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)الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن« هــي تحــرك شــعبي 
لخدمــة  قبــل ســوريين  مــن  تأسيســها  تــم  حقوقــي 
املواطنيــن الســوريين. والرابطــة ليســت كيــان سياســي 
ــة  ــة كاف ــد الرابط ــم تجس ــي قائ ــان سياس ــع أي كي وال تتب
أطيــاف املجتمــع الســوري، بغــض النظــر عــن النــوع أو 
ــي  ــة الت ــة االجتماعي ــرق أو الخلفي ــن أو الع ــس أو الدي الجن
ينتمــي إليهــا الفــرد، وتكافــح الرابطــة ضــد العــودة القســرية 
للمهجريــن، وتؤمــن أن تحــركا شــعبيا لعــودة كريمــة مبنيــة 
ىلع االعتــراف بحقــوق املهجريــن بوصفهــم مواطنيــن 
ــوريا. ــادم يف س ــل ق ــزي ألي ح ــوع مرك ــو موض ــوريين، ه س
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يبحــث هــذا التقريــر عــددًا مــن األســباب التــي أدت إلى 
ــى ديارهــم،  ــن الســوريين إل ــن الالجئي عــودة عــدٍد م
ىلع الرغــم مــن املخاطــر الكبيــرة التــي تحيــط بتلــك 
ــورية  ــاة الس ــد املأس ــول أم ــك ط ــا يف ذل ــودة، بم الع
، وتدهــور الظــروف املعيشــية يف بلــدان اللجــوء 
وأماكــن النــزوح، والضغــوط القانونيــة واألمنيــة التــي 
يواجهونهــا. وقــد أشــارت بعــض البلــدان واملنظمــات 
ــن  ــن و الالجئي ــؤالء النازحي ــدد ه ــى أن ع ــة إل الدولي
العائديــن دليــل علــي مــدى أمــان خيــار العــودة إلــى 
ديارهــم، ووجــدت فيــه تبريــرًا إلعــادة جميــع الالجئيــن 
ــراه، ويف بعــض  ــورا )باإلك ــى وطنهــم ف الســوريين إل
ــيا  ــد وروس ــام األس ــر نظ ــد نش ــريًا(.  وق ــاالت قس الح
وبعــض الــوكاالت الدوليــة أرقامــًا غيــر دقيقــة أو 
خــارج الســياق حــول عــوده الالجئيــن إلــى املناطــق 
التــي يســيطر عليهــا النظــام. وال تعكــس هــذه األرقام 
التفاصيــل األساســية املتعلقــة باألســباب التــي جعلت 

ــن للعــودة. هــؤالء االفــراد مضطري

الالجئيــن  عــدد  املتحــدة  األمــم  قــّدرت  حيــث 
ــن األردن يف  ــوريا م ــى س ــادوا إل ــن ع ــوريين الذي الس
ــة آذار 2019  )أي  ــى نهاي ــوز 2018 وحت ــن تم ــرة م الفت
خــالل األشــهر التســعة األولــى مــن املبــادرة الروســية1( 
بمــا مجموعــه 8070 الجئــًا، وهــو رقــم يقتــرب كثيــرًا 
قّدرتــه  األردنيــة، فيمــا  الحكومــة  مــن تقديــرات 
الحكومــة الروســية بحوالــي 87 ألــف الجــئ، أي بأكثــر 
ــم  ــا »األم ــي أعلنته ــام الت ــاف األرق ــرة أضع ــن عش م
ــم  ــدرت »األم ــا ق ــة. كم ــة األردني ــدة« والحكوم املتح
ــادوا  ــن ع ــوريين الذي ــن الس ــدد الالجئي ــدة« ع املتح
ــا  ــًا، فيم ــرة ذاتهــا بـــ 14496 الجئ ــان يف الفت ــن لبن م
قالــت مديريــة األمــن العــام اللبنانيــة بــأن هــذا الرقــم 
ــية      ــة الروس ــه الحكوم ــف2 ، وقّدرت ــى 100 أل ــل إل وص

بـــ 55 ألفــًا.

ــه حتــى  ــى أّن  ويف هــذا اإلطــار تشــير املعطيــات إل
ــات الروســية، يبقــى عــدد  ــاد املعطي يف حــال اعتم
ــن  ــن املتواجدي ــن الالجئي ــوريا م ــى س ــاد إل ــن ع م
ــو  ــاًل، فه ــرة ضئي ــك الفت ــالل تل ــان واألردن خ يف لبن
ــة  ــي 2.7باملئ ــف الجــئ، أي حوال ــي 142 أل ــغ حوال يبل
مــن عــدد الالجئيــن املســجلين يــوم إعــالن املبــادرة 
ــام  ــأِت أرق ــم ت ــذا ل ــن. وهك ــادة الالجئي ــية إلع الروس

العائديــن مــن الالجئيــن الســوريين طوعــًا إلــى 
اآلن،  حتــى  التوقعــات  مســتوى  ىلع  بالدهــم 
ــك  ــيما أن تحري ــية، ال س ــات الروس ــدًا التوقع وتحدي
هــذا امللــف يعتبــر مــن أولويــات موســكو حيــث يعــد 
قضيــة مفتاحيــة يف جهودهــا الراميــة إلــى إظهــار 
ــن  ــد، م ــيطرة األس ــة لس ــق الخاضع ــتقرار املناط اس
خــالل العمــل ىلع اظهــار أن العقبــة الوحيــدة امــام 
عــوده الالجئيــن الكاملــة هــي مجــرد دمــار املناطــق 
الســكنية. ووفقــًا لهــذه الرؤية االســتراتيجية الروســية 
ــادة  ــة اع ــي عملي ــاد األوروب ــول االتح ــي أن يم ينبغ
اإلعمــار، والــذي مــن الناحيــة النظريــة، ينبغــي 
ــة  ــودة بقي ــى ع ــاف إل ــة املط ــؤدي يف نهاي ان ت
ــرعية  ــاء الش ــوريين، وإضف ــن الس ــن والالجئي النازحي
ــذا  ــوريا. ويف ه ــي يف س ــار الروس ــة لالنتص الكامل
وحلفــاءه  النظــام  ســيقوم  الروســي،  الســيناريو 
ــة.  ــن والســالمة والكرام ــان حقــوق األم ــروس بضم ال
ــن  ــودة الالجئي ــان ع ــيا، ف ــر روس ــة نظ ــن وجه وم
واملشــردين داخليــًا إلــى املناطــق الخاضعــة للنظــام 
ــات دوليــة  يف ظــل الظــروف الراهنــة وبــدون ضمان
عنصــر أساســي للحــل السياســي الــذي ســيمنح 
لنظــام األســد الشــرعية الدوليــة، وبالتالــي ســيجعل 
ــع  ــار الوض ــة يف إط ــات معقول ــرة االنتخاب ــك فك ذل
الحالــي، ولكــن األهــم مــن ذلــك انهــا ستســمح 
بتدفــق أمــوال اعــادة االعمــار  إلــى النظــام الســوري.

ــور  ــك املنظ ــن ذل ــًا ع ــف جذري ــع مختل ــن الواق ولك
الروســي، وقــد أخفقــت جميــع املبــادرات السياســية 
الدوليــة التــي أطلقــت حتــى اآلن يف إرســاء أســاس 
ــن فيمــا  ــة تســتجيب لشــواغل الالجئي ــن لعملي متي
ــروط  ــن الش ــى م ــد األدن ــكل الح ــا يش ــق بم يتعل
ــو  ــة، ىلع النح ــة والكريم ــة واآلمن ــودة الطوعي للع
الــذي يكفلــه القانــون الدولــي. وتجــدر االشــارة الــى 
النقــص الشــديد يف املعلومــات املوثوقــة والدقيقة 
ــا للســماح لهــم  املتاحــة لالجئيــن والنازحيــن داخلي
باتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن مــا إذا كانــوا ســيعودون 
ــة  ــوة مماثل ــاك فج ــة. وهن ــروف الراهن ــل الظ يف ظ
يف املعلومــات املتاحــة لصانعــي السياســات الدولية 
بشــأن دوافــع وتجــارب األشــخاص الذيــن عــادوا إلــى 
املناطــق الخاضعــة لألســد بحيــث أن املعرفــة لتلــك 
ــد  ــى الح ــي إل ــع ال يرتق ــددات ىلع ارض الواق املح
ــى مــن الشــروط التــي مــن املمكــن أن يعــول  األدن

ــًا. عليهــا حالي

موجز تنفيذي

1 .https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis- ،املبعــوث الروســي يحــث الالجئيــن الســوريين ىلع العــودة، 2018 تموز/يوليــو  
russia-syria-refugees/russian-envoy-urges-syrian-refugee-return-idUSKBN1KG2C8

  ياســمين محمــد الجمــل، معضلــه النــزوح: هــل ينبغــي ىلع أوروبــا مســاعده الالجئيــن الســوريين علــي العــودة إلــى ديارهــم؟ املجلــس . 2
https://www.ecfr.eu/page/-/the_displacement_dilemma_should_europe_help_ .ــة، 2019 آذار/مــارس ــي للعالقــات الخارجي األوروب

syrian_refugees_return_home.pdf، تــم الوصــول للرابــط بتاريــخ 7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019
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ويأتــي هــذا التقريــر ضمن سلســلة مــن التقاريــر املوضوعية 
ــات،  ــوة يف املعلوم ــذه الفج ــد ه ــى س ــعى إل ــي تس الت
ــلة  ــذه السلس ــن ه ــي م ــو الثان ــر و ه ــذا التقري ــث أن ه حي
التــي تقــوم بهــا وحــدة جمــع البيانــات و تحليلهــا التابعــة 
للرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن ,و تهــدف هذه الدراســة 
للتحقيــق  يف أســباب عــودة الالجئيــن والنازحين الســوريين 
إلــى املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام علــي الرغــم مــن 
االفتقــار إلــى الحــد األدنــى مــن الشــروط الضامنــة للعــودة 
اآلمنــة يف ضــوء األنبــاء املتواتــرة التــي تتحــدث عــن 
االنتهــاكات املمنهجــة لحقــوق اإلنســان التــي تــم توثيقهــا 

ــن. يف حــق العائدي

حيــث قــام الباحثــون بإجــراء مقابــالت مــع 112 مــن العائدين 
ــادر  ــن غ ــام، والذي ــيطرة النظ ــة لس ــق الخاضع ــى املناط إل
بعضهــم مــرة أخــرى بعــد عودتهــم. ويمثــل املســتجيبون 
الســتبيان الدراســة طيفــًا واســعًا مــن املجتمــع الســوري من 
ــة.  ــق الجغرافي ــة واملناط ــات الديموغرافي ــف القطاع مختل
ونذكــر هنــا أن التقريــر األول يف هــذه السلســلة قــد حمــل 
عنــوان )االنتقــام والقمــع والخــوف: الواقــع وراء وعــود األســد 
ــخ )2019  ــدر بتاري ــد أص ــوريين( ق ــن الس ــن والنازحي لالجئي
ــات  ــالت مجموع ــه مقاب ــت في ــر( و تم ــرين األول/أكتوب تش

مختلفــة مــن 165 شــخصًا شــاركوا بتلــك الدراســة األولــى3.

ــة  ــذه الدراس ــت يف ه ــي جمع ــن الت ــن ردود العائدي وتبي
اســتحالة العــودة اآلمنــة الطوعيــة الجماعيــة يف الظــروف 
ــة  ــوا بخيب ــد اصيب ــم ق ــاحقة منه ــة الس ــة. واألغلبي الراهن
ــود  ــاء بالوع ــدم الوف ــة يف ع ــم نتيج ــب عودته ــل عق أم
التــي قطعهــا النظــام وحلفــاءه، باإلضافــة إلــى عــدم توافــر 
ــر  ــي تنتظ ــاع الت ــول األوض ــاملة ح ــة وش ــات موثوق معلوم
ــا  ــوريا، بم ــة يف س ــة العامل ــوكاالت الدولي ــن ال ــن م العائدي

ــن. ــؤون الالجئي ــدة لش ــم املتح ــة األم ــك مفوضي يف ذل

ــر األول مــن خــالل  ــر ليعــزز نتيجــة التقري وجــاء هــذا التقري
مجموعــة جديــدة مــن املشــاركين: حيــث أن معظــم 
العائديــن قــد أبــدوا ندمهــم ىلع عودتهــم ويســعون ىلع 
نحــو جــاد للمغــادرة مجــددًا مــن مناطــق ســيطرة النظــام، 
ــار  ــي افتق ــر ه ــا التقري ــي يؤكده ــج الت ــم النتائ ــل أه و لع
العائديــن للمعلومــات الضروريــة الالزمــة التخــاذ قــرار العودة، 
كمــا ان غالبيــة العائديــن قــد اضطــروا للعــودة تحــت ضغــط 
ظــروف الحيــاة القاســية ســواًء يف أماكــن نزوحهــم أم يف 

ــدان اللجــوء.  بعــض بل

 »االنتقــام والقمــع والخــوف: الواقع وراء وعود األســد للنازحين الســوريين« . 3
.https://syacd.org تقرير متــاح يف
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ىلع الرغــم مــن أّن ســكان ســوريا البالــغ عددهــم مــا يقــارب 22 مليــون نســمة4، يشــكلون أقــل مــن واحــد 
يف املائــة مــن ســكان العالــم، لكنهــم أضحــوا االن يشــكلون ثلــث عــدد الالجئيــن يف العالــم أجمــع، ومنــذ 
عــام 2011، تــم قســريا تهجيــر أكثــر مــن 6.2 مليــون مواطــن ســوري داخليــا، بينمــا ُهجــر6.5 مليــون مواطــن 
ســوري إلــى خــارج ســوريا بســبب العمليــات العســكرية واملطــاردات األمنيــة وغيــاب البيئــة اآلمنــة نتيجــة 
سياســات النظــام الســوري. وقــد طالــت وطــأة االزمــة دول الجــوار، حيــث ســجل 3.3 مليــون الجــئ رســميا 
يف تركيــا، ومــا يقــارب مليــون يف لبنــان و650 ألًفــا يف األردن، ومــا يقــارب مليــون الجــئ ســوري يقيمــون 
اآلن يف أوروبــا5، واســتقبلت كل مــن كنــدا والواليــات املتحــدة حوالــي 50 ألًفــا تقريًبــا و18 ألًفــا ىلع التوالــي6 

ــة  ــية واقتصادي ــج سياس ــى نتائ ــوء إل ــض دول اللج ــى بع ــرة إل ــداد كبي ــن بأع ــق الالجئي ــد أدى تدف لق
ــات جســيمة بمــا يخــص ملــف  ــي أمــام تحدي ــدول، ووضــع املجتمــع الدول واجتماعيــة أثــرت يف هــذه ال
الالجئيــن مقارنــة بــأي حالــة ســابقة يف العصــر الحديــث دفعتــه إلــى إعــادة النظــر يف فعاليــة وجــدوى 
السياســات املعتمــدة حتــى اآلن، كمــا أثــارت موجــات النــزوح الكبيــرة إلــى أوروبــا واملخــاوف مــن موجــات 
جديــدة إلــى رد فعــل شــعبوية موجهــة سياســا ســاهمت بارتفــاع خطــاب كراهيــة تجــاه الالجئيــن وجعــل 
مــن قضيتهــم قضيــة محوريــة يف سياســات الــدول األوروبيــة  ســواء ىلع املســتوى الداخلــي أو الخارجــي، 
وهــذا مــا دفــع االتحــاد األوروبــي إلبــرام تفاهــم مــع تركيــا الحتــواء الالجئيــن الســوريين ومنــع تدفــق املزيــد 

منهــم إلــى أوروبــا.

