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 تنفيذي: ملخص 

عقب إعادة النظام وحلفاءه سيطرتهم على منطقة درعا والقنيطرة، بدأ الروس الحديث عن انتهاء "األزمة 

السورية" واستعادة "األمن واالستقرار" بما يجعل األجواء مناسبة إلعادة الالجئين، مستغلين وجود حاجة 

 لدى الدول املستقبلة لهم في التخلص من هذا "العبء". 

فع الروس لالهتمام بملف الالجئين، والتي يتمثل أهمها في توظيف عودة الالجئين ابداية دو  الورقة أوضحت

إلتمام التسوية السياسية وفق "الرؤية الروسية"، وكمدخل للتطبيع السياس ي مع النظام وإعادة تأهيله، 

 عن دفع املجتمع الدولي للمساهمة في إعادة اإلعمار، وتثبيت الحالة امل
ً
يدانية التي أظهرت تفوق فضال

 ضد املناطق املحررة. 
ً
 الروس وتحكمهم شبه الكامل بمجريات املعارك، تحديدا

 في إعادة 
ً
اقف الدول املعنية بملف الالجئين؛ حيث يتضح استعجال لبنان تحديدا ثم عّرجت الورقة على مو

لدول الغربية، التي أكدت على ارتباط الالجئين بأية صيغة، على عكس بقية الدول بما في ذلك األردن وتركيا وا

 هذا امللف بالحل السياس ي، وأن تكون العودة طوعية اختيارية. 

تتمثل في الظروف القاسية التي للعودة  أوضحت الورقة أنه، وعلى الرغم من وجود أسباب دافعة لالجئين

لجبهات، وتقديم الروس لـ يعيشونها في بلدان اللجوء على مختلف األصعدة، وتوقف املعارك على غالبية ا

"ضمانات"، إال أن ثمة موانع كثيرة تمنع الالجئين من العودة، تتلخص في سوء األوضاع األمنية في مناطق 

سيطرة النظام وقوى الثورة واملعارضة على حد سواء، وكثرة حاالت االعتقال واالنتهاكات بحق املدنيين 

 عن تردي الخد
ً
 في مناطق النظام، فضال

ً
 مات واألوضاع االقتصادية في سوريا. خصوصا

 خرجت الورقة بعدة توصيات لقوى الثورة واملعارضة للتعامل مع ملف الالجئين، أبرزها: 

 على تركيزها يفترض التي ،الالجئين إعادة مللف رؤية قوى الثورة واملعارضة تقديماملسارعة في  -

 السياس ي. بالحل امللف هذا ارتباط

 على ونشرها، مع التأكيد بها والتوعية السوريين الالجئين بحقوق  تعنى حقوقية منظمات إنشاء -

 تنال التي االنتهاكات كل رصد وبالتالي"، القسرية اإلعادة عدم مبدأ" بـ السوريين الالجئين حقوق 

  عليها والتركيز  املبدأ هذا من
ً
 تقارير  وإصدار  الروسية، الخطة مع تماهت التي الدول  في خصوصا

 .الصلة ذات الدولية للمنظمات وإيصالها االنتهاكات هذه ملثل توثيقية حقوقية

 نقاش أجل من والالجئين املغتربين من ضاغطة لوبيات لتشكيل سعي منظمات املجتمع املدني -

 . الدولة قرار  على والتأثير  فيها، املقيمين الدول  مع مصالحهم

إنجازات  على التركيز  خالل من املضاد اإلعالم ينشرها التي السلبية النمطية للصورة التصدي -

  . املضيفة مجتمعاتهم في واندماجهم الالجئين
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 مقدمة:

زاد الهتمام الدولي خلل األشهر القليلة املاضية بقضية اللجئين السوريين بعد أن طرحت وزارة الدفاع 

بدء ُتطرح في هذا امللف منذ  "جدية"، كأول مبادرة 1اللجئينالروسية في تموز/يوليو املاض ي مبادرتها لعودة 

الدفاع الروسية في تموز املاض ي أن روسيا قدمت وزارة حيث أعلنت م. 2011موجات اللجوء السوري عام

للوليات املتحدة جملة مقترحات بهذا الخصوص، تتضمن وضع خطة مشتركة لعودة اللجئين إلى األماكن التي 

 .2يعيشون فيها قبل النزاعكانوا 

"، يتوزعون وفق مليون لجئ سوري إلى بلدهم في "الوقت القريب 1.7تتحدث روسيا بموجب خطتها عن عودة 

ألف من  200ألف من تركيا،  300 ألف لجئ من لبنان، 890بيانات الدفاع الروسية على الشكل التالي: نحو 

 من  150الدول األوروبية، 
ا
لكن لم تبدد الخطوة و  ألف لجئ من مصر. 100ألف من العراق، و 100األردن، ألفا

 للنظام السوري الروسية مخاوف اللجئين 
ا
من الخدمة اإللزامية، حيث لم  فرواوأولئك الذين املطلوبين أمنيا

 .3توضح الخطة تفاصيل التعامل مع هذه اإلشكالية

 
ا
فرصة للتخلص من "عبء"  ن لبنان ومصر الذين وجدوا فيهابشكل خاص موقد لقت الخطوة الروسية ترحيبا

 ين وتداعاللجئ
ا
أن املبادرة جاءت من قبل روسيا التي أمست تمسك بخيوط يات وجودهم على أراضيها، خصوصا

 
ا
 .4امللف السوري كامل

اإليراني بما يتعلق بعودة باملقابل فإنه من الواضح وجود رؤية مغايرة لدى أجهزة النظام السوري وحليفه 

اللجئين، حيث توحي تصرفات األجهزة األمنية والعسكرية للنظام في املناطق التي سيطرت عليها بأن ل رغبة لديه 

 ،يئة اآلمنة لعودة اللجئين حقيقة، وإنما يسعى من خلل دعواته لعودة اللجئين لتحقيق أهداف أخرى بتوفير الب

