

الرتكيز عن انزع�جهم من اجل�سع املتزايد للتّج�ر واأ�سح�ب العق�رات اللبن�نيني. 

اأ�ساًل. وتوّقف بع�س امل�ستجيبني عند  اأو ل يدفعون �رصائب  ال�سوريني يدفعون �رصائب �سئيلة  كم� ورد خوف ع�م من كون 

هذا الأمر على اإعتب�ر اأّنه ي�سّكل من�ف�سًة غري ع�دلة يف �سوق العمل. وقد اأجمع امل�ستجيبون اأّن الالجئني ال�سوريني ل ي�س�همون 

ب�أي �سكٍل من الأ�سك�ل يف جمتمع�تهم امُل�سيفة. وقد ذهب بع�س امل�ستجيبني اأبعد من ذلك فعرّبوا عن اإنزع�جهم من الأغني�ء 
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ال�سوريني، الذين ح�سب قولهم ل ي�س�عدون اأبداً يف التخفيف من الأعب�ء التي يتحمله� الإقت�س�د والبنية التحتية يف لبن�ن ب�سبب 

الالجئني ال�سوريني الفقراء. 

تصّورات التهديدات احملدقة بالتماسك اإلجتماعي والثقافة احمللّية والقيم األخالقّية
الذي عرّب عنه  الأبرز  القلق  الرتكيز، ك�ن  املق�بالت ونق��س�ت جمموع�ت  لالأزمة خالل  الإقت�س�دية  التبع�ت  اإىل  التطرق  لدى 

اإرتف�ٍع يف ن�سبة اجلرائم والأعم�ل غري الأخالقّية. مع  اإىل  ال�سوريني واللبن�نيني  الفقر املتف�قم بني  اأن يوؤّدي  امل�س�ركون هو 

ذلك، مل ُيعّلق معظم امل�ستجيبني )63%( اأهميًة لإختالف القيم الأخالقية لل�سوريني وانعك��س ذلك على الثق�فة اللبن�نية. وي�سعر 

لة يف فقرة منف�سلة اأدن�ه. اأم�  امل�ستجيبون يف البق�ع ب�سكٍل خ��س بهذا التهديد، ب��ستثن�ء يف عر�س�ل، وهي ح�لة خ��سة مف�سّ

يف املن�طق الأخرى يف لبن�ن والتي �سمله� هذا الإ�ستطالع، بدا امل�ستجيبون مقتنعني اأّن اخلطر على الثق�فة اللبن�نية �سئيل، 

عدا يف �سربا و�س�تيال و�سن الفيل حيث توّزع امل�ستجيبون ب�لت�س�وي بني موافٍق ومع�ر�س. وجتدر الإ�س�رة اإىل اأّن املن�طق ذات 

الغ�لبّية امل�سيحّية ك�نت اأكرث قلقً� من الع�دات الثق�فّية ال�سورّية. ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، �س�د يف هذه املن�طق خوف من اإكت�س�ب 

ال�سب�ب اللبن�ين ع�داٍت �سيئة اأو ت�أثر لكنتهم ب�لّلهجة ال�سورّية. كم� و�سلَّط امل�ستجيبون ال�سوء على اإ�ستغالل اللبن�نيني لالجئني 

ال�سوريني واعتب�رهم كب�س حمرقة يف خ�سم ال�سيق القت�س�دي والتحدي�ت الأمنية. 

وتع�طف معظم امل�ستجيبني يف جمموع�ت الرتكيز واملق�بالت يف ال�سم�ل وعر�س�ل ذات الغ�لبية ال�سنية مع الالجئني وقلَّلوا من 

اأهمّية الفوارق الأخالقّية معهم، على عك�س امليل الع�م يف املن�طق غري ال�سنّية. ومع ذلك، ت�سري الأ�سئلة ال�رصّية يف الإ�ستم�رات 

اإىل اأّن امل�ستجيبني يف عر�س�ل يكّنون م�س�عر داخلّية خمتلفة عن ال�سورة الإيج�بية التي يح�ولون اإظه�ره� علنً�. فحواىل %70 

من امل�ستجيبني يف عر�س�ل يعتربون اأّن بينهم وبني ال�سوريني تع�ر�س اأخالقي. ومع ذلك، فمع اإندلع ال�ستب�ك�ت الأخرية يف 

تط�بقً�  اأكرث  الع�م  ال�سعبي  املوقف  اأ�سبح   ،2014 اآب  يف  عر�س�ل 

املنطقة.  يف  املحليون  الق�دة  اتخذه  الذي  الر�سمي  املوقف  مع 

وعلى الرغم من عدم تعبري اأه�يل عر�س�ل حتى الآن ب�أن ال�سوريني 

اأّن  الآن  علنً�  يعرتفون  ف�إنهم  وثق�فيً�،  اأخالقيً�  عنهم  خمتلفون 

فة بعيدًة كل البعد عن ثق�فتهم 
ّ
بع�س ال�سوريني يتبنون اأفك�راً متطر

املحلّية يف عر�س�ل. 

