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 ال يزال هناك أكثر منووفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، السورية في عامها التاسع،  الثورةمع دخول 

سوري من  ومئتي ألف نييمال 6 (، وأكثر من2019حزيران يونيو/الجئ سوري في العالم )حتى  ألف 700و نييمال 6

ال يزال ، وامليون شخص إلى المساعدة اإلنسانية في سوري 11( ويحتاج أكثر من 2019 آبأغسطس/حتى النازحين داخلياً )

 ألف 650و مليون ، حيث يحتاج اآلن ما يقدر بنحو"مزرياً وفق تعبير المفوضية " االوضع اإلنساني في شمال شرق سوري

منسقو االستجابة في الشمال السوري كما تشير إحصائيات  .(1)(2019 أيلولسبتمبر/شخص إلى المساعدة اإلنسانية، )حتى 

دلب وريف حلب جراء المعارك التي شهدتها تلك المحافظات خالل األشهر األولى إليون سوري من حماه ومإلى نزوح قرابة 

ومع تعاظم حجم هذا الملف وتداعياته وتبعاته األمنية واالجتماعية المتوقعة؛ تتزايد األسئلة السورية  .(2)2020من عام 

األولويات السياسية لألطراف الفاعلة حضوره في الملحة حول هذا الملف وموضعه وأهميته في الصراع السوري، ومدى 

 تداد الصراع أو سيناريوهات التسوية ومساراتها.وإدراك دوره ومآالته في سياق سيناريوهات اش، الشأن السوريفي 

 

 النزوح واللجوء اتسياق

ضح أن مقاربة العنف الممنهج هي المقاربة "األنجع" اتتنوعت أدوات النظام في قمع الحراك الثوري منذ لحظاته األولى؛ 

ظروف متعددة وبأشكال في و، منها اكبير ابمنظوره؛ وقد عانت الحواضن المجتمعية للثورة من هذه المقاربة مما دفع قسم

 إلى اللجوء والهجرة نحو أماكن أكثر أمناً واستقراراً. ،مختلفة

 

شن حمالت أمنية وعسكرية للسيطرة  وقد مرت هذه المقاربة بعدة مراحل؛ إذ ابتدأت بمرحلة العقاب الجماعي   المستندة على

جسر الشغور في الفترة الممتدة من  ألهاليقسري النزوح ها ال)لعل أبرز مثال علي على الموقف الميداني في مناطق الحراك

التي تزامنت مع قيام القوى  "التطهير المكاني"ثم انتقل النظام إلى مرحلة  .(2011كانون األول ديسمبر/آذار إلى مارس/

الزج بمزيد من القوات العسكرية لقمع إلى القوات األمنية للنظام من مناطقها، األمر الذي دفع النظام الثورية المسلحة بإخراج 

الحراك وهو ما بدأ في محافظة حمص عبر تهجير أحياء بابا عمرو والسباع والخالدية وعشيرة وكرم الزيتون والرفاعي 

وادي العرب وحي و البياضةوأحياء كرم الزيتون والرفاعي ووالبياضة والسبيل ووادي العرب ومنطقة جوبر والسلطانية 

كأداة من جملة المفيدة"، فقد تم تأطير هذه المرحلة  اتم تأطيرها بالتزامن مع تبلور "مفهوم سوريفا المرحلة الثالثة أم  .السبيل

 )األناضول( ألف الجئ سوري في العالم 700ن وييمّل 6 ال يزال هناك أكثر منوالسورية في عامها التاسع،  الثورة دخلت
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ويمكن تسجيل بدء هذه المرحلة ، المفيدة" االمعروفة بــالحفاظ على "سوري اأدوات تحقيق االستراتيجية اإليرانية في سوري

مناطق تسيطر  ، لتنتقل بعدها سياسة التهجير إلى(3)2013أيار مايو/مدينة القصير في مع حملة حزب هللا وقوات النظام على 

وفي سياق تلك المراحل  المفيدة.  اضمن سوريالواقعة عليها المعارضة في محيط العاصمة كداريا والمعضمية والزبداني 

 .(4)كانت دينامية "اتفاقيات اإلخالء" تحدث أثراً واضحاً في معدالت الهجرة والنزوح

 

الذي استند على استراتيجية تطويع الجغرافيا واستثمارها سياسياً في  2015عقب التدخل الروسي في أواخر سبتمبر/أيلول 

يرانية أن يخرج مدينة حلب قوته الجوية واستناده إلى الميليشيات اإلتحسين موازين الصراع؛ استطاع الفاعل الروسي عبر 

% منهم إلى 75ألف مدني من أحياء المدينة؛ ذهب  150الشرقية من معادالت الصراع المحلي، ونجم عن ذلك تهجير قرابة 

 .(5)إلى ريف حلب الشمالي هم% من25ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، بينما توجه 

 

، وإثر تعثر مؤتمر الحوار المنعقد في سوتشي في تحقيق هدفه وتكريس الحل السياسي الذي 2018وفي ديسمبر/كانون األول 

ترتجيه موسكو بعدما ثبتت جل مناطق الصراع إبان قضمها لحلب الشرقية عبر اتفاقيات خفض التصعيد؛ عاد النظام مجدداً 

شن نظام األسد، وبدعم روسي، أعنف هجوم بري طق، منطقة تلو أخرى، إذ الستراتيجية القضم االستراتيجي لتلك المنا

وتجاوز عدد المهجرين والنازحين   .2012ألف محاصر منذ عام  400 تحتوي على التي وجوي على منطقة الغوطة الشرقية

ألفاً  52زيد عن . كما أن هناك ما ي(6)(2018فبراير/شباط  9)حتى تاريخ  ألف شخص 80من الغوطة الشرقية أكثر من 

مجموعة  ت؛ وقد تتبعيحتمون في تسعة مالجئ جماعية في ريف دمشق يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية

% 6لب وإد% في 59نازح، وأوضحت أنهم توزعوا بنسبة  ألف 50قرابة  مصير "منسقو االستجابة في الشمال السوري"

 .(7)% في محافظة حلب25في حماه و

 

، وفي الضمير، والناصرية، والرحيبة، والقطيفةالشرقي ومنها  مسافة قريبة من الغوطة الشرقية تقع منطقة القلمونوعلى 

قضى بتسليم السالح  ،مع روسيا مصالحة وافقت الفصائل العسكرية في القلمون على بنود اتفاق 2018أبريل/نيسان  19

؛ وقد تم تهجير ون المصالحة مع نظام األسد باتجاه مناطق الشمال السوريالثقيل الضخم، وتهجير آالف المدنيين الذين ال يريد

هّجر  كماإدلب،  شخص من جنوب دمشق إلى  وثالثمئة آالف 9 قرابة وبذات السياق هجر شخص، وثالثمئة آالف  5 قرابة

وبعد ريف دمشق  ، 2018أيار مايو/  18و  7من ريف حمص الشمالي، في الفترة بين  نازح 600و ألف 35قرابة  النظام

 ً من  700و آالف 10 قرابة ، وسيطرت على المناطق المحررة فيها، لتهجروحمص، توجهت قوات النظام وحلفائه جنوبا

  .(8)ا، ممن غادروا إلى شمال سوري2018تموز /يوليو 31إلى  15درعا والقنيطرة، بالفترة الممتدة بين 

 

 التركي الروسي االتفاق توقيع حتى 2019 الثاني نوفمبر/تشرين بين الفترة ومنذ معارك إدلب وريف حلب األخيرة وخالل

مناطق درع الفرات و"غصن في وتوزعوا على المخيمات  ،(9)أشخاص 410و مليونحوالي نزح  2020مارس/آذار  5 في

 (.1رقم  الشكل المجاور)انظر منة. الزيتون" إضافة للقرى والبلدات اآل

 

 .(10)اسوري جميع أنحاء في شخص 800و ألف 464 نزوح حواليسُّجل  2020يناير/كانون الثاني وفي  
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 2020آذار مارس/حتى  2019تشرين الثاني نوفمبر/: وجهة النازحين من 1الشكل رقم 

 

 600ماليين و 3 أما فيما يتعلق باألرقام الخاصة بتوزع الالجئين السوريين في دول الجوار فقد بلغ عدد الالجئين في تركيا

ألف الجئ، كما لجأ الى  929جد بها والجئ، بينما كانت لبنان هي الدولة الثانية من حيث عدد الالجئين السوريين حيث ي ألف

 .(2نظر الشكل األف الجئ ) 245جد به وألف الجئ، وأخيراً إقليم كردستان في العراق حيث ي 662األردن 

 
 توزع الالجئين السوريين في دول جوار سورية: (2)الشكل 

 

ألف  770نحاء العالم فقد حصلت ألمانيا على الحصة األكبر من الالجئين حيث ضمت أأما بخصوص توزع الالجئين في  

ألف  16الواليات المتحدة ، وألف الجئ 40كندا وألف الجئ،  122ألف والسويد  131الجئ، بينما ضمت جمهورية مصر

 .(11)(3)الشكل  .الجئ
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 توزع الالجئين السوريين في بعض دول العالم: (3)الشكل 

 

 العملية السياسية وملف الالجئين والنازحين 

-الدولي في تعاطيه مع الملف السوري  المجتمع يركز السورية وتحولها إلى صراع متعدد المستويات، الثورة اندالع منذ

 على محورين: -باستثناء صرخات االستجابة والنداء للملف االنساني من قبل األمم المتحدة ومنظماتها

  المنطقة وهذا ما عزز  في االستقرار زعزعة دون تركز األول حول ضرورات احتواء األزمة وتداعياتها والحؤول

منهجية "إدارة األزمة" والتحكم في موازين الصراع بما تمليه خرائط المصالح األمنية االقليمية والدولية ومتطلبات 

 التحكم في موارد الصراع واتجاهاته.

  ملف اإلنساني، وتركز حول السبيلأما المحور الثاني فكان على مستوى المنظمات والدوائر السياسية المعنية بال 

  .(12)قليميداعياتها على مستوى االستقرار اإلثارها وتاإلنسانية نظراً آل ومعالجة األزمة السوريين لمساعدة األفضل

 

نسانية أي حديث عن ملف اللجوء من جهة عملياتية؛ لم تلحظ القرارات الدولية المعنية بالشأن السوري السياسية منها واإل

ة والطوعية لالجئين منالذي أكد على "تهيئة الظروف المواتية للعودة اآل 2254من القرار  14والهجرة باستثناء البند 

ً للقانون الدولي" ً إلى مناطقهم األصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقا ويحث القرار بذات البند الدول ، والنازحين داخليا

أستانة و. كما غاب نقاش هذا الملف خالل كل جوالت التفاوض في جنيف (13)الصدد"األعضاء على تقديم المساعدة في هذا 

بدء محادثات لعودة حيث تضمنت بند ) 2018يوليو/تموز  30بتاريخ  10ستانة أباستثناء جدولة شكلية على أجندة جولة 

رافقتها ستانة وجنيف( الجوالت )أهذه أن  جدير بالذكروال .(14)أي نتيجة عن ذلك صدور( لكن دون الالجئين والنازحين

 :(15)(التالي انظر الجدولللتفصيل تهجير. ) عدة حمالت

 التاريخ المنطقة 

 2014مايو/ أيار/  5 حمص القديمة 1

 2016أغسطس/آب  26 داريا 2

 2016ول أكتوبر/تشرين األ 14 قدسيا والهامة 3

 2016أكتوبر/تشرين األول  19 المعضمية 4
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 2016نوفمبر/تشرين الثاني  28 خان الشيح وزاكية 5