، من ناحية، وإثبات "انتصاراته على املعارضة، علقات معه للتباحث في هذا امللفلودفع دول العالم إلعادة ا

 .5وكسر شوكتها" من ناحية أخرى 

دولة للحصول على  36أكثر من ت روسيا خطتها املذكورة بحشد تأييد دولي، حين تقدمت بطلبات إلى لهوقد است

بيانات وأرقام دقيقة عن اللجئين السوريين املقيمين فيها، مشيرة إلى أن األرقام األولية التي حصلت عليها تتطابق 

 مع إحصائيات مفوضية اللجئين التابعة لألمم املتحدة
ا
 .6مبدئيا

                                                             
 . 25/7/2018"، روسيا اليوم، روسيا تعمل بقوة على عودة اللجئين" 1
 التقرير الصحفي السابق.  2
 . 29/07/2018"، عنب بلدي، ملف اللجئين السوريين بعهدة روسيا" 3
، روسيا: مصر تريد النضمام إلعادة اللجئين السوريين لبلدهم، 21/7/2018الحريري يرحب بالخطة الروسية إلعادة النازحين السوريين، السورية نت،  4

 . 27/7/2018روسيا اليوم، 
 . 4/10/2018، مقال صحفي، السورية نت، بـ"بث مباشر" احتفال على أوجاع اللجئين.. كيف يصّور النظام عودة سوريين من لبنان؟نور عويتي،  5
 صحفي سابق.   "ملف اللجئين السوريين بعهدة روسيا"، تقرير 6

https://bit.ly/2BaFvN1
https://www.enabbaladi.net/archives/243562
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F
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، سوا
ا
لنظام الشرعية لء املتعلقة بإعادة ودون البتعاد عن األهداف التي دفعت روسيا لإلمساك بهذا امللف مؤخرا

 هومستقبل السوري أو املتعلقة بطبيعة الدور الروس ي
ا
 إنسانيا

ا
، فإن ملف اللجئين يكتسب أهمية كبيرة كونه ملفا

 
ا
 وسياسيا

ا
 لنتشار اللجئين خارج سوريا. فوجود ما يقارب /وحقوقيا

ا
 خارج سيطرة الروس نظرا

ا
 /6.5، ويعّد ملفا

 في املستقبل إليجاد  مليون لجئ يعني
ا
حل سياس ي يسمح لهؤلء بالعودة وجود كتلة سكانية كبيرة ستشكل ضغطا

 على الدول املستقبلة لهم وعلى النظام السوري، 
ا
إلى بلدهم. كما أن وجود هذا العدد يعني إمكانية تشكيله ضغطا

 .الروسية" وفق "الرؤيةاألمر الذي قد ل يؤدي إلى تحقيق الستقرار وإعادة اإلعمار 

من أجل مناقشة موضوع اللجئين السوريين والبحث في دوافع روسيا للهتمام به، والخطوات التي يمكن لقوى 

الثورة واملعارضة اتخاذها ملواجهة الخطط الروسية إلنهاء هذا امللف، عقد مركز الحوار السوري مجموعة 

 ذي 25 الثلثاء يوم وذلك" األخيرة التطورات ضوء في السوريين اللجئين ملف مستقبل"نقاش مركزة بعنوان: 

 املنظمات في والعاملين والباحثين السياسيين من عدد بحضور  م2018 /7/8 لـ املوافق هـ1439 القعدة

 .اإلنسانية

 استرشدت ورقة تقدير املوقف هذه، باملناقشات واألفكار التي طرحت أثناء مجموعة النقاش، وأضافت لها عدة

 فقرات وأفكار بما يحقق التكامل والتغطية للموضوع محل البحث. 

تتناول هذه الورقة أهداف الروس من اهتمامهم بملف اللجئين، وعلقة امللف بإعادة اإلعمار واستعادة 

امللئمة كما تناقش مدى توفر الشروط .  باإلضافة ملواقف الدول ذات الشأن بخصوص ملف اللجئينالشرعية، 

  قوى الثورة واملعارضة ومنظمات املجتمع املدنيباإلضافة لدور  ،لعودة اللجئين
ا
تجاه ملف اللجئين سياسيا

.
ا
 وإعلميا

ا
 وقانونيا

 
ً
توظيف امللف لخدمة املصالح الروسية في  بملف الالجئين: لالهتمامع روسيا فادو  -أوال

 سوريا

عدة معقدة ينطلق الهتمام الروس ي بملف اللجئين من اعتبارات  ،رغم عدم وجود استراتيجية واضحة

إلنهاء الحرب وفق رؤيتها، ومنها ما هو مرتبط بالدور الروس ي في  بجهود روسياومتشابكة، منها ما هو مرتبط 

 للجئين محط اهتمام إقليمي ودولي.املنطقة سيما وأن ملف ا

 :وفق "الرؤية الروسية" إلتمام التسوية السياسيةمدخل الالجئين عودة -1

والتي تساعد على  ،امللفات إشكاليةكثر أحد أ معالجةبعد هيمنتها على امللف العسكري في سوريا إلى تسعى روسيا 

"، وبالتالي فهي ترى عكس ما للتسوية السياسية"ية لم تنضج بعد الحل السياس ي، بعد إدراكها أن الظروف الدول

وقوى الثورة واملعارضة، من أن "عودة اللجئين وإعادة اإلعمار مقدمة على الحل تذهب إليه األمم املتحدة 
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أهم امللفات وتحويل الستحقاقات السياسية إلى تحديات حكومية غير  بتحريكفهي ترغب . لذلك 7السياس ي"

في طور نهايتها مع وأن تلك األزمة باتت  ،"املتمردينو الحكومة "، بحيث تصور ما جرى على أنه حرب بين مستعجلة

الستقرار" يعود بالتالي تحاول روسيا اإليحاء بأن الحرب في سوريا انتهت، وأن "لسيطرة على درعا، إتمام النظام ا

