
االنسجام االجتماعي والعالقات بين المجموعات: 
اللبنانيون  والمواطنون  السوريون   الالجئون 

في البقاع وعكار

ألقى التدفق المتزايد لالجئين السوريين إلى لبنان بعبء ثقيل على النسيج   االقتصادي واالجتماعي 
للبالد، من جراء زيادة الضغوط على فرص العمل، والســكن، والتجــارة، وقدرات  البنى التحتية 
)الخدمات األساســية(. كما أّدت التوترات  بين الالجئين السوريين والمجتمعات المحلية اللبنانية 
االستقرار  عدم  مؤشرات  تحديد  الواجب  من  بات  ولذلك   ، االحتكاكات  بعض  إلى  استضافتهم  التي 

االجتماعي وسبل الحد منه .

في هذا السياق، تم إجراء  مشروع بحثي أطلقته منظمة “أنقذوا األطفال”، باالشتراك مع  أساتذة  
في الجامعة األميركية في بيروت، تقييمًا لألبعاد النفســية االجتماعية والسياسية للعالقات بين 

السوريين واللبنانيين في البقاع وساحل عكار ووادي خالد. 

تصميم الدراسة والعّينة التمثيلية
استخدمت الدراسة تصميمًا بحثيًا متعدد المراحل واألســاليب، وشملت 17 مجموعة للنقاش 
المركز كما تضمنت مسحًا كّميًا على عّينة تمثيلية من 1200 مشارك )600 لبناني و600 سوري( من عكار 

والبقاع. وشمل  المسح قياس االحتكاك كّمًا ونوعًا، والشعور بالتهديد على مختلف أنواعه  
  والمفاهيم  عن الفساد وقياس مدى الدعم الموجود للسياسات التمييزية، فضاًل عن قياس الدعم 

للعنف  الصدام االجتماعي.
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الدكتور شارل حرب
شــارل حرب اختصاصــي في علم 
النفس االجتماعي والسياسي يهتم 
بأبحاث  حــول الهويات والديناميات 
اجلماعيــة، مــع تركيز خــاص على 
العالم العربي، وهو حائز على شهادة 
الدكتــوراه من جامعة ساســكس 
تطّرق  املتحدة.  اململكة  برايتون-  في 
في بحوثــه إلى مواضيــع املذهبية 
الهوية  ودوافع  والهويات االجتماعية 
الــذات عبر  وتفضيالتهــا ومفهوم 
الثقافــات والقيم والرضا في  احلياة. 
كأســتاذ مشارك في  ويعمل حالياً 
مادة علــم النفــس االجتماعي في 

اجلامعة األميركية في بيروت.

الدكتورة رمي صعب
رمي صعب اختصاصية في علم النفس 
أمناط  تهتم مبقــررات   االجتماعــي 
والسياسية  االجتماعية  الســلوك 
ونتائجها، والعمل اجلماعي، والتغيير 
االجتماعــي التقّدمــي. وهي حائزة 
على شهادة ماجســتير في مناهج 
جامعة  مــن  النفســية  البحــوث 
أكسفورد، وعلى شهادة دكتوراه في 
االجتماعي من جامعة  النفس  علم 
كارديف في ويلــز- اململكة املتحدة. 
كما وتعمل كأســتاذة مساعدة في 
علم النفــس في اجلامعة األميركية 

في بيروت.

مدير األبحاث  د. ناصر ياسين 
منّسقة البرنامج ريما الراسي 

باحثةمساعدة    سيما غدار 
                                                     في البرنامج

إيجابي محايد سلبي التفاعل 
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برنامج أبحاث الالجئني والسياسات في العالم العربي



 

معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية

اجلامعة األميركية في بيروت

مبنى عصام فارس
صندوق بريد 11-٠٢3٦، رياض الصلح

بيروت ٢٠٢٠ 11٠7، لبنان
هاتف:  35٠٠٠٠-1-9٦1  مقسم: ٤15٠

فاكس: 9٦1-1-737٦٢7
ifi@aub.edu.lb :بريد إلكتروني

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
www.aub.edu.lb/ifi/   

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

فايسبوك
https://www.facebook.com/au.ifi

تويتر
 ifi_aub@

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في  
YouTube بيروت على الـ 

www.youtube.com/AUBatLebanon

تأسس معهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشــؤون الدولية في اجلامعــة األميركية في 
بيروت عــام ٢٠٠٦ بهــدف تشــغيل  البحوث 
املتعلقة  بالسياســات والتي يجريها  أساتذة  
في  اجلامعة األميركيــة  يحظون باحترام دولي 
مرمــوق ومجموعة من  الباحثني للمســاهمة 
بشــكل إيجابي في عملية صناعــة القرار في 
العالــم العربــي والعالقات الدولية. ويشــّكل 
وديناميكية  منفتحة  مدنية  مســاحة  املعهد 
ومحايــدة جتمع خبراء ميّثلــون مختلف وجهات 
النظر في اجملتمع. ويهدف املعهد إلى رفع نوعية 
النقــاش املتعلــق بصناعة القرار فــي العالم 
العربي وخارجه وتعزيز مساهمة العالم العربي 
في الشــؤون الدولية وإغناء جودة التفاعل بني 
الباحثــني واملســؤولني واألطــراف الفاعلة في 

اجملتمع املدني  في الشرق األوسط وخارجه.