 2016ديسمبر/كانون األول  2 التل 6

 2016ديسمبر/كانون األول  15 حلب 7

 2017يناير/كانون الثاني  29 وادي بردى 8

 2017مارس/آذار  18 الوعر –حمص  9

 2017أبريل/نيسان  13 اتفاق المدن األربع 10

 2017ول ديسمبر/ كانون األ 29 الغوطة الغربية )بيت جن( 11

 2018مارس/آذار  24 الغوطة الشرقية 12

 2018أبريل/نيسان  19 القلمون الشرقي 13

 2018مايو/أيار  /3 جنوب دمشق 14

 2018مايو/أيار  7 ريف حمص الشمالي 15

 

السياسية ال سيما بعد التدخل الروسي الذي تأثر ملف "اللجوء والنزوح" باالنحرافات واالستعصاءات التي شهدتها العملية 

حاول التأثير على بوصلة مسار جنيف سواء بمسار أستانة أو عبر التحكم به من خالل إعادة تعريف الحل السياسي واختزاله 

تقال في مؤتمر الحوار في سوتشي وتم تبنيه من قبل األمم المتحدة؛ حيث شكل انتفاء مرحلة "االن ابلجنة دستورية تم طرحه

السياسي" من أجندة العملية السياسية نقطة نكوص في حلحلة ملف اللجوء والنزوح، ومما ساهم في تعقيد مداخل الحل عدة 

 وهي: -هي بمجملها نتاج التدخل الروسي-أمور 

 قيةالمتب المناطق )السياسية والعسكرية والمدنية( من العديد من المناطق االستراتيجية؛ ومحاصرة المعارضة إخراج -1

والقلمون والغوطتين وجنوب دمشق وريفي  بدرعا كان ما وهذا ،"التهجير الرضوخ،" ثنائية تتجاوز ال بخيارات

 حمص وحماه.

وستبقى مجاالً لألهداف العسكرية الروسية تحت ، الصعبة بالتحديات مليئة لبيئة نوعي عسكري ثقل من إدلب تحول -2

 د من تحدياته.يزيفاقم إشكاليات هذا الملف ويعدة ذرائع مما 

 

تزال الغايات األمنية  وعليه وبحكم تطورات المشهد السوري واختالف درجة التأثير للفاعلين لصالح التسيد الروسي، ال

والعسكرية تفرض نفسها وغياب مداخل الحل السياسي عن ميادين النقاش والتفكير الدولية، ال سيما في ظل االنكفاء األمريكي 

ذاتية المتبعة من الدول األوربية؛ وهذا كله أجل ويؤجل تحدي العودة الكريمة والطوعية لالجئين والنازحين وسياسات الوقاية ال

 السوريين.

 

 عودةالمعوقات 

 لى مناطقهم في عموم المحافظات السورية من أصلإألف نازح  480عن عودة حوالي  2019تبين األرقام المرصودة لعام 

وفيما يتعلق بعودة الالجئين فقد سجل لبنان العدد  .(16)لى درعا ثم إدلب وحلبإنازح، أكثرهم عاد  ألف 200و نييمال 6

 في اللبناني، العام األمن عن صادر بيان وبحسب. األكبر لعودة الالجئين من بين جميع دول الجوار السوري

ً  46و ألفا 172 عادوا الذين السوريين عدد بلغ ،2019مارس/آذار ً  الجئا ، حيث يتم تنسيق العودة بين 2017 عام منذ سوريا

 256روسيا عن عودة  في الوطني الدفاع إدارة ومن جهة أخرى أوضح مركز .(17)والنظام السورياألمن العام اللبناني 

أعلن فأما في تركيا . (18)عبر المعابر البرية مع لبنان واألردن اإلى سوري 2019ألف الجئ خالل النصف األول من عام 
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في مناطق "درع الفرات" و"غصن  ومنازلهم ديارهم إلى عادوا سوري   ألف 365 الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أن

لى األراضي السورية ضمن برنامج العودة الطوعية الذي يشجع ا إالجئ 13، وفي ألمانيا عاد (19)الزيتون" و"نبع السالم"

  .(20)على عودة الالجئين مقابل ألفي يورو

 

بما يسهم في التماسك االجتماعي  لملف الالجئين والنازحين  الوطنية في حين تطرح العديد من منظمات المجتمع المدني رؤيتها

؛ يصر النظام على مقاربته الوحيدة في هذا السياق ضمن ما أسماه "المصالحة" والتي تتكلم في (21)اواالستقرار في سوري

هدت عودة لبعض النازحين شُ  ،لكن مع مضي النظام في توسيع سيطرته العسكرية ؛(22)بنودها عن التهجير أكثر من العودة

تعلقة بسبل العيش أو االستجابات المحلية؛ ومرد ذلك عدة أسباب منها ما يتعلق م مأ، سواء أكانت أمنية دون توفر أي ضمانات

في البيئات  ونئوالالجية التي يتعرض لها النازحون بانعدام األمل واألفق السياسي أو ما هو مرتبط بالضغوط المعاشية واألمن

  .(23)المستضيفة

 

ظام التي أعاد الن)في ريف دمشق النموذج األول لعودة النازحين واختبار ادعاءات النظام في تقبل عودتهم؛  هنا نموذجانو

 (.2016السيطرة عليها عام  ت( والثاني حلب الشرقية )التي تم2018السيطرة عليها مطلع 

 

شخص جلهم عاد من بلدات  500و األف 35 عاد ما مجموعه 2020كانون الثاني يناير/حتى ، فريف دمشقألول أي فبالنسبة ل

