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مؤتمر الالجئني في دمشق،، 
االتحاد األوروبي يرفض املشاركة، وشروط 

أوروبية محددة لفتح امللف 
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انـطلق مـؤتـمر الـالجـئین الـسوریـین فـي دمـشق، الـیوم األربـعاء، عـلی مـدى یـومـین، بـدعـم مـن مـوسـکو 

ومقاطعة واشنطن وحلفائها، ما یعزز االنقسام الروسي - الغربي حول املوضوع السوري. 

ویـشارك مـمثلون عـن 30 وزارة وهـیئة حـکومـیة روسـیة فـي املـؤتـمر، فـیما سـیحضر املـنسق املـقیم 

لألمم املتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة في سوریا عمران رضا املؤتمر بصفة "مراقب". 

وتـسعی روسـیا وإیـران بـالتنسـیق مـع الـحکومـة الـسوریـة فـي دمـشق لـطرح املـشکلة الـتي تـؤرق 

الـعدیـد مـن الـدول اإلقـلیمیة والـغربـیة بـما یـخص مـالیـین الـالجـئین الـسوریـین الـذي هـربـوا مـن 

الصراع العسکري املسلح في سوریا منذ عام 2011 . 

وفـي تـصریـحاتـه األخـیر ألـقی الـرئـیس الـسوري بـشار األسـد بـالـلوم عـلی الـعقوبـات األمـریـکیة وضـغوط 

واشـنطن عـلی األمـم املتحـدة والـدول املـجاورة لـسوریـا فـي عـزوف أکـثر مـن خـمسة مـالیـین الجـئ 

سوري هربوا من الصراع عن العودة. 

وأضـاف أن مـؤسـسات الـدولـة حـققت تـقدمـًا فـي تـقدیـم التسهـیالت والـضمانـات لـعودة مـئات 

اآلالف مـن الـالجـئین، مشـیرا الـىا أن هـناك دول فـي الـغرب تسـتغلّ الـالجـئین الـسوریـین لـدیـها 

ألهـداف سـیاسـیّة وهـذه الـدول تـمنع عـودتـهم لـوطـنهم عـبر الـترغـیب والـترهـیب. وقـال إن األغـلبیة 

الساحقة من السوریین في الخارج راغبون في العودة إلی وطنهم 

ـ رفض دولي وأمریکي وأوروبي  .. 
فـي املـقابـل تـصطدم الـجهود الـروسـیة واإلیـرانـیة بـرفـض دولـي وأمـریـکي وأوروبـي ألي مـناقـشات 

حـول إعـادة الـالجـئین الـسوریـین بـدون ضـمان انـتقال سـیاسـي فـي سـوریـا بـما یـتوافـق مـع قـرارات 

مجلس األمن واألمم املتحدة وما انبثقت عنه اجتماعات جنیف .  

ولـم یـتم تـوجـیه دعـوة لـترکـیا الـتي تـضم النسـبة الـعددیـة األکـبر مـن الـالجـئین الـسوریـین والـتي تـقدر 

ب 3 مـالیـین الجـئ، وهـذا مـا یـطرح تـساؤالت حـول التنسـیق الـروسـي الـترکـي بـما یـخص الـوضـع فـي 

سوریا . 

بـدورهـا، أعـلنت کـندا أنـها "تـدعـم عـودة الـالجـئین اآلمـنة والـطوعـیة والـکریـمة، لـکن شـروط مـثل 

هذه العودة غیر موجودة"، وهو موقف جاء مماثالً ملوقف االتحاد األوروبي. 

أمـا لـبنان املـجاور، الـذي یسـتضیف نـحو مـلیون ونـصف مـلیون الجـئ بحسـب تـقدیـرات رسـمیة، 

سیرسل وزیر الشؤون االجتماعیة في حکومة تصریف األعمال رمزي مشرفیة ممثالً عنه. 
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ـ املوقف األوروبي  .. 

أعـلن وزیـر خـارجـیة االتـحاد األوروبـي جـوزیـب بـوریـل، أن االتـحاد لـن یـشارك فـي املـؤتـمر "ألن شـروط 

مـشارکـته لـم تـتوافـر". ودعـا الـنظام الـسوري بـوریـل ووزراء خـارجـیة عـدة دول أعـضاء فـي االتـحاد 

األوروبـي لـلمشارکـة فـي هـذا املـؤتـمر حـول مـوضـوع عـودة الـالجـئین. وقـال اإلسـبانـي فـي بـیان "لـن 

یشارك االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیه" في املؤتمر. 

وأعـلن املتحـدث بـاسـمه "مـثل هـذا املـؤتـمر سـابـق ألوانـه". وقـال بـیتر سـتانـو "األولـویـات هـي الـتالـیة: 

شـروط عـودة آمـنة وطـوعـیة وکـریـمة إلـی املـناطـق طـبقا لـلقانـون الـدولـي ووصـول الـالجـئین بـدون 

عراقیل إلی مناطقهم في سوریا". 

وبالتالي فإن موقف االتحاد األوروبي یتلخص في عدة نقاط أهمها :  

ضـمان االنـتقال السـیاسـي للسـلطة فـي دمـشق وفـق قـرارات مجـلس األمـن ومـحادثـات جـنیف *

التي تقودها األمم املتحدة . 

ضـمان الـبیئة اآلمـنة لـعودة الـالجـئین الـسوریـین فـي کـل املـناطـق الـسوریـة وضـمان عـدم *

مالحقتهم . 

االتـحاد األوروبـي لـن یـشارك بـأي تـمویـل لـعملیة إعـادة اإلعـمار بـدون ضـمان االنـتقال السـیاسـي *

في سوریا . 

اسـتمرار االتـحاد األوروبـي فـي فـرض الـعقوبـات عـلی الـشخصیات السـیاسـیة والـعسکریـة *

واالقتصادیة التي تشارك في عملیات القمع والتهجیر في سوریا . 

ویـبدو بـأن االتـحاد األوروبـي متشـدد فـي مـوقـفه تـجاه قـضیة الـالجـئین وال یـرغـب بـأن تـکون ورقـة 

ضغط ومساومة بید أي من األطراف الدولیة القاعلة في سوریا .  
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