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  ملخص تنفیذي
 
 
 
 
 

 تحول الخطاب بخصوص العودة
یقارب ما عودة عملیة لتنسیق روسیة مبادرة منطلق          من
الجوار ودول أوروبا من سوري الجئ ملیون 2        
الیمینیة الشعبویة تنامي على عالوة لهم        المضیفة
أصبح أوروبا، في لالجئین المناهضة       والمشاعر
ما وخالف تجاذب نقطة بمثابة الالجئین عودة         موضوع
ازدیاد إن اإلنسان. حقوق عن والمدافعین السیاسیین         بین
اإلجماع یهدد الالجئین عودة بخصوص       الضغوط
وكریمة آمنة تكون أن یجب العودة هذه أن          الدولي
وانحسار تناقص یتسبب نفسه، الوقت وفي        وطوعیة.
األزمة مع منهم تجاوبا المانحین، من المالیة         الدفعات
مثل لالجئین المضیفة المجاورة الدول ودعم        السوریة
في الحالیة الفجوات جعل قد وتركیا، واألردن         لبنان

 الموارد أكثر سوءًا.
 

 الظروف في لبنان كعامل دافع على العودة
تدهورًا تشهد لبنان في السوریین الالجئین أوضاع         إن
الصالحة اإلقامة على الحصول صعوبة أن حیث         سریعًا،
اإلنسانیة والمساعدات العیش سبل فرص       وتناقص
في للتفكیر الالجئین لهؤالء دافعة عوامل تشكل         جمیعها
بعودة ینادون البارزة السیاسیة الرموز إن        العودة.
الذي الوقت نفس في لالجئین كبیرة وبأعداد         سریعة
صورة لرسم جهودها اللبنانیة اإلعالم وسائل فیه         تكرس
من العداوة مشاعر تأجیج إلى تؤدي السوریین         لالجئین
قبل من األخیرة القمع عملیات أن كما نحوهم. العامة           قبل
أكثر بشكل التوترات هذه أظهرت اللبنانیة األمن         قوى
إلیهم تحدثنا الذین الالجئین كافة أبدى وقد         وضوحًا.
أن كما العودة، على إجبارهم من مخاوفهم         تقریبا
فیها یعیشون التي الظروف أن عن تحدثوا منهم          الكثیرین
أصبحت العودة أن لدرجة تطاق ال أصبحت لبنان          في

 الخیار الوحید المتاح أمامهم.
 
 
 

 مخاطر الحمایة المتعلقة بالعودة
لها جوهریة وهواجس مخاوف لبنان في الالجئین         لدى
مخاوف من فیها وما العودة یخص فیما یبررها          ما

هذا یوضح بالحمایة. خاصة وأخرى قانونیة        جسدیة،
الضوء یسلط أن قبل المخاوف هذه سیاق ویحدد          التقریر
ألشخاٍص التفصیلیة الحالة دراسات من العدید        على
ثم ومن مؤقتًا سوریا إلى عادوا أولئك من          وعائالت
األمر هذا یشیر لذلك، ونظرا لبنان، إلى عكسیًا          عادوا
العودة أثناء بالحمایة تتعلق فعلیة مخاوف وجود         إلى

 وبعدها.
 

طریقة إیجاد إلى سوریا إلى العودة مناصري         ویسعى
الدراسة هذه أن إال السوریین. لنزوح حد لوضع          سریعة
تكون وعندما سوریا، إلى العودة أن حقیقة إلى          تشیر
تتسم ال أو بها المحیطة بالظروف معرفة ودون          قسریة
و الالجئین لحقوق انتهاكات عنها ینتج سوف         باألمان،
عنف دائرة في تدخلهم قد كما جدیدة، لصدمات          تعرضهم
العودة إن أخرى. مرة النزوح احتمالیة الى إضافة          ثانیة
من الضعف مواطن من تزید سوریا إلى المنظمة          غیر
وتؤثر والصحیة واالقتصادیة والحقوقیة القانونیة       الجهة
إن واألطفال. والشباب النساء على متناسب غیر         بشكل
ما غالبًا لبنان الى اللجوء یعاودون الذین         العائدین
آ منة  وغیر قانونیة غیر طرق اتخاذ إلى         یضطرون
أكبر بشكل یعرضهم مما أخرى مرة سوریا من          للفرار
واالختفاء بالبشر واالتجار االستغالل، مخاطر       إلى

 القسري باإلضافة إلى  الضرر االقتصادي ونتائجه.
 

المنظمة غیر العودة تكالیف في الدراسة هذه         تبحث
الفردي المستویین على لبنان في السوریین        لالجئین
كافة على أنُه إلى الدراسة هذه وتخُلص         والمجتمعي.
على المبكرة العودة لمناهضة المزید بذل        المعنیین
وجداول برامج وضع عبر والسیاسة الحوار        مستویات
لالجئین المعیشیة الظروف تحسین أوًال، ومنها:        وآلیات
كان ان وضروري حتمي أمر كونه لبنان في          السوریین
بهم الخاصة األساسیة الحمایة تأمین مستوى        على
ضمان ثانیًا، طوعیة. لعودة التمهید مستوى على         وكذلك
بذل قبل سوریا داخل الحمایة من األدنى الحد          استیفاء
وأخیرًا، اإلعمار. بإعادة والشروع للعودة التنسیق        جهود
جمیع مستدامة عودة خطط أي تراعي أن         یتعین
النوع حیث من التمییز لجهة سیما        االعتبارات
ومخاوف ألصوات تجاهل أي دون       االجتماعي

 وأولویات السوریین الالجئین أنفسهم.
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 المقدمة
 
 
 
 
  

 األهداف والنطاق
 

من الالجئین عودة موضوع على الدراسة هذه         تركز
البقاع سهل في السوریین الالجئین تجمعات نظر         وجهة
عودة حول القائم الجدل حل إلى للتوصل سعیًا لبنان،           في
والمخاوف التوجهات تزال ال أنه سیما        الالجئین.
في كانوا سواء الالجئین- للسوریین الحیاتیة        والتجارب
بشكل غائبة المضیفة- الدول من أخرى دولة أي أو           لبنان
لها واالستجابة السوریة األزمة عن األدبیات من         كبیر
والمنظمات البحثیة األكادیمیة المؤسسات تنتجها       التي

 غیر الحكومیة على حد سواء.
 

یتناول التي العودة أدبیات إلى الدینامیكیات هذه         تمتد
والمصالح السیاسیة واألوضاع الطموحات      معظمها
والدول وتركیا وإسرائیل وإیران لروسیا       اإلستراتیجیة
السیاسیین والالعبین األوروبي االتحاد في       المانحة
لفهم هامة التحلیالت هذه إن الشأن. ذوي من          اآلخرین
المشاركة من تخلو أنها إال األوسع، الجیوسیاسیة         البیئة
السوریین الالجئین تجمعات وتجارب لواقع       الموضوعیة
أتت األبحاث من متنامیة مجموعة أن علمًا         أنفسهم.
هذه تناولت كما ، العودة بشأن الالجئین توجهات 1        لتحدید

المضیفة الدول في المتدهورة األوضاع       الدراسات
المتعلقة والمخاوف ، العودة نحو محتملة دافعة 2       كعوامل

یوجد ال أنه القول یمكن ذلك ومع سوریا. في 3         بالحمایة

"اسمعوا1 ،(2018) لالجئین الدنماركي المجلس مراجعة:        
عملیات في الالجئین مشاركة لتحسین المطلوب ما         أصواتنا".
"لیس ،(2017) االنتقالیة للعدالة الدولي المركز الدائمة؟";         الحلول
أصوات بعد...." نصل لم "نحن ;(2017) أوكسفام كرامة"،          دون

 الالجئین السوریین في لبنان."
القسریة2 "العودة ،(2018) للدراسات اللبناني المركز مراجعة:         

) ووتش رایتس هیومن لبنان"; في الالجئین سیاسات سوریا:          إلى
و الالجئین" تجاه للبنان الجدیدة السیاسات في "الفجوات ،(2017         
األوسط الشرق كارنیجي مركز للغرباء"; لیست "بیوتنا ،(2018)        
2018) دیبلي نیوز للعودة"; السوریین الالجئین "دفع ،(2018)       

 )، "الخروج الخطر."
بسوریا3 "المقیمین ،(2018) ووتش رایتس هیومن مراجعة:         

القطع: "تجمیع ،(2018) امباكت مبادرة العودة" من         ممنوعین
 الحقائق.

یحدث ما أو العائدین رحالت عن متعمقة منشورات          أي
ال ودقیق، تفصیلي بشكل عودتهم بعد السوریین         لالجئین
معظم في العودة لقضیة أعمق فهم نحو السعي          سیما

 دوائر السیاسة.
 

ذات والمنشورات األدبیات في النقص هذا مع للتعامل          و
عودة موضوع صیاغة إلعادة التقریر هذا یأتي         الصلة،
األكثر األشخاص االهتمام مصب في فیضع        الالجئین
وهم أال اإلعمار وإعادة العودة من مباشر بشكل          تأثرًا
مختصر سیاق تقدیم وبعد أنفسهم. السوریین        الالجئین
أكثر بشكل التقریر یتدرج الالجئین، عودة موضوع         عن
إلى الكلي المستوى من العودة مسألة فینقل         تفصیال

 الواقع الحقیقي في حیاة  الالجئین الیومیة.
 

العودة حقیقة تعني ماذا التساؤل: التقریر هذا         ویطرح
وطأ تحت سابقًا منه هرب قد الفرد كان وطن           إلى
التي التفكیر وهواجس مراحل هي ما اإلكراه؟ و          الخوف
العودة ومزایا المحتملة المخاطر حول الالجئین بها         یمر
والمبادرات الروسیة المبادرة تؤثر هل وطنهم؟        إلى
وإذا الالجئین؟ عند العودة رغبة على المماثلة         السیاسیة
التغیرات نتائج هي ما ذلك؟ یكون فكیف فعًال،          كانت
تناقص من بدایة اللبناني، السیاق على طرأت         التي
العیش سبل فرص على الحصول وتقلص        المساعدات
حسابات على العدائي، السیاسي الخطاب و ،         والخدمات
نحو المیزان كفة یرجح الذي ما أخرى؟ جهة من           العودة
األسرة؟ في القرار یتخذ الذي من ضدها؟ أو          العودة
من بدایة عملیا ذلك یتم كیف العودة، قرار یتخذ           عندما
التواصل حسابات حذف وحتى االحتیاجات       شراء

 االجتماعي وعبور الحدود؟
 

مثل مصطلحات تعني ماذا ذلك، من األهم         لكن
وما ملموسة؟ بصورة "كریمة" و "آمنة" و         "طوعیة"
مستوى على المصطلحات هذه استخدام آثار        هي
للنازحین الیومي الواقع على آثارها تحلیل دون         السیاسة
عند واالستقرار األمل العائدون یجد هل        السوریین؟
من المزید إلى مقدمة مجرد عودتهم أن أم          عودتهم

 االضطهاد والتشرد؟
 

یساعدنا فقط لیس التقریر هذا فإن األسئلة، هذه          بتناولنا
في للسوریین أفضل دعم تقدیم على الممارسون         نحن
یكشف إنه بل عدمه، من العودة قرار اتخاذ نحو           سعیهم
تخص للحقوق وحاضرة واضحة انتهاكات عن        النقاب
العاجل والتغییر البحث من المزید تتطلب والتي         العودة
في خاصة أهمیة یتخذ العمل هذا إن العامة.          للسیاسات
بتقویض تهدد والتي العودة على األخیرة التطورات         ظل
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وحقوق القسریة اإلعادة لعدم األساسیة 4      المبادئ

لالجئین المضیفة الدول أفعال ردود إن        الالجئین.
اآلخرین المصالح أصحاب وكافة المانحة       والحكومات
الموضوعات مع تتضارب جمیعها السوریة األزمة        في
الالجئین بعودة تحیط سیاسیة مضامین تحمل        التي
بین ما توازن خلق ومحاولة سوریا، في اإلعمار          وإعادة
على والحث الهجرة لتقلیل األمد القصیرة        المحفزات
السالم تخص التي االعتبارات وبین جهة من         العودة

 المستدام  واالستقرار في سوریا من جهة أخرى.
  
 
 

 سیاق الخلفیة
 

الذین والدولیین اإلقلیمیین الالعبین تزاید من الرغم         على
نطاق على الالجئین عودة في سیاسیة مصلحة         لهم
وصول آمال مع یتناقض سوریا في الواقع أن إال           واسع،
من ومالئمة سریعة نهایة إلى السوریین الالجئین         أزمة
التي الدراسات تظهر كبیرة. بأعداد الالجئین عودة         خالل
والدولیة المحلیة المدني المجتمع منظمات بها        قامت
هناك أن المتحدة األمم ووكاالت البحثیة        والمراكز
وال سوریا في العائدین بحمایة خاصة مستمرة         مخاوف
العودة ملف تحریك وراء الرئیسیة األسباب أن         سیما
نفسها المضیفة الدول في خاصة عوامل عن         ناتجة
العودة لتنفیذ سعیهم وراء الحقیقي العامل تشكل         والتي

 مما ال یعكس حقیقة العودة الطوعیة والمستدامة.
 

إلى كبیرة بأعداد الالجئین عودة دعوات        تكتسب
لسوریا المجاورة المضیفة الدول في زخمًا        أوطانهم
أوروبا في الیمینیة الشعبویة الدوائر أوساط في         وكذلك
وقد وألمانیا. والمجر وبولندا ایطالیا في        وباألخص
لعودة الترویج في بارزا دورا باألخص روسیا         اتخذت
عام من تموز شهر في تم اجتماع وُبعید          الالجئین.
بوتین فالدیمیر الروسي الرئیسین بین ما 2018       
روسیا اقترحت هلسنكي، في ترامب دونالد        واألمریكي
من سوري الجئ ملیون 1,7 لعودة التنسیق         خاللها
یعود أن المقدر ومن أوروبا ومن لهم المضیفة          الدول

5 منهم 890,000 من لبنان وحده.
 

حق4 إلى یشیر الدولي القانون في مفهوم هو القسریة العودة             عدم
مخاوف لدیهم بلد إلى العودة على إجبارهم عدم في           الالجئین

 جوهریة تجاهها من تعرضهم لالضطهاد.
عودة5 لبدء المتحدة الوالیات على خطة تقترح "روسیا نیوز            یورو

 الالجئین السوریین" 20 یولیو 2018.

طویلة، فترة منذ المتوقفة السیاسیة العملیة سیاق         وفي
ضمانات أي على الحصول في اإلخفاق ظل         وفي
عالوة السوریة الحكومة من حقیقیة أمنیة أو         سیاسیة
المنطقة، في واألمریكي األوروبي النفوذ انحسار        على
أنه على األعمار وإعادة الالجئین عودة موضوع         یلوح
إن السوري. الصراع مراحل من التالیة        المرحلة
لكافة كبیرة الالجئین عودة عن الناجمة        المصالح
من السوریة الحكومة ترغب حیث المعنیة.        األطراف
سلطتها بسط وإعادة األمنیة قبضتها تعزیز في         جهتها
ظل في الدولیة عزلتها إنهاء و شرعیتها على          والتأكید
والذي القدیم االجتماعي بعقدها الوفاء على قدرتها         غیاب
المواطنین یتنازل حیث الصراع قبل به معموًال         كان
مقابل والسیاسیة المدنیة حریاتهم عن العقد هذا         بموجب
وحتى ذلك وعلى واالستقرار. الخدمات على        الحصول
تكون لن فإنها ذلك، في السوریة الحكومة رغبت          ولو
وإعادة الخدمات توفیر بمتطلبات الوفاء على        قادرة
األمد طویل االقتصادي األثر بسبب للعائدین        اإلعمار
امتداد على حدث الذي التدمیر ونطاق الدولیة         للعقوبات
إقلیمیة كقوة موقعها تعزز بدورها وروسیا الصراع.         هذا
في القادة بعض وینظر اإلعمار. إعادة أموال من          لتستفید
عودة مسألة إلى أوروبا وفي لالجئین المضیفة         الدول
في السوریین الالجئین أزمة لحل كفرصة        الالجئین
العامة مشاعر نفسه الوقت في لتسترضي        بالدهم
بعض تسعى كما الالجئین. ضد البعض عند         المتنامیة
القضیة تجاه األخالقي بموقفها متمسكة األخرى        الدول
ربط إلى السوري المدني المجتمع إلى إضافة         السوریة
و المبكر اإلعمار إلعادة األوروبي التمویل        ملف
السوریة) السلطات مصالح (كخدمة بالمخاطر       المحفوف
اإلصالحات و الحمایة ضمانات على الحصول        بشرط

 الجوهریة المطلوبة.
 

الالجئین ضد المتصاعدة العداء نبرة مع جنب إلى          جنبا
النزوح أوضاع تضیف لهم، المضیفة والدول أوروبا         في
وتدفعهم الالجئین على الضغوط من مزیدا        المتدهورة
النزوح أوضاع وتستمر سوریا. إلى العودة        على
الفقر زیادة مع التدهور في لبنان في السوریین          لالجئین
والتعلیم الصحة مثل الرئیسیة المؤشرات كافة        وضعف
قد السوریین الالجئین إن . العیش سبل بفرص          مرورًا
عام نهایة وبحلول فشیئًا. شیئا القانونیة اإلقامة         فقدوا
في السوریین الالجئین من %74 لدى یكن لم ،2017         

6 لبنان إقامة قانونیة.

الالجئین6 مجلس كیر، األطفال، أنقذوا النرویجي، الالجئین          مجلس
 الدنماركي، لجنة اإلنقاذ الدولیة، العمل ضد الجوع

مستقبل یواجهون السوریین الالجئین خطرة: "أرضیة .(2018)       
 مجهول."
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ضعف (نقاط لتقییم وفقا الدینامیكیة: هذه        وتستمر
یكن لم ،(2018 عام في لبنان في السوریین          الالجئین
مقابلتهم تمت الذین السوریین الالجئین من %73         لدى
الذین األسر من %61 لدى یكن لم بینما قانونیة،           إقامة
إقامة یحمل األسرة أفراد من عضو أي مقابلتهم          تم
التوتر ویتصاعد .(2017 عام عن %6 (بزیادة 7        قانونیة

ظل في لهم المضیفة والمجتمعات الالجئین بین         ما
فداء ككبش لالجئین المتزاید السیاسیین       استغالل
بها یمر التي االقتصادیة المحن في كسبب         وإظهارهم
معدل ارتفاع حتى او ، النفایات مشكلة ومنها ، 89        لبنان

10 مرض السرطان.

  
المتحدة لألمم السامیة المفوضیة تسهل ال لبنان،         وفي
لالجئین القسریة العودة مباشر بشكل الالجئین        لشؤون
بأن موقفها على تحافظ واسع،بل نطاق على سوریا          إلى
متوافرة. وغیر مواتیة غیر مجملها في العودة         ظروف
إلى ضیق نطاق على عودة حاالت هناك         ومازالت
القانونیة المسارات من كل خالل من لبنان من          سوریا

 وغیر القانونیة.
 
  

في7 السوریین الالجئین ضعف "نقاط الوكاالت. بین ما التنسیق           
 لبنان في عام 2018."

تزاید8 الضحایا: "لوم .(2017) األوسط الشرق كارنیجي         
األجندات إلرضاء لبنان في السوریین الالجئین        استغالل

 الجیوسیاسیة."
موتك":9 تستنشق كنت لو "كما .(2018) واتش رایتس هیومن           

 المخاطر الصحیة لحرق النفایات في لبنان."
لالجئین10 لبناني طبیب اتهام بعد غضب "موجة الجدید. العربي           

6 السرطان." مرض معدالت ارتفاع في بالتسبب         السوریین
 سبتمبر 2018.
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 المنهجیة
 
 
 
 
 

دراسة عن صادرة وتوصیات نتائج التقریر هذا         یقدم
إثنوغرافي عمل على بناء أشهر سبعة استغرقت         بحثیة
البقاع سهل في السوریین الالجئین مع میداني         وبحث
بها حظیت التي الثقة أوجدت لقد لبنان. في          المركزي
من سنوات سبع مدار على واإلغاثة للتنمیة سوا          جمعیة
البحث.جمعیة لهذا األساس السوریین الالجئین مع        العمل
مسجلة حكومیة غیر جمعیة هي واإلغاثة للتنمیة         سوا
المستوطنات من 40 عن یزید ما مع وتعمل لبنان           في
فصاعدًا اآلن من إلیها یشار سوف التي ) الرسمیة           غیر
تقدم وسعدنایل. الیاس بر في البقاع سهل في          بالمخیمات)
والحمایة البدیل التعلیم إلى یمتد شامًال دعم         الجمعیة
حساسیة ضوء وفي اإلغاثة. وبرامج العیش        وسبل

 الموضوعات المتعلقة بعودة الالجئین والطابع
 
 

 الجدول ١: البیانات الدیموغرافیة

 

  السیاسي الشدید لها، وعالقاتنا الطویلة والممتدة مع
  التجمعات السوریة، قد مكنتنا من إجراء مقابالت

نظرهم وجهات عن الالجئین مع وبناءة        مفتوحة
وعلى وطنهم. إلى بالعودة تتعلق التي الحیاتیة         وتجاربهم
التحدث في الراغبین جمیع یتمكن لم ذلك، من          الرغم
في المشاركة رفضوا األفراد من العدید أن حیث          بحریة،
أبدى كما سالمتهم. على مخاوف وجود واقع من          البحث
والتي البحثیة الدراسات انتشار من إحباطهم        البعض

 فشلت في إیجاد تغییرات ملموسة على حیاتهم.
 

ومنها البحثیة: الطرق من مزیجًا المشروع        یتبنى
األفراد مع المطولة والمقابالت المنظمة شبه        المقابالت
بإجمالي - البیانات قاعدة مجموعة من        المختارین
.2018 أكتوبر إلى أبریل شهر منذ تمت مقابلة          أربعون
المقابالت من بالعدید قمنا البیانات، هذه سیاق         ولتحدید
باستخدام قمنا جماعیة. ومقابالت مفتاحیین أشخاص        مع
على بناًء المشاركین واختیار العشوائیة غیر        العینات
للمحافظات الجغرافي والتنوع االجتماعي والنوع       العمر
من ممكن قدر أكبر حصر إلى التوصل بهدف          السوریة
عودة تخص التي والمفاهیم والهواجس       المخاوف
المختلفة والرؤى لبنان في الحیاتیة وتجاربهم        الالجئین

 لمستقبلهم في سوریا وفي أي مكان آخر.
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أمام یضعنا محلیًا الخدمات تقدم كمنظمة وضعنا         إن
وبینما واحد. آن في ممیزات لنا ویوفر منهجیة          تحدیات
المحتمل التحیز من تماما التخفیف الممكن غیر         من
واإلغاثة للتنمیة سوا لجمعیة الطویل الحضور عن         الناتج
البقاع، سهل عبر السوریة التجمعات مع األرض         على
أمور مع التعامل من مكننا قد ذاته الحضور هذا           فإن
االنحیاز مع وللتعامل مهنیة. وأخالقیة بعمق        حساسة
متنوعة عالقات من المشاركین باختیار قمنا        المحتمل،
مشاركین العینة تتضمن واإلغاثة. للتنمیة سوا جمعیة         مع
في المشاركة أبدا لهم یسبق لم وآخرین وسابقین          حالیین
مشاركین العینة تتضمن مشابه، نحو وعلى        برامجنا.
للتنمیة سوا جمعیة لمراكز مجاورة مخیمات في         یعیشون
آخرین وكذلك نشط، تواجد للجمعیة یكون حیث         واإلغاثة
الدعم فیها یقل حیث بعدا أكثر مخیمات في          یعیشون
كافة وفي واإلغاثة. للتنمیة سوا جمعیة من         المقدم
مشاركتهم أن المشاركین كافة على التأكید تم         الحاالت،
أثر له یكون لن البحثي المشروع في مشاركتهم عدم           أو
من المقدمة والخدمات المساعدة على حصولهم        في
من كال العینة تتضمن واإلغاثة. للتنمیة سوا         جمعیة
مشارك 25) والبالغین ومشاركة) مشارك 15)        الشباب
اثنان إلى عشر خمسة من تتراوح بأعمار         ومشاركة)
لقد عاما. وثالثون ست یبلغ عمر بمتوسط عامًا          وسبعون

55 بنسبة المشاركین جنسي بین ما توازن إلیجاد         سعینا
تشمل مقابلتهم. تمت ممن للذكور و%45 لإلناث %        
بوجود العینة في تمثیلها تم سوریة محافظات تسع          العینة
وریف وادلب وحلب والحسكة حمص من        مشاركین
كافة والقنیطرة. وحماة الزور ودیر والرقة        دمشق
یعیش بینما  المخیمات، في یعیشون تقریب  ا        المشاركین
13 تمثیل وتم إلیاس. بر في مشتركة شقق في منهم            ثالثة
تغطي بینما الفردیة، المقابالت خالل من مختلف         مخیم
مخیمًا. 25 إلى االثنوغرافي والعمل الجماعیة        النقاشات
االجتماعیة وخلفیاتهم األزمة قبل ما دخلهم یخص         وفیما
على أنفسهم المشاركین أغلبیة عرف فقد        واالقتصادیة،
وصل وقد المتوسط. إلى المحدود الدخل ذوي من          أنهم
.2013-2011 عامي بین ما لبنان إلى المشاركین         معظم
السوري الداخل في أكثر أو لمرة معظمهم نزح          ولقد
الصغیر الحجم االعتبار بعین آخذین لبنان. في ثم          ومن
المشروع لهذا الجغرافي النطاق ومحدودیة       للعینة
وعوضًا للتعمیم. قابلة غیر النتائج هذه فإن لذا          البحثي،
نظرة عرض هو التقریر هذا من الهدف إن ذلك،           عن
الالجئین من قلیل عدد ورؤى خبرات في         معمقة
المزید لتعجیل البقاع سهل من فرعي جزء في          السوریین
تغییر تم وقد العامة. السیاسة لتغییر والدعوة البحوث          من
 كافة أسماء المشاركین بهدف الحفاظ على خصوصیتهم.

 
 الجدول ٢: رحلة النزوح
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 اللجوء اآلمن؟
 العوامل الدافعة على

 العودة في لبنان
 
 
 
 
 

في سوریًا تكون أن مضى، وقت أي من وأكثر           الیوم
اضافة . للخطر معرضًا تكون ألن كاًف هذا فإن           لبنان
والقانونیة واالجتماعیة االقتصادیة الضغوطات ان       الى
بأمان العیش السوریین الالجئین على الصعب من         تجعل
بالمتطلبات الوفاء امكانیة ایضا كما لبنان في         وكرامة
الترحیل على القسریة العودة تنحصر للعیش.ال        األساسیة
اللبنانیة. السوریة الحدود عبر لالجئین القسري النقل         أو
والتي النزوح بظروف المفهوم هذا ایضا یرتبط         بل
هي العودة قرارات أن صحة مدى حول التساؤالت          تثیر
الظروف باختصار الجزء هذا یناقش       طوعیة.
في والنظر لبنان في واالجتماعیة والقانونیة        االقتصادیة
الالجئین عودة إلى الدافعة العوامل هذه تلعبه الذي          الدور

 والحث علیها.
 
 
 

  تناقص وانحسار المساعدات والخدمات
 

في السوریة األزمة إلى المقدمة المساعدات        تشهد
وتنامي باألزمة العام االهتمام وتضائل       المانحین
األوروبي اإلتحاد دول في لالجئین المناهضة        المشاعر
المطلوبة للحاجات االستجابة إن المضیفة. الدول        وفي
49,6 بنسبة فقط كانت ولبنان واألردن تركیا من          لكل
خطة تمویل تم .2018 لعام المتطلبات من 11        بالمائة

عام في المائة في 33 بنسبة فقط لألزمة لالستجابة           لبنان
لالستجابة لبنان خطة من المقدم للتحدیث وفقا 2018        
سبل أن من الرغم وعلى الثالث. الربع في 12         لألزمة

11،(2017) اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب         
وخطة التكیف على والقدرة لالجئین اإلقلیمیة الخطة         "مناشدات:

 الرد اإلقلیمي الشامل 2018."  خدمة التتبع المالي.
12) الثالث الربع تمویل تحدیث لالزمة، لالستجابة لبنان          خطة

.(2018 

إال اآلن، حتى تمویال األقل القطاعان هما والتعلیم          العیش
القطاعات من قطاع كل على یؤثر التمویل نقص          أن
والمستلزمات اإلغاثة ألعمال الدعم تراجع وقد        كافة.
و 2015 عامي في ذروته إلى وصل أن بعد          األساسیة
التنمیة مساعدات نحو الشامل الدعم توجه مع 2016        

 مقارنة باإلغاثة في حاالت الطوارئ.
 

    األسر  السوریة الالجئة في لبنان:
    نسبة الفقر 76 في المائة

    نسبة الفقر المدقع 58 في المائة
    نسبة انعدام األمن الغذائي 91 في المائة

 
غیر فمن قدمت، التي المادي التمویل منح في          وحتى
(1) لـ األموال هذه من تخصصیه سیتم ما دائما           الواضح
للمستفیدین. فعلیا منه یصل ما (2) و صرفه سیتم           ما
أثر تعقب في والشفافیة للمساءلة الممنهج الغیاب         ویمتد
والمؤسسات المانحة الدول إلى المقدمة التمویالت        هذه
الرقابة عن المسؤولة اللبنانیة الوزارات إلى        وصوال
،2017 عام وفي الخدمات. مقدمي مستوى        وحتى
عدم مدى یتقصى تقریرا ووتش رایتس هیومن         أصدرت
لقطاع المانحین من المقدمة التمویالت صرف        شفافیة
تقدیم انعدام عن النقاب وكشف اللبنانیة األزمة في          التعلیم
من المفروضة االوقات وفي وفي ثابت بشكل         التقاریر
غیر معلومات تقدیم أو المعلومات وانعدام المانحین         قبل
المانحین هؤالء یمولها التي المشروعات عن        محددة
األهداف عن المتسقة غیر والمعلومات       وتوقیتها
تخص التي الهیكلیة التحدیات هذه اإلجمالیة 13       والغایات

بل التعلیمي القطاع على فقط تقتصر ال التمویل          شفافیة
أحسن وفي األخرى. القطاعات كافة امتداد على         تنعكس
من یكون قصور أوجه الثغرات هذه تصنع         األحوال،
ثقة من ویقوض البرنامج كفاءة تقییم معها         الصعب
المانحین في والعامة) المدني والمجتمع       (الالجئین
أسوا وعلى لالجئین. المضیفة الدول       وحكومات
استخدام وسوء الفساد نشط بشكل یسهلون إنهم         األحوال،

 التمویل.
 

والمشاكل المساعدات نقص یزید األرض،       وعلى
نقاط من مباشر بشكل المانحین تمویل مع         الهیكلیة

14 الضعف المتزایدة ما بین الالجئین السوریین في لبنان.

الشفافیة13 انعدام المال: "إتباع .(2017) ووتش رایتس هیومن          
 في تمویل المانحین لتعلیم الالجئین السوریین."

الالجئین14 ضعف نقاط ازدیاد تفصل وتقاریر متعددة تقییمات          
 السوریین.
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المخیم في األشخاص من العدید       "توقف
على الحصول عن به أعیش       الذي
لألمم السامیة المفوضیة من      المساعدات
أي لدیهم ولیس الالجئین لشؤون       المتحدة
تقریبا منهم بعض اإلطالق. على حالیا        دعم
إلى نحتاج نحن جوعا.      یتضورون
إلى نحتاج األكل، إلى نحتاج       المساعدة،

 الماء."
     - ریم (42 عاما، من إدلب)

 
فقر في الالجئة السوریة األسر من المائة في 69           یعیش
وحوالي المدقع الفقر من منهم المائة في 51 یعاني           بینما

الغذائي. األمن انعدام من یعانون منهم المائة في 90         15

سن في سوري طفل 280,000 عن یزید ما          ویظل
بعیدین بالمائة) ستون حوالي (بنسبة للمدارس        الدخول
من سوء األكثر الوضع وهو المدارس دخول         عن

16 نظرائهم في أیا من تركیا أو األردن.

 
أوضاعهم بین ما مباشر بشكل الالجئین        ویربط
بشكل أقل مساعدات وتلقیهم المتردیة       االقتصادیة
والقاطنة حماة) من عاما 28) نسرین وأوضحت         متدرج.
أوقات مخیمنا "یشهد بأن سعدنایل في معزول مخیم          في
الطعام شيء- كل إلى نحتاج إننا ألسوأ. سیئ          من
العالج، المالبس، الوقود، اإلیجار، لدفع       واألموال
دعم أي على اآلن نحصل ال إننا والبطانیات.          األقمشة،
أو الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة         من
أضرت ولقد علیه". اعتدنا ما مثل دولیة منظمة أي           من
المتعددة النقدیة للبرنامج المیزانیات في       التقلصات
(WFP)العالمي األغذیة لبرنامج التابعة      األغراض
خالل سیما ومتفاقم كبیر بشكل السوریین        بالالجئین
العائالت من العدید أن االعتبار في أخذا األخیرة          األشهر
لدیها ولیس األساسیة المساعدات على كلیا اعتمادا         تعتمد
من عاما 42) ریم أسهبت وقد للدعم. آخر مصدر           أي
تشهدها التي االنخفاضات أثر توضیح في        إدلب)

 المساعدات على الوضع االقتصادي لمجتمعها قائلة:
 

األمم15 منظمة الالجئین، لشؤون المتحدة لألمم السامیة          المفوضیة
الضعف نقاط "تقییم العالمي. األغذیة برنامج للطفولة،         المتحدة

 لالجئین السوریین 2018 (2019).
الالجئین16 السوریین األطفال من المائة في 94,7 األردن، في           

62 و المدارس، في مسجلین عاما 14-6 أعمارهم تبلغ           والذین
في مسجلین عاما 17-15 عمر في األطفال من المائة           في
عمر في السوریین األطفال من المائة في 79 تركیا، في            المدارس.

 دخول المدارس مسجلین في المدارس.

أعیش الذي المخیم في األشخاص من العدید         توقف
المفوضیة من المساعدات على الحصول عن        به
لدیهم ولیس الالجئین لشؤون المتحدة لألمم        السامیة
تقریبا منهم بعض اإلطالق. على حالیا دعم         أي
المساعدة، إلى نحتاج نحن جوعا.       یتضورون
نشتري إننا الماء إلى نحتاج األكل، إلى         نحتاج
نظیفة غیر میاه لكنها اآلن، جماعي بشكل         الماء
غیر بمیاه ونستحم نشرب أن علینا صالحة.         وغیر
وعندما الشتاء مدار وعلى صالحة. وغیر        نظیفة
وكافة شيء، كل یفیض بغزارة السماء        تمطر
الملوثة المیاه تغطیها األخرى واألشیاء       الخیام
أو األموال لدینا لیس الصحي.       بالصرف
بأنفسنا، المشكالت هذه مثل مع للتعامل        التجهیزات
من المساعدة من القلیل ثم القلیل على         ونحصل
الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة       المفوضیة
من الكثیر اضطر الحكومیة. غیر       والمنظمات
عن توقفوا إنهم حیث العودة على مؤخرا         الناس
لألمم السامیة المفوضیة من مساعدات       استالم

 المتحدة لشؤون الالجئین.
 

االدعاء هذا نفس مقابلتهم تمت ممن اآلخرین ردد          كما
شهري في العودة قررت لعائالت أمثلة إلى         مشیرین
انقطاع بعد 2018 لعام والثاني األول        تشرین
المتحدة لألمم السامیة المفوضیة من النقدیة        المساعدات
أن ویبدو العالمي. األغذیة برنامج الالجئین/        لشؤون
والتوقف المساعدات تقدیم في الشامل       االنخفاض
خاص بشكل والنقدي العیني الدعم تقدیم في         المفاجئ
بالعودة الالجئین قرارات بعض في حاسما دورا         یلعب
االحتیاجات بین ما الفجوة اتساع ظل وفي بلدانهم.          إلى
بین ما العالقة تستحق المتاحة، والخدمات        الفعلیة
من المزید بلدانهم إلى الالجئین وعودة        المساعدات

 التقصي.
 
 

 تقلص فرص سبل العیش
 وتزاید الدیون

 
شتى في المساعدات في الكبیر االنخفاض        مع
على إضافیة قیودًا اللبنانیة السلطات فرضت        القطاعات،
في 90 السوریین. لالجئین المتاحة العیش سبل         فرص
عضو لدیهم لیس الالجئة السوریة العائالت من         المائة
على واحد عضو لدیهم أو دخل على الحصول          یمكنه
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غیر أو الرسمیة القنوات خالل من سواء         األكثر
الالجئین فإن ، اللبناني العمل لقانون وفقا 17        الرسمیة.

كافة في عمل على الحصول من ممنوعین         السوریین
والتنظیف الزراعة التالیة: الثالث الفئات عدا فیما         الفئات
ولوقت تمتنع اللبنانیة السلطات تزال وال 18       واإلنشاءات.

  طویل من التنفیذ الجبري لهذا القانون بسبب مزیج من
 
 

 المستند ١: الضغوط االقتصادیة والحصول على التعلیم

لیرة 6,000 مقابل الزراعة في یعملون الصغار         "أخوتي
في یكونوا أن یجب الذي الوقت في یومیًا، دوالر) 4)            لبنانیة

 المدرسة، لكن لیس لدینا خیار آخر."
 ضیاء (21 عاما، من الحسكة)

  
ما عادًة عامین. منذ المدرسة إلى الذهاب عن توقفت           "لقد
إضافة القیادة. ومنها لعمري مناسبة وغیر متبدلة بأعمال          أقوم
تقبل والتي اللبنانیة الجامعة في مسجلتین أختین لدي          إلَي،
مما دروسهم، من االنتهاء بعد یعملون إنهم السوریین.          الطالب
بالنسبة دراستهم. في حسنًا یبلو أن علیهم الصعب من           یجعل
هو شيء أهم اآلخرین، الشباب لكل وأیضا وألخوتي          لي

 التعلیم."
 عبداهللا (15 عاما، من حماة)

 
العودة في أرغب لكنني العام هذا المدرسة لترك          "اضطررت
وأصبح الجامعة ودخول دراستي إنهاء في أرغب         إلیها.
ظل في هنا المدرسة في البقاء الصعب من لكن           محامیا.
في والتحرش والتكالیف البنات على االجتماعي        الضغط

 المدرسة وعلى الطریق."
 نور (16 عاما، من حمص)

  
یتوجب لكن اآلن األولى الجامعیة السنة في سأصبح          "كنت
لكنني المدرسة، في حسنا بالء أبلي أن تعودت العمل.           علَي
الدرجة إلى وصلت لقد الثانویة، الشهادة على احصل لم           حتى
أكون فلن سوریا، إلى عدت ما إذا نزوحنا. قبل فقط            الثامنة

 راغبًا في شيء أكثر من استكمال دراستي."
 - إسماعیل (18 عاما، من الحسكة)

  
خرجوا جمیعهم تعلیم. دون ُأمیین وهم یكبرون أطفالي          "إن
تحمل یمكننا وال قریبة مدرسة وجود عدم بسبب المدرسة           من

 تكالیف االنتقال."
 - آالء ( 33 عاما، من حلب)

 

  خطة لبنان لالستجابة لألزمات، تحدیث یولیو 17.2018
نظام18 تحت األخرى العمل قطاعات في بالعمل للسوریین           یسمح

لبنان: في السالم "بناء اإلنمائي. المتحدة األمم برنامج          الكفالة.
 سیاسة العمل والممارسة."

السلبیة بالنتائج الضمني واالعتراف القدرات       محدودیة
واالقتصاد السوریین الالجئین من كال على القانون         لتنفیذ

 اللبناني.
 

سبل فرص لتأمین للسوریین الممنوحة المساحة        إن
انحسارًا شهدت قد محدودة، أساسًا كانت والتي         العیش،
لم ،2018 عام بدایة وحتى األخیرة. الشهور في          مفاجئًا
العمل لقوانین منتظم تطبیق اللبنانیة السلطات        تفرض
الحكومیة غیر للمنظمات سمح مما القیود، من         وغیرها
وفر مما الحثیثة للمراقبة خضوعها دون        بالعمل
المنظمات هذه مع رسمي غیر عمل إیجاد         للسوریین
على الضغط تنامي ومع األخرى. األعمال        والشركات
هذه تحولت للعودة، ودفعهم السوریین       الالجئین
صرامة. أكثر تنفیذ إلى عملیًا الرسمیة وغیر         الترتیبات

  وبحلول فصلَي الربیع
 

الربیع فصلي وبحلول صرامة. أكثر تنفیذ إلى         عملیًا
اللبنانیة السلطات أغلقت ،2018 عام من        والصیف
بها یعمل والتي طرابلس في الصحیة المراكز من          العدید
تواصل الثاني، تشرین شهر بدایات وفي        سوریون.
منظمات مع اللبناني العام األمن مكتب من         مسؤولون
العمل إقامات وضع من للتحقق حكومیة غیر         دولیة
سفرهم. ووثائق العمل إقامات وجنسیاتهم، فیها       للعاملین

 19

 
من مسؤولون قام الثاني، تشرین شهر أواخر وفي          
امتداد على منسقة قمع بحمالت اللبناني العام         األمن
التي المحال بإغالق قاموا حیث اللبنانیة،        الجغرافیا
وفرض السوریین، العمال واحتجاز سوریون       یمتلكها
700 یوازي (ما لبنانیة لیرة 1,000,000 بمبلغ         غرامة
اللبنانیین العمل أصحاب على تقریبًا) أمریكي        دوالر
من مقابلتهم تمت من أفاد وقد سوریین. یوظفون 20         الذین

محالت 8 إغالق تم قد بأنه المفتاحیین         األشخاص
جب في العام األمن مكتب قبل من سوریون          یمتلكها
مالك وقال الیاس. بر في المحال معظم وكذلك          جنین
" حمود برج في األحذیة صناعة ورش ألحدى          سوري
في سوریین یدیرها التي والورش المحال كافة إغالق          تم
من األعمال أصحاب على یتعین تقریبًا". 21       المنطقة

الدرجة من عمل إذن على الحصول اآلن         السوریین
دوالر 10,000 یقارب ما تكلفته تبلغ والذي         األولى

19،"Crisis Action" منظمة مع للمؤلف الهاتفي االتصال         
 دیسمبر 2018.

  KII، برج حمود، 17 نوفمبر 20.2018
الالجئین21 على حملة اللبنانیة: األمن "قوى الجدید. العربي          

 السوریین". 21 نوفمبر 2018.
11 

 



 
  شباط ٢٠١٩ ⼁ سوا للتنمیة واإلغاثة

70,000 عن تزید أصول بامتالك إثبات وتقدیم         أمریكي
في تعیینه یتم سوري عامل كل ومقابل أمریكي.          دوالر
لبنانیین موظفین 4 تعیین یجب المعاییر، هذه         إطار
تطبیقه مستحیًال شبه االقتراح هذا یجعل مما         إضافیین،
والمتوسطة الصغیرة األعمال على القائمین       لمعظم

 الحجم.
 

سبل فرص على القیود وتزاید المساعدات جفاف         ومع
لتلبیة االستدانة إلى متزاید بشكل الالجئون یلجأ ،          العیش
السوریة األسر نسبة بلغت ،2017 عام في         احتیاجاتهم.

المائة. في 87 استدانت والتي لبنان في الالجئین 22         من

من المائة في 75 كانت ،2018 عام منتصف          وبحلول
الطعام. شراء لغرض فقط األموال اقترضت قد 23        األسر

األسر تلك علیها حصلت التي الدیون یمثل ال الرقم           وهذا
والتكالیف والخدمات لإلیجار الشهریة التكالیف       لتغطیة
تكلفتها تكون أن المحتمل من والتي الوقود أو          الصحیة
قد بأنها أفادت إلیها تحدثنا أسرة كل فإن وبالغالب           أعلى.
إعادة على قدرتها عدم مع الضرورة واقع من          استدانت

 السداد الجزئي أو الكلي للمبلغ المستدان.
 

ضواحي من عاما، 53) حنان المثال، سبیل         على
بأطفالها وتعتني ألسرتها الوحید المعیل هي        دمشق)
المبلغ عن أسرتها على النفقات تكالیف تزید         الصغار.
المتحدة لألمم السامیة المفوضیة من تتلقاه الذي         النقدي
"ال قائلة أسفها عن حنان أعربت وقد الالجئین.          لشئون
دفع عن بالفعل تخلفنا لقد دیوني. تسدید أبدا          أستطیع
اإلطالق. على دخل مصدر لدینا ولیس الشهر هذا          إیجار

 ال یمكننا دفع األموال ألننا ال نمتلكها."
 

لبنانیة( لیرة ملیون عن یزید بما الدیون تراكمت         وقد
مبالغ تزاید ومع حنان. أسره على أمریكي) دوالر 667         
قبل من المسكن من إخالئها احتماالت تزداد         الدیون،

 المالك لعدم دفعها اإلیجار.
 

تخلفنا لقد دیوني. تسدید أبدا أستطع        ال
لدینا ولیس الشهر هذا أیجار دفع عن         بالفعل
دفع یمكننا ال اإلطالق. على دخل        مصدر

 األموال ألننا ال نمتلكه."
      - حنان (53 عاما، من ریف دمشق)

 

المتحدة22 لألمم السامیة المفوضیة العالمي، األغذیة برنامج         
"تقییم .(2018) للطفولة المتحدة األمم منظمة الالجئین،         لشؤون

 نقاط الضعف لالجئین السوریین في لبنان 2017."
   نفس المرجع.23

عائلتها تعیشه الذي المشابه الموقف ریم        وأوضحت
لدینا ولیس أطفال 10 لدي بالدیون. نختنق "نحن          قائلة:
لهم أحصل أن یمكنني كیف عائلتنا. في یعمل فرد           أي
ومصاریف واللبن واللبس الخبز من یریدونه ما         على
معظم أوضح وریم، حنان تجربة غرار وعلى         المدرسة؟
تحدیات یعیشون أنهم إلیهم تحدثنا الذین        الالجئین
اإلیجار لدفع الصراع من بدایة مشابهة        اقتصادیة
الدیون أعباء من االختناق وحتى الطعام على         والحصول
والقانونیة االقتصادیة الضعف نقاط تضافر إن        الكبیرة.
 یعتبر من أبرز المحفزات القویة لهؤالء الالجئین للعودة.

 
الالجئین على سوءا االقتصادي الوضع ازداد        وكلما
حتى للعودة استعدادهم انحسر كلما لبنان، في         السوریین
جذبا أكثر خیار مفاجئ وبشكل العودة هذه أصبحت          ولو
وتقول والبطالة. القسري اإلخالء عن یفضلونه        لهم
في نزحنا لقد " دمشق) ریف من عاما، 16)           رغدة
وعند لبنان. إلى الوصول قبل مرات ثالث         سوریا
لبنان وفي شيء. أي نمتلك نكن لم هنا، إلى           وصولنا
طرابلس بین ما مرات ألربع الترحال إلى         اضطررنا

 والبقاع وفي كل مرة كنا نحاول الحصول على عمل."
 
