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عودة الالجئني السوريِّني من لبنان
تامرياس فاخوري وِدريا أوزُكل 

ُتَصان فيها  التي  ى العودة الطوعية اآلمنة  ياٍت تتحدَّ كشف تحليٌل ملامرسات العودة يف لبنان عن تحدِّ
الكرامة.

سورية،  أجزاء  معظم  عىل  السيطرَة  األسد  نظام  استعادة  مع 
للعودة  فأكث  أكث  تزداد  لضغوط  السوريُّون  الالجئون  يتعرَّض 
من البالد املجاورة، ومنها لبنان. ومع ذلك، ُيظِهر تحليٌل للساحة 
أنَّه ما يزال ُيحَتاِج  مُيَارس يف العودة اليوَم  دة وملا  السياسية املعقَّ
إىل كثرِي عمٍل من أجل ضامن عودة السوريني عودًة طوعية، آمنة، 

ُتَصان فيها الكرامة.

التأشرية  من  السوريني  إعفاء  سياسة  يف  استمرَّ  لبناَن  أنَّ  صحيٌح 
يف املراحل األوىل من الحرب، لكنَّ التوتُّر بني األحزاب السياسية، 
ا رسيعاً. فبدأت  ان املحليني، اشتدَّ والتوتُّر بني السوريِّني وبني السكَّ
ٍل عىل السوريني يف أوائل عام  بعض البلديات يف َفرْض حظِر تجوُّ
تزيد  قسوًة،  أكث  سياسات  الحدود  إدارة  يف  لبنان  وطبَّق   ،2014
قسوتها شيئاً فشيئاً. ففي شهر يناير/كانون الثاين من عام 2015، 
أنهى لبنان سياسة اإلعفاء من التأشرية، وطلَب رسمياً من املفوضية 
تسجيل  عن  تتوقَّف  أن  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا 
إىل  الحكومية  العام  األمن  مكاتب  واستمرَّت  السوريني.  الالجئني 
حدٍّ بعيد يف السامح للنساء واألطفال بالحصول عىل تصاريِح إقامٍة 
ان، برشِط أن يكون لدى كلٍّ منهم بطاقة الالجئ الصادرة عن  باملجَّ
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ولكنَّها طلبت من 
لبنان. وطبَّقت مكاتب  بأاّل يعملوا يف  ٍد  تعهُّ التوقيع عىل  الرجال 
األمن العام كلَّ ذلك تطبيقاً غري متناسٍق، ولكْن عموماً، الطريقة 
إقامٍة،  تريح  عىل  الحصول  الرجال  بها  يستطيع  التي  الوحيدة 
هي أن يكون لهم كفيٌل لبناين. ثم إنَّ مثَن رفِع طلٍب للحصول عىل 
تريح إقامٍة عن طريق الكفيل هو 200 دوالٍر أمرييك سنوياً لكلِّ 
شخٍص يف األرسة تزيد سنُّه عىل 15 سنة.1 فدفعت الصعوبات يف 
املقيمني يف  السوريِّني  ُمْعظَم  الرسوم  الوثائق وَدْفِع  الحصول عىل 

لبنان إىل مخالفة القانون. 

اللبناين  النظام السيايس  التَّهجري من سورية إىل زعزعة  ى  ولقد أدَّ
ومل  عرشَة.  الثَّامين  البلد  جامعاِت  يحكم  الذي  الطوائف  املتعدد 
دٍة لشأِن النِّزاع  ن األحزاب السياسية من َوْضِع استجابٍة موحَّ تتمكَّ
دت بعض الفئات اللبنانية  السوري، أو من ُصْنِع سياسٍة للجوء. وأكَّ
نيَّة، ُيغريُّ  أنَّ وجود الالجئني السوريني، ومعظمهم من الطائفة السُّ
الرتكيبة السكانية يف لبنان، ويهدد التوازن الهشَّ لتقاسم السلطة 
بني املسلمني واملسيحيِّني. ثم ما إن بدا أنَّ نظام األسد َكِسَب الَيَد 
يف  الرئيسيُّون  السياسيُّون  سارع  حتَّى  السورية،  الحرب  يف  الُعليا 

