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السورٌون فً لبنان بٌن مطرقة العنصرٌة و سندان المخٌمات.

إعداد :كندة أحمد علً
باحثة فً مركز برٌدج

أشراف  :أ.د عفٌف رحمة
مستشار مركز برٌدج أستاذ فً جامعة دمشق
أشراف و متابعة :محمد الشماع

تقرٌر ٌرصد واقع االنتهاكات التً ٌتعرض لها الالجئٌن و العمال السورٌٌن نتٌجة الحرب الدائرة
فً سورٌة و انعكاسها على سٌاسات الدولة اللبنانٌة و تأثٌر المجتمع اللبنانً باالستقطاب فً
سورٌا  ,و ٌسلط الضوء على معاناة السورٌٌن نتٌجة الممارسات العنصرٌة اتجاههم دون التمٌز
بٌن لالجئ عامل .
منهجٌة إعداد التقرٌر.
اعتمدنا فً التقرٌر على شهادات حٌة لعمال و الجئٌن سورٌٌن فً لبنان و تم األخذ بعٌن االعتبار
تنوع الشرائح موزعة على فً غالبٌة المناطق اللبنانٌة  ,إضافة ألخذ شهادات حٌة من لبنانٌٌن
تأثروا بنزوح السورٌٌن  ,و اعتماد التقرٌر عدا عن البحث المٌدانً للتقارٌر و األسبوعٌة و
األرقام التً تصدرها مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن "أونوروا"  ,كما تم اعتماد على
تقارٌر منظمة الٌونٌسًف  ,و ما تناولته الصحافة اللبنانٌة و العربٌة حول الالجئٌن السورٌٌن و
العمال  ,و تمت تغطٌة التقرٌر لكافة جوانب اإلنسانٌة و السٌاسٌة .
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مقدمة:

أرخت األزمة السورٌة بظاللها على الشعب السوري بجمٌع فباته و على اختالف شرابحه و أفرزت الكثٌر من المعاناة و
التشتت و الضٌاع  ،ربما لم ٌنج منها إال القلة القلٌلة  ،و بما أن الوجهة األقرب للسورٌٌن كانت لبنان بحدودها المفتوحة تقاطر
السورٌون فرادى و جماعات علهم ٌجدوا ملجأ آمنا و أرضا كرٌمة تفتح لهم ذراعٌها لترد عنهم تلك الهجمات التً شنت بغٌر
حق على بالدهم  ،فكانت وباالَ علٌهم و لكن ترى هل توافقت تطلعاتهم مع الواقع الذي اصطدموا به فً لبنان و أٌضا فً أكثر
البلدان التً لجؤوا إلٌها؟ ! .

إحصاءات و أرقام بين الواقع و الوهم
و قد صنفت األزمة السورٌة بأنها أكبر حالة طوارئ إنسانٌة فً حقبتنا ومع ذلك فشل العالم فً توفٌر احتٌاجات الالجبٌن
والدول التً تستضٌفهم و حسب التقرٌر األسبوعً للمفوضٌة العلٌا لالجبٌن فقد أعلنت أن أعداد السورٌٌن الذٌن توجهوا إلى
لبنان بلغ عددهم  1,14ملٌون الجا إما الذٌن ال ٌزالون فً انتظار التسجٌل. 28011:
والالجئون موزعون على مختلف المنبطق اللبنبنية وفق الجدول التبلي

الالجئون المسجلون

فً انتظار التسجٌل

شمال البنان

285415

1527

بٌروت و جبل لبنان

298286

1527

البقاع

ا393948

21968

جنوب البنان

133214

373

شمال لبنان:النازحون المسجلون ,285415 :إما الذٌن ال ٌزالون فً انتظار التسجٌل1527 :
بٌروت وجبل لبنان :المسجلون , 298286 :الذٌن ال ٌزالون فً انتظار التسجٌل4143 :
البقاع:النازحون المسجلون 393948 :ا والذٌن ال ٌزالون فً انتظار التسجٌل21968 :
.جنوب لبنان :المسجلون 133214 :إما الذٌن ال ٌزالون فً انتظار التسجٌل 373 :الجئا
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العراق