 
 

 نقاط الضعف القانونیة
 

األخرى المدنیة والوثائق القانونیة اإلقامة وجود عدم         إن
الضعف لنقاط واحد آن في ومؤثر دافع         تعتبر
ازداد وكلما لبنان. في الالجئین یشهدها التي         االقتصادیة
احتمالیة قلت كلما سوًء، لألسرة االقتصادي        الوضع
األجور أو والتنقل العمل تكالیف تحمل على         قدرتهم
نقاط إن وثائقهم. تجدید أو على للحصول         المطلوبة
للغایة هامة آثار لها أمدها طال التي القانونیة          الضعف

 على عودة الالجئین.
 

لبنان في السوریین الالجئین معظم أن من الرغم          وعلى
لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة في        مسجلین
أن إال السوریة، الهویة بطاقات حاملي من         الالجئین
الذین أولئك سیما ال مستمر، تناقص في         أعدادهم
فقط واحد شخص لبنان. في ساریة إقامة على          یحصلون
لكونه یعود وهذا ساریة، إقامة لدیه بمقابلتهم قمنا          ممن
األشخاص من كٌل أفاد وقد لبنانیة. من متزوج          سوري
قد ساریة إقامة على الحصول بأن مقابلتهم تمت          الذین
أن موضحین القاعدة ولیس االستثناء بمثابة        أصبح
هذه إقامات. أیة فیها المقیمین یمتلك ال بأكملها          مخیمات
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عدد أن الماضیة السنة مدار وعلى بأنه تفید          المؤشرات
قد صالحة إقامة على الحاصلین غیر السوریین         الالجئین
2018 العام نهایة حتى المائة في 73 عن یزید لما           ارتفع
من مزید فرض مع یزداد أن الممكن من الرقم وهذا ،           
بالالجئین الخاصة اإلقامات تجدید على القانونیة        القیود

24 السوریین.
 
  
 

معقدة وعملیة مكلف أمر یكون ما عادًة اإلقامة تجدید           إن
الرسوم إلغاء رسمیا تم وبینما السوریین.        لالجئین
من أمریكي دوالر 200 والبالغة اإلقامة لتجدید         السنویة
إال ،2017 لعام فبرایر شهر منذ اللبنانیة السلطات          قبل
مكاتب كافة قبل من مطبق غیر یزال ال اإللغاء هذا            أن
تمت الذین من العدید أفاد وقد العام. األمن 25         وموظفي

قد إقامتهم تجدید طلبات لعمل جهودهم بأن         مقابلتهم
هؤالء أوضح وقد اللبنانیة. السلطات قبل من هباًء          ذهبت
العام األمن موظفي مكاتب عن إبعادهم تم         كیف
و خارجها طویلة ألوقات االنتظار على        وإجبارهم
أخرى مواعید على بالحصول متكرر بشكل        إبالغهم
أو توضیح دون بهم الخاصة التجدید طلبات         ورفض
إقامتها تجدید في المطاف نهایة في ریم ونجحت          تبریر.
"استغرق عدیدة: مرات أعقابها على ردها بعد         لكن
األمن قبل من إقامتي أوراق لتجدید أشهر ثالثة          األمر
عودي لي: یقولون إلیهم أذهب كنت مرة كل وفي           العام.
جدًا". مهینًا األمر كان لقد الحقًا، واحضري بیتك          إلى
لقوا أن بعد لألمر مقابلتهم تمت ممن آخرون استسلم           وقد
الحسكة) من عاما، 27) محمود ویروي نفسها.         المعاملة
قبل من إقامتها أوراق تجدید محاولة في زوجته          تجربة
من كاملة ومجموعة هي جعلوها "لقد العام:         األمن
لقد الیوم. طوال المطر في خارجا ینتظرون         السوریین
الساعة من العام األمن مكتب خارج زوجتي         انتظرت
لها السماح دون مساًء السادسة وحتى صباحًا         التاسعة
واضطرت الظالم حل المطاف نهایة وفي        بالدخول.
هناك إلى الرجوع اآلن هي وترفض المنزل. إلى          للعودة

 حیث أنها تعتقد أن نفس األمر سیتكرر."
 

أمن على ممتدة أثار له قانونیة إقامة وجود عدم           إن
الحاملین غیر الالجئین یواجه لبنان. في        الالجئین
تعرضهم جراء مستمر خطر صالحة إقامة        ألوراق
هذه مع وللتعامل القسري. واإلخالء       لالحتجاز

  المخاطر،یحصر الالجئون تحركاتهم سعیا منهم

  "تقییم نقاط الضعف لالجئین السوریین (2019)."24
سیاسة25 في األمام إلى خطة "لبنان: ووتش. رایتس هیومن           

تمنع "معوقات ستار دیلي مراجعة أیضا یرجى الجدیدة".          الالجئین
 تنفیذ التنازل عن رسوم اإلقامة." 1 أبریل 2017.

 
أوراق لتجدید أشهر ثالثة األمر       استغرق
مرة كل وفي العام. األمن قبل من         إقامتي
 كتن أذهب إلیهم یقولون لي 'عودي لبیتك.'"

       - ریم (42 عاما، من ادلب)
 

یحدد بدوره وهذا اللبنانیة. بالسلطات االحتكاك        لتجنب
وفرص الخدمات على الحصول من تمكنهم كبیر         وبشكل
بجعل المطاف ینتهي ذلك، على عالوة . العیش          سبل
والعنف األجور وسرقة للتحرش عرضة أكثر        الالجئین
على االعتماد على قادرین غیر إنهم اعتبار         على
مقابلتهم تمت ممن العدید أفاد وقد لحمایتهم.         السلطات
السلطات قبل من احتجازهم تم قد أسرهم من أفردًا           بأن
رسمیة. إقامة ألوراق امتالكهم عدم بسبب        اللبنانیة

 أوضحت سناء (38 عاما من ریف حمص) بأن:
 

األمنیة القوى داهمت حالیًا. مسجون       زوجي
ال إقامته. انتهاء بسبب واحتجزتُه مخیمنا        اللبنانیة
والتي األساسیة متطلباتنا تكالیف تحمل       یمكننا
تم اإلقامة. أوراق تجدید تكالیف عن بكثیر         تقل
بمجرم لیس هو أسبوعین. لمدة زوجي        احتجاز
أو محاكمة دون الشكل بهذا معاملته ینبغي         وال

 توجیه اتهامات أدون تمتعه بأقل  الحقوق.
 

بالقلق تشعر حمص) ریف من عاما، 45)         میساء
صور مدینة في المسجون األكبر ابنها على         خصیصا
یرتكبها لم جریمة في ابني "تورط عام: عن یزید ما            منذ
إنه ثبوتیه، أوراق لدیه ولیس وجاهل سوري ألنه          وذلك
القضائیة الرسوم كلفت وقد عادلة". بمحاكمة یحظى         لم
200 عن یزید ما عاما) 51) حسن وزوجها          میساء
في بالفعل منغمسة أسرة على ثقیل عبء وهو          دوالر،

 الدیون لتلبیة احتیاجاتهم المعیشیة.
 

اللبنانیة البلدیات قبل من اإلخالء عملیات        وتستهدف
لدیهم لیس الذین الالجئین األراضي مالكي من         وعدد
بسبب أیضًا یحدث األمر هذا ولكن ساریة، إقامة          أوراق
مطالب استیفاء أو اإلیجار دفع في الالجئین         إخفاق
عن یزید ما صدر ،2017 عام وفي األراضي.          مالكي
یعیشون الذین السوریین لالجئین إخالء أمر 10,000       

26 في 259 مخیما في سهل البقاع.

مجلس26 كیر، منظمة األطفال، أنقذوا النرویجي، الالجئین          مجلس
) الجوع ضد العمل الدولیة، اإلنقاذ لجنة الدنماركي،         الالجئین
مستقبال یواجهون السوریین الالجئین خطرة: "خلفیة .(2018       

 مجهوال."
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 المستند ٢: نقص المستندات القانونیة

منذ جمیعها. انتهت لقد إقامتنا، أوراق تجدید من نتمكن           "لم
من متواصل خوف في نعیش ونحن سنوات 4 أو 3          

 السلطات."
 - حنان (53 عاما، من ریف حمص)

  
الثالث ذات ابنتي تمتلك قانونیة. إقامة منا أي لدى           "لیس
مما تعریفیة هویة لدي لیس ولكنني میالد شهادة          سنوات

 یجعل من الصعب جدًا التجول والحصول على الخدمات."
      - ضیاء (21 عاما، الحسكة)

  
أحد ساریة. إقامة عائلتي أفراد من فرد أي لدى           "لیس
لدى مسجلة لیست لكنها لبنان في میالد شهادة لدیه           أحفادي
میالده تسجیل یتم لم اآلخرین األحفاد أحد السوریة.          السفارة

 على اإلطالق."
      - نبیلة (60 عاما، من حمص)

  
إنني یقولون والدَي ألن منزلي في قابعا أظل الوقت           "أغلب
الثبوتیة لألوراق امتالكي عدم بسبب متاعب        سأواجه

 المطلوبة."
      - محمد (15 عاما، من الزبداني)

  
في هنا كیان أي لي ولیس تعریفیة هویة بطاقة لدي            "لیس

 لبنان. أنا ال شيء إطالقا هنا."
      - عثمان (18 عاما، من حمص)

  
في التجول یمكنه ال عاما 16 العمر من البالغ األكبر            "ابني

 الجوار ألننا ال نمتلك أوراق إقامة."
      - ریم (42 عاما، من إدلب)

  
 "أشقائي الكبار ال یمتلكون أیة هویة تعریفیة."

      - صباح (17 عاما، من الحسكة)
  

ال حین في قانونیة ثبوتیة أوراق لدینا فقط وزوجي           "أنا
في أحد أي یمتلك ال األوراق. هذه أطفالنا من أي            یمتلك

 العائلة إقامة ساریة."
      - هند (38 عاما، من حمص)

 
 
 
 
 
 

العائالت لمعظم ومزمن مضني أمر دائما        النزوح
وعائلتهما وحسن میساء المثال، سبیل على        المستضعفة.
األخیرة سنوات الست مدار على مرات ثمانیة         نزحوا
مثل الحضریة المناطق في مخیمات في        ویعیشون
مثل ریفیة مناطق وفي وصیدا) بعلبك        (بیروت،
بأن حسن وأفاد وسعدنایل). الحریمة حوش        (تعنایل،
تتكلف أن یمكن خیمة، وتجهیز ببناء فیها تقوم مرة           "كل
غیر ومن الدیون، من دوالر ألفي إلى ألف بین           ما
یأتي المطاف نهایة وفي التكالیف. هذه سداد         الممكن
أخرى. مرة خارجا أنفسنا ونجد المبلغ لتحصیل         المالك
وضعنا إن شهور. بضعة كل األمر هذا         یحدث
ألسبوع أسبوع من نعیش إننا للغایة. سیئ         االقتصادي
شراء تكلفة تحمل من حتى نتمكن ال األحیان بعض           وفي

 الخبز."
 
 

المداهمات تسهم القسري، اإلخالء عملیات إلى        إضافة
بیئة تأجیج في والجیش العام األمن موظفي قبل          من
المداهمات هذه تحدث والخوف. األمان بعدم        الشعور
في تكون ما وعادة مسبقا عنها اإلعالن یتم أن           دون
األماكن وفي  المخیمات  من كال في اللیل         منتصف
للدولة التابعة القوات تقوم المخیمات. غیر من         المأهولة
الالجئین واحتجاز باعتقال البلدیة والسلطات       اللبنانیة
الرتكابهم المطلوبین أو ساریة إلقامة حاملین        الغیر
أي دون األخرى القوانین أو العمل لقانون         مخالفات
وكمثال الواجبة. القانونیة اإلجراءات اتخاذ أو        مسؤولیة
الجیش اعتقل نوفمبر، نهایة وفي ذلك على العهد          حدیث
مخیمات على مداهمات في سوري 400 حوالي         اللبناني
صالحیة انتهاء بسبب الشرقي البقاع سهل في         الالجئین
56 اعتقال، أوامر بحقهم صدر شخصًا 33)         اإلقامة
یحملون فرد 300 و ثبوتیة هویة أوراق یحملون ال           فردا
المخیمات على المداهمات هذه منتهیة). إقامة 27       أوراق

جنوب في اللبنانیین الالجئین على مداهمات مع         تتزامن
28 بیروت.

 
خیمة، وتجهیز ببناء فیها تقوم مرة        "كل
دوالر ألفي إلى ألف بین ما تتكلف أن          یمكن
هذه سداد الممكن غیر من الدیون.        من

 التكالیف."
          - حسن (51 عاما، من عدرا العمالیة)

 

في27 السوریین من مئات عدة یعتقل اللبناني "الجیش نیوز. 24            
 هجمات على المخیمات". 29 نوفمبر 2018.

  KII, بیروت, 30 نوفمبر 28.2018
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 المستند ٣: اإلخالء القسري وانعدام األمن

مخیم في تجربتها تروي حمص) ریف من عاما 38)           هند
اللبناني الجیش قبل من إخالؤه تم والذي الدلهمیة          قریة
في الجیش عناصر أتى الماضي. الشتاء ذلك "حدث          قائلة:
بهذا األمر یكون لن بالكامل. مخیمنا إلخالء اللیل          منتصف
لكن الصیف، أو الربیع خالل اإلخالء تم ما إذا           السوء
ورطبا. جدا باردا الجو وكان الشتاء فصل في ذلك           حدث
ترغب لم اإلخالء. بعد إلیه نذهب مكان أي هناك یكن            لم
قلیل عدد تدخل استضافتنا. في المجاورة المزارع من          أي
تجهیز في وساعدونا المحلیة الحكومیة غیر المنظمات         من
بضعة قضینا قد كنا ذلك وقبل إلیها، لنأوي أرض           قطعة

 أیام في الشوارع نشعر بالتجمد والخوف."
  

الدلهمیة قریة مخیم في المقیمین تعافي من الرغم          وعلى
الشعور من بعیدین إنهم إال المخیم إخالء تم أن           منذ
صرخات. وقع على بها نقوم التي المقابلة توقفت          باألمن.
جاهزة ببندقیة ملوحا المخیم األراضي مالكي أحد         اقتحم
الرجل أطلق الناس. على النار بإطالق مهددا         لإلطالق
وأطلق ضیعته دخل ضال كلب أنه مدعیا كلب على           النار
یهرولون كانوا صغار أطفال الهواء. في أخرى         رصاصة
لیعودوا بهم صاحوا أبویهم أن حیث ویبكون الجوار          في
من المخیم رجال من عدد تمكن أخرى. مرة خیامهم           إلى
هذه لكن فرد، بأي األذى یلحق أن دون األزمة فتیل            نزع
الذي والخوف األمن بانعدام توحي بأكملها        المواجهة
هذه انتهاء وبعد یومي. بشكل الالجئین به         یعیش
یكن لم الشرطة رجال استدعاء إن " هند قالت           المواجهة،
في شخص أي یوجد ال أنه حیث مطروحا، خیارا           أبدا
سیتم استدعاهم، ما إذا قانونیة. إقامة أوراق یمتلك          مخیمنا

 القبض علینا نحن."

 
عدم موضوع یمثل القانونیة، اإلقامة مسألة جانب         وإلى
هذه إن إضافیًا. تحدیًا المدنیة الثبوتیة األوراق         وجود
قضوا الذین والشباب لألطفال تحدیدا شاق أمر         الفجوة
بالبالغین مقارنة النزوح ظل في حیاتهم من كبیرًا          جزءًا
لجهة األكبر النسبة یشكلون واألطفال الشباب إن         منهم.
یملك ال من ومنهم ومدنیة قانونیة مستندات وجود          عدم
تمت الذین الشباب من العدید اإلطالق. على منها          أي
شخصیة، تعریفیة هویة أوراق أي یمتلكون ال         مقابلتهم
من عاما 17) وأسامة الحسكة) من عاما، 21) رانیا           مثل

 حماة).
 

وغیر نازحة سوریة لعائالت المولودین األطفال أن         إال
ضعفًا األكثر الفئة هم یعتبرون الوالدة عند         مسجلین
جنسیة. أي اكتسابهم بعدم حادًا خطرًا یواجهون         والذین

الربع یقارب ما بمقابلتهم، قمنا الذي السوریین بین          ومن
میالد. شهادة لدیه لیس شقیق أو حفید طفل، لدیه           منهم
األشقاء من العدید لدیها إدلب) من عاما 15)          نبیلة
الست السنوات خالل لبنان في ولدوا الذین         الصغار
أي لدى ولیس سوریا، من عائلتها فرار منذ          األخیرة
39) رنیم لدى مشابه، نحو وعلى میالد. شهادة          منهم
شهادة منهم أي لدى لیس أطفال 5 القنیطرة) من           عاما
التي القانونیة المساعدات جهود من وبالرغم        میالد.
الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة        تبذلها
تحدیا الموضوع هذا یظل الحكومیة، غیر        والمنظمات
األقل هم الضعیفة الالجئة األسر معظم أن حیث          شائكا

 احتمالیة لالستفادة من المساعدات القانونیة.
 

قائمة السوریین الالجئین تطال التي القانونیة الثغرة         إن
كل في انثى) أم ذكر ) االجتماعي النوع أساس           على
السوریة للمرأة القانوني الوضع إن ولبنان. سوریا         من
بالرجل عالقتها من ینبثق المدنیة األحوال نظام         في
قانون فإن ذلك إلى إضافة زوجها. أو والدها كان           سواء
منح من المرأة یمنع السوري الشخصیة        األحوال
سوري غیر رجل من تزوجت ما إذا ألوالدها          جنسیتها
والطالق. الزواج یخص فیما حقوقها من ویحد        الجنسیة
الرجال من احتمالیة أقل النساء إن ذلك، من 29          واألكثر

قامت دراسة وجدت قانونیة. وثائق امتالك یخص         فیما
الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة        بها
شمال في 2017 عام في النرویجي الالجئین         ومجلس
لجواز السوریات النساء امتالك احتمال أن سوریا         غرب

  سفر
شهادات رجل)، 1/5 الرجال بمعدل مقارنة سیدة 1/50)        
األخرى التملك ومستندات المدنیة والمستندات       الزواج
الوضع هذا إن الرجال. عند ذلك احتمال من كثیرًا 30          أقل

أو قتل الالتي السیدات من للعدید قانونیة مصاعب          یخلق
من علیهن األوصیاء أو وآباؤهن أزواجهن قسریًا         اختفى
الصراع. فترة خالل تطلقن أو تزوجن اللتي أو          الرجال
فربما وطالق، وزواج وفاة شهادات النساء تمتلك لم          وإذا
في والخدمات المساعدات على حصولهن إمكانیة        تتأثر
هذا سوریا. في الملكیة وحقوق میراثهن وعلى         لبنان
للعائدات ملحة وجوهریة قانونیة مخاوف یخلق        الوضع
الضعف نقاط من یفاقم وربما الالجئات النساء         من

"التغییرات29 .(2018) برلین في االجتماع لعلوم WZB          مركز
برلین في الالجئین السوریات النساء على وأثاره النوع دور           على

 في ضوء األزمة السوریة."
ومجلس30 الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة         

والتملك األرض السكن، "النزوح، .(2017) النرویجي        الالجئین
الجمهوریة غرب شمال في القانونیة المستندات على         والحصول

 العربیة السوریة."
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المتضرر یجعل مما ألوطانهن العودة عند        القانونیة
 األكبر من العودة هم النساء واألطفال.

  
 
 

 التوترات االجتماعیة
 والمضایقات

 
ضعف ومطرقة االقتصادیة الضغوط سندان بین        ما
یوضح الخدمات، على الحصول وقلة القانوني        الوضع
االجتماعي المناخ من بشدة یتأثرون أنهم أیضًا         الالجئون
في المتصاعدة بالعدائیة یتسم والذي ضدهم        المشحون
حاالت وكافة االحترام وعدم المضایقات وتزید        لبنان.
إلى والحنین االغتراب حالة من السوریین ضد         العنف
ومن منهم. العدید یعیشها والتي أوطانهم إلى         العودة
االجتماعیة، التوترات هذه طوفان على الحدیثة        األمثلة
من العدید عرسال في اللبنانیین المحتجین        هاجم
أیضا التجاریة والمحال السیارات ورشقوا       السوریین

31 بالحجارة خالل احتجاجهم على األوضاع االقتصادیة.

 
الشعور بأن إبالغنا تم اللقاءات، من العدید عقدنا          وخالل
لالجئین قوي دافع هو اإلنسانیة وامتهان االحترام         بعدم
من عاما 33) عثمان ذكره لما ووفقا العودة. في           للتفكیر
كرامة أي دون السوریین الالجئون "یعیش        الزبداني)،
التي والظروف البلد هذا في غالیة المعیشة إن لبنان.           في
في بالقمامة محاطین نعیش إننا تعیسة. هنا فیها          نعیش
الناس أن أسوأ هو ما ولكن به، اقطن الذي           المخیم
بین ما التمییز تالحظ أن یمكنك كالقمامة.         یعاملوننا
المحاكم قاعات في الشوارع، في والسوریین        اللبنانیین
حلول بعد الجوار في التجول یمكننا ال المستشفیات.          وفي
منا یطلب عمل. على الحصول یمكننا ال         الظالم.
نمتلكها ال والتي اإلقامة أوراق تقدیم األعمال         أصحاب
الخطر هناك أن كما قبلهم. من لإلهانة نتعرض ثم           ومن
االعتقال حاالت تحدث االحتجاز. خطر وهو دائما         القائم
أننا حیث یتحسن، هنا وضعنا أن أرى ال مستمر.           بشكل
من كان ما إذا بكرامة. للعیش الالزم المال نمتلك           ال
لبنان. في آخر واحد لیوم حتى بقینا لما العودة           المأمون

 ال أحد یرغب في العیش هكذا".
 

واالجتماعیة والقانونیة االقتصادیة الضغوط      أوجدت
وتقَوض تشرد ظروف لبنان في السوریین الالجئین         على

برشق31 السوریین یهاجمون عرسال في "المحتجون ستار.          دیلي
 الحجارة على المحالت والسیارات." 22 ینایر 2019.

في السوریین الالجئین یتمكن كي وكرامتهم. أمنهم         من
إلى العودة بخصوص طوعیة قرارات اتخاذ من         لبنان
المعاییر النزوح ظروف تستوفي أن البد        سوریا،
ال لبنان في الظروف أن إلى وبالنظر للحمایة.          األساسیة
الظروف هذه ظل في العودة فإن المعاییر، هذه          تستوفي
لیس الالجئین أن حیث قسریة عودة اعتبارها         یمكن

 لدیهم بدائل مقبولة وهو األمر اآلخذ في التصاعد.
 

