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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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موجز
تنفيذي

ــاد النظــام  ــي ســنوات مــن اعتم ــرور ثمان بعــد م
للحــل االمنــي والعســكري يف ســوريا، تــم تشــريد 
ــف  ــن نص ــر م ــخص- أي أكث ــون ش ــو 13 ملي نح
ســكان البالد-مــن ديارهــم. منهــم نحــو 6 مالييــن 
مــن النازحيــن داخليــا، يف حيــن أن الباقيــن عبــارة 
ــان  ــا واألردن ولبن ــن تركي ــن يف كٍل م ــن الجئي ع
ــع  ــاق الواس ــذا النط ــرى. وه ــن أخ ــا وأماك وأوروب
والغيــر مســبوق مــن التهجيــر يف العصــر الحديث، 
يفــرض أن يتضمــن الحــل السياســي للصــراع آليــات 
لحمايــة النازحيــن والالجئين الســوريين مــن العودة 
القســرية )والتــي تعنــي اإلرغــام ىلع العــودة يف 
ــوع  ــر موض ــث أن تأطي ــرة(، حي ــروط خطي ــل ش ظ
تتــم  أن  ينبغــي  والالجئيــن  النازحيــن  عــودة 
ضمــن شــروط تكفــل عودتهــم الطوعيــة واآلمنــة 
ــن،  ــي ضام ــاق سياس ــار اتف ــن إط ــة ضم والكريم
باإلضافــة إلــى وجــود آليــة دوليــة صارمــة لضمــان 

ــن.  ــرام حقــوق العائدي احت

وتعيــش حاليــا الغالبيــة العظمــى مّمــن شــِرِدتهم 
الحــرب يف وضــع متزايــد الصعوبــة. ففــي داخــل 
ــية  ــروف معيش ــن ظ ــون م ــي النازح ــوريا يعان س
ــى االكتظــاظ الســكاني يف  ــة إل قاســية، باإلضاف
املخيمــات والهجمــات املســتمرة مــن قبــل نظــام 
ــد  ــبب التصعي ــث تس ــه. حي ــد وحلفائ ــار األس بش
األخيــر يف شــمال غــرب ســوريا يف تشــريد أكثــر 
ــمال  ــب وش ــن إدل ــروا م ــخص ف ــن 600,000 ش م
بدايــة  منــذ  التركيــة  الحــدود  باتجــاه  حمــاة 
ــيا  ــاده روس ــذي ق ــر ال ــكري األخي ــوم العس الهج
وىلع   .2019 شــباط/فبراير  يف  األســد  ونظــام 
الرغــم مــن الظــروف املعيشــية القاســية يف إدلب 
ــر املتعمــد الواســع النطــاق  الناجمــة عــن التدمي
ــم يتــم تســجيل أي  للبنــى التحتيــة املدنيــة، فل
حــاالت مــن فــرار املواطنيــن نحــو املناطــق التــي 
يســيطر عليهــا النظــام. وباملثــل، فقــد تــم تكــرار 
ــع ىلع  ــان الواق ــم الركب ــكان مخي ــدى س ــك ل ذل
ــه  ــن وقوع ــم م ــى الرغ ــع األردن، فعل ــدود م الح
ــول  ــاع وص ــبب بانقط ــي تس ــار الت ــت الحص تح
ــرى،  ــية األخ ــدادات األساس ــة واإلم ــواد الغذائي امل
ــي زاره يف  ــد األمــم املتحــدة الت فقــد أعــرب وف
أغســطس 2019 عــن صدمتــه مــن انخفــاض عــدد 

1 .https:// 2019 األمــم املتحــدة مســتعدة لتســهيل عمليــات اإلجــالء مــن مخيــم الركبــان يف جنــوب ســوريا«، 30 آب/أغســطس«
/syria-rukban-un-evacuation/30/08/2019/thedefensepost.com

2 .1575647/https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-to-sort-out-safe-zone-in-nsyria-soon-erdogan 
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ــق  ــى مناط ــودة إل ــدون الع ــن يري ــخاص الذي األش
النظــام ىلع الرغــم مــن الظــروف املعيشــية 

ــم1 . ــية يف املخي القاس

ويف الوقــت نفســه، يواجــه الســوريون الذيــن 
يعيشــون كالجئيــن يف لبنــان وضعــا يــزداد 
قســاوة يتســم بعــدم إمكانيــة الحصــول ىلع 
ــة  ــاعر العنصري ــد املش ــية وتزاي ــات األساس الخدم
ــو  ــا ه ــع يف تركي ــا أن الوض ــم.  كم ــة له املعادي
اآلخــر قــد تدهــور يف اآلونــة األخيــرة بســبب 
ــى  ــة، فعل ــوط الخارجي ــة والضغ ــا الداخلي القضاي
ــوريين  ــط ىلع الس ــا ال تضغ ــن أن تركي ــم م الرغ
للعــودة إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
ــة  ــة منطق ــط إلقام ــا تخط ــن تركي ــام، ولك النظ
آمنــة محتملــة يف املســتقبل يف شــمال شــرق 
ــوري ىلع  ــئ س ــون الج ــا » ملي ــوريا ليقطنه س
االقــل«2-3. كمــا يتعــرض الالجئــون الســوريون يف 
ــى  ــودة إل ــوط للع ــة لضغ ــدان األوروبي ــض البل بع
ــراع أو  ــي للص ــل سياس ــدون ح ــع أو ب ــم، م دياره
ضمانــات دوليــة ســليمة للشــروط الدنيــا للعــودة 

ــة. ــة والكريم اآلمن

ــرًا  ــي مؤخ ــام اللبنان ــن الع ــس األم ــر رئي ــد ذك وق
ــد  ــوري4  ق ــئ س ــف الج ــى 200 أل ــل إل ــا يص أن م
أعيــدوا إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
املنظمــات  أن  حيــن  يف  ســوريا.  يف  األســد 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــا مفوضي ــا فيه ــة، بم الدولي
ــدودة أو  ــة مح ــا إمكاني ــن، لديه ــؤون الالجئي لش
ــى معظــم هــذه املناطــق؛  معدومــة للوصــول إل
وال يمكنهــا رصــد مصيــر العائديــن أو اإلبــالغ عــن 
ــيطر  ــي يس ــزاء الت ــة يف األج ــدات األمني التهدي

ــالد. ــام يف الب ــا النظ عليه

وال يــزال نظــام األســد يف تلــك االثنــاء يتبــع 
ــرايف  ــر الديموغ ــة التغيي ــف سياس ــكل مكث وبش
ــوريين  ــن الس ــر م ــزء كبي ــد ج ــى تجري ــة إل الرامي
النازحيــن و الالجئيــن مــن منازلهــم وممتلكاتهــم 
مــن خــالل القوانيــن التمييزيــة وعمليــات الهــدم 
وأنشــطة »إعــادة اإلعمــار« الزائفــة. حيــث أن 
ــروس يف حاجــة ماســة إلــى  النظــام وحلفــاؤه ال

https://thedefensepost.com/2019/08/30/syria-rukban-un-evacuation/
https://thedefensepost.com/2019/08/30/syria-rukban-un-evacuation/
https://thedefensepost.com/2019/08/30/syria-rukban-un-evacuation/
https://thedefensepost.com/2019/08/30/syria-rukban-un-evacuation/
https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-to-sort-out-safe-zone-in-nsyria-soon-erdogan/1575647
https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-to-sort-out-safe-zone-in-nsyria-soon-erdogan/1575647
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-49719284
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-49719284
https://www.presstv.com/DetailFr/2019/05/11/595659/Syrian-refugees-Lebanon-
https://www.presstv.com/DetailFr/2019/05/11/595659/Syrian-refugees-Lebanon-
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األمــوال الدوليــة، وخاصــة مــن االتحــاد األوروبــي، 
ــار« ويف ذات  ــادة اإلعم ــمى »إع ــا يس ــل م لتموي
الوقــت يعمــد النظــام إلــى خلــق حقائــق جديــدة 
ىلع أرض الواقــع ىلع مختلــف الصعــد بغيــة 
إعــادة صياغــة الصــورة الديموغرافيــة لســوريا 
قبــل العــودة املنظمــة للنازحيــن والالجئيــن. 
وبغيــة تحقيــق هــذا الهــدف، يقــوم النظــام 
النازحيــن  أن  مفادهــا  كاذبــة  روايــة  بترويــج 
والالجئيــن أحــرار يف العــودة إلــى املناطــق التــي 
ــيكونون  ــن س ــد، وأن العائدي ــا األس ــيطر عليه يس
يف مأمــن مــن االضطهــاد واملضايقــة، وسيســمح 
بحيــاة  والتمتــع  باســتعادة ممتلكاتهــم  لهــم 
ــر، ال يمكــن أن  ســلمية. وكمــا يكشــف هــذا التقري
يكــون هنــاك شــيء أبعــد مــن الحقيقــة مــن تلــك 

ــة. ــود الزائف الوع

ــة  ــة بحثي ــن دراس ــارة ع ــر عب ــذا التقري ــد ه  ُيع
تتضمــن مبــادرًة  غيــر مســبوقة لجمــع شــهادات 
ــى  ــادوا إل ــن ع ــوريين الذي ــن الس ــن املواطني م
ــع  ــد )ويرج ــا األس ــيطر عليه ــي يس ــق الت املناط
ذلــك يف الغالــب إلــى الظــروف املعيشــية الصعبة 
يف مواقــع النــزوح أو ألنهــم يعتقــدون أن النظــام 
ــى  ــة إل ــة(، باإلضاف ــودة اآلمن ــود الع ــيفي بوع س
آراء أولئــك الذيــن بقــوا يف املناطــق التــي كانــت 
تســيطر عليهــا املعارضــة ســابقا بعد أن اســتولت 
عليهــم قــوات النظــام بموجــب مــا يســمى 
ــهادات  ــق آراء و ش ــر توثي ــة، عب ــات املصالح اتفاق
ــوادث  ــق بالح ــا يتعل ــة فيم ــتجيبين للدراس املس
و املخــاوف األمنيــة للعائديــن والقاطنيــن يف 
ــة«،  ــات املصالح ــمولة بـــ »اتفاق ــق املش املناط
إلــى  إمكانيــة وصولهــم  توثيــق  فضــاًل عــن 
ــة  ــية العام ــروف املعيش ــة، والظ ــات العام الخدم
األســد،  عليهــا  يســيطر  التــي  املناطــق  يف 
باإلضافــة إلــى اســتقصاء آراء النازحيــن والالجئيــن 
ســابقا حــول عمليــة العــودة وغيرهــا مــن القضايــا 

ــة. ذات الصل

ــر، يف ظــل  ــدة لهــذا التقري وتعــود القيمــة الفري
ــك  ــا يف ذل ــة، بم ــة دولي ــدرة أي منظم ــدم ق ع
مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 

للتمتــع بإمكانيــة وصــول حقيقيــة وغيــر خاضعــة 
للرقابــة إلــى جميــع املناطــق الخاضعــة لســيطرة 
ــول  ــا الحص ــتحيل عملي ــن املس ــث م ــد. حي األس
ىلع معلومــات عــن الحالــة األمنيــة والتهديــدات 
التــي تواجــه العائديــن والظــروف املعيشــية 
ــة.  ــة نظامي ــق بطريق ــذه املناط ــة يف ه العام
ــع  ــدة جم ــر وح ــذا التقري ــاز ه ــام بإنج ــث ق حي
الســورية  للرابطــة  التابعــة  البيانــات  وتحليــل 
لكرامــة املواطــن وهــي حركــة تناضــل مــن أجــل 
حقــوق النازحيــن والالجئيــن الســوريين،و تضمــن 
ــالت يف ظــروف  ــر إجــراء مقاب إعــداد هــذا التقري
ــالت 165  ــك املقاب ــملت تل ــة، و ش ــة الصعوب غاي
ــق  ــف دمش ــص وري ــات حم ــن محافظ ــا م مواطن
للحصــول ىلع صــورة  ذلــك  و  ودرعــا وحلــب 
صحيحــة وموثوقــة وشــاملة للوضــع الــذي يواجــه 
العائديــن يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا 

ــوريا. ــد يف س األس
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النتائج الرئيسية
إن االســتنتاج الرئيســي لهــذا البحــث هــو أنــه ليــس حاليــا مــن اآلمــن للســوريين النازحيــن والالجئيــن العــودة 
إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا األســد. حيــث ال يــزال العائــدون الســابقون والقاطنــون يف مناطــق ســيطرة 
ــزال  ــد، كمــا ال ت ــة التعــرض للتهدي النظــام يعيشــون يف ظــروف مــن الخــوف وشــعور بعــدم األمــان وإمكاني
ــة والواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان ترتكــب ضــد الســوريين يف هــذه املناطــق مــن  االنتهــاكات املنهجي
ــي  ــل الرئيســية الت ــن العوام ــة الحليفــة. وم ــة وامليليشــيات والقــوات األجنبي ــه األمني ــب النظــام وأجهزت جان
تدفــع هــذا الخــوف5  وتؤجــج رغبــة العائديــن يف مغــادرة ديارهــم مــرة أخــرى، )وهــذه املــرة بشــكل دائــم(، 

انتشــار كٍل مــن االعتقــاالت القســرية، والتجنيــد القســري، واالبتــزاز، وعــدم وجــود الخدمــات األساســية.

ــن  ــة مــن الذي ــالت )و73 يف املئ ــت معهــم مقاب ــن أجري ــة مــن الذي ــا يقــرب مــن60 يف املئ  حيــث أعــرب م
ــا يف املغــادرة إذا مــا ســنحت  يعيشــون يف مناطــق اســتولى عليهــا النظــام بالقــوة( بأنهــم يفكــرون جدي
لهــم الفرصــة. كمــا أبــدت الغالبيــة الســاحقة مــن العائديــن عــن ندمهــم ىلع قــرار العــودة، بغــض النظــر عــن 
املشــقة التــي يعانونهــا حاليــا يف ظــروف التهجيــر، كمــا أن 63 باملئــة منهــم يبحثــون حاليــا وبشــكل جــدي 

عــن وســيلة للهــرب بعيــدًا عــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
ــى موجــة أخــرى مــن  ــة مــن العوامــل املتراكمــة التــي قــد تدفــع إل ــاك جمل ــات أن هن حيــث تشــير املعطي

ــات املصالحــة«. ــاء بموجــب »اتفاق ــرروا البق ــن عــادوا أو ق ــك الذي ــن أولئ ــزوح واللجــوء، وهــذه املــرة بي الن

ــاط 	  ــر أنم ــن أكث ــام م ــه االته ــن دون توجي ــري م ــاء القس ــفي واالختف ــال التعس ــد االعتق يع
االنتهــاكات التــي ترتكبهــا أجهــزة أمــن النظــام، حيــث تشــير الدراســة إلــى تعــرض أكثــر مــن ربــع 
املســتجيبين للدراســة هــم انفســهم أو أحــد أقربائهــم لالعتقــال التعســفي مــن قبــل الفــروع األمنيــة، 
وكان االعتقــال يف 75 باملئــة مــن الحــاالت خــالل األشــهر الثمانــي عشــرة املاضيــة، كمــا اضطــر أكثــر مــن 
ــم الحصــول  ــى دفــع رشــوة لإلفــراج عنهــم. وتشــير الشــهادات التــي ت ــن إل ــة مــن املعتقلي 70 يف املئ
ــى شــيوع التعذيــب كممارســة شــائعة يف معتقــالت النظــام. كمــا تشــير الشــهادات املوثقــة  عليهــا إل
إلــى حــاالت مــن االختفــاء القســري حيــث اقتيــد العديــد مــن أقــارب الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت إلــى 

أماكــن مجهولــة، وبعــد ذلــك لــم يســمعوا عنهــم مــرة أخــرى.

