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مركز عمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
مؤس سسسسة ة مية مسسساتلة رات دور رااد في البنام العلعر واملعرفي لسسسورية واملنطتة دولة ومجامعا،
ً
ترقى لاكون مرجعا لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
تأس سسمل املركي في يش سسرين المامبرنوفم ر  2013كمؤس سس سسة دراس سسات يس سسألى تن تكون مرجعا سس سساس سسا
ً
ورافدا في التضية السورية في مجاالت السياسية والانمية واإلدارة املحلية .يصدر املركي دراسات
ً
وسوراقا منهجية يسس سساند املسس سسيرة العملية للمؤس س سس س سات املهامة ةاملسس سساتبر السس سسور  ،وتدعم آليات
اتخار الترار ،وتافاعر مع الفواعر ع ر منص س سسات ماخص س سص س سسة لا تق الاكامر املعلومايب وترس س سسم
خارطة املشهد.
يعام سسد دراس س س س س سات املركي على ت لي سسر الواقع ة سسأتع سساد املتراكب سسة ،يناج عن سسد ت سسدي سسد االحاي سساج سسات
ّ ّ
مما يمكن من وضع الخطط التر ي ّتق تنفيذها تلك االحاياجات.
والاطلعات

املوقع اإللكترومب www.OmranDirasat.org
ال ريد اإللكترومب info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار :كانون اتول ر ديسم ر 2020
جميع الحتوق م فوظة © مركي عمران للدراسات االستراتيجية
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معن طلَّاع
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تمهيد
ً
ً
يشكر ملف الاهجير والنزوح املحلي واللجوم الخارجي عبئا وت ديا على البنية اتمنية في سورية .فمن
جهة سولى ما ييال الاعثر دون استراتيجية ماكاملة سمة سلوك الفاعلين الرايسيين (املعنيين ةدفع
العملية السياسية) في تذلير سسباب هذ الهجرة سوام تلك املاعلتة تغياب املناخات اآلمنة للوجود
سم املرتبطة ةانافام مساحات الافاعر والامكين واتمان املحلي .ومن جهة ثانية ما اساليمد هذا امللف
من ت ديات سمنية مرتبطة ةاوفير ةيئات خدمية آمنة يساجيب ملاطلبات املهجرين ،سو لجهة ثالمة
مرتبطة تعدم توحيد الجهود املحلية سو الدولية في إطار العملية السياسية لابنر حيم إجرامات تدفع
ً
ةاتجا ةرامج "العودة الكريمة" .وفي حين سند ما تيال سيضا يغيب تلك االستراتيجيات عن الفواعر
اتمنيين ة كم الا ديات واملهددات املانوعة التر يشهدها تلك املناطق ،سو ة كم تدخلهم السلبر
وغير الداعم لجهود اإلغاثة والانمية واالساجاةة املبكرة والاعافي اتمنر.
وإرا ما ربطنا مدى ارتباط االساترار اتمنر ةنجاعة اتدوار التر يلعبها "التطاع اتمنر" ،الذ تأثر
تشكر ةنيو ووظيفب ةاعدد سنماط الحكم اتمنر في سورية من جهة ،وتفاوت اتدام الحوكعر فيها
من جهة ثانية ،وسثر كر رلك على عودة الالجئين والنازحين؛ فإند ت رز إشكالية هذ الورقة واملامملة
بتلمس كافة املعطيات الدالة على البيئة اآلمنة الدافعة ةاتجا إةراز الا ديات وإنجاز
االسا تاقات الوطنية ةالطريتة املامعة لعودة تأجيج الصراع .ومن هذ اإلشكالية تتبلور سسئلة عدة
ت اول الورقة اإلجاةة عنها ممر :ما واقع البيئات اتمنية املتشكلة ،وما متاربة النظام وحلفااد
ً
السا تاق البيئة اآلمنة ،وصوال لسؤال ماعلق ةمالمح الرؤية العامة والوطنية ملفهوم البيئة اآلمنة
ضمن السياق السور .
يمكن عد هذ الورقة خالصة مشروع ة ثر كامر سطلتد املركي في هذا الخصوص منذ ةداية عام
 ،2020سألى من خاللد إلى يسليط الضوم على هذ اإلشكالية من زوايا عدة؛ ترتبط اتولى ةمنظور
الالجئين لتضية العودة وارتباطاتها اتمنية ،وتاعلق الياوية المانية ةمفهوم العالقات املدنية اتمنية
ةاعابار الناظم التانومب واملؤسسايب والحوكعر للبيئة املساترة واآلمنة ،ةينما تم التركيز في الياوية
المالمة على املؤشرات اتمنية التر تؤثر على حياة املواطن تشكر عام ،فام رصد كافة العمليات
اتمنية املاعلتة ةاالغاياالت والافجيرات واالعاتاالت والخطف في عموم سورية .كما استندت
الورقة إلى مجموعتر تركيز تم عتدهما في الداخر السور  ،في مناطق استردها النظام تعد عام
 ،2018ورلك الخابار متارباد حول االسا تاقات الوطنية إضافة لورشة حوارية ومتاةالت فردية
في تركيا.
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ترافق مع عمليات التصف املمنهج من قبر النظام وحلفااد واعامادهم على متاربة الحر الصفر
ظهور جملة من اإلشكاليات االجاماعية والسياسية والانموية ،كالاهجير والنزوح املحلي والخارجي،
وما سناجد من ضغوط تنموية وسمنية على املناطق املساضيفة ،التر تتباين فيها معدالت االساجاةة
املحلية ،سو فيما يرتبط ةتضايا الاماسك االجاماعي وسياسات املصالحات املحلية التر ما تيال غاابة
ً
ً
عن املشهد ،من كونها فعال مجامعيا يؤسمل للسالم ،وليمل ةاعابارها فتط ديناميات يفرضها
االناصار العسكر  ،سو حتى فيما ياعلق ةاآلثار املترتبة على تدمير البنى الا اية املادية واالجاماعية
وما امعكمل جرام على واقع وعمر البنى املتشكلة .ناهيك عن عدم تبلور آليات حوكمية فعالة ما
تيال يعامب من نتص في الشرعية والفعالية وهشاشات في املأسسة والوظيفة .ويعد التضايا اتربع
سعال ديناميات سساسية وترتيبات رايسة في ةنام ةيئة آمنة مشجعة للسالم.
