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مناسبة

 69مليونًا في  :2017ليس بالـ«هاشتاغ» وحــده يقف العالم «مع الالجئين»
في مثل هذا اليوم ،تحتفل األمــم املتحدة بيوم الالجئني .وفي مثل هذا
اليوم من كل عام ،تستذكر األخيرة «شجاعة ماليني الالجئني ومثابرتهم
وقوتهم» .تتعاطف معهمّ .
ّ
تعدهم .تعيد تذكير الدول املانحة بما تحتاجه

أموال للقيام بـ«واجباتها»ّ ،ثم تطلق «هاشتاغ» املناسبة .هذا العام،
من
ٍ
يحمل يوم الالجئني وسم «مع الالجئني» ،وهو الذي تفاعل معه إلى اآلن،
بحسب موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني20 ،

مليونًا و 785ألفًا و 32شخصًا .لكن ،ليس بالهاشتاغ وحده ،يقف العالم
مع الالجئني ،فهؤالء الهاربون من البالد الغارقة في املوت ال مكان لهم
سوى الطوابير أمام املنظمات الدولية واملفوضيات ،في انتظار الحصول

الواقفون في طابور «األمم»
راجانا حمية
ورق ـ ـ ــة صـ ـغـ ـي ــرة ،ب ـح ـج ــم كـ ــف ال ـي ــد،
ه ــي طــريــق ال ـع ـبــور إل ــى «شـبــابـيــك»
املـفــوضـيــة الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة
ل ـش ــؤون الــاج ـئــن ( .)UNHCRتلك
الشبابيك صــارت كــل أمــل الالجئني.
ّ
يأتونها فــي الـصـبــاح الـبــاكــر ،علهم
يـ ـع ــودون مـنـهــا ب ـحـ ّـصــة غ ــذائ ـي ــة أو
«بشرى» من دولةٍ ما قد تعفيهم من
فـقــر الـلـجــوء .ه ـنــاك ،عـنــد عتبة بــاب
امل ـف ــوض ـي ــة ،ي ــرص ــف هـ ـ ــؤالء فـقــرهــم
ّ
يتغير منذ
فــي الـطــابــور .املشهد لــم
عـ ـش ــرات ال ـس ـن ــن .وك ـل ـم ــا اشـتـعـلــت
ب ــاد ،يـكـ ُـبــر ال ـطــابــور أك ـثــر .ال تعود
نهايته مرئية.
يـمـتـلــئ ال ـطــابــور قـبــل أن ي ـبــدأ دوام
مــوظـفــي «األمـ ــم» .كــل مــن املنتظرين
يحمل رقمًا .هناك ،ينادي املوظفون
على الالجئني بــاألرقــام كي يدخلوا.
ال أس ـمــاء ل ـهــم .هــم ب ــاألس ــاس نسوا
أس ـمــاء هــم عـنــدمــا صـ ــاروا يحملون
«كـ ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ــا» أم ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا .يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـجـ ـل ــون
ص ـب ــاح ـه ــم كـ ــي «يـ ـكـ ـسـ ـب ــوا» م ـكــانــا
ّ
متقدمًا فــي الـطــابــور .بعضهم يأتي
ّ
م ــدث ـرًا بـنـعــاســه ،وآخ ـ ــرون يحملون
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ...وت ـ ـع ـ ـب ـ ـهـ ــم .ال هـ ـ ـ ـ ّـم كــم
س ـي ـن ـت ـظ ــرون .امل ـه ــم م ــا س ـي ـع ــودون
بــه مــن تلك الشبابيك التي ّ
تقسمها
امل ـف ـ ّـوض ـي ــة ،ح ـســب أنـ ـ ــواع الـطـلـبــات
ّ
املقدمة.
ي ـخ ـت ـصــر الـ ـط ــاب ــور ص ـ ــور ال ـف ـق ــراء
فيه .ال يفرغ من ناسه ،فكلما أنهى
ّ
الج ــئ مـقــابـلـتــه ،ح ــل آخ ــر مـكــانــه .ال
يـنـتـهــي الـ ـط ــاب ــور .ي ـن ـفــرط ف ــي آخــر
ً
ال ــدوام ويـعــود مكتمال مــع الصباح
ال ـ ـتـ ــالـ ــي .غ ــالـ ـب ــا ،مـ ــا ي ـ ـعـ ــود هـ ــؤالء
خــالــي ال ــوف ــاض .ال ـج ــواب واحـ ــد :ال
مساعدات .لم يعد «الكارت األحمر»
(الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـطـ ــى مل ـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــون
املساعدة) يجدي نفعًا .ثمة الجئون
لم ينالوا مساعدة واحدة منذ ثالث
س ـن ــوات وأكـ ـث ــر ،ول ـكــن يـبـقــى األم ــل
ّ
معلقًا فــي تلك الشبابيك .وإن أتت
ّ
تلك املساعدات ،فـ «بالقطارة» ،يقول
هؤالء.
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آخر .الطابور نفسه .الناس أنفسهم
ال ــذي ــن ي ــزاحـ ـم ــون ف ـق ــره ــم .األوراق
ُ
ن ـف ـس ـهــا تـ ـع ــاد ف ــي ك ــل يـ ـ ــوم .واح ـ ــد.
اث ـن ــان .ث ــاث ــة .أل ــف .أل ـف ــان .ال نهاية
لــأرقــام .سيبقى هــؤالء الجئني عند
عتبة املـفــوضـيــة .يــاحـقــون فــرجــا ال
آت .أمــا ،مــن هــم خلف تلك
يبدو أنــه ٍ
العتبة ،فال أجوبة تأتي من صوبهم،
س ــوى ع ـب ــارة واحـ ــدة تـتـكــرر م ــع كل
داخل إلى هناك :عودوا الشهر املقبل
أو بعد ستة أشهر.
فــي حـضــرة الـيــوم الـعــاملــي لالجئني،
ال شيء تغير .ال الطابور وال الناس.
وحده «الهاشتاغ» الذي تطلقه األمم
ّ
ّ
يتغير ،والذي يحمل
املتحدة هو ما
ه ــذا ال ـعــام ع ـبــارة «م ــع الــاج ـئــن»...
وال ــرق ــم الـ ــذي سـيـضـيــف إل ــى الئـحــة
ّ
يخص
اللجوء فـقــراء ج ــددًا .وفــي مــا
ال ــرق ــم األخ ـ ـيـ ــر ،ت ـش ـيــر آخ ـ ــر دراس ـ ــة
مـيــدانـيــة ع ــن أوض ـ ــاع الــاج ـئــن في
ل ـب ـن ــان ،ال ـس ــوري ــون مـنـهــم ت ـحــدي ـدًا،
إلـ ــى ارتـ ـف ــاع ن ـس ـبــة ال ـع ــائ ــات الـتــي
تـعـيــش تـحــت «خ ــط الـفـقــر اللبناني
البالغ  3,84دوالرات للفرد في اليوم

