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 ملخص
 

 2017بدأ بعض السیاسیین اللبنانیین یرفعون الصوت منذ  ،على مضض أو أكثر من استقبال ملیون الجئ سوريسنوات  7بعد 
من منازلھم وطردھم من بلداتھا. حسب  قسرابالدعوة إلى عودة الالجئین إلى بلدھم، كما أن بعض البلدیات بدأت بإجالء الالجئین 

بلدة  13من  تقدیر، على أقل اسوری 3,664تم إجالء ، )الالجئین (مفوضیة "المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین"
 محیط منآخرین  7,524 الجیش اللبناني، أجلى 2017وفي  .2018حتى الربع األول من  2016منذ بدایة  قلاألومدینة على 

مفوضیة آخرین تنفیذ أوامر اإلخالء، بحسب وزارة الشؤون االجتماعیة. تقدر  15,126، وینتظر مطار ریاق العسكري في البقاع
  .ألف الجئ سوري یواجھون خطر اإلخالء في مختلف أنحاء لبنان 42ن أكثر من جئین أالال

 
 السیاسیین، زادت الدعوات من قبل بعض 2018بینما یتجھ لبنان إلى إجراء أول انتخابات نیابیة منذ عقد تقریبا في مایو/أیار 

عدد من المشاكل االجتماعیة على  الالجئینلوم  بعودة السوریین إلى سوریا. وسارع بعض السیاسیین إلى ةشرائح المجتمع المنادیو
موجود منذ ما قبل مجيء الالجئین السوریین. قال رئیس الجمھوریة، وآخرون، إن لبنان لم یعد  مع أن معظمھا ،القتصادیةوا

ى النقُص في الدعم الدولي إلى تفاقم إرھاق لبنان بسبب استقبال الالجئین. أد. زمة الالجئیناالجتماعیة والمالیة أل كلفةالیحتمل 
ملیار دوالر أمریكي لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة لالجئین  2.035فدعوة األمم المتحدة للحصول على مساعدات دولیة بقیمة 

لت بنسبة  2017السوریین في لبنان لعام   175. ویستضیف لبنان أیضا نحو 2017ألول بالمئة فقط حتى دیسمبر/كانون ا 54ُمّوِ
 ألف الجئ فلسطیني.

 
. قال الجئون سوریون إن العدائیة المضایقاتفي أجواء من التمییز والبلدات والمدن  من جماعیا الالجئین السوریین إجالءیتم 

وبعض المجموعات ، طة البلدیةالشر، من بعض السیاسیینأتت  غط علیھم لمغادرة لبنان تتصاعد. قال بعضھم إن المضایقاتالضو
. بینما قال آخرون إن اللبنانیین ولیس من أصحاب منازلھم أو أصحاب عملھم أو الجیران ،السیاسیة ذات التوجھات العنصریة

 صاعد أیضا.تتت من قبل الجیران وفي الشارع المضایقا
 

ركلوا باب منزل أسرتھ  لدیة تقودھم شرطیة، إن عناصر من شرطة الب2012الذي یعیش في زحلة منذ  عاما) 56( قال محمود
طالبین رؤیة أوراقھم، بما في ذلك أوراق اإلقامة القانونیة في لبنان وعقد إیجار المنزل  2017في أغسطس/آب قرعوه بعنف و

وإن على األسرة مغادرة المنزل في غضون  ،وأوراق األمم المتحدة. قال محمود إن الشرطیة قالت لھ إن أوراقھ لیست صحیحة
كان علینا مغادرة نھ أو ولكن ما قالتھ ھ ،رة المنزلعلتنا نوقّع ورقة تجبرنا على مغادمعنا. ج جدافظة أیام. وأضاف: "كانت  4

 زحلة والعودة إلى سوریا. فأجبتھا أنني أتمنى العودة إلى سوریا ولكنني ال أستطیع".
 