ً
إن النظام ووفتا لحركياد العامة والتر تجهد في اغايال فكرة االناتال السياس ر ،فإند ال يجد نفسد
ً
معنيا ةأ اسا تاق سياس ر .ولطاملا ارتبط طرحد ملفهوم البيئة اآلمنة وعودة الالجئين والنازحين
ةبواةة املصالحات ،التر اساخدمها ضمن مصطلحات عدة( :هدنة ،اتفاق مصالحة ،اتفاقية)،
ملحاولة تطويع املشهد العسكري والسياس ي امليداني وليعيد يشكير نفسد .ةمعنى آخر فتد كانت
هذ املحاوالت إجرامات مؤقاة ،وهدفها ةالنهاية االستسالم والعودة ت ت سلطة النظام سو املغادرة
إلى إدلب واخايار الاهجير .هيمنت املعادلة الصفرية على حساةات النظام فتد راهن على قدرتد مع
الحلفام على اساعادة السيطرة وفرض السيادة للدولة ،ع ر التضام على الحاضنة الشعبية
وسياسة الحصار والاجويع ،ثم عرض هدنة استسالمية ةموجبها يخرج اتهالي سو يام يسوية سوضاع
تعضهم وتهجير البتية.
ً
اةادام إلى الهدن في مناطق ساخنة لدوافع عسكريةرسمنية ،كم رك ودافع سساس لعدم
لجأ النظام
قدرتد على الحسم العسكر في المالث سنوات اتولى قبر الادخر الروس ر ،فلجأ إلى سياسة
االسافراد ةكر منطتة على حدة مما يتيح فرصة لالختراق اتمنر .كما لجأ النظام للهدن ةدافع
سياس ر ياممر ةتسويق استراتيجياد للحر ،وتأكيد متولاد سند ال يوجد لديد مشكلة مع املعارضة في
الداخر وياعايش معها ةينما يهمش سثر املعارضة الخارجية ،العابار الهدن حتيتة كتسوية للحر
ً
وليست هدنا مؤقاة ةين فرقام في حالة حرب ،ويصدر هذ الهدن كتسويات ،وسنها "مصالحة وطنية"
ةين الدولة وتلك املناطق مساعيدة ةذلك الدور السياد املفتود منذ اندالع العنف.
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وقد ةلغ عدد اتفاقيات املصالحة التر تم الاوصر إليها منذ تاريخ يشكير وزارة الدولة "لشؤون
ً
املصالحة الوطنية" في حييران  2012ولغاية نيسان  2016ما عدد  50اتفاقا ،ورلك ة سب
ً
ً
تصري ات وزير املصالحة علي حيدر )1(.وقد لعب النظام السور دورا ضعيفا في عتد سغلب
ً
اتفاقيات الهدن ،متاةر تصدر الحليف اإليرامب والروس ر ،وسحيانا عتد حلفاؤ ةمفردهم تلك
االتفاقيات)2(.
سما اتفاقيات اإلخالم التر تم الاوصر إليها في سورية ،فيمكن يعريفها ةأنها :عملية تفاوضية رات تعد
ديمغرافي تجر ةين ممملي النظام واملتاومة املحلية ةوساطة سممية ،يامخض عنها اساعادة النظام
املناطق التر يسيطر عليها فصاار املتاومة ،عالوة على تهجير من فيها من مدنيين ومتاتلين)3(.
فيما ياعلق ةاملناطق التر يسيطر عليها النظام وحلفاؤ  ،وعلى الرغم من تيايد مساحة سيطرة
ً
النظام منذ مطلع عام  ،2018والتر ينبغي نظريا سن تكون دافعة لبيئة آمنة جارةة لعودة املهجرين
والالجئين ،هناك عدة سسباب تجعر تلك العودة غير فاعلة ،نذكر منها:
 .1اتنماط اتمنية املؤقاة (اتنماط املفروضة على املناطق املهادنة) ما تيال تدلر على عودة
السياسات اتمنية الساةتة وهي عوامر مضادة للعودة.
 .2ارتباط تعض حاالت العودة ةا ديات الغربة في سماكن اللجوم سو النزوح التر عامى البعض من
ً ً
ظروف قاسية دفعت بهم للعودة ورغم رلك لم يشكر تلك الحاالت نمطا عاما.
ً
 .3العالقة العضوية ةين ملف العودة وسياسات إعادة اإلعمار ،والتر ساكلف وفتا للبنك الدولي
 180مليار دوالر سميركب .والتر ما تيال مرتبطة ةاتفاقات سياسية ّ
معتدة ةين سطراف النزاع وبين
املان ين الخارجيين بهدف تهيئة الظروف اتمنية واالستممارية الالزمة)4(.
ي ضر ملف عودة الالجئين في الخطاب السياس ر الروس ر ،فتد سطلتت روسيا مبادرتها الخاصة
إلعادة الالجئين في شهر تموزريوليو  ،2018وسعلنت في الشهر راتد عن إمشام مركي خاص في سورية
الساتبال وتوزيع وإيوام النازحين والالجئين السوريين ،وقالت إن هذ املراكي يمكن سن يساضيف
حوالي  336سلف الجئ ،وسنها ّ
موزعة على م افظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة ودير اليور
والتلمون الشرقي ،لكن اسامرار النظام السور في ممارسة االنتهاكات ة ق العاادين ،ةما في رلك
االعاتال الاعسفب والتار ت ت الاعذيب ،جعر هذا الخطاب ال يرافتد س دفع للعملية السياسية،
( )1العملية الافاوضية املحلية في الصراع السور  ،مدونة نصح ،تاريخ النشر  ،2016-10-6الراةطhttps://bit.ly/2rpugZK :
( )2معن طالع ،دراسة الهدن في سوريا الواقع واآلفاق ،تاريخ النشر  ،2014-2-25الراةطhttps://bit.ly/2PumeMz :
( )3العملية الافاوضية املحلية في الصراع السور  ،مدونة نصح ،تاريخ النشر  ،2016-10-6الراةطhttps://bit.ly/2rpugZK :
( )4البنك الدولي ،تترير نيسانرسةرير  ،2016إعادة اإلعمار في سوريا للسالمhttps://bit.ly/3okLvGy ،
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سو س إجرام لاوفير ةيئة آمنة وجارةة للعودة ،مما يدلر على سن الاعثر هو السمة الرايسة في هذا
امللف ،وهو ما سيجعر عملية االساترار عملية معتدة وشديدة االرتباط ةظرف سياس ر جديد يراعي
ماطلبات الاغيير السياس ر .وفي هذا اإلطار يشير تعض الدالار إلى سند حتى في حال اعاماد املعطيات
الروسية ،يبتى عدد من عاد إلى سورية من الالجئين املاواجدين في لبنان واتردن حتى آرار 2019
ً
ضئيال ،فهو يبلغ حوالي  142سلف الجئ ،س حوالي  2.7ةاملئة من عدد الالجئين املسجلين يوم إعالن
ً
املبادرة الروسية إلعادة الالجئين .وهكذا لم تأت سرقام العاادين من الالجئين السوريين طوعا إلى
ةالدهم على مساوى الاوقعات الروسية ،ال سيما سن ت ريك هذا امللف يعد من سولويات موسکو،
كوند يعد قضية مفااحية في جهودها الرامية إلى إظهار اساترار املناطق الخاضعة لسيطرة اتسد،
من خالل العمر على إظهار سن العتبة الوحيدة سمام عودة الالجئين الكاملة هي مجرد دمار املناطق
ً
السكنية .ووفتا لهذ الرؤية االستراتيجية الروسية ينبغي سن يمول االت اد اتوروبب عملية إعادة
اإلعمار املساهمة في عودة ةتية النازحين والالجئين السوريين في نهاية املطاف ،وإضفام الشرعية
الكاملة لالناصار الروس ر في سورية)5(.
