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العودة إىل سورية بعد التهرّب من التجنيد اإللزامي
أحمد عرمان وشذى لطفي

يواجه الالجئون السوريُّون الذين تهّربوا من الخدمة العسكرية عوائقاً تحول دون عودتهم، وهذا يفتح 
سبياًل إىل الشكِّ يف قابليَّة نجاح حاالت أخرى من عودة الالجئني و استمراريتها

لفرار  الرئيسية  اإللزاميِّ كأحد األسباب  التجنيد  التهرّب من  َبَرَز 
الشباب الذين يزيد سنُّهم عن  18 عاماً من سورية. وهو أيضاً أحد 
األسباب الرئيسية لعدم متّكنهم من العودَة. ومع عمل الحكومة 
استقرارها  بها  لُتثِبَت  العودة،  لحاالت  الرتويج  عىل  السورية 
الالجئني،  عودة  أجل  من  الدويل  غط  الضَّ ازدياد  ومع  وسلطتها، 
ميكن أن تكون هذه املسألة زاوية ُمِفيدًة، يتم من خاللها تقييم 
استعداد سورية، يف جعل عودَة َشْعِبها عودًة مستدامة. ومن كل 
هذا َيربُز السؤال: إذا مل يكن بإمكان هؤالء الرجال العودة  بشكل 
َع اآلخرين عىل ذلك؟  آمن، فهل ينبغي للمجتمع الدويلِّ أن ُيشجِّ

ينصُّ مرسوٌم صدر عام 2014 أنَّه يجب عىل الرجال الذين من 
املتزايد من  العدد  العسكرية )مبا يف ذلك  الخدمة  هم يف سنِّ 
الذين  سورية(  خارج  وهم  الخدمة  سنَّ  بلغوا  الذين  الشباب 
ال يرغبون يف الخدمة، ولكْن يرغبون يف العودة إىل سورية، أن 
ودْفُع  األقل،  عىل  سنوات  أربع  َة  مدَّ البلد  خارج  البقاُء  عليهم 
رَْسِم إعفاٍء يبلغ 8 آالف دوالر أمرييك. وُيوِجُب املرسوم نفسه 
الذين  )أي  عاماً   42 عن  سنُّهم  تزيد  الذين  الرجال  عىل  أيضاً 
رَْسِم  َدْفَع  الخدمة،  وا  يؤدُّ العسكرية(، ومل  الخدمة  تجاوزا سنَّ 
مبلٌغ   عموماً  الالجئني  عند  وهو   - ذاته  املبلغ  قدره  و  إعفاء 
يستحيل ّدْفُعه. وتشري التقديرات إىل أنَّ ما يصل إىل 75 باملئة 
من الالجئني السوريني، راغبون بالعودة1، ولكنَّ القضايا املتعلقة 
بالتجنيد اإللزامي، متنع مجموعًة كبريةمن الالجئني من العودة 
طوعياً. وإنَّ العدد لعظيٌم حقاً: و لغاية 19 سبتمرب/أيلول عام 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  لت  سجَّ قد  كانت   ،2019
لشؤون الالجئني 1866881 الجئاً سورياً من الذكور الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 18 سنة و59 سنة.2

وللتملُّص من التجنيد اإللزامي صلٌة بعوامَل أخرى تؤثِّر يف قرار 
ُ كثرٌي من الدراسات أنَّ يف  الفرار وقرار العودة عىل حد سواء. وُتبنيِّ
مثل هذه القرارات, تأيت األرسة واألصدقاء والشبكات االجتامعية 
مخاطر  هذا  ويشمل  واألمــان،  السالمة  بعد  الثانية  املرتبة  يف 
فور  العائدين  عىل  تقع  قد  التي  واملخاطر  اإللزامي  التجنيد 
ُر التقارير  عودتهم من التملُّص. ومع أنَّ تأكيد األرقام صعٌب، ُتقدِّ
أنَّ آالف الالجئني عادوا إىل سورية يف عام 2018 ويف أوائل عام 
عادوا  الذين  الرجال  أعداد  أرقام حقيقية عن  توجد  وال   .2019
وهم يف سنِّ الخدمة العسكرية، ولكن  يوجد قصٌص كثريٌة ألمثال 

هؤالء الرجال، و الذين اختاروا العودة إىل سورية، عىل الرغم من 
ُمحتَمل عظيم، ألنهم مل يجدوا سبياًل إىل ملِّ شمِل أرسهم  خطٍر 
ُتِثرُي معضالٍت أخرى تؤثِّر  يف بالد اللجوء. ثم إنَّ قرارات العودة 
يف األرسة كلِّها. ومن ذلك مثاًل، أنَّ الالجئني من النساء واألطفال 
ا  رين مع األزواج واآلباء واألبناء، وإمَّ قد يختارون بني البقاء مهجَّ
ُيعرِّضهم -إىل جانب األثر  العودة إىل سورية بدونهم، وهذا قد 
العاطفي الذي يرتكه فيهم الفراق- إىل احتامل خطٍر أعظَم خالل 

رحلتهم، وحتى بعد عودتهم إىل سورية. 

