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معه��د بحثي تأس��س في س��نة  ،2006بهدف
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات
العام��ة للباحثني واألكادميي�ين ،وفي مطلعهم
األس��اتذة والباحث�ين ف��ي اجلامع��ة األمريكية
ف��ي بيروت ،وللمس��اهمة إيجابيا ً في الش��ؤون
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في
العالم العربي.
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاال ً
مدني��ا ً مفتوح��اً ،دينامي��كا ً ومحاي��داً ،تتالقى
وتتم ّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة
ف��ي اجملتمع .وتتمثل أهداف املعهد بـ  )1( :الرفع
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي
اخلارج؛ ( )2حتس�ين مس��اهمة العال��م العربي
في الش��ؤون الدولية؛ ( )3إث��راء عملية التفاعل
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع
املدني ،في الشرق األوسط وفي اخلارج.
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Fafo is an independent and multidiciplinary research foundation focusing
on social welfare and trade policy, labor
and living conditions, public health,
migration and integration, and transnational security and development issues.
Fafo works within both a domestic
Norwegian and larger international
context.

ينظر موجز السياسات هذا في تأثير النزوح القسري للسوريني إلى لبنان وردود الفعل عليه ،ويستند إلى عمل ميداني في
قرية ببنني الس���نية ،وإلى اس���تطالع آراء على صعيد البالد شمل عيّنة متثيلية من  ٩٠٠شخص .1يؤدّي تدفّق الالجئني بأعداد
كبيرة إلى تزايد املنافس���ة على فرص العمل النادرة في القطاع غير النظامي .يس���تفيد الالجئون الس���وريون من املس���اعدات
يتس���بب ،عن غير قصد ،بخس���ارة اللبنانيني األكثر فقراً على وجه التحديد وظائفهم ملصلحة
واألجور املتدنّية مجتمعني ،ما ّ
اليد العاملة السورية األرخص كلفة ،أو اضطرارهم إلى القبول بدخل غير مستدام.
تتّس���م املواقف من الالجئني الس���وريني في لبنان بالتناقض .لقد أظهر اللبنانيون حسن وفادة الفت ًا ويستمرون في استيعاب
الالجئني املستقرّين ذاتياً ،ودعمهم .من جهة أخرى ،تولّد املنافسة الشديدة على الوظائف مع مرور الوقت ،مقرون ًة بالشعور
بأن الالجئني الس���وريني يلقون معاملة مالية تفاضلية ،مواقف متضاربة واس���تياء جتاه هؤالء الالجئني .يعتقد أكثر من نصف
ويفضلون إنشاء مخيمات تابعة
اللبنانيني الذين ش���ملهم االس���تطالع أنه ال يجب السماح ملزيد من السوريني بدخول لبنانّ ،
لألمم املتحدة إليواء الالجئني الذين أصبحوا في البالد.
يش���ير موجز السياس���ات إلى أنه في ما يتعلق بالالجئني املس���تقرين ذاتياً ،ميكن احلد من التش���نّجات الفئوية الناجمة عن
املنافسة على الوظائف عبر اعتماد برامج املساعدات القائمة على «املال مقابل العمل».

املقدمة
بعد أكثر من عامَني على اندالع النزاع في س���وريا ،اس���تقبل لبنان العدد األكبر من الالجئني الس���وريني بني بلدان املنطقة.
بحلول نهاية حزيران/يونيو  ،٢٠١٣كان أكثر من  ٥٧٠٠٠٠الجئ قد تسجّ لوا أو ينتظرون تسجيلهم لدى املفوضية السامية
لألمم املتحدة لش���ؤون الالجئني .2بحس���ب تقديرات احلكومة اللبنانية التي تشمل العمّ ال املهاجرين ،يتواجد أكثر من مليون
سوري حالي ًا في لبنان الذي ال يزيد عدد سكّ انه عن أربعة ماليني نسمة.