لــذا قــد ال يكــون مــن املســتغرب أن معظــم املناقشــات الدولية حــول مســتقبل الالجئين الســوريين تســتقر 
ىلع حــل بســيط، وهــو إعادتهــم إلــى ســوريا بأســرع وقــت ممكــن،  وهــو مــا يتــم تداولــه يف املســارات 
السياســية الجاريــة حاليــا ، مثــل عمليــة جنيــف التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة، ومســار أســتانا الــذي تشــارك 
يف رعايتــه تركيــا وإيــران وروســيا، ولكــن مــن الواضــح أيضــا أن هنــاك تبايــن كبيــر يف تعريــف البيئــة اآلمنــة 
التــي تضمــن عــودة آمنــة طوعيــة كريمــة لالجئيــن بيــن األطــراف املؤثــرة يف امللــف الســوري، ويف بعــض 
الحــاالت هنــاك غيــاب كامــل ملفهــوم البيئــة اآلمنــة وال ســيما مــن طــرف روســيا وإيــران والنظــام الســوري 
ــى  ــودة7 ال ــر يف الع ــن التفكي ــن م ــن والنازحي ــد  لالجئي ــر 2017 بتهدي ــى أواخ ــام و حت ــام بانتظ ــذي ق ال
مناطقهــم االصليــة، ولكــن النقطــة األكثــر حساســية وخطــورة هــو غيــاب صــوت الالجئيــن واملهجريــن عــن 

هــذه املســارات السياســية بينمــا يتــم تقريــر مصيرهــم بعيــدا عــن إرادتهــم ومصالحهــم.

ويف ظــل عجــز جميــع املســارات السياســية يف بنــاء إطــار عمــل حقيقــي يضمــن ســماع صــوت الالجئيــن 
واعتبــاره أمــرا أساســيا الزمــا لبنــاء الحــل السياســي املســتدام والشــامل، فقــد ســعى هــذا البحــث الــذي 
قامــت بــه وحــدة إدارة املعلومــات يف الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن إلــى بناء صــورة تفصيليــة دقيقة 
عــن حقيقــة عــودة الالجئيــن الســوريين إلــى مناطــق ســيطرة النظــام مــن خــالل إجــراء دراســة منهجيــة 
تتضمــن مقابــالت مــع العائديــن مــن النازحيــن داخليــًا والالجئيــن يف دول الشــتات، للتحــدث عــن دوافــع 

تلــك العــودة وتقييمهــا. 

المقدمة:
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 conditions-in-shelters.html
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باإلجمــال لــم يحقــق 65باملئــة مــن العائديــن هدفهم 
ــؤِت  ــم ت ــي ل ــودة الت ــك الع ــالل تل ــن خ ــود م املنش
ــية  ــاع املعيش ــوء األوض ــل س ــة، يف ظ ــا البت ثماره
واالقتصاديــة يف مناطــق النظــام و هــي عينهــا 
ــدان  ــا بل ــن أجله ــادروا م ــي غ ــية الت ــباب الرئيس األس
ــم  ــى تعرضه ــة ال ــزوح، باإلضاف ــق الن ــوء و مناط اللج
ــوبة ىلع  ــر املحس ــن العناص ــات م ــاف املضايق ألصن
النظــام، ىلع جانــب الخــوف مــن املالحقــات األمنيــة 
التــي قــد تنشــأ عــن أوهــى االدعــاءات الكيديــة، هــذا 
ــذي  ــاري ال ــد اإلجب ــن التجني ــوف م ــب الخ ــى جان إل
ــًا و لعــل  ــور فــوق 18 عام أضحــى شــبحًا يطــارد الذك
جملــة هــذه األوضــاع البائســة هــي التــي دعــت 
ــة  ــة لبقي ــم النصيح ــن بتقدي ــن العائدي ــة م 68باملئ

ــودة. ــدم الع ــن بع ــن و الالجئي النازحي

ــن  ــة م ــة عالي ــن درج ــن ع ــم العائدي ــرب معظ وأع
شــعورهم بانعــدام األمــن عقــب عودتهم إلــى مناطق 
ســيطرة النظــام، ىلع الرغــم مــن الضمانــات املختلفــة 
التــي تلقوهــا مــن النظــام ومــن مصــادر أخــرى، حيــث 
ــة  ــر عــدد منهــم أنهــم يشــعرون أنفســهم ضحي عب
ــر اآلمنــة. كمــا  لخديعــة أودت بهــم لتلــك العــودة غي
كان للمالحقــات األمنيــة والطلــب لاللتحــاق بالخدمــة 
ــن  ــرار العائدي ــر ســلبي ىلع ق ــة إث العســكرية اإللزامي
بالعــودة. حيــث لــم يجــرؤ ىلع تلــك العــودة ســوى 37 
يف املائــة مــن العائديــن الذيــن كانــوا هــم أنفســهم 
أو أحــد افــراد أســرهم مطلوبيــن العــودة يف حيــن كان 
ــك املخاطــرة هــو الهــروب مــن البــؤس يف  ســبب تل
أماكــن التشــرد أو اللجــوء. ومــع ذلــك فــإن عــددًا مــن 
هــؤالء العائديــن لــم يســلم مــن التجنيــد القســري يف 
ــي  ــات الت ــم الضمان ــن تلقيه ــم م ــش ىلع الرغ الجي

تكفــل ســالمتهم. 

أظهــرت الدراســة وجــود حــاالت مــن العائديــن الذيــن 
ــق  ــن طري ــي ع ــم األمن ــن وضعه ــد م ــوا بالتأك قام
قنــوات خاصــة أو مــن الذيــن ظنــوا بأنهــم بمنــأى عــن 
ــة نظــرا لعــدم مشــاركتهم يف أي  أي مســاءلة قانوني
ــوري،  ــام الس ــية للنظ ــة سياس ــر معارض ــال تعتب أعم
ــة  ــات األمني ــال واملضايق ــوا لالعتق ــك تعرض ــع ذل وم
واالبتــزاز املالــي كمــا ظهــر يف الشــهادات التــي تــم 

ــر. جمعهــا يف إطــار إعــداد التقري

ــتعادة  ــن اس ــن م ــن العائدي ــة م ــن 40باملئ ــم يتمك ل
ــق  ــباب تتعل ــا ألس ــي غادروه ــة الت ــاكنهم األصلي مس
بســبب  أو  الكلــي  أو  الجزئــي  للتدميــر  بتعرضهــا 
إجــراءات النظــام األمنيــة التــي أعاقــت تلــك العــودة، 
ــم يســتطع 33باملئــة منهــم يف تحقيــق  وباملثــل ل
هدفــه يف لــمِّ شــمل األســرة مــن خــالل تلــك العــودة 
ــودة  ــم بالع ــمهم لتجربته ــى وس ــذي أدى إل ــر ال األم

ــال« ــب لآلم ــئ ومخي ــرار خاط ــا »ق بأنه

لــم تتمكــن نســبة 33 يف املائــة مــن العائديــن مــن 
ــم  ــدا به ــا ح ــودة، مم ــد الع ــرهم بع ــمل أس ــم ش ل
بوصــف عودتهــم بأنهــا »قــرار خاطــئ ومخيــب 

ــال«.   لآلم

بنــاء ىلع خيبــة أمــل العائديــن مــن نتائــج عودتهــم 
فــإن حوالــي 19٪ مــن العائديــن الــى مناطق ســيطرة 
النظــام قــد غــادروا هــذه املناطــق ونزحــوا مجــددا 
بعــد صدمــة الواقــع الــذي عاشــوه يف مناطــق 
النظــام ســواء ىلع املســتوى األمنــي او املعيشــي.

الشــامل واملســتدام  السياســي  الحــل  إن غيــاب 
للقضيــة الســورية وال ســيما موضــوع البيئــة اآلمنــة 
لعــوة الالجئيــن، ال يشــجع بحــال مــن األحــوال 
ــارك  ــف املع ــث أن توق ــودة، حي ــن ىلع الع الالجئي
لــم يترجــم إلــى بنــاء بيئــة آمنــة وال يعنــي انتفــاء 
مســببات اللجــوء، ويف مقدمتهــا التجــاوزات األمنيــة 
واالعتقــاالت واملمارســات القمعيــة التــي تقــوم بهــا 
ــاري  ــد اإلجب ــى التجني ــة ال ــة باإلضاف ــرع األمني االف
الــذي يفرضــه نظــام األســد، فضــال عــن غيــاب 
حقــوق املواطنــة واســتمرار االســتيالء ىلع امللكيات 

ــة. الخاص

للنازحيــن  العــودة  أســباب  بيــن  تبايــن  وجــود 
ــم  ــود فه ــرورة وج ــد ىلع ض ــا يؤك ــن، مم والالجئي
تفصيلــي لــكل بيئــة نــزوح او لجــوء بهــدف الوصــول 

ــة. ــل حقيقي ــى حل ال

ــوريين يف  ــن الس ــى املواطني ــول ال ــة الوص صعوب
ــن  ــم م ــتمرار خوفه ــام واس ــيطرة النظ ــق س مناط
ــم  ــن رس ــل م ــا يجع ــوح، مم ــم بوض ــح برأيه التصري
صــورة دقيقــة عــن واقعهــم أمــرًا بغايــة الصعوبــة، 
الضــرورة  مــن  الوقــت  نفــس  يجعــل يف  وممــا 
بمــكان تأميــن وصــول املفوضيــة الســامية لحقــوق 
الالجئيــن دون أي رقابــة الــى هــؤالء املواطنيــن أمــرا 

ــتعجال. ــيا ومس أساس

لقــد كان ســوء األوضــاع املعيشــية يف مناطــق 
التــي عــاد منهــا املشــاركون  الداخلــي  النــزوح 
لهــؤالء  االقتصاديــة  األوضــاع  وضعــف  بالدراســة 
املهجريــن داخليــًا هــو الســبب الرئيســي الــذي دفــع 
25باملئــة منهــم للعــودة ملناطــق ســيطرة النظــام، 
ــن  ــة لالجئي ــاع االقتصادي ــف األوض ــل كان ضع وباملث
ــع  ــا كداف ــم توثيقه ــي ت ــباب الت ــة األس يف مقدم
للعــودة لــدى 23باملئــة مــن الالجئيــن، حيــث كانــت 
ــت  ــي طال ــة املتدهــورة الت هــذه األوضــاع االقتصادي
ــبب  ــم الس ــم و لجوئه ــن نزوحه ــوريين يف أماك الس
األول لعودتهــم الــى مناطــق النظــام وتعرضهــم 

النتائج الرئيسية 
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لخطــر القتــل واالعتقــال التعســفي والتجنيــد القســري 
واالبتــزاز املالــي الــذي اشــرنا لــه يف التقريــر األول 
واملهجريــن  لالجئيــن  األســد  وعــود  وراء  »الواقــع 
الســوريين«، ممــا يعــزز دور العامــل االقتصــادي يف 
ــوا  ــن أضح ــن الذي ــن والالجئي ــرار النازحي ــر ىلع ق التأثي
ــش  ــادي ه ــع اقتص ــن واق ــندان بي ــة والس ــن املطرق بي
وغيــر مســتدام يف معظــم أماكــن نزوحهــم ولجوئهــم 
ــم  ــذي ينتظره ــول ال ــودة للمجه ــم للع ــن اضطراره وبي
ــا أن  ــران. كم ــيا وإي ــام وروس ــيطرة النظ ــق س يف مناط
ذلــك االضطــرار االقتصــادي يضــع ىلع املحــك التوصيــف 
ــة  ــراف الحكومي ــة واألط ــات الدولي ــل املنظم ــن قب م
ــا بأنهــا طوعيــة يف ظــل هــروب  ألي عــودة تتــم حالي
ــه معظمهــم  ــذي يعاني ــر والعــوز ال ــن الفق ــن م العائدي

ــده. ــادرة بل ــراره ملغ ــذ اضط من

ــن  ــوع الالجئي ــية ملجم ــاع املعيش ــوء األوض ــزى س يع
ــاب فــرص العمــل  ــى غي ــن بشــكل أساســي إل والنازحي
يف مناطــق النــزوح وبلــدان اللجــوء، ممــا يلقــي الضــوء 
ــاء  ــة لبن ــج املوجه ــي والبرام ــم الدول ــاب الدع ىلع غي
القــدرة الذاتيــة عنــد الســوريين للحصــول ىلع وظائــف 
عمــل او خلقهــا، حيــث ان انعــدام مصــادر الــرزق لهــؤالء 
النازحيــن واملهجريــن يؤثــر ســلبًا ىلع اتخــاذ قــرار 
ــك  ــة لذل ــة. وباإلضاف ــة حقيقي ــة طوعي ــودة بطريق الع
ــوريين  ــن الس ــز الالجئي ــي وعج ــق القانون ــإن التضيي ف
عــن تســوية أوضــاع اقاماتهــم يف مناطــق اللجــوء كان 
أيضــا ســببًا مــن أســباب العــودة إلــى مناطــق ســيطرة 

النظــام.

ــن  ــد املهجري ــاوالت تفق ــودة مح ــباب الع ــتملت أس اش
ــة تصفيــة  العائديــن ملمتلكاتهــم يف الداخــل أو محاول
الرســمية  وثائقهــم  وســحب  املاليــة  أوضاعهــم 
كالشــهادات الجامعيــة او الدراســية ألفــراد عوائلهــم 
ــان ىلع  ــة أو االطمئن ــمل العائل ــم ش ــى ل ــة ال باإلضاف
ــض  ــودة بع ــى ع ــة إل ــة، باإلضاف ــن العائل ــنين م املس
االســر يف محاولتهــا إلتمــام دراســة األبنــاء، وهذا يســلط 
الضــوء مــن جديــد ىلع ضعــف الدعــم الدولــي لالجئيــن 
والنازحيــن يف أماكــن تواجدهــم للحصــول ىلع خدمات 
تعليميــة تراعــي ظروفهــم الخاصــة وتحقــق مســتويات 

ــة. ــودة املطلوب الج

لقــد كانــت الضمانــات الروســية  الداعمــة لدعايــة 
النظــام الســوري املضللــة عــن شــيوع االســتقرار األمنــي 
وتوقــف االشــتباكات مــن األســباب املحفــزة لعــودة 
قســم بســيط مــن مجمــوع العائديــن، الذيــن ســرعان ما 
عبــروا عــن خيبــة أملهــم ملــا وجــدوه ىلع أرض الواقــع 

ممــا يتناقــض مــع تلــك االدعــاءات، فعلــى الرغــم مــن 
توقــف األعمــال العســكرية يف املناطــق التــي ســيطر 
عليهــا النظــام الســوري بدعــم مــن روســيا، فــإن ذلــك 
ــم يحقــق األمــن لقاطنيهــا وال لألشــخاص العائديــن  ل
إليهــا الذيــن وجــدوا أنفســهم ضحيــة لإلجــراءات 
معارضــة  ملناطــق  انتمائهــم  ملجــرد  االنتقاميــة 
للنظــام الســوري، فقــد بــات التغــول األمنــي ألجهــزة 
ــة  ــياته الحليف ــة و ميليش ــكرية و األمني ــام العس النظ
الهاجــس األكبــر الــذي يقلــق العائديــن الذيــن أضحــى 
ــا  ــد م ــام أبع ــاه النظ ــذي أدع ــتقرار ال ــم االس بنظره

يكــون عــن الواقــع املعــاش.