يف �سن الفيل وزحلة ذات الأغلبّية امل�سيحّية، ي�سعر 95% من امل�ستجيبني ب�لتهديد من قيم ال�سوريني الأخالقّية. اإل اأّن 55% من 

امل�ستجيبني يف املنت امل�سيحي يعتربون اأّن الالجئني ال�سوريني يت�س�ركون معهم القيم نف�سه� مم� ُيظهر مث�ًل اآخر عن الفوارق 

يف املواقف بني املن�طق التي تت�س�رك الط�ئفة نف�سه�. يف �سربا و�س�تيال، وهي منطقة ت�ستقبل حواىل 3000 لجئ فل�سطيني 

، ي�سود تن�غم يف القيم مع ال�سوريني. 
6
من �سوري�

املت�سلة  التهديدات  حول  بت�سوراتهم  واإرتب�طه�  امل�ستجيبني  بني  العمرية  والفئة  الجتم�عي  النوع  يف  الفوارق  اإىل  وب�لنظر 

ب�لقيم الأخالقية والثق�فية لل�سوريني، بدا وا�سحً� اأّن الن�س�ء اأكرث قلقً� من الرج�ل بهذا ال�س�أن )50% مق�بل 41% على التوايل(. 

ل الن�خبون  وبدا ال�سب�ب من امل�ستجيبني اأكرث قلًق� من اأولئك الأكرب �سنً� )48% مق�بل 42% على التوايل(. اإ�س�فة اإىل ذلك، �سجَّ

امل�سّي�سون اأعلى ن�سبة عدائّية جت�ه القيم الأخالقّية لل�سوريني بن�سبة 65%، بينم� اأظهرت الأ�رص التي تربطه� عالق�ت قرابة اأو 

م�س�هرة ب�سوريني توافقً� مع هذه القيم بن�سبة 90%. وم�ل امل�ستجيبون ذوو الدخل املنخف�س والتح�سيل العلمي املتدين اإىل 

اعتب�ر القيم الأخالقية والثق�فية ال�سورية متط�بقة مع قيمهم، على عك�س امل�ستجيبني ذوي املدخول الع�يل والتح�سيل العلمي 

ر مع ال�سوريني، اإل اأنه� اأبدت م�ستوي�ت  املتقدم. ومل تبدو الأ�رص املتعّددة الطوائف اأكرث ت�س�هاًل مع هذا النزاع الأخالقي املت�سوَّ

اأعلى من الت�س�مح مق�رنًة ب�أبن�ء من�طقهم. 

وت�سري امليول والأرق�م الواردة اأعاله اإىل ميٍل متزايد نحو تبني اأحك�م م�سبقة �سد ال�سوريني. وقد توّقع 55% من امل�ستجيبني اأن 

يزداد الإنزع�ج من ال�سوريني يف لبن�ن. غري اأن معظم الق�دة املحليني وامل�سوؤولني الأمنيني اإ�ستخفوا ب�إمك�نية تعر�س ال�سوريني 

اأَتت الإج�ب�ت الفردّية للم�ستجيبني خمتلفة يف املن�طق  اإىل موج�ت عنف مت�س�عدة بتحري�س من جه�ت لبن�نية. ومع ذلك، 

�س ال�سوريون لأعم�ل عنف، يف حني اإ�ستبعد %55 
ّ
املختلفة. يف �سيدا مثاًل، عرّب 95% من امل�ستجيبني عن خ�سيتهم من اأن يتعر

من امل�ستجيبني يف املنت هذا الإحتم�ل. 

 http://www.unrwa.org/prs-lebanon  :6     بي�ن�ت الأنروا حول الالجئني الفل�سطينيني الق�دمني من �سوري� اإىل لبن�ن، متوفرة على

بنانيني للمخاطر األمنية املتصلة بوجود الالجئني السوريني يف لبنان  |  ورقة مرجعّية     7 تصّورات املواطنني اللُّ

تعاطف معظم املستجيبني يف الشمال وعرسال ذات 
لوا من أهمّية الفوارق  الغالبية السنية مع الالجئني وقلَّ
األخالقّية معهم، على عكس امليل العام يف املناطق 

غري السنّية.
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8     انرتناشونال الريت

ويخ�سى حوايل 53% من امل�ستجيبني اأن يلوم اللبن�نيون ال�سوريني على جرائم يرتكبه� لبن�نيون، يف حني اإ�ستبعد ذلك امل�ستجيبون 

يف عر�س�ل واملنت و�سن الفيل و�سربا و�س�تيال. اأم� امل�ستجيبون يف البق�ع و�سيدا و�سور وطرابل�س والعبدة فك�نوا اأكرث اقتن�عً� 

ب�إمك�نية ح�سول هذا الأمر. ومل نالحظ اأّي منٍط اآخر من الروابط عند مق�رنة �سم�ت امل�ستجيبني املختلفة وت�سوراتهم حول هذا 

املو�سوع. وخالل املق�بالت، بدت اآراء امل�سوؤولني الأدنى رتبًة اأقرب اإىل النظرة ال�سعبّية يف هذا ال�س�أن، يف حني خّفف امل�سوؤولون 

الأعلى رتبًة على امل�ستويني الوطني واملحلي من هذا الأمر. يف هذا ال�سي�ق، بدا املوقع اجلغرايف للم�ستجيبني العن�رص الأهم يف 

ر�سم وجه�ت نظرهم. 

