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مقدمة عن الرابطة السورية لكرامة املواطن:

الرابطـــة الســـورية لكرامـــة املواطن “كرامـــة”، هي تيار شـــعبي 
حقوقـــي تم تأسيســـه من قبل  ســـوريين من مختلف أنحاء ســـوريا 
لخدمـــة املواطنين الســـوريين. الرابطـــة كتيار شـــعبي يركز ىلع 
الحقـــوق املدنية وحقوق اإلنســـان ال تتبع ألي طـــرف، وليس لها أي 

توجه سياســـي. 

تعمـــل الرابطـــة الســـورية لكرامـــة املواطن ىلع حمـــل مطالب 
الالجئين واملهجرين الســـوريين وإيصال صوتهم مـــن خالل املناصرة 
والتحشـــيد إلى مراكـــز صناعة القـــرار اإلقليمية والدولية، وتجســـد 
الرابطـــة الســـورية لكرامة املواطـــن تنوع املجتمع الســـوري بغض 
النظـــر عن الخلفيـــة الدينيـــة أو العرقية أو االجتماعيـــة أو الجنس.
تكافـــح الرابطة الســـورية لكرامـــة املواطن من أجل ضمـــان عودة 
أمنـــة وطوعية وكريمة لـــكل الالجئين والنازحين إلـــى وطنهم، وأن 
يتم تحقيق شـــروط البيئة اآلمنة وفق تعريف الســـوريين املهجرين 

. نفسهم أ

ترفض الرابطة بشـــكل قطعـــي العودة القســـرية أو املبكرة لالجئين 
واملهجريـــن، وتؤمن بضرورة وجـــود حراك شـــعبي اجتماعي يعمل 
ىلع تحقيق شـــروط العودة الكريمة املبنيـــة ىلع االعتراف بحقوق 
الالجئيـــن واملهجرين كمواطنين ســـوريين لتكون حجـــر الزاوية يف 

أي حل سياســـي قادم.
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بلغــت نســبة املهجريــن الســوريين أكثــر مــن نصــف إجمالــي التعــداد الســكاني يف ســوريا قبــل عــام 2011، 
ووفقــًا للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن، يمثــل الســوريون أكبــر عــدد مــن املهجريــن 
قســريًا  يف العالــم1. مــع بدايــة االحتجاجــات ضــد نظــام بشــار األســد يف العــام 2011 اضطــر نحــو 13 مليــون 
ســوري إلــى مغــادرة منازلهــم، وأجبــر نصفهــم تقريبــا ىلع اللجــوء خــارج البــالد حيــث تســتضيف تركيــا 
ــي 6.2 مليــون ســوري،  ــذي يمثــل حوال ــا النصــف اآلخــر وال ــرًا منهــم، أم ــا عــددًا كبي ــان وأملاني واألردن ولبن
فقــد نزحــوا داخليــًا وتركــز معظمهــم يف الشــمال الشــرقي والغربــي مــن ســوريا يف املناطــق الخارجــة 
ــًا فيمــا يتعلــق بتحقيــق أي  عــن ســيطرة قــوات األســد. إن مصيــر املهجريــن الســوريين يعــد أمــرًا محوري
حــل سياســي مســتقبلي مســتدام إلنهــاء الصــراع الدائــر يف ســوريا وضمــان ســالم دائــم ومســتقر فيهــا.

يرغــب مــا ال يقــل عــن تســعة مالييــن مهّجــر ســوري يف العــودة إلــى منازلهــم يف يــوم مــن األيــام، إال 
أنهــم بحاجــة إلــى رؤيــة تغييــرات جذريــة يف الظــروف املرتبطــة بهــذه العــودة، ويعتبــر الهاجــس األمنــي 
ىلع رأس قائمــة أولوياتهــم، لذلــك يجــب أن يكــون هــذا الجانــب أساســًا ألي محادثــات تســعى إلنهــاء حالــة 

تهجيــر املدنييــن غيــر املســبوقة التــي شــهدتها ســوريا.

إن مــن أبســط حقــوق املهجريــن هــو حقهــم يف العــودة اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة إلــى ديارهــم، وهــي 
مــن أهــم الحقــوق ال ســيما إذا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار العواقــب طويلــة األمــد الســتمرار املعانــاة والتهجيــر 

ــرات طويلة.  لفت

ــة  ــط  بداي ــهر فق ــة أش ــون ثالث ــخص يف غض ــون ش ــن ملي ــر م ــر أكث ــم تهجي ــد ت ــتمر: فق ــر مس التهجي
عــام 2020 يف هجــوم شــنته قــوات األســد وحلفاؤهــم الــروس واإليرانيــون ىلع ريــف إدلــب وريــف حلــب 
الشــمالي، وخلفــت هــذه الحملــة معانــاة ال توصــف للمدنييــن حيــث تــم تشــريد األطفــال والنســاء والرجــال 
عــدة مــرات، وأجبــروا ىلع العيــش يف مخيمــات مؤقتــة ىلع الحــدود التركيــة يف أحــوال جويــة قاســية 

وظــروف حيــاة غيــر إنســانية.

إن األحــداث املرعبــة يف إدلــب تجســد تذكيــرًا باملعانــاة التــي واجههــا املهجــرون الســوريون ىلع مــدى 
الســنوات التســع املاضيــة. حيــث اســتمر العديــد منهــم طــوال هــذا الوقــت يف تحمــل ظــروف معيشــية 
صعبــة، يف ظــل انعــدام الوصــول إلــى فــرص العمــل والتعليــم واآلفــاق األساســية ملســتقبل كريــم خــالل 
تواجدهــم يف املخيمــات، يف ظــل عــدم وجــود حــل للصــراع أو أي أمــل يف العــودة يف املــدى املنظــور.  
كمــا يعانــي الالجئــون الســوريون يف بعــض البلــدان املضيفــة مــن اســتخدامهم كورقــة سياســية، حيــث 
ــية  ــات السياس ــن التجاذب ــال ضم ــهل املن ــداء س ــش ف ــم كب ــوريين ىلع أنه ــن الس ــى الالجئي ــر إل ُينظ
ــح  ــى بعــض الفاعليــن السياســيين االنتهازييــن عــن إنســانيتهم لصال ــة، حيــث يتخل ــة الداخلي واالقتصادي

تغذيــة العــداء ضــد الالجئيــن الســوريين لتحقيــق مكاســب سياســية. 

ورغــم معانــاة الســوريين يف دول اللجــوء، لــم نالحــظ  عــودة تذكــر إلــى ســوريا، باســتثناء حــاالت فرديــة 
تــم فيهــا إجبــار الالجئيــن ىلع العــودة ألســباب مختلفــة. ويعــود عــزوف الســوريين عــن العــودة يف املقام 

األول إلــى مواصلــة النظــام إجراءاتــه القمعيــة يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا.

و قــد وثــق تقريــر ســابق يف سلســلة تقاريــر الرابطــة تحــت عنــوان: »االنتقــام ,القمــع والخــوف: الواقــع وراء 
وعــود األســد لالجئيــن والنازحيــن الســوريين«2  ُنشــر العــام املاضــي ، األخطــار التــي يواجههــا القلــة الذيــن 
أجبــروا ىلع العــودة إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري. ومنــذ نشــر التقريــر يف أكتوبــر 
2019 ، ازداد  الوضــع تدهــورا بشــكل أكبــر، مــع االنهيــار الكامــل لالقتصــاد والخدمــات األساســية. لقــد أصبحــت 
ــة فاشــلة، ُتمــارس فيهــا جهــود واســعة النطــاق للتغييــر الديموغــرايف، تــدار بالكامــل  ســوريا اليــوم دول

تقريبــًا مــن قبــل روســيا وإيــران.
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ــا  ــر ســوري مــن الالجئيــن والنازحيــن داخلي ــر الجديــد نتائــج اســتبيان شــمل 1100 مهّج يصــف هــذا التقري
ويحلــل إجاباتهــم ىلع األســئلة املطروحــة حــول ســبب تركهــم ألوطانهــم، وكيــف يشــعرون يف أماكــن 
ــي  ــا لك ــب تحقيقه ــي يج ــروط الت ــي الش ــا ه ــم، وم ــى دياره ــودة إل ــدون الع ــوا يري ــا إذا كان ــر، وم التهجي

ــة. ــان للعــودة بطريقــة كريمــة وطوعي يشــعروا باألم

ــات املشــاركين بالدراســة الضــوء ىلع مقــدار األذى وعــدم االســتقرار التــي خلفتهــا عمليــات  تســلط إجاب
التهجيــر املتكــررة، باإلضافــة النخفــاض الحمايــة ونقــص الفرص املتوفــرة للســوريين يف بعــض املجتمعات 
ــاد  ــودة، أف ــر بالع ــدء بالتفكي ــزوح والب ــن اللجــوء والن ــع تراجــع الطــروف املعيشــية يف أماك ــة. وم املضيف
معظــم املشــاركين بالدراســة بأنهــم شــعروا أن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات التــي يحتاجــون 
ــل  ــم بالتفاصي ــوا ىلع عل ــم يكون ــع ل ــم يف الواق ــودة، ولكنه ــال الع ــم حي ــاذ قراره ــل اتخ ــن أج ــا م إليه

الدقيقــة التــي تشــكل مخاطــر هائلــة عليهــم إذا فعلــوا ذلــك. 

ــتقرار  ــدم االس ــعور بع ــذا الش ــل ه ــبة ويف ظ ــروطها املناس ــتيفاء ش ــل اس ــرة قب ــودة املبك ــر الع إن خط
وحالــة القلــق  باإلضافــة إلــى ضعــف املعلومــات الدقيقــة، ينــذر باحتمــال حــدوث عواقــب خطيــرة وحتــى 

مميتــة يف بعــض األحيــان. 

ــوارد يف هــذا التقريــر ىلع عينــة تمثيليــة كبيــرة ومتنوعــة، ويوفــر معلومــات غنيــة  يعتمــد التحليــل ال
حــول شــروط العــودة بشــكل غيــر مســبوق. وقــد بــذل باحثــو الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن جهــوًدا 
كبيــرة يف الوصــول إلــى املهجريــن الســوريين يف مختلــف البلــدان، وكذلــك داخــل ســوريا، كل ذلــك بهــدف 
التعمــق يف فهــم تفكيرهــم بخصــوص العــودة إلــى ديارهــم وتفصيــل العوامــل التــي تحتــاج إلــى التغييــر 
مــن وجهــة نظرهــم مــن أجــل إتاحــة اإلمكانيــة لهــم بالعــودة إلــى منازلهــم بأمــان. تتعلــق معظــم هــذه 

املخــاوف باألمــن، ولكــن بعضهــا يشــمل الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة أيضــا.

ــا  ــن لقضاي ــى مســاعدة واضعــي السياســات واملناصري ــر تهــدف إل ــواردة يف هــذا التقري ــات ال  إّن املعلوم
املهجريــن يف ســعيهم إلنهــاء الصــراع يف ســوريا ومســاعدة املهجريــن ىلع العــودة إلــى ديارهــم بأمــان، 
ــق للمعنييــن يف معالجــة هــذه  ــر مجتمعــة وضــع خارطــة طري وتســاهم اآلراء املقدمــة يف هــذا التقري
التحديــات وحمايــة حقــوق املهجريــن الســوريين، وتعطــي هــذه املعرفــة املبنيــة ىلع صــوت املهجريــن 

فرصــة واقعيــة لتصميــم حــل شــامل ومســتدام يضمــن هــذه الحقــوق واملخــاوف املشــروعة .

لقــد أصبــح مــن الضــرورة بمــكان تطويــر حــل سياســي يأخــذ بعيــن االعتبــار حقــوق املهجريــن الســوريين 
ضمــن مكوناتــه األساســية ويضمــن خلــق بيئــة مناســبة لعــودة آمنــة وطوعيــة وكريمــة باعتبارهــا العمــود 

الفقــري لهــذا الحــل . 

إن تذليــل الصعوبــات التــي يعانــي منهــا غالبيــة املهجريــن الســوريين يســاهم بشــكل مباشــر يف إنهــاء 
النــزاع يف ســوريا، وىلع الرغــم مــن عــدم ســهولة هــذا األمــر، وتعقيــد وصعوبــة الحلــول، إال أن هــذا الطــرح 
يمثــل الحــل الوحيــد واملســتدام والواقعــي ملنــع تحــول الصــراع  الحالــي إلــى صــراع ال ينتهــي مــع موجــات 

متكــررة مــن العنــف التــي ســتزعزع االســتقرار اإلقليمــي والدولــي.

ومــع تحــول هــذا الطــرح بطريقــة تدريجيــة ولكــن ال مفــر منهــا إلــى جــزء أساســي يف صياغــة العمليــة 
السياســية التــي ســتقرر مســتقبل ســوريا، فقد أصبــح لزاما ضمــان تمثيــل آراء النازحيــن والالجئين الســوريين 
بشــكل شــامل وحقيقــي ومناســب للتأثيــر يف القــرارات والحلــول املتعلقــة باملســار السياســي. يجــب أن 
يقــوم املهجــرون الســوريون أنفســهم بتعريــف شــروط العــودة اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة، ويجــب ان يتــم 

ســماع صوتهــم وأن يؤخــذ ىلع محمــل الجــد.
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يرغــب معظــم املهجريــن الســوريين يف العــودة إلــى ديارهــم إذا كانــت الظــروف مناســبة: حيــث 
ــة إذا  ــى مناطقهــم األصلي ــي 73 يف املئــة مــن املشــاركين يف الدراســة أنهــم ســيعودون إل صــّرح حوال
توفــرت الظــروف املناســبة، وقــد أصــرت الغالبيــة العظمــى ) 80 يف املئــة( ىلع أن الوضــع األمنــي يجــب 
أن يتغيــر حتــى يكــون ذلــك ممكنــًا، ويف حــال تــم تطبيــق هــذه النســبة ىلع إجمالــي عــدد املهجريــن 
فهــذا يعنــي أن أكثــر مــن 9 مالييــن شــخص مســتعدون ملمارســة حقهــم يف العــودة اآلمنــة والطوعيــة 

والكريمــة إلــى منازلهــم يف ســوريا اذا توفــرت الشــروط املناســبة.

ــروف  ــرت الظ ــم إذا توف ــى منازله ــودة إل ــًا بالع ــر اهتمام ــن األكث ــريحة املهجري ــم ش ــًا ه ــون داخلي النازح
ــرأي،  ــروا عــن هــذا ال املناســبة: حيــث أّن 92  يف املئــة مــن النازحيــن املشــاركين يف هــذه الدراســة عب
بينمــا يرغــب 62 يف املئــة مــن الالجئيــن يف العــودة إذا تــم تحقيــق شــروط العــودة التــي يطمحــون لهــا.

ثالثــة أربــاع املهجريــن الســوريين يريــدون رؤيــة حــل سياســي شــامل يضمــن حقوقهــم كشــرط 
لبنــاء شــعور لديهــم باألمــان فيمــا يتعلــق بالعــودة: يف حيــن ســلطت الدراســة الضــوء ىلع مجموعة 
مــن املخــاوف والشــروط املحــددة التــي يرغــب النازحــون الســوريون يف تحقيقهــا قبــل أن يتمكنــوا مــن 
العــودة بأمــان، حيــث أن  73 يف املئــة مــن املشــاركين يف الدراســة يــرون أو يؤكــدون أنــه ال بــّد مــن اتفــاق 
ــالف  ــع اخت ــع املناطــق م ــرأي ســائدا يف جمي ــرات، وكان هــذا ال ــل أن يثقــوا يف هــذه التغيي رســمي قب
الجهــات املســيطرة عليهــا حاليــا ، كمــا أظهــرت الدراســة أن مــرور املزيــد مــن الوقــت دون حــّل سياســي 

يجعــل العــودة تبــدو أقــل احتمــاالً بالنســبة ملعظــم املهجريــن.

األســباب األمنيــة أكبــر دافــع للتهجيــر ىلع مــدى ســنوات الصــراع: فقــد كانــت األســباب األمنيــة أبــرز 
أســباب التهجيــر يف عــام 2012  بنســبة وصلــت إلــى 98  يف املئــة مــن املشــاركين، بينمــا انخفضــت هــذه 

النســبة بشــكل طفيــف فقــط إلــى 94  يف املئــة  يف عــام 2018.

املخــاوف األمنيــة هــي أكبــر عائــق أمــام العــودة: أشــار 90 يف املئــة  مــن املشــاركين يف الدراســة 
أن شــعورهم  بعــدم األمــان كان أحــد أبــرز األســباب التــي دفعتهــم للهجــرة، بينمــا ذكــر 33 يف املئــة مــن 
املشــاركين أن »الوضــع االجتماعــي« كان أحــد أســباب التهجيــر؛ واقتصــرت نســبة املشــاركين يف الدراســة 
الذيــن اعتبــروا »العوامــل االقتصاديــة« كأحــد أســباب التهجيــر ىلع 28 يف املئــة. تريــد الغالبيــة العظمــى 
ممــن أجريــت معهــم املقابــالت رؤيــة تحســينات كبيــرة يف الواقــع األمنــي قبــل عودتهــم، حيــث طغــت 
ــول  ــى مقب ــم تحديدهــا كحــد أدن ــي ت ــة املختلفــة ىلع الشــروط الخمســة الرئيســة الت ــب األمني الجوان

لعــودة آمنــة وطوعيــة وكريمــة مــن قبــل املشــاركين.

ضمن فقرة املخاوف األمنية، كانت أهم شروط العودة كالتالي:
إعــادة تشــكيل القطــاع األمنــي: األولويــة االساســية للغالبيــة العظمــى مــن املشــاركين يف الدراســة )73  
يف املئــة ( تمحــورت حــول الحاجــة إلــى إصــالح القطــاع األمنــي وكبــح تغولــه يف الحيــاة املدنيــة؛ حيــث 
دعــى 82 يف املئــة  مــن املشــاركين إلــى تفكيــك كامــل لألجهــزة األمنيــة الحاليــة وإعــادة تشــكيلها بطرق 
مــن شــأنها »ضمــان تركيــز أدائهــا ىلع وظيفــة األمــن الداخلــي التــي تضمــن أمــن املواطنيــن وتحميهــم 
وفقــًا للقوانيــن دون أي امتيــازات أو انتهــاكات أو تعــدي ىلع بقيــة الجهــات الحكوميــة ودورهــا يف بنيــة 

املجتمــع«.

ــون  ــون يف العــودة يطالب ــن يرغب ــن املشــاركين يف الدراســة والذي ــة م ــد اإللزامــي: 84 يف املئ التجني
ــل. ــد العســكري اإللزامــي أو تعليقــه ملــدة 5 ســنوات ىلع األق بإلغــاء التجني

النتائج الرئيسية
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رحيــل النظــام الســوري: اعتبــر أكثــر مــن 81 يف املئــة مــن املشــاركين الراغبيــن يف العــودة أن »رحيــل 
النظــام بــكل شــخصياته الرئيســية« شــرط أساســي للعــودة، بينمــا صــّرح 12 يف املئــة  فقــط أّنهــم يقبلون 

بخيــار »رحيــل رئيــس النظــام الســوري«. كحــد مقبــول للعــودة.

ــب 82  يف  ــن، وطال ــن املهّجري ــة م ــة بالنســبة لـــ 64 يف املئ ــن أولوي ــر املعتقلي ــون: كان مصي املعتقل
املئــة  مــن هــذا العــدد »باإلفــراج الكامــل وغيــر املشــروط عــن جميــع املعتقليــن الذيــن اعُتقلــوا بتهمــة 
ــراج  ــن قســرًا، واإلف ــر املختفي ــة للنظــام ، وكشــف مصي ــوا بأنشــطة أو ممارســات معادي االنشــقاق أو اتهم
ــة التــي  ــى األهمي ــن توفــوا يف الســجون لعائالتهــم«، ممــا يشــير إل عنهــم أو تســليم جثــث أولئــك الذي

توليهــا مجموعــة واســعة مــن الســوريين مــن جميــع الفئــات لهــذه القضيــة.

