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ّ
ّ
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ّ
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ّ
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ّ

السفير السوري السابق في لندن
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مقدمة
ّ
الدولية
العامة والشؤون
نظم معهد عصام فارس للسياسات
ّ
ّ
ّ

خالل هذه الجلسة على ضرورة احترام لبنان لحقوق الالجئين

األميركية في بيروت ،في ١١حزي�ران ،٢٠١٨
في الجامعة
ّ

بالتوازي مع المطالبة بانسحاب حزب اهلل من سوريا.

السورية وأزمة
حلقة نقاش بعنوان «العالقات ال ّلبنانية -
ّ
ال ّلجوء واحتماالت العودة» ،شارك فيها مجموعة من الباحثين

اللجئين السوري�ين
أما الجلسة الثانية فحملت عنوان «واقع ّ
ّ

والناشطين ال ّلبناني�ين والسوري�ين ،وذلك بهدف اإلسهام في
تعزي�ز المعرفة الرصينة حيال هذه القضية الشائ�كة والقدرة على

وتطرقت إلى ضرورة التزام
السياسية»،
في لبنان والتداعيات
ّ
ّ
وقعت عليها
الحكومة ال ّلبنانية بالمعاهدات
الدولية التي ّ
ّ

لحة ،راهن ًا ،لفرض
المتاحة ،نظر ًا إلى الحاجة ُ
تقي�يم االحتماالت ُ
الم ّ

ينص الدستور على االلتزام بها .مع ما يعنيه
وبالمبادئ التي ّ

تدارس عقالني للعالقات اللبنانية – السورية من جوانبها كافة.

ذلك من عدم إعفاء الدولة ال ّلبنانية من موجب االلتزام بالمعاي�ير
الدولية المتع ّلقة بحقوق اإلنسان عند التعامل مع الالجئين
ّ

حاول المعهد من خالل هذه الحلقة النقاشية أن يخلق مساحة

السوري�ين على الرغم من عدم توقيع لبنان على معاهدة

آمنة للتفكير والحوار في واقع اللجوء السوري في لبنان،

المتخذة
سيما أن اإلجراءات والقرارات ُ
الالجئين لعام  .1951ال ّ
األمنية ال ّلبنانية جعلت حيازة أوراق
من ِق َبل الحكومة واألجهزة
ّ

ضمن إطار فكري وبحثي يأخذ في االعتبار األطر األخالقية
بدقة ،ووفق حجمها
للتعامل مع هذه القضية ،ويتناولها ّ
الفعلي بما يسمح بتحديد أعبائها بطريقة علمية ،بعيد ًا من أي
يصب في إطار االست�ثمار السياسي والهوياتي اللبناني
تضخيم
ّ

وحولتهم إلى فئة
رسمية أمر ًا متع ِّذ ًرا على غالبية الالجئين،
ّ
عرضة للقمع األمني واالستغالل االقتصادي
أكثر هشاشة ُم ّ

والكراهية على المستوى الشعبي من دون أن ت�كون قادرة عن
ّ

يهدد بتحوي�ل اللجوء السوري إلى خطر على اللبناني�ين
الذي
ّ

الدفاع على نفسها .وفي الوقت نفسه ،جرى انتقاد الخطاب

والسوري�ين مع ًا.

شروطا لعودة الالجئين السوري�ين ،ت�تجاوز
اإلنساني الذي يضع
ً
حددته األمم المتحدة ،مثل التركيز على
في أحيان ٍ كثيرة ما ّ

شارك في هذه الحلقة النقاشية مجموعة من الباحثين

اإللزامية» وغيرها .مع ما يفرضه ذلك
العسكرية
مسألة «الخدمة
ّ
ّ

اللجئين،
والصحافي�ين والناشطين
والمختصصين في شؤون ّ
ّ

من ضرورة لتغليب النقاش العقالني لدى بحث مسألة العودة،

تحدثوا
من لبنان وسوريا ،باإلضافة إلى عدد من الالجئين الذين
ّ
عن تجاربهم الشخصية خالل رحلة اللجوء .وقد تناول المشاركون

واألخذ باالعتبار عدم تهجير الالجئين قسري ًا أو دفعهم لعودة
غير آمنة من جهة ،وعدم التغاضي عن الواقع اللبناني المأزوم

السورية وأزمة ال ّلجوء واحتماالت
قضية «العالقات ال ّلبنانية –
ّ

التنبه إلى أن ال فائدة ُترجى من التفاوض مع
من جهة أخرى ،مع
ّ

العودة» من جوانبها المختلفة عبر ثالث جلسات نقاشية:

لحل مشكلة الالجئين.
النظام السوري
ّ

بنانية-السورية على
حملت الجلسة األولى عنوان «العالقات ال ّل
ّ

في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «مسألة العودة:

المستوي�ين الرسمي والشعبي» ،ور ّكز المشاركون فيها على

المتحدثون على مركزية
العوائق والشروط واالحتماالت» ،ر ّكز
ّ

وخصوصا بعد
طبيعة العالقة بين بيروت ودمشق منذ عقود،
ً

الحل السياسي لدى البحث في عودة لالجئين السوري�ين إلى
ّ

وصول الرئيس الراحل حافظ األسد الى السلطة في العام .1970

بالدهم ،خصوص ًا أن قرار العودة ال يتع ّلق برغبات الالجئين أو دول

إذ حاول األسد منذ ذلك الحين أن يتعامل مع لبنان واللبناني�ين

اللجوء فقط ،بل يخضع أيض ًا لمعاي�ير األمم الم ّتحدة التي ترعى

كـ»ساحة مضبوطة» للصراع مع إسرائيل ،وترافق ذلك مع إحكام

هذه العملية ،وبرغبة النظام السوري ،المشكوك بها ،في

وأيضا االقتصادية على
الهيمنة السياسية والعسكرية واألمنية
ً

إعادة مواطنيه ،وهو ما تشير إليه سياسات النظام السوري

أدى إلى خلق عالقة من التشكيك والعدائية على
لبنان ،وهو ما ّ

سواء بالنسبة للمصالحات المح ّلية ،أو خطابات رأس النظام عن

حد بات فيه المعارضون اللبنانيون
الصعيد الشعبي ،وصلت إلى ّ
ّ

وصول إلى
يستحقها»،
المتجانس» و»الجنسية لمن
ً
ّ
«المجتمع ُ

أرقاما غير دقيقة ،مثل مليون ونصف
لنظام دمشق يستخدمون
ً

المرسوم رقم  ١٠الشبيه بالقانون «اإلسرائيلي» حول مصادرة

مليون عامل سوري التي كانت تستخدم في مرحلة التسعينيات
األلفية الثانية ،لتغذية خطاب العداء تجاه هذا
األول من
والنصف
ّ
ّ

كل النقاش الدائر في لبنان
أمالك الغائبين .وعلى الرغم من ّ
إل أنه ال يوجد أي سياسة
والدعوات الصريحة إلرجاع الالجئينّ ،

حاليا نتيجة
�كرر
ً
النظام .ورأى بعض المشاركين أن هذا األمر يت ّ

يؤدي
حكومية لبنانية واضحة للتعامل مع هذا الملف ،وهو ما
ّ

الدقة في استخدام األرقام المتع ّلقة باللجوء ،وإ ّنما
انعدام
ّ

وخطة واضحة
التوجه نحو المجتمع الدولي بنقاش صري�ح
إلى
ّ
ّ

من دون أن يمنع قيام نسائج وعالقات اجتماعية وسياسية

في سبيل ت�أمين عودة تراعي المخاوف الحقيقية لالجئين

تم التشديد
واقتصادية ذات منفعة متبادلة بين الشعبين .وأيض ًا ّ

والمعاي�ير األساسية لألمم الم ّتحدة.

المداخلة االفت�تاحية
ُ
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المداخلة االفت�تاحية
ُ
الدكتور طارق متري

وال يخفى علينا شيء من أمر هذا الغياب عند التعامل مع

الدولية
العامة والشؤون
ُمدير معهد عصام فارس للسياسات
ّ
ّ

اللجئون السوري�ون في لبنان ،وعند
المشكالت التي يواجهها ّ

األميركية في بيروت
في الجامعة
ّ

النظر في عالقة هذه المشكالت مع أوضاع لبنان االجتماعية
عددا من ال ّلبناني�ين
شك فيه أن
واالقتصادية والسياسية .ومما ال
ّ
ً

التوقعات
دعونا إلى هذا اللقاء النقاشي ال للتواضع أو خفض
ّ

يدرك أن الواقعية في تناول مشكالت اللجوء السوري ،ال تنفي

فحسب ،بل لوضع المسائل في نصابها .نحن لسنا في معرض

النظرة األخالقية التي من شأنها أن ت�أخذنا إلى وعي أكبر

س َجل .وال نحاول رسم السياسات
تسجيل المواقف ،والكثير منها َ

العامة ،هو النزاهة
فأول األخالق في الشؤون
بمخاطر غيابها.
ّ
ّ

ينفك
أو االعتراض على غيابها ،على الرغم من أن هذا المعهد ال
ّ
عن العمل لذلك.

المسبقات ك ّلها ،و ُتقلِّب
الفكرية التي تسعى إلى
التحرر من ُ
ّ
كافة ،أي تنظر إليها بعينين اثنتين ال بعين
المسائل من جوانبها ّ
واحدة .فعلى سبيل المثال ،تقتضي النزاهة الفكرية ،وهذا من

قوية
لعل ميزة هذه الحلقة النقاشية ت�كمن في إعطاء إشارة ّ
ّ

وحرة للتفكير والدراسة والحوار
على طري�ق إنشاء مساحة آمنة
ّ

الدقة في تحديد عبء اللجوء السوري ،وتقتضي
نافل القول،
ّ
أيضا أن ال نرضى مضاعفته بالمبالغات.
الدقة ً
ّ

والعمل البحثي حول أوضاع سوريا والسوري�ين وأوضاع لبنان
واللبناني�ين أيض ًا .ويعني ذلك البحث في التعقيدات البالغة

ه ّجروا من بالدهم في البداية
لقد استقبل السوري�ون الذين ُ
توجس .ولم تؤ ِد مشكالت االستضافة الكبيرة
من غير عدائية وال
ّ

بقوة الهويات
تطور البلدين التاريخي أو
إما بفعل
ّ
ّ
والمشاعرّ ،

تعصب أو عنصرية على غرار بلدان أخرى
والكثيرة إلى موجات
ّ

المتعارضة حين ًا ،والمتش ّكلة في السياقات
المنفصلة ،بل ُ
ُ

واستحق
واستقرارا وديموقراطية من لبنان.
أكثر ازدهار ًا
ّ
ً
التذمر
لغة
أن
إل
به.
وا
اعتز
العالم
في
ا
كبير
ا
تقدير
اللبنانيون
ّ
ّ
ّ
ً
ً

للعالقة بين لبنان وسوريا وفي مواضع افتراق المواقف

والمتخيلة.
والهويات المصنوعة
االجتماعية والسياسية
ّ
ّ

القاصي واالتهامي المتواصلة ،أنقصت ذاك الرصيد المعنوي
المتبادل
ال يستقيم النظر في المرايا المتقابلة واإلصغاء ُ

للبنان .ومع تصاعد مشاعر الضيق من وجود السوري�ين بعد أن

والتشارك المعرفي والتحاجج من دون ُمحاذرة اإلنزالق إلى

است�ثمرته سياسات الهوية اللبنانية ،طغت صورة أخرى على

التعميم واالختزال والخلط على نحو ما شهدته العالقات

الصورة األولى ،وجعلت هذا الوجود دليالً على معروف لبناني

المضطربة بين البلدين والكثيفة بين المجتمعين.
ُ

محددة من اللبناني�ين،
حيال السوري�ين لم يصنعه الكثيرون ،بل فئة
ّ
يتحمل مجموع السوري�ين المقيمين
ويقابله نكران جميل مزعوم
ّ

المسقط أو المفروض عن وحدة
ك ّلنا يتذ ّكر كيف كان الحديث ُ

مسؤوليته.
في لبنان
ّ

حقيقة األمر من خالل ممارسات السلطة التي قالت به ،إلى

الضيقة وسياسات الهوية صارت األعباء
وبفعل حسابات السياسة
ّ

يؤدي في
المصير والمسار لشعب واحد في دولتين،
ّ
مسارات موازية ومصائر منفصلة وضعها البعض ،لسوء الحظ،

تبصر
التي
يتحملها اللبنانيون ،والتي يجري تضخيمها من دون ّ
ّ

في موضع التناقض.

األول واألقوى للمواقف حيال السوري�ين.
المحرك
وال احتساب،
ّ
ّ

وال ُيخفى على أحد ،أن هذا االزدواج ما زال مؤ ّث ًرا ال في المجال

بطبيعة الحال ،لم ت�كن تلك األعباء قليلة ،غير أنه جرت مضاعفتها

أيضا،
السياسي فحسب ،بل على الصعيدين االجتماعي والثقافي ً

على حساب وقائع بسيطة ومعروفة عن حياة الالجئين في

أيضا مسألة أخالقية ،ال سبيل إلى الفكاك منها.
وهو يثير ً

لبنان .فت�تالت وتعاظمت المبالغات عن أعدادهم وعن حجم
منافستهم لللبناني�ين في سوق العمل اللبنانية .وبخالف ما

كثيرا ما يغيب السؤال األخالقي ،فيما
فاليوم ،كما في األمس،
ً
يتع ّلق بأمر السوري�ين المقيمين في لبنان مؤق ًتا ،عن حياتنا

النمو
تبينه األرقام عن إنفاق السوري�ينُ ،عز ِي إليهم تراجع
ّ
ّ
تعسفية بحقوقهم في اإلقامة
االقتصادي ،وشهدنا إجراءات
ّ

الضيقة ،ومنها الكيد
العامة ،ويحتجب وراء حسابات السياسة
ّ
ّ
والشخصية المباشرة ،الحقيقي منها
الفئوية
والمصالح
والنكاية
ّ

سياسات عقوبة جماعية ،أخذت الكثرة بجري�رة الق ّلة ،وبلغ الخلط

أو الرمزي .ويغيب أيض ًا السؤال األخالقي وراء سياسات الهوية،

واإليحاء حدود ًا غير مسبوقة على غرار اإليهام بوجود عالقة

التفوق واإلعجاب
سافرة كانت أم ُمضمرة ،ومعها مشاعر
ّ

سببية بين تناقص اللبناني�ين وتزايد السوري�ين .وعلى الرغم من

المستمرة.
بالذات ،ومعها مشاعر القلق والشكوى
ّ

خط الفقر،
أن  ٪٧٠من الالجئين السوري�ين في لبنان يعيشون تحت ّ

واالنتقال ،ومورست في بعض القرى والبلدات الكبيرة والصغيرة
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ّ

وروا وكأنهم يرغبون بالبقاء في لبنان الرتفاع مزعوم
ّ
إل أنهم ُص ِّ

تمت مواصلة
الوفاء بما التزم به .لكن هذه القدرة تنقص إذا ما ّ

لمستوى معيشتهم فيه.

منظمة األمم الم ّتحدة
ضرة ،مع
ّ
المناوشات العقيمة ،بل ُ
الم ّ
أصر وزي�ر الخارجية ال ّلبناني (جبران
ووكاالتها ،والتي بدأت منذ أن
ّ

منذ بدء تهجير السوري�ين إلى لبنان ،اعتمد البعض لغة حرب�ية في

المضاف
باسيل) في مؤتمر برلين ،على إسقاط نعت «الطوعية» ُ

الحديث عن السوري�ين ،تارة اعتبروا قنبلة موقوتة وتارة أخرى

ه ّجروا
ً
عرفا إلى «اآلمنة» عند الحديث عن عودة السوري�ين الذين ُ

�تغير.
ُلغم .صحيح أن الواقع ك ّذب هذه اللغة ُ
المقيتة لك ّنها لم ت ّ

تقرر
من بالدهم أو فروا منها ،لم ُيح َّ
دد يومذاك الجهة التي ّ

التوجس من
لكل مسألة ،بلغ
يتعدى المناقشة التفصلية
وفي ما
ّ
ّ
ّ

�تحقق العودة
متى ت�كون العودة آمنة ،ولم نعرف منه كيف ت ّ

والتوجس
السوري�ين المقيمين مؤقت ًا في لبنان مستوى خطير ًا.
ّ

إن لم ت�كن طوعية؟ فهل العودة القصرية ُممكنة؟ وها نحن

الهوية ،ولم يخلق من عدم ،بل تغ ّذى من
هو في قلب سياسات
ّ

اليوم أمام تصعيد جديد في كيل االتهامات لمفوضية األمم

فكرة االست�ثناء اللبناني ،وفي الوقت نفسه من هشاشة بلدنا
كل يوم ُين ِذر بالتعاظم.
ومعطوبيته.
ّ
والتوجس كما ّ
يعبر عنه ّ
أول العنف.
التوجس
أولها كالم ،فإن
المتورم ّ
وكما أن الحرب ّ
ّ
ّ

الم ّتحدة السامية لشؤون الالجئين ألنها تسعى إلى القيام
مستقرة .كما عال صوت التهديد ،ألن المفوضية
مع أعراف
ّ

وما زاد الطين ب ّلة القول بعودة الالجئين اآلمنة ال الطوعية وكأن

حرية الالجئين وال ُتس ّخر نفسها لممارسة الضغط عليهم
تحترم ّ
مستعدين لها ألسباب موضوعية قبل أن
ليسوا
لعودة
استعجال
ً
ّ

الواحدة نقيض األخرى .واستندت الدعوة المذكورة إلى افتراض

ت�كون ذاتية.

ومنسجم
بواجبها ،وهو واجب منصوص عليه في المواثيق ُ

يؤيده الواقع ،بأن مناطق واسعة في سوريا باتت آمنة ،وأن
ال ّ
العودة إليها ُممكنة بل ضرورية ،وأن القرار بشأن العودة إليها
بيد اللبناني�ين ،متجاهلة أن إعادة السوري�ين بالقوة ،أي ترحيلهم،

عاديا من ضمن
نشاطا
النقاشية ،اليوم ،ليست
إن حلقتنا
ً
ً
ّ
العامة
للسياسات
فارس
«عصام
معهد
مها
ينظ
التي
النشاطات
ّ
ّ

فضل عن أنها انتهاك ألبسط الحقوق .في
ليس بمتناول لبنان،
ً

الدولية» .لقد توافقت على تنظيمها مجموعة من
والشؤون
ّ

تصريحا وال تلميح ًا ،إلى استعداده
حين لم يشر النظام السوري ،ال
ً

األساتذة الجامعين والباحثين السوري�ين واللبناني�ين من الجامعة

الستقبال من اضطروا للجوء إلى لبنان في المناطق التي بات

األميركية في بيروت ومن خارجها ،وهي مجموعة قيد الت�كوي�ن

الصمت اللبناني
يسيطر عليها مع حالفائه .وأكثر من ذلكّ ،
لف ّ

وتضم حتى اآلن الدكاترة واألساتذة ،وسأقرأ عليكم أسماءهم:
ّ

والمطلعون على أوضاع سوريا
حيال ما يعرفه السوري�ون
ّ

فؤاد فؤادُ ،ربى محيسن ،سامر جبور ،رب�يع نصر ،مهى يحيى،

الجاد
الداخلية عن انعدام الرغبة لدى ح ّكام دمشق في البحث
ّ
في هذه المسألة وتيسير عودة الالجئين إلى ديارهم.

حسان عباس ،محمد علي
ناصر ياسين ،زكي محشي ،جهاد يازجيّ ،
األتاسيُ ،ردينة بعلبكي ،والداعي لكم طارق متري.

أيضا الشجاعة المعنوية قضية أخالقية.
في هذا المجال ،تبدو لنا ً

وتسعى هذه المجموعة إلى إطالق برنامج عمل بحثي حول

والمقصود هنا هو الصدق وقول الصدق .فالعودة على نطاق

سوريا والعالقات اللبنانية – السورية ،وهي تولي عناية

مؤجلة ،مهما علت أصوات مستعجليها .فهم يصطنعون
واسع
ّ

خاصة للقضايا الراهنة ومنها ما يتصل بمسائل اللجوء السوري
ّ
وشروطها واحتماالتها ،وستعمل على مراكمة جهود معرفية

الحادة
االصطناع إلى االست�ثمار السياسي في توظيف المشاعر
ّ

وحركيته
تطال أحوال المجتمع السوري من حيث خصائصه
ّ

يجر
بعد ت�أجيجها والمخاوف بعد تضخيمها .لك ّنه
ككل اصطناع ّ
ّ
الخيبة والمرارة وي�زيد من احتماالت الجنوح إلى العنف .فتعبئة

تغيرات
ومشكالته قبل الثورة ،وما شهده هذا المجتمع من ّ

المتذمري�ن من ثقل الوجود السوري .وي�ؤول هذا
توقعات لدى
ّ
ّ

سيما في العمران والديموغرافيا واالقتصاد
كبيرة بعدها ،وال ّ

ضد السوري�ين وتحوي�ل المطالبة بعودتهم إلى ما
اللبناني�ين ّ

ويخص المشروع باهتمامه
واالجتماع والسياسة والثقافة.
ّ

وينذر
يشبه الدعوة إلى ترحيلهم ،هو سلوك غير أخالقي ُ

العالقات بين لبنان وسوريا ،ال من منظور وجود السوري�ين في

سر العودة بل يلحق األذى
كل األحوال ال ُي َ�ي ّ
بمخاطر كبيرة ،وفي ّ

تطور هذه العالقات وعمق القضايا
لبنان فحسب ،بل من حيث
ّ

الكبير المادي والمعنوي باللبناني�ين والسوري�ين.

المتبادلة
المشتركة بين اللبناني�ين والسوري�ين والت�أثيرات ُ
والمحتملة.
الحالية
ُ

صحيح أن المشكالت الناتجة عن اللجوء السوري كبيرة،
والسياسات الوطنية قاصرة في معالجتها .وصحيح أيض ًا أن

يحرك هذه المجموعة هو دافع مزدوج
من نافل القول ،أن ما ّ

إنهاك الالجئين وإنهاك المجتمعات المضيفة وإنهاك المجتمع

أخالقي وعلمي ،وهذا الدافع المزدوج هو وراء هذه الحلقة.

إل أن القدرة
الدولي يضاعف اإلحساس بعظم هذه المشكالتّ ،
�تعزز بتهدئة النفوس وعقلنة
على مواجهة هذه المشكالت ت ّ
الخلقة
السلوك وباستجماع الطاقات وإطالق المبادرات
ّ
وحث المجتمع الدولي على
معا،
ّ
المفيدة للسوري�ين واللبناني�ين ً

 / 8تقري�ر عن المؤتمر

الجلسة األولى:
العالقات ال ّلبنانية -
السورية على المستوي�ين
ّ
الرسمي والشعبي

 / 10تقري�ر عن المؤتمر

السورية
الجلسة األولى :العالقات ال ّلبنانية -
ّ
على المستوي�ين الرسمي والشعبي
التجدد
حداد ،نائب رئيس حركة
ّ
ُمدير الجلسة :الدكتور أنطوان ّ

ولبنان واألردن والعراق وأربعة في أرجاء األرض .لذلك وإلى حين

بنانية
الديموقراطي ال ّل
ّ

فسد وبلسمة الجراح العميقة النازفة ،وإلى حين جمع
إصالح ما ُ
التعددية بطريقة
ما انكسر في بوتقة سياسية قادرة على إدارة
ّ

في الحديث عن العالقات اللبنانية – السورية ،اليوم ،يصعب

سلمية ورضائية ،كي ال نجازف ونقول ديموقراطية ،سنبقى

استخدام صيغة المفرد ،أي اإلشارة إلى سوريا واحدة أو لبنان

ومجتمعيا ،متجاورة ومتداخلة
جغرافيا
ددة
أمام سوريات متع ِّ
ً
ً

واحد ،كذلك التمي�يز بين مستوي�ين رسمي وشعبي ،بمعنى

ومتنافرة.

السياسي ،ألن هذا التمي�يز ال يكفي لإلحاطة بتعقيدات لوحة

على الضفة األخرى من الحدود ،أي في لبنان ،كان المشهد

وتنوعها وتناقضها داخل كل مستوى ،ح ّتى لو تفاوتت
المواقف
ّ

حد كبير في الكثير من القضايا ومن
مختلفا
دائما
ً
ً
ديا إلى ّ
ّ
وتعد ً

التعدد والتناقض بين البلدين عبر المراحل.
درجة
ّ

ضمنها العالقات اللبنانية  -السورية .ولم تستطع يوم ًا أي

آخر ،في ما يتصل بالسلطة أو السلطات وما يتصل باالجتماع

قوتها ،اختزال الموقف أو احت�كار
سلطة ،وح ّتى أقواها وفي ّ
عز ّ
مثل ،ينبغي التمي�يز بوضوح بين مرحلتين،
فعلى الضفة السورية ً
هما مرحلة ما قبل العام  ،٢٠١١ومرحلة ما بعده .فقبل العام ٢٠١١

ربما لفترات محدودة .وذلك منذ نشأة
المسرح السياسيّ ،
إل ّ
المتصرفية اآلخذة في
الكيان اللبناني ،سواء لبنان الصغير في
ّ

كان يصعب التمي�يز بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي من

التف ّلت عن السلطنة العثمانية وعن والية دمشق ،أو لبنان الكبير

العالقات بين البلدين .كما كان يصعب البحث بين فوارق ملموسة

في مراحله الثالث ،االنتدابية من  ١٩٢٠إلى  ،١٩٤٣واالستقاللية

أو حتى فوارق دقيقة داخل كل مستوى من المستوي�ين .ليس

من  ١٩٤٣إلى  ،١٩٦٩وما بعد االستقاللية أي منذ  ١٩٦٩إلى اليوم.

ألن تركيبة السلطة في سوريا قبل العام  ٢٠١١كانت متطابقة مع

وعلى الرغم مما تخ ّللته المرحلة األخيرة ،منذ  ١٩٦٩من تق ّلبات

معالم وتعقيدات االجتماع السياسي السوري ،بل لقدرة النظام

تعددي ًا
يعبر عن نفسه
وانقالبات
ّ
ّ
وتبدالت ،بقي المشهد اللبناني ّ
في السلم وفي الحرب مع ًا وفي حقبات االقت�تال ،كما في

سيتبين الحق ًا مع
منها لطمس سائرها ،أو ح ّتى غالبيتها ،كما
ّ

يسمى اإلدارة التوافقية.
حقبات ما
ّ

والمكونات ،أو استيعاب ما يكفي
حينها على قمع تلك المعالم
ّ
اندالع االنتفاضة.

بقوة في لبنان،
التعددية الحاضرة
هذه المفارقة في درجة
ّ
ّ
مهما يكن ،وعلى الرغم من النتوءات وبعض التعبيرات المغايرة

فضل عن وزن الجغرافيا والس ّكان
والغائبة من قبل في سوريا،
ً

العابرة ،يمكن القول إنه حتى العام  ،٢٠١١أي إلى حين االنتفاضة

دوما في موقع الشريك الضعيف
لمصلحة سوريا ،جعال لبنان
ً

ثم إلى مسرح
السورية التي تحو ّلت الحق ًا إلى حرب أهليةّ ،

وسوريا في موقع الشريك القوي في أي عالقة ثنائية تنشأ

عمليات دولي وإقليمي ،كان المشهد بين سوريا الرسمية

بين البلدين .في معظم األحيان ،وخصوص ًا في حقبة ما بعد

حد بعيد.
وسوريا المجتمعية أحادي اللون إلى ّ

العام  ،١٩٦٩كان هناك في السياسة ،كما في االجتماع السياسي
غالبا متنافرة ،وأحيا ًنا متقاتلة في مخاطبة أو
عدة،
لبنانات ّ
ً

شك أن المشهد بات مختلف ًا .فمهما قيل حول مآالت
اليوم ،ال
ّ

تشتد فيها مركزية السلطة
محاورة أو مقارعة سوريا واحدة كانت
ّ

ثمة واقع جديد ال
الحرب وإدعاءات النصر وارتباكات الهزيمةّ ،

معا،
واحت�كار النطق باسم الشعب السوري والمجتمع السوري ً

يمكن تجاوزه ال في داخل سوريا وال خارجها ،وهو أننا بتنا أمام

حد فرض وصاية سورية
وقد وصل األمر بين عامي  ٢٠٠٥ ١٩٨٩إلى ّ

ربما متنافرة وصعبة التوليف ،لك ّنها
سوريا متع ِّ
ددة األلوانّ ،

استنادا إلى
شبه كاملة على لبنان وعلى سلطاته الدستورية،
ً

ددة .سوريا أخرى وال يستطيع أحد ال نظام وال أسرة وال
متع ِّ

ظروف إقليمية ودولية مؤاتية من ناحية ،وإلى فقرة ُملتبسة

طائفة وال دولة إقليمية ،أن يتماهى معها أو يجعلها ت�تماهى

�تحدث عن
في اتفاق الطائف ،الذي أنهى الحرب في لبنان ،ت ّ

التحدث منفرد ًا باسمها.
معه أو
ّ

وممرحل للجيش
عالقات
تدرجي ُ
مميزة بين البلدين وعن انسحاب ّ
ّ
السوري من لبنان من ناحية أخرى .وقد نتج عن تلك الفترة فرض

هذه السوريا األخرى قتل من أهلها في السنوات السبع

معاهدات واتفاقيات ثنائية وأطر تنفيذية لت�كريس تلك الوصاية،

وغ ّيب أو سجن مئات اآلالف منهم،
الماضية نحو نصف مليونُ ،

وقعت
على رأسها معاهدة «األخوة والتعاون والتنسيق» التي ّ

جر  ١٠مالي�ين نصفهم إلى خارج األراضي السورية في تركيا
وه ِّ
ُ

في العام  ،١٩٩١واتفاقية «الدفاع المشترك».
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تم تجاوزها
هذه النصوص واألطر ما زالت قائمة قانوني ًا ،وإن ّ
تطوري�ن أساسي�ين،
وتعليق العمل بمعظمها واقعي ًا تحت وطأة
ّ

شك مبالغات
ومفاعيله السلبية .بعض ما قيل يحمل بال
ّ

األول إخراج القوات السورية من لبنان في العام  ٢٠٠٥بعد
ّ

وخلفيات توظيف في الصراع السياسي والتنافس
واختالقات
ّ

ضد الوصاية السورية ،والثاني اندالع
انتفاضة سلمية واسعة ّ

االنتخابي والتعبئة الطائفية ،لك ّنه ،أي هذا الحجم ،ينطلق من

الثورة السورية في العام .٢٠١١

واقع ال يمكن إنكاره وهو أن  ٪٨من مواطني سوريا يعيشون

لقد قيل الكثير في حجم هذا االنتقال السكاني غير المسبوق

اليوم في لبنان وباتوا يش ّكلون  ٪٢٥من إجمالي المقيمين
هذه النصوص التي تجاوزها الزمن ت�تط ّلب مراجعة جذرية تعديالً
وإلغاء للبعض اآلخر ،وذلك بالطبع بعد استقرار األوضاع
لبعضها
ً
في سوريا.

على أرضه.
لم يسبق في التاري�خ الديموغرافي الحديث ألي دولة أن
ارتفع عدد سكانها بنسبة  ٪٣٠في غضون سنتين .ولتبيان

التطوران السابقان ،أي االنسحاب السوري واندالع
هذان
ّ

حصة الفرد من الناتج
فداحة الوضع يكفي النظر إلى انخفاض ّ

االنتفاضة ،سمحا بإحداث خرق في جدار أحادية الخطاب السوري،

المح ّلي في لبنان دراماتيكي ًا من  ٩٤٠٠دوالر إلى  ٧٩٠٠دوالر أي

وذلك عبر تجرؤ أصوات سورية على التعبير خارج الموقف

بنسبة .٪١٤

الرسمي للنظام ومن ضمن مبادئ ومنطلقات ومنظومة قيم
مغايرة ،تدعو إلى الحرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان في

عبر عن توزيع الدخل ،أي ال يعني أن
حصة الفرد ال ُت ِّ
صحيح أن ّ

والندية
الداخل ،وإلى السيادة واالستقالل والتعاون والتوازن
ّ

الالجئين يتقاسمون معنا الدخل بالكامل ،لك ّنها تعطي فكرة على

المغاير
في العالقات بين لبنان وسوريا .وقد تج ّلى هذا الخطاب ُ

المتاح أمام إجمالي المقيمين والتي هي كذلك غير
الدخل ُ

والخارق لألحادية في الخطابات الرسمية السورية ،أق ّله ،في

إل في سوريا نفسها.
مسبوقة من حيث االنخفاض ّ

انضم إلى توقيعهما حينها مجموعة واسعة
نصين مرجعي�ين
ّ
ّ
ومعبرة من الم ّثقفين في البلدين ،هما إعالن «بيروت-دمشق
ّ

المضيفة لالجئين
ً
فضل عن ذلك ،فإن الضغط على المجتمعات ُ

اللبناني السوري» في أيلول  .٢٠١١كما صدرت الحق ًا عن بعض

وخصوصا الطرق
أيضا غير مسبوق،
وعلى البنية التحتية ،هو ً
ً
والصرف الصحي والبيئة والكهرباء (تلوث الليطاني بجزء منه

فصائل المعارضة السورية نصوص ًا ومراجعات تذهب في

المخيمات العشوائية ،وهذا ال يعني أن البلديات بريئة إذ
سببه
ّ

دمشق-بيروت» في نيسان  ،٢٠٠٦وبيان «من أجل المستقبل

هذا االتجاه.

كان من واجبها أن تقوم بتصريف المياه اآلسنة) ،وصحيح أن أزمة
الكهرباء هي في األساس أزمة فساد وسمسرات وسوء إدارة،

على صعيد آخر ،بعد  ،٢٠١١وتحديد ًا في العام  ٢٠١٣حدث انقالب

بقوة بسبب النزوح.
لكن الطلب عليها تزايد
ّ

استراتيجي في عالقات التداخل والتد ّخل بين لبنان وسوريا.
ضد
إذ انخرط حزب اهلل اللبناني رسمي ًا في القتال في سوريا ّ
سيتبين الحق ًا
أو ًل ،وهي خطوة
المعارضة ،بدء ًا من مدينة القصير ّ
ّ

إلى  ،٪٢١ليس بسبب النزوح وحده .ولكن هذا األمر هو واقع.

قوات النظام ومنع انهياره،
أنه كان لها دور حاسم في دعم ّ

والعمالة الالنظامية (وبينهم اللبناني�ين) باتت تناهز  ،٪٣٠فيما

الندية ،إن لم يكن
أوالً بنوع من
ّ
لك ّنها رتبت عليه (النظام) التسليم ّ

بقوة على
المقيمين ،وهو ما يضغط
ت�تجاوز الـ ٪٥٠بين السوري�ين ُ
ّ

من الدونية ،في العالقة مع حزب اهلل .وثاني ًا التسليم بدرجة من

سوق العمل وخصوص ًا على العمالة اللبنانية غير الماهرة أو

التبعية واالعتماد المتزايد على إي�ران.

نصف ماهرة .وأيض ًا فإن نسبة الفقر بين اللبناني�ين ارتفعت من

بد من اإلشارة إلى أن البطالة بين اللبناني�ين ارتفعت من ٪٩
وال ّ

 ٪٢٧إلى  ٪٣٥وهي تصل بين الالجئين السوري�ين إلى .٪٧٥
اليوم ،يش ّكل مستقبل الوجود العسكري لحزب اهلل في سوريا،
التمدد االستراتيجي اإليراني ،أحد أبرز القضايا
كشكل من أشكال
ّ

المتراكمة على لبنان على مدى  ٦سنوات
باختصار ،إن الخسائر ُ

للبت والنقاش ،ليس في إطار العالقات اللبنانية
المطروحة
ّ
والسورية ومستقبلها فحسب ،بل في إطار الصراع الدولي على

جراء األزمة تجاوزت  ٢٥مليار دوالر ،ونشير هنا إلى أن مصائب
من ّ
إل أن وجود
لبنان ليست ك ّلها ناتجة عن وجود الالجئين السوري�ينّ ،

سوريا من ناحية ،ومساعي تحجيم النفوذ الخارجي إليران من

الالجئين راكم أزمة فوق األزمة.

ناحية ثانية.
ومنظمات يبدون إعجابهم وتقديرهم لصمود لبنان
دول
الجميع،
ً
ّ
ومن اإلفرازات األساسية للحرب السورية اضطرار عدد كبير من

كل يوم ،فيما
وسخاء شعبه ،لكن قدرة لبنان على الصمود ت�ت�آكل ّ

لينضموا إلى نحو نصف مليون آخري�ن
األزمة نحو مليون شخص،
ّ

أدبيات األمم
تنص
الالجئين ودمجهم في سوق العمل كما ّ
ّ

أوج
السوري�ين إلى اللجوء إلى لبنان ،وقد بلغ عددهم في َ
وزوار ومقيمين.
كعمال
موجودين في لبنان
ّ
ّ

الوصفة التقليدية المطروحة أمامه ،أي االكتفاء باستيعاب

إما عن جهل فادح أو عن تقصير.
تنم ّ
الم ّتحدةّ ،
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علمي ًا ،ال يمكن ألي اقتصاد مؤ ّلف من  ٤مالي�ين نسمة أن يهضم
مليون ونصف مليون نسمة إضافية ،وأن ُيطلب منه خلق نصف
مليون فرصة عمل إضافية ،ال في خالل  ٥سنوات وال في
خالل  ٥٠سنة .إن أي اقتصادي عاقل ُيدرك ذلك .هذا إذا وضعنا
جانب ًا كلفة التوترات والمزايدات العنصرية الخطيرة التي ت�ثيرها
قضية النازحين.
صحيح أن ملف النازحين يخضع لسوء إدارة فادح ولغياب سياسة
يتم
عامة من ِق َبل الحكومة والسلطات اللبنانية ،وصحيح أنه ّ
ّ
استخدامه في السياسة من ِق َبل البعض لتغطية موقف

يتم التج ّني على المفوضية العليا
الحكومة السورية ،وصحيح أنه ّ

إل أن إصرار المجتمع الدولي
لالجئين وتحويلها إلى كبش محرقةّ ،
على استيعاب هذه المشكلة عبر سوق العمل فحسب ،وهو ما
ُيط َلب من لبنان فعله ،ليس حالً ألزمة النازحين.
إن المقاربة الكاملة لهذه القضية الواقعية والعادلة
أوالً:
ُ
والمستدامة يجب أن تعطي أولية مت�كافئة لثالث ركائزّ ،
مستقرة
مناطق
إلى
الطوعية
وبالتالي
والكريمة
اآلمنة
العودة
ّ
ال تش ّكل خطر ًا أو تهديد ًا لحياة العائدين ومصالحهم الحيوية
خلفياتهم السياسية أو الطائفية .ال
ضدهم بسبب
أو تمي�يز ًا ّ
ّ
يوفر أرضية طبيعية
الحل السياسي لألزمة السورية
شك أن
ّ
ّ
ّ
للعودة الشاملة ،لكن بانتظار ذلك ينبغي توفير الشروط الالزمة
كل من ال يواجه تهديد ًا أمني ًا في مكان إقامته األصلي،
لعودة ّ

وخصوص ًا من تنطبق عليه صفة اللجوء االقتصادي ،وليس األمني

أو السياسي.
تحمل األعباء
فعال في
ّ
ثاني ًا :مشاركة المجتمع الدولي بشكل ّ
سيما أن نشهد تناقص ًا ملحوظ ًا
كافة ،ال األعباء المالية فحسب ،ال ّ
سنة بعد أخرى في حجم المساعدات ،وباستيعاب عدد أكبر من
السوري�ين الذين يرغبون في االنتقال إلى بلد ثالث .إذ من المعيب
أن نرى دوالً عريقة في الديموقراطية والدفاع عن حقوق
إل مئات من الالجئين السوري�ين.
اإلنسان ال تستقبل ّ
المؤقت لجزء من العمالة السورية التي ال
ثالث ًا :االستيعاب
ّ
تش ّكل منافسة لليد العاملة اللبنانية ،وهذا أمر مفيد للجانبين
ويتط ّلب تنظيم ًا أكثر فاعلية لسوق العمل ،وال طائل من التحريض
والهذيان الشعبوي في هذا المجال.
صحيح أن هناك تقصير ًا فادح ًا من المجتمع الدولي حيال لبنان
والدول المضيفة ،لكن المسؤولية األولى تقع على عاتق
تستقر ح ّتى اآلن على سياسة
السلطات اللبنانية التي لم
ّ
ُمت�كاملة وفاعلة إلدارة أزمة النازحين وفق األولويات البديهية
المذكورة سابق ًا.

السورية وأزمة ال ّلجوء واحتماالت العودة 13 /
العالقات ال ّلبنانية -
ّ

الدكتور سامي خيامي ،السفير السوري السابق في لندن
األيام في بداية سبعينيات القرن الماضي ،دعتني
في أحد ّ
طلب الحقوق الفرنسي�ين على العشاء ،وكان بينهم
مجموعة من ّ

تحسس عدد من اللبناني�ين من السوري�ين بعد فترة
تفاقم
ّ
وخصوصا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحري�ري ،وعندما
الوصاية
ً

فتاة لبنانية ال تعرف أنني سوري .سألها أحدهم :نحن أصبحنا

أول األمر ،استقبل كثير
بدأت األحداث السورية بشكلها السلمي ّ

على معرفة بلبنان ،لكن سوريا التي تجاوركم هل تشبه لبنان؟

من اللبناني�ين الموجات األولى من النازحين بحماس ،لكن هذا
االستقبال بدأ يف ُتر مع طول إقامة النازحين والشعور بمخاطر

بالتغزل بلبنان وجماله وحضارته
بدأت الفتاة حديثها
ّ

توطينهم أو امتداد فترة إقامتهم .فالسوري (على األقل

تردد :نحن بلد أخضر وجميل ُمحاط بصحراء،
ُمسترسلة من دون ّ

المخيمات) بدأ بمعزل عن السياسة ،يصيغ عالقاته المهنية
خارج
ّ

وبمجرد أن تقطع الحدود تجد نفسك في صحراء شاسعة تحيط
ّ
كل جهة!
بلبنان من ّ
بقيت صامت ًا ح ّتى سألني أحدهم« :ليتك تعطينا عنوانك في
سوريا فقد نزورك يوم ًا» .قلت له :العنوان سهل ،الصحراء
الشرقية ،مضارب بني ِ
خيم ،المسار رقم  ،٣٦الخيمة رقم ،٧

واالقتصادية داخل المجتمع اللبناني.
كذلك استطاعت بعض القوى السياسية والفكرية في البلدين
تسيد
دينيا وثقافي ًا لمواجهة
نشر مبدأ تعاضد األقليات المتباينة
ً
ّ
األقليات ،في المواطنة
األكثرية ،وحماية حقوقهم ،حقوق
ّ
ّ
المتميزة ،وساعدهم في ذلك التركيز على المناحي الثقافية
ّ

دمشق سوريا.

المتحضر.
واالجتماعية واالنسانية السائدة في العالم
ّ

إرتبكت الصبية اللبنانية ولم تع ّلق...

بدأت هذه الفكرة تنتشــر ،على الرغم من أن تماســك البالد

أمي اللبنانية األصل األرجنتينية المولد:
أيام الولدنة ،سألت ّ
في ّ

ســابق ًا ،كان يقــوم علــى فكــرة أن األكثرية العاقلة هي
المــادة الالصقــة للمجتمــع والتي تراعــي حقوق الجميع .وقد

أمي في العام  ١٩٣٠يوم وصلتم إليها؟»،
«كيف كانت بيروت يا ّ
ِ
أجابت« :كانت مدينة صغيرة» .قلت« :عندما أتيت إلى دمشق،

مــن الالجئيــن كونهــم ينتمون بالمجمل إلــى األكثرية الدينية

فردت« :دمشق كانت دائم ًا مدينة كبيرة وتاريخية».
كيف كانت؟»
ّ

في سوريا.

ـتجد ،أي فكــرة تعاضــد األقليات ،من االرتياب
زاد هذا
المسـ ّ
التوجــه ُ
ّ

جزل ،ولك ّنها سارعت واستدركت قائلة« :بس بيروت
فانتفشت ً
كانت أهضم».

وبغض النظر عن انقسام موقف ال ّلبناني�ين من النظام السوري،
شدته بين طائفة
فإن الطوائف ال ّلبنانية باتت تنظر بحذر ،ت�تفاوت
ّ

القصتين القصيرتين ت ّلخصان
أصابني اإلحباط طبع ًا ،لكن هاتين
ّ
قدر من المبالغة.
فيهما
كان
وإن
نظرة الشعبين إلى بعضهما،
ٌ

هنا وهناك.

المتبادل بين الشعبين
اإلنطباع ُ

العالقات بين الشعبين والنموذج اللبناني

إذا سألت سوري ًا عن اللبناني يجيبك« :اللبناني ظريف لك ّنه أسير

المتبادلة للحكومات زاد من حجم التباعد بين
إن تراكم األخطاء ُ
ّ

المال أو المادة ،إذا كنت فقير ًا يعاملك بإزدراء وإذا كنت غني ًا
مرحب بك» .وإذا سألت لبناني ًا عن رأيه بالسوري يجيبك« :أنا
فأنت
ّ

البلدين ،لكن من الضروري التمي�يز بين مواقف السياسي�ين
تحوله
أدى ضيق مساحة لبنان إلى
والعالقات بين الشعبين .لقد ّ
ّ

باأليام التي كنت
الجدية في العمل ،لك ّنه يذكرني
قد أحترم فيه
ّ
ّ
شبه لهجته بلهجتي» .هنا تظهر بدايات ما
�زعجني
ي
و
فيها فقير ًا،
ُ

فكل من يقطن المدينة
إلى مجتمع ِ مدني بشكل أساسي،
ّ
يعود إلى الريف لالستجمام فقط وليس للعمل .وقد نتج عن

المحرج Embarrassing
سبق لي في الماضي وأسميته «القرب ُ

ذلك استمرار التقارب بين س ّكان المدن الكبيرة في البلدين على

أما بعدها فيقول
 .»Proximityهذا قبل الحرب األهلية في لبنانّ ،

حساب التباعد النسبي مع األرياف.

أيام الوصاية ،وكانت تجربة قاسية».
جربناه ّ
لك اللبناني« :لقد ّ
في المقابل يجيبه السوري« :لقد عشتم حينها على الطريقة

إن خروج لبنان من أجواء الحرب يبقى نموذج ًا جدير ًا باالهتمام

السورية ،وعانيتم ما يعانيه السوري�ون ،لك ّنكم حافظتم ،على

في مساعي إي�جاد نهاية للعنف في سوريا .فاتفاق الطائف

الرغم من التد ّخالت ،على سياست�كم الداخلية التحاصصية وعلى

د
أدى إلى وضع ح ِّ
وعلى الرغم من عيوب المحاصصة فيهّ ،
لحل النزاعات.
سياسيا
إطارا
للتحارب وأوجد
ً
ً
ّ

رخائ�كم اإلقتصادي النسبي».

وأخرى ،إلى النازحين السوري�ين ،وبدأت ت�كثر الحوادث العنصرية
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ومن المفيد أن نذكر أن النموذج اللبناني يبقى ج ّذاب ًا للسوري�ين
حرية
حرية إبداء الرأي،
وحرية اإلنتخاب واإلعالم ،وكذلك ّ
ّ
من حيث ّ

أقول في النهاية ،إنه على اللبناني�ين والسوري�ين أن ي ّتحدوا
في أناقة أسلوب التقارب من المستقبل ،وأن يتع ّلم السوري�ون

السلوك االجتماعي والحياتي ،لك ّنهم ال يستسيغون فيه مبدأ

أن سوريا ولبنان أقوى من سوريا وحدها ،ويتع ّلم اللبنانيون

المحاصا اللبناني وما يصطلح على تسميته «أمراء الطوائف».
ً

ولعل تجربة االتحاد
أن لبنان وسوريا أقوى من لبنان وحده.
ّ
ّ
األوروبي خير مثال عل ذلك.

التنوع الطائفي والثقافي في البلدين
فإن
من جهة أخرى،
ّ
ّ
أقليات،
ُمتشابه ،وإن كان لبنان يبدو كبلد محاصصة سياسية بين
ّ

إلى اللبناني�ين أقول« :ساعدوا سوريا لكي تقف على قدميها،

أما سوريا فتمتلك أكثرية عددية واضحة ،لكنها جنحت إلى
ّ

يؤهلها لجذب
ففيها من فرص العمل والموارد البشرية ما
ّ

الشعور بالضيم ألنها شعرت أنها أصبحت ُتعامل كأقلية.

السواد األعظم من النازحين لكي يعودوا إليها .وذلك لكي
يتطور البلدان تجاه أفق مستقبلي واعد».
ّ

إن النظام السوري هو واقعي ًا نظام عالقات اجتماعية
ّ
واقتصادية ،لذلك تجد األقليات في البلد مجاالً مريح ًا إلنشاء
ومتميزة بالنظر إلى محدودية األعداد التي
عالقات ناجحة
ّ
أما األكثرية فيصعب
الذاتية،
الحماية
إلى
نزوعها
وإلى
تخدمها
ّ
عليها استخدام العالقات لتخديم أبنائها بسبب عددهم الكبير من
المحافظة ،من جهة أخرى .لذلك من
جهة ،ونزعاتهم االجتماعية ُ
البديهي اعتبار المنظومة الطائفية السورية ذات طابع مرحلي
عابر يستبق نظري ًا العودة إلى حكم أكثرية عاقلة ومؤمنة
دفة البلد وتحترم حقوق المتباينين ديني ًا
بالمواطنة
الحقة تدير ّ
ّ
المؤسسين للوطن.
أيام اآلباء
ِّ
وثقافي ًا ،كما كانت الحال خالل ّ
المشتركة
النشاطات ُ
تبين نشاطات اقتصادية
كل ما سبق ،نستطيع ّ
على الرغم من ّ

واجتماعية ناجحة بين الشعبين ،فكلما ارتقى الوعي وارتقت
الثقافة ،كلما وجدنا مجاالً واسع ًا لدمج قدرة السوري على
اإلنتاج مع قدرة اللبناني على التسوي�ق.

المشتركة أو مشاريع اإلنتاج الغذائي
انظروا إلى مشاريع الدراما ُ
�تباعا لو أن إنتاج الزيتون
لبنانيا،
سوق
الم َّ
وتخيلوا است ً
السوري ُ
ً
ّ
يتم تعليبه وتسويقه
السوري من عفري�ن وطرطوس وحوران ّ
إنطالقا من لبنان.
ً
العالقات اللبنانية السورية في المستقبل
طائفيا
قبل أن نختم ،علينا أن نعترف بأن اإلنتماءات المحلية،
ً
مناطقيا ،ال تزال تطغى على اإلنتماء الوطني ،فنحن ال نزال
أو
ً
بعيدين عن اقتصادات المعرفة.
إن التع ّلق بالوطن في لبنان ،كما في سوريا ،ال يزال ذي طابع
ّ
عاطفي رومنسي أو شعري ،لذلك فمن الضروري التفكير ببناء
متقدمة
المتبادل وحول مفاهيم
ّ
وطنين قائمين على االحترام ُ
للمواطنة ودولة القانون والتنمية االقتصادية المتوازنة.
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العالقات ال ّلبنانية -
ّ

حازم صاغية ،كاتب وصحافي في صحيفة الحياة
كثيرا ،وهي عالقة األسدين (الرئيسان
ددة
هناك مسألة ُمح َّ
ً
الممكن اشتقاق
من
كان
إذا
ا
وعم
األسد)،
ار
وبش
السوريان حافظ
ّ
ُ
ّ

إن خوف حافظ األسد ،الذي كان وزي�ر ًا للدفاع آنذاك ،من دعم
رفاقه للمقاومة الفلسطينية في إنشاء قاعدة فلسطينية في

نظرية من هذه العالقة.

األردن وتوسيع االشتباك مع إسرائيل من دون أي ضوابط أو
للدبابات السورية
حدود ،دفعه إلى عدم ت�أمين الغطاء الجوي
ّ

بد من إشارة
لكن قبل أن
نتطرق إلى مناقشة هذه المسألة ،ال ّ
ّ

المتد ّخلة في األردن وتركها ل ُتسحق .وقد ش ّكل هذا الموقف أحد

عابرة إلى موضوع النازحين السوري�ين.

أهم محاور الخالف بين حافظ األسد ورفاقه في الحزب (البعث)،
ّ
كما كان من األسباب األساسية الستيالئه على السلطة بما

في الحقيقة إن طرح هذا الموضوع في لبنان يختلف عن طرحه

سمى «الحركة التصحيحية».
ُي ّ

في األردن وتركيا ،لسبب بسيط وهو أن في لبنان عنصر ،غالب ًا
ما يغيب عن النقاش ،وهو العدوان اللبناني على سوريا ُمم ّثالً

يتبين أن «سوريا األسد» هي مع إبقاء لبنان ،بصورة
من هنا،
ّ

تفصل إلى
بتد ّخل حزب اهلل في سوريا .وهو ما يضيف عنصر ًا ،ال
ً

ومسيطر
ّ
خاصة ،في حالة صراعية مع إسرائيل إ ّنما مضبوطة ُ

فضل عن تد ّخل حزب اهلل
وحاليا،
مشكلة النزوح السوري نحو لبنان.
ً
ً

عليها .لماذا؟ ألن «سوريا األسد» ال تستطيع أن تقاتل إسرائيل

االحتاللي ،فإن السوري�ين الذين يتمك ّنون من الفرار من حزب اهلل
ويأتون إلى لبنان ،يكون في انتظارهم وزي�ر الخارجية جبران باسيل

إل أن تقاتل
أوالً ،وفي المقابل ،ال تستطيع ّ
ألسباب عسكرية ّ
إسرائيل ألن هذا الموضوع جزء أساسي من شرعية النظام ،فضالً

الذي يريد إعادتهم ،وبالتالي ،مناقشة هذه المسألة له خصوصية

عن إصدار حافظ األسد لتقليد أيديولوجي قومي ،بقي منه

لبنانية ناجمة من خصوصية التد ّخل اللبناني في الحرب السورية.

يتعهد بتحري�ر فلسطين.
اللفظ فقط،
ّ

التحدث عن نظرية
وبالعودة إلى موضوعنا األساسي .هل يمكننا
ّ

ش ّكل لبنان المسرح النموذجي لهذا القتال المضبوط الذي سمح

أسدية حيال لبنان؟

ضد العدو الصهيوني ،وإ ّنما
لسوريا القول بأنها تخوض معركة ّ
التنصل منه إذا
من خالل «آخر» ندعمه ونقف وراءه ،وكذلك يمكن
ّ

ثم
أنا أزعم أن هذا األمر ُممكن عند األب (حافظ األسد) ومن ّ
بحد ذاتها سابقة في
(بشار األسد) .وهذه النظرية هي
اإلبن ّ
ّ

لزم األمر.

سلوك األنظمة األمنية والعسكرية التي سبقت حافظ األسد

مرتين عملي ًا ،األولى في
ّ
ه ِّ
إل أن حالة القتال المضبوط ُ
ددت ّ

بوصوله إلى السلطة في العام  ،١٩٧٠وتبلورت على ضوء الوضع

العام  ١٩٨٢مع الغزو اإلسرائيلي للبنان ،والثانية في العام

ثم معاهدة كامب دايفيد
الذي نجم بعد حرب العام  ،١٩٧٣ومن ّ
(المصرية – اإلسرائيلية في العام  )١٩٧٨بعد الحروب اإلسرائيلية

 ٢٠٠٦مع حرب إسرائيل وحزب اهلل .في الحالة األولى اختارت

المدة
وطبعا ،هناك أمر أساسي وهو أن
المتعاقبة.
ً
ّ
– اللبنانية ُ
عاما،
الزمنية للحكم األسدي ،منذ العام  ١٩٧٠وإلى اآلن ،أي ٤٨
ً
�بيا للجهد النظري ،وقد أتاح ذلك ،إلى
كانت مسرح ًا
زمنيا تجري ً
ً
جانب االختالف النسبي الذي شهدته هذه الفترة الطويلة ،بلورة

سلطة األسد االكتفاء بهزيمة محدودة واالنسحاب والرهان على
التناقضات اللبنانية  -اللبنانية ،أي الطوائف والجماعات ،تمهيد ًا
أما في الحالة الثانية ،أي  ،٢٠٠٦فقد
تدرجية إلى لبنانّ .
لعودة ّ
اختارت دمشق عدم التد ّخل ،ودعم الطرف اللبناني الذي يقاتل،
أي حزب اهلل ،ولكن من بعيد.

وتصليب النظرية األسدية.
يتج ّلى السلوك النموذجي لهذه النظرية في العام  ،١٩٧٦بعد
تقوم النظرية األسدية على مبدأ وهو إبقاء لبنان ساحة للنزاع

الدعم الكثيف الذي حظيت به المقاومة الفلسطينية ،وبدأ في

مع إسرائيل قابلة دائم ًا للضبط والسيطرة ،بحيث ال يفيض هذا

الحقيقة قبل وصول حافظ األسد إلى السلطة .فعلى سبيل

يتحول إلى عنصر تهديد للسلطة في دمشق ،أي أن
النزاع وال
ّ

منظمة الصاعقة منذ العام  ١٩٦٨في العرقوب
المثال تمركزت
ّ

الموقع في
فض االشتباك السوري  -اإلسرائيلي
ال
ّ
يخل باتفاق ّ
ّ

(جنوب لبنان) ،وقبل غيرها من التنظيمات الفلسطينية .من

العام  ١٩٧٤برعاية أميركية عبر (وزي�ر الخارجية األميركي آنذاك
هنري) كسنجر.

وتفرد األسد بالسلطة ،استؤنف نشاط نقل
ثم ،بعد حرب األردن
ّ
ّ
ووصول المقاتلين الفلسطيني�ين إلى لبنان ،والذي كان من
أبرز أهدافه تمكين المقاومة الفلسطينية من تشكيل ازدواج

ش ّكلت تجربة األردن في العام  ١٩٧٠أساس النظرية األسدية .فما
الذي حدث في ذلك العام؟

عبرت عنه اتفاقية
سلطوي مع السلطة اللبنانية ،وكانت قد ّ
القاهرة في العام  .١٩٦٩وللمفارقة ،كانت القيادات الفلسطينية
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عمار (الرئيس الفلسطيني الراحل
ُتعتقل في دمشق ،ومنها أبو ّ

لم يكن صدفة أن القوى المسيحية والفلسطينية التي تقالت

ياسر عرفات) وجورج حبش وآخري�ن ،وفي الوقت نفسه ،كان

في سبعينيات القرن الماضي ،واكتشفت في الثمانينيات منه،

قوة سياسية
هناك دعم متواصل
لتحول هذه القيادات إلى ّ
ّ

أن العداء لألسد هو قاسم مشترك بينها ،كونه ينتزع القرار

تفرض ازدواجية سلطة على بيروت.

المستقل من الطرفين .فاألسد ال يريد نشوء سلطة مركزية في
ّ
منظمة التحري�ر الشعب الفلسطيني.
لبنان ،وال يريد أن تم ِّثل
ّ

ضد المقاومة التي رعتها خوف ًا من أن تدفع
تد ّخلت دمشق ّ
�تحمله ،قد يصل إلى تهديدها
الصراع مع إسرائيل إلى ّ
حد ال ت ّ

هذه المعادلة ،أي معادلة الحرب المضبوطة في لبنان ،وجدت

بعمقها .بمعنى أنه عندما بدأت المقاومة الفلسطينية ُتحر ِز

في حزب اهلل بثقله اإليراني الكبير خير مم ِّثل لها .لهذا �أعطي

انتصارات فعلية ،تد ّخلت دمشق لمنع است�كمال اإلنجازات ،وضبط
يتوسع القتال وصوالً إلى انعدام
الوضع والسيطرة عليه ح ّتى ال
ّ

الحزب شرف المقاومة بعد انتزاعه من المقاومة الفلسطينية.

إمكانية السيطرة عليه.

وبالطبع ،برهن هذا الحزب عن جدارته في ت�أدية هذا الدور،
الذي بدأ بت�أمين احت�كاره لساحة المقاومة عبر تصفية المقاومة
جه بحرب تموز .٢٠٠٦
الصغرى للشيوعي�ين وباقي األحزاب،
َّ
وتو ُ

هنا ،وتبع ًا لنظرية القتال المضبوط ،ال فرق بالنسبة إلى حافظ
األسد بين بشير الجميل (الرئيس اللبناني الراحل) وأمين الجميل

تحول األجندة
وبتقديري إن هدف حرب تموز األساسي ،كان منع
ّ
الشق اللبناني الداخلي (الصراع
الحاكمة للسياسة في لبنان عن
ّ

وكل على طريقته
(الرئيس اللبناني األسبق) اللذين أرادا،
ّ

اللفظي الديماغوجي) .فبعد مقتل الرئيس رفيق الحري�ري ()٢٠٠٥

�كرر مع رفيق الحري�ري (رئيس
إنهاء النزاع .وهو األمر الذي ت ّ
الحكومة الراحل) ،الذي ات ِ
ُّهم بأنه يعمل لهذا الهدف .وبين

بقضايا سياسية لبنانية ت�تعامل مع البلد على أن له داخالً للخارج،

كمال جنبالط (رئيس الحزب التقدمي االشتراكي الراحل) الذي

مجرد وظيفية صراعية إقليمية .لذلك ،كانت وظيفة حرب
وليس
ّ

يهدد
منظمة التحري�ر الفلسطينية
كان من خالل تحالفه مع
ّ
ّ
ِ
بتوسيع رقعة الصراع .وهو ما يعني أن كال الطرفين ،أي الذين
يخلن بنظرية القتال
يريدون إنهاء النزاع والذين يريدون توسيعهّ ،
المضبوط األسدية.

كان هناك ميل إلى أن تصبح األجندة السياسية اللبنانية محكومة

 ٢٠٠٦إعادة األجندة إلى ما كانت عليه قبل مقتل الحري�ري ،باعتبار
بشار األسد في
أن هذه العودة هي التي
توفر األساس لدور ّ
ّ
لبنان .وفي الوقت نفسه ،ش ّكلت «إي�رانية» حزب اهلل ضمانة بأن
�تقرر
مقاومته لن تفيض عن االعتبارات اإلقليمية الحاكمة ،التي ت ّ
على ضوء التحالف السوري – اإليراني .بمعنى أن حزب اهلل لن

إذن المســألة في نظر األســد ليســت أيديولوجية وال ت�تع ّلق

يورط المنطقة والنظام السوري بحروب غير
يعمل بمفرده ،ولن ِّ

دد
بالهويــة الطائفيــة للسياســي اللبنانــي ،بــل ت�كمن بمن ُيه ِّ
نظريــة القتــال المضبــوط في لبنان ،وانطالقـ ًا منه .وبالطبع،

فكل ما يتع ّلق بحزب اهلل ينطلق دائم ًا من التفاهم
محسوبة.
ّ

الساري المفعول بين طهران ودمشق.

كان ضبط الســاح الفلســطيني في لبنان من أساســيات هذه
النظريــة .فوجــود هذا الســاح ،وت�كاثره وتناقضــه بين الفصائل

هناك مبادئ أخرى للنظرية األسدية أبرزها إبقاء السياسة

موحد يســتطيع من
يحول دون حصره في يد طرف فلســطيني
ّ
جهة ،االســتقالل بالقضية الفلســطينية عن النفوذ الســوري،

يد دمشق ،بحيث يمنع على لبنان أن
الخارجية اللبنانية في ّ
كل الوزراء الذين
فإن
لذلك
ة،
ل
مستق
خارجية
يكون لديه سياسة
ّ
ّ
تعاقبوا على وزارة الخارجية اللبنانية ينتمون إلى القوى

ومــن جهــة أخــرى ،توســيع رقعة الصراع بمــا يفيض عن رقعة

أيار  ١٩٨٣ذروة الصراع
الموالية لدمشق .كذلك ش ّكل اتفاق ّ ١٧

السيطرة األسدية.

بين النظرية األسدية وخصومها ،وجرى تحويله إلى «تابو» في

الفلســطينية وقواهــا ،هــو من األمــور المطلوبة ،لكن بما

الحياة السياسية اللبنانية ،بل والثقافية والفكرية أيض ًا .وبالتالي،
ـق حركة فتح في
من هنا ،عملت «ســوريا األســد» على شـ ّ

كل ت�أي�يد لهذا االتفاق يعني خروج ًا على نظرية القتال
بات ّ

ثمانينيــات القــرن الماضــي ،وت�أليب التنظيمــات الصغرى عليها.

المضبوط .وهذا المبدأ يتالزم مع مبدأين آخري�ن هما :عدم وجود

ضدها فــي طرابلس والبقاع ،وحرب
فخاضــت حروبـ ًا شرســة ّ

قوي ،ومع استحسان عدم كونه من
رئيس جمهورية لبناني
ّ
جبل لبنان ،وإذا كان من الجبل يكون بال قاعدة شعبية مثل الرئيس

تمر
فــي تاريـ�خ لبنــان الحديــث .الالفت أنــه في هذا العام ّ
يتحدث بكلمة واحدة
الذكــرى الثالثيــن لنهايتهــا ،وال يوجــد مــن
ّ

إميل لحود أو الرئيس ميشال سليمان .ولدى تف ّلت هذه الحسابات

ـد من أكثر الحروب الفلســطينية كلفة
المخيمــات التــي تعـ ّ
ّ

ضد
عنهــا .فهنــاك قــرار ُممانــع بالتعتيم علــى حروب خضناها ّ
الفلســطيني�ين ،فــي حيــن نتضامــن معهم في الحروب التي

معوض ،غير
من حاالت الضبط كما في حالة الرئيس الراحل رينيه
ّ
وتشوه سمعته كما في
الجبليُ ،يقتل الرئيس ،أو ُيغتال معنوي ًا
ّ
تغيرت بعد العام  ٢٠٠٥عندما
حالة سليمان .لكن هذه المعادلة ّ

ضد
شـ ّنها غيرنــا عليهــم.
ً
وطبعــا ،كان هناك المعركة الشــهيرة ّ
ـدد في ما أســماه معركة
العرفاتية ،والتي جعلت عرفات يتشـ ّ

الصف السوري.
الجبلية أي (رئيس الجمهورية) ميشال عون إلى
ّ

ـتقل.
القرار الوطني المسـ
ّ

إل أن هذا االست�ثناء ال يلغي القاعدة التي يمكن تقديم الكثير من
ّ

قضت النزاعات الداخلية اللبنانية بانتقال الزعيم األبرز للمارونية
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ّ

يفسر إصرار األسد بعد حرب العراق ٢٠٠٣
الشواهد عليها ،وهو ما
ّ

وانتفاضة القامشلي في  ٢٠٠٤على التمديد إلميل لحود مهما
كان الثمن ،إنطالق ًا من شعوره بأنه نظام محاصر ،وبالتالي ال
يطمئن إلى أي رئيس آخر.
ومع صعود (رئيس الحكومة الراحل) رفيق الحري�ري بعالقاته
وتحوله إلى ما يشبه وزي�ر خارجية أعلى،
الدولية الواسعة
ّ

خصوص ًا وأن اتفاق الطائف منح رئيس الحكومة موقع ًا أكبر في
صناعة القرار .أصبح ضبط رئيس الحكومة ،ال رئيس الجمهورية
ووزي�ر الخارجية فحسب ،يقع ضمن مبدأ وحدة المساري�ن،
وكانت النتيجة عملية االغتيال الشهيرة في  ١٤شباط ٢٠٠٥
(اغتيال الحري�ري).
شك أن لهذه النظرية مالحق ال ي ّتسع المجال لتناولها ،إ ّنما
ال
ّ
أهمها ثالثة :ضبط اإلعالم اللبناني ،ومنع لبنان من أن يكون ملجأ
ّ
للمعارضين السوري�ين ،وتصريف فائض العمالة في االقتصاد
أيام األسد.
السوري ُ
المنكمش في ّ
إن اندالع الثورة السورية أدخل تعديالت نوعية على هذه
المعادلة ،خصوص ًا في ما يتع ّلق بالتوازن بين النظام األسدي
تغير العناوي�ن
وحزب اهلل داخل تحالفهما ،لكن على الرغم من ّ
الممانعة ،ال تزال النظرية التي
واألوزان داخل تحالف القوى ُ
ابت�كرها األسد هي نفسها :أن يبقى لبنان ساحة لنزاعات
يهدد سواه.
إقليمية ،من دون أن تنفجر على نحو
ّ
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محمد علي األتاسي ،مخرج وصحافي
منذ والدة الكيانين السوري واللبناني كدولتين مستق ّلتين لم
ت�كن العالقات السورية – اللبنانية ،على المستوى الرسمي يوم ًا
سهلة أو مسترخية أو أخوية ،فلطالما سادتها مخاطر الهيمنة

القوات الســورية من لبنان والمحافظة
وأيض ًا بانســحاب
ّ

والعنف والتشكيك والتنافس .ومع ذلك ،نجح المجتمعان ،على

على استقالله.

الحريــة اإلعالميــة اللبنانيــة ،وأن ترفع أصواتها رافضة
فســحة
ّ
للتوريــث ومطالبــة بالتغي�يــر الوطني الديموقراطي في ســوريا،

ومتنوعة
ددة
مدى تاريخهما الحديث ،في نسج عالقات متع ِّ
ِّ
كافة الصعد العائلية والثقافية
ذات منفعة متبادلة على ّ

لحظة االلتقاء اللبناني  -السوري تلك ،في بدايات األلفية الثانية،

واالجتماعية واالقتصادية ،وح ّتى السياسية.

غنية ثقافي ًا
والتي كان لي شرف معايشتها عن قرب ،كانت ّ
بكل المعاي�ير ،ونجم عنها نضاالت وخطابات ُمشتركة
وسياسي ًا
ّ

ظل احتدام الصراع بين
خالل تسعينيات القرن الماضي ،وفي
ّ
حلفاء النظام السوري في لبنان ،وبين القوى السياسية

المناهضة للوجود العسكري السوري في لبنان ،كان وجود

وتضحيات يضيق المجال هنا لتناولها بالتفصيل .لكن يكفي أن

المثقفين السوري�ين جميعها ،التي افت�تحت «رب�يع
نذكر أن بيانات
ّ

أهم قضايا السجال
العمال السوري�ين في لبنان أحد
وإقامة
ّ
ّ

للمرة
دمشق» من «بيان الـ »٩٩إلى «بيان األلف» ،ظهرت للعلن
ّ
األولى من بيروت ،وسرعان ما قابلتها بيانات ت�أي�يد ومساندة من

الرئيسية التي دخلت في التشاحن والمزايدات بين األطراف

وقعوا يومها
المثقفين اللبناني�ين .كما أن
المثقفين السوري�ين ّ
ّ
ّ

المتصارعة .في حينها ،برزت في بعض
السياسية اللبنانية ُ

بيان ًا للتنديد بالتمديد للرئيس اللبناني إميل لحود.

للعمال
الطلبية شعارات معادية
التظاهرات واالعتصامات
ّ
ّ
إل الكعك اللبناني».
السوري�ين ،مثل« :ما بدنا كعك بلبنان ّ

توج هذا الحراك الثقافي والسياسي بـ»إعالن دمشق  -بيروت»
ِّ

عز سياسة إعادة اإلعمار الحري�رية ،رقم المليون
كما ولد ،في ّ

والمثقفين
وقعه المئات من الناشطين
ّ
في العام  ،٢٠٠٦والذي ّ
وتضمن البيان مطالبة بإصالح
�ين.
ي
والسور
والسياسي�ين اللبناني�ين
ّ

ونصف مليون عامل سوري في لبنان ،وصار بعدها واحد ًا من

العالقات اللبنانية  -السورية باالستناد إلى أسس االحترام

أهم الشعارات والحجج ،التي استخدمت في معركة التحشيد
ّ

وأهمية االستحقاقات الديموقراطية
المتبادل وسيادة البلدين،
ُ
ّ

ضد التواجد العسكري السوري
والتعبئة وكسب الرأي
العام ّ
ّ
عنونت في فترتين
اللبنانية
«النهار»
صحيفة
في لبنان ،حتى أن
َ

لكل من الشعبين.
وحقوق اإلنسان والعدالة
ّ

زمنيتين مختلفتين ،األولى في العام  ١٩٩٥والثانية ١٩٩٧

والحقيقة ،إن اغتيال (رئيس الحكومة اللبنانية) رفيق الحري�ري

مستندة إلى هذه األرقام ،بأن هناك سوري ًا واحد ًا يقيم على

القوات العسكرية السورية من
في العام  ،٢٠٠٥وانسحاب
ّ

كل لبناني�ين إثنين يقيمان فيه.
األراضي اللبنانية في مقابل ّ

ضد لبنان) ،وإعادة
لبنان ،وحرب العام ( ٢٠٠٦التي ش َّنتها إسرائيل ّ
مؤق ًتا،
لتسحب،
أتت
االصطفافات السياسية في الساحة اللبنانية
ّ

ويمكننا أن نورد عشرات األمثلة لتصريحات سياسي�ين لبناني�ين

العمال السوري�ين وأعداد السوري�ين في لبنان من التداول
ملف
ّ

بارزي�ن ومعارضين في تلك الفترة ،يستخدمون فيها هذا

السياسي .وكان يجب انتظار اندالع الحرب السورية وتوافد

الرقم المليوني في سجالهم السياسي مع خصومهم من

الالجئين السوري�ين بكثرة إلى لبنان ،هرب ًا من القمع الوحشي
الذي مارسه النظام السوري ،ومن عسكرة الثورة وأسلمتها،

العاملة السورية لمثيلتها اللبنانية وللتحذير من خطر اختالل

إلعادة فتح هذا الملف من جديد ،بشكل أكثر إلحاح ًا ،وإعادة طرح

هويته وكيانه كما
دد لبنان في
التوازن الديموغرافي الذي ُيه ِّ
ّ

الخاصة بالوجود السوري في لبنان من جديد في
قضية األرقام
ّ

ويصرحون.
يعتقدون
ّ

قلب التجاذبات السياسية.

بشــار األســد
في تلك الحقبة ووصوالً إلى تسـ ّلم (الرئيس) ّ

مع بداية وصول الالجئين السوري�ين إلى لبنان في العام ٢٠١١

ـمي بـ»رب�يع دمشــق» ،شـ ّكل بعض لبنان
سـ ِّ
الســلطة وبداية ما ُ

وانتهاء ببداية العام  ،٢٠١٥اختارت السلطات اللبنانية انتهاج
ً

مؤيدي النظام السوري ،وذلك للت�أكيد على مزاحمة اليد
ِّ

السياســي واإلعالمي ســاحة للســلطات الســورية لت�أهيل وتدريب

تدفق الالجئين
سياسة النأي بالنفسُ ،متجاهلة بالكامل ّ
السوري�ين إلى أراضيها ،وضرورة اتخاذ خطوات حكومية إغاثية

مارســها بارونــات الطبقة السياســية الحاكمــة في لبنان .لكن

ومعيشية وقانونية وسكنية ،بالتنسيق مع األمم الم ّتحدة

فــي المقابــل ،كان هنــاك لبنان آخر ،إعالمي وثقافي وسياســي،

والمنظمات الدولية ،للتعامل مع هذا الواقع الجديد .وفي
ّ

ســمح للعديد من األصوات الســورية المعارضة أن تســتفيد من

الوقت نفسه ،أظهر المجتمع المدني واألهلي اللبناني ،خصوص ًا

الوريــث الشــاب ،والترويـ�ج لفكرة التوريث العائلــي التي لطالما
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ّ

في مناطق اللجوء ،قدرات است�ثنائية في التنظيم والترحيب
واألخوة في التعامل مع هذه الحالة الطارئة.
والمساندة
ّ

الهويات المأزوم يصبح التواجد السوري في لبنان
لمنطق
ّ
ومستدام ًا وتهديد ًا للتوازنات الطائفية وزيادة لعدد
ا
دائم
تواجد ًا
ً ُ
أما الجديد والطارئ
المسلمين الس ّنة على حساب بقية الطوائفّ .

قررت السلطات
انتهى األمر مع بداية العام  ٢٠١٥عندما ّ

في استخدام هذه األرقام والمبالغة في تضخيمها ،فهو

اللبنانية ،ليس فقط التضي�يق على دخول السوري�ين إلى لبنان،

وحجة عند بعض المسؤولين اللبناني�ين
أيضا وسيلة
أ ّنها باتت ً
ّ
للمطالبة بزيادة المساعدات الدولية للحكومة اللبنانية وت�أمين

وبناء عليه وضع األمن العام اللبناني شروط ًا جديدة
مغادرته.
ً
ِ
وقاسية لتنظيم دخول وإقامة السوري�ين ُمدخالً نظام الكفيل،

مصادر دخل إضافية.

أدى ،بين ليلة وضحاها ،إلى جعل  ٧٠إلى  ٨٠في المئة
وهو ما ّ

المجحف لألرقام في الخطاب السياسي
هذا االستخدام ُ
ٍ
استخدام موا ٍز وجائرٍ ،هو
المسيطر ،ترافق مع
واإلعالمي ُ

واختصاصاتهم بمثابة الجئين من دون إقامة أو أوراق نظامية،

حملة باألفكار واألحكام
اآلخر ،لبعض المصطلحات والعبارات ُ
الم ّ

تنقلهم وعملهم
مع ما يحمله هذا األمر من تضي�يق على ّ

المسبقة بغرض اإلمعان في إظهار جوانب اللجوء السلبية
ُ

وتعليمهم وطبابتهم ،وح ّتى إمكانية لجوئهم إلى القضاء
عمليا،
أدى ذلك،
تعرضوا ألي مضايقات وجرائم .وقد ّ
ً
في حال ّ

ونفي وجود أي جانب إي�جابي له .ويكفي أن نذكر هنا عبارات
«مخيمات
مثل« :االجتياح الس ّكاني»« ،الالجئون قنبلة موقوتة»،
ّ

األساسية.
إلى تجريدهم من كرامتهم اإلنسانية وحقوقهم
ّ

محميات أمنية»« ،السوري�ون يشاركون اللبناني�ين لقمة عيشهم».

نتخيل هنا على سبيل المثال ،أن عشرات اآلالف من
وي�جب أن
ّ

والالفت اليوم في إدارة ملف اللجوء السوري استخدام بعض

أساسا في دورة
المنخرطين
عمال البناء والزراعة والخدماتُ ،
ّ
ً
االقتصادية اللبنانية والتي تحتاجهم بقدر ما يحتاجونها،
الحياة
ّ

المصطلحات اآلتية من ملف اللجوء الفلسطيني في لبنان ،مثل:
أدى إلى شيء
«توطين»« ،حق العودة»« ،منع االندماج» .وإن ّ

وكثير منهم متواجد في لبنان ح ّتى قبل اندالع الثورة السورية،

والرهاب من الوجود السوري ،باعتبار أن
فإلى زيادة التخويف
ُ

أصبحوا فجأة الجئين في لبنان ،ليس فقط ألنهم عاجزون عن

الممكن أن يطول ويدوم نصف قرن من دون أن
هذا األخير من ُ

بل أيض ًا التضي�يق قانوني ًا على المتواجدين فيه أصالً ،من أجل

من السوري�ين المتواجدين في لبنان على مختلف مشاربهم

العودة إلى بالدهم بسبب الدمار والحرب والقصف ،ولكن

يعود السوري�ون إلى بلدهم.

ألن قوانين إقامة السوري�ين في لبنان حرمتهم من األوراق
النظامية وجعلتهم الجئين في ُعرف السلطات اللبنانية وح ّتى

لقد دفع الخطاب السياسي لبعض القوى اللبنانية الطائفية

في ُعرف األمم الم ّتحدة.

تعدد وت ّنوع االجتماع السوري بكلمة
في الماضي إلى اختصار
ّ
عمدا إلغاء التمايز بين النظام السوري
وتم
«السوري»،
ً
ّ

المنظمات الدولية
اليوم ،وعلى الرغم من أن العديد من
ّ

والشعب السوري ،ال بل بات الوجود السوري في لبنان

في لبنان (المفوضية العليا لالجئين ،وبرنامج األمم الم ّتحدة

بالمج ّند أو ضابط المخابرات أو
ُيختصر في كثير من األحيان
ُ

المسجلين في لبنان بما
يقدر عدد الالجئين السوري�ين
اإلنمائي)
ّ
ّ

العامل السوري.

مهمة
إل أنه يغفل اإلشارة إلى أن نسبة
يقل قليالً عن المليونّ ،
ّ
ّ

من هؤالء الالجئين كانت أساس ًا موجودة في لبنان ٍ
كيد عاملة

وإذا كانت الثورة السورية سمحت في بدايتها السلمية بإعادة

منخرطة في دورته االقتصادية ،يعمل  ٨٠في المئة منها أساس ًا
في قطاعي الزراعة والبناء.

بعض الصور النمطية ،وبكسر احت�كار النظام لتمثيل السوري�ين،

ضمن هذا السياق ،عاد رقم المليون ونصف المليون سوري

فإن أزمة ال ّلجوء وعسكرة الثورة وأسلمتها وظهور (تنظيم
االسالمية») «داعش» ،استبدلت كلمة «السوري» بعبارة
«الدولة
ّ

يتصدر الخطاب السياسي ،وبات معظم السياسي�ين
في لبنان
ّ

الجمع« :الالجئين السوري�ين» ،وأعادت من جديد تحريك العديد من

اللبناني�ين على اختالف مشاربهم يتوافقون على القول بوجود

الصور النمطية وترسيخها وصوالً إلى اختصار العديد من الفئات

مليون ونصف مليون سوري ،والبعض منهم يقول بوجود

بتعدده وغناه إلى الواجهة ،وسمحت بزحزحة
الشعب السوري
ّ

السورية بـ»داعش».

