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ملخص تنفيذي

يتبنى هذا البحث إطاراً نسوياً تقاطعياً يهدف التعمق يف كيفية فهم الالجئات السوريات لقرار العودة إىل سوريا وكيفية اتخاذِهنَّ هذا القرار. 

ويركز التقرير عىل تجارب 70 الجئة سورية يف لبنان وفهمِهنَّ لواقعِهنَّ املادي وعوامل الدفع والجذب إىل سوريا. واعتمد البحث مقاربة نسوية 

للتحليل، باستخدام طرق جمع البيانات الكمية والنوعية، وعرب دراسة وفهم املفاهيم من منظور الالجئات. وقد أظهر البحث أن مسألة العودة 

ليست بتلك البساطة، وأن الالجئات يفهْمَن تعقيدات البدء يف رحلة العودة. كام أوضح البحث أن هياكل القمع املتقاطعة التي ترسم مالمح حياة 

الالجئات السوريات يف لبنان قد تعيق و/أو تسبب عودة الالجئات/ين، وخاصة النساء. ويوضح هذا البحث أن منظورات العودة تحكمها عوامل 

مختلفة، مبا فيها الجندر، والطبقة، وسياسات الدولة، والعمل، والتمييز، والعنرصية، والحالة الزوجية، والروابط العائلية. كام أنه سلط الضوء عىل 

كيفية مامرسة النساء لحرية االختيار وتجيل تلك الحرية بشكل مختلف فيام يتعلق بالعودة.

وقُسمت نتائج البحث إىل قسمني رئيسيني: )1( أسباب البقاء يف لبنان، و )2( أسباب العودة إىل سوريا. وميكن تلخيص هذه األسباب عىل النحو 

التايل: 

أسباب البقاء في لبنان: 

الوضع األمني يف سوريا: يُعّد الوضع األمني يف سوريا أحد األسباب املهمة التي تدفع النساء إىل التفكري يف البقاء يف لبنان، بدالً من العودة  1.1

القصف والعنف، عوامل معرقلة  باستمرار عىل األرض، مبا يف ذلك  املتغري  البحث أن املجهول والواقع  إىل سوريا. واعتربت املشاركات يف 

لعودتِهنَّ إىل سوريا.

الظروف االقتصادية: صّنفت النساء الفقر واألوضاع االقتصادية السيئة يف سوريا كأسباب متنعُهنَّ من العودة. وتشعر الالجئات بالقلق بشكل  1.2

خاص من ذلك، ألن فرصُهنَّ للبقاء يف سوق العمل يف سوريا أقل مام هي عليه يف لبنان. ورغم صعوبة الظروف االقتصادية للنساء الالجئات 

يف لبنان، فقد تبني أنُهنَّ سيواجْهَن املزيد من القيود االجتامعية عىل نشاطِهنَّ االقتصادي يف سوريا.

الوصمة املجتمعية: عرّبت الالجئات عن هذا القلق املرتبط مبارشة بالظروف االقتصادية والقيود املفروضة عىل األنشطة االقتصادية، كأحد  1.3

األسباب التي تدفعُهنَّ للبقاء يف لبنان. إذ سمحت عمليات اللجوء وعبور الحدود والهجرة القرسية لبعض النساء الالجئات بالحصول عىل 

نشاط اقتصادي أكرب، عىل عكس نظرائِهنَّ من الرجال. ويرتكز هذا العامل عىل الجنس، ألنه يؤثر بشكل مختلف عىل الجنسني، كام هو 

الحال مع األنشطة االقتصادية، حيث شعرت النساء بانخفاض القيود عىل حرية اختيارِهنَّ وحركتِهنَّ يف لبنان، بعيداً عن العائلة واملجتمعات 

املحلية.
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رأس املال وامللكية: أعربت العديد من الالجئات عن ترددِهنَّ يف العودة بسبب عدم متكنِهنَّ من الوصول إىل رأس املال أو املمتلكات يف  1.4

سوريا. ويُعترب هذا العامل مؤثراً بشكل مبارش وغري مبارش يف ثني النساء عن التفكري بالعودة إىل سوريا.

الرتابطية والصلة بالسلطة األبوية: يوضح هذا البحث أن قرار العودة تحكمه الروابط األرسية والصلة بالسلطة األبوية. وتحدثت النساء  1.5

املشاركات عن »العودة الجزئية« مبعنى أن العائالت تتفاوض يف بعض الحاالت عىل بقاء بعض األفراد يف لبنان وعودة آخرين إىل سوريا. 

النساء  لبعض  الجزئية« عائقاً  التجنيد االلزامي. ويعترب احتامل »العودة  الجزئية األنظمة االقتصادية والسياسية، مثل  العودة  وتتحكم يف 

يحول دون عودتِهنَّ إىل سوريا. 

أسباب العودة: 

التمييز: كشفت األبحاث أن تجارب النساء السوريات مع التمييز يف لبنان تتأثر إىل حد كبري بجنسِهن، ألن نوع التمييز الذي يواجهنه يختلف  2.1

عن ذلك الذي يواجهه الرجال. وذكرت النساء التمييز الذي يظهر بشكل مضايقات جنسية ولفظية باعتباره أحد العوامل التي دفعتُهنَّ إىل 

اتخاذ قرار بالعودة إىل سوريا.

األوضاع املعيشية: تعد حياة الالجئات/ين السوريات/ين يف لبنان قاسية للغاية اقتصادياً وسياسياً واجتامعياً، سواء كانوا يف املخيامت أو  2.2

خارجها. وتحدثت املشاركاُت من النساء عن شعورِهنَّ بانعدام األمان بسبب مداهامت الجيش اللبناين املتكررة ملخيامت الالجئني، والتي 

شكلت عامالً يدفعُهنَّ نحو العودة إىل سوريا. 

النظام الجندري واختالله: يوضح هذا البحث اختالل النظام الجندري التقليدي بسبب اللجوء والنزوح. وهذا يدل عىل أن التغريات يف أدوار  2.3

الجنسني ويف النظام الجندري ميكن أن تلعب دوراً يف اعتبارات عودة املرأة. 

الوطن والروابط األرسية: أظهر هذا البحث أن الحنني إىل الوطن هو عامل رئييس يف جذب املشاركات إىل التفكري يف العودة إىل سوريا. إذ ال  2.4

ميكن فصل هذا الحنني إىل الوطن عن الشعور بالوحدة والعزلة يف لبنان، والبعد عن األهل واألحبة يف سوريا.

يُعترب االستنتاج الرئييس لهذا البحث هو أن الالجئاِت السوريات يف لبنان ليست لديِهنَّ إجابة باإلجامع أو نظرة موحدة حول العودة. وقد  2.5

أوضح هذا البحث الحاجة إىل املزيد من األبحاث املعمقة التي تهدف إىل فهم للعوامل غري املادية والتي تشكل عوامل دفع وجذب فيام 

يتعلق بالعودة. فغالباً ما يتم تجاهل املشاعر واألحاسيس يف األبحاث حول الالجئات/ين، وقد أظهر هذا البحث أهميتها يف تشكيل تصورات 

النساء حول العودة إىل سوريا أو البقاء يف لبنان.
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1. مقدمة

vدخلت عودة الالجئات/ين السوريات/ين جدول أعامل الدول املجاورة )تركيا ولبنان واألردن( والقوى العاملية )روسيا والدول األوروبية والواليات 

املتحدة( منذ عام 2017، مع تزايد التمييز داخل املجتمع، ويف الترشيعات، والوصول إىل الخدمات األساسية. وحظي لبنان باهتامم إعالمي دويل 

كبري، العام املايض، بسبب معاملته السيئة لالجئات/ين السوريات/ين، مبا يف ذلك عمليات الرتحيل واإلخالء واستغالل العامل واإلقصاء القانوين 

 .)Human Rights Watch, 2019; McKernan, 2019; Vohra, 2019; el Houri, 2019; Dowling, 2019( وانعدام تقديم الخدمات األساسية

ومنظمة  الدولية،  كري  ومنظمة  لالجئني،  الرنويجي  كاملجلس  الدولية،  الوكاالت  من  سوريا  إىل  اآلمنة  العودة  بشأن  املستمرة  املخاوف  ورغم 

املضيفة  البلدان  أنحاء  العودة من جميع  السوريات/ون  الالجئات/ون  يواصل  الدولية،  العفو  ومنظمة  الدولية،  اإلنقاذ  ولجنة  األطفال،  أنقذوا 

)Norwegian Refugee Council et al., 2018; Amnesty International, 2019(. يعالج هذا البحث كيف تتصور املرأة العودة وتفكر فيها، 

كقرار ورحلة معقدة للرشوع بها. ويف حني أن غالبية األبحاث حول موضوع العودة ركزت عىل التقييامت املادية للعودة، والسالمة واملخاطر التي 

تؤثر عىل الرحلة، سيستكشف هذا البحث العوامل التي تأخذها املرأة يف االعتبار عند التفكري بالعودة. مبعنى آخر، يدرس هذا البحث بشكل 

دقيق الهياكل السياسية واالجتامعية واالقتصادية املختلفة للقمع، كام تُرى من وجهات نظر الالجئات يف لبنان، وعوامل الدفع والجذب للعودة. 

ويوضح هذا البحث أن مفهوم العودة متعدد األبعاد وأنه ال توجد إجابة واحدة واضحة، ألن عوامل الدفع والشد غالباً ما تكون موجودة يف 

الوقت ذاته حني نتحدث عن العودة.

يركز هذا البحث عىل العودة من وجهة نظر الالجئات يف لبنان. وتُعرّف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني العودة بفعل عودة الالجئات/ين 

إىل بلدهم بعد فرتة زمنية محدودة )عادة ما تكون عامني(، وتشمل أيضاً النازحني داخلياً الذين يعودون إىل ديارهم يف أماكن إقامتهم السابقة 

أنقذوا  الرنويجي لالجئني، ومنظمة  الالجئني، واملجلس  الدولية مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون  الوكاالت  )UNHCR, 2005(. وقد حذرت 

العودة غري الطوعية يف غياب األمن والكرامة )UNHCR, 2018; NRC et al., 2018(. وال يوجد حتى اآلن أي ضامن للعودة  األطفال، من 

الطوعية واآلمنة والكرمية يف حالة سوريا، لذلك تركز معظم التقارير عىل كيفية وأسباب عودة الالجئات/ين السوريات/ين، التي تشمل: الرتحيل 

القرسي، عمليات اإلعادة املدعومة من الدولة املضيفة، العودة غري القانونية، إعادة التوطني والرتحيل، والعودة الطوعية. لكننا حني نذكر »العودة« 

من منظور الالجئات السوريات يف لبنان يف هذا البحث، نقصد العودة الطوعية أو شبه الطوعية. وتبني هذه املنظورات أن الالجئات السوريات 

يف لبنان ال يتقاسْمَن الدوافع أو الروادع ذاتها فيام يتعلق بالعودة إىل سوريا. ومتاشياً مع النظرية النسوية التقاطعية )تم استكشافها يف قسم 

املنهجيات(، أظهرت البيانات أنه ال يوجد رسد واحد ميثل الالجئات السوريات، وأن العديد من املتغريات تلعب دوراً لتشكيل وجهات نظر املرأة 

بشأن العودة )تم استكشافها يف القسم 3(.

1.1 حول العودة

الشد  املعلومات عن عوامل  الرغم من توفر بعض  الجنسني، وعىل  العودة بني  أو اختالف تحديات  العودة  تتوفر معلومات قليلة حول مسار 

التي تدفع بالالجئات/ين السوريات/ين إىل العودة، إال أنها ما زالت قليلة. وتفشل الكثري من األبحاث، عدا أبحاث UN Women وSAWA و

والطبقة،  الجنس،  وتأثري  السوريات/ين  تجارب  بني  التمييز  يف  املجاورة،  البلدان  يف  السوريات/ين  الالجئات/ين  حول   ،International Alert

والعمر، والحالة الزوجية، وحجم األرسة أو القابلية الجسدية والعقلية عىل قرار العودة، وبالتايل تنتهي هذه األبحاث دون توصيات دقيقة وعاكسة 

.)Khattab and Myrttinen, 2017; Mhaissen and Hodges, 2019; IPSOS Group SA., 2018( متثل تنوع تجارب السوريات/ين الحية
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الشكل 1

)UNHCR Amman, 2019:6(

ولفهم أسباب عودة الالجئات/ين السوريات/ين، من الرضوري النظر إىل كل من عوامل الدفع والشد والتي قد تتضمن الواقع الحيايت امللموس 

املمتلكات  إىل  والوصول  عسكرية،  خدمة  وجود  وعدم  سوريا،  يف  والعمل  األرسة،  شمل  ومل  سوريا،  يف  األمني  والوضع  الالجئات/ين  لحياة 

)UNHCR Amman، 2019(. وتشمل عوامل الجذب آمال السوريات/ين ومحفزاتهم للعودة، لكنها تتقاطع حتامً مع تجاربهم اليومية التي 

تعترب عوامل دفع، وبالتايل يصعب فصلهام. ويوضح بحث كيث وشواف Forced Migration Review( 2018(، أن العودة ال ميكن أن تكون 

طوعية إذا ما بُنيت عىل عوامل الدفع، بل يجب أن تستند عىل عوامل الجذب فقط، محتجاً بأن الدول املضيفة تفرض ضغطاً جسدياً ونفسياً ومادياً 

عىل الالجئات/ين السوريات/ين، ما يدفعهم ملا يسمى بالعودة الطوعية. عىل سبيل املثال، أشار األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت يف وادي 

البقاع عام 2017 إىل أنه إذا منحت الدولة اللبنانية تصاريح إقامة لجميع السوريات/ين، بغض النظر عن تسجيل مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني، فسوف تتحسن حياتهم بشكل كبري، وسيشعرون باألمان والكرامة )املرجع نفسه(. وتعد صعوبة العودة الجزء الناقص يف األبحاث، خاصة 

 .)Keith and Shawaf, 2018; Mhaissen and Hodges, 2019( حول عودة السوريات/ين دون تدخل الدولة اللبنانية أو الحكومة السورية

وظهرت مطالب للحصول عىل مزيد من املعلومات حول العودة، إذ أصدر املجلس األورويب للعالقات الخارجية ملخصاً للسياسة، يف مارس 2019، 

يسأل عام إذا كان ينبغي عىل أوروبا مساعدة السوريات/ين يف العودة. وقد أرشفت املنظامت الدولية مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 .)El-Gamal, 2019; Mhaissen and Hodges, 2019( بشكل غري رسمي عىل عودة بعض السوريات/ين من لبنان
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التي تظهر بني  العودة  املتناقضة تجاه  النظر  للعودة، واملواقف ووجهات  الجنسانية  الجوانب  قليلة حول  تتوافر معلومات  باإلضافة إىل ذلك، 

الالجئات/ين السوريات/ين أنفسهم. وتوضح األبحاث عدم وجود إجابة واحدة، وعدم وجود دليل يدعم رغبة الالجئات/ين يف البقاء أو العودة. 

