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تصنيف السوريني يف لبنان عىل أ َّنهم ‘مستضعفون’

مايا جامناير وملى مراد

االستضعاف بهدف تحديد األشخاص الواقعني تحت خطر كبري
تقييامت
يستخدم الفاعلون اإلنسانيون
ِ
ِ
هجرين يف لبنان ال تخلو من
واملعرضني لألذى ،لكنَّ استخدامهم لتلك التقييامت استجابة للسوريني ا ُمل َّ
مشكالت.
(م) رجل سوري يف الثالثينيات من عمره ،يعيش مع طفليه
وزوجته ووالدته ،مل يتسلم املعونة الغذائية منذ عام كامل،
ويتساءل عن األمر الذي حال دون حصول أرسته عىل املساعدة،
يف حني أ َّكد له جريانه إ َّنه إذا كان ا ُمل ِع َ
يل الوحيد لخمسة
معالني ،فإ َّنه مؤهَّ ل للحصول عىل املساعدة .ويقول“ :ال أفهم
ملاذا قطعوا عني [املساعدة]“ ”.الرشط الذي طلبوه مني أن
أكون ُمعي ًال لعائلة من خمسة أفراد ،ونحن خمسة أفراد يف
العائلة وال يوجد غريي من ُيع ِيل هذه العائلة ،أ َّما جرياين فام
زالوا يتس َّلمون املساعدة مع َّأن لديهم ُم ِعي َل ْي ذكرين اثنني
يعمالن ”.ويف ذلك الوقت ،ما زال شقيق (م) الذي يعيل طفلني
وزوجته يتلقى املساعدة ،فهل يا ُت َرى سبب ذلك مرض زوجته؟
أم َّأن السبب هو وجود ثالثة بالغني يف أرسته؟ ويف املحصلة،
ال يستطيع (م) ْأن يعرف سبباً ملنعه وأرسته من الحصول عىل
املساعدة الغذائية وحجبها عنهم ،بل يبدو َّأن هناك ما يشري إىل
َّأن غياب هذا الوضوح يف التعليامت أمر ُم َت َع َّمد.

الوصول إىل الربامج والخدمات اإلنسانية ،إذ يشري بحثنا الذي
أجريناه مع الالجئني السوريني يف لبنان خالل أربعة وعرشين
شهراً بني عامي  2013و 2017إىل َّأن التمييز بني األفراد عىل
أساس هذه املعايري له تبعات تتجاوز مجرد مسائل الوصول إىل
املساعدات اإلنسانية ،بل ُت َؤ ِّثر أيضاً عىل الطريقة التي ينظر
فيها الالجئون السوريون إىل أنفسهم.
والالجئون السوريون يف لبنان عىل العموم يقعون يف وضع
اجتامعي وقانوين خطري ج ّداًَّ ،
ألن لبنان رفض وما زال يرفض
منذ زمن بعيد التصديق عىل صكوك حامية الالجئني األساسية،
وعىل اتفاقية عام  1951املتعلقة بوضع الالجئني ،وبرتوكولها
لعام  ،1967وال يتوافر يف لبنان عىل أي ترشيع دقيق حول
قضايا اللجوء ،وفيام كانت املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني قادرة عىل العمل يف البالد منذ عام ،1963
نجد الحكومة اللبنانية قد َع َّل َقت يف عام  2015جميع عمليات
التسجيل لدى املفوضية وأوقفتها أمام الالجئني السوريني،
وما زالت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
َت ُعدُّ معظم السوريني يف لبنان الجئني ،لكنَّ املطاف أفىض بها
يف نهاية األمر من الناحية العملية إىل تفرقتها بني ‘املقيدين،
وغري ‘املقيدين’ ،أي الذين خاطبوا املفوضية بعد فرض الحكومة
للحظر عىل التسجيالت الجديدة ،ويعني ذلك َّأن عدد املسجلني
السوريني من الالجئني ال يتجاوز  1.5مليون شخص ،أي ما يعادل
ثلثي األشخاص املسجلني حقيقة لدى املفوضية،.واألهم من
ذلك َّأن هذه املجموعات الثالث تختلف اختالفاً كبرياً من ناحية
درجة حصولها عىل الحامية واملساعدات.

