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فرصة لتغيري سياسة اللجوء يف لبنان

سمرية طراد

“لبنان ليس بلد لجوء” كانت رصخة املسؤولني اللبنانيني دامئاً
عىل مدار عقود .فلبنان ليست من الدول املوقعة عىل االتفاقية
املتعلقة بالالجئني لعام  1951وبروتوكولها لعام  1967فض ًال
عن افتقادها إلطار قانوين وطني شامل أو مناسب يحكم وضع
الالجئني عىل أرضها وهكذاُ ،يعامل الالجئني وطالبي اللجوء كأنهم
مهاجرون غري نظاميني وهم عرضة لالعتقال والرتحيل عقب مدة
طويلة من االحتجاز التعسفي ملجرد افتقارهم لوضع قانوين فقط
يربر وجودهم .وعادة ما مييل الالجئون الذين يصعب عليهم
دخول لبنان إىل العيش يف املناطق الحرضية يف منازل خاصة وال
يعيش يف املخيامت سوى الالجئني الفلسطينيني .فالالجئون من
غري الفلسطينيني أو الالجئون الفلسطينيون غري الحاملني للوثائق
الرسمية ال تعرتف السلطات اللبنانية بأحقيتهم يف التمتع بوضع
الالجئني.
واملربر األول لدى لبنان صغر مساحة الدولة وأنها طاملا استضافت
لعقود أكرب عدد من الالجئني الفلسطينيني الذين بلغت نسبتهم
نحو  %10من إجاميل عدد سكان الدولة وبهذا تكون قد شاركت
بأكرث من حصتها يف حمل “عبء” الالجئني الواقع عىل كاهل
املجتمع الدويل.

ذلك توفري املسكن الالزم إلقامتهم .وعىل النقيض من ذلك ،تستمر
السلطات يف اعتقال الالجئني السوريني لدخولهم أو إلقامتهم عىل
نحو غري رشعي يف البالد حتى إن كان عددهم قلي ًال جداً مقارنة
بإجاميل عدد السوريني الالجئني يف لبنان .ومع ذلك ،ال ُتنفذ أوامر
الرتحيل ،التي قد تصدر ملجرد ارتكاب “جرمية” الدخول أو البقاء
عىل نحو غري رشعي يف البالد ،وصارت السلطات اللبنانية تدعم
عملياً القرارا الرسمي بوقف ترحيل السوريني.
إال أن تلك السياسة اإليجابية تجاه الالجئني السوريني مل تخل
حالياً من العيوب التي تجلت يف إدارة الحكومة وتوليها تقديم
املساعدات ويف قضايا الحامية األخرى ذات الصلة .بل إنها أبرزت
مدى ضعف الحكومة اللبنانية وغياب االستعدادات لديها للتعامل
مع قضايا الالجئني وإدارتها ولوضع برامج وآليات مناسبة لذلك.
وينبغي أن تزيد تلك التجربة أيضاً الوعي بني صانعي القرار
السيايس اللبناين وجميع أصحاب املصلحة مبدى الحاجة لوضع
سياسة لجوء واضحة ومتسقة يف لبنان .و ُيؤمل أن ُيستفاد من اتجاه
“االستثناء السوري “ ليصبح نقطة االنطالق ملثل تلك السياسة حتى
تتامىش مع مبادئ التعامل مع الالجئني وحقوق اإلنسان واملعايري
وآليات الحامية الدولية.

ومع ذلك ،فنحن نرى اآلن يف أيامنا هذه ما ُيطلق عليه “االستثناء
السوري” .فالسلطات اللبنانية متنح السوريني حق الدخول اآلمن
وال تلقي القبض عليهم بتهمة الدخول غري الرشعي للبالد فض ًال مؤسس جمعية روّاد فرونتريز ومديرتها ،لبنان
عن منحهم املساعدة وتيسري ُسبل تقديم املساعدات لهم مبا يف frontiersruwad.wordpress.com
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