لعمل على إنهاء ملف اللجئين أو على األقل البدء بخطة لتسويته يتيح لروسيا فرض رؤيتها . فاإلى معظم البلد

 ؛ سية على النحو الذي يضمن مصالحهالسياللتسوية ا

 مدخل للتطبيع السياس ي مع النظام وإعادة تأهيله:-2 

، فقد استطاعت الوليات املتحدة ومن خلفها 
ا
تدرك روسيا أن الحاجة الدولية لنظام األسد ربما انتهت تماما

التنسيق مع النظام السوري أو التعاون معه، الحلفاء األوروبيون، استعادة أكثر معاقل تنظيم "داعش" من دون 

 لدفع دول الغرب للتنسيق والتقارب مع النظام السوري. من هنا  مومن ثم فل
ا
تعد ورقة "محاربة اإلرهاب" مدخل

 .8أن تغير املوقف الغربي من النظام السوري يمكنيمكن العتماد على ورقة "اللجئين" بوصفها الورقة التي 

 الوليات املتحدة، أنه  ،اليوم إقناع املجتمع الدولي تحاول روسيالذا 
ا
والذي له مآخذ كثيرة على النظام وخصوصا

 من قضية اللجئين يمكن فتح مسارات التطبيع  يمكن
ا
املجتمع  معالبدء بالحل السياس ي بوجود النظام، وانطلقا

 املنطقة الجنو الدولي
ا
 أن عودة اللجئين لبعض املناطق خصوصا

ا
بية قد تكون متاحة خلل الفترة ، خصوصا

القريبة املمكنة مع ما يمكن أن تشهده املنطقة من نشاط اقتصادي قد ينتج عن إعادة فتح معبر نصيب 

 الحدودي بين سوريا واألردن.

 دفع املجتمع الدولي للمساهمة في إعادة اإلعمار: -3

، وتدرك روسيا أنها 9مليار دولر 500- 200تشير تقديرات مختلفة إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتراوح بين 

 أن البيئة األمنية ما تزال قلقة وهشة، مثل هذه الغير قادرين على تحمل  وحلفائها
ا
لن تدفع و تكلفة، خصوصا

 هذه العملية.رجال األعمال إلى املساهمة الفعالة في 

 في ضوء ول ش
ا
ك أن روسيا تكبدت خلل تدخلها العسكري في سوريا تكلفة مادية وبشرية كبيرة، خصوصا

استخدامها شركات أمنية خاصة، مثل شركة "واغنر" املتعاقدة مع وزارة الدفاع، والتي تضم مرتزقة من الروس 

يارات دولر أميركي، ولذلك ترغب يقاتلون في سورية. أما التكلفة املادية فتفوق، بحسب بعض التقارير، ثلثة مل

 في الحصول على بعض العائدات في ضوء الصعوبات القتصادية التي تواجهها بسبب العقوبات 
ا
روسيا حاليا

                                                             
الحل السياس ي تؤيد روسيا وجهة نظر النظام التي عبر عنها في أكثر من مناسبة على لسان مسؤوليه، من أن عودة اللجئين وإعادة اإلعمار ليست مرتبطة ب 7

" بحسب تعبير فيصل املقداد نائب وزير خارجية النظام. 
ا
 "الذي قد يأخذ وقتا

 . 13/8/2018ليوم، تقرير صحفي، ، روسيا ادمشق: دول أوروبية تعرقل عودة اللجئينينظر: 

 لقرار مجلس األمن رقم 
ا
قا

ْ
 . 2254باملقابل، تؤكد هيئة التفاوض السورية رفض تغيير الدستور وإعادة اللجئين دون إجراء انتقال سياس ي َوف

 . 31/8/2018، نداء سوريا، بل النتقال السياس يهيئة التفاوض السورية ترفض تحقيق أي إجراءات قينظر: 
8  

ا
  .2018"، ورقة تقدير موقف صادرة عن املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أغطس / آب هل تنجح الجهود الروسية في إعادة تأهيل األسد دوليا

9 " ،
ا
 .26/02/2018"، روسيا اليوم، روسيا: تكلفة إعادة إعمار سوريا تصل إلى نصف تريليون دولرانظر مثل

https://arabic.rt.com/features/963255-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/
https://nedaa-sy.com/news/8153
https://nedaa-sy.com/news/8153
https://nedaa-sy.com/news/8153
https://bit.ly/2OuWH5k
https://bit.ly/2Qf6olA
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 إلقناع األوروبيين بتقديم 
ا
 مهما

ا
الغربية. وقد وجدت القيادة الروسية باستخدام ورقة عودة اللجئين مدخل

 .  10عمار التي تضطلع الشركات الروسية بجزء كبير منهاالتمويل اللزم لعمليات إعادة اإل 

جهة أخرى فإن املجتمع الدولي يبدي استعداده لتمويل إعادة اإلعمار تحت شروط عدة أهمها الوصول  لكن من

غير قادر "، حيث يقول التحاد األوروبي أنه عودة اللجئينضرورة لحل سياس ي ينهي الحرب بالبلد باإلضافة ل

، كما تشترط 11"يقية في سورياعلى املساهمة في إعادة اإلعمار إن لم يكن هناك عملية انتقال سياس ي حق

 من عملية انتقال سياس ي للمساهمة فيه"واشنطن 
ا
، وقالت واشنطن أنها "أن تكون عملية إعادة اإلعمار جزءا

 .12"كانت العملية طوعية وآمنة إذالن تساند عودة اللجئين إل "

 تثبيت الحالة امليدانية:-4

 
ا
ت الحالة امليدانية التي وصلوا إليها وتقدمهم في أغلب مناطق سوريا، يثبت حالة استعجال للدى الروس إجمال

حيث تخش ى روسيا من ظهور بوادر حراك داخلي ضد النظام من قبل املعارضة تعيد الوضع إلى ما كان عليه مع 

تأمين بعض تحاول روسيا بالتالي و بدايات الثورة، من مظاهرات وعمليات مسلحة ضد حواجز النظام وغير ذلك، 

 ألي أحداث تضيع لهم ما حققوه منذ تدخلهم.الضمانات ملناطق املعارضة وكذلك لعودة اللجئين
ا
 ، وذلك تجنبا

من هنا نشهد حراك روس ي مستعجل على ملفات عدة سواء عودة اللجئين أو طرح إجراء انتخابات برملانية 

 .2019ورئاسية في عام

 
ً
دول الجوار وتشكيك من  بعض اندفاع من الجئين:ملف الالدول املعنية بموقف  -ثانيا

 "املعسكر الغربي"

 لبنان دول الجوار السوريبعض تلّقت 
ا
 ملا يشكله ملف اللجئين من  خصوصا

ا
املبادرة الروسية بترحيب بالغ نظرا

كما أبدت العديد من الدول العربية والغربية استعدادها للتعاون  منهم.كبير أهمية لديها، وكونها تستضيف عدد 

  ."امللئمة لعودة اللجئين البيئة"مع روسيا في هذا امللف شرط توفير 

 الالجئين بأية صيغة موقف لبنان: استعجال لعودة

  يستضيف لبنان أكبر عدد من اللجئين السوريين نسبة ملواطنيه، وذلك بحكم القرب الجغرافي لسوريا
ا
خصوصا

، وعلى الرغم من حالة الفرقة السياسية الحادة في من مناطق ريفي دمشق وحمص اللتان شهدتا معارك كبيرة

                                                             
"، مرجع سابق. 10

ا
 "هل تنجح الجهود الروسية في إعادة تأهيل األسد دوليا

 انظر البيان املشترك للبرملان األوروبي ومجلس أوروبا بخصوص هذا الشأن، " 11
ا
"، وكالة التحاد األوروبي يشترط في حال إعمار سوريا ومساعدتها ماليا

 النتقال السياس ي لدعم اإلعمار التحاد األوروبي يشترط، 17/3/2017سبوتنيك، 
ا
 . 1/6/2018، الشرق األوسط، مجددا

 .4/8/2018"، روسيا اليوم، موسكو دعت واشنطن للمساعدة في إعادة إعمار سوريا" 12

https://bit.ly/2NT7BSW
https://aawsat.com/home/article/1286556/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1?amp
https://bit.ly/2LIGlQQ
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، إل أن هناك 13والتعامل مع ملف اللجئين جاه النظام السوريلبنان وتباين املواقف بين التيارات السياسية ت

 على مطلب عودة اللجئين السوريين بأسرع وقت ممكن إلى بلدهم.  داخلي لبنانيشبه إجماع 

  ويشكو لبنان
ا
 وشعبيا

ا
وقد  والجتماعي.على الصعيدين القتصادي اللجئين السوريين  وجود من "عبء" رسميا

خلل األشهر القليلة املاضية على تنسيق عودة آلف اللجئين السوريين جهات لبنانية على رأسها حزب هللا عملت 

 إلى قراهم بالتعاون مع النظام السوري.

عبر بيان صادر عن رئيس الحكومة اللبناني  اللجئين،لعودة  الروسية بالخطوةالحكومة اللبنانية  رحبتوقد 

وكانت الخارجية اللبنانية قد سلمت إلى السفارة الروسية في بيروت أعضاء الجانب اللبناني في  .14سعد الحريري 

 .15اللجنة املشتركة ملتابعة عودة اللجئين السوريين من األراض ي اللبنانية إلى بلدهم

 لالجئين و"خيار العودة الطوعية"بين الرغبة في إعادة ا األردن:موقف 

ألف لجئ سوري مسجلين لدى املفوضية السامية لشؤون اللجئين، بينما تقدر  660يعيش في األردن نحو 

وقد أبدى األردن ترحيبه بالخطة  .2011مليون منذ عام  1.3الحكومة األردنية عدد الذين لجؤوا إلى البلد بنحو 

 أن تكون العودة
ا
 من األ  الروسية مشترطا

ا
 .16ردن بالضوابط واملواثيق األمميةطوعية التزاما

 ربط العودة بالحل السياس ي تركيا:موقف 

 في ظل مطالب املعارضة 
ا
يعتبر ملف اللجئين السوريين أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة التركية خصوصا

لجئ  مليون  3.5الوقت الذي يتواجد أكثر من ة بضرورة حث اللجئين على العودة، في وأحزاب حليفة للسلط

 سوري في تركيا.

وتربط أنقرة عودة اللجئين بتوفر الظروف امللئمة لذلك، حيث تقوم الستراتيجية التركية في التعامل مع ملف  

ل على سياسة الستمرار في تقديم الخدمات في مناطق اللجوء اآلمنة، حتى يتم تأمين مناطق لهم داخ اللجئين

سوريا وتزويدها بجميع الخدمات األساسية وتطويرها من أجل حث اللجئين على العودة إليها ودون إجبار حتى 

 .17اآلن

                                                             
شال عون ووزير ينقسم املوقف من اللجئين في لبنان إلى اتجاهين: األول يؤيد إعادة اللجئين السوريين بأية طريقة، يمثل هذا التجاه رئيس الدولة مي 13

التجاه تيار املستقبل ووزير  الخارجية جبران باسيل، والثاني، يرى بأنه لبد من توفر شروط محددة إلعادة اللجئين أهمها أن تكون العودة طوعية، يمثل هذا

 الدولة اللبناني لشؤون اللجئين. 

