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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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وثائــق: حيــاة أشــبه المــوت؛ عــودة الالجئيــن الســوريين مــن لبنــان واألردن 
)تقريــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتش فــي 20 تشــرين األول/ أكتوبر 2021(

حياة أشبه الموت؛ عودة الالجئين السوريين من لبنان واألردن
)تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في 20 تشرين األول/ أكتوبر 2021(

منهجية التقرير

ــن  ــى ســوريا، و24 آخري ــا ســورًيا عــادوا مــن األردن إل ــى مقابــالت مــع 30 الجًئ ــر إل يســتند هــذا التقري
عــادوا مــن لبنــان، بيــن 2017 و2021. كمــا أجريــت مقابــالت مــع تســعة أقــارب لالجئيــن ســوريين عــادوا 
إلــى بالدهــم فــي نفــس الفتــرة، اثنــان منهــم كانــا يعيشــان فــي لبنــان، وســبعة فــي األردن. إضافــة إلــى ذلــك، 
أجريــت مقابلتــان مــع الجئيــن يخططــون للعــودة مــن األردن إلــى ســوريا. 27 ممــن أجريــت معهــم مقابــالت 

كانــوا نســاء. جميــع المقابــالت تمــت بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر وتمــوز/ يوليــو 2021.
ــف،  ــر الهات ــوريا عب ــى س ــادوا إل ــن ع ــن الذي ــع الالجئي ــالت م ــش المقاب ــس ووت ــن رايت ــرت هيوم أج
ــر الهاتــف أو  ــان، عب ــى لبن ــى ســوريا، وعــادوا بعدهــا إل ــان إل ــن مــن لبن ــن العائدي والمقابــالت مــع الالجئي
بشــكل مباشــر بعــد عودتهــم إلــى لبنــان. المناطــق الســورية التــي عــاد إليهــا الالجــؤون تشــمل دمشــق وريــف 

ــص. ــة حم ــا، ومدين ــة درع ــاه، ومحافظ ــرقية، وحم ــة الش ــك الغوط ــي ذل ــا ف ــق، بم دمش
قابلــت هيومــن رايتــس ووتــش أيًضــا ثالثة محاميــن مــن ســوريا، واألردن، ولبنــان، وأربعــة باحثيــن وخبراء 

فــي الشــأن الســوري، وكذلــك منظمــات غيــر حكوميــة، ووكاالت أمميــة وإنســانية فــي األردن ولبنان.
ــان  ــع ضم ــة، م ــن العائل ــراد م ــور أف ــراد أو بحض ــى انف ــا عل ــة، إم ــن خاص ــي أماك ــالت ف ــت المقاب أجري
الســرّية. أعلمــت الباحثــة جميــع مــن قابلتهــم بالهــدف مــن المقابــالت وطبيعتهــا الطوعيــة، وبالكيفيــة التــي 
ستســتخدم بهــا هيومــن رايتــس ووتــش المعلومــات. كمــا أعلمتهــم جميًعــا بأنــه يمكنهــم رفــض اإلجابــة عــن 
أي أســئلة وإنهــاء المقابلــة متــى يشــاؤون، وأنهــم لــن يتلقــوا أي أجــر أو خدمــات أو منافــع شــخصية أخــرى 
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لقــاء المقابــالت. جميــع المقابــالت التــي أجريــت مــع الجئيــن مــن داخــل ســوريا تمــت فــي درعــا. تمــت 
ــرة  ــدره عش ــى ق ــّد أقص ــالت بح ــراء المقاب ــن إلج ــكان آم ــى م ــا إل ــل درع ــن داخ ــل م ــف التنق ــة تكالي تغطي

ــة. ــة بمترجــم فــورّي للغــة العربي دوالرات. اســتعانت الباحث
ــن  ــت القواني ــوريين، وحّلل ــن الس ــودة الالجئي ــة بع ــر متعلق ــا تقاري ــش أيًض ــس ووت ــن رايت ــت هيوم راجع

ــة. ــة ذات الصل ــة والدولي ــم الوطني ــرات التفاه ــة ومذك ــيم واألنظم والمراس
لضمان السرية، اسُتخِدمت أسماء مستعارة لجميع السوريين الذين أجريت معهم مقابالت.

راســلت هيومــن رايتــس ووتــش »المديريــة العامــة لألمــن العــام« اللبنانيــة، ووزارات الداخليــة والتخطيــط 
ــة العامــة لألمــن  ــة الســورية. ردت المديري ــة الســورية ووزارة الداخلي ــة، ووزارة الخارجي ــة األردني والخارجي
العــام اللبنانيــة علــى رســالة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2021، وتمــت إضافــة هــذه 

الرســالة فــي الملحــق 1 فــي نهايــة هــذا التقريــر.

ُملّخص التقرير

سوريا بلد الموت، بلد االختطاف. كل من يعود إليها سيخسر أمواله أو حياته.

سالم )26 عاًما(، من الجيزة، درعا

واجــه الالجئــون الســوريون الذيــن عــادوا مــن لبنــان واألردن بشــكل طوعــي بيــن 2017 و2021 انتهاكات 
حقوقيــة جســيمة واضطهــادا مــن الحكومــة الســورية والميليشــيات التابعــة لهــا، مثــل التعذيــب، والقتــل خارج 
نطــاق القانــون، واالختفــاء القســري. أغلــب مــن قابلتهــم »هيومــن رايتــس ووتــش« ناضلــوا أيًضــا مــن أجــل 

البقــاء علــى قيــد الحيــاة والحصــول علــى احتياجاتهــم األساســية فــي بلــد أنهكــه النــزاع والدمــار الواســع.
بعــد عشــر ســنوات مــن الحــرب األهليــة، أصبــح الســوريون ُيشــكلون أكبــر عدد مــن الالجئيــن فــي العالم، 
حيــث ينتشــرون فــي أكثــر مــن 127 دولــة، ويوجــد العــدد األكبــر منهــم فــي تركيــا، بينمــا يســتضيف لبنــان 
واألردن أعلــى نســبة الجئيــن مقارنــة بعــدد الســكان. اســتقبل لبنــان واألردن الالجئيــن فــي البدايــة بحــدود 
مفتوحــة لتســهيل تدفــق أعــداد كبيــرة منهــم، لكــن مــع تزايــد األعــداد، تبنــى لبنــان مجموعــة مــن االجــراءات 
القســرية والمســيئة، شــملت حظــر التجــول التمييــزي، وعمليــات اإلخــالء، واالعتقــال، وغيرهــا مــن القيــود 
ــادي  ــار االقتص ــّم االنهي ــي خض ــم. ف ــل، والتعلي ــى عم ــول عل ــة، والحص ــى اإلقام ــة عل ــة المفروض القانوني
الكارثــي فــي لبنــان، الــذي تفاقــم بســبب جائحــة »كورونــا«، صــار أكثــر مــن 90⁒ مــن الالجئيــن الســوريين 
يعيشــون فــي فقــر مدقــع، ويعتمــدون علــى االقتــراض والديــون المتزايــدة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. أمــا فــي 
األردن، فـــ 2⁒ فقــط مــن أســر الالجئيــن تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة األساســية. علــى الرغــم مــن هذه 
ــل فــي كل أنحــاء  ــداءات المســاعدة اإلنســانية تواجــه نقصــا حــادا فــي التموي ــزال ن ــام الصارخــة، ال ت األرق
ــّم توفيــر 52⁒ فقــط مــن المبلــغ الــذي طلبتــه وكاالت »األمــم المتحــدة« فــي أهــم  المنطقــة. فــي 2020، ت
خمــس دول مســتضيفة لالجئيــن، وهــي تركيــا، ولبنــان، واألردن، والعــراق، ومصــر. حصــل لبنــان علــى 57⁒ 

واألردن علــى 47⁒ فقــط مــن التمويــل المطلــوب فــي 2020.
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علــى الرغــم مــن تزايــد مســتويات الضعــف فــي لبنــان واألردن، لــم تشــهد أعــداد الالجئيــن العائديــن إلــى 
ســوريا بشــكل طوعــي ارتفاًعــا كبيــًرا. ال تــزال الســالمة واألمــن فــي ســوريا فــي طليعــة المخــاوف بالنســبة 
ــا يفعلــون  ــن يقــررون العــودة هــم غالب ــى الذي ــى ديارهــم. وحت ــرار العــودة إل ــد اتخــاذ ق ــن عن ــى الالجئي إل
ذلــك تحــت ضغــط شــديد. فــي لبنــان، تســتمر الحكومــة فــي اتبــاع سياســات تهــدف إلــى إجبــار الالجئيــن 
الســوريين علــى المغــادرة، فــي وقــت صــار فيــه مــن الصعــب جــدا علــى الالجئيــن توفيــر معظــم الضــرورات 
األساســية بســبب األزمــة االقتصاديــة الحــادة والتضخــم الكبيــر. فــي األردن، تســبب االنكمــاش االقتصــادي 
وتدابيــر اإلغــالق الصارمــة فــي تقويــض ُســبل عيــش آالف الالجئيــن الســوريين. الالجئــون الذيــن يقــررون 

العــودة إلــى ســوريا، ليــس لديهــم فــي الغالــب ســوى معلومــات محــدودة عــن األوضــاع داخــل البــالد.

ــدية  ــالمتهم الجس ــم وس ــا حياته ــون فيه ــن تك ــى أماك ــن إل ــودة الالجئي ــرية – ع ــادة القس ــل اإلع تحص
وحريتهــم مهــددة – ليــس فقــط عندمــا يتــم رفــض أو طــرد الجــئ بشــكل مباشــر، وإنمــا أيًضــا عندمــا يكــون 
الضغــط غيــر المباشــر شــديًدا لدرجــة أنــه يدفــع النــاس إلــى االعتقــاد بعــدم وجــود أي بدائــل أخــرى غيــر 

ــًرا بالتعــرض إلــى األذى. ــه خطــًرا كبي العــودة إلــى بلــد يواجهــون في
علــى الرغــم مــن أن بعــض أجــزاء ســوريا لــم يشــهد أي أعمــال عدائيــة منــذ 2018، إال أن ســوريا مازالــت 
ــانية  ــاعدات اإلنس ــة والمس ــة الدولي ــر الحماي ــة بتوفي ــدة المعني ــم المتح ــة األم ــد وكال ــن. تؤك ــر آم ــًدا غي بل
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الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

لالجئيــن – »المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن« )مفوضيــة الالجئيــن( – أن ســوريا بلــد 
غيــر آمــن، وأنهــا لــن ُتســّهل عمليــات العــودة الجماعيــة إليــه فــي غيــاب شــروط الحمايــة األساســية. لكنهــا 
ــر قــرار برلمانــي صــادر عــن  ــة. ذّك ذكــرت أنهــا ستســاعد الالجئيــن األفــراد الذيــن يقــررون العــودة طواعي
»االتحــاد األوروبــي« فــي آذار/ مــارس 2021 الــدول األعضــاء بــأّن ســوريا ليســت آمنــة لعــودة الالجئيــن.

ــن األردن  ــم م ــى بالده ــادوا إل ــوريين ع ــن س ــع الجئي ــة م ــى 65 مقابل ــتند إل ــذي يس ــر ال ــذا التقري ه
ــن لمــاذا ســوريا غيــر آمنــة للعــودة، ويوثــق االنتهــاكات الخطيــرة والواقــع  ولبنــان، أو مــع أقــارب لهــم، يبّي
االقتصــادي القاســي الــذي يواجهونــه عنــد العــودة، ويشــرح لمــاذا بعضهــم يقــّرر العــودة علــى الرغــم مــن 
ــر مــن االنتهــاكات نفســها التــي دفعتهــم إلــى  ــر أّن العائديــن يواجهــون الكثي هــذه الصعوبــات. وجــد التقري
الفــرار مــن ســوريا، ومنهــا االضطهــاد واالعتــداءات، مثــل االعتقــال التعســفي، واالحتجــاز غيــر القانونــي، 
والتعذيــب، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، واالختطــاف، وتفشــي الرشــوة واالبتــزاز علــى يــد أجهــزة األمــن 
ــق  ــمى »التدقي ــي ُتس ــات الت ــي الممارس ــا ف ــر أيًض ــث التقري ــة. يبح ــة للحكوم ــيات التابع ــورية والميليش الس
ــؤون  ــي ش ــق ف ــورية للتدقي ــة الس ــتخدمها الحكوم ــا تس ــرا م ــي كثي ــة« – الت ــات المصالح ــي« و«اتفاق األمن
ــن ال  ــن العمليتي ــف أن هاتي ــن كي ــوريا – ويبّي ــي س ــش ف ــاط التفتي ــرون نق ــن يعب ــخاص الذي ــن واألش العائدي
تحميــان األفــراد مــن اســتهداف أجهــزة األمــن الحكوميــة. كمــا ينظــر التقريــر فــي انتهــاكات حقــوق الملكيــة 

ــن. ــبة للكثيري ــتحيلة بالنس ــة مس ــودة الدائم ــت الع ــي جعل ــة الت ــات االقتصادي ــن الصعوب ــا م وغيره
الالجئــون الذيــن عــادوا ولــم يواجهــوا تهديــدات لحياتهــم أو ســالمتهم الجســدية يعيشــون فــي خــوف مــن 
اســتهداف الحكومــة للمدنييــن الذيــن تعتقــد أنهــم ينتمــون إلــى المعارضــة، أو هــم يتعاطفــون معهــا، أو أعربوا 
عــن معارضتهــم لهــا ]للحكومــة[. أكــدت مقابــالت هيومــن رايتــس ووتــش مــع الالجئيــن العائديــن الفكــرة 
التــي عّبــر عنهــا خبيــر بــارز فــي شــؤون ســوريا بــأن »كل مــن يعــود تقريًبــا ســيتعرض إلــى شــكل مــن أشــكال 
ــم  ــة، فه ــب كامل ــة تعذي ــاء جلس ــة أو أثن ــزة األمني ــع األجه ــاي م ــوب ش ــاول ك ــاء تن ــواء أثن ــتجواب، س االس
يريــدون معرفــة األســباب التــي دفعــت النــاس إلــى المغــادرة«. تشــير تقديــرات »الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان« إلــى أّن حوالــى 150 ألــف شــخص تعرضــوا إلــى االعتقــال التعســفي واالحتجــاز، وحوالــى 15 
ألًفــا لقــوا حتفهــم بســبب التعذيــب بيــن آذار/ مــارس 2011 وآذار/ مــارس 2021، أغلبهــم علــى يــد قــوات 

الحكومــة الســورية.
ــزاع  ــن الن ــنوات م ــر س ــبب عش ــار بس ــى الدم ــوريا إل ــي س ــة ف ــة التحتي ــاد والبني ــّرض االقتص ــا تع كم
والعقوبــات. يقــّدر »البنــك الدولــي« تراجــع االقتصــاد الســوري بأكثــر مــن 60⁒ منــذ 2010. انهــارت الليــرة 
الســورية، حيــث كان يتــم تداولهــا فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2021 بـــ 3,460 ليــرة للــدوالر الواحــد،]1[ 
مقارنــة بـــ 50 ليــرة للــدوالر الواحــد قبــل الحــرب، مــا أدى إلــى ارتفــاع معــّدل التضخــم فــي ســعر المــواد 
االســتهالكية بنســبة 6,820⁒. بحســب »برنامــج األغذيــة العالمــي«، 12.4 مليــون ســوري علــى األقــل كانــوا 
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي حتــى شــباط/ فبرايــر 2021، بزيــادة مقلقــة قــّدرت بـــ3.1 مليــون فــي 
ــى  ــة إل ــة ماس ــي حاج ــكان ف ــف الس ــن نص ــر م ــا أن أكث ــة« أيًض ــة العالمي ــة الصح ــّدر »منظم ــد. تق ــام واح ع
ــة –  ــخاص ذوو اإلعاق ــا األش ــة. أم ــوء التغذي ــن س ــون م ــل يعان ــون طف ــف ملي ــة، وأّن نص ــاعدات صحي مس
عــادة مــا يشــكلون 25⁒ مــن ســكان البــالد – فصــاروا أكثــر عرضــة للفقــر. أغلــب العائديــن الذيــن قابلتهــم 
ــواد  ــة الم ــل تكلف ــن تحم ــوا م ــم يتمكن ــديدة، ول ــة ش ــات اقتصادي ــوا صعوب ــش واجه ــس ووت ــن رايت هيوم
الغذائيــة األساســية بســبب تضخــم الليــرة الســورية وانعــدام فــرص كســب الــرزق علــى نطــاق واســع. أغلبهــم 
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أيًضــا وجــدوا منازلهــم مدمــرة كلًيــا أو جزئًيــا، ولــم يتمكنــوا مــن تحّمــل تكاليــف تجديدهــا. لــم تقــّدم لهــم 
ــم منازلهــم. الحكومــة الســورية أي مســاعدات لترمي

ــة فــي ســوريا،  ــة واإلنســانية المتردي ــى الرغــم مــن هــذه االنتهــاكات المســتمرة واألوضــاع االقتصادي عل
ــارك  ــت الدنم ــزاع. ارتكب ــد الن ــودة بع ــات الع ــردية عملي ــج لس ــا التروي ــة وخارجه ــن المنطق ــل دول م تواص
ــخاص  ــة« لألش ــة المؤقت ــع »الحماي ــاء وض ــالل إلغ ــن خ ــي م ــاد األوروب ــل االتح ــن داخ ــرة م ــابقة خط س
القادميــن مــن دمشــق أو ريــف دمشــق. حرمــت الدنمــارك هــؤالء األشــخاص مــن الحمايــة المؤقتــة، وبالتالــي 
مــن حقهــم فــي اإلقامــة بشــكل قانونــي هنــاك، وأجبرتهــم علــى العيــش فــي مراكــز العــودة أو الرجــوع إلــى 

ــا”. ســوريا »طوًع
فــي لبنــان، اتبعــت الســلطات سياســات عــودة عدوانيــة، حيــث عمــدت إلــى إصــدار مراســيم وتشــريعات 
ــرت  ــادروا. أجب ــم ليغ ــط عليه ــة، والضغ ــوريين صعب ــن الس ــاة الالجئي ــل حي ــم لجع ــكل منتظ ــدة بش جدي
ــول،  ــر تج ــم حظ ــت عليه ــانية، وفرض ــاكنهم الخرس ــك مس ــى تفكي ــوريين عل ــن الس ــلطات الالجئي الس
وطردتهــم مــن بعــض البلديــات، وعرقلــت تجديــد تصاريــح إقامتهــم، ورّحلــت بإجــراءات موجــزة الالجئيــن 

ــل 2019. ــد نيســان/ أبري ــر شــرعية بع ــة غي ــان بطريق ــوا لبن ــر أنهــم دخل ــذي تعتب ال
ــاق  ــى نط ــة عل ــل منظم ــات ترحي ــاه عملي ــي اتج ــي ف ــكل علن ــع بش ــم يدف ــن أّن األردن ل ــم م ــى الرغ عل
ــراءات  ــل بإج ــل الترحي ــن قبي ــات م ــد سياس ــزوح المتزاي ــن الن ــنوات م ــدى س ــى م ــذ عل ــه نف ــع، إال أن واس
ــمًيا  ــًرا رس ــرض حظ ــع أن األردن ال يف ــعة. وم ــل واس ــات عم ــي قطاع ــف ف ــن التوظي ــان م ــزة، والحرم موج
علــى دخــول الالجئيــن الســوريين مجــدًدا إليــه، إال أن الالجئيــن قالــوا باإلجمــاع لـــ هيومــن رايتــس ووتــش 
إن حــرس الحــدود األردنييــن أعلموهــم أنهــم ال يســتطيعون العــودة إلــى األردن مجــدًدا لمــدة تراوحــت بيــن 
ثــالث وخمــس ســنوات. هــذا األمــر يحــرم العائديــن مــن حــق التمــاس اللجــوء إذا مــا واجهــوا االضطهــاد 

