
أبحاث اجتماعية 

المحددات االجتماعية واالقتصادية لعودة الالجئين السوريين 

الكاتب: طالل مصطفى - حسام السعد - وجيه حداد 



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

تجاوز السوريون في دول اللجوء مرحلة الوجود املؤقت إلى التفكير بالوجود الدائم في تلك البلدان التي 
وجدوا أنفسهم بين ظهرانيها. ومع تباين الظروف اآلنية التي يعيشونها والتخطيط للمستقبل في كل بلد لجوء 
( باتت تكتنفه حواجز وكوابح ال 

ً
بشكل منفصل، فإن قرار العودة الطوعية إلى سورية (حالًيا أو مستقبل

تتعلق بتغيير بنية النظام السوري فحسب، بل تجاوزته أيًضا إلى مدى االنسجام واالندماج في املجتمعات 
الجديدة، ما يشكل دوافع أو كوابح تؤثر في احتمال قرار العودة إلى الوطن.

تضمنت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

ما هي املحددات االجتماعية التي تؤثر في قرار عودة اللجئين السوريين إلى سورية؟. 	

ما هي املحددات االقتصادية التي تؤثر في قرار عودة اللجئين السوريين إلى سورية؟. 	

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خلل العودة إلى الكتب واملراجع والتقارير والدراسات 
امليدانية التي تناولت مباشرة أو بشكل غير مباشر موضوعات هذه الدراسة، إضافة إلى استطلع ميداني على 
عينة من اللجئين السوريين، وإجراء فريق الدراسة مقابلت معمقة مع بعض منهم، الستنباط أهم العوامل 
االجتماعية واالقتصادية التي تلعب دوًرا في عودة اللجئين السوريين إلى سورية من عدمها، والشروط 

االجتماعية واالقتصادية ألي عودة في املستقبل.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهّمها:

إن عمليــة اســتعادة األصــول )حقــوق امللكيــة( تعــد مــن أهــم الشــروط التــي تحفــز اللجئيــن علــى العــودة إلــى . 	
بلدهــم. وفــي ســورية يــزداد الوضــع صعوبــة بســبب أن هــذا األمــر هــو أداة النظــام الســوري التــي حــارب بهــا 

الشــعب فــي مراحــل مختلفــة مــن عمــر االنتفاضــة الســورية.

إن غياب البنى التحتية أو ضعفها بالشكل الذي توجد عليه اآلن في سورية يصّعب من فكرة قرار العودة . 	
للجئيــن الســوريين. وفــي الدراســة امليدانيــة الداعمــة التــي قمنــا بهــا، ذكــر 22.6 % مــن عينــة الدراســة أن مــن 
مسببات خروجهم من سورية كانت )عدم توافر الخدمات األساسية(، وذكر 87 % من عينة الدراسة أن 
توافر هذه الخدمات من الدوافع التي تجعلهم يفكرون بقرار العودة إلى سورية. ورأى 66.4 % أن )توافر 

خدمات الصحة والتعليم( واحدة من الدوافع الرئيسة لدى التفكير في موضوع العودة.

تدهورت املؤشرات الصحية في سورية بشكل ملحوظ خلل الصراع، وهي اآلن دون قيم ما قبل . 	
 عن االنهيار العام للنظام 

ً
األزمة، وكذلك أدنى من املستويات في البلدان الشبيهة بسورية، فضل
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الصحي وتعطيل تقديم الخدمات الصحية املعتادة.

يتطلب الواقع الصحي برامج جديدة تعيد هيكلة القطاع الصحي السوري، ليتسنى للجئين التفكير في 
العودة. وهذه الهيكلية تتضمن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من خلل: الوصول إلى 
البنية التحتية للرعاية الصحية؛ الوصول إلى املوارد البشرية الصحية؛ الوصول إلى التغطية املالية 

لخدمات الرعاية الصحية.

أدى الصراع إلى تغيير التوزيع الديموغرافي لألطفال السوريين ونسب التحاقهم باملدارس على حد سواء. . 4
وُيعّد تدمير املدارس وتعطلها املحركين األساسيين ملعدالت االلتحاق املنخفضة. فقد كانت مرافق التعليم 
مستهدفة خلل النزاع. واستخدمت املدارس أماكن عسكرية وملجئ غير رسمية لألسر النازحة. وتشمل 
الدوافــع اإلضافيــة ملشــكلت تقديــم خدمــات التعليــم فــي ســورية نقــص املعلميــن ونقــص املــواد التعليميــة. 
وفي دراستنا امليدانية الداعمة التي أنجزناها، كان )توافر خدمات الصحة والتعليم( من الدوافع الرئيسة 
في موضوع التفكير في العودة إلى سورية. وكانت العودة الطوعية قراًرا وارًدا في حال تغيير النظام من أجل 

)ممارسة املعارف العلمية واملهنية( التي اكتسبوها في بلدان اللجوء.

إن توافــر البنيــة املناســبة للقطاعيــن الصحــي والتعليمــي، وباقــي القطاعــات بطبيعــة الحــال، بعــد ســنوات . 	
الحــرب، مــن شــأنه أن يشــكل دافًعــا قوًيــا للتفكيــر فــي موضــوع العــودة، بالتزامــن مــع حــل سيا�ســي مــن ناحيــة 

ورغبــة الســوريين فــي تطبيــق خبراتهــم ومعارفهــم التــي اكتســبوها فــي بلــدان اللجــوء املختلفــة.