215000

تركٌا

815000

األردن

608000

ثم تركٌا ( )815000ثم األردن ( .)608000وهناك أٌضا  215ألفا فً العراق والباقون فً مصر ودول أخرى,
وذكرت المفوضٌة انه إضافة إلى ذلك تقدر الدول المضٌفة أن هناك مبات اآلالف من السورٌٌن لجبوا إلٌها دون تسجٌل
.رسمً
ما أدى إلى ارتفاع عدد السكان فً العدٌد من البلدات والقرى إلى أكثر من الضعف .
و السؤال الذي بات حدٌث الناس و تتناقله األلسن ،ترى ما هو حال السورٌٌن فً لبنان و خصوصا أن سورٌة كانت السباقة فً
استقبالهم و فتح البٌوت والقلوب لٌسكنوا آمنٌن كرٌمٌن .

على صعٌد التعلٌم ...خدمات متواضعة و حاجات كبٌرة
األعداد
و الجواب ٌأتً لٌقول أن السورٌٌن قد توزعوا فً كل مكان دون أن تمد لهم ٌد العون و المساعدة حسب حاجة
المتزاٌدة التً توجهت إلى لبنان إن كان بالطرٌق النظامً أو " تهرٌب " فعلى صعٌد التعلٌم كانت الحاجة كبٌرة لقبول األطفال
السورٌٌن الذٌن هم فً سن المدرسة فً لبنان و الذي بلغ عددهم  470،000طفل .حوالً 386،000منهم هم فً سن التعلٌم
االبتدابً (الصف األول حتى الصف الثانً عشر) ،مقارنة بنحو  275،000طفل لبنانً مسجلٌن فً المدارس الرسمٌة التً
تتمتع بقدرة استٌعاب قصوى تبلغ  300،000طالب .فتلبٌة احتٌاجات كل من مجموعتً األطفال تتطلب مضاعفة قدرات
االستٌعاب لدى المدارس .وللتصدي لهذه الزٌادة الهابلة فً الطلب ،اعتمدت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ،مع المنظمات
الشرٌكة فً قطاع التعلٌم ،خالل العام الماضً دوامات مدرسٌة ثانٌة خالل فترات بعد الظهر ضمن النظام الرسمً ،األمر
الذي سمح بالتحاق 32،000طفل إضافً.
و كما أعلنت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً أنها ستصدر تعمٌما لمدٌري  147مدرسة تعتمد دواما دراسٌا ثانٌا لضمان فتح
أبوابها خالل عطلة نهاٌة األسبوع وأٌام العطل .سٌتمكن الطالب من استكمال الحد األدنى من الساعات المطلوبة للعام الدراسً
 750( 2015/2014ساعة ) و هذا ال ٌنفً وجود أعداد كبٌرة من األطفال خارج إطار المدرسة نهبا للتشرد و التسول .