مجــدًدا فــي ســوريا.
توصــي هيومــن رايتــس ووتــش بالوقــف الفــوري لجميــع عمليــات اإلعــادة القســرية للســوريين 
ــورية.  ــق الس ــع المناط ــى جمي ــدان إل ــع البل ــن جمي ــوريا م ــي س ــادي ف ــكل اعتي ــن بش ــطينيين المقيمي والفلس
علــى الرغــم مــن أّن األدلــة تشــير إلــى أّن األعمــال العدائيــة التــي كانــت منتشــرة علــى نطــاق واســع ومســتمرة 
ــبي ال  ــتقرار النس ــرات االس ــا، وفت ــزال متقلًب ــع ال ي ــرة، إال أّن الوض ــنوات األخي ــي الس ــت ف ــا تراجع ربم
ــت  ــي ارتكب ــة الت ــإن الحكوم ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــة ودائم ــة وكريم ــودة آمن ــروط األساســية لع ــي الش ٌتلّب
جرائــم ضــّد اإلنســانية، واضطهــدت مــن عارضهــا، وتســببت فــي هــروب المالييــن، هــي نفســها مــا زالــت 
فــي الســلطة. تســتمر االنتهــاكات الواســعة لحقــوق اإلنســان، وكثيــرا مــا يواجــه الالجئــون الذيــن يعــودون 

ــرار. ــى الف ــم عل ــذي أجبره ــه ال ــاد نفس االضطه
ــاذ  ــا اتخ ــتناد إليه ــوريون باالس ــون الس ــتطيع الالجئ ــي يس ــة الت ــات الموثوق ــبكات المعلوم ــاب ش ــي غي ف
ــدم  ــي ع ــي، وبالتال ــول الكاف ــانية بالوص ــة اإلنس ــع وكاالت اإلغاث ــدم تمت ــع ع ــتنيرة، وم ــودة مس ــرارات ع ق
ــش كل  ــس ووت ــن رايت ــو هيوم ــوريا، تدع ــي س ــاج ف ــادة االندم ــة وإع ــودة الطوعي ــة الع ــى مراقب ــا عل قدرته
الــدول المســتضيفة لالجئيــن الســوريين إلــى تبنــي الموقــف الــذي يعتبــر ســوريا غيــر آمنــة للعــودة. يتعيــن 
ــة المانحــة اســتخدام نفوذهــا فــي مواجهــة الممارســات مثــل الترحيــل بإجــراءات  علــى الحكومــات الدولي

ــرية. ــادة القس ــدم اإلع ــات ع ــرق التزام ــى خ ــى إل ــي ترق ــوريا، والت ــى س ــرية إل ــودة القس ــزة، والع موج
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ــج  ــل برام ــف، وتموي ــذا الموق ــي ه ــي تبن ــاعدة ف ــا المس ــة أيض ــة المانح ــات الدولي ــى الحكوم ــن عل يتعي
ــرى. ــوار األخ ــان واألردن ودول الج ــل لبن ــة داخ ــل، وخاص ــكل كام ــانية بش ــاعدات اإلنس المس

مــن جهتهمــا، يتعيــن علــى لبنــان واألردن رفــع جميــع القيــود المفروضــة علــى دخــول الالجئيــن الســوريين 
مجــدًدا إلــى أراضيهمــا فــي حــال لــم يتمكنــوا مــن االســتقرار فــي ســوريا أو لــم يحظــوا بحمايــة الحكومــة 
الســورية. علــى لبنــان إلغــاء قــرار »المجلــس األعلــى للدفــاع« الصــادر فــي أيــار/ مايــو 2019 والــذي نــّص 
علــى الترحيــل الفــوري لجميــع الالجئيــن الســوريين الذيــن دخلــوا البــالد مجــدًدا بطريقــة غيــر نظاميــة بعــد 
ــكل  ــدًدا بش ــوريين مج ــن الس ــول الالجئي ــع دخ ــرض من ــن ف ــف ع ــى األردن الك ــل 2019. عل ــان/ أبري نيس
ــاء  ــارك إلغ ــى الدنم ــن عل ــك. يتعي ــام بذل ــة القي ــى األردن، وكيفي ــودة إل ــم الع ــه يمكنه ــح أن ــفي، وتوضي تعس
قــراره برفــع الحمايــة المؤقتــة عــن الالجئيــن القادميــن مــن دمشــق وريــف دمشــق، وعلــى الــدول األعضــاء 

فــي االتحــاد األوروبــي عــدم ســّن تشــريعات مماثلــة.

لالطالع على تقرير هيومان رايتس ووتش الكامل، تمكن العودة إليه عبر الرابط اآلتي:

HRW | عودة الالجئين السوريين من لبنان واألردن

https://www.hrw.org/ar/report/2021/10/20/380106
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