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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص الدراسة

تمثل املحددات القانونية والتشريعية من وجهة نظر الالجئين السوريين واحدة من املحددات األساسية 
التي يبنون عليها قرار العودة الطوعي، فهي من ستحدد لهم إن كانت بعض املخاوف التي غادروا بسببها قد 
أزيحت، أو ما زالت قائمة، وأن مصائرهم ليست رهن األحكام واألوضاع القديمة، وأن قرار العودة الطوعي 
غير ممكن إال ضمن بنية تتوافر فيها عدالة القوانين وسيادتها بما يضمن األمان والسالمة وحرية التقا�ضي 
النزيه، ومحاكمة مجرمي الحرب، وهي شروط تفترض ضمًنا وصراحة إلغاء عدد من القوانين السائدة 
وتحديث بعضها اآلخر ضمن مرجعيات سياسية وأمنية مغايرة للمرجعيات الحالية، األمر الذي ال يمكن 
توفره خارج إطار التسوية العادلة في سورية. ويبدو البعد القانوني حاضًرا في االشتراطات املختلفة لعودة 
الالجئين الطوعية، ففي سياق اشتراط تغيير نظام الحكم، أو في ظل التسوية السياسية يبدو البعد القانوني 
حاضًرا بحده األعلى من خالل تغيير الدستور والقوانين الناظمة للحريات العامة، والقوانين الكفيلة بتنظيم 
عمل األجهزة األمنية وقوننتها والحد من تغولها، وتسهيل آليات التقا�ضي والفصل بين السلطات، كما يبدو 

في حده األدنى عبر اشتراطات العفو وتغيير قوانين الجندية والسماح بالعودة إلى املناطق األصلية. 

عالجت الدراسة املحددات القانونية والتشريعية والقضائية التي تؤثر في قرار عودة الالجئين السوريين 
إلى سورية، من خالل تتبع الدراسة عدًدا من املتغيرات حول موضوع املحددات القانونية والتشريعية 

لعودة الالجئين، مثل:

مواقف الالجئين من القوانين. 	
مشكلة التعويضات املالية لخسائر املمتلكات. 2
مشكلة التبدالت العقارية والتغيير الديموغرافي. 3

وللوصول إلى معالجة لهذه املشكالت، اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل مراجعة 
الدراسات والتقارير التي تناولت هذا املوضوع، إضافة الى استبانة الستطالع عينة من الالجئين السوريين 

 في عودة الالجئين السوريين.
ً

حول الشروط القانونية والتشريعية التي يمكن أن تلعب دوًرا فاعال

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي وجدنا أهمها في اآلتي:

صدرت في املرحلة املمتدة من 		20 حتى اآلن، جملة من التشريعات القانونية والتنظيمية املتناقضة مع . 	
الحريــات والحقــوق العامــة وشــرعة حقــوق اإلنســان، وحتــى مــع الدســتور الســوري لعــام 2	20، مدعومــة 
بســلوك تنفيذي وتعميمات إجرائية تتلخص بإضفاء الطابع القانوني لالســتيالء على ممتلكات الالجئين.

تداخلــت األبعــاد السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة كخلفيــات مترابطــة وراء القصــد مــن تلــك التشــريعات 
لتؤسس نسًقا ممنهًجا من املراسيم والقوانين والتعاميم ذات الصلة بتدرجها املتصاعد لتخلق أوضاًعا 

تف�ضــي إلــى امتنــاع الالجئيــن، حتمًيــا، عــن العــودة غيــر املأمونة.
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 يمثــل املحــدد القانونــي مــن وجهــة نظــر الالجئيــن واحــًدا مــن املعاييــر األساســية التــي يبنــون عليهــا قــرار العــودة . 2
الطوعي، فهو من سيحدد لهم إن كانت بعض املخاوف التي غادروا بسببها قد أزيحت، أو ما زالت قائمة، 

وأن مصائرهم ليســت رهن األحكام واألوضاع القديمة.

كان مــن دوافــع التفكيــر فــي العــودة الطوعيــة إلــى ســورية -فــي الدراســة امليدانيــة التــي دّعمنــا الدراســة بهــا- . 3
وجــود )نظــام قضائــي نزيــه( )إعــادة هيكلــة املؤسســات الحكوميــة( أي )انتفــاء املحســوبيات والوســاطات فــي 
املؤسسات(. وهو ما ينطبق على النظام واملؤسسة القضائية السورية بامتياز. وقد كان النظام القضائي 
الســوري من األســباب غير املباشــرة في االنتفاضة الســورية عام 		20، بســبب الفســاد والرشــاوى وتدخل 
األمــن واملحســوبيات والوســاطات فــي قــرارات القضــاة. وال أدّل علــى استشــراء الفســاد فــي الجســد القضائــي 
ا لتعاظم الفســاد 

ً
الســورية، أكثر من تأســيس )محاكم اإلرهاب( في ظل االنتفاضة الســورية، لتكون منفذ

واستشــراء ســيطرة األمــن علــى الحيــاة القضائيــة.

ا، أو . 4
ً
حتى مع التسوية السياسية -في حال حدوثها- فإن مجرى تغيير القوانين سيأخذ مساًرا بطيًئا، وشاق

خالفًيــا، ويتعيــن علــى الالجئيــن االنتظــار مــدًدا غيــر محــددة لتســوية بعــض أوضاعهــم القانونية، أو اســترجاع 
جــزء مــن حقوقهــم، األمــر الــذي ســيكون لــه تداعيــات علــى قــرارات عودتهــم الطوعيــة، بانتظــار األمــان مــن 

املالحقــات القانونيــة.

 انعكست التعاميم األمنية واإلدارية -ال سيما تلك املتعلقة بامللكية- على الالجئين وأقربائهم، وحّدت من . 	
حريــة حركتهــم ومتابعتهــم لقضاياهــم القانونيــة واإلداريــة ومتابعــة أمالكهــم. وفــي ظــل تلــك البيئــة املضطربة 
قانونًيــا، وغيــر املســتقرة أو غيــر املحايــدة، يشــدد الالجئــون علــى ضــرورة اســتقرارها ووضوحهــا وعدالتهــا 

ا لعودتهــم الطوعيــة.
ً
شــرط

كان مــن الدوافــع اإلداريــة للتفكيــر فــي العــودة إلــى ســورية، فــي دراســتنا امليدانيــة الداعمــة، )إعــادة األمــالك . 	
املنهوبــة مــن النظــام( )تعويــض أو إعــادة(. وهــو مــا يعنــي عــدم القبــول بتعويــم هــذه النقطــة لــدى الالجئيــن، 
واســترضاءهم بتعويــض )اســترضائي(، مــا دامــت األمــالك والعقــارات املنهوبــة تحــت ســيطرة النظــام الســوري.

 أضافت القوانين والتشريعات العقارية الصادرة بعد عام 		20 مزيًدا من االنتهاكات، وطالت بمعظمها . 	
أمــالك الالجئيــن والنازحيــن. األمــر الــذي يســتدعي جملــة مــن اإلجــراءات الواضحــة واملحــددة والســريعة 
لتسهيل استرداد الحقوق والتعويضات العادلة، ما يشكل دافًعا إلى العودة. ويشكل حجم األضرار الكبير 
في سورية تحدًيا إضافًيا، وسيبرز التحدي اإلضافي في عجز املسؤولين عن االنتهاكات عن دفع التعويضات 
املناسبة، أو حتى عن دفع الحد األدنى، نظًرا إلى الوضع االقتصادي املتهالك للدولة السورية حتى إشعار 

آخــر.

إن املناطق العشوائية واملخالفات التي تعرضت إلى دمار كلي ومسح كامل عن الخريطة ستحتاج إلى وقت . 	
أطــول ومنازعــات أكبــر عددًيــا، األمــر الــذي يعنــي إطالــة املــدة الزمنيــة لدفــع التعويضــات. وبانعــدام الثقــة فــي 
التعامل مع السلطات، بغض النظر عن طبيعة السلطة القادمة، وصدقيتها، فإن الالجئين املتضررين في 
تلــك املناطــق، ســيكونون أكثــر عرضــة للتخــوف والتــردد فــي قــرار العــودة وأقــل تحفيــًزا عبر محدد التعويضات 
النعدام ثقتهم في الحصول عليها، أو لعدم قدرتهم على تحصيلها في الزمن األسرع، وهم غالًبا ينتمون إلى 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

5

الشرائح األكثر احتياًجا إلى التعويضات السريعة واملباشرة، نظًرا إلى أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية 
املتردية باألســاس قبل اللجوء.

 أف�ضــى الدمــار والنــزوح القســري إلــى كثيــر مــن التبــدالت فــي الخريطــة العقاريــة الســورية، وُمســحت أحيــاء . 	
وبلدات كاملة من الوجود ولم يتبق من معاملها كثيًرا، ونجم عن سنوات الحرب تغيرات هائلة في الخرائط 
العقارية املحلية. لعب النظام وقوى األمر الواقع على تكريسها ملزيج من األهداف السياسية والعسكرية 
واالقتصاديــة. وتنعكــس تلــك التبــدالت وتؤثــر بقــوة فــي محــددات الالجئيــن الراغبيــن فــي العــودة الطوعيــة 

ومحفزاتهــم، إذ تفقدهــم واحــًدا مــن الدوافــع الرئيســية للعــودة.

 شــهد عــدد مــن املناطــق الســورية تغييــرات ديموغرافيــة بســبب الحــرب واألوضــاع الراهنــة. وفــي هــذا الواقــع . 0	
املســتجد تعنــي العــودة الطوعيــة لالجئيــن االصطــدام مــع تلــك البنيــة أو الخضــوع لهــا، والذوبــان فيهــا، 
بمــا يشــكل ذلــك تغييــًرا للهويــة االجتماعيــة والسياســية واإلثنيــة لتلــك املناطــق، وتجــد املشــكلة تعبيراتهــا 
القصوى في األرياف والبلدات ذات الهويات املوحدة تاريخًيا، كما في البلدات ذات الهويات الثنائية. وبما 
أن التوطيــن يحــدث فــي املناطــق األعلــى نزوًحــا وهجــرة، فــإن عــودة الالجئيــن إلــى مناطقهــم ســيعترضها كثيــر 
مــن املعوقــات متعــددة األبعــاد، مــن األمــالك املســتباحة إلــى البعــد القانونــي إلــى تغييــر إطــار الهويــة الســكانية 

واملذهبيــة وارتباطهمــا بتغيــر الهويــة السياســية أيًضــا.