على صعٌد الصحة

أما على صعٌد الصحة فقد تم إجراء أكثر من  44926معاٌنة فً مجال الرعاٌة الصحٌة األولٌة ،بما فً ذلك عالجات
وعملٌات إحالة وأدوٌة ورعاٌة أثناء الحمل ورعاٌة ما بعد الوالدة وخدمات تنظٌم أسرة ورعاٌة صحٌة للطفل وفحوص
)(URDA
وتحالٌل مخبرٌه  ،تم تقدٌمها من قبل مؤسسة عامل والهٌبة الطبٌة الدولٌة واتحاد منظمات اإلغاثة والتنمٌة
والمفوضٌة ،بالتنسٌق مع وزارة الصحة العامة ،وذلك من خالل الوحدات الطبٌة المتنقلة والمستوصفات .باإلضافة إلى ذلك ،ت ّم
إدخال نحو  5400شخص إلى المستشفٌات  ،بما فً ذلك 1800حالة والدة بدعم من المفوضٌة.
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وقد استفاد  58253شخصا من جلسات التوعٌة المقدمة من جانب الهٌبة الطبٌة الدولٌة ومركز األجانب فً جمعٌة كارٌتاس -
لبنان والجمعٌة الخٌرٌة األرثوذكسٌة الدولٌة والمفوضٌة .وقد تناولت هذه الجلسات مواضٌع مختلفة مثل التوعٌة على التغذٌة
لألطفال
.
والصحة اإلنجابٌة وتغذٌة األطفال الرضع والصغار وتنظٌم األسرة واإلسعافات األولٌة والتوعٌة الصحٌة
تم إجراء نحو  6340معاٌنة فً مجال الرعاٌة االجتماعٌة والصحة النفسٌة فً خمس محافظات من قبل الهٌبة الطبٌة الدولٌة،
وذلك من خالل خدمات التوعٌة واالتصال ،فضال عن تلك المقدمة فً المراكز .كما تم إجراء 1741جلسة توعٌة على الصحة
المبكر
.
العقلٌة والنفسٌة والصحة العامة والعنف القابم على نوع الجنس والزواج
كما عمد صندوق األمم المتحدة للسكان إلى توزٌع مجموعات مستلزمات ما بعد التعرض لالغتصاب ،فضال عن تدرٌب مقدمً
الرعاٌة الصحٌة فً مستشفى بعبدا الحكومً على مهارات اإلدارة السرٌرٌة للناجٌن من االغتصاب ،وذلك بالتعاون مع
الٌونٌسٌف ومنظمة "أبعاد"
وأشارت المنظمة إلى أنها ستحافظ على "حمالت التلقٌح القابمة بهدف منع ظهور حاالت أخرى من مرض شلل األطفال
ومضاعفة أعداد األطفال الذٌن ٌستفٌدون من استشارت الرعاٌة الصحٌة األولٌة فً سورٌا .
ال ٌمكن تجاهل الخدمات التً قدمتها المنظمات اإلنسانٌة بالتعاون مع الهٌبات اللبنانٌة و لكنها بالطبع لم تكن بالسوٌة و الجودة
المطلوبة ٌ ،ضاف إلى ذلك و حسب آراء الكثٌر من المستفٌدٌن أن المراكز الصحٌة " مشافً  ،عٌادات ،مستوصفات " تتحمل
حسب قرار مفوضٌة األمم المتحدة  % 40من نسبة العالج و ٌتحمل المرٌض باقً التكلفة ،هذا ما دفع العدٌد من المعنٌٌن
الالجبٌن و إحجام
بالشأن الصحً إلى رفع األجور حتى ٌتحصلوا على نسبة أعلى من الدخل ،ما ٌنعكس سلبا على أولبك
الكثٌرٌن عن مراجعة المراكز الصحٌة لعدم توفر المال الكافً لدٌهم للعالج .

على صعٌد تأمٌن المأوى و األمن الغذائً....
ال سكن مالئم و ال الغذاء كاف
وفً مجال تامٌن المأوى :تلقى أكثر من  1500نازح ٌقٌمون فً قرى جبل لبنان والجنوب  205مجموعات مستلزمات لتجهٌز
المساكن من أجل مقاومة العوامل المناخٌة ،تم تقدٌمها من قبل وكالة التعاون الفنً والتنمٌة ومنظمة اإلغاثة الدولٌة  -مساعدة
طبٌة دولٌة ،وذلك لتحسٌن المالجا التً ال تستوفً المعاٌٌر المقبولة.
باإلضافة إلى ذلك ،استفاد نحو  600نازح من إعادة تأهٌل المنازل فً المجتمعات المضٌفة والمالجا الجماعٌة فً مختلف
أنحاء البالد .تهدف إستراتٌجٌة تأهٌل وحدات اإلٌواء الصغٌرة إلى تحسٌن الظروف المعٌشٌة للنازحٌن مع إفادة السكان
المحلٌٌن فً الوقت نفسه.
على صعٌد األمن الغذابً :تلقى أكثر من  795462شخصا مساعدات غذابٌة مقدمة من برنامج األغذٌة العالمً عن طرٌق
نظام البطاقة اإللكترونٌة خالل هذا الشهر ،كما تلقى أكثر من  15000نازح سوري من القادمٌن الجدد الذٌن ال ٌزالون فً
انتظار التسجٌل سلال غذابٌة .باإلضافة إلى ذلك ،تم توزٌع  1794حصة غذابٌة و 7984وجبة إفطار من قبل اتحاد منظمات
اإلغاثة والتنمٌة  (URDA).كما استفاد النازحون الوافدون حدٌثا فً المالجا الجماعٌة وفً مراكز التوزٌع فً مختلف أنحاء
البالد من توزٌع  1200كلغ من التمور ..
و بالنسبة إلى التوزٌع فقد استفاد أكثر من 8،500شخص ٌحتاجون إلى المساعدة فً مختلف أنحاء البالد من توزٌع مجموعات
مواد أسرٌة من فرش وبطانٌات وأوانً مطبخ ومجموعات مستلزمات للنظافة الصحٌة ورعاٌة األطفال دون الثانٌة ،تم تقدٌها
من قبل المجلس الدنمركً لالجبٌن ومركز األجانب فً جمعٌة كارٌتاس  -لبنان .
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و لكن رغم ذلك نلحظ الكثٌر من التقصٌر فً جوانب عدٌدة و الخدمات ال تكفً و هذا ما أظهرته الكثٌر من التقارٌر
التلفزٌونٌة و الصور الحٌة و شهادات العدٌد من قاطنً المخٌمات أو من أتٌحت لهم فرصة السكن فً منازل مستأجرة .

المهم ...فرصة عمل
نتٌجة للحاجة الملحة و الفقر المدقع ٌقع الالجا السوري بٌن فكً رب العمل و الوضع السٌا الذي ٌعٌشه  ،فال ٌعنٌه كثٌرا أي
عمل سٌمارسه بل همه الوحٌد هو الحصول على فرصة عمل مهما كانت شروطها و بأي أجر كان فنراهم ٌعملون فً
المحال ،والمطاعم ،والمخازن ،والمتاجر ،والحقول ،و أٌنما أتٌحت لهم فرصة عمل مهما كانت الظروف و أي كان األجر ،و
أحٌانا تراهم على ناصٌة الشارع بانتظار عمل ،وأمام مشارٌع البناء عند استراحة الظهٌرة ،فً منتصف الطرٌق عند تعبٌد
الطرقات ،وفً القرى ،والمدن والجرود ..هم ببساطة فً كل مكان ،العمال السورٌون فً لبنان فاقوا اآلالف برأي جمٌع
اللبنانٌٌن ،لكن ال توجد تقدٌرات أو إحصابٌات حكومٌة دقٌقة بهذا الخصوص .
بالنظر إلى األرقام الرسمٌة المستقاة من دابرة العمال السورٌٌن فً وزارة العمل ،فإن الرقم ال ٌتجاوز الـ  650عامالً سورٌا ً
رسمٌا ً مسجَّ الً فً لبنان ،فٌما الواقع أن هذا الرقم قد ٌكون فً مدٌنة لبنانٌة أو ربما قرٌة واحدة ،بٌنما العدد الحقٌقً للعمال
السورٌٌن ،ال سٌما بعد نزوحهم باآلالف إلى لبنانٌ ،فوق العدد الرسمً بعشرات األضعاف.

بٌن القبول و الرفض ...المصلحة تنتصر
إزاء هذه الحقٌقة ،وفً ظل األوضاع االقتصادٌة والخانقة التً ٌعانً منها اللبنانٌون ،ال سٌما خالل العامٌن الماضٌٌْن ،بدأت
العمالة
.
تظهر مالمح التململ والتذمر من هذا الكم الهابل من العمال السورٌٌن فً بلد ال ٌستطٌع استقبال كل هذه

