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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
ٍّ
ٍ
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يف املحافظــات ،ويجــب أن يكــون يف وثائــق العــودة الطوعيــة لوقــف ُّ
التوغلــن العســكر َّيني ،واليــو َم تســيطر تركيــا عــى الحدود
ِّ
حكومــي وعــى شــايل غــر ِّيب ســورية.
تواقيــع :توقيــع العائــد ،وتوقيــع موظــف
أربعــ ُة
ٍّ
ٍ
وتوقيــع مرتجــم وتوقيــع موظــف مــن املفوضيــة الســامية لألمــم
ـب واح ـ ٍد إلعــادة
املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،وإن مل يكــن هــذا األخــر موجــوداً ،هــذا ،وم َّولــت تركيــا ج ـ ْد َو َل أعــالٍ مــن جانـ ٍ
فيحــل مح َّلــه ممثـ ٌـل عــن منظمــة غــر حكوميــة مـ ٌ
ـأذون بهــا اإلعــار يف مرحلــة مــا بعــد ال ّنزاع .وأتاحــت الهيئــات الرتكيــة،
ً
يف تركيــا .واختــارت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون متعاونــة مــع الجهــات الفاعلــة الســورية املحليــة ،الخدمــات
الالجئــن يف الوقــت الحــايل أ ّال ُت َشــارك يف حــاالت العــودة ،يف مخ َّيــات الســور ِّيني النَّازحــن داخليــاً ،وأعــادت بنــاء
ولــذا ُيو ِّقـ ُـع ممثلــو الهــال األحمــر الــريك عــى وثائــق العــودة املستشــفيات ،واملــدارس ،والجوامــع ،والجامعــات ،وغــر ذلــك
2
الطوعيــة.
مــن البنــى التحتيــة يف البلــدات الســورية .وأنشــأ كثــ ٌر مــن
ً
ً
الهيئــات الحكوميــة الرتكيــة فروعــا عابــرة للحــدود إلتاحــة
إسـ ْن ُيورت التــي َي ْغـ ُز ُر فيها الســور ُّيون ،الخدمــات ،ورشعــت الحكومــة الرتكيــة ُتــر ِّو ُج ترويجــاً نطاقــه
ويف إســطنبول ،يف منطقــة ِ
َّ
واســع َّأن املــدن الســورية التــي تســيطر عليهــا تركيــا ،أماكــنُ
نظمــت بلد َّيـ ُة املنطقــة حملـ َة عــود ٍة يف عــام  ،2018فعــاد مــن
ٌ
ٌ
ُ
خاللهــا مــن الســور ِّيني  .3724وأ َّمــا يف  ،2019فهــدَف بلد َّيــة آمنــة للعــودة إليهــا.
إسـ ْن ُيورت هــو إعــادة  25ألـ َ
ـف ســوريٍّ  .وبعــد وصــول العائديــن
ِ
ٌّ
إىل الحــدود ،تســاعدهم هيئتــان ترك َّيتــان تعمــان يف ســورية ،ويف خلف َّيــة هــذه األحــداث ،يف صيــف عــام  ،2018أورد كل مــن
وترافقانهــم إىل املــدن التــي يســيطر عليهــا الجيــش الــريك.
منظــات املجتمــع املــدين والالجئــن أخبــاراً مــن ُمــدُ نٍ ســورية
معظمهــا مــن عفريــن -تقــول َّإن الهيئــات الحكوميــة الرتكيــةُّ
الحض عىل العودة
ا َّتصلــت بهــم هاتفي ـاً ل ُت ْع ِل َمهــم َّأن خيــار العــودة أصبــح قامئ ـاً،
َّ
َّ
ُ
ِّ
ُ
تحســنت ،وأن البنــى التحتيــة ُي َعــا ُد
الواســطة األوىل التــي تع ـ َرض اليــو َم للحــض عــى العــودة هــي وأن الظــروف األمنيــة َّ
تيســر زيــارات ِّ
‘االطــاع عــى مــا يجــري’ املؤقتــة التــي تصــل إعامرهــا ،يف املــدن التــي تســيطر عليهــا تركيــا .ويف ذلــك الصيــف
َ
ُ
يــح هــذه نفســه ،أعلنــت تركيــا عــن ن َّيتهــا إغــاق جميــع مخيــات
م َّدتهــا إىل ثالثــة أشــهر ،خــال األعيــاد الدينيــة ،وت ِت ُ
الزيــارات لالجئــن تقييــم الظــروف يف ســورية وتف ُّقــ َد أحــوال الالجئــن خــال ســنة واحــدة .فوجــد الالجئــون يف املخ َّيــات
أمالكهــم التــي ُأخْ ِل َيــت .فــإن شــاؤوا البقــاء يف ســورية ،كان املغلقــة أنفســهم أمــام خياريــن :إ َّمــا االنتقــال إىل مــدن تركيــة
لهــم ذلــك .ويف مــدة زيارتهــم ،ال ُتل ِغــي املديريــة العامــة إلدارة كبــرة حيــث املســاكنُ الباهـ ُ
ـظ مثنهــا ،وإ َّمــا العــودة إىل ســورية.