إن حجم االنهيارات االقتصادية التي صاحبت العامين املاضيين وتسارعها، وشدة األزمات املعيشية التي . 6
عصفــت بالســوريين فــي الداخــل، وبالتحديــد فــي مناطــق النظــام، أشــعرت اللجئيــن بمزيــد مــن القلــق حيــال 

العودة في حال تحققها، ما لم تتغير مؤشــرات الحياة االقتصادية وســبل العيش في الداخل.

ا، بعد . 7
ً
ضمن شــروط اللجئين الســوريين للعودة الطوعية حتى اآلن، تتموضع الشــروط االقتصادية ثالث

الشــروط األمنيــة والسياســية فــي معظــم الدراســات واســتطلعات الــرأي، وغالًبــا مــا ارتبــط تحســن الوضــع 
االقتصــادي فــي تصــورات اللجئيــن بشــكل ميكانيكــي بتحســن الواقعيــن األمنــي والسيا�ســي، مــن دون النظــر 
إلــى خصوصيــة هــذا املحــدد ومــدى اســتقلله النســبي فــي االقتصــادات املدمــرة. وفــي دراســتنا امليدانيــة، كان 
مــن أســباب الخــروج مــن ســورية بالنســبة إلــى عينــة الدراســة )بعــد األســباب األمنيــة(، )عــدم توافــر فــرص 
ا بذلك، فقد كان من املتطلبات االقتصادية الدافعة إلى 

ً
عمل، والظروف االقتصادية الصعبة(. وارتباط

العــودة الطوعيــة، )توافــر فــرص العمــل( إضافــة إلــى )وجــود ســوق عمــل ضمــن قوانيــن ناظمــة(.

تشــهد ســورية تراجًعــا مســتمًرا فــي مســتويات املعيشــة، وانعكســت تلــك الظــروف مباشــرة علــى قــرارات . 8
اللجئين وخياراتهم. إذ يلعب تحسن األوضاع االقتصادية في سورية دوًرا مهًما في تحديد خيارات اللجئين 
السوريين باتجاه العودة وتسريعها في مرحلة ما بعد التسوية السياسية. وفي دراستنا امليدانية الداعمة، 
كان شــرط البــدء باإلعمــار مــن أهــم املتطلبــات االقتصاديــة للتفكيــر فــي العــودة الطوعيــة إلــى ســورية، وهــو 
يترابــط بالضــرورة مــع توافــر الخدمــات األساســية فــي البنــى التحتيــة )الكهربــاء واملــاء والغــاز وغيرهــا( وتوافــر 
الخدمــات األخــرى أيًضــا فــي قطاعــات الحيــاة الرئيســية كالتعليــم والصحــة. وكل ذلــك ال يســتقيم إال بوجــود 
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ســوق عمــل ضمــن قوانيــن ناظمــة.

إن موضــوع إعــادة اإلعمــار ليــس مشــروع بنيــة تحتيــة فحســب، إنــه نمــط مــن الحيــاة االقتصاديــة الشــفافة . 	
بعــد التخلــص مــن الحيــاة السياســية القائمــة علــى نظــام الحكــم الواحــد، وفــي الدراســة امليدانيــة الداعمــة، 
كان اشــتراط زوال النظــام الحالــي ورمــوزه، وتفكيــك أجهزتــه األمنيــة والعســكرية وامليليشــيات، مقدمــة ملــا 

يرونــه متطلبــات أو حوافــز اقتصاديــة تدفعهــم إلــى التفكيــر فــي العــودة الطوعيــة إلــى البــلد.
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مقدمة نظرية منهجية

في الحديث عن عودة اللجئين السوريين طواعية إلى سورية، ال يمكن إغفال مسببات الخروج قبل كل 
�سيء. فالدوافع التي أجبرت السوريين على املغادرة قد تكون هي املعوقات ذاتها في موضوع عودتهم.

اضطر كثير من السوريين إلى الخروج من معادالت الصراع املعقدة واملتشعبة نحو خلص، قد يكون مؤقًتا 
في نظر بعضهم. وقد لعبت بيئة الصراع دورها األكبر في عملية )الخروج( بحيث نستطيع القول -بطريقة ما- 
 قسرًيا تسببت به جملة من العوامل، كانت تشير في أغلبها إلى ممارسات النظام 

ً
إن مغادرة البلد كانت فعل

ضد املدنيين.

غادر أغلب اللجئين السوريين مدنهم وقراهم بعد تدهور الحالة األمنية وتعرضهم لحوادث أمنية أيًضا 
استهدفتهم شخصًيا أو عائلتهم أو املقربين منهم. أضف أيًضا سلسلة االعتقاالت التعسفية، والتوقيفات 
العشوائية على حواجز النظام التابعة لكثير من الفروع األمنية، وكذلك اختفاء أحد أفراد األسرة، وفقد 

األصدقاء واملعارف.

هواجس الخروج من سورية لم تكن أمنية فقط باملعنى الحرفي، فكل ما يرتبط بتفاصيل حياة الناس 
اليومية يمكن رّده إلى )الحالة األمنية( املنفلتة بإيعاز من النظام.

ال يفترض عند الحديث عن املحددات االجتماعية واالقتصادية لعودة اللجئين الطوعية، االبتعاد عