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.I

مقدّ مة

رسا حول العامل حواىل  ٦٦مليونًا ،وهو مستوى غري مسبوق ،مبا يف ذلك
بلغ عدد النازحني ق ً
 22٢٢مليون شخص يسعون إىل عبور الحدود الدولية كالجئني بحثًا عن األمان بحسب املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .وتشهد املنطقة العربية أحد أعىل معدالت النزوح حول
العامل .إذ بلغ عدد السوريني الذين نزحوا داخل ًيا يف بلدهم حواىل  ٦٢2مليون ،يف حني أ ّن 3٢٤
مليون سوري نزحوا إىل البلدان املجاورة 2.وبالتايل ،أضحى لبنان البلد الجار-الشقيق للدولة التي
تعاين من أكرب أزمة نزوح يشهدها العامل يف السنوات األربعني املاضية ومن أقىس األزمات
2
اإلنسانية منذ الحرب العاملية الثانية.
نظ ًرا إىل الروابط االجتامعية واالقتصادية القدمية بني لبنان وسوريا ،وإىل أ ّن األرايض السورية
املشتعلة متثّل الحدود الوحيدة واألطول امل ُتاحة للبنان ،أث ّرت األزمة السورية بشكل مبارش
وواسع النطاق عىل الظروف االجتامعية والنمو االقتصادي يف لبنان .فقد فاقمت هذه األزمة
أساسا عىل التنمية.
الفقر والحاجات اإلنسانية وزادت من ح ّدة القيود القامئة
ً
مبا أ ّن النقص يف البيانات يص ّعب إجراء تقييم دقيق لألثر االقتصادي لألزمة ،تستند معظم
4
مفصل يف مؤرشات عالية التواتر.
التحليالت التي تتناول األثر عىل االقتصاد اللبناين إىل بحث
ّ
لذا ،من الرضوري اإلشارة إىل أ ّن تحديد التداعيات االقتصادية لألزمة السورية بطريقة منهجية
وموضوعية يتطلّب إحصاءات دقيقة ،ما زالت غري متوفرة ،من السلطات العامة اللبنانية والهيئات
الدولية.
الكيل والتحديات
خالل هذه األمسية ،سوف أحاول تقديم نظرة شاملة حول تحديات االقتصاد ّ
االجتامعية-االقتصادية يف لبنان يف أعقاب األزمة السورية ،قبل تسليط الضوء عىل االستجابات
املحلية والدولية تجاه أثر هذه األزمة عىل األوضاع االجتامعية-االقتصادية يف لبنان .وأستعرض
يف الختام بعض التحديات والفرص.
تجدر اإلشارة إىل أنّني يف كلمتي هذه أق ّدم مالحظايت وتحلياليت الشخصية ،التي ال تعكس
مواقف السلطات الرسمية اللبنانية.
.II

مشهد االقتصاد ّ
الكل

أ .الوضع الحايل
أخلّت األزمة السورية إىل ح ّد بعيد يف االقتصاد اللبناين ،فأعاقت النمو ومسارات التنمية وعطّلت
أسواق التصدير التقليدية ،ما فاقم أزمة البطالة وق ّوض ثقة املستثمرين .يف هذا السياق ،تأث ّرت
عوائد التجارة والسياحة سل ًبا ،فيام تراجع االستثامر واالستهالك بشكل بطيء ومطّرد .انعكس
املحيل اإلجاميل اللبناين
ّ
كل من املستهلكني والرشكات ،فانخفض النمو يف الناتج
ذلك عىل ثقة ّ
املحيل اإلجاميل من – ٤
ّ
مبع ّدل متوسط بلغ  ٪2٢2سنويًا 3،ما ساهم يف تراجع النمو يف الناتج
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 ٪2١خالل السنتني اللتني سبقتا األزمة إىل مع ّدل متوسط يبلغ  ٪2 – 2منذ اندالع األزمة .وتشمل
العوامل املحلية واإلقليمية والدولية األخرى التي أث ّرت يف النمو االقتصادي يف لبنان خالل
الست املاضية الشلل السيايس املط ّول ،والتقلّبات املالية العاملية ،والصدمة الشديدة
السنوات
ّ
٢
عل صعيد معدالت التبادل التجاري لبعض رشكاء لبنان التجاريني من الدول املص ّدرة للنفط.
استنا ًدا إىل ما سبق ،ميكن القول إ ّن الرصاع يف سوريا كلّف لبنان أكرث من  2٤٢2٢مليار دوالر حتى
املحيل اإلجاميل نسبتها  ،٪4١وهو ما أ ّدى إىل تراجع
ّ
اآلن ،أي ما يعادل خسارة تراكمية يف الناتج
٦
املحيل اإلجاميل بقيمة  ٦٢٦مليار دوالر كتكلفة الفرصة البديلة (.)opportunity cost
ّ
الناتج
(الرسم البياين )2
املحيل اإلجاميل
ّ
الرسم البياين  – 2األثر الرتاكمي عىل الناتج

$7.6 b

$18.15 b

أثر األزمة السورية ،بني العامني  2١2١و2١2٢
(مليارات الدوالرات)
املحيل اإلجاميل مبعزل عن األزمة
ّ
الناتج
املحيل اإلجاميل الفعيل
ّ
الناتج
األثر الرتاكمي  2٤٢2٢مليار دوالر
 /1بناء عىل تقديرات عوامل االنكامش الصادرة
عن البنك الدويل ( )2١24وصندوق النقد
الدويل
املصادر :حسابات خرباء البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل
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يجب التمييز بني كلفة الرصاع اإلقليمي بشكل عام والكلفة املرتتبة عىل استضافة النازحني
السوريني .غري أن الفصل بني هاتني الكلفتني عمل ًيا هو مه ّمة شاقة.
ب .تحليل مقارن قبل اندالع األزمة وبعدها
الكيل
ميكن تسليط الضوء بشكل واضح عىل األثر العميق للحرب السورية عىل واقع االقتصاد ّ
والظروف االجتامعية-االقتصادية يف لبنان من خالل إجراء تحليل مقارن موجز بني الفرتة التي
سبقت األزمة ( )2١22-2١١٦والفرتة التي تلت اندالعها (.)2١2٦-2١22
 املشهد االقتصادي العام :بلغ متوسط النمو يف السنوات التي سبقت األزمة ،بني العامني
 222٢و ٪3٢٦ ،2١22تقريبًا ،وهبط هذا املع ّدل إىل  ٪2٢2خالل الفرتة املمتدة بني العامني 2١22
و ،2١2٢أي بعد اندالع األزمة( .الرسم البياين )2
املحيل اإلجاميل
ّ
الرسم البياين  – 2األثر عىل متوسط الناتج

املحيل اإلجاميل الفعيل خالل الفرتة
ّ
الناتج
املمتدة بني العامني  222٢و( .2١22نسبة النمو)
املتوسط قبل األزمة السورية
املتوسط بعد األزمة السورية
املصدر :السلطات الوطنية وحسابات خرباء
صندوق النقد الدويل.
ريا مقارنة باملتوسط السنوي الذي بلغ
شهد تدفّق املسافرين يف مطار بريوت الدويل ارتفا ًعا كب ً
حواىل مليوين مسافر خالل السنوات  2١2١-2١١٢التي سبقت األزمة ،إذ وصل إىل  4٢2مليون مسافر
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خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2١22و ،2١2٦ما يظهر الضغط الحاصل عىل قطاع النقل يف
٦
لبنان بعد اندالع األزمة.
املحيل اإلجاميل  ٪24٦يف
ّ
 املالية العامة والسياسة املالية :بلغت نسبة الدين إىل الناتج
العام  ،2١2١يف حني بلغت  ٪23٦يف العام  .2١2٦وانخفضت القدرة عىل تح ّمل الديون ،إذ
املحيل اإلجاميل من  ٪٦٢يف العام  2١2١إىل ٪22٢
ّ
تغري الناتج
تغري الدين إىل ّ
ارتفعت نسبة ّ
يف العام  .2١2٦وانخفض معدل اإليرادات إىل النفقات الحكومية من  ٪٤١يف العام  2١2١إىل
 ٪٦٦يف العام ( .2١2٦الرسم البياين )4
املحيل اإلجاميل ،والقدرة عىل تح ّمل الديون ،واإليرادات/النفقات الحكومية
ّ
الرسم البياين  – 8الدين/الناتج
250%

Debt to GDP ratio

200%

Debt sustainability
)(△D/△GDP
Government
revenues/expenditures

150%
100%
50%
0%
2010

املحيل اإلجاميل
ّ
نسبة الدين إىل الناتج
القدرة عىل تح ّمل الديون (△الدين△/الناتج
املحيل اإلجاميل)
ّ
العوائد/النفقات الحكومية

2016

△

△

املحيل اإلجاميل (من  ٪2٢4-إىل )٪٤-
ّ
يف املقابل ،انخفض العجز يف امليزانية مقارنة بالناتج
i
تدين أسعار النفط ،وانخفض الرصيد األويل
بفضل انخفاض إنفاق الحكومة عىل النفط نظ ًرا إىل ّ
املحيل اإلجاميل .وانخفض مع ّدل اإليرادات الرضيبية نسبة إىل
ّ
من  ٪2٢٦إىل  ٪2٢4من الناتج
املحيل اإلجاميل من  ٪2٦٢3إىل ( .٪24٢٦الرسم البياين )3
ّ
الناتج

i

الرصيد األويل ( )primary balanceهو صايف االقرتاض أو اإلقراض الحكومي ،باستثناء مدفوعات الفائدة عىل الديون الحكومية
املو ّحدة.
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الرسم البياين  – 3عجز امليزانية والرصيد األويل واإليرادات الرضيبية
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املحيل اإلجاميل
ّ
عجز امليزانية/الناتج
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ّ
الرصيد األويل /الناتج
املحيل اإلجاميل (2١2١
ّ
اإليرادات الرضيبية /الناتج
و)2١2٦
 السياسة النقدية واالستقرار املايل :استم ّرت أصول املصارف اإلجاملية باالزدياد ،إذ ارتفعت
من  222مليار دوالر يف العام  2١2١إىل  22١مليار دوالر يف نهاية العام  .2١2٦كذلك انخفض
مع ّدل القروض املرصفية املق ّدمة إىل القطاع العام مقابل تلك املق ّدمة إىل القطاع الخاص
بشكل كبري ،من  ٪٤3إىل  ،٪5٥ويعود ذلك بشكل أسايس إىل منو االئتامنات للقطاع
الخاص ،ما يظهر حيوية الشمول املايل يف لبنان( .الرسم البياين )٢
الرسم البياني  – ٥األصول والقروض المصرفية
)(Billions of Dollars
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(مليارات الدوالرات)
األصول املرصفية
مع ّدل القروض املرصفية إىل القطاع
العام/القطاع الخاص
لكن منو الودائع تراجع من  ٪24٢٢يف املرحلة األوىل إىل  ٪٦يف املرحلة الثانية .كذلك ،تباطأ منو
أرباح املصارف من  ٪22٢٤إىل  ،٪2٢3ما يعكس انكامش التدفقات املالية والركود املزمن
اإلقليمي-العاملي( .الرسم البياين )٦
الرسم البياني  – ٦الودائع واألرباح المصرفية
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منو الودائع
منو أرباح املصارف
أ ّما العملة املتداولة ،فقد ارتفع معدلها السنوي خالل الفرتة التي أعقبت اندالع األزمة واملمتدة
بني العامني  2١22و 2١2٦ليبلغ  2٢٤٦مليار دوالر ،مقارنة بـ 2٢٢2مليار دوالر قبل األزمة ،خالل
الفرتة املمتدة بني العامني  2١١٢و ،2١2١ما يظهر ارتفاع الطلب عىل العملة املحلية نتيجة ازدياد
٤
عدد السكان بشكل أسايس.
 ميزان املدفوعات :تدهورت جميع مؤرشات ميزان املدفوعات بني املرحلتني األوىل
والثانية ،مبا يف ذلك امليزان التجاري (ازداد العجز من  23مليار دوالر إىل  2٢٢٦مليار دوالر)،
وعجز الحساب الجاري (من  3٢3مليار دوالر إىل  2٢2٦مليار دوالر) ،والتدفقات املالية (من
 ٦٢٦٢مليار دوالر إىل  ٦٢٦2مليار دوالر) ،وصايف األصول األجنبية (من  22٢١3مليار دوالر
كفائض تراكمي إىل عجز تراكمي بقيمة  ٦٢٦2مليار دوالر) (الرسم البياين  .)٦يف املقابل،
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ازداد مع ّدل قيمة تدفق التحويالت إىل لبنان خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2١22و2١2٦
بعد اندالع األزمة ،مقارنة بسنوات ما قبل األزمة  ،2١22-2١١٦من  ٦٢٦مليار دوالر إىل  ٦٢2مليار
املحيل اإلجاميل انخفضت من  ٪22٢٢خالل
ّ
دوالر .لكن نسبة تدفق التحويالت إىل الناتج
2
سنوات ما قبل األزمة إىل  ٪2٦٢2يف الفرتة التي تلت اندالع األزمة.