مــع االمتــداد الزمنــي املتزايــد ألزمــة الالجئيــن وعــدم قدرتهــم علــى العــودة، يتعــزز واقــع يكــرس يوًمــا بعــد يــوم . 		
عراقيــل وموانــع إضافيــة، تحــول دون قدرتهــم علــى العــودة، أو تشــكل مثبطــات لعودتهــم الطوعيــة املفترضــة.
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مقدمة نظرية منهجية

حفلت املرحلة املمتدة من 		20 حتى اآلن بجملة من التشريعات القانونية والتنظيمية املتناقضة مع 
الحريات والحقوق العامة وشرعة حقوق اإلنسان، وحتى مع الدستور السوري لعام 2	20، مدعومة بسلوك 
تنفيذي وتعميمات إجرائية تتلخص بإضفاء الطابع القانوني لالستيالء على ممتلكات الالجئين، والتجريم 
الضمني الجماعي لهم، وعّدهم حمولة زائدة جرى التخلص منهم، والعمل على إباحة أمالكهم الخاصة بقوة 

القانون، كما جرت اإلباحة الواقعية على األرض بقوة النار والسالح و)التعفيش(.

وتداخلت األبعاد السياسية واالقتصادية واألمنية كخلفيات مترابطة وراء القصد من تلك التشريعات 
لتؤسس نسًقا ممنهًجا من املراسيم والقوانين والتعميمات ذات الصلة بتدرجها املتصاعد لتخلق أوضاًعا 
، والحاملة لخسارات إضافية لهم، ثانًيا؛ إذ 

ً
تف�ضي إلى امتناع الالجئين حتمًيا عن العودة غير املأمونة أوال

تشير املعطيات السياسية والواقعية إلى عدم اهتمام النظام بعودة الالجئين والنازحين إلى ديارهم، عبر املنع 
املباشر في كثير من األحيان، وخلق ظروف منفرة للعائدين منهم إلى بعض املناطق، ولكن النظام في الوقت 

عينه يرغب في عودة آالف بين فترة وأخرى، من أجل الترويج لفكرة انتصاره في الحرب ال أكثر وال أقل )	(.

وال تتوقف اإلشكالية القانونية في سورية عند النصوص التشريعية والقانونية فحسب، بل عند الظروف 
املحيطة سياسًيا وأمنًيا، بما يمنح الحرية ألصحاب الدعاوى بمقاضاة خصومهم من دون خوف أو ترهيب، 
 في عمليات التقا�ضي، وال يمكن الركون إلى معطيات 

ً
ومن جهة أخرى تلعب النزاهة والشفافية دوًرا فاعال

الشفافية والنزاهة خارج معيار استقالل القضاء، وعدم تبعيته السياسية، وهو أمر شديد االرتباط بالعملية 
، وتحديث القوانين ثانًيا، 

ً
السياسية والدستور القادم افتراًضا، بما ينطوي على فصل في السلطات أوال

ا، من دون استثناءات، وترتبط أيًضا بمستوى األعمال اإلدارية واإلجرائية 
ً
واحترامها وخضوع الجميع لها ثالث

بما تمثل من تعقيدات بيروقراطية قابلة ملوت عمليات التقا�ضي أو إبطائها.

يمثل املحدد القانوني من وجهة نظر الالجئين واحًدا من املعايير األساسية التي يبنون عليها قرار العودة 
الطوعي، فهو من سيحدد لهم إن كانت بعض املخاوف التي غادروا بسببها قد أزيحت، أو ما زالت قائمة، 
وأن مصائرهم ليست رهن األحكام واألوضاع القديمة. ولذلك فإن قرار العودة الطوعي غير ممكن إال ضمن 
بنية تتوافر فيها عدالة القوانين وسيادتها بما يضمن األمان والسالمة وحرية التقا�ضي النزيه، ومحاكمة 
مجرمي الحرب، وهي شروط تفترض ضمًنا وصراحة إلغاء عدد من القوانين السائدة وتحديث بعضها اآلخر 
ضمن مرجعيات سياسية وأمنية مغايرة للمرجعيات الحالية، األمر الذي ال يمكن توفره خارج إطار التسوية 
العادلة في سورية. ويبدو البعد القانوني حاضًرا في االشتراطات املختلفة لعودة الالجئين الطوعية، ففي 
سياق اشتراط تغيير نظام الحكم، أو في ظل التسوية السياسية يبدو البعد القانوني حاضًرا بحده األعلى من 
خالل تغيير الدستور والقوانين الناظمة للحريات العامة، والقوانين الكفيلة بتنظيم عمل األجهزة األمنية 

)	( - بين املطرقة والسندان، دوافع وتجارب السوريين املجبرين على العودة إلى املناطق الخاضعة لسيطرة األسد.
https://bit.ly/2O	dxJD
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وقوننتها والحد من تغولها، وتسهيل آليات التقا�ضي والفصل بين السلطات، كما يبدو في حده األدنى عبر 
اشتراطات العفو وتغيير قوانين الجندية والسماح بالعودة إلى املناطق األصلية. 

استناًدا الى ما سبق، يمكن تكثيف مشكلة الدراسة بالسؤال املركزي اآلتي: ما هي املحددات القانونية 
ا من هذا السؤال، 

ً
والتشريعية والقضائية التي تؤثر في قرار عودة الالجئين السوريين إلى سورية؟ وانطالق

تتبع الدراسة عدًدا من املتغيرات حول موضوع املحددات القانونية والتشريعية لعودة الالجئين، مثل:

مواقف الالجئين من القوانين. 	
مشكلة التعويضات املالية لخسائر املمتلكات. 2
مشكلة التبدالت العقارية والتغيير الديموغرافي. 3

ا حاضــًرا فــي االشــتراطات املختلفــة لعــودة 
ً
أمــا أهميــة الدراســة فتتمثــل فــي ارتبــاط البعــد القانونــي بوصفــه شــرط

الالجئيــن الطوعيــة، فــي ســياق اشــتراط تغييــر نظــام الحكــم، أو فــي ظــل التســوية السياســية.

 وفي الجانب املنهجي، اعتمدت الدراسة على أدوات بحثية عدة بغية الوصول إلى هدفها:

· مراجعة األبحاث والدراسات السابقة حول موضوع املحددات السياسية 	 عمل مكتبي: من خالل 
لعودة الالجئين السوريين في دول العالم 

· عمل ميداني: من خالل تنفيذ استبانة إلكترونية عن السوريين في دول اللجوء املختلفة 	
في العالم، تتعلق بواقع موضوعات الدراسة )محددات العودة(. وقد بلغت عينة الدراسة 
في االستبانة امليدانية 876 مفردة، توزعت على: )األردن، الدول العربية في شمال أفريقيا، 
العراق، مصر، تركيا، دول أميركا الالتينية، دول أوروبا، لبنان، مخيمات العراق، مخيمات 

لبنان(.

· إجراء مقابالت معمقة عددها 	2 حالة، تتمحور حول متغيرات الدراسة مع الجئين سوريين من 	
مختلف دول اللجوء، توزعت على: )تركيا، لبنان، األردن، العراق، فرنسا، أملانيا، النمسا، السويد، 

كندا(.
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: مواقف الالجئين من القوانين
ً

أول

يمثل املحدد القانوني من وجهة نظر الالجئين واحًدا من املعايير األساسية التي يبنون عليها قرار العودة 
الطوعي، فهو من سيحدد لهم إن كانت بعض املخاوف التي غادروا بسببها قد أزيحت، أو ما زالت قائمة، 
وأن مصائرهم ليست رهن األحكام واألوضاع القديمة، وأن قرار العودة الطوعي غير ممكن إال ضمن بنية 
تتوافر فيها عدالة القوانين وسيادتها بما يضمن األمان والسالمة وحرية التقا�ضي النزيه، ومحاكمة مجرمي 
الحرب، وهي شروط تفترض ضمًنا وصراحة إلغاء عدد من القوانين السائدة وتحديث بعضها اآلخر، ضمن 
مرجعيات سياسية وأمنية مغايرة للمرجعيات الحالية، األمر الذي ال يمكن توفره خارج إطار التسوية العادلة 
في سورية. ويبدو البعد القانوني حاضًرا في االشتراطات املختلفة لعودة الالجئين الطوعية، ففي سياق 
اشتراط تغيير نظام الحكم، أو في ظل التسوية السياسية، يبدو البعد القانوني حاضًرا بحده األعلى من خالل 
تغيير الدستور والقوانين الناظمة للحريات العامة، والقوانين الكفيلة بتنظيم عمل األجهزة األمنية وقوننتها 
والحد من تغولها، وتسهيل آليات التقا�ضي والفصل بين السلطات، كما يبدو في حده األدنى عبر اشتراطات 

العفو وتغيير قوانين الجندية والسماح بالعودة إلى املناطق األصلية. 

ويرى طيف واسع من الالجئين أن سورية التي سيعودون إليها -وأغلبهم من املعارضين- هي سورية التي 
تلتزم قيم الحرية واملساواة والعدالة والحكم الديمقراطي، تحت راية حكم القانون، »وإرساء آلية قضائية 

ر الفرص االقتصادية«.)2(
ّ
تحاسب مرتكبي جرائم الحرب، وتوف

)2( - مواقف الالجئين من العودة الى سورية، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 		20.
https://bit.ly/2Zq	4Di
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وفي دراستنا امليدانية، كان من دوافع التفكير في العودة الطوعية إلى سورية، لدى عينة الدراسة، )وجود 
نظام قضائي نزيه( 3.37%. وهو ما يرشدنا إلى طبيعة الفساد الذي كان، وما يزال، قائًما عليه الجسم 

القضائي السوري بمكوناته املختلفة.

إن النسق القانوني في تشكيل الدولة يعّد النسق الرئيس والرباط لكل األنساق األخرى التي تؤسس 
نمط الحياة السياسية واملدنية في أي بلد من البلدان. وقد كان النظام القضائي السوري من األسباب غير 
املباشرة في االنتفاضة السورية 1102، بسبب الفساد والرشاوى وتدخل األمن واملحسوبيات والوساطات 
في قرارات القضاة، املدنيين وأولئك املختصين بالقضايا السياسية. لقد راكم النظام القضائي الفاسد، على 
ا من املظالم االجتماعية واالقتصادية والسياسية بحق الشعب السوري 

ً
مر عقود حكم نظام البعث، تاريخ

 لإلنصاف والعدالة.
ً

الذي وجدوا في االنتفاضة السورية سبيال

وال أدّل على استشراء الفساد في الجسد القضائي السورية، أكثر من تأسيس )محاكم اإلرهاب( في ظل 
ا لتعاظم الفساد واستشراء سيطرة األمن على الحياة القضائية، وتكون 

ً
االنتفاضة السورية، لتكون منفذ

مصدًرا أيًضا لتمويل النظام بشكل غير مباشر، عن طريق دفع ماليين من أجل اإلفراج عن املعتقلين.

