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متى تكون العودة طوعية؟ ظروف اللجوء يف لبنان.
آمي كيث ونور ش َّواف

يجب أال يكون قرار الالجئ السوري يف لبنان بالعودة إىل سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب
ذلك من ضغوطات جسدية واجتامعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً ال خياراً.
يعيش ما ُيق َّدر عددهم بـ  1.5مليون الجئ سوري يف لبنان،
مبن فيهم ما ال يزيد عن مليون شخص ُم َس َّج ِلني لدى املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يضاف إليهم أعداد
كثرية أخرى من غري املسجلني حال ّياً .ووفق دراسة أجرتها منظمة
أوكسفام ( )Oxfamيف عام  ،2017مل يشعر سوى  %21من الالجئني
السوريني املشاركني يف االستبيان بأ َّنهم عرثوا عىل السالمة الكاملة
يف لبنان ،واشرتك الرجال والنساء منهم بوصف مخاوفهم اليومية
1
الصفة القانونية وتلبية الحاجات الرضورية
والتحدث عن استمرار قلقهم.
هناك بعض األسس التي يبنى عليها القول الفصل مبا إذا كان
وأشاروا أيضاً إىل أ َّنهم يف بداية األزمة كانوا يشعرون بأمان أكرث ،قرار الالجئ بالعودة جاء بطوع إرادتــه أم ال ،وأهمها الوضع
َّ
وأن معاملتهم يف لبنان كانت أفضل مام هي عليه اآلن .ويف عام القانوين لالجئ .ففي لبنان ،يفتقر ما تقدر نسبتهم بـ  %80من
 2017أدت عدة عوامل إىل زعزعة إحساس الالجئني باألمان ،منها :الالجئني السوريني إىل الوضع القانوين فهم ال يحملون وثائق
استحداث الدولة اللبنانية إجراءات تنظيمية جديدة جعلت عملية اإلقامة الصالحة التي تصدرها الحكومة اللبنانية ،عل ًام َّأن عدم
الحصول عىل إقامة صالحة أصعب يف وجه الالجئني السورينيَ ،ح ْملِ وثائق اإلقامة الصالحة ُتعدُّ جناية يف لبنان ،وأي الجئ يفتقر
وتفاقم ظاهرة االستغالل ،وتزايد التوترات التي ظهرت بينهم وبني إىل هذه الوثائق يصبح معرضاً لخطر االعتقال واالحتجاز .ومبا
املجتمع املضيف والسلطات املحلية ،وتكرار حمالت االعتقال َّأن نقاط التفتيش منترشة يف جميع أنحاء البالد ،اضطر كثري من
العنيفة عىل تجمعات الالجئني ،إضافة إىل التهديدات بالرتحيل الالجئني إىل فرض القيود الذاتية القهرية عىل تحركاتهم وتنقالتهم
والتسفري واإلعادة القرسية .ورغم كل ذلك ،ورغم َّأن الغالبية لخفض احتامالت تعرضهم لالعتقال ،ومبحدودية حركتهم ،تنخفض
العظمى من املستجيبني يف الدراسة ال ن َّية لديهم بالبقاء يف لبنان قدرتهم عىل البحث عن العمل .أ َّما الالجئون القادرون عىل العثور
بعد انتهاء النزاع يف سوريا ،فهم ال يشعرون َّأن الظروف الراهنة يف عىل العمل ،فيؤدي افتقارهم إىل الوضع القانوين إىل جعلهم أكرث
عرضة لالستغالل املايل بسبب إمكانية اإلبالغ عنهم للسلطات ألي
سوريا تسمح لهم بالعودة اآلمنة إىل ديارهم.
سبب كان .وبانخفاض الدخل ،يصعب عليهم كثرياً تلبية حاجاتهم
وعند الحديث عن أي عودة لالجئني ،ال بد من الرتكيز عىل األساسية مبا يف ذلك حاجات املأوى ،وهكذا تزداد حاجة العائالت
َّ
“الطو ِع َّية” التي تتجسد يف تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القرسية لالقرتاض من أجل البقاء عىل قيد الحياة .وال يقف األمر عند هذا
والذي تنص عليه اتفاقية الالجئني لعام  ،1951والقانون العريف الحد ،بل ينشأ عن قيود الحركة ومخاوف من االعتقال مصاعب
الــدويل .ووفقاً لدليل العودة الطوعية الذي نرشته املفوضية ج ّمة أمام الوصول إىل الخدمات الرئيسية وا ُملسا ِعدَة ،كالخدمات
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني“ ،يجب النظر يف مبدأ الصحية والتعليم.
‘الطوعية’ عىل ضوء الظروف السائدة يف البلد األصيل (التي ُيبنَى
عليها القرار املستنري) والوضع يف بلد اللجوء (السامح بحرية وباإلضافة إىل الغذاء وامللبس واللوازم الصحية وغريها من الحاجات
االختيار)”2ومن جهة أخرى ،ليك تكون العودة طوعية ،يجب أال املنزلية األساسية ،هناك أجور السكن (حتى بالنسبة ملن يعيش يف
تتأثر قرارات العودة ‘بعوامل الطرد’ املتمثلة مبا فيها الضغوط الخيم) ،مبعدل يقارب  189دوالراً يف الشهر وهو مبلغ كبري لالجئني
الجسدية والنفسية واملادية.
وله تعزى املخاوف من إمكانية إخالئهم من البيوت إذا ما عجزوا
عن دفع اإليجار الشهري .وتزداد تخوفات الالجئني إزاء الرعاية
لكنَّ كثرياً من الالجئني السوريني يف لبنان يقولون َّإن هناك الصحية فهي مصدر رئييس للتكاليف أيضاًَّ ،
ألن التأمني الصحي
مجموعة من عوامل الطرد التي تؤثر يف سالمتهم وقدرتهم عىل الذي ُتقدِّمه املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
تلبية حاجاتهم األساسية ،وقد يؤدي ذلك إىل اضطرارهم إىل العودة ال ُي ّ
غطي إال  %75من التكاليف (وال تغطي إال إجراءات الحفاظ

