
في لبنان10 ملحق مشروع تعزيز
العدد رقم 3، 26 حزيران 2013

»الالجئون السوريون في لبنان«...
تحريك موضعي لإلقتصاد

وارتفاع في معدالت الفقر والبطالة
رشا أبو زيك

حوايل 600 ألف سوري هربوا من طائرات النظام السوري وصواريخه، أضيفوا اىل نحو 400 ألف سوري كانوا موجودين يف 

لبنان قبل انطالق الثورة، ليصبح مجموع حاميل الجنسيّة السورية عىل األرايض اللبناين ما يوازي املليون سوري. الرقم ليس 

بسيطاً يف بلد تعداد سكانه يفيض عن الـ 4 ماليني مقيم بقليل. وجود الالجئني السوريني يف بلد منقسم عىل نفسه طائفيّاً 

وسياسيّاً وحزبيّاً وعائليّاً جعل من أزمتهم اإلنسانية قضية تجاذب سيايس استعملت فيها كل أدوات اإلذالل والعنرصية وصوالً 

إىل استخدام عصا »اإلقتصاد« لرضب األساس األخالقي إلحتضانهم من جهة، ولتحويل الالجئني اىل مادة تشحذ من خاللها 

السلطة األموال واملساعدات مبا يفيض عن الحاجة الفعليّة إليواء الالجئني السوريني من جهة أخرى. 

عىل امتداد األرايض اللبنانية، رفعت الفتات املنع والحظر والتخويف من 
الالجئني. وعىل الشاشات وصفحات الجرائد، كتب الكثري وقيل الكثري من 
التهويل والرتهيب من الجئني هربوا قرساً من أرضهم، من قصف وحيش 
طال البرش والحجر. أما »الرعب« اإلقتصادي، فكان هو الطاغي. »مناحة« 
منظمة كان أبطالها وزراء ورؤساء ومعنيّني بامللف اإلقتصادي، بدأوا تسويق 
فكرة أن اإلنهيار اإلقتصادي أصبح وشيكاً، وتراجع الخدمات العامة أصبح 
وصول  قبل  للبنانيني  اإلجتامعي  الوضع  يؤرقها  الحكومة  وكأن  صاعقاً، 
الالجئني، وكأن مامرسات الزعامء املمثلني يف الحكومة والربملان، والسياسات 
اإلقتصادية واإلجتامعية املتبعة منذ سنوات، ليست السبب األساس لالنهيار 

والرتاجع اإلقتصادي الحاصل عىل أكرث من صعيد...
»مستجّدات  حول  له  تقرير  آخر  يف  الدويل«  النقد  »صندوق  توقع  فقد 
آفاق اإلقتصاد اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى«، أن يبلغ 
النمّو اإلقتصادي يف لبنان %2 عام 2013 و%4 عام 2014، مقارنًة بـ 1.5% 
لبنان  األسعار يف  تضّخم  معّدل  يصل  أن  الصندوق  توقع  عام 2012. كام 

)غرافيك: ترييز يارد(
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إىل %6.7 يف 2013، قبل أن يتقلّص إىل %2.4 عام 2014. أما تقرير معهد 
التمويل الدويل الذي صدر يف أيار املايض فأشار اىل ارتفاع النمو اىل نسبة 

%3 يف 2013 و%4 يف 2014. 
يرشح رئيس مركز البحوث واالستشارات كامل حمدان التباطؤ الحاصل يف 
معدالت النمو، الفتاً إىل الرتابط الوثيق بني معدل النمو اإلقتصادي من جهة 
ومؤرش منو اإلستهالك من جهة أخرى. ويلفت إىل أن انخفاض معدالت منو 
االجاميل.  االقتصادي  النمو  مبارشة عىل  ينعكس  حالياً  الحاصل  االستهالك 
وما التضخم الحاصل سوى انعكاس الرتفاع موضعي مرتبط بأسعار الغذاء 
لبنان.  يف  السوريني  النازحني  من  كبري  عدد  وجود  جرّاء  من  واإليجارات 
بنسب  التضخم  ارتفاع  عىل  تدل  التي  البحوث  مركز  أرقام  حمدان  يورد 
خجولة بني أعوام 2011 والنصف األول من 2013 عىل الشكل التايل: معدل 
التضخم العام يف العام 2011 سجل %5.6. يف العام 2012 ارتفع اىل 5.7%، 
التضخم  معدل  ارتفع  فقد  الحايل  العام  من  األوىل  األربعة  األشهر  يف  أما 