الواحد» إلى  ،%76فيما بلغت نسبة
العائالت الواقعة تحت وطأة الديون
 ،%87بحسب تقرير «تقييم جوانب
الضعف لدى الالجئني السوريني في
لبنان» .هــذا الخط الــذي صــار تحته
أيـ ـض ــا  9م ــن أص ـ ــل ك ــل  10ع ــائ ــات
يـ ـضـ ـط ــرون ل ـخ ـف ــض ك ـم ـي ــة ال ـط ـع ــام
ك ــي ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ت ـســديــد تـكــالـيــف
أســاسـيــة أخ ــرى .إلــى ه ــؤالء ،يضاف
الج ـئــون كـثــر مــن ال ـس ــودان وال ـعــراق
وأثيوبيا وبنغالدش ،يختبرون هم
أيـضــا فــي كــل يــوم تعب الــوقــوف في
طابور األمــم .هنا ،في هــذا الطابور،
مـخــزن قـصــص ال ــذي يعيشون على
ـار ط ــوي ـل ــة .مـ ـن ــه ،ه ــذه
الئـ ـح ــة انـ ـتـ ـظ ـ ٍ
القصص الثالث.
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ثـ ــاث سـ ـن ــوات أم ـ ــام بـ ــاب مـفــوضـيــة
ش ــؤون الــاجـئــن ،لــم ت ــأت لــريـمــا إال
ب ـ ـ ــ 300دوالر أم ـي ــرك ــي ،بـ ــدل إي ـجــار
منزل .بعدها ،لم يصل شيء .هذا كل
مــا استطاعت الحصول عليه ريما،
مــن «ال ـك ــارت األح ـمــر» ال ــذي تحمله.
منذ ذلك الوقت ،تصرف األم لخمسة
ـال م ــا تـجـنـيــه اب ـن ـت ـهــا م ــن بيع
أطـ ـف ـ ٍ
املـحــارم بــدل إيجار السيارة الباص
العمومي ال ــذي تــأتــي بــه مــن أطــراف
ّ
مخيم صبرا للالجئني الفلسطينيني
ـوات وقفت
إلــى املفوضية .ثــاث سـنـ ٍ
ف ـي ـه ــا ري ـ ـمـ ــا فـ ــي ال ـ ـطـ ــابـ ــور .تـحـمــل
الـكــارت ،قــاصــدة شباك رقــم  ،7حيث
ت ـ ـسـ ــأل ع ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة

والـسـكــن ( .)...حـفـظــت وج ــوه الــذيــن
عبروا خلف ذلك الشباك ،ولم تأتها
املـ ـس ــاع ــدة .ل ـك ـن ـهــا ،ال ت ـج ــد نـفـسـهــا
خ ــارج ال ـطــابــور .هــي هـنــا ،وزوجـهــا
تحت الجسر املقابل للمخيم ينتظر
رزقه في «ورشة عمار» أو «عتالة».
ـوام إل ــى
ل ـج ــأت ري ـم ــا ق ـب ــل ّأربـ ـع ــة أعـ ـ ـ ـ ٍ
اشتدت الحرب في دير
لبنان ،بعدما
الزور .لم تحمل شيئًا معها باستثناء
األوراق الـثـبــوتـيــة وأط ـفــال ـهــا .عــرفــت
فــي مــا بعد أن منزلها فــي الــديــر ُد ّمــر.
عـقــب ال ــوص ــول إل ــى ل ـب ـنــان ،ك ــان الـهــم

ينفرط في آخر
ال ينتهي الطابورً .
الدوام ويعود مكتمال مع الصباح
التالي في انتظار فرج ال يبدو آتيًا
ت ــأم ــن امل ـس ـك ــن وت ـق ــدي ــم ط ـل ــب ل ـجــوء
إلــى مفوضية شــؤون الالجئنيُ .وجــد
ال ـب ـيــت ،ول ـكــن م ــن أي ــن تــأتــي الـعــائـلــة
بـ 250دوالرًا؟ كان الرهان هو «األمم»،
ولكنها «كانت مرة واحدة» ،ثم انتهى
كــل ش ــيء .ال ـيــوم ،تجبر ابنتيها على
العمل فــي بيع املـحــارم والــوالــد تحت
ال ـج ـس ــر ل ـت ــأم ــن إيـ ـج ــار ال ـب ـي ــت .وم ــا
يفيض ـ ـ إن ف ــاض ـ ـ فـلـتــأمــن «ربـطــة
خـ ـب ــز ك ـ ــي أط ـ ـعـ ــم أط ـ ـف ـ ــال ـ ــي» .ل ــري ـم ــا
خ ـم ـســة أط ـ ـفـ ــال :ب ـن ـت ــان و 3ص ـب ـيــان.
تركت البنتان املدرسة باكرًا ملساعدة
ُ
العائلة ،فيما الصبيان الثالث «ت ّركوا»
امل ــدرس ــة ه ــذا ال ـع ــام «ألن ـه ــم ك ـب ــروا ع
عمر ال ــدرس» ،تقول ريما مــا أخبرها

ب ــه مــديــر امل ــدرس ــة .عــام ــان إضــاف ـيــان،
يلتحق الصبيان بسوق العمل .فيما
تبقى ريما في انتظارها أمام األمم.