وقد �سمحت جمموع�ت الرتكيز بنق��س�ت مفتوحة ومعّمقة، اأ�س�ءت بدوره� على اأ�سك�ل اأخرى من املخ�وف الأمنّية، ول �سّيم� 

الإعتداء على الق��رصين، خ�سو�سً� من خالل الزواج املبكر. وخالل جمموع�ت الرتكيز يف ال�سم�ل، عرّب الرج�ل والن�س�ء على حٍد 

�سواء عن قلقهم ب�سكٍل خ��س من الزيج�ت املبكرة، وتلك التي ُتعقد دون مهر اأو مبهر قليل والتي تقبله� الأ�رص ال�سورية، كم� اأتى 

الق�دة املحلّيون على ذكر هذا املو�سوع اأي�سً�. وقد ربط امل�س�ركون هذه الظ�هرة ب�لآث�ر الإجتم�عية التي قد تنتج عن اإرتب�ط 

الرج�ل بزوجًة ث�نية، تكون غ�لبً� ق��رص. وقد اأ�س�ء امل�س�ركون على 

التهديدات التي تواجهه� الزوجة اللبن�نية الأوىل واأولده� يف هذه 

احل�لة، ب�لإ�س�فة اإىل املخ�طر التي تنتظر الزوجة الطفلة اأي�سً�. 

جمموع�ت  نق��س�ت  من  الأوىل  اجلولة  حدَّدت  ذلك،  اإىل  ب�لإ�س�فة 

طح يف الآونة  الرتكيز بع�س املخ�طر التي تبلورت اأو طفت اإىل ال�سَّ

الأخرية. ف�لأخب�ر عن تهريب الأ�سلحة، وت�سلُّل اجلم�ع�ت امل�سّلحة 

اليوم جزءاً من اخلط�ب  اأ�سحت  لبن�ن جميعه�  اإىل  ُير�سلون  الذين  النظ�م واملرتزقة  وال�س�ئع�ت عن جوا�سي�س  الالجئني،  بني 

ا�ست�س�فة  اأّن  اأ�س��س  على  ال�س�بق،  يف  املخ�طر  هذه  اأهمية  من  قلَّلوا  والذين  الأمنيني،  وامل�سوؤولني  البلدي�ت  لروؤ�س�ء  الر�سمي 

الالجئني »ال�سّنة مبعظمهم« لن ُي�سّكل خطراً على امل�ستوى الط�ئفي يف لبن�ن. فبع�س روؤ�س�ء البلدّي�ت الذين كن� قد ق�بلن�هم 

حتّدثوا موؤّخراً عن »بع�س املت�سّللني الذين اأر�سلهم النظ�م ال�سوري اأو من��رصوه لإث�رة م�س�كل يف من�طقهم«. ومع ذلك، ُيعترب 

اليوم مرتبطً� ب�لأخب�ر املوؤكدة حول ت�سلل ميلي�سي�ت  الع�م  ال�سعبية واخلط�ب  الت�سورات  اإىل  النظر  الأكرث �سيوعً� لدى  امليل 

متطرفة اإىل احلدود اللبن�نّية واإ�ستب�كه� مع اجلي�س اللبن�ين. 

اإىل  فني 
ّ
اأ�سفرت ال�ستب�ك�ت مع املتطر اأن  البالد، بعد  ال�سي��سيني يف  الأمنية الأخرية ر�سم خط�ب كب�ر  التطّورات  اأع�دت  وقد 

خ�س�ئر مب��رصة يف �سفوف اجلي�س والأمن الداخلي اللبن�ين. يبقى اأن نرى خالل الفرتة الق�دمة اإذا ك�نت هذه التهديدات املب��رصة 

�ستدفع نحو  واإذا م� ك�نت  ال�سي��سية،  املواقف  ُترتجم حتّوًل يف  �سوف  الأخرى  املن�طق  البق�ع وبع�س  لالأمن يف  واملف�سلية 

مب�درة حقيقة لك�رص الفراغ ال�سي��سي يف لبن�ن وو�سع حيز التنفيذ خطة وطنّية لال�ستج�بة لالأزمة ال�سورية يف لبن�ن. 

التصورات العامة ودور وسائل اإلعالم
تلعب عملّية ت�سوير ال�سوؤون الأمنية يف و�س�ئل الإعالم دوراً مهمً� يف تكوين الت�سورات الع�مة للتهديدات الأمنّية. ومع ذلك، 

�ئد. 
ّ
تتع�ر�س يف بع�س الأحي�ن النظرة ال�سعبية املبنية على التجربة احلّية مع اخلط�ب الع�م ال�س

يف هذا الإ�ستطالع، اأ�س�ر امل�ستجيبون بغ�لبّيتهم اإىل اأّنهم اإ�ستندوا اإىل املعلوم�ت التي ح�سلوا عليه� من التلفزيون والراديو عند 

حف املطبوعة والق�دة الروحيون وو�س�ئل الإعالم واملعلوم�ت املتن�قلة �سمن املجتمع  تكوين اآرائهم وت�سّوراتهم. وت�أتي ال�سّ

املحلي كم�س�در ث�نية. اأم� ق�دة الأحزاب ال�سي��سّية وامل�سوؤولون الر�سميون فج�ء ذكرهم بدرجٍة اأقل، يف حني ك�ن ذكر املنظم�ت 

اإىل دللت مثرية لالإهتم�م.  غري احلكومّية �سبه غ�ئب. وي�سري حتليل الفروق�ت يف م�س�در املعلوم�ت بني املن�طق املختلفة 

ويبدو الق�دة الروحيون من اأهم اجله�ت املوؤثرة يف �سن�عة الراأي الع�م يف املن�طق ذات الغ�لبية ال�سنّية )عدا يف �سيدا(، لكّنهم 

ل يوؤثرون على الآخرين. ويف املن�طق ذات الغ�لبّية امل�سيحّية، ُيعترب ت�أثري الراديو والتلفزيون اأهم من اأي م�سدر اآخر. اأم� الالفت 

فهو الإعتم�د الكبري على و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي يف الهرمل ووادي خ�لد، اأكرث منه يف �سن الفيل واملنت. 

