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عودة الالجئني السور ِّيني من لبنان

تامرياس فاخوري و ِدريا أوز ُكل

ٌ
ِّيات تتحدَّ ى العودة الطوعية اآلمنة التي ُت َصان فيها
كشف
تحليل ملامرسات العودة يف لبنان عن تحد ٍ
الكرامة.

مع استعادة نظام األسد السيطر َة عىل معظم أجزاء سورية،
يتع َّرض الالجئون السور ُّيون لضغوط تزداد أكرث فأكرث للعودة
ٌ
تحليل للساحة
من البالد املجاورة ،ومنها لبنان .ومع ذلكُ ،يظ ِهر
َاج
السياسية املع َّقدة وملا ُيَارس يف العودة اليو َم أ َّنه ما يزال ُيحت ِ
إىل كث ِري عملٍ من أجل ضامن عودة السوريني عود ًة طوعية ،آمنة،
ٌ
َ
َّ
املهجرين
ُت َصان فيها الكرامة.
هذا ،واألحزاب السياسية اللبنانية ُمتَّفقة عىل أن عودة َّ
ٌ
السوريني رضورة ،ولكنْ ال إجامع يفَ :من ِمنَ الجهات الفاعلة
صحيح َّأن َ
لبنان استم َّر يف سياسة إعفاء السوريني من التأشرية ينبغي لها تيسري العودة؟ وما توقيت هذه العودة؟ وما الظروف
ٌ
ُّ
انقسام
يف املراحل األوىل من الحرب ،لكنَّ التوتر بني األحزاب السياسية ،التي يجب أن تقع فيها؟ ويف السنوات األخرية ،حدث
ٌ
والتو ُّتر بني السور ِّيني وبني الس َّكان املحليني ،اشتدَّا رسيعاً .فبدأت عميقٌ يف مسأل ٍة هي هل ينبغي للحكومة تيسري حاالت العودة
بعض البلديات يف َف ْرض حظ ِر تج ُّولٍ عىل السوريني يف أوائل عام إىل جانب تطبيع عالقتها مع النظام السوري؟ فأدَّى ذلك إىل
موحد ٍة لعودة الالجئني .واملواقف
 ،2014وط َّبق لبنان يف إدارة الحدود سياسات أكرث قسو ًة ،تزيد تعطيل املفاوضات يف خط ٍة َّ
ٌ
قسوتها شيئاً فشيئاً .ففي شهر يناير/كانون الثاين من عام  ،2015املتنافسة هي يف األغلب نتيجة للربامج الجغرافية السياسية
وطلب رسمياً من املفوضية املتنوعة التي تتَّخذها الجهات الفاعلة اللبنانية فيام له صلة
أنهى لبنان سياسة اإلعفاء من التأشرية،
َ
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تتو َّقف عن تسجيل بالحرب يف سورية .إذ أدركت األحزاب التي رأت يف الثورة عا َم
التنسيقَ مع النظام يف عودة
الالجئني السوريني .واستم َّرت مكاتب األمن العام الحكومية إىل  2011فرص ًة لتفكيك نظام األسد َّأن ِ
تصاريح إقام ٍة الالجئني ُيع ِّز ُز موقفه ،وأ َّما الجهات الفاعلة اللبنانية التي انحازت
ح ٍّد بعيد يف السامح للنساء واألطفال بالحصول عىل
ِ
باملجان ،برشطِ أن يكون لدى ٍّ
كل منهم بطاقة الالجئ الصادرة عن إىل النظام السوري ،فرأت يف التنسيق مع السلطات السورية
َّ
ً
ْ
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ولكنَّها طلبت من إشارة إىل املجتمع الدويل أن قد استعاد النظام السيطرة عىل
الرجال التوقيع عىل تع ُّه ٍد بأ ّال يعملوا يف لبنان .وط َّبقت مكاتب أراضيه.
األمن العام َّ
متناسق ،ولكنْ عموماً ،الطريقة
كل ذلك تطبيقاً غري
ٍ
ٌ
قنوات من أجل العودة
الوحيدة التي يستطيع بها الرجال الحصول عىل ترصيح إقام ٍة،
طلب للحصول عىل يف ِّ
هي أن يكون لهم ٌ
ظل هذه الحال ،تقع حاالت عود ٍة ض ِّيقة النطاق إىل سورية
رفع ٍ
كفيل لبناين .ثم َّإن مثنَ ِ
ً
ِّ
يسها انتشار الجهات الفاعلة