عشرون عامًا ّ
ونيف
ّ

عـ ــام  ،2006ت ـ ــوج أده ـ ــم ق ـص ــة ال ـحــب
الـتــي عاشها ب ــال ــزواج .فعل ذلــك بعد
ـوات م ــن ال ـل ـج ــوء ،هــاربــا
ث ـمــانــي سـ ـن ـ ٍ
مــن ال ـس ــودان .عـنــدمــا أتــى إلــى لبنان،
لم يكن يعرف بــأن لجوءه سيتخطى
ال ـع ــام ال ـع ـشــريــن .كـ ــان ف ــي ب ــال ــه أنـهــا
سنوات قليلة ويرحل بعدها إلى بلد
أوروبـ ـ ـ ــي .ل ـك ــن ،ل ــم يـحـصــل شـ ــيء من
ذلـ ــك ،فـمـنــذ ال ـع ــام  ،1998يـعـيــش في
لبنان ...وعند بــاب املفوضية التي لم
يحصل منها على أي مـســاعــدة .لكن،
لم اإلصرار على الوقوف في الطابور؟
ي ـقــول «شــايــل أمـ ــل» .عـلـمــا أن ــه فــي كل
ّ
الشباك املخصص ،يأتيه
مــرة يقصد
الجواب «سنرفع الشكوى».
أمــس ،أحضر أدهــم ابنته صفيه معه
تمر
إلــى املفوضية .اشترى لها كعكة ٍ
وع ـل ـبــة ع ـص ـيــر وع ـ ــاد إلـ ــى ال ـط ــاب ــور.
صفية ال تعرف السودان وال أثيوبيا،
بلد أمـهــا .تعرف «األم ــم جـيـدًا» ،يقول
أدهم ضاحكًا .لكن ،من دون جدوى.
م ـنــذ عـ ــام ،ي ـجــري أدهـ ــم م ـقــابــات في
املفوضية من أجل السفر ،من دون أن
يعرف وجهة السفر .مع ذلــك« ،ال يهم
إلى أيــن ،املهم بدنا نعيش» .إلى حني
يأتي هــذا الـيــوم املــوعــود ،يكمل أدهــم
عمله في إحدى شركات التنظيف ،كي
يـسـ ّـدد أكــاف معيشته والــديــون التي

تراكمت عليه ملدرسة ابنته.

الموصل آخر المنافي

ف ــي آخـ ــر ال ـح ـل ــول ل ـف ـقــرهــا ،ل ــم تجد
ن ــوال ســوى ترحيل ابنها مــع ّ
عمته
إل ــى األردن .ن ـ ــوال ،ال ـت ــي ه ــرب ــت من
املوصل إلى بغداد ثم إلى لبنان عام
 ،2005لم تجد ما تفعله سوى إبعاد
ابـ ـنـ ـه ــا ،ب ـع ــد ي ــأس ـه ــا مـ ــن ال ــرح ــات
شبه اليومية إلــى املفوضية .عندما
لجأت إلــى لبنان ،سكنت نــوال ـ ـ وال
تزال إلى اليوم ـ ـ في غرفة يتيمة في
مبنى قــديــم فــي منطقة الـســوديـكــو.
تدفع لقاء تلك الغرفة  250ألف ليرة
لبنانية .فــي الـبــدايــة ،كــانــت تحصل
ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدة ب ـق ـي ـمــة  200دوالر
أم ـي ــرك ــي م ــن امل ـف ــوض ـي ــة .ل ـك ــن ،منذ
ثالث سنوات انقطعت تلك املساعدة
قبل أن تعود قبل شهرين بمساعدة
أحـ ــد األش ـ ـخـ ــاص .ب ــالـ ـك ــاد ،يـكـفـيـهــا
املـبـلــغ لـتـســديــد إي ـجــار ال ـغــرفــة ،ومــا
يبقى تحتفظ فيه لألكل .تعاني األم
ـراض مــزمـنــة.
ـاب وشـهـيــد مــن أم ـ ـ
ٍ
ل ـشـ ٍ
حاولت مرارًا أن ترفع تقارير األطباء
إلــى املـفــوضـيــة ،لكن بــا ج ــدوى .في
كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،تـبـقــى نـ ــوال بال
ع ـ ــاج ،وإن ك ــان ــت ق ــد اعـ ـت ــادت هــذا
األم ــر .الـيــوم ،تساعد نــوال جيرانها
بدل ضئيل تخبئه
في التنظيف لقاء ٍ
أليــام الـعــوز .وهــي كثيرة« .مــا باليد
حـيـلــة» ،ت ـقــول .ستبقى عـلــى مــا هي
عليه ،طاملا أن «املوصل صــارت آخر
املنافي».

باألرقام
1006927
الجئًا في لبنان

986942
الجئًا سوريًا

16662
الجئًا عراقيًا

3323

الجئًا من جنسيات أخرى

11000

الجئ سوري غادروا لبنان
عام 2017

وصل عدد الالجئين والنازحين
حول العالم عام  2017إلى
ما ُيساوي عدد سكان تايالند
تقريبًا (نحو  68.5مليون
نسمة) (مروان طحطح)

على مساعدة ...في الغالب ال تأتي .ما يقرب من  69مليونًا صنفتهم
مساعدات ينسبونها
الحروب الجئني قسريني ،يعيشون في انتظار
ٍ
ل ــ«األم ــم» .أو فــي أحـســن األحـ ــوال انـتـظــار ال ــدور لـلـجــوء إل ــى بـلـ ٍـد آخــر،

غالبًا ما يكون أوروبيًا .في لبنان وحدهّ ،
يعد الالجئون مليونًا ّ
ونيف.
ال إحصاءات نهائية .ثمة إضافات في كل حني ،ال سيما تلك الالحقة
ّ
املسجلة في املفوضية
بأعداد الالجئني السوريني ،الذين تبلغ أعدادهم

 986ألفًا و .942ثمة جنسيات أخرى كثيرة الجئة منها العراقيون الذين
ّ
يعدون  14ألفًا و 600وسودانيون وأثيوبيون وبنغالدشيون وغيرهم
ً
الكثير .هؤالء جميعًا «يشيلون» أمال بال طائل.

ميراي جيرار
سيأتي يوم يعود فيه أغلبية الالجئين الى بلدانهم (مروان بوحيدر)

أجرتها
هديل فرفور

مليون وستة آالف و 927الجئًا في لبنان ُم ّ
سجلون لدى
ّ
الم ّ
ُ
المتحدة لشؤون الالجئين .نحو
فوضية السامية لألمم
 98في المئة منهم سوريون ،فيما يبلغ عدد الالجئين غير
العالمي
السوريين نحو 20ألفًا،
غالبيتهم عراقيون .في اليوم ّ
ُ
لالجئين ،قالت ُممثلة المفوضية ميراي جيرار لـ«األخبار» إن 90
العودة إلى
في المئة ّمن الالجئين السوريين في لبنان يريدون ّ
سوءًا يومًا بعد يوم .وأكدت أن
وضع هؤالء يزداد ُ
بلدهم ،وإن ُ
ّ
الم ّ
ّ
ُ
فوضية الت ّقرر عن الالجئين ،والتشجع على إرساء المخيمات
الم ّ
في لبنان« ،ألن ُ
خيم ال يحفظ كرامة الالجئ» .جيرار أبدت
ّ
تفهمها لمخاوف السلطات اللبنانية من تكرار تجربة اللجوء
الفلسطيني ،لكنها ّ
على أن اللجوء السوري يختلف
دت
شد
ّ ّ
عن اللجوء الفلسطيني ،وأن لكل لجوء خصوصيته ،وإن كانت
المعاناة واحدة .وفي ما يأتي نص اللقاء