حفية حول  ال�سّ التق�رير واملق�لت  الدرا�سة، رّكزن� فيه على على  الإعالم كجزء من هذه  اأجرين� حتلياًل مل�سمون و�س�ئل  وقد 

حف الع�رص الأهم التي ت�سدر يف لبن�ن بني ك�نون الأول 2012 واآذار 2014. وقد  الأزمة ال�سورّية يف لبن�ن املن�سورة يف ال�سّ

�سملت و�س�ئل الإعالم املخت�رة تلك الت�بعة لفريقي 8 اآذار و14 اآذار على حٍد �سواء، وهم� اأكرب اإئتالفني �سي��سَينْي خ�سمني يف 

حف التي تّدعي احلي�د. وفيم� تن�ولت معظم هذه املق�لت عدة موا�سيع يف نف�س الوقت، ترّكزت %90  لبن�ن، ف�ساًل عن ال�سّ

يف الشمال، عّبر الرجال والنساء على حٍد سواء عن 
قلقهم بشكٍل خاص من الزيجات املبكرة، وتلك التي 

ُتعقد دون مهر أو مبهر قليل والتي تقبلها األسر 
السورية.
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لة ال�سوؤون  من التغطية على الط�بع الإن�س�ين لالأزمة وعلى امل�أ�س�ة التي يعي�سه� الالجئون. وقد ع�جلت 44% من التغطية امل�سجَّ

الأمنّية والدين�مي�ت املجتمعية بني الالجئني ال�سوريني واملجتمع�ت التي ت�ست�سيفهم )41% من ال�سح�فة املن��رصة لـ8 اآذار 

و29% من ال�سح�فة املن��رصة لـ14 اآذار(. وبَدت �سح�فة 14 اآذار اأكرث مياًل للرتكيز على الط�بع الإن�س�ين لالأزمة ال�سورّية يف 

زت التغطية املن��رصة لـ8 اآذار بدرجة اأقل على  لبن�ن )94%( واأثره� على القت�س�د املحّلي والبنية التحتّية )54%(، يف حني ركَّ

هذين البعدين لالأزمة )38% لالأثر الإقت�س�دي و60% للبعد الإن�س�ين(. 

زت ال�سحف ب�سكل رئي�سي على مو�سوعي الأمن والتم��سك  الجتم�عي اأوًل، ثم على التوترات الط�ئفّية الن�جتة عن الأزمة  وقد ركَّ

بدرجٍة ث�نية. وقد تبع ذلك ق�س�س واأخب�ر عن خالف�ت بني �سوريني وعن ردود فعل ال�سلط�ت على �سعيد التوقيف�ت الأمنّية، 

اإلخ. اإل اأّن ال�سح�فة تبدو وك�أّنه� تب�لغ يف الرتكيز على ق�س�س اجلرائم التي �س�رك فيه� �سورّيون )وغ�لبيته� �رصق�ت ب�سيطة اأو 

دع�رة(، لكّن هذا الواقع مل ينعك�س يف نق��س�ت جمموع�ت الرتكيز التي عرّبت عن تخوفه� من اأنواع خمتلفة من اجلرائم )جرمية 

منظمة وتهريب اأ�سلحة(، والتي تظهر اليوم اأكرث ف�أكرث كمخ�وف ع�مة كربى. ب�سكٍل ع�م، يبدو اأن اخلط�ب ال�سي��سي والإعالمي 

ل يتم��سي�ن مع املخ�وف ال�سعبية على اأر�س الواقع. 

و�سدَّد الأفراد الذين ق�بلن�هم، كم� امل�س�ركون يف جمموع�ت الرتكيز، على اأّن خم�وفهم ال�سخ�سّية �سبيهة مبخ�وف املواطنني 

اللبن�نيني الآخرين. ويف الواقع، لقد عرّب هوؤلء يف معظم املن�طق عن املواقف والت�سورات نف�سه�، مع اختالف�ت ب�سيطة. ويف 

اأبدوا تع�طفهم ال�سديد مع لبن�نيني اآخرين قد  احل�لت التي مل يعرّب فيه� امل�س�ركون عن قلقهم ال�سديد على التوازن الط�ئفي، 

ي��سيني و�سّن�ع الراأي الذين مييلون اإىل املب�لغة يف الفوارق 
ّ
ي�سعرون بهذا اخلطر. ول ينطبق هذا امليل ال�سعبي على �سلوك ال�س

بني الفئ�ت اللبن�نية املختلفة. ويخ�سى هوؤلء اأن ت�سّكل الت�سورات املختلفة للن��س بحّد ذاته� �سببً� لالإنق�س�م فيم� بينهم ومزيداً 

من القلق الأمني، اإذ قد يلج�أ البع�س اإىل الأمن الذاتي. 

التدابري الوقائّية املطّبقة وفّعاليتها
مل ت�سع الدولة خطة وطنّية ملع�جلة اأثر الأزمة ال�سورية على امل�ستويني الإجتم�عي والإقت�س�دي. ويف حني اأتى تدخل ال�سلط�ت 

امل�سوؤولي�ت  عبء  تتحمل  نف�سه�  املحلّية  ال�سلط�ت  وجدت  وبي�ن�ت،  مرا�سيم  اإ�سدار  على  ومقت�رصاً  وظرفيً�  مرتّدداً  املركزّية 

وحده�. 