الهجــرة وضــع حاميتهــم املؤقتــة ،ولكــنْ ُتل ِغي َهــا إن مل يعــودوا
ْ
قبــل انقضــاء املــدة املســموح لهــم بهــا .وتشــر األعــداد الكثــرة وتعهَّــدت وســائل اإلعــام املواليــة للحكومــة أنبــا َء حــاالت
ـع .فـ ُّ
ـكل رحلــة عــود ٍة
ملــا يقــع مــن حــاالت عــود ٍة بهــذه اإلســراتيجية إىل ِك َفايتهــا .عــودة الســور ِّيني بالنــر عــى نطــاقٍ واسـ ٍ
ـي  40ألــف ســوريٍّ يف ســورية ،أي تكــون الخـ َر األ َّو َل ،ثــم َّإن وســائل اإلعــام -ومنهــا وكالــة األنبــاء
ووفــق مصــاد ٍر حكومي ـ ٍةَ ،ب ِقـ َ
 %15مــن الذيــن زاروا ســورية َّ
ليطلعــوا عــى مــا يجــري فيهــا يف الرســمية الرتكيــة -إمنــا تعــرض حــاالت العــودة عــى أنهــا أم ـ ٌر
عــام  ،2017ويف عــام  ،2018بقــي يف ســورية  %57مــن  252ألـ َ
ـف ُيحتَفـ ُـل بــه.
ســوريٍّ مــن الذيــن يزورونهــا َّ
ليطلعــوا عــى مــا يجــري فيهــا.
و ُتظ ِهـ ُر هــذه الزيــادة يف حــاالت العــودة أيضـاً سياسـ َة تركيــا يف
ـن عســكر َّيني
شــا ِّيل غــر ِّيب ســورية .إذ أقـ َّرت تركيــا رشع َّيــة عم َلـ ْ
انفراد َّيــن عابريــن للحــدود قامــت بهــا ،وهــا :عمليــة درع
الف ـرات (مــن شــهر أغســطس/آب عــام  2016إىل شــهر مــارس/
آذار عــام  ،)2017وعمليــة غصــن الزيتــون (مســتم َّرة منــذ
عــام  ،)2018وأقامــت تركيــا العمل َّيتــن عــى أســاس مكافحــة
اإلرهــاب وأســاس مقاومــة هجــات وحــدات حاميــة الشــعب
ْ
ميليشــيات تنظيــم داعــش ،يف
الســورية الكرديــة وهجــات
ـن
ســورية .ولكنْ عـ َّد املجتمــع الــدويل هاتــن العمل َّيتــن عدائ َّي َتـ ْ
وتنتهــكان الســيادة الســورية ،عــى أ َّنــه مل يت َِّخـ ْذ إجـرا ًء حقيقيـاً

تحدِّيات املقاربة الرتكية

ومــع ِّ
كل ذلــك ،عــدد حــاالت العــودة مــن تركيــا إىل ســورية
ليــس كث ـراً ،ومــا وقــع مــن حــاالت العــودة هــذه وقــع غالب ـاً
عــى أســاس حــاالت فرديــة ،كل حالــ ٍة عــى ِح َد ِتهَــا .ولكــنْ
تشــر األد َّلــة إىل َّأن عــدد حــاالت العــودة الطوعيــة غــر
ا ُمل َســا َع ِد عليهــا يــزداد .ونعــم ،إتاحــة تركيــا زيــارات ِّ
االطــاع
تحســنٌ  ،وكذلــك
عــى مــا يجــري يف األعيــاد الدينيــة أمــ ٌر ُم ْس َ
هــي جهودهــا التــي تبذلهــا لتعزيــز األمــن واالســتقرار والبنيــة
التحتيــة يف شــا ِّيل غــر ِّيب ســورية .لكــنْ عــى الرغــم مــن ذلــك،
هنــاك عــدة مخــاوف تــدور حــول املقاربــة الرتكيــة االنفراديــة،
وحــول إس ـراتيجيتها يف إتاحــة الحاميــة املحــدودة مــع الحـ ِّ
ـض
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عــى العــودة يف الوقــت نفســه ،وحــول املبــادئ التــي تتجاهلهــا
يف حــاالت العــودة.
