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الملخص التنفيذي

بعد عشر سنوات من الصراع في سوريا يزداد المجتمع السوري تفكًكا أكثر فأكثر مع مرور الزمن؛ وذلك بسبب استمرار 
العبين  بين  البالد  وتقسيم  السوري،  للنظام  والمتزايد  بل  المستمر؛  والفساد  والقمع  نصف سكانه،  من  أكثر  تهجير 

حكوميين وغير حكوميين يسعون لترسيخ وجودهم وتأثيرهم، واالنهيار الكامل للعملية السياسية.

رين السوريين في البلدان المجاورة وأماكن أخرى  إن واقع الحياة اليومية للسوريين النازحين داخل سوريا و-أيًضا- المهجَّ
اآلمنة وإصالح  البيئة  أن ضمانات  يبدو  لكن  العودة؛  ترغب في  رين  المهجَّ كبيرة من  غالبية  تزال  قاتم، وال  واقع  هو 
األجهزة األمنية التي تسببت في تهجيرهم في المقام األول هي أمور بعيدة المنال، ومع ذلك وفي إطار الضغط من 
مما  للعودة،  متزايدة  ضغوًطا  السوريون  المهجرون  يواجه  الروس  حلفائه  بقيادة  السوري  النظام  مع  التطبيع  أجل 

يجعلهم بشكل شبه مؤكد ُعرضة لالعتقال التعسفي واالختفاء القسري واالبتزاز والمضايقات.

مناطق سيطرة  إلى  السوريين  رين  المهجَّ إعادة  نيتها  عن  واضح  بشكل  والدنمارك  لبنان  مثل  أسفرت حكومات  وقد 
تدابير  أنه يسيطر عليها في سوريا، وتستخدم  يزعم األسد  التي  الواقع الصعب والمرير في األجزاء  األسد، متجاهلًة 
األمنية  احتياجاتهم  ضمان  يتم  أن  المفترض  من  حيث  المبكرة،  العودة  على  السوريين  رين  المهجَّ إلجبار  مختلفة 
ب عشرات اآلالف من  والمعيشية األساسية من خالل النظام الحاكم، ذلك النظام الذي ال يزال يعتقل ويسجن ويعذِّ
، ويمارس سياسة التجويع تجاه الماليين من المحاصرين في  السوريين، ويقصف المدارس والمستشفيات بشكٍل مستمرٍّ

إدلب.

سوريا  مناطق  في  والمعيشية"  األمنية  الظروف  "تحسن  عن  كاذبة  رواية  على  سياساتها  تبني  الحكومات  تلك  إن 
الواقعة تحت سيطرة األسد، وكأنها ال ترى الواقع الحقيقي على األرض. 

أحد العوامل التي تساهم في مثل هذا التحريف الواضح لطبيعة الحياة في مناطق سوريا التي يسيطر عليها األسد هو 
فشل المنظمات من أمثال المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في اإلبالغ بشكل مفصل وواقعي عن 
التهديدات التي تواجه العائدين، فضًال عن مستويات الفساد وتدهور الظروف المعيشية حتى بالنسبة للسوريين الذين 
لم يغادروا المناطق التي يزعم األسد أنه يسيطر عليها، مما أدى إلى عدم تحقيق الضغط المباشر على النظام السوري، 
المختصة  المحلية  المنظمات والجمعيات والكيانات  ِمراًرا وَتكراًرا، وبالتالي فإنه يقع على عاتق  أبلغنا عن ذلك  حيث 

بحقوق اإلنسان مثل الرابطة السورية لكرامة المواطن مسؤولية سد الفجوة في نقل تلك المعلومات.

هذا التقرير هو محاولة أخرى لتقليص إمكانية إنكار حقيقة الوضع المزري في سوريا بين صناع القرار المعنيين، إنه التقرير 
الرابع من نوعه الذي يقدم نظرة ثاقبة على آراء وتصورات السوريين حول بعض القضايا األكثر صلة التي من شأنها أن 
ترسم مالمح أي نقاش حول إمكانية العودة اآلمنة والطوعية والكريمة لالجئين السوريين، والحل السياسي المستدام 

الذي يمكن أن يرسم األمل في سالم دائم يُعمُّ سوريا. 

األمني  التدهور  ومدى  األحداث  لمجريات  كاملة  صورة  على  للحصول  السابقة  تقاريرنا  على  االطالع  الجيد  من 
عن  ناهيك  األسد،  عليها  يسيطر  التي  المناطق  يغادروا  لم  الذين  ألولئك  بالنسبة  حتى  والمعيشي،  واالقتصادي 

العائدين.

يركز التقرير على حياة المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها األسد، مرفًقا بأكثر من خمسمائة مقابلة أجريت حول 
قضايا مثل الشعور باألمان والظروف المعيشة والفساد، وتأثير جائحة كورونا، وتصورات السوريين عن تأثير العقوبات 

التي تفرضها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي. 

تم إجراء التقرير في ظل إجراءات أمنية صارمة لحماية أولئك الذين تمت مقابلتهم، وكذلك القائمين على إنجاز التقرير 
في ظلِّ الظروف التي يكون فيها التعبير عن أيِّ انتقاد لسلوك النظام بمثابة مخاطرة بحياتهم وحياة أسرهم. 

أولئك  الذي يستهدف حتى  النظام  الوحشية واالضطهاد وفساد  يتفكك تحت وطأة  التقرير صورة لمجتمع  يكشف 
عن  ناهيك  موالين  غير  أي:  رماديين؛  يعتبرهم  الذين  أولئك  عن  ناهيك  الصراع،  فترة  طوال  له  مخلصين  ظلوا  الذين 

المعارضين لحكمه. 

جوء  أدى االنهيار االقتصادي والفساد المستشري على جميع المستويات الحكومية إلى مبالغة األجهزة األمنية في اللُّ
إلى االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري كأدوات لكسب أموال إضافية من خالل ابتزاز عائالت المعتقلين المتشوقين 

لتأمين اإلفراج عن ذويهم أو حتى االكتفاء بالحصول على بعض المعلومات عن مكان وجودهم.
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النتائج الرئيسة

السوريين في مناطق سيطرة األسد بمن فيهم  أن  البحث هي  التي كشف عنها هذا  المأساوية  الحقائق  أكثر  ومن 
ر بهم بدؤوا في اعتبار العنف والقمع الذي ُيماًرس من قبل أجهزة األمن التابعة  أولئك الذين ُأجِبروا على العودة أو ُغرِّ
أجبر  المرء وهذا ما  باعتبارها تهديدات على حياة  الحياة. يتم اآلن قبول االعتقاالت واالبتزاز  ا في  أمًرا طبيعيًّ للنظام 
السوريين على ابتكار  وسائل واستراتيجيات للتعامل معها، خاصة وأن الظروف المعيشية تتدهور أكثر في ظل االقتصاد 

د تذكيٍر آخر بهذه الحقيقة. ة كريمة، وهذا التقرير ُيَعدُّ مجرَّ المتهاوي، ومع ذلك ال يزال السوريون يحُلُمون بحياة حرَّ

وانتهاكاته  جرائمه  بسبب  النظام  على  المفروضة  العقوبات  حول  الخاطئة  المفاهيم  من  الرغم  على  واضح،  بشكل 
على  أنهم  ذكروا  أبدًا  يغادروا سوريا  لم  الذين  أولئك  فيهم  بمن  مقابلتهم  تمت  الذين  غالبية  فإن  اإلنسان،  لحقوق 

ل عقوبات أقسى إذا كان ذلك سيؤدي إلى إزالة النظام وإصالح األجهزة األمنية. استعداد لتحمُّ

الحديث الذي يجب أن يهيمن على أيِّ نقاشاٍت سياسيةٍ حول سوريا يجب أن يكون حول إيجاد بيئة آمنة لجميع السوريين، 
ر سوري، وهو المفتاح  وهذا وحده كفيٌل بتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة ألكثر من ثالثة عشر مليون مهجَّ

أليِّ حلٍّ سياسيٍّ واستقراٍر دائٍم لسوريا والمنطقة أجمع. 

هذا التقرير هو تذكير آخر لهذه الحقيقة األساسية عن سوريا، وأولئك الذين يختارون تجاهله أو التقليل من أهميته هم 
في الواقع يختارون المشاركة بشكل فّعال في إطالة أمد معاناة السوريين وإطالة أمد عدم االستقرار في المنطقة 

وخارجها أيًضا.

عدٌد كبيٌر من السورِيين ال َيشُعُر باألمان، حيث يرتِبُط مفهوم السالمة ارتباًطا وثيًقا بالتهديد المتوقع للنظام 
في منطقة معينة.

األشخاص الذين ُأجِبروا على العودة إلى مناطق سيطرة النظام بسبب النزوح أو عبر ما يعرف بـ "المصالحات" ال يشعرون 
باألمان أيًضا، مع مستويات عالية من الخوف خالل الحياة اليومية. 

ل من خالل األحداث التي شاهدوها أو تعرضوا لها بشكل مباشر، فحوالي  إن شعور المستجيبين بانعدام األمن َتشكَّ
(50%) من المشاركين في المناطق التي يسيطر عليها األسد ال يشعرون باألمان، بمن فيهم أولئك الذين لم يغادروا 
أبًدا، و(67%) من العائدين من خارج سوريا ال يشعرون باألمان، وأولئك الذين يعيشون في مناطق المصالحة هم األسوأ 
ْلطات األمنية وانعدام األمن وتفشي  حاًال، حيث قال (94%) أنهم ال يشعرون باألمان، ويشير معظمهم لقبضة السُّ
الجريمة كأسباب لعدم الشعور باألمان، حيث ال توجد مناطق آمنة، وُتظهر بعض اإلجراءات العملية للسالمة أن األمن 

ْلطة نفِسها. هشٌّ في كل مكان؛ بسبب السياسات األمنية من قبل  السُّ

ال يزال السوريون يريدون رؤية حل سياسي لألزمة، حيث أعرب (72٪) من المشاركين في هذه الدراسة عن دعمهم 
لحل سياسي يغير سلوك األجهزة األمنية وسياساتها، كما أشاروا إلى أنَّ الحلَّ السياسي ضرورٌي لعودة الالجئين، وكانوا 

على استعداد لتحمل المصاعب االقتصادية المستمرة إذا أدى ذلك إلى حلِّ األزمة.

يواجه المعتقلون وعائالتهم البائسة حالًة من اليأس والَضياع، إضافة لتعرضهم لالبتزاز وطلب الرشوة، حيث ذكر 
(72٪) من المستجيبين الذين لديهم أفراٌد معتقلون أنه ُطِلَبْت منهم أمواٌل مقابل معرفة مصير معتقليهم، أو أنهم 
دفعوا أمواًال مقابل مجرد الحصول على معلومات حول مكان االعتقال، وذكر (60%) منهم أن ذلك كان مقابل وُعوٍد 
باإلفراج عن المعتقل، في حين أن (53%) من الحاالت ال تعِرف العائالت مكان اعتقال ذويهم، و(71%) من الحاالت 

التي تعرف العائالت مكان اعتقال ذويهم ولكن ال يمكنهم زيارتهم.

إن ضمانات النظام السوري والروسي ال تعني شيئًا من الناحية العملية، حيث ال تزال حمالُت االعتقال واإلخفاء 
القسريِّ مستمرًة في جميع المناطق، بما في ذلك تلك التي شملتها "اتفاقيات المصالحة" وكذلك الذين شملهم عفو 
د عدَم وُجوِد أيِّ نوع من الضمانات األمنية في سوريا، وقد شمل العفو (19%) من الموقوفين فقط،  النظام، مما يؤكِّ

بينما تمت تغطية (26%) بـ "اتفاق المصالحة". 

المعتقلين ألسباب  الفعلي عن  زورًا دون اإلفراج  النية  العفو تكاد تكون وهمية، وتستخدم إلثبات حسن  إن قوانين 
سياسية، إضافة إلى أنها ال تمثل ضمانًا.
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يتفشى الفساد وينتشر بمعدالت متزايدة خالل عام 2020، مقارنة بفترة السنوات التسع السابقة، حيث يرى 
(54%) من المستجيبين أن هناك معدالِت فساد عالية جًدا في عام 2020 مقارنة بـنسبة (39%) من المستجيبين في 
عام 2019، و(20%) في عام 2011، مما يعني أن إحساس المشاركين بالفساد قد ازداد بشكٍل كبيٍر في عام 2019 
اإلبالغ عن  إنه ال جدوى من  أكثر من نصفهم:  يبلغوا عن ذلك، حيث قال  لم ولن  أنهم  المستجيبون  وحده، ويقول 
وأفاد  الفساد،  لمعالجة قضايا  القضاء  إلى  الوصول  يستطيعون  أنهم ال  المستجيبين  (48%) من  أفاد  الفساد، وقد 
(59%) من المستجيبين أنهم بحاجة إلى دفع رًشا للحصول على حقوق المواطنة؛ مثل الحصول على وثائق أو الحصول 

على تصاريح حكومية، ويعاني المعتقلون وعائالتهم بشكل خاص من الفساد المستشري.

إن أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام ال يدعمونه وال يدعمون سياساته بالضرورة، وبعيًدا عن 
كون األسد حاكًما فعليًا لتلك المناطق، فإن حوالي (75%) من المستجيبون في المناطق التي يسيطر عليها األسد غير 
ر (89%) من المشاركين عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي بجميع النواحي؛ سواء من  راضين عن سلوك النظام، حيث عبَّ
ناحية األمن أو الوضع المعيشي أو االقتصاد أو الخدمات، وهذا إْن دلَّ على شيء فإنما يدل على ضرورة عدم الحكم 
بأن جميع أولئك الذين بقوا في مناطق سيطرة األسد موالون ومؤيدون للسلطة الحاكمة، وهو ما قد يفعله كثيٌر من 

األطراف ألسباب مختلفة. 

ُتعدُّ سوريا مقبرة للحريات، حيث يعتقد (78%) من سكان المناطق التي يسيطر عليها األسد أنهم ال يتمتعون بحرية 
لديهم أي طريقة  السلمية غير محمّي، وليس  المظاهرات  المشاركة في  أن حقهم في   (%85) بينما يعتقد  التعبير، 

للتعبير عن ذلك أساًسا.

ْلطة الحالية ليست آمنة؛ لكنهم يعتقدون  يعتقد المشاركون أن العودة إلى مناطق سيطرة األسد في ظلِّ السُّ
الالجئين  فقط  المستجيبين  من   (%26) أوصى  وقد  سياسي،  حل  وألي  البالد  لمستقبل  ضروريٌّ  أمٌر  العودة  أن 
بالعودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، بينما يسعى ما يقرب من نصف المشاركين إلى مغادرة هذه المناطق، 
وال يزال هناك إيمان راسخ بضرورة عودة الالجئين للعب دور رئيس في إعادة إعمار واستقرار البالد، حيث يعتقد (%70) 

منهم أن عودة النازحين هي شرٌط أساسيٌّ لتعافي سوريا.

تدهورت األوضاع المعيشية كثيًرا بسبب انخفاض القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة، ويحاول المواطنون االعتماد 
على أشكاٍل متعددة من الدخل لتغطية نفقاتهم، مع أنهم يشاهدون عصابات األسد وداعميه وهم يسرقون خيرات 

البالد، بينما هم يضطرون إلى دفع رًشاوي للحصول على الحقوق والِخْدمات.

مع انتشار جائحة (كورونا)، وصعوبة إيجاد الوقاية الالزمة،وغياب الشفافية حول الواقع الحقيقي والتحايل بناًء 
على ما تشكله الجائحة من تهديٍد لمناطق سيطرة األسد، قال (58%) من أولئك الذين ُأصيبوا بالجائحة أو كان أحُد 
أفراد أسرتهم مصاًبا أنهم لم يتلقوا الرعاية الصحية الالزمة، وال يشعر المستجيبون بأنهم يستطيعون الحصول على 
الرعاية الطبية المناسبة، حيث قال (87%) من أولئك الموجودين في مناطق "المصالحات" و(70%) من سكان المناطق 

ية الالزمة. ا أنهم ال يستطيعون الحصول على الرعاية الطبِّ التي اجتاحها النظام عسكريًّ

وعلى الرغم من أن بعض روايات النظام عن تأثير (قانون قيصر) على الوضع االقتصادي لها بعض المصداقية، 
التي  البعد عن األوهام  العدد األكبر منهم بعيدون كل  أنَّ  المواطنين؛ إال  آذاًنا صاغيًة عند بعض  حيث وجدت 
ي  جها ُسْلطة األسد وأبواقها اإلعالمية حول سبب وجود هذه العقوبات، واعتبارها السبب الوحيد في تردِّ تروِّ
ل المزيد من المشاقِّ والصعوبات  األوضاع االقتصادية والمعيشية؛ بل والمفاجئ أن عدًدا كبيًرا مستعدٌّ لتحمُّ
د (86%) من المستجيبين على أن أهم أسباب  َجّراء هذه العقوبات إذا كان ذلك سبًبا إلحداث تغيير دائم، حيث أكَّ
األوضاع  أن   (%53) اعتبر  األمنية، في حين  القمعية وسياساتها  ُسْلطة األسد هي ممارساتها  العقوبات على  فرض 
إلى  باإلضافة  سنوات،  عدة  منذ  بدأت  التي  االقتصادية  والمقاطعة  العقوبات  إلى  فقط  تعود  السّيئة  االقتصادية 
المزيد من  ل  لتحمُّ استعداد  السكان على  أكثر من نصف  فإن  ذلك  (قانون قيصر)، ومع  األخيرة  األمريكية  العقوبات 

المشاق والصعوبات المؤقتة إذا أدى ذلك إلى تغييرات مستدامة. 
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منذ منتصف عام 2019 تقوم الرابطة السورية لكرامة المواطن ببناء رؤية فريدة وشاملة لقضايا التهجير والنزوح في 
سوريا ، مما يتيح مقاربًة شاملًة في فهم هذه الكارثة اإلنسانّية غير المسبوقة والتعامل معها في نهاية المطاف، 

وترتكز هذه الرؤية على ثالثة مجاالت رئيسة هي:

  1. الظروف األمنية والمعيشية الفعلّية في المناطق التي يسيطر عليها األسد.
  2. الدوافع وراء قرار السوريين مغادرة منازلهم وعدم محاولة العودة.  

  3. شروط عودة الالجئين السوريين.

رّكز بشكل أساسيٍّ على الظروف  2019م والذي  للتقرير األول الذي صدر في أكتوبر  عًا  التقرير تحديثًا موسَّ ُيعدُّ هذا 
األمنية والمعيشية والحقوق.

يركز هذا التقرير على التطورات الرئيسة الجديدة في العام الماضي التي تشمل سياسات نظام األسد في التعامل مع 
هذه  إلى  النظر  وكيفية  السوريين،  المواطنين  على  األوروبيِّ  واالتحاد  األمريكية  العقوبات  وتأثير   (19 (كوفيد  وباء 

العقوبات.

المناطق  في  المعيشية  والظروف  األمن  مجال  في  الناشئة  واألنماط  االتجاهات  لدراسة  كبيرًة  فرصًة  التقرير  يقدم 
الخاضعة لسيطرة األسد، ليس فقط ألن التقرير يوفر بياناٍت جديدٍة فحسب؛ بل أيًضا بهدف دراسة سياٍق جديٍد لبعض 

المسائل والمواضيع.

ا أن نالحظ -كما سيشرح هذا التقرير- أن حالة التهجير التي يعاني منها الكثير من السوريين قد تغيرت منذ  من المهم جدًّ
تقرير عام 2019 ، ليس فقط من حيث تهجير المزيد من األشخاص، بشكل خاص النزوح الداخلي في إدلب وحماة بسبب 
ا في مناطَق جديدٍة ضمن المناطق التي  وس، وإنما من حيث التوطين الدائم لبعض النازحين داخليًّ ه الرُّ الهجوم الذي شنَّ
يسيطر عليها األسد بسبب عدم وجود خياراٍت أخرى، وكيفية تأثير هذا الواقع الجديد على توقعات السوريين المتضررين 

وتفكيرهم.

على الرغم من أن هذا التقرير هو تقريٌر مستقل عن التقارير السابقة في معظمه؛ إال أننا نوصي  بشدة بمراجعة النتائج 
الرئيسة والملخصات التنفيذية للتقارير السابقة للمساعدة في بناء النظرة الكاملة عن كيفية تطور قضية التهجيرعلى 
مدى العامين الماضيين، واألهم من هذا هو كيفية تفكير السوريين حول قضية التهجير وتأثيرها على وضعهم الحالي 

والمستقبلي.

التقارير السابقة

1https://syacd.org/ar/vengeance-repression-and-fear/
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مة التي ُأجِريْت باستخدام استبياٍن  استندت هذه الدراسة البحثية الممنهجة إلى القيام بمجموعة من المقابالت المنظَّ
معياريٍّ لجمع آراء المواطنين السوريين المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها األسد، وقد تناولت المحاور الرئيسة 

التالية:

ا من خالل  ة الواضحة والرقابة المفروضة من قبل نظام األسد ُأجِريْت جميع المقابالت سرًّ وبسبب التهديدات األمنيَّ
ا عند اإلمكان أو عن ُبعد من أجل حماية المشاركين والقائمين على إجراء المقابالت، كما تّم تغيير أسماء  التواصل شخصيًّ

جميع األشخاص المشاركين في هذا التقرير.

ُمسبقة2 من  موافقة  على  الحصول  وتمَّ  والمشاركين،  الباحثين  من  لكلٍّ  كامٍل  بشكٍل  الخطير  الوضع  هذا  ُشِرح  وقد 
المشاركين قبل بدء الدراسة وفًقا لسياسات وحدة جمع البيانات وتحليلها في الرابطة السورية لكرامة المواطن.

شارك عشرون باحًثا من الذكور واإلناث في إعداد هذه الدراسة االستقصائية، وبلغت نسبة الباحثات المشاركات (%40).
ع جميع الباحثين المشاركين بِخبرٍة ال تقل عن ستِّ سنواٍت من العمل في مشاريَع مماثلة، وقد خضعوا للتدريب  يتمتَّ
م خصيًصا لضمان إجراء مثل هذه البحوث الصعبة من حيث األمن والخصوصية، مع مراعاة أعلى معايير  الالزم الُمصمَّ

الَجودة.

الظروف األمنية.
الظروف المعيشية والحقوق األساسية.

تأثير العقوبات االقتصادية.
تعامل النظام مع وباء (كوفيد 19).

2الموافقة المبنية على العلم: هي اتفاق تطوعي للمشاركة في االستطالع بعد أن يكون المشارك قد اطلع على مخاطر المشاركة الموضحة، وأنه يعبر عن رغبته في االستمرار.

نة (533) مشارًكا، وقد ُاختيرْت -كما جرت العادة في جميع تقارير الرابطة السورية لكرامة المواطن- بعنايٍة  بلغ حجم العيِّ
الغالبية  السوري في  المجتمع  المدروسة مختلف شرائح  نة  العيِّ تغطي  التمثيل، حيث  درجٍة من  أعلى  لضمان  فائقٍة 

العظمى من المحافظات السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة األسد، مع مراعاة المعايير التالية:

     التوزيع الجغرافي حسب المحافظات.
     الجنس.

     الشرائح العمرية.
     حالة المهجرين.

     المستوى التعليمي.

األسد؛  لسيطرة  الخاضعة  السورية  المحافظات  جميع  من  مشاركين  نة  العيِّ شملت  الجغرافي  التوزيع  منظور  ومن 
باستثناء محافظة طرطوس، وذلك بسبب التحديات اللوجستية، وهي: دمشق وريف دمشق وحلب وحمص والسويداء 

ودرعا والالذقية وحماة.

حلب - 2020 الالذقية - 2020

نة الدراسة عيِّ
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عليها  يسيطر  التي  المناطق  في  اإلقامة  من  أنواٍع  أربعة  يمثلون  مستجيبين  -أيًضا-  الدراسة  نة  عيِّ نت  تضمَّ
النظام (الشكل 2):

1- السوريون الموجودون في مناطق سيطرة النظام منذ بداية شهر َاذارعام 2011 ويشكلون (63%) أي: (336) مشارًكا.
دوا قسًرا من مناطق خاضعة لسيطرة األسد؛ لكن منازلهم األصلية واستقرارهم الحالي في مناطق يسيطر عليها  2- الذين ُشرِّ

األسد، ويشكلون (23%) أي: (122) مشارًكا.
3- الالجئون الذين عادوا إلى مناطق سيطرة األسد، ويشكلون (9%) أي: (46) مشارًكا.

4- النازحون الذين عادوا إلى ديارهم األصلية في مناطق سيطرة األسد، ويشكلون (5%) أي: (29) مشارًكا.

 الشكل (1): توزع المستجيبين للدراسة على المحافظات

 الشكل (2): توزيع المستجيبين للدراسة حسب طبيعة المنطقة
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129

ريف
دمشق

102

دمشق

80

حلب

62

حمص

50

حماة

40

السويداء

40

درعا

30

الالذقية

63%

لم يغادر

#336

23%

نازح داخلي
ضمن مناطق سيطرة

النظام

#122 9%
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لًة لثالثة أنواع من المناطق بناًء على وضعها الحالي، مما يسمح لنا بإجراء تحليل كامل لهذا  نة -أيًضا- ممثِّ كانت العيِّ
المساق:

1. مناطق المصالحة التي كانت تحت سيطرة المعارضة لفترات من النزاع، وعادت إلى سيطرة األسد 
عندما تم تهجير قوات المعارضة إلى جانب آالف المدنيين قسًرا بعد سنوات من الهجمات العسكرية 
بضمانات  األسد  ُسْلطة  مع  "مصالحة"  اتفاقيات  عوا  وقَّ البقاء  قرروا  الذين  المواطنون  والحصارات، 
هذه  في  مشارًكا4   (53) يعيش  حيث  الشمالي،  حمص  وريف  درعا  ذلك  على  األمثلة  ومن  روسية3، 

المناطق؛ أي: (%10).

2. المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة أثناء النزاع؛ لكن األسد وروسيا استعاداها في هجمات 
التهجير، ومن  أو  الفرار  على  السكان  أو جميع  ُأجبر معظم  االتفاق، حيث  نوع من  أي  عسكرية دون 
األمثلة على ذلك داريا وشرق حلب والغوطة الشرقية؛ حيث يعيش (148) مشارًكا في هذا النوع من 

المناطق؛ أي: (%28).

3. المناطق التي بقيت تحت سيطرة النظام منذ عام 2011 ولم تكن أبًدا تحت سيطرة المعارضة، ومن 
األمثلة على ذلك مدينة حلب الغربية والالذقية ووسط دمشق؛ حيث يعيش (332) مشارًكا في هذه 

المناطق؛ أي: (%62).

https://bit.ly/3D19yme 3

4 تم حساب عدد المشاركين في كل نوع من المناطق على أساس النسبة المئوية لسكان تلك المحافظة بالنسبة إلى مجموع سكان المحافظات المشمولة في 

الدراسة، مع األخذ بعين االعتبار المدينة مقابل الريف.

الشكل (3): حالة تهجير المستجيبين حسب نوع المنطقة
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نة (61%) من الذكور؛ أي: (327) مشارًكا، و (39%) من اإلناث؛ أي: (206) مشاركات. شملت العيِّ

الشكل (4): توزع المستجيبين حسب العمر
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تضمنت العينة أيضا خليط مدروس من الخلفيات  األكاديمية والدراسية بهدف ضمان تغطية مناسبة لموضوع العمل 
والشروط المعيشية (الشكل 5)

نة على النحو التالي: وفيما يتعلق بالتوزيع العمريِّ لكال الجنسين تم تقسيم العيِّ

ٍل علميٍّ للمستجيبين الشكل (5): أعلى مؤهِّ
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لقد واجهِت الرابطُة السورّيُة لكرامة المواطن أثناء إجراء هذا التقرير واالستطالع صعوباٍت مماِثلٍة لتلك التي تعرَضْت لها 
أثناء إجراء تقرير عام 2019 الذي جاء تحت عنوان "االنتقام والقمع والخوف الواقع وراء وعود األسد لالجئين والنازحين 
السوريين" ومما ال شكَّ فيه أّن التحديات األمنية ال تزال أكثر التحديات تهديدًا؛ لكن الواقع الجديد في المناطق التي 
ل بعض التحديات الجديدة في مواجهة سعينا إلى توفير َفْهٍم واضٍح وُمطاِبٍق للحقائق على  يسيطر عليها النظام شكَّ

أرض الواقع.
يمكن تقسيم هذه التحديات إلى ثالث فئات رئيسة:

    تصنيف اللجوء.
    التغطية والوصول.

    االستمرارية (تحليل التوجهات).

تصنيف اللجوء: كان التحدي األول هو فهم واقع التهجير الجديد داخل المناطق التي يسيطر عليها األسد، وكيفية 
تصنيف حالة تهجير المواطنين بشكٍل صحيٍح وبطريقٍة تضمن أعلى مستويات التمثيل الممِكنة.

التهجير  مع  بالتزامن  الماضي  العام  من  فترة  خالل  النطاق  الواسعة  العسكرية  للعمليات  المؤقت  التوقف  أدى 
نٍة من السوريين كانت  ا في المناطق التي يسيطر عليها األسد، إلى توطين نسبٍة معيَّ "المؤقت" الطويل لَلنازحين داخليًّ
ا قبل سنٍة أو سنتين، لكنهم تخلوا عن العودة إلى ديارهم  سُتعتبر -وكان من الممكن أن يعلنوا أنفسهم- كنازحين داخليًّ
وا في المناطق التي يسيطر عليها األسد لعدم وجود خيارات أفضل، وكان لوضعهم الجديد في حالة  األصلية واستقرُّ

اللجوء أثٌر على كيفية إجابتهم عن األسئلة.

واقترن هذا األمر بصعوبة أخرى، وهي التحدي المتمثل في تقييم نية األشخاص في االستقرار النهائي في المناطق 
ًرا.  التي يسيطر عليها األسد والتي عادوا إليها مؤخَّ

في تقريرنا السابق الذي سبق ذكره (االنتقام والقمع والخوف) أعرب (59%) من العائدين الذين ُأجريْت معهم مقابالٌت 
عن رغبتهم في مغادرة المناطق التي يسيطر عليها النظام إذا أتيحت لهم الفرصة، في حين أن (84%) منهم لم يوصوا 

اآلخرين بالعودة.

وفي هذا التقرير -كما سيتم شرحه في أقسام أخرى- تبلغ نسبة السوريين الذين يفكرون في مغادرة المناطق التي 
النسبة المئوية  تراجًعا واضًحا، فِمَن المهمِّ فْهُم سياق هذه  (49%)، في حين أن هذا قد يبدو  النظام  يسيطر عليها 
ودوافعها، حيث أنَّ جزءًا من األسباب الكامنة وراء هذه األرقام له عالقة بكيفية فهم السوريين النازحين للواقع الجديد 

ورؤيتهم له، وكيف ساعد هذا الشعور في تشكيل إجاباتهم.

مناطق  لتشمل  المدروسة  نة  العيِّ تغطية  نطاق  توسيع  كيفية  اآلخر في  الرئيس  التحدي  تمثل  والوصول:  التغطية 
ها "مواليٌة لألسد"، وكيفية الوصول إلى السوريين ذوي الخلفية السياسية  ف عادًة على أنَّ الحكم والمناطق التي تصنَّ

األكثر تنوًعا. 
ما بسبب الوضع األمني للمناطق التي يسيطر عليها  وقد تم التغلب على هذا التحدي الذي يبدو مستعصًيا؛ ال سيَّ
األسد، وعدم الثقة الموروثة داخل السوريين للمشاركة في مثل هذه االستطالعات من خالل عملية طويلة ودقيقة 
عتهم على االنفتاح وإبداء  لبناء شبكات جديدة من العالقات أدت للحصول على َعالقة شّفافة وآمنة مع المشاركين شجَّ

أرائهم بثقة بمجرد إدراكهم التأثير الكبير والهام آلرائهم.

االستمرارية (تحليل التوجهات): يحاول هذا التقرير تحقيق بعض االستمرارية مع التقرير األول الصادر في عام 2019 
هات، وتحديد االتجاهات الناشئة  من أجل إجراء تحليٍل واضٍح للتوجُّ

ا تحقيق هذا الهدف؛ ألّنه لم يكن من الممكن إجراء االستطالع مع نفس المشاركين الذين  وقد كان من الصعب جدًّ
َتُعْد لبعض األسئلة أو المواضيع قيمٌة  ر الواقع من نواٍح عديدة، حيث لم  2019، كما تغيَّ شاركوا في استطالع عام 

ا. ًرا جذريًّ ر سياُقها تغيُّ حقيقيٌة، أو تغيَّ
وقد ُأِخذْت جميُع هذه التحديات بعين االعتبار عند تحليل النتائج وشرحها، أو عند إجراء تحليل للتوجهات أو تحديد أنماط 

السلوك واآلراء.

تحديات إضافية خاصة
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https://bit.ly/3k0owQr 5

عْت رقعُة سيطرة النظام السوريِّ وحلفائه إلى ما َيقرب من (%60)  منذ شهر آذار 2020 وبدعٍم من روسيا وإيران توسَّ
من أراضي البالد، حيث استعاد السيطرة على معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها سابًقا فصائُل المعارضة في 
لها إلى مناطِق  حلَب ودرعا والغوطِة الشرقيِة وجنوِب دمشَق وحمَص وحماة؛ لكن هذه السيطرة على المناطق لم تحوِّ

استقراٍر وأمان، ودرعا هي خير مثال5ٍ على انعدام االستقرار وفشل سياسات النظام األمنية. 

لم تؤد هذه السيطرُة على األراضي إلى زيادة عدد السكان الخاضعين لسيطرة الحكومة؛ ألن السوريين تمَّ تهجيرهم 
تقريًبا من كل المناطق التي استولى عليها النظام، حيث إن أكثر من ثالثة عشر مليون سورّي -أي حوالي (54%) من 

ا خارج البالد، أو داخل البالد في مناطق خارجة عن سيطرة حكومة األسد. سكان ما قبل عام 2011 - مهجرون حاليًّ

لٍة حول عودة الحياة إلى  جان لخطاب التطبيع في محاولٍة لخلِق صورٍة مضلِّ ومع ذلك فإن النظاَم السوريَّ وروسيا يروِّ
طبيعتها في سوريا، ونشِر فكرٍة خاطئٍة تفيُد بأن المناطَق التي يسيطر عليها النظاُم هي مناطق آمنة، حيث ُتستخدم 
ْولي لتمويل عملية  رة لالجئين السوريين؛ من أجل الضغط على المجتمع الدَّ مٍة للبدء بالعودة المبكِّ هذه الرواية كمقدِّ

إعادة اإلعمار، واستعادة الخدمات األساسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

يعرف النظام "البيئة اآلمنة" على أنها غياب الهجمات العسكرية والعمليات واسعة النطاق، ولكن في واقع األمر فإن 
مصطلح "البيئة اآلمنة" يجب أن  يتضمن نطاقا أوسع بكثير من القضايا والظروف والحقوق التي يجب توفيرها لجميع 
شامٍل  سياسيٍّ  حلٍّ  وإليجاد  المهجرين  لعودة  أساسيٌة  متطلباٌت  هي  نطاًقا  األوسُع  االعتباراُت  هذه  السوريين،، 

ومستداٍم في سوريا.

ورغم تعريف النظام المحدود والمضلل لمفهوم "البيئة اآلمنة"، فإن النظام السوري ُّوحلفاؤه هم األطراُف الوحيدة 
ْت هجماٍت عسكريًة واسعَة النطاق على مناطَق مدنيٍة في سوريا خالل الفترة ما بين 2019و2020 في حماَة  التي شنَّ
مليوٍن  نزوح  في  َب  تسبَّ مما  اآلمنة"،  "البيئة  لمصطلح  الخاص  تعريفه  النظام  هجماُت  مت  حطَّ حيث  وحلب،  وإدلَب 

وثالثمائة ألف نازٍح إضافيٍّ خالل هذه الفترة. 

مثُل هذه الرواية متوقعٌة من النظام السوري وحلفائه؛ إال أنه من المقلق أن بعض الحكومات الغربية بدأت في تبني 
تعريٍف مماثل لـ "البيئة اآلمنة" في سوريا. 

ط هذا التقريُر الضوَء على مشاعر السوريين ووجهات نظرهم بشأن عامل األمان ضمن هذه البيئة، من خالل عملياٍت  يسلِّ
مكثفٍة من المسح والتحليل. 

يشعرون  بأنهم  -فقط-  المستجيبين  نصف  أفاد 
مناطِق  داخل  الحالية  إقامتهم  أماكن  في  باألمان 
التحليل  هذا  ل  ُيفصِّ  (6 (الشكل  النظام  سيطرِة 
لما  وفًقا  باألمان  الشعور  عن  المستجيبين  مفهوم 
يلي: التوقعات بناًء على الظروف قبل االنتقال إلى 
النزوح  وحالة  النظام،  عليها  ُيسيِطر  التي  المناطق 
والمنطقة  مستجيب،  كل  وظروف  وتاريخ  الحالية، 
النظر  الفترة األخيرة، وكذلك  التي عاش فيها خالل 
أو  التصورات  َيعتِمد على  إذا كان هذا الشعور  فيما 

الخبرة والتجارب المباشرة التي عاشها.

يوضح (الشكل 6) ردود المشاركين على السؤال: (هل تشعر باألمان؟)

(الشكل 6): الشعور باألمان، جميع المشاركين 
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هناك اختالٌف كبيٌر في الشعور باألمان على أساس حالة النزوح وأصل النزوح (الشكل 7)، فالالجئون الذين عادوا من خارج 
سوريا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام يشعرون بأقلِّ قْدٍر من األمان: (67%) من المشاركين لم يشعروا باألمان، 
لم  أخرى ضمن سوريا  العائدين من منطقة  المشاركين  (62%) من  و  عائالتهم،  أو على  أنفسهم  يخافون على  وهم 

يشعروا باألمان أيًضا.

النازحون الذين انتقلوا داخل مناطق سيطرة النظام هم األكثُر شعوًرا باألمان، يليهم أولئك الذين لم يغادروا منطقتهم 
األصلية منذ بداية الصراع، فالسوريون الذين بقوا في مناطق سيطرة النظام إما لم يشعروا بالتهديد الكافي للفرار، أو 

أن االفتقار إلى الخيارات أجبرهم على البقاء.

ض له أولئك الذين بقوا في مناطق  ر وبشكٍل كبيٍر شعوُر المشاركين باألمان بالتكيف والتأقلم التدريجيِّ الذي َتعرَّ تأثَّ
تطوير  على  بدوره  أجبرهم  وهذا  يواجهونها،  التي  والقانونية  األمنية  بالتهديدات  ِدرايٍة  على  جعلهم  مما  النظام، 

استراتيجياٍت إلدارتها، بينما في واقع األمر فالوضع األمني  مازال خطيرًا كما كان في الماضي بالنسبة لهم جميعًا.

رون في العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام معلوماٍت كافيًة حول  ال يملك الالجئون والنازحون الذين يفكِّ
قٍة ومحدودة، أو  األمن والظروف المعيشية من مصدٍر موثوٍق ومستقّل، وبالتالي فهم يعتمدون على تصوراٍت ضيِّ

لة. معلوماٍت غيِر كاملٍة ومضلِّ

يوضح الشكل(7) ردود المشاركين على سؤال: (هل تشعر باألمان؟)

 الشكل (7): الشعور باألمان حسب األماكن التي رجع منها المستجيبون
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مناطُق المصالحة هي األكثُر خطورًة حيث إنَّ (94%) من القاطنين في هذه المناطق أفادوا بأنهم ال يشعرون باألمان 
"المصالحة"  نموذج  أسطورة  ويدحُض  المصالحات،  مناطق  في  األمنيِّ  الوضع  على هشاشة  يدلُّ  وهذا   ،(8 (الشكل 

ُك في جدوى إعادة إنتاج ِمْثل هذا النموذج في أماكَن أخرى من البالد. الناجح، كما أنه يشكِّ

والتجنيد،  باألمن  الخاصة  المصالحة  اتفاقيات  لبنود  المستمرة  النظام  انتهاكات  عن  ناتٌج  باألمان  الشعور  انعداَم  إنَّ 
لون  وانتشاِر االغتياالت واالعتقاالت التعسفية، حيث تشير تقاريُر متعددٌة إلى أنَّ هذه المناطق وسكاَنها ال يزالون يشكِّ
األمنية  للمداهمات  ويتعرضون  األساسية  الخدمات  إلى  الوصول  من  ُيحرمون  وأنهم  النظام،  نظر  وجهة  من  خطًرا 

ل بمعدالٍت أكبر بكثير من المناطق األخرى. والتضيق عليهم في التنقُّ

ومع ذلك فإنَّ أكثَر من نصف المستجيبين؛ أي: (52%) من الذين بقوا في مناطق سيطرة النظام منذ بداية الصراع ال 
يشعرون باألمان، في حين أن ما يقرب من الثلث؛ أي: (29%) من الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها النظام 

بالقوة ال يشعرون باألمان.

تعود هذه النسبة المنخفضة في المناطق التي سيطر عليها النظام بالقوة إلى حقيقة أنَّ السوريين الذين يعيشون اآلن 
يكونوا  لن  أنهم  متأكدين  أو شبه  ويعتقدون  له،  أنفسهم موالين  يعتبرون  النظام  عليها  استولى  التي  المناطق  في 
روا عالنيًة عن مشاعرهم  هم لم يشاركوا في أيِّ نشاٍط ولم يعبِّ مستهدفين من قبل قوات األمن التابعة للنظام، حيث إنَّ
مناطق  غادروا  قد  عارضوه  عائالتهم  من  أفراٌد  لديهم  أو  النظام  عارضوا  الذين  معظم  إن  حيث  للنظام؛  المناهضة 

سيطرته.

وأدى  "تطهير سياسي"،  تحقيق  تأثير في  له  كان  بالقوة  األراضي  على  االستيالء  أن  االستطالع  بيانات  تظهر 
تشكيل ما أطلق عليه رئيس النظام بشار األسد ذاَت مرٍة "المجتمع المتجانس"6.

يوضح الشكل (8) ردود المشاركين على سؤال: (هل تشعر باألمان؟) مقسمًة حسب نوع المنطقة.

الشكل (8): الشعور باألمان حسب نوع المنطقة

الشعور باألمان حسب نوع المنطقة
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هو  األمن  النعدام  الرئيس  المصدر  يبقى 
والتي  للنظام،  األمنيُة  والممارساُت  السياساُت 
التي  المناطق  جميع  في  متطابقًة  تكون  تكاد 
كيفية  عن  النظر  بغض  النظام،  عليها  يسيطر 

عليها. االستيالء 

عامٌل رئيٌس آخر عبر عنه (65%) من المستجيبين 
الذين يشعرون بانعدام األمن وهو تصاعد وتيرة 
واالبتزاز  االختطاف  مثل  مة؛  المنظَّ الجريمة 

 (10 والقتل (الشكل 

مرتبٌط  األنشطة  هذه  مثل  ازدياد  أنَّ  ويبدو 
بانهيار االقتصاد، ومرتبٌط بحقيقة أنَّ النظام غيُر 
قادٍر على دفع رواتَب كاملٍة لقوات األمن، مما 
المنظمة  الجريمة  أصحاب  مع  للتعاون  يدفعها 
وخاصة  المستضعفين  المدنيين  تستهدف  التي 
بهدف  مباشٍر  بشكٍل  بها  القيام  أو  النازحين، 

المال. الحصول على 

على الرغم من الدرجات المتفاوتة من الشعور باألمان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، يعاني 
د وجوَد  المواطنوُن في جميع المناطق من مستوياٍت متشابهٍة من انتهاكات الحقوق وانعدام األمن، وهذا يؤكِّ
لعودة  آمنٌة  مناطُق  توجد  ال  وبالتالي  النظام،  سيطرة  مناطق  جميع  في  مماثلٍة  أمنيٍة  وتهديداٍت  سياساٍت 

الالجئين.

أسباب عدم الشعور باألمان
الشكل (10): مصادر الشعور بعدم األمان

روا عن عدم شعورهم باألمان  إنَّ إحساَس السوريين بعدم األمان قائٌم على األدلة، حيث قال معظم المشاركين الذين عبَّ
أنَّ هذا اإلحساس يعود إلى انتهاكات الحقوق واالبتزاز واإلساءة التي تعرضوا لها بشكٍل مباشٍر هم أنفسهم أو أفراٌد 
ِسقًة في جميع  ة لألشخاص الذين شهدوا انتهاكاٍت مباِشرًة متَّ آخرون من أسرهم أو مجتمعهم، وكانت النسبة المئويَّ

أنواع المناطق (الشكل 9).

انعدام األمن قائم على الدليل أو التصور حسب نوع المنطقة

الشكل (9): أساس انعدام األمن حسب نوع المنطقة والخبرات المباشرة مقابل الخبرات غير المباشرة

ت بك؟ أو على تصوراتك؟) يوضح الشكل (9) ردود المشاركين على سؤال: (هل َتعتِمد مشاعُر انعدام األمان لديك على األحداث التي مرَّ

يوضح الشكل (10) ردود المشاركين على سؤال:
(ما هي أسباب شعورك بعدم األمان؟)
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لٍة على  ز النظاُم بطريقٍة مضلِّ تدحُض هذه األرقام ركًنا خطيًرا آخر من أركان رواية النظام حول "البيئة اآلمنة"، حيث يركِّ
خفض التصعيد أو عدم وجود عملياٍت عسكريٍة واسعة النطاق كمؤشٍر رئيٍس ووحيٍد لبيئٍة هادئٍة وآمنة، حيث أعربت 
شْبه  الميليشيات  ونشاط  وتداعياته  الدائر  الصراع  أو  الحرب  من  خوفهم  عن  المشاركين  من   (%44) متطابقة  نسبة 

الرسمية، 

وعزا بعض المشاركين خوفهم وانعدام األمن إلى أسباب أخرى:

بحق  اإلجرام  تهمُة  بنا  ُألِصقْت  حيث  األخرى  الطوائف  انتقام  من  الخوف 
الطوائف األخرى في سوريا، رغم أن النظام استخدم شباب طائفتنا كوقوٍد 

في حربه للحفاظ على بقائه، فأصبحنا بين المطرقة والسندان.

ا  مستقرًّ ليس  العام  البلد  وضع 
نبقى قاعدين على أعصابنا وكلَّ 

يوم في أزمة.

الخوف من الجوع والفقر.

للخدمة  مطلوٌب  أنا 
االحتياطية ومتواٍر عن 

األنظار.
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في حين أن بعض أسباب انعدام األمن تختلف باختالف أنواع المناطق؛ إال أن المصدر األكثر انتشاًرا وثباًتا في جميع 
المناطق ال يزال مرتبًطا بالخوف من قوات األمن (الشكل 11) حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام منذ عام 
2011، حيث أفادت نسبٌة عاليٌة من المستجيبين (57%) أن قوات األمن كانت أحد أهم أسباب عدم شعورهم باألمان، 
وإذالل  بترهيب  تقوم  األمنية  األجهزة  أن  إلى  يشير  وهذا  المصالحات،  مناطق  في   (%90) إلى  النسبة  هذه  وترتفع 

المواطنين بدًال من توفير االستقرار واإلحساس باألمن.

طوا  االقتصاد المتدهور له تأثير ملحوظ على الوضع األمني7؛ حيث إن (88%) من المستجيبين من مناطق المصالحة سلَّ
ئة، كما أكد ذلك (67%) من المستجيبين من المناطق التي  الضوء على زيادة الجريمة بسبب الظروف االقتصادية السيِّ

لم تخرج عن سيطرة النظام.

وما يقرب من نصف المستجيبين من مناطق المصالحة والمناطق التي لم تخرج عن سيطرة النظام يخشون من وجود 
يعرف  فال  واضح،  غير  القيادي  وتسلسلها  وسلطتها  الميليشيات  هذه  دور  إن  حيث  للنظام،  التابعة  الميليشيات 
السوريون كيف يتعاملون معهم أو ما هو نوع التفويض والسلطة التي تتمتع بها هذه الميليشيات، وال شك في أنهم 

يتسببون بأضراٍر جسيمٍة وخوٍف كبيٍر للمدنيين.

الخاضعة  المناطق  التعسفي في معظم  المتمثلة في االحتجاز واالعتقال  القمعية  السوري سياسته  النظام  يواصل 
المصالحة" في  "اتفاقيات  تسويٍة شخصية  وثائَق  عوا  وقَّ الذين  األفراد  اعتقال  ذلك  12)، ويشمل  (الشكل  لسيطرته 
مناطق المصالحات وأماكن أخرى، وتستهدف االعتقاالت -أيًضا- األفراد الذين ينتقدون النظام أو يعبرون عن آرائهم 
حول سياساته أو حول تدهور الظروف المعيشية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن (908) 

حالة اعتقال واحتجاز تعسفي خالل عام 2020 نفذتها قوات أمن النظام8.

دوا أن أحد أقاربهم على األقل تم اعتقاله بشكل  ُيظهر االستطالع المنجز في هذا التقرير أن (40%) من المستجيبين أكَّ
تها بالنسبة للسوريين الذين  ح األثَر الواسع النطاق لقضية المعتقلين وأهميَّ فيٍّ بين عامي 2011 و2020 وهذا يوضِّ تعسُّ
مة عن مصير أولئك الذين تمَّ اعتقالهم أو إخفاؤهم  ما زالوا يأملون في إطالق سراح أحبائهم، وأهمية المعلومات المقدَّ

ا. قسريًّ

أسباب انعدام األمن حسب نوع المنطقة

االعتقاالت

الشكل (11): أسباب الشعور بانعدام األمان حسب نوع المنطقة

يوضح الشكل (11) ردود المشاركين على السؤال: (ما أسباب شعورك بعدم األمان؟)

https://www.numbeo.com/crime/country_result.jsp?country=Syria
https://sn4hr.org/arabic/12994/02/01/2021/
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بأحد قوانين  دوا أن االعتقاالِت كانت ضد أشخاٍص مشمولين سابًقا  أكَّ  (%19) ما يقرب من ُخُمس المستجيبين؛ أي: 
عوا  دوا أن ما يقرب من ربع المعتقلين؛ أي: (26%) وقَّ العفو والمراسيم الصادرة عن النظام (الشكل 13)، في حين أكَّ

ل ضماًنا أقوى من ِقَبل النظام (الشكل 14). اتفاقياِت مصالحٍة شخصيٍة أو جماعية، والتي من المفترض أن ُتشكِّ

  يوضح الشكل(12) ردود المشاركين على سؤال: (هل تم اعتقال أي من أقاربك بشكٍل تعسفّي؟)

 يوضح الشكل (13) ردود المشاركين على سؤال: (هل كان األشخاص الموقوفون مشمولين بأيِّ نوٍع من أنواع العفو؟)

 يوضح الشكل (14) ردود المشاركين على سؤال: (هل وقع الموقوف على اتفاق مصالحٍة شخصية؟)

الشكل (12): انتشار االعتقال التعسفي

الشكل (13): االعتقاالت بعد منح العفو (جميع األنواع)
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الشكل (14): االعتقاالت بعد منح العفو (اتفاق المصالحة الشخصية)
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ا على  تؤكد هذه النتائج أن النظام ال يحترم االتفاقات والمراسيم الخاصة به التي يصدرها هو نفسه، وأنه من الصعب جدًّ
السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام أو يخططون للعودة اتخاُذ قراٍر مستنيٍر بشأن مستقبلهم، مما يدلُّ 

ة ضماناٍت حقيقية. مرًة أخرى على عدم وجود أيَّ

مستمًرا              يزال  ال  التوجه  هذا  أن  تؤكد  لكنها  كبير؛  بشكل  النزاع  بداية  منذ  المشاركين  بين  المعتقلين  نسبة  تختلف 
(الشكل 15). كانت هناك زيادة ملحوظة في عامي 2019 و2020 حتى شهر أيلول مقارنًة بعام 2018، على الرغم من 
حقيقة أن النظام كان يشن هجمات عسكرية كبيرة على إدلب وحلب في عام 2018 ويسيطر على المزيد من األراضي.