الرسم البياين  – ٦امليزان التجاري والحساب الجاري والتدفقات املالية وصايف األصول األجنبية
Trade balance
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(مليارات الدوالرات)
امليزان التجاري
الحساب الجاري
ج .املالية العامة
انعكس األثر املايل لألزمة عىل شكل انخفاض يف النمو االقتصادي اإلجاميل وارتفاع يف نفقات
محددة مرتبطة بالنزوح.
 بلغت الخسائر الرتاكمية لإليرادات خالل السنوات األربع  3٢2 2١2٢-2١22مليار دوالر (ما يعادل
املحيل اإلجاميل يف العام  2١2٦تقري ًبا) .وتعود معظم هذه الخسائر إىل
ّ
 ٪2من الناتج
االنخفاض املحدود يف اإليرادات الرضيبية نتيجة تباطؤ النشاط االقتصادي؛( 2١الجدول )2
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8118
تقييم األثر /2
األثر عىل املالية
العامة
إجاميل اإليرادات
واملنح
اإليرادات الرضيبية
اإليرادات غري
الرضيبية

8114

8118

8115

املبلغ الرتاكمي
15/8118

(مليار لرية لبنانية)
٦4١-

2٢22-

233-

4١2٦-

٦4٦١-

3٤4-

2242-

2٢١١-

2422-

٢42٦-

23٦-

3٦٤-

844-

٦٤٢-

2٦33-

(مليون دوالر)
إجاميل اإليرادات
واملنح
اإليرادات الرضيبية
اإليرادات غري
الرضيبية وغري
املحتسبة يف
امليزانية

3٤٢-

2١٦2-

٦2٦-

2١٢3-

322٦-

42١-

٦٢١-

22٢-

2٢44-

4٢22-

2٦3-

42١-

2٦2-

٢22-

22٢٦-

املحيل اإلجاميل ،إال يف حال اإلشارة إىل غري ذلك )/2
ّ
(نسبة مئوية من الناتج
إجاميل العوائد
واملنح
العوائد الرضيبية
العوائد غري
الرضيبية وغري
املحتسبة يف
امليزانية

2٢2-

2٢3-

2٢3-

3٢3-

2٢2-

١٢٦-

2٢٦-

2٢2-

4٢4-

٦٢2-

١٢3-

١٢٦-

١٢3-

2٢2-

2٢٢-

املصدر :تقديرات وتوقعات خرباء البنك الدويل.
املحصلة و( )2حالة افرتاضية لعدم وجود الرصاع السوري.
 /2يقارن لكل سنة بني ()2
ّ
املحيل
ّ
املحيل اإلجاميل اإلسمي املستخدم هو ذلك الذي يشمل أثر األزمة السورية (وليس الناتج
ّ
 /2الناتج
اإلجاميل االفرتايض).

 ازداد الطلب عىل الخدمات العامة بشكل حاد ،ما استوجب زيادة اإلنفاق العام نتيجة
ارتفاع التكاليف التشغيلية خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2١22و 2١2٢بحوايل ملياري دوالر
22
( 3١١مليون دوالر سنويًا)؛
 انخفضت اإليرادات وازدادت النفقات ،مام أضاف عبئاً بقيمة  2٢٦مليار دوالر إىل العجز
22
السنوي يف املالية العامة يف لبنان بني العامني  2١22و.2١2٦
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 أ ّدى االزدياد الرتاكمي يف العجز املايل الناجم عن األزمة خالل الفرتة املمتدة بني العامني
 2١22و 2١2٦إىل ارتفاع الدين العام يف لبنان بقيمة ستة مليارات دوالر نتيجة متويل العجز
24
الرتاكمي الناجم عن األزمة وفائدته ( ٦٢١مليون دوالر) ،وذلك بني نهاية العام  2١22و.2١2٦
د .السياسة النقدية واالستقرار املايل
نتيجة لح ّدة االضطرابات اإلقليمية ،التي بلغت ذروتها مع اندالع الحرب يف سوريا ،ولهبوط
تتجىل يف ظاهرة الركود املزمن،
ّ
أسعار النفط والتداعيات املستم ّرة لألزمة املالية العاملية التي
برزت آثار انكامشية عىل األسواق املالية وعىل األسعار يف لبنان واملنطقة عمو ًما .لكن هذا
الواقع مل يردع مرصف لبنان عن مواصلة تنفيذ سياسة مالية تق ّدمية تتخذ أشكاالً تقليدية وغري
تقليدية.
يف هذا السياق ،يلتزم مرصف لبنان بالحفاظ عىل أسس التنمية االجتامعية والنمو االقتصادي
املستدام ،من خالل تحقيق األهداف التقليدية املتمثلة يف ضامن االستقرار النقدي عرب الحفاظ
عىل سعر الرصف وعىل مستوى عا ٍل من احتياطي العمالت األجنبية ،الذي بلغ  34٢4مليار دوالر
يف العام  ،2١2٤من دون احتساب احتياطي الذهب .كذلك ،سعى مرصف لبنان إىل الحفاظ عىل
استقرار مع ّدالت الفائدة من دون اإلخالل بآليات السوق ،ما وفّر مصادر متويل ف ّعالة للقطاعني
العام والخاص وع ّزز الشمول املايل ،إذ وصلت نسبة البالغني الذين ميتلكون حسابات مرصفية
23
فضال عن ذلك ،حقّق مرصف لبنان نتائج
ً
يف لبنان إىل  ،٪3٦مقارنة بـ  ٪2٤يف العامل العريب.
2٢
ii
إيجابية بفضل جهوده الرامية إىل إدارة فائض السيولة ،الذي يفوق الـ 2١مليار دوالر حاليًا،
بهدف الحد من ضغوط التضخّم واستهداف مع ّدل التضخّم وإبقائه فوق مستوى الصفر .أ ّما يف
يخص الحفاظ عىل االستقرار املايل ،فقد م ّهد مرصف لبنان الطريق نحو تنمية األسواق
ما
ّ
م أيضً ا إطالق
النقدية واملالية عرب إنشاء هيئة األسواق املالية وتعزيز التمويل املسا ِهم .وت ّ
منصة آمنة لعمليات تحويل األموال والخدمات اإللكرتونية .إ ّن دعم
محيل يوفّر
ّ
نظام دفع
ّ
يتجسد يف إدارته الف ّعالة للدين العام عرب التزامه املستمر برصد
مرصف لبنان للسياسة املالية
ّ
املوارد املالية لتمويل العجز الحكومي بتكاليف مثىل.
دفعت الظروف االقتصادية الصعبة مرصف لبنان إىل اعتامد سياسة نقدية غري تقليدية وأدوات
تصب يف
هندسة مالية تشمل آليات انتقال نقدي ()monetary transmission mechanisms
ّ
صالح االقتصاد واملجتمع .تهدف هذه الهندسات إىل تحفيز الطلب الداخيل ودعم الحكومة يف
إنتاج الظروف املناسبة لتحقيق النمو املستدام ،عرب تعزيز أنشطة اإلقراض وتحريك النمو
االقتصادي إلعادة إحياء سوق العمل ،ما يع ّزز األمن االجتامعي والبيئي ويضمن التنمية البرشية.
أثبتت هذه الرزم ،التي امت ّدت من العام  2١24إىل العام  2١2٦وبلغ متوسط قيمتها مليار دوالر
ii

فائض السيولة هو صايف الودائع يف املصارف التجارية بعد حسم القروض ،باإلضافة إىل أرصدة الحسابات الجارية التي تفوق تلك
تساهم يف االحتياطي اإللزامي.
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املحيل اإلجاميل الفعيل بحوايل  .٪٢١وتشمل هذه
ّ
سنويًا ،نجاحها ،إذ ساهمت يف منو الناتج
الرزم حوافز لدعم مشاريع اإلسكان والتعليم والطاقة املتجددة واملشاريع االبتكارية وأنشطة
البحث والتطوير وريادة األعامل وغريها من القطاعات اإلنتاجية يف االقتصاد .يف اآلونة األخرية،
عترب ميزة تفاضلية لالقتصاد
صب مرصف لبنان املزيد من االهتامم يف قطاع املعرفة ،الذي يُ ر
ّ
اللبناين ،ما أنتج فرص عمل جديدة عرب تشجيع املصارف اللبنانية عىل االستثامر يف رأس املال
املحيل
ّ
املسا ِهم للرشكات العاملة يف مجال اقتصاد املعرفة ،ما أ ّدى بدوره إىل رفع الناتج
اإلجاميل للبالد وضامن التنمية املستدامة .وقد وفّرت هذه الخطة املبتكرة حواىل  ٦١١مليون
2٦
دوالر لدعم اإلبداع واالبتكار.
بد ًءا من العام  ،2١2٦نفّذ مرصف لبنان هندسة مالية إضافية ،متعددة األغراض واألبعاد ،تهدف
إىل زيادة أصول العمالت األجنبية التي ميلكها وتعزيز رؤوس أموال املصارف وزيارة السيولة
بالعملة املحلية وتحسني مستوى الدين الحكومي وتعزيز الثقة يف سندات الخزينة اللبنانية ورفع
مع ّدل التضخّم إىل مستوى  ٪2وتحسني تصنيف لبنان االئتامين وميزان املدفوعات ،وذلك عرب
اعتامد الوسائل الكفيلة بتحفيز الطلب الداخيل واإلنتاجية ،ما يع ّزز النمو والتنمية .أنتجت هندسة
مرصف لبنان املالية هذه تدفقات بلغت  3٢2مليار دوالر بحلول نهاية العام  ،2١2٦ما ح ّول العجز
السنوي الرتاكمي يف ميزان املدفوعات من صايف األصول األجنبية ،الذي بلغ  1.7مليار دوالر يف
2٦
أيار  ،2١2٦إىل فائض سنوي تراكمي بقيمة  2٢4مليار دوالر يف نهاية العام .2١2٦
فضال عن ذلك ،حرص مرصف لبنان عىل االستمرار مبامرسة دوره التنظيمي يف الحفاظ عىل متانة
ً
القطاعني املرصيف واملايل واستقرارهام ،كونها من القطاعات الوطنية االسرتاتيجية .يف هذا
السياق ،توجب عىل املصارف أن :تحافظ عىل مستويات عالية من السيولة؛ تتجاوز املعايري
الدولية الخاصة مبتطلبات الرسملة (بازل )III؛ تلتزم بأنظمة االستثامر وامليزانية العمومية
(املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )2؛ تتجنّب االستدانة املفرطة ،تزامنًا مع اتخاذ
االحتياطات الالزمة .وشملت مبادرات مرصف لبنان التنظيمية أيضً ا اعتامد مامرسات لحوكمة
الرشكات وتعزيز إجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وتحسني إدارة املخاطر
والرقابة الداخلية الف ّعالة ،وااللتزام بالعقوبات الدولية.
يف ضوء ما سبق ،ميكن االستنتاج أ ّن رزم التحفيزات النقدية غري التقليدية والدور التنظيمي
التح ّوطي هام الدعامتان األساسيّتان اللتان يستخدمهام مرصف لبنان والقطاع املرصيف ملواجهة
سيتبني يف القسم الثالث أدناه.
التحديات الحالية وتجنّب مخاطرها بنجاح ،كام
ّ
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.III