فــأوالً ،بــدأت تركيــا يف الحـ ِّ
ـض عــى العــودة مــع َّأن ســورية مــا
تـزال غــر آمنـ ٍة .وعــى الرغــم مــن وقــف إطــاق النــار يف بعــض
األحيــان ،ومــن مناطــق خفــض التصعيــد التــي تســيطر عليهــا
تركيــا وروســيا وإي ـران ،مــا ي ـزال القتــال والعنــف منت َ
رشيــن يف
ســورية .ويفتقــر النــاس إىل الخدمــات العامــة األساســية وإىل
فــرص املعيشــة املســتدامة .ولقــد قالــت املفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن مؤ ِّكــد ًة َّإن الظــروف يف ســورية
ليســت آمنـ ًة للعــودة .وهــذا غالبـاً هــو الســبب يف عــدم مشــاركة
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف حــاالت
ٌ
العــودة مــن تركيــا .و ُي َض ُ
مســألة غــر واضحــ ٍة:
ــاف إىل ذلــك
فهــل ُتط ِلـ ُـع الســلطات الرتكيــة الالجئــن العائديــن إطالع ـاً تام ـاً
عــى األخطــار املحتملــة؟ فمتــى مــا عــاد الســور ُّيون إىل ســورية،
أصبحــوا ال ميكنهــم العــودة إىل تركيــا ،ذلــك َّأن التوقيــع عــى
اســتامرات العــودة الطوعيــة يعنــي إســقاط ِّ
كل الــروط التــي
تقــوم عليهــا الحاميــة يف اللجــوء ،ويجعــل العــودة القانونيــة إىل
تركيــا مســتحيل ًة.
فحـ ُ
ـال الســور ِّيني
ثاني ـاً ،ال تبــدو حــاالت العــودة طوعي ـ ًة متام ـاًَ .
غــر املســتقرة يف تركيــا ،وأهـ ُّـم مــا فيهــا انعــدام الحاميــة التا َّمــة،
وظــروف التوظيــف ا ُملســت ِغ َّلة ،وفقــدان األمــل يف مســتقبلهمُّ ،
كل
ذلــك يدفعهــم إىل العــودة .ويف منتصــف عــام  ،2019ازدادت
الحــال تدهــوراً ،حــن بــدأت ســلطات محافظــة إســطنبول
حيــث يعيــش أكــر مــن نصــف مليــون ســوريٍّ  -يف شــنِّمزي ـ ٍد مــن الك ْب َســات يف الشــوارع وأماكــن العمــل للتث ُّبــت مــن
تســجيل وثائــق النــاس .فالســور ُّيون الذيــن ليــس لديهــم الوثائــق
الصحيحــةُ ،يعــاد َ
ُون إىل املحافظــة الرتكيــة التــي هــم متســجلون
فيهــا .ويف الوقــت نفســه ،قالــت بعــض وســائل اإلعــام إنَّ
ـروا عــى التوقيــع عــى اســتامرات العــودة
بعــض الســوريني ُأ ْجـ ِ ُ
ِّ
الطوعيــة ،ثــم ُر ِّحلــوا إىل شــايل ســورية .هــذا ،وزاد خطــاب
الكراهيــة عــى الســور ِّيني ،إذ يلومهــم الســكان املحل ُّيــون عــى
تحمــس
البطالــة واملشــكالت االقتصاديــة .وواضـ ٌـح أ َّنــه عــى حــن ُّ
بعــض الســوريني لخيــارات العــودة الطوعيــة ،تتو َّقـ ُ
ـف ن َّيـ ُة عــودة
الســواد األعظــم عــى الظــروف املناســبة يف ســورية ،أي األمــن،
واالســتقرار ،والنظــام الجديــد ،وإعــادة إعــار البنيــة التحتيــة،
َ
املعيشــ ِة ا ُمل ْســتدام ُة.
