المؤتمرين في بروكسل
السيّدات والسادة
ِ
حول مخاطر عودة الالجئين بدون اتّفاق سالم

ً
ّ
نرسل إليكم هذه الرسالة لتبيان موقفنا من ّ
القضية األكثر طرحا على الساحة
قضية إعادة الالجئين ،وهي
السورية؛ إذ ّ
ّ
قضية الالجئين السوريين من ّ
تعد ّ
ّ
سوري ّ
فروا
أهم القضايا؛ لوجود ما يقارب من  5.6مليون الجئ
ً
ّ
السورية املختلفة إلى دول الجوار خوفا من بطش القوى املختلفة ،وبشكل أساس ّي بطش قوات
من املناطق
ّ
السوري وميليشياته ،التي لم يكن لديها أية روادع في استخدام القوة املفرطة تجاه املناطق الخارجة عن
النظام
سيطرتها ودون ّ
أي اعتبار لوجود مدنيين ،ودون أي اكتراث لوجود قانون ّ
دولي يحميهم.

ّ
مع مطلع عام  2018بدأ الحديث بشكل حثيث عن مسألة إعادة الالجئين عن طريق وسطاء محليين
ّ
ّ
ّ
الرسمية في بلدان اللجوء املختلفة،
الرسمية وغير
السوري ،بدعم من بعض األطراف
استخدمهم النظام
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلعالمية بالترويج النتهاء الحرب في سورية،
والدولية ،واملاكينات
اإلقليمية
السياسية
وبدأت بعض األطراف
ً
ً
خطابا خطي ًراّ ،
فعليا ُي ّ
ّ
يترتب عليه
عد
ويتوجب البدء بإعادة الالجئين إلى مناطقهم ،وهذا
وأن هنالك مناطق آمنة
مخطار ّ
جمة على حياة ماليين السوريين.
َ
ومستلزمات عودة الالجئين:
موجبات
ِ
ُ
ُ
ّ
ّ
عملية إعادة الالجئين تعد من أعقد األمور على اإلطالق ،حيث تعد مسألة سي ّ
إن ّ
اسية بامتياز (كون
ّ
السبب الذي ّأدى إلى لجوء السوريين سياس ي بالدرجة األولى) ،ومسألة ّ
واقتصادية بدرجة ثانية ،وبالتالي
أمنية
ّ
ّ
فإن عملية إعادة الالجئين تستوجب بالضرورة وجود مسار ّ
حقيقية مستندة بشكل رئيس ّي على
سياسية
لعملية

ّ
زمني ّ
يركز على إدارة الحكم ،وتحديد جدول ّ
وعملية صياغة الدستور الجديد،
قرار مجلس األمن  2254والذي
لعملية ّ
وإجراء االنتخابات كأساس ّ
سورية يقودها السوريون إلنهاء الصراع .وأي إعادة لالجئين تستوجب أن
تكون بالدرجة األولى عودة آمنة ،وتستلزم بالضرورة مجموعة من اإلجراءات على عدة مستويات:

على املستوى األمني:

ّ
ّ
ّ
السوري،
األمنية وامليليشيات التابعة للنظام
 أكثر ما يخيف الالجئين/ات السوريين هو تفلت األجهزةاألمنية ضمن إطار إصالح ّ
حيث إن الخطوة األولى في هذا اإلطار هي إيقاف َف َلتان هذه األجهزة ّ
مؤس ّ
ساتي
ّ
ّ
األمني.
حقيقي للقطاع
األمنية حتى هذه اللحظة يجعل النساء ّ
ّ
هن الفئة األكثر عرضة
 عدم وجود ضوابط لعمل األجهزةلالستغالل.
 موضوع االعتقاالت الحاصلة ّتعد من أهم املوضوعات التي تثني أي الجئ عن العودة ،وهذه االعتقاالت
طالت حتى الحاصلين على تسوية للعودة من الالجئات والالجئين ،وفي بعض الحاالت ّ
تم اعتقال
ّ
عليهن
األطفالُ ،يضاف إليها االبتزاز الذي تقوم به أجهزة األمن من خالل اعتقال النساء أو االعتداء
ّ
ذويهن لتسليم أنفسهم أو إرغامهم على املصالحة.
للضغط على

