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  د. ورشة عصف ذهني حول موضوع الالجئين، شارك فيها كلٌّ من الباحثين: مركز دمشق لألبحاث والدراسات عقَد

ن ياغي، د. عقيل دراجي، د. محمد أكرم القش، د. أحمد طوزان، د. حسين مقلد، د. كريم أبو حالوة، د. كناإبراهيم 

حسن. وتتضمن هذه الورقة مجمل األفكار التي طرحت تركي  العميدنصاف حمد، د. مدين علي، إسعيد محفوض، د. 

 في هذه الورشة.
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 مقدمة

  ُيَعد  
ُ

 لتبعاته  ؛الالجئين من أعقد امللفات التي نجمت عن الحرب في سورية ملف
ً
نظرا

 تداخل الفاعلين املحليين واإلقليميينولالسياسية واالجتماعية واإلنسانية وحتى االقتصادية، 

ٍّ بعيدٍّ  والدوليين فيه
 .ألهداف وغايات قد تكون متناقضة إلى حد 

سياسيةٍّ من قبل كافة األطراف، بما يخدم أهداف لقد تم استثمار قضية الالجئين كورقةٍّ 

منها، واستطاع الخارج توظيف الورقة ضد مصلحة السوريين وضد مصلحة  وأغراض كل  طرف

 وعلى نحوٍّ واضح،الدولة. وتمت املتاجرة بهذه القضية 
ً
ا ، إذ  علني   عن وجود جانب اقتصادي 

ً
فضال

ة، بأعداد ة، واملجاورة لسورية بخاص  الالجئين لديها لتحصيل دعمٍّ  بالغت الدول املضيفة بعام 

ٍّ ومساعدات 
من األمم املتحدة وغيرها. كما وتتعقد مشكلة األرقام أكثر في لبنان، فالحدود شبه مالي 

! إضافة 
ً
، دون املرور على املعابر الحدودية دائما

ً
 وإيابا

ً
مفتوحة، وينتقل الناس عبر الحدود ذهابا

تهمعإلى وجود كم كبير من العمالة السورية في لبنان قبل األزمة، ويبدو أن الحكومة اللبنانية   د 

 لتحصيل مساعدات دولية.
ً
 الجئين أيضا

ن في وفي الحقيقة هناك خالف اليوم على أرقام وأعداد وأماكن توزع الالجئين السوريي

ر معلن، ولكن تقديراتها مختلفة عن تقديرات الحكومة السورية العالم. فلدى األمم املتحدة تصو  

وآخر تقديرات األمم املتحدة تقول بوجود واملؤسسات الوطنية املعنية بموضوع الهجرة والسكان. 

ماليين في تركيا ولبنان، ويتركز الباقي في األردن  4ماليين الجئ سوري في العالم، منهم نحو  7.6

، ثم في أملانيا ودول غربية أخرى. أما األرقام الوطنية فتقول بوجود 
ً
ماليين  4.4والعراق ومصر عربيا

مليونين وخمسمئة ألف مواطن خرجوا دون وجود أي ذكر سوري هاجروا بشكل نظامي، هذا إلى 

. ماليين 7.8لهم في السجالت الرسمية، إضافة إلى 
ً
 نازح داخليا

 محاوالت إلعادة الالجئين السوريين إلى بالدهم 
ً
ي ظل فوالنازحين إلى مناطقهم وتجري حاليا

راق واملرشح ليكون من أهم أو  ،لإلمساك بهذا امللف الكبير ،تجاذبات إقليمية ودولية وأممية كبيرة

ِّ تراجع دور العديد من األوراق األخرى كالعسكرية  ذلكالتفاوض في املستقبل القريب؛ 
في ظل 

واألمنية. وتحاول هذه الورقة تقديم بعض املقترحات واإلجابات حول مواقف الدول من هذا 

 ملعالجة هذا امللف، وأخير  امللف، وما األولويات بالنسبة للدولة السورية املطلوب التصدي لها
ً
ا

