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مقدمة

دخلت الحرب السوريّة عامها الثامن وال تزال آفاق الحل السيايس واإلستقرار املستدام بعيدة املنال. 
تزايد بدل أن ينقص وجود جيوش أجنبية وميليشيات طائفية عديدة عىل األرايض السورية تسيطر عىل 
مساحات واسعة. كام تزايد بدل أن ينقص تعّنت النظام وتشبثه بالبقاء وحلمه بالحسم العسكري رغم 
كل القتل والحقد والتطرف الذي خلقه ورغم أنه فقد سيطرته عىل أجزاء كبرية وهو ال يسيطر فعليٍّا 
عىل األرايض التي يّدعي أنها تحت سيطرته. كذلك تزايد الدمار الذي يلّف معظم مدن سوريا وقراها 
الحل  وتطبيق  اإلستقرار  إعادة  بعد  الدوالرات  ومليارات  السنني  بنائها عرشات  إلعادة  تحتاج  والتي 
السيايس. يف ظّل هذا الواقع وهذه الصورة السوداوية ملستقبل سوريا القريب، يربز السؤال حول مصري 
٧ ماليني الجئ سوري اضطروا اىل الهرب من أماكن إقاماتهم وقراهم ومدنهم بسبب الخطر املطبق 
عىل حياتهم، ومن بينهم حوايل ما يزيد عن ال ٥ ماليني لجأوا إىل البلدان املجاورة (تركيا، لبنان، األردن، 
العراق) عىل أمل العودة القريبة أو أمل اإلنتقال منها إىل بلدان الهجرة وإعادة التوطني واإلستقرار فيها. 
شّكل وجود أعداد كبرية من الالجئني أعباًء كبرية عىل الدول املضيفة والتي تعاين بدورها من مشاكل 
أن  أكَرب من  اإلقتصادي واملعييش واألمني واإلجتامعي  العبء  املشاكل وأصبح  فتفاقمت هذه  أصالً، 
تتحّمله هذه الدول. يف املقابل مل يقم املجتمع الدويل بدور املساندة ومشاركة األعباء كام يجب وأوىف 
بجزء يسري من إلتزاماته ال سيام مع طول أمد األزمة وظهور ما يعرف «إرهاق املانحني»، وظهور ردات 
الفعل القومية التي ترفض استقبال الالجئني. أضف إىل ذلك سوء إدارة األزمة واستغاللها سياسيٍّا يف 
البلدان املضيفة، ما قلّل من فاعلية الدعم القليل الذي توفر. كل هذا جعل اليوم من أزمة الالجئني أزمة 
خطرية تهدد أمن واقتصاد واستقرار الدول املضيفة، ينبغي معالجتها بشكل جدي كام البحث الفعيل 
والعميل ليس فقط عن أفضل سبل إدارة األزمة يف الدول املضيفة بل كذلك عن سبل بدء العمل عىل 

رسم الخطط والسياسات ووضع املعايري التي تهدف إىل إعادة الالجئني إىل سوريا.

بالنسبة  أّما  الالجئني،  كبرية من  اعداداً  التي تستضيف  الجوار  بلدان  يصّح كل ما سبق عىل كل 
بسبب  الوجودّي  الخطر  مستوى  إىل  يبلغ  قد  والخطر  صعوبة.  أكرث  بل  خطورة  أكرث  فهو  لبنان  إىل 
عدة عوامل: تعقيدات الواقع اللبنايّن من جهة؛ وفشل الدولة بالقيام بأبسط واجباتها من جهة ثانية؛ 
وتداخل الواقع اللبناين بالواقع السوري من جهة ثالثة؛ فضًال عن الحجم الهائل لعدد الالجئني الذين 
املدّون ألزمات  التاريخ  النسبة األعىل يف  رابعة وهي  لعدد سكانه من جهة  لبنان نسبياً  يستضيفهم 
اللجوء يف العامل. من هنا يظهر جلياً أن العمل عىل عودة الالجئني من لبنان إىل سوريا بصفتها أحد 
الفاعلة  القوى  لكل  بد  إمّنا حاجٌة رضورية. ال  أو فلسفة نظرية  رفاهية فكرية  ليس  الدامئة  الحلول 
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الفكرية واإلجتامعية والسياسية من أخذ دورها يف الضغط عىل الدولة ومساعدتها عىل وضع «خطة 
طوارئ وطنية» عاجلة، تتضمن إضافة إىل سياسات إدارة أفضل لألزمة يف لبنان، تبّنيٍّا واضًحا لسياسة 
أو  خوفهم  ظروف  انتفت  حيث  بلدهم  إىل  للعودة  الالجئني  بإعداد  للبدء  عملية  وخطوات  العودة 
األسباب التي متنحهم صفة اللجوء. عىل أن تنسق مع املفوضية واألمم املتحدة إمكانية إعداد مخيامت 
يف الداخل السوري قادرة عىل استضافة آخرين ممن ال ميكنهم العودة إىل قراهم حالياً. من الرضوري 
الالجئني، وأفضل  أيًضا مصلحة  لبنانية عليا، فهي  أنّها مصلحة  العودة فضًال عن  أن  التأكيد عىل  هنا 
الحلول املستدامة لألزمة. كام أن العودة أصبحت مصلحة سورية أساسية يف ظل ما يحاك لسوريا من 
مؤامرات تقسيم وتبديل سكاين وتغيري دميوغرايف يك يتمكن هؤالء السوريون من املساهمة يف خالص 

بلدهم والحفاظ عىل هويته التعددية وإعادة إعامره. 

يشكل هذا البحث دراسة معّمقة حول كيفية معالجة العوائق التي تحول دون قيام لبنان بتطوير 
لعودة  امللحة  الحاجة  بني  املوازنة  كيفية  وحول  الالجئني»  لعودة  الوطنية  الطوارئ  «خطة  واعتامد 
الالجئني وبني املعايري املطلوبة لحاميتهم والحفاظ عىل حقوقهم. أما العوائق األساسية أمام بدء العمل 

الجدي عىل خطط العودة فهي: 

أوالً: املبدأ العام املعتمد يف املعاهدات الدولية، ومبدأ «non-refoulement»، كذلك مبدأ أن أية 
- سيادي  اإلشكالية إىل قسمني؛ أحدهام سيايس  تنقسم  أن تكون «آمنة وطوعية». هنا  عودة يجب 
واآلخر تقني – أنساين. ويسعى هذا البحث إىل محاولة معالجة هذه املشكلة األساسية مظهراً عدم 
تعارض العمل عىل خطط العودة مع املبادئ الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق الالجئني التي يلتزم بها 
لبنان كلياً وال ميكنه التخيل عنها، وهو كان مشاركاً أساسياً يف وضعها وتبنيها، كام كان مبادراً إىل الذهاب 

أبعد منها حني دعت الحاجة استقبال أشقاء يبحثون عن األمان ويحتمون من القتل العشوايئ. 

األمم  متّكن  وعدم  منها  كبرية  أجزاء  يف  املعارك  واستمرار  املتأزم يف سوريا  الوضع  إستمرار  ثانياً: 
املتحدة من ضامن وجود مناطق آمنة ميكن إعادة الالجئني إليها. سيحاول البحث معالجة هذا الواقع 
واإلقتصادي  والسيايس  األمني  واقعها  وقراءة  السورية  املناطق  ملختلف  دقيقة  مراجعة  خالل  من 
إلستكشاف إمكانيات العودة. كام سيقارب موضوع األمان بطريقة املفاضلة واملقارنة بني واقع مختلف 
املناطق وإضافة عامل التفاعل السلبي الذي تشهده الساحة اللبنانية مبا يشكل خطر تزايد الحوادث 

بني املقيمني والالجئني، وتدهور الوضع املعييش واإلقتصادي.  
   

ثالثاً: كان اإلنقسام السيايس بني األفرقاء السياسيني يف لبنان وال يزال عامالً أساسياً يف فشل تعاطي 
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الدولة اللبنانية بشكل فّعال ومنظّم مع أزمة اللجوء السوري إىل لبنان. يربز اليوم يف لبنان خطابان 
سياسيان مييالن اىل التطرف: أحدهام يقارب موضوع اللجوء كاألوزة التي تبيض ذهباً وال يتكلم عىل 
بينام  اإلقتصادية؛  أوضاعه  ذلك يف تحسني  يساعد  وأن  للبنان  املايل  الدعم  يزيد  أن  آمالً  أبداً  العودة 
يقارُب الخطاُب الثاين موضوَع الالجئني بشكل حاد وعدايئ يقارب العنرصية ويضع اللوم عليهم يف تردي 
األوضاع اإلقتصادية واألمنية وبالتايل يسعى إىل التخلص منهم مبا أمكنه من وسائل، حتّى إن تطلب 
ذلك، الحواَر مع النظام أو إرسالُهم عنوة إىل مناطق غري آمنة تشكل خطراً فعلياً عىل حياتهم. يسعى 
الذي  الكبري  العبء  التخفيف من  يُساعد يف  الطرحني  البحث إىل تقديم طرح بديل بني هذين  هذا 
يشكله الالجئون عىل لبنان ويتبنى رضورة بدء العمل عىل خطط العودة، من دون أن ينزلق إىل الخطاب 

العنرصي التخويفي ومن دون أن يزّج الالجئني يف خطر أكرب من الذي أنقذناهم منه عرب استقبالهم. 

أوالً: اإلحصاء والتصنيف 

صحيٌح أن مسألة عودة الالجئني السوريني ترتبط، أوالً، بوقف األعامل الحربية وخطر تكرارها و 
بالتايل عدم توفر الخوف و التهديد املؤسسني لصفة اللجوء، غري أّن تعرث الحل السيايس إلنهاء الرصاع 
يف سوريا الذي يشكل الحل األمثل ال مينع لبنان من اتخاذ جملة إجراءات عملية من شأنها أن تنظم 

وجودهم فيه وتحّد من عبء العدد الهائل الذي يعكس الحجم الفعيل لألزمة.

إفتقدت الحكومة اللبنانية منذ بدء األزمة السورية إىل موقف واضح وسياسة واضحة تجاه عبور 
آالف السوريني للحدود بحثاً عن األمان. واستمر الحال كذلك لعدة سنوات، بينام تزايد عدد الداخلني 
من دون أّي ضوابط أو تنظيم فعيل، كون لبنان مل يوقع املعاهدات الدولية الخاصة بالالجئني. واستمر 
املوجودين  السوريني  معتربًا  «الالجئني»،  تعبري  استعامل  حتى  رافضاً  املشكلة  بتجاهل  الرسمي  لبنان 
فعملت  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  أّما  للمنطق.  للواقع وحتى  مناف  «نازحني»، وهذا 
خالل هذه الفرتة من خالل اتفاق ثنايئ سابق كان قد وقّع بينها وبني لبنان يهدف إىل التعاطي مع 
أزمة الالجئني العراقيني الذي هربوا إىل لبنان إبان الحرب العراقية عام ٢٠٠٣. طبّقت املفوضية خالل 
عدة سنوات سياستها املعتمدة عادة يف حاالت اللجوء الجامعي الكبري وهي تعريف الالجئ بحسب 
مبدأ «prima face» الذي يقيض مبنح صفة الجىء بحسب «ظاهر الحال» لكل من يعرب الحدود وغري 
مستعد للعودة، وذلك من دون التمييز إذا كان هذا الفرد هو فعالً هارباً من خطر يهدد حياته وأمنه 
يف بالده أم ال. إضافة اىل التسجيل التلقايئ والعفوي لكل سوري سواء كان موجوداً يف لبنان سابقاً بصفة 
عامل أو الجىء جديد مام أدى إىل تضّخم األعداد الصادرة عن املفوضية وتضّمنها الكثري من السوريني 
الذين ال يتمتعون حكامً مبواصفات اللجوء. تعترب املنظمة، عادة، أن إعادة التقييم التي تجريها دورياً 
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ستعمل عىل تنقية األعداد وتدقيق الدوافع للوجود يف لبنان. إال أن الكم الهائل من السوريني الوافدين 
جعل إعادَة التقييم ضعيفًة جداً ودوريتها غري منتظمة، كام أن تضخيم األرقام رمبا كان مفيداً يف إظهار 
حجم املشكلة وتربير طلب املعونات املادية الكبرية من املجتمع الدويل. أدى ذلك إىل قلق وصحوة 
اللبنانية وأخذها لقرار اعتباطي جذري مفاجئ مينع املفوضية من إصدار أّي  مفاجئني لدى السلطة 
بطاقات لجوء جديدة باستثناء الحاالت اإلنسانية القصوى. ومنذ ذلك الحني أصدرت السلطة اللبنانية 
عدة قرارات تنظيمية إلدارة األزمة كان مفعولها عكسياً إذ جعلت التسجيل أصعب وأخرجت أعداداً 
كبرية من السوريني عن رادار السلطات اللبنانية وحتى املفوضية. وتشري األعداد اليوم إىل تناقص عدد 
حاميل بطاقات اللجوء من مليون ومئتي ألف تقريباً إىل حوايل ٩٥٠،٠٠٠ وهذا العدد ال يعكس العدد 
الحقيقي ال للسوريني املوجودين يف لبنان وال ملن يستحقون فعالً صفة الالجئني. من هنا تربز الحاجة 
واعتامد  اللبنانية  الحكومة  مقاربة  لتغيري  الحاجة  كام  والخطري،  املضلل  الواقع  هذا  إىل خرق  املاسة 

سياسة وطنية جديدة تسمح بقراءة حقيقية للواقع ميكن بناء خطة الطوارئ املطلوبة عىل أساسها. 

تشكل إعادة تسجيل الالجئني السوريني يف لبنان أهم اإلجراءات املطلوبة، ألنها تسمح باستكامل 
تنظيم عملية دخولهم وخروجهم عرب املعابر الرشعية والتدقيق بوضعهم والتمييز بني الالجىء وغري 
البيانات لجميع  للمعايري الدولية، مام يؤدي إىل إعادة ضبط أعدادهم وتنظيم قاعدة  الالجىء وفقاً 
السوريني يف لبنان وتصنيفهم سواًء كانوا الجئني، عامًال، طالبًا، أو زواًرأ. واألهم من ذلك كله هو أن 
إعادة التصنيف تشكل خطوة أساسية تسّهل عودة السوريني إىل بالدهم كلٌّ بحسب وضعه وحسبام 
تسمح الظروف السياسيّة واإلنسانيّة بذلك. واألهم يربز يف أّن تسجيل الالجئني وتحديد صفتهم يوّضح 

عالقة السلطات اللبنانية بهم وشكل املعالجة الذي يجب تأمينه.

إشكالية وقف التسجيل 

تكمن اإلشكالية يف أن سامت الغموض والتضارب والفوىض ترخي بظاللها بشكل كبري عىل ملف 
الالجئني السوريني يف لبنان وتتخذ مكاناً بارزاً لها يف مسألة اإلحصائيات واألرقام. كام إن معرفة العدد 
الدقيق ألعداد الالجئني السوريني أصبحت حاجة ملّحة ألن قدرة لبنان عىل استيعابهم تخطت حدها 
األقىص ومل تعد تحتمل لألسباب األمنية واإلجتامعية واإلقتصادية التي أصبحت معروفة جيداً. «وبالفعل 
كان هذا التدفق الهائل من الالجئني السوريني مصدراً لضغوطات يف مجاالت عدة بدءاً بالبنى التحتية 
والتعليم والنقل واإلستشفاء وصوالً اىل معدالت استهالك الكهرباء واملياه»١، وغريها من األمور املتعلقة 
الهائل  باألثر  املتحدة  األمم  وكاالت  السيام  الدولية  األرسة  أقرّت  وقد  اليومية.  وحاجاتهم  بحياتهم 

واملتشّعب لهذه األزمة عىل لبنان. 

١ الالجئون السوريون... مكاسب غري متوقعة لالقتصاد اللبناين.
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الالجئني  انه أدى إىل وجود حوايل ٧٤٪ من  السوريني هو  الالجئني  أبرز تداعيات غياب تسجيل 
يف  والداتهم  وثائق  تسجيل  إستحالة  إىل  بدوره  أدى  مام  لبنان  يف  إقامة رشعية  ميلكون  ال  السوريني 
سجالت وقوعات االجانب يف الدوائر ألن هذا التسجيل يشرتط اإلقامة الرشعية لألهل. ووفَق التقييم 
لألمم  السامية  املفوضية  عن  الصادر   ٢٠١٧ لعام  السوريني  الالجئني  لدى  الضعف  لجوانب  السنوي 
املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسف وبرنامج األغذية العاملي٢ تبني أن حوايل ٢٠٪ فقط من العائالت 
يحمل جميع أفرادها إقامة قانونية. واألخطر من ذلك هو أن نسبة األرس التي ال يحمل جميع أفرادها 
إقامة قانونية قد ارتفعت بشكل هائل، اذ ال يحمل ٧٤٪ من الالجئني السوريني املشمولني يف الدراسة 

إقامة قانونية يف لبنان. 

يف هذا السياق، أدركت وزارة الداخلية والبلديات الخطر الكبري جرّاء وجود والدات جديدة غري 
وثائق  بتسجيل  يتعلق  ما  يف  السوريني  املواطنني  شؤون  تسهيل  عىل  العمل  إىل  واضطرت  مسجلة، 
العائدة  والوالدة  الزواج  وثائق  تنفيذ  اإلجراءات يف مجال  بتبسيط  تتعلق  الوالدة عرب إصدار مذكرة٣ 
لهم والجارية عىل األرايض اللبنانية، أعفي مبوجبها السوريون من رشط توفر اإلقامة أو قسيمة الدخول 

الصالحة من أجل تسجيل والداتهم. 

التصنيف

الخطوة األوىل التي يجب أن تشكل ركيزًة ألي سياسة وطنية تتبناها الحكومة اللبنانية من أجل 
لبنان  السوريني املوجودين يف  إعادة إحصاء شامل لكل  السوريني وإدارته هي  الالجئني  تنظيم ملف 

وتصنيفهم: 

العامل األجانب: تحديد من يصّنف منهم يف خانة اليد العاملة األجنبية، عىل أن يتم التعاطي مع 
العامل  تعفي  والتي  لبنان وسوريا  بني  املربمة  املعاهدات  باإلعتبار  تأخذ  هؤالء وفق سياسة محددة 
السوريني من الرضائب والرسوم ومن الحاجة إلجازة عمل وإقامة. هنا تربز الحاجة السياسية إلعادة 
النظر بهذه املعاهدات التي أتت عىل حساب لبنان بأغلبها نتيجة لألوضاع السياسية التي كانت سائدة 
وقتَها، واتخاذ القرار السيايس املناسب إما بطلب إعادة التفاوض والتعديل وإما  وقف تنفيذها بصورة 
بتحديد  املعنية  اللبنانية  األجهزة  يد  يطلق  أن  القرار  هذا  شأن  من  الطارئة.  األوضاع  بسبب  موقتة 
العدد املطلوب لإلقتصاد اللبناين وأنواع العاملة املطلوبة واملواسم املحددة لهذا التواجد. كام وميكن 
من خالل هذه السياسة إعطاء أولوية يف العاملة األجنبية للعامل السوريني عىل غريهم من الجنسيات 

html.٥a٥٥d٩٥١٤/١/٢٠١٨/http://www.unhcr.org/ar/news/briefing :٢ املرجع
٣ مذكرة رقم ٢/٢٤٢ صادرة عن املديرية العامة لألحوال الشخصية يف وزارة الداخلية يف ٢٠١٧
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(املرصية، السودانية، الهندية والرسيلنكية، إلخ...) مبا يسّهل وضعهم ويزيد قدرة استيعاب لبنان لعامل 
سوريني.  

الالجئون: تحديد من يستحق صفة الالجئ وإن كان حالياً ال يحمل بطاقة التسجيل الصادرة عن 
املفوضية ومراجعة ملفات من يحملون البطاقات بهدف إعادة تقييم أوضاع كل منهم وإعادة التحقيق 
فيها. عىل أن تتبع املعايري الدولية بحسب إتفاقية العام ١٩٥١ الخاصة بوضع الالجئني والتفسري الواقعي 
والتطبيق العمالين لهذه املعايري بحسب قراءة الدولة اللبنانية املرتكزة عىل معايري حقوق االنسان والتي 
اإلتفاقيات وال برتوكول عام ١٩٦٧.  لبنان مل يوقع هذه  املتحدة كون  بالتفاوض مع األمم  تبنيها  يتم 
وينبغي كذلك التمييز، ضمن الالجئني، بني من يحتاج إىل الحامية فقط وبني من يحتاج إىل مساندة 

حياتية. 

معظم الالجئني قادرين عىل العمل وتأمني حاجاتهم املادية ومسكن، وبالتايل كل ما يحتاجون إليه 
من املفوضية واملجتمع الدويل هو بطاقة التعريف التي تكفل حقوقهم كالجئني وحقوق العودة وفرصة 
اإلنتقال إىل بلد ثالث إذا توفرت. وهؤالء الالجئون يشكلون عبئاً أخف بكثري عىل الدولة اللبنانية رشط 
تأمني إحصاء جيد لهم وضبطهم أمنياً وتنظيمهم إقتصادياً يك ال يشكل وجودهم إغراقاً للسوق باليد 
العاملة األجنبية عىل حساب اليد العاملة اللبنانية. ويكفي لذلك التشدد يف تطبيق القوانني اللبنانية 
التي تعطي اللبنانيني حقاً حرصياً للعمل يف مجاالت معينة وأفضلية يف مجاالت أخرى. كذلك ميكن كام  
ذكرنا سابقا إعطاء هؤالء الالجئني القادرين عىل العمل أفضلية مؤقتة (حتى انتهاء األزمة) عىل باقي 

العامل األجانب من سوريني ومن جنسيات أخرى.

أّما القسم اآلخر من الالجئني والذي عىل عكس املعتقد السائد، يشكلون أقل من ٢٠٪ من إجاميل 
عدد املسجلني وهم بأكرثيتهم الساحقة من النساء واألطفال، ليس لديهم القدرة عىل العمل وتأمني 
حاجاتهم وبالتايل يعتمدون بشكل كبري عىل املساعادات التي تؤمنها املفوضية واملنظامت اإلنسانية 
تنظيم  إىل  يحتاج  والغذائية  املادية  املساعدات  توزيع  أّن  إالّ  ليست كبرية  األعداد  أّن  األخرى. ورغم 
وإرشاف كبريين لتعميم الفائدة وتحسني فاعليتها وإيصالها إىل من هم أكرث حاجة  بحسب املعايري 

اإلنسانية السبعة.. 

الجهة القادرة عىل القيام مبهمة دراسة امللفات والتصنيف

اللبنانية،  الدولة  مؤسسات  من  تكون  فقد  هذا  التقييم  إعادة  تجري  أن  ميكن  التي  الجهة  أما 
كوزارة الشؤون اإلجتامعية بالتعاون مع حملة وطنية تضم البلديات وقوى األمن ومتطوعني من طالب 
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الجامعات واملجتمع املدين واملنظامت الدولية. أما إذا رأت الدولة أن قدرات أجهزتها غري كافية للقيام 
معها  وتوقِّع  املفوضية  مع  التفاوض  تعيد  أن  للدولة  فيمكن  وحرفية،  بفعالية  الكبرية  املهمة  بهذه 
إتفاقية جديدة لتحديد اإلطار الجديد لعملها يف لبنان بحسب التفسري الذي اعتمدته الدولة اللبنانية 
للمعايري. فقيام الدولة اللبنانية بهذه املهمة دونه عقبات عدة، مثل متويله وجهوزية الجهات املعنية 
له، وغريها من املعوقات اللوجستية والسياسية واملالية، ناهيك عن عوامل أخرى تتعلق بسوء اإلدارة. 
وبناًء عىل تجارب سابقة، منها عىل سبيل املثال مرشوع «رصد التحركات السكانية الطارئة» الذي أقفلته 
وزارة الشؤون اإلجتامعية يف نيسان ٢٠١٧ لفشله بالقيام مبهمته التي ُوِضعت للرصد السكاين لالجئني 
السوريني، أوقف وزير الشؤون اإلجتامعية بيار بو عايص هذا املرشوع، إذ «تبنّي بعد سنوات أّن العمل 
به غري منتج ومل يُحقق الهدف املنشود منه كام وأّن ال إمكانية لتحقيقه»٤. لذلك يُستحسن أن تقوم 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بهذه املهمة إذ لديها اإلمكانيات وفرق العمل املدربة والجاهزة 
إلجرائها. فإّن أي طرف آخر سيحتاج اىل الكثري من الوقت واملال من أجل تنفيذها ألهمية ذلك عىل 
املستوى الدويل، من هنا، فإّن إرشاك األمم املتحدة بعملية إعادة التسجيل يضع املجتمع الدويل أمام 
مسؤولياته تجاه لبنان ويخّفف من وطأتها عىل الدول املساعدة ويبعدها عن مواجهة املجتمع الدويل. 
وبذلك تلتزم الـمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بالتعريف واملعايري املتفق عليها وتتبعها 
يف عملية تصنيف الالجىء أو غري الالجىء بإرشاف الدولة اللبنانية، سواء عرب وزارة الشؤون اإلجتامعية، 
أو لجنة مؤلفة من الوزارات املعنية أو لجنة مؤلفة من أمنيني وقضاة وحقوقيني للتحقق من تطبيق 

املعايري املفروضة من قبل الدولة. 

معايري التصنيف

تعرف إتفاقية العام ١٩٥١ الخاصة بوضع الالجئني الالجئ عىل أنه: «كل شخص موجود، بنتيجة 
أحداث وقعت قبل ١ كانون الثاين/يناير ١٩٥١، وبسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب 
عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال 
يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحامية ذلك البلد، أو كل شخص ال ميلك جنسية 
وهو خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك 

الخوف، أن يعود إيل ذلك البلد»٥.  

http://www.almodon.com/politics/2017/8/7/%D8%A8%D9%88%D8%B9% املدن  جريدة  يف  عايص  بو  بيار  الوزير   مع  مقابلة   ٤
D8%A7%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-
%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%

D9%81%D9%8A%D9%86

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ الالجئني:  بوضع  الخاصة   ١٩٥١ العام   إتفاقية  من   ٢ بند  املادة١-   ٥
StatusOfRefugees.aspx%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9

%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86
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يشمل هذا التعريف كام هو معمول به يف منظومة األمم املتحدة واملنظامت اإلنسانية معيارين 
أساسيني لتحديد من تنطبق عليه صفة الالجئ. املعياران املعتمدان هام: 

١-  وجود مخاطر جدية (معيار موضوعي): أي الخطر الفعيل واملوجود عىل أرض الواقع، الذي ال 
يكفي اإلدعاء فقط بوجوده بل أيًضا الرتكيز عىل سبب مقنع وحّيسّ قد يتغري مع الوقت.

٢- الخوف الشديد (معيار شخيص): وهو الخطر عىل الحياة والسالمة البدنية أو الحرية.