وال يقتصر األمر عند ذلك، فقد ذكر 4.66% من عينة الدراسة، أن من دوافع التفكير في العودة أيًضا 
)إعادة هيكلة املؤسسات الحكومية( أي )انتفاء املحسوبيات والوساطات في املؤسسات(. وهو ما ينطبق على 

النظام واملؤسسة القضائية السورية بامتياز.

هذا وقد أبدى 55.3% من عينة الدراسة أنهم سوف يعملون في سلك القضاء واإلصالح القضائي، في 
حال عودتهم إلى سورية.نأن 

شكل رقم )1( يبين األسباب الدوافع القانونية واإلدارية للعودة

وغالًبا ما يرى الالجئون القوانين الحالية امتداًدا للنظام وأدوات له في الحكم على معارضيه، وفي تنفيذ 
سياساته االستبدادية من دون مساءلة، أو رقيب. وتتمثل املخاوف القانونية عند الالجئين في مستويات 

متعددة أهمها:

املستوى التشريعي– 1

إضافة إلى القوانين القديمة املعمول بها سابًقا، واملتعلقة بإضعاف الشعور القومي، ووهن نفسية 
وعزيمة األمة، ومناهضة أهداف )ثورة الثامن من آذار( التي استخدمها النظام، وما يزال، ضد معارضيه؛ 
كرست القوانين والتشريعات الصادرة بعد 		20 واقًعا قانونًيا جديًدا، يستحيل على الالجئين العودة في 
ظله، ما لم تحل اإلشكاالت الناجمة عنها وإلغاء مفعوالتها الرجعية وإعادة االعتبار واألمالك إلى املحكومين 
وفق تلك القوانين، ومن أهمها القانون رقم 		 لعام 2	20 الذي سمي بقانون »مكافحة اإلرهاب«، ويمكن 
أن يشكل مروحة واسعة ألي فعل أو موقف سيا�ضي ضد النظام، وكذلك القانون 20 لعام 2	20 الذي 
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ق�ضى بالتسريح والحرمان من املعاش التقاعدي من الخدمة للمحكومين وفق قوانين اإلرهاب. والقانون 
	2 لعام 2	20 الذي يعاقب على جرائم الخطف بالعنف والخداع، وهو موجه في املقام األول إلى العناصر 

املسلحة التي وقفت في وجه النظام)3(.

وبموجب املرسوم 3	 لعام 2	20، وسعت صالحيات الضابطة العدلية، ومنحت حق الطلب خطًيا إلى 
وزير املالية التخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة على األموال املنقولة وغير املنقولة العائدة إلى املتهم قبل 
محاكمته، وهو ما رأت فيه )هيومان رايتس ووتش( عقوبة جماعية، وأن »الحكومة السورية تعاقب أسًرا 
بأكملها مرتبطة بأشخاص مدَرجين تعسًفا على الئحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها املنقولة وغير 

املنقولة«)4(.

وحتى عام 		20، أحيل إلى محكمة اإلرهاب أكثر من 000.		 ملف)	(، وذكر تقرير للشبكة السورية 
، ما يزالون يخضعون 

ً
لحقوق اإلنسان في 2020 أن ما ال يقل عن			0	 شخًصا، بينهم 			 سيدة و		 طفال

ملحكمة قضايا اإلرهاب منذ تشكيلها في تموز/ يوليو 2	20 حتى تشرين األول/ أكتوبر 2020«)	(.

وبحسب التقرير، فقد أصدر النظام السوري مراسيم عدة أجرى خاللها تعديالت على غرف املحكمة 
وتعيينات القضاة العاملين فيها، وكانت آخر ثالثة مراسيم هي: 		2 لعام 		20؛ و			 لعام 		20؛ و		 

لعام )	(2020.

وفي ريف حمص الشمالي، على سبيل املثال، وبعد مرور ثالث سنوات على املصالحة، استدعى النظام 
4	 معارًضا، منهم إعالميون وناشطون في املجتمع املدني يحملون بطاقات عدم تعرض من مركز املصالحة 
الرو�ضي في سورية، للمثول أمام »محكمة اإلرهاب«)	(، ومنهم من استدعي للمرة الثانية، بعد استدعاء سابق 

وتبرئة له تمت في 2020.

ويستحيل على معظم الالجئين التفكير في العودة، في ظل سيادة هذه القوانين املضافة إلى الترسانة 

)3( - انظر ثالثة قوانين ملكافحة االرهاب في سورية.
https//:bit.ly3/e	BefH.

سر املشتبه بهم، عقاب جماعي لألقارب في ظل قانون اإلرهاب الفضفاض، هيومن رايتس ووتش، 		20.
ُ
)4( - سوريا: مصادرة أصول أ

http//:bit.ly3/rg	ikM.

)	( - مجلة »صَور« تحاوراملحامي والحقوقي ميشيل شّماس، كمال شيخو، 		20
https//:bit.ly3/dEgf3o.

)	( - بيان صحفي للشبكة السورية لحقوق االنسان 		/0	/2020.
http//:bit.ly3/c0mnQP.

)	( - املرجع السابق

ا من حمص إلى »محاكم اإلرهاب«، سامر العاني، تلفزيون سوريا، 	202.
ً
)	( - 4	 ناشط

http//:bit.ly3/uUsIWU.

https://bit.ly/3e5BefH
http://bit.ly/3rg7ikM
https://bit.ly/3dEgf3o
http://bit.ly/3c0mnQP
http://bit.ly/3uUsIWU
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لعام   	4 رقم  الجوية  املخابرات  تنظيم  قانون  أهمها،  اليوم، ومن  السارية حتى  القوانين  القديمة من 
				 الذي منح العناصر حصانة تجاه جرائمهم ومنع مالحقتهم القانونية، وكذلك سيادة محاكم امليدان 
العسكرية ذات األحكام املبرمة وغير القابلة للطعن، وقانون التنظيمات الداخلية إلدارة املخابرات العامة 
الذي منح الحصانة لكامل أفرادها واملتعاونين معها، وقانون أمن حزب البعث الذي تصل عقوباته إلى 
اإلعدام، والقانون 	4 لعام 0			 القا�ضي بإعدام املنتسبين إلى جماعة اإلخوان املسلمين، وقانون التظاهر 
4	 لعام 		20 الذي فرض غرامات على التظاهر، واملرسوم التشريعي 		 لعام 		20 الذي أضفى صفة 

الضابطة العدلية على كافة عناصر األجهزة األمنية، ومنحها حق التوقيف االحتياطي ملدة ستين يوًما.)	(

وأصدر النظام منذ 		20 حتى اآلن ما يزيد على 0	 قانوًنا ومرسوًما تمّس بشكل مباشر أمن الالجئين 
وحياتهم وأمالكهم، مستفيًدا من غيابهم وعدم قدرتهم على االحتجاج، أو التوثيق، ويرتبط بعضها بأمالك 

مناطق واسعة، تحت مسميات التطوير والتنظيم وهندسة العشوائيات وإعادة البناء.

طبيعة الجسم القضائي وآليات التقا�ضي– 2

يخضع تعيين القضاة في سورية للمعايير املتبعة في الوظائف العامة، وأولها الوالء السيا�ضي، األمر 
الذي يجعل من الجسم القضائي خارج معياري الكفاءة والحياد، عدا عن معيار النزاهة باعتبار الوظائف 
العامة املهمة في سورية تقدم للموالين كجائزة يتم استثمارها، وضمن السيطرة األمنية والسياسية يتعذر 
 عن السياق العام وعن 

ً
على الجسم القضائي -بحكم بنيته املوضوعية والذاتية- أن يقدم أداء منفصال

التعميمات والتوجهات األمنية، ويقتصر دور القضاة -في كثير من املحاكمات- على إضفاء الطابع القانوني 
الشكلي على القرارات األمنية، وهي أمور عايشها الالجئون من خالل تجاربهم مع املحاكم املتعددة، ومنها 
محاكم اإلرهاب واملحاكم الجزائية واملحاكم املدنية، ويشعر جزء من الالجئين، وباألخص من خاضوا تجربة 
محاكم اإلرهاب، أن خصوماتهم الشخصية مع قضاة النظام تتساوى مع خصوماتهم مع الذراع العسكري 

املتمثل في الجيش واألمن وامليليشيات، وأن القضاة جزء من هذه الهيكلية التنفيذية.

»جرى اقتيادنا من سجن عدرا إلى محكمة اإلرهاب في املزة. لم تكن لدينا أي فرصة للدفاع عن أنفسنا 
أو توكيل محام، ولم يمكث كل منا سوى بضع دقائق في غرفة القا�ضي، ليحكم عليه بالتوقيف إلى أجل 
 سامي، وهو معتقل سابق محاكمته )الشكلية( لدى أحد قضاة محكمة 

ُ
غير مسمى؛ بهذه الكلمات يصف

اإلرهاب، وهو أمٌر يتكرر يوميا ملئات املعتقلين، في انتهاك سافر ألبسط حقوق اإلنسان، بحسب تعبيره«)0	(. 

ا للعرف السائد بعدم أخد االعترافات تحت التعذيب واإلكراه، 
ً
وأكد حقوقيون أن قضاة املحكمة خالف

د 
ّ
ا ملا استقّر اجتهاد محكمة النقض السورية التي تؤك

ً
»غالًبا ما يأخذون بتلك االعترافات األمنية، خالف

)	( - ترسانة التشريعات والقوانين التي يحكم بها األسد سوريا، ميشيل شماس، 		20.
https//:bit.ly30	/EONH.

)0	(  - محكمة اإلرهاب في دمشق.. غطاء قانوني لألفرع األمنية، سالفة جبور، الجزيرة، 4	20.
https//:bit.ly30	/HH	h.

https://bit.ly/309EONH
https://bit.ly/308HH1h
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 من 
ٌ
إهمال االعترافات األمنية التي ينكرها املتهم أمام القضاء، إذا لم تؤيد بدليل آخر. واملحكمة معفية

التقيد باألصول والقانون، فلها أن تجري جلساتها على قوس املحكمة أوفي مكتب القا�ضي«)		(.

ا، أو 
ً
حتى مع التسوية السياسية، في حال حدوثها، فإن مجرى تغيير القوانين سيأخذ مساًرا بطيًئا، وشاق

خالفًيا، ويتعين على الالجئين االنتظار مدًدا غير محددة لتسوية بعض أوضاعهم القانونية، أو استرجاع جزء 
من حقوقهم)2	(، األمر الذي سيكون له تداعيات على قرارات عودتهم الطوعية، بانتظار األمان من املالحقات 

القانونية.

)		(  - مجلة »صَور« تحاور املحامي والحقوقي ميشيل شّماس، كمال شيخو، 		20
https//:bit.ly3/dEgf3o.

