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نبذة عن المؤ ّلفين

يحي مديرة مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط .ترت ّكز �أبحاثها على العنف ال�سيا�سي ،و�سيا�سات
مهى َ
الهوية ،والتعددية ،والتنمية والعدالة االجتماعية ،وحتديات املواطنة ،والتداعيات ال�سيا�سية
واالجتماعية -االقت�صادية الناجمة عن �أزمة النازحني/الالجئني.
يحي عدد ًا من املن�شورات ،ت�شمل �إطاللة �سيا�سية ُن�شرت م�ؤخر ًا بعنوان «متى العودة؟
�أ�صدرت َ
الالجئون �أولوية �أي ت�سوية �أو ح ّل �سيا�سي يف �سورية» (�آذار/مار�س  ،)2017ودرا�سات بعنوان «�آمال
مع ّلقة يف تون�س» (�آذار/مار�س  ،)2016و«الالجئون و�صناعة الفو�ضى الإقليمية العربية» (ت�شرين
الثاين/نوفمرب ،)2015
و( Towards Integrated Social Development Policies: A Conceptual Analysisالإ�سكوا
 الأمم املتحدة.)2004 ،و�شاركت يف ت�أليف كتاب:
«Secular Publicities: Visual Practices and the Transformation of National
»Publics in the Middle East and South Asia

(من�شورات جامعة مي�شيغان.)2010 ،
كما �شاركت يف كتابة درا�سة:
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«Promises of Spring: Citizenship and Civic Engagement in Democratic
»Transitions

(الإ�سكوا  -الأمم املتحدة.)2013 ،
وكانت املديرة والكاتبة الرئي�سة لـ«التقرير الوطني للتنمية الب�شرية  :2009-2008نحو دولة املواطن»
(برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2009 ،
جان ق�صري باحث م�ساعد يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط� .أجرى �سابق ًا �أبحاث ًا ميدانية حول
املواقف ال�سيا�سية لالجئني ال�سوريني يف لبنان .وهو حائز على ماج�ستري يف ال�سيا�سة املقارنة من كلية
لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية.
خليل احلريري باحث م�ساعد يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط .عمل �سابق ًا مع برنامج الأمم
املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية (املوئل) ،حيث �أجرى �أبحاث ًا حول الأثر االقت�صادي املح ّلي لالجئني
ال�سوريني يف لبنان وحقوق ال�سكن والأرا�ضي وامللكية لالجئني ال�سوريني يف لبنان .وهو حائز على
ماج�ستري يف التنمية االقت�صادية احل�ضرية من كلية لندن اجلامعية.
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ُشكر

يتوجه امل�ؤ ّلفون بال�شكر �إىل ق�سم الأمن الإن�ساين يف وزارة اخلارجية االحتادية ال�سوي�سرية
ّ
ووزارة اخلارجية والكومنولث الربيطانية لدعمهما الكرمي هذا امل�شروع املهم الذي دام طوال عام؛
و�إىل منظمتني حم ّليتني �شريكتني لكارنيغي ،هما منظمة النه�ضة العربية للدميقراطية والتنمية يف
الأردن ،ومل�سة ورد يف لبنان ،مل�ساعدتهما الأ�سا�سية يف الأبحاث امليدانية.
وال�شكر مو�صول كذلك �إىل الأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم مل�ساهماتهم الق ّيمة :با�سم نعمه ،لتحليله
الدقيق لن�سيج الالجئني الدميوغرايف يف لبنان والأردن ،وم�ساهمته يف �صياغة دليل حلقات النقا�ش
والأبحاث امليدانية يف الأردن؛ �سمر حمارب و�أ�شرف احلفني ،مل�شاركتهما التقنية ودعمهما ال�صادق
طوال فرتة الدرا�سة؛ ونيكوال�س ما�سون ،لدعمه الثابت لهذا امل�شروع؛ وجورج ع�شي ،وعلي �أمري
قا�سمي ،وجويل حاج بطر�س ،وجوي غ�صن ،و�إيزادورا غوت�س ،ويا�سمني بوحمزة ،ومينى احلوراين،
وجورجيا ليتلت�شايلد ،و�آيال عوجه ،وريان �صباح ،و�سالفة ال�شامي ،ويا�سمني زرغلويل ،ونور زرغوين
ونايلة–جوي زين مل�ساعدتهم البحثية امله ّمة.
واالمتنان كبري ملديري اجلل�سات :ديانا البابا و�أ�شرف احلفني ،وجالل ح�سيني ،ولينا درا�س؛
وملن�سقيها :رمي عثمان ،وزين جبيلي؛ وللخرباء والباحثني الذين �شاركوا يف جل�سات ع�صف ذهني
ّ
ولقاءات ملناق�شة نتائج الدرا�سة وتقريرها؛ وللزمالء يف كارنيغي الذين و ّفروا دعم ًا ال غنى عنه
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طوال مدة امل�شروع.
و ُيعرب امل�ؤ ّلفون كذلك عن خال�ص �شكرهم وامتنانهم لالجئني ك ّلهم الذين منحونا من وقتهم،
وتك ّبدوا عناء م�شاطرتنا ق�ص�صهم و�أحالمهم ور�ؤاهم يف حلقات النقا�ش واملقابالت.
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ّ
ملخص

مع ا�ستعادة النظام ال�سوري ال�سيطرة على مناطق عدّة ،ت�صاعدت الدعوات ،يف الدول املجاورة،
املطالبة بعودة الالجئني �إىل بالدهم .لكن الالجئني يرهنون عودتهم ب�شروط لطاملا �أُهملت �إىل ح ّد
بعيد يف خ�ضم امل�ساعي ال�سيا�سية الرامية �إىل �إيجاد حل للنزاع ال�سوري .ويف �سبيل فهم مواقف
الالجئني من العودة� ،أن�صت مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط �إىل خماوف مروحة من ال�سوريني -من
ذكور و�إناث ،و�شباب وم�س ّنني – الذين ي�سعون جاهدين �إىل بناء حياة ذات معنى يف لبنان والأردن.
والالفت �أن غالبية الالجئني ،وعلى رغم تفاقم التحديات التي تواجههم  -اليرغبون يف العودة مامل
يتوافر انتقال �سيا�سي ي�ضمن �سالمتهم و�أمنهم ،والو�صول �إىل الق�ضاء والعدل ،وحق العودة �إىل م�سقط
الر�أ�س .وعلى الرغم من �أن توفري الفر�ص االقت�صادية وال�سكن الالئق ُيع ّد من �أولوياتهم� ،إ ّال �أنها ال
ُتعترب من متطلبات العودة .ويف املرتبة الأوىل� ،أظهرت مواقف الالجئني بجالء �أن وجود حل �سيا�سي
م�ستدام وعودة جماعية وطوعية هما على ال�سواء رهن عمليات �سالم دولية ت�أخذ �أ�صواتهم بعني
االعتبار.
االستماع إلى الالجئين
*

يف مواجهة �صعوبات اجتماعية واقت�صادية متفاقمة ،ي�شعر الالجئون ب�أنهم عالقون بني رحى
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*
*

*
*

*

*

مطرقة بلدان م�ضيفة ال ترغب فيهم وبني �سندان �سورية الي�سعهم العودة �إليها.
ينظر الالجئون بت�شا�ؤم �إىل �آفاق اتفاق �سالم �سوري .وهم يلفظون �أي اقرتاحات قد ت�ؤدي �إىل
تذرر �سورية ،ويعار�ضون فكرة �إن�شاء مناطق خف�ض الت�صعيد ،واليثقون باملناطق الآمنة.
�شرط الالجئني الأويل للعودة يتم ّثل يف �ضمان �سالمتهم و�أمنهم .لكنهم يرون �أنه الميكن
حتقيق ذلك من دون انتقال �سيا�سي ،وهم اليعتقدون �أن يف مقدورهم العي�ش قريب ًا يف �سورية
التي يتوقون �إليها.
اليثق الالجئون بالالعبني ال�سيا�سيني ال�ضالعني يف �سورية .واليرى �شطر راجح من الالجئني
املعار�ضني للنظام �أن املعار�ضة مت ّثلهم فعلي ًا.
الن�ساء وال�شباب اليافعون هم �أكرث من يخ�شى العودة �إىل �سورية .فهم ينظرون بقلق �إىل
غياب الأمان واحتمال �أن ي�ضطهدهم نظام ب�شار الأ�سد .ويخ�شى كثري من ال�شباب التجنيد
الع�سكري االلزامي.
مع توايل احلرب ف�صو ًال وتدهور ظروف الالجئني يف البلدان امل�ضيفة ،يدر�س عدد متزايد
من الالجئني �إمكانية ّ
التوطن خارج املنطقة ،حتديد ًا يف �أوروبا .لكنهم يخ�شون �أن يعجزوا
عن العودة �إذا ما غادروا ال�شرق الأو�سط.
يتال�شى ببطء معنى فكرة العودة الطوعية لالجئني .فال�سيا�سات املق ّيدة يف لبنان والأردن
قد حتمل الالجئني على العودة �إىل ظروف غري �آمنة يف �سورية ،يف حني قد جتعل �سيا�سات
النظام يف �سورية  -حتديد ًا تلك املتعلقة بالإ�سكان وحقوق امللكية والتجنيد الع�سكري
و�إجراءات التدقيق  -عودتهم ع�سرية �أو حتى غري حم ّبذة.

يسرة
إرساء إجراءات سياسية ُم ِّ
*

*

*

10

تقت�ضي العودة الآمنة وامل�ستدامة لالجئني �إر�ساء �إطار عمل يق ّر باجلذور ال�سيا�سية للأزمة
ال�سورية ،واليكتفي باحت�ساب �أبعادها الإن�سانية وح�سب ،وب�أن ال�سالم م�ستحيل من دون
العدالة؛ ويعرتف بحقّ الالجئني يف العودة �إىل م�سقط ر�أ�سهم.
الميكن �ضمان الأمن وال�سالمة �سوى من خالل عملية �سيا�سية تر�سي �آليات حكم �شاملة،
وتي�سر �إعادة الدمج ونزع ال�سالح ،وتو ّفر القدرة
وت�ضع ح ّد ًا لإفالت املجرمني من العقابّ ،
على الو�صول �إىل الق�ضاء والعدل.
على الرغم من �أن �إر�ساء هذه العملية يتط ّلب وقت ًا ،نظر ًا �إىل �أن قوات كثرية تن�شط يف �سورية،
حري بجهود الإعداد لعودة الالجئني �أن تبد�أ الآن .وقد ت�شمل هذه اجلهود �إعداد �أ�صحاب
الكفاءة ،من حمامني �سوريني �أو مدربني يف ال�ش�ؤون القانونية الطالع الالجئني على حقوقهم
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*

*

*

وامل�ساهمة يف حل كثري من النزاعات املحلية املتو ّقعة .وكذلك قد ت�شمل امل�ساعي هذه �إر�ساء
�شبكة من الو�سطاء املحليني املوثوقني.
ينبغي �أال ي�ساهم متويل �إعادة الإعمار يف تعزيز النظام ال�سوري من دون ق�صد .لذا ،قد يكون
بدء متويل �إعادة الإعمار على نطاق �ضيق يف مناطق غري خا�ضعة �إىل �سيطرة النظام ،بدي ًال
�أمثل يف دعم م�ساعي �إعادة الإعمار املحلية.
يجب �أن يكون التمويل م�شروط ًا بعودة الالجئني �إىل منازلهم واحل�صول على ملكياتهم .والب ّد
من �إر�ساء عملية تدقيق تثبت عدم �ضلوع الكيانات املحلية التي تتلقى متوي ًال دولي ًا بجرائم
حرب ،وتت�أكد من �أنها لي�ست واجهة للنظام.
يف هذه الأثناء ،يجب احرتام حق الالجئني يف العودة .ويف �سبيل ت�شجيع البلدان امل�ضيفة
على التزام �سيا�سات توفر حاجات الالجئني الأ�سا�سية ،حري بالدعم الدويل �أن يجمع بني
امل�ساعدات الإن�سانية واال�ستثمارات االقت�صادية التي تهدف �إىل خلق فر�ص عمل ملواطني
البلدان امل�ضيفة والالجئني على ال�سواء.

يحي
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َ
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مقدمة
ّ

جنم عن النزاع يف �سورية �أكرب �أزمة الجئني يف التاريخ احلديث 1:فقد ف ّر �أكرث من  5.5ماليني
�سوري من وطنهم ،ونزح  6.1ماليني منهم يف داخل البالد 2.ومع ذلك ،تخفق م�ساعي �إنهاء النزاع-
�سواء عرب م�سار جنيف الذي ترعاه الأمم املتحدة �أو عرب مفاو�ضات �أ�ستانة التي ترعاها رو�سيا و�إيران
وتركيا -يف �أخذ خماوف الالجئني وحاجاتهم و�شروطهم الأ�سا�سية للعودة �إىل موطنهم يف االعتبار.
ويفرت�ض كال �إطا َري مفاو�ضات
ال�سالم �ضمن ًا �أن الالجئني �سيعودون يفرت�ض كال �إطا َري مفاو�ضات ال�سالم �ضمن ًا �أن
�إىل ديارهم فور �إبرام اتفاق ال�سالم ،الالجئني �سيعودون �إىل ديارهم فور �إبرام اتفاق
بيد �أن هذا م�ستبعد للغاية .فالالجئون ال�سالم ،بيد �أن هذا م�ستبعد للغاية.
الذين يفكرون يف العودة ي�سعون �إىل
�ضمانات ت�شمل �سالمتهم اجل�سدية ،واحل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية ،وفر�ص العمل ،واحلق يف
العودة �إىل مناطقهم الأ�صلية ،و ُي�ساورهم القلق من الأحكام التي �سيت�ض ّمنها �أي اتفاق �سيا�سي محُ تمل،
ومن الطريقة التي �ستتم فيها عملية انتقال ال�سلطة ،وما �إذا كانت العدالة �ست�أخذ جمراها .وهم يريدون
�أي�ض ًا �ضمانات ب�أنهم لن يتع ّر�ضوا �إىل الأذى عند عودتهم.
ب�شكل رئي�س على امل�ساعدات الإن�سانية وعلى
يف �سياق ر ّده على هذه الأزمة ،ر ّكز املجتمع الدويل ٍ
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ا�سرتاتيجية احتواء �أزمة اللجوء .وبالتايل �أُعطيت الأولوية عموم ًا �إىل م�س�ألة وقف �سيل الهجرة �إىل
�أوروبا ،على ح�ساب معاجلة الأ�سباب الأ�سا�سية للنزاع �أو حت�سني ظروف الالجئني 3.و�سرى االفرتا�ض
ب�أن الالجئني يف مقدورهم البقاء �إىل ما النهاية يف الدول امل�ضيفة ،ريثما ترت�سم معامل اتفاق �سيا�سي
يف �سورية .لكن امل�ساعدات الإن�سانية امله ّمة التي و ّفرها االحتاد الأوروبي وغريه من املانحني �إىل لبنان
والأردن وتركيا ،غري كافية لتلبية حاجات الالجئني ومواطني الدول امل�ضيفة ،وال�سيما يف �ضوء الطبيعة
املُتمادية للنزاع ال�سوري.
يف لبنان والأردن ،حتديد ًا ،فر�ض �سيل الالجئني الكبري واملفاجئ �ضغوط ًا هائلة على قدرات م�ؤ�س�سات
الدولة؛ وناء بثقله على العالقات االجتماعية ،وفاقم امل�شكالت االقت�صادية واملالية وم�شكالت البنى
تناف�س حا ّد بني الالجئني �أنف�سهم
التحتية القائمة �أ�ص ًال .وجنم عن �ضيق الفر�ص االقت�صادية املتاحة
ٌ
وبني املجتمعات امل�ضيفة ،على الأعمال غري املاهرة يف القطاع غري الر�سمي والو�صول �إىل اخلدمات.
وقد � ّأججت املخاوف الطائفية والدميوغرافية والأمنية ،التوتر �أكرث 4.ففي لبنان ،يخ�شى ك ٌ
رث من
املواطنني �أن تخ ّل الأعداد الكبرية من الالجئني -وهم يف غالبيتهم من ال�س ّنة امل�سلمني -بالتوازن
عامي  1948و 1967يف لبنان مع �أزمة الالجئني الفل�سطينيني
الطائفي الدقيق يف البلد ،و�أن تتكرر جتربة َ
وماتبعها .وعلت �أ�صوات الزعماء ال�سيا�سيني اللبنانيني املنادية بعودة الالجئني �إىل �سورية ،زاعمني �أن
�إر�ساء مناطق خف�ض الت�صعيد جتعل من مثل هذه العودة ممكنة 5.وا�ستجاب بع�ض ال�سيا�سيني لل�سخط
6
معاد للأجانب ،ي�ستخدم الالجئني ككب�ش حمرقة.
ال�شعبي املتنامي ،وجل�أ �إىل خطاب ٍ
ويف الأردن الذي ي�ست�ضيف كذلك الجئني فل�سطينيني وعراقيني ومينيني ،ي�سود القلق حيال الرتكيبة
الدميوغرافية� ،إذ ي�شعر ك ٌ
رث من ال�شرق �أردنيني بالقلق من �أن ي�صبحوا �أقلية يف بلدهم .و�إثر �سل�سلة
من الهجمات امل�س ّلحة يف العام  ،2016بد�أت احلكومة يف ترحيل الجئني �إىل �سورية ،على رغم موقفها
املرحلون بالتوا�صل مع م�س ّلحني� ،أو
الر�سمي الذي ُيثني عن مثل هذا ال�سلوك 7.غالب ًا ما ُيتّهم الالجئون ّ
العمل ب�شكل غري قانوين يف الأردن.
وعلى رغم �أن الأردن ولبنان يجابهان حتديات هائلة� ،إال �أن الو�ضع يف �سورية �أبعد مايكون عن كونه
مالئم ًا لعودة الالجئني .فالظروف الأمنية يف م�سقط ر�أ�س العديد من الالجئني التزال متقلبة الأحوال،
�إما نتيج ًة للنزاع امل�س ّلح املتوا�صل �أو الحتمال التع ّر�ض �إىل ا�ضطهاد النظام ال�سوري يف املناطق التي
ي�سيطر عليها .ثم �أن عودة جماعية الآن لالجئني �ستفاقم فقدان الأمن على الأرجح ب�سبب التناف�س
احلا ّد على املوارد والبنية التحتية املحدودة .ويق ّدر البنك الدويل �أن اخل�سائر املرتاكمة يف �إجمايل الناجت
عامي  2011و ،2016بلغت  226مليار دوالر� ،أي نحو �أربعة �أ�ضعاف �إجمايل الناجت
املح ّلي ال�سوري بني َ
املح ّلي ال�سوري يف العام  8.2010كما ق ّدر �صندوق النقد الدويل كلفة �إعادة الإعمار يف �سورية مبا يرتاوح
بني � 100إىل  200مليار دوالر 9.ويف ع�شر �أكرب مدن يف البالد ،د ُِّمر �أكرث من ربع امل�ساكن املتوفرة يف
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 ،2010جزئي ًا �أو كل ّي ًا بحلول  ،2017خ�صو�ص ًا يف املدن التي خرجت عن �سيطرة النظام لفرتة من الوقت.
م�ستويات الدمار كانت �أكرب بكثري يف دير الزور وتدمر ( 41يف املئة يف ٍّ
كل منهما) ،وحلب وحم�ص (30
يف املئة يف ٍّ
كل منهما) ،ودرعا (15
يف املئة) 10.ويف هذه الأثناء� ،أدى �أدى النزوح اجلماعي للمدنيني �إىل احتالل النازحني
النزوح اجلماعي للمدنيني �إىل احتالل داخلي ًا على نطاق وا�سع للم�ساكن ال�شاغرة يف غياب
أرا�ض ميلكها
النازحني داخلي ًا على نطاق وا�سع �أ�صحابها ،و�إىل ن�شوء خميمات موقتة على � ٍ
فروا من النزاع.
للم�ساكن ال�شاغرة يف غياب �أ�صحابها ،مدنيون ّ
أرا�ض
و�إىل ن�شوء خميمات موقتة على � ٍ
رجح �أن تو ّلد هذه امل�سائل نزاعات قانونية لالجئني العائدين الذين
ميلكها مدنيون ف ّروا من النزاع 11.و ُي َّ
ي�سعون �إىل ا�ستعادة �أ�صولهم وممتلكاتهم.
ب�شكل حا ّد فر�ص ال�سوريني وال�سوريات يف الو�صول �إىل التعليم واخلدمات
عالو ًة على ذلك ،تق ّو�ضت ٍ
الأ�سا�سية ،ما �أ ّدى �إىل ت�صاعد موجات النزوح .كما ت�أ ّثرت بنى التحتية التعليمية كثري ًا بالنزاع ،ونزل
�ضرر جزئي بـ 53يف املئة من من�ش�آت التعليم ،وتد ّمر  10يف املئة منها كل ّي ًا .وتل ّقت املدار�س يف حمافظتي
حلب و�إدلب �أعنف ال�ضربات ،حيث د ُِّمرت  68يف املئة من املدار�س االبتدائية جزئي ًا �أو كل ّي ًا 12.ويف جمال
اخلدمات ،هبط �إنتاج الطاقة حواىل  62يف املئة بني  2010و ،2015ما �أدى �إىل انقطاع يومي طويل يف
التيار الكهربائي .ويف الوقت نف�سه ،ت�ض ّرر نحو ن�صف حمطات �ضخ املياه يف �سورية ،وثلث خزانات املياه،
ب�شكل كامل .و�أخري ًا ،ت�ض ّرر �أكرث من
وربع من�ش�آت معاجلة مياه املجاري ،و�سد�س الآبار املائية ،جزئي ًا �أو ٍ
ن�صف املن�ش�آت ال�صحية جزئي ًا �أو كل ّي ًا ،وغادر � 15ألف طبيب �سوري على �أقل تقدير ،من �أ�صل جممل
13
الأطباء البالغ عددهم � 30ألف طبيب ،البالد.
�إذا ماو�ضعنا يف االعتبار احلجم الهائل من ال�صعاب املتنوعة التي قد يواجهها الالجئون عقب
ما�سة �إىل تقدير متطلبات احلد الأدنى لعودتهم �إىل �سورية .ففي نهاية املطاف،
عودتهم ،ت�صبح احلاجة ّ
لن ُتق َّي�ض اال�ستدامة لت�سوية �سيا�سية التراعي حاجات ال�سوريني الأ�سا�سية وم�شاغلهم .وانطالق ًا من
هذا املعطى� ،أجرى باحثون يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط �أبحاث ًا ميدانية لتبيان ظروف ومواقف
الالجئني يف لبنان والأردن .وبني كانون الثاين/يناير وكانون الأول/دي�سمرب  ،2017ق ّيم فريق الدرا�سة
بنية الالجئني ال�سكانية ،وعقد جمموعات نقا�ش مع عدد وا�سع منهمّ ،
ونظم ور�ش عمل ُمغلقة وطاوالت
م�ستديرة للنقا�ش ،وعقد نقا�شات غري ر�سمية مع �أطراف ُم ّطلعة بارزة و�أ�صحاب ال�ش�أن املحليني
والدوليني .ويف املجملّ ،
نظم الفريق  39جمموعة نقا�ش 49 ،يف املئة من امل�شاركني فيها من الإناث،
و 51يف املئة من الذكور من خمتلف الأعمار .يف لبنان ،كانت غالبية الالجئني املُم ّثلة يف هذه املجموعات
معار�ضة للنظام ،مع �أقلية موالية له ،يف حني �أن معظم الالجئني املُم ّثلني يف هذه املجموعات يف الأردن

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

15

�ضد النظام ال�سوري .وقد ُغيرّ ت �أ�سماء الالجئني الواردة يف هذا التقرير حلماية خ�صو�صياتهم .يق ّدم
امللحق الرقم  1عر�ض ًا مف�ص ًال ملنهجية الدرا�سة ،مبا يف ذلك معايري اختيار الع ّينات والنماذج.
وقد �س ّلط التقييم الدميوغرايف ال�ضوء على تركيبة الالجئني ال�سوريني واملناطق التي يتح ّدرون
منها ،يف وقت �ساهمت النقا�شات واملقابالت يف تبيان �أثر النزاع املد ّمر على الأفراد واجلماعات،
على حدٍّ �سواء ،يف لبنان والأردن ،وعلى مدى تعقيد الو�ضع� .إذ عدا عن خ�سارة الأ�صدقاء والأقارب
واملنازل� ،أ ّدت �ضخامة النزوح والدمار �إىل �صدمات كبرية يف جمتمع بات �أكرث فقر ًا بكثري ،الأمر
الذي �سي�ؤ ّدي �إىل تداعيات تدوم �أجيا ًال .وقد عبرّ معظم الالجئني ال�سوريني عن ال�شعور ب�أنهم وقعوا
يف �شرك ،وال�سيما �أن لديهم رغبة عارمة يف العودة �إىل بيوتهم يف �سورية ،لكنهم يدركون �أن هذا
�أمر متع ّذر من دون مرحلة انتقالية �سيا�سية م�ستقرة .كما كانوا يعتقدون يف الوقت نف�سه �أن بناء
حياة ُيعتد بها متع ّذر على نحو مماثل يف البلدان امل�ضيفة .وقد ا�ستُخل�صت ثالث �سرديات بارزة من
حلقات النقا�ش ،وهي :ال�شعور احلاد بالتمييز؛ والتجاذب بني احلنني �إىل حياتهم يف �سورية ماقبل
احلرب وواقع ظروف عي�شهم الراهنة وما قد يجدونه لدى عودتهم؛ وال�شعور العميق ب�أن املجتمع
الدويل تخ ّلى عنهم.
ال�شعور احلاد بالتمييز .يروي الالجئون ال�سوريون يف لبنان والأردن �أنهم اختربوا م�ستوى متفاقم ًا
من التمييز .وترتكهم �أ�شكال متنوعة من القيود على الإقامة والتوظيف وحرية احلركة والتنقل ،يف موقع
�ضعف يجعلهم عر�ضة �إىل اال�ستغالل.
ويف لبنان خ�صو�ص ًا ،فاقمت املمار�سات التمييزية املُنت�شرة على نطاق وا�سع� ،شعور الالجئني بالعزلة
والتهمي�ش .وهم م�صدومون من فر�ض حظر التج ّول م�سا ًء عليهم يف بع�ض البلديات ،وق�سوة معاملة
رجال الأمن لهم يف بع�ض الأحيان ،وطرد جماعات كاملة من الالجئني ر ّد ًا على حوادث فردية .وعلى
رغم �أن معظم الالجئني يدركون �أن عقود ًا من الهيمنة ال�سورية ال�سيا�سية والع�سكرية على لبنان �أدت �إىل
عالقات م�ضطربة بني البلدين� ،إال �أنهم ي�ش ّددون على �أن هذا التاريخ �ساب ٌق لوجودهم يف لبنان ،و�أنهم
رحبوا باملواطنني اللبنانني ودعموهم �أثناء حرب �إ�سرائيل على لبنان العام  .2006ويف الأردن ،حت ّدث
ّ
الالجئون �أي�ض ًا عن جو عام من العداء ُيق ّيد �أكرث حركة تنقلهم ،ويفاقم �شعورهم بالغربة .ويبدو �أن
الأطفال ال�سوريني يتح ّملون العبء الأكرب من حالة العداء هذه.
امل�سجلني هم الأكرث عر�ضة �إىل التمييز واال�ستغالل ،واالعتقال التع�سفي ،والطرد
الالجئون غري
ّ
الق�سري من بع�ض القرى .والآن هناك مابني ربع �إىل ثلث الالجئني يف لبنان ،وحواىل ن�صف �أولئك
�سجلني يف املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .وعليه،
الذين يف الأردن ،غري ُم ّ
14
ف�إقامتهم يف هذين البلدين غري �شرعية .وت�ضطرهم �صعوبة حيازة �أُذونات عمل �إىل ممار�سة
التع�سف والإ�ساءة على يد جمرمني ،و�إىل مالحقة
الأ�شغال ب�شكل غري قانوين ،فيتع ّر�ضون �أكرث �إىل ّ
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ال�سلطات العامة .ونظر ًا �إىل قدرتهم املحدودة على اللجوء �إىل الق�ضاء ،ت�ؤ ّدي هذه الأحوال �أحيان ًا
�إىل طردهم من الدول املُ�ضيفة.
لدى الالجئني كذلك انطبا ٌع ب�أنهم يتع ّر�ضون �إىل التمييز من جانب ال�سوريني الذين اليزالون يقيمون
أم�س احلاجة �إليهم،
يف �سورية .فهم يخ�شون �أن َ
يو�سموا باخلونة لأنهم غادروا البالد عندما كانت يف � ّ
ّ
بغ�ض النظر ع ّما كانت �أ�سباب الرحيل .وهذا مايخلق املزيد من االن�شطارات يف املجتمع ال�سوري ،ويفر�ض
حت ّديات ج ّمة على امل�صاحلة يف حقبة مابعد النزاع .قال ح�سن ،وهو الجئ �شاب من غري �أوراق قانونية
يقيم يف بريوت« :اليوم ،كل من يغادر
«اليوم ،كل من يغادر �سورية ُيعترب خائن ًا».
ً 15
�سورية ُيعترب خائنا».
– ح�سن ،مقيم يف بريوت
اخلوف من العودة �إىل الوطن.
ُتفاقم هذا الإح�سا�س بالتمييز م�شاعر
تعم �أو�ساط الالجئني �إزاء العودة �إىل الوطن .فك ٌ
رث منهم ي�ستح�ضرون ر�ؤية مثالية عن �سورية قبل
مع ّقدة ّ
العام  ،2011حني كانت احلياة اليومية غري ُم�س ّي�سة ،والطائفية غري موجودة ،وكانت اجلماعات املحل ّية
ب�شكل �سلمي .وتبدو هذه الر�ؤية وك�أنها منف�صلة ع ّما كانت عليه امل�سائل الأو�سع يف ال�سيا�سة
متعاي�شة ٍ
واحلوكمة يف مرحلة ماقبل النزاع .وهي كذلك مر�آة تعك�س حنينهم �إىل ح�س االنتماء �إىل جمتمع واحد
يت�شاطر الثقافة والتقاليد نف�سها .ويرغب كرث من الالجئني يف العودة بب�ساطة �إىل ماكانت عليه �سورية
قبل احلرب.
لكن الالجئني �أو�ضحوا �أن حنينهم �إىل �سورية ماقبل النزاع اليعني �أنهم يح ّنون �إىل النظام.
فالعديد منهم يدركون الوقائع ال�سيا�سية ،ويناوئون احلياة حتت حكم الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ويفهمون
�أن �سورية التي عرفوها ذات يوم �ضاعت وتب ّددت .وت�ساهم يف تخفيف حنينهم املخاوف على
�سالمتهم ،ومعرفتهم ب�أن ثمة عوائق قانونية قد جتعل ا�ستئنافهم حلياتهم �أمر ًا �شبه م�ستحيل .وقد
عرف بع�ض الالجئني ،عن طريق ال�شبكات االجتماعية ،ب�إجراءات التدقيق املحل ّية للعائدين وبالأطر
القانونية التي و�ضعها الأ�سد ال�ستعادة امللكيات اخلا�صة �أو تطوير الأحياء .وترى غالبية الالجئني يف
لبنان والأردن �أن العودة �إىل بيوتهم غري ممكنة ما مل تعا َلج جذور �أ�سباب النزاع يف مرحلة انتقالية
�سيا�سية .واليزال بقاء نظام الأ�سد �أبرز العوائق �أمام العودة ،ما ُيبقي م�ستقبل الالجئني ُمع ّلق ًا يف
الهواء.
تخ ّلي املجتمع الدويل .ي�ؤ ّدي ال�شعور الطاغي لدى الالجئني بتخ ّلي املجتمع الدويل عنهم �إىل
تع ّمق الإح�سا�س بالغربة والوح�شة .فمعظمهم يعتقدون �أن النزاع ال�سوري �صار اليوم حرب ًا بالوكالة
بني قوى خارجية ،و�أن ال�سوريني �إجما ًال ُ�سلبوا القدرة على الت�أثري يف م�سار م�ستقبلهم ،بعد �أن بات
القرار يف �أيدي الالعبني الدوليني ،حتديد ًا رو�سيا والواليات املتحدة .ويخ�شى الالجئون املعار�ضون
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للنظام �أن ُيرتكوا مل�صريهم حتت رحمة نظام راكم املجازر اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية� .أما
الالجئون امل�ؤ ّيدون للنظام في�صفون النزاع ب�أنه م�ؤامرة دولية على �سورية ،دفع ال�سوريون ثمنها
بدمائهم.
قد ت�ؤ ّثر مثل هذه ال�سرديات وم�شاعر الظلم والذل يف م�ستقبل عالقات ال�سوريني مع اللبنانيني
ي�صح
والأردنيني ،وتفاقم الفجوة بني ال�سوريني وبني املجتمع الدويل الذي مل يعودوا ي�ؤمنون به .وهذا ّ
خ�صو�ص ًا يف لبنان حيث ترت ّدد� ،إىل اليوم� ،أ�صداء �إرث الدور ال�سوري املد ّمر يف احلرب الأهلية يف هذا
البلد ويف العقود الطويلة من الهيمنة ال�سيا�سية والع�سكرية ال�سورية.
وهكذا ،ولأن م�ستقب ًال �أف�ضل يف �سورية واملنفى يبدو بعيد املنال ،ي�شعر الالجئون بالقلق العميق ملا
يخ ِّبئ لهم القدر� .إذ لي�س يف مقدورهم بناء حياة كرمية يف الدول امل�ضيفة التي جتبه بدورها حتديات
وتعتربهم عبء ًا .ويف الوقت نف�سه ،هم غري قادرين على العودة �إىل وطنهم فيما ال�صراع م�ستم ّر على
قدم و�ساق .واحلال �أن املجتمع الدويل ير ّكز على ا�ستقرار الأو�ضاع يف �سورية و�ضبط �سيل املهاجرين
�إىل �أوروبا ،عو�ض معاجلة جذور الأزمة �أو الأ�سباب الرئي�سة وراء �سلك املهاجرين ُ�سبل املنفى .وهذا
مايفاقم �شعور الالجئني بالي�أ�س.
والتعر�ض
�ضطر الالجئون لالختيار بني الفقر املدقع
ّ
ُي ّ
ففيما يواجهون احتماالت خا�سرة يف
�إىل اال�ستغالل يف الدول امل�ضيفة ،وبني حالة انعدام
جميع الأحوال ،فقدت فكرة العودة
الأمن واال�ضطهاد املُحتمل يف �سورية.
الطوعية معناها ،ذلك �أنهم م�ضط ّرون
لالختيار بني الفقر املدقع والتع ّر�ض
�إىل اال�ستغالل يف الدول امل�ضيفة ،وبني حالة انعدام الأمن واال�ضطهاد املُحتمل يف �سورية.
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إطار سياسة عامة لالجئين
في لبنان واألردن

على رغم �أن لبنان والأردن يتعامالن مع �أكرب دفق من الالجئني ال�سورينيُ ،تظهر �أطرهما القانونية
وقت ا�ستقبل البلدان �أعداد ًا كبرية من الالجئني الفل�سطينيني
التبا�س ًا عميق ًا يف مقاربة هذه امل�س�ألة .ففي ٍ
والعراقيني يف مراحل خمتلفة ،مل ي�صادق �أي منهما على اتفاقية الأمم املتحدة للعام  1951اخلا�صة
بو�ضع الالجئني �أو بروتوكول العام  1967املُلحق بها 16.فقد ع ّرفت هذه االتفاقية ت�صنيف الالجئني
وح ّددت واجبات الدول امل�ضيفة �إزاءهم ،مبا يف ذلك �ضمان حقوقهم يف حرية احلركة والتنقل،
واحلماية ،والعدل ،والعمل .كما �ألغى الربوتكول القيود اجلغرافية والزمنية التي تحُ ّدد وح�سب تطبيق
االتفاقية على الأفراد النازحني يف احلرب العاملية الثانية وحتى العام  .1951الركن الأ�سا�سي لالتفاقية
والربوتوكول هو مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية� -أي �أنه ال ميكن �إرغام الالجئني على العودة الق�سرية �إىل
حيث قد تتع ّر�ض حياتهم �أو حر ّيتهم للتهديد مه ّددة وحياتهم ُمع ّر�ضة �إىل اخلطر.
على خالف اتفافية العام  1951والربوتوكول املُلحق بها ،تعترب حكومتا لبنان والأردن �أن الهاربني
ٌ
لزمني باالعرتاف باحلقوق التي ت�ضمنها االتفاقية،
�ضيوف ال الجئون .وعليه ،ال ُيعترب � ٌّأي من البلدين ُم َ
�ص على هذه احلقوق معاهدات دولية �أخرى ،على غرار الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .ويف
ما مل ت ُن ّ
املقابل ،يعتمد خري وم�صلحة الالجئني فقط على �سخاء الدول امل�ضيفة والوكاالت الدولية .وترمي مقاربة
اال�ست�ضافة هذه ،جزئي ًا� ،إىل احل�ؤول دون اندماج الالجئني و�ضمان عودتهم يف نهاية املطاف �إىل الدول
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التي يتح ّدرون منها.