ــم 	  ــد أقاربه ــهم أو أح ــم أنفس ــات بأنه ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــة مّم ــي 68 يف املئ ــر حوال ذك
ىلع األقــل مطلــوب لاعتقــال إمــا مــن قبــل أجهــزة األمــن أو هــو مطلــوب للتجنيــد اإلجبــاري 
يف جيــش النظــام. حيــث أن التجنيــد اإللزامــي يف قــوات األســد مــن املمارســات األكثــر شــيوعا التــي 
ــي  ــق الت ــيما يف املناط ــام6، وال س ــيطرة النظ ــا لس ــم حديث ــت مناطقه ــن خضع ــن أو مم ــر العائدي تنتظ
تمــت الســيطرة عليهــا يف إطــار »اتفاقــات املصالحــة«, حيــث كان مــا يصــل إلــى 75 يف املئــة مــن الذيــن 
أجريــت معهــم مقابــالت أو أفــراد أســرهم مطلوبيــن للتجنيــد. حيــث غالبــا يتــم إرســال املجنديــن الجــدد 
ــك  ــي ذل ــا ينته ــا م ــث غالب ــخونة حي ــر س ــات األكث ــوط الجبه ــى خط ــام إل ــة للنظ ــق املناوئ ــن املناط م
بمقتلهــم يف املعــارك أو يف ظــروف غامضــة، كمــا يعتبــر الشــباب املصنفيــن “مناهضيــن لنظــام لألســد« 
ــون  ــث يك ــة حي ــة اإللزامي ــن للخدم ــة املطلوبي ــة يف طليع ــروع األمني ــل الف ــن قب ــا م ــن أمني واملالحقي
ــائالت  ــن املس ــدًا ع ــم بعي ــرة لتصفيته ــر مباش ــيلة غي ــاخنة كوس ــات الس ــالهم للجبه ــم وإرس تجنيده

الالحقــة.

ــة خــوف مســتمر مــن االعتقــال أو 	  ــر ثلثــي الخاضعيــن للمقابــات أنهــم يعيشــون يف حال عّب
املضايقــة مــن جانــب أجهــزة األمــن وامليليشــيات املختلفــة املواليــة لــه، وخصوصــا عبــر الحواجــز 
ونقــاط التفتيــش املوجــودة يف املناطــق الواقعــة يف إطــار »اتفاقــات املصالحــة«، حيــث يتــم إيقــاف 
ــات يف  ــذه الجماع ــل ه ــن قب ــال م ــد واالعتق ــة، والتهدي ــون للمضايق ــفي، ويتعرض ــكل تعس ــاس بش الن
ــا أن  ــا. كم ــد أفراده ــال أح ــم اعتق ــي ت ــر الت ــن األس ــرة أو م ــم مباش ــي منه ــزاز املال ــم لالبت ــة منه محاول
امليليشــيات تعتمــد ىلع شــبكة مــن املخبريــن إلــى تحديــد املناوئيــن املفترضيــن للنظــام ســواء مــن 

ــوا »اتفاقــات املصالحــة« بغيــة مراقبتهــم ومالحقتهــم. ــن قبل ــن أو أولئــك الذي العائدي

5 .https://foreignpolicy. ،2019 ــر ــن«، Anchar Vohra, Foreign Policy ، 6 فبراي ــل ينتظــر الالجئيــن الســوريين العائدي »ترحيــب قات
/a-deadly-welcome-awaits-syrias-returning-refugees/06/02/2019/com

6 .6e17fe2456aa-https://medium.com/@SACD/reconciling-with-death-disappearance-and-fear

https://foreignpolicy.com/2019/02/06/a-deadly-welcome-awaits-syrias-returning-refugees/
https://foreignpolicy.com/2019/02/06/a-deadly-welcome-awaits-syrias-returning-refugees/
https://foreignpolicy.com/2019/02/06/a-deadly-welcome-awaits-syrias-returning-refugees/
https://medium.com/@SACD/reconciling-with-death-disappearance-and-fear-6e17fe2456aa
https://medium.com/@SACD/reconciling-with-death-disappearance-and-fear-6e17fe2456aa


4 االنتقام والقمع والخوف: الواقع وراء وعود 
األسد لالجئين والنازحين السوريين

ــب 	  ــاول كل جوان ــة يتن ــيات املوالي ــام وامليليش ــر النظ ــب عناص ــن جان ــزاز م ــاد واالبت إّن الفس
ــالت أنهــم مضطــرون  ــت معهــم مقاب ــن أجري ــاد األشــخاص الذي ــاة بالنســبة للعائديــن. حيــث أف الحي
إلــى دفــع الرشــاوي لتصريــف أبســط أمــور الحيــاة، مثــل الحصــول ىلع الوثائــق الرســمية أو نقــل املنتجــات 
إلــى الســوق. حيــث توقــف معظــم النشــاط الصناعــي وغيــره مــن األنشــطة االقتصاديــة تقريبــا يف هــذه 
املناطــق، وبالتالــي فــإن الزراعــة غالبــا مــا تكــون املصــدر الوحيــد للدخــل للســكان يف املناطــق الريفيــة. 
ــق  ــارج املناط ــات خ ــلع واملنتج ــل الس ــر ىلع نق ــرض حظ ــالل ف ــن خ ــع م ــذا الوض ــام ه ــتغل النظ ويس
املحليــة الخاضعــة ملــا يســمى »اتفاقــات املصالحــة« وذلــك بغــرض دفــع الســكان لبيــع منتجاتهــم إلــى 
املحتكريــن املؤيديــن للنظــام. كمــا فقــد ثلثــا العائديــن مصــدر دخلهــم الســابق وهــم اآلن عاطلــون عــن 
العمــل أو يعملــون أعمــاالً بســيطة مؤقتــة وال يمكــن أن يوفــروا مقــدارًا أساســيا مــن الدخــل الذيــن يكفــي 

متطلبــات عائالتهــم.

ــر 	  ويــرى معظــم الذيــن أجريــت معهــم مقابــات مــن املناطــق التــي تغطيهــا »قوانيــن تطوي
ــق  ــي تتعل ــة الت ــيم التمييزي ــن واملراس ــرون بالقواني ــم يتأث ــام أنه ــة« للنظ ــق الحضري املناط
باملناطــق املدمــرة. كمــا يحــرم هــؤالء بصــورة منهجيــة مــن الحــق يف تثبيــت ممتلكاتهــم بطريقــة 
انتقاميــة صريحــة، ال ســيما يف املناطــق التــي اســتعاد النظــام الســيطرة عليهــا بالقــوة. حيــث يعانــي 
العائــدون إلــى هــذه املناطــق مــن تلــك العقبــات بشــكل خــاص، مــع االخــذ بعيــن االعتبــار ادراك مســؤولي 

إن البيانــات التــي تــم جمعهــا يف هــذا البحــث توفــر أدلــة تجريبيــة لدعــم موقــف الرابطــة الســورية لكرامــة 
املواطــن والتــي تؤكــد اســتحالة عــودة الســوريين النازحيــن والالجئيــن دون حــل سياســي شــامل يضمــن حقوق 
العائديــن، بمــا يف ذلــك حقهــم يف عــدم التعــرض لالضطهــاد والتمييــز واملضايقــة، وحقهــم يف الســالمة 
ــة  ــات املكفول والكرامــة، وحقوقهــم يف ممتلكاتهــم وحمايتهــم بموجــب القانــون، إلــى جانــب حقــوق الحري
لهــم كمواطنيــن. كمــا يمنــح هــذا البحــث صّنــاع القــرار الدولييــن واإلقليمييــن الذيــن يعملــون ىلع مســاعدة 
النازحيــن والالجئيــن الســوريين نظــرة متعمقــة ىلع العواقب الحقيقيــة للمبادرات السياســية الخاطئــة، وخاصة 
تلــك التــي تدعــو إلــى التطبيــع مــع النظــام الســوري وتؤيــد سياســة روســيا للعــودة القســرية. كمــا تعــزز نتائــج 
التقريــر الحاجــة إلــى حمايــة حقــوق وكرامــة الالجئيــن الســوريين وتشــير غلــى ضــرورة توفيــر ظــروف معيشــية 
مالئمــة يف أماكــن وجودهــم، لحمايتهــم مــن العــودة القســرية، وضمــان ســالمتهم وكرامتهــم كشــرط مســبق 

ألي حــل سياســي دائــم مــن املؤمــل أن يســهم يف اســتقرار حقيقــي يف ســوريا واملنطقــة.
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المنهجية

المصطلحات المستخدمة:

ــت  ــي أجري ــة الت ــالت املنظم ــن املقاب ــى إجــراء مجموعــة م ــة املمنهجــة إل اســتندت هــذه الدراســة البحثي
باســتخدام اســتبيان معيــاري لجمــع آراء املواطنيــن الســوريين املقيميــن يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام. حيــث تناولــت الدراســة ثالثــة محــاور أساســية يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام املســتهدفة 

بالدراســة:

الظروف األمنية	 
الظروف املعيشية والحقوق األساسية	 
نية املقيمين يف املغادرة/اإلقامة يف مناطق النظام	 

وبســبب التهديــدات األمنيــة الواضحــة وتحديــات الرقابــة مــن نظــام األســد، أجريــت جميــع املقابــالت ســرًا مــن 
ــالت شــخصيا  ــك املقاب خــالل التواصــل الخــاص مــع املســتجيبين وفــق البروتوكــوالت املعتمــدة، أو تمــت تل
ــة  ــتجيبين للدراس ــة املس ــل حماي ــن أج ــة م ــراءات الالزم ــاذ كل االج ــم اتخ ــث ت ــا، حي ــك ممكن ــا كان ذل عندم
مــن التهديــد الــذي تمثلــه األفــرع األمنيــة للنظــام الســوري. كمــا تــم تغييــر كافــة اســماء املســتجيبين الذيــن 
أدلــو بشــهادتهم يف هــذا التقريــر لضمــان ســالمتهم. حيــث تــم تدريــب الباحثيــن امليدانييــن بإســهاب ىلع 
تطبيــق االجــراءات التــي تكفــل الحمايــة والخصوصيــة لألفــراد الذيــن تمــت مقابلتهــم، كمــا تــم أخــذ املوافقــة 
املســتنيرة مــن املســتجيبين الخاضعيــن للمقابــالت7  قبــل البــدء يف الدراســة وفقــا لسياســات وحــدة جمــع 
البيانــات وتحليلهــا يف الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن. ومــن الجديــر بالذكــر أن الباحثيــن املشــتركين 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.

العائــدون: هــم الالجئــون الســوريون أو النازحــون 
ــق  ــى املناط ــادوا إل ــن ع ــا( الذي ــرون داخلي )املهج
ــرة  ــرة معتب ــام ألي فت ــا النظ ــيطر عليه ــي يس الت

ــرة املأســاة الســورية. خــالل فت

املقيمــون: هــم املواطنــون الســوريون القاطنــون 
ــم  يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، ول
يتعرضــوا لتجــارب لجــوء أو نــزوح يف أي فتــرة 

ــورية. ــاة الس ــاء املأس ــة أثن زمني

املناطــق أ = املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام الســوري: وهــي مناطــق بقيــت تحــت 

ســيطرة النظــام الســوري منــذ عــام 2011
ــام  ــتعادها النظ ــق اس ــي مناط ــق ب = وه املناط
ــا  ــاًء ىلع م ــة بن ــوات املعارض ــالم ق ــد استس بع
يدعــى »اتفاقــات مصالحــة«: وتشــمل كاًل مــن 

ــمالي ــص الش ــف حم ــا وري درع

تــم اعتمــاد املصطلحــات التاليــة يف جميــع أجــزاء التقريــر لتحديــد فئــات املواطنيــن الذيــن أجريــت 
معهــم مقابــات ومناطــق اقامتهــم األصلية:

ــام  ــتعادها النظ ــي اس ــق الت ــق ج = املناط املناط
بالقــوة دون اتفاقــات مصالحــة: وتشــمل ريــف دمشــق 
ــة  ــن مدين ــزاء م ــة(، وأج ــرقية والغربي ــة الش )الغوط
حمــص )املدينــة القديمــة وحــي الوعــر، حلــب 

الشــرقية(

اتفــاق املصالحــة:8  هــي التســمية التــي يطلقهــا 
ــة الســورية.  ــة يف الحال ــة املحلي النظــام ىلع الهدن
هــذه االتفاقــات لهــا أشــكال مختلفــة. ففــي بعــض 
الحــاالت بقيــت قــوات املعارضــة يف املنطقــة تحــت 
ــي،  ــا شــاركت يف حفــظ األمــن املحل االتفــاق ونظري
ولكــن عمليــا تــم نكــث تلــك االتفاقيــات والتخلص من 
قــوات املعارضــة عنــد التطبيــق. ويف حــاالت أخــرى 
تــم االتفــاق ىلع مغــادرة قــوات املعارضــة املنطقــة 
بالكامــل. ويف جميــع الحــاالت، تــم إعطــاء املدنييــن 
فرصــة للمغــادرة ىلع الحافــالت الخضــراء ســيئة 
الســمعة، أو الســماح لهــم بالبقــاء. ولكــن يف معظــم 
الحــاالت، أدت هــذه االتفاقــات عمليــا إلــى إجــالء 

ــا. املدنييــن مــن هــذه املناطــق بالكامــل أو جزئي

 املوافقــة املســتنيرة هــي اتفــاق طوعــي للمشــاركة يف الدراســة البحثيــة مــن قبــل املشــارك تتــم بعــد أن يتــم قبولــه باملخاطــر املحتملــة . 7
وإبــداء رغبتــه يف املشــاركة.

