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تصورات املواطنني ال ُّلبنانيني
ّ
للمخاطر األمنية املتصلة بوجود
الالجئني السوريني يف لبنان
َّ
ملخص
أجرت مؤسسة انرتناشونال الريت واملركز اللبناين للدراسات ( )LCPSإستطالعًا للرأي يف لبنان حول تصورات
يف حزيران َ ،2013
املواطنني لألمن واملؤسسات األمن ّية .وقد برز الالجئون السوريون كأحد أبرز التحديات األمينة يف لبنان حسب املواطنني الذين
شملهم اإلستطالع .وعليه ،ركَّ ز هذا التقرير على حتليل تصورات أطياف خمتلفة من اجملتمع اللبناين إعتربوا الالجئني السوريني
أن املستجيبني بغالب ّيتهم ،على الرغم من تعاطفهم مع املأساة التي حلَّت بالسوريني،
خطرًا أمنيًا يف لبنان .وكشف اإلستطالع ّ
قد ع ّبروا عن شعورهم باخلطر ونفاذ تساحمهم إزاء تبعات األزمة السورية مع إستمرارها منذ أربعة أعوام .ومتحورت خماوف
املستجيبني األساس ّية حول :وقوعهم ضح ّية جرمية ما أو اإلنزالق نحو الفقر ،اخلوف من فقدان التوازن الطائفي نتيجة اإلقامة
املطولة لعدد كبري من السوريني يف لبنان ،النقص يف اخلدمات وتفاقم أوضاعها يف ظل وجود الالجئني السوريني ،باإلضافة إىل
ّ
إستضافة
فضل معظم املستجيبني اللبنانيني
اخملاطر البيئ ّية بسبب إهرتاء شبكات املياه والصرف الصحي .على صعيد احللولَّ ،
َ
الالجئني السوريني يف خم ّيمات ذات شروط إنسانية وبإدارة اجملتمع الدويل .مع ذلك ،فقد ع َّبر املستجيبون عن خشيةٍ جدية يف
ً
وبيئة مناسبة إلنخراط الالجئني يف التطرف،
أن تشكّ ل خم ّيمات الالجئني هي أيضًا تهديدًا للتوازن الطائفي اللبناين على األمد الطويل،
مما سيزيد من معدالت اإلرهاب واجلرمية املنظمة.

مقدمة
ّ
السياق

ال�سورية يف �آذار  ،2011جل�أت �أعداد كبرية من
منذ �إندالع الأزمة
ّ
ال�سوريني �إىل لبنان هرب ًا من ال�رصاع الدامي يف بالدهم .ومع
و�صولهم ب�أعداد �صغرية يف بداية الأزمة ،كان من ال�سهل على
املجتمعات اللبنانية �إ�ستيعاب الالجئني ال�سوريني .لكن ،مع ت�صاعد
ح ّدة العنف امل�ضطرد يف �سوريا ،و�صل عدد الالجئني ال�سوريني
امل�سجلني يف لبنان �إىل مليون ن�سمة يف ني�سان  2014مع دخول
َّ
الأزمة عامها الرابع .وقد الم�س هذا العدد يف �شباط  2015الـ1.15
مليون ،1ما يجعل لبنان البلد ذو ن�سبة الالجئني الأكرب يف العامل.
وال ب ّد من الإ�شارة هنا �إىل � ّأن هذه الأعداد ال ت�شمل الالجئني الذين
ينتظرون ت�سجيلهم من قبل مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
و�أولئك غري الراغبني بالت�سجيل ،والالجئني الفل�سطينيني القادمني من
1

امل�سجلني يف لبنان علىhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 :
تفا�صيل حم ّدثة عن الالجئني ال�سوريني
ّ
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�سوريا .وتتفق امل�صادر املختلفة على القول �أن واحداً من كل �أربعة �أ�شخا�ص يف لبنان هو الجئ ب�سبب الأزمة ال�سورية .ويتو ّزع
الالجئون من �سوريا على  1700جمتمع حملي 2م�ضيف يف لبنان ،ويرتكَّ زون يف عكار والبقاع ،املنطقتني الأفقر يف لبنان .3وال
ب ّد من ذكر � ّأن  %52.6من الالجئني الوافدين من �سوريا هم من الإناث ،و %47.4من الذكور ،فيما ن�صفهم من الأطفال.4
ويف حني يحمل اخلطاب ال�سيا�سي اللبناين حول الأزمة ال�سورية الكثري من التناق�ضات بح�سب املواقف ال�سيا�سية والطائفية
متاما .وبح�سب تقييم
املختلفة ،ال تزال اال�سرتاتيجية
الوطنية الهادفة �إىل اال�ستجابة �إىل �أثر الأزمة وو�صول الالجئني غائبة ً
ّ
ال�صادر عن البنك الدويل يف �أيلول  ،2013ف�إن لبنان الذي يعاين �أ�صلاً من عجز �رضيبي كبري
الأثر الإقت�صادي والإجتماعي َّ
ال�سورية ،ومن املتوقع �أن يبلغ هذا العجز  2.6مليار دوالر �أمرييكي خالل الفرتة التي تناولها
جراء الأزمة
ّ
قد ت�أ ّثر ب�ش ّدة ّ
5
التقييم .ويتو ّقع التقييم �أي� ًضا �أن ينزلق �أكرث من  170.000لبناين نحو الفقر يف العام  .2014وبالإ�ضافة �إىل �أثرها الإجتماعي
اللبنانية يف �إ�ستقبال النازحني لتغذي املخاوف العامة
والإقت�صادي ،جاءت تبعات الأزمة ال�سورية و�سيا�سة الباب املفتوح
ّ
املتطرفة لتجمعات
اللبنانية امل�ضغوطة �أ�صلاً و�إخرتاق املجموعات امل�سلَّحة
أمنية ،نظراً للموارد
ّ
بيئية وطائفية و� ّ
من خماطر ّ
ّ
ال�سيا�سية يف و�صفهما.
الالجئني ،وهما م�س�ألتان غالب ًا ما ُتبالغ و�سائل الإعالم واخلطابات
ّ
األهداف

متحور الهدف الرئي�سي لإ�ستطالع الر�أي الذي �أجرته م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات حول الإجابة عن
الأ�سئلة التالية:
•ملاذا ي�شعر اللُّبنانيون باخلطر من الالجئني ال�سوريني؟
املطبقة حتى �شباط 2014؟
أمنية
ّ
•ما نتائج التدابري ال ّ
الدولية وحمالت التوعية) للتخفيف من املخاطر
اللبنانية والأ�رسة
•ما الذي ميكن �أن تقوم به الأطراف امل�س�ؤولة (احلكومة
ّ
ّ
املحتملة املت�صلة بوجود الالجئني ال�سوريني يف لبنان؟
املنهج ّية

معمقة مع �ص ّناع قرار و�أ�شخا�ص م�ؤثرين يف الر�أي العام� ،شملوا م�س�ؤولني �أمنيني
بهدف �إعداد هذا التقريرَّ ،
مت �إجراء  15مقابلة َّ
جمتمعيني .وكانت املقابالت �شبه منظمة لل�سماح
على امل�ستوى الوطني واملحلي ،و�سيا�سيني ،و�أع�ضاء جمال�س بلدية وقادة
ّ
للم�ستجيبني بالإجابة ب�شكل حر دون الإيحاء لهم ب�أجوبة حم َّددة .وقد ُترك للم�ستجيبني حرية رف�ض الإجابة عن �أي �س�ؤال
العتبارات �شخ�صية �أو مهنية ،غري �أن ق ّل ًة منهم �أب َدت حت ّفظاتها على الأ�سئلة .وقد �أُجريت بع�ض من هذه املقابالت مع م�س�ؤولني
�أمنيني �أ�سا�سيني يف املناطق الأكرث ت�أثراً بالأزمة ،مبا�رش ًة بعد الإ�شتباكات العنيفة بني اجلي�ش اللُّبناين واملجموعات امل�سلَّحة
يف بلدة عر�سال يف البقاع يف بداية �شهر �آب .2014
الثقافية
للح�سا�سيات
وقد ُنظمت خم�س جل�سات نقا�ش �ضمن جمموعات تركيز يف طرابل�س( )2وبعلبك و�صيدا وزحلة .وبالنظر
ّ
ّ
يف بع�ض املناطق� ،إ�ستع�ضنا عن املجموعات املختلطة بلقاءات
الظروف احملل ّية يف اجملتمعات املضيفة تبدو وكأنها منف�صلة للرجال والن�ساء.

العنصر األكرث أهمية يف بلورة النظرة احملل ّية املتصلة
بوجود الالجئني السوريني بغض النظر عن الصبغة
السياس ّية والطائف ّية لهذه اجملتمعات.

العنقودية يف  13جمتمع حملي،
كما �أُجري عدد من امل�سوحات
ّ
�شملت وادي خالد والعبدة وطرابل�س واملنت و�سن الفيل و�صربا
و�شاتيال و�صيدا و�صور والهرمل وجمدل عنجر وزحلة وبعلبك .وقد
مت اختيارهم بح�سب طريقة العينة املنتظمة .وبعد تق�سيم املجتمعات املحلية املعنية
عينة امل�سح  260مواطن ًا لبناني ًا ّ
�شملت ِّ

ال�سوريون ،توترات طائفية ت�ضع لبنان يف دائرة اخلطر"  14 UN, The Daily Star Lebanonمتوز (يوليو)  ،2014متوفّرة على :
 2مقالة "الالجئون
ّ
3
4
5
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http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jul-14/263824-syrian-refugees-sectarian-tensions-endanger-lebanon-un.
ashx#axzz3GhtoUGWX
خارطة املفو�ضة ال�سامية لالجئني التابعة للأمم املتحدة يف لبنان ،متوفرة علىhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7900 :
تفا�صيل حم ّدثة عن الالجئني ال�سوريني امل�سجلني يف لبنان متوفرة علىhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 :
البنك الدويل (Lebanon: Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict – Executive Summary. Washington DC: World .:)2013
 Bankمتوفر على:
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LBN-ESIA%20of%20Syrian%20Conflict-%20EX%20SUMMARY%20
ENGLISH.pdf
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و�ضمت الإ�ستمارات
�إىل �أربعة �أجزاءُ ،قمنا ع�شوائي ًا ب�إختيار عائالت تغطّ ي الأجزاء الأربعة من كل جمتمع للم�شاركة يف امل�سح.
ّ
وتطرقت �إىل خمتلف اخلدمات العامة والأداء امل�ؤ�س�ساتي املت�صل بها .وقد �شكّلت الإناث %41
�أ�سئلة مغلقة و�أخرى مفتوحة،
ّ
ال�سمات
من ّ
العينة ،كما �شكّل ال�شباب (دون � 30سنة) ن�سبة  %43منها .وعلى الرغم من � ّأن الن�سب ال تعك�س بال�شكل املثايل ّ
وح ِّد َدت
الدميغرافية
للتجمعات املختارة� ،إال �أنها ت�ستويف ب�شكل عام متطلّبات امل�سح الهادف �إىل تو�صيف الثغرات التي �سبق ُ
ّ
ّ
ب�شكل عام .وقد �سمح لنا حتليل التوجهات املختلفة مع
يف امل�سح الكمي حول ت�صورات اللبنانيني للو�ضع الأمني يف لبنان
ٍ
الطائفية نف�سها ،وبفهم العنا�رص املختلفة التي
الهوية
املميزة بني املناطق التي تت�شارك
�إختالف املجتمعات بر�صد ال�سمات
ّ
ّ
ّ
املحلية يف املجتمعات امل�ضيفة تبدو وك�أنها
قد ت�ساهم يف بلورة التوجهات العامة يف كل من التجمعات .والالفت � ّأن الظروف
ّ
والطائفية
ال�سيا�سية
املحلية املت�صلة بوجود الالجئني ال�سوريني بغ�ض النظر عن ال�صبغة
العن�رص الأكرث �أهمية يف بلورة النظرة
ّ
ّ
ّ
لهذه املجتمعات.
اللبنانية الرئي�سية عن الأزمة الالجئني بني كانون الثاين و�شباط .2014
وقد �أُجري حتليل مل�ضمون تغطية و�سائل الإعالم
ّ

أبرز النتائج
أمنية املحدقة بلبنان ،بد�أنا بتحليل الت�صورات
لإ�ستطالع �أثر وجود الالجئني ال�سوريني على
ت�صورات املواطنني للأخطار ال ّ
ّ
تتكون
التي كانت �سائدة يف لبنان قبل و�صول الالجئني ال�سوريني يف العام  .2011ونطراً لدرايتنا ب� ّأن النظرة
ّ
الفردية للأمن ّ
املحلية ال�سائدة و�أنواع املخاطر امل�شرتكة والنوع
اجتماعية خمتلفة ،منها الإنتماء الطائفي وال�سيا�سي والظروف
نتيجة عنا�رص
ّ
ّ
ليلخ�ص امليول العامة واخلا�صة التي برزت لدى �إ�ستطالع ت�صورات املواطنني خالل
الإجتماعي والفئة
العمرية ،ي�أتي هذا الق�سم ّ
ّ
املقابالت �شبه املنظمة ونقا�شات جمموعات الرتكيز وامل�سوحات.
تصورات الشعور باألمان قبل وصول الالجئني السوريني

يجدر التدقيق بعناية يف الإعتقاد ال�سائد ب�أن الالجئني ال�سوريني م�س�ؤولون عن �إرتفاع معدل اجلرمية واملخاطر الأمنية .ويف
�إ�ستطالع الر�أي الذي �أجرته م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت بالتعاون مع املركز اللبناين للدرا�سات� ،أ�شار  %40من امل�ستجيبني
ب�أنهم كانوا ي�شعرون بالأمان يف املناطق التي كانوا ي�سكنون فيها قبل و�صول عدد كبري من الالجئني ال�سوريني �إليها ،يف حني
نوعا ما» يف تلك الفرتة ،و عبرَّ الـ %25الباقون عن عدم �شعورهم بالأمان قبل
قال � %35آخرون ب�أنهم كانوا ي�شعرون «بالأمان ً
الأزمة ال�سورية .وتختلف هذه امل�شاعر ب�شكل كبري جداً بني املحافظات .ففي ال�شمال ،قال � 60إىل  %75من امل�ستجيبني �أ ّنهم
�سجل امل�ستجيبون يف الهرمل وعر�سال �أعلى م�ستويات ال�شعور
ال ي�شعرون بالأمان يف طرابل�س ووادي خالد والعبدة ،يف حني َّ
بالأمان ،تالهم امل�ستجيبون يف �صور واملنت و�صيدا .ويبدو � ّأن م�شاعر الأمان �أو انعدامه بني املواطنني مت�أثرة بالظروف
أمنية يف
املحلية �أكرث منه باالنتماءات
ال�سيا�سية والطائفية ال�سائدة يف املجتمع ،نظراً جلوالت العنف يف طرابل�س والأحداث ال ّ
ّ
ّ
عكار.
كما تختلف م�شاعر الأمان مع اختالف �أنواع املخاطر .فعلى �سبيل املثالُ ،تعترب التو ّترات الطائفية م�س�أل ًة مهمة يف كل مناطق
�صيدا والبقاع� ،إال �أنها مل تظهر يف ال�شمال حيث اخلوف الأ�سا�سي من ال�رسقة واجلرمية املنظّ مة� .أما اخلوف من امل�شاكل ذات
ال�سيا�سية فقد ظهر يف بع�ض املناطق الأخرى ،مثل �صور.
الأ�سباب
ّ
املحلية على م�سافة من اجلرائم التي تعترب معيب ًة مثل العنف
ب�شكل عام ،حاول امل�ستجيبون �أن يبقوا �أنف�سهم وجمتمعاتهم
ّ
املجتمعيون الذين قابلناهم حري�صني على عدم ت�صوير مناطقهم على �أنها م�ضطربة،
اجلن�سي .وبدا امل�س�ؤولون املحلّيون والقادة
ّ
فحاولوا التخفيف من امل�شاكل القائمة و�أ�رصوا على اعتبار اجلرمية املنظّ مة ظاهر ًة جديدة يف جمتمعهم املحلي.
التغريات يف الشعور باألمان بعد وصول الالجئني السوريني

َتعترب الغالبية ال�سائدة من امل�ستجيبني � ّأن الظروف الأمنية يف منطقتهم قد �ساءت منذ و�صول الالجئني ال�سوريني �إليها .يف املنت
و�صور و�صربا و�شاتيال ،ي�شعر حوايل ن�صف امل�ستجيبني � ّأن الو�ضع مل يتغيرّ ال �إيجا ًبا وال �سل ًبا بعد و�صول الالجئني .يف �صيدا،
ي�شعر  %20فقط من املقيمني �أن مدينتهم �أكرث �أمان ًا اليوم بينما ي�شعر  %60منهم ب�أ ّنهم �أقل �أماناً .وميكن �أن نعزو هذا ال�شعور
العملية التي قادها اجلي�ش اللبناين يف �صيدا يف �أيار  ،2013والتي و�ضعت ح ّداً للوجود امل�سلَّح
املتزايد بالأمان ن�سبي ًا �إىل
ّ
أمنية عادت م�ؤخراً �إىل الواجهة يف �صيدا ،يف ظل خماوف من خماطر قد
ال�سني �أحمد الأ�سري� .إال � ّأن ال�ش�ؤون ال ّ
جلماعة ال�شيخ ُّ
املطولة لالجئني ال�سوريني.
تنتج عن الإقامة
ّ
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وقد بدا وا�ضح ًا �أن و�صول �أعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني قد
َتعترب الغالبية السائدة من املستجيبني ّ
أن الظروف
�إنعك�س �شعوراً بانعدام الأمان لدى غالبية املواطنني (حواىل %75
األمنية يف منطقتهم قد ساءت منذ وصول الالجئني
من امل�ستجيبني) ،با�ستثناء الأ�رس املتع ِّددة الطوائف والناخبني غري
السوريني إليها.
غالبية
الدائمني (� %30إىل  %35على التوايل) .ب�شكل عام ،يعترب
ّ
املواطنني غري املنخرطني يف �أي جمموعة ذات �صبغة طائفية �أو
�سيا�سية � ّأن اللبنانيني على �إختالفهم يت�شاركون املخاوف نف�سها �أو على الأقل يفهمون خماوف بع�ضهم البع�ض .مع ذلك ،لوحظ
ت�صورات املواطنني على �إختالف طوائفهم ،كلَّما عال
على القادة املحليني وامل�س�ؤولني الأمنيني ميلهم الأكرب لو�صف الفوارق يف ّ
نفوذهم �أو رتبتهم.
ولدى النظر �إىل �أنواع حم َّددة من املخاطر ،ت�صبح ال�صورة �أكرث تعقيداً� ،إذ �إختلفت �أكرث من مرة ن�سب وقوع املخاطر الأمنية على
�أنواعها .وقد يكون املثال الأغرب� ،إعتقاد  %12من امل�ستجيبني �أن اجلرائم املبنية على النوع الإجتماعي قد تراجعت يف الآونة
الأخرية� .أما الظاهرة الثابتة الوحيدة ،فتتجلى يف ن�سبة � %30إىل  %40من امل�ستجيبني الذين لطاملا �شعروا � ّأن الأمور مل تتغيرّ
�سجل املنت و�سن الفيل العدد الأدنى من امل�ستجيبني الذي عبرّ وا عن
بغ�ض النظر عن نوع اخلطر الأمني الذي ُ�سئلوا عنه .وقد َّ
أمنية يف هاتني املنطقتني� ،إال �أنهم مالوا �إىل
القلق من تزايد املخاطر .وعلى الرغم من � ّأن غالبية امل�ستجيبني �إ�ست�شعروا خماطر � ّ
عامل واحد .يف املناطق الأخرىَ ،ربط امل�ستجيبون املخاطر املتزايدة باجلنح ال�صغرية و�رسقة املنازل.
َن�سب هذه املخاطر �إىل
ٍ
ب�شكل عام ،وال �سيما جلهة �إرتفاع ن�سبة اجلنح ال�صغرية واجلرمية املنظمة
ت�صور عام ب�أن الأمان تدهور
يف ال�شمال ،يغلب
ٍ
ٌ
واجلرائم الأخالقية وال�شغب ،وهي خماطر ظهرت ح�رصي ًا يف ال�شمال لدى �إجراء هذا الإ�ستطالع .من ناحيةٍ �أخرى ،تربز �رسقة
املنازل ك�أحد �أبرز املخاوف التي تت�شاركها املدن الكربى واملناطق النائية على ح ٍد �سواء ،خ�صو� ًصا و�أن الكثري من �سكان
املدن ميلكون منازل يف القرى والبلدات .وقد ُيبينّ هذا العر�ض �إىل � ّأن الربط بني تراجع الو�ضع الأمني يف لبنان وتوافد الالجئني
ال�سوريني �إليه لي�س بالقاطع.
وقد �أ�شار امل�شاركون يف جمموعات الرتكيز واملقابالت التي �أجريناها ب�أنهم يخافون من الإرهاب وتهريب الأ�سلحة ،كما عبرّ وا
كرر امل�ستجيبون � ّأن الفقر املدقع واحلرمان قد يدفعان بالنا�س �إىل اللجوء �إىل
عن �شعورهم العام بال�ضيق الإقت�صادي .هذا وقد َّ
أوجه ،بالرغم من �أنه
تدابري قا�سية .فخالل جمموعات الرتكيز ،ظهر �إجماع ب�أن ال�ضغط الإجتماعي وال�سيا�سي مل ي�صل بعد �إىل � ِ
ُيلقي بظله الثقيل على نظرة النا�س �إىل املخاطر الأمنية على امل�ستويات كافة .وقد ارتفع اخلوف من الت�ش ّنج الطائفي ب�شكل كبري
يف �صيدا و�صور والبقاع .ومن اجلدير �إعادة التذكري ب�أن ت�صورات املواطنني لأحد املخاطر تبدو �أكرث �إرتباط ًا مبكان �إقامتهم
منه �إىل طائفتهم.
أمنية ،يف حني قال � %19آخرون �إىل �أنهم �سمعوا
تعر�ضوا
�شخ�صي ًا �إىل تهديدات � ّ
ّ
كما وقد �أ�شار حوايل  %15من امل�ستجيبني �أنهم ّ
أمنية .مع ذلك ،تبدو الت�صورات ال�سائدة بني املواطنني على �أنها نتيجة
مبا�رش ًة من �ضحايا هكذا تهديدات ق�ص� ًصا عن حوادث � ّ
يتميز
لأخبار غري �أكيدة يتناقلها النا�س ،بح�سب ما تدل عليه الق�ص�ص التي ذُكرت خالل جموعات الرتكيز .من جهة �أخرى ،مل ّ
امل�ستجيبون الذين �أفادوا عن تعر�ضهم م�ؤخراً لأحد التهديدات الأمنية عن هذه العينة ب�أي �صفةٍ حم ّددة ،ومل يكونوا حم�صورين
معينة.
يف منطقة ّ
الشعور باخلطر الطويل األمد على التوازن الطائفي يف لبنان