املشهد االجتامعي-االقتصادي

أ .وضع النازحني السوريني يف لبنان
يشمل النظام العاملي الخاص بالالجئني مجموعة من املعايري القامئة عىل التعاون واملعاملة
تنص عليه االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني املوقعة يف العام  .22٢2ويرتكز هذا
باملثل وفقًا ملا ّ
يجسد موجبات الدول تجاه الالجئني
النظام بشكل أسايس عىل التزا رم نني اث رن نني :حق اللجوء ،الذي ّ
يجسد موجبات الدول تجاه الالجئني
والنازحني الذين يدخلون أراضيها؛ وتقاسم األعباء ،الذي ّ
والنازحني ضمن أرايض الدول األخرى ،مبا يف ذلك الدعم املايل أو إعادة التوطني يف أراضيها.
مفرس ومتوافق عليه نسبيًا ،وهو يفرتض أ ّن الدول ستفتح حدودها أمام األشخاص
االلتزام األ ّول ّ
مفرس بالقدر نفسه ،وهو يخضع
ولكن االلتزام الثاين غري
الذين يحتاجون إىل الحامية.
ّ
ّ
ٍ
موقف صعب:
مثال ،يف
لالستنسابية إىل ح ّد بعيد .نتيجة لذلك ،هذا يضع بعض الدول ،كلبنان ً
فلبنان يتح ّمل التكاليف الكبرية املرتتبة عىل استضافة النازحني السوريني ،ولكنه ال يتلقى الدعم
2٤
الدويل الالزم إلدارة هذه األعباء بنجاح.
يف أحدث تقرير لها نُرش يف  4١حزيران  ،2١2٦أعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني أ ّن  22٢ ٢22ناز ًحا سوريًا مس ّجلون لديها يف لبنان ،ما يظهر انخفاضً ا من العدد األقىص
الذي أُعلن عنه يف  2١نيسان  2١2٢والذي بلغ  22.2 2٤٢ 232ويق ّدر املسؤولون اللبنانيون عدد
النازحني السوريني يف لبنان بـ  2٢٢مليون ،وهو رقم أعىل من تقديرات املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ألنّه يأخذ يف الحسبان النازحني السوريّني غري املس ّجلني .ويُق َّدر أ ّن
2١
 ٪٦١من النازحني السوريني الذين يبلغون  2٢عاماً وما فوق هم دون إقامة رشعية.
عىل الصعيد الدميوغرايف ،وبحسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فإ ّن
هن من اإلناث ،كام
 ٪3٦٢٢من النازحني السوريني يف لبنان هم من الذكور ،يف حني أ ّن ّ ٪٢2٢٢
يخص التوزّع
أ ّن  ٪٤١٢٢من الالجئني هم من النساء واألطفال (ما دون الـ  2٤عاماً) .أ ّما يف ما
ّ
الجغرايف للنازحني السوريني يف املناطق اللبنانية ،تشري تقديرات املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني إىل أ ّن  4٢٦ ١١١منهم يقيمون يف رشق لبنان ،و 2٦2 ١١١يف بريوت وجبل
لبنان و 2٢4 ١١١يف شامل لبنان و 22١ ١١١يف جنوب لبنان( 22.الجدول )2
الجدول  – 2توزّع النازحني السوريني يف لبنان حتى  4١حزيران 2١2٦
عدد النازحني املس ّجلني

نسبة توزّعهم

املحافظة اللبنانية
رشق لبنان
بريوت وجبل لبنان
شامل لبنان
جنوب لبنان

4٢٦ ١١١
2٦٦ ١١١
2٢4 ١١١
222 ١١١

٪4٦
٪2٦
٪2٢
٪22

لبنان

2 ١١2 ١١١

٪2١١

املصدر :املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 ،
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عىل الصعيد االجتامعي-االقتصادي ،تشري اإلحصاءات إىل أ ّن أكرث من  ٪٦٦من الالجئني
22
علام أ ّن
السوريني يف لبنان يعيشون تحت خط الفقر ،وأ ّن  ٪22من النازحني السوريني مدينونً ،
متوسط الدين الرتاكمي للنازحني يبلغ  ٤٢٦دوال ًرا .كذلك ،يعيش  ٪32من النازحني السوريني يف
لبنان يف مساكن غري مالمئة ،يُص َّنف  ٪22منها بأنّه يف حالة خطرة .ويف ما يتعلّق باألمن الغذايئ،
يعاين  ٪23٢٢من النازحني السوريني و ٪4٢٢٦من النازحني الفلسطينيني من سوريا من انعدام
األمن الغذايئ بدرجة متوسطة أو حادة .أكادمي ًيا ،ما زال أكرث من  2٢١ ١١١طفل سوري نازح بني س ّن
24
الثالثة والسابعة عرشة خارج املدرسة.
يُج ِمع املسؤولون اللبنانيون والدوليون املعن ّيون باالستجابة لألزمة السورية عىل أ ّن عدد
النازحني السوريني بات يفوق ربع عدد سكان لبنان ،ما يرت ّب أعبا ًء هائلة وتهديداً للتوازن
الهش يف هذا البلد الصغري" .النزوح السوري يف لبنان أشبه بدخول  ٤١مليون
ّ
الدميوغرايف
مكسييك إىل الواليات املتحدة خالل فرتة  2٤شهرا ً" 23.ال بل إ ّن معظم النازحني يعيشون يف 22٢
2٢
منطقة ت ُعد من املناطق األكرث فقرا ً يف لبنان ،ما يفاقم معاناة اللبنانيني.
عىل سبيل املقارنة بني قدرات االتحاد األورويب الهائلة والوسائل املتواضعة املتوفرة لدى لبنان،
"خاض االتحاد األورويب ،الذي يبلغ عدد سكانه  ٢22مليون نسمة – أي أكرب من عدد سكان لبنان
بـ  22٤ضعفاً – والذي تبلغ مساحته  3٢3مليون كيلومرت مربّع – أي أكرب من مساحة لبنان بـ 33١
أقل من عدد النازحني يف لبنان بـ  22إىل 2٢
ضعفاً – نقاشاً حادا ً حول استضافة  22١ ١١١الجئ – أي ّ
2٦
ضعفاً".
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التوزّع الجغرايف للنازحني السوريني يف لبنان

عكّار
طرابلس
املنية – الضنية
زغرتا
الشامل
الكورة
رشي
ب ّ
البرتون
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الهرمل
بعلبك – الهرمل
بعلبك
جبل لبنان
جبيل
كرسوان
املنت
بعبدا
عاليه
الشوف
بريوت
زحلة
البقاع الغريب
البقاع
راشيا
جزين
حاصبيا
النبطية
صيدا
مرجعيون
الجنوب
صور
بنت جبيل
مكاتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

فرع
مكتب فرعي
مكتب ميداين
بد ًءا من  30أيلول 2016
عدد الالجئني بحسب القضاء
املحافظة
القضاء
الوحدة املساحية
املصدر :املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني – مكتب بريوت
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ب .التنمية البرشية واالجتامعية
ما زالت دراسة البنك الدويل للفرتة املمتدة بني العامني  8118و 8114حول أثر األزمة السورية عىل
االقتصاد اللبناين ،من حيث األرقام والتقديرات التي تق ّدمها ،مرج ًعا أساسيًا للباحثني
واملسؤولني.
 )2الفقر
 أ ّدى الرصاع يف سوريا ،وما رافقه من موجات نزوح هائلة ،إىل مفاقمة الفقر يف لبنان ،إذ
دفع  2١١ ١١١مواطن لبناين إضايف إىل حالة الفقر وزاد من الحرمان الذي يعانيه املليون فقري
2٦
لبناين أساساً؛
 إعادة الخدمات االجتامعية إىل املستوى الذي كانت عليه قبل األزمة ،مع الحفاظ عىل
جودتها وقدرة الوصول إليها ،تطلّبت استثامرات بقيمة  2٦٦مليون دوالر حتى نهاية العام
2٤
.2١23
 )2سوق العمل
 أ ّدى التنافس الشديد عىل الوظائف من قبل الداخلني الجدد إىل رفع مع ّدل البطالة
م 2٢١ ١١١
واألعامل غري الرسمية بنسبة  ،٪11ما ضاعف مع ّدل البطالة ليبلغ  ،٪2١حيث انض ّ
علام أ ّن التقديرات تشري إىل أ ّن ١١١
إىل  4١١ ١١١مواطن لبناين إىل صفوف العاطلني عن العملً ،
 ٢١لبناين سوف ينض ّمون إىل القوى العاملة بني العامني  2١23و 22.2١22بحسب منظمة األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسف) ،يبلغ مع ّدل البطالة لدى الشباب اللبناين  ،٪4١وهو يعود
4١
العامل السوريني الذين يعملون برواتب أدىن.
جزئ ًيا إىل نزوح ّ
م  4٤3 ١١١شخصاً ،يُعتقرد أ ّن
 تشري التقديرات إىل أ ّن القوة العاملة السورية يف لبنان تض ّ
 ٪4٦منهم تقريباً عاطلون عن العمل متاماً .كذلك ،فإ ّن حوايل نصف الشباب السوريني
النازحني (بني  22و 23عاماً) يعملون ،وهو مع ّدل مرتفع جدا ً مقارنة بالسكان النازحني يف
بلدان أخرى 42.أ ّما النصف اآلخر العاطل عن العمل من الشباب النازحني فيشكل مصدرا ً
م دفعهم نحو التط ّرف 42.وتستلزم معالجة هذا االرتفاع
محتمالً للتهديدات األمنية ،إذ قد يت ّ
املفاجئ يف عدد الباحثني عن عمل موارد ترتاوح قيمتها بني  2٦٦مليون دوالر و 232مليون
44
دوالر.
 ليك يتم خفض مع ّدل البطالة بني اللبنانيني إىل ما كان عليه قبل األزمة (حواىل  )٪2١ورفع
مستوى العاملة لدى النازحني السوريني ،تشري التقديرات إىل رضورة توفري فرص عمل لـ ١١١
43
 3٢١إىل  ٢١١ ١١١شخص يف السنوات الخمس املقبلة.
 سوف يساهم النازحون الجدد يف خفض رواتب شاغيل الوظائف الحاليني عىل املدى
القريب ،ما يعكس انخفاض مع ّدل رأس املال إىل العاملة عىل صعيد االقتصاد ككل.
وسيخ ّفض تدفق النازحني أيضً ا عدد شاغيل الوظائف ،إذ سيخرج بعضهم من سوق العمل.
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ولكن بحسب صندوق النقد الدويل ،مل تتدهور أحوال جميع السكّان ،كام سرنى يف قسم
4٢
"الجوانب املن ِتجة للدخل" أدناه.
 لطاملا شكّل تنظيم دخول السوريني إىل سوق العمل يف لبنان مسألة مثرية للجدل ،إذ إ ّن
اقرتاح منح النازحني الحق يف العمل أو وسائل االعتامد عىل الذات تثري مخاوف البعض من
بقاء النازحني إىل أجل غري محدد .وفقًا لليونيسف وملسح أجراه برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ،يرى  ٪2١من الشباب اللبناين أ ّن النازحني السوريني يف لبنان يشكّلون تهدي ًدا
اقتصاديًا أو معنويًا 4٦.بالرغم من ذلك ،ومن أجل تحقيق أكرب قدر ممكن من الفائدة،
التزمت السلطات اللبنانية بوضع أنظمة تضبط وصول النازحني السوريني إىل سوق العمل
العامل اللبنانيني .ونظ ًرا إىل
يف إطار بعض القطاعات املحددة حيث ال يتنافس هؤالء مع
ّ
أ ّن األنظمة الحالية تح ّد من قدرة النازحني عىل االنضامم إىل سوق العمل بشكل قانوين،
يعمل الكثري من النازحني بشكل غري رسمي ،ما أ ّدى إىل ارتفاع هائل يف عدد النازحني الذين
ال ميتلكون أوراق إقامة صالحة من  ٪2يف كانون الثاين  2١2٢إىل  ٪٦2يف متوز  .2١2٢تحاول
السلطات اتخاذ إجراءات للتخفيف من األعباء اإلنسانية التي ترت ّبها األنظمة الحالية ،عرب
تحقيق توازن دقيق بني تأمني سبل العيش للنازحني ويف الوقت نفسه تلبية حاجات
4٦
املجتمعات اللبنانية املضيفة التي تزداد إلحاحاً.
 وفقًا للتقديرات ،أ ّدت خطة لبنان لالستجابة لألزمة ( )LCRPإىل أثر غري مبارش عىل سوق
العمل ،إذ ساهمت يف إنتاج حواىل  2١ ١١١فرصة عمل بدوام كامل وعدد مامثل من فرص
4٤
العمل بدوام جزيئ.
 )4الصحة
 أ ّدت حاجات النازحني الصحية املل ّحة إىل رفع كلفة النظام الصحي اللبناين والحد من توفّر
األدوية ،وص ّعبت عىل اللبنانيني الحصول عىل الرعاية الصحية (شكّل النازحون السوريون
 ٪3١من إجاميل استشارات الرعاية الصحية األولية) ،ما قد يساهم أيضً ا يف انتشار األمراض
42
بشكل عام؛
 قُ ّدر أثر نظام الرعاية الصحية عىل املالية العامة بـ 3٤إىل  ٦2مليون دوالر يف العام ،2١23
كام ارتفع العجز املايل املرتاكم عىل املستشفيات الحكومية منذ اندالع األزمة السورية إىل
علام أ ّن تدفق النازحني ساهم يف هذا االرتفاع ،يف حني أ ّن إعادة الخدمات
 2٢مليون دوالرً ،
32
الصحية إىل املستوى الذي كانت عليه قبل األزمة يستلزم  4١٤مليون دوالر يف العام .2١2٦
3١

