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مة  لتقرير بمساعدة كّل من منّظ والمؤسسة الهولندية  IKV-Pax Christiلقد تّم إعداد هذا ا
 .Stichting Vluchtelingلمساعدة الالجئين 

ل جمعية   تحّرك من أجل حقوق اإلنسان منفردةً المسؤولية الكاملة عن المعلومات  -"ألف"وتتحّم
ر بأ في هذا الواردة عّب المؤسسة الهولندية  ّي شكل من األشكال عن رأيالتقرير الذي ال ُي

 . Stichting Vluchtelingلمساعدة الالجئين
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 شكر وتقدير

 
هذا  في إعداد، غير مباشرٍ  أو، بشكٍل مباشٍر لكّل من ساهم أن ُتعرب عن امتنانها العميق "ألف"َيُسّر منظمة 

األصدقاء الذين  باإلضافة إلىوأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين  بما في ذلك الفريق العامل في المنّظمة، التقرير
 :الالجئين السوريين صدالوحدة لر  فريق وبخاصةٍ  هذا التقرير تطّوعوا وكّرسوا وقتهم إلنجاح

 رنيم بعاصيري: استشارية البحث• 

 مجد نعسان، جورج غالي، ريان أشقر: فريق البحث• 
 

 IKV-Pax Christiمنّظمة والشركاء أي  إلى الجهات المانحة التوّجه بشكر خاّص " ألف"منظمة  وتودّ 
دعمها السخي ومساعدتها، فمن دونها على ،  Stichting Vluchtelingوالمؤسسة الهولندية لمساعدة الالجئين 

  .ليكونا ممكنين العمل الميدانيالتقييم و  كان لما
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 المصطلحات
 

AND- Akkar Network For Development شبكة عكار للتنمية 

AUB- American University of Beirut في بيروت الجامعة األمركية  

CLDH- Lebanese Center for Human Rights المركز اللبناني لحقوق اإلنسان 

GBV- Gender-Based Violence العنف القائم على النوع االجتماعي 

IFI - Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs  معهد عصام فارس
ةللسياسات العامة والشؤون الدولي  

ISF- Internal Security Forces قوى األمن الداخلي 

MOIM – Ministry of Interior and Municipalities وزارة الداخلية والبلديات 

MOSA – Ministry of Social Affairs وزارة الشؤون االجتماعية 

MOFA - Ministry of Foreign Affairs وزارة الشؤون الخارجية 

MOPH- Ministry of Public Health وزارة الصحة العاّمة 

MOL- Ministry of Labor وزارة األشغال 

MEHE- Ministry of Education and Higher Education وزارة التربية والتعليم العالي 

MOD- Ministry of Defense وزارة الدفاع 

OCHA- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs مكتب األمم المتحدة لتنسيق  
 الشؤون اإلنسانية  

PSP – Progressive Socialist Party الحزب التقدمي االشتراكي 

SGBV- Sexual Gender-Based Violence  العنف الجنسي القائم على أساس النوع االجتماعي 

UNHCR- United Nations Higher Commission for Refugees  الُمتحدة لشؤون مفّوضية األمم
 الالجئين

WFP- World Food Program برنامج األغذية العالمي 
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 الملّخص التنفيذي

 اوفقً ألف  011 لبنان أكثر من في مسجلينال بلغ عدد الالجئين السوريين ،3102نهاية شهر أيلول عام  في
 اوفقً  على األراضي اللبنانيةالجئ  من مليون وأكثر، UNHCRلمفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 

 .التي قّدمتها الحكومة اللبنانية لألرقام

الجهات عجز  بسبب متفاقمة أزمةحالة الطوارئ إلى  3102السوريين عام  وما لبس أن حّول تدّفق الالجئين
 ين في لبنانُيعنى بحماية الالجئ قانوني ما من إطار، وعالوًة على ذلك. اإلقليمية والدولية عن التمويل المانحة

الخاصين بوضع  0590بروتوكول عام و  0590األمم المتحدة لعام  في اتفاقية اطرفً  البلد ليس إلى أنّ  انظرً 
أزمة  ُصّممت الحتواء مذكرة تفاهم علىالمفوضية اللبنانية و  بين الحكومة أسلوب العملويستند . الالجئين

تحيط بالتحديات الجديدة  لى وضع مذكرة تفاهم جديدةإ تسعى ولكّن المفوضية ،3112عام الالجئين العراقيين 
تقليص  المفوضية وشركاؤها إلى تاحة محدودة، اضطرتمالموارد الونظًرا ألن . األزمة السورية التي فرضتها

كانت قد ُوضعت في أوائل شهر  لمعايير ااألكثر عرضة من غيرها وفقً  والتركيز على تلك المساعدات لألسر
 .3102تشرين األّول 

التي ال التي ال تحظى بالدعم و  األسر السورية سوف تواجه، في البالد االجتماعية واالقتصادية للظروف اونظرً 
. كسب الرزقل مستقّلة العثور على مصادر صعوبة كبيرة في الموضوعة من قبل المفوضية المعايير تستوفي

 والمجتمعات المضيفة لالجئين السوريين استئمانيصندوق  إنشاء الجهود الرامية إلى وينبغي بالتالي تكثيف
 .والالجئين المجتمعات المضيفة بين والمشاحنات والفقر للبطالة اآلثار السلبية لتجنب

 :التالية  المتزايدة السوريين الالجئين أزمة عن الناجمة القضايا من العديد إزاء قلقها عن" ألف"جمعية   تبدي

صفة الجئين  الكتساببطاقة التسجيل الصادرة عن المفّوضية ال تؤّهل حامليها من الالجئين السوريين   (0)
في نظر السلطات اللبنانية، وبالتالي ال تزال أوراق إقامتهم تستند إلى قانون اإلقامة اللبناني وتتطّلب 

 مستمرًّا اتجديدً 
 األمن العاماإلعادة القسرية لبعض الالجئين على الحدود من قبل  (3)
 فرض البلديات حظر تجول غير قانوني على المواطنين السوريين (2)
 ارتفاع مستويات العنف واالنتقام ضد الالجئين السوريين داخل المجتمعات المضيفة (4)
صدار القضاء لقرارات الترحيل (9)  االعتقاالت المتواصلة من قبل قوات األمن وا 
 االعتقال التعسفي وتعذيب الموقوفين والسجناء (9)
 إشراك ممثلين عن األحزاب السياسية واألجهزة األمنية الرسمية في النزاعات الطائفية (0)
إكراه النساء والفتيات على الزواج المبكر وانخراطهّن في بيع الهوى وتعّرضهّن لمختلف أشكال العنف  (8)

 .الجنساني
ال تزال شروط وعلى الرغم من أن األطراف المعنّية قد سّهلت الوصول إلى الخدمات االجتماعية،  (5)

المساعدة الصحية تستثني الالجئين الضعفاء، بينما أدى الضغط على الخدمات التعليمية والصحية إلى 
 . نقصها وتدهور جودتها
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 للمراقبين واضح بها المحيطة والمناطق المضيفة المجتمعات على السوريين لالجئين المتزايد التدفق تأثير أصبح
 من قلقهم عنبالتعبير  اللبنانيين المرحبين أشد بدأ, أنه مع مرور الوقت حتى. لبنان في والقرى المدن وسكان

 بين االجتماعي الحاجز اشتد نموا، األكثر الحضرية السياقات داخل حتىو  .رزقهم مصادر وتهديد تهميشهم
 العقارية، المفاوضات في اليومية التعامالت خالل من الكزينوفوبيا تتتخللف واضح، بشكل والسوريين اللبنانيين

 الحياة في اخرة مدينة أي تشهدها قدالتي  أخرى مواجهات الى باإلضافة ،(التنمر) المدارس في تالتعامال إلى
 الدولي المجتمع اعتمد وقد. سوريا في العنف أعمال بداية منذ الالجئين تدفق مع التكيف لبنان يحاولو . اليومية
 يبقى بينما" استضافة حلول" تقديم على البلد وشجع الالجئين عدد ارتفاع مع للتكيف لبنان قدرة على بشدة

 .للنقاش قابل غير التوطين
 
 لمعالجة دائمة حلول إنشاءايضا  يجب بل النازحين، إدارة حول فقط ترتكز السوريين الالجئين أزمة تعد لم

 ، الدائم االجتماعي التماسك دون تحول التي المضيفة المجتمعات مع القائمة للتوترات الجذرية األسباب
 معالجة دون السوريين لالجئين حمايةتامين  المستحيل منف. اصالً  المجزأ اللبناني المجتمع طبيعة مع خصوصا
 .المضيفة للبلدان واالقتصادية االمنية المخاوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 المنهجية

 لبنان في المضيفة والمجتمعات الالجئين السوريين مع ارسميً  "ألف"الرصد واإلبالغ التابعة لجمعّية  تعمل وحدة
عداد أنشطة قبل ذلك من خاللحّتى  ، و3103 منذ تشرين األّول التي تدخل ضمن التقارير الُمنتظمة  الرصد وا 

 مع األطراف المعنّيةالتي عقدتها  واالجتماعات التحاليل التي أجرتها الجمعّية من خاللو  ".ألف"جمعّية  والية
السوريين  أعداد متزايدة من الالجئين استضافة قدرة لبنان على بالغ إزاء قلقٍ  الكشف عن، تم سياساتوصّناع ال
ضافة إلى ذلك. وحمايتهم  داخل الحوادث األمنيةعدد  زيادة فيالرصد الميداني وسائل اإلعالم و  أظهرت، وا 

، (المستوى الجزئي) مجتمع محليمجموعة من الظواهر الدينامية الخاصة بكّل وسببها  المجتمعات المضيفة
  (.المستوى الكلي) السوري المنعطفات الهامة في الصراعوكذلك 

 للعمل المستقبلي كأساس حول الوضع القائم، البيانات المثبتة إلى جمع "ألف"تسعى جمعية ، ضوء ما سبق وعلى
 شهرين من نتاج التالي لتقريرويأتي ا. أزمة الالجئين الضرورية لحلّ  حول السياسات عاجلنقاش  بهدف إطالق
 على وأثرها الصراع ومخاطر أواًل  لالجئين السوريين الشاملة حول شواغل الحماية تحلياًل  فهو ُيقّدم. جمع البيانات

 .االمجتمعات المضيفة ثانيً 

المتعلقة التوصيات  تهدف إلى وضع بالتقرير كوسيلة ضغط والشركاءوالجهات المانحة  "ألف"وستستعين جمعية 
 والوزاراتاألمم المتحدة واالتحاد األوروبي و  السفارات في السياسات صّناع/ عنّية مبين األطراف ال بالسياسات

  IKV Pax Christi/Pax Christiالدوليين " ألف"وسوف يستخدم شركاء جمعية  .المختّصة والوكاالت، إلخ
  .بشكل خاص واألوروبي على المستويين الدولي لممارسة الضغط التقرير

المتعّلقة  وعميق للمخاوف والهواجس مسح شاملٍ  إجراء "ألف"لم تستطع جمعية الموارد،  لعدم كفاية اونظرً 
والزيارات الميدانية مع األطراف  مقابالتال على اعتمدت من ذلك، بداًل و . على المستوى الوطني بالحماية

 .واالستنتاجات التعميمية الكمّية النتائج من بداًل  عن الواقع المعاش نوعية صورة من أجل تقديماألدبيات المتوفرة و 

تقارير المنظمات غير المكتوبة، ومنها  مراجعة شاملة لألدبيات من جمع البيانات وتتضّمن الخطوة األولى
 تجميع ثانوي ذلك وأعقب. ذات الصلة وغيرها من المواد تقارير وسائل االعالمو  الميدانيةوالتقييمات  الحكومية

، والناشطين في مجال والعاملين االجتماعيين العمال المحليين مع شبه منظمة ُأجريت مقابالت للبيانات من
فريق البحث التابع ، أجرى اوأخيرً  .الشأنهذا  واألطراف المعنية األخرى فيالمساعدات اإلنسانية والحماية، 

 اختيار المواقع واستند. بيروتو البقاع الشمال والجنوب و  فيتارة مواقع ُمخمن الزيارات الميدانية ل للجمعّية سلسلة
 :معيارين على

 .حاجة المجتمع نفسه إلى الحماية + األسئلة البحثية اإلجابة على ضرورة: االحتياجات( 0) 
يشكالنه من ، لما المجتمعات المحلية فيهامخبرين من والالمنافذ إلى هذه المناطق  توّفر :إمكانية الوصول( 3) 

 .أهمية للبحث

إنتاج مواّد غنّية بالمعلومات وثالثة  من" ألف"المجتمع المحلي، تمكنت جمعية  من مصادر استخدام عدةعبر و 
  :األبعاد، حيث شملت الزيارات ما يلي
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 التفصيلية مقابالتال. 0
 المراقبة الميدانية. 3
 (حيثما أمكن/لحاجةحيثما دعت ا) الالجئين السوريين مع مجموعات التركيز. 2

بما في ذلك  إلى الميدان، الوصول الذين سهلوااألفراد المنظمات غير الحكومية و  أن تشكر "ألف"توّد جمعية 
 ميس والسيدة الهواري السيد وفيقو  حنا السيد رائد إلىوالشكر موصول  .للتنميةعكار  وشبكة "أركانسيال"منظمة 

 .في مناطق تواجدهم الالجئين السوريين إلىلتسهيل وصولنا على وجه الخصوص  زياده
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 نظرة عاّمة

المسجلين في لبنان في نهاية شهر  وصل عدد الالجئين السوريين، المفوضية الصادرة عن الرسمية لألرقام اوفقً 
 لبنان في عدد السوريين وازداد 1.منهم% 01أكثر من ، ويشّكل النساء واألطفال 763,097 إلى 3102 أيلول

 تتوقع، في الواقعو  .ال تزال تتزايد حتى تاريخنا هذااألرقام و ، (3102 - 3103) خالل عام واحد فقط هائلبشكل 
من دون احتساب الالجئين  ،3102بحلول شهر كانون األول  مليون الجئ أن يصل العدد إلى المفوضية
وفي  2.ألًفا 45سوريا وعددهم يقّدر بـ والعائدين اللبنانيين من  ألًفا 81ين القادمين من سوريا وعددهم نيالفلسطي

إذا ما أخذنا بالحسبان ، المليون أساًسا أن عدد السوريين في لبنان قد بلغب الحكومة اللبنانية صّرحت الوقت نفسه،
 3.يصّرحوا عن لجوئهم أمام المفوضيةاألشخاص الذين لم المهاجرين و  العمال

وعلى نطاق أضيق،  4.األراضي اللبنانية وقع في جميع أنحاءم 0311 على أكثر من يتوّزع الالجئون السوريون
 صغيرة وحدات جغرافيةأّي في  "موقع مرّمز" 3811 في حوالي والبلدات داخل المدن الجئون السوريونال يقيم

 إذ يضّم البقاع، الالجئين أكبر عدد من ومحافظات الشمال البقاع يستضيفو  5.االمسّجلة عقاريً  داخل المناطق
وفي الوقت نفسه، وصل عدد (. 34/5/3102)في الشمال الجًئا  227,210يضّم الشمال الجًئا و  263,135

 .6 90,978وفي الجنوب إلى  181,774 الالجئين في بيروت إلى

 كتابة هذا التقرير سوى حتى تاريخ لم تتلقَّ المفوضية، خالل عاٍم واحد فقط التدفق الهائل وعلى الرغم من هذا
دوالًرا أميركًيا، لم تستلم  1,216,189,393فيما كان المبلغ اإلجمالي المطلوب ف .7التمويل المطلوبمن % 44

في  الرابعة اإلقليمية خطة االستجابةأطلقت . 8المبلغ دوالًرا أميركًيا من هذا 196 ,659 ,529المفّوضية سوى 
والمنظمات غير  األخرى الت األمم المتحدةووكا المفوضية وفًقا لألولويات التي حّددتها، 3103كانون األّول 

 اإلقليميةاالستجابة  خطةثّم أطلقت  الخطة للمراجعةوخضعت . والحكومة اللبنانية والمحلية الدولية الحكومية
وتجدر اإلشارة إلى حّصة  .3102وكانون األول  لتشمل الفترة الزمنية ما بين شهري كانون الثاني الخامسة

                                                           
1
متوفر على الرابط . 3102من شهر كانون الثاني إلى كانون األّول  –خّطة االستجابة اإلقليمية السورية (. 3102) مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php: التالي

 
 المرجع نفسه 2

: متوفر على الرابط التالي. موقع تبادل المعلومات بين الوكاالت: خّطة االستجابة اإلقليمية السورية. مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 3
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 (3102تشرين األّول  0: آخر زيارة تّمت) 

4
متوفر على الرابط . 3102من شهر كانون الثاني إلى كانون األّول –خّطة االستجابة اإلقليمية السورية (. 3102) لشؤون الالجئين سامية لألمم المتحدةالمفوضية  

 unhcr.org/syrianrefugees/regional.phpdata://http.: التالي

5
: متوفر على الرابط التالي. 3102حزيران  39محضر إجتماع . وشركاؤها ، مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئينالمعني بإدارة المعلوماتالفريق العامل  

data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=2351 متوفر على . 1023أيار 30اجتماع حول النقاط اإلجرائية في  - مجموعة تنسيق المواد غير الغذائية
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=2156: الرابط التالي

 
6
: متوفر على الرابط التالي. موقع تبادل المعلومات بين الوكاالت: خّطة االستجابة اإلقليمية السورية. مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 (3102تشرين األّول  0: آخر زيارة تّمت) 

7
: متوفر على الرابط التالي. 3102أيلول  30آخر تحديث لألرقام تّم في . لشؤون الالجئين العليا ألمم المتحدةالمفوضية اإللكترونية  البوابة 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 

8
 المرجع نفسه 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=2156
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
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، ولكنها لم تحصل على شيء من ذلك على مليون بقليل 491الحكومة اللبنانية من التمويل تبلغ أقّل من 
  .اإلطالق

تسعى إلى تضخيم أو  دوافع سياسية خاصة في ظّل وجودوب توخي الدقة في األرقام، على الرغم من صعوبة
 بشكل غير مباشر على مباشرة أثر داد الكبيرةتدفق األع يبقى من مؤكد أنّ ، لبنان في الوجود السوريوطأة  تقليل

تؤّثر في ضرورة  أعداد هؤالء ال أن حقوق الالجئينالمعنّية ب دبياتاأل ومن المعروف في .جميع األطراف المعنية
الحماية  نقصتجّلى في  افرقً  األعداد أحدثت، حالة لبنان تحديًدا في، و ومع ذلك. المساعدة والحماية لهم تقديم

 اعنصر الوقت تحديً  شّكل، يظهر بعض عالمات التحّسن سوريا في الوضع األمني في حين أنو . والمساعدة
 األسر السوريةتضاءلت أعداد  بعد مرور عامين،و . وأماكن أخرى لبنان في أزمة الالجئين السوريين في احاسمً 
مخاوف  ما وّلد البالد معظم أنحاء في ضيفةالمجتمعات الم التوتر معفيما اشتّد  المساعدة اإلنسانية تنال التي

 .أمنية جديدة
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I. حماية الالجئين في سياق الوضع اللبناني 
 

 الصكوك الدولية ذات الصلة 
 

اتفاقية  فيما بعد باسمالمشار إليها )الالجئين  المتعلقة بوضعو  لألمم المتحدةالتابعة  0590ُتعتبر اتفاقية عام 
مسائل  االتفاقيةتستعرض . الالجئين لحماية الدولية الرئيسية القانونية الوثيقة( شؤون الالجئيناألمم المتحدة ل

المضيفة إلى  من الدولة المطالبة بهاأشكال المساعدة التي يحّق لالجئ و والخدمات االجتماعية  القانونيةحماية ال
 العدالةالصحة والوصول إلى والتعليم و وحرية التنّقل  بما فيها حرية المعتقد اإلنسان األساسية حقوق جانب

 9.على وثائق السفر والحصول

التي  وال سيما تلكحماية الالجئين، ب المعنية اإلنسان من الصكوك الدولية األخرى وُيعتبر القانون الدولي لحقوق
 واجب حماية ى تكّرسباإلضافة إلى صكوك أخر ، (النساء واألطفال مثل) المجموعات المستهدفة حقوق تغطي

وتشمل هذه . األمني أو السياسي اإلنسان واحترامها والعمل بها بغّض النظر عن الوضع قواعد الخاصة بحقوقال
 :الصكوك