مخاوف الدول المضيفة
على رغم الرتحيب الأويل بهم ،تعك�س ال�سيا�سات املُنت َهجة تدريجي ًا يف لبنان والأردن خماوف عميقة
مما قد يرتتب على طول م ّدة تواجد الالجئني ال�سوريني يف البلدين .هذا املوقف املُتح ّفظ منهم يطال
كل �شيء من ظروف �إقامتهم ،وحركتهم ،وح�صولهم على الوظائف والتعليم والعناية ال�صحية ،و�إن كانت
م�ستويات التح ّفظ تتباين من بلد �إىل �آخر.
وترتدد يف مواقف لبنان والأردن ،على رغم �أنها �ساهمت يف مفاقمة ع�سر حياة الالجئني� ،أ�صداء
جتارب كل من البلدين اخلا�صة مع الالجئني .فكالهما ا�ستوعب �أعداد ًا كبرية من الالجئني الفل�سطينيني
بعد احلرب العربية– الإ�سرائيلية يف العام  1948و�إن�شاء دولة ا�سرائيل .وواجه كال البلدين موجة
الجئني فل�سطينيني جديدة على �إثر احلرب العربية -الإ�سرائيلية يف حزيران/يونيو  ،1967وو�صل عدد
�إ�ضايف من الفل�سطينيني �إىل لبنان من الأردن عقب النزاع امل�س ّلح بني القوات امل�س ّلحة الأردنية ومنظمة
التحرير الفل�سطينية يف .1971-1970
غداة موجة الالجئني ال�سوريني الأوىل يف العام � ،2011شعر الأردنيون ،خ�صو�ص ًا ال�شرق �أردنيون،
بالقلق من الآثار املحتملة لهذه املوجة على الن�سيج ال�سكاين والهوية الأردنية ،فيما �شعر اللبنانيون
بالقلق من تداعياتها على توازنات الطوائف اللبنانية 17.ويخ�شى �أردنيو ال�ضفة ال�شرقية من �أن ي�صبحوا
�أقلية ،يف بلد كانت لهم الغلبة �إىل وقت قريب ،بينما يخاف العديد من اللبنانيني من �أن تق ّو�ض الأعداد
ال�ضخمة من ال�سكان ال�سوريني ،ومعظمهم من ال�س ّنة ،التوازن املذهبي والطائفي الدقيق يف البالد،
وتغيرّ يف خامتة املطاف وجهه ال�سيا�سي .وجاء عدم ح ّل �أزمة الالجئني الفل�سطينيني ليع ّمق م�شاعر قلق
الأردنيني واللبنانيني هذه.
ُت�ضاف �إىل هذا القلق امل�شاغل الأمنية يف البلدين ،مع رجحان كفة جمموعات متط ّرفة لبع�ض الوقت يف
ب�شكل مجُ حف ،هدف ًا
عدد من دول املنطقة ،ويف �سورية حتديد ًا .فقد اعتُربت جماعات الالجئني ،وغالب ًا ٍ
مثالي ًا للتجنيد يف مثل هذه املجموعات ،وال�سيما عقب الهجمات الإرهابية التي �شهدها البلدان .وعلى
رغم �أن ال�ضرورات الأمنية ،مثل املخاوف الدميوغرافية �أو الطائفية ،ال ت�س ّوغ �سوء معاملة الالجئني� ،إال
تف�سر جزئي ًا �أ�سباب املواقف املتغيرّ ة للبنان والأردن من وجود �أعداد كبرية من ال�سوريني .غري �أن
�أنها ّ
�أكرث من تك ّبد �أثمان ًا باهظة ترتّبت على هذا الو�ضع هم الالجئون �أنف�سهم الذين ،على رغم �أنهم �ضحايا،
�صاروا يف موقع اللوم ُ
وال�شبهة.
يف خامتة املطاف ،تتباين نوعية حياة الالجئني يف املجتم َعني اللبناين والأردين تباين ًا كبري ًا نتيجة
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ال�سيا�سات الدولتية ،واملظامل ال�سيا�سية ،وتلك املتعلقة مب�س�ألة الهوية ،والو�ضعية الثقافية واالجتماعية-
االقت�صادية .ففي الأردن� ،أر�ست احلكومة املركزية �إطار ًا قانوني ًا وا�ضح ًا و�آليات تنفيذ ملعاجلة �أزمة
الالجئني .لكن هذا الإطار بات ي�ض ّر بالالجئني ،نتيجة انتهاج �سيا�سات �أكرث ت�ش ّدد ًا .وعلى خالف
الأردن ،منحت احلكومة اللبنانية ،وهي كانت غارقة يف م�أزق �سيا�سي حني اندلع النزاع ،امل�ؤ�س�سات
املحلية هام�ش عمل �أو�سع يف التعامل مع �سيل الالجئني ،و�أر�ست �آليات تطبيق اعتباطية .ويف وقت
�أف�سحت هذه املقاربة املجال �أكرث �أمام العمالة غري الر�سمية والإ�سكان غري ال�شرعي ،جعلت الالجئني
�أكرث عر�ضة �إىل اال�ستغالل ،و�أدت �إىل حتديات ممثالة لتلك التي يواجهونها يف الأردن .ويف كال البلدين،
�أحلق طول الأزمة ال�سورية �ضرر ًا متعاظم ًا يف العالقات بني الالجئني ال�سوريني وبني املجتمعات امل�ضيفة،
ما دفع �إىل الت�سا�ؤل حول معاملة الالجئني على الأمد الطويل وحول خريهم وم�صلحتهم.

الالجئون السوريون في لبنان
يحت�ضن لبنان ،اليوم� ،أكرب عدد من الالجئني يف العامل قيا�س ًا �إىل عدد �سكانه 18.وبح�سب املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،يقيم  995512الجئ ًا �سوري ًا يف لبنان 19.وتزعم احلكومة
اللبنانية �أن ثمة � 500ألف الجئ �إ�ضايف �إقامتهم غري قانونية يف البالد ،مايرفع بالتايل عددهم
الإجمايل املق َّدر �إىل حواىل مليون ون�صف املليون الجئ 20.ويف � 6أيار/مايو  ،2015ع ّلقت املفو�ضية
21
ت�سجيل الالجئني نزو ًال على طلب احلكومة اللبنانية.
ت�ش ّكل الن�ساء والفتية (حتت الثامنة ع�شرة) �أكرب �شريحة من جممل الالجئني ،حيث تبلغ ن�سبتهما 53
22
يف املئة و 55يف املئة على التوايل .و ُتعترب الإناث على ر�أ�س ما يقارب  19يف املئة من �أ�سر الالجئني.
وتوزيع الالجئني متفاوت بني مناطق لبنان اجلغرافية ،مع كثافة �أكرب يف املناطق ال�ساحلية واملدن
الكبرية ،خ�صو�ص ًا بريوت .وترت ّكز كثافة ال�شباب حتديد ًا يف املحافظات ال�ساحلية حيث فر�ص العمل
23
�أكرب .وبريوت هي املحافظة الوحيدة التي يفوق فيها عدد الذكور ( 52يف املئة) عدد الإناث.
ُيواجه الالجئون يف لبنان �صعوبات اقت�صادية وقانونية واجتماعية كبرية .وقد ح ّدد امل�شاركون يف
حلقات النقا�ش التي �ش ّكلتها كارنيغي �أن �أبرز التحديات �أمامهم هي ارتفاع كلفة املعي�شة واحل�صول على
الوثائق القانونية ،يليهما احل�صول على العمل والتعليم ،واملمار�سات التمييزية .املواطن ال�سوري ع ّمار،
املقيم يف لبنان� ،أح�سن �إيجاز امل�آزق التي يواجهها الالجئون حني قال:
«تعبتُ من لبنان ،لكن ال ي�سعني مغادرته .ف�إقامتي هنا غري قانونية منذ عامني .و�إذا رغبت يف
الذهاب �إىل �سورية �سيطلبون مني دفع  400دوالر على احلدود ...وزوجتي مثلي غري قانونية الإقامة،
و�س�أحتاج �إىل �أن �أدفع عنها  400دوالر �إ�ضافية .وابنتي ولدت يف لبنان ،وذنبها الوحيد هو والدتها هنا
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وعجزي عن ت�سجيلها� .أحتاج �إىل دفع  400دوالر �إ�ضافية لت�سوية �أو�ضاعنا وحيازة �إقامة قانونية� ،أي
يتوجب علي دفع  1200دوالر عنا ك ّلنا .ال نتلقى �أي م�ساعدات .وراتبي � 500ألف لرية لبنانية (333
ّ
وعلي دفع � 250ألف لرية لبنانية ( 166دوالر ًا) �شهري ًا للإيجار ،وعندي �أوالد .نحن
دوالر ًا) �شهري ًاّ ،
يف ف�صل ال�شتاء ...و�إذا رغبت يف �شراء وقود للتدفئة ،لن يبقى يف جعبتي �شيء .فكيف ُيفرت�ض بنا
�أن نعي�ش ون�صمد؟ وهذا يعني �أنهم ي�ضغطون علينا ويقولون لنا «�أنتم �أمام خيارين� :إما �أن تتحولوا
�إىل �إرهابيني� ،أو �إىل ل�صو�ص ...وهذا ما ال نرغب فيه .نريد حلاّ ً يعيد لنا كرامتنا -ال �أكرث وال
24
�أقل».
لي�ست احلالة الع�سرية هذه التي يواجهها الالجئون ال�سوريون حم�ض �صدفة ،ذلك �أن املقاربة اللبنانية
حيال الأزمة تنطوي على عوامل �أربعة هي� :ضخامة عبء الالجئني على بلد �صغري؛ وخماوف دميوغرافية؛
وجتارب �سابقة مع الالجئني؛ وخلل �سيا�سي حم ّلي �ساهم يف و�ضع �سيا�سة الجئني غري متما�سكة .ولي�س
مفاجئ ًا يف مثل هذا ال�سياق �أن يتعاظم التوتر بني اللبنانيني وال�سوريني ،ما يفاقم التحديات التي
يواجهونها.
يف ظل غياب ّ
موحدة ،بادرت احلكومة اللبنانية �إىل �سل�سلة �سيا�سات يف الأعوام اخلم�سة املا�ضية
خطة ّ
للتعامل مع �أزمة الالجئني .وقد �أملى القلق الأمني وان�سداد الآفاق ال�سيا�سية ،والتحديات البنيوية املتعلقة
بتلبية حاجات �سيل مفاجئ من الالجئني ،هذه ال�سيا�سات -وهي ت�ؤ ّثر يف �إقامة الالجئ ،وعمله ،و�سكنه،
وح�صوله على خدمات مثل الرعاية ال�صحية والتعليم .وعلى رغم �أن لبنان و ّفر مالذ ًا �آمن ًا لالجئني،
�ساهمت هذه ال�سيا�سات يف مفاقمة ه�شا�شة �أو�ضاعهم وتهمي�شهم.
ومن ناحية �أخرى ،وب�سبب ال�شلل ال�سيا�سيُ ،ف ِّو�ضت ال�سلطات املحلية مبراقبة الالجئني وتنظيم
وجودهم .فعلى �سبيل املثالُ ،ك ِّلفت البلديات بتعداد الالجئني و�إدارة تد ّفقهم املفاجئ �إىل تلك املناطق.
غري �أن عدد ًا كبري ًا منها جتاوزت ذلك� ،إذ فر�ضت  142بلدية ،بدء ًا من العام  ،2017حظر جت ّول م�سائي ًا
25
على الالجئني ال�سوريني ،وق ّيدت حركتهم.
سياسة ردع :متطلبات اإلقامة

�أظهرت �سيا�سة احلدود املفتوحة التي يتّبعها لبنان مع �سورية من � 2011إىل نهاية  ،2014رغبة قوية
وتو�سعه يف تلك املرحلة -ما فاقم
يف م�ساعدة ال�سوريني املحتاجني �إىل مالذ .لكن ،مع تعاظم النزاع ّ
ال�ضغط على قدرات لبنان على م�ساعدة عدد كبري من الالجئني ال�سوريني -انتهجت احلكومة تدريجي ًا
�سيا�سة ردع رمت �إىل احلد من �أعداد الالجئني الذين يتد ّفقون �إىل لبنان.
ب�شكل ملحوظ ،بد�أت احلكومة تطبيق
ففي العام  ،2013حني ارتفعت وترية تدفق الالجئني �إىل لبنان ٍ
تو�سعت لت�شمل
�إجراءات تقييدية ،اقت�صرت �أو ًال على الالجئني الفل�سطينيني الآتني من �سورية ،ثم ّ
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ال�سوريني كلهم با�ستثناء �أبناء املناطق احلدودية 26.ولأن لبنان مل ي�صادق على اتفاقية الأمم املتحدة
املُربمة يف  1951حول الالجئني� ،أُطلقت� ،إىل حد بعيد ،يد �ضباط مديرية الأمن العام يف رف�ض دخول
27
الالجئني ،وانتُهك مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية.
28
ويف كانون الأول/دي�سمرب  ،2014و�ضع الأمن العام �إجراءات تق ّيد دخول ال�سوريني ،وتق�ضي ب�أن
يدفع ال�سوريون الراغبون يف احل�صول على الإقامة �أو جتديدها ،تعرفة قدرها  200دوالر �سنوي ًا ،و�أن
يق ّدموا جواز �سفر �صاحل ًا �أو بطاقة هوية ،و�أن ي�س ّلموا الأمن العام وثيقة يو ّقعها مواطن لبناين يتع ّهد
29
مبوجبها بكفالة املواطن ال�سوري �أو الأ�سرة ال�سورية.
خ ّلف هذا �أثر ًا فوري ًا يف عملية ت�سجيل الالجئني .فبني كانون الثاين/يناير و�آذار/مار�س  ،2015و ّثقت
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني انخفا�ض ن�سبة ت�سجيل الالجئني بن�سبة  80يف املئة،
ويف نهاية متوز/يوليو  ،2015ارتفعت ن�سبة الأ�سر ال�سورية التي المتلك �إقامة �سارية ال�صالحية ،من 9
وجهته وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �أيار/مايو � 2015إىل
يف املئة �إىل  61يف املئة 30.و�ساهم الطلب الذي ّ
املفو�ضية بتعليق ت�سجيل الالجئني اجلدد يف موا�صلة هذا املنحى .ومع حلول العام  ،2017مل يكن لدى
31
 74يف املئة من الالجئني ال�سوريني مابني � 15سنة وما فوق ت�صريح �إقامة قانونية.
يف ظل هذه املعطيات ،ونظر ًا �إىل ارتفاع التكاليف املالية ،مل يكن مفاجئ ًا �أن يفتقر معظم امل�شاركني
يف حلقات النقا�ش مع كارنيغي �إىل �أوراق �إقامة قانونية .ويف غياب الأوراق القانونية ،كانت حركتهم
مقيدة ،ودرجوا على جت ّنب االنتقال بني املناطق اجلغرافية خمافة االعتقال عند حواجز اجلي�ش �أو قوى
الأمن الداخلي .كانوا كذلك عر�ض ًة �إىل اال�ستغالل على يد الكفالء اللبنانيني الذين كانوا ُمطلقي اليد يف
حتديد مبالغ كبرية مقابل كفالة ال�سوري .وبح�سب كرمي الالجئ ال�شاب�« :صار نظام الكفالة مثل املقاولة
32
التجارية ،ف�إما �أن �أدفع املال �أو يجدون طرق ًا �أخرى لال�ستفادة مني».
قال عدد كبري من الذكور امل�شاركني يف حلقات النقا�ش �إنهم اعتُقلوا ب�سبب افتقارهم �إىل الوثائق
وعربوا عن م�ستويات عالية من القلق من احتمال و�شاية جريانهم �أو �أ�صحاب العمل بهم
القانونيةّ .
لل�سلطات اللبنانية .لذا ،ك ٌ
رث منهم كانوا غري م�ستعدين لإبالغ ال�سلطات عن �أي انتهاكات حلقوقهم �أو
تع ّديات عليهم ،اعتقاد ًا منهم � اّأل فائدة من ذلك و�أن العدالة لن ت�أخذ جمراها.
قيود على العمل

يواجه الالجئون ال�سوريون قيود ًا �أكرب يف فر�ص التوظيف .فاتفاق التعاون والتن�سيق االقت�صادي
االجتماعي بني اجلمهورية اللبنانية واجلمهورية العربية ال�سورية ،املُربم يف � ،1993أ ّكد على حرية حركة
اللبنانيني وال�سوريني بني بلديهما ،وحقّ مواطنيهما يف العمل يف لبنان �أو �سورية ا�ستناد ًا �إىل قوانني العمل
مرعية الإجراء يف كل من البلدين 33.وقد م ّكن االتفاق �شطر ًا كبري ًا من ال�سوريني من العمل يف قطاعات
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اليعمل فيها اللبنانيون �أو يرف�ضون قبول الرواتب املتدنية نف�سها التي يتقا�ضاها ال�سوريون.
لكن ،يف كانون الأول/دي�سمرب � ،2014أ�صدرت وزارة العمل تعميم ًا يق�صر القطاعات املفتوحة للعمل
�أمام ال�سوريني يف قطاعات البناء والزراعة والتنظيف 34.ثم �أحلقت به مر�سوم ًا يطلب من �أ�صحاب
العمل ( )1تقدمي �أدلة تثبت �أنهم حاولوا العثور على عمال لبنانيني لأداء الوظيفة نف�سها و( )2التزام
ن�سبة ال تقل عن  10عمال لبنانيني �إىل عامل �أجنبي واحد 35.ويقت�ضي املر�سوم هذا بدوره من ال�سوريني
ال�ساعني �إىل العمل ،احل�صول على كفيل لبناين ،غالب ًا ما يكون رب العمل ،يو ّقع «تع ّهد ًا بامل�س�ؤولية» .وقد
بات الالجئون امل�سجلون لدى املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني الذين ي�سعون �إىل جتديد
ت�سجيلهم ،غري م�ؤهلني للعمل يف لبنان بذريعة �أنهم يتل ّقون م�ساعدات �إن�سانية 36.وي�شري ا�ستطالع �صادر
يف  2014عن منظمة العمل الدولية �إىل �أن  92يف املئة من الالجئني ال�سوريني العاملني يف لبنان لي�س
ً 37
لديهم عقود عمل قانونية ،فيما  56يف املئة منهم مياومون �أو يتقا�ضون �أجر ًا �أ�سبوعيا.
الن�ساء هن حتديد ًا احللقة الأ�ضعف .فمع �أن الأ�سر التي تر�أ�سها �إناث ت�ش ّكل  19يف املئة من جممل
عائالت الالجئني يف لبنانُ ،تق َّدر ن�سبة الإناث العامالت بحواىل  7.6يف املئة ،وهي �أدنى من ن�سبة
العمالة يف �صفوف الذكور املق ّدرة بنحو  5يف املئة ،ماي�شري �إىل �أن و�ضع الإناث �أكرث ه�شا�شة من و�ضع
الذكور 38.وبالفعل ،مل يكن �أي من �أفراد حواىل  56يف املئة من الأ�سر التي تر�أ�سها �إناث ،يعمل يف ال�شهر
الذي �سبق اال�ستطالع ،قيا�س ًا على  32يف املئة من الأ�سر التي ير�أ�سها الذكور.
وهكذا ،لي�س مفاجئ ًا بعد كل ذلك �أن يعي�ش نحو  76يف املئة من الالجئني ال�سوريني حتت خطر الفقر،
املُحدد بـ 3.84دوالر ًا يومي ًا يف لبنان 39.واعتبار ًا من  ،2017بلغ متو�سط الدخل ال�شهري لالجئني
40
ال�سوريني من الذكور  206دوالرات،
«رمبا كان املوت �أف�ضل لنا ،و�أعني هنا كل كلمة �أقولها،
فيما تتقا�ضى الالجئات الإناث متو�سط
فذلك �أف�ضل من هكذا حياة .تخ ّيل حال طفلة من دون
دخل �أدنى يبلغ نحو  159دوالر ًا �شهري ًا
حليب لت�شرب ،ومن دون حفا�ضات ...و�إذا ا�شرتيتها،
فقط .وكال الدخلني ُيعتربان �أقل بكثري
�أحرم �سائر �أفراد الأ�سرة من الدخل .ف�أنا املعيل
من متو�سط الدخل ال�شهري يف لبنان
الوحيد يف �أ�سرة من ثمانية �أ�شخا�ص».
البالغ  450دوالر ًا 41.ويقول عبدو من
– عبدو ،من درعا
درعا« :رمبا كان املوت �أف�ضل لنا،
و�أعني هنا كل كلمة �أقولها ،فذلك
�أف�ضل من هكذا حياة .تخ ّيل حال طفلة من دون حليب لت�شرب ،ومن دون حفا�ضات ...و�إذا ا�شرتيتها،
42
�أحرم �سائر �أفراد الأ�سرة من الدخل .ف�أنا املعيل الوحيد يف �أ�سرة من ثمانية �أ�شخا�ص».
يلقى ال�سوريون من �أ�صحاب الكفاءات العالية عوائق كثرية يف العثور على عمل تفوق تلك التي يتعثرّ بها
ال�سوريون من ذوي الكفاءات الأدنى ،نظر ًا �إىل �صعوبة ح�صولهم على �أذونات عمل .وهذا مادفع كرثين
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�إىل العمل ب�صفة غري قانونية ،وباتوا عر�ضة �إىل اال�ستغالل .معظم امل�شاركني يف حلقات النقا�ش �أ�شاروا
�إىل �أنهم يعانون من انتهاكات يف مكان العمل ،مبا يف ذلك عدم احرتام �صاحب العمل لهم؛ وتقا�ضي
43
التع�سفي للتوظيف.
راتب �أدنى �أو ال �شيء مقابل عمل منجز؛ والإنهاء ُّ
مساكن ّ
رثة

خيارات �سكن الالجئني يف لبنان حمدودة والتطابق غالب ًا احل ّد الأدنى من معايري �ضمان عدم الإخالء
التع�سفي ،و�صالحية ال�سكن ،وبدل �إيجار معقول 44.وقد رف�ضت احلكومة اللبنانية �إن�شاء خميمات
ُّ
لالجئني ال�سوريني ،لأنها تخ�شى تكرار التجربة الفل�سطينية واحتمال ا�ستقرار ال�سوريني ب�شكل دائم يف
البالد 45.لذا ،ووفق درا�سات �صادرة يف  2017عن برنامج الأغذية العاملي ،يقيم  73يف املئة من �أ�سر
الالجئني يف مبان �سكنية ،و 17يف املئة يف جتمعات خيم ع�شوائية ،و 9يف املئة يف بنى غري �سكنية،
مثل مرائب ال�سيارات ،وور�شات العمل ،ومواقع البناء 46.ومت ّثل الإيجارات عبئ ًا كبري ًا على الالجئني،
فمتو�سط كلفة الإيجار ال�شهري� ،سواء ل�شقة م�ست�أجرة �أو خيمة م�ؤقتة ،تق ّدر بـ 183دوالر ًا ،وهو مبلغ
يناهز متو�سط دخل الالجئني الذكور ال�شهري ( 206دوالرات) ،ويفوق متو�سط دخل الالجئات ال�شهري
ً 47
( 159دوالرا).
48
يالحظ ب�شكل خا�ص �أن �أكرث من ن�صف الالجئني يعي�شون يف م�ساكن ّ
مكتظة و�/أو مهملة .ويف وقت
يقول  80يف املئة من الالجئني �إنهم يدفعون �إيجار ًا 6 ،يف املئة منهم فقط ميلكون عقود �إيجار مو ّثقة؛
والباقون مع ّر�ضون يف �أي حلظة �إىل الطرد من دون حماية قانونية 49.والالجئون ،يف الواقع ،عر�ضة
�إىل طرد ال يحتكم �إىل �أوامر حمكمة �أو �إجراءات قانونية 50.ويف الوقت نف�سه� ،ساهم ارتفاع الطلب على
وحدات الإيجار يف املناطق الفقرية ،بني  2012و ،2013يف رفع الأ�سعار بن�سبة  44يف املئة 51.وهذا ما
52
فاقم من �شعور اال�ستياء املتنامي جتاه الالجئني يف املجتمعات املحلية.
صعوبة الوصول إلى الخدمات

على رغم �أن احلكومة اللبنانية بذلت جهود ًا متّ�سقة لتح�سني و�صول الالجئني �إىل قطاعات التعليم
واخلدمات ال�صحية� ،إال �أن حتديات كبرية التزال قائمة .وقد ا�شتكى امل�شاركون يف حلقات النقا�ش من
�ضعف نوعية التعليم ،و�سوء معاملة املعلمني للأطفال ال�سوريني ،وعدد ال�ساعات املحدود املخ�ص�ص
للتعليم ،كما �أبدوا قلقهم من تكاليف العناية ال�صحية الباهظة ،وحمدودية قدرتهم على اال�ست�شفاء يف
امل�ست�شفيات.
بادرت وزارة التعليم العايل ،يف  ،2014بدعم من �أطراف دولية� ،إىل تد�شني ا�سرتاتيجية لتوفري
التعليم جلميع الأطفال ،من �أجل حت�سني نظام التعليم الوطني ،وتعزيز معايري التدري�س ،ودعم ت�سجيل
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التالميذ الالجئني .ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف الأخري ،رفعت الوزارة عدد املدار�س التي تو ّفر دوام
تعليم �إ�ضايف ال�ستقبال عدد �أكرب من التالميذ 53.وعليه ،بلغت ،يف العام  ،2017ن�سبة الأطفال الالجئني
مابني ال�ساد�سة والرابعة ع�شرة من العمر الذين يرتادون املدر�سة 70 ،يف املئة 54.و ُيعترب هذا �إجناز ًا
ملفت ًا ،على رغم �أن م�شكالت وثيقة ال�صلة بنوعية التعليم وبيئة املدر�سة بقيت على حالها .فقد ا�ضطرت
املدار�س الر�سمية �إىل العمل بقدرات
�أول ما تفعله ابنتي حني تعود من املدر�سة هو البكاء،
تفوق طاقتها ال�ستقبال الأطفال
لأن زميالتها يف ال�صف يقولون لها با�ستمرار �إنها
الالجئني 55.و�ساهم غياب �إلفة
�سورية ،على رغم �أنها يف تلك املدر�سة منذ �أربع
التالمذة ال�سوريني باملنهج الإنكليزي
�سنوات».
�أو الفرن�سي ،والتن ّمر ،والتمييز ،يف
– فاطمة ،من حلب
ارتفاع معدالت الت�س ّرب املدر�سي .تقول
فاطمة ،وهي الجئة من حلب�« :أول ما
تفعله ابنتي حني تعود من املدر�سة هو البكاء ،لأن زميالتها يف ال�صف يقولون لها با�ستمرار �إنها �سورية،
56
على رغم �أنها يف تلك املدر�سة منذ �أربع �سنوات».
�إىل ذلك ،ن�سبة الأطفال فوق الثانية ع�شرة من الذين يرتادون املدر�سة ،بالغة التدين :فقط  13يف
املئة من الأطفال بني الثانية ع�شرة والرابعة ع�شرة من العمر يرتادون املدر�سة ،والن�سبة هذه تتدنى �إىل
 4يف املئة فقط يف �أو�ساط من هم بني اخلام�سة ع�شرة والثمانية ع�شرة يف مرحلة التعليم الثانوي ،وهذا
يف�سر جزئي ًا بارتفاع معدل التحاق من هم فوق �سن الر�شد باملدار�س االبتدائية 57.ويف الوقت نف�سه،
ما َّ
معظم الالجئني يف �سن التعليم الثانوي واجلامعي تركوا الدرا�سة ب�سبب ارتفاع ر�سوم التعليم ،وال�صعوبات
البريوقراطية التي تعرت�ض دخول اجلامعات اللبنانية� ،أو التحديات املتع ّلقة مب�صادقة �شهادات حازوا
عليها من املدر�سة �أو اجلامعة يف �سورية .ونتيج ًة لذلك� ،أ�شار معظم ال�شباب امل�شاركني يف حلقات النقا�ش
�إىل �أنهم عملوا يف �أعمال منخف�ضة املهارات حني و�صولهم �إىل لبنان .كما �أن الأطفال الذين يلج�أون �إىل
تعليم غري ر�سمي يتكبدون �أعباء �إ�ضافية مثل عدم االعرتاف مبثل هذا التعليم ر�سمي ًا.
ويف جمال الرعاية ال�صحية ،و�صل عدد كبري من الالجئني �إىل لبنان وهم م�صابون� ،إما ب�صدمات
نف�سية ،و�/أو ب�أمرا�ض مزمنة خطرية تقت�ضي عناية م�ستدامة .وتفاقم ظروف العي�ش ال�سيئة يف �أو�ساط
كثري من الالجئني ،هذه التحديات ال�صحية .وابتدا ًء من  ،2015كان ثلث النازحني ال�سوريني يفتقرون
�إىل مياه �شفة �آمنة ،ومل تكن املراحي�ض متوافرة لنحو  12يف املئة منهم ،ما �أ�سفر عن ّ
تف�شي دوري
58
لأمرا�ض معدية مثل الزُحار (�أو الديزنطاريا).
وعلى رغم االحتياجات الكبرية ،ف�إن و�صول الالجئني �إىل الرعاية ال�صحية كان حمدود ًا .ومع �أن
امل�ست�شفيات احلكومية ُملزمة قانوني ًا بخدمة املُ�ست�ضعفني� ،سواء متتعوا بت�أمني �صحي �أم الُ .يطلب من
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املر�ضى ال�سوريني دفع  25يف املئة من تكاليف الرعاية ال�صحية الفردية .وتو ّفر وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
ب�شراكة مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وعدد من املنظمات غري احلكومية ،لالجئني
عناية �صحية �أ ّولية ومتخ�ص�صة عن طريق مراكز حم ّددة و�إحاالت �إىل امل�ست�شفيات .وعلى رغم �أن
اللقاحات جمانية� ،إال �أن �أي ا�ست�شارات �أخرى ت�ستلزم دفع بدل .وتو ّفر املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني دعم ًا ي�ش ّكل  75يف املئة من الرعاية ال�صحية الثانوية املتخ�ص�صة ،وترتك لالجئني
ت�سديد ماتبقى� ،أي  25يف املئة بالإ�ضافة �إىل ثمن الأدوية .و�ألقى عجز الجئني كثريين عن ت�سديد مثل
هذه الن�سبة� ،أعباء �ضخمة على امل�ست�شفيات احلكومية 59.حتى �أن بع�ض ًا من امل�ست�شفيات ،يرف�ض اليوم،
ا�ستقبال مر�ضى �سوريني 60.وعموم ًا ،خ ّلفت حاجات الالجئني �أثر ًا بالغ ًا يف النظام ال�صحي اللبنانية،
وزاد الطلب على امل�ست�شفيات حواىل  40يف املئة .وهذه الزيادة �أ ّثرت �سلب ًا يف نوعية اخلدمات املق ّدمة
61
�إىل اللبنانيني ،ما فاقم اال�ستياء حيال الالجئني.
يرى الالجئون �أنهم مجُ ربون على اتخاذ خيارات ع�سرية� ،إذ �إن الدعم ال�صحي الي�شمل �إ�صابات
مميتة �أو �أمرا�ض ًا طويلة الأمد �أو حاالت مزمنة ،مثل ال�سرطان والف�شل الكلوي .فيعود كثريون �إىل �سورية
للعالج ،لكن بينهم من يقرر �أن العودة بالغة اخلطورة ،فيتخبط من دون رعاية �صحية ،ويذوي.
تفاقم التوترات

تدهورت العالقات بني الالجئني وبع�ض اجلماعات املحلية اللبنانية يف الأعوام الأخرية .وهذا يعود
يف �شطر راجح منه �إىل تب ّني ال�سيا�سيني خطاب ًا عام ًا م�ضر ًا ،و�إىل اعتقاد كثري من اللبنانيني �أن وجود
الالجئني ال�سوريني فاقم كثري ًا تدهور �أحوالهم الأمنية وقدرتهم على احل�صول على خدمات نوعية .ويف
ا�ستطالع �شمل لبنانيني و�سوريني يف العام � ،2015أ�شار م�شاركون لبنانيون �إىل تنامي �شعورهم بغياب
الأمان ،وهو �شعور فاق نظريه يف �أو�ساط الجئني �سوريني يقيمون يف الأحياء نف�سها .غري �أن عدد ًا قلي ًال
فقط من اللبنانيني �أبلغ عن وقوعه �ضحية اعتداء ،لكن معظمها ار ُتكب على �أيدي لبنانيني 62.وبح�سب
م�شاركني �سوريني ،غالب ًا مايزعم اللبنانيون �أن ال�سوريني ي�سرقون منهم فر�ص العمل لكن يف  ،2017كان
قطاعي البناء والزراعة� -أي يف الأعمال التي كان ال�سوريون
�أكرث من  50يف املئة من ال�سوريني يعملون يف
ْ
63
يقومون بها قبل اندالع النزاع ال�سوري.
ب�سبب هذا االنطباع عن ال�سوريني ،قام لبنانيون مبهاجمة الجئني ،غداة حوادث �أمنية ،على غرار
التفجريات ،ويف بع�ض احلاالت عمدت ال�سلطات املحلية �إىل �إنزال عقوبات جماعية بال�سوريني بعد
جرائم فردية 64.على �سبيل املثل ،يف �أيلول/دي�سمرب  ،2017بعد اغت�صاب وقتل رجل �سوري �شابة ،طرد
املجل�س البلدي يف مزيارة يف �شمال لبنان ال�سوريني من البلدة ،با�ستثناء �أولئك الذين ميلكون �إقامة
�صاحلة ورخ�صة عمل 65.مثل هذه الردود �أكرث انت�شار ًا مما يعتقد كرث ،فما يزيد عن ن�صف امل�شاركني
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يف حلقات كارنيغي للنقا�ش ،ب ّلغوا عن حوادث حت ّر�ش واعتداء ج�سدي.
�أ ّدى اخلطاب التحري�ضي و�أحيان ًا املعادي للأجانب لبع�ض القادة ال�سيا�سيني اللبنانيني� ،إىل ت�أجيج
التوترات ورفع احتماالت العنف 66.لكن ،يف درا�سة �صادرة عن برنامج الأغذية العاملي� ،أ�شار الالجئون
�إىل �أن جريانهم ،ولي�س ال�سلطات ،هم غالب ًا من يقف وراء حوادث التح ّر�ش والأذية 67.وقال م�شاركون
يف جمموعات كارنيغي للنقا�ش �أن �شطر ًا راجح ًا من التمييز وثيق ال�صلة ب�شكاوى ع�شوائية من اجلريان،
والتن ّمر يف ال�شارع ،وتعليقات عن�صرية .و�شكا الجئون من دير الزور والرقة من متييز �أكرث ح ّدة ب�سبب
حت ّدرهم من �شرق �سورية.
ُيرجح �أن تتدهور ظروف الالجئني ال�سوريني يف لبنان مع توايل النزاع ال�سوري ف�صو ًال ،خ�صو�ص ًا يف
موحد ووا�ضح .وقد و�ضعت مقاربة لبنان املرجتلة والطارئة املجتمعات املحلية يف
غياب �إطار تنظيمي ّ
اجلبهة الأمامية �أمام �أزمة الالجئني ،وتركت ه�ؤالء الأخريين عر�ضة �إىل اال�ستغالل وح ّدت من قدرتهم
على تلبية حاجاتهم الأ�سا�سية.