ــول  ــة ح ــية والالزم ــات  األساس ــى املعلوم ــول إل ــف الوص ــن ضع ــا م ــون داخلي ــون والنازح ــي الالجئ يعان
الظــروف الحقيقيــة يف مناطقهــم األصليــة مــن جهــات مســتقلة، ففــي حيــن أفــاد 87 يف املئــة بــأن 
لديهــم املعلومــات التــي يحتاجونهــا التخــاذ قــرارات العــودة ، قــال 20 يف املئــة  فقــط إنهــم يعرفــون 
إجــراءات العــودة الحقيقيــة  والتــي وجــد معظمهــم بعــد معرفتهــا أنهــا تشــكل عائــق أمــام عودتهــم ، 
ممــا يشــير إلــى أن املهجريــن يبالغــون يف تقديــر جــودة وعمــق املعلومــات املتاحــة لديهــم التخــاذ القــرار 

بالعــودة .

يشــعر معظــم الالجئيــن الســوريين يف أوروبــا باالســتقرار، وقــد اختلفــت اإلجابــات يف البلــدان 
ــة  ــن وإمكاني ــول للمهّجري ــة القب ــات بدرج ــذه االجاب ــاط ه ــر الرتب ــكل كبي ــة بش ــر األوروبي غي
ــة  مــن املشــاركين يف الدراســة أنهــم ال يشــعرون  االســتمرار يف البــالد املضيفــة. أكــد 42  يف املئ
»باالســتقرار«. ويمكــن تعريــف »االســتقرار« هنــا مــن قبيــل الشــعور باألمــان، والشــعور بالرضــا عــن ظــروف 
املعيشــة، ومســتوى الدخــل، والخدمــات األساســية، والرضــا واالســتقرار يف أماكــن اإلقامــة الجديــدة، باإلضافة 
إلــى الشــعور باالندمــاج يف املجتمــع الجديــد، وغيــاب املشــاكل القانونيــة فيمــا يتعلــق باإلقامــة. وفقــا 
ــا يف دول  ــون حالًي ــن يعيش ــتبيان الذي ــاركين يف االس ــن املش ــة  م ــعر 97  يف املئ ــف يش ــذا التعري له

االتحــاد األوروبــي باالســتقرار.

وقــد أفــاد 97 مــن النازحيــن الـــ 117 يف إدلــب الذيــن تمــت مقابلتهــم قبــل فبرايــر 2020 أنهــم يشــعرون 
باالســتقرار. ويف تغييــر واضــح، أفــاد 90  يف املئــة مــن النازحيــن داخلًيــا يف إدلــب الذيــن تمــت مقابلتهــم 
يف فبرايــر 2020 )75 مــن أصــل 80( بعــدم الشــعور باالســتقرار ، بعــد أن تــم تشــريد أكثــر مــن مليــون نــازح 

جديــد بســبب الحملــة العســكرية األخيــرة للنظــام الســوري.

الظــروف االقتصاديــة تحتــل األولويــة الخامســة بالنســبة لقــرارات العــودة: حيــث تــم اختيــار شــروط 
العــودة املتعلقــة »بالوضــع االقتصــادي« مــن قبــل 58 يف املئــة مــن املشــاركين يف الدراســة.

ــن  ــن الالجئي ــر بي ــكل كبي ــت بش ــا اختلف ــن أولوياته ــودة، لك ــم للع ــرط مه ــة ش ــط االجتماعي الرواب
والنازحيــن داخلًيــا. لطاملــا كانــت الروابــط االجتماعيــة والروابــط األســرية مهمــة للغايــة بالنســبة للســوريين، 
ــها  ــي يعيش ــية الت ــروف القاس ــن الظ ــم م ــة ىلع الرغ ــا ضروري ــط ىلع أنه ــذه الرواب ــر له ــزال ُينظ وال ي
ــارب  ــودة األق ــار »ع ــة خي ــاركين يف الدراس ــن املش ــة  م ــن 71  يف املئ ــر م ــار أكث ــث اخت ــرون حي املهج
ــم  ــت مقابلته ــن تم ــا الذي ــن داخلي ــن النازحي ــة  م ــودة. إّن 84 يف املئ ــرط للع ــن« كش ــارف املهجري واملع
ــن أن 59  ــن« شــرط أساســي للعــودة ، يف حي ــارب واملعــارف املهجري ــن األق ــدوا ىلع أن »عــودة كل م أك
يف املئــة  فقــط مــن الالجئيــن اختــاروا الخيــار ذاتــه. كمــا أفــاد 34 يف املئــة منهــم بــأن »هــذه النقطــة 
ليســت ضمــن شــروطهم للعــودة«. ويعكــس هــذا تأثيــر الهجــرة ىلع الالجئيــن ال ســيما مــن ناحيــة إضعــاف 

ــر منهــم. ــة لكثي الروابــط األســرية يف خضــم التدهــور التدريجــي للعالقــات االجتماعي
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اعتمــدت هــذه الدراســة البحثيــة املمنهجــة ىلع إجــراء 1100 مقابلــة منظمــة باســتخدام اســتبيان معيــاري 
لجمــع آراء املواطنيــن الســوريين النازحيــن داخليــا والالجئيــن خــارج ســوريا. حيــث تناولــت الدراســة ثالثــة 

محــاور أساســية 

ســعت هــذه الدراســة إلــى ضمــان التمثيــل العــادل ملختلــف الشــرائح مــن املجتمــع الســوري، ســواء مــن 
ــار العينــة: ــا أو الالجئيــن خــارج ســوريا، مراعيــة املعاييــر التاليــة يف اختي النازحيــن داخلي

ــية يف  ــزوح الرئيس ــق الن ــك يف مناط ــوريا، وذل ــمال س ــا يف ش ــن داخلي ــة النازحي ــة الدراس ــملت عين ش
محافظتــي حلــب وإدلــب. كمــا شــملت الالجئيــن الذيــن يعيشــون يف تركيــا ولبنــان واألردن ومصــر والســويد 

وأملانيــا وهولنــدا وفرنســا.

ــرا  ــة نظ ــداد متفاوت ــورية وبأع ــات الس ــة املحافظ ــن كاف ــخاص م ــة ألش ــمول العين ــاة ش ــت مراع ــا تم كم
ــاركة  ــات املش ــملت العين ــث ش ــورية ، حي ــات الس ــن املحافظ ــن بي ــن والالجئي ــداد النازحي ــالف أع الخت
املحافظــات التاليــة )دمشــق - ريــف دمشــق - حلــب - ديــر الــزور- الحســكة - حمــص - الســويداء - درعــا 

ــكل 1( ــب( )الش ــاة - ادل ــة - حم ــوس - الالذقي ــة - طرط ــرة - الرق - القنيط

وقــد تمــت املقابــالت بشــكل شــخصي مباشــر كمــا تــم تغييــر كافــة اســماء املســتجيبين لالســتبيان الذيــن 
أدلــوا 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 للمقابــالت قبــل البــدء يف الدراســة وفقــًا لسياســات 
وحــدة جمــع البيانــات وتحليلهــا يف الرابطــة الســورية لكرامــة املواطــن. ومــن الجديــر بالذكــر أن الباحثيــن 
املشــتركين بإجــراء املقابــالت يتمتعــون بخبــرة ال تقــل عــن خمســة ســنوات يف إجــراء بحــوث مماثلــة، 

إضافــة للتأهيــل التقنــي املســتمر الــذي يمكنهــم مــن القيــام بهــذا النــوع مــن الدراســات.  

تجربة النزوح: أين ذهبوا ومتى وملاذا؟. 1
الوضع الحالي للنازحين والالجئين. 2
شروط عودة النازحين والالجئين إلى مناطقهم يف سوري. 3

التوزيع الجغرايف حسب حجم التهجير من كل محافظة
الجنس

سنوات التهجير 
التوزيع بين داخل سوريا )النازحين( وخارجها )الالجئين(

توزع النازحين داخل املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة السورية
توزع املهجرين يف دول اللجوء

الشرائح العمرية

المنهجية
محاور الدراسة

عينة الدراسة
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ســعت الدراســة إلــى تمثيــل الجنســين 
ضمــن العينــة وذلــك بنســبة 68 يف املئــة 
ــاث.  ــن اإلن ــة م ــور و 32 يف املئ ــن الذك م
ــة  ــرائح التعليمي ــف الش ــت مختل ــا ضم كم
أربــع  إلــى  العمريــة  الفئــات  وصنفــت 

مســتويات:

الفئة العمرية األولى:
)18 إلى 25 سنة(: 17 يف املئة 

الفئة العمرية الثانية:
)26 إلى 42(: 56 يف املئة 

ــر بيــن مــن أجريــت معهــم املقابــالت،  ــات التهجي ــة التــي حدثــت خاللهــا عملي ــرات الزمني اختلفــت الفت
ــاركين3   ــن املش ــزوح ل 1094 م ــرة والن ــات الهج ــى 2019 عملي ــي 2011 إل ــن عام ــرة بي ــهدت الفت ــث ش حي

ــكل 2( )الش

الفئة العمرية الثالثة:
)43 إلى 60(: 23 يف املئة 

الفئة العمرية الرابعة:
)أكبر من 60(: 4 يف املئة 

 بينما حددت الفترة الزمنية للمشاركين الستة البقية خارج هذا اإلطار الزمني   . 3

الشكل 1. مكان اإلقامة األصلي للمشاركين يف الدراسة

الشكل ٢. فئات املستجيبين للدراسة من حيث سنة التهجير 
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كانت أعمار املستجيبين حسب الجنس كما يلي:

رجال نساء

تم تصنيف املستجيبين للدراسة إلى فئتين حسب فيه خالل اجراء هذه الدراسة :
63 يف املئــة الجئيــن خــارج ســوريا )نســبة الرجــال منهــم  62 يف املئــة   و 38 يف املئــة  نســاء(. 37 يف 
املئــة  نازحيــن داخليــًا داخــل ســوريا )نســبة الرجــال منهــم 76 يف املئــة و 24 يف املئــة نســاء( )الشــكل 3(

توزع املشاركين يف الدراسة جغرافيا ىلع الشكل التالي:
يشــكل النازحــون داخليــا 37 يف املئــة مــن املشــاركين ويقطــن معظمهــم يف محافظتــي حلــب وادلــب. 
ُيظهــر الشــكل )4( تــوزع الالجئــون  املســتجيبون  ىلع النحــو التالــي: تركيــا)31 يف املئــة(، بلــدان االتحــاد 

األوروبــي )14 يف املئــة ( ، ولبنــان )11 يف املئــة ( ، واألردن )5 يف املئــة ( ، ومصــر )2 يف املئــة (.

الشكل ٣. فئات املستجيبين للدراسة من حيث مكان إقامتهم خالل اجراء الدراسة  

الشكل ٤. توزع املشاركون يف الدراسة ىلع البلدان وأماكن اقامتهم  
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ظــــــــــــــروف
الــــــهــــجــرة
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ظروف الهجرة
أسباب الهجرة

ــاء ســيطرة   ــج أن غالبيــة  الالجئيــن والنازحيــن املشــاركين بالدراســة غــادروا مناطقهــم أثن أظهــرت النتائ
قــوات النظــام الســوري عليهــا حيــث أن نســبة 56 يف املئــة مــن إجمالــي املشــاركين بالدراســة صرحــوا 
بأنهــم خرجــوا مــن مناطقهــم يف ظــل تواجــد القــوات الحكوميــة فيهــا وهيمنتهــا املطلقــة ىلع هــذه 
املناطــق، وتشــمل هــذه النســبة الالجئيــن والنازحيــن ضمــن مــا يســمى اتفاقيــات التهجيــر القســري التــي 
ابرمــت بيــن فصائــل املعارضــة وقــوات النظــام الســوري يف محافظــات حلــب )كانــون األول 2016( ودمشــق 
)أيــار 2017(  وريــف دمشــق يف عــدة موجــات تهجيــر ابتــداء مــن )نيســان 2017( وحتــى )آذار 2018( وحمــص 
يف موجــات تهجيــر متعــددة ابتــداء مــن )2014 وحتــى 2018( باإلضافــة للتهجيــر الــذي حــدث عــام 2018 

يف محافظــة درعــا

وبلغــت نســبة املشــاركين الذيــن أجبــروا ىلع مغــادرة املناطــق الخاضعــة بســبب ســيطرة قــوات املعارضة 
19 يف املئــة، يف حيــن أن 16 يف املئــة فــروا مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولة اإلســالمية 
)داعــش(. وشــكل الذيــن غــادروا املناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات ســورية الديمقراطيــة وهيئــة تحريــر 

الشــام 5 يف املئــة و 4 يف املئــة ىلع التوالــي )الشــكل 5(

توضــح الدراســة مــن خــالل االحصائيــات الــواردة أنمــاط اللجــوء وفــق املناطــق التــي ُهجــر منهــا الســوريون 
مــن جهــة، واملناطــق التــي يقيمــون فيهــا حاليــا. )الشــكل 6( 

ــا واملشــاركين يف هــذه الدراســة  ــن الســوريين يف أوروب ــن الالجئي ــة م ــة: 63 يف املئ ــدان األوروبي البل
هجــروا مــن مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري، كمــا بلغــت نســبة املهجريــن مــن مناطــق ســيطرة 
قــوات املعارضــة الســورية 18 يف املئــة، بينمــا 13 يف املئــة خرجــوا مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
ــوريا  ــوات س ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــن املناط ــوا م ــة  خرج ــالمية ، و 5  يف املئ ــة اإلس ــم الدول تنظي
ــر  ــة تحري ــا هيئ ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــن املناط ــوا م ــة  خرج ــى 1 يف املئ ــة إل ــة، باإلضاف الديموقراطي

الشــام4 .

تركيــا: أفــاد 49 يف املئــة مــن الالجئيــن الســوريين يف تركيــا املشــاركين يف هــذه الدراســة أنهــم خرجــوا 
ــق  ــن املناط ــم م ــة منه ــرج 21 يف املئ ــا خ ــوري، بينم ــام الس ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــن املناط م
ــن  ــوا م ــم خرج ــم أنه ــة منه ــح 17 يف املئ ــا أوض ــالمية، كم ــة اإلس ــم الدول ــا تنظي ــيطر عليه ــي يس الت
املناطــق التــي تســيطر عليهــا املعارضــة، و 7 يف املئــة مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، يف حيــن خــرج 6 يف املئــة منهــم مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر الشــام.

الفتــرة الزمنيــة التــي شــهدت وصــول موجــات النــزوح األكبــر مــن الســوريين إلــى أوروبــا ,تزامنــت مــع ســيطرة قــوات املعارضــة الســورية ىلع . 4
معظــم املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري , بينمــا انخفضــت أعــداد الســوريين الواصليــن إلــى أوروبــا مــع ســيطرة هيئــة تحريــر 

الشــام ىلع تلــك املناطــق

الشكل 5. السيطرة العسكرية ىلع مناطق النازحين والالجئين يف فترة خروجهم منها 
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ــان  ــًا يف لبن ــون حالي ــن يعيش ــة الذي ــاركين يف الدراس ــن املش ــن الالجئي ــة م ــاد 49 يف املئ ــان: أف  لبن
بأنهــم خرجــوا مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري، كمــا خــرج 30 يف املئــة منهــم مــن 
املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات املعارضــة، وخــرج 9 يف املئــة  منهــم مــن املناطــق التــي تســيطر 
ــة مــن املشــاركين خرجــوا مــن املناطــق التــي يســيطر  ــة، و 8 يف املئ عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطي
عليهــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وغــادر 4 يف املئــة مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر 

الشــام.

ــن  ــن م ــة والخارجي ــذه الدراس ــاركين يف ه ــوريين يف األردن املش ــن الس ــبة الالجئي ــكلت نس األردن: ش
املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري 83 يف املئــة، يف حيــن أن الخارجيــن مــن املناطــق التــي 

تســيطر عليهــا املعارضــة الســورية 17 يف املئــة.
 

ــن  ــن النازحي ــة م ــام 62 يف املئ ــيطرة النظ ــق س ــن مناط ــن م ــبة القادمي ــكلت نس ــب: ش ــة ادل محافظ
ــن مــن  ــب، بينمــا تنخفــض هــذه النســبة للقادمي املشــاركين يف الدراســة واملقيميــن يف محافظــة ادل
مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية الــى 22 يف املئــة باإلضافــة الــى 9 يف املئــة مــن القادميــن 
مــن مناطــق ســيطرة املعارضــة، واقتصــرت نســبة املشــاركين املقيميــن يف ادلــب والقادميــن مــن مناطــق 
ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ىلع 7 يف املئــة وقــدم واحــد يف املئــة مــن مناطــق تســيطر عليهــا 

هيئــة تحريــر الشــام 

محافظــة حلــب: بلغــت نســبة النازحيــن املســتجيبين للدراســة والقادميــن مــن املناطــق التــي يســيطر 
عليهــا النظــام الســوري 50  يف املئــة، بينمــا وصلــت نســبة النازحيــن مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا 
قــوات املعارضــة 26 يف املئــة  معظمهــم  قدمــوا مــن البلــدات واملناطــق التــي تعرضــت للهجــوم يف 
الحملــة العســكرية األخيــرة التــي شــنها النظــام الســوري وحلفــاؤه الــروس واإليرانيــون ىلع املناطــق التــي 
ــب، كمــا أن 16 يف املئــة مــن املشــاركين  تســيطر عليهــا املعارضــة شــمال محافظــة حمــاة وجنــوب إدل
خرجــوا مــن مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية و 8 يف املئــة مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا 

هيئــة تحريــر الشــام.

الشكل 6. السيطرة العسكرية ىلع مناطق النازحين والالجئين يف فترة خروجهم منها حسب تواجدهم الحالي 
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أسباب النزوح 
يف محاولــة لفهــم األســباب التــي دفعــت املهجريــن إلــى مغــادرة منازلهــم، طلبنــا مــن املشــاركين شــرح 
الظــروف التــي أجبرتهــم ىلع اتخــاذ هــذا القــرار، حيــث يمكــن تصنيــف هــذه العوامــل بشــكل عــام ضمــن 

ثالثــة محــاور: أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة.

بشــكل عــام، اختــار 90 يف املئــة مــن املشــاركين »الظــروف األمنيــة« كأحــد أســباب هجرتهــم، بينمــا ذكــر 
33 يف املئــة مــن املشــاركين أن »الوضــع االجتماعــي« ضمــن مســببات املغــادرة  ؛ كمــا ان 28 يف املئــة  

مــن املشــاركين قــد أفــادوا بــأن »العوامــل االقتصاديــة« كانــت أحــد أســباب املغــادرة.

كان األمــن هــو الدافــع الرئيســي للمغــادرة لـــ 96 يف املئــة مــن النازحيــن داخليــا الذيــن تمــت مقابلتهــم، و 
86 يف املئــة مــن الالجئيــن. 