 األفرادالسياسية لجميع بالحقوق المدنية و  يتعلق: المدنية والسياسية بالحقوق العهد الدولي الخاص• 
 .االعتقال التعسفي من التنقل والحماية حرية، باإلضافة إلى الجنسية بغض النظر عن، األراضي على

أو نسانية إلالأو القاسية ابة ولعقأو المعاملة وب ارض نه مرغيالتعذيب وضة هتفاقية لمنااال•  
  .مبدأ عدم اإلعادة القسرية والحماية من العنف نّص علىت: لمهينةا
 .ساعدتهمحماية األطفال ومتنّص على : الطفل اتفاقية حقوق•  
 العنف من المرأة وال سيما حمايةتغطي مسألة : ضد المرأة أشكال التمييز اتفاقية القضاء على جميع 

 .القائم على النوع االجتماعي والعنف الجنسي، إلخ

 
 اإلطار القانوني واإلداري الوطني

ومع . 0590عام اإلضافي ل بروتوكولها أو، بوضع الالجئين الخاصة 0590اتفاقية عام  في الم يدخل لبنان طرفً 
العالمي  من اإلعالن 04 للمادة اوفقً  القانون الدوليفي  بالتزاماتها التمسك الحكومة اللبنانية ذلك، ينبغي على

على القانون  ادستوريً  األسبقّية ولهذه االتفاقيات. ذات الصلة اإلنسان األخرىاتفاقيات حقوق و  اإلنسان لحقوق
لموجبات  لبنان كذلكويخضع  .المحاكم في ُيطّبق ما اونادرً  اهذا المبدأ يبقى نظريً أّن  على الرغم من الوطني

 .وأمنه المحافظة على كرامة اإلنسانضمان و  حقوق الالجئين حماية عرفية والتزامات قطعّية في مجال

. جوءلل امكانً  ن ليسلبنا أن اوتكرارً  امرارً  الحكومة اللبنانية، أّكدت الحالية السوريين أزمة الالجئين في خالل
قانونية غير  ، بصفةمن قبلهم الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم ممن كانوا الجئين مثل اتمامً ، السوريونويتمّتع 

                                                           
9
  :متوفر على الرابط التالي". اللجوء السياسي تحت الخطر( "3103)ين في كينيا اتحاد الالجئ 

Threat.pdf-Under-Asylum-http://www.rckkenya.org/rokdownloads/docs/Report 

http://www.rckkenya.org/rokdownloads/docs/Report-Asylum-Under-Threat.pdf
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 الرعايا خروج و دخول تنظيم الى الرامي 0593/231 اللبناني القانون من 23 المادة وتنص. البالد في مستقّرة
لفترة تتراوح ما بين شهر  سجنقد يواجهون ال شرعية غير طريقةب البالد يدخلون الذين األجانب أنعلى  االجانب

 من تقليلالو  الترحيل ولتجنب  القانونية الحماية إطار غياب في و .ترحيلالتغريم والأو عقوبتي  وثالث سنوات،
.  والمفوضية اللبنانية الحكومة بين التفاهم مذكرات عبر السابقة الالجئين حاالت مع التعامل تم االعتقاالت،

  .10السوريين الالجئين على تنطبق ال أدناه المربع في المذكورة 3112 التفاهم مذكرةأن  اإلشارة تجدر

 

 أشهر 9لمدة  لفترة إقامة أولية األمن العام القانونية من قبل عبر الحدود لبنان الذين يدخلون السوريين ويتّم قبول
 ُيمنح لم، العراقيينأمام  اكان خيار إعادة التوطين في بلد ثالث متاحً  بينماو  .أخرىأشهر  9فترة قابلة للتجديد ل

لقبول  معايير صارمة واالذين وضعالسويد و  ألمانيا مثل بعض البلدان باستثناء، نفس الخيار الالجئون السوريون
 الذي الوحيد الضمان يبقى الالجئين، لحماية الوطنية التشريعات غياب ظلّ  وفي .11مقّدمي الطلبات من السوريين

 وصفة العام األمن قبل من والمختومة زمنًيا المحدودة دخولهم أوراق هي ترحيلهم أو السوريين اعتقال دون يحول
 .اإلنسانية المساعدة على الحصول بهدف تسجيلهم عند لالجئين المفّوضية تمنحهما التي النازح

، من منظور إنساني السوري ومعالجة التدفق على الرغم من تعاون الحكومة اللبنانية الوثيق مع المفوضيةو 
 مما يعّرضحماية، قانونية لل ما من ضماناتو  .غير رسمي بينهما إطار تعاونيّ على  االلتزاماقتصر هذا 

 ويتفاقم هذا الخطر 12.وقت من األوقات إبطال صفتهم كالجئين أو إلغائها في أي خطر إلى الالجئين السوريين
 .السوري تجاه النزاع المتباينةاآلراء السياسية األمني المضطرب و  للوضع انظرً  لبنان في

                                                           
10
 20/11/2013 للمفوضية بشأن اجتماع،  لفأمدونات جمعية  

11
أمام  طلبات اللجوء ألمانيا فتحت في حين /http://www.thelocal.se/50030/20130903: راجع) دائمةالقامة اإل في السويدسوري  طالب لجوء 8111 حوالي نحمُ  

 .محددة معاييرٍ ل وفًقا لبنان إلى الالجئين

 :متوفر على الرابط التالي. 3102حزيران  09" العيش في طّي النسيانPomegranate (3102" ) ينتابومغر : The Economist كونومستيإ مجلة ذا مدّونات 12
refugees-http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/07/syrian  

 

 3002لعام  المفوضيةو العام مذّكرة التفاهم بين األمن

 

الموجودين في البالد  واألشخاص حيز التنفيذبعد دخول المذكرة  الذين دخلوا البالد الالجئين سوى 3002مذكرة التفاهم لعام ال تشمل  

 يسمحو .التي توفّرها المفّوضية حماية المؤقتةللالخاضعين  العراقيين وال تشمل المذّكرة. ولكن ُمنعوا من تقديم طلباتهم بصورة قانونية

بصورة غير  دخلوا أولئك الذين منو. يةمن قبل المفّوض توطينهم عادةإأو  شرط أن يتّم ترحيلهم البقاء طالبي اللجوء والالجئينل لبنان

 .بعد شهرين من دخولهم الحصول على اللجوء المفوضية بطلبات إلىقدموا الذين  سوىمذكرة التفاهم تغطي ، ال قانونية

 أُعطيتوقد  .المفوضية من قبل الجئين الُمعترف بهمل ترحيل الحكومة عدمضرورة  على تؤّكدوزارة العدل مذكرة استشارية  صدرتأو

. لألمن العام إلى المديرية العامةالذين ُرفضت طلباتهم  المتقدمين أسماءقائمة ولتقديم  للبّت في وضع الالجئ ثالثة أشهرفترة  المفوضية

 .فيها هإعادة توطينتقبل  بلدانأشهر ُتعطى للمفّوضية إليجاد  ستة، ُتحّدد مذكرة التفاهم مّدة الالجئ الفرد صفةالمفوضية  منحتوفي حال 

الحق  لألمن العام بعدها يكون نهائية مدتها ثالثة أشهرلفترة " مرة واحدة فقط ُتجّدد، تصاريح َتنقّل أصدرت الحكومة، وخالل هذه الفترة

 الالجئينتحديد وضع و إكمال عملّية التسجيل منفي فترة عام واحد تمكنت المفوضية  ما انادر  و". القانونية المناسبة اتخاذ اإلجراءات في

 .في الخارج إعادة توطينهمو

 

http://www.thelocal.se/50030/20130903/
http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/07/syrian-refugees
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 13.مع الحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم جديدة على التوّصل إلى المفوضية عملت، 3102ل العام خال
 : قضايا التاليةال مذكرة التفاهمومن الُمفترض أن ُتعالج 

 الالجئين استقبال -
 تحديد وضع الالجئين -
 تصاريح مؤقتةال -
 الحلول الدائمة -
 التبادل المنتظم للمعلومات -
 المشترك التدريب -
 القدرة على االستجابة تعزيز -

 تعميمها على وتم .مجلس الوزراء قيد النظر في المقترحةمذكرة التفاهم ال تزال ، وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير
 السياسة، ال تزال ومع ذلك. التماًسا آلرائهازارة الخارجية وو  بما فيها وزارة الشؤون االجتماعية الوزارات المختّصة

 الالجئينعادة إ إمكانية ال تزالو . عند الوقوف على دور المفوضية وتفسيره، ال سيما عملية إقرار المذكّرة ُتعيق
، للخوف دافًعا لبنان الُسنة على وجه الخصوص إلى مسلمينال الديموغرافية لتدّفق السوريينالعواقب و  هموطن إلى

 لألزمة الحكومة استجابة تفاصيلام التالية نفّند في األقس. عقبات سياسيةوينعكس هذا الخوف على شكل 
 . التمويل تسييس باإلضافة إلى عملية

 استجابة الحكومة

ولكنها كانت أخّف  ذات طابع سياسي، بصعوبات العراقية األزمة مثل، لبنان في السابقة أزمات الالجئين اّتسمت
 من تكرار الجماعيسوريا والخوف و  لبنان التاريخية بينروابط وُتعتبر ال. أزمة الالجئين السوريين وطأًة مقارنًة مع

اعتماد ساهمت في الحؤول دون  كّلها عوامل السوري للنزاع المتباينةالتفسيرات و  الالجئين الفلسطينيين تاريخ
 .ومتماسكة منهجية حمائية مقاربة أو سياسة

في  واضح لتجّنب الدخول اتخاذ موقف ناالمتناع ع أو "النأي بالنفس""الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية هو 
 مع، 3102عام  خالل ملموًسا السوري إلى لبنان النزاع" امتداد" أصبح، لكن في الواقعو . السوري ُوحول النزاع

 في شهر أيار" القصير" معركة شّكلتو . داخل سوريابشكل واضح  وحزب اهلل السنة توّرط المقاتلين اإلسالميين
 والتهديدات لحزب اهلل تورط العلنيال بسبب لبنان في الوضع السياسي واألمني في منعطًفا سوريا في 3102

 لبنان في استمّر الوضع األمني ،3102منذ كانون الثاني و . ضّد لبنان 14السورية للثورة االنتقامية للهيئة العامة
أنصار النظام  القتال بينز  ؛طرابلسفي  وكذلك بيروتل في الضاحية الجنوبية سلسلة تفجيرات مع وقوع بالتدهور

                                                           
13
: متوفر على الرابط التالي". لبنان: 3102النداء الشامل الخاّص بالمفوضية لعام ( "3102) مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 

http://www.unhcr.org/50a9f82824.pdf 

 

14
: متوفر على الرابط التالي. 3102حزيران  9". اللبنانيينالمرتزقة ' يتعهدون بمحاربة إاّل أنهم القصير معركة المتمردون بأنهم خسروا صّرح: نهار نت 

http://www.naharnet.com/stories/en/85746 

http://www.unhcr.org/50a9f82824.pdf
http://www.naharnet.com/stories/en/85746
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نقاط  الهجمات على؛ باإلضافة إلى والبقاع في الشمال القصف عبر الحدود؛ و طرابلس فيمناهضيه و  السوري
 .في البقاع البلدية والمواكب التفتيش العسكرية

السريع في  التزايدإزاء  البطيئة على الحكومة اللبنانية بسبب استجابتها ألقي باللوم، الحالة األمنية عن اوبعيدً 
لوضع  3103وانتظرت الحكومة حتى شهر كانون األول  .3102 - 3103فترة  خالل أعداد الالجئين السوريين

واقع أن  باإلضافة إلى المذكورة أعاله النزاعات السياسية ُيعزى هذا التباطؤ إلى. أزمة الالجئين خّطة للتعامل مع
النداءات  على الرغم من الدولية أو اإلقليمية طلوب من الجهات المانحةالتمويل الم لم تتلقّ  اللبنانية الحكومة
 االنتخابات البرلمانية تأجيل، بسبب استجابة الحكومة خطة تنفيذ تعثرمن  الفراغ في الحكموزاد . المتكّررة
مة تشكيل حكو  فيوالصعوبات المستمّرة  3102 ميقاتي في شهر آذار نجيب رئيس الوزراء السابق واستقالة
 .جديدة

وعلى الرغم من وضع الخطة المطلوبة، ظّلت االستجابة الموّحدة من قبل الحكومة اللبنانية غائبة، وتجّلى ذلك 
وتبّنى رئيس الجمهورية والوزراء الداعمون لرئيس الحزب . في التصريحات اإلعالمية المتباينة للوزراء والسياسيين

الوزراء في حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي الذي رّكز على التقدمي االشتراكي وليد جنبالط خطاب رئيس 
( في حكومة تصريف األعمال)وفي الوقت نفسه، فإن وزير الخارجية والوزراء . ضرورة تأمين استجابة سريعة

رًة التابعون لكتلة العماد ميشال عون فكانوا يقّللون من وطأة أزمة الالجئين تارًة، أو يدعون إلى إغالق الحدود تا
  .اأو إعادتهم إلى بلدهم قسرً  15بطرد السوريين من لبنان اأخرى، وحتى إنهم طالبوا مؤخرً 

 السوريينُيشار إلى  تم االتفاق على أن، بحيث المصطلحات االختالف على تحديد في اأيضً  النزاع وانعكس
 .وطأًة وتنطوي على وضع مؤّقتأقّل إلى أّن كلمة نازح تظّل  ا، نظرً "الالجئين"بدال من " النازحين"بعبارة 

 ُتضيف، زمة الالجئينأل النقاشات قراًرا بأن تكون الهيئات الحكومية المحلية الجهة الُمنّسقةأنتجت  وفي حين
من  واضحة مقاومة هناكف. النقاش السياسي العامة من التعقيدات على االالمركزية مزيدً بشأن  النقاشحساسية 

 ومجلس وزارة الصحةو  الشؤون االجتماعية وزارة هيئاتها الُمكّلفة، بما في ذلكعبر ، الحكومة المركزية جانب
 .الهيئات الحكومية المحلية إزاء إسناد المسؤولية والتمويل إلى الوزراء،

التي " الحدود فتح"سياسة  الحكومة اللبنانية وأثنى على واإلقليمي بتشجيعالمجتمع الدولي  استمرّ ، وحتى اآلن
هذه  استمرار الداعين إلى في صدارة األمم المتحدةوتبقى . تداعياتهالالجئين و  الرغم من تدفق علىاتبعتها، 
وما  هذه السياسةل دعمها اللبنانيةمنظور اإلنساني، تواصل الحكومة الدولية وال مع المعايير اوتوافقً  ذلكب. السياسة

 .من عالمات تنذر بتغّير هذا النهج في المستقبل القريب

، إاّل أّن الوافدين الالجئينتسجيل على  العليا لإلغاثة اللجنة المفوضية عبر البدء، عملت الحكومة إلى جانبفي 
، 3103في عام و  .16الوافدين األعداد المتزايدة لالجئين تتبع عدم القدرة على بسبب 3103توّقف عام  الجهدهذا 

زارة الداخلية ، وو وزارة الصحة العامة، و الشؤون االجتماعيةوزارة  مكونة منوال بين الوزارات لجنة المشتركةأعّدت ال
                                                           

15
 :التالي الرابطمتوّفر على . 3102أيار 02. السوريون في لبنان: على حاّفة الهاوية(. 3102)مجموعة األزمات  

-comfort-for-close-too-on/Lebanon/141http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Leban
lebanon.pdf-in-syrians 
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 تهدف إلى خطة العليا لإلغاثة،اللجنة و ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الدفاع،  والبلديات،
ر في شه الخطة األوليةوأطلقت . ألف 091بدأ يناهز  الالجئين السوريين وخصوًصا أن عددهم تنظيم حالة

 وسادت. بسبب التدفق الكبير لعدد الالجئين 3102عام  في بداية ُأعيد النظر بها، ولكن 3103كانون األّول 
، ولذلك للحكومة واألخرى تابعة لألمم المتحدة وشركائها، واحدة تابعة خطتين منفصلتين وجود االنتقادات بسبب

  .قليمية الخامسةاإل خطة االستجابة في الحكومة خطة إلدراج جهود حثيثة ُبذلت

 السلبية لسياسة الحياد تداعياتال للتحذير من حملة بين الوزارات الّلجنة المشتركة رئيس ومنذ ذلك الحين، قاد
إلى الربط ما  سعت هذه االستراتيجية أن ويمكن اإلشارة إلى. والمجتمعات المضيفة على حّد سواء الالجئين على
. االجتماعي الناجم عن التدفقاألثر االقتصادي و  ضوء في، المحلية المضيفةوالمجتمعات  مشكلة الالجئين بين

األمنية وعواقب  النزاعات المحتملة واالضطراباتمن مجلس الوزراء  في اللبنانية ممثلو الحكومةحّذر وبالتالي، 
 .على البنية التحتيةوالضغط  في سوق العمل بسبب المنافسةأخرى 

 سياسات التمويل

 201، تم عقد مؤتمر للمانحين في الكويت طلبت فيه الحكومة اللبنانية مبلغ 3102كانون الثاني عام في شهر 
مليار دوالر، حيث تعّهد كّل من الكويت وقطر والمملكة  0.9وتّم التعهد بتخصيص  17.مليون دوالر أمريكي

وكاالت األمم المتحدة وليس من ، على أن ُتصرف األموال من قبل 18مليون دوالر 211العربية السعودية بتقديم 
 .19قبل الحكومة

لموقف دول الخليج من الحكومة المدعومة من حزب اهلل في ذلك  اواعتبرت الحكومة أّن هذا القرار ُمسّيس نظرً  
وفي الوقت نفسه، امتنعت الجهات المانحة الدولية األخرى عن التمويل بسبب عدم ثقتها في شفافية . الوقت

ومع ذلك، ُوّجهت انتقادات بسبب التأخير . ة وكفاءتها في إدارة األموال في ضوء التجارب السابقةالحكومة اللبناني
في إنشاء صندوق مالئم يراعي المعايير الدولية للشفافية، وقد ظهرت دعوات عديدة للدول المانحة لبذل المزيد 

  20.من الجهود إليجاد حلول بديلة

 استمّرت الحكومة للمفوضية، الخامسة اإلقليمية خطة االستجابة مع زامنبالت الثانية خطة الحكومة منذ صدورو 
 اللبناني تحدث رئيس الجمهورية ،3102أيلول عام  34وفي . دوليةال للحصول على المساعداتفي مناشداتها 
نداًء للحصول  االسوريين وموّجهً  أزمة الالجئين آخر المستجدات في امستعرضً  العامة لألمم المتحدة أمام الجمعية

، تم تشكيل ونتيجة لذلك 21.البنك الدولي الذي يديره متعدد المانحينالاالئتماني الصندوق  عبر التمويلعلى 
                                                           

متوفر على الرابط . 3102كانون الثاني 21". مليون دوالر أمريكي لمساعدة الالجئين السوريين خالل مؤتمر المانحين 201طالب خالله لبنان بمبلغ : نهار نت 17
  com/stories/en/70184.http://www.naharnet :التالي

18
متوفر . 3102كانون الثاني 21، رويترز، "األمم المتحدة: المنكوبين للسوريين مساعداتك دوالر مليار 0.9مبلغ المانحون من تخصيص تمّكن " . سيلفيا ويستال 

 idUSBRE90S0GU20130130-crisis-syria-http://www.reuters.com/article/2013/01/30/us :على الرابط التالي

19
 المرجع نفسه 

 21". التحديات التي تواجه عملية إدراة تدفق الالجئين السوريين:" مؤسسة كونراد أديناورالمركز اللبناني للدراسات و  ي نظمهذالطاولة المستديرة ال اجتماع محضر 20
 . 3102أيار

21
: لتاليمتوفر على الرابط ا. 3102تموز 08. صحيفة األخبار باللغة اإلنكليزية. "أيدي البنك الدولي فيمسؤولية إغاثة الالجئين السوريين . "بسام القنطر 

http://english.al-akhbar.com/node/16460 

http://www.naharnet.com/stories/en/70184
http://www.reuters.com/article/2013/01/30/us-syria-crisis-idUSBRE90S0GU20130130
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 التنموية االعتبار االحتياجات يأخذ بعين بين المانحين إذ جديد للتعاون وهو نموذج، لبنان الفريق الدولي لدعم
 هذا النموذج وقد ُوصف. جئين السوريينتقديم المساعدة المباشرة لال، باإلضافة إلى المضيفة للمجتمعات المحلية

