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28% من الالجئين 

ال يتمكنون من 

الوصول إلى الخدمات

ــاذ قــــــرار اســتــثــنــائــي. ــخــ الــــــــــوزراء التــ
أن  يــعــلــمــون  املــتــابــعــن للقضية  لــكــن 
الــحــل لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة، واألمـــر 
ــوازن  ــ ــتــ ــ ــاق الــ ــ ــقــ ــ ــنـــتـــظـــر صـــفـــقـــة إلحــ يـ

الطائفي. 
ــيـــس االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــنــقــابــات  رئـ
عبد  كاسترو   

إيفا الشوفي

ــئــــن  الــــاجــ ــق  ــ ــدفــ ــ تــ بـــــــــدأ  أن  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
الــــســــوريــــن إلــــــى لـــبـــنـــان ارتـــفـــعـــت 
رت من مخاطر 

ّ
األصــوات التي حــذ

استراتيجية واضحة  اعتماد  عدم 
في التعامل معهم وعدم إدارة هذا 
الــدولــة   

ّ
أن  

ّ
إال املــلــف بشكل ســلــيــم. 

اختارت الهرب، فاعتمدت سياسة 
»الـــاســـيـــاســـة« فـــي مــواجــهــة أكــبــر 
ــة لـــجـــوء. بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة،  ــ أزمـ
ــئـــن  ــا تـــــجـــــاوز عـــــــدد الـــاجـ ــنــــدمــ عــ
املـــلـــيـــون، انــتــبــهــت مــنــظــمــات األمـــم 
إلى  املتحدة إلى ضــرورة االلتفات 
املجتمعات املضيفة حيث يتنافس 
الاجئون واللبنانيون على موارد 
ــــى انــفــجــار  قــلــيــلــة، مــــا ســــيــــؤدي إلـ
الاجئن،  بــوجــه  املجتمعات  هــذه 
فبدأت بتنفيذ مشاريع مخصصة 
لهذه املجتمعات بهدف امتصاص 
ــقـــان. أّمـــا  ــتـ الــتــوتــر وتــخــفــيــف االحـ
ــة الــلــبــنــانــيــة، فــقــد انــتــظــرت  الــــدولــ
ــل فــي إدارة 

ّ
ســنــوات لــتــقــرر الــتــدخ

املــلــف، فــأوقــفــت الــلــجــوء، وفــرضــت 
إجــــــــراءات مــــشــــّددة عــلــى الـــحـــدود. 
ــمــت املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 

ّ
ســل

ــدة مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا  ــ ــاعــ ــ ــــن قــ ــئـ ــ ــــاجـ الـ

ــدًا لــــــــــوزارة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــة، وتــ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ لــ
علن 

ُ
ت الشؤون االجتماعية، وفيما 

املفوضية وجود مليون و100 الف 
الجئ،  يتحدث الكثيرون عن أعداد 
أكبر. ال تعرف الدولة فعليا من هم 
الاجئون املوجودون على أرضها، 
وأين يوجدون، وقد أظهر امللخص 
»مــدى  بــعــنــوان  لــدراســة  التنفيذي 
إحـــــســـــاس الــــاجــــئــــن الــــســــوريــــن 
باألمان في لبنان«، أجراها معهد 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــامــعــة 
القديس يوسف، وستصدر نهاية 
الاجئن   70% من 

ّ
أن الشهر،  هــذا 

ــائــــق إقــــامــــة، فــيــمــا  ال يــمــلــكــون وثــ
79% فــقــط مــنــهــم مــســجــلــون لــدى 

املفوضية.
ــر 

ّ
تــأخــر الــدولــة فــي إدارة األزمـــة أث

كثيرًا باللبنانين والاجئن على 
ه 

ّ
حّد سواء، وقد أثبتت الدراسة أن

مــع مــــرور الــوقــت يــتــدنــى مستوى 
واللبنانين،  الاجئن  لدى  األمان 
مع  الاجئن  عــاقــات  كذلك تسوء 

السلطات. 
الـــســـوريـــن  ــن  مــ  %34  

ّ
أن ويـــظـــهـــر 

فـــي بـــيـــروت ال يــشــعــرون بـــاألمـــان، 
 %30 إلــى  النسبة  هــذه  وتنخفض 
في الشمال، 27% في البقاع، %18 
في جبل لبنان و13% في الجنوب. 
إذًا، عـــّبـــر الـــاجـــئـــون عـــن مــســتــوى 

أعــلــى مــن األمـــان فــي الــجــنــوب، في 
 املـــوجـــوديـــن فـــي عــرســال 

ّ
حـــن أن

وطــرابــلــس وبــيــروت ُســجــل لديهم 
ــان. يــحــدد  ــ أدنــــى مــســتــوى مـــن األمــ
الــقــســم الــثــانــي مـــن الـــدراســـة مــدى 
شعور اللبنانين باألمان، إذ تبّن 
الــلــبــنــانــيــن في   نــحــو 50% مــن 