لبنان إىل املطالبة بعودة الالجئني السوريني، وعملوا عىل إنجاح 
دٍة. فبدأت البلديات  العودة من خالل تطبيق تدابري احتواٍء ُمشدَّ
دٍة قيَّدت كثرياً حصول  ومكاتب األمن العام يف تطبيق قوانني ُمشدَّ
السوريني عىل الوظائف واملساكن، وقلَّلت ُفرََض ُسُبِل معيشتهم.

رين  هذا، واألحزاب السياسية اللبنانية ُمتَّفقٌة عىل أنَّ عودَة املهجَّ
الفاعلة  الجهات  ِمَن  َمن  يف:  إجامع  ال  ولكْن  السوريني رضورٌة، 
ينبغي لها تيسري العودة؟ وما توقيت هذه العودة؟ وما الظروف 
انقساٌم  حدث  األخرية،  السنوات  ويف  فيها؟  تقع  أن  يجب  التي 
عميٌق يف مسألٍة هي هل ينبغي للحكومة تيسري حاالت العودة 
إىل  ذلك  ى  فأدَّ السوري؟  النظام  مع  عالقتها  تطبيع  جانب  إىل 
واملواقف  الالجئني.  لعودة  دٍة  موحَّ خطٍة  يف  املفاوضات  تعطيل 
السياسية  الجغرافية  للربامج  نتيجٌة  األغلب  يف  هي  املتنافسة 
صلة  له  فيام  اللبنانية  الفاعلة  الجهات  تتَّخذها  التي  املتنوعة 
الثورة عاَم  التي رأت يف  بالحرب يف سورية. إذ أدركت األحزاب 
2011 فرصًة لتفكيك نظام األسد أنَّ التنِسيَق مع النظام يف عودة 
ا الجهات الفاعلة اللبنانية التي انحازت  ُز موقفه، وأمَّ الالجئني ُيعزِّ
السورية  السلطات  مع  التنسيق  يف  فرأت  السوري،  النظام  إىل 
عىل  السيطرة  النظام  استعاد  قد  أْن  الدويل  املجتمع  إىل  إشارًة 

أراضيه.

قنواٌت من أجل العودة 
يف ظلِّ هذه الحال، تقع حاالت عودٍة ضيِّقة النطاق إىل سورية 
الفاعلة  الجهات  انتشار  ُها  ُييرسِّ متعددة،  قنوات  خالل  من 
السوريُّون  يرفع  أن  ميكن  إذ  الرسمية.  وغري  الرسمية  اللبنانية 
عليه- يف  السورية  الحكومة  موافقة  ينتظرون  -ثم  للعودة  طلباً 
املراكز  ُق بني هذه  وُتنسِّ لبنان،  أنحاء  التسجيل يف جميع  مراكز 
مكاِتُب األمن العام. عىل أنَّ معايري املوافقة عىل الطلبات غامٌض 
ُمْعَظُمها، فانتقدت منظامت حقوق اإلنسان الرسية التي ُتِحيُط 
بالنظر يف هذه الطلبات. وللعمل عىل إنجاح طلبات العودة، أتت 
من  ‘الخروج  رسوم  كإلغاء  الحوافز  ببعض  العام  األمن  مكاتب 
َدْفُعها عىل الذين ميكن أن يعودوا وقد قضوا  البلد’ التي يجب 
ولقد  لبنان.  يف  إقامٍة  تصاريح  فيها  لديهم  يكن  مل  سابقًة  ُمدًة 
عاد من الالجئني السوريِّني، عىل حسب قول مكاتب األمن العام، 
نحٌو من 170 ألَف الجٍئ سوري إىل اآلن عودًة ‘طوعية’.2 وعند 
الحدود، تختم مكاتب األمن العام كلَّ جواِز سفٍر فُيقرُّ بذلك أنَّ 
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يعرفها  ال  الوقت  من  ًة  ُمدَّ لبنان  إىل  العودة  من  ممنوٌع  صاحبه 
الالجئون يف كثري من األحيان.

