واقع العمال ال�سوريني عام :2012
خطف و�رضب و�سلب واجلناة «جمهولون»

املر�صد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني
صورة الغالف :مروان طحطح

توا�صلت خالل عام  2012حاالت االعتداء على العمال ال�سوريني يف �أنحاء خمتلفة من لبنان ،من البقاع �إلى اجلبل
ومن ال�شمال �إلى اجلنوب مرورا بالعا�صمة و�ضواحيها ،حيث �أفادت املعلومات الواردة من م�صادر حقوقية و�أمنية
و�إعالمية خمتلفة عن خطف ع�شرات العمال وتعر�ض �آخرين لل�ضرب و�إطالق النار والتهديد وال�سرقة.
فاملعلوم انه مع بداية الثورة ال�سورية التي انطلقت �شرارتها يف � 15آذار عام � ،2011سجل عدد من حاالت اخلطف
لعمال �سوريني يف لبنان يعتقد �أنهم من املعار�ضني للنظام ال�سوري ،وتوا�صلت االعتداءات مع ازدياد �أعداد النازحني
من �سوريا �إلى لبنان� ،إال �أنها �سرعان ما اتخذت منح ًا عن�صري ًا ت�صاعدي ًا منذ الإعالن عن خطف  11لبناني ًا يف
�سوريا يف �أيار عام  .2012ويف هذا الإطار� ،أ�شارت تقارير �إعالمية �إلى �أنه نتيجة ملوجة العنف والتنكيل التي طاولت
عدد ًا كبري ًا من العمال ال�سوريني ،فر �آالف منهم من لبنان ،وق�سم ال ب�أ�س به منهم مل ي�ستوفوا كامل �أجورهم.
ويفيد يف هذا املجال ،لفت نظر ال�سلطات اللبنانية �أو ًال ،واملنظمات احلقوقية ثاني ًا� ،إلى �أن حاالت االعتداء على
العمال الأجانب ب�شكل عام يف لبنان وال�سوريني ب�شكل خا�ص ،لي�ست حاالت فردية ومعزولة بل ت�أتي �ضمن �سياق
عام من التحري�ض العن�صري �ضد هذه الفئة بالتحديد .وقد ر�صد «املر�صد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني»
 29حالة عنف موثقة �ضد عمال �سوريني ،يف موجة تذ ّكر مبا ح�صل يف الفرتة التي �أعقبت اغتيال رئي�س الوزراء
اللبناين الأ�سبق رفيق احلريري عام  ،2005التي �شهدت حاالت اعتداء م�شابهة �ضد هذه الفئة ،وكان تقرير ملنظمة
العفو الدولية �صدر يف العام نف�سه� ،أ�شار �إلى مقتل ما يقارب الـ 20عامال ب�إطالق الر�صا�ص عليهم �أو �ضربهم �أو
طعنهم .كما ر�صد التقرير �آنذاك نحو  31عملية �إ�ضرام نريان ب�شكل متعمد و�إتالف ممتلكات وم�ساكن العمال
امل�ؤقتة .هذا ،وبح�سب جريدة الأخبار ف�إنه خالل الفرتة املمتدّة بني  2005و� 2010أُح�صي نحو  700مفقود �سوري
يف لبنان� .أما القا�سم امل�شرتك بني الأعوام  2005و ،2012هو بقاء املعتدين يف معظم احلاالت جمهويل الهوية،
مما حال دون �سوقهم من قبل ال�سلطات اللبنانية �إلى العدالة ف�ض ًال عن تق�صري احلكومة يف اتخاذ التدابري التي
من �ش�أنها حماية هذه العمالة.
وميكن ت�صنيف العنف املمار�س �ضد العمال ال�سوريني �إلى � 3أنواع :خطف ،عنف ج�سدي ،و�سلب .و�سجل يف هذا
الإطار  14حالة �ضرب وتعذيب ،و 11حالة �سلب ،و 4حاالت خطف .ويف التفا�صيل:
•يف كانون الثاين  2012تعر�ض  4عمال بناء يف منطقة الزرارية يف جنوب لبنان للخطف على �أيدي عنا�صر
ي�ستقلون �سيارات جيب ذات زجاج عازل .ورجحت م�صادر �صحافية �أن تكون ال�سيارات تابعة لل�سفارة
ال�سورية يف لبنان �إال �أنه مل ت�صدر تقارير �أمنية ت�ؤكد �أو تنفي هذا املو�ضوع .والى اليوم مل يعد العمال الـ4
�إلى موقع عملهم.
•ويف �شباط عام  ،2012تعر�ض  3عمال �سوريني يف منطقة ال�شويفات �إلى ال�سلب و�إطالق النار وجل�أ امل�سلحون
�إلى تقييد العمال ل�شل حركتهم و�إطالق النار يف اجتاههم ما �أدى �إلى �إ�صابة �أحدهم بر�صا�صة يف رجله.
•ويف حادثة مماثلة يف �شهر �آذار من العام نف�سه ،تعر�ض عمال �سوريون يعملون يف ور�شة بناء لل�سلب واالعتداء
بال�ضرب يف عاليه ما �أدى �إلى �إ�صابة �أحدهم بجروح بليغة.
•ويف �شهر ني�سان  ،2012تعر�ض  5عمال �سوريني يف منطقة كفر ملكي يف �إقليم التفاح �إلى اعتداء بالع�صي