مو�ضوع ح�سا�س ،على �إعتباره حجر الأ�سا�س ل�صيغة املحا�ص�صة التي نتجت عن
�صور التوازن الطائفي يف لبنان على �أنه
ٌ
ُي َّ
أهلية يف البالد .وقد �أ َّثر النزاع ال�سوري على املجتمعات
اتفاق الطائف يف العام  ،1989وهو االتفاق الذي و�ضع حداً للحرب ال ّ
ّ
اللبنانية ،لأن غالبية الالجئني ال�سوريني
بدرجات خمتلفة .فالرتكيبة املجتمعية ال�سورية خمتلفة عن تلك
اللبنانية املختلفة ولو
ٍ
ّ
ّ
ال�سيا�سية على �أ ّنه مقلق .لكن يبدو � ّأن
واخلطابات
إعالم
ل
ا
و�سائل
بع�ض
ره
ت�صو
الذي
أمر
ل
ا
نة،
ال�س
من
هم
لبنان
إىل
�
املتوافدين
ّ
ّ
ُّ
الطائفية.
هوياتهم
أو
�
ة
ال�سيا�سي
إنتماءاتهم
�
بال�رضورة
تعك�س
ال
لبنان
يف
الت�صورات العامة للمواطنني
ّ
ّ
ولدى ال�س�ؤال عن املخاوف املبا�رشة املت�صلة بالتوازن الطائفي املحدقة مبنطقة �إقامتهم� ،إعترب  %30فقط من امل�ستجيبني � ّأن
الالجئني ال�سوريني ي�شكلون خطراً مبا�رشاً على التوازن الطائفي ملنطقتهم ،يف حني رف�ض  %55من امل�ستجيبني �أن يربطوا بني
وجود الالجئني ال�سوريني يف منطقتهم واملخاطر املحدقة بها .ومل ُيعر � %15آخرون �أي �إهتمام لهذه امل�س�ألة يف كل الأحوال.
وقد �أظهرت النقا�شات �ضمن جمموعات الرتكيز � ّأن امل�شاركني مييلون �إىل �إعتبار �إقامة الالجئني ال�سوريني يف لبنان على �أنها
املطول للاَّ جئني الفل�سطينيني .مع ذلك ،لوحظت فوارق كبرية بني املجموعات املختلفة .فعلى �سبيل
م�ؤقتة بخالف الوجود
ّ
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املثال� ،شعر  %80من امل�ستجيبني يف زحلة و�صيدا � ّأن التوازن الطائفي يف مناطقهم �سيتخلخل ب�سبب تواجد الالجئني ال�سوريني
(ال�سني بغالبيته) �أق ّل قلق ًا من هذا التهديد .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ميول املواطنني �إختلفت
يف املنطقة ،يف حني بدا ال�شمال ُّ
ال�صبغة الطائفية الواحدة لها كعن�رص م�ؤثر يف تكوين
امل�سيحية يف ما بينها� ،أو تلك
عند مقارنة املناطق
وال�شيعية ،ومل تظهر َّ
ّ
ّ
موحدة بني املواطنني فيها.
ت�صورات َّ
ت�صورات الرجال والن�ساء ،علم ًا � ّأن الرجال عبرّ وا عن خوف �أكرب من فقدان
و�أظهرت املقارنة بني البيانات �إختالف ًا ب�سيط ًا بني ّ
التوازن الطائفي يف منطقتهم باملقارنة مع الن�ساء .وقد لوحظت مع ّدالت اخلوف الأعلى بني امل�ستجيبني من املوظفني اجل ّدد،
و�أولئك العاطلني عن العمل ،وال�شباب ،واحلائزين على �شهادات علمية عالية� .أما امل�ستويات الأدنى لل�شعور بالتهديد من
وجود الالجئني ال�سوريني فلوحظت بني ذوي الدخل املنخف�ض والتح�صيل العلمي املتدين ،والأ�رس التي لها روابط بالزواج مع
�سوريني.

اعترب حوايل  %51من املستجيبني أن وجود الالجئني
السوريني يشكل خطرًا على التوازن الطائفي يتخطى
مناطق إقامتهم فحسب ،يف حني قام  %38من
املستجيبني ،وهي نسبة ال ُيستهان بها ،برفض إعتبار
الالجئني السوريني خطرًا على التوازن الطائفي يف
لبنان.

وقد تغيرّ ت ت�صورات امل�ستجيبني ب�شكل ملحوظ عند �س�ؤالهم عن
ب�شكل عام نتيجة �أزمة
التهديد املحدق بالتوازن الطائفي يف لبنان
ٍ
الالجئني ال�سوريني .فقد اعترب حوايل  %51من امل�ستجيبني �أن وجود
الالجئني ال�سوريني ي�شكل خطراً على التوازن الطائفي يتخطى مناطق
�إقامتهم فح�سب ،يف حني قام  %38من امل�ستجيبني ،وهي ن�سبة ال
ُي�ستهان بها ،برف�ض �إعتبار الالجئني ال�سوريني خطراً على التوازن
ال�سنية بالتحديد مه َّددة من
الطائفي يف لبنان .ومل تبدو الطائفة ُّ
الالجئني ال�سوريني ،لكن �أبناء هذه الطائفة �أبدوا تف ّهمهم مل�شاعر
الطوائف الأخرى ،كما عبرّ وا يف جمموعات الرتكيز واملقابالت.

وبالرغم من �أن م�س�ألة احلفاظ على التوازن الطائفي مل تكن الأَ ْوىل بني خماوف امل�ستجيبني ،بدا العنف املذهبي خطراً جدي ًا
للغالبية العظمى منهم .ولدى ال�س�ؤال عن ال�شعور بالتهديدات املحتملة املرتبطة مب�شاركة بع�ض ال�سوريني مبا�رش ًة
بالن�سبة
ّ
ال�سنية
بالعنف الطائفي يف مناطق �إقامتهم� ،أ�شار  %70من امل�ستجيبني �أنهم يتوقعون ح�صول هكذا �أحداث .وقد ب َدت الطائفة
ّ
�أقل تخوف ًا من غريها من الطوائف ،كما هو احلال يف ال�شمال .وبني املناطق غري
ّ
ال�سنية ،كان املنت املنطقة الوحيدة التي عبرّ
فيها امل�ستجيبون عن �شعورهم بالأمان الن�سبي من التوترات الطائفية� ،إذ اعترب  %30فقط منهم �أن ال�سوريني م�صدر قلق قد ي�ؤثر
ت�صورات �أبناء الطائفة
على �إ�ضطرابات طائفية حمتملة يف منطقتهم .ومع ذلك ،جاءت الأحداث الأخرية يف عر�سال ل ُتعيد ر�سم َ
ال�سنة يحر�صون عى الإ�ستمرار ب�إظهار الت�سامح حيال الالجئني ال�سوريني لدوافع مذهبية،
ال�سنية وخماوفهم .ومع �أن القادة ُّ
ف�إنهم يعبرّ ون عن خوفهم املتزايد ب�إخرتاق اجلماعات املتطرفة امل�سلّحة لتجمعات الالجئني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،اعترب بع�ض
امل�س�ؤولون الذين قابلناهم � ّأن الت�سليح املحتمل لل�سوريني وم�شاركتهم املبا�رشة يف �أعمال العنف وتعبئة جماعاتهم �ضد املناطق
املجاورة قد بلغ ح ّده الأق�صى .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن اخلطاب العام الطاغي بني ال�س ّنة وال�شيعة يعك�س تباد ًال لالتهامات بني
الطرفني ب�أن الطائفة الأخرى ت�ستخدم الالجئني ال�سوريني كذريعة حلل النزاعات العالقة بني املجتمعات اللبنانية.
تصورات اخملاطر االقتصاد ّية واملعيش ّية
ّ