وزير شؤون النازحين في لبنان يرفض التطبيع مع النظام ، 20/8/2018عربية،  CNN، ل يوجد مبرر لبقاء اللجئين السوريين في لبنانينظر: جبران باسيل: 

 . 29/7/2018، نداء سوريا، السوري عبر املبادرة الروسية
 "ملف اللجئين السوريين بعهدة روسيا"، عنب بلدي ، مرجع سابق. 14
 . 21/9/2018"، السورية، ديد من لبنان لتنفيذ خطة روسياإجراء ج" 15
 . 15/8/2018"، السورية نت ، األردن: ندرس مقترحات روسية إلعادة اللجئين" 16
 .4/8/2018"، القدس العربي ،وريامليون لجئ إلى س 3.5تركيا تسعى إلعادة " 17

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/08/20/lebanon-syrian-refugees-bassil
https://nedaa-sy.com/news/7569
https://nedaa-sy.com/news/7569
https://bit.ly/2DYRNcy
https://bit.ly/2DYRNcy
https://bit.ly/2DYRNcy
https://bit.ly/2nDhrc2
http://www.alquds.co.uk/?p=988000
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 التمسك بورقة الالجئين في معرض "الحل السياس ي النهائي" :املوقف الغربي

بلدهم عكس ما تحاول روسيا ترى املواقف الغربية أن الظروف لم تتهيأ بعد لعودة اللجئين السوريين إلى 

 تصويره على أن الحرب قد انتهت وأن الحياة الطبيعية بدأت تعود للمدن السورية.

"املفوضية )ميليسا فيمنغ( أن  ملفوضية العليا لشؤون اللجئينوعن موقف األمم املتحدة أكدت الناطقة باسم ا

حة إلعادة اللجئين السوريين لبلدهم، مؤكدة تجري محادثات مع روسيا للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة املقتر 

 .18في ذات الوقت أنها ل تشارك في تنظيم أو ضمان أي عودة للجئين السوريين"

ودي  "بومبيو"ذكر بيان للخارجية األمريكية في أغسطس املاض ي إثر محادثات بين وزير الخارجية األمريكي  كما

واشنطن على الرغم من أنها تدعم عودة اللجئين لسوريا، إل أنه ينبغي أن يحدث ذلك فقط عندما "مستورا أن 

 .19"بمشاركة مؤسسات األمم املتحدة ذات الصلةتكون الظروف بالبلد آمنة بما فيه الكفاية، وينبغي أن يتم ذلك 

كما قالت "أنييس فون دير مول" املتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن "بحث عودة اللجئين في الظروف 

 .20الحالية ضرب من األوهام"

 في التجاوب الغربي مع الدعوات الروسية لعودة اللجئين 
ا
يفسره رغبة الدول ومما سبق نجد أن هناك فتورا

اولة وضع بعض الشروط على روسيا الغربية بربط ملف اللجئين بملف التسوية السياسية من جهة، ومح

 في سوريا. إيراناملتعلقة بوجود و 

 
ً
اقع الهجرة ومطرقة غدر النظامالسوريين: بين سندان عودة الالجئين  ظروف -ثالثا  و

ونية باإلضافة لحالة من الستقرار، وهذا ما يزال غير متوفر حتى ترتبط عودة اللجئين بتوفر بيئة أمنية وقان

اليوم، فالنظام السوري والذي استطاع املناورة في ملفات الحل السياس ي ووقف العمليات العسكرية بدعم من 

 لتقديم تنازلت أمنية تكف من سلطات
ا
، وبالتالي فالخوف من امللحقة ه على الناسروسيا، لن يكون مستعدا

لكن في أغلب اللجئين عن العودة. األمنية وغياب العدالة النتقالية في ظل غياب حالة الستقرار سوف يثني 

املقابل فإن السوريين في دول اللجوء يتعرضون للكثير من الضغوط وحمل أعباء متزايدة ما قد يدفع بعضم 

 للعودة للبلد.

 ودة الالجئين:أسباب قد تدفع لع

 املعاناة في دول اللجوء-
ا
 صعبة، خصوصا

ا
: يعيش الكثير من اللجئين السوريين في كل من لبنان واألردن ظروفا

لبنان، أو قلة الدعم وفقر في من الرفض املحلي لوجودهم كما قاطني مخيمات اللجوء العشوائية، في ظل حالة 

                                                             
تهم طوعية كما شددت املسؤولة األممية على ضرورة أن تكون أي خطة لتشجيع اللجئين أو تنظيم عودتهم ملتزمة باملعايير الدولية لضمان أن تكون عود 18

 . 10/8/2018"، أورينت نيوز،مفوضية اللجئين تحدد موقفها من الخطة الروسيةوآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم، وفق تعبيرها. للمزيد ينظر: "
 .16/8/2018"، السورية نت، ل حديث عن إعادة إعمار سوريا قبل الحل السياس ي"أمريكا: " 19
 . 23/8/2018"، رويترز، فرنسا: عودة اللجئين ضرب من األوهام" 20

https://bit.ly/2PeKkas
https://bit.ly/2OGIeTY
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1L81YM
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أما في ثير من املضايقات تدفع الكثير منهم للعودة إلى سوريا. األردن، باإلضافة لتعرضهم للك في الخدمات كما

 لوجود السوريين في ف ،تركيا
ا
 متزايدا

ا
 لكن بتنا نشهد خلل الفترة املاضية رفضا

ا
يبدو حال اللجئين أفضل نسبيا

 سوريا.تركيا مع التشديد الحكومي على حركتهم ضمن البلد، وهو سبب آخر لعودة البعض منهم إلى 

وتأسيس  ،: تحاول روسيا وبالتنسيق مع دول الجوار تقديم الضمانات لعودة اللجئين"الضمانات الروسية"-

غير أن تتبع األوضاع في املناطق التي استعادها النظام بعد  مراكز تجمع ضمن سوريا وممرات آمنة لستيعابهم.