8 .https://syria. ,2018 أغســطس ,Haid Haid, Chatham House »،تفاصيــل »صفقــات املصالحــة« تكشــف كيــف أنهــا أي شــيء ولكــن« 
chathamhouse.org/research/the-details-of-reconciliation-deals-expose-how-they-are-anything-but-a-closer-look-at-the-

regimes-process-reveals-its-real-goal-retribution-and-control

https://syria.chathamhouse.org/research/the-details-of-reconciliation-deals-expose-how-they-are-anything-but-a-closer-look-at-the-regimes-process-reveals-its-real-goal-retribution-and-control
https://syria.chathamhouse.org/research/the-details-of-reconciliation-deals-expose-how-they-are-anything-but-a-closer-look-at-the-regimes-process-reveals-its-real-goal-retribution-and-control
https://syria.chathamhouse.org/research/the-details-of-reconciliation-deals-expose-how-they-are-anything-but-a-closer-look-at-the-regimes-process-reveals-its-real-goal-retribution-and-control
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أسلوب تحديد عينة المشاركين بالدراسة:
اتبعــت هــذه الدراســة الطــرق املعياريــة املعتمــدة لضمــان التمثيــل العــادل ملختلــف شــرائح املجتمــع الســوري 
املتأثــر بمســألة التهجيــر القســري. وقــد أجريــت مقابــالت مــع الفئــات التاليــة مــن األشــخاص مــن أجــل ضمــان 

تمثيــل كل الفئــات املجتمعيــة يف املناطــق املســتهدفة:

وقــد تــم تصميــم العينــة بمــا يضمــن التمثيــل العــادل لــكال الجنســين، وبمــا يشــمل كافــة الفئــات العمريــة 
للبالغيــن حيــث تــم تقســيم املســتجيبين ألربــع فئــات عمريــة مــع التركيــز ىلع توســيع عينــة مــن تتــراوح 
أعمارهــم مــا بيــن 26 إلــى 60 ســنة كونهــا الفئــة األكثــر تأثــرًا بالســياق االمنــي و املعيشــي قيــد الدراســة، كمــا 
ــار انخفــاض النســبة  ــن االعتب ــة، مــع األخــذ بعي ــف الشــرائح التعليمي ــة مســتجيبين مــن مختل شــملت العين
املئويــة للمشــاركين مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة أو مــا بعدهــا ويرجــع ذلــك أساســا إلــى أن معظم األشــخاص 
املؤهليــن أكاديميــا كانــوا قــد غــادروا املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام حيــث أجبــر هــؤالء ىلع النــزوح 
داخليــا  أو ســعوا إلــى اللجــوء خــارج البــالد بنــاء ىلع مواقفهــم السياســية، باإلضافــة إلــى حقيقــة امتالكهــم 

املــوارد الكافيــة نســبيا ملغــادرة البــالد.

كمــا تــم تقســيم املســتجيبين للدراســة بالتســاوي تقريبــا إلــى فئتيــن مــن حيــث تعرضهــم لتجربة 
النــزوح أو اللجــوء )انظر الشــكل 1(:

العائدون الذين كانوا الجئين أو نازحين )52 يف املئة(.. 1
املقيمــون الذيــن لــم يتعرضــوا للنــزوح أو اللجــوء وهــم حاليــا يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام؛ . 2

وبعضهــم انتقــل بيــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام )48 يف املئــة(.

الشكل )1(فئات املستجيبين للدراسة من حيث تعرضهم لتجربة اللجوء أو النزوح

املواطنون الذين لم يشاركوا يف أي أنشطة سياسية أو عسكرية أو إنسانية.	 
املواطنــون الذيــن شــاركوا يف الســابق يف أنشــطة عســكرية يف قــوات املعارضــة )الذيــن قبلــوا الحقــا 	 

بمــا يســمى تســوية الوضــع(
املواطنــون الذيــن شــاركوا يف األنشــطة املدنيــة واإلنســانية يف املناطــق التي تســيطر عليهــا املعارضة، 	 

مثــل العامليــن يف املجــال اإلنســاني، والناشــطين يف مجــال حقــوق اإلنســان، واملوظفيــن العامليــن مــع 
ــوية  ــمى تس ــا يس ــا بم ــوا الحق ــن قبل ــة )الذي ــاء املعارض ــأها أعض ــي أنش ــة الت ــر الحكومي ــات غي املنظم

الوضــع(
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كمــا تــم تصنيــف مناطــق اإلقامــة إلــى ثالثــة أنــواع ىلع أســاس درجــة الســيطرة الســابقة مــن قبــل قــوات 
املعارضــة وطبيعــة اســتعادة النظــام الســوري للســيطرة عليهــا )انظــر الشــكل 2(.

املســتجيبون مــن املناطــق )أ( التــي لــم تخضــع قــط لســيطرة قــوات معارضــة )8 يف املئــة مــن مجمــوع . 1
. املستجيبين(

املستجيبون من املناطق )ب( الخاضعة ملا يسمى »اتفاقات املصالحة« )35 يف املئة(.. 2
املســتجيبون مــن املناطــق )ج( التــي اســتعادها النظــام مــن خــالل التدخــل العســكري دون أن يتــم توقيــع . 3

»اتفاقــات مصالحــة« )58 يف املئــة (.

وقــد أجريــت املقابــالت املتعلقــة بالدراســة يف أربــع محافظــات هــي )ريــف دمشــق، درعــا، حمــص، حلــب( 
توضــح ســلوك النظــام تجــاه العائديــن أو الذيــن قبلــوا »اتفاقــات املصالحــة« مّمــن بقــوا يف مناطقهــم بعــد 
ــن  ــم النازحي ــر معظ ــذي ينتظ ــر ال ــة ىلع املصي ــرة ثاقب ــق نظ ــذه املناط ــر ه ــا. وتوف ــام عليه ــيطرة النظ س

ــة. ــات دولي ــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام دون ضمان ــن إذا عــادوا إل والالجئي

الشكل)2(نوع املنطقة التي يقطن فيها املشارك بالدراسة )من حيث كيفية سيطرة النظام عليها(

ريف دمشق 2019
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الشعور باألمان:
إن هــذا الشــرط شــرط أساســي لعــودة الالجئيــن وفقــا للمعاييــر الدوليــة. والتــي تنــص ىلع أن تكــون عودتهــم 
ــي املســتجيبين يف هــذه الدراســة )68 يف  ــة مــن اجمال ــر أن 65 يف املئ ــة وتكفــل كرامتهــم أيضــا. غي طوعي
املئــة  مــن الرجــال و59 يف املئــة  مــن النســاء الالتــي أجريــت مقابــالت معهــن( قــد صرحــوا بأنهــم ال يشــعرون 
ــروا  ــد ذك ــن ق ــن املقيمي ــنا م ــر س ــريحة األكب ــت الش ــام. وكان ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــان يف املناط باألم
بأنهــم يشــعرون باألمــان أقــل مــن نظرائهــم األصغــر ســنا حيــث كانــت نســبة 82 يف املئــة ممــن هــم فــوق 
60 عامــا ال يشــعرون باألمــان، يف حيــن كان 58 يف املئــة مــن أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 إلــى 25 ال 
يشــعرون باألمــان يف مناطــق ســيطرة النظــام. ويبــدو أن اتفاقــات املصالحــة تجعــل الســكان يشــعرون بأنهــم 
أقــل أمنــا حيــث أّن 74 يف املئــة مــن املســتجيبين يف املناطــق التــي اســتعادها النظــام مــن خــالل اتفاقــات 
املصالحــة ال يشــعرون باألمــان، باملقارنــة مــع64 يف املئــة  يف املناطــق التــي خضعــت لســيطرة النظــام يف 

غيــاب مثــل هــذه االتفاقــات )انظــر الشــكل 3(. 

وأعــرب املشــاركون عــن خيبــة أملهــم إزاء وعــود النظــام بعــدم التعــرض لهــم بــاألذى بعــد عودتهــم أو اســتعادة 
ســيطرته ىلع مناطــق اقامتهــم. كمــا أعربــوا عــن اســتيائهم مّمــا وصفــوه بـــ »رفــض النظــام لاللتزامــات التــي 
مــن املفتــرض تنفيذهــا ضمــن اتفاقــات املصالحــة وعــدم قــدرة الضامــن الروســي ىلع كســب ثقــة املواطنيــن«.

وقد كانت املصادر الرئيسية الثاثة لشعور املشاركين بعدم األمان تتلخص يف كل من:

  االعتقاالت التعسفية
  التجنيد اإلجباري يف قوات النظام

  انتشار الفوضى يف الحالة األمنية الناجمة عن تجاوزات قوات النظام وامليليشيات األخرى املوالية له.

حيــث مــن الواضــح ارتفــاع مســتوى فقــدان الشــعور باألمــان لــدى الســكان يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام. ويبيــن الشــكل 4 أنــه أىلع حــدًا بيــن العائديــن )69 يف املئــة( مقارنــة باملقيميــن الذيــن لــم يغــادروا 

ــة(. مناطقهــم )61 يف املئ

الشكل 3 شعور املواطنين باألمان، حسب نوع املنطقة التي يسيطر عليها النظام

الشكل )4( شعور املواطنين باألمان باملقارنة بين العائدين واملقيمين

يشــير الشــكل إلــى اإلجابــات ىلع الســؤال 'هــل تشــعر باألمــان يف 
املنطقــة التــي يســيطر عليهــا النظــام؟

مالحظة
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وتتناقــض املعطيــات املوثقــة مــن خــالل هــذه الدراســة بشــكل صــارخ مــع دعايــة النظــام بشــأن ضمــان أمــن 
العائديــن ووعــوده بعــدم تعــرض أي منهــم لإلســاءة9. وأظهــرت الدراســة أن 94 يف املئــة مــن املشــاركين الذيــن 
ــات  ــن »اتفاق ــزء م ــع«10 كج ــوية الوض ــمى »تس ــا يس ــوا بم ــن قبل ــك الذي ــن أولئ ــم م ــان ه ــدم األم ــعرون بع يش

املصالحــة« العامــة يف مناطقهــم التــي خضعــت للنظــام.

أشــعر دائمــا بالخــوف مــن االبتــزاز أو االحتجــاز ألن أوالدي بعيــدون عنــي وبســبب 
حقــد قــوات األمــن ىلع أهــل املنطقــة.

هنــاك شــعور دائــم بانعــدام األمــان، والخــوف مــن االنتقــام أو االعتقــال أو االبتزاز 
املالــي مــن قبــل قــوات األمــن. ال يوجــد قانــون وال محاســبة لتجــاوز ات عناصــر 

لنظام. ا

لقــد تــم اعتقالــي وابتــزازي عــدة مــرات، وكانــت هنــاك عــدة ســرقات يف حينــا 
الجميــع يعــرف اللصــوص ولكــن ال يمكــن أن تفعــل أي شــيء.

ــاس لعــدم قبولهــم باملصالحــة، وأخشــى أن  ــد مــن الن ــم اعتقــال العدي قــد ت
أكــون واحــدا مــن املعتقليــن.

سامح علي، 62 عاًما، من حمص

منذر رجب، 46 عامًا من حمص

أبو صبحي، رجل يبلغ من العمر 60 عامًا من حمص

رامز، 60 عامًا من حمص

ــالت  ــاركين باملقاب ــد املش ــاد أح ــال، أف ــبيل املث ــى س فعل
ــن  ــغ م ــذي يبل ــعيد( ال ــتعار )س ــم املس ــه باالس ــير ل ونش
العمــر 25 عامــا بأنــه كان مقاتــاًل ضمــن صفــوف املعارضــة 
واضطــر بعــد ســيطرة قــوات النظــام ىلع قريتــه ىلع 
ــه الطاعنيــن  قبــول » تســوية وضعــه« تحــت ضغــط والدي
ــتباكات  ــة يف االش ــروح بليغ ــب بج ــه اصي ــن كون يف الس
األخيــرة التــي حدثــت قبــل اقتحــام قــوات النظــام للغوطــة 
الشــرقية، ولكــن اعتقــال الكثيــر مــن أقرانــه مــن ذوي الوضــع 
املباشــر جعلــه دائمــا يف حالــة خــوف مــن االعتقــال وهــو 
حتــى اآلن يعانــي مــن نوبــات هلــع واضطرابــات يف النــوم.   

ــا هــم  ــن أّم كمــا أعــرب نحــو 70 يف املئــة مــن املشــاركين باملقابــالت عــن خوفهــم بســبب كونهــم مطلوبي
شــخصيا أو أحــد أفــراد أســرتهم للخدمــة العســكرية اإللزاميــة )الخــوف مــن التجنيــد(. كمــا تشــير نتائــج الدراســة 
إلــى أن نصــف املشــاركين قــد عــزوا شــعورهم بانعــدام األمــان إلــى حقيقــة أنهــم أو أحــد أفــراد األســرة يف خطــر 

التعــرض لالعتقــال كونهــم مناوئيــن سياســيا للنظــام.

وتعكــس شــهادات املشــاركين مزيجــا مــن املخــاوف الخطيــرة التــي أصبحــت جــزءًا مــن حياتهــم اليوميــة، وتنبــع 
هــذه املخــاوف مــن تجاربهــم الشــخصية أو األســرية مباشــرة، أو مــن تجــارب أصدقائهــم ومعارفهــم.

)صــار لــي ســنة لــم اهنــئ بالنــوم 
والكوابيــس باالعتقــال تطاردنــي.... 
هــل ســيأخذونني مثــل صديقــي......(

ــة  ــابق يف املعارض ــل س ــنة، مقات ــعيد، 23 س س
ــوية   ــق ىلع التس ــرقية واف ــة الش ــن الغوط م

9 . Washington Post, Louisa ».األســد يحــث الالجئيــن الســوريين ىلع العــودة إلــى ديارهــم. ولكــن الترحيــب بالعديــد منهــم يتــم باالعتقــال“
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-  2019 يونيــو   2,Loveluck
b233fe5811ef_story.html?noredirect=on-b1f3-11e9-7bea-54bd696a/02/06/2019/being-welcomed-with-arrest-and-interrogation

يقــوم النظــام بعــرض مــا يعــرف بوثائــق تســوية الوضــع كضمــان لعــدم اضطهــاد مقاتليــن املعارضــة الســابقين الذيــن يقبلــون باالستســالم . 10
مقابــل ســالمتهم. وعــادة مــا يتــم رعايتهــا روســيا وباالشــتراك مــع أعيــان املجتمــع املواليــن للنظــام.

https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
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ذكــر 48 يف املئــة مــن املشــاركين أنهــم انفســهم أو احــد أفــراد أســرهم مطلوبــون مــن فــروع األمــن التابعــة 
للنظــام ألســباب تتعلــق بأنشــطة مدنيــة مناهضــة للنظــام، حتــى وإن كانــت تشــمل املشــاعر املناوئــة للنظــام.

أشــارت الدراســة إلــى أّن 68 يف املئــة مــن مجمــوع املشــاركين هــم مطلوبــون للتجنيــد يف الخدمــة العســكرية 
اإللزاميــة، ويف املناطــق التــي اســتعاد النظــام الســيطرة عليهــا بالقــوة كانــت هــذه النســبة أىلع قليــاًل )أي 75 

يف املئــة يف تلــك املناطــق(.

اضحــى اثــر الســنوات الثمانيــة الســابقة واضحــا ىلع فــروع النظــام العســكرية واألمنيــة  حيــث اصيبــت يف حالــة 
مــن الفوضــى، فقــد وصفــت الشــهادات االرتبــاك الكبيــر وعــدم التنســيق بيــن مختلــف أجنحــة االفــرع العســكرية 
واألمنيــة للنظــام ذات الصلــة، حيــث تبيــن الدراســة أن 63 مــن املشــاركين القاطنيــن يف املناطــق التي اســتعادها 

النظــام بالقــوة مطلوبــون مــن النظــام للســببين )االمنــي والخدمــة االلزاميــة(.

وتدعــم الشــهادات الــواردة يف هــذه الدراســة التقاريــر االخــرى املتاحــة التــي تؤكــد تجنيــد النظــام إلزاميــا للشــبان 
الذيــن يشــك يف والئهــم حيــث يلقــي بهــم ىلع الفــور ىلع الجبهــات األماميــة األكثــر خطــورة يف بــؤر املعــارك 
الســاخنة11. ويف الواقــع، يقــوم النظــام مــن خــالل ذلــك بالتصفيــة غيــر املباشــرة ملــا يعتبــره »العناصــر املعارضــة 
ــك  ــث وجــد النظــام بذل ــوا باملصالحــات و التســويات، حي ــن قبل ــي املعارضــة الســابقين الذي » و بخاصــة ملقاتل
وســيلة ناجعــة للتخلــص مــن مناوئيــه الســابقين بطريقــة تحميــه مــن أي محاســبة دوليــة الحقــة، كمــا يوفــر 
عليــه تصفيتهــم تحــت التعذيــب يف معتقالتــه ســيئة الصيــت، والتــي تــم توثيــق وحشــيتها ىلع نطــاق واســع 

مــن قبــل جماعــات حقــوق اإلنســان12. 

المالحقة من قبل جهاز األمن:

المالحقة للطلب للخدمة العسكرية اإللزامية:

المالحقة المشتركة من الفروع األمنية وطلباً للخدمة العسكرية اإللزامية:

01

02

03

ــن  ــات م ــد األمه ــهادة أح ــًا ش ــر ايض ــا نذك  و هن
الغوطــة الشــرقية التــي آثــر ولدهــا الشــاب البقــاء 
بجانبهــا بعــد ســيطرة النظــام ىلع الغوطــة 
الشــرقية، مــن خــالل القيــام بمــا يســمى )تســوية 
وضــع( شــخصية، و فــور مراجعتــه لشــعبة التجنيد 
تــم اقتيــاده الــى الجبهــة ليختفــي بعدها ســريعًا 
ــره  ــة و ليبقــى مصي ــات الليلي خــالل أحــد املناوب

ــى اآلن. مجهــواُل حت

و باملثــل فهنــاك العديــد مــن الشــهادات 
ــوزع شــبان أســر بأكملهــا بيــن  ــروي ت التــي ت
مطلــوب أمنيــًا أو مطلــوب للتجنيــد اإللزامــي 
او االحتياطــي، بحيــث يؤكــد ذلــك املعطيــات 
ــن  ــات املواطني ــرة عــن اســتهداف فئ املتواف
ــا  ــراوح اعماره ــي تت ــور والت ــن الذك ــابة م الش
هــذه  غالبيــة  لتتــوزع  ســنة،   40-18 بيــن 
ــًا أو مطلوبيــن  الشــريحة بيــن مالحقيــن أمني

ــام. ــش النظ ــن جي ــد ضم للتجني

ــد  ــاء بع ــه بالبق ــمح ل ــم اس ــي ل ليتن
ــع  ــب م ــه يذه ــام وتركت ــول النظ دخ
الذيــن خرجــوا، ىلع األقــل كان يمكــن 
أو ميتــا،  أن أعــرف ان كان اآلن حيــا 

ــك.  ــة ىلع ذل ــا نادم ــأموت وأن س

أم زهير، سيدة من الغوطة الشرقية، 60 سنة

11 .https://medium.com/@SACD/ 2019 املصالحــات مــع املــوت واالختفــاء والخــوف،« الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن,24 يوليــو“
6e17fe2456aa-reconciling-with-death-disappearance-and-fear

 تقريــر Human Rights Watch عــن إطــالق أكثــر مــن 28,000 صــورة مروعــة عــن وفــاة املعتقليــن، »ســوريا: قصــص وراء صــور املعتقليــن . 12
syria-stories-behind-photos-killed-detainees/16/12/2015/https://www.hrw.org/news ،2015 القتلــى«، 16 ديســمبر/كانون األول

https://www.hrw.org/news/2015/12/16/syria-stories-behind-photos-killed-detainees
https://www.hrw.org/news/2015/12/16/syria-stories-behind-photos-killed-detainees


االنتقــام والقمــع والخــوف: الواقــع وراء وعــود 13
األســد لالجئيــن والنازحيــن الســوريين

الخوف من التعرض لالعتقال التعسفي أو االختفاء القسري:
 ذكــر 62 باملئــة املشــاركين بالدراســة )أي مــا يفــوق نصفهــم( بكونهــم شــخصيا او أحــد اقربائهــم قــد تعــرض 
ــى  ــن ال ــدى العائدي ــبة أىلع ل ــذه النس ــت ه ــد كان ــة، وق ــام األمني ــزة النظ ــد أجه ــفي ىلع ي ــال التعس لالعتق

ــم يقومــوا باملغــادرة.  ــن ل ــن الذي ــة مــع هــؤالء املقيمي مناطــق النظــام مقارن

ويبيــن الشــكل )6( أن 72% مــن العائديــن الذيــن تعرضــوا لالعتقــال ىلع الرغــم مــن كونهــم مــن املشــمولين بمــا 
دعــي بمراســيم )العفــو( التــي أصدرهــا النظــام أو ممــن قامــوا باتفاقيــات مــا يســمى )تســوية الوضــع الشــخصية( 
ضمــن إطــار اتفاقيــات املصالحــة، األمــر الــذي يؤكــد عــدم جديــة هــذه املراســيم مــن جهــة، كمــا يعــزز هشاشــة 
تلــك االتفاقيــات املحليــة التــي ســمحت للنظــام بفــرض ســيطرته ىلع مناطــق املعارضــة بالحــد األدنــى مــن 

الخســائر ثــم ليتابــع بعدهــا انتهاكاتــه املمنهجــة لحقــوق الســكان املحلييــن يف تلــك املناطــق.

ويف هــذا الســياق تشــير شــهادات املشــاركين بالدراســة إلــى عــدم وفــاء نظــام األســد بالتزاماتــه املترتبــة بنــاء 
ىلع تلــك االتفاقــات، حيــث تذكــر تلــك الشــهادات املــدى الواســع مــن االنتهــاكات املمنهجــة يف تلــك املناطــق 

التــي تجعــل شــعور املواطنيــن باألمــن بعيــد املنــال.

الشكل 5 انتشار االعتقاالت التعسفية

الشكل )6( حاالت االعتقال التعسفي لكل من العائدين واملقيمين وفقًا لشمولهم بالعفو، أو قبولهم املصالحات.

يشــير الشــكل إلــى اإلجابــات ىلع الســؤال 
ــال  ــك، لالعتق ــد أقارب ــت، أو أح ــل تعرض 'ه

ــفي؟' التعس

ــعر  ــل تش ــؤال 'ه ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
ــام؟ ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــان يف املنطق باألم

مالحظة

مالحظة

»تم القبض ىلع زوجي أكثر من مرة بعد عودتنا.«

ــدي  ــا، ول ــا رجــل عجــوز أعيــش مــع زوجتــي وعندمــا دخــل النظــام منطقتن »أن
األصغــر لــم يغــادر مــع أخوتــه األكبــر وبقــي إلــى جانبنــا يف الحــّي، وبعــد فتــرة، 
ألقــي القبــض عليــه وال نعــرف مصيــره حتــى اآلن، و ال نــزال نتعــرض للمضايقــات 
ــى  ــاك إل ــون هن ــه ال يزال ــجين و ألن أخوت ــا س ــة أن ولدن ــن بحج ــوات األم ــن ق م

جانــب املعارضيــن«.

»لقــد ســجنت بعــد )اتفــاق مصالحــة(، وبعــد ســجني قامــوا بابتــزازي وطالبــوا 
بمبلــغ كبيــر جــدًا إلطــاق ســراحي.«

راما األحمد، امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا من حمص

أبو فايز، رجل يبلغ من العمر 65 عامًا من حمص

مروان، 44 عامًا من حمص
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وهنــا نذكــر شــهادة الســيدة حنــان البالغــة مــن العمــر 
35 ســنة مــن ريــف حمــص الشــمالي التــي تــم اعتقالهــا 
يف معبــر )نصيــب( الحــدودي مــع األردن لــدى عودتهــا 
مــن الســعودية يف تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2018، 
ــة  ــا لدعاي ــاء ىلع تصديقه ــا بن ــت عودته ــث كان حي
النظــام وإصــداره ملراســيم العفــو العــام13-14  ، حيــث تــم 
اتهامهــا بتهمــة دعــم »الجماعــات اإلرهابيــة “وقــد تــم 
ــدى  ــن ل ــاط متنفذي ــزاز الســيدة لدفــع رشــاوي15 لضب ابت
ــة  ــى املدني ــة ال ــجون األمني ــن الس ــا م ــام لنقله النظ

ومــن ثــم إطــالق ســراحها بعــد محاكمــة صوريــة.

ــن  ــبان م ــد الش ــد أح ــهادة وال ــا ش ــر هن ــا أن نذك ولن
ــم  ــد ل ــده الوحي ــأن ول ــر ب ــذي ذك ــرقية ال ــة الش الغوط
يكــن يومــًا مهتمــًا بــأن يكــون محســوبًا ىلع أحــد 
ــام  ــة النظ ــدق رواي ــه يص ــا جعل ــارك ، مم ــريف املع ط
ــكري  ــاط عس ــورط بنش ــم يت ــن )ل ــرض مل ــدم التع بع
ــدات  ــدى بل ــه يف إح ــة مهنت ــع ممارس ــاوئ(، فتاب من
الغوطــة الشــرقية ثــم ليتــم اعتقالــه مــن جهــة أمنيــة 
مجهولــة يف بدايــة العــام، دون أن يعــرف مصيــره 

حتــى اآلن.

)لــو لــم ادفــع لهــم لكنتــم لــم ترونــي 
اليــوم ألروي قصتــي.....(

ــوه  ــي وترك ــم أخذون ــد، ليته )راح الول
ــه.....( ألم

السيدة حنان من ريف حمص

أبو محمود،53 سنة، من الغوطة الشرقية

13 ..13607770-https://www.bbc.com/news/world-middle-east ،»بي بي سي، 'سوريا: بشار األسد »يمنح العفو العام 
أصــدر األســد عــددًا مــن مراســيم العفــو العــام عــن جرائــم معينــة؛ حيــث يتــم العفــو عــن بعــض الجرائــم وفقــا إلرادة املشــرع. وال يغطــي هذا . 14

املرســوم ســوى الحــق العــام; فهــو ال يشــمل االدعــاءات الشــخصية. كمــا لــم تشــمل تلــك املراســيم التهــم املتعلقــة بمعارضــة النظــام مدنيــا 
أو مــا يدعــوه النظــام 'السياســية الجرائــم”. وعــالوة ىلع ذلــك، يشــمل العفــو شــروطا مقيــدة مثــل تحديــد مهلــة زمنيــة لتســليم شــخص 
مطلــوب. وغالبــا مــا يبقــى املشــمولين بالعفــو معتقليــن بنــاء ىلع مالحقــات قضائيــة مبنيــة ىلع دعــاوى شــخصية يقــوم برفعهــا عناصــر 

النظــام بصفتهــم الشــخصية كوســيلة خادعــة لتجــاوز العفــو.
ــات . 15 ــك حســب االتهام ــن 2000 و20000 دوالر، وذل ــا بي ــراوح عموم ــغ يت ــي 3500 دوالر، ولكــن املبل ــغ الرشــوة حوال ــة، كان مبل ويف هــذه الحال

املزعومــة، وفــرع األمــن، واملنطقــة، واألســرة، والوضــع االجتماعــي للمحتجــز. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13607770
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13607770
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المسائل المتعلقة بالسكن
ــكان  ــى م ــال إل ــرار لالنتق ــث االضط ــن حي ــكن م ــة بالس ــا املتعلق ــة القضاي ــن الدراس ــم م ــذا القس ــاول ه ويتن
آخــر )منزل/حّي/مدينــة( داخــل املنطقــة الحاليــة التــي يســيطر عليهــا النظــام بســبب اعتمــاد النظــام للحــل 
االمنــي والعســكري وينطــوي هــذا االنتقــال ىلع مشــاكل أخــرى تؤثــر ســلبا ىلع ظــروف املواطنيــن االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، مثــل العيــش يف مســاكن مؤقتة/صغيــرة الحجــم، االكتظــاظ، والعيــش يف منــازل اآلخريــن، وتقاســم 
منــزل مــع عائــالت متعــددة، الــخ. وأفــاد أكثــر مــن ثلثــي املشــاركين )70 يف املئــة( بــأن إقامتهــم قــد انقطعــت 
ألســباب مختلفــة تتعلــق باالعتــداءات العســكرية )انظــر الشــكل 7(.  وكانــت هــذه النســبة أىلع )93 يف املئــة( 

مــن املســتجيبين يف املناطــق املســتعادة مــن خــالل الحملــة العســكرية للنظــام وبــدون اتفاقــات مصالحــة.