 )3األمن الغذايئ

32

خالل السنوات الخمس املاضية ،تأث ّر األمن الغذايئ يف لبنان بشكل حاد نتيجة األزمة السورية.
فقد تدهور مستوى األمن الغذايئ إىل حد بعيد لدى الفئات الضعيفة ،مثل النازحني السوريني
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واللبنانيني والنازحني الفلسطينيني من سوريا .يف هذا السياق ،تشري التقديرات إىل أ ّن إعادة
مستويات األمن الغذايئ إىل سابق عهدها تتطلّب  507.2مليون دوالر.
 )٢التعليم
بفضل الدعم الذي ق ّدمه املجتمع الدويل واإلجراءات املكثّفة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية،
ارتفع مع ّدل تسجيل األطفال غري اللبنانيني يف املدارس الرسمية خمسة أضعاف من  2٦ ١١١يف
م تسجيل حواىل  ٪32من
العام الدرايس  2١22/2١22إىل  2٢١ ١١١يف العام الدرايس  ،2١2٦/2١2٢إذ ت ّ
األطفال السوريني املؤ ّهلني يف برامج التعليم الرسمي 34.يف العام الدرايس  ،2١2٦/2١2٦تلقى
حواىل  22٢ ١١١طفل سوري نازح (قرابة  ٪٢2من األطفال السوريني النازحني) دعامً عرب تسديد
م منحهم تعليامً مجانياً يف املدارس الرسمية اللبنانية ،باإلضافة
أقساطهم املدرسية ،وبالتايل ت ّ
إىل دعم أكرث من  2١١ ١١١طفل لبناين 33.نتيجة لذلك ،يتطلّب نظام التعليم الرسمي اللبناين قرابة
 4٦4مليون دوالر يف العام  3٢،2١2٦حيث تم توفري  2٦٢مليون دوالر منها عرب املانحني .وتهدف
املرحلة الثانية من اسرتاتيجية "توفري التعليم لجميع األطفال" يف لبنان للفرتة املمتدة بني
العامني  2١2٦و )RACE II( 2١22إىل توفري التعليم العايل الجودة إىل جميع األطفال بني الثالثة
3٦
م االتفاق عليه يف مؤمتر لندن.
والثامنة عرشة ،وهو هدف طموح يفوق ما ت ّ
ج .البنى التحتية
أساسا
أضافت األزمة السورية ضغوطًا جديدة عىل البنى التحتية العامة التي تواجه وض ًعا حر ًجا
ً
يف لبنان ،ما أ ّدى إىل تدهور جودة الخدمات بالنسبة إىل املستخدمني اللبنانيني .فتشري دراسة
تقييم األثر البيئي واالجتامعي التي أع ّدها البنك الدويل إىل أ ّن إعادة جودة الخدمة إىل ما كانت
3٦
املحيل اإلجاميل).
ّ
عليه قبل األزمة تستلزم  2٢٢مليار دوالر إضافية (ما يوازي  ٪٢من الناتج
عام سبق ،تظهر التقديرات الحاجة إىل حواىل  11مليارات دوالر خالل الفرتة املمت ّدة بني
ً
فضال ّ
العامني  2١2٤و 2١2٢لتنفيذ مشاريع استثامرية جديدة يف البنى التحتية من أجل س ّد الثغرات
3٤
بحلول العام .2١2٢
 )2املياه والرصف الصحي
وهائال يف الطلب اإلجاميل بنسبة
ً
شهدت شبكات املياه والرصف الصحي يف لبنان ارتفا ًعا مفاجئًا
 ،٪٦ترافق مع ارتفاع الكلفة املرتتبة يف املالية العامة بني العامني  2١22و 2١23بحوايل  2٤مليون
دوالر 32.ونظ ًرا إىل أ ّن  ٪4٦فقط من السكان يف لبنان يستخدمون مياهاً ُمدارة بشكل آمن ،يتطلّب
٢١
الحفاظ عىل خدمة املياه وجودتها  2٤١مليون دوالر يف العام .2١2٦
 )2النفايات الصلبة

٢2

أ ّدى االزدياد املفاجئ يف عدد السكان إىل مضاعفة كمية النفايات الصلبة املنترجة ،ما ساهم يف
تل ّوث املوارد املائية وانتشار األمراض ،األمر الذي استلزم استثامر ما بني  242و 2١٦مليون دوالر
إلدارة النفايات بني العامني  2١22و.2١23
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 )4الكهرباء
أ ّدى االزدياد املفاجئ والكبري يف الطلب عىل شبكة الكهرباء إىل رفع التكاليف بـ 424مليون دوالر
يف العام  ،2١2٦ما سبّب خسائر إجاملية يف قطاع الطاقة يف لبنان تبلغ  444مليون دوالر سنوياً،
أو ما يعادل  2٢44مليار دوالر حتى العام  ،2١2١وعج ًزا يُق َّدر بـ 222مليون دوالر سنوياً ٢2.وفقًا
لألمم املتحدة ،ت ُق َّدر الكلفة االقتصادية اإلجاملية الناجمة عن انقطاع الكهرباء واملولّدات
الخاصة التي توفر خدمة بديلة للنازحني بأسعار عالية وتفا ِقم مشكلة التل ّوث بـ 2١١مليون دوالر
سنوياً تقريباً ٢4.وتشري التقديرات أيضً ا إىل أ ّن االستثامرات املطلوبة يف قطاع الطاقة من أجل
زيادة القدرة عىل توليد الكهرباء وتحسني الشبكة الكهربائية تبلغ  22٢2مليون دوالر يف العام
٢3
 2١2٦و 22٦مليون دوالر يف العام .2١2٤
 )3النقل

٢٢

شهد عبور الشاحنات إىل لبنان عرب سوريا انخفاضً ا بنسبة  ٪٦٢نتيجة انكامش النشاط االقتصادي.
لكن حركة املرور ازدادت مبع ّدل  2٢إىل  ٪٢١يف مختلف أنحاء لبنان نتيجة النزوح ،علامً أ ّن ذلك
ّ
استوجب ما بني  23٦و ٢2٢مليون دوالر يف الفرتة املمتدة بني العامني  2١22و 2١23لتغطية
تكاليف الصيانة اإلضافية للطرقات وتوسعة شبكة النقل العام ،باإلضافة إىل تقديم التعويضات
إىل سائقي الشاحنات.
يف حني ركّز البنك الدويل عىل مخاطر النزاع وازدياد التكاليف االقتصادية ،مل يتط ّرق إىل اآلثار
االقتصادية اإليجابية ألزمة النزوح السوري عىل لبنان .وتنعكس هذه اآلثار اإليجابية يف بعض
الجوانب املن ِتجة للدخل.
د .الجوانب املن ِتجة للدخل
وفقًا لصندوق النقد الدويل ،من املفرتض أن يؤ ّدي تدفق النازحني ،نظريًا ،إىل ارتفاع عوائد رأس
املال (أو العوامل التكميلية األخرى ،مثل اليد العاملة املاهرة) ،إذ إ ّن العاملة اإلضافية تساهم
يف رفع إنتاجية رأس املال .بالتايل ،عىل املدى البعيد ،ومع استجابة االستثامرات إىل العوائد
املرتفعة واتساع نطاق الرصيد الرأساميل ،سوف تعود نسبة رأس املال للعمل إىل حالتها األولية
ولكن هذا االفرتاض يصطدم بواقع االقتصاد
الثابتة ،ما يعيد بدوره الرواتب إىل سابق عهدها.
ّ
بني يف قسم "التحديات" أدناه .يف هذا السياق ،تشمل الجوانب األساسية
اللبناين ،كام هو م ّ
املن ِتجة للدخل ما ييل:
العامل وكلفة اإلنتاج
 )2خفض رواتب ّ

٢٦

ينشط السوريون يف عدة قطاعات إنتاجية ،ويعمل  ٪٦١منهم يف وظائف ال تتطلّب مهارات
متط ّورة ،مثل الزراعة والبناء والخدمات.
العامل السوريني يف لبنان ،ذكر بيان رسمي
بالرغم من غياب اإلحصاءات حول معدالت توظيف
ّ
أ ّن أكرث من  ٢١١ ١١١سوري كانوا يعملون يف قطاعي البناء والزراعة يف لبنان قبل بدء النزاع يف
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العامل السوريني عىل فرص العمل للمواطنني اللبنانيني محدود،
سوريا .يف الواقع ،إ ّن أثر هؤالء ّ
وخصوصا
إذ إ ّن البطالة يف لبنان ال ترتكّز يف القطا رع نني املذكو ررينن ،بل هي مرتفعة لدى الشباب،
ً
حملة الشهادات الجامعية ،الذين يهاجرون بأعداد كبرية .تق ّدر منظمة العمل الدولية أ ّن العاملة
السورية ض ّمت  2٦١ ١١١عامل و ٤١ ١١١باحث عن عمل يف منتصف العام  .2١23نتيجة للنزاع السوري،
يعمل معظم السوريني من دون رخص قانونية من وزارة العمل اللبنانية ،التي أصدرت مرسو ًما
يف حزيران  2١23يحرص عمل السوريني يف قطاعات البناء والزراعة وخدمات النظافة الصحية.
وقد أفادت العاملة السورية أصحاب العمل والرشكات اللبنانيني ،الذين متكّنوا من دفع رواتب
أدىن ومن تج ّنب تكاليف التقدميات والتعويضات ،ما ساهم يف خفض كلفة اإلنتاج بالنسبة إىل
مؤسسات األعامل اللبنانية.
 )2اإلنفاق عىل إيجارات املنازل

٢٦

بحسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يدفع معظم النازحني املس ّجلني
إيجارات يبلغ معدلها املتوسط  2١١دوالر شهرياً ،ما يض ّخ مبلغاً تراكمياً يبلغ  44مليون دوالر
٢٤
شهرياً إىل أصحاب األمالك اللبنانيني.
 )4إنفاق املستهلكني
بالرغم من مداخليهم املحدودة ج ًدا ،يساهم الكثري من النازحني السوريني يف رفع الطلب
االستهاليك يف لبنان ،عرب االستفادة من مدخراتهم أو االستدانة من شبكاتهم االجتامعية الواسعة
أو استخدام املساعدات الدولية التي تصلهم ٢2.كذلك ،ميكن اعتبار الكثري من األرس السورية
الغنية وتلك التي تنتمي إىل الطبقة الوسطى سياحاً دامئني نتيجة إقامتهم املط ّولة يف لبنان.
فهؤالء ينفقون للحفاظ عىل مستواهم املعييش وتسجيل أطفالهم يف املدارس واستئجار
٦١
الشقق وتسديد رسوم االتصاالت ،إلخ.
 )3تدفّق األموال من الدول املانحة
يتلقّى لبنان التمويل من الدول املانحة عرب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
التي تعمل مع عدة منظامت غري حكومية محلية ودولية لتقديم املساعدات اإلنسانية – النقدية
منها والعينية – مبا يف ذلك سلع االستهالك والغذاء والتقدميات الطبية وخدمات االستشفاء
والرواتب الشهرية واإلنفاق عىل البنى التحتية ودعم املجتمع اللبناين املضيف وتعليم األطفال
النازحني وإنتاج فرص عمل جديدة ٦2.بالرغم من محدودية اإلحصاءات حول هذه املسألة
بالذات ،تشري دراسة أجرتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2١2٢إىل أ ّن أثر
املساعدات اإلنسانية عىل االقتصاد اللبناين له أثر مضاعف يبلغ  2٢٦لكل دوالر أمرييك واحد يتم
إنفاقه .ولوال هذه املساعدات لكان مع ّدل النمو يف لبنان أدىن بكثري مام هو عليه ٦2.يف هذا
م ضخ أكرث
منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف لبنان فيليب الزاريني أنّه ت ّ
السياق ،أعلن ّ
٦4
املحيل اللبناين من خالل مساعدات األمم املتحدة النقدية.
ّ
من  3٤2مليون دوالر يف االقتصاد
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 )٢إنشاء الرشكات الجديدة

