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انعدام الشعور باألمان

 %25من 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  %25من الالجئين
تعرضوا العتداءات لم
يبلغوا بمعظمهم
عنها ،خوفًا ّمن
التوقيف ،ألن  %70منهم
ال يملكون أوراقًا قانونية،
ما يعزز شعورهم
بانعدام األمان
إيفا الشوفي
م ـ ـنـ ــذ أن ب ـ ـ ـ ــدأ ت ـ ــدف ـ ــق ال ــاجـ ـئ ــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن إلـ ـ ــى ل ّـ ـبـ ـن ــان ارت ـف ـع ــت
األصــوات التي حــذرت من مخاطر
عدم اعتماد استراتيجية واضحة
في التعامل معهم وعدم إدارة هذا
ّ ّ
املـلــف بشكل سـلـيــم .إل أن الــدولــة
اختارت الهرب ،فاعتمدت سياسة
«ال ــاس ـي ــاس ــة» ف ــي مــواج ـهــة أكـبــر
أزمـ ــة ل ـج ــوء .ب ـعــد س ـن ــوات قـلـيـلــة،
عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد ال ــاج ـئ ــن
امل ـل ـيــون ،انـتـبـهــت مـنـظـمــات األم ــم
املتحدة إلى ضــرورة االلتفات إلى
املجتمعات املضيفة حيث يتنافس
الالجئون واللبنانيون على موارد
ق ـل ـي ـلــة ،م ــا سـ ـي ــؤدي إلـ ــى ان ـف ـجــار
هــذه املجتمعات بــوجــه الالجئني،
فبدأت بتنفيذ مشاريع مخصصة
لهذه املجتمعات بهدف امتصاص
ال ـتــوتــر وتـخـفـيــف االح ـت ـق ــانّ .أم ــا
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ّـقــد ان ـت ـظــرت
س ـنــوات لـتـقــرر ال ـتــدخــل فــي إدارة
امل ـلــف ،فــأوقـفــت ال ـل ـجــوء ،وفــرضــت
إجـ ـ ـ ــراءات مـ ـش ـ ّـددة ع ـلــى ال ـح ــدود.
ّ
ســلـمــت املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لـشــؤون
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ق ـ ــاع ـ ــدة م ـع ـل ــوم ــات ـه ــا

لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وت ـ ـح ـ ــدي ـ ـدًا لـ ـ ـ ـ ــوزارة
ُ
الشؤون االجتماعية ،وفيما تعلن
املفوضية وجود مليون و 100الف
الجئ ،يتحدث الكثيرون عن أعداد
أكبر .ال تعرف الدولة فعليًا من هم
الالجئون املوجودون على أرضها،
وأين يوجدون ،وقد أظهر امللخص
التنفيذي لــدراســة بـعـنــوان «مــدى
إحـ ـ ـس ـ ــاس الـ ــاج ـ ـئـ ــن الـ ـس ــوري ــن
باألمان في لبنان» ،أجراها معهد
الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
القديس يوسف ،وستصدر نهاية
ّ
هــذا الشهر ،أن  %70من الالجئني
ال ي ـم ـل ـكــون وث ــائ ــق إقـ ــامـ ــة ،فـيـمــا
 %79ف ـقــط مـنـهــم م ـس ـج ـلــون لــدى
املفوضية.
ّ
تــأخــر الــدولــة فــي إدارة األزم ــة أثــر
على
كثيرًا باللبنانيني والالجئني ّ
ّ
حد سواء ،وقد أثبتت الدراسة أنه
مــع م ــرور الــوقــت يـتــدنــى مستوى
األمان لدى الالجئني واللبنانيني،
كذلك تسوء عــاقــات الالجئني مع
السلطات.
ّ
وي ـظ ـه ــر أن  %34م ــن ال ـس ــوري ــن
ف ــي ب ـي ــروت ال ي ـش ـعــرون ب ــاألم ــان،
وتنخفض هــذه النسبة إلــى %30
في الشمال %27 ،في البقاع%18 ،
في جبل لبنان و %13في الجنوب.
إذًا ،عـ ّـبــر ال ــاج ـئ ــون ع ــن مـسـتــوى

 %28من الالجئين
ال يتمكنون من
الوصول إلى الخدمات
أعـلــى مــن األم ــان فــي الـجـنــوب ،في
ّ
ح ــن أن امل ــوج ــودي ــن ف ــي عــرســال
ُ
وطــرابـلــس وب ـيــروت سـجــل لديهم
أدنـ ــى مـسـتــوى م ــن األم ـ ــان .يـحــدد
الـقـســم ال ـثــانــي م ــن ال ــدراس ــة مــدى
شعور اللبنانيني باألمان ،إذ ّ
تبي
ّ
أن نـحــو  %50مــن الـلـبـنــانـيــن في
أغلب املناطق ال يشعرون باألمان،
وي ـت ـط ــاب ــق ت ــوزي ــع ه ـ ــذا ال ـش ـعــور
حـســب املـنــاطــق مــع تــوزيــع شعور
الالجئني.
ي ـ ــؤث ـ ــر حـ ـ ـص ـ ــول الـ ــاج ـ ـئـ ــن ع ـلــى