ــوري ىلع  ــام الس ــيطرة النظ ــة لس ــق الخاضع ــة يف املناط ــدات األمني ــروف والتهدي ــذه الظ ــدت ه تجس
ــري،  ــر القس ــة، والتهجي ــزة األمني ــدة لألجه ــر املقي ــلطة غي ــال، والس ــن االعتق ــوف م ــي: الخ ــكل التال الش

ــي. ــد اإللزام ــون، والتجني ــيادة القان ــاب س وغي

خرجــت مــع زوجــي إلــى شــمال ســوريا بتكلفــة تجــاوزت ١800 دوالر للشــخص مقابــل وصولنــا 
بأمــان و ذلــك خوًفــا مــن اعتقــال زوجــي

أمينة ، ٢9 سنة ، من دمشق

كان لــدي نفــس األســباب لــدى كل مــن هــرب و نجــا بنفســه ســواء خوفــا مــن االعتقــال أو 
مــن الســوق للخدمــة االلزاميــة بالنســبة للمتخلفيــن، تلــك األســباب اجبرتنــي والعديــد مــن 

الشــباب ىلع املغــادرة دون تــردد
صابر – حلب – ٣٤ سنة 

ال يمكننــا انتظــار وصــول امليليشــيات إلــى منازلنــا. ال تــزال مخيمــات النــزوح واإلقامــة يف 
األراضــي الزراعيــة هــي الخيــار األفضــل.

سمر ، ٣6 سنة ، ريف حماة

أطفالــي هــم الذيــن أجبرونــي ىلع االســتمرار يف هــذا النــزوح. حيــث لــم أجــد مبــررًا لهــذا 
القصــف والضربــات الجويــة أمامهــم.

تيسير ، ٤8 سنة ، إدلب

يف املناطــق التــي خضعــت لســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية، كان العامــل األمنــي األبــرز هــو الخــوف 
مــن املــوت أو االعتقــال التعســفي أو غيرهــا مــن العقوبــات الناتجــة عــن االتهامــات بالردة اســتنادًا للتفســير 

املتطــرف للشــريعة والعقــاب التعســفي.

ــاري  أمــا يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، كان الخــوف مــن التجنيــد اإلجب
واالعتقــاالت التعســفية مــن بيــن أهــم العوامــل األمنيــة للمغــادرة.  بينمــا كانــت أن االنفجــارات والعمليــات 
القتاليــة والهجمــات واالعتــداءات العســكرية واالغتيــاالت والســطو والعنــف املســلح وانعــدام األمــن العــام 

كانــت أبــرز العوامــل للتهجيــر مــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا املعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام.
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ــع  ــراع والوض ــن الص ــة ع ــة الناتج ــامات املجتمعي ــري واالنقس ــتت األس ــة  كالتش ــل االجتماعي ــت العوام كان
السياســي والتغيــر يف أســاليب الحيــاة، كانــت جميعهــا العامــل الثانــي األبــرز لقــرار املغــادرة، حيــث ذكــر 
ــًا أن  ــن داخلي ــن النازحي ــة م ــم و 25 يف املئ ــت مقابلته ــن تم ــن الذي ــن الالجئي ــة  م ــي 38 يف املئ حوال

ــة هــي ســبب املغــادرة. العوامــل االجتماعي

وأخيــرًا ، أشــار 33 يف املئــة مــن الالجئيــن و 20 يف املئــة مــن النازحيــن داخليــًا أن األســباب االقتصاديــة 
كانــت ضمــن أســباب املغــادرة.

ــالت أن الوضــع االقتصــادي املتدهــور، ونقــص فــرص  ــت معهــم املقاب ــن أجري ــت شــهادات بعــض م  تثب
العمــل، وانخفــاض أســعار الصــرف وزيــادة التضخــم أجبــرت العديــد مــن املواطنيــن ىلع الهجــرة بحًثــا عــن 

حيــاة أفضــل )الشــكل 7(

ــى  ــة، باإلضافــة إل ــن النــاس والطبقــات االجتماعي ــادة يف الفجــوة والتفــاوت بي ــاك زي هن
تدهــور الوضــع املالــي.

هنا ٤9 عاًما درعا

الشكل 7.  أسباب مغادرة النازحين والالجئين 
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يالحــظ أن األســباب األمنيــة شــكلت العامــل األبــرز الــذي دفــع الرجــال للمغــادرة وبشــكل أكبــر نســبيا مقارنة 
مــع االنــاث مــن املناطــق ذاتهــا، بينمــا كانــت العوامــل االجتماعيــة ذات األثــر األكبــر يف اتخــاذ النســاء لقــرار 

النــزوح مــن أماكــن إقامتهــم مقارنــة بالرجــال )الشــكل 8(

ُصنفــت العوامــل األمنيــة بأنهــا العامــل األبــرز لــدى املهجريــن املشــاركين  يف هذه الدراســة خالل الســنوات 
ــة  ــق الخاضع ــع املناط ــع توس ــى م ــور حت ــة يف التده ــاع األمني ــتمرت األوض ــد اس ــة ، وق ــع املاضي التس
ــح عــدم ثقــة املواطنيــن  لســيطرة النظــام ، ومــع نهايــة العمليــات العســكرية يف تلــك املناطــق، ممــا يوضِّ
يف قــدرة النظــام ىلع توفيــر األمــان والعيــش الكريــم ضمــن مناطــق ســيطرته. و قــد كان انعــدام األمــن 
أبــرز دافــع ملغــادرة املســتجيبين الذيــن ُهجــروا يف عــام 2012 )98 يف املئــة(، وانخفــض قليــاًل إلــى 94 

يف املئــة بالنســبة للذيــن هجــروا عــام 2018 )الشــكل 9(

الشكل 8.  األسباب الرئيسية للمغادرة حسب الجنس 

الشكل 9. األسباب الرئيسية للمغادرة حسب سنة التهجير 
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الظروف
الحالية
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الظروف الحالية
الشــعور باألمــن واالســتقرار فــي 

أماكــن اإلقامــة الجديــدة
عنــد النظــر يف إحســاس املهّجريــن باألمــان واالســتقرار يف مــكان إقامتهــم الجديــد بعــد التهجيــر، ذكــر 
أكثــر مــن نصــف املشــاركين يف الدراســة أنهــم ال يشــعرون حالًيــا »باالســتقرار«، وهــو مفهــوم ينطــوي ىلع 
ــان والشــعور بالرضــا ىلع الظــروف املعيشــية ومســتوى  ــك الشــعور باألم عــدد مــن العوامــل بمــا يف ذل
الدخــل والخدمــات األساســية والقناعــة واالســتقرار يف أماكــن إقامتهــم الحاليــة، والشــعور باالندمــاج يف 
املجتمــع الجديــد، وعــدم تعرضهــم إلــى مشــاكل اإلقامــة القانونيــة. مــن الواضــح أن توفــر الخدمــات العامــة، 
وتواجــد املنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية العاملــة، والشــعور باألمــان يف مــكان إقامــة املهجريــن الجديــد 

بعــد التهجيــر كلهــا عوامــل أساســية تؤثــر يف إحساســهم العــام باالســتقرار.

ــي، يف حيــن  ــي 58 يف املئــة مــن املشــاركين أنهــم ال يشــعرون باالســتقرار يف الوقــت الحال أشــار حوال
ــة  ــج الدراس ــدت نتائ ــد أك ــة. وق ــتهم الحالي ــروف معيش ــتقرار يف ظ ــم باالس ــة   منه ــعر 42 يف املئ يش
بعــض التوقعــات املنتظــرة: فقــد عبــر الالجئــون الذيــن وصلــوا إلــى البلــدان املتقدمــة، كمــا هــو الحــال 
يف االتحــاد األوروبــي، ىلع شــعورهم باالســتقرار أكثــر مــن أولئــك يف البلــدان املضيفــة األخــرى  حيــث لــم 

تحــل الكثيــر مــن مشــاكلهم ومازالــوا يعيشــون يف ظــروف صعبــة.

فقــد أكــد معظــم الالجئيــن أنهــم شــعروا باالســتقرار يف أوروبــا، بينمــا تفاوتــت ردود الالجئيــن يف الــدول 
األخــرى، حيــث أفــادت نســبة صغيــرة جــًدا مــن الالجئيــن يف لبنــان أنهــم يشــعرون باالســتقرار، و يعــود 
ذلــك ىلع األرجــح ألنهــم يواجهــون عــداًء متزايــًدا وظــروف معيشــية صعبــة. أمــا يف تركيــا التي تســتضيف 
أكبــر عــدد مــن الســوريين فيبــدو أن تحــوال كبيــرا يحــدث هنــاك، ففــي الســنوات الســابقة شــعر الالجئــون 
الســوريون بالترحيــب يف تركيــا5، بينمــا انخفضــت نســبة الالجئيــن الذيــن يشــعرون باالســتقرار هنــاك إلــى 
ــون  ــن بســبب االضطــراب السياســي يف البــالد حيــث وجــد الالجئ ــن املاضيي ــة خــالل العامي 34 يف املئ

أنفســهم يف عيــن العاصفــة السياســية بيــن الحكومــة وأحــزاب املعارضــة.

ــق مباشــرة بالظــروف املعيشــية  أمــا بالنســبة للنازحيــن داخــل ســوريا، فــإن إحساســهم باالســتقرار يتعل
ــة وظــروف  ــات املؤقت ــى املخيم ــرة إل ــر الجماعــي األخي ــات التهجي ــا، خاصــة بعــد عملي ــي يواجهونه الت
اإلقامــة غيــر املناســبة ولعــل هــذا ينطبــق بشــكل واضــح ىلع أولئــك الذيــن يفــرون مــن املــدن والقــرى 
يف محافظتــي حمــاة وإدلــب نتيجــة التصعيــد العســكري األخيــر مــن قبــل قــوات النظــام وحلفائــه، وهــذا 
يؤكــد مــن جديــد إلــى أن عمليــات النــزوح األخيــرة أثــرت ســلًبا ىلع إحســاس املواطنيــن باألمــان واالســتقرار 

املعيشــي.

هــذا الشــعور يرتبــط ارتباًطــا مباشــًرا بالبحــث الــذي أجرتــه وكالــة االســتطالعات التركيــة كونــدا ، والــذي أفــاد بــأن النســبة املئويــة للمواطنين . 5
األتــراك الذيــن قالــوا إنهــم لــن يواجهــوا مشــاكل مــع الالجئيــن الســوريين يف مدينتهــم كانــت 72 يف املئــة  يف فبرايــر 2016. ويف عــام 

2019 ، كانــت أقــل مــن 40 يف املئــة
     https://foreignpolicy.com/27/08/2019/turkey-cant-host-syrian-refugees-forever-erdogan-assad-idlib-hdp-chp-imamoglu/         

الشكل 10 : الشعور باالستقرار واألمان يف مكان اإلقامة الحالي بالنسبة للمشاركين يف الدراسة 
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ــم  ــى أنه ــير إل ــا يش ــتقرار، مم ــة باالس ــدان األوروبي ــن يف البل ــن الالجئي ــة م ــي 97 يف املئ ــعر حوال يش
ــد  ــع الجدي ــم يف املجتم ــم واندماجه ــوق ، وأن تكيفه ــراف بالحق ــن االعت ــة م ــة عالي ــون بدرج يتمتع
أســهل بكثيــر، ىلع الرغــم مــن املشــاكل املختلفــة التــي قــد يواجهونهــا، و إّن تواصلهــم مــع أســرهم و 
مجتمعاتهــم النازحــة يف الداخــل الســوري معبريــن عــن شــعورهم باالســتقرار يفّســر النتائــج التــي أشــار 
اليهــا تقريرنــا الســابق )الواقــع وراء وعــود األســد للنازحيــن والالجئيــن) حــول رغبــة  النســبة العظمــى مــن 

ــة . ــدول األوروبي ــى ال ــول إل ــوار يف الوص ــوري أو دول الج ــل الس ــوريين يف الداخ الس

أشــعر هنــا باالســتقرار وقيمــة املواطنــة، ال أســتطيع تــرك مــكان إقامتــي الجديــد والعــودة 
إلــى ســورية إال بنيــة الزيــارة وذلــك حصــرا بعــد ســقوط نظــام األســد 

نسرين , ٣٤ سنة , أملانيا

ويف تفــاوت فاقــع مــع النســب الســابقة، يشــعر 9 يف املئــة فقــط مــن الالجئيــن الســوريين يف 
لبنــان باالســتقرار )الشــكل 11( بعــد أن تدهــور وضــع الالجئيــن هنــاك بطريقــة متســارعة. تنبــع الظــروف 
ــن  ــة م ــن مجموع ــان م ــوريون يف لبن ــا الس ــي منه ــي يعان ــة الت ــوط الرهيب ــيئة والضغ ــية الس املعيش
العقبــات البيروقراطيــة، بمــا يف ذلــك سياســة اإلقامــة التــي تجعــل مــن الصعــب ىلع الالجئيــن الحصــول 
ىلع إقامــة قانونيــة، والــذي بــدوره يحــد مــن حصولهــم ىلع التعليــم والعمــل والرعايــة الصحيــة ويعرضهم 
لخطــر االعتقــال التعســفي. يشــير تقريــر لـــ »هيومــن رايتــس ووتــش« إلــى أن 74 يف املئــة مــن الالجئيــن 
الســوريين يف لبنــان ليــس لهــم وضــع قانونــي6، و قــد امتنعــت الســلطات اللبنانيــة عــن الســماح بتســجيل 
ــون. إن  ــؤالء الالجئ ــه ه ــع ب ــذي يتمت ــة ال ــتوى الحماي ــي مس ــس تدن ــا يعك ــام 2015 مم ــن يف ع الالجئي
الخطــاب السياســي واإلعالمــي املحلــي العدائــي املتزايــد بشــأن الالجئيــن الســوريين يضاعــف إحساســهم 
بعــدم األمــان ويزيــد مــن املخاطــر التــي يواجهونهــا هنــاك بشــكل يومــي. ومــن خــالل معاينــة اإلشــكاالت 
ــن يف  ــة لالجئي ــول دائم ــب حل ــور القري ــد يف املنظ ــه ال توج ــد أن ــان نج ــة يف لبن ــة واالجتماعي البنيوي

لبنــان، ممــا يحرمهــم  مــن القــدرة ىلع عيــش حيــاة كريمــة ومســتقرة.

ــتغالل  ــبب االس ــم بس ــدون عقله ــاس يفق ــدأ الن ــة ... ب ــة للغاي ــان صعب ــاة يف لبن الحي
واإلذالل.

ماهر ، ٣٣ سنة ، لبنان

ــة. ال  ــتي الجامعي ــال دراس ــي إكم ــذا ال يمكنن ــا ، ل ــودة هن ــر موج ــم غي ــي يف التعلي فرص
توجــد فــرص عمــل. الســلطات تالحــق وتعتقــل مــن يعملــون، أو تفــرض غرامــات كبيــرة، مــع 
األخــذ يف االعتبــار أن تكلفــة املعيشــة مرتفعــة للغايــة يف لبنــان. وبالتالــي، بالنســبة 
لنــا ، جميــع جوانــب الحيــاة تأثــرت ؛ ســواء كان ذلــك التعليــم أو ســبل العيــش أو الرعايــة 
الطبيــة. باإلضافــة إلــى املخــاوف األمنيــة، هنــاك احتمــال كبيــر بــأن تســلمني الســلطات 
اللبنانيــة إلــى النظــام دون أي رادع. ببســاطة ألننــي أعمــل أو ألي حجــة أخــرى. العنصريــة 
مــن الســكان املحلييــن تشــكل مشــكلة كبيــرة ... يمكــن أن يظهــر هــذا يف أشــكال مختلفة 

، مــن اإلســاءة اللفظيــة أو الجســدية والبلطجــة والتمييــز.
خالد ، ٢6 سنة ، لبنان

لقــد اســتلمت تصريــح إقامــة هنــا بشــرط واحــد: التوقيــع ىلع تعهد بعــدم العمــل. وعندما 
ــكل  ــد إال بش ــذا البل ــل يف ه ــة للعم ــك فرص ــس لدي ــل، لي ــدم العم ــد بع ــع ىلع تعه توق
ســري. هــذا البلــد )لبنــان( يعيــش بشــكل أساســي يف حالــة مــن الفوضــى، ويبقيــك دائًمــا 
يف حالــة مــن عــدم األمــان. لــدّي قلــق بشــأن ابنــي، وليــس لــدي أمــل كبيــر يف تأميــن 
ــدون تعريضــه للشــعور  ــه، ملنحــه املعرفــة املناســبة ب مدرســة ليســت باهظــة الثمــن ل

بالعنصريــة ضــده. هــذه املســألة تــكاد تكــون معدومــة يف هــذا البلــد.
نيرمين ، ٣٣ سنة ، لبنان

	 .https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325424
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ــا يف كل مــن مصــر واألردن والشــاعرين باالســتقرار يف مــكان  تجــاوزت نســبة املشــاركين القاطنيــن حالي
اقامتهــم الحالــي 70 يف املئــة .وتجــدر اإلشــارة الــى انخفــاض اعــداد الالجئيــن الســوريين  يف مصــر بعــد 
التغيــرات السياســية والقيــود التــي فرضــت عليهــم عــام 2013 وهــو مــا أجبــر الكثيــر مــن الســوريين ىلع 

البحــث عــن رحلــة لجــوء جديــدة.

ــن  ــث يقط ــوام، حي ــة أع ــارب الخمس ــا يق ــذ م ــوريين من ــن الس ــتقبال الالجئي ــت اس ــد علق ــا األردن فق أم
معظــم الالجئيــن الســوريين يف املخيمــات التــي تنتظــم فيهــا عمليــة تقديــم املســاعدات، وقــد اتخــذت 
الحكومــة األردنيــة العديــد مــن اإلجــراءات للحــد مــن أعــداد الالجئيــن وبالتالــي أي ردود أفعــال اجتماعيــة 
متوقعــة تجاههــم . وقــد انعكــس طــول الفتــرة الزمنيــة التــي قضاهــا الالجئــون ضمــن األردن  إيجابــا ىلع 

شــعورهم باالســتقرار فيهــا.

أفــاد ٣٤ يف املئــة فقــط مــن الالجئيــن يف تركيــا بأنهم يشــعرون باالســتقرار. حيث أعــرب العديد 
مــن املشــاركين يف الدراســة، وخاصــة أولئــك الذيــن ال يشــعرون باالســتقرار، عــن رغبتهــم يف الهجــرة إلــى 
ــا. حيــث يــرون أن وجودهــم يف تركيــا مجــرد مرحلــة مؤقتــة، كمــا أفــاد العديــد مــن الالجئيــن يف  أوروب
ــق  ــدة تتعل ــا أنهــم فقــدوا إحساســهم باالســتقرار بمــرور الوقــت، خاصــًة مــع تطبيــق إجــراءات جدي تركي
ــد انعكســت  ــة االســتقطاب السياســي املتعلقــة بوجودهــم، وق ــى حال ــة إل ــي، باإلضاف بوضعهــم القانون

هــذه التغييــرات واملمارســات األخيــرة ىلع شــعور االســتقرار لــدى هــؤالء الالجئيــن. 