٦3

أنشأ الكثري من النازحني السوريني رشكات صغرية ومتوسطة .ومل تعتمد الدولة اللبنانية سياسة
لجذب االستثامرات والصناعات السورية الكبرية كام فعل كل من األردن وتركيا ،اللتني شهدتا
إنشاء مئات املصانع السورية عىل أراضيهام.
ريا من اآلثار السلبية
مع ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل أ ّن جميع الفوائد مجتمعة توازي جز ًءا يس ً
املرتت ّبة عىل لبنان – الذي يعاين أساسا ً من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية واجتامعية –
وخصوصاً التداعيات االقتصادية واالجتامعية والدميوغرافية وتلك املتعلقة بالبنى التحتية .فهذه
ومنسقة إلزالة هذه األعباء عن
التداعيات تشكّل تحديات ال ب ّد من معالجتها بطريقة مسؤولة
ّ
كاهل اللبنانيني والسوريني عىل ح ّد سواء.
.IV

ّ
الكل واألثر االجتامعي-
االستجابات املحلية والدولية ملعالجة األثر عىل االقتصاد
االقتصادي

أ .استجابة لبنان الرسمية
يف املراحل األوىل من األزمة السورية ،اعتمد لبنان سياسة األبواب املفتوحة تجاه النازحني .إال
أ ّن السلطات اللبنانية بدأت باتخاذ اإلجراءات للحد من الوافدين الجدد يف حزيران  ،2١23عندما
ازدادت تدفقات النازحني .وأعلنت السلطات آنذاك أنّه ال ُيس رمح إال للسوريني اآلتني من املناطق
٦٢
الحدودية التي تشهد معارك بدخول البالد.
إثر ذلك ،أق ّرت الحكومة يف ترشين األول " 2١23ورقة سياسة النزوح السوري إىل لبنان" ،التي
ونصت الورقة بشكل أسايس عىل أنّ )1( :لبنان تح ّمل أكرث
حددت املقاربة الجديدة للعام ّ .2١2٢
حصته عرب استضافة هذا العدد من النازحني؛ ( )2وسيتم اتخاذ إجراءات للحد من عدد
من ّ
٦٦
النازحني عرب تقييد دخولهم وتشجيعهم عىل العودة إىل سوريا.
تنفيذًا لهذه السياسة ،أعلنت السلطات اللبنانية ،يف كانون األول  ،2١23سلسلة جديدة من رشوط
الدخول التي تنطبق عىل بعض الفئات املوافق عليها والتي ما زالت قيد التطبيق حتى اآلن.
وتقترص هذه الفئات عىل "معايري االستثناءات اإلنسانية" ،التي تنطبق عىل األطفال غري
املصحوبني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم أقارب يف لبنان ،وأولئك الذين يحتاجون إىل
٦٦
العناية الطبية العاجلة ،واألشخاص الذين ستتم إعادة توطينهم يف بلد ثالث.
فضال عن ذلك ،يف أيار  ،2١2٢أوعزت السلطات إىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ً
الالجئني بالتوقف عن تسجيل النازحني وشطب النازحني الذين دخلوا إىل البالد منذ كانون الثاين
 2١2٢من لوائحها .نتيجة لذلك ،بات النازحون الجدد غري املس ّجلني مسبقًا لدى املفوضية غري
مؤ ّهلني للحصول عىل الغذاء أو املساعدة عرب آليات األمم املتحدة ٦٤.وقد أُوقف العمل
بـ"التعهد بعدم مزاولة العمل" الذي فرضته الحكومة اللبنانية وتم استبداله بالتعهد بااللتزام
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بالقوانني اللبنانية يف العام  .2١2٦ويف آذار  ،2١2٦أعلنت السلطات اللبنانية إلغاء رسوم تجديد
٦2
أوراق اإلقامة لالجئني السوريني املس ّجلني لدى املفوضية قبل العام .2١2٢
يبدو أ ّن القيود الجديدة نجحت يف الحد من تزايد عدد النازحني املس ّجلني رسمياً واستقراره عند
املليون نازح تقريباً .إال أ ّن هذا العدد يبقى عبئا ً هائالً لبلد مبساحة وإمكانات محدودتني مثل
٦١
لبنان.
متثلت االستجابة اللبنانية الرسمية األخرية ملسألة النازحني السوريني يف كلمة الرئيس ميشال
عرب الرئيس عن رسالة متوازنة تجاه
عون أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول  ،2١2٦إذ ّ
هذه املسألة ،مؤك ًدا أ ّن عودة النازحني إىل سوريا يجب أن تكون طوعية وآمنة .إال أ ّن الرئيس عون
أضاف أ ّن النازحني السوريني يف لبنان يعيشون يف أوضاع غري مستق ّرة ،وأنّه "ال شك أنه من
األفضل لهم أن تقوم األمم املتحدة مبساعدتهم عىل العودة إىل وطنهم بدالً من مساعدتهم
عىل البقاء يف مخيامت ال يتوفّر فيها الحد األدىن من مقومات الحياة الكرمية" .وأشار الرئيس
عون أيضً ا إىل أ ّن أعباء أزمة النزوح عىل لبنان ،باإلضافة إىل األزمة االقتصادية ،باتت تفوق بكثري
٦2
قدرته عىل التح ّمل.
شامال
ً
استجابة لألثر املتعدد األوجه لوجود النازحني يف لبنان ،ق ّدمت السلطات اللبنانية اقرتا ًحا
خالل مؤمتر لندن الذي ُعقد يف شباط  .2١2٦يشمل هذا االقرتاح خطة طموحة وواسعة النطاق
ومتوسطة املدى ،تغطي مجمل حاجات لبنان املتعلقة بأزمة النزوح للفرتة املمتدة بني العامني
 2١2٦و .2١2١وتتطلّب هذه الخطة أكرث من  22مليار دوالر من املساعدات من الدول املانحة ،ترتاوح
٦2
بني هبات مق ّدمة لدعم حاجات النزوح وقروض للمشاريع التنموية .وتشمل هذه املشاريع:
(الجدول )4
 2٢٢ مليار دوالر لخطة لبنان لالستجابة لألزمة للعام 2١2٦؛

iii

 قرابة  2٢٢مليار دوالر للقطاع التعليمي من خالل برنامج "توفري التعليم لجميع األطفال" يف
iv
لبنان ()RACE II؛
 حواىل  ١٢٦٢مليار دوالر مخصصة للبلديات؛

v

iii

خطة لبنان لالستجابة لألزمة ( )LCRPهي مثرة جهود مشرتكة للسلطات اللبنانية واملجتمع الدويل ،وتهدف إىل تلبية حاجات النازحني
السوريني يف لبنان والفئات الضعيفة يف املجتمعات اللبنانية املضيفة .وتتض ّمن هذه الخطة ثالث أولويات اسرتاتيجية )2( :تأمني
املساعدات اإلنسانية املناسبة؛ ( )2تعزيز قدرات أنظمة تقديم الخدمات الوطنية واملحلية؛ ( )4تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتامعي.
وتغطي الخطة الفرتة املمتدة بني العامني  2١2٢و ، 2١2٦وهي تشكل مرحلة انتقالية نحو إطار عمل اسرتاتيجي عىل املدى األبعد للفرتة
املمتدة بني العامني  2١2٦و.2١2١
 ivيهدف برنامج "توفري التعليم لجميع األطفال" ( ) RACE IIإىل البناء عىل النجاح السابق الذي حققته السلطات يف دمج األطفال
سن
السوريني يف املدارس الرسمية .ويسعى الربنامج يف مرحلته الثانية إىل توفري التعليم لجميع األطفال السوريني واللبنانيني بني ّ
الثالثة والثامنة عرشة .وتشمل هذه املرحلة من الربنامج بناء قدرات إضافية وإعادة تأهيلها وتحسني إدارة لبنان للنظام التعليمي .ومن
املتوقع أن تبلغ كلفة الربنامج  4٢١مليون دوالر سنوياً عىل مدى  3سنوات.
v
يهدف دعم البلديات إىل تعزيز املوارد اإلدارية واملالية وموارد الحوكمة لديها ملساعدتها عىل التأقلم مع ضغوط النزوح عىل
الخدمات العامة .يشمل املرشوع دعامً مالياً مبارشا ً للمراكز البلدية لتشجيع التنمية االقتصادية املحلية وإنتاج فرص العمل وتحسني
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 أكرث من  ١٢2٢مليار دوالر مخصصة لربنامج تشغيل لتحفيز االقتصاد من خالل برنامج
vi
التشغيل املؤقت املدعوم ()STEP؛
 مليارا دوالر عىل شكل دعم مبارش للموازنة ،ت ُستخ ردم لدعم إصدارات السندات األوروبية
vii
(يوروبوند) املستقبلية؛
يرس ألكرث من  24١مرشوع استثامري ذات أولوية يف
 حواىل  3مليار دوالر عىل شكل متويل ُم ّ
viii
البنى التحتية.
الجدول ٣

السلطات اللبنانية :التمويل المطلوب ٦١٦١-٦١٠٢-
(مليون دوالر)

املنح القطاعية
خطة لبنان
لالستجابة لألزمة
برنامج التشغيل
املؤقت املدعوم
توفري التعليم
لجميع األطفال
البلديات
دعم املوازنة
دعم الفائدة
يّ
التمويل امل ّ
مشاريع البنى
التحتية
املجموع