من األسباب الرئيسة النخفاض نسبة المعتقلين خالل السنوات العشر الماضية أن النظام شن حملة اعتقاالت شديدة 
الخاضعة  المناطق  في  والناشطين  المعارضين  من  كبيرًة  نسبًة  استهدفت  األولى  القليلة  السنوات  في  العدوانية 
لسيطرته؛ مما أجبر غالبية من يعارض النظام على الفرار من هذه المناطق، والغالبية العظمى من النشطاء في مناطق 

سيطرة النظام ُقِتلوا أو اعُتِقلوا أو ُأجِبروا على الفرار.

بالتوازي مع هذه الممارسات، ومع حصول النظام على المزيد من األراضي بالقوة، فرَّ السوريون بشكل عام من هذه 
ل من فرص االعتقاالت الجديدة. ما أولئك الذين اعتقدوا أنهم مطلوبون من قبل قوات النظام، مما قلَّ المناطق؛ ال سيَّ
عودة  أمام  العوائق  أكبَر  من  االعتقال  من  والخوف  األمنية  الظروف  كون  سبب  تفسير  على  الحقائق  هذه  تساعد 

السوريين إلى مناطق سيطرة النظام.

كما أظهر االستطالع أن (82%) من اعتقاالت المشاركين أو أقاربهم كانت بدون أمٍر من المحكمة، على الرغم من أن 
االحتجاز  تحظر   (94 (رقم:  التشريعي  المرسوم  بموجب   2012 عام  والصادر  الحالي  السوري  الدستور  من   53 المادة 

التعسفيَّ والتعذيب  (الشكل 16). 

توضح هذه األرقام المقلقة أنه من الصعب تأميُن تحسين تدريجي وتغيير في السياسات في قطاعي األمن والعدل 
عندما ُتْتَبع قرارات العفو واتفاقيات المصالحة بإجراءات وسلوكيات وانتهاكات قاسية.

تتمُّ معظم األنشطة المتعلقة بقوات أمن النظام خارج أيِّ إطاٍر قانونّي.
تؤكد هذه النتائج أن هناك حاجًة إلى إصالٍح كامٍل لقطاع األمن.

ح حدوُث المزيد من االعتقاالت حتى نهاية العام. تم جمع البيانات في أيلول 2020، ومن المرجَّ

الشكل (15): الجدول الزمني لالعتقاالت
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أكثر من نصف؛ أي: (53%) من أقارب المشاركين المعتقلين محتجزون في أماكَن مجهولٍة  (الشكل 17)، وال تمكن زيارة 
هؤالء المعتقلين، كما ال يمكن الحصول على معلوماٍت عن قضاياهم أو عن أسباب اعتقالهم، وهذا مخالٌف للقوانين 
ْولية لحماية األشخاص من  الدَّ االتفاقية  المثال: تنص  المعتقلين، على سبيل  التي تضمن حقوق  ْولية9  الدَّ والمواثيق 
ُد من أنَّ الشخص المحروم من حريته ُيسَجن حصًرا في مكاٍن رسميٍّ ويكون  االختفاء القسريِّ على ما يلي: "يجُب التأكُّ
هذا المكان مراقًبا"، كما نصت االتفاقية على: "أهمية ضمان حصول كلِّ شخٍص محروٍم من حريته على إذٍن باالتصال 

بأسرته أو محاميه أو أيِّ شخٍص آخَر يختاره، وتتمُّ هذه الزيارة وفًقا للشروط المنصوص عليها في القانون".

ل حاالُت احتجاز المعتقلين في أماكَن مجهولٍة -أيًضا- توزيًعا غير منتظٍم على مدى السنوات العشر الماضية، ولكن  ُتمثِّ
أماكن  محَتَجِزين في  المعتقلين  (21%) فقط من  كان  عندما  النزاع،  األولى من  السنوات  أكثُر وضوًحا في  أنها  يبدو 
معروفة (الشكل 18)، وعلى الرغم من تراجع نسبة المعتقلين في أماكَن مجهولٍة إلى نسبة الثلث في السنوات األخيرة؛ 
رًة وتنطوي على انتهاكاٍت ممنهجٍة لحقوق اإلنسان األساسية، وتزيد من عامل الخوف لدى  إال أنها ال تزال نسبًة مدمِّ

السوريين.

يوضح الشكل (16) ردود المشاركين على سؤال: (هل تم القبض على أقاربك بأمر من المحكمة؟)

الشكل (16): االعتقاالت بدون أمر من المحكمة

 https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx 9

يوضح الشكل (17) ردود المشاركين على سؤال: (هل مكان االعتقال معروف؟)

الشكل (17): االعتقاالت حسب ما إذا كان مكان االعتقال معروًفا أم ال
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أن   (19) الشكل  يوضح  حيث  وأقاربهم،  للمعتقلين  األساسية  الحقوق  إنكار  بسبب  االعتقال  قضية  خطورة  وتتفاقم 
الغالبية العظمى من المستجيبين؛ أي: (71%) ال تمكنهم زيارة أقربائهم المعتَقلين.

يوضح الشكل (18) ردود المشاركين على سؤال: (هل مكان االعتقال معروٌف حسب سنة االعتقال؟)

يوضح الشكل (19) ردود المشاركين على سؤال: (هل يمكنك زيارة قريبك المعتَقل؟)

الشكل (18): االعتقاالت بحسب ما إذا كان مكان االعتقال معروًفا وحسب سنة االعتقال

الشكل (19): الوصول إلى األقارب المعتَقلين

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

نعم ال
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38%

55%

23%

56%

58%

69%

79%

64%

41%

56%
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45%

77%
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42%

31%
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استشهد أخي تحت التعذيب 
ولم نعلم مكانه، ووصلنا خبر 

موته بعد أربع سنين.
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أمٍر  العديد من االعتقاالت دون أيِّ  تتمُّ  البداية لعدد كبير من حاالت االبتزاز، حيث  أصبحت االعتقاالت -أيًضا- نقطة 
قانونيٍّ كما ُذِكر أعاله، ودون أيِّ سبٍب واضح، وفي كثير من الحاالت يتم تنفيذ االعتقاالت من قبل الميليشيات أو 
العناصر دون إبراز أيِّ وثائق تؤكد صفتهم الرسمية، ونتيجًة لذلك فإن نسبًة كبيرًة من أهالي المعتقلين ال يعرفون من 

قام بعملية االعتقال.

هذه الممارسات تجعل عائالت المعتَقلين أكثَر عرضٍة لالبتزاز من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، وعادًة ما تكون 
عائالت المعتَقلين وبدافع اليأس من الطرق القانونية على استعداٍد لدفع ِرًشا لمعرفة مكان اعتقال أقربائهم ومحاولِة 
زيارتهم أو التواُصِل معهم، حيث أظهر االستطالع أن (72%) من المستجيبين الذين لديهم أقارُب محتجزون قد دفعوا 
أو ُطِلب منهم دفع أمواٍل لمعرفة مكان أقاربهم الذين تم اعتقالهم (الشكل 20)، ويتم ابتزاز أقارب المعتَقلين بشكٍل 

منهجّي.

ينطبق نفس النوع من االبتزاز على إطالق سراح المعتَقلين، حيث أظهر االستطالع أن (60%) من األشخاص الذين تمت 
مقابلتهم دفعوا أو ُطلب منهم الدفع لإلفراج عن ذويهم المعتَقلين.

االبتزاز واالعتقاالت

يوضح الشكل (20) ردود المشاركين على سؤال: (هل توجب عليك الدفع لمعرفة مكان أحد األقارب المعَتقلين؟)

 يوضح الشكل (21) ردود المشاركين على سؤال: (هل ُطِلب منك؟ أو هل دفعت أمواًال لإلفراج عن قريب معتَقل؟)

الشكل (20): النسبة المئوية ألسر المعتَقلين التي دفعت ِرًشا لتحديد مكان اعتقال أقاربهم

الشكل (21): النسبة المئوية لألسر التي دفعت ِرًشا لإلفراج عن ذويهم المعتَقلين
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والمسؤولين  الميليشيات  وأن  المعتقلين،  لحقوق  منهجيًة  انتهاكاٍت  هناك  أن  للشكِّ  مجاًال  يدع  ال  بما  الواضح  من 
المرتبطين بالنظام يقومون باعتقاالت غيِر قانونيٍة البتزاز ذوي المعتَقلين من أجل الحصول على األموال لزيادة دخلهم.
وتدعم هذه الممارسات شبكة من المحامين والقضاة ورؤساء األفرع األمنية والميليشيات العاملة في مناطق سيطرة 

النظام، مما يكمل دائرة االبتزاز والفساد وإساءة استخدام السلطة. 

يكون  اعتقالهم  يتم  الذين  معظم 
أو  واضحة،  أسباب  بدون  اعتقالهم 
صحيحة؛  وغير  كيدية  تقارير  بسبب 
البتزاز ذويهم والحصول على المال 

منهم.
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ناقش االستطالع انطباع السوريين وتأثير (18) قرار عفٍو أصدره النظام السوري منذ بدء االحتجاجات الشعبية في آذار 
2011، ويكشف فحص توقيت ونطاق تلك المراسيم عن الممارسات التالية:

يمكن مالحظة هذه األنماط بسهولة في مرسومِي العفو األخيرين اللذين أصدرهما النظام، والمذكورين في النقطة 
المشمولين  المعتقلين  من  السجون  كورونا إلفراغ  جائحة  مكافحة  بحجة  (رقم6)  المرسوم  حيث صدر  أعاله،  األولى 
بالعملة  المتاجرة   - االختطاف   - المخدرات  تهريب  (جرائم  الجرائم:  ا من  جدًّ نوٍع محدٍد  اقتصر على  والذي  بالمرسوم، 

األجنبية - الرشوة - الهروب من الخدمة العسكرية). 

ا من المعتقلين،  بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان10 كانت هذه خدعًة أسفرت عن إطالق سراح عدٍد محدوٍد جدًّ
فقد تم توثيق (96) حالة فقط من أصل (130) ألف معتقل10 بسبب المشاركة في االنتفاضة الشعبية، كما أشار تقرير 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى أن النظام أفرج عن المعتقلين؛ إما الرتكابهم جرائَم جنائيٍة أو للتهرب من التجنيد 
النظام  يوجهها  التي  الرئيسة  هم  التُّ وهي  القومي  الشعور  بـإضعاف  أو  بـاإلرهاب  المتهمين  استبعاد  وتم  اإلجباري، 

للمعارضين السياسيين أو النشطاء أو أعضاء الجماعات المعارضة.

صدر المرسوم (رقم13) قبل االنتخابات الرئاسية في أيار 2021 مباشرة، باستخدام نفس النهج والتنفيذ المستخدِم في 
ٌة ُتشير إلى عدد المستفيدين منه، ومن الواضح أن قرارات العفو هي أدواٌت  المراسيم السابقة، وال توجد أرقاٌم رسميَّ
سياسيٌة يستخدمها النظام وتتسم بالنجاح أحياًنا؛ لتخفيف الضغط الدولي وتضليل كلٍّ من السوريين والجهات الفاعلة 

الدولية.

د غالب المستجيبين؛ (64%) أنَّ قرارات العفو ليست مفيدًة،  تنعكس هذه األنماط بوضوٍح في نتائج استطالعنا، حيث أكَّ
ها وسيلٌة للدعاية الخارجية (الشكل 22)، يستغلها مسؤولو النظام وأعوانه لتحقيق مكاسَب  ولم تصدر بحسن نية؛ ولكنَّ
ماليٍة من خالل ابتزاز المواطنين المتضررين وأقاربهم؛ فعلى سبيل المثال: َيطُلب المسؤولون رشاوي مقابل إدراج اسم 
داخل  األمنية  األجهزة  بها  تتمتع  التي  والسلطة  التنفيذية،  اللوائح  العفو، مستغلين غياب  لوائح  المعتَقلين في  أحد 

السلطات القضائية والتشريعية.

ُتصدر قرارات العفو عادًة عندما يكون النظام: 
(1) تحت ضغط أو تدقيق من قبل المجتمع الدولي (على سبيل المثال المرسوم 2020/6) 

(2) يشعر بمستويات عالية من السخط الشعبي. 
(3) يحتاج إلى تحسين صورته قبل بعض األحداث الرئيسة مثل االنتخابات (على سبيل المثال، المرسوم 2021/13).

معظمها عبارة عن قراراٍت ُجزئّيٍة مع استثناءاٍت كثيرٍة تستهِدف أفراًدا وقطاعاٍت من المجتمع يجب أن تشملهم، 
وينتهي بها األمر إلى استبعاد إطالق سراح المعتقلين الذين اعُتقلوا بسبب دورهم في االحتجاجات أو لموقفهم 

السياسي.

يتم  ما  غالًبا  حيث  تأثيرها؛  من  ُل  يقلِّ وتطبيقها  المراسيم  تنفيذ  فإن  للعفو،  واالنتقائية  الجزئية  الطبيعة  مع  حتى 
تنفيذها بمستَوياٍت عاليٍة من الفساد واالبتزاز.

قرارات العفو

 النظام السوري يفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، ويعتقل 113 حالة جديدة
https://sn4hr.org/arabic/12994/02/01/2021/

27

10



كيدّيٍة  تقاريَر  بسبب  أو  اشتباٍه  د  لمجرَّ كان  اعتقالهم  أن  وثبت  زمنيًة طويلًة،  أشخاًصا قَضوا مدًة  العفو شمل 
ظالمة.

أو  معتقلين سياسيين  إطالق سراح  فيها  نَر  لم  والتي  سابًقا،  الصادرة  القرارات  من  كمثيالته  ُيَعدُّ  العفو  هذا 
معتقلي الرأي.

وحتى  وغيُرها،  الدواء  وتأميُن  العوائل  ومنها: مساعدُة  المئات؛  أدت العتقال  التي  األسباب  يشمل  ال  العفو 
التظاهر ضد النظام.

بعد أن َيخُرج المعتَقُل يبقى مالحًقا ومراقًبا.

العفو صدر للتخفيف من ضغط الشارع ولم يشمل معتقلي الرأي؛ بل شمل المجرمين والسارقين.
ال ُيخِرجون في العفو إال الذين يريدون أن ُيخِرجوهم؛ حتى لو شملهم العفو فإنهم ُيخفونهم وال ُيخِرجونهم.

ا، ال يوجد شيٌء عن ُحْسن نية. ه مدروٌس سياسيًّ كلُّ

النظام ال يعرف ُحْسن النية.

قة أصبحت ِشْبه  العفو مدروٌس لكيال يشمل عدًدا كبيًرا من المعتقلين، والشروط صعبٌة لإلفراج عن السجناء، والثِّ
معدمة في هذه المراسيم.

لم أسمع في تاريخي بقاِتٍل متسامح!

قرار العفو الذي يصدر كلَّ فترة يشكل فرصًة لكسب الضباط والمسؤولين عن تنفيذ القرار َمبالَغ ال يتخيلها العقل 
-فقط- لتضمينهم أسماء من ال يشملهم العفو ضمن القوائم بعد أخذ ِرًشا وهدايا من أهالي الموقوفين.

ا من السوريين. هذا القرار ال يستفيد منه إال جزٌء بسيٌط جدًّ

بعد أن يتم العفو عن بعض الناس نشاهد ازدياد السرقات والجرائم في دمشق، وعندما نسأل عن الُجناة نجد 
المعاناة  وزيادة  الناس،  بين  البلبلة  لزيادة  صدر  فالعفو  ا  وعمليًّ بسيطة،  فترٍة  منذ  العفو  شملهم  ممن  أنهم 

وفقدان الشعور باألمان فيما يخص الممتلكات والحياة.

الشكل (22): آراء المشاركين حول واقع وفائدة قرارات العفو
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ة ولها فوائُد للمواطنين وساهمت  وأشار ما يقرب من ُخُمس المستجيبين؛ (21%) إلى أن هذه المراسيم صدرْت بُحْسن ِنيَّ
في تحسين الظروف العامة (الشكل 23).

ك باألمل لمستقبٍل  أشعر أن قرارات العفو التي تصدر بين الحين واآلخر هي باِدرٌة جيدٌة لمساعدة الناس على التمسُّ
أفضل.

مع أنني لست مع العفو كونه ُمِنح لإلرهابيين الذين قاموا بتخريب البلد وقتل السوريين؛ إال أنني على ثقة أنه صدر 
ٍة ولغاية إنهاء حالة الحرب في البالد. بحسن ِنيَّ

مة تتطلب هكذا خطوات لربما مع حسن النوايا من الطرفين؛ ألن القيادة ترغب بإعادة  إن إعادة بناء جسور الثقة المهدَّ
األمان والوفاق بين أفراد الشعب.

لوا األشخاص  ٍة ولغرٍض محدد، وقد حمَّ في حين قال (15%) من المستجيبين: إن هذه القرارات تم اتخاذها بحسن نيَّ
َة التالعب وتغيير نطاقها ومضمونها. المسؤولين عن تنفيذ تلك المراسيم مسؤوليَّ

أسماء  بين  اسمه  ُيوَضع  أكثر  يدفع  والذي  رقة،  للسَّ مصدًرا  العفو  قانون  من  يجعلون  األمنية  األفرع  رؤساء  ألن 
المشمولين بالعفو مع أنه معتقٌل بدون سبب في أغلب األحيان أو حتى أنه معتقٌل عن طريق الخطأ.

سات القضائية من جانب  هناك محاوالٌت حقيقيٌة من ِقَبل النظام لتخفيف الضغط عنه؛ لكن هناك تباينات بين المؤسَّ
واألمنية من جانٍب آخر.

قون القانون الفساد موجوٌد داخل إدارة األمن، وال توجد لديَّ ِثَقٌة بأنهم يطبِّ

ٍء  ٍة؛ لكن أرى بُأمِّ عيني تطبيق العفو بشكٍل سيِّ من خالل عملي كمحاٍم ال يمكنني القول أن العفو يصدر عن سوء نيَّ
نٍة ال تستِحقُّ العفو. لغايات شخصيٍة أو أمنيٍة عند النظام، وإخراج شخصياٍت معيَّ

قه على مزاجها. عندما َيصُدر العفُو ال َتصُدر معه تعليماٌت تنفيذّيٌة، وكلُّ جهٍة ُتطبِّ

يوضح الشكل (23) ردود المشاركين على سؤال: (هل تم اإلفراج عن أقاربك المعتقلين نتيجًة لقوانين العفو؟)11

الشكل (23): أثر قانون العفو على المشاركين وأقاربهم
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ا بمراسيم العفو الصادرة لم يستفد (79%) منهم  من بين المستجيبين الذين ُيفترض أْن يكون أقرباؤهم مشمولين نظريًّ
بشكٍل فعليٍّ من تلك المراسيم، ولم يكن هناك أيُّ إطالق سراٍح ألشخاص من مجتمعاتهم بسبب قوانين العفو، وانقسم 
باقي المشاركين؛ (21%) من المستجيبين الذين ذكروا اآلثار اإليجابية لقرارات العفو حول القيمة الفعلية لهذه القرارات إلى 
(12%) فقط يعتقدون أنَّ فائدَة هذه المراسيم حقيقيٌة؛ بينما قال الباقون: إن األشخاص الذين استفادوا من مراسيم العفو؛ 

ة عقوبتهم، أو تمَّ اعتقاُلهم قبل صدور تلك المراسيم بوقٍت قصيٍر دون أيِّ سبب. إما أنهم أنَهوا بالفعل ُمدَّ

وكشف تصنيٌف آخُر للمعتقلين الذين لم يستفيدوا من قوانين العفو ما يلي (الشكل 24):

(82%) لم يستفيدوا من قرارات العفو؛ ألن اعتقالهم كان بدون محاكمة.
(8%) من المعتقلين ال يخضعون لمعايير العفو.

(10%) من الحاالت لم ُيفرج عنها ألسباٍب غير معروفٍة على الرغم من استيفائها معاييَر العفو.

ُتظِهر نتائج االستطالع أن قوانين العفو لها تأثيٌر محدوٌد للغاية على المعتقلين، وعادًة ما َيِتمُّ تنفيذها بشكٍل انتقائّي، مما 
يحرم حتى الحاالت المؤهلة من االستفادة منها.

الشكل (24): المعتَقلون الذين لم يستفيدوا من قوانين العفو

السويداء, 2020
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حماة, 2020

م ممارسات وسياسات النظام الحالية في مناطق سيطرته؟) يوضح الشكل (25) ردود المشاركين على سؤال: (كيف ُتقيِّ

الشكل (25): تصورات األمان في المناطق التي استعادها النظام

أكثر من نصف المستجيبين قالوا: إن سلوك النظام السوري قد ساء بدًال من أن يتحسن؛ فبدًال من أن يصبح أقلَّ وحشية 
د المشاركون  ف النظام بشكل أكثر وحشية؛ وفًقا ألولئك الذين يعيشون تحت سيطرته، حيث أكَّ بعد استعادته لألراضي تصرَّ
في االستطالع أن "مكافحة اإلرهاب'' لم تكن سبَب ممارساِت النظام الوحشية، وال توجد عالقٌة واضحٌة بين زيادة سيطرة 
أثناء  النظام وزيادة مستويات األمان في تلك المناطق؛ بخالف وقف الهجمات العشوائية على المدنيين التي تحدث 

العمليات العسكرية.

سلوك النظام السوري

دمشق, 2020
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نظًرا لصعوبة وضع معاييَر متَفٍق عليها للظروف "الجيدة" أو "المقبولة" في هذا القسم تمَّ اعتباُر الوضع األمني في عام 
لمية مباشرًة- كأساس، على الرغم من اعتبار (82%) من المستجيبين أن الظروف  2011 -أْي: قبل بدء المظاهرات السِّ

األمنية في عام 2011 لم تكن مناسبًة لضمان حدٍّ أدنى من "الحياة الكريمة".

ر سلوك األجهزة األمنية وسياساتها  أعرب معظم المشاركين في الدراسة حوالي (72%) عن دعمهم لحلٍّ سياسيٍّ يغيِّ
ز هذه النتيجة بشكٍل كبيٍر نتيجَة االستطالع الذي تمَّ إجراؤه كجزء من تقرير "نحن سوريا" الصادر في  (الشكل 26)، حيث ُتعزِّ
حزيران 2020، والذي َوَجد أن (73%) من المشاركين الذين هم جميعهم مهجرون خارج مناطق سيطرة النظام أصروا على 
ا في مناطق سيطرة  ضرورة إجراء تغييراٍت في سياسات القوى األمنية، وهي نسبٌة مماثلٌة تقريًبا للسوريين الموجودين حاليًّ

النظام.

يجب أن يؤخذ مثل هذا التغيير في الحسبان عند التفكير في أي حل سياسي.

قدم المشاركون عدًدا من األمثلة على المعايير األمنية التي من شأنها أن تساعدهم في الحصول على حياة كريمة:

وأرزاقهم  الناس  حياة  في  مٌة  متحكِّ مرعبٌة  منظومٌة  وهي  سوريا،  في  عليه  القضاُء  َيِجب  شيطاٌن  األمنية  األفرع 
ها كاملًة وفصُلها عن الحكومة وتحويُلها لدوائَر مهمتها خدمة المواطن وأمُنه، وليس العكس. ومصائرهم يجب حلُّ

حلُّ األجهزة األمنية، وتحويُل األفرع األمنية إلى حدائَق ترفيهية.

حلُّ األجهزة األمنية وتغيير كامل منظومة األمن، وتصحيح الفكرة الخاطئة عن األمن في عقول الناس، فيجب أن تتحول 
النظرة إلى رجال األمن من الخوف منهم إلى الثقة بهم واالعتماد عليهم.

لها باألمور المدنية. يجب أن تخضع األجهزة األمنية للرقابة، وكفِّ يدها عن الشعب، وعدم تدخُّ

إنهاء حالة الحرب ستؤدي إلى تخفيف اإلجراءات األمنية.

ف الدولة أمواًال طائلة. تجب إعادُة هيكلة األجهزة األمنية وتخفيض أعدادها؛ فهي تكلِّ

إلغاء الكثير من األجهزة األمنية، وإسناد مهامها للشرطة والقضاء.