ورغم ذلك فالسجال بٌن اللبنانٌٌن عن حاجة االقتصاد الوطنً للعمالة السورٌة لم ٌتوقف منذ مطلع التسعٌنٌات ،فهم لم ٌتفقوا
على األسباب والعدد الضروري للبنان ،فتولّدت سجاالت عدّة ،أبرزها عن العدد الفعلً فً «زمن الوصاٌة» ،ولكن هذه
السجاالت لم تعكس إال البعد السٌاسً لظاهرة العمالة السورٌة ...فطرف ٌنفخ فً األرقام لٌعكس وجود المخابرات السورٌة
واستغالل سورٌا لـ«خٌرات لبنان» ،إال أن «النفخ» ساهم فً إرساء شكل من أشكال العنصرٌة التً تغطً حاالت العنف ضد
العمّال السورٌٌن ...وطرف ثان «ٌضغط» األعداد بكل الوسابل المتاحة لٌنفً التهمة ...وكال الطرفٌن استعان بوسابل عدة
لٌبرهن صحة نظرٌته ،كان أبرزها األعداد الوافدة والخارجة من لبنان على المعابر الحدودٌة ،وك ّل منهما كان ٌفسّر هذه
الحركة لتتناسب مع توجهاته السٌاسٌة ،إال أنهما تغاضٌا عن تفسٌر ٌبرر الحاجة إلى هذه العمالة اقتصادٌا ً وصوالً إلى تنظٌمها
.
وكانت وزارة العمل قد بدأت فً عام  2006بتنظٌم العمالة السورٌة بالتحدٌد ،وأعلنت تألٌف «دابرة تنظٌم العمال السورٌٌن
فً لبنان» بعد محادثات مع الجانب السوري ،إال أن هذه الدابرة الجدٌدة لم تتمكن ،حتى الٌوم ،من االنطالق فً مهماتها.
فاإلحصاءات الرسمٌة عن عدد العمال السورٌٌن فً لبنان ال تعكس الواقع ،إذ إن الرقم المتوافر ال ٌتجاوز بضع مبات ،ألن
هذه النسبة هً التً اضطرت أن تستحصل على إجازة عمل بسبب طبٌعة عملها  .وٌتوزع العمال السورٌون على قسمٌن:
عمالة شبه دابمة وعمالة موسمٌة
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ضعف األجور و غياب االمتيازات
و مع ذلك نلحظ تمسك بعض أصحاب العمل فً لبنان بالعامل السوري على الرغم من انتشار األحكام المسبقة والمنمّطة عنه
و لذلك أسبابه و منها :
حاجة أصحاب العمل إلى عمالة منخفضة األجر منبثقة من اعتماد مشٌدي األبنٌة على العمال السورٌٌن بشكل أساسً ،ألن
التعاطً معهم أسهل وهم ٌعملون بكد وأجرهم ٌتراوح بٌن  15و  20و  25دوالراً ٌومٌا ً بحسب رتبتهم و الشواهد على ذلك
كثٌرة :
ملهم شاب سوري ٌعمل فً البناء ٌتقاضى  20دوالر مقابل  10ساعات عمل ٌومٌا تعرض منذ فترة إلصابة عمل و ألنه غٌر
مسجل بالضمان االجتماعً لم ٌتكفل صاحب العمل بعالجه بل على العكس تم طرده لتغٌبه عن العمل لمدة أسبوع بسبب
إصابته ،و هو اآلن مازال ٌبحث عن عمل جدٌد ،و هذا ٌؤكد أن العامل السوري مجرد من حقوقه جمٌعها و خصوصا التأمٌن
ضد إصابات العمل .

أما طالل خرٌج هندسة معلوماتٌة سافر إلى لبنان هربا من خدمة العلم ٌتحدث عن تجربته فٌقول :تقدمت للعمل بشركة
للبرمجٌات و المعلوماتٌة و تم قبول طلبً نظرا لخبراتً والشهادات التً احملها ألتفاجا عند مقابلتً مع المدٌر برفض طلب
أخرى ...وأنا اآلن أعمل
توظٌفً و السبب الوجٌه جدا و المقنع جدا أٌضا بالنسبة له " أننً سوري " ،دون أي مبررات
محاسبا فً مول لثمانً ساعات مقابل  400دوالر بالكاد تكفً لمتطلبات العٌش باهظ الثمن و دفع اجار الغرفة التً أعٌش
بها و هً ال تملك من مقومات السكن أي شًء .