1

أود ان أش���كر معهد عصام فارس للسياس���ات العامة والش���ؤون الدوليةفي اجلامعة األميركية في بيروت ،وبخاصة مدير املعهد ،رامي خوري ،ومنسقة برنامج
“السياس���ة واالدارة في مخيمات الالجئني الفلس���طينيني” ،تارا محفوض ،للدعم الذي و ّفراه إلجناز هذا البحث .وأنا مدين أيض ًا لكل من جالل احلسيني،
وريكاردو بوكو ،واس���ماعيل الش���يخ حسن ،واليس���تر هاريس ،وتايلور لونغ ،للمالحظات القيمة التي قدموها .وأتقدم بالشكر أيض ًا لنزار شعبان ،ونازك
صالح ،وأكرم عجيلي ،ورجا ديب ،وحمزة اخلطيب ،ومصطفى ش���يتا ،وال يس���عني إال أن أعبر عن امتناني لش���كري ر ّيان ،وجنان أ .األحمد على ترجمة
ورق���ة العم���ل هذه الى اللغة العربية .وأقر باجلميل ألبيغال تونغ ملراجعتها املراجع املتعلقة بعمل املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة في مجال حكم
مخيمات النزوح والالجئني وإدارتها.

 ٢للتوسع في هذا املوضوع ،أنظر القسم املتعلق بـ “احلاكميات اإلسالمية” أدناه.

قام املعهد النروجي للدراس���ات الدولية التطبيقية ( )Fafo AISبدراس���ة الديناميات والتأثيرات املرتبطة بالنزوح الس���وري
إل���ى لبن���ان .3قرية ببنني ،حيث أجريت هذه الدراس���ة امليدانية ،هي من األش���د فقراً في ش���مال لبنان ،ويبلغ عدد س���كّ انها
نحو  ٣٥٠٠٠نس���مة إلى جانب حوالى  ٦٠٠٠س���وري .نظراً إلى عدم وجود مخيمات وإلى مركزيّة البنى التحتية املخصصة
ملس���اعدة الالجئني الس���وريني ،فال ميكن تنبؤ عملية توزيع املساعدات وكما أنه يصعب على الالجئني الوصول إليها .كما أن
يش���كل عائق ًا إضافي ًا أمام املس���اعدات ،وهو ما ليس مطروح ًا في األماكن حيث
مكوث الالجئني في قلب املجتمعات احمللية ّ
يتركّ ز الالجئون في املخيمات.
يتخوّف املواطنون اللبنانيون أكثر فأكثر من انهيار سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها البالد في التعامل مع النزاع السوري
بس���بب الفتنة املذهبية داخل لبنان ،إمنا وفي ش���كل أساس���ي بس���بب تزايد نش���اط كل من «حزب اهلل» واملجموعات القتالية
السنّية مع طرفَي النزاع في سوريا .يخشى عدد كبير من اللبنانيني تعاظم احتماالت اندالع حرب أهليّة .فهم توقفوا التسائل
إذا كانت احلرب ستقع إمنا بدأوا يتسائلون متى ستندلع.