والآالت احلادة من قبل � 12شاب ًا ما �أدى �إلى �إ�صابتهم بجروح خطرية .وكان تقرير �إعالمي حتدث عن �أن
العمال يف البلدة تعر�ضوا �إلى م�ضايقات وا�ستفزازات واعتداءات متكررة.
•ويف �شهر �أيار من العام نف�سه ،وعلى �أثر اختطاف  11لبناني ًا كانوا يف رحلة بحافلة ملزارات دينية يف �سوريا،
مت االعتداء على عدد من العمال ال�سوريني يف لبنان ،حيث عرث على العامل ال�سوري �ضرار املحمد (مواليد
 )1984م�صاب ًا بطلق ناري برقبته قرب مطار بريوت .وقد انت�شر يف وقت الحق مقطع فيديو على موقع
«يوتيوب» يظهر �أحد العمال ال�سوريني مكب ًال على كر�سي حيث كان يقوم �أحد الأ�شخا�ص بتعذيبه و�إهانته.
ف�سجل �إقدام م�سلحني على االعتداء على عدد غري حمدد من العمال ال�سوريني يف
�أما يف �إقليم اخلروبُ ،
�أماكن �سكنهم.
�سوريي تعر�ضا لل�ضرب على
مواط نْني
نْ
•ويف �شهر حزيران � ،2012أفادت «هيومان رايت�س ووت�ش» �أنها قابلت ِ
�أيدي جمهولني يف بريوت ،و�أو�ضحا �أنهما مل يتقدما لل�شرطة ب�شكاوى لأنهما «ال يثقان بال�شرطة اللبنانية».
•�أما يف �شهر �آب ،وبعد �أن ُبثت تقارير �إعالمية تفيد مبقتل بع�ض اللبنانيني املخطوفني يف �سوريا يف ق�صف
جوي ،بد�أت موجة جديدة من االعتداءات على العمال ال�سوريني ،وعلى ممتلكات العديد منهم يف مناطق
خمتلفة من بريوت وحميطها ،ومت اختطاف  33عام ًال �سوري ًا ورجل تركي على �أيدي جمموعة من �آل املقداد
يف � 15آب على �أثر فقد �أحد �أبنائهم املدعو ح�سن املقداد يف �سوريا .ويف برج الرباجنة ،اعتدت جمموعة
من �آل زعيرت على عمال �سوريني ،كما اعتدى جمهولون على عامل �سوري ووالدته بال�ضرب وال�سلب على
اوتو�سرتاد هادي ن�صر اهلل يف ال�ضاحية اجلنوبية .ويف الروي�سات مت االعتداء بال�ضرب و�سلب عامل �آخر.
ويف حي ال�سلم اعتدى �شبان على  5عمال وهددوهم �إذا ما عادوا �إلى املنطقة .ويف حوال اجلنوبية ،اعتدى
عدد من امل�سلحني على عدد غري حمدد من العمال �سوريني ،ما �أ�سفر عن وقوع جرحى� .أما يف منطقة
النبعة فقد تعر�ض عدد من العمال ال�سوريني لل�ضرب واالعتداء .و�سجل ت�شكيل جتمعات �شبابية يف بع�ض
الأحياء لـ»ا�صطياد» ال�شبان ال�سوريني والتعر�ض لهم بال�ضرب .كما تعر�ض عدد من املحال التي تعود ل�سوريني
لتحطيم الزجاج يف املنطقة نف�سها.
•يف ت�شرين الأول  ،2012وحتديد ًا يف ال�سابع منه ،قام عنا�صر من اجلي�ش اللبناين وخمابراته باعتداء على ما
يقل عن  72عام ًال وافد ًا �سوري ًا وم�صري ًا و�سوداني ًا يف منطقة الأ�شرفية .عندما قاموا ،بناء على �شكوى تقدم
بها بع�ض ال�سكان بتهمة «التحر�ش بالفتيات وم�ضايقة ال�سكان» ،مبداهمة منازلهم ليلة  7ت�شرين الأول �أكتوبر.
ويورد تقرير ملنظمة «هيومان رايت�س ووت�ش» تفا�صيل االعتداء على العمال ،و�ضربهم وتعذيبهم و�إهانتهم
ل�ساعات متوا�صلة وبدون تقدمي �أي تف�سري للمداهمة �أو حتى طلب �أوراق العمال الثبوتية .ويورد التقرير
�أن  25عامال ممن التقتهم املنظمة قالوا �أنهم تعر�ضوا جميعا لل�ضرب املربح وبدت على �أج�سادهم جميعا
كدمات وا�ضحة تتفق مع �أقوالهم .وقال ندمي حوري من املنظمة ان «االعتداء على ه�ؤالء العمال الأجانب بهذه
الطريقة العنيفة ،ف�إن عنا�صر اجلي�ش ت�صرفوا �أقرب لع�صابة منه مل�ؤ�س�سة وطنية ».ومل يكن هذا �أول اعتداء
من قبل عنا�صر اجلي�ش على العمال بح�سب ما يورد التقرير .ففي مطلع ت�شرين الأول قام بع�ض اجلنود
مبداهمة موقع بناء يعمل وينام فيه عمال مهاجرون ،و�سمع ال�سكان املحيطني باملبنى �صرخات �صادرة منه.
ومل متر هذه الأحداث دون رد فعل من بع�ض اجلمعيات احلقوقية ومن بينها «املر�صد اللبناين حلقوق العمال
واملوظفني» ،الذين �أ�صدروا بيان ًا م�شرتك ًا نددوا فيه بهذا االعتداء الذي اتخذ �شكل املعاقبة اجلماعية لكل
عامل �أجنبي يف املنطقة وهو ما و�صفه املوقعون بالـ»عن�صرية املو�صوفة وكره الأجانب» .كما طالبوا ال�سلطة