حظر التجول

 9مساء و أتعرض للكثٌر من
أما شادي شاب سوري ٌعمل فً محل لبٌع األلبسة الرجالٌة ٌقول :عملً ٌنتهً فً الساعة
المضاٌقات من جهات أمنٌة عدٌدة بسبب قرار منع السوري من التجوال بعد الساعة  7مساء بحجة ضبط األمن  ،و فً كل ٌوم
نسمع بقرارات جدٌدة تحد من نشاطنا و أعمالنا  .و المؤلم أكثر أنه حتى فً الحاالت االسعافٌة و االضطرارٌة ٌضطر السوري
لالتصال بالبلدٌة و الجهات المعنٌة ألخذ الموافقة بالخروج بعد  7مساء إذا أراد الذهاب للمشفى أو لعٌادة الطبٌب  ،و هذا قد
ٌعرض المرٌض لمضاعفات خطٌرة من جراء تأخٌر اإلسعاف.
وثمة سبب إضافً لتشغٌل العمال السورٌٌن فً لبنان ،هو هروب أصحاب العمل من التعقٌدات المتصلة بالعمال األجانب لجهة
ما ٌترتب علٌهم من ضرابب ورسوم لوزارة العمل والضمان االجتماعً وغٌرها ،علما أن صاحب العمل فً أحد إجراءاته
الخبٌثة و غٌر البرٌبة ٌلجأ إلى تسجٌل ربما شخص أو شخصٌن من عمالته لٌحمً نفسه من ضرٌبة المخالفات فٌما لو باغته
مفتش التأمٌنات أو وزارة العمل .
و بعٌداً عن العنصرٌة ،واالتهامات بالالإنسانٌة وعدم الشعور باآلخر ،ال ٌسع اللبنانً إال التململ من تدفق العمال السورٌٌن،
كونهم باتوا ٌأخذون من دربه الكثٌر ،وإن عن غٌر قصد .

اٌلً متعهد بناء لبناء لدٌه العدٌد من المشارٌع ٌقول إن جمٌع العمال الذٌن ٌعملون عندي هم سورٌٌن فأجرة عاملٌن أو ثالثة
عمال سورٌٌن ال تعادل أجرة عامل لبنانً واحد باإلضافة إلى أن أغلب اللبنانٌٌن ال ٌقومون بأعمال البناء على عكس العمال
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السورٌٌن الذٌن ٌعملون لساعات طوٌلة دون تذمر أو شكوى و هذا ما ٌدفعنً الستبدال العمال اللبنانٌٌن بالسورٌٌن  ،فبهذه
الطرٌقة أوفر فً الوقت و المال.
وحال اٌلً كحال الكثٌر من اللبنانٌٌن من أصحاب المحال و االستثمارات فجاد شاب لبنانً خسر عمله فً محل لأللبسة لٌجد
عامل سوري مكانه ٌعمل بأجر أقل و لساعات أطول ،و جاد لٌس الوحٌد بل هو واحد من أعداد كبٌرة من الشبان اللبنانٌٌن
الذٌن خسروا عملهم فً ظل أزمة النزوح السوري إلى لبنان فٌقول جاد :أال ٌكفً أن الجٌش السوري احتل لبنان لسنوات
طوٌلة و اآلن جاء العمال السورٌٌن لٌحتلوا عملنا .
إن لبنان أساسا تعانً من أزمة اقتصادٌة و قلة فرص العمل و مع النزوح السوري لم ٌتبق للبنانً غٌر الهجرة و ترك البلد،
فالسورٌون لم ٌتركوا لنا شً من العمل أو البٌوت حتى بتنا نشاهد السوري فً الشوارع أكثر ما نشاهد اللبنانً .
و لٌس السوري هو الذي ٌتحمل تلك المسؤولٌة  ،بل ٌجب أن ٌدرك اللبنانً أن الحل ٌبدأ من تغٌٌر ذهنٌته كأن ٌخفف قلٌالً
من ثقافته الفوقٌة ،وٌرضى بالمهن التً كان ٌعترض علٌها سابقاً ،وٌجٌرها لحساب السوري .وٌخفف من الشروط التً كان
ٌفرضها على صاحب المؤسسة ،شرط أال ٌنال ذلك من حقوقه كعامل ،ومن كرامته الشخصٌة طبعاً ،وبذلك ٌقل الطلب على
العامل السوري .فً النهاٌة إنها مسألة عرض وطلب " .

إجراءات خجولة
وفً استطالع لبعض السورٌٌن فً لبنان حول دور السفارة السورٌة هناك كان ثمة إجماع أن موضوع العمالة كان دابما ذو
شجون حتى قبل األزمة السورٌة ومنذ عشرات السنٌن حٌث كان فً لبنان مبات اآلالف من العمال السورٌٌن و كانت أعدادهم
تقل وتكثر حسب االحتٌاجات الموسمٌة  .كالزراعة والبناء و لكن منذ اعتماد التمثٌل الدبلوماسً بٌن لبنان وسورٌة وإنشاء
سفارة لألسف فإن الكثٌر من األمور تغٌرت لألسوأ وهذا بالتأكٌد ٌعود إلى التعقٌدات التً تنتج عادة عن الروتٌن اإلداري فً
التعامالت بٌن الدول ورعاٌة شؤون المواطنٌن .
و حسب قولهم أن طاقم السفارة ال شك ٌقومون بأقصى جهدهم لتسهٌل أمور المواطنٌن العرب السورٌٌن المقٌمٌن على أرض
لبنان ولكن الحاجة تتطلب جهودا و إمكانات أكثر و خصوصا أن الظروف الحٌاتٌة تتفاوت كثٌرا بٌن موطنهم األصلً و البلد
الذي لجؤوا إلٌه لجهة ارتفاع األسعار و عدم توفر فرص العمل و عدم توفر السكن المناسب  ،و الطامة الكبرى هً صعوبة
الحصول على إقامة وإن توفرت فهً مقابل مبلغ كبٌر من المال قد ٌصل إلى 1200دوالر إلقامة العمل .
و المفارقة العجٌبة والتً تؤكد أن السورٌٌن ال ٌحصلون على الخدمات الكافٌة مقارنة بالسكان اللبنانٌٌن هً أن عدد سكان
لبنان حسب اإلحصاء ٌبلغ حوالً  4مالٌٌن هم موزعون على  5محافظات تؤمن الدولة لهم خدماتهم اإلدارٌة بواسطة أكثر من
 35مركز  ،بٌنما ٌحصل السورٌون وقد بلغ عددهم فً لبنان حوالً أكثر من ملٌون مواطن سوري على خدماتهم من مركز
واحد فقط و هذا ٌعنً أن السفارة تقدم خدماتها حسب المتاح لالجبٌن السورٌٌن و خصوصا أن ال إحصاء دقٌق من قبل الجهات
المختصة لهم ال فً لبنان وال فً سورٌة فال ٌمكننا القول أن السفارة تقوم بما ٌلزم تجاههم  .سوى بعض األمور اإلدارٌة التً
قد ٌحتاجها أي منهم من السفارة و هذا ٌتضح فً أحد تصرٌحات السفٌر السوري علً عبد الكرٌم علً أن تنظٌم الحكومة
اللبنانٌة لدخول السورٌٌن هو « أفضل من اإلذالل واإلهانات التً ٌتعرّ ض لها السورٌون على الحدود ،لكن مسألة تأشٌرة
الدخول أمر غرٌب».
كما أضاف  :إن «قرار فرض تأشٌرة دخول على السورٌٌن لدخول لبنان غٌر مقبول إطالقا ً» ،موضحا ً أن «سورٌا مستعدة
دابما ً للتعاون مع لبنان فً سبٌل معالجة ملف النازحٌن ،لكن هكذا قرارات تناقض االتفاقات الموّ قعة بٌن البلدٌن ،وأي تغٌٌر
باالتفاقٌات ٌتطلّب حواراً بٌن الدولتٌن" .
كما أشار عبد الكرٌم إلى أن «سورٌا لم تتبلغ بالقرار ولم ٌناقشه معنا أحد» ،متابعا ً «سورٌا ال تحبّذ التصعٌد ،وال مصلحة لها
فً ذلك بخصوص العالقات بٌن البلدٌن الشقٌقٌن ،وسورٌا إذا تحرّ كت وأغلقت الحدود أمام الشاحنات سٌتضرّر لبنان أكثر مما
تتضرّر سورٌا ،لكن سنرى كٌف ستتجه األمور" .
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عامر المحمود تاجر و مستثمر سوري ٌقول :منذ زمن و أنا أعمالً و استثماراتً تتوزع بٌن سورٌة ولبنان و لكن و منذ بداٌة
األزمة نقلت كل مشارٌعً إلى لبنان ألنه البلد األقرب جغرافٌا إلى سورٌة و لوجود عدد كبٌر من العمال السورٌٌن هناك ،و
على الرغم من أننً مستثمر و لدي الكثٌر من األعمال و لست بالجا أو نازح إال أننً أواجه بعض الصعوبات و خاصة فٌما
ٌتعلق بالتراخٌص و األمور المصرفٌة و استٌراد البضابع و توضع العصً فً العجالت و نعانً فً أمور كثٌرة لجهة انجاز
بعض األعمال فً الدوابر الحكومٌة  ،و فً كثٌر من األحٌان نفاجا بقرارات تؤخذ بحق السورٌٌن و خصوصا فٌما ٌتعلق
بالخروج و الدخول على الحدود السورٌة اللبنانٌة ما ٌؤثر سلبا على انجاز أعمالنا عدا عن الضغوط النفسٌة التً نعانً منها من
جراء بعض المواقف التً نتعرض لها .
و لٌس حال األطباء السورٌٌن الذٌن باشروا أعمالهم فً بعض المشافً اللبنانٌة أفضل من حال أؤلبك المستثمرٌن فنرى الكثٌر
منهم ٌضج من عدم إعطاء الطبٌب السوري حقه رغم براعته و تفوقه فً اختصاصه و رغم مرور سنوات طوٌلة على
مزاولته المهنة فإنه ٌعامل ربما كطبٌب حدٌث العهد فً مهنته من حٌث األجر و االمتٌازات و المرتبة العلمٌة .
و عندما ٌدور السجال و النقاش بٌن بعض السورٌٌن و اللبنانٌٌن حول أسباب هذه العنصرٌة و هذا الموقف من السورٌٌن ٌكون
الرد و باإلجماع أحٌانا أن هذه المشاعر سببها بعض التجاوزات التً ربما قام بها بعض عناصر الجٌش العربً السوري قبٌل
انسحابه من لبنان ما أعطى صورة سلبٌة عن الشعب السوري و هو بريء من هذه االتهامات  ،فمن الظلم أن تعمم أخطاء
البعض على الجمٌع .