تطرفة
مليونين .وإذا كان بعض القوى السياسية الطائفية ُ
الم ّ
ُيمعن في استخدام األرقام من منظور سلبي وكوارثي،
بحيث أنها باتت ُمقترنة بالتجاذبات السياسية والمعارك الحزب�ية

والمؤسف أن إطالق هذه األرقام والمصطلحات والعمل الدؤوب
ّ
لبعض وسائل اإلعالم ورموز الطبقة السياسية الحاكمة في

واإلعالمية وبأزمات االقتصاد والتعليم والبطالة والهجرة

العامة ،وفي معظم األحيان
المخيلة
لبنان على تجذيرها في
ّ
ّ

المتنوعة ومشاعر
واإلرهاب وانعدام األمن وبتغذية المخاوف
ّ

لضرورات لبنانية داخلية بحتة ،جعل من الصعوبة بمكان زحزحة

المؤسف أن يرتبط
الكراهية والرفض تجاه السوري�ين ،فإن
ّ

استخدام هذه األرقام بهاجس إضافي يتع ّلق بأرقام أخرى

بعض الصور النمطية المتع ّلقة بالتواجد السوري في لبنان بعيد ًا
من التهوي�ل والتجي�يش والهويات المأزومة وفوبيا الطوائف.

الهشة .فوفق ًا
تخص التوازنات الطائفية اللبنانية
مسكوت عنها
ّ
ّ

وساهم ذلك في تجريد فقراء السوري�ين ،ليس فقط من أوراق
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أيضا
اإلقامة وفرض نظام الكفيل على الكثير منهم ،بل دفع ً
حقهم ،ليس أق ّلها أن تفرض
باتجاه ممارسات
عنصرية بشعة في ّ
ّ

كل المبادرات األهلية التي تعمل
من هنا تنبع
ّ
أهمية تشجيع ّ

بلديات العديد من القرى والبلدات اللبنانية حظر ًا ليلي ًا للتجوال

المجتم َعين المدني�ين ال ّلبناني والسوري،
على التقريب بين
َ

المستدامة
ليس فقط في مجال اإلغاثة والتعليم والتنمية ُ

العمال السوري�ين المقيمين والعاملين في أرجائها.
على
ّ

في مناطق اللجوء ،لكن أيض ًا في مجال ت�أمين الحماية القانونية

شك أن واقع الوجود السوري في لبنان هو أعقد وأكبر من
ال
ّ

بحقهم والعمل والتعاون
المجحفة ّ
لالجئين وتعديل القوانين ُ
مضادة
استراتيجيات
بناء
على
والفن
في مجال اإلعالم والثقافة
ّ
ّ

أن نختصره ك ّله بملف الالجئين السوري�ين وإغاث�تهم وعودتهم

وتقرب بين الناس
المسبقة،
ت�كسر الصور النمطية واألفكار ُ
ّ

أهمية وأولوية هذا الجانب ،فهناك يد عاملة
المرجوة ،على
ّ

والمجموعات المتناحرة .كما تبرز الحاجة اليوم إلى إنشاء مركز

سورية فاعلة وأساسية في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء

مستقل يكسر أحادية التمثيل الرسمي ،ويكون
دراسات سوري
ّ
وتقدم
السوري
بالشأن
ف
تعر
أكاديمية
معرفة
إنتاج
قادر ًا على
ّ
ّ

واستمرت في
ُوجدت في لبنان قبل اندالع الثورة السورية،
ّ
العمل فيه إلى يومنا هذا ،وهي تفيد االقتصاد اللبناني بقدر

أبحاث ًا ودراسات تساعد على فهم الوضع في سوريا.

شك لتنظيمها وقوننتها
ما تستفيد منه ،وهناك ضرورة بال
ّ
حماية لها ولليد العاملة اللبنانية .وهناك عالقات عائلية

يصر بعض الخطاب الرسمي اللبناني على العودة
واليوم ،إذ
ّ

وأسرية موغلة في القدم وهناك رؤوس أموال سورية

اآلمنة إلى «سوريا األسد» ،ويسكت في المقابل عن الدعوة

قدر بمالي�ين الدوالرات موجودة في المصارف اللبنانية
وودائع ُت ّ

تسببوا في تهجير س ّكان
إلى انسحاب مقاتلي حزب اهلل الذين
ّ

ويستفيد منها االقتصاد اللبناني ،وهناك األلوف من أفراد

مناطق كاملة في القلمون والقصير وريف دمشق إلى لبنان،

الطبقات الميسورة السورية التي باتت تعيش وتستهلك

فإن الحاجة تبرز ليس فقط إلى ضرورة الت�أكيد على مبدأ العودة

وتست�أجر في لبنان ،وتسمح لها الضوابط الجديدة لألمن العام

الطوعية وضرورة احترام لبنان لشرعة حقوق اإلنسان ومبادئ

يخص األجانب ،بحيازة إقامة سنوية قابلة
اللبناني ،في ما
ّ

أيضا إلى الت�أكيد على تالزم عودة الالجئين
اللجوء الدولية ،لكن ً

ولمدة أق ّلها
للتجديد إن هي ُج ّمدت في المصارف اللبنانية
ّ

والحل السياسي الذي يحفظ أمن
مع انسحاب مقاتلي حزب اهلل
ّ

ثالثة أشهر مبلغ  ٧٠ألف دوالر أميركي أو ما يعادله .وهناك

اللجئين ويصون كرامتهم ويمنع استعبادهم من جديد في
ّ

طري�ق دمشق  -بيروت العسكري والسياسي واالقتصادي

«سوريا األسد».

يوما خالل السنوات السبع األخيرة،
واألمني الذي لم ينقطع
ً
واستمر بتزويد العاصمة السورية ،على الرغم من المقاطعة
ّ

إ ّنها اليوم ،كما لم ت�كن في أي يوم مضى ،معركة مشتركة

الغرب�ية ،ليس فقط بالقطع األجنبي والمواد االستهالكية

وحريتها،
ومت�كاملة ،طويلة ومضنية ،معركة استقالل سوريا
ّ

دفاعا
والكمالية ،ولكن أيض ًا بالرجال والعتاد من حزب اهلل
ً

وحريته.
ومعركة استقالل لبنان
ّ

آخرا ،حيتان المال من
عن النظام وبقائه .وهناك أخير ًا وليس ً
المقرب�ين من السلطة الحاكمة في سوريا ،والذين
السوري�ين
ّ

وحران ،من حق شعبيهما أن يعيشا
مستقلن
بلدان متجاوران
ّ
ّ

شملت بعضهم مراسيم التجنيس (ال ّلبنانية) األخيرة ،وهذا إن
دل فعلى وحدة الحال والمصالح المشتركة والصفقات الدسمة،
ّ

كل في بلده بكرامة وعدالة ومساواة.
طال الدهر أم قصرٌّ ،

التي كانت وال تزال ،تجمع العديد من رموز الفئات الحاكمة في
كل من البلدين.
ّ
وإذا كان من الصحيح القول أن عبء األرقام من مثل أرقام
«المليون ونصف المليون» ،و»ربع س ّكان لبنان من سوريا»
بات يلقي بظالله القاتمة على الكثير من العالقات اإلنسانية

واالجتماعية والعائلية والشخصية التي تربط األفراد والجماعات
كل من الطرفين .ففي الطرف اآلخر ،وفي مقابل
ُ
المنتمية إلى ّ

فوبيا األرقام والمصطلحات واستخدامها الجائر في الخطابات
واإلعالمية ،أظهر المجتمع األهلي ال ّلبناني قدرة
السياسية
ّ
ّ
هائلة على التعامل والتعاضد والت�أقلم مع الوجود السوري
السورية ،واستطاع
القديم منه والطارئ في أعقاب الثورة
ّ
الكثير من أبناء الهيئات المح ّلية ال ّلبنانية أن يتقاسموا مع
السوري�ين همومهم ومشاكلهم ،وأن يستفيدوا في الوقت
المجتم َعين.
وإمكانياتهم لما فيه خير
نفسه من طاقاتهم
ّ
َ

الجلسة الثانية:
اللجئين السوري�ين
واقع ّ
في لبنان والتداعيات
السياسية لهذا األمر
ّ
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اللجئين السوري�ين في لبنان
الجلسة الثانية :واقع ّ
السياسية لهذا األمر
والتداعيات
ّ
ُمدير الجلسة :الدكتور فؤاد فؤاد ،طبيب وأستاذ في ك ّلية العلوم

يتلقاها؟ ما هي طبيعة الخطاب
ذلك على طبيعة الخدمات التي
ّ

األميركية في بيروت
الصحية في الجامعة
ّ
ّ

السياسي الذي يتناول اللجوء ،ومستوى االستقطاب في هذا
الخطاب؟ وهل الالجئ السوري عبء أم مورد؟ وما هي درجة

العامة لألمم
الجمعية
كما تعلمون في  ٢٨تموز  ١٩٥١وافقت
ّ
ّ

مساهمة السوري�ين في تناول مسألة اللجوء السوري في

الصك
الخاصة بوضع الالجئين .وقد كان
الم ّتحدة على االتفاقية
ّ
ّ
األول لهذه االتفاقية ُمقتصر ًا على توفير الحماية بصفة أساسية
ّ

لبنان؟ وما ت�أثير ذاكرة الوجود الفلسطيني على واقع ومصير
أيضا تناول ما يسمى النمط أو
اللجوء السوري؟ كما
سيتم ً
ّ

لالجئين األوروبي�ين ،وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

الصورة النمطية للمرأة الالجئة السورية.

وسع ،بدرجة كبيرة ،من نطاق الوالية
ّ
إل أن بروتوكول ّ ١٩٦٧

المنوطة باالتفاقية بعد أن انتشرت مشكلة النزوح في مختلف
أرجاء العالم.
بين االتفاقية بوضوح من هو الالجئ ونوعية الحماية القانونية،
ُت ّ
وغيرها من المساعدات والحقوق االجتماعية التي يجب أن يحصل
الموقعة على المعاهدة ،كما أنها
عليها من األطراف الدولية
ّ
دد بشكل متساوٍ إلتزامات الالجئ تجاه المجتمعات المضيفة.
تح ِّ
ال يزال هناك  ٤٣دولة من الدول األعضاء في األمم الم ّتحدة لم
توقع على هذه االتفاقية ولم تصادق عليها .لكن وفق القانون
ّ
توقعُ ،ملزمة
الدوليُ ،تعتبر جميع الدول ،بما فيها التي لم
ّ
بالتمسك بمعاي�ير الحماية األساسية التي ُتعتبر جزء ًا من القانون
ّ

الدولي العام .فعلى سبيل المثال يجب أال ُيعاد أي الجئ إلى
ٍ
حريته للتهديد.
�تعرض فيها حياته أو ّ
أراض ت ّ

 ٧دول عرب�ية فقط صادقت على االتفاقية ،ومن ضمنها :مصر،
والمغرب ،واليمن ،وجيبوتي ،أما بقية الدول العرب�ية فلم
يضم العدد األكبر
توقع عليها ،ومن بينها لبنان الذي كما يقال،
ّ
ّ
من الالجئين ،نسبة إلى س ّكانه ،والذين هم في معظمهم
من السوري�ين.
وعلى الرغم من وجود استقطاب كبير في العديد من القضايا
إل أن هناك نوع ًا من
المختلفةّ ،
بين األطراف السياسية اللبنانية ُ
التوافق في ما يتع ّلق بقضية الالجئين السوري�ين في لبنان،
وهي أن عليهم أن يرحلوا.
ربما
سيحاول الباحثون والباحثات في هذه الندوة ،اإلشارة أو ّ
بعضا من األسئلة التالية:
اإلجابة أو إثارة
ً
التحديات
ما هو واقع اللجوء السوري اليوم في لبنان؟ وما هي
ّ
التي يواجهها الالجئ ،خصوص ًا من الناحية الحمائية ،وما ت�أثير
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العالقات ال ّلبنانية -
ّ

السياسية
الدكتور إيلي الهندي ،أستاذ محاضر في ك ّلية العلوم
ّ
والديبلوماسية في جامعة سيدة اللوي�زة
الدولية
والشؤون
ّ
ّ
في الخطاب السياسي أو المقاربة السياسية لموضوع الالجئين

يصر على أن
أم ال؟ وت�تداخل المواقف السياسية البحتة ،فالبعض
ّ

كل محور
السوري�ين في لبنان ،هناك ثالثة محاور رئيسية ،وفي ّ

سيحل المشكلة ،والبعض اآلخر يرفض أي تواصل مع أي
النظام
ّ

الحل
بد من البحث عن
بعض الجهات في نواح
معينة ،لذلك ال ّ
ّ
ّ
المختلفة حول هذه القضية.
الوسط للتقريب بين وجهات النظر ُ

دون أن نعرف إلى أين وكيفية حدوث بذلك؟

تطرف لدى
تطرف بين الذين يتنازعون هذا الخطاب .هناك
هناك
ّ
ّ

جهة سورية مبدي ًا رغبته بتحميل الالجئين بالباصات وإعادتهم من

إزاء هذه المحاور وصلنا إلى المكان الذي نالحظ فيه بوضوح عجز
األول يوجد الذين يتعاملون مع قضية الالجئين من
في المحور
ّ
يغضون
األماكن
بعض
في
هم
ن
أ
درجة
إلى
بحت
إنساني
منطلق
ّ
ّ

وقضيتهم .ويمكن
يتم اتخاذ أي قرار حكومي بخصوص الالجئين
ّ
ّ

النظر ،ولألسف ،عن الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي
لهذه القضية .يقابل هؤالء ،أولئك الذين يتعاملون مع القضية

كل ما صدر عن الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص
ّ
ربما اختصار ّ

بقرار منع «المفوضية السامية لألمم الم ّتحدة لشؤون الالجئين»

الممكن أن
من منظور سياسي بحت .وهذا ً
أيضا أمر خطير من ُ

(( UNHCRمن است�كمال تسجيل الالجئين السوري�ين .وبالتالي،

يؤدي إلى مشكالت كثيرة.
ّ

خطة أو استراتيجية وطنية لبنانية من
تام ألي ّ
كان هناك غياب ّ

التام .فمنذ سبع سنوات وح ّتى يومنا هذا لم
الحكومة اللبنانية
ّ

تؤدي إلى معالجة موضوع الالجئين ،سواء على
الممكن أن
ّ
ُ
تسمي الالجئين السوري�ين
تقدم ،ال تزال دولتنا
باإلضافة إلى ما ّ
ّ

مستوى اإلدارة اللبنانية المح ّلية لهذا الملف أو على مستوى

فإما نحن دولة واحدة مع
بـ»النازحين» وهذه «سكيزوفرينيا» غري�بةّ ،

حق العودة.
ّ

سوريا ،ودولتنا تعترف بذلك ،أو أن هناك خطأ بالمفهوم والدولة
صرة على موقفها .وفي المقابل أيض ًا هناك
ليست ُمدركة له ُ
وم ّ

�أزم في مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية
إن الت ّ

أطرا مثالية شاملة
جماعة العامل أو «النهج اإلنساني» ،الذين يملكون ً

والسياسية في لبنان ،وما يرافق ذلك من خطاب عنصري تجاه

يحاولون تطبيقها في لبنان ،من دون أن يأخذوا باالعتبار أن هذه األطر

الالجئين من ناحية ،وما يقابل ذلك من قوانين تصدر في سوريا

قد ال يمكن تطبيقها في أي مكان ح ّتى في سويسرا نفسها.

وتزامنها مع التغي�يرات الديموغرافية هناك من ناحية اخرى،
ظل تنامي فكرة عدم
يرفع من منسوب الخطر خصوص ًا في
ّ

المحور الثاني ،هو بين السياسي�ين اللبناني�ين الذين ال يريدون أن

تم ّكن الالجئين السوري�ين من العودة إلى بالدهم ال على المدى

يفعلوا شيئ ًا في موضوع الالجئين ويعتبرونهم «اإلوزة» التي

المتوسط أو البعيد .يفرض هذا حاجة
القريب أو المنظور وال ح ّتى
ّ

والمستمر
ذهبا ،والتي يمكن أن ت�كون المصدر الدائم
تبيض
ً
ّ
انطالقا من االعتقاد أنه
المتدفقة إلى لبنان،
األجنبية
لألموال
ً
ّ
ّ

مجموعة من الحلول ،وقد تمك ّنا في «مركز الشرق األوسط» من

بشق بعض الطرق وننجز أعمال البنية
على ظهر الالجئين نقوم
ّ

خاصة حول قضية الالجئين ،لكن ال
تضمنت رؤية
خطة عمل
ّ
وضع ّ
ّ

التحتية .وتحت ذريعة استقرار لبنان ،يواصلون العمل على ت�أمين

ضرورية إلى إي�جاد معالجة لهذه األزمة قبل تفاقمها ،في إطار

حلول مت�كاملة.
يمكن اعتبارها
ً

ويستمرون في انتهاج سياسة الفساد في الحكم مع ما
المال،
ّ
يرافق ذلك من صرف وهدر للمال بطريقة غير مناسبة.
وفي مقابل هذه الفئة ،هناك الذين يعملون على إعادة

وعما إذا
الحل السياسي في سوريا،
وبغض النظر عن ضرورة
ّ
ّ

إل أنه ال يمكن
كان من الواقعي ربط موضوع الالجئين بهذا
الحلّ ،
ّ
حل لقضية الالجئين أو تناول هذه األزمة،
في لبنان الحديث عن ّ

الالجئين وي�ريدون فعل كل ما يمكن في هذا السياق ،ح ّتى لو

إل من خالل الحوار والتفاوض مع المنظومة الدولية ،خصوص ًا
ّ
«المفوضية العليا لشؤون الالجئين» ،ومن ورائها األمم الم ّتحدة،

كل هموم ومصائب لبنان
شكل التخويف بشكل شنيع ورمي ّ

أوالً في سبيل تحديد وتعريف بعض المفاهيم ،كـ»الدمج»
وذلك ّ

وصل الخطاب السياسي إلى درجة كبيرة من العنصرية ،واتخذ
تحول بفعل
على الالجئين .وكأن لبنان بال الجئين كان ج ّنة وقد
ّ

تعريفا
و»العودة» و»الطوعية» ،والتي هي مفاهيم ال تحمل
ً

وجودهم إلى شيء آخر.

كل دولة ،وهذا ما كان يدفع
ّ
موح ًدا ،وتختلف وفق طبيعة ّ

المحور الثالث ،هو الحديث عن المعالجة يقود إلى األسئلة

فيها الجئون لتوضيح التعريفات ،وكيفية التنفيذ والتطبيق لهذه

نتحدث مع النظام السوري في هذا األمر
التالية :هل يجب أن
ّ

كل مرحلة ومكان األزمة.
المفاهيم وفق طبيعة ّ

المفوضية العليا لالجئين إلى التفاهم مع الدولة التي يوجد
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توقع أصالً على
وبالتالي ،على الدولة اللبنانية ،التي لم
ّ
اللجئين ،من دون أن يعفيها ذلك من
االتفاقية
الخاصة بوضع ّ
ّ

دا على السؤال :إذا كان الحل موجود ًا فأين المشكلة؟ نقول
ور ًّ
إننا في لبنان ال نملك القدرة على إخراج سياسة وطنية مشتركة

بكل هذه
االلتزام في المقابل بضوابط أخالقية تجاه االلتزام
ّ

في موضوع الالجئين ،وذلك بسبب غياب التوافق السياسي

المعاي�ير ،أن ت�تفاهم وت�تعاون مع المفوضية العليا حول تعريف

حول هذا الموضوع .وهو غياب مبني باالستناد إلى ما يجري

لحل هذه األزمة ،أي
الدمج إذا كانت هناك رغبة حقيقية لبنانية
ّ
أزمة الالجئين ،خصوص ًا أن اللبناني يفهم «الدمج» بشكل مختلف

في سوريا ،خصوص ًا لجهة الوالء للنظام أو لمعارضيه ،والموقف
من األطراف المتقاتلة هناك.

بدل
ك ّلي ًا عن فهم الغربي أو األوروبي أو اآلخري�ن له ،وذلك ً
من الدخول في مواجهة معها ،كما حدث أخير ًا ،إذ قام لبنان
المفوضية.
بالتهديد بوقف ت�أشيرات مم ّثلي
ّ

حل موضوع القرار في خصوص
كل ذلك ،يجب ّ
لكن بغض النظر عن ّ

نقرر إذا كان هناك من داع ٍ
التفاوض مع األسد ،وي�جب أن ّ
للتفاوض معه.

وبعد البحث في المفاهيم وإعادة الحوار مع األمم الم ّتحدة ،يجب
كل الالجئين .فاليوم ،يجري
على الدولة اللبنانية أن تقوم بتسجيل ّ

وبعيدا من الموقف السياسي ،لن يش ّكل
بشكل علمي وحيادي،
ً

مسجلين وال يملكون
الحديث عن أن  ٤٠إلى  ٦٠في المئة منهم غير
ّ

التفاوض مع نظام األسد أي إضافة فعلية في موضوع الالجئين،

أوراق ًا ثبوتية أو نظامية ،نتيجة خطأ في اإلجراءات التي اتخذها

عدة ،أبرزها أنه ال يمكن إرسال معارضي النظام
وذلك العتبارات ّ

ظل غياب شبه كامل للدولة ،إذ بات
األمن العام اللبناني في ّ

إلى النظام ،فهذا األمر غير ممكن ،وبالنسبة إلى الموالين

هؤالء في فراغ ٍ قانوني يالمون عليه ،علم ًا أننا لم نفعل أي شيء

للنظام ال تبرز أي حاجة للتفاوض حولهم ،إذ يكفي أن نقول لهم

لتسجيلهم .وبلغة األرقام أيض ًا هناك حديث عن أن عدد الالجئين
�تحدث عن
المسجلين هو  ٩٠٠ألف الجئ ،فيما هناك مقولة أخرى ت ّ
ّ

شكر ًا ونطلب منهم العودة إلى المنطقة التي أتوا منها .في

شكل من المبالغة ،وهذا
طبعا
يتضمن الرقمان
مليوني الجئ.
ً
ً
ّ

كل القوى الفاعلة على
المقابل ،تبرز الحاجة إلى التفاوض مع ّ

األراضي السورية ،وهنا نحن بحاجة للتواصل مع روسيا والواليات

أهمية البحث لمعرفة ما الذي يمكن فعله تجاه معلومات
يقتضي
ّ

الم ّتحدة كي نتم ّكن ،ومن خالل األمم الم ّتحدة ،من تحقيق أقل

حل ،يجب
أو ادعاءات مماثلة .إذ ًا قبل الحديث عن أي سياسة أو ّ
البحث في هوية الالجئين والتمي�يز بين من هو عامل منهم ومن

قدر من الضمانات لالجئين الراغبين بالعودة ،وطبع ًا نحن نتحدث
عن العودة إلى المناطق التي لم تجر ِ فيها أي معارك منذ نحو ٤

هو الجئ ،كذلك يجب التمي�يز بين من هو من دمشق ومن هو من

سنوات ،كمنطقة الحسكة على سبيل المثال.

كل منطقة من المناطق
إدلب أو الحسكة ،ح ّتى ندرك الوضع في ّ

كل هذه األمور ،وأن تمتلك الدولة
السورية .وال ّ
بد أيض ًا الفصل بين ّ

كل ذلك ،يجب أن ت�أخذ الدولة ،بشكل واضح،
ً
طبعا ،على ضوء ّ
مسألة تعليق معاهدة «التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا»

الحل المناسب ،أو التفكير بموضوع عودة الالجئين.
البحث في
ّ

والسورية الذي
وفق البيان المشترك للرئاستين ال ّلبنانية
ّ

اللبنانية قاعدة معلومات وبيانات كافية حول الالجئين لت�تم ّكن من

تعليقا للعمل بالمعاهدة .وهو أمر
يتضمن في أحد بنوده
ً
ّ

إذن بعد التسجيل والتصنيف يجب على مفوضية الالجئين

ضروري كي ت�تم ّكن الدولة من معالجة األزمة .وباإلضافة إلى

والجهات الدولية والدولة اللبنانية بمختلف أفرقائها

مسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية في
ذلك ،هناك
ّ

السياسي�ين ،أن تقبل البدء في الحديث عن موضوع العودة بغض

لبنان .فعلى سبيل المثال ،هل ستقبل القوى اللبنانية الداعمة

النظر عن الصعوبات في هذا السياق .مع األخذ باالعتبار أن ما

المؤيدين للنظام إلى
كل الالجئين
ّ
للنظام السوري بإعادة ّ

تطلبه المفوضية لتحقيق العودة اآلمنة لالجئين هو عبارة عن

خطة وطنية لذلك؟ وهل ستقبل
بالدهم إذا ما تمك ّنا من وضع ّ
القوى المعارضة للنظام مقاربة الموضوع بشكل عملي وإعادة

كل األطراف
حتى نتم ّكن من الوصول إلى قاسم مشترك بين ّ

الالجئين إلى مناطق أكثر أمن ًا ح ّتى وإن لم ت�كن مناطقهم؟ إن

شروط تعجيزية ومثالية ،إذ يجب تخفيض سقف هذه الشروط
وتسهيل عملية العودة.

أوالً قبل
هذه المفارقات تفرض وجوب انتظار وضع ّ
خطة وطنية ّ

كذلك فإن فكرة تحميل الالجئين في الباصات وإعادتهم ،هي

بد من اإللتفات إلى أن
الحديث عن الحلول ،وإلى ذلك الحين ،ال ّ
داخليا ،ال يمكن أن يكون بالمواجهة
موضوع إدارة ملف الالجئين
ً

يتحملها،
فكرة من الصعب القبول بها ،وال يمكن ألي عقل أن
ّ

اللجئين،
مع المجتمع الدولي ،وال من خالل
«التسول» على ظهر ّ
ّ

وحريته،
خصوصا في بلد مثل لبنان مبني على كرامة اإلنسان
ً
ّ

خطة عملية واقعية.
بل من خالل ّ

ومن المستغرب أن يكون لبنان هو الذي يف ّكر بسياسات من هذا
مهمة
النوع .وهنا نعود إلى مسألة التصنيف التي نعتبرها
ّ

أخير ًا ،يمكن ذكر مثال بسيط حول بعض ما ُطرح من أفكار في إطار

لتحديد من يمكنه العودة من الالجئين وإلى أين ،مع مراعاة ما

البحث عن حلول لقضية الالجئين ،عن أننا نحتاج في لبنان إلى نحو

خاصة حول أسباب
�تضمنه االتفاقية الدولية التي تضع تصنيفات
ت
ّ
ّ

 ٣٠٠إلى  ٤٠٠ألف عامل أجنبي ،وبالتالي لماذا ال نعطي األولية

وتحدد من يمكن اعتباره الجئ ًا من عدمه.
الخوف
ّ

للعمال السوري�ين من غير القادري�ن على العودة إلى بلدهم،
ّ
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العمال من الجنسيات العرب�ية وغير العرب�ية األخرى،
على حساب
ّ
بهدف ت�أمين عيش أفضل لهؤالء الالجئين ،وفي إطا ٍر ال يمكن
إل أن هذا الطرح أثار
النظر إليه على أنه على حساب اللبناني�ين؟ ّ
وتم رفضه بالمطلق.
كبيرا في الساحة اللبنانية
سجال
ً
ّ
ً
ختام ًا ،وبالنسبة إلى موضوع المشاريع،
وتحديدا الصغيرة التي
ً
يقوم بها الالجئون الذين يعملون ويعيشون في شقق وبيوت
يقومون باست�ئجارها ،فإن هذا األمر يمكن ح ّله من خالل تطبيق
مجدد ًا ليست
القانون اللبناني .لذلك المشكلة األساسية ،هي
ّ
مع الجئ هرب مع عائلته خوف ًا على حياته وحياة أبنائه بل مع
دولتنا التي تعامل الالجئين بطريقة ال إنسانية من دون أن ت�تعظ
تم التعامل معه بالطريقة
من تجربة «اللجوء الفلسطيني» الذي ّ
المخيمات الفلسطينية إلى
تحول
وأدى في النهاية إلى
نفسها،
ّ
ّ
ّ
بؤر أمنية.
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سورية في قسم الشرق األوسط وشمال
سارة كيالي ،باحثة
ّ
منظمة هيومن رايتس ووتش
أفريقيا في
ّ
الخاصة
على الرغم من عدم توقيع لبنان لالتفاقية الدولية
ّ
إل أن هناك ما ُيعرف عالمي ًا بـ»القانون
بالالجئين (لعام ّ )١٩٥١

عمليات اإلخالء القسرية غير قانونية من منطلق
وتعد
ّ
ّ

الدولي العرفي» ،والذي نجم عن اإلرتقاء بالمبادئ األخالقية،

خطرا كبير ًا
تحليل «هيومن رايتس ووتش» ،فهي تم ّثل
ً
على الالجئين الموجودين في لبنان الذين ال يمتلكون

موقعة
كل الدول ُملزمة باالستجابة له ،ح ّتى وإن لم ت�كن
ّ
وباتت ّ

منازل وال عمل ،وال يمكن ألوالدهم الذهاب إلى المدارس،

خاصة في هذا اإلطار .ومن ضمن هذه المبادئ
على أي اتفاقية
ّ

ضغوطا كبيرة عليهم بحيث يضطرون
وبالتالي تش ّكل
ً

يتعرضون
الم ّتبعة ،عدم إعادة الالجئين قسري ًا إلى مناطق قد
ُ
ّ

أول فرصة سانحة .وبالتالي،
لركوب الباصات المغادرة في ّ

فيها لمواجهة األخطار .لذلك ال يمكن للدول المضيفة لالجئين

تؤدي هذه اإلخالءات غير القانونية إلى إخالل لبنان
ّ
أيضا
ما
ن
وإ
جئين،
الل
تجاه
فقط
ليس
ة،
القانوني
بالتزاماته
ّ
ً
ّ
ّ

أن تصل إلى مستوى إجبار الالجئين على العودة بأي طريقة
من الطرق ،كتحميلهم في الباصات ورميهم على الحدود ،أو

وخصوصا في ما يتع ّلق بحقوق اإلنسان
تجاه المجتمع،
ً

رغما عنهم،
معينة تدفعهم إلى العودة
ممارسة سياسات
ً
ّ

واالجتماعية.
االقتصادية
ّ
ّ

وبالتالي ال يكون لدى الالجئ أي خيار شخصي أو ذاتي بالعودة.

أما العقبة الثالثة فت�كمن في مسألة العودة .من خالل متابعة
ّ
�تنبه إليه الدول المضيفة :لبنان واألردن
هذا األمر يجب أن ت ّ

تحديدا من منطقة عرسال في العام الماضي،
الذين عادوا،
ً

وتركيا ،التي تشترك جميعها وتخوض في النقاش نفسه،

وبلغ عددهم نحو  ١٠آالف الجئ ،وسؤالهم حول األسباب

قسريا ،لكن مع إمكانية
مؤ ّكدة أنها لن تقوم بترحيل الالجئين
ً
يعد
ما
وهو
المغادرة.
إلى
الضغط عليهم قدر اإلمكان لدفعهم
ّ
فعل غير قانوني ويمثل انتهاك ًا ،ليس لحقوق االنسان فحسب،
ً

واضحا أن السبب هو الضغوط
التي دفعتهم للمغادرة ،كان
ً
القانونية ،وإجراءات
تعرضوا لها بسبب انعدام الصفة
ّ
التي ّ
المخيمات ويف ّتش البيوت،
الجيش اللبناني الذي كان يدخل إلى
ّ

األهمية بالنسبة إلى
وإ ّنما للقانون العرفي الدولي البالغ
ّ

والطرد التعسفي ،وبالتالي ش ّكلت كل هذه العقبات عوامل

المجتمع الدولي.

ضغط عليهم بحيث لم ت�ترك لهم أي خيار سوى العودة
عما ستؤول إليه ظروفهم هناك.
إلى سوريا
ّ
بغض النظر ّ

وباالنتقال إلى القضايا أو العقبات األساسية الثالث التي

بمعنى آخر كانت عودة هؤالء قسرية ال اختيارية.

تواجه الالجئين السوري�ين في لبنان ،وقد تش ّكل عوامل ضغط
عليهم ،نذكر بداية العقبة القانونية ،أي الصفة القانونية لالجئين،
أدى تعليق تسجيل الالجئين في لبنان إلى وجود نحو  ٧٤في
إذ ّ

ومنظمات
للجئين
إن المعاي�ير التي ت�تب ّناها المفوضية العليا ّ
ّ
الدولية ليست معاي�ير يمكن المساومة عليها
حقوق اإلنسان
ّ

بغض النظر عن اإلحصاءات أو األرقام التي قد نستند
المئة منهمّ ،

أو التفاوض حولها ،ألنها ال تطالب الدول المضيفة بأكثر

يعرضهم لالعتقال
إليها ،من دون أي صفة
قانونية ،األمر الذي قد ّ
ّ

يتم التفاوض
من طاقاتها .لذلك وفي موضوع ّ
اللجئينّ ،

التحرك والعمل والدراسة ،.وخصوص ًا أن
حريتهم في
ّ
ويقيد من ّ
ّ

الخاصة بالتعامل مع الملف وليس على أي
على السياسات
ّ

يؤدي إلى عواقب وخيمة ويقود إلى
غياب الصفة القانونية
ّ

أمر حقوقي.

سيما الذين ال يمكنهم
ضغوط أمنية على الالجئين السوري�ين ،ال ّ
المغادرة ،وعلى الشعب ال ّلبناني في الوقت نفسه.

وفــي النقطــة األخيــرة المرت�كزة حول الوضع في ســوريا،

�تم من ِق َبل بعض
ت�تم ّثل العقبة الثانية باإلخالءات القسرية التي ت ّ

جزءا مــن عقبــات العــودة ال ت�تع ّلــق فقط بوجود الحرب
فإن ً
في بعــض المناطــق ،أو بــوالء الالجئ السياســي ،بل بأمور

تم بين شهري كانون الثاني ونيسان من
البلديات اللبنانية .إذ ّ

قسرا من البلدات التي
العام  ٢٠١٨إخالء نحو  ٤آالف الجئ سوري
ً

وأيضا بمســألة
مختلفــة أخــرى ت�تع ّلــق بوجود المســكن من عدمه،
ً
حريــة التحـ ّـرك ،وكذلــك قضية التجنيــد اإلجباري .وفي المجمل،
ّ

يتواجدون فيها .وعند سؤال هذه البلديات عن سبب هذه اإلجراءات،

يتع ّلــق األمــر بالسياســات التــي ت�تبعها الحكومة الســورية وتدفع

المبعدين لم يلتزموا
أشار المسؤولون فيها إلى أن الالجئين ُ

النــاس إلــى مغــادرة بلدها .وفكرة أخيرة أود اإلشــارة إليها،

يتم
بقوانين البلدياتّ .
تم إخالؤهم ومن لم ّ
إل أن المقارنة بين من ّ
ترحيلهم ،ولدى البحث في األسباب وتوثيق بعض القضايا ،اتضح أن

وهي أن معظم الالجئين الســوري�ين ليســوا في لبنان ألنهم
يريــدون ذلــك ،بل ألنهــم مضطري�ن إلى مغادرة بلدهم بســبب

ثانيا.
عمليات اإلخالء كانت ت�تم على أساس الجنسية ّ
أو ًل والدين ً
ّ

األوضاع السائدة.
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منظمة النساء اآلن في لبنان
روال ركبيُ ،مديرة
ّ
حضرت منذ فترة ندوة عن مدننا والعالقة بين الوطن والمنفى،
تحدث المشاركون فيها عن الغربة والوحدة والحنين ،وعن الضياع
ّ
والعزلة .خرجت وقتها ورأسي تملؤه تساؤالت سوداء ،ما لبثت

قررت أن ت�ترك منزل حماها
لم ت�كن تعمل ،وعندما وجدت عمالً ّ
مستقل ،فقد أخذت زمام
منزل
وانتقلت لتعيش مع أطفالها في
ّ
أمورها بيدها ووقفت في وجه السلطة الذكورية والمجتمعية

إياه مجموعة
أن تالشت تحت ت�أثير الدفع اإليجابي الذي منحتني ّ

أهم أدواره التقليدية التي
في آن ٍ ،بعد فقدان الرجل ألحد
ّ

من
الشابات
من
ّ
ّ
السوريات الالجئات ،في عرض مسرحي ُق َ
بكتابة نصوصه وأدائه على خشبة المسرح ،حول تجربة ال ّلجوء

يستمد منها تح ّكمه بالعائلة ،وهو دور المعيل.
ّ

محنهن الصغيرة أو الكبيرة بأضرار
ومعاناتهن وكيف خرجن من
ّ

كل حاجيات
وفق إحداهن «قبل الحرب كان زوجي يقوم بشراء ّ

جسدية أو نفسية كان لها أثر كبير على صيرورة حياة البعض ،وأثر

أما اآلن فقد أصبح هذا دوري ،وهو يساعدني بالقيام
األسرةّ ،

إي�جابي على حياة البعض اآلخر.

ومسؤوليات األوالد لدى غيابي في العمل».
باألدوار المنزلية
ّ

ما أدهشني ليس فقط أداؤهن الجميل والصادق ،لكن ما

تطور إي�جابي لدى الكثير من النساء
أدى تبادل األدوار إلى
ّ
ّ

شخصياتهن :االنتقال
تطور جميل في
سكن خلف هذا األداء من
ّ
ّ

سابقا من التهميش والسيطرة الذكورية.
اللواتي عانين
ً

وحرية التعبير عن طري�ق
تصبغ الوجه إلى حالة الثقة
من حالة
ّ
ّ
الجسد أو الكالم ،والقدرة على البوح من دون خوف من الرقيب

تجرأت المرأة المعيلة على مطالبة زوجها بتقاسم
وبالتاليّ ،
مسؤولية األطفال والمنزل ،وتجاوب الكثير من األزواج مع هذا
ّ

االجتماعي والسياسي.

الواقع .طبع ًا ،هناك الكثير من الحاالت في المقابل ال يزال الزوج
مطلقا ،مشاركة زوجته في أي حدث يضطرها
رفضا
يرفض فيها،
ً
ً

علي،
إحداهن أعادت تعريف الوطن قائلة« :سوريا بلدي ،وغالية
ّ

أهم التابوهات
يعد أحد
للسفر بعيد ًا من المنزل ،خصوص ًا أنه
ّ
ّ

بس يا خسارة لم تعطني األمان واالستقرار الذي وجدته في

المتع ّلقة بالمرأة في األوساط االجتماعية الوسطى.
ُ

لبنان .األمان وراحة البال ووجود األهل واألصدقاء ،هم الوطن.
عما
فالوطن ليس كومة حجار وشوارع» .صبية أخرى ت�ك ّلمت ّ

تحر ٍ
ش فاضحة ،وكيف تع ّلمت أن
تعرضت له من ابتزاز ومحاوالت ّ
ّ

تحوله إلى عبرة حياتية.
ت�تجاوز وجعها ،ال بل أن
ّ

عدة من العنف
لقد عانت المرأة السورية عبر التاري�خ من أشكال ّ
بدءا من العنف المجتمعي الذكوري ذات
الممارس ّ
ُ
ضدهاً ،

إل أنها
الممنهجّ ،
الجذر الديني ،ووصوالً إلى العنف السياسي ُ
استطاعت خلخلة الصورة النمطية في دول اللجوء .فالكثيرات

تحولت إلى عبرة ،إلى مالحم جميلة ومحزنة
الكثير من الحكايا
ّ
ِ
منهن حظها ،لم تبك ضياع أحالمها
تند ْب أي
معا .لم ُ
في آن ٍ ً
ّ

تجرأن على طلب الطالق في حال استحالة العيش المشترك.
ّ

منهن لديها مأساة
كل واحدة
ّ
أو فجيعتها بأب أو زوج أو حبيبّ .

إياه في عمر الـ ،١٣كان يشكو من إعاقة خلقية لكن
«زوجوني ّ

حقيقية عاشتها أو تعيشها .لكن غالبيتهن استطعن تحوي�ل األلم
إلى طاقة إي�جابية ورغبة بالمضي قدم ًا.

جيدة» .لم تستطع إيناس الت�أقلم مع معاملة
أوضاعه المادية ّ
أما
زوجها
السيئة لها ،لكن قصر ذات اليد أجبرها على الصمتّ .
ّ
اليوم ،فهي تعمل وقادرة على إعالة نفسها وقد حصلت

مخيمات اللجوء اللبناني
تنتمي غالبية العائالت السورية في
ّ

على الطالق.

مخيمات أو
إلى الطبقة الوسطى وما دون .غالبيتها يعيش في
ّ
ٍ
سكن ٍ
أدت الحرب إلى تغي�يرات
مشترك وسط ظروف قاسية .لقد ّ

من المؤ ّكد أن االحت�كاك مع عادات وثقافات أخرى لعب دور ًا في

عاطلين عن العمل أو غائبين بسبب اعتقال أو خطف أو استشهاد،

عبرت عن مفاجأتها
ذلك ،لكن إحدى النساء في غوطة دمشق ّ
عدلت من
أنها
وكيف
�تحرك فيها المرأة اللبنانية،
ّ
بالحرية التي ت ّ
ّ

جذرية في ديناميكية العالقة األسرية ،فغالبية الرجال أصبحوا
وبالتالي لم يعد الرجل رأس العائلة ،واضطر الكثير من النساء

لباسها المتزمت إلى حجاب بسيط يتناسب مع المجتمع الجديد

للعمل .بعضهن كان يعتقد بأن المرأة ليست ُملزمة بالعمل بعد

الذي تعيش فيه.

إل أنهن
الزواج ،وبأن دور الزوج األساسي هو الحماية واإلعالءّ .
تحولن من عالة إلى معيالت وأصبح لصوتهن صدى.
ّ

حر ًكا لفتح
تغير األدوار الجندرية في زمن الحروب قد يكون ُم ّ
إن ّ
والمع ّلبة ،عن كيف ت�كون
المسبقة
ُ
قائمة طويلة من التعاريف ُ

لمدة ثالث سنوات في البقاع
عاشت هناء مع عائلة زوجها
ّ
األول
األوسط .زوجها شهيد ولديها ثالثة أطفال .في العام
ّ

تعرضت لها المرأة في
رجل
ً
ً
حقيقيا أو امرأة مثالية .الخدعة التي ّ
كرست دورها كوعاء
مقولة «الج ّنة تحت أقدام
ّ
األمهات» ،والتي ّ
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تم تجاوزها
وأهلتها
لإلنجاب،
ّ
نفسيا لهذه الوظيفة البيولوجيةّ ،
ً
مسؤوليات
ل
تحم
خالل
من
اللجوء،
نساء
من
به،
بأس
ال
عدد،
لدى
ّ
ّ

الجذر السياسي ألزمة اللجوء

مكاسرتهن لحياة صعبة بل ُمضنية.
جمة وعبر
معنوية
ومادية ّ
ّ
ّ

ت�تم ّثل احتياجات السوري�ين األساسية بالوصول إلى األمان وعدم
الطرد ،والحصول على أوراق ثبوتية مدنية ،واألمان الغذائي،

الوضع القانوني والمعيشي للعوائل السورية في لبنان

الصحية والتعليم.
وتصحيح الوضع االقتصادي ،والحماية
ّ

بعد مرور ما يقارب الثماني سنوات على بداية الثورة في

تعيدنا هذه االحتياجات إلى السؤال األساسي :ما الذي دفع بمالي�ين

المسجلون في لبنان والبالغ
سوريا ،يجد الالجئون السوري�ون
ّ

توق للمغامرة
السوري�ين إلى ترك بيوتهم وأرزاقهم؟ أهو
ٌ

عددهم نحو مليون شخص ،أنفسهم غارقين في الفقر والديون.

والثروة أم هي حاجة عضوية إلنقاذ حيواتهم وحيوات عوائلهم؟

ارتفعت نسبة العائالت التي تعيش في فق ٍر مدقع ،أي بأقل
من  ٢٫٨٧دوالر أميركي للفرد في اليوم إلى  ٨٥في المئة،

غادر السوري�ون بالدهم خوف ًا في الدرجة األولى .وهذا الخوف

بالمقارنة مع  ٥٢في المئة في العام  ٢٠١٤وفق دراسة

جرة،
المتف ِّ
ينقسم إلى مراتب ّ
عدة :الخوف من الموت بالبراميل ُ

خط الفقر اللبناني هو
للمفوضية السامية لالجئين ،علم ًا بأن ّ

مقتول ،والخوف
قاتل أم
الخوف من التجنيد اإلجباري وأن ت�كون
ً
ً

 ٣٫٨٤دوالر أميركي للفرد الواحد.

المظلمة ،والخوف
من االعتقال والموت في غياهب األقبية ُ
من الخطف واإلكراه على الخضوع لسلطة األمر بالمعروف.

معوقات قانونية
فرص العمل قليلة أو شبه معدومة نتيجة
ّ

خوفا من االغتصاب ومن أن تستعمل
كذلك غادرت بعض النساء
ً

ت�تع ّلق باإلقامة والقوانين اللبنانية التي تحكم ذلك .نحو ٣٦
بالمئة من العوائل السورية ال يعمل أي فرد منها ،و ٥٣في

ثم غادر السوري�ون لحاجتهم
كسالح حرب ّ
ضد ذويها .ومن ّ
االقتصادية والمعيشية ،نتيجة تدهور خطير لمستوى الحياة.

المئة منها يعيلها شخص واحد يعمل.

َف َق َد الكثيرون بيوتهم وأرزاقهم في القصف والتهجير .وتوقف

التحدي األكبر بالنسبة إلى األسر
ال يزال الحصول على الوثائق
ّ
تستمر اإلقامة القانونية باالنخفاض
المتواجدة في لبنان .فيما
ّ

الحصار أو القصف أو سيطرة قوى مس ّلحة على مناطق من
الجغرافيا السورية ،عدا عن التضي�يق األمني الذي حاصر المواطن

منظمة «اليونيسف»
بشكل كبير .فوق دراسة استقصائية أجرتها
ّ

كل هذه األسباب مجتمعة أو فرادة ال تزال
في لقمة العيشّ .

إما بفعل
الكثير من المرافق الحيوية والفعاليات االقتصاديةّ ،

موجودة بدرجات متفاوتة في سوريا ،وبالتالي أي حديث

يتبين أن نحو  ٧٤في المئة
ومفوضية الالجئين في العام ،٢٠١٧
ّ
ّ
ِ
عاما
من الذين اس ُتطلعت آراؤهم ،والذين ت�تراوح أعمارهم بين ١٥
ً

مسببات اللجوء ما
عن العودة هو بعيد من الواقع ،طالما أن
ِّ

وما فوق ،يفتقرون إلى اإلقامة القانونية ،واعتبرت ال ٢٠٠دوالر،

مستمرة.
زالت
ّ

كلفة الحصول على إقامة قانونية ،الحاجز الرئيسي أمام تجديد
اإلقامة ،باإلضافة إلى عدم وجود كفيل لبناني أو عقد نظامي

حلول
إل
ً
جميع السرديات عن المصالحة والمناطق اآلمنة ليست ّ

حيث يعيش غالبية الالجئين في مالجئ عشوائية محرومة من

غير ُمستدامة وال تضمن أمن المدني�ين ،وكذلك هي مناطق

الحد األدنى من الشروط اإلنسانية.
ّ

يتحقق .هاني يحلم
قابلة لالشتعال طالما مسار العدالة لم
ّ
تقبل فكرة رؤية قاتل زوجته وأطفاله
بالعودة لك ّنه ال يستطيع ّ

يؤدي عدم وجود األوراق القانونية المطلوبة ،إلى تعريض
عملي ًا،
ّ

ظل غياب
حر ًا طليق ًا أمامه ،عدا عن الخوف من االنتقام في
ّ
ّ

الالجئ السوري لخطر االعتقال ويعيق حصوله على فرص عمل،
باإلضافة إلى الخوف ،وهيمنة قوى سياسية داعمة للنظام

وترسخ التوتر بين من هاجر بمعنى تخ ّلى ،ومن بقي
القانون
ّ
يعبر عنه خطاب (العميد في الحرس
بمعنى حمى .وهو ما ّ

السوري على سوق العمل المتوافر للسوري�ين ،مع األخذ باالعتبار

الجمهوري التابع للنظام السوري والذي قتل في تشري�ن األول

أن ق ّلة نجحت في فتح أبواب العمل الموصدة قانوني ًا خارج المجاالت

أل يعودوا ،فح ّتى
 )٢٠١٧عصام زهر الدين« :إن على الذين غادروا ّ

الثالثة المسموح بها ،وهي الزراعة والحراثة والبناء ،وذلك من

لو غفرت الحكومة ،نحن لن ننسى أو نغفر».

وفرت بعض فرص العمل
منظمات المجتمع المدني التي
خالل
ّ
ّ
أما
للسوري�ين ،كما ساعدت في بناء قدرات عدد محدود من الشبابّ .

معقد
يعد مسار المصالحة مع الفئات االجتماعية األخرى
كذلك،
ّ
ّ

المؤقتة.
متنق ًل بين البطالة واألعمال
السواد األعظم فقد بقي
ّ
ّ

آليات العدالة اإلنتقالية .وأي كالم في العودة من
وبحاجة إلى ّ
دون انتقال سياسي حقيقي هو بمثابة القفز في الفراغ .فهذه

منظمات األمم الم ّتحدة في
بد من اإلشارة إلى تقصير
ّ
وهنا ال ّ

العودة ت�تط ّلب إعادة ت�أهيل المناطق والحماية .لذا ال عودة بال

مساعدة الالجئين بالدفاع عن حقوقهم اإلنسانية والقانونية

سالم ،وال سالم من دون عدالة ومحاسبة .لن يقفز السوري�ون

قرة في االتفاقيات الدولية ،إذ اقتصر دورها على الدور
ُ
الم ّ

في الفراغ بعد ما ذاقوه ،وعندما يعودون ست�كون عودتهم إلى

اإلغاثي وتنظيم طلبات اللجوء إلى أوروبا وأميركا.

حر وديموقراطي يعيدهم مواطنين ال رعايا.
وطن ٍ ٍّ
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العالقات ال ّلبنانية -
ّ

الحلق ،ناشطة في مجال حقوق المرأة ،عضو في
صباح
ّ
السورية من أجل
السورية للمواطنة وفي مبادرة المرأة
الرابطة
ّ
ّ
والديموقراطية
السالم
ّ
سأتناول أوضاع الالجئين والالجئات في لبنان ،استناد ًا الى نماذج
أنشطة «رابطة المواطن» التي تستخدم تقنية المسرح التفاعلي

عمقة مع الالجئات
لقد ّ
نظمنا الكثير من حلقات النقاش ُ
الم ّ
عما يجري معهن ،ولو ِ
حظ أن معظم النساء المعيالت
ثن
ليتحد
ّ
ّ

مع النساء.

لديهن  ٣إلى  ٥أطفال .لقد قيل الكثير حول التزايد الس ّكاني أو
اإلنجاب بطريقة وكأن النساء يحملن أو ينجبن من تلقاء أنفسهن.

«نحن أربع عائالت نعيش في غرفتين ،النساء ُمضطرات الرتداء

المفوضية التي كانت تعيد الدعم
والمؤسف هنا هو سياسات
ّ

مالبسهن بشكل دائم ،ألن هناك رجاالً أغراب ًا يقيمون معنا»،

حامل ،أي أن المساعدة كانت
للعائلة إذا ما أصبحت المرأة
ً

«أجرة التطري�ز ال ت�كفي ثمن المياه»« ،منعت ابنتي من الخروج

فتخيلوا
�تم إعادتها عندما تحمل المرأة،
مقطوعة عن األسرة ،وت ّ
ّ

يتحرش بها أحد ما أو يخطفها»« ،نحن النساء
من المنزل ،أخاف أن
ّ

الصحة اإلنجابية والتي أجبرت بعض
هذه السياسة التي تقع ضمن
ّ

يتحملون اإلهانة».
اللواتي نذهب لنحضر اإلغاثة ،ألن رجالنا ال
ّ

النساء على الحمل من أجل استعادة اإلعانة.

هذه بعض كلمات الالجئات في وصف أحوالهن.
بعد عودة  ١٠آالف الجئ من عرسال ال ّلبنانية إلى عسال الورد
«منظمة العفو
كارثي وفق
الصحي لالجئين السوري�ين
الواقع
ّ
ّ
ّ

السورية في منطقة القلمون سألنا النساء عن رأيهن بما جرى،

بحق
الدولية» ،فغالبية الالجئين السوري�ين محرومون من التم ّتع
ّ
الصحية .وإذا كان اللبنانيون أنفسهم ،من ذوي الدخل
الرعاية
ّ

نظرا النعدام
فأتت اإلجابات لت�تطابق مع فكرة المغادرة القسرية
ً
حرفيا« :نحن
الخيار لدى الالجئين في تقري�ر مصيرهم ،وقد قلن
ً

الصحية ،فما
المتوسط ،لديهم أعباء كبيرة على صعيد الرعاية
ّ
ّ

أدى
جئنا من تحت الدلفة لتحت المزراب ،أي أن الوضع نفسه الذي ّ

بالنا بالالجئين السوري�ين الذين يعيشون على مساعدات كان

إلى تهجيرنا من بالدنا وجدناه في عسال الورد»« .ال يمكنني أن

أميركيا في الشهر ،عندما كانت المفوضية
دوالرا
مقدارها ٢٧
ً
ً
للمنظمة
ا
ووفق
«إعانة».
شكل
على
لهم
مها
تقد
لالجئين
العليا
ً
ّ
ّ

أثق بأن األمم الم ّتحدة ست�كون الضامن لعودتي عودة كريمة
تمت مطالبتها بملف المعتقلين منذ أكثر من ست
وآمنة ،بعد أن ّ

نفسها ،فإن نقص المساعدات الدولية والثغرات في النظام

لدي ستة من أخوتي في معتقالت األسد»« ،قالت
سنوات ،وأنا
ّ

الصحي ،يرغم الالجئين السوري�ين في لبنان الذين يحتاجون إلى
ّ

أل أشتري أثا ًثا لبيتي ألن اللبناني�ين سيقومون
لي صديقتي ّ

العالج على االستدانة أو العودة إلى بلدهم الذي تجتاحه الحرب.

بترحيلنا من عرسال قري ً�با ،ولن يسمحوا لنا بإخراج أكثر من حقيبة
صغيرة ،وقد نقلت هذا الكالم عن خطيبها اللبناني الذي يمتلك

أوضاعا
في الواقع ،رأينا بحكم عملنا مع الالجئين والالجئات
ً

معارفا موثوقة»« ،حال أهلنا في عرسال مثل الذي هرب من
ً

صحية ال مدعومة وال مسنودة .فإحدى الالجئات لديها إبنة تبلغ
ّ

حل عسكري
تحت الدلفة إلى تحت المزراب ،أنا ال أؤمن بوجود أي ّ

عاما وتعاني من اختالل عقلي ،أي أن هذه الفتاة
من العمر ٢٨
ً

حقي أن أصل إلى مكان آمن
أو سياسي بوجود النظام»« ،من ّ
بغض النظر عن ظروفي ومن أكون»« ،ك ّلما ُذكِر موضوع خروج

لم تضع في حسابها هذه المصاريف اإلضافية اضطرت األم إلى

السوري�ين من لبنان أستغرب ،لماذا ال يذكرون خروج حزب اهلل

استخدام وسائل بديلة غير مناسبة.

