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محدودية الصفة القانونية لالجئني من سوريا يف لبنان
داليا عرنيك وأوليفيا كاليس

ملحدودية الصفة القانونية تبعات سلبية مبارشة عىل قدرة الالجئني السوريني عىل الوصول إىل الحامية واملساعدات 
طيلة مدة إقامتهم يف لبنان. تزيد محدودية الصفة القانونية  أيضاً من مخاطر اإلساءة واالستغالل.

ينظـر القانـون اللبنـاين إىل الالجئـني من سـوريا من غـري الحاملني 
لوثائـق الدخـول أو اإلقامـة يف لبنـان عـىل أنَّهـم “غـري رشعيـني” 
وهـذا مـا يحـد مـن صفتهـم القانونيـة يف البـالد. تنطبـق هـذه 
الحالـة عـىل مـن يعـرب الحدود غري الرسـمية أو مـن مل يتمكن من 
تجديـد تأشـرية إقامتـه. ونتيجـة لذلـك، يشـعر أولئـك الالجئـون 
أنَّهـم ُمقحمـون يف وضـع الوجود غري القانوين يف لبنان ويشـعرون 
تعرضهـم  خشـية  تحركاتهـم  مـن  الحـد  عـىل  مجـربون  أنَّهـم 
ويشـعر  إىل سـوريا.  التسـفري  بـل حتـى  االحتجـاز  أو  لالعتقـال 
كثـري مـن الالجئـني مـن سـوريا يف لبنـان بالخـوف مـن املخاطـر 
املحتملـة التـي ميكـن أن تواجههـم بسـبب هـذه الوضـع. فقدرة 
الالجئـني مـن ذوي الصفـة القانونيـة املحـدودة تصبـح ضعيفـة 
مواقـع  وإىل  والعمـل  األساسـية  الخدمـات  إىل  للوصـول  جـداً 
لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  الخاصـة مبفوضيـة  التسـجيل 
ومواقـع تسـجيل الوالدات وواقعـات الزواج. أما بالنسـبة لالجئني 
الفلسطينيني-السـوريني فالوضـع أكـرث سـوءاً إذ هنـاك أصـاًل قيود 
عـىل دخولهـم إىل لبنـان ناهيـك عـن تجديـد إقامتهـم القانونيـة 

األشـد صعوبـة. 

ليـس لبنـان مـن الدول املوقعة عـىل اتفاقية الالجئـني لعام 1951 
لالجئـني  املمنوحـة  القانونيـة  الحاميـة  يعنـي محدوديـة  وهـذا 
وطالبـي اللجـوء يف لبنـان مـع أنَّ لبنـان ُملـزَم باملبـدأ القانـوين 
العـريف املتعلق مبنـع اإلعادة القرسية  وبااللتزامـات التي تفرضها 
معاهـدات حقـوق اإلنسـان التـي وقعهـا وامُلدخلـة أحكامهـا يف 
الدسـتور اللبنـاين. وتـويص املعايـري الدوليـة يف الحـد األدىن تبنـي 
تدابـري الحاميـة املؤقتـة لضامن سـالمة قبـول الالجئـني وحاميتهم 

مـن اإلعـادة القرسيـة واحـرتام حقوقهـم اإلنسـانية األساسـية.

ومـع أنَّ الحكومـة اللبنانيـة سـمحت ملفوضيـة األمـم املتحـدة 
التـي  الحاميـة  زالـت  الالجئـني، مـا  بتسـجيل  السـامية لالجئـني 
مينحهـا ذلك التسـجيل محـدوداً. فالتسـجيل لـدى مفوضية األمم 
املتحـدة السـامية لالجئـني يف لبنـان يتيح بعض الحاميـة القانونية 
وهـو مهـم يف متكني الوصـول إىل الخدمات لكّنهـا ال متنح الالجئني 
الحـق يف طلـب اللجـوء أو الحصـول عـىل اإلقامـة القانونيـة أو 
صفـة اللجـوء. وهـذا مـا يجعـل الالجئـني يف وضـع ال يخلـو مـن 

التحديات.

مواجهة التحديات

ملواجهـة التحديـات التـي يواجههـا الالجئـون مـن ذوي الصفـة 
القانونيـة املحـدودة، غالباً مـا يتبنون آليات معينـة للتكيف التي 
قـد تقـود بهم إىل مخاطـر جديدة. ومن أهمها عىل سـبيل املثال: 
العـودة إىل سـوريا يف محاولـة لدخـول لبنـان مجـدداً مـن خـالل 
املعابـر الرسـمية والحصـول عـىل قسـيمة دخـول جديـدة مجانـاً 
أو دفـع مبالـغ باهظـة لقـاء اسـتعادة وثائق التعريف الشـخصية 
مـن سـوريا أو رشاء الوثائـق املـزورة أو اسـتخدام وثائق أشـخاص 
آخريـن. ومـع قلـة املـال املتـاح وارتفـاع تكاليـف التأشـريات، ال 
تتمكـن كثـري مـن العائـالت مـن تجديد جميـع تأشـريات أفرادها 
بـل متنـح أولوية ذلك للشـخص الـذي يعيلها وغالباً مـا يكون من 
أفـراد األرسة الذكـور. وغالبـاً ما يـرتك ذلك بقية أفـراد األرسة دون 

وثيقـة قانونيـة لإلقامة.