كانــت الحالــة املعيشــية والخدميــة يف املناطــق 
الخاضعــة للنظــام الســوري يف بعــض الحــاالت أســوأ 
مــن املناطــق التــي كانــوا قــد نزحــوا أو هجــروا إليهــا 
ســابقا وعــادوا منهــا الــى مناطــق ســيطرة النظــام، و 
لنــا هنــا أن نذكــر املســاهمة غيــر املباشــرة للخطــاب 
اإلعالمــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق الالجئيــن 
ــع حــول حقيقــة  ــدة عــن الواق يف رســم صــورة بعي
االوضــاع يف مناطــق ســيطرة النظــام وإمكانيــة العودة 
إليهــا، حيــث كان لهــذا الخطــاب دور يف تعزيــز دعايــة 
النظــام يف التأثيــر ىلع قــرارات الالجئيــن يف العــودة، 
ــفافا  ــون ش ــرض أن يك ــة يفت ــرًا ألن دور املفوضي نظ
ومدافعــا عــن حقــوق الالجئيــن وأمنهــم ومصالحهــم، 
ــوا  حيــث أظهــرت هــذه الدراســة أن 31باملئــة قــد بن
قــرار عودتهــم بنــاء ىلع دعايــة النظــام الواهيــة عــن 
ــي  ــتباكات الت ــف االش ــي وتوق ــتقرار األمن ــيوع االس ش
ــة ىلع  ــوكاالت األممي ــن ال ــا أي م ــم بتفنيده ــم تق ل

نحــو واضــح و صريــح.

أظهــرت الدراســة محدوديــة دور مبــادرات العــودة التي 
أجراهــا النظــام تحــت غطــاء روســي كســبيل لعــودة 
ــز  ــد تركي ــي يري ــق الت ــض املناط ــى بع ــن إل الالجئي
ــن  ــزد نســبة الذي ــم ت ــث ل ــًا حي الضــوء عليهــا إعالمي
عــادوا ضمــن تلــك املبــادرات عــن ســتة باملئــة مــن 
مجمــل العائديــن، ممــا يعكــس غيــاب التأثيــر الجمعي 
ىلع قــرار العائديــن، حيــث غالبــًا مــا يتخــذ هــذا القــرار 
ىلع نحــو شــخصي وفــق الظــروف املحيطــة بالعائــد 
ــرى  ــة األخ ــع النتيج ــق م ــتنتاج يتس ــذا االس ــل ه ولع
ــول  ــات ح ــر للمعلوم ــدر األكب ــة أن املص ــذه الدراس له
مناطــق النظــام الــذي بنــى عليــه العائــدون قرارهــم 
كان صــادرًا عــن أقاربهــم املقيميــن هنــاك، وذلــك يف 
ظــل غيــاب الثقــة بإعــالم النظــام الرســمي أو شــبه 

الرســمي. 



بين املطرقة
والسندان 7

اســتندت هــذه الدراســة البحثيــة املمنهجــة إلــى إجــراء مجموعــة مــن املقابــالت املنظمــة التــي أجريــت 
ــيطر  ــي يس ــق الت ــى املناط ــن8 إل ــوريين العائدي ــن الس ــع آراء املواطني ــاري لجم ــتبيان معي ــتخدام اس باس

عليهــا النظــام
وبســبب التهديــدات األمنيــة الواضحــة وتحديــات الرقابــة مــن نظــام األســد، أجريــت جميــع املقابــالت ســرًا 
ــالت  ــك املقاب ــت تل ــدة، أو تم ــوالت املعتم ــق البروتوك ــتجيبين وف ــع املس ــاص م ــل الخ ــالل التواص ــن خ م
شــخصيًا عندمــا كان ذلــك ممكنــًا، حيــث تــم اتخــاذ كل االجــراءات الالزمــة مــن أجــل حمايــة املســتجيبين 
ــماء  ــة اس ــر كاف ــم تغيي ــا ت ــوري. كم ــام الس ــة للنظ ــرع األمني ــه األف ــذي تمثل ــد ال ــن التهدي ــة م للدراس
ــن  ــب الباحثي ــم تدري ــث ت ــر لضمــان ســالمتهم. حي ــو بشــهادتهم يف هــذا التقري ــن أدل املســتجيبين الذي
ــت  ــن تم ــراد الذي ــة لألف ــة والخصوصي ــل الحماي ــي تكف ــراءات الت ــق اإلج ــهاب ىلع تطبي ــن بإس امليدانيي
مقابلتهــم، كمــا تــم أخــذ املوافقــة املســتنيرة9 مــن املســتجيبين الخاضعيــن للمقابــالت قبــل البــدء يف 
الدراســة وفقــًا لسياســات وحــدة جمــع البيانــات وتحليلهــا يف الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن الباحثيــن املشــاركين بإجــراء املقابــالت يتمتعــون بخبــرة ال تقــل عــن5 ســنوات يف إجــراء 
بحــوث مماثلــة، إضافــة للتأهيــل التقنــي املســتمر الــذي يضمــن القيــام بمثــل هــذه البحــوث الصعبــة مــن 

الناحيــة األمنيــة.

ــا  ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــًا للمحافظ ــم 112 وفق ــغ عدده ــة والبال ــتجيب للدراس ــن املس ــدد العائدي ــوزع ع ت
ــق( ــف دمش ــا – ري ــص – درع ــب – حم ــات )حل ــن محافظ ــة كل م ــملت الدراس ــث ش حي

وقــد تــم إجــراء العــدد األكبــر مــن املقابــالت يف محافظــة ريــف دمشــق )اكثــر مــن 40 يف املائــة (نظــرًا 
ملــا تتمتــع بــه تلــك املنطقــة مــن أهميــة ديموغرافيــة كونهــا االمتــداد الجغــرايف للعاصمــة وكونهــا مــن 
أكثــر املناطــق اســتهدافا للتغييــر الديموغــرايف املمنهــج مــن قبــل النظــام الســوري وإيــران10، كمــا تشــير 
البيانــات األوليــة أيًضــا إلــى أن أكثــر مــن 15 يف املائــة مــن النازحيــن والالجئيــن عــادوا إلــى ريــف دمشــق 

مقارنــة باملناطــق األخــرى التــي تمــت دراســتها.

بلغــت نســبة اإلنــاث الالتــي اســتجبن للدراســة 41باملئــة ممــا ســمح بتمثيــل املــرأة بصــورة تعكــس تقريبــًا 
نســبتها مــن مجمــوع العائديــن.

المنهجية:

المعلومات األساسية حول المستجيبين للدراسة:
1توزع المستجيبين وفق مكان إقامتهم األصلي:

الجنس 

شكل 01: توزع املشاركين بالدراسة وفق الجنس

يظهر هذا الشكل توزع املشاركين 
بالدراسة وفق الجنس

مالحظة

  تــم األخــذ بعيــن االعتبــار اختيــار املشــاركين كممثليــن ملختلــف أعضــاء االســر مــن معيليــن وغيرهــم بغيــة إعطــاء صــورة يعتمــد عليهــا . 8
عــن املعلومــات املســتقاة بالدراســة

ــه باملخاطــر . 9   املوافقــة املســتنيرة هــي اتفــاق طوعــي للمشــاركة يف الدراســة البحثيــة مــن قبــل املشــارك تتــم بعــد أن يتــم قبول
ــاركة. ــه يف املش ــداء رغبت ــة وإب املحتمل

10 ./irans-long-shadow-in-syria/09/05/2019/https://politicalviolenceataglance.org ظل ايران املمتد يف سوريا، خالد تركاوي 
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وقــد ســجلت محافظــة حمــص النســبة األىلع مــن العائدين الســابقين ضمــن العينات املشــمولة 
يف الدراســة بينمــا بلغــت هــذه النســبة حدها األدنــى يف محافظــة درعا )الجــدول 1(

ــو  ــتجيبين وه ــوع املس ــن مجم ــة م ــوي 30باملئ ــم الثان ــد التعلي ــا بع ــهادات م ــون ىلع ش ــكل الحاصل ش
ــة  ــر مــن حمل ــا يعكــس عــدم قناعــة الكثي ــل عــام 2011 11. وهــو م ــا يقــارب نســبتهم يف ســورية قبي م

ــى االن.  ــودة حت ــوع الع ــا بموض ــهادات العلي الش

بلغــت نســبة اإلنــاث الالتــي اســتجبن للدراســة 41باملئــة ممــا ســمح بتمثيــل املــرأة بصــورة تعكــس تقريبــًا 
نســبتها مــن مجمــوع العائديــن.

شملت هذه الدراسة نوعين من العائدين وفقًا ألقامتهم الحالية بعد تجربة العودة ملناطق النظام:
املقيمــون حاليــا يف مناطــق ســيطرة النظــام: هــم الذيــن عــادوا واســتقروا يف مناطــق النظــام حيــث 

تمــت مقابلتهــم يف تلــك املناطــق، ويشــكلون 81باملئــة مــن مجمــوع املســتجيبين.
العائــدون الســابقون الــى مناطــق النظــام واملغــادرون حاليــًا: هــم مّمــن مــروا بتجربــة عــودة مؤقتــة 
ومــن ثــم قــرروا الرجــوع ألماكــن اللجــوء أو النــزوح حيــث تــم مقابلتهــم خــارج مناطــق ســيطرة النظــام، 

ويشــكل هــؤالء 19باملئــة مــن مجمــوع املســتجيبين.

التحصيل العلمي:

الفئة العمرية: 

حالة العودة )سابقة أم حالية( 

شكل 02: حالة املشارك بالدراسة وفق استدامة العودة

جدول 01: توزع املشاركين بالدراسة وفق املحافظات

يظهر هذا الشكل توزع املشاركين 
بالدراسة وفق استدامة العودة 

مالحظة

ــة النمســاوية . 11 ــا: األكاديمي   محمــد إيهــاب، فهــم النظــام التعليمــي الســوري يف ســياق االزمــة. 2016 أيلول/ســبتمبر. فيين
.09_https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/Working_Papers/WP2016 للعلــوم. 

ــر 2019 ــرين الثاني/نوفمب pdf 7 تش



بين املطرقة
والسندان 9

بلغت نسبة النازحين من املستجيبين 79باملئة بينما بلغت نسبة الالجئين 21باملئة)الجدول 2(

ــمولين  ــن املش ــي للعائدي ــدد اإلجمال ــف الع ــي نص ــب حوال ــة إدل ــن محافظ ــدون م ــون العائ ــّكل النازح ش
بالدراســة، يف حيــن شــكل العائــدون مــن مناطــق ريــف محافظــة حلــب الشــمالي )مناطــق اعــزاز والبــاب 

وجرابلــس وعفريــن( 24باملئــة مــن عينــة الدراســة.

شــّكل الالجئــون العائــدون مــن لبنــان 46باملئــة مــن الالجئيــن الخاضعيــن للدراســة، بينمــا العائــدون مــن 
تركيــا 25باملئــة، األردن 13باملئــة، ومــن مجمــوع الــدول األوربيــة 8باملئــة.

الحالة قبل العودة )نازح داخلي – الجئ(:

مكان النزوح )بالنسبة للنازحين داخليًا(:

مكان اللجوء )بالنسبة لالجئين(:

جدول 02: الحالة قبل العودة

شكل 03: أماكن النزوح

شكل 04: بلدان اللجوء 

يظهر هذا الشكل توزع املشاركين 
بالدراسة وفق املناطق التي عادوا منها

يظهر هذا الشكل توزع الالجئين املشاركين بالدراسة 
وفق البلدان التي عادوا منها

مالحظة

مالحظة
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شكل 05: التوزع الزمني لعودة املشاركين

امتــدت فتــرة العــودة للمســتجيبين للدراســة مــن 2016/2 إلــى 2019/6 وقــد بلغــت ذروتهــا يف شــهري ينايــر 
وفبرايــر 2019 حيــث عــاد 23باملئــة مــن املســتجيبين خــالل تلــك الفتــرة.

فترة العودة:
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نتائج الدراسة

صنفــت هــذه األســباب إلــى أســباب تتعلــق بمناطــق وصــول املهجريــن مــن 
ــذا  ــق ، ه ــك املناط ــا يف تل ــوا له ــي تعرض ــروف الت ــن والظ ــن والجئي نازحي
ــق  ــو مناط ــذي ه ــودة ال ــكان الع ــق بم ــي تتعل ــباب الت ــى األس ــة إل باإلضاف
النظــام و مــا تلقــاه هــؤالء النازحــون مــن معلومــات و آراء عــن األوضــاع التــي 

تكتنــف تلــك املناطــق.

األسباب الدافعة لعودة النازحين 
والمهجرين إلى مناطق سيطرة النظام
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وفقــًا ملعطيــات الدراســة فقــد شــجعت مجموعــة مــن العوامــل كاًل مــن الالجئيــن والنازحيــن ىلع العــودة إلــى 
مناطــق ســيطرة النظــام وقــد تــم تقســيمها وفقــًا للمــكان الــذي انطلقــت منــه تلــك العــودة كونهــا قــد تمــت 

مــن الداخــل الســوري )يف حالــة النــزوح(، أو مــن الخــارج )يف حالــة اللجــوء(

األسباب المتعلقة بأماكن إقامة النازحين والمهجرين 

01

أسباب العودة المتعلقة بالظروف العامة ضمن مناطق النزوح:

حيــث أظهــرت الدراســة جملــة العوامــل الرئيســية12 التــي أثقلــت كاهــل النازحيــن ,الذيــن أجبرتهــم ســابقا 
املمارســات و اإلجــراءات األمنيــة للنظــام ىلع أن يعيشــوا تجربــة الغربــة يف الوطــن بعــد أن خســر معظمهــم 
ــا  ــي أوضحته ــل الت ــن العوام ــة م ــة مجموع ــودة نتيج ــى الع ــم إل ــر بعضه ــم، فاضط ــم وممتلكاته منازله

الدراســة بمــا يلــي:  

ســوء األوضــاع املعيشــية يف مناطــق النــزوح: 
حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن عــدم وجــود 
عمــل أو مصــدر للدخــل يف أماكــن النــزوح هــو 
مــن  25باملئــة  دفــع  الــذي  الرئيســي  الســبب 
املشــاركين بالدراســة للعــودة ملناطــق النظــام ممــا 
ــتهالكهم  ــل اس ــودة يف ظ ــى الع ــؤالء إل ــر ه أضط
ملدخراتهــم وعــدم قدرتهــم ىلع اإليفــاء بمتطلبــات 
بقائهــم يف مناطــق النــزوح ويف مقدمتهــا تكلفــة 
ــب  ــد الطل ــل تزاي ــت يف ظ ــي تضاعف ــارات الت اإليج
وقلــة العــرض، هــذا باإلضافــة إلــى التضخــم وارتفــاع 

ــعار. األس

عــدم االســتقرار األمنــي يف مناطــق النــزوح: حيــث 
ــع  ــن املجتم ــي ضم ــن الداخل ــى األم ــك إل ــير ذل يش
املضيــف الــذي غالبــًا مــا تتحكــم فيــه العديــد مــن 
الفصائــل التــي تتنــوع بتوجهاتهــا األيديولوجيــة 
ويغلــب عليهــا التنافســية ىلع فــرض النفــوذ ىلع 
ــي مبنــي ىلع املناطقيــة والعشــائرية  نطــاق محل
بالنازحيــن  يدفــع  ممــا  األيديولوجــي  واالنتمــاء 
املعــادالت  تلــك  يف  األضعــف  الحلقــة  ليكونــوا 
املناطقيــة الضيقــة، حيــث أظهــرت الدراســة أن 
الهشاشــة والضعــف يف حالــة األمــن الداخلــي ضمــن 
مناطــق النــزوح قــد كان الســبب الــذي دعــا 17باملئــة 
ــام13. ــيطرة النظ ــق س ــودة ملناط ــن للع ــن النازحي م

أســباب تتعلــق باســتخراج األوراق الثبوتيــة: حيــث 
ــزوح  ــق الن ــن مناط ــن م ــن العائدي ــة م ــزا 14باملئ ع
ســبب عودتهــم لعــدم قدرتهــم ىلع الحصــول ىلع 
ــة  ــق، باإلضاف ــك املناط ــم يف تل ــة له أوراق ثبوتي
ــمية  ــالت الرس ــة املعام ــم ىلع متابع ــدم قدرته لع
الخاصــة بهــم، كمــا يلقــي هــذا الســبب الضــوء ىلع 
عجــز كٍل مــن املعارضــة الرســمية و الجهــات الدوليــة 
الفاعلــة ىلع إيجــاد حلــول تنهــي  احتــكار النظــام 
الســوري للتمثيــل الرســمي ملجمــوع الســوريين مــن 
ــرف بهــا ىلع أقــل  ــة املعت ــق القانوني ــة الوثائ ناحي
تقديــر ممــا يدفــع باملهجريــن أمــا بالتفكيــر بالعــودة 
للحصــول ىلع تلــك الوثائــق، أو لدفــع رشــى للحصول 
ىلع تلــك الوثائــق مــن أماكــن نزوحهــم عــن طريــق 
ــا  ــر منه ــزء كبي ــود ج ــة )يع ــغ طائل ــطاء بمبال وس
للنظــام بمــا يســاهم بشــكل غيــر مباشــر يف تمويــل 
آلتــه الحربيــة التــي كانــت الســبب يف تشــريدهم.(

وجــود عمليــات عســكرية يف مناطــق النــزوح: حيــث تم 
توثيــق هــذا العامــل كســبب للعــودة مــن قبــل 13باملئــة 
ــا  ــام، كم ــق النظ ــن ملناط ــن العائدي ــوع النازحي ــن مجم م
كان هــو العامــل األول يف عــودة 23 باملئــة مــن اجمالــي 

العائديــن مــن محافظــة إدلــب.