املساعدات :متأخرة جداً ومحدودة جداً ،وال ميكن تنبؤها ويصعب الوصول إليها

«ال أحتاج إلى مزيد من
الفرش؛ أحتاج إلى الطعام،
نحن جائعون»-
الجئ سوري

«االحتياجات في تزايد،
أما املوارد فال» -
عامل في منظمة أهلية

ال تتوافر في لبنان مخيمات أو مراكز الستقبال الالجئني السوريني الذين يتوافدون إلى القرى والبلدات في مختلف أنحاء
لبنان بصورة يومية .ويصل معظمهم خالي اليدين .وغالب ًا ما تتسبّب لهم احلرب بالصدمة والتشوّش ،فهم بحاجة إلى بعض
الوقت الستيعاب وضعهم كالجئني قبل أن يتمكّ نوا من البحث عن املساعدة .يطلبون من أصدقاء وأقرباء سوريني أو لبنانيني
مساعدتهم ،أو ينتظرون على قارعة الطريق ليظهر أحد ملساعدتهم .تبذل املنظمات األهلية احمللية قصارى جهدها لتسجيل
الالجئني الذين يصلون إلى لبنان ،ومس���اعدتهم بواسطة املعونات الغذائية والفرش ،لكن مواردها محدودة .التنسيق محدود
بني املنظمات األهلية الصغيرة ،ما يؤدّي إلى تقدمي مس���اعدات أكبر من الالزم لبعض الالجئني وحجبها عن آخرين .تذمّرت
الجئة س���ورية محبطة بهدوء عندما قدّ م لها منسّ ���ق في إحدى املنظمات غير احلكومية فرش ًا إضافية« :ال أحتاج إلى مزيد من
الفرش؛ أحتاج إلى الطعام ،نحن جائعون».
تش���جّ ع املنظمات األهلية احمللية الالجئني على التس���جيل لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،إال أن البعض يتخوّفون
كثيراً من اإلقدام على هذه اخلطوة خش���ية أن تصل أس���ماؤهم إلى النظام السوري .وعندما يبحث الالجئون في نهاية املطاف
عن املساعدة ،أحيان ًا بعد أسابيع من قدومهم إلى لبنان ،تتسجّ ل أكثريتهم لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،مبا يتيح
له���م التأهّل للحصول على املس���اعدات من األمم املتحدة .ينقضي عاد ًة ش���هر كامل قبل تعي�ي�ن موعد لهم لدى املفوضية ،ثم
مير ش���هر آخر قبل أن يتمكّ نوا من اإلس���تفادة من املس���اعدات .وهكذا يكون الالجئون في وضع هش في األش���هر األولى بعد
وصوله���م إل���ى لبنان .فهم يعتمدون بالكامل على الدعم من املجتمعات واملنظمات احمللية .يفرض عليهم هذا الوضع البحث
عن عمل ،ال سيما في سوق الوظائف غير املاهرة ،األمر الذي ميكن أن يؤدّي بدوره إلى منافسة العمال احملليني على الوظائف
وانتزاعها منهم.
يشتكي الالجئون من أنهم يجدون صعوبة في الوصول إلى املفوضية السامية لشؤون الالجئني بهدف التسجّ ل لديها .فقد
قال الجئ مثقّف ( ٢٨عاماً) إن الوصول إلى املانحني يطرح حتدّ ي ًا مستمراً:
ثمة خط هاتفي واحد لالتصال باملانحني ،ولذلك من الصعب التكلّم معهم ،ألن اجلميع يتّصلون بهم .عندما ننجح أخيراً
في االتصال بهم ،يحدّ دون لنا موعداً بعد شهر .يجب أن يحسّ نوا خدمتهم الهاتفية ملساعدة هؤالء األشخاص.
تقع مكاتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بعيداً جداً من القرى حيث يقيم الالجئون؛ ففي شمال لبنان
عليه���م أن يتوجّ ه���وا إلى املكتب (في طرابلس) للتس���جّ ل ،وأن يقصدوا مكان ًا آخر (القبيات) للحصول على املس���اعدات.
وتلقي نفقات التنقّل للوصول إلى هذه األماكن بعبء إضافي على الالجئني.
بعد احلصول وأخيراً على املس���اعدات من املفوضية وس���واها ،يكتشف الالجئون أنها ال تغطّ ي جميع احتياجاتهم .واألهم
من ذلك ال تغطّ ي نفقات اإليجار واإلقامة .عالو ًة على ذلك ،ال ميكن اس���تعمال القس���ائم الغذائية لش���راء كل الس���لع التي
تُعتبَ���ر ضرورية ،مثل معدّ ات احلالقة .واألدوية ليس���ت مش���مولة في املس���اعدات ،م���ع العلم بأنه غالب ًا م���ا يحصل الالجئون
على املعاينات الطبية مجان ًا في العيادات املجاورة .النقص في التمويل مش���كلة مزمنة بالنس���بة إلى املفوضية الس���امية لشؤون
الالجئني ،وتزداد س���وءاً ألن أعداد الالجئني تنمو بوتيرة أس���رع من التوقّعات الس���ابقة .فقد علّق أحد املس���ؤولني في ش���بكة
منظمات أهلية« :االحتياجات في تزايد ،أما املوارد فال».
ال قوي ًا على أنه من الضروري تعزيز آلية التسجيل وتفعيل التنسيق .ميكن القيام بذلك من
تقدّ م االستنتاجات امليدانية دلي ً
خالل متكني الس���لطات احمللية ومنحها الصالحيات الالزمة للحصول على حملة عامة عن فئات الالجئني املسجّ لني واملساعدات
التي يتلقّونها ،وتعزيز التنسيق بني املنظمات األهلية احمللية وشبكات املساعدات التي تطبّق برامج وتؤمّن خدمات.
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للتوسع في هذا املوضوع ،أنظر القسم املتعلق بـ “احلاكميات اإلسالمية” أدناه.

«إنهم يسرقون وظائفنا»
مارس���ت املنافس���ة املتزايدة على الوظائف النادرة ،ال س���يما في قطاع الوظائف غير املاهرة ،تأثيراً س���لبي ًا على حسن الوفادة
الذي أظهره اللبنانيون في البداية جتاه الالجئني السوريني .فقد بينّ استطالع آراء أجراه معهد  Fafo AISأن معظم اللبنانيني
يعتبرون أن السوريني يستولون على وظائفهم ويتسبّبون بانخفاض األجور .فالالجئون السوريون يجمعون في مصدر رزقهم
بني املس���اعدات ومدخول العمل ،في حني أن هذه الفرصة ليس���ت متاحة أمام معظم اللبنانيني الفقراء ،ما يؤدّي إلى تهميش
الش���عب املضيف .في السابق ،قبِل العمّ ال الس���وريون املهاجرون بأجور أدنى من تلك التي يتقاضاها اللبنانيون .واليوم تتيح
املساعدات لالجئني السوريني القبول بأجور أكثر تدنّياً ،فاملدخول الذي تكسبه األسر السورية من املساعدات والعمل املتدنّي
األجر مجتمعَني يتيح لها تأمني سبل العيش.

«إنهم يسرقون
وظائفنا»« ...ال مستقبل،
أحيان ًا أندم على اليوم الذي
ولدت فيه».

ال علمي ًا نظامي ًا ويعتمدون على س���وق العمل غير املاهرة ،نتائج
يواجه اللبنانيون ،ال س���يما أولئك الذين لم يتلقّوا حتصي ً
كارثية جرّاء املنافس���ة من الالجئني الس���وريني الباحثني عن عمل .فعدد كبير منهم يخسر وظيفته أو يُضط ّر إلى القبول بأجور
أكثر تدني ًا من الس���ابق .قد يكون أحد احللول تطبيق برامج “املال مقابل العمل” على الالجئني الس���وريني من أجل التخفيف
من الضغوط على س���وق العمل احمللية .يجب تنس���يق هذه البرامج مع املس���اعدات األخرى ،والعمل من خاللها على احلؤول
دون مزاحمة اللبنانيني على الوظائف.
أظهر الشباب اللبنانيون من اخللفيات االقتصادية-االجتماعية الدنيا ،على وجه اخلصوص ،هشاشة إزاء تزايد املنافسة على
الوظائف .تقليدي ًا يغادر عدد كبير من التالمذة في ببنني املدرس���ة باكراً لدخول س���وق العمل غير املاهرة .وقد خس���ر العديد
من الش���بّان الذين أجرينا معهم مقابالت ،وظائفهم مؤخراً بس���بب اليد العاملة السورية األرخص كلفة .من أجل النجاح في
احلياة ،يُفترَض بهم ادّخار املال لشراء منزل وعقد قرانهم .إال أنه مع تراجع الفرص املتاحة أمامهم لكسب املال ،آمالهم ضئيلة
بتحقيق هذه األهداف .اشتكى أحمد ( ٢١عاماً) الذي خسر وظيفته بعدما كان يعمل ميكانيكي سيارات “إنهم يسرقون
وظائفنا” .يشعر باإلحباط عند التفكير في املستقبل“ :ال مستقبل ،أحيان ًا أندم على اليوم الذي ولدت فيه”.