غٌاب دور المنظمات اإلنسانٌة
و مهما كانت المفارقات و اإلشكاالت و الصعوبات التً ٌتعرض لها بعض من غادر سورٌة إلى لبنان فهذا ال ٌنفً أن من
حقهم أن ٌتمتعوا بفرص للعمل و بشروط إنسانٌة و عٌش البق  ،بدل أن ٌكونوا ضحٌة للعبة األمم الالهثة وراء مصالحها،
وغالبا ً على حساب اآلخرٌن و أوضح نموذج على ذلك ما ٌعانٌه الالجبون السورٌون فً المخٌمات اللبنانٌة التً أقل ما ٌقال
اإلحصاءات تشهد على عدد الوفٌات التً حدثت أثناء
عنها أنها عقوبات جماعٌة و انتقام سافر أمام أعٌن العالم أجمع ،و
العاصفة الثلجٌة التً مرت منذ أٌام و خصوصا لدى األطفال الذٌن تجمد الدم فً عروقهم فكانوا ضحاٌا لتجاهل المنظمات و
الهٌبات الدولٌة و الجهات المعنٌة فً لبنان  ،رغم أن سورٌة كانت قد استقبلت اللبنانٌٌن أثناء أزمتهم بصدور مفتوحة و قلوب
محبة و فتحت لهم بٌوتها و لم ترمهم فً مخٌمات ال إنسانٌة  ،فهال عومل السورٌون بالمثل ردا لجمٌلهم و عرفانا لفضلهم و
كرمهم حتى ال ٌقع السورٌون بٌن مطرقة العنصرٌة اللبنانٌة و سندان المخٌمات الالانسانٌة .
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