ت�ضخم �إقت�صادي ال ُي�ستهان به� .إال � ّأن زيادة االنتاج واقت�صاد احلجم
اال�ستهالكية وال�سكن �إىل
لقد �أ ّدى الطلب املتزايد على ال�سلع
ّ
ّ
(�إنخفا�ض التكلفة مع زيادة الإنتاج) والدفق املايل اجلديد يف املجتمع واليد العاملة الرخي�صة وغريها من الآثار الإقت�صادية
اجلانبية التي �إقرتنت بتوافد �أعداد كبرية من الالجئني �إىل لبنان مل تتبلور بعد ب�شكل وا�ضح .وتبدو املنافع االقت�صادية التي قد
تفرزها �أزمة اللجوء حم�صور ًة يف �أيدي قلة من الأفراد يف املجتمع.
املطولة لأعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني متعددة الأوجه ويحتمل
وقد ك�شفت جمموعات الرتكيز �أن الأثر الإقت�صادي للإقامة
ّ
ت�صورات خمتلفة .وت�سود عام ًة يف جميع املناطق نظرة �سلبية نتيجة املناف�سة التي ي�شكلها العمال ال�سوريون كي ٍد عاملة رخي�صة
ّ
يف خمتلف القطاعات الإقت�صادية .و ُتعترب مناف�سة العمال ال�سوريني على املوارد وفر�ص العمل املحدودة من القلق الأكرب بني
الفقراء ،ال �سيما يف ال�شمال� .أما البقاع في�شكّل حال ًة خا�صة� ،إذ ربط امل�ستجيبون يف بع�ض املناطق الإنتعا�ش الإقت�صادي
الذي �شهدته مناطقهم بوجود الالجئني ال�سوريني فيها والذين �أ�سهموا ب�شكل ملحوظ يف تنمية املح�صول الزراعي ،وهو م�صدر
الدخل الرئي�سي يف هذه املجتمعات املحلية .يف هذه احلالة مثالً� ،إ�ستفادت جمموعات كبرية من ال�سكان من الطلب املتزايد على
الطعام.
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مع ذلك ،ف�إن ت�صورات املواطنني للتهديدات الإقت�صادية الناجتة عن �أزمة اللجوء ال�سورية تبدو مبالغ ًة �أكرث من حجمها احلقيقي.
ولدى �س�ؤالهم ما �إذا كان الالجئون ال�سوريون ي�شكّلون خطراً مبا�رشاً على �إقت�صادهم ال�شخ�صي ،ر َّد  %23فقط من امل�ستجيبني
بالإيجاب ،يف حني �إعترب  %72منهم �أنهم مل يت�أ ّثروا �شخ�صي ًا بالأزمة .وقد انعك�ست هذه املعدالت عند �س�ؤال امل�ستجيبني ما �إذا
كانوا يعتقدون �أن ال�سوريني ي�شكلون خطراً على املواطنني اللبنانيني الآخرين� ،إذ ر َّد  %74بالإيجاب.
ودائم ًا على ال�صعيد الإقت�صادي ،ب َدت الن�ساء �أقل قلق ًا من الرجال ،فيما �أبدى امل�ستجيبون ال�شباب قلق ًا �أكرب من الفئات العمرية
ال�سورية
الأكرب .وكما هو متو ّقع� ،أفاد املوظفون اجلدد و�أولئك العاطلون عن العمل عن �شعورهم ب�أنهم يت�أثرون باملناف�سة
ّ
يف �سوق العمل �أكرث ن�سبي ًا من املوظفني الذي يتمتعون بوظائف م�ضمونة .كما و� ّأن امل�ستجيبني الذين يقرتعون ب�شكل منتظم
ل�صالح نف�س احلزب ال�سيا�سي مالوا �إىل ال�شعور ب�أنهم �أكرث ت�أثراً اقت�صادي ًا بالأزمة مقارن ًة مع الناخبني الذين يختارون الإقرتاع
للمر�شحني على �أ�سا�س الأهلية .فلي�س من املفاجئ �أن نالحظ غياب ال�شعور بالتهديد الإقت�صادي من ال�سوريني بني امل�ستجيبني
الذين لديهم �أوا�رص قربى مع �سوريني �أو �أ�صبحت تربطهم م�صاهرة حديثة بهم .مع ذلك ،ومع انخفا�ض م�ستوى دخل امل�ستجيبني
وحت�صيلهم العلميُ ،يالحظ تراجع ربطهم التهديدات الإقت�صادية بالوجود ال�سوري ،ما يتناق�ض مع اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي
ال�سائد.
وخالل نقا�شات جمموعات الرتكيز ،ح َّدد امل�شاركون خماطر حم ّددة مرتبطة برتاجع نوعية املوارد واخلدمات وتو ّفرها ،والتي
تطرقت الن�ساء ب�شكل خا�ص� ،إىل الآثار
ت�شمل املياه وال�رصف ال�صحي والكهرباء والإت�صاالت والتعليم والرعاية ال�صحية .وقد ّ
املحلية ،والتي ميكن �أن ُتخت�رص ب�ضغط غري م�سبوق على املوارد والبنى التحتية.
ال�سلبية على البيئة العامة يف جمتمعاتهن
ّ
ّ
ويف هذا ال�سياق ،تعاين عر�سال من �أكرب نق�ص يف املياه والكهرباء ،يف حني يرتكّ ز القلق الأ�سا�سي يف ال�شمال والبقاع على
وال�صحة� .أما ال�شوارع املكتظة واملوا�صالت العامة فهي م�صدر قلق م�شرتك يف املناطق كلها ،وقد عبرّ امل�ستجيبون يف
التعليم ّ
املنت ب�شكل خا�ص عن قلقهم املت�صل بالنقل العام .وتبدو تبعات الأزمة على نوعية امل�ساحات العامة �أو�ضح يف املدن ،حيث
�سجلت منطقتا املنت و�سن الفيل �أعلى ن�سب قلق يف هذا املجال.
َّ
مت�ساو بني هذا الو�ضع
ولدى مناق�شة الأ�سباب وراء تدهور نوعية املوارد واخلدمات ووفرتها ،ربطت معظم امل�ستجيبني ب�شكل
ٍ
املتدهور واللُّجوء ال�سوري من جهة والعوامل املحلية من جهة �أخرى ،مثل التمويل غري الكايف واحلوكمة غري ال�سليمة .مع ذلك،
ب�شكل كامل .وقد ظهرت �صيدا و�صور وعر�سال بني املناطق الثالث الأبرز
�ألقى  %17من امل�ستجيبني اللَّوم على الظروف املحلية
ٍ
التي �ألقى فيها امل�ستجيبون اللَّوم بالكامل على الظروف املحلية ،يف حني مالت �سن الفيل وزحلة �إىل لوم الالجئني ال�سوريني على
الو�ضع املرتدي .وقد �أ�شارت املقابالت التي �أجريناها مع عدد من امل�س�ؤولني والنقا�شات يف جمموعات الرتكيز �إىل م�س�ؤولية
ال�سيا�سيون �أخ�صامهم ال�سيا�سيني م�س�ؤولية
احلكومة اللبنانية التي مل تتمكن من و�ضع �إ�سرتاتيجية �إ�ستجابة للأزمة ،بينما َّ
حمل ِّ
و�صول لبنان �إىل حائط م�سدود يف مواجهة الأزمة .و�أ�شار عدد من القادة املحليني �أنهم نالوا دعم ًا حكومي ًا �ضئي ًال للإ�ستجابة
حملي ًا لتداعيات الأزمة.
ب�شكل
عند حتليل الفروقات يف الأ�سباب التي ُيعزى �إليها تدهور الو�ضع ،جند �أن امل�ستجيبني يف املناطق املختلفة ت�أثروا
ٍ
امل�سي�سني و�أولئك الذي يختارون مر�شحيهم ح�سب الأهلية ال تنطبق عليهم
رئي�سي بالظروف اخلا�صة مبنطقتهم .غري �أن الناخبني
َّ
هذه املالحظة العامة .فبينما مال الناخبون الذي يقي�سون املر�شحني ح�سب �أهليتهم �إىل �إلقاء اللوم على الظروف املحلية ،الم
امل�سي�سون الالجئني ال�سوريني على تدهور �أو�ضاع اخلدمات واملوارد.
الناخبون
َّ
للعمال اللبنانيني وفائد ًة لل�رشكات ال�صغرية .وتبدو
ور�أى قرابة  %24من امل�ستجيبني يف العمالة الرخي�صة تهديداً بالن�سبة ّ
املناطق ذات الغالبية امل�سيحية �أنها الأقل �إ�ستفاد ًة من العمالة ال�سورية الرخي�صة .كما ر�أى  %9فقط من امل�ستجيبني يف هذه
املحلية بف�ضل وجودهم �أمراً �إيجابياً،
املناطق املدخول من بدالت �إيجارات الالجئني ال�سوريني والطلب املتزايد على ال�سلع
ّ
والحظ بع�ضهم � ّأن الطلب املتزايد مل ينعك�س �أ�سعاراً �أدنى يف ال�سوق .وبح�سب امل�ستجيبني ،حتتكر فئة �صغرية من املجتمع
االقت�صادية الناجتة عن طلب ال�سوريني املتزايد على ال�سلع واخلدمات .وقد عبرّ بع�ض امل�شاركني يف جمموعات
اللبناين املنافع
ّ
للتجار و�أ�صحاب العقارات اللبنانيني.
الرتكيز عن انزعاجهم من اجل�شع املتزايد ّ
كما ورد خوف عام من كون ال�سوريني يدفعون �رضائب �ضئيلة �أو ال يدفعون �رضائب �أ�صالً .وتو ّقف بع�ض امل�ستجيبني عند
هذا الأمر على �إعتبار �أ ّنه ي�شكّل مناف�س ًة غري عادلة يف �سوق العمل .وقد �أجمع امل�ستجيبون � ّأن الالجئني ال�سوريني ال ي�ساهمون
�شكل من الأ�شكال يف جمتمعاتهم املُ�ضيفة .وقد ذهب بع�ض امل�ستجيبني �أبعد من ذلك فعبرّ وا عن �إنزعاجهم من الأغنياء
ب�أي ٍ
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ال�سوريني ،الذين ح�سب قولهم ال ي�ساعدون �أبداً يف التخفيف من الأعباء التي يتحملها الإقت�صاد والبنية التحتية يف لبنان ب�سبب
الالجئني ال�سوريني الفقراء.
تصورات التهديدات احملدقة بالتماسك اإلجتماعي والثقافة احملل ّية والقيم األخالق ّية
ّ