الالجئون السوريون في األردن
على غرار لبنان ،تك ّبد الأردن ،منذ  ،2011عناء ا�ستقبال �سيل من الالجئني ال�سوريني ،و�أ�صبحت
�سيا�سته �أكرث تقييد ًا لالجئني مع الوقت .وعلى رغم من ذلك ،كانت ردود الأردن ،التي �ش ّكلها �أي�ض ًا تنامي
القلق الأمني واملخاوف الدميوغرافية والتحديات الهيكلية� ،أكرث تنظيم ًا بكثري .ففي ظل غياب العقبات
ال�سيا�سية ،عك�ست هذه الردود وجود ا�سرتاتيجية وا�ضحة يف وقت مب ّكر .مع ذلك ،كان ل�سيا�سات الأردن
ت�أثري بالغ على حرية الالجئني يف التح ُّرك ،والإقامة ،والعمل ،والإ�سكان ،والتعليم ،والرعاية ال�صحية.
ويف � ،2016إثر هجوم تب ّناه تنظيم الدولة الإ�سالمية� ،أغلق الأردن كافة املعابر احلدودية املفتوحة املتبقية
ً 68
مع �سورية ،وهو يوا�صل ترحيل بع�ض الالجئني ق�سرا.
هذا وتق ّدر املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني عدد الالجئني املُ�سجلني يف الأردن
حالي ًا بـ� 659ألف الجئ 69،فيما ق ّدرت احلكومة الأردنية يف � 2017أن ثمة � 643ألف الجئ �سوري �إ�ضايف
غري ُم�سجلني 70.ه�ؤالء رمبا مل يخططوا لإقامة طويلة الأمد يف الأردن �أو اليعرفون طرق الت�سجيل �أو
ال ي�ستطيعون الو�صول �إىل مراكز الت�سجيل ب�سهولة� ،أو رمبا يخ�شون الطرد واال�ضطهاد على يد النظام
ال�سوري 71.العدد الإجمايل لالجئني متوازن ن�سبي ًا من حيث اجلندر ،وي�ش ّكل ال�شباب دون الثامنة ع�شرة
72
من العمر نحو ن�صفهم ،فيما  30يف املئة من الأ�سر تر�أ�سها ن�ساء.
مثلهم مثل �أترابهم يف لبنان ،يواجه الالجئون ال�سوريون حتديات اقت�صادية واجتماعية �ضخمة ،خا�ص ًة
يف جمال احل�صول على امل�أوى والتعليم والرعاية ال�صحية والعمل .وحتى قبل اندالع الأزمة ،كان الأردن
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متو�سطه
يواجه �أ�ص ًال حتديات تنموية ج ّمة ،مبا يف ذلك نق�ص املياه وجمود النمو االقت�صادي (الذي ُيق ّدر ّ
بـ 2.6يف املئة �سنوي ًا منذ العام  73.)2011وقد ح ّدد امل�شاركون يف حلقات كارنيغي للنقا�ش ،ارتفاع كلفة
املعي�شة ك�أهم التحديات التي يواجهونها ،ويتفاقم الو�ضع ب�سبب عدم وجود فر�ص العمل .ويقول خالد
من درعا« :امل�شكلة الأ�سا�سية هي «امل�شكلة الأ�سا�سية هي تغطية نفقاتنا ،خ�صو�ص ًا بدل
ً
تغطية نفقاتنا ،خ�صو�صا بدل الإيجار الإيجار عند مطلع كل �شهر .فامل�شاكل املالية يف الأردن
عند مطلع كل �شهر .فامل�شاكل املالية تتفاقم ب�سبب ارتفاع كلفة املعي�شة».
يف الأردن 74تتفاقم ب�سبب ارتفاع كلفة – خالد ،من درعا
املعي�شة».
سياسة ردع :متطلبات اإلقامة

كما يف لبنان� ،أظهرت �سيا�سة احلدود املفتوحة التي انتهجها الأردن بني  2011و ،2014التزامه توفري
مالذ �آمن لل�سوريني .لكن يف تلك املرحلة� ،أ ّدى القلق الأمني �إىل �إغالق تدريجي للحدود �أمام حركة
العبور ،مع زيادة القيود املحدودة على حركة الالجئني ال�سوريني .فمعرب جابر ُمغلق منذ � ،2015إثر
�سيطرة مت�ش ّددين عليه من اجلهة ال�سورية 75.و�أ ّدى هجوم انتحاري على حاجز اجلي�ش يف الركبان
معربي الركبان
يف حزيران/يونيو  ،2016وقيل �إن تنظيم الدولة الإ�سالمية قد ن ّفذه� ،إىل �إغالق
ْ
واحلدالت 76.وم ّذاك ،مل ُيفتح �أي منهما �أمام الالجئني عدا يف حاالت نادرة.
ابتدا ًء من ُ ،2012نقل الالجئون ال�سوريون الذين دخلوا الأردن من معابر ر�سمية �إىل خميمات ر�سمية
لالجئني ،حيث يف مقدورهم الت�سجيل مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني واحل�صول
على وثيقة �إثبات طلب اللجوء .لكن �أربع جمموعات من الأ�شخا�ص ُرف�ض دخولهم دوري ًا ،ما يح ّرمه مبد�أ
عدم الإعادة الق�سرية :الالجئون الفل�سطينيون والعراقيون املقيمون يف �سورية ،والرجال غري املتزوجني
يف �سن القتال ،والأ�شخا�ص من دون �أوراق ثبوتية� 77.أجربت هذه القيود الجئني كرث �إىل الت�سلل �إىل البالد،
78
وغالب ًا عن طريق �شبكات تهريب ب�شري ،فكانوا عر�ضة �أكرث �إىل خماطر اال�ستغالل والإ�ساءة.
يف هذه الأثناء ،الي�سع الالجئني املقيمني يف املخيمات مغادرتها �إال �إذا «كفلهم» كفيل ،وحتديد ًا قريب
�أردين يف �سن اخلام�سة والثالثني وما فوق 79.غري �أن نظام «الكفالة» كان يف البداية مرن ًا؛ وكان يف و�سع
الالجئني الذين يريدون مغادرة املخيمات من دون قريب �أردين ،احل�صول على بطاقة من وزارة الداخلية
تكون ج�سرهم �إىل خدمات عامة متن ّوعة ،من �ضمنها الرعاية ال�صحية والتعليم .وا�ستمر الو�ضع على
احلال هذه �إىل العام  2015حني بد�أت ال�سلطات الأردنية يف تطبيق نظام «الكفالة» تطبيق ًا �صارم ًا ،قبل
�إلغائه برمته .وعو�ض ًا عنه ،بادرت احلكومة �إىل �إجراء «حتقق مدين» يقت�ضي من الالجئني ال�سوريني
80
الت�سجيل من جديد والتق ّدم للح�صول على بطاقة خدمات بيومرتية جديدة من وزارة الداخلية.
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�أ ّدت القيود على من ي�سعهم احل�صول على بطاقة اخلدمات اجلديدة� ،إىل جتاهل و�إهمال الكثريين.
فقد ُحظر على الالجئني الذين مل يح�صلوا على وثيقة طالب جلوء� ،أو غادروا املخيمات من غري كفيل،
الت�سجيل .عالو ًة على ذلك ،مل ي�ستطع البع�ض حت ّمل الكلفة املرتفعة ال�ستخراج البطاقة� .إىل ذلك،
مل يكن ي�سري ًا �أمام الجئني كثريين احل�صول على البطاقة اجلديدة؛ ُ
وطلب منهم وثائق ثبوتية مل تنت ِه
�صالحيتها ،وعقد �إيجار خمتوم� ،أو «�إفادة �إقامة» �صادقت عليها املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،و�شهادة �صحية ،ون�سخة من وثائق هوية مالك البيت 81.وعند دخول الأردن� ،صادرت
ال�سلطات من بع�ض الالجئني وثائق الهوية -مثل جواز ال�سفر ،ووثيقة الزواج ،و»دفرت الأ�سرة» (وفيه
82
الئحة الأطفال ،ووثيقة الزواج ،ووثائق والدة الأهل).
نتيجة هذا كله ،افتقر حواىل ثلث الالجئني ال�سوريني املُ�سجلني يف املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني واملقيمن خارج املخيمات� ،إىل بطاقة اخلدمات اجلديدة ،بحلول �آب�/أغ�سط�س
 83.2016و�إحدى النتائج املبا�شرة لذلك كانت عجز الأزواج الذين الميلكون وثيقة زواج عن ت�سجيل
�أوالدهم عند الوالدة ،ماخ ّلف �آالف ّ
الر�ضع من دون جن�سية ومن دون وثائق ثبوتية 84.وترتّب على هذا
�أي�ض ًا عجز الالجئني عن اال�ستفادة من الرعاية ال�صحية العامة� ،أو ت�سجيل �أنف�سهم �أو �أوالدهم يف
التعليم الر�سمي.
قيود على العمل

وفق د�ستور الأردن ال�صادر يف العام  1952ومذكرة التفاهم مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني املُربمة يف  ،1998يتعينّ على الأجانب ،مبن فيهم الالجئني ،حيازة �إجازة عمل للح�صول
قانوني ًا على وظيفة 85.غري �أن �شرط حيازة رخ�صة عمل هو احل�صول على بطاقة �سارية املفعول من
86
وزارة الداخلية .وعليه ،بلغ معدل البطالة ،يف  ،2015يف �أو�ساط الالجئني ال�سوريني  61يف املئة.
ويحمل حواىل  10يف املئة من الالجئني ال�سوريني العاملني رخ�صة عمل ،فيما البقية يعملون من دون
87
�أوراق ر�سمية.
وعمل �سوريون كثريون يف قطاع البناء �أو غريه من الوظائف ق�صرية الأمد ،ويف العام  ،2015كان
متو�سط دخل الالجئ ال�سوري ال�شهري  296دوالر ًا� ،أي �أقل من احلد الأدنى للراتب يف الأردن البالغ
 310دوالرات 88.ونظر ًا �إىل حمدودية فر�ص العمل املتاحة �أمام الالجئني ،يقول نحو  20يف املئة منهم �إن
�أموال امل�ساعدات من منظمات غري حكومية هي م�صدر دخلهم الرئي�س 89.ولذا ،لي�س مفاجئ ًا �أن يكون
90
حواىل  82يف املئة من �أ�سر الالجئني ال�سوريني حتت خط الفقر.
ويف العام  ،2016وكجزء من وثيقة عقد بني االحتاد الأوروبي والأردن ،زاد االحتاد الأوروبي من �إمكانية
املي�سرة و�س ّهل و�صول �صادراتها �إىل ال�سوق الأوروبية ،فيما
ح�صول احلكومة الأردنية على املنح والقرو�ض ّ
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بادرت احلكومة الأردنية �إىل اتخاذ خطوات ملمو�سة لزيادة فر�ص عمل الالجئني ال�سوريني ،وتي�سري
دخولهم �إىل �سوق العمل النظامي 91.وقد �شملت هذه اخلطوات �إلغاء ر�سوم رخ�ص العمل و�إثباتات
ال�ضمان االجتماعي من قبل �أ�صحاب العمل ،والفح�ص الطبي الذي تتطلبه �شروط احل�صول على رخ�ص
العمل .ورمت خطوتان �إىل تقلي�ص الكلفة املالية املرتفعة عن الالجئني وزيادة فر�ص و�صولهم �إىل بع�ض
قطاعات العمل .حينها ،كانت كلفة رخ�صة العمل توازي �شهر ًا �إىل �شهرين من متو�سط الدخل ،بح�سب
القطاع 92.وقد و ّفر ذلك على الالجئني قدر ًا من املال ،لكن م�شاركتهم يف القوى العاملة مل ترتفع بالقدر
املتو ّقع 93،ومل ُتذ ّلل عقبات �أخرى �أمام احل�صول على رخ�صة عمل ،مثل م�ساهمات ال�ضمان االجتماعي
94
املرتفعة.
مساكن ّ
رثة

على خالف لبنان ،اختار الأردن ت�شييد خميمات الجئني لل�سوريني .لكن من بني �إجمايل الالجئني
املُ�سجلني يف الأردن ،يعي�ش  21يف املئة فقط يف املخيمات� 95-إذ يتوزع معظمهم على خميمات الزعرتي،
والأزرق ،و«املخيم الإماراتي» يف الزرقاء 96.غالب ًا ما يو�صف خميم الزعرتي ،حيث يقيم نحو � 80ألف
الجئ ،برابع �أكرب مدينة �أردنية ،و�أحد �أكرب خميمات الالجئني يف العامل 97.لكن حواىل  20يف املئة من
ال�سوريني يقطنون يف �أقنان الدجاح ،واملرائب ،واخليم؛ 98و 1يف املئة منهم يعي�شون يف جتمعات خيم
99
غري ر�سمية.
ُيعترب االكتظاظ ال�سكاين م�شكلة رئي�سة� ،إذ تقول ن�صف عائالت الالجئني ال�سوريني �إنها تت�شاطر
ال�سكن على الأقل مع عائلة �أخرى من �أجل حت ّمل �أعباء الإيجار 100.وبح�سب ا�ستطالع �صادر يف 2014
عن املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،يبلغ متو�سط مايدفعه الالجئون ال�سوريون مقابل
الإيجار  206دوالرات �شهري ًا� ،أو ثلثي دخلهم ال�شهري 101.ويفتقر ثلث الأ�سر �إىل عقود �إيجار 102.وعليه،
103
واجه نحو  25يف املئة ممن �شملهم اال�ستطالع الطرد.
وما فاقم امل�شكلة ارتفاع �أ�سعار الإيجارات .ففي �شمال الأردن ت�ضاعف �سعر الإيجار مرتني وحتى �أربع
مرات� ،إثر تدفق الالجئني ال�سوريني 104.وعلى ما هي احلال يف لبنان ،فاقم هذا االرتفاع التوترات بني
�شح املياه وتراكم النفايات .ومنذ العام ،2011
ال�سوريني والأردنيني -وهي كانت متوترة �أ�ص ًال ب�سبب ّ
تد ّنت موارد املياه كثري ًا ،مع تبليغ  40يف املئة من الأ�سر الأردنية و 29يف املئة من الأ�سر ال�سورية ،عن
105
�شح يف املياه يف العام .2015
وجود ّ
صعوبة الوصول إلى الخدمات

يتمتع ال�سوريون بخدمات تعليم ورعاية �صحية �أكرث من امل�أوى .ففي مقدور �أوالد الالجئني ال�سوريني
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ارتياد املدار�س الر�سمية جمان ًا ،لكنهم ُملزمون بحيازة وثيقة �إثبات طلب جلوء وبطاقة خدمات وزارة
الداخلية� .إىل ذلك ،تختلف نوعية التعليم .ففي العام � ،2013سمحت وزارة التعليم لبع�ض املدار�س
بافتتاح دوام �إ�ضايف ال�ستقبال عدد �أكرب من �أطفال الالجئني ال�سوريني ،لكن نوعية التعليم يف مناوبات
بعد الظهر عاد ًة ما تكون متدنية ،ذلك �أن املد ّر�سني يف هذه املناوبات �أقل تدريب ًا 106.ويف و�سع �أطفال
الالجئني ال�سوريني ،الذين يفتقرون �إىل الوثائق املطلوبة الرتياد املدار�س الر�سمية ،احل�صول على التعليم
عرب برامج غري ر�سمية ،غالب ًا ماتديرها منظمات غري حكومية �أو م�ؤ�س�سة خريية دينية الطابع .غري �أن
واليتم اعتمادها ،مامينعهم من الت�سجيل
ال�شهادات التي ينالها التالميذ يف هذه املرافق غري معرتف بها ّ
يف املدار�س العامة الر�سمية يف امل�ستقبل �أي�ض ًا.
يتابع نحو  62يف املئة من �أكرث من � 330ألف طفل من الالجئني ال�سوريني املُ�سجلني يف الأردن ،التعليم
يف املدار�س العامة الر�سمية 107.لكن كما هو احلال يف لبنان ،تكون معدالت الت�س ّرب املدر�سي مرتفعة؛
ففي  ،2017ق ّدرت منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) �أن  68يف املئة من املت�س ّربني من التعليم
�سبق لهم الت�سجيل يف املدار�س 108.وعموم ًاُ ،تعزا الن�سب املرتفعة للغياب عن املدر�سة والت�س ّرب �إىل
غالء كلفة التعليم ،والتن ّمر ،والتمييز ،والعنف املدر�سي ،وطول امل�سافة �إىل املدر�سة ،واحلاجة �إىل
القيام بالأعمال املنزلية 109.ومع تق ّدم �أطفال الالجئني يف ال�سن ،متيل ن�سبة ح�ضورهم املدر�سي �إىل
االنخفا�ض .ويعود ذلك جزئي ًا �إىل ح�سبانهم �أن ال فائدة ُترجتى من التعليم يف وقت هم يف حاجة ما�سة
ً 110
لدعم عائالتهم اقت�صاديا.
ويف مرحلة التعليم العايل ،فقط ثمانية يف املئة من الالجئني مابني الثمانية ع�شرة والرابعة والع�شرين
م�سجلون يف اجلامعات 111.وت�شمل العوائق التي حتول دون ارتياد اجلامعة م�صاعب اجتياز امتحانات
املرحلة الثانوية الر�سمية ،وكلفة التعليم اجلامعي املرتفعة ،ومقت�ضيات �إجادة اللغة الإنكليزية ،وحيازة
�شهادات مرحلة التعليم ماقبل اجلامعي �أو �شهادة التعليم الثانوي ،ال�صادرة عن برامج تعليم ر�سمي.
ومن دون �شهادة جامعية ،يواجه الالجئون ال�سوريون عوائق �إ�ضافية يف التناف�س على الوظائف ،فيتعاظم
اعتمادهم على امل�ساعدات ،وميلكون �أموا ًال �أقل للإنفاق على الراعية ال�صحية الباهظة وال�سكن.
ومنذ العام  ،2011بذلت احلكومة الأردنية جهود ًا ملمو�سة لتح�سني تقدميات الرعاية ال�صحية .على
رغم ذلك ،اليزال الالجئون ال�سوريون يجبهون حتديات بارزة� ،أبرزها تعديل الأردن ،يف العام ،2014
ل�سيا�سة الرعاية ال�صحية .مبوجبها ،يدفع الالجئ احلا�صل على بطاقة وزارة الداخلية الآن مقابل تلك
اخلدمات – التي كانت جمانية يف ال�سابق يف من�ش�آت وزارة ال�صحة  ،-مبالغ ت�ساوي تلك التي يدفعها
الأردنيون من غري ت�أمني �صحي ،فيما الالجئون الذين اليحملون مثل هذه البطاقات يدفعون كلفة �أكرث
ارتفاع ًا� ،ش�أنهم �ش�أن الأجانب( ،يف املن�ش�آت غري احلكومية واخلا�صة) 112.عالو ًة على ذلك ،فيما
مت ّكن بطاقات وزارة الداخلية الالجئني من احل�صول على الرعاية ال�صحية� ،إال �أن ذلك مق ّيد باملنطقة

32

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

التي �صدرت منها البطاقات 113.هذه
«الالجئون ال�سوريون كلهم يواجهون �صعوبة كبرية
ال�سيا�سة ،م�ضاف ًا �إليها كلفة اخلدمات
يف احل�صول على الدواء .حتى عالج �إ�صابة �صغرية
ال�صحية املرتفعة� ،أعاقت اال�ستفادة
الطاقة لنا به».
من مثل هذه الرعاية ،فعلى �سبيل املثل،
– �سامر ،من درعا
يف العام  ،2016مل ي�سع  37يف املئة من
الأ�سر التي يعاين �أفراد منها �أمرا�ض ًا
مزمنة ،احل�صول على خدمات �صحية ،ب�سبب النفقات يف املقام الأول 114.ويقول �سامر من درعا:
«الالجئون ال�سوريون كلهم يواجهون �صعوبة كبرية يف احل�صول على الدواء .حتى عالج �إ�صابة �صغرية
115
الطاقة لنا به».
تفاقم التوترات

كما هو احلال يف لبنان� ،ساهم عامالن بارزان يف تعكري �صفو العالقات بني الالجئني ال�سوريني وبني
املجتمعات املحلية امل�ضيفة :تفاقم التحديات البنيوية والنظرة ال�سلبية �إىل ت�أثري الالجئني على م�ستويات
العي�ش املحلية .ويرى �أردنيون كرث� ،أن ال�ضغط املتزايد على اخلدمات ق ّو�ض نوعية التعليم والرعاية
ال�صحية واملياه وفر�ص الو�صول �إليها ،وفاقم التناف�س على الفر�ص يف جماالت العمل التي التتط ّلب
مهارات عالية.
�أظهر ا�ستطالع �صدر م�ؤخر ًا �أن معظم الأردنيني الذين يعي�شون يف مناطق ت�ستقبل �أعداد ًا كبرية من
الالجئني ال�سوريني يعتربون �أن العالقة معهم �إيجابية� ،إال �أن كثريين منهم ي َر ْون �أن دفق الالجئني �أ ّثر
ت�أثري ًا �سلبي ًا بارز ًا يف حياتهم 116.وقد �أدرج الأردنيون يف �صدارة امل�شكالت املرتبطة ب�أزمة الالجئني
تدهور الظروف االقت�صادية ،وتعاظم الطلب على فر�ص عمل حمدودة ،وارتفاع �أ�سعار املنازل،
وازدياد ال�ضغط على خدمة الرعاية ال�صحية 117.وقد قال امل�ستطلعون ال�سوريون والأردنيون ،على
حد �سواء� ،إن ارتفاع �أ�سعار املنازل هو م�صدر ا�ستياء فاقم �سوء العالقات بني املجتمعات امل�ضيفة
وجمتمعات الالجئني ،كما يجمعون على
« 118امل�س�ألة التي تواجه ال�سوريني يف بلدان اللجوء كلها
�أن التوظيف هو م�صدر توترات.
هي نظرة املحليني �إليهم على �أنهم �أ�شخا�ص �سيئون،
فن�سبة البطالة بني الأردنيني ازدادت
وهم متهمون مب�صادرة �أعمالهم».
زيادة ملمو�سة منذ  ،2011وارتفعت
– �أبو بكر ،من درعا
من  14.5يف املئة �إىل  18.5يف املئة
يف  119.2017ويقول �أبو بكر من درعا:
«امل�س�ألة التي تواجه ال�سوريني يف بلدان اللجوء كلها هي نظرة املحليني �إليهم على �أنهم �أ�شخا�ص
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120

�سيئون ،وهم متهمون مب�صادرة �أعمالهم».
�أ ّدت التوترات بني املجتمعني يف بع�ض الأحيان �إىل �أعمال عنف وم�ضايقات لالجئني .ففي �إربد،
قال ن�صف الالجئني الذين �أُجريت معهم حلقات النقا�ش يف العام � ،2015إنهم عانوا من اعتداءات
ج�سدية ،يف حني �أبلغ �شطر راجح منهم عن التع ّر�ض �إىل �إ�ساءة لفظية 121.وخالل جل�سة ملجموعة
نقا�ش كارنيغي ،ا�ستعادت �سمرية ،من حلب ،م�شاهدتها ل�شخ�ص يب�صق يف ال�شارع على �أحد معارفها
التي كانت من الالجئني ،بعد اتّهامها ب�سرقة ثروات املحليني و�أر�ضهم 122.ومن امللفت �أن �أغلبية
�ساحقة من امل�شاركني يف حلقات النقا�ش �أنكروا تع ّر�ضهم �إىل اعتداءات ج�سدية �أو لفظية.
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مواقف الالجئين
من العودة إلى سورية

مع �أن الالجئني يف لبنان والأردن يواجهون حتديات خطرية ومتفاقمة ،هذا اليعني بال�ضرورة
�أنهم �سيعودون �إىل �سورية تلقائي ًا عند وقف احلرب .ففي حاالت كثرية ،مل يعد لديهم منازل قائمة للعودة
�إليها .لذا ،اال�ستماع �إىل الالجئني �أم ٌر �أ�سا�سي ل�سرب مواقفهم وفهم ما يحتاجون �إليه من �أجل العودة،
وما تقت�ضيه عودتهم -هذا �إذا افرت�ضنا انهم يرغبون بذلك.
و�أ�شار امل�شاركون يف حلقات نقا�ش كارنيغي بو�ضوح �إىل �أن و�ضعهم مع ّقد ،ناهيك عن �أن خماوفهم
الكثرية قد تب ّدلت على نحو كبري منذ العام  .2011ومن بني دواعي قلقهم هو �سالمتهم ال�شخ�صية
و�سالمة عائالتهم ،واالحتماالت البعيدة لال�ستقرار يف �سورية ،وم�صاحلهم االقت�صادية ،وحماكمة
ُمرتكبي جرائم احلرب .وقد �أبرز الالجئون �أولويات ومتطلبات م�شرتكة حيال م�س�ألة العودة �إىل �سورية.
ومواقفهم حت ّددها عموم ًا ظروف رحيلهم من البالد ،و�شروطهم للعودة ،ور�أيهم يف �أي �سورية م�ستقبلية
يرغبون.

لماذا غادروا؟
مل يكن قرار ال�سوريني مبغادرة البالد ي�سري ًا .ففي معظم احلاالت ،اتُّخذ القرار بعد عمليات نزوح
متكررة داخل البالد .ك ٌ
رث من الالجئني تع ّر�ضوا �شخ�صي ًا �إىل حوادث ه ّددت حياتهم �أو حياة �أفراد
يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

35

عائالتهم .ويف جمموعة كارنيغي للنقا�ش ،دار كالم الالجئني حول �أ�سباب مغادرتهم �سورية ،وكيف
اختاروا بلد اللجوء ،و�آفاق العودة .ويف وقت يرى ك ٌ
رث يف �أوروبا �أن الالجئني ال�سوريني مهاجرون
اقت�صاديون ي�سعون �إىل حياة �أكرث ازدهار ًا يف الغرب� ،إال �أن الواقع اليعك�س ذلك .فحتى لو �أن مواقف
الالجئني من �إعادة التوطني خارج ال�شرق الأو�سط تغيرّ ت مع الوقت ،ف�إن الداعي الأول �إىل مغادرة
�سورية كان بب�ساطة العثور على مالذ �آمن يف دول اجلوار .وهذا ما �أو�ضحه مرار ًا وتكرار ًا امل�شاركون يف
حلقات النقا�ش .فقد روى عمر ،من درعا ،ما ح�صل�« :أُ�صبتُ �أنا و�أطفايل بجروح يف ال�صراع ،ورغبنا يف
مغادرة البلد� .أوقفونا على حاجز املع�ضمية على مقربة من درعا .وعلى رغم �أن �إ�صاباتنا كانت وا�ضحة
ومرئية وكنا غارقني بالدم� ،س�ألونا �إىل �أين نذهب ،فقلنا �إننا نغادر ...ثم [اجلي�ش ال�سوري] فت�شونا
123
و�أر�سلونا �إىل وحدة �أمنية� .أخلوا �سبيل الن�ساء والأطفال واحتجزوين مع ابني اجلريح».
كان ُملفت ًا �إىل �أي مدى �أ ّثرت البيئة املع ّقدة وحالة الاليقني يف دوافع الالجئني ال�سوريني وقراراتهم.
ففي حاالت كثرية ،ا�ضط ّر الالجئون �إىل اتخاذ خيارات �صعبة فيما هم يعي�شون يف بيئة م�ضطربة تتغري
بوترية �سريعة -وهو �سياق يطابق اليوم نظريه يف الدول امل�ضيفة .ومن �أجل فهم عميق لطريقة تفكري
الالجيئن ،ال غنى عن �إدراك ال�صدمات الكبرية التي نزلت بهم يف �إطار متح ّول وديناميكي يدح�ض
القراءة اجلامدة لأحوالهم.
الفرار من النزاع

لي�س معظم الالجئني يف لبنان والأردن مهاجرين اقت�صاديني ،وقلة قليلة منهم كانت تعي�ش وتعمل يف
كال البلدين (على رغم �أن عددها �أ�صغر كثري ًا يف الأردن) قبل ثورة  .2011ف ّر  82يف املئة من الالجئني
الذين ا�ستطلعتهم حلقات نقا�ش كارنيغي ،من �سورية ب�سبب تدهور الأو�ضاع الأمنية �أو ب�سبب ن�شوب حوادث
�أمنية ا�ستهدفتهم �أو نالت من عائالتهم� .شملت هذه احلوادث اعتقاالت تع�سفية ،وتوقيف ع�شوائي على
احلواجز� ،أو وفاة �أحد �أفراد العائلة �أو الأ�صدقاء .وغادر العديد من ال�شباب لتفادي التجنيد الع�سكري
الإلزامي للذكور مابني الثامنة ع�شرة والثانية والأربعني من العمر .تتطابق هذه النتائج مع تقارير
منظمات دولية ،بينها تقرير �صادر يف
�آب�/أغ�سط�س  2012عن منظمة �أطباء
«غادرنا البلد لكي ال َنقتل �أو ُنقتل� .أردنا �أن نعي�ش مثل
بال حدود ،ي�ؤكد �أن  75يف املئة من
اجلميع ...مل نغادر لنقاتل .لو كنا نريد القتال لبقينا
الالجئني ال�سوريني يف لبنان غادروا
وحتدينا العامل .لكن معنا ن�ساء و�أطفال .والنرغب يف
ّ
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بيوتهم لأ�سباب �أمنية .وكان �أ�سامة،
�أن ي�أتي �أحدهم ويغت�صبهم .ال نريد �أن ُن�شتم �أو ُنهان.
وهو الجئ �شاب من درعا ،ل�سان حال
تعر�ض �إىل الذل يف العامل».
ال�سوريون هم �أكرث �شعب َ
كثريين حني قال« :غادرنا البلد لكي ال
– �أ�سامة ،من درعا
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َنقتل �أو ُنقتل� .أردنا �أن نعي�ش مثل اجلميع ...مل نغادر لنقاتل .لو كنا نريد القتال لبقينا وحت ّدينا العامل.
لكن معنا ن�ساء و�أطفال .والنرغب يف �أن ي�أتي �أحدهم ويغت�صبهم .ال نريد �أن ُن�شتم �أو ُنهان .ال�سوريون
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هم �أكرث �شعب تع َر�ض �إىل الذل يف العامل».
بع�ض الالجئني امل�ؤ ّيدين للنظام -وبع�ضهم انتقل �إىل لبنان ،حتديد ًا من دم�شق والالذقية ،لأهداف
اقت�صادية -هم من القلة التي مل تغادر لأ�سباب �أمنية .و�أ�شار فادي ،وهو الجئ م�ؤ ّيد للنظام�[ ،إىل دواعي
املغادرة] قائ ًالُ :
«طلبنا كلنا �إىل اخلدمة الع�سكرية يف اجلي�ش .ويف حني �أن اجلميع يرغب يف خدمة
النظام وبلده� ،إال �أن الظروف االقت�صادية [حالت دون ذلك] ...فنحن [نحتاج فع ًال] �إىل م�ساعدة
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عائالتنا».
ولأن الفر�ص االقت�صادية يف لبنان والأردن كانت حمدودة �أ�ص ًال� ،أ�شار معظم م�ؤيدي النظام �إىل �أنه
من غري املنطقي االنتقال �إليهما لأ�سباب اقت�صادية .وبينما خ�سر الجئون كرث كل ما ميلكون يف ديارهم،
ا�ضطر عديدون ،مع مرور الوقت� ،إىل �إنفاق كل الأ�صول واملدخرات التي حملوها معهم .وا�ضط ّروا
حتديد ًا �إىل ا�ستئناف حياتهم يف بلدان تو ّفر فر�ص عمل حمدودة ،هذا �إذا تو ّفرت �أي فر�صة.
عبرّ معظم الالجئني عن �إحباطهم من �شبكات امل�ساعدات يف البلدين ،و�أعلن عدد قليل ممن �ص ّرحوا
ب�أنهم يتل ّقون امل�ساعدات� ،أنها التل ّبي حاجاتهم .كما قال عدد كبري منهم �إن معايري الأمم املتحدة لتوزيع
امل�ساعدات مبهمة؛ وروى كثريون منهم ق�ص�ص ًا عن جتاوز امل�ساعدات لهم ،وذهابها �إىل جريان �أو معارف
�أحوالهم االقت�صادية �أف�ضل منهم.
اختيار بلد مضيف