الشكل 7 االنقطاع يف اإلقامة يف املناطق وفقًا لتصنيف كيفية سيطرة النظام عليها

ــدث اي  ــل ح ــؤال »ه ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
انقطــاع يف اقامتــك بمســكنك األصلــي؟ )يف املناطــق التــي 

ــا( ــام حالي ــا النظ ــيطر عليه يس

مالحظة

يف   92 أن   )8( الشــكل  ويبيــن 
ــادرة  ــن اضطــروا ملغ ــن الذي ــة م املئ
مســاكنهم مــن األشــخاص الذيــن 
ــوا  ــم  كان ــتبيان معه ــراء االس ــم اج ت
مــن ســكان ريــف دمشــق، يف حيــن 
كان 87 يف املئــة مــن حلــب. بينمــا 
كانــت النســبة يف درعــا أقــل قليــاًل 
)71 يف املئــة(، يف حيــن بلغــت يف 

ــط. ــة( فق ــص )17 يف املئ حم

اإلجابــات  إلــى  الشــكل  يشــير 
الســؤال »هــل حــدث اي انقطــاع 
يف اقامتــك بمســكنك األصلــي؟ 

املالحظــات )وفــق 

مالحظة

الشكل 8 االنقطاع يف اإلقامة وفقًا للمحافظات 
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وتشــير بيانــات الدراســة أيضــا إلــى أن 55 يف املئــة مــن العائديــن قــد اضطــروا إلــى مغــادرة مســاكنهم األصليــة، 
ــا  ــم يغــادروا قــط مناطــق ســيطرة النظــام. أم ــن ل ــن الذي ــة مــن املقيمي ــة بنســبة 45 يف املئ ــك باملقارن وذل

أســباب االنقطــاع يف اإلقامــة فهــي موضحــة بالشــكل الشــكل)9 (

ــى ان األســباب الرئيســية التــي أجبــرت املواطنيــن ىلع مغــادرة منازلهــم قــد اختلفــت  ــا ال وتجــدر اإلشــارة هن
وفــق طبيعــة املنطقــة وآليــة الســيطرة عليهــا، حيــث أن الســبب الرئيســي لالنقطــاع يف املناطــق التــي أعــاد 
النظــام انتزاعهــا مــن قــوات املعارضــة كان نتيجــة للتدميــر، يف حيــن كان الســبب الرئيســي لذلــك االنقطــاع يف 

مناطــق النظــام هــو وقــوع تلــك املنــازل يف مناطــق خطــرة أمنيــا.

الشكل) 9 ( أسباب االنقطاع يف اإلقامة.

الشكل 10 أسباب االنقطاع باإلقامة باملسكن يف وفقًا لتصنيف كيفية سيطرة النظام ىلع املناطق الخاضعة له حاليًا

ــبب  ــو الس ــا ه ــؤال 'م ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
ــك؟' ــن منزل ــال م ــى االنتق ــك إل ــذي دفع ال

ــبب  ــو الس ــا ه ــؤال 'م ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
ــق( ــا للمناط ــك؟' )وفق ــن منزل ــال م ــى االنتق ــك إل ــذي دفع ال

مالحظة

مالحظة
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دفع الرسوم لقاء خدمات غير موجودة:
صــرح 64 يف املئــة  مــن املشــاركين باالســتبيان بأنهــم 
أرغمــوا مــن قبــل ســلطات النظــام ىلع دفــع فواتيــر لخدمــات 
ــن  ــوا ع ــي انقطع ــم الت ــق بعقاراته ــة تتعل ــب متنوع و ضرائ
ــرة أصــاًل يف  ــم تكــن متوف ــات ل ــاء خدم ــة فيهــا، أو لق اإلقام
مناطقهــم) كاملــاء و الكهربــاء و االتصــاالت و غيرهــا مــن 
ــن  ــبة بي ــذه النس ــت ه ــن ارتفع ــات( يف حي ــوم الخدم رس
املشــاركين الذيــن يقطنــون بأماكــن اســتولى عليهــا النظــام 
عســكريا لتصــل لحوالــي 70يف املئــة و لــدى هــؤالء العائديــن 
ــزوح  ــن الن ــدان اللجــوء أو أماك ــن بل ــى مناطــق ســيطرته م ال
الداخليــة لتصــل لنســبة 67يف املئــة مــا يشــير الى اســتخدام 
هــذه األداة التعســفية كوســيلة عقــاب جماعــي ممنهــج 
تطبــق ىلع األفــراد املعارضيــن للنظــام، حيــث تــم ربــط كافة 
املعامــالت الحكوميــة الرســمية واســتخراج الوثائــق والبيانــات 
ــوم. ويف  ــب والرس ــذه الضرائ ــديد ه ــرورة تس ــخصية بض الش
بعــض الحــاالت، قــد تتجــاوز هــذه الرســوم متوســط املرتــب 

ــن. ــنوي للعائدي ــهري أو الس الش

وقــد تفاوتــت نســب املواطنيــن الذيــن صرحــوا بأنهــم قــد أجبــروا ىلع تســديد مثــل هــذه الرســوم املجحفــة، 
فبلغــت هــذه النســبة 74 يف املئــة لــدى العائديــن إلــى محافظــة حمــص، يف حيــن بلغــت تلــك النســبة يف 

ريــف دمشــق 71 يف املئــة، بينمــا كانــت 33 يف املئــة يف كٍل مــن محافظتــي حلــب ودرعــا.

الشكل 12 دفع الرسوم لقاء خدمات غير موجودة، وفق املحافظة

الشكل ) 11( دفع الرسوم لقاء خدمات غير موجودة

ــل  ــؤال »ه ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
ــودة  ــر موج ــات غي ــوم لخدم ــع رس ــرت ىلع دف أجب
ــيطر  ــي يس ــة الت ــك يف املنطق ــة بإقامت ذات الصل

ــام؟ ــا النظ عليه

يشــير الشــكل إلــى اإلجابــات ىلع الســؤال »هــل أجبــرت ىلع دفــع 
ثمــن الخدمــات غيــر املوجــودة ذات الصلــة بإقامتــك يف املنطقــة التــي 

ــام؟ ــا النظ ــيطر عليه يس

مالحظة

مالحظة
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»عندمــا عدنــا، اضطررنــا إلــى دفــع الفواتيــر مــن عــام 2011 حتــى عــام 2019 مقابل 
الخدمــات التــي لــم تكن موجــودة أصــًا، مثــل امليــاه والكهربــاء والهاتف.«

ــر  ــع الفواتي ــة دون دف ــر الحكومي ــن الدوائ ــمية م ــة رس ــذ أي وثيق ــن أخ »ال يمك
املتراكمــة، مثــل امليــاه والكهربــاء والهاتــف والضرائــب العقاريــة لكامــل فتــرة 

الغيــاب عــن املنــزل«

»يتعيــن ىلع املــرء أن يدفــع فواتيــر امليــاه والكهربــاء التــي لــم تكــن موجــودة 
عندمــا يحتــاج إلــى أي وثيقــة رســمية مــن مؤسســات الدولــة.«

ــة  ــن متاح ــم تك ــي ل ــاء الت ــاه والكهرب ــر املي ــع فواتي ــى دف ــررت إل ــد اضط »لق
ــن.« ــن العائدي ــام م ــترك لانتق ــراء مش ــك كإج ــار، كان ذل ــت الحص ــنوات تح لس

»يرفــض النظــام إعــادة الكهربــاء إلــى منطقتنــا إلــى أن ندفــع فواتيــر الكهربــاء 
التــي كانــت غيــر موجــودة يف جميــع الســنوات الســابقة.«

حسن، 45 عامًا من الغوطة الشرقية

سلمى، 36 عاما ً من حمص

زياد، رجل يبلغ من العمر 52 عامًا من الغوطة الشرقية

 أحمد، 44 عامًا من الغوطة الشرقية

 طالل، 53 عامًا من درعا
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اآلثار السلبية لقوانين النظام الجديدة:
الحكومــة  اعتمــدت   ،2012 أيلول/ســبتمبر  يف 
ســمح  الــذي   ،66 رقــم  التشــريعي  املرســوم 
للســلطات بهــدم مناطــق الســكن العشــوائي يف 
محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق لتحويلهــا إلــى 

ــة16.  ــة حضري ــق تنمي مناط

ــاد  ــوم، أش ــك املرس ــن ذل ــد ع ــن األس ــا أعل وعندم
ــي،  ــم غالونج ــر إبراهي ــة، عم ــه املحلي ــر إدارت وزي
بأنــه »خطــوة أولــى يف إعــادة بنــاء مناطــق 
الســكن غيــر القانونيــة، وال ســيما تلــك التــي 
تســتهدفها الجماعــات اإلرهابيــة املســلحة«. وتروج 
ــوري  ــام الس ــة للنظ ــة الحكومي ــائل اإلعالمي الوس
عــن مخطــط مشــابه يهــدف الــى تطويــر بســاتين 
ــه بعــد  ــرازي لنفــس الســبب الســابق ، وهــي أن ال
رحيــل »اإلرهابييــن«، يمكــن البــدء يف العمــل 

ــوريا17.   ــاء س ــادة بن ــاد إلع الج

الحكومــة  أصــدرت   ،2018 أبريل/نيســان  ويف 
ــارات  ــاب العق ــح أصح ــذي يمن ــم 10، ال ــون رق القان
ــة  ــم األوراق الالزم ــدًا لتقدي ــهرًا واح ــم ش أو أقاربه
ــة.  ــد املنطق ــرد تحدي ــم بمج ــت ممتلكاته لتثبي
ــة  ــن مهل ــة املواطني ــون يف البداي ــى القان وأعط
30 يومــا فقــط مــن املوعــد املقــرر رســميا18 إلعادة 
تطويــر املنطقــة التــي يتــم تحديدهــا وذلــك 
ــم  ــاك أو لتقدي ــكات هن ــم للممتل ــات ملكيته إلثب
طلــب للحصــول ىلع تعويــض، وقــد تســببت تلــك 
املهلــة القصيــرة التــي حددهــا القانــون انتقــادات 

ــيكون  ــث س ــة حي ــات الدولي ــن املنظم ــعة م واس
مــن املســتحيل ىلع جميــع الالجئيــن تقريبــا 
تثبيــت ممتلكاتهــم ضمــن تلــك املــدة، فــإن 
ــوري  ــون الس ــب القان ــل بموج ــول ىلع توكي الحص
لصديــق أو قريــب يف ســوريا للتقــدم بالطلــب 
قــد يســتغرق  املغــادر  الشــخص  نيابــة عــن 
ــا  ــو كان كالهم ــى ل ــل، حت ــهر ىلع األق ــة أش ثالث
يملــك جميــع الوثائــق الالزمــة. كمــا يتطلــب ذلــك 
تصريحــا أمنيــا، وهــو مــا يمثــل مشــكلة حقيقيــة 
ــق  ــن املناط ــروا م ــن ف ــخاص الذي ــبة لألش بالنس
التــي كانــت تســيطر عليهــا قــوات املعارضــة 
قبــل أن تســتولي عليهــا القــوات الحكوميــة. كمــا 
أعربــت الــدول املضيفــة لالجئيــن عــن قلقهــا إزاء 
القانــون 10، مصرحــة إنــه قــد يمنــع الالجئيــن مــن 
العــودة يف حــال فقدانهــم ملمتلكاتهــم العقاريــة 
يف ســوريا. ويف نفــس الســياق أصدر بشــار األســد 
يف تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018 القانــون 42، الــذي 
ــف  ــدة، ويضي ــنة واح ــى س ــرة إل ــذه الفت ــدد ه يم
ــن  ــح املطالبي ــك من ــا يف ذل ــرى بم ــالت أخ تعدي
ــماح  ــكام والس ــتئناف األح ــت الس ــن الوق ــد م املزي
لهــم بذلــك مــن خــالل املحاكــم العاديــة بــدال مــن 

ــة19.  ــة مخصص ــة قضائي ــالل لجن خ

وضمــن هــذه الدراســة عبــر معظــم املســتجيبين 
التــي صــدرت فيهــا قوانيــن  )املناطــق  مــن 
ــهم  ــرون أنفس ــم يعتب ــة  ( بأنه ــة الحضري التنمي
ــو  ــن، فه ــذه القواني ــر ه ــلبًا عب ــر س ــة للتأث عرض
بحســب رأيهــم إنــه ال يحمــي أساســًا حقــوق 
ــق  ــون يف مناط ــوا يعيش ــن كان ــخاص الذي األش
الســكن العشــوائي والذيــن مــن املرجــح أن تكــون 
إقامتهــم غيــر مســجلة يف الســجل العقــاري قبــل 
ــكل  ــاوف بش ــت املخ ــا ارتفع ــرب، كم ــنوات الح س
خــاص يف املناطــق التــي اســتعاد فيهــا النظــام 
العمــل  خــالل  مــن  املناطــق  ىلع  الســيطرة 

العســكري دون اتفاقــات مصالحــة.

ــدي  ــي بي ــي بنفس ــت منزل ــد بني »لق
روحــي  حجــر،  فــوق  حجــرًا  هاتيــن 
ــه،  ــبر في ــة وكل ش ــكل زاوي ــة ب معلق
منــي  يأخــذوه  ال  أن  أريــده  مــا  كل 

ألمــوت فيــه بســام«

ــد  ــا، عائ ــر 57 عاًم ــن العم ــغ م ــم، يبل ــو قاس أب
ــة ــى الغوط إل

16 .http://www.syria.law/index.php/new-urban- 2018 ــو ــوري، 14 ماي ــون الس ــة القان ــوريا«، SLJ، مجل ــد يف س ــري الجدي ــد الحض »التجدي
/renewal-law-syria

17 .html.591313c04/https://www.refworld.org/docid 2017 املرسوم 66: مخطط إعادة إعمار األسد يف سوريا«، 20 نيسان/أبريل« 
18 .qa-syrias-new-/29/05/2018/https://www.hrw.org/news 2018 ســؤال وجــواب: قانــون امللكيــة الجديــد يف ســوريا«، 29 مايو/أيــار«

property-law#_What_is_Law
19 .https://www.reuters.  2018 ســوريا تمتــد الوقــت ملطالبــات امللكيــة بعــد الحــرب بموجــب القانــون املتنــازع عليــه«، رويتــرز، 12 نوفمبــر«

com/article/us-mideast-crisis-syria-property/syria-extends-time-for-post-war-property-claims-under-disputed-law-
idUSKCN1NH1OD
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األســد لالجئيــن والنازحيــن الســوريين

ــام  ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــى املناط ــودة إل ــالمتهم بالع ــرون بس ــن يخاط ــة أن املواطني ــير الدراس وتش
للمطالبــة رســميا بممتلكاتهــم ولضمــان عــدم فقدانهــا. وقــد أشــار العديــد مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم 
مقابــالت يف الغوطــة الشــرقية ضمــن محافظــة ريــف دمشــق إلــى أن املواطنيــن الذيــن يخشــون ىلع أنفســهم 
مــن االعتقــال كونهــم محســوبين ىلع املعارضــة قــد يقومــون بإرســال اقاربهــم كبــار الســن ملراجعــة الدوائــر 
ــار الســن  ــذي قــد يرفــع احتمــال تعــرض هــؤالء كب الحكوميــة لتثبيــت ممتلكاتهــم نيابــة عنهــم، وهــو األمــر ال

للمضايقــات.