للتدابري  اإدراًك�  اأكرث  الن��س  بدا  ال�سم�ل،  ففي  ر�سمّية.  غري  اأو  ك�نت  ر�سمّيًة  واملواطنني،  للم�سوؤولني  خمتلفة  اإج�ب�ت  و�ُسّجلت 

اإن�س�ء خمّيم�ت ُم�سيفة �سغرية، وت�سجيل الإيج�رات، وفر�س قيود على  حركة الالجئني، وهو اإجراٌء  املتخذة حملّيً�، ل �سّيم� 

اأ�سبح اأكرث �سيوعً� اليوم. وقد اإعُتمدت تدابري خمتلفة يف املن�طق الأخرى يف لبن�ن، مثل التحقق من بط�ق�ت الهوّية وت�سجيل 

الالجئني. 

وقد ذكر امل�سوؤولون الأمنيون يف املق�بالت التي اأجرين�ه� معهم تدابري اأمنية اأخرى متَّ اإتخ�ذه�، مثل تركيب ك�مريات للمراقبة، 

اإق�مة الالجئني. وغ�لبً� م�  اأم�كن  اإىل  وت�سيري دوري�ت لل�رصطة، وتعيني كب�ر الأحي�ء ملراقبة اجلوار، وتنظيم زي�رات دورّية 

يخلط الن��س بني التدابري الع�مة الر�سمية والأعم�ل الوق�ئية امل�ستقّلة، كم� ميتنع روؤ�س�ء البلدّي�ت عن الكالم حول املب�درات 

امل�ستقلة. وقد يعرتف روؤ�س�ء البلدي�ت فقط ب�أنهم فّو�سوا بع�س املواطنني للتبليغ عن اأي اأن�سطة م�سبوهة يف منطقتهم، علمً� اأن 

عدداً من املب�درات املثيلة قد جَرت بو�سوح مبعرفتهم، اإن مل يكن 

مب�س�ركتهم املب��رصة. 

يف  لل�رصطة  مكّثفة  ودورّي�ت  عديدة  اأمنّية  تدابري  لوحظت  وقد 

البلدّي�ت  بع�س  وّظفت  كم�  امُل�سيفة،  املن�طق  بلدّي�ت  غ�لبّية 

رج�ل �رصطة اإ�س�فيني لتنفيذ هذه التدابري، يف حني نّظمت بع�س 

البلدي�ت الأخرى دورّي�ت يقوم به� متطّوعون. ووردت تق�رير عن 

البق�ع  اأ�س��سي يف  اأنه� انح�رصت ب�سكل  اإل  طرد لجئني �سوريني، 

اأّن اأّي  وطرابل�س. وك�سف امل�ستجيبون يف �سيدا عن وجود تدابري اأخرى، دون حتديده�. و�رصح اأحد روؤ�س�ء البلدّي�ت يف �سيدا 

تدبري ا�ستثن�ئي مل ُيتخذ، عدا عن ت�سكيل جلنة خ��سة لتنظيم عملية ا�ست�س�فة الالجئني والتن�سيق الع�يل بني مب�درات املنظم�ت 

غري احلكومّية.  ويبدو اأّن التع�ون البلدي مع املجتمع املدين يف بع�س احل�لت قد خّف�س من احل�جة لتخ�ذ تدابري اإ�س�فّية. 

بنانيني للمخاطر األمنية املتصلة بوجود الالجئني السوريني يف لبنان  |  ورقة مرجعّية     9 تصّورات املواطنني اللُّ

قد لوحظت تدابري أمنّية عديدة ودورّيات مكّثفة 
للشرطة يف غالبّية بلدّيات املناطق امُلضيفة، كما 

وّظفت بعض البلدّيات رجال شرطة إضافيني لتنفيذ 
هذه التدابري، يف حني نّظمت بعض البلديات األخرى 

دورّيات يقوم بها متطّوعون.
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10     انرتناشونال الريت

 وقد عرّب بع�س امل�سوؤولني الوطنينّي و�سّن�ع الراأي عن اإ�ستي�ئهم من حظر التجّول غري ال�رصعي والقيود الأخرى التي فر�سته� 

البلدّي�ت والق�دة املحلّيون على الالجئني ال�سوريني، م�سريين اإىل اأّن هذا الأمر يخ�لف الق�نون اللبن�ين وحقوق الإن�س�ن. من جهة 

اأخرى، خّفف معظم روؤ�س�ء البلدي�ت وامل�سوؤولني الأمنيني من اأهمّية التدابري التي اتخذوه�. 

و�سّكك غ�لبّية امل�ستجيبني )75%( بفّع�لّية التدابري املتخذة. وبرزت �سربا و�س�تيال و�سور فقط �سد هذا امليل، ب��ستثن�ء ال�سب�ب 

اأم�نً�  اأقل  ب�أنهم  �سعورهم  اأف�دوا عن  الذين  الدائمني  والن�خبني غري  العمل  والع�طلني عن  الوظ�ئف غري امل�سمونة  واأ�سح�ب 

من   %32 بينهم  مت�مً�،  مرّبرة  املتخذة  التدابري  اأن  امل�ستجيبني  من   %38 راأى  اأخرى،  جهة  من  املتخذة.  التدابري  من  ب�لرغم 

راأي ح��سم حوله�، خ�سو�سً�  له�  التدابري ومل يكن  الدائمني، يف حني بقيت غ�لبّية امل�ستجيبني مرتّددة حي�ل هذه  الن�خبني 

اأن الكثري منهم �سعروا ب�أن غمو�سً� اأخالقيً� يحيط بهذا املو�سوع ومل يعرفوا كيفية الإج�بة. ويرّبر بع�س امل�ستجيبني التدابري 