 تقديم مجموعة من املقترحات والشروط الالزمة لتسريع عملية عودة الالجئين والنازحين.
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ا
 العودة على الصراع -أول

 العمليات توقف معظم فبعد الحرب ومظاهرها، يعد  ملف الالجئين من أخطر نتائج

 ذ وبنيته؛ البلد مستقبل على خطورة امللفات أكثر بصفته يظهر ،العسكرية في البالد
ً
 لك خالفا

تلك  إلى ايقودن ما قائمة أولويات الدولة السورية. التي تؤكد على بقاء امللفِّ األمني  على للتقديرات

 النتيجة هو ما يقوم به العديد من األطراف الدولية املعادية للدولة ليكون ملف الالجئين أداة

 لتحق لجعله فهناك من يقوم على إدارة هذا امللفوبالتالي  الحرب واستمرارها، ملواصلة
ً
يق عائقا

 في العمل على إفشالاالستقرار والسالم، وقد ظهر ذلك 
ً
الروسية لعودة الالجئين  املبادرة جليا

 من دول الجوار
ً
 عنو  سيكون  الالجئين موضوع أن الواضح إلى ديارهم. إذ من ،السوريين، تحديدا

ً
 انا

،
ً
 للصراع مستقبال

ً
  وسيكون . الشرقية واملنطقة ملفي إدلب جانب إلى رئيسا

ً
 في ذباتللتجا عنوانا

 لدولة،ا طبيعة الدستورية، اللجنة) النهائي   الحل   قضايا على ضاغطة ورقة ليكون  القادمة املرحلة

 ..(..........التسوية طبيعة

لقد كان للتنسيق السوري  الروس ي  دور وأثر كبير في دفع قضية الالجئين السوريين وإعطائها 

ى املستوى الدولي  األولوية واالهتمام عل

 
ُ

، في حين كان الحديث السياس ي  واإلعالمي 

عن الالجئين السوريين قبل هذا التنسيق 

ينتابه الكثير من التردد واإلشارات املبهمة. 

ولكن أصبح امللف وضرورة معالجته أكثر 

 ،
ً
العمل من قبل شركاء  ويجري وضوحا

الدولة السورية على إنضاج الظروف 

منع استخدامه كورقة املوضوعية لحله، و 

  ضغط سياسية وأمنية بيد الدول الغربية.

 في تسهيل أو عرقلة عودة الالجئين وفي الحقيقة إنَّ للتوافق اإلقليمي  والدولي  
ً
 كبيرا

ً
دورا

لبلدهم، كما أن طبيعة استجابة الدول اإلقليمية في التعاطي مع ملف الالجئين ال ينفصل عن 

 موقفها األخير املثير للريبة،مواقف املجتمع الدولي  
ً
 ومواقف األمم املتحدة في هذا املجال، تحديدا

 لتغطية احتياجات الالجئين حتى العام 
ً
، وهذا األمر في 8180إذ صر حت بأنها خصصت تمويال

 في 
ا
 كبيرا

ا
إنَّ للتوافق اإلقليمّي والدولّي دورا

الالجئين لبلدهم، كما تسهيل أو عرقلة عودة 

أن طبيعة استجابة الدول اإلقليمية في 

التعاطي مع ملف الالجئين ل ينفصل عن 

مواقف املجتمع الدولّي ومواقف األمم 

 املتحدة في هذا املجال
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، وكأنهم يقولون للسوريين ال تعودوا إلى بالدكم. وهذا يعاكس الحقيقة يأخذ 
ً
 بحتا

ً
ا  سياسي 

ً
طابعا

 لعودة الالجئين.  لروس ي الذي أظهر في املدة األخيرةاملوقف ا
ً
 حماسا

 على يحاول العديُد من املحللين الربط بين تعاطي الدول مع ملف الالجئين والرهان

مر الذي وهو األ  ،سورية لتكون هي أداة التغيير لبنية ونظام الدولة السورية في القادمة االنتخابات

. ومن هنا يأتي التكالب الدولي واإلصرار على عدم عودة بالحربعجزت الدول املعادية عن تحقيقه 