هنا تربز الحاجة إىل تحديد كيفية فهم هذين املعيارين وتفسري كيفية تطبيقهام يف األزمة الحالية. 
وسيطرة  املختلفة  واملناطق  املعارك  واقع  دراسة  عىل  يعتمد  موضوعي  معيار  هو  الجدي  الخطر 
الجامعات املسلحة، بهدف تحديد ما إذا كانت عودة الالجئ إىل منطقة معينة ستشكل خطراً جدياً 
عىل سالمته وحياته. إال أن هذا املعيار فضفاض وميكن تفسريه بأشكال مختلفة. تعترب املفوضية٦ مثالً أن 
العودة اآلمنة ال تتأمن فقط بتوقف املعارك لفرتة معينة بل تتوسع بطلب انتفاء وجود مظاهر مسلحة، 
أخرى،  حربية  مخلفات  أو  ألغام  ما،  جهة  أية  من  بقذائف  املنطقة  إصابة  أمكانية  تجنيد،  عمليات 
وانتفاء إمكانية تجدد املعارك. ال بل تذهب املفوضية إىل أبعد من هذا،  عرب اعتبار العاملني اإلقتصادي 
والحقوقي أساسيني يف تعريف األمان أي أنها تزيد عىل رشوط العودة اآلمنة انتظام املؤسسات القانونية 
وإمكانيات العمل وظروف العيش الكريم واملسكن الالئق والتأمني الصحي والحق بالتعليم. تبدو ألي 
أكرث منها رشوط  للعودة  عائقاً  التفسريات تشكل  التي تشملها بعض  الفضفاضة  الرشوط  أن  مراقب 
سالمة، إذ أن سوريا مل تتمتع يوماً بتحقيق كل هذه الرشوط، ولن تتمكن من تحقيقها إال بعد عرشات 
السنني عىل أحسن تقدير، إضافة إىل أن هذه الرشوط غري متوفرة يف أي من بلدان اللجوء املجاورة.  إذا 
كان كل من لبنان واألردن والعراق وتركيا عاجزاً عن تأمني معظم هذه الرشوط ملواطنيه فكيف الحال 
ملئات آالف الالجئني؟ إذا اعتمدنا املعيار الفضفاض لنقول أن سوريا كلها غري آمنة فهذا يعني بحسب 
نفس املعايري أن لبنان أيضاً غري آمن ويجب أخذ الالجئني إىل مكان آخر وهذا أمر غري واقعي. بالتايل 
فإن الحاجة رضورية لنظرة واقعية لألمور ولقيام الدولة اللبنانية بتحديد كيفيّة تطبيق «إنتفاء الخطر 
الجدي». سيقوم الجزء الثاين من هذه الدراسة مبراجعة شاملة للمناطق السورية ملحاولة تحديد مدى 

األمان املوجود يف كل منها وبالتايل إمكانية عودة الالجئني إليها.

أما املعيار الثاين وهو املعيار الشخيص (غري موضوعي) للخوف الشديد والذي يرتبط بطوعية عودة 
الالجئني إذ ال ميكن إعادتهم إىل حيث يشعرون بالخطر. هنا أيضاً ميكن تفسري املعيار بشكل فضفاض 

٦ تقرير Monthly Human Rights digest، سوريا، ترشين األول ٢٠١٧ (بحاجة إىل التعريف الرسمي للمفوضية).
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متطرف، حني نعترب أن املرجع الوحيد هو شعور الشخص الداخيل بالخوف وبرغبته بالعودة، وهذا ما 
قد يؤدي إىل بقائه بشكل مستمر وتفضيله البقاء عىل العودة حتى بعد انتهاء الحرب نهائياً وتأمني كل 
الرشوط املوضوعية للعودة. لألسف إن الوضع الحايل يف لبنان وحجم األزمة ال يسمحان بهذه الرفاهية 
وال يسمحان للبنان تحديداً بإرضاء الخيار الشخيص التفضييل لالجئ ورغبته اختيار مكان إقامته، إذ 
أن لبنان فتح أبوابه بشكل إستثنايئ ومن دون ضوابط لكل من شعر أن حياته بخطر. أما اليوم ومع 
اشتداد العبء، عىل لبنان تحديد قدرة اإلحتامل لديه وأولوية من يستفيد من هذه القدرة ومن يجب 
أن يعود إىل بالده٧.  لذلك ُوِجب تصنيف الالجئني بحسب أسباب الخوف الذي يشعرون به والتعاطي 
معهم عىل هذا األساس. عىل سبيل املثال فمن عّرب يف املقابلة معه أن خوفه نابع من «داعش»، وأنه 
هرب خوفاً من اإلضطهاد والقمع والتطرف الديني الذي تشكله داعش، ميكن الطلب منه اليوم العودة 
اىل كل املناطق الخالية من «داعش» والتي ال إمكانية واقعية لعودة سيطرة داعش عليها وهي مستقرة 
إىل حد كبري ومل تشهد إشتباكات فعليّة منذ زمن. أما من اعترب أن خوفه هو من النظام السوري وقمعه، 
فيمكن البحث معه بإمكان عودته إىل منطقته يف حال كانت هذه املنطقة خارج سيطرة النظام وال 
إمكانية واقعية لعودة سيطرة النظام عليها، أو عودته إىل منطقة أخرى (غري منطقته) خارج سيطرة 
بعني اإلعتبار ما إذا كانت منطقته غري  النظام وتشهد مستوى استقرار مقبول. يجب أن تؤخذ ايضاً 
اللجوء إىل أقرب بلد آمن  لبنان بدل  لبنان وهو اختار أن يعرب مساحات شاسعة ليصل إىل  متاخمة 
مجاور فهذا دليل عىل أن الشخص خطط ونفذ واختار ما يراه مناسبًا له ومل يكن بوضع خوف شديد 
عند اللجوء٨. كذلك باستثناء حاالت محددة جداً ومربرة تربيراً مقنعاً ميكن اعتبار الالجئ الذي يزور 
منطقته باستمرار (عدة مرات يف السنة) هو شخص انتفى لديه الخوف الشديد وإال ملا كانت زيارة 
منطقته تتكرر، وأن سبب اختياره البقاء قد يكون إقتصادياً أو إنسانياً وبالتايل يجب التعامل معه عىل 

هذا األساس واعتباره من فئة العامل األجانب. 

الحاالت املذكورة أعاله فيجب تحديدها بشكل دقيق  التي ال تنطبق عليها أي من  الحاالت  أما 
وإظهار عددها الحقيقي وإعطائها األولوية بصفة اللجوء، والحامية والتقدميات اإلنسانية.  

إعادة النظر الدورية

تشكل إعادة التسجيل والتصنيف خطوة جوهرية يف احتواء أزمة اللجوء يف لبنان ومبارشة التخطيط 

٧ ينبغي هنا التذكري أن النقاش هو حول وضع لبنان وأن إخراج الالجئني من لبنان بسبب تخطي القدرة عىل اإلستيعاب ال يلغي أبداً إمكانية 
إستضافة دول ثالثة يف العامل لهؤالء وهو حل مستدام آخر ينبغي تفعيله.

٨ قد يقرر لبنان استثناء بعض األقليات من هذا التصنيف إذ ميكن اعتبار أن الالجئ املسيحي من الحسكة وحلب أو الدرزي من جبل الدروز 
قد اعترب أن لبنان هو البلد الوحيد الذي ميكن أن يلجأ إليه بسبب مجتمعه التعددي.
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للعودة. إال أن هذا التصنيف املبني عىل معياريني متحركني، متغريين، ميكن أن يتغرّي مع تطور الواقع 
امليداين يف سوريا ومع تقدم اإلستقرار والحل السيايس. لذلك من املهم جداً أن يكون هذا التصنيُف 

دورياً يعاد النظر فيه سنويٍّا وينطوي عىل تقييم للمتغريات. 

لالجئ  الحامية  فيها  تؤمن  الوطنية فرتة سامح مؤقتة  اإلنقاذ  أن تشمل خطة  ينبغي  عليه،  بناًء 
لفرتة ستة أشهر بحسب مبدأ Prima Face (قد تكون قابلة للتجديد مرة واحدة)، يتم خاللها التدقيق 
والتحقيق بكل امللفات ويسجل كل من أصبح خارج نظام التسجيل يف الفرتة السابقة، تحت إرشاف 
الدولة اللبنانية وبحسب فهمها وتفسريها للمعايري الدولية. بعد انتهاء املهلة املؤقتة يفقد كل من مل 
تثبت مطابقة حالته للمواصفات، صفة الالجئ ويعامل بالتايل عىل هذا األساس. أّما من يكتسب صفة 
الالجئ فيعاد التدقيق مبلفه وبتغرّي املعطيات الخاصة به كل سنة، وتقييم مواءمته لصفة الالجئ أم 
ال، عىل أن تتحمل املفوضية (إذا كانت هي من يطبق الخطة) مسؤولية تأخرها بالبت بأّي ملفات أو 

بإعادة النظر الدورية. 

يف هذا اإلطار، أيّد وزير الشؤون اإلجتامعية بيار بو عايص خالل مقابلة حرصية معه٩ هذا الحل 
من  السوريني  النازحني  تسجيل  استكامل  عملية  يدعم  اإلجتامعية  الشؤون  وزير  «بصفته  انه  معترباً 
قبل املفوضية العليا لشؤون الالجئني عىل ان يتم اإلتفاق معها عىل آليات التسجيل وتبادل املعلومات 
قائم  كام هو  السوريني،  النازحني  بيانات  قاعدة  إىل  الوصول  اإلجتامعية حق  الشؤون  وزارة  وإعطاء 
حتى  سجلتهم  التي  للنازحني  متلكها  التي  البيانات  قاعدة  للوزارة  املفوضية  أعطت  إذ  بينهام،  اليوم 
عام ٢٠١٥». وشدد بو عايص عىل «وجوب استكامل التسجيل من أجل ضم العدد األكرب من النازحني 
اللبنانية والتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتامعية عرب  السوريني برشط التنسيق بني املفوضية والدولة 

مشاركتها قاعدة البيانات». 

نتائج التصنيف والخطوات التالية

العملية ميكن بدء  أو حتى مع بدء  املعايري املذكورة أعاله،  التصنيف بحسب  اإلنتهاء من  بعدد 
الخطوات التالية:

١-  تحديد عدد السوريني الالجئني الفعلينّي، وهو حتامً سيكون أقل من األرقام املتداولة حالياً والتي 
تشمل كل السوريني املوجودين يف لبنان، مام يضخم املخاوف وردات الفعل.

٩ املرجع: مقلبة مع الوزير بيار بو عايص، كانون األّول ٢٠١٧.
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٢-  فصل مسار التعاطي مع الالجئني عن ملف العامل األجانب السوريني مام يسهل وضع سياسة 
أماكن  وتحدد  تنظم  والقطاعية)،  (العددية  لبنان  حاجات  تحدد  األجنبية  للعاملة  شاملة 
تواجدهم، وتحدد أفضليات اإلستخدام مبا ال يتضارب مع اليد العاملة اللبنانية. يجوز من خالل 
هذه السياسة إعطاء أفضلية مؤقتة للعامل السوريني عىل غريهم من الجنسيات إىل حني انتهاء 
والحاملني  والزراعة  كالتنظيفات  أجنبية  عاملة  يد  توظف  التي  القطاعات  يف  سيام  ال  األزمة 

وغريها.

واألمم  اللبنانية  الدولة  قبل  من  املحددة  املعايري  يفتقد  سوري  كل  عن  الالجىء  صفة  ٣-  نزع 
املتحدة، كام حصل سابقاً. من هنا، ينبغي عىل لبنان أن يعطي األولويّة إىل الالجىء الذي يواجه 
خطراً فعليٍّا عىل حياته وال ميكنه العودة بشكل آمن، فيبقيه يف األرايض اللبنانيّة إىل حني تأمني 

املناطق اآلمنة له. 

يسهل  مام  فعلياً،  الالجئني  صفة  عليهم  تنطبق  للذين  رشعية  إقامات  عىل  الحصول  ٤-  تسهيل 
الزيجات  الجديدة،  الوالدات  ووثائق  الوقوعات  لتسجيل  املطلوبة  األوراق  عىل  حصولهم 
والوفيات لدى الدوائر املختصة، وكذلك يسهل عليهم التنقل والعمل (ميكن إعطاؤهم أولوية) 

ماّم يخّفف من العبء املادي إلستضافتهم.

٥-  إعادة من ال يصنفون كالجئني إىل بالدهم فوراً (إال إذا بقيت حاجة يف األسواق اللبنانية لعاملة 
أجنبية تفوق عدد الالجئني وهذا أمر مستبعد)

٦-  إعادة من انتفت أسباب لجوئهم بالتعاون مع األمم املتحدة ودول الجوار بحسب التصنيف 
املذكور أعاله اىل املناطق املناسبة. بدء العمل عىل استكشاف إمكانية إعادة الجئني إىل مناطق 
خفض التصعيد املستقرة والتي بدأت تعود إىل الحياة اإلقتصادية، حتى ولو مل تكن مناطقهم 

األصلية ليتلقوا الحامية واملساعدات اإلنسانية هناك بدل تلقيها يف لبنان. 

ثانياً: دراسة الواقع امليداين السوري

مفهوم املناطق اآلمنة

النزاعات املسلحة يف  أثناء  الذين يُستهدفون عمداً  تتمثل إحدى وسائل توفري الحامية للمدنيني 
إنشاء أماكن للحامية ومراقبتها، سواء مبوافقة بعض أو كل أطراف النزاع أو دونها١٠. تضم إتفاقيات 

Bruce M, Oswald.  “The creation and control of places of protection during United Nations peace operations”. Inter- ١٠
.national Review of the Red Cross. December 2001. Vol. 83, No 844
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جنيف األربع لعام ١٩٤٩، وبروتوكوالتها اإلضافية لعام ١٩٧٧، أكرث القواعد أهمية للحد من همجية 
الحروب، وتوفر الحامية لألشخاص الذين ال يشاركون يف األعامل العدائية (املدنيون، وعامل الصحة، 
السفن  واملرىض، وجنود  (الجرحى،  العدائية  األعامل  املشاركة يف  توقفوا عن  والذين  اإلغاثة)  وعامل 
الغارقة، وأرسى الحرب)١١.  أما مصطلح املناطق اآلمنة، فقد أُطلَِق عىل املواقع اآلمنة التي أنشأتها األمم 
املتحدة يف جمهورية البوسنة والهرسك، حيث تطرق قرار مجلس األمن ٨١٩ (١٩٩٣) للمرة األوىل إىل 
مفهوم املنطقة اآلمنة، وطالب بأن تعامل رسيربينتسا واملناطق املحيطة بها كمنطقة آمنة يتعني أن 
تكون خالية من أي هجامت مسلحة أو أعامل عدوانية أخرى١٢. وتم يف ما بعد توسيع نطاق املناطق 
اآلمنة يف البوسنة والهرسك إىل املدن األخرى التي تحتاج األمن من خالل القرار ٨٢٤ (١٩٩٣)١٣. وكان 
األمم  ميثاق  السابع من  الفصل  بالترصف مبوجب  األمن  التي سمحت ملجلس  القرارات  هدف هذه 
املتحدة، حظر الهجامت املسلحة أو أي عمل عدايئ داخل وحول هذه املناطق، وزيادة عدد قوة االمم 

املتحدة للحامية بغية رصد الحالة اإلنسانية يف املناطق اآلمنة. 