ويعكس هذا بالتأكيد تعقيد مسألة العودة بني الالجئات/ين أنفسهم، وأنها غالباً ما تكون مشحونة مبشاعر متناقضة، إما تدعم قرار العودة أو 

تدفعهم إىل البقاء يف لبنان. ومع ذلك، من املهم فهم الظروف املعيشية والواقع املادي لالجئات/ين السوريات/ين يف لبنان، من أجل فهم مدى 

ارتباط ذلك باعتبارات العودة.

1.2 الالجئات/ين السوريات/ين في لبنان

األزمة.  اندالع  منذ  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  لدى  مسجلني  سوري/ة  الجئ/ة  مليون   5.6 من  املئة  يف   16.5 لبنان  استضاف 

ويُقّدر أن السوريات/ين يشكلون 30 يف املئة من سكان لبنان، 81 يف املئة منهم من النساء )Yassin, 2018(. وذكرت الحكومة اللبنانية عام 

الدولية  التمويل  تدفقات  العاملي ضد  التمييز  بسبب  »األزمة«،  نفقات  لتغطية  مطلوبة  دوالر  مليار   2.62 من  فقط  املئة  43 يف  توفر   ،2019

لالجئني )IPSOS Group SA.، 2018(. وقدرت قوات األمن اللبنانية أن 90،000 سوري قد عادوا بني شهري يوليو ونوفمرب 2018، بينام تُقّدر 

املفوضية العليا لالجئني عودة 17000 الجئاً فقط يف الفرتة ذاتها )Mhaissen and Hodges, 2019(. ويشري االختالف يف تقديرات العائدين إىل 

الحاجة لبحث يسجل من سيعود وملاذا يختار العودة. ويذكر التحليل الحايل حول عوامل الدفع للعودة: ضيق اآلفاق االقتصادية، والضعف القانوين 

واملضايقة والتمييز يف لبنان )IPSOS Group SA., 2018; Mhaissen and Hodges, 2019(. وقد وثقت التقارير يف السنوات األخرية الظروف 

الحكومة  بشكل مطرد منذ عام 2015، حني علقت  ازدادت سوءاً  السوريات/ين، والتي  باملخاطر لالجئات/ين  االجتامعية والقانونية املحفوفة 

.)Janmyr and Mourad, 2018( اللبنانية عمليات تسجيل املفوضية لالجئات/ين السوريات/ين

1.2.1 الوضع القانوين

متناسب.  غري  بشكل  النساء  عىل  العوائق  هذه  من  العديد  ويؤثر  سوريا،  إىل  عودتهم  وعند  لبنان  يف  قانونية  عوائق  السوريات/ون  يواجه 

ويجد تقرير SAWA، أن احتامل حصول النساء السوريات يف لبنان عىل وثائق قانونية، هو أقل عرش مرات من احتامل حصول الرجال عليها 

)Mhaissen and Hodges, 2019(. أنهت الحكومة اللبنانية سياسة الباب املفتوح للسوريات/ين عام 2015، عرب تطبيق لوائح دخول الحدود، 

وأنظمة تصاريح اإلقامة التقييدية، التي سعت كل منها إىل ردع الالجئات/ين السوريات/ين عن البقاء يف لبنان. وتسمح اللوائح الجديدة، الخاصة 

باإلقامة، بتقسيم الالجئات/ين بني: أولئك املسجالت/ين لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وأولئك الذين ال يحتاجون إىل كفيل لبناين 

للبقاء بشكل قانوين يف البالد، ويتعني عىل املجموعتني دفع 200 دوالر كرسوم سنوية للتجديد )IPSOS Group SA، 2018(. وكان لهذه القيود 

التعليم والعمل واملأوى، فضالً عن زيادة  القانونيات/ين عواقب بالنسبة للسوريات/ين، فيام يتعلق بالوصول إىل  املفروضة عىل الالجئات/ين 

مخاطر االحتجاز واإلخالء، باإلضافة إىل فرض املزيد من األعباء املالية عىل الالجئات/ين. وذكر تقرير صادر عن الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية 

)2018(، أن 75 يف املئة من الالجئات/ين السوريات/ين غري مسجلني قانونياً يف لبنان، وال يستطيعون الوصول إىل الخدمات األساسية أو العمل 

.)UNHCR et al., 2018( بشكل قانوين. عالوة عىل ذلك، ُولد 76 يف املئة من األطفال السوريات/ين يف لبنان، ومل يُسجل سوى 21 يف املئة منهم

1.2.2 الضعف االقتصادي

أٌشري إىل الضعف االقتصادي كأحد أهم عوامل الدفع للعودة إىل سوريا، حيث تشري التقديرات إىل أن 70 يف املئة من السوريات/ين يعيشون بأقل 

من 3.68 دوالر يومياً يف لبنان )UNHCR, 2019(. وتشمل العوامل التي تساهم يف الضعف االقتصادي للسوريات/ين االستبعاد من سوق العمل 

اللبناين، وضعف توفري الخدمات، ومحدودية الوصول إىل السكن، وكره األجانب. وذكرت أكرث من 79 يف املئة من النساء أنُهنَّ غري قادرات عىل 

تلبية احتياجاتِهنَّ األساسية أو احتياجات أرسِهنَّ املعيشية )IPSOS Office SA، 2018(. وتعيش 97 يف املئة من النساء يف وادي البقاع يف أرس 

يقل دخلها عن 500 دوالر شهرياً، بينام تنخفض النسبة إىل 52 يف املئة يف بريوت ومنطقة جبل لبنان )IPSOS Office SA، 2018(. وتُقّدر هيومن 

رايتس ووتش أن 90 يف املئة من السوريات/ين يف لبنان مديونون بسبب عدم كفاية املساعدات. ووفقاً ملنظمة األمم املتحدة للمرأة، تؤثر آليات 
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التأقلم السلبية، مثل الديون، بشكل غري متناسب عىل األرس التي تديرها النساء )HRW, 2016; IPSOS Group SA, 2018(. ويوضح الرسم\

البياين أدناه مصادر الدخل لألرس السورية وفقاً لكل منطقة

.

الشكل 2 

)IPSOS Office SA، 2018: 12(

املتحدة، حيث من املحتمل  العاملة، عىل مساعدات األمم  اليد  البقاع، حيث يوجد عدد أقل من  وكام هو مبني أعاله، تعتمد األرس يف وادي 

للمرأة  املتحدة  األمم  لتقرير  وفقاً  الرجال  شؤونها  يُدير  التي  األرس  من  أكرث  املساعدات،  عىل  النساء  شؤونها  تدير  التي  األرس  تحصل  أن 
.)IPSOS Office SA، 2018(

1.2.3 االستقصاء من سوق العمل

يعتمد سوق العمل اللبناين منذ فرتة طويلة عىل قطاع غري رسمي يف املجاالت ذات املهارات املنخفضة، حيث يعتمد عىل العاملة املهاجرة من آسيا 

وأفريقيا يف ظل نظام الكفالة، وتوسع القطاع غري الرسمي بشكل كبري مع تدفق الالجئات/ين السوريات/ين. ويُقّدر تقرير منظمة األمم املتحدة 

لالجئني ))Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon )VASyR( أن 50 يف املئة من الالجئات/ين السوريات/ين لديهم 

 .)UNHCR et al.، 2018 ؛DRC et al.، 2019( أعامل مأجورة يف لبنان

تفاصيل اإلحصاء يف الجدول أدناه:

نساءرجال

%16%73السوريات/ون العاملون يف لبنان

سوريات/ون يعملون أكرث من وظيفة واحدة 

يف لبنان 

18%11%

)DRC et al., 2019; UNHCR, et al. 2018(

أفاد نحو نصف النساء السوريات العامالت بعدم كفاية األموال للعيش، من بني 503 مقابلة أُجريت ألبحاث منظمة األمم املتحدة للمرأة، وتُعترب 

معظمُهنَّ املعيل الرئييس يف أرُسِهنَّ )IPSOS Group SA، 2018(. عالوة عىل ذلك، نجد أن السوريات/ين الذين ال ميلكون أوراقاً قانونية هم 

من النساء بشكل غري متناسب، إذ يحمل 1 يف املئة منُهنَّ تصاريح عمل، وُهنَّ أكرث عرضة للتمييز بسبب وضعِهنَّ غري القانوين، وبالتايل ميتلكن 
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قوة تفاوضية محدودة )املرجع نفسه(. وحتى الالجئات/ون السوريات/ون الذين يحملون تصاريح اإلقامة يتعرضون لخطر االعتقال والرتحيل إذا 

انتهكوا قيود العمل )HRW, 2019(. ويتم استبعاد السوريات/ين مبوجب القانون من جميع القطاعات باستثناء ثالثة: البناء والزراعة والنظافة، 

وال يخضع قطاعا الزراعة والنظافة لقانون العمل، وهام مكونان بشكل غري متناسب من أكرث الفئات عرضة لخطر االستغالل مثل النساء السوريات 

)UNHCR et al., 2018(. ويحصل ثالثة أرباع السوريات/ين العامالت/ين يف لبنان عىل معاش أقل من الحد األدىن لألجور، وتنخفض هذه النسبة 

إىل 39 يف املئة عند نظرائهم اللبنانيني. وتتفاقم املشكلة بشكل أكرب بسبب الجنس حيث تكسب النساء أقل من نظرائِهنَّ من الرجال، كام هو 

موضح يف الدراسات التي أجريت يف قطاعي الصناعة الزراعية والخدمات الغذائية )DRC et al.، 2019(. باإلضافة إىل ذلك، تريد 42 يف املئة من 

النساء السوريات يف األرس التي تديرها النساء، و16 يف املئة من النساء السوريات يف األرس التي يديرها الرجال، املزيد من العمل، وفقاً ملنظمة األمم 

املتحدة للمرأة، ولكنُهنَّ يواجْهَن عقبات يف الوصول إىل سوق العمل بسبب: )1( عدم وجود  خربة عمل سابقة )2( القدرات الجسدية »أضعف«، 

باإلضافة إىل عملِهنَّ إلنجاب ورعاية األطفال دون أجر يف أرسِهنَّ )IPSOS Group SA، 2018(. وأفادت التقديرات يف VASyR بأن عاملة األطفال 

وسط الالجئات/ين السوريات/ين )5-17 سنة( قد بلغت 2.2 يف املئة، وتختلف النسبة بني 3.4 يف املئة للفتيان و0.9 يف املئة للفتيات، ونجد أعىل 

معدل لها يف منطقة النبطية بنسبة 3.9 يف املئة، وأدىن معدل يف وادي البقاع بنسبة 1.8 يف املئة )UNHCR et al., 2018(. ويعمل نحو 21 يف 

املئة من األطفال بدالً من الحصول عىل التعليم، و78 يف املئة منهم فتيان ترتاوح أعامرهم بني 5-17 سنة )املرجع نفسه(. وغالباً ما يتم تجاهل 

الفتيان الذين يتحملون مسؤوليات »الراشدين« يف أطر الضعف، كام أن التقارير والسياسات ال تصور بشكل كاف حجم الضغوط عىل األرس التي 

يقودها الرجال، ليكون الرجل املعيل الرئييس، ومع ذلك تؤثر تلك الضغوط بشكل كبري عىل وصول الفتيان والرجال إىل الخدمات األساسية التي 

.)Janmyr and Mourad، 2018( تقدمها وكاالت املعونة الدولية

1.2.4 الوصول إىل الخدمات األساسية 

غطت  حيث  األخرية،  السنوات  يف  انخفضت  التي  التمويل  بتدفقات  السوريات/ين  لالجئات/ين  األساسية  الخدمات  توفري  يرتبط 

 2018 عام  السوريات/ين  لالجئات/ين  الخدمات  لتوفري  اللبنانية  الحكومة  من  املطلوبة  امليزانية  من  املئة  يف   50 من  أقل  التمويل  تدفقات 