 من كم كبربأ احتفاظها بأن...( أمريكا فرنسا، تركيا،) املتصارعة كل األطراف الالجئين. حيث تعتقد

 لةوالدو  الروس يدفع في الحقيقة ما وهذا قرارهم، على والسيطرة والئهم ضمان يعني الالجئين

 دور الالجئين املؤثرِّ فيإعادتهم، بهدف إسقاط الرهان الغربي  على  موضوع استعجال إلى السورية

 .نتيجة االنتخابات القادمة

ر حتى اآلن عدم دعوتها   في صف الدول الغربية، وتبر 
ُ

ومن الواضح أنَّ األمم املتحدة تقف

ة للعودة الطوعالالجئين السوريين  منة ية اآل إلى العودة لبالدهم لعدم توافر الشروط املوضوعي 

 املعايير الخاصة بالعودة الطوعية اآلمنة لدى 
َ

لالجئين السوريين حسب زعمها، بحسبان أنَّ سقف

 
ً
.، ويتطلب شروطاألمم املتحدة عالٍّ جدا

ً
 لم تتحقق في أي دولة تاريخيا

ً
حقق لم تت ،فحتى اليوم ا

 بعد أكثر من خمس 
ً
هناك. لذلك فهي  عشرة سنة على انتهاء الحربهذه الشروط في العراق مثال

 
ً
من دول الجوار، وتتركهم ليعودوا على  "تغض البصر" عن عودة بعض الالجئين، تحديدا

مسؤوليتهم الشخصية، وبالتالي تحرر نفسها من املساعدات التي يفترض أن تقدمها لهم فيما لو 

ضغوط لبقوا كالجئين. كما تتعرض األمم املتحدة لضغوط، فعندما تشجع عودة الالجئين تتعر ض 

وإزعاجات من قبل الدول األوروبية، وعندما تفعل العكس تحتج عليها الدول املضيفة لالجئين 

ة ة، وهذا قد يفس   ،بعام   التباس موقف األمم املتحدة ولبنان واألردن وتركيا منها بخاص 
ً
ر أيضا

 
 
 يأتي ضمن هذا اإلطار وهو  آخر   به. أمر  وتقل

ً
يار : تاملتحدةوجود تيارين ضمن موظفي األمم أيضا

، وإذا أبقينا على املعايير والشروط العالية 
ً
واقعي يقول إن الوضع في سورية يتحسن تدريجيا

؛ أما التيار الثاني األوروبي وهو األقوى، فإنه يعمل على 
ً
للعودة فلن يعود أحد من الالجئين مطلقا

الحل   ط في مفاوضاتتنفيذ تعليمات حكوماته في محاولة تسييس امللف، واستخدامه كورقة ضغ

 املرتقب لألزمة السورية.

جئين الال  فإن  كافة الدول تبدي رغبة في إعادة تركيا، باستثناء الجوار، أما بالنسبة لدول 

ولة دثالثية بين ال ولكن لتحقيق عودة حقيقية فال بد أن يتم ذلك عن طريق اتفاقية لبلدهم،
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ولكن حتى اآلن ترفض كافة دول الجوار االتفاق  واألمم املتحدة، املضيفة والدولة األم، سورية،

 مع الحكومة السورية، بما فيها األردن ولبنان.

 ل األو وفي الحقيقة لهذا التناقض الغريب بين تصريحات هذه الدول ومواقفها سببان: 

، واستجداء  اقتصادي، إذ تريُد اإلبقاء على شريحة من السوريين لديها الستغاللهم
ً
ا اقتصادي 

 هذه الدول بعودة، إن سماح والثانياملساعدات الدولية بحجة تأمين احتياجات الالجئين لديها؛ 

الالجئين يعني اإلقرار بانتصار الدولة السورية وتأكيد شرعيتها. وهذا قرار مازالت الدول تكابر على 

اإلقرار به حتى اآلن. أما األوروبيون فهم يؤكدون داخل االجتماعات املغلقة لألمم املتحدة أنهم 

يشجعون عودة الالجئين، في حين مازالت 

 أصدرتأفعالهم تتناقض مع ذل
ً
 ك، فمؤخرا

  أملانيا
ً
 نم السوري الالجئ فيه أعفت قانونا

 جواز لتجديد السورية السفارة مراجعة

 أو املنشق أو العسكري  ويشمل السفر،

 مناطق في قريب له من كل أو املوظف

 كافة الالجئين أي السورية، الدولة سيطرة

 
ً
  .تقريبا

 " السوري   املدني   املجتمع" كما لعب
َ
 مئات هنالك وأصبح األوروبيين، مع التمويل لعبة

ة، وترفع ،املدني املجتمع منظمات  التي الدول  على الدعاوى  التي تضغط على الدول األوروبي 

لزم الالجئين السوريين لئال تستضيفهم
ُ
ى رغبة منها في استغالل هذا امللف لإلبقاء عل ،بالعودة ت

 ظمات.التمويل املقدم من الدولة الغربية لهذه املن

َعد  تركيا الدولة األكثر خطورة على الدولة السورية من حيث استخدامها مللف الالجئين، 
ُ
ت

وتطالبهم في الوقت نفسه  ،1إذ تقوم الدولة التركية بحملة تجنيس واسعة بين الالجئين السوريين

 في سورية 
ً
 ملقولة )نريدكم أتراكا

ً
بالعودة إلى الداخل السوري  قبل غيرهم من السوريين تطبيقا

ل لتغيير البنية والتركيبة السكانية في الشمال 
 
وليس في تركيا(، ويمكن لتركيا على أساس ذلك التدخ

 
ً
، تحديدا

ً
 كبيرا

ً
، وهذا في الحقيقة يشكل خطرا ، القريبة من تركيا )ريف حلب في املناطق السوري 

                                                           
 وزارة الداخلية التركية معرفة أسماء كل املجنسين السوريين. بالرجوع إلى موقعيمكن  1

تقوم الدولة التركية بحملة تجنيس واسعة 

بين الالجئين السوريين وتطالبهم في الوقت 

نفسه بالعودة إلى الداخل السورّي قبل 

 ملقولة )نريدكم 
ا
غيرهم من السوريين تطبيقا

 في
ا
 سورية وليس في تركيا(. أتراكا
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ريف إدلب...(، إذا تمت فيها انتخابات تشريعية أو رئاسية. كما يمكن لتركيا العمل على محاولة 

 شعبي لفرض أمر واقع. وبالتالي  على أساس استفتاءضم هذه األجزاء لتركيا 
ً
العمل  يصبح ضروريا

، ألنهم قد يكونوا أداة لتنفيذ  على دراسة هذه القضية وتجهيز آليات للتعاطي
ً
مع هؤالء مستقبال

 سياسات تركيا من الداخل السوري.
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ا
  ملن؟ األولوية. ..النازح أم الالجئ -ثانيا

 
ً
من التمييز بين مفهومين أو مصطلحين مختلفين وهما: الالجئ والنازح الداخلي.  ال بد  بداية

 التفاقية عام
ً
بشأن الالجئين، ُيَعرَّف الالجئ على أنه كل  0576وبروتوكولها لعام  05402 وفقا

ف مبرر من التعر ض لالضطهاد ألسباب ترجع إلى  شخص "يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخو 

عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح 

ف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بح ماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في بسبب ذلك التخو 

 ".ذلك

 ما تطلق عليه على نحو خاطئ تسمية "الجئ". وعلى خالف
ً
جئ، الال أما النازح الداخلي  فغالبا

. حتى   عن مالذ آمن، وإنما يبقى داخل بلده األصلي 
ً
 ال يعبر أي حدود دولية بحثا

ً
فإنَّ النازح داخليا

وإن كانت أسباب فرار النازحين مماثلة لتلك التي تدفع الالجئين إلى مغادرة بلدانهم )نزاعات 

مسلحة، عنف معمم، انتهاكات لحقوق 

 من الناحيةاإلنسان(، إال أن النازحين يبقون 

القانونية تحت حماية حكومتهم. ويحتفظ 

النازحون كمواطنين بكامل حقوقهم، بما في 

 لقوانين حقوق 
ً
ذلك الحق  في الحماية، وفقا

  .اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

 يريدون  %28لقد أجرت األمم املتحدة دراسة، قالت فيها: إنَّ نحو 
ً
من النازحين داخليا

مات العيش والعمل. وبدون العودة إلى  مناطقهم األصلية؛ لكنهم يتساءلون عن مدى وجود مقو 

  ،توفير الحد  األدنى لهذه املقومات ال يمكن أن تتم هذه العودة
ً
وإن تمت فسيكون العائدون عبئا

 للمشاكل االجتماعية وحتى األمنية. وتفيد بعض التقارير 
ً
على غيرهم، وستكوُن هذه املناطق بؤرا

رة عن الجانب الروس ي أنه تم إعادة نحو مليون نازح إلى مناطهم األصلية. وهذا في الحقيقة الصاد

 لعودة الكثيرين من الساحل إلى مناطقهم في حلب، أو من السويداء إلى درعا. ونعتقد أن 
ً
وارد نظرا

ن كل  من الوضع االقتصادي  واألمني  في البال   مع تحس 
ً
ا  د.عودة النازحين ستزداد تدريجي 

                                                           

 UNHCRاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين  2 

 
ا
 اجتماعيا

ا
تمثل مشكلة النزوح الداخلي تهديدا

 للدولة السورية، 
ا
 مستمرا

ا
 مما يستدعيوأمنيا

العمل على إنهائها أو التخفيف منها قدر 

 اإلمكان.
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في الحقيقة إن حلَّ مشكلة النزوح الداخلي تعد  أكثر أهمية من حل  مشكلة الالجئين 

 وهي: ،أن تعطى األولوية وذلك لعدة اعتباراتيمكن السوريين في الخارج، و 

 للدولة السورية،  .0
ً
 مستمرا

ً
 وأمنيا

ً
 اجتماعيا

ً
ما متمثل مشكلة النزوح الداخلي تهديدا

لقد نتج عن ظاهرة النزوح  التخفيف منها قدر اإلمكان. العمل على إنهائها أو يستدعي 

العديد من املشاكل االجتماعية الخطيرة )زواج القاصرات، زيادة معدالت الطالق، 

التسول، عمالة األطفال، الدعارة...(. على عكس مشكلة اللجوء التي تعد  مشكلة للبلد 

 املضيف أكثر منها لبلد الهجرة.

تحت مسؤولية الدولة، ويبقى من الناحية القانونية  ،عكس الالجئ ،يقع النازح الداخلي .8

 تحت حمايتها، ويتمتع بحقوقه وعلى الدولة حمايته.

إن عملية إعادة النازحين السوريين هي عملية أبسط، وال تتداخل فيها االعتبارات  .3

ات بالسياسية اإلقليمية والدولية. فيكفي العمل على توفير األمن والحد األدنى ملتطل

 املعيشة األساسية حتى يبدأ النازحون بالعودة ألماكن سكنهم األولى. 

العمل على توفير متطلبات عودة النازحين سيؤدي بطبيعة الحال إلى تسهيل عودة الالجئين  .4

 باألمان وعودة الحياة إلى 
ً
السوريين في الخارج، بحسبان أن ذلك يعطي الالجئ شعورا

 البنية التحتية الالزمة للعودة الكريمة.طبيعتها. باإلضافة إلى توفير 

كما ال بد  لواضعي السياسات من التمييز بين الالجئ في دول الجوار )لبنان، األردن، العراق....( 

؛ ذلك بسبب التباين 
ً
 والالجئ في الدول األوربية والذي لن يعود إال مكرها

ً
والذي لن يبقى إال مكرها

الفصل بين السياسات واإلجراءات التي تتعامل مع فإن ك الشديد بظروف املعيشة بينهما، لذل