وســ ُب ُل
ُ
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تيســر العــودة .ومــع ذلــك ،الظاهــر َّأن ممثــي هاتــن
َّ
املنظمتــن يف تركيــا َي ُعــدُّ ون حــاالت العــودة ســابق ًة أوانهــا
ِّ
بســبب الظــروف يف ســورية ،وهــم ُيفضلــون عليهــا خيــارات
االندمــاج املحــي .وال تــؤدِّي املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن دورهــا الــذي درجــت عليــه،
ـت مــن الطبيعــة الطوعيــة للعــودة ،وضـ َ
وهــو التث ُّبـ ُ
ـا ُن َّأن
ْ
معلومــات حــول ظــروف
مــا يــرد إىل ِعلــم الالجئــن مــن
ٍ
البلــد األصــي هــي صحيحـ ٌـة وموضوعيـ ٌـة .وهــذا يثــر أســئل ًة
حــول مــدى امتثــال املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة ملبــدأ
الطوعيــة ولتبيينهــا إجراءاتهــا وتوضيحهــا .ومل ُي ـ ِّول االتحــاد
ً
أيضــا مــروع عــودة الســور ِّيني ،عــى أ َّنــه -إىل
األورويب
ُ
جانــب املنظمــة الدوليــة للهجــرةُ -يــ ِّول بنــاء القــدرات
إلعــادة املهاجريــن غــر النظاميــن اللذيــن ليســوا ســور ِّيني.
رابع ـاً ،ال دليـ َ
ـل عــى إتاحــة املســاعدة بعــد العــودة ،وليــس
للســلطات الرتكيــة كاملديريــة العامــة إلدارة الهجــرة وســائل
لتت ُّبــع مــا يحــدث للعائديــن يف ســورية.
خامس ـاً ،للحـ ِّ
ـض عــى العــودة عواقــب تقــع عــى العالقــات
بــن الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة ،إذ يكــون منــه أنْ
ـع املجتمعــات املضيفــة أن العــود َة فور َّيـ ٌـة .وهــذا يزيــد
تتو َّقـ َ
َ
ــم ُيهــ ِّد ُد
تح ُّيــز الســكان املحليــن عــى الســور ِّيني ،ومــن ث َّ
ٌ
ضعيفــة أصــ ًا.
الحاميــة ا ُملتَاحــ َة للســوريني ،التــي هــي
وفض ـ ًا عــى ذلــك ،فـ َّ
َّ
ـإن الخطــاب املتصاعــد الــذي اتخذتــه
الحكومــة وأحــزاب املعارضــة حــول حــاالت العــودة ،ال سـ َّيام
قلــق لالجئــن ألنهــم
يف الحمــات االنتخابيــة ،هــو مصــ َد ُر ٍ
يخشــون َّأن إعادتهــم قــراً ُمق ِب ٌ
لــة.

َــم َّأن لهــم
وأ َّمــا املدانــن بارتــكاب جرائــم ،والذيــن ُي ْزع ُ
ٌ
صلــة بالجامعــات اإلرهابيــة ،فحــاالت إعادتهــم الفرديــة
ٌ
ً
قــرا ،عــن طريــق الرتحيــل واقعــة .ويقــول الناشــطون
َّ
إن املهاجريــن غــر النظاميــن ،وفيهــم الســور ِّيني ،الــذي
يأرسهــم خفــر الســواحل الــريك أو قــوات الرشطــة الرتكيــة،
وهــم يعــرون إىل اليونــان عبــوراً غــر قانــوينُ ،يعتقلــ ْو َن
رح ُلــون .وقــد ُســ ِّل َم بعــض
أوالً يف مراكــز الرتحيــل ثــم ُي َّ
الســوريني ،الذيــن قبضــت عليهــم الرشطــة خــال الك ْبســات،
ـم بعــد توقيعهــم عــى اســتامرات العــودة
أوام ـ َر ترحيــلٍ  ،ثـ َّ
3
الطوعيــة ُم ْك َرهــن مــن موظفــي الدولــةُ ،أ ِعيدُ وا إىل ســورية.