ً
ولكن الواقع مخالف جذريا عن رلك املنظور الروس ر ،وقد سخفتت جميع املبادرات السياسية
الدولية التر سطلتت حتى تاريخ كااةة هذ الورقة في إرسام سساس ماين لعملية يساجيب لشواغر
الالجئين ،فيما ياعلق ةالحد اتدمى من شروط العودة الطوعية واآلمنة والكريمة ،على الن و الذ
يكفلد التانون الدولي .وتجدر اإلشارة إلى النتص الشديد في املعلومات املوثوقة والدقيتة املااحة
ً
لالجئين والنازحين داخليا للسماح لهم ةاتخار قرار مستنير تشأن ما إرا كانوا سيعودون في ظر
الظروف الراهنة سم ال .وهناك فجوة مماثلة في املعلومات املااحة لصامألي السياسات الدولية تشأن
دوافع وتجارب اتشخاص الذين عادوا إلى املناطق الخاضعة لألسد ،فالك املحددات على سرض
ً
الواقع ال ترتتب إلى الحد اتدمى من الشروط التر من املمكن سن يعول عليها حاليا.

ثانياً :شروط أمنية وسياسية وحوكمية لعودة الالجئين
ةاالتكام على االساطالع الذ سجرا مركي عمران للدراسات االستراتيجية في حييران  2020ضمن
مشروعد الب ثر "مؤشرات االساترار اتمنر وعودة الالجئين" ،فتد حاول االساطالع الاعرف إلى
واقع املؤشرات املرتبطة ةاملشهد اتمنر في سورية ومدى تأثيرها على عودة الالجئين السوريين من دول
الجوار ،من خالل العمر ةداية على يشخيص املشهد اتمنر العام في مخالف املناطق السورية ،يليها
(" )5ةين املطرقة والسندان :دوافع وتجارب السوريين املج رين على العودة إلى املناطق الخاضعة السيطرة اتسد"؛ تترير صادر عن الراةطة
السورية لكرامة املواطن15 ،ر11ر ،2019الراةطhttps://2u.pw/TxZNS :
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م اولة الاعرف إلى طبيعة العالقات ةين املواطنين واتجهية اتمنية في هذ املناطق ،ومن ثم ت ديد
سهم املاغيرات التر ت كم قرارات الالجئين ةالعودة إلى سورية .كما تتناول واقع عودة الالجئين إلى كر
من مناطق النظام ،ومناطق املعارضة ،ومناطق اإلدارة الذاتية)6(.

ففيما يتعلق باملشهد األمني العام سكد االسابيان على سن املشهد اتمنر في جميع املناطق السورية
ً
ما ييال يعامب من سيولة عالية ويشظ شديد ،ماأثرا ةطبيعة الحال تسيولة كر من املشهدين
ً
السياس ر والعسكر  ،ومخلفا في الوقت راتد حالة من عدم االساترار االجاماعي واالقاصاد  ،وإن
ةنسب مافاوتة في جميع املناطق .ةاإلضافة إلى سن سلوك اتجهية اتمنية الااتعة لنظام اتسد لم
ً
ياغير عما كان ساادا قبر انطالق المورة السورية في عام  ،2011ةر على العكمل ازداد ضراوة تجا
املدنيين ،وازدادت حاالت االعاتال والاصفية والاعذيب املمنهج .وسصبح النشاط اتمنر في عموم
ً
املناطق السورية مرتبطا ةالاكسب من قبر الجهات التاامة عليد ،نتيجة شيوع حالة الفلاان
اتمنر ،وغياب املساملة والتدرة على ضبط سلوكيات اتفراد العاملين في املؤسسات والكيانات
واملجموعات املكلفة ةالعمر اتمنر.
ما تيال الجهات اتمنية املكلفة ةضبط اتمن في مناطق املعارضة ال تمالك االحترافية في العمر
اتمنر .إضافة إلى رلك فإن االستهداف املمنهج ملناطق املعارضة من جهات عديدة سدى إلى ترد
الحالة اتمنية وعدم التدرة على ضبطها ةالشكر اتممر ،مع الاواتر املتزايد في عدد االنتهاكات
اتمنية ضمنها .ويتسم املشهد اتمنر في املناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمتراطية شرق
ً
سورية ةنوع من الامايي ةين املدن والبلدات ،ففب حين يسود اتجوام اآلمنة مسبيا م افظة
الحسكة ،فإن هذ اتجوام تتبدد في م افظتر الرقة ودير اليور.
وحول العالقات بين املواطنين واألجهزة األمنية فتد ةين االساطالع سن العالقات التاامة ةين
ً
ً
اتجهية اتمنية واملواطنين يشهد تدهورا ملحوظا في جميع املناطق على تفاوت ملحوظ ةينها ،وتتبوس
مناطق سيطرة النظام هذ املناطق من جانب الواقع املترد لهذ العالقات ،اتمر الذ قد يؤشر
إلى اعابار هذ العالقات كمعيق لعملية العودة الطوعية لالجئين السوريين من الدول الحاضنة

ً
( )6تم االعاماد على عينة من الالجئين السوريين في كر من العراق ولبنان واتردن وتركيا مكونة من ( )600مساجوبا ،إضافة إلى عتد جلستر
تركيز في مناطق سيطرة النظام في كر من م افظتر درعا وريف دمشق ل 20عااد إلى تلك املناطق .وتم الاوصر إلى مجموعة من الناااج
التر عكست رس العينة في جميع املؤشرات املرتبطة ةاملشهد اتمنر داخر سورية ،رات الاأثير املباشر وغير املباشر على عودتهم إلى
سورية.
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لالجئين .كما عيزت تجاوزات اتجهية اتمنية الااتعة للنظام من الشعور ةالسخط الشعبر تجاهها،
وعمتت مشاعر الخوف منها ،وزادت الصورة الذهنية السلبية لدى املواطنين اتجاهها ،مما ص ّعب
من إمكانية الاصالح مع هذ اتجهية سو اساعادة المتة املفتودة فيها من جانب املواطنين ،سو
االطمئنان للاعامر معها.