ولــم يجــد األفــراد الذيــن حاولــوا العــودة إلــى ديارهــم أو ببســاطة التحقــق مــن أوضــاع ممتلكاتهــم إال القليــل مــن 
األدلــة ىلع اإلطــار القانونــي الواعــد للنظــام والــذي مــن املفتــرض ان يدعــم جهــود إعــادة اإلعمــار التــي تدعــي 
بذلهــا الحكومــة. حيــث أّن بعــض الســوريين النازحيــن -حتــى ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام- ممنوعيــن مــن 
ــق  ــي يطب ــق الت ــض املناط ــك يف بع ــا، وذل ــن زيارته ــى م ــل وحت ــابقة ب ــم الس ــل منازله ــادة تأهي ــودة إلع الع
عليهــا النظــام شــروطا خاصــة. ويف هــذا اإلطــار افــاد اثنــان مــن املســتجيبين الذيــن عــادوا إلــى املليحــة يف 
الغوطــة الشــرقية إنهــم قــد تأثــروا تأثــرًا خطيــرًا بتلــك األوامــر الحكوميــة غيــر املعلنــة والتــي نتــج عنهــا عــدم 
الســماح لهمــا بالعــودة إلــى مســاكنهم، ويف مثــل هــذه الحــاالت تكــون تلــك األوامــر ذات طابــع أمنــي وال تتعلــق 
بالقوانيــن املعروفــة )أي املرســوم رقــم 66، والقانــون 10، والقانــون 42(. وتوثيــق هــذه الحــاالت، التــي تنطــوي ىلع 
ــواردة مــن منظمــات أخــرى  منــع األفــراد مــن الوصــول إلــى ممتلكاتهــم الســكنية أو التجاريــة، تدعــم التقاريــر ال

بشــأن هــذه االنتهــاكات20. 

»حتــى اآلن ال نعــرف أي شــيء عــن الوضــع الحالــي ملدينــة املليحــة. قــد تكــون 
ــراءات  ــن اإلج ــيئا ع ــرف ش ــن ال نع ــن ونح ــل اآلخري ــن قب ــة م ــا مملوك ممتلكاتن

ــاك.« ــة هن ــة العقاري التنظيمي

نحــن ممنوعــون مــن العــودة إلــى هنــاك، وال نعــرف شــيئا عــن الوضــع الفعلــي 
للمليحــة، باســتثناء املعلومــات التــي تقدمهــا القنــاة التلفزيونيــة الحكوميــة. 
يقولــون أنهــم سيســمحون لنــا بالعــودة ولكــن يف الوقــت الراهــن يتــم تقييــد 

الحركــة هنــاك.

سعاد، امرأة تبلغ من العمر 35 عاما من مليحة

فايز، رجل يبلغ من العمر 52 عاما ً من مليحة

20 .syria-/16/10/2018/https://www.hrw.org/news .2018 ــع الســكان مــن العــودة«، هيومــن رايتــس ووتــش، 16 أكتوبر/تشــرين األول »ســوريا: من
residents-blocked-returning
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تقييم واقع الخدمات العامة:
أشــارت نتائــج االســتبيان الــى تــردي األوضــاع الخدميــة العامــة بشــكل عــام يف مناطــق ســيطرة النظــام، فعنــد 
ــن  ــة  م ــم يجــد ســوى 6 يف املئ ــة يف مناطــق النظــام ل ــات الصحي اســتبيان راي املشــاركين بمســتوى الخدم
مجمــوع املشــاركين بــأن تلــك الخدمــات ذات مســتوى جيــد، بينمــا أكــد  66 يف املئــة  بأنهــا دون الحــد املتوســط 

أو املقبــول.

 وقــد ارتفعــت هــذه النســبة إلــى حوالــي 70 باملئــة لــدى املشــاركين العائديــن الــى مناطــق ســيطرة النظــام 
ــا  ــة واتخاذه ــات الصحي ــن الخدم ــرى م ــاط أخ ــرف ىلع أنم ــزوح بالتع ــوء او الن ــة اللج ــم تجرب ــمحت له ــث س حي

ــة. ــارًا للمقارن معي

ــة يف املناطــق  ــر مقبول ــة غي ــة مــن املشــاركين وجــدوا الخدمــات الصحي ــأن 71 باملئ كمــا أوضحــت الدراســة ب
التــي ســيطر عليهــا النظــام عســكريا بعــد رفضهــا اتفاقيــات املصالحــة املحليــة كمــا هــي الحــال يف الغوطــة 
الشــرقية، حيــث جــاء اهمــال القطــاع الصحــي يف تلــك املناطــق كوســيلة عقــاب جماعــي للســكان املحلييــن 

اللذيــن مــا يــزال يعتبرهــم النظــام حاضنــة للمعارضــة املهزومــة.    

ــة  ــر نظيف ــفيات غي ــدة، واملستش ــت جي ــات ليس ــدا، والخدم ــيء ج ــع س “الوض
ــا.” ــل ىلع حقوقن ــن ال نحص ــر، ونح ــاد منتش ــة، والفس ــر آمن وغي

“الخدمات سيئة، واملستشفيات غير جاهزة، وعملية إعادة التأهيل بطيئة.”

ــا  ــا يف مدينتن ــرت قواته ــي نش ــيا، الت ــل روس ــن قب ــة م ــت املدين ــد احتل “ق
بطريقــة غيــر طبيعيــة باإلضافــة إلــى الشــبيحة وغيرهــم ممــن يســيطرون ىلع 

املدينــة كمــا يريــدون.”

“أشــعر بالخــوف بســبب املضايقــات املتكــررة والتمييــز واألفعــال الخبيثــة مــن 
قبــل عمــاء النظــام يف املنطقــة وأخشــى باســتمرار مــن االحتجــاز التعســفي 

أو التبليــغ. لقــد كنــت معتقــًا وحرمــت مــن وظيفتــي.”

ــاة  ــن أن الجن ــم م ــا، وىلع الرغ ــطو يف منطقتن ــاالت س ــدة ح ــاك ع ــت هن “كان
معروفــون، ولكــّن أحــد لــم يردعهــم، وعــاوة ىلع ذلــك، فــإن الفســاد منتشــر 
ىلع نطــاق واســع، وال أنصــح أحــد بالعــودة بســبب انعــدام األمــن، حيــث تتجاهل 
الفــروع األمنيــة األعمــال غيــر القانونيــة التــي يقــوم بهــا رجــال أمــن النظــام.”

أبو راغب، 52 عاما ً من الغوطة الشرقية

 أم أحمد، 47 عامًا من الغوطة الشرقية

 أم نادر، امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا من دوما

أبو جاسم، 54 عامًا من درعا 

سحر، امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا من شرق الغوطة

حمص - الوعر 2019
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كمــا جــاء تقييــم املشــاركين ملســتوى الخدمــات 
التعليميــة  املراحــل  مختلــف  يف  التعليميــة 
ــا  ــا م ــث وجده ــة حي ــات الصحي ــابهًا للخدم مش
ــن املشــاركين بانهــا دون  ــة م ــد عــن 65باملئ يزي
املســتوى املتوســط أو املقبــول، مــع وجــود 
نســب التقييــم األضعــف يف املناطــق التــي 
انتزعــت عســكريًا ولــم تدخــل يف مصالحــات مــع 

ــام. النظ

ــهادات  ــخط يف الش ــة الس ــد لهج ــا تتصاع وهن
ــن  ــر ع ــي تعب ــام وه ــق النظ ــن مناط ــواردة م ال
ــية  ــات األساس ــر الخدم ــدم توف ــن ع ــتيائها م اس
للمعيشــة و -يتنــدرون- يف بعــض األحيــان مــن 
توفــر بعــض الخدمــات ىلع نحــو أفضــل يف 
الفتــرة التــي كانــت فيهــا مناطقهــم قيــد الحصــار 
ــوى  ــيطرة ق ــت س ــام وتح ــوات النظ ــل ق ــن قب م
ــوات  ــيطرة ق ــت س ــا تح ــان وقوعه ــة أب املعارض

ــام النظ

الهتــاف  الولــد  يتعلــم  )باملدرســة 
دروس  وتأتــي  للنظــام  والتصفيــق 
والرياضيــات  االساســية  العلــوم 

 ). . . . . . هامشــية.

ــام الحصــار كنــا نعتمــد  )ســقى هللا أي
ىلع نفســنا بتأميــن املــاء والكهربــاء 
ندفــع  اآلن  واآلبــار،  املولــدات  مــن 
افتراضيــة  خدمــات  ىلع  الفواتيــر 
تلفزيــون  ىلع  فقــط  موجــودة 

النظــام......(

األستاذ سعيد،37، من درعا  

أبو عبيدة، 44 سنة، من حلب

ــع  ــور الواق ــن تده ــخطهم م ــن س ــهاداتهم ع ــالب بش ــاء والط ــن األولي ــر م ــر الكثي  وعب
التعليمــي والتربــوي يف املــدارس والجامعــات وعــن ضيــاع احالمهــم بالحصــول ىلع 

ــول.  ــي مقب ــتوى تعليم مس

وكذلــك عبــر معظــم املشــاركين عــن عــدم رضاهــم باملطلــق عنــد اســتطالع رأيهــم يف 
الخدمــات املعيشــية األساســية األخــرى مــن مــاء وكهربــاء ومرافــق بلديــة حيــث وجدهــا 
94 يف املئــة بأنهــا ليســت جيــدة، وأنهــا لــم تصــل أبــدًا لوضعهــا الــذي كانــت عليــه قبــل 

عــام 2011.
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غياب سلطة القانون وتفشي الفساد:

 تشــير الدراســة الــى وجــود نزعــة مرتفعــة مــن 
الســخط والتذمــر مــن غيــاب ســلطة القانــون 
ــام،  ــيطرة النظ ــق س ــاد يف مناط ــي الفس وتفش
فقــد ابــدى 79 يف املئة من املشــاركين بالدراســة 
مــن تذمرهــم مــن غيــاب ســلطة القانــون وتغــول 
األجهــزة األمنيــة وعناصــر امليليشــيات النظاميــة 
أو شــبه النظاميــة التــي تلعــب دور البلطجــة يف 
ــب  ــدر رع ــت مص ــي أصبح ــام و الت ــق النظ مناط
ــم  ــر همه ــح أكب ــن أصب ــن الذي ــكان املحليي للس
ــة  ــر األمني ــدى التقاري ــة إح ــم أذى نتيج أال يناله
بضــرر  رزقهــم(  )يتكســبون  الذيــن  للمخبريــن 

ــهادات. ــد الش ــاء يف أح ــا ج ــاس كم الن

وحــال أبــو محمــود مثــل حــال العديــد مــن 
بحرقــة  قصصهــم  يــروون  الذيــن  املواطنيــن 
ــة  ــت الزراع ــن بات ــم الذي ــم وه ــتمر معاناته وتس
معظــم  تعطــل  مــع  الوحيــد  رزقهــم  مصــدر 
املهــن يف املنطقــة، يف ظــل منــع النظــام 
ــة  ــة جماعي ــات كعقوب ــع واملنتج ــروج البضائ خ
ملــن تبقــى مــن أهالــي الغوطــة الشــرقية، ومــن 
خــالل اجبارهــم ىلع بيــع منتجاتهــم الــى التجــار 
املحتكريــن املواليــن للنظــام كجــزء مــن شــبكات 
ــق  ــل يف مناط ــي تتغلغ ــاد الت ــلطة والفس الس

النظــام.

اعتقــاالت  يوجــد  امــان،  يوجــد  )ال 
لابتــزاز املالــي وللخدمــة االحتياطيــة 
ــل، ال  ــرص عم ــد ف ــة، ال يوج او اإللزامي
يوجــد حريــة بالتنقــات.... لكــن هنــاك 

ــر( ذل وقه

ــن اذهــب بنفســي إذا خرجــت مــن  )اي
قريتــي ســأموت قهــرًا، وإذا بقيــت 

ســأموت جوعــا......(

سعيد، 37 سنة، من درعا

أبــو محمــود،60 ســنة، مــزارع مــن الغوطــة 
الشــرقية

وبنفــس الســياق أبــدى 97 يف املئــة مــن املشــاركين عــن تململهــم مــن انتشــار الفســاد بمســتوياته املختلفــة 
ــبه  ــة ش ــز جباي ــكرية مراك ــة والعس ــام األمني ــز النظ ــت حواج ــث أصبح ــة، بحي ــاة املدني ــب الحي ــة جوان يف كاف

نظاميــة تقاســم املواطنيــن مصادرهــم املحــدودة و تفــرض اإلتــاوات تحــت حجــج واهيــة )ضــرورات أمنيــة(
ــام  ــزع النظ ــي انت ــق الت ــن املناط ــا م ــاركين و خصوص ــن املش ــة م ــهادات مريع ــوص وردت ش ــذا الخص و يف ه
الســيطرة عليهــا مــن قــوى املعارضــة لتــروي قصــص االتــاوات التــي تفــرض ىلع املواطنيــن و املزارعيــن اثنــاء 
نقلهــم ملنتجاتهــم و محاصيلهــم الــى مناطــق ســيطرة النظــام األخــرى، كمــا يف حالــة املــزارع أبــو محمــود الــذي 
رفــض مغــادرة أرضــه بعــد ســيطرة النظــام ىلع الغوطــة و آثــر االلتصــاق بارضــه و مصــدر رزقــه الوحيــد، و لكــن 
تجــاوزات الحواجــز األمنيــة و فــرض حصــص ثابتــة ىلع محصولــه املتواضــع جعلتــه يعــزف عــن نقلهــا مــرة اخــرى 

للعاصمــة بعــد تجــارب مريــرة ىلع طريقــه، و جعلتــه يفكــر جليــا بمــدى صحــة قــراره بالبقــاء.