أننا حیث یتحسن، هنا وضعنا أن أرى         "ال
ما إذا بكرامة. للعیش الالزم المال نمتلك         ال
لیوم حتى بقینا لما العودة المأمون من         كان
في یرغب أحد ال لبنان. في آخر         واحد

 العیش هكذا."
             - عثمان (33 عاما، من الزبداني)

 
لعودة الدافعة العوامل مع بالتعامل األمر یتعلق         وعندما
بحاجة أولویات ثالث تظهر لبنان، في        الالجئین
لالجئین القانوني الوضع في النظر أوال،        لإلصالح.
وجودة عدم أن االعتبار في أخذا جوهري أمر          السوریین
حیاة مناحي كافة على سلبي أثر له قانونیة          إقامة
وحتى بالتعلیم مرورا العیش سبل من بدایة         الالجئین
من ثانیا، والخدمات. المساعدة على       الحصول
لالجئین. االقتصادیة الضعف نقاط في النظر        الضروري
باحتیاجات الوفاء على قادرین الالجئین یكون أن         یتعین
األساسیة واالحتیاجات والطعام المسكن من       أسرهم
إلى اللجوء أو عالیة بمعدالت االستدانة دون         األخرى
في التوسع إن لألوضاع. السلبیة المعالجة        آلیات
ما لكل الحل، من جزء هو المساعدة على          الحصول
سیسمح مما السیاسة إصالح هو األهمیة في ذلك          یوازي
عالیة فرص على للحصول أكبر بمساحة        لالجئین
بذل فإن وأخیرًا، استغالل. دون من الدخل         إلدرار
و االجتماعیة التوترات من للتخفیف الجهد من         المزید
في سیساعد لالجئین المناهض الخطاب و        التضییق
وحتى ذلك من الرغم وعلى الالجئین. ظروف         تحسین
جوهري، بشكل لبنان في الظروف هذه تحسنت         لو
العودة إلى تقود التي األخرى الظروف        ستبقى
العودة هذه تكون أن من وتعرقل تعیق         وتصاحبها

 طوعیة وآمنة.
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 دینامیكیات العودة:
 غیر آمنة، غیر

 واضحة المعالم، وغیر
 مستدامة

 
 
 
 
 

اللبناني العام األمن مدیر عن صادر حدیث بیان          هناك
لبنان من عاد قد سوري الجئ 90,000 حوالي بأن           یفید
2018 عام من ونوفمبر یولیو شهري بین ما سوریا          إلى
لألمم السامیة المفوضیة أكدت أخرى، ناحیة من .        32

في عودة حالة 16,700 حدوث الالجئین لشؤون         المتحدة
ذكرته الذي الرقم من التحقق یتم لم وبینما .2018           عام
أن المحتمل ومن اللبناني العام لألمن العامة         المدیریة
المفوضیة ذكرته الذي الرقم أن إال تضخیمه، تم قد           یكون
تقدیر بمثابة هو الالجئین لشؤون المتحدة لألمم         السامیة
الحاالت فقط یعكس انه حیث الفعلیة لألعداد         منخفض
أو العائالت زیارات خالل من تأكیدها یمكن         التي
المفوضیة أن كما العائالت، أعضاء مع        المقابالت
یمكنها ال الالجئین لشؤون المتحدة لألمم        السامیة
عن وبعیدًا كامل. بشكل جغرافیًا سوریا إلى         الوصول
تمتد العودة، بخصوص المتضاربة اإلحصائیات       هذه

 حالة الغموض لتشمل كامل مشهد العودة في لبنان.
 

العودة، لحركات المتنامیة اإلعالمیة التغطیة خضم        وفي
في الحالیة الظروف من بكل محیطا الغموض یزال          ال
المنتظر المصیر هو وما العودة إلى تدفع والتي          لبنان
من السوري الجانب وفي العودة. بعد ما         للعائدین
المنظمات لدخول المستمرة التحدیات فإن       الحدود،
ما للوضع الشامل الرصد من حالة وجود وعدم          اإلنسانیة
الطوعیة العودة آلیة على الشك بظالل یلقي العودة          بعد
فیما العاجلة األسئلة وتظل بالكرامة. تتسم والتي         واآلمنة
یقوم ظروف أي تحت إجابات: دون العودة         یخص
العام األمن مراكز في للعودة بالتسجیل        الالجئون

األمن32 سوري: الجئ 90,000 یقارب ما "عودة ستار. دیلي           
 العام." 2 نوفمبر 2018.

السیاسیین الالعبین هم من اهللا؟ حزب        ومراكز
بالعودة؟ الصلة ذوي المحلي المستوى على        والوسطاء
مع بالعودة الصلة ذا التنسیق ونطاق طبیعة هي          ما
العودة رحالت خالل یحدث الذي ما السوریة؟         الحكومة

 غیر المنظمة وعلى المستوى الفردي؟
 

عودة دینامیكیات على فاحصة بنظرة الجزء هذا         یلقي
تحلیل واقع من وذلك سوریا إلى لبنان من          الالجئین
الصلة ذات المصطلحات استخدام وسوء       استخدام
العودة رحالت عنده تكون الذي السیاق وتقییم         بالعودة،
التامة المعرفة أساس على وتتم وطوعیة آمنة         هذه
الحالة دراسات من العدید التحلیل هذا ویتخلل         والكرامة.
لمحة تقدم والتي النزوح وإعادة الالجئین عودة         عن
وغیر المبكرة العودة تتركه التي األثر عن         ملموسة
هذه وتسلط لبنان. في السوریین الالجئین على         اآلمنة
تجدد عنها نتج التي العودة حاالت على الضوء          الدراسة
كما واالستغالل، األذى وتكرار النفسیة الصدمة        حاالت
بعد والنفسیة االقتصادیة الضعف نقاط تصاعد عنها         نتج
غیر من وبینما لبنان. إلى أخرى مرة الالجئین          عودة
النوع، هذا مثل من العودة تجارب انتشار مدى          الواضح
إلى طارئ وبشكل تشیر هذه الحالة دراسات أن          إال
وجود إلى والدعوة البحث من المزید إلى         الحاجة

 ضمانات لحمایة الالجئین بعد عودتهم.
 
 
 

 الحفاظ على مبادئ العودة
 القائمة على الحقوق

  
دول من الرئیسیة المانحة والدول المتحدة األمم         تستخدم
جمیعهم اللبنانیین السیاسیین والقادة األوروبي       االتحاد
لعودة المالئمة المعاییر لوصف المصطلحات       نفس
الالعبین هؤالء یوظف وربما سوریا. إلى        الالجئین
عند "كریمة" و "آمنة" "طوعیه"، مثل        مصطلحات
سجاالت من جزء جمیعًا لكنهم الالجئین، عودة         مناقشة
ناحیة من الالجئین. عودة عن كبیر نحو على          متباینة
"األمان" بكلمة ُیقصد األوروبي، واالتحاد المتحدة        األمم
ضمانات وجود مع سوریا إلى العودة ربط         ضرورة
أكثر به یقصد األمان أن فهم مع للعائدین موثوقة           أمنیة
إلى مفهومه یمتد بل شاملة، حرب وجود عدم مجرد           من
 األمان من المخاوف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة.
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المعرفة على تماما قائمة هي "الطوعیة" العودة         رحالت
البنیویة الناحیتین على إجبار أو ضغوط دون         التامة
السامیة المفوضیة بینت ،2018 فبرایر في        والشخصیة،
خالل من األمر هذا الالجئین لشؤون المتحدة         لألمم
ضمانها یجب التي الحمایة مبادئ من تفصیلیة         سلسلة
هذه وتحدد مراحل. على سوریا إلى عودة أجل 33         من

للعائدین" والمادي والقانوني الجسدي "األمان أن        الوثیقة
السوریة الحكومة أن بمعنى مضمونة، تكون أن         یجب
"ضمانات تقدیم على قادرین اآلخرین       والالعبین
الخاصة القرارات كافة وأن العائدین أمن تخص         حقیقیة"
وال وطوعیة" عنهم "نابعة قرارات هي الالجئین         بعودة
الحكومیة غیر المنظمات وتشدد إجبار. أي 34       یشوبها

تستوفي أن ضرورة على المدني المجتمع        ومنظمات
التالیة: الرئیسیة األربعة الشروط الالجئین عودة        حاالت
وكریمة وطوعیة آمنة العودة حاالت تكون أن         یجب

 ومطلعة.
 

لالزمة السیاسي الحل فصل      "یتعین
النازحین السوریین موضوع عن      السوریة
في آمنة مناطق إلى العودة یمكنهم        والذین

 بلدهم."
    - الرئیس میشیل عون

       26 نوفمبر 2018
 

القائمة اللغة هذه للعودة المؤیدة األطراف استخدمت         لقد
عن لها مناقضة بطروحات تقوم لكي ولكن الحقوق          على
نوفمبر شهر أواخر وفي المثال سبیل على         العودة.
علني بشكل عون میشیل اللبناني الرئیس دافع ،2018        
موضوع عن السوریة لالزمة السیاسي "الحل فصل         عن
مناطق إلى العودة یمكنهم والذین النازحین        السوریین
عودة ربط عدم یتعین أخرى، وبعبارة بلدهم". في 35         آمنة

وجود أو إصالح سیاسي، تغییر بحدوث        الالجئین
كان باسیل جبران الخارجیة وزیر أمنیة.        ضمانات
السیاسیین بین ما الالجئین لعودة المؤید المنفرد         الصوت
انعقدت التي العربیة االقتصادیة القمة وخالل        اللبنانیین.
وافقت ،2019 ینایر 20-19 من الفترة في بیروت          في
على الالجئین "یحث" بیان على العربیة الجامعة         بلدان

"الحمایة33 الالجئین. لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة         
ومعاییر للحمایة القصوى الحدود الحلول: وإستراتیجیة        الشاملة

 عودة الالجئین في سوریا."
  نفس المرجع.34
السوریین35 الالجئین لعودة یدعو اللبناني "الرئیس الجزیرة شبه          

 في لبنان". 26 نوفمبر 2018.

باسیل به رحب الذي األمر وهو سوریا إلى          العودة
36 معتبرًا إیاه "انتصار للبنان."

  
واسع مفهوم على ینطوي "اآلمنة" العودة مصطلح          إن
من االنتهاء على یقتصر ال ولكنه التناقضات         من
الخدمات على الحصول أو الهیكلي السیاسي        العنف
اذ فحسب. الجوهریة بالحقوق التمتع أو        األساسیة
على سیطرتها فرض من السوریة الحكومة        تمكنت
فإن التفكیر، هذا منطلق ومن سوریا، من كبیرة          أجزاء
السلطات علیها تسیطر التي المناطق إلى العودة         مفهوم
یقتصر زعمهم حد على "آمنة" تعتبر والتي         السوریة

 فقط بالنسبة لها على عدم وجود صراعات نشطة فیها.
 

عودة عن الخطابي النهج نفس عن طویًال اهللا حزب           دافع
على القائمة الالجئین بعودة عن الكالم وكرر         الالجئین
وفي به. یتلفظ ما معاني عكس مع ولكن حقوقهم           حفظ
حسن اهللا حزب قائد أكد ،2018 یونیو شهر          أواخر
في یرغبا لم والحكومة الحزب من كال بأن          نصراهللا
سعیا ذلك عن عوضا ولكن العودة على الالجئین          إجبار
الالجئین من ممكن عدد أكبر تمكین نحو معا "العمل           إلى
لبلدهم." اآلمنة العودة من العودة في الراغبین        السوریین

 37

 
قبل من األمان مبدأ استخدام لسوء مشابه نحو          وعلى
یتم "الطوعیة" العودة مبدأ فإن الجهات،        بعض
بإجبار شخص أي قیام عدم بمعنى فقط         استخدامه
هذا یجرد الذي األمر وهو العودة على جسدیا          الالجئین
تتضمن أن البد الطوعیة مضمونه. من تمامًا         المصطلح
بین ما الالجئین حسابات االعتبار عین في         األخذ

 العوامل الدافعة لهم للعودة وتلك التي تثنیهم عنها.
 

أدى السابقة، الفصول في مناقشته تم وكما لبنان          في
التي القویة والعوامل المتصاعدة الضعف نقاط        وجود
بعض ینظر أن إلى بلدهم إلى العودة نحو الالجئین           تدفع
للتطبیق. القابل الوحید الخیار إنها على العودة إلى          منهم
إلى بالفعل عادت عائالت یعرفون الذین الالجئین         وأشار
أغلبها تدور العودة على المحفزة العوامل من عدد          وجود
التمییز مثل: لبنان في تطاق ال التي الظروف          حول
القانونیة. اإلقامة وجود وعدم االقتصادیة       والضغوط

  ومن الناحیة التعریفیة، العودة دون وجود بدیل لها ال
 

أوطانهم".36 إلى العودة على الالجئین تحث "القمة ناشیونال. ذا           
 21 ینایر 2019.

الالجئین37 عودة في دور إیجاد إلى یسعى اهللا "حزب العربیة            
 السوریین من لبنان." 29 یونیو 2018.
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والتي الالجئین لعودة المؤیدة األطراف       إن
یستخدمها التي القانونیة اللغة نفس       تتبنى
هذه یجرد الالجئین حقوق عن       المدافعین
على القائمة األصلیة معانیها من       المبادئ

 الحقوق.
 

جانبین هناك أن كما طوعیة. عودة اعتبارها         یمكن
  إضافیین یصبان في مفهوم الطوعیة وهما: المعرفة

یخفق لبنان في الحالي السیاق ولألسف، اإلجبار.         وعدم
 في تحقیق كال الجانبین.

 
إلى العودة في یفكرون الذین الالجئون یفتقر         أوال،
إنهم جوهریة. معلومات على الحصول إلى        سوریا
التي المعلومات حول المحدثة المعلومات إلى        یفتقرون
ینوون التي المنطقة وفي سوریة داخل بالظروف         تتعلق
األرض، إلیه، سیؤون الذین المسكن حالة إلیها،         العودة
على االحتجاز أو القسري التجنید مخاطر        الممتلكات،
لدیهم لیس الالجئین كان ما إذا العودة. بعد          الحدود
قرارات اتخاذ من تمكنهم التي الكافیة        المعلومات
ال عودتهم فإن وعائالتهم، أنفسهم عن بالنیابة         مدروسة
من العدید ثانیا، طوعیة. إنها على اعتبارها         یمكن
بطریقة العودة یخص فیما باالختیار یقومون ال         الالجئین
یخضع العكس، على واالستقاللیة. بالحریة       تتسم
عدد قبل من مباشرة وغیر مباشرة ضغوط إلى          الالجئون
المبكرة العودة في مصلحتهم تصب الذین األطراف         من

 لالجئین.
 

اللغة نفس الالجئین لعودة المؤیدة األطراف        تتبنى
ما التام بالفصل یهدد مما الالجئین حقوق عن          كمدافعین
الحقوق. على القائمة األصلیة ومعانیها المبادئ هذه         بین
قبل من مطروح هو كما والطوعیة األمن         مفهوم
روسیا من وكذلك البارزین اللبنانیین السیاسیین        الالعبین
من دراماتیكي بشكل یقلل األوروبیین السیاسیین        وبعض
في المفرط الخطاب هذا إن الالجئین. عودة حاالت          نسبة
الالجئین حمایة على حقیقیًا تهدیدا یشكل        البساطة
ویمكنه بل بأسرها، المنطقة وفي لبنان في         السوریین
تجمعات مع التعامل في خطیرة سابقة یشكل أن          أیضا

 الالجئین األخرى التي تشهد حاالت تشرد مطول.
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 دراسة حالة رقم 1- رائد وصباح: إلى الرقة والعودة منها
 

ضعف نقاط عنها ونتج نزوحهم إعادة إلى أدت والتي مرعبة عودة تفاصیل الرقة) من عاما و38 عاما، 46) وصباح رائد                      عاش
الطبیة التكالیف نتحمل ولم شدیدا مرضا صباح زوجتي مرضت الماضي، "الخریف وقال الوراء إلى بذاكرته رائد عاد                   جدیدة.
الرقة إلى العودة علَي یتعین انه شعرت أخرى. مرة عائلتي أرى وأال هنا الموت من الرعب تملكني " صباح وأوضحت                      هنا".
على رائد ووافق لنا. بالنسبة أفضل ستصبح األمور بأن نأمل كنا الفكرة. لهذه جدا تحمست لقد الصحیح. الخیار هو أنه ذلك                       وبدا
ستكون كیف عن التفكیر عن أتوقف لم جمیل. شيء أنه على ذلك إلى ونظرت طویلة لمدة بالعودة أحلم كنت " قائال الكالم                        هذا

 الظروف هناك. عندما سمعت من العائلة بأن األمور كانت جیدة في الرقة صدقتهم."
 

لهم. عائلتهم دفعته مما جزء وهو أمریكي) دوالر 267) لبنانیة لیرة 400,000 مقابل لبنان في مقتنیاتهم كافة وصباح رائد                     باع
المسالك عبر العودة قرروا اقاماتهم، أوراق انتهاء وبسبب .2018 عام من ینایر في الستة أبنائهم بصحبة سوریا إلى                    عادوا
بسبب صباح سقطت المرض، بواقع ضعفها وبسبب الطریق امتداد وعلى وصعبة. بالمخاطر محفوفة الرحلة كانت 38                الجبلیة.

تهدید تحت إجبارهم تم وأخیرا االعتقال. من خوفا لبنانیة عسكریة نقطة من كثیفة شجیرات في العائلة اختبأت والحقا                    التعب.
100 قدره إضافیا مبلغا األسرة أنفقت مسلح. غریب لشخص أمریكي) دوالر 200) لبنانیة لیرة 300,000 دفع على                   السالح
رتب بینما عامة، حدیقة في الكراتین على ینامون الباردة اللیالي من قلیل عدد قضوا حیث دمشق إلى للوصول أمریكي                     دوالر
األمر استغرق الرقة. في منزلهم لتفحص هو یذهب بینما لفترة عائلته ستقیم حیث الرقة من بالقرب منزل وتأجیر التنقالت                     رائد

 عدة أیام للوصول إلى حدود الرقة بسبب انتشار نقاط التفتیش األمنیة.
 

متبقي شيء هناك یكن لم به، أخبرونا ما عكس "على رآه. ما بسبب انهار الرقة، مدینة إلى الوصول من أخیرا رائد تمكن                        عندما
الغرف. بعض في متعفنة جثث هناك كانت بالكامل. منه تبقى ما نهب وتم القصف جراء جزئیا منزلنا تهدم لقد القدیم. الحي                       من
التشوهات تعلوهم أطفال رؤیة یمكنك الشرب. میاه الجثث لوثت یصدق. ال بشكل مرتفعة والكهرباء والماء الخبز أسعار                   كانت
ألننا لیال النوم یمكننا بالكاد كله، ذلك رأس وعلى المریعة. والظروف المیاه بسبب المرض وأصابهم أجسادهم كامل في                    والجروح
واستطردت یوم." كل وقتلهم الناس خطف یتم جوالة. میلیشیات مجرد دولة، یوجد ال باألمان، شعور یوجد ال جدا. مرتعبین                     كنا

 صباح قائلة: "ال یمكنك الخروج لیال ألي سبب كان. حتى لو كنت تموت وتحتاج الرعایة الطبیة، ستموت دون الحصول علیها."
 

عبر تهریبه یتم حتى الدین من كبیرًا مبلغًا مستدینًا 2018 عام من حزیران في لبنان إلى أخرى مرة عائلته إرجاع رائد                       قرر
233 ومبلغ سوریا داخل الرقة ومن إلى لالنتقال أمریكي دوالر 400 األمر یكلف الرقة. إلى بالعودة شيء كل "خسرنا                     الحدود.
لقد للمهَرب. دوالر و900 المتضخم السعر ذات والماء للطعام الدوالرات من المئات الرقة، خارج المنزل لتأجیر أمریكي                   دوالر
ال كسوة، ال الخیمة، لبناء أولیة مواد ال شيء: أي معنا یكن لم لبنان إلى عائدین هربنا عندما لذلك العودة، قبل شيء كل ببیع                          قمنا
بسدادها.األسوأ سنقوم كیف أدري وال أمریكي، دوالر 2000 یقارب ما كلفتنا سوریا إلى العودة مطبخیة. أدوات حتى أو                    مراتب
یمكنهم ال حیث ألطفالي أمل حتى لدي لیس ُكسرت. قد إنني أشعر األمل. فقدنا لقد لذلك، النفسیة التبعات هي المال فقدان                       من

 القراء أو الكتابة، كلهم تركوا المدرسة، أي مستقبل ینتظرونه؟"
 
 

الطریق38 اللبنانیة. الرسمیة الحدودیة التفتیش نقطة متجاوزة الجبال، عبر شرعي غیر طریق عن عبارة وهو الجبل"، ب"طریق مسماة                     أیضًا
 محفوف بالمخاطر ومنها الجلید والتضاریس الصخریة وغیاب السلطات أو الحمایة.
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 أسالیب العودة: األطراف
 الفاعلة والعوامل اللوجستیة

 وهواجس الحمایة
 
 
 
 
 

من العدید تنشط الحدود، من اللبناني الجانب         على
أي دون ولكن العودة مراحل من كل في الفاعلة           الجهات
من عدد أن حیث المسائلة، أو المتابعة من أدنى           حد
السوریة األحزاب وفروع اللبنانیة السیاسیة       األحزاب
القبائلیة والرموز المجتمع ورموز لبنان في        العاملة
بشكل الالجئین عودة مسألة في الوساطة دور         یلعبون
هذه دور ویتضمن األحیان. معظم في رسمي         غیر
الالجئین على الضغوط ممارسة على الحث        األطراف
توسط على عالوة لها. والتنسیق والتسجیل        للعودة
بعض یعود الالجئین، لعودة األطراف هذه        وتسهیل
رحالت في مستقل وبشكل بأنفسهم السوریین        الالجئین
مجموعات في أو بأنفسهم تنسیقها یتم فردیة         عودة

 صغیرة.
 

من أوًال، العودة. أسالیب من مشهدًا التالي الجزء          ُیفَصل
من العودة رحالت في األساسیین الالعبین إبراز         خالل
توضیح إلى یتطرق ثم ومن سوریا. إلى         لبنان
الثغرات وكذلك والقسریة اآلمنة غیر       الدینامیكیات
تأثیر كیفیة عن المعلومات یخص فیما المتبقیة         الهامة

 هؤالء الالعبین على عودة الالجئین.
 
 
 

 األطراف الفاعلة في عودة الالجئین في لبنان
 

 مدیریة األمن العام
رسمیة حكومیة تسجیل مراكز العام األمن مدیریة         تدیر
مدیریة لدى الالجئین تسجیل وبعد لبنان. امتداد         على
عودتهم المحتمل بالعائدین قوائم إرسال یتم العام،         األمن
ومنح للمراجعة السوریة الحكومة إلى الالجئین        من
المعاییر عن اإلعالن یتم ولم للعودة. األمني         التصریح
سوریا. إلى للعودة األهلیة مدى تحدید بموجبها یتم          التي

أكد ،2018 أكتوبر شهر أوائل في تلفزیونیة مقابلة          في
السوریة السلطات أن اللبناني العام األمن في         مسؤول
من العودة من سیتمكن من تحدید عن المسؤولة          هي
العام األمن دور أن إلى المسؤول وأضاف 39        عدمه.

السلطات إلى وإرسالها الالجئین أسماء جمع في         ینحصر
قوائم بإرسال ذلك بعد السوریة السلطات تقوم         السوریة.
یتضمن ال "دورنا اآلن: عودتهم قبلت الذین         األسماء
وهذا سوریا داخل آمنة المناطق كانت لو إذا فیما           تقییم
یتم الذین الالجئین مع ننسق فقط إننا مسؤولیتنا. من           لیس
العودة لترتیب السوریة السلطات قبل من عودتهم         قبول
أن األمر هذا یعني وعملیًا، اللوجستیة". الناحیة         من
واستثناء الالجئین عودة بتنظیم قام قد العام         األمن
الرؤیة على بناءًا تبریر أو توضیح أي دون منهم           البعض

 المنفردة للحكومة السوریة.
 

أسماء جمع في ینحصر العام األمن        دور
السلطات إلى وإرسالها     الالجئین
بعد السوریة السلطات تقوم      السوریة.
قبلوا التي األسماء قوائم بإرسال       ذلك
أي تقییم یتضمن ال دورنا       عودتها.
من لیس وهذا سوریا داخل آمنة        المناطق

 مسؤولیتنا"
            - مسؤول في األمن العام،
                9 تشرین األول  2018

 
أسماؤهم المدرجة األفراد نصف یقارب ما اآلن،         وحتى
السوریة األمن سلطات إلى إرسالها تم التي القوائم          في
إلى أخرى مرة بالعودة أخیرا األمر بهم انتهى          للتدقیق
قد ربما األشخاص هؤالء كافة أو من العدید          لبنان.
السوري، األمني التصریح على الحصول في        أخفقوا
ببساطة اختار قد منهم البعض أن أیضا الممكن من           لكن
تحت تزال ال وملفاتهم القوائم من أسمائهم         سحب
تم أسماؤهم أن أو للعودة تحرك وجود أثناء          المراجعة

 إدراجها في القائمة عن طریق الخطأ أساسًا.
 