لدى التطرق �إىل التبعات الإقت�صادية للأزمة خالل املقابالت ونقا�شات جمموعات الرتكيز ،كان القلق الأبرز الذي عبرّ عنه
أخالقية .مع
إرتفاع يف ن�سبة اجلرائم والأعمال غري ال
امل�شاركون هو �أن ي�ؤ ّدي الفقر املتفاقم بني ال�سوريني واللبنانيني �إىل �
ٍ
ّ
ذلك ،مل ُيعلّق معظم امل�ستجيبني (� )%63أهمي ًة لإختالف القيم الأخالقية لل�سوريني وانعكا�س ذلك على الثقافة اللبنانية .وي�شعر
مف�صلة يف فقرة منف�صلة �أدناه� .أما
امل�ستجيبون يف البقاع
ٍ
ب�شكل خا�ص بهذا التهديد ،با�ستثناء يف عر�سال ،وهي حالة خا�صة ّ
يف املناطق الأخرى يف لبنان والتي �شملها هذا الإ�ستطالع ،بدا امل�ستجيبون مقتنعني � ّأن اخلطر على الثقافة اللبنانية �ضئيل،
عدا يف �صربا و�شاتيال و�سن الفيل حيث تو ّزع امل�ستجيبون بالت�ساوي بني موافقٍ ومعار�ض .وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن املناطق ذات
ال�سورية .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ساد يف هذه املناطق خوف من �إكت�ساب
الثقافية
امل�سيحية كانت �أكرث قلق ًا من العادات
الغالبية
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سورية .كما و�سلَّط امل�ستجيبون ال�ضوء على �إ�ستغالل اللبنانيني لالجئني
ّهجة
ل
بال
لكنتهم
أثر
�
ت
أو
�
�سيئة
عادات
اللبناين
ال�شباب
ٍ
ّ
ال�سوريني واعتبارهم كب�ش حمرقة يف خ�ضم ال�ضيق االقت�صادي والتحديات الأمنية.
وتعاطف معظم امل�ستجيبني يف جمموعات الرتكيز واملقابالت يف ال�شمال وعر�سال ذات الغالبية ال�سنية مع الالجئني وقلَّلوا من
ال�رسية يف الإ�ستمارات
ال�سنية .ومع ذلك ،ت�شري الأ�سئلة
أخالقية معهم ،على عك�س امليل العام يف املناطق غري
أهمية الفوارق ال
ّ
ّ
ّ
� ّ
داخلية خمتلفة عن ال�صورة الإيجابية التي يحاولون �إظهارها علناً .فحواىل %70
�إىل � ّأن امل�ستجيبني يف عر�سال يك ّنون م�شاعر
ّ
من امل�ستجيبني يف عر�سال يعتربون � ّأن بينهم وبني ال�سوريني تعار�ض �أخالقي .ومع ذلك ،فمع �إندالع اال�شتباكات الأخرية يف
عر�سال يف �آب � ،2014أ�صبح املوقف ال�شعبي العام �أكرث تطابق ًا
تعاطف معظم املستجيبني يف الشمال وعرسال ذات مع املوقف الر�سمي الذي اتخذه القادة املحليون يف املنطقة.
الغالبية السنية مع الالجئني وق َّللوا من أهم ّية الفوارق وعلى الرغم من عدم تعبري �أهايل عر�سال حتى الآن ب�أن ال�سوريني
األخالق ّية معهم ،على عكس امليل العام يف املناطق خمتلفون عنهم �أخالقي ًا وثقافياً ،ف�إنهم يعرتفون علن ًا الآن � ّأن
متطرفة بعيد ًة كل البعد عن ثقافتهم
بع�ض ال�سوريني يتبنون �أفكاراً
غري السن ّية.
ّ
املحلية يف عر�سال.
ّ
أخالقية� .إال � ّأن  %55من
امل�سيحية ،ي�شعر  %95من امل�ستجيبني بالتهديد من قيم ال�سوريني ال
أغلبية
ّ
ّ
يف �سن الفيل وزحلة ذات ال ّ
امل�ستجيبني يف املنت امل�سيحي يعتربون � ّأن الالجئني ال�سوريني يت�شاركون معهم القيم نف�سها مما ُيظهر مث ً
اال �آخر عن الفوارق
يف املواقف بني املناطق التي تت�شارك الطائفة نف�سها .يف �صربا و�شاتيال ،وهي منطقة ت�ستقبل حواىل  3000الجئ فل�سطيني
من �سوريا ،6ي�سود تناغم يف القيم مع ال�سوريني.
وبالنظر �إىل الفوارق يف النوع االجتماعي والفئة العمرية بني امل�ستجيبني و�إرتباطها بت�صوراتهم حول التهديدات املت�صلة
بالقيم الأخالقية والثقافية لل�سوريني ،بدا وا�ضح ًا � ّأن الن�ساء �أكرث قلق ًا من الرجال بهذا ال�ش�أن ( %50مقابل  %41على التوايل).
�سجل الناخبون
وبدا ال�شباب من امل�ستجيبني �أكرث قل ًقا من �أولئك الأكرب �سن ًا ( %48مقابل  %42على التوايل)� .إ�ضافة �إىل ذلكَّ ،
أخالقية لل�سوريني بن�سبة  ،%65بينما �أظهرت الأ�رس التي تربطها عالقات قرابة �أو
عدائية جتاه القيم ال
امل�سي�سون �أعلى ن�سبة
ّ
ّ
ّ
م�صاهرة ب�سوريني توافق ًا مع هذه القيم بن�سبة  .%90ومال امل�ستجيبون ذوو الدخل املنخف�ض والتح�صيل العلمي املتدين �إىل
اعتبار القيم الأخالقية والثقافية ال�سورية متطابقة مع قيمهم ،على عك�س امل�ستجيبني ذوي املدخول العايل والتح�صيل العلمي
املت�صور مع ال�سوريني� ،إال �أنها �أبدت م�ستويات
املتقدم .ومل تبدو الأ�رس املتع ّددة الطوائف �أكرث ت�ساه ًال مع هذا النزاع الأخالقي
َّ
�أعلى من الت�سامح مقارن ًة ب�أبناء مناطقهم.
ميل متزايد نحو تبني �أحكام م�سبقة �ضد ال�سوريني .وقد تو ّقع  %55من امل�ستجيبني �أن
وت�شري امليول والأرقام الواردة �أعاله �إىل ٍ
يزداد الإنزعاج من ال�سوريني يف لبنان .غري �أن معظم القادة املحليني وامل�س�ؤولني الأمنيني �إ�ستخفوا ب�إمكانية تعر�ض ال�سوريني
الفردية للم�ستجيبني خمتلفة يف املناطق
�إىل موجات عنف مت�صاعدة بتحري�ض من جهات لبنانية .ومع ذلك� ،أ َتت الإجابات
ّ
يتعر�ض ال�سوريون لأعمال عنف ،يف حني �إ�ستبعد %55
املختلفة .يف �صيدا مثالً ،عبرّ  %95من امل�ستجيبني عن خ�شيتهم من �أن ّ
من امل�ستجيبني يف املنت هذا الإحتمال.
 6بيانات الأنروا حول الالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سوريا �إىل لبنان ،متوفرة على:
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ويخ�شى حوايل  %53من امل�ستجيبني �أن يلوم اللبنانيون ال�سوريني على جرائم يرتكبها لبنانيون ،يف حني �إ�ستبعد ذلك امل�ستجيبون
يف عر�سال واملنت و�سن الفيل و�صربا و�شاتيال� .أما امل�ستجيبون يف البقاع و�صيدا و�صور وطرابل�س والعبدة فكانوا �أكرث اقتناع ًا
ب�إمكانية ح�صول هذا الأمر .ومل نالحظ � ّأي منطٍ �آخر من الروابط عند مقارنة �سمات امل�ستجيبني املختلفة وت�صوراتهم حول هذا
ال�شعبية يف هذا ال�ش�أن ،يف حني خ ّفف امل�س�ؤولون
املو�ضوع .وخالل املقابالت ،بدت �آراء امل�س�ؤولني الأدنى رتب ًة �أقرب �إىل النظرة
ّ
الأعلى رتب ًة على امل�ستويني الوطني واملحلي من هذا الأمر .يف هذا ال�سياق ،بدا املوقع اجلغرايف للم�ستجيبني العن�رص الأهم يف
ر�سم وجهات نظرهم.
�سيما
وقد �سمحت جمموعات الرتكيز بنقا�شات مفتوحة
أمنية ،وال ّ
ومعمقة� ،أ�ضاءت بدورها على �أ�شكال �أخرى من املخاوف ال ّ
ّ
الإعتداء على القا�رصين ،خ�صو� ًصا من خالل الزواج املبكر .وخالل جمموعات الرتكيز يف ال�شمال ،عبرّ الرجال والن�ساء على ح ٍد
ب�شكل خا�ص من الزيجات املبكرة ،وتلك التي ُتعقد دون مهر �أو مبهر قليل والتي تقبلها الأ�رس ال�سورية ،كما �أتى
�سواء عن قلقهم
ٍ
املحليون على ذكر هذا املو�ضوع �أي�ضاً .وقد ربط امل�شاركون هذه الظاهرة بالآثار الإجتماعية التي قد تنتج عن �إرتباط
القادة
ّ
الرجال بزوج ًة ثانية ،تكون غالب ًا قا�رص .وقد �أ�ضاء امل�شاركون على
التهديدات التي تواجهها الزوجة اللبنانية الأوىل و�أوالدها يف هذه
يف الشمال ،ع ّبر الرجال والنساء على حدٍ سواء عن
احلالة ،بالإ�ضافة �إىل املخاطر التي تنتظر الزوجة الطفلة �أي�ضاً.
بشكل خاص من الزيجات املبكرة ،وتلك التي
قلقهم
ٍ