ص  لتفحُّ عندها  من  لجاناً  السياسية  األحزاب  بعض  أنشأت  وقد 
ُق هذه  ظروف عودة الالجئني وللنظر يف طلبات العودة. وقد ُتنسِّ
اللجان بينها وبني مكاتب األمن العام، غري أنَّها ُتنِشئ شبكات ُتِتيُح 
عاَم  يوليو/متوز  مغايرة. ففي شهر  البلد األصيل طرقاً  إىل  للعودة 
ق  2018، وضع حزب الله )وهو حزٌب سيايٌس شيعيٌّ كان قد نسَّ
برنامجاً   )2017 عاَم  بلدهم  إىل  السوريني  الالجئني  آالف  إعادة 
للعودة مع إنشاء مراكز اتصاٍل وفرق عمٍل يف جميع أنحاء لبنان، 
عام  ويف  حاالتهم.  وُتدرَُس  لالجئني  العودة  إجراءات  فيها  ُترْشُح 
، وهو أكرب حزب مسيحيٍّ يف مجلس  2018، أنشأ التيار الوطنيُّ الحرُّ
فُتعرُِّفُهم  الالجئني،  بعودة  ُتعَنى  عنده  من  محليًة  لجنًة  اب،  النوَّ
ُطُرَق العودِة وُتيرسِّ حاالت العودة إىل ما يسمى باملناطق اآلمنة 
يف سورية، وذلك تنسيقاً بينها وبني مكاتب األمن العام والبلديات.

والجهات  املحلية  كاللجان  رسميٍة،  غري  فاعلة  جهات  أرشعت  ثم 
البنانية، نطاقاً ضيَّقاً  الدينية، قريبٌة من الحدود السورية  الفاعلة 
من حاالت العودة، وذلك بالتنسيق مع األحزاب السياسية اللبنانية 
واملفوضية  األورويب  االتحاد  ر  فحذَّ الحدود.  جاِنَبي  يف  والشبكات 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من كلِّ عمليات العودة، 
ُمِشرَيين إىل أنَّ الظروف يف سورية ما تزال غري ُمِعيَنٍة عىل العودة، 
آمنًة،  تكون طوعيًة،  أن  يجب  ا  إمنَّ العودة  أنَّ حاالت  ا عىل  وأرصَّ
التأثري يف ما يحصل يف  نا من  يتمكَّ لكنَّهام مل  الكرامة.  فيها  ُتَصان 
الواقع. ويف عام 2018، اتَّهمت وزارة الخارجية اللبنانية املفوضيَة 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بالسْعِي إىل رَصِْف الالجئني 
ُتراِقُب  إذ  قراراته.  اتِّخاذ  يف  لبنان  سيادة  وبانتهاك  العودة،  عن 
غري  مراقبًة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
أْن  الرَّغم من  الحدودية، عىل  املعابر  العودة عند  رسميٍة حاالت 
ل. لكْن ال مراقبًة مستقلًة غريها عند الحدود،  ال سلطة لها للتدخُّ

َتْضَمُن أن تكون حاالت العودة طوعيًة حقاً. 