ترصيح إقام ٍة عن طريق الكفيل هو  200دوال ٍر أمرييك سنويا لكل من خالل قنوات متعددةُ ،ي ِّ ُ
شخص يف األرسة تزيد سنُّه عىل  15سنة 1.فدفعت الصعوبات يف اللبنانية الرسمية وغري الرسمية .إذ ميكن أن يرفع السور ُّيون
ٍ
ظم السور ِّيني املقيمني يف طلباً للعودة -ثم ينتظرون موافقة الحكومة السورية عليه -يف
الحصول عىل الوثائق و َد ْف ِع الرسوم ُم ْع َ
لبنان إىل مخالفة القانون.
نسقُ بني هذه املراكز
مراكز التسجيل يف جميع أنحاء لبنان ،و ُت ِّ
مكا ِت ُب األمن العام .عىل َّأن معايري املوافقة عىل الطلبات غامضٌ
ولقد أدَّى التَّهجري من سورية إىل زعزعة النظام السيايس اللبناين ُم ْع َظ ُمها ،فانتقدت منظامت حقوق اإلنسان الرسية التي ُت ِح ُ
يط
املتعدد الطوائف الذي يحكم
جامعات البلد ال َّثامين عرش َة .ومل بالنظر يف هذه الطلبات .وللعمل عىل إنجاح طلبات العودة ،أتت
ِ
موحد ٍة لشأنِ ال ِّنزاع مكاتب األمن العام ببعض الحوافز كإلغاء رسوم ‘الخروج من
تتم َّكن األحزاب السياسية من َو ْض ِع استجاب ٍة َّ
السوري ،أو من ُصن ِْع سياس ٍة للجوء .وأ َّكدت بعض الفئات اللبنانية البلد’ التي يجب َد ْف ُعها عىل الذين ميكن أن يعودوا وقد قضوا
غي ُمد ًة سابق ًة مل يكن لديهم فيها تصاريح إقام ٍة يف لبنان .ولقد
السن َّيةُ ،ي ُّ
َّأن وجود الالجئني السوريني ،ومعظمهم من الطائفة ُّ
الرتكيبة السكانية يف لبنان ،ويهدد التوازن َّ
الهش لتقاسم السلطة عاد من الالجئني السور ِّيني ،عىل حسب قول مكاتب األمن العام،
2
َ
ً
َ
بني املسلمني واملسيح ِّيني .ثم ما إن بدا َّأن نظام األسد ك ِس َب ال َي َد
الجئ سوري إىل اآلن عودة ‘طوعية’ .وعند
ٌ
نحو من  170ألف ٍ
العليا يف الحرب السورية ،حتَّى سارع السياس ُّيون الرئيس ُّيون يف الحدود ،تختم مكاتب األمن العام َّ
كل جوا ِز سف ٍر ف ُيق ُّر بذلك أنَّ
ُ
لبنان إىل املطالبة بعودة الالجئني السوريني ،وعملوا عىل إنجاح
العودة من خالل تطبيق تدابري احتوا ٍء ُمشدَّ د ٍة .فبدأت البلديات
ومكاتب األمن العام يف تطبيق قوانني ُمشدَّ د ٍة ق َّيدت كثرياً حصول
السوريني عىل الوظائف واملساكن ،وق َّللت ُف َر َض ُس ُبلِ معيشتهم.
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السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من ِّ
كل عمليات العودة،
ُم ِش َريين إىل َّأن الظروف يف سورية ما تزال غري ُم ِعي َن ٍة عىل العودة،
وأرصا عىل َّأن حاالت العودة َّإنا يجب أن تكون طوعي ًة ،آمن ًة،
َّ
ُت َصان فيها الكرامة .لكنَّهام مل يتم َّكنا من التأثري يف ما يحصل يف
الواقع .ويف عام  ،2018ا َّتهمت وزارة الخارجية اللبنانية املفوضي َة
ص ِف الالجئني
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بالس ْع ِي إىل َ ْ
عن العودة ،وبانتهاك سيادة لبنان يف ا ِّتخاذ قراراته .إذ ُترا ِق ُب
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مراقب ًة غري
رسمي ٍة حاالت العودة عند املعابر الحدودية ،عىل ال َّرغم من ْأن
ُّ
للتدخل .لكنْ ال مراقب ًة مستقل ًة غريها عند الحدود،
ال سلطة لها
َت ْض َمنُ أن تكون حاالت العودة طوعي ًة حقاً.

لتفحص
وقد أنشأت بعض األحزاب السياسية لجاناً من عندها ُّ
نسقُ هذه
ظروف عودة الالجئني وللنظر يف طلبات العودة .وقد ُت ِّ
ُ
يح
نشئ شبكات ت ِت ُ
اللجان بينها وبني مكاتب األمن العام ،غري أ َّنها ُت ِ
للعودة إىل البلد األصيل طرقاً مغايرة .ففي شهر يوليو/متوز عا َم
نسق
سيايس
حزب
 ،2018وضع حزب الله (وهو ٌ
ٌ
شيعي كان قد َّ
ٌّ
إعادة آالف الالجئني السوريني إىل بلدهم عا َم  )2017برنامجاً
للعودة مع إنشاء مراكز اتصالٍ وفرق عملٍ يف جميع أنحاء لبنان،
ُت ْش ُح فيها إجراءات العودة لالجئني و ُتد َر ُس حاالتهم .ويف عام
مسيحي يف مجلس
الوطني الح ُّر ،وهو أكرب حزب
 ،2018أنشأ التيار
ُّ
ٍّ
الن َّواب ،لجن ًة محلي ًة من عنده ُتعنَى بعودة الالجئني ،فتُع ِّر ُفهُم احتامل نجاح العودة يف املستقبل
يس حاالت العودة إىل ما يسمى باملناطق اآلمنة يف  13من شهر مايو/أيار عا َم  ،2019أصدرت مكاتب األمن العام
ُط ُر َق العود ِة و ُت ِّ
ً
ً
سي َّح ُل ُّ
كل سوريٍّ دخل لبنان دخوالً غري قانوينٍّ
ْ
يف سورية ،وذلك تنسيقا بينها وبني مكاتب األمن العام والبلديات .بيانا جاء فيه أن ُ
بعد  24أبريل/نيسان من عام  ،2019فخالف هذا البيان مبدأ عدم
ثم أرشعت جهات فاعلة غري رسمي ٍة ،كاللجان املحلية والجهات اإلعادة القرسية .وأظهرت التقارير األخريةَّ ،أن الالجئني السوريني
ٌ
قريبة من الحدود السورية البنانية ،نطاقاً ض َّيقاً
املتسجلني عند املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
الفاعلة الدينية،
ِّ
ُ
َ
جبوا عىل التوقيع يف استامرات العودة الطوعية ،وقد اع ُت ِقل عىل
من حاالت العودة ،وذلك بالتنسيق مع األحزاب السياسية اللبنانية أ ِ ُ
األقل ٌ
ِّ
ثالثة من العائدين َف ْو َر وصولهم إىل سورية 3.ثم َّإن قرار
والشبكات يف جا ِن َبي الحدود .فح َّذر االتحاد األورويب واملفوضية
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/دييغو ايبارا سانشيز

رسمي ،فع َّرضت َ 70
َ
الجئون سوريُّون يُعا ِين َ
الجئ للخطر.
عواصف شديد ٍة يف شهر يناير/كانون الثاين من عام  .2019رضَّت بأكرث من  150موقعاً غري
ُون ال َغ ْم َر يف مخ َّيم الدلهمية غري الرسمي يف لبنان ب َعق ِِب هبوب
ألف ٍ
ٍّ
وقالت امرأ ٌة“ :ال يغمض لنا جفنٌ لي ًال ،وهذه الحال مستمر ٌة منذ ثالثة أيام”.
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 13مايو/أيار َّإنا ُيع ِّر ُض للخط ِر الالجئ َ
ني الذين كانوا يعيشون يف
ٌ
لبنان من ُ
ٌ
قبل ودخلوا البلد دخوالً غري قانوين .فمن ليس لديه بروفيسورة مشاركة يف العلوم السياسية والعالقات الدولية،
ُ
ٌ
إث َب ُ
رسمي قبل شهر أبريل/نيسان من عام ُ ،2019مع َّرض يف الجامعة اللبنانية األمريكية ،و ُم ِد ْيرة معهد العدالة
ات دخولٍ
ٌّ
ِّ
ِّ
االجتامعية وحل ال ِّنزاعات ،الذي َي ْت َب ُع الجامعة نفسها
لخطر الرتحيل يف كل وقت.
تامرياس فاخوري tamirace.fakhoury@lau.edu.lb

http://sas.lau.edu.lb

الجم الغفري من التحدِّيات التي تتحدَّى الالجئني
وعىل الرغم من ِّ
السوريني يف لبنان ،عودتهم قريباً غري وارد ٍة .ففي دراس ٍة حديث ٍة،
َّ
ُأ ْج ِر َيت يف أجزاء مختلفة من البلد ،4مل يكن من ا ُمل ْستطلع َ
بحوث ،يف مركز دراسات الالجئني ،يف قسم التنمية
موظف ُة
ني
ٍ
فيها أحدٌ ينوي العود َة .وكانت أكرث األسباب ِذ ْكراً هي الخدمة الدولية بجامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
العسكرية اإللزامية عند رجال ُ
األ َس ،و ِق َّل ُة املساكن والوظائف يف
ُ .1أس ِق َط رسمياً عا َم  ،2017ولكنَّ اإلسقاط غري متناسق عملياً.
املناطق األصلية ،والشعور يف لبنان باالستقرار أو بأنهم أنفقوا فيه Human Rights Watch ‘Lebanon: Syrians Summarily Deported from .2
من الجهد والوقت ما سيأيت لهم بالخري ،أحدُ األمرين أو كالهامAirport’, 24 May 2019 ،
ثم افتقار النساء غري املتزوجات إىل حقوق الحضانة يف سورية( ،لبنان :ترحيل السوريِّني عىل عجلٍ من املطار) bit.ly/HRW-24052019-Lebanon
Human Rights Watch ‘Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home’, .3
ْ
و َر ْف ُ
ض العيش تحت ُحك ِم نظام األسد .هذا ،ويحتاج لبنان إىل 2 September 2019
آليات حامي ٍة طويلة األمد لالجئني السوريني ،ف َد ْف ُعهم إىل (السوريُّون الذين ر ُِّحلوا من لبنان اعت ِقلوا يف بلدهم)
استنباط ِ
ال إىل زيادة الحرمان الذي bit.ly/HRW-02092019-Syrians-deported
العودة الذي يجري اليو َم ،لن يؤدِّي إ ّ
 .4تشتمل عىل  30لقا ًء مُفصَّ ًال ُم ْمعناً فيه ،أجرتها دِريا أوز ُكل عا َم .2019
ُي َعانونه ،وإىل َو ْض ِع التز ِام َ
لبنان باملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
وض َع الريبة.
َم ِ
ِدريا أوز ُكل derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk

ُّ
السور ِّيني :املقاربة الرتكية ا ُملش َّوشة
الحض عىل عودة ُّ
زينب شاهني ِمنجو ِتك

ِّ
للحض عىل عودة الالجئني إىل سورية ُته ِّد ُد بتعريض سالمة هذه العودة وطوع َّيتها للخطر.
مقاربة تركيا

ســ َّوغت الحكومــة الرتكيــة مقاربــة تركيــا الرتحيبيــة يف أ َّول
األمــر حــن بــدأ وصــول الالجئــن الســوريني إليهــا يف أوائــل
ــت عــى أزمــ ٍة
عــام  ،2011بقولهــا إ َّنهــا ر ُّد فعــلٍ
طــارئ مؤ َّق ٍ
ٍ
إنســانية .ولكــنْ منــذ منتصــف عــام  ،2014مــع اســتمرار ازديــاد
ـق لنهايــة األزمــة الســورية ،أخــذت
األعــداد ،ومــع عــدم رؤيــة أ ُفـ ٍ
ً
ْ
الحكومــة الرتكيــة مبقاربــ ٍة أكــر تقييدا .وتشــتمل عــى َوضــع
حاميــ ٍة مؤ َّقتــ ٍة للســورين ،يســمح لهــم بالوصــول إىل التعليــم،
والخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة ،وســوق العمــل ،و ُي ِتيـ ُـح لهــم
منــذ منتصــف عــام  -2016بعــض الدعــم لالندمــاج املحــدودوالعــودة الطوعيــة .ومــع ذلــكُ ،يظ ِه ـ ُر بحـ ٌ
ـث َّأن إطــا َر حــاالت
1
ِّ
الشــك يف طوع َّيتهــا.
العــودة ا ُملشــ َّو َش يفتــح ســبي ًال إىل

إطار عمل حاالت العودة

والحاميــة الدوليــة الــريك لعــام  ،2013وإىل األمــر التوجيهــي يف
ـص عــى َّأن املديريــة
الحاميــة املؤ َّقتــة لعــام - 2014وكالهــا ينـ ُّ
يح الدعــم املــا َّيل ملــن يرفــع طلبــاً
العامــة إلدارة الهجــرة ســ ُت ِت ُ
بالعــودة الطوعيــة -عــى أ َّنهــا أســاس اإلطــار القانــوين لحــاالت
العــودة .ومــن الوجهــة القانونيــةُ ،يتو َّقــع مــن املديريــة العامــة
إلدارة الهجــرة أن تتعــاون مــع الســلطات يف البــاد األصليــة ،ومــع
غريهــا مــن املؤسســات والهيئــات العامــة يف تركيــا ،واملنظــات
الدوليــة واملجتمــع املــدين .ولكــنْ يف الواقــع ،التعــاون الوحيــد
الــذي أنشــأته املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة رســمياً هــو مــع
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة الرتكيــة األخــرى .ومل ُتو ِّقــع عــى
اتفاقيــات إعــادة القبــول الثنائيــة أو متعــددة األطـراف ،وال عــى
اتفاقيــات ثالثيــة ،لتيســر عــودة الســور ِّيني ،وهــو مــا يقتــي
مشــاركة املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
والحكومــة الســورية الحاليــة.

َ
وســائل رســمي ًة ميكــن أن يرفــع
صحيــح َّأن تركيــا وضعــت
ٌ
َّ
الســور ُّيون مــن خاللهــا طلبــات للعــودة ،ولكــنَّ املقاربــة كلهــا
ُمش َّوشـ ٌـة .إذ تشــر املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة يف تركيــا ،وهي واملطلــوب قانونــاً مــن املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة أن
رســمي مــن العائديــن ،مــن خــال فروعهــا
طلــب
الوكالــة الوطنيــة الرئيســة للهجــرة يف البلــد ،إىل قانــون األجانــب تســعى إىل
ٍّ
ٍ