)2	(  - انظر: ترسانة التشريعات والقوانين التي يحكم بها األسد سوريا، ميشيل شماس، 		20.
https//:bit.ly30	/EONH.

https://bit.ly/3dEgf3o
https://bit.ly/309EONH
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مصدر الصورتين: ورث 24 تكشف عن قوائم تجميد أموال وممتلكات أصدرتها محكمة اإلرهاب بنظام األسد، 
http://bit.ly/3bqtVNG

مستوى التعميمات األمنية واإلدارية– 3

التعميم أمٌر إدارّي أو أمنّي يطلب إلى جميع الجهات املعنية تنفيذه والتقيد بمضمونه، بغض النظر 
عن دستوريته، أو مخالفته للقوانين النافذة، أو أجزاء منها، ويأتي أحياًنا في هيئة تعليمات تنفيذية ملواد 
معينة في قانون معين، وتعكس التعميمات املختلفة عدم احترام النظام للدستور والقانون، وتعكس حالتي 

االضطراب والفو�ضى في املسار القانوني املتحرك وفق أهواء النظام ومصالحه اآلنية منها، وطويلة األمد.

ويخ�ضى الالجئون من التغيرات املفاجئة في القوانين والتعميمات املختلفة التي تميل غالًبا إلى تقييد الحركة 
ومزيد من التعقيدات، فيحرم تعميم صادر عن وزارة العدل برقم 		 لعام 		20 املواطنين من تسجيل 
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البيوع، ما لم تكن مرفقة برخصة بناء، وبراءة ذمة مالية)3	(، ويحدد تعميم آخر لوزارة املالية عام 2020 
برقم 	34 سقف املبالغ املسموح للمسافرين إخراجها أو إدخالها عبر البالد)4	(، كما يصدر تعميم فجائي 
بعدم صالحية الوكالة العامة للبيوع، ويحدد تعميم آخر ضرورة املوافقة األمنية على الوكاالت واملوكلين 
بها، وتعميم آخر يشترط املوافقة األمنية على الراغبين في دخول املزادات، كما ورد تعميم بضرورة املوافقة 
البيوع العقارية. وخالل السنوات املاضية، وردت مئات التعميمات، والتعميمات  األمنية على عمليات 
املضادة واملتناقضة مع الدستور بشكل أربك الالجئين كما أربك املواطنين، وجعل من العسير تتبع تلك 

التعميمات واإلملام بها.

وبغض النظر عن االفتراضات واملبررات املقدمة من النظام لهذه التعميمات، نجد أن معظمها انعكس 
على الالجئين وأقربائهم، وحّد من حرية حركتهم ومتابعتهم لقضاياهم القانونية واإلدارية ومتابعة أمالكهم، 
وعلى العكس من ذلك، غالًبا ما استخدمت تلك التعميمات لعرقلة عودتهم، أو التحكم في أرزاقهم، وحدت 

من قدرتهم على أبسط الحقوق املتمثلة في استخراج الوثائق الرسمية، أو تسجيل املواليد الجدد.

 في ظل تلك البيئة املضطربة قانونًيا، وغير املستقرة أو غير املحايدة، يشدد الالجئون على ضرورة 
ا لعودتهم الطوعية.

ً
، وعدالتها ثانًيا، شرط

ً
استقرارها ووضوحها، أوال

)3	( - الدستور »املقدس«.. هل يخالف بتعميم؟ موقع قاسيون، 		20.
https//:bit.ly30/q	Hh3.

)4	( - التعميم رقم 	34 لعام 2020.
http://bit.ly/2O	lBdn

https://bit.ly/30q9Hh3
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ثانًيا: مشكلة التعويضات املالية لخسائر املمتلكات

مفهوم التعويض وأنواعه– 1

يخلق مفهوم التعويضات عن املساكن واألرا�ضي واملمتلكات حافًزا إضافًيا لعودة الالجئين السوريين 
الطوعية، تتجاوز دوافعه حدود الحافز االقتصادي املهم بالتأكيد، وتذهب أبعد بتقاطعاتها مع مفهوم 
العدالة ومناخاتها اإليجابية بما يخص األمن واالستقرار وسيادة القانون. ومفهوم التعويضات عن الخسائر 
واملمتلكات هو مفهوم قانوني أكدته قرارات مجلس األمن التي شددت »على حّق جميع الالجئين والنازحين 
في العودة إلى منازلهم وأماكن أصلهم، وأن يستردوا جميع حقوق منازلهم وممتلكاتهم التي حرموا منها، أو أن 

يعوضوا عما يستحيل استرداده)		(«.

وترسم )مبادئ بينيرو( املعتمدة لدى األمم املتحدة، املعايير الدولية األساسية الواجب اتباعها واعتمادها 
لتعويض املمتلكات وخسائر الالجئين والنازحين بالسرعة القصوى، وضمن »إجراءات عاجلة وموقوتة 
ومستقلة وشفافة ونابذة للتمييز وتوفير املؤسسات واآلليات الالزمة للتعامل مع هذه االدعاءات وتنفيذها. 
 وتطبيقها 

ً
ا فعاال

ً
وينبغي تمكين الوصول إلى هذه العمليات للنازحين داخلًيا، ومن املهّم جًدا إنفاذها إنفاذ

على أرض الواقع«)		(.

وبحسب القوانين املتبعة دولًيا في الحاالت املشابهة، فإن حاالت التعويض عن الخسائر واملمتلكات 
واألرا�ضي تتوزع على ثالثة أشكال، وهي: 

التعويض العيني: ويفترض إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل نشوب النزاع، ولكن مع الدمار الكبير . 1
في معظم املساكن يتعذر إنجاز ذلك في الحالة السورية بما يخص املساكن، مع قابليته األعلى بما 

يخص العقارات الزراعية غير املشجرة.

التعويض املادي: وهو التعويض الذي يجري اللجوء إليه عند استحالة أو صعوبة التعويض العيني، . 2
ويقدر بمبالغ مالية، ويشترط فيه التقييم العادل للخسارات بالقيم الرائجة.

السترضائي: وهو شكل من التعويض املعنوي عن ضرر معنوي يأخذ شكل اعتذار . 3 التعويض 
دبلوما�ضي يمثل ندًما عن االنتهاكات.

زاع، نشرة الهجرة القسرية،
ّ
)		(  - التعويض فيما يخص املمتلكات في سوريا ما بعد الن

http//:bit.ly3	/s	gqX.

)		( - املرجع السابق

http://bit.ly/38s9gqX
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ويساعد مفهوم التعويضات الالجئين السوريين على تحفيز قرار العودة إلى سورية بعامة، وإلى مناطقهم 
بخاصة، كما يساعدهم في استعادة حياتهم السابقة بشكل ما، فالتعويضات من شأنها أن ترمم خساراتهم 
املادية واملعنوية جزئًيا، وتضعهم على عتبة حياة تتخطى العتبة الصفرية املثبطة للعودة، وتساهم في تهدئة 

النفوس وترسيخ العقد االجتماعي الجديد.

وكان النظام السوري في بدايات الثورة قد دفع بعض التعويضات الشكلية ملتضرري الحرب من املوالين 
حتى 4	20، مرتين، وبحسب مصادر في محافظة دمشق حتى 	2/3	/		20، ُرفع )4	2	( طلًبا من أصل 
			24 طلًبا، وتم الصرف ألكثر من 00		 طلب وبمبلغ مليار و243 مليون ل.س)		(، وتوقف عن الدفع 
على الرغم من استمراره في تسجيل األضرار ضمن قيود وتعقيدات شديدة ال تسمح لغير املوالين بتحقيقها، 
ومع هذا غالًبا ما تكبد املتضررون خسائر إضافية لتوثيقهم األضرار فقط، عبر اشتراطات النظام قبولها 
باستخراج براءات الذمة املالية، ودفع فواتير املاء والكهرباء والهاتف، بانتظار الحصول على التعويض الذي 

لم يتحقق.

في دراستنا امليدانية، كان من الدوافع اإلدارية إلى التفكير في العودة إلى سورية، لدى عينة الدراسة، 
إعادة األمالك املنهوبة من قبل النظام )تعويًضا أو إعادة( بنسبة 3.74%. وهو ما يعني عدم القبول بتعويم 
هذه النقطة لدى الالجئين، واسترضائهم بتعويض استرضائي، ما دامت األمالك والعقارات املنهوبة تحت 
سيطرة النظام السوري، ويمكن االستدالل على طبيعة منح تلك العقارات واألمالك أو بيعها ملصلحة 
 في جنوب دمشق لبناء ضاحية جنوبية ذات أغلبية شيعية، على غرار الضاحية 

ً
جهات معينة. )إيران مثال

الجنوبية في بيروت(.

من ناحية أخرى، لدى سؤال عينة الدراسة عن تحديد موقفهم من مسببات العودة )في املستقبل( في 
حال تغيير سيا�ضي كما يريدونه؛ فقد ذكر 3.8% أنهم سوف يعودون طوعًيا إلى سورية السترجاع ممتلكاتهم. 

وقد توزعت هذه النسبة على كل من السوريين في تركيا 05%، دول أوروبا 43.33%، لبنان ومخيمات 
لبنان 33.8% لكل منهما.

التشريعات الناظمة للتعويضات– 2

حال اصطدام الالجئين السوريين عند عودتهم بالكم الهائل من انتهاكات امللكية، سيبرز العدد الكبير من 
املنازعات القانونية حولها، وحول التعويضات الالزمة، وهي قضايا ال يبدو فيها القانون السوري الحالي مهيأ 
، وملعارضاته الدستورية لحق امللكية ثانًيا، عدا عن تحيز الجسم القضائي 

ً
للبت فيها، بسبب قصوره أوال

)		( - رحلــة ضيــاع املســتندات الشــخصية تبــدد ملكيــات املهجريــن. مــن حــرب الشــوارع إلــى حــرب الوثائــق ملــف ســاخن ويســخن، موقــع الخبيــر 
الســوري.

http//:bit.ly3/bLtgGQ.

http://bit.ly/3bLtgGQ
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وفساده، وبطء إجراءات التقا�ضي فيه.

وتشكل التشريعات القانونية الالزمة واحدة من التحديات األساسية للحصول على التعويضات املفترضة 
وعلى إمكانية استعادة األمالك املتبقية أو املمكنة، وفي اإلطار الراهن قانونًيا، سيبدو الحديث عن استعادة 
أمالك الالجئين والنازحين نوًعا من املغامرة غير املحسوبة واملفتوحة على احتماالت عدة، لن تؤدي الغرض 
املطلوب منها في معظم الحاالت، وسيؤدي الزمن املديد الالزم للبت في القضايا إلى تراكم الخسارات وتراجع 

اآلمال فيها. 