ّ
ّ
السوري وحلفائه تجاه
الحد من خطاب الكراهية الذي تديره املاكينات اإلعالمية التابعة للنظام
َ
ّ
ّ
احتمالية ّ
تعرض العائدين ملخاطر
إرهابيين وخ َونة ،األمر الذي يزيد من
الالجئين/ات ،واعتبارهم
ًّ
ّ
فعليا مع بعض األفراد الذين عادوا إلى سورية ،بحسب تصريح وزير شؤون
أمنية ،وهو ما حدث
النازحين اللبناني معين مرعبي عن توثيق وزارته لعشر حاالت قتل لالجئين سوريين عادوا من لبنان إلى
سورية.
 التجنيد اإلجبار ّي وهو أكثر ما يثني الشباب وعائالتهم عن العودة ،وبالتالي ّيتوجب التعامل مع هذا
ّ
حل سياس ّي ولم ُي َع ْد إصالح ّ
املؤسسة العسكرية في إطار ّ
استثنائي ،طاملا اليوجد ّ
ّ
حل
امللف بشكل
ً
سياس ّي ّ
وطني ،يرجع الجيش لكونه جيش وطني ،وليس جيشا لطرف سياس ّي.
وعلى املستوى القانوني:

ً
ّ
السوري عن طريق وسطاء في دول الجوار ،غالبا ما اكتنفها
 التسويات التي يشرف على تنظيمها النظامقانوني يحمي العائدين ،ويعطيهم ضمانات من ّ
الغموض ،وال تحمل ّ
ّ
أي انتهاكات من املمكن أن
أي سند
تحدث ّ
بحقهم.

ّ
ّ
القانونية ملمتلكات
القانونية وغير
 كما أن عودة الالجئين تستلزم التعامل مع إرث واسع من االنتهاكاتملكيتها بغير وجه ّ
الالجئين ،سواء من مصادرة األمالك ،أو نقل ّ
حق إلى أفراد آخرين بفعل ثغرات
قانونية أو بفعل ّ
متنفذين يقومون بتزوير وثائق ّ
ّ
امللكية.
ّ
ً
 وأيضا يستوجب التعامل مع القوانين واملراسيم الصادرة خالل السنوات السبع املاضية املتعلقةّ
القضائية بمصاردة أموال الكثير من السوريين ً
بناء على رأيهم
بأمالك السوريينُ ،ويضاف إليها األحكام
السياس ّي.
 كما أن استمرار عمل املحاكم االستثنائية؛ ومن ضمنها محكمة مكافحة اإلرهاب التي قد تطال ّأي
ً
ً
ّ
حقيقيا ّ
يهدد كل عائد وعائدة من الالجئين.
عائد/ة .تشكل خطرا
َ
تزو َ
وأنجبن ّ
الشخصية ،حيث أن الكثير من النساء ّ
ّ
ّ
وهن في دول اللجوء دون وثائق
جن
إشكالية األوراق
يعر ّ
ّ
ّ
ّ
رسميةّ ،
مما ّ
القانونية ،الواجب التعامل معها بشكل سريع.
اإلشكاليات
ضهن للكثير من
ّ
امللكيات العقارية ّ
 مشكلة السكن واملمتلكات ،حيث أن معظم ّيشكلون
مسجلة بأسماء الذكور (الذين
النسبة األكبر من القتلى أو املختفين قس ًرا أو املنخرطين في القتال من كافة القوى) ،وكثير من ّ
امللكيات
ً
ّ
عائقا أمام العودة مالم ّ
ّتمت مصادرتها أو االستيالء عليها أو تدميرهاّ ،
يتم ّ
حل هذه اإلشكالية
مما يشكل
ّ
قانوني.
في إطار
على املستويين االقتصادي واالجتماعي:
ًّ
ّ
تتطلب وجود بنية ّ
تحتية ّ
ملفا
مجهزة ،وباستثناء ذلك ال تكون العودة املبكرة إال
 إن عودة الالجئينًّ
ً
ّ
يتم استخدامه في ّ
سياسيا ّ
ّ
الشرعية لسلطته.
سياسيا ،وإعادة
السوري
عملية تعويم النظام
ًّ
ّ
حاليا -للسكان املقيمين والذي يرضخ أكثر من  %85منهم تحت
إشكالية تواجد فرص العمل –
 هنالكّ
ّ
ًّ
ً
ّ
ّ ّ
خط الفقر ،وبالتالي ّ
ظل توقف
حقيقيا على السكان املتواجدين في
أي عودة لالجئين سوف تشكل عبئا
ّ
االقتصادية بفعل الحرب.
العجلة
ّ
أي إعادة ّ
قسرية ّلالجئين ستكون لها تداعيات ّ
عموما ،إن ّ
ّ
سلبية على املستوى
الحياتي؛ من ناحية عنف
القضائي ،ووجود ّ
ّ
سياس ّي مر َافق بانفالتات ّ
ّ
اجتماعية نتيجة الكثافة
توترات
أمنية ،وضعف في الجهاز
ّ
ّ
انية ،وعدم قدرة ّ
ّ
ّ
السك ّ
األساسية للسكانُ ،يضاف إليها
الخدمية على اإليفاء باملستلزمات
املؤسسات
ّ
االقتصادية ،من عدم توافر فرص العمل ،وعدم وجود دخل للعائالت ،كل هذه املشكالت
األعباء