بین ما شهرین إلى واحد شهر األمر یستغرق ما           عادة
بالفعل. سیعودون أنهم وإخبارهم للعودة الالجئین        تسجیل
العودة بین وما بالعودة اإلخطار هذا بین ما الوقت           إن
وهو كبیر حد إلى قصیر یعتبر موعد لها المحدد           الفعلیة
من یجعل الترتیب هذا للعائدین، بالنسبة أیام. 3          عادة

یطالبوننا39 إنهم لبنان: في سوري الجئ "أنا العربیة. دبلیو دي            
 بالعودة، لكن هل سوریا آمنة؟ یوتیوب. 9 أكتوبر 2018.
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بالحصول یتعلق فیما خاصة للعودة التجهیز جدا         الصعب
الصحیة الخدمات وكذلك والتعلیمیة المدنیة الوثائق        على

 مثل التطعیم واألدویة للحاالت الطبیة المزمنة.
 

 حزب اهللا
مع بالتوازي الالجئین عودة بتنسیق اهللا حزب         یقوم
9 حزب افتتح العام. األمن یسهلها التي العودة          حاالت
لبنان جنوب في 4 العودة: في الراغبین لتسجیل          مراكز
هذه الجنوبیة. بیروت في وواحد البقاع سهل في          و4
الحكومة تعترف لم سوداء. صنادیق بمثابة        المراكز
معلومات تتوافر وال المراكز هذه بوجود رسمیًا         اللبنانیة
حزب تسجیل إجراءات تزال ال عملها. آلیة عن          عامة
أو السوریة السلطات مع التنسیق طبیعة لالجئین،         اهللا
تقریبًا غامضة إلیها الالجئین إعادة یتم التي         المناطق
مقابلتهم تمت الذین المفتاحیین األشخاص أحد اآلن.         حتى
العام األمن إلى الالجئین بعض یحیل اهللا حزب بأن           أفاد
وال أخرى، جهات مع موازیة عودة عملیات ینسق          فیما

40 تتوافر معلومات للتأكید أو التعمق في هذا اإلدعاء.

  
 السلطات المحلیة " البلدیات اللبنانیة"

المحلیون الرسمیون المسؤولون تدخل درجة       تتباین
نفس وینطبق للمنطقة وفقا كبیر بشكل البلدیات         ورؤساء
شهري في الالجئین. لعودة دعمهم درجة على األمر          هذا
البلدیة السلطات أقامت ،2018 عام من وتموز         حزیران
مكثفة استبیانات حملة واألوسط الغربي البقاع        في
مع البلدیة السلطات تواصلت الالجئین. عودة        بخصوص
نموذج بملئ وطالبتهم المخیمات من العدید في         الالجئین
عدم وراء واألسباب سوریا إلى للعودة نوایاهم         عن

 عودتهم.
 

مقابلتهم تمت الذین المفتاحیین األشخاص ألحد        ووفقا
تحث األسئلة هذه صیاغة بها تمت التي الطریقة          فإن
قبل من إلیها النظر تم وربما العودة على          بوضوح
معلومات توجد وال مستتر. تهدید إنها على         الالجئین

 متاحة عن كیفیة مشاركة أو استخدام هذه البیانات.
السلطات مع نشط بشكل بالتنسیق العام األمن         ویقوم
السلطات مع (ویحتمل البقاع من الجزء هذا في          البلدیة
معلومات وطلب األخرى) المناطق في       البلدیة
المتواجدین الالجئین عدد كم الالجئین: عن        دیموغرافیة
الالجئ منطقة أساس على مقسمین معینة، بلدیة         في
قبل من النماذج هذه جمع یتم ثم من سوریا. في            األصلیة

 األمن العام.
 

  KII، بر إلیاس. 12 دیسمبر 402018

 
 األطراف الفاعلة على المستویین الجزئي والمتوسط

تسهیل یساندون اآلخرین واإلقلیمیین المحلیین       الالعبین
هي المحلیة اللجان أیضا. لذلك والتنسیق الالجئین         عودة
السوریة بالحكومة المرتبطین الممثلین من       مجموعات
و السوریة الحكومة بین ما كوسطاء یعملون         والذین

 المسؤولین الرسمیین ورؤساء البلدیات والالجئین.
 

في القیادي الدور المحلیة للجان كان الغربي، البقاع          في
الزبداني إلى الالجئین من صغیرة مجموعات        عودة
األحزاب تلعب ذلك، على عالوة الشرقیة.        والغوطة
(بمن والجمعیات لبنان في المتواجدة السوریة        السیاسیة
القومي والحزب لبنان في السوریین العمال نقابة         فیهم
كما المحلیة. للجان مشابهًا دورا االجتماعي)        السوري
مع العودة آلیات على والعشائریة القبائلیة الشبكات         تؤثر
تقوم والتي سوریا في القبائلیة القیادات بعض         وجود
من العائدین لنقل أو العودة لتنظم عنهم مبعوثین          بإرسال
المفتاحیین األشخاص ألحد ووفقا الحدودیة. 41      المعابر

العودة ُیفَضل إدلب، من إلیاس بر في مقابلتهم تمت           الذین
وسیط خالل من العودة أو القبائلیة الشبكات         بواسطة

  سیاسي على العودة عن طریق األمن العام.
بمجرد اصطحابك عنه مندوب أو عشائري لقائد         "یمكن
باألمان، تشعر حتى الحدودي المعبر إلى        الوصول
استالم مثل والضمانات الوعود یقدمون أنهم عن         ناهیك
لحمایة كافیة العسكریة البطاقة هذه إن عسكریة.         بطاقة
التجنید عن رسمیة غیر تقاریر وتفید وعائلتك."         نفسك
یتم ال الحاالت، بعض في األقل وعلى بأنه،          اإلجباري
هذه شرح في اإلسهاب سیتم الوعود. بهذه         الوفاء

 الدینامیكیة بالذات في الفقرة التالیة.
  

"الحزب یدعى معروف وغیر جدید حزب بدء         وأخیرا،
6 حوالي منذ الالجئین بعودة المطالبة اللبناني"         الوعد
منصة اللبناني الوعد الحزب أنشأ مضت.        أشهر
حركتین تنسیق بهدف للعودة الالجئین لتسجیل        الكترونیة
من األول) كانون و6 ثاني تشرین 1 (في          للعودة
یقارب إجمالي لعدد والدكوانة حمود برج        كسروان،
الذین المفتاحیین األشخاص أحد وأفاد الجئ. 300       42

نشط بشكل یقوم اللبناني الوعد الحزب أن مقابلتهم          تمت
الشرقیة بیروت في السوریین تجمعات       بزیارة

  والضواحي المحیطة بها للضغط على السوریین باتجاه
 
 

  KII، بر الیاس. 12 دیسمبر 41.2018
  یرجى مراجعة بوابة حملة تسجیل عودة الالجئین لحزب الوعد42

http://www.smartechbay.com/nouzouh   اللبناني  
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 دراسة حالة رقم 2- لیال: إلى حمص والعودة منها

 

كان بینما 2012 عام في زوجها احتجاز تم الصغار. األربعة أطفالها مع صغیرة خیمة في حمص) من عاما 37) لیال                      تعیش
على كلیا ویعتمدون ألسرتها دخل مصدر حالیا یوجد ال الحین. ذلك منذ منه خبر یردها ولم لبنان، مع الحدود عبور                      یحاول

 المساعدات اإلنسانیة. تشعر لیال بالقلق المستمر على أمن أسرتها وتواجه  المضایقة  والرفض داخل مخیمها لكونها أرملة
 

واحتالل ونهب بتدمیر سمعت ولكونها أسرتها. منزل لتفحص حمص إلى العودة لیال قررت ،2018 حزیران شهر أوائل                   في
إال تراه، أن متوقع هو مما واثقة تكن لم أنها من الرغم وعلى آمن. غیر الوضع كان حال في فقط المؤقتة العودة قررت                         المنازل،
لفرصة متحمسة كنت لقد یرام. ما على شيء كل یكون أن آمل كنت لكني منزلي عن شيء أي أسمع "لم األمل: یحدوها كان                         أنها
أو خیمتها ببیع تقم لم لبنان". في الحالي وضعنا من أفضل ستكون العودة أن أعتقد كنت سوریا. في أطفالي مع أخرى مرة                        البدء
تخطط وكانت رسمیة عبور نقطة أقرب إلى منفردة رحلتها لیال بدأت به. موثوق جار رعایة في أطفالها تاركة مقتنیاتها من                      أي

 للبقاء في سوریا لمدة أسبوع واحد.
 

والتوقف سفر یوم وبعد اللبنانیة. السلطات من سنوات 5 لمدة لبنان إلى دخولها إعادة على حظر لیال استلمت الحدود،                     وعلى
القدیم. منزلها لرؤیتها متشوقة القدیمة حارتها إلى مباشرة لیال توجهت حمص. إلى وصلت المتالحقة، األمنیة النقاط في                   لساعات
وطرقت الباب إلى توجهت اإلطار. ونفس تذكرت كما اللون بنفس محتفظا یزال ال كان الباب. على فورا تعرفت وصلت                     "عندما
مني وطلب صرخ االستفسار من انتهي أن وقبل الباب بفتح ما شخص قام المنزل. هذا ضمها التي السعیدة الذكریات كل                      متذكرة

 المغادرة. أغلق الباب بقوة في وجهي وحدث ذلك بشكل سریع جدا."
 

كنت سنوات. سبع لمدة بها احتفظت لقد للمنزل، عائلتي ملكیة تثبت التي الوثائق كافة "لدي المفاجأة: هول من بقوة لیال                      ذهلت
مدركة أكن لم لكنني السكان، من الخالیة المنازل تحتل التي العائالت عن سمعت لقد لمنزلنا. العودة في حقنا ستضمن إنها                      أظن
اللحظة. هذه في شعرت كما عاجزة إنني أبدا اشعر ولم شيء أي عمل بمقدور یكن لم منزلي. على ستستولي أخرى عائلة أن                        أبدا
بیتها، دخول من تتمكن لم لیال أن من الرغم على للعدالة؟". طلبا إلیهم اللجوء إذن یمكنني كیف المشكلة، من جزء                      السلطات
مقابل أمریكي دوالر 200 إلى تصل والتي للمرافق استخدامها تخص والتي الخیالیة المبالغ ذات المستحقة بالفواتیر                  صدمت
هي فیها كانت التي سنوات ست مدار على تراكمت والتي الكهرباء مقابل أمریكي دوالر 2500 عن یزید وما الهاتف                     فواتیر
االستیالء تم أن بعد الوجه على الصفعة بمثابة المدفوعة غیر الفواتیر هذه فرض بأن:" لیال توضح لبنان. في متواجدین                     وأطفالها

 على منزلي. لقد أخبروني أن الدولة ال تهتم مطلقا بهذا الظلم وانه ال یوجد مكان الجأ الیه".
 

رحلة لیال تصف بحقها. الصادر لبنان إلى الدخول منع بسبب الممهد غیر الجبلي الطریق سلوك لیال قررت لبنان، إلى                     وللعودة
من مجموعة إلى انضممت المشي. وابدأ االتجاهات على الناس اسأل فقط كنت "لقد بالذهاب مقارنة بالسهولة تتسم التي                    العودة
أطفالي". إلى قواي بكامل سائرة اعتراني الذي الشعور أحببت اللیل. طوال البعض بعضنا مصطحبین معا وسرنا آخرین                   أفراد
لها یعد لم بأن إدراكها بسبب تعاني ومازالت العودة محاولتها عن الناجم النفسي األثر لیال تصارع لبنان، إلى عودتها بعد                      واآلن
المنع بسبب المتصاعدة. بالدیون مثقلین اقتصادیا وبائسین اجتماعیا معزولین وأطفالها هي تظل حمص. في إلیه تعود                  منزل
یزید مما اللبنانیة السلطات قبل من االحتجاز من لخوفها المخیم لیال تغادر ما نادرا لبنان، إلى الدخول إلعادة علیها                     المفروض

 من نقاط الضعف األخرى التي تعاني منها.
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المحلیة كاللجان تمامًا فیها تسجیلهم وتسهیل        العودة
لیس اللبناني الوعد الحزب األخرى، الفاعلة        واألطراف
عودة تجاه المسؤولیة یتحمل أو رسمي بشكل         مخوال
دون یعملون والالعبین األطراف هؤالء كافة        الالجئین.
من یزید مما الالجئین مع للتعامل معاییر ودون          رقابة
تستخف والتي واإلجباریة المضللة التعامالت       احتمالیة

 بمبادئ عدم اإلضرار بالالجئین.
 

 رحالت العودة المنظمة ذاتیا
العودة برحلة القیام الالجئین من محدد غیر عدد          یختار
اجتناب أسباب وتتباین ذاتیًا. وبالتنظیم فردي        بشكل
لكن اهللا وحزب العام األمن علیها یشرف التي          العودة
السلطات قبل من أمنیة لمخاطر تعرضهم مخاوف         تحتل
تمت من به أفاد ما وفق األول المقام والسوریة           اللبنانیة
العام األمن في الالجئین من العدید یثق ال          مقابلتهم.
بعودتهم عالقة لها التي األخرى األطراف        وكافة
في اللبنانیة السلطات مع التعامل مخاوف علیهم         وتسیطر
أخرى مدنیة وثائق أو قانونیة إلقامة امتالكهم عدم          حال
صدر قد عائلتهم أفراد أو أنفسهم هم كانوا ما إذا            أو
اللبناني. القضائي النظام قبل من جزائیة أحكام         بحقهم
األمنیة الدراسة من یتخوف الالجئین من اآلخر         البعض
السلطات یخول أنه حیث السوریة السلطات تجریها         التي
دون الفوریة للعودة محتملة أسماء قبول عدم         السوریة
یسهل القرار،مما هذا مسائلة على القدرة أو تبریر          أي
بعد الالجئین ضد التعسفیة واإلجراءات       الخروقات
اآلخرین الالجئین بعض زال وما سوریا. إلى         عودتهم
كعوائق إلیها والنظر االقتصادیة باالعتبارات       ینوهون
إلى عودتهم بعد حمایتهم بمخاوف صلة ذات         أساسیة
لمصاریف الالزم المال یمتلكون ال أنهم حیث         سوریا،
من لهم العام األمن إعفاء بشأن الشك ویساورهم          النقل
أو اإلقامة، مدة تجاوز بسبب علیهم المترتبة         الرسوم

 الحصول على منع من الدخول إلى لبنان.
 

عرضة لوطنهم العائدین     الالجئین
التي الفترة في االقتصادي      لالستغالل
العودة رحلة وخالل العودة إلى       تقودهم

 نفسها.
 

المنظمة العودة رحالت خالل من العائدین بعض         یختار
حیث الرسمیة الحدودیة المعابر عبر الحدود عبور         ذاتیا
تلقي أو اإلقامة مدة تجاوز على المترتبة الرسوم          یدفعون
كانت ما إذا لبنان إلى أخرى مرة دخولهم إعادة من            منع
العودة اآلخر البعض یختار منتهیة. إقامتهم        أوراق
على سیرًا طریقتین: إلى باللجوء شرعیة غیر         بطریقة

خالل من أو ممهد غیر جبلي طریق عبر          األقدام
العودة لرحالت الرسمي غیر الطابع وبسبب        المهربین.
عدد بخصوص متاحة دقیقة تقدیرات هناك لیس         هذه،
محددة معلومات حتى وال ذاتیا المنظمة الرحالت         هذه
التي المناطق أو للعودة الدیموغرافیة األسباب        عن
الرسمیة الشبكات خالل من باستثناء إلیها العودة         ینوون

 والمنظمات المحلیة.
 
 
  

الخروج وطرق التكالیف اللوجستیة:      العوامل
لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة       ودور

 الالجئین
 

الالجئون یتحملها التي التكالیف عن جدًا القلیل         نعرف
وبشكل نهایتها وحتى سوریا إلى العودة عملیة بدایة          منذ
العام. األمن علیها یشرف ال التي الرحالت عن          خاص
العام األمن ینظمها التي العودة رحالت بأن تقاریر          تفید
بعض وجود (مع دوالر 200 یقارب ما الالجئین          تكلف
الخاصة المقتنیات ووزن كمیة على بناءًا        التباین
ومقتنیاتهم للعائالت الحدود عبر النقل مقابل        بالالجئ)
من المنظمة العودة رحالت تكلف الحافالت. طریق         عن
دوالر 100 یقارب مبلغ الالجئین المحلیة اللجان         قبل
لوطنهم العائدین الالجئین أیضا. النقل مقابل        أمریكي
تقودهم التي الفترة في االقتصادي لالستغالل        عرضة
تتضمن ربما نفسها. العودة رحلة وخالل العودة         إلى
اإلیواء مواد بیع على التفاوض هذه الضعف         مواطن
تسویة لبنان، في األخرى ومقتنیاتهم بهم        الخاصة
المستقلة التنقالت وترتیب المهربین استئجار       الدیون،
ُیجبر ربما األمور، هذه كل سیاق وفي الحدود.          إلى
أكبر مبالغ ودفع زهید مبلغ مقابل البیع على          الالجئین
یصح األمر وهذا .(1 رقم الحالة دراسة مراجعة          (یرجى
عاجل بشكل العودة ینوون الذین لالجئین خاصة         فعلیا
إلى ووصوال بممتلكاتهم المطالبة أو طبیة،        ألسباب
العام األمن قبل من الممنوحة اإلخطار فترة         قصر

 وحزب اهللا لرحالت العودة الجماعیة.
 

األمن قبل من الحدود من الخروج طرق تطبیق          یظل
لبنان في السوریین الالجئین یخضع غامضا.        العام
قدرها غرامة إلى باإلقامة اإلذن مدة یتجاوزون         والذین
مبدئي، وبشكل سنویا. الواحد للفرد أمریكي دوالر 200        
عند الرسوم هذه دفع إما العائدین من العام األمن           یطلب
لمدة لبنان إلى الدخول إعادة من منع تلقي أو           عودتهم
عن یقل ال ما أن وبما ذلك. عن عوضا سنوات            خمس
لدیهم لیس لبنان في السوریین الالجئین أرباع         ثالثة
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تجدیدها على قادرین یكونوا لم ربما والذین قانونیة          إقامة
االقتصادي الضعف حالة على عالوة عدیدة        لسنوات
یمكنهم ال تقریبا العائدین كافة فإن ، بهم تعصف           التي
مارستها التي الضغوط وبعد الرسوم. هذه        تحمل
الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة       المفوضیة
هذه العام األمن عدل المانحة، األوروبیة        والحكومات
دفع من الالجئین من مستثناة فئات مضیفا         التشریعات
المشاركین الالجئین كافة الدخول. إعادة ومنع        الغرامة
العام األمن ینظمها التي الجماعیة العودة رحالت         في
طرق اآلخرین، الالجئین یخص فیما ذلك. من         مستثنون
المستثنون الالجئین فئات وضوحا. أقل ُتعد        الخروج
ذلك من األكثر بوضوح. محددة غیر المستثنون         وغیر
القائمین العام األمن موظفو كان إذا عما وضوح          عدم
التعلیمات بتطبیق یقومون الحدودیة المعابر       على
الدخول إعادة منع یصدرون زالوا ما أم         المحدثة

 عشوائیًا.
 

لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة       تحضر
التي العودة عملیات خالل اللبنانیة الحدود على         الالجئین
العائدین أسماء من للتأكد رسمیا العام األمن         ینظمها
بین ما الفاصل الحد إن رسمي. غیر كمراقب          والعمل
تماما، واضحا لیس كمیسر أو وكمنسق كمراقب         العمل
تجمعات بین ما واضح التباس حدوث في یتسبب          مما
الالجئین أوساط بین ما للوضوح غیاب هناك         الالجئین.
لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة دور یخص         فیما
بأنهم الالجئین بعض أفاد العودة. تحركات في         الالجئین
لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة أن سمعوا         قد
خالل للعائدین اإلقامة تجاوز رسوم تدفع        الالجئین
البعض وأكد العام، األمن ینظمها التي العودة         رحالت
لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة أن        اآلخر
العودة. رحالت وتسهیل دعم في تنشط كانت         الالجئین
هذه آلثار نظرا اإلشاعات هذه مع التعامل جدا المهم           من
قرارات اتخاذ على الالجئین قدرة على الخاطئة         المفاهیم
دور عن الدقیقة غیر المعلومات تؤثر        مدروسة.ربما
في الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة        المفوضیة
حیث العودة تجاه الالجئین حسابات على الالجئین         عودة
من شرعیتها تستمد العودة رحالت أن یتصورون         أنهم
قد العام األمن أن أیضا الالجئون أفاد المفوضیة.          قبل
ولكن منازلهم عتبة حتى سُتقلهم الحافلة بأن         أخبرهم
وجهات إلى أو دمشق في إیصالهم یتم ذلك عن           عوضا
لهم إضافي دعم وجود دون األخرى الرئیسیة         العودة

 لعودتهم إلى مدنهم وقراهم األصلیة.

 توجهات العائدین
 

بیانات توجد فال الالجئین، بعودة األمر یتعلق         عندما
ومقابالت شفهیة حاالت أو متاحة، ونموذجیة        مؤكدة
وأسبابها العودة بوجهات الخاصة األنماط       تكشف
المقابالت، هذه في المشاركون یقوله لما ووفقا         وطرقها.
ریف إلى یعودون سوریا إلى العائدین الالجئین         معظم
ال بینما ودرعا، حمص ثم ومن الزبداني وخاصة          دمشق
لدمار تعرضت والتي سوریا في المناطق بعض         تشهد
عودة حاالت أي حمص) (ریف عمرو بابا مثل          مكثف
الرئیسیة األسباب یخص اإلطالق.وفیما على       لالجئین
المستدامة غیر المعیشیة الظروف الالجئین یذكر        للعودة،
شمل ولم لبنان في الطبیة الرعایة على الحصول          وقلة
ولیس متصور هو (كما األمني الوضع وتحسن         األسرة،
الالجئون ینوي التي المناطق في دائمًا) الفعلي الواقع          هو
بالمدارس التعلیم عن المنقطعین والتحاق إلیها        العودة
والتعلیم الصحة ظهرت وقد سوریا. في        والجامعات
ما خاصة اللقاءات في المشاركین بین ما وتكرارا          مرارا
الرغم وعلى أطفالهم. على القلق ینتابهم الذین اآلباء          بین
العائالت، من للعدید العودة على جاذب عامل كونه          من
النظامي التعلیم خدمات وتوافر على الحصول مدى         یظل
إلیها العائدین المناطق في للعائدین الصحیة        والخدمات
الذي الكثیف الدمار االعتبار في أخذا مفتوحا         سؤاال
المستشفیات مثل العامة التحتیة البنیة على        حدث

 والمدارس في العدید من مناطق سوریا.
 