ّ
أن

أغلب املناطق ال يشعرون باألمان، 
ــع هـــــذا الــشــعــور  ــوزيــ ويـــتـــطـــابـــق تــ
حــســب املــنــاطــق مــع تــوزيــع شعور 

الاجئن.
ــــن عــلــى  ــئـ ــ ــــاجـ يـــــؤثـــــر حـــــصـــــول الـ

بــمــدى  كــثــيــرًا  الــقــانــونــيــة  األوراق 
ـــ 91% من  ــان،   فـ ــ ــاألمـ ــ شــعــورهــم بـ
الـــســـوريـــن يــعــتــقــدون أن اإلقـــامـــة 
تـــؤثـــر بـــمـــدى شـــعـــورهـــم بـــاألمـــان. 
وحــــســــب الــــــدراســــــة، اعــــتــــرف 293 
ــــئ  الجـ  1200 أصـــــــــل  مـــــــن  الجــــــئــــــا 
مستطلع  بتعّرضهم/ أو عائاتهم 
من   %25 نسبة  أي  اعــتــداء،  لحالة 
لكن  لــاعــتــداء،  تعرضت  الاجئن 
69% مـــن هــــؤالء لـــم يــفــعــلــوا شيئا 
أبــلــغ %13  ردًا على االعــتــداء فيما 
الـــســـلـــطـــات. 86% مــن  فـــقـــط مــنــهــم 
ت مسؤوليتها 

َ
ل ُحمِّ الــحــاالت  هــذه 

ــد ُســّجــلــت  ملــعــتــديــن لــبــنــانــيــن، وقــ
ــلـــى نــســبــة مـــن االعـــــتـــــداءات في  أعـ
اللبوة  بــيــروت، طرابلس، عــرســال، 
وبــعــلــبــك. الــســبــب الــرئــيــســي لــعــدم 
ــــدم امــــتــــاك هــــؤالء  الــتــبــلــيــغ هــــو عـ
ــم لــخــطــر  ــهــ ــّرضــ ــعــ ــا يــ ــ إقـــــــامـــــــات، مــ
التوقيف من قبل األجهزة األمنية، 
فــتــتــحــّول القضية مــن اعــتــداء إلــى 
عدم امتاك أوراق قانونية. يشكو 
الــرئــيــســي  الـــســـبـــب  الـــاجـــئـــون أن 
لـــعـــدم امــتــاكــهــم أوراقـــــــا قــانــونــيــة 
لبناني  هــو ضــــرورة وجـــود كفيل 
وارتـــــفـــــاع تــكــلــفــة الـــــرســـــوم. يــؤثــر 
بتنقل  الــقــانــونــيــة  األوراق  انـــعـــدام 
حواجز  على  خصوصا  الاجئن، 
الــقــوى األمنية، إذ صــّرح 48% من 
ــذيــــن ال يــمــلــكــون إقــــامــــات أنــهــم  الــ

واجهوا مشاكل على الحواجز.
عتبر املديرية العامة لألمن العام 

ُ
ت

الـــجـــهـــاز األكــــثــــر ســـــــوءًا بــالــنــســبــة 
إلـــى الــاجــئــن، إذ تــؤكــد الـــدراســـة 
لـــدى  األكــــثــــر ســلــبــيــة  الــــنــــظــــرة   

ّ
أن

الــاجــئــن هــي لــألمــن الـــعـــام، فيما 
لديهم   

ّ
أن مــنــهــم   %75 نــحــو  أعــلــن 

نـــظـــرة إيـــجـــابـــيـــة لــلــجــيــش وقــــوى 
األمــــن الـــداخـــلـــي. وتــلــفــت الـــدراســـة 
 أكثر الرجال يتسجلون لدى 

ّ
إلى أن

األمــــن الـــعـــام، بــيــنــمــا الــنــســاء أكــثــر 
احتمااًل للتسجيل لدى املفوضية، 
يواجهن مشاكل  النساء  بأن  علما 
أقل على الحواجز مقارنة بالرجال.
وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
مــن   %28  

ّ
أن تـــــبـــــّن  الــــــخــــــدمــــــات، 

الوصول  الاجئن ال يتمكنون من 
إلى الخدمات مقابل 27% يتمكنون 
الخدمات.  إلى  الوصول  أحيانا من 
يــتــلــقــون  إنــــهــــم  مـــنـــهـــم  وقـــــــال %37 
مــعــامــلــة ســيــئــة عــنــدمــا يــحــاولــون 

الحصول على الخدمات.

انعدام الشعور باألمان

25% من الالجئين تعرضوا لالعتداء

أظهر الملخص التنفيذي 

لدراسة ستطلقها جامعة 

القديس يوسف نهاية 

هذا الشهر، أنه مع مرور 

الوقت يتدنى مستوى 

األمان لدى الالجئين 

السوريين، وتسوء 

عالقاتهم مع السلطات. 

فـ 25% من الالجئين 

ات لم  تعرضوا العتداء

يبلغوا بمعظمهم 

عنها، خوفًا من 

 70% منهم 
ّ

التوقيف، ألن

ال يملكون أوراقًا قانونية، 

ما يعزز شعورهم 

بانعدام األمان