أود الهجرة إلى أوروبا ألن لدي ابن يف السويد، وأنا أنتظر الفرصة املناسبة.
تمام ، ٤8 سنة ، تركيا

ــون  ــا تك ــت عندم ــأعود يف أي وق ــة وس ــر مرتاح ــا وغي ــتقرة هن ــت مس ــي، لس ــبة ل بالنس
ــبة. ــروف مناس الظ

مي ، ٢9 سنة ، تركيا

أنــا حاصــل ىلع شــهادة يف القانــون ومارســت املحامــاة ملــدة ١٢ ســنة يف ســوريا، لكــن 
ال يمكننــي العمــل بشــهادتي يف تركيــا. ليــس لــدي رأس مــال يتيــح لــي القيــام بأعمــال 
تجاريــة وال يمكننــي العمــل يف أي مهنــة يدويــة. ال يمكننــي أيضــا تغييــر مــكان اقامتــي 
أو إقامــة عائلتــي إلــى أي مــكان آخــر خــارج الواليــة التــي أعيــش فيهــا ألننــا بحاجــة إلــى 
إذن ســفر. وفًقــا للقوانيــن يف تركيــا ، ال يمكننــا زيــارة أفــراد األســرة اآلخريــن املقيميــن يف 

واليــات أخــرى.
محمد ، ٤0 سنة ، تركيا

طاملااملــك منــزال هنــا فإنــي بخيــر و لكنــي دائمــا أعيــش يف قلــق مــن القوانيــن التــي 
مــن املمكــن أن تصــدر بــأي لحظــة، ليــس لــدي جنســية تركيــة تحمينــي و تحفــظ حقوقــي 

فحتمــا ليــس هنــاك اســتقرار فعلــي ,غيــر أننــا نعمــل ونعيــش ليومنــا 
أيمن – ٣9 سنة -تركيا
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أشــار 52 يف املئــة ممــن أجريــت معهــم املقابــالت يف إدلــب أنهــم يشــعرون باالســتقرار إلــى حــد مــا؛ يف 
حيــن يشــعر أقــل مــن 10 يف املئــة باالســتقرار يف مناطــق ريــف محافظــة حلــب، وتجــدر اإلشــارة إلــى 
أن معظــم النازحيــن يف محافظــة حلــب يخوضــون تجربــة نــزوح حديثــة مقارنــة بمعظــم النازحيــن يف 

محافظــة إدلــب.

وأفــاد 97 مشــاركا مــن أصــل 117 مســتجيبا شــاركوا يف الدراســة قبــل شــهر شــباط 2020 أنهــم يشــعرون 
باالســتقرار يف محافظــة ادلــب. ويف مفارقــة صارخــة، أكــد 90 يف املئــة مــن النازحيــن يف إدلــب الذيــن 
تمــت مقابلتهــم يف شــهر شــباط 2020 )75 مــن أصــل 80( عــدم شــعورهم باالســتقرار، ممــا يعكــس بوضوح 
أثــر الحملــة العســكرية األخيــرة ىلع أكثــر مــن مليــون نــازح جديــد نزحــوا بســبب هــذه الحملــة مــن النظــام 

الســوري وحلفائــه.

تنعكــس الظــروف املعيشــية الســيئة للنازحيــن وعــدم حصولهــم ىلع حقوقهــم وحقــوق أســرهم بمــا 
يف ذلــك املــأوى والتعليــم والخدمــات الطبيــة واملجتمعيــة ىلع مــدى شــعورهم باالســتقرار، وذلــك ىلع 
نقيــض كامــل مــع وضــع الالجئيــن يف أوروبــا وانعــكاس ظروفهــم املعيشــية ىلع شــعورهم باالســتقرار.

ــة   ــر مقارن ــة أكب ــذه الدراس ــاركن يف ه ــن ش ــتقرار مم ــعرن باالس ــي يش ــاء اللوات ــبة النس ــت نس ــد كان لق
بالرجــال )الشــكل 12( حيــث اقتصــرت نســبة الرجــال الذيــن يشــعرون باالســتقرار ىلع 36 يف املئــة، بينمــا 

ــة.  بلغــت نســبة النســاء 53 يف املئ

ــاة  ــرة الناجمــة عــن املعان ــة األخي ــر الصدم ركــزت محــاور النقــاش مــع املشــاركين يف االســتبيان ىلع أث
ــز النســاء ىلع اســتعادة  وتدهــور الظــروف املعيشــية للمــرأة وأســرتها يف مــكان إقامتهــا األصلــي، وتركي
ــذه  ــفت ه ــث كش ــوء، حي ــزوح او اللج ــن الن ــة م ــن الحالي ــة يف ظروفه ــاة الطبيعي ــعور بالحي ــض الش بع
املقابــالت عــن تقــارب يف الشــعور باالســتقرار بيــن الالجئــات والنازحــات داخليــا ىلع الرغــم مــن اختــالف 

ــر. ظروفهــن املعيشــية بشــكل كبي

أعــادت النقاشــات التــي تمــت يف هــذا االســتبيان التأكيــد ىلع أهميــة مراعــاة خصوصيــة تجربــة املــرأة 
يف الصــراع والتهجيــر، وضمــان تلبيــة احتياجاتهــن، خاصــة يف ســياق أي حــل سياســي مســتقبلي. فقــد 
ــالت أن ســالمة املــرأة )وســالمة أســرتها( هــي عامــل رئيســي يف إحساســها باالســتقرار،  كشــفت املقاب
وأن أي حــل سياســي ال يأخــذ يف االعتبــار احتياجاتهــا وتصوراتهــا الخاصــة، أو يجبــر املهجريــن ىلع عــودة 
ــا  ــرة طلب ــن الهج ــة م ــة ثاني ــم ملوج ــة تقوده ــع قوي ــل دف ــد عوام ــن أن يول ــة، يمك ــة وكريم ــت آمن ليس

للشــعور باألمــان والســالمة املنشــودة.

الشكل 11. الشعور باالستقرار )حسب مكان اإلقامة الحالي(
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أنا اآلن طالبة جامعية يف هولندا ، وأنا أنتظر حياة أفضل مما كنت عليه يف سوريا.
ساندرا ، ٢٢ سنة ، هولندا

الــزواج، ىلع ســبيل املثــال ، جعلنــي أشــعر باالســتقرار. تزوجــت مواطــن تركــي. مــن ناحيــة 
التعليــم ، فــإن أطفالــي أكثــر طالقــة يف اللغــة التركيــة مــن العربيــة.

ساجدة ، ٢6 سنة ، تركيا

ــًا )الشــكل 13(:  أظهــرت الدراســة التبايــن الواضــح يف الشــعور باالســتقرار بيــن الالجئيــن والنازحيــن داخلي
فقــد ذكــر 69 يف املئــة مــن النازحيــن داخليــًا و 52 يف املئــة مــن الالجئيــن أنهــم ال يشــعرون باالســتقرار 
ــي يواجههــا  ــر اســتمرار تدهــور الظــروف املعيشــية الت ــد. ويعكــس هــذا تأثي ــكان إقامتهــم الجدي يف م

النازحــون داخليــا عليهــم ، بالرغــم مــن بقائهــم يف وطنهــم.

الشكل 1٢. الشعور باالستقرار حسب الجنس 

الشكل 1٣. الشعور باالستقرار بين الالجئين والنازحين
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تظهــر النتائــج االرتبــاط الوثيــق بيــن طــول املــدة ضمــن تجربــة التهجيــر وبيــن الشــعور باالســتقرار، حيــث 
يلجــأ معظــم املهجريــن إلــى تأســيس حيــاة جديــدة تزيــد مــن شــعورهم باالســتقرار واألمــان . ويتجلــى 
ــك  ــع أولئ ــة م ــورية باملقارن ــاة الس ــة املأس ــع بداي ــر م ــت مبك ــادروا يف وق ــن غ ــك الذي ــك يف آراء أولئ ذل
ــى،  ــة باألول ــة مقارن ــة الثاني ــدى الفئ ــتقرار ل ــعور باالس ــل الش ــث يق ــق حي ــت الح ــادروا يف وق ــن غ الذي
باســتثناء الالجئيــن يف أوروبــا، الذيــن يبــدو أنهــم يشــعرون بالرضــا بغــض النظــر عــن وقــت وصولهــم، ممــا 
يوضــح التأثيــر الحاســم للظــروف والفــرص املعيشــية. ُتظهــر البيانــات أيًضــا خطــر أن تصبــح الهجــرة دائمــًة 
ــة  ــع بداي ــر م ــت مبك ــم يف وق ــن منازله ــروا م ــن ف ــوريين الذي ــن الس ــن املهجري ــر م ــدد كبي ــبة لع بالنس

موجــات الهجــرة، ىلع الرغــم مــن الحيــاة الصعبــة التــي قــد يواجهونهــا يف أماكــن إقامتهــم الجديــدة.

الشكل  1٤. الشعور باالستقرار حسب سنة املغادرة 



تقرير نحن سوريا
الرابطة السورية لكرامة املواطن 21

ــن  ــى م ــة العظم ــي أن الغالبي ــتمرار: وه ــا باس ــم تداوله ــي يت ــة الت ــة الحقيق ــذه الدراس ــج ه ــد نتائ تؤك
ــا  ــكل 15(؛  كم ــم )الش ــبة له ــروط املناس ــق الش ــم تحقي ــودة إذا ت ــدون الع ــة( يري ــوريين )73 يف املئ الس
ــن املشــاركين  ــر م ــث حــددت النســبة األكب ــق عودتهــم، حي ــي تعي ــل الت توضــح أراء املشــاركين التفاصي
عوامــل مختلفــة تتعلــق بالوضــع األمنــي ضمــن أهــم أربع مــن األولويــات الخمســة التــي اختاروهــا. وبتطبيق 
نســبة الراغبيــن بالعــودة التــي تــم الوصــول هــا مــن خــالل هــذا االســتبيان ىلع عــدد املهجريــن الســوريين 
ــة  ــودة اآلمن ــم يف الع ــة حقه ــوون ممارس ــر ين ــن  مهج ــن 9 ماليي ــر م ــى أن أكث ــار  إل ــزاع، يش ــبب الن بس

والطوعيــة والكريمــة إلــى منازلهــم يف ســوريا. 

ــة  ــودة اآلمن ــم يف »الع ــن حقه ــوريين م ــن الس ــان املهجري ــدى حرم ــة يف م ــذه الدراس ــج ه ــق نتائ تحق
ــول  ــى املقب ــا الحــد األدن ــي يعتبرونه ــر الشــروط املختلفــة الت ــا يعــدد التقري ــة والكريمــة«. كم والطوعي
لتحقيــق هــذه العــودة، وكيــف تتأثــر هــذه األولويــات بعوامــل متعــددة مثــل الشــعور باالســتقرار وجنــس 

ــه. ــاة في ــودة الحي ــي وج ــة الحال ــكان اإلقام ــتبيان وم ــاركين يف االس املش

ما زلت أنتظر بفارغ الصبر عودة آمنة إلى بلدي وحياتي السابقة.
نبيل ، 57 عاما ، تركيا

أشعر فقط باألمان يف أحياء مدينتي حلب.
سامر ، ٢9 سنة ، لبنان

جميــع نتائــج التهجيــر هــي آثــار ســلبية مــن العيــش يف الخيــام ، إلــى التفاصيــل املتعلقة 
ــدول ىلع  بتأميــن اإليجــار ونقــص فــرص العمــل والسياســات املفروضــة مــن حكومــات ال
الالجئيــن وتحويلهــا إلــى »ورقــة ضغــط« ملصالحهــم وتركهــم  بعــد ذلــك يف ظــروف غيــر 

إنســانية.
مريم ، 5٢ سنة ، األردن

بالنســبة لــي ، كشــخص ، ســأعود حتــى لــو جــاء الحــل بعــد ١00 عــام. بالنســبة لــي كرجــل 
مــع عائلــة ، ولطــول مــدة اللجــوء ، أصبــح األطفــال واألحفــاد يجيــدون اللغــة التركيــة أكثــر 
ــا ىلع  ــادوا أيًض ــد اعت ــوريا ، وق ــن س ــر م ــر بكثي ــا أكث ــون تركي ــم يعرف ــة ، وه ــن العربي م

الخدمــات هنــا.
مازن ، 6٣ سنة ، تركيا

الرغبة بالعودة

الشكل 15. الرغبة بالعودة إذا كانت الظروف مواتية
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ىلع الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن املهجريــن يريــدون العــودة إلــى مناطقهــم األصليــة، إال أن جــزًءا 
ــية  ــروف املعيش ــي أو الظ ــة الحال ــكان اإلقام ــن م ــر ع ــض النظ ــى اآلن، بغ ــاد حت ــط ع ــم فق ــًرا منه صغي
الصعبــة7. مازالــت أعــداد املهجريــن املقتنعيــن بإمكانيــة العــودة قليلــة ىلع الرغــم مــن االدعاءات الرســمية 
للنظــام الســوري وحلفائــه الــروس بــأن االســتقرار واألمــن يســودان يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، 
ــا مــن »العفــو العــام«.  باإلضافــة للعديــد مــن قــرارات النظــام التــي يتــم تقديمهــا ىلع أنهــا تمثــل نوًع
و تبــرز أهميــة هــذه التفاصيــل بشــكل خــاص ألن الغالبيــة العظمــى مــن املهجريــن الذيــن يرغبــون يف 
العــودة )82  يف املئــة( ينحــدرون مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري حاليــا )الشــكل 16(. 
وهــذا يعكــس عــدم شــعور النازحيــن داخليــا والالجئيــن بالقــدر الــكايف مــن األمــان يف العــودة إلــى ديارهم 
يف هــذه املناطــق، كمــا أن النظــام  لــم يقــدم حتــى اآلن التغييــرات الجوهريــة أو الضمانــات الكافيــة فيمــا 

يتعلــق بشــروط العــودة، ىلع الرغــم مــن ترويجــه املتكــرر لذلــك .

ــم  ــة( إذا ت ــى ديارهــم )92  يف املئ ــا بالعــودة إل ــر اهتمام ــا هــم األكث ــن داخلي ــج أن النازحي أظهــرت النتائ
تحقيــق الشــروط املناســبة ، مقارنــة بـــ 62  يف املئــة  مــن الالجئيــن )الشــكل 17(. املشــاركون يف الدراســة 
الذيــن صرحــوا أنهــم ال يرغبــون يف العــودة حتــى لــو تحققــت الظــروف املناســبة أعطــوا أســباًبا مختلفــة 
ــات  ــوريا والذكري ــم يف س ــا تجاربه ــببت به ــي تس ــة الت ــوف والصدم ــو الخ ــيوًعا ه ــا ش ــك، وكان أكثره لذل
ــك  ــا يف ذل ــدة، بم ــم الجدي ــن حياته ــا ع ــن الرض ــة م ــة عالي ــن درج ــال ع ــا، فض ــي يحملونه ــة الت املؤمل

ــدة. ــة واندماجهــم الناجــح يف مجتمعاتهــم الجدي ــة والقانوني ــة والتعليمي الظــروف االقتصادي

ــى حيــث  ــدم فيــه زوجــي أمــام عينــي، وال أعــود إل ــذي أُع ــى املــكان ال ــد العــودة إل ال أري
ــروف  ــت الظ ــا كان ــاك مهم ــى هن ــودة إل ــد الع ــا، ال أري ــم يرحمون ــا وأوالدي. ل ــدت أن اضطه

ــة. ــا ممزق ــرى. أرواحن ــرة أخ ــاك م ــش هن ــتطيع العي ــدة وال أس جي
زهراء ، 50 سنة ، من حلب ، الجئة حاليًا يف تركيا

  برنامج األمم املتحدة لتقييم االحتياجات اإلنسانية، »التنقل ومراقبة االحتياجات« ، فبراير 2020. 7
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/northwest-syria-mobility-needs-monitoring-hnap-
feb2020-

الشكل 16. السيطرة العسكرية الحالية ىلع مناطق اإلقامة األصلية للراغبين بالعودة
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ــع  ــرم جمي ــذي يحت ــد ال ــذا البل ــي يف ه ــع عائلت ــا م ــعيدة هن ــا س ــة اآلن، وأن ــا هولندي أن
ــا ، ربمــا  ــا وزوجــي الفرصــة للعمــل هن ــدي أن ــا متســاوية لهــم، ول النــاس ويعطــي حقوًق

ــاكل. ــاء املش ــد انته ــوريا بع ــأزور س س
سارة ، ٣٤ سنة ، من حمص

ال أريــد أن أعيــش تلــك األيــام الصعبــة مــرة أخــرى، لقــد واجهــت ظروًفــا قاســية جــًدا قبــل 
التهجيــر وال أثــق يف أن أي حــل ســيكون دائًمــا.

أحمد ، ٤5 سنة ، من ريف دمشق

يتجلــى االختــالف يف نيــة العــودة بيــن النازحيــن داخليــا والالجئيــن بشــكل واضــح عنــد النظــر يف آراء 
ــودة  ــن يف الع ــن نيته ــا ع ــات داخلي ــاء النازح ــن النس ــة م ــت 97 يف املئ ــث أعرب ــاركات حي ــاء املش النس
ــات )الشــكل 18(. ومــن الواضــح أن هــذا  ــة مــن الالجئ ــة بـــ 51 يف املئ ــت الظــروف مناســبة، مقارن إذا كان
االختــالف مدفــوع بالظــروف املعيشــية القاســية للغايــة التــي تواجههــا النســاء النازحــات داخلًيــا، مقارنــًة 

بشــعور االســتقرار وظــروف املعيشــة املواتيــة التــي تتمتــع بهــا العديــد مــن الالجئــات.

الشكل 17. نية العودة حسب حالة النزوح

الشكل 18. الرغبة بالعودة حسب الجنس وحالة املهجرين
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ــر مــن 66  ــق بالظــروف املعيشــة فقــط حيــث أن أكث ــج الدراســة أن الدوافــع للعــودة ال تتعل أظهــرت نتائ
يف املئــة ممــن يشــعرون باالســتقرار يف مــكان إقامتهــم الحالــي مــا زالــوا يريــدون العــودة إلــى ديارهــم 
ــاة  ــأن لديهــم حي ــن يشــعرون ب ــل أولئــك الذي )الشــكل 19(. يف الواقــع، هــذه الرغبــة يف العــودة مــن قب
ــوا عــن حقهــم  ــن يتنازل مســتقرة يف محــل إقامتهــم الحالــي تشــير بوضــوح إلــى أن غالبيــة النازحيــن ل
يف العــودة اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة، طاملــا كانــت الظروف-ضمــان أمنهــم بشــكل أساســي- مواتيــة.

ــن  ــي للمهجري ــة الحال ــكان اإلقام ــب م ــودة  حس ــة يف الع ــأن الرغب ــت اآلراء بش ــه ، اختلف ــت ذات يف الوق
ــا هــم األقــل اســتعداًدا للعــودة بنســبة )45  يف املئــة( ، يف حيــن يريــد  حيــث  كان الالجئــون يف أوروب
85 يف املئــة مــن الالجئيــن يف مصــر و 70  يف املئــة مــن الالجئيــن يف تركيــا العــودة إذا كانــت الظــروف 
مواتيــة )الشــكل 20(. تشــير هــذه األرقــام إلــى أنــه ىلع الرغــم مــن وجــود درجــة كبيــرة مــن التوافــق يف 
اراء املشــاركين حــول الشــروط املطلوبــة مــن قبلهــم للتفكيــر يف العــودة، إال أن أولئــك الذيــن يعيشــون 
حالًيــا يف بلــدان غيــر مســتقرة هــم األكثــر رغبــة يف العــودة، ويشــير هــذا  إلــى أن ازديــاد الضغــط وانعــدام 
ــق  ــى مــع عــدم تحقي ــر يف العــودة حت ــد يرغمهــم ىلع التفكي ــن ق االســتقرار بالنســبة لهــؤالء الالجئي

الشــروط والتطلعــات األساســية  التــي يرغبــون بهــا ، بمــا يف ذلــك األمــن.

ــودة: 99  ــة يف الع ــر رغب ــم أكث ــا أنه ــن داخلي ــن النازحي ــة م ــتجيبين للدراس ــاركين املس ــارت أراء املش أش
يف املئــة مــن النازحيــن يف محافظــة إدلــب و 86 يف املئــة يف ريــف حلــب أرادوا العــودة إلــى منازلهــم 
)الشــكل 20(. بالنظــر إلــى البيانــات الســابقة حــول الشــعور باالســتقرار والظــروف املعيشــية القاســية التــي 
أفصــح عنهــا املشــاركون بالدراســة مــن النازحيــن يف محافظــة حلــب، مــن الواضــح أن صدمــة نزوحهــم 
ــودة  ــروف الع ــون يف أن ظ ــم ال يثق ــة أنه ــدة لدرج ــاركين بش ــؤالء املش ــن ه ــة م ــرت ىلع 14 يف املئ أث

ســيتم تحقيقهــا.