)IPSOS Group SA, 2018; Mhaissen and Hodges, 2019(. ونجد االعتامد عىل املعونة أعىل نسبة بني األرس التي تديرها النساء، ووفقاً 

لتقرير صادر عن األمم املتحدة للمرأة، قال 15 يف املئة من النساء اللوايت متت مقابلتُهنَّ أن املساعدات كانت مصدر دخلِهنَّ الرئييس، وتضاعف 

هذا الرقم يف املناطق الريفية مثل البقاع إىل 34 يف املئة )IPSOS Group SA، 2018(. وباملثل، يعتمد أكرث من نصف السوريات/ين يف املناطق 

الريفية عىل املساعدات الغذائية، عكس أولئك الذين يعيشون يف املناطق الحرضية. وأثرت التخفيضات يف الغذاء واملاء واملأوى والصحة والتعليم 

والدين،  املستوى،  االستغاليل، والسكن يف مأوى دون  العمل  إىل  السوريات/ين  ما دفع  لبنان  أنحاء  السوريات/ين يف جميع  الالجئات/ين  عىل 

ويف بعض الحاالت العودة إىل سوريا )Yassin, 2018(. عانت نحو 93 يف املئة من األرس السورية يف لبنان من انعدام األمن الغذايئ الشديد عام 

2017 مقارنة بــ 68 يف املئة عام 2013، ومن املرجح أن تكون األرس التي تديرها النساء أكرث عرضة، بنسبة 3 يف املئة، النعدام األمن الغذايئ 

املنطقة،  كبري حسب  األساسية بشكل  والخدمات  املساعدات  إىل  السوريات/ين  الالجئات/ين  )IPSOS Group SA، 2018(. ويختلف وصول 

باإلضافة إىل حواجز الهوية املتعددة التي تضعها منظامت اإلغاثة، مثل الجنس والعمر. عىل سبيل املثال، يقسم تقرير )VASyR( الالجئات/ين 

السوريات/ين إىل أولئك الذين يستطيعون، وأولئك الذين ال يستطيعون الوصول إىل املساعدة اإلنسانية، باالستناد إىل الضعف امللحوظ، وخاصة 

الفتيان  املثال، حيث يعمل عدد أكرب من  لبنان عىل سبيل  الجنس )Janmyr and Mourad، 2018(. هناك قيود واضحة عىل هذا اإلطار يف 

السوريني بدل الذهاب إىل املدارس مقارنة بالفتيات السوريات، ومع ذلك تستمر مخصصات املساعدات يف الرتكيز عىل وصول الفتيات إىل التعليم 

.)Janmyr and Mourad، 2018(

1.2.5 املأوى

عىل  املفروضة  القانونية  بالقيود  الصعوبات  هذه  وترتبط  العقارات،  إىل  الوصول  يف  روتينية  صعوبات  السوريات/ون  الالجئات/ون  يواجه 

بني عامي 2016 و2018  سورياً  قد طردت 3664 الجئاً  لبنانية مختلفة  بلدية  أن 13  رايتس ووتش  الالجئات/ين. حيث ذكرت هيومن  حركة 

صور  منطقة  يف  الجئاً   220 إجالء  تم  حيث   ،2019 ومارس  فرباير  بني  متزايد،  نحو  عىل  جامعي  إخالء  عمليات  وحدثت   .)HRW, 2018(
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الجنوبية بواسطة املصلحة الوطنية لنهر الليطاين عىل أساس تلويث النهر )Vohra, 2019(. وبعد شهر، يف أبريل، قىض املجلس األعىل للدفاع 

اللبناين بهدم أي مسكن لالجئني مصنوع من أي مواد أخرى غري الخشب أو البالستيك، ما ينطبق عىل أكرث من 3500 منزل يف عرسال ووادي 

اللبنانية، وكره األجانب، والتمييز ضد  السياسة من جانب السلطات  التحول يف  البقاع )Chehayeb, 2019; HRW, 2019(. وكل هذا يعكس 

الالجئات/ين السوريات/ين، الذين يشريون يف مقابالت مع هيومن رايتس ووتش إىل رغبة الدولة اللبنانية يف عودتهم إىل سوريا، عرب عمليات 

اإلخالء الجامعي هذه )HRW, 2019(. ويؤدي اإلخالء إىل مزيد من النزوح الذي يؤثر بدوره عىل الوصول إىل التعليم والعمل، وذكرت هيومن 

رايتس ووتش نقص املواد الالزمة لبناء مالجئ بديلة لالجئني وأن عمليات اإلخالء الجامعي تؤدي إىل االعتقال والرتحيل )املرجع نفسه(.

1.2.6 السالمة واألمن 

ذكر الالجئات/ون كراهية األجانب يف لبنان كأحد أسباب عودة السوريات/ين إىل سوريا، ووفقاً لتقرير VASyR، تعرض 47 يف املئة من األرس 

السورية لسوء املعاملة اللفظية عام 2018، وتأثرت األرس التي يديرها الرجال بشكل غري متناسب )UNHCR et al.، 2018(. وبينام تسلط التقارير 

اإلعالمية الضوء عىل إساءة املعاملة املجتمعية لالجئني السوريات/ين، يشري السوريات/ون الذين متت مقابلتهم إىل أن السلطات هي املصدر 

 .)Hamou and Al Maleh, 2019; Cornish, 2019; UNHCR et al., 2018( الرئييس ملخاوف األمن والسالمة، ويليها الجريان واملجتمع املضيف

كام يظهر أن النزوح يزيد من خطر العنف الجنيس والجندري، حيث تكون األرس التي تديرها النساء، واألطفال دون ذويهم، وذوي االحتياجات 

الخاصة، والفئات املهمشة اجتامعياً، أكرث عرضة للخطر )Yassin, 2019(. ونجد املثال األكرث شيوعاً ألنواع العنف املبلغ عنه متعلقاً بالعنف البدين 

والجنيس والعاطفي، ومعظمه يحدث داخل األرسة أو يف املنزل )املرجع نفسه(. 

1.3 الجندر والعودة

اللجوء،  مع  غالباً  الجنسني  بني  العالقات  تتغري  حيث  الجنسني.  بني  الديناميات  عىل  النزاع  تأثري  عىل  الالجئات/ين  حول  كثرية  أبحاٌث  تركز 

حد  إىل  هذا  يرتبط  أن  وميكن  الحياة،  قيد  عىل  للبقاء  مختلفة  بأدوار  القيام  عىل  يُجرَبون  ما  غالباً  والفتيات،  والفتيان  والرجال،  النساء  ألن 

يف  السورية  األرس  من  املئة  يف   18 وجود  السطحية  التغريات  وتشمل  للنزاع.  مبارشاً  تأثرياً  اعتباره  من  بدالً  القرسية،  الهجرة  بتجربة  كبري 

واملواقف  الترشيعات  يف  جذرية  اختالفات  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع  العاملة.  القوى  يف  املرأة  مشاركة  وزيادة  النساء،  تديرها  لبنان 

و  للمرأة  املتحدة  األمم  أجرتها  التي  األبحاث  تشري   .)Khattab and Myritten, 2017; UNHCR et al., 2018( نطاقاً  األوسع  املجتمعية 

سناً  األصغر  الرجال  عودة  احتامل  من  أكرب  سوريا  إىل  السن  وكبار  واألطفال  النساء  عودة  احتامل  أن  إىل   International Alert و   SAWA

)IPSOS Group SA، 2018، Mhaissen and Hodges، 2019؛ Khattab and Myritten، 2017(. ومع ذلك، ال يعكس هذا البحث، الذي 

يعتمد مقاربة نوعية، هذا االستنتاج بالرضورة. ويرجع ذلك إىل اعتامد البحث مقاربة نسوية تقاطعية، ركزت بشكل مبارش عىل األبعاد الجندرية 

للعودة وكيفية اختالف تصورات املرأة عن العودة بشكل كبري، وتأثرها بعوامل سياسية واقتصادية واجتامعية مختلفة. ويوضح هذا البحث أن 

غالبية النساء كن أكرث تردداً يف التفكري بالعودة من نظرائِهنَّ الرجال، وتم توضيح ذلك عرب عوامل مختلفة يف القسم 3.

تنبع أهمية هذا البحث يف املقام األول من حاجتنا، كباحثني وأكادمييني ومامرسني وصانعي سياسات، لفهم العودة، مع إدراك كيف تؤثر ديناميات 

الجندر عىل عمليات صنع القرار بشأن العودة داخل أرس مختلفة، عرب عدسة نسوية تقاطعية. ويوضح البحث كيف تختلف تجربة الرجال والنساء 

يف العودة، وكيف تختلف التجارب ووجهات النظر واملشاعر بني النساء أنفسِهنَّ أيضاً. وتتيح لنا هذه املقاربة التحليلية للبحث استكشاف جميع 

املتغريات التي تؤثر عىل مواقف املرأة تجاه العودة، مثل الطبقة والعمر والحالة الزوجية والوضع القانوين والخلفية التعليمية، إلخ. كام يتيح هذا 

البحث لنا فهم أن العوامل السياقية هي التي تحدد مواقف الناس من العودة، وتجاربهم معها، وأن النظر إىل ذلك من عني النسوية يرُبز تعقيدات 

املوضوع ويوضح كيف متارس النساء حرية االختيار، عرب التفاوض عىل إمكانات العودة بشكل مختلف. ويوضح القسم التايل املنهجية واإلطار 

النظري املستخدم يف هذا البحث، ويستكشف الطرق، ويسلط الضوء عىل القيود والتحديات التي يواجهها هذا البحث. 
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2. املهنجية

طُورت منهجية البحث عرب املحادثات واملشاورات بني املؤلفني املشاركني. وقد شعرنا أن االستكشافات النوعية لتجارب املرأة ومفاهيم العودة 

ستكون أكرث مالءمة لإلجابة عىل أسئلة البحث التالية: 

ما هو تصور الالجئات السوريات يف لبنان عن العودة؟ وكيف يشعرن حول إمكانية العودة؟ . 1

ما هي العوامل التي تؤثر عىل تلك اآلراء؟ وما الذي يجعل تجاربُهنَّ يف هذه اآلراء مبنية عىل الجندر؟ . 2

ما هي عوامل الدفع والجذب التي تؤثر عىل قرار العودة والتي ميكن تحديدها عرب وجهات نظر النساء؟ . 3

البيانات التي ُجمعت يف مجموعات الرتكيز واملقابالت القامئة عىل املسح شبه املنظم، مع نحو 70  لإلجابة عىل تلك األسئلة، استخدم البحث 

من املشاركات. وبعد جمع البيانات ومراجعة شاملة للنص، اعتمد التحليل إطاراً نسوياً تقاطعياً. واستناداً إىل فرضية عدم وجود تصور متثييل 

واحد للعودة بني الالجئات/ين السوريات/ين، استكشف التحليل العوامل واألسباب املختلفة التي ترسم تصورات النساء وتجاربِهنَّ فيام يتعلق 

بالعودة بشكل مختلف، من منظور الالجئات السوريات يف لبنان. وحققنا عرب هذه املقاربة يف هياكل وأنظمة القمع املشرتكة التي تدفع النساء 

إىل تفضيل العودة إىل سوريا أو البقاء يف لبنان. كام سمحت لنا هذه املقاربة مبناقشة السلطة األبوية والهجرة واللجوء والثقافة والتقاليد وقوانني 

تشكيل  يف  املرأة  اختيار  حرية  مراعاة  من  بذلك  ومتكّنا  االجتامعي،  وعاملُهنَّ  واقعُهنَّ  تبني  أمور  وهي  املشاركات،  النساء  منظور  من  الدولة، 

حياتها الخاصة. مبعنى آخر، نقر أن تجارب املشاركات من النساء هي شكل معرتف به من املعرفة، وأن أصواتُهنَّ هي القوة املحركة لهذا البحث 

)Stanley and Wise, 1983b, Stanley and Wise, 1983a, Stanley and Wise, 1990, Stanley and Wise, 1993(. وبناًء عىل ذلك، يتأثر 

البحث إىل حد كبري بتصورات وافرتاضات الالجئات السوريات املشاركات فيه. إذ عكست البيانات أن الالجئات السوريات قد عربن عن وجهات 

نظر مؤيدة للعودة وللبقاء يف الوقت نفسه. ونعترب هذا نتيجة بحثية رئيسية، ألن املشاركات، يف وقت إجراء هذا البحث، كانت لديِهنَّ مشاعر 

متناقضة حول العودة، وهو أمر تأثر إىل حد كبري بحقيقة أنُهنَّ شاركن يف البحث عىل أساس افرتاض وإمكانية عودتهن، ومل تكن مشاركتُهنَّ عىل 

أساس تجربة واقعية للعودة. مبعنى آخر، ال تستند هذه اآلراء إىل رحلة عودة فعلية ولكنها تستند إىل إمكانات مفرتضة لرحلة العودة.