مواقف لبنانية متناقضة من الالجئني السوريني
تعتبر غالبية اللبنانيني أن الالجئني الس���وريني يحصلون عل���ى الدعم املالي بدرجة مجحفة ،في حني يتم جتاهل احتياجات
اللبنانيني .تولّد معدّ الت البطالة املرتفعة مقرون ًة بالشعور بأن الالجئني السوريني يلقون معاملة اقتصادية تفاضلية ،خيبة أمل
ال سيما في أوساط الشباب ذوي التحصيل العلمي الضعيف.
يثير الس���باق على الوظائف الذي أدّى إلى تراجع أجور اللبنانيني والس���وريني على الس���واء في قطاع الوظائف غير املاهرة،
مشاعر متناقضة لدى املواطنني اللبنانيني حيال الالجئني السوريني .ففي حني كان حسن الوفادة اللبنانية واضح ًا في املمارسات
يفضل إقامة مس���افة معيّنة بينه وبني
ُبي اس���تطالع اآلراء الذي أجراه معهد  Fafo AISأن عدداً كبيراً من اللبنانيني ّ
اليومية ،ي نِّ
الس���وريني .فثالث���ة من أصل خمس���ة لبنانيني قال���وا إنهم ال يرتاحون لوجود س���وريني يقيمون في جواره���م القريب ،ونصف
املس���تطلعني فقط قالوا إنهم يرتاحون للعمل مع الس���وريني .ومشاعر الريبة هذه أقوى لدى الشباب .إال أن ثمانية في املئة من
األسر اللبنانية التي شملها االستطالع تضم الجئ ًا سوري ًا أو أكثر ،و ٢٠في املئة منها يؤمّن حالي ًا أو أمّن في السابق مكان إقامة
لالجئني السوريني مقابل بدل.
تغذّ ي أزمة الالجئني السوريني األفكار النمطية القدمية واجلديدة .ففي اخلطابَني احمللي والعام ،نُعِ ت السوريون بـ”املجرمني”
و”املنحطّ ني أخالقياً” و”املوبوئني” .علّق سياسي محلي بأن هذه املواقف تندرج في إطار العنصرية التي تمُ ارَس يومي ًا في لبنان:
“يُخيَّل إلى اللبنانيني دائم ًا أنهم األفضل وينظرون باستعالء إلى اآلخرين” .يولّد تزايد املنافسة في سوق العمل تنميط ًا بحق
الالجئني ،ويستخدمهم السكّ ان كبش محرقة يحمّ لونه وزر املتاعب االقتصادية التي يعاني منها لبنان.
كما أن التوقّعات بأن ميتدّ وجود الالجئني السوريني في لبنان لفترة طويلة  ٤٩ -في املئة فقط من اللبنانيني يعتقدون أنهم
ال عن ذلك ،يعتقد س���بعة أشخاص من أصل
س���يعودون إلى بالدهم خالل عام  -تزيد من حدّ ة املواقف املناوئة لالجئني .فض ً
عش���رة من املس���تطلعني أنه على األمم املتحدة أن تنش���ئ مخيم���ات لالجئني من أجل حماية اللبناني�ي�ن من العبء االقتصادي
املترتّب عن استضافة الالجئني السوريني.
إلى جانب حتس�ي�ن فرص العمل املتاحة للش���عب املضيف ،إحدى وس���ائل احلدّ من التش���نّجات تتمثّل في استهداف األسر
اللبنانية والس���ورية على الس���واء باملس���اعدات حرص ًا على عدم تهميش اللبنانيني في املنافس���ة مع الالجئني السوريني .إال أنه
يج���ب تف���ادي توليد أش���كال جديدة م���ن التبعية للمس���اعدات .عالو ًة على ذل���ك ،نقترح تطبيق برامج وأنش���طة من أجل
والتعصب .لقد و ُِضعت خطط لتطبيق مثل هذه البرامج ،إال أنها ال تزال تفتقر إلى التمويل ال سيما
ّ
معاجلة األحكام املسبقة
وأن معظ���م املانح�ي�ن يعطون األولوية للمس���اعدات ف���ي مجالَي الغذاء واالحتياجات األساس���ية باملقارنة مع حتس�ي�ن العالقات
االجتماعية.

اخلشية من متدّ د احلرب السورية
يعتبر ثالثة من أصل أربعة لبنانيني أن الالجئني السوريني يشكّ لون خطراً على األمن القومي واالستقرار في البالد .تتعرّض
الهش���ة في لبنان ملزيد من الضغوط بس���بب تعاظ���م الطبيعة املذهبية للحرب األهلية الس���ورية.
املنظوم���ة السياس���ية الطائفية ّ
موال لس���وريا ( ٨آذار) وآخر مناهض لها ( ١٤آذار) منذ
ال عن أن املش���هد السياس���ي اللبناني منقس���م بني معكسر ٍ
هذا فض ً
االنسحاب السوري بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري عام  .٢٠٠٥بيد أن احلكومة اللبنانية انتهجت ،على األقل
حتى استقالتها في آذار/مارس  ،٢٠١٣سياسة النأي بالنفس عن النزاع الدائر حالي ًا في سوريا .في املقابل ،دعم «حزب اهلل»
الش���يعي نظام األس���د بصورة علنية إلى حد ما منذ اندالع النزاع .وقد ش���هد ربيع  ٢٠١٣انخراط ًا متزايداً للحزب في سوريا،
ال عن التأكيد العلني لهذا النش���اط .كما مت تدريب مقاتلني س���نّة لبنانيني وجتهيزهم بالعتاد للمش���اركة في احلرب الدائرة
فض ً
في سوريا إلى جانب املعارضة.
تركَّ ز الصراع بني املقاتلني الش���يعة والس���نّة اللبنانيني في ش���كل أساسي داخل س���وريا إلى جانب اجليش السوري واملعارضة
ال عن املعارك املتقطّ عة في
الس���ورية ،ما عدا بعض احلوادث احلدودية ،ال س���يما الهجمات الصاروخية وعمليات اخلطف ،فض ً
طرابلس وصيدا .وقد بدأ هذا النشاط يتحوّل أكثر فأكثر حرب ًا تخوضها مجموعات لبنانية بالوكالة عن أفرقاء آخرين.
أث���ارت ه���ذه التطورّات خش���ية اللبنانيني من متدّ د احلرب إل���ى لبنان ،فقد أعرب اثنان من أصل ثالثة من املس���تطلَعني عن
مخ���اوف مماثل���ة .وهذا ما تؤكّ ده أيض��� ًا نتائج العمل امليداني النوعي التي تُظهر أن الس���كّ ان يعتقدون أن احلرب باتت أمراً ال
مفر منه داخل لبنان.