ســوء الخدمــات العامــة يف أماكــن النــزوح: ويشــمل ذلــك 
الكهربــاء، املــاء، الصــرف الصحــي، املواصــالت، وغيرهــا مــن 
ــن  ــن العائدي ــة م ــا 12باملئ ــث عزاه ــة حي ــق العام املراف
مــن تلــك املناطــق كســبب مباشــر للعــودة، حيــث تعانــي 
البنــى التحتيــة يف مناطــق النــزوح مــن الضغــط الناتــج 
ــع  ــن م ــدد القاطني ــبوقة يف ع ــر مس ــادة الغي ــن الزي ع
ــل  ــاب التموي ــى غي ــزوح، باإلضافــة إل اســتمرار موجــات الن
الداعــم لتلــك البنــى بحجــة وقــوع تلــك املناطــق تحــت 

ســيطرة املجموعــات املتشــددة.

ــا:  ــة داخلي ــل النازح ــمل العوائ ــم ش ــق بل ــباب تتعل أس
ــببًا  ــت س ــا كان ــن أنه ــن العائدي ــة م ــار 10باملئ ــث أش حي
ــل  ــن العوائ ــر م ــت الكثي ــث أضح ــم، حي ــيًا لعودته رئيس
مشــتتة بيــن مناطــق النــزوح ومناطــق ســيطرة النظــام، 
يف ظــل وجــود العديــد مــن األفــراد األكثــر احتياجــًا 
ــار  ــام ككب ــيطرة النظ ــق س ــرية يف مناط ــة األس للحاضن
ــرًا  ــًا قاه ــوا دافع ــن كان ــن اللذي ــاء والقاصري ــن والنس الس
ــوء  ــم يف ض ــة إليه ــرهم النازح ــاء أس ــة أعض ــودة بقي لع
عــدم قدرتهــم ىلع النــزوح لوحدهــم أو لحاجتهــم لتلقي 

ــام.   ــيطرة النظ ــق س ــة يف مناط ــة الصحي الرعاي

ــير  ــزوح: وتش ــق الن ــة يف مناط ــة التعليمي ــوء الحال س
ــن  ــة م ــودة 5باملئ ــببًا يف ع ــت س ــا كان ــة بأنه الدراس
النازحيــن العائديــن، حيــث أّن ضعــف جــودة التعليــم 
وعــدم االعتــراف بالشــهادات العلميــة املمنوحــة يف 
ىلع  القلقــة  األســر  ببعــض  دفــع  النــزوح،  مناطــق 
مســتقبل أبنائهــا »باملغامــرة« و العــودة ملناطــق النظــام 
بالرغــم مــن كل املخاطــر املترتبــة ىلع ذلــك و لعــل تلــك 
املخاطــر كانــت ســببًا يف انخفــاض نســبة هــذا العامــل 

ــة.  ــه البالغ ــم أهميت رغ

النازحيــن  مــن  5باملئــة  عــزا  أخــرى: حيــث  أســباب 
ــق  ــة ال تتعل ــة أو خاص ــروف عائلي ــق بظ ــم تتعل عودته

بســياق املأســاة الســورية.

   طلب من خالل الدراسة من كل مشارك اختيار األسباب الرئيسية للعودة من القائمة املحددة وُتِرك له خيار اإلضافة عليها.. 12
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أبو محمد، 59 سنة، عائد من إدلب إلى حمص

أم نادر، 62 سنة، عائدة من إدلب إلى حمص

سعيد، 47 سنة، عائد من مناطق درع الفرات إلى حلب

معتصم، 32 سنة، عائد من درع الفرات إلى حلب

ــا وهــو  ــى تركي ــا وابنــي وبنتــي، دخــل ابنــي ال ــب ان ــى ادل »خرجــت مــن حــي الوعــر ال
شــاب عمــره ٢٠ ســنة وبــدأ بالعمــل مــع اقاربــه انــا لــم اعــد اتحمــل مصــروف العيــش يف 
ادلــب ...اجــار منــزل ... ميــاه.... كهربــاء... و... لذلــك قــررت العــودة انــا وبنتــي الــى بيتنــا 

يف حــي الوعــر وهكــذا عدنــا«

»انــا موظفــة متقاعــدة وال يوجــد لــدي اي وســيلة لكســب الــرزق ســوى راتبــي التقاعــدي 
وهــو مهــدد بالتوقــف لذلــك البــد مــن العــودة«

»انــا موظــف متقاعــد وجلســت مــع ابنائــي باملخيــم ابنائــي لــم يتمكنــوا مــن العمــل او 
ايجــاد فــرص عمــل راتبــي كان مهــدد باالنقطــاع اذا لــم اعــد , و هكــذا عــدت ألحافــظ ىلع 
راتبــي وألن أبنائــي لــم يجــدوا عمــل ليطعمــوا أطفالهــم فــاردت ان اخفــف العــبء عنهــم«

»بعــد خســارة العمــل يف مدينــة حلــب ولوجــود ارض زراعيــة للعائلــة ضمــن مناطــق درع 
الفــرات .....  عملنــا فيهــا لكــن بعــد احتراقهــا وخســارة املحصــول.. عدنــا مجــددا لحلــب«

شكل 06: أسباب العودة  واملرتبطة بحالة النزوح 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين النازحين حول 
األسباب التي دفعتهم للعودة واملتعلقة بالظروف 

بمناطق النزوح

مالحظة
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جاسم 29 سنة، عائد من األردن إلى درعا

جودت 41سنة، عائد من تركيا إلى دمشق

ــي  ــى بيت ــودة ال ــادره وىلع الع ــه أن اغ ــش في ــذي اعي ــت ال ــي البي ــاب من ــب اصح »طل
ــت« ــار البي ــن اج ــت م ــد تعب ــكين فق ــيخ مس ــر يف الش املدم

»كنــت بحاجــة لعمــل جراحــي لفكــي وتبيــن لــي ان الوضــع الطبــي ســيء جــدا جــدا جــدا 
بعــد ان اســتطعت الدخــول لتركيــا فقــررت العــودة«

أسباب العودة المتعلقة بالظروف العامة ضمن بلدان اللجوء:02

حيــث تشــير هــذه األســباب التــي تــم اســتقصاؤها عبــر الدراســة إلــى مجموعــة العوامــل الســلبية األساســية 
يف بلــدان اللجــوء والتــي دفعــت ببعــض الالجئيــن مــن العــودة لنقطــة الصفــر التــي غامــر بعضهــم بحياتــه 

للخــروج منهــا، فكانــت هــذه هــي أهمهــا: 

ســوء األوضــاع االقتصاديــة لالجئيــن يف بلــدان 
اللجــوء: حيــث شــّكل الســبب الرئيســي للعــودة لــدى 
23باملئــة مــن مجمــوع املســتجيبين العائديــن مــن 
ــود  ــظ وج ــم يالح ــن ل ــوء، و لك ــدان اللج ــف بل مختل
ــة  ــدول األوربي ــن ال ــن م ــدى العائدي ــبب ل ــذا الس ه
ــن  ــاة لالجئي ــيات الحي ــر اساس ــت بتوفي ــي تكفل الت
اليهــا، يف حيــن بلــغ هــذا العامــل أىلع نســبة لــه 
ــراق  ــن الع ــة، وم ــان 27باملئ ــن لبن ــن م ــدى العائدي ل
25باملئــة، و همــا البلــدان اللــذان يعانيــان أصــاًل مــن 

ــة. ــة داخلي ــات اقتصادي أزم
ومــن الجديــر بالذكــر هنــا اإلشــارة الــى الــدور الكبيــر 
الــذي لعبــه هــذا العامــل يف دفــع املطلوبيــن أمنيــًا 
للعــودة إذ كان الســبب األول الــذي دفــع هــؤالء التخــاذ 
قرارهــم بالعــودة و شــكل نســبة 33باملئــة مــن 

إجمالــي األســباب األخــرى لهــذه املجموعــة. 

أو  للضغــوط  الالجئيــن  لتعــرض  أســباب تعــود 
تشــير  حيــث  اللجــوء:  بلــدان  يف  املضايقــات 
ــة  ــودة 20باملئ ــبب يف ع ــا الس ــى أنه ــة إل الدراس
مــن مجمــل الالجئيــن، وارتفعــت هــذه النســبة إلــى 
30باملئــة لــدى العائديــن مــن لبنــان يف إطــار ارتفاع 
ــيين،  ــض السياس ــن بع ــري م ــاب العنص ــرة الخط نب
بينمــا بلغت22باملئــة مــن األردن يف إطــار الســجال 
الداخلــي هنــاك الــذي عكــف ىلع تحميــل الالجئيــن 

ــي. ــادي الداخل ــع االقتص ــور الوض ــؤولية تده مس

وأظهــرت بيانــات الدراســة أن هــذه املضايقــات هــي مــن 
أبــرز األســباب التــي تجبــر املغادريــن مــن غيــر املطلوبيــن 
ــا مــن  ــًا ىلع العــودة بينمــا يعدهــا املطلوبيــن أمني أمني
األمــور التــي مــن املمكــن احتمالهــا مقارنــة مــع املصيــر 

الغامــض يف مناطــق النظــام. 

مشــاكل تتعلــق باالندمــاج يف بلــد اللجــوء: حيــث عــزا 
12باملئــة مــن الالجئيــن العائديــن ســبب عودتهــم لتلــك 
ــن  ــدى العائدي ــاكل ل ــذه املش ــت ه ــث تجل ــاكل، حي املش

ــدان األوروبيــة  ــا والبل مــن العــراق وتركي

أســباب تتعلــق بلــم شــمل العوائــل الالجئــة: حيــث تــم 
توثيقــه كســبب لعــودة 12 باملئــة مــن مجمــوع الالجئيــن 
العائديــن الذيــن لــم يتســِن لهــم لــم شــمل عوائلهــم يف 
بلــدان اللجــوء مــع زيــادة مــدة وتعقيــد اإلجــراءات الالزمــة.

مــن األســباب األخــرى للعــودة مــن الخــارج عــدم القــدرة 
 ، اللجــوء  فيبلــد  قانونــي  وضــع  الحصــول ىلع  ىلع 
مشــاكل الحصــول ىلع أوراق رســمية وعــدم الحصــول 
ىلع التعليــم والخدمــات الصحيــة يف بلــدان اللجــوء

أســباب أخــرى: 10باملئــة عــزو عودتهــم ألســباب شــخصية 
ــق  ــك وال تتعل ــة بذل ــة املحض ــن الرغب ــة تتضم أو خاص
ــباب  ــذه األس ــكلت ه ــد ش ــورية، وق ــاة الس ــياق املأس بس

ــة. ــدان األوربي ــن البل ــن م ــر للعائدي ــع األكب الداف
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سيف 52 سنة من حلب   

سامر 43 سنة من حمص

»زيارة افراد العائلة املقيمين يف حلب ومعامالت بيع وشراء«   

»عدت بسبب مرض والدي« 

شكل 07: أسباب العودة واملرتبطة بحالة اللجوء  

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين الالجئين حول األسباب 
التي دفعتهم للعودة واملتعلقة بالظروف ببلدان اللجوء

مالحظة

بنــاء ىلع املعلومــات حــول الوضــع الحالــي يف مناطــق ســيطرة النظــام والتــي زّود بهــا الالجئــون والنازحــون 
مــن مصــادر متعــددة  )والتــي ســنعالج مــدى واقعيتهــا الحقــًا(، تنوعــت أســباب العــودة املرتبطــة باألوضــاع ضمــن 

مناطــق ســيطرة النظــام كمــا يلــي:

االســتقرار األمنــي وتوقــف االشــتباكات يف مناطــق النظــام: وقــد شــّكل ذلــك الســبب الرئيســي لعــودة 31باملئــة 
مــن مجمــوع املســتجيبين بشــكل عــام مــع مالحظــة االختــالف بين تقديــر هــذا العامــل بيــن النازحيــن والالجئين 

كمــا يلــي:

ــغ  ــب ليبل ــة حل ــى محافظ ــن إل ــدى العائدي ــبب ل ــي كس ــتقرار األمن ــاد االس ــبة اعتم ــت نس ــن: ارتفع ــبة للنازحي بالنس
42باملئــة ممــن مجمــوع العائديــن للمحافظــة. بينمــا بلغــت نســبة اعتمــاد هــذا الســبب لــدى  العائديــن إلــى محافظــة 

حمــص 20باملئــة مــن اجمالــي املســتجيبين مــن هــذه املحافظــة 

ــن مــن مجمــل  ــدى العائدي ــن: بلغــت نســبة اعتمــاد االســتقرار األمنــي يف مناطقهــم كســبب ل ــا بالنســبة لالجئي ام
بلــدان اللجــوء 39باملئــة مــن مجمــوع الالجئيــن املشــاركين يف الدراســة ، وقــد بلغــت هــذه النســبة 50باملئــة لــدى 

العائديــن مــن مصــر، 48 باملئــة لــدى العائديــن مــن لبنــان، بينمــا بلغــت 36باملئــة لــدى العائديــن مــن تركيــا.