من سوريا»« ،أنا معتقلة سابقة ودخلت إلى لبنان بصورة غير

يوميا .وبما أن العائلة
بحاجة إلى « ٤حفاضات» من الحجم الكبير
ً

شرعية ،ال يمكنني أن أعود إلى سوريا إال إذا ألغيت األحكام
التوحد ،ولم
كذلك هناك نساء لديهن أطفاالً يعانون من
ّ

كافة» ،والرأي
الصادرة
بحق المعارضين والمالحقات ومذ ّكراتها ّ
ّ

التوحد في لبنان ُملزمة بقبولهم أو قبول من
ت�كن معاهد
ّ

األخير« :أنا أرى أن فتح موضوع عودة الالجئين اآلن سابق ألوانه

السن،
لديهم هذه االحتياجات ،هذا باإلضافة إلى مشكالت كبار
ّ

بكثير ،كيف يمكنني أن أعود إلى سوريا اآلن بعد أن فقدت  ٦من

وغيرها الكثير...

وتشردت أسرتي ،كيف أعود
وتهدم بيتي،
أخوتي في الثورة،
ّ
ّ
ألعيش إلى جانب جاري الذي قتل أخي .وجدت هنا فرصة عمل

مفوضية الالجئين ،حالي ًا ،وفي حاالت الطوارئ ،بنحو ٧٠
�كفل
ت�ت ّ
ّ

حاليا» .هذه بعض آراء
بسيطة أعيش منها بكرامتي وهذا يكفيني
ً

في المئة من كلفة العمليات القلبية الجراحية وليس األمراض

النساء الالجئات من العائدات ،وهي الفئة المستهدفة واألكثر

المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى ،وإلخ...
ُ

فقرا وهشاشة.
ً
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أيضا في «رابطة المواطنة» جلسة حوار للبحث حول
نظمنا ً
لقد ّ

مباشرة في الهرمل من قبل أحد رؤساء البلديات إذ قال« :أنتم

الرسمية التي يلجأ إليها الالجئون والالجئات
آليات العدالة غير
ّ
ّ

أما على
ضيوفنا ،لكن الضيافة لسبع سنوات
ّ
تعد أمر ًا ثقيالً»ّ .

وتبين من خالل الجلسة أن العوائق
السوري�ون في لبنان،
ّ

المستوى الدولي فيص َّنف الوجود السوري في لبنان في خانة

التي تحول دون الوصول إلى العدالة هي :انعدام الثقة في

يتم بطريقة بريئة أو
النزوح واللجوء ،لذلك ،فإن اختيار التعبير ال ّ

النظامين القانوني والقضائي اللبناني�ين ،المعرفة المحدودة

عادية بل يكون مدروس ًا.

بالقطاعات األمنية والقانونية والقضائية ،الخوف من التداعيات
السلبية أو اإلنتقام في حالة اللجوء إلى القانون .هناك الكثير

في العام  ٢٠١٥عندما بدأ األمن العام اللبناني بإصدار شروط

من الحاالت التي حدثت في هذا السياق ليس فقط لالجئين

ومنظمات من المجتمع
اإلقامة ،عقدت «المفكرة القانونية»
ّ

المخيمات ،بل حتى مع المتواجدين في بيروت،
الموجودين في
ّ

خطة عمل لمواجهة الشروط
المدني اجتماع ًا من أجل وضع ّ
القاسية الجديدة في موضوع إقامة السوري�ين في لبنان ،وقد

النعدام ثقتهم به ،ونتيجة لعدم إقامتهم النظامية ،إذ قد

اعتبرت هذه الشروط خطيرة ،ليس فقط على مستوى الالجئين

الحل لمشكلتهم .وهذا باإلضافة
يكون الترحيل هو أحد أشكال
ّ

أنفسهم ،وإ ّنما على الدولة اللبنانية التي وضعت نفسها في

والذين ال يمكنهم في حالة االعتداء عليهم ،اللجوء إلى القضاء

إلى مشكالت متع ّلقة بارتفاع ت�كلفة المصاريف اإلضافية كالنقل

ستؤدي هذه الشروط إلى عدم معرفتها بأماكن
دائرة الخطر ،إذ
ّ

والفحوص الطبية وتقاري�ر الطبيب الشرعي وإلخ...

وهوية الكثير من الالجئين والمتواجدين على أراضيها ،وبالتالي
ّ
يؤدي ذلك إلى مشكالت وأفعال غير قانونية لن ت�تم ّكن
قد
ّ

إن معرفة الالجئين المحدودة بحقوقهم كالجئين ومقيمين

الدولة من ضبطها أو السيطرة عليها لسبب رئيسي وهو عدم

تق ّلصت بسبب غموض المتط ّلبات القانونية التي تفرضها
السلطات اللبنانية وتضاربها وتناقضها بين الجهات الحكومية

تسجيل الالجئين .وبالتالي ،طالبت الحكومة ال ّلبنانية بالتراجع عن
مثل هذه الشروط ،باعتبارها الخاسر األكبر من انعدام التسجيل،

اللبنانية المختلفة .فمن يذهب إلى األمن العام من أجل إجراءات

أل ّنها لن تعلم من الذي يقيم على أرضها ولن يكون لديها

موجودا ،من دون أن
نتحدث عنه
اإلقامة سيجد التضارب الذي
ً
ّ

علما بأن هذه المطالبات
معلومات حول حركته وحتى إقامته.
ً

ننسى أنه يصدر ،أحيان ًا في اليوم الواحد ٤ ،إلى  ٥تصريحات من

حق الدولة اللبنانية في تحديد قدرة
تضمنت بعض النصوص حول ّ
ّ
وحقها في اتخاذ القرارات وفرض اإلجراءات السيادية
استيعابها،
ّ

الالجئين السوري�ين وعودتهم إلى بلدهم.

لكل
بوصفها دولة مستق ّلة ،لكن على أن ت�كون الثوابت األساسية
ّ
حرية اإلنسان وكرامته.
هذه اإلجراءات نابعة من احترام ّ

جهات حكومية مختلفة وت�كون متفاوتة ومتضاربة تجاه قضية

بد من اإلشارة إلى موقف رسمي صدر
وفي معرض الحديث ال ّ
وتم تجاهله ،أو نفيه ،وهو موقف (وزي�ر
عن الحكومة السورية
ّ

خصوصا أن الدستور
حق اللجوء مع سيادة لبنان،
ال يتعارض ّ
ً

الخارجية السوري) وليد المعلم الذي أرسل رسالة ،عبر السفير

يقر بمسألة العودة إلى االتفاقيات الدولية واحترامها.
اللبناني ّ

السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ،إلى نظيره اللبناني

ومن هنا ،على الحكومة اللبنانية أال تخالف دستورها.

نص الرسالة« :إن الحكومة السورية حريصة
جبران باسيل ،وكان ّ
على مواطنيها وهي تناشدهم العودة إلى بالدهم ،مؤ ّكدة

وفي الختام ،يبقى السؤال :إلى أين يعود السوري�ون

سيما في
استعدادها لتوفير متط ّلبات العيش الكريم لهم ،ال ّ

مهدم .يسأل الالجئون
والسوريات فيما جزء كبير من سوريا
ّ

المستمر للمساحات التي يوجد فيها اإلرهابيون».
ظل االنحسار
ّ
ّ

دائم ًا :إلى أين نعود؟

علما بأن التنسيق بين
هذا هو لسان حال الحكومة السورية،
ً
السورية وال ّلبنانية ساري المفعول ،وهو ما حدث
الحكومتين
ّ
في شبعا وما يحدث اآلن في عسال الورد ،حيث يوجد عدد
كبير من العائالت ستعود وفق االتفاقية قبل نهاية شهر
رمضان (.)٢٠١٨
إن عدم مصادقة لبنان وسوريا على اتفاقية الالجئين ،ال يلغي
وجود مبادئ ومفاهيم دولية يجب احترامها ،لكن يمكن القول
يؤدي إلى غياب المحاسبة
إن عدم تصديق على االتفاقية
ّ
والمساءلة ،وهذا ما انعكس ح ّتى على مستوى التسميات
التي أطلقت على السوري�ين المتواجدين في لبنان ،فتارة هم
ومرة «ضيوف» .وقد قيل لنا ذلك
«الجئون» وأخرى «نازحون»
ّ

الجلسة الثالثة:
مسألة العودة :العوائق
والشروط واالحتماالت
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الجلسة الثالثة :مسألة العودة :العوائق والشروط واالحتماالت
ُمدير الجلسة جهاد يازجي ،اقتصادي ،ناشر ورئيس تحري�ر موقع
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أما بالنسبة إلى العامل الطبقي ،فال حاجة هنا لالستفاضة في
الحديث عنه ،فنحن نشاهد مثل هذه المظاهر يومي ًا ،إذ أن هناك
الكثير من ال ّلبناني�ين الذين ينظرون إلى السوري بطريقة دونية

إن حجم المصالح بين المجتمعين اللبناني والسوري واحدة،

ويحكمون عليه من خالل الشكل ال المضمون.

لكنها ت�تناقض مع مصالح النظامين السياسي�ين في البلدين .مع
الفارق أن النظامين في لبنان وسوريا لديهما مصالح مشتركة
ولعل مرسوم التجنيس األخير دليل على ذلك.
قوية،
ّ
ّ

كل اللبناني�ين يريدون عودة الالجئين ولهم
لكن االفتراض بأن ّ

مصلحة في ذلك هو أمر خاطئ ،ألن هناك الكثير من اللبناني�ين
لديهم مصلحة في بقاء السوري�ين وخصوص ًا أصحاب الشركات

والغريب أن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي

وأرباب العمل الذين يستفيدون من وجود اليد العاملة الرخيصة

لم يتم ّكن من العودة خالل الوجود السوري إلى لبنان ،ورئيس

لتخفيض كلفة اإلنتاج لديهم من جهة ،والستخدامهم كوسيلة

الوزراء (سعد الحري�ري) الذي قتل السوري�ون والده ،لديهما

ضغط في مواجهة العمالة اللبنانية من ناحية أخرى .وهنا يجب

عدة.
مصالح مع النظام السوري من نواح ّ

العمال
األهمية ،وهي أن من يقوم بصرف
أال نغفل فكرة بالغة
ّ
ّ
اللبناني�ين من وظائفهم هم أرباب العمل ال الالجئين .وهؤالء

إذن ،المجتمعان منقسمان لجهة الوعي حول وضعيهما

يقومون بذلك ال أل ّنهم سيئون بل بسبب غياب الضوابط والقيود

وعالقاتهما ،وهذا أمر محزن .لكن على الرغم من ذلك ،ال يمكن

كل
التي تحكم عالقتهم
ّ
بالعمال ،وبالتالي لو تس ّنى لهؤالء طرد ّ
العمال اللبناني�ين ،كانوا سيفعلون ذلك.
ّ

على مستوى العالقات السورية  -اللبنانية.

لذلك ال يمكن الحديث عن حقوق الالجئين السوري�ين والدفاع عن

بد
مقاربة موضوع النازحين عبر المواقف األخالقية فقط ،بل ال ّ
تقدم ما
من الحديث عن مصالح المجتمعين إذا ما أردنا تحقيق
ّ

مصالحهم ،من دون الحديث عن حقوق اللبناني�ين والدفاع عن
نتحدث عن مصالح اللبناني�ين خصوص ًا
جد ًا أن
لذلك ،من
ّ
المهم ّ
ّ
الذين استقبلوا النازحين السوري�ين ،وأن نأخذ بتلك المصالح .إذ

الكثير من األوقات مع مصالح النخب السياسية ،لذلك يجب أن

شك أن وصول هذا العدد الكبير من الالجئين ،وخصوص ًا إلى
ال
ّ

ندرك حقيقة هذا األمر وأن نعمل على مواجهته.

المناطق التي استقبلت العدد األكبر مثل ع ّكار والبقاع ،هي
مناطق تعاني ضعف ًا على صعيد البنية التحتية ،وإذا ما أضفنا
المزري يمكن أن نالحظ األعباء التي
إليها الوضع االقتصادي ُ
�كبدها أبناء تلك المناطق.
يت ّ
بد من اإلشارة إلى أن هناك الكثير من السياسي�ين
أيض ًا ،ال ّ
اللبناني�ين الذين يست�ثمرون قضية وجود الالجئين السوري�ين
في خطابهم السياسي ،وهنا ال يجب أن يكون الجواب عليهم
يتوجه إلى
بمجرد نعتهم بالعنصرية ،ذلك أن الخطاب السياسي
ّ
ّ
المجتمع اللبناني ،وبالتالي يتر ّتب عليه الكثير من التداعيات،
يؤجج النعرات الطائفية
تحديد ًا إن مثل هذا الخطاب من شأنه أن
ّ
والطبقية وي�زيد األزمة تعقيد ًا .فبالنسبة إلى الكثير من
اللبناني�ين ،السوري هو س ّني فقير ،وهذا األمر ظاهر للعيان،
فلو كان ثلث الالجئين ،وعلى سبيل المثال ،من المسيحي�ين
ربما لم نكن لنشهد
وثلثهم من الشيعة وثلثهم من السنةّ ،
الكم من المطالبات بإعادة الالجئين إلى بلدهم .والمالحظ
هذا
ّ
بقوة لدى المسيحي�ين باالستناد إلى
أن العنصر الطائفي يتج ّلى
ّ
الهواجس الموجودة لديهم ،وهي هواجس وجودية تنطلق من
فكرة أن الالجئين قد يقضون عليهم في أي لحظة.

مصالحهم .فالمجتمعان لديهما مصالح مشتركة ت�تناقض في
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العالقات ال ّلبنانية -
ّ

دانيا ت ّلو ،ناشطة سورية
إنطالقا من عملي مع الالجئات السوريات والفئات العمرية
ً
كل النساء ،قدمت إلى لبنان منذ خمس
مثل
ومثلي
األخرى،
ّ

التعرض لضغوط
طمعا في عمل أو راتب ،بل بسبب
سنوات ،ليس
ً
ّ
سياسية وأمنية.

خص حياتي الزوجية،
القوة كي أتم ّكن من أخذ القرار في ما ّ
ّ
مسؤولية ترب�ية
عاتقي
على
وآخذ
زوجي
عن
ألنفصل
وبالتالي
ّ
تغيرت حياتي بالطبع من إمراة تقليدية إلى امرأة
أطفالي .لقد ّ
القوة التي
مسؤولية نفسها وأوالدها .هذه
�تحمل
ّ
ُمنتجة ت ّ
ّ
حصلت عليها سأمنحها للنساء الالجئات اللواتي لم يحظين

تعرض له .خالل تواجدنا
قصة تنطوي على أذى
ّ
لكل الجئ ّ
خاص ّ
ّ
التعرض
إما الموت تحت القصف أو
في سوريا كان أمامنا ّ
ّ

هدرت حقوقهن في ميدان
بفرصهن كباقي النساء ،واللواتي ُ
أيضا،
العمل ،ليس في
مخيمات اللجوء فقط ،وإ ّنما في سوريا ً
ّ

لالعتقال أو المغادرة .وبالتالي لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى

وذلك من خالل عملنا االجتماعي الذي يجب أن يتر ّكز في البحث

اللجوء إلى لبنان بسبب صعوبة الهجرة إلى أوروبا ،على الرغم

عنهن لتعزي�ز فرصهن وتمكينهن من است�ثمار الفرص السانحة

جيد ًا ،أن لبنان ضعيف أمني ًا واقتصادي ًا وهو بلد
من أننا ندرك ّ

القوة الالزمة.
في سبيل منحهن
ّ

صغير ،لك ّنه كان أفضل وأحسن خيار بالنسبة لنا.
بالنسبة للعودة إلى سوريا ،نحن ال يمكننا العودة إلى بلدنا
بعد مجيئي إلى لبنان بدأت بالبحث عن عمل ،فتم ّكنت من العمل
ثم في المبيعات والحق ًا في التسوي�ق.
ِّ
كمدرسة أطفال ،ومن ّ

أي
والقتلة ال يزالون في
ّ
سدة الحكم .ال يمكننا العودة في ّ
نتعرض لالعتقال والسجن في سجون (الرئيس
لحظة ،ألننا قد
ّ

تعرضت إلى الكثير من االستغالل المادي ،وخسرت مبالغ
لك ّني ّ

بشار) األسد .ال يمكننا العودة من دون عدالة انتقالية تحاسب
ّ

لتحرش جنسي كوني امرأة
تعرضت
مالية لكوني سورية ،وكذلك
ّ
ّ

كبار ُمجرمي الحرب من جميع األطراف ،وت�كشف الحقائق

منفصلة عن زوجها ،وذلك طبع ًا بسبب الصورة النمطية عن

كل الذين ان ُتهكت حقوقهم.
المطموسة وتعيد الحقوق إلى ّ

المط ّلقة.
السيدة ُ
ّ

في النهاية ،نحن ال نبحث عن نصر عسكري ،فهذا األمر ليس
بعد ذلك فكرت بالعمل في المجال االجتماعي ،وتم ّكنت
من است�ثمار بعض الفرص من خالل مشاركتي في تدري�بات
عدة ألتم ّكن من العمل في هذا المجال ،كونه العمل الوحيد
ّ
المسموح به في لبنان ،طبع ًا بخالف األعمال األخرى التي ت�تخذ
طابع ًا عنصري ًا مثل الزراعة والتنظيف.
هن بحاجة إلى دعم شعرت
عندما رأيت النساء في
المخيمات كم ّ
ّ
شخصيتي أكثر وأكثر ،ح ّتى
القوة في
بقوتي ،وبدأت بتعزي�ز نقاط
ّ
ّ
ّ
أتم ّكن من دعم نفسي وأوالدي والنساء األخريات ،فأدركت أن
قوي ج ًّدا ،وي�جب أن أعمل على نشر الوعي
العلم والخبرة سالح
ّ
أهمية التعليم وحقوق اإلنسان
في أوساط الالجئين حول
ّ
بقوة
واألطفال والنساء ،ففي حال عدنا إلى سوريا نعود
ّ
مدعومة بمعرفة كبيرة بحقوقنا.
نحن هنا يجب أن نعيش ،ليس ألن لبنان هو األفضل لنا ،بل ألن
لبنان هو المساحة األكثر أمن ًا من بلدنا ،وهناك الكثير من
اللبناني�ين الذين كانوا أهالً لنا ،وتعاملوا معنا بنخوة وبأحسن
بأي
طريقة ُممكنة ،إلى درجة أننا لم نشعر بأي فروقات وال
ّ
شكل من أشكال العنصرية.
الكل يعلم أن الحرب قبيحة ،لكن فيها بعض األشياء الحسنة التي
ّ

تقوي الناس وتمنحهم األمل ،وبالنسبة لي فقد أعطتني الحرب
ّ

الحل السياسي الذي يضمن لنا
يهمنا هو
مهم ًا بالنسبة إلينا .ما
ّ
ّ
ّ
عودة كريمة وآمنة إلى بلدنا.
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متخصص بالشأن السوري
جاد يتيم ،صحافي
ّ
ترتبط عودة الالجئين السوري�ين إلى بالدهم بأربع رغبات ألربعة

قلوبهــم لالجئيــن الســوري�ين ،قبل بيوتهم ،وقاموا باســتقبالهم،

أطراف فاعلة في األزمة ،وهي رغبة المجتمع الدولي ،والدول

ـول قضيــة الالجئيــن إلى أزمة تفوق قدرة
وذلــك قبــل أن ت�تحـ ّ

المضيفة خصوص ًا لبنان وتركيا ،والحكومة اللبنانية وسياستها،

المجتمــع األهلــي اللبنانــي .ففي البدايــة أدرك اللبنانيون ما

األهم وهي رغبة الالجئين السوري�ين
باإلضافة إلى الرغبة
ّ

خصوصا
يجــري فــي ســوريا وبالتالي تعاطفوا مــع الالجئين،
ً

أنفسهم ،والتي ال يمكن التعامل معها بشكل تقني إذ ت�تع ّلق

حاكما يقوم
نظاما
توضحــت لديهــم الصورة وبأن هنــاك
عندمــا
ّ
ً
ً
تغيرت
الالجئين
ـى
ـ
إل
اللبناني
ـع
ـ
المجتم
ـرة
ـ
نظ
أن
إل
ـعبه.
ـ
ش
بقتــل
ّ
ّ

بد من تبديدها.
بمخاوف وهواجس ال ّ

أهمهــا دخول حزب اهلل الحرب
بفعــل مجموعــة مــن العوامــل ،كان
ّ
كل القرارات
على مستوى رغبة المجتمع الدولي،
ّ
يتبين أن ّ

الســورية ومشــاركته في المعارك إلى جانب نظام األســد ،وهو

والبيانات التي تصدر عن األمم الم ّتحدة أو التصريحات التي تر ِد

مــا ســاهم بت�أجيــج مشــاعر الكراهية تجــاه الجئين من منطلق

إل
حق الالجئين بالعودةّ ،
على لسان مسؤوليها ،تؤ ّكد على ّ

أما
أنهــم يريــدون خــوض معــارك حرب�ية ّ
ضد لبنــان واللبناني�ينّ .

أن مشكلة األمم الم ّتحدة ت�كمن في عجزها عن فرض أي من
ِ
كل تقاري�ر لجنة التحقيق
القرارات التي ُتصدرها .وللتذكير فإن ّ
الخاصة التي ش ّكلتها األمم الم ّتحدة بشأن الجرائم في سوريا،
ّ
بحق
ومجازر
حرب
جرائم
�كاب
ت
بار
همه
ت
�
ت
و
السوري
النظام
تدين
ّ
ّ
الحل السياسي .وعلى سبيل المثال فإن
شعبه ،وتدعو إلى
ّ

علــى الصعيــد الرســمي ،فقــد كانت الحكومــة اللبنانية في حالة

قرار مجلس األمن الرقم  ،٢٢٥٤يؤ ّكد في أحد بنوده على أن

إنــكار دائمــة ،وعندمــا بدأت تشــعر باألزمــة ،كان عدد الالجئين قد
وصل إلى  ٤٠٠ألف الجئ .ا ّتســمت السياســة ال ّلبنانية بـ»دفن
الــرأس فــي الرمــال» مــن خالل اإلدعاء بأن ما يجري في ســوريا
هــو أمــر طبيعــي ونهاياته قري�بــة ،وبالتالي عودة الالجئين
مدة إقامتهم
الذيــن اعتبرتهــم مجـ ّـرد ضيوف حتمية وســتنتهي ّ

النظام السوري مسؤول عن حماية شعبه ،ولكن نظر ًا الرت�كابه
نظاما
عد ،من وجهة النظر هذه،
مجازر
ّ
ً
بحق هذا الشعب ،فهو ُي ّ

فــي لبنــان بمجـ ّـرد انتهــاء األزمة .لكن نظــر ًا لعدم واقعية الدولة
اللبنانيــة فــي التعامــل مــع الملف ،ظهــر تقصيرها واضح ًا وتج ّلى

كل ذلك ،كان دور األمم
ً
فاقدا للشرعي .لكن على الرغم من ّ

أدى إلى عدم
فــي عــدم القــدرة على إحصــاء الالجئين ،ما ّ

خصوصا لجهة إعادة
الم ّتحدة في سوريا ،وال يزال ،منقوص ًا،
ً

للعملية السياسية ،ح ّتى ولو
الالجئين بسبب العرقلة الدائمة
ّ
المنظمة الدولية تخدم لناحية تحوي�ل
كانت القرارات الصادرة عن
ّ

امتالكهــا قاعــدة بيانــات حول أعدادهم واحتياجاتهم لتســتخدمها
التوجــه إلى المجتمــع الدولي والحصول على
فــي حــال أرادت
ّ
الدعــم الالزم فــي ملف الالجئين.

هواجس الالجئين إلى واقع ُمثبت بالقرارات والتقاري�ر الدولية.
وما زاد األزمة تعقيد ًا هو اكتشاف الحكومة اللبنانية المت�أ ّخر،
سيما األردن وتركيا
ّ
أما على مستوى رغبة الدول المضيفة ،وال ّ

عدم رغبة النظام السوري بإعادة الالجئين ،والذي عكسه القرار

ولبنان ،علم ًا بأن األخيري�ن هما األكثر ت�أ ّثر ًا نظر ًا لوجود العدد

رقم  .١٠ما دفع وزي�ر الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى مراسلة

نفسه من الالجئين تقري ً�با فيهما مع فارق اختالف المساحة

نظيره وليد المعلم على إثره ،فأتاه جواب الذي لم يثر أي ردود،

لكل من البلدين ،فيظهر وجود تباين في رغباتها
وعدد السكان
ّ

باعتبار أن وزي�ر الخارجية اللبناني لم يكن يسعى ألكثر من تقديم

في موضوع عودة الالجئين.

قابل
يبدي الجانب التركي مرونة في التعامل مع الملف باعتباره
ً
عدة ومختلفة ،وذلك من خالل استخدامه
لالست�ثمار في مجاالت ّ

أوراق اعتماده لدى النظام السوري في طريقه إلى قصر بعبدا،
لمجرد فتح أبواب التواصل مع دمشق
وبالتالي كانت الرسالة
ّ
قدم وعود ًا
من بوابة الالجئين،
ً
خصوصا أنه – أي باسيل  -كان قد ّ
لجهات مح ّلية لبنانية وأخرى دولية بقدرته على إعادة  ٧٠٠ألف

في عملية الضغط على أوروبا ،وإعادة إرسال مقاتلين في

الجئ إلى سوريا .ومن هنا ،دخل موضوع الالجئين في صلب

عمليات داخل سوريا ،وقد ُترجم ذلك بقيام
فرق جديدة إلطالق
ّ

االشتباك السياسي القائم في لبنان.