ويوضح االساطالع سن اتجهية اتمنية الااتعة للنظام لم يعد قادرة على ضبط سلوك املليشيات
والفصاار العسكرية تجا املدنيين تعدما يعاظم نفورها وقوتها العسكرية ،وعدم رغبة هذ
اتجهية في الدخول ةصراع معها ،مما زاد من السخط الشعبر تجا هذ اتجهية .كما لحظ
االساطالع سند تعد عام  ،2011زاد اعاماد اتجهية اتمنية للنظام على شبكات الاجسمل الداخلي
والخارجي ،ع ر زرع املخ رين في جميع مناطتها وفي مخالف طبتات املجامع ،وفي الدول املساضيفة
لالجئين السوريين ،مع إيالم تركيز سك ر على مراقبة العاادين إلى املناطق التر اساعاد النظام
السيطرة عليها ،وت ريك دعاوى قضااية سو حق شخص ر على تعض العاادين سو املصالحين.
سما ةالنسبة ملناطق املعارضة ،فما تيال اتجهية اتمنية تواجد ت ديات في كيفية تتليص نفور
الفصاار والحد من تجاوزاتها تجا املدنيين ،مع وجود يعنت لدى تعض الفصاار لالساجاةة
لترارات هذ اتجهية .واساناج االساطالع سن عموم املناطق يشهد وجود مساوى ثتة مادن لدى
املواطنين تجا قيام اتجهية اتمنية ةمعالجة شكاواهم ،ووجود ت يز لديها في عمليات االعاتال
واالساجاةة لهذ الشكاوى.
وبالنسبة للمتغيرات التي تحكم قرارات عودة الالجئين ،فتد ةين االساطالع سن االعاتال الاعسفب
من قبر اتجهية اتمنية للنظام واملليشيات والفصاار العسكرية املنتشرة على طول الخارطة
السورية هو من ةين سهم هذ املهددات ،إلى جانب االحاجاز داخر الفروع اتمنية في مناطق النظام
واملناطق الخارجة عن سيطرتد ،تليها عمليات السرقة والخطف واالةتزاز لا تيق املكاسب املادية
والشخصية وطلب الفدية ،ويسلط املليشيات املحلية واتجنبية ،واالغاياالت والافجيرات .ويشير
ً
االساطالع النظر إلى سن سكثر الفئات استهدافا لالعاتال حال عودتهم إلى مناطق النظام هم
الناشطون السياسيون واملنتسبون للجيش الحر والفصاار العسكرية املعارضة ،وكذلك املنشتون
عن الجيش واملطلوبون للخدمة العسكرية .تليهم فئات املوظفين املنشتين عن مؤسسات النظام،
والعااالت من املناطق املعارضة للنظام وسصحاب رؤوس اتموال على الاوالي.
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يؤكد االساطالع عل ى سن توفر سبر املعيشة هي سحد العوامر الهامة في قرار عودة الالجئ ،في ظر
الواقع االقاصاد املترد في عموم املناطق السورية ومدى قدرة العاادين على الصمود في ظر هذا
الواقع .كذلك يلعب توفر الخدمات العامة ،وضمان حتوق امللكية العتارية ،ومدى تفش ر الفساد
ً
ً ً
اتخالقي واالجاماعي دورا هاما في تفكير الالجئ عند اتخار قرار ةالعودة .ووفتا لناااج االساطالع
فإن هذا الترار مرتبط تعدة شروط منها سن يام ت ت إشراف اتمم املا دة ،وهو ماعلق ةمدى
توفر شروط وظروف العودة الكريمة والطوعية ،ولهذا سهمية كبيرة لدى الالجئين السوريين.
وفيما يتعلق بواقع عودة الالجئين إلى مناطق السيطرة في سورية ،فتد ّةين االساطالع سن العودة
إلى مناطق النظام خيار مستبعد من قبر مسبة كبيرة من الالجئين في مخالف الدول ،لعدم وجود س
ضمانات دولية موثوقة من جهات م ايدة تكفر سمن الالجئين العاادين لهذ املناطق .سضف إلى رلك
عدم رغبة النظام تعودة الالجئين إلى الوطن ،واالناتااية التر يريد فرضها على قواام العاادين ع ر
ً
العديد من اإلجرامات ،ةدما ةاعريف الالجئ ،وبما يخدم الهندسة الديمغرافية التر يسألى إلى
تطبيتها في مناطق سيطرتد .إلى جانب سن اتجهية اتمنية الااتعة للنظام غير قاةلة لإلصالح سو إعادة
الهيكلة الرتباطها العضو ةنظام اتسد ،وعدم قبول هذ اتجهية ت مبادرات تهدف إلى إصالحها
سو إعادة هيكلتها.
ً
وبالسياق راتد ما تيال املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة هشة ومخترقة سمنيا ،اتمر الذ يوثر
ً
على مدى قدرة املواطنين على ضمان اساترارهم االجاماعي داخلها .وهو ما يشكر هاجسا يؤرق
املدنيين املتيمين والنازحين وحتى الالجئين املتيمين في تركيا .ويرجع رلك تشكر سساس ر إلى تدمب
مساوى االحترافية لدى اتجهية اتمنية وضعف الاجهيزات املادية واللوجستية لها ،وغياب
االستراتيجيات الشاملة في عملها ،اتمر الذ ينعكمل تشكر مباشر على تدهور الوضع اتمنر في
ً
هذ املناطق ،وكون تعض هذ املناطق سيضا مرشح لادهور سك ر في الوضع اتمنر العام ،ورلك
نتيجة العمليات العسكرية املسامرة من قبر النظام وحلفااد ،وما يسببت ةد من تهجير عشرات
اآلالف من السكان.
كما يؤكد االساطالع على سن مناطق اإلدارة الذاتية ما تيال تعيدة عن حالة االساترار اتمنر الكامر،
لعوامر ترتبط ةبيروقراطية اتجهية اتمنية ،وممارساتها الامييزية ةين السكان كتمع االحاجاجات
واالعاتاالت ،وبالاالي تفاوت مساوى توفر اتمن ةين عموم هذ املناطق .سضف إلى رلك ،وجود
ً
ً ً
خاليا ناامة لانظم "داعش" والتر تلعب دورا ةارزا في عدم اساترار هذ املناطق سمنيا .إلى جانب
حالة عدم المتة التر تصبغ العالقات ما ةين املواطنين واتجهية اتمنية في هذ املناطق ،وكثرة
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االنتهاكات ضد املدنيين ،والتر سثرت تشكر كبير على مساوى الرضا الشعبر عن الوضع اتمنر،
وبالاالي افاتاد هذ املناطق للمتومات املحفية لعودة الالجئين إليها.