ومع تعقد الحالة السورية بشأن أشكال امللكية وضياع الوثائق الشخصية والرسمية وإتالفها خالل 
الحرب، واندراج %50 من امللكيات في سورية خارج إطار التوثيق، إضافة إلى التزوير الواسع النطاق الذي 
حصل خالل السنوات املاضية، عدا املشكالت املركبة املتعلقة باإلرث وغياب املالكين األساسيين ضمن 
عداد املفقودين القسريين، يجب النظر إليها والتعامل معها من الزاوية التي تأخذ بالحسبان تلك الظروف 

الخاصة.

امللكيات  على  الواقعة  االنتهاكات  من  واسًعا  حيًزا  ذاتها  بحد  السائدة  القانونية  التشريعات  وتغطي 
الخاصة، على الرغم من اعتبارها دستورًيا للملكية الخاصة كحّق مقّدس ال يجوز مصادرتها أو التعدي عليها 
بأي شكل من األشكال، إال بإطار املنفعة العامة وبقصدها، تحت باب االستمالك، حيث أجازت في عدد منها 
اقتطاع نسًبا معينة من األرا�ضي الخاصة بعد استمالكها تصل إلى النصف املجاني أحياًنا بدعوى التنظيم، 
أو اقتطاع الربع املجاني، أو الثلث كما في قانون عمران املدن لعام 4			، وتعّدت االنتهاكات فيها إلى مقدار 
وآليات التعويض القائمة على التخمين الحكومي للقيمة بأقل من قيمها الرائجة، وتأخير سدادها بعد مرور 
سنوات طويلة، ما يجعل القيم التعويضية املدفوعة أقل كثيًرا من املطلوب، وتحديًدا مع االرتفاع املستمر 

في قيم العقارات وأسعارها)		(.

وأضافت القوانين والتشريعات العقارية الصادرة بعد 		20 مزيًدا من االنتهاكات، وطالت بمعظمها 
 من اإلجراءات الواضحة 

ً
أمالك الالجئين والنازحين. األمر الذي يستدعي بحسب الحالة السورية جملة

واملحددة والسريعة بآن معا لتسهيل استرداد الحقوق والتعويضات العادلة ومن أهمها:

تجميد القوانين واملراسيم التشريعية املتصلة بالشأن العقاري والصادرة بعد 		20، ومراجعة . 	
القوانين والتشريعات القديمة ذات الصلة.

تشريع قوانين جديدة بصيغ واضحة تقّر استرداد الحقوق، وحق التعويض وتحدد آليات دقيقة . 2
وواضحة فيه.

النص على سمو القانون الدولي في مسألة التعويضات على القوانين املحلية، واعتماد )مبادئ بينيرو( . 3
كجزء من القانون الداخلي.

)		(  - النفع العام في قانون االستمالك، سيريا ريبورت، 2020.
https//:bit.ly3/bbSOws.

https://bit.ly/3bbSOws
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إحداث لجان خاصة تتبع ملحاكم خاصة ومختصة بشأن انتهاكات امللكية والتعويضات، تكون مهمتها . 4
العمل تسريع النظر بالدعاوى واإلجراءات املتعلقة فيها.

التأكد من استقالل القضاء ضمن مبدأ فصل السلطات، وحياديتة الكاملة.. 	

توصيف طبيعة النزاع وتأثيراتها في التعويضات– 3

في حين يبرز التحدي األول واألكبر في تحويل املفهومات القانونية إلى قوانين ملزمة، وهو أمٌر يرتبط باإلطار 
السيا�ضي بشكل لصيق، وبنوع وطبيعة التسوية، وشكل العدالة املتفق عليه، فإن تحدًيا آخر في الحالة 
السورية ينجم عن اعتبار القوانين الدولية تنظر، فقط، إلى نوعين منفصلين من النزاعات )نزاعات مسلحة 
غير دولية/ حرب أهلية؛ ونزاعات مسلحة دولية()		(، وبناء على توصيف شكل النزاع تحدد الجهة املسؤولة 
عن دفع التعويضات، »ُيسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات أو هذا امللحق )البروتوكول( عن دفع 
 عن كافة األعمال التي يقترفها األشخاص الذين يشكلون 

ً
تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسؤوال

جزًءا من قواته املسلحة«)20(.

ومع التداخل في توصيف النزاع السوري بين املحلي والدولي نتيجة التدخالت الخارجية ووجود ستة 
جيوش نظامية على األرض السورية، فإن أًيا من التوصيفين على حدة ال يمكن له أن يشمل التعويضات 
املطلوبة، حيث يمكن توصيف النزاع السوري بـ )محلي ذي طابع دولي()	2(، ولم يسبق في النزاعات السابقة 
أن اتخذ أّي منها توصيًفا قانونًيا مزدوًجا، وبقيت كل التعويضات السابقة املعروفة ضمن إطار التوصيف 

األحادي.

وعلى سبيل املثال، قد تنشأ مطالبات قانونية ضد قوى التحالف بالتعويض عن الخسائر التي سببتها، 
وبخاصة في الرقة ودير الزور، أو قد ترفض السلطات السورية املستجدة بعد التسوية دفع التعويضات 
الناجمة عن التدخل التركي أو اإلسرائيلي، تحت ذرائع عدم املسؤولية، ما لم تغط التسوية القادمة تلك 

الجوانب.

ومع عد الحالة السورية حالة مزدوجة من النزاع يترتب عليها تعويضات مزدوجة، فإن إقرار تلك الحالة 
قانونًيا، أو التوصل إلى صيغ مناسبة لتنفيذها، ليس باألمر السهل، نظًرا إلى تعدد الفاعلين واملتسببين في 

الخسائر، والتعقيدات السياسية الحالية والالحقة.

ل تحدًيا إضافًيا ملبالغ التعويض الهائلة الالزمة لتغطية الخسائر 
ّ
وحجم األضرار الكبير في سورية يشك

)		(  سبل تعويض املتضررين من الحرب في سورية، املنتدى القانوني السوري، 		20.
http//:bit.ly3/rltXvV.

)20( - املرجع السابق.

)	2(  - املرجع السابق.

http://bit.ly/3rltXvV
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الحاصلة، وسيبرز التحدي اإلضافي في عجز املسؤولين عن االنتهاكات )أو من سيمثلهم، أو ينوب عنهم أخالقًيا 
وسياسًيا( عن دفع التعويضات املناسبة، أو حتى عن دفع الحد األدنى، املترتب على التوصيف كنزاع محلي، 

نظًرا إلى الوضع االقتصادي املتهالك للدولة السورية حتى إشعار آخر. 

آليات التعويض واملدة الزمنية– 4

مع عودة الالجئين وفتح باب التعويضات، سينشأ عدد من املنازعات، كما في البلدان األخرى التي شهدت 
أوضاًعا مماثلة، ومن الطبيعي أن تتركز تلك املنازعات بين طالبي التعويض والجهة املسؤولة عن الدفع على 
شكل اعتراضات تعّبر عن غبن وعدم ر�ضى، وستتركز من جهة أخرى بين املستحقين من الورثة واملالكين 
والشاغلين على الحصص والحدود العقارية، نظًرا إلى انعدام الوثائق في عدد من امللكيات أو التعقيدات 
الناشئة عن عدم توثيق واقعات مستجدة ضمن قوانين األحوال املدنية املرتبطة باإلرث والطالق والزواج 
وتسجيل املواليد الجدد، وفي هذه الحالة فإن عدًدا من قضايا التعويضات ستجد طريقها إلى املحاكم بعيًدا 
من آليات التعويض السريعة املتمثلة في اللجان املحلية في حال إقرارها، أو بعيًدا من قضايا التعويض 

الواضحة واملثبتة قطعًيا.

ومع السهولة النسبية للتحقق من الوثائق املثبتة عقارًيا في املناطق املنظمة، فإن املناطق العشوائية 
واملخالفات التي تعرضت لدمار كلي ومسح كامل عن الخريطة، ستحتاج إلى وقت أطول ومنازعات أكبر 

عددًيا، األمر الذي يعني إطالة املدة الزمنية لدفع التعويضات.

وبانعدام الثقة الطويل في التعامل مع السلطات، بغض النظر عن طبيعة السلطة القادمة، وصدقيتها، 
فإن الالجئين املتضررين في تلك املناطق سيكونون أكثر عرضة للتخوف والتردد في قرار العودة وأقل تحفيًزا 
عبر محدد التعويضات النعدام ثقتهم في الحصول عليها، أو لعدم قدرتهم على تحصيلها بالزمن األسرع، وهم 
غالًبا ينتمون إلى الشرائح األكثر احتياًجا إلى التعويضات السريعة واملباشرة، نظًرا إلى أوضاعهم االجتماعية 

واالقتصادية املتردية باألساس قبل اللجوء.
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ا: مشكلة التبدلت العقارية والتغيير الديموغرافي
ً
ثالث

أظهرت معظم استطالعات الرأي التي جرت مع الالجئين لتحديد خيارات العودة، اشتراطهم وجود 
مسكن كمحدد رئي�ضي لعودتهم، وتفرع عنه سؤال العودة إلى أين؟ ففي حين فضل أغلب الراغبين في العودة 
مناطقهم األصلية، وجعلوها الخيار األّول، فإن شريحة أخرى من الراغبين في العودة فضلت، أو اشترطت 
 من مناطقها األصلية، سواء ألسباب قاهرة تخص تداعيات الحرب، أم تخصها شخصًيا، 

ً
مناطق جديدة بدال

أم ملحاولتها التجديد وتجنب بيئات معينة.

 أساسًيا 
ً

ل عامال
ّ
وفي االستطالعات، »كرر الالجئون ممن جرت مقابلتهم مراًرا وتكراًرا أن وجود منازلهم يشك

في قرار العودة«)22(، في حين »أبدى املشاركون الذين علموا بتدمير منازلهم أو االستيالء عليها كثيًرا من الشك 
حول قدرتهم على العودة إلى سورية أكثر من هؤالء الذين يعتقدون بأن منازلهم ما زالت قائمة ولم يجِر االستيالء 
عليها«)23(. وتشير اإلحصاءات إلى أن 3	 % من السوريين كان لهم مساكن وممتلكات في سورية، و		 % يعلمون 
أن ممتلكاتهم مدمرة، و30 % ال يعلمون عن ممتلكاتهم شيًئا، في حين كشف االستطالع اإلقليمي الرابع 
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين أن 4	 %، ممن جرت مقابلتهم في النصف األول من 		20، 

كان لهم أمالك في سورية قبل فرارهم. 

املصدر: ماهیة العودة: شروط وهواجس الالجئين السوریين، سوا للتنمية واإلغاثة، 2019.
https://bit.ly/3arySFD

ومن بين أربعة أشياء، طلب الالجئون السوريون تحققها قبل العودة إلى بلدهم، وجوُد منازل يعودون 

)22( - ماهية العودة، شروط وهواجس الالجئين السوريين 		20
https://bit.ly/3arySFD.