ي المحاكم المدنية مسؤولية األمن العام. تولِّ

تغيير رؤساء األفرع األمنية الذين تورطوا بالقتل ومحاسبتهم.

توقف قانون الطوارئ وتوقف االعتقال. 

تغيير النظام وإعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية ومنع االعتقال التعسفي.

األمن يجب أن يختص بحماية األفراد؛ وليس حماية النظام الحاكم، ويجب أن تتغير هذه المنظومة السياسية.

تقييم شروط األمن

32



ا يعمل على إصالح النظام األمني؟) يوضح الشكل (26) ردود المشاركين على سؤال: (هل تؤيد حالًّ سياسيًّ

الشكل (26): دعم إصالح قطاع األمن
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ح الشكل (27) ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أنك تتمتع بحرية التعبير؟) يوضِّ

يوضح الشكل (28) ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أنه يمكنك التعبير عن رأيك بحرية؟)

الشكل (27): تصورات حرية التعبير

الشكل (28): حرية التعبير حسب نوع المنطقة

يختلف عدد األشخاص الذين شعروا أنهم قادرون على التعبير عن آرائهم بحريٍة تبًعا للمنطقة التي يقطنون فيها؛ لكنه 
ا بشكٍل كبيٍر في جميع المجاالت. يظل سلبيًّ

الحرة  االنتخابات  من  نوٍع  أيِّ  إجراء  المستحيل  من  سيكون  التعبير  حرية  من  المنخفضة  المستويات  هذه  ظل  وفي 
والنزيهة.

إن "البيئة اآلمنة" للتعبير عن اآلراء واألفكار هي خطوٌة أولى وأساسيٌة أليِّ مساٍر نهائيٍّ للديمقراطية، ويجب أن ُتؤخذ 
بعين االعتبار في أيِّ حل سياسي.

قال أكثر من ثالثة أرباع المشاركين (78%) من الذين شملهم االستطالع أنهم لم يتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحرية، 
نوا من إظهار مواقفهم الحقيقية بشأن القضايا الرئيسة (الشكل 27).  كما لم يتمكَّ

االقتصاد  انهيار  بسبب  الماضي  العام  خالل  كبيٍر  بشكٍل  "النظام"  من  بدًال  السورية"  "الحكومة  لـ  العلني  النقد  ازداد 
خط في مناطق سيطرة النظام، ومع ذلك قامت قواته في األشهر األخيرة بقمع  والخدمات، وارتفاع مستويات السُّ

واعتقال العديد من الموالين النتقادهم األوضاع الحالية في البالد.

حرية التعبير
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تعتقد الغالبية العظمى من المشاركين حوالي (85%) أن حقهم في التظاهر السلميِّ غيُر محميٍّ  (الشكل 29). 
ا أحمر، رغم أن الدستور  د هذه النتيجة أن موقف النظام من التعبير عن الرأي لم يتغير، وأن حق التجمع ما زال خطًّ وتؤكِّ

السوري الحالي َيكُفل هذا الحق.

االحتجاجات السلمية

ك في المشاركة في المظاهرات السلمية َمُصون؟) يوضح الشكل (29) ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أن حقَّ

الشكل (29): الحق في التظاهر

يمكنني أن أبدَي رأيي بحريٍة في أيِّ شيٍء ما عدا السياسة والنظام.

روا عن رأيهم، فكيف نحن بدنا نعبر؟! ما عندنا حرية، اعتقلوا أمس صحفيين مؤيدين لهم؛ ألنهم عبَّ

حرف  أيِّ  على  ومحاسبتي  فيه،  كلمٍة  كلِّ  مراجعة  تتمَّ  أن  دون  للنشر  نصٍّ  كتابة  ُيمكنني  ال  كاتبة  بصفتي  أنا 
يشعرهم بعدم االرتياح، حتى ولو كان متعلًقا بانتقاد مكان حاوية القمامة!

بالتأكيد ال؛ ألن ابنة أخي ُحِرمْت من تقديم امتحان الجامعة بسبب انتقادها لعميد الكلية عبر الفيسبوك!

هي ما بدها سؤال! لحالك امشي بالشوارع وطلعي على األبنية بتعرفي الجواب!

ب عبد العزيز  رغم أنني محاٍم ومن أبناء القرداحة؛ لكنني ال أستطيع ذلك، وأبسُط مثاٍل على ذلك: صديقي الُمغيَّ
ر. الخيِّ

ال أستطيع؛ والدليل على ذلك أني ال أملك الجرأة الكافية للتصريح باسمي الكامل معك اآلن!
لهذا السبب حصلت كل هذه األحداث؛ ألن الشعب قرر إبداء رأيه!

15%

85%
ال

نعم
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د المشاركون أنَّ مستويات الفساد في سوريا ما زالت تتفاقم بسرعة وذلك بعد استطالع الرأي عام 2019 بعد أن  أكَّ
تضاعف بين عامي 2011 و2019 (الشكل 30).

الفساد

يوم الي الطالب بدهم يعترضوا ألنهم ما طلع لهم دورة تكميلية هديك السنة وعلى أساس بشكل سلمي ... 
ى بالشارع! األمن اعتقل من تمشَّ

ده، وهذه هي نظرة النظام للشعب السوري حيث ينظر إليهم على أنهم عبيد! ال يحق للعبد أن يحتج على سيِّ
ألنني ضابط!

أنا موظف دولة، وأي احتجاج يمكن أن يؤدي لفصلي من عملي.

رأي هذه الحكومة أن التعبير عن الرأي المعارض لسلطتهم ُيعتَبر تدميًرا للوطن وإرهاًبا يجب التعامل معه بعنف!
تسع سنواٍت كفيلٌة لنعرف اإلجابة!

الدولة وإضعاف  التآمر على  بتهمة  اعتقالي  تم  السابقة  السنوات  االحتجاج بشكٍل سلميٍّ في  عندما حاولت 
الشعور القومي والوطني.

االحتجاج أمٌر غريٌب في ثقافتنا في سوريا! وال أريد أن أضع نفسي في مواجهة مع حكومة ال تملك مهارة الحوار 
مع شعبها.

جهة  من  المسالمة  حدود  عن  تخرج  ولم  نافذٍة  زجاُج  بها  ُيكَسر  لم  والتي  السويداء  في  األخيرة  المظاهرات 
الدولة  األمن وموظفي  النظام وقوى  عناصر حفظ  قبل  واالعتقال من  بالعنف  مواجهتها  تمت  المتظاهرين 
ومنتسبي حزب البعث، وفي نفس هذه األحداث تم إرغام طالب الجامعات في السويداء على مواجهة هذه 
المظاهرات، وتم تهديد الطالب بفصلهم من الجامعات واعتقالهم إذا لم يمتثلوا لألوامر، وهذه صورٌة جلّيٌة 

لقمع حرية التعبير عن الرأي!

اعُتِقل اثنان من أبنائي أثناء المظاهرات السلمية.

الشكل (30): معدالت الفساد بين عامي 2011-2020م
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ه "خاٍل من  بعد ما َيقُرب من عشر سنواٍت من الصراع لم َيِصْف أيٌّ من المشاركين في هذا االستطالع الوضَع الحاليَّ بأنَّ
الٍت مرتفعٍة أو مرتفعٍة للغاية في  الفساد" حيث يعتقد أكثر من ثالثة أرباع المستجيبين؛ (77%) أنَّ الفساَد منتشٌر بمعدَّ

عام 2020 (الشكل 30).

أدى عدٌد من العوامل إلى تفاقم انتشار الفساد، بما في ذلك سياساُت النظام األخيرة والصالحياِت الممنوحة لهيئاٍت 
نٍة دون أيِّ قيوٍد أو ضوابط؛ وتدهور الوضع االقتصادي للبالد، والرواتب المنخفضة لموظفي الحكومة. معيَّ

واستخدام  شا  الرِّ دفع  إلى  الحاجة  في  العاديين  السوريين  حياة  في  الفساد  فيها  يتجلى  التي  الطرق  إحدى  تتمثل 
العالقات الشخصية وشبكات التأثير للوصول إلى حقوقهم كمواطنين (الشكل 31).

شا أمٌر طبيعيٌّ في المؤسسات الحكومية، وهو أمٌر يتمُّ بعلم المسؤولين  أشارت معظم إفادات المشاركين إلى أن الرِّ
على أعلى المستويات.

ا من دخلهم، وذلك وفًقا  شا ُجزًءا أساسيًّ ون رواتَب منخفضة، ويعتبرون الرِّ ويرجع ذلك إلى أن العاملين في الحكومة يتلقُّ
للمشاركين في االستطالع، وينطبق هذا على معظم المؤسسات الحكومية،

حاليًا ندفع ِرًشا للحصول على حقنا بالخبز وحقنا بالتدفئة وحقنا بالماء وحقنا بالكهرباء وحقنا حتى بالحياة.
ية  أهم حق في الحياة هو حق الحياة الكريمة، وهذا الحق ال نحصل عليه إال بدفع ِرًشا إن كانت لدينا القدرة المادِّ

لدفعها أصًال!
ضرُبه  يتمَّ  لكيال  عليه؛  المشرفات  ولآلنسات  للمديرة  وهدايا  ِرًشا  لدفع  اضطررت  حكومية  مدرسة  في  ابني 

َض لإلهانات والعنف. ه أن يتعلم بدون أن يتعرَّ وتوبيُخه بشكٍل دائم، مع أن من حقِّ

سونها إن لم تدفع ِرًشا أو خدمات جنسية،  بعض الدكاترة في الجامعة ال تسطيع أن تنجح في المواد التي يدرِّ
لديَّ مادٌة لم أستطْع النجاح فيها من السنة األولى لهذه األسباب!

الصغار  والموظفين  البلديات  ورؤساء  الحزبية  الفرق  وأمناء  األمنية  لألفرع  ِرًشا  دفُع  عليك  يتوجب  أكيد طبًعا! 
والكبار ، أيُّ أمٍر تريد الحصول عليه في هذا البلد مهما كان بسيًطا ومن حقك يجب أن تدفع لتحصل عليه.

الرشوة بشكٍل قانونيٍّ ويحددون نسبًة لها فيكون أفضل؛ ألن كل شيٍء أنت  ع  لو أنهم يصدرون مرسوًما يشرِّ
بحاجٍة لدفع رشوٍة للحصول عليه!

أنت بحاجٍة لدفع رشوة عند إجراء أيِّ معاملة أو الحصول على أيِّ خدمة هي من حقك، وأصبحت الرشوُة أمًرا 
ا، وأتوقع أن يشرعها القانون الحًقا! مستساًغا جدًّ

  يوضح الشكل (31) ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أنه يتعين عليك دفع ِرًشا للحصول على حقوق المواطنة الخاصة بك؟)

شا. الشكل (31): ضرورة دفع الرِّ
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ألن الموظف بحاجة للرشوة لتحسين معيشته؛ لذلك ال أحصل على حقوقي بدون رشوة.

نعم؛ ألن الفساد منتشٌر ورواتب الموظفين قليلٌة؛ لذلك يطلبون الرشوة المالية من المواطنين.

إلى  أدى  القانون  فوق  ِذين  المتنفِّ المسؤولين  من  طبقة  ووجود  سوريا  في  اإلداري  والفساد  اإلدارة  سوء 
استغاللهم لمناصبهم في الحصول على الكسب غير المشروع، األمر الذي ُيجِبر المواطن على دفع ِرًشا للحصول 

على أبسط حقوقه.

في  نشأتنا  ومكان  السويداء  محافظة  في  إقامتنا  مكان  بين  الموجودة  الحواجز  لكافة  فع  الدَّ إلى  نضطر  نحن 
محافظة درعا؛ لكي نتمكن من العبور وهو حق من حقوقنا ، ونضطر لدفع الكثير مقابل حصولنا على الغاز أو 

لنحصل على إخراج قيد أو أيِّ أوراٍق رسمّية.

الذي يتقاضاه، ويدفعه لطلب  ضعف المستوى االقتصادي للموظف المسؤول يجعله غيَر معتِمٍد على أجره 
الرشوة علًنا غالًبا.

؛ ولكن اآلن بسبب أنَّ البنزين غيُر متوفٍر سأضطر  َد سيارتي بالوقود بشكٍل عاديٍّ من حقي بوصفي مواطًنا أن أزوِّ
َد السيارة بالبنزين، وِقْس على ذلك! لدفع رشوة على باب محطة الَوقود لعناصر الشرطة من أجل أن أزوِّ

تتأثر  حيث  القضائي،  النظام  إلى  وشّفاًفا  عادًال  وصوًال  لديهم  أنَّ  يعتقدون  ال   (%52) المستجيبين؛  نصف  من  أكثر 
حقوقهم بالفساد وانعدام االستقاللية (الشكل 32).

دور الجهاز القضائي في قضايا الفساد

 يوضح الشكل (32) ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أنه في حاالت الفساد يمكنك الذهاب إلى المحكمة والحصول على ُحْكٍم عادل؟)

الشكل (32): التصورات عن الحياد القضائي
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قال أكثر من نصف المشاركين؛ أي: حوالي (52%) أنهم يعتقدون أنه من غير المفيد اإلبالغ عن الفساد
(الشكل 32).

يعتقد معظم المستجيبين أن الفساد يحدث بمباركِة وإشراِف مدراء المؤسسات والمسؤولين، وأن النظام ال يبدي أيَّ 
اهتماٍم فعليٍّ بمكافحة الفساد.

ل األجهزة األمنية، وال يمكنه أن ُيصِدر أيَّ قراٍر دون الرجوع إليهم. القضاء خاضٌع لتغوُّ

في محاكم اإلرهاب أجور توكيل المحامين بحدود خمسة ماليين ليرة سورية فأكثر، وكلُّ محاٍم أجرته بحسب 
قدرته على كسب القضية من خالل معرفته وعالقاته بالقضاة؛ ألنهم يعملون لصالح قضاٍة فاسدين.

ا فهذا يعني عدم وجود سلطة حقيقية للقانون ا أمنيًّ كون نظام الحكم في سوريا نظاًما دكتاتوريًّ
مؤسسة القضاء هي من أكثر المؤسسات حمايًة وتكريسًا للفساد!

نٍة فقط ( قاٍض نزيٌه أو خصٌم ال يملك  من الممكن أن تصل إلى حقك من خالل القضاء؛ ولكن في حاالٍت معيَّ
نفوًذا)

ا! أفَسُد مؤسسة هي مؤسسة القضاء! لو كانت هذه المؤسسة نزيهًة لكان وضع البالد مختلًفا تماًما حاليًّ

أنا محاٍم وأعرف تماًما أن القضاء فاسٌد بنسبة ثمانين بالمائة في سوريا لألسف!

يمكن االعتراض وتقديم شكوى؛ ولكن دون الوصول إلى أيِّ نتيجٍة، وقد تصل األمور إلى أن ينعكس االعتراض 
ذ! مه؛ الحتمال أن تكون الشكوى المقدمة ضدَّ شخٍص متنفِّ بشكٍل سلبيٍّ على مقدِّ

من خالل تجربتي الشخصية في مجال عملي لم أستطع الحصول على ُحْكٍم منصف ممن ُيفتَرض به أن يكون 
ًذا للقانون في مكان عملي. مسؤوًال عن إنصاف المظلومين ومنفِّ

ببساطة نحن نعيش داخل بلٍد ُمِنع فيه االعتراض!

الجهات اإلدارية تخضع في عملها لرغبات ومصالح األفرع األمنية والوزراء والتجار وغيرهم، وإذا كانت مشكلتي 
مع أحد الكبار من هؤالء أخاف أن أصبح أنا الجاني بعد أْن كنُت المجنيَّ عليه!

االعتراض اإلداري سيصل للمدير، وهو باألساس على ِعْلٍم بكل التجاوزات التي تحصل؛ ولكنه شريٌك فيها.

المنظومة اإلدارية االجتماعية الموجودة مبنيٌة على أساٍس خاطئ، فهي خاضعٌة لحكم األفرع األمنية وعقلية 
األفرع األمنية، ومعظم موظفيها فاسدون.
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ر في مغادرة مكان إقامتك الحالي؟" يوضح الشكل (33) ردود المشاركين على سؤال "هل تفكِّ

الشكل (33): خطط لمغادرة محل اإلقامة الحالي

أكثر من نصف سكان سوريا الذين كانوا فيها قبل عام 2011 هم مهجرون اآلن، وبحسب المفوضية السامية لألمم 
رين قسًرا في العالم12، حيث ُأجِبر أكثر من ثالثة  المتحدة لشؤون الالجئين فإن السوريين يمثلون أكبر مجموعة من المهجَّ
عشر مليون سوريٍّ على مغادرة منازلهم منذ عام 2011 عندما بدأت االحتجاجات ضد نظام بشار األسد، وما يقرب من 

نصفهم ُأجبروا على مغادرة البالد. 
تستضيف تركيا واألردن ولبنان وألمانيا أكبر عدد من الالجئين السوريين، وينزح ستة ماليين ومئتا ألٍف داخلًيا، معظمهم 

في الشمال الغربي والشمال الشرقي من البالد في مناطق خارج سيطرة قوات األسد.13

جان لروايٍة مطْمئنٍة حول انتهاء الصراع، وعودة األمور  على الرغم من الوضع الحالي في سوريا فإن النظام وروسيا يروِّ
إلى طبيعتها، وإمكانية عودة المهجرين، في محاولٍة لتشجيع تمويل إعادة اإلعمار وتقويض العملية السياسية.

 
يستكشف هذا القسم آراء الموجودين في مناطق سيطرة النظام حول إقامتهم والوجهة المرغوبة في المستقبل، 
حيث أشار ما يقرب من نصف المشاركين؛ (49%) إلى أنهم يريدون مغادرة أماكن إقامتهم الحالية داخل المناطق التي 

يسيطر عليها النظام السوري (الشكل 33).

اختلفت أسباب ودوافع المشاركين في بحثهم عن السبل الممكنة للمغادرة، وقد ذكر المستجيبون األسباب التالية 
(حيث كان بإمكانهم اختياُر أكثَر من خيار واحد) (الشكل 34).

تأقلموا مع  للمغادرة؛ ألنهم  الرئيس  السبب  االقتصادّيَة هي  األسباَب  فإن  ا في سوريا  حاليًّ يعيشون  للذين  بالنسبة 
موا كيفية التعامل معه. الواقع األمني الجديد وتعلَّ

أما بالنسبة للمقيمين خارج سوريا فإن األسباَب األمنّيَة هي العائُق األساسيُّ للعودة.

مغادرة مناطق النظام

12المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين "االتجاهات العالمية ، النزوح القسري في عام 2019

https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf

13المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، "بعد 9 سنوات من المأساة والصمود والتضامن، يجب على العالم أال ينسى المهجرين السوريين"، 10 آذار 2020

https://www.unhcr.org/ar/news/press/5/3/2020e67d14b4.html
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، ورأيت مقدار الفرق الهائل بين المعيشة في سوريا والمعيشة في  بما أني غادرت البالد وعشت في بلٍد أوروبيٍّ
ا أن تسنح لي  دول َتحتِرم اإلنسان، و اضُطررُت للعودة ألني لم أتمكن من إخراج عائلتي خارج سوريا؛ أتمنى حاليًّ

الفرصة للعودة و إخراج عائلتي خارج هذه البالد.

تعبُت من الضغوط والعمل الطويل دون تأمين حياٍة كريمة.

عدُم توافر أيِّ شيٍء من الخدمات وحصر توزيعها بالبطاقة الذكية، وإذالل الناس للحصول على األساسيات.

ل جوَّ البلد وحالتها وترتيب العيش فيها؟ لم أتقبَّ

أريد ألوالدي تأمين حياٍة أفضل من هذه الحياة ومستقبٍل وجنسيٍة أجنبية.

أهم سبب هو أن أعيش في بلٍد ال يحكمه آل األسد ومن يشابههم، وُتحَفظ فيه كرامتي وحقوقي.

عند سؤالهم عن نصحهم للمهجرين بالعودة إلى البالد أشار (26%) فقط من المستجيبين إلى أنهم شجعوا األشخاص 
الذين غادروا سوريا على العودة (الشكل 35). 

البالد؛ حيث غادر معظم األشخاص  لقد فعلوا ذلك ألنهم يعتقدون أن عودتهم يمكن أن تساعد في تحسين وضع 
المختصين وأصحاب الخبرة البالد.

الشكل (34): األسباب التي تجعل المستجيبين يرغبون بمغادرة محل إقامتهم الحالي.
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ا للبلد. عودة رؤوس األموال والتجار تفتح مجاًال لتوفير فرص عمٍل للشباب، وتسبب انتعاًشا اقتصاديًّ

البالد وصلت لمرحلة من العجز االقتصادي بسبب فقدان الخبرات واأليدي العاملة وهجرة العقول، ومن المهم 
ر وإعادة بناء نفسها بجهود أبنائها. عودتهم لتعود البالد لحالة التطوُّ

نحن بحاجة إلى كل فرد صاحب خبرة في مجال معين، فال يمكن لسوريا أن تعود كما كانت من دون أصحاب 
العقول.

تأمين  وصعوبة  المعيشّي،  الوضع  وسوء  القمعية،  سياساته  في  الحكم  نظام  واستمرار  التغيير،  عدم  بسبب 
مستلزمات الحياة الضرورية والرئيسية في هذه البلد.

ألنه في هذا الوطن يتمُّ إهدار حقوق وكرامة اإلنسان، والحياُة فيه أشبه بالعبودية، العمل مقابل الطعام الذي 
َمق. ال يصلح إال لسدِّ الرَّ

ر في الخروج؛ لماذا أنصُح األشخاص بالعودة؟ أنا أفكِّ

بلٌد سعُر لتر البنزين فيه اليوم ألٌف وخمسمائة ليرة سورية،  وحتى تمأل خزان سيارتك بشكٍل اعتيادي تحتاج إلى 
أن تترك شغلك ثالثة أيام؛ لماذا أقول لهم: ارجعوا ؟!

لن أنصحهم بأن ينتقلوا من وضٍع جيٍد من جميع النواحي إلى وضٍع مزٍر من جميع النواحي!

ا، والعودُة هي بمثابة حكم الشخص على نفسه باإلعدام! ا في سوريا حاليًّ الظروف سيئٌة جدًّ

إذا كانوا مستعدين للوقوف على طوابير البنزين والخبز فأهًال وسهًال بهم في بلد الطوابير!

يوضح الشكل (35) ردود المشاركين على سؤال: (هل تنصح النازحين بالعودة؟)

رين بالعودة؛ بسبب الوضع الحالي في المناطق  قال ما يقرب من ثالثة أرباع المستجيبين؛ (74%) أنهم ال ينصحون المهجَّ
التي يسيطر عليها النظام (الشكل 35).

الشكل (35): اآلراء حول ما إذا كان ينبغي لآلخرين العودة
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أنا  أوالد وجيبوا مصاري،  تزوجوا واشتغلوا وجيبوا  لهم: عيشوا  والهروب وأقول  بالسفر  اآلخرين  أنصح  بل  ال؛ 
مهندٌس وراتبي ما بجيب نص غرام دهب!

ألن الحياة تزداد صعوبًة والفساُد منتشٌر، وال مستقبَل لألطفال.

أنا باٍق هنا من أجل األوالد وأمي الكبيرة بالعمر؛ أما الذي في الخارج ماذا سيأتي ليفعل هنا؟! هل سيأتي ليقف 
على دور المازوت أو الخبز؟!

ا وقت عودتي؛ ولكنَّ الوضع  إليها ونِدمُت كثيًرا رغم أن العودة كانت خياًرا ضروريًّ أنا كنت خارج سوريا وعدت 
المزري جعلني أندم كثيًرا، ال حياة في هذا البلد! 

أنا عدت بسبب ظروفي الخاصة وطبيعة معيشتي؛ ولو كان األمر بيدي لم أعد!

بعد رجعتي من لبنان ما شفت شي بشجع قول لغيري رجاع!

له! ا ال يمكن تحمُّ أنا عدت من أجل أمي الكبيرة بالعمر؛ ولكن الوضع هنا سيٌء جدًّ

عند عودتي لسوريا رغم أن أوراقَي جميعها نظاميٌة إال أنني اضُطَررُت لدفع ِرًشا في جميع األماكن التي مررت 
بها؛ من مكان ختم الجواز إلى البواب، وهكذا في كل األمور.

كي  المختلفة؛  األمنية  لألجهزة  إدلب  من  نزوحي  بعد  األولين  العامين  في  شا  الرِّ من  الكثير  لدفع  اضُطِررُت 
أستطيَع ممارسة عملي و ال ُأعتَقل!

ليس هناك مكان للخونة والجبناء والعمالء في سوريا!

الوطن ليس فندًقا تزوره عندما تريد، ومن هرب من البلد في فترة حاجتها له ليس له مكاٌن فيها.

ٍب بعودتهم، وهو ما يتماشى مع  رين خانوا البلد، وأنهم غيُر مرحَّ يعتقد بعض الذين ال ينصحون غيرهم بالعودة أن المهجَّ
رح بها رئيُس النظام وبعُض الشخصيات الرسمية.14 ة التي صَّ الروايِة الرسميَّ

أكدت الغالبية العظمى ممن أوصوا النازحين بعدم العودة؛ أي: حوالي (86%) أنهم استندوا في توصياتهم هذه على 
تجاربهم الشخصية، وليس فقط على تصوراتهم.