وأثبــت ممثلــو املنظــات غــر الحكوميــة َّأن حــاالت العــودة
ثالث ـاًُ ،ت ِدي ـ ُر تركيــا حــاالت العــودة إدار ًة انفرادي ـ ًة ،عــى الرغــم هــذه وقعــت ،وعدُّ وهــا انتهــاكاً لحقــوق األفــراد وملبــدأ
ـح املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة األعــداد
مــن َّأن املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة تقــول مؤ ِّكــد ًة إ َّنهــا الطوعيــة .وال ُت ِتيـ ُ
تعمــل بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب عــى الصحيحــة للمهاجريــن غــر النظاميــن الذيــن ليســوا ســوريني
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وال أعــداد الســور ِّيني ،الذيــن ُر ِّحلــوا بســبب أفعــالٍ إجراميـ ٍة أو زينب شاهني ِمنجو ِتك
شــكوك يف صلتهــم باإلرهــاب.
زميلة ٌ
ٌ
باحثة ،يف مركز بحوث التعاون العاملي ،بجامعة دوسبورخ-
ٌ
مقاربــة ِّإسن  ،www.gcr21.orgويف معهد البحوث السويدي يف
َــاج إليــه هــو
ُت ِّ
بــن الحالــة الرتكيــة عمليــاً َّأن مــا ُيحت ُ
ٌ
تعاونيــة تتعــ َّد ُد فيهــا الجهــات الفاعلــة ،للوصــول إىل حــاالت إسطنبول
ـمح
عــود ٍة توافــق املبــادئ املتَّفــق عليهــا دوليـاً .فينبغــي أ ّال ُي ْسـ َ
ُ
َ
ِّ
للبــاد املضيفــة كرتكيــا بإقـرار تفســرها الخــاص ملعنــى الطوعيــة كتبت املؤلفة هذه املقالة من عند نفسها.
وصـ ْون الكرامــة .وينبغــي إنــذار الــدول املضيفــة حــن
واألمــان َ
بحوث اسمه رِس ُبوند :الحوكمة املتعددة
بحث م َّوله مرشوع
ٍ
 .1استندت هذه املقالة إىل ٍ
ال متتثــل لألحــكام القانونيــة واملعياريــة املتعلقــة بعــودة املستويات للهجرة الجامعية يف أوروبا وما بعدها
الالجئــن ،وينبغــي أن يكــون االســتقرار واألمــان عــى رأس (RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and
ا عــى ذلــك ،ال )Beyond
القـرارات التــي ُتتَّخــذ يف حــاالت العــودة .وفضـ ً
من خالل منح ٍة من برنامج ُأ ُفق ( 2020ورقمها  .)770564وكتبت كاتبة املقال ِة املقال َة
دورسبورخ-إسن يف
ينبغــي للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن وهي تقيض زمالتها يف مركز بحوث التعاون العاملي الذي يتبع جامعة
ِّ
أن تنــأى بنفســها عــن العــودة الســابقة أوانهــا ا ُمل ْســت َم ِّر فيهــا .أملانيا (.)Kate Hamburger Kolleg/Centre of Global Cooperation Research
كل البــاد املضيفــة دائــر ًة حــول Gokalp Aras N E and Sahin Mencutek Z (2019) ‘Border Management .2
بــل ينبغــي أن تكــون مقاربــة ِّ
and Migration Controls in Turkey’ Working Paper, Multilevel Governance
َّ
َ
الالجئــن ،ومســتند ًة إىل األدلــة ،ونافــذة املفعــولِ  .ثــم ينبغــي )of Mass Migration in Europe and Beyond Project (#770564, Horizon2020
تنــى بــه ،إلعــادة اإلدمــاج يف البلــد (إدارة الحدود وضوابط الهجرة يف تركيا)
االســتعداد ،اســتعداداً ُم ْع ً
كل أصحــاب املصلحــة املعنيــن ،قبــل www.respondmigration.com/publications-1
األصــي ،وللتنســيق بــن ِّ
ِّ
HarekAct ‘A New Nightmare: Picked Up In The Aegean And Returned .3
ـن طويــلٍ مــن َب ـ ْد ِء العــودة.