األوراق ال ـقــانــون ـيــة ك ـث ـي ـرًا بـمــدى
ش ـعــورهــم بـ ــاألمـ ــان ،ف ـ ـ  %91من
ال ـس ــوري ــن ي ـع ـت ـقــدون أن اإلق ــام ــة
ت ــؤث ــر ب ـم ــدى ش ـع ــوره ــم ب ــاألم ــان.
وحـ ـس ــب الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،اع ـ ـتـ ــرف 293
الج ـ ـئ ـ ــا م ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ــل  1200الجـ ــئ
ّ
بتعرضهم /أو عائالتهم
مستطلع
لحالة اع ـتــداء ،أي نسبة  %25من
الالجئني تعرضت لــاعـتــداء ،لكن
 %69م ــن ه ــؤالء لــم يـفـعـلــوا شيئًا
ردًا على االع ـتــداء فيما أبـلــغ %13
ف ـق ــط م ـن ـهــم ال ـس ـل ـط ــات %86 .مــن
َ
هــذه الـحــاالت ُح ِّملت مسؤوليتها
ّ
ملـعـتــديــن لـبـنــانـيــن ،وق ــد ُســجـلــت
أع ـل ــى ن ـس ـبــة م ــن االعـ ـ ـت ـ ــداءات في
بـيــروت ،طرابلس ،عــرســال ،اللبوة
وبـعـلـبــك .الـسـبــب الــرئـيـســي لـعــدم
ال ـت ـب ـل ـيــغ ه ــو عـ ــدم امـ ـت ــاك ه ــؤالء
إق ـ ـ ــام ـ ـ ــات ،م ـ ــا يـ ـع ـ ّـرضـ ـه ــم ل ـخ ـطــر
التوقيف من قبل األجهزة األمنية،
فـتـتـحـ ّـول القضية مــن اع ـتــداء إلــى
عدم امتالك أوراق قانونية .يشكو
ال ــاجـ ـئ ــون أن ال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي
ل ـع ــدم ام ـتــاك ـهــم أوراق ـ ـ ــا قــانــونـيــة
هــو ض ــرورة وج ــود كفيل لبناني
وارتـ ـ ـف ـ ــاع ت ـك ـل ـفــة ال ـ ــرس ـ ــوم .يــؤثــر
ان ـع ــدام األوراق الـقــانــونـيــة بتنقل
الالجئني ،خصوصًا على حواجز
الـقــوى األمنية ،إذ صـ ّـرح  %48من
ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـكــون إقـ ــامـ ــات أن ـهــم
واجهوا مشاكل على الحواجز.
ُ
تعتبر املديرية العامة لألمن العام
الـ ـجـ ـه ــاز األك ـ ـثـ ــر س ـ ــوءًا بــالـنـسـبــة
إل ــى الــاج ـئــن ،إذ تــؤكــد ال ــدراس ــة
ّ
أن الـ ـنـ ـظ ــرة األك ـ ـثـ ــر س ـل ـب ـيــة ل ــدى
الــاجـئــن هــي لــأمــن ال ـع ــام ،فيما
ّ
أع ـلــن نـحــو  %75مـنـهــم أن لديهم
نـ ـظ ــرة إي ـج ــاب ـي ــة ل ـل ـج ـيــش وق ــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي .وت ـل ـفــت ال ــدراس ــة
ّ
إلى أن أكثر الرجال يتسجلون لدى
األمـ ــن ال ـع ــام ،بـيـنـمــا ال ـن ـســاء أكـثــر
ً
احتماال للتسجيل لدى املفوضية،
علمًا بأن النساء يواجهن مشاكل
أقل على الحواجز مقارنة بالرجال.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ــى
ّ
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،تـ ـ ـب ـ ـ ّـن أن  %28مــن
الالجئني ال يتمكنون من الوصول
إلى الخدمات مقابل  %27يتمكنون
أحيانًا من الوصول إلى الخدمات.
وق ـ ــال  %37م ـن ـهــم إنـ ـه ــم ي ـت ـل ـقــون
م ـعــام ـلــة س ـي ـئــة ع ـنــدمــا ي ـحــاولــون
الحصول على الخدمات.