قبل أوانها ،دون أن تكون تلك العودة مستدامة ،ودون أن تكون
مبنية عىل قرار حقيقي يتخذه الالجئ بهذا الشأن ،وبذلك ال تكون
العودة قامئة عىل حرية اإلرادة واالختيار .ومبا َّأن األزمة يف سوريا
مستمرة ،بل تشهد تصعيداً يف بعض مناطقها ،فذلك يعني َّأن أي
عودة سابقة ألوانها قد ُتع ِّرض الالجئني إىل التأثر بالنزاع والتعرض
لالعتقال والتعذيب واالختطاف وغريها إضافة إىل تكرار تهجريهم.
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عىل الحياة للحاالت الحرجة والتوليد) وحتى املساعدات اإلنسانية
النقدية التي يفرتض بها التخفيف من األعباء املالية ال هي كافية
تاح أص ًال لكل أرس الالجئني ،ولذلك السبب ،يعيش أكرث من
وال ُت ُ
 %70من الالجئني السوريني يف لبنان يف الفقر ،وتصل معدالت
الديون عىل العائالت إىل  857دوالراً أمريكياً.

سبل الحصول عىل اإلقامة

يف شهر يناير/كانون األول  2015استحدثت الحكومة إجراءات
خاصة باإلقامة حددت مسارين أساسيني لحصول السوريني عىل
وثائق اإلقامة ،وهام التقدم عىل أساس شهادة تسجيل صالحة
صادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (إذا
ما كان لديهم هذه الشهادة) ،أو الحصول عىل تعهد باملسؤولية
(الكفالة) من مواطن لبناين .ويف أول األمر ،اشرتطت هذه اإلجراءات
عىل الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني التعهد بعدم العمل يف لبنان ،ومع َّأن هذا البند
أزيل يف منتصف عام  ،2016ما زال تطبيق هذه اإلجراءات يعني
يف الواقع العميل َّأن العائق ما زال قامئاً .ويصبح الالجئون ،وعىل
األخص منهم الذكور يف الفئة العمرية  60-18عاماً ،محل شبهة
بأ َّنهم يعملون وهذا ما يصد السلطات عن منحهم لترصيحات
اإلقامة عىل أساس شهادة تسجيلهم لدى املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني بل تخربهم أن عليهم البحث عن كفيل.
وحتى الالجئني الذين حصلوا بالفعل عىل ترصيح اإلقامة من خالل
نظام الكفالة ،كأولئك الذين حصلوا عليها عندما كان رشط التعهد
بعدم العمل سارياً ،فال ميكنهم الحصول عىل اإلقامة عىل أساس
شهادة تسجيلهم لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني حتى بعد أن يسحب الكفيل كفالته عنهم .وبالنتيجة،
تصبح الكفالة املسار الوحيد ‘بفعل األمر الواقع’ الذي عىل هؤالء
الالجئني الذين بحاجة إىل عمل اتباعه للحصول عىل اإلقامة .ومع
ذلك ،أشار الالجئون املكفولون إىل َّأن هذا النظام تسبب لهم
باالضطرار إىل القبول بظروف العمل االستغاللية من أجل الحفاظ
عىل كفالتهم (ومن أجل الحفاظ عىل صفتهم القانونية) .ومن
أمثلة هذه الظروف االستغاللية ،ذكر الالجئون اضطرارهم للعمل
املجاين ودفع أموال إضافية ترتاوح بني مائة إىل ألف دوالر3.وأشار
الالجئون الذين خضعوا للمقابلة من شامل لبنان ،وسهل البقاع يف
عام  2017إىل َّأن الالجئني السوريني لو أتيح لهم الحق يف الحصول
عىل تصاريح اإلقامة دون رشط الكفيل ،بغض النظر عام إذا كانوا
مسجلني لدى املفوضية أم ال وبغض النظر عن طريقة إعالتهم
ألنفسهم ،لكان ذلك أهم العوامل التي سوف متكنهم من الشعور
باألمان والعيش بكرامة خالل إقامتهم يف لبنان.
وعىل أي حال ،يرى معظم الالجئني السوريني أ َّنه من املبكر ج ّداً
النظر يف خيار العودة إىل سوريا ،فعدا عن أ َّنهم علقوا عودتهم

سهل البقاع ،لبنان.

عىل انتهاء ال ِّنزاع يف سوريا وعودة السالمة واألمان للبالد ،فقد
تحدثوا عن رضورة تقديم ضامنات بعدم تعريضهم للعمليات
االنتقامية واالعتقال واالحتجاز .ومع ذلك ،يواجه الالجئون ‘عوامل
طرد’ جسدية ونفسية ومادية حقيقية وجسيمة .ولضامن وصول
الالجئني يف املستقبل إىل قرارات عودة مبنية عىل حرية اإلرادة
الحقيقية ال ُب َّد للمجتمع الدويل ،والحكومة اللبنانية من أن تضمن
قدرة جميع الالجئني من سوريا عىل سهولة الوصول إىل شكل من
أشكال الصفات القانونية التي متنحهم الحقوق األساسية وتسمح
لهم بإعالة أنفسهم دون طلب الكفالة من أحد.
آمي كيث amylkeith@gmail.com
نور ش َّواف NShawaf@oxfam.org.uk
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