نرشة الهجرة القرسية 57

السوريون يف التَّهجري

فرباير/شباط 2018

69
www.fmreview.org/ar/syria2018

وجهات نظر حول عودة الالجئني السوريني

ليىل فيغنال

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة لالجئني السوريني بأعداد كبرية أمراً سابقاً ألوانه.
منـذ عـام  2015بـدأت املوازيـن العسـكرية يف النـزاع السـوري
ترجـح نحـو كفة نظام بشـار األسـد ،فقد اسـتعادت دمشـق كثرياً
مـن املـدن واملناطـق التـي كانـت جامعـات املعارضـة املسـلحة
تسـيطر عليهـا ،خاصـة بعـد معركـة األحيـاء الرشقيـة مـن مدينة
حلـب التـي انتهـت يف ديسـمرب/كانون األول  2016وم َّثلـت
منعطفـاً ً
مهما .ومـع نهايـة عـام ُ ،2017طـ ِرد َْت جامعـة الدولـة
اإلسلامية مـن آخـر املـدن واملناطـق التي كانـت تحت سـيطرتها
يف رشقـي سـوريا.
ثـم أعقـب هـذه املسـتجدات تنفيـذ خطـط مناطـق ‘عـدم
توصـل إليها األطـراف يف مايو/أيـار  2017بضامنة
التصعيـد’ التـي َّ
ً
زخما قويـاً للنقاشـات حـول
روسـيا وإيـران وتركيـا ،وقدمـت
مسـتقبل البلاد ،وإعـادة اإلعامر مـا بعد الحرب ،وعـودة الالجئني
السـوريني إىل سـوريا .لكـنَّ النـزاع أبعـد مـن ْأن ُي َح ْ
ـل ،ومـا زال
السلام الحقيقـي بعيـد املنـال ،ولذلـك ال ُبـ َّد مـن النظـر مجـدداً
إىل رشوط نقاشـات العـودة ،وإعادة دراسـتها دراسـة مسـتفيضة.
وقـد بلـغ عـدد الالجئين عىل العموم حسـب وسـائل اإلعلام 5.2
ـجلني
مليـون الجـئ ،وهـذا العـدد ال ُ َي ِّث ُـل سـوى السـوريني ا ُمل َس َّ
لـدى املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لالجئين يف الشرق
األوسـط ،وال يتضمـن السـوريني غري ا ُمل َس َّـجلني يف الـدول املجاورة
لسـوريا الذيـن ُي َقـ َّد ُر عددهـم بــ  610آالف شـخص يف األردن
سـجل) ونصـف مليـون الجـئ
(باإلضافـة إىل  655ألـف الجـئ ُم َّ
ـجلني مليـون شـخص) ،أو  175ألفـاً يف مصر
يف لبنـان (عـدد ا ُمل َس َّ
ـجل) .أ َّمـا يف دول الخليج العـريب ،فتتأرجح األرقام
( 125ألـف ُم َس َّ
بين نصـف مليـون إىل مليـون شـخص ،وال ُبـ َّد مـن ْأن ُن ِضيف إىل
هـذا الرقـم مليـون سـوريّ ممن تقدمـوا بطلب للجـوء يف االتحاد
األورويب منـذ عـام  .2011وأخيراً ،هنـاك بضـع عشرات األلـوف
مـن السـوريني الذيـن اجتـازوا مرحلـة برامـج إعـادة توطين ،أو
غير ذلـك مـن إجـراءات يف بلـدان أخـرى مثـل الواليـات املتحدة
األمريكيـة ،وكنـدا ،والربازيـل ،واألرجنتين ،وتايالنـد .ويف املحصلـة
األخيرة ،لـن نجـايف الحقيقـة ْإن ق َّدرنـا عـدد السـوريني خـارج
سـوريا مبـا يتراوح بين سـبعة إىل مثانيـة ماليني شـخص ْإن مل يكن
أكرث.