ع مجلس األمن يف قراره ٩١٨  ثم برز الحقاً مصطلٌح جديد ُعرَِف ب «مناطق إنسانية آمنة»، حني وسَّ
(١٩٩٤) من صالحيات بعثة تقديم املساعدة التابعة لألمم املتحدة يف رواندا، بحيث تُسهم يف حامية 
املترشدين والالجئني املدنيني املعرضني للخطر، وتوفر األمن والدعم لتوزيع إمدادات اإلغاثة ولعمليات 
اإلغاثة اإلنسانية، كام قد يتعني عليها أن تتخذ إجراءات للدفاع عن النفس ضد الجامعات أو األشخاص 
الذين يهددون املناطق املحمية وأفراد األمم املتحدة وسائر أفراد البعثات اإلنسانية، ووسائل تقديم 

وتوزيع اإلغاثة اإلنسانية١٤.  

ْ مام أوردناه، تتعدد اإلجراءات التي يتم اللجوء إليها عند إنشاء أماكن حامية للمدنيني  كام تَبنَيَّ
اعتامداً عىل هذا  األكرث  اآلمنة»  قيام «املناطق  املُتبعة عند  الرتتيبات  املسلحة. وتُعتََربُ  النزاعات  أثناء 
الصعيد. وإذا ما أردنا تعريف «املناطق اآلمنة» بشكل واضح، فهي عبارة عن «مناطق محددة بإتفاق ال 
يقوم مبوجبه أطراف النزاع املسلح بنرش قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجامت عليها. كام يتم إنشاؤها 
مبوجب قرارات مجلس األمن الدويل. ميكن أن تشمل مناطق حظر الطريان، والتي تحظر عىل بعض – 

١١ «اتفاقيات جنيف ١٩٤٩ وبروتوكوالتها اإلضافية». اللجنة الدولية للصليب االحمر. ٢٩ ترشين األول، ٢٠١٠.
١٢ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رفم ٨١٩ (١٩٩٣).
١٢ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رفم ٨٢٤ (١٩٩٣).
١٤ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ٩١٨ (١٩٩٤).
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أو كل – أطراف النزاع إجراء طلعات جوية فوقها. تهدف هذه املناطق إىل حامية املدنيني الفارين من 
يُدافَع عنها بقوات حفظ سالم تابعة لألمم  القتال، وتسهيل حصولهم عىل املساعدات اإلنسانية. قد 

املتحدة أو قوات أخرى»١٥. 

البوسنة  يف  اآلمنة  املناطق  من  بدءاً  سيئًا،  ِسِجالٍّ  اآلمنة  للمناطق  أن  الدولية  التجارب  تُظِهُر 
والهرسك١٦،  وصوًال إىل رواندا١٧،  وسرييالنكا١٨. وقال كريستوفر بويان املتحدث بإسم املفوضية السامية 
التاريخ يعطينا بعض الدروس الصارخة والحديثة نسبياً يف فعالية  لألمم املتحدة لشؤون الالجئني: « 
املناطق اآلمنة». «إننا نشعر بقلق بالغ ألن األشخاص الذين يبحثون عن األمن سيتعرضون للعنف ذاته 

الذي يحاولون الفرار منه»١٩. 

يُشرُي تقرير نرشته «هيومن رايتس ووتش»، إىل أن املناطق اآلمنة غالبًا ما تشكل خطورة كبرية 
عىل املدنيني داخلها، وسيكون وعد السالمة فيها رضبًا من الوهم إن مل تتحّقق الضامنات الكافية٢٠.  
ويعترب الخرباء أن املناطق اآلمنة ال ميكنها أن تعمل، سواء بسبب إحتجاز الالجئني الذين لهم الحق 
يف الفرار ومنعهم من التنقل، أو بسبب عدم قدرة هذه املناطق عىل منع تزايد العنف داخل منطقة 

الحرب النشطة٢١.  

ما يُطرح اليوم هو عودة الالجئني السوريني إىل مناطق آمنة يف بالدهم. لكن قيام مناطق آمنة يف 
سوريا، أو اإلعرتاف برتتيبات مامثلة صادرة عن مجلس األمن الدويل، مل يكن متاًحا يف مراحل سابقة 
البحث عن مالذات  من الرصاع السوري، ورمبا لن يكون ممكًنا يف املرحلة املقبلة. لذلك فإن عملية 
آمنة لعودة الالجئني إىل سوريا تتطلب اإلرتكان إىل الواقع السيايس والعسكري القائم هناك، مع األخذ 
بعني اإلعتبار ديناميكية الرصاع وما مُيكن أن تحمله من ُمتغريات عىل الساحة السورية. ويَفرض هذا 
وتشمل  السورية،  املعارضة  مناطق سيطرة  أوالً،  مناطق:  ثالث  إىل  السورية  الجغرافيا  تقسيم  الواقع 
بشكل أسايس «مناطق خفض التصعيد» التي أنتجتها محادثات آستانا ولقاء هامبورغ، ومنطقتي «درع 

١٥ «أسئلة وأجوبة حول املناطق اآلمنة والنزاع املسلح يف سوريا». هيومن رايتس ووتش. ١٦ أذار، ٢٠١٧.
David, Rohde. “The Srebrenica Genocide - Remembering Srebrenica”. November 17, 2014. ١٦

١٧ عبد الحسني، شعبان. «ترمب واملناطق اآلمنة يف سوريا». الجزيرة. ١١ شباط، ٢٠١٧.
١٨ مصطفى شفيق، عالم. «مرشوطيات فاعلية «املناطق اآلمنة» يف مناطق الرصاعات باإلقليم». املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة. 

١٥ شباط، ٢٠١٧.
 Howard, LaFranchi. “Trump pushes for ‹safe zones› in Syria: Could they work?” The Christian Science Monitor.  ١٩
February 13, 2017

٢٠ «أسئلة وأجوبة حول املناطق اآلمنة والنزاع املسلح يف سوريا». هيومن رايتس ووتش. ١٦ أذار، ٢٠١٧.
 Lauren, Wolfe. “There Are No Real ‘Safe Zones’ and There Never Have Been”. Foreign Policy. March 30, 2017 ٢١

.

. 



١٦

ورقة سياسات

١٦

التي  املناطق  ثانياً،  لرتكيا.  املوالية  املعارضة  لسيطرة مجموعات  اللتني تخضعان  الفرات» و«عفرين» 
تخضع لسيطرة النظام السوري، وسيتم تقسيمها  ألغراض هذه الدراسة إىل مناطق سيطرة النظام غرب 
سوريا أو ما يُعرف بسوريا املفيدة، ومناطق سيطرة النظام رشق سوريا والتي حّررت مؤخرًا من داعش. 
ستساعد  الكردية.  امليليشيات  لنفوذ  أو  الدميوقراطية،  سوريا  قوات  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  ثالثاً، 
قراءة التطورات امليدانية يف هذه املناطق، والسياسية يف سوريا بشكل عام، عىل الخروج بتصوٍر حول 
الالجئني  بعض  بعودة  تسمح  آمنة  مالذات  اعتبارها  إمكانية  مدى  ومعرفة  املناطق،  هذه  مستقبل 

السوريني من دول الجوار بحسب ظروفهم وتصنيفهم.

املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة السورية

مناطق خفض التصعيد

َوقََّعت روسيا وإيران وتركيا يف ٤ أيار الفائت يف آستانا إتفاقًا يدعو اىل إقامة ما يسمى مبناطق 
معينة من  وأجزاء  إدلب  مناطق، وهي محافظة  أربع  اإلتفاق  التصعيد» ىف سوريا. ويشمل  «خفض 
حمص،  محافظة  شامل  يف  األجزاء  بعض  وحلب)،  وحامة  الالذقية  (محافظات  املجاورة  املحافظات 
الغوطة الرشقية، وبعض أجزاء جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة)٢٢.  ويتوّجب بحسب اإلتفاق 
وقف األعامل العدائية بني األطراف املتنازعة ضمن خطوط مناطق خفض التصعيد، وإنشاء املناطق 
األطراف  بني  عسكرية  ومواجهات  حوادث  وقوع  ملنع  التصعيد  خفض  مناطق  إمتداد  عىل  األمنية 
املتنازعة، مع مواصلة القتال ضد داعش وجبهة النرصة داخل وخارج مناطق خفض التصعيد٢٣. كام 
يشري اإلتفاق إىل رضورة العمل عىل توفري إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية واملعونة الطبية وتلبية 
االحتياجات األساسية للمدنيني، وإعادة تهيئة البنى التحتية األساسية والظروف الالزمة لعودة الالجئني 
والنازحني داخليٍّا بصورة آمنة وطوعية٢٤. ويف حني أن الهدف اُملعلن لقيام تلك املناطق كان الحّد من 
العنف وحامية املدنيني، إال أن التطورات األخرية أظهرت أن اإلتفاق مل يكن سوى إسرتاتيجية إلدارة 
الحرب، حيث أتاح للنظام تهدئة الجبهات الغربية والتوجه رشقاً النتزاع مناطق كانت تسيطر عليها 
وقضم  املعارضة  إضعاف  بهدف  التصعيد  خفض  مناطق  يف  الجبهات  ويحرك  بعدها  ليعود  داعش، 

األرايض التي تسيطر عليها٢٥. 

“Memorandum on the creation of de-escalation areas in the Syrian Arab Republic”. The Ministry of Foreign Affairs  
                                                                                                                              of the Russian Federation. May 6, 2017.
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منطقة خفض التصعيد يف محافظة إدلب وأجزاء معينة من املحافظات املجاورة

بدأ الجيش الرتيك يف ترشين األول الفائت تشكيل نقاط مراقبة يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب 
يف إطار اتفاق آستانا٢٦،  بعد أن توصلت أنقرة إىل إتفاق مع هيئة تحرير الشام لدخول شامل إدلب، 
وإنشاء منطقة عازلة تركية متتد من منطقة «أطمة» الحدودية بريف إدلب الشاميل بإتجاه «دار تعزة» 
و»عندان» غريب حلب٢٧. ويسعى االتراك من خالل تدخلهم يف محافظة إدلب إىل منع إنشاء كيان كردي 
بني عفرين ونهر دجلة٢٨، كذلك إقامة منطقة خاضعة للوصاية الرتكية هناك، تسمح مستقبًال بعودة 
بنحو مليوين شخص، بينهم مئات اآلالف  الالجئني يف تركيا إليها٢٩. ويُقدر عدد سكان املحافظة حالياً 
من النازحني من محافظات أخرى٣٠. وتكتَِسُب محافظة إدلب أهمية كبرية، إذ تُعترب مالًذا ل «هيئة 
تحرير الشام» التي أحكمت سيطرتها عىل مساحات واسعة فيها، ما دفع النظام أواخر العام املايض إىل 
بدء حملة عسكرية عىل املحافظة تحت شعار محاربة اإلرهاب٣١. بيد أن رغبة النظام بالسيطرة عىل 
محافظة إدلب قد ال تتوافق مع حسابات أنقرة وموسكو، إذ تعمل تركيا عىل تشكيل ١٢ مركَز مراقبة 
يف إدلب كجزء من عملية آستانا٣٢. ويبقى عىل عاتق تركيا مستقبًال تحقيق اإلستقرار يف منطقة خفض 
قيام  الدفع نحو  الرتتيبات، من ضمنها  اللجوء بعض  لنفوذها. ويتطلب ذلك  التي ستخضع  التصعيد 
مجلس مدين متثييل، وتحويل الفصائل املسلحة إىل قوات أمن محلية تخضع لسلطة هذا املجلس. وهذا 

سيسمح بتهيئة الظروف لعودة الالجئني الهاربني من بطش األسد إليها.

منطقة خفض التصعيد يف شامل محافظة حمص 

 ١٨٠ نحو  فيها  ويعيش  املعارضة،  جامعات  عليها  تسيطر  أخرى  ومناطق  وتلبيسة  الرسنت  تضم 
التصعيد يف ريف حمص الشاميل،  اتفاق مناطق خفض  النظام السوري تطبيق  ألف مدين٣٣.  يَُعرقل 
جديدة  هدنة  رعاية  مّتت  كامل٣٤.  بشكل  اإلنسانية  املعابر  ويُغلُِق  املنطقة  عىل  يفرض حصاراً  كونه 
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بوساطة مرصية – روسية يف أوائل آب املايض٣٥، كام تم التوصل يف آواخر أيلول املايض إىل إتفاٍق جديد 
بوساطة روسية بني ممثلني عن مناطق يف ريف حمص الشاميل وممثلني عن النظام٣٦، إال أن جميع 
هذه الوساطات مل تُجِد نفًعا، وما زالت الخروقات تَُسجل إىل اليوم. ومن املرّجح أن يزيد النظام من 
سياسة  ذلك  وتهجري سكانها. وسيخدم  إخضاعها  بهدف  للمنطقة  بحصاره  ويستمر  للهدنة،  خروقاته 
الشاميل  ليتّم ضّم ريف حمص  النظام وحلفاؤه يف مدينة حمص٣٧،  إنتهجها  التي  الدميوغرايف  التغيري 
إليها. وماّم ال شك فيه أن هذا التوجه سيكون عائًقا أمام عودة الالجئني واملرشدين داخليًا والذين ال 

يتالءمون مع هذا التغيري الدميوغرايف، إىل مدنهم وبلداتهم هناك.