ويف لبنان ،يعتمد تحديد حق الوصول إىل املساعدة الغذائية
لالجئني السوريني كام الحال يف جميع برامج املساعدات
اإلنسانية األخرى عىل تقييم مستوى ‘االستضعاف’ للعائلة
أو الفرد .ونظراً لعدة عوامل أهمها ندرة املصادر ،تأيت هذه
املامرسة يف تحديد مستوى االستضعاف لتحديد أحقية الالجئ
باملساعدات كام الحال يف التصنيف الطبي الطارئ ‘تراياج’ الذي
يصنف األفراد حسب األولويات1.ومع َّأن هذا املعيار يستخدمه
الفاعلون اإلنسانيون استخداماً كبرياً فام زال الغموض ا ُمل َت َع َّمد
يحيق باملعايري املطلوبة لتحديد األهلية ،ويعود السبب يف
ذلك يف بعضه إىل الرغبة يف منع الناس من تقديم مطالبات
غري صحيحة بناء عىل املعايري من جهةَّ ،
وألن هذه املعايري أو وال ُي ْس َمح لغري املسجلني لــدى املفوضية من الجئني من
‘االقتطاعات’ تتغري مع مرور كل جولة جديدة من تقييامت الحصول عىل شهادة التسجيل ،وبعد تطبيق لبنان لسياسة
املانحني وتقييامت املوازنات.
اإلقامة الجديدة بخصوص املواطنني السوريني عام ،2015
أصبح الحصول عىل هذه الوثيقة واحدة من طريقتني اثنتني.
وتعمل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها األوىل :السامح للسوريني بتجديد إقامتهم يف لبنان ،فيام كانت
من الجهات الفاعلة اإلنسانية عىل توظيف تقييامت االستضعاف الطريقة الثانية ضامن وجود كفيل ضمن نظام الكفالة املعتمد
كسبيل لفرز األشخاص والعائالت بغية خفض أعداد األشخاص إزاء املهاجرين االقتصاديني ،وكان من شأن هذه السياسة لعام
املؤهلني للحصول عىل الحامية و/أو إعادة التوطني ،لكنَّ أثر  2015أن جعلت من تجديد اإلقامة ،أو إعادة تنظيمها أمراً
عمليات التصنيف تلك تتجاوز غاياتها املقصودة املعنية بتحديد صعباً ومكلفاً للغاية لدرجة جعلت عدداً هائ ًال من السوريني
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عاجزاً متاماً عن تجديد ترصيحات إقامتهم ،وأدَّى ذلك بهم يف
نهاية األمر إىل إجبارهم باإلقامة يف البالد إقامة غري نظامية،
وذلك يعني عدم توافرهم عىل اإلذن القانوين والوثيقة القانونية
لإلقامة .و ُت َق ِّدر خطة لبنان لالستجابة لألزمة لألعوام -2017
َّ 2020أن  %60ممن تتجاوز أعامرهم  15عاماً يفتقرون إىل
اإلقامة القانونية يف زيادة ُت َق َّدر نسبتها بـ َّ %47
عم كان عليه
الحال يف يناير/كانون الثاين .2016