فمعنـى ذلـك َّأن ثلثـي األشـخاص الذيـن كانـوا يف سـوريا قبـل
النـزاع وبلـغ عددهـم  21مليونـاً قد ُأ ْج ِ ُبروا عىل مغـادرة بيوتهم.
ُي َض ُ
ـاف إىل ذلـك َّأن املناطـق التي كانـت مأهولة بالسـابق ُد ِّم َر ْت
ُ
ً
خْ
ْ
دمـاراً كبيرا ،وأ ِل َيـت مـن قاطنيهـا وهنـاك مناطق أخـرى أغلبها
يسـيطر عليهـا نظام األسـد أصبحـت مكتظة بالنازحني السـوريني.
وجـاءت ضخامـة هـذا القـدر من التهجير والتحـول يف الخصائص
املكانيـة والسياسـية لسـوريا نتيجـة نوع محدد مـن الحرب ،وهو
التكتيـكات التـي تسـتهدف السـكان املدنيين يف املناطـق التـي
سـيطرت عليهـا املعارضـة منـذ عـام  ،2012مبـا يف ذلـك الدمـار
1
املمنهـج الشـامل للنسـيج الحرضي ،ومحـارصة املـدن أو األحياء.

هل من ‘مناطق ساملة وهادئة’ يف سوريا؟

هنـاك تسـاؤالت ُت َثـا ُر اآلن حـول مـدى حاجـة الالجئين للبقاء يف
املنفى نظراً للوضع العسـكري الجديد يف سـوريا ،واسـتمرار إغالق
الـدول املجـاورة املضيفـة لالجئين لحدودهـا ،وتزايـد مصاعـب
الحيـاة يف األردن ولبنـان ،وارتفـاع التكاليـف على املجتمع الدويل
نتيجـة تطبيـق أكبر اسـتجابة إنسـانية عرفها.

ويف لبنـان ،أعلـن حسـن نصر اللـه ،زعيـم حـزب اللـه ،وهـو من
الحلفـاء املقربني لدمشـق يف فرباير/شـباط َّ 2017أن «االنتصارات
العسـكرية ....ح َّولـت مناطـق كبيرة إىل أماكـن سـاملة وهادئـة».
ويف أكتوبر/ترشيـن األول  2017ذهـب الرئيـس اللبنـاين ميشـال
عـون إىل مـا هـو أبعـد مـن ذلـك ،فقـال َّإن عـودة ا ُمله ََّج ِريـن إىل
مناطـق خفـض التوتـر املسـتقرة ال ُبـ َّد مـن تنفيذهـا دون ربطها
مـع رشط تحقيـق حـل سـيايس ».ومـن الواضـح َّأن مثـل هـذه
الترصيحـات تعكـس التقـارب السـيايس لهذيـن القائديـن مـع
دمشـق ،لكنَّهـا أيضـاً ُو ِّجه ْ
َـت إىل املجتمـع الـدويل الـذي أصبـح
قـارصاً عـن توفير مـا يكفـي مـن الدعـم املـايل واإلنسـاين ،وهذه
مشـكلة يتكـرر ذكرهـا يف مؤمتـرات املانحين .ويف غضـون ذلك يف
األردن ،يقـول املراقبـون َّإن هنـاك أحاديـث تـدور بني املسـؤولني
األردنيين يف لقاءاتهـم الخاصة حـول فكرة تأسـيس ‘مناطق آمنة’
داخـل سـوريا بضامنـة دمشـق ،بحيـث ُ ْي ِكـن لالجئين العـودة
إليها.