%2.7 عن متوسط املعدل الذي تم تسجيله يف العام 2012. 
يُرى.  السلبي ال  النازحني  تأثري وجود  يكاد  بالقطاع املرصيف،  يتعلق  ما  يف 
يُقاس  الذي  النشاط  منو  اىل  »ألفا«  املجموعة  مصارف  تقرير  يشري  إذ 
من  األول  الفصل  يف  بنسبة 2,4%  »ألفا«،  ملصارف  املجّمعة  باملوجودات 
العام 2013، بحيث شهدت ودائع الزبائن منواً بنسبة %2,2 للفرتة عينها. 
املحلية  املوجودات املرصفية  اذ منت  املحيل،  النشاط  إىل  النمو  وعزا هذا 
بنسبة %3,4، بينام تراجعت املوجودات الخارجية بنسبة %1,9 بني 2012 
الودائع بالعمالت األجنبية شّكلت املحرك  التقرير ان  وآذار 2013. واورد 
الرئييس لنمو قاعدة الودائع. واشار إىل أن مصارف املجموعة “ألفا” أضافت 
ربحيّة  اىل  وبالنسبة  األول.  الفصل  خالل  موظفاً  و65  مرصفياً  فرعاً   19
للفصل األول  ارتفعت 15,5%  الصافية  األرباح  التقرير أن  أورد  املصارف، 
بالفرتة املامثلة من 2012 مع استحواذ األرباح املحليّة عىل نسبة  مقارنة 

%85,7 من صايف األرباح اإلجاملية.  
“اإلنفاق العام للدولة” كانت عبارة خاضعة للمزايدات السياسية اليومية، 
بحيث بدأت التحذيرات تجوب املنابر من ضعف القدرة اإلنفاقيّة العامة، 
وعدم إمكانها تغطية اإلنفاق عىل الالجئني السوريني. إالّ أن كل الجهات 
الرسمية أكدت أن معظم الدعم املادي والصحي والرتبوي جاء من منظامت 
ومؤسسات إغاثيّة ودوليّة. وقد أشارت وزارة املال إىل أن حكومة ترصيف 
األعامل غري قادرة عىل تأمني دعم مبارش للوزارات ملساعدة الالجئني. وكون 
املال  وزير  استطاع  محدودة،  اإلجتامعية  والشؤون  الصحة  وزاريت  موازنة 
تّم  دوالر  مليون   150 لتأمني  الدويل  البنك  مع  التواصل  الصفدي  محمد 

تحويلها اىل الوزارتني لتوفري حاجات اإلغاثة واملساعدة لالجئني. 
الالعبون عىل وتر »اإلنهيار السياحي« كرث. فالسياحة كام هو معلوم عصب 
املنظومة اإلنتاجية يف لبنان. وأن تكون السياحة هي املرتكز اإلقتصادي يف 
املتعاقبة  الحكومات  أمر كاف إلدانة  بلد يعيش يف حالة حرب متواصلة، 
السوريون  الالجئون  يصبح  أن  ولكن  الفاشلة.  اإلقتصادية  سياساتها  عىل 
لبنان، فهذه  الزعامء يف  أنواع  سبب اإلنهيار السياحي يف ظل وجود أسوأ 
نكتة ثقيلة. يرشح وزير السياحة فادي عبود أن النازحني السوريني نوعان: 
نازح وضعه املايل يسء وبالطبع يبحث عن فرصة عمل يف لبنان ليستطيع 
الذين  النازحني  من  فيتألف  الثاين  النوع  أما  أوالده،  وقوت  قوته  تأمني 
مدوا القطاع السياحي اللبناين ببعض اإلنعاش. هؤالء، تطلق عليهم وزارة 
السياحة صفة »السيّاح القرسيني«، ووفق إحصاء الوزارة يبلغ عددهم نحو 
30 ألفاً. وبحسب عبود استأجر »السيّاح السوريون القرسيون« منازل يف 
باملال  يعرف  ما  لبنان  يف  وينفقون  السياحية،  املناطق  من  وعدد  بريوت 
السيارات  استئجار  وقطاع  التجارية  األسواق  حركوا  بحيث  السياحي، 
رغم  أنه  إالّ  املفروشة.  الشقق  قطاع  اىل  إضافة  واملالهي  املطاعم  وقطاع 
ذلك، يشكل السوريون األثرياء حوايل 3 باأللف من مجمل عدد السيّاح يف 
لبنان، وبالتايل تأثريهم ال يعترب كبرياً عىل القطاع عموماً. من جهة أخرى، 
املئة،  يف   7 بحوايل  املطار  حركة  عبود،  بحسب  السوريون،  النازحون  زاد 
عبود  يؤكد  دمشق.  مطار  من  بديالً  بريوت  مطار  أصبح  بعدما  خصوصاً 
أنه ال يوجد تأثري مبارش لوجود النازحني السوريني عىل القطاع السياحي، 
سياحية  مصّنفة  غري  مناطق  يف  موجودون  الفقراء  »النازحني  أن  خصوصاً 
باألصل«. ويحرص عبود التأثريات السلبية املبارشة بزيادة العاملة السورية 
يف القطاعات السياحيّة وخصوصاً املطاعم والفنادق واملسابح عىل حساب 