الأمنية �سد ال�سوريني على اأ�س��س اأن ال�سوريني م�سوؤولون اأم�م الق�نون مت�مً� مثل املواطنني اللبن�نيني، ولذلك عليهم دائمً� اأن 

ف بهوي�تهم. 
ّ
يحملوا بط�ق�ت تعر

وقد �سّكلت احلكومة جلنًة خ��سة لتن�سيق عمل الأجهزة الأمنية التي تعمل ب�سكٍل مب��رص مع الق�ئمق�م، وهو امل�سوؤول مب��رصًة عن 

تنظيم العمل املحلي يف منطقته وتن�سيق ال�ستج�بة مع البلدّي�ت. ويعترب الر�سد املب��رص اأقرب اإىل الأر�س، يف حني ل ي�س�رك 

املح�فظون ب�سكل كبري يف العمل املدين وينح�رص عملهم ب�مل�ستوى ال�سرتاتيجي. ويف معظم الأحي�ن، بدت البلدّي�ت دائمً� يف 

الواجهة على �سعيد الإ�ستج�بة لالأزمة. ويف وقت اإختلفت طبيعة الإ�ستج�بة من بلدية اإىل اأخرى، �سّجل معظمه� م�ستوي�ت ع�لية 

من التن�سيق مع القوى الأمنّية واجلي�س اللبن�ين، دون اأن يلغي هذا �سعوره� ب�أنه� مرتوكة للت�رصف مبوارد �سحيحة. 

ول تنقل املق�بالت الكثري ت�سّورات الن��س لفّع�لّية التدابري التي اتخذته� ال�سلط�ت املحلّية. فغ�لبّية روؤ�س�ء البلدّي�ت و�سّن�ع القرار 

عرّبوا عن انطب�عهم اخل��س، الذي و�سف ب�ملجمل التدابري على اأنه� فع�لة. من جهة اأخرى، ل وجود نظ�م مبني على الأدلة لر�سد 

فّع�لّية الإ�ستج�بة الوطنّية، كم� م� من تخطيط ا�سرتاتيجي اأو تق�سيم 

للموارد، اإذ اأن معظم التدابري املطّبقة بقيت حم�سورة ب�سبط الأمن 

امل�سوؤولني  اأن  يبدو  ول  الوطني.  امل�ستوى  على  حتى  اإ�سمّية  وبدت 

يت�بعون م�ستوى ال�سلوع احلقيقي للمعتقلني بتهمة اإرتك�ب جرائم، 

ولذلك ل ميكن تقييم فّع�لّية التدابري التي ك�نوا قد اإتخذوه�. 

ومل تعّمم ال�سلط�ت الأمنّية اأي مب�دئ ر�سمّية حول طريقة التع�طي 

معهم  اأجرين�  الذين  امل�سوؤولون  �سعر  فقد  امل�سوؤولني.  مه�م  وميث�ق  �سالحي�ت  من  ر�سميً�  تغرّي  ومل  ال�سوريني،  الالجئني  مع 

مق�بالت اأّن مه�مهم يف التع�طي مع الأزمة ال�سورّية اأخالقية اأكرث منه� ر�سميًة، واأنهم ينفذونه� بوجود موارد �سحيحة جداً بني 

اأيديهم. مع ذلك، عرّب عدد كبري منهم عن م�ستوى ر�سى ع�يل حول التن�سيق مع الأطراف املعنّية املختلفة. وعلى الرغم من املوارد 

املحدودة، بدا اجلميع مقتنعً� ب�أّن اجله�ت املعنّية الأخرى ملتزمة ب�سكل ع�م بعمله� وب�أّن قنوات التوا�سل مفتوحة. 

 الذي �سّوتوا 
ّ
وب�لعودة اإىل الت�سورات ال�سعبّية، ك�ن من الالفت اأن حوايل 22% فقط من امل�ستجيبني �سعروا اأّن احلزب ال�سي��سي

لت عر�س�ل  ة الأخرية ك�نت له روؤية وا�سحة جلهة مع�جلة تبع�ت الأزمة، يف حني اإعتقد 50% منهم بعك�س ذلك. و�سجَّ
ّ
له يف املر

املرتبة الأوىل من انعدام الر�سى من احلزب الذي �سّوت املواطنون فيه� له يف النتخ�ب�ت الأخرية بن�سبة 70%، وتبعه� املنت  

ثم وادي خ�لد وجمدل عنجر. وج�ءت �سربا و�س�تيال والهرمل يف املرتبة الالحقة بن�سبة اأقل من 50%. وك�نت هذه النظرة ث�بتة 

ب�رصف النظر عن ال�سم�ت املختلفة التي مّيزت بني امل�ستجيبني. ومل يعرّب الن�خبون امل�سّي�سون حتى عن م�ستوًى ع�ٍل من الر�سى 

جلهة اإ�ستج�بة حزبهم ال�سي��سي لالأزمة )%37(.

من املهّم اأن نتذّكر اأّن هذا امل�سح دليل ولي�س ا�ستطالًع� للراأي، اإل اّن ال�سعور ب�لف�سل ال�سي��سي حي�ل اإيج�د ا�سرتاتيجية لال�ستج�بة 

هو �سعور ع�م. وتتجّلى اخليبة الع�مة بو�سوح اأكرب عندم� يتعّلق الأمر ب�لأداء الفردي لل�سي��سيني. وي�سعر معظم امل�ستجيبني 

)88%( اأّن جميع ال�سي��سّيني يف لبن�ن مل يتع�طوا بجدية مع الأزمة ال�سورية. ورّكزت جمموع�ت الرتكيز وامل�سوؤولون الر�سميون 

الذين ق�بلن�هم على النق�س يف الإرادة ال�سي��سّية ك�سبٍب رئي�سي لبق�ء اإ�ستج�بتهم لالأزمة حمدودًة و�سكلية. 