العودة إىل ماذا؟

وجمـع هـذه األرقـام مـن األمـور املهمـة ،فـإذا ُأ ِض َ
يـف عـدد َّإن اإلعلان َّ
بـأن ظـروف العـودة قـد ُ
نض َجـت وآن وقتهـا َّإنـا هو
ً
السـوريني خـارج سـوريا إىل  6.3مليـون سـوري نازح داخـل البالد تشـويه واضـح للواقـع يف سـوريا ،فما زال النـزاع مسـتمرا فيهـا،
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وحتـى املناطـق التـي ُأ ْع ِلـنَ عـن أ َّنهـا ‘هادئة’ اليـوم قد ال
تكـون هادئـة غـداً .وإضافـة إىل ذلـك ال يرغـب الالجئـون
السـوريون بالعـودة إىل ‘مناطـق خفـض التوتـر املسـتقرة’
(مهما كان املعنـى الـذي تحملـه هـذه العبـارة) ،لكنَّهـم
يرغبـون بالعـودة إىل بيوتهـم ومناطقهـم األصليـة .وأخيراً،
تعـاين سـوريا اآلن فيما وراء التدمير املـادي مـن عمـق
التفـكك الـذي حـدث ،فهـو بقـوة مل يشـهد لهـا تاريـخ
ً
مثيلا مـن قبـل ،كام َّ
أن السـكان قد غرقـوا يف الفقر
سـوريا
2
ً
الـذي أصبـح واقعـا يعيـش فيـه  %85مـن السـوريني  ،ومل
تعـد لديهـم القـدرة على الحصـول على وسـائل كسـب
الـرزق واملسـاكن وال ُبنَـى التحتيـة والخدمـات األساسـية
والتعليـم والصحـة.
ومـن هـذه الناحيـة ،ال ُ ْي ِكـن النظـر إىل بضـع آالف
السـوريني الذيـن عـادوا يف  2017على أ َّنهـم طليعة ألفواج
مـن العائديـن .فخلال الحـرب ،كانـت هنـاك تحـركات
لالجئين مـن أجـل ت َف ُّقـد ممتلكاتهـم ،أو رعايـة أحـد أفراد
أرستهـم ،أو تحصيـل رواتبهـم التقاعديـة ورعايـة مصالـح
لهـم .أ َّمـا حـركات العـودة يف عـام  2017فكانـت محدودة
يف العـدد َّ
نظ َمهـا إ َّمـا حـزب اللـه (مـن عرسـال الحدودية)
أو بنـا ًء على مبـادرة مـن العائالت التـي أرهقتهـا الظروف
الصعبـة .واألهـم مـن ذلك َّ
أن النـزوح الداخلي والتحركات
إىل الخـارج مـا زالـت مسـتمرة.
وخالفـ ًا إلعلان ميشـال عـون ،ال ُ ْي ِك ُـن للعـودة ْ
أن تسـبق
تسـوية سياسـية للحـرب ،فمـن وجهـة نظـر الالجئين
السـوريني ،هنـاك شـقان لشروط العـودة :أوالهما ضمان
السلامة واألمـن واإلحجـام عـن االنتقـام مـن األفـراد فـور
عودتهـم ،مبـا يف ذلـك االنتقـام مـن الشـباب الفاريـن مـن
الخدمـة العسـكرية اإللزاميـة يف الجيـش .وثانيـاً أن تلـوح
يف األفـق يف سـوريا بـوادر طيبـة مبـا يف ذلـك إعـادة إعمار
البالد.