أسباب العودة التي تتعلق بمناطق النظام:
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يشير الشكل إلى إجابة املشاركين النازحين حول األسباب 
التي دفعتهم للعودة واملتعلقة بالظروف بمناطق النظام

مالحظة

ــن  ــن العائدي ــة م ــه 25 باملئ ــرب عن ــث أع ــول: حي ــكات واألص ــد املمتل ــول وتفق ــادرة األص ــن مص ــية م الخش
املشــمولين يف هــذه الدراســة بأنــه ســبب لعودتهــم.  وقــد بلغــت هــذه النســبة 3باملئــة لــدى اجمالــي العائديــن 
مــن محافظــة حلــب , 11باملئــة يف محافظــة حمــص, وبلغــت اىلع قيمــة لــدى ســكان محافظــة ريــف دمشــق 
ــن  ــؤالء العائدي ــوف ه ــس خ ــق تعك ــف دمش ــبة يف ري ــذه النس ــاع ه ــث ان ارتف ــن ، )حي ــن العائدي ــة م 42باملئ
ــر العقــاري( والتــي يف حقيقتهــا تســعى إلحــداث التغييــر  مــن قوانيــن النظــام التــي يصفهــا بقوانيــن التطوي

الديمغــرايف يف املناطــق التــي خرجــت ســابقًا عــن ســيطرة النظــام14.

البحــث عــن ظــروف معيشــة أفضــل يف مناطــق النظــام: حيــث تــم توثيقــه كســبب عــودة لــدى 14باملئةمــن 
اجمالــي العائديــن، حيــث بلغــت هــذه النســبة 17 باملئــة يف حالــة النازحيــن العائديــن، الذيــن كان معظمهــم مــن 
النازحيــن مــن محافظــة حمــص إلــى مناطــق درع الفــرات، التــي عانــى فيهــا هــؤالء مــن انعــدام فــرص العمــل 

ومصــادر الدخــل املحــدودة ممــا حــدا بهــم للعــودة مجــددًا إلــى حمــص.

ــاء أو معــارف: أوضــح 10باملئــة مــن مجمــل املســتجيبين أنهــم قــد عــادوا بســبب  تجــارب عــودة ناجحــة ألقرب
تصوراتهــم عــن نجــاح تجــارب عــودة مماثلــة ألقربائهــم ومعارفهــم، وقــد تفاوتــت تلــك النســبة وفقــًا ملحــددات 

أخــرى للعائديــن فكانــت:

عــدم وجــود خيــارات أفضــل لــدى العائديــن: 8باملئــة مــن العائديــن فقــط ذكــروا بــأن ليــس لــدي خيــار افضــل 
مــن العــودة  , وقــد تدنــت تلــك النســبة إلــى 2باملئــة مــن العائديــن الســابقين الذيــن غــادروا مجــددًا مناطــق 

ســيطرة النظــام 

الضمانات الروسية: وقد كانت هذه السبب يف عودة 8باملئة من املستجيبين بشكل عام
 بــرز دور الضمانــات الروســية يف مناطــق املصالحــات  حيــث ســاهمت هــذه الضمانــات يف عــودة 14 يف املئــة 
مــن اجمالــي العائديــن مــن األردن الــى محافظــة درعــا ممــن شــملتهم الدراســة , كمــا صنفــت بأنهــا الســبب األبــرز 

لعــودة 20 يف املئــة مــن اجمالــي العائديــن إلــى محافظــة حمــص واملشــمولين يف الدراســة 

تصحيــح الوضــع األمنــي ومراســيم العفــو املتعلقــة بالنظــام: وقــد كان الســبب يف عــودة ثالثــة أشــخاص فقــط 
ــة مراســيم  ــن بمــدى جدي ــدل ىلع عــدم ثقــة العائدي ــم ي ــن مجمــوع املســتجيبين، وإن انخفــاض هــذا الرق م

العفــو ذات الصلــة.

أسباب شخصية أو عائلية شجعت  3باملئة من العائدين 

بالنســبة إلــى املناطــق التــي عــادوا منهــا: شــكل هــؤالء 33باملئــة مــن النازحيــن العائديــن مــن مناطــق ســيطرة قــوات 
ســورية الديمقراطيــة، بينمــا شــكلوا 25باملئــة مــن الالجئيــن العائديــن مــن أوروبــا، و21باملئــة مــن العائديــن مــن تركيــا. 

شكل 08: أسباب العودة املرتبطة بالوضع يف مناطق النظام 

14 .http://www.syria.law/index.php/new-urban- 2018 التجديــد العمرانــي الجديد يف ســوريا«، مجلة القانــون الســوري، 14 أيار/مايــو«  
/renewal-law-syria
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أشــارت الدراســة إلــى أن 45باملئــة مــن العائديــن كانــوا قــد تلقــوا نوعــًا مــا 
ــات قبيــل عودتهــم ممــا يضمــن نظريــا ىلع األقــل  ىلع األقــل مــن الضمان
عــدم التعــرض لهــم بعــد عودتهــم، يف حيــن صــّرح 17باملئة من املشــاركين 
ــم  ــات )وه ــن الضمان ــوع م ــك الن ــاًل ذل ــب أص ــم ال يتطل ــة أّن وضعه بالدراس
األشــخاص الغيــر محســوبين ىلع املعارضــة والغيــر مطلوبيــن أمنيــًا والغيــر 
مالحقيــن للخدمــة العســكرية اإللزاميــة لــدى قــوات النظــام(، يف حيــن ذكــر 
ــي أي  ــدون تلق ــودة ب ــى الع ــروا إل ــم اضط ــتجيبين أنه ــن املس ــة م 38باملئ
نــوع مــن الضمانــات, يف كافــة الحــاالت الســابقة كان للعائديــن وثائــق ســفر 

صالحــة ودخلــوا للبــالد وفــق الطــرق الرســمية )يف حالــة الالجئيــن(

ضمانات
العودة
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شكل 09:  ضمانات العودة 

شكل 10:  الضمانات حسب الحالة قبل العودة

يشير الشكل إلى جواب املشاركين بالدراسة ىلع السؤال: هل 
تلقيتم أي نوع من الضمانات املباشرة بخصوص العودة؟

يشير الشكل إلى توزع أنواع الضمانات املقدمة 
للمشاركين حسب كونهم نازحين أم الجئين 

مالحظة

مالحظة

تسـوية وضـع15: حيـث شـكلت النـوع األكثـر انتشـارًا مـن الضمانـات وبنسـبة 29باملئـة مـن عـدد الضمانات 
لكلية ا

لجـان مصالحة:حيـث بلغـت نسـبتها 23باملئـة )كان تأثيرهـا مضاعفـًا يف حالـة النازحين حيث بلـغ 24باملئة 
مقابـل 11باملئـة لالجئين(

ضمانـات روسـية16: حيـث بلغـت نسـبتها 21باملئة مـن اجمالـي الضمانـات وتوزعت نسـبها وفـق النازحين 
والالجئيـن ىلع النحـو التالـي )تأثيرهـا ىلع النازحيـن بلـغ 23باملئة مقابـل 11باملئـة لالجئين(

ضمانـات أعيـان محليـة17: حيـث بلغـت نسـبتها 17باملئـة مـن اجمالـي ضمانـات العائدين )بلغت نسـبتها  
33باملئـة مـن الالجئيـن مقابـل 15باملئـة للنازحين (

شـمول بالعفـو18: حيث بلغت نسـبتها 11باملئة بالتسـاوي لكل مـن الالجئين والنازحيـن الحاصلين ىلع هذه 
الضمانات 

ومـن خـالل النسـب السـابقة نجـد التأثيـر الواضـح لـكل مـن األعيـان املحلييـن والضمانـات الروسـية ولجـان 
املصالحـة ىلع النازحيـن حيـث تعمـل أجهـزة االسـتخبارات النظـام وبالتنسـيق مـع الحليـف الروسـي ىلع 
اسـتغالل األوضـاع املترديـة لهـؤالء النازحيـن إلقناعهم بتلـك الضمانـات واسـتدراجهم للقبول بالعـودة كجزء 

مـن املبـادرة الروسـية إلعـادة النازحيـن والالجئيـن  . 

  يتــم الحصــول ىلع تســوية الوضــع بنــاًء ىلع طلــب مقــدم إلــى الجهــات املختلفــة املعنية املرخــص لها من قبــل النظــام بإصدارها، . 15
وعــادة مــا تصدرهــا الفــروع األمنيــة، ولكــن قــد يتــم إصدارهــا أيًضــا مــن فــروع ومكاتــب حــزب البعــث يف املحافظــات أومــن الســفارات 
والقنصليــات، أّمــا يف املناطــق التــي خضعــت التفــاق املصالحــة تحــت الضغــط الروســي. فيطلــق عليهــا »اتفاقــات املصالحــة« وتنفــذ 

يف املكاتــب الخاصــة التــي تــم فتحهــا لتســريع العمليــة.
16 .https://syria.chathamhouse.org/research/the-details-of- تقريــر منظمــة تشــاثام هــاوس حــول املصالحــات يف ســوريا  

reconciliation-deals-expose-how-they-are- anything-but-a-closer-look-at-the-regimes-process-reveals-its-real-
goal-retribution-and-control

 غالبــًا مــا يتعــاون النظــام والــروس مــع شــخصيات عامــة يف بعــض الحــاالت إلقنــاع املعارضيــن بالعــودة وتقديــم طلــب تســوية وضع . 17
كضمــان للعــودة، كمــا يف بعــض األحيــان تــم اختيــار وجهــاء العشــائر لهــذه الغايــة.

18 .amnesty-decision-syrian-/10/2019/https://www.al-monitor.com/pulse/originalsشــكوك املعارضة الســورية يف عفو االســد  
regime-political-detainees.html
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 أمــا تــوزع الضمانــات التــي أعطيــت للنازحيــن وفقــا للمناطــق التــي تمــت العــودة منهــا فــكان ىلع 
الشــكل التالــي:

ــوات  ــيطرة ق ــة لس ــت خاضع ــي كان ــق الت ــن املناط ــب وم ــة إدل ــن محافظ ــن م ــن العائدي ــبة للنازحي بالنس
املعارضــة ســابقا كانــت ضمانــات تســوية الوضــع هــي األبــرز بنســبة 35 و 31 يف املئــة للمناطــق الســابقة 

ــي  ىلع التوال

امــا نســبة النازحيــن العائديــن مــن مناطــق أخــرى تابعــة لســيطرة النظــام فقــد كانــت الضمانــات الروســية 
هــي الغالبيــة مــن تلــك الضمانــات بنســبة 64باملئــة

شكل 11:  الضمانات للنازحين 

يشير الشكل أنواع الضمانات املقدمة للمشاركين 
النازحين وفق املناطق التي عادوا منها 

مالحظة

شــّكل الالجئــون العائــدون مــن لبنــان 46باملئــة مــن الالجئيــن الخاضعيــن للدراســة، بينمــا العائــدون مــن 
تركيــا 25باملئــة، األردن 13باملئــة، ومــن مجمــوع الــدول األوربيــة 8باملئــة.

ــادرات بوصفهــا ســببًا للعــودة  ــر املحــدود للمب ــج الدراســة التأثي تظهــر نتائ
ــدى 6 يف املئــة مــن مجمــل العائديــن , شــكل  ــم تشــكل ســببًا ســوى ل فل
ــن  ــن النازحي ــة م ــت البقي ــن كان ــط، يف حي ــة فق ــون 14باملئ ــم الالجئ منه
املهجريــن مــن حمــص إلــى مناطــق البــاب وجرابلــس التــي تمــت يف تمــوز 
2018. ويالحــظ أن هــذه املبــادرات وىلع محدوديــة تأثيرهــا لــم تحقــق األثــر 
املرجــو منهــا حيــث أن 43باملئــة مــن العائديــن ضمــن تلــك املبــادرات عبــروا 
عــن عــدم رضاهــم عــن قرارهــم بالعــودة، وجميعهــم لــم ينصحــوا اآلخريــن 

بالعــودة بنــاًء ىلع تجاربهــم الشــخصية 

تأثير المبادرات 
على العودة
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شكل 12:  أهم مصادر املعلومات التي استند اليها عند اتخاذ قرار العودة 

يشير الشكل إلى جواب املشاركين بالدراسة ىلع السؤال: ما هي أهم 
مصار املعلومات التي استندت إليها عند اتخاذ قرار العودة ؟

مالحظة

تنوعــت املصــادر التــي اســتقى منهــا العائــدون املعلومــات التــي بنــوا عليهــا قرارهــم بالعــودة وفــق 
مــا يلــي:

أقــارب ومعــارف مقيميــن يف مناطــق ســيطرة النظــام: شــكل األقــارب واملعــارف املصــدر األبــرز للمعلومات 
ــة  ــة واملصداقي ــى الثق ــود إل ــذا يع ــم ، وه ــة منه ــدى 61باملئ ــي ل ــدر األساس ــث كان املص ــن حي ــدى العائدي ل
ــول  ــن ح ــة املواط ــورية لكرام ــة الس ــر الرابط ــى تقري ــد أعط ــادر. وق ــن املص ــره م ــة بغي ــدر مقارن ــك املص لذل
مخيــم الركبــان مثــاال واضحــا لحالــة التضليــل التــي ينتهجهــا النظــام مــن خــالل ارغــام األقــارب واملعــارف ىلع 
التواصــل مــع ذويهــم وابالغهــم باملواضيــع التــي يرغــب بترويجهــا وان لــم تكــن صحيحــة يف اغلــب األحيــان 

ومثــال ذلــك أمــان العــودة يف هــذه الحالــة.

مصادر المعلومات للعودة

كانت نسبة هذا املصدر أىلع لدى النازحين باملقارنة مع الالجئين )63باملئة مقابل 54باملئة(

كان العائدون إلى ريف دمشق األكثر اعتمادًا ىلع أقاربهم كمصدر للمعلومات حيث كانت النسبة 77باملئة

كان العائدون من إدلب األكثر تأثرًا بأقاربهم كمصدر للمعلومات حيث شّكل 75باملئة من مصادر معلوماتهم

لجــان املصالحــة: شــكلت لجــان املصالحــة 16 باملئــة مــن مجمــل مصــادر املعلومــات للعائديــن، وإن انخفــاض 
هــذه النســبة باإلجمــال يعكــس ضعــف تأثيــر تلــك اللجــان ىلع الــرأي العــام للنازحيــن والالجئيــن.
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اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي للنظام ووسائل تواصله االجتماعي:
ــل  ــائل التواص ــة ىلع وس ــه املوالي ــام و صفحات ــمية للنظ ــبه الرس ــة و ش ــائل اإلعالمي ــف الوس ــم تتوق ــث ل حي
ــد و أن  ــوز األس ــت بف ــد انته ــرب ق ــوى أن الح ــودة بدع ــن ىلع الع ــن و النازحي ــجيع الالجئي ــن تش ــي م االجتماع
ــد كل  ــة يف مناطــق ســيطرة النظــام تتجــه نحــو األفضــل19، كمــا عمــل ىلع تفني األوضــاع العامــة و االقتصادي
األزمــات االقتصاديــة التــي تحيــط بمناطقــه بدعــوى أنهــا آثــار مؤقتــة وجانبيــة للحــرب20، فعلــى ســبيل املثــال 
ــة،  ــة اإلنتاجي ــم للعملي ــو دع ــة ه ــم الحكوم ــعيب أن دع ــن ش ــال الدي ــة جم ــارة الداخلي ــر التج ــاون وزي ــد مع أك
حيــث تشــجع الصناعييــن ىلع العــودة إلــى العمــل وتقديــم الدعــم الــكايف لهــم إلعــادة دوران عجلــة اإلنتــاج 
والتنميــة االقتصاديــة يف البلــد، مضيفــًا: »ال نســمح ألي تاجــر بالغــش وال أن يكــون عملــه متضاربــًا مــع التوصيــات 
الحكوميــة«، منوهــًا بــأن الحكومــة مــع العمليــة التشــاركية بيــن التجــار والصناعييــن للوصــول إلــى الهــدف الواحــد 
ــذه  ــد ه ــم تفني ــد ت ــة. وق ــة أخالقي ــاز أزم ــة الغ ــى أن أزم ــعيب إل ــار ش ــد21. وأش ــة للبل ــة االقتصادي ــو التنمي وه
ــك  ــا يف ذل ــهم، بم ــام أنفس ــن للنظ ــا باملواليي ــل أيض ــق ىلع األرض، ب ــع والحقائ ــط بالواق ــس فق ــاءات لي االدع
بعــض الشــخصيات املواليــة البــارزة. وقــد اختبــر هــذا الواقــع أيضــا مــن قبــل الالجئيــن والنازحيــن الذيــن عــادوا 
إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، وأعــرب 68 ٪ منهــم عــن ان الواقــع الــذي وجــدوه ال يطابــق التوقعــات 
التــي تــم إنشــاؤها قبــل العــودة. ويف اآلونــة األخيــرة، ادعــي رأس النظــام نفســه يف مقابلــة ان مســتوى عــودة 
ــك، يف  ــع ذل ــالد. وم ــهدته الب ــذي ش ــادي ال ــاش االقتص ــتوى االنتع ــن مس ــر م ــًا أكب ــردين داخلي ــن واملش الالجئي

نفــس املقابلــة، ناقــض نفســه واعتــرف بوجــود تحديــات اقتصاديــه كبيــرة22.  