)23( - املصدر نفسه.

https://bit.ly/3arySFD
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إليها)24(، وحيال تلك املسألة تبرز عقبتان رئيستان أمام الالجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية، 
وهما مشكلتا التبدالت العقارية، والتغيير الديموغرافي.

مشكلة التبدلت العقارية– 1

أف�ضى الدمار والنزوح القسري إلى كثير من التبدالت في الخريطة العقارية السورية، وُمسحت أحياء 
وبلدات كاملة عن الوجود ولم يتبق من معاملها كثير، ونجم عن سنوات الحرب تغيرات هائلة في الخرائط 
العقارية املحلية. لعب النظام وقوى األمر الواقع على تكريسها ملزيج من األهداف السياسية والعسكرية 
الطوعية  العودة  في  الراغبين  الالجئين  محددات  في  بقوة  وتؤثر  التبدالت  تلك  وتنعكس  واالقتصادية. 
ومحفزاتهم، حيث تفقدهم واحًدا من الدوافع الرئيسية للعودة، ويمكن تقسيم تلك التبدالت العقارية 

الجارية في سورية إلى مستويين اثنين:

املستوى الشكالنيأ- 

مع تغّير معالم كثير من البلدات والقرى واألحياء، ومسحها تماًما عن الخريطة، فقدت العقارات مالمحها 
الرئيسية وحدودها، وتحولت إلى مناطق ممسوحة، أو بحاجة إلى املسح، فمن أصل 	2	 حًيا في حلب كان 
4	 حًيا منها مدمًرا بالكامل، أو شبه مدمر)	2(، وأظهرت خرائط جوية عمليات الهدم الواسعة التي قام بها 
النظام في القابون وحرستا خارج إطار العمليات الحربية، بعد أشهر من استيالئه على تلك املناطق، وكان 
ألرياف حماة في املنطقة الوسطى نصيب واسع من الدمار، طال معظم بلدات املنطقة الجنوبية وقراها 
بدرجات متفاوتة، وشهدت القصير واحدة من أكبر عمليات التدمير الكلي ومسح املعالم العقارية على يد 

النظام وميليشيات حزب هللا اللبناني. 

وشهدت مناطق الرقة ودير الزور على يد قوات التحالف عمليات مسح كاملة ألحياء فيها، وطال الدمار 
الكلي والجزئي عدًدا كبيًرا منها، كما طال الدمار املكثف منطقة العمليات الواسعة لدرع الفرات وغصن 

الزيتون املدعومتين تركًيا. 

ومع التبدالت الحاصلة عقارًيا، يتضاءل الحسم اإليجابي لقرار العودة الطوعي لدى كثير من الالجئين 
م رئيس ومحدد أسا�ضي فيه. لغياب ُمقّوِ

)24( - أربعة أشياء يرغب الالجئون السوريون في تحققها قبل العودة لبلدهم، مها يحي، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 		20.
https//:bbc.in3/pqXsdW.

)	2(  - مذكرة موجزة: اإلسكان واألرا�ضي في الجمهورية العربية السورية، املجلس النروجي لالجئين، 		20.
https//:bit.ly3	/azNIO.

https://bbc.in/3pqXsdW
https://bit.ly/38azNIO
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املستوى القانونيب- 

لم تقتصر عمليات التبدل العقاري على املستويات الشكلية التي أضيف إليها بسط النفوذ املباشر 
واالستيالء بالقوة عليها، ومنع الحركة فيها، واستثمار املتبقي منها، وإنما عمل النظام على إحداث تبدالت 
تحمل طابع االستدامة عبر تغييرات عدة ومتنوعة في الصحف العقارية اتخذت شكل الطابع القانوني، 
على الرغم من انضواء بعضها ضمن عمليات التزوير والتحايل على القانون، واندراج بعضها اآلخر في اإلطار 
القانوني تحت مسميات البيع والشراء والتنظيم، ضمن أجواء الترهيب واملنع وتضييق الحركة، واستغالل 

القوانين.

وللوقوف على التبدالت القانونية التي تواجه الالجئين في حال العودة، وتحّد من قدرتهم على التصرف 
بممتلكاتهم املتبقية، أو تمنعهم منها كلًيا، يمكن تلخيص تلك التبدالت القانونية بخمسة بنود:

تسببت الحرب السورية في إتالف وإحراق كثير من -  وإتالفها:  العقارية  الوثائق  ضياع 
السجالت العقارية املحلية في البلدات والقرى الخارجة عن سيطرة النظام، وشهدت تلك 
املناطق في أثناء خروجها عن سيطرة النظام تبدالت وبيوًعا عقارية لم يجر توثيقها قانونًيا 
خالل تلك املدة، لتتعرض هي األخرى من جديد للفقدان والتلف نتيجة املعارك أو غياب 
أصحابها بفعل التهجير الالحق أو املوت، وكان النظام رفض االعتراف بالتبدالت العقارية 
والبيوع التي تمت في فترة انعدام سيطرته على كثير من املناطق، على الرغم من توثيقها بين 

أصحابها.

ومع افتراض وجود التوثيق العقاري املركزي في العاصمة لكامل سورية، فإن الفو�ضى واإلهمال وتداخل 
الصالحيات بين الوزارات واملجالس املحلية وانعدام التوثيق اآلني، إضافة إلى التواطؤ املقصود من النظام 
وشبكات الفساد التي سعت لالستيالء على أمالك الالجئين واملفقودين واملعارضين وأضاعت وبدلت كثيًرا 

من امللكيات العائدة إلى الالجئين. 

وكان مدير التشريع والتسجيل العقاري في مديرية املصالح العقارية، عصام قولي، قد اعترف بدور النظام 
ومسؤوليته الضمنية حول التبدالت العقارية الجارية، وعزاها إلى عدم التنسيق بين الجهات املعنية، 
فـأدى »توزع املسؤوليات بين الجهات الحكومية حول قيود السجل العقاري إلى تشتت امللكية بين العديد 
من الجهات، مثل البلدية ومديرية املصالح العقارية والسجل العقاري ووزارة العدل والوكاالت واإلسكان 

العسكري وغيرها«)	2(. 

أتمتة السجل العقاري: شكل املرسوم 2	 / لعام 		20 القا�ضي بأتمتة السجل العقاري - 
في ذروة الحرب والدمار ضربة لالجئين السوريين واستغل النظام غيابهم وعدم قدرتهم على 
إثبات ملكيتهم ليقر السجل العقاري اإللكتروني الذي أنشأه في أثناء الحرب كوثيقة رسمية 

)	2( - مشكالت تعترض تنظيم املخططات العقارية في سوريا، موقع عنب بلدي، 	202.
http//:bit.ly3/bcNjOe.

http://bit.ly/3bcNjOe
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معتمدة، وفي السجل الجديد فقدت أمالك املحكومين وفق قوانين اإلرهاب واملصادرة منهم 
أصولها التوثيقية، وانتقلت قيودها إلى مالكين جدد بموجب عقود منحها النظام ملوالين 

كعقود بيع بوساطة مزادات، أو عبر عقود إيجار. 
الغصب والستيالء بقوة السالح: بفعل األمر الواقع وقوة السالح والنفوذ، جرى االستيالء - 

على كثير من العقارات الخالية من أصحابها، وفي كثير من األحيان جرى طردهم منها في حال 
وجودهم، أو طرد أقربائهم منها، واحتاللها، وإلضفاء صفة قانونية عبر الحيازة املؤقتة التي 
تؤسس لواقع قانوني جديد منح النظام تلك األمالك آلخرين موالين ضمن عقود رسمية أو 
مزادات طرحها ليتحول الشاغلون الجدد إلى مستثمرين نظاميين بحسب العقود املوقعة 
معهم، كما حدث مع املساحات الزراعية الواسعة ألمالك املعارضين في حماة التي شملت 

440.000 دونم.

املصدر: تلفزيون سوريا
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املصدر: النظام السوري يطرح أرا�ضي وأمالك معارضين في مزادات علنية، التلفزيون العربي،
https://bit.ly/2PKuZUq

املناطق العشوائية غير املصنفة في السجل العقاري: تتصف معظم املناطق العشوائية - 
واملخالفات في سورية بافتقارها إلى التوثيق العقاري، وتعتمد على وثائق ملكية مختلفة 
كعقود شخصية، أو موثقة عند الكاتب بالعدل، ويفتقد بعضها إلى أي توثيق مكتوب، 
وُيعد شاغلها املالك املعروف اجتماعًيا، مستنًدا بذلك إلى فواتير املاء والكهرباء والهاتف، 
ومع دمار تلك املناطق ال يمتلك الالجئون من أبناء تلك العشوائيات أي وثائق تدل على 
ملكيتهم، وبلغت نسبة سكان األحياء العشوائية قبل الحرب نسبة %50 من سكان املدن، 

وبعد الحرب طال معظم تلك األحياء الدمار الكلي أو الشديد.

https://bit.ly/2PKuZUq
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العشوائيات املحيطة بدمشق
املصدر: استغالل ملف إعادة اإلعمار لتصفية الحسابات القديمة، موقع عنب بلدي،

http://bit.ly/3	nXZrr

قوانين التنظيم: استخدم النظام قوانين التنظيم كعملية إضافية لالستيالء على أمالك - 
السوريين، وباألخص الغائبين منهم واملفقودين والالجئين الذين يتعذر عليهم الحضور، 
وخضعت تلك املناطق لعمليات إخالء وهدم في مناطق شهدت الحرب ومناطق لم تشهد 
الحرب منها كمنطقتي املزة وكفر سوسة وامتدادهما املعروفة حالًيا باسم )ماروتا سيتي 
وباسيليا سيتي( اللتين خضعتا للمرسوم 		 لعام 2	20، وجرى إخالء السكان منهما وهدم 
البيوت الكائنة فيهما، وبفعل الواقع السيا�ضي واألمني وغياب كثيرين عن منازلهم فقد 
اقتصر توثيق امللكيات فيها على الحاضرين املزودين فقط بعقود ووثائق قديمة، ولم تمنح 
املهل الكافية لالعتراض، وفقد اكثر من 00	2 شاغل ملكياتهم وعقاراتهم فيها، ولم يستطع 
كثيرون إثبات امللكية فيها، على الرغم من وجود بعضهم داخل البالد، األمر الذي يعني 

ضياع ملكيات الالجئين بالتأكيد نتيجة تغيبهم.