الشكل 19 . الرغبة بالعودة، حسب االستقرار يف مكان اإلقامة الحالي

الشكل ٢0. الرغبة بالعودة حسب مكان اإلقامة الحالي
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ــغ  ــرًا بال ــة أم ــودة آمن ــروف الع ــت ظ ــا إذا كان ــول م ــة ح ــة ودقيق ــات موثوق ــى معلوم ــول إل ــر الوص يعتب
األهميــة لتحقيــق عــودة آمنــة وكريمــة وطوعيــة. تســاعد هــذه املعلومــات املهجريــن ىلع فهــم مــا إذا 
كانــت شــروط عودتهــم قــد تحققــت، وكذلــك اإلجــراءات ذات الصلــة بعمليــة العــودة. ىلع وجــه الخصــوص، 
قــد يســاعد توفــر املعلومــات يف تســليط الضــوء ىلع أي تضــارب بيــن إجــراءات العــودة والحقــوق القانونية 
ــح  ــتهداف. يوض ــة أو االس ــن املضايق ــوف م ــم دون خ ــى دياره ــودة إل ــا يف الع ــن داخلًي ــن والنازحي لالجئي
الشــكل 21 أن نســبة مذهلــة بلغــت 87 يف املئــة مــن املجيبيــن ىلع االســتطالع كانــوا واثقيــن مــن أن 
لديهــم معلومــات كافيــة مــن خــالل القنــوات غيــر الرســمية للحكــم ىلع مــا إذا كانــت شــروط عودتهــم قد 
اســتوفيت ضمــن مناطقهــم األصليــة. املصــادر غيــر الرســمية املتعــددة مثــل األســرة ووســائل اإلعــالم كانت 
املصــدر الرئيســي للمعلومــات. ومــن خــالل التعمــق باألســئلة مــع هــؤالء املشــاركين تــم التوصــل إلــى أن 
معظمهــم لــم يكونــوا ىلع علــم باإلجــراءات املتضمنــة حاليــا يف عمليــة العــودة والتــي تشــكل خطــرا 
وتهديــدا حقيقيــا ىلع هــؤالء املهجريــن، والتــي يتوجــب تحقيقهــا مــن قبــل املهجريــن للحصــول ىلع 

موافقــة العــودة.

ومــع ذلــك، فــإن البحــث الدقيــق يف االليــات الرئيســة التــي يتبعهــا النظــام يف التعامــل مــع الالجئيــن 
الذيــن يفكــرون يف العــودة اآلن يظهــر أن شــعور هــؤالء بامتالكهــم املعلومــات الكافيــة حــول الظــروف يف 
منقاطهــم االصليــة مضلــل إلــى أبعــد الحــدود. فقــد أوضحــت الدراســة عــن حجــم النقــص يف املعلومــات 
الحقيقيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن مصادرهــم املســتعملة يف الحصــول ىلع املعلومــات، والتــي مــن 
املفتــرض انهــا تخبرهــم عــن كافــة الحيثيــات والتفاصيــل املتعلقة بظــروف العــودة، بما يف ذلــك مفوضية 

األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن.

يتوجــب ىلع األشــخاص الذيــن يرغبــون اآلن يف العــودة إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا نظــام ألســد 
التوقيــع ىلع »وثيقــة املصالحــة« مــن أجــل العــودة، خاصــة أولئــك الذيــن يعــودون مــن املناطــق التــي 
تســيطر عليهــا املعارضــة حاليــا أو ســيطرت عليهــا ســابقا، أو الذيــن غــادروا البــالد دون وثائــق رســمية أو 
إذن رســمي ، كمــا هــو الحــال بالنســبة للكثيــر مــن الالجئيــن. مضمــون هــذه الوثيقــة، التــي تقــدم عــادة 
لــدى الســفارة الســورية يف البلــد املضيــف قبــل الســماح للشــخص بالعــودة، يتحــدث عــن »معالجــة وضــع 
ــع  ــوية وض ــب تس ــة و طل ــروف الحالي ــبب الظ ــي، بس ــر قانون ــكل غي ــالد بش ــادروا الب ــن غ ــوريين الذي الس

التجنيــد أو أي مشــاكل أمنيــة أخــرى، بغــض النظــر عــن الظــروف التــي أجبرتهــم ىلع املغــادرة ». 

إن توقيع هذه الوثيقة يعد بمثابة اعتراف بارتكاب مخالفة قانونية بمغادرة البالد.

مالحظــة: يعكــس الشــكل اإلجابــة 
ــك  ــعر أن لدي ــل تش ــؤال: »ه ىلع الس
معلومــات كافيــة عــن مــكان إقامتــك 

ــي؟« األصل

المعلومات حول العودة وإجراءاتها 

الشكل ٢1. توفر املعلومات عن مكان اإلقامة األصلي
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أفــاد حوالــي 80 يف املئــة مــن األشــخاص املشــاركين يف هــذه الدراســة أنهــم ال يملكــون أي معلومــات 
مفيــدة حــول محتــوى هــذه الوثيقــة، بينمــا اقتصــرت نســبة مــن يملكــون بعــض املعلومــات حــول هــذه 
ــد  ــم ض ــكاب جرائ ــرار بارت ــادل االق ــع يع ــذا التوقي ــم أن ه ــد معظمه ــة ، ويعتق ــة ىلع 20 يف املئ الوثيق
الدولــة. وعندمــا ُســئلوا عمــا إذا كانــوا يعتقــدون أن مثــل هــذا االعتــراف يمكــن اســتخدامه الحًقــا ضدهــم 
يف تحريــك دعــوى جنائيــة - إمــا عــن طريــق رفــع دعــوى شــخصية أو رفــع دعــوى حــق عــام - أفــاد مــا 
يقــرب مــن 54 يف املئــة أنهــم ىلع علــم بإمكانيــة مقاضاتهــم بموجــب هــذه الوثيقــة، كمــا أشــار 46  يف 

املئــة  إلــى أنهــم ال يعرفــون مــا إذا كان مــن املمكــن مقاضاتهــم وفًقــا لهــذه الوثيقــة )الشــكل 22(.

ــة  ــع ىلع وثيق ــتعدادهم للتوقي ــن اس ــودة ع ــون يف الع ــن يرغب ــة والذي ــاركون يف الدراس ــؤل املش س
املصالحــة، فأكــد 98  يف املئــة  مــن الراغبيــن يف العــودة أنهــم لــن يوقعــوا ، وأن هــذه الوثيقــة ســتكون 

ــق عودتهــم. عقبــة يف طري

بالعمــوم، ُينظــر إلــى هــذه االجــراءات ىلع أنها عقبــة رئيســية أمام العــودة ، وهي تجســد اســتمرار التضييق 
والضغــط ىلع العائديــن املحتمليــن. تســلط إجابــات املشــاركين حــول عمليــة املصالحــة واجراءاتهــا الضــوء 
ــم  ــأن لديه ــادوا ب ــخاص أف ــن األش ــة م ــن أن 87  يف املئ ــم م ــى الرغ ــق، فعل ــر للقل ــر مثي ــاه آخ ىلع اتج
معلومــات كافيــة حــول العــودة وظــروف العــودة ، إال أن النســبة ذاتهــا تقريًبــا ليــس لديهــم معلومــات حــول 
»عمليــة املصالحــة«. عنــد توضيــح املعنــى الحقيقــي لوثيقــة املصالحــة للمشــاركين واألثــر املســتقبلي 
املفتــرض لهــا ىلع املوقعيــن، أكــد معظــم املســتجيبين  أن التوقيــع ىلع هــذه الوثيقــة سيشــكل عائقــا 
رئيســيا للعــودة. توضــح هــذه اإلجابــات أن الالجئيــن والنازحيــن داخلًيــا ليــس لديهــم حالًيــا معلومــات كافية 
حــول الظــروف أو إجــراءات العــودة أو حــول إمكانيــة انتهــاك حقوقهــم كالجئيــن ونازحيــن أو املخاطــر ىلع 

أمنهــم الشــخصي وحريتهــم يف املســتقبل.

الشكل ٢٢. فهم مخاطر املقاضاة بموجب وثيقة املصالحة
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الرؤية حول
الـــــــعــــــــودة
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الرؤية حول العودة
الشروط الرئيسية للعودة

عملــت هــذه الدراســة ىلع تحديــد العوامــل الرئيســية املؤثــرة ىلع عــودة األشــخاص املشــاركين والراغبين 
يف العــودة إلــى مناطــق إقامتهــم الســابقة، حيــث ُطلــب منهــم تحديــد أهــم خمســة شــروط يعتقــدون 
بضــرورة تحقيقهــا قبــل أن يتخــذوا أي قــرار بشــأن العــودة. ُســئل جميــع املشــاركين يف الدراســة الذيــن 
ــا ىلع  ــيطر حالًي ــذي يس ــرف ال ــن الط ــر ع ــض النظ ــئلة، بغ ــس األس ــوريا نف ــى س ــودة إل ــون يف الع يرغب

مناطقهــم األصليــة.

ُطلــب مــن املشــاركين اختيــار خمســة شــروط مــن أصــل عشــر محــاور رئيســية، ومــن ثــم ترتيبهــا وفــق 
األولويــة، ومــن ثــم تحديــد عــدة خيــارات وتفاصيــل ضمــن املحــاور الخمســة التــي تــم اختيارهــا. وكانــت 

املحــاور العشــر ىلع النحــو التالــي:

كانــت النتائــج صادمــة، ويف نفــس الوقــت تشــكل مجتمعــة مجموعــة واضحــة مــن الشــروط التــي حددهــا 
ــع  ــط لجمي ــات والخط ــات والسياس ــا يف املحادث ــب إدخاله ــي يج ــم، والت ــهم لعودته ــن بأنفس املهجري
ــا بشــكل طوعــي أو  الجهــات الفاعلــة املشــاركة يف املناقشــات حــول عــودة الالجئيــن والنازحيــن داخلًي

منظــم إلــى ســوريا.

تتعلــق األولويــة القصــوى ملــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع مجمــل املشــاركين يف الدراســة )73  يف املئــة( ، 
بغــض النظــر عــن مــكان اقامتهــم الحالــي أو شــعورهم باالســتقرار أو أي عوامــل أخــرى، بممارســات األجهــزة 
األمنيــة للنظــام الســوري والحاجــة إلــى إصــالح القطــاع األمنــي وإعــادة تشــكيله قبــل أي عــودة محتملــة. 
وتلــى ذلــك يف األولويــة الظــروف السياســية حيــث أكــد 67 يف املئــة مــن املشــاركين أن رحيــل النظــام 
القائــم مــن بيــن أولوياتهــم الخمــس األولــى، يف حيــن كان مصيــر املعتقليــن أولويــة بالنســبة لـــ 64  يف 
املئــة مــن املهجريــن، واعتبــر حوالــي 63 يف املئــة مــن املشــاركين الوضــع األمنــي العــام )ظــروف األمــن 
الداخلــي( كأولويــة رابعــة، وكانــت األولويــة الخامســة تتعلــق بالحالــة االقتصاديــة حيــث أشــار إليهــا 58  يف 

املئــة مــن املشــاركين بالدراســة.

تؤكــد هــذه النتائــج الــواردة يف الشــكل 23، أن الظــروف األساســية لعــودة الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن 
ــن واألوضــاع السياســية. يف الواقــع،  ــر املعتقلي ــك مصي ــق باألمــن، بمــا يف ذل ــن الســوريين تتعل والالجئي
ترتبــط املجــاالت األربعــة ذات أىلع أولويــة ارتباًطــا مباشــًرا بسياســات واجــراءات النظام الســوري، وممارســاته 
القمعيــة عبــر األجهــزة األمنيــة، بمــا يف ذلــك اســتخدام االعتقــال إلســكات أي أصــوات معارضــة. ال يملــك 
املهجــرون الثقــة يف أي ضمانــات أمنيــة مــن قبــل النظــام أو حلفائــه وال يرغبــون يف املخاطــرة بالعــودة 
إلــى منازلهــم مــع اســتمرار نظــام األســد يف الســلطة، وذلــك لقناعتهــم بالتغــول والســيطرة التامــة لألجهزة 

األمنيــة ىلع كافــة مناحــي الحيــاة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرته.

ــوا  إن اســتمرار اعتقــال أقــارب املهجريــن وأعضــاء مــن محيطهــم االجتماعــي القريــب، والذيــن قــد اعتقل
ــر قــوي وقاســي  ــة تذكي ــر بمثاب ــى املعارضــة، يعتب بســبب آرائهــم السياســية أو الشــك يف انتمائهــم إل

ــا املتعلقــة باألمــن. ــدا بالنظــام الســوري يف القضاي ــوق أب ــه ال يمكــن الوث ــن بأن ــد مــن املهجري للعدي

الشروط القانونية والدستورية
الظروف االقتصادية
الظروف السياسية

الوضع األمني العام
ظروف سيطرة األجهزة األمنية

الواقع التعليمي

الخدمات العامة
الظروف االجتماعية )عودة األقارب واملعارف(

ظروف التجنيد 
مصير املعتقلين

عوامل أخرى )تحدد من قبل املشاركين(
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الشروط األمنية:
إعادة هيكلة األجهزة األمنية :

تــم إدراج إعــادة هيكلــة وتشــكيل القطــاع األمنــي كشــرط رئيســي للعــودة. اســتنادًا مــن تجربــة التهجيــر 
ــدد  ــد ح ــن، فق ــد املواطني ــة ض ــزة األمني ــي لألجه ــتخدامه القمع ــد واس ــام األس ــل نظ ــاة يف ظ والحي
ــة  ــة آمن ــودة بطريق ــق الع ــة تحقي ــار إمكاني ــة العتب ــا ضروري ــة ىلع أنه ــراءات التالي ــتجيبون اإلج املس

ــة:  ــة وكريم وطوعي
 

حل األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها بشكل يضمن تأديتها وظيفة أمنية مطلقة وفق القوانين  
ــاة  ــة وتأثيرهــا ىلع حي ــة الحالي ــن والحــد مــن ســلطة األجهــزة األمني ــار املســؤولين األمنيي ــة كب إقال

ــن  املدنيي
كف أيدي األجهزة األمنية وقياداتها الحالية عن الحياة املدنية )دون عزل كبار املسؤولين(

الشروط املتعلقة بالسيطرة ىلع قوات األمن »ليست ضمن شروطي للعودة »
خيارات أخرى 

الشكل ٢٣. التغيير املطلوب تحقيقه كشرط لعودة املهجرين
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ــات  ــث تكشــف االحصائي ــة: حي ــة واســع النطــاق باألجهــزة األمني ــج االســتبيان ىلع انعــدام ثق ــدل نتائ ت
ــك  ــاروا التفكي ــودة اخت ــون يف الع ــن يرغب ــة الذي ــاركين يف الدراس ــن املش ــة م ــن 83  يف املئ ــر م أن أكث
ــز أدائهــا ىلع وظيفــة  ــن التــي »تضمــن تركي ــا للقواني ــة وإصالحهــا وفًق ــة الحالي الكامــل لألجهــزة األمني
األمــن الداخلــي وضمــان أمــن املواطنيــن وحمايــة النــاس وفقــا للقوانيــن ؛ دون أي امتيــازات أو انتهــاكات 
أو تعــدي ىلع بقيــة الجهــات الحكوميــة ودور كل منهــا يف بنــاء و هيكلــة املجتمــع »،يف حيــن أن 9 يف 
املئــة  فقــط مــن املشــاركين ســيكونون راضيــن عــن »عــزل كبــار املســؤولين األمنييــن وكــف أيــدي األجهزة 
ــزة  ــدي األجه ــف أي ــار »ك ــط خي ــة  فق ــار 5  يف املئ ــا اخت ــة »، بينم ــاة املدني ــن الحي ــة ع ــة الحالي األمني

األمنيــة وقياداتهــا الحاليــة عــن الحيــاة املدنيــة دون عــزل كبــار املســؤولين .«.

يمكــن تفســير التبايــن النســبي يف االختيــارات والشــروط بيــن النازحيــن داخليــا والالجئيــن بقــرب النازحيــن 
داخلًيــا مــن قــوات األمــن القمعيــة، بينمــا يخضــع الالجئــون اآلن لحكــم أنظمــة سياســية مختلفــة، وبالرغــم 
مــن ذلــك، فــإن جميــع املواطنيــن املهجريــن ىلع درايــة تامــة بالقمــع املمــارس مــن قبــل هــذه األجهــزة 

ألمنية. ا

 اختــارت الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن داخليــا )96 يف املئــة( »ضــرورة تفكيــك األجهــزة األمنيــة وإعــادة 
ــاس  ــة الن ــن وحماي ــن املواطني ــة بأم ــي املتعلق ــن الداخل ــة األم ــا ملهم ــن أدائه ــة تضم ــكيلها بطريق تش
وفقــًا للقوانيــن« كأولويــة، بينمــا اختــار 70 يف املئــة مــن الالجئيــن الخيــار ذاتــه. كمــا أفــاد حوالــي 15 يف 
املئــة مــن الالجئيــن أنــه ســيكون كافيــًا »إبعــاد كبــار املســؤولين األمنييــن والحــد مــن ســلطة األجهــزة 
األمنيــة الحاليــة ىلع حيــاة املدنييــن« كحــد أدنــى مقبــول للعــودة. وكان 9 يف املئــة منهــم راضيــن عــن 
»الحــد مــن ســلطة األجهــزة األمنيــة ىلع الحيــاة املدنيــة« ولكــن دون إبعــاد كبــار املســؤولين. بينمــا لــم 

يكــن هــذا املحــور )الشــروط األمنيــة( ضمــن شــروط العــودة لســتة يف املئــة مــن الالجئيــن املشــاركين.

الشكل ٢٤. اإلصالحات الرئيسية لقطاع األمن التي حددها املهجرون ىلع أنها شروط للعودة 
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ــا وتركيــا ىلع »ضــرورة تفكيــك األجهــزة األمنيــة وإعــادة  ــاع الالجئيــن يف أوروب ــة أرب ــر مــن ثالث أصــر أكث
هيكلتهــا بطريقــة تضمــن أدائهــا ملهمــة األمــن الداخلــي املتعلقــة بأمــن املواطنيــن وحمايــة النــاس بمــا 

يتوافــق مــع القوانيــن »)الشــكل26( 

وكان لالجئيــن يف لبنــان واألردن وجهــات نظــر مختلفــة إلــى حــد مــا. فقــد أكــد 80 يف املئة مــن الالجئين 
يف لبنــان أن حــل األجهــزة األمنيــة وإعــادة تشــكيلها باإلضافــة للحــد مــن ســلطة األجهــزة األمنيــة ىلع 
الحيــاة املدنيــة )مــع وجــود كبــار املســؤولين يف مواقعهــم أو بدونهــا( كشــروط رئيســية. بينمــا اختــار 45 
يف املئــة مــن أولئــك املوجوديــن يف األردن تفكيــك وإعــادة تشــكيل األجهــزة األمنيــة، واقتصــرت نســبة 
ــة ىلع 26 يف  ــة الحالي ــن ســلطة األجهــزة األمني ــن والحــد م ــار املســؤولين األمنيي ــاروا عــزل كب ــن اخت م
املئــة، و اختــار21 يف املئــة تقييــد ســلطات األجهــزة األمنيــة الحاليــة ىلع حيــاة املدنييــن )مــع بقــاء كبــار 

املســؤولين األمنييــن( كأحــد الخيــارات.