2.1 منهجيات البحث 

2.1.1 مجموعات الرتكيز 

نظم فريق البحث أربع مجموعات تركيز تضم 30 امرأة يف هذا البحث، وضمت كل مجموعة تركيز بني ست ومثاين نساء باإلضافة إىل منسق 

املجموعة. وتنتمي املشاركات إىل مجموعات عمرية مختلفة إذ ترتاوح أعامرُهنَّ بني 18 و50 عاماً من أربع مخيامت يف لبنان: مخيم أبو ياسني، 

ومخيم معروف، ومخيم األرامل، ومخيم 020. كام شملت املجموعات النساء العازبات، واملتزوجات، واملطلقات، واألرامل، ومتزوجات أزواجُهنَّ 

مفقودون. وانعقدت مجموعات الرتكيز يف مقر سوا للتنمية واملساعدات يف وادي البقاع، لبنان. وأدارت مجموعات الرتكيز واحدة من الالجئات 

السوريات وُدونت الجلسات الحقاً. )انظر امللحق للعينات واألسئلة(.
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2.1.2 املقابالت القامئة عىل املسح شبه منظم 

وأجريت مقابالت عىل أساس شبه منظم مع 40 امرأة ترتاوح أعامرُهنَّ بني 18 و50 يف مخيامت لبنان. 

مخيم الرحمة 	 

مخيم رامي عياش 	 

مخيم جورج صقر	 

مخيم األبرار 	 

مخيم موىس الهندي 	 

مخيم أبو زكريا	 

مخيم األرامل	 

مخيم أبو سامر	 

مخيم شيحان	 

وطُرحت عىل املشاركات أسئلة دميوغرافية )العمر، الحالة الزوجية، التحصيل العلمي، مكان املنشأ ومكان اإلقامة الحايل يف لبنان(. كام تضمنت 

األسئلة األسباب الكامنة وراء قرار العودة إىل سوريا والتحديات التي تواجهُهنَّ يف لبنان والتحديات التي قد تواجهُهنَّ عند العودة. ومتت تجميع 

املعلومات مبساعدة باحثة ميدانية تعمل مع سوا للتنمية واإلغاثة.

استُخدمت الطرق املختلطة املعروفة أيضاً باسم التثليث  )triangulation(يف هذا البحث. حيث جمعنا بني مجموعات الرتكيز واملقابالت القامئة 

عىل املسح شبه املنظم، وكان التثليث )triangulation(مفيداً للغاية ألن نتائج إحدى الطرق ميكن أن تتحقق من صحة البيانات الناتجة عن 

طريقة أخرى. وهذا يعني أيضاً أن اسرتاتيجية األساليب املختلطة ميكن أن توفر للباحث مزيداً من العمق والبصرية يف مجال الدراسة، كام أنها 

النوعية، بهدف إضافة  البيانات  التثليث أن تُجمع  متكنه من تقديم بيانات أكرث توازناً ودقة )Axinn and Pearce, 2006(. ويعني استخدام 

عمق إىل البيانات الكمية، عرب القصص، والهواجس، واآلمال، والتوقعات، واملخاوف، واألولويات. وقد متكنا، بهذه املقاربة، من معاينة التنوع عىل 

مستوى الفرد واملجموعة، ورسم صور أكرث تعمقاً يف الدوافع واملواقف، وفهم العودة وسبل العيش والتحديات الخاصة بالجندر ومواطن الضعف 

والحلول والفرص.

2.2 اختيار العينة

اعتمدت عملية اختيار العينة البحثية بشكل كبري عىل صالت سوا امليدانية وعملها يف لبنان، وتتمركز عمليات سوا يف مخيامت الالجئني يف لبنان 

يف بر إلياس وسعد نايل. واستخدمت سوا العينات املتاحة )opportunistic sampling( لهذا البحث. واستند اختيار املشاركات إىل متغريات 

مختلفة، مبا يف ذلك العمر والحالة الزوجية وتغيرياتها، واملوقع، واملنشأ الجغرايف، وحجم األرسة، والعمل. وبلغ عدد املشاركات يف هذا البحث 70 

امرأة بني سن 18 و50. وشاركت 30 منُهنَّ يف مجموعات الرتكيز، فيام شاركت 40 يف املقابالت القامئة عىل املسح شبه املنظم. وكانت املشاركات 

يف حاالت زوجية مختلفة مثل )املطلّقات، األرامل، العازبات، زوجات املحتجزين، واملتزوجات من رجل متعدد الزيجات(. واعتمدت االعتبارات 

واالفرتاضات األولية مبا فيه الكفاية عىل خلفية وتجارب املشاركات يف البحث يف املناطق التي يُقمن فيها. وتُعرف مجتمعات الالجئني يف بعض 

األحيان عىل أنها تجمعات رسية يصعب متثيل اختالفاتها يف البحث، حيث يتطلب ذلك إملاماً بالعادات الثقافية والتقاليد املتبعة يف مناطق املنشأ 

للمشاركات يف سوريا.
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الشكل 3

الشكل 4
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2.3 القيود وتحديات البحث 

املظاهرات/ اندالع  قبل  لبنان  يوليو وسبتمرب 2019 يف  بني  ما  الفرتة  ميداين يف  البحث  إجراء  أشهر، وتم  البحث عىل مدار خمسة  أُجري هذا 

االنتفاضة/الثورة يف أكتوبر 2019، يف حني تم التحليل بني أكتوبر ونوفمرب من نفس العام. لهذا السبب، من املهم أن ندرك أن هذه البيانات محددة 

زمنياً، وليست قابلة للتعميم وتعكس حرصياً آراء املشاركات حول العودة بناًء عىل تجاربِهنَّ مع اللجوء يف لبنان وقت إجراء املقابالت، وليست 

بالتحيزات  البحث واالعرتاف  املفروضة عىل هذا  بالقيود  االعرتاف  املهم  النسوي، من  البحث  ألخالقيات  وبالتايل، وفقاً  للعودة.  واقعية  تجربة 

املحتملة يف البيانات. للتحيزات يف اختيار العينات آثاٌر عىل التصورات التي أعربت عنها النساء. ورغم اختالف تلك التصورات، وتباينها بني تفضيل 

العودة أو البقاء، مل يكن لجميع املشاركات وضع قانوين نظامي يف لبنان، وكُنَّ جميعاً من خلفيات اقتصادية وثقافية وتعليمية متامثلة، أمر رمبا 

أضاف بعض التحيز إىل البيانات، ما يقلل متثيلها لصوت جميع الالجئات السوريات يف لبنان. وكَون موظفي سوا قد أجروا البحث كمرشوع محدد 

زمنياً، نجد حاجة إىل إجراء مزيد من البحوث عىل مدى فرتات زمنية أطول الستكشاف كيفية تحكم العوامل االجتامعية والسياسية واالقتصادية 

املتغرية باستمرار بتصورات الناس، وكيف يلعب املكان والزمان دوراً يف تشكيل هذه التصورات أيضاً.
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3. أسباب البقاء

أظهرت البيانات عرب الرتكيز عىل أصوات النساء أن العودة قضية مثرية للجدل، وأحيانا داخل األرسة الواحدة، كام أعربت النساء أنفسُهنَّ عن 

مشاعر متناقضة حيال ذلك يف مناسبات أخرى. ناقشت غالبية املشاركات إيجابيات وسلبيات العودة، واستندن يف آرائِهنَّ عىل افرتاض أن العودة 

ليست الحل الوحيد لالجئني. وذكرت العديد منُهنَّ أسباباً من شأنها دعم قرارِهنَّ بالبقاء يف لبنان. حيث كان البقاء يف لبنان يعترب الخيار الواقعي 

األفضل يف الوقت الحايل بالنسبة للبعض، نظراً الستمرار العوامل التي أدت إىل فرارِهنَّ من سوريا. هنالك العديد من العوامل التي تؤثر عىل 

تصورات الالجئات السوريات حول العودة، وتشمل: )1( الوضع السيايس، )2( األسباب االقتصادية، )3( الوصمة االجتامعية والقيود املفروضة عىل 

املرأة يف سوريا، )4( املرياث وحقوق امللكية، و )5( التجنيد االلزامي. وتستكشف األقسام التالية هذه الجوانب مبزيد من التفصيل، وتسلط الضوء 

عىل أصوات النساء، وتوضح كيف تتأثر تصورات النساء عن إمكانات العودة إىل حد كبري بتجاربِهنَّ املستندة عىل الجندر.

3.1 الوضع األمني في سوريا: السالمة المزعومة

ذكرت النساء الوضع األمني كأحد أسباب البقاء يف لبنان يف كثري من األحيان. ورغم تعبريِهنَّ عن مشاعر عدم األمان يف لبنان، كام هو موضح يف 

القسم 4، أشارت غالبية املشاركات إىل انعدام األمان باعتباره أحد تداعيات الحرب يف سوريا. لذلك من املهم معالجة مفهوم السالمة يف سياق 

اللجوء والنزوح. عىل سبيل املثال، أشار الحديث عن السالمة واألمن يف سوريا يف املقام األول إىل السالمة الجسدية من االنفجارات والقصف وتدمري 

املنازل. حيث تقول نرسين: »كيف سنبني منازلنا مرة أخرى؟ كيف سنعيش يف استقرار؟«. وتقول مها: »تدمر منزيل، وإذا كنت أفكر يف العودة، 

فسأعود إىل منطقة أخرى بالتأكيد، ألن منطقتنا ليست آمنة بعد. ومع ذلك، قد نشتبك مع السكان املحليني هناك بسبب الطائفية واملشاكل 

االجتامعية والخدمات«.

كام كان االختطاف الذي يستهدف النساء من األسباب األخرى التي تجعل النساء يفضلن البقاء يف لبنان. إذ عربت بعض املشاركات عن خوفِهنَّ 

من العودة بسبب خطف النساء. وعربت أخريات عن قلقِهنَّ من احتامل تعرض بناتِهنَّ للخطف. ومُتثل هذه املخاوف أيضاً تحدياً مستنداً للجنس 

خاص باملرأة، حيث يؤدي هذا الخوف غالباً إىل مزيد من القيود العائلية عىل حركة النساء. عىل سبيل املثال، أعربت نور عن ترددها فيام يتعلق 

بالعودة إىل سوريا وقالت: »أخىش أال يسمح أقاربنا لبنايت مبتابعة دراستِهنَّ يف املدارس والجامعات، إذ قد يتذرعون بأن شيئاً ما قد يحدث لهن. 

وإذا حدث يشء ما، فسيتم وصمُهنَّ وسيصبح األمر فضيحة. تعترب عائلتي مكان الفتاة منزل زوجها، لكنني أريد لبنايت أن يتابعن دراستِهنَّ وأن 

يعشن حياة أفضل من حيايت«.

يوضح هذا املثال كيف تواجه املرأة الوضع األمني يف سوريا بشكل مختلف بسبب جنسها. مبعنى آخر، نجد النساء أكرث عرضة للوصم والخضوع 

لسيطرة العائلة بسبب جنسهن، ويعود ذلك إىل نظرة املجتمع إىل النساء عىل أنُهنَّ »أضعف« وبحاجة »الحامية«. كام يوضح تأثري عدم االستقرار 

يف البلد بشكل مبارش عىل حركة املرأة، وفرضه املزيد من القيود عىل األبعاد األخرى لحياة املرأة مثل التعليم وحرية الحركة.

3.2 الظروف االقتصادية

كانت الظروف االقتصادية يف سوريا أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الناس للفرار نحو لبنان، وأظهرت البيانات أنها ال تزال من األسباب التي 

تحول دون عودة الناس. وقد تحدث العديد من املشاركات عن ارتفاع مستويات الفقر يف سوريا، دون وجود أنشطة اقتصادية تساعدُهنَّ عىل 

كسب الرزق. وقد أوضحت الكثري من املشاركات أنه سيكون من الصعب عليِهنَّ إعادة بناء منازلهن، وإن كانت العودة مطروحة، فلن يكون 
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لديِهنَّ يشء ليعدن إليه يف سوريا. وعكست املخاوف املتعلقة بالوصول إىل األنشطة املدرة للدخل يف سوريا تجربة جنسانية وتصوراً للعودة. عىل 

سبيل املثال، عرّبت بعض النساء عن قلقِهنَّ من أنه قد ال يُسمح لُهنَّ مبامرسة أنشطة مدرة للدخل بسبب القيود االجتامعية بسبب جنسهن. تقول 

فاطمة: »أتصور أن العودة ستكون صعبة يف البداية عىل وجه التحديد، حيث سنحتاج إىل إصالح منازلنا ورمبا إعادة بنائها. وقد يضطر زوجي 

للبقاء يف لبنان ملواصلة عمله إلعالتنا. وقد يعني هذا أنه إذا عدت إىل سوريا، فسأعيش مع عائلة زوجي وزوجته الثانية يف املنزل ذاته. يف هذه 

الحالة أود أن أعمل ملساعدة زوجي )مادياً( للحصول عىل منزل خاص، ولكن عائلته لن تسمح يل بالعمل ألنني امرأة بسبب التقاليد والثقافة«.

كام عربت مشاركات أُخريات، باإلضافة إىل املخاوف بشأن الظروف االقتصادية، عن مخاوف من احتامل أن يحول الفقر دون ذهابِهنَّ إىل املدرسة، 

وعربت أخريات عن قلق من أن عائالتِهنَّ لن تسمح لُهنَّ أو لبناتِهنَّ مبتابعة الدراسة. وغالباً ما تستمد هذه القيود املفروضة عىل النساء رشعيتها 

من الوصم املجتمعي، الذي تم تحديده كأحد العوامل التي تؤثر عىل حياة املرأة يف سوريا.