ّرس واقع عقاري جديد يستحيل معه -أو يصعب في كثير من األحيان- 
ُ
وفي ظل البنود الخمسة السابقة، ك

على الالجئين إثبات ملكياتهم القديمة في حال العودة، أو يحتمل الشك الكبير، وباألخص في أجواء التقا�ضي 
الطويلة األمد التي قد تكبدهم خسارات إضافية مع نتائج غير حاسمة.

http://bit.ly/38nXZrr
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صورة املخطط التنظيمي ملاروتا سيتي على أنقاض احياء بساتين الرازي وكفرسوسة
املصدر: مؤسسة اإلسكان تفتح باب الكتتاب على شقق السكن البديل في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، موقع 

لكل �ضيء بداية.
http://bit.ly/2OAbfCp

مشكلة التغيير الديموغرافي في سورية– 2

لم يتعامل النظام مع مشكلة النازحين والالجئين السوريين بوصفها مشكلة تستوجب الحل، بل رأى فيها 
 ملشكلة أكبر، وعّدها خطوة إيجابية ساهمت في صنع )سورية األكثر تجانًسا( وفق التعبير 

ً
من وجهة نظره حال

 لتصريحه الشهير »الوطن ليس ملن يسكن فيه أو يحمل جنسيته، 
ً

الذي أدلى به بشار األسد)	2(، واستكماال
 له سعى النظام إلى خلق واقع سكاني جديد ضمن 

ً
بل ملن يدافع عنه ويحميه«، وضمن هذا النهج واستكماال

مخططه الثالثي القائم على )التهجير، واالستيالء على األرض، والتوطين البديل(.

وبما أن التغيير الديموغرافي في سورية ليس محض نتيجة طارئة للظروف الحربية التي يمكن محاولة 
تجاوزها الحًقا عبر التسويات أو بعد العودة، بل هو هدف قائم بذاته للنظام وحلفائه، فإن عودة الالجئين 
الطوعية إلى تلك الظروف ستبدو أكثر صعوبة وتعقيًدا بالنسبة إليهم، بسبب التغييرات الجذرية في البنية 
السكانية وبسبب خلخلة التركيبة االجتماعية والطائفية والعرقية القديمة ملصلحة بنية مستجدة تتالءم 
مع معطيات النظام وأهدافه، ومعطيات األطراف األخرى الفاعلة على األرض خارج مناطق سيطرة النظام.

التهجير الجماعي جريمة ضد اإلنسانية، ومن جرائم الحرب،  القائم على  الديموغرافي  التغيير  ويعّد 
بحسب اتفاقيات جنيف عام 	4		، والبروتوكولين امللحقين بها عام 				، حيث حظرت املادة 	4 من 

.20		/ 	0/ 3	 ،RT Arabic ،2( - لقاء الرئيس السوري بشار األسد مع وسائل إعالم محلية	(
https//:bit.ly3/bgsSjB.

https://bit.ly/3bgsSjB
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اتفاقية جنيف الرابعة لعام 	4		م النقل الجماعي أو الفردي لألشخاص وتغيير مكانهم)	2(.

وشهدت كثير من املناطق السورية تغييرات ديموغرافية، بسبب الحرب واألوضاع الراهنة، ومنها املنطقة 
الشمالية الشرقية الخاضعة لـ )قسد(، واملنطقة الشمالية الخاضعة لفصائل املعارضة والنفوذ التركي التي 

.
ً

شهدت تهجيًرا كردًيا، وتوطيًنا بديال

وفي هذا الواقع املستجد، تعني عودة الالجئين الطوعية االصطدام مع تلك البنية أو الخضوع لها، 
والذوبان فيها، بما يشكل ذلك تغييًرا للهوية االجتماعية والسياسية واإلثنية لتلك املناطق، وتجد املشكلة 
تعبيراتها القصوى في األرياف والبلدات ذات الهويات املوحدة تاريخًيا، كما في البلدات ذات الهويات الثنائية.

وفي اإلطار الواقعي امليداني، شهدت سورية عمليات تغيير ديموغرافي واسعة النطاق شملت بعض أحياء 
دمشق في برزة وجوبر والقدم والتضامن ومخيم اليرموك والحجر األسود، وشملت معظم سكان ريف دمشق 
في الغوطة الشرقية في بلدات دوما وحرستا وكفر بطنا وزملكا، وعدًدا من القرى والبلدات املجاورة، وداريا 

وريف دمشق الغربي مثل الزبداني وعين الفيجة.

وكذلك في حمص، حيث كان أشهرها أحياء حمص القديمة، وفي ريف حمص كان أبرزها القصير 
والبلدات املحيطة فيها، وشمل التهجير مناطق واسعة في الجنوب السوري في درعا والقنيطرة، وشمل معظم 
مناطق ريف حماة الشمالي والشرقي، ومعظم سكان ريف حلب، وشمل جبال التركمان واألكراد في ريف 
الالذقية، وشمل التهجير مناطق عمليات قوات التحالف الدولية في الرقة ودير الزور ومناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية، وامتد التهجير والتغيير الديموغرافي إلى منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون في 

الشمال السوري، عدا عمليات التهجير الواسعة التي شملتها املناطق التي خضعت لـ )داعش( سابًقا. 

»ونالت محافظة دير الزور النصيب األكبر من تلك العمليات، حيث استولت امليليشيات اإليرانية على 
)زينبيون(  مقاتلي  واستقدمت عشرات من عائالت  الشرقي،  بالريف  وامليادين  البوكمال  مدينتي  معظم 

الباكستانية و)فاطميون( األفغانية، و)لواء أبو الفضل العباس( العراقي«)29(.

وكان من أبرز عمليات التغيير الديموغرافي واضحة املعالم، اتفاق البلدات األربعة التي شملت كفريا 
والفوعة والزبداني ومضايا في 		20، وبالنظر إلى اللوحة السابقة من منظور الخريطة السورية، فإن التغيير 

الديموغرافي شمل معظم مناطق سورية ونصف عدد سكانها الذين توزعوا بين الجئين ونازحين. 

ولكون التوطين يحدث في املناطق األعلى نزوًحا وهجرة، فإن عودة الالجئين إلى مناطقهم ستعترضها 
كثير من املعوقات متعددة األبعاد، من األمالك املستباحة إلى البعد القانوني إلى تغيير إطار الهوية السكانية 

واملذهبية وارتباطهما بتغيير الهوية السياسية أيًضا.

)	2(  - انظر: التغيير الديموغرافي في سورية )التهجير القسري في ظل الثورة السورية(، عبد املنعم زين الدين، مركز جسور للدراسات، 		20.
 https//:bit.ly3/kJPwDQ.

)	2(  - املرجع السابق

https://bit.ly/3kJPwDQ
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ومع االمتداد الزمني املتزايد ألزمة الالجئين وعدم قدرتهم على العودة، يتعزز واقع يكّرس يوًما بعد يوم 
عراقيل وموانع إضافية، تحول دون قدرتهم على العودة، أو تشكل مثبطات لعودتهم الطوعية املفترضة.
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أهم املراجع املعتمدة في الدراسة

بين املطرقة والسندان، دوافع وتجارب السوريين املجبرين على العودة إلى املناطق الخاضعة لسيطرة   
األسد.

https://bit.ly/2O	dxJD

مواقف الالجئين من العودة الى سورية، مركز كارنيغي للشرق األوسط، 		20.  
https://bit.ly/2Zq	4Di

سر املشتبه بهم، عقاب جماعي لألقارب في ظل قانون اإلرهاب الفضفاض،   
ُ
سوريا: مصادرة أصول أ

هيومن رايتس ووتش، 		20.
http://bit.ly/3rg	ikM

ترسانة التشريعات والقوانين التي يحكم بها األسد سوريا، ميشيل شماس، 		20.  
https://bit.ly/30	EONH

محكمة اإلرهاب في دمشق.. غطاء قانوني لألفرع األمنية، سالفة جبور، الجزيرة، 4	20.  
https://bit.ly/30	HH	h

زاع، نشرة الهجرة القسرية،  
ّ
التعويض فيما يخص املمتلكات في سوريا ما بعد الن

http://bit.ly/3	s	gqX

رحلة ضياع املستندات الشخصية تبدد ملكيات املهجرين من حرب الشوارع إلى حرب الوثائق ملف   
ساخن ويسخن، موقع الخبير السوري.

http://bit.ly/3bLtgGQ

النفع العام في قانون االستمالك، سيريا ريبورت، 2020.  
https://bit.ly/3bbSOws

سبل تعويض املتضررين من الحرب في سورية، املنتدى القانوني السوري، 		20.  
http://bit.ly/3rltXvV

https://bit.ly/2O5dxJD
https://bit.ly/2Zq94Di
http://bit.ly/3rg7ikM
https://bit.ly/309EONH
https://bit.ly/308HH1h
http://bit.ly/38s9gqX
http://bit.ly/3bLtgGQ
https://bit.ly/3bbSOws
http://bit.ly/3rltXvV
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ماهية العودة، شروط وهواجس الالجئين السوريين 		20  
https://bit.ly/3arySFD

أربعة أشياء يرغب الالجئون السوريون في تحققها قبل العودة لبلدهم، مها يحي، مركز كارنيغي للشرق   
األوسط، 		20.

https://bbc.in/3pqXsdW

مذكرة موجزة: اإلسكان واألرا�ضي في الجمهورية العربية السورية، املجلس النروجي لالجئين، 		20.  
 https://bit.ly/3	azNIO

التغيير الديموغرافي في سورية )التهجير القسري في ظل الثورة السورية(، عبد املنعم زين الدين، مركز   
جسور للدراسات، 		20.

https://bit.ly/3kJPwDQ

https://bit.ly/3arySFD
https://bbc.in/3pqXsdW
https://bit.ly/38azNIO
https://bit.ly/3kJPwDQ
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مالحق الدراسة

ملحق رقم )1( استبيان الدراسة امليدانية
ً

البيانات الرئيسيةأول

الجنس1
ذكر
أنثى

العمر2

		2	-
2	3	-
3	4	-
4			-
				-

 فأكثر		

3
النتماء الديني واملذهبي )ملن يرغب في 

اإلجابة(
النتماء القومي )ملن يرغب في اإلجابة(4

املستوى التعليمي5

إعدادية وما دون
ثانوي ومعهد متوسط

جامعي وما فوق

الحالة الجتماعية6

عازب/ة
متزوج/ة
مطلق/ة
أرمل/ة

7
عدد أفراد األسرة )للمتزوجين واملطلقين 

واألرامل(

8
عدد األولد امللتحقين بالدراسة )ملن 

لديهم/ن أولد(
عدد األولد العاملين )ملن لديهم/ن أولد(9

الحالة املهنية10

يعمل
ال يعمل

طالب )أتابع دراستي(
متقاعد

11
مكان اإلقامة األصلي في سورية

)املحافظة أو املدينة(
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مكان اإلقامة الحالي )بلد اللجوء(12

لبنان
مخيمات لبنان

األردن
مخيمات األردن

مصر
العراق

مخيمات العراق
الدول العربية في شمال أفريقيا

تركيا
مخيمات تركيا

دول أوروبا )يرجى ذكر الدولة( ...
كندا

الواليات املتحدة األميركية
دول أميركا الالتينية

دول أخرى)تذكر( ........

الوضع القانوني في أماكن اللجوء13

حاصل/ة على الجنسية
إقامة سياحية

إقامة عمل
لجوء )إقامة دائمة(

حماية )تجدد كل فترة(
كيملك حماية مؤقتة )تركيا(

ليس لدي أوراق
أخرى)تذكر( ....

سنوات اإلقامة في بلد اللجوء14
- 3 سنوات	
-	 سنوات4

 سنوات وما فوق	
الواقع الحياتي في دول اللجوءثانًيا
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ما هي طبيعة مسكنك في بلد اللجوء15

منزل ملك
منزل مستأجر

منزل من قبل دولة اللجوء من غير أجرة
مستضاف من قبل أسرة من بلد اللجوء

مستضاف من قبل صديق أو أصدقاء أو أقارب
سكن شبابي مشترك
مخيم )خيم قماشية(

مخيم )بيوت بجدران مستعارة مؤقتة(
مكان العمل

متنقل )غير مستقر(
أخرى)تذكر( .........

مع من تقيم في بلد اللجوء16

وحدي
الزوجة

الزوجة واألوالد
أوالدي فقط

العائلة )الوالدين أو أحدهما/ اإلخوة واألخوات(
مع أصدقاء أو أقارب
أخرى)تذكر( .......

هل تعمل في بلد اللجوء17
نعم
ال

في حال نعم، هل أنت راض عن طبيعة عملك18
نعم
ال

19
هل أنت راض عن الدخل املالي من هذا 

العمل
نعم
ال

20
إذا كنت ل تعمل، فكيف تتدبر أمور حياتك 

املعيشية؟

أعتمد على املساعدة املقدمة من بلد اللجوء
 مساعدات من بعض الجمعيات والهيئات اإلنسانية

واإلغاثية
مساعدات من هيئة األمم املتحدة

أخرى)تذكر( ......

ا
ً
أسباب الخروج من سوريةثالث
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21
ما هي األسباب التي دفعتك إلى مغادرة 

سورية 
“أكثر من إجابة”

الحصار املنفذ على منطقتي
الهرب من التجنيد اإلجباري
الهرب من املالحقة األمنية

الهرب من مالحقة قضائية غير متعلقة باألحداث السياسية
االستدعاءات املتكررة إلى الفروع األمنية

التهجير القسري من قبل النظام
الهرب من القصف الجوي واملدافع والبراميل

 التهديد املباشر بالقتل أو الخطف من ميليشيات تابعة
للنظام

 التهديد املباشر بالقتل أو الخطف من ميليشيات أو سلطات
أمر واقع )املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام(
عدم توافر عمل والظروف االقتصادية الصعبة

متابعة التعليم
لم الشمل مع عائلتي

خرجت بإرادتي
أخرى )تذكر( ......

دوافع العودة إلى سوريةرابًعا

22
هل )فكرة العودة( إلى سورية موجودة لديك 

بشكل عام
نعم
ال

23

ما هي األسباب السياسية والعسكرية 
الدافعة لك إلى العودة الطوعية إلى سورية

)أكثر من إجابة(

رحيل النظام الحالي ورموزه
وجود نظام جديد بناء على انتخابات ديمقراطية

توقف الحرب واإلعالن عن وقف العمليات القتالية نهائًيا
خروج القوات األجنبية وامليليشيات املرتبطة بها

حل امليلشيات املحلية والفصائل العسكرية ونزع السالح
تفكيك األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها

عدم تدخل األمن في شؤون الحياة الخاصة
إعادة بناء الجيش وعدم تدخله في الحياة املدنية

وجود حل سيا�ضي برضا أطراف الصراع
 حصول املكونات القومية والعرقية واإلثنية على حقوقها

الثقافية والقانونية
استتباب الوضع األمني

 إطالق سراح املعتقلين السياسيين والكشف عن مصير
املختفين

وقف االعتقال التعسفي

أخرى )تذكر( ....
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24
ما هي األسباب القتصادية الدافعة لك إلى 

العودة الطوعية إلى سورية
)أكثر من إجابة(

 توافر الخدمات األساسية في البنى التحتية )الكهرباء واملاء
والغاز وغيرها(

توافر خدمات الصحة والتعليم، الخ
توافر فرص العمل

وجود أماكن للسكن للعائالت التي دمرت منازلها وأمالكها
وجود سوق عمل ضمن قوانين ناظمة

البدء بإعادة اإلعمار
أخرى)تذكر( ....

25
ما هي األسباب القانونية واإلدارية الدافعة 

لك إلى العودة الطوعية إلى سورية

وجود مصالحات أهلية لدرء العمليات االنتقامية
 املصالحة بين املكونات الدينية والعرقية والطائفية

املختلفة
 إقرار الحريات وحقوق اإلنسان في دستور الدولة والحياة

اليومية
إلغاء أو تخفيض مدة الخدمة العسكرية اإلجبارية

وجود نظام قضائي نزيه
إعادة األمالك املنهوبة من قبل النظام )تعويض أو إعادة(

انتفاء املحسوبيات والوساطات في مؤسسات الدولة
أخرى )تذكر( ...

26

ما هي األسباب الجتماعية والشخصية 
الدافعة لك إلى العودة الطوعية إلى سورية

بقاء أفراد من األسرة في سورية
وجود مشكالت وضغوط في بلد اللجوء

الحنين إلى سورية
 الحصول على جنسية بلد اللجوء كضمان للخروج حين

الضرورة

أخرى )تذكر( ...

27
ما هي األسباب املتعلقة ببلد اللجوء الذي 

تعيش فيه والدافعة لك إلى العودة الطوعية 
إلى سورية

الشعور بعدم االستقرار القانوني في بلد اللجوء
عدم القدرة على االندماج في مجتمع اللجوء

 وجود خطاب من الكراهية والعنصرية من بعض مواطني
بلد اللجوء

عدم الشعور باالنتماء الثقافي إلى بلد اللجوء
وجود فجوة قيمية ودينية مع مجتمع اللجوء

 تراجع أو نقص الخدمات وضيق فرص العيش في دول

اللجوء
املضايقات األمنية من قبل السلطة للبلد املضيف

ال رغبة لي في العودة إلى سورية
أخرى )تذكر( ....

كوابح العودة إلى سوريةخامًسا
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28
ما هي األسباب الكابحة للتفكير في العودة 

الطوعية إلى سورية

بقاء النظام السوري في السلطة
 عدم وجود تحسن أمني )استمرار سيطرة األجهزة األمنية

على الحياة العامة والخاصة(
عدم وجود فرص عمل

عدم وجود مكان للسكن
عدم توافر الخدمات األساسية للحياة

الخوف من االعتقال
عدم وجود أحد من أفراد أسرتي في سورية

عدم تطبيق القانون
غياب الحلول السياسية الدولية
الخوف من الخدمة العسكرية

أخرى )تذكر( ...

سادًسا

ضمن سيناريوهات الوضع السوري في 
املستقبل، نرجو اإلجابة عن موقفك من 

العودة الطوعية إلى سورية بالنسبة إلى كل 
سيناريو

29

ً
استمرار الصراع الحالي وبقاء بشار األسد في الحكمأول

موافق/ غير موافق/ أفكر باألمرأعود
ل أعود

أعود بشكل مؤقت “الرجوع إلى بلد اللجوء 
كل فترة”

أعود في حال ضمان عدم العتقال واملالحقة 
األمنية

أعود في حال وجود عفو عام شامل

30

ثانًيا
 حل سيا�ضي يف�ضي إلى استمرار النظام الحالي بمشاركة

بعض املعارضة في الحكومة
أعود

ل أعود
أعود بشكل مؤقت “الرجوع إلى بلد اللجوء 

كل فترة”
أعود في حال ضمان عدم العتقال واملالحقة 

األمنية
أعود في حال وجود عفو عام شامل

أعود في حال خروج القوات وامليليشيات 
األجنبية
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31

ا
ً
حل سيا�ضي دولي شامل يف�ضي الى تغيير النظام الحاليثالث

موافق/ غير موافق/ أفكر باألمرأعود
ل أعود

أعود بشكل مؤقت “الرجوع إلى بلد اللجوء 
كل فترة”

32

رابًعا
 تقسيم سورية إلى ثالثة كيانات سياسية )النظام، مناطق

اإلدارة الكردية، كيان سيا�ضي في الشمال السوري(
أعود إلى املناطق أو الكيان الذي تمثلني

ل أعود
أعود في حال ضمان عدم العتقال واملالحقة 

األمنية

33
نرجو تحديد موقفك من العبارات اآلتية 

)في املستقبل(
موافق/ غير موافق/ أفكر باألمر

سوف أعود طوعًيا إلى سورية للمشاركة في 
إعادة اإلعمار

سوف أعود طوعًيا إلى سورية املشاركة في 
العملية السياسية

سوف أعود طوعًيا إلى سورية لالستثمار
سوف أعود طوعًيا إلى سورية لسترجاع 

ممتلكاتي
سوف أعود طوعًيا إلى سورية ألمارس 

املعارف العلمية واملهنية في بلدي
سوف أعود طوعًيا إلى سورية لالستقرار 

الدائم مع أسرتي وأقاربي

لن أعود

34
في حال عدت إلى سورية في أي قطاع منهي 

سوف تعمل

اإلسكان

الصحة
التعليم

املصارف والتأمين
الزراعة
الصناعة
التجارة
البناء

لن أعود
أخرى )تذكر( ..
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ملحق رقم )2( أسئلة املقابالت املعمقة

الجنس

العمر

بلد اللجوء

مدة اللجوء

املستوى التعليمي

الحالة الجتماعية

عدد األولد )ملن لديهم/ن(

الحالة املهنية

هل تفكر/ين بموضوع العودة إلى سورية )لإلقامة أو الزيارة( بشكل عام؟ وملاذا؟1

في حال حصول تغيير سيا�ضي أدى الى مرحلة انتقالية من الحكم في سورية، هل تفكر/ين في العودة؟2
يرجى كتابة األسباب في اإلجابة بـ: نعم أو ل 

يرجى تحديد أهم األسباب التي تدفعك )أو تدفع السوري عموًما( في بلد وجودك إلى العودة إلى سورية 3
برأيك؟

يرجى تحديد أهم املعوقات التي تمنعك )أو تمنع السوري عموًما( في بلد وجودك من العودة إلى سورية 4
برأيك؟

ملحق رقم )3( بيانات الدراسة امليدانية

نظًرا إلى الحجم الكبير للبيانات، يمكن الدخول إلى الرابط أدناه لالطالع على البيانات الكاملة للدراسة

dropbox على

https://2u.pw/IXxI4

onedrive أو على

https://2u.pw/X4ASa
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