حول  والسياســات  البحــوث  برنامــج  يهدف 
الالجئني في العالم العربــي إلى جمع البحوث 
املتعلقة بالالجئني - ســواء كانوا ســوريني أم 
فلســطينيني أم عراقيني أم غير ذلك - ودعمها 
واملبادرة إلى إجرائها. ويسعى إلى تشغيل  هذه 
البحــوث املوّجهــة نحو السياســات من أجل 
حتقيــق أهداف عــّدة: تعزيز مســاهمة العالم 
العربي في شــؤون الالجئني اإلقليمية والعاملية 
واالرتقاء بجودة النقاش حول الالجئني وبعملية 
صناعة القرار في املنطقة وإغناء جودة التفاعل 
بني الباحثني واملســؤولني واملنظمــات الدولية 

واجلهات الفاعلة في اجملتمع املدني .

بعض الخالصات األساسية
توّصلت الدراســة البحثية إلى أن التصّورات عن القضايا التي تشكل شعور بالتهديد تختلف بين 
الالجئين الســوريين والمواطنين اللبنانيين في النوع )تهديد وجــودي أم اقتصادي أم معنوي أم 
مرتبط بالمكانة االجتماعية-الشرف( وبحســب المنطقة )البقاع، ساحل عكار، وادي خالد(. في 
لت نســبة عالية جدًا )أكثر من 90 في المئة( من األشخاص الذين  أوساط المواطنين اللبنانيين، ُسجِّ
الثالث،  المناطق  في  وذلك  واقتصاديًا،   ً معنويًا  تهديدًا  يشــّكلون  السوريين  الالجئين  أن  يعتبرون 
حيث أّكد المجيبون أن الالجئين السوريين يهّددون منظومة قيمهم، ونمط عيشهم، ومورد رزقهم 
وجوديًا  تهديدًا  لون  يشــكّ الالجئين  أن  اللبنانيين  المواطنين  غالبية  اعتبرت  وكذلك  االقتصادي. 
وتهديدًا لمكانتهم/شرفهم. من جهة أخرى، اعتبر ما يزيد عن 70 في المئة من الالجئين السوريين أن 
المواطنين اللبنانيين يشّكلون تهديدًا معنويًا واقتصاديًا )إنما ليس وجوديًا( - ال سيما في وادي خالد. 
كما اختلفت التصّورات حول  الفساد بين المجموعَتين: فقد اعتبر أكثر من ثلث الالجئين السوريين 
أن المنظمات الدولية غير الحكومية والتجار المحليين ومالكي العقارات ومؤسسات الرعاية الصحية 
فاسدون،  ولكن اختلفت نظرتهم وتصوراتهم تجاه قوى األمن الداخلي والزعماء المحليين ومسؤولي 
البلديات. أما المواطنون اللبنانيون فقد أشاروا إلى معدالت أقل من الفساد، ونسبة واحد على خمسة 

فقط منهم اعتبرت أن المنظمات الدولية غير الحكومية فاسدة.

وتوّصلت الدراســة أيضًا إلى أن مؤشرات العنف حيال الالجئين الســوريين مرتفعة نسبيًا لدى 
المواطنين اللبنانيين، ال سيما في عكار. فضاًل عن ذلك، وجدت الدراسة أنه لدى الالجئين السوريين 
المقيمين خارج المخيمات غير الرسمية )Informal Tented Settlements( نزعة مرتفعة نسبيًا للجوء 

إلى العنف حيال المنظمات الدولية غير الحكومية.

التوصيات ونتائج السياسات
من أجل الحد من المواقف الســلبية بين اللبنانيين والسوريين، توصي أيضًا هذه الدراسًة األفرقاء 

المعنيين بما يلي :
الحد من تصورات الالجئين الســوريين  تجاه المنظمات الدولية غير الحكومية على أنها  منحازة 	 

وفاسدة، عبر إصالح آلية تسليم المساعدات 
وضع استراتيجيات أفضل للحؤول دون استغالل األوضاع الهشة لالجئين السوريين من قبل  الجهات 	 

الوسيطة التي تتوّلى تأمين المنتجات والخدمات األساسية )مثل منظمات الرعاية الصحية ومتاجر 
المواد الغذائية ومالكي العقارات(

إعادة توجيه آلية توزيع المســاعدات للتركيز أكثر على الالجئين الســوريين المقيمين خارج 	 
المخيمات غير الرسمية

تطبيق مشاريع إنمائية تســتهدف المجتمعات المحلية المضيفة، لها إمكانية في تحسين البنى 	 
التحتية للبلديات والخدمات األساسية واآلفاق االقتصادية، والتي من شأنها أيضًا  خلق  فرص عمل 

للشباب
تعزيز حضور عناصر القوى االمنية في المناطق الحّساسة، وزيادة دور  الحكومة اللبنانية في معالجة 	 

شؤون الالجئين السوريين ومشكالت المجتمعات المحلية التي تستضيفهم
تســليط الضوء على القيم المشتركة والمفاهيم العامة التي يتشــاركها الالجئون السوريون 	 

والمواطنون اللبنانيون، وذلك عن طريق توسطات ونشاطات مثل المشاريع المشتركة