ثالثاً :غياب تام للمؤشرات األولية لبيئة آمنة في عموم سورية
في ظر املعادلة املعتدة التر ت كم امللف السور في الوقت الحاضر ،ت رز سسئلة االساترار اتمنر
في سورية كأحد املرتكيات الهامة واملمكنة لكر من الاعافي املبكر والعودة اآلمنة لالجئين والنازحين.
وعليد ياكئ هذا التسم على اترقام الاتديرية الدالة على االساترار اتمنر (والتر يفرد لها املشروع
الب ثر ورقة إحصااية كاملة) ع ر يسليطد الضوم على سربعة مؤشرات ةالغة اتهمية على مساوى
اتمن الفرد واملجامألي ،ةاعابار الفرد واملجامع دعامة س سياسة ترتجي النهوض والاعافي.
واملؤشرات اتمنية اتربعة املدروسة في هذا الاترير هي :االغاياالت والافجيرات واالعاتاالت
واالخاطاف ،ع ر اخايار نمارج نوعية لها صفات خاصة (كدرعا ودوما ةاعابارهما مناطق اساعاد
ً
ً
النظام السيطرة عليها ،وفيها حالة مصالحة) ،وبالاالي تممر نمورجا نوعيا لتياس مؤشرات
االساترار فيها.
بتتبع مؤشري االغتيال والتفجيرات في م افظات (الحسكة ،دير اليور ،درعا) خالل الفترة املمادة
من حييران  2019حتى حييران  2020فتد تم حصر  380عملية ،متسمة ما ةين  308عملية تفجير
و 72عملية اغايال .ويعددت اتدوات املساخدمة في تنفيذ هذ العمليات ،ما ةين إطالق النار في
 213عملية ،والعبوة الناسفة في  94عملية ،واآللية املفخخة في  39عملية ،واللغم في  25عملية،
والتنبلة اليدوية في  9عمليات ،إضافة إلى سنواع سخرى من اتدوات .وبلغ العدد اإلجمالي للضحايا
ً
ً
ً
 ،1008موزعا ما ةين  490عسكريا و 518مدنيا .كما كشفت نمارج مخاارة كس (درعا – دير اليور
ً
– الحسكة) فشال واضح املعالم للنظام من جهة ،ولإلدارة الذاتية من جهة سقر.
وبالسياق راتد يبين كر من مؤشر االغايال والافجيرات في مناطق سيطرة املعارضة السورية في
الشمال السور خالل الفترة راتها سن العدد اإلجمالي لها قد وصر إلى  266م اولة ،مخلفة 1209
ً
ً
ضحية ( 890مدنيا متاةر  319عسكريا) ،إلى جانب تنفيذ  93م اولة عن طريق العبوات الناسفة،
ةينما تم اساخدام املفخخة في  69م اولة .ويشير ت لير البيانات الخاص ةمنطتتر "درع الفرات"
وعفرين ،إلى مشاط غرفة عمليات "غضب اليياون"( )7التر تصدرت قاامة مابنر تنفيذ عمليات
( )7غرفة عمليات غضب اليياون يشكلت في  2018في شمال سورية بهدف م اربة الوجود التركب في شمال سورية.
http://www.xzeytune.comر
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االغايال في هاتين املنطتاين .إلى جانب رلك ،فتد سجلت مسبة مرتفعة من م اوالت االعاتال
واالخاطاف في هذ املناطق.
تظهر سرقام الافجيرات واالغاياالت في مناطق سيطرة النظام سنها سرقام عالية ،ومرد رلك الفوض ى
اتمنية التر يعيشها هذ املحافظات ،جرام يعدد الفواعر وتوزعها ما ةين م لي وسجنبر
ً
وميليشياو  ،وتضارب اتجندة الخاصة بها وتباينها ،اتمر الذ امعكمل سلبا على مؤشر العودة
اآلمنة .كما تؤشر االحصاايات املاعلتة ةمناطق املعارضة إلى إخفاق الجهات اتمنية في ت صين
ةيئاتها املحلية من عمليات االختراق ،وعدم نجاحها في الاعامر مع طرق ووساار االستهداف
املاجددة التر تلجأ لها الجهات املنفذة لالغاياالت .وفي ظر هذ الهشاشة اتمنية التر يشهدها هذ
املناطق ،واسامرار عمليات غرفة غضب اليياون ،فإن الحديث عن العودة اآلمنة لالجئين إلى هذ
ً
املناطق سيضا هو ممار شك ملن ينو العودة إليها.
وبتتبع مؤشري االعتقاالت واالختطاف في مدن جاسم (م افظة درعا) ،ودوما (م افظة ريف
دمشق) ،والبوكمال (م افظة دير اليور) ،والرقة (م افظة الرقة) خالل النصف اتول من .2020
تبين اإلحصامات حصول  73عملية في هذ املدن وفق اآليب :جاسم ،15 :دوما ،20 :البوكمال،20 :
ً
الرقة .18 :إلى جانب  23عملية نفذتها فواعر سجنبية استهدفت  182شخصا ،و 19عملية نفذتها
ً
فواعر م لية راح ضحيتها  117شخصا .فيما ةتيت  31عملية مجهولة املصدر .كما ةلغ عدد
ً
ً
ضحايا العمليات  388ضحية (188مدنيا ،و 109من املصالحات ،و 56عسكريا ،و 12من قوات
الحماية الشعبية ،و 20من الدفاع املحلي ،و 2من اإلدارة الذاتية ،وعنصر واحد من مرتبات فرع
اتمن العسكر ) وتبين الناااج سعال وجود مسبة مرتفعة من الادهور في مؤشر االساترار اتمنر،
ال سيما في ظر يعدد الجهات املنفذة ،والتر تنوعت ما ةين جهات رسمية ودولية وميليشيات م لية،
ناهيك عن العمليات التر ةتيت مجهولة املصدر ،اتمر الذ يؤكد عدم اساترار مؤشر العودة في
ظر تدهور عوامر الحماية ،ويعدد املرجعيات ،وعدم كفامة الفواعر اتمنية.
ً
ً
يشير هذ اإلحصاايات إلى سن هناك منسوبا عاليا من معدالت االعاتاالت واالخاطاف في مدينتر
دوما ودرعا ،تلك املدن التر استرد النظام سيطرتد عليها وفرض نمطد اتمنر ،وهو ما يوضح غاياتد
السياسية ورام تلك العمليات ،وغاياتد املاعلتة ةترميم الهوة في املوارد البشرية في ةنا اتمنية
والعسكرية ،خاصة إرا سدركنا سن ضحايا هذ العمليات من عناصر املصالحات ،دون سن ناجاهر
اتدوار التر تلعبد مافيات النفع والكسب غير املشروع ،وإرا تضافرت تلك املعطيات مع يعدد
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ً
ثالما :غياب تام للمؤشرات اتولية لبيئة آمنة في عموم سورية

الجهات الوصااية في تلك املناطق ندرك صعوبات الاعافي اتمنر ،وبالاالي صعوبة اتخار س قرار
مرتبط ةالعودة الكريمة.