الشكل ٢5. اإلصالحات الرئيسية لقطاع األمن التي تم تحديدها كشروط للعودة حسب نمط التهجير )الجئ -نازح(

الشكل ٢6. اإلصالحات الرئيسية لقطاع األمن التي تم تحديدها كشروط للعودة حسب مكان اإلقامة الحالي
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ــرون  ــه املهج ــذي يعيش ــتقرار ال ــعور باالس ــدم الش ــية أو ع ــية القاس ــروف املعيش ــددة للظ ــار املتع إن األث
ــم يدفعهــم إلــى خفــض مطالبهــم وشــروط عودتهــم.  الســوريون يف الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت ل
ىلع ســبيل املثــال: اختــار 85  يف املئــة  مــن األشــخاص الذيــن لــم يشــعروا باالســتقرار يف مــكان إقامتهــم 
الحالــي »تفكيــك األجهــزة األمنيــة« كشــرط ذي أولويــة عليــا لعودتهــم. فقــط 8 يف املئــة  كانــوا راضيــن 

عــن »إبعــاد كبــار املســؤولين األمنييــن وتقييــد أيــدي األجهــزة األمنيــة الحاليــة عــن الحيــاة املدنيــة.

لــم تكــن خيــارات أولئــك الذيــن يشــعرون باالســتقرار يف أماكــن إقامتهــم الحاليــة مختلفــة إلــى حــد كبيــر 
حيــث اختــار 78 يف املئــة  »تفكيــك األجهــزة األمنيــة«، بينمــا اختــار 8  يف املئــة »كــف أيــدي األجهــزة 
األمنيــة الحاليــة بعيــًدا عــن الحيــاة املدنيــة«، يف حيــن اعتبــر 4 يف املئــة  هــذا املحــور خــارج شــروط 

عودتهــم..

الشــكل ٢7. اإلصالحــات الرئيســية لقطــاع األمــن التــي تــم تحديدهــا كشــروط للعــودة حســب الشــعور باالســتقرار يف مــكان 
اإلقامــة الحالــي
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اإلفــراج الكامــل وغيــر املشــروط عــن جميــع املعتقليــن الذيــن اعُتقلــوا بتهمــة االنشــقاق أو التهامهــم 
بأنشــطة أو ممارســات معاديــة للنظــام8، وكشــف مصيــر األشــخاص املختفيــن قســرًا وإطــالق ســراحهم 
أو تســليم جثــث أولئــك الذيــن توفــوا يف الســجون إلــى أســرهم )82 يف املئــة مــن مجمــل املشــاركين 

ــار(. هذا الخي
مصير املعتقلين »ليس ضمن شروط عودتي« )10  يف املئة (.

ــان  ــدة واللج ــم املتح ــان األم ــول لج ــماح بدخ ــرًا والس ــن قس ــخاص املختفي ــر األش ــن مصي ــف ع الكش
ــز  ــى مراك ــن قســرًا ونقلهــم إل ــن واملختفي ــة ولجــان حقــوق اإلنســان لتفقــد أوضــاع املعتقلي الدولي

ــة(. ــم )7 يف املئ ــوية وضعه ــدًا لتس ــة تمهي ــال النظامي االعتق
اإلفــراج عــن األقــارب املباشــرين للمشــاركين بالدراســة املحتجزيــن ىلع خلفيــة الثــورة أو الكشــف عــن 

مصيرهــم وتســليم جثثهــم )1 يف املئــة(.

تعكــس هــذه النتائــج مــدى أهميــة قضيــة املعتقليــن، فهــي مــن القضايــا ذات الصلــة الوثيقــة بشــريحة 
كبيــرة مــن املواطنيــن الســوريين املهجريــن. يحتجــز يف ســجون النظــام حاليــا مــا ال يقــل عــن 130 ألــف 
شــخص ألســباب سياســية9، وأشــارت بعــض الدراســات أن الرقــم الحقيقــي للمعتقليــن يبلــغ ضعــف هــذا 

الرقــم.

 ىلع الرغــم مــن »قــرارات العفــو« العديــدة الصــادرة عــن النظــام الســوري والترويــج اإلعالمــي مــن قبــل 
النظــام وحلفائــه لهــا، لــم يتــم اإلفــراج عــن النســبة العظمــى مــن هــؤالء املعتقليــن واقتصــر تأثير »قــرارات 
ــال هــوادة  يف  ــات االعتقــال ب ــك، تســتمر عملي العفــو« هــذه ىلع عــدد محــدود منهــم. عــالوة ىلع ذل

املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، وخاصــة يف تلــك  املناطــق الخاضعــة التفاقيــات املصالحــة.

ــم اعتقــال عشــرات اآلالف مــن املعتقليــن املشــار إليهــم . 8 ــه ال يحتجــز »ســجناء سياســيين«، فقــد ت ىلع الرغــم مــن أن النظــام يدعــي أن
ــة«. ــدون تهمــة رســمية ، أو بتهــم »اإلرهــاب« و »الفتن ــب ب بشــكل تعســفي واختفائهــم قســرًا ، يف الغال

التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان. 9
                                                                                                                                          http://sn4hr.org/arabic/12042/24/03/2020/

يوضح الشكل ٢8 كيف حدد املشاركون بالدراسة الحد األدنى من شروط العودة املتعلقة بمصير املعتقلين:

المعتقلون:
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الوضع األمني العام:

أكــد معظــم املشــاركين ىلع ضــرورة تغييــر الوضــع األمنــي العــام أو تحســينه حتــى يتســنى للمهجريــن 
العــودة .كمــا حــدد هــؤالء املهجريــن الراغبيــن بالعــودة خمســة عناصــر مهمــة ضمــن محــور الوضــع األمنــي 

العــام )الشــكل 29( وفــق التالــي:

يجب أن يتوقف القصف والتفجيرات 
ضرورة توقف العمليات القتالية 

الحد من االغتياالت والسرقات والجرائم األخرى
عودة األمان املجتمعي واإلحساس بالسالمة واألمن

حصر حق حمل السالح بقوى األمن الداخلي 

ــرة مــن املشــاركين عناصــر أخــرى هامــة بالنســبة لهــم ولعــل أبرزهــا، رحيــل  ــارت عينــة صغي بينمــا اخت
ــرض  ــا ع ــن. كم ــن واملعارضي ــوريين املؤيدي ــن الس ــات بي ــاء العالق ــادة بن ــب وإع ــن األجان ــع املقاتلي جمي
عليهــم الخيــار الــذي يعتبــر »القضايــا األمنيــة العامــة ليســت مــن بيــن شــروط عودتــي«؛ واقتصــرت نســبة 

ــة . ــاره ىلع  2 يف املئ اختي

وأشــار أغلبيــة املشــاركين )74 يف املئــة( إلــى ضــرورة الشــعور العــام باألمــن املجتمعــي باعتبــاره الشــرط 
املســبق الرئيســي للعــودة. حيــث فســر معظــم املشــاركين هــذا البنــد ىلع أنــه يشــمل اســتعادة الثقــة 

داخــل املجتمعــات األساســية وبيــن أفــراد األســرة الواحــدة بعــد هــذا النــزاع الطويــل.

ــالح  ــل الس ــق يف حم ــد الح ــة »تقيي ــى أهمي ــة( إل ــاركين )67 يف املئ ــي املش ــن ثلث ــرب م ــا يق ــار م أش
لقــوى األمــن الداخلــي فقــط«، وإزالــة التنظيمــات وامليليشــيات املختلفــة التــي انتشــرت يف جميــع أنحــاء 
ــك النظــام وقــوى املعارضــة وقــوات ســوريا  ســوريا، والتــي تســيطر عليهــا أطــراف متعــددة ، بمــا يف ذل

ــة. الديمقراطي

وُصنــف خيــار »توقــف العمليــات القتاليــة« كشــرط للعــودة بنســبة 60 يف املئــة ، يليــه توقــف القصــف 
والتفجيــرات واالغتيــاالت وغيرهــا مــن الجرائــم.

الشكل ٢9. شروط العودة املتعلقة بالتغيير املطلوب فيما يتعلق باألمن والسالمة 
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الخدمة العسكرية

حــددت خيــارات التعبيــر عــن الحــد األدنــى املقبــول مــن قبــل املشــاركين بالنســبة للتغييــرات يف القوانين 
واملمارســات الحاليــة بشــأن الخدمــة العســكرية  كشــرط للعــودة كمــا يلي:

إلغاء التجنيد اإللزامي بكافة اشكاله )خدمة الزامية، احتياط( 
ضمانات بإيقاف عمليات سحب االحتياط ملدة ال تقل عن خمس سنوات 

ــا  ــي أضافه ــرى الت ــارات األخ ــى الخي ــة إل ــي« ، باإلضاف ــروط عودت ــن ش ــت ضم ــد »ليس ــة التجني قضي
ــك: ــا يف ذل ــاركون ، بم املش

ــر  ــة غي ــرة زمني ــا لفت ــا مؤقت ــي أو ايقافه ــحب االحتياط ــات الس ــاف عملي ــرورة إيق ــد ىلع ض التأكي
ــل  ــة للتعدي قابل

إذا كان هنــاك حــل سياســي وحكومــة شــرعية وجيــش وطنــي ، فليــس لــدي مشــكلة مــع أي شــكل 
مــن أشــكال التجنيــد.

الغاء التجنيد )االلزامي واالحتياطي( للعائدين من دول اللجوء ملدة ال تقل عن خمس سنوات
وجود دستور وقانون يضمن الحريات والحقوق والواجبات.

لطاملــا شــكل التجنيــد اإللزامــي عقبــة رئيســية أمــام عــودة العديــد مــن الشــباب الســوريين، وســبًبا مهًمــا 
يف فــرار أعــداد كبيــرة مــن الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و42 عاًمــا مــن منازلهــم، فقــد أبــدت 

هــذه املجموعــة اهتمامــًا كبيــرًا بمســألة التجنيــد العســكري كشــرط للعــودة .

اختــار 58 يف املئــة مــن مجمــل املشــاركين يف الدراســة خيــار »إلغــاء التجنيــد اإللزامــي بجميــع أشــكاله« 
ــحب  ــاف الس ــات إليق ــة »الضمان ــار 26  يف املئ ــن اخت ــة(، يف حي ــة االحتياطي ــة، الخدم ــة اإللزامي )الخدم
ــم تكــن هــذه القضيــة ضمــن شــروط  االحتياطــي للخدمــة ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات ». بينمــا ل
عــودة 16 يف املئــة مــن املشــاركين ؛ وكان معظــم هــؤالء مــن النســاء والرجــال الذيــن تزيــد أعمارهــم 

عــن ٤٢ ســنة.

الشكل ٣0. اإلصالحات الرئيسية لقوانين التجنيد اإللزامي املحددة كشروط للعودة من قبل املهجرين
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تكشــف قضيــة التجنيــد العســكري عــن االختــالف يف االهتمامــات واآلراء بيــن مختلــف فئــات املهجريــن 
الســوريين املشاركين)الشــكل 31(. فقــد اختــار ثالثــة أربــاع األشــخاص النازحيــن داخليــا خيــار »إلغــاء التجنيــد 
اإللزامــي بجميــع أشــكاله )الخدمــة اإللزاميــة ، الخدمــة االحتياطيــة(« ، مقارنــة بـــ 45 يف املئــة فقــط مــن 
الالجئيــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، اختــار 34 يف املئــة مــن الالجئيــن »ضمانــات إللغــاء الســحب االحتياطــي 
لفتــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات«، يف حيــن أن 16 يف املئــة  فقــط مــن النازحيــن كانــوا يؤيــدون هــذا 
ــة،  ــق إجــراءات مماثل ــة تطبي ــا يف مصداقي ــن داخلي ــار كشــرط للعــودة حيــث شــكك معظــم النازحي الخي
خاصــة بعــد مشــاهدة التطبيــق العملــي  لتجــارب  مشــابهة يف مــا يســمى بمناطــق املصالحــة )ريــف 
ــر فشــل النظــام يف التمســك ببنــود االتفاقيــات )التــي تضمــن تعليــق  دمشــق ، درعــا ، حمــص(. لقــد أث
التجنيــد العســكري ، والتجنيــد القســري املنتشــر  يف هــذه املناطق( ،بشــكل كبيــر ىلع أراء هــؤالء النازحين.

الشكل ٣1. اإلصالحات الرئيسية لقوانين التجنيد اإللزامي املحددة كشروط للعودة من قبل الالجئين والنازحين داخليًا
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اإلصالح 
السياسي 

والدستوري
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اإلصالح السياسي والدستوري
تركــز العمليــة السياســية يف املرحلــة الراهنــة ىلع قضيــة دســتور جديــد لســوريا كواحــد مــن مســاراتها 
ــدى  ــف وم ــة هــذه املناقشــات يف جني ــالف وجهــات النظــر حــول أهمي ــن اخت الرئيســية. ىلع الرغــم م
التــزام األطــراف ذوي الصلــة - وخاصــة النظــام الســوري- بــأي حلــول حقيقيــة مــن شــأنها أن تضمــن حــاًل 
سياســًيا مســتداًما وحقــوق جميــع املواطنيــن، فقــد حــدد عــدد كبيــر مــن املشــاركين بالدراســة اإلصــالح 
الدســتوري كشــرط للعــودة. وحــددوا بعــض القوانيــن الحاليــة التــي ســنها النظــام كعقبــة أمــام العــودة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد صنــف عــدد كبيــر مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم اإلصــالح السياســي  واســتبعاد 
النظــام الســوري الحالــي ىلع وجــه الخصــوص كأحــد شــروطهم األساســية للعــودة. تعكــس هــذه الشــروط 
نتيجــة طبيعيــة لحقيقــة أن األغلبيــة املشــاركة يف االســتبيان قــد هّجــروا مــن قبــل النظــام الــذي يعتبــر 

العقبــة األبــرز أمــام عــودة آمنــة وطوعيــة وكريمــة.

كانــت الخيــارات الرئيســية للتعبيــر عــن التغييــرات املطلوبــة يف اإلطــار القانونــي والدســتوري 
كشــروط للعــودة كمــا يلــي:

دســتور جديــد يعبــر عــن إرادة الشــعب )يتــم صياغتــه مــن قبــل اخصائييــن منتخبيــن بــدون تأثيــرات 
أو ضغــوط خارجيــة ، ويتــم اعتمــاده بموافقــة شــعبية( وتعديــل القوانيــن وفًقــا لذلــك )بمــا يف ذلــك 
ضمــان الحقــوق والحريــات العامــة واســتقالل القضــاء( )75 يف املئــة مــن املشــاركين بالدراســة اختــاروا 

هــذا الخيــار)
الشروط القانونية والدستورية ليست شرطا للعودة )11 يف املئة )

إلغــاء أو إعــادة الصياغــة والتعديــل لقوانيــن محــددة )يف املرتبــة األولــى تلــك القوانيــن التمييزيــة التــي 
تؤثــر مباشــرة ىلع املواطنيــن( )10 يف املئــة(.

ضمان تنفيذ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )4 يف املئة(.

املشــاركون الذيــن يقبلــون بإجــراء تعديــالت قانونيــة منصفــة -تتعلــق بأبــرز قوانيــن النظــام التــي أضــرت 
باملواطنيــن- بــدالً مــن اإلصــالح الدســتوري، قامــوا باختيــار ثالثــة قوانيــن )مدّرجــة حســب األهميــة(:

إلغاء املحاكمات العسكرية للمدنيين وإغالق السجون العسكرية.
إلغاء القوانين االستثنائية )الطوارئ(

إلغاء قانون اإلرهاب.

الشكل ٣٢. اإلصالحات القانونية والدستورية الرئيسية املحددة كشروط للعودة
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اختــار 90 يف املئــة مــن بيــن النازحيــن داخليــا الذيــن تمــت مقابلتهــم خيــار الدســتور الجديــد ، مقارنــة بـــ 
63 يف املئــة  مــن الالجئيــن )الشــكل 33(. باإلضافــة إلــى ذلــك، اختــار 17 يف املئــة  مــن الالجئيــن إصــالح 
ــوا  ــم يدرج ــم ل ــت مقابلته ــن تم ــن الذي ــن الالجئي ــة م ــن أن 13 يف املئ ــة ، يف حي ــن معين ــاء قواني وإلغ

اإلصــالح القانونــي والدســتوري ضمــن شــروطهم للعــودة.

يوضــح الشــكل 34 أنــه مــن بيــن الالجئيــن املشــاركين، كان أولئــك الذيــن يعيشــون حالًيــا يف أوروبــا هــم 
ــة(.  ــى )88 يف املئ ــد يعكــس إرادة الشــعب بنســبة تصــل إل ــا بالحصــول ىلع دســتور جدي ــر اهتماًم األكث

ــا هــذا الخيــار. ومــع ذلــك، اختــار 96 يف املئــة  مــن املســتجيبين املقيميــن يف إدلــب حالًي

الشــكل ٣٣. اإلصالحــات القانونيــة والدســتورية الرئيســية التــي تــم تحديدهــا كشــروط للعــودة حســب حالــة الشــخص )الجــئ، 
نــازح داخلــي(

الشكل ٣٤. اإلصالحات القانونية والدستورية الرئيسية التي تم تحديدها كشروط للعودة حسب مكان اإلقامة الحالي
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مــن الالفــت أن الظــروف الحاليــة للمهجريــن لــم تؤثــر ىلع رغبتهــم يف دســتور جديــد كشــرط للعــودة. 
حيــث كشــفت نتائــج الدراســة عــن نســب متماثلــة تقريًبــا بيــن أولئــك الذيــن يشــعرون باالســتقرار ومــن ال 

يشــعرون باالســتقرار.

الشــكل ٣5. اإلصالحــات القانونيــة والدســتورية الرئيســية التــي تــم تحديدهــا كشــروط للعــودة حســب االســتقرار يف مــكان 
اإلقامــة الحالــي
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يف مناقشــة اإلصــالح السياســي، ركــز معظــم املشــاركين ىلع مصيــر النظــام الحالــي. يعــرض الشــكل 36 
كيــف صّنــف املشــاركون الخيــارات يف هــذا املحــور:

ــة،  ــزة األمني ــاكات األجه ــات وانته ــة يف عملي ــماء املتورط ــك األس ــمل ذل ــم )يش ــام القائ ــل النظ رحي
ــار(. ــذا الخي ــة ه ــار 81 يف املئ ــام( )اخت ــل النظ ــأت يف ظ ــي نش ــاد الت ــبكات الفس وش

رحيل رئيس النظام القائم )12 يف املئة(.
الظروف السياسية »ليست ضمن شروط عودتي« )5 يف املئة(

تعديل سلوك النظام القائم بضمانات دولية )2 يف املئة(.

ــا كبيــًرا يف إقنــاع املهجريــن الســوريين بــأن  تشــير هــذه النتائــج إلــى أن املجتمــع الدولــي يواجــه تحدًي
أي حــل سياســي مســتقبلي ممكــن مــع بقــاء النظــام الحالــي يف الســلطة، بغــض النظــر عــن الضمانــات 

الدوليــة.

عملــت يف املجــال التجــاري طــوال حياتــي وكانــت ظــرويف املاليــة واالجتماعيــة جيــدة 
للغايــة. فجــأة انهــار كل شــيء وتــم اعتقالــي، ودخلــت مــع ابنــي )٣5 ســنة( إلــى الفــروع 
األمنيــة. عانينــا كثيــرًا، وخرجــت أعمــى تقريبــًا ، مــع أمــراض كثيــرة. جئــت إلــى تركيــا مــع 

عائلتــي بأكملهــا ، وهنــا بدأنــا حيــاة جديــدة واســتقرينا بشــكل مقبــول.