 . 21، ولم يلتزم النظام بهاشكلية -أي هذه الضمانات–تقديم ضمانات روسية، يظهر أنها 

الكثير من اللجئين للعودة الطوعية رغم وجود نظام  املعارك: ربما تدفع نهاية توقف املعارك في الكثير من املدن-

 بالقبضة األمنية ككبار السن 
ا
 من الفئات األقل تأثرا

ا
ظام والنساء، بالتزامن مع قيام سلطات الناألسد، خصوصا

 إلظهار عودة الحياة الطبيعية. بإعادة الخدمات لبعض املناطق

 ظروف غير مالئمة لعودة الالجئين: 

 املعوقاتبعض األسباب التي قد تدفع بعض اللجئين للتفكير في العودة ل يزال هناك الكثير من  وفي مقابل توفر

 :22التي تمنعهم من ذلك

 عودة اللجئين الذين انخرطوا  واالنتهاكات: القبضة األمنية
ا
بالنسبة ملناطق سيطرة النظام، من املستبعد تماما

في األعوام املاضية في نشاطات الثورة واملعارضة، فعودتهم تعني التنكيل بهم من قبل قوى النظام، وهذا ينسحب 

 عن علقات القربى والعائلت.
ا
د عودة األكثرية الساحقة يضاف لذلك استبعا على أهالي مدن وقرى بأكملها فضل

 من زجهم في الخدمة اإللزامية والحتياطية في صفوف قوات النظام. 42-18من فئة الشباب 
ا
 عام خوفا

في ظل الحالة املتردية للوضع القتصادي في سوريا وتوقف عجلة النتاج  :وغياب االستقرار الحالة االقتصادية

وذلك في كل من مناطق النظام  وتنعدم سبل العيش قتصادي،بشكل كبير، تقل فرص العمل وحركة النشاط ال

مناطق ريف حلب ك رغم تحسن األحوال األمنية واملعارضة، وهذا ما يفسر عدم عودة الكثير من اللجئين

الخارج، الشمالي.  كما أن الكثير من اللجئين استقروا في أعمالهم في دول اللجوء وبدأوا بالتأسيس لحياتهم في 

                                                             
 فيها طبق التي المناطق من العديد على لسيطرته النظام استعادة وبعدجاء في دراسة أعدها مركز جسور عن نظام المصالحات: " 21

 الوسطاء من العديد شملت اعتقال بحمالت واألخرى الفترة بين قام حيث النظام؛ لدى األمني التوجه ليظهر عاد المصالحات، نظام
 لجان في أعضاء وكانوا النهائية المصالحة بعمليات انخرطوا الذين الجديد والوسطاء المصالحة، لجان في أعضاء كانوا الذين المحليين

 حميميم مركز اتخذها التي اإلجراءات تثن   ولم. التسوية لعمليات المنضمين العسكريين القادة من العديد إلى باإلضافة التفاوض،
 ".  النظام لدى التوجه هذا من للحد للمصالحة

 . 2018، تشرين األول نظام المصالحات في سوريا: سالم مجتمعي أم استراتيجية حرب؟ينظر: عبد الوهاب عاصي، 
 يبدأ األسد، 14/10/2018، نداء سوريا، بالجنوب" المصالحات" قياديي من المزيد يعتقل السوري النظامينظر على سبيل المثال: 

 شخصيات يعتقل النظام.. الروسي' الضامن' صمت ظل في، 5/9/2018، زمان الوصل، درعا في" المصالحات" قادة اعتقال
 . 10/8/2018، المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام، ... في الغوطة الشرقيةاعتبارية

إن الشرط  لخصت الدراسة التي أصدرها مركز كارنيغي الشروط التي يضعها اللجئون للعودة إلى سوريا بقولها: "قال معظم املشاركين في حلقات النقاش 22

ر سبل العيش، وإمكانية الوصول إلى مناطقهم األصلي
ّ
ة والحصول على املسبق للعودة هو السلمة واألمن، تليهما عملية انتقال سياس ي مستدامة، وتوف

ر من دون تغيير سياس ي أو حكومة مختلفة 
ّ
 في سورية" الخدمات. ويرى معظم اللجئين أن هذه الشروط وثيقة الرتباط، وأن إرساء األمن والسلمة متعذ

 . 18/4/2018، مركز كارنيغي للشرق األوسط، صوات مهمشة: ما يحتاجه السوريون للعودة إلى الوطنأينظر: مهى يحَي، جان قصير، خليل الحريري، 

http://jusoor.co/details/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%9F/448/ar
http://nedaa-sy.com/news/9049
https://www.zamanalwsl.net/news/article/92209/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/92209/
http://www.syriainside.com/articles/148_
http://www.syriainside.com/articles/148_
http://www.syriainside.com/articles/148_
http://www.syriainside.com/articles/148_
https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065
https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065
https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065
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 عن اعتماد الكثير من أهالي الداخل  لعودة للبلد بعيدة عنوباتت ا
ا
 بالنسبة لهم، فضل

ا
على أبنائهم التفكير حاليا

 ن في دول اللجوء.يوأقاربهم العامل

سواء مناطق سيطرة قوى الثورة – حيث تعاني معظم املناطق السورية تردي الخدمات والحالة األمنية:

من تردي مستوى الخدمات وغياب   -واملعارضة أو مناطق النظام أو حتى مناطق سيطرة ميلشيات بي واي دي

باإلضافة لتراجع مستوى العملية التعليمية، يضاف على ذلك عدم وجود  ،الخدمات األساسية كالكهرباء واملاء

وتحكم بعض املجموعات املسلحة في حياة نية في ظل انتشار السلح سلطات محلية قادرة على ضبط الحالة األم

 .23الناس

 
ً
 إمكانية التحرك رغم ضعف الهوامش: ملف الالجئين تجاه قوى الثورة واملعارضة دور  -رابعا

 ملبدأ "السيادة" من 
ا
على الرغم من خضوع ملف اللجئين بشكل غير مباشر لسياسة كل دولة تستقبلهم استنادا

يمكن لقوى الثورة الناحية النظرية، ولقواعد اللعبة السياسية وفق لغة "املصالح" من الناحية العملية، إل أنه 

ا يخدم مصالح الشعب السوري واللجئين من هذا امللف بم الستفادة من بعض الهوامش لتوظيف واملعارضة

 خلل عدة أدوار سياسية وقانونية وإعلمية. 