منطقة خفض التصعيد يف الغوطة الرشقية

كان يَقطن هذه املنطقة، عند إبرام إتفاق مناطق التصعيد، حوايل ٦٩٠ ألف مدين. ورغم إنضامم 
الفصيلني األكرب يف الغوطة الرشقية «جيش اإلسالم» و»فيلق الرحمن» إىل نظام وقف إطالق النار٣٨،  
األممي رقم ٢٤٠١  والقرار  املنطقة٣٩،  إبرامها بوساطة مرصية لضبط عمل هذه  تم  التي  واإلتفاقات 
الذي إعتمده مجلس األمن يف شباط املايض بهدف وقف األعامل العدائية يف جميع أنحاء سوريا٤٠،  
د حملته العسكرية بدعٍم من موسكو حتى نجح يف  إال أن النظام تابع حصاره للغوطة الرشقية، وصعَّ
إخضاعها٤١. وشهدت الغوطة الرشقية خالل األسابيع األخرية عملية تهجري منظمة، حيث أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية يف أواخر آذار الفائت، أن «نحو ١٥٠ ألف مدين غادروا الغوطة الرشقية منذ ٢٨ شباط 
دوما،  مدينة  من  بينهم سكان  ومن  املنطقة  مغادرة  مستمرين يف  يزالون  ال  «املدنيني  وأن  املايض»، 
يواصلون خروجهم عرب ممر يف مخيم الوافدين شامل غوطة دمشق الرشقية»٤٢. ورمبا يسعى النظام 
بذلك إىل تهجري سكان الغوطة الرشقية مبا يتالئم مع الهندسة الدميوغرافية التي يرسمها مع حلفائه 
تكون  اللبنانية،  والحدود  كتلة سكانية حول دمشق، وبني دمشق  توفري  ترتكز عىل  والتي  اإليرانيني، 

٣٥ «بعد استكاملها ألسبوع من رسيانها…انهيار الهدنة املرصية – الروسية يف ريف حمص الشاميل». املرصد السوري لحقوق اإلنسان. ١٠ 
آب، ٢٠١٧.
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موالية لطهران٤٣. وماّم ال شك فيه، أن الالجئني يف الدول املجاورة والنازحني داخليٍّا سيعانون من هذه 
السياسة التي ستكون عائًقا أمام العودة إىل تلك املنطقة.

منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا

تشمل هذه املنطقة محافظتي درعا والقنيطرة، وتقع تحت سيطرة فصائل املعارضة، ويعيش فيها 
ما حوايل ٨٠٠ ألف مدين٤٤. توصل الرئيس األمرييك دونالد ترامب ونظريه الرويس فالدميري بوتني يف ٧ متوز 
املايض إىل إتفاق لوقف إطالق النار ىف جنوب غريب سوريا، خالل إجتامعهام عىل هامش قمة املجموعة 
، جرى بعيًدا عن األضواء بني  العرشين يف مدينة هامبورغ األملانية٤٥. وجاء اإلتفاق نتيجة مساٍر تفاويضٍّ
خرباء روس وأمريكيني وأردنيني يف العاصمة األردنية عاّمن، مل تكن إرسائيل بعيدًة منه، لوضع ترتيباٍت 
أمنيٍة تشمل جنوب سوريا الغريب، تؤمن حدود األردن وإرسائيل، ومتنع إيران من اإلقرتاب منها٤٦. تم 
تثبيت هذا اإلتفاق يف ٨ ترشين الثاين املايض، حيث وقعت الواليات املتحدة واإلتحاد الرويس واململكة 
األردنية الهاشمية يف عامن (األردن) ما ُعرَِف ب «مذكرة املبادئ». وتعزز هذه املذكرة نجاح املبادرة 
وضامن  املنطقة،  من  األجانب  واملقاتلني  األجنبية  القوات  سحب  خالل  من  من  النار  إطالق  لوقف 
اإلمتثال إلتفاق وقف إطالق النار عرب مواصلة مركز الرصد يف عامن عمله مبشاركة خرباء من الدول 
القامئة يف  الحكم  الرتتيبات اإلدارية وترتيبات  بالحفاظ عىل  الثاليث  الثالث٤٧. وتعكس املذكرة اإللتزام 
املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف الجنوب الغريب خالل هذه املرحلة، أي بعبارة أخرى من دون 
أن تَُسلِم املعارضة األرايض إىل النظام. كام أن القضاء عىل وجود القوات األجنبية غري السورية، يشمل 
القوات اإليرانية وامليليشيات التي تدعمها إيران وكذلك الجهاديني األجانب الذين يعملون مع جبهة 
النرصة وغريها من الجامعات املتطرفة٤٨. لكن حتّى يومنا هذا، مل تُطَبق بنود هذا اإلتفاق، خاّصًة بعد 
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رفض إيران مطالب موسكو بسحب عنارصها من جنوب سوريا٤٩. ورمبا يتطور الوضع نحو األسوأ إذا 
ما تغاضت موسكو عن مطلب تل أبيب الداعي إىل سحب امليليشيات املوالية إليران من هناك٥٠.  إمنا 
بشكل عام، ورغم بعض الخروقات، يسود الهدوء منطقة خفض التصعيد يف الجنوب السوري٥١،  وهذا 
ما مييزها بشكل أكرب عن باقي مناطق خفض التصعيد املشمولة بإتفاق آستانا. وقد ساهم هذا الواقع 
بتشجيع الالجئني للعودة إىل ديارهم، حيث أعلنت املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف آواخر ترشين 
الثاين املايض أن عدد السوريني العائدين من األردن اىل بلدهم منذ بدء العمل بإتفاق وقف اطالق 
النار ىف جنوب سوريا بلغ قرابة األلف شهريا٥٢. لكن يبقى تأمني الخدمات األساسية التي ترشف عليها 
أهمها عدم  املجالس من صعوبات كبرية،  تلك  تعاين  اذ  األساسية.  املعضالت  احدى  املحليّة  املجالس 
توفّر الدعم املاّيل الكايف، وافتقارها اىل الكوادر املختّصة وعدم االستقرار األمني يف املنطقة. كام تعاين 
اإلنتخاب  عرب  دميقراطية  بطريقة  املجالس  أعضاء  اختيار  غالباً  يتم  ال  تشكيلها حيث  عقباٍت يف  من 
التي تتعلّق بأخذ كل عائلة أو عشرية مقعداً يف املجلس،  املبارش، بل يكون وفق الحسابات الخاّصة 
كام تشرتط الفصائل العسكرية تعيني بعض األعضاء من املحسوبني عليها٥٣. بطبيعة الحال، إن اإللتزام 
مبذكرة املبادئ من قبل االطراف املَوِقَعة عليها، سيضمن حالة من اإلستقرار الدائم يف املنطقة، وذلك 
إىل حني التوصل لتسوية سياسية للرصاع السوري. وسيسهل ذلك من عودة الالجئني والنازحني داخليٍّا 

إىل تلك املنطقة.

منطقة درع الفرات وعفرين

الفرات» يف ريف حلب. وترتكّز  إعامر منطقة «درع  الرتكيّة جهوًدا كبرية إلعادة  الحكومة  تبذل 
الجهود الرتكيّة خصوًصا مدينة الباب يف ريف حلب٥٤. وكانت وزارة شؤون األرسة والسياسة االجتامعية 
الرتكية قد أطلقت يف آب الفائت بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مرشوعا يهدف 
إىل إعادة ١٠٠ ألف سوري إىل مدينة الباب السورية٥٥. بطبيعة الحال تُعترب هذه املنطقة مالًذا آمًنا 

٤٩ رائد، جرب. ميشال، أبونجم. عيل، بردى. «تحرك رويس لتفادي رضبة إرسائيلية «حتمية»». الرشق األوسط. ٣ شباط، ٢٠١٨.
٥٠ معتصم، محسن. «إرسائيل تطالب بانسحاب املقاتلني املدعومني من إيران من جنوب سوريا». إرم نيوز. ١٠ شباط، ٢٠١٨.

٥١ «مناطق رسيان االتفاق الثاليث يف الجنوب السوري تشهد هدوءاً بعد سلسلة خروقات». املرصد السوري لحقوق اإلنسان. ١١ شباط، 
.٢٠١٨

               “1,000 Syrian refugees leave Jordan each month”. Gulf News. November 27, 2017.
٥٣ سامر، األحمد. «املجالس املحلية يف ظل «خفض التصعيد» درعا منوذجاً». جريون. ٢٤ آب، ٢٠١٧.

٥٤ خالد، الخطيب. «تركيا تدعم املجلس املحّيل يف مدينة الباب للنهوض باملدينة وإعادة إعامرها». Al-Monitor. ٢٩ آب، ٢٠١٧.
Fevzi, Kızılkoyun. “Around 100,000 refugees expected to return to Syria from Turkey by end of 2017: Study”. Hür-      
riyet Daily News. August 7, 2017.
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أن تعطى  تركيا عىل  السوريني يف  الالجئني  بعودة  أن تساهم، مستقبالً،  للنازحني والالجئني، واألرجح 
األولوية لها قبل دول الجوار.

أما بالنسبة لعفرين، فقد أعلنت القيادة الرتكية يف اآلونة األخرية عن إمكانية إرسال مئات اآلالف 
األكراد  لكن  العسكرية٥٦.  العملية  يف  حققته  الذي  اإلنتصار  بعد  هناك،  إىل  السوريني  الالجئني  من 
ينظرون بريبة إىل تلك الخطوة، ويتهمون تركيا بالسعي لتغيري الرتكيبة السكانية لجيب عفرين ذات 
التوتر  أنقرة عليها إىل رفع منسوب  إذا ما أقدمت  الخطوة  الكردية٥٧. لذلك قد تؤدي هذه  االغلبية 
بني أغلبية الالجئني السوريني ذات األصول العربية من جهة واألكراد من جهة أخرى، وتُفيض يف نهاية 

املطاف إىل دخول السكان املحليني يف  صدامات مع الالجئني.

املناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري

غرب سوريا

املفيدة،  بسوريا  يُعرف  ما  أو  سوريا،  غرب  السوري  النظام  سيطرة  تحت  الواقعة  املنطقة  تُعترب 
مستقرة إىل حٍد كبري مقارنة مع باقي املناطق السورية. وهي متتد من دمشق إىل القلمون وحمص 

ودرعا وحامة، وصوالً إىل طرطوس والالذقية وحتى الحدود الرتكية٥٨.  

لكن، هناك عامٌل مهمٌّ مينع الالجئني السوريني املؤيدين للنظام من العودة إىل مناطقهم، ويشمل 
أيضاً الرجال السوريني كافة، الذين ترتاوح أعامرهم بني ١٥ و٤٥ عاماً، أال وهو الخوف من تجنيدهم 
يف صفوف الجيش السوري٥٩. ويُشكل فساد املسؤولني السوريني السبب الثاين لبقاء الالجئني يف لبنان، 
حيث ال يجرؤ الرجال عىل العودة إىل سوريا خوفاً من اعتقالهم التعسفي، وإرغامهم عىل دفع مبالغ 

كبرية لإلفراج عنهم٦٠.  

أما مدينة حلب، فإن الدمار الذي طالها كبرٌي جداً. وال تزال حلب الرشقية يف حالة خراب. وقد 
تم تطهري شوارعها من األنقاض، ولكن، مل يتم إعادة بناء سوى القليل من املباين املدمرة أو املترضرة 

            Dorian, Jones. “Turkey Eyes Refugees Returning to Afrin, Syria”. VOA News. March 8, 2018.
.Ibid ٥٧

٥٨ ««سوريا املفيدة» آخر األوراق الروسية إلنقاذ األسد». الخليج أونالين. ١ ترشين األول، ٢٠١٥.
Fabrice, Balanche. “A Half-Million  Syrian Returnees? A Look Behind the Numbers”. The Washington Institute. July         
7, 2017.
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بشدة. وهذا منع مئات اآلالف من العودة، إما ألن منازلهم محطمة، أو ألنهم يخشون االنتقام بسبب 
والئهم للمعارضة٦١. 

رشق سوريا

لن يكون تحقيق اإلستقرار يف مناطق نفوذ النظام املحررة من داعش رشق سوريا باألمر السهل، 
السيطرَة  النظام  فاستعادة  األساسية٦٢.  مدنها  النظام عىل  يسيطر  التي  الزور  دير  خاصًة يف محافظة 
الباب عىل األرجح أمام عدم استقرار طويل األمد، وقد  الشيعية سيفتح  بامليليشيات  هناك مصحوباً 
نشهد عودًة لتنظيم القاعدة اىل حيث كان ميتلك املعقل األكرب له داخل سوريا٦٣. كام أنه من املرجح 
أن يسعى النظام مستقبالً إلستعادة مصادر الطاقة واملوارد الطبيعية رشق نهر الفرات٦٤، وسيُدخله ذلك 
إذا ما حصل يف مواجهة عسكرية مع قوات سوريا الدميوقراطية. لذلك فإن املطالبة بعودة الالجئني من 
دول الجوار إىل دير الزور لن يكون ممكناً يف املستقبل القريب، وذلك بانتظار تحقيق اإلستقرار فيها 

وعودة النازحني داخلياً إليها.

املناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الدميوقراطية

تسيطر قوات سوريا الدميقراطية عىل مساحات واسعة رشق منطقة درع الفرات، منها مدينتا منبج 
وعني العرب شامل محافظة حلب، واملساحة االكرب من محافظة الرقة من ضمنها مدينة الرقة وشامل 
املحافظة، واملساحة األكرب من محافظة الحسكة، وجزء من محافظة دير الزور الواقع رشق الفرات٦٥.  
ويتألف إقليم «روج آفا الكردي» والذي ال اعرتافًا دوليٍّا به، من ثالث مناطق رئيسية هي: عفرين؛ عني 

العرب «كوباين»؛ والجزيرة السورية٦٦.

وتُعتََرب مناطق اإلقليم الواقعة رشق منطقة درع الفرات مستقرة يف املرحلة الحالية، رغم محاولة 
تركيا زعزعة اإلستقرار يف املدن والبلدات ذات األغلبية العربية٦٧. و يَُعدُّ التواجد األمرييك هناك٦٨، عامًال 

              Bassem, Mroue. “Life slowly returns to shattered Aleppo”. The Daily Star. January 27, 2018.
                 Syrian civil war map. Retrieved February 13, 2018, from  https://syriancivilwarmap.com/ 
    Michael, Young. “What’s Next in Deir Ezzor?” Carnegie Middle East Center. September 22, 2017.

٦٤ «التحالف يقصف ميليشيا موالية لألسد رشقاً.. ومقتل ١٠٠». العربية. ٨ شباط، ٢٠١٨.
                  Syrian civil war map. Retrieved February 13, 2018, from  https://syriancivilwarmap.com/

٦٦ خليل، املقداد. «قطعة من سورية: ماذا تعرف عن(روج آفا) التي مل يعرتف بها أحد دولياً». أورينت نت. ٣١ متوز، ٢٠١٥.
Genevieve, Casagrande. “Post-ISIS Insurgency Looms in Northern Syria”.  Institute For The Study  Of War. November      
7, 2017.

٦٨ رائد، الحامد. «التواجد العسكري األمرييك يف سوريا غاياته وآفاقه املستقبلية». معهد العامل للدراسات. ٣ ترشين الثاين، ٢٠١٧.
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إضافياً لتثبيت اإلستقرار خاصًة يف وجه التهديدات الرتكية. و ليس واضحاً بعد، ما إذا كان هناك من 
إمكانية  للتوصل إىل حٍل بني واشنطن وأنقرة حول مستقبل مدينة منبج، بعد أن أعلنت تركيا مراراً 

وتكراراً عن نيتها التوغل بإتجاه املدينة٦٩.

ويُحاول األكراد خلق اكتفاء ذايتّ وإقتصادّي ملناطقهم، لكن الصعوبة تكمن يف وصول املواد من 
تركيا٧٠.  مع  الحدوديّة  املعابر  إغالق  معاناة  مع  باألسعار،  التّجار  تحّكم  إىل  إضافة  السوري،  الداخل 
الذاتية  اإلدارة  تتوىل  داخلياً،  للنازحني  مخيامت  تسعة  سوريا  الذاتية شامل  اإلدارة  مناطق  يف  ونجد 
إدارتها تحت إرشاف املفوضية العليا لشؤون الالجئني وبالتعاون مع منظامت إنسانية متعددة٧١. لكن 
وبحسب بعض التقارير، فإن النازحني يعيشون أوضاعاً مأساوية داخل هذه املخيامت، خاصًة تلك التي 
تستقبل العدد األكرب منهم٧٢. ويكمن التحدي الكبري اليوم يف «تحقيق اإلستقرار» يف املناطق املحررة 
من داعش، ما سيساهم بعودة النازحني والالجئني إليها. ويتطلب ذلك توفري أموال ضخمة إلعادة إعامر 
بالسيطرة املدنية  اإللتزام  التي تعرضت لدمار هائل٧٣، وتشكيل مجالس محلية متثيلية، كام  املناطق 
عىل قوات األمن املحلية. ويبدو ذلك إىل حد اآلن بعيد املنال، إذ أن منوذج الحكم الذي تقدمه قوات 
سوريا الدميوقراطية يف املناطق املحررة من داعش ذات الغالبية العربية ما زال يفتقد الرشعية والدعم 
املحليني٧٤. لذلك، فإن تحقيق اإلستقرار يف هذه املناطق من خالل النموذج الذي تعتمده امليليشيات 
الكردية قد يأيت بنتائج عكسية، ويُفيض يف نهاية املطاف إىل إعادة نشوء مترد مسلح يف مرحلة ما بعد 
تنظيم داعش. بالتايل، إن املطالبة بعودة الالجئني من دول الجوار إىل الرقة لن يكون ممكناً قبل تحقيق 
إليها. ويف ما خّص مناطق اإلدارة الذاتية الكردية، فاألرجح أن  اإلستقرار فيها وعودة النازحني داخلياً 
يتصّدى األكراد لهكذا طروحات، خاصًة أن أغلبية الالجئني يف دول الجوار هم من العرب السّنة، ما قد 
يشكل خطراً عىل مرشوعهم (روج آفا) مستقبالً. وغالب الظن أّال توافق واشنطن عىل هكذا خطوة، إذ 
أن دخول عدد كبري من النازحني والالجئني من دول جوار إىل هذه املنطقة قد يؤدي الحقاً إىل زعزعة 

٦٩ إبراهيم، حميدي. «»محاصصة» دولية ـ إقليمية حول منبج وعفرين». الرشق االوسط. ١٧ شباط، ٢٠١٨.
٧٠ رسدار مال، درويش. «كيف يدير األكراد إقتصاد مناطقهم يف شامل سوريا؟». Al-Monitor. ٣ أيار، ٢٠١٦.

٧١ «ورقة حقائق حول مخيامت «النازحني داخلياً» واملوجودة يف مناطق اإلدارة الذاتية يف شامل سوريا». سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 
١٧ كانون األول، ٢٠١٧.

٧٢ «نازحو مخيم عني عيىس يف الرقة السورية يعيشون أوضاعاً مأساوية». رووداو. ١٩ ترشين الثاين، ٢٠١٧؛ ريان، محمد. «معاناة ٧ آالف 
نازح سوري يف مخيم «املربوكة»... حصار ونقص خدمات». العريب الجديد. ٢٠ كانون األول، ٢٠١٧؛ «معاناة نازحي مخيم الشدادي يف الشتاء». 

ARTA. ٢٠ كانون األول، ٢٠١٧.
Max, Bearak. Amanda, Erickson. “The price of victory in Raqqa:  More than a thousand dead and a  city in ruins”.  
The Washington Post. October 17, 2017.

٧٤ حايد، حايد. «انتصار الرقة يكمن يف ضامن إعادة استقرارها». النبض. ٢٦ ترشين االول، ٢٠١٧.
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اإلستقرار فيها، ويشكل خطراً عىل قواتها املتواجدة هناك. وماّم ال شّك فيه، أن واقع املخيامت املأساوي 
يف مناطق اإلدارة الذاتية، لن يكون عنرصاً مشجعاً للمجتمع الدويل من أجل تبني هكذا طروحات.

ثالثاً: إمكانيات العودة

فذكرت  السوريني.  الالجئني  عودة  حول  والصحفية  اإلعالمية  التقارير  األخرية  السنة  يف  تزايدت 
صحيفة «داييل ستار»٧٥ أن عودة محدودة قد بدأت منذ عام ٢٠١٥ لبعض العائالت من لبنان واألردن 
بالعودة بل يسعون فقط إىل  السوريني ال يرغبون  عرب تركيا، ومل تتوقف، وهذا ما ينقض نظرية أن 
البقاء يف البلدان التي تستضيفهم أو متابعة الطريق نحو دول ثالثة ال سيام أوروبا. كام وتكلّم تقرير 
لصحيفة «غارديان»٧٦ عىل عودة، من عدة بلدان أوروبية، لالجئني مل يجدوا يف أماكن استقبالهم ما كانوا 
يطمحون له أو يتوقعونه. وأظهرت اإلحصاءات أن الكثري من السوريني، ومع التحسن يف األوضاع األمنية 
ووجود نوع من اإلستقرار يف بعض املناطق السورية، مستعدون للعودة إىل بلدهم٧٧. وذكرت إحصاءات 
املنظمة الدولية للهجرة أن عدد العائدين إىل مناطقهم بتزايد مستمر منذ ٢٠١٤، وقد تخطى ٦٠٠،٠٠٠ 
منذ ٢٠١٥ حتى النصف األول من العام ٧٨٢٠١٧. ورغم أن هذه العودة كانت بنسبة كبرية ٩٣٪ من 
النازحني داخلياً و٧٪ فقط من الالجئني إال أنها دليل قاطع عىل استقرار بعض املناطق ولو نسبياً مبا 
تركيا، ويبلغ  العام ٢٠١٧ كان من  العائدين يف  الالجئني  األكرب من  العدد  إليها.  أهاليها  لعودة  يكفي 
٢٠٫٣١٤، ثم من لبنان ويبلغ ٧٫١٨٤، العراق ١٫٨٨٤، األردن ١٫٥٥٨، وأخرياً مرص ٧٩٢٨٦. دفعت هذه 
الوقائع باملفوضية السامية لالجئني إىل رفع مساعداتها للنازحني داخلياً وإىل تعزيز مراقبة حركة الالجئني 
عرب الحدود لتحديد كثافتها وما إذا كان يتبعها لجوء جديد بعد العودة٨٠. يف جنوب غريب سوريا، ساهم 

The Daily Star, Syrian Refugee Families leave Lebanon for Safe zones in Syria, 12 June 2017, available at: https://
www.pressreader.com/lebanon/the-daily-star-lebanon/20170612/281513636132905.
The Guardian, The returnees:  what happens when  refugees decide to go back home?,  20 July 2016, available at: 
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إتفاق وقف إطالق النار يف إرتفاع عدد الالجئني العائدين من األردن إىل سوريا خالل النصف الثاين من 
العام املايض، إذ بلغ العدد اإلجاميل يف العام ٢٠١٧ نحو ٨٫٠٣٧ الجئ، أكرث من نصفهم عادوا يف األشهر 

الثالثة التي أعقبت وقف إطالق النار يف التاسع من متوز٨١.  

العودة  لبنان واألردن وتركيا مناقشة كيفية إدارة  الحراك بدأت الحكومات يف  بالتوازي مع هذا 
«اآلمنة» لالجئني السوريني إىل املناطق «اآلمنة» يف سوريا، وتظهر املراجعة لحركة العودة من مختلف 

بلدان الجوار بعض العوامل املهمة. 

عودة الالجئني من األردن 

يعترب األردن كواحدة من الدول العربية القليلة التي تتعامل بشكل جيد مع الالجئني دون أن تكون 
دولة موقّعة عىل اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١. وقد استقبل األردن ماليني الالجئني الفلسطينيني والعراقيني 
والسوريني. يستضيف األردن أكرث من ٦٥٥٫٠٠٠ الجئ مسجل بينام تشري األرقام الحكومية اىل أن العدد 

يصل إىل ١،٣ مليون الجئ معظمهم غري مسجلني لدى املفوضية.

تعرضت الحكومة النتقادات سببها ترحيلها الجئني ومنع وصول املساعدات إىل الالجئني وطالبي 
اعتربت  الذين  السوريني،  الالجئني  بعض  ترحيل  تم  األردن.  أمن  عىل  الحفاظ  حجة  تحت  اللجوء، 
الحكومة أنهم عىل عالقة مع داعش، إىل الجزء الجنويب من سوريا. كانت الحكومة يف عامن قد بدأت 
مبامرسة سياسة «قبول انتقايئ» لالجئني يف األزمة السورية. يف حزيران ٢٠١٦، أغلقت األردن حدودها 
مع سوريا، بعد أن تسبب انفجار سيارة مفخخة يف مقتل ستة أردنيني بالقرب من املعرب الحدودي. 
كام رسّعت الحكومة يف ترحيل الالجئني بعد هجوم إرهايب آخر طالبت به داعش يف مدينة الكرك يف 
جنوب األردن يف كانون األول ٢٠١٦، مام أسفر عن مقتل ١٠ أشخاص، من بينهم قائد القوات الخاصة 
العسكرية أعقبته معارك يف املدينة .أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قيام الحكومة األردنية 
برتحيل ما متوسطه ٤٠٠ الجئ سوري شهريًا يف عام ٢٠١٧ إال أنها اعتربت أن هذه السياسة هي خرق 

ملبدأ عدم اإلعادة القرسية. 

عودة الالجئني من تركيا 

تشارك تركيا التي تستضيف حوايل ٣٫٥ مليون الجئ سوري يف الحرب السورية حيث تهدف إىل 
محاربة تنظيم داعش واملنظامت الكردية التي تعتربها إرهابية. نظمت الحكومة الرتكية وضع استقبال 

Mohammad, Ghazal. “Around 8,000 Syrian refugees return home in 2017”. The Jordan Times. February 7, 2018. ٨١
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الالجئني من خالل وكالتها الوطنية املسؤولة عن شؤون الالجئني. وتقوم رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ 
يف تركيا  بتقديم إحصاءات وبيانات موثوقة حول الالجئني السوريني مامثلة لتلك التي تقدمها وكاالت 
األمم املتحدة املتخصصة باإلضافة إىل تأسيس مئات املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية لتقديم 

الخدمات اإلنسانية. 

طالبت أنقرة باستمرار دعم املجتمع الدويل لخطط إنشاء «منطقة آمنة» يف شامل سوريا بهدف 
وقف تدفق الالجئني والسامح ملن هم يف تركيا بالعودة إىل ديارهم. وفيام ظّل املجتمع الدويل مرتدًدا 
حيال هذه الخطط، شكل تدخل الجيش الرتيك مبارشة من خالل عملية «درع الفرات» لدعم حلفائها 
يف الجيش السوري الحر وفصائل معارضة أخرى سيطرة عىل منطقة واسعة فرصة سمحت بعودة مئات 
بدأت يف سبتمرب  للسوريني قد  الرسمية  العودة  فإن  ملسؤولني حكوميني،  إىل ديارهم. ووفقاً  املدنيني 
٢٠١٦ بحوايل ٢٩٢ شخًصا، إذ شجعت الحكومة الرتكية العائدين وخاصة يف منطقة جرابلس يف محافظة 

حلب، ومنذ عام ٢٠١٥ سجلت عودة حوايل ٢٦٠٫٠٠٠ الجئ طوعياً إىل سوريا.

إّال أّن الصورة تبدلت خالل اآلونة األخرية يف الشامل السوري، حيث أن ارتفاع العنف يف إدلب دفع 
بالسكان للنزوح نحو الحدود الرتكية بحثاً عن ملجأ. وبحسب تقرير نرشته «هيومن رايتس ووتش» يف 
آوائل شباط من هذا العام، فإن حرس الحدود الرتكية املغلقة مع سوريا أطلقوا النار عشوائياً وأعادوا 

بشكل جامعي طالبي اللجوء السوريني الذين حاولوا العبور إىل تركيا٨٢. 