2١2٦

2١2٦

2١2٤

2١22

2١2١

املجموع

2 3٤١
2 3٤١

٦2١
-

٦٢١
-

٦٦١
-

٢٢١
-

3 2٦١
2 3٤١

-

٦١

2١١

22١

-

2٤١

-

4٢١

4٢١

4٢١

4٢١

2 3١١

-

2١١

2١١

2١١

2١١

٤١١

3١١

3١١

3١١

3١١

3١١

2 ١١١

٤٦١

٤٦١

٤٦١

٤٦١

٤٦١

3 4١١

4 ٦3١

2 ٤٦١

2 22١

2 24١

2 ٤2١

22 2٦١

املصدر :وثائق مقدّمة ضمن مؤمتر لندن شباط .2١2٦

فضال عن ذلك ،مي ّول الربنامج مشاريع إلدارة النفايات والطاقة املتجددة والنقل .وتبلغ الكلفة املتوقعة
ً
عملية تقديم الخدمات.
للربنامج  2١١مليون دوالر سنوياً عىل مدى  3سنوات.
viيهدف برنامج التشغيل املؤقت املدعوم ( )STEPإىل إنتاج فرص عمل جديدة يف الرشكات الصغرية واملتوسطة من خالل تقديم
حوافز مالية وغري مالية .من املتوقع أن ينتج الربنامج حواىل  2١١ ١١١فرصة عمل بكلفة تبلغ  2٤١مليون دوالر عىل مدى  4سنوات.
viiتتخذ هذه املساعدة ،التي تبلغ قيمتها  3١١مليون دوالر سنوياً عىل مدى  ٢سنوات ،شكل دعم إلصدارات لبنان املستقبلية من
السندات األوروبية (يوروبوند) ،وهي قامئة عىل تقدير للكلفة املبارشة للنزوح السوري عىل املوازنة – مبا يف ذلك حاجات اإلنفاق
اإلضافية يف الجيش وقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والبيئة وإدارة املياه والدعم االجتامعي.
viii
علام أ ّن الحاجات األكرب املحددة تتعلق
يبلغ إجاميل االستثامرات املطلوبة التقديري  ٤٦١مليون دوالر سنوياً عىل مدى  ٢سنواتً ،
بتوليد الكهرباء ونقلها ،وبالطرقات والنقل والبيئة وإدارة املياه.
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بناء عىل نتائج خطة االستجابة األولية ،أع ّدت الحكومة اللبنانية مع الرشكاء الدوليني اسرتاتيجية
ً
استجابة طارئة متتد عىل أربع سنوات – وهي خطة لبنان لالستجابة لألزمة  .2١2١-2١2٦تهدف هذه
الخطة إىل إحداث تغيري يف طبيعة االستجابة ،عرب تحقيق التنمية واالستقرار مع عدم تجاهل
الحاجات اإلنسانية املل ّحة التي ما زالت قامئة .ومتاش ًيا مع االلتزامات التي تم التوصل إليها يف
مؤمتر لندن  ،2١2٦بدأ املجتمع الدويل بربط الدعم املق ّدم لتلبية الحاجات اإلنسانية بشكل
متزايد بالجهود الرامية إىل تعزيز القدرات املؤسسية والبنى التحتية الوطنية ،والتي من شأنها
٦4
تحسني آفاق لبنان عىل املديني املتوسط والبعيد.
بهدف زيادة الدعم واالستثامر املو ّجهني اللذين يق ّدمهام الرشكاء الدوليون لضامن اإلنعاش
االقتصادي والتنمية عىل املدى البعيد ،تسعى الحكومة اللبنانية إىل تطوير برنامج االستثامر
الرأساميل لالستقرار والتنمية يف لبنان ( .)CIPSDLيهدف هذا الربنامج إىل تحديد األولويات
املل ّحة ملشاريع تطوير/تحسني البنى التحتية الواسعة النطاق ،بكلفة ترتاوح بني  23و 2٦مليار
ومنصة لتحقيق النمو
دوالر ،وهو يشكّل يف الوقت نفسه خطة ملواجهة ضغوط األزمة السورية
ّ
االقتصادي املستدام يف لبنان .سيتم تنفيذ برنامج االستثامر الرأساميل عىل مدى  ٤سنوات
ضمن مرحلتني ،وسيشمل قطاعات مثل النقل واملياه والنفايات والنفايات الصلبة واالتصاالت
والكهرباء وحامية املواقع التاريخية .كذلك ،فإ ّن  ٪٦١من املشاريع التي يشملها الربنامج هي عىل
الصعيد الوطني ،يف حني أ ّن النسبة املتبقية من املشاريع ستُنفَّذ عىل صعيد املحافظات.
يخضع الربنامج حال ًيا ملراجعة البنك الدويل للمصادقة عىل املشاريع وتحديد مدى جهوزيتها.
الكيل لتقييم أثر
ّ
وقد طلبت السلطات من صندوق النقد الدويل إجراء محاكاة لإلطار املايل
برنامج االستثامر الرأساميل عىل مختلف املؤرشات االقتصادية .تتوقع الحكومة أ ّن يتم تأمني
املوارد للربنامج عرب عدة مصادر متويل ،مثل استثامرات القطاع الخاص والقروض واملنح
ُيرس ،وفق النسب التالية :متويل القطاع الخاص ( ،)٪4١-2٢برنامج البنك الدويل
والتمويل امل ّ
ُيرس ( ،)٪2٢آلية تسهيل االستثامرات يف دول الجوار األورويب
العاملي لتسهيالت التمويل امل َّ
ix
( ،)٪2٢يف حني سيتم تأمني التمويل املتبقي من الصناديق العربية وخطط التمويل الثنايئ .عىل
املدى األقرب ،تعتزم الحكومة إعداد برنامج استثامر متوسط املدى قائم عىل برنامج االستثامر
الرأساميل لالستقرار والتنمية يف لبنان ،يراعي األولويات والقدرة عىل التنفيذ واإلطار املايل
الكيل ووضع الدين العام واحتامالت استثامر القطاع الخاص يف البنى التحتية مبوجب رشاكات
ّ
٦3
بني القطاعني العام والخاص وغريها من اآلليات.
ب .الدعم الدويل
أفضت مؤمترات الدول املانحة خالل السنوات الثالث املاضية إىل تعهدات بتقديم مبالغ كبرية
لخطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية .لكن هذه املبالغ مل ر
ترق إىل املستوى املطلوب .يف
الواقع ،عكس مؤمتر لندن ،الذي ُعقد يف شباط  ،2١2٦الجهود املستمرة التي تبذلها الدول
ix

البيانات المذكورة حول برنامج االستثمار الرأسمالي ما زالت قيد التطوير من قبل رئاسة مجلس الوزراء ولم يتم إقرارها
بشكل نهائي بعد.
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املانحة ملعالجة التداعيات االقتصادية واإلنسانية الناجمة عن النزاع يف سوريا .وتم التعهد
بتقديم أكرث من  22مليار دوالر خالل هذا املؤمتر –  ٦مليارات دوالر للعام  2١2٦و ٦٢2مليارات
إضافية للفرتة املمتدة بني العامني  2١2٦و .2١2١تلقّى لبنان  2٫4مليار دوالر يف العام  ،2١2٦يف
حني تم تخصيص أو رصف أو التعاقد عىل مبلغ إضايف قدره  4٦2مليون دوالر للفرتة املمتدة
٦٢
بني العامني  2١2٦و.2١2١
ُيرس ( )GCFFبالرشاكة مع مجموعة البنك الدويل
أُنشئ الربنامج العاملي لتسهيالت التمويل امل َّ
واألمم املتحدة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،وأُطلق يف  2٢نيسان  ،2١2٦خالل اجتامعات
الربيع بني صندوق النقد الدويل ومجموعة البنك الدويل ،وتم تقديم تعهدات أولية بقيمة 23١
ُيرس لدعم لبنان واألردن يف مواجهة
مليون دوالر .يهدف هذا الربنامج إىل تقديم التمويل امل َّ
تدفق الالجئني السوريني عرب تخفيض معدالت الفائدة عىل املنح املتعلقة باملشاريع التنموية
ُيرس ٦٦.ما زال املبلغ
التي تفيد الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة إىل حدود التمويل امل َّ
م تأمينه حتى اآلن زهي ًدا مقارنة بالهدف األ ّويل البالغ مليار دوالر عىل شكل مساهامت
الذي ت ّ
عىل مدى السنوات الخمس املقبلة ،يُفرتض أن ت ُق َّدم إىل األردن ولبنان .وقد سعى البنك الدويل
إىل تطبيق برنامج التسهيالت هذا عىل املستوى العاملي من خالل الربنامج العاملي لتسهيالت
ُيرس إىل الدول املؤهلة ذات الدخل املتوسط
ُيرس ،الذي يهدف إىل تأمني التمويل امل َّ
التمويل امل َّ
٦٦
لدعم الالجئني واملجتمعات املضيفة املتأثرة بأزمة اللجوء العاملية.
يف  ٢نيسان  ،2١2٦جمع مؤمتر "دعم مستقبل سوريا واملنطقة" يف بروكسل ممثلني عن أكرث من
م التوصل إليها يف
 ٦١دولة ومنظامت دولية واملجتمع املدين للتأكيد عىل االلتزامات التي ت ّ
مؤمتر لندن ولحشد متويل جديد لتلبية الحاجات اآلنية والبعيدة املدى لألشخاص الذين
يواجهون محناً بسبب النزاع .نتيجة مؤمتر بروكسل ،يف نهاية أيار  ،2١2٦بلغت املوارد املخصصة
للبنان  2٢32مليار دوالر ،منها  2٢2مليار دوالر كمساعدات من الدول املانحة و 4١2٢2مليون دوالر
متبقية من العام  2١2٦عىل شكل تقدميات من الرشكاء وأموال مج ّمعة .وقد التزم الرشكاء حتى
دعام للبنان يف العام  2١2٤وما بعد .كذلك ،تم تقديم مبلغ
اآلن بتقديم  4٢١مليون دوالر ً
إجاميل قدره  24٦٢4مليون دوالر يف الربع األ ّول من العام  2١2٦إىل وكاالت األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية لدعم األنشطة املنفذة ضمن إطار خطة لبنان لالستجابة لألزمة (التي
سيتم تسليط الضوء عليها يف القسم التايل) ،أي ما يعادل نصف املساعدات التي أُعلن عن
٦٤
تقدميها يف الفرتة نفسها من العام السابق.
بلغ التمويل اإلجاميل املق ّدم من الجهات املانحة منذ العام  2١24حواىل  ٪٢١من املبلغ الذي
تطالب به الحكومة اللبنانية .وبدأ لبنان بتلقي التمويل يف العام  ،2١22مرو ًرا بخطة االستجابة
اإلقليمية الخامسة وخطة االستجابة اإلقليمية السادسة وخطة لبنان لالستجابة لألزمة للعام 2١2٢
وخطة لبنان لالستجابة لألزمة للعام  ،2١2٦وصوالً إىل خطة لبنان لالستجابة لألزمة للعام ،2١2٦
مبا مجموعه حواىل  ٦٢2مليار دوالر( ٦2.الرسامن البيان ّيان  ٤و)2
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الرسم البياين ٤

مساهامت الجهات املانحة
إجاميل التمويل الذي تم تلقّيه
البيانات بد ًءا من  42كانون األول 2١2٦
املصدر :خدمة التتبع املايل ( )FTSوالتتبع
املايل لخطة لبنان لالستجابة لألزمة.

الرسم البياين 2
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توجهات التمويل
خطة االستجابة اإلقليمية الخامسة
خطة االستجابة اإلقليمية السادسة
خطة لبنان لالستجابة لألزمة
النسبة املستلمة لتمويل الخطة
املبالغ املطلوبة*
*مبا يف ذلك مطالب الحكومة اللبنانية
املصدر :بيانات التمويل املستخدمة مستقاة
من خدمة التتبع املايل ( )FTSوالتتبع املايل
لخطة لبنان لالستجابة لألزمة.
خالل العام  ،2١2٦بلغت املساعدات املطلوبة  2٢٦٢مليار دوالر ،مل يتم تقديم سوى  2٢22مليار
٤١
منها بحلول نهاية العام ،ما يشري إىل نقص بنسبة  ٪٢٦إذا تم احتساب املبالغ بشكل سنوي.
يف اآلونة األخريةّ ،
منسق األمم املتحدة فيليب الزاريني ناقوس الخطر ،إذ أعلن أنّه يجب
دق ّ
معربا بوضوح
االستمرار يف تقديم املساعدات اإلنسانية ولكنها مل تعد كافية ملعالجة الوضعً ّ ،
عن رضورة تقديم املساعدات التنموية .كذلك ،ش ّدد الزاريني عىل الحوار االسرتاتيجي املشرتك
كل من املجتمعات
مع البنك الدويل للبحث يف الحلول املبتكرة لتقديم الدعم املستدام إىل ّ
اللبنانية املضيفة الضعيفة والنازحني السوريني .وما يزيد من الحاجة إىل هذه املبادرات هو
٤2
اإلرهاق الذي أصاب املجتمع املضيف ،والذي ينتج توترات حادة ومتصاعدة.
عترب مؤمتر بروكسل  IIاملرتقب يف الربيع منعطفًا محوريًا يف تعزيز الدعم
يف هذا السياق ،يُ ر
الدويل الهادف إىل تخفيف آثار األزمة ،باإلضافة إىل مؤمتر "سيدر" (املؤمتر االقتصادي للتنمية
من خالل اإلصالحات ومع القطاع الخاص) الذي س ُيعقد يف باريس يف  ٦نيسان من هذا العام.
ومن املفرتض أن يلقى هذا املؤمتر دعامً جدياً ،إذ إنه يشكل خطوة كربى لدعم االقتصاد
اللبناين من خالل خطط االستثامر واإلصالح الحكومية.
ج .خطة لبنان لالستجابة لألزمة )LCRP( 2١2١ - 2١2٦
أُطلقرت خطة لبنان لالستجابة لألزمة  2١2١ – 2١2٦يف شباط  2١2٦كجزء من خطة االستجابة
متويال بقيمة  2٢٦٤مليار دوالر للعام  ،2١2٤وهي تجمع أكرث من 2١3
ً
اإلقليمية .تتطلب هذا الخطة
رشكاء ملساعدة  2٢2مليون شخص يعانون من الضعف الشديد يف لبنان .وتهدف هذه الخطة إىل
تقديم الحامية واملساعدة العاجلة إىل  2٢٢مليون نازح سوري و 2٢٢مليون مواطن لبناين ضعيف
فضال عن تقديم الخدمات
ً
و 2٢٦ ١١١الجئ فلسطيني يف لبنان و 43 ١١١نازح فلسطيني من سوريا،
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األساسية إىل  2٢2٦مليون شخص واالستثامر يف البنى التحتية واالقتصاد واملؤسسات العامة
٤2
اللبنانية من أجل تعزيز استقرار لبنان االقتصادي واالجتامعي والبيئي.
تشمل القطاعات التي يستهدفها الرشكاء امل ُناشدون بتقديم مساعدات الحامية واالستقرار
االجتامعي وسبل العيش والصحة واملساعدة األساسية واملياه والتعليم واألمن الغذايئ واملأوى
والطاقة( ٤4.الجدول )3
الجدول  - 3خطة لبنان لالستجابة لألزمة 2١2١ – 2١2٦