خالصة

Fafo
P.O.box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo
Street adress: Borggata 2B Map.
Tel: +47 22088600 +47 22088600 FREE
Fax: +47 22088700
Website: http://www.fafo.no/
E-mail:fafo@fafo.no

معهد عصام فارس للسياس��ات
العامة والشؤون الدولية

صندوق بريد  ،0236-11رياض الصلح
بيروت  ،1107 2020لبنان
هاتف 961-1-350000 :مقسم4150 :
فاكس961-1-737627 :
بريد الكترونيifi@aub.edu.lb :

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
www.aub.edu.lb/ifi/
القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في
بيروت على الـ YouTube
www.youtube.com/AUBatLebanon
موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

احلساس الذي يبقي الوضع
ال في التوازن املذهبي ّ
يخش���ى اللبنانيون أن يحدث تدفّق الالجئني الس���وريني بأعداد كبيرة خل ً
ممسوك ًا في لبنان ،وأن يقود إلى نزاع مسلّح يلقي بالبالد في أتون حرب جديدة .يتسبّب الفقر وتدهور األوضاع االقتصادية
في لبنان وتوزيع املس���اعدات على الالجئني الس���وريني بطريقة غير قابلة للتوقّع ،باشتداد املنافسة على املوارد النادرة .فالزيادة
في أعداد الس���كّ ان أكبر من قدرة االقتصاد على االس���تيعاب .يَجمع عدد كبير من الالجئني السوريني بني العمل واملساعدات
اإلنس���انية ،ما يتس���بّب بخس���ارة اللبنانيني لوظائفهم .وتولّد أوجه التفاوت االقتصادي الناجمة عن عدم املساواة في الفرص
املعيش���ية ،اس���تياء لدى اللبنانيني من الالجئني السوريني ومواقف متناقضة جتاههم .ويتأثّر الشباب الذين ينتمون إلى الفئات
األكثر فقراً في املجتمع اللبناني ويعانون من الهشاش���ة ،في ش���كل خاص بهذه التطورات الس���لبية .ميكن أن يؤدّي اإلقصاء
االقتصادي وفقدان األمل باملس���تقبل إلى زيادة جتنيد الش���باب في املجموعات القتالية ،مبا يؤدّي إلى ارتفاع احتماالت احلرب
في لبنان.

توصيات
•تطبي���ق برامج «املال مقابل العمل» على الالجئني الس���وريني ،للحد من التش���نّجات االجتماعية الناجمة عن
املنافس���ة في سوق العمل التي تتس���بّب بها الفرصة التي يُفيد منها الالجئون السوريون وتتيح لهم اجلمع بني
املساعدات والوظائف املتدنّية األجور.
•استهداف األسر اللبنانية والسورية الفقيرة على السواء باملساعدات ،إمنا بطريقة مدروسة تفادي ًا لتوليد أشكال
جديدة من التبعية للمساعدات.
ُفضل أن يت���م ذلك من خالل
•تثبي���ت دعائم آلية منسَّ ���قة لتس���جيل الالجئني ل���دى وصولهم إلى الب�ل�اد ،وي َّ
متك�ي�ن الس���لطات احمللية ومنحها الصالحي���ات الالزمة للحصول على حملة عامة عن فئات الالجئني املس���جّ لني
واملس���اعدات التي يتلقّونها والتنس���يق بني املنظمات األهلية وش���بكات املس���اعدات احمللي���ة التي تعمل على
األرض.
•منح دعم إضافي لالجئني الذين يعانون من الهشاشة وغير القادرين على تدبّر أمورهم في ظل آلية املساعدات
غير املنظَّ مة ،ال سيما خالل الشهرين األ ّولَني لوصولهم إلى لبنان.
والتعصب.
ّ
•تطبيق برامج وأنشطة ملعاجلة التشنّجات الفئوية واألحكام املسبقة