 22".والتنمية اإلنسانية بين اإلعانات ُيوّفق"بأنه 

 توزيع المساعدات

توزيع ب التي لحقت االنتقادات الوكاالت اإلنسانية أحد األسباب الرئيسية وراء الفّعال بين شّكل غياب التنسيق
 آليةغياب "، فإّن هذا العام في بداية مجموعة األزمات حسبما ورد في تقريرو . الالجئين السوريين لىإ المساعدات

حيث الحاجة تجاوزت ، عدد من المناطق في؛ فتوزيع المساعداتالرصد قد ألحق الضرر بللكشف المبكر و 
، مشكلة المساعدات تشّكل ازدواجية أصبحت، مع مرور الوقتو ". بسرعة، نُضبت الموارد بكثير القدرات المحلية
البحوث الميدانية التي  وكذلك التقارير السابقةوأظهرت . بعض المناطق في 23المساعدات الطلببحيث تجاوزت 
 مثل، اشتكوا من تلقي الكثير من المساعدات من نوٍع واحد العديد من الالجئين قد أن "ألف"أجرتها جمعية 

 من الالجئون اشتكى، وعالوًة على ذلك. اإليجارالمساعدات الغذائية و  مثل احقً  يهوالقليل مّما يحتاجون إل، الفرش
 والتعّرض لإلذاللوالتدافع  االكتظاظ، إذ كانوا ُيعانون من المساعدات الظروف التي كانوا يمّرون بها عند جمع

 .المساعداتاستالم  في مواقع اللبناني وضباط األمن العاملين في المجال اإلنساني من قبل

ُمدربين  التوزيع غير الموظفين المسؤولين عن أن العديد منب "ألف"الذين قابلتهم جمعّية  عمال اإلغاثة وأفاد 
 مراكز التوزيع ُتعاني نقًصا في بعض وكانت. تجاه الالجئين اعدوانيً و  امتعجرفً  اسلوكً  وُيظهرون، اكافيً  اتدريبً 

مع ذلك، تشير و . الالجئينتعنُّت االكتظاظ و  مع التعامل على قادرة ضغًطا هائل، مما جعلها غيرو الموظفين 
خارج التي تعمل  ببعض المنظمات غير الحكومية اترتبط أساسً  المذكورة أعاله االنتقادات إلى أنّ " ألف"جمعية 
 .والمساءلة آليات التقييم والتي تفتقر إلى، المفوضية وشركائها مع التنسيق إطار

، قد دول الخليج كتلك المنتمية إلى، جهات مانحة غير تقليديةوجود  "الرؤية العالمية، إلى أّن منظمة وقد أشارت 
هؤالء  ما ُيمول اغالبً و  .في مجال التنسيق مرّحًبا بها بالطبع ولكّنها جاءت مصحوبة بتحديات جديدة مواردوفرت 

للموارد  دقيقةو  صورة شاملة الحصول على امنظومة األمم المتحدة، مما يصّعب جدً  خارج إطار برامجال المانحين
الالجئين  مع "ألف"مقابالت التي أجرتها جمعية ال كشفتوقد  24." على األرض الفعال التنفيذوتنسيق  الُمتبرع بها
للمساعدة التي تقّدمها  إضافي أو كمصدر بديل' غير التقليدية' الجهات المانحة يعتبرون ما اأنهم غالبً  السوريين
، المفوضية المساعدة التي تقدمها إلى جانب الفجوات دول الخليج من تمويل المستقلّ ال يمأل ما اغالبً و  .المفوضية

الدولية  للمعايير اوفقً  بالضرورة ال َيعملون الشركاء التنفيذيين هو أّن بعضإال أّن ما ُيثير القلق بحسب الجمعية 
 .انتماء سياسي ُمعّين معينة أو طائفة ذات في مناطق المستفيدون كما ويتمركز

                                                           
: متوفر على الرابط التالي. 3102أيلول 34". التداعيات االقتصادية واالجتماعية للصراع السوري وزر يتحّمل لبنان." دولي، المقالالبنك ال 22

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/24/lebanon-bears-the-brunt-of-the-economic-and-social-spillovers-of-the-syrian-conflict 

23
 : متوفر على الرابط التالي. 9 .ص. 3102أيار 02. السوريون في لبنان: على حاّفة الهاوية. مجموعة األزمات 

-comfort-for-close-oot-http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/141
lebanon.pdf-in-syrians 
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إلى عدم وضوح طبيعة العالقة بين المفوضية والشركاء " ألف"وقد صّرح عمال اإلغاثة خالل المقابلة مع جمعية 
وقد تّم توجيه االنتقادات إلى المفوضية لعجزها على تأمين . التنفيذيين، أهي شراكة أم عالقة بين مانٍح ومستفيد

لطريقة العمل  ا، التي ما زالت تُنّظم عبر مجموعات العمل القطاعية، خالفً قالتسهيالت خالل اجتماعات التنسي
كما انتُقدت هذه االجتماعات بسبب تركيزها الكبير على . cluster mechanism))الكتلية آللية المعروفة با

 .25من اتخاذ القرارات العَمالنية جمع األموال والستنادها في المقام األول على تبادل المعلومات بداًل 

بشكل  الجهات المحلية قدرات بداًل من تسخير امركزيً  الكونها تعتمد نهجً  المفوضية ُوجهت انتقادات إلى وقد
فترات االنتظار مع الوقت  انخفضتوفي حين . العبء الهائلتخفيف من التسجيل وال لتحسين عملية صحيح
، ("ألف"قابلتهم  الالجئين الذين بعض فترات االنتظار الثالثة أشهر بالنسبة إلىفاقت ) تسجيل الالجئ ريثما يتم

 الحكومية بدعم من الهيئات أو المفوضية على الرغم من أنو . أربعين يوًما الحد األدنى لفترة االنتظاربقي 
للقلق  للتسجيل مثيرة ًياحال، فإن المقاربة المركزية المتبعة المفوضية هي عادًة الجهات المخّولة إجراء التسجيل

وبحسب المنفذ الذي يدخلون عبره، . بصورة غير شرعية البالد الذين َيدخلون الجدد الالجئينخاصٍة لجهة ب
ونظًرا لطول المسافة، . المفوضية تسجيل تابع أقرب مركز للوصول إلىمسافة طويلة إلى السفر بعضهم يضطّر 

  .واالحتجازخطر االعتقال مّما يعرضهم ل، لى األقلّ نقطة تفتيش واحدة عمن المرّجح أن يعبروا 

ذات الصلة من التحديات  والوكاالت األخرى الذي تواجهه المفوضية الحاد في التمويل ُيعتبر النقص، اوحاليً 
، سوف 3102من شهر تشرين األّول  ااعتبارً ، و لهذا السببو . الالجئين السوريين تدفق أمام عملية إدارة الرئيسية

 تغطية القدرة بعد اآلن على لعدم مساعداتهم لألسر والشركاء وبرنامج األغذية العالمي المفوضية ُيقّلص كّل من
 .عدد مفتوح من الالجئين

دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية األوروبية  بتمويل من برنامج األغذية العالمي أجرى
سيتّم  التي لفئات المستضعفةا معايير تحديد بهدف 3102منذ شهر آذار  (profiling) "تحديد المالمح عملية"

 البيانات البيولوجيةقاعدة  إلىلهذه المالمح  النهائية الصيغة إدخال تمو . االستناد إليها عند استهداف المجموعات
 .ضعفها لمستوى ااألسر السورية الالجئة وفقً  لدى المفوضية، مع نسب أهمية معّينة لكّل ملمح بهدف تصنيف

من بين معايير  نساء التي تعيلهاومسّنين واألسر  أطفااًل  التي تتضّمنوُسمح باستثناء بعض األسر مثل تلك 
  .أخرى

 قرار عن قلقهم إزاء التقرير إلعداد هذا "ألف"التقت بهم جمعية  الذين واألسرمعظم األفراد السوريين  وقد أعرب
 الشهرية القسائم رسالة تفيد بوقف أنها تلقت وأبلغتنا األسر .التمويل بوقفبرنامج األغذية العالمي و المفوضية 

كانت كيف يمكنها إبطال هذا القرار إذا  وتساءلت .3102من شهر تشرين األّول  ااعتبارً  التي كانت تتلقاها
برنامج الغذاء غذاء التي يوفرها لها تعتمد على قسائم ال إلى أنها كانت وأشارت. امقتنعة بأنها اسُتبعدت ظلمً 

قد بدأ الكثيرون في و  .الدعم أو فرص العمل في ظل غياب اقدمً هي ال تدري اآلن كيف ستمضي و  العالمي
 .المنظمات غير الحكومية المحلية من خالل ساعدةمصادر بديلة للم البحث عن
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 اإذ ينبغي أن تكون األسر أكثر اطالعً . تساؤالت بشأن مدى فعالية عملية تقديم الطلبات" ألف"أثارت جمعية 
من حيث المبدأ، بإمكان األفراد ملء استمارة طلب مساعدة في . على إمكانية تقديم الطلبات واإلجراءات المطلوبة

من . ، وبعد مراجعة الطلب يتّم إجراء زيارة ميدانية للتأّكد من الوقائع... (بلدية، مركز اجتماعي )  أقرب مركز
غير الواضح كيف يتم اتخاذ القرار عند هذه المرحلة وكم من الوقت تستغرق العملية، واألهم من ذلك ما هي 

. يرة من الطلبات التي تستوفي الشروطالقدرة على إبطال قرارات االستبعاد التي تّتخذ إذا ُقدمت أعداد كب
وباإلضافة، من غير الواضح إلى أي مدى يمكن اعتبار قاعدة بيانات المفوضية ُمحّدثة وبخاصة لجهة بيانات 
األسر التي ُسجلت قبل عامين في وادي خالد على سبيل المثال، فقد تكون ظروف عيشها تدهورت مع مرور 

أو " لألسر التي تعيلها نساء"كن استثناء األسر من المساعدات وبخاصة كذلك من غير الواضح متى يم. الوقت
إذا ما أصبحت هذه اأُلسر مدعومة من  صالحة بعد فترة المعتمدةمعايير اللألطفال أو لكبار السن، فقد ال تبقى 

دراسة كّل حالة على ِحدة . عائالت لبنانية تستضيفها في حال حصول زواج بين لبناني وأحد أفراد األسرة الالجئة
أمر مستحيل طبًعا مع وجود عدد هائل من الحاالت، ولكن نتيجة للطبيعة اآللية لعملية االختيار، ال بّد من 

 المساعدات تشملها لن العائالت التي، فإن مصير وعالوة على ذلك. األسر الضعيفة ناءخطر استثاإلشارة إلى 
 وتقع هذه المسؤولية بالدرجة األولى على عاتق .أم لناحية سالمتهم المنظور اإلنساني سواء من مثير للقلق
 الالجئين السوريين لدعمالالزمة  جمع األموالو  تكثيف جهودهما إذ عليهما، اللبنانية الدولي والحكومة المجتمع

 .والمجتمعات المضيفة
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II. للحماية تركةشمالشواغل ال 
 
 اللجوء في لبنان على صولحال

الحدودية  عبر المعابر منتظم بشكل اللبنانية يدخلون األراضيمن الالجئين % 88، فإّن نسبة ووفقا للمفوضية
، عبر بصورة غير نظامية الذين يدخلون بالنسبة ألولئكو . 26العام اللبناني التي تخضع لمراقبة األمن الرسمية
 لبنان وجودهم في، يقتصر االحدودية الرئيسية أيضً  المعابر الشمالية والشمالية الشرقية بشكٍل رئيسي وعبر الحدود

نوبية حدود الشمالية والشمالية الشرقية والجال فلطالما كان من السهل اختراق .ويتفادون التنّقل محددة على مناطق
، ثّمة قرب جغرافي بين السكان وادي خالد في قرى، على سبيل المثالف. وسوريا الشرقية غير المرّسمة بين لبنان

، أصبحت ومع ذلك. العادات والنشاط االقتصادي والنسبالسورية، ويشترك هؤالء في  الحدود اللبنانية جانبيعند 
 .األلغام بسبب انتشار أكثر خطورة في السابق اكان اجتيازها شائعً  التي غير النظامية المعابر

، وحتى اآلن. النزاع بداية التي اعتمدتها منذ المفتوحة الحدود أي نّية بتغيير سياسة الحكومة اللبنانية ُتظهر ولم
على الرغم ، نتهجتهاامفتوحة التي  الحدودسياسة  الحكومة اللبنانية وأثنى على واإلقليميشجع المجتمع الدولي 

 .تداعياتهلالجئين و الكبير  التدفقمن 

 في شهر تموزو . الالجئين السوريينتدفق لمواجهة  الحدود سيطرته على ، أحكم األمن العام3102خالل العام 
 مناطق التي يعتبرونهاال القادمين من السوريين يقبلوا بمرور لن الحدود أن وكالء األمن العام، أعلن 3102

 يعبرون العديد من السوريين االّدعاءات التي تفيد بأنّ  على اردً  تأتي هذه اإلجراءات إن وُيقال. 27سوريا في "آمنة"
 التحقق من ذلك،" ألف"تستطع جمعّية  ولم. سوريا يعودون إلى ومن ثمّ ، المساعدات اإلنسانية لجمع الحدود

وذلك  والحكومة اللبنانية والشركاء بين المفوضية وتوثيق التعاون على إجراء المزيد من التحقيقات ولكنها تحثّ 
 .الالجئين الضعفاءب التي تضر التدابير الشاملة لتجنب

 القادمين من الالجئين الفلسطينيين يرفض دخول 28األمن العام أنّ سائل اإلعالم و ذكرت  ،3102في شهر آب 
القائلة إن الالجئين  مزاعمال من" ألف"، تأكدت جمعية  التحقيقوفي ضوء . اوهو ما نفاه األمن العام الحقً ، سوريا

الجوازات و  الهجرة وال تصدر لهم مديرية المصنع عند معبر بشكل منهجي ُيمنعون من الدخول الفلسطينيين
قيامهم بترتيبات  على دلياًل إذا ما أبرزوا  بالدخول لالجئين الفلسطينيين عادةوُيسمح . سوريا من أذونات الخروج

 .نقطة توقف وحسب بحيث يكون لبنان سفرهم

                                                           
 

26
متوفر على الرابط . 3102من شهر كانون الثاني إلى كانون األّول  –خّطة االستجابة اإلقليمية السورية (. 3102) مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php: التالي

27
: متوفر على الرابط التالي. 3102تموز 34". دة على دخول السوريينمشدّ  اقيودً يفرض لبنان " . ناو ميديا 

syrians-on-restrictions-entry-imposes-https://now.mmedia.me/lb/en/lebanonnews/lebanon 

28
متوفر على . 3102آب 09". لى الحدود فيما تطالب الوكاالت بالمزيد من الشفافيةينفي اتخاذ إجراءات جديدة ع األمن العام. " ديلي ستارصحيفة . سامية كاّلب 

agencies-as-measures-border-new-denies-security-general-15/227432-News/2013/Aug-http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon- :الرابط التالي

clarity.ashx#axzz2gZct3RfM-seek 

https://now.mmedia.me/lb/en/lebanonnews/abou- :متوفر على الرابط التالي. 3102يلولأ 21". يستبعد ترحيل الالجئين السوريين أبو فاعور: " ناو ميديا

refugees-syrian-of-deportation-out-rules-faour 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
https://now.mmedia.me/lb/en/lebanonnews/lebanon-imposes-entry-restrictions-on-syrians
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Aug-15/227432-general-security-denies-new-border-measures-as-agencies-seek-clarity.ashx#axzz2gZct3RfM
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Aug-15/227432-general-security-denies-new-border-measures-as-agencies-seek-clarity.ashx#axzz2gZct3RfM
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Aug-15/227432-general-security-denies-new-border-measures-as-agencies-seek-clarity.ashx#axzz2gZct3RfM
https://now.mmedia.me/lb/en/lebanonnews/abou-faour-rules-out-deportation-of-syrian-refugees
https://now.mmedia.me/lb/en/lebanonnews/abou-faour-rules-out-deportation-of-syrian-refugees
https://now.mmedia.me/lb/en/lebanonnews/abou-faour-rules-out-deportation-of-syrian-refugees
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قد  لالجئين السوريين وثائق الرسميةال ومنها في حال كانت عند الحدود، وثّمة أسباب أخرى وراء رفض الدخول
وفضاًل  .للرفض امباشرً  اسببً ، حيث تعتبر هذه الحاالت (إلختشّققت أو تمّزقت، ) أو جسيمة طفيفة أضرار لحقتها

ُيرفض في كثير من الحاالت دخول الرجل األعزب أو ، واألطفالالنساء  تُقبل أغلبية وفي حين ُيقال إنه ،عن ذلك
 عبر االالجئون السوريون قد غادروا مؤقتً  حاالت رفض كان فيها وقد تم اإلبالغ عن .القادم من دون عائلة

أنهم ال ب الالجئون السوريون أفادوعلى أثر هذه الحاالت، . إلى لبنان والعودة دخولهم تصاريح لتجديد الحدود
ُيرفض  األفراد الذين / األسر إلى أنّ  اوتجدر اإلشارة أيضً . لبنان ضمانات تسمح لهم بالعودة الى لكون أييم

 إلى انظرً  مصدر قلقويشّكل ذلك . حلول عام مرة أخرى قبل محاولة الدخول ال يمكنهم عند الحدود دخولهم
فروا  المناطق التي عودتهم إلى لدى هؤالء األفرادالتي قد يواجهها  نتقاميةاال والعواقب سوريا العنف داخل انتشار
 .منها

بصورة غير قانونية  الذين يدخلون اعتقال السوريين إلى اللبنانية، لجأت الحكومة 3100عام  الصراع في بداية
بينهم  سوريين من 5 باعتقال منظمات حقوق اإلنسان نّددت ،3100 في شهر أيارو . وادي خالد منطقة عبر

االضطهاد  عن خوفهم من أربعة منهمعّبر  سورًيا 04 رّحلت السلطات اللبنانية ،3103شهر آب وفي  29.قاصر
أبطل العديد من المسؤولين الحكوميين ، والدولية حتجاجات المحليةاال على اوردً  30.السلطات السورية من قبل

المدافعة التي قامت بها وبفضل جهود ، ومنذ ذلك الحين .في تصريحاتهم اإلعالمية 31الترحيل العمل بسياسة
وتّم االعتراف  حاالت الترحيل، توقفت العاملة في مجال حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية المفوضية
 .3103 أغسطس من اعتبارا المفوضية لالجئين تمنحها التي نازحبصفة ال

 تجاه الالجئين السياسة الرسمية  مصير علىتبدي قلقها  "ألف"جمعية  الحالية، الحكومة التزام من الرغم على
 إلى اتخاذ تدابير آذار 8وزراء والسياسيون في فريق ال حيث دعامنقسمة سياسًيا، غامضة و  بقيت إذ السوريين

في حكومة تصريف  وزير الطاقة، دعا على سبيل المثالو  32.الالجئين السورييندخول  أكثر صرامًة للحّد من
منع دخول إلى  3102 مؤتمٍر صحافي عقده في شهر أيلول فيتيار الوطني الحر الُمنتمي إلى الاألعمال 

  33.وترحيل المتواجدين فيه السوريين إلى لبنان

 في وتجّلى ذلك، اللجوء والحماية والمقاتلون السابقون عّدة مرات من السوري المنشّقون عن الجيشُحرم كذلك و  
 أوامروصحيح أّن . 310234عام  العسكرية خالل المحكمة عن التي صدرت الترحيلأوامر و  سلسلة االعتقاالت

                                                           
: متوفر على الرابط التالي. 3100يارأ 31" توقفوا عن اعتقال السوريين :لبنان( "3100)منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  29

refugees-syrian-detaining-stop-http://www.hrw.org/news/2011/05/20/lebanon 

30
: متوفر على الرابط التالي. 3102كانون الثاني". لبنان: ملّخص قطري( "3102) منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/lebanon_3.pdf  

31
 :متوفر على الرابط التالي. 3103آب 2". ًة سياسيةلبلب يسّبب للنظام المعارضينترحيل السوريين "  .صحيفة ديلي ستار. حسين دكروب 

storm.ashx#axzz2gZct3RfM-political-creates-syrians-regime-anti-of-deportation-03/183256-/www.dailystar.com.lb/News/Politics/2012/Aughttp:/ 