ْفع" وليس "الرغبة" حيث ذكر (41%) أسباًبا شخصية، في حين كانت  عزا أولئك الذين عادوا هذا القرار إلى أسباب "الدَّ
األسباُب االقتصادية وراء عودة (19%) من المستجيبين، وكان عدم القدرة على االندماج في المجتمعات الُمِضيفة 

ك لـ (18%) (الشكل 36). الجديدة هو المحرِّ

 14مقتل ضابط سوري برتبة لواء في دير الزور كان قد هدد الالجئين
https://www.middleeasteye.net/news/syrian-general-who-threatened-refugees-killed-deir-ezzor
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ا! لم يكن األمر بيدي باألساس، وإنما عدت من أجل أال ُتذَبح عائلتي؛ فالوضع الطائفيُّ في لبنان صعٌب جدًّ

عدم قدرتي على لمِّ شمل عائلتي.

عدت بسبب مضايقات اللبنانيين لنا كسوريين في المنطقة التي كنت أعمل بها.
لم أعد باختياري وإنما تمَّ ترحيلي.

د إجازٍة لم أستطع السفر بعدها. لم تكن عودتي رغبًة بالعودة النهائية؛ إنما كانت مجرَّ

ا! عندي ستة أوالد، والضرائب صارت كبيرًة ِجدًّ

باإلضافة  أني سعيدٌة هناك،  أشعر  ولم  اللغة،  م  تعلُّ أتمكن خاللها من  لم  ألمانيا ثالث سنواٍت  بقيت في  أنا 
للمصاريف و التكاليف الكبيرة للحياة.

أنا هنا أعيش مع عائلتي، وهذا األمر الوحيد الذي يجعلني أشعر بعدم الندم، لم تكن لديَّ القدرُة المادية الكافية 
ألعيش أنا وعائلتي في لبنان مًعا.

لست راٍض عن المعيشة وال عن وضع البلد؛ ولكني راٍض عن القرار ألني رجعت بسبب عائلتي التي لم أتمكن من 
إخراجها بلمِّ الشمل إلى أوروبا وتحديًدا الدنمارك، فبعد عدة محاوالٍت فاشلٍة للمِّ الشمل قررُت العودة، و هذا 

بالنسبة لي أهمُّ شيٍء في الحياة و أهمُّ من أوروبا.

ّن ، ولم أستطع إحضارها لإلمارات، وعندما  ي، وهي امرأٌة كبيرٌة في السِّ لم يكن بيدي قرار العودة، أنا وحيٌد ُألمِّ
ساءت حالُتها واحتاجت لعملية قلٍب مفتوٍح اضُطررُت للعودة والبقاء هنا بجانبها.

الشكل (36): أسباب العودة
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يجُب إجراُء انتخاباٍت شّفافٍة وتخضع لرقابٍة َدْولية.

ي النظام الحالي، َتعُقبه فترُة حكٍم انتقاليٍة، ثم انتخاباٌت ديمقراطية. تنحِّ

إنهاء الحرب ورفع العقوبات، واالتفاق على انتخاب حكومٍة جديدٍة ُترضي الطرفين.

تعديالٌت دستورّيٌة ُتلغي عمل رأس الحكم واألفرع األمنية.

رفع سقف حرية التعبير.

رئيس النظام األسبق استولى على السلطة بانقالٍب عسكرّي، وابنه بتغييٍر غيِر شرعيٍّ للدستور، الحلُّ هو وضع 
دستوٍر حقيقيٍّ يراعي أفضل المعايير في تداول السلطة وفصل السلطات عن بعضها، ويضمن حرية المواطنين، 

والتطبيق الحقيقي لهذا الدستور.

حلٌّ سياسيٌّ ُيفرض على الرئيس السوري من المجتمع الدولي َيخرج على أساسه من السلطة وُتجرى انتخاباٌت 
حرة.

ية الحزبية، وإطالُق الحياة السياسية، والسماُح لإلعالم بالعمل دون قيود. السماُح بالتعددُّ

، وإجراء انتخاباٍت، وفسح المجال لألحزاب المختلفة أن تمثل كافة  إسقاط النظام، والقيام بعملية انتقاٍل سياسيٍّ
أطياف الشعب، وإعطاء الحريات مساحًة واسعة.

انتقاٌل سياسيٌّ ديمقراطيٌّ حقيقيٌّ يضمن تسليم الحكم للجهات األكثر كفاءًة وقدرًة على إدارة البالد، وإخراج 
سوريا من المأزق الذي تمرُّ به في الوقت الحالي.

 ُطِلب من المشاركين إبداء آرائهم بشأن األوضاع السياسية في مناطق إقامتهم، والتي تشمل النظام السياسي ونوع 
الحوكمة والحرّيات السياسية التي يتمتعون بها.

من   (%79) أشار  الكريمة  والحياة  الكريم  للعيش  األدنى  الحد  ر  توفِّ التي  السياسية  الظروف  عن  سؤالهم  وعند 
ي معايير العيش الكريم. المستجيبين إلى أن الظروف في عام 2011 كانت غيَر مالئمٍة وال ُتلبِّ

ن لهم حياًة كريمًة وطيبة. عّبر المشاركون عن آراٍء متنّوعٍة حول الظروف السياسية التي تؤمِّ

الظروف السياسية
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ط هذا القسُم الضوَء على الظروف المعيشية،  يسلِّ
بما في ذلك التوظيف والمرتب الشهري والقضايا 
السكان  قدرة  على  تؤثر  التي  األخرى  االقتصادية 

على تلبية احتياجاتهم األساسية.

 الظروف
المعيشية

47



رصدِت الرابطُة السورية لكرامة المواطن الوضع على األرض في سوريا بطريقة منهجّيٍة ومنتظمٍة على مدى العامين 
الماضيين. 

منذ االنتهاء من استطالع أيلول 2020 الذي تم تناوله في هذا التقرير استمرت الرابطة في متابعة الظروف االقتصادية 
رها منذ ذلك الحين. والمعيشية في المناطق التي يسيطر عليها النظام عن كثٍب لتحديد كيفية تطوُّ

تدهورت األوضاع االقتصادية والمعيشية للسوريين بشكٍل كبيٍر في السنوات األخيرة، ويبدو أن السقوط المتسارع لليرة 
خذها النظام على الصعيدين النقديِّ واألمنّي، بما في ذلك  السورية ال يمكن إيقافه على الرغم من اإلجراءات التي يتَّ

اعتقال ومكافحة وكاالت صرف العمالت األجنبية واألفراد الذين يتعاملون بهذه العمالت.

استمر انخفاض قيمة الليرة السورية بعد االنتهاء من االستطالع؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدوالر 
األمريكي في آذار 2021 (1 دوالر أمريكّي = 4500 ليرة سورية وما فوق)15 ، ثم استقرت الليرة بعد ذلك عند (3000 
إلى 3500 ليرة سورية مقابل 1 دوالر أمريكّي) في حزيران 2021؛ لكن إصدار النظام للعملة الورقية من فئة (5000) ليرة 
 ، سورية في كانون الثاني 2021 -وهي الفئة األعلى في تاريخ البالد- أعطى إشاراٍت سلبّيٍة للغاية للسوريين بشكٍل عامٍّ

ولخبراء االقتصاد واألسواق المالّية بشكٍل خاص، وأعطى انطباًعا بأن النظام ينتظره مزيٌد من التراجع.

لبرنامج  المعيشة. وفًقا  تكاليف  الحادِّ في  والغالِء  ِم  التضخُّ ارتفاِع نسبة  العملة مع  االنخفاض في قيمة  ترافق هذا 
 .16(2020) عام  (274%) في  بنسبة  األساسية  الغذائية  المواد  تكلفة  ارتفعت  المتحدة  لألمم  التابع  العالمي  الغذاء 
ا يبلغ (12.4) مليون سوري - ما  وتشير بيانات برنامج األغذية العالمي الصادرة في شباط 2021 إلى "أن رقًما قياسيًّ
يقرب من (60%) من السكان - أصبحوا تحت تهديد الحد األدنى من األمن الغذائي، وأنه فيما يزيد قليًال عن عاٍم واحٍد 

أصبح (4.5) مليون سوريٍّ إضافيٍّ يعانون من انعدام األمن الغذائي".17

يرتبط هذا الوضع بال شكٍّ بعشر سنواٍت من الصراع والسياسات التي فرضها النظام؛ ولكن على وجه الخصوص يرجع إلى 
انخفاٍض في قيمة  أكبر  إلى  النهاية  التي أدت في  الماضية  الثمانية عشرة  الصدمات على مدى األشهر  سلسلٍة من 
رُة في لبنان في زعزعة استقرار االقتصاد الضعيف أساًسا في سوريا،  العملة المحلية. تسببِت األزمُة الماليُة المستمِّ
والذي كان يعتمد بشكٍل كبيٍر على النظام الماليَّ اللبنانّي، تليها آثاُر جائحة كورونا، والتي َيصُعب إعطاء تقييٍم صحيٍح لها 
بسبب نقص البيانات، إضافًة لشبكٍة عميقِة الجذور من الفساد تسيطُر على االقتصاد السوري. كل هذه العناصر كانت 
لْت مجتمعة "عاصفًة كاملَة األركان"  موجودًة قبل العقوبات األمريكية الجديدة التي ُفِرَضْت مع قانون قيصر؛ لكنها شكَّ
من العوامل التي وضعت النظام السوري وحلفائه تحت ضغٍط هائٍل لمنع البالد من االنزالق إلى الفوضى الكاملة ثم 
االنهيار، ومع ذلك فإن الخيارات محدودٌة بسبب طبيعة النظام وسياساته، واالنكماش الهائل لالقتصاد السوري في 

ًيا طويَل األمد دون حلٍّ في المستقبل المنظور. العقد الماضي، حيث تواجه البالد تحدِّ

تطوٌر آخُر جديٌر بالمالحظة وهو انهيار نظام المواصالت الذي ُيعدُّ أحد القطاعات األساسية للمجتمع السوريِّ في أوائل 
النفط  توقف ضخِّ  بسبب  تفاقم  والذي  المحلّي،  الَوقود  لنقص  مباِشرٍة  كنتيجة  ا  جزئيًّ االنهيار  وكان هذا   ،2021 عام 
اإليرانيِّ في نيسان 2021، وكان ردُّ فعل النظام هو خفض الدعم عن المنتجات النفطية إلى حدٍّ كبيٍر، وخفض مخصصات 
ُم المئات من سيارات األجرة وسائقي  الوقود لمركبات النقل العام وكذلك للسيارات الحكومية. أجبر هذا الوضع المتأزِّ
الحافالت الصغيرة في دمشق مثًال على االنتظار ألياٍم للحصول على الوقود، واضُطرَّ النظام إلى استخدام نظام قائم 

ب الطوابير الضخمة. على الرسائل القصيرة إلعالم السائقين بدورهم وتخصيص محطة َوقوٍد لهم؛ لمحاولة تجنُّ

الدولة  لساعات عمل موظفي  الحكومة  تخفيض  والمعيشية  االقتصادية  الظروف  تدهور  على  األخرى  األمثلة  ومن 
بنسبة (60%) في الرابع من نيسان 2020 بعد أن منعت أزمات الوقود والكهرباء الموظفين من الحضور في الوقت 
المنشورة حول  والتقارير  تم جمعها  التي  البيانات  العمل. تشير جميع  االنتقال من وإلى  القدرة على  أو حتى  المحدد 
ُط الضوَء  ة بشكٍل كبير، وُتسلِّ الوضع في سوريا منذ نهاية عام 2020 بشكٍل ال لبَس فيه إلى تدهور األوضاع المعيشيَّ

على عجز النظام عن اتخاذ إجراءات فّعالة لوقف تدهور االقتصاد.

الظروف االقتصادية والمعيشية منذ االستطالع

 https://sp-today.com/en/currency/us_dollar/city/damascus
 https://twitter.com/WFP_AR/status/1346762034789175299?s=08

https://ar.wfp.org/news/twelve-million-syrians-now-grip-hunger-worn-down-conflict-and-soaring-food-prices
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أعمل كحّماٍل عوًضا عن العمل في شهادة االقتصاد التي أحملها؛ لكي ُأعيل أسرًة بال أب.

ٌج من كلية اآلداب، وأعمل مساًء محاسًبا في مطعم شاورما وصباًحا على سيارٍة ألعيل عائلتي. أنا متخرِّ

ب وجود تسويق  ا مع شحِّ الموارد و قلة العمل، و خصوًصا كوني أعمل كاتبة فهذا يتطلَّ حياتنا أصبحت صعبًة جدًّ
و متابعة و عالقات، وهذا خلق عندي أزماٍت كبيرًة في ظل الظروف الراهنة، فال يوجد لدى المواطن وقًتا ليقرأ  
أو يتابع أعماًال أدبية، لألسف أصبحِت القراءُة ومتابعُة أعماٍل فنيٍة و دراميٍة هي من الرفاهية بالنسبة لستين 

بالمئة من الناس هذه األيام!

د  إن نسبة البطالة عند النساء في مختلف األعمار والمستويات التعليمية تبلغ (45%) مقابل (8%) عند الرجال، حيث تؤكِّ
ٍة إلى دخٍل إضافّي، وعلى الرغم من الواقع القاسي  على نقص فرص العمل للمرأة، على الرغم من أن األسر بحاجٍة ماسَّ
المتمثل في أنَّ العديد من النساء قد أصبحن العائل الرئيس أو الوحيد لألسرة بعد وفاة الزوج أو األب أو احتجازهما أو 

تجنيدهما أو اختفائهما  (الشكل 37).

ما يقرب من ثلثي المشاركين العاطلين عن العمل؛ (65%) حاصلون على الشهادة الثانوية، أو يحملون شهادة جامعية 
النوع  بنفس  أو موسمي  (68%) ممن يقومون بعمل يومي  بـ  أو حتى دراسات عليا، مقارنة  تدريب مهني  أو معهد 

والمستوى التعليمي (الشكل 38).

بشكٍل عامٍّ تعاني مناطق سيطرة النظام من نقٍص حادٍّ في المهنيين وحتى الحرفيين؛ بسبب تدمير أسواٍق ومراكِز ُمُدٍن 
بأكملها.

البطالة

الشكل (37): المهن الحالية للمجموعات المشاركة حسب الجنس

الشكل (38): البطالة ونقص العمالة حسب المؤهل التعليمي

عمل خاص عاطل عن العمل موظف حكومي موظف قطاع خاص

عامل مياوم أخرى مزارع

ذكر 33% 6%9%18%11%15%8%

أنثى 45% 17% 20% 5% 4% 1%8%

شهادة عليا شهادة جامعية شهادة معهد

شهادة ثانوية شهادة إعدادية غير متعلم

عامل مياوم 16%16%31%18%19%

ليس لديه مهنة
20% 15%17% 15% 32%1%
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ط الدخل في المناطق التي يسيطر عليها النظام قد انخفض بشكٍل كبيٍر على  ح الشكالن (39) و (40) أن متوسِّ يوضِّ
مدى السنوات العشر الماضية، مما تسبب بانخفاض القوة الشرائية لألفراد ولألسر على حدٍّ سواء.

 الجدير بالذكر أنَّ سعر صرف الدوالر في مناطق سيطرة النظام (نيسان 2021) يبلغ حوالي 3500 ليرة سورية.

لْت هذه الدراسُة دْخَل المشاركين حسب الجنس والوظيفة والمنطقة والمستوى التعليمي في ثالث فتراٍت زمنية18: حلَّ
الدخل

https://sp-today.com/en 18لمراعاة التأرجح في قيمة الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي، تم تقدير أسعار صرف العمالت بناًء على البيانات التاريخية من موقع

 يمثل متوسط قيمة الصرف. معدل 2019 خالل 12 شهًرا من عام 2019.

الشكل (39): متوسط الدخل الشهري بالليرة السورية

الشكل (40): متوسط الدخل الشهري بالدوالر األمريكي

150
دوالر
أمريكي

ليرة سورية

قبل 2011

1685
دوالر
أمريكي

ليرة سورية

2019

1
2,200

دوالر
أمريكي

ليرة سورية

فترة إجراء االستبيانات
أيلول - تشرين األول 2020

2020 #265,340 SYP

2019 #168,630 SYP

 قبل
2011

SYP#47,500

2020 120$

2019 245$

 قبل
2011

950$
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انخفض متوسط دخل اإلناث المشاركات في االستطالع بشكل كبير، وبنسبة أكبر من متوسط دخل المشاركين الذكور، 
التي تعيلها  المتزايدة لألسر  الليرة السورية؛ نظًرا لألعداد  السيئة وانخفاض قيمة  وذلك بسبب الظروف االقتصادية 

م أعاله. نساٌء كما تقدَّ

إن مثل هذه االنخفاضات قد تكون لها تأثيراٌت أكبُر على رفاهية األسر، حيث كان متوسط الدخل (بالدوالر) حاليًا للنساء 
2011؛ وانخفض دخل الرجال بنحو  العامالت المشاركات في هذه الدراسة أقل بنحو (90%) مما كان عليه قبل عام 
(86%)؛ ومع ذلك تتسبب األزمة الحالية بتوسيع فجوة األجور بين الجنسين، فقد بلغت قيمة أجور المشاركات اإلناث 
(63%) في عام  إلى ما يقرب من  أجورهنَّ  2011، وانخفضت قيمة  الذكور في عام  ُنظرائهن من  (96%) من  حوالي 

2020؛ وقد تفاقمت هذه االنخفاضات بسبب االرتفاع غير المسبوق في التضخم خالل الفترة نفسها.

الدخل حسب الجنس

الشكل (41): متوسط الدخل الشهري حسب طبيعة ونوع العمل بالدوالر األمريكي

الشكل (42): الدخل حسب الجنس
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مزارع أخرى عامل مياوم موظف قطاع
خاص

موظف
حكومي

صاحب عمل
خاص

98$

242$

1,573$

200$

337$

1,154$

46$
98$

465$

86$

180$

863$

26$ 66$

427$

225$

456$

1,368$

2020 2019 قبل 2011

أنثى

85$
168$

920$

ذكر

134$

275$

959$

2020

2019

قبل 2011



ط الدخل للمشاركين في االستطالع الذين يعيشون في مناطق خاضعة  كما تظهر الدراسة أنَّ هناك زيادٌة في متوسِّ
التي كانت خارج سيطرته ثم سيطر عليها،  المناطق  ا في  2011 مقارنًة بمن يعيشون حاليًّ النظام منذ عام  لسيطرة 

وخاصًة ما يسمى بـ "مناطق المصالحة".

الشكل (43): الدخل حسب نوع المنطقة

الشكل (44): مصادر الدخل
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حاليا قبل عام قبل 2011

منطقة مصالحات

75$
141$

678$

 منطقة تمت السيطرة
 عليها بالقوة من قبل

النظام

67$
152$

922$

 منطقة بقيت تحت
 سيطرة النظام منذ

2011

149$
299$

995$

1%

أخرى

12%

 مساعدات
منظمات

13%

 عمل إضافي
يقوم به

15%

 أصول مدرة
للدخل

39%

 حواالت من
 أقارب و
معارف

43%

 دخل فرد آخر
في األسرة

78%

 المهنة
الحالية



الشكل (45): مصادر الدخل، العاملين مقابل العاطلين عن العمل

(22%) فقط من المشاركين الذين لديهم عمل يعتمدون فقط على دخلهم الوظيفي الرئيس، في الوقت الذي 
يعتمد الباقين على مصادر أخرى للدخل، على سبيل المثال: مساعدات األسرة، والمدخرات، وبيع األصول إلعالة 

أنفسهم وأسرهم.

ُل تحويالت المغتربين جزًءا كبيًرا من دخل األفراد، حيث إنَّ (36%) من األسر التي لديها موظٌف واحٌد على األقل،  تشكِّ
ا؛ تعتمد على المساعدات والتحويالت من األقارب والمعارف  و(49%) من األسر التي ليس لديها أعضاٌء عاملون حاليًّ

(الشكل 45). 

باإلضافة إلى ذلك يتلقى (11%) من أسر المستجيبين العاملين و(18%) من أسر المستجيبين غير العاملين مساعدَة 
المنظمات غير الحكومية.

كما أظهر االستطالع أنَّ (57%) من نفقات اُألَسر للمشاركين تفوق دخلهم الحالي، حيث يقترض الكثير من األقارب أو 
المعارف لتغطية نفقاتهم.

كما قال (68%) من المستجيبين أن دخلهم الحالي غير كاٍف ليعيشوا حياًة كريمة.
فيما يلي بعض األمثلة من المشاركين:

سامر عمره خمٌس وثالثون سنة، وعائلته مؤلفة من ستة أفراد، يعمل عامًال باليومية مقابل ستين ألف ليرة سورية 
على مساعدة  يعتمد  وهو  فواتيره،  على  منها   (%40) من  يقرب  ما  ويدفع  ا)،  أمريكيًّ دوالًرا   19 (حوالي  أي:  شهرًيا؛ 

المنظمات غير الحكومية ودعم األقارب لتعويض النقص.

رامي يبلغ من العمر خمسًة وأربعين عاًما، وعائلته مؤلفة من تسعة أفراد، وهو موظٌف حكوميٌّ يبلغ دخله حوالي 
ا)، وهو ما يغطي فقط ربع النفقات األساسية لعائلته، ويأتيه  خمسين ألف ليرة سورية؛ أي: (حوالي 16 دوالًرا أمريكيًّ

الباقي من مساعدة األقارب.

ناديا تبلغ من العمر تسعًة وثالثين عاًما، وعائلتها مؤلفة من سبعة أفراد، وتعمل لحسابها الخاص بدخل يبلغ حوالي 
ا)، حيث تدفع ما يقرب من (30%) من مدخولها على فواتيرها،  تسعين ألف ليرة سورية؛ أي: (حوالي 28 دوالًرا أمريكيًّ

وتعتمد على مساعدة األقارب والمنظمات غير الحكومية.

دخل فرد آخر في األسرة حواالت من أقارب و معارف المهنة الحالية

أصول مدرة للدخل عمل إضافي تقوم به أخرى مساعدات منظمات

37% 36%

22%
14% 17%

11%

1%

يعمل

93%

49%

0%

21%

0%

18%

2%

ال يعمل
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استغالل الناس بعضهم لبعض، وصعود طبقة من أمراء الحرب امتصت ما كان متبقًيا من دم الشعب.

دفع الشباب لالنضمام للروس في حربهم في ليبيا مقابل رواتب خيالية بالنسبة ألبناء منطقتنا.

مؤامرات حلفاء النظام واستكالبهم على خيرات البالد.

سياسة حتى يطفشونا ويأخذوا البلد.

هجرة الشباب واستفراد أشخاص معينين بالتجارة واالقتصاد.

عدم اتباع سياسات تنموية مجتمعية ذكية تعمل على حشد الموارد بالشكل الصحيح.

الشكل (46): أسباب التدهور االقتصادي

عزا حوالي (60%) من المستجيبين أسباب التدهور االقتصادي إلى الحرب الطويلة (الشكل 46). وعزت النسبة نفسها 
تقريًبا الوضع االقتصادي الحالي إلى الفساد وسوء إدارة الدولة. 

العقوبات والمقاطعة االقتصادية، فضًال عن  السيئة كانت بسبب  الظروف االقتصادية  أن   (%53) أفاد ما يقرب من 
العقوبات األمريكية األخيرة (قانون قيصر). 

دة من قبل النظام السوري ألسباٍب  أفاد ما يقرب من (24%) أن الظروف االقتصادية السيئة هي نتيجة ممارسات متعمَّ
سياسية.

كشفت النقاشات والحوارات الممتدة مع المستجيبين عن تصوٍر بأن الوضع االقتصادي الحالي دفع الشباب السوري 
إلى العمل في الميليشيات المسلحة وقبول التجنيد من قبل روسيا وإيران.

ذكر بعض المشاركين أسباًبا أخرى لسوء األوضاع االقتصادية، بما في ذلك:

الظروف االقتصادية والسياسات المالية
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عندما تعجز عن شراء دواٍء ألحد أفراد أسرتك ستعلم لماذا أنا مستاء!

ألننا نعمل بالمنزل جميًعا كي نسد نفقات المنزل، وبالكاد نستطيع.

ألنه ليس هنالك مؤشراٌت على أن الوضع المعيشيَّ سيتحسن في المدى المنظور.

بسبب غالء المعيشة وغالء أساسيات الزراعة ورخص ثمن المحصول.

ي المستوى االقتصادي، واكتفاء عائلتنا على الحاجات األساسية التي تضمن بقاءنا أحياًء ال أكثر. بسبب تدنِّ

شعوٌر صعٌب أن يطلب منك ابنك شيًئا وأنت ال تقدر على تلبيته!

ا. ألننا نعاني من الفقر الشديد رغم عمل زوجي وابني في أعماٍل شاقٍة جسديًّ

ا ثالثون عاًما وال أملك أيَّ شيٍء، كلُّ ما أنتجه من عملي أضعه في مصاريف الطعام والشراب  أنا شابٌّ عمري حاليًّ
والتنقالت فقط. أشعر بالضياع التام في ظل هذه األوضاع.

ال أرغب في أن أكون مرتزًقا، ومن الممكن أن ُأقتل في أيِّ لحظة؛ لكن غالء المعيشة وقلة العمل أدت بي لذلك، 
ه. هان وموادِّ ن لديَّ رأُس المال كي أفتح محًال لبيع الدِّ ا عندما يتأمَّ وسأتوقف عن هذا العمل إن بقيت حيًّ

رواتبنا أنا وزوجي مًعا ال تكفي مصاريفنا الشخصية رغم عدم وجود أطفال عندنا، ومع ذلك مع بلوغنا منتصف 
لتخفيف  معينة  مواد  أو  الطعام  وجبات  باختصار  أو  والمعارف،  األهل  من  باالستدانة  بدأنا  قد  نكون  الشهر 

المصروف.

الشكل (47): رضا المشاركين عن الوضع االقتصادي

أفاد (10%) فقط من المستجيبين بأنهم راضون أو راضون للغاية عن الوضع االقتصادي؛ في مقابل (90%) كانوا غير 
راضين أو مستائين أو مستائين للغاية (الشكل 47).

تطوع المشاركون بعدة أمثلة على الصعوبات االقتصادية:

التصورات العامة لالقتصاد
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لم ُأْنِه جامعتي، وأوقفت تسجيلي كي أعمل وأساعد عائلتي.

عمري سبعٌة وستون عاًما وال أجد ما يكفي أسرتي، ليتني متُّ وما عشُت هكذا شعور! أنتظر ابني حتى يبعث 
لي حوالة!

ليس شعوًرا جيًدا أن تنتظر كرتونة المساعدات وتنتظَر حوالًة من ابنتك!

ك بو عماد عندو راتب هالتقاعد وبيشتغل بشقفة هاألرض اللي عنا،  ياخالتي أنا بشتغل كل النهار عالتنور، وعمَّ
وعلي عسكري، بس كل هادا مانو ميقدينا، والبنات بالجامعة حيرمين حالن من كلشي بس مصروفن كبير، شو 

بدنا نحكي الله بيعين، بس والله تعبنا!

ألننا رغم عملنا المجهد في الزراعة نعيش حالة فقٍر مدقع، وال يكفينا دخلنا شيًئا، ونضطر لالستدانة بشكٍل دائم.

ألنني ضابٌط ووالدي ضابٌط متقاعٌد وأختي موظفٌة في القطاع الخاص؛ ورغم ذلك دخلنا ال يغطي احتياجاتنا 
الضرورية.

ألنني أريد أن أغلق حسابات البقال والخضري وغيرهم؛ ولكن هذا غير ممكن، يجب أن تبقى عليَّ ديوٌن كلَّ شهر.

19https://bit.ly/3fFT5dPهذا المرسوم هو تعديل للمرسوم رقم /54/ للعام 2013

الشكل (48): تأثير قوانين تداول العمالت األجنبية على المشاركين

2020 الذي يفرض عقوباٍت شديدًة (سبع سنوات من األشغال  3) لعام  أصدر بشار األسد المرسوم التشريعي (رقم 
الشاقة وغراماٍت تصل إلى ضعف المبلغ المتداول) على المتعاملين بعمالٍت غير الليرة السورية19.  في حين أن حيازة 
العمالت األجنبية أو المعادن النفيسة ليس مخالًفا للقانون، ويمكن لنقاط التفتيش األمنية اعتقال أيِّ شخص لقيامه 
بذلك؛ لذلك يصعب تحويل األموال من الخارج، خاصة من لبنان. ومع ذلك تعتمد نسبة كبيرة من السوريين في مناطق 
الصرف  وسعر  األجنبية،  بالعملة  عادًة  تكون  والتي  واألصدقاء،  األقارب  من  المالية  التحويالت  على  النظام  سيطرة 
األموال  استالم  إجراء  د  مجرَّ يجعل  مما  السوداء-  السوق  في  موجود  هو  ما  نصف  -أحياًنا  للغاية  منخفٌض  الرسميُّ 

وتحويلها إلى الليرة السورية مهمًة محفوفًة بالمخاطر.

القوانين الصادرة بشأن تداول العمالت األجنبية

47%

53%
ال

نعم

ح الشكل (48) ردود المشاركين على سؤال: (هل تأثرت بالقوانين المتعلقة بتداول العمالت األجنبية؟) يوضِّ
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المتوفرة في  الموادِّ  ُيرتب هذا األمُر عليَّ خسائر؛ ألن أسعاَر  الرسميِّ  بالسعر  حين أضطر لصرف دعم األقارب 
السوق محسوبٌة على سعر الصرف في السوق السوداء.

بسبب منع الحواالت الخارجية إال عن طريق مكاتب التصريف، والتي تصرف الدوالر على سعر المصرف المركزي؛ 
أي: بأقل من نصف قيمة الدوالر.

ألني أصبحت أجد صعوبًة في استالم الحواالت الخارجية والختالف سعر التصريف.

أجور الحواالت ازدادت بشكٍل كبيٍر بعد صدور هذه القوانين، والتدقيُق األمنيُّ أصبح أكبر، وأصبح هناك خوٌف دائٌم 
مع أنني ال أرى أني أرتكب أيَّ جرٍم الستالمي حوالًة من أقاربي في الخارج!

هذا القرار جعلنا نقع في مشكلة التصريف؛ حيث إنه أصبح ال خيار لدينا، فنحن نشتري الليرة من السوق السوداء 
بسبب الفرق بالسعر بين المركزي والسوق السوداء، باإلضافة للمشكلة األمنية وتهديدات الحكومة للمتعاملين 

ل تكاليف الحياة هنا! بالعملة األجنبية، ونحن بصراحة لوال الحواالت الخارجية ال يمكننا تحمُّ

أنا أستلم حواالٍت من أقربائي في الخارج، وبعد القوانين الناظمة زادت أجور الحواالت بشكٍل كبير، وأصبحت هناك 
عوائُق أمنيٌة وتخوفاٌت في االستالم والتصريف على سعر السوق السوداء؛ ألن سعر الحكومة غيُر منصٍف وغيُر 

عادل.

الشكل (49): الرأي حول قوانين تداول العمالت األجنبية

األجنبية          العمالت  تداول  على  المفروض  بالحظر  سلًبا  روا  تأثَّ أنهم   (%47) المستجيبين؛  نصف  من  يقرب  ما  قال 
(الشكل 48). 

أعلى معدل  لديها  كان   2011 عام  القرارات، حيث وقبل  بهذه  ًرا  تأثُّ األكثر  درعا- هي  -مثل  المصالحة  وكانت مناطق 
البالد،  ا من خارج  الذين يتلقون دعًما عائليًّ (65%) ولديها اآلن أعلى نسبة من السوريين  البالد حوالي  للمغتربين في 

وكانت نسبة المتضررين في مناطق أخرى قريبة من (%47).

ح الشكل (49) ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أن الغرض من قرارات النظام هو حماية العملة الوطنية؟) يوضِّ
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ارتفعت بشكٍل  الليرُة بال قيمة، واألسعار  العكس أصبحت  بل على  المواطن؛  تحِم  السورية ولم  الليرَة  تحِم  لم 
جنونّي، ورواتب الموظفين ما زالت ثابتة.

ذين والتجار. حماية مصالح مجموعة صغيرة من المتنفِّ

أيُّ حماية؟!   إلى األسعار تعرف الحماية!

الليرة ال زالت تفِقُد قيمتها، واألسعار ترتفع، والواقع المعيشي يزداد سوًءا!

ألن المتحكم بالليرة هو نفسه المتحكم بالعملة األجنبية!

يعتقد ما يقرب من نصف المشاركين؛ أي: حوالي (43%) أن المراسيم والقوانين المتعلقة بتداول العمالت األجنبية 
مْت لخلق مصدٍر جديٍد لزيادة دخل المسؤولين وشبكات الفساد المرتبطة بالنظام  (الشكل 49). ُصمِّ

أعربت الغالبية العظمى؛ (89%) من المشاركين عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي على جميع األصعدة؛ سواء أكان 
األمن أو الظروف المعيشية أو االقتصاد أو الخدمات  (الشكل 50).

تحقيق حياة كريمة

ا عن الوضع العام؟) ح الشكل (50) ردود المشاركين على سؤال: (هل أنت راٍض حاليًّ  يوضِّ

الشكل (50): الرضا العام
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تظهر نتائج هذه الدراسة التدهور الحالي في الظروف االقتصادية التي عاشها المشاركون على مدى السنوات العشر 
الماضية.

أشار أكثر من نصف المشاركين بقليل؛ أي: حوالي (52%) إلى أن الظروف االقتصادية التي كانت موجودًة في العام 
رت لهم حياًة اقتصاديًة الئقة، بينما أشار (44%) إلى أنها لم تفعل ذلك (الشكل52). 2011 وفَّ

أعرب (1%) فقط من المشاركين عن رضاهم عن الظروف االقتصادية الحالية، وأنها تسمح بمستًوى معيشيٍّ الئق، وهو 
نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2019.

تظهر هذه النتائج أن جميع المشاركين تقريًبا ما زالوا غير راضين عن الظروف االقتصادية، وأن قانون قيصر لم يكن له 
هذا التأثير على حياتهم البائسة أساًسا.

الظروف االقتصادية

يعتقد ما يقرب من ثالثة أرباع المستجيبين؛(73%) أنه من المستحيل تحقيق مستًوى معيشيٍّ الئٍق في الوضع الحالي، 
وذلك عند سؤالهم عن األمن واالقتصاد والخدمات والظروف السياسية (الشكل 51).

كما أتيحت الفرصة للمشاركين لتقديم أفكارهم الخاصة حول الظروف الالزمة لحياٍة كريمة، ضمن هذه الفئات األربع.

ح الشكل (52) ردود المشاركين على سؤال: (متى ساهمت الظروف االقتصادية في حياة كريمة؟) يوضِّ

ح الشكل (51) ردود المشاركين على سؤال: (في ظلِّ الظروف الحالية هل يمكنك التمتع بحياٍة كريمٍة من جميع النواحي؟)  يوضِّ

الشكل 51: الرضا عن المستوى الحاليِّ للعيش الكريم

الشكل 52. دور الظروف االقتصادية في رضا المستجيبين
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ا، وإلغاء  تغيير نظام الحكم في سوريا من المفترض أنه سيؤدي للحدِّ من الفساد والسطوة األمنية الموجودة حاليًّ
وجود الطبقة االقتصادية التابعة للنظام والمتحكمة باالقتصاد السوري، األمر الذي سيسهم في تحسين الوضع 

االقتصادي، كما أنَّ إعادة اإلعمار ورفع العقوبات االقتصادية أيًضا ستسهم في تحسين الوضع االقتصادي.

تأمين فرص عمل ذات أجوٍر مناسبٍة مقارنًة بأسعار السلع والبضائع؛ حيث يجب أن يكون متوسط دخل الفرد ما 
يعادل أربعمائة دوالر.

إعطاء قروض طويلة األمد، وتوفير فرص عمل، والحد من البطالة.

ق القانون على  تتحقق هذه الظروف عندما يتم القضاء على بذور الفساد في المجتمع السوري، وعندما يطبَّ
الجميع.

الوضع  سيحسن  والتصدير  االستيراد  باب  وفتح  والحرفيين،  التجار  عن  األمن  يد  وكفُّ  األمنية،  القبضة  رفع 
االقتصادي في البالد.

أن يحصل المواطن على حقوقه من ثروات البالد التي تتقاسمها حيتان البلد!

إلغاء العقوبات، وإنهاء الحرب، وعودة الشباب، والبدء بإعادة اإلعمار.

الظروف االقتصادية المناسبة تتحقق عبر مكافحة الفساد بكلِّ أشكاله، والمطالبة برفع العقوبات عن الشعب 
، وفتح أبواب االستثمار، وتوفير فرص عمل تكفي الجميع، باإلضافة لعدم تدخل الحكومة والنظام في  السوريِّ

لقمة عيش المواطن ومقاسمته موارده ومنتوجاته وأتعابه.

إنهاء الحرب وتحقيق االستقرار.

السالم سيجلب االزدهار االقتصادي.

ا وبيد الشعب، وليس بيد التجار والمسؤولين والعصابات. جعل االقتصاد وطنيًّ

قدم العديد من المشاركين آراءهم حول إمكانية تحقيق الحد األدنى من الظروف االقتصادية المناسبة لحياٍة كريمة:
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إعادة إعمار البنى التحتية، ودعم المؤسسات الصحية والجمعيات االستهالكية، ورفع دخل الفرد.

ال بد من توفير الخدمات األساسية لحياٍة طبيعيٍة على األقل كالماء والكهرباء والغذاء، ال أعلم كيف؛ لكن أتمنى 
حدوث هذا!

من خالل دعم مؤسسات الدولة.

العشوائية،  المناطق  وإزالة  الحكومية،  والدوائر  والمدارس  المشافي  بناء  وإعادة  المتهالكة،  المباني  ترميم 
وتمديد شبكات صرف صحي جيدة وكابالت كهرباء وخطوط هواتف سيسهم في تغيير الواقع الخدمي.

بناء وتطوير المؤسسات الخدمية.

عن طريق وضع قوانين تضمن وصول الخدمات للمواطنين بدون واساطات أو محسوبيات.

تعيين حكومة لديها خبرة في إدارة األزمات.

صراحة ال أرى ذلك إال عن طريق تغيير هرم الُحْكم.

القيادة ستجد الحل عندما تنتهي من األزمة.

بالظروف  تغيير  هناك  سيكون  بعدها  ومن  واألنظمة،  والقوانين  الدساتير  في  وتعديالت  تغييرات  سلسلة 
المتعلقة بالخدمات.

ناقش بعض المشاركين احتمالية تحقيق هذه الشروط التي تلبي توقعاتهم وتطلعاتهم:

2011 ستفي بالحد  أعرب ما يقرب من (52%) من المشاركين عن أنَّ العودة إلى مستويات الخدمات المقدمة عام 
األدنى من متطلبات الحياة الكريمة (الشكل 53). 

ه من الواضح أن هذه الخيارات نسبيٌة ومشروطٌة في ظل الظروف القاسية الحالية.  لكنَّ
أفاد عدد مماثل تقريًبا من المشاركين حوالي (47%) أن ظروف الخدمة في عام 2011 لم تكن بمستوى الحياة الالئقة، 
فعلى سبيل المثال: قبل الحرب شهدت مدينة دمشق انقطاًعا منتظًما في الكهرباء والمياه، إضافًة لمشاكَل أخرى 

ونقٍص في الخدمات.

الحد األدنى من الخدمات

الشكل 53. مستويات تقديم الخدمات قبل عام 2011
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انتهاء الحرب، وسيادة القانون.

سياسات اجتماعية عادلة، وترميم مراكز تقديم الخدمات وزيادة عددها، والحفاظ على كرامة اإلنسان، وتقديم 
ا. الخدمات بدون بيروقراطية قاتلة نعيشها يوميًّ

إعادة ترميم النظام الخدمي، ووضع خطط عمل فعالة في هذا القطاع، وتقديم الخدمات للناس بطريقة تكفل 
الحفاظ على كرامتهم وحياتهم.
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العقوبات
وقانون قيصر

منذ بداية القمع الوحشي للتظاهرات السلمية في سوريا عام 2011، فرضت العديد من الدول 
(خاصة االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية) عقوباٍت على النظام السوري بسبب 
المدنيين  بحق  ُترتكب  التي  الموثقة  الحرب  وجرائم  اإلنسان  لحقوق  الممنهجة  انتهاكاته 

السوريين. 

لمسؤولين  الفردي  واالستهداف  األصول،  وتجميد  النفط،  واردات  العقوبات  هذه  شملت 
الشعب  لقمع  المستخدمة  والتقنيات  ات  للمعدَّ النظام  استيراد  وتقييد  النظام،  في  بارزين 

ز التنفيذ في حزيران 2020. السوري ،وقانون قيصر األمريكيِّ الذي دخل حيِّ
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الشكل (54): تصورات المستجيبين لدوافع فرض العقوبات

اتفق أكثر من ثالثة أرباع المستجيبين؛ (86%) على أن أحد أسباب فرض العقوبات على النظام السوريِّ هو ممارساته 
وسياساته األمنية، في حين أفاد (79%) بأنها سياسية بطبيعتها وسعت إلزاحة النظام من السلطة. (الشكل 54).

أسباب العقوبات

للنظام  المؤيدون  المشاركون  أو سلبية، فسيرى  إيجابية  الصعب تحديد داللٍة  المئوية األخيرة كان من  النسبة  ضمن 
العقوبات من منظوٍر سلبيٍّ ومن زاويِة نظرية المؤامرة، بينما قد يفسرها المشاركون المؤيدون للمعارضة على أنها 

طريقة المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري. 

بالطبع بعض المشاركين مدفوعون -أيًضا- في آرائهم بتجاربهم الشخصية واهتماماتهم.

إضعاف الحاضنة الشعبية المحيطة بالنظام السوري وزيادة النقمة عليه من قبل الشعب.

نوٌع من حفظ ماء الوجه من قبل المجتمع الدولي أمام شعوبهم.

الوجود اإليراني في سوري.ا

الدول الغربية غايتها من هذه العقوبات تأليب الشعب على الدولة من خالل الضغط عليه.

أظن أن العقوبات االقتصادية على سوريا هي كذبة للتغطية على أفعال النظام، ومحاولة للحفاظ على وجوده 
من قبل المجتمع الدولي الذي من الواضح أنه يدعم بقاء رأس النظام وبقاء الوضع المتوتر في سوريا، واستغالل 

هذا األمر لتحقيق مصالح دولية!

أشعر أنها أيًضا بهدف دعم استمرار النظام في الحكم. 
نوع من المسرحيات السخيفة إلسكات السوريين .

أزاحه من منصبه  البداية  النظام السوري لكان منذ  يريد وضع حدٍّ لما يفعله  أنه فعًال  الدولي لو  المجتمع  ألن 
وأنهى حكمه!
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الشكل (55): األثر العام لقانون قيصر

الشكل (56): األثر التفصيلي لقانون قيصر

جاء تطبيق قانون قيصر في 17 كانون الثاني 2020 بعد زيادة غير مسبوقة في التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي 
ا، وبالتالي  لم يسبق لها مثيل في سوريا، إلى جانب نقص المواد األساسية وهبوط العملة لتسجل ِقَيًما منخفضًة جدًّ
ما وقت  فإن تأثير القانون على االقتصاد والظروف المعيشية للسوريين في مناطق سيطرة النظام غير واضح، ال سيَّ

إجراء المسح في الربع الرابع من عام 2020. 

ا بهذا القانون (الشكل 55). يعتقد ثالثة أرباع المشاركين في الدراسة؛ (73%) أنهم تأثروا اقتصاديًّ

ع  بالنظر بمزيٍد من التفصيل إلى الكيفية التي يعتقد بها السوريون أن قانون قيصر أثر عليهم، من الواضح أن التأثير تنوَّ
وفًقا لمستوياتهم التعليمية والوضع الوظيفي والمهنة والفئة العمرية.

لعل التأثير األبرز هو ازدياد تكلفة المعيشة والزيادة في أسعار السلع األساسية (%95)
وجاء االنخفاض في الدخل في المرتبة الثانية (33%)  : (الشكل 56).

تأثير العقوبات

ح الشكل (55) ردود المشاركين على سؤال: (هل تأثرت بتنفيذ قانون قيصر؟)  يوضِّ

أصبح أيُّ شيٍء تريد الحصول عليه حتى لو كان كيلو بصل يقال لك: إنَّ سعره ارتفع بسبب قيصر

73%

27%
ال

نعم

20الغرض من هذا القسم ليس تحليل تأثير قانون قيصر على االقتصاد والظروف المعيشية، ولكن لسبر تصورات السوريين في المناطق التي يسيطر 

عليها النظام، وكيف يعتقدون أنهم تأثروا شخصًيا بتطبيق هذا القانون.
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الشكل (57): تصورات المستجيبين لفعالية قانون قيصر

عندما ُسئل المشاركون عما إذا كانوا يعتبرون أن قانون قيصر وسيلُة ضغٍط على النظام لتغيير سياساته ونهجه األمني، 
قال (44%) من المستجيبين أنهم ال يعتقدون ذلك، في حين تباينت اإلجابات المتبقية بين االتفاق مع هذا أو أنها ال 

تعرف كيف قد يؤثر قانون قيصر على سلوك النظام  (الشكل 57).

يجب تقييم هذه النتائج مع وضع محذورين رئيسين في االعتبار:
ا من قبل النظام على مدى العقود الخمسة الماضية سعت  المحذور األول: هو تعرض الشعب السوري لدعايٍة قويٍة جدًّ
السنوات  االتجاه طوال  تآمرية، واستمر هذا  بطريقة  الغرب، وتصوير سياساته  ْولي، وخاصًة  الدَّ المجتمع  إلى شيطنة 
العشر الماضية، وتمَّ تقديم قانون قيصر بشكٍل كبيٍر إلى السوريين باعتباره حلقًة جديدًة من حرب الغرب -خاصة الواليات 

المتحدة- ضد سوريا.

المحذور الثاني: هو فشل المجتمع الدولي -حسب التصورات السورية- في وقف معاناتهم، خاصًة عندما كان المدنيون 
السوريون يتعرضون للحصار والتجويع من قبل النظام، أو حتى يتعرضون للقصف والهجوم باألسلحة الكيماوية من قبله، 

وغياب أيِّ استراتيجية واضحة للمضيِّ ِقدًما.

عّمق ما سبق الشك في نفوس السوريين حول دور المجتمع الدْولي والتزامه الحقيقي بإيجاد حلٍّ مستدام.
كل ذلك أعطى مصداقيًة أكبر لرواية النظام حول نوايا الواليات المتحدة والمجتمع الدولي وراء العقوبات.

التغيير السياسي

ح الشكل ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أن قانون قيصر يضغط على النظام لتغيير إجراءاته ونهجه األمني؟)  يوضِّ

ُفقدت المواد األولية المستوردة مما انعكس سلًبا على أسعار األدوية وتوفرها بالسوق.

صعوبة تأمين العديد من مستلزمات الحياة من قبل التجار و المستوردين مما أدى الرتفاع ثمنها، وزيادة صعوبة 
تأمين المشتقات النفطية بالنسبة للحكومة السورية، األمر الذي انعكس سلًبا على حياتنا بشكٍل عامٍّ من حيث 

توفر الكهرباء والوقود والمازوت للتدفئة وغير ذلك.

ازدادت صعوبات استيراد المواد األولية، وبالمقابل زادت صعوبات التصدير علينا، وحدثت حالة ركود في البيع. 

ا كبيًرا وزيادة في األسعار بشكٍل جنونّي، وال أعلم إن كان هذا األمر  ال أعلم بالضبط؛ لكنني الحظت غالًء معيشيًّ
بسبب قانون قيصر أو ال، وترافق أيًضا مع ظهور وباء كورونا.

30%
نعم

26%
ال أعلم

44%
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من خالل الوقت والزمن والقضاء على الفساد.

ثرواتها بشكٍل  الدولة وتوزيع  بناء  انتقاليٌة، وتشكيُل حكومٍة ديمقراطية، وإعادُة  إسقاط نظام األسد،  وعدالٌة 
عادل.

عن طريق تصالح الجهات المتنازعة، وسيادة القانون على الجميع.

، وتوزيع األدوار بشكٍل صحيٍح على األشخاص  توافٍق شعبيٍّ انتقاٍل سياسيٍّ ديمقراطيٍة مبنّيٍة على  عبر عملية 
المناسبين للمناصب والمهام.

والعدالة،  المواطنة  وإرساء  األطراف،  كافة  من  المجرمين  ومحاكمة  الحقيقّي،  السياسيِّ  التغيير  طريق  عن 
والتعويض وجبر ضرر المتضررين.

خروج الدول األجنبية، وإيجاُد حلٍّ سياسيٍّ وحكومٍة ديمقراطّيٍة نزيهة.

بالوحدة المجتمعية والتعاون واحترام آراء الجميع.

عن طريق تحقيق مطالب السوريين، وعدم إهدار كرامتهم التي دفعوا ثمنها األرواح والدماء، وأن تتمَّ محاكمُة 
أبناء الشعب  المتسببين بهذه الحرب والمستفيدين من دم األبرياء، وبعدها يجب أن تكون هناك مصالحٌة بين 

السوريِّ بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.

نظاٌم سياسيٌّ جديد، وانتخاباٌت حقيقّيٌة شّفافة، وإصالحاٌت سياسّيٌة وإدارّية، ومراقبٌة دْولّية.

الناس،  مطالب  إلى  واالستماع  المتنازعة،  األطراف  بين  ومصالحٍة  سالٍم  وإقامة  الحرب،  إيقاف  نحو  بالسعي 
وتحسين وضعهم المعيشيِّ والخدمّي.

شة، مع ضرورة تأكيد إرساء  ما الفئات المهمَّ أن تتيّسر لقاءاٌت حوارّيٌة بين فئات المجتمع السوري كافًة وال سيَّ
مبدأ التعاطف والتسامح، ونبذ مشاعر الكراهية وخطابها التحريضّي.

ا. ال أعتقد أن هذا االحتمال وارٌد حاليًّ

أعتقد أن الموضوَع يجُب أن يمرَّ عبر مفاوضاٍت دْولّيٍة وإلزاٍم دْوليٍّ لألطراف السورية.

م الجميع. رغم اتجاهي الفكري مع الدولة؛ لكن ال حلَّ إال بإشراك كلِّ الفرقاء وَتفهُّ

ا (إيران) وتوابعها . رحيل العصابة المستلمة لألمور فعليًّ

تغييٌر شامٌل للدستور ورأس النظام.

بالعودة إلى قرار جنيف (2254) .

عن طريق إلزام النظام باالتفاقات الدْولّية، واإلفراج عن المعتقلين، والحدِّ من صالحيات األجهزة األمنّية.

خروُج االحتالل، وتطبيُق القانون، وتغييٌر شامٌل للحكومة، ووضع حكومٍة منتخبٍة بشكٍل ديمقراطّي.

عن طريق رفع العقوبات االقتصادية، وإعادة اإلعمار، وتأمين ُفَرص عمٍل للشباب السورّي.

البالد،  بناء  وإعادِة  تحقيق سالٍم مستقرٍّ  على  البالد  قدرة  حول  آرائهم  عن  التعبير  المشاركين  لجميع  الفرصة  أتيحت 
وتباينت آراءهم وأجوبتهم على النحو التالي:



الشكل (58): االستعداد لتحمل مشقة العقوبات إذا كانت ستؤدي إلى تغيير سياسي

من أكثر النتائج انتشاًرا والتي كشف عنها التقرير هو استعداد المشاركين في المناطق التي يسيطر عليها النظام لتحمل 
المزيد من المصاعب بسبب العقوبات أو غيرها من وسائل الضغط إذا كان ذلك سيؤدي إلى تغييٍر حقيقيٍّ في النظام 

وسياساته.

عند سؤالهم عن استعدادهم لتحمل مصاعب الظروف المعيشية وتدهور االقتصاد لفترة من الزمن بشرط أن تكون 
مصحوبًة بتغييراٍت ملموسٍة وواقعيٍة على جميع المستويات في الدولة أعرب (56%) من المشاركين عن موافقتهم 

(الشكل 58).

الالزم لعيش حياة كريمة، فإن هذه  الدخل  الحدِّ األدنى من  تأمين  المواطنين غيُر قادرين على  إلى أن معظم  بالنظر 
النتيجة تكشف أن الرغبة في التغيير ما تزال مرتفعًة للغاية، على الرغم من الثمن الباهظ.

قبول العقوبات كوسيلة للتغيير

56%
نعم

44%
ال
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ل جميع األطراف إلى حلٍّ مشترك، وأعتقد أن الحلَّ السياسيَّ هو الحلُّ الوحيد. السالم بحاجٍة إلى توصُّ

سحب السالح، وانتقاٌل سلميٌّ للسلطة، وعودُة السوريين، وإعادُة إعمار سوريا بأيدي أبنائها السوريين.

والدينية  والعرقية  القومية  انتماءاتهم؛  مختلف  على  المواطنين  كاّفة  حقوَق  يكُفُل  جديٍد  دستوٍر  وضع  عبر 
والطائفية، وتطبيق القانون، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ومن تسبب في وصول سوريا إلى الحال الذي وصلت إليه، 

وتعويض المتضررين

م السلطة من قبل أشخاص يدركون واقع المجتمع الصعب. من خالل رحيل النظام، وتسلُّ

عن طريق رحيل هذا النظام، وإجراء انتخاباٍت نزيهٍة يقوم المواطن فيها باإلدالء بصوته بحريٍة تاّمة، وعن طريق 
فتح المعابر االقتصادية مع باقي البلدان.

ستصل البالد لسالٍم مستقرٍّ عبر بناء المواطن السوري السليم والمعافى، وجبُر الضرر وتعويُض  المواطنين عن 
كل خساراتهم ربما سيسهم في الوصول إلى السالم واالستقرار!

عبر عودة سلطة وهيبة الدولة على كامل أراضيها، ومحاربة الفاسِدين وتجار الدم السوري.

من خالل اتفاقات دْولية ُترَغم فيها الحكومُة السورّيُة على التنازل عن الحكم وتمرير السلطة لحكومٍة انتقاليٍة، 
وبعدها يتمُّ إجراء انتخاباٍت حرٍة ونزيهة، ثم تبدأ رحلة إعادة البناء.

السالم يحتاج إلى حكٍم يرضى عنه الجميع؛ لذلك البدَّ أن تكون البدايُة تغييَر الحكم من جذوره وإجراء انتخابات. 
بس يطالعوا الشباب من السجون، وعودة يلي تهجر، ويصير لنا وجود حقيقي بين الدول، ويصير عندنا نظام عنده 

ر البلد. نية يعمِّ

السالُم المستقرُّ يحتاج لمفاوضات، ومنذ سنواٍت عديدٍة لم تثمِر المفاوضاُت بين النظام والمعارضة شيًئا. 

عبر بناء جسور ثقٍة بين أبناء البلد، وعبر إعادة الحقوق ألصحابها، ومعالجة القضايا القومية العالقة.

عبر التغييرات التي تم ذكرها سابًقا، باإلضافة إلخراج جميع األطراف الدْولّية التي تحارب اآلن على األرض السورية، 
والجلوس على طاولة حواٍر وطنّيٍة تكون جميُع األطراف فيها سورّية.

نعم ستكون قادرًة بعد عودة جميع المناطق تحت سيطرة الجيش السورّي.



أو أحد  أنهم  المستجيبين  (32%) من  عند سؤالهم عن جائحة كورونا أكد 
أقاربهم قد أصيبوا بالفيروس، (58%) من المصابين منهم لم يتلقوا الرعاية 

الصحية الالزمة.

الصيف  موجة  نهاية  قبل  األول  تشرين   / أيلول  في  االستطالع  إجراء  تم 
الرئيسية، وقبل الموجة الثانية الالحقة من الوباء في كانون األول والموجة 
األكبر في آذار / نيسان 2021، ومن المرجح أن العدوى أصابت الكثيرين بعد 

ذلك.

فيروس كورونا
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كافة الخدمات في سوريا وليس فقط المتعلقة بفايروس كورونا تعتبر حكًرا على المتنفذين، ومن يدفع الرشوة،      
وهذا األمر يدعو من يرغب في الحصول على الرعاية الصحيحة الستخدام أسلوب تأمين واسطة أو دفع رشوة.

زة هل سيقال له: اليوجد؟! طبًعا ال، أما  ببساطة إذا احتاج أحد أقارب مدير المشفى إلى سريٍر في العناية المركَّ
المواطن العادي فيقال له: اذهب إلى بيتك واحجر نفسك!

الرعاية  على  والحصول  للمشافي  للدفع  الكافي  المال  أملك  ال  ألني  المنزل؛  في  شخصي  بشكٍل  تعالجت  أنا 
الحقيقية. كنت خائفًة من الذهاب إلى المشفى والموت هناك بسبب عدم االهتمام واإلهمال.

جوابي كان نعم؛ ولكن إذا تمَّ دفع النقود والهدايا للمشافي واألطباء والكادر الطبي، وهذا ما حصل معي. 

دفعت الكثير من المال والهدايا وتمت العناية بي بشكل جيد وشفائي في المشفى الحكومي الذي تعالجت به 
إثر إصابتي بالفايروس.

المشافي الخاصة تملك القدرة على الرعاية الطبية الجيدة؛ ولكن تتقاضى مبالَغ هائلًة أوًال الستقبال المريض، 
وثانًيا بدل اإلقامة والعالج، وهذه المبالغ تفوق القدرة المادية لما يقارب (80%) من الشعب.

الشكل (59): الحصول على الخدمات الطبية حسب المنطقة

ال يشعر المستجيبون بأنهم يستطيعون الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

تم تصنيف مناطق المصالحات بأنها األسوأ بواقع (86%)، وقال (70%) من المشاركين في المناطق الخاضعة للسيطرة 
العسكرية للنظام أنهم ال يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية (الشكل 59).

وأعرب المشاركون عن عدم رضاهم وانتقادهم لواقع توفير الخدمات الصحية الخاصة ألولئك الذين يستطيعون دفَع 
رسوٍم كبيرٍة ال تتناسب مع دخل أغلب المواطنين ومستوى معيشتهم.

نعم ال
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إلى جانب ذلك قال (79%) من المستجيبين أنهم ال يثقون في اإلحصاءات الصادرة عن النظام السوري، وال يعتقدون 
أنه يعمل بشفافية.

وأكد ما يقرب من (87%) من المستجيبين أن العمليات واإلجراءات المفروضة على المواطنين من أجل الوصول إلى 
تشديد  ذلك  رافق  الوباء.  انتشار  في  ساهمت  قد  األساسية  السلع  على  الحصول  أجل  من  أو  األساسية  الخدمات 
المتخصصين في  الصادرة عن  المساعدة  النظام، في محاولة إلسكات طلبات  والترهيب من قبل  األمنية  اإلجراءات 

القطاع الصحي، أو للتصدي لمحاوالت الحصول على بيانات أكثر واقعية عن عدد اإلصابات بفيروس كورونا.

هذه األرقام هي نتيجٌة طبيعيٌة لإلجراءات الصارمة التي اتخذها النظام للتعامل مع الوباء، كما هو مفصل في اإلحاطة 
التي نشرتها الرابطة السورية لكرامة المواطن في أيار 212020. 

بلغ متوسط التكلفة التقديرية للمواد األساسية الالزمة لحماية األفراد من جائحة كورونا حوالي 22 دوالًرا، (66%) من 
المشاركين لم يتمكنوا من تأمين هذه المواد.

أبسط حق إذا اختنقت تالقي منفسًة تنحط عليها، في مشفى الرازي بدك مية واسطة وبوسة إيد لتدخل!

البسطاء مثلنا ال يحق لهم العيش وال الصحة وال التعليم وال أيُّ شيٍء في هذه البلد.

رٌة لفئة من أصحاب السلطة الفاسدين. البلد كلها بكافة خدماتها ومواردها مسخَّ

األساسي  هم  همُّ الذين  للمواطنين  الكبيرة  باألعداد  الخدمات  مراكز  تكتظ  األساسية  الخدمات  على  للحصول 
انتشار  فرص  فتصبح  المكاني،  والتباعد  الكلية  الوقائية  باإلجراءات  اكتراثهم  دون  يحتاجون  ما  على  الحصول 

الفايروس أكبر.

الحصول على الخدمات في دمشق أهم عند المواطن من الوقاية من الوباء.

الناس هنا مستعدون أن يموتوا بسبب المرض وال أن يموتوا من الجوع والفقر، وهذا خلق أزمًة حقيقًة أمام مراكز 
ا، والنظام يحاول بشتى الطرق إذالل الشعب وإيذائه بكل الطرق والوسائل وهو غير مهتمٍّ  تقديم الخدمات حاليًّ

بحياة الناس وكرامتهم!

المواطنين هي حجر  جزء من  إمكانيات  لكن ضعف  الموضوع؛  االعتبار خطورة  بعين  تأخذ  الدولة  إن مؤسسات 
العثرة في اإلجراءات التي تتخذها الحكومة.

أنا من بلد الطوابير، فكيف أريد أن ال يصيبني كورونا إذا الناس كلها مزدحمة عالخبز والغاز وغيره؟!

اإلجراءات الوقائية المقدمة من الحكومة هي مجرد حبر على ورق في ظل قلة الخدمات، األمر الذي يؤدي إلى 
االزدحام وزيادة انتشار الفيروس.

أنا ُأصبت بالوباء وُأصبت بالعدوى أثناء محاولتي شراء اللحمة من المؤسسة االستهالكية في المزة.

التزاحم وعدم االلتزام بين الناس رغم أني كنت أضع كمامة ومع ذلك ُأصبت بالعدوى بسبب العدد الكبير من 
المصابين الموجودين في دمشق.

لو ألقيت نظرة سريعة في الشوارع على أبواب المؤسسات التي توزع المواد المدعومة أو عند معتمدي توزيع 
الخبز أو على أبواب المستوصفات والمشافي ستعلم أن كورونا انتشر بين الناس جميًعا.

http://syacd.org/t20521

70



الشكل 60: تأثير العقوبات على االستجابة لجائحة كورونا

الوباء بشكٍل فعال؛ ويعتقد  التعامل مع  النظام على  العقوبات أعاقت قدرة  أن  المشاركين  (30%) فقط من  يعتقد 
(37%) أن العقوبات لم تؤثر على كيفية تعامل النظام مع الوباء (الشكل 60).

حت الحكومُة عدة مّراٍت عن عدم قدرتها على استيراد المعدات الطبية واألدوية بسبب الحظر. لقد صرَّ

بكل تأكيد أثرت؛ ولكن إلى أيِّ مًدى ال أعلم، أظن أن األدوية والمستلزمات الوقائية كانت مستثناة من العقوبات.

ا بسبب الحرب والسرقة، والعقوباُت زادت العبء على المواطنين، أما  ال أعلم؛ ولكن القطاع الصحيَّ ضعيٌف جدًّ
المسؤولين فلم يتأثروا بها.

من الممكن أن نقص األدوية والمعدات الطبية سببه العقوبات ومنع االستيراد؛ ولكن باقي التصرفات الحكومية 
رْت بشكٍل سلبيٍّ على انتشار المرض، ومنها التوقيت الخطأ  الغبية وغير المدروسة ليس لها عالقة بالعقوبات، وأثَّ

لفرض الحظر ورفعه.

لم يتمَّ منُع استقبال المساعدات الطبية واألدوات لمواجهة انتشار الوباء في سوريا رغم العقوبات االقتصادية؛ 
ر العقوباُت على هذا األمر. لذلك لم تؤثِّ

ألن المستلزماِت الطبيَة متوفرٌة بكثرة؛ ولكن بأسعاٍر خياليٍة بالنسبة لمستوى الدخل؛ وألن الكثير من المساعدات 
أن هذه  الرغم من  الصين والهند وروسيا واإلمارات، وعلى  العالم مثل  الى سوريا من كافة دول  الطبية تصل 

المساعدات مّجانية ال يتمُّ تقديم كمامة واحدة للمواطنين السوريين مّجاًنا!

المساعدات الطبية بخصوص كورونا غير خاضعة لقانون قيصر وال للعقوبات.

ا  اقتصاديًّ الصحي هو ضعفها  الوضع  ا في ظل  المواطنين ماديًّ السبب في عدم مساعدة  إن  تقول:  الحكومة 
بسبب العقوبات، وفي المقابل تعلن عن كشفها الختالسات بالمليارات، واألموال التي يصادرونها تختفي وال 
يقدمون منها أيَّ شيٍء للمواطنين، وال يدعمون االقتصاد بها، في الحقيقة نحن نسمع عن العقوبات ونسمع 
ي للمنظومة الصحية؛ ولكن هذا الواقع موجوٌد منذ زمٍن بعيٍد، وليست العقوبات هي السبب. عن الواقع الُمتردِّ

النظاُم قادٌر على الحصول على كل شيٍء داخل و خارج البالد، والعقوبات االقتصادية ما هي إال تمثيليٌة لكسب 
تعاطف الشعب، ومحاولٌة لإلبقاء على ما تبقى من الحاضنة الشعبية الخجولة!

ح الشكل (60) ردود المشاركين على سؤال: (هل كان للعقوبات تأثيٌر سلبيٌّ على طريقة تعامل الدولة مع جائحة كورونا؟) يوضِّ
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بعد صدور قانون قيصر بفترة قصيرة ُفقدت األدوية ومواد الوقاية من السوق، وبعدها عادت وتوفرت، وهذا 
يعني أنها ٌفِقدْت بسبب جشع التجار وليس بسبب العقوبات.

ب عملها في مواجهة الوباء، و في نفس الوقت نجد  حسب تصريحات الحكومة أنها متأثرٌة بالعقوبات، وهذا يصعِّ
ا! أن الكثير من المساعدات الطبية تدخل الى سوريا أسبوعيًّ

كيف للعقوبات أن تأثر على مستلزمات مكافحة الوباء، وال تؤثر على القدرات العسكرية؟!

كيف ُأخفي اإلهمال الطبي ألمتص الغضب الشعبي وألعلقه على شماعة العقوبات؟!

ا؛ بدايًة من انتخابات مجلس الشعب الوهمية  ا ومحليًّ فت حالة الوباء في كثير من المحافل السياسية دوليًّ وظِّ
ة منع االزدحام أمام صناديق االقتراع، وبنفس الوقت ُوِضعْت أوراٌق  ُة شفافيٍة و نزاهٍة بُحجَّ والتي لم تكن فيها ذرَّ

فارغٌة وتمَّ التزوير .

توظيف الوباء في اغتيال و تصفية الكثير من الشخصيات الدينية في دمشق بحجة إصابتهم بالوباء .

ْولية.  تصفية الكثير من المعتقلين السياسيين بدون الخوف من محاسبة المحاكم الدَّ

طلب رفع العقوبات عن النظام بحجة أنهم يحاربون كورونا وال يملكون اإلمكانات.

ا الضغط على الناس في الداخل وإشعارهم أنها واقعٌة بمأزٍق بسبب العقوبات، وتوجيه رأي  تحاول الدولة حاليًّ
الناس لمحاربة الدول الخارجية بدل محاربة الدولة المسؤولة، وتستخدم الموضوع من جهٍة ثانيٍة لكسب التعاطف 

ْولي وطلب المساعدات حتى من السوريين المغتربين في الدول األوروبية! الدَّ
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المشاركين عندما ُطلب منهم  ُأثيرْت مع  بقوة  المنتشرة  القضايا  أحد 
هذه  وأهمية  السوريين،  رين  المهجَّ عودة  حول  آرائهم  عن  التعبيُر 
للمأساة  مستداٍم  حلٍّ  وتطبيق  سوريا  بناء  إعادة  عملية  في  الخطوة 

السورية في المستقبل.

التوجهات
والنوايا
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البالد            لمستقبل  أساسّيٌة  قضيٌة  هي  السوريين  رين  المهجَّ عودة  أن  المشاركين  من   (%70) من  يقرب  ما  يعتقد 
(الشكل 61). 

يكتسب هذا الرقُم أهمّيًة أكبر إذا تمَّ وضُعه ضمن السياق التالي:

رين إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام في  على الرغم من أن (74%) من المشاركين أوصوا بعدم عودة المهجَّ
ا إلى مغادرة هذه المناطق. الظروف الحالّية، ويسعى ما يقرب من نصف المشاركين حاليًّ

رين ليلعبوا دوًرا رئيًسا في إعادة إعمار البالد من أجل االستقرار. ال يزال هناك اعتقاٌد سائٌد بضرورة عودة المهجَّ
التي  والشباب  العقول  استنزاف  وحالِة  المبدعين،  الِمهِن  وأصحاِب  التقليديين  الحرفيين  بنقص  الرغبة  هذه  ترتبط 

تعاني البالد منها منذ عام 2011، واالنقساِم العميق في النسيج االجتماعيِّ للمجتمع.
ا بشأن مستقبل البالد على الرغم من الواقع المتردي الحالي. ُتظهر هذه النتائج قلًقا حقيقيًّ

الذين غادروا  ر السوريين  المرتبطة به بحملٍة شرسٍة تصوِّ الموالية للنظام والمنصاُت اإلعالمّية  قامت الشخصياُت 
ال  فهم  وبالتالي  الصعبة،  اللحظات  في  البالد  غادروا  "خونة"  أنهم  على  الماضية  العشرة  السنوات  خالل  البلد 

دوا بقتل العائدين. يستحقون العودة؛ بل إن بعض مسؤولي النظام هدَّ
هذه الشيطنة للمهجرين والتجريد لهم من إنسانيتهم كان لهما تأثيٌر محدوٌد بين السوريين في المناطق التي يسيطر 

عليها النظام؛ لكن يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تقييم نتائج االستطالع في هذا القسم.

الشكل (61): أهمية عودة السكان المهجرين

70%
نعم
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رين شرٌط أساسي لتعافي سوريا؟) ح الشكل (61) ردود المشاركين على سؤال: (هل تعتقد أن عودة المهجَّ يوضِّ
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من خالل الوقت والزمن والقضاء على الفساد.

ثرواتها بشكٍل  الدولة وتوزيع  بناء  انتقاليٌة، وتشكيُل حكومٍة ديمقراطية، وإعادُة  إسقاط نظام األسد،  وعدالٌة 
عادل.

عن طريق تصالح الجهات المتنازعة، وسيادة القانون على الجميع.

، وتوزيع األدوار بشكٍل صحيٍح على األشخاص  توافٍق شعبيٍّ انتقاٍل سياسيٍّ ديمقراطيٍة مبنّيٍة على  عبر عملية 
المناسبين للمناصب والمهام.

والعدالة،  المواطنة  وإرساء  األطراف،  كافة  من  المجرمين  ومحاكمة  الحقيقّي،  السياسيِّ  التغيير  طريق  عن 
والتعويض وجبر ضرر المتضررين.

خروج الدول األجنبية، وإيجاُد حلٍّ سياسيٍّ وحكومٍة ديمقراطّيٍة نزيهة.

بالوحدة المجتمعية والتعاون واحترام آراء الجميع.

عن طريق تحقيق مطالب السوريين، وعدم إهدار كرامتهم التي دفعوا ثمنها األرواح والدماء، وأن تتمَّ محاكمُة 
أبناء الشعب  المتسببين بهذه الحرب والمستفيدين من دم األبرياء، وبعدها يجب أن تكون هناك مصالحٌة بين 

السوريِّ بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.

نظاٌم سياسيٌّ جديد، وانتخاباٌت حقيقّيٌة شّفافة، وإصالحاٌت سياسّيٌة وإدارّية، ومراقبٌة دْولّية.

الناس،  مطالب  إلى  واالستماع  المتنازعة،  األطراف  بين  ومصالحٍة  سالٍم  وإقامة  الحرب،  إيقاف  نحو  بالسعي 
وتحسين وضعهم المعيشيِّ والخدمّي.

شة، مع ضرورة تأكيد إرساء  ما الفئات المهمَّ أن تتيّسر لقاءاٌت حوارّيٌة بين فئات المجتمع السوري كافًة وال سيَّ
مبدأ التعاطف والتسامح، ونبذ مشاعر الكراهية وخطابها التحريضّي.

ا. ال أعتقد أن هذا االحتمال وارٌد حاليًّ

أعتقد أن الموضوَع يجُب أن يمرَّ عبر مفاوضاٍت دْولّيٍة وإلزاٍم دْوليٍّ لألطراف السورية.

م الجميع. رغم اتجاهي الفكري مع الدولة؛ لكن ال حلَّ إال بإشراك كلِّ الفرقاء وَتفهُّ

ا (إيران) وتوابعها . رحيل العصابة المستلمة لألمور فعليًّ

تغييٌر شامٌل للدستور ورأس النظام.

بالعودة إلى قرار جنيف (2245) .

عن طريق إلزام النظام باالتفاقات الدْولّية، واإلفراج عن المعتقلين، والحدِّ من صالحيات األجهزة األمنّية.

خروُج االحتالل، وتطبيُق القانون، وتغييٌر شامٌل للحكومة، ووضع حكومٍة منتخبٍة بشكٍل ديمقراطّي.

عن طريق رفع العقوبات االقتصادية، وإعادة اإلعمار، وتأمين ُفَرص عمٍل للشباب السورّي.

البالد،  بناء  وإعادِة  تحقيق سالٍم مستقرٍّ  على  البالد  قدرة  حول  آرائهم  عن  التعبير  المشاركين  لجميع  الفرصة  أتيحت 
وتباينت آراءهم وأجوبتهم على النحو التالي:
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ل جميع األطراف إلى حلٍّ مشترك، وأعتقد أن الحلَّ السياسيَّ هو الحلُّ الوحيد. السالم بحاجٍة إلى توصُّ

سحب السالح، وانتقاٌل سلميٌّ للسلطة، وعودُة السوريين، وإعادُة إعمار سوريا بأيدي أبنائها السوريين.

والدينية  والعرقية  القومية  انتماءاتهم؛  مختلف  على  المواطنين  كاّفة  حقوَق  يكُفُل  جديٍد  دستوٍر  وضع  عبر 
والطائفية، وتطبيق القانون، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ومن تسبب في وصول سوريا إلى الحال الذي وصلت إليه، 

وتعويض المتضررين

م السلطة من قبل أشخاص يدركون واقع المجتمع الصعب. من خالل رحيل النظام، وتسلُّ

عن طريق رحيل هذا النظام، وإجراء انتخاباٍت نزيهٍة يقوم المواطن فيها باإلدالء بصوته بحريٍة تاّمة، وعن طريق 
فتح المعابر االقتصادية مع باقي البلدان.

ستصل البالد لسالٍم مستقرٍّ عبر بناء المواطن السوري السليم والمعافى، وجبُر الضرر وتعويُض الناس عن كل 
خساراتهم ربما سيسهم في الوصول إلى السالم واالستقرار!

عبر عودة سلطة وهيبة الدولة على كامل أراضيها، ومحاربة الفاسِدين وتجار الدم السوري.

من خالل اتفاقات دْولية ُترَغم فيها الحكومُة السورّيُة على التنازل عن الحكم وتمرير السلطة لحكومٍة انتقاليٍة، 
وبعدها يتمُّ إجراء انتخاباٍت حرٍة ونزيهة، ثم تبدأ رحلة إعادة البناء.

السالم يحتاج إلى حكٍم يرضى عنه الجميع؛ لذلك البدَّ أن تكون البدايُة تغييَر الحكم من جذوره وإجراء انتخابات. 
بس يطالعوا الشباب من السجون، وعودة يلي تهجر، ويصير لنا وجود حقيقي بين الدول، ويصير عندنا نظام عنده 

ر البلد. نية يعمِّ

السالُم المستقرُّ يحتاج لمفاوضات، ومنذ سنواٍت عديدٍة لم تثمِر المفاوضاُت بين النظام والمعارضة شيًئا. 

عبر بناء جسور ثقٍة بين أبناء البلد، وعبر إعادة الحقوق ألصحابها، ومعالجة القضايا القومية العالقة.