  ملف الالجئين على أساس بلدان اللجوء
ً
، وبالتالي تقسيم الالجئين إلى قسمين يصبح ضروريا

 رئيسين:

. فمنهم من خرج نتيجة ظروف الحرب أو للبحث عن لجئو أوروبا .0
ً
: لن يعودوا إال قسرا

ما لالندماج وأغلبهم وجد طريقة  .صة تاريخيةفرصة الحياة في أوروبا، وكان أمامهم فر 

 ا إليها.ؤو باملجتمعات التي لج

: يعاني الالجئون في دول الجوار من ظروف معيشية سيئة؛ بل بعضها لجئو دول الجوار .8

، لذلك يمكن للحكومة العمل على توفير الشروط الالزمة والضرورية األساسية 
ً
س يء جدا

 .نفسهمللمعيشة ليعود هؤالء من تلقاء أ
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ا
 العودة لتسريع مقترحات -ثالثا

ه ال يمكن الحديث عن عودة حقيقية لالجئين دون توقف األعمال 
 
يقول متابعون كثيرون: إن

العسكرية بشكل دائم وعودة االستقرار إلى مناطقهم، بتسوية أو بوسيلة أخرى، في حين الحظنا 

لم تحدث عودة. إذن، هناك عوامل  توقف األعمال العسكرية في كثير من املناطق السورية، لكن

، حدثت 
ً
أخرى ال تتصل بعوامل عسكرية مباشرة، أو حتى بتبعاتها، ففي املنطقة الجنوبية مثال

 .تسويات لكن لم تنشأ بيئة جاذبة تدفع الناس إلى العودة، حتى مع وجود ضمانات روسية مباشرة

هذا امللف فعله من سياسات عامة  لقائمين علىل يمكنالتدقيق، ومعرفة ما هذه النقطة تستدعي 

 بالعودة إلى مناطقهم. فقسم كبير من الالجئين يعتقد أن هناك 
ً
لجذب الالجئين الراغبين فعال

 ،في حين يصرح قسم آخر بعدم توافر اإلمكانيات املادية لعودته ،الكثير من العقبات أمام عودته

 في مدينته. وهنا
ً
نقدم مجموعة من املقترحات لحل مشكلة الالجئين  التي  ،أو لالستقرار مجددا

 وهي: ،نقترح على الحكومة السورية أن تعمل عليها

العمل واإلسراع في االنتقال من التسويات القريبة واملباشرة واآلنية إلى املصالحة   .0

املجتمعية األوسع، التي تضمن االستقرار والتماسك االجتماعي، وهو الهدف األبعد من 

الجة موضوع الالجئين؛ ذلك أنَّ التسويات التي تمت في مناطق كثيرة واملصالحات على مع

ب خوض املعارك، إال أنها لم تصل إلى مستوى  املستوى الضيق، على أهميتها في تجن 

املصالحة املجتمعية العميقة، أي لم تتمكن من إزالة ما يعتمل في النفوس من ضغائن 

على املستويين النفس ي والفكري، إلى تحويلها ملصالحات وتخندق... إذن، نحن بحاجة، 

 مجتمعية واسعة وعميقة وقابلة للبقاء.

العمل على تأمين البنية التحتية الالزمة والضرورية للحياة الكريمة من سكن وماء وكهرباء  .8

 وصرف صحي وتعليم وصحة في املناطق التي سيعود إليها الالجئون.

ألنظمة والقوانين املتعلقة بمعالجة مشكلة النازحين العمل على تحقيق مرونة في ا .3

والالجئين، إذ قد نحتاج لتشريعات وقوانين جديدة مناسبة للتعامل مع هذه القضايا 

 في حال تم التوافق على تسهيل عودة الالجئين من الخارج.  ،الناشئة

وية فة إلى تسالعمل على تسوية أوضاع الالجئين من الناحية األمنية والقانونية، باإلضا .4

موضوع الشباب ممن هم في سن الخدمة العسكرية والذين يشكلون القسم األكبر من 

 من تأدية الخدمة العسكرية. ربما 
ً
أعداد الالجئين، والذين بمعظمهم غادروا البالد هربا
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 بوساطة املراسيم الرئاسية األخيرة. ولكن العودة السريعة 
ً
قد ُحلَّ هذا املوضوع جزئيا

 بهذه الحركة. ة بدفعات جديدة من االحتياط أضر  للمطالب

العمل على صيانة وضمان حقوق الالجئين وملكياتهم، وإيجاد حل  للمشكالت التي قد  .4

 تترتب جراء غيابهم ملدة طويلة عن البالد.