وأخرياً، ال تشمل غالبية فرص كسب الرزق املتاحة يف سوريا اليوم أنواع األعامل التي تقوم بها النساء عادة، نظراً ألن الوضع داخل سوريا ما زال 

محفوفًا باملخاطر، حيث فقدت بعض املناطق أكرث من 80 يف املئة من بنيتها التحتية واملجمعات الصناعية واألرايض الزراعية. وتشمل فرص العمل 

املذكورة إعادة التأهيل والصيانة، ووظائف السوق التي تتطلب البيع بالتجزئة والبيع يف مواقع غري آمنة بشكل عام، والعمل عىل البنية التحتية، 

كام ترتبط الوظائف املتاحة يف بعض املناطق بشكل أسايس بعمل امليليشيات. وهو ما يضع من يخرتن العودة إىل سوريا يف وضع أصعب من 

البقاء يف لبنان.

3.3 الوصمة المجتمعية 

أوضحت هذه البيانات أن الوصم املجتمعي ضد النساء مل يُعترب بارزاً يف حياة املرأة يف لبنان، ما جعل لبنان مكاناً مالمئاً لبعض الحاالت التي عربت 

فيها النساء عن حرية العمل والتنقل دون القيود األرسية. وهو ما حّمل تصورات العودة إىل سوريا أبعاداً جنسانية، حيث تواجه النساء التوقعات 

الجنسانية بشكل مختلف. وهذا يقودنا إىل إعادة التفكري باعتبار الرصاع السبب الرئييس للتغيريات يف أدوار الجنسني، ويحول الرتكيز من الرصاع 

إىل عبور الحدود والنزوح، ويجعل الحركة نفسها عامالً رئيسياً يؤثر عىل تجارب النساء يف مجال اللجوء والهجرة والنزوح. وبعبارة أخرى، يغري كل 

من الهجرة واللجوء والنزوح ديناميات السلطة والطريقة التي مُتارس بها حرية االختيار. إذ تجد النساء املقتلعات من جذورِهنَّ أنفسُهنَّ يف مواقف 

يتفاوْضَن فيها مع هياكل السلطة والقمع املختلفة بشكل مختلف بعد فرارِهنَّ ووفقاً ملكان تواجدهن.

وشملت القيود واملعوقات املجتمعية املفروضة عىل النساء يف سوريا حرمانِهنَّ من التعليم واملشاركة يف األنشطة املدرة للدخل وعدم السامح لُهنَّ 

مبغادرة املنزل دون مرافق. وقد أوضحت البيانات أن النساء العازبات واألرامل وكذلك النساء املتزوجات دون أزواجِهنَّ ُهنَّ أكرث النساء عرضة 

للتهميش والوصم يف سوريا ولبنان.

وتعترب النساء دون رجالِهنَّ »ضعيفات«، بسبب عدم وجود ويص، ميكن أن يؤدي دور »الحامية«. وال يعني الويص يف هذه الحالة بالرضورة أن 

يكون ُمعيالً، بل يتضمن أداء دور »حامية« و »الحفاظ« عىل رشف األرسة عرب التحكم يف الحياة الجنسية للمرأة، عرب التحكم يف حركتها. تقول 

وداد: »ال أستطيع التحرك بحرية كام أريد يف سوريا، حتى لو كنت أرغب يف الذهاب لزيارة عائلتي. إذ يُعترب ذهايب إىل األماكن كام أريد يف غياب 

زوجي أمراً مخزياً. وسيبدأ الناس أيضاً يف انتقاد مكان نومي، قائلني إنه ال ينبغي أن أنام وحدي يف املنزل«.

باإلضافة إىل ذلك، أوضحت املشاركات من النساء تصور أن عودتُهنَّ إىل سوريا ستضعُهنَّ يف موقع ضعف. وقد رشحت بعضُهنَّ هذا األمر بأنه 

سيتعني عليِهنَّ العيش مع عائالت أزواجِهنَّ إذا ما عدن إىل سوريا، وقد يؤدي ذلك إىل تحكم عائالت أزواجِهنَّ بِهن. كام تقول ليىل: »لن تسمح 

يل عائلة املرحوم زوجي بالعيش يف منزله إذا قررت العودة. أخىش من الوصم خاصة وأنني أرملة بدون زوجي. وأخىش أن ينظر الناس إيّل كهدف 

»رخيص« و »سهل« ويفرتضوا أنني قد أفعل أي يشء للحصول عىل املال«.

وتُعد الحالة الزوجية واحدة من املتغريات الرئيسية التي تؤثر عىل تجارب النساء يف الوصم االجتامعي. حيث تتعرض النساء املطلقات واألرامل 
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والنساء دون »مرافق« للوصم أكرث من أي وقت مىض، حتى عند املشاركة يف العمل من أجل البقاء. ويبدو أن هذا العامل أكرث تأثرياً يف سوريا 

منه يف لبنان، ألن الهجرة أدت إىل متزيق العائالت وتقويض الهياكل االجتامعية املتامسكة للوحدة العائلية. كام يتم وصم عمل املرأة مبعايري تحدد 

العمل الذي يعترب »محرتماً« و »مقبوالً« أو غري مقبول. عىل سبيل املثال، تقول عبري: »أخىش أحكام الناس وعائلة زوجي ألنني بحاجة العمل، وقد 

أضطر إىل تنظيف املنازل. أنا أعلم أن العمل ليس أمراً مخزياً، ولكن الناس يتحدثون ويحكمون«.

تؤثر الوصمة املجتمعية والتوقعات واألحكام ومعايري االحرتام يف إحجام النساء عن العودة إىل سوريا. وغالباً ما تؤدي تلك التوقعات والوصامت إىل 

فرض قيود عىل حرية الحركة والتعليم والحق يف العمل. تجعل املخاوف من تداعيات مثل هذه الوصامت لبنان مساحة مقبولة أكرث لتلك النساء، 

حيث أن العديد من النساء بعيدات عن أفراد األرسة املبارشين، ولديِهنَّ حرية أكرب يف الحركة والوصول إىل أنواع العمل غري الرسمية. وتجعل هذه 

العوامل املواقف تجاه العودة، قضية جنسانية، ألن الرجال ال يعيشون املخاوف ذاتها بشأن حريتهم يف الحركة. باإلضافة إىل ذلك، ونظراً لتنوع 

تجارب النساء بسبب الحالة الزوجية، تؤثر الوصمة االجتامعية أيضاً عىل النساء بشكل مختلف. وقد كانت الوصمة والتوقعات املجتمعية من 

األسباب التي دفعت النساء إىل تفضيل البقاء يف لبنان عىل العودة إىل سوريا.

3.4 رأس المال والملكية 

حددت املشاركات نقص رأس املال وحقوق امللكية كأحد األسباب التي متنعُهنَّ من التفكري يف العودة إىل سوريا. ورغم تحديد هذا العامل كمؤثر 

غري مبارش عىل قرارات املرأة، يزداد تردد النساء يف إمكانية العودة، مع عدم وجود ملكية وعدم مقدرتِهنَّ عىل املطالبة مبمتلكات أزواجِهنَّ أو 

أفراد أرسِهن. وعرّبت النساء السوريات يف لبنان، أي املشاركات يف البحث، عن صعوبات جمة فيام يتعلق بالوصول إىل مرياثِهنَّ يف سوريا كذلك، 

بسبب الطبقية والسلطة األبوية والثقافة والتقاليد، باإلضافة لنظام الدولة نفسه. عىل سبيل املثال، تحدثت بعض النساء عن عدم حصولِهنَّ عىل 

مرياث ألنُهنَّ ينتمني إىل أرس فقرية ُمعدمة وال متتلك رأس مال. وتقول أخريات إنه وفقاً للثقافة والتقاليد، ال ينبغي عىل املرأة أن تطلب نصيبها من 

املرياث، ألنه أمر مستهجن وال يعترب »قاعدة«. وأضافت أخريات أنه حتى عندما يُقّسم املرياث يتم توزيعه بشكل غري متساو يف كثري من األحيان 

بسبب الثقافة والتقاليد. وأضافت النساء أيضاً أن الرجال يحصلون عىل نصيب أكرب من املرياث بشكل عام، ألنه من املتوقع أن تتزوج املرأة رجالً 

ميكن أن يكون من عائلة أخرى. ويعزى عدم املساواة فيام يتعلق بتوزيع املرياث واملمتلكات إىل الطبيعة األبوية التي تحكم العالقات بني الجنسني 

وامللكية يف البلد، ما وضع النساء يف وضع أسوأ فيام يتعلق برأس املال وامللكية مقارنة بنظرائِهنَّ من الرجال قبل السفر إىل لبنان.

ومن املهم تسليط الضوء عىل حرية خيار املرأة فيام يتعلق باملرياث، حيث أعربت بعض النساء عن رضاُهنَّ عن أخذ إخوانِهنَّ نصيباً أكرب من 

املرياث. عىل سبيل املثال، تقول شريين إن »األخ يستحق ذلك أكرث«. ويف حاالت أخرى، تحدد الحالة الزوجية للمرأة وما إذا كان لديها أطفال أم 

ال حصولها عىل املرياث. 

عىل سبيل املثال، تقول نيفني: »ال أتوقع الحصول عىل مرياث، الرجال يستحقون ذلك أكرث. لكن قويل هذا ال يعني أنني ال أريد املرياث. أنا ليس 

لدي أطفال ألن الله مل مينحني أطفاالً، لذا أعتقد أن أبناء أخي يستحقون املرياث أكرث مني«.

البيانات ملكية الرجال، األزواج واآلباء و/أو اإلخوة،  البيانات أن عدداً صغرياً جداً من النساء املشاركات قد ُمِنحن املرياث. وتعكس  كام تُظهر 

للعقارات يف سوريا يف أغلب الحاالت. 

ويتمثل التحدي اآلخر الذي يواجه النساء العائدات إىل سوريا بعدم قدرتِهنَّ عىل استعادة منازل أرسهن، بسبب التحديات القانونية وأيضاً بسبب 

أن بعض هذه املمتلكات قد احتلها آخرون عند هروب األرسة. عىل سبيل املثال، أخربت النساء قصصاً سمعن بها عن نساء أخريات حاولن العودة 

إىل منازلهن، ومنعتُهنَّ الدولة من الوصول ملنازلهن، ألن املمتلكات ُسجلت بأسامء أفراد األرسة من الرجال.

باإلضافة لذلك، ميلك الرجال معظم املمتلكات املوجودة يف سوريا، إما الزوج أو األب أو األخ، وبالتايل ترُتك النساء مع الحد األدىن من املمتلكات. 

وأظهرت البيانات أن العديد من النساء أردن العودة إىل سوريا، ومل يستطعن العودة واستعادة ممتلكاتِهنَّ ألنها مل تكن مسجلة بأسامئِهن، وبالتايل 
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لن تسمح الدولة لُهنَّ بأخذها. تقول روال: »أردت العودة إىل منزلنا يف داريا، لكن الرشطة أخربتني أنه ال ميكنني ذلك ألن املنزل ليس باسمي وتم 

تسجيله كممتلكات زوجي. وال ميكن لزوجي العودة إىل سوريا، ومل يستمع يل أحد ألنني امرأة وال ميكنني فعل أي يشء حيال ذلك. تسيطر الدولة 

السورية عىل بيتنا ومل يعد بإمكاننا إثبات أنه بيتنا«.

وتقول عال: »ال ميكننا الذهاب إىل سوريا إلثبات وجود ممتلكات لنا ألننا جميعاً غري قانونيني يف لبنان، وليس لدينا تصاريح إقامة لبنانية تسمح 

لنا بالذهاب إىل سوريا إلثبات ممتلكاتنا والعودة«.

ترُبز إجابة عال أن قرارها يستند إىل معلومات خاطئة حول املستندات أو الوضع القانوين املطلوب للوصول إىل املمتلكات. ويتعني عىل معظم 

الالجئات/ين السوريات/ين يف لبنان اتخاذ خيارات للعودة دون معلومات واضحة بشأن ممتلكاتهم أو مناطقهم األصلية أو الوثائق القانونية 

الالزمة الستعادة منازلهم. ما يعني أن نقص املعلومات الصحيحة يدفع النساء التخاذ قرارات خاطئة بشأن العودة.

وتعني التغيريات الدميوغرافية والنزوح الداخيل يف سوريا أن املنازل التي كان يسكنها الالجئات/ون سابقاً إما اآلن تسكنها عائالت نازحة داخلياً 

أو احتلتها فصائل مسلحة. أوضحت رنا أن عائلة زوجها كانت متتلك منزلني يف سوريا، ولكن مل يعد بإمكانها الوصول إليهام مبا أن هذه املنازل 

تشغلها عائالت أخرى. ويلعب رأس املال وامللكية دوراً رئيسياً يف تحديد موقف املرأة من العودة إىل سوريا. حيث قال العديد من النساء إنه ال 

يوجد لديِهنَّ ما يعدن إليه، سواء من حيث املرياث أو املمتلكات، أو فيام يتعلق بأفراد األرسة، حيث مل يعد هؤالء يف سوريا )كام هو موضح يف 

القسم 4.4(.