وكان لتقاريــر وســائل االعــالم الحكوميــة ووســائل االعــالم االجتماعيــة التــي تعمــل ىلع تضحيــم هــذه الدعايــة 
تأثيــر كبيــر ىلع عمليــه اتخــاذ القــرار ألولئــك الذيــن قــرروا العــودة. حيــث ذكــر حوالــي 22٪ مــن الذيــن أجريــت 
معهــم مقابــالت لهــذه الدراســة ان قرارهــم تأثــر مباشــرة باملعلومــات التــي حصلــوا عليهــا عبــر هــذه القنــوات. 
ــه وســائط االعــالم التابعــة للنظــام قــد أثــر تأثيــرًا كبيــرا ىلع  ويف الوقــت نفســه، فــان الوصــف الــذي تــروج ل
مــا تتصــوره األســر بأنــه »الوصــف املســموح بــه« يف املحادثــات مــع افــراد أســرهم املهجريــن، وكثيــرا مــا كان 
يخشــى ان يتــم رصــد املحادثــات مــن قبــل النظــام وان الســرد الرســمي للواقــع هــو وحــده الــذي يمكــن نقلــه 
بأمــان لإلجابــة ىلع الســؤال »مــا هــي األوضــاع بالبلــد؟« خاصــه عندمــا يتعلــق األمــر بالقضايــا املتعلقــة باألمــن 

واألوضــاع االقتصاديــة خــالل الســنوات الثمانــي املاضيــة.

ولكــن هــذه الدعــاوي اإلعالميــة لــم يجــد لهــا العائــدون أثــرًا ىلع أرض الواقــع، حيــث تكشــف لهــم إثــر عودتهــم 
أن مــا عــرض لهــم عبــر وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي للنظــام ومناصريــه لبــس إال ســرابًا آخــر ال وجــود لــه 

إال يف الفضــاء اإلعالمــي. وذلــك كمــا يظهــر لنــا يف الشــهادات التاليــة.

سميرة، 38سنة، عائدة إلى درعاأبو سعيد، 40 سنة، عائد إلى حمص

»عــدت بســبب مــرض عندمــا كنــت أتابــع 
تلفزيــون الدنيــا وقنــاة املياديــن، كانــوا 
يظهــرون أن الدنيــا بخيــر والنــاس تزدحم 
يكــن،  لــم  شــيئا  وكأن  األســواق  يف 
ــام  ــك االزدح ــاهدت ذل ــدت ش ــا ع عندم

ــدي«  ــاز وال ــر الغ ــن ىلع طوابي ولك

صفحاتهــم ىلع الفيــس واالنســتغرام 
ــا  ــق، م ــويه الحقائ ــذب وتش ــة بالك مليئ
بخيــر، خيــر  يقولــون ســورية  يزالــون 
البلــد كلــه لهــم و لنــا و ألوالدنــا الفقــر و 
الحرمــان و الخــوف، كانــت ســاعة ســوداء 

ــدت ــم و ع ــا صدقته عندم

سحر 26 سنة، عائدة من العراق إلى دمشق

»ما يوصف ىلع االعالم السوري ووسائل التواصل االجتماعي مخالف للواقع«

19 .2pRAO5Y/https://wapo.st انظر املقال 
20 .  2CyKQLW/https://bit.ly ,تقرير الرابطة السورية لكرامة املواطن
21 .  2Qd6zkJ/https://bit.ly ,مقال قناة العالم
22 .  32xG1x2/https://bit.ly ,مقابلة قناة ميدالين
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ــى ذات  ــودة إل ــتطاعوا الع ــد اس ــن ق ــن العائدي ــط م ــة فق ــة أن 60باملئ ــرت الدراس أظه
مــكان اإلقامــة الــذي أقامــوا فيــه  قبــل املغــادرة، يف حيــن اســتطاع 24باملئــة العــودة 
فقــط إلــى ذات الحــي بــدون القــدرة ىلع الرجــوع لــذات املنــزل، يف حيــن لــم يتمكــن 
ــرى، و  ــة أخ ــى منطق ــادوا إل ــا ع ــم و إنم ــم أو بلداته ــى أحيائه ــوع إل ــن الرج ــة م 16باملئ
ــار  ــا للدم ــى تعرضه ــود إل ــدة يع ــي أو البل ــزل أو الح ــودة للمن ــدم الع ــبب ع ــًا كان س غالب
ــة  ــق بحج ــض املناط ــودة لبع ــن الع ــّدت م ــي ح ــة الت ــام األمني ــرارات النظ ــبب ق او بس

ــة23. ــباب األمني األس

هل تمت العودة لمكان 
اإلقامة األصلي

شكل 13:  مكان العودة لكافة املشاركين 

شكل 14:  مكان العودة وفق املحافظة 

يشير الشكل إلى جواب املشاركين بالدراسة ىلع السؤال: هل 
عدت إلى منزلك أو حيك أو ىلع منطقة أخرى؟

يشير الشكل إلى جواب املشاركين بالدراسة ىلع السؤال: هل عدت إلى منزلك أو حيك أو ىلع 
منطقة أخرى؟ و ذلك وفق توزعهم ىلع املحافظات التي ينتمون إليها

مالحظة

مالحظة

ــى مغــادرة  ــذات املنــزل يف حلــب وقدرهــا 29باملئــة حيــث اضطــر 71باملئــة إل وكانــت أدنــى نســبة للعــودة ل
منازلهــم املهدمــة التــي لــم تعــد تصلــح للســكن بعــد الحملــة العســكرية التــي شــنها النظــام ىلع مدينــة حلــب 

يف أواخــر 2016

  ملزيد من التفاصيل ، انظر »االنتقام والقمع والخوف: الواقع وراء وعود األسد لالجئين و النازحين السوريين« )قضايا السكن - صفحة 20(. 23
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ــدى العــودة  ــم شــمل عائالتهــم ل ــي ثلــث املشــاركين بالدراســة مــن ل ــم يتمكــن حوال ل
ألســباب متنوعــة ، وكمثــال عنهــا  عــدم قــدرة أفــراد األســرة اآلخريــن ىلع العــودة، كونهم 

يف عمــر التجنيــد اإلجبــاري أو مــن املطلوبيــن أمنيــًا.                  

تأثير العودة على
لم الشمل

شكل 15:  لم شمل العائالت بعد العودة ,بالنسبة لكافة املشاركين 

شكل 16: لم شمل العائالت بعد العودة , وفق املحافظات 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل التم شمل األسرة عند العودة؟

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل التم شمل األسرة عند العودة؟ و ذلك وفق توزع 

املحافظات التي ينتمون إليها

مالحظة

مالحظة

ــم الشــمل يف حمــص حيــث أفــاد نصــف العائديــن  وقــد ســجلت أكبــر نســبة مــن حــاالت عــدم القــدرة ىلع ل
بخيبــة أملهــم لعــدم قدرتهــم ىلع تحقيــق الهــدف األساســي مــن تلــك العــودة أال وهــو لــم شــمل العائلــة, حيــث 
شــكلت نســبة الشــباب مــن عائــالت املســتجيبين للدراســة واملطلوبيــن للخدمــة العســكرية او األفــرع األمنيــة مــا 
يقــارب 30 يف املئــة مــن اجمالــي الشــباب ممــن تتــراوح أعمارهــم)18-42( وهــو مــا يمنعهــم مــن العــودة الــى 

هــذه املناطــق 
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ــث  ــودة حي ــرار الع ــة ىلع ق ــات األمني ــلبي للمالحق ــر الس ــة التأثي ــج الدراس ــرت نتائ أظه
ــد  ــًا ق ــم أمني ــد أقربائه ــهم أو أح ــم أنفس ــن ه ــوا مطلوبي ــن كان ــة مّم ــط 37باملئ أن فق
تجــرؤوا ىلع العــودة نظــرا لعــدم تمكنهــم مــن االســتمرار يف العيــش يف أماكــن النــزوح 

او الهجــرة 

تأثير المالحقات األمنية 
على قرار العودة

شكل 17: العائدين املطلوبين أمنيا, بالنسبة لكافة املشاركين  

شكل 18: العائدين املطلوبين أمنيا, وفق املحافظة االصلية 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مطلوب أمنيا 

عند اتخاذ قرار العودة؟

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: هل كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك 
مطلوب أمنيا عند اتخاذ قرار العودة؟ و ذلك حسب توزعهم ىلع املحافظات التي 

ينتمون اليها

مالحظة

مالحظة

ووفقــًا لتــوزع املحافظــات فقــد كان معظــم مــن عــاد مــن الذيــن كانــوا مطلوبيــن أمنيــًا مــن محافظــة حمــص 
حيــث شــكلوا 63باملئــة مــن هــؤالء العائديــن، حيــث أن معظــم هــؤالء قــد تمــت عودتهــم ضمــن مبــادرات أشــرف 
عليهــا النظــام والضامــن الروســي بعــد نزوحهــم مــن حــي الوعــر حيــث تــم اســتغالل ظــروف النــزوح القاســية 
للغايــة باإلضافــة إلــى عــدم تجهيــز أماكــن الئقــة إلقامــة النازحيــن تضمــن الحــد األدنــى مــن مقومــات املعيشــة 
خــالل الفتــرة األولــى مــن وصولهــم الــى اريــاف محافظــة حلــب الشــمالية، وهــو مــا دفعهــم للمخاطــرة بحياتهــم 
ــة يف محافظــة درعــا فقــد تجســدت يف  ــا نســبة 58باملئ ــًا. ام ــن أمني و العــودة بالرغــم مــن كونهــم مطلوبي
الضمانــات الروســية واتفاقيــات املصالحــات التــي عقــدت يف هــذه املحافظــة والتطمينــات التــي تــم تقديمهــا 
للمطلوبيــن امنيــا )ولعــل انعــكاس الواقــع الحالــي ضمــن محافظــة درعــا والفوضــى األمنيــة تبــرز عــدم دقــة هــذه 

الوعــود والضمانــات (
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شكل 19: الحالة قبل العودة 

كمــا يالحــظ أن معظــم العائديــن مــن هــذه الفئــة هــم مــن النازحيــن 43باملئــة يف حيــن كانــت هــذه النســبة 
13باملئــة لــدى الالجئيــن. 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: هل كنت 
أنت أو أحد أفراد أسرتك مطلوب أمنيا عند اتخاذ قرار 

العودة؟ و ذلك وفق كونهم الجئين أم نازحين

مالحظة
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أظهــرت الدراســة التأثيــر الســلبي لكــون الفــرد مطلوبــًا هــو أو أحــد افــراد اســرته للخدمــة 
العســكرية اإللزاميــة يف قــرار العــودة حيــث أن 61باملئــة مــن العائديــن كانــوا مــن غيــر 
املطلوبيــن. - أي أنهــم لــم يكونــوا ىلع قائمــة »املطلوبيــن« التــي يتــم توزيعهــا ىلع 
ــور  ــم الذك ــك القوائ ــم تل ــث تض ــكل 19( حي ــر الش ــة )انظ ــش األمني ــاط التفتي ــع نق جمي
الذيــن يبلغــون مــن العمــر 18 عاًمــا والذيــن يتــم طلبهم للخدمــة العســكرية، تجدر اإلشــارة 
إلــى أن هنــاك قوائــم أخــرى مخصصــة للمطلوبيــن للخدمــة العســكرية االحتياطيــة، ويتــم 
تحديــث هــذه القوائــم باســتمرار مــن قبــل النظــام دون قيــود، حيــث تــم اقتيــاد عــدد 
ــالوة ىلع  ــم . ع ــك القوائ ــر تل ــابقا عب ــة س ــة اإللزامي ــوا الخدم ــن أتم ــن الذي ــن العائدي م
ــك، حــدد املرســوم التشــريعي رقــم 12 يف عــام 2019 الحــد األقصــى لســن الطــالب  ذل
فيمــا يتعلــق بالتأجيــل العســكري، ممــا جعلهــم أكثــر تخوًفــا للعــودة حيــث مــن املحتمــل 

اعتقالهــم مباشــرة وارســالهم مباشــرة  إلــى الخدمــة العســكرية للنظــام24.

تأثير الطلب للخدمة 
العسكرية على قرار العودة

شكل 20:  العائدين املطلوبين للخدمة العسكرية 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل كنت انت أو أحد أفراد أسرتك مطلوب للخدمة 

اإللزامية أو االحتياط عند اتخاذ قرار العودة؟

مالحظة

وبالنظــر إلــى تلقــي هــذه الفئــة مــن العائديــن للضمانــات فقــد ظهــر التأثيــر الداعــم لتلــك الضمانــات ىلع قــرار 
العــودة حيــث أن 76باملئــة مــن العائديــن املطلوبيــن للخدمــة العســكرية اإللزاميــة قــد تلقــوا ضمانــات تتعلــق 

بتأجيــل املوضــوع او االعفــاء منــه ســاهمت يف اتخاذهــم لقــرار العــودة. 

