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قدمت الدراسة ان 76
في المئة من السوريين 

في بيروت ال يشعرون 
بأنهم مرّحب بهم

28 في المئة ال يصلون الى الخدمات.13 في المئة ابلغوا عن اعتداءات.

 اليسوعية تستقصي عن شعور الالجئين السوريين باألمان 
70 يف املئة ال يحملون أوراقًا قانونية 

خلصت دراسة أعدها معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، بدعم من المفوضية العليا لالمم المتحدة لشؤون الالجئين 
وبتمويل من RDPP وحملت عنوان "دراسة عن مدى احساس الالجئين السوريين باألمان في لبنان" الى ان 70 في المئة  من هؤالء السوريين 
المستطلعين ال يحملون أوراقا قانونية ويعود السبب الرئيسي الى ضرورة وجود كفيل لبناني وارتفاع تكلفة الرسوم، علمًا أن 87 إلى 91 في 
المئة يعتقدون أن األوراق القانونية تؤثر في أمنهم. وأوردت ارقامًا تظهر أن 34 في المئة من السوريين في بيروت ال يشعرون باألمان بينما 

تصبح هذه النسبة 30 في المئة في الشمال،  و27 في المئة في البقاع، و18 في المئة  في جبل لبنان و13 في المئة في الجنوب.

خاص – "النهار"

ج��������اء ف������ي م����ق����دم����ة ال��������دراس��������ة أن  
السوريين  الالجئين  بين  العالقات 
وال���م���ج���ت���م���ع���ات ال��م��ض��ي��ف��ة ت��ش��ه��د 
ت������ح������والت دائ������م������ة م������ع اس����ت����م����رار 
األزم���ة ال��س��وري��ة، إذ ان وض��ع ه��ؤالء 
ال��س��وري��ي��ن ي��ص��ب��ح أك��ث��ر ه��ش��اش��ة، 
في حين تؤدي أزمة اللجوء إلى قلق 
اللبنانية  المجتمعات  ل��دى  متزايد 
المضيفة. وتجول فريق من 21 طالبًا 
وثالثة  وال��س��وري��ي��ن  اللبنانيين  م��ن 
أساتذة في أرجاء لبنان وتوقفوا في 
وقرية  وب��ل��دة  م��ن 120 مدينة  أكثر 
وف����ي م��ن��اط��ق ن���ائ���ي���ة، ح��ي��ث ع��ب��أوا 
للسوريين   1200 اس��ت��م��ارة   1800
ت��ض��م��ن��ت  ل���ل���ب���ن���ان���ي���ي���ن،  و600  
ن���ح���و 50 س�������ؤااًل ت���ق���ري���ب���ًا، واح�����دة 
خ��اص��ة ب��ال��س��وري��ي��ن وأخ�����رى خ��اص��ة 
باللبنانيين. واختيرت العينات وفقًا 
لبيانات المفوضية السامية التابعة 
ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة ل���ش���ؤون ال��الج��ئ��ي��ن 
وعبر  المسكن  طبيعة  ال��ى  استنادًا 
زيارة المنازل واختيار المستطلعين 
م���ن ب��ي��ن أف������راد ال���م���ن���زل ع��ش��وائ��ي��ًا. 
السوريين  الى  االستمارة  وشملت  
تجاه  "ال��ش��ع��ور  مثل  محرجة  اسئلة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن"، وال���ت���ع���رض الي ن��وع 
اللفظي  أو  ال��ج��س��دي  االع���ت���داء  م��ن 
والضرب وتقييد حرية  االعتقال  او 

ال��ح��رك��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ط��ب��اب��ة وغير 
ذل����ك م���ن االم������ور ال��ح��ي��ات��ي��ة، بينما 
اللبنانيين  ال���ى  االس��ئ��ل��ة  ت��م��ح��ورت 
حول تأثير السوريين في الخدمات 
ال���ع���ام���ة وال����ص����داق����ات م���ع���ه���م، ال���ى 
ال���ت���ش���اب���ه ال���ث���ق���اف���ي واالس����ت����ع����داد 

لتوظيفهم.

393 دوالرًا للسوري
وت���وزع���ت ع��ي��ن��ات ال���دراس���ة على 
ال���ش���ب���اب ن��س��ب��ي��ا وش��م��ل��ت 19 في 
ت���راوح أعمارهم من  أف���راد  المئة م��ن 
المئة   ف���ي  و34  س��ن��ة   24 ال���ى   18
في سن بين ال�25 وال�34، و25 في 
المئة  بين 34 سنة و44 سنة، 14

في المئة  بين 45 سنة و54 سنة 
و8 في المئة فوق ال�55 سنة. أما في 
فقد  المناطقي  بالتوزيع  يتعلق  م��ا 
جاءت النسب متنوعة بحيث احتلت 
التصنيف:  رأس  ال��ت��ال��ي��ة  ال��م��ن��اط��ق 
حمص، ادلب، دمشق، درعا وحماه. 
ال��دراس��ة ان 62 في المئة  وسجلت 
يعملون لقاء أجر متوسط يبلغ393

ص����دارة  ي��ح��ت��ل  االم�����ن  وان  دوالرًا، 
م���خ���اوف ال��الج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن، ثم 

االقتصاد، واألوراق القانونية.

اعتداءات واهانات 
المعبرة حصول  ال��م��ؤش��رات  وم��ن 
أو  اع��ت��داء على شخص  ح��ال��ة   293

عائلة من أص��ل 1200 مستطلع تم 
معتدين  إل���ى  م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا  تحميل 
نسبة  سجلت  حين  ف��ي  لبنانيين، 
في   43 م��ع��دل  اللفظية  االه���ان���ات 
ال��م��ئ��ة   ف����ي  أن46  وت���ب���ي���ن  ال���م���ئ���ة، 
م�����ن ال���الج���ئ���ي���ن ال����س����وري����ي����ن ق���ال���وا 
أن��ه��م واج���ه���وا م��ش��ك��الت ف��ي لبنان 
و69 ف��ي ال��م��ئ��ة  م��ن��ه��م ل��م ي��ق��وم��وا 
ب����أي ش����يء ح���ي���ال ذل�����ك. وق�����ال37

ف����ي ال���م���ئ���ة  م����ن ال���س���وري���ي���ن أن��ه��م 
مع  الحواجز  على  مشكالت  واج��ه��وا 
اخ��ت��الف��ات ح��س��ب ال��م��ن��اط��ق ت���راوح 
ال���م���ئ���ة ش����م����ااًل و 16 ب���ي���ن 50 ف����ي 

السبب  و  لبنان  المئة في جبل  في 
ال��رئ��ي��س��ي ل���ذل���ك ه���و ع����دم ت��ج��دي��د 
في   71 واع��ل��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة.  األوراق 
المئة من المستطلعين أن تمكنهم 
من عبور الحواجز هو أمر مهم لهم، 
وأوض���ح 46 ف��ي ال��م��ئ��ة  أن السبب 
هو حاجتهم الى الوصول إلى مكان 
ان  ال��م��ئ��ة  ف��ي   9 رأى  بينما  عملهم 
عبور الحواجز ض��روري للوصول إلى 
الخدمات. واشارت الدراسة الى  أن 
النساء تواجهن مشكالت أقل على 
ال��ح��واج��ز م��ق��ارن��ة ب��ال��رج��ال. وتشعر 
ال��ن��س��اء ب��أم��ان أك��ث��ر م��ن ال��رج��ال في 
شكل طفيف: 31 في المئة للرجال 
ال��م��ئ��ة للنساء  ف���ي  م��ق��اب��ل 36  ف���ي 
م��ع اح��ت��م��ال أق��ل بشكل بسيط أن 
واعلن  القانونية،  األوراق  يمتلكن 

أنهم يلقون معاملة  المئة   37 في 
األخ��ري��ن عندما يحاولون  م��ن  أس���وأ 

الحصول على الخدمات.

شقق ومخيمات!
وقدمت الدراسة ان 76 في المئة 
من السوريين في بيروت ال يشعرون 
ب���أن���ه���م م���رح���ب ب���ه���م، ب��ي��ن��م��ا ت��ص��ل 
ه��ذه النسبة إل��ى64 في المئة  في 
الشمال، و62 في المئة في البقاع، 
و53 في المئة في جبل لبنان، و51
ف��ي المئة ف��ي ال��ج��ن��وب. وأش���ار 50

في المئة الى أن الوضع يصبح أكثر 
ًا األم��ر ال��ذي ينسحب أيضًا مع  س��وء
ال����وق����ت ع���ل���ى ال���ع���الق���ة ب��ال��س��ل��ط��ات 
ودرج���ة األم���ان. وبينت ال��دراس��ة أن 
أكثر من نصف السوريين يعيشون 
األعلى  الشعور  أن  علما  ف��ي شقق، 
ب�����األم�����ان ه�����و ل������دى م�����ن ي��س��ك��ن��ون 
م��ن يسكنون  بين  الشقق واألدن���ى 

المخيمات.
وف��ي تحليل ال��دراس��ة ان النسب 
ت����ع����ك����س ح����ل����ق����ة م�����ف�����رغ�����ة ت����أس����ر 
ال��س��وري��ي��ن وت����ؤدي ب��ه��م ف��ي نهاية 
بعدم  ارتفاع شعورهم  إلى  المطاف 
األم�����ان ب���م���رور ت���ده���ور األوض������اع مع 
المعامالت  تكلفة  أن  كما  ال��وق��ت. 
التي  القانونية  والصعاب  الرسمية 
تواجه الالجئين بغية التسجيل لدى 
العام تؤدي إلى امتناع نسبة  األمن 
عن  المئة  ف��ي   70 اي  منهم  كبيرة 
أيضا  ينعكس  م��ا  أوراق��ه��م  تجديد 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب����دون ت��رخ��ي��ص، علما 
المستطلعين  من  المئة  ان 62 في 
يعملون. والواضح أن شروط العمل 
ال ت��س��م��ح ل��ه��م ب��ت��وف��ي��ر ح��اج��ات��ه��م 
وال ال���ت���وص���ل ال�����ى ح���ل���ول ل��م��س��أل��ة 
حصولهم على األوراق القانونية مما 
قد يؤدي أيضا إلى فقدان تعاطف 
أن  م��ن  ي��ش��ك��ون  ال��ذي��ن  اللبنانيين 
ال��س��وري��ي��ن ي���أخ���ذون م��ن��ه��م ف��رص 

العمل.

التوصيات: تشجيع المساواة
واوص����������ت ال�������دراس�������ة ب��ت��س��ه��ي��ل 
ش����روط م��ن��ح ال��الج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن 
وآلية  ال��ض��روري��ة  القانونية  األوراق 
ت��ج��دي��ده��ا وال����غ����اء ن���ظ���ام ال��ك��ف��ال��ة، 
وتقليص التكلفة. وطالبت بتعزيز 
م��ا خص  ف��ي  العمل  ق��ان��ون  تطبيق 

في  ال��م��س��اواة  وتشجيع  السوريين، 
وجيرانهم  السوريين  بين  المعاملة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ي���ن. وح����ض����ت ع���ل���ى ع���دم 
السماح للبلديات بتخطي القوانين 
ل��أج��ور، وعلى  م��ن خ��الل تحديدها 
فرص  ودرس  العمل  س��وق  توسيع 
العمل المتوفرة في السوق اللبناني 
مع مقارنة العرض والطلب، واألجور، 

شروط العمل والحاجات.
وح����ض����ت ال������دراس������ة ع���ل���ى ق���ي���ام 
ال���ب���ل���دي���ات ب��م��ه��م��ات ال���ش���رط���ة م��ع 
ت���ع���زي���ز اح������ت������رام ح����ق����وق االن����س����ان 
وق��واع��د السلوك، ش��رط ان تحصل 
ع��ل��ى ال���دع���م وال���ت���دري���ب وال��ت��م��وي��ل 
م���ن أج����ل ت��ح��س��ي��ن ش���رط���ة األح���ي���اء 
وت����ط����وي����ر ال����ت����ع����اون م�����ع ال��م��ج��ت��م��ع 
ال��م��دن��ي وال��ج��ال��ي��ة ال���س���وري���ة. وف��ي 
الوقت نفسه عدم السماح للبلديات 
ب��ف��رض ح��ظ��ر ل��ل��ت��ج��ول ان��ت��ق��ائ��ي أو 
حقوق  تخالف  أمنية  تدابير  ات��خ��اذ 
االنسان. ودعت الى استحداث آلية 
شفافة لتقديم الشكاوى مما يسمح 
بمشاريع  وال��ق��ي��ام  األم�����ور،  بمتابعة 
المحلية،  المجتمعات  مستوى  على 
ال��م��ش��ت��رك بين  ال��ع��م��ل  ال���ى تشجيع 
اللبنانيين والسوريين حول مشاريع 
التحيز  م��ن  للحد  بالالجئين  تتعلق 
بينهما  الثقة  ويزيد  الطرفين  ل��دى 
مما يؤدي إلى الحصول على نتائج 

أفضل.