 ات التاريخ،حتى ذف (2016السيطرة عليها عام  تحلب الشرقية )التي تمبخصوص ويف ذاته وقسم عاد من مدينة دمشق. الر

ويمكن تفسير هذه األرقام المتدنية بأمرين، األول عدم  .(24)يف حلبشخص أغلبهم من بلدات ر 500و األف 56 قرابة عاد

قدرة النظام على توفير األسباب الموجبة للعودة خاصة فيما يرتبط باالستجابات الطارئة وما تستلزمه من إجراءات تضمن 

يعتبرهم ن عودة مفي ، والثاني مرده إلى عدم رغبة النظام أساساً (25)التعافي المبكر للمناطق الخارجة من معادالت الصراع

 سلطته" خالل سنوات طويلة.  ن ل"مناهضي

 

، وإذا ما (26)هياكل اإلداريةالعلى و البنية التحتية المحليةفي سوريا على في المناطق المستضيفة ة النزوح أثقلت حركلقد 

 ً   :فإنه سيحيلنا إلى تلمس وقياس ،ربطنا تأثر الواقع األمني بملف العودة عموما

  ت األمنية التي أفرزها هذا الملف.االستجابة المحلية للهياكل اإلدارية الناشئة على مواجهة التحديا قدرة -

اط الحكم األمني في الذي تأثر بتعدد أنم ،األدوار التي يلعبها "القطاع األمني" ى ارتباط االستقرار األمني بفعاليةومد -

 مي فيها من جهة ثانية. كووتفاوت األداء الح من جهة، اسوري

 

زال األسئلة المرتبطة بملفي عودة الالجئين ال ت ،ففيما يتعلق بالمناطق التي يسيطر عليها النظام )والتي تزداد مساحتها(

األمني العام في  لفاعلين المحليين، وتساهم إلى جانب التردي في الواقعتشكل تحدياً رئيسياً ل والنازحين واالستجابة المحلية

تشكيل مناخ داعم لعدم العودة؛ ويزداد هذا التحدي عمقاً مع غياب سياسات اإلصالح والتغيير األمني، إذ تؤكد معظم التقديرات 

 . (27)لحركة النزوح والتهجير المحموم التدفق تقف وراء أسباب عدة والتحليالت وجود

 

 وانعدام األفق بانسداد السوريين عموم لدى إحساس شيوع هذه األسباب فإن أول ،إضافة إلى تدهور الواقع األمنيف األول:

الفاعلين  كما يساهم عجز. مقوماتها قوضت عامة حياة واستعادة األمني الوضع بتحسن األقل على أو قريب، بخالص األمل

وال قدرة على  وال كساء حيث ال غذاء، العودةفي تعزيز مقاربات الهجرة ال  ،العيش مستلزمات أبسط توفير عن ،المحليين

 .(28)العمل فرص فضال عن فقدان والصحية التعليمية والكهرباء والخدمات فرض سياسات عامة تحسن خدمات الماء
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جباري واالحتياط واالقتتال ال سيما مع حمالت التجنيد اإل العنف من بضرورة الهروب الشباب معظم بهاجسويرتبط  الثاني:

ً التي تجبرهم   عوائل دفع ما ،2011 لعام 104 المرسوم صدور بعد "قانونياً" على أن يكونوا في خضم هذا الصراع خصوصا

 تحصيلهم جدوى إضافة إلى تكرس قناعة عدم ،االحتياط أو اإللزامية الخدمة إلى أبنائهم استدعاء خشية اسوري لمغادرة كثيرة

ً  تهماختصاصا لممارسة المرجوة اإلمكانات غياب مع العلمي  شروط انحسار من عامة وخوف قلق حالة شيوع واألهم. عمليا

 .(29)والسالمة األمن

 

 هياكل ثبات على األمنية غير المستقرة البيئة تؤثر أن نجد أنه كان من الطبيعيف ،أما فيما يرتبط بمناطق سيطرة المعارضة

العودة خاصة بعد أن تعددت حاالت التهجير، حيث )المعني األساسي في عمليات االستجابة(، وعلى حركة  المحلية الحوكمة

 وطبيعة المسيطرة العسكرية القوى وتعدد وطبيعة بحكم حجم األمني في مناطق سيطرة المعارضة االستقرار تتفاوت درجات

 والتي المحلي المجتمع ألمن المهددة العوامل المحلية ناهيك عن المجتمعات ألمن المهددة القوى بينها؛ وطبيعة مايف عالقاتها

 .(30) واقتصادية واجتماعية أمنية طبيعة ذات عوامل بين تتنوع

 

 آالت سيناريوهات وم

و أبطبيعة الحال يرتبط ملف العودة بمحددين رئيسيين؛ أولها متعلق بالرؤى الدولية واالقليمية لهذا الملف ومدى التقاطع 

المتوقعة للملف السوري ودرجة تأثره بملف العودة الذي سيكون التعارض في هذه الرؤى، وثانيها متعلق بالسيناريوهات 

 عامالً مهماً في معادالت االستقرار والسالم )الضرورات االجتماعية واالقتصادية(.