 90في المئة من الالجئين السوريين يريدون العودة
¶ كم مضى على ُعمر املفوضية في لبنان؟
ن ـح ــن مـ ــوجـ ــودون ف ــي ل ـب ـن ــان م ـن ــذ ع ــام
 .1964عاصرنا الكثير من املراحل التي
مــر بـهــا ه ــذا الـبـلــد مـنــذ ذاك الــوقــت ،بما
فيها الحرب األهلية وغيرها .لذلك ،نحن
ال نتعامل مــع الالجئني السوريني فقط
بل مع الالجئني من مختلف الجنسيات
الـعــراقـيــة وغـيــرهــا مــن الجنسيات ّ
ممن
لجأوا إلى لبنان خالل هذه السنوات.
¶ ك ـي ــف ت ـص ـف ــون ت ـع ــاون ـك ــم مـ ــع ال ـح ـكــومــة
اللبنانية خ ــال الـسـنــوات املـنـصــرمــة؟ وكيف
تنظرون إلى «سلوك» الحكومة اللبنانية تجاه
الالجئني عمومًا؟
وج ــود املـفــوضـيــة فــي لـبـنــان ط ــوال هــذه
ّ
ال ـس ـنــوات دل ـيــل عـلــى أن ه ـنــاك تــاريـخــا
م ــن الـ ـتـ ـع ــاون ب ــن ال ـس ـل ـط ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وامل ـفــوض ـيــة .أسـتـطـيــع ال ـق ــول إن هـنــاك
نـ ــوعـ ــا م ـ ــن الـ ـتـ ـك ــاف ــل وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن بــن
امل ـف ــوض ـي ــة وال ـس ـل ـط ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة عـلــى
صعيد الـبــرامــج اإلنـســانـيــة الـتــي نفذت
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة بـ ــن مـخـتـلــف
ال ـ ــوزارات س ــواء عـلــى الصعيد الصحي
أو الـتـعـلـيـمــي .االسـتـجــابــة كــانــت فعالة
ّ
خصوصًا فــي ظــل اإلمـكــانــات املـحــدودة
نتيجة التمويل غير الكافي.
¶ م ــا ه ــي أب ـ ــرز املـ ـع ـ ّـوق ــات وال ـع ــراق ـي ــل ال ـتــي
تواجهونها في لبنان؟
ً
العائق األبرز يتمثل ،أوال ،بحجم األزمات
التي يواجهها لبنان نفسه إضافة إلى
تداعيات األزم ــات املحيطة بــه .في حالة
ّ
ّ
التحدي كان يتعلق بأن
اللجوء السوري،
األزمة كانت غير مسبوقة لجهة ضخامة
أعــداد السوريني الذين لجأوا إلى لبنان
وبــاتــوا يشكلون ج ــزءًا مهمًا مــن سكان
البلد .لذلك كانت نقاشات الدول املانحة
ّ
املتعلقة بتوفير الدعم لالجئني تتمحور

دائمًا حــول كل من لبنان واألردن ،نظرًا
إلـ ــى ت ـشــابــه ال ـخ ـصــائــص ب ــن الـبـلــديــن
وتشابه تداعيات اللجوء عليهما .هناك،
أي ـض ــا ،ع ــائ ــق ال ـت ـمــويــل نـتـيـجـ ُـة ازدي ـ ــاد
أعداد الالجئني بفعل األزمات املستمرة.
حصل لبنان على دعم كبير من الجهات
ّ
املانحة ،إال أن هذا التمويل بقي قاصرًا
ع ــن تـغـطـيــة ك ــل م ــا ُيـحـتــاجــه الــاجـئــون
وس ـك ــان املـجـتـمــع امل ـض ـيــف امل ـت ـضــررون
ب ــدوره ـ ُـم مــن ال ـل ـجــوء .لــذلــك نـسـعــى إلــى
تأمني املساعدات إلى العدد األقصى من
الالجئني.

في لبنان ،وكان علينا هذه املرة البحث
خــارج الصندوق في الوسائل واآلليات
ال ـتــي نستخدمها لـلـمـعــالـجــة .مــن هنا،
كان علينا أحيانًا ابتداع حلول مبتكرة
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وسـ ــائـ ــل ت ـق ـن ـي ــة وع ـم ـل ـيــة
ل ـتــدارك حجم األزم ــة بما فيها التعامل
مع مختلف الجهات املحلية من بلديات
ّ
وغيرها .في ما يتعلق باألزمة السورية،
ك ــان األم ــر يـتـمـحــور دائ ـم ــا ح ــول كيفية
تقديم مساعدات ألكبر عدد من الالجئني
واملجتمعات املضيفة في ظل محدودية
املوارد.