كبیر عدد قرر العسكري، التجنید االعتبار بعین         آخذین
فقط األقارب بعض یقوم حیث الجزئیة العودة األسر          من
یخلق مما لبنان في اآلخر البعض یظل بینما          بالعودة
الرجال یشكل بالحمایة. متعلقة ومخاوف جدیدة        تحدیات
معظم أن حیث العائدین نسبة من األقلیة التجنید سن           في
من السن كبار وكذلك واألطفال النساء من هم          العائدین
للدراسة تخضع لم للعائالت الجزئیة العودة        الرجال.
التي المتخصصة لألبحاث ملحة حاجة وهناك        الكافیة
لهذه المالئم الدعم تقدیم بهدف األمر ذلك على          تركز
بالمناصرة. یتعلق وفیما الخدمي المنحیین على        الفئة
إلى العكسیة العودة حاالت من العدید ظهرت         وأخیرًا،
جدیدة نفسیة صدمات عنه نتج مما العودة، بعد ما           لبنان

 ونقاط ضعف قانونیة واقتصادیة حادة.
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 دراسة حالة رقم 3- لیال: إلى دمشق والعودة منها

 

والتي عاما 62 العمر من تبلغ لسیدة مخیفة قصة الشرقیة) الغوطة من عاما 63) لیال ورود                  روت
لزیارة لبنان في أشهر سبعة أخر السیدة قضت " .2018 الثاني كانون في لبنان من سوریا إلى                   عادت
تعتقد وكانت الثاني كانون شهر في عادت دمشق. إلى أخرى مرة عائدة اآلن تتوجه وكانت                 عائلتها
ولم شخص ألي تهدیدا تشكل تكن لم معتلة. وصحتها السن في كبیرة سیدة لكونها مأمن في ستكون                   إنها
كانت لبنان غادرت عندما سیاسي. حزب ألي مطلقا منتمیة تكن لم نشاط. أي في أبدا سیاسیا                  تتورط
السلطات لكن األمنیة. النقاط عند أو الحدود على مشاكل أیة مواجهة تتوقع تكن ولم بمفردها                 تسافر
یتم كي اقترفته ما على مطلقا یطلعوها لم إرهابیة. إنها على المرأة هذه صنفت الحدود على                  السوریة
الحر." السوري للجیش منتمیا كان أحفادها أحد أن بسبب كان االتهام هذا أن سمعت لكنني                 اتهامها،

 قضت المرأة 45 یوما في السجن في ظروف سیئة جدا.
 

كانت لكنها لبنان إلى مجددا الهرب السیدة حاولت سراحها، إطالق "بمجرد قائلة حدیثها ورود                وأكملت
وجود عدم ظل في والنفسي الجسدي التعذیب ومن السجن في قضته الذي الوقت بسبب بالضعف                 تشعر
المهرب أخذها الحدود. على لحملها المهربین ألحد المال من مبلغ بدفع األمر بها انتهي المالئم.                 الطعام
وكسرت علو من المرأة سقطت الطریق على ما نقطة وفي والخطر. المنحدر الجبلي الطریق                عبر
لم مزریة. حالة في كانت لكنها الیاس بر إلى العودة من المرأة تمكنت السقوط. أثناء ویدها                  رجلها
لبنان". إلى رجوعها أصال المفترض من یكن ولم لجروحها الطبي العالج تكالیف تحمل المرأة                تتحمل
تسمع لم لكنها هناك، عائلة لدیها أن حیث عنجر إلى للذهاب الیاس بر تركت المرأة أن ورود                   أوضحت

 أي خبر من هذه المرأة منذ ذلك الحین.
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 ما بعد العودة:
 ظروف والهواجس

 الحمایة
 
 
 
 
 

التي المحددة المخاوف تفاصیل الجزء هذا        یوضح
إلى العودة عن لبنان في السوریین الالجئین         یرویها
الحمایة (1) رئیسیة: قلق مصادر أربعة ظهرت         سوریا.
واألرض المسكن وحق القانونیة الحقوق (2)        الجسدیة
الخدمات على والحصول العیش سبل (3)        والممتلكات
كل أن إذ االجتماعیة. واالنقسامات التوترات (4)         و
سیاقها في محددة المذكورة القلق مصادر من         مصدر
ذات والتشریعات والسیاسات على الحالیة للظروف        تبعًا

 الصلة.
 
 
 

.Iالحمایة الجسدیة 
 

لدى األمني، الوضع فیها استقر التي المناطق في          حتى
حمایتهم یخص فیما مبررة مخاوف السوریین        الالجئین
وبشكل سوریا. إلى سیعودون كانوا ما إذا         الجسدیة
من للكثیر بالنسبة متوفر غیر األمان عامل فإن          إجمالي،
إلى نظرًا سوریا إلى العودة بعد السوریین         الالجئین
إطار خارج القتل حاالت مثل والموثقة المحقة         المخاوف
اإلجباري والتجنید القسري االختفاء وحاالت       القضاء
على والقیود الحدود على الالجئین دخول        ورفض
النوع على القائم والعنف والخطف واالبتزاز        الحركة

 االجتماعي بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي.

70 من أكثر على حالیا السوریة الحكومة تسیطر          وبینما
لم نفسها الحرب أن إال ، السوریة األراضي من 43         بالمائة

من قصف وجود مع مستمرًا الصراع مازال بعد.          تنتهي

سوریا"43 في المتبقیة المتمردین مناطق على نظرة " دیبلي.            نیوز
 14 مایو 2018.

طول وعلى سوریا شمال في السوریة السلطات         قبل
المعارضة قوات علیها تسیطر والتي إدلب في         الحدود
الجویة الغارات وكذلك الحر السوري الجیش        من
األهداف على اإلسرائیلیة القوات قبل من        األخیرة
احتمالیة هناك تزال وال دمشق. من بالقرب 44        اإلیرانیة

حالیًا هي والتي إدلب على كارثي هجوم لحدوث          مروعة
داخلیًا ونازح مقیم بین سوري ملیون 2 من ألكثر           موطن
للتحالف الجویة الغارات وتستمر النصف). من 45       (أكثر

الدولة مقاتلي ضد المتحدة الوالیات تقوده        الذي
القتال مع جنب إلى جنبا سوریا شرق في          اإلسالمیة
الدیمقراطیة سوریا قوات بین ما األرض على         الدائر
دیر من بالقرب اإلسالمیة الدولة ومقاتلي        الكردیة
مؤخرًا حدث الذي المتناقض اإلعالن یثیر كما         الزور.
من األمریكیة المتحدة الوالیات انسحاب إمكانیة        حول

46 سوریا من شكوك الالجئین.

تستمر والنشط، القائم الصراع مخاطر على        عالوة
من هوادة. دون والمخاطر المنظم العنف        أشكال
المحتجزین لألشخاص اإلجمالي العدد تحدید       المستحیل
والفصائل السوریة الحكومة قبل من قسریا        والمختفین
وهي اإلنسان، لحقوق السوریة الشبكة وتقدر        األخرى.
ما أن سوریا، في االنتهاكات توثق مجني مجتمع          منظمة
بین ما قسریا اختفوا قد شخص 95,000 عن یقل           ال
جید بشكل التوثیق وتم .2018 تموز و 2011 47         اذار

الجماعي والقتل التعذیب ممارسات توثیق قائما یزال         وال
48 أثناء االحتجاز الذي تمارسه الدولة.

 
 التجنید اإلجباري

بالمقابالت قیامنا أثناء اإلجباري التجنید موضوع        ظهر
حیث العودة، من الالجئین یمنع رئیسي رادع أنه          على
كانوا سواء الذكور من أعضاء لها العائالت معظم          أن

تستهدف44 اإلسرائیلیة الطائرات السوریة: "الحرب سي. بي بي          
 مواقع إیرانیة حول دمشق". 21 ینایر 2019.

المشردین45 من اآلالف مئات "رعایة .(2018) حدود بال           أطباء
 في ادلب". یونیو 2018.

هناك46 لیس انه یقول بولتون المتناقض، "ترامب بوست           واشنطن
األكراد". أمن وضمان داعش تدمیر یتم حتى سوریا من           انسحاب

 6 ینایر 2019.
عن47 یقل ال "ما .(2018) اإلنسان لحقوق السوریة الشبكة           

 95,000 شخص مختفي قسریا في سوریا منذ مارس 2011".
كان48 ما إذا " .(2015) ووتش رایتس هیومن مراجعة:            یرجى

مراكز في وتعذیب جماعیة وفیات حاالت الكالم: على قادرا           المیت
لحقوق السامیة للمفوضیة المتحدة األمم مكتب السوریة.         االحتجاز
إعدام عملیات من یعانون السوریین "المدنیین .(2016)         اإلنسان
جوانب كافة على االحتجاز مراكز في واسع نطاق على           ووفیات

 الصراع."
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للتجنید یخضعون ربما والذین أبناء أو إخوان         آباء،
السوري القانون ظل وفي عودتهم. عند        اإلجباري
بین ما الذكور على إجباریة العسكریة الخدمة         الحالي،

 سن الثامنة عشر والثانیة واألربعون.

من الفرار السوري، العسكري العقوبات لقانون        وفقا
تصل بمدة علیها یعاقب جریمة هي الخدمة أثناء          الجیش
ما عادة الفعلي، الواقع وفي سجن. سنوات خمس 49        إلى

إلى إرسالهم ویتم للمتهربین اإلجباري التجنید        یتم
وأبدى السجن. فترة قضاء من بدال األمامیة 50        الخطوط

اإلجباري التجنید موضوع أن مقابلتهم تمت ممن         العدید
تماما یتأكدوا حتى العودة: أمام األكبر العائق بمثابة          هو
من مأمن في سیكونوا وأطفالهم أنفسهم هم أنهم          من
انفسهم تلقاء من یتطوعوا لن فإنهم اإلجباري،         التجنید
السلطة من شهادة على الحصول إن سوریا. إلى          للعودة
دلیل تقدیم عند اإلجباري العسكري التجنید على         القائمة
الممكن من مخففة أخرى ظروف وجود أو الدراسة          على
هذه تكلف العسكریة. الخدمة من الفرد تعفي 51        أن

أشهر ستة كل تجدیدها ویتعَین دوالر 150 مبلغ          الشهادة
یتم ساریة شهادة لدیه شخص أي نظریا، سوریا.          في
مع المقابالت لكن اإلجباري، التجنید من        استثناؤه
من أقاربهم عن قصصًا أظهرت المفتاحیین        األشخاص
تجنیدهم یتم والذین عاما 18 من أكثر البالغین          الذكور
لهذه امتالكهم من بالرغم سوریا إلى العودة عند          إجباریا
6 لمدة العام العفو سیاسة ظهور من وبالرغم          الوثیقة

 أشهر.

للتعامل الوحید الحل فإن حمص من سناء تراه لما           ووفقا
من اثنان "عاد الرشاوى: تقدیم هو اإلجباري التجنید          مع
من سنوات 4 بعد آب شهر بدایة في حمص إلى            أخوتي
تفادوا هم التجنید. سن في وكالهما لبنان في          النزوح
500 دفع طریق عن الحدود على اإلجباري         التجنید
نقل تم مافیا". مع االتفاق األمر هذا یشبه كرشوة.           دوالر
دون أرقاما تحمل ال حافلة في الحدود عبر سناء           أخوة
من الرغم وعلى السوریة. السلطات من استفسارات         أي
إال الحدود، على اإلجباري التجنید تفادوا قد إخوتها          أن

 أن كال الرجلین یواجهان خطر التجنید اإلجباري

 

رقم49 التشریعي "المرسوم السوریة. العربیة الجمهوریة        
 61/1950، قانون العقوبات العسكري: مقتطفات."

50.(2018) المنشأ بلد لمعلومات النرویجي انفو:المركز الند         
 "سوریا:  ردود فعل تجاه الهاربین والمتهربین من التجنید."

تغییرات51 "سوریا: .(2017) والالجئین للهجرة الكندي         المجلس
متضمنا اإلجباري التجنید خدمة من القانونیة االستثناءات         على

 التنفیذ."

 المستند ٤: مخاوف التجنید اإلجباري

یتم أن یمكن العودة. له یمكن وال التجنید سن في ابن             "لدي
 القبض علیه في أي نقطه تفتیش أمنیة."

      - روضة (42 عاما، من إدلب)
  

قد لكنت اإلجباري بالتجنید متعلقا األمر یكن لم ما           "إذا
 عدت إلى سوریا. حسب رأیي، هذا هو العائق األكبر."

      - حسین (21 عاما، من القلمون)
  

من خوفًا العودة یستطیعان ال األكبر وابني         "زوجي
 التجنید اإلجباري."

      - هالة (35 عاما، من القنیطرة)
  

على من وإخوتي وأبي أنا سیأخذونني العودة، یمكنني          "ال
 الحدود ویرسلونا إلى الخطوط األمامیة."

 - وائل (24 عاما، من ریف دمشق)

 
محبوسین یظالن أنهما سناء أفادت حمص. في          المستمر
على فرضاها التي الجبریة اإلقامة قید المنزل         داخل
السلطات قبل من علیهما القبض إلقاء من خوفًا          نفسیهما

  السوریة.

السلطات بأن تفید تقاریر ظهرت ذلك، على         عالوة
الستة بفترة المتعلقة سیاستها عن تراجعت قد         السوریة
في شاركوا الذین العائدین لكافة العام العفو من          أشهر
روى اللبناني. العام األمن نظمها التي العودة         رحالت
والذین العائالت من أفراد عن قصصا مقابلتهم تمت          من
في سیكونون أنهم منهم ظنا العودة رحالت في          شاركوا
تم ذلك عن عوضا ولكن اإلجباري التجنید عن          منأى
أو السوریة الحدود على اإلجباري التجنید على         إجبارهم
بین من سوریا. إلى عودتهم بعد من شهر 2-1           خالل
ابن عن بمقابلتهم قمنا الذین أحد روایة الروایات          تلك
آب منتصف في سوریا إلى عاد والذي مصطفى          عمه
الذراع قوات قبل من احتجز المصنع. معبر عبر 2018         
وتجهیزه الحقًا نقله وتم ،215 الكتیبة الجیش،         األمني

 للتجنید اإلجباري.

یواجهها التي والفرص والتحدیات الضعف نقاط        إن
على كبیر حد إلى قائمة لبنان في السوریین          الالجئین
التي الحمایة مخاطر مع الحال هو كما االجتماعي          النوع
المرحلة، هذه وفي العودة. رحلة سیاق في         یواجهونها
العسكري التجنید عمر في السوریین الرجال        لدى
عن النظر بغض إجباریًا تجنیدهم من مبررة         مخاوف
العودة. حال في المؤقت بالعفو الوعود أو االستثناء          حالة
التجنید من الخوف أن مقابلتهم تمت من         أوضح
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من مقرب لفرد أو أنفسهم هم لهم سواء          اإلجباري،
لذلك، وكنتیجة العودة. ضد جوهري عائق هو         عائلتهم،
الرجال، لدى منها أكثر النساء لدى العودة احتمالیة          تزید
عودة رحلة في أوال واألطفال النساء یعود         بحیث
على والحصول بالممتلكات المطالبة لتسویة       منفصلة
في المتاحة والخدمات األوضاع ولتقییم المدنیة        األوراق
هذه ضوء في إلیها. العودة ینوون التي         المنطقة
في الجندري المنظور دمج الضروري من        الدینامیكیة،
إلى العودة بعد فیما الحمایة تحدیات عن مناقشات          أي

 سوریا.
 
 
 

إطار خارج القتل وعملیات واالختفاء       االحتجاز
 القضاء

المستمرة الممارسات من مخاوف الالجئین       أبدى
القتل وعملیات القسري واالختفاء باالحتجاز       الخاصة
للدولة التابعة القوات قبل من القضاء إطار         خارج
امتداد على األخرى المسلحة والجماعات       السوریة
حاالت مقابلتهم تمت ممن الالجئین روى بأكملها.         سوریا
العودة محاوالتهم بعد الالجئین احتجاز عن للقلق         مثیرة
التي المناطق إلى سوریا داخل ومن لبنان من كل           من
مقابلتهم تمت ممن الالجئین بعض وكرر بها.         نشأوا
لألشخاص واسع نطاق على اعتقال عملیات عن         الروایة
المنطقة في داخلیا نزحوا والذي دوما إلى         العائدین
احتجزت الروایات، لهذه ووفقا دمشق. إلى        وغالبا
بعد شخص 500 عن یزید ما السوریة         السلطات
إلى دوما من شخص 40,000 خروج على         التفاوض

 شمال سوریا في  نیسان 2018.
 

مستوى على مخاوفهم الالجئون أبدى ذلك، على         عالوة
ما إذا له سیخضعون الذي األمني والتقصي         المراقبة
في یعیشون الذین السوریون یخضع سوریا. إلى         عادوا
إلى بالفعل الحكومة علیها تسیطر التي        المناطق
القیام أو السیاسي التحریض یبتهمة التعسف        االحتجاز
الذین المفتاحیین األشخاص أحد قدم سیاسیة.        بأنشطة
في موظفة أصدقائه، إحدى األمثلة: أحد مقابلتهم         جرت
الحكومة، مع ومتعاطفة دمشق، في حكومیة غیر         منظمة
المخابرات قوات قبل من مرات 3 وتعذیبها احتجازها          تم
قلیال الیساریة إلى یمیل الذي وجودها بسبب         السوریة
األشخاص لـ ووفقا االجتماعي. التواصل مواقع        على

  المفتاحیین الذین جرت مقابلتهم "إذا ما كانت السلطات
 
 

 
 المستند ٥: مخاوف االحتجاز واالختفاء

عالقة أي أبدًا لنا یكن لم للعودة. ضمان أي هناك            "لیس
محل في وضعنا تم سوریا بمغادرتنا ولكن         بالسیاسة،
الجیش صفوف في إجباریا تجنیدهم تم أبنائي كافة          شكوك.

 السوري وهم یخبروني أن العودة لیست آمنة."
      - حنان (53 عاما، من ریف دمشق)

  
منذ عنه نسمع ولم سنوات خمس منذ األكبر أخي اخذ            "تم
هو أین أعرف وال أخي مع الحدیث یمكنني ال الحین.            ذلك
العودة من متخوفة أنا الحیاة. قید على یزال ال كان إذا             وما

 في كي ال یأخذ أخي الثاني."
      - رغدة (16 عاما، من ریف دمشق)

  
عن نسمع واألمن. السالمة هي العودة عند مخاوفي          "أكثر
ومن السوري) الجیش (قوات الجیش قبل من قتل          حاالت
من العدید لدي أخرى. مسلحة ومیلیشیات جماعات         قبل
كانوا جدا. علیهم قلق وأنا سوریا إلى عادوا الذین           األقارب
محفوف األمر هذا لكن سوریا، مغادرة في         یفكرون
ویمكن التجنید عمر في رجال بعضهم أن حیث          بالمخاطر
في التجول أو التفتیش نقاط عبروا ما إذا علیهم           القبض

 الجوار."
      - محمد (15 عاما، من الزبداني)

  
عمله من عودته أثناء 2013 عام في أختي زوج           "اختفى
أنا شيء. أي عنه نسمع لم الحین ذلك ومنذ المنزل،            إلى
ذلك تصدیق الصعب من لكني مات، قد انه من متأكدة            شبه
أم حیا كان ما إذا فقط معرفته أرید ما كل قاطع.             بشكل
أو ابن فقد الجمیع الموقف، نفس في الناس من العدید            میتا.

 زوج أو أخ وال یمكننا العودة ما لم ننتهي من ذلك."
      - بكر (17 عاما، من حماة)

 
تخیل الطریقة، هذه بمثل الناس عامة تعامل         السوریة
إلى العائدون یواجهها ربما التي والعنف الشك حالة          فقط
مقابلتهم تمت ممن الالجئین من العدید أفاد وقد          سوریا".
سوریا. إلى عودتهم بعد العائدین مقتل عن سماعهم          عن
إلى عادت دمشق ریف من عائلة التقاریر هذه          تتضمن
شهر وخالل .2018 عام من تموز شهر في          سوریا
اثنان وقتل النار إطالق تم العائلة، عودة بعد من           واحد
فهربت عاما) 40 و 35 (بعمر البالغین العائلة أبناء           من

 العائلة على الفور عائدة إلى لبنان.
 

عن بالمقابالت قیامنا خالل التقاریر من العدید         ظهرت
حرستا حمص، إلى الالجئین عودة بعد ما القتل          عملیات
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تتوافر ال دمشق). ریف في (وكالهما        والقلمون
السوري المرصد ویقول األمر. هذا عن دقیقة         معلومات
سوریا إلى عائد 700 عن یقل ال ما أن اإلنسان            لحقوق
تشرین شهر بدایة من الفترة في علیهم القبض تم           قد
ما ومازال 2018 الثاني تشرین منتصف وحتى         األول
معین صرح وقد االحتجاز. قید شخص 200 عن 52        یزید

في لبنان في الالجئین لشؤون الدولة وزیر         المرعبي
حالة 20 تسجیل تم قد بأنه قائال 2018 الثاني           تشرین
قبل من سوریا إلى عودتهم بعد الالجئین قتل حاالت           من
هذا المرعبي استخدم وقد السوریة. الحكومة 53       قوات

الشكوك أثار مما السیاسیة عزلته على كدلیل         التصریح
المؤكدة غیر الحاالت هذه مصداقیة ومدى دوافعه         حول

 حتى حینه.
 

لیست السوریة الحكومة أن إلى اإلشارة من         والبد
اإلنسان، لحقوق انتهاكات عمل على مقتصرة        وحدها
المدنیین. من ضحایا لها الصرع أطراف كافة أن          حیث
والتأكد التوثیق بإمكانیة الخاصة التحدیات تزال        وال
الشبكة ذكرته لما وفقا كبیرا. تحدیا وتشكل         قائمة
سوریا في 6,984مدنیا قتل تم اإلنسان، لحقوق         السوریة
الحكومة أیدي على قتلهم تم 4,162 منهم 2018 عام           في
446 و الروسیة القوات أیدي على منهم 467          السوریة،
قوات أیدي على 417 و داعش قوات أیدي          على
على و285 المتحدة الوالیات بقیادة الدولي        التحالف
قوات أیدي على 84 و ذاتیا المدارة الكردیة القوات           أیدي
تحریر هیئة قوات أیدي على 32 و المسلحة          المعارضة

54 الشام.

 
 
 

  حریة الحركة

المعقدة العوامل من عدد بتداخل الحركة حریة         ُتحدد
التفتیش نقاط مثل خارجیا فرضها یتم التي القیود          تشمل
الفرد حركة على ذاتیا فرضها یتم التي والقیود          األمنیة
أبدى وقد اإلیذاء. أو اإلجباري التجنید من الخوف          نتیجة
فرض من كبیرة مخاوف الالجئین من مقابلتهم تم          من
العودة. بعد ما سیناریو حال في حركتهم على          قیود

الحكومة52 یتهمون "ناشطون اإلنسان. لحقوق السوري المرصد         
 السوریة بالقبض على العائدین إلى سوریا."

القوات53 یتهم الالجئین لشؤون اللبناني الدولة "وزیر ناشیونال.           ذا
نوفمبر 4 سوریا." إلى العائدین من الجئ 20 بقتل           السوریة

.2018 
السنوي54 "التقریر :(2019) اإلنسان لحقوق السوریة الشبكة         

:2018 عام في سوریا في اإلنسان حقوق انتهاكات أبرز           عن
 سحق  المجتمع وتفتیت الدولة".

القسري واالختفاء االحتجاز المخاوف: هذه       وتتضمن
قبل من واالبتزاز اإلیذاء السوریة، المخابرات قبل         من
السوریة للحكومة موالیة میلشیا (أعضاء       الشبیحة
الحكومة) علیها تسیطر التي المناطق في        یتواجدون
غیر في المتعددة المیلیشیات أعضاء من        والعدید
بسبب والمضایقة الحكومة علیها تسیطر التي        المناطق
واالغتصاب معینة سیاسیة آراء في االعتقاد أو         الطائفیة
االجتماعي. النوع على القائم والعنف الجنسي        واالعتداء
والمناطق الرقة في وخاصة الحاالت بعض        وفي
هذه إلى یضاف واسع، لدمار تعرضت التي         األخرى
المباني التحتیة: البنیة عن الناتجة المخاطر        المخاوف
األرضیة واأللغام باالنهیار والمهددة قصفت       التي
ممن الالجئین أبدى ذلك، على عالوة الناسفة.         والعبوات
أو بالراحة الشعور عدم من مخاوفهم مقابلتهم         تم
إلیها العودة ینوون التي األماكن في بهم         الترحیب
في البقاء على مجبرین یصبحوا أن من القلق          وینتابهم

 المنزل أو حصر تحركاتهم على أحیاء بعینها.