ُتعقد دون مهر أو مبهر قليل والتي تقبلها األسر

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ح َّددت اجلولة الأوىل من نقا�شات جمموعات
السورية.
ال�سطح يف الآونة
إىل
�
طفت
أو
�
تبلورت
التي
املخاطر
بع�ض
الرتكيز
َّ
الأخرية .فالأخبار عن تهريب الأ�سلحة ،وت�سلُّل اجلماعات امل�سلّحة
بني الالجئني ،وال�شائعات عن جوا�سي�س النظام واملرتزقة الذين ُير�سلون �إىل لبنان جميعها �أ�ضحت اليوم جزءاً من اخلطاب
الر�سمي لر�ؤ�ساء البلديات وامل�س�ؤولني الأمنيني ،والذين قلَّلوا من �أهمية هذه املخاطر يف ال�سابق ،على �أ�سا�س � ّأن ا�ست�ضافة
البلديات الذين كنا قد قابلناهم
الالجئني «ال�س ّنة مبعظمهم» لن ُي�شكّل خطراً على امل�ستوى الطائفي يف لبنان .فبع�ض ر�ؤ�ساء
ّ
حت ّدثوا م� ّؤخراً عن «بع�ض املت�سلّلني الذين �أر�سلهم النظام ال�سوري �أو منا�رصوه لإثارة م�شاكل يف مناطقهم» .ومع ذلكُ ،يعترب
امليل الأكرث �شيوع ًا لدى النظر �إىل الت�صورات ال�شعبية واخلطاب العام اليوم مرتبط ًا بالأخبار امل�ؤكدة حول ت�سلل ميلي�شيات
اللبنانية و�إ�شتباكها مع اجلي�ش اللبناين.
متطرفة �إىل احلدود
ّ
املتطرفني �إىل
التطورات الأمنية الأخرية ر�سم خطاب كبار ال�سيا�سيني يف البالد ،بعد �أن �أ�سفرت اال�شتباكات مع
وقد �أعادت
ّ
ّ
خ�سائر مبا�رشة يف �صفوف اجلي�ش والأمن الداخلي اللبناين .يبقى �أن نرى خالل الفرتة القادمة �إذا كانت هذه التهديدات املبا�رشة
حتو اًل يف املواقف ال�سيا�سية ،و�إذا ما كانت �ستدفع نحو
واملف�صلية للأمن يف البقاع وبع�ض املناطق الأخرى �سوف ُترتجم ّ
وطنية لال�ستجابة للأزمة ال�سورية يف لبنان.
مبادرة حقيقة لك�رس الفراغ ال�سيا�سي يف لبنان وو�ضع حيز التنفيذ خطة
ّ
التصورات العامة ودور وسائل اإلعالم

أمنية .ومع ذلك،
عملية ت�صوير ال�ش�ؤون الأمنية يف و�سائل الإعالم دوراً مهم ًا يف تكوين الت�صورات العامة للتهديدات ال ّ
تلعب ّ
ال�سائد.
تتعار�ض يف بع�ض الأحيان النظرة ال�شعبية املبنية على التجربة ّ
احلية مع اخلطاب العام ّ
بغالبيتهم �إىل �أ ّنهم �إ�ستندوا �إىل املعلومات التي ح�صلوا عليها من التلفزيون والراديو عند
يف هذا الإ�ستطالع� ،أ�شار امل�ستجيبون
ّ
ال�صحف املطبوعة والقادة الروحيون وو�سائل الإعالم واملعلومات املتناقلة �ضمن املجتمع
تكوين �آرائهم
وت�صوراتهم .وت�أتي ّ
ّ
ال�سيا�سية وامل�س�ؤولون الر�سميون فجاء ذكرهم بدرجةٍ �أقل ،يف حني كان ذكر املنظمات
املحلي كم�صادر ثانية� .أما قادة الأحزاب
ّ
احلكومية �شبه غائب .وي�شري حتليل الفروقات يف م�صادر املعلومات بني املناطق املختلفة �إىل دالالت مثرية للإهتمام.
غري
ّ
ال�سنية (عدا يف �صيدا) ،لك ّنهم
ويبدو القادة الروحيون من �أهم اجلهات امل�ؤثرة يف �صناعة الر�أي العام يف املناطق ذات الغالبية
ّ
امل�سيحيةُ ،يعترب ت�أثري الراديو والتلفزيون �أهم من �أي م�صدر �آخر� .أما الالفت
الغالبية
ال ي�ؤثرون على الآخرين .ويف املناطق ذات
ّ
ّ
فهو الإعتماد الكبري على و�سائل التوا�صل االجتماعي يف الهرمل ووادي خالد� ،أكرث منه يف �سن الفيل واملنت.
ال�صحفية حول
وقد �أجرينا حتلي ًال مل�ضمون و�سائل الإعالم كجزء من هذه الدرا�سة ،ركّ زنا فيه على على التقارير واملقاالت ّ
ال�صحف الع�رش الأهم التي ت�صدر يف لبنان بني كانون الأول  2012و�آذار  .2014وقد
الأزمة
ّ
ال�سورية يف لبنان املن�شورة يف ّ
�شملت و�سائل الإعالم املختارة تلك التابعة لفريقي � 8آذار و� 14آذار على ح ٍد �سواء ،وهما �أكرب �إئتالفني �سيا�س َيينْ خ�صمني يف
ال�صحف التي ت ّدعي احلياد .وفيما تناولت معظم هذه املقاالت عدة موا�ضيع يف نف�س الوقت ،تركّ زت %90
لبنان ،ف�ض ًال عن ّ
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امل�سجلة ال�ش�ؤون
من التغطية على الطابع الإن�ساين للأزمة وعلى امل�أ�ساة التي يعي�شها الالجئون .وقد عاجلت  %44من التغطية
َّ
أمنية والديناميات املجتمعية بني الالجئني ال�سوريني واملجتمعات التي ت�ست�ضيفهم ( %41من ال�صحافة املنا�رصة لـ� 8آذار
ال ّ
ال�سورية يف
و %29من ال�صحافة املنا�رصة لـ� 14آذار) .وب َدت �صحافة � 14آذار �أكرث مي ًال للرتكيز على الطابع الإن�ساين للأزمة
ّ
التحتية ( ،)%54يف حني ركَّ زت التغطية املنا�رصة لـ� 8آذار بدرجة �أقل على
لبنان ( )%94و�أثرها على االقت�صاد املحلّي والبنية
ّ
هذين البعدين للأزمة ( %38للأثر الإقت�صادي و %60للبعد الإن�ساين).
الطائفية الناجتة عن الأزمة
وقد ركَّ زت ال�صحف ب�شكل رئي�سي على مو�ضوعي الأمن والتما�سك االجتماعي �أوالً ،ثم على التوترات
ّ
أمنية،
بدرجةٍ ثانية .وقد تبع ذلك ق�ص�ص و�أخبار عن خالفات بني �سوريني وعن ردود فعل ال�سلطات على �صعيد التوقيفات ال ّ
�سوريون (وغالبيتها �رسقات ب�سيطة �أو
�إلخ� .إال � ّأن ال�صحافة تبدو وك�أ ّنها تبالغ يف الرتكيز على ق�ص�ص اجلرائم التي �شارك فيها
ّ
لكن هذا الواقع مل ينعك�س يف نقا�شات جمموعات الرتكيز التي عبرّ ت عن تخوفها من �أنواع خمتلفة من اجلرائم (جرمية
دعارة)ّ ،
ب�شكل عام ،يبدو �أن اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي
منظمة وتهريب �أ�سلحة) ،والتي تظهر اليوم �أكرث ف�أكرث كمخاوف عامة كربى.
ٍ
ال يتما�شيان مع املخاوف ال�شعبية على �أر�ض الواقع.
ال�شخ�صية �شبيهة مبخاوف املواطنني
و�ش َّدد الأفراد الذين قابلناهم ،كما امل�شاركون يف جمموعات الرتكيز ،على � ّأن خماوفهم
ّ
اللبنانيني الآخرين .ويف الواقع ،لقد عبرّ ه�ؤالء يف معظم املناطق عن املواقف والت�صورات نف�سها ،مع اختالفات ب�سيطة .ويف
احلاالت التي مل يعبرّ فيها امل�شاركون عن قلقهم ال�شديد على التوازن الطائفي� ،أبدوا تعاطفهم ال�شديد مع لبنانيني �آخرين قد
ال�سيا�سيني و�ص ّناع الر�أي الذين مييلون �إىل املبالغة يف الفوارق
ي�شعرون بهذا اخلطر .وال ينطبق هذا امليل ال�شعبي على �سلوك ّ
بني الفئات اللبنانية املختلفة .ويخ�شى ه�ؤالء �أن ت�شكّل الت�صورات املختلفة للنا�س بح ّد ذاتها �سبب ًا للإنق�سام فيما بينهم ومزيداً
من القلق الأمني� ،إذ قد يلج�أ البع�ض �إىل الأمن الذاتي.
وفعاليتها
التدابري الوقائ ّية املط ّبقة ّ

وطنية ملعاجلة �أثر الأزمة ال�سورية على امل�ستويني الإجتماعي والإقت�صادي .ويف حني �أتى تدخل ال�سلطات
مل ت�ضع الدولة خطة
ّ
املحلية نف�سها تتحمل عبء امل�س�ؤوليات
املركزية مرت ّدداً وظرفي ًا ومقت�رصاً على �إ�صدار مرا�سيم وبيانات ،وجدت ال�سلطات
ّ
ّ
وحدها.
ر�سمية .ففي ال�شمال ،بدا النا�س �أكرث �إدراكً ا للتدابري
ر�سمي ًة كانت �أو غري
و�س ّجلت �إجابات خمتلفة للم�س�ؤولني واملواطنني،
ّ
ّ
ُ
إجراء
�
وهو
الالجئني،
حركة
على
قيود
وفر�ض
إيجارات،
ل
ا
وت�سجيل
�صغرية،
�ضيفة
م
مات
خمي
إن�شاء
�
ما
�سي
ال
ً،
ا
حملي
املتخذة
ُ
ٌ
ّ
ّ
ّ
الهوية وت�سجيل
بطاقات
من
التحقق
مثل
لبنان،
يف
أخرى
ل
ا
املناطق
يف
خمتلفة
تدابري
مدت
ت
إع
�
وقد
اليوم.
ا
ً
�شيوع
�أ�صبح �أكرث
ُ
ّ
الالجئني.
مت �إتخاذها ،مثل تركيب كامريات للمراقبة،
وقد ذكر امل�س�ؤولون الأمنيون يف املقابالت التي �أجريناها معهم تدابري �أمنية �أخرى َّ
دورية �إىل �أماكن �إقامة الالجئني .وغالب ًا ما
وت�سيري دوريات لل�رشطة ،وتعيني كبار الأحياء ملراقبة اجلوار ،وتنظيم زيارات
ّ
البلديات عن الكالم حول املبادرات
يخلط النا�س بني التدابري العامة الر�سمية والأعمال الوقائية امل�ستقلّة ،كما ميتنع ر�ؤ�ساء
ّ
فو�ضوا بع�ض املواطنني للتبليغ عن �أي �أن�شطة م�شبوهة يف منطقتهم ،علم ًا �أن
امل�ستقلة .وقد يعرتف ر�ؤ�ساء البلديات فقط ب�أنهم ّ
جرت بو�ضوح مبعرفتهم� ،إن مل يكن
عدداً من املبادرات املثيلة قد َ
مب�شاركتهم املبا�رشة.
قد لوحظت تدابري أمن ّية عديدة ودور ّيات ّ
مكثفة

