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  االجتماعية والبيئيةالتحديات : ثانيةالجلسة ال
  مؤسسة دعم لبنان، مريم يونس

  
حول التأثير االجتماعي لوجود  Support Lebanonإلى أبحاث قامت بھا مؤسسة لبنان  تستند ماخلتي

الجزء  سيتناول. المجتمعات المضيفةعالقتھم مع ركزت على مختلف نواحي  ،الالجئين السوريين في لبنان
الجئين السوريين األول من ھذه المداخلة التدابير واإلجراءات التي اتخذتھا الدولة اللبنانية لمواجھة تدفق ال
وسيتناول الجزء . وتأثيرھا عليھم لجھة العمل وظروفھم االقتصادية، إضافة إلى شعورھم باألمن واالستقرار

  .الثاني تعايش الالجئين مع المجتمعات المضيفة في لبنان والتحديات االجتماعية التي يواجھونھا
   

 2014بين عامي مع بعض الالجئين مجموعة من المقابالت ب Support Lebanonقامت مؤسسة 
 أعرب. للوقوف على آرائھم من التدابير التي اتخذتھا السلطات اللبنانية وتأثيراتھا االجتماعية عليھم 2015و

إلى ھذا أكد الالجئون . معظمھم عن شعورھم بالخوف وعدم األمان واالستقرار وعدم تمتعھم بحرية الحركة
ى عمل ومسكن في ظل التدابير التي وضعتھا مديرية األمن العام، أنھم يواجھون صعوبة في الحصول عل

 ووصف الالجئون. السيما وأن الجميع يعلم أنھم كما الجانب اللبناني غالبا ما يلتفون على ھذه اإلجراءات
ا التدابير األخيرة المتعلقة بتجديد اإلقامات وتصاريح العمل بأنھا غير متسامكة ومركبة وتتغير باستمرار وفق

للمؤسسة أو الضابط، إضافة إلى بروز مؤسسات وسيطة غير رسمية تلعب دور الوسيط بين السلطات 
بات العديد من الالجئين دون أوراق رسمية ما يجعل من  ،نتيجة لھذا الوضع السائد. والالجئين وتبتز ھؤالء

ات كاالستشفاء والطبابة وجودھم ووجود عائالتھم في لبنان وجودا غير شرعيا، كما جعل العديد من الخدم
التدابير  إن. ويحد ذلك أيضا من قدرتھم على العمل إن بشكل نظامي أو غير نظامي. والتعليم صعبة المنال

التي اتخذتھا السلطات اللبنانية لتنظيم وجود الالجئين السوريين والحد من العمل غير النظامي والتوتر بينھم 
  . طريقة تنفيذھا إلى نتائج عكسية وبين المجتمعات المضيفة، أدت من خالل

  
األولى تقول إن اللبنانيين كانوا منذ البداية وألسباب : عالقة الالجئين بالمجتمعات المضيفة فرضيتانتحكم 

سياسية واجتماعية عدائيين تجاه السوريين، وزادت ھذه العدائية بسبب التحديات االجتماعية واالقتصادية 
أما الفرضية الثانية فتناقض األولى لتقول أنه على . وتر العالقة بين الطرفين التي فرضھا وجودھم، وھذا ما

. لم يشھد لبنان حاالت عنف بين المواطنين والالجئين ،الرغم من الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة
ل السنوات ھاتين الفرضيتين حكمتا العالقة بين الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان خال إن

المجتمع  اعتاد. األربع الماضية، بمعنى أن التشنج يسودھا دون أن يؤدي ذلك إلى أحداث عنفية بين الطرفين
اللبناني منذ أيام الحرب أن يذھب إلى حياته الطبيعية وھو ينتظر اندالع أعمال العنف في أي لحظة، وفي 



تدفق الالجئين إليه والتي توقعت أن يؤدي وجودھم  ھذا اإلطار يمكن أن نفھم ردود الفعل الحذرة التي رافقت
ن إلى وضع تدابير أمنية غير نظامية تحسبا ألي أعمال عنفية واللبناني عمدوإزاء ذلك، . إلى أعمال عنف

مرتقبة من قبل الالجئين السوريين منھا حظر تجولھم ليال مثال، وذلك ضمن إطار من التفاھم الضمني وغير 
التدابير التي اتخذتھا السلطات اللبنانية  أخيرا، إن. على احترام بعض القواعد واألحكام المعلن بين الطرفين

للتعامل مع أزمة الالجئين السوريين وطريقة تطبيقھا، زادت من الضغوط عليھم ومن شعورھم بعدم 
لتوتر بين االستقرار وجعلتھم عرضة إلجراءات غير نظامية اعتمدتھا المجتمعات المضيفة ما زاد من حجم ا

  .   الطرفين
 