سوریا إلى العودة بعد ما الحركة حریة ضمان یمكن           ال
لما ووفقا أخرى. إلى منطقة من القدرة هذه          وتختلف
القلمون فإن مقابلتهم، تمت ممن الالجئین        یقوله
الحركة بحریة یتعلق فیما نسبیا أفضل ودرعا         والزبداني
هي وحمص دمشق مناطق بینما سوریا، إلى         للعائدین
أفاد الالجئون، إلیها یعود التي المنطقة        األسوأ.وحسب
الستة في الحركة على قیود یواجهون إنهم منهم          بعض
ولألسف سوریا. إلى عودتهم بعد ما األولى 55        أشهر

على یستحیل للعائدین، الكامل الوصول إمكانیة        ودون
لألمم السامیة المفوضیة فیهم بمن اإلنسانیة،        المنظمات
أي وإلى أساس أي على تحدید الالجئین، لشؤون          المتحدة
إلى العودة بعد ما الحركة على قیود فرض یتم           مدى

 سوریا.

 
 
 
 
 
 
 

5510 لبنان. برالیاس، المفتاحیین، األشخاص أحد مع مقابلة          
 نوفمبر 2018.

30 
 



 
  شباط ٢٠١٩ ⼁ سوا للتنمیة واإلغاثة

 II. الحمایة القانونیة وحقوق
 الملكیة

 
وحقوق القانونیة الحقوق على العائدین حصول        إن
جاذبة كعوامل تعمل جوهریة تحدیات بمثابة هي         الملكیة
إلى إضافة العودة. طریق في كعوائق الوقت نفس          وفي
التطبیق فإن والمنهوبة، والمتضررة المدمرة       الممتلكات
یمنع السوریة السلطات قبل من للعقوبات القانوني         غیر
وحقوق القانونیة الحمایة حقوق من العائدین        الالجئین
القسري. التهجیر إلى األحیان بعض في تصل قد          الملكیة
من الحالیة السوریة التشریعات تتطلب الوقت، نفس         وفي
وبالنسبة بممتلكاتهم، للمطالبة العودة السوریین       الالجئین
الزمنیة الفترة في بذلك یقومون ال الذین         لألشخاص

 المحددة، فإن الدولة ستصادر هذه الممتلكات.
 

حتى منازلنا نهب تم هربنا، أن        "بعد
الكهربائیة. والتمدیدات والنوافذ     األبواب
أي اللصوص یترك لم فقط، الحیطان        تركوا
المشمش أشجار بقطع حتى قاموا لقد        شيء.

 والكرز من أمام منزلنا."
       - حسن (51 عاما، من عدرا

         العمالیة )
 

شهدت الصراع، من الماضیة سنوات الثماني مدار         على
2017 تموز في وكما هائال. دمارا سوریا في         المساكن
8 في المساكن من المائة في 9 عن یزید ما تدمیر تم ،             
منها المائة في 23 نسبة مع كامل بشكل          محافظات
األمور الموسعة النهب عملیات تعّقد جزئیا. 56       مدمرة

لالحتیاجات العامة االستعراض في ورد ما        حسب
عملیات بأن ُیقدر والذي المتحدة األمم قبل من          اإلنسانیة
المنتمیة والمجموعات الحكومیة القوات قبل من        النهب
الممثلة الفرعیة المناطق ثلثي عن یزید فیما حدثت قد           لها
التحقیق، لجنة قبل من توثیقه تم وكم التقییم. هذا 57          في

المنازل تاركة الغالب في شدیدة تكون النهب عملیات          ان

ربما56 السوریة للحرب المنظورة "اآلثار (2017) الدولي          البنك
 تكون مجرد غیض من فیض."

   مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (2017).57
 "االستعراض العامة لالحتیاجات اإلنسانیة من قبل األمم المتحدة:

 الجمهوریة العربیة السوریة."

والصنابیر. النحاسیة األسالك تمدیدات من إال 58       خالیة

قبل من المنازل احتالل فإن نفسه، العقار حالة          وبخالف
طریق في أخرى شدیدة عقبة تشّكل جدیدة         عائالت

 العودة العادلة واآلمنة.
 

الالجئین طریق في تقف رئیسیة تشریعات ثالث         توجد
والمسكن القانونیة الحمایة في وحقوقهم       السوریین
في الصادر 10 رقم القانون والممتلكات:        واألرض
(كالهما 66 رقم والقرار 63 رقم القرار ،2018          أبریل
من 10 رقم القانون یتطلب .(2012 عام في          صدر
بعودة مطالباتهم لتسجیل سوریا إلى العودة        الالجئین
مهلة األساس في القانون قدم الحكومیة. لدى 59        ممتلكاتهم

الغیر الممتلكات لكافة بعدها من مصادرة سیتم أشهر 6         
الفعل رد وبعد الحكومة. قبل من قانونًا بها          مطالب
الحكومة مددت القانون، هذا ضد العنیف        الدولي
وسیتم كاملة. سنة إلى الفترة هذه حزیران في          السوریة

60 النظر في توقیت البدء الفعلي للقانون.

 
مجموعة من كجزء 10 رقم القانون استخدام یتم          وعملیا،
العودة من النازحین السوریین لمنع واسعة        ممارسات
تدمیر الممارسات تلك وتتضمن بممتلكاتهم،       للمطالبة
الالجئین من (كال العائدین الالجئین منع كاملة،         أحیاء
المناطق إلى العودة من داخلیا) النازحین        واألشخاص
ومساحات الممتلكات وبیع تطویر إعادة لهم،        األصلیة
الخالیة المنازل على االستیالء وتسهیل األراضي        من

 من قبل أفراد جدد وهم عادة من األسر المؤیدة للنظام.
 

قابلناهم الذین من الالجئین أحد أفاد ذلك، على          عالوة
تسیطر كانت التي القابون من أجزاء أن إلیاس بر           في
مساحات بیع ویتم تدمیرها یتم سابقا المعارضة         علیها
رایتس هیومن قبل من صادر تقریر ویؤكد األرض.          من
مفصًال اإلدعاء هذا 2018 االول تشرین في         ووتش
في السوریة الحكومة قبل من القانوني غیر الهدم          حاالت
إخطار تقدیم ودون العودة من المقیمین یمنع مما          القابون

العربیة58 الجمهوریة بخصوص المستقلة الدولیة التحقیق لجنة         
اإلنسان: حقوق لمجلس "تقریر (2018)       السوریة

".A/HRC/39/65 
إعادة59 :10 رقم األسد قانون " واشنطن. معهد مراجعة: یرجى            

رایتس وهیومن ،2018 سبتمبر 17 سوریا". دیموغرافیة         تشكیل
29 سوریا." في الجدید الممتلكات قانون وجواب: "سؤال          ووتش.

 مایو 2018.
النهائي60 الموعد یمدد السوري الخارجیة "وزیر الجدید. العربي          

 لمصادرة الممتلكات بعد حدوث ضجة عالمیة". 2 یونیو 2018.
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مقابل تعویض منح أو التقاضي في الحق 61        ومنح

 ممتلكاتهم المدمرة.
 

،10 رقم القانون حول القائم الجدل من الرغم          وعلى
تم قد و66 63 رقم القرارات أن إلى اإلشارة           تجدر
السلطات 63 رقم القرار یخول شبیهة. بطرق         استخدامها
بجریمة ُیتهم شخص أي وأصول ممتلكات بضم         السوریة
الغامض 2012 لعام اإلرهاب مكافحة قانون إطار         في
66 رقم القرار یمنح بینما التطبیق. قید یزال ال           والذي

 التفویض بإنشاء "مناطق مشمولة بإعادة التطویر"
 
 

تسیطر كانت التي المناطق مستهدفا البناء وإعادة         والهدم
من المجموعة وهذه سابقًا. المعارضة 62      علیها

االنتهاكات على واضحًا دلیًال تعد مجتمعة        التشریعات
المسكن لحقوق السوریة الحكومة قبل من        الممنهجة
یمكن مما الشرعیة غطاء تحت والممتلكات        واألرض
للسوریین یمكن ما على التامة السیطرة من         الحكومة
واألرض المسكن حقوق من به المطالبة        النازحین
الحكومة علیها یسیطر التي المناطق في        والممتلكات

 السوریة.
 

الرسمي غیر الطابع ظل في أیضًا تندرج القوانین          هذه
تسجیل على الحصول في المساواة وعدم األزمة قبل          ما
نصف والممتلكات. واألرض المسكن حقوق       وتوثیق
اندالع قبل رسمي بشكل مسجلة كانت فقط         الممتلكات
العرف، التشریعات، من عدد تتحكم السوریة. 63       الحرب

حیازة نظام في الرسمیة وغیر اإلسالمیة        النظم
  األراضي في سوریا باإلضافة إلى النظم غیر القانونیة

في مسجلة كانت فقط العقارات       نصف
 سوریا بشكل رسمي قبل الحرب السوریة .

 

على عالوة الریفیة. المناطق في قوي تواجد لها          والتي
یتم لم المباعة األراضي من العدید تسجیل یتم لم           ذلك،
عادة األراضي سجل في رسمي بشكل ملكیتها         نقل
سجالت أیة هناك لیس الضرائب. دفع 64       لتفادي

ممنوعون61 المقیمون "سوریا: .(2018) ووتش رایتس هیومن         
 من العودة."

قانون62 وجواب: سؤال .(2018) ووتش رایتس هیومن         
 الممتلكات السوري الجدید."

إلعادة63 األرضیة تمهید " .(2018) لالجئین النرویجي          المجلس
داخل تقدیمي عرض السعودیة. العربیة الجمهوریة في         الممتلكات

 مؤتمر البنك الدولي.
   نفس المرجع.64

نظام الحكومة أنشأت عندما 2010 عام قبل ما          الكترونیة
األراضي، العقارات. سجالت لرقمنة مركزي       سجل
واألراضي المساكن سجالت من العدید       ولذلك

 والممتلكات قد ُفقدت أو تم تدمیرها اآلن.

تحدیات السوریة المرأة تواجه األمور، تعقید من         ولمزید
والممتلكات واألراضي المسكن حقوق تخص       جندریة
إلى احتمالیة أقل النساء أعاله، ُذكر كما بهن.          الخاصة
ووثائق المدنیة الوثائق المتالك الرجال من كبیر         حد
تسجیل ندرة حقیقة إن األول. المقام في         الملكیة
إضافي. بنیوي عائق بمثابة هو النساء باسم         الممتلكات

  وفیما یخص النساء الالتي مات أبائهن أو أزواجهن

 

  المستند ٦: مخاوف حقوق الملكیة

كافة فقدنا لممتلكاتنا. حدث عما شيء أي نعلم          "ال
التي المیلیشیات أن سمعنا ملكیتنا. تثبت التي         المستندات
كافة منزلنا: في شيء كل نهبت قد قبل الحكومة           تدعمها

 ممتلكاتنا حتى النوافذ."
      - حنان (53 عاما، من ریف دمشق)

  
كل ولكن سوریا في هناك وأراضي منازل لدینا          "كان
لكنها الوثائق، نمتلك مازلنا القصف. في تدمیره تم          شيء
سوریا، إلى عدنا ما إذا أخرى. مرة ممتلكاتنا لنا تعید            لن

 فأین سنذهب؟"
      - محمد (15 عاما، من الزبداني)

  
المنزل على استولوا األكراد لكن منزلنا تدمیر یتم          "لم
لكنني الملكیة مستندات نمتلك مازلنا هربنا. بعد         واألرض
 خائفة من عدم تمكننا من الرجوع إلى منزلنا مرة أخرى."

       - أمل (25 عاما، من الحسكة)
 

استولوا أي منزلنا أخذت قد شیعیة أسرة أن          "سمعت
 علیه."

      - عثمان (18 عاما، من حمص)
  

له. حدث ما نعرف ال لكننا سوریا في منزل لدینا            "كان
أن سمعنا لذلك الحكومة، سیطرة تحت حالیا         المنطقة
تزال ال التي المنازل على استولوا قد النظام          مؤیدي

 قائمة."
       - ریم (42 عاما، من ادلب)
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المستحیل من سیكون والنزوح، الحرب فترة        خالل
الوثائق یمتلكن یكن لم إذا العقار بملكیة إدعائهن          إثبات
وشهادات الشخصیة الهویة (متضمنة الالزمة       المدنیة
األمر بالعقار.وهذا الخاصة والوثائق والوفاة)       الزواج
ملكیة ونزع لمصادرة عرضًة خاص بشكل النساء         یترك
ظل في بهن الخاصة والممتلكات واألراضي        المسكن
لالجئین القانونیة. المساءلة إلى بالفعل یفتقر        نظام
الالجئین من بمقابلتهم قمنا من سألنا لبنان، في          السوریین
الخاصة والوثائق سوریا في الثورة قبل ما مسكنهم          عن
حالة وتفاصیل والممتلكات واألراضي      بالمسكن
بأنهم مقابلتهم تم ممن كافة أفاد یمتلكونها. التي          العقارات
نصفهم من أكثر أن كما سوریا، في دائم مسكن لهم            كان
الوثائق یخص وفیما زراعیة. أراٍض یمتلكون        كانوا
في 56 أفاد والممتلكات، واألراضي بالمسكن        الخاصة
على منها مستندات أي یمتلكون ال بأنهم منهم          المائة

  اإلطالق، بینما یمتلك 28 في المائة منهم مستندات
 

سندات أو عقود لدیهم المائة في 13 و بالمسكن           متعلقة
الالتي البالغات النساء من أي یذكر ولم لألراضي.          ملكیة
وممتلكات وأراضي مساكن أي لدیهن بأن بمقابلتهن         قمن
یمتلكون ال ربما المشاركین من العدید بأسمهن.         مسجلة
في 60 من أكثر أفاد فلقد إلیها، یعودوا كي ممتلكات            أي
بشكل تدمیرها تم قد منازلهم أن یعتقدون أنهم منهم           المائة
عن أنباء أي یتلقوا لم منهم المائة في 31 جزئي. أو             كلي
إلى العودة بأمل یتمسك مازال ومعظمهم        ممتلكاتهم
تم قد منازلهم أن منهم بعض یعتقد بینما          منازلهم

 تدمیرها.

 الجدول ٣: المسكن واألرض والممتلكات

 

االستیالء تم قد منازلهم بأن مقابلتهم تم ممن العدید            أفاد
متأكدین غیر معظمهم لكن جدیدة، عائالت قبل من          علیها
الموثوقة المعلومات نقص إن المعلومات. هذه صحة         من

  عن حالة المسكن واألراضي

عادة الالجئین. عودة أمام كبیر عائق یشكل         والممتلكات
علیهم یتعین ما لمعرفة طریقة الالجئین لدى یكون          ال
لمساكنهم المادي الوضع من كال یخص فیما إلیه          العودة
لتسجیلها القانونیة والفرص والممتلكات      واألراضي

 واستعادتها.

المسكن وجود یلعبه الذي الدور عن استفسرنا         كما
یفكر التي الطریقة یخص فیما والممتلكات        واألراضي
تمت ممن الالجئون كرر العودة. في الالجئون         بها
عامًال یشكل منازلهم وجود أن وتكرارًا مرارًا         مقابلتهم
العودة بأن جلیًا أوضحوا و هذا العودة، قرار في           أساسیًا
بها نشأوا التي المناطق إلى العودة تعني لهم          بالنسبة
السابقة. ومنازلهم بها یقطنون كانوا التي األحیاء         ولنفس
عم ما متى العودة في أرغب بالطبع "نعم بأن نبیلة            أكدت

  األمان. من الذي ال یرغب في العودة إلى موطنه؟
 

أبدى وقد منزلنا". إلى حمص إلى العودة في          أرغب
على االستیالء أو بتدمیر علموا الذین        المشاركون
إلى العودة على قدرتهم حول الشك من كثیرا          منازلهم
منازلهم بأن یعتقدون الذین هؤالء من أكثر         سوریا
15) محمد یقول علیها. االستیالء یتم ولم قائمة          مازالت
في وأراضي منازل لدینا "كان الزبداني) من         عاما،
یزال ال القصف. في شيء كل تدمیر تم ولكن           سوریا
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إلرجاع یكفي ال هذا لكن الملكیة مستندات         لدینا
 ممتلكاتنا لنا مرة أخرى. إذا ما عدنا، إلى أین سنذهب؟

 

على الحصول من سیتمكنون الذین للعائدین        بالنسبة
فإن بعقاراتهم بمطالبتهم السوریة السلطات       اعتراف
وقد ومكلفة. معقدة ستكون ما عقار استعادة         عملیة
فرض عن اللقاءات من العدید في روایات         ظهرت
الحرب لسنوات المرافق استخدام عن إضافیة        ضرائب
و الالجئون أفاد وقد التأخیر. غرامات إلى         إضافة
قد بأنهم مقابلتهم، تمت الذین المفتاحیین        األشخاص
بین ما یدفعون سوریا إلى عائدین الجئین عن          سمعوا

  200 دوالر أمریكي وحتى 800 دوالر أمریكي مقابل

 
 

  المستند ٧: النوع االجتماعي وحقوق الملكیة

كنت لو وحتى لعقار. ملكیة مستندات أي لدي "لیس            
 أمتلكها، لم یكن المنزل مسجال بأسمي على أیة حال."

      - ریم (42 عاما، من إدلب)
  

المستندات لدیها مازالت عمتي المدینة. في شقة لدینا          "كان
لكن المبنة. نفس في نعیش كنا جمیعا ألننا          القانونیة
سأكون ما إذا اعرف ال لذلك والدي، بأسم كان           التسجیل

 قادرة على المطالبة بملكیة منزلنا."
      - نور (22 عاما، من دمشق)

  
زوجي أن حیث لبنان في هنا متواجدون فقط وأنا           "أوالدي
على إثبات أي لدي لیس نهرب. أن قبل سوریا في قتل             قد

 موته وكل األوراق الخاصة بمسكننا كانت باسمه."
      - سحر (29 عاما، من ریف دمشق)

 
رشاوى دفع إلى إضافة الدفع المستحقة        الفواتیر
هذه بهم. الخاصة العقارات ملكیة بمطالبات        لالعتراف
وفي التأثیث، وإعادة الترمیم نفقات تتضمن ال         التكالیف
نهبها تم أو بالكامل المنازل تدمیر تم إما الحاالت           معظم

 لدرجة سرقة األسالك النحاسیة والنوافذ والصنابیر.

ممن الالجئین أحد عمات إحدى المثال، سبیل         على
في ضخمة تكالیف وتحملت دمشق إلى عادت         قابلناهم
من الرغم وعلى منزلها. وتجهیز ترمیم إعادة         عملیة
واألرض بالمسكن الخاصة المستندات لكافة       امتالكها
قدره إجمالي مبلغ كلفها منزلها استعادة أن إال          والعقار،
أمریكي دوالر 100 البدایة في دفعت لقد دوالر. 900         
األمني التصریح على للحصول ورشاوى       كرسوم

أنها على للتأكید شهود 4 جمع تطلب والذي          المبدئي
عن یزید ما تكلفت ثم من لمنزلها. السابقة الساكنة           كانت
ورسوم المتراكمة الكهرباء فواتیر مقابل دوالر 800       
هذه غائبة. فیها كانت التي السنوات كل عن          بلدیة
العائدین على كبیرة اقتصادیة أعباء تشكل        التكالیف
في مدخرات أیة دون سوریا إلى یعودون ما عادة           والذین

 ظل عدم وجود فرص عاجلة للحصول على دخل.

حقوق إلى الدعوة ودعم الخدمي بالدعم یتعلق         وفیما
على الالجئون أكد والممتلكات، واألرض       المسكن
واستعادة الملكیة إثبات في للمساعدة الماسة        الحاجة
المستندات توثیق على الحصول من بدءًا        الملكیات
التحكیم. وحتى والممتلكات واألرض المسكن       وحقوق
بأن موثقة معلومات لدیهم تتوافر الذین لهؤالء         وبالنسبة
أو علیها واالستیالء ونهبها تدمیرها تم قد         منازلهم
بناء إلعادة للدعم حاجة في بأنهم أفادوا فإنهم          ضمها،
الحالتین، كلتا وفي عودتهم. حال في منازلهم         وتأثیث
تأمین إلى الدعوة بجهود اهتمامًا الالجئون        أبدى
حقوق لضمان سوریا في والسیاسي التشریعي        اإلصالح

 الالجئین العائدین في المسكن واألرض والممتلكات.
 
 
 
 
 
 
 
 

 III. غیاب الخدمات
 والفرص االقتصادیة

 
الشامل باألمان المتعلقة المخاوف إلى       باإلضافة
عمیقة مخاوف أیضًا المشاركون أبدى       والمسكن،
الخدمات ووجود العیش سبل فرص توافر        بخصوص
الواقع مع المخاوف هذه تتوافق سوریا. في         األساسیة
وصل ،2017 عام في ضئیلة. االقتصادیة الفرص         ألن
المائة، في 53 سوریا في للبطالة اإلجمالي         المعدل
في 75 إلى عاما) 24-15) الشباب بین البطالة          ووصلت

65  المائة. إن البنیة التحتیة والخدمات االجتماعیة في

 

65.(2018) اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب         
 "االستعراض العام لالحتیاجات اإلنسانیة."
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غیر كانت أنها حتى أو ضعیفة كانت باألصل          سوریا
50 عن یزید ما تدمیر تم المناطق. بعض في           موجودة
وأقل سوریا، في االجتماعیة التحتیة البنیة من المائة          في
تعمل السوریة الطبیة والمراكز المستشفیات نصف        من
عن یزید ما بالفعل تتحمل الخدمات هذه كامل. 66         بشكل

كبیر عدد بها یتواجد التي المناطق في خصوصا          طاقتها
من الالجئین من كبیرة أعداد وعودة داخلیا النازحین          من

 الممكن أن یصل بهذه الخدمات إلى نقطة االنهیار.
 

تشرین في الصادر الدائمة الحلول منصة لتقریر         وفقا
الالجئین عودة بخصوص 2018 عام من        الثاني
ذكر سوریا، شرق شمال في داخلیا النازحین         واألفراد
الالجئین من المائة في 34 أفاد العودة وعند انه           التقریر
األفراد من العائدین من المائة في و19         العائدین
عادوا التي نشأتهم أماكن في الوضع بأن داخلیا          النازحین

67 إلیها كان أسوا مما كانوا یتوقعونه.

القلق مصادر كأحد العیش سبل فرص نقص ظهر          كما
بوجود أیضا العائدون الالجئون وأفاد       الرئیسیة
المجتمعیة والحاجات التحدیات من واسعة       "مجموعة
الصحیة والرعایة والكهرباء المیاه على الحصول        مثل

68 والمعونة الغذائیة والتدریب المهني وتحسین الطرق."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   نفس المرجع.66
حقائق67 القطع: تجمیع " .(2018) المستدامة الحلول منصة          

 العودة وإعادة الدمج في شمال شرق سوریا."
  نفس المرجع.68

 
في االقتصادي والوضع الخدمات حالة :٨        المستند

  سوریا

اعرفه ما سوریا. داخل الظروف عن الكثیر أعرف "ال            
خطورة أكثر إنها وحتى لبنان في هنا من أسوأ           إنها
العودة، عن یتحدثون أشخاص سمعت بالطبع        وغالء.
 ولكن في الوضع الحالي كیف یمكننا العودة إلى سوریا؟"

      - منى (45 عاما، من ریف دمشق)
  

العودة. قررنا ما إذا االقتصادي وضعنا من متخوف          "أنا
ومدارس لنا؟ وظائف هناك سیكون هل سنجد؟         ماذا

 لألطفال؟ نحن فقط ال نعرف ماذا سیحدث إذا ما عدنا."
      - أحمد (30 عاما، دیر الزور)

  
الوضع لكن سوریا، في هناك الناس مع نتحدث          "مازلنا
لدیهم ولیس جوعى وهم مأمن في لیسوا الناس جدا.           سیئ
خطف حاالت هناك مازالت كهرباء. أو نظیف         ماء
في خصوصا الناس لمنازل وقصف وقتل        وسرقات
 منطقتنا. لیس هناك أي فرص عمل أو خدمات إجتماعیة."