تفسري مفهوم االستضعاف

لقد كان تصنيف األفراد املعينني عىل أ َّنهم ‘مستضعفون’ عنرصاً
حاس ًام أمام اإلدارة اإلنسانية للسوريني يف لبنان ،إذ كانت
املساعدة املستهدفة ُت َق َّد ُم منذ عام  ،2013وكان التجيل األكرب
لهذا املنطق واضحاً يف التقييم الثانوي لالستضعاف لالجئني
السوريني يف لبنان .و ُي َق ِّدم ذلك االستقصاء أساس املساعدة
اإلنسانية املستهدفة ،ويتيح تقسيم السكان السوريني إىل رشائح
حسب مستويات االستضعاف ،كام ُت َق ِّدم الدراسة االستقصائية
ـحـ ِّدد التخفيضات الجديدة
أيضاً أســاس املراجعة التي ُتـ َ
َّ
للمساعدات اإلنسانية .والنقطة الحرجة يف ذلك أن العينة التي
تعتمد عليها تلك الدراسة مأخوذة من فئة الالجئني املسجلني،
وبذلك فهي تستثني رشيحة ال يستهان بها (غري محددة) من
الالجئني السوريني عىل عمومهم.
وال ُت َع ِّر ُف الدراسة االستقصائية لعام  22017االستضعاف،
بل ُت َح ِّد ُد مكوناته ،مثل ظروف املــأوى ،ومستويات الفقر،
وانعدام األمن الغذايئ أو تحققه ،والعوامل السكانية املنزلية،
وإسرتاتيجيات مسايرة الظروف .واملثري َّأن نتائج ذلك االستقصاء
يبني َّأن الغالبية العظمى من الالجئني السوريني ا ُمل َس َّج ِلني
مستضعفون ،ومعرضون للخطر بطريقة كبرية .ومثال ذلك َّأن
س الالجئني (أي
األرقام يف عام  2017تشري إىل َّأن  %76من ُأ َ ِ
بزيادة تعادل َّ %5
عم كان عليه الحال يف السنة املاضية) كانوا
يعيشون تحت خط الفقر .ومع ذلك ،ما زال الغموض قامئاً
فال ُيع َرف بالضبط املعايري املستخدمة لتحديد أهلية تلك األرس
للحصول عىل املساعدات ،وليس من املعروف ما الذي ُي َح ِّدد
‘مستوى االستضعاف األكرب’ ،بل هو مصدر لالختالف الكبري بني
السوريني أنفسهم.
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ويبدو َّأن هذه التوصية جاءت مدفوعة بنتيجتني اثنتني ،أوالهام
َّأن النساء الالجئات العامالت ال يحصلن عىل دخل كمثل الدخل
الذي يحصل عليه الذكور حتى لو كان العمل متامث ًال بطبيعته،
وبعدد ساعاته ،وثانيهام َّأن دخل األرس التي تعيلها اإلناث أقل
من دخل األرس التي يعيلها الذكور .ومع ذلك يجد االستقصاء
َّأن احتامالت التحاق اليافعات باملدارس الثانوية أكرب من
احتامالت التحاق اليافعني ،ويشري ذلك إىل إهامل عنارص مهمة
لالستضعاف الخاصة بالرجال ،وتبقى هذه العنارص محجوبة
من اهتامم االستقصاء وتوصياته .ويف عام  ،2016أجرت لجنة
اإلنقاذ الدولية تقيي ًام َّ
تبي من خالله َّأن النظام اإلنساين ال مينح
األولويات لدعم الرجال السوريني يف لبنان ممن يعجزون يف
أغلب األحيان عىل الوصول إىل املساعدات التي يحتاجون إليها،
وممن يشعرون أ َّنهم ُمست َبعدون عنها ،فانخراطهم يف العمل
غري الرسمي يجعلهم مستضعفني ومع ّرضني لإلساءة واالستغالل
يف ظاهرة ال نجد مقابلها أية استجابات ف َّعالة أو موحدة.
ولعل األمر األكرث خطورة َّأن التقرير يبني َّأن العوامل التي
العزَّب والعاملني منهم غالباً ما
تؤدي باالستضعاف بني الرجال ُ
س عىل
تكون محجوبة عن التقييامت التقليدية ،أو لعلها ُت َف َّ ُ
أ َّنها عنارص تزيل استضعافهم 3.ويبدو َّأن املفهومات املجندرة
لالستضعاف هي السائدة ،مبعنى النظر لالستضعاف عىل أ َّنه
نتيجة الجندر ،وبذلك ُ ْتن َُح األولوية لبعض الفئات السكانية
العزَّب،
كالنساء واألطفال عىل حساب الغري من الشباب و/أو ُ
إذ ُي ْه َم ُل الشباب والرجال ،أو ُي ْس َت ْث َن ْو َن ُك ِّل ّياً .فعىل سبيل املثال،
ُي َ
نظر إىل التوظيف عىل العموم عىل أ َّنه ُي َخ ِّفف من استضعاف
ً
َّ
املرء ،لكننا مع ذلك نجد أن واحــدا من أصل خمسة رجال
خضعوا الستقصاء لجنة اإلنقاذ الدولية قالوا إ َّنهم عانوا من
االستغالل واإلساءة يف العمل.