األثـر الواقـع عـىل الالجئني من سـوريا بسـبب محدوديـة صفتهم 
القانونيـة هائـل ويؤثـر عـىل كثـري مـن جوانـب حياتهـم. فأكـرث 
مـن 73% مـن الالجئـني وعددهـم اإلجـاميل 1256 الجئـًا والجئـة 
ممـن خضعـوا للمقابلـة يف تقييم أجراه مؤخـراً املجلس الرنويجي 
لالجئـني1 ذكـر أنَّ حريـة الحركـة كانـت التحـدي األكـرب الـذي 
واجهـه الالجئـون ذوي الصفـة القانونية املحـدودة. وقالوا إنَّهم مل 
يتمكنـوا مـن الحركـة يف املـكان الذي كانوا يعيشـون فيه إذ شـاع 
بينهـم الخـوف مـن عبور نقاط السـيطرة خاصـة يف املواقع التي 
شـهدت ارتفاعـاً يف نقاط السـيطرة العشـوائية. وأدت محدودية 
حركتهـم أيضـاً إىل منـع وصولهـم إىل الخدمـات وعـىل األخـص 

الرعايـة الصحية.  منهـا 

املوجـودون  الجغرافيـة  املنطقـة  )حسـب  الرجـال  أنَّ  ومبـا 
فيهـا يف لبنـان( أكـرث عرضـة لالعتقـال، فقـد تقلصـت حركتهـم 
مـا اضطـر النسـاء إىل زيـادة وتـرية تحركاتهـن. وذكـرت بعـض 
النسـوة محـدودات الصفـة القانونيـة إنَّ أزواجهـن يفضلـون أن 
يرسـلونهم إىل أماكـن تلقـي املسـاعدات ألنهـم أنفسـهم كانـوا 
خائفـني مـن االعتقـال يف نقـاط السـيطرة، وينطبـق هـذا األمـر 
القصـد مـن ذلـك متكـني  أنَّ  لبنـان. ومـع  خاصـًة عـىل شـامل 
النِّسـاء  يعـرض  فهـو  املسـاعدات،  عـىل  الحصـول  مـن  األرسة 
إىل مخاطـر التحـرش الجنـي واالسـتغالل أثنـاء الطريـق، عـىل 
سـبيل املثـال، أو يف مواقـع توزيع املسـاعدات اإلنسـانية. ونظراً 
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أو  يلجـؤون للرشطـة  مـا  فنـادراً  القانونيـة،  ملحدوديـة صفهـم 
السـلطات األخـرى لإلبـالغ عـن التحرش الـذي تعرضن لـه خوفاً 

مـن تعرضهـن لالعتقـال. 

فغالبـاً  املحـدودة  القانونيـة  الصفـة  ذوي  البالغـون  وكذلـك 
مـا يرسـلون أطفالهـم إىل العمـل بـدالً عنهـم لضعـف احتـامل 
تعـرض هـؤالء لالعتقـال. وبالنتيجـة، ُيحرم األطفـال من الذهاب 
إىل املدرسـة وتـزداد احتامليـة تعرضهـم لإلسـاءة واالسـتغالل. 

أمـا فيـام يخـص الالجئـني الفلسطينيني-السـوريني يف لبنان فكثري 
صفتهـم  محدوديـة  نتيجـة  كبـرية  مشـكالت  يواجهـون  منهـم 
القانونيـة مبـا يف ذلـك الحـد مـن قدرتهـم عـىل طلـب االنتصاف 
تزايـد  اسـتمرار  رجحـان  ومـع  العـديل.  النظـام  إىل  والوصـول 

عـدد الالجئـني مـن سـوريا )السـوريني والفلسـطينيني( يف لبنـان 
إضافـة إىل املوجوديـن هنـاك حاليـاً ممن ستسـتمر عىل األرجح 
إقامتهـم ملـدة أطـول مـام كان متوقعـاً،  تظهـر الحاجـة املـاسة 

لحـل التحديـات املرتبطـة بالصفـة القانونيـة لالجئني.
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يمة غري رسمية يف سهل البقاع رشقي لبنان.  صبي سوري يف مستوطنة مخَّ
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