احتامل نجاح العودة يف املستقبل
يف 13 من شهر مايو/أيار عاَم 2019، أصدرت مكاتب األمن العام 
ُل كلُّ سوريٍّ دخل لبنان دخوالً غري قانوينٍّ  بياناً جاء فيه أْن سرُيحَّ
بعد 24 أبريل/نيسان من عام 2019، فخالف هذا البيان مبدأ عدم 
اإلعادة القرسية. وأظهرت التقارير األخرية، أنَّ الالجئني السوريني 
لني عند املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  املتسجِّ
أُجرِبُوا عىل التوقيع يف استامرات العودة الطوعية، وقد اعُتِقَل عىل 
قرار إنَّ  ثم  سورية.3  إىل  وصولهم  َفْوَر  العائدين  من  ثالثٌة   األقلِّ 

، فعرَّضت 70 ألَف الجٍئ للخطر.  الجئون سوريُّون ُيعاِيُنوَن الَغْمَر يف مخيَّم الدلهمية غري الرسمي يف لبنان بَعِقِب هبوب عواصَف شديدٍة يف شهر يناير/كانون الثاين من عام 2019. رضَّت بأكث من 150 موقعاً غري رسميٍّ

وقالت امرأٌة: “ال يغمض لنا جفٌن لياًل، وهذه الحال مستمرٌة منذ ثالثة أيام.”
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الذين كانوا يعيشون يف  ُيعرُِّض للخطِر الالجئنَي  ا  13 مايو/أيار إمنَّ
لديه  ليس  فمن  قانوين.  غري  دخوالً  البلد  ودخلوا  قبُل  من  لبنان 
إثَباُت دخوٍل رسميٌّ قبل شهر أبريل/نيسان من عام 2019، ُمعرٌَّض 

لخطر الرتحيل يف كلِّ وقت.

ى الالجئني  يات التي تتحدَّ وعىل الرغم من الجمِّ الغفري من التحدِّ
السوريني يف لبنان، عودتهم قريباً غري واردٍة. ففي دراسٍة حديثٍة، 
امُلْستطلعنَي  من  يكن  مل  البلد4،  من  مختلفة  أجزاء  يف  أُْجِرَيت 
الخدمة  هي  ِذْكراً  األسباب  أكث  وكانت  العودَة.  ينوي  أحٌد  فيها 
العسكرية اإللزامية عند رجال األرَُس، وِقلَُّة املساكن والوظائف يف 
املناطق األصلية، والشعور يف لبنان باالستقرار أو بأنهم أنفقوا فيه 
من الجهد والوقت ما سيأيت لهم بالخري، أحُد األمرين أو كالهام، 
سورية،  الحضانة يف  إىل حقوق  املتزوجات  غري  النساء  افتقار  ثم 
إىل  لبنان  ويحتاج  هذا،  األسد.  نظام  ُحْكِم  تحت  العيش  ورَْفُض 
استنباط آلياِت حاميٍة طويلة األمد لالجئني السوريني، فَدْفُعهم إىل 
الذي  الحرمان  إاّل إىل زيادة  ي  اليوَم، لن يؤدِّ الذي يجري  العودة 
ُيَعانونه، وإىل َوْضِع التزاِم لبناَن باملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 

َموِضَع الريبة.
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ُأسِقَط رسمياً عاَم 2017، ولكنَّ اإلسقاط غري متناسق عملياً.  .1
 Human Rights Watch ’Lebanon: Syrians Summarily Deported from .2

 Airport‘, 24 May 2019
 bit.ly/HRW-24052019-Lebanon )لبنان: ترحيل السوريِّني عىل عجٍل من املطار(

 Human Rights Watch ’Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home‘, .3
 2 September 2019

لوا من لبنان اعتِقلوا يف بلدهم(   )السوريُّون الذين ُرحِّ
bit.ly/HRW-02092019-Syrians-deported

اًل ُمْمعناً فيه، أجرتها ِدريا أوزُكل عاَم 2019. 4. تشتمل عىل 30 لقاًء ُمفصَّ

شة وريِّني: املقاربة الرتكية امُلشوَّ الحضُّ عىل عودة السُّ
زينب شاهني ِمنجوِتك

ُد بتعريض سالمة هذه العودة وطوعيَّتها للخطر. مقاربة تركيا للحضِّ عىل عودة الالجئني إىل سورية ُتهدِّ