االستضعاف وإعادة التوطني

تؤثر الطريقة التي ُي َح َّدد فيها استضعاف الفرد يف تحديد وصوله
إىل إعادة التوطني .وضمن إجراء التقييم الخاص بطلب إعادة
التوطني ،نجد االستضعاف مجدداً أحد املحددات األساسية
يف النظر يف الطلب ،وكام يقول أحد أفراد كبار املوظفني يف
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني« ،أوالً :نجري
[املفوضية] اختياراً لألفراد ثم نأخذ منهم األكرث استضعافاً .وبعد
ذلك ُنَ ِّحص أكرث فأكرث ونتأكد مام إذا كانوا مستضعفني بالفعل
االستضعاف والجندر
أم ال ،فهل هم ح ّقاً مستضعفون؟ نعم مفهوم أنهم مستضعفون
ً
ً
ْ
ُ
َّ
ُ
هناك مجموعة من االفرتاضات املجندرة التي يبدو بأنها ت َح ِّد ُد لكن هل هم حقا ،حقا مستضعفون؟ وهكذا ُيف َرز األشخاص
معامل الفهم اإلنساين لالستضعاف .فعىل سبيل املثال ،تشري وتقرص القامئة مع مرور الوقت».
إحدى التوصيات األساسية التي خلص بها استقصاء - 2017عىل
سبيل املثال -إىل َّأن «النساء عىل العموم ،واألرس التي تعيلها وهناك فئات معينة ُين َْظر إليها عىل أ َّنها مستضعفة بالتعريف.
النساء عىل وجه الخصوص تتطلب قدراً إضاف ّياً من الدعم ».فوفقاً للمفوضية ،يقع من زمرة األشخاص الذين ُين َْظ ُر إليهم
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عىل أ َّنهم مستضعفون تلقائ ّياً ،و ُي ْد َرس طلبهم إلعادة التوطني
من لبنان الناجني من العنف/التعذيب ،والنساء والفتيات
املستخطرات ،وذوي الحاجات الطبية أو اإلعاقات4”.وتتضافر
تلك املقاربة ببعض خطط إعادة التوطني ،مثل برنامج اململكة
املتحدة لالجئني السوريني الذي يضع أولوياته الرسمية عىل كبار
السن ،وذوي اإلعاقة ،وضحايا العنف الجنيس والتعذيب5.ويبدو
َّأن كثرياً من برامج إعادة التوطني الالجئني السوريني ُي َق ِّيدُ
الوصول إىل إعــادة توطني الرجال السوريني الـ ُـعـزَّب رغم
6
االستضعاف الذي يواجهونه.

االستضعاف وظهوره (وحجبه)
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التجمعات غري الرسمية أو املآوي هم من ميكن إطالق كلمة
الجئ عليهم يف مقابل الذين استأجروا منازلهم ضمن القرى
واملــدن ،ويتبني أيضاً َّأن املسؤولني يف ّرقون بني السوريني
الذين لديهم روابط سابقة باملجتمع املحيل ويعتمدون عىل
املساعدات من جهة وغريهم ممن كانوا يعملون (أو ما زالوا
يعملون) يف البلدات املتفرقة ،فال قاطنو املساكن املستأجرة
وال الحاصلون عىل العمل ّميثلون ‘منوذج الضحايا’ يف مخيلة
السلطات املحلية.
ويف وقت يــزداد فيه التمويل املستهدف ،ال مفر من بناء
مجموعة من املعايري التي ستقرر من سيحصل عىل الخدمات.
ويف هذه الحالة ،ينبغي للفاعلني اإلنسانيني عند إنشائهم لهذه
التصنيفات واستخدامها أن يدركوا تعزيزها للتصورات القامئة
حول استضعاف الالجئني وأن ذلك التعزيز لن يكون مفيداً
بالرضورة.