اضــف الــى ذلــك معانــاة الســكان يف املناطــق التــي اســتعادها النظــام مــن عــدم اعتــراف النظــام بالعقــود و 
ــك ملشــاكل  ــث أدى ذل ــك املناطــق عــن ســيطرته حي ــرة خــروج تل ــم ابرامهــا يف فت ــي ت ــة الت ــق املحلي الوثائ
قانونيــة و اقتصاديــة زادت مــن الشــرخ االجتماعــي الداخلــي ضمــن تلــك املناطــق كمــا جــاء يف الشــهادات التــي 

تــم جمعهــا ضمــن هــذه الدراســة.
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ــت،  ــو مي ــوه وه ــي ونهب ــوا زوج )قتل
ليتنــي لــم أعــد ولــم أفكــر لحظــة 
ــوف  ــعر بالخ ــذه ، ال أزال اش ــودة كه بع

وأوالدي......( نفســي  ىلع 
أم محمد أحد العائدات ملناطق النظام يف حلب

ويمكننــا هنــا ذكــر شــهادة أحــد املشــاركات بالدراســة وهــي 
ــادرة  ــرت مغ ــا واضط ــويف زوجه ــي ت ــد الت ــيدة أم محم الس
النظــام عــام 2012 ملناطــق ســيطرة  مناطــق ســيطرة 
املعارضــة بريــف حلــب الشــرقي، و لكــن الظــروف االقتصادية 
ــى التواجــد مــع  ــزوح و حاجتهــا ال ــة يف منطقــة الن الصعب
ــا  ــا دفعه ــل لعائلته ــود معي ــدم وج ــل ع ــا يف ظ أقرباءه
للعــودة الــى مناطــق النظــام، لتجــد أن بيتهــا قــد تــم ســلبه 
مــن قبــل أحــد عناصــر امليليشــيات شــبه الرســمية التابعــة 
للنظــام و املعروفيــن باســم )الشــبيحة(، كمــا توالــت معانــاة 

)الحواجــز تبتــز النــاس وتمنــع دخــول املــواد بــدون دفــع اتــاوة إلزاميــة، ناهيــك 
عــن التحــرش بالنســاء دون اي رادع(

)تعرضــت للكثيــر مــن املضايقــات عندمــا طلبــوا منــي أن أراجــع فــرع األمــن ألن 
أوالدي األكبــر ســنا وزوجــي لــم يعــودوا معــي، وقــد هددونــي علنــا.(

ــن  ــرب م ــا يق ــة مل ــا يف املنطق ــرب وبقين ــال الح ــا خ ــادر قريتن ــم نغ ــا ل )ألنن
ســت ســنوات مــع قــوات املعارضــة، فإنهــم اآلن يكرهوننــا، ويســرقون بيوتنــا 
ومتاجرنــا ويجبروننــا ىلع دفــع اإلتــاوات للحفــاظ ىلع حياتنــا بعــد أن اســتعاد 

النظــام الســيطرة.(

بتول، امرأة عمرها 30 سنة من الغوطة الشرقية

زينب، امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا من حمص

عمار، 25 عامًا من الغوطة الشرقية

الشــاهدة عندمــا ألقــي القبــض عليهــا أثنــاء محاولتهــا اســتصدار بطاقــة الهويــة و بقيــت محتجــزة ملــدة 50 يومــا 
بغيــة ابتزازهــا للتخلــي عــن منزلهــا وجــزء مــن أمالكهــا، ممــا دفعهــا لدفــع رشــوة ماليــة كبيــرة ألحــد ضبــاط 

النظــام لتنــال حريتهــا مــن جديــد.
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ــيات  ــت امليليش ــذي نهب ــرقية ال ــة الش ــن الغوط ــنة، م ــم،29 س ــاب هيث ــة الش ــا حال ــر هن ــا نذك كم
ــًا: ــه قائ ــروي محنت ــم ي ــد، هيث ــه الوحي ــدر رزق ــبيحة مص ــم الش ــة باس ــام و املعروف ــة للنظ التابع

 
ــا بالغوطــة الشــرقية والحــال مســتورة و الحمــد هلل،  ــك ورشــة نجــارة يف مســقط رأســي يف قريتن ــت أمل »كن
رغــم أننــا عانينــا كثيــرًا يف ســنين الحصــار، حتــى كانــت الكارثــة عندمــا اقتحمــت قــوات نظــام قريتنــا يف ايــار 
2018، فنهبــت الورشــة عــن بكــرة أبيهــا، ممــا اضطرنــي لبيــع قطعــة أرض لشــراء آالت جديــدة واســتئناف عملــي 

مجــددًا. 

ولكــن بعــد إعــادة فتــح الورشــة قبــل شــهر، تعرضــت الورشــة للنهــب مــن جديــد وأصبحــت مفلســا تمامــا. وقــد 
قمــت بتقديــم عــدة شــكاوى إلــى الشــرطة يف املنطقــة، التــي لــم تكتــرث باملوضــوع. و بعــد ايــام قليلــة أيــام 
اكتشــفت أن اللصــوص كانــوا عناصــر مــن فــرع أمــن النظــام يف املنطقــة الذيــن فعلــوا ذلــك ألننــي لــم أدفــع لهم 

الرشــاوى واإلتــاوات. لقــد ســرق )األوغــاد( مصــدر رزقنــا ولقمــة عيشــنا«
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فقدان الوظائف واألعمال السابقة قبل الحرب:
ــوا  ــذي كان ــابق ال ــم الس ــس عمله ــون نف ــم ال يمارس ــة بأنه ــاركين بالدراس ــوع املش ــن مجم ــة م ــاد 58 باملئ أف
ــى مناطــق  ــدى مــن عــاد ال ــة ل ــى 67 يف املئ ــه قبــل عــام 2011، يف حيــن ارتفعــت هــذه النســبة ال يمتهنون
ــد فقــدوا مصــدر رزقهــم الســابق و  ــن ق ــي العائدي ــت, أي أن ثلث ــزوح أو للجــوء املؤق النظــام بعــد اضطــراره للن
ــاة الكريمــة وفــق  ــر دائمــة و ال تضمــن لهــم الحي ــون أعمــاالً هامشــية غي اصبحــوا عاطليــن عــن العمــل او يزاول

ــة. ــذه الدراس ــهاداتهم يف ه ش

ومــن الجديــر الــى ان فقــط حوالــي 10يف املئــة مــن الذيــن اســتعادوا عملهــم الســابق كانــوا مــن املوظفيــن 
الحكومييــن، ويف شــهادة مــن أحــد املواطنيــن تــم التأكيــد ىلع هــذه الناحيــة بقولــه: »انــا موظــف متقاعــد ولــو 

كان هنــاك قانــون كنــت بقيــت اســتلم راتبــي لكــن بســيب خروجــي مــع الثــوار اوقفــوا راتبــي«.

كمــا تفيــد معطيــات الدراســة بــأن حوالــي 70 يف املئــة  ممــن فقــدوا عملهــم الســابق كانــوا قــد حرمــوا مــن 
وظائفهــم الحكوميــة، أو تعرضــت أصــول عملهــم للنهــب او تأثــروا ســلبُا بشــكل مــا مــن ممارســات النظــام ممــا 

دفعهــم للتخلــي عــن عملهــم الســابق )انظــر الشــكل 14(.

الشكل 13 فقدان الوظيفة السابقة، حسب حالة املقيم

الشكل 14 أسباب التغيير يف العمل

يشــير الشــكل إلــى اإلجابــات ىلع الســؤال »هــل تحتفــظ حاليــا 
بنفــس العمــل الــذي كنــت تزاولــه قبــل عــام 2011؟

ــي  ــؤال 'ماه ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش ــة: يش مالحظ
األســباب املتعلقــة بالحــرب والتــي دفعتــك إلــى تغييــر 

ــك؟' عمل

مالحظة

مالحظة
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المضايقات التي يتعرض لها المقيمون والعائدون:
كشــفت الدراســة عــن وجــود ممارســات متكــررة ومنهجيــة ومتنوعــة مــن األفعــال التمييزيــة التــي تتمثــل يف 
املضايقــات التــي تقــوم بهــا قــوات أمــن النظــام وامليليشــيات التابعــة لــه يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام. وأفــاد 61 يف املئــة مــن املســتجيبين أنهــم يعانــون مــن شــكل واحــد ىلع األقــل مــن أشــكال املضايقــة 
مثــل )التهديــد باالحتجــاز، واالتهــام بالخيانــة وتدميــر البلــد، باإلضافــة إلــى التحــرش اللفظــي والجنســي للنســاء 
يف نقــاط التفتيــش ىلع النظــام(.  ويبــدو أن هــذه املمارســات الســلبية تســتهدف الســكان والعائديــن بشــكل 

متفــاوت وذلــك وفــق )والء( املنطقــة للنظــام.

ولعل العبارات التي افادنا بها بعض املشمولين يف هذه الدراسة تلخص هذا الواقع األليم:

ــوا عمــاء  ــم يرضــوا أن يكون ــة ســيئة ألنهــم ل ــون معامل “أوالدي الشــّبان يعامل
للنظــام خــال الحــرب.”

ــة وأعــادوه بعــد أن دفعــت  ــرة طويل ــا موظــف متقاعــد; خفضــوا راتبــي لفت “أن
ــدي.” ــي التقاع ــترداد راتب ــاوي الس رش

ــت  ــة، حدث ــوات املعارض ــم ق ــت حك ــا تح ــا كن ــا ألنن ــدون علين ــون يحق ــا يزال »م
ــد مــن عمليــات النهــب للبيــوت والدكاكيــن، وأجبرونــا ىلع دفــع أمــوال  العدي

ــاألذى.« ــا ب ــوا لن ــي ال يتعرض ــم ك له

»نقــاط التفتيــش األمنيــة تهيــن النــاس وتبتــز النــاس ألخــذ أموالهــم، وتمنــع 
دخــول الســلع مــن دون أن تأخــذ مــا تدعــوه حصتهــا؛ وســجل حــاالت مــن التحرش 

الاأخاقــي بالفتيــات.«

أبو داغر، 59 عامًا من مديرة، الغوطة الشرقية

فوزي، 62 عامًا، من حمص

حسن، 40 عامًا من حلب

خاتون، 50 عاما، من الغوطة
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غياب الحريات العامة والشعور بالتمتع بحقوق المواطنة:
مــا تــزال الهــوة شاســعة جــدًا بيــن تطلعــات املواطنيــن الســوريين ,املقيميــن ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام 
ــذي يشــكل  ــن واقعهــم املعــاش ال ــاة الكريمــة، و بي ــة بأساســيات الحي ــرم حقــوق املواطن ــة رشــيدة تحت ,بدول
جملــة مــن التحديــات ىلع الصعيــد األمنــي و االقتصــادي فكانــت نســبة 71يف املئــة مــن املشــاركين مفتقــدة 
ــي يعلنهــا  ــة التشــريعية الســورية الرســمية الت ــى ضمــن البيئ ــة حت لإلحســاس بنيلهــا لحقوقهــا يف املواطن
ــرأي العــام مــع عجــزه عــن تطبيقهــا ىلع أرض الواقــع، و تجلــى ذلــك بشــكل خــاص لــدى العائديــن  النظــام لل
ــن الســورين،  ــة املواطني ــه« التــي تتحــدث عــن حماي ــرام »قوانين ــه باحت ــن صّدقــوا روايت ملناطــق النظــام الذي
ــه  ــة و منظومت ــام األمني ــة النظ ــلبي- يف بني ــو س ــر-اال ىلع نح ــم يتغي ــيئا ل ــأن ش ــؤالء ب ــا ه ــدم بعده لينص

ــتبدادية. االس

و تكثــر يف هــذا النطــاق شــهادات املواطنيــن الذيــن عبــروا عــن عــدم شــعورهم بأنهــم )أهــل البلــد( بالنســبة 
ملؤيــدي النظــام، حيــث أن مجــرد االنتســاب ألحــد املناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام يهــدد أبنائهــا 
بالتفتيــش املــذل ىلع حواجــز النظــام وجعلهــم ) فريســة ســهلة( لالبتــزاز مــن قبــل العناصــر األمنية و العســكرية 

كمــا ورد يف الشــهادات املوثقــة التــي تــم التحقــق منهــا ضمــن هــذه الدراســة.

»ال يوجــد ســوى ســلطة امنيــة تحكــم البلــد بالحديــد والنــار وال ســلطة للقضــاء 
او القانــون(«

ال يوجد سلطة وال قانون تحمي االفراد«

»وبنظــر الســلطة ان كل مــن بقــي بمناطــق الثــورة ال يســتحق ان يتمتــع بحقوق 
املواطنة«

»عندما عدنا، عاملونا كخونة، واسُتدعينا ىلع الفور للتحقيق.«

»كام النــاس أصبــح: أنــت ســني ونحــن شــيعة. هكــذا وضــع ال يجعلنــي أشــعر 
باألمــان وال املســاواة.«

ــانية  ــة اإلنس ــات الفاعل ــد الجه ــة ض ــدة وكاذب ــخصية وحاق ــاءات ش ــاك ادع هن
ــاب.    ــا باإلره ــوا يتهمونن ــا زال ــم م ــام ،وه ــيات النظ ــل ميليش ــن قب ــابقة م الس

أبو سعيد، 40سنة، عائد إلى حمص

زهراء،24 سنة، من درعا

نبيل،24 سنة، من حمص

يعقوب، 30 عاما من الغوطة

تامر، 29 عامًا، من درعا

سامي،40 عامًا، من ريف حمص
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الرغبة في مغادرة مناطق النظام:
ان معظــم املشــاركين بالدراســة والذيــن بلغــت نســبتهم 59 
ــا بمغــادرة مناطــق النظــام إذا مــا  يف املئــة يفكــرون جدي
وجــدوا فرصــة ســانحة لذلــك، يف حيــن كانــت هــذه النســبة 
ــث  ــام، حي ــق النظ ــى مناط ــن ال ــدى العائدي ــة ل 62 يف املئ
ــة  ــن خيب ــة ع ــهاداتهم الحي ــر ش ــم عب ــد منه ــر العدي عب
ــا  ــم أنه ــا بعضه ــي وصفه ــودة الت ــك الع ــد تل ــم بع أمله
ــام  ــة النظ ــه لدعاي ــرًا ىلع تصديق ــي(21 متحس ــرار الغب )الق
ــا أن  عــن عــودة األوضــاع )للســابق( و اســتقرار الوضــع22، كم
النســبة األكبــر مــن املواطنيــن يف املناطــق التــي  ســيطر 
عليهــا النظــام عســكريا تتطلــع للخــروج مــن تلــك املناطــق 
ــتياء  ــة االس ــس حال ــا يعك ــو م ــة وه ــبة 73 يف املئ بنس
مــن التجــاوزات واالنتهــاكات التــي يتعــرض املواطنــون لهــا 

ــك املناطــق.  ــر يف تل بشــكل متوات

ــن  ــن الراغبي ــة م ــأن 77 يف املئ ــة ب ــفت الدراس ــا كش كم
باملغــادرة كانــوا ممــن صرحــوا عــن عــدم شــعورهم باألمــان 
عبــر هــذه الدراســة، بينمــا كان 61 يف املئــة من املشــمولين 
ــم  ــام (ه ــن النظ ــة م ــو املحلي ــيم العف ــى )مراس ــا يدع بم
ممــن يفكــرون جديــا بمغــادرة مناطــق النظــام اآلن. ويالحــظ 
ــن 18-25 ســنة هــي  ــراوح بي ــي تت ــة الت ــة العمري ــأن الفئ ب
ــة  ــى 65 يف املئ ــل ال ــبة تص ــروج بنس ــة بالخ األىلع رغب
منهــم، بينمــا تنخفــض هــذه النســبة لــدى الفئــات العمريــة 
ــي  ــة الت ــة العمري ــة للفئ ــبة 35 يف املئ ــل لنس ــر لتص األكب

تتجــاوز 60 ســنة.