وبالسياق املاعلق ةمؤشر االعاتال واالخاطاف راتد ،فتد تم يسجير  169م اولة في كر من
مدينتر عفرين وجراةلمل ،موزعة ما ةين  37م اولة في جراةلمل ،و132م اولة في مدينة عفرين،
مخلفة  355ضحية .وقد تبنت غرفة عمليات غضب اليياون تنفيذ  17عملية من مجموع هذ
العمليات .ويؤشر الاباين في اترقام املسجلة والذ يمير تشكر كبير إلى مدينة عفرين ،إلى إخفاق
الفواعر اتمنية في الاصد ملنفذ هذ العمليات ،وضعف اإلجرامات املاعلتة ةالحوكمة اتمنية،
مما يعيز ةالاالي من تفاقم االضطربات واملخاوف اتمنية ،في ظر يعدد املرجعيات اتمنية ،ويعدد
موجبات االعاتال.
ً
إذا ال يمكن اعتبار البيئة التي يسيطر عليها النظام أو اإلدارة الذاتية أو املعارضة في املناطق
املدروسة -على تفاوتها -هي بيئات آمنة .وهناك فشل في تقديم نموذج ضبط أمني ومرد ذلك
أسباب مختلفة في كل منطقة مرتبطة بعدم كفاءة البنى األمنية القائمة وتعدد الجهات
الوصائية وتضارب أجندتها األمنية بحكم اختالف الدوافع .وتدلل البيانات أعاله على اتساع
الخرق األمني مقابل تراجع قدرة القوى املسيطرة على ضبط االستقرار وتضييق حجم هذا
الخرق .باملقابل تشير طبيعة تلك العمليات واألدوات املستخدمة في تنفيذها إلى أن أغلبها لم
ً
تكن عشوائية أو اعتباطية بقدرما تبدو عمليات مدروسة ومخططة مسبقا.

رابعاً :المقاربة األنجع للعودة الكريمة" :البيئة اآلمنة استحقاق وطني"
في ظل األرقام أعاله وانتفاء إرداة النظام وحلفائه في خلق بيئات آمنة دافعة لعودة طوعية
وكريمة وفي ظل غياب االتفاق السياس ي وتدهور مؤشرات االستقرار األمني ال سيما املتعلقة
بالعالقات املدنية األمنية فإن التمسك بخيار البيئة اآلمنة واعتباره الشرط الالزم لعودة حرة
وكريمة وآمنة هو الخياراالستراتيجي لكافة القوى الوطنية الدافعة باتجاه توفيرسبل االستقرار
والتغيير الديمقراطي وفي هذا الصدد ينبغي أن يتم بلورة رؤية وطنية لهذه البيئة واعتبارها
ً
ً
ً
ً
ً
استحقاقا سياسيا وطنيا لكل السوريين وليس تحديا حكوميا كما يسوقه النظام وحلفاؤه وفي
محاولة أولية لبلورة املالمح العامة لهذه الرؤية نبين أدناه:
على الرغم من عدم وجود يعريف ناظم للبيئة اآلمنة ،فإند يمكن االستناد إلى املدلوالت اللغوية لهذا
املفهوم للاعرف إلى كافة العناصر املطلوب توافرها لاكون البيئة خالية من مصادر الخطر
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واملهددات اتمنية ةكافة مساوياتها .سما املحايدة فتشير إلى التزام السلطات التاامة عليها (السياسية
ً
والانفيذية والتشريعية) ةالاعامر مع قاطنيها (مواطنون ومتيمون) وفتا تحكام التانون ومبادئ
العدالة ،وعلى قدم املساواة ةين كافة الفرقام دون تمييز ت سبب.
ً
وفي وثااق اتمم املا دة ال يوجد يعريف ناظم للبيئة اآلمنة ،ةر اتكثر ةروزا كان مفهوم املناطق
ً
ً
ً
اآلمنة ،وهو سيضا مصطلح غير رسعر ،ال يعريف لد في التانون الدولي ،يضم عددا مانوعا من
ً
املحاوالت الهادفة لحماية مناطق معينة ،ةإعالنها مناطق خارج نطاق االستهداف العسكر  )8(.فممال
تعد حرب الخليج عام  ،1991قامت التوات الدولية ةإمشام مالر آمن لامكين  400,000مواطن عراقي
ّ
كرد من اإلقامة في شمال العراق ،وإعادتهم من الحدود التركية .وبعد رلك ،تول ْت اتمم املا دة
ووكاالتها مسؤولية مساعدتهم .وفي حرب البوسنة والهرسك عام  ،1993سقام مجلمل اتمن الدولي
ست مناطق آمنة ،لحماية املدنيين في ّ
ّ
ّ
ةوسنية ،من هجمات التوات الصربية التر
ست ةلدات
ت اصرها )9(.تشكر عام ،سنتذت املناطق اآلمنة حياة مدنيين كميرينّ .
لكن إقامتها ،ومنع النشاط
العسكر داخلها وحمايتها من الهجمات الخارجية سمر في غاية الصعوبة ،وفي غاية الضرورة في
ً ً
ً
ّ
شك ْ
لت مالرا آمنا تشكر ثاةت ومسامر للمدنيين الهاربين من
الوقت نفسد .فاملناطق اآلمنة نادرا ما
فظائع الحرب)10(.
وفي الحالة السورية ،على الرغم من فشر الدعوات إلقامة املناطق اآلمنة في سورية ،إال سن مصطلح
البيئة اآلمنة واملحايدة ورد في ةيان جنيف في 30حييران  ،2012وجام فيد" :إقامة هيئة حكم اناتالية
ةاساطاعتها سن تيهئ ةيئة م ايدة تا رك في ظلها العملية االناتالية ،وسن تمارس هيئة الحكم
االناتالية كامر السلطات الانفيذية" .كما ورد في هذا البيان" :مجموعة من الخطوات واملبادئ التر
ال ةد منها كبيئة آمنة لالناتال السياس ر" )11(،وقد سعادت الاذكير ةبيان جنيف جر الوثااق الدولية
ْ
( )8ففب اتفاقيات جنيف اتربع عام  ،1949وفي ال روتوكوالت امللحتة بها عام  ،1977لم ْ
وردت ثالثة سنواع
يرد مصطلح "املناطق اآلمنة" ،ةر
من املناطق :مناطق طبية ( ،)Hospital Zonesمناطق م ايدة ( ،)Neutralized Zonesومناطق منزوعة السالح ( Demilitarized
ّ
ً
ً
 .)Zonesوحسب العرف الدولي ،تاطلب إقامة املنطتة اآلمنة ،سوال :االتفاق ةين اتطراف املانازعة على إقامتها ،وثانيا :إزالة الصفة
ً
وثالماْ :سن ال ت ّدد اتطراف املانازعة ترتيبات للدفاع عنهاّ ،
تن وجود طرف عسكر
العسكرية عن املنطتة ،وإخضاعها لإلدارة املدنية،
ً
جاهي للدفاع عنها ،سوف ي ّ
عرضها للدخول في الحرب مرة سخرى.