32
 :متوفر على الرابط التالي. 3102ايار 02. السوريون في لبنان: على حاّفة الهاوية. مجموعة األزمات 

-comfort-for-close-too-on/Lebanon/141http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Leban
lebanon.pdf-in-syrians 

 :متوفر على الرابط التالي. 3102ايلول 38" وزير لبناني يدعو إلى ترحيل الالجئين السوريين. " فيرست بوست، أف واير 33
1139137.html-refugees-syrian-deporting-for-calls-minister-http://www.firstpost.com/fwire/lebanese 

34
: متوفر على الرابط التالي. 3102آب 04". اللجوء للمنشقين عن الجيش السوريال يمنح حق لبنان . " ناو ميديا. نادين الاللي 

defectors-army-syrian-for-asylum-no-offers-https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/lebanon 

http://www.hrw.org/news/2011/05/20/lebanon-stop-detaining-syrian-refugees
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/lebanon_3.pdf
http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2012/Aug-03/183256-deportation-of-anti-regime-syrians-creates-political-storm.ashx#axzz2gZct3RfM
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/141-too-close-for-comfort-syrians-in-lebanon.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/141-too-close-for-comfort-syrians-in-lebanon.pdf
http://www.firstpost.com/fwire/lebanese-minister-calls-for-deporting-syrian-refugees-1139137.html
https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/lebanon-offers-no-asylum-for-syrian-army-defectors


 21 

االعتقال ب ُيصّنف في ما لفترة غير محددة السجن البقاء في المّدعى عليهم ولكن يتوّجب على الترحيل ال تنّفذ،
 .التعسفي

 تسّلل عنالكشف  من أجل المحليين المخبرين األجهزة األمنية األخرى مع بالتعاون مخابرات الجيش، وقد نشرت
 لحماية وال سيما اضروريً  اأمرً  ُيعتبر تعزيز االجراءات االمنية في حينو . اللبنانية إلى داخل األراضي المقاتلين

والمعرضين  للمنشقين عن الجيش الترحيل واإلعادة القسرية اإلشارة إلى أن، ال بّد من األمن القومي والالجئين
 باتفاقية مناهضة التعذيب التزامات لبنان يتناقضان مع النظام السورياالضطهاد من قبل و  خطر التعذيب إلى
مشيرًة إلى ، السياسات األمنية تسييس من" ألف"ُتحذر جمعية ، وعالوًة على ذلك. الصكوك الدولية ذات الصلةو 

هم وعلى علي الموالية للنظام األحزاب السياسية وتأثير مخابرات الجيش خوفهم من قد عّبروا عن الالجئين أن
 .سياسات حماية أمنهم

 قابلة للتجديد أشهر 9 لمدة دخول تصاريح السوريين منح، إذ يتّم متكررة كإشكالية وراقاأل تجديد وبرزت مسألة
 األمن العام لدى أوراقه تجديد فرد من أفراد األسرة ينبغي على كل، هذه الفترة بعدو . امجانً  أشهر أخرى 9لمدة 

 بعوٍز ُمدقع السورية سروتعيش غالبية األ. دخول من جديد إلى لبنانال الخروج ثمّ  أو دوالر، 311 مقابل رسم قدره
تقّدم المساعدة المالية للسوريين لكي يجددوا  اكانت المفوضية سابقً  .التجديد رسوم دفع وهي غير قادرة على

والعودة عبر  الخروج من الخائفة األسركما أّن . هذه السياسة قد توقفت بسبب العجز المالي، إال أّن أوراقهم
 أعداد أصبحت ،الثالث العام نهاية من اقترابنا مع .وضٍع حرجب اآلن ، تجد نفسهاامجانً  أوراقها الحدود لتجديد

 برامج طريق عن تغطيتها يمكن ال بحيث جدا ضخمة أوراقهم لتجديد مالية مساعدة إلى بحاجةالذين  السوريين
 .السداد سياسة لمراجعة العام األمن "ألف"جمعية  تحث لذا .المساعدة

 إلى ُيعّرض الالجئين السوريين، وهذا ما دخولال أوراق وختم تزوير حاالت، تم اإلبالغ عن باإلضافة إلى ذلك
خداع من لل واألفراد الذي يفتقرون إلى الوعي والمعرفة هم أكثر عرضةً  األسر كما أنّ  .واالحتجاز خطر االعتقال

توفير الوثائق لهم وهم دوالر مقابل  311 دوالر أو 011 مبلغ على الحدود حيث ُيقنعونهم بدفع المهربين قبل
 .يجهلون بأنها زائفة

 
 حرّية الّتنقل

يشعرون فيها باألمان من حيث انتماءاتها الدينية  المناطق التي اإلقامة في الجئون السوريونال يختار، بشكل عام
 منطقة إلى أخرى من العديد من العائالت ومع ذلك، تنّقل. قرابة لهم فيهاصلة ، أم بسبب وجود 35أم السياسية

من  مناطق جديدة في احديثً  الالجئون القادمون توّزع في حين ،(نزوح ثاٍن داخل لبنان)إلى لبنان  وصولها منذ
معينة مناطق  االنتقال إلى باتت ضرورة، 3102الثاني من عام  حتى النصف األزمة مع استمرارو . البالد

 الرزق والسكن ومنها السعي وراء حيث ظهرت أولويات أخرى، األمنية أو السياسية االعتبارات تتخّطى
بدالت اإليجار والتصرفات العدائية التي أبدتها بعض المجتمعات الُمضيفة أسباًبا أخرى  زيادةوشّكلت  .والخدمات

 .وراء النزوح الثاني داخل لبنان
                                                           

 :متوفر على الرابط التالي. 3102أيار 02. السوريون في لبنان: على حاّفة الهاوية: مجموعة األزمات 35
-comfort-for-close-too-dia/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/141http://www.crisisgroup.org/~/me

lebanon.pdf-in-syrians 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/141-too-close-for-comfort-syrians-in-lebanon.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/141-too-close-for-comfort-syrians-in-lebanon.pdf
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 من تنقالتهم بهدف حماية، الريفية أم المناطق الحضرية سواء أكانوا في، لسوريون، يحّد الالجئون ااوعمومً 
غير  ويخافون من األوضاع األمنية اللفظية والجسديةوالمضايقات  للجرائم أن التعّرض فهم يخافون من. أنفسهم
، المساعدات جمع مثل، مسائل الضروريةال على عادةً  المدن والبلدات ويقتصر الذهاب إلى. في البالد المستقرة
جراء ال / تسجيل بصورة  الذين دخلوا البالد الالجئون وُيالزم. زيارة العيادات الطبية أو، مع المفوضية مقابالتوا 

، وال سيما واالحتجاز من االعتقال اخوفً  أماكن إقامتهمخر، لسبب أو آل أوراقهم ُيجددوا الذين لم أو غير نظامية،
 أو، المحاربين السابقين أو بالمقاتلين المرتبطة األسروتخشى . نقاط التفتيش عبور ليهمإذا كانت تنقالتهم تحّتم ع

الموالية  السلطات اللبنانية أو السوري من أن يتعّقبها النظام ،سوريا في سياسية قوية انتماءات تلك التي لديها
  .للتسجيل المفوضية تجنب اللجوء إلى البعض إلى يدفع االضطهاد الخوف منوحتى إّن . للنظام

وجود مخاوف أمنية " ألف"أما بالنسبة للقيود التي يفرضها أطراف خارجيون على حرّية التنّقل، رصدت جمعية 
بخاصة لدى الرجال السوريين العاملين في الوظائف غير الماهرة و شبه الماهرة والالجئين السوريين الذين 

ثر الممارسات إثارة للقلق على صعيد تقييد حرية التنقل فرض ولعّل أك. يعيشون في مجتمعاٍت ُمضيفة معادية
ففي وقت سابق من هذا العام، وحسبما ذكرت وسائل . عدد من البلديات حظر تجّول على المواطنين السوريين

خالل  36مرداش حظر تجول على المواطنين السوريين -وبطشاي( عاليه)اإلعالم، فرضت بلدية بسكنتا وبنيه 
مجموعات مراقبة خالل فترة الليل لرصد  اوُأفيد بأن سكان عاليه على سبيل المثال، قد شكلوا طوعً . فترة الليل

لقرار  37حركة السوريين في المنطقة بعد إعالن حظر التجول وبأنهم يتعّرضون بالضرب الُمبرح لكّل من ال يمتثل
في نيحا وجزين  اظر التجول ُفرض أيضً أن ح" ألف"وتؤكد األبحاث الميدانية التي أجرتها جمعية . عدم التجّول

. والروم وعنقون ومزرعة يشوع والمنصورية وعين سعادة و قرنة شهوان وحارة صيدا وزكريت وغيرها من المناطق
 38.في بعض مناطق طرابلس والبقاع والنبطية اإلى أّن حظر التجول قد ُفرض أيضً  ؤهاوأفادت المفوضية وشركا

إلى وجود أدلة على تعّرض الرجال السوريين للمضايقة وال سيما في الضاحية  اأيضً " ألف"وأشارت جمعّية 
الذي يرصد حركة " الحارس"الجنوبية لبيروت، وينتمي المرتكبون إلى أحزاٍب سياسية مهيمنة، ُتؤدي دور 

 .السوريين في المنطقة

 مصادرةب بلديات تقومال أنب وأفيد. دُمثيرة للقلق الشدي البلديات ممارسة من قبل الالجئين هويات ُتعتبر مصادرةو 
، راشيا فيو  األحمر دير في .حظر التجول إذا لم يمتثلوا لقرار بعض المناطق في السوريين لبضعة أيام هويات

إلى التوجه إليها لتسجيل  االوافدين حديثً  الالجئين السوريين (السابق إدارة رئيس البلديةتحت )ألزمت البلدية 
 بأنه يّتّم سوقهم الالجئون صّرح، بكفيا فيو  .البلدية وُتحفظ في هوياتهم، وفور قيامهم بذلك، ُتصادر أنفسهم

 .ضباط األمن يّدعون بأنهمو  يرتدون مالبس مدنية رجال لالستجواب من قبل

 

 
                                                           

36
 :متوفر على الرابط التالي. 3102نيسان 8". هلية في عاليه تفرض حظر تجّول على السوريينلجان األمن األ. "فاريل -فليمنغنيامه  
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قوى  بدعم من القضائيةمهامها ل اوفقً  مسؤولية ضمان األمن شرطة البلديةتتحّمل  على أن البلديات وينص قانون
 وأّكد وزير. زارة الداخلية ودور البلدياتو دور  القانون بشكل واضح ومع ذلك، ال يفصل 39.األمن الداخلي
 دون أن البلديات غير مخّولة من الناحية القانونية اتخاذ تدابير أمنية من تصريحاته اإلعالمية الداخلية عبر

 تتعدى على التدابير إذا كانت هذه، وال سيما الحصول على موافقة منهامع وزارة الداخلية والبلديات و  التنسيق
 .40قوى األمن الداخلي سلطة

األمنية  الظروف مواجهة في الشرطة البلديةقدرات  تهدف إلى تعزيز خطة أمنية وزير الداخلية، اقترح اومؤخرً 
في تركيب كاميرات مراقبة البلدية و  شرطة تسليح وتدعو الخطة إلى. األشهر األخيرة في التي سادت المتوترة
هناك خشية باستغاللها لتعزيز  إذ اعميقً  ومع ذلك، أثارت هذه الخطة جدالً . واتخاذ إجراءات أخرى الشوارع

                                                           
39
 :متوفر على الرابط التالي(. وتعديالته 21/9/0500) 008مرسوم رقم ال: القانون البلدي. الحكومة اللبنانية، وزارة الداخلية والبلديات 
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40
 :على الرابط التالير متوف. 3102نيسان 8". هلية في عاليه تفرض حظر تجّول على السوريينلجان األمن األ. "فاريل -نغيمفل نيامه 

syrians.ashx#axzz2PrAPqCUb-on-curfews-nighttime-enforce-vigilantes-aley-08/212903-News/2013/Apr-http://www.dailystar.com.lb/News/Local 

عناصر من  حاوط ،3102في شهر آب .ين في المنطقةفي جزين ، اتخذت البلدية تدابير تمييزية بحّق السوريين المقيم
وأبلغت مصادر محلية . البلدية هم ضرًبا في سرايو كانوا مجتمعين مساًء في مكان عام ثّم أبرح اسوريً  رجاًل  21الدرك 
بعد هذا الحادث و  .مماثلة كانت تحصل في جزين سابًقامن عدة حوادث  الحادث ليس سوى واحد أن هذا" ألف" جمعية
خالل زيارة لها " ألف" جمعية، كشفت ومع ذلك. المضايقات لفترة قصيرة من حّدةبالتالي  وخّفف ل الجيش، تدخّ ديدبالتح

وأّكد العمال  .ة ضّد العمال المهاجرين السوريينعن استمرار المضايقات بطريقة سري 3102إلى جزين في شهر أيلول 
عد الساعة السابعة مساًء وأّنه لم يعد ن خالل مقابلة ُأجريت معهم بأنهم ال يستطيعون مغادرة مكان إقامتهم بو السوري
 إقاللالبلدية أصحاب العمل اللبنانيين ألزمت  أن ، بعدنة صاحب العمل لتقّلهم من الشارعلهم انتظار شاح امسموحً 

بأنه قد تّم  اأيضً  اإلفاداتوقد أظهرت . تجّمع السوريين لمنع انظرً إلى مكان عملهم من مكان إقامتهم  عّمالهم السوريين
راجع تقييم مؤسسة التضامن ) .ذير العائالت السورية بضرورة إبقاء نوافذ بيوتها مغلقة لكي ال تتسبب باإلزعاجتح

  (.السويسرية

 التجول فيب لسوريينل يحقه ال يعتبرون أنّ  إذ مثل هذه التدابيرل دعمهم نالمواطنين المحليي مع مقابالتال وأظهرت
حادث نتيجة  السرقةب التهامهم على وجه الخصوص العمال السوريين السكان منيخشى و . يحلو لهمكما  جزين شوارع

في  السوريةسر ثر لألُ أ على أيّ " ألف" جمعيةلم تعُثر و . وتبّين أن الفاعل هو سوري الجنسّية جزين في احصل سابقً 
  .معين في حيّ  اأماكن إقامته ُتالزمالشوارع، إذ 

 حاول الجيش وقد. أساس قانوني ليس لها أي التعسفية أن هذه اإلجراءاتب أبلغنا محلي محامٍ  معمقابلة  الجمعيةأجرت 
وسألت . محليةالشكاوى للواستجابًة  لرئيس البلدية الشخصية الميول بسبب ولكنها ما زالت تحصل منها، للحد لتدخلا

 عن الصليب األحمر ومكتب المحليالمستشفى و  السوريين البلدية الحاليين والسابقين والمقيمين أعضاء" ألف" جمعية
 الحادث هم منذ وقوعحًدا لم ير أبما أّن  غادروا المنطقة رّبما قيل لناو . تعرضوا للضرب الذين الثالثين رجاًل  مكان وجود

ا ال يدري بمكانهم  . وأحد 

http://www.moim.gov.lb/ui/moim/.../Municipal_Act_Eng.doc
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الخطة  ال ُتعالجو  41.رقابة أو غيابهاال بسبب نقصتسييس عرضة لل، وهي إجراءات م"الذاتي األمن"إجراءات 
 استمرار وقد ُتشّجع في الحقيقة على، الالجئين السوريين ر التجول المفروض علىلحظ السياسة التمييزية األمنية

الالجئين وتزايد الشعور المضيفة و  المجتمعات وفي ظّل غياب الثقة بين. التدابير األمنية الُمتبعة من قبل البلديات
 .المخاوف األمنية إلى تفاقم للهيئات الحكومية المحلية المنتخبة المسائل األمنيةباالستياء، قد يؤول ترك 

االنفجارات التي حصلت في الضاحية  الكبرى مثل بالحوادث األمنية اعمدً  الالجئين السوريين يتّم اتهام كما
 صيدا األحداث التي شهدتها خاللو . في صيدا الشيخ األسير و مؤيدي بين الجيش اللبنانياالشتباكات و  الجنوبية

ألقى عناصر و . حزب اهلل نصبها عند نقاط التفتيش التي السوريين هدافاست تمّ  ،3102في شهر تموز عام 
 وقادوهما إلى ،3102تموز  34في  حارة صيدا الدلب في حاجز عينعند  رجلين سوريين الحزب القبض على

وأطلق الجيش . جيشتسليمهما لل قبل أن يتم لمدة أربعة أيام حيث تم احتجازهما حارة صيدافي  شارع الشهداء
 .أوراقه القانونية إلى األمن العام بسبب انتهاء صالحية اآلخر فيما ُنقل، أحدهما سراح

 الحماية من العنف واالستغالل
" ألف"رصدت منّظمة  ،3102منذ شهر كانون الثاني  الذي طال الالجئين السوريين العنف مستوى وعلى صعيد

على المستوى  وتهديدات، المجتمعات المضيفة مع االشتباكات أو مثل الجريمة على المستوى الجزئي تهديدات
 ضد مستويات العنف ويمكن القول بأنّ . داخل البالدالحدود و  األمنية على طول وهي مرتبطة بالحوادث الكلي

. جئينإزاء الال 42تكون بالعادة متناسبة مع درجة العدائية من جانب المجتمعات المضيفة المواطنين السوريين
 (.قسم الرابعُيرجى مراجعة ال)

 
المجتمعات  معّرًضا حياة، هذا العام خالل والبقاع في الشمال الحدود اللبنانية على السوري استمّر القصف

األضرار " ألف"، رصدت جمعية 3102شهر أيلول  في خالد إلى وادي خالل زيارةو  43.للخطرالالجئين المحلية و 
 اأيضً  وأبلغنا. قبل بضعة أيام القصف الذي حصل نتيجة التي يقطنها الالجئون السوريون المبانيب التي لحقت

 تحركات التي تُقّيد األلغام األرضية عن فضاًل  عبر الحدودعمليات القنص بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب 
عملية إطالق  وتشمل هذه الحوادث .على مدار السنة اأيضً  حوادث عنف متفرقة تّم اإلبالغ عنو . السكان جميع
طالق النار على 44الى سوريا طرابلس من كان ينقل الوقود سائق شاحنة على نار  من قبل مواطَنين سوريين، وا 

                                                           
41
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وتأتي . 46عشيرة محلية، إلخ من قبل في وادي خالد سوريين علويين خطف؛ و 45الياس في قب مواطن لبناني
في  الرهائن اللبنانيين التسع حالة مثل سوريا في مواطنين لبنانيين فقدان حاالت كرد فعل على عمليات الخطف

 (.سوريا) منطقة أعزاز
مثل المالك والمستأجر؛ والموظف )وجود ميل للنزاعات الشخصية بين السوريين واللبنانيين " ألف"والحظت منّظمة 
أو /ما يستدعي تدّخل أفراد من الجهات الرسمية و اوحالما يتحّول إلى نزاٍع سياسي، غالبً ( وصاحب العمل

ونرى هذه الحاالت في المناطق ذات األغلبية الشيعية والتي تتمّيز بحضور قوي لحزب اهلل . لسياسيةاألحزاب ا
وبسرعة، يأخذ الصراع مجرى آخر بين مواٍل للنظام ومعارض له، مما يعّرض سالمة الالجئين . وحركة أمل

في النزاع الجهة الحزبية  وفي الكثير من األحيان، يستدعي الطرف اللبناني المشارك. السوريين إلى الخطر
المحلية أو ممثل عنها لتسوية النزاع لصالحه، ويتجلى ذلك في السلوك التهديدي أو التهديدات اللفظية الذي 

بوقوع حالة اشتباك شخصي بين لبناني " ألف"وعلى سبيل المثال، علمت جمعية . يوّجهها للمواطن السوري
بدوره تهديدات إلى المواطن  وّجه ناني بأحد معارفه في الجيش الذيوسوري في الشمال حيث استعان المواطن اللب

 .السوري عبر رسائل نصية

ويخلق  .وفي الواقع، يعيش الالجئون السوريون في خطٍر في األماكن التي يشكلون فيها أقلّية سياسية وطائفية
ذات  المهيمنة السّنة ّكانمجموعة من السعن وجود  الصراع في طرابلس بين جبل محسن وباب التّبانة فضاًل 

 طرابلس العلويون في وقد تعّرض. علويينال بالنسبة إلى الالجئين بالمخاطر امحفوفً  اجوً  في سورياصلة في القتال 
محّل الضرر ب ثالثة شبانٍ  ألحقففي نيسان، . متاجرهم االعتداء على بسببخسائر مادّية ُمنيوا بوالتمييز و  للعنف
بالقّوة المالك من متجره قام المهاجمون بإخراج ، حيث جبل محسن من ربيع ديب سليمانيملكه  الّتل في حالقة

ضرام النار فيه في نفس  المحمولة محّل لبيع الهواتف آخر علىوحدث ذلك في وقت متزامن مع هجوٍم . وا 
جبل  بين دلةمتباالطويلة والهجمات ال المشاحنات في سياقتندرُج هذه األعمال . ، تخلله إطالق نارالمنطقة
جميع حرق و  "طرابلستنظيف "تهدف إلى بحملة  بدأوا التّبانة قدباب  الشبان في وكان .التّبانة وباب محسن

موَظفي  الحملة أيًضا واستهدفت. على العلويّين ، وهي العبارة التي ُيطلقونها"الُنصيري  "لـ المحاّلت التجارية التابعة
ار البلدية  .47الطائفة الَعَلوية الُمنتمين إلى العلويّين والتجَّ

عن قلق شديد متعّلق بحماية العّمال السوريي ن أو الرجال المهاجرين العاملين في عّدة مناطق الكشف ، تم اوأخيرً 
المواطنين  للتمييز من قبلمسّجلة لدى المفّوضية، العائالتهم ، وبعض يتعرَّض العّمال السوريون. في البلد

البلدية، ولالستغالل من قبل أرباب العمل القادرين على التالعب بأجورهم وعلى صرفهم بشكل  شرطةضّباط و 
ضافةً إلى ذلك، كشفت . تعّسفي عن حاالت السرقة التي تستهدف العمال السوريين المهاجرين " ألف" جمعيةوا 

                                                           
45
 :متوفر على الرابط التالي. 3102نيسان 4" لتلقي العالجإدخال مواطنين سوريين إلى الُمستشفى . "لوريان لو جورصحيفة  

/808322/Syriens_hospitalises.htmlhttp://www.lorientlejour.com/category/Liban/article  

46
 :متوفر على الرابط التالي. 3102آذار 2. "لتفتيش بحثًا عن سوريين مخطوفينعمليات ا يواصل الجيش. "جريدة األخبار. عبداهلل روبير 

 akhbar.com/node/180498-http://www.al 

  :http://goo.gl/U7Io45الرابط على متوّفر. 3102حزيران  0". حاولوا قتل العمال العلويين في بلدية طرابلس ' زعران' ". ناو ميديا. كارين بولس47 
 http://goo.gl/FHdkvn :على الرابط التاليمتوّفر  .3102نيسان  5. معركة حرق المحل في طرابلس . النهار

 

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/808322/Syriens_hospitalises.html
http://www.al-akhbar.com/node/180498
http://goo.gl/U7Io45
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 التي استهدفت سرقات المنظمةال عن 48اإلبالغ في وسائل اإلعالم كما تم. غير القادرين على الّلجوء إلى العدالة
سوري  عامل أبلغ ،3102في شهر أيلول عام حارة صيدا ل وخالل زيارتنا. هذا العام أولفي  العمال السوريين

حزب سياسي  انتماءهم إلىّدعوا ا أفرادعشية المقابلة على يد  سرقت أن محفظته" ألف" جمعية في المنطقة يقيم
 .معين

 العنف واالستغالل توقف أشكالمن غير المرجح أن تومع استمرار النزوح الثاني لالجئين السوريين في لبنان، 
، السوريين المناطق التي تزداد فيها نسبة في وغيرها من مراكز الخدمةوالعيادات  المدارس وتكتظّ . المذكورة أعاله

 والدينية واألسرية السياسية الروابط سببه المناطق بفقد تدّفق السوريون بكثرة إلى هذ. البقاعالشمال و  مثل
ذا ما تعّين على العائالت السورية االنتقال المتزايد. المشتركة الخدمات  الضغط على لتخفيف إلى مناطق أخرى وا 

ه تحيط بالمخاوف المفّندة أعالأن الجهات المعنية في المقابل على  ، يتعّينبدالت اإليجار وعلى والبنية التحتية
 .وليس االستجابية وحسب تدابير الوقائيةال واتخاذ والمتعّلقة بحماية األمن

 السالمة والوصول إلى وكالء إنفاذ القانون

الالجئين السوريين في بيروت وصيدا ووادي خالد وطرابلس وصور وبر الياس عما إذا  "ألف"عندما سألت جمعية 
األولى إيجابية، حيث قارنوا وضعهم بالظروف التي تركوها  كانوا يشعرون باألمان في لبنان، كانت ردة فعلهم

ولكن، وعندما تعّمقنا في آرائهم، وجدنا أّن الالجئين في كّل المناطق يشتكون من مشاكل تهّدد . وراءهم في سوريا
 .سالمتهم في المحيط الذي يعيشون فيه

يم شاتيال لالجئين بالتهديد من قبل فعلى سبيل المثال، شعر الالجئون السوريون المعارضون للنظام في مخ
 ويخشى آخرون من التهديدات التي تطال سالمتهم من جانب َمن أشاروا إليهم .محيطهم الشيعي الموالي للنظام

دة الذين يسيطرون على المخيم في ظل غياب سيا "رجال الميليشيات" ، أو"تجار المخدرات"، أو "العصابات"باسم 
التنّقل داخل المخيم  ال يستطيعون اقالت لنا إحدى العائالت إن الشبان هم أيضً و  .ميةالقانون وقوات األمن الرس

 .المضايقاتمن دون التعرض إلى 

إذا مشيت في  .ألنهم غير محميّين على اإلطالق السوريون الذين ال يتحّدرون من أصول فلسطينية أسوأ حاالً ""
عليّ أن أكون منتميًا لطرف . الشارع وقام أحد األطفال بضربي، ال أستطيع أن أفعل أي شيء للدفاع عن نفسي

 ".معين كي أستطيع الدفاع عن نفسي

دون سّن الثمانية عشر، إلى الفصائل المسّلحة داخل  اوبهدف التكّيف مع الوضع ينضم بعض الشبان، وهم أحيانً 
وقد تم إبالغ جمعية ألف عن قضية الجئ سوري يبلغ من العمر ستة . حماية أنفسهم وأسرهم المخيم من أجل

                                                           
 : :متوفر على. 3102/شباط 5(. مترجم من اإلنجليزية. )"لالجئ سوري يتعرض إلصابة في رجله من قبل رجل مجهو ". ديلي ستارصحيفة  48
-unidentified-by-leg-the-in-shot-refugee-syrian-09/205725-News/2013/Feb-http://www.dailystar.com.lb/News/Local

man.ashx 
 :متوفر على. 3102/شباط  8(. مترجم من اإلنجليزية. ) "والعثور على رجل مشنوقموجة من السرقات تستهدف األجانب، ". ديلي ستارصحيفة 

 -oundf-man-foreigners-targets-muggings-of-wave-08/205551-News/2013/Feb-http://www.dailystar.com.lb/News/Local
hanged.ashx#axzz2WqOIcAaN 
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http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Feb-08/205551-wave-of-muggings-targets-foreigners-man-found-hanged.ashx#axzz2WqOIcAaN
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 .في المخيم وُكلف بحفظ األمن لياًل  امنطقة دوما تطوع مع حركة فتح االنتفاضة؛ وقد ُسّلم سالحً  من اعشر عامً 
كمكان للتجنيد، ولكن على القيادة إثبات حجم استخدام المخّيمات " ألف"ال يمكن من خالل األقوال التي جمعتها 

الفلسطينية والسلطات اللبنانية إجراء التحقيقات ومراقبة مدى تورط الفصائل المسلحة داخل مخيمات الالجئين 
 .الفلسطينيين في الصراع في سوريا

عنف أو في النبعة وبرج حمود، أبلغنا الالجئون السوريون أنهم يشعرون باألمان وأنهم لم يواجهوا أي أعمال 
وعندما سئلوا عن مرجعيتهم في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، عّبرت العائالت عن غياب قوات  .مشاكل أمنية

ت القضائية واقتران ذلك بالشعور بالخوف، اوبسبب عدم الوعي حيال اإلجراء. األمن الرسمية في محيط سكنها
فعلى سبيل المثال، أبلغنا أحد  .ذا ما توّفرتإ ييننتلجأ األسر بكل بساطة إلى معارفها الشخصية من اللبنا

ويلجأ البعض . الالجئين أن لديه صديًقا في حزب اهلل يساعده في الجوانب القانونية في حال احتاج أي شيء
اآلخر إلى المراكز االجتماعية المحلية، وخاصًة المنظمات الدينية التي توفر شبكة أمان خاصة لألفراد من نفس 

 .وقد لوحظ التوجه نفسه في البقاع، في بلدات بر الياس ومجدل عنجر. فةالطائ الدين أو

فالالجئون ال  .نفسها في طرابلس والمدن في وادي خالد "تأمين الحماية الذاتية"وفي الوقت نفسه، لوحظت مظاهر 
من " اأنهم فعليً  الالجئون وفي وادي خالد أبلغنا .يثقون بقوات األمن الرسمية وال يعتمدون عليها لضمان سالمتهم

وفي بعض األحياء، يعتمد الالجئون في  .لحماية أمنهم وهم بحاجة إلى أن يعتمدوا على أنفسهم" دون حماية
على مجموعة أساسية ذات نفوذ في المجتمع تؤّمن الحماية للمجتمع من خالل عالقاتها مع األحزاب  طرابلس

وبالمثل، في البقاع وراشيا، توفر . السياسية المحلية والفصائل المسلحة والشخصيات والمجموعات الدينية، إلخ
ن الحماية من العنف القائم على نوع ومع ذلك، فإن درجة تأمي. الجماعات الدينية الحماية لالجئين المستضعفين

وسيتم التطّرق إليه في قسم القضايا الجنسانية  موضوع مثير للجدل" حساسية"الجنس وفي المسائل األكثر 
 .والعنف الجنساني

 أو التعذيب /االحتجاز التعسفي و

التي يتعّرض إليها  والمعاملة السيئة المتواصللتعذيب ل منهجيبشكل  مراكز االحتجاز السوريون فييتعرض 
 أثناء االعتقال التعذيبفوفًقا لمصادر من المنظمات غير الحكومية، يمارس  .في لبنان السجناء والموقوفين جميع

 ا، وخصوصً أقّله واإلهانات الشتائم عتقالاال عملية ما توّجه في خالل ااالحتجاز، وغالبً أثناء و  التحقيقوخالل 
 .في ذلك ضلعالشرطة  أوللجيش  عندما يكون

أم بسبب إقامتهم غير ارتكبوها  بسبب جرائم محتجزين إما هم السجون اللبنانية في االموجودين حاليً السوريين إن 
 األوراق حيًنا وتنخفض حيًنا آخر،حاالت االعتقال بسبب عدم انتظام تزداد و . النظامية في البلد غيرو  القانونية

عدم انتظام أوراقهم  ، يكون المحتجزون بسببفي معظم األحيان 49.االعتقاللعمليات ولكن ما من منهجية ثابتة 
حوالي ستة  وبلغ عدد المعتقلين أرقام دقيقة جمع ولم تتمكن جمعية ألف من. الرتكابهم جريمة امحتجزين أيضً 
 . سابقة تقديرات بحسب 50 آالف شخص

                                                           
49
 .3102أيلول  5. مقابلة مع السيدة ماري دوني، المركز اللبناني لحقوق اإلنسان; 3102ب آ  28. عدل ورحمةجمعية ة سمقابلة مع السيدة جولي الخوري، مؤس 

50
 .بيروت ،3102حزيران  39" . التأثير والتوصيات: ن في لبنانو ن السوريو الالجئ: "ي للشرق األوسطغمركز كارني من تنظيمحلقة نقاش  تقرير 
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السوريون على البقاء في السجون أو مراكز االعتقال التابعة  الالجئوناالحتجاز التعسفي عندما ُيجبر  يحصل
لألمن العام بعد انتهاء مدة عقوبتهم؛ كما يشّكل التأخير في نقل السجناء الذين أكملوا مدة عقوبتهم في سجون 

 المفوضية علقت االدعاء، هذا على 51.حالة من االحتجاز التعسفي اقوى األمن الداخلي إلى األمن العام أيضً 
 يؤكد االعتقال حاالت رصد عن المسؤول عملها فريق أن و للسوريين التعسفي باالعتقال علم على ليست أنها

 .عقوبتهم مدة هاءتنا فور السوريينين عتقلالم عن االفراج يتم انه عام، بشكل
 المفوضية تنص حين فيف. القانونية المساعدة تدور حول مسألة أخرى جمعية ألف أبرزت ،باإلضافة إلى ذلك 
 االحتجاز أماكن حاالت حكومية غير محلية منظمات رصدت ، القانونية المساعدة يتلقون السوريين السجناء أن
    .52منهجي بشكل السوريين لالجئينل مساعدات قانونية تقديم ه ال يتمأن الحظت و

الذي  العرفي اإلنساني القانون الدوليمع " غير القانونيين"وال تتناسب سياسة الحكومة إزاء الدخول أو اإلقامة 
يتعارض مفهوم اعتقال الالجئ أو حجزه و . 0590في اتفاقية عام  اان طرفً حتى لو لم يكن لبن ايعتبر ملزمً 

وبغض النظر عن طريقة اللجوء، يجب  .مع القانون الدولي لالجئين" اإلقامة غير الشرعية"ومقاضاته بسبب 
أّنهم الجئين بالفعل وينبغي حمايتهم من المالحقة القانونية التي تطّبق في اعتبار الالجئين السوريين على 

من إجراء حمالت قمعية دورية لفرض النظام، على الحكومة اللبنانية تحسين  وبداًل  .الظروف العادية
دارة وجودهم أساليب  .استقبال الالجئين السوريين وتسجيلهم وا 

المليون المقّدر وجودهم في لبنان نهاية العام سيواجهون المشاكل  الجئ من أصل ألف 391وتقدر المفوضية أن 
من مجموع الالجئين سيكونون عاجزين عن تجديد % 39القانونية بسبب وضعهم القانوني، وهذا يعني أن 

أوراقهم، وسيواجهون بالتالي مخاطر متعّلقة بضمان الحماية مثل تقييد حرية تنّقلهم والحّد بالتالي من وصولهم 
 53.لخدماتا

وُيقال إن  .أنه خالل االحتجاز، تعّرض السوريون إلى العنصرية وسوء معاملة بسبب دوافع سياسية اوأفيد أيضً 
أهي موالية )إلى مثل هذا النوع من المعاملة يتوّقف على المنطقة التي اعتقلوا فيها  تعرض الموقوفين السوريين

بخاصة عندما تجري االعتقاالت بسبب جرائم مرتبطة بالنزاع في هذا هو الحال  (.للنظام السوري أم معارضة له
 54.سوريا

                                                           
 : متوفر على الرابط التالي. االحتجاز والتعذيب التعسفي في لبنان. 1111المركز اللبناني لحقوق اإلنسان  51
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 القضايا الجنسانية والعنف الجنساني

فإلى جانب مخاوف الحماية  .أزمة الالجئين السوريين أبعاًدا مختلفة إذا ما ُنظر إليها من عدسة جنسانية تّتخذ
وقد  .تيات السوريات إلى مخاطر جنسانية إضافيةالمذكورة حّتى اآلن في هذا التقرير، تتعرض الالجئات والف

كشفت التقييمات السابقة أن العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي تواجهه النساء والفتيات السوريات في 
وفي الوقت عينه، فإن تبّدل أدوار الجنسين داخل  .سوريا ولبنان يشمل العنف الجنسي والجسدي واللفظي والنفسي

فرص كسب الرزق ووطأة االنتهاكات في سوريا كّلها عوامل أّثرت في الالجئين السوريين الرجال األسرة وغياب 
 55.وفاقمت لديهم الشعور بأن ال حول لهم وال قّوة

 اوتؤّكد التقارير والبحوث الميدانية على تعّرض النساء واألطفال بشّدة إلى العنف المنزلي في جميع المناطق تقريبً 
ويزيد االكتظاظ وانعدام  .56(في المدن؛ في الشقق المستأجرة؛ في المالجئ الجماعية)وجميع أشكال المساكن 

 .الخصوصية من الضغط النفسي، وهذا ما يجعل النساء واألطفال أكثر عرضة للتحرش الجنسي أو الجسدي
المناطق الريفية، التي تفتقر إلى  ويتفاقم هذا الوضع في المالجئ الجماعية ومستوطنات الخيم غير الرسمية في

وفضاًل عن ذلك،  .57(مثل اإلنارة؛ نقاط التوزيع؛ الخصوصية)تجهيزات السالمة المراعية للفوارق بين الجنسين 
من النساء اللبنانيات والالجئات قد تعرضن % 01بأن حوالي  3103أفاد صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

 58.ي والجنسانيلشكل من أشكال العنف الجنس

من المخاطر التي قد تواجهها في الشارع أو أثناء توزيع  "لحمايتها"ويتم احتجاز الفتاة المراهقة في المنزل 
أساًسا في السابق في أجزاء من سوريا، قد  اوقد أكدت التقارير أن الزواج المبكر، الذي كان شائعً  .المساعدات

غيرات في السّن، وذلك ألسباب متعّلقة بحمايتهّن على وجه ارتفعت معدالته في لبنان بين الفتيات الص
وبموازاة ذلك، لجأت السوريات في لبنان إلى بيع الهوى لكسب دخل هّن بأمس الحاجة إليه، وأكد لنا  .الخصوص
عن حالتين لجأت " ألف"وفي حين كشفت جمعية . في البقاع والشمال تفّشي هذه الظاهرة في القرىمخبرون 
عالة عائالتهنّ فيهما السو  وال تحصل هذه الحاالت  .ريات في لبنان إلى بيع الهوى لتسديد الديون وكسب الرزق وا 

داخل األسر التي تعيلها نساء فقط، ففي بعض الحاالت يكون الزوج وهو غير قادر على العمل أو العثور على 
 .وظيفة هو َمن يحّث الزوجة على بيع الهوى بدافع اليأس

 . ايش بالقرب من هنا على ابنة الجارة البالغة من العمر أربعة عشر عامً وقع نظر رجل يع"
ولكّنه ظّل يصّر ويلّح إلى أن . توّجه إلى أسرتها لطلب يدها للزواج فقوبل بالرفض. اهو يكبرها بخمسة عشر عامً 

 ".زّوجوها منه أخيًرا
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  .1111أيلول  12. ، أبعاد المصريمقابلة مع السيدة روال  

 :متوفر على الرابط. 1111أيلول (. نسخة انجليزية" . )تبّدل أدوار الجنسين من الالجئين في لبنان: تحّرك الرمال تحت األقدام"  1111أبعاد واوكسفام : راجع األمثلة 56

 en.pdf-030913-gender-refugees-syria-lebanon-sands-shifting-http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/rr 
57
 آب. تقييم سريع للعنف القائم على نوع الجنس . (إنجليزية نسخة". )واجهن التهديدات المستمرة واإلذالليالنساء والفتيات السوريات اللواتي “ .لجنة اإلغاثة الدولية 

 data.unhcr.org/Syrian refugees/download.php?id=900: التالي متوفر على الرابط. 1111
58
: التالي متوفر على الرابط. 1111من كانون الثاني حتى كانون األول  -ستجابة لسوريا خطة اال. لشؤون الالجئين العليا مفوضية األمم المتحدة 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/rr-shifting-sands-lebanon-syria-refugees-gender-030913-en.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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عن الظروف المعيشية في لبنان  الناجمة عن الحرب في سوريا فضاًل الصحة العقلية  لقد أضّرت مشاكل 
بالعالقات األسرية، كما أدى الضغط والشعور بالعجز بين الرجال إلى لجوئهم للعنف الجسدي واللفظي والجنسي 

ومنذ وصول الالجئات السوريات إلى لبنان، كان عليهن القيام بأدوار قيادية جديدة داخل  .ضد زوجاتهم وأطفالهم
 خالل زياراتنا لألسر، كانت المرأة هي التي تبادر تلقائًيا في .عن اإلعانات وجمعها األسرة، بما في ذلك البحث