اإللزامي  التجنيد  من  التملَُّص  تعدُّ  ال  البالِد  من  عدد  وهنالك 
وحده سبباً ملنح السوريني صفة الالجئني، عىل الرغم من األدلة 
عند  الالجئني  من  الفئة  بهذه  تحيط  التي  املخاطر  عىل  الكثرية 
عودتهم، وهذه الحالة شبيهة بالحالة التي يف إريرتيا. فهناك رأت 
الالجئني  أنَّ   ،2016 عام  املتحدة  اململكة  يف  االستئناف  محكمة 
الذين هم من يف سنِّ التجنيد اإللزامي، إْن هم عادوا إىل إريرتيا، 
تعديل  إىل  القرار  ذلك  ى  فأدَّ واإلساءة.  االضطهاد  فسيواجهون 
األدلٍَّة عىل  وَدَفَع مبزيد من  املتحدة،  اململكة  الهجرة يف  سياسة 
التجنيد  من  متلَّصوا  أن  بعد  عادوا  الذين  الرجال  معاملة  أنَّ 
يكون ذلك  ثمَّ  آمنة، ومن  اإللزامي، حالت دون عودتهم عودًة 

سبباً الستمرار لجوئهم. 

منح الَعْفٌو العام
ترشين  يف  سورية  أصدرت  املخاوف,  هذه  ملعالجة  محاولة  يف 
األول عام 2018، مرسوماً  غري مسبوٍق، مينح عفٍو عاماً عن جميع 
رشيطة  العسكرية،  بالخدمة  املكلَّفون  ارتكبها  التي  املخالفات 
أربعة  أيِّ فرع عسكري، وذلك يف خالل  أنفسهم يف  ُيسلِّموا  أنَّ 
ملَن هم خارجها. وعىل  أشهر  البلد، وستة  داخل  ملَن هم  أشهر 
رفع  باملرسوم،  لهم  ثقة  ال  أْن  عن  وا  عربَّ كثريين  أنَّ  من  الرغم 
عدد كثري من الناس أسامئهم. لكنَّهم وجدوا أنفسهم بعُد ذلك يف 
قوائم التجنيد اإللزامي من جديد يف أقلِّ من سبعة أيام، بعد أن 
استغلَّت الحكومة ثغرًة يف املرسوم. وهذا يعكس استمرار الوضع 
الراهن منذ مثاين سنوات، وليس هذا فحسب، بل إىل جانب ذلك 

ت إليها. رت األزَْمة عام 2011 وأدَّ استمرار األحوال التي فجَّ

ولتجنُّب حدوث هذا مرة أخرى، ولدعم عودة مستدامة، يجب 
أن يضمَّ أيُّ عفٍو ناجٍح شامٍل يف السياق السوري ما ييل:

http://www.fmreview.org/ar/return
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إسقاط العقوبات عن الجرائم السابقة التي لها صلة بالتملُّص  	
من التجنيد والفرار من الخدمة العسكرية

إعفاٌء من الخدمة العسكرية املستقبلية ) مبا يف ذلك أي بديل  	
ا  ا بال قيد وال رشط وإمَّ من الخدمات املدنية(، فيكون ذلك إمَّ

بفرض رَْسِم إعفاٍء ُمعتِدل

ُة سامٍح’ طويلة بحيث ُيضَمُن بها تحقيق العودة الطوعية  	 ‘مدَّ
عىل  ٌة  مدَّ ُد  ُتحدَّ ال  أو  ُمصاَنٌة،  فيها  والكرامة  آمنة  أحوال  يف 

اإلطالق

ُسِجَنوا،  	 َمن  أو  حالياً  أمرهم  يف  ُق  ُيحقَّ هم  َمن  كلِّ  إطالُق 
بسبب متلُّصهم من الخدمة العسكرية وفرارهم منها

إىل  	 العائدين  أحواِل  مبراقبة  الدولية  للسلطات  اإلْذٌن  إعطاء 
َ مدى االمتثال العامِّ للعفو  سورية وتثبيتها يف وثائَق لُيعنيَّ

ل  	 إسرتاتيجيٌة مستهدفٌة ألنشطَة التامسك املجتمعي التي تتكفَّ
بها الدولة، لتخفيف ردِّ الفعل املعادي الذي قد َيَقُع عىل َمن 

ي الخدمة مل يؤدِّ

مع  	 العسكرية،  الخدمة  ة  مدَّ أمتُّوا  للذين  تدريجي  ترسيٌح 
تقديم مجاٍل من املنافع امُلدرَّجة للرجال وأرسهم، وذلك من 