التطرف ،كما سيزيد ّ
ّ
سيكون لها تداعيات من ناحية خلق بيئة خصبة لظهور
معدالت العنف
واالستغالل على النساء وخاصة الالتي ّ
كن الجئات.
وعليه فإننا -املنظمات والشبكات املوقعة على هذه الورقة -نجد:
 إن الضغوطات التي َّ
رسمي أو عبر وسطاء،
تمارس على الالجئين في دول الجوار للعودة ،سواء بشكل
اإلنسانيّ ،
ّ
ّ
ّ
ماهي إال انتهاك للقانون
بوضعية الالجئين ،والتي تجمل
والتفاقية  1951الخاصة
الدولي
ّ
ّ
القانونى
وتنص في أحد األحكام الرئيسة فيها على عدم جواز إعادة الالجئينـ واملصطلح
حقوق الالجئين؛
التعرض لالضطهاد .كما أنها ّ
هو حظر الطرد أو ّ
الرد إلى بلد يخش ى  /أو تخش ى فيه من ّ
تحدد األشخاص
أو مجموعات األشخاص الذين ال تشملهم هذه ّ
االتفاقية".1
 ّإن السعي الحثيث لطرح مسألة إعادة الالجئين ،والضغط الذي تمارسه األطراف املختلفة على
الالجئين؛ ما هو إال غطاء للحصول على أموال إعادة اإلعمار من ِق َبل الدول املانحة لصالح طرف
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية املتمثل بقرار مجلس
العملية
السوري وحلفائه ،دون األخذ بعين االعتبار مسار
النظام
ّ
ّ
السوري منذ
شرعية الستمرار االنتهاكات التي قام ويقوم بها النظام
األمن  .2254كما أنه ُي َع ّد إعطاء
سنوات.
 ّّ
ّ
ويتوجب أن تكون في إطار ّ
حل سياس ّي شامل وفق
سياسية بامتياز؛
إن مسألة عودة الالجئين السوريين
قرار مجلس األمن  .2254وأي حديث عن موضوع إعادة الالجئين السوريين إلى بلدهم ،بدون الربط
حل سياس ّيّ ،
بحق السوريين داخل وخارج سورية على ّ
يترتب عليه استمرار االنتهاك ّ
بمسار ّ
حد سواء،
ّ
الشرعية والغطاء الدوليين الستمرار االنتهاكات ،ولإلفالت من املساءلة واملحاسبة ّ
لكل مرتكبي
وإعطاء
االنتهاكات.
ًّ
ّ
ّ
ّ
داخليا الذين ال يستطيعون العودة إلى منازلهم
(كأولوية) التعامل مع ملف النازحين
يتوجب البدء
ومناطقهم بفعل االضهاد السياس ّي َ س ّ
ّ
األساسية والبنية
بحقهم ،أو بفعل عدم توافر الخدمات
املمار
التحتية التي ّ
ّ
دمرتها الحرب.
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حل سياس ّي) ّ
 عودة الالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم (قبل وجود مسار ّيتوجب أن تكون تحت
مفوضية الالجئين التابعة لألمم ّ
املتحدة ،والتي تعمل على ّ
ّ
آلية تبيان
إشراف لجنة خاصة ترأسها
مخاطر عودتهم ،ومتابعة املخاطر التي من املمكن أن تحصل لهم في حال عادوا؛ لذلك ّ
نجدد املطالبة
ّ
حيادية بإشراف األمم ّ
ّ
ّ
والدولية.
املتحدة وبمشاركة املنظمات املحلية
بتشكيل لجنة

ّ
املوقعون:
 شبكة أنا هي. املنصة املدنية السورية. شبكة أمان. -مركزاملجتمع املدني والديمقراطية.

مالحظة :هذه الورقة ترصد مخاطر عودة الالجئين\ات إلى املناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري،
ً
وأيضا تتناول آثار الخطة الروسية لعودة الالجئين\ات.
انتهى