لم يجدوا عماًل غير ماهر أو شبه ماهر يزاولونه في  الكالم بالنيابة عن األسرة أو الجماعة، فاألزواج واألبناء
لنساء مسؤوالت ليس عن رعاية وفي الوقت نفسه، كانت ا .سوق العمل اللبناني المتقّلب والمشبع بكّل األحوال

التي أصابت األسرة نتيجة  الصحة العقلية األطفال وحسب، بل عن السعي وراء اإلعانات لمعالجة مشاكل
بنها عّدة مرات قتل نفسه حاوال وهي تجهش بالبكاء كيف  وفي حديثنا مع إحدى الالجئات، أخبرتنا .الظروف

 .بشكل الإرادي

 وال يمكنهم الخروج من المنزل، ال يهدأون، فهم يشعرون بالملل األطفال "
 .وقد أصبح التعامل معهم أصعب بكثير

 .حتى زوجي أصبح سريع االنفعال وتغّير سلوكه إزائي أيًضا
 "."بالنسبة إلي، ال أجد َمن أتحّدث إليه عندما تضيق بي الدنيا

المتعلقة باالغتصاب والتحرش الجنسي في المالجئ الجماعية من التحقق من االّدعاءات " ألف"لم تتمّكن جمعية 
إلى معلومات ثانوية، وجدت الجمعية أن  اواستنادً . بسبب صعوبة الوصول إلى المواقع والضحايا المزعومين

ضحايا العنف الجنسي والجنساني ال يلجأون إلى القضاء أو مراكز الخدمة العامة وذلك بسبب المحّرمات 
بشكل  ما يتم الكشف عن حاالت العنف الجنسي والجنساني اى لو كانت هذه المراكز متوفرة، غالبً وحتّ . الثقافية

 59.غير مباشر من خالل أشكال أخرى للخدمة العامة مثل الفحوصات الطبية

لالجئين مجموعات دينية في بعض لالتي تمنحها " المحلية"الحماية عن قلقها إزاء أشكال " ألف"وتعرب جمعية 
، يساهم أعضاء المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المحلي أو الزعماء اوأحيانً . المناطق
فما . زعماء المجتمع المحلي أنفسهم بإلحاق وصمة العار بضحايا االعتداءات القائمة على نوع الجنس/الدينيين

مع محلي أو إلى منظمة دينية معيّنة، بما إلى مجتالتي تم احالتها  من شيء يضمن الحماية للمرأة أو الفتاة 
وعلى سبيل المثال، ومن منظور ديني تقليدي، يمكن حماية النساء من خالل . يتماشى مع المعايير الدولية

ذا لم تكن كذلك،  .تزويجهن من أجل المحافظة على شرفهن وهناك احتمال كبير أن تكون هذه الزيجات قسرية، وا 
إلى " ألف"وفي هذا الصدد، تدعو جمعية  .والمعيشية إلقناعها بالزواج ةالمادية والنفسي يتّم استغالل ظروف المرأة

لى بذل الجهود  بناء قدرات الناشطين والقادة المحليين في المسائل المراعية للمنظور الجنساني وحقوق المرأة، وا 
 . على المستوى المحلي ومتابعتها

                                                           

59
؛ كاريتاس (21/8/2013)؛ حماية  (21/8/2013)آركنسيال ؛ جمعية  (22/8/2013)للتنمية  عكار شبكة؛ (22/8/2013) ريستارتمقابالت مع  

(17/9/2013) 
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 بالحماية الوقائية  متعلقة تحاال

جاءت إلى  .هر إلى بيروت مع طفليها الصغيرين تاركًة زوجها في سورياأش 9امرأة شابة متزوجة انتقلت قبل . م
ورطبة  ، خالية من أي نوافذ،مظلمة غرفة بدل إيجاريبلغ . المريض المسنّ حي في بيروت لتكون قريبًة من والدها 

 .لتبرعاتبمساعدة زوجها الذي يعمل في سوريا واألقارب وا ايرة لبنانية، تسددهألف ل 391 لدرجة تسبب المرض
. كل شهرجمع المال ألنها تتعّذب في معها في التأخر المتكرر في تسديد اإليجار  الغرفةوقد تساهلت صاحبة 

 زقاقستار يفصلها عن  ".ما من َسَند لها هنا" واإللقاء بها في الشارع، ألن الغرفةمن  طردهاأن يتم  األكبر هاخوف
من قبل  نابٍ تعرضت لكالم  إنها .تقول م .لتسّد دخول الهواء تماًماإال إذا أغلقت الباب الحديدي الكبير  مزدحم

 وكي تحمي .وحيدةو امرأة شابة  أننيعندما رأوا  منزليبدأ الشبان بالتجمع خارج : وأضافت .الشباب في الشوارع
ال  ،طرفي حي محفوف بالمخا. لجأت إلى أسر سورية أخرى لتحذر الشبان من مغبة االقتراب منها مجدًدا نفسها،
لتتصل بها في حال قام أحد  لشؤون الالجئين العليا مفوضية األمم المتحدةوسيلة حماية سوى رقم هاتف . تملك م

 .الستار الذي يفصلها عن الشارع بتجاوزهؤالء الشبان يوًما ما 

. منذ سنتين معتقل في سوريان زوجها أكل ما تعرفه . السنة منذ سنة ونصفمع أوالدها إلى لبنان . س جاءت
في أحد .إلعالة نفسها وأوالدها بيع الهوىأن تلجأ إلى . اضطرت س ،وبسبب وضعها وانعدام فرص كسب الرزق

جانًبا  المساعدات عامل أبقاهاالمساعدة من إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية؛  لجمع. األيام، ذهبت س
  .اعداتوعندما حان دورها، قال لها أن تأتي لياًل لتحصيل المس

 

ثر بقائها بعد طالقها .ةواحد لةطفل وأمّ  مطلقةامرأة  .ح حاجة ب شعرت ،صنعة تعيش منها أو َسنددون من ، وا 
 تثق لم .من قرية مجاورة سلفية مجموعةنهما ينتميان إلى إقاال رجالن  زارها ،وفي هذه الفترة .إلى المساعدةملّحة 

، قاال وخالل زيارتهما الثانية الالحقة المراسالت فيو  .مساعدة متاحة إلى كل ولكنها كانت بحاجةبالرجلين  .ح
 السكني اإلقامة في مجمعهما عرضا عليها ولكن اإليجار تسّدد بدلل المالية تقديم المساعدة نهما ال يستطيعانإ لها
 خوًفافرفضت عرضهما في تلك القرية التي كانت تتّم " الجهادزيجات "عن  قد سمعت. ح كانت .قرية مجاورة في

 .والبنتها لها ذلك يحدث من أن
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 الصحة والتعليم :الوصول إلى الخدمات االجتماعية

للعام  المدارس الحكومية حق االنتساب إلى الالجئين السوريينبمنح التربية والتعليم العالي في البدء  قامت وزارة
 والمنظمات غير الحكومية وكاالت األمم المتحدة المدافعة التي بذلتهاجهود نتيجة ل 3103-3100 الدراسي

 اوشركاؤه اليونيسف/ الالجئين لشؤون المتحدة ممألا كاالتو  كل من تدعم ،المثال سبيل علىف .الدولية والوطنية
 طالب 21,111 لحاقإلى إ اآلن نيتطلعو هم  و األولى، المدرسية بالدفعة طفل 31,111 من أكثر التحاق
 .60البالد أنحاء جميع في تقع مدارس في متوفرة ستكون والتي الثانية، المدرسية بالدفعة

ووكاالت األمم المتحدة المعنية  إلى جانب الجهات المعنية على الرغم من التزام وزارة التربية والتعليم العاليو 
دارية عقبات ال تزال هناكالسياسات،  بصنع . األطفال إلى التعليم آالف تحول دون وصول ولوجستية مالية وا 
مجموعة ويواجه هؤالء  .61في لبنان السوريين المقيمين أطفال الالجئين من %21حوالي ، يرتاد المدرسة اوحاليً 

ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة ، 3103شهر تموز  في .االستبقاء بمعدالت مشاكل من نوع آخر، مرتبطة
 62.في لبنان التسّيب الوطنيمعدل  ضعف هي الالجئين السوريين بين معدالت التسّيب أن( اليونيسيف)

 في المجال المشاكلالتي لّخصت  63التقارير السابقة نتائجأّكد البحث الميداني الذي أجرته جمعية ألف على 
 :كما يلي التعليمي

 لغويةال صعوباتال -
ليهاالكتب والمواد والنقل )غيرها من الرسوم المدرسية و رسوم التسجيل  على تحمل عدم القدرة -  (من المدارس وا 
 (... في المدارس العامةبحسب توزيع الحصص النسبية ) عدم توّفر المقاعد لقبول التالميذ -
 التمييز -
 العقاب الجسدي  /العنف -
 سابقةفي مرحلة يؤكد تلقي التعليم  قانوني إثبات/وراق الثبوتيةاأل عدم توّفر -
 بنية تحتية  مجّهزة وجود عدم  المدارس و في مباني نقص الصيانة -
 الخصوصيةدروس النفقة  على تحمل عدم القدرة -
 

                                                           
60

 2013/11/20 يوم .الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية مفوضيةمع  اجتماع،  مدونات جمعية الف  

مترجم من ". )نحو تحسين وصول الالجئين السوريين إلى التعليم: "تقرير منتدى النقاش الذي نظمه المركز اللبناني للدراسات السياسية ومؤسسة كونارد أدينور 61
 .كراون بالزا، بيروت ،3102تموز  21( االنجليزية

(. نجليزيةمترجم من اال. )منةماكن اآلواأل ،في المدارس، والمجتمع: النازحين السوريين التعليميةحتياجات تقييم سريع ال(. 3103)اليونيسف ومنظمة انقذوا األطفال  62
 data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php:التالي متوفر عل الرابط. 3103 تموز 

data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=535  
 :متوفر على الرابط(. زيةليمترجم من اإلنج)ة، الهروب من الحرب سرقة الطفول .مؤسسة الرؤية العالمية 63

http://wvi.org/sites/default/files/Running%20from%20War%20FINAL%20UPDATED.pdf 

 

http://wvi.org/sites/default/files/Running%20from%20War%20FINAL%20UPDATED.pdf
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، تشّكل الزيادة السريعة أواًل  .تتعّدد المشاكل التي تحول دون دمج األطفال الالجئين السوريين في النظام التعليمي
سة عبًئا على سياسات االستجابة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في عدد التالميذ الذين هم في سن الدرا

 0،911من  العالي التي أفادت بأن عدد األطفال الذين هم بسّن ارتياد المدرسة ارتفع في خالل سنة واحدة
وعلى الرغم من أن سعة نظام التعليم العام في لبنان يمكن (. 3102-3103)ألًفا  21إلى (  3100-3103)
، لم %20ألف تلميذ، وفي حين ال تتعدى نسبة األطفال المسجلين في المدارس الرسمية  491تصل إلى  أن

وتقع المدارس الرسمية الخالية إلى حّد ما من التالميذ والقادرة على . يسّهل ذلك التحدي القائم على اإلطالق
 .دة بالنسبة إلى مناطق ترّكز الطلباستيعاب العديد من األطفال الالجئين السوريين في مناطق جغرافية بعي

. 64من التالميذ في المدارس%  51حجم الطلب األكبر في الشمال، حيث يشكل الالجئون السوريون  ويترّكز
فكان على المدارس الرسمية في المناطق حيث الطلب مرتفع، كبلدة عرسال، فتح أبوابها لمناوبتين نهارية 

وتجدر . تطّوعين يدّرسون في فترة ما بعد الظهر أطفال الالجئين السوريينومسائية، مع توفير معلمين وموظفين م
وفي بعض  .من اإلهمال مّما أدى إلى ترّدي القطاع التعليمي فيه ااإلشارة إلى أن شمال لبنان يعاني تاريخيً 

ثابت ال  المناطق، تقتصر مباني المدارس على أول طابق من مبنى سكني، وفي معظم الحاالت يكون البناء غير
 . ينطوي على المخاطرو بل 

حاالت  بمسائل التعليم في معنّية لجنة داخليةالتخطيط مثل و  آليات للتشاور وزارة التربية والتعليم العالي وضعت
 ولكن وزارة التربية والتعليم العالي اشتكت .الوزارة لالجئين السوريين سياسة بوضعهذه اللجنة  ُكلفتو . الطوارئ

ال يقتصر ، األمم المتحدة من وجهة نظرو  .الكافية األمم المتحدة التمويل والمساعدات وكاالتعدم توفير  من
 الطوارئ تصّمم بالعادةوموازنات  عامها الثالث تدخل أن األزمة، وبخاصة التعليم على قضاياالتمويل تحدي 

 .ال أكثر األجل لالستجابة القصيرة

 المنظمات غير الحكومية المحلية الجهات الفاعلة تشمل مجموعة من التعليميةوعلى األرض، توّفر المساعدات 
أمام  من اهم العوائق  وغياب التنسيق الجهات الفاعلةتعدد عتبر يو . والحكومة، والوكاالت المانحة، والدولية
طفال األيقصي الذي أسلوب المانحين من  اشتكت الجهات الفاعلة اللبنانية من ذلك، واألهم .أثر إيجابي تحقيق

 أنوأضف إلى ذلك  .الفقيرةالمناطق الريفية و السوري واللبناني وال سيما في  المجتمعينبين  توتًرافيخلق  اللبنانيين
خاصًة عندما  مع الواقع، ادائمً ال تتوافق  والجهات المانحة من قبل الوكاالت الدولية تطبيقهاالتي يجري  المشاريع

 65.الفاعلة المحليةعلى حّد وصف الجهات  "جاهزة" تكون

 مع الشركاء الذي وضعته اليونسكو "التعلم المعّجل برنامج"وتنفيذها نذكر  التي تم اقتراحها الحلول ومن بين
هذا البرنامج أسهل  ويعتبر. بشكل أسرعبالمنهج " اللحاق" فرصة األصغر سنًّا الطالب السوريين والذي يمنح

 وسبق. والثانوية المراحل التعليمية المتوسطة الدمج يصبح أصعب فيطفال األصغر، حيث إن إلى األبالنسبة 
إن يقال إن الوضع مماثل و ، اللبناني النظام المدرسي مشكلة رئيسية في من المدارس ب التسرّ أن شكلت معدالت 
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مترجم من ". )نحو تحسين وصول الالجئين السوريين إلى التعليم: "كونارد أدينورمؤسسة سات السياسية و االمركز اللبناني للدر النقاش الذي نّظمه محضر عن منتدى  

 .كراون بالزا، بيروت, 3102تموز  21( االنجليزية

65
مترجم من ". )نحو تحسين وصول الالجئين السوريين إلى التعليم: "ارد أدينوركونمؤسسة سات السياسية و االمركز اللبناني للدر النقاش الذي نّظمه محضر عن منتدى  

 .كراون بالزا، بيروت, 3102تموز  21( االنجليزية
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االنقطاع  إلى أو يضطرون المناهج الجديدة مع ال يتكّيفون السوريين المراهقين الذين الالجئينبين  لم يكن أسوأ
 .أسرهم إعالة أوللزواج  عن الدراسة

بين  العنف في المدارس وقد تم اإلبالغ عن. نظام التعليم اللبناني في متفشية مشكلة أخرى يشكل العقاب البدني
التي يعود  الوزاريةتحّظر المذكرة  .مدراء المدارسواجه كمشكلة رئيسية ت المعلمينالتالميذ، وكذلك من جانب 

من مراقبة جدية في هذا  ما ولكن، ألغراض تأديبية من قبل المعلمين استخدام العنف 3110عام  إلىتاريخها 
بالطريقة  الشخصي لحّل النزاعات وتقديرهم التزام مدراء المدارس وأولياء األمور علىيتّم التعويل ما  االشأن، وغالبً 

 .التقليدية

 .في المدارس الالجئين دون قبول األطفال السابق التعليم ّقيومستندات إثبات تلالوثائق  مشكلة ، تُحولاوأخيرً 
تقييم ، ُيترك اوحاليً . التربية والتعليم العالي تصّر على الحصول على األوراق القانونية قبل تسجيل األطفال فوزارة

ويحظر . الذي يلتحق به التلميذ الذين يحّددون ما الصف، فهم المستوى التعليمي للطفل لتقدير مدراء المدارس
لصالح االستثنائية التي اتخذت  التدابيرعلى الرغم من  الرسمية، االمتحانات إجراءعلى الالجئين السوريين أيًضا 

 تبقى أن ، على الالجئين لشؤون المتحدة مملأل ية الساميةمفوضقامت بها ال جهود بعد هذا العامتلميًذا  350
 من تمكنوا المعنيين الالجئين معظم فإن للمفوضية، ووفقا .الوثائق المطلوبة الحصول على لحيننتائجهم معلقة 

 بالرغم الوثائق كلت على الحصول على قادر غير عدد بقي حين في وطنهم من المطلوبة الوثائق على الحصول
 لألمم السامية المفوضية قبل من ألف جمعية غتوأبلِ . السورية السفارة مع للتنسيق المفوضية محاوالت من

 مع التشاور بعدوذلك   جدا حساسةاعتبرت  النوع هذا من الحدود عبر المناصرة أن الالجئين لشؤون المتحدة
 .66المفوضية في سوريا، وبالتالي تم تمرير هذا الدور إلى اليونيسيف

والبقاع والجنوب أن معظم التي أجرتها جمعية ألف مع األسر والمخبرين في بيروت والشمال  كشفت المقابالت
: األسر تقّدر قيمة التعليم ألطفالها، وترغب في تسجيلهم في المدارس ولكنها ال تستطيع ذلك لعدة أسباب منها

عدم استقبالهم في المدارس القريبة بسبب قيود السعة؛ ُبعد المسافة بين المدارس الشاغرة ومكان اإلقامة؛ تكاليف 
لرسوم؛ وصعوبة المناهج وعدم قدرة األطفال على االندماج والتعلم في النظام التسجيل والكتب وغيرها من ا

أما اآلباء . اللغة الفرنسية عقبة رئيسية أمام العائالت التي تمكنت من تسجيل بعض أطفالها وقد شكلت .اللبناني
ة أطفالهم على التأقلم أو غير الملمين باللغة الفرنسية فهم غير قادرين على مساعد/ واألمهات غير المتعلمين و

وأبلغتنا بعض العائالت التي زرناها في بيروت أنها كانت قادرة . لهمالخصوصيةوليس بمقدورهم توفير دروس 
ولكن في معظم . على التكّيف مع هذه الصعوبة بفضل مساعدة الجيران وسعي األمهات لتعّلم اللغة الفرنسية

كتظة ومغلقة، وتواجه األم ضغوطات جمة وبخاصة في حال الحاالت، تعيش العائالت الالجئة في أماكن م
الدعم الالزَمين المكان او التالميذ السوريون  ليس لدىوبالتالي، . وجود أطفال صغار ال يرتادون المدرسة بعد

إحدى العائالت التي التقينا بها في النبعة في بيروت بأن االبنة  وأبلغتنا. لالندماج بشكل صحيح في المدارس
ففيها تعّرضت للعقاب  .سنوات التحقت بمدرسة قريبة شبه خاصة وهي تكره ارتيادها 8برى البالغة من العمر الك

ماما هل حّلت عطلة : "االبدني من قبل المعّلمين لعدم تمّكنها من قراءة الفرنسية ومواكبة أقرانها، وهي تسأل دائمً 
 " نهاية األسبوع أم ليس بعد؟
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واستجابة للمشاكل التي . التي واجهتها األسر خطر أاّل يحصل أوالدهم على التعليممن بين المخاوف الكبرى 
واجهت أوالدهم في طريقهم للحصول على التعليم الجّيد في لبنان، اختارت بعض العائالت إعادة إرسالهم إلى 

 .ض أوالدهم للخطرسوريا ليسكنوا مع أقرباء لهم لينالوا تعليًما أفضل، وهذا ما حرمهم لّم الشمل ال بل عرّ 
    

في يوم ما ويحتاجوا  أن يمرض أوالدهمبلتها منّظمة ألف عن هواجس أخرى ككذلك تحّدثت العائالت التي قا
و بسبب نقص حاد في التمويل، اضطرت المفوضية إلى تقليص الدفع . لدخول المستشفى أو لعالج باهظ الثمن