 

ل موسكو المعارضة والدول الداعمة لها )وعلى رأسهم الواليات ففي حين تحمّ : فيما يتعلق بالرؤى الدولية واإلقليمية األول

 "البرنامج الروسي لعودة الالجئين"سمته أنها لم تنجح في تحقيق غايات ما ؛ فإ(31) كامل المسؤولية في عرقلة العودة المتحدة(

 للتنسيق وتركيا، واألردن لبنان من كل في لجنة هم وذلك من خالل "تأسيسعودة مليون الجئ إلى قراهم وبلداتوالذي يطمح ل

النظام  مع نّسقت أنها المنطقة في المعنية الدول. حيث أبلغت موسكو وآلياتها العودة سبل في الروسي الجانب مع والمتابعة

 .(32)وتوزيعهم وإيوائهم الالجئين الستقبال مراكز للعائدين إضافة إلنشاء التعرض بعدم ضمانات لديها وأنّ  ،السوري

 

بأن معدالت العودة  الفروف سيرغي روسيا خارجية فبعد قرابة العامين ونيف على طرح هذا البرنامج، ورغم تأكيدات وزير 

 تموز/من األردن ولبنان منذ شهر يوليو سوري ألف الجئ 577الروسي يحصي عودة  حصاء، فإن اإل(33)تكن كبيرة" لم"

دون تبيان آلية اإلحصاء التي يغلب عليها سمة ولكن ، (من األردنألف  400قرابة  من لبنان، ألف 182) قرابة ، 2018

 .(34)حصاء الدخول عبر المعبر الحدودي أكثر من سمة حركة عودة الالجئينإ

 

على أن الرؤية الروسية لهذا  وتدلل المعطيات المتعلقة بالحركة الروسية العسكرية المستمرة ومؤشرات العودة المنخفضة

الروسية تجاه إعادة تشكيل الحل الملف تتمحور حول غايتين سياسيتين؛ األولى عدم جعل هذا الملف معطالً لسير الهندسة 

السياسي وفق منظورها، وبالتالي عدم جعله استحقاقاً سياسياً وشرطاً الزماً لالستقرار؛ والغاية الثانية تتمثل في كيفية استثمار 

ام بشرعنة نظ ا، وجعل مسار حل هذا الموضوع مرتبطأمني واجتماعي على البيئات المستضيفة هذا الملف وما يعنيه من تحد

 كلتا الغايتين تعتبر هذا الملف تحدياً لحكومة النظام بدالً من اعتباره استحقاقاً سياسياً وشرطاً الزما لالستقرار.و .األسد من جديد

)الواليات المتحدة  "االمجموعة المصغرة حول سوريب"أما فيما يتعلق بالرؤية الدولية التي يمكن توضيحها من خالل ما يعرف 

ستحقاقات االنتقال في اوالتي حددت أن أي انخراط  ،طانيا، فرنسا، المملكة العربية السعودية؛ مصر؛ األردن(مريكية؛ برياأل
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 ية بإشراف األمم المتحدة في جنيف.جاز عملية سياسإنمرتبط ب -عمار أو العودة الطوعية واآلمنةاإلعادة إسواء - السياسي

العملية في  دفعه لالنخراطالقتصادية الضاغطة على النظام مستمرة بهدف وتنفيذاً لهذا األمر ال تزال سياسية العقوبات ا

مريكية واالتحاد وعلى رأس هذه الدول الواليات المتحدة األ، 2254اق سياسي وفق قواعد القرار نجاز اتفإالسياسية، و

 االوروبي.

 

المعنية بالشأن السوري، إال أن تراجع قد تبدو هذه الشروط الدولية "شروطاً موضوعية" لضمان تنفيذ القرارات الدولية 

الملف بات محكوماً في سيما وأن انخراطهم  ها باإلدانات )الءاهتمام هذه الدول وتجاهلها لما يتم من عمليات تهجير، واكتفا

سياسة بمنهجية محاربة تنظيم الدولة سابقاً ومحاصرة طهران حالياً(، إنما يبعث بمؤشرات أن هذه الشروط هي واجهة تخفي 

دون وجود أي حل  ،فحسبا لآلليات الروسية، وتأزيم تدخلها العسكري والسياسي واالقتصادي في سوري ةعرقلة مقصود

سياسي في األفق؛ أي استمرار التنافس على المكسب السياسي، بما ال يفسر جهود المنظمات الدولية المعنية بشؤون الالجئين 

 إال أنها من باب االستجابة الطارئة.

 

فيما يتعلق بتركيا؛ فهي طبقت منذ بداية الثورة السورية سياسة الحدود المفتوحة مع الالجئين السوريين مما ساهم في و

بعد االتفاق مع االتحاد األوربي على تمويل  2015 في اوأعادت إغالق الحدود مع سوري ،وربيةوصولهم الى القارة األ

ثم بدأت الحكومة  ؛(35)لتدفق الالجئين إلى أوروبا تركيا إيقاف مقابل ين في تركيا،بالالجئ المتعلقة وروبي للمشاريعاالتحاد األ

قة تل أبيض ورأس العين، طوسيطرتها على مناطق "درع الفرات" وعفرين ومن االتركية بعد دخولها العسكري في سوري

 اسوري في" آمنة منطقة" تشكيل لعودة الالجئين السوريين في تركيا إليها، واعتبرت أنقرة أن انة في سوريآمبالمطالبة بمنطقة 

 التي اآلمنة األجواء بفضل"فإنه  ،التركيةووفقاً لإلحصاءات . تركيا من السوريين لالجئين الطوعية العودة عملية يسرع

 ."المناطق هذه إلى طوعي بشكل سوري ألف 354 عاد سوريا، شمال في الزيتون نصوغ الفرات، درع عمليتي عقب تشكلت

ألف مدني سوري عادوا إلى المناطق التي حررتها عملية "نبع  74 أنتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم المكما أكد 

فإنها تطمح  ؛(37)نظامي مهاجر أي" ترحيل عدم" مبدأعالن أنقرة "التزامها" إمع بالتزامن و .(36)االسالم" شمالي سوري

من خالل استمرار  ،تحاول الدفع بإنشائها شرق الفرات التي" اآلمنة المنطقة" ضمن سوري الجئ ماليين 3 توطين إعادةإلى 

 .(38)المحادثات مع واشنطن

 

وروبية التركية في هذا الملف توترات واضحة ال سيما بعد نزوج قرابة مليون سوري جراء العمليات وتشهد العالقة األ