زمـ ٍ
To Syria’, 24 June 2018
zeynepsahinmencutek@gmail.com

(كابوس جديدُ :ي ْل ُ
ون يف بحر إيجة ثم يُعاد َ
تقط َ
ُون إىل سورية)
bit.ly/Harekact-24062018-Aegean

سياسة العودة من األردن إىل سورية
جوليا موريس

أصبح االستعداد لعودة الالجئني السور ِّيني مسأل ًة بارز ًة يف األردن ،غري َّأن احتامل وقوع العودة يثري من
املخاوف الكثري.

الجــئ
ألــف
نحــو مــن مليــونٍ وِ 400
يعيــش اليــو َم يف األردن ٌ
ٍ
أربــاع منهــم ،عــى حســب املنظــات غــر
ســوريٍّ  ،ثالثــة
ٍ
ـت مــا يف املســتقبل.
الحكوميــة ،ينــوون العــودة إىل ســورية يف وقـ ٍ
وينبغــي أن تقــوم العــودة إىل البلــد األصــي عــى حر َّيــة القـرار،
علــم ،مــع التــز ٍام تــا ٍّم مــن البلــد
وعــى صــدور القــرار عــن ٍ
األصــي بإعــادة اإلدمــاج .ولكــنْ يواجــه الســور ُّيون الذيــن ينــوون
العــود َة احتـ َ
ـام
ـام ســلطويٍّ ليــس لــه اهتـ ٌ
ـال العــودة إىل نظـ ٍ
ً
ـم إعــادة إدماجهــم .هــذا فضـا عــى صعوبــة ضــان
ُي ْذ َكــر يف َد ْعـ ِ
أيِّ قــد ٍر مــن األمــن لالجئــن العائديــن ،وذلــك بســبب اســتمرار
ال ِّن ـزاع َّ
الشــديد يف ســورية.

ـح املعــر
ال بــل فعلــت عكــس ذلــك ،فعــى الرغــم مــن إعــادة َف ْتـ ِ
الحــدودي بــن نصيــب وجابــر يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول عــا َم
 ،2018أعلنــت الحكومــة األردنيــة أ َّنهــا ال تدعــم عــودة الســور ِّيني
ــج عــود ٍة رســم َّي ٌة
يف الوقــت الحــارض 1.لكــنْ ملَّــا مل ُتبتَــدأ برا ِم ُ
2
ً
بــن البلديــن ،أصبــح االســتعداد للعــودة مســأل ًة بــارزة يف األردن.

مع ِّوقات العودة من األردن

يختلــف أ ْم ـ ُر األردن يف زيــارات ِّ
‘االطــاع عــى مــا يجــري’ عــن
غــره مــن البــاد التــي يعــود منهــا الالجئــون الســور ُّيون ،فهــذه
الزيــارات عنــد الالجئــن الســور ِّيني يف األردن غــر ممكن ـ ٍة .ففــي
حالــة األردن ،ليــس للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
ومنــذ بدايــة ال ِّن ـزاع تقــع حــاالت عــود ٍة عفوي ـ ٍة كثــرة العــدد .الالجئــن بنيــة تحتيــة ،وال ترتيبــات بينهــا وبــن الحكومتــن
ـر هــذه الزيــارات .وقــد حافظــت
ولكــنْ مل تتَّخــذ الحكومــة األردنيــة والهيئــات التــي تتبعهــا إىل الســورية واألردنيــة ،لــي ُتيـ ِّ َ
اآلن أ َّيــة تدابــر لتيســر عــود ٍة طوعيـ ٍة ،رســمي ٍة ،واســعة النطــاق .الحكومــة األردنيــة عــى عالقــات دبلوماســية ظاهريــة مــع
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