
 

 العنصرّية تجبر السورّيين في لبنان على العودة إلى الحرب
 2018تموز  15

 

يستضيف لبنان كما تشير تقديرات األمم املتحدة ما يقارب مليوون جئوس روورس ملوّ رّ اوّر ا موب الحورب فوي روورية منو  

ااقت التطّورات األخيرة في رورية . 2011عام  وب ساروتعادة القووات الحةوميوة  هل السوا السويطرة علوى   لو  –تر
ّ
موا يتعل

 السوريين  كان  سرزها:  ستصاعد هّدة الخطاسات في لبنان تجاه الالجئين-مناطب املعارضة في دمشب  ري ها

 

بعففا سيايييفففيلب سييينففي يلب بفففب بدففييالجئ بعففودو سيدنىفففلب بففل دعب يد فففن سوميففين ييو ففل  لففف  س بففب  عبفففب دعب  تكثيفف  -

ففففي س   وبففففمل  يد ففففؤ باففففاعييمل تطففففيي سد ففففيض  سي ففففئ نففففّ  معفففف    ي ففففي سيدنىففففوب  يب 

سيييني يمل فقّ س قامت سملوسن  فيجي بلب ف يق ص  ح يب يينيب يعين  سيعودو 

 ّحففف  صفف  ح ك ففا يب دنييفف  بنففيضق وففّو ففففح  .سيقافف يمل يدنىففلب
ص
فففح نففلب يب ف يقففي

ب سيعمل ولا كويدو سيدنىلب كييجي  .1يونيمل يصيحت س ب ّبنمل  عتون 

ميت سيييضوب عسي ئ  عزي  سيّسحييمل عسيييّ يت سيييني ؤ  صّن -  بط ف بخي 
ص
ن سنس

مففففيت عتقففففل فففففح بندقففففمل و يففففي   نيفففف  تففففئ  تيييفففف  سيقفففف سن ك ففففا  تشففففمل ينمعففففمل بخي 

ميت  عُيذك  يب دذي سد يميت  قدنجي بيي ويئيفمل يفونيمل   400 ؤ ينسض ئ سد ي 

 عُيشين ك ا ي ه تئ  تأنيل تنفيذ سيق سن   لب تأبلب بّ ل يدنىلب  

سفممففيح تاففعمل ب يتففب   فففل فيجففي ويففئ نفففي ج سييينففي ؤ فففح ننففوي يينففيب عفففح سيييففوو  عسي ففّف ت فف يل ييففمي  سيدنىفففلب  -

يلب يفّلجي بفأب س   وبفمل سيافونيمل   سي س يلب فح سيعفودو ك ف ا يفونيمل  عسيمسافيق بفل س   وبفمل سيافونيمل  طفئ كحدفين سمل ف  

 بش يمل يّلجي بييمقييي ئ  طئ سيعمل ولا كن س ست سإلويدو  

 

اقعات العودة/اإلعادة لالجئين في لبنان إلى رورية خالل عام   2018 : 

دقمل شيعي ففح ننفوي يينفيب ك فا يفونيمل ففح ومييفمل يشف ف وييجفي تئ   قل بضعمل بىيت بب سيدنىلب بب بن 2018فح  يايب  -

 .سألبب سيعيم بييمسايق بل دبشق

  جئ يوني بب بندقمل و يي  بيتطيي سيقيموب سياوني  293ويد  2018فح نفي سب  -

 بفففب بندقففففمل سييقفففيع ك فففا بندقففففمل سملعضفففميمل بّبشففففق  عففففح  جي ففففمل تمفففوز  45وفففيد  2018ففففح بديفففل تمففففوز  -
ص
شفففف    400 نىففففي

ّ  سيّفعفففمل سيثييثفففمل ييعفففودو بعفففّد  قفففّن بففففف  ييعفففودو  1200بفففب بندقفففمل و يفففي  ك فففا سيقيمفففوب حفففد  سأل فففيم سيقيدبفففمل  عتافففمع

 ش  

 

 

                                                           
1 - https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1IW2C8 

 

ني  بااع  ييني ؤ  وم س  ميس كب 

ّ ف  يينيب يعمل بل دبشق ولا كويدو

سيدنىلب سيذ ب   يّعب سيعودو ك ا 

 يونيمل 

 سير ت )ر يترز( 

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1IW2C8


 

 على هاجت اإلعادة/العودة الساسقة   يرها: 
ً
 تعقيبا

بفيينظ  ك فا بفو يمل شاعب سيدنىلب فح بييب ي ي ي جي يئ تشينك فح تنظيئ "دذي سيعفودو يع  ل دفي ففح دفذي سمل نيفمل  يشينت -

 سيو ل سإل اي ؤ عسألبنئ سيايئّ فح يونيمل"

فففّ سملففاتم  سيثفففي ؤ يففّوئ يفففونيمل عسملندقففمل سيفففذي وقفففّ فففح  يافففيب  -
 
 بيفففنجئ  86فففح ب عكافففل بمشففينكمل  2018كمففي يك

ص
 57عففففّس

تفففس  سيظف عف سي سدنففمل   تافيوّ ولففا سيعفودو سيدوويففمل ييفوضب بأبففيب عك سبفمل  عي ففه بفي دعيفمل  ففح بيي ففه س  مفيبؤ ولففا يب "

 ملعففي ل  نففي وب سيدنىففلب 
ص
ددي بفو ففيمل سألبففئ سملمحففّو يشففاعب سيدنىففلب ععفقففي  ّ دنففيك بخففيض   فظفف عف سيعففودو كمففي تحفف