أهداف ومتطلبات العام  2١2٤بحسب القطاع
األشخاص املستهدفون
القطاعات
املتطلبات (دوالر أمرييك)
االستقرار االجتامعي
الحامية
املياه
الصحة
املساعدة األساسية
الطاقة
األمن الغذايئ والزراعة
املأوى
التعليم
سبل العيش
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.V

التحديات والفرص

أ .التحديات
بالرغم من وجود دراسة أع ّدها خرباء صندوق النقد الدويل تشري إىل أ ّن أثر تدفقات الالجئني،
نظريًا ،يبقى حمي ًدا (يف نهاية املطاف) ،إذ إنه يوفّر عوائد عىل رأس املال وعاملة ماهرة ،إال أ ّن
طبيعة االقتصاد اللبناين تق ّدم تحديات إضافية:
 .2يعاين املناخ االستثامري يف لبنان من عيوب خطرية .فالتمويل ُمتاح بشكل عام ،ولكن البنى
التحتية الضعيفة وكرثة العوائق البريوقراطية وعدم اليقني السيايس تشكّل عوامل لطاملا
فضال عن ذلك ،ساهمت التوترات
ً
منعت الرشكات اللبنانية من االستثامر يف مشاريع جديدة.
وخصوصا الحرب يف سوريا ،البلد املجاور للبنان ،يف تقويض الثقة
اإلقليمية املتفاقمة،
ً
املحلية وإضعاف آفاق النمو ،ما زاد من محدودية الحوافز االستثامرية.
 .2تزيد طبيعة سوق العمل يف لبنان أثر النزوح السوري سو ًءا .فبالرغم من قلّة البيانات ،تظهر
التقديرات أ ّن السوق اللبنانية ليست رحبة ،إذ يعمل نصف اللبنانيني تقري ًبا يف القطاع غري
الرسمي ،وبالتايل من املرجح أن يتنافسوا مبارشة مع النازحني الجدد .كذلك ،فإ ّن الكثري من
العامل ال تشملهم شبكة الضامن االجتامعي ،ما يزيدهم ضعفًا.
هؤالء ّ
 .4قد ال تنطبق الدراسات الحالية حول األثر االقتصادي اإليجايب للنازحني عىل لبنان ،نظ ًرا إىل
التدفقات الهائلة للنازحني السوريني يف هذا البلد .فهذه التدفقات الكثيفة سبّبت صدمة
منعت االقتصاد اللبناين من االستجابة بشكل سلس أو حتى من تخفيف بعض التكاليف عىل
املدى القريب .والسبب األسايس يف ذلك هو أ ّن صدمة النزوح مل تتوزع بشكل متكافئ عرب
أساسا من الفقر والضعف االجتامعي
األرايض اللبنانية ،بل تركّزت يف املناطق التي تعاين
ً
الشديدين ،وحيث يبدو أ ّن منافسة النازحني للبنانيني عىل الوظائف التي ال تتطلّب مهارات
متط ّورة هي األش ّد (الرسم البياين .)2١
الرسم البياني ٠١
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توزّع الالجئني ()2١2٦
بريوت
جبل لبنان
جنوب لبنان
شامل لبنان
البقاع
الالجئون (من أصل كل  2١١شخص)
الفقر قبل األزمة (من أصل ل  2١١شخص)
املصادر :املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،والبنك الدويل ،وإدارة
اإلحصاء املركزي ،وحسابات خرباء صندوق
النقد الدويل
 .3ال ميكن التسليم باألثر اإليجايب البعيد املدى السالف الذكر والذي يتمثل بارتفاع الرصيد
الرأساميل ،والذي من شأنه التعويض عن استنزاف العوامل غري املس ّعرة مثل السلع العامة
والبنى التحتية ،يف ضوء الظروف السياسية الصعبة التي مي ّر بها لبنان وآفاقه املالية
٤3
الضيقة.
 .٢يتمثل أحد التحديات الحالية يف عكس مسار النمو والفقر والتوظيف لدى اللبنانيني وخفض
ُيرس اللذين يق ّدمهام املجتمع
البطالة لدى السوريني ،عرب االستفادة من املنح والتمويل امل َّ
الدويل ،بهدف تجنّب ارتفاع الدين يف السوق والعجز املايل إىل مستويات جديدة ولخفض
أعباء الفائدة .تشكل ظروف الدين واألوضاع املالية هذه العامل األسايس الذي مينع تحقيق
املحيل يف
ّ
زيادة مؤثرة يف االستثامرات العامة عىل املدى القريب ،خاصة متويل العنرص
املشاريع التي تدعمها الجهات امل ُق ِرضة املتعددة األطراف واإلقليمية (أي األموال
امليرسة واملنح أو القروض
املناظرة) ،والذي تطلب الحكومة تأمينه عرب القروض
ّ
٤٢
االستثامرية املرنة ،بقيمة  2١١مليون دوالر ،خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2١2٦و.2١22
ب .الفرص والحلول
يف ضوء هذه التحديات ،يُال رحظ أ ّن قدرة لبنان عىل استضافة تدفقات النازحني الكبرية من خالل
زيادة اإلنتاج محدودة جدا ً مقارنة بالكثري من الدول األخرى ،وهي تتطلّب دعامً خارجياً .يشكّل
هذا الدعم عنرصا ً محورياً ملواجهة التحديات الحالية ولتأمني آليات ف ّعالة تساهم يف توفري
القدرات والحلول وحتى الفرص .ومن الرضوري أيضاً معالجة ثغرات الحوكمة التي تهدد آليات
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وضع السياسات واألطر املؤسسية ،وذلك بهدف زيادة فعالية أي حلول محتملة .يف ما ييل
ملخّص عن الفرص والحلول امل ُتاحة:
وخصوصا قطاعات الكهرباء واملياه واالتصاالت ،ال يوفّر فرص
 .2توفري التمويل للبنى التحتية،
ً
عمل فورية للبنانيني والسوريني فحسب ،بل مي ّهد الطريق أيضً ا لرفع معدالت اإلنتاج
والنمو والتوظيف والتنمية بشكل شامل ،ما يح ّد من التكاليف التي ترت ّبها البنى التحتية
الضعيفة عىل االقتصاد ٤٦.يف هذا السياق ،يجب تشجيع القطاع الخاص اللبناين ،الذي
يتمتع بخربات واسعة ،عىل مامرسة دور أوسع ،وتقديم الدعم له عرب الضامنات
٤٦
العامل السوريني وطاقاتهم يف مشاريع البنى
فضال عن االستفادة من خربات
ً
والتأمينات،
ّ
التحتية ،رشط أن يتم تحسينها وتنظيمها بالشكل املناسب لتطوير البنى التحتية يف لبنان.
بنا ًء عىل تقديرات البنك الدويل بشأن فرص العمل التي ميكن أن ينتجها قطاع البنى التحتية
كل مليار دوالر من االستثامرات العامة حوايل  ٢١ ١١١فرصة عمل مبارشة.
يف لبنان ،يوفّر ّ
كل مليار دوالر يتم استثامرها يف قطاع الطرقات تنتج حوايل  2١١ ١١١فرصة عمل
كذلك ،فإ ّن ّ
مبارشة وغري مبارشة ٤٤.هذا وتجدر اإلشارة إىل رضورة إعداد اسرتاتيجية للدمج املايل عىل
املدى املتوسط كإطار عام لخطط االستثامر يف البنى التحتية لتجنّب إضعاف القدرة عىل
تح ّمل الدين.
يحسن
 .2كذلك ،من شأن الدعم الهادف إىل تحقيق االستقرار يف املجتمعات املضيفة أن
ّ
الطلب الداخيل ويساعد لبنان يف التخفيف من بعض التكاليف القصرية املدى الناجمة عن
وجود النازحني ،وذلك عرب املالءمة بني قدرة السلطات عىل تقديم الخدمات الحكومية
٤2
وبني الطلب املتزايد.
 .4ميكن للتمويل الهادف إىل اعتامد سياسات فاعلة لسوق العمل وتوفري شبكات أمان اجتامعي
2١
شاملة أن يساهم يف تحقيق القدر األكرب من التوظيفات نتيجة التوسع االقتصادي.
 .3التمويل الهادف إىل تحفيز االستثامرات األجنبية املبارشة واملحلية والعامة يف املشاريع
تحسن اإلنتاجية والتصنيع يف القطاع الحقيقي ،بغية إنتاج فرص العمل عرب االستفادة
التي ّ
من ميزات لبنان التفاضلية يف مجال املعرفة والصحة واألكادمييا.
منصات اقتصادية وتجارية ،مثل املناطق الحدودية التي توظّف
 .٢التمويل الهادف إىل إنشاء ّ
22
العامل السوريني بإدارة لبنانية ،والتي تشكّل مرك ًزا للصناعات التصديرية والخدمات
ّ
اللوجستية وخدمات البناء متهيدا ً ملرحلة إعادة اإلعامر بعد انتهاء الحرب يف سوريا،
خصوصا يف رشق وشامل لبنان .كذلك ،يجب تركيز الجهود عىل توسعة الفرص التعليمية
ً
للنازحني واللبنانيني عىل حد سواء ،مع زيادة فرص التعليم التقني وغري الرسمي والتدريب
املهني ،ما يح ّد من عدد الداخلني الجدد إىل سوق العمل ويزيد من قدرة الشباب اللبنانيني
العامل النازحني عىل
والسوريني عىل إيجاد الوظائف 22.يف هذا السياق ،ميكن تدريب
ّ
اكتساب املهارات الالزمة لتمكينهم من املشاركة بشكل ف ّعال يف مرحلة إعادة اإلعامر يف
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سوريا ،وبالتايل تشجيعهم عىل العودة عرب التشديد عىل مصالحهم االقتصادية
واالجتامعية .بحسب برنامج "توفري التعليم لجميع األطفال" ( ،)RACEعىل الجهات املانحة
توفري دعم بقيمة  4٢١مليون دوالر خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2١2٦و 2١2١للتعليم
االبتدايئ واملهني للشباب اللبنانيني وغري اللبنانيني 24.عالوة عىل ذلك ،يجب أن تش ّجع
مبادرات إغاثة النازحني عىل استهالك املنتجات والخدمات اللبنانية لتحفيز الصناعات
اإلنتاجية اللبنانية.
 .٦إعادة النازحني إىل املناطق اآلمنة يف بلدهم األم .بحسب اقرتاحات معظم املسؤولني
اللبنانيني ،يتمثل الحل البعيد املدى يف عودة النازحني إىل املناطق اآلمنة يف سوريا ،ومنع
اندماجهم ،والتشديد عىل عودتهم إىل منازلهم أو إىل مناطق آمنة أخرى يف دول اللجوء،
23
علام أ ّن مسوحات املفوضية السامية لألمم
ورفض التوطني الذي مينعه الدستور اللبناين،
ً
املتحدة لشؤون الالجئني تظهر أ ّن  ٪2١من النازحني يأملون بالعودة إىل سوريا 2٢.يف هذا
السياق ،يشكّل إعداد قواعد بيانات إحصائية حول النازحني خطوة أساسية لتسهيل عودتهم.
حل إعادة توطني النازحني السوريني يف دول
 .٦توزيع النازحني يف الدول املجاورة 2٦وأوروباّ .
ثالثة اقرتحه مسؤولون أوروبيون ،بينهم الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند.
 .٤حشد جهود املجتمع الدويل للتخفيف من األعباء االجتامعية-االقتصادية التي يعانيها لبنان
عرب إطالق خطط متويل استثنائية وشاملة .يف هذا اإلطار ،أنشأ البنك الدويل صندوقًا
ائتامن ًيا متعدد املانحني لدعم لبنان ،شبي ًها بذلك الذي سبق أن أُنشئ لدعم األردن .يهدف
هذا الصندوق إىل متكني لبنان من مواجهة تداعيات النزاع السوري وإىل دعم املجتمعات
اللبنانية التي تستضيف النازحني السوريني .وقد أنشأت مجموعة الدعم الدولية للبنان هذا
الصندوق االئتامين املتعدد الجهات ،وهو يخضع إلدارة البنك الدويل وتساهم فيه عدة
دول مانحة .خالل التحضريات لعقد مؤمتر الدول املانحة ،اقرتح البنك الدويل منح لبنان
مساعدات بقيمة  2٢٢مليار دوالر من الدول املانحة سنوياً عىل شكل قروض تفضيلية ومنح
مخصصة ملجموعة من املشاريع والربامج التي تغطي عدة قطاعات ،مثل التعليم والحامية
االجتامعية والتنمية الحرضية والنقل واملياه والبيئة ومتويل القطاع الخاص والطاقة
خصص البنك
والخدمات االجتامعية واالتصاالت وإصالح اإلدارة املالية 2٦.يف هذا السياقّ ،
الدويل ،يف شباط  2١١ ،2١2٦مليون دوالر إلصالح الطرقات يف لبنان 2٢٢ ،مليوناً منها ليست
منحاً وميكن إيفاؤها عىل مدى  42٢٢سنة ،وذلك كجزء من خطة حكومية خامسية بقيمة ٢2١
مليون دوالر 2٤.ومن املتوقع الحصول عىل  2١١مليون دوالر إضافية من وكالة اليابان للتعاون
الدويل ( .)JICAوتشري التقديرات إىل أ ّن الخطة سوف تنتج  4٢٦٢مليون يوم عمل عىل شكل
وظائف مبارشة خالل سنوات تنفيذها الخمس .تجدر اإلشارة إىل رضورة تأمني حواىل ٢١١
مليون دوالر يف العام  2١2٦لالستحواذ عىل األرايض للبدء بتنفيذ جميع مشاريع البنى
التحتية التي متّت املصادقة عىل قروضها ،باإلضافة إىل  ٦١١مليون دوالر لتغطية تكاليف
محلية أخرى 22.ومن املبادرات الجديدة األخرى رزمة بقيمة  2٢١مليون دوالر لدعم خدمات
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الرعاية الصحية يف لبنان 2٢٢٤ ،مليوناً منها عىل شكل قرض و 4١مليونًا خصصها البنك
اإلسالمي للتنمية 2١١.ويرفع هذا املرشوع األخري سقف التمويل الذي ق ّدمه البنك للبنان إىل
ميرسة 2١2.وملعالجة بعض املخاوف املتعلقة بربامج
 1٢٦مليار دوالر ،تشمل منحاً وقروضاً ّ
التمويل هذه ،ميكن النظر يف اعتامد بعض الرشوط التالية:
يجب أن يكون التمويل قامئًا عىل املنح ال عىل القروض؛
يجب أن يستهدف التمويل بالتساوي املجتمعات اللبنانية املضيفة أيضاً ،خاصة الفئات
األكرث حرماناً وتأثرا ً وضعفاً؛
يجب أن يكون التمويل تنمويا ً ،ال أن يهدف فقط إىل تحقيق "االستقرار االقتصادي"؛
يجب إعطاء األولوية لالستثامر قدر اإلمكان يف املشاريع التي تنتج عددا ً كبريا ً نسبياً من
للعامل ذوي املهارات املتدنية واملتوسطة؛
فرص العمل
ّ
يجب أن تقوم الحكومة اللبنانية مبراجعة وتحسني وتنفيذ الرؤى واالسرتاتيجيات
االقتصادية القامئة للتنمية االجتامعية عىل املديني املتوسط والبعيد؛
يجب أن تقوم اإلدارة الجيدة الستخدام هذه األموال واستثامرها مبعالجة مسألتني
2١2
مرتابطتني :مشاكل الفقر املتفاقمة وأزمة االندماج االجتامعي.