3.5 الترابطية والصلة بالسلطة األبوية 

أوضح البحث أن قرار العودة تحكمه العالقات األرسية والرتابطية والصلة بالسلطة األبوية، وهو مصطلح صاغته سعاد جوزيف. وتصف جوزيف 

)1993( العالقات األرسية يف املنطقة الناطقة باللغة العربية فيام يتعلق بالصلة بالسلطة األبوية. وتُعرّف الرتابطية عىل أنها »العالقات التي تكون 

فيها حدود الشخص مرنة نسبياً بحيث يشعر األشخاص بأنهم جزء من اآلخرين املهمني... استخدمت الصلة مبعنى النشاط أو النية وليس حالة 

الوجود« )Joseph, 1993: 467(. كام استكشفت جوزيف مصطلح الرتابطية فيام يتعلق بالعالقات األرسية وكيف تتشكل العالقات األرسية بشكل 

مختلف اعتامداً عىل »أنظمة االقتصاد السيايس« املختلفة )Joseph, 1993: 467(. وأظهر البحث انطباق هذا العامل عىل السياق السوري فيام 

يتعلق بالعودة، حيث ناقشت النساء املشاركات »العودة الجزئية«، خاصة وأن بعض األرس تتفاوض عىل تقسيم العائلة بني لبنان وسوريا. وتتحكم 

أحد  االلزامي يف سوريا  التجنيد  احتامل  يبدو  االلزامي. حيث  التجنيد  األمثلة عىل ذلك  الجزئية، ومن  بالعودة  والسياسية  االقتصادية  األنظمة 

العوامل الجندرية التي متنع الناس من العودة إىل سوريا، ورغم أنه ال يُطبق إال عىل أفراد األرسة الرجال، إال أن النساء املشاركات ذكرنه كواحد 

من األسباب التي دفعتُهنَّ إىل البقاء يف لبنان، أو عدم التفكري يف العودة إىل سوريا كأرسة بأكملها. وتقول رانيا: »بلغ أبنايئ سن الذهاب للتجنيد 

اإللزامي، وهو أمر يقلقني كثرياً. ولهذا السبب سيبقون يف لبنان وسأعود مع أطفايل اآلخرين الذين يحتاجون إىل الذهاب إىل املدرسة. وسيساعدنا 

أبنايئ الذين سيبقون يف لبنان مادياً«.

وميكن أن يؤدي التجنيد اإللزامي إىل تجزؤ العائلة يف مثل هذه الحالة، ما يدفع بعض األفراد إىل التفكري يف العودة وغريهم يف البقاء يف لبنان. 

أدت حاجة هذه العائلة بالذات إىل تعليم األطفال التخاذ هذا القرار، ما يعكس الواقع الخطري لتعليم الالجئات/ين يف لبنان. بينام كان قرار البقاء 

كعائلة كاملة ذا أولوية يف حاالت أخرى. كام تقول ريم: »لن يستطيع إخواين املجربون عىل التجنيد اإللزامي العودة معنا، ولذلك فإن فكرة العودة 

كلها معلقة يف الوقت الحايل لجميع أفراد األرسة«. 

ومن املهم للغاية ذكر تأثري بعض العوامل الجندرية عىل النساء يف حالة »العودة الجزئية«. حيث تحدثت املشاركات عن قلقِهنَّ فيام يتعلق ببعض 

التحديات التي قد تواجهُهنَّ يف حالة العودة مبفردِهنَّ إىل سوريا. وناقشت النساء خشيتِهنَّ من تحكم العائلة بحريتِهنَّ يف الحركة يف حالة عودتِهنَّ 

دون أزواجِهنَّ وهو أمر يتعلق بالرتابطية العائلية والصلة بالسلطة األبوية. تقول جوزبف )Joseph 1993: 467( إن أفراد األرسة »ال يتوقعون 

وال يقدرون وال يدعمون االستقالل الذايت أو االنفصال أو وجود الحدود. وأشاروا جزئياً إىل املشاركة الناجحة يف الكثري من العالقات الرتابطية بني 
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الجنسني والفئات العمرية، مع األقارب وغري األقارب« ويتعارض هذا املفهوم مع الطريقة التي تحدثت بها املشاركات عن تجربتِهنَّ يف »العودة 

الجزئية«، حيث يخشني من تحكم األرسة. تقول ميسون: »ستتحكم والدة زوجي وشقيقه يب، ولن يسمحوا يل بالعيش مبفردي ألنهم يخشون ثرثرة 

الناس. وال أريد العيش معهم ألنني ال أريد أن أتحول إىل خادمة لهم«.

ومن املهم تسليط الضوء عىل أن تصورات العودة، وكذلك تجارب العودة نفسها، تخضع لعوامل جندرية وتحكمها عوامل سياقية، مثل التجنيد 

اإللزامي والوصم املجتمعي. يف حني أنه من املتوقع أن يخدم الرجال يف الجيش، ال تواجه النساء التحدي نفسه، وتفضل بعض العائالت االنفصال، 

بينام تقرر أخرى البقاء يف لبنان. ولهذا السبب، يعترب هذا العامل من منظور املرأة دافعاً للبقاء يف لبنان. كام يعكس املشاعر املتناقضة التي يشعر 

بها الناس تجاه العودة إىل سوريا. سعى هذا القسم إىل تحديد العوامل التي أشارت إليها املشاركات يف البحث كأسباب تدفعُهنَّ للبقاء يف لبنان. 

وقد يالحظ املرء أن روادع العودة تلك غالباً ما تشري إىل مدى سوء الوضع يف سوريا أكرث من عوامل جذب فعلية يف لبنان. ويستكشف القسم 

التايل األسباب التي أشارت إليها املشاركات كعوامل تشجعهم عىل العودة إىل سوريا.
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4. أسباب العودة

عرب استكشاف املوضوعات التي استشهدت بها النساء كأسباب لبقائِهنَّ يف لبنان، بات جلياً أنه ال توجد إجابة واضحة فيام يتعلق مبواقف الناس 

حيال العودة. ولكن ميكننا رؤية عوامل بعينها قد تدفع نحو العودة، وغريها قد تؤدي إىل البقاء. باإلضافة إىل ذلك، تبني لنا أن تجارب وتصورات 

العودة مبنية عىل الجنس، وأن هذه العوامل ال تؤثر عىل الرجال والنساء بشكل متباين فحسب، بل تؤثر بشكل مختلف بني امرأة وأخرى حسب 

الحالة الزوجية للمرأة بشكل خاص، من بني متغريات أخرى.

 نستكشف يف هذا القسم العوامل التي حددتها الالجئات السوريات املشاركات كأسباب قد تدفع بِهنَّ إىل العودة. وتشمل هذه العوامل )1( 

التمييز، )2( الظروف املعيشية يف لبنان، )3( النظام الجندري واختالله، و)4( املشاعر والروابط القومية والعائلية الرمزية.

4.1 التمييز 

تتأثر تجارب النساء السوريات مع التمييز يف لبنان بجنسهن إىل حد بعيد، إذ تختلف طبيعة التمييز الذي يتعرضن له. بالنسبة للنساء، يبلغ التمييز 

الجندري، الذي يظهر عىل شكل مضايقات جنسية ولفظية، حداً من اإليالم يصبح معه أحد العوامل التي تدفعُهنَّ إىل اتخاذ قرار العودة إىل سوريا. 

وقد عرّبت املشاركات عن نظرة املجتمع املضيف لُهنَّ كأهداف »رخيصة« و«سهلة املنال«. وبذلك يصبح موقف املرأة السورية ضعيفاً بشكل خاص 

يف السياق اللبناين. وتحدثت املشاركات عن تعرضِهنَّ لإلذالل عىل يد املجتمع املضيف، بسبب »الصور النمطية واالفرتاضات اللبنانية التي تقول إن 

النساء السوريات بال أخالق«. كام تحدثت عدد من املشاركات عن تعرضِهنَّ ملظاهر التنمر والتعليقات العنرصية، بسبب النظر إليِهنَّ كـ«ضيفات« 

مؤقتات، وعن شعورهن بعدم الرتحيب بِهنَّ يف لبنان. تقول سلمى: »تعرضت ملعاملة سيئة هنا يف لبنان ألنني الجئة، وأتعرض أحياناً لالستغالل 

يف عميل، وأكسب القليل جداً من املال. وال توجد حرية حركة ألننا دخلنا لبنان بطرق غري قانونية، ما يفرض املزيد من القيود عىل حركتنا«.

وتواجه النساء السوريات أنظمة قمع متقاطعة، ما يجعل تجاربُهنَّ مختلفة اختالفاً ملحوظاً عن تجارب نظرائِهنَّ من الرجال، وتؤثر عىل تصورِهنَّ 

عن العودة بطريقة مختلفة بسبب جنسِهنَّ ووضعِهنَّ القانوين يف لبنان. وعند السؤال عن وضعِهنَّ يف لبنان، تقول الالجئات السوريات أنُهنَّ ال 

، حسب رأيِهن، يشعرن بأنُهنَّ ضيفات سيعدن يف النهاية  يرغْبَ يف أن تطلق عليِهنَّ صفة »الجئات« بل يفضلن استخدام مصطلح »الضيفات« ألنُهنَّ

. تقول رىب: »األمور هنا يف لبنان صعبة، وهم يصّعبون حياتنا أكرث، حيث يعتربوننا »ضيوفاً مؤقتني«. وال أحد سعيد حقاً هنا. بالنسبة  إىل وطنِهنَّ

يل، لو مل يكن بيتي قد تدّمر لكنت عدت، ولكن كيف سأعود ومل يتبق يل يشء هناك«.

وتقول هنادي: »نحن جميعاً ضيوف هنا، أعترب نفيس ضيفة وأرغب يف العودة إىل بلدي، كل ما أريده هو العودة إىل بلدي، عندما تتحسن األمور 

وتصبح أكرث أماناً، سنعود جميعاً«.

وتشعر النساء »دون أزواج« أو »أوصياء« من الرجال، سواء كن مطلَّقات أو عازبات أو أرامل، بأنُهنَّ مستهدفات يف لبنان ألنُهنَّ »ضعيفات« و 

»رخيصات« يف الوقت نفسه. وأبلغت األرس التي تديرها نساء عن وجود عنرصية ومضايقات من جانب املجتمع املضيف. وهكذا نجد أن الحالة 

الزوجية للمرأة هي إحدى املؤثرات الرئيسية عىل تجاربها يف لبنان، وبالتايل عىل تصورها إلمكانية العودة. ويعكس ذلك كيف أن العوامل املختلفة، 

مثل العنرصية والجنس، تجعل مواقف النساء تجاه العودة مختلفة فيام بينُهّن، ومختلفة عن مواقف الرجال. باإلضافة إىل ذلك، تتعرض األرس 

التي ليس لديها »ويص« من الرجال ملضايقات من جانب املجتمع املضيف، وأيضاً من مجتمع الالجئني السوريني نفسه. عىل سبيل املثال، أوضحت 

لبنى: »برصاحة، يغتابني الكثري من الناس ألنني أرملة، ويتدخلون يف حيايت ويتحرشون يب سواء كانوا سوريني أو لبنانيني. ويطلب جميع سائقي 
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سيارات األجرة وأصحاب السوبر ماركت رقم هاتفي. هم ينظرون بفوقية إىل املرأة السورية ويعتربونها »رخيصة« ويعتقدون أنها مستعدة للقيام 

بأي نوع من العمل مقابل املال«.

وتجعل مثل هذه التجارب يف لبنان إمكانية العودة أكرث جاذبية لبعض النساء، بينام تنفر أخريات من الفكرة خوفاً من مضايقات أفراد أرستها 

يف سوريا لها. ما يدل عىل أن مسألة العودة ليست بهذه البساطة بالنسبة للمرأة، ألن عوامل الدفع والجذب قد تتعارض يف كثري من األحيان.

4.2 األوضاع المعيشية

تعد حياة الالجئات/ين السوريات/ين يف لبنان قاسية للغاية، من مختلف النواحي: االقتصادية واالجتامعية والسياسية، سواء كُنَّ يف املخيامت أو 

خارجها. وتحدثت املشاركات عن شعورِهنَّ بانعدام األمن واألمان بسبب املداهامت املتكررة ملخيامت الالجئني من جانب الجيش اللبناين. ويضع 

هذا الشعور بعدم االستقرار الالجئات/ين تحت ضغط نفيس وذهني كبريين. وميكن ضمُّ انعدام األمن من ناحية السكن، والوضع املايل القايس 

لدى االجئات/ين إىل مسببات الشعور بعدم االستقرار، حيث ال يُسمح لالجئات/ين السوريات/ين بالعمل يف لبنان إال يف ثالث مَهٍن ضئيلة األجر 

اعتاد السوريات/ون القيام بها يف لبنان حتى قبل عام 2011، وتعمل األغلبية ممن ال ميتلكون تصاريح عمل، يف أنشطة غري نظامية ومنخفضة 

األجر. وقد أوضحت النساء أن هناك فرص عمل يف القطاع الزراعي ويف الخياطة. وبدا أن الخياطة هي النشاط االقتصادي املفضل لدى املرأة، ألنها 

توفر راتباً أفضل وهي أقل استغاللية من الزراعة. وأشارت البيانات إىل أن العمل يف القطاع الزراعي شديد الصعوبة واستغاليل، حيث ييُسء ُمالك 

األرايض، وسامرسة العمل )شاويش املخيم( معاملة العامل من الالجئات/ين، ويقتطعون من أجورهم، ويصلون لحد تعنيفهم يف بعض الحاالت. 

وتقول بعض املشاركات إن الحد األدىن ملستويات املعيشة يف لبنان مرتفع للغاية، وأنُهنَّ غالباً ما يجدن أنفسُهنَّ يف أوضاع صعبة واستغاللية مالياً، 

نظراً لعبء املسؤوليات الواقعة عىل عاتقهن، مثل اإليجار، وتعليم األطفال، وتأمني الغذاء لعائالتهن. وينطبق هذا األمر بشكل خاص عىل النساء 

اللوايت يعملن يف القطاع الزراعي، بوساطة من الشاويش يف أغلب األحيان. وتؤدي ديناميكية السلطة بني الزعيم املعتمد واملختار ذاتياً للمخيم 

)الشاويش(، واملرأة املعنية، إىل حصول النساء عىل جزء فقط من الدخل الذي يكسبَْنه، إذ تُسلّم األجور له ويوزعها حسب تقديره الخاص.

وأوضحت املشاركات أن سبب هذا االستغالل هو وضعُهنَّ القانوين يف البالد كالجئات، مع أوراق تسجيل منتهية الصالحية. وهكذا برز الوضع 

القانوين لالجئات مؤثراً رئيسياً عىل ظروف معيشتِهن، ألنه يؤثر عىل وصولِهنَّ إىل أسواق العمل املنظمة. ومع ذلك، أعربت الكثريات عن رضاُهنَّ 

نتعرض  الحرب، ولكننا  لبنان حني بدأت  الحياة. أوضحت ملك: »أتينا إىل  البقاء عىل قيد  لُهنَّ  الدخل، ما يضمن  الحد األدىن من  عن تحصيل 

لالستغالل هنا يف لبنان. حيث ال يدفع رئيس زوجي راتبه بالكامل أو يف الوقت املحدد. ويف بعض األحيان كان يدفع نصف أو ربع الراتب، وأحياناً 

ال يدفع لنا عىل اإلطالق، ويقبل زوجي حني يقدم رئيسه نصف املبلغ إذ ال خيار آخر أمامنا. لقد اضطررت لرهن مجوهرايت للحصول عىل قرض 

عقاري، واستلمت بعض األموال من األمم املتحدة للعيش«.

وأوضحت العديد من املشاركات صعوبة العثور عىل عمل منتظم يف لبنان. وأوضحت بعضُهنَّ أن نظام »التعليم املجاين« يف سوريا هو أحد األسباب 

التي قد تجذبُهنَّ للعودة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة يف لبنان. ويجعل عدم توفر االحتياجات األساسية لبقائهن/هم وسبل عيشهن/هم، الوضع 

املادي لالجئات/ين يف لبنان عامالً يدفعهن/هم خارج البالد.

باإلضافة إىل ذلك، أثرت الظروف املعيشية يف لبنان عىل الديناميات الجندرية داخل أرس الالجئات/ين وبني أفراد األرسة. وذكرت نساء كثريات 

أنه منذ فرارِهنَّ إىل لبنان، ازدادت املشاكل واالشتباكات بني العائالت بسبب الظروف املعيشية القاسية. يعيش العديد من الالجئات/ين يف خيام 

أثّر هذا، بحسب املشاركات، عىل  العائالت املختلفة للعيش معاً يف مساحات صغرية. وقد  مكتظة، ومبوارد قليلة. وقد دفع االكتظاظ الشديد 

ديناميات األرسة. وتسببت هذه التغريات الدميوغرافية داخل العائالت أنفسها بحدوث املزيد من االشتباكات داخل العائالت وفيام بينها. تقول 

غدير: »لقد ساءت األمور منذ وصولنا إىل لبنان، حيث تعيش العديد من العائالت معاً، ما يخلق الكثري من االشتباكات«.

وتقول سعاد: »لقد تغريت األمور كثرياً منذ وصولنا بسبب امللل، فالرجال دامئاً يف املنزل إذ ال ميكنهم العمل. وبذلك يستفحل العنف لديهم، ويزيد 

الضغط النفيس علينا«.
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وتدفع هذه الضغوط، الناشئة عن الظروف املعيشية يف لبنان، البعض إىل التفكري يف العودة إىل سوريا. ونجد العامل األكرث أهمية، املُتعلق بظروف 

املعيشة، والذي ميكن أن يشكل عامل جذب نحو سوريا، هو نظام »التعليم املجاين«. حيث عرّبت العديد من النساء عن قلقِهنَّ بشأن عدم متكن 

أطفالِهنَّ من مواصلة تعليمهم يف لبنان.

4.3 النظام الجندري واختالله 

ليست الديناميات بني الجنسني »نظاماً« ثابتاً، بل ميكن أن يتغري ويأخذ أشكاالً مختلفة، ويؤثر كل من اللجوء والهجرة عىل السلطة األبوية والدور 

الجندري الذي يلعبه الرجال، ويجعل تجارب النساء مختلفة بعضها عن بعض وعن تجارب الرجال وفقاً لعوامل مختلفة. ويتضمن النظام األبوي 

التقليدي توقعات من الرجال أن يكونوا معيلني لعائالتهم، يف حني يُتوقع من النساء االهتامم بأدوارِهنَّ يف رعاية املنزل. ولكن ميكن تحدي هذا 

النظام التقليدي وتقويضه أو تعزيزه بطرق مختلفة أثناء اللجوء والهجرة القرسية. »عىل سبيل املثال، تتوفر أدلة عىل أنه يف أوقات النزاع واللجوء، 

من املرجح أن تصبح املرأة رأس األرسة، خاصة يف الحاالت التي يختفي فيها الرجال أو يُقتلون أو يصبحون غري قادرين عىل إعالة أرسهم، وبالتايل« 

يفشلون« يف أداء أدوارهم الجندرية التقليدية« )Lindsey, 2001; Justino, 2012; Nasser-Eddin, 2014, 2017: 144(. كام يُنظر إىل الالجئات/

ين من الرجال يف لبنان عىل أنهم »تهديد« للمجتمع اللبناين، بينام يُنظر إىل النساء عىل أنُهنَّ »ضعيفات«. ما يُسّهل، يف بعض الحاالت، عىل النساء 

البحث عن أنشطة مدرة للدخل خارج املنزل.

 تقول غالبية املشاركات يف البحث إنه توجب عليِهنَّ العمل بعد الفرار من سوريا لضامن بقاء أرسِهن. وقد ُدفعت العديد من النساء للبحث 

عن عمل بسبب غياب الرجال يف أرسِهن. وقد أوضحت النساء ذواتُهنَّ أنُهنَّ مل يُكنَّ ميارسن أنشطة مدرة للدخل قبل هروبِهنَّ وكُنَّ محصورات 

يف األعامل املنزلية، ولكن مشاركتُهنَّ يف األنشطة املدرة للدخل يف لبنان جعلتُهنَّ يشُعرَن »باالستقاللية« و »االحرتام«. وأضافت املشاركات أن 

مشاركتُهنَّ يف األنشطة املدرة للدخل قد أدت إىل تعزيز تقديرِهنَّ لذواتِهنَّ وثقتِهنَّ بأنفسِهن. وأضافت أخريات أنُهنَّ حصلن عىل شعور باالستقالل 

بسبب الرحلة نفسها وعبور الحدود. عىل سبيل املثال، تقول إميان: »أشعر أنني أكرث وعياً اآلن، اعتدت أن أشعر بالخوف ولكني أشعر مبزيد من 

الراحة ألنني أستطيع اتخاذ قرارايت بنفيس اآلن«.

وتحدثت املشاركات عن الثقة التي اكتسبنها خالل رحلة اللجوء. وأرشن إىل أن دورُهنَّ االجتامعي أصبح مهامً وقوياً يف تلك األوقات الصعبة. كام 

أوضحت نادرة: »اكتسبت الكثري من الثقة، وتحّسن تقديري لذايت بشكل كبري. مل أكن أستطيع التحدث بحرية قبل هذا ومل أمتكن من التعبري عن 

نفيس، واعتدت أن أفكر مرتني قبل قول أو فعل أي يشء. أما اآلن فأشعر بثقة كبرية وأقول ما أريد بكل ثقة«.

باإلضافة إىل ذلك، تحدثت النساء أيضاً عن اكتساب فرصة لتعلم مهارات جديدة تقدمها منظامت مختلفة أثناء هروبِهن. وأسهمت تلك املهارات، 

مثل الخياطة، بشعورِهنَّ باالستقالل وبأنُهنَّ منتجات ونشطات داخل مجتمعاتِهن. 

ومع ذلك خلق هذا النوع من اختالل النظام الجندري تصوراً مبنياً عىل الجندر إلمكانية العودة. عىل سبيل املثال، يضغط بعض الرجال عىل 

زوجاتهم للعودة إىل سوريا بسبب فقدان أدوارهم كمعيلني. وبعبارة أخرى، يُعترب الرجال الذين ال يؤدون أدوارهم الجنسانية التقليدية اجتامعياً 

»فاشلني« يف إعالة أرسهم. ويدفعهم غياب القدرة عىل إعالة أرسهم يف لبنان إىل التفكري يف العودة إىل سوريا، حيث يعتقدون بأنهم سيكونون أكرث 

ل بعض النساء أن تبقنْيَ ناشطات اقتصادياً، ألن إمكانات  قدرة عىل القيام بنشاط اقتصادي، وبتلبية أدوارهم الجندرية املتوقعة. ومع ذلك، تفضِّ

عملِهنَّ يف سوريا محدودة. كام أوضحت غالبية النساء أنُهنَّ مل يقمن بأنشطة مدرة للدخل قبل هروبهن. تقول وفاء: »مل تتمكن النساء من العمل 

يف دمشق بسبب الثقافة والتقاليد، إذ ترتك النساء بيوت أهاليِهنَّ للذهاب مبارشة إىل بيوت أزواجِهن. لكننا نواجه ضغوطاً كبرية منذ وصولنا لبنان، 

ومل يتمكن زوجي من العثور عىل وظيفة وكنا مدينني، ولهذا شعرت أنني بحاجة إىل العمل واملساعدة«.

من املهم أن نُوضح هنا أن العديد من النساء يلبنَي رغبات أزواجِهنَّ يف العودة، ال سيام بسبب القضايا املتعلقة بحضانة األطفال. وتكون العودة 

، حتى عند عودتِهن،  مع العائلة خياراً تتخذه النساء، اللوايت ال يتمتعن بحقوق حضانة قانونية، لتجنب فقدان أطفالهن. وتقول بعض النساء أنُهنَّ

بـ »االحرتام« و«االستقالل« و »الثقة«. تقول دينا: »سأواصل  ُمرّصاٌت عىل االستمرار باألنشطة االقتصادية، حيث متنحُهنَّ تلك األنشطة شعوراً 
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العمل حني أعود، سأفتتح ورشة خياطة حتى لو كان أبنايئ يعملون. سأعمل ألشعر بأنني موجودة، وأنني إنسانة مستقلة ومنتجة تقدم شيئاً ما 

للعامل«.

وأوضحت البيانات تأثري كل من مشاركة النساء يف األنشطة املدرة للدخل، وكرس الفروق الجندرية العامة والخاصة، عىل حياتِهنَّ يف لبنان وعىل 

تصوراتِهنَّ ألنفسِهن. ويف حني تخىش النساء فقدان إمكانية الوصول إىل األنشطة االقتصادية، ويخشني أن تقترص أدوارُهنَّ عىل الرعاية املنزلية يف 

حال العودة، أثر الخوف من فقدان أطفالِهنَّ بنفس القدر عىل تصوراتِهنَّ ومواقفِهنَّ من العودة. وفيام تُذكر العوامل املادية كثرياً، تغيب العوامل 

العاطفية ومشاعر الحنني إىل الوطن عن أغلب النقاشات، رغم أنها تلعب دوراً رئيسياً يف تشكيل تصورات املرأة عن العودة.

 4.4 الوطن والروابط األسرية

نادراً ما تتحدث نصوص األبحاث عن الطريقة التي يخترب بها الالجئات/ون يف لبنان الشوق إىل سوريا، الوطن. يف الواقع، نجد عرب البيانات التي 

ُجمعت لهذا البحث، الحنني إىل الوطن عامالً رئيسياً يف جذب املشاركات إىل التفكري يف العودة إىل سوريا. وال ميكن فصل هذا الحنني إىل الوطن 

عن مشاعر الوحدة والعزلة يف لبنان، والبعد عن األهل واألحبة يف سوريا. حيث قالت معظم املشاركات إن سوريا ستبقى دامئاً وطنُهن، وأنُهنَّ ال 

يعارضن العودة إليها، ولكن تؤثر عوامل أخرى عىل قراراتِهن. ويرمز الوطن بالنسبة لبعضِهنَّ إىل »األمن« و »السالمة« و »الدفء« و »الحرية«. 

بينام تعربِّ أخريات عن توقِهنَّ إىل بعض الذكريات واألنشطة اليومية التي اعتدن القيام بها يف سوريا. عىل سبيل املثال، تقول منال: »أشتاق ملنزيل، 

وفنجان القهوة الصباحي مع جرياين«.

كام أوضحت البيانات تجيل الحنني للوطن كمفهوم تجريدي يف التوق إىل األحباء املوجودين عىل »أرض الوطن«، ومشاعر »السالمة واألمن«. وقد 

تبنّي لنا تغريُّ عالقة املشاركات بالوطن يف أعقاب األزمة، ويف حني يرمز »الوطن« إىل السالمة واألمن ويعترب مكاناً للحنني، ال يقصد هذا الحنني 

الوضع الحايل للوطن بل ما كان الوطن عليه يف السابق. وأوضحت بعض املشاركات عىل سبيل املثال تشتّت عائالتِهنَّ يف جميع أنحاء العامل اآلن، 

وبهذا يدركَْن أن سوريا اآلن ال متثل ما كانت عليه بالنسبة لُهن. عىل سبيل املثال، تقول إحدى املشاركات: »الوطن هو الناس«. وبالنسبة ألخريات 

يرمز الوطن اآلن إىل القلق والخوف بسبب االضطرابات يف البالد. ورغم أن الوطن يرمز إىل الحنني والشوق املرتبط غالباً بالعالقات مع أفراد األرسة 

يف سوريا، يختلط هذا الشوق بالخوف عىل السالمة إذا ما قررن العودة. تقول أماين: »أفكر يف العودة ولكن إىل أين أعود وإىل ماذا، زوجي رحل، 

ومنزيل تدمر، وأشتاق للوطن ولكن ماذا بإمكاننا أن نفعل؟«

أثبتت األحاديث حول الوطن ارتباط هذا املفهوم غالباً بالذكريات وأفراد األرسة واملجتمعات بدالً من االرتباط الفعيل بـ«األرض«. ويف حني اعترُب 

ذلك عامالً يؤثر عىل قرارات املرأة بالعودة، لعب دوراً لدى من ميتلكن أفراد أرسة أو منازل للعودة إليها فحسب. ويدل هذا عىل بعد جندري 

آخر لفهم وتجربة العودة، كام هو موضح يف القسم 3.4 بشأن امللكية ورأس املال. ونظراً ألن فرصة املرأة المتالك األرايض أو املمتلكات يف سوريا 

امللكية  اللذين يوفرهام اإلحساس باملجتمع، بدالً من حقوق  الوطن أكرث عاطفية ويشري إىل السالمة واألمان  ارتباطها مبفهوم  كانت أقل، نجد 

واملرياث. ويوضح كيف يتم تبني املفاهيم واملواقف تجاه العودة عىل أساس الجنس، وأن النساء املشاركات مل تكن لديِهنَّ إجابة محددة أو واحدة 

لتقدميها عن تصوراتِهنَّ حول العودة. وبالنسبة لهن، ال يُعد قرار العودة أمراً بسيطاً، ويتطلب دراسة دقيقة إليجابيات وسلبيات البقاء يف لبنان 

أو العودة إىل سوريا.

4.5 إعادة تعريف »الحماية« واألمن وانعدامه والسالمة

مع تركيز معظم األبحاث عىل عوامل الدفع والجذب فيام يتعلق بالالجئات/ين السوريات/ين العائدات/ين إىل الوطن، سلط هذا البحث الضوء 

عىل الحاجة إىل إعادة التفكري يف مفاهيم مثل »الحامية« و »األمن وانعدامه« و »السالمة«. ورغم التحليالت املادية لعوامل الدفع والجذب التي 

تؤثر عىل قرارات العودة، يوضح تفسري النساء للحامية واألمن وانعدامه والسالمة أن هناك عوامل غري الظروف املادية تلعب دوراً يف قرارات 

العودة. كام يوضح البحث أن رغبة الناس يف العودة أو عدمها معقدة ومتعددة األبعاد وغالباً ما يجد الناس أنفسهم بني عوامل الدفع والجذب 
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املادية واللجوء  العوامل املتداخلة، مبا يف ذلك السلطة األبوية وقوانني الدول والظروف  تتأثر بعدد من  القرارات  البحث أن  املتضاربة. وأظهر 

والهجرة. وقد أوضح البحث أن تعبري النساء عن الخوف وعدم األمان ال يتشكل دامئاً بسبب ظروفِهنَّ املادية بشكل مبارش، حيث تتقاطع املشاعر 

واألحاسيس وتؤثر باإلضافة للظروف املادية لرحلتِهن.

مبعنى آخر، كثرياً ما تشري النساء املشاركات إىل قوة تأثري املشاعر واألحاسيس عىل تشكيل قراراتِهنَّ بالعودة إىل سوريا. عىل سبيل املثال، تشري بعض 

النساء إىل مشاعر »الدونية« و«التبعية« بسبب جنسِهنَّ وأوضاعِهنَّ الزوجية والقانونية. ومع ذلك، نادراً ما يتم التعامل مع هذا العامل كمؤثر 

قادر عىل تغيري تجارب الناس. إذ أثبتت النساء املشاركات أن إدراكُهنَّ لهذه املفاهيم مل يكن دامئاً متعلقاً باألمان املادي، بل كان يشري أيضاً إىل 

القيم العاطفية والخوف من التمييز عىل أساس الجنس والطائفة والسن والوضع القانوين والطبقة، وقد أوضح البحث أن هناك نقصاً يف األبحاث 

املوجودة فيام يتعلق بكيفية تصور الحامية والسالمة واألمن، ودفعنا إىل تحويل االنتباه من وصف الظروف املادية إىل هياكل التأثري القمعية التي 

تخلق تجارب الناس وتأثر عليها بشكل مختلف. فمثالً: غالباً ما يُنظر إىل الخوف من التعرض لكراهية األجانب يف أحداث وحوادث ومامرسات 

كراهية األجانب بصورة مادية فقط، ونادراً ما يتم التعامل معه من منظور الالجئات أو مشاعرِهن. إذ يدفع الخوف من كراهية األجانب وغريه 

من املامرسات التمييزية الكثريات إىل العودة، رغم احتامالت عدم االستقرار املادي التي تنتظرُهنَّ يف سوريا.
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5. االستنتاجات والتوصيات

أظهر البحث أن مسألة العودة ليست بتلك البساطة بالنسبة للالجئات السوريات، وقد أوضح النظر األعمق لفهم موقفِهنَّ من العودة أن عوامل 

الدفع والجذب التي تعكس الظروف املادية ال تفرس دامئاً الواقع املعقد ملسألة العودة. ونجد عملية اتخاذ قرار بشأن العودة إىل سوريا عملية 

بأبعاد متعددة، تشمل العواطف واملشاعر واألحاسيس. ومن الرضوري إجراء مزيد من البحوث حول هذه الطبقات مبا يتجاوز الظروف املادية 

لتلبية احتياجات الالجئات السوريات عىل األرض بشكل كاف. وباإلضافة إىل الحاجة إىل مزيد من البحث، تُحفز استنتاجات البحث عىل اتخاذ 

إجراءات مرتبطة بتحسني ظروف الالجئات السوريات وتحسني فهمنا للعودة.

نورد هنا عدداً من التوصيات التي ميكن التوسع فيها: 

زيادة مدى وصول الالجئات/ين إىل املعلومات: أظهر البحث أن الالجئات السوريات يف لبنان ُمَضلالت بشأن وضعِهنَّ القانوين يف لبنان وبشأن . 1

واقع عودتِهنَّ إىل سوريا، خاصة فيام يتعلق بحقوق امللكية. وندعو أصحاب العالقة إىل إتاحة هذه املعلومات وجعل الوصول إليها مفتوحاً 

لجميع الالجئات/ين السوريات/ين. حيث يضع هذا التضليل املعلومايت الالجئات السوريات يف مواقع ضعف بشكل خاص، وقد يدفعُهنَّ إىل 

اتخاذ قرارات مبنية عىل معلومات خاطئة فيام يتعلق بعودتِهن.

فهم العودة من منظور الالجئات/ين: غالباً ما يفهم صانعو السياسات واملامرسون، العودة بالنظر إىل عوامل الدفع والجذب، وهو أمر يحتاج . 2

إىل معالجة يف السياسة واملامرسة. ما يعني أن فهمنا يجب أن يُبنى عىل وجهات نظر الالجئات/ين، مع مراعاة العواطف واملشاعر عند وضع 

السياسات وتنفيذها يف املامرسة العملية. 

زيادة فرص سبل العيش: تُعد فرص كسب الرزق واألنشطة االقتصادية واألنشطة املدرة للدخل من العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل قرار . 3

املرأة بالعودة. وقد أثبتت تأثريها يف دفع النساء إىل الرغبة يف البقاء يف لبنان وعدم العودة إىل سوريا، حيث سيمتلكن فرصاً أقل ويواجْهَن 

املزيد من القيود االجتامعية. بينام يسمح كل من االستقرار املايل، والوصول إىل العمل يف سوريا أو لبنان، باتخاذ القرارات املتعلقة بالعودة 

مبعزل عن الضغوط املالية.

تطوير آليات الحامية: غالباً ما يُشار إىل التمييز وسوء املعاملة كأسباب تدفع الالجئات/ين إىل االبتعاد عن لبنان. ندعو أصحاب العالقة إىل . 4

تطوير آليات حامية ملجتمعات الالجئني لحاميتهم من هذا التمييز وكره األجانب واملعاملة السيئة يف لبنان.
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امللحقات

 الملحق األول: مواضيع مجموعات التركيز

 ما هي املشاكل التي واجهتك يف منطقتك قبل رحلتك؟. 1

 املشاكل التي دفعت الناس إىل الفرار

 هل لديك حق الوصول إىل مرياثك؟ هل ُمنحت مرياثك؟. 2

 اإلرث وامللكية

ما هو رأيك بتعدد الزوجات، وهل تغري وضع تعدد الزوجات بعد األزمة؟. 3

هل تواجهني أي مشاكل زوجية؟ . 4

التمكني وفرص العمل واملسؤوليات األرسية: هل تشعرين بأنك أكرث متكيناً باملقارنة مع لحظة قدومك إىل لبنان؟ . 5

ما رأيك يف العودة إىل سوريا؟ التخطيط والتفاوض حول العودة. 6

هوية املرأة السورية يف لبنان )كيف يُنظر إليِهنَّ يف لبنان؟ وكيف يوددن أن ينظر إليِهن؟. 7

ماذا يعني الوطن بالنسبة لك؟ رمزية الوطن. 8
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الملحق الثاني: عينات مجموعات التركيز

مكان املنشأ يف العمر الفهرسمجموعة الرتكيز

سوريا 

الحالة 

الزوجية 

عدد 

األبناء 

سن 

الزواج 

طريقة الدخول: 

قانونياً أو بطريقة غري 

قانونية 

سنة 

الدخول إىل 

لبنان

2014قانونياً 718متزوجه ريف دمشق 148املجموعة األوىل

2016بطريقة غري قانونية 620زوجة موقوفريف حمص 244

2014قانونياً 00عزباء حلب 340

2014بطريقة غري قانونية 518زوجة موقوفحلب 435

2013بطريقة غري قانونية 014 أرملة ريف دمشق 556

2012قانونيا421ًمتزوجه الرقة637

2013قانونياً 030مطلقة ريف دمشق 736

2014قانونيا117ًمتزوجه ريف دمشق 827

2013قانونيا315ًمتزوجه ريف دمشق 946املجموعة الثانية

2014قانونياً 327 أرملة درعا40   10

2013قانونيا517ًمتزوجه حمص1144

2012بطريقة غري قانونية 038متزوجه حمص1244

2013قانونيا714ًمتزوجه درعا1343

2017بطريقة غري قانونية 518متزوجه حامه1439

2012قانونياً 117متزوجه ريف دمشق 1519

2012قانونيا034ً مطلقة دمشق 1639

2013بطريقة غري قانونية 00عزباء الرقة1729املجموعة الثالثة

2014بطريقة غري قانونية 221مطلقة الرقة1830

2019بطريقة غري قانونية 516متزوجه الحسكة1927

2015بطريقة غري قانونية 320أرملة الرقة2056

2014بطريقة غري قانونية716مطلقة الرقة2151

متزوجة حلب 2241

)متعدد 

الزوجات(

2015بطريقة غري قانونية 817

2016بطريقة غري قانونية 424أرملة ريف دمشق 2346

2014قانونيا516ًمتزوجه الرقة2439

2013قانونيا717ًزوجة موقوفريف حمص 2546املجموعة الرابعة

2013بطريقة غري قانونية 314 أرملة حمص 2631

2013بطريقة غري قانونية918 أرملة ريف حمص2748

2012قانونيا1117ًمتزوجه حمص 2863

2013قانونيا217ًمتزوجه درعا 2929

2012قانونيا615ًمتزوجه ريف دمشق 3030
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الملحق الثالث: أسئلة وموضوعات المقابالت المبنية على المسح شبه المنظم

اسم املخيم. 1

العمر. 2

مكان اإلقامة. 3

منطقة املنشأ. 4

التحصيل التعليمي. 5

الحالة الزوجية. 6

تكوين األرسة. 7

كيف دخلت لبنان؟. 8

هل لديك ترصيح إقامة ساري املفعول يف لبنان؟. 9

كيف حصلت عىل ترصيح اإلقامة؟. 10

تأثري األزمة عىل ديناميات األرسة وديناميات األزواج . 11

هل ازدادت املشاكل العائلية بعد الفرار من سوريا؟ . 12

املرياث واملمتلكات )هل متلكني أي ممتلكات؟ هل حصلتي عىل إرث؟(. 13

هل تشاركني يف أي نشاط مدر للدخل؟. 14

هل تشعرين أن القيام نشاط مدر للدخل قد مّكنك أكرث؟. 15

 هل تعتقدين أنك ستشاركني يف نشاط مدر للدخل يف حال عودتك إىل سوريا؟61. 

ما هي املشاكل التي تواجهك هنا يف املخيم أو يف أماكن أخرى يف لبنان؟. 17

ما هي التحديات التي قد تواجهك يف حال عودتك؟. 18

ما هو الخطر الذي قد يواجهك يف حال عودتك؟. 19

ما هي الدوافع وراء قرارك بالعودة؟. 20

ما هي أسباب العودة إىل سوريا؟. 21

ما هي أسباب البقاء يف لبنان؟. 22

ما هي رأيك بالعودة إىل سوريا؟. 23

هل لديك حضانة عىل أطفالك؟. 24