تؤكد أفكار االستضعاف عىل تصورات ماهية شكل الالجئ
‘الحقيقي’ ،والتصورات الشائعة بني السوريني أنفسهم وبني كثري
من السلطات املحلية .وهناك خطر حقيقي َّ
بأن تلك الوسومات
ُت َش ِّد ُد عىل التناقضات التي يفرتض يف أنها تسعى إىل تخفيضها،
ومن أمثلة ذلك الطريقة التي أ َّكدت فيها الهيئات اإلنسانية
يف لبنان عىل التفرقة بني الالجئني ا ُمل َس َّج ِل َ
ني وغري ا ُمل َس َّج ِلني مايا جامناير Maja.Janmyr@nchr.uio.no
ُ
َ
القتصارها عىل استخدام الفئات السكانية امل َس َّجلة يف تقييم بروفيسورة ،كلية الحقوق ،جامعة أوسلو
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االستضعاف.

وقد َح َّد َد استقصاء عام َّ 2016أن عدد الالجئني السوريني يف
لبنان قد أصبح مستقراً ،لكنَّه مل ُي ِ ْ
ش إىل سياسة اإلقامة التي مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،قسم العلوم السياسية ،جامعة
َ
انتهجتها الحكومة اللبنانية عام  2015التي ق َّي َدت عدد الالجئني تورنتو http://politics.utoronto.ca/
السوريني .ويقر االستقصاء اآلن رصاحة بتطبيق الحكومة
Glasman J (2017) ‘Seeing Like a Refugee Agency: A Short History of .1
اللبنانية لسياسة الحدود املغلقة وتجميد التسجيل ،لكنَّ UNHCR Classifications in Central Africa (1961–2015)’, Journal of Refugee
االستقصاء ما زال يعتمد عىل عينة من األرس املسجلة .ومع Studies Vol 30(2) https://doi.org/10.1093/jrs/few044
يس لتصنيفات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
أن االستقصاء يذكر ذلك يف صفحاته األوىل ،نجده يقدم متييزياً (‘النظر كمنظمة لالجئني :تاريخ ُم َّ
َّ
الالجئني يف وسط أفريقيا ( ،’)2015-1962مجلة دراسات الالجئني)
َّ
تشوبه الضبابية يف صدر التقرير ،فقد أخذ العينة عىل أنها متثل UNHCR (2017), Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon .2
“جميع السوريني” ،ومعنى ذلك َّ
أن هذه الوثيقة التي يفرتض ( 2017,تقييم االستضعاف لالجئني السوريني يف لبنان )2017
بها أن تكون من أهم وثائق التخطيط للسياسات وتقييمها يف https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61312
International Rescue Committee (2016) Vulnerability Assessment of .3
االستجابة لألزمة إمنا هي التي تحجب حاجات الالجئني غري Syrian Refugee Men in Lebanon: Investigating protection gaps, needs and
املسجلني لدى الحكومة سواء أكانوا مقيدين لدى املفوضية أم responses relevant to single and working Syrian refugee men in Lebanon
َّ
(تقييم االستضعاف للرجال الالجئني السوريني يف لبنان :تحري الثغرات القامئة يف الحامية
املحتملة.
استضعافهم
وجوه
وتخفي
ال،
والحاجات واالستجابات املتعلقة لالجئني السوريني الرجال زَّب والعاملني يف لبنان)
ملى مرادlama.mourad@mail.utoronto.ca ،

العُ

ومياثل ذلك غموض آخر عىل املستوى املحيل ،فتصبح ظروف
املأوى ،وهي عنرص من عنارص تقييم االستضعاف ،مؤرشاً ليس
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