أوَّل  الرتحيبيــة يف  تركيــا  مقاربــة  الرتكيــة  الحكومــة  غت  ســوَّ
األمــر حــني بــدأ وصــول الالجئــني الســوريني إليهــا يف أوائــل 
ــٍة  ــىل أزم ــٍت ع ــارٍئ مؤقَّ ــٍل ط ــا ردُّ فع ــا إنَّه ــام 2011، بقوله ع
إنســانية. ولكــْن منــذ منتصــف عــام 2014، مــع اســتمرار ازديــاد 
األعــداد، ومــع عــدم رؤيــة أُفــٍق لنهايــة األزمــة الســورية، أخــذت 
ــع  ــىل َوْض ــتمل ع ــث تقييداً. وتش ــٍة أك ــة مبقارب ــة الرتكي الحكوم
ــم،  ــول إىل التعلي ــم بالوص ــمح له ــورين، يس ــٍة للس ت ــٍة مؤقَّ حامي
والخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة، وســوق العمــل، وُيِتيــُح لهــم 
ــدود  ــاج املح ــم لالندم ــض الدع ــام 2016- بع ــف ع ــذ منتص -من
ــُر بحــٌث أنَّ إطــاَر حــاالت  ــك، ُيظِه ــة. ومــع ذل والعــودة الطوعي

ــا.1 ــكِّ يف طوعيَّته ــبياًل إىل الش ــح س َش يفت ــوَّ ــودة امُلش الع

إطار عمل حاالت العودة
صحيــٌح أنَّ تركيــا وضعــت وســائَل رســميًة ميكــن أن يرفــع 
ــا  ــة كلَّه ــات للعــودة، ولكــنَّ املقارب ــا طلب الســوريُّون مــن خالله
شــٌة. إذ تشــري املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة يف تركيــا، وهي  ُمشوَّ
الوكالــة الوطنيــة الرئيســة للهجــرة يف البلــد، إىل قانــون األجانــب 

ــر التوجيهــي يف  ــرتيك لعــام 2013، وإىل األم ــة ال ــة الدولي والحامي
تــة لعــام 2014 -وكالهــام ينــصُّ عــىل أنَّ املديريــة  الحاميــة املؤقَّ
ــاً  ــع طلب ــن يرف ــايلَّ مل ــم امل ــُتِتيُح الدع ــرة س ــة إلدارة الهج العام
بالعــودة الطوعيــة- عــىل أنَّهــام أســاس اإلطــار القانــوين لحــاالت 
ــع مــن املديريــة العامــة  العــودة. ومــن الوجهــة القانونيــة، ُيتوقَّ
إلدارة الهجــرة أن تتعــاون مــع الســلطات يف البــالد األصليــة، ومــع 
ــا، واملنظــامت  ــات العامــة يف تركي غريهــا مــن املؤسســات والهيئ
ــد  ــاون الوحي ــع، التع ــْن يف الواق ــدين. ولك ــع امل ــة واملجتم الدولي
ــة إلدارة الهجــرة رســمياً هــو مــع  ــة العام ــذي أنشــأته املديري ال
ــىل  ــع ع ــرى. ومل ُتوقِّ ــة األخ ــة الرتكي ــة الحكومي ــات الفاعل الجه
اتفاقيــات إعــادة القبــول الثنائيــة أو متعــددة األطــراف، وال عــىل 
ــض  ــا يقت ــو م ــوريِّني، وه ــودة الس ــري ع ــة، لتيس ــات ثالثي اتفاقي
ــني  ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــاركة املفوضي مش

ــة. ــورية الحالي ــة الس والحكوم

أن  الهجــرة  إلدارة  العامــة  املديريــة  مــن  قانونــاً  واملطلــوب 
ــا  ــالل فروعه ــن خ ــن، م ــن العائدي ــميٍّ م ــٍب رس ــعى إىل طل تس
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