للشرطة يف غالب ّية بلد ّيات املناطق ُ
املضيفة ،كما

ودوريات مك ّثفة لل�رشطة يف
أمنية عديدة
ّ
وقد لوحظت تدابري � ّ
ّ
وظفت بعض البلد ّيات رجال شرطة إضافيني لتنفيذ
البلديات
بع�ض
فت
كما
ُ�ضيفة،
مل
ا
املناطق
ات
بلدي
ة
غالبي
وظّ
ّ
ّ
ّ
هذه التدابري ،يف حني ّ
نظمت بعض البلديات األخرى
رجال �رشطة �إ�ضافيني لتنفيذ هذه التدابري ،يف حني نظّ مت بع�ض
متطوعون.
دور ّيات يقوم بها
ّ
متطوعون .ووردت تقارير عن
بها
يقوم
ات
دوري
أخرى
ل
ا
البلديات
ّ
ّ
طرد الجئني �سوريني� ،إال �أنها انح�رصت ب�شكل �أ�سا�سي يف البقاع
البلديات يف �صيدا � ّأن � ّأي
وطرابل�س .وك�شف امل�ستجيبون يف �صيدا عن وجود تدابري �أخرى ،دون حتديدها .و�رشح �أحد ر�ؤ�ساء
ّ
تدبري ا�ستثنائي مل ُيتخذ ،عدا عن ت�شكيل جلنة خا�صة لتنظيم عملية ا�ست�ضافة الالجئني والتن�سيق العايل بني مبادرات املنظمات
إ�ضافية.
احلكومية .ويبدو � ّأن التعاون البلدي مع املجتمع املدين يف بع�ض احلاالت قد خ ّف�ض من احلاجة التخاذ تدابري �
غري
ّ
ّ
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انرتناشونال الريت

التجول غري ال�رشعي والقيود الأخرى التي فر�ضتها
وقد عبرّ بع�ض امل�س�ؤولني الوطنيينّ و�ص ّناع الر�أي عن �إ�ستيائهم من حظر
ّ
املحليون على الالجئني ال�سوريني ،م�شريين �إىل � ّأن هذا الأمر يخالف القانون اللبناين وحقوق الإن�سان .من جهة
البلديات والقادة
ّ
ّ
أهمية التدابري التي اتخذوها.
�
من
أمنيني
ل
ا
ؤولني
�
وامل�س
البلديات
ؤ�ساء
�
ر
معظم
ف
ف
خ
أخرى،
�
ّ
ّ
الية التدابري املتخذة .وبرزت �صربا و�شاتيال و�صور فقط �ضد هذا امليل ،با�ستثناء ال�شباب
و�شكّك
غالبية امل�ستجيبني (ّ )%75
بفع ّ
ّ
و�أ�صحاب الوظائف غري امل�ضمونة والعاطلني عن العمل والناخبني غري الدائمني الذين �أفادوا عن �شعورهم ب�أنهم �أقل �أمان ًا
مربرة متاماً ،بينهم  %32من
بالرغم من التدابري املتخذة .من جهة �أخرى ،ر�أى  %38من امل�ستجيبني �أن التدابري املتخذة ّ
غالبية امل�ستجيبني مرت ّددة حيال هذه التدابري ومل يكن لها ر�أي حا�سم حولها ،خ�صو� ًصا
الناخبني الدائمني ،يف حني بقيت
ّ
ويربر بع�ض امل�ستجيبني التدابري
�أن الكثري منهم �شعروا ب�أن غمو� ًضا �أخالقي ًا يحيط بهذا املو�ضوع ومل يعرفوا كيفية الإجابةّ .
الأمنية �ضد ال�سوريني على �أ�سا�س �أن ال�سوريني م�س�ؤولون �أمام القانون متام ًا مثل املواطنني اللبنانيني ،ولذلك عليهم دائم ًا �أن
تعرف بهوياتهم.
يحملوا بطاقات ّ
ب�شكل مبا�رش مع القائمقام ،وهو امل�س�ؤول مبا�رش ًة عن
وقد �شكّلت احلكومة جلن ًة خا�صة لتن�سيق عمل الأجهزة الأمنية التي تعمل
ٍ
البلديات .ويعترب الر�صد املبا�رش �أقرب �إىل الأر�ض ،يف حني ال ي�شارك
تنظيم العمل املحلي يف منطقته وتن�سيق اال�ستجابة مع
ّ
البلديات دائم ًا يف
املحافظون ب�شكل كبري يف العمل املدين وينح�رص عملهم بامل�ستوى اال�سرتاتيجي .ويف معظم الأحيان ،بدت
ّ
�سجل معظمها م�ستويات عالية
الواجهة على �صعيد الإ�ستجابة للأزمة .ويف وقت �إختلفت طبيعة الإ�ستجابة من بلدية �إىل �أخرىّ ،
أمنية واجلي�ش اللبناين ،دون �أن يلغي هذا �شعورها ب�أنها مرتوكة للت�رصف مبوارد �شحيحة.
من التن�سيق مع القوى ال ّ
البلديات و�ص ّناع القرار
فغالبية ر�ؤ�ساء
املحلية.
الية التدابري التي اتخذتها ال�سلطات
ت�صورات النا�س ّ
ّ
ّ
ّ
لفع ّ
وال تنقل املقابالت الكثري ّ
عبرّ وا عن انطباعهم اخلا�ص ،الذي و�صف باملجمل التدابري على �أنها فعالة .من جهة �أخرى ،ال وجود نظام مبني على الأدلة لر�صد
الوطنية ،كما ما من تخطيط ا�سرتاتيجي �أو تق�سيم
الية الإ�ستجابة
ّ
ّ
فع ّ
املطبقة بقيت حم�صورة ب�ضبط الأمن
التدابري
معظم
أن
�
إذ
�
للموارد،
كان من الالفت أن حوايل  %22فقط من املستجيبني
ّ
إ�سمية حتى على امل�ستوى الوطني .وال يبدو �أن امل�س�ؤولني
�
وبدت
شعروا ّ
املرة
أن احلزب
ّ
ّ
السياسي الذي ّ
صوتوا له يف ّ
يتابعون م�ستوى ال�ضلوع احلقيقي للمعتقلني بتهمة �إرتكاب جرائم،
األخرية كانت له رؤية واضحة جلهة معاجلة تبعات
الية التدابري التي كانوا قد �إتخذوها.
فع
تقييم
ميكن
ال
ولذلك
األزمة ،يف حني إعتقد  %50منهم بعكس ذلك.
ّ ّ
ر�سمية حول طريقة التعاطي
أمنية �أي مبادئ
ّ
تعمم ال�سلطات ال ّ
ومل ّ
مع الالجئني ال�سوريني ،ومل تغيرّ ر�سمي ًا من �صالحيات وميثاق مهام امل�س�ؤولني .فقد �شعر امل�س�ؤولون الذين �أجرينا معهم
ال�سورية �أخالقية �أكرث منها ر�سميةً ،و�أنهم ينفذونها بوجود موارد �شحيحة جداً بني
مقابالت � ّأن مهامهم يف التعاطي مع الأزمة
ّ
املعنية املختلفة .وعلى الرغم من املوارد
�أيديهم .مع ذلك ،عبرّ عدد كبري منهم عن م�ستوى ر�ضى عايل حول التن�سيق مع الأطراف
ّ
املعنية الأخرى ملتزمة ب�شكل عام بعملها وب� ّأن قنوات التوا�صل مفتوحة.
املحدودة ،بدا اجلميع مقتنع ًا ب� ّأن اجلهات
ّ
�صوتوا
ال�شعبية ،كان من الالفت �أن حوايل  %22فقط من امل�ستجيبني �شعروا � ّأن احلزب
وبالعودة �إىل الت�صورات
ّ
ال�سيا�سي الذي ّ
ّ
و�سجلت عر�سال
املرة الأخرية كانت له ر�ؤية وا�ضحة جلهة معاجلة تبعات الأزمة ،يف حني �إعتقد  %50منهم بعك�س ذلكَّ .
له يف ّ
�صوت املواطنون فيها له يف االنتخابات الأخرية بن�سبة  ،%70وتبعها املنت
املرتبة الأوىل من انعدام الر�ضى من احلزب الذي ّ
ثم وادي خالد وجمدل عنجر .وجاءت �صربا و�شاتيال والهرمل يف املرتبة الالحقة بن�سبة �أقل من  .%50وكانت هذه النظرة ثابتة
عال من الر�ضى
امل�سي�سون حتى عن
ميزت بني امل�ستجيبني .ومل يعبرّ الناخبون
م�ستوى ٍ
ً
ّ
ب�رصف النظر عن ال�سمات املختلفة التي ّ
جلهة �إ�ستجابة حزبهم ال�سيا�سي للأزمة (.)%37
ان ال�شعور بالف�شل ال�سيا�سي حيال �إيجاد ا�سرتاتيجية لال�ستجابة
املهم �أن نتذكّ ر � ّأن هذا امل�سح داليل ولي�س
من
ا�ستطالعا للر�أي� ،إال ّ
ً
ّ
هو �شعور عام .وتتجلّى اخليبة العامة بو�ضوح �أكرب عندما يتعلّق الأمر بالأداء الفردي لل�سيا�سيني .وي�شعر معظم امل�ستجيبني
ال�سيا�سيني يف لبنان مل يتعاطوا بجدية مع الأزمة ال�سورية .وركّ زت جمموعات الرتكيز وامل�س�ؤولون الر�سميون
(ّ � )%88أن جميع
ّ
ك�سبب رئي�سي لبقاء �إ�ستجابتهم للأزمة حمدود ًة و�شكلية.
ال�سيا�سية
الذين قابلناهم على النق�ص يف الإرادة
ٍ
ّ
«معضلة» حل إنشاء خم ّيمات