 .3102٪ في نيسان 09ية إلى ٪ من تكلفة الرعا89المشترك خالل هذه الفترة من 
 

وقد أفادت العائالت أيًضا أن تكاليف الخدمات الصحية التي تتكّبدها تشّكل عبًئا كبيًرا عليها، وال سّيما مع غالء 
لالجئين السوريين الحصول على لوتجدر اإلشارة الى أن من المالوف . أسعار األدوية وتوّفرها بكميات محدودة

مجانية في سوريا، على عكس النظام المخصخص في لبنان، مما يساعد على تفسير نظام رعاية صحية عامة 
  .شكاوي بعض الالجئين السوريين بما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية في لبنان

أّوال  عليك أن تستشير الطبيب وتسّدد ثمن االستشارة، ثمّ يحيلك . يصّعبون األمر عليك"  
ولكن ماذا لو لم يكن معي ثمن . فيه وإاّل ال يستقبلونكالطبيب بنفسه إلى المستشفى 

  )بيروت) ”االستشارة؟ أو المال الكافي لصور األشّعة؟

قابلت منّظمة ألف . ال تغّطي مفّوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين األشخاص ذوي األمراض المزمنة
ا تنازع لجمع التبّرعات من هنا وهناك لتغطية كلفة عائالت يعاني بعض أفرادها أمراًضا مزمنة وعرفت منها أّنه

كما وتتضاءل مّدخرات العائالت من جّراء مثاًل العمليات االستشفائية التي يحتاجها أفراد األسرة وعليهم . العالج
 .   تسديد ثمنها بأنفسهم

 تستقبل الوالدة هي المشكلة األكبر التي نواجهها اليوم ألن المستشفيات القريبة مّنا ال"  
 أحد ما نلجأ إلى اوغالب  . الحوامل ما لم يحصل على إثبات بقدرتهّن على تسديد التكاليف

أو إلى شيخ معروف للخروج من هذه { العاملين في مجال اإلعانات في المنطقة}
  (طرابلس)". المعضلة

فيان متعاقدان مع في أماكن مثل صيدا، شعرنا بوجود رضا عام حيال الخدمات الطبية التي يقّدمها مستش
ولكن بعض العائالت أطلعت منّظمة ألف على . المفوضّية العليا من أجل تقديم الرعاية الصحية بكلفة مخّفضة

عدم قدرتها على تسديد تكلفة المستشفى مهما كانت بسيطة، وبخاصة في حال وجود عّدة أطفال يحتاجون إلى 
 .  الرعاية الطبية المنتظمة

ما . شبكات صرف صحي مالئمة سّيئة للغاية بسبب عدم توّفرالظروف الصحية هنا "
ا في األرض لنقضي حاجتنامن دورات مياه وعدتنا مفّوضية األمم . ، علينا أن نصنع حفر 

نستحمّ . المتحدة العليا لشؤون الالجئين ببناء المراحيض والحّمامات ولكن لم تقم بذلك بعد
  (طرابلس)". مّرة أو مّرتين في األسبوع في منزل جيراننا في الحّي اآلخر

من زيارات % 41، شّكل الالجئون السوريّون 3103أفيد أنّه وفي شهر كانون األّول عام 
وأّدى الضغط على . المراكز الطبية للحصول على الرعاية الصحية األولية في لبنان
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قطاع الرعاية الصحية إلى نقص كميات األدوية المتوّفرة وخدمات الرعاية الصحية بشكل 
 .67سواءعامّ ما أثّر على الالجئين السوريين والشعب اللبناني على حّد 

 

III.  أثر تدفّق الالجئين على المجتمعات المضيفة: أزمة ذات حّدين 

 

صندوق النقد الدولي، االتحاد )نزواًل عند طلب الحكومة اللبنانية، أجرى البنك الدولي، بالتعاون مع شركائه 
ن من جّراء األزمة تقييًما لألثر االقتصادي واالجتماعي المترّتب على لبنا...( األوروبي، وكاالت األمم المّتحدة

وكشف التقييم عن أن االتجاهات االقتصادية واالجتماعية في لبنان اّتخذت منحى مقلًقا للغاية نتيجة  68.السورية
  . في ما يلي ملخص ألبرز نتائج هذا التقييم. األزمة السورية

  مليار دوالر  0.0بحوالي  3104و 3103الحكومة بين العامين إلرادات التراكمية  خساراتالتقّدر
 . عجز الموازنة بشكل مّطرد بموازاة ذلك تزايدويأميركي، 

  كّل سنة% 3.5من المتوّقع أن يتدّنى إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة . 
  حلول العام ألف ب 234ألف إلى  331من المتوّقع أن يزيد عدد العاطلين عن العمل اللبنانيين من

3104 . 
  0ازداد الطلب على المياه وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية بنسبة .% 
 69. ازداد إنتاج النفايات الصلبة بما يفوق الضعف ما أّدى إلى تلويث الموارد المائية وانتشار األمراض 

في % 91مثاًل بنسبة وأشارت تقارير أخرى إلى تدّني األجور، حيث انخفضت األجور في القطاع الزراعي 
وبموازاة ذلك أيًضا، يطال التهديد قطاع اإلسكان واألمن الغذائي حيث ترتفع األسعار  70.السنتين الماضيتين

 . ويتدّنى العرض

وعلى صعيد العوامل الديمغرافية، بدأ عدد الالجئين السوريين في بعض القرى في الشمال والبقاع بالتزايد ليفوق 
ووفًقا لوزارة الشؤون االجتماعية، فإن عدد الالجئين السوريين يفوق عدد السكان اللبنانيين . ينعدد سكانها اللبناني
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وبالنسبة إلى توّقعات المفوضية العليا لشؤون الالجئين بأن نسبة السوريين إلى  71.من البلديات% 21في 
وتشير توّقعات . 72لتوقعات متحّفظةيمكن القول إّن هذه ا ،9إلى  0اللبنانيين ستصل في نهاية العام الجاري إلى 

 73. 3104مع نهاية العام ( من سكان البلد% 20)مليون  0.9البنك الدولي إلى أّن عددهم سيصل إلى 

يعيشون )من هؤالء مصّنفون في خانة الفقر المدقع % 8من اللبنانيين تحت خط الفقر، و% 38.9وحالًيا، يعيش 
التي تستقبل أكبر عدد من الالجئين هي بطبيعة الحال األفقر من بين  والمناطق(. في اليوم. أ.د 3.4بأقّل من 

ومن  74. مّمن يعانون الفقر المدقع% 49من الفقراء و% 28ية، ومنها الشمال حيث يعيش المناطق اللبنان
ني كنتيجة لألزمة السورية، في حين أن مليون لبنا 3104ألف لبناني نحو الفقر في العام  001المتوقع أن ينزلق 

 75.سيصبحون أفقر مّما هم عليهتقريًبا 

ويصّنف العّمال اللبنانيون غير الماهرين والموسميين واألّمهات األرامل اللواتي لديهن أكثر من ثالثة أوالد على 
التي استخدمتها مفوضية األمم المتحدة العليا  الضعفوكما يبدو، فإن معايير  76.ضعًفاواألكثر أّنهم األفقر 
التي  الضعفئين وشركاؤها لتقديم المساعدة لالجئين السوريين شبيهة إلى حّد كبير بخصائص لشؤون الالج

وللمّرة األولى رّبما في التاريخ، تضيء أزمة الالجئين السوريين ولهذا السبب،  77.تنطبق على الفقراء اللبنانيين
إدارة أزمة فمّما ال شّك فيه أن . ارئعلى المنطق المتناقض الذي يربط ما بين التنمية والمساعدة في حاالت الطو 

بل أيًضا باستيفاء الحاجات التنموية وتقليص الفقر في  تلبية حاجات الالجئين وحسبب لم تعد تتعّلقالالجئين 
  . البلد المضيف

في حالة لبنان، فإن تفويض المفوضية العليا لشؤون الالجئين محدود جدًّا بحيث ال يتسّنى لها تقديم الحلول 
وما يتطّلبه الوضع اآلن أكثر من ذي قبل تنسيق أفضل بين المانحين وقيادة استباقية ناشطة من قبل . المستدامة
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http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/Lebanon%20Policy%20Paper,%20Final%20-%20June%202013.pdf
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/MDGs.cfm
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LB%20ESIA%20Fact%20Sheet%20English.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LB%20ESIA%20Fact%20Sheet%20English.pdf
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/MDGs.cfm
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ظّل الفراغ المستمّر منذ وفي . دة والوكاالت اإلنمائيةالحكومة اللبنانية وااللتزام الفاعل من جانب األمم المتح
، من غير المرّجح أن تتشّكل الحكومة وأن تتحّمل مسؤولية 3102استقالة حكومة الرئيس ميقاتي في آذار 

أن يحشد الفاعلون اإلقليميون  اولهذا السبب، من الضروري جدًّ . الظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها شعبها
 .  يون جهوًدا دبلوماسية عالمية تسير في اّتجاه حّل النزاعوالدول

بلدّية وتصنيفها على أّنها األكثر عرضة للنزاعات الناجمة عن التداعيات  49بحسب مصادر حكومية، تّم تحديد 
 وتحتاج هذه المناطق إلى تدّخل فوري للتخفيف من حّدة الخطر، شرط. االقتصادية واالجتماعية لألزمة السورية

جمعت منّظمة ألف عدًدا من الحاالت في  78.أن تطال جهود الدعم الالجئين والمجتمعات المضيفة على السواء
النبطية وجزين والشوف وصور وصيدا والمتن ووادي خالد إلظهار أثر المشاحنات بين المجتمع المحلي المضيف 

 : إليه في ما يلي ملّخص ألبرز ما توّصلنا. والالجئين على السالمة واألمن

  التوّتر واضح في المواقع التي تضّم الجئين سواء بشكل رسمي أم غير رسمي، وسببه غضب اللبنانيين
 .  من توفير الخدمات االجتماعية للسوريين فقط

 بنانيون القاطنون في المناطق التي تشهد تجّمًعا كبيًرا لالجئين السوريين بأنهم يخافون من أفاد الل
والجرائم وبخاصة في المساء وفي الليل، وهذا ما حّد من تجّولهم بعد حلول ساعة عمليات االختطاف 

 .معّينة
  ،لم يسع اللبنانيون سوى االمتعاض والغضب إزاء منافسة السوريين لهم على الوظائف وسبل العيش

أّدى . وريونحّتى أولئك الذي أبدوا في البداية تعاطفهم مع المحنة اإلنسانية التي يمّر بها الالجئون الس
هذا الوضع في بعض المناطق إلى وقوع أعمال نهب وضرب أو حّتى إقفال المؤسسات التجارية التي 

  . يملكها أو يشّغلها سورّيون
  عّبر الالجئون السوريون عن خيبة أمل كبرى بسبب التمييز الذي يتعّرضون له يومًيا من اللبنانيين

 ". أن الشعب اللبناني يكرهنا إلى هذا الحدّ  لم نكن نعلم"وأبدوا الشعور ذاته كالقول 

على تزايد حّدة التوّتر بين الالجئين  3102أّكدت التقييمات واستطالعات الرأي التي ُأجريت في خالل العام 
فعلى سبيل المثال، كشف استطالع رأي أجراه المعهد النروجي للدراسات الدولية  79.والمجتمعات المحلية المضيفة

ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت أن  (FAFO)التطبيقية 
وفي الوقت ذاته، يرى ثمانية . ثالثة من أصل أربعة لبنانيين يرون في الالجئين السوريين تهديًدا لألمن القومي

وبحسب موجز السياسة . السوريينمن أصل عشرة لبنانيين أن على األمم المتحدة إعداد مخّيمات لالجئين 
تراجعت الضيافة اللبنانية للسوريين عّما كانت عليه في البداية بسبب زيادة "الصادر عن هاتين المؤسستين، 

، وُيعتبر الشباب المتحّدرون من "المنافسة على الوظائف الشحيحة أساًسا، وال سّيما في قطاع العمالة غير الماهرة
 80.ة متواضعة األكثر تضّرًرا على هذا الصعيدخلفية اجتماعية اقتصادي

                                                           
78

 .المرجع نفسه 

79
 .ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية FAFOمؤسسة الرؤية العالمية، البنك الدولي، معهد : انظر مثال   

80
ردود فعل اللبنانيين المتضاربة إزاء الالجئين : موجز السياسة. "FAFOالجامعة األميركية في بيروت، معهد  -معهد عصام فارس 

: متوفّر على. 1111، حزيران "السوريين تتضّمن الضغط النفسي، حسن الضيافة، واالمتعاض

http://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/policy_memo/20130705ifi_memo_Fafo_IFI_Policy_brief_Syria
ns_in_Lebanon.pdf 

http://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/policy_memo/20130705ifi_memo_Fafo_IFI_Policy_brief_Syrians_in_Lebanon.pdf
http://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/policy_memo/20130705ifi_memo_Fafo_IFI_Policy_brief_Syrians_in_Lebanon.pdf
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 لقطات سريعة

 

 

السياسات صانعي مطّول وهذا ما يضاعف خوف نزوح ثّمة خوف من أن تتحّول أزمة الالجئين السوريين إلى 
وتقّسم التهديدات الناتجة عن هذا الوضع إلى مباشرة وغير مباشرة على . وهيئات اإلعانة والرأي العام في لبنان

 :التاليالنحو 

 

 التهديدات غير المباشرة  التهديدات المباشرة
شكاوى اقتصادية واجتماعية من المجتمعات  تسلّل مقاتلين مسلّحين ومقاتلين سابقين

 المضيفة
النزاعات في مثال  )امتداد الصراع السوري 

 (طرابلس؛ التفجيرات في ضاحية بيروت الجنوبية
 شغب اجتماعي نتيجة للحرمان االقتصادي

 التنافس على الموارد المحلية إطالق القذائف عبر الحدود
 نسب الجرائم واألمراض إلى فئة معّينة عمليات االختطاف االنتقامية

تدّخل مجموعات لبنانية مسلّحة في المعارك في 
 سوريا

 هبات ذات دوافع سياسية ودينية من الدول المانحة

مثيرة  وتعييناتتأّخر في تشكيل الحكومة في لبنان 
 للجدل في قطاع األمن

مثال  )فرص إلعادة الشكاوى السابقة إلى األذهان 
 (المشاحنات الطائفية

تضاؤل الخدمات األساسية كنتيجة للضغط على البنية  ألغام وذخائر غير منفجرة
 التحتية

 

  

أفاد شاهد عيان لمنظمة ألف أن العراك اندلع بشكل عفوي  1111آب  11بعد وقوع عراك في أحد شوارع صيدا في 

ا . بين مواطن سوري ومواطن لبناني ألسباب مجهولة وصدف أن كان المواطن السوري يعاني إعاقة جسدية وعاجز 

كّل السوريين . ق ولست من بني آدم حّتىأنت معا"عن المشي، فصاح به اللبناني في خالل المشاّدة الكالمية 

 ".   حيوانات

، إشارة "المستعمرات"توطن فيها السوريون اسم يطلق السكان المحليون على الخَيم التي اس في قّب الياس في البقاع،

ويحمل هذا المصطلح في طّياته االمتعاض الذي . إلى المستعمرات التي أقامتها إسرائيل على األراضي الفلسطينية

  .  نما مع الوقت لدى المجتمعات المضيفة في قّب الياس والقرى المحيطة بها

ونتيجة للتهّجم عليها، ُجرحت أذنها . في بيروت، ُسرقت حقيبة سّيدة في محيط سّن الفيل 1111سبتمبر  11بتاريخ 

فيما و. اّتصل السكان بالصليب األحمر ووصل إلى المكان عناصر من الدرك. وبدأت تنزف وأصيبت ذراعها اليمنى

ا وصاح بها  " َمن سرقك؟ َمن فعل هذا؟"كانت السّيدة تتلقّى العالج من الصليب األحمر، وصل ابنها وهو يحمل مسّدس 

ا عن الطريق أحكم قبضته على عنقه . ثّم اختفى الرجل وعاد بعد بضع دقائق وقد أمسك بسوري اختاره عشوائي 

كان " هل هذا هو؟"شهر مسّدسه في رأسه وسأل أّمه  وأنزل رأسه إلى األرض ليصبح بمستوى قدمي والدته ثمّ 

تدّخل الدرك في النهاية لتهدئة الرجل  " كيف ُيعقل أن أسرقها وأبقى واقف ا هنا؟: "السوري يبكي ويلتمس الرأفة بالقول

 .  وأقنعوه بإفالت الشخص السوري
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 عّكار: دراسة حالة لتقييم النزاع

أفاد عدد من األشخاص من بين الوجوه الرسمية والشعبية التي قابلتها منظمة ألف بأن الشعور ذاته منتشر في 
فغنّي عن القول أن هذه المنطقة ". عكار بعد أزمة الالجئين السوريين لن تبَق عّكار ذاتها قبل األزمة: "عكار

ومع   81.فقر في البلد معّدالت بل وتضّم أعلى كانت عبر تاريخها وال تزال محرومة من الخدمات الحكومية، ال
ذلك، كان هاجس ظروف العيش في عكار يقتصر على أوساط محدودة من موّردي الخدمة، والمستثمرين في 

لى حّد ما البرامج الحكومية لإلعانات النقدية فالدافع وراء حّل مشاكل عّكار لم يكن قوًيا قّط بسبب . التنمية، وا 
لدرجة األولى وغياب سياسات التنمية المتساوية والشاملة من جانب الحكومة ولكن أيًضا بسبب غياب المساءلة با

اعتماد الجهات المانحة جداول بديلة ترّكز بصورة رئيسية على المناطق التي تأّثرت بالنزاعات في اآلونة األخيرة 
 (.  مثاًل ما بعد حرب تموز)

في منطقة وادي خالد التي يعتبرها اليوم  3100لوافدين في العام ترّكزت أولى مجموعات الالجئين السوريين ا
 مدى سنتين،وعلى . اإلنسانية للمساعدات والتحّركاتالشركاء ووكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئين أقدم موقع 

حافظت الوكاالت الدولية على وجودها في المنطقة؛ أنشئت منّظمات غير حكومية جديدة ونجحت القديمة في 
ومع زيادة التغطية اإلعالمية والبحوث المحلية من خالل التقييمات اللجوء، . جمع  مبالغ غير مسبوقة من المال

بلغت الجهات المانحة  افأخيرً . لم يعد باإلمكان تجاهل الحرمان االجتماعي االقتصادي الذي تعيشه عكار
إلى الرأي العام، " بالقّطارة"ومجتمع المنظمات غير الحكومية حدًّا من المعرفة واليقين بفضل ما نقله اإلعالم ولو 

فالتوصيات . وسيوّلد هذا الواقع الجديد مساءلة في االتجاهين، من األسفل إلى األعلى ومن األعلى إلى األسفل
ارون إلى مقرات الممّولين في بيروت وأوروبا ساعدت على تغيير سياسات التمويل المختلفة التي رفعها المستش

 . لتطال المجتمعات المضيفة وليس فقط الالجئين

ثّمة خطر على المدى البعيد من أن تتبّدل أولويات المانحين ويتوّقف االهتمام الطارئ الذي حظيت به عكار 
اقتصادية وسياسية كافية تسعى  -نفّند تالًيا، برزت توّجهات اجتماعية ولّكن وكما. فتُترك المنطقة لمصيرها المظلم

إلى أن تجعل من تنمية عّكار المستدامة قضّية قوّية، إن لم يكن العتبارات خاصة بالعدالة االجتماعية، فعلى 
 . األقل لغايات الحّد من النزاعات

 عّكار يمكن القول إن، (جى مراجعة القسم أعالهُير )أرقام البنك الدولي التي تنذر بتراجع اقتصادي  على ضوء
أبرز أسباب االضطرابات االجتماعية  تكمنفكما تشير الدراسات العديدة، . وال سّيما شبابها تضّرًرااألكثر  ستكون

وكما نفّسر في ما يلي،  82. بطالة الشباب وتهميشهم وقّلة الفرص المتوّفرة لهم لتحقيق طموحهمفي والسياسية 
مية المتطّرفة اليّتسم هذا النوع من االضطرابات في لبنان ببعد أمني قومي وتحديًدا مع وجود اإليديولوجيات اإلس

 . لها معقاًل التي تجد في الكثير من مناطق الشمال 

. 3100ي القرى منذ العام تبّدل طبع سّكان عّكار إلى حّد كبير بعد معايشتهم العمليات اإلنسانية التي انتشرت ف
ألّن هناك دائًما َمن جدوى التنظيم الجماعي لتحقيق المطالب أدرك السكان للمّرة األولى "وبحسب مصدر محلي، 