ب مختلفة في اإلجالءات القسریة. فقد كتب مسؤولون في بعض البلدیات، مثل زحلة في البقاع، إشعارات اعتمدت البلدیات أسالی
لسوریین بالطلب شفھیا من امزیارة في الشمال، بلدیة مثل  ،بلدیات أخرى بینما قامتالء وعلّقوھا على أبواب منازل الناس؛ خإ

ل في زحلة ومزیارة حیث كانت الشرطة البلدیة عدائیة جدا في أن یغادروا. في الحدث على أطراف بیروت، وبعكس ما حص
لـ "ھیومن رایتس ووتش" إن عناصر الشرطة البلدیة الذین  بشكل متسق ظل تھلیل السكان اللبنانیین، قال الالجئون السوریون

 قائلین إنھم ینفذون أوامر رئیس البلدیة. ،انوا یعتذرونكوحتى  ،جاؤوا إلجالئھم كانوا مھذبین
 

الء لم تكن متناسقة، إن كان لجھة األوراق التي تطلبھا الشرطة البلدیة أو المدة الممنوحة للسوریین للمغادرة. خحتى أسباب اإل
 –اإلیجار  عقد احترام قوانین السكن، مثل عدم تسجیل مفي حین اّدعت السلطات البلدیة أنھا تجلي الالجئین السوریین بسبب عد

 استھدفت اإلجراءات السوریین حصرا دون المواطنین اللبنانیین. –واسعة االنتشار حتى بین المستأجرین اللبنانیین مخالفة  يوھ
 

وتدعم  ،بسبب جنسیتھم كان استھداف السوریین في ھذه البلداتتوضح أن  ھیومن رایتس ووتشاألدلة التي حصلت علیھا 
عدم االتساق في كما یدعمھ  الءات ھذا االستنتاج.خل اإلتمعات المحلیة حوتصریحات السلطات المحلیة والسیاسیین ووجھاء المج
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والتي ال تشكل قاعدة قانونیة إلجالء المستأجرین  ،مثل عدم احترام قوانین العمل أو اإلقامة ،األسباب التي قدمتھا البلدیات لإلجالء
 من منازلھم.

 
وجدت مفوضیة الالجئین أن أغلب  ،تھم الدینیة. حتى یومنا ھذابسبب انتماءاأیضا لإلجالء  یتعرضون السوریونیكون  وقد

. الھرمل-، باستثناء تمنین التحتا في قضاء بعلبكمسیحیةفي بلدات ذات غالبیة  وطردتھم ھي قسراالبلدیات التي أجلت السوریین 
منظمات إنسانیة سّجلت إجالء ھیومن رایتس ووتش مسلمون، مع العلم أن  قابلتھمالذین الذین تم إجالؤھم و جمیع السوریین

سوریین مسیحیین أیضا. رّد معظم الذین أجرت معھم ھیومن رایتس ووتش مقابالت إجالءھم جزئیا إلى انتمائھم الدیني. فمثال، 
 لـ ھیومن رایتس ووتش إن الشرطة البلدیة كانت تتبع نساء سوریات محجبات إلى منازلھنالذین تم إجالؤھم  نقال بعض الالجئی
وقال آخرون إن الشرطة البلدیة قالت لھم إن األسرة قد تتجنب اإلجالء إذا ما توقفت وأَُسِرھن.  ھن إجالئھنلتحدید مكانھن و

الجئ وھو  عاما)، 30( إن البلدیات سمحت لالجئین المسیحیین بالبقاء. قال إیھابآخرون  لبینما قاالنساء عن ارتداء الحجاب. 
. بقربي : "حتى أنھم لم یقرعوا باب أسرة مسیحیة تعیش2017الحدث أوائل دیسمبر/كانون األول من إدلب أُجلي من منزلھ في 

إنھم سوریون لكنھم لم یُطَردوا". قال مسؤول في بلدیة بشري، بالقرب من مزیارة، لـ ھیومن رایتس ووتش: "ھذه بلدة مسیحیة، 
 ال یوجد جامع ھنا".

 
یتس ووتش مقابالت معھم إنھ لم یكن لدیھم أي مشاكل مع الجیران وأصحاب المنازل قال معظم الالجئین الذین أجرت ھیومن را

تل اللبنانیة ، باغتصاب وق2017قبل قرار البلدیة بإجالئھم. تغیرت األمور في مزیارة عندما اتُّھم الجئ سوري، في سبتمبر/أیلول 
، قوى األمن الداخلي، ت مجموعات مختلفة من شرطة البلدیةبدأ ،منزلھا. في األیام الالحقة للجریمة داخل عاما) 26( ریا شدیاق

 وتدق أبواب الالجئین السوریین وتقول لھم أن یغادروا البلدة. ،تجوب شوارع مزیارة الرجال المسلحینو
 

رایتس  ھیومنقابلتھم  دققت السلطات بطریقة سریعة وروتینیة بأوراق اإلقامة واإلیجار، لكن الالجئین الذین ،في بعض الحاالت
ئ السوري من حماة والذي یعیش بتقّطع السكن أو الھجرة. قال سامح، الالجقالوا إن الطرد لم یكن بسبب أي خرق لقوانین  ووتش

بدأوا فورا بضربنا. لكموني في وجھي ‘. علیكم مغادرة مزیارة، ال نریدكم ھنا’سنة: "شتمونا وقالوا لنا  13في لبنان منذ أكثر من 
وإن أحدھم  ،وضربوه في اللیل". استمر الضرب لربع ساعة تقریبا. وقال إنھم جاؤوا إلى منزلھ مجددا وعلى رأسي وظھري

 ھدده ووضع مسدسا على رأسھ ولقّمھ. غادر سامح وأسرتھ في الصباح التالي.
 
ل زومنعت أصحاب المنا ،بلدیة بشري المجاورة منشورا یقول "منازلنا لیست للغرباء"نشرت  ،ي األیام التالیة لموت شدیاقف

 منسلطات بلدیة أخرى السوریین طردت  إخالء أماكن سكنھم.بلبت السوریین اكما ط ،اللبنانیین من تأجیر منازلھم لسوریین
 .2018تحقیقاتھا في ینایر/كانون الثاني إجراء ھیومن رایتس ووتش وقت  تطردھمزحلة وبشري والحدث ال تزال  بلداتھا؛ كانت

 
قابلتھم  مر بالبلدیات التي تطرد السوریین بإیذاء مجتمعاتھا المحلیة اقتصادیا. قال عدد من الالجئین المطرودین الذینقد ینتھي األ

ما یحرم أصحابھا من مصدر دخل مھم. وبعد إخالء منازلھم توقف العدید منھم  ،ھیومن رایتس ووتش إن شققھم ال تزال خالیة
أن رحیلھم سیترك فراغا في سوق العمل، ألنھم كانوا ھم یعتقدون لسنوات. وقال بعضھم إن عن العمل في البلدات التي عملوا فیھا

  ال یتشجع اآلخرون على تأدیتھا.  یؤدون أعماال یدویة أخرى متدنیة الدخلو، یكنسون الشوارع، یقطفون التفاح
 
ي تقوم بھ اس الجنسیة أو االنتماء الدیني، كالذعلى أساإلخالء  فإنإلخالء البیوت من سكانھا،  توَجد أسس قانونیة أنھفي حین  

ة، ألسباب أمنیة نیمذكورة في ھذا التقریر، لیس مسموحا بأي شكل من األشكال. وحتى في الحاالت التي قد تكون قانوالبلدیات ال
وااللتزام بالمعاییر الدولیة.  الواجبةمطار ریاق العسكري، یجب اتباع اإلجراءات اإلخالءات بجوار  يف محتمل وھأو غیرھا، كما 

ال یشكل خرق قانون  ،لم یتم االلتزام بھذه المعاییر في أي من الحاالت التي وثّقتھا ھیومن رایتس ووتش. بموجب القوانین اللبنانیة
 .إلجبار شخص على إخالء المنزل الذي یسكنھاإلقامة أو قانون العمل أساسا قانونیا 

 
 القانوني. لإلخالءعاییر اإلجرائیة الدولیة فھي ال تلتزم بالم ،یر قضایا تمییزد الموثقة في ھذا التقرحتى لو لم تشّكل حاالت الطر

، أو أي فرصة ومعقوال امالئم اإشعارأو تقدم لھم حقیقیة للتشاور،  السلطات للمتضررین أي فرصة، لم تؤمن خاص بشكل
مطار ریاق محیط من  اإلخالءاتباستثناء بأكملھا.  الجئین من البلداتلالستئناف. كما لم تقدم السلطات أي أساس قانوني لطرد ال
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ألي شخص  . ولم یكنإجالئھمحول ھدف استخدام األرض أو المنزل بعد العسكري، لم تقدم السلطات للمطرودین أي شرح 
 ولم یقل السوریوناإلخالء.  مطار ریاق، أو أي مكان آخر، مدخل إلى سبل قانونیة لالعتراض علىفُرض علیھ اإلخالء من محیط 

قدمت لھم بدائل للسكن أو  ،لبنانیة، مدنیة أو عسكریةحكومیة ھیومن رایتس ووتش إن أي سلطة الذین تم إجالؤھم وقابلتھم 
سارة ممتلكاتھم. في بعض الحاالت، قال الالجئون السوریون إن المسؤولین البلدیین قالوا لھم أن یعودوا إلى خعوضتھم عن 

ھیومن رایتس ووتش مقابالت إنھم یعرفون بعض األشخاص الذین عادوا إلى سوریا قابلتھم  وقال بعض الالجئین الذيسوریا، 
 إجالئھم.  بعد

 
. إجراءات قانونیة"ال محكمة، ال قاٍض، ال  "لم یكن ھناك ،یعیش منذ زمن طویل في الحدث كان والذي عاما)، 57( قال حافظ

. وقال إن "الشرطة [البلدیة] لم تتھمني باإلقامة 2018عند طرده من منزلھ في ینایر/كانون الثاني أوراقھ كانت قانونیة أضاف أن 
كانوا یأتون أسبوعیا ثم . ‘علیك المغادرة وإال رمینا أغراضك في الطریق’غیر القانونیة ألنني مقیم بشكل قانوني. قالوا لي فقط 

 یومیا ثم مرتین في الیوم".
 

بینما قال آخرون إنھم كانوا قد  ،قالوا إنھم اضطروا إلى ترك ممتلكاتھم وراءھمؤھم الذین تم إجال ریینالسومن الالجئین العدید 
 ،أثّرت على معیشتھم اإلخالءاتل الجدیدة. كما أن زلمنال مبالغ تأمینیةودفعوا إیجار المنازل التي طُردوا منھا باإلضافة إلى إیجار 

إلى المدارس أو الذھاب  أوالدھمفي وقت كانوا بأمس الحاجة إلیھا لنقل ممتلكاتھم أو إرسال  ،فقد خسر العدید منھم مصادر دخل
تعلیم األطفال، حیث اضطر العدید منھم إلى االنقطاع عن  اإلخالءاتعّطلت  كذلكإلى العمل في البلدات التي ُطردوا منھا. 

 الدراسة ألشھر وفي بعض الحاالت التوقف عن الدراسة نھائیا.
 
الذي عاش لسنوات في الحدث ، عاما) 25( أشخاص مثل ریاض على، تحدیدا ة لإلخالءات القسریةھناك أیضا آثار نفسی تانك

لم یتمكن ریاض من العمل وتأمین معیشة أطفالھ. قال إن العودة إلى سوریا لیست واردة، "إذا عدت  ،ونسج صداقات. منذ إجالئھ
اآلن في بلدة مجاورة في منزل تتسرب من سقفھ المیاه وبدون تدفئة. قال: "لم نقدر  إلى سوریا سیعتقلني الجیش". یعیش ریاض

یة. اضطررت إلى ترك طیوري التي كنت أربیھا أكبر من المادعلى كلفة نقل ممتلكاتنا من الحدث. ولكن الخسارة العاطفیة كانت 
 ا عدت لجلبھا الحقا كانت قد ماتت جمیعا".مسنوات، وعند 5منذ 

 
 . یمكننسیة أو الدین أو لكونھم الجئینأال تجلي أو تطرد السوریین بناء على الجذا التقریر السلطات البلدیة في لبنان یدعو ھ

الحد األدنى من القوة ، باستخدام متناسبة مع إشعار مالئمو فقط طبقا ألسباب واضحة، قانونیة إلخالءات األفراد واألُسرإخضاع 
 العتراض القانوني وتأمین بدائل سكنیة وتعویضات.لإتاحة فرصة مع  ،الضروریة

 
وزارة الداخلیة والبلدیات، أن تتدخل لمنع سوء معاملة البلدیات لالجئین السوریین ومنھا  على السلطات الحكومیة اللبنانیة المعنیة،

في العالم لالجئین السوریین  عددوضمان عدم بقائھم بال مأوى ومعوزین بسبب أفعال غیر قانونیة. بما أن لبنان یستقبل أعلى 
 بالنسبة إلى عدد سكانھ، على المجتمع الدولي زیادة الدعم للبنان لتمكینھ من القیام بواجباتھ القانونیة واإلنسانیة مع الالجئین. أما

تمییزیة الل فعااألو، الطرداإلخالء القسري،  فعلیھم أن یخففوا من الخطابات التي تشجع أو تتغاضى عن ،اللبنانیون الزعماء
 خرى والتعّرض لالجئین السوریین في لبنان.األ
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 توصیات
 

 للسلطات البلدیة اللبنانیة
 إجالء وطرد السوریین على أساس جنسیتھم أو دینھم أو فقط ألنھم الجئون.وقف  •
 م قوانین الھجرة أو قوانین العمل.رد السوریین من البلدات بسبب خرقھإجالء وط وقف •
التي تتضمن إبالغ المتضررین باألسباب  ،ة والتناسبیالء قانونیا، یجب أن یتم تبعا لمبادئ المعقولخعندما یكون اإل •

 ، یجبالءخعلى المتضررین. وعندما ال یكون ھناك بدیل عن اإله تقلیص أثرلھ، والء والبحث عن بدائل خالقانونیة لإل
 بال مأوى. األشخاص ضمان أال یصبح

 ومالك العقار للتشاور مع السلطات البلدیة.لإلجالء  سیخضع إتاحة الفرصة ألي شخص •
 .وشیكبشأن أي إخالء  إعطاء إشعار مناسب ومعقول لجمیع المتضررین •
الء وإعالمھم بحقھم باالعتراض خضمان وجود بدائل قانونیة لألشخاص المتضررین الذین یریدون االعتراض على اإل •

 الء في المحاكم.خعلى اإل
الشرطة البلدیة أو أي مسؤول آخر یأمر القاطنین بالمغادرة أو یكون موجودا وقت اإلجالء ضمان أن یكون عناصر  •

 فین بوضوح.معرَّ 
 طقس سیئ.  لیال أو في الءخیتم اإل أالضمان  •
 عبر تأمین بدائل سكنیة وتعویضات لخسائرھم.الذین یتم إجالؤھم  مساعدة األشخاص •

 

 لوزارة الداخلیة والبلدیات
ن الھجرة یانوغیر القانوني للبلدیات أن تجلي أو تطرد الالجئین السوریین على أساس إقامتھم بموجب قاإلعالن أنھ من  •

 ، أو وضعھم كالجئین، أو خرق قانون العمل أو على أساس جنسیتھم أو دینھم.ةاللبنانی
ین لالجئین قانونیَّ الء والطرد غیر الختأمین المساعدة القانونیة لتمكین أصحاب العقارات وقاطنیھا من تجنب اإل •

طردھم على إجالئھم أو  على الحصول على تعویضاتخاضعین لإلجالء القسري ة الومساعد ،السوریین من البلدات
 غیر القانوني.

 ین.غیر القانونیَّ  قسراعدم تسھیل اإلجالء والطرد بتوجیھ عناصر قوى األمن الداخلي  •
ف الجسدي غیر المبرر وغیر القانوني خالل اإلجالء القسري نالتحقیق في تقاریر استخدام قوى األمن الداخلي الع •

 ومحاسبة أي عنصر یثبت قیامھ بذلك.
 خاصة بھا للسوریین.تعریفیة  بطاقاتاالعتباطي ل صداراإلالتوقف عن بتوجیھ البلدیات  •
ة لإلجالء، منع إنشاء برنامج وطني لمراقبة اإلجالء بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعیة لتحدید األسر المعرض •

 أن یجد الخاضعون لإلجالء سكنا مالئما.  لإلجالء، وعند الضرورة، ضماناإلجالء غیر القانوني، تأمین بدائل 
 

 لوزارة الدفاع
 من البلدات. قسراعدم فرض أو تسھیل إجالء وطرد السوریین بتوجیھ عناصر الجیش، ومخابرات الجیش ضمنا،  •
بما ، الدولیة المعاییر اإلجراءات الالزمة حسب منح المتضررینن اإلجالء ضروریا ألسباب أمنیة، ضمان افي حال ك •

 ؛ة لالعتراض قانونیا على اإلجالءالفرصمنحھم  ؛في ذلك مشاورتھم وإبالغھم ھذه األسباب ووقت اإلجالء خطیا
 وتأمین بدائل سكنیة والمساعدة والتعویض لخسائرھم.
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 االجتماعیة لوزارة الشؤون 
إنشاء برنامج وطني لمراقبة اإلجالء بالتعاون مع وزارة الداخلیة لتحدید األسر المعرضة لإلجالء وتجنب اإلجالء غیر  •

 ن لإلجالء سكنا مناسبا. والخاضعأن یجد  وعند الضرورة، ضمان، القانوني وتأمین بدائل لإلجالء

 لوزارة التربیة
 ،الدراسي 2018-2017ألطفال السوریین في المدارس الرسمیة في بدایة العام التحقیق في رفض بلدیة بشري تسجیل ا •

 ومحاسبة المسؤولین عن منع األطفال السوریین من التسجیل في المدرسة.
 الحصول على التعلیم في أماكن سكنھم الجدیدة.الخاضعین لإلجالء القسري  ضمان إمكانیة األطفال السوریین •

 

 التوطین للدول المانحة ودول إعادة
تمویل دعوات األمم المتحدة بالكامل لتلبیة احتیاجات جمیع الالجئین السوریین في لبنان بغض النظر عن قانونیة  •

 إقامتھم.
ذوي لالجئین السوریین عادة توطین االمخصصة إل ماكناألالمساعدة على تخفیف الضغط عن البلدیات عبر زیادة  •

 في لبنان.الوضع الھش 
المدارس التي تقبل التمویل اإلنساني الدولي الناتج عن أزمة الالجئین السوریین لتحسین البنى التحتیة إبالغ البلدیات و •

 االجتماعیة، أنھ من غیر المقبول طرد أو إجالء أو رفض الالجئین السوریین بعد قبولھا التمویل.
 

 ألمم المتحدة لشؤون الالجئینالسامیة ل مفوضیةلل
 البلدیات. قبل في المحاكم اللبنانیة لالعتراض على قانونیة اإلجالء القسري مندعم التقاضي االستراتیجي  •
بأن عودة السوریین إلى بلدھم آمنة. نشر نتائج المفوضیة  المتصاعدتنظیم حمالت إعالمیة لمجابھة الخطاب السیاسي  •

أن  إلى لشعب اللبنانياتطمین بعودة الالجئین.  بعد یا ال تسمحالتي تنص على أن ظروف حقوق اإلنسان في سور
وأن المفوضیة ستسّھل العودة  ،الالجئین السوریین في لبنان سیعودون طوعا إلى سوریا عندما تصبح عودتھم آمنة

 بأمان وكرامة عندما یصبح الوقت مالئما للعودة الطوعیة.
تحدیدا لتجنب أن یبقوا بال  ،لھم تأمین مساعدة إنسانیة طارئة وفوریةوالخاضعین لإلجالء  الالجئین السوریینتحدید  •

 مأوى أو مفاقمة عوزھم.
إلعادة توطین  ضرورة تأمین مساعدة إنسانیة مالئمة وأماكنبإعادة التوطین دول المانحین ولتذكیر مضاعفة الجھود  •

 لالجئین السوریین في لبنان.ا
 

 إلى المنظمات غیر الحكومیة اللبنانیة والدولیة 
 البلدیات.التي تنفذھا  وعملیات الطرد اإلخالءاتلالعتراض على قانونیة  االستراتیجيممارسة التقاضي  السعي إلى •
السوریین یستنزفون االقتصاد اللبناني ویشكلون خطرا أمنیا ودیمغرافیا. تقدیم دالئل على  إنمواجھة الخطاب القائل  •

في ذلك القیام بوظائف ال یقبل بھا إال  یساھمون في شتى الطرق بدعم االقتصاد اللبناني، بمافي الواقع أن السوریین 
 واإلنفاق على السلع االستھالكیة. والقول إنھ یجب عدم معاقبة الالجئین السوریین، القلیل من اللبنانیین، ودفع إیجارات

 بسبب جرائم یرتكبھا أفراد.جماعیا 
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