إسرتاتيجية إعادة اإلعامر

بـدأت أوىل نقاشـات إعـادة اإلعمار مـا بعد الحـرب مبكراً
يف النـزاعُ ،
ير ْت مـع املنظمات الدوليـة والحكومـات
وأ ِث َ
َّ
التـي قالـت إنـه ال بُـدَّ مـن التعلم مـن الدروس املسـتفادة
مـن النزاعـات السـابقة ،وأشـارت على وجـه الخصوص إىل
عـدم التخطيـط ملرحلـة مـا بعـد الحـرب يف الغـزو الـذي
قادتـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة للعراق يف عـام .2003
ومثـال ذلـك ْ
أن أطلقـت لجنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة
ً
واالجتامعيـة لغرب آسـيا برنامج (اإلسـكوا) برنامجا أسـمته
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األجنـدة الوطنيـة ملسـتقبل سـوريا ،وبـدأ هـذا الربنامـج
منـذ عـام  2013بجـذب الخبرات وبنـاء السـيناريوهات،
وتحديـد الحاجـات ،و ُقدِّ َم ْ
ـت أرقـام مذهلـة حـول الفـرص
االقتصاديـة املحتملـة املرتبطـة بإعـادة اإلعامر ،واملكاسـب
املحتملـة لألعمال الدوليـة واإلقليميـة ،باإلضافـة إىل
الفاعلين االقتصاديين يف القطـاع الخـاص.
اهتمام يف دول الجـوار أيضـاً .فلبنـان على
وهنـاك
ٌ
سـبيل املثـال يسـعى إىل ْ
ـح قاعـدة إلعـادة إعمار
أن ُي ْص ِب َ
سـوريا معتمـداً على البيئـة القانونيـة الصديقـة لألعمال
وتسـهيالته اللوجسـتية ،خاصـة يف مينـاء طرابلـس شمايل
البلاد و ُقـ ْر َب الحـدود السـورية ،مـع التفكير بزيـادة
قـدرة البلاد االسـتيعابية لتـويل هـذا الدور املسـتقبيل .ويف
دمشـق هنـاك نقاشـات تحـدث اآلن علنـاً .فقـد ُأ ِّس َسـت
لجنـة إعـادة اإلعمار للحكوميـة السـورية يف عـام ،2012
لكـنَّ مهمتها كانـت محدودة ،واجتمعت يف سـبتمرب/أيلول
 2017لكي ُتنا ِقـش للمـرة األوىل أمـر اسـتنباط إستراتيجية
واسـعة إلعـادة اإلعمار.
ومـع كل ذلـك مل َيت ََصـدَّ أحـد ملسـألة متويل إعـادة اإلعامر،
فاألمـوال املطلوبـة سـتفوق كل مـا ُي ِكـن للمصـارف
السـورية أو حلفـاء سـوريا ْ
أن تقدمـه .ومـن هنـا ،ال ميكـن
ْ
إلعـادة اإلعمار الحقيقـي لسـوريا إال أن ينطلـق مـن جهد
دويل جامعـي ،يتطلـب يف بدايـة األمـر البحـث عـن حـل
سـيايس برعايـة األمـم املتحـدة .لكـنَّ الواقـع يقـول َّ
إن
محادثـات السلام يف مسـار جنيـف ،التـي ترعاهـا األمـم
املتحـدة مـا زالـت متعثرة ومل تحقـق حتـى اآلن أي تطـور
نظـراً لوجـود محادثـات على خـط سـوتيش التـي ترعاهـا
روسـيا وإيـران .ويف غضون ذلـك ،كررت دمشـق قولها إ َّنها
سـتحظي حلفاءهـا عنـد تقسـيم حصص مرشوعـات إعادة
اإلعامر.