أجل تكريم الذين أّدوا الخدمة

araman421@windowslive.com أحمد عرمان 
ٌق ميداينٌّ يف مجال العمل اإلنساينِّ يف سورية  ُمنسِّ

 shazaloutfi93@gmail.com شذى لطفي 
مسؤولة برامج، يف معهد الواليات املتحدة للسالم بالعراق، إىل ما 

َقْبَل أْن ُتنرَشَ هذه املقالة 

 UNHCR )March 2019( Fifth Regional Survey on Syrian Refugees’ .1
 Perceptions and Intentions on Return to Syria

)االستقصاء اإلقليمي الخامس يف الالجئني السوريني وتصوراتهم ونواياهم يف العودة إىل 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf )سورية

 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria .2

الّنازحون داخلياً يف رشقيِّ بريوت ضدُّ الدولة اللبنانية
دياال لطيف

اللبنانية  الحرب األهلية  أنهى رسمياً  الذي  الطائف  الثالثون التفاق  السنوية  الذكرى  العام  تأيت يف هذا 
التي دارت رحاها بني عاَمي 1975 و1990. ولكْن بعد ثالثة عقود، ما تزال بعض الجامعات نازحًة داخلياً 

بسبب أفعال الدولة. 

الطـرَُف الرشقـيُّ من بـريوت، املعروف باسـم الكرنتينا، هو حيٌّ 
خـِل، ُيتاِخُمـه مـن الـرشق نهـر بـريوت، وُيِحيـُط  منخفـض الدَّ
التاسـع  القـرن  املينـاء. ويف أواخـر  الغـرب والشـامل  بـه مـن 
عـرش، نزلـت قبيلـٌة بدويَّـٌة ُسـنيٌَّة مـن رعـاة املاشـية العـرب 
يف الكرنتينـا، فافتتحـت مسـلخاً إىل جانـِب أسـواٍق أسـبوعية 
للمـوايش واللحـوم )وذلـك عـىل الرغم مـن أنَّ ملكيـة األرض مل 
تكـن قانونيـًة إال أيـاَم كان االنتـداب الفرني بـني عاَمي 1920 
ا كان هـؤالء امُلِقيمـوَن مربوطـون بهـذه التجـارة،  و1943(. وملَـّ

صـاروا ُيْعرفـون باسـم عيرب املسيلخ. 

ثـم احتـاج املسـلخ ومـا فيـه مـن صناعـاٍت ثانويـٍة إىل توظيف 
إىل  والالجئـون  املهاجـرون  العـامل  ـق  فتدفَّ رسيعـًا،  ل  العـامَّ
املنطقـة بحثـاً عـن ُسـُبل املعيشـة. حتَّـى إذا جـاءت السـنوات 
التـي سـبقت الحـرب األهلية اللبنانيـة، صار للحيِّ ُسـْمعُة حيٍّ 
فقـري، إذ عـاش فيـه نحٌو مـن 30 ألَف عامٍل يف أكـواخ َمزُحومٍة 

مـن خشـٍب ومـن قصديـر. وكان مـن بني سـاكني الحـيِّ الفقري 
خليـٌط مـن الالجئـني األرمـن واألكـراد والفلسـطينيِّني، عاشـوا 
ُقـرَْب العـامل املهاجريـن الريفيـني، اللبنانيـني والسـوريني. وقد 
ـكان الجـدد إىل عيرب املسيلخ، عـىل  لَـتْ إضافـة هـؤالء السُّ حوَّ
مـرِّ السـنني، الحـيَّ إىل حـارٍة للمسـلمني غالبـاً داخـَل رشقـيِّ 

 . املسـيحيِّ بريوت 

ان الكرنتينـا أوَّل إبعـاد عـامٍّ قـرسيٍّ يقع  ولقـد كان تهجـري سـكَّ
يف الحـرب األهليـة اللبنانيـة. إذ هاجمت ميليْشـيات مسـيحية 
ميينيـة، بدوافـع طائفيـة وسياسـية، الحـيَّ يف شـهر يناير/كانون 
الثـاين مـن 1976، وكان ذلـك الهجـوم جـزءاً مـن خطـة أوسـَع 
لتقسـيم البلـد والعاصمـة إىل مناطـَق طائفيـٍة ُمنفِصلـٍة. فكان 
ُيـرَاُد لرشقيِّ بريوت أن يصبح مسـيحياً، ولكـنْ وقف يف الطريق 
انه من املسـلمني. وُعرَِف  إىل ذلـك هـذا الحيُّ الـذي أغلب سـكَّ
ى إىل  هـذا الحـدث مـن بعـُد باسـم مجـزرة الكرنتينـا، فقـد أدَّ
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