ب�شكل �أ�سا�سي؛ و�ألفة
ح ّدد عدد من العوامل اختيار الالجئني ال�سوريني البلد املُ�ضيف :القرب اجلغرايف ٍ
�سابقة بالبلد؛ و�أوا�صر عائلية ،ع�شائرية� ،أو اجتماعية؛ و�ألفة ثقافية �أو �سيا�سية؛ وعمل �سابق �أو راهن يف
البلد.
توجهاته
وقد اختار بع�ض الالجئني ،خ�صو�ص ًا امل�ؤيدين لنظام الأ�سد ،االنتقال �إىل لبنان ب�سبب ّ
معاد لهم ،و�أن وجود حزب اهلل يف لبنان وقربه
ال�سيا�سية� ،إذ ر�أوا �أن امل�شهد ال�سيا�سي يف تركيا والأردن ٍ
اجلغرايف من مناطق يمُ �سك النظام مبقاليدها ،يجعل هذا اخليار �أ�ضمن .وعلى خالفهم ،ر�أى الالجئون
املعار�ضون للأ�سد �أن وجود حزب اهلل ُمقلق كثري ًا ،لذا اختاروا الفرار �إىل الأردن .ويقر معظم الالجئني
ب�أنهم نادمون على خيارهم ،وخ�صو�ص ًا �أولئك الذين ق�صدوا لبنان .فظروف عي�ش عائالتهم هناك
مرهقة وال �آفاق م�ستقبلية �أمامهم.
يف بادئ الأمر ،مل يرغب الكثري من الالجئني يف مغادرة �سورية .وكان نحو ن�صف امل�شاركني يف حلقات
النقا�ش قد نزحوا داخل البالد �أكرث من مرة قبل عبور احلدود� ،إذ ف ّر كرث منهم بداي ًة �إىل مناطق قريبة
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�أكرث �أمن ًا لتفادي القتال .ولكن غياب الأمن ّ
تف�شى �أكرث ،و�ألقى بظالله على عائالتهم ،فاتخذ كرث القرار
ويالحظ �أن التحديات يف ر�صد حركة الأفراد والعائالت حتول
الع�سري باالنتقال �إىل لبنان �أو الأردنَ .
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دون �إمكانية حتديد العدد الدقيق للنازحني داخل �سورية ،والذين �أ�صبحوا الحق ًا الجئني .ويبدو جلي ًا
ح�سبوا حني غادروا �أنهم �سيبقون يف البلد امل�ضيف �أ�شهر ًا قليلة فقط .وهذا ما �أ�شار
�أن معظم الالجئني ِ
�إليه مالك ،من �إدلب ،قائ ًال�« :أول ما و�صلتُ [�إىل لبنان] اعتقدتُ �أنني �س�أبقى من � 4إىل � 5أ�شهر فقط،
و�أن الأمور
جتر على هذا املنوال وبقيتُ
�ستتح�سن بعدئذ ،و�أنني �س�أعود ملتابعة تعليمي .ولكن الأمور مل ِ
ّ
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هنا».
ومنذ العام � ،2015أتى معظم الالجئني ال�سوريني يف لبنان من حمافظات حلب ( 21يف املئة)،
وحم�ص ( 21يف املئة) ،وريف دم�شق ( 14يف املئة) ،و�إدلب ( 13يف املئة) (انظر ال�شكل  .)1وبدء ًا من
العام � ،2016أتى معظم الالجئني يف الأردن من حمافظات درعا ( 43يف املئة) ،وحم�ص ( 16يف املئة)،
وريف دم�شق ( 12يف املئة) ،وحلب ( 10يف املئة) .وال�سبب �أن حلب وحم�ص و�إدلب وريف دم�شق هي من
�أكرث املناطق التي دمرتها احلرب .والرحيل اجلماعي كان �شا ّق ًا للغاية ،مع �سعي الأفراد والعائالت �إىل
الفرار من الق�صف اجلوي �أو االعتقال التع�سفي �أو �أعمال القتل املُرتكبة على �أ�سا�س طائفي.
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المواقف من إعادة التوطين خارج المنطقة العربية
مواقف الالجئني من �إعادة توطينهم يف دول غري عربية متنوعة ومتبانية ،و ُيحتمل �أن تتغري .وقد
�أعلنت غالبية امل�شاركني يف حلقات النقا�ش يف لبنان والأردن عن رغبة عارمة يف العودة �إىل �سورية،
وعبرّ ت عن دواعي قلق كثرية من �إعادة ّ
التوطن يف �أوروبا .غري �أن كثريين منهم ،خ�صو�ص ًا الن�ساء
وامل�س ّنني� ،أبدوا قلق ًا مفهوم الدوافع من الأو�ضاع يف �سورية .قال واحد من كل ثمانية م�شاركني �إنه ال
يرغب �أبد ًا يف العودة؛ ومعظم ه�ؤالء هم من ال�شباب الذين عانوا من �صدمات كبرية .ويقولون �إنه مل
يبقَ الكثري للعودة �إليه -لذا ،بالن�سبة �إليهمّ ،
التوطن يف �أوروبا هو رمبا اخليار الوحيد املُتاح �أمامهم
ل�ضمان م�ستقبلهم.
يف البداية ،رف�ضت غالبية امل�شاركني يف حلقات النقا�ش فكرة �إعادة التوطني رف�ض ًا �صريح ًا ،يف حني
�سارعت �أقلية فور ًا �إىل قبوله من غري حت ّفظ ،كما لو �أنها ترى �أال م�ستقبل �أمامها يف �سورية .وكثريون
ممن رف�ضوا يف البداية الفكرة ،اعتربوا �أن اللجوء �إىل لبنان والأردن ُيف�سح �أمامهم خيار العودة �إىل
موطنهم يف حال �سنحت لهم الفر�صة .وكان �آخرون بب�ساطة غري م�ستع ّدين لبدء حياة جديدة ،واكت�ساب
لغة جديدة والتك ّيف مع ثقافة خمتلفة .كانوا قلقني من «املوت يف �أر�ض غريبة» ،على حد قول �أحد
امل�شاركني.
وت�شعر الأمهات ،على وجه التحديد ،بالقلق من االختالفات الثقافية� ،إذ �أبدين خ�شيتهن من
«خ�سارة �أوالدهن» يف بلدان �أوروبية قيمها الأخالقية خمتلفة .قالت �سعاد من دم�شق« :تنق�صني
ال�شجاعة للذهاب �إىل �أوروبا .فنحن واجهنا �صعوبات يف التك ّيف حتى يف لبنان ،فمن �أين لنا الت�أقلم
يف مكان �آخر؟» 129غري �أن الالجئني �صاروا ،مع الوقت� ،أقل ممانعة لفكرة �إعادة التوطني ،حتديد ًا
ب�سبب ان�سداد الأفق ال�سيا�سي واالفتقار �إىل الأمن يف �سورية ،وتدهور الظروف يف الدول امل�ضيفة.
قال نا�صر من ريف دم�شق« :الأردن بلد م�سلم ،وهذا جزئي ًا �سبب ذهابنا �إليه .فالعادات الثقافية
والقيم فيه مماثلة لعاداتنا وقيمنا ،وثمة �ألفة اجتماعية هناك .ولكن اليوم نرغب يف الرحيل ،و�إعادة
التوطن يف بلد �آخر� ،سواء يف �أوروبا �أو يف بلد عربي �آخر ،بحث ًا عن فر�ص عمل ...وتعليم الأوالد
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وت�أمني م�ستقبل �أطفالنا».
و�أبدى الالجئون يف لبنان حتفظات �أقل من نظرائهم يف الأردن �إزاء �إعادة التوطني .ويف وقت التزال
غالبية الالجئني يف كال البلدين ت�أمل يف العودة �إىل �سورية ،كانت الر�ؤى حول مدة عملية �إعادة التوطني
متغيرّ ة بح�سب �أو�ضاع الأفراد والعائالت .ويرى بع�ضهم ،وخ�صو�ص ًا من هم يف منت�صف العمر� ،أن
الإقامة يف �أوروبا �ستكون م�ؤقتة ،ومتنحهم الأمن وال�سالمة ،والوعد مب�ستوى عي�ش الئق ،وفر�ص تعليمية
كاف يف �سورية .و�إال ،فال خيار �أمامهم �سوى البقاء يف
لأوالدهم -على الأقل ريثما ت�ستق ّر الأمور ب�شكل ٍ
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الدول امل�ضيفة ،نظر ًا �إىل املخاطر التي �سيواجهونها يف حال عادوا �إىل �سورية.
والحظ معظم امل�شاركني كذلك �أن
مدة �إعادة التوطني هي رهن حدوث
«بد�أت �أفكّر [يف املغادرة] .فعودتي م�ستحيلة �إىل
انتقال �سيا�سي يف �سورية .و� ْأح َ�سنَ
�سورية ما دام ب�شار الأ�سد يف ال�سلطة .و�إذا �سنحت
را�شد ،وهو الجئ �شاب من ريف
الفر�صة ل ٍّأي كان بال�سفر �إىل �أوروبا ،فلن يرف�ضها».
دم�شق ،تلخي�ص هذا املوقف حني
– را�شد ،من ريف دم�شق
ّ
قال« :بد�أت �أفكر [يف املغادرة].
فعودتي م�ستحيلة �إىل �سورية ما دام
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ب�شار الأ�سد يف ال�سلطة .و�إذا �سنحت الفر�صة ل ٍّأي كان بال�سفر �إىل �أوروبا ،فلن يرف�ضها».

آراء حول التوقيت
التو�صل �إىل حل �شامل للنزاع يف البالد .قد يكون
يخ�شى الجئون كثريون من العودة املب ّكرة ،قبل ّ
وراء هذا اخلوف الو�ضع الأمني الغام�ض يف �سورية �أو ال�سيا�سات املق ّيدة يف البلدان امل�ضيفة،
خ�صو�ص ًا يف الأردن حيث ُي ّ
حظر على الالجئني الذين ي�سافرون �إىل �سورية ،دخوله جمدد ًا.
ويف لبنان� ،سمح غياب �ضبط احلدود لعدد حمدود من الالجئني بالعودة �إىل �سورية لتلقّي العناية
الطبية �أو تفقّد عائالتهم �أو ملكياتهم .وبح�سب م�شاركني يف حلقات النقا�ش ،عاد عدد قليل ممن
هم يف منت�صف العمر �أو متق ّدمني يف ال�سن ،دوري ًا �إىل �سورية لعالج �أمرا�ض ُمزمنة -وهو عالج
ال طاقة لهم بكلفته يف لبنان .وي�شعر الجئون �آخرون ،وخ�صو�ص ًا من ال�شباب ،ب�ضغط يحملهم على
العودة ب�سبب املهانة املنهجية التي يواجهونها يف لبنان .ولكن عدد ًا من الالجئني يروي ق�ص�ص
�شباب عادوا يائ�سني �إىل �سورية ليلقوا م�صرعهم ب�سبب التجنيد الإلزامي �أو النزاع يف مناطقهم.
عبرّ ت عائ�شة ،من حم�ص ،باقت�ضاب عن هذا الواقع مت�ساءل ًة« :هل ي�سري �أحدهم بقدميه �إىل
132
املوت؟»
على خالف احلال يف لبنانّ ،
يحظر الإطار القانوين احلكومي يف الأردن على الالجئني العودة �إىل
�أرا�ضيه �إذا غادروا البلد 133.ففي العام  ،2015وبح�سب �أ�صدقاء و�أقارب املعنيني مبثل هذا الأمر ،ندم
الالجئون الذين دُفعوا للعودة �إىل درعا ،بعد وقوعها يف قب�ضة املعار�ضة ،ب�سبب ظروف معي�شية قاهرة
�شح امل�ساعدات الإن�سانية ،على قرارهم هذا 134.فقد قالت �أم حممد ،من درعا« :ما �إن التحقت
ويف ظل ّ
عائلة ابني به يف درعا ،حتى اندلعت �أعمال القتال وا�ضطروا �إىل االنتقال �إىل بلدة قريبة .واليوم ،ندم
على عودته ،فهو عاطل عن العمل ويعتمد على الأموال التي ير�سلها �إليه �أن�سبا�ؤه يف الأردن ليبقى على قيد
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احلياة» 135.وفع ًال ،حني �سيطر النظام من جديد على درعا� ،أُجربت عائلة ابنها على الرحيل جمدد ًا،
136
لكنها عجزت عن العودة �إىل الأردن.
كما يروي الالجئون يف الأردن ،مثل نظرائهم يف لبنان ،ق�ص�ص ًا عن �أقارب �أو معارف عادوا �إىل
�سورية ،ف�أجربوا على االلتحاق باجلي�ش وماتوا يف ميدان املعركة .و�أ�شار �آخرون ،خ�صو�ص ًا من
الالجئني يف لبنان� ،إىل �أن ال�سلطات ال�سورية متنعهم من العودة �إىل مناطقهم الأ�صلية.
يبدو من الوا�ضح يف هذه الأمثلة �أن الالجئني يلتزمون حذر ًا بالغ ًا �إزاء العودة �إىل �سورية ،قبل �إر�ساء
ح�سن ظروف هذه العودة .وتتعار�ض م�س ّوغات تر ّددهم مع من يقول يف لبنان والأردن �إن
اتفاق �شامل ُي ّ
العودة �إىل �سورية ممكنة اليوم .العودة الآن قد يرتتّب عليها نتائج �سلبية يتك ّبدها الالجئون ،ال بل قد
تكون قاتلة .غري �أن العودة �إىل �سورية قد ال تعني بال�ضرورة عودة املرء �إىل م�سقط ر�أ�سه .فاحلكومة قد
متنعهم من العودة.

ما تقتضيه عودة الالجئين
يرجح �أن يعود الالجئون طوع ًا يف امل�ستقبل القريب ،حتى
على الرغم من رغبتهم العارمة يف العودة ،ال ّ
لو �أُعلن عن وقف القتال .وقد ع ّدد امل�شاركون يف حلقات النقا�ش� ،سل�سل ًة من الهواج�س التي ت�شغلهم،
منها �ضمان �سالمتهم و�أمنهم ،وانتقال �سيا�سي م�ستدام ،والرجوع �إىل م�سقط الر�أ�س ،و�إر�ساء �آلية
ق�ضائية حتا�سب مرتكبي جرائم احلرب ،وتو ّفر الفر�ص االقت�صادية.
يف ٍّ
كل من لبنان والأردنّ ،
ي�شك معظم الالجئني يف عودة اال�ستقرار والنظام �إىل �سورية يف القريب
العاجل .وحتى امل�شاركني يف حلقات النقا�ش امل�ؤ ّيدين للنظام تفاوتت �آرا�ؤهم حيال م�ستقبل البالد.
بع�ضهم كان على ثقة يف �أن الأمور ت�سري يف االجتاه ال�صحيح مع ا�ستعادة النظام ال�سيطرة على مناطق
البالد .لكن �آخرين كانوا على يقني ب�أن الأو�ضاع يف �سورية �ستبقى غري م�ستقرة لفرتة �أطول .و�أعربت
فرح ،من ريف دم�شق ،عن توقعاتها
قائل ًة« :يف املرحلة املقبلة ،لن يكون لدينا «يف املرحلة املقبلة ،لن يكون لدينا حكومة ،بل حرب
حكومة ،بل حرب و�أمراء حرب ،وفو�ضى و�أمراء حرب ،وفو�ضى النزاع».
137
– فرح ،من ريف دم�شق
النزاع».
�أجمع معظم الالجئني كذلك على
�أن العودة م�ستحيلة يف الظروف الراهنة .لكنهم ي�شعرون ،يف الوقت نف�سه ،ب�أنهم الميلكون مكان ًا
يعتربونه موطنهم .وي�شعر الالجئون بالذعر �إزاء ما قد يخ ِّبئه امل�ستقبل لهم ولأوالدهم .فقد
خ�سر كثريون منهم ماكانوا ميلكون ،وباتوا يعي�شون يف ظروف بائ�سة ،ويعانون من تراكم الديون
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ال�شخ�صية وتق ّل�ص �شبكات الأمان مع خف�ض منظمات الأمم املتحدة دعمها لالجئني ال�سوريني
يف الدول امل�ضيفةُ 138.ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أوالدهم ال يح�صلون على التعليم الذين يحتاجون �إليه
وجمز .يف الواقع ،يبدو �أن الالجئني يراوحون مكانهم ،فهم عاجزون عن
لت�أمني م�ستقبل منتج
ٍ
بناء حياة ذات معنى يف املنفى ،كما �أنهم غري قادرين على العودة �إىل ديارهم.
السالمة واألمن أو ًال

قال معظم امل�شاركني يف حلقات النقا�ش �إن ال�شرط امل�سبق للعودة هو ال�سالمة والأمن ،تليهما عملية
انتقال �سيا�سي م�ستدامة ،وتو ّفر �سبل العي�ش ،و�إمكانية الو�صول �إىل مناطقهم الأ�صلية واحل�صول على
اخلدمات .ويرى معظم الالجئني �أن هذه ال�شروط وثيقة االرتباط ،و�أن �إر�ساء الأمن وال�سالمة متع ّذر من
دون تغيري �سيا�سي �أو حكومة خمتلفة يف �سورية (انظر ال�شكل .)2
الشكل  .2أولويات الالجئين للعودة ،بعد السالمة واألمن
ŮŨǜēŴĚŨǙĹŤēİőĖȕęįŵőťŤŮżđĤǙŤēěĔŻŵŤŴĉ2ŦšĽŤē

%34ľżőŤēŦėĸĴżŘŵĜ
%46ŪšĩŤēŦšļ

%20ĚżŨŵšĩŤēěĔŨİĭŤēĴżŘŵĜŴŮšĹŤēŮżŨĊĜ

ǁ
ƻ
ŏǙŉĝĸǘēĔŲťũļŽĝŤēęĴżŕŁŤēĚŭżőŤēŹŤčēĴōŬȕŮŻİťėŤēŽŘŮżđĤǙŤēŽŤĔũĤčŦ
ġũĜǘŧĔŜĳǜēůĲűĚōĨǙŨ
ƻ
ĻĔŝŭŤēěĔŝťĨŽŘŮżŠĳĔĽũŤēŮŨęĳĔĝĭŨĚŐŵũĥũŤŽŕżŬĳĔŠĚĹĸČŨųĜĴĤĉĴŕŁŨŏǙŉĝĸēŹŤč
ǁ
ēįĔŭĝĸēĳİŁũŤē
ůĲűŚżŭŁĜŮżŠĳĔĽũŤēŮŨĘťňȕĻĔŝŭŤēěĔŝťĨţǙĬĔűİŻİĩĜ
ŪĜŽĝŤēěĔŻŵŤŴǜēŮżĖŮŨūįĳǜēŴūĔŭėŤŽŘ
ƿ
ǁ
ŏŴĴĽũŤēŞŻĴŘİőėĝĸēŴľżőŤēŦėĸĴŘŵĜŴȕĚżŨŵšĩŤēěĔŨİĭŤēŴŮšĹŤēĴ
ǁ
ŘŵĜŴȕĚŨŵšĩŤēŦšļĚĠǙġŤēěēĳĔżĭŤē
ǁ
ŽĸĔĸǜēŪŲŝťŜĳİŁŨĔũűŴĴėĝŐēŮżđĤǙŤēŒżũĤūǜŮŨǜēŴĚŨǙĹŤē

قال بالل ،وهو الجئ �شاب من ريف دم�شق« :كلنا نبحث عن عي�ش �آمن .نحن نعي�ش حياة بال كرامة يف
لبنان ،لكن هذا هو واقع الأمور .العي�ش هنا �أكرث �أمان ًا من �سورية للحفاظ على حياة �أطفالنا و�إخوتنا� .سنعود
وعم الأمان� ،أي �إذا تو ّقف القتل والق�صف» 139.لكن ماهية ال�سالمة والأمن
�إىل �سورية �إذا �سقط النظام ّ
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لي�ست واحدة يف �أو�ساط الالجئني ،وهي
ُتع ّرف ا�ستناد ًا �إىل االنتماءات ال�سيا�سية
ونوع اجلندر.
بالن�سبة �إىل غالبية الالجئني ،ت�شمل
ا�ستعادة ال�سالمة والأمن وقف الق�صف
اجلوي واحل�صار ،وحل املجموعات
امل�سلحة واحلواجز الع�شوائية ،وجتريد
امليلي�شيات من ال�سالح ،ووقف االعتقاالت
التع�سفية .و�أبدى معظم الالجئني ا�ستياءهم من ع�سكرة املجتمع وكرثة الف�صائل امل�سلحة ،وهم يعتقدون
�أن ال�سلطات ال�شرعية وحدها من يحق له اللجوء �إىل العنف ،حتت �سلطة القانون .لكن تعريف الالجئني
امل�ؤ ّيدين للنظام ومعار�ضيه لهذه ال�سلطات كان متباين ًا .فالالجئون من م�ؤ ّيدي النظام ي�ساندون احتفاظ
احلكومة احلالية بال�سيطرة على الأجهزة الأمنية ،بينما يعتقد الالجئون من معار�ضيه �أن الأمور تقت�ضي
�إ�صالح هذه الأجهزة من خالل عملية انتقال �سيا�سي حتمل �إىل ُ�سدة احلكم رئي�س ًا �آخر.
يرى معظم معار�ضي النظام �أن الالعبني املحليني من كل �أطياف النزاع عاجزون عن �ضمان �أمنهم.
ويح�سب م�ؤ ّيدو النظام ومعار�ضوه ،على حد �سواء� ،أن الالعبني الدوليني وحدهم قادرون على توفري
ِ
�ضمانات فعلية ،على الرغم من �أن امل�شاركني يف حلقات النقا�ش من م�ؤ ّيدي النظام ،وللمفارقة ،قالوا
�إنهم يثقون يف نظام الأ�سد و�أبدوا �سخطهم من الوجود الأجنبي يف �سورية .ويعتقد العديد من معار�ضي
النظام ،وعلى رغم انتقادهم لرو�سيا والواليات املتحدة على امل�ستوى ال�سيا�سي� ،أن البلدين ميلكان قدر ًا
كافي ًا من النفوذ على خمتلف الالعبني املحليني لفر�ض الأمن وتلبية �شروطهم للعودة.
مال الالجئون من معار�ضي النظام �إىل ت�أييد اال�ستعانة بقوة دولية ،مثل قوات حفظ ال�سالم يف الأمم
املتحدة ،ل�ضمان �أمنهم ،وكانوا منفتحني على العودة يف مثل هذه الظروف .وبدورهم� ،أ ّيد الالجئون
من م�ؤ ّيدي النظام دور قوات حفظ ال�سالم ،لكن ب�شرط �أن ت�ساعد احلكومة ال�سورية احلالية على
�إر�ساء النظام وا�ستعادة ال�سيطرة على الأر�ض .وبالن�سبة �إىل الالجئني املعار�ضني للنظام ،ت�شمل �شروط
�سالمتهم وقواعد ا�ستقرار البالد �إطالق �سراح كل املعتقلني ال�سيا�سيني وان�سحاب القوات الأجنبية
وامليلي�شيات .وال�شرط الأخري هو انعكا�س ل�سردية منت�شرة يف �أو�ساط الالجئني ،مفادها �أن النزاع
ال�سوري �صار حرب ًا بالوكالة بني جهات غري �سورية.
كانت م�س�ألة بقاء الأ�سد يف ال�سلطة عام ًال من عوامل النقا�ش حول الأمن وال�سالمة يف �سورية .وربط
حت�سن الأو�ضاع يف �سورية برحيله ،قائلني �إن وجوده ُي�شعرهم
كثري من الالجئني ،خ�صو�ص ًا يف الأردنّ ،
بعدم الأمان ويحول دون عودتهم .غري �أن ق ّلة من الالجئني ،ويف الدرجة الأوىل ال�شباب من الذكور

«كلنا نبحث عن عي�ش �آمن .نحن نعي�ش حياة بال كرامة
يف لبنان ،لكن هذا هو واقع الأمور .العي�ش هنا �أكرث
�أمان ًا من �سورية للحفاظ على حياة �أطفالنا و�إخوتنا.
وعم الأمان� ،أي �إذا
�سنعود �إىل �سورية �إذا �سقط النظام ّ
ّ
توقف القتل والق�صف».
– بالل ،من ريف دم�شق
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والإناث الأكرب �سن ًا� ،أ�شارت �إىل �أن رئي�س ًا �س ّني ًا وحده ُي�شعرهم بالأمان .وخالف الجئون �آخرون يف
جمموعة النقا�ش نف�سها هذا الر�أي ،قائلني �إن �أداء الرئي�س ال�سيا�سي ،ولي�س مذهبه ،هو املعيار الأهم.
ك�شرط للعودة تبدو �أعلى يف �أو�ساط الالجئني مما هي
من اجلدير بالذكر هنا �أن عتبة الأمن والأمان
ٍ
ويرجح �أن ذلك يعود �إىل �أن الالجئني �سبق لهم �أن بد�أوا رحلة امل�ش ّقات خارج البالد.
بني النازحني داخلي ًاّ ،
و�أ�شارت منظمة الهجرة الدولية �إىل �أن �أكرث من � 710آالف نازح داخلي عادوا ،بني كانون الثاين/يناير
وت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2017إىل املناطق التي يتح ّدرون منها ،فيما اقت�صر عدد الالجئني العائدين
على � 30ألف ًا 140.لكن العوامل امل�ستخدمة يف حتديد العودة غري وا�ضحة ،وهذا يحمل على الت�سا�ؤل حول
دقة هذه البيانات .بع�ض الالجئني عاد �إىل �سورية �ضمن اتفاقات �أُبرمت حمل ّي ًا يف لبنان -ولكنهم عادوا
�إىل مناطق غري التي حت ّدروا منها 141.وعاد �آخرون �أعقابهم �إىل �سورية� ،إما طوع ًا �أو ق�سر ًا ،من الأردن
وتركيا .وب�صرف النظر عن م�سائل التعريف ودقته ،تبدو عودة الالجئني اجلماعية يف الظروف الأمنية
احلالية املبهمةُ ،م�ستبعدة.
انتقال سياسي

تبدو العودة اجلماعية لالجئني �أقل احتما ًال عند احت�ساب العوامل ال�سيا�سية .فقد �أ�شار معظم امل�شاركني
يف حلقات النقا�ش �إىل �أنهم لن يعودوا ما مل تكن الظروف ال�سيا�سية م�ؤاتية ،حتى لو توفرت فر�ص
العمل واخلدمات وال�سكن .وحتديد ًا،
حني ُ�سئلوا �إذا ما كانوا �سيعودون يف
وعم الأمن يف �سورية ،فحتى
«�إذا ُعزل ب�شار الأ�سد ّ
ظروف �سيا�سية منا�سبة ولو مل تتوفرّ
�إذا مل يتو ّفر طعام �أو �شراب� ،سن�ؤ ّمن الطحني ون�صنعه
لهم الفر�ص االقت�صادية �أو ال�سكن،
ب�أيدينا».
�أجاب معظمهم بالإيجاب .و�أعلنت
– خلود ،من ريف دم�شق
خلود من ريف دم�شق�« :إذا ُعزل ب�شار
وعم الأمن يف �سورية ،فحتى �إذا
الأ�سد ّ
142
مل يتو ّفر طعام �أو �شراب� ،سن�ؤ ّمن الطحني ون�صنعه ب�أيدينا».
قال معظم امل�شاركني �إن تغيري �شكل احلكم يت�ص ّدر �أولوياتهم ،ويليه يف �سلم الأولويات ،ت�أمني ال�سكن
وتوفري اخلدمات احلكومية بالن�سبة �إىل امل�شاركني الذين هم فوق �سنّ اخلام�سة والع�شرين؛ وتوفري �سبل
العي�ش بح�سب امل�شاركني الذين هم ما دون اخلام�سة والع�شرين .و�أ�شار كذلك عدد كبري من الالجئني
�إىل �أن منازلهم ُد ّمرت ،لكنهم رغم ذلك �سيعودون �إىل �سورية �إذا ما�سمحت الظروف الأمنية وال�سيا�سية
وتو ّفرت فر�ص العمل .وهم �أ�ص ّروا على �أنهم �سين�صبون خيمة و�سط �أنقا�ض منازلهم ويعيدون �إعمارها.
وحني ُ�سئلوا عما �إذا كان وجود الأ�سد ي�ؤ ّثر يف ا�ستعدادهم للعودة� ،ش ّدد مرة �أخرى امل�شاركون امل�ؤ ّيدون
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للنظام �أنهم لن يعودوا �إذا ُعزل الأ�سد من ال�سلطة .وعلى خالفهم� ،أ ّكد معظم الالجئني املناوئني للنظام
�أنهم لن يعودوا �إال �إذا ُعزل الأ�سد .قال طارق ،وهو الجئ �شاب من حم�ص« :كنتُ �أعمل متع ّهد دفن يف
�سورية .كان عملي هو دفن ال�شهداء .وحني ر�أيتُ ما فعلوه بهم ،وكيف قاموا بتقطيعهم بال�سكاكني ،مل
يعد هناك جمال ،تب ّددت الثقة .وحتى لو و ّفروا كل ما نحتاجه ،ال ثقة بهم» 143 .و�أ�شار ق ّلة من الالجئني
املناوئني للنظام �إىل �أنهم ر�ضخوا الحتمال بقاء الأ�سد و�أنهم �سيعودون �إذا ما �أُر�سي الأمن وتو ّفرت
الوظائف ،ذلك �أنهم ال يريدون البقاء يف املنفى �إىل ما ال نهاية .وقال مناوئون �آخرون للنظام �إنهم �إذا
�أُجبرِ وا ق�سر ًا على العودة يف ظل النظام احلايل� ،سي�سعون �إىل معار�ضته ،ولن ي�سمحوا للأ�سد باال�ستيالء
على البلد.
التركيز على النساء والشباب