سالم من؟

إذا مـا ُأ ِريـ َد تحقيـق ٍّ
سـيايس حقيقـي فذلـك يعنـي
حـل
ٍّ
عـودة الالجئين السـوريني والتعامـل مـع تلـك العـودة
بطريقـة تعكـس إطـاراً قانونياً عا ّمـاً دولياً يحمـي الالجئني،
ويُقـدِّ م عـودة سـاملة طوعيـة .ومـع ذلـك ،مـن جهـة
املحادثـات خـارج سـوريا نجـد َّ
أن هـذه املسـألة بالـذات
ليسـت مطروحـة على أجنـدة الحكومـة يف دمشـق ،وال
نجـد ذكـراً لالجئين يف خططهـا إلعـادة اإلعمار .ووفقـاً
ملصـادر مطلعـة ،تهـدف خطـط النظـام يف إعـادة اإلعمار
إىل رعايـة مـا ال يزيد عن  17مليون شـخص .فاإلستراتيجية
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العسـكرية الراميـة إىل طـرد أجـزاء كبيرة مـن السـكان ينجـح ترسـيخ النفـوذ السـيايس املتوقـع إليـران وروسـيا يف
 بل، وهي من إحـدى األدوات التي سـوريا (على األقـل يف الوقـت الحايل) مـن حل النـزاع،ماضيـة ُقدمـاً منـذ سـنوات
. سـيقود بالفعـل إىل ظهـور خطـوط مواجهـة جديـدة،اسـتخدمها النظـام الواهـن مـن أجـل البقـاء يف السـلطة
 تعتقـد،واقـع اجتامعـي جديـد
وكان نتيجتهـا ظهـور
ٍ
ٌ حكومـة األسـد على األقـل إ َّنـه
ٍّ قابل للإدارة مـن الناحيتني ومـع ضعـف احتماالت التوصـل إىل
حقيقـي
سـيايس
حـل
ٍّ
ٍّ
َّ  لكـنَّ الواضـح.السياسـية والعسـكرية
 رمبـا يجـب،أن هـذا الواقـع ال مبـارش وصـوالً إىل سـورية آمنـة مسـتقرة
.يتضمـن السـوريني املقيمين خـارج بالدهـم
وضـع خطـط إعـادة اإلعمار الطموحـة على الـرف إىل
 وإىل حين ذلـك سـتبقى عـودة الالجئين،تاريـخ مسـتقبيل
.وإذا مـا تقـرر بقـاء األسـد يف السـلطة خلال السـنوات السـوريني احتماالً بعيـد املنـال
القادمـة فقـد يسـعى السـتغالل مصير الثلـث الباقـي مـن
leila.vignal@univ-rennes2.fr السـكان كورقـة للمقايضـة مـع املجتمـع الـدويل مقابـل ليىل فيغنال
 جامعة رينيه الثانية، لكي قسم الجغرافيا،تطبيـع العالقـات بين نظامـه واملجتمـع الـدويل
https://perso.univ-rennes2.fr/en/leila.vignal .يسـمح للنفـاذ لشركات األعمال الخاصـة بإعـادة اإلعمار
ُ لكـنَّ نجـاح هـذه
الخ َطـة سـيتطلب سـلطة سياسـية قويـة
Vignal L (2014) ‘Destruction-in-Progress: Revolution, Repression and .1
War Planning in Syria (2011 Onwards)’, Built Environment, Special issue  وذلـك يعنـي سـلطة مسـتقرة قـادرة على،يف دمشـق
.‘Urban Violence’, Vol 40, no 3  وتكتسـب صفـة رشعيـة كافيـة،التخطيـط للمسـتقبل
 بيئة،’) وما بعده2011(  الثورة والقمع والتخطيط للحرب يف سوريا:لتكـون يف موقـف يسـمح لهـا بإيجـاد رشاكات جديـدة مع (‘دمار قيد التنفيذ
)مبنية
http://bit.ly/Vignal-BuiltEnvironment-2014  أما واقع السـلطة. باإلضافـة إىل املجتمـع الدويل،السـوريني
) ملحة عامة عن االحتياجات2017(  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.2 التـي يسـتحوذ عليهـا األسـد فأبعـد مـن أن يصـل إىل ذلـك
 الجمهورية العربية السورية: فلـوال دعـم حلفائـه لـكان هـذا النظـام اإلنسانية،النجـاح املنشـود
http://bit.ly/UNOCHA-SyriaOverview-2017-ar
 لن، وباإلضافـة إىل ذلك.أضعـف مما كان عليه يف السـابق
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 وناقش العدد.ألزمة تهجري مل يكن خافياً أنها ستكون مط َّولة
من خالل مقاالته العرشين كيفية رفع مستوى الحامية للنَّازحني
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 من نرشة الهجرة القرسية الدعم من برنامج47 وتلقى العدد
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