»معضلة« حل إنشاء خمّيمات 
ت�سري امليول الع�مة يف كل من جمموع�ت الرتكيز واملق�بالت واإ�ستطالع الراأي ب�سكٍل وا�سح اإىل اأّن خميم�ت الالجئني هي احلل 

الأكرث قبوًل بني امل�ستجيبني )64%(، من اأجل اإدارة اأزمة الالجئني يف لبن�ن. ويعترب امل�ستجيبون اأّن الزمة مَل� و�سلت اإىل هذا 

كان من الالفت أن حوايل 22% فقط من املستجيبني 
شعروا أّن احلزب السياسّي الذي صّوتوا له يف املّرة 

األخرية كانت له رؤية واضحة جلهة معاجلة تبعات 
األزمة، يف حني إعتقد 50% منهم بعكس ذلك.
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احلد لو انطرح خي�ر املخّيم�ت من البداية. مع ذلك، تن�ول البع�س التداعي�ت ال�سلبية املمكنة لهذا احلل، مثل عدم قدرة لبن�ن 

اأّن  اعتربوا  امل�ستجيبني  غ�لبية  اأّن  اإل  الدولية.  الأ�رصة  التزام  على  الأمر  جن�ح  واعتم�د  املخيم�ت  اإدارة  م�سوؤولية  حتّمل  على 

خميم�ت الالجئني قد تبقى اخلي�ر الأن�سب للتخفيف من الأثر ال�سلبي على الأمن والبنى التحتّية و�سوق العمل. 

ولدى ال�سوؤال عن اأكرث الآث�ر اإيج�بّيًة ل�ست�س�فة الالجئني يف املخيم�ت، ن�دراً م� ذكر امل�ستجيبون الإنعك��س الإيج�بي لهذا 

احلل على التوازن الط�ئفي والبيئي يف لبن�ن، يف حني اأ�س�ر العدد الأكرب منهم اإىل �سم�ح هذا احلل ب�سبط الالجئني ب�سكل مب��رص، 

ل �سيم� يف الهرمل وجمدل عنجر والعبدة. مع ذلك، اعتربت ن�سبة ملفتة  من امل�ستجيبني )12%( ترّكزت يف �سيدا و�سور اأّن حّل 

املخّيم�ت ل يحمل اأي اإيج�بية. وقد بدا امل�ستجيبون يف املنت و�سن الفيل ووادي خ�لد اأكرث حتبيذاً لفكرة اإق�مة خمّيم�ت، لأّنه� 

ح�سب اإعتق�دهم جتعل وجود الالجئني ال�سي��سيني يبدو موؤّقتً�. 

ف بني الالجئني املرتبة الأوىل 
ّ
كم� وقد ج�ء البع�س على ذكر الوجه ال�سلبي لإن�س�ء املخّيم�ت، ف�حتل اخلوف من اإنت�س�ر التطر

الفيل  و�سن  املنت  لبن�ن )يف  الط�ئفي يف  للتوازن  الأمد  الطويل  التهديد  القلق من  تاله  وزحلة(،  العبدة وطرابل�س و�سيدا  )يف 

وبدرجٍة اأقل يف البق�ع(. 

اهتم�م  من  امُل�سيفة  املجتمع�ت  حرم�ن  اإىل  املخّيم�ت  حّل  يوؤّدي  اأن  من  وطرابل�س،  عر�س�ل  يف  خ�سو�سً�  البع�س،  وتخّوف 

احلكومة واملنظم�ت غري احلكومّية، مب� اأّن امل�س�عدات �سوف تذهب ح�رصاً اإىل هذه املخيم�ت يف ح�ل اإن�س�ئه�. واأ�س�ر البع�س 

اإىل خم�وف اأخرى مثل جتّمع الالجئني يف مك�ن واحد، م� قد ي�سّجع بدوره على تهريب الأ�سلحة. واعتربت اأقلّية من امل�ستجيبني 

اأنه من الأف�سل اأن يندمج الالجئون مع املجتمع اللبن�ين، لأّن املخّيم�ت قد تنتج املزيد من الأحك�م امل�سبقة �سّد ال�سوريني. 

وقد ب�لغ البع�س ب�عتب�ر طريقة تركي� والأردن ب�لتع�طي مع ق�سية الالجئني ال�سوريني على اأنه� مث�لّية. ومع اأنه من املهم اأن 

يتعّلم املرء من التج�رب الإيج�بّية، من ال�رصوري اأي�سً� اأن ُيقيِّمه� بعن�ية. وعليه، يكون من املفيد تب�دل الأفك�ر مع ال�سلط�ت 

املحلّية يف الدول امل�سيفة للو�سول اإىل اأفك�ر واإ�ستج�بة اأف�سل. 

اخلامتة

ت�س�عدت وترية الأزمة ال�سورية خالل ال�سنوات الأربعة املن�رصمة. وقد ترك ماليني الأ�سخ��س امل�س�ملني بيوتهم ليلج�أوا اإىل 

دول جم�ورة ل�سوري�. وي�ست�سيف لبن�ن اليوم اأكرث من مليون منهم، اأي م� يوازي ربع عدد �سك�نه الأ�سليني. وقد اأنتج هذا الأمر 

�سغطً� كبرياً على البنى التحتية على نوعية اخلدم�ت ووفرته� يف لبن�ن، الذي يع�ين اأ�ساًل من �سح و�سعف يف املوارد. 