 .2إنشاء مناطق استثامر صناعية وخطط وجمعيات للتنمية االقتصادية املحلية 2١4بتمويل دويل –
مبا يف ذلك التمويل الذي تق ّدمه األمم املتحدة لدعم القطاعات يف الدول التي تستضيف
النازحني السوريني ،بالتعاون مع البلديات التي تلعب دو ًرا أساس ًيا يف توفري األرايض
خصوصا أ ّن هذه املشاريع ال تتطلب إصدار قوانني يف
بإيجارات منخفضة أو رمزية،
ً
مجلس النواب .االستعدادات جارية حالياً إلنشاء ثالث مناطق صناعية تجريبية بالتعاون مع
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف مدينة بعلبك ،وبلدة جون يف الشوف ،وبلدة
تربل يف البقاع ،مبساحة تقريبية تبلغ مليوين مرت مربع .ومن شأن هذه املشاريع الصناعية
التي تتّسق مع البيئة الزراعية املحيطة إنتاج  2١ ١١١فرصة عمل ،بحسب دراسة أجرتها جمعية
2١3
الصناعيني اللبنانيني.
 .2١الرشوع بالتنمية الزراعية كوسيلة إضافية الستيعاب العاملة .ميكن للزراعة أن تصبح قطاعا ً
يساهم يف منو االقتصاد اللبناين عرب اعتامد التقنيات الحديثة يف مرحلة ما بعد الحصاد
والحفاظ عىل املحاصيل والحد من الهدر والتسويق والتوزيع يف األسواق .وميكن للضغوط
2١٢
الدبلوماسية أن تلعب دو ًرا يف تحسني قدرة الوصول إىل األسواق العربية واألوروبية.
 .22يجب عىل األمم املتحدة واملجتمع الدويل أن يعتمدوا املشرتيات املحلية ،مام يع ّزز
2١٦
املحيل.
ّ
االقتصاد
 .22حثّ السلطات الوطنية واملحلية عىل مواجهة ومعالجة أثر النزاع السوري .يف هذا اإلطار،
يجب عىل املجتمع الدويل بث رسائل أكرث إيجابية حول وجود النازحني مع اتجاه للتأثري يف
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صانعي القرار .بالتايل ،يجب مامرسة الضغط إلعداد خطة توظيف وطنية تشمل خطط عمل
2١٦
إلنتاج فرص العمل والرتكيز عىل مسألة التوظيف.
 .24تقديم املساعدات االقتصادية لألولويات االقتصادية-االجتامعية .يجب تطوير املبادرات
لتقديم مساعدات اقتصادية واسعة النطاق من قبل الدول العربية والخليجية لتجنّب
التوترات االجتامعية املحتملة عرب إنتاج فرص العمل ،مام يشكّل آلية إلرشاك القطاع
2١٤
الخاص يف تنمية البنى التحتية وإنتاج فرص العمل.
ُيرسة الخالية من
 .23الحصول عىل القروض
امليرسة من البنك الدويل .ت ّ
م اقرتاح القروض امل ّ
ّ
ُيرس ،والثانية هي
الفائدة يف مبادرتني أساس ّيتني ،األوىل هي برنامج تسهيالت التمويل امل َّ
برنامج التسهيالت املضمونة ،وذلك خالل مؤمتر التحديات املالية واالقتصادية يف منطقة
الرشق األوسط املنعقد يف العاصمة األمريكية واشنطن يف  2٢نيسان  ،2١2٦والذي نظّمته
مجموعة البنك الدويل بالتعاون مع األمم املتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية .إال أ ّن بعض
2١2
املسؤولني اللبنانيني يرفضون مبدأ القروض ويطالبون بتقديم التربعات بدالً منها.
صصة ،تكون مهمتها إيجاد الحلول ألزمة النزوح وتأمني التمويل
 .2٢إنشاء هيئة إغاثة مخ ّ
22١
الدائم.
مثال للمحاصيل
 .2٦البناء عىل مواطن القوة يف االقتصادين اللبناين والسوري ،عرب الرتويج ً
222
الزراعية السورية والتعاون مع الرشكات اللبنانية إلنتاج السلع الزراعية املصنّعة.
 .2٦التمويل الهادف إىل دعم وتشجيع ومتكني مبادرات االستقرار االجتامعي التي يطلقها ر ّواد
األعامل اللبنانيون الشباب بهدف معالجة املسائل اإلنسانية املل ّحة ،مثل "مخترب االبتكار
ٍ
بجهد مشرتك ما بني املفوضية
اإلنساين" ( )Humanitarian Innovation Labالذي أنشئ
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة اليونيسف 222.تجدر اإلشارة إىل أ ّن عدد
الشباب اللبنانيني الذين يشاركون يف مبادرات االستقرار االجتامعي بلغ الهدف املحدد يف
224
خطة لبنان لالستجابة لألزمة للعام  ،2١2٦مع إطالق  2٦٦مبادرة شبابية.
بالرغم من أ ّن األثر املحتمل لحوافز عودة النازحني غري واضح ،تظهر التجارب الدولية أنّ
الالجئني الذين يعتمدون عىل أنفسهم ،والذين يتمكّنون من تطوير مهاراتهم أثناء تواجدهم
خارج بلدهم ،قادرون يف الغالب عىل العودة إىل بلدهم األم بشكل أرسع 223.وينبغي التذكري
بأ ّن الحلول املقرتحة تتطلّب قرارات سياسية لتحويلها من مج ّرد أفكار إىل تطبيقات عملية ،يف
محاولة للحد من آثار األزمة وإعادة االستقرار السيايس واالقتصادي إىل لبنان واملنطقة.
.VI

الخامتة

الست األخرية التي أعقبت اندالع األزمة السورية ضغوطًا عىل التجارة واألمن
شهدت السنوات
ّ
الكيل والظروف
والبنى التحتية وأوضاع السكان ،أ ّدت إىل تداعيات كارثية عىل مشهد االقتصاد ّ
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االجتامعية-االقتصادية يف لبنان ،بالرغم من الوضع اإليجايب نسبيًا للقطاعني املايل والنقدي.
هذا وال ميكن للجوانب املن ِتجة للدخل الناجمة عن التدفق الهائل للنازحني السوريني أن تع ّوض
عن املحن االجتامعية-االقتصادية التي س ّببتها األزمة ،نظ ًرا إىل التحديات الجوهرية الهائلة التي
يواجهها االقتصاد اللبناين والنقص يف املساعدات الدولية .كذلك ،فإ ّن الفرص والحلول املقرتحة
غري كافية لعكس مسارات البطالة والفقر واالستياء االجتامعي يف أوساط الشباب اللبناين
والسوري من دون تأمني التمويل والدعم واالستثامر الالزم من املجتمع الدويل واملنظامت
املعنية يف مجال البنى التحتية وسوق العمل وشبكات األمان واملنصات واملناطق االقتصادية-
الصناعية-التجارية ومبادرات االستقرار االجتامعي .من الرضوري أيضً ا يف هذا الصدد أن تعتمد
السياسة املالية مقاربة تكاملية لتك ّمل مبادرات السياسة النقدية عرب تنفيذ املشاريع الواسعة
22٢
النطاق وإعداد خطط الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
معربة وردت يف تقرير صندوق النقد الدويل عن لبنان للعام  ،2١2٦حيث
أو ّد ختا ًما ذكر فقرة
ّ
جرب الناس أحياناً عىل
ّ
تنص عىل اآليت" :يف عامل يسوده الاليقني ،ميلء بالدول الهشّ ة والفاشلة ،يُ ر
مغادرة بالدهم األم ،إما مؤقتاً أو بشكل دائم .يف هذه الظروف ،من مصلحة املجتمع الدويل
توفري وجهات آمنة لهؤالء ،دون التسبب مبفاقمة أو نرش انعدام االستقرار الذي يف ّرون منه
تصب يف
أساساً .لذلك ،فإ ّن توفّر الحامية الواسعة النطاق لالجئني هي "منفعة عاملية عامة"
ّ
صالح جميع الدول ،برصف النظر عن ظروفها الخاصة .ولكن كام هي الحال يف جميع املنافع
العامة ،يجب تأمينها بشكل مناسب يتخطّى مشاكل التنسيق اآلنية – نظ ًرا ملصلحة كل دولة يف
نقل العبء إىل غريها .عادة ،تتح ّمل الدول املجاورة ملنطقة النزاع بفعل الرضورة كلفة صون
نظام اللجوء .إالّ أنه من املسلّم به عىل نطاق واسع أ ّن هذه النتيجة غري عادلة وغري مستدامة؛
فاقتصاديات هذه الدول تفتقر للموارد يف الكثري من األحيان ،وهي األقل جهوزية لتح ّمل هذا
22٦
العبء".
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول إ ّن مواجهة لبنان لألزمة السورية هي "قضية" ...قضية لتحقيق
العدالة واإلنصاف تجاه بلد يتح ّمل ،بنزاهة ال ت ُضاهى ،أضعاف قدراته ،مق ّدماً "منفع ًة عاملية".
وشك ًرا.
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