عودة الالجئني من وإىل العراق 

يف العراق برزت عودة من نوع آخر، إذ أفادت املنظمة الدولية للهجرة عن عودة حوايل  ١،٢٨٠ 
الجئ سوري عام ٢٠١٤ من السوريني العائدين من أوروبا إىل العراق. يف حني أنه يف عام ٢٠١٥ كان 
هناك ٣،٤٧٤ حالة عود ، خاصة يف أشهر الشتاء بني ترشين األول وكانون األول حيث قرر بعض الالجئني 
املنظمة  لهم  الذين سهلت  العائدين  أن عدد  للهجرة  الدولية  املنظمة  العودة إىل ديارهم٨٣. وذكرت 
الدولية للهجرة عودتهم من أوروبا إىل العراق قد ارتفع من حوايل ١٠٠ شخص يف الشهر يف أوائل عام 
٢٠١٥، إىل أكرث من ١٠٠٠ يف عام ٢٠١٦.  تساعد املنظمة الدولية للهجرة أيضا يف ما يتعلق باملساعدة 
أو  الصغرية،  التجارية  األعامل  لدعم  استخدامها  ميكن  منحة  شكل  يف  العراق  يف  الدمج  إعادة  عىل 
االستثامر يف أعامل قامئة بالفعل، أو الحصول عىل التعليم، أو الرعاية الصحية، أو اإلسكان. وعالوة عىل 

                “Turkey/Syria: Border Guards Shoot, Block Fleeing Syrians”. Human Rights Watch. February 3, 2018.
 “The returnees: what happens when refugees decide to go back home?”. The Guardian. July 20,2016.
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ذلك، هناك خدمات استقبال لالجئني الذين يصلون إىل مطار البلد املضيف باإلضافة إىل برامج إعادة 
التأهيل لتيسري إعادة إدماج العائدين٨٤. 

عودة الالجئني من لبنان

إنخفض عدد الالجئني السوريني املسجلني يف لبنان، مع حلول نهاية العام ٢٠١٧، إىل أقل من مليون 
(٩٩٧٫٩٠٥) الجئ للمرة األوىل منذ العام ٢٠١٤. ففي كانون األول ٢٠١٦، بلغ عدد الالجئني السوريني 
الرقم  هذا  إنخفض   ،٢٠١٧ العام  من  األوىل  الستة  األشهر  ويف  ١٫٠١١٫٣٦٦ الجئ.  لبنان  يف  املسجلني 
مبقدار ١٠٫٣١٥، ثم مرة اخرى اكرث من ٣ آالف خالل الفرتة من حزيران إىل ٣١ ترشين الثاين٨٥. إّال أن 
ة اإلجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية والتي أدت إىل توقيف التسجيل  هذا التناقص يف األعداد مردُّ
وتفادي آخرين له، وال يؤرش بالرضورة إىل إعادة توطني الالجئني يف بلد ثالث، أو عودتهم إىل ديارهم يف 

سوريا. أما األرقام غري الرسمية فهي مل تتغرّي كثرياً. 

شهد لبنان عودة لالجئني السوريني يف منتصف ٢٠١٧ وقد رافق الجيش اللبناين العائدين بالجرافات 
والسيارات حتى آخر نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ومن ثم توجهوا 
إىل املنطقة التي يسيطر عليها حزب الله والنظام يف القلمون. بعد ذلك، ويف  بداية شهر متوز من عام 
سوريا  إىل  العودة  أجل  من  اللبنانية  الحدودية  عرسال  بلدة  سورية  عائلة   ٥٣ حوايل  غادرت   ،٢٠١٧
القلمون.  يف  املعارض  والفريق  السورية)  الحكومة  مع  (باإلتفاق  الله  حزب  بني  تم  التفاق  كنتيجة 
وبشكل عام، َعَرب أكرث من ٣٠٠٠ الجئ ومسلح الحدود اللبنانية إىل سوريا خالل ٢٠١٧ من بينهم ما 
يصل إىل ٣٥٠ متشددا وعائالتهم كانوا يعيشون قرب بلدة عرسال الحدودية اللبنانية. وقد جاءت هذه 
العملية يف أعقاب نقل أكرث من ٧٠٠٠ الجئ ومقاتل وعائلتهم يف وقت سابق إىل محافظة إدلب يف 
شامل سوريا، والتي تسيطر عليها بشكل كبري الجامعات القريبة فكرياً من القاعدة. يلفت هنا يف قراءة 
الله والنظام  اللبنانية أبعدت نفسها عن تلك الصفقات وترك األمر لحزب  هذا الحراك، أن الحكومة 

السوري. 

أين يذهب العائدون إىل سوريا؟

يتوجه السوريون العائدون من تركيا واألردن بشكل رئييس إىل محافظتي حلب والحسكة. حوايل 
٥٠٪ ، عادوا إىل حلب يف عام ٢٠١٦. ويف عام ٢٠١٧ بقيت حلب أيًضا الوجهة الرئيسية للعائدين مع 

           “Assisted Voluntary Return and reintegration at Glance”. IOM. 2015.
           “Syrian refugees in Lebanon drop below 1 million: U.N.”. The Daily Star. December 27, 2017.
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حوايل ٦٧٪ (٤٠٥،٤٢٠ فرًدا)، ٧٥،٢٠٩ عائًدا إىل محافظة حامه، ٤٥،٣٠٠ إىل محافظة الرقة، ٢٧،٦٢٠ 
شخًصا إىل محافظة إدلب، ٢١،٣٤٦ إىل ريف دمشق و ٢٧،٨٦١ إىل محافظات أخرى. استقبلت مدينة 
حلب أكرب عدد من العائدين، تلتها منطقة الباب يف حلب، ومنطقة حامه الفرعية يف محافظة حامه، 
ومنطقة منبج يف شامل رشق حلب، ومنطقة الخفسة يف حلب (املنظمة الدولية للهجرة، ٢٠١٧). عاد 
معظم الالجئني إىل ديارهم، وحوايل ١٫٨٪ يعيشون مع مضيفني و١٫٤٪ يف منازل مهجورة، و٠٫١٤٪ يف 

مستوطنات غري رسمية و٠٫٠٣٪ يف مساكن مستأجرة.

أفاد حوايل ٢٧٪ من العائدين أنهم عادوا لحامية أصولهم أو ممتلكاتهم وأوعز ٢٥٪ منهم، إىل أّن 
سبب العودة إمّنا هو تحسن الوضع االقتصادي يف مناطقهم األصلية، أو أيًضا بهدف البحث عن أفراد 
املكان  يف  االقتصادي  الوضع  تفاقم  العودة،  إىل  الالجئني  دفعت  التي  األخرى  العوامل  ومن  العائلة. 
حيث يلتمسون اللجوء (١٤٪)، أو القضايا االجتامعية أو الثقافية مثل الروابط القبلية، أو االنتامءات 
منطقة  األمني يف  الوضع  وتحسن   ،(٪١١  ) نزوحهم  مناطق  التكامل يف  متنع  عقبة  أي  أو  السياسية، 

عودتهم (١١٪).

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  ملكتب  السكان  عدد  تقدير  إعادة  عملية  وأظهرت 
(OCHA) أن عدد األشخاص النازحني داخليًا البالغ ٥٫٦ مليون نسمة وليس ٧٫٥ مليون شخص. كام قام 
العديد من رجال األعامل العرب واللبنانيني برشاء األرايض يف سوريا والتكهن بارتفاع أسعار األرايض أو 

املشاركة يف إعادة إعامر البالد مبجرد انتهاء الرصاع السوري ملصالحهم املهنية الخاصة. 

يف حني أن احتامالت العودة ترتفع، فإّن سوريا ال تزال تشهد معدالت عالية من النزوح. من حزيران 
إىل متّوز ٢٠١٧، نزح حوايل ٨٠٨،٦٦١ شخًصا، العديد منهم يف املرة الثانية أو الثالثة، وما زال هنالك أكرث 
من ٦ ماليني نازح داخل البالد. كام عاد حوايل ١٠٪ من عدد الالجئني العائدين إىل النزوح داخليًا. عىل 
سبيل املثال، بني العائدين الذين سجلتهم املفوضية، عاد مئات من األشخاص النازحني داخلياً يف غرب 
حلب إىل رشق حلب، وعاد النازحون يف دمشق إىل القلمون أو قدسيا، عندما أعيد احتالل هذه املناطق 
من قبل الجيش السوري يف خريف ٢٠١٦، كام هو الحال يف الرقة عندما تم استعادة املدينة من داعش. 
بينام يبدو يف املقابل احتامل عودة عائالت داريا، أو حي الوعر يف حمص، أو الزبداين، الذين أُرسلوا إىل 

إدلب بعد اتفاق مع النظام، ما زال منخفًضا.

معوقات العودة

يعكس آخر استطالع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ما يخّص نية السوريني يف العودة 
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إنهم  تقول  إىل سوريا ونسبة ٨٪  العودة  يرغبون يف  السوريني  الالجئني  أن ٦٪ فقط من  ديارهم  إىل 
لن يعودوا أبداً وما زال ثالثة أرباع مرتددين. يعتمد موقف السوريني إىل حد كبري عىل كيفية تطور 
الظروف يف البلدان املضيفة لهم وكذلك الوضع األمني ورسعة إعادة اإلعامر يف سوريا. عموماً، كلام طال 
وجود األشخاص يف الخارج، كلاّم قل احتامل عودتهم إىل بلدهم األصيل. وما مل يكن الوضع يف البلد 
املضيف (لبنان أو األردن أو تركيا) مييل إىل التدهور بشكل كبري، فهم لن يفكروا يف العودة إىل ديارهم 
بغض النظر عن أي تحسن يف الوضع األمني واإلقتصادي. ويف الوقت نفسه، قد يؤدي تدهور األوضاع 
املعيشية واألمنية يف لبنان إىل توّجه بعض األشخاص نحو التطرف بسبب عدم قدرتهم عىل العودة إىل 

سوريا ما يجعلهم يستسلمون لليأس.

وبغض النظر عن الوضع امليداين واإلقتصادي، تبقى قضايا األمن والفساد والوضع املعييش العقبات 
الرئيسية أمام السوريني للعودة إىل ديارهم. كام ال يزال إنعدام األمن هو الدافع الرئييس للنزوح أو 
اللجوء، خاصة بني العائالت التي يقارب أعامر أوالدها سن ١٨ عاماً، حيث خطر التجنيد يأتيهم، إما 
من قبل الجيش السوري إّما من قبل الجامعات املتمردة، كام احتامل مامرسات إنتقامية تجاه من فروا 
من الجندية أو من يعتربون متخلني عن «واجبهم الوطني يف البقاء والقتال». يربز الفساد، واإلبتزاز 
والخطف مقابل فدية، كثاين أهم عامل يجعل السوريني يبقون يف الخارج. كذلك الواقع اإلقتصادي، 
املاء  مثل  األساسية،  الخدمات  إىل  الوصول  يزال  وال  رزق.  لديهم مصدر  للبقاء حيث  الناس  مييل  إذ 
والكهرباء، محدوداً. أّما النقطة األخرية واملهمة التي ميكن أن تعيق العودة هي عدم إمكانية العائدين 
من اسرتجاع أمالكهم أو حتى من تسجيل أوالدهم وذلك بسب فقدان السجالت الرسمية من جرّاء 
املعارك أو عن قصد بهدف تغيري دميوغرايف سعى إليه األفرقاء املختلفون بهدف تثبيت سيطرتهم عىل 

مناطق معينة٨٦.  

هنا يكمن لّب املشكلة إذ أن «العودة الطوعية واآلمنة» والتي تشمل بحسب املفوضية األمان 
الشخيص واألمان القانوين واألمان املعييش٨٧، تبدو مستحيلة حالياً ال بل مستحيلة يف املدى املنظور، إذ 
لن يتمكن املجتمع الدويل حتى بعد تحقيق تقدم يف املسار السيايس (األمر الذي ال يبدو واقعياً)، من 
ضامن تأمني حلول لكل املعوقّات املذكورة أعاله. تقوم املفوضية حالياً مبفاوضات شاقة مع مختلف 
األفرقاء السوريني ال سيام النظام بهدف إصدار العفو عّمن فروا من الجندية ووقف التجنيد اإللزامي٨٨. 

                 http://eptoday.com/experts-syria-faces-2-million-lawsuits-over-lost-damaged-property/ ;
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/arrests-and-torture-of-syrian-refugees-returning-home-re-
ported-1.3429762

٨٧ مقابلة مع ممثلة املفوضية السامية لالجئني يف لبنان مرياي جريار، اجريت يف مقر املفوضية، بريوت ٢٢ آذار ٢٠١٨.
٨٨ نفس املرجع السابق.
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إال أن هذااألمر هو رهن اإلرادة السياسية وليس املعالجة التقنية. فقد تكون القوى املسيطرة غري راغبة 
بكل بساطة بعودة الالجئني أو النازحني ألنهم سيشكلون عبئًا سياسيٍّا وإقتصاديٍّا قد ال يرغبون بتحمله 
يف منطقة نفوذهم. هذا ما يدفع بالدول املضيفة ومن بينها لبنان إىل معالجة قضية الالجئني من منظار 
املقاربة  تغيري  من  بد  وال  نافعة  تعد  مل  املوقتة  الحلول  وبالتايل  املؤقتة،  وليس  األمد  الطويلة  األزمة 

املطروحة ال سيام مع بلوغ قدرة التحمل يف هذه املجتمعات حدها األقىص.