السياس ي تجاه ملف الالجئين: الدفع باتجاه ربط عودة الالجئين وإعادة اإلعمار بتحقيق الدور 

 انتقال سياس ي

مستقبل الحالة السورية،  علىاملعارضة بشقيها السياس ي والعسكري قوى الثورة و  على الرغم من ضعف تأثير

 لرتباطه إل أن ذلك ل ينفي وجود دور بما في ذلك ملف اللجئين. 
ا
 نظرا

ا
املباشر لهذه القوى في هذا امللف تحديدا

األمر الذي  ووجود هذه الكتلة السكانية خارج سيطرة النظام وحلفاءه املباشرين،، من جهةتسوية السياسية الب

 أكبر أمام قوى الثورة واملعارضة للتأثير على سياسات الدول املعنية باألمر بما يخدم مصالح 
ا
يعطي هامشا

 تشجع اللجئين على  -بالحد األدنى–الشعب السوري في الدفع نحو انتقال سياس ي حقيقي يوفر 
ا
بيئة آمنة نسبيا

 . 24العودة

ل معنية بامللف السوري كتركيا ودول التحاد األوروبي والوليات من عدة دو مضطردة قف ايعضد ذلك وجود مو 

 . 25تؤكد اشتراط الحل السياس ي وفق مسار جنيف قبل الحديث عن عودة اللجئين وإعادة اإلعماراملتحدة، 

                                                             
ح، األمر الذي تقول مها يحيى باحثة في مركز كارنيغي للشرق األوسط: "يعتقد الكثير من السوريين من اللجئين أن األمن واألمان يعني ضرورة نزع السل  23

 لفصائل املسلحة ووضع حد للعتقالت التعسفية ونقاط التفتيش" يتضمن حل جميع امليليشيات وا

 . 30/5/2018نون بوست،  ما الذي ستتطلبه عودة اللجئين السوريين إلى بلدهم؟،ينظر: 
: "واللفت أن غالب 24

ا
ليرغبون في العودة مالم يتوافر  -ية اللجئين، وعلى رغم تفاقم التحديات التي تواجههم جاء في تقرير مركز كارنيغي املشار له سابقا

 ، والعدل"انتقال سياس ي يضمن سلمتهم وأمنهم، والوصول إلى القضاء 

 أصوات مهمشة: ما يحتاجه السوريون للعودة إلى الوطن، مرجع سابق.
 ، 26/8/2018، تقرير صحفي، عنب بلدي، ”الحل السياس ي قبل إعادة اللجئين واإلعمار“ينظر على سبيل املثال:  25

https://www.noonpost.org/content/23508
https://www.enabbaladi.net/archives/248297
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بناء على ذلك، يفترض أن تسارع قوى الثورة واملعارضة بتقديم رؤيتها مللف إعادة اللجئين التي يفترض تركيزها 

خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل بشكل مستمر على ارتباط هذا امللف بالحل السياس ي، ومن ثم إعداد 

 في كافة امل
ا
 وطنيا

ا
الضغط ناقشات في الشأن السوري، مع محاولة بشأن عودة اللجئين، والتي يجب أن تبقى مطلبا

تقيد قدرة النظام وحليفه الروس ي على التحكم بامللف للحصول على ضمانات دولية بموجب قرارات واضحة، 

 وفق رؤيتهم. 

توفير مستلزمات البيئة اآلمنة للجئين في مناطق  إن استطاعت تحقيق دور أكبر للمعارضة كما تزداد فرص

حلب الشمالي وادلب، وتحقيق سبل العيش الذاتي التي تمكن الناس من العيش باستقرار  سيطرتها في ريف

ألساسية، وإنجاز مشاريع مستدامة، وتوفير ن كافة مستلزمات الحياة ا، وتأميفير بيئة أمنية مستقرةوكرامة، وتو 

 بدور الدول الخارجية.تعليم، لكن كل ذلك يرتبط بالتمويل املرتبط بدوره البنية التحتية وخدمات ال

 التمسك بـ "مبدأ عدم اإلعادة القسرية"الدور القانوني تجاه ملف الالجئين: 

 في دول الطوق )تركيا، لبنان، األردن، 
ا
على الرغم من عدم تمتع قسم كبير من اللجئين السوريين خصوصا

بغض النظر عن – أن ذلك ل ينفي ضرورة ضمان حقهمالعراق( بوصف "لجئ" من الناحية القانونية، إل 

 ألن هذا املبدأ ، في "عدم اإلعادة القسرية" -توصيف وضعهم القانوني
ا
بحسب الرأي الغالب في الفقه –أضحى نظرا

 لجميع الدول بما فيها تلك التي لم توقع التفاقيات الدولية التي نظمت اللجوء وحقوق  -القانوني
ا
 ملزما

ا
مبدأ عرفيا

 ، هذا من ناحية. 26(1967بشأن مركز اللجئين، وبرتوكول سنة  1951اللجئين )اتفاقية األمم املتحدة لعام 

ومن ناحية أخرى، بدأ النظام بتطبيق حزمة قانونية وتشريعية تتيح له إعادة التشكيل الديموغرافي للبلد بما 

 يشكل إحدى حلقات هذه الحزمة.  2018لعام  /10يضمن استمراره في السلطة، ولعل القانون رقم /

 بناء على ذلك، يجدر باملنظمات الحقوقية ما يلي: 

 تعنى بحقوق اللجئين السوريين والتوعية بها ونشرها. خصصة متإنشاء منظمات حقوقية  -

التأكيد على حقوق اللجئين السوريين بـ "مبدأ عدم اإلعادة القسرية" بغض النظر عن توصيف  -

 في الدول 
ا
وضعهم القانوني، وبالتالي رصد كل النتهاكات التي تنال من هذا املبدأ والتركيز عليها خصوصا

ة الروسية، وإصدار تقارير حقوقية توثيقية ملثل هذه النتهاكات وإيصالها التي تماهت مع الخط

 للمنظمات الدولية ذات الصلة. 