ّ
ّ
(ّ )9
لكن مجلمل اتمن لم ي ّدد ةدقسة الحدود الجغرافية لهذ املناطق الست ،ولم ّ
ياعهد ةااللتزام ة مايتها .وبعد فترة قريبة ،ةدس الصرب
ةاتهام البوسنيين ةأنهم يساخدمون هذ املناطق اآلمنة للا ضير لهجمات عسكرية ّ
ضدهم ،وبالاالي لم ّ
يام ت ييد هذ املناطق عن النزاع
ً
تماما ،ةاإلضافة لسبب آخر؛ وهو ّسن البوسنيين عارضوا دخول قوات دولية لحمايتهم .وفي تموزر يوليو عام ّ ،1995
تنبهت اتمم املا دة
ً
ْ
مافرجة على التوات الصربية وهي ت ّ
وقفت التوات الدولية ّ
ار املناطق اآلمنة في صربرينيتشا وزيبا ،وترتكب
إلى خطورة املوضوع ،عندما
فيها جراام ّ
مروعة
( )10عبد الكريم ةدرخان :عن مفهوم "املنطتة اآلمنة" ،العربب الجديد15 ،ر11ر ،2014الراةطhttps://2u.pw/V62q5 :
( )11انظر البيان على الراةطhttps://2u.pw/k5BFN :
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ً
راتعا :املتاربة اتنجع للعودة الكريمة" :البيئة اآلمنة اسا تاق وطنر"

املاعلتة "ةامللف السور " ،ممر قرار الجمعية العامة لألمم املا دة رقمر262ر لعام  ،2013وقرار
مجلمل اتمن الدولي رقمر2118ر لعام  2013وقرار مجلمل اتمن الدولي رقمر2254ر املاخذ في 18
كانون اتولر ديسم ر  )12(.2015ومن الجدير ركر سن كر طرف عمد الساخدام مصطلحات موهمة
حرفت معنى البيئة اآلمنة ك فض الاصعيد وتجميد الصراع واملناطق العازلة واآلمنة على يعريفاتها
املاعددة حسب الطرف الدولي.
وفي م اولة لا ديد اتطر املنوطة ةالبيئة اآلمنة ،ركر ةيان املجموعة املصغرة حول سورية 14
سيلولر سبام ر  2018من ضمن "املبادئ تجر حر النزاع السور " هو يشكير حكم سور ال يرعى
ً
"االرهاةيين" وال "توفر ةيئة آمنة لهم" ،ةيئة "خالية من سسلحة الدمار الشامر" وتخلق "شروطا
لالجئين من سجر سن يعودوا ةأسلوب آمن وطوعي وكريم إلى منازلهم ةاشتراك اتمم املا دة" )13(.كما
سكد ةيان مجموعة العمر من سجر سورية املنعتد في فيينا في  25كانون المامب  2018ةأن يعمر
املبعوث الدولي على "سن تركي جهود اتطراف على مضمون الدساور املعدل ،والرساار العملية
لالناخاةات التر يشرف عليها اتمم املا دة وفق ةيئة آمنة وم ايدة في سورية" ،كما اشترطت الوثيتة
التر قدمتها إلى اجاماع املجموعة املصغرة في نيويورك في سيلولرسبام ر  2019ت تيق سربعة ةنود في
ناااج االناخاةات الرااسيةالتادمة في  2021في سورية للتبول بها ،واشترطت في البند اتول إرسام
تداةير ةنام المتة بهدف تهيئة سجوام البيئة اآلمنة واملحايدة قبر وسثنام وبعد العمليات االناخاةية،
كما اشترطت الوثيتة في ةندها المامب وجود ضمانات تؤكد مشاركة ووصول النازحين واملهجرين إلى
ً
مراكي االقتراع ،فضال عن حمالت الامتيف والاوعية االناخاةية ،كما اشترطت في ةندها المالث
ضرورة وجود شروط قانونية وعملية ميسرة إلجرام عمليات االقتراع الاعدد في الترشيح
ً
ً
ً
واالناخاب .إرا عموما ةات مفهوم البيئة "اآلمنة واملحايدة" مالزما ت حديث ضمن عملية االناتال
السياس ر)14(.
وفي تفصيل املدلوالت السياسية لهذا املفهوم ضمن السياق السوري باالستناد إلى القرارات
والبيانات الدولية املعنية بالشأن السوري فإنه يمكن ذكراآلتي:
 .1االستقراروالتعافي األمني :وهو منوط تعدة عوامر سولها وقف العمليات العسكرية ضد املدنيين
واتهداف املدنية في حد راتها ،ةما في رلك الهجمات ضد املرافق الطبية والعاملين في املجال
( )12لالطالع على تلك الترارات راجع موقع اتمم املا دة اإللكترومبhttps://www.un.org/ar/pga/75 :ر
( )13النص الحرفي إلعالن مبادئ "املجموعة املصغرة"https://bit.ly/3mPYnEk ،2018-9-14 ،
( )14موس ى موس ى " :سسمل االناتال السياس ر :البيئة اآلمنة واملحايدة" ،موقع السفينة اإللكترومب9 ،ر1ر ،2020الراةط:
https://alsafina.net/?p=8878
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الطبر ،واالنخفاض الواضح في معدالت الادهور اتمنر املرتبط ةاتعمال التر تهدد تشكر مباشر
تمن املواطن كاالغاياالت والافجيرات واالعاتاالت والخطف ،إضافة إلى كفامة اتجهية اتمنية
ً
ً
وقدرتها على مواجهة التهديدات ،وسال تكون مصدرا للتهديدات وسسباةا لاوليد النزاع ،ناهيك عن
وضوح اآلليات الحوكمية الناظمة للعمر اتمنر ال سيما ارتباطها ةتيادة سياسية مدنية مناخبة.