هناك مخاوف على مستوى السيكولوجيا الجمعية وعلى مستوى إحساس الناس من  .7

تهجير القسري" و"االنزياح الديمغرافي" و"التشيع" وإجبار "مقوالت إعالمية" تتحدث عن "ال

الناس على ترك مناطقهم و"استبدالهم" بآخرين... املطلوب هو تدخل السياسات الحكومية 

لتوضيح هذه املسائل، وإرسال رسائل مطمئنة للناس، والحديث عن حدود هذه الظواهر 

 إن حدثت بهذه الطريقة.

ق اإلقليمي، ملا له من دور في تسهيل أو عرقلة عملية عودة هناك جانب له عالقة بالتواف .6

ثير تالالجئين، لكن اإلقليم ال ينفصل عن املجتمع الدولي ومواقف األمم املتحدة، والتي 

 الريبة. بخصوص الالجئينقفها امو 

ن إذ أملف الالجئين، املعنية ب لرسميةالعمل على تحقيق رؤية موحدة داخل املؤسسات ا .2

 ينظر إالبعض ما زال 
ً
ون. وهذا أمر يتطلب وقتا  مكنيلكن  ،لى الالجئين على أنهم خونة وفار 

ال يقدر الخطوات التي تتم )كمرسوم من هناك  .البدء به للوصول إلى أنسنة هذه القضية

( فيعترض من باب وضع الضرورات العسكرية أمام أي ضرورات أخرى. 
ً
العفو األخير مثال

عض ، فبب بعد األزمات إعادة بناء الثقةاملطلو  .رأسمالنا االجتماعي وهو الثقة نانحن فقد

د الث فقِّ
ُ
ذلك أنَّ كل قرار يصدر اليوم بات  ،قة بالدولة وسياساتها املستقبليةالقرارات ت

  يصل إلى جميع الناس عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 نحن في فجوة اتصالية أو ما يسمى  .5
ً
إيجاد بدائل حقيقية للتواصل مع الالجئين، فحاليا

 يمكن العمل بفكرة الدبلوماسية الر 
ً
 فاملركز والتخوم، فمثال

ً
تح قمية، فإذا لم نستطع مثال

سفارة في أملانيا، يمكن إنشاء موقع 

واحد يضم كل ما  تفاعلي إلكتروني

يخص  ويتعلق بالالجئين من قوانين 

ومراسيم وآليات لتكون وسيلة 

للتواصل مع من يريد من الالجئين. 

في الحقيقة تقوم الدولة بخطوات 

علينا القتناع والقبول بفكرة وجود أمة 

الخارج، والتعامل معهم على أنهم  سورية في

مواطنون سوريون، والعمل على إنشاء روابط 

معهم، ورعايتهم ودعمهم كدولة أو عبر املجتمع 

 املدني.
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 ما تفسر القرارات عبر مواقع جيدة في ملف الالجئين؛ لكنها ال تجيد تسوي
ً
قها، وغالبا

التواصل االجتماعي تفسيرات خاطئة ومسيئة. ويمكن لهذا املوقع أن يلعب هذا الدور 

 بحيث يقدم وجهة النظر الحقيقية للحكومة فيما يتعلق بملف الالجئين. 

تيار  كالعمل مع الجهات في الخارج والتي نلتقي معها في موضوع الالجئين السوريين، فهنا .01

صاعد وانتخابات للبرملان األوروبي، فنحن نلتقي مع اليمين املتطرف وهو مقرب لروسيا، 

 في حكومات مثل النمسا وأملانيا. باإلضافة إلى 
ً
وقد حصل على أصوات وأصبح شريكا

 استمرار التنسيق السوري الروس ي.