السلطات التركية بالكثير من الخطوات لشرعنة وجود الالجئين
السوري�ين بطريقة سهلة وسريعة ،ومنح الجنسية لالجئين على

أمنيا برز نظام الكفالة الذي
عدة.
ـعب عن ذلك إشــكاليات ّ
تشـ ّ
ً

نطاق واسع خصوص ًا لحملة الشهادات وأصحاب المهارات في

تحوله إلى وســيلة البتزاز الالجئين
ـم تعديلــه بعد
ّ
ســرعان مــا تـ ّ
ماليا من خالل «سمســارة اإلقامات» الذين باتوا يمنحون عشــرات
ً

محاولة الستقطاب الالجئين.
األول
ـقين،
أمــا علــى الجانــب اللبناني ،فتنقســم الرغبات إلى شـ ّ
ّ
ّ
شــعبي والثاني رســمي .على الصعيد الشــعبي ،فتح اللبنانيون

معينة ،فســارعت الدولــة اللبنانية
الكفــاالت لقــاء مبالغ مالية
ّ
والمؤسســات
إلــى تعديــل َم ْنح الكفالة وحصرها بأصحاب الشــركات
ّ

أما اقتصادي ًا ،فقد برزت مســألة العمالة الســورية.
التجاريةّ .
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العالقات ال ّلبنانية -
ّ

ففــي العــام  ،٢٠١٥كان يوجــد  ٥٠٠ألــف عامل ســوري في لبنان

اللجئين الذين يعودون في هذه الفترة ،هم من
من هنا ،فإن ّ

المعنيــة ،وهو عدد ال يمكن االســتغناء
وفــق الجهــات اللبنانيــة
ّ

أما
واقتصاديا
سياسيا
كبار السن ،أو من غير الفاعلين
واجتماعياّ .
ً
ً
ً

عنــه إذ يتر ّكــز نشــاطه في قطاعي البنــاء والزراعة وبالتالي

يتعرضوا للمالحقات واالعتقال
الشباب فيخشون العودة كي ال
ّ

العمال
ال ينافــس اللبنانــي .لكــن نتيجة األزمــة أحضر هؤالء
ّ

ويفضلون البقاء خارج سوريا.
ّ

العمــال فــي لبنــان من  ٥٠٠ألف إلى  ٨٠٠ألف .ونظر ًا
فارتفــع عــدد
ّ
لغيــاب أي سياســة واضحــة للحكومــة اللبنانية في هذا الملف،

ومن األمثلة على كيفية تطبيق مفهوم العودة إلى المناطق
بطن ،نذكر ما جرى في عرسال بعد
اآلمنة بشكل قسري ُم ّ

ـوريا فقــط يحملون إقامات عمل
يوجــد راهنـ ًا نحــو ٥٩٨
ً
عامل سـ ً

المعارك األخيرة (فجر الجرود) .إذ قبل بدء المعارك ،داهم

ـجلين لدى الجهــات اللبنانية
شــرعية ،فــي حيــن أن الباقين غير مسـ ّ

وتم التروي�ج لمقتل الجئين تحت
المخيمات،
الجيش اللبناني
ّ
ّ
إل
التعذيب ،وكان الهدف ترهيب الالجئين ودفعهم إلى الرحيلّ ،

باالعتراف بحجم المشــكلة.

أن المفارقة كانت بتفضيل أبناء منطقة القلمون ،الواقعة تحت

عائالتهــم معهــم ،وكذلــك دخــل الجئون هاربون من الحرب،

المختصــة ،كنتيجــة مباشــرة لعدم رغبة الحكومــة اللبنانية
ّ

سيطرة حزب اهلل ،العودة إلى إدلب نتيجة الخطر من عودتهم
فــي مواجهــة التقصيــر اللبناني الرســمي ،وإلنصاف الالجئين

إلى بيوتهم .ولتدارك األمر ،حاول حزب اهلل مع وجهاء من

وتحســين ظروفهــم ،جــرت محاوالت من ناشــطين لبناني�ين مع

إياهم
منطقة القصير إعادة الالجئين إلى مناطقهم ،واعد ًا ّ

االتحــاد األوروبــي الــذي يدعم الالجئيــن والمجتمعات المضيفة،

بالتد ّخل لدى النظام إلطالق معتقليهم لك ّنهم رفضوا ذلك

لح ِّثه على وقف الدعم وربطه بتحســين الظروف اإلنســانية

وأفشلوا مساعيه.

ـرد غير الرســمي« :نحــن ندرك ما يجري ،لكن
لالجئيــن .فــكان الـ ّ
ـدد تجاه لبنان،
ـ
تش
أي
ألن
عليه،
هو
ـا
ـ
م
ـى
ـ
عل
ـع
نفضــل بقــاء الوضـ
ّ
ّ
تدفــق الالجئين نحو أوروبا».
ـيؤدي إلى ّ
كمجتمــع مضيــف ،سـ ّ

واضحا أن النظام
على مستوى رغبة الحكومة السورية ،يبدو
ً
السوري ال يريد عودة الالجئين ،ويمكن استشفاف ذلك ،ليس

بحق
وهنا يمكــن القــول بــأن هناك نوع ًا من التواطــؤ والمتاجرة
ّ
عودة الالجئين.

تؤ ّكد األمر .منذ فترة ،قابل أحد المسؤولين اللبناني�ين بوغدانوف

وباالنتقال إلى رغبة الالجئين ،يمكن االنطالق من السؤال التالي:

رد
في موسكو في محاولة
للتوسط بموضوع الالجئين ،وكان ّ
ّ
بوعدانوف بأن الحكومة السورية غير راغبة بإعادة الالجئين.

هل لدى الالجئين أنفسهم رغبة بالعودة؟

أشد خطورة ينطلق من اعتقاد
وهذا األمر متع ّلق بأمر آخر
ّ

فقط من التصريحات والبيانات ،بل أيض ًا من معلومات ومعطيات

النظام السوري بأن العودة الكبيرة لالجئين السوري�ين تعني
عدة:
لإلجابة على السؤال يمكن تقسيم الالجئين إلى فئات ّ

حتما إطالق عملية إعادة إعمار على صعيد واسع ،بما يتط ّلب
ً

هناك الالجئون العاديون ،أي غير المنتمين سياسي ًا ،والذين

إشراك الدول األوروبية والغرب�ية ،ما قد ينعكس ضغوط ًا وشروط ًا
على النظام السوري الذي يريد عملية إعادة اعمار محدودة

كانوا يعيشون في ظل نظام الرعاية في سوريا ،وعندما غادروا
استمروا على نمط العيش نفسه ،وهم
بلدهم إلى دول اللجوء
ّ
تحديدا ،وال يرغبون بالعودة.
األوروبية،
الدول
يفضلون البقاء في
ّ
ً

تحدث
يفسر تصريحات رموز النظام السوري ،وتحديد ًا األسد ،حين
ّ
ّ

وهناك أيض ًا أبناء المناطق الحدودية ،سواء مع لبنان أو تركيا.

ا ّتهام شعبه باإلرهاب ،وخطابه حول أن «الجنسية السورية هي

الحل السياسي يعرقل
إل أن غياب
تفضل هذه الفئة العودةّ ،
ّ
ّ
شردنا؟
الذي
النظام
إلى
نعود
هل
يتساءلون:
وهم
الرغبة.
هذه
ّ

يستحقها» ،أي السوري�ين والغرباء الذين قاتلوا دفاع ًا عن
لمن
ّ

يمكن أن تقوم بها شركات إي�رانية وصينية وروسية .وهذا ما
المتجانس» ،باإلضافة إلى
عن «سوريا المفيدة» و»المجتمع ُ

يستحقونها.
أما الذين هربوا فال
ّ
النظامّ ،

وكذلك ،فإن األمم الم ّتحدة ترفض إقامة مناطق آمنة كي ال
تؤدي إلى
�كرر تجارب دولية سابقة ،وأبرزها سربرينيتشا ،قد
ّ
ت�ت ّ
ِ
المخيمات للقصف من ق َبل النظام.
تعرض
ّ
ّ

مما سبق يمكن الحديث عن خطورة القوانين والمراسيم
إنطالق ًا ّ
�كرس مفهوم األسد في التعامل مع
السورية التي جاءت لت ّ
أخيرا ،والذي يشبه قانون
الصادر
١٠
رقم
القانون
وأهمها
شعبه.
ّ
ً

كذلك يمكن الحديث عن المقاتلين السوري�ين الموجودين

أدى إلى مصادرة أمالك
«أمالك الغائبين» اإلسرائيلي ،الذي ّ

في تركيا ،والذين قابلت بعضهم لفهم أسباب تفضيلهم

الالجئين الفلسطيني�ين لصالح الكيان الوليد .إذ يمنح القانون رقم

ظل تركيبة
المستديمة .فكانوا يجيبون بأنه ال يمكن العودة في
ّ

حق مصادرة البيوت والمساحات وح ّتى المحاصيل
 ١٠النظام ّ
الزراعية .وعلى الرغم من إمكانية المراجعة التي أتاحها القانون

العودة ومواصلة القتال على الرغم من إصاباتهم وعاهاتهم
النظام السوري الحالية« :نحن نريد العودة من خالل إي�جاد تسوية

إل أن هناك مسألة متع ّلقة بخطورة
لألقارب وأصحاب المنازلّ ،

الحد األدنى
�تضمن
سياسية بغض النظر عن شكلها ،لكن يجب أن ت
ّ
ّ

سيما أقارب الهارب�ين .وكذلك يبرز أمر آخر متع ّلق
المراجعة ،وال ّ

لحق العودة».
المنصفة
ّ
من الشروط ُ

بنشؤ نزاع قضائي بين موال ٍ للنظام وآخر غير موال ٍ حول ملكية
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العقار وفق ما يسمح به القانون المذكور ،فأي قضاء سوري
سيتم ذلك؟
سيحسم الخالف ،وكيف
ّ
قصة ت�تعلق
ومن األمثلة التي تو ّثق تجاوزات هذا القانونّ ،
بشراء أحد السوري�ين المقيمين في دمشق لعقار في داريا.
ولدى ذهابه إلى المطالبة بالمنزل وتسجيله أخبروه بأن هناك
ضد
إشارة أمنية عليه ،ألن صاحب المنزل األساسي كان ناشط ًا ّ
النظام ،وبالتالي لم يتم ّكن الشاري الجديد من تسجيله .من
يتبين أن المضمون الفعلي للقانون رقم  ،١٠ينطوي على
هنا،
ّ
عملية ُممنهجم لتهجير السوري�ين واالستيالء على بيوتهم
وممتلكاتهم في سبيل إعادة تغي�ير الديموغرافيا السورية
سواء حول دمشق أو في مناطق خارجها .فهذا القانون ليس
المزة وكفرسوسا ،من دون
إل تطوي�ر ًا لقانون  ٦٦/٢٠١٢لمنطقتي
ّ
ّ
أن ننسى القرار رقم  ٣الذي يسمح بسرقة البيوت واألمالك تحت
دمرة.
ذريعة إزالة األنقاض من تحت البيوت ُ
الم ّ
كذلك يبرز أمر آخر متع ّلق برغبة الجانب السوري بإعادة الالجئين،
هو ما يحصل في إطار المصالحات التي يجريها النظام ،ويعطي
الشبان فترة  ٦أشهر لالنخراط في الجيش أو المغادرة.
خاللها
ّ
عدة إذا أرادوا العودة:
كل ما سبق ،يضع الالجئين أمام تساؤالت ّ
ّ
معمرة
واحدة
اثنتين،
فإلى أي سوريا سيعودون ،في ظل وجود
ّ
مدمرة ،وفي ظل تضارب شروط العودة والبقاء بين
وأخرى
ّ
لكل من هذه القوى
أن
مناطق النظام ومناطق درع الفرات ،إذ ّ
ّ

شروطها لتسهيل عودة الالجئين .وهنا يمكن العودة إلى

مهجري الغوطة الشرقية
ما فعلته تركيا عندما منعت عودة
ّ
إلى مناطق درع الفرات ،وما فعله النظام في بعض مناطق
هدد أهالي تلك المناطق بالقصف في حال
المصالحات عندما ّ
أيضا ،إلى أن
استضافوا الجئين من الغوطة .وتجدر اإلشارة ً
كالرقة ،ت�تط ّلب وجود
المناطق الخاضغة لسيطرة الفصائل الكردية
ّ
الرقة للسماح بعودة أي من المقيمين السابقين
كفيل من
ّ
لمدة  ٣٠سنة.
فيها ،حتى ولو سكن المدينة
ّ
الحل
تعد أزمة الالجئين طويلة المدى ،وح ّتى لو أنجِز
أخير ًا،
ّ
ّ
إل أن العودة لن تحصل في اليوم التالي،
السياسي في سوريا ّ
خصوص ًا أنها ت�تط ّلب ت�أسيس نظام عادل يتيح محاكمة مجرمي
الحرب ،والقضاء على النظام الحالي ،والمشاركة السياسية
كل ذلك ،يجب أن توقف المجتمعات
الواسعة .وح ّتى حدوث ّ

ضد الالجئين ،الذي من شأنه أن يو ّتر
المضيفة خطاب الكراهية ّ
األجواء وي�زيد األزمة تعقيد ًا.
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العالقات ال ّلبنانية -
ّ

اللجئين
زياد الصائغ ،باحث في السياسات
العامة وشؤون ّ
ّ
منهجيتين،
تنطلــق أي مقاربــة لعــودة الالجئيــن مــن مالحظتيــن
ّ

في هذا اإلطار ،تبرز أجندة تركية وأخرى أردنية ،فيما تغيب أي

المنطلقة من عبارة
األولــى أن ربــط هــذه المســألة بالفكــرة ُ

أجندة لبنانية ،وعلى الرغم من ذلك ت�تفق هذه الدول على

ـده» ،لن أقول ســطحية ،بل فيهــا الكثير
«أنــت مــع النظــام أو ضـ ّ

العودة وضرورة تحقيقها .لكن بغض النظر عن مواقف الدول

من التبســيط والســذاجة .فهذه المســألة باتت اليوم أكثر

األخرى ،على لبنان عدم استعادة المصطلحات والسياسات

ضده» ،وذلك بســبب وجود
تعقيــد ًا مــن فكــرة «مــع النظام أو ّ

التي حكمت عالقته بالالجئين الفلسطيني�ين ،خالل مقاربته لملف

أمــا المالحظة
أطــراف إقليميــة ودوليــة فاعلة في ســورياّ .

الالجئين السوري�ين ،خصوص ًا بعد تجاوز الملف الفلسطيني

الثانيــة فهــي علــى المســتوى اللبناني .إذ من التبســيط

موحدة صيغت في العام  ،٢٠١٧أق ّله على
عامة
بسياسة
ّ
ّ

القــول أن الدولــة عاجــزة عن وضع سياســة ُمتع ّلقــة بالالجئين،

مستوى القوى السياسية .وبالتالي ،ال يجب مقاربة ملف اللجوء

ِ
ونوقشــت ،لكــن مــا جــرى ،عملي ًا ،هو اإلبقــاء على منطق
العامــة
ّ

تم التعامل فيها مع الملف
السوري بالطريقة نفسها التي ّ
وطبقيا ،واعتماد
ا
طائفي
باعتباره
الفلسطيني ،أي مقاربة الملف
ً
ً

عامــة» ،لتــرك مســاحة كافية مــن االلتباس ،يجري
«ال سياســة
ّ

عد سياق ًا مبتور ًا على
مبدأ
ّ
الجلد والضحية ،ألن هذا السياق ُي ّ

خاللهــا ممارســة «الديماغوجيــا» والـ»شــعبوية» والـ»فوبياوية»

المستوي�ين الدولي واإلقليمي ،فهو ملف سياسي بامتياز

واالرتجــال ،واتخــاذ مواقــف شــبيهة بالموقف الذي صدر عن

ويحمل سمة إنسانية.

ذلــك ألنهــا لــم ترد فعل ذلك باألســاس .فقد صيغت السياســة

المفوضية العليــا لالجئين يناقض
لبنــان أخيــر ًا ،بــأن موقــف
ّ
سياســة الدولــة ال ّلبنانيــة .وهنا يمكن طرح الســؤال البســيط:

كذلك ال يمكن معالجة قضية الجئين هربوا من الحرب والقتل

مــا هــي سياســة الدولــة اللبنانية؟ والجواب على الســؤال:

إنسانية فقط،
اجتماعية أو
اقتصادية أو
حقوقية أو
بمقاربة
ّ
ّ
ّ
ّ

ال سياسة.

الحل السياسي
بل من خالل الضغط الدولي واإلقليمي باتجاه
ّ

هناك ثالثة مستويات بحاجة إلى نقاش في موضوع العودة.

المضيفة
الحل اإلنساني واالجتماعي والضغط على المجتمعات ُ
ّ

كل مستوى ثالث نقاط رئيسة تضاف إلى العوائق
وي�برز داخل ّ

لحل ملف الالجئين السوري�ين ،ألن اعتماد
في سوريا كأساس
ّ

يؤدي إلى توترات.
يضعها في مواجهة مجتمعات النازحين ،ما
ّ

والشروط واالحتماالت.

ثالث ًا ،على المستوى الوطني ال ّلبناني ،حيث ال يوجد سياسة
أوالً ،على المستوى الدولي ،وهو من حيث المبدأ ُح ِ
سم في
ّ

قرارا يقتضي عدم وجود
عامة لمقاربة هذا الملف ،بل هناك
ّ
ً

نص على أحقية العودة ،لكن في إطار
بيان مسار آستانة الذي ّ

مثل هذه السياسة .لنأخذ ما جرى منذ العام  ٢٠١١وح ّتى اليوم:

ضمانات ومعاي�ير القانون الدولي ،باإلضافة إلى مسار جنيف

بين  ٢٠١١و ٢٠١٣عملية إنكار كاملة :ال أزمة .من  ٢٠١٣إلى :٢٠١٥

أولوياته ،بسبب تع ّثر
حق العودة ضمن
الذي لم يضع مسألة ّ
ّ

أولويته النزوح ،بل انتخاب رئيس
اشتباك سياسي كبير ،لم ت�كن
ّ

الحل السياسي ،منطلق ًا من سؤال أساسي ،إذ كيف يمكن أن
ّ

وهويته ،فدخلنا في حكومة مرحلة انتقالية في
الجمهورية
ّ

�تحقق العودة في ظل مرحلة انتقالية ودستور جديد وتداول
ت ّ

العام  ٢٠١٤النتخاب رئيس الجمهورية وصوالً إلى العام  ،٢٠١٧حيث

سلمي للسلطة؟

كل كالم حول الالجئين
كان الف ًتا لالنتباه أن البيان الوزاري أسقط ّ
الفلسطيني�ين بطريقة غري�بة ،وأدخلت أزمة النازحين السوري�ين إليه،

ثاني ًا ،على المستوى اإلقليمي ،المتم ّثل بالدول المضيفة التي
ُت ِ
جمع على عودة الالجئين السوري�ين إلى بلدهم ،ولكن من دون

تنفيذيا
ذراعا
عامة لالجئين ،وأنشأ
ً
عبر ذكر ضرورة تحديد سياسة ّ
ً
في الحكومة اللبنانية أسماه وزارة الدولة لشؤون النازحين من

الخاصة حول
منصة واحدة للتنسيق لوضع رؤيتها
أن تجتمع ضمن
ّ
ّ
عما إذا كان لديها قناعة بإعادة
منها ،وأكثر من ذلك ،الكشف ّ

العامة ،ووضع إطار تنسيقي بين
مهامها :وضع هذه السياسة
ّ
المؤسسات اللبنانية والمرجعيات الدولية ،واإلبقاء على التوافق
ّ

بالحد األدنى .وقد خضع هذا الذراع
السياسي في النقاش العلمي
ّ

هويتهم ومواطنتهم وعلى
الالجئين مع المحافظة على
ّ

إلى منطق صراع النفوذ ،إذ تعتبر وزارة الخارجية أن هذا الملف هو

التعددي .إذ ال يمكن اختزال العودة بأن
نسيج المجتمع السوري
ّ
تسببوا بأعباء وي�جب إعادتهم إلى بلدهم ،بل يجدر البحث
الالجئين
ّ

االجتماعية
ديبلوماسيا ،فيما وزارة الشؤون
من ضمن اختصاصها
ً
ّ
الشق اإلنساني .في حين أن هذا الموضوع
من
كانت ت�تعامل معه
ّ

في األسباب الحقيقية لمواقف الدول المضيفة من خالل اإلجابة

إنسانيا بل يتع ّلق بالسياسة الخارجية للبنان وباألمن القومي
ليس
ً

على مجموعة من األسئلة أبرزها :هل إعادة الالجئين سببها

وعالقة لبنان بالمجتمع الدولي ،والموضوع هنا ال ُيختصر بالتساؤل

يكبدون الدول المضيفة األعباء؟
أنهم
ّ

حول مفاوضة النظام السوري من عدمه.

هذا الملف ،وطرح األعباء االقتصادية واالجتماعية التي تعاني
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ثم ُع ّطل بسبب االشتباك
تم إنشاء الذراع التنفيذي ومن ّ
إذن ّ
وتم تبسيط الموضوع إلى مستوى معادلة «فاوضوا
السياسي.
ّ

أو ألن هناك رغبة بترك الحدود بال رقابة والسماح بالدخول إلى

النظام السوري يعود النازحون ،ألن المجتمع الدولي ال يريد

بحرية ،أو لعدم الرغبة بإبقاء أحزمة س ّنية
سوريا والخروج منها ّ

عودة النازحين».

تؤدي إلى عدم إمكانية الحركة ،أو
في بعض المناطق ح ّتى ال
ّ

هذه المعادلة خاطئة ،وت� ّكذبها معطيات ميدانية ومحاوالت

العتبارات أخرى متع ّلقة بمفهوم يرى أن «التشتيت» يساعد،
في مكان ما ،بخلق جدوى اقتصادية في سوق العمل اللبنانية.

فعلية جرت على صعيد عودة الالجئين ،ومنها المبادرة الروسية

�تم دراستها .والصروح العلمية التي تقوم
كل هذه أمور لم ت ّ
ّ

إلعادة بضعة آالف من الالجئين إلى منطقة القصير والقلمون،
إذ تواصل الروس مع النظام السوري واإليراني�ين الذين رفضوا

بمخيمات الالجئين الفلسطيني�ين،
التي ترأى لها األمر بأنه شبيه
ّ

بدراسة هذا الموضوع تبقي على نقاشاتها داخل الجدران وال

العامة.
تستغ ّلها للت�أثير في السياسة
ّ

المبادرة بشكل قاطع .وكذلك رفض حزب اهلل ،الذي يسيطر على
المنطقة ،النقاش ك ّلي ًا في عودة النازحين إلى المنطقة من

تقدم ،وانطالق ًا من المفهوم القيمي في
استناد ًا إلى ما
ّ

منطلق استراتيجي .لقد كانت المبادرة الروسية تجربة أولى

مقاربة ملف الالجئين السوري�ين ،هل يمكننا القول أن المجتمعين

ردة فعل األطراف التي لم ت�تعاون على اإلطالق.
هدفها اختبار ّ

مستعدان لتوفير ضمانات قانونية وأمنية
الدولي واإلقليمي
ّ
لالجئين؟ على المستوى الدولي واإلقليمي يجب التفكير

عامة ،هناك «شعبوية»
في المعطى المح ّلي ال يوجد سياسة
ّ

بإدارة األزمة استناد ًا إلى المعطيات الجيوبولوتيكية الموجودة

و»سياسوية» و»ارتجال» و»فوبيا» تخلق التوترات .وفي الوقت

في سوريا.

وشد
كل من القوى السياسية اللبنانية بشحن
ّ
نفسه ،يقوم ّ
العصب إلى جهته ،وهنا من الممكن تقديم مثلين بسيطين ،قبل

أخير ًا ،تشهد الساحة الداخلية في لبنان اشتباك ًا سياسي ًا حول

مؤتمر «بروكسل ،»٢-كان بتقديري ،أنه مع صدور بيان المؤتمر

موضوع الالجئين على قاعدة مذهبية وطائفية ،بحيث جرى

سندخل في اشتباك سياسي الستخدامه في االنتخابات ،يومها

إل أن نقد ما يجري ،ال يعني بالضرورة
استعادة خطاب الحربّ .

قال لي معالي الوزي�ر (السابق طارق) متري« :ال أعتقد ذلك ،ألن

حق الدولة اللبنانية
عدم وجود مخاوف سيادية في لبنان ،فمن ّ

الحد األدنى» .وبالفعل ذهبنا إلى
القوى السياسية م ّتفقة في
ّ
المؤتمر ،وكانت هذه القوى مشاركة بالبيان ،فحدث االشتباك

الحل النهائي
وشعبها أن يكون لديهما مخاوف من أن يأتي
ّ

لقضية الالجئين واألزمة السورية على حسابهما أو عدم المصالح

المستمر ح ّتى اليوم .ونتيجة ذلك لم يالحظ الرأي العام أن
ّ

بحجة الحفاظ
اللبنانية باالعتبار .لكن في الوقت نفسه ،ال يمكن
ّ

هناك بيانين في «بروكسل» ،األول لالتحاد األوروبي واألمم

على هذه المصالح ،الذهاب إلى (مؤتمر) «سيدر» لطلب  ١١مليار

الم ّتحدة ،والثاني لالتحاد األوروبي ولبنان .واألخير تمت صياغته

ثم العودة إلى لبنان ومهاجمة المجتمع الدولي،
دوالر ،ومن ّ

ومناقشته مع االتحاد األوروبي في لبنان ،وأخذ باالعتبار كل

واإلدعاء بأنه يحيك مؤامرة لتوطين الالجئين السوري�ين في

الهواجس اللبنانية من دون است�ثناء .في أوروبا هناك معاي�ير

لبنان .في هذا نوع من التناقض ال يمكن فهمه أو تفسيره.

العامة اتفقنا على عدم اإلعادة القسرية.
مناقشة السياسة
ّ

بناء على التخطيط
رد الفعل ،وليس
لبنان ال يزال يعمل بمنطق ّ
ً

عند الحديث عن العودة الكريمة والطوعية واآلمنة .ولدى
فهل يمكن ألحد أن يشرح لنا ما الفرق بين الطوعية وعدم
اإلعادة القسرية؟

عامة في
التام لسياسة
ظل الغياب
ووضوح الرؤية .لذلك ،وفي
ّ
ّ
ّ
ملف الالجئين ،لم يعد أمام لبنان ،في المرحلة المقبلة ،سوى

األول أمام العودة هو االلتباس في المفاهيم.
العائق
ّ

كيفية إدارة األزمة وتنظيمها
اتفاق األفرقاء السياسي�ين على
ّ
جاد مع األمم الم ّتحدة
حوار
خالل
واإلعداد لعودة الالجئين ،من
ّ

والسؤال الذي يطرح هنا هو عن إصرار لبنان على عودة الالجئين

مسؤولياتها بدالً من مواجهتها.
لوضعها أمام
ّ

السوري�ين ،وقبلهم الالجئين الفلسطيني�ين ،فهل سببه الخوف
من اختالل التوازن الديموغرافي؟ أم األعباء االقتصادية
واالجتماعية؟
مختل باألساس ،وعليه فإن
في الواقع ،التوازن الديموغرافي
ّ

حق الالجئين العودة إلى
عودة الالجئين متع ّلقة بالقيم .من ّ
أما بالنسبة إلى األعباء االقتصادية
بالدهم .وهذا ّ
حق طبيعيّ .
واالجتماعية ،فلبنان لم يدرس قدرته االستيعابية ولم يقم
بتنظيم وفود الالجئين وأماكن إقامتهم ،كذلك رفض إنشاء
إما لوجود خلل بنيوي في العقلية اللبنانية
مراكز إي�واء
ّ
مؤقتةّ ،
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ّ

مؤسسة ومديرة سوا للتنمية واإلغاثة
ُربى محيسن،
ِّ
طلبا
خاصة به .هناك هجرة الكفاءات ،والهجرة
قصة
ّ
لكل نزوح ّ
ً
ّ

ويضاف إلى ذلك ،مشكالت تواجه الالجئين السوري�ين ت�تع ّلق
باألوراق والزواج والشهادات وفقدان الممتلكات واألراضي،

االجتماعية وتحسين الظروف االقتصادية.

فضل عن الخوف من التجنيد اإلجباري أو المقاضاة القانونية.
ً

للحماية والسالمة ،باإلضافة إلى الهجرة بحث ًا عن العدالة

كذلك يواجه الالجئون السوري�ون في أوروبا تهديدات قانونية
الجيدة ،كان
كل الظروف
ّ
في الحالة السورية ،ونتيجة انعدام ّ

المستمر والترهيب والنظام
هربا من العنف
اللجوء ،بداية،
ً
ّ

لدى عودتهم إلى سوريا ،مثل خطر اعتبار الذين غادروا بالدهم
يتم سجنهم مع
وطلبوا اللجوء في أماكن أخرى ،هارب�ين ،وعليه ّ

السلطوي والتجنيد الشامل والحصار والقصف ،بحث ًا عن عيش

احتمال إصدار أحكام بإعدامهم بموجب المرسوم التشريعي

ضروريا الحديث عن الضمانات ،قبل أي
يليق باإلنسان .وعليه ،بات
ً

رقم  ٣٠لسنة  ٢٠٠٧من قانون الخدمة العسكرية ،والمواد ،٩٦

حديث عن عودة الالجئين السوري�ين في لبنان إلى بلدهم.

و ،٩٩و ١٠٣منه.

إن مناقشة العودة الواسعة ،في البلدان المضيفة أو من
ِق َبل المجتمع الدولي ،غالب ًا ما ُت ِ
وتعقد القضايا ،وت�ترافق
همل
ِّ

أيضا ،يؤ ّثر نوع الجنس في الوصول إلى الوثائق والمطالبات
ً

مع مشكالت مفروضة بفعل سوء فهم بعض المفاهيم مثل:

«آمن» ،و»اختياري» ،و»كريم» ،بما يفرض الحاجة إلى دراسة
أسباب النزوح الداخلي والخارجي.

القانونية والشهادات ،ويش ّكل القانون رقم  ،١٠باإلضافة إلى
خطيرا لحقوق مالي�ين النازحين
تهديدا
المرسومين  ٦٣و،٦٦
ً
ً
السوري�ين داخل البالد وخارجها .وهو ما يساهم ،بشكل كبير،
سيما
في ت�أجيج مشاعر الخوف لدى الالجئين والنازحين ،ال ّ
في ما يتع ّلق بحقوقهم في استعادة مساكنهم وأراضيهم

نظرا
قبل العودة ،هناك شروط ُمسبقة لدى الالجئين السوري�ين
ً

وممتلكاتهم (« ،)»HLPبما ال يتوافق مع الجهود المبذولة

�كيف ،وكذلك هناك حاجة إلى فهم
إلى أنماط النزوح
وآليات الت ّ
ّ

إلعادة بناء سوريا بشكل عادل وشامل.

كبيرا من الالجئين السوري�ين
عددا
األطر القانونية في لبنان ،إذ أن
ً
ً
يعانون من ضعف في المعرفة القانونية ،وهو أمر أساسي في

ويضاف إلى ذلك ،مخاوف أخرى كالترحيل القسري ،كما حدث مع

ضعفهم بشكل عام.

مخيم األزرق ،نقلوا قسر ًا من جميع
 ٥٠ألف الجئ سوري في
ّ
أنحاء األردن ،ومن ضمنهم العديد من الالجئين الذين اعتقلتهم

من ناحية قانونية ،يوجد في لبنان نحو  ٢٣في المئة من

السلطات األردنية لعدم حيازتهم األوراق المناسبة .وما حصل

هوية سورية ،فيما اضطر
الالجئين فوق الـ ١٤سنة ،لديهم
ّ

األول من العام  ،٢٠١٧حين قام األردن بترحيل نحو ٤٠٠
خالل النصف
ّ

ﺰﯾﻔﺔ،
نحو  ١٧في المئة من األسر إلى الحصول ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ُﻣ ّ
واألهم أن  ٩٢في المئة من الالجئين غير قادري�ن على إكمال
ّ

شهريا غالبيتهم من العائالت ،باإلضافة إلى عودة
الجئ سوري
ً
منظم .كما يمكننا
شخصا في العام نفهس بشكل غير
نحو ٣٦١
ّ
ً

الجدد و ٧٤في المئة منهم ال
جميع الخطوات لتسجيل المواليد ُ

الحديث عن عودات طوعية أخرى معظمها إلى جنوب سوريا

أدى إلى تسجيل حاالت
يتم ّتعون بوضع قانوني صحيح ،وهو ما ّ

(منطقة درعا).

(مفوضية االمم
المفوضية
سجلت
طرد على نطاق واسع .إذ
ّ
ّ
ّ
الم ّتحدة السامية لشؤون الالجئين) نحو  ١٠آالف عملية إخالء

ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ بلدة ﻋﺮﺳﺎل
ﺴﻠﺤﺔ ا ّ
اﻟﻤ ّ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،اﺳﺘﻌﺎدت اﻟﻘﻮات ُ

للسوري�ين ألسباب مختلفة منذ بداية األزمة في سوريا.

ﻣﻦ تنظيم «اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ في العراق والشام» المعروف
إعالميا باسم «داعش» و»جبهة ﺗﺤﺮﯾ�ﺮ اﻟﺸﺎم» ،ﻓﻲ تموز .٢٠١٧

تقدم ،تبرز مسألة الخطاب السياسي في
وباإلضافة إلى ما
ّ

سهل ﻧﻘﻞ  ١٠آالف الجئ إﻟﻰ ﺳﻮرﯾﺎ من دون إﺷﺮاف
وهو ما
ّ
سجلت ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى
،٢٠١٨
ﻧﯿﺴﺎن
١٨
وﻓﻲ
ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ.
اﻟﻌﻠﯿﺎ
ﺿﯿﺔ
اﻟﻤﻔو
ّ
ّ

مما ورد على لسان وزي�ر الخارجية اللبنانية جبران باسيل
بعض ًا ّ

من «اﻹﺟﺒﺎر» المشكوك فيه ،عندما ر ّتب أمن الدولة اللبناني

األول « :٢٠١٧المواطنون السوري�ون إخواننا وأخواتنا،
في تشري�ن
ّ

عودة الجئ في منطق مزارع شبعا إلى قراهم في بيت جن،

ثم ،ما قاله الرئيس
لديهم خيار واحد :العودة إلى بلدهم» .ومن ّ
ال ّلبناني ميشال عون في تشري�ن األول  ٢٠١٧عن أن «لبنان لم يعد

غرب سوريا ،من دون األخذ بسالمتهم وأمنهم في المناطق

وخصوصا في ما يتع ّلق باإلعادة القسرية .ونعيد هنا،
لبنان،
ً

التي أعيدوا إليها.

بإمكانه الت�أقلم ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ» ،وبعدها دعوة
األول  ٢٠١٧الالجئين
(أمين عام حزب اهلل) حسن نصراهلل في كانون
ّ

واﻋﺘﺒﺎر ًا ﻣﻦ العام  ،٢٠١٧قامت  ١٤٢بلدية ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻔﺮض حظر

ﻣﻨا وهادئًا».
إلى العودة قائالً إن «ﺟﺰء ًا ﻛﺒﯿﺮ ًا ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺎ أﺻﺒﺢ آ ً

تحركاتهم .كما
تجوال ﻣﺴﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ بما ّ
حد ﻣﻦ ّ
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ﺳﻮرﯾﺎ ﻣﻦ  ١٣بلدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
تم إﺟﻼء ما ال يقل عن  ٣٦٦٤الجئًا
ّ
ً

أوالً حول سوريا ،إذ يجب ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
أي إطار للعودة يجب أن يتمحور ّ
اﻷﺣﺒﺔ
فقدان
ﻋﻦ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،والمظالم
ّ

نحو  ٤٢ألف ﻻﺟﺊ ﺳﻮري يواجهون خطر اﻹﺧﻼء .وﻓﻲ العام

سيما
والتشريد ،واﻟحياة ﻏﯿﺮ الكريمة ،وظهور
هويات جديدة ،ال ّ
ّ

الجوية
 ،٢٠١٧طرد الجيش اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ  ٧٥٢٤آﺧﺮﯾ�ﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ القاعدة
ّ

أن خطط العودة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ تلك اﻟﻤﺨﺎوف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ست�كون

اﻷول ﻣﻦ العام  ،٢٠١٨وﺑﻘﻲ
منذ بداية العام  ٢٠١٦وﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ
ّ

الجوية
سوريا آخر ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ القاعدة
في ﺮﯾﺎق ،وهناك ١٥١٢٦
ّ
ً

هشة ﻋﻠﻰ كل المستويات وﻣﻦ أﻋﻠﻰ إلى أسفل ،وست�ترك
ّ

وﻓﻘا لوزارة الشؤون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻌﻠﻘﺔ
لديهم أواﻣﺮ إﺧﻼء ُﻣ ّ
ً

ﻟﻠﻤﻤﺜﻠﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ والحكومات اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ و
ّ

جالت ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺟﻼء اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ السوري�ين ﻣﻦ البلدات
وس ِّ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔُ .

يقرروا كيف وﻣﺘﻰ يجب أن تحدث العودة ،ويملوا
الدولي�ين أن ّ

واﺳﺘﻤرت خالل العام  ،٢٠١٦ومن
ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ منذ أوائل تموز ٢٠١٤
ا ّ
ّ

ويحددوا مساراتها ووجهاتها.
خطواتها
ّ

ﻗﺴﺮا اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ ﻓﻲ
ثم ارﺗﻔﻊ عدد البلدات اﻟﺘﻲ ﻃﺮدت
ّ
ً
العام  ٢٠١٧والربع األول من العام .٢٠١٨

ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ واﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺼﺮاع ،ﯾﺠﺐ أن
لذلك و ّ
ﺗ�ﻜﻮن أﻃﺮ اﻟﻌﻮدة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ

سيئًا
الوضع ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺸ�ﺄ ﻻ ﯾﺰال ِّ

واﻟﺘﺸﺎور .مع العلم أن العودة بعد ﻨﺰوح تحدث على دفعات،
ويشمل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ اﻷوﻟﻲ ،وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ،

تنوعها وتغايرها .وال
قصص العودة تعكس واقع النزوح في ّ

وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺘﺴﻮﯾﺔ.

تزال ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﯿﻮم ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻮدة اﻵﻣﻨﺔ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ويتوقع اﻟﺴﻮرﯾوﻦ
واﻟﻄﻮﻋﯿﺔ والكريمة،
ّ
ً

اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ ﻃﻮاﻋﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
�ﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ّ
ﺗ ّ

ﻗﺒﻞ أن يف ّكروا باﻟﻌﻮدة .وﺗ�ﺘﺮاوح هذه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
وصول
والحد األدنى من الصول إلى العدالة،
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ،
ً
ّ

ﺗﺴﺘﻤر اﻟﺠﻬﻮد
ﺧﺎرج ﺳﻮرﯾﺎ .ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن
ّ

إلى ﺣﻘﻮق السكن واألراضي والممتلكات ،واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.

واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎﻧﺤﻮن واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ
ّ

تعرضهم
ً
فضل عن الحصول على ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ بعدم ّ

ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ لزﯾﺎدة ﻣﺮوﻧﺔ وﻣﻬﺎرة وﻣﻌﺎﯾ�ﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ
وا
ّ

لالضطهاد والتجنيد واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺎدرة اﻷﺻﻠﯿﺔ،

ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت

نظرا إلى أن بعض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ شهدت
ً

ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺠﺎرب اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ،ﻹﻋﺪاد
وممارسيها ﺑﻔﺤﺺ و ّ

اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ أﺛﻨﺎء اللجوء قد ترغب ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ العيش

وﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌودات اﻵﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام

ﻓﻲ المدن.

ﻣﺒﺎدئ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿ�ﯿﺰ

ﺪﻓﻊ اﻵﺧﺮون ﻟﻠﻌﻮدة ﺑ�ﺄﻋﺪاد ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻼﯾ�ﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ
ُﯾ َ

ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻮدة.
�ثمل بأن العديد من الالجئين بدأ
ويضاف إلى ذلك ،تعقيد آخر ،يت ّ
اﺳﺘﻘروا ﻓﯿﻬﺎ ،مع ما ير ّتبه ذلك
ﺣﯿﺎة جديدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ّ

ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺧﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﯿﻦ.

كل السوري�ين بالعودة ،فرﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
من إمكانية عدم رغبة ّ

ﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺒﺪأ اﻟﺪور اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻣﻢ ا ّ
ّ

واﻷﺳﺮ الذين لديهم رأس ﻣﺎل وﻧﻘﻠﻮا أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ دول ﻣﺜﻞ

ﻣﻔوﺿﯿﺔ
إل ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﻌﻠﻦ
ﻓﻲ ﺑﺪء وﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻌﻮدة ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ّ
ّ

ﺗﺮﻛﯿﺎ وﻣﺼﺮ قد ال يعودون ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ

ﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ أن ﺳﻮرﯾﺎ «آﻣﻨﺔ»
اﻷﻣﻢ ا ّ

ﺗم
اﻷوﻟﯿﺔ .وﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ الذين ّ
ﺗﺠﻨﯿﺴﻬﻢ ودمجهم ﻓﻲ هياﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ جديدة،

ﻟﻠﻌﻮدة ،وذلك بعد إجراء دراﺳﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ المنشأ
وجمع المعلومات حوله ،ﻣﻊ تحديد ﻣﻘﺎﯾ�ﯿﺲ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ

وكذلك أولئلك اﻟﺬﯾﻦ لديهم أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ يتابعون تعليمهم في

ﺗم ﺣﻠﻬﺎ،
ونظرا إﻟﻰ ﻣﺨﺎوف اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺴﻼﻣﺔ.
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ّ
ً
ﻟﻠﺠﻮء آﻣﻨﺔ وﺟﺎﻫﺰة ﻗﺒﻞ األخرى ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ا
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻌﺾ
ﺳﺘﺼﺒﺢ
ّ

في ﺳﻮرﯾا.

�تم العودة على التوالي .وﻃﻮال هذه المرحلة ،ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ
ست ّ

يتم تقديمه
أنظمة التدرس المح ّلية والتي تختلف بكثير عما ّ

وﻣﺆﺳﺴﺎت
لتنسيق عالي المستوى ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ
ّ

واﻟﺸﺎﺑﺎت الذين هاجروا إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻟﻐﺔ جديدة
اﻟﺸﺒﺎن
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻢ
ّ
َ

ﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون
(خصوصا
ﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻔوﺿﯿﺔ اﻷﻣﻢ ا ّ
اﻷﻣﻢ ا ّ
ً
ّ
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ)،
اﻟﺸﺆون
ﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
ﺤﺪة
ﻟﻤﺘ
ا
اﻷﻣﻢ
وﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ،
ّ
ّ

ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ الوطن .ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إلى السوري�ين ﻓﻲ الدول

ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻟﻀﻤﺎن وضع اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
وﻫﯿﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻢ ا
ّ

أخيرا باالنسجام مع المجتمعات المضيفة
اﻟﻤﺠﺎورة ،الذين بدأوا
ً

واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺘﺴﻬﯿﻞ اﻟﻌﻮدة.

وبنوا ﺣﯿﺎة جديدة ،وسيحتاجون إﻟﻰ المزيد ﻣﻦ الحوافز اﻟﻼزﻣﺔ

بعد سنوات من المحاولة ،قد ال يكونون ﻋﻠﻰ استعداد للعودة.
ﻣﺤﻮرﯾا ﻓﻲ
دورا
ﻣﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن تلعب
كذلك على
ّ
ً
ً
بكل هذه المعطيات ،تمهيد ًا لقبول ﺟﻤيع
من هنا ،يجب األخذ
ّ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﻨﺴﯿﻖ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻬﻮد ورﺑﻂ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت
ّ

سيناري�وهات اﻹﻋﺎدة أو العودة ،والبدء في وضع أطر للتفكير

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﯿﻬﺎ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

واالستعداد للعودة في نهاية المطاف.

ﺣﻮل اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺎدرة.
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﯾ�ﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ وتشترط اﺳﺘﯿﻔﺎء

ونظر ًا إلى اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻬﯿﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﯿﻮم ،ﯾﻨﺒﻐﻲ

يتم ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌودة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻔﻮﯾﺔ
ﺷﺮوط اﻟﻌﻮدة ،عندها ّ

أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﺧﻼل هذه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻌﻮدة

ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ُتعطى خاللها
واﻟﻤﻨظﻤﺔ ،على أن ت�كون
ّ
ّ

إﻟﻰ اﻟﺼﺮاع ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﻣﻨﯿﺔ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗرتيبها
ﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ
وﻣﻨظﻤﺎت اﻷﻣﻢ ا ّ
ّ
ّ

ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻟﻐﺎم وﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾ�ﺢ وإﻋﺎدة دمج
(اﻹﺟﺮاءات ا
ّ

استنادا إلى المعاي�ير
وﺗﻨﺴﯿﻘﻬﺎ ،ﻣﻊ المراقبة والمحاسبة
ً

المقاتلين السابقين) ،واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

القانونية الدولية ومعاي�ير حقوق اإلنسان.
أﺳﺎسيا ﻓﻲ أي اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻋﻨﺼرا
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ
وتعد اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ّ
ً
ً
ّ
آﻟﯿﺎت واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
باإلضافة إلى ذلك ،ﯾﺠﺐ أن ﺗ�ﻜﻮن ﻫﻨﺎك ّ

ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻮدة اﻟﻤفقودين واﻟﻤﺨﺘﻄﻔﯿﻦ واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ.
ﻟﻠﻌﻮدة ،وﻻ ّ

الحد
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎوف وﻗﻠﻖ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ عبر ت�أمين
ّ
األدنى من الوصول إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺼﻞ

وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻢ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
من هنا ،على
ّ
ّ
ﺣﺘﻰ
�ﯿﻦ،
ﯾ
ﻟﻠﺴﻮر
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
ﺣﺎﻟﺔ
رﺻﺪ
متابعة
واﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ّ

خصوصا أن
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺠﺎورة.
ً

ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ،وضمان بقاء هذه اﻟﻌﻮدة ﻃﻮﻋﯿﺔ ،وأن ﺗ�ﻜﻮن

اﻟﺼﺤﺔ
انتشار اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﻮل ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻣﺜﻞ
ّ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ من ِق َبل العائدين ،سيكون

ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮدة والرؤﯾﺔ الوﻃﻨﯿﺔ لها،
ﺠﺴرا ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ا
ّ
ً

سيما ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت
ﺤددات
اﻟﻤ ّ
ﻣﻦ ُ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮدة ،وال ّ
ّ

وﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ ﺧﺎرج ﺳﻮرﯾﺎ وﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ .وكذلك على
اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ودعم

اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﻬﺎ أﻃﻔﺎل وذوي إﻋﺎﻗﺎت وأﻣﺮاض وأفراد يحتاجون إلى

ﻓضل ﻋﻦ ﺿﻤﺎن
رﺋﯿﺴﯿا ﻃﻮال هذه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ،
دوررا
الذين ﺳﯿﻠﻌﺒﻮن
ً
ً
ً

ﻜل
ﺧﺎﺻﺔ .لذلك ﯾﺠﺐ
رﻋﺎﯾﺔ ﻃﺒﯿﺔ
ّ
ّ
توفر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت في ّ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺳﻮرﯾﺎ لمنع ﺗ�ﻜﺮار وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
ّ
ّ

وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺠﺎورة ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ موضوع اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،

ﻣر اﻟﺴﻨﯿﻦ.
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ العام  ٢٠١١وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ّ

ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
ﻣﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷﻛﺜﺮ
وخصوصا
ّ
ً
ً

فضل ﻋﻦ
كذلك ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺸ�ﺄ،
ً

اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.

ﻟﻤﺠرد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  HLPواﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ّ
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺸﻬﺎدات ،وذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﯾﺐ وإﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ت�تم ّثــل بــاﻟﻮﺻﻮل إلى اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ،وﯾﻨﺒﻐﻲ

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ�ﯿﻦ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ
ّ

واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ،وعلــى
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﺮدﯾﺔ
ّ

هذه اﻷﻣﻮر.

واﻟﺤد ﻣﻦ
اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
مســتوى مح ّلــي يأخــذ باالعتبار
ّ
ّ
اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﺎﻧﺎت ،واﻟﺰراﻋﺔ ،والتركيــز علــى التعليــم

أيضا ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﺪأ الصحوة لبناء اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ً
ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻟﺮأس
ﻣﺴﺎرات
وﺟﻮد
ﻋﺪم
أن
ا
خصوص
ﻣﺤﻠ ًﯿا،
ﻣﻤﻠﻮك
ّ
ً
ّ

التعليمية،
بوصفــه ركيــزة هــذا العصــر وتنقيح وتوحيد المناهــج
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،
باإلضافــة إلــى بذل ﺟﻬﻮد ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾ�ﺰ
ّ

الصحيــة وﺧﺪﻣﺎتهــا .وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺳﺠﻼت الرعايــة
وﺗﻮﺣﯿﺪ
ّ
ّ

اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻗﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي لعبا دور ًا
ﻛﺒﯿﺮ ًا ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﺪ اﻟﻼﺣﻖ .لذا ﯾﺠﺐ أن ﺗ�ﻜﻮن ﻫﻨﺎك

ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ المحافظــة علــى العائديــن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﯾﺠﺐ أن ّ

ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻻ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ّ
ّ

مــن خــال تعزيـ�ز اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻘﻮا داﺧﻞ

ذات اﻟﺼﻠﺔ (اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء) ،بالنسبة إلى الجنسين

ﺳﻮرﯾﺎ واﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﺣﺪﯾ ًﺜا ،ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﺤﻀﺮﯾﺔ،

(الرجال والنساء).

المتنوعة سياسـ ًـيا ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن دمج
وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ّ
اﻟﺨﺎﺻﺔ فــي المجتمــع،
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ّ

ﻣﻬﻤﺔ ،يحب أن ت�تسم ﻫﺬه
وبما أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ّ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ بزﯾﺎدة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل

اﻟﺴن
ﺧﺎص ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻃﻔﺎل ورﻋﺎﯾﺔ ﻛﺒﺎر
وإيــاء اﻫﺘﻤﺎم
ّ
ّ
واﻟﺸﺒﺎب ذوي رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ والنســاء ،وﻻ

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ً
إﻟﻰ ّ
ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﻌﺎش ُ

رﺑﺎت اﻷﺳﺮ.
ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻏﯿﺮ
ّ
اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت أو ّ
ّ

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ.
أما الخطوات التي يجب إتمامها على مراحل فهي:
ّ
كذلك ﯾﺠﺐ أن ت�تضافر ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء لتقوية اﻻﻗﺘﺼﺎدات

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰوح واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ

ﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ مع ﻫﯿﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻢ ا
ا
ّ
ّ
ﺻﻤﯿﻤﻬﺎ ،وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻟﻠﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ ذوي اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ

ﻣﻮﺣﺪ
ﺻﺤﯿﺔ
◂ﻣﺤﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت
ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :ﺗﻄﻮﯾ�ﺮ ﻧﻈﺎم رﻋﺎﯾﺔ ّ
ّ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿ�ﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﯿﻦ وأﻣﺮاء اﻟﺤﺮب ،إلى حين الوصول

اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ داﺧﻠﯿ ًﺎ
داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
ّ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﻌﻮدون .وﯾ�ﺠﺐ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد

ﺣل ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .وﯾﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد
إﻟﻰ ّ

ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ،وبذل ﺟﻬﻮد ﻟﺘﺪرﯾﺐ

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ
ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻌﻮدة واﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺑﻼدﻫﻢً ،

المؤسسات
لتعزي�ز اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن في
ّ

اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺠﺪﯾﺪة.

اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﯿﻦ داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
ّ
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﯾﻦ.
وﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻹدارة
ّ

 / 42تقري�ر عن المؤتمر

◂ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
وداﺧﻞ ﺳﻮرﯾﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ّ
ﻣﺠرد اﻹﻏﺎﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ
ﯾﻨﺘﻘﻠﻮن ﻣﻦ
ّ
ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت.
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ زﯾﺎدة ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ أﯾﻨﻤﺎ
◂ دﻋﻢ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
ّ
كانوا ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻋﺪادﻫﻢ ﻟلعودة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ،ﻣﻊ
ﺿﻌﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ،بشكل خاص ،ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻷﻛﺜﺮ
ً
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ّ
◂ ﺿﻤﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺠﻨدري ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ،
دﻋﻤا
اﻷﻗل
إلى جانب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
ً
ّ

ﻋﻠﻰ ﻣﺪار السنوات السبع األخيرة.

◂ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺘ�ﻜﺎﻣﻠﺔ وﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ.
ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ،
إذ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ا
ّ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﺗﺴﻬﯿﻞ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ
اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ّ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻟﺘﺼدي ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ودﻋﻢ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ
◂
ّ
اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي وزواج
فضل ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻤﺮأة،
ً
ّ
اﻷﻃﻔﺎل ،وﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻓﺮص ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق.
�تم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
◂رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻌﻮدة ست ّ
خاصة بهن ﻓﻲ اﻟﺪول
للنساء المعيالت ،وإﻋﺪاد ﻣﺸﺎرﯾﻊ
ّ
اﻟﻤﺠﺎورة ﺣﻮل العودة.
اﻟﺠﯿﺪ ،ﻣﻦ
◂ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺼﻮل اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ّ
ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺠﺎورة ،فضالً ﻋﻦ
اﻟﻤﺪارس
ّ
ﺿﻌﻔا والذين هم
زﯾﺎدة اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ حول التعليم ﻷﻛﺜﺮ اﻷﻃﻔﺎل
ً
خارج المدرسة ،وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻛﻤﺴﺎر ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
ﻟﻠﻤﺪرﺳﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾ�ﯿﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
◂زﯾﺎدة اﻟﺪﻋﻢ
ّ
وﻣﺮﻛﺰﯾﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،وإﻋﺪادﻫﻢ ﻷداء أدوار
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﻮرﯾﺎ.
◂ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد آﻟﯿﺎت ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرات اﻹﺣﺎﻟﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وآﻣﻨﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﯿﺌﺎت
ُ
ّ
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العالقات ال ّلبنانية -
ّ

 / 48تقري�ر عن المؤتمر

السورية وأزمة ال ّلجوء واحتماالت العودة 49 /
العالقات ال ّلبنانية -
ّ

 / 50تقري�ر عن المؤتمر

السورية وأزمة ال ّلجوء واحتماالت العودة 51 /
العالقات ال ّلبنانية -
ّ

 / 52تقري�ر عن المؤتمر

برنامج الشؤون العرب�ية والدولية
يقوم برنامج “الشؤون العرب�ية والدولية في معهد عصام فارس للسياسات العرب�ية والشؤون الدولية
في الجامعة األميركية في بيروت” بدراسة االتجاهات العامة للسياسات الدولية من منظور أثرها على
العربي .وي�ركّ ز البرنامح على تحليل السياسات الخارجية في البلدان العرب�ية وت�أثّرها بالتطورات الدولية
الواقع
ّ
واإلقليمية والوطنية .ويسعى إلى المساهمة في رسم السياسات الخارجية مستند ًا إلى البحوث واألنشطة
والتواصل مع المجتمع الدبلوماسي وأصحاب القرار.

العامة والشؤون الدول ّية في الجامعة األميرك ّية في بيروت
معهد عصام فارس للسياسات
ّ
العامة والشؤون الدول ّية ،في الجامعة األميرك ّية في بيروت،
يسعى معهد عصام فارس للسياسات
ّ
إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل بين الجامعي�ين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات وصانعي القرار
في العالم العربي بصفة خاصة .ويعمل على إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية والهيئات
غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة .كما يهتم ،من خالل الدراسات واألنشطة ،بتعزي�ز النقاش
المفتوح حول جملة من القضايا العامة والعالقات الدولية وبصياغة االقتراحات والتوصيات المناسبة لرسم
السياسات أو إصالحها.

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية
الجامعة األميركية في بيروت
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