 .2املعايير املتعلقة باملل ،اإلنساني :كإمكانية "الوصول السريع واملأمون وغير املعرقر" إلى جميع
ً
سن ام سورية ومن خالل سقصر الطرق ،وسن يسمح فورا ةوصول املساعدات اإلمسانية إلى جميع
من هم في حاجة إليها ،ةاإلضافة إلى اإلفراج عن املعاتلين واملحاجيين ،ال سيما اتطفال والنسام،
ً
واإلفصاح عن مصير املخافين قسريا.
ً
 .3تهيئة ظروف العودة اآلمنة والكريمة والطوعية لالجئين والنازحين داخليا إلى مناطتهم
ً
اتصلية ،وتأهير املناطق املاضررة ،وفتا للتانون الدولي ،ةما في رلك اتحكام واجبة الاطبيق من
االتفاقية وال روتوكول املاعلتين ةمركي الالجئين ،وسخذ مصالح البلدان التر يساضيف الالجئين
ةالحسبان ،إضافة إلى توفير الظروف السياسية والتانونية واتمنية كافة ،والتر تيهئ لالجئ
ً
ً
والنازح السور العودة إلى منزلد آمنا مساأمنا على مالد وجسد وعاالاد ،وكر ما يخص حياتد
الشخصية واتسرية والعاالية واالجاماعية والسياسية ،دون سن يعترضد الجهات اتمنية سو
املجموعات العاملة مع النظام وخضوعد مرة سخرى لإلرهاب الفكر واملعنو والجسد .
 .4الشروط القانونية والسياسية الوطنية :البيئة اآلمنة هي شرط الحق للحر السياس ر وتكوين
"الحكم االناتالي" والذ يناط ةد (الحكم) ةاعابار السلطة الشرعية جملة من االسا تاقات
التانونية والسياسية كالك املاعلتة ةالعمر اتمنر ودسترتد وخضوعد للرقاةة والاتييم من قبر
جهات مدنية مناخبة ،إضافة إلى اآلليات املاعلتة ةاملحاسبة والعدالة واالناتالية وبرامج كشف
الحتيتة وآليات الحوكمة الرشيدة التر تاطلبها ةرامج الاعافي املبكر والنهوض االقاصاد .
ناهيك عن إعادة إنااج حيم قانونية ماعلتة ةتنظيم الحياة السياسية.
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خاتمة
منذ اندالع المورة السورية وت ولها إلى صراع ماعدد املساويات ،يركي املجامع الدولي في يعاطيد مع
امللف السور  ،ةاساثنام صرخات االساجاةة والندام للملف اإلمسامب من قبر اتمم املا دة
ومنظماتها ،على م ورين :تركي اتول حول ضرورات احاوام اتزمة وتداعياتها والحؤول دون زعيعة
االساترار في املنطتة ،وهذا ما عيز منهجية "إدارة اتزمة" والا كم في موازين الصراع ةما تمليد
خرااط املصالح اتمنية اإلقليمية والدولية وماطلبات الا كم في موارد الصراع واتجاهاتد .سما
املحور المامب فكان على مساوى املنظمات والدواار السياسية املعنية ةامللف اإلمسامب ،وتركي حول
ً
السبير اتفضر ملساعدة السوريين ومعالجة اتزمة اإلمسانية نظرا آلثارها وتداعياتها على مساوى
االساترار اإلقليعر ،ومن جهة عملياتية لم تلحظ الترارات الدولية املعنية ةالشأن السور
السياسية منها واإلمسانية س حديث عن ملف اللجوم والهجرة ،ةاساثنام البند  14من الترار ،2254
ً
الذ سكد على "تهيئة الظروف املواتية للعودة اآلمنة والطوعية لالجئين والنازحين داخليا إلى
ً
مناطتهم اتصلية وتأهير املناطق املاضررة وفتا للتانون الدولي" ،وي ث الترار ةالبند راتد الدول
اتعضام على تتديم املساعدة في هذا الصدد .كما غاب نتاش هذا امللف خالل كر جوالت الافاوض
في جنيف سو سساانة ،ةاساثنام جدولة شكلية على سجندة جولة سساانة  10ةااريخ  31-30تموزريوليو
 ،2018وقد تضمنت ةند (ةدم م ادثات لعودة الالجئين والنازحين) لكن دون سن يصدر س نتيجة
عن رلك)15(.
ً
وبالتزامن مع يعييي مؤشرات الادهور اتمنر فإند ووفتا للمفوضية السامية لألمم املا دة لشؤون
الالجئين ،ما ييال هناك سكثر من ساة مليون وسبع مئة سلف الجئ سور في العالم (حتى
ً
حييرانريونيو  ،)2019وسكثر من ساة مليون ومئتر سلف سور من النازحين داخليا (حتى
آبرسغسطمل  ،)2019وي ااج سكثر من  11مليون شخص إلى املساعدة اإلمسانية في سورية ،وما
ً
ييال الوضع اإلمسامب في شمال شرق سورية وفق يعبير املفوضية "ميريا" ،وي ااج اآلن ما يتدر
ةن و مليون و 650سلف شخص إلى املساعدة اإلمسانية( ،حتى سيلولرسبام ر  .)2019كما يشير
إحصاايات منستب االساجاةة في الشمال السور إلى نيوح قراةة املليون سور من حما وإدلب
وريف حلب جرام املعارك التر شهدتها تلك املحافظات خالل اتشهر اتولى من عام  .2020ومع يعاظم
حجم هذا امللف وتداعياتد وتبعاتد اتمنية واالجاماعية املاوقعة ،تتزايد اتسئلة السورية امللحة
( )15البيان الخاامب لالجاماع عالي املساوى املنعتد في شويش ر
https://bit.ly/36LZIqi
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 2020-7-31-30ت ت صيغة اتساانة ،الخارجية التركية:

البيئة اآلمنة كشرط موضوعي لعودة الالجئين والنازحين

حول هذا امللف وموضعد وسهمياد في الصراع السور  ،وارتباطد العضو ةملف البيئة اآلمنة
ةاعريفد الوطنر والسياس ر ،وعليد نوص ر ون في صناع الترار في الدول التر يساضيف الجئين
سوريين على عدم التساهر في سياسات العودة ،إر تؤكد املعطيات على تدهور مؤشر العودة اآلمنة،
ً
وسن تضع حيما من الشروط التانونية واإلدارية والسياسية املاعلتة ةاوفير ةيئة آمنة تصون حتوق
اتفراد وت عر حركة املجامع .وتؤكد الورقة على ضرورة اسامرار الضغط الذ تمارسد منظمات
املجامع املدمب املعنية ة توق اإلمسان ملااتعة ملف املعاتلين في مناطق النظام ،ودفع الهيئات
الدولية للضغط على يشمير هذا اتمر كشرط مسبق للعملية السياسية الرتباطد املباشر ةماطلبات
االساترار والاماسك االجاماعي.
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