                                                           
81

: متوفّر على الرابط التالي. 1111يناير . عكار لمنطقة االقتصادية االجتماعية الحقيقة  :المنسية عكار . جمعية مدى 

http://www.mada.org.lb/resources/Forgotten_Akkar.pdf 

82
، مطبوعات بروكينغز 1119 .المحّقق لشباب الشرق األوسطالوعد غير : جيل االنتظار، (محّرران)يوسف . ديلون وط. ن 

 . انستيتوشن

http://www.mada.org.lb/resources/Forgotten_Akkar.pdf
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التفت السكان إلى حقوقهم المهملة وُيقال إن أزمة الالجئين السوريين أوصلت صرخة سّكان عّكار  ". يستجيب
مهاجًرا لبنانًيا متّجهين من عّكار إلى  00كذلك مؤّخًرا، القى خبر غرق . ا لهاالتي لم تكن في السابق لتلقى آذانً 

 . 84وأضاء مّرة أخرى على تقاعس الحكومة اللبنانية عن خدمة هذه المنطقة 83أستراليا اهتماًما وطنًيا وعالمًيا

بارد مثاًل في العام ففي خالل معركة نهر ال. جرى في الماضي تجاهل التحذيرات من زيادة التطّرف في الشمال
فتجاهلت . آذار أهمية لحركة فتح اإلسالم بل اعتبروها جهة أجنبية دخيلة 04و 8، لم يعّلق سّياسيو قوى 3110

األغلبية أصول هذه المجموعة وواقع أن معظم كوادرها هم لبنانيون متحّدرون من شمال البالد، وقد حدت بهم 
وكشفت البيانات األخيرة التي أدلى بها  85.خيارات جذرية كهذهالبطالة وغياب فرص كسب الرزق إلى اتخاذ 

السّياسيون في الشمال والمراسلون اإلعالميون أن تدريب المجموعات اإلسالمية المتطّرفة في الشمال وتعبئتها 
وهذا يظهر أن الظروف تبّدلت، فالحمالت العسكرية التي قضت على  86.ينتشر بشكل تناسبي مع النزاع السوري

فتح اإلسالم ومؤّخًرا أيًضا على الشيخ األسير ومناصريه في صيدا إّنما حّققت هدًفا قصير المدى بكلفة مرتفعة، 
 .  من دون أن تعالج األسباب االجتماعية واالقتصادية التي تشّكل جذور المشكلة

بات االقتصادية التي تواجهها عّكار، نرى أن أزمة الالجئين السوريين تفاقم من دون جدل إذا ما جمعنا الصعو 
ففضاًل عن المخاطر المباشرة التي يتعّرض لها السكان بحكم قربهم من سوريا . خطر نشوء النزاعات في المنطقة

وء النزاعات وهي تنعكس المتعاركة، تواجه المجتمعات المضيفة في عكار مخاطر غير مباشرة قد تؤدي إلى نش
تكمن مخاطر الشكاوى في فهم أهمية التوزيع العادل "فبحسب ميلنر، ". شكاوى محلية"على شكل 

      87".من قبل فرد أو مجموعة‘ التوزيع غير عادل’تشير إلى اعتبار هذا ‘ والشكوى’...للخيرات

في حالة عكار، فإن هذه الهويات . عيةثبت أن الشكاوى النابعة من الحرمان االقتصادي تجّيش الهوية الجما
الجماعية معّرضة ألن تلتّف حول إيديولوجيات متطّرفة، وبالتالي من غير المستبعد أن تتّخذ التسّلح والقتال شكاًل 

وباإلضافة، . والتسّلح يصبح خياًرا أسهل بسبب وفرة األسلحة غير النظامية وتهريبها عبر الحدود مع سوريا. لها
قنوات وفي ظّل غياب ". دف أو غاية، يسود الغضب وينعكس غالًبا على شكل عمل عدائيعن إحباط ه"

التواصل بين المواطنين والحكومة، من المرّجح أن تلجأ المجتمعات المضيفة إلى العنف والعدوانية للتعبير بصورة 
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متوفّر على اإلنترنت على الرابط . 1111أيلول  12". حادثة غرق مهاجرين لبنانيين بين اندونيسيا واستراليا. "األخبار االنكليزية 

 :التالي

australia-sail-attempt-drown-migrants-lebanese-akhbar.com/content/several-http://english.al  
 

84
متوفّر . 1111تشرين األول  2". مأساة الساحل اإلندونيسي تلحق العار بإهمال حكومة لبنان. "ذا انديبندنت صحيفة. روبرت فيسك

of-coast-the-off-tragedy-http://www.independent.co.uk/voices/comment/a-: على الرابط التالي
8862394.html-government-neglectful-lebanons-shame-should-that-indonesia 

85
: راجع مثال  تحليل اإلعالم لالشتباكات بين الجيش ومناصري الشيخ األسير 

http://www.saidacity.net/_NewsPaper.php?NewsPaperID=128860&Action=Details  

. 1111أيلول  11 ."فتح اإلسالم"و" النصرة"المخابرات السورية تنشئ في طرابلس مجموعات على غرار : األحدب" .النهار 86

 http://newspaper.annahar.com/article/71366: متوفر على اإلنترنت على الرابط التالي
 

87
 2ورقة العمل  رقم ". نحو تالقي حماية الالجئين وأمن الدولة: تقاسم العبء األمني. "مركز دراسات الالجئين. جايمس ميلنر 
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غالق الطرقات على يد العّكاريين على م. جماعية عن مطالبها دى السنة وجه واحد من ولعّل عمليات الخطف وا 
 . أوجه الغضب الناشئ عن غياب العدالة وسيادة القانون والمساءلة

وما يزيد من خطورة الوضع في ظّل ارتفاع حدة التوتر بين الالجئين والمجتمعات المضيفة تدهور الظروف 
 .  االقتصادية وتحّول الالجئين السوريين إلى كبش محرقة ينّفس اللبنانيون غضبهم به

، فهم َمن يقتلون ويسرقون "هم" بضميروكما نستشف من االتجاهات االجتماعية، بدأ ُيشار إلى السوريين 
وهذا ال ينطبق في عّكار فقط، بل في المناطق . وينشرون األمراض ويستولون على الوظائف ويحظون باألزواج

 .األخرى أيًضا من البالد

المشتركة بين المجتمعات المضيفة والالجئين خّفف نوًعا ما من على الرغم من أن الروابط الدينية والسياسية 
الصدام بينهما في عكار على مدى السنتين األخيرتين، تظهر الزيارات الميدانية التي قامت بها جمعية ألف نشوء 

إلى ويمكن عزو هذه األعمال العدائية . عّدة حوادث اعتداء من جانب اللبنانيين على السوريين وسرقة متاجرهم
فمع مرور الوقت، لم يعد الدين أو اإليديولوجية المحّددين الوحيدين النتماء . تدهور الظروف االقتصادية

. فاألولويات االقتصادية أقصت التعاطف السياسي مع الغير وتبّدلت نتيجة لذلك الهوية الجماعية. المجموعة
لتفاقم الوضع حيث استثنت المجتمع اللبناني من وجاءت الجهات المانحة وسياسات المساعدات اإلنسانية السابقة 

[ الالجئون السوريون" ]هم: "وصّورت المجتمعات المضيفة المعادلة النهائية على الشكل التالي. المساعدات
   .  مستبعدون[ سكان القرية المحرومون" ]نحن"يحصلون على المساعدة، و

ع، ضاق نطاق الحاالت التي تخضع فيها أعمال هذا كّلما ضاق مفهوم الشخص للمجتم...": وكما يقول ميلنر
 ". الشخص العتبارات العدالة
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IV.  الحلول عبر السياساتتمهيد الطريق أمام  
 

دارة األزمات  خيارات تأمين الحماية وا 

 0591يلحظ الفصل الثاني من النظام األساسي لمفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين الصادر في العام 
الوالية المزدوجة للمفوضية والمتمّثلة بتوفير الحماية والمساعدة مًعا، كما يشير إلى تشارك هذه المسؤوليات مع 

الدمج : سعت المفّوضية في سياق عمليها مع الالجئين إلى اعتماد ثالثة حلول مستدامة هي. المجتمع الدولي
ان، فإن النخبة السياسية والتركيبة االجتماعية والوضع ولكن في لبن. المحلي، إعادة التوطين، واإلعادة إلى الوطن

وليس " النازحين"ويتجلى هذا التعقيد في استخدام مصطلح . االقتصادي السائد عناصر تعّقد خيار الدمج المحلي
ويثني بيان أفاد به مسؤول في وزارة الشؤون االجتماعية على هذا . للتأكيد على أن الوضع مؤّقت فقط" الالجئين"
  88".الخيار المريح"نحن ال نخلق دياًرا بديلة، لبنان لن يكون : "لتفكير حيث يقولا

إلى أن حالة اللجوء تصبح  3115تشير استنتاجات اللجنة التنفيذية في موضوع حاالت اللجوء الممتدة في العام 
ئين مهّجر منذ ثالث في لبنان، بعض الالج. ألف الجئ وما فوق 39ممتّدة عندما تتجاوز الخمسة سنوات وتضّم 

وأظهرت . سنوات حّتى اآلن، وال سّيما في منطقة وادي خالد، واألعداد ستتجاوز عّما قريب المليون الجئ
من % 01الدراسات أن نصف الحروب األهلية في العالم تدوم ما بين سنتين وخمس عشرة سنة، في حين أن 

وفي حالة سوريا، ونظًرا إلى تدهور . ء الحروب األهليةألكثر من خمس سنوات بعد انتها الالجئين يبقون مهّجرين
.  االقتصاد وتدمير أكثر من مليون بيت، من المرّجح أن تستمر أزمة الالجئين حّتى بعد انتهاء العنف في بالدهم

89 

بلد  فيوعلى صعيد آخر، لم تتمّكن مفوّضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين أن تتيح خيار إعادة التوطين 
وفي خالل زياراتنا لالجئين . ثالث سوى لعدد محدود من الالجئين الذين يواجهون مشاكل متعّلقة بحماية أمنهم

وقال لنا الجئون كثر إنهم يحاولون االنتقال . السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، سئلنا بكثرة عن هذا الخيار
شة، في حين طلب منا آخرون أن نطرح أمام السفارات إلى تركيا باعتبارها أفضل من حيث السالمة والمعي

ومع ذلك، ال يزال األسرة الدولي والدول المجاورة تمانع خيار إعادة التوطين ومن . األجنبية خيار إعادة توطينهم
 .    غير المرّجح أن تتبّدل سياساتها في المستقبل المنظور

بة الفاعلة لحاالت اللجوء الممتدة على فترة زمنية طويلة مفتاح االستجا"في الماضي، أشارت المفّوضية إلى أن 
 90".يكمن في الشراكات مع كافة األطراف المعنّية إلتاحة التخطيط وتحّمل المسؤوليات وزيادة الموارد المتاحة

                                                           
88

: تقرير مناقشات اللجنة التي نّظمها مركز كارنيغي للشرق األوسط. ّثل وزارة الشؤون االجتماعيةاألستاذ مكرم مالعب، مم 

 .، بيروت1111حزيران  11". األثر والتوصيات: الالجئون السورين في لبنان"

89
 21". التحديات التي تواجه عملية إدراة تدفق الالجئين السوريين:" مؤسسة كونراد أديناورالمركز اللبناني للدراسات و  ي نظمهذالطاولة المستديرة ال اجتماع محضر 

 .3102أيار

90
االستجابة لحاالت اللجوء . "مركز دراسات الالجئين: ، اقتباس من جانب(1111)مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين  

. ورقة اإلحاطة بسياسات الهجرة القسرية". من الزمنالدروس المستخلصة من مناقشات مستمرة لعقد : الممتدة على فترة زمنية طويلة
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فقط  فالواقع أن النقاش الدولي حول إدارة الالجئين تحّول تدريجًيا من التركيز على الرعاية والمساعدات المباشرة
وفي حالة لبنان، يبدو من الصعب تطبيق  91.إلى االهتمام المتزايد بالحلول المحلية التي تدعو إليها المفّوضية

وأّكد بعض خبراء . الحلول المحلية في ظّل الفراغ الحكومي وغياب التمويل وتزايد غضب المجتمعات المضيفة
  92.الالجئين السوريين في البلدالسياسات تعّذر إيجاد أي حلول في حال لم ُتخّفض أعداد 

ولم يعد باإلمكان تجاهل مصالح البلد . لقد جاءت أزمة الالجئين السوريين لتمتحن من دون شّك النقاشات الدولية
وبداًل من تشارك عبء توفير الحماية وضمان . المضيف وأثر طول مدة مكوث الالجئين على أمنه واستقراره

 .للبنان على جمع األموال وأعمال المناصرة ودعم العمليات األمن، اقتصر المساعدة الدولية

التهديدات التي ترى الدولة المضيفة نفسها معّرضة لها في حال منح حق اللجوء، : يعّرف العبء األمني على أّنه
ومن هذه التهديدات ما هو مباشر وما هو غير  93."والموارد الالزمة لمعالجة هذه المخاطر بالشكل الفاعل

ر، أي بمعنى آخر مخاطر امتداد النزاع ومخاطر تفاقم التوتر القائم بين المجتمعات المحلية في البلد مباش
وكما استعرضنا في القسم الخامس من هذا التقرير، ينطبق على لبنان حالًيا هذان النوعان من  94.المضيف

والواقع أن ديباجة اتفاقية . المساعدةولذلك، لم يعد باإلمكان تجاهل المخاوف األمنية في خطة . التهديدات مًعا
إن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي : " الخاصة بوضع الالجئين تنص على التالي 0590العام 

 95".من غير الممكن دون تعاون دولي إيجاد حل مرض لهذه المشكلة... عاتق بلدان معينة

التعاطي مع العبء األمني، مثاًل في االجتماع الرابع عشر للجنة منذ التسعينيات واألسرة الدولية تناقش مسألة 
 : التالية وأهّم عناصره 96"بسّلم الخيارات"الدائمة التنفيذية واالقتراح المعروف 

 .بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون+ وضع خطة الطوارئ والتدابير الوقائية : المرنة اتالخيار  -0
السياسات؛ مهّمة المفوضية وقوات حفظ السالم مع خيار توفير المراقبة وسّن : الخيارات المتوسطة -3

 . المراقبين المدنيين الدوليين
استخدام القوة تحت الفصل السابع عندما تطرح حركات الهجرة تهديًدا على السلم : القاسيةالخيارات  -2

 .نشر القوات المسّلحة -واألمن الدوليين

                                                           
91

االستجابة لحاالت اللجوء . "مركز دراسات الالجئين: ، اقتباس من جانب(1111)مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين  

. ورقة اإلحاطة بسياسات الهجرة القسرية". عقد من الزمنالدروس المستخلصة من مناقشات مستمرة ل: الممتدة على فترة زمنية طويلة
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92
الدكتور شفيق المصري؛ الدكتورة هبة خضر، إدارة الدراسات السياسة واإلدارة العامة، الجامعة األميركية في بيروت : مقابالت 

 (1111أيلول  12)

93
 2ورقة العمل  رقم ". نحو تالقي حماية الالجئين وأمن الدولة: تقاسم العبء األمني . "مركز دراسات الالجئين. جايمس ميلنر 

: ، متوفرة على اإلنترنت على الرابط التالي1. ص. 1111أيار  2. لمركز دراسات الالجئين

folder_contents/RSCworkingpaper4.pdf-papers-http://www.rsc.ox.ac.uk/publications/working 

94
 .المرجع نفسه 

95
 11. ص. المرجع نفسه 

11. ص. المرجع نفسه
96
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رة الدولية تسوية مناسبة توّفق بين مساعدة الالجئين ومساعدات ولم تجد المفوضية والحكومة اللبنانية واألس
فالتقاعس عن معالجة مخاوف البلد المضيف سيؤثر سلًبا على حماية الالجئين وسوف . التنمية الوطنية والحماية

وهذا حصل بالفعل في الماضي في حالة تنزانيا في . يزيد من ترّدد البلدان النامية على منح حق اللجوء
سعينيات، حيث استقبل هذا البلد مئات آالف الالجئين من رواندا، ولكن وجود العناصر المسّلحة بينهم أّدى الت

وبالمثل، منعت مقدونيا . 0559إلى نشوء االضطرابات األمنية وطرد كافة الالجئين في نهاية المطاف في العام 
 97. أمنية في أواخر التسعينيات دخول الالجئين من طائفة ألبان كوسوفو خوًفا من حدوث اضطرابات

ويعتبر تعّذر بعض السياسيين والمواطنين بالخوف والشكاوى لعزل الالجئين السوريين أو االنتقام منهم مؤشًرا 
وفي النهاية، ال بّد من وضع مقاربة متوازنة تأخذ بالحسبان التهديدات األمنية وتمنع في الوقت ذاته . مثيًرا للقلق

 . سانتحّول المخاوف األمنية إلى سبب النتهاك حقوق اإلن
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  http://goo.gl/kGi9EI: التاليمتوفر على الرابط . 1991أحداث العام (: 1111)التقرير العالمي . هيومن رايتس واتش

http://goo.gl/kGi9EI


 46 

 توصيات عامة

 :الجهات المانحة والمجتمع الدولي

التعجيل في جهود إنشاء صندوق استئماني لالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة من أجل تجّنب  .0
 . اآلثار السلبية للبطالة والفقر والتوّتر بين الطرفين

دعم مبادرات المساعدة المحلية في المجتمعات بهدف تمكين المستفيدين وتعزيز قدرة الالجئين  .3
 . اإلغاثة ولكن أيًضا من خالل التنمية العامة من خاللوالمجتمعات المضيفة مًعا 

التأّكد من أن التمويل يغّطي حاجات التنمية وتقليص الفقر في المجتمعات اللبنانية المضيفة بهدف  .2
 .  التوتر الناجم عن تلقي المساعدات بين الالجئين والمجتمعات المضيفةخفض 

النظر في االستراتيجيات الطويلة المدى لعودة الالجئين، من خالل تسخير الظروف الممّكنة واآليلة إلى  .4
وعليه، اإلحاطة بعوامل التنمية وغيرها من العوامل . عودتهم عندما تسمح األوضاع األمنية في مناطقهم

 . التي ستتيح عودة السوريين بسالمة وكرامة إلى وطنهم وفًقا للمعايير الدولية
 

 
 : الحكومة اللبنانية

معالجة االدعاءات التي تشير إلى رفض دخول الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان لتجّنب  .9
 . ة القسرية والرفض التعّسفيدالوقوع في حوادث اإلعا

العام على الحدود على تقييم حالة الالجئ أو قيام وكاالت األمم المتحدة المعنية تدريب موّظفي األمن  .9
 .أو الشركاء أو المنظمات غير الحكومية الدولية بإنشاء مراكز حماية لالجئين عند الحدود

 معالجة الحوادث األمنية المتكّررة بين المجتمعات المضيفة والالجئين من خالل خطة أمنية شاملة .0
 . الالجئين في الحصول على الحماية وحق المجتمعات المضيفة في الحصول على األمن تحيط بحقّ 

التأّكد من أن التدابير األمنية تأتي مصحوبة بمبادرات تنموية مثل خلق فرص العمل بهدف معالجة  .8
 . المشاكل القائمة بين الالجئين والمجتمعات المضيفة من جذورها

 
 

 :لشؤون الالجئين والشركاءمفوضية األمم المتحدة العليا 

  . التأّكد من أن عملية االختيار تستند إلى معايير منصفة لتجّنب إقصاء العائالت الضعيفة .5
تحسين آليات إيصال المعلومات إلى الالجئين بهدف الحّد من االلتباس في موضوع الخدمات  .01

 . والمساعدة
 . الشكاوى، وتقديم الحلول المناسبةإنشاء آلية كفؤة وشفافة يسهل وصول الالجئين إليها لرفع  .00
عن األثر االقتصادي  والناجمةالمخاوف الجديدة المتعلقة بالحماية  تحديد األولويات على صعيد .03

 . واالجتماعي لوجود الالجئين لفترة مطّولة في المجتمعات المضيفة
 . تحسين تدابير الحماية الوقائية بداًل من االستجابة إلى كّل حالة على ِحدة .02
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