يف وقت �ساهمت ظروف العي�ش البائ�سة يف الدول امل�ضيفة يف قولبة املواقف من العودة ،يرت ّدد الجئون
كثريون يف العودة �إىل ديارهم .فواقع احلال �أن خوفهم من تبعات العودة يفوق التحديات التي يجبهونها
يف الدول امل�ضيفة .على �سبيل املثل ،ي�شعر الالجئون بالقلق من �إجبارهم على امل�شاركة يف لجُ ج النزاع،
ويخ�شون على �سالمة عائالتهم و�أمنها .وال�شباب حتديد ًا قلقون من التجنيد الإلزامي ،و ُيبدون حما�سة
�أكرب لإعادة توطينهم يف بلد ثالث� ،آملني بناء م�ستقبل �أف�ضل لأنف�سهم .والن�ساء ،على رغم �أنهن �أقل
حما�سة �إزاء �إعادة التوطني� ،إال �أنهن كذلك اليرغنب يف العودة مع �أطفالهن �إال �إذا ح�صلن على �ضمانات
�أمنية وازنة.
�أخذت الالجئات الإناث مواقف �أكرث ت�ش ّدد ًا من الذكور �إزاء م�س�ألة العودة ،وكانت �شروطهن �أكرب.
ف�أكرث من ثلثي الإناث امل�شاركات يف حلقات النقا�ش مل َيح�س ْمن �أمرهن �أو تر َّد ْدن حيال م�س�ألة �إعادة
التوطني يف بلد �آخر ،على رغم �أنهن ي َر ْين �أنها �أهون ال�ش ّرين ،فيما ثلث الإناث فقط ي�س َعينْ �إىل العودة
�إىل �سورية .وعلى خالفهن ،كان �أكرث من ن�صف امل�شاركني الذكور يتوق �إىل العودة �إىل �سورية ،يف حني
�أن بع�ضهم الآخر كان مرت ّدد ًا �أو �سعى �إىل �إعادة التوطني يف بلد �آخر .ومل ترغب �إال �أقلية �صغرية من
الالجئني ،الذكور والإناث ،يف البقاء يف البلد امل�ضيف.
ثمة اعتبارات عدة وراء املواقف املت�ش ّددة بني الإناث حيال م�س�ألة العودة �إىل �سورية .فالأمهات �أو
اجل ّدات غري م�ستع ّدات للمغامرة بنقل �أطفالهن وعائالتهن �إىل �أمكنة ملتب�سة الأحوال تتع ّذر فيها ،بقدر
ما يعنيهن الأمر ،ال�سالمة والأمن يف ظل النظام احلايل.
حت�سن الظروف الأمنية وال�سيا�سية ،تطلب الن�ساء كذلك تو ّفر اخلدمات الأ�سا�سية،
�إ�ضاف ًة �إىل ّ
وحتديد ًا التعليم والرعاية ال�صحية ،ودعم الإ�سكان .وترى الالجئات �أن االنتقال ال�سيا�سي والو�صول �إىل
اخلدمات الأ�سا�سية مرتابطان ،غري �أن �أولويتهن هي لالنتقال ال�سيا�سي .فخيار العودة بعائالتهن �إىل
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منطقة نزاع يف ظل النظام احلايل ،يع ّر�ضها �إىل اخلطر .و�أعربت معظم الإناث يف جمموعات امل�شاركني
عن احلاجة �إىل �آلية عدالة انتقالية ت�شمل حتديد ًا �إطالق �سراح املعتقلني ،و�إعادة امللكية لأ�صحابها،
ومالحقة مرتكبي جرائم احلرب ،ونزع �سالح املجموعات امل�س ّلحة.
وترتفع الرغبة يف العودة مع تق ّدم الالجئني يف ال�سن .فثلث امل�شاركني يف حلقات النقا�ش ممن هم ما
دون اخلام�سة والع�شرين ،يتوق �إىل العودة ،و�أكرث من ن�صفهم مرت ّدد �أو ي�ست�سيغ �إعادة التوطني يف مكان
�آخر .ومل ي�س َع �سوى عدد �ضئيل منهم �إىل البقاء يف الأردن �أو لبنان .وعلى خالفهم ،يتوق �أكرث من ن�صف
من هم فوق الأربعني من العمر �إىل العودة �إىل �سورية.
كانت م�شاعر اال�ستكانة والي�أ�س والعجز حا ّدة يف �أو�ساط ال�شباب �أكرث مما هي يف �أو�ساط الأكرب �س ّن ًا.
وهذا يعود ،جزئي ًا� ،إىل حمدودية الفر�ص املُتاحة �أمامهم لبناء م�ستقبلهم يف الدول امل�ضيفة .ويرغب
بع�ضهم يف العودة �إىل �سورية ،لكنه يخ�شى �أن يعتقله النظام بتهمة الفرار من التجنيد الإلزامي ،قبل
�إر�ساله �إىل حتفه على اجلبهة .وفيما ي�أمل اجلزء الأكرب منهم يف �إعادة ّ
التوطن يف �أوروبا ،ب�سبب الي�أ�س
و�ضيق الآفاق يف البلدان امل�ضيفة ،و�صعوبة ال�سفر �إىل اخلارج ،تف ّكر ق ّلة �صغرية يف العودة �إىل �سورية،
عو�ض موا�صلة العي�ش يف املهانة والذل ،حتى لو واجهت خطر املوت .يف غ�ضون ذلكَ ،ق َن َعت حفنة منهم
بالتك ّيف مع الو�ضع الراهن .ويف هذه املجموعة� ،أ�شار كثريون �إىل �أنهم ي�ست�سيغون العودة �إىل �سورية
و�إيجاد طريقة ملعار�ضة نظام الأ�سد من الداخل ،من دون حمل ال�سالح ،وامل�ساهمة يف نهاية املطاف يف
�إعادة �إعمار بلدهم.
حمل اخلوف من التجنيد الإلزامي معظم ال�شباب امل�شاركني يف حلقات النقا�ش -امل�ؤ ّيدين للنظام
ومعار�ضيه على حد �سواء -على البقاء خارج �سورية 144.وخماوف الالجئني املعار�ضني للنظام كانت
تنطوي �أي�ض ًا على �أبعاد طائفية .وثمة الزمة تتك ّرر يف �سرديات ال�شباب الذكور املعار�ضني للنظام مفادها
�أن املج ّندين ال�س ّنة ُير�سلون �إىل املوت على اجلبهات الأمامية ،يف حني يبقى العلويون من طائفة الرئي�س
ال�سوري ،وهي من الأقليات ،بعيد ًا عن اجلبهات .وقال �أحمد من حلب« :ب�سبب احلرب ،ي�ضعونني� ،أنا
ال�س ّني ،على اجلبهة ،ويرتكون العلويني خلفي .ملاذا ير�سلونني �إىل اجلبهة؟ من �س�أقاتل؟ وملاذا يختبئ
145
علي �أنا املوت ،ولي�س العلويني؟»
العلويون ورائي؟ وملاذا ّ
تفاقم قوانني التجنيد يف اخلدمة الع�سكرية الإلزامية ال�صادرة م�ؤخر ًا امل�صاعب املُحدقة ب�آفاق عودة
ال�شباب �إىل بلدهم 146.ويلغي املر�سوم الت�شريعي الرقم � 2017/24صالحية قيادة اجلي�ش العامة يف منح
�إعفاءات من اخلدمة الع�سكرية ،و ُيطلب من الذكور يف �سن بني الثامنة ع�شر والثانية والأربعني الذين
ال يلتحقون باجلي�ش ،دفع غرامة قدرها � 8آالف دوالر خالل ثالثة �أ�شهر من بلوغ �سن التجنيد .و�إذا مل
ي�سجنون ملدة عام ،و ُيغ ّرمون  200دوالر �سنوي ًا ،بدء ًا من تاريخ التجنيد ،وحد الغرامة
يلتحقوا بعد ذلكُ ،
الأق�صى هو  2000دوالر .ويواجه من اليلتحق باخلدمة الع�سكرية الإلزامية خطر م�صادرة �أمواله املنقولة
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�أو غري املنقولة� ،إىل حني ت�سديد املبلغ كام ًال.
قال غازي ،وهو �شاب �سوري مقيم يف طرابل�س� ،ساخر ًا« :امل�شكلة هي �أن الذهاب �إىل �سورية ممُ كن،
فطرق كثرية تقود �إليها .لكن ما العمل حني ت�صل �إىل �سورية؟ �إما تلتحق باجلي�ش �أو حتتاج �إىل حواىل 3
147
�إىل  4مليارات دوالر».
رف�ض للجي�ش ،بل على خالف
املُلفت �أن املواقف ال�سلبية من اخلدمة الع�سكرية الإلزامية مل تتحول �إىل ٍ
ذلك� ،أبدى عدد كبري من الالجئني ال�شباب احرتامهم للجي�ش كم�ؤ�س�سة حكومية مهمة ،وهم ي َر ْون �أن
خدمة وطنهم واجب ،لكنهم يعار�ضون خدمة النظام وقتل مواطنيهم .و ُيظهر رد الفعل هذا �شعور ًا عميق ًا
بالوطنية يف �أو�ساط ال�سوريني ،وقد �أعلن امل�شاركون يف حلقات النقا�ش مرار ًا وتكرار ًا« :من املهم خدمة
الوطن ،لكنني مل �أ�ش�أ قتل �إخوتي �أو خدمة النظام».
العودة إلى مسقط الرأس

ح ّددت املناطق التي يتح ّدر منها الالجئون مواقفهم من العودة .فالأفراد املتح ّدرون من مناطق اندلعت
فيها الثورة ومناطق �صارت بعد ذلك معاقل للثوار ،كانوا �أكرث املرت ّددين ،وحتى املذعورين ،من العودة
�إىل �سورية .فعلى �سبيل املثال ،كان الالجئون من حم�ص وحلب الأقل اهتمام ًا بالعودة والأكرث رغبة يف
نواح يف ريف دم�شق مل
ال�سعي �إىل اللجوء يف مكان �آخر .وعلى خالفهم ،كان الالجئون املتح ّدرون من ٍ
ت�شهد احل�صار والق�صف اجلوي� ،أكرث رغبة يف العودة.
بالن�سبة �إىل ال�سواد الأعظم من امل�شاركني يف حلقات النقا�ش ،كانت العودة �إىل �سورية �صنو العودة �إىل
منازلهم وم�سقط ر�أ�سهم ،لكنهم كانوا يخ�شون مما �سيجدونه حينها .و�أبدى كثريون قلقهم من احتمال
� اّأل يتع ّرفوا على �أحيائهم� ،إما ب�سبب الدمار الكا�سح �أو لأن جريانهم ال�سابقني غادروا �أو حتى هاجروا.
كذلك ،يعتقد الجئون كرث من حلب وحم�ص والزبداين� ،أنه لن ُي�سمح لهم بالعودة �إىل �أحيائهم .وال
ميلك الالجئون معلومات موثوقة حول املرا�سيم احلكومية الأخرية ،خ�صو�ص ًا تلك املتعلقة بالإ�سكان
والأر�ض وحقوق امللكية .وهذا يعني �أن كثريين يعتمدون يف معلوماتهم على �شبكات غري ر�سمية وعلى
الأحاديث ال�شفوية ،ما يو ِّلد قلق ًا عارم ًا يف �أو�ساط جماعات الالجئني .و�أوجز طالل الربازي ،حمافظ
رجح �أن جتعل العودة بالغة الع�سر .ففي
حم�ص ،بع�ض �إجراءات التدقيق التي اعتمدها النظام والتي ُي ّ
�سبيل ا�ستعادة منازلهم ،على العائدين تقدمي وثائق قانونية تثبت حمل والدتهم وملكية عقارهم .وعليهم
اخل�ضوع �إىل حتقيق �أمني على يد ال�شرطة املحلية لتحديد ما �إذا كان ثمة اتهامات �أمنية �أو جنائية
�صادرة يف حقهم 148.وتن�ص قوانني ناظمة �صادرة م�ؤخر ًا على �أن على الالجئني الراغبني يف ا�ستعادة
ري من الالجئني االعتقال ،حتى لو مل
ملكيتهم املطالبة بها �شخ�صي ًا .ويف مثل هذه الظروف ،يخ�شى كث ٌ
ي�شاركوا يف النزاع .ويخ�شى الرجال ما دون الثانية والأربعني ،كذلك ،ت�سجيلهم ق�سر ًا يف اجلي�ش .و�أ�شار
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كثريون �إىل �أنهم بب�ساطة الميلكون الوثائق القانونية املطلوبة.
مع �أن طبيعة النزاع ال�سوري �سيا�سية يف الغالب� ،إال �أن جوانبه الإثنية والطائفية يف بع�ض املناطق،
تفاقم م�ستويات تعقيده .ففي �أعقاب النزاعات التي �شهدتها البو�سنة -الهر�سك والعراق 149،بدا �أن
الأغلبيات الإثنية �أو الطائفية هي �أ�سرع من الأقليات يف العودة �إىل الوطن بعد مرحلة من النزوح .لكن
هذه لن تكون احلال يف �سورية؛ فمعظم الالجئني ال�سوريني هم من امل�سلمني ال�س ّنة الذين ي�ش ّكلون الأغلبية
يف �سورية ،وهم يعار�ضون النظام .ومع الأ�سد يف ُ�سدة ال�سلطة ،ونظر ًا �إىل انت�شار الفو�ضى والدمار ،تبدو
�آفاق عودة الالجئني الطوعية بالغة ال�ض�آلة ،كما �أن عودة عدد كبري منهم م�ستبعدة نظر ًا �إىل م�ساعي
النظام املتوا�صلة لنقل ال�سكان ق�سر ًا و�إعادة توطينهم 150.فالن�سيج االجتماعي يف العديد من املناطق
يتغيرّ ر�أ�س ًا على عقب بحيث يتع ّذر التعرف �إليه ،وهذه حال يبدي �إزاءها الالجئون قلقهم العميق.
كذلك ،تخ�شى �أقليات �سورية الدينية والإثنية ،التي هي نظري ًا حتت حماية النظام ،العودة .فهي ت�شعر
بالقلق من الدمار الذي نزل ب�سورية والذي لن ُي�ص َلح �أبد ًا .ومل ت�ؤ ِّد ثقتهم يف النظام ور�ضاهم عن
االنت�صارات الع�سكرية �إىل التفا�ؤل حيال م�ستقبل �سورية .فكثريون منهم ي�شكون يف �أن يتم �إر�ساء النظام
واال�ستقرار بعد انتهاء الأعمال العدائية .ويف هذا ال�سياق ،ومع ذواء احتمال عودة الالجئني �إىل م�سقط
ر�أ�سهم ،لي�س مفاجئ ًا �أن يعتربوا �إعادة التوطني احلل الوحيد املمكن ل�ضمان �أمنهم و�سالمتهم.
الحصول على الملكية

يرغب الالجئون يف العودة �إىل منازلهم وتلقي الدعم لإعادة بناء حواتهم .لكن ،يف ظل انت�شار الدمار
الوا�سع يف مدن �سورية وبلداتها ،تع ّقد �أو�ضاع املنازل �آفاق عودة معظم الالجئني .وبح�سب تقديرات
البنك الدويل� ،أ�صاب دمار جزئي �أو ك ّلي  30يف املئة من م�ساكن �سورية ،وخ�صو�ص ًا يف حلب ،ودير
151
الزور ،و�إدلب وتدمر.
و�أ�شار ن�صف امل�شاركني يف حلقات النقا�ش يف الأردن وثلثاهم يف لبنان �إىل �أن منازلهم د ُِّمرت جزئي ًا
�أو كلي ًا .وقال الجئون �آخرون �إن منازلهم احتلها نازحون �سوريون �أو �أطراف مرتبطة بالنظام ،مثل
امليلي�شيات املوالية لإيران ،و�أكرث املعنيني بهذه امل�س�ألة هم ،خ�صو�ص ًا ،الالجئون من درعا وحم�ص وريف
دم�شق والزبداين وال�سيدة زينب ،حيث وقعت بع�ض املناطق يف قب�ضة الدولة الإ�سالمية �أو ميلي�شيات
�إيرانية الوالء 152.و�شرح �إبراهيم من ريف دم�شق �أ�سباب رحيله ،قائ ًال« :كانت امليلي�شيات هي ال�سبب،
امليلي�شيات الإيرانية ...امليلي�شيات العراقية ...وبدا �أن ثمة خطة مد ّبرة عمد ًا لإجبار النا�س على
153
املغادرة».
يف هذا ال�سياق ،عبرّ النا�س عن قلقهم حيال ال�سكن والأرا�ضي وحقوق امللكيةُ .قبيل النزاع ،كان �شطر
راجح من امللكية يف �سورية ع�شوائي ًا وغري م ّوثق :كانت امللكيات ُت�ش َّيد من دون رخ�ص منا�سبة �أو على
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�أرا�ض م�شاع عامة ،وتنت�صب كع�شوائيات �سكنية .وقد ُد ّمر جزء كبري من هذه املمتلكات يف �سنوات
القتال 154.وقالت مليا من ريف دم�شق« :بلغني �أن اجلي�ش يحتل فور ًا �أي منزل �صاحبه غائب ،حتى لو كان
ثمة م�ست�أجر يقيم فيه ...ي�صادرون عقد
الإيجار ،ويطردون امل�ست�أجر ،وي�أخذون «بلغني �أن اجلي�ش يحتل فور ًا �أي منزل �صاحبه غائب،
حتى لو كان ثمة م�ست�أجر يقيم فيه ...ي�صادرون عقد
155
البيت».
لقد غادر نحو ن�صف امل�شاركني يف الإيجار ،ويطردون امل�ست�أجر ،وي�أخذون البيت».
حلقات النقا�ش �سورية من دون �سندات – مليا ،من ريف دم�شق
ملكية �أو وثائق قانونية تثبت ملكيتهم
(انظر ال�شكل  .)3وال ميلك حواىل ن�صف َمن د ُِّمرت منازلهم �أي نوع من الوثائق ،ما يجعل من ا�ستعادتها
عملي ًة بالغة ال�صعوبة.
الشكل  .3حيازة وثائق إثبات الملكية
ĚżšťũŤēěĔėĠčŞĐĔĠŴęĵĔżĨŦšĽŤē
ğĔŬč

ǙŠ

ĳŵŠı

ŪőŬ

ǙŠ

ŪőŬ

ǁ
ƻ
ŏǙŉĝĸǘēĔŲťũļŽĝŤēęĴżŕŁŤēĚŭżőŤēŹŤčēĴōŬȕŮŻİťėŤēŽŘŮżđĤǙŤēŽŤĔũĤčŦ
ġũĜǘŧĔŜĳǜēůĲűĚōĨǙŨ
ƻ

ŽŘĻĔŝŭŤēěĔŝťĨŽŘŮżŠĳĔĽũŤēŮŨęĳĔĝĭŨĚŐŵũĥũŤŽŕżŬĳĔŠĚĹĸČŨųĜĴĤĉĴŕŁŨŏǙŉĝĸēŹŤč
ǁ
ēįĔŭĝĸēĳİŁũŤē
ȗŪšŤĶŭũŤŪšĝżšťŨĞėġ
ƿĜĚżŬŵŬĔŜŞĐĔĠŴūŵšťũĜŦűŽŤĔĝŤēţēČĹŤēŹťŐūŵŠĳĔĽũŤēĕĔĤĉūįĳǜēŴūĔŭėŤ
ǁ

وت�شري تقارير متن ّوعة من �سورية �إىل �أن النظام ا�ستند �إىل �سجالت الأرا�ضي لتحديد الدوائر ال�سكنية
واملناطق املتحالفة مع املعار�ضة ،ثم �شنّ حمالت ع�سكرية ال�ستهدافها حتديد ًا ،واالقت�صا�ص جماعي ًا من
156
�سكانها املدنيني و�إحباطهم ،لدفعهم �إىل االنقالب على املعار�ضة.
كذلك ،ي�شري عدد كبري من التقارير ال�صادرة يف العام � 2016إىل �أن النظام ُيد ّمر ال�سجالت العقارية
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ملحو �إثباتات امللكية 157،ويز ِّور �سجالت ملكية جديدة ل�صالح �سكان موالني له 158.والحظ تقرير يتناول
الو�ضع يف حم�ص �أن «يف متوز/يوليو  ،2013د ّمر حريق مكتب ال�سجالت العقارية الذي احتوى وثائق
امللكية الر�سمية .ويرى بع�ضهم �أن هذا احلريق مفتعل ،فهو املبنى الوحيد الذي ا�شتعلت به النريان يف
ً 159
�أكرث �أجزاء املدينة �أمنا».
ويرغب معظم امل�شاركني يف حلقات النقا�ش يف العودة �إىل مناطقهم الأ�صلية ،حتى لو كانت منازلهم
قد اندثرت ،وحتى لو كانت الظروف �أف�ضل يف �أنحاء �أخرى من �سورية .فبع�ض الالجئني يريد بب�ساطة
طي �صفحة النزوح� .أعلنت فريدة من حم�ص« :تعبنا من و�صمة الالجئ» 160،كما �أ ّكد كثريون �أنهم
َّ
�سيعيدون بناء منازلهم ب�أيديهم� ،إذا كانت الظروف ال�سيا�سية والأمنية منا�سبة ،بغ�ض النظر عن
وجود فر�ص العمل واخلدمات .غري �أن العديد من الالجئني ذكروا حاجتهم �إىل دعم مايل لإعادة بناء
ملكياتهم .وكانت امل�شاركات �أكرث �إ�صرار ًا على هذه امل�س�ألة� ،إذ يعتقدن �أن من واجب احلكومة �إعادة
الإعمار .و�أعلنت قلة من امل�شاركني �أن �سورية كلها موطنها ،و�أنها �ستقيم يف �أي ناحية من البالد �إذا كان
ذلك هو اخليار الوحيد.

سورية التي يتوقون إليها
للتو�صل �إىل فهم �أف�ضل ملا يحفزهم على
الطلب من الالجئني و�صف �صورة �سورية التي يرغبون ،حيوي ّ
العودة .وكان ملعظم امل�شاركني يف حلقات النقا�ش ر�ؤية وا�ضحة لأي �سورية يريدون ،و�ساهمت يف حتديد
�سماتها حاجاتهم �إىل الأمن والأمان والعدالة ،ف�ض ًال عن ت�ص ّوراتهم حول امل�ساعي الدولية املتوا�صلة
لإنهاء النزاع ال�سوري.
سورية حرة

و�صفت غالبية وا�سعة من امل�شاركني ،وكثريون منهم يعار�ضون نظام الأ�سد� ،سورية املتوخاة على �أنها
تلك التي تلتزم قيم احلرية وامل�ساواة والعدالة واحلكم الدميقراطي ،حتت راية حكم القانون .و�ش ّدد
كثريون على احلاجة �إىل امل�صاحلة والوحدة الوطنية والتعاي�ش ،واعتربوا �أوروبا منوذج ًا لأنها حترتم
حكم القانون والكرامة الإن�سانية
«ما معنى احلرية؟ هي �أن تكون موجود ًا� ،أن متلك
وحقوق الإن�سان .قالت �أ�سمهان،
حقوق ًا ،ال �أن ت�أتي زوجة �ضابط� ،أو ابن �ضابط ،لأخذ
املقيمة يف بريوت« :ما معنى احلرية؟
كل ما متلك».
هي �أن تكون موجود ًا� ،أن متلك حقوق ًا،
– �أ�سمهان ،مقيمة يف بريوت
ال �أن ت�أتي زوجة �ضابط� ،أو ابن �ضابط،
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لأخذ كل ما متلك».
�إ�ضاف ًة �إىل الإ�صرار على امل�صاحلة والت�أكيد بقوة على �أن ال�سوريني قادرون على العمل والعي�ش مع ًا كما
يف ال�سابق ،مل يرغب امل�شاركون يف حلقات النقا�ش بتحميل طائفة �أو �إثنية م�س�ؤولية النزاع ،و�أو�ضحوا �أن
ال�سوريني� ،إذا ُترك لهم القرار ،قادرون على حل خالفاتهم.
لكن الر�ؤى حول م�ستقبل �سورية يثبطها جو من الإحباط ال�سائد يف �أو�ساط الالجئني .فقد كانت ر�ؤى
معظم امل�شاركني يف حلقات النقا�ش مت�شائمة حول م�ستقبل البلد ،ومل يكونوا على يقني من �أن يف الإمكان
�إعادة �إر�ساء اال�ستقرار والنظام جم ّدد ًا .وهم يعتقدون �أن العنف يف �سورية قد ي�أخذ ،على الأغلب،
�أ�شكا ًال �أخرى ،ويخ�شون ع�سكرة املجتمع وهيمنة �أمراء احلرب يف �أي ت�سوية ُيكتَب لها �أن ُتربم بعد
النزاع .كذلك ،عبرّ م�ؤ ّيدو النظام عن �آراء مت�ضاربة ومتفاوتة حيال م�ستقبل �سورية .وفيما التزم بع�ضهم
�سردية النظام عن قرب �إر�ساء الأمن واال�ستقرار ،كان �آخرون منهم �أكرث ت�شكيك ًا يف امل�س�ألة وحاججوا
حت�سن الأحوال يتط ّلب قدر ًا من الوقت.
ب�أن ّ
ينبع �شعور الالجئني بالإحباط من اعتقادهم العميق ب�أن املجتمع الدويل تخ ّلى عنهم ،وب�أن الأطراف
اخلارجية يف النزاع ال�سوري قادرة على فر�ض ال�سالم واال�ستقرار� ،إذا ما �شاءت ذلك ،ناهيك عن �أنهم
فقدوا ثقتهم عموم ًا مب�سا َري �أ�ستانة وجنيف .فقد قالت �سمرية من ريف دم�شق« :ن�سمع كثري ًا من الكالم،
ولكن يف الواقع ،ال نرى �إال القليل على الأر�ض» 162.كذلك ،معظم الالجئني على قناعة بان عمليات
ال�سالم ترمي �إىل ترجيح م�صالح الأطراف امل�شاركة فيها ،خ�صو�ص ًا رو�سيا والواليات املتحدة و�إيران،
غري �آبه ٍة ب�سورية �أو بال�سوريني.
موحدة جغرافي ًا
سورية ّ

تناول امل�شاركون يف حلقات النقا�ش مقاربات خمتلفة لأ�شكال احلكم يف �سورية ،حتديد ًا الفيديرالية،
والالمركزية ،وتقا�سم ال�سلطة ،غري �أنهم �أجمعوا على رف�ض �أي مقاربة ت�ؤدي �إىل تف ّكك �سورية وتذ ّررها
رف�ض ًا قاطع ًا.
وحني ُطلب من امل�شاركني التفكري يف الفيديرالية ،تفاوتت ردود فعلهم .ففيما ح ّبذت قلة من الالجئني
فكرة القدرة على حكم �أنف�سهم على م�ستوى الأقاليم ،لفظت الأغلبية الفكرة فور ًا ،و�أعربت عن اعتقادها
ب�أن �سورية الفيديرالية �ستتف ّكك �إىل �أجزاء عدة .فكرة الالجئني عن الفيديرالية مخُ طئة ،وتر ّددت يف
�أقوال كرث منهم �أ�صداء م�شاعر ابت�سام من ريف دم�شق حني قالت« :ال نرغب يف العودة �إىل �سورية نحتاج
فيها �إىل ت�أ�شرية للعبور من منطقة �إىل �أخرى» .و�أ�ضافت�« :سينتهي بنا الأمر �إىل �ضرورة وجود جواز
163
�سفر لالنتقال من حلب �إىل حم�ص».
بدا الالجئون �أكرث انفتاح ًا على الالمركزية الإدارية .ومع �أن غالبيتهم كانت جتهل ما يرتتب عليها،
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بدت لهم فكرة التمثيل املبا�شر ونفوذهم على مم ّثليهم املحليني ج ّذابة .قلة �صغرية فقط من امل�شاركني
164
كانت ُم ّطلعة على املر�سوم احلكومي ال�صادر يف العام  2011حول الالمركزية (املر�سوم ،)107
والذي مينح �صالحيات �سيا�سية ومالية �أو�سع ،ت�شمل امل�شاريع التنموية املحلية ،للمجال�س املحلية املُنتخبة
وجمال�س املحافظات وحكامها 165.لكن �أغلبية الالجئني مل تكن تدرك بب�ساطة نتائجها ومعناها بالن�سبة
�إليهم.
فيما �أ�ص ّرت �أغلبية امل�شاركني على �أن الطائفية مل تكن موجودة قبل النزاع� ،أبدى م�ؤ ّيدو النظام
ومعار�ضوه ،على حد �سواء ،ا�ستعدادهم للقبول بتقا�سم ال�سلطة بنا ًء على الهوية الإثنية والدينية ،ور�أوا
يف مثل هذا التقا�سم م�سار ًا عملي ًا وواقعي ًا يحل النزاع ال�سوري ويحمي الأقليات .ويرى �شطر راجح من
�أغلبية الالجئني ،وهم من امل�سلمني ال�س ّنة� ،أن طبيعة النزاع �سيا�سية �أكرث مما هي طائفية ،حتى �أن
بع�ضهم �أ�شار �إىل دعم كثري من ال�س ّنة للنظام حلماية م�صاحلهم االقت�صادية .وعلى رغم �أن �أقلية من
الالجئني �أعربت عن قلقها �إزاء تراجع ح�صة ال�س ّنة يف ال�سلطة قيا�س ًا على حجمها ال�سكاين ،يف ظل
نظام لتقا�سم ال�سلطة على �أ�سا�س طائفي �أو �إثني� ،أ ّكد اجلميع على احلاجة �إىل �آلية حكم �شاملة للجميع
ي�شارك فيها كل ال�سوريني ،مهما كانت هوياتهم الإثنية والطائفية .وقد �أعرب عدد قليل من الالجئني
عن قلقه جهار ًا من �أن يحكم علوي البالد ،و�أن وجود رئي�س �س ّني يف �سدة ال�سلطة من �ش�أنه �أن ُي�شعرهم
بالأمان.
سورية شاملة للجميع

على رغم �أن الالجئني امل�ؤيدين للنظام ومعار�ضيه �أجمعوا ،من جهة ،على احلاجة �إىل تقا�سم �شامل
للجميع لل�سلطة ،غاب ،من جهة �أخرى ،الإجماع حول اخليارات ال�سيا�سية يف �سورية �أو حول ال�شكل املُحتمل
للحكم .ففيما ي�ست�سيغ الالجئون املعار�ضون للنظام ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،على رغم �شكوكهم يف
قدرتها على �إر�ساء اال�ستقرار يف �سورية ،يرف�ض الالجئون امل�ؤيدون للنظام مثل هذه احلكومة رف�ض ًا
مطلق ًا .فهم يطعنون يف �صدقية كل املجموعات املعار�ضة والبدائل املُحتملة عن نظام الأ�سد.
ويقر الالجئون املعار�ضون للنظام ب�أنه من غري املُحتمل حدوث تغيرّ كامل يف احلكم ،ب�سبب تدعيم
النظام قوته تدريج ًا والدعم الرو�سي والإيراين له ،وهم م�ستع ّدون لأن ي�أخذوا يف عني االعتبار حكومة
انتقالية جتمع �شخ�صيات النظام ومعار�ضيه على حد �سواء .لكن على خالفهم ،يبدو الالجئون امل�ؤ ّيدون
للنظام �أقل ا�ستعداد ًا للت�سوية وامل�ساومة ،يف وقت يعتقدون �أنهم يربحون احلرب ويعربون عن ازدرائهم
لأع�ضاء املعار�ضة ،وي�صفونهم باخلونة .كما �أنهم يرف�ضون احتمال الإ�شراف الدويل على النظام وعلى
�أي عملية �سيا�سية م�ستقبلية .هذه الآراء تعك�س مواقف النظام ومفادها �أنه �سريف�ض �أي ت�سوية �سيا�سية
تنقل كامل �صالحيات الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل حكومة انتقالية .وبرف�ضه هذا االقرتاح ،وهو جزء من
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عملية ال�سالم يف جنيف� ،سيكون يف مقدور النظام التم ّل�ص من الإ�شراف الدويل على و�ضع �سورية يف
حقبة ما بعد النزاع.
و�إذا نحينا هذه اخلالفات جانب ًا� ،سرنى �أن م�ؤ ّيدي النظام ومناوئيه يُجمِ عون على معار�ضة االقرتاحات
لتجميد خطوط احلبهات بني الف�صائل .فهم يخ�شون من �أن ي�ؤدي �إر�ساء مناطق خف�ض الت�صعيد �إىل
تق�سيم �سورية .وقد قال مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص �إىل �سورية� ،ستيفان دي مي�ستورا� ،إن هذه املناطق-
التي اقترُ حت خالل مفاو�ضات ال�سالم يف �أ�ستانة -قد ت�ؤدي �إىل «تق�سيم ناعم» ل�سورية 166.كذلك ،لفظ
الالجئون كلهم فكرة �إن�شاء «مناطق �آمنة» لهم داخل �سورية� ،إذ ن ّبه عدد كبري منهم �إىل �أن مثل هذه
املناطق قد تكون �آمنة اليوم ،لكنها لن تبقى على هذا املنوال غد ًا.
سورية أكثر تمثي ً
ال

بدا �أن معظم الالجئني ال�سوريني مت�أكدون ب�أن و�سطاء غري �سوريني هم وحدهم القادرين على �إنهاء
النزاع ،وب�أن ال كلمة وازنة لل�سوريني يف هذه العملية .غري �أنهم فقدوا الثقة يف عملية ال�سالم ال�سيا�سية
الدائرة اليوم ،ويف الالعبني احلاليني ال�ضالعني يف النزاع ،املحليني والدوليني على حد �سواء ،ومنهم
رو�سيا و�إيران والواليات املتحدة وتركيا وال�سعودية ،ودول خليجية �أخرى .وهم يزعمون �أن الالعبني
ي�ضحون ب�سورية ومواطنيها لتحقيق �أهدافهم اخلا�صة .وعبرّ الالجئون امل�ؤيدون للنظام
الدوليني كلهم ّ
واملعار�ضون له عن �شعورهم بالتعب والقرف من ال�سيا�سة وال�سيا�سيني.
يحاجج معظم الالجئني �أال جهة مت ّثلهم .وعلى رغم �أن م�ؤيدي النظام �أعلنوا دعمهم الكبري له ،بدا
�أنهم عموم ًا يطرحون ال�سيا�سة جانب ًا .وغالبيتهم قالت �إن ال�سيا�سة بالغة التعقيد ،وم�صدر متاعب
وح�سب ،و�أنهم ال يرغبون ب�أي �صلة بها .ج ّل ما ي�صبون �إليه هو حياة طبيعية.
و�أبدى الالجئون املعار�ضون للنظام خيبة �أملهم من كل الالعبني ال�سيا�سيني يف �سورية ،وفقدوا ثقتهم
يف قيادات املجموعات املعار�ضة داخل �سورية وخارجها .معظمهم يعتقدون �أن الالعبني وهذه املجموعات
يعملون خلدمة م�صاحلهم اخلا�صة و�أن انق�ساماتهم كثرية� ،أو �أنهم خانوا ال�شعب ال�سوري ومبادئ الثورة.
غري �أن عدد ًا يعت ّد به منهم م ّيز بني املقاتلني يف �سورية -وهو يرى �أن م�شروعية ه�ؤالء �أكرث متثيلية
لل�سوريني لأنهم موجودون يف امليدان -وبني املعار�ضة يف املنفى التي ي�صفونها بـ«معار�ضة الفنادق».
وقال من�صور من الزبداين« :مل نعد
نعرف الفرق بني ال�صالح والطالح .ال «مل نعد نعرف الفرق بني ال�صالح والطالح .ال نثق �إال
نثق �إال باهلل .وعلى كل َمن مي ّثلني �أن باهلل .وعلى كل َمن مي ّثلني �أن يتعاطف معي ،ومع �أملي،
يتعاطف معي ،ومع �أملي ،وامل�أ�ساة التي وامل�أ�ساة التي �أعي�ش».
– من�صور ،من الزبداين
167
�أعي�ش».
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وعبرّ الالجئون املعار�ضون للنظام عن م�شاعر تعاطف مع اجلي�ش ال�سوري احلر وبع�ض احلنني �إليه.
فهم يعتقدون �أنه م ّثل ب�صدق قيم الثورة ال�سورية و�أهدافها -فهو خا�ض �صراع ًا غري طائفي و َر ّكز على
قتال النظام .وعلى رغم هذا التعاطف ،وجهوا نقد ًا قا�سي ًا ومرير ًا �إىل ما �آل �إليه اجلي�ش ال�سوري احلر،
وعابوا عليه الف�ساد والأجندات ال�شخ�صية ،ما �أ ّدى �إىل فقدانه �أهميته ووزنه.
امللفت هنا �أن �آراء عدد من الالجئني يف الأردن يف ال�شخ�صيات املعار�ضة كانت �أكرث �إيجابية .فهم
�أعلنوا �أنهم ،على رغم �إخفاقات املعار�ضة ،ي�شعرون ب�أن االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة ال�سورية،
�أي �أولئك الناطقون با�سم املعار�ضة يف جنيف ،اليزال مي ّثلهم.
سورية عادلة