      - عالء (51 عاما، من ادلب)
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االجتماعیة التوترات .IV   
 واالنقسامات

 
 
 
 
 

في عمیقة انقسامات ظهرت الصراع، هذا امتداد         على
اختالف على بناًء السوري المجتمع       صفوف
الطائفیة والهویات والدینیة السیاسیة      االیدیولوجیات
من ابتداءًا االجتماعیة. الطبقات وتباین       والجغرافیة
الطائفیة المیلیشیات بها تقوم التي واالنتهاكات        المذابح
في تساهم والتي الملكیة بحقوق المرتبطة السیاسات         إلى
الحساسیة فإن دیموغرافي، وتغییر قسري تهجیر        حدوث
في تسییسها و استغاللها تم الطائفیة الهویات         تجاه

 الحرب.

موضوع مقابلتهم تمت ممن الالجئین بعض أثار         وحینها
النسیج بناء إعادة طریق في أساسي كعائق         االنقسامات
هذه أن منهم آخرون أكد سوریا، في         االجتماعي
عرضي ناتج وهي كبیر حد إلى حدیثة         االنقسامات

 عوضا عن كونها أحد محركات الحرب األساسیة.

بعضنا مع "عشنا حلب) من عاما، 19) فراس قال           
السنة وكان الحرب، اندلعت حتى طبیعي بشكل         البعض

  یعیشون إلى جوار العلویین والمسیحیین. كنا
 

 المستند ٣: الشبكات االجتماعیة في سوریا

بدأت ذلك، بعد األمور تغیرت لكن جیران.         جمیعا
هذا عن دمشق) ریف من عامان 27) مازن          یوضح
في متواجدا "كنت قائال: والشك باالغتراب        الشعور
هل كذلك. وأنا تغیرت سوریا سنوات. ست لمدة          لبنان
الالجئین بین ما وكذلك سوریا، داخل لهم         المضیفة
أبدى بالداخل. والسوریین الخارج في       السوریین
تظهر قبولهم یتم أو یندمجوا لن بأنهم مخاوفهم          الالجئون
بین ما أخرى توترات هناك الحرب". بسبب         توترات
في أخرى مرة والمجتمعات داخلیا النازحین        األشخاص
ألعود المجتمع في مكان لي السوري.سیكون        المجتمع
سوریا في واندمج سأنتمي كنت ما إذا أعرف ال           إلیه؟

 بعد ذلك."
 

  األهم من ذلك بأن معظم الالجئین الذین تحدثنا معهم
یمكنهم السوریین بأن یعتقدون منهم) المائة في 79)        
نحو أولى وكخطوة مجددا. البعض بعضهم مع         العیش
ممن الالجئین أكد السوري، المجتمع نسیج بناء         إعادة
السوریین لكافة والسالمة الحقیقي األمان بأن        قابلناهم
الالجئین بعض ینظر للتفاوض. قابالن غیر أمران         هما
مقتنعین الضروري الوحید العنصر انه على األمن         إلى
التماسك وجود فسیتبعه األمن وجد طالما        بأنه
عاما، 17) شیماء أكدت المثال، سبیل على         االجتماعي.
والحرب. للقصف نهایة وجود فقط "نرید الحسكة)         من
فإن البناء نحن نستطع لم وإذا مجددا شيء كل           سنبني
یرى ذلك، من الرغم وعلى بذلك". سیقومون         أبناؤنا
الخطوة مجرد هو األمان بأن بمقابلتهم قمنا ممن          معظم
بتخطي األمر یتعلق عندما عدیدة خطوات من         األولى

 االنقسامات االجتماعیة.
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  المستند ٩: المخاوف بخصوص التوترات االجتماعیة
 

نحتاج المختفین. األشخاص حول مسائلة إلى بحاجة نحن "          
ال الحالي الوقت في القانون بذلك. للقیام جدیدة قوانین           إلى

 یحاسب على هذه الجرائم."
      - إسماعیل (23 عاما، من الزبداني)

  
بدمشق مررت عندما دمشق. وخاصة مختلفة الیوم         "سوریا
كان عما تماما مختلفا الجو كان لبنان، إلى عودتي طریق            في
إنها شعرت لكنني سنوات، ستة مرت أتذكر. حسبما          علیه
انتهى الخائفین. باألشخاص ملیئة باردة مدینة مختلفة،         مدینة
لو كما غریبة إنني شعرت فیها. أعهده كنت الذي           الدفىء

 كنت لم انتمي مطلقا إلى ذلك المكان."
      - لیال (23 عاما، من الزبداني)

  
الكثیر هناك سوریا. في فعلیا كبیرة انقسامات اآلن          "توجد
األقل على أو اآلن النظام یدعمون الذین الناس          من
كیماویة، هجمات بشن األسد یأمر عندما بذلك.         یتظاهرون
تعذیب یتم وعندما بذلك". أمر من هو یكن "لم الناس            یقول
اآلن فساد هناك صامتون. الجمیع یظل ، یختفون أو           الناس

 داخلنا نحن السوریین. الجمیع خائف من حكومة السوریة."
      - ریم (42 عاما، من ادلب)

  
ما إذا السوریة، الحكومة علیها یسیطر التي المناطق          "في
ترتكبها التي الجرائم إنكار فعلیك العودة في راغبا          كنت

 السلطات السوریة. ال یوجد خیار أمام الناس."
      - سالفة (18 عاما، من ادلب)

 
قمنا التي المقابالت خالل عدیدة أولویات هناك         ظهرت
حاالت بخصوص والمحاسبة المساءلة أهمیة ومنها        بها،
القضاء نطاق خارج القتل وعملیات القسري        االختفاء

 ووجوب الحد من ثقافة الترهیب والتخویف.
 

المناطق في ینحصر ال والخوف بالشك المفعم الجو          إن
الالجئین من العدید أن حیث الحكومة، علیها تسیطر          التي
علیها یسیطر التي المناطق من بمقابلتهم قمنا         الذین
أثاروا المعارضة علیها تسیطر التي إدلب من أو          األكراد
التوترات هذه على للتغلب نفسها.       المخاوف
القیام قابلناهم ممن الالجئون بعض اقترح        واالنقسامات،
غیر المجتمعیة والمبادرات المنظمة الحوارات من        بعدد
مشتركة، تطوعیة أنشطة تتضمن وقد       الرسمیة،
التماسك أن واألحیاء. األفراد مستوى على        ومصالحات

األمان توفیر خالل من جزئیًا ُیبنى        االجتماعي
كحل السوریة الدولة هیكلة إعادة عن عوضا         والخدمات
حددوا باإلجمال قابلناهم ممن الالجئین كل بذاته.         قائم
التغییر على كأولویة والتعلیم المسكن واستقرار        األمن
أحد أوضح المقابالت، كل عكس على        السیاسي.

  الالجئین تغییر
 

سیكون هل كذلك. وأنا تغیرت       "سوریا
ال إلیه؟ ألعود المجتمع في مكان        لي
في واندمج سأنتمي كنت ما إذا        أعرف

 سوریا بعد ذلك ."
      - مازن (27 عاما، من ریف دمشق)

 
بذاته قائم أساسي كمطلب السیاسي االنتقال عبر         النظام
المشاركین األفراد معظم ویربط إدلب. إلى أسرته         لعودة
ما المنتشر والیأس بالتعب بمزیج األمر هذا الدراسة          في
تحقیقه یمكن لما البراغماتیة النظرة وكذلك الالجئین         بین
قد السوریة الحكومة أن االعتبار بعین آخذین         الیوم

 تصدرت الصراع.
 

ال الالجئین عودة بعد ما الظروف فإن عام،          بشكل
خطر یستمر لهم. األساسیة الحمایة معاییر        تستوفي
ویتأثر كاّفة، السوریین على القسري واالختفاء        االحتجاز
القوانین تمنع أكبر. بشكل بذلك العائدون        الالجئون
الملكیة بحقوق المتعلقة الشرعیة غیر والقوانین        العقابیة
في وتساهم ممتلكاتهم إلى الوصول من العائدین         الالجئین
فرص نقص إن الدیموغرافي. والتغییر القسري        التهجیر
تضع األساسیة الخدمات توفر وعدم العیش        سبل
المساعدات على االعتمادیة خانة في العائدین        الالجئین
العمیقة االنقسامات وتسهم الضعف. شدیدة ظروف        وفي
من بدایة التوترات بمضاعفة السوري المجتمع نسیج         في
العنف ممارسة إلى الفردي المستوى على        االنتقام
إلى العودة على الالجئین قدرة كعدم علیهم         البنیوي
هذه إن منازلهم. على االستیالء بسبب األصلیة         أماكنهم
سوریا إلى الالجئین عودة سیاق تجعل مجتمعه         الظروف
تكون أن المحتمل فمن ذلك، وعلى كبیر. حد إلى           مبكرة
واألسر لألفراد وخصوصًا لبنان، من الالجئین        عودة
نزوح عملیات عنها وینتج مستدامة غیر ضعفا،         األكثر

 مستمّرة داخلیًا وخارجیًا.
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 الخاتمة
 
 
 
 
 
  

السوریین الالجئین عودة إلى الدافعة العوامل        تتصاعد
المساعدات في الكبیر النقص من بدایة لبنان         من
العیش سبل فرص على الحصول تقلص إلى         اإلنسانیة
الالعبین یشجع عینه، الوقت وفي القانونیة.        واإلقامة
وبشكل لبنان في الحكومیین وغیر الحكومیین        السیاسیین
هذه أن إال سوریا إلى الالجئین عودة ضرورة إلى           حثیث
المطالبة درجة إلى األحیان بعض في تتحول         الجهود
المحافل، كل وفي الظروف. كانت مهما الفوریة         بالعودة
الیمین من األوروبیین السیاسیین وبعض روسیا        تدعو
السامیة والمفوضیة المانحة األوروبیة الدول       المتطرف
سوریا بأن اإلعالن إلى الالجئین لشؤون المتحدة         لألمم
المضیفة الدول ربما یعطي ما وهذا الالجئین لعودة          آمنة
بأعداد الالجئین إعادة لمباشرة أخضرًا ضوءًا        لالجئین

 كبیرة.
 

من معقدًا مشهدًا یعیشون لبنان في الالجئین أن          وبما
المتعلقة والمحفزات والترهیب واآلمال      المخاوف
إلى یفتقرون ما دائما فإنهم دیارهم، إلى         بعودتهم
قرارات اتخاذ من تمكنهم التي الموثوقة        المعلومات
الذین الالجئون ینظر عودتهم. بخصوص       مدروسة
أن إال متباین، بشكل االعتبارات هذه إلى معهم          تحدثنا
على القدرة وعدم بالتشتت یشعرون بأنهم أفاد قد          جمیعهم
المشاركین معظم واحد. آن في اتجاهات عدة في          التفكیر
وقناعتهم سوریا إلى العودة في الشدیدة رغبتهم         أظهروا
إلیها. للعودة لعائالتهم و لهم اآلن حتى آمنة لیست           بأنها
سوریا إلى بالعودة الصلة ذات الالجئین مخاوف         تتضمن
سن في الرجال من العائلة ألفراد اإلجباري         التجنید
واالختفاء واالحتجاز المضایقة و واالبتزاز       التجنید
أنهم كما القضاء. إطار خارج القتل وعملیات         القسري
العیش سبل فرص على الحصول بشأن مخاوف         أبدوا
الملكیة. بحقوق تتعلق وأخرى األساسیة       والخدمات
بشأن كثیرة مخاوف الالجئون أبدى ذلك، على         عالوة
السیاسیة االنقسامات ظل في الحرب من        موقفهم
واألیدیولوجیة والطائفیة والجغرافیة     واالقتصادیة

  المسیسة حدیثًا.

خاویة لیست المخاوف هذه أن على التأكید المهم          من
السوریین الالجئین كافة على متساٍو بشكل تؤثر         وإنما
ویقومون بأمان العودة یمكنهم السوریین بعض        العائدین:
من یخص فیما الكبیر التفاوت أن إال بالفعل،          بذلك
إشارة ُیعد لذلك یتعرض ال ومن للخطر         یتعرض
أو ضمانات على الحصول دون العودة أن على          واضحة
سوریا في للصراع امتدادًا تشكل أن یمكن رقابة          دون
عملیة تكون أن البد إذًا الحل. هي تكون أن من            بدًال
من جزءًا العودة قضیة في الممنهجة والتدخالت         التنسیق
في للصراع الجذریة األسباب تحلیل على قائٍم         حل

 سوریا بدًال من أن تكون حًال مؤقتًا.
 

الصلة ذات لالنتهاكات معرضات خاص بشكل        النساء
في الثغرات إن سوریا. إلى الوصول وعوائق         بالعودة
والتي بالمرأة الخاص السوري الملكیة قانون        جزئیة
یتوجب لذلك إهماله. یمكن ال بشكل النساء على          تؤثر
االجتماعیة واألعراف السابقة التشریعات إلى       النظر
بأقاربها وتربطه المرأة وضع أیضًا بدورها تحدد         والتي
الذكور باسم عام بشكل الممتلكات وتسجیل الذكور         من
احتیاجات االعتبار بعین األخذ إذًا علینا یتعین         فقط.
واالجتماعي القانوني للسیاق أعمق فهم خالل من         النساء
المتعلقة المرجوة والسیاسات المطبقة البرامج من كل         في

 بالعودة .
 

وبعد خالل األبرز الحمایة مخاطر الدراسة هذه         تحدد
لبنان إلى العكسیة العودة حاالت من العدید وتوثق          العودة
إشكالیات الحالة دراسات تبین سوریا. إلى العودة         بعد
جانب إلى عاجل. بشكل البحث من المزید         تتطلب
هذه تظهر األساسیة، والقانونیة الجسدیة الحمایة        مخاوف
كل خالل العالیة والمالیة اللوجستیة التحدیات        الحاالت
تأسیس وإعادة العودة بعد ما وتكالیف العودة رحلة          من
تلك تبین ذلك، على عالوة سوریا. في لحیاته          العائد
ینتج المبكرة. للعودة والعاطفیة النفسیة اآلثار        الحاالت
ضعف نقاط سوریا إلى العودة بعد ما النزوح إعادة           عن

 اقتصادیة ونفسیة وجسدیة إضافیة.
 

قویة حمایة معاییر وجود دون المنظمة غیر العودة          إن
لتبني ماسة حاجة هناك أن إذ مستدامًا غیر حًال           تعتبر
واستمرار تزاید من للحد الالجئین لعودة حقوقي         منهج
متنوعة ستكون سوریا إلى العودة تجارب إن         النزوح.
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احتیاجات وجود ظل في النزوح تجارب تنوع مثل          تماما
تتوقف متباینة. وأولویات متفاقمة ضعف ونقاط        متزایدة
توافر عند وطنهم إلى للعودة الالجئین شروط         بعض
باالنتقال آخرون یتمسك بینما والخدمات،       األمان
الشاملة والسیاسیة المدنیة الحقوق وضمان       السیاسي
إال التباین، هذا من الرغم وعلى للعودة. أساسي          كمتطلب
وفقا الحاالت من حالة أیة في تحدث أن البد العودة            أن
آمنة بطریقة اإلنسان حقوق ومبادئ الدولي        للقانون
العودة في الالجئین حق احترام یتعین وطوعیة.         وكریمة
كافة خالل التمییز وعدم المساواة ضمان مع وطنهم          إلى
السوریین بعض سیبقى نفسه، الوقت في العودة.         مراحل
من تمكنوا الذین أولئك خاصة بالعودة، راغبین         غیر

في وأطفالهم جدیدة لغات وتعلم جدیدة، حیاة         تأسیس
  مراحل تعلیمیة مختلفة ومستقرة في دول اللجوء.

 
المستوى على األبحاث استكمال إلى نحتاج        واخیرًا،
فیما الالجئین لدى القرار اتخاذ آللیة أعمق لفهم          المحلي
المحلیة الفاعلة والجهات األطراف وتأثیر العودة        یخص
االنتهاكات من والحد العودة وتسهیل تشجیع في         والدولیة

 التي تحدث خالل وما بعد العودة.
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 التوصیات
 

  

 نحو ظروف لجوء أفضل في المجتمعات المضیفة:
المدني● المجتمع من الفاعلة األطراف على یتعین العیش: وسبل قانونیة إقامة على بالحصول المطالبة                

لهم المضیفة األخرى الدول وفي لبنان في السوریین الالجئین لتمكین الضغط في االستمرار المصلحة                وأصحاب
هاتان أن تدرك ولكونها اللبنانیة، الحكومة على یتعین العیش. سبل وفرص القانونیة اإلقامة على                للحصول
الالزمة الخطوات اتخاذ من بد ال أنه الالجئین، لدى الضعف مواطن یشكل الذي الرئیسي السبب هما                  النقطتان

 من أجل تحقیق االلتزامات عبر تخفیف القیود للحصول على إقامات قانونیة وامكانیة العمل.
 
والدول● لبنان في البرامج تمویل استكمال المانحین على یتعین لالجئین: المضیفة الدول في الخدمات تقدیم                 دعم

المتحدة األمم ووكاالت المانحین على المستمرة. االحتیاجات االعتبار بعین آخذین لالجئین المضیفة              األخرى
النفسي والدعم التعلیم برامج بدعم واالستمرار لالجئین اآلمن المسكن تأمین المدني المجتمع              ومنظمات

  واالجتماعي واإلغاثة والتنمیة وفقا ألولویات الالجئین السوریین أنفسهم.
 
للنساء● خاصة القانونیة واالستشارات التوعیة توفیر المعنیین كافة على یجب  لالجئین: القانوني الدعم               تأمین

 والشباب والعائالت التي لدیها أطفال غیر مسجلین.
 
التي● الخاصة العوائق االعتبار بعین األخذ المعنیین على یجب  االجتماعي: النوع على قائمة عمل                منهجیة

بد ال ذلك، على عالوة البرامج. وتقییم وتنفیذ وتصمیم بتمویل القیام عند وذلك والشباب واألطفال النساء                  تواجه
 من التنبه بشكل خاص الى األفراد من ذوي االحتیاجات الخاصة.

  

  نحو عودة تتسم بالمسؤولیة:

على● وقائم تشاركي العودة عملیة على والرقابة والتنفیذ التخطیط یكون أن یتعین  والتشاركي: المحلي                التخطیط
المشورة تقدیم من بدایة العملیة هذه في األساسي الدور لعب المدني المجتمع على یجب كما أنفسهم.                  السوریین
االنتهاكات وتوثیق الرقابي الدور إلى وصوال العودة وآلیات سیاسات حول الدائرة النقاشات في               والمشاركة
ومؤسسات لالجئین المضیفة والحكومات المحلیة المنظمات بین ما التنسیق زیادة من بد وال العودة. عن                 الناتجة

 األمم المتحدة و البلدیات والمجالس المحلیة.
● 
توطین● بإعادة المطالبة في االستمرار المعنیة األطراف جمیع على یتعین  مستدامة: حلول أجل من                المناصرة

 الالجئین في دول ثالثة، عند الحاجة، والعمل على االندماج المحلي فیها الى حین توفر بدائل مستدامة.

 

اإلتحاد● دول من المانحة والدول لالجئین المضیفة الدولة یحمل أن المدني المجتمع على یتعین                 المسائلة:
والطوعیة اآلمنة والعودة القسریة اإلعادة عدم مفهوم تجاه بتعهداتهم الوفاء مسئولیة الالعبین وكافة               األوروبي

 والكریمة لالجئین.
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● 
اإلعمار● إلعادة دعم أي تقدیم بعدم االلتزام المانحین على :یتعین العودة بعد ما وتمویل اإلعمار إعادة                  مشروطیة

المتصفة لعودة التأسیس بعد إال سوریا إلى المبكرة العودة على التحفیز شأنه من والذي العودة بعد ما تمویل                    أو
 باآلمنة والكریمة والطوعیة.

● 
في● المانحة والحكومات المدني المجتمع من األطراف على یتعین سوریا : داخل الحمایة من األدنى الحد                  توفر

شروط من األدنى الحد استیفاء من التأكد الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة والمفوضیة األوروبي                االتحاد
الضمانات على للحصول الضغط ممارسة عبر واسع نطاق على عودة حاالت أي حدوث قبل لالجئین                 الحمایة

 التالیة:
تحسین الوضع األمني بشكل عام○   
تأمین ضمانات حقیقیة متعلقة باألمان لالجئین العائدین○   
وقف سیاسة التجنید اإلجباري○   
جمیع○ عند المفقودین مصیر ومعرفة المعتقلین سراح وإطالق القسري االختفاء ممارسات إنهاء               

 األطراف
○10 رقم القانون إلغاء طریق عن مساكنهم بشأن والنازحین الالجئین السوریین مخاوف مع               التعامل

  واالعتراف بحقوق الملكیة للسوریین وتوفیر المساعدة القانونیة الخاصة باألوراق الثبوتیة والملكیات
○ 

التحدیات● توثیق خالل من العودة عن تعلم فترة إنها على المرحلة هذه اعتبار اللوجستي : والدعم الخدمات توفیر                    
آمنة شروط توفرت وان حال في أفضل بشكل دعمهم بهدف العائدون الالجئون یتكبدها التي والمالیة                 اللوجستیة
مع المحلیة المجتمعات اشراك خالل من إال یتم ال سوریا داخل خدمي أو لوجستي دعم أي أن من التأكد                     للعودة.

  ضمان عدم اساءة استعمال الموارد في غیر المواضع المخصصة لها.

الالجئین● عودة تحركات رصد الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة على یتعین العودة : على                الرقابة
یتوجب الالجئین، لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة قبل من الرقابة عن وعوضا االنتهاكات. توثیق                بهدف
على یحصل قد فراغ أي لملء التنسیق الحدود جانبي على المدني المجتمع ومنظمات الدولیة المنظمات                 على

 المستوى الرقابي  وضمان معرفة مصیر العائدین خالل رحلة العودة أو بعدها.

المضیفة● الدول في السوریین الالجئین حصول تحسین على العمل المعنیین على یجب المعلومات : على                الحصول
عائالتهم مع وبالتشارك أنفسهم عن أفضل بشكل مدروسة قرارات اتخاذ من تمكینهم بهدف المعلومات على                 لهم
كما إلیها. العودة ینوون التي المناطق في والمخاطر والظروف الخدمات عن واقعیة معرفة لدیهم یكون                 لكي
الذي األمر وهو یقدمونها التي والخدمات الناشط والمنظمات الخدمات مقدمي عن أفضل صورة رسم                یتعین

 یتطلب وضع خریطة بأصحاب المصالح المعنیین.

االجتماعیة● الشبكات ودعم بناء والدولیة المحلیة الحكومیة غیر المنظمات على یتعین االجتماعیة:              الشبكات
التوجیه وبرامج التقنیة التدریبات االجتماعي، التماسك برامج خالل من الحدود، عبر المهنیة والشبكات               السوریة
البعید المدى على قوي محلي اقتصاد بناء إلعادة جوهري أمر ومهنیًا قانونیًا السوریة القدرات بناء إن                  واإلرشاد.

 بعد استیفاء الحدود الدنیا من شروط الحمایة المطلوبة داخل سوریا.
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