¶ منذ بداية األزمة ،انتهجت الحكومة اللبنانية
سياسة «الالسياسة» تجاه الالجئني السوريني
لجهة تنظيم دخولهم وفرض معايير واضحة
كما تفعل بقية الحكومات .ما رأيكم بذلك؟
ّ
على رغــم أن لبنان ال ينفك عــن التذكير
ّ
بأنه لم يوقع اتفاقية عام  1951املتعلقة
ّ
بــالــاجـئــن ،إل أن الـسـلـطــات اللبنانية
أثبتت أنها تحترم مبدأ حماية الالجئني
التي تقضي بعدم صد األبــواب أمام من
يحتاجون إلى اللوذ بلبنان .هذا األمر،
ب ــرأي ـن ــا ،عـمــل إن ـســانــي وج ـ ّـي ــد .صحيح
أنــه لــم تكن هناك سياسةّ واضـحــة على
ال ـص ـع ـيــد ال ــوطـ ـن ــي ،إال أن ـ ــه كـ ــان ه ـنــاك
ت ــواص ــل دائـ ــم م ــع ال ـج ـهــات املـعـنـيــة في
ال ـح ـك ــوم ــة .وكـ ــل ال ـ ـ ـ ــوزارات ك ــان ــت تعلم
م ــا ه ــي ال ـخ ـطــوات ال ـتــي يـجــب أن تـقــوم
بـهــا لــاسـتـجــابــة ل ــأزم ــة .لــم تـكــن هناك
س ـي ــاس ــة ،ل ـكــن االس ـت ـج ــاب ــة لـلـتـحــديــات
كانت موجودة.

¶ هل ّ
تتفهمون مخاوف السلطات اللبنانية من
توطني الالجئني السوريني استنادًا إلى تجربة
اللجوء الفلسطيني؟
ب ــال ـط ـب ــع ن ـت ـف ـ ّـه ــم مـ ـ ـخ ـ ــاوف ال ـس ـل ـط ــات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن ه ــاج ــس الـ ـت ــوط ــن .لـكــن
ّ
ّ
ت ـن ـب ـغ ــي اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن لـ ـك ــل ل ـج ــوء
ّ
خصوصيته ،وأن األمرين مختلفان على
جميعنا يعلم
ر ّغ ــم أن املـعــانــاة واحـ ــدةّ .
أن الــوضــع الفلسطيني معقد وصعب،
فيما عمر األزمة السورية ال يزال قصيرًا
وذاك ـ ـ ـ ــرة ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ال تـ ــزال
مرتبطة ارتـبــاطــا وثيقًا ببلدهم ،خالفًا
لـلـجــوء الفلسطيني .ســوريــا بـلــد كبير،
لن يختفي عن الخريطة .ودور املفوضية
يدور حول إيجاد حلول لهؤالء الالجئني.

ّ
¶ كيف أثر اللجوء السوري على طبيعة عملكم
في لبنان؟
كما فــي كــل أزم ــة ،تسعى املفوضية إلى
ّ
التعلم مــن أزم ــات اللجوء التي تتعامل
معها .حجم األزم ــة السورية كــان كبيرًا

¶ بعد سبع سنوات على األزمة السورية ،كيف
تصفون وضع الالجئني السوريني حاليًا؟
ل ــأس ــف ،ال ــوض ــع ي ـ ــزداد تـ ــدهـ ــورا .عــام
 ،2014كانت نسبة الالجئني السوريني
ُ
الــذيــن ي ــرزح ــون تـحــت خــط الـفـقــر ت ـقـ ّـدر
ب ـن ـحــو  25ف ــي املـ ـئ ــة ،ف ــي ح ــن وص ـلــت
هــذه النسبة اآلن إلــى نحو  75فــي املئة.
الالجئون هنا باتوا يائسني ويرزحون
تحت أعباء مادية عالية جدًا .لذلك نجد

أن غــالـبـيــة ه ــؤالء ي ــري ــدون ال ـع ــودة إلــى
بلدانهم .لكن السبب االقـتـصــادي ليس
الّـسـبــب األبـ ــرز لـعــودتـهــم إل ــى بـلــدانـهــم،
ّ
إنما األمر يتعلق بمجموعة من العوامل
املتضافرة .عام  ،2015كان عدد الالجئني
السوريني يقدر بنحو مليون و 200ألف
ّ
الج ــئ ف ــي ح ــن أن ع ــدده ــم حــالـيــا يبلغ
ّ
نحو  986ألفًا و 942الجئًا ،وقد سجلت
مـغــادرة نحو  11ألـفــا إلــى ســوريــا العام
ّ
املاضي .لكن انخفاض أعدادهم ال يعني
أن الوضع بات أفضل.
¶ ماذا عن بقية الالجئني الذين تتعامل معهم