ب�شكل �أ�سا�سي مبفاهيم دولة القانون
ر�أى بع�ض امل�شاركني يف حلقات النقا�ش �أن العدالة مرتبطة ٍ
وامل�ساءلة واملحا�سبة ،وهي قيم ُتعترب مركزية مل�س�ألتي احلوكمة ووظائف الدولة .قال حممود من
الزبداين« :العدالة ...هي تغيري احلكومة ،و�أن يكون هناك وزارة عدل� .إذا ارتكب �أحدهم جرمية قتل،
قلت لهم �إن منزلك
يجب �أن ُيحا�سب .و�إذا رفع املرء �شكوى ،ينبغي �أن جتد �شكواه �آذان ًا �صاغية .و�إذا َ
مد ّمر ،يجب �أن ي�ساعدوك �أو يعطوك قر�ض ًا .بعبارة �أخرى ،نريد دولة� .أما الآن ،فال منلك �سمات الدولة
168
يف �سورية».
عند مناق�شة �سبل �إر�ساء العدالة يف �سورية ما بعد احلرب ،احتدم النقا�ش بني امل�شاركني يف حلقات
النقا�ش حول فكرة العفو .وبرزت طريقتان يف فهم العفو :فقد ربطها بع�ض امل�شاركني بعفو رئا�سي لكل
من ف ّر من التجنيد �أو �شارك يف �أعمال مناه�ضة للنظام ،فيما �أحلقها بع�ض �آخر بح�صانة كاملة من
اجلرائم املرتبكة يف خ�ضم النزاع.
كان موقف الالجئني امل�ؤيدين للنظام بالغ العدائية لفكرة العفو الرئا�سي ،بينما انق�سم معار�ضو النظام
ما�سة �إىل مالحقة �أولئك الذين ت�آمروا على �سورية،
انق�سام ًا بائن ًا .ر�أى معظم م�ؤيدي النظام �أن احلاجة ّ
وفق تعبريهم .ويف املقابل� ،أعلن بع�ض الالجئني املعار�ضني للنظام �أنهم يرف�ضون العودة �إىل �سورية
بنا ًء على عفو رئا�سي ،لأنهم اليثقون مبثل هذا العفو .بيد �أن �شطر ًا �آخر ر�أى �أنه �شرط م�سبق الغنى عنه
للعودة ،يف وقت تنت�شر بني الالجئني م�شاعر اخلوف من االعتقال بتهمة امل�شاركة يف االحتجاجات �أو
جت ّنب اخلدمة الع�سكرية .وكذلك� ،أ ّثرت االنتماءات ال�سيا�سية يف املواقف �إزاء �إطالق �سراح املعتقلني.
ففيما �أ�ص ّر الالجئون املعار�ضون للنظام على احلاجة �إىل الإفراج عن كل املعتقلني ،يعتقد الالجئون
امل�ؤيدون للنظام �أنهم جمرمون ويجب حما�سبتهم.
وا�ضح �أن الالجئني الذين يربطون العفو بح�صانة وا�سعة من العقاب ،يق�صدون به -وفق انتماءاتهم
ال�سيا�سية -العفو عن اجلرائم التي ارتكبها م�س�ؤولو النظام ،وقواته ،وحلفا�ؤهم� ،أو م�ساحمة املجموعات
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املعار�ضة .ويف وقت يعار�ض كل م�ؤيدي النظام قطعي ًا فكرة العفو العام ،تنق�سم �آراء الالجئني املعار�ضني.
فمعظمهم ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء وال�شباب ،ينظر نظرة �سلبية �إىل العفو العام ،ويرى �أن ال�سالم املُ�ستدام
م�ستحيل من دون العدالة واملحا�سبة ،و�أن حما�سبة الأ�سد على جرائمه ،واجبة .وبع�ضهم ي�شعر ب�أن
وي�شجع الأفراد الذين ي�سعون �إىل العدالة على �إنفاذها
مثل هذا العفو يع ّبد الطريق �أمام تفاقم النزاع ّ
ب�أيديهم .من ي�ؤيدون العفو العام يرون �أنه �ش ّر ال ب ّد منه .والذريعة ال�سائدة ،خ�صو�ص ًا يف �أو�ساط الرجال
الأكرب �سن ًا ،هي« :الي�سعنا حماكمة ال�شعب برمته».
خل�صت النقا�شات حول من يمُ نح العفو� ،إذا كان هذا ممكن ًا� ،إىل اتفاق عام حول وجوب حما�سبة من
�أعطى الأوامر بالقتل ،يف حني �أن اجلرائم الأ�صغر ،مثل ال�سرقةُ ،ت�سامح و ُيعفى عنها .لكن حني جوبه
الالجئون ب�إمكان م�صادفتهم ذات يوم الرجل الذي ارتكب اجلرمية ،وحتديد ًا ذلك الذي قتل من هو �أثري
على القلب ،قال الجئون كثريون �أنهم قد يحاولون الأخذ بالث�أر ،لكنهم قالوا �أي�ض ًا �إن املحاكم �ضرورية
للح�ؤول دون �إنفاذ النا�س العدالة ب�أنف�سهم.
قال ع�صام من ريف دم�شق�« :أن
�أرى من قتل �شقيقي �أو قريبي يعي�ش «�أن �أرى من قتل �شقيقي �أو قريبي يعي�ش حيا ًة طبيعية،
حيا ًة طبيعية ،ويتج ّول ،ويتمتّع ،فهذا ويتج ّول ،ويتمتّع ،فهذا �أمر ال ُيطاق! ال ،لن �أعود.
�أمر ال ُيطاق! ال ،لن �أعود .فحرب �أهلية فحرب �أهلية �ستندلع .و�سيقول النا�س�« :س�أرتكب
�ستندلع .و�سيقول النا�س�« :س�أرتكب جرمية اليوم و ُيعفى عني غد ًا»».
ً 169
جرمية اليوم و ُيعفى عني غدا»».
– ع�صام ،من ريف دم�شق
�أعلنت �أغلبية الالجئني املعار�ضني
للنظام �أن ثقتهم �ضعيفة بالنظام القانوين احلايل يف �سورية ،ويرون �أنه �أداة النظام ويفتقر �إىل
اال�ستقاللية وال�صدقية .غري �أنهم �أجابوا عفوي ًا ،حني �سئلوا عن كيفية حماكمة املالحقني بارتكاب
جرائم احلرب�« :سيحكم ال�شعب عليهم» .واجلواب هذا يعني �ضمني ًا �أن املجرمني �س ُيحاكمون يف �سورية
على يد �سوريني .لكن كثري من الالجئني املعار�ضني �أ�شاروا �إىل �أن املحكمة اجلنائية الدولية هي الوحيدة
القادرة على القيام مبثل هذه املالحقات الق�ضائية -على رغم �أنهم �س ّلطوا ال�ضوء على احلاجة �إىل
التعاون بني الهيئات الق�ضائية الدولية والكيانات الت�شريعية ال�سورية� .إال �أنهم مل يو�ضحوا مايق�صدون
بهذه الهيئات نظر ًا �إىل غياب ثقتهم بالق�ضاء ال�سوري.
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خالصة وتوصيات

لدى الالجئني ال�سوريني يف لبنان والأردن ر�ؤية وا�ضحة حول �سورية التي يتوقون �إليها ،لكنهم
يق ّرون ب�أن بلوغها يف الظروف احلالية �شبه م�ستحيل .ول�ضمان م�ستقبل �أف�ضل ،يجب �أن تعالج م�ساعي
التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية م�ستدامة جذو َر النزاع وتبعاته على الالجئني يف الدول امل�ضيفة .والأهم هو
ّ
متكني هذه امل�ساعي الالجئني من العودة عود ًة �آمنة و�ساملة �إىل منازلهم .ومع ا�ستعادة النظام ال�سوري
ال�سيطرة على �أجزاء من �سوريةُ ،ي�ص ّر كثريون يف الدول امل�ضيفة ،حتديد ًا يف لبنان والأردن ،على عودة
الالجئني ال�سوريني �إىل مناطق «�آمنة» يف بلدهم .وهذه الدعوات ت�ضطر الالجئني �إىل االختيار بني
العودة وتعري�ض حياتهم للخطر �أو القبول مبنفى تتفاقم فيه املعاناة واملهانة ب�سبب تدهور الأو�ضاع يف
البلدان امل�ضيفة.
الظروف الأمنية الراهنة يف �سورية ُمتقلبة وتع�صى على التو ّقع .لذا ،ال ت�ش ّكل بيئة مالئمة لعودة معظم
الالجئني .وحتتدم عمليات ع�سكرية يف عدد من املناطق ،مايرتتب عليها موجات جديدة من النزوح.
وعلى رغم مكا�سب النظام ،التزال �سورية� ،إىل حد بعيدُ ،متذررة �إىل مناطق نفوذ خمتلفة .ولذا،
احتماالت اندالع نزاع م�ستقبلي ،كبرية .وقد ثبت �أن مناطق خف�ض الت�صعيد غري ُم�ستقرة ،بعد ت�سجيل
170
انتهاكات كثرية خالل الأ�شهر املا�ضية.
يف �ضوء هذا الواقع ،يواجه الالجئون يف لبنان �أحوا ًال تزداد �صعوب ًة .فالقادة ال�سيا�سيون وال�سكان يف

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

57

كال البلدين اليرغبون يف ا�ستقرار الالجئني على نحو دائم .فمن جهة ،ي�ؤيدون توفري بع�ض الوظائف
والتعليم الأ�سا�سي واخلدمات ال�صحية لالجئني ،لكن ،من جهة �أخرى ،تنحو ال�سيا�سة فيهما �إىل احلظر
التدريجي .وينجم عن احلظر هذا �أ�شكال خمتلفة من التمييز القانوين واالجتماعي ،وتقييد الو�صول �إىل
الق�ضاء والعدل .وهذا الو�ضع ترك الالجئني يف و�ضع اجتماعي -اقت�صادي حرج ،وجعلهم ُعر�ضة �إىل
االنتهاكات واال�ستغالل.
ُتع ِّر�ض ثالثة عوامل مرتابطة الالجئني �إىل خطر كبري �إذا �أجربوا على العودة� :أولها� ،إمكان منعهم
من الدخول لدى عودتهم �إىل م�سقط ر�أ�سهم �أو ا�ضطهادهم ،يف وقت ت�ؤ ّدي قوات النظام دور ًا يف
النقل الق�سري لل�سكان ،من طريق احل�صار واتفاقات ال�سالم املحلية .وثانيها ،عودة الالجئني بالغة
الع�سر ب�سبب ت�شظي الأرا�ضي ،ودمار النواة احل�ضرية واملناطق الريفية ،والت�شريعات الأخرية حول
حقوق امللكية .وثالث ًا ،رحلة العودة بالغة اخلطورة مع انت�شار الع�صابات وامليلي�شيات يف مناطق النظام
واملعار�ضة.
يف هذا ال�سياق ،يفقد مبد�أ العودة الطوعية ،وهو الركن الرئي�س لالتفاقات الدولية حول الالجئني،
مغذاه والق�صد منه .ويواجه الالجئون �أكرث ف�أكرث خيارات غري مر�ضية� ،أو يواجهون ان�سداد الأفق وغياب
اخليارات ،مع عودة بع�ضهم الق�سرية عرب و�سائل عديدة �إىل �سورية� 171.أمامهم يف الأ�سا�س ،ثالثة
خيارات :العودة �إىل �سورية غري ُم�ستقرة� ،أو موا�صلة العي�ش يف ظروف غام�ضة يغلب عليها املجهول يف
البلدان امل�ضيفة� ،أو �ش ّد الرحال �إىل �أوروبا عرب رحلة بالغة اخلطورة.
التو�صل �إىل اتفاق
ر ّكزت املحاوالت التي بذلها املجتمع الدويل ملعاجلة الأزمة ،يف املقام الأول ،على ّ
�سيا�سي من خالل مفاو�ضات جنيف واحل�ؤول دون و�صول الالجئني �إىل �شواطئ �أوروبا 172.وتفرت�ض هذه
املقاربة غري الواقعية� ،أن يف �إمكان الالجئني الإقامة �إىل ما ال نهاية يف الدول امل�ضيفة على احلدود مع
�سورية ،يف �أثناء ال�سعي �إىل �صوغ تفا�صيل الت�سوية ال�سيا�سية .وعلى رغم �أن االحتاد الأوروبي وغريه من
اجلهات املانحة و ّفر للبنان والأردن م�ساعدات �إن�سانية كبرية� ،إال �أنها كانت غري كافية ،نظر ًا �إىل طول
م ّدة النزاع .واليقت�صر التح ّدي على معاجلة ثغرات التمويل ،وهي ثغرات جوهرية� ،أو على �إنهاء ال�شلل
الذي نزل باملفاو�ضات ال�سيا�سية .ف�إر�ساء اال�ستقرار يف �سورية يقت�ضي وقت ًا طوي ًال .لذا ،على املجتمع
الدويل ال�سعي مع حكومات الدول امل�ضيفة �إىل تعديل �أطر ال�سيا�سات اخلا�صة بالالجئني ،واال�ستثمار يف
االقت�صاديات املحلية.
على الالعبني الدوليني اال�ستماع �إىل مايف ّكر به ماليني الالجئني والنازحني يف الداخل .وعلى الرغم
من �أن ربع ال�سوريني يقيم اليوم يف املنفى ،وحواىل ثلثهم نازح يف الداخل ،تغيب م�شاغلهم و�أولوياتهم
عن مفاو�ضات الت�سوية ال�سيا�سية ملابعد احلرب .وبالتوازي مع م�سار جنيف ،ر ّكزت املفاو�ضات املُ�ستمرة
يف الأ�ستانة على م�ساعي �إر�ساء اال�ستقرار وخف�ض الت�صعيد ،وجتاهلت م�صاعب الالجئني والنازحني
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داخلي ًا ،وتركتهم مل�صريهم .ومن وجهة نظر الالجئني ،ونظر ًا �إىل الظروف احلالية يف �سورية ،تنحو
م�س�ألة العودة �إىل �أن ت�صبح �أكرث تعقيد ًا وتتعلق بق�ضايا خارج نطاق �سيطرتهم.
من م�صلحة املجتمع الدويل على املدى الطويل ،مبا يف ذلك لبنان والأردن ،اال�ستثمار يف ت�سوية
�سيا�سية ُم�ستدامة يف �سورية .وقد تو ِّلد �أي ت�سوية تتجاهل جذور �أ�سباب احلرب ،نزاعات جديدة وتفاقم
زعزعة ا�ستقرار املنطقة ،وت�سفر عن
املزيد من نزوح ال�سكان ،وعن موجات قد تو ِّلد �أي ت�سوية تتجاهل جذور �أ�سباب احلرب،
هجرة جديدة .ومل ُتق ّي�ض احلياة نزاعات جديدة وتفاقم زعزعة ا�ستقرار املنطقة،
لت�سوية م�ستدامة ما مل تعالج م�سائل وت�سفر عن املزيد من نزوح ال�سكان ،وعن موجات هجرة
العودة الطوعية ،والتمثيل ال�سيا�سي ،جديدة.
و�إعادة الدمج �أو االندماج ،وتوفري
العدالة ،كجزء من اتفاق �سالم �شامل .وعليه ،يق�ضي جزء �أ�سا�سي من هذا امل�سعى �إر�ساء �إطار جديد
لالجئني وتنفيذ �إجراءات �سيا�سية مجُ زية.

إرساء إطار عمل نواته شؤون الالجئين
التقت�صر عودة الالجئني على حركة انتقالهم املادي عرب احلدود ،بل هي تقت�ضي �أو ًال �ضمانات �أمن
و�سالمة ،وبنى حتتية مالئمة ،وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية والعدل .من دون هذه املقت�ضيات ،قد تكون
عودة الالجئني الطوعية واجلماعية �إىل �سورية حمفوفة باملخاطر.
بات وا�ضح ًا ،حني ا�ستمعنا �إىل امل�شاركني يف جمموعة النقا�ش� ،أن ثمة حاجة �إىل �إطار جديد نواته
�ش�ؤون الالجئني� ،أي �إطار ُي�س ّهل العودة املُ�ستدامة لالجئني ومت ّكنهم من انتقاء اخليارات املالءمة ب�شكل
�أف�ضل لظروفهم 173.ويتعينّ �إر�ساء هذا الإطار على ثالثة مبادئ مرتابطة :االعرتاف باجلذور ال�سيا�سية
لأزمة الالجئني؛ والرتكيز على دور العدالة يف حتقيق ت�سوية م�ستدامة؛ ودعم حق الالجئني بالعودة �إىل
منازلهم ومناطقهم الأ�صلية.
اإلقرار بالجذور السياسية ألزمة الالجئين

غالب ًا ماتنزع م�ساعي املجتمع الدويل ملعاجلة �أزمة الالجئني هذه الأزمة من �إطارها ال�سيا�سي ،وتقاربها
يتم جتاهل الواقع ب�أن ماليني ال�سوريني حملتهم دواع �سيا�سية و�أمنية
من منطلق �إن�ساين وح�سب .وعليهّ ،
املتفجرة
على الرحيل ق�سر ًا عن بلدهم .فالالجئون يف لبنان والأردن غادروا وطنهم هرب ًا من الرباميل ّ
واحل�صار ،والتجنيد الإلزامي ،والرتحيل الق�سري ،والقتل ال�سيا�سي والطائفي .ومعظمهم يف كل من
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البلدين ،يعار�ضون نظام الأ�سد ،واليعتقدون �أنهم ب�أمان يف املناطق التي مي�سك مبقاليدها .ويعجز
كثريون عن العودة �إىل م�سقط ر�أ�سهم من دون �ضمانات تكفل قدرتهم على العودة لأنهم طردوا من
174
بلداتهم وقراهم لأ�سباب �سيا�سية وطائفية.
م�س�ألة العودة يف �أو�ساط الالجئني �إىل لبنان والأردن ،وثيقة االرتباط بنموذج احلكم امل�ستقبلي يف
�سورية وبطبيعة القيادة ال�سيا�سية يف مرحلة مابعد النزاع .ويحتاج الالجئون �إىل �ضمانات ب�أن توزيع
مكا�سب ال�سالم ،وهي ت�شمل البنى التحتية الأ�سا�سية ،لن يكون بناء على اعتبارات �سيا�سية �أو �إثنية �أو
طائفية ،ولن يكون �أداة يتو�سلها النظام لتعزيز �سطوته.
جعل العدالة حجر زاوية تسوية السالم

لن ي�ؤدي �إر�ساء مناطق خف�ض الت�صعيد �إىل ا�ستقرار را�سخ ،ولن ير�سي �أ�س�س �سالم م�ستدام .حالي ًا،
متلك كل من رو�سيا والواليات املتحدة و�إيران وتركيا والأردن و�إىل درجة �أقل م�صر ،دوائر نفوذ وم�صالح
يف �سورية -وهذا واقع �ساهمت يف بروزه جزئي ًا مفاو�ضات الأ�ستانة .ولذا ،على رغم �أن حدة النزاع قد
تهد�أ يف امل�ستقبل القريب ،لن ُير�سى اال�ستقرار على الأر�ض لبع�ض الوقت .وت�ساهم �أجندات الأطراف
املت�ضاربة يف �إثارة القلق من تعثرّ عودة الالجئني والنازحني داخلي ًا بتعقيدات واعتبارات �سيا�سية
175
وطائفية و�إثنية.
ال مفر من اندالع نزاع م�ستقبلي يف �سورية ب�سبب الإن�صراف �إىل �إنهاء العمليات الع�سكرية من دون
معاجلة جذور الأزمة وتغيري بنية ال�سلطة يف �سورية .ولن ت�سمح عملية �سيا�سية انتقالية متنح العفو
�إىل �أفراد متّهمني بالتطهري الإثني،
لن ت�سمح عملية �سيا�سية انتقالية متنح العفو �إىل
وبارتكاب جرائم احلرب وجرائم �ضد
�أفراد متّهمني بالتطهري الإثني ،وبارتكاب جرائم حرب
الإن�سانية ،بالتناف�س ال�سيا�سي العادل،
وجرائم �ضد الإن�سانية ،بالتناف�س ال�سيا�سي العادل،
ولن ت�صون احلريات الفردية والكرامة
ولن ت�صون احلريات الفردية والكرامة الإن�سانية.
الإن�سانية .وتق ّو�ض مثل هذه العملية
مبادئ العدالة واملحا�سبة الدوليةّ .ثم
�أن �إقامة ُبنى �سيا�سية وق�ضائية و�أمنية جديدة حترتم الكرامة الإن�سانية �ستكون �ضرورة الغنى عنها
لتج ّنب انبعاث العنف.
دعم حق الالجئين في العودة إلى مناطقهم األصلية

على املجتمع الدويل �أن ي�سعى �إىل دعم حق الالجئني والنازحني يف العودة �إىل مناطقهم الأ�صلية يف
�سورية .ومل تكن �أغلبية امل�شاركني يف حلقات النقا�ش مع كارنيغي م�ستع ّدة للم�ساومة على حق العودة
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هذا .لكن احلكومة ال�سورية ت�سنّ �إطار ًا ت�شريعي ًا جديد ًا يفاقم �صعوبة عودة الالجئني �إىل منازلهم ،بينها
�آليات لتدقيق وتنظيم حقوق امللكية ،وتعديل قوانني اخلدمة الع�سكرية.
حري بالالعبني الدوليني الإ�صرار على �إلغاء �إجراءات التدقيق ال�سيا�سية (وورا�ؤها دوافع
وبالتايلّ ،
�إثنية �أو طائفية يف بع�ض الأحيان) التي فر�ضها النظام واملجموعات املُ�سلحة يف املناطق املُ�ستعادة.
وعليهم حتديد ًا االهتمام بالإجراءات التي تنتهك حق ال�سوريني يف العودة �إىل م�سقط ر�أ�سهم ومنازلهم،
خ�صو�ص ًا حق النازحني يف الداخل ال�سوري �أو الذين �أجربوا على اللجوء �إىل خارج البالد نتيجة احل�صار
�أو التطهري الإثني �أو الهجمات الطائفية .كما يجب توفري �ضمانات و�إجراءات بناء ثقة للم�ساهمة يف
�إعادة دمج العائدين واحل�ؤول دون �أعمال انتقام.

يسرة
إرساء إجراءات سياسية ُم ِّ
يرتتب على �إلتزام املبادئ التي تق ّدم ذكرها� ،إر�ساء �إجراءات �أ�سا�سية ل�ضمان �سالمة و�أمن وحماية
م�ساع م�ؤ�س�سية طويلة الأمد .لكن ميكن
و�إعادة اندماج ال�سكان العائدين .وتقت�ضي بع�ض هذه الإجراءات ٍ
املبادرة �إىل خطوات فورية تعالج ظروف الالجئني وقلقهم �إزاء م�سائل مرتبطة باحلوكمة و�إعادة الإعمار
واحلق يف احلماية وعي�ش حياة كرمية.
خطة االنتقال السياسي

�ش ّددت غالبية امل�شاركني يف حلقات نقا�ش الدرا�سة هذه على �أن الأمن والأمان يت�صدران �أولوياتهم،
و�أنهما متع ّذران يف غياب نظام حوكمة خمتلف وقيادة �سيا�سية جديدة .لكن حظوظ مثل هذه التغيريات
�ضعيفة الآن ،يف وقت تتوا�صل التدخالت الأجنبية ،وع�سكرة املجتمع ال�سوري ،ويتعاظم عدد املجموعات
املحلية امل�سلحة ،وتغ ّيب املحا�سبة �أو تن�س ّد �آفاق العدالة والق�ضاء .قد يكون �إ�صالح احلكم عملية طويلة
و�شاقة ،خا�ص ًة يف ظروف النزاع حتديد ًا .وهذه هي احلال الآن يف �سورية حيث التفاعل بني ال�سيا�سات
املحلية والدولية هو حت ّد كبري �أمام بلوغ ت�سوية �سيا�سية م�ستدامة وعودة اال�ستقرار.
ويقت�ضي �ضمان �أمن و�سالمة ال�سوريني جميع ًا ،مبن فيهم الالجئون ،جهود ًا ّ
منظمة ومنهجية للعودة
عن ع�سكرة املجتمع ال�سوري؛ ومعاجلة م�شكلة انت�شار املجموعات امل�سلحة عن طريق نزع ال�سالح وبرامج
ت�سريح القوى الع�سكرية ،و�إعادة الدمج ،ف�ض ًال عن �إ�صالح امل�ؤ�س�سات الأمنية الوطنية ،مبا فيها اجلي�ش.
ويتط ّلب العمل بهذه الإجراءات وقت ًا .و�إذا �أبرمت ت�سوية �سيا�سية ،وبد�أت عملية ت�سريح امليلي�شيات املحلية،
�سيكون يف الإمكان ن�شر قوات حفظ �سالم تابعة للأمم املتحدة ،على الفور ،للم�ساهمة يف معاجلة
امل�شاغل الأمنية لالجئني وتعزيز ثقتهم وطم�أنينتهم يف حال اختاروا العودة .ومثل هذا االنت�شار يف حمله
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نظر ًا �إىل ال�شروط الكبرية التي ي�ضعها الالجئون للعودة قيا�س ًا ب�شروط النازحني داخلي ًا ،وغياب ثقتهم
ب�أطراف النزاع املحليني والدوليني ،على حد �سواء.
لن يدوم �أي اتفاق �سيا�سي من دون �إيالء �أولوية للعدالة يف املفاو�ضات اجلارية .وتع ّر�ض �إجراءات
التدقيق التي ُيعمل بها يف �أجزاء كثرية من �سورية -وخ�صو�ص ًا يف معاقل املعار�ضة ال�سابقة يف حلب
وحم�ص وريف دم�شق -الجئني كثريين ممن �شاركوا يف االحتجاجات ال�سلمية �أو �أعلنوا عن مواقف مناوئة
للنظام� ،إىل خطر منعهم من العودة �إىل م�سقط ر�أ�سهم .ولذا ،يجب �إلغاء هذه الإجراءات و�إر�ساء �آلية
لتدارك �آثارها .ومن احليوي �أي�ض ًا �إر�ساء �آليات لإلغاء مفهوم الإفالت من العقاب ،وحما�سبة من ارتكب
رجح �أن يكون دور امل�ؤ�س�سات الق�ضائية
جرائم كبرية خالل النزاع ال�سوري ،وكبح جماح الفو�ضى .و ُي ّ
الدولية �أ�سا�سي ًا يف هذا ال�صدد ،خ�صو�ص ًا يف ظل ال�ضغوط الكبرية التي متار�سها احلكومة والأجهزة
الأمنية على جهاز الق�ضاء يف �سورية.
كي يعود الالجئون ،يحتاجون �إىل طم�أنتهم �إىل �أن �إجراءات العدالة واملحا�سبة �ستكون يف متناولهم
ملعاجلة موا�ضع قلقهم .قد تكون تلبية حاجاتهم كلها على الفور ع�سرية ،خ�صو�ص ًا يف املناطق التي ي�سيطر
عليها النظام .لكن يف و�سع املجتمع الدويل �إعدادهم للتعامل مع م�سارات ق�ضائية قد تو�ضع الحق ًا.
يف الإمكان تقدمي امل�شورة القانونية لالجئني و�إطالعهم على حقوقهم يف املنظومة القانونية ال�سورية،
خ�صو�ص ًا يف �ضوء الأعداد الكبرية من النزاعات القانونية -كخالفات حقوق ال�سكن وملكية الأر�ض
يرجح �أن تتزامن مع االنتقال التدريجي �إىل مرحلة ما بعد النزاع .ويف الواقع ،قد
واملمتلكات -التي ّ
يكون لإعداد �أ�صحاب الكفاءة،
قد يكون لإعداد �أ�صحاب الكفاءة ،من حمامني �سوريني
من حمامني �سوريني �أو مد ّربني يف
�أو مد ّربني يف ال�ش�ؤون القانونية من الذين ي�ألفون
ال�ش�ؤون القانونية من الذين ي�ألفون
الأطر القانونية يف البالد واحلقوق التي تكفلها
الأطر القانونية يف البالد واحلقوق
االتفاقات الدولية� ،ش�أو ًا كبري ًا يف متكني ال�سوريني من
التي تكفلها االتفاقات الدولية� ،ش�أو ًا
الدفاع عن �أنف�سهم.
كبري ًا يف متكني ال�سوريني من الدفاع
عن �أنف�سهم .ويف و�سع هذه الكفاءات
�إطالع الالجئني على حقوقهم وواجباتهم ،وعلى التغريات القانونية املرتبطة بامللكية اخلا�صة ،وتعزيز
ثقتهم .كما يف �إمكان مثل هذه الكوادر امل�ساهمة يف �س ّد النق�ص يف عدد املحامني والق�ضاة القادرين
على التعامل مع اخلالفات املتو ّقعة.
كذلك ،ي�ساهم تطوير �شبكة و�سطاء حمليني من الالجئني �أ�صحاب الكفاءة والثقة يف م�ساعدة غريهم
من الالجئني العائدين على ت�سوية اخلالفات املحلية املحتملة ،يف �ضوء طبيعة النزوح ال�سوري الإثنية
والطائفية وال�سيا�سية .ويف �إمكانهم م�ساعدة املجتمع الدويل على حتديد �شركاء حمتملني يف عملية
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�إعادة الإعمار ،والإ�ضاءة على احلاجات املحلية.
على املجتمع الدويل ،كذلك ،التزام �إجراءات ت�ضمن �إدراج القوانني ال�سورية احلالية يف م�سائل
التجنيد الإلزامي ،واملعتقلني ال�سيا�سيني ،واملفقودين ،يف نواة مناق�شات جنيف والأ�ستانة .كما ينبغي
على املفاو�ضات ال�سيا�سية املتوا�صلة التدقيق يف القوانني اجلديدة املتعلقة بحقوق امللكية والتطوير املُدين
ونتائجها على الالجئني ،خ�صو�ص ًا يف م�س�ألة م�صادرة الأ�صول .كما تتمتّع حقوق ملكية الن�ساء ب�أهمية
بالغة ،يف وقت زاد فيه عدد الأ�سر التي ترت�أ�سها الن�ساء .ودرجت العادة والتقاليد يف �سورية على ت�سجيل
امللكية حتت خانة الرجل ،وحتى حني ُت�سجل حتت خانة املر�أة ،ال ُت�س ّلم عادة ال�سند �أو الوثيقة .وهذا
الو�ضع يفتح املجال �أكرث �أمام ال�سلطات املحلية لرف�ض ت�سليم امللكية ،خ�صو�ص ًا يف مناطق يتالعب فيها
النظام بحقوق الالجئني.
نحو إعادة إعمار ال تع ّزز النظام

يرى املجتمع الدويل �أن عملية �إعادة الإعمار تعزّز اال�ستقرار وتو ّفر فر�ص العمل وحت ّفز ،بالتايل،
الالجئني على العودة .ويف ما خال بع�ض الالجئني ،معظم امل�شاركني يف حلقات النقا�ش �أعلنوا �أنهم لن
يعودوا مامل ترتافق الفر�ص االقت�صادية مع �ضمانات �أمنية وتغيريات �سيا�سية.
و ُيرجح �أن يعزّز �أي دعم مايل وا�سع النطاق ُيق ّدم عرب احلكومة املركزية ك ّفة النظام ،حتى ولو ُمنحت
امل�ساعدات على امل�ستوى املحلي .وهذا يعود ،جزئي ًا� ،إىل �أن النظام ا�ستغ ّل النزاع ،والأزمة الإن�سانية التي
ترتبت عليه ،لين�شئ �شبكات من الو�سطاء املحليني يتوالها �أ�شخا�ص يثق بهم ،وكرث منهم �صاروا �أمراء
حرب بارزين 176.ويف مناطق �سيطرته� ،سي�ستخدم النظام على الأغلب �أموال �إعادة الإعمار لبناء ما
د ّمره ،وتقدمي نف�سه على �أنه مفاو�ض البديل عنه يف �ش�ؤون �إعادة الإعمار .وهذا يعزّز م�شروعيته وكلمته
وير�سخ �أكرث ُنظمه ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يف �أولويات التمويل ،ومينحه م�صدر قوة هائلةّ .
التي تتمحور حول �أمراء احلرب والنقل الق�سري لل�سكان.
وعلى رغم بواعث القلق هذه وحما�سة بع�ض الدول لبدء �إعادة الإعمار ،يف مقدور املجتمع الدويل بدء
العمل يف املناطق املد ّمرة والتي التزال خارج �سيطرة النظام .وعلى رغم التوترات ال�سيا�سية بني الالعبني
الدوليني يف �سورية ،ي�ساهم دعم �إعادة
الإعمار يف هذه املناطق ،يف ت�شجيع ي�ساهم دعم �إعادة الإعمار يف املناطق غري اخلا�ضعة
النازحني على العودة �إىل منازلهم ،ويف �إىل �سيطرة النظام ،يف �إن�شاء منوذج ت�شاركي ي�شمل
�إن�شاء منوذج ت�شاركي يف �إعادة الإعمار خربات املحليني يف التخطيط والت�صميم وعملية
ي�شمل خربات املحليني يف التخطيط التنفيذ ،ويراعي احل�سا�سيات االجتماعية يف مرحلة
والت�صميم وعملية التنفيذ ،ويراعي مابعد النزاع.
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احل�سا�سيات االجتماعية يف مرحلة مابعد النزاع.
�إذا رجحت ك ّفة الواقعية ال�سيا�سية ُ
و�ضخّ التمويل يف مناطق �سيطرة النظام ،وجب الإقدام على عدد
من الإجراءات ،منها �إر�ساء �آلية تدقيق يف الكيانات املحلية التي �ستتلقى التمويل الدويل ،وربط الأموال
املنفقة يف �سورية بقدرة النا�س على العودة �إىل مناطقهم وا�ستعادة ملكياتهم .وال�شرط الأخري حيوي يف
�ضوء م�ساعي النظام الكثيفة ،مرار ًا وتكرار ًا ،لإعادة هند�سة �أو ت�صميم خريطة �سورية الدميوغرافية
177
وال�سيا�سية عن طريق النقل الق�سري لل�سكان و�آليات تدقيق و�إق�صاء جديدة.
يف هذا ال�سياق ،حري ب�أي ت�سوية �سيا�سية �أن تو ّفر بدائل لالجئني العاجزين عن العودة �إىل م�سقط
ر�أ�سهم ،خ�صو�ص ًا �إىل تلك املناطق التي حدث فيها تطهري �إثني وطائفي �أو حيث ال�سكان حو�صروا
وار ُتكبت جرائم كربى يف حقهم .والبدائل قد ت�شمل تعوي�ضات عن املمتلكات ال�ضائعة و�إيجاد مواقع
بديلة لإعادة التوطني �إذا �شاء الالجئون.
احترام حق الالجئ في العودة الطوعية