التنفيذية التي ت�شرف على الأجهزة والقوى الأمنية واجلي�ش اللبناين القيام بدورها وحتمل م�س�ؤولياتها يف
حماية املواطنني واملقيمني عل حد �سواء من �أي اعتداء ،ف�ض ًال عن مطالبتهم ال�سلطة الق�ضائية بالتدخل
لو�ضع حد لهذه املمار�سات ،وفتح حتقيق و�إنزال العقوبات اجلزائية بحق املعتدين من القوى الع�سكرية.
•وبعد �أ�سبوع من هذا احلادث ،وحتديدا يف  18ت�شرين الأول ،اعتدى �أكرث من ع�شرين «جمهوال» يحملون
ال�سكاكني وال�سواطري والع�صي ،على عمال �سوريني يف حملة الرملة البي�ضاء حيث يعملون يف ور�شة للبناء.
ما �أدى �إلى �إ�صابة  6عمال �إ�صابات بليغة .والحقا �أوقفت مفرزة ا�ستق�صاء بريوت  6لبنانيني وفل�سطيني
لال�شتباه بتورطهم باالعتداء واقتيدوا للتحقيق معهم .ورمبا كانت هذه احلالة الوحيدة التي ح�صلت فيها
مالحقة املعتدين.
•و�شهد �شهر كانون الأول املا�ضي� ،سل�سلة اعتداءات ا�ستهدفت عما ًال �سوريني يف لبنان تفاوتت بني �إطالق
النار عليهم وبني �سرقتهم .ففي البقاع ،نقل ال�سوري حممد زكريا �أحمد (مواليد � )1986إلى م�ست�شفى رياق
م�صاب ًا بطلق ناري يف وجهه من بندقية �صيد .ويف عكار وجد العامل ال�سوري ماجد حم�سن العلي الذي يعمل
يف �أحد معامل �صب حجارة الباطون وهو م�صاب بطلقني ناريني من �سالح �صيد ونقل �إلى امل�ست�شفى يف حال
حرجة .ويف زحلة� ،أقدم ثالثة �أ�شخا�ص جمهولني على خطف عامل �سوري واعتدوا عليه بال�ضرب و�سلبوه
مبلغ مليون لرية وهاتفه اخلليوي ،ورموه يف �سهل جمدلون .كما تعر�ض عامالن �سوريان �إلى ال�سرقة يف زحلة.
واعتدى جمهولون بال�ضرب على ال�سوري عثمان املحمد على طريق فرعية ت�صل بني الكرك وتربل و�سلبوا
منه مبلغ ًا من املال .ويف القبيع قام م�سلحون ب�سلب عمال �سوريني يعملون يف معمل لأحجار الباطون .ويف
املعاملتني ،اقتحم «جمهولون» ور�شة «مظلوم اخوان» و�سلبوا عاملني �سوريني بقوة ال�سالح .ويف ال�شفروليه،
�أقدم «جمهولون» على �سلب  5عمال �سوريني .كذلك يف ال�شويفات حيث �سلب جمهولون ،وبالطريقة نف�سها،
 4عمال �سوريني .ويف �آخر حادثة جرى توثيقها عام � ،2012أقدم «جمهولون» على �سلب  5عمال �سوريني يف
منطقة نهر �إبراهيم.
يبقى �أن ن�شري يف النهاية� ،إلى �أن ما �أوردناه �آنف ًا ال ميكن اعتباره �إح�صا ًء دقيق ًا نظر ًا �إلى �صعوبة توثيق كل حاالت
العنف التي مور�ست �ضد ه�ؤالء العمال ،لأ�سباب عدة منها خوف ال�ضحايا �أو ذويهم من �أعمال انتقامية يف حال
�إبالغهم ال�سلطات اللبنانية  ،ف�ض ًال عن تقاع�س القوى الأمنية يف حمايتهم .لذا ،ف�إن املر�صد اللبناين حلقوق العمال
واملوظفني ي�ستنكر املمار�سات العن�صرية �ضد العمال ال�سوريني ،ويطالب احلكومة اللبنانية بتحمل م�س�ؤولياتها
حلماية هذه الفئة من العمالة والقيام بتحقيق جدي لك�شف مرتكبي هذه االعتداءات واتخاذ �إجراءات جدية تنهي
حالة العن�صرية ال�سائدة جتاه العمال الأجانب ب�شكل عام .
املر�صد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني

املراجع:
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«1االعتداء على عمال �سوريني بـ»ال�سكاكني وال�سواطري والع�صي» يف الرملة البي�ضا» 18 ،ت�شرين الأول -موقع
نهار نات
« 2اعتداء على عمال �سوريني يف منطقة حوال»� 14 ،آب  -2012موقع خمتار
«3االعتداء على عمال �سوريني يف عاليه وجرح اثنني منهم» � 6آذار  -2012الوكالة الوطنية للإعالم
�«4إ�شكال يف برج الرباجنة على خلفية حماولة االعتداء على عمال �سوريني»� 22 ،آب  -2012موقع
Lebanon File

5 .5االعتداء على عمال �سوريني يف منطقة النبعة� 15 ،آب  -2012موقع ليبانون ديبايت
«6 .6احلجار ي�ستنكر االعتداء على عمال �سوريني»� 5أيار  2012ـ امل�ستقبل
«7 .7اعتداءات على عمال �سوريني بقاع ًا و�شما ًال» ٢٨ ،كانون الأول  – 2012احلياة
«8 .8عمال �سوريون يتعر�ضون لل�ضرب وال�سلب يف عاليه بجبل لبنان»� 3 ،آذار  -2012الوكالة الوطنية للإعالم
 3«9 .9عمال �سوريون يتعر�ضون لل�سلب واالعتداء يف منطقة ال�شويفات بجبل لبنان»� 28 ،شباط  -2012الوكالة
الوطنية للإعالم
«1010اختطاف ع�شرات ال�سوريني يف لبنان على �أيدي عائالت خمطوفني لبنانيني يف �سوريا»� 15 ،آب ( -2012ا
ف ب)
«1111م�سلحون �سلبوا عماال �سوريني يف قبيع» 22 ،كانون الأول  -2012الوكالة الوطنية للإعالم
«1212اعتداءات انتقامية �ضد ال�سوريني يف لبنان وعامل ي�صاب بر�صا�صة يف عنقه قرب مطار بريوت»� 30 ،أيار
 -2012ال�شرق
«1313الإعتداء على مواطن �سوري و�سلبه يف تعلبايا» 27 ،كانون الأول  -2012الوكالة الوطنية للإعالم
�«1414سلب ع ّمال �سوريني» 19 ،كانون الأول  -2012موقع العهد
«1515نقل خم�سة عمال �سوريني �إلى امل�ست�شفى �إثر االعتداء عليهم يف كفرملكي» 7 ،ني�سان  ،2012موقع Now
Lebanon

«1616االعتداء على �سوريني على اوتو�سرتاد هادي ن�صراهلل ويف الروي�سات»� 18 ،آب  -2012موقع الن�شرة