العاملة اللبنانية.
إىل الزراعة، يرشح رئيس جمعية املزارعني انطوان حويك أن تأثري اللجوء 
بنسب  اإلستهالك  زاد  إذ  إيجايب.  الزراعي  القطاع  عىل  لبنان  إىل  السوري 
كبرية وال سيام يف املناطق التي تشهد وجوداً كثيفاً للنازحني، كذلك، وكون 
تدفق  وبسبب  السورية،  العاملة  اليد  عىل  أساساً  يعتمد  الزراعي  القطاع 
العامل الزراعيني من سوريا، تراجعت كلفة اإلنتاج مع انخفاض كلفة اليد 
العاملة. إالّ أن ترصيف اإلنتاج وزيادة الطلب ال يعني ارتفاعاً يف مداخيل 
املزراعني وأرباحهم. يرشح حويك أن ارتفاع الطلب اقرتن بارتفاع كبري يف 
»نجد  بذلك،  سوريا.  من  القادمة  الحيوانية  واملنتجات  املزروعات  نسبة 

انخفاضاً الفتاً يف أسعار الفروج والبيض مثالً، يف حني ان الخرض والفاكهة 
حافظت عىل استقرار يف أسعارها«. ويلفت حويك اإلنتباه إىل أن املزارعني 
بحيث  املقيمني،  إرتفاع عدد  من  فعلياً  يستفيدوا  الزراعيني مل  التّجار  كام 

أمنوا ترصيف اإلنتاج من دون ضامن ارتفاع األرباح.
تُبنّي  والزراعة من احصاءات  التجارة  الكالم ما صدر عن غرفة  يعزز هذا 
نسبة  ارتفاع  مقابل  يف  سوريا  إىل  لبنان  من  الزراعية  الصادرات  انخفاض 
لبنان اىل سوريا  التي صدرها  الزراعية  املنتجات  املستوردات. إذ أن قيمة 
يف   10 إىل  نسبتها  ووصلت  دوالر،  مليون   31.1 نحو   2012 العام  بلغت 
 ،2011 بالعام  ومقارنة  سوريا.  اىل  اللبنانية  الصادرات  اجاميل  من  املئة 
القيمة  املئة من حيث  5.3 يف  بنسبة  الزراعية  الصادرات  انخفضت هذه 
زراعية  منتجات  لبنان  واستورد  الوزن.  حيث  من  املئة  يف   15.7 وبنسبة 
من سوريا عام 2012 قيمتها 43.3 مليون دوالر ونسبتها 15 يف املئة من 
ارتفعت   ،2011 بالعام  ومقارنة  سوريا.  من  اللبنانية  املستوردات  اجاميل 
هذه املستوردات الزراعية بنسبة 19.2 يف املئة من حيث القيمة وبنسبة 

32.7 يف املئة من حيث الوزن.
الوجود الكثيف لالجئني السوريني يف لبنان انعكس عىل القطاع العقاري. 
الخليجي  الطلب  تراجع  واألمنية عىل  السياسية  األوضاع  أثرت  ففي حني 
ضئيلة.  بنسب  القطاع  هذا  األثرياء  السوريون  الالجئون  حرّك  واإلغرتايب، 
يرشح رئيس نقابة منشئي األبنية يف لبنان إييل صوما أن عدداً من الالجئني 
فّضل  األكرب  القسم  أن  للمساكن، يف حني  بعمليات رشاء  قاموا  السوريني 
اإلستئجار. يوضح صوما أن املستأجرين السوريني نوعان: مستأجرون فقراء، 
وآخرون أثرياء توجهوا اىل الشقق السكنية يف بريوت والشامل وجبل لبنان 
بحيث تم رصد 12 ألف عقد إيجار جديد هذا العام، 10 يف املئة من هؤالء 
اظهرت  وقد  باستئجارها.  قاموا  التي  املنازل  لرشاء  يستعدون  أو  اشرتوا 
احصاءات الدوائر العقارية ان عدد العقارات التي متلّكها السوريون منذ 
اندالع االحداث يف سوريا حتى نهاية العام 2012، بلغ 1297 عقاراً مساحتها 
نحو 117555 مرتاً يف مختلف املناطق اللبنانية. كام ان الطلب عىل الشقق 
وتبنّي  الفتة.  بصورة  االيجارات  اسعار  رفع  السوريني  قبل  من  املستأجرة 
املؤرشات أن السوق العقارية شهدت تباطؤاً يف العام 2012 كام يف العام 
ان  العام 2010، غري  عليه  كانت  ما  اىل  العقارات  اسعار  اعاد  2011، مام 
نسبته 10 يف املئة تقريباً. وتربر احصاءات  اسعار االرايض شهدت ارتفاعاً 
غرفة التجارة أن ما يرفع األسعار فعلياً يف لبنان هو تحكم املسيطرين عىل 
عىل  السنوي  الطلب  يبلغ حجم  »يف حني  والطلب:  العرض  بآلية  القطاع 
الشقق نحو 25 ألف طلب، فان قطاع البناء ال يضع أكرث من 15 ألف شقة 

يف السوق، األمر الذي يرفع السعر«. 
من املؤرشات اإلقتصادية ننتقل اىل تلك اإلجتامعية. وزارة الصحة مل تخص 
النازحني السوريني من ميزانيتها بأية نفقات لإلستشفاء باستثناء عدد قليل 
الجمعيات  من  وعدد  لالغاثة  العليا  الهيئة  أن  إذ  الحرجة،  الحاالت  من 
األهلية والدولية تتوىل هذه النفقات. إال أن الوزارة تولت وألسباب إنسانية 
ملف غسل الكىل. يصل عدد النازحني الذين يخضعون لهذا العالج، وفق 
إحصاءات الوزارة، اىل 600 حالة، تدفع الوزارة كلفة جلسات غسل الكىل، 
وهي تراوح بني 3 أىل 4 جلسات شهرياً، وكلفة الجلسة الواحدة 200 ألف 
لرية. وبالتايل فإن متوسط كلفة اإلنفاق عىل حاالت غسل الكىل تصل إىل 
النازحني. ترشح  عدد  ارتفاع  مع  لإلزدياد  مرشح  والرقم  لرية،  مليون   360
الرعاية  دائرة  رئيسة  األساسيّة  واألدوية  للتحصني  الوطني  الربنامج  مديرة 