ب�شكل وا�ضح �إىل � ّأن خميمات الالجئني هي احلل
ت�شري امليول العامة يف كل من جمموعات الرتكيز واملقابالت و�إ�ستطالع الر�أي
ٍ
الأكرث قبو ًال بني امل�ستجيبني ( ،)%64من �أجل �إدارة �أزمة الالجئني يف لبنان .ويعترب امل�ستجيبون � ّأن االزمة لمَا و�صلت �إىل هذا
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املخيمات من البداية .مع ذلك ،تناول البع�ض التداعيات ال�سلبية املمكنة لهذا احلل ،مثل عدم قدرة لبنان
احلد لو انطرح خيار
ّ
حتمل م�س�ؤولية �إدارة املخيمات واعتماد جناح الأمر على التزام الأ�رسة الدولية� .إال � ّأن غالبية امل�ستجيبني اعتربوا � ّأن
على ّ
التحتية و�سوق العمل.
خميمات الالجئني قد تبقى اخليار الأن�سب للتخفيف من الأثر ال�سلبي على الأمن والبنى
ّ
إيجابي ًة ال�ست�ضافة الالجئني يف املخيمات ،نادراً ما ذكر امل�ستجيبون الإنعكا�س الإيجابي لهذا
ولدى ال�س�ؤال عن �أكرث الآثار �
ّ
احلل على التوازن الطائفي والبيئي يف لبنان ،يف حني �أ�شار العدد الأكرب منهم �إىل �سماح هذا احلل ب�ضبط الالجئني ب�شكل مبا�رش،
ال �سيما يف الهرمل وجمدل عنجر والعبدة .مع ذلك ،اعتربت ن�سبة ملفتة من امل�ستجيبني ( )%12تركّ زت يف �صيدا و�صور � ّأن ح ّل
خميمات ،لأ ّنها
املخيمات ال يحمل �أي �إيجابية .وقد بدا امل�ستجيبون يف املنت و�سن الفيل ووادي خالد �أكرث حتبيذاً لفكرة �إقامة ّ
ّ
ح�سب �إعتقادهم جتعل وجود الالجئني ال�سيا�سيني يبدو م�ؤ ّقتاً.
التطرف بني الالجئني املرتبة الأوىل
املخيمات ،فاحتل اخلوف من �إنت�شار
كما وقد جاء البع�ض على ذكر الوجه ال�سلبي لإن�شاء
ّ
ّ
(يف العبدة وطرابل�س و�صيدا وزحلة) ،تاله القلق من التهديد الطويل الأمد للتوازن الطائفي يف لبنان (يف املنت و�سن الفيل
وبدرجةٍ �أقل يف البقاع).
املخيمات �إىل حرمان املجتمعات املُ�ضيفة من اهتمام
وتخوف البع�ض ،خ�صو� ًصا يف عر�سال وطرابل�س ،من �أن ي�ؤ ّدي ح ّل
ّ
ّ
احلكومية ،مبا � ّأن امل�ساعدات �سوف تذهب ح�رصاً �إىل هذه املخيمات يف حال �إن�شائها .و�أ�شار البع�ض
غري
واملنظمات
احلكومة
ّ
أقلية من امل�ستجيبني
�
واعتربت
أ�سلحة.
ل
ا
تهريب
على
بدوره
ع
ي�شج
قد
ما
واحد،
مكان
يف
الالجئني
جتمع
ّ
ّ
�إىل خماوف �أخرى مثل ّ
املخيمات قد تنتج املزيد من الأحكام امل�سبقة �ض ّد ال�سوريني.
�أنه من الأف�ضل �أن يندمج الالجئون مع املجتمع اللبناين ،ل ّأن
ّ
مثالية .ومع �أنه من املهم �أن
وقد بالغ البع�ض باعتبار طريقة تركيا والأردن بالتعاطي مع ق�ضية الالجئني ال�سوريني على �أنها
ّ
قيمها بعناية .وعليه ،يكون من املفيد تبادل الأفكار مع ال�سلطات
يتعلّم املرء من التجارب ال
إيجابية ،من ال�رضوري �أي� ًضا �أن ُي ِّ
ّ
املحلية يف الدول امل�ضيفة للو�صول �إىل �أفكار و�إ�ستجابة �أف�ضل.
ّ

اخلامتة
ت�صاعدت وترية الأزمة ال�سورية خالل ال�سنوات الأربعة املن�رصمة .وقد ترك ماليني الأ�شخا�ص امل�ساملني بيوتهم ليلج�أوا �إىل
دول جماورة ل�سوريا .وي�ست�ضيف لبنان اليوم �أكرث من مليون منهم� ،أي ما يوازي ربع عدد �سكانه الأ�صليني .وقد �أنتج هذا الأمر
�ضغط ًا كبرياً على البنى التحتية على نوعية اخلدمات ووفرتها يف لبنان ،الذي يعاين �أ�ص ًال من �شح و�ضعف يف املوارد.
لذلك ال بد من النظر يف هذه الظروف �إىل الت�صورات الأمنية للمواطنني نتيجة اللجوء ال�سوري .وقد �سلّطت هذه الدرا�سة ال�ضوء
غالبية امل�شاركني يف
ّ
على اختالف هذه الت�صورات مع اختالف �سمات املواطنني والظروف املحيطة مبناطقهم .وبينما عبرّ
املقابالت وجمموعات الرتكيز عن تعاطفهم مع الالجئني وم�صاعبهم� ،إال �أنهم بدوا مقتنعني يف نف�س الوقت من احتمال �أن يزيد
الالجئون من ن�سب اجلرمية والفقر يف لبنان .وبرزت خماطر �أخرى خالل البحث ،مثل �إنعكا�س وجود الالجئني ال�سوريني على
التوازن الطائفي يف البالد يف امل�ستقبل وتدهور نوعية اخلدمات
وقد فاقت أعداد الالجئني قدرات السلطات اللبنانية.
العامة.

ويف غياب أي إسرتاتيجية وطن ّيةّ ،
تدخلت األسرة الدولية
وقد فاقت �أعداد الالجئني قدرات ال�سلطات اللبنانية .ويف غياب
واملنظمات األهل ّية لتقدمي الدعم.

أهلية
�أي �إ�سرتاتيجية
وطنيةّ ،
تدخلت الأ�رسة الدولية واملنظمات ال ّ
ّ
املحلية .وبرزت للتدابري الأمنية ،مثل
لقي العبء ب�شكل عام على البلديات وال�سلطات
ّ
لتقدمي الدعم .على امل�ستوى الأمني� ،أُ َ
جتولهم ،كمو�ضوع مثري للجدل خ�صو� ًصا مع م�ستويات جناحه
كامريات املراقبة والدوريات ال
ّ
إ�ضافية وت�سجيل الالجئني وحظر ّ
املختلفة ،بح�سب جمموعات الرتكيز وامل�س�ؤولني املحليني الذين قابلناهم.
حقيقية وحوادث
يف جميع الأحوال ،ال �شكّ يف �أن اخلطر الأمني املرتبط بالالجئني ال�سوريني مبني ولو جزئي ًا على حاالت
ّ
مو ّثقة .مع ذلك ،وكما حاول هذا التقرير �أن ُيظهر ،تبقى ت�صورات املواطنني للتهديدات الناجتة عن الأزمة ال�سورية غري متما�شية
واالقت�صادية املختلفة .والأهم هو � ّأن اال�ستجابة
االجتماعية
مع الوقائع� ،إذ تختلف الآراء بح�سب املناطق والطوائف والعوامل
ّ
ّ
مبنية على دالئل �صلبة ومل تكن بامل�ستوى املطلوب.
�إىل هذه املخاطر مل تكن ّ
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أعد هذا التقرير مركز بريوت للبحوث واالبتكار التابع للمركز اللبناين للدراسات بطلب من مؤسسة انرتناشونال الريت.
َّ
عن «مؤسسة انرتناشونال الريت»

ت�ساعد «�إنرتنا�شونال الريت» النا�س على �إيجاد حلول �سلمية لل�رصاعات .نحن من منظمات
بناء ال�سالم الرائدة يف العامل ،مع خربة تناهز الـ 30عام ًا يف جمال �إر�ساء �أ�س�س ال�سالم.
نعمل مع ال�سكان املحليني حول العامل مل�ساعدتهم على بناء ال�سالم ،ونق ّدم للحكومات
واملنظمات وال�رشكات الن�صح حول كيفية دعم ال�سالم.

باالشرتاك مع:

بتمويل من:

شكر

تتوجه م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات بال�شكر للإحتاد الأوروبي
َّ
لتمويله م�رشوع �إ�صالح القطاع الأمني يف لبنان منذ حزيران (يونيو) من العام .2012
مت جمعها من
و ُتعترب هذه ال�سل�سلة من الأوراق
املرجعية ثمرة املعلومات واخلربات التي ّ
ّ
خالل العمل امل�ستمر على مدى ال�سنتني املا�ضيتني.
كما تغتنم م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت هذه الفر�صة لتعرب عن �إمتنانها لدعم مانحيها
الإ�سرتاتيجيني ،نذكر منهم :الدائرة الربيطانية للإمناء الدويل  ،UKAIDوالوكالة ال�سويدية
للتعاون الدويل يف جمال التنمية ،ووزارة خارجية هولندا ،ووزارة اخلارجية والتجارة
الإيرلندية.
تعرب الآراء الواردة يف هذه الورقة م�س�ؤولية م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت فقط ،وال تعك�س
بال�رضورة �آراء اجلهات املانحة �أو �سيا�ساتها.
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