ومــع ذلــك، لــم أكــره وطنــي. لــم أنســاه أبــدًا، وآمــل أن أعــود إلــى بلــدي ومدينتــي وبيتــي. 
قالــت لــي مصــادر يف مدينتــي إن تجارتــي وأمالكــي تــم نهبهــا مــن قبــل قــوات األمــن.

لذلــك، لــن أجــرؤ أبــدًا بعــد هــذه التجربــة املريــرة ىلع العــودة حتــى نهايــة هــذا النظــام 
وانهيــاره النهائــي بــكل قيادتــه وأســلحته وداعميــه. أنــا ال أثــق وال أؤمــن بالحلــول الجزئيــة 
ــي  ــا بق ــدوء طامل ــالم أو ه ــاك س ــون هن ــن يك ــة. ل ــات الدولي ــكاذب أو الضمان ــو ال أو العف

النظــام، أو حتــى  جــزء صغيــر منــه.

فهد 65 عاما الالذقية
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ــرط  ــي« كش ــام الحال ــل النظ ــن ىلع »رحي ــن والالجئي ــن النازحي ــة م ــارب 82  يف املئ ــا يق ــر م ــا أص بينم
للعــودة ، فــإن 17  يف املئــة  مــن النازحيــن داخلًيــا، مقارنــة بـــ 7 يف املئــة  مــن الالجئيــن، اكتفــوا بخيــار 
»رحيــل رئيــس النظــام الحالــي« )الشــكل 37(. وذكــر 8 يف املئــة مــن الالجئيــن أن اإلصــالح السياســي ليــس 

مــن بيــن شــروط عودتهــم.

ويف عــرض إلجابــات املشــاركين حــول شــروطهم لإلصالحــات السياســية حســب مــكان اقامتهــم الحالــي، 
أكــد مــا يقــرب مــن ثلــث األشــخاص النازحيــن داخليــا يف إدلــب )31 يف املئــة( أنهــم ســيقبلون »رحيــل 
رئيــس النظــام الحالــي« كحــد أدنــى مقبــول للعــودة، يف حيــن أفــاد 26 يف املئــة  مــن الالجئيــن الذيــن 
يعيشــون يف لبنــان أن الظــروف السياســية ليســت ضمــن شــروط عودتهــم »)الشــكل 38(. وىلع النقيــض 
ــا بـــ »رحيــل النظــام الحالــي« كشــرط  ــب أكثــر مــن 91 يف املئــة مــن الالجئيــن يف تركي ــك، طال مــن ذل

للعــودة.

ــة واســتمرار االعتقــاالت واســتغالل  إن بقــاء النظــام الســوري يعنــي بقــاء القبضــة األمني
ــروس واإليرانييــن. ــح ال ــروة البــالد لصال ث

توفيق ، ٣6 سنة ، تركيا

الشكل ٣6.  اإلصالحات السياسية الرئيسية التي تم تحديدها كشروط للعودة من قبل مجمل املشاركين يف الدراسة 

الشــكل ٣7.  اإلصالحــات السياســية الرئيســية التــي تــم تحديدهــا كشــروط للعــودة مــن قبــل املشــاركين حســب حالــة 
الشــخص )الجــئ, نــازح داخلــي( 
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لــم تؤثــر الظــروف املعيشــية الحاليــة لألفــراد النازحيــن واملهجريــن والشــعور باالســتقرار يف محــل إقامتهم 
ــار  ــة النظــام كشــرط جوهــري للعــودة )الشــكل 39(. حيــث اخت ــد بشــكل كبيــر ىلع مطالبهــم بإزال الجدي
حوالــي 87 يف املئــة مــن األشــخاص الذيــن ال يشــعرون باالســتقرار يف مــكان إقامتهــم الحالــي »رحيــل 
النظــام الحالــي«، مقارنــة بـــ 75 يف املئــة مــن الذيــن يشــعرون باالســتقرار. كمــا اختــار 19 يف املئــة مــن 
املشــاركين بالدراســة الذيــن يشــعرون باالســتقرار، »رحيــل رئيــس النظــام الحالــي« كشــرط كايف ومقبــول 

للعــودة.

الشكل ٣8.  اإلصالحات السياسية الرئيسية التي تم تحديدها كشروط للعودة من قبل حسب اإلقامة الحالية

الشــكل ٣9 اإلصالحــات السياســية الرئيســية التــي تــم تحديدهــا كشــروط للعــودة بحســب الشــعور باألمــان واالســتقرار يف 
مــكان اإلقامــة الحالــي
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يعتقــد أكثــر مــن 60 يف املئــة مــن املشــاركين يف الدراســة أن التأخيــر يف التوصــل إلــى تســوية سياســية 
للصــراع ســيؤخر عــودة املهجريــن. مــع مــرور الوقــت دون أن يكــون هنــاك حــل يف األفــق، ,يميــل املهجــرون 
إلــى تأســيس أعمــال وحيــاة جديــدة واالندمــاج يف مجتمعاتهــم الجديــدة، خاصة عندمــا يكتســب أطفالهم 
لغــة وثقافــة البلــد املضيــف. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتزداد صعوبــة  العــودة إلــى ديارهــم بشــكل تدريجــي 
مــع تقــدم الوقــت ، حيــث تضــررت معظــم ممتلكاتهــم بشــكل كبيــر، كمــا تعرقــل قوانيــن النظــام الصــادرة 
ــة  ــم االجتماعي ــدان روابطه ــى فق ــة إل ــم، باإلضاف ــم وممتلكاته ــتعادة أصوله ــم ىلع اس ــا قدرته حديث

الســابقة وعالقاتهــم.

مــا يقــرب مــن 75  يف املئــة  مــن املشــاركين املنحدريــن مــن مناطــق تســيطر عليهــا فصائــل غيــر قــوات 
النظــام حاليــا، مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة وهيئــة تحريــر الشــام ، أشــاروا إلــى أنهــم لــن يعــودوا إال 
مــع تطبيــق »تســوية شــاملة« وشــروط معينــة تحقــق تطلعاتهــم وآمالهــم ، فقــد أكــدوا أنهــم ال يثقــون 
بالجهــات املســيطرة ضمــن مناطقهــم ىلع اإلطــالق، ويعتقــدون أنهــم بــدون تســوية شــاملة ســيكونون 
ــى الســيطرة ىلع  ــال حت ــة القت ــدات النظــام املســتمرة بمواصل ــن الصــراع بســبب تهدي ــد م عرضــة ملزي

جميــع األراضــي الســورية.

ــا لســيطرة النظــام عمــا إذا  ُســئل املشــاركون يف الدراســة والذيــن ينحــدرون مــن مناطــق ال تخضــع حالًي
ــار )الشــكل 40(: ــاك وقــف شــامل إلطــالق الن ــوا ســيفكرون يف العــودة إذا كان هن كان

74 يف املئة  من املشاركين أجابوا بعبارة »ال أفكر يف العودة إال ضمن تسوية شاملة«.
أفاد 18 يف املئة “أفكر يف العودة ، ولكن يف ظل تحقيق عدد من الشروط املعينة«.

قــال 8 يف املئــة فقــط إنهــم ســيفكرون يف العــودة يف الظــروف الحاليــة إذا كان هنــاك وقــف شــامل 
إلطــالق النــار.

الشكل ٤0. االستعداد للعودة إلى )املناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام( بناء ىلع تسوية شاملة
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أكــد أكثــر مــن نصــف املشــاركين بالدراســة )60 يف املئــة( أن التأخيــر يف التوصــل إلــى حــل سياســي يؤثــر 
ىلع نيتهــم يف العــودة )الشــكل  41(

ــدًا  ــعى جاه ــا اآلن أس ــت، وأن ــا. تزوج ــل هن ــة وأعم ــت اللغ ــا. تعلم ــتقر يف فرنس ــا مس أن
ــط. ــر فق ــوريا كزائ ــى س ــود إل ــد أع ــا ... ق ــي هن ــتكمال حيات الس

توفيق ، ٣5 سنة ، فرنسا

أعمل هنا ولدي مشاريع من أجل حياة جديدة خالية من الخوف والقلق.
خالد ، ٤٢ سنة ، تركيا

كلما طال الوقت قبل العودة، كلما استقر املزيد من الناس يف بلد اللجوء.
ناهد ، أملانيا ، ٢8 سنة

تم تكوين حياة جديدة يف شمال سوريا املحررة.
خالد ، ٤٣ سنة ، إدلب

ــة  ــة الدراس ــل لغ ــا ، مث ــاك قضاي ــرى، هن ــات األخ ــع املجتمع ــاج م ــق باالندم ــا يتعل فيم
لألطفــال يف املــدارس مختلفــة. ومــع ذلــك ، فــإن الخــوف مــن مغامــرة العــودة وهــدم مــا 

ــا. ــرة  أيًض ــور مؤث ــوء أم ــنوات اللج ــاؤه يف س ــم بن ت
صالح ، ٤8 سنة ، تركيا

كلمــا طالــت الفتــرة التــي يتــم قضائهــا بعيــدا عــن الوطــن، كلمــا بحــث الشــخص وطــرق 
ــة ،  ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــاة كريمــة، ورفاهي ــدة ىلع أمــل الحصــول ىلع حي ــواب جدي أب
وتحســين حالتــه ... وبالتالــي ازدادت جــذور اســتقراره ، كمــا يف حــال الحصــول ىلع وظيفة 

ثابتــة ، مشــروع أو جنســية أو غيــر ذلــك.
سماح ، ٣١ سنة ، األردن

الشكل ٤1. تأثير التأخر يف الوصول إلى حل سياسي ىلع نية املهجرين بالعودة
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والظروف االجتماعية
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الخدمات العامة
والظروف االجتماعية

إصالح اإلدارة المحلية
يشــتمل محــور الخدمــات العامــة ىلع مجموعــة واســعة مــن القضايــا ملعظــم املشــاركين – انطالقــا مــن 
آليــة عمــل البلديــات والخدمــات التــي تقدمهــا وصــوالً إلــى التعليــم، والتــي تمثــل عنصــًرا مهًمــا للغايــة 
ــا  ــون القضاي ــة وكريمــة، فقــد حــدد املجيب ــة وطوعي ــوب مــن أجــل أن تكــون العــودة آمن ــر املطل للتغيي

ــي )الشــكل 42(: املتعلقــة بإصــالح اإلدارة املحليــة ىلع النحــو التال

تعكــس آراء املشــاركين يف هــذه الدراســة حالــة عــدم الرضــا عــن مــا يتــم تقديمــه مــن الخدمــات الحاليــة 
ــن  ــر م ــزء كبي ــة ج ــة لتجرب ــا نتيج ــكلت أيًض ــا تش ــة، إال أنه ــل يف اإلدارة املحلي ــة للعم ــس الناظم واألس
املهجريــن يف بلــدان أخــرى واطالعهــم ىلع األداء والخدمــات البلديــة ، حيــث أن اإلدارات املحليــة  منظمــة 

وفعالــة بشــكل أكبــر مقارنــة بتجاربهــم الســابقة يف ســوريا.

تغييــر جــذري لنظــام اإلدارة املحليــة، ممــا يســمح بمزيــد مــن الالمركزيــة يف الســلطات ورفــع مســتوى 
الخدمــات إلــى مســتوى الــدول األوروبيــة أو تركيــا )55 يف املئــة مــن املجيبيــن أيــدوا هــذا الخيــار(.

ــم وزارة اإلدارة  ــان تقدي ــات لضم ــة ىلع البلدي ــديد الرقاب ــي وتش ــة الحال ــام اإلدارة املحلي ــين نظ تحس
ــة(. ــل عــام 2011 )19 يف املئ ــه الحــال قب ــا كان علي ــة أفضــل مم ــات بلدي ــات خدم ــة والبلدي املحلي

ظروف الخدمات العامة »ليست ضمن شروط عودتي« )17 يف املئة (.
ــن  ــى م ــد األدن ــان الح ــات لضم ــة ىلع البلدي ــديد الرقاب ــي وتش ــة الحال ــام اإلدارة املحلي ــين نظ تحس

ــة(. ــات )9 يف املئ الخدم

الشكل ٤٢. إصالح اإلدارة املحلية كشرط لعودة املهجرين
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ــة للعــودة: 38  اختلفــت آراء الالجئيــن فيمــا يتعلــق بالشــروط الدنيــا املتعلقــة بالخدمــات العامــة املقبول
يف املئــة مــن اجمالــي املهجريــن اختــاروا خيــار »التغييــر الجــذري لنظــام اإلدارة املحليــة والســماح بمزيــد 
مــن الالمركزيــة يف الســلطات والنهــوض بالخدمــات إلــى مســتوى البلــدان املتحضــرة« )ارتفــع هــذا العــدد 
إلــى 69  يف املئــة  مــن بيــن أولئــك الذيــن يعيشــون اآلن يف أوروبــا( ، بينمــا فضــل 29  يف املئــة  خيــار 
»تحســين نظــام اإلدارة املحليــة الحالــي وتشــديد الرقابــة ىلع البلديــات لضمــان خدمــات أفضــل ممــا كان 

عليــه الحــال قبــل عــام 2011« )الشــكل 43(

ــام اإلدارة  ــر نظ ــار »تغيي ــة ( خي ــا )73 يف املئ ــن داخلي ــم النازحي ــار معظ ــك، اخت ــن ذل ــض م وىلع النقي
ــلطات«. ــة يف الس ــن الالمركزي ــد م ــماح بمزي ــا والس ــة جذرًي املحلي

الشكل ٤٣. إصالح اإلدارة املحلية كشرط لعودة املهجرين حسب حالة الشخص )الجئ , نازح داخلي(
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الواقع التعليمي
كان التعليــم مــن الشــروط الهامــة بالنســبة للعــودة للعديــد مــن املشــاركين يف هــذه الدراســة. يتطابــق 
ــر  ــرا للتأثي ــك نظ ــرى، وذل ــياقات أخ ــن يف س ــتركة لالجئي ــارب املش ــابقة10 والتج ــات الس ــع الدراس ــذا م ه

ــن. ــات للمهجري ــة األولوي ــن تموضــع رفاهيتهــم يف رأس قائم ــال، الذي ــف ىلع األطف املباشــر لهــذا املل

ــاة  ــكل كاٍف لحي ــباب بش ــل الش ــوريا يؤه ــم يف س ــام التعلي ــا أن نظ ــد عموًم ــام 2011، كان ُيعتق ــل ع قب
ناجحــة يف البــالد. ومــع ذلــك، فقــد عــززت املناهــج املسيســة عقيــدة الحــزب الحاكــم ورســختها، وعملــت 
ىلع تكريــم وترســيخ »تعاليــم وتوجيهــات« حافــظ وبشــار األســد وأفــكار حــزب البعــث بشــكل واضــح. بعــد 
ــداد  ــريد أع ــجن أو تش ــم س ــم، وت ــج ومنتظ ــكل ممنه ــا بش ــدارس وتدميره ــتهداف امل ــم اس ــام 2011، ت ع
كبيــرة مــن الكــوادر التعليميــة، وأصبحــت املناهــج أكثــر تسيســًا بغــرض ترســيخ املفاهيــم التــي يــروج لهــا  
النظــام. كشــفت تجربــة التهجيــر عــن أوجــه القصــور يف النظــام التعليمــي ملالييــن الســوريين الذيــن فــروا 

مــن البــالد، وخلقــت مجموعــة مــن التوقعــات التــي أصبحــت شــروطًا للعــودة.

ــوى  ــة املحت ــروا أن إزال ــة( ذك ــتجيبين )75 يف املئ ــن املس ــى م ــة العظم ــكل 44 أن الغالبي ــح الش يوض
السياســي واأليديولوجــي للنظــام مــن املناهــج الدراســية وتحســين جــودة التعليــم إلــى املعاييــر الدوليــة 
املعتــرف بهــا كشــرط للعــودة، ولــن يقبــل ســوى 10 يف املئــة فقــط مــن املهجريــن باســتعادة معاييــر 
التعليــم املطبقــة قبــل عــام 2011 كشــرط أدنــى للعــودة ، يف حيــن ذكــر 15 يف املئــة أن هــذه القضيــة 

ليســت مــن شــروط عودتهــم.

ُتظهــر البيانــات أن األهميــة التــي يوليهــا الالجئــون والنازحــون داخلًيــا للتعليــم تشــكل مصــدر قلق رئيســي 
حــول مســتقبل أطفالهــم، كمــا تشــير إلــى األمــل الذيــن يعقــده املهجــرون الســوريون ىلع الجيــل الشــاب 

املتعلــم جيــًدا كمفتــاح النتعــاش البــالد وتعافيهــا. 

اسمعها من املعلمين: إعادة األطفال الالجئين إلى التعلم”, منظمة إنقاذ الطفل. 10
https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/ed-cp/hear-it-from-the-teachers-refugee-education-report.pdfdam/

usa/reports/ed-cp/hear-it-from-the-teachers-refugee-education-report.pdf

 الشكل ٤٤. إصالحات التعليم التي تم تحديدها كشروط للعودة من قبل مجمل املشاركين بالدراسة
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لم شمل األسرة
ــث  ــع، حي ــزاع والقم ــر بالن ــد كبي ــى ح ــرت إل ــد تأث ــوري، وق ــع الس ــري للمجتم ــود الفق ــرة العم ــكل األس تش
ــرة  ــمل األس ــم ش ــإن ل ــك، ف ــل. ولذل ــال أو القت ــر أو االعتق ــبب التهجي ــا بس ــم أفراده ــرق معظ ــتت وتف تش
يلعــب دورًا هامــًا كشــرط للعــودة. يف املناقشــات مــع املشــاركين حــول أهميتهــا، تجســد خيــاران كأولويــة 

ــكل 45(: )الش

ــت معهــم  ــة ممــن أجري ــار 71 يف املئ ــن )املجتمــع األوســع( )اخت ــارب واملعــارف املهجري عــودة األق
ــار(. املقابــالت هــذا الخي

الظروف االجتماعية »ليست ضمن شروط عودتي« )25 يف املئة(.
عودة األقارب املقربين فقط )4 يف املئة(.

الشكل ٤5. لم شمل األسرة كشرط للعودة حسب مجمل املشاركين بالدراسة
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بينمــا اختــار 84 يف املئــة مــن النازحيــن »عــودة كل مــن األقــارب واملعــارف املهجريــن« كشــرط للعــودة 
، اقتصــرت نســبة  الالجئيــن املشــاركين الذيــن جعلــوا ذلــك شــرًطا ىلع 59 يف املئــة، يف حيــن أفــاد 34 
يف املئــة مــن الالجئيــن أن »هــذه النقطــة ليســت ضمــن شــروطهم للعــودة« )الشــكل 46(. ويعكــس هــذا 
ــة األســرية يف خضــم التدهــور  ــذي لحــق البني ــن، وخاصــة الضعــف ال ــر ىلع الالجئي ــر اللجــوء والتهجي أث

التدريجــي للعالقــات االجتماعيــة للعديــد منهــم.

تعــد هــذه نقطــة محوريــة يف فهــم اآلثــار االجتماعيــة للهجــرة والنــزوح، كمــا تســلط الضــوء ىلع الظــروف 
االجتماعيــة الالزمــة لتحقيــق عــودة جماعيــة يف ســوريا. ال يمكــن معالجــة مســألة العــودة ىلع املســتوى 

الفــردي، بــل يجــب معالجتهــا مــن خــالل حــل شــامل وعــودة جماعيــة منظمــة وطوعيــة وآمنــة وكريمــة.

ــدي معيــل أو  ــدي أربعــة أطفــال ، وليــس ل ــة قتــل زوجــي قبــل ســبع ســنوات. ل ــا أرمل أن
داعــم ؛ أعتمــد فقــط ىلع هللا ، وأحصــل ىلع بعــض املســاعدة االجتماعيــة وبعــض املــال 
مــن إخوتــي وعائلــة زوجــي ... ال أشــعر بــأي اســتقرار هنــا ىلع اإلطــالق ، ظــرويف صعبــة 
ــور  ــود ىلع الف ــل أن أع ــرى. آم ــي األخ ــن النواح ــد م ــة ويف العدي ــًا كأرمل ــًا واجتماعي مالي
بمجــرد أن تصبــح األمــور هادئــة ، لكــن عودتــي مرتبطــة بالعــودة الجماعيــة قبــل أي شــيء 

آخــر.
هالة ، ٤٣ سنة ، ريف دمشق

الشكل ٤6. لم شمل األسرة كشرط للعودة حسب حالة الشخص )الجئ، نازح داخلي(
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االستنتاجات
نتائــج هــذا االســتبيان يجــب أن تكــون محوريــة يف رســم خريطــة طريــق واضحــة لواضعــي السياســات 
ــن  ــة يف معالجــة كل م ــر الحكومي ــات غي ــم املتحــدة واملنظم ــدان املضيفــة ووكاالت األم ــن والبل الدوليي
االحتياجــات واألولويــات الحاليــة للمهجريــن الســوريين، عــالوة ىلع ذلــك، يمكــن أن تســاعد أيضــا يف تطويــر 

أســاس متيــن ومســتدام لحــل سياســي دائــم للصــراع يف ســوريا..

ــى الوضــع مــن حيــث تفشــي الفســاد وارتفــاع  مــع تزايــد الضغــط ىلع النظــام الســوري ، وبالنظــر أوال إل
ــار  ــى آث ــا إل ــك أصــال ، وثاني تكاليــف تمويــل الحــرب ىلع الشــعب الســوري التــي أنهكــت االقتصــاد املتهال
العقوبــات التــي فرضهــا االتحــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان وجرائــم 
الحــرب التــي ارتكبتهــا النظــام ، يصبــح مــن الواضــح أن الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي لديهمــا فرصــة 
ملضاعفــة الجهــود لضمــان حــل سياســي شــامل عبــر مســار جنيــف، والــذي مــن شــأنه أن يتضمــن آليــة 
لتأميــن الحقــوق والحــد األدنــى مــن شــروط العــودة التــي عبــر عنهــا الالجئــون والنازحــون داخلًيــا ، والتــي 

تــم تفصيــل بعضهــا مــن خــالل هــذه الدراســة.

لتحقيــق ذلــك، يحتــاج االتحــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة إلــى اســتخدام نفوذهمــا القــوي إلعــادة توجيــه 
مهمــة مكتــب املبعــوث الخــاص وصياغــة العمليــة السياســية التــي يقودهــا. فكمــا يتضــح مــن االســتبيان، 
يــرى غالبيــة املهجريــن يف ســوريا أن الحــل السياســي هــو العنصــر األساســي الــذي ســيمكنهم مــن العــودة 
إلــى ديارهــم ، لكــن حوالــي  ثلثــي مــن تــم اســتطالع رأيهــم يــرون أن فرصتهــم يف العــودة تتالشــى مــع 
طــول أمــد العمليــة السياســة. هــذه الحقيقــة تســلط الضــوء ىلع األهميــة البالغــة إلعــادة صياغــة العمليــة 
ــن الســوريين  ــرون أنهــا مجمــدة أو راكــدة ، بحيــث تصبــح حقــوق املهجري السياســية التــي يعتقــد الكثي
ــق  ــك الح ــا يف ذل ــية، بم ــة السياس ــًيا يف العملي ــًرا أساس ــالد(  عنص ــكان الب ــة س ــكلون غالبي ــن يش )الذي
يف العــودة اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة ىلع النحــو املحــدد مــن قبــل املهجريــن أنفســهم. وهنــا يجــب 
التأكيــد ىلع أن الســوريين األكثــر تضــررا مــن الحــرب يترقبــون بشــكل كبيــر الجهــود املتجــددة مــن قبــل 
ــى حــل سياســي شــامل يف التوقيــت  ــى األمــام والوصــول إل مكتــب املبعــوث الخــاص لدفــع العمليــة إل
الصحيــح بحيــث ال يعتمــد هــذا الحــل ىلع وجهــات نظــر املهجريــن الســوريين فحســب، بــل يرتكــز ىلع 

مشــاركتهم وتمثيلهــم يف العمليــة السياســية بشــكل فعــال.

هــذا التقريــر يرســل أيضــا إشــارات واضحــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ونشــطاء املجتمــع املدنــي 
لتركيــز جهــود املناصــرة التــي يبذلونهــا ىلع تحقيــق حــل سياســي شــامل يتضمــن آليــات لضمــان الحقــوق 
ــة  ــن أي عملي ــزءًا م ــا ج ــون داخلًي ــون والنازح ــا الالجئ ــي يعتبره ــودة الت ــروط الع ــن ش ــى م ــد األدن والح
سياســية. يجــب أن يكــون الهــدف الرئيســي لجهــود املناصــرة املبذولــة هــو إشــراك الالجئيــن والنازحيــن 
داخلًيــا يف جميــع املناقشــات حــول مســتقبل ســوريا، وخاصــة تلــك املتعلقــة بتعريــف الحــد األدنــى مــن 

شــروط العــودة أو أي برامــج أو سياســات تتعلــق بالعــودة بحــد ذاتهــا.

ــم جوهــره  ــق حــل سياســي دائ ــى تحقي ــي ستســعى إل ــة السياســية الت ــع تنشــيط العملي ــوازي م وبالت
حقــوق املهجريــن الســوريين، مــن األهميــة بمــكان ضمــان وقــف إطــالق نــار دائــم يمنــع موجــات جديــدة 
مــن الصــراع والتهجيــر. تســلط هــذه الدراســة الضــوء ىلع اآلثــار النفســية للنــزوح املتواصــل واملتكــرر ىلع 
املهجريــن ممــا يزيــد مــن أهميــة مضاعفــة جهــود الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي واألمــم املتحــدة 
ــدى  ــتقرار ل ــدام االس ــر وانع ــن التهجي ــتقبلية م ــات املس ــع املوج ــم يمن ــار دائ ــالق ن ــف إط ــن وق لتأمي
املهجريــن. إن وقــف إطــالق النــار الدائــم يف إدلــب معــززا بالجهــود الدبلوماســية الالزمــة وزيــادة املســاعدة 
اإلنســانية والدعــم للمشــاريع االجتماعيــة واالقتصاديــة يف شــمال غــرب ســوريا، هــو شــرط أساســي ألي 

انفتــاح محتمــل يف املســار السياســي الحالــي.
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وينطبــق هــذا أيًضــا ىلع مبــدأ منــع العــودة املبكــرة أو القســرية مــن الــدول املضيفــة ســواء املجــاورة أو 
دول االتحــاد األوروبــي. تحتــاج دول الجــوار بالعمــوم مثــل لبنــان وتركيــا منــع أي سياســات تشــجع أو تفــرض 
ــي  ــاد األوروب ــبة لالتح ــر بالنس ــذا األم ــح يف ه ــرز دور واض ــا يب ــا أيض ــة، وهن ــر اآلمن ــرة أو غي ــودة املبك الع
والواليــات املتحــدة ومفوضيــة الالجئيــن. فعلــى ســبيل املثــال، بالنظــر إلــى أن 84 يف املئــة من األشــخاص 
الذيــن تمــت مقابلتهــم يف هــذا االســتطالع أكــدوا أن التجنيــد القســري يف جيــش النظــام الســوري يشــكل 
عقبــة رئيســية أمــام العــودة، فمــن املنطقــي أن يمثــل اســتمرار النظــام الســوري يف التجنيــد اإلجبــاري 
بحــد ذاتــه دافعــا للــدول املضيفــة لالجئيــن الســوريين لتأميــن الحمايــة لهــم يف الفتــرة الحاليــة ومنــع 

عودتهــم القســرية إلــى ســوريا.

يمكــن للمانحيــن الغربييــن اســتخدام نفوذهــم يف التمويــل بشــكل فعــال لضمــان أن البلــدان املضيفــة 
ســتحافظ ىلع الخدمــات وتؤمــن املســاعدات وتوفــر الحقــوق القانونيــة وتحــد مــن الخطابــات والسياســات 
الســلبية واملذلــة والالإنســانية بحــق الالجئيــن الســوريين. يجــب تأميــن التمويــل الــالزم إلنجــاز النشــاطات 
ــة لجمــع املعلومــات األساســية حــول الظــروف ىلع األرض يف ســوريا وإجــراءات العــودة، وجعــل  املطلوب
هــذه املعلومــات متوفــرة لالجئيــن والنازحيــن  داخلًيــا التخــاذ قرارهــم حــول العــودة. هــذه املعلومــات هــي 
ــة  ــل صياغ ــن أج ــوريين م ــن س ــتضيف الجئي ــي تس ــدول الت ــبة لل ــة بالنس ــن األهمي ــدر م ــس الق ىلع نف
سياســات الهجــرة الخاصــة بهــا مــع مراعــاة األمــن والظــروف املعيشــية يف ســوريا ، ومنــع العــودة املبكــرة 

أو القســرية.

ــل املناســب  ــة التموي ــج الدراســة تســلط الضــوء ىلع أهمي ــإن نتائ ــره، ف ــا ســبق ذك ــى كل م باإلضافــة إل
لألنشــطة التــي تســاعد ىلع فهــم الحــد األدنــى مــن شــروط العــودة للمهجريــن، واتخــاذ خطوات ملموســة 
مــن خــالل جميــع القنــوات - السياســية واإلنســانية والدبلوماســية وقنــوات املناصــرة - لضمــان تلبيــة هــذه 

الشــروط ، بمــا يف ذلــك إصــالح القطــاع األمنــي والتجنيــد اإللزامــي.

إن أحــد األدوار الرئيســية التــي يجــب أن تلعبهــا الــدول املانحــة هــو تعزيــز الرقابــة ىلع عمــل مفوضيــة 
األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، بمــا يف ذلــك مشــاركة املهجريــن الســوريين يف آليــات الرقابــة 

وأن يكــون ممثليــن فيهــا.. 

ــع بأعمــال العــودة بنــاء ىلع  يجــب ىلع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن أن تضطل
أولويــات اهتمامــات الالجئيــن والنازحيــن داخليــا وظروفهــم الحاليــة؛ ويجــب أن يحظــى العمــل ىلع األمــن 
ــم  ــادة تقدي ــول أن زي ــة قب ــب ىلع املفوضي ــوى. يترت ــة القص ــر- باألولوي ــج التقري ــن نتائ ــح م ــا يتض -كم
الخدمــات كحافــز للعــودة ال يعالــج املخــاوف الرئيســية للمهجريــن يف ســوريا بــل يســاهم يف التشــجيع 

ىلع العــودة غيــر اآلمنــة واملبكــرة.

مــن الواضــح أن املهجريــن الســوريين ال يملكــون معلومــات كافيــة عــن بعــض الجوانــب الحاســمة للظــروف 
األمنيــة عنــد تقييمهــم إمكانيــة عودتهــم، وهــذا يعتبــر فشــال مــن قبــل املفوضيــة الســامية يف تأميــن 
ــة تحســين االتصــال وجمــع املعلومــات  ــك، يجــب ىلع املفوضي أحــد العناصــر الرئيســية يف عملهــا. لذل
والتشــاور مــع املهجريــن الســوريين للتأكــد مــن أنهــم ىلع درايــة بجميــع العوامــل والظــروف التــي قــد 
تؤثــر ىلع قــرار العــودة ، بمــا يف ذلــك معلومــات حــول كيفيــة تأثيــر الظــروف الحاليــة وإجــراءات العــودة 

ىلع حقوقهــم ، وجعــل هــذا النهــج  يف التواصــل جــزء ال يتجــزأ مــن الحمــالت اإلعالميــة املســتقبلية.
وأخيــرا، هنــاك دروس هامــة يف هــذا التقريــر للمنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع 
املدنــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بضــرورة تبنيهــم وتعزيزهــم لألعمــال التــي تتعلــق بكيفيــة تحقيــق الحــد 
ــا باملعلومــات  ــن داخلًي ــن والنازحي ــى مــن شــروط العــودة، باإلضافــة لألعمــال التــي  ســتزود الالجئي األدن
الالزمــة عــن الظــروف الحاليــة يف ســوريا و إجــراءات العــودة ، بمــا يف ذلــك كيفيــة تأثيــر هــذه الظــروف 

ىلع حقوقهــم، وهــذا مــن شــأنه مســاعدتهم يف اتخــاذ  قــرار العــودة والحــد مــن العــودة املبكــرة.
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التوصيات
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي

إن االفتقــار إلــى بيئــة آمنــة هــو املحــرك الرئيســي لنــزوح الســوريين والعقبــة األكبــر أمــام عودتهــم 
ــب الضغــط  ــى جان ــإن الجهــود الدبلوماســية املســتمرة ، إل ــي، ف ــة. وبالتال ــة والكريم ــة والطوعي اآلمن
االقتصــادي والسياســي ىلع النظــام الســوري ، يجــب أن ُتعطــى األولويــة أثنــاء وضــع خارطــة طريــق 
واقعيــة تــؤدي إلــى نقــل البــالد مــن وضعهــا الحالــي إلــى »بيئــة آمنــة« حقيقيــة لجميــع الســوريين.

املســاعدة يف إنشــاء آليــات رســمية ضمــن العمليــة السياســية يف جنيــف لتضميــن مشــاركة مباشــرة 
ــزًءا ال  ــوريين ج ــن الس ــوق املهجري ــل حق ــة، وجع ــذه العملي ــن يف ه ــرعية للمهجري ــة وذات ش وفعال
ــن  ــب أن تضم ــا. يج ــر مواطنيه ــالد ومصي ــتقبل الب ــورة مس ــدف لبل ــي ته ــات الت ــن املناقش ــزأ م يتج
هــذه اآلليــة املشــاركة املباشــرة للمهجريــن الســوريين يف تحديــد شــروط العــودة اآلمنــة والطوعيــة 

والكريمــة، وتحديــد ماهيــة معاييــر البيئــة اآلمنــة.

ــاص  ــوث الخ ــب املبع ــود مكت ــوريين يف جه ــن الس ــة للمهجري ــة والهادف ــاركة الفعال ــان املش ضم
واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وخاصــة فيمــا يتعلــق بشــروط الحــد األدنــى 

ــودة. ــات الع ــيات أو آلي ــودة وسياس للع

ــتويات  ــر مس ــان توفي ــن لضم ــة لالجئي ــوريا املضيف ــوار س ــدان ج ــم لبل ــم الدع ــة تقدي ــادة ومواصل زي
ــول دون  ــي تح ــروط الت ــان الش ــع ضم ــن م ــم، ولك ــاء لجوئه ــم أثن ــبة له ــات املناس ــة والخدم املعيش

ــدول. ــذه ال ــانيتهم يف ه ــن إنس ــم م ــن أو تجريده ــع الالجئي ــييس وض تس

ــات املتحــدة / االتحــاد  ــات الوالي ــات املوجهــة ضــد النظــام الســوري مثــل عقوب الحفــاظ ىلع العقوب
ــه  ــوري وحلفائ ــام الس ــط ىلع النظ ــية يف الضغ ــر« كأدوات أساس ــون قيص ــذ »قان ــي وتنفي األوروب
ــة، واالنخــراط يف مفاوضــات سياســية  ــرات جوهريــة يف الظــروف األمني الرئيســيين لبــدء إجــراء تغيي
ــر  ــد والتهجي ــد مــن التصعي ــع املزي ــى حــل مســتدام وشــامل ، ومن ــؤدي إل ــة مــن شــأنها أن ت حقيقي
للســوريين. يف الوقــت نفســه، يجــب مضاعفــة الجهــود الدوليــة والبرامــج لضمــان وصــول املســاعدات 
بشــكل مباشــر إلــى املواطنيــن الســوريين يف كافــة أنحــاء ســوريا للتخفيــف مــن أي أضــرار غيــر مباشــرة 

قــد تؤثــر فيهــم بســبب العقوبــات. 

مكتب املبعوث الخاص

ــن الســوريين وتحقــق  ــة عمــل يف املســار السياســي تضمــن حقــوق املهجري ــاج آلي العمــل ىلع انت
الحــد األدنــى مــن شــروط العــودة التــي عبــر عنهــا الالجئــون والنازحــون داخليــا كجــزء أساســي مــن أي 

حــل سياســي واملكونــات الرئيســة لهــذا الحــل، كدســتور جديــد أو انتخابــات ذات مصداقيــة.

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين

إن أي معاييــر دنيــا أو عتبــات حمايــة لعــودة املهجريــن يجــب أن تراعــي الحــد األدنــى لشــروط العــودة 
التــي حددهــا املهجــرون الســوريون أنفســهم. إن االنخــراط والتفاعــل مــع املهجريــن الســوريين لتقييــم 
عتبــات الحمايــة الحاليــة وتعديلهــا بمــا يتماشــى مــع وجهــات نظرهــم أمــر أساســي، كمــا هــو إشــراك 
الســوريين املهجريــن بطريقــة مســتمرة يف عمليــة مراقبــة وتحديــث الحــدود الدنيــا وشــروط العــودة.

ــوريا  ــة يف س ــروف الحالي ــول الظ ــب ح ــت املناس ــتمرة ويف التوقي ــة ومس ــات واضح ــم معلوم تقدي
ــة. ــة والكريم ــة والطوعي ــودة األمن ــية للع ــروط األساس ــة الش ــا لتلبي ــام به ــب القي ــي يج ــود الت والجه
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الدول املضيفة 

ــر الخدمــات واملســاعدات والحقــوق القانونيــة لالجئيــن والعمــل ىلع تأميــن اســتمرارية  ضمــان توفي
الرعايــة لالجئيــن ملنــع العــودة املبكــرة وغيــر اآلمنــة.

ــة  ــة ىلع الكراهي ــراءات القائم ــاب واإلج ــة الخط ــل ىلع مكافح ــن والعم ــع الالجئي ــييس وض ــع تس من
ــد  ــلبية وق ــية س ــار نفس ــبب يف آث ــي تتس ــم، والت ــة له ــانيتهم واملهين ــن انس ــن م ــد الالجئي وتجري

ــة. ــر اآلمن ــى العــودة املبكــرة وغي تدفــع إل

املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية الدولية

املناصــرة والعمــل مــن أجــل تأميــن حــل ساســي شــامل يف ســوريا، بمــا يف ذلــك توفيــر آليــات لتحقيق 
ــن  ــكل آم ــم بش ــى دياره ــودة إل ــن الع ــوا م ــى يتمكن ــًا، حت ــن داخلي ــن والنازحي ــودة الالجئي ــروط ع ش

وطوعــي وكريــم.

ــدول املجــاورة والعمــل معــا للضغــط  ــن داخــل ســوريا ويف ال ــم املســاعدة واملناصــرة للمهجري تقدي
ــة  ــن الحماي ــاعدة وتأمي ــادة املس ــة لزي ــية الفاعل ــات السياس ــن والجه ــة واملانحي ــدول املضيف ىلع ال
للســوريين املهجريــن، والضغــط باتجــاه رفــع عــدد الالجئيــن الذيــن يتــم اســتقبالهم مــن قبــل الــدول 

املضيفــة.
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