عبر التغييرات التي تم ذكرها سابًقا، باإلضافة إلخراج جميع األطراف الدْولّية التي تحارب اآلن على األرض السورية، 
والجلوس على طاولة حواٍر وطنّيٍة تكون جميُع األطراف فيها سورّية.

نعم ستكون قادرًة بعد عودة جميع المناطق تحت سيطرة الجيش السورّي.

حكٌم ال مركزّي.

حكُم أحزاب. 

ال جواب!

سوريا بلٌد آمٌن كما كان ومستقّل.

بدك تسقط وبدنا نعيش!

لم َيُعد عندي أمٌل للتفكير في المستقبل.

ُر أن يكون المستقبُل مشرًقا في األمد البعيد، وأن تنتهي كلُّ هذه الحروب والنزاعات واألمراض. أتصوَّ

تباينت آراُء المشاركيَن فيما يتعلق بالمستقبل والحلول المحتَملة والتصورات الشخصّية على نطاٍق واسع:

من خالل الوقت والزمن والقضاء على الفساد.

ثرواتها بشكٍل  الدولة وتوزيع  بناء  انتقاليٌة، وتشكيُل حكومٍة ديمقراطية، وإعادُة  إسقاط نظام األسد،  وعدالٌة 
عادل.

عن طريق تصالح الجهات المتنازعة، وسيادة القانون على الجميع.

، وتوزيع األدوار بشكٍل صحيٍح على األشخاص  توافٍق شعبيٍّ انتقاٍل سياسيٍّ ديمقراطيٍة مبنّيٍة على  عبر عملية 
المناسبين للمناصب والمهام.

والعدالة،  المواطنة  وإرساء  األطراف،  كافة  من  المجرمين  ومحاكمة  الحقيقّي،  السياسيِّ  التغيير  طريق  عن 
والتعويض وجبر ضرر المتضررين.

خروج الدول األجنبية، وإيجاُد حلٍّ سياسيٍّ وحكومٍة ديمقراطّيٍة نزيهة.

بالوحدة المجتمعية والتعاون واحترام آراء الجميع.

عن طريق تحقيق مطالب السوريين، وعدم إهدار كرامتهم التي دفعوا ثمنها األرواح والدماء، وأن تتمَّ محاكمُة 
أبناء الشعب  المتسببين بهذه الحرب والمستفيدين من دم األبرياء، وبعدها يجب أن تكون هناك مصالحٌة بين 

السوريِّ بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.

نظاٌم سياسيٌّ جديد، وانتخاباٌت حقيقّيٌة شّفافة، وإصالحاٌت سياسّيٌة وإدارّية، ومراقبٌة دْولّية.

الناس،  مطالب  إلى  واالستماع  المتنازعة،  األطراف  بين  ومصالحٍة  سالٍم  وإقامة  الحرب،  إيقاف  نحو  بالسعي 
وتحسين وضعهم المعيشيِّ والخدمّي.

شة، مع ضرورة تأكيد إرساء  ما الفئات المهمَّ أن تتيّسر لقاءاٌت حوارّيٌة بين فئات المجتمع السوري كافًة وال سيَّ
مبدأ التعاطف والتسامح، ونبذ مشاعر الكراهية وخطابها التحريضّي.

ا. ال أعتقد أن هذا االحتمال وارٌد حاليًّ

أعتقد أن الموضوَع يجُب أن يمرَّ عبر مفاوضاٍت دْولّيٍة وإلزاٍم دْوليٍّ لألطراف السورية.

م الجميع. رغم اتجاهي الفكري مع الدولة؛ لكن ال حلَّ إال بإشراك كلِّ الفرقاء وَتفهُّ

ا (إيران) وتوابعها . رحيل العصابة المستلمة لألمور فعليًّ

تغييٌر شامٌل للدستور ورأس النظام.

بالعودة إلى قرار جنيف (2254) .

عن طريق إلزام النظام باالتفاقات الدْولّية، واإلفراج عن المعتقلين، والحدِّ من صالحيات األجهزة األمنّية.

خروُج االحتالل، وتطبيُق القانون، وتغييٌر شامٌل للحكومة، ووضع حكومٍة منتخبٍة بشكٍل ديمقراطّي.

عن طريق رفع العقوبات االقتصادية، وإعادة اإلعمار، وتأمين ُفَرص عمٍل للشباب السورّي.
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ل جميع األطراف إلى حلٍّ مشترك، وأعتقد أن الحلَّ السياسيَّ هو الحلُّ الوحيد. السالم بحاجٍة إلى توصُّ

سحب السالح، وانتقاٌل سلميٌّ للسلطة، وعودُة السوريين، وإعادُة إعمار سوريا بأيدي أبنائها السوريين.

والدينية  والعرقية  القومية  انتماءاتهم؛  مختلف  على  المواطنين  كاّفة  حقوَق  يكُفُل  جديٍد  دستوٍر  وضع  عبر 
والطائفية، وتطبيق القانون، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ومن تسبب في وصول سوريا إلى الحال الذي وصلت إليه، 

وتعويض المتضررين

م السلطة من قبل أشخاص يدركون واقع المجتمع الصعب. من خالل رحيل النظام، وتسلُّ

عن طريق رحيل هذا النظام، وإجراء انتخاباٍت نزيهٍة يقوم المواطن فيها باإلدالء بصوته بحريٍة تاّمة، وعن طريق 
فتح المعابر االقتصادية مع باقي البلدان.

ستصل البالد لسالٍم مستقرٍّ عبر بناء المواطن السوري السليم والمعافى، وجبُر الضرر وتعويُض  المواطنين عن 
كل خساراتهم ربما سيسهم في الوصول إلى السالم واالستقرار!

عبر عودة سلطة وهيبة الدولة على كامل أراضيها، ومحاربة الفاسِدين وتجار الدم السوري.

من خالل اتفاقات دْولية ُترَغم فيها الحكومُة السورّيُة على التنازل عن الحكم وتمرير السلطة لحكومٍة انتقاليٍة، 
وبعدها يتمُّ إجراء انتخاباٍت حرٍة ونزيهة، ثم تبدأ رحلة إعادة البناء.

السالم يحتاج إلى حكٍم يرضى عنه الجميع؛ لذلك البدَّ أن تكون البدايُة تغييَر الحكم من جذوره وإجراء انتخابات. 
بس يطالعوا الشباب من السجون، وعودة يلي تهجر، ويصير لنا وجود حقيقي بين الدول، ويصير عندنا نظام عنده 

ر البلد. نية يعمِّ

السالُم المستقرُّ يحتاج لمفاوضات، ومنذ سنواٍت عديدٍة لم تثمِر المفاوضاُت بين النظام والمعارضة شيًئا. 

عبر بناء جسور ثقٍة بين أبناء البلد، وعبر إعادة الحقوق ألصحابها، ومعالجة القضايا القومية العالقة.

عبر التغييرات التي تم ذكرها سابًقا، باإلضافة إلخراج جميع األطراف الدْولّية التي تحارب اآلن على األرض السورية، 
والجلوس على طاولة حواٍر وطنّيٍة تكون جميُع األطراف فيها سورّية.

نعم ستكون قادرًة بعد عودة جميع المناطق تحت سيطرة الجيش السورّي.

حكٌم ال مركزّي.

حكُم أحزاب. 

ال جواب!

سوريا بلٌد آمٌن كما كان ومستقّل.

بدك تسقط وبدنا نعيش!

لم َيُعد عندي أمٌل للتفكير في المستقبل.

ُر أن يكون المستقبُل مشرًقا في األمد البعيد، وأن تنتهي كلُّ هذه الحروب والنزاعات واألمراض. أتصوَّ

تباينت آراُء المشاركيَن فيما يتعلق بالمستقبل والحلول المحتَملة والتصورات الشخصّية على نطاٍق واسع:



إن عاد أهلها فهي جيدة، وإن لم يعودوا فهي كاليتيمة!

ظام والحكومة، وبناُء دولٍة حقيقّيٍة، وعودُة النازحين والالجئين، وإعماُر  ٌد ومشرٌق في حال تمَّ تغييُر النِّ مستقبٌل جيِّ
البالد.

ُع أن تصيَب الشعَب مجاعٌة بكلِّ معنى الكلمة. إذا استمرت األمور هكذا َسنًة إضافّيًة أتوقَّ

في المدى القريب مستقبٌل أْسوٌد ومرِعب، ومستعمرٌة روسّيٌة أو إيرانّية، وليس وطًنا!

سوف يعود األمن واألمان وتستقرُّ األسعار.

مٌة ويستثمر خيراتها الدول األخرى التي ساهمت في الحرب. مقسَّ

ْت مصادرتها مما سينعكس  ال أعتقد أن الوضع سيتحسن؛ ألن البالد في حالة دماٍر اقتصادّي، وخيراُت البالد تمَّ
سلًبا على المواطنين

ه في المستقبل القريب! ليس لديَّ تصور، نظرتي ضبابّية، ورغم أنني أتمنى األفضل للبالد؛ لكنني غيُر متفائل، أقلَّ

على غرار الدول التي خاضت معارَك كبيرًة وثوراٍت طويلًة وخرجت منها منهكة، ثم اآلن هي من أفضل الدول!

لطات. د السُّ سيكون هنالك عدٌد من القوى موزعًة حسب المناطق السورية، ولن تنتهي معاناة تعدُّ

ا، ال أستطيع اإلجابة عنه! سؤاٌل صعٌب جدَّ

تغييُر رأس الهرم فقط، ورفُع العقوبات، وبقاُء بعض رموز الحكم الحاليين.

بال المرتزقة من كال الطرفين!

منصٌة للحضارة كما كانت مهًدا لها!

مستقبٌل جيٌد أفضل من الحاضر والماضي؛ ولكن بعد جهوٍد كبيرٍة يجب بذُلها من قبل الحكومة والشعب.

ٌد واألمان يعود إليه كما كان قبل 2011، والقضاء على اإلرهابيين والعصابات وداعش. سوريا بلٌد موحَّ

ليس قبل سنواٍت عديدة؛ ولكن بالنهاية ستشرق شمس الحق!

حلٌّ سياسيٌّ يبني سوريا وتصبح بلًدا آمًنا يحتِرُم الموطنين وحقوقهم.

ا بسبب خضوع البالد لالحتالل من جهاٍت مختلفة؛ ولكن نأمل في المستقبل البعيد  المستقبل القريب سيٌء جدًّ
أن يكون أفضل!
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ل مناطُق المصالحة التصنيَف األسوَء من حيث الشعور بانعدام األمن بين المشاركين في هذه الدراسة، حيث إن  ُتمثِّ
(74%) من المشاركين في االستبيان الذي أجرته الرابطة السورية لكرامة المواطن لعام 2019 أفادوا بأنهم ال يشعرون 
باألمان في مناطق إقامتهم، وارتفع هذا الرقم إلى (94%) في استبيان 2020. والمثير للدهشة أن نفس التوجه لوحظ 
في المناطق التي يسيِطر عليها النظام منذ عام 2011، حيث ارتفع الشعور بانعدام األمن من (39%) في عام 2019 
إلى (51%) في عام 2020. تشير هذه األرقام بوضوح إلى أن مناطق المصالحات فشلت في توفير األمن للمواطنين، 

وأن سياسات النظام األمنّية وممارساته العاّمة تضعف الشعور باألمن لدى السوريين بشكًل عاّم.

العشر  السنوات  أقاربهم في  أحد  اعتقاُل  أو  اعتقاُلهم  تمَّ  الذين  للسوريين  اإلجمالية  النسبة  انخفاض  الرغم من  على 
مناطق  في  كبيٍر  بشكٍل  ارتفعت  النسبة  أن  إال  2020؛  عام  في   (%40) إلى   2019 عام  في   (%53) من  الماضية 

ٌر واضٌح آخُر على فشل اتفاقيات المصالحة. المصالحات خالل هذه الفترة من (64%) إلى (89%)، وهذا مؤشِّ
انخفضت نسبة الموقوفين لسببين رئيسين:

ًرا بالسياسات  نة وشموُلها نطاًقا أوسع من المحافظات، حيث كان بعُضها -مثل الالذقية- أقلَّ تأثُّ أوًال: ازدياد حجم العيِّ
األمنية للنظام. 

ا استهداف معظم المعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرته بحلول عام 2019، أو أجبرهم  ثانًيا: استكمل النظام فعليًّ
على النزوح.

2011 بشكًل  النظام منذ عام  الخاضعة لسيطرة  المصالحة والمناطق  نوايا مغادرة مناطق  ارتفعت وبشكٍل ملحوٍظ 
ملحوظ.

- في مناطق المصالحة كانت لدى (48%) من المشاركين في استطالع 2019 نيٌة لمغادرة مناطق سيطرة النظام، في 
حين ارتفعت النسبة إلى (68%) في عام 2020.

- في المناطق التي يسيطر عليها النظام منذ عام 2011 ارتفعت النسبة من (23%) في عام 2019 إلى (47%) في عام 
.2020

ع أن  لة في تقرير مجلس الالجئين النرويجي22 الصادر في آذار 2021، والذي توقَّ تتماشى هذه األرقام مع األرقام المفصَّ
تشهَد سوريا نزوَح ستة ماليين الجٍئ آخرين في الَعقد المقبل إذا استمر الصراع.

باألحوال األمنية  تتعلق  المشاركون لمغادرة سوريا  التي ذكرها  الرئيسة  2019 فإن األسباب  الحال في عام  كما هو 
واالقتصادية والمعيشية، مما يعني أن هذه القضايا األكثر أهمية للمواطنين -وهي األسباب الرئيسة لهجرتهم - لم تتمَّ 

معالجُتها.

يعتقد (97%) من المشاركين بين عامي 2019 و2020 أن مستوياِت الفساد مرتفعٌة أو مرتفعٌة للغاية في المناطق 
م (72%) من المشاركين مستويات الفساد في البالد عام 2011 بأنها  التي يسيطر عليها النظام. في عام 2020 قيَّ
مُة الشفافية الدْولّية سوريا في المرتبة (129) من أصل (182) في  فْت منظَّ ا. وبالِمْثل صنَّ كانت مرتفعًة أو مرتفعًة جدًّ

فتها في المرتبة (178) من أصل (180) في عام 242020. مؤشر الفساد الخاص بها في عام 232011، في حين صنَّ
ي حتًما إلى مزيٍد من البؤس  وتشير هذه األرقام بوضوح إلى أن سياسات النظام تتسبب بالمزيد من الفساد، مما سيؤدِّ
والَمهانة بين السوريين في مناطق سيطرة النظام، وسيدفع المزيد من المواطنين لمحاولة المغادرة، واألهم من ذلك 

أنه سَيجعُل االنتعاَش االقتصاديَّ أكثَر صعوبة.

خط على الخدمات مرتفًعا للغاية، وقد ازداد سوًءا منذ عام 2019 عندما كان (94%) من المشاركين  ال يزال شعور السُّ
يعكس  مما   ،2020 عام  (99%) في  إلى  النسبة  وارتفعت   .2011 عام  أسوأ من  واعتبروها  الخدمات  عن  راضين  غيَر 

االنهيار الشديد لالقتصاد والخدمات األساسية.

ًة قليلًة فقط من السوريين الذين يعيشون  على غرار قضية مغادرة مناطق سيطرة النظام، أظهر االستبيان الجديد أن ِقلَّ
في مناطق المصالحات التي سيطر عليها النظام يوصون السوريين اآلخرين بالعودة. في عام 2019 أوصى حوالي (12
٪) من المشاركين في مناطق المصالحة سوريين آخرين بالعودة، وانخفض هذا الرقم إلى (4%) فقط ! في صورٍة أخرى 
للفشل الذريع لروسيا والنظام في مناطق المصالحات. وُلوحظ اتجاٌه مماِثٌل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 
المستِمّرة منذ عام 2011، حيث أوصى (50%) من المشاركين بعودة السوريين في عام 2019؛ لكن (21%) فقط أوصوا 
عودة  ظروف  أن  إلى  بوضوح  ويشير  العاّمة،  األوضاع  في  واضًحا  تدهوًرا  يعكس  مما   ،2020 عام  في  األمر  بذات 

السوريين لم تتحقق بعد من وجهة نظر السوريين أنفسهم.

 https://www.nrc.no/news/2021/march/syria-another-decade-of-crisis-on-the-horizon-expected-to-displace-millions-more/
 https://www.transparency.org/en/cpi/2011

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/
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مة وفي قلب العملّية السياسّية، وعلى مكتب المبعوث  يجب أن يصبح إنشاُء بيئٍة آمنٍة لجميع السوريين في مقدِّ
الخاص أن يدفع بهذا األمر إلى رأس األجندة السياسّية المتعلقة بسوريا في األشهر المقبلة.

يتضح من نتائج هذا التقرير والتقارير السابقة أن القضايا والتحديات الرئيسة التي تواجه عودًة آمنًة وطوعيًة وكريمًة 
ها مرتبطٌة بالتعريف الواقعيِّ والشامل للبيئة اآلمنة،  ُق حالًّ مستداًما في سوريا كلُّ رين السوريين وكذلك تحقِّ للمهجَّ

والتنفيِذ الناجح الحًقا لهذا التعريف.

ضماناُت النظام السوري ووعوُده للسوريين لم يتمُّ االلتزام بها، ولم يتمَّ تنفيُذ اتفاقيات المصالحة وقرارات العفو، 
المساُر  يتضمن  أن  يجب  لذلك  الحالّي؛  شكلها  في  نجاًحا  اعتبارها  ينبغي  وال  بل  األمد؛  طويلة  حمايٌة  ْر  تتوفَّ ولم 
يثق  للضمانات حتى  خارجيٍة، ومراقبٍة  النطاق، ورقابٍة  ثقٍة واسعِة  بناء  إجراءاِت  تنبثق عنه  السياسيُّ وأيُّ مبادراٍت 

رين منه- في قدرة المجتمع الدولي على فرض الشروط الّالزمة على النظام. الشعب السوري -خاصًة المهجَّ

العيُش ضمن منطقٍة جغرافّيٍة ال يعني دعم طرٍف في النزاع، فالكثير من الموجودين في مناطق النظام غيُر راضين 
أبًدا وغيُر قادرين على التعبير عن ذلك.

وسيكون من الخطأ الفادح والظلم الشديد النظُر في خريطة النفوذ الحالية في سوريا على أنها واقٌع فعلّي، وبناُء 
الفرضيات والحلول بناًء عليها.

والمفاوضات  المقترحات  جميع  على  تطبيُقه  ُب  يتوجَّ الحقوق  إلى  المستِنِد  الحل  طريق  أن  ضمان  الضروري  ومن 
ا كإطار عمل. باستخدام القواعد والمبادئ المتفق عليها دْوليًّ

هناك قضايا هامة تتعلق بكيفية معاملة عائالت المعتقلين؛ من نقص المعلومات المتعلقة بالمعتقل، إلى االبتزاز 
مقابل الحصول على هذه المعلومات.

هناك حاجٌة ُملّحٌة لمعالجة صعوبة الوصول إلى سيادة القانون، ومعالجة حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين، 
وإيجاد وسائل لتوفير تلك المعلومات دون رشوة.

هناك الكثير الذي يتعين القيام به بشأن قضية االعتقال أكثر مما يتمُّ القياُم به في الوقت الحالّي، وينبغي لمكتب 
المبعوث الخاص أن يأخذ زمام المبادرة من المنظمات التي تهتمُّ بالضحايا وعائالتهم.

إن تحقيق أيِّ تقدٍم أو حتى نجاٍح جزئيٍّ في هذه القضية هو االختبار الحقيقيُّ للمجتمع الدْوليِّ ولمكتب المبعوث 
الخاص للتخفيف عن السوريين، وبالتالي يجب أن يكون هذا التخفيف عن السوريين ِقبلَة الجهد السياسّي، وشرًطا 

ٍم حقيقيٍّ في الملف. ا أليِّ تقدُّ أساسيًّ

ا؛ لكن ليس بأيِّ ثمن، وال دون شروٍط وضماناٍت دْولّيٍة قوية. لسوريون يريدون حالًّ سياسيًّ
إن تأخير جهود المسار السياسي أو تحويلها عن القضايا الحقيقية -مثل: عودة المهجرين، ومصير المعتقلين... إلخ- لن 
ده؛ بل سيؤدي إلى تفاقمه، وسيؤدي إلى مزيٍد من موجات اللجوء، ومن الضروري مضاعفة  يحل النزاع وال حتى يجمِّ

الجهود لتأمين حلٍّ سياسيٍّ شامٍل ومستدام.

إن التوصل إلى توافٍق مشَترٍك حول تعريف "البيئة اآلمنة" وآليات وضمانات تحقيقها يجب أن يكون الخطوة التالية 
في العملية السياسية، واألداَة الرئيسَة لتنشيطها، ويجب تطوير هذا التعريف بمشاركٍة حاسمٍة وفّعالٍة من السوريين 

أنفسهم.

ا وحاسًما أليِّ  ًنا أساسيًّ  ال يزال األمن هو الشغل الشاغل والتهديد الرئيس للسوريين، ويظل إصالح قطاع األمن مكوِّ
اتفاق. إن مناقشة عودة الالجئين قبل أيِّ إصالٍح أو تسويٍة من هذا القبيل هو خياٌر غيُر ناضج، وال ينبغي اللجوء إليه.

التوصيات لمكتب المبعوث الخاص:

التوصيات للجهات الفاعلة والمشاركة في العمل على إيجاد حلٍّ سياسّي:

82



على الرغم من تدهور الظروف المعيشية إال أنَّ مؤشراِت الفساد واالبتزاز تتفاقم وتزداد.
تقديُم  يتمُّ   - المدنيِّ السجلِّ  -مثل  األساسّية  الخدمات  فحتى  السورّي،  للنظام  تابٍع  كياٍن  أيِّ  تمويل  ُب  تجنُّ يجب 

خدماتها باالبتزاز.
د من أن البرامج الممنوحة ال تزيد من تعزيز الصورة المتنامية للفساد وعدم المساواة. ًدا للتأكُّ يجب االنتباه جيِّ

السياسية  واالنتماءات  والخلفية  سوريا  داخل  المنطقة  تصنيف  على  بناًء  عادٍل  غيِر  بشكٍل  الخدمات  تقديم  يتم 
للمجتمعات المختلفة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

ر المساعدات والخدمات األساسّية -مثل الرعاية الصحية- ألولئك  يجب إيالُء المزيد من العناية واالهتمام لضمان توفُّ
الموجودين في مناطق المصالحات والمناطق األخرى األكثر ضعًفا.

التوصيات للدول المانحة وللعاملين في المجال اإلنساني:

مراقبُة ظروف عتبات الحماية للعائدين هي مهمٌة جوهرّية، ويجب تعديل عتبات الحماية لتتماشى مع الواقع على 
األرض ومع التهديدات الحقيقّية التي يواجهها السوريون، ويجب القيام بذلك بشكٍل مستعَجٍل وإبالغه بشكٍل فّعاٍل 

إلى صانعي السياسات والالجئين على حدٍّ سواء.

يجب مراقبة تنفيذ مراسيم العفو واتفاقيات المصالحة على التوازي عند التنفيذ وليس عند اإلصدار، حيث ُيعتقد أن 
عدٌد كبيٌر من المعتقلين استفادوا من قرارات العفو أو اتفاقيات المصالحة.

د في جميع عمليات المراقبة لعتبات الحماية ما إذا كان تنفيذ هذه االتفاقيات يؤدي إلى نتائَج أكثَر  ومن الجدير التأكُّ
أماًنا للسوريين.

الغالبية العظمى من السوريين الذين شملهم االستطالع ال يشعرون باألمان في مناطق سيطرة النظام، ولديهم 
شكاوى عميقة فيما يتعلق بالعديد من الظروف األمنية والمعيشية.

الصراحة والشفافّية في توصيف هذه الحقائق أمٌر ضروريٌّ لضمان عدم حدوث عمليات عودة مبكرة أو مضغوطة، 
واكتساب المصداقية في نظر السوريين.

إنتاُج تقاريَر دقيقٍة تعكس الحقائَق األساسّيَة حول الواقع على األرض، خاصًة حول الوضِع األمنيِّ في مناطق سيطرة 
رة واإلجبارّية. ب العودة المبكِّ النظام وفي سوريا بشكلٍّ عاّم، وإبالُغها إلى دوٍل رئيسيٍة - مثل الدنمارك - من أجل تجنُّ

التوصيات للمفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:

ا؛ لذلك ال يشعر السوريون باألمان، وهم ليسوا بأمان. شروُط العودة اآلمنة والطوعية والكريمة غيُر موجودٍة عمليًّ
أيُّ عودٍة قبل  تحُدَث  أن  أنه ال يمكن  إال  البالد؛  بالنزاع في بعض مناطق  المرتبط  العنف  انخفاض  الرغم من  على 

التسوية؛ لذا فإن البدء بالتسوية هو الخطوة األولى نحو هذه العودة النهائية.
إن تركيز الجهود على المسار السياسيِّ هو السبيُل الوحيد لتأمين العودة، ويجب على الدول مضاعفة جهودها في 

هذا االتجاه.

التوصيات للدول المضيفة لّالجئين:

هناك مفاهيُم خاطئٌة حول العقوبات في سوريا يجب تصحيحها من خالل مضاعفة الجهود إليصال الحقائق للسوريين 
بشكٍل واضٍح وفعاٍل حول العقوبات، ودحُض رواية النظام.

التوصيات للواليات المتحدة واالتحاد األوروبّي:
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