لذلك ل بد من النظر يف هذه الظروف اإىل الت�سورات الأمنية للمواطنني نتيجة اللجوء ال�سوري. وقد �سّلطت هذه الدرا�سة ال�سوء 

الت�سورات مع اختالف �سم�ت املواطنني والظروف املحيطة مبن�طقهم. وبينم� عرّب غ�لبّية امل�س�ركني يف  على اختالف هذه 

املق�بالت وجمموع�ت الرتكيز عن تع�طفهم مع الالجئني وم�س�عبهم، اإل اأنهم بدوا مقتنعني يف نف�س الوقت من احتم�ل اأن يزيد 

الالجئون من ن�سب اجلرمية والفقر يف لبن�ن. وبرزت خم�طر اأخرى خالل البحث، مثل اإنعك��س وجود الالجئني ال�سوريني على 

اخلدم�ت  نوعية  وتدهور  امل�ستقبل  البالد يف  الط�ئفي يف  التوازن 

الع�مة. 

غي�ب  ويف  اللبن�نية.  ال�سلط�ت  قدرات  الالجئني  اأعداد  ف�قت  وقد 

الدولية واملنظم�ت الأهلّية  اإ�سرتاتيجية وطنّية، تدّخلت الأ�رصة  اأي 

مثل  الأمنية،  للتدابري  وبرزت  املحلّية.  وال�سلط�ت  البلدي�ت  على  ع�م  ب�سكل  العبء   
َ
اأُلقي الأمني،  امل�ستوى  على  الدعم.  لتقدمي 

ك�مريات املراقبة والدوري�ت الإ�س�فّية وت�سجيل الالجئني وحظر جتّولهم، كمو�سوع مثري للجدل خ�سو�سً� مع م�ستوي�ت جن�حه 

املختلفة، بح�سب جمموع�ت الرتكيز وامل�سوؤولني املحليني الذين ق�بلن�هم. 

ال�سوريني مبني ولو جزئيً� على ح�لت حقيقّية وحوادث  الأمني املرتبط ب�لالجئني  اأن اخلطر  �سّك يف  الأحوال، ل  يف جميع 

موّثقة. مع ذلك، وكم� ح�ول هذا التقرير اأن ُيظهر، تبقى ت�سورات املواطنني للتهديدات الن�جتة عن الأزمة ال�سورية غري متم��سية 

مع الوق�ئع، اإذ تختلف الآراء بح�سب املن�طق والطوائف والعوامل  الجتم�عّية والقت�س�دّية املختلفة. والأهم هو اأّن ال�ستج�بة 

اإىل هذه املخ�طر مل تكن مبنّية على دلئل �سلبة ومل تكن ب�مل�ستوى املطلوب. 

بنانيني للمخاطر األمنية املتصلة بوجود الالجئني السوريني يف لبنان  |  ورقة مرجعّية     11 تصّورات املواطنني اللُّ

وقد فاقت أعداد الالجئني قدرات السلطات اللبنانية. 
ويف غياب أي إسرتاتيجية وطنّية، تدّخلت األسرة الدولية 

واملنظمات األهلّية لتقدمي الدعم.
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باالشرتاك مع:

بتمويل من:

عن »مؤسسة انرتناشونال الريت«
ت�س�عد »اإنرتن��سون�ل الريت« الن��س على اإيج�د حلول �سلمية لل�رصاع�ت. نحن من منظم�ت 

بن�ء ال�سالم الرائدة يف الع�مل، مع خربة تن�هز الـ30 ع�مً� يف جم�ل اإر�س�ء اأ�س�س ال�سالم. 

للحكوم�ت  ونقّدم  ال�سالم،  بن�ء  على  مل�س�عدتهم  الع�مل  حول  املحليني  ال�سك�ن  مع  نعمل 

واملنظم�ت وال�رصك�ت الن�سح حول كيفية دعم ال�سالم.

شكر
الأوروبي  ب�ل�سكر لالإحت�د  للدرا�س�ت  اللبن�ين  الريت واملركز  انرتن��سون�ل  ه موؤ�س�سة  تتوَجّ

الع�م 2012.  )يونيو( من  لبن�ن منذ حزيران  الأمني يف  القط�ع  اإ�سالح  لتمويله م�رصوع 

وُتعترب هذه ال�سل�سلة من الأوراق املرجعّية ثمرة املعلوم�ت واخلربات التي مّت جمعه� من 

خالل العمل امل�ستمر على مدى ال�سنتني امل��سيتني. 

م�نحيه�  لدعم  اإمتن�نه�  عن  لتعرب  الفر�سة  هذه  الريت  انرتن��سون�ل  موؤ�س�سة  تغتنم  كم� 

الإ�سرتاتيجيني، نذكر منهم: الدائرة الربيط�نية لالإمن�ء الدويل UKAID، والوك�لة ال�سويدية 

والتج�رة  اخل�رجية  ووزارة  هولندا،  خ�رجية  ووزارة  التنمية،  جم�ل  يف  الدويل  للتع�ون 

الإيرلندية. 

الواردة يف هذه الورقة م�سوؤولية موؤ�س�سة انرتن��سون�ل الريت فقط، ول تعك�س  تعرب الآراء 

ب�ل�رصورة اآراء اجله�ت امل�نحة اأو �سي��س�ته�. 
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