24 .&21054=cat&5516=http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node  
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ــم  ــاء ىلع تجربته ــن بن ــم العائدي ــدى معظ ــعة ل ــل الواس ــة االم ــة خيب ــر الدراس تظه
ــك العــودة. فقــد  ــن تل ــه م ــة منهــم هدف ــم يحقــق ســوى 35باملئ ــث ل الشــخصية، حي
تباينــت أهــداف العائديــن حســب العينــات التــي شــملها املســح ؛ فقــط تــم تحديــد هدف 
العــودة لــدى البعــض بالحصــول ىلع األوراق الرســمية ومحاولــة تأميــن وحمايــة حقــوق 

ــدة. ــة الخاصــة بهــم مــن املراســيم الجدي امللكي

مدى تحقق الهدف 
من العودة

شكل 21:   نجاح العودة 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل حققت هدفك من العودة؟

مالحظة
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أظهــرت نتائــج الدراســة إلــى أن 68باملئــة مــن املشــاركين ال يشــعرون بالرضــى التخاذهــم 
قــرار العــودة

الرضى عن
قرار العودة

شكل 22: الرضى عن قرار العودة

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل أنت راٍض عن اتخاذ قرار العودة؟

مالحظة

ماجدة ، 45 سنة ، عادت من لبنان

شوكت،45 سنة، عائد من تركيا إلى حلب

»لقــد خدعنــا وغــرر بنــا  يف اتخــاذ قــرار  العــودة. لــم تقــدم لنــا مفوضيــة شــؤون الالجئين 
صــورة واقعيــة عــن الواقــع املريــر الــذي انتهــى بنا.« 

 “الوضــع يف موقــع اللجــوء أفضــل لكــن اضطــررت للعــودة لبيــع االصــول وتصفيــة بعــض 
املعامــالت يف القطــاع العــام”
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لــدى ســؤال املســتجيبين للدراســة عــن مــدى تطابــق الظــروف الحاليــة التــي وجدوهــا 
ىلع أرض الواقــع يف مناطــق ســيطرة النظــام مــع تصوراتهــم املســبقة التــي رســموها 
ــرح  ــم يص ــن ل ــا، يف حي ــة بمطابقته ــط 32باملئ ــاد فق ــم أف ــادر معلوماته ــًا ملص وفق
68باملئــة بأنهــم قــد وجــدوا ىلع أرض الواقــع أيــًا مــن تلــك التصــورات، ممــا يعــزز آرائهــم 
ــة واقــع افتراضــي رســم لهــم  »بالخديعــة« التــي تعرضــوا لهــا ليجــدوا أنفســهم ضحي
بالخــارج مــن دون أي يكــون لــه أي وجــود يف مظاهــر الحيــاة اليوميــة يف مناطــق النظــام 
الــذي يتجلــى بتدهــور الحالــة االقتصاديــة و تراجــع الخدمــات و انتشــار البطالــة و الفســاد 

و تغــّول أجهــزة األمــن و االســتخبارات 25

مطابقة التصورات 
السابقة لواقع العودة

شكل 23: مطابقة ظروف العودة املتوقعة مع الواقع الحالي

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل كانت  تصوراتك عن ظروف العودة متطابقة 

مع الواقع ؟

مالحظة

  للوقــوف ىلع الوضــع العــام يف مناطــق ســيطرة النظــام يمكــن مراجعــة التقرير الخــاص الــذي أصدرتــه الرابطة الســورية لكرامة . 25
ــن https://syacd.org. صفحة 15 املواط
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لقــد كان التبايــن الواضــح بيــن توقعاتهــم ,املبنيــة ىلع أســاس املعلومــات الــواردة مــن 
ــر  ــة وغي وكاالت األمــم املتحــدة  ووســائل اعــالم النظــام وغيرهــا مــن الوســائل اإلعالمي
الرســمية التــي تشــرف عليهــا أجهــزة االســتخبارات الســورية  , وبيــن الواقــع الحقيقــي 
ــم  ــث ت ــد حي ــن جدي ــادرة م ــن للمغ ــض العائدي ــع بع ــذي دف ــي ال ــبب األساس ــو الس ه
توثيقــه كســبب ملغــادرة 48باملئــة مــن العائديــن الذيــن عــادوا  مجــددًا ألماكــن نزوحهــم 

أو لجوئهــم ذاتهــا او أماكــن جديــدة خــارج مناطــق ســيطرة النظــام 

ــة بنســبة  ــة الثاني ــردي الوضــع املعيشــي املرتب ــة وت ــت األســباب االقتصادي ــا احتل بينم
ــة  ــن الثالث ــة يف املرتبتي ــات األمني ــاري والطلب ــد االجب ــباب التجني ــاءت أس ــة وج 19 باملئ

ــب  ــة ىلع الترتي والرابع

أسباب الخروج 
بعد العودة

شيماء، 44 سنة، عائدة من تركيا إلى حلب

أم نزار، 63 سنة، عائدة من منطقة سيطرة قوات سورية الديمقراطية إلى حلب 

»يمكــن أن تكــون العــودة لغايــة معينــة او لــم شــمل او بيــع اصــول ممكنــة وواردة لكــن 
العــودة واالســتقرار صعبــة جــدا يف ظــل ظــروف اقتصاديــة معدومــة«

»االحيــاء مفتقــرة بشــدة للعديــد مــن الخدمــات وضعــف فــرص العمــل واملصاريــف 
املرتفعــة جــدا«
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ــة  ــات األمني ــن الطلب ــوف م ــة والتخ ــية املتردي ــة واملعيش ــروف االقتصادي ــكلت الظ ش
والخدمــة العســكرية اهــم األســباب التــي دعــت 90 باملئــة مــن العائديــن وفــق الوعــود 
الســورية والضمانــات الروســية لعــدم شــعورهم يف األمــان ضمــن املناطــق التــي عــادوا 
ــدى  ــم ل ــيخ دعايته ــي يف ترس ــه الروس ــام وحليف ــل النظ ــخ فش ــا يرس ــو م ــا وه اليه

ــن .   العائدي

الشعور باألمان
بعد العودة

شكل 24: الشعور باألمان يف مناطق النظام يف حال عائد

شكل 25: الشعور باألمان عقب العودة وقبل املغادرة مجددا

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل كنت تشعر باألمان يف مناطق سيطرة 

النظام بعد العودة؟

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: هل 
كنت تشعر باألمان يف مناطق سيطرة النظام قبل 

مغادرتك مجددًا مناطق سيطرة النظام؟

مالحظة

مالحظة

وقــد كان غيــاب األمــان بعــد العــودة مــن األســباب الرئيســية التــي دفعــت بعــض العائديــن للخــروج مجــددًا مــن 
ــم يف  ــرة تواجده ــالل فت ــان خ ــم باألم ــعور أٍي منه ــدم ش ــتبيان ع ــر االس ــث أظه ــام، حي ــيطرة النظ ــق س مناط

مناطــق ســيطرة النظــام بعــد عودتهــم اليهــا وقبيــل مغادرتهــا مجــددا       
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أم مازن، 47 سنة، عائدة إلى الغوطة

سحر،45 سنة عائدة من الغوطة

فكرية 47سنة عائدة من الغوطة 

أميرة، 35 سنة، عائدة إلى الغوطة

ابتسام، 50 سنة عائدة إلى حلب

سوسن 41 سنة عائدة من الغوطة

»تــم اســتجوابي وعائلتــي والتحقيــق لفتــرة طالــت االســبوع مــن ثــم ليأخــذوا ولــدي الــى 
خدمــه العلــم«

تم اعتقالي واستجوابي عن ابني املطلوب لديهم وعن سبب عودتي«

تم استدعائي للتحقيق مرتين واألسئلة بخصوص االقارب يف الشمال

» تم االبالغ عنا فور وصولنا الى املدينة ليأتي رجال االمن ويأخذونا للتحقيق«

يف اثناء اقامة معاملة حسر االرث تم اعتقالي ملدة ٢٠ يوم«

تم اعتقال ابني ملدة 6 أشهر وبعدها اخرجوه

ــري  ــاء القس ــفي واالختف ــال التعس ــرة االعتق ــار ظاه ــن يف انتش ــا يكم ــان إنم ــاب األم ــباب غي ــم أس ــل أه ولع
ــم  ــن وعائالته ــن العائدي ــا بي ــه فيم ــم توثيق ــذي ت ــام ال ــارض للنظ ــاط املع ــة النش ــي ىلع خلفي املبن
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روان 32 سنة عائدة من حمص

سعدية، 47 سنة عائدة إلى ريف دمشق

كوثر،39 سن، عائدة إلى درعا 

نبيل، 29 سنة، عائد من إدلب ىلع ريف دمشق

عائشة 22 سنة عائدة إلى ريف دمشق

أم محمد 65 سنة عائدة إلى ريف دمشق

»تم اعتقالي لعدة ساعات وتم استجوابي يف احد االفرع بدمشق«

تم استدعائنا للتحقيق وتم الزج بولدي يف الخدمه االلزامية بعد التحقيق

»ال يجب ان يعودوا خوفا من االعتقاالت والتقارير الكيدية«

»ال يوجــد شــيء مشــجع ىلع العــودة ألنهــم يقومــون بســلب مــا يملــك املواطــن بقــدر 
االمــكان ومضايقتــه بشــتى أنــواع الطــرق إذا كان مواطــن عــادي لــم يدخــل يف الثــورة امــا 

يف حــال كان يعمــل مــع الثــورة فعلــى الفــور يتــم اعتقالــه ومــن ثــم تصفيتــه«

اعتقلت انا وزوجي وطفلي وزجوا بزوجي مباشرة يف الخدمه االحتياطية

عنــد عودتنــا اســتدعونا للتحقيــق وتــم اعتقــال ولــدي وضمــه الــى جيــش بحجــه عليــه 
خدمــه احتياطيــة
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أظهــرت نتائــج االســتبيان الــذي خضــع لــه املشــاركون أّن أكثــر مــن نصفهــم 56باملئــة قــد تــم طلبهــم هــم 
بأنفســهم أو أحــد أقاربهــم للخدمــة العســكرية اإللزاميــة أو االحتياطيــة فــور عودتهــم إلــى مناطــق النظــام. 

وىلع الرغــم مــن تلقيهــم الضمانــات مــن جانــب النظــام فقــد تعــرض 64باملئــة مــن هــؤالء العائديــن أو فــرد 
مــن أفــراد عائالتهــم للطلــب للخدمــة العســكرية ممــا ضــرب عــرض الحائــط بتلــك الضمانــات، وحتــى قرابــة 
النصــف ممــن صــّرح بــأن وضعــه ال يتطلــب أي ضمانــات فقــد تــم طلبــه شــخصيًا أو أحــد أفــراد عائلتــه للخدمــة 

العســكرية االلزاميــة أو االحتياطيــة

شكل 26: الطلب للخدمة العسكرية بعد العودة 

شكل 27: الطلب للخدمة العسكرية بعد العودة وفق الضمانات 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل تعرضت أنت أو أحد أفراد عائلتك للطلب 

للخدمة العسكرية بعد العودة؟

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: هل تعرضت أنت 
أو أحد أفراد عائلتك للطلب للخدمة العسكرية بعد العودة؟ و ذلك 

وفقًا لحاجتهم لضمانات العودة

مالحظة

مالحظة
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ــور  ــات  ف ــكال املضايق ــن أش ــل م ــكل ىلع األق ــى ش ــوا إل ــد تعرض ــم ق ــن بأنه ــن العائدي ــة م ــّرح 29باملئ ص
عودتهــم إلــى مناطــق ســيطرة النظــام حيــث تتضمــن تلــك املضايقــات االبتــزاز املالــي و التهديــد باالعتقــاالت 

ــات ىلع حواجــز النظــام. و األهان

ــم توثيــق  ــى  محافظــة حمــص حيــث ت ــن ال ــن العائدي ــك املضايقــات بي ــر نســبة مــن تل ــجلت أكب و قــد ُس
هــذه االنتهــاكات لــدى نصــف هــؤالء العائديــن، حيــث مــا يــزال النظــام يعتبــر  حمــص مهــدًا للثــورة و يحمــل 
العائديــن اللــوم ألنهــم »كانــوا الســبب بــكل مــا جــرى«، و باملثــل أرتفعــت نســبة الذيــن تعرضــوا للمضايقــة من 
محافظــة ريــف دمشــق لتصــل إلــى 30باملئــة و ذلــك كأداة لالنتقــام مــن أهلهــا الذيــن خرجــوا عــن ســيطرة 
النظــام ملــا يقــارب الســت ســنوات، كمــا أرتفعــت نســبة املضايقــات للنازحيــن العائديــن مــن الشــمال الســوري 
الخاضــع لقــوى املعارضــة فقــد بلغــت هــذه النســبة بيــن العائديــن مــن إدلــب 37باملئــة و مــن مناطــق عفريــن 
وجرابلــس والبــاب واعــزاز 43باملئــة، و باملثــل ارتفعــت هــذه النســبة للعائديــن مــن األردن إلــى درعــا حيــث 

بلغــت بينهــم 33باملئــة

و تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن معظــم هــؤالء العائديــن  الذيــن تعرضــوا للمضايقــات 79 يف املئــة منهــم يفكرون 
بمغــادرة مناطــق النظــام فيمــا إذا ســنحت لهــم الفرصــة املناســبة لذلك

جاسم،50سنة، عائد إلى درعا

أميرة، 51 سنة، عائدة من إدلب إلى ريف دمشق

ــال  ــادي فمث ــزاز امل ــة االبت ــة بغي ــاوى الكيدي ــا الدع ــر فيه ــكين يكث ــيخ مس ــي الش »قريت
يقولــون للمعارضيــن العائديــن أنتــم مغضــوب عليكــم ولديكــم ســجل أمني إّما أن نشــتكي 
عليكــم وإال تدفعــوا لنــا تعويــض عــن بيتنــا الــذي دمــره االرهابيــون انتــم ويضعــون يف 

االدعــاء اكثــر مــن خمســين اســما ليكــون املبلــغ كبيــرًا«

ــى  ــة باإلضافــة ال ــون أصــدر مــن الدول ــكات املواطــن بشــكل قان ــا ســرقة ممتل »يتــم هن
ــة املتفشــية« ــه مــن الطائفي ــذي نعاني ــذل ال ال

شكل 28:  التعرض للمضايقات بعد العودة الى املحافظة االصلية     

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: هل تعرضتم ألي 
نوع من املضايقات بعد العودة؟

مالحظة
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وقــد شــّكل الالجئــون العائــدون معظــم هــؤالء الذيــن يتطلعــون إلــى املغــادرة مجــددًا بعدمــا خابــت آمالهــم 
تمامــًا بتحقيــق توقعاتهــم مــن خــالل تلــك العــودة حيــث بلغــت نســبتهم 75باملئــة مــن اجمالــي الالجئيــن 
ــي  ــة مــن اجمال ــن باملغــادرة مجــددا 55 يف املئ ــن والراغبي ــن العائدي ــا شــكلت نســبة النازحي ــن بينم العائدي

النازحيــن املســتجيبين للدراســة

وقــد تنوعــت الوجهــات التــي يســعى الراغبــون باملغــادرة الوصــول اليهــا فقــد بلغــت نســبة الراغبيــن باللجــوء 
ــعون  ــن يس ــبة م ــرت نس ــا اقتص ــة بينم ــدول األوروبي ــا وال ــى تركي ــة ال ــة وخاص ــرى 89 يف املئ ــى دول اخ ال
للوصــول الــى مناطــق مجــاورة يف الداخــل الســوري 11 يف املئــة وخاصــة تلــك التــي تســيطر عليهــا قــوات 

املعارضــة الســورية 

وقــد تــم توثيــق أىلع حــاالت الترقــب للمغــادرة لــدى العائديــن إلــى ريــف دمشــق حيــث بلغــت نســبة هــؤالء 
77باملئــة، يف حيــن بلغــت نســبتهم يف كٌل مــن درعــا وحمــص 44باملئــة و 40باملئــة ىلع الترتيــب.

شكل 29:  نية العائدين للمغادرة مجددا

شكل 30:  توزع العائدين الراغبين باملغادرة وفق املكان الذي ينوون االنتقال اليه 

ــم  ــق محافظاته ــادرة وف ــن باملغ ــن الراغبي ــوزع العائدي ــكل 31:  ت ش

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين 
ىلع السؤال: تفكر بالخروج لو سنحت 

لك بعد العودة؟

يشير الشكل إلى الوجهات التي سيتوجه 
الراغبين باملغادرة مجددًا اليها يف حال 

سنحت لهم الظروف بذلك 

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
تفكر بالخروج لو سنحت لك بعد العودة؟و ذلك 

وفق توزعهم للمحافظات التي ينتمون اليها.