ــث  ــدى ثل ــث اب ــا، حي ــول إليه ــون الوص ــن يرغب ــون كأماك ــا املواطن ــي اختاره ــات الت ــت الوجه ــد تنوع وق
املســتجيبين رغبتهــم بالوصــول إلــى أوروبــا )31 يف املئة(،التــي مــن جهتهــا قــد تضطــر ملواجهــة موجــة 
ــا ان  ــة وراء األســباب الدافعــة لهــا، كم ــذل جهــود جــادة لحــل األســباب الكامن ــم تب ــن الهجــرة إذا ل أخــرى م
ــر  ــا، ولكــن هــذه النســبة مــن املحتمــل أن تتغي ــى تركي ــوا عــن عزمهــم ىلع الوصــول إل ــة أعرب 35يف املئ
بعــد القيــود املفروضــة ىلع الالجئيــن الســوريين هنــاك و التــي تحدثــت عنهــا التقاريــر اإلعالميــة مؤخــرًا يف 

ــو 2019. تموز/يولي

ويبيــن الشــكل 16 تنــوع الوجهــات التــي يرغــب النــاس يف اللجــوء إليهــا وفــق اماكــن اقامتهــم الحاليــة. بينمــا 
يعــرض الشــكل 17 الوجهــات التــي يرغــب بهــا مجمــوع املشــاركين

الشكل 15 رغبة املقيمين يف املغادرة

الشكل 16 الوجهة املرغوبة، حسب مدينة اإلقامة الحالية

ــل  ــؤال 'ه ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
تفكــر يف مغــادرة مناطــق النظــام إذا مــا أتيحــت 

ــك الفرصــة؟ ل

ــال  ــؤال 'يف ح ــات ىلع الس ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
ــة؟' ــك املفضل ــي وجهت ــا ه ــادرة، فم ــك باملغ رغبت

مالحظة

مالحظة

 سوف تصدر الرابطة السورية لكرامة املواطن SACD دراسة مخصصة ملعالجة األسباب واملحددات األساسية للعودة الطوعية أو القسرية.. 21
22 .https://www.nbcnews.com/news/world/ ،2018 إن بــي ســي نيــوز، »الحكومــة الســورية تدعــو الالجئيــن إلــى العــودة إلــى ديارهــم«، 4 يوليو/تمــوز  

https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-;syrian-government-calls-refugees-return-home-n888791
b233fe5811ef_story.-b1f3-11e9-7bea-54bd696a/02/06/2019/come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation

html?noredirect=on

https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?noredirect=on
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دوافع المغادرة:

نصيحة اآلخرين بالعودة: 

كمــا أظهــرت الدراســة بــأن هــؤالء الذيــن يعتبــرون أنفســهم غيــر حاصليــن ىلع حقوقهــم كمواطنيــن وأولئــك 
الذيــن تعرضــوا لحــاالت التمييــز واملضايقــات مــن قبــل عناصــر النظــام قــد كانــوا مــن أكثــر الراغبيــن باملغــادرة 
بنســبة تصــل الــى 83 يف املئــة مــن مجمــل املشــاركين، الذيــن عــزا معظمهــم ســبب تفكيرهــم باملغــادرة 
الــى األســباب املعيشــية التــي ال تضمــن الحيــاة الكريمــة باإلضافــة الــى عــدم شــعورهم باألمــان وخوفهــم 

مــن االعتقــاالت والتجنيــد واملمارســات األمنيــة بحقهــم يف مناطــق ســيطرة النظــام.

بنــاًء ىلع خيبــة امــل معظــم القاطنيــن والعائديــن الــى مناطــق النظــام مــن جملــة األوضاع الســلبية الســائدة 
فــإن غالبيتهــم وبنســبة تعــادل 84 يف املئــة ال تنصــح اآلخريــن بالعــودة الــى مناطــق النظــام ذلــك بنــاًء ىلع 
معاناتهــم الشــخصية مــن قســوة األوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة التــي تدخــل يف دوامــة مفرغــة مــن الخــوف 
مــن االعتقــال واالختفــاء القســري، مــرورًا باألزمــات االقتصاديــة مــن البطالــة ونــدرة الســلع األساســية واحتــكار 
ــهادات  ــه  ش ــادت ب ــا أف ــب م ــك حس ــون و ذل ــلطة القان ــاب س ــة وغي ــزة الدول ــاد أجه ــاء بفس ــار، وانته التج

املشــاركين باالســتبيان.

الشكل 17 الوجهة املرغوبة، بالنسبة ملجموع املشاركين بالدراسة

الشكل 18 الدافع ملغادرة املناطق التي يسيطر عليها النظام

'هــل  الســؤال  اإلجابــات ىلع  إلــى  الشــكل  يشــير 
تفكــر يف مغــادرة مناطــق النظــام إذا مــا أتيحــت لــك 

الفرصــة؟

مالحظة
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ولعــل هــذه النســبة اإلجماليــة ترتفــع ىلع نحــو أكبــر يف املناطــق التــي خرجــت ســابقُا عــن ســيطرة النظام، 
والتــي نالت-وفــق الشــهادات الحيــة للمشــاركين-جملة مــن إجــراءات العقــاب الجماعــي التــي تهــدف الــى 

تجفيــف تلــك املناطــق ممــا يعتبــره النظــام -عناصــرًا غيــر منســجمة- مــع نســيجه االجتماعــي املوالــي.

وتعــد الشــهادات التــي وجههــا املواطنــون يف الداخــل بجملهــا البســيطة هــي األكثــر تعبيــرا وافصاحــا عمــا 
يشــاهدونه ويعيشــونه مــن تجــاوزات وانتهــاكات  يف مناطقهــم وقراهــم ومــن خاللــه يعكســون النصائــح مــن 

خــالل تنــاول واقــع مجتمعاتهــم امُلعــاش حاليــا .

الشكل 19 مدى نصيحة اآلخرين بالعودة

ــات ىلع  ــى اإلجاب ــكل إل ــير الش يش
الســؤال »هــل تنصــح األشــخاص 
اآلخريــن بالعــودة إلــى املناطــق 

التــي يســيطر عليهــا النظــام؟

مالحظة

“أنــا شــخصيا لســت مقتنعــا بالوضــع الحالــي هنــا بمــا فيــه الكفايــة حتــى أنصح 
ــن ىلع العودة.” اآلخري

“ال أنصح أي شخص بالعودة.”

“أنا شخص وزوجتي كبار يف السن. لو كنا يف عمر الشباب ملا عدنا”

“إلــى أيــن تريــده أن يرجــع؟ إلــى الظلــم، االعتقــال؟ أم إلــى االحتيــاط والخدمــة 
االلزاميــة امــم ملاحقــة األمــن واملخابــرات(

ــة  ــدًا والطائفي ــش اب ــة للعي ــر مؤهل ــة غي ــودة ألن املدين ــدًا بالع ــح اح )ال أنص
ــان.” ــعور باألم ــدم الش ــل وع ــن القت ــوف م ــى الخ ــية أدت ال املتفش

»حاليا يسود يف املدينة الجهل والفساد والطائفية املدمرة لألجيال[.”

ــن  ــك الذي ــاك اســتفزازات متكــررة ضــد أولئ ــا، وهن ــدة هن ــات جي “ال توجــد خدم
ــة.” ــوا باملصالح قبل

»أصبحــت املدينــة محتلــة مــن قبــل روســيا التــي انتشــر يف مدينتنــا عناصــر 
لهــا بشــكل غيــر طبيعــي، باإلضافــة الــى مليشــيات األســد والشــبيحة، هــؤالء 

أبو سعيد، 45 عامًا، من حلب ن 

سامح، 45 عامًا، من الغوطة الشرقية

منذر، 64 عامًا، من حمص

مجد، 27 سنة، من درعا

أحمد، 65، من ريف حمص

وائل، 49 عامًا، من حلب

نورة، 33 عامًا، من ريف دمشق

شاكر، 63 عاما ً، من ريف دمشق
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التوصيات
يبيــن هــذا التقريــر بوضــوح ضــرورة أن يعيــد صانعــوا القــرار يف البلــدان املضيفــة وىلع الصعيــد الدولــي 
النظــر يف مواقفهــم وسياســاتهم فيمــا يتعلــق بالالجئيــن الســوريين، الذيــن يضطــر بعضهــم اآلن إلــى 
العــودة يف حالــة مــن انعــدام األمــن ممــا يجعلهــم مجهولــي املصيــر. حيــث أن من شــبه املؤكــد أن تؤدي 
عودتهــم إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا األســد إلــى تعرضهــم للمزيــد مــن االنتهــاكات واالضطهــاد 
ــا بعــض املقترحــات والتوصيــات يف هــذا الخصــوص بنــاء ىلع معطيــات هــذه  ــورد هن املمنهجيــن. ون

الدراســة:

ان اي حــل سياســي يرمــي إلنهــاء املأســاة الســورية وتحقيــق ســالم دائــم ومســتقر يف ســوريا 
ــي  ــن ،وينبغ ــن والنازحي ــوريين الالجئي ــوق الس ــة حق ــات لحماي ــن الي ــب ان يتضم ــة يج واملنطق
ان يكــون لهــؤالء الســوريين دور فاعــل يف جميــع مســارات الحلــول السياســية يف اطــار عمليــة 
جنيــف التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة. إضافــة لضــرورة مشــاركتهم يف صياغــة الدســتور املقبــل

ــات  ــاورة واملنظم ــدول املج ــة وال ــدول األوروبي ــك ال ــا يف ذل ــي )بم ــع الدول ــب ىلع املجتم يج
اإلنســانية( زيــادة وتكثيــف جهودهــا لحمايــة النازحيــن والالجئيــن الســوريين مــن اإلعــادة 
القســرية، أو مــن أي ضغوطــات تمــارس عليهــم يف هــذا اإلطــار، حيــث يجــب أن يتــم التركيــز يف 
هــذه املرحلــة ىلع الخطــوات التــي تضمــن شــروط عودتهــم اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة يف 

إطــار حــٍل سياســي شــامل.

ــي أن يتصــدى لألزمــة الناجمــة عــن رفــض النظــام الســوري الســماح  يجــب ىلع املجتمــع الدول
للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن بالوصــول الغيــر مشــروط ملراقبــة أوضــاع 
مــن اجبرتهــم الظــروف ىلع العــودة. كمــا ينبغــي النظــر يف إنشــاء آليــة دوليــة قويــة لضمــان 
ــى  ــن اضطــروا ال ــن الذي ــن والالجئي ورصــد ظــروف العــودة داخــل ســوريا تحمــي حقــوق النازحي
ــل اكتمــال شــروط العــودة  ــة الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام قب ــى مناطقهــم األصلي العــودة ال
ــة  ــائل املتعلق ــة للمس ــي األولوي ــة« وتعط ــة اآلمن ــق البيئ ــة وتحقي ــة والكريم ــة والطوعي اآلمن

ــة. بالحماي

وبالنظــر إلــى ارتفــاع مســتويات االعتقــال واالحتجــاز واملضايقــة والتمييــز والتجنيــد واالنتهــاكات 
املبلــغ عنهــا لــدى العائديــن، يتوجــب ىلع املجتمــع الدولــي أن يرجــئ مناقشــة موضــوع العــودة 
أو اإلعــداد لــه حتــى يتــم وضــع آليــة رصــد فعالــة للعمليــة. كمــا يجــب أن تتوفــر كافــة الضمانــات 
بــأن العــودة امليســرة أو التــي يقــدم الدعــم لهــا لــن تتــم إال بعــد اســتيفاء شــروط العــودة االمنــة 

والطوعيــة والكريمــة والتحقــق منهــا بشــكل مســتقل عــن طريــق آليــات املراقبــة الدوليــة. 

ــة  ــات الدقيق ــورية املعلوم ــة س ــة ومدين ــن كل محافظ ــن م ــن والالجئي ــاح للنازحي ــب أن تت يج
ــة  ــة املتعلق ــروف األمني ــة والظ ــروف القائم ــفافية الظ ــكل ش ــف ب ــي تص ــي الت ــت الفعل وبالوق
ــار أي عــودة  ــى أن تتوفــر هــذه املعلومــات، ال يمكــن اعتب ــار العــودة ملختلــف املناطــق. وإل بخي

ــة.  ــة أو طوعي آمن

نظــرًا لحــدوث انتهــاكات واســعة للممتلــكات املهجريــن والالجئيــن العقاريــة، بمــا يف ذلــك منــع 
الوصــول إلــى تلــك املمتلــكات وإمكانيــة تنفيــذ النظــام لقوانيــن التخطيــط الســكني التمييزيــة 
ضدهــم. فيجــب إدراج مخــاوف وآليــات توثيــق حقــوق امللكيــة العقاريــة كجــزء الحــل املنشــود 
ــة  ــانية واإلنمائي ــات اإلنس ــب ىلع املنظم ــا يج ــوريا. كم ــية يف س ــة السياس ــار العملي يف إط
العاملــة داخــل ســوريا املمولــة دوليــًا أال تقــوم بعمــل يعــزز تلــك االجــراءات التمييزيــة يف مجــال 
امللكيــات العقاريــة للغائبيــن، وإنمــا ينبغــي أن تعطــي األولويــة حاليــًا للعمــل مــن أجــل حمايــة 
حقــوق هــؤالء، والــذي يتضمــن توفيــر املعلومــات الحاليــة عــن األوضــاع القانونيــة لقضايــا امللكية 

العقاريــة للنازحيــن والالجئيــن الســوريين. 
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ينبغــي منــح املفوضيــة األمميــة لشــؤون الالجئيــن وغيرهــا مــن وكاالت األمــم املتحــدة التــي 
تمثــل املجتمــع الدولــي التفويــض الــالزم لضمــان إنهــاء الخدمــة العســكرية اإللزاميــة للعائديــن 
ملناطــق ســيطرة النظــام. ويف نفــس الســياق، يجــب النظــر إلــى مســألة إصــالح أجهــزة األمــن 
ــع  ــًا املجتم ــاه حالي ــذي يرع ــي ال ــل السياس ــي للح ــر رئيس ــام كعنص ــة للنظ ــرات التابع واملخاب

ــة. ــة ذات الصل ــادرات الدولي ــات جنيــف وغيرهــا مــن املب ــاًل بمســار مباحث ــي متمث الدول

ــك كشــرٍط  ــة ملســألة املعتقليــن تعســفيًا واملختفييــن قســريًا و ذل ــول جدي يجــب اعتمــاد حل
ــدوره  ــذا ب ــة. وه ــة والكريم ــة والطوعي ــودة اآلمن ــية للع ــروط األساس ــة الش ــة تهيئ ــبق بغي مس
يشــمل أمكانيــة الوصــول الفــوري وغيــر املشــروط لجميــع املعتقليــن مــن قبــل الــوكاالت الدوليــة 
ــى تســليم جثــث الذيــن  املختصــة وىلع رأســها منظمــة الصليــب األحمــر الدوليــة، باإلضافــة إل
لقــوا حتفهــم تحــت التعذيــب إلــى ذويهــم، فضــاًل عــن إلغــاء األحــكام والتهــم الجنائيــة لجميــع 

أولئــك الذيــن اعتقلــوا ألســباب سياســية تتعلــق بمعارضــة النظــام.
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