الصحية واالّولية يف وزارة الصحة رندة حامدة أن الوزارة تؤمن اللقاحات 
الروتينية مبساعدة “اليونيسيف” ألكرث من 600 ألف طفل نازح. كلفة هذه 
اللقاحات للبنانيني 7.5 مليارات لرية، وقد ارتفعت هذه الكلفة مع وجود 
النازحني 4 مليارات لرية. كام تؤمن الوزارة األدوية األساسية لألمراض غري 
املزمنة ويتم توزيعها عىل املراكز الصحية االولية. كانت كلفة هذه األدوية 
7.5 مليارات لرية، وقد ارتفعت مع وجود النازحني 4.2 مليارات لرية. أما 
أدوية األمراض املزمنة فالوزارة غري قادرة أبداً عىل تأمينها، رغم أنه يوجد 
200 ألف نازح بحاجة إىل هذه األدوية )يف املقابل يوجد 64 ألف لبناين 
أزمة  عىل  مقبلون  أننا  إىل  يشري  مام  املزمنة(،  األمراض  أدوية  اىل  بحاجة 
والدة جديدة  ألف   20 يوجد  كذلك،  النازحني.  صحية ضخمة يف صفوف 
سنوياً.  لرية  ألف   700 املتابعة  مع  الواحدة  الوالدة  كلفة  النازحني،  بني 
الجرب  مكتظة  أماكن  يف  يسكنون  الذين  النازحني  بني  انترش  املقابل،  يف 
اللبنانيني، مام  األمراض معدية وقد طالت  والقمل و»حبّة حلب« وهذه 
رفع كلفة االستشفاء بطريقة غري مبارشة، وقد استطاعت منظمة الصحية 
العاملية توفري األدوية الالزمة ولكن ملرة واحدة فقط. ويضاف إىل التكاليف، 
النفقات التي يتم رصفها عىل زيادة عدد املوظفني، خصوصاً الفرق الجّوالة 

بني البيوت. 
عكس الصحة، وعكس ما رصح وزير الطاقة واملياه جربان باسيل عن تأثري 
كهرباء  مؤسسة  احصاءات  تؤكد  الكهرباء،  تكاليف  عىل  النازحني  وجود 
لبنان أن حجم استهالك الطاقة مل يشهد ارتفاعاً الفتاً مع وصول النازحني 
إىل لبنان. وتبنّي االرقام أن حجم استهالك الطاقة الكهربائية ارتفع بني 70 
اىل 80 ميغاواط من أصل 1500 ميغاواط. رقم متوقع، خصوصاً أن الالجئني 
الفقراء يسكنون لدى العائالت اللبنانية ويستهلكون الطاقة نفسها، ال بل 
أن انتشار هؤالء يرتكز يف مناطق الشامل والبقاع أي املناطق التي تشهد 
أصالً مستويات تقنني قياسية. يف حني أن األثرياء منهم يشغلون الفنادق 

والشقق املفروشة التي يشغلها عادة السيّاح. 
التأثريات األكرث وضوحاً، هي تلك املتعلقة مبعدالت البطالة. يرشح حمدان 
أن وجود النازحني السوريني يف لبنان رفع العرض عىل العمل اىل مستويات 
والفندق،  واملطاعم  واملرتجلة  النظامية  غري  االعامل  يف  وخصوصاً  كبرية، 
بحيث ترتكز يف املناطق السكانية املكتظة والتي تشهد يف األساس ارتفاعاً 
البقاع والشامل وضواحي بريوت. كذلك، تشهد  البطالة، مثل  يف معدالت 
بعض األسواق اللبنانية توسعاً للمؤسسات التجارية السورية الكربى. يوضح 
دخول  إىل  الحال  بطبيعة  سيؤدي  السورية  األزمة  أمد  طول  أن  حمدان 
فئات مختلفة من سوريا لإللتحاق املبارش بسوق العمل اللبنانية. ويلفت 
النازحني  من  فئة  فاستقرار  اللبنانية،  العاملة  أكيدة عىل  التأثريات  أن  إىل 
اللبنانية  بتلك  مقارنة  السورية  العاملة  اليد  كلفة  وانخفاض  لبنان،  يف 
سيسهم يف تسهيل إحالل اليد العاملة السورية بدل اللبنانية يف العديد من 
القطاعات، كذلك ستتسع الفجوة املوجودة أصالً )نسبتها حوايل %50( بني 
العرض والطلب يف سوق العمل اللبناين خصوصاً أمام الخريجني الجدد من 
الجامعات. أما من ناحية ارتفاع معدالت الفقر، يؤكد املستشار اإلقليمي يف 
منظمة »اإلسكوا« أديب نعمة أن متركز النازحني السوريني يف مناطق فقرية 
أصالً رفع بطبيعة الحال معدل الفقر لدى العائالت اللبنانية كام السورية. 
أكرث من  فاعور يف  أبو  الشؤون االجتامعية وائل  وهذا ما حذر منه وزير 
مناسبة، بحيث أشار إىل أن وضع النازحني االجتامعي بدأ يصبح مقلقاً جداً، 

الفتاً اىل توسع ظاهرة التسّول بشكل كبري.