ّ
نتفهم مخاوف لبنان
من التوطين ،لكن
سوريا بلد كبير ولن
يختفي عن الخريطة

ّ
املفوضية؟ هل هناك أولوية لجنسيات معينة؟
و 985الج ـئ ــا غير
ه ـن ــاك ن ـحــو  19أل ـف ــا
سجلون لدى ُامل ّ
سوري ُم ّ
فوضية ،بينهم
نـحــو  16أل ـفــا و 662عــراق ـيــا .املـفــوضـيــة
ُ
ال ت ـمـ ّـيــز أب ـ ـدًا ب ــن الــاج ـئــن وال تعطي
أح ــده ــم األف ـض ـل ـيــة .نـنـظــر إل ــى الــاجــئ
كإنسان ونعمل معه على هذا األساس.
ّ
¶ تسلمتم مـنــذ أسـبــوعــن رســالــة مــن وز ّيــر
الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن جـبــران باسيل تتعلق

بطلب لبنان تغيير مقاربتكم ملوضوع اللجوء
ال ـس ــوري ،واتـهـمـتـكــم ال ـ ــوزارة بــالـتـهــويــل على
ّ
الالجئني السوريني وحثهم على عــدم العودة
إلى األماكن اآلمنة في بلدانهم.
عـمــل املـفــوضـيــة هــو مـســاعــدة الالجئني
وإيجاد حلول لهم .إذا أفــاد الالجئ أنه
يريد الـعــودة إلــى منزله وبـلــده ال نقوم
ّ
ب ـم ـع ــارض ـت ــه الـ ـب ــت ــة .ه ـ ــذا قـ ـ ـ ــراره .نـحــن
نقوم بدراسة الخيارات املتاحة أمامنا
ملساعدته .فــي تعريف عمل املفوضية،
ّ
نحن ال نـقـ ّـرر عــن الــاجــئ .جــل مــا نقوم
بــه هــو مقابلته مــن أجــل سماعه ملعرفة
مـ ـ ـ ــاذا ي ـم ـك ـن ـن ــا أن ن ـ ـقـ ــدم مـ ـس ــاع ــدة لــه
خـ ــال رح ـل ــة ع ــودت ــه .وع ـن ــدم ــا نـقــابـلــه،
نسعى إلــى فهم أسـبــاب عــودتــه .عندما
نـفـهــم ه ــذه األس ـب ــاب ،نستطيع حينها
ال ـتــواصــل مــع املـعـنـيــن إلزالـ ــة الـعــوائــق
الـتــي تمنع عــودتـهــم .نـحــو  90فــي املئة
م ــن ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ق ــال ــوا إن ـهــم
ي ــري ــدون الـ ـع ــودة إل ــى ب ـلــدان ـهــم .ونـحــن
نسعى إلــى فهم أسـبــاب عودتهم لنعي
ّ
ما هي العقبات .هذه العوائق ال تتعلق
ّ
دائـمــا بــالـســام .الـســام مهم طبعًا لكن
هـنــاك بعض األم ــور العملية الحياتية
التي تعني الراغبني بالعودة ،كإمكانية
م ــواص ـل ــة تـعـلـيــم أب ـنــائ ـهــم وح ـيــازت ـهــم
لجميع األوراق الـثـبــوتـيــة الـتــي تسمح
ل ـه ــم بـ ــذلـ ــك ،وهـ ـ ــذا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى بـقـيــة
ّ
أتوجه إلى الــرأي العام
األمــور .وأود أن
ّ
التي أوجهها
نفسها
بالرسالة
اللبناني
ّ
دائ ـمــا إل ــى الــاجـئــن ،وه ــي أن ــه سيأتي
يــوم ستعود فيه غالبية الــاجـئــن إلى
بلدانهم .لذلك ،األمر يدور حول ضرورة
مساندتهم ومساعدتهم من أجل البقاء
على قيد الحياة .ما نقوم به هو تجنيب
هؤالء املوت ليس أكثر .لذلك علينا إبقاء
ال ـت ـضــامــن وال ـت ـع ــاون قــائ ـمــا ب ــن الـبـلــد
املضيف والالجئني.