 إنجاز التوثيقات القانونية للنتهاكات التي يقوم بها النظام بهدف تغيير التركيبة السكانية.  -

                                                             
، 2011نايف للعلوم األمنية، الرياض،  ، ورقة مقدمة إلى امللتقى العلمي الذي نظمته جامعةمشكلت اللجئين وسبل معالجتهاينظر: د.إبراهيم الدراجي،  26

 وما بعدها.  19ص

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/56939/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 دور املنظمات اإلنسانية تجاه ملف الالجئين: دور مهم وواعد

 في دعم اللجئين والنازحين خلل سنوات الثورة السورية وحتى اليوم، لعبت مؤسسات ا
ا
 مهما

ا
ملجتمع املدني دورا

 للناس. وقد أثبتت فاعلية وجدارة في األداء والتنسيق، وتوفير سبل العيش

وفي الحديث عن البيئة اآلمنة الواجب توفرها لعودة اللجئين ممكن أن تساهم املنظمات الدولية ومؤسسات 

 املجتمع املدني بشكل واسع في توفير ظروف وشروط هذه البيئة اآلمنة عبر مايلي: 

 دعم اللجئين في ترميم وإعادة تأهيل أماكن املعيشة خاصتهم -

 ق عودة اللجئيندعم العملية التعليمية في مناط -

 في إيجاد فرص عمل وتأمين مصادر الرزق املستدام، من خلل دعم املشاريع الصغيرة -
ا
، خصوصا

 الزراعة وتربية املواش ي واملهن الحرفية

 مساعدة املجالس املحلية في إدارة الشؤون العامة -

 تأمين الخدمات األساسية من نظافة وكهرباء وماء وغيرها -

 مؤسسات األمم املتحدة التي تعمل كوسيط إمكانية التنسيق بين م -
ا
ختلف املناطق السورية خصوصا

بين مختلف السلطات الحاكمة لألراض ي السورية. مما يسهل لم شمل العائلت وتأمين الظروف لعودة 

 الكثير من النازحين داخل سوريا

 املقيمين الدول  مع مصالحهم نقاش أجل من واللجئين املغتربين من ضاغطة لوبيات تشكيلل السعي -

 . الدولة قرار على والتأثير ،فيها

 الدور اإلعالمي تجاه ملف الالجئين: 

، وفي ظل التوجه 27في ظل الصورة السلبية للجئين السوريين التي رسمها إعلم غالبية الدول التي استقبلتهم

الروس ي لإلمساك بهذا امللف وتوظيفه بما يخدم مصالحه في سوريا، يفترض باملؤسسات اإلعلمية الثورية التركيز 

، حيث يمكن تلخيص هذه الرسائل التي تخدم مصالح اللجئينعلى عدة رسائل بما يخدم هذا امللف وفق الرؤية 

 بما يلي: 

                                                             
، 2018، لجئون منسيون، الخطاب اإلعلمي اللبناني واللجئين السوريين: شيطنة وتحريض بتحفيز سياس يينظر على سبيل املثال: جمانة فرحات،  27

قضية اللجئين في الخطاب ، د.حسناء حسين، 2016، مؤسسة مهارات وآخرون، مهارات، التغطية اإلعلمية لقضايا اللجئين "لبنان، مصر، األردن، املغرب

ع التغطية اإلخبارية لقضية اللجئين في 11/1/2016، الجزيرة للدراسات، لسياقات واألهدافاإلعلمي األوروبي: ا ؛ حيث خلصت الكاتبة في بحثها إلى: )تنوُّ

ا باعتبارها را
 أكثر توازنا

ا
ة ة ونفسيَّ مت صورة معرفيَّ ين )نموذج صحيفة عية للجئاإلعلم األوروبي وأهدافها ورهاناتها بين وسائل اإلعلم اليسارية، التي قدَّ

ا بالكراهية والعنصرية )نموذج دورية مغيار هيرلب املج َبعا
ْ
 ليبراسيون الفرنسية(، وبين وسائل اإلعلم اليمينية التي كان خطابها ُمش

ا
رية( التي َرَسَمْت صورة

 
ُّ
ِلين"، "الـُمْنَحِرِفين"، "الط ّفِ

َ
 للجئين الذين يظهرون كـ"الغزاة"، "الـُمَتط

ا
ْيِطَنة

َ
ة"، "اإلرهابيين" أو ُمش

َ
ين"، "املنافقين"، "الفوضويين"، "املتطّرِفين"، "الَجَهل َفْيِلّيِ

ي واألوروبي كـ"إيبول" و"ا ِ
ّ
ُصوصة ُتثير الفزع والخوف لدى الرأي العام املحل

ْ
واِعش"، بل َوَسَم بعضها اللجئين بعلمات َمخ  لهجوم اإلرهابي"(. "الدَّ

Myria Georgiou& Rafal Zaborowski, Council of Europe report: Media coverage of the “refugee crisis”: A cross-European perspective, 

Council of Europe report DG1(2017)03, p.7. 

http://mansiyoun.net/11424/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
http://maharatfoundation.org/media/1034/aa82f8f5-c749-4c14-833b-dfa591a67324.pdf
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
https://rm.coe.int/1680706b00
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اللجئين انجازات التصدي للصورة النمطية السلبية التي ينشرها اإلعلم املضاد من خلل التركيز على  -

 . املضيفة واندماجهم في مجتمعاتهم

 في ظل انعدام الضمانات  -
ا
التركيز على انتهاكات النظام في مناطق سيطرته بحق العائدين خصوصا

 يقية لعودة آمنة. الحق

التعريف بأهداف الروس الحقيقية من تحريك ملف اللجئين، واملتمثلة بشكل رئيس في إثبات انتصار  -

 في الشباب العائدين النظام و"انتهاء األزمة" مع ما يمثله ذلك من نصر سياس ي لها، إضافة إلى استثمار

 .لصالحها العسكرية املؤسسة هيكلة إعادة

 

 

 

 

 

 

 

 