 ،خيرة في الشمال السوري والضغط على تركيا لفتح الحدود؛ وبحكم ما اعتبرته أنقرة تجاهالً لهذا الملف وتداعياتهكرية األالعس

تبدو مؤشرات انفراج فتحت السلطات التركية حدودها مع اليونان أمام الالجئين السوريين وهو ما زاد التوتر. وفي حين ال 

 المهاجرين، قضية وة لعقد اجتماعات تركية مع بعض دول االتحاد األوروبي لمناقشةتستمر محاوالت الدعفي هذا الملف، 

 االتحاد وعلى تركيا، من أكثر األوروبي لالتحاد وقيادة إرادة اختبار تعد وإدلب وسوريا الالجئين مسألة أنقرة "أن رحيث تعتب

  .(39)القيام بمسؤولياته"

 

 -الخطاباتسياسات وال ت بعدا إنسانيا فيوإن اكتس- تجاه ملف الالجئين والنازحين قليميةعموماً يتضح أن الرؤى الدولية واإل

ات الملف أسير تفاهميزال ة. وال منيسياسية وأ ورقة ضغط سياسي يمارسها الجميع لتحقيق مقاربات ال تعدو أن تكون

 .سياسية لم تتوفر الظروف السياسية لنضجها
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بعد -المشهد السياسي الذي دخل مجدداً مرحلة االستعصاء  ي ظلف :ات المحتملةبالسيناريوهملف العودة ارتباط  الثاني

 اآلتي:في تنحصر السيناريوهات المحتملة  فإن -جولتين من اجتماعات اللجنة الدستورية

في أكثر من ستمرار بعمليات التشكل األمني اآلخذة بالتبلور واال تعطيل مسار العملية السياسية  استمرار سيناريو  .1

غير مهددة  فيها نتاج صيغة حكم محليإإعادة منطقة نفوذ أمريكية تحاول واشنطن  بات اشمال شرق سوريمنطقة. ف

محاصرة وتقويض  وتستمر في ،من االستفادة من موارد تلك المنطقة ءهتمنع النظام وحلفابنفس الوقت و ،ألمن تركيا

التي تشهد اشتباكات  سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب()مناطق ا شمال غرب سوريوهناك أيضا  د اإليراني.وجوال

هذه العمليات وإن بدت تنحو   دارة الطرق البرية.إة وموسكو حول بلورة تفاهم أمني مؤقت بين أنقرمحاولة مستمرة و

، سيساهم ةإال أن عدم توافر بيئة تفاوض أمريكية روسية جدي ،باتجاه تشكيل حدود أمنية قابلة للتحول إلى حدود سياسية

تجميد الصراع؛ وبالتالي سيبقى ملف العودة مؤجالً خاصة في ظل تزايد موجات اللجوء لمصلحة صيغ في تعزيز 

 .والنزوح وسينحصر التعاطي معه بسياسات استيعاب النازحين وتحسين األوضاع القانونية لالجئين في بالد اللجوء

نجاز حل سياسي من داخل أطره، وتحويل االستحقاقات إالنظام والقائم على غلبة  ق الرؤية الروسيةيناريو تحقس .2

السياسية لمرحلة ما بعد الصراع إلى "تحديات حكومية غير مستعجلة" ومرتبطة بمقدار قبول المجتمع الدولي بشرعية 

اً وبالتالي غائبة كلي ستكوننظام األسد؛ وبالتالي فإن ملف العودة وما يستلزمه من برامج عودة كريمة وآمنة وطوعية 

ية وتأهيل الدولة إلعادة التماسك االجتماعي وإعادة الشرعالتوافق السياسي و ستقرار التي منهاسيؤثر ذلك على معايير اال

 اإلعمار.

 

ومع استمرار غياب سياسات معالجة موضوعية وفق القانون الدولي ومتطلبات التماسك االجتماعي  في ظل هذه السيناريوهات

الذي يجهد لتحويل  (يرانوحلفائه النظام وإ)خاضعة للمنظور الروسي  يبدو أن مسألة الالجئين والنازحين واالستقرار؛

ة واالجتماعية الدافعة العوامل األمنيعدم مراعاة استمرار وبالتالي االستحقاقات السياسية إلى تحديات حوكمية غير مستعجلة، 

في داللة على أن ما تبقى  2017تي طرحها بشار األسد في منتصف عام ال)نظرية "المجتمع المتجانس"  ولعل لالستقرار.

وبالتالي االتجاه نحو تثبيت التغيير  ،تدلل على عدم رغبته بعودة من وقف ضده سنوات (هو القسم المتجانس افي سوري

 وهو ما سيبقي عوامل الصراع متأججة. ،الصراععن الديمغرافي الناجم 

 

 خاتمة

نسانية واالجتماعية واألمنية، ومن اإلال شك أن ملف الالجئين والنازحين السوريين يعد من أثقل الملفات من حيث تداعياته 

من سيناريوهات إعادة التشكل األمني وتضارب الرؤى بين الفاعلين ا حيث حركته المتسارعة في ظل ما تشهده سوري

يب التام ألجندة وبرامج العودة الكريمة وما تستلزمه من استجابات حكومية وأمنية ومما يزيد من هذا الثقل هو التغي. ينيالرئيس

، فطالما أن هذا الملف ال يزال ينظر اعلى معادالت االستقرار والسالم في سوري يمستعجلة؛ وهذا ما سيكون له أثر استراتيج

افر جهود غير مستعجل، األمر الذي يتطلب تض تحدين والدوليين فإنه سيتحول ليقليمله كورقة تحسين شروط بين الفاعلين اإل

قليمي والمحلي وتشكيل ضغط ملح على الفاعلين للنظر إليه كاستحقاق سياسي؛ حيث ال يمكن منظمات المجتمع الدولي واإل