رابعاً: خالصات وآفاق العودة

أظهرت الكثري من الدراسات خالل العام املايض مدى هشاشة الوضع اإلقتصادي واإلجتامعي يف 
لبنان مع دين عام يفوق ١٥٠٪ من الناتج املحيل٨٩، وعجز يف املوازنة العام ٢٠١٨ يزيد سنويا، مع ترتيب 
١٣٦ عىل مؤرش الفساد يف العامل٩٠، وأكرث من مليون ونصف لبناين تحت خط الفقر (٣٠٪) باإلضافة إىل 
٧٦٪ من األرس السورية الالجئة تعيش من دون خط الفقر وأكرث من ٥٠٪ منها تعيش يف الفقر الشديد، 
منسق  بحسب  واإلمنائية»٩١  اإلنسانية  االحتياجات  تزايد  مع  تدريجيا  التدهور  يف  آخذ  الوضع  «إن 
الشؤون اإلنسانية يف لبنان فيليب الزاريني. لذلك ال بد من أن نخرج رأسنا من الرمال ونعمل بجدية 
عىل «خطة طوارئ وطنية» لعودة الالجئني. بناًء عىل كلِّ ما تقّدم يف هذه الدراسة من قراءة للقانون 
الدويل حول الالجئني، واملقاربة اللبنانية له، والوضع امليداين يف مختلف املناطق السورية، والعودة التي 

حصلت حتى اآلن، ميكن تقديم الخالصات التالية.

العودة الطوعية إىل املناطق املستقرة

بناًء عىل التصنيف املقرتح والذي مييز بني العامل األجنبي الذي يعود إىل سوريا دورياً، وبني الالجئ 
الذي يخىش العودة ألسباب إقتصادية أو قانونية أو تجنيد، وبني الالجئ الذي يخىش عىل حياته فعالً، 
يجب عىل الدولة  اللبنانيّة إعطاء األولوية للفئة األخرية ثم إبقاء الفئة الثانية فقط إن كان بوسعها 
إحتامل املزيد من األعداد. أّما بالنسبة للفئة األوىل (أي العامل األجانب)، فطلب العودة إىل بالدهم 
رضورّي، إلنتفاء الحاجة إليهم وإلمكانيّة اإلفادة من الالجئني للقيام بعملهم لتأمني حاجة لبنان لليد 
العاملة وللتخفيف من حاجة الالجئني إىل املساعدات املادية والعبء اإلنساين الذي يعانون منه. وإذا 
ما تّم ذلك يكون لبنان قد خفف عن كاهله جزًءا من العبء الكبري ومن دون أن يخّل بالتزامه اإلنساين 
تجاه من هم فعلياً بحاجة إىل حامية.  تيل كّل هذا خطوة إضافية تصّنف الالجئني بحسب املناطق التي 

               https://www.focus-economics.com/countries/lebanon
                     Transparency International https://bit.ly/2Gfavtm 

 https://bit.ly/2pNoaRl :٩١ اللواء، ١٢ شباط ٢٠١٨ متورفر عىل الرابط التايل
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 (objective & subjective criteria) يأتون منها وبحسب أسباب نزوحهم املوضوعية والشخصانية
وتحاول تحديد إمكانية عودة بعض هؤالء إىل مناطق معينة يف سوريا مستقرة إىل حد ما.

 أبرزت الدراسة يف جزئها الثاين منطقة كبرية خاضعة للنظام مستقرة إىل حد كبري وتشمل جبل 
العلويني والساحل السوري، ومنطقة حمص ومنطقة دمشق وريفها املحاذي للحدود اللبنانية والتي يأيت 
منها أكرث من ٦٠٪ من الالجئني إىل األرايض اللبنانيّة. وبالتايل، هناك إمكانية لكل من هرب من داعش 
أو من الحركات اإلسالمية املتشددة وليس لديه مشكلة سياسية مع النظام للعودة إىل تلك املنطقة. كام 
تربز منطقة رشق الفرات املستقرة منذ سنوات والتي تسيطر عليها قوات سوريا الدميقراطية والقوات 
األمريكية، وكذلك منطقتي خفض التصعيد يف الجنوب وإدلب (مع الفارق امللحوظ يف اإلستقرار بينهام، 
بأفضلية واضحة للمنطقة الجنوبية)، إذ ميكن ملن هم من املعارضة ومن هم أصالً من هذه املناطق 
العودة إليها (يف حال تم اتّخاذ الحد األدىن من الخطوات التي ذكرت سابقاً يف هذه الورقة والتي تفيض 
اىل تحقيق الحد األدىن من االستقرار يف هذه املناطق) حيث يتابعون نضالهم. كّل هذه املناطق تشهد 
العائدين للمساهمة يف  حركة إقتصادية مقبولة بحدها األدىن وميكن أن تستوعب عدًدا من أهاليها 

نهضتها وإعادة إعامرها. وهذه الخطوة ميكن أن تخفض نسبة معينة إضافية من النازحني. 

 (No Man’s Land) العودة املؤقتة إىل الداخل السوري أو املناطق الحدودية

عىل  لبنان  قدرة  يفوق  الالجئني  عدد  زال  وما  كافية  غري  أعاله  املذكورة  الخطوات  كانت  ما  إذا 
مناطق  أو  داخل سوريا  مناطق مستقرة  إىل  الالجئني  بعض  إعادة  باحتامل  التفكري  ينبغي  اإلحتامل، 
حدودية لإلقامة يف مخيامت منظّمة حتى ولو مل ينتموا إليها أصالً بانتظار العودة إىل مناطقهم األصلية. 
ميكن اإلستعانة باملناطق املستقرة املذكورة يف الفقرة السابقة، إلقامة مخيامت لالجئني بانتظار عودتهم 
إىل مناطقهم، عىل أن تستمر مفوضية األمم املتحدة لالجئني يف تأمني العناية لهم داخل سوريا شبيهة 

بالتي تؤمنها لهم يف لبنان أو باقي دول الجوار حالياً. 

كام تم التداول يف العام ٢٠١٤ بفكرة إقامة ُمَخيَمني لالجئني السوريني يف منطقتني حدوديتني بني 
لبنان وسوريا، أحدهام يف منطقة املصنع يف البقاع والثاين يف منطقة العبدة٩٢. إال أن هذا الطرح مل يلَق 
طريقه إىل التنفيذ بسبب عدم التوافق عليه من بعض األطراف السياسية اللبنانية٩٣، ُمعتربين أن ذلك 
سيشجع الالجئني السوريني عىل البقاء يف لبنان، كام حصل من قبل مع الالجئني الفلسطينيني، وخوفا 

٩٢ ”لبنان يقرر إنشاء مخيمني لالجئني السوريني عىل حدوده“. الجزيرة. ١١ أيلول، ٢٠١٤.
٩٣ ”ال مخيّامت عىل الحدود... وجنبالط «يتحّرى» عن رضبات واشنطن“. األخبار. ١٢ أيلول، ٢٠١٤.
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من تحول هذه املخيامت الحقاً إىل بؤر توتر أمني٩٤. إال أن الفكرة ال يجب أن تستبعد كلياً إذ ميكنها 
أن تحل جزًءا من األزمة وقد استخدمت بنجاح يف األردن وتركيا. 

القوات  عليها  التي تسيطر  الحدودية  التنف  يستفاد من منطقة  أن  ما سبق ميكن  إىل  باإلضافة 
األمريكية والتي ميكن أن تستضيف عدداً معيًنا من الالجئني أيضاً بشكل مؤقت، إىل حني عودتهم إىل 

مناطقهم األصلية.

دور األفرقاء السياسيني

من الواضح أن معالجة مشكلة الالجئني يف لبنان خاصة ودور الجوار عامة هي مشكلة سياسية 
بقدر ما هي تقنية واقتصادية ومالية، إذ أن كل ما طرح من حلول لتحسني إدارة األزمة يف الداخل أو 
بدء التحضري للعودة تحتاج بشكل أسايس إىل توافق سيايس وقرار قوي للدولة املضيفة ملعالجة الواقع. 
إن النقاش السيايس الحايل يف لبنان يف ما يختّص مبعالجة أزمة الالجئني مرتبط عضوياً مبوقف األفرقاء 
السياسيني من النظام السوري والثورة السورية بشكل عام، ومرتبط بشكل خاص، مبا إذا كانت املعالجة 
يجب أن تكون من خالل التفاوض مع الحكومة السورية أو من خالل دعم تقّدمه األمم املتحدة من 
أجل ضامن الحقوق االنسانية للعائدين وفقاً ملبادئ القانون الدويل. ينقسم املوقف داخل الحكومة 
اللبنانية إىل شطرين. ترى الكتلة السياسية يف ٨ آذار بقيادة حزب الله أن عودة الالجئني تنظم من 
خالل الحوار مع النظام بينام يفّضل تحالف ١٤ آذار ومن ضمنهم رئيس الوزراء سعد الحريري عودة 
الالجئني بتنظيم ودعم من األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة. من وجهة نظر الحريري٩٥، فإن الحكومة 
السورية لن تكون قادرة عىل تحمل مسؤولية عودة السوريني حيث ستكون «عودة بالقّوة» وبالتايل 
يجب تفادي هكذا عودة يف الوقت الحارض. أما رئيس الجمهورية اللبنانية، فهو يطالب بدعم املجتمع 
عىل  السوريني  مساعدة  يف  ملسؤولياتهم  وتحملهم  العربية  الدول  وجامعة  األورويب  واإلتحاد  الدويل 
العودة إىل األجزاء الهادئة يف سوريا. وقد ّرصح الرئيس اللبناين ميشال عون: «يجب إعادة النازحني إىل 
مناطق مستقرة ومنخفضة التوتر من دون ربطها بالوصول إىل حل سيايس»٩٦. من هنا عىل السلطة 
اللبنانية املتمثلة بالحكومة عدم اإلكتفاء بإدارة األزمة بالحد األدىن والسعي إىل خطة وطنية متكاملة 

٩٤ الحكومة اللبنانية تتخذ قرارا بإقامة مخيامت لالجئني السوريني عىل الحدود الرشقية والشاملية“. الرشق االوسط. ١٣ أيلول، ٢٠١٤”.
Reuters, Lebanon will coordinate refugee returns to Syria only  with U.N.: PM Hariri,  14 July 2017,  available at: 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-lebanon-syria/lebanon-will-coordinate-refugee-returns-to-syria-
only-with-u-n-pm-hariri-idUSKBN19Z1M4 
Reuters, Syrian refugees should return to calmer areas: Lebanon president, 16 October 2017, available at: https://
www.reuters.com/article/us-lebanon-politics-refugees/syrian-refugees-should-return-to-calmer-areas-lebanon-pre-
sident-idUSKBN1CL1EW 
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إلدارة األزمة يف لبنان وبدء العمل عىل تقديم خطوات لحلول العودة. وهذا األمر يتطلب من كل طرف 
سيايس املساهمة مبا يستطيع إلنقاذ الوضع. كام وعىل الفريق الداعم للنظام أن يقبل بعودة كل العامل 
األجانب الذين ال مانع من عودتهم إلعطاء املساحة ملن ال يستطيعون العودة والذين هم عىل األغلب 
من معاريض النظام، والعمل بالتايل مع النظام للتخفيف من أعباء العودة من خالل العفو العام، ووقف 
التجنيد اإللزامي وتسهيل إستعادتهم ألمالكهم ومقومات الحياة. يف املقابل عىل من يدعمون املعارضة 
أن يقبلوا بأن ال إمكانية لبقاء الالجئني لسنوات إضافية وأن عودتهم وإن مل تكن يف ظروف مثالية فهي 
يجب أن تحصل ولو تدريجياً لتخفيف الخطر عن لبنان وعن اقتصاده. وعىل كل من الجهتني العمل 
مع حلفائها يف الخارج عىل التسويق للخطة الوطنية وجمع الدعم املعنوي واملادي والسيايس لها لتأمني 

فرص نجاحها.   

دور املجتمع الدويل

للمجتمع الدويل دور أسايس يف إنقاذ الوضع يف لبنان من تفاقم التأزم ورمبا من السقوط اإلقتصادي 
املقّدم،   املادي  الدعم  فقط عرب  يستمر  أن  األفق. وهذا ال ميكن  يلوح يف  الذي  واألمني  واإلجتامعي 
وتعب  املطلوبة،  املبالغ  تأمني  إمكانية  عدم  منها  عدة  العودة ألسباب  التفكري برضورة  عرب  أيًضا  بل 
املانحني بسبب طول األزمة وتحول األولويات، وإزدياد تأزم الوضع اإلقتصادي يف لبنان، وتصاعد التشنج 
والوالدات،  البقاء  وطول  واملنافسة  األعداد  إزدياد  مع  والالجئني  املضيفة  املجتمعات  بني  والخالفات 
الدويل األخذ بعني اإلعتبار  ثالثة. من هنا، عىل املجتمع  بلدان  التوطني يف  إعادة  تباطؤ  باإلضافة إىل 
انتظار  من  ميّكننا  حد  إىل  مستقرة  لبنان  يف  األمور  كون  عىل  اإلتكال  وعدم  هو  كام  اللبناين  الواقع 
انتظار تحسن األوضاع  لبنان قد ال يتمكن من  أن  السيايس. كام  الحل  أو اطالق  اإلستقرار يف سوريا 
يف سوريا، والبلد الذي مل ينتظر املجتمع الدويل لتأمني األمان ملن هم بحاجة، قد ال يستطيع انتظار 

املجتمع الدويل للبدء بإعادتهم.
 

من جهة أخرى، عىل املفوضية واملنظامت اإلنسانية األخرى التخيل عن املثالية وانتظار تحقق كل 
رشوط العودة، والبدء بالتفاوض مع الدولة اللبنانية والتعاون معها لصياغة الخطة من جهة والترسيع 

يف املفاوضات وزيادة الضغوط عىل األفرقاء السوريني لتسهيل العودة وتأمني أبسط مستلزماتها. 

يف الخالصة من الواضح أن ما تطرحه هذه الورقة هو بعيد عن املثالية التي مل يعد للبنان رفاهية 
اإلحتكام إليها، بل تنطلق من الحاجة الرضورية لطرح متوازن يعقلن الخطاب السيايس حول الالجئني 
ويطرح خريطة طريق لبدء الحل ال تتخىل عن املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين، وال تغض النظر 
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عن مدى تأزم الوضع يف لبنان. نقدم هذه الورقة كمنطلق للحوار بني مختلف األفرقاء املعنيني بقضية 
الالجئني من املؤسسات الحكومية والنيابية واملنظامت الدولية واملجتمع املدين واألحزاب السياسية عىل 

أمل الوصول إىل قواسم مشرتكة تكون بداية للحل.  
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