ق بعّ  كذ  طب يب تمئ  يي ومييمل بنظممل ييعودو ضوويمل عبأبيب عك سبمل"  .سيّعييمل يئ تمحق 

 

 نتائج ت س ب السيارة الحةومية تجاه السورّيين: 

 تطففيي سيدنىففلب سياففونيلب   طعففل ع ففعيمل سيدنىففلب سياففونيلب فففح يينففيب يياففت يناففب يب  مففيئا سيمذبففذي س 
ص
 عفعففد

ص
  ففوبؤ نففو 

خففيذ  عس بنففه فففح يففونيمل  عسيففذي    حفففل ي ففئ يد ففن دننففيت س  مي ففمل عسألبففيب عسيك سبففمل  عسيففذي ييفف ئ فففح ست   ييو ففل سيففذي ففف  
ص
نففي 

 ذي سيايييمل: ن سن سيعودو يّى سيعّ ّ بب سياونيلب  عبب يب ز  ميئا د

تصيوّ نمدت سيعنص يمل عسيمح يا ولا سيعن  تطيي سيدنىلب سياونيلب ولا سإلوفدم ععيفيئل سيموسصفل س نممفي ح   -

عيب ز بثي  وييجي و   كنّى سيقنوست سيييني يفمل فيفّ و يييفب  حف    بشف ل عسىفا ولفا سيك سديفمل  فّ سيافونيلب دعب 

 2عنود بحيييمل ييقنيو ولا ذي   

نف سنست بفب بعففا سيييفّ يت عصففت بييعنصف يمل عسيمميلفف    كصفّسن -

كمنففففففففل سيمطفففففففففو   بعففففففففّ يفففففففففيومل سيثيبنفففففففففمل باففففففففي  يع تقفففففففففّ ئ حفففففففففّبيت 

 .ييييّ مل بطي يمل كض ييمل كنيبمل فح سيييّو

ت فففف يل نففففي ت ضفففف د بففففب بعففففا سيييفففّف يت سيييني يففففمل ييعّ ففففّ بففففب  -

سيافففففففففونيلب بفففففففففّعب يفففففففففيبق كحدفففففففففين ي فففففففففئ  كمفففففففففي ففففففففففح بيفففففففففّو سيكحييفففففففففمل 

 3سيييني يمل 

عنففففففففوع وففففففففّو نففففففففوسدي سومففففففففّس  ع فففففففف ي ولففففففففا سياففففففففونيلب  ع نفففففففف س   -

ميت ييب ّح دي فح  ميت بندقمل و ين  8/7/2018بخي   بأنّ بخي 

دشيشفففمل سيو فففل سيقفففي و ؤ يدنىفففلب ففففح يينفففيب  طعي فففئ يكغففف  و  فففمل يد نجييفففيت بفففب  لففف دئ ففففح يينفففيب  بفففب دعب سد ييفففيمل  -

شففين اففوسد  سيمحففف   س  سغفف ئ عس  مصففيي  عدمففي بففب يكغففف  سملديوبففمل  نيفف  ياففيدئ دففذس سيو ففل سيقفففي و ؤ سي فف   فففح س  

 بفب سيدنىفيت 
ص
  بيإل فيفمل ك فا تففينئ افيد و تففعيا سيفميفيت سيافونييت سيقيصف ست  بفي وف    وفّدس

ص
ي وسع سيعن  س  شفينس

طين بجب يت ك ا س يمغد  عس ت   .سياوني 

 

                                                           
2https://www.youtube.com/watch?v=CEchaL8pyeEThis is the song link:   

 
3This is the reportage  link about the case:  - https://www.youtube.com/watch?v=OGDA5RCTKUM  

https://www.youtube.com/watch?v=CEchaL8pyeE
https://www.youtube.com/watch?v=OGDA5RCTKUM


 

  بناًء على ما ربب ذكره تدعو املنّصة املدنية السورية:

سي فففففئ تمميففففف  كب ي يفففففيت عنفففففّنو ولفففففا سيففففف يعيي سيدنىفففففلب تقفففففّ ئ ييففففففمل ي فففففوسع سيفففففّوئ بفففففب سيفففففمقيي  يدنىفففففلب  ولفففففا سيفففففّع   -

 عنمي نجئ بب سيمع    أل مل بخيض  

ولفا سد ممفل سيففّع ح عسألبفئ سملمحفّو عس   ففيت سيّعييفمل سملي حففمل سيعمفل ك فا زيففيدو بافيوّسيجي يدنىفلب سياففونيلب بفب حففد   -

 يبيمل فح يينيب  عبب حد  س   وبمل سيييني يمل ش ط ب سنيمل وميييت سإل في  بنظميت سد ممل سملّ ؤ سيع

فففئ ييييفففمل عنففف  ييففففمل يشففف ي  س  نجييفففيت بحفففق  سيدنىفففلب سيافففونيلب  عسيعمفففل ولفففا  - سيضفففغل ولفففا س   وبفففمل سيييني يفففمل يمين 

 كن س ست باي يمل بحق سملننجكلب  

وّم سيمخّسم سي  غوط بييش ي سع  ل  بييش و ولا  ميب يب ت وب وودو سيدنىلب سياونيلب ّبنمل ضوويمل ك يممل   −

 سيدنىلب سياونيلب ييعود  عسب   تمئ بّعب عنود ستفي  يدم  ضمب نمي مل سيدنىلب عيضمب نقون ئ 

 سيييني يمل -تحييّ سيدنىلب سياونيلب فح يينيب بب سيمطيذبيت سياييييمل سيييني يمل −

 
 