يف وقت يتواىل النزاع ال�سوري ف�صو ًال ويطول �أمده ،حري باملجتمع الدويل �أن يج ّدد م�ساعيه
الرامية �إىل احرتام حق الالجئني يف العودة الطوعية ،من جهة ،وحقّه يف عدم الإعادة الق�سرية،
من جهة �أخرى .وهذا حيوي يف �ضوء تنامي مطالبات الدول امل�ضيفة ب�إعادة توطني الالجئني ق�سري ًا.
والتقت�ضي امل�ساعي هذه عدم الرتحيل الق�سري وح�سب بل تقلي�ص العوامل يف البلدان امل�ضيفة
التي حتمل الالجئني على العودة
يتعينّ على املجتمع الدويل تقلي�ص العوامل يف البلدان
قبل الأوان �إىل منازلهم ،ومعاجلة
امل�ضيفة التي حتمل الالجئني على العودة قبل الأوان
العوامل يف �سورية التي حتول دون
�إىل منازلهم ،ومعاجلة العوامل يف �سورية التي حتول
عودتهم .ويرتتّب على ذلك تقلي�ص
دون عودتهم.
الظروف املق ّيدة يف الدول امل�ضيفة
التي تنكر على الالجئني احلق يف
عي�ش حياة كرمية ،ومعاجلة الإجراءات القانونية والأمنية يف �سورية التي حترم الالجئني من
العودة �إىل منازلهم.
�إ�ضاف ًة �إىل توفري امل�ساعدات الإن�سانية ،يتعينّ على املجتمع الدويل دعم �إجراءات حتف ّز االقت�صاد
يف البلدان امل�ضيفة ،لبنان والأردن على وجه اخل�صو�ص ،وبناء قدراتهم لتح�سني اخلدمات .ومن
�ش�أن هذا الدعم �أن يع ّزز قدرة هذه الدول على التعايف من امل�صاعب ،وي�ساهم يف �صون كرامة
وحقوق الالجئني واملحليني ،على ح ّد �سواء .يف املقابل ،حري بلبنان والأردن العودة عن ت�شديد
ي�صب يف م�صلحتهما ،يف وقت ُيفاقم و�ضع الالجئني
�إجراءات الإقامة و�سيا�سات العمالة .وهذا
ّ
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ويو�سع نطاق االقت�صاد املوازي .وي�ش ّرع تو�سيع االقت�صاد
غري القانوين انك�شافهم على اال�ستغاللِّ ،
هذا الأبواب �أمام �أعمال غري قانونية ويف�سح املجال �أمام املُف�سدين لال�ستفادة من ا�ستياء الالجئني
واملحليني على حد �سواء.
وتزداد احلاجة �إىل حوار م�ستدام بني الالعبني الدوليني والقادة يف لبنان والأردن ،يويل الأولوية للحق
يف العودة الطوعية .وحري بهذين الطرفني تو�ضيح متطلبات توفري احلياة الكرمية لالجئني ،وال�سيا�سات
املنوطة بها حتقيق ذلك .كما يجب الأخذ بعني االعتبار جوانب عميقة ،غالب ًا ماتكون وجودية ،وثيقة
ال�صلة بالقلق على هوية البلدان امل�ضيفة ،وهو قلق يظهر يف النقا�شات حول الالجئني يف هذه البلدان.
و�إال خ�سر مبد�أ العودة الطوعية الغاية منه ومغذاه ،وبد�أ الالجئون يف ّكرون يف العودة �إىل منازلهم يف
ظروف بالغة اخلطورة.
يجب �أن ُيعزّز دعم البلدان امل�ضيفة ،وهذا ي�شمل متويل م�شاريع بنى حتتية .فمثل هذه امل�شاريع تخ ّول
هذه البلدان تقدمي خدمات �أف�ضل وحت�سني �سبل العي�ش والفر�ص املتاحة �أمام املحليني والالجئني ،على
حد �سواء ،خ�صو�ص ًا يف �أكرث املناطق فقر ًا يف لبنان والأردن� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يجب معاجلة بع�ض
م�صادر التوتر بني املحليني والالجئيني ،وتعزيز �آفاق اال�ستقرار.
واحلق �أن عودة الالجئني هي عملية ُمثقلة باملخاطر .ويف حالة الالجئني ال�سوريني ،تفاقم
حمنة رحيلهم وبقاء النظام املتهم بجرائم �ضد الإن�سانية� ،صعوبة العودة وحتدياتها .ولن تق ّي�ض
اال�ستدامة لأي ت�سوية �سيا�سية وعودة طوعية ما مل ت�أخذ حاجات الالجئني وظروفهم يف االعتبار.
ف�أ�صواتهم يجب �أن تكون م�سموعة ،كما ينبغي على املجتمع الدويل �ضمان عي�شهم الكرمي وتوفري
�شروط عودتهم �إىل �سورية .و�إذا مل يفعل ،قد تتم ّدد تبعات النزاع يف �سورية �إىل دول اجلوار ،ال
بل �إىل خارج حدود ال�شرق الأو�سط .وهذه �ستكون اخلطوة الأوىل يف م�سار الألف ميل الرامي �إىل
حتقيق اال�ستقرار يف �سورية واملنطقة.
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الملحق  :1منهجية الدراسة

�أطلق مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط درا�سة بعنوان «حمفّزات عودة الالجئني ال�سوريني
تو�سلت معلومات
يف الأردن ولبنان» ،يف ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2016شملت حتليالت نوعية وكم ّية ّ
رئي�سة قامت بتوفريها و�أخرى ثانوية من�شورة �سابق ًا .وارتكزت منهجية الدرا�سة على �سل�سلة من
النقا�شات امليدانية مع جمموعات �سورية متنوعة� ،سعت �إىل الوقوف عند وجهات نظر الالجئني
ال�سوريني .كما ُردفت هذه النقا�شات ب�أبحاث �أر�شيفية ،ومبراجعة للأدبيات املتو ّفرة حول هذه
امل�س�ألة ،ف�ض ًال عن نقا�شات ،وور�ش عمل ،ولقاءات ،ومقابالت.
ر ّكزت الأبحاث الأر�شيفية على جمع وحتليل املعلومات والبيانات املتو ّفرة حول الرتكيبة اجلغرافية
لالجئني ال�سوريني يف لبنان والأردن .وكان هذا حموري ًا يف حتديد م�سقط ر�أ�س الالجئني،
وخ�صائ�صهم الدميوغرافية ،والتحديات التي يواجهونها .كما �ساهم هذا البحث يف حتديد �سمات
امل�شاركني يف حلقات النقا�ش ،ويف و�ضع دليل الأ�سئلة التي ُطرحت خاللها.
�أُرفق البحث مبراجعة الأدبيات املتوفرة حول هذه امل�س�ألة ،وبنقا�شات وور�ش عمل و�سل�سلة من
اللقاءات ال�شخ�صية .و�شملت مراجعة الأدبيات درا�سات عن الظروف التي يواجهها الالجئون
ال�سوريون يف الدول امل�ضيفة ،و�أبحاث ُمقارنة �أُجريت يف دول ومناطق �أخرى .يف �إحدى حلقات
النقا�ش ،جمع فريق الدرا�سة بني �أ�شخا�ص يعملون مع منظمات غري حكومية �سورية ودولية من
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جهة ،وبني نا�شطني و�صحافيني وباحثني من جهة �أخرى ،للتفكري يف التحديات الرئي�سة والدرو�س
امل�ستقاة من �سوابق تاريخية يف النزوح وعمليات �إعادة النازحني والالجئني �إىل موطنهم .ووقف
امل�شاركون على الأهمية الن�سبية لـ»عوامل اجلذب» يف الدول امل�ضيفة ،مقابل «عوامل اللفظ»
التي تقف وراء قرار الرحيل من م�سقط الر�أ�س ،وكيف ت�ؤدي هذه العوامل �إىل �أ�شكال خمتلفة
من عمليات الإعادة �إىل الوطن� ،سواء كانت جماعية� ،أو مو ّزعة على �أوقات خمتلفة� ،أو دورية،
�أو غريها .ويف حلقتني �أخريني من النقا�ش ،جمع فريق الدرا�سة �أكادمييني وعاملني يف املجال
ملناق�شة ديناميكيات عملية �إعادة الإعمار يف مرحلة ما بعد النزاع� ،إثر م�ؤمتر بروك�سل يف
ني�سان�/أبريل  2017حول �سورية ،ولتحليل �أبرز خال�صات درا�سة كارنيغي وتو�صياتها وال�سيا�سية
املقرتحة.
ّ
نظمت الدرا�سة كذلك ور�شتي عمل ،ر ّكزت �أوالهما على حتديات العودة ا�ستناد ًا �إىل مقاربة
مقارنة نظرت �إىل جتارب الالجئني والنازحني داخلي ًا يف �أفغان�ستان والبو�سنة والعراق ،والدرو�س
املُ�ستخل�صة .وتناولت ثانيهما �آفاق ت�سوية �سيا�سية م�ستدامة و�إعادة الالجئني �إىل �سورية يف
رجح �أن ت�ؤ ّثر يف عودة
حقبة ما بعد النزاع .وقد �سربت ور�شة العمل هذه ،حتديد ًا ،م�سائل بارزة ُي ّ
الالجئني ،مبا يف ذلك الإ�سكان ،وامللكية العقارية ،وحقوق امللكية ،والعدالة االنتقالية ،واقت�صاد
احلرب ،ودور منظمات املجتمع املدين وزعماء القبائل يف تي�سري عملية العودة.

البحث الميداني
�شمل البحث امليداين جولتني من حلقات النقا�ش مع جمموعات متنوعة من الالجئني ال�سوريني،
�سعت �إىل الوقوف عند وجهات نظرهم ،ف�ض ًال عن مقابالت �شخ�صية مع عدد من الأفراد الذين
مف�صل ودقيق
وقع االختيار عليهم .ومت اعتماد مقاربة حلقات النقا�ش لأنها تتيح �إجراء حوار ّ
احل�سا�سة .و�أجرى الفريق كذلك ا�ستطالع ًا م�صغّر ًا
معهم حول الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية ّ
فهم �أدق للإجابات التي ق ّدموها
مع امل�شاركني يف اجلولة الثانية من حلقات النقا�ش� ،سعي ًا �إىل ٍ
خالل النقا�ش .وقد �أُر ِفقت اخلال�صات الأ�سا�سية مبقابالت �شخ�صية ونقا�شات وور�ش العمل ،ومت
التحقّق من د ّقتها.
منهجية مجموعات النقاش

اعتُربت �أربعة معايري حمورية يف حتديد �سمات جمموعات النقا�ش :م�سقط ر�أ�س الالجئني
امل�شاركني ،واملناطق التي و�ضعوا ال ّرحال فيها ،ونوع اجلندر ،وال�سن ،واملتغريات االجتماعية-
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االقت�صادية .كانت املناطق التي يتح ّدر منها الالجئون وازنة لتحديد الظروف ال�سائدة وقت
الرحيل ،وكذلك لتحديد املواقف من العودة .وقد �سمحت املناطق التي نزلوا فيها لفريق الدرا�سة
بفهم �أدق للظروف املتباينة يف الدول امل�ضيفة .و�ساهمت �أعمار الالجئني ،وجندرهم ،وو�ضعهم
ٍ
فهم �أمثل لت�أثري البنية الدميوغرافية على املواقف
االجتماعي -االقت�صادي والقانوين ،يف ٍ
ال�سيا�سية من العودة .وفيما كانت بع�ض الإح�صاءات متو ّفرة وجاهزة لال�ستعمال ،مثل �أعمار
الالجئني وجندرهم ،كانت بيانات �أخرى ،مثل املحافظات والبلدات التي يتح ّدرون منها متناثرة
يف عدد هائل من تقارير املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
جمع فريق البحث املعلومات املتناثرة يف تقارير املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف قاعدة
بيانات واحدة لر�سم �صورة تقريبية عن اخل�صائ�ص الدميوغرافية لالجئني وم�سقط ر�أ�سهم،
حتى ني�سان�/أبريل  2015يف لبنان ،و�أيلول�/سبتمرب  2016يف الأردن .وكان تاريخ املعلومات يف
حالة الأردن قريب ًا من تاريخ بدء الدرا�سة ،لذا ا�ستُخدمت كما هي ،على خالف املعلومات يف
حالة لبنان ،حيث افرت�ض فريق البحث �أن ن�سبة تراجع �إجمايل الالجئني امل�سجلني بني ني�سان/
ب�شكل متناظر على املحافظات
�أبريل  2015و�أيلول�/سبتمرب  ،2016والبالغة  10يف املئة ،مو ّزعة ٍ
امل�سجلني يف ني�سان�/أبريل  ،2015مماثلة
والبلدات ،ما يعني �أنه مت اعتبار تركيبة الالجئني
ّ
�إىل حد ما ،لن�سبتهم يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ( .2016انظر ال�شكل � 4أدناه وال�شكل  1الوارد
�آنف ًا).
ا�ستخدم فريق البحث �أي�ض ًا بيانات وردت يف عددٍ من التقارير ال�صادرة عن املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ملعرفة مواقع �إقامة الالجئني يف الدول امل�ضيفة ،ل ُي�صار بالتايل
�إىل حتديد املناطق التي �ستُجرى فيها حلقات النقا�ش .وعلى رغم �أن الالجئني مالوا �إىل التنقّل
من مكان �إىل �آخر ،مل ُيخل�ص �إىل �أن ت�أثري هذه احلركة قوي مبا يكفي لتغيري �سمات جمموعات
النقا�شُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن اخل�صائ�ص الدميوغرافية للم�شاركني يف جمموعات النقا�ش اختريت
لتكون قريبة ،قدر الإمكان ،من اخل�صائ�ص الدميوغرافية لالجئني يف البلدين ،على نحو ما
ح ّددتها املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
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سمات مجموعات النقاش

�أجرى فريق الدرا�سة العمل امليداين على مرحلتني :بني كانون الثاين/يناير و�آذار/مار�س  ،2017وبني
�أيار/مايو و�آب�/أغ�سط�س � .2017شملت املرحلة الأوىل ت�سع حلقات نقا�ش يف لبنان وثماين حلقات يف
الأردن ،وت�ض ّمنت املرحلة الثانية ت�سع حلقات نقا�ش �أخرى يف لبنان وثالث ع�شرة حلقة يف الأردن .وبني
تو�صلت �إليها اجلولة الأوىل من النقا�شات ،وع ّدل بنا ًء عليها دليل
املرحلتني ،ق َّيم الفريق النتائج التي ّ
الأ�سئلة ،و�أع َّد ا�ستمارة ق�صرية ُطلب من امل�شاركني يف اجلولة الثانية مل�ؤها قبل كل حلقة نقا�ش� .إذن،
ُعقد ماجمموعه  21حلقة نقا�ش يف الأردن و 18يف لبنان (انظر اجلدول  1واجلدول � ،)2ش ّكل الذكور
 51يف املئة من امل�شاركني فيها ،والن�ساء  49يف املئة ،وتراوحت �أعمار امل�شاركني بني اخلام�سة والع�شرين
وما دون (�أي ال�شابات) وبني اخلم�سني ومافوق (�أي يف منت�صف العمر).
اجلدول  .1جمموعات النقا�ش ،بني كانون الثاين/يناير و�آذار/مار�س 2017

رقم حلقة
النقا�ش

املوقع

البلد

اخل�صائ�ص الدميوغرافية
وم�سقط الر�أ�س

التاريخ
كانون الثاين/يناير

1

لبنان

بريوت

ذكور ،من مناطق خمتلفة

24
2017

2

لبنان

بريوت

م�سجلني ،من مناطق خمتلفة
ذكور ،غري ّ

� 1شباط/فرباير 2017

3

لبنان

بريوت

ربات �أ�سر ،من مناطق خمتلفة

� 6شباط/فرباير 2017

4

لبنان

طرابل�س

ذكور ،عملوا يف ال�سابق يف لبنان ،من
حلب

� 8شباط/فرباير 2017

5

الأردن

ع ّمان

ذكور ،من مناطق خمتلفة

� 11شباط/فرباير 2017

6

الأردن

ع ّمان

�إناث ،من مناطق خمتلفة

� 12شباط/فرباير 2017

7

لبنان

�سعدنايل – البقاع ذكور ،يف �سن العمل ،حم�ص

� 19شباط/فرباير 2017

8

لبنان

�سعدنايل – البقاع ذكور ،يف �سن العمل ،درعا

� 19شباط/فرباير 2017
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9

لبنان

النبطية

ذكور ،من مناطق خمتلفة

� 23شباط/فرباير 2017

10

لبنان

النبطية

�إناث ،من حلب

� 23شباط/فرباير 2017

11

لبنان

�سعدنايل  -البقاع

من مناطق خمتلفة ،الزبداين

� 24شباط/فرباير 2017

12

الأردن

ع ّمان

�إناث ،دم�شق

�2آذار/مار�س 2017

13

الأردن

ع ّمان

ذكور ،من غري رخ�ص عمل ،من مناطق
خمتلفة

� 2آذار/مار�س 2017

14

الأردن

�إربد

ذكور ،حم�ص

� 6آذار/مار�س2017

15

الأردن

�إربد

ربات �أ�سر ،من مناطق خمتلفة

� 6آذار/مار�س 2017

16

الأردن

مفرق

�إناث ،درعا

� 7آذار/مار�س 2017

17

الأردن

الزعرتي

�إناث ،من مناطق خمتلفة

 23ني�سان�/أبريل 2017

اجلدول  .2جمموعات النقا�ش ،بني �أيار/مايو و�آب�/أغ�سط�س2017

رقم حلقة
النقا�ش

البلد

املوقع

اخل�صائ�ص الدميوغرافية
وم�سقط الر�أ�س

التاريخ

18

لبنان

طرابل�س

�شباب ذكور ،الرقة ،دير الزور

� 9أيار/مايو 2017

19

لبنان

طرابل�س

�شباب ذكور ،من مناطق خمتلفة

� 9أيار/مايو 2017

20

لبنان

طرابل�س

ربات �أ�سر ،من مناطق خمتلفة

 6حزيران/يونيو 2017

21

لبنان

طرابل�س

�شباب ذكور� ،إدلب

6حزيران/يونيو 2017

22

لبنان

غزة – البقاع

�إناث ،ريف دم�شق

 17متوز/يوليو 2017
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23

لبنان

غزة -البقاع

ذكور ،ريف دم�شق

 17متوز/يوليو 2017

24

لبنان

�صيدا

�إناث ،من مناطق خمتلفة

 29متوز/يوليو 2017

25

لبنان

�صيدا

ذكور ،من مناطق خمتلفة

 29متوز/يوليو 2017

26

لبنان

برج حمود

�إناث� ،سوريات �أرمنيات ،حلب

� 7آب�/أغ�سط�س 2017

27

الأردن

املفرق

�إناث ،حم�ص

� 9آب�/أغ�سط�س 2017

28

الأردن

املفرق

ذكور ،حم�ص

� 9آب�/أغ�سط�س 2017

29

الأردن

ع ّمان

�إناث ،حم�ص

� 10آب�/أغ�سط�س 2017

30

الأردن

ع ّمان

ذكور ،ريف دم�شق

� 10آب�/أغ�سط�س 2017

31

الأردن

ع ّمان

ذكور ،درعا

� 10آب�/أغ�سط�س 2017

32

الأردن

ع ّمان

�إناث ،ريف دم�شق

� 13آب�/أغ�سط�س 2017

33

الأردن

ع ّمان

�إناث وذكور ،حلب 1

� 13آب�/أغ�سط�س 2017

34

الأردن

ع ّمان

�إناث وذكور ،حلب 2

� 13آب�/أغ�سط�س 2017

35

الأردن

الزرقاء

�إناث ،ريف دم�شق

� 14آب�/أغ�سط�س 2017

36

الأردن

الزرقاء

�إناث ،درعا

� 14آب�/أغ�سط�س 2017

37

الأردن

الزرقاء

�إناث ،حم�ص

� 14آب�/أغ�سط�س 2017

38

الأردن

�إربد

ذكور ،درعا

� 15آب�/أغ�سط�س 2017

39

الأردن

�إربد

ذكور ،ريف دم�شق

� 15آب�/أغ�سط�س 2017
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من�سقو حلقات النقا�ش على �ضمان جتان�س املجموعة.
نتيج ًة حل�سا�سية مو�ضوعات النقا�ش ،حر�ص ّ
فلأن م�س�ألة العودة والت�سوية ال�سيا�سية معقدة ،قد ميتنع امل�شاركون عن اجلواب على �سجيتهم يف
بيئة غري متجان�سة ،خمافة الظهور يف �صورة اخلارجني عن اجلماعة �أو املن�شقّني عنها وخمالفيها
يف الر�أي .وقد �سعى فريق الدرا�سة �أ�سا�س ًا �إىل جت ّنب �أو�ضاع ي�ضطر فيها امل�شاركون �إىل الكذب
حلماية �أنف�سهم �أو عائالتهم .وطبع ًا ،كان تقييم امليول ال�سيا�سية بالغ الع�سر ،ومل يتّ�ضح �إال بعد
�أ�سئلة متتالية ومد ِّققة .يف لبنان� ،ص ّرح معظم الالجئني ب�أنهم معار�ضون للنظام ،و�أعلنت �أقلية
من الالجئني ب�أنها موالية للنظام؛ �أما يف الأردن ،فقد �ص ّرح معظم الالجئني ب�أنهم معار�ضون
للنظام.
من�سقو حلقات النقا�ش جت ّنب �ضم �أفراد يعرفون بع�ضهم البع�ض ،لكن الت�أكد من
وكذلك ،حاول ّ
غياب املعرفة بينهم كان ع�سري ًا �أحيان ًا .ويف بع�ض النقا�شات ،كان ال منا�ص من �ضم �أفراد عائلة
واحدة �أو جريان يف املجموعة نف�سها .وهذه امل�س�ألة �أُخذت يف االعتبار �أثناء حتليل النتائج� ،إذ مت
حذف الإجابات التي ت�شري �إىل ت�أثري العائلي.
حلقات النقاش

�صيغت الأ�سئلة املوجهة �إىل جمموعات النقا�ش بطريق ٍة تق ّل�ص احتمال الت�أثري يف �أجوبة املجيبني.
وبلغ متو�سط م ّدة النقا�شات �ساعة ون�صف تخ ّللها توجيه � 15س�ؤال ،فيما خال اال�ستطالع امل�صغّر
والأ�سئلة الفرعية .وتناولت النقا�شات م�سائل تراوحت بني �أ�سباب مغادرة الالجئني �سورية ،و�أحوال
العي�ش يف لبنان والأردن ،والآفاق امل�ستقبلية و�آفاق العودة �إىل وطنهم ،وال�صورة التي يحبون �أن
تكون �سورية عليها .وتُرك لهم هام�ش كبري يف تف�سري امل�سائل املقرتحة يف النقا�ش� .إ�ضاف ًة �إىل
ذلك� ،أُجري ا�ستطالع م�صغّر مع امل�شاركني يف املرحلة الثانية من البحث جلمع معلومات �إ�ضافية
عنهم والتدقيق �أكرث يف الإجابات ومدى تقاطعها ،لتوفري قراءة �أكرث دقة ملواقف الأفراد من
م�سائل بارزة.
محدودية البيانات

�أ ّثرت حمدودية توافر بع�ض البيانات املتو ّفرة يف حتليل نتائج الدرا�سة .فعلى �سبيل املثل ،مل تكن
امل�سجلني يف لبنان والأردن كافية .وق ّدر الإح�صاء
املعلومات حول الأعداد الكبرية للالجئني غري
ّ
الوطني الأخري يف الأردن يف العام � 2015أعداد الالجئني ال�سوريني بـ 1.27مليون الجئ ،بلغ عدد
امل�سجلني منهم � 659ألف ًا وح�سب حتى �آذار/مار�س  178.2018ويف لبنان ،كان الفرق يف العام
ّ
امل�سجلني �أقل دراماتيكية مما هو عليه يف الأردن؛ �إذ
امل�سجلني وغري
 2016بني �أعداد الالجئني
ّ
ّ
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م�سجل يف لبنان راهن ًا من �أ�صل جمموع الالجئني الذين يعي�شون يف البالد
ثمة حواىل مليون الجئ ّ
179
و ُيق ّدر عددهم مبليون ون�صف املليون الجئ .وعليه ،ومع �أن فريق البحث مت ّكن من �إجراء
م�سجلني ،مل يكن يف املقدور احت�ساب ال�صورة الأو�سع امل�ستقاة من
حلقات نقا�ش مع الجئني غري ّ
خ�صائ�صهم الدميوغرافية ومناطقهم الأ�صلية ،يف التحليل.
وترتّب على غياب املعلومات يف دوائر العلن عجزُ فريق البحث عن الربط بني بيانات تق ّدم
معلومات تف�صيلية عن ٍّ
كل من مناطق الالجئني الأ�صلية ومواقع انت�شارهم و�سكنهم يف لبنان
والأردن .لذا مل ي�ستطع فريق البحث معرفة �أعداد الالجئني الذين �أتوا من مناطق معينة يف
�سورية وا�ستق ّروا يف خمتلف مناطق لبنان والأردن .وللتخفيف من �آثار امل�شكلة ،ا�ستعان الفريق
ب�شركاء حمل ّيني ،وم�صادر ّ
مطلعة رئي�سة ،وم�ست�شارين للم�ساعدة يف حتديد امل�شاركني و�ض ّمهم
�إىل حلقات النقا�ش ا�ستناد ًا �إىل �سمات ومعايري حم ّددة م�سبق ًا� ،إ�ضاف ًة �إىل معلومات عن عمل
امل�شاركني يف حلقات النقا�ش و�أو�ضاعهم القانونية.
ب�سبب حمدودية البياناتّ ،
تعذر �أخذ بع�ض العوامل التي �أ ّثرت يف مواقف امل�شاركني جتاه العودة
يف االعتبار ،وكانت �أبرزها مرحلة النزوح .فانطالق ًا من فر�ضية �أن ظروف مغادرة املرء �سورية
ت�ؤ ّثر يف موقفه جتاه العودة ،كان من املمكن التمييز بني املجموعات التي غادرت يف مراحل احلرب
الأوىل ،وبني تلك التي غادرت مع بدء احتدام العمليات الع�سكرية .وعلى الرغم من تو ّفر الأرقام
امل�سجلني ،يغيب الرتابط بني البيانات والتطورات امليدانية .وهذا يعود جزئي ًا �إىل
عن الالجئني
ّ
نزوح الالجئني �أكرث من مرة داخل �سورية قبل �أن يعربوا احلدود ،و�إىل ت�أخّ ر ت�سجيلهم يف املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،وهذا بدوره ُيعزى �إىل �إرجاء �أو عدم رغبة الأ�شخا�ص
�أحيان ًا يف الت�سجيل يف املفو�ضية فور دخولهم البالد .و�أ�شارت نقا�شات مع م�صادر ّ
مطلعة بارزة
�إىل �أن الوقت بني عبور احلدود والت�سجيل غالب ًا ما يرتاوح بني �ستة �أ�شهر وعامُ .ي�ضاف �إىل ذلك
�أن احلكومة اللبنانية طلبت من املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف �أيار/مايو
 2015وقف عملية الت�سجيل يف �سجلاّ تها .وتناول اال�ستطالع امل�صغّر يف املرحلة الثانية ،جزئي ًا،
هذه امل�شكلة مع امل�شاركني ،و�أظهر �أن معظم امل�شاركني غادروا �سورية يف العام  2013ب�سبب غياب
الأمن واال�ستقرار ،والعمليات الع�سكرية التي ا�ستهدفتهم �أو ا�ستهدفت عائالتهم.
مصطلحات وتعريفات

ح ّدد فريق الدرا�سة ال�شباب بالالجئني الذين هم حتت �سنّ اخلام�سة والع�شرين .وت�شري املناطق
التي يتح ّدر منها من ي�شملهم التقرير �إىل املحافظات ولي�س �إىل املدن� ،إال �إذا ُح ّدد خالف ذلك.
«موال للنظام»
«موال للنظام»
و«معار�ض للنظام» ،عو�ض ًا عن ٍ
وا�ست�ساغ فريق البحث ا�ستخدام ت�سميتَي ٍ
ٍ

76

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

و«موال للمعار�ضة» ،ذلك �أن �شطر ًا كبري ًا من امل�شاركني املعار�ضني للنظام اليعتربون �أنف�سهم م�ؤ ّيدين
ٍ
للمعار�ضة ،بل كان موقفهم نقدي ًا �إزاء املعار�ضة امل�س ّلحة وال�سيا�سية على حد �سواء ،لكنهم �ص ّرحوا ب�أنهم
معار�ضون للنظام .ويف اخلتام ،ن�شري �إىل �أنه جرى تغيري �أ�سماء امل�شاركني كلهم لأ�سباب �أمنية وحلماية
خ�صو�صيتهم.

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

77

78

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

هوامش

 �أكرب �أزمة جلوء ونزوح: «بعد خم�سة �أعوام من ال�صراع يف �سورية، املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني1
،2016 مار�س/ �آذار15 ،»يف ع�صرنا تتطلب ت�ضامناً �أكرب

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/3/56e7bb806.html

 اجلمهورية العربية: ملحة عامة عن االحتياجات الإن�سانية2018« ، مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية2
،2017 نوفمرب/ ت�شرين الثاين، مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية،»ال�سورية

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HNO_Summary_Arb_171127.pdf

3
Human Rights Watch, «EU Policies Put Refugees At Risk,» Human Rights Watch, December 6, 2016,
www.hrw.org/news/2016/11/23/eu-policies-put-refugees-risk.

نوفمرب/ ت�شرين الثاين9 ، م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل،» «الالجئون و�صناعة الفو�ضى الإقليمية العربية، مهى يحي4
،2015

http://carnegie-mec.org/2015/11/09/ar-pub-62393

5
«Lebanese President Calls for Safe Zones in Syria for Refugees,» Reuters, February 3, 2017, https://
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-aoun/lebanese-president-calls-for-safe-zones-insyria-for-refugees-idUSKBN15I1WQ.
6
Joey Ayoub, «Lebanese Politicians are scapegoating Syrian refugees», New Arab, April 13, 2017,
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/4/13/lebanese-politicians-are-scapegoatingsyrian-refugees.

79

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

2 ، هيومن رايت�س ووت�ش،» ترحيل و�إبعاد الأردن لالجئني ال�سوريني:» ««ال �أعرف ملاذا �أعادونا، هيومن رايت�س ووت�ش7
https://www.hrw.org/ar/report/2017/10/02/309687#page

،2017 �أكتوبر/ت�شرين الأول

يوليو/ متوز، البنك الدويل،» التبعات االقت�صادية واالجتماعية لل�صراع يف �سورية: «خ�سائر احلرب، البنك الدويل8
،2017

http://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-andsocial-consequences-of-the-conflict-in-syria

9
Jeanne Gobat and Kristina Kostial, «Syria’s Conflict Economy,» International Monetary Fund, Working
Paper WP/16/123, June 2016, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf.

.» «خ�سائر احلرب، البنك الدويل10
 املجل�س،» الإ�سكان والأرا�ضي وامللكية يف اجلمهورية العربية ال�سورية: «مذكرة موجزة، املجل�س الرنويجي لالجئني11
،2016 مايو/ �أيار،الرنويجي لالجئني

https://www.nrc.no/resources/reports/syrian/

.» «خ�سائر احلرب، البنك الدويل12
13

Physicians for Human Rights, «Doctors in the Crosshairs: Four Years of Attacks on Health Care in
Syria,» Physicians for Human Rights, March 2015, https://www.scribd.com/document/258471592/
Doctors-in-the-Crosshairs.

: انظر، لالطالع على عدد الالجئني غري امل�سجلني يف لبنان14

Maja Janmyr, «Precarity in Exile: The Legal Status of Syrian Refugees in Lebanon,» Refugee Survey
Quarterly 35, no. 4 (2016): 58–78.

: انظر،ولالطالع على عدد الالجئني غري امل�سجلني يف الأردن

Sally Hayden, «Forced Back to Syria? Jordan’s Unregistered Refugees Fear Deportation,» Reuters,
February 22, 2017, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-jordan-refugees/forced-backto-syria-jordans-unregistered-refugees-fear-deportation-idUSKBN16100I;

:ًوانظر �أي�ضا

Wesley Dockery, «What’s Jordan’s Policy Towards Syrian and Iraqi Refugees?» InfoMigrants,
November 5, 2017, http://www.infomigrants.net/en/post/5470/what-s-jordan-s-policy-towardssyrian-and-iraqi-refugees;

:ًو�أي�ضا

International Refugee Trust, «Jordan and the Syrian Refugee Crisis,» International Refugee Trust
Jordan Archives, No date, https://www.irt.org.uk/2017/03/15/jordan-syrian-refugee-crisis/.

.2017 فرباير/ �شباط1 ، لبنان، يف بريوت2  حلقة النقا�ش الرقم15
16

United Nations High Commissioner for Refugees, Convention and Protocol Relating to the Status of
Refugees (Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, December 2010), http://www.
unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html.

.» «الالجئون و�صناعة الفو�ضى الإقليمية العربية، مهى يحي17
18

Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, «Lebanon:

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

80

Syria Crisis,» European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection, January 2018, 1–3.
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/lebanon_syrian_crisis_en.pdf.
19
United Nations High Commissioner for Refugees, «Syria Regional Refugee Response—Lebanon,»
UNHCR Syria Regional Refugee Response, January 31, 2018, data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
php?id=122.
20
Tom Perry, «Lebanon Near ‘Breaking Point’ Over Syrian Refugee Crisis: PM Hariri,» Reuters, March
31, 2017, www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-lebanon/lebanon-near-breaking-pointover-syrian-refugee-crisis-pm-hariri-idUSKBN1722JM.
21
Amnesty International, «Pushed to the Edge: Syrian Refugees Face Increased Restrictions in
Lebanon,» Amnesty International, June 2015, 16, https://www.amnesty.org/en/documents/
mde24/1785/2015/en/.
22
World Food Program, United Nations Children’s Fund, United Nations High Commissioner for
Refugees, «VASyR 2017: Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon,» World Food
Program, United Nations Children’s Fund, United Nations High Commissioner for Refugees,
December 2017, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp289533.pdf.

.9 . �ص، امل�صدر ال�سابق23
.2017 فرباير/ �شباط8 ، يف طرابل�س4  حلقة النقا�ش الرقم24
25

Lama Mourad, «Inaction as Policy-Making: Understanding Lebanon’s Early Response to the Refugee
Influx,» POMEPS Studies, 25 (March 2017): 49–55.

،» الفل�سطينيون النازحون من �سورية �إىل لبنان بحثاً عن مالذ �آمن: «ممنوعون من اللجوء، منظمة العفو الدولية26
،2014 يوليو/ متوز،منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde180022014ar.pdf

:ً وانظر �أي�ضا.» «الالجئون و�صناعة الفو�ضى الإقليمية العربية، انظر مهى يحي.12 . �ص، امل�صدر ال�سابق27

Hassan Lakkis, «Lebanon Cabinet Votes to Stop Accepting Syrian Refugees,» The Daily Star, October
23, 2014, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Oct-23/275075-refugee-crisistops-lebanon-cabinet-agenda.ashx.

28
Maja Janmyr, «Precarity in Exile», 58–78.
29
Amnesty International, «Pushed to the Edge», 13-14.
30
Maja Janmyr, «Precarity in Exile», 58–78.
31
World Food Program, UNICEF, and UNHCR, VASyR 2017.

.2017 فرباير/ �شباط23 ، لبنان، يف النبطية9  حلقة النقا�ش الرقم32
 «اتفاق التعاون والتن�سيق االقت�صادي واالجتماعي بني اجلمهورية، مركز الأبحاث والدرا�سات يف املعلوماتية القانونية33
16 ، اجلامعة اللبنانية، مركز الأبحاث والدرا�سات يف املعلوماتية القانونية،»اللبنانية واجلمهورية العربية ال�سورية

81

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx?ID=2935

،1993 �سبتمرب/�أيلول
34

Francesca Battistin and Virginia Leape, Towards the Right to Work: A Guidebook for Designing
Innovative Public Employment Programmes—Background & Experiences from the Syrian Refugee
Crisis in Lebanon (Beirut: International Labor Organization, 2017): 17–18.

.18 . �ص،امل�صدر ال�سابق

35
36

Lea Bou Khater, «Labour Policy and Practice,» The Peace Building in Lebanon, 16 (August 2017): 4.

، املكتب الإقليمي للدول العربية،» «تقييم �أثر الالجئني ال�سوريني يف لبنان وظروف ت�شغيلهم، منظمة العمل الدولية37
،2 . �ص،2013

http://www.ilo.org/beirut/WCMS_240132/lang--ar/index.htm

38
World Food Program, UNICEF, and UNHCR, VASyR 2017, 66.

.60 . �ص،امل�صدر ال�سابق
.59 – 57 . �ص،امل�صدر ال�سابق

39
40
41

Yassmine Alieh, «Salary Scale Ratified by Parliament», BusinessNews.com.lb by Lebanon
Opportunities, July 19, 2017, http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.
aspx?ItemID=6162.

.2017 فرباير/ �شباط19 ، لبنان، يف �سعدنايل يف �سهل البقاع8  حلقة النقا�ش الرقم42
 التي �س ّلطت، منها �أوك�سفام، ُ�سجل مثل �أ�شكال االنتهاك �أو الإ�ساءة هذه يف درا�سات �أجرتها منظمات دولية �أخرى43
: انظر.ال�ضوء على ه�شا�شة و�ضع الالجئني من �سورية

Oxfam, «Still Looking for Safety: Voices of Refugees from Syria on Solutions for the Present and
Future,» Oxfam International, 2017, 5–12, https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_
attachments/bp-still-looking-for-safety-refugees-syria-200617-en.pdf.

44
OHCHR and UNHABITAT, «Fact Sheet No.21 The Right to Adequate Housing», UN Office of the
High Commissioner for Human Rights, 2009, 4; http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
FS21_rev_1_Housing_en.pdf.
45
Lewis Turner, «Explaining the (Non-)Encampment of Syrian Refugees: Security, Class and the Labour
Market in Lebanon and Jordan,» Mediterranean Politics 20, no. 3, (September 2015): 386–404.
46
World Food Program, UNICEF, and UNHCR, VASyR 2017, 22.

.26 . �ص، امل�صدر ال�سابق47
 وهو احلد الأدنى للمعايري، �أمتار مربعة لل�شخ�ص الواحد4.5  يُع َّرف االكتظاظ ب�أنه �أقل من.22 . �ص، امل�صدر ال�سابق48
.الإن�سانية
 يف، يف املئة من الالجئني ب�أنهم طردوا من قبل مالكي مكان �إقامتهم32  �أفاد،2017  يف العام.28 . �ص، امل�صدر ال�سابق49
. يف املئة �أخرى �إىل �أن نفقات الإيجار قد ت�سببت يف خروجهم من مكان �إقامتهم20 حني �أ�شار

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

82

 احتاد،» �ألف الجئ20  ت�أمني امل�أوى والعي�ش الكرمي لأكرث من: «برنامج الإيواء، احتاد اجلمعيات الإغائية والرتبوية50
،2017 مار�س/ �آذار15 ،اجلمعيات الإغائية والرتبوية

http://urda.org.lb/details.aspx?ID=1718;

:ًانظر �أي�ضا

Venetia Rainey, «Lebanon: No Formal Refugee Camps for Syrians,» Al-Jazeera, March 11, 2015, www.
aljazeera.com/news/2015/03/lebanon-formal-refugee-camps-syrians-150310073219002.html;

:ًو�أي�ضا

UNHABITAT and UNHCR, Housing, Land, and Property Rights in Lebanon: Implications of the
Syrian Refugee Crisis, (Beirut: UNHABITAT and UNHCR, 2014).

51
Roger Zetter, et al., The Syrian Displacement Crisis and a Regional Development and Protection
Programme: Mapping and Meta-Analysis of Existing Studies of Costs, Impacts and Protection,
(Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs of Denmark and Tana, 2014), 19.

.19 . �ص، امل�صدر ال�سابق52
 هيومن رايت�س،» حواجز تعليم الأطفال ال�سوريني الالجئني يف لبنان:» ««يكربون بال تعليم، هيومن رايت�س ووت�ش53
،2016 يوليو/ متوز19 ،ووت�ش

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/19/292061

54
World Food Program, UNICEF, and UNHCR, VASyR 2017, 32.
55
Hana Addam El-Ghali, Roula Berjaoui, and Jennifer DeKnight, Higher Education and Syrian Refugee
Students: The Case of Lebanon—Policies, Practices, and Perspectives (Beirut: UNESCO, 2017), 29–32.

.2017 فرباير/ �شباط23 ، لبنان، يف النبطية10  حلقة النقا�ش الرقم56
57

World Food Program, UNICEF, and UNHCR, VASyR 2017; and Hana Addam El-Ghali, Roula
Berjaoui, and Jennifer DeKnight, Higher Education and Syrian Refugee Students, 32.
58
United Nations Development Program (UNDP) and UNHCR, Regional Refugee & Resilience
Plan 2015–16: Lebanon (Amman: UNDP and UNHCR, 2015), www.3rpsyriacrisis.org/wpcontent/
uploads/2014/12/3RP-Report-Lebanon-formatted.pdf; and UNICEF, Joint Nutrition Assessment
Syrian Refugees in Lebanon (Beirut: UNICEF, 2014), 90, https://www.unicef.org/lebanon/Lebanon_
Nurition_Assessment_of_Syrian_Refugess_Report_May_2014(updated_31.08.2014).pdf.
59
APIS Health Consulting Group, Syrian Refugees Crisis Impact on Lebanese Public Hospitals—
Financial Impact Analysis: Generated Problems and Possible Solutions, (Beirut: APIS Health
Consulting Group Report, July 2016), 1.

 ت�أثري الت�شريعات املق ّيدة تدريجياً والإجراءات غري. «ح�صـول الالجئني ال�سـوريني على الرعاية ال�صـحـية، دعم لبنان60
،2016 نوفمرب/ ت�شرين الثاين10 ، دعم لبنان،»النظامية على حياة ال�سوريني اليومية

http://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/accesshealthcaresyrianrefugees-ls2016ar.pdf

 املفو�ضية،» «ارتفاع م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف لبنان نتيجة لأزمة الالجئني ال�سوريني، دانا �سليمان وداليا عطاهلل61
،2016 �سبتمرب/ �أيلول6 ،ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني

83

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/9/57d1c0884.html;

:ًانظر �أي�ضا

APIS Health Consulting Group, Syrian Refugees Crisis Impact on Lebanese Public Hospitals, 10.

62
Carole Alsharabati and Jihad Nammour, «Survey on Perceptions of Syrian Refugees in Lebanon,»
Université Saint Joseph, August 2015, 33–34.
63
World Food Program, UNICEF, and UNHCR, VASyR 2017.
64
John Davison, «Syrians in Lebanon hit by arrests, curfews and hostility after bombing,» Reuters,
July 25, 2016, www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-lebanon/syrians-in-lebanon-hit-byarrests-curfews-and-hostility-after-bombings-idUSKCN1051KO.
30 ، هيومن رايت�س ووت�ش،» عنف مت�صاعد ي�ستهدف الالجئني ال�سوريني:  «لبنان، هيومن رايت�س ووت�ش:ًانظر �أي�ضا
https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/30/264387;

،2014 �سبتمرب/�أيلول
:ًو�أي�ضا

«Woman’s Murder Prompts Mass Eviction of Syrians From Lebanese Town,» Reuters, October
5, 2017, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-lebanon-refugees/womans-murderprompts-mass-eviction-of-syrians-from-lebanese-town-idUSKBN1CA18S

65
«Woman’s murder prompts mass eviction of Syrians from Lebanese town,» Reuters.
66
Francis Pia and Khaled Hanan, «Aoun Warns of ‘Conspiracy’ to Settle Syrian Refugees in Lebanon,»
Daily Star Newspaper, September 15, 2015, www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Sep15/315335-aoun-warns-of-conspiracy-to-settle-syrian-refugees-in-lebanon.ashx; and Richard
Hall, «After Trump’s Ban, Lebanon Renews Calls to Send Back Syrian Refugees,» Public Radio
International, February 6, 2017, www.pri.org/stories/2017-02-06/after-trump-s-ban-lebanonrenews-calls-send-back-syrian-refugees
67
World Food Program, UNICEF, and UNHCR, VASyR 2017, 15

 الجئ عالقون يف «املنطقة احلرام» من ال�صحراء يف75,000 : الأردنية- «احلدود ال�سورية، منظمة العفو الدولية68
،2016 �سبتمرب/ �أيلول15 ، منظمة العفو الدولية،»ظروف مزرية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/09/syria-jordan-border-75000-refugees-trapped-indesert-no-mans-land-in-dire-conditions/

69
United Nations High Commissioner for Refugees, «Syrian Regional Refugee Response—Jordan,»
United Nations High Commissioner for Refugees, March 9, 2018, http://data.unhcr.org/.
syrianrefugees/country.php?id=107
70
Mohammad Ghazal, «Jordan hosts 657,000 registered Syrian refugees,» Jordan Times, March 21,
2017, http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-hosts-657000-registered-syrian-refugees.
71
Sean Healey and Sandrine Tiller, «Out of the Spotlight and Hard to Reach: Syrian Refugees in
Jordan’s Cities,» Humanitarian Practice Network, No. 59 (November 2013): 22-25.

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

84

72
United Nations High Commissioner for Refugees, «Syrian Regional Refugee Response—Jordan,»
United Nations High Commissioner for Refugees, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
php?id=107; and CARE Jordan, «7 Years Into Exiles: How Urban Syrian Refugees, Vulnerable
Jordanians and Other Refugees in Jordan Are Being Impacted by the Syria Crisis,» CARE
International, June 20, 2017, https://reliefweb.int/report/jordan/7-years-exile-how-urban-syrianrefugees-vulnerable-jordanians-and-other-refugees.

،2018 ، البنك الدويل،» «الأردن، البنك الدويل73

https://data.albankaldawli.org/country/jordan

.2017 �أغ�سط�س/ �آب10 ، الأردن، يف ع ّمان31  حلقة النقا�ش الرقم74
75

Aron Lund, «What Jordan’s Reopened Border Will Mean for Syria,» Syria Deeply, September 11,
2017, https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/09/11/what-jordans-reopened-borderwill-mean-for-syria.

.» الأردنية- «احلدود ال�سورية، منظمة العفو الدولية76
،2013 �أبريل/ ني�سان26 ، هيومن رايت�س ووت�ش،» «غلق الأبواب دون الالجئني ال�سوريني لي�س احلل، بيل فريليك77

https://www.hrw.org/ar/news/2013/04/23/249494

78
Norwegian Refugee Council and International Human Rights Clinic at Harvard Law School, «Securing
Status: Syrian Refugees and the Documentation of Legal Status, Identity, and Family Relationships
in Jordan,» Norwegian Refugee Council, November 20, 2016, https://reliefweb.int/report/jordan/
securing-status-syrian-refugees-and-documentation-legal-status-identity-and-family.

 هيومن،» حواجز تعليم الأطفال ال�سوريني الالجئني يف الأردن:» ««نخاف على م�ستقبلهم، هيومن رايت�س ووت�ش79
،13 . �ص،2016 �أغ�سط�س/ �آب16 ،رايت�س ووت�ش

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/jordan0816arweb.pdf

.34 . �ص،امل�صدر ال�سابق

80
81

Norwegian Refugee Council and IHCR, «Securing Status,» 10.

.35 . �ص،» «نخاف على م�ستقبلهم، هيومن رايت�س ووت�ش82
83

Norwegian Refugee Council and IHCR, «Securing Status,» 4.

:ً انظر �أي�ضا.» «نخاف على م�ستقبلهم، هيومن رايت�س ووت�ش84

Norwegian Refugee Council and IHCR, «Securing Status.»

85
United States Committee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2009—Jordan
(Arlington, VA: U.S. Committee for Refugees and Immigrants, 2009), http://www.refworld.org/count
ry,,USCRI,,JOR,,4a40d2aac,0.html.
86
Lorenza Errighi, and Jorn Griesse, «The Syrian Refugee Crisis: Labour Market Implications in Jordan
and Lebanon,» European Commission, Discussion Paper 29, May 2016.
87
International Labor Organization, Work Permits for Syrian Refugees in Jordan, (Beirut:

85

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

International Labor Organization Regional Office for Arab States, 2015); and Norwegian Refugee
Council, «Drivers of Despair: Refugee Protection Failures in Jordan and Lebanon,» Norwegian
Refugee Council, January 2016 https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/drivers-of-despair.pdf.
88
CARE Jordan, «Syrian Refugees Outside Jordan’s Camps: Survey Results in Brief,» Care
International, June 2015, https://1stdirectory.co.uk/_assets/files_comp/bfc99561-a1fa-43d2-a944c554120cf98b.pdf;

فرباير/ �شباط13 ،وموجه �إىل غرفة جتارة الأردن
 بيان �صادر عن وزارة العمل، اململكة الأردنية الها�شمية:ًانظر �أي�ضا
ّ
،2017

http://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRNews/1050.pdf

89
Danish Refugee Council and UNHCR, «Understanding Alternatives to Cash Assistance,» Danish
Refugee Council and UNHCR, September 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/UNHCR%20Livelihoods%20Assessment_Sep%202017_Online.pdf .
90
CARE Jordan, «7 Years Into Exiles.»

 نحو تنظيم عمل الالجئني: «ت�صاريح عمل الالجئني ال�سوريني وت�شغيلهم يف الأردن، منظمة العمل الدولية91
،2017 يونيو/ حزيران، منظمة العمل الدولية – املكتب الإقليمي للدول العربية،»ال�سوريني

http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_559711/lang--ar/index.htm

. امل�صدر ال�سابق92
،2017 مار�س/ �آذار21 ، م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، ديوان،» «�أعباء الأردن، با�سم نعمه93

http://carnegie-mec.org/diwan/68343

94
International Labor Organization, «Results of Focus Group Discussions on Work Permits With
Syrian Refugees and Employers in the Agriculture, Construction, and Retail Sectors in Jordan,»
International Labor Organization Regional Office for Arab States, April 2016, 4.
95
UNHCR, «Inter Agency Information Sharing Portal—Jordan,» UNHCR, Syria Regional Refugee
Response, January 2, 2018, data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107.

،2017 يناير/ كانون الثاين12 ، هيومن رايت�س ووت�ش،»2016  «الأردن – �أحداث عام، هيومن رايت�س ووت�ش96

https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298294

97
«Life in Za’atari Refugee Camp, Jordan’s Fourth Biggest City,» Oxfam International, www.oxfam.org/
en/crisis-syria/life-zaatari-refugee-camp-jordans-fourth-biggest-city.

،2017 مايو/ �أيار8 ، م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، ديوان،» مدينة �سورية يف الأردن: «مقال م�صوّر، مهى يح َي:ًانظر �أي�ضا

http://carnegie-mec.org/diwan/69899

98
Luigi Achilli, «Syrian Refugees in Jordan: A Reality Check,» Migration Policy Center, February 2015,
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34904/MPC_2015-02_PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 وي�ش ّكل ه�ؤالء الالجئون. الجئ �سوري يعي�شون يف خميمات غري ر�سمية16000  بات �أكرث من،2015  اعتباراً من العام99
: انظر. من عدد الالجئني ال�سوريني احلايل يف الأردن%1

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

86

Alex Odlum, «Syrian Informal Tented Settlements in Jordan: Humanitarian Gaps and Challenges,»
Oxford Monitor of Forced Migration 5, no. 2 (2015): 26–31.
100
Norwegian Refugee Council, «In Search of a Home: Access to Adequate Housing in Jordan,»
Norwegian Refugee Council, June 2015, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/45405.
101
UNHCR, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Jordan University of Science and
Technology, and World Health Organization, «Syrian Refugee Health Access Survey in Jordan,»
December 2014, 15.
102
UNHCR, Jordan Refugee Response: Vulnerability Assessment Framework Baseline Survey,
(Amman: UNHCR, 2015).
103
CARE Jordan, «Syrian Refugee, Other Minority Refugee, and Jordanian Host Households—
Factsheet,» CARE International, June 2017, https://care.ca/sites/default/files/files/
publications/2017%20CARE%20Jordan%20Syrian%20refugees%20FACT%20SHEET%20
%28revised%2916062017.pdf.
104
REACH Initiative, «Social Cohesion in Host Communities in Northern Jordan,» REACH Initiative,
May 2015, 38, http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_jor_
report_social_cohesion_in_host_communities_in_northern_jordan_may_2015.pdf.

.3 . �ص، امل�صدر ال�سابق105
.» «نخاف على م�ستقبلهم، هيومن رايت�س ووت�ش106
107

Government of Jordan, Ministry of Planning and International Cooperation, «The Jordan
Response Plan for the Syria Crisis 2017–2019,» February 2017, https://static1.squarespace.com/
static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/58aec230a5790a797f1d0c1f/1487848020031/JRP+2017-2019++Final+Draft+-+230217.pdf.
108
UNICEF, Running on Empty II: A Longitudinal Welfare Study of Syrian Refugee Children Residing
in Jordan’s Host Communities, (Amman: UNICEF, 2017).

:ً انظر �أي�ضا. امل�صدر ال�سابق109

REACH Initiative, «Access to Education for Syrian Refugee Children and Youth in Jordan Host
Communities—Joint Education Needs Assessment Report,» REACH Initiative, March 2015, https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_JENA_HC_March2015_.pdf.

110
REACH Initiative, «Access to Education for Syrian Refugee Children and Youth in Jordan Host
Communities.»
111
Irene Lorisika, Leon Cremonini, and Malaz Safar Jalani, Study to Design a Programme/
Clearinghouse Providing Access to Higher Education for Syrian Refugees and IDPs —Final Report,
(Brussels: Delegation of the European Union to Syria, 2015); and Hana Addam El-Ghali, Roula
Berjaoui, and Jennifer DeKnight, Higher Education and Syrian Refugee Students.
112
Amnesty International, «Living on the Margins: Syrian Refugees Struggle to Access Healthcare in

87

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

Jordan,» Amnesty International, March 2016, https://www.amnestyusa.org/reports/living-on-themargins-syrian-refugees-struggle-to-access-health-care-in-jordan/.

. امل�صدر ال�سابق113
114

UNHCR, Health Access and Utilization Survey: Access to Health Services in Jordan among Syrian
Refugees—Baseline Survey, (Amman: UNHCR, 2016), https://reliefweb.int/report/jordan/healthaccess-and-utilization-survey-access-health-services-jordan-among-syrian.

.2017 �أغ�سط�س/ �آب15 ، الأردن، يف �إربد38  حلقة النقا�ش الرقم115
116

CARE Jordan, «7 Years Into Exiles.»

. امل�صدر ال�سابق117
118

REACH Initiative, «Social Cohesion In Host Communities In Northern Jordan.»
http://dosweb.dos.gov.jo/

،2018 ،فرباير/ �شباط5 ، اململكة الها�شمية الأردنية، دائرة الإح�صاءات العامة119
.2017 �أغ�سط�س/ �آب15 ، الأردن، يف �إربد38  حلقة النقا�ش الرقم120
121

Maira Seeley, Jordanian Hosts and Syrian Refugees: Comparing Perceptions of Social Conflict and
Cohesion in Three Host Communities (Amman: Generations for Peace Institute, May–December, 2015).

.2017 �أغ�سط�س/ �آب13 ، الأردن، يف ع ّمان33  حلقة النقا�ش الرقم122
.2017 فرباير/ �شباط19 ، لبنان، يف �سعدنايل يف �سهل البقاع8  حلقة النقا�ش الرقم123
124

Médecins sans Frontières, «Fleeing the Violence in Syria: Syrian Refugees in Lebanon,» Médecins sans
Frontières, August 2012, http://www.msf.or.jp/library/pressreport/pdf/MS1221_LebanonReport_
Final_LoRes_v2.pdf.

.2017 فرباير/ �شباط19 ، لبنان، �سهل البقاع، يف �سعدنايل8  حلقة النقا�ش الرقم125
.ي�سجل
ّ  م�سقط ر�أ�س فادي مل.2017 فرباير/ �شباط1 ، لبنان، يف بريوت2  حلقة النقا�ش الرقم126
127

Internal Displacement Monitoring Centre, «Syria IDP Figures Analysis,» Internal Displacement
Monitoring Centre, No date, http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/
syria/figures-analysis.

.2017 يونيو/ حزيران6 ، لبنان، يف طرابل�س21  حلقة النقا�ش الرقم128
.2017 يوليو/ متوز29 ، لبنان، يف �صيدا24  حلقة النقا�ش الرقم129
.2017 �أغ�سط�س/ �آب15 ، الأردن، يف �إربد39  حلقة النقا�ش الرقم130
.2017 يوليو/ متوز17 ، لبنان، �سهل البقاع، يف غزة23  حلقة النقا�ش الرقم131
.2017 يونيو/ حزيران6 ، لبنان، يف طرابل�س20  حلقة النقا�ش الرقم132
.» «ال �أعرف ملاذا �أعادونا، هيومن رايت�س ووت�ش133
134

«Refugees Return to Daraa After Recent Rebel Gains,» Syria Direct, April 21, 2015, http://syriadirect.

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

88

org/news/refugees-return-to-daraa-after-recent-rebel-gains/.

.2017 �أبريل/ ني�سان23 ، الأردن، يف خميم الزعرتي لالجئني17  حلقة النقا�ش الرقم135
.» الأردنية- «احلدود ال�سورية، منظمة العفو الدولية136
.2017 يوليو/ متوز17 ، لبنان، �سهل البقاع، يف غزة،22  حلقة النقا�ش الرقم137
138

Stephanie Nebehay, «UN warns of new Syrian refugee wave to Europe if aid dries up,» Reuters,
December 12, 2017, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un-refugees/u-nwarns-of-new-syrian-refugee-wave-to-europe-if-aid-dries-up-idUSKBN1E629V?il=0;

:ًانظر �أي�ضا

Aron Lund, «For Syria, There’s Money for Missiles, but No Funding for Food,» The Century Foundation,
April 11, 2017, https://tcf.org/content/commentary/syria-theres-money-missiles-no-funding-food/;
Najia Houssari, «UNHCR Stops Cash Aid to 20,000 Syrian Families in Lebanon,» Arab News,
September 15, 2017, http://www.arabnews.com/node/1161436/middle-east.

:ًو�أي�ضا

.2017 يوليو/ متوز17 ، لبنان، يف غزة يف �سهل البقاع23  حلقة النقا�ش الرقم139
140

International Organization for Migration, «Nearly 715,000 Syrian Displaced Returned Home
Between January and October 2017,» press release, International Organization for Migration,
November 21, 2017, https://www.iom.int/news/nearly-715000-syrian-displaced-returned-homebetween-january-and-october-2017.

،2017 مار�س/ �آذار31 ، م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، ديوان،» «�سالم مت�صدّع، مهى يح َي141

http://carnegie-mec.org/diwan/68486

،2017 يوليو/ متوز31 ، م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، ديوان،» «لوم ال�ضحايا، مهى يح َي:ًانظر �أي�ضا

http://carnegie-mec.org/diwan/72696

.2017 �أغ�سط�س/ �آب14 ، الأردن، يف الزرقا35  حلقة النقا�ش الرقم142
.2017  فرباير/ �شباط18 ، لبنان، �سهل البقاع، يف �سعدنايل7  حلقة النقا�ش الرقم143
،)2007 ، �سورية: (دم�شق،»قانون خدمة العلم، 2007  لعام30  «املر�سوم الت�شريعي، برملان اجلمهورية العربية ال�سورية144

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921&

.2017 �أغ�سط�س/ �آب13 ، الأردن، يف ع ّمان33  حلقة النقا�ش الرقم145
 «جمل�س ال�شعب يقر م�شروع قانون يتعلق مبن جتاوز �سن التكليف للخدمة الإلزامية و�آخر حول ربط ال�سجل العام146
،2017 نوفمرب/ ت�شرين الثاين8 ، �سانا،»للعاملني يف الدولة بوزارة التنمية الإدارية

https://www.sana.sy/?p=656572/

.2017  مايو/ �أيار19 ، لبنان، يف طرابل�س19  حلقة النقا�ش الرقم147
�أغ�سط�س/ �آب18 ، رويرتز،» �أحياء حم�ص ما زالت مدمرة بعد مرور �سنوات على انت�صار الأ�سد: «حتقيق، داليا نعمة148
،2017

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1AY22A

149
Bogdan Ivanisevic, «Legacy of War: Minority Returns in the Balkans,» cited in Human Rights Watch

89

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

World Report: Human Rights and Armed Conflicts (Human Rights Watch, 2004), 351–75, https://
www.hrw.org/legacy/wr2k4/download/wr2k4.pdf; and Joseph Sassoon, The Iraqi Refugees: The New
Crisis in the Middle East (London, New York: I.B. Tauris, 2009), 153–64.

 التهجري الق�سري مبوجب اتفاقات «امل�صاحلة» يف �سوريا» (ن�سخة: «�إما �أن نرحل �أو منوت، منظمة العفو الدولية150
،2017 نوفمرب/ ت�شرين الثاين، منظمة العفو الدولية،)موجَ زة

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2473092017ARABIC.PDF

:الن�سخة الكاملة باللغة الإنكليزية متو ّفرة على الرابط التايل

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2473092017ENGLISH.pdf

،2015  دي�سمرب/ كانون الأول3 ، معهد وا�شنطن،» «التطهري العرقي يهدّد وحدة �سوريا، فابري�س باالون�ش:ًانظر �أي�ضا

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/ethnic-cleansing-threatens-syriasunity

.» «خ�سائر احلرب، البنك الدويل151
152

Martin Chulov, «Iran Repopulates Syria With Shia Muslims to Help Tighten Regime’s Control,»
Guardian, January 13, 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/13/irans-syria-projectpushing-population-shifts-to-increase-influence.

.2017 �أغ�سط�س/ �آب15 ، الأردن، يف �إربد39  حلقة النقا�ش الرقم153
154

Valérie Clerc, «Informal Settlements in the Syrian Conflict: Urban Planning as a Weapon,» Built
Environment, 40, No. 1 (2014), 34–51.

.2017 �أغ�سط�س/ �آب13 ، الأردن، يف ع ّمان32  حلقة النقا�ش الرقم155
156

Jon Unruh, «Weaponization of the Land and Property Rights System in the Syrian Civil War:
Facilitating Restitution?,» Journal of Intervention and Statebuilding, March 2016, https://www.
researchgate.net/publication/298728439_Weaponization_of_the_Land_and_Property_Rights_
system_in_the_Syrian_civil_war_facilitating_restitution.
157
Jihad Yazigi, «Destruct to Reconstruct: How the Syrian Regime Capitalises on Property Destruction
and Land Legislation,» Friedrich-Ebert-Stiftung Study, July 2017, http://library.fes.de/pdf-files/
iez/13562.pdf.

يناير/ كانون الثاين31 ، عنب بلدي،» دميوغرافيا حم�ص حتافظ على ثباتها حتى الآن.. «رغم تهجري ن�صف �سكانها158
،2016

https://www.enabbaladi.net/archives/62787

مار�س/ �آذار26 ، هافيغتون بو�ست عربي،» �إيران تغزو �سوق العقارات يف دم�شق وحم�ص... «م�شروع ا�ستيطاين:ًانظر �أي�ضا
،2016

http://www.huffpostarabi.com/2016/03/26/story_n_9549892.html

،2016 نوفمرب/ ت�شرين الثاين17 ، �صحيفة املدن الإلكرتونية،»ُهجرة؟
ّ  «ا�ستمالك» منزل يف منطقة م: «�سوريا:ًو�أي�ضا
www.almodon.com/arabworld/2016/11/17/مهجرة-�سنية-منطقة-يف-منزل-ا�ستمالك-وتريد-للنظام-موال
159
Syria Institute and PAX, No Return to Homs: A Case Study on Demographic Engineering in Syria
(Washington, DC: Syria Institute and PAX, 2017), 43.

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

90

 160حلقة النقا�ش الرقم  ،29يف ع ّمان ،الأردن� 10 ،آب�/أغ�سط�س .2017
 161حلقة النقا�ش الرقم  3يف بريوت ،لبنان� 6 ،شباط/فرباير .2017
 162حلقة النقا�ش الرقم  ،35يف الزرقا ،الأردن� 14 ،آب�/أغ�سط�س .2017
 163حلقة النقا�ش الرقم  ،32يف ع ّمان ،الأردن� 13 ،آب�/أغ�سط�س .2017
� 164سامر عرابي« ،خريطة الطريق نحو الالمركزية يف �سورية»� ،صدى ،م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل� 23 ،آذار/مار�س
،2017

https://carnegieendowment.org/sada/68374?lang=ar

انظر �أي�ضاً :اجلمهورية العربية ال�سورية -جمل�س ال�شعب« :املر�سوم الت�شريعي  107لعام  2011قانون الإدارة املحلية»
(دم�شق� :سورية،)2011 ،

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5575&cat=4390

ين�ص هذا القانون على �إن�شاء جمال�س حملية منتخبة متلك �صالحيات متع ّلقة ب�ش�ؤون التخطيط و�إعداد املوازنة.
ّ
� 165سامر عرابي« ،خريطة الطريق نحو الالمركزية يف �سورية»� ،صدى ،م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل� 23 ،آذار/مار�س
،2017
http://carnegieendowment.org/sada/68374?lang=ar

166
Associated Press, «The Latest: UN Envoy Cautions Against Soft Syria Partition,» Business Insider,
May 11, 2017, http://www.businessinsider.com/ap-the-latest-un-envoy-cautions-against-soft-syriapartition-2017-5.

 167مقابلة �أجراها امل�ؤ ّلفون مع من�صور يف �سعدنايل� ،سهل البقاع ،لبنان� 24 ،شباط/فرباير .2017
 168مقابلة �أجراها امل�ؤ ّلفون مع حممود من الزبداين يف غزة� ،سهل البقاع ،لبنان 17 ،متوز/يوليو .2017
 169حلقة النقا�ش الرقم  23يف غزة� ،سهل البقاع ،لبنان 17 ،متوز/يوليو .2017
170

Nada Homsi and Anne Barnard, «Marked for ‘De-Escalation,’ Syrian Towns Endure Surge of
Attacks,» New York Times, November 18, 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/18/world/
middleeast/syria-de-escalation-zones-atarib.html.

 171مهى يح َي« ،لوم ال�ضحايا» ،ديوان ،مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط 31 ،متوز/يوليو ،2017

http://carnegie-mec.org/diwan/72696

انظر �أي�ضاً :هيومن رايت�س ووت�ش« ،ال �أعرف ملاذا �أعادونا».
172

Human Rights Watch, «EU Policies Put Refugees At Risk,» Human Rights Watch, December 6, 2016,
www.hrw.org/news/2016/11/23/eu-policies-put-refugees-risk.

 173مهى يح َي وجان ق�صري« ،متى العودة؟ الالجئون �أولوية �أي ت�سوية �أو ح ّل �سيا�سي يف �سورية» ،مركز كارنيغي لل�شرق
الأو�سط� 30 ،آذار/مار�س ،2017

http://carnegie-mec.org/2017/03/30/ar-pub-68691

 35« 174مليار لرية لت�أهيل داريا ال�شمالية ..العودة حتكمها اعتبارات �أمنية» ،عنب بلدي 1 ،كانون الثاين/يناير ،2018

https://www.enabbaladi.net/archives/196338#ixzz57Fx0sDFy

 175مهى يح َي وجان ق�صري« ،متى العودة؟».

يحي
�أ�صوات مه ّم�شة
َ

91

ّ  خ�ضر176
،2017 مار�س/ �آذار22 ، م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، ديوان،» الأعظم، «�أنا،خ�ضور

http://carnegie-mec.org/diwan/68359

.» «التطهري العرقي يهدّد وحدة �سوريا، فابري�س باالون�ش177
 التعداد،» «توزيع ال�سكان غري الأردنيني املوجودين يف الأردن ح�سب اجلن�س واجلن�سية واحل�ضر والريف واملحافظة178
، دائرة الإح�صاءات العامة،2015 العام لل�سكان وامل�ساكن

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Non-Jordanians/Nonjordanian_8.1.pdf

:ًو�أي�ضا

UNHCR, «Syrian Regional Refugee Response—Jordan,» UNHCR, March 9, 2018, http://data.unhcr.
org/syrianrefugees/country.php?id=107.

179
International Labor Organization, «ILO Response to Syrian Refugee Crisis in Lebanon,»
International Labor Organization, no date, http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian-refugeecrisis/lebanon/lang--en/index.htm; and UNHCR, «Syria Regional Refugee Response—Lebanon,»
UNHCR Syria Regional Refugee Response, January 31, 2018, data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
php?id=122.

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

92

94

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها يف
بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز حتليالت مع ّمقة
حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي تواجه ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع
مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ونيو دلهي ووا�شنطن.
يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل
تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها
البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والهند والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم عن
طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون مبا�شر ًة
مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي تعمل يد ًا بيد،
تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها حول الق�ضايا الثنائية
والإقليمية والعاملية.
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�صورة الغالف :همام ال�سيد
همام ال�سيد فنان �سوري معا�صر ،ولد يف م�صياف� ،سورية يف العام  .1981وهو خ ّريج ق�سم النحت
يف جامعة دم�شق يف العام .2003
ُتظهر لوحات همام ال�سيد الت�صويرية املتم ّيزة �أ�شخا�ص ًا م�ضغوطني ،مبالمح وجه ممطوطة ،يرمزون
يف الوقت نف�سه �إىل فقدان الأمل وال�سعي نحو بداية جديدة .يتط ّرق ال�سيد ،يف �أحدث �أعماله� ،إىل
جت�سد
تداعيات النزاع ال�سوري ،ومن �ضمنها موا�ضيع مت ّكررة مثل النزوح والفقر والدمار .وغالب ًا ما ّ
�أعماله عائالت هاربة �أو رجال يتج ّمعون يف ال�شوارع� .إحدى ال�سمات املم ّيزة الأخرى يف �أعماله هي
الق ّبعة امل�سطحة التي ّ
تغطي عين ًا واحدة ،ما ي�ش ّكل مر�آة للو�ضع الراهن يف �سورية ،حيث يرف�ض النا�س
ر�ؤية ال�صورة الكاملة ،ويختارون عو�ض ًا عن ذلك املنظور الذي ينا�سبهم.