 مهجر ونازح. الشعبكثر من نصف أن أطالما   اأن تقوم دولة جديدة  أو نظام حكم جديد في سوري

_____________________________________________________________ 

ع، *  .باحث في مركز عمران للدراسات االستراتيجيةمعن طّلا
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: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2018بريل/نيسان إ13اإلصدار الثاني، وحدة تنسيق الدعم،  –ر القسري من الغوطة الشرقية التهجي (7

https://2u.pw/n8BHy  

  https://2u.pw/qxLmH: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2016ديسمبر/كانون األول  17؟ قناة الجسر الفضائية، 2018 كم عدد السوريين المهجرين في (8

عنب بلدي، بيانات توضيحية لنتائج الحملة  نظر:اللمزيد  .500و ألف 632 قرابة ومن محافظة إدلب، 900و فالآ 408قرابة  محافظة حلب: وتوزيعهم على الشكل التالي (9

 /hkQj0d3http://bit.ly: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2020 ذارآمارس/ 08على شمال غربي سوريا، العسكرية 

نزحوا من حلب(، فيما تم  500وا ألف 23نزحوا من داخل إدلب و األف 297نازح )منهم  600و األف 320حيث سجلت أكبر حركة نزوح في محافظة إدلب وبلغت حوالي  (10

نازح من إدلب(، كما تم  400و األف 46و ،شخص قادمون من داخل حلب ومئة األف  86 ) منهم نازح، 600وا ألف 132تسجيل ثاني أكبر حركة نزوح في حلب بحوالي 

نزحوا داخل المحافظة بينما انتقل الباقي من  3،700نازح، )منهم  900آالف و 4في محافظة الحسكة بحوالي  2020تسجيل حركة نزوح في الشهر األول من عام 

نازح من محافظات حلب وحمص وطرطوس  1300شخص، واستقبلت محافظة الالذقية حوالي  3،400ليها حوالي إمحافظة حلب(. أما في محافظة الرقة فقد نزح 

 .2020تحرك للنازحين داخلياً  100وحماة. وفي محافظة ريف دمشق، أفادت التقارير بحوالي 

 http://bit.ly/2QhfTTH, 31 January 2020 -Humanitarian response, IDP and Spontaneous Returnee Movements  

 .السابق صدرالم (11

عبر السكايب حول تموضع ملف الالجئين السياسي وأسباب تعثر حله،  لمهتمين بشأن الالجئين والنازحينمجموعة نقاشية عقدها الباحث مع مجموعة من الباحثين وا (12

 .2020فبراير/ شباط  28تاريخ 

 .5صفحة رقم  14 ، البند رقم2015ديسمبر/كانون األول  18الصادر بتاريخ  2015لعام  2254انظر قرار مجلس األمن رقم  (13

جتماع كالتالي؛ منطقة خفض التصعيد في إدلب والمخاطر والخروقات المتعلقة بها، وملف المعتقلين ومجموعة العمل الخاصة بها، واللجنة وحددت بنود جدول أعمال اال (14

 24خ الدخول: )تاري، 2018يوليو/تموز  30"، موقع المدن، تاريخ 2-" بطعم "سوتشي10-"أستانة نظر:االدستورية، وملف عودة المهّجرين الذي تطرحه روسيا؛ للمزيد 

  https://2u.pw/RrsNF: (2020 آذار/مارس

 الجدول من إعداد الباحث (15

16) ,31 January 2020 -vements Humanitarian response, IDP and Spontaneous Returnee Mo http://bit.ly/2QhfTTH  

 :(2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2019أبريل/نيسان  7، تاريخ 21" ترصد باألرقام عودة الالجئين الطوعية إلى سوريا، موقع عربي 21"عربي (17

https://2u.pw/rESkA  

لى الجمهورية العربية السورية، موقع وزارة الدفاع الروسية، تاريخ إ بشأن عودة الالجئين في موسكو تمت جلسة هيئتي أركان التنسيق المتعدد الوزارات لروسيا وسوريا (18

  https://2u.pw/p77su: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2019يونيو/حزيران  10

: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2019تشرين الثاني /نوفمبر 11األمن فيها، ترك برس، تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى المناطق التي وفرت  (19

https://2u.pw/9j7X9  

 24)تاريخ الدخول: ، 2020براير/ شباط ف 17ألمانيا: واليتان تكشفان عن عدد الالجئين العائدين طوعاً إلى بلدانهم ونسبة السوريين منهم، موقع عكس السير، تاريخ  (20

  https://2u.pw/2slwC: (2020 آذار/مارس

لالطالع قد مؤتمر صحفي واقع السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، تقرير صادر عن الرابطة السورية لكرامة المواطن، وعُ  :النتقام والقمع والخوفا (21

  https://tr.agency/news-63383: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: به آراء عينة من العائدين. تطلع على نتائج دراسة قامت بها الرابطة تس

نصت االتفاقية على " تسليم عناصر المقاومة السالح الثقيل والمتوسط، على أن يتم تسليم لوائح الراغبين  ؛في اتفاقية "المصالحة" مع مدينة الضمير مثال :للتوضيح (22

؛ وأوضحت الوثيقة أن إخراج الراغبين سيتم تحت 4/2018 /23وحتى  4/2018 /من 19بدءا  الخروج تم تحديد مواعيدوبالخروج إلى "جرابلس" في الشمال السوري  

لالطالع  .حه الفردي مع ثالثة مخازن ممتلئة، مشيرة إلى أنه يحق لكل عنصر حمل سالنظام السوريرات الكرية الروسية والهالل األحمر ومخابإشراف الشرطة العس

: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 17/4/2018"زمان الوصل" تحصل على وثيقة اتفاق تهجير أهالي "الضمير"، زمان الوصل، تاريخ  على الوثيقة انظر:

https://2u.pw/8Kn0D  

وأسباب تعثر حله،  مجموعة نقاشية عقدها الباحث مع مجموعة من الباحثين والمهتمين بشأن الالجئين والنازحين عبر السكايب حول تموضع ملف الالجئين السياسي (23

 مرجع سابق.

  https://2u.pw/dxsa9: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول:  ،نسانية لألمم المتحدةاإل حصائيات التي يقدمها مكتب االستجابةنظر اإلالتتبع حركة عودة النازحين  (24

صالح البنية إاألمن وحرية التنقل والحركة؛ ويق التي تتخذها "الحكومة" بعد الصراع مباشرة، تضمن من خاللها تحقجراءات اإل ي المبكر سلسلة منويقصد بالتعاف (25

 .التحتية األولية والتعافي االقتصادي واالجتماعي

 10 لدراسات االستراتيجية،، ملف صادر عن مركز عمران لانظر: في االنتقال إلى الدولة اآلمنة: آليات استعادة االستقرار في سوريا لالطالع على تلك األعباء (26

  https://goo.gl/tp8aH4: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2015 آبطس/غسأ

وريا ألن الوضع هناك ما زال قال فيليبو غراندي المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين اليوم )الجمعة( إنه من "المبكر جدا" الحديث عن عودة الالجئين إلى س (27

 24)تاريخ الدخول: ، 2018ذار آمارس/ 9رة على عودة الالجئين، موقع الجزيرة، تاريخ: يومحفوفا بالمخاطر، انظر: مفوض الالجئين: سوريا ما زالت خطغير آمن 

 https://goo.gl/aaCNLq: (2020 آذار/مارس

: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2015سبتمبر/أيلول  28لكتروني، تاريخ اإلكريستين هليبرغ:"أسباب لجوء السوريين"، موقع قنطرة  (28

https://goo.gl/scVnf2  

https://2u.pw/4tylK
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https://2u.pw/qxLmHر
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https://goo.gl/aaCNLq
https://goo.gl/scVnf2
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: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2015 أكتوبر/تشرين األول16تروني، تاريخ لكاإل"عن دوافع هجرة السوريين إلى الغرب"، موقع جريدة الحياة  أكرم البني: (29

https://goo.gl/McWDv2  

)تاريخ  ،2017يناير/ كانون الثاني  2أيمن دسوقي: " المجالس المحلية وملف األمن المحلي: دوٌر مطلوب لملف إشكالي "، مركز عمران للدراسات االستراتيجية، تاريخ  (30

  https://2u.pw/kWtfX :(2020 آذار/مارس 24الدخول: 

ووزير اإلدارة المحلية في حكومة نظام األسد حسين مخلوف  ،لقاء رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا العماد أول ميخائيل ميزنيتسيفلأوضح البيان الختامي  (31

عدم تحقيق  تتلخص بالنقاط التالية: ،المشكالت التي تعيق تطبيق مبادرة عودة المهجرين من وجه النظر الروسية أن، احول عودة المهجرين السوريين إلى سوري

وجود وحدات عسكرية تابعة لدول أجنبية ضمن األراضي السورية مما ، وسي إقامة ممرات إنسانيةاالستقرار واألمن من قبل فصائل المعارضة بعد محاولة الجانب الر

تهيئة الواليات ، وجود دعم "مصطنع" للظروف الالإنسانية من قبل المنظمات في مخيمات الالجئين، يساعد على إطالة أمد النزاع وعدم تهيئة الظروف للعودة اآلمنة

 ا.لمنظمات من أجل الحفاظ على عدم االستقرار في سوريالمتحدة األرضية لتأجيج ا

: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2018يوليو/تموز  27"هل ينجح الروس بإعادة الالجئين السوريين؟" الجزيرة نت،  أمين محمد حبال: (32

https://2u.pw/iqjoO  

إن  ، حيث قال: "2011فبراير/ شباط 19، األردنهذا ما أقر به وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف خالل لقاء صحفي مشترك مع نظيره األردني أيمن الصفدي في  (33

ات ملموسة، ولو لم تكن كبيرة"، المركز الروسي األردني المشترك، الذي تم تشكيله قبل عدة سنوات في عمان بهدف تسهيل عودة الالجئين السوريين، قد حقق إنجاز

  https://2u.pw/MqAmp: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2020فبراير/شباط  19روسيا اليوم، نظر ا ،على التصريح لالطالع

قامتهم المختارة، موقع وزارة البيان المشترك للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين الروسية والسورية حول المشكالت التي تعيق تطبيق مبادرة عودة المهجرين إلى أماكن إ (34

 https://bit.ly/3ak3YMM (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول:  الدفاع الروسية، مرجع سابق.

35) :Gerry Simpson  u.pw/SEhbs2https:// .7/11/2019Human Rights Watch,”, Repatriation" of Syrians in Turkey Needs EU Action" 

: (2020 آذار/ارسم 24)تاريخ الدخول: ، 2019ديسمبر/ أيلول  19تركيا: إنشاء "منطقة آمنة" يسرع عودة الالجئين السوريين، موقع روسيا اليوم،  (36

https://2u.pw/jKxpg  

 .السابق صدرالم (37

 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: ، 2019ديسمبر/ أيلول  18 ماليين الجئ سوري في المنطقة اآلمنة شمال سوريا، موقع روسيا اليوم، 3أردوغان يقترح إعادة توطين  (38

2020) :https://2u.pw/sM6WH  

، 2020مارس/آذار   11 محاسبة" اليونان، الشرق األوسط،بمع أوروبا وتتعهد " 2016:أنقرة تسعى لتعديل اتفاقية  روبية في إسطنبول لبحث أزمة الهجرةأوقمة تركية  (39

 https://2u.pw/l8Cfr: (2020 آذار/مارس 24)تاريخ الدخول: 
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