 ول الجوار وحتى فياإلضاءة على االنتهاكات والتجاوزات التي يتعرُض لها الالجئون في د .00

 
ُ
السوريين صفة الجئ، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع  عطِّ أوروبا، فالكثير من الدول لم ت

القوانين واملعاهدات الدولية ومع حديثهم عن حقوق اإلنسان. كما يمكن التركيز على 

عوامل طرد الالجئين من دول اللجوء والتي قد تؤدي إلى عودة الالجئين حتى لو كانت 

 الجذب هنا ضعيفة. عوامل 

لف، أي التمييز هذا املعند وضع السياسات العامة للتعامل مع مراعاة خصائص الالجئين  .08

ليس فقط على أساس بلدان اللجوء، بل من حيث املهارات والخبرات. فالسياسات الحالية 

 لن تعيد الالجئين من ذوي التعليم العالي وأصحاب الكفاءات، وهؤالء هم
ً
 واملتبعة حاليا

الذي تفتقدهم البالد، وبالتالي نحن ال نحتاج إلى عودة الالجئين باملعني الكمي  )العددي(؛ 

ة هو تحقيق وإعادة ولكن نحتاج عودة باملعنى الكيفي )النوعي(، فليس الهدف من العود

ث اللجوء من الناحية حدِّ فعلى عكس النظرة السائدة لم يُ  .غرافي للمجتمعالتوازن الديم

تحدث وال ن– مشكلة؛ بل كان لدينا فائض سكاني وفائض بالبطالة والعمالة السكانية أي

. لم يُ 
ً
ث اللجوء أزمة أو مشكلة في التركيبة الديمغرافية حدِّ هنا من الجانب اإلنساني طبعا

 وال يتجاوز الفارق ما نسبته 
ً
لسورية حتى على صعيد ذكور/إناث. والتوازن اليزال موجودا

 كان هناك تضخم هائل في هذه الفئة العمرية، ولم تختل  . حتى الفئة العمرية،0%
ً
أساسا

التركيبة العمرية ال سيما وأن الهجرة لم تكن في معظمها ألفراد؛ بل كانت هجرة أسر. 

 ويمكن استيعابه.
ً
 الخلل الذي خلقته ليس كبيرا

ن طنو االقتناع والقبول بفكرة وجود أمة سورية في الخارج، والتعامل معهم على أنهم موا .03

سوريون، والعمل على إنشاء روابط معهم، ورعايتهم ودعمهم كدولة أو عبر املجتمع املدني. 

الدولة مسؤولة عنهم ويجب أن تدافع عنهم، والعمل على ربط الالجئ بوطنه سواء عاد أم 
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ً
ا  خارجي 

ً
 عاما

ً
َل رأيا

 
 لم يعد، فهو قوة للبلد في الخارج، ويمكن أن يشك

ً
 ادةيمكن االستف مهما

.
ً
 منه الحقا

العمل على الرأي العام املحلي وإزالة التقييمات املسبقة تجاه الالجئين، فهم ليسوا خونة  .04

وإرهابيين كلهم، وقد تتكالب الدول وتعيدهم دفعة واحدة، يجب أن يتم التحضير 

وإال سنكون مقبلين على مشاكل  ،الستيعابهم، وأن يكون هناك قبول رسمي وشعبي لهم

 نية جديدة.اجتماعية وأم

إجراءات بناء الثقة، ووضع تشريعات واضحة ودقيقة تحترمها كافة املؤسسات العمل على  .04

ومن ال يريد  ،سورية بلده، والباب مفتوح لهفكل من أراد العودة،  .ذات الصلةالوطنية 

فهذا حقه وخياره، والتعامل معهم بهدوء لئال يذهب الصالح بالطالح. فالبقاء عند 

 .
ً
ا  الكثيرين هو خيار اقتصادي وليس سياسي 
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