مالحظة

مالحظة

مالحظة

أكــد  58باملئــة مــن العائديــن بأنهــم يفكــرون جديــًا بالخــروج مجــددًا مــن مناطــق النظام 
حاملــا يجــدون فرصــًة مالئمــة لذلك.

التفكير بالخروج بعد العودة
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أشــارت نتائــج املقابــالت إلــى أن غالبيــة العائديــن ال تشــجع اآلخريــن ىلع القيــام بمثــل 
ــن  ــون الالجئي ــع ال ينصح ــكل قاط ــم وبش ــة بأنه ــاد 77باملئ ــث أف ــادرة، حي ــذه املب ه
والنازحيــن اآلخريــن ىلع العــودة يف ظــل الظــروف الحاليــة، حيــث بنــى هــؤالء العائديــن 
ــم تصــل  ــك القــرار بنــاء ىلع تجاربهــم الشــخصية الســلبية مــن تلــك العــودة التــي ل ذل

ــم.  ــتوى طموحاته ملس

مدى نصيحة العائدين 
للمغادرين بالعودة

شكل 32:  نصيحة  االخرين  بالعودة من قبل العائدين ,بالنسبة لكافة املشاركين  

شكل 33:  نصيحة  االخرين  بالعودة من قبل العائدين ,وفق املحافظات   

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل تنصح اآلخرين العودة؟

يشير الشكل إلى إجابة املشاركين ىلع السؤال: 
هل تنصح اآلخرين العودة؟ وذلك وفق توزعهم 

ىلع املحافظات التي ينتمون إليها

مالحظة

مالحظة

وارتفعــت نســبة مــن ينصحــون بعــدم العــودة مــن العينــة املدروســة  ضمــن محافظــة حمــص لتصــل الــى 
94باملئــة مــن اجمالــي العائديــن بينمــا حــددت ب 87باملئــة مــن اجمالــي العائديــن الــى ريــف دمشــق  

امــا الفئــات العمريــة  للعائديــن فقــد أظهــرت خبــرة املواطنيــن يف االعمــار املتقدمــة ممــن تجــاوزوا الســتين 
يف تحليــل الواقــع وتقديــم النصــح لألخريــن فقــد بلغــت نســبة مــن ينصحــون بعــدم العــودة مــن هــذه الفئــة 
العمريــة التــي تتجــاوز الســتين عامــا  مــا يقــارب 95 باملئــة امــا يف الفئــة العمريــة مــن 42-26 فقــد بلغــت 

نصيحتهــم بعــدم العــودة 82باملئــة
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شهادات
المشاركين

ومــن خــالل شــهادات بعــض املشــاركين نالحــظ التلخيــص الفعلــي والعملــي لعمليــة العــودة ومــا 
واجهــه هــؤالء األشــخاص وخالصــة تجاربهــم الواقعيــة 

عفراء، 35 سنة عائدة من تركيا إلى الغوطة الشرقية

سمير، 43 سنة، عائد من ادلب إلى ريف دمشق

أبو عوني، 69 سنة، عائد من مناطق درع الفرات إلى حمص

أبو خليل، 50 سنة، عائد من منطقة درع الفرات إلى مدينة حلب 

رائد، 27 سنة، عائد من السويد إلى حلب

»لحــد اللحظــة ال انصــح أحــد بالعــودة مــع اننــا نتمنــى عــودة ســوريا كمــا قبــل ٢٠11 لكــن 
الواقــع ال ينصــح النــاس بالعــودة«

»لحد االن األمور غير مستقرة ال امنيا وال اقتصاديا وال حتى عسكريا«

ــا رجــل كبيــر عمــري فــوق ال 68 ســنة رجعــت مــع زوجتــي وابنتــي، كنــت اتمنــى أن  »ان
أبقــى مــع بقيــة أوالدي ولكــن ســوء ظــروف العيــش اجبرتنــا ىلع العــودة كــي نعيــش 

ــة عــدم االســتقرار« براتــب التقاعــد بســبب حال

»املعيشــة غاليــة والدخــل محــدود وال يمكــن العيــش بكرامــة كمــا أطمــح لــذا عــن تجربــة 
شــخصية ال انصــح أحــد بالعــودة مثلــي«

»ال انصــح بالعــودة الن الوضــع يف بــالد اللجــوء أفضــل ومســتقر أكثــر ولكــن أنــا لــم اشــعر 
باالرتيــاح وقــررت العــودة الــى ســوريا«
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ناديا،27 سنة، عائدة من منطقة غصن الزيتون إلى ريف دمشق

خولة، 30 سنة، عائدة من إدلب إلى ريف دمشق

نضال،50سنة، عائد من إدلب إلى ريف دمشق

سميرة، 30 سنة عائدة إلى مدينة درعا

أسعد،34 سنة عائد من إدلب إلى الغوطة الشرقية

»ال أنصــح أحــدًا بالعــودة بســبب عــدم وجــود مطابقــة بيــن الواقــع ومــا ينشــر ىلع اعــالم 
لحكومة« ا

»يجــب أال يعــودوا، بســبب حالــة عــدم االســتقرار وغيــاب املؤسســة األمنيــة والقضائيــة 
وغيــاب دور البلديــة يف تقديــم الخدمــات العامــة«

» هنــاك عــدم التكافــؤ يف تقديــر كرامــة اإلنســان بيــن الشــمال وبيــن مناطــق ســيطرة 
النظــام، فهنــاك احتــرام لإلنســان بالشــمال، اّمــا بمناطــق النظــام فاالحتــرام فقــط ملــن 

معــه القــوة واملــال«

»ال اريد ان يعود احد ألنهم يتوعدون الناس بعد الخالص من ادلب«

»أنصحهــم بــأال يعــودوا ألن النظــام لــن يتركنــا ننعــم يف معيشــة هادئــة ســيبقى ورائنــا 
حتــى مقتلنــا«
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االستنتاجات:
ــاق  ــعة النط ــودة واس ــًا بع ــم جدي ــر مهت ــام غي ــى أن النظ ــة إل ــواردة بالدراس ــات ال ــير املعطي تش
لالجئيــن والنازحيــن بحكــم مــا وجــده العائــدون مــن ظــروف ســلبية تدعوهــم إمــا للخــروج مجــددًا 
ــن  ــودة آالف بي ــب بع ــه يرغ ــت عين ــام يف الوق ــن النظ ــودة، ولك ــدم الع ــن بع ــة اآلخري أو لنصيح
ــر وال أقــل. كمــا أراد الجانــب الروســي  ــرة وأخــرى مــن أجــل الترويــج لفكــرة انتصــاره بالحــرب ال أكث فت
تعويــم نظــام بشــار األســد مــن خــالل دفــع دول الجــوار الســوري واالتحــاد األوروبــي إلجبــار الالجئيــن 
الســوريين ىلع العــودة إلــى بالدهــم، ولكــن النظــام الســوري كمــا تؤكــد الوقائــع، مــاًض يف سياســات 
تصفهــا املعارضــة باإلجراميــة بحــق مــن أجبرتــه الظــروف ىلع العــودة. وهــو مــا يقلــل مــن فــرص 
عــودة مالييــن الســوريين، الذيــن ينتظــر معظمهــم حــاًل سياســيًا برعايــة أمميــة، ومــن هنــا يجــب 
التأكيــد ىلع تجريــم هــذه العــودة ومالحقــة مــن يروجهــا بالطــرق القضائيــة املتاحــة ملــا تحملــه 
مــن عواقــب كارثيــة ىلع العائديــن مثــل تجنيدهــم اإلجبــاري لتصفيتهــم يف محرقــة الحــرب ىلع 
الجبهــات، باإلضافــة إلــى تعرضهــم االعتقــال واالخفــاء القســري، هــذا باإلضافــة إلــى التأثيــر الســلبي 

لتلــك العــودة ىلع عمــوم الســوريين الذيــن يرفضــون تعويــم النظــام عبــر شــرعنة تلــك العــودة.
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التوصيات
تأتــي التوصيــات التاليــة يف إطــار التوجــه إلــى صانعــي القــرار ســواء أكانــوا يف البلــدان 
املضيفــة أو ىلع املســتوى الدولــي إلعــادة النظــر يف مواقفهــم وسياســاتهم فيمــا 
ــى  ــد إل ــكل متزاي ــن وبش ــهم مضطري ــدون أنفس ــن يج ــوريين، الذي ــن الس ــق بالالجئي يتعل
العــودة ملناطــق ســيطرة النظــام ضمــن ظــروف يخيــم عليهــا انعــدام األمــن والريبــة مــن 

ــذي ينتظرهــم  ــر ال املصي

ــة، ويجــب ىلع أي اتفــاق سياســي أن  ــة العــودة أمنــة وكريمــة وطوعي ينبغــي ان تكــون عملي
يحتــرم أصــوات الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا وأن يســتند إلــى حــق الالجئيــن يف تقريــر مصيرهــم 
وتقديــر مصالحهــم الخاصــة. كمــا ينبغــي ان تحتــرم حقيقــة أن الالجئيــن هــم »جهــات فاعلــة«، 
وأن يتــاح لهــم الخيــار التخــاذ قــرارات مســتقلة وعقالنيــة بشــأن مســتقبلهم ىلع ضــوء الفــرص 

والقيــم والــرؤى الجديــدة التــي تعــززت لديهــم يف الخــارج.

ــى  ــد أدن ــق ح ــن تحقي ــى اآلن م ــن حت ــؤون الالجئي ــدة لش ــم املتح ــة األم ــن مفوضي ــم تتمك ل
مقبــول مــن الوصــول غيــر املقيــد لتقييــم ظــروف عــودة الالجئيــن الســوريين. لــذا ينبغــي ىلع 
املجتمــع الدولــي أن يدفــع نحــو اجــراء تقييــم موضوعــي مــن املفوضيــة بشــأن دورهــا املحتمــل 
ــك الظــروف  ــة لتل ــاًل للمخاطــر الراهن ــة وأن يقــدم تحلي يف التحقيــق يف هــذه الظــروف الفعلي
ــي، وال ســيما  ــع الدول ــه ينبغــي للمجتم ــد أن ــة، بي ــادرات عــودة محتمل ــم أي مب ــن أجــل تقيي م
االتحــاد األوروبــي والبلــدان االوربيــة يف حــال كونهــا غيــر راضيــة عــن املعلومــات التــي تقدمهــا 
املفوضيــة حاليــًا، أن تنظــر يف إيجــاد وســائل بديلــة فعالــة لتقييــم الظــروف ىلع أرض الواقــع. 
ويف نهايــة املطــاف، فــإن معالجــة هــذه الفجــوة هــي خطــوه اولــي أساســية يف اي محادثــات 
ــية  ــة سياس ــبقا ألي عملي ــرطا مس ــكل ش ــي ان تش ــن وينبغ ــن والنازحي ــودة الالجئي ــأن ع بش

تتطــرق ملوضــوع العــودة.

ــن  ــذب«. وم ــن »الج ــدال م ــع« ب ــل »الدف ــبب عوام ــودة بس ــرارات الع ــة ق ــاذ غالبي ــم اتخ ــد ت لق
ــة  ــود الرامي ــد الجه ــن وتجدي ــن والالجئي ــى النازحي ــدم إل ــم املق ــادة الدع ــة وزي ــروري مواصل الض
إلــى تحديــد ودعــم الحلــول الدائمــة لهــم يف مناطــق تواجدهــم الحاليــة، لضمــان وقــف العــودة 

املبكــرة بســبب عوامــل »الدفــع« الضاغطــة عليهــم.

يجــب ان يســتتبع اي اتفــاق سياســي مقبــل تغييــرات جذريــة يف التركيبــة األمنيــة والقضائيــة 
ــم  ــه مظال ــة ملعالج ــة االنتقالي ــان العدال ــة لضم ــات حقيقي ــاء آلي ــب إنش ــوري. ويج ــام الس للنظ
العائديــن، التــي ينبغــي بموجبهــا منــح الالجئيــن والنازحيــن العائديــن إلــى املناطــق الخاضعــة 
للنظــام الحــق يف مناشــدة الســلطة القضائيــة واإلبــالغ عــن التجــاوزات قبــل أو بعــد تجربتهــم 

يف العــودة.

يجــب وقــف اجــراءات التمييــز اآلن ويف املســتقبل ضــد الالجئيــن والنازحيــن الذيــن عــادوا طوًعــا 
ــا  ــة مم ــر محقق ــة غي ــة أو كريم ــر أمن ــروف غي ــن ظ ــودة ضم ــروط الع ــتكمال ش ــدوا ان اس ووج
ــن  ــة ع ــوريا الخارج ــق يف س ــوار أو املناط ــى دول الج ــددًا إل ــادرة مج ــن للمغ ــم مضطري جعله

ــة. ــيطرة الحكوم س
ينبغــي للمجتمــع الدولــي، وال ســيما االتحــاد األوروبــي، ان يزيــد مــن اتفاقــات الشــراكة االقتصاديــة 

    للوقــوف ىلع الوضــع العــام يف مناطــق ســيطرة النظــام يمكــن مراجعــة التقريــر الخاص . 26
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ــن  ــة ع ــاء الناجم ــف األعب ــان واألردن لتخفي ــا ولبن ــل تركي ــة مث ــدان املضيف ــع البل ــة م التفضيلي
اســتقبالها لالجئيــن، الــذي يلقــي بظاللــه ىلع البنيــة التحتيــة والعمالــة. وينبغــي دعــم الدمــج 

االجتماعــي لالجئيــن يف إطــار هــذه البرمجــة والدعــم.

ــم شــمل العوائــل التــي مزقتهــا الظــروف  ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االهتمــام والدعــم ملســألة ل
املأســاوية التــي مــرت بهــا معظــم العوائــل النازحة والالجئــة ، والتــي كانت مــن الدوافع الرئيســية 
للعــودة املبكــرة التــي غالبــًا مــا انتهــت باإلخفــاق وفــق مــا تــم التعــرف عليــه مــن تجــارب العودة 
ــا  ــتند اليه ــي تس ــرات الت ــر يف املؤش ــادة النظ ــي إع ــا ينبغ ــة. كم ــا بالدراس ــم توثيقه ــي ت الت
محــددات الحمايــة التــي وضعتهــا املفوضيــة فيمــا يتعلــق بموضــوع لــم شــمل العوائــل وعــودة 
الالجئيــن، وذلــك بالتشــاور مــع الالجئيــن والنازحيــن لضمــان تطابــق تلــك املبــادرات بشــكل أفضــل 

مــع شــواغل الالجئيــن والنازحيــن العائديــن.

ــى  ــن إل ــن والنازحي ــودة الالجئي ــروطًا بع ــار مش ــادة االعم ــة أع ــل لعملي ــون اي تموي ــب ان يك يج
ــة  ــذه العملي ــد ه ــدة برص ــم املتح ــوم األم ــب ان تق ــا. ويج ــي تركوه ــكات الت ــم واملمتل دياره
ــالل  ــن خ ــع م ــر الواق ــة األم ــرض سياس ــدم ف ــب وع ــام للمطال ــتجابة النظ ــان اس ــا لضم ورعايته
ــة. ــي املاضي ــنوات الثمان ــالل الس ــام خ ــا النظ ــي أحدثه ــكنية الت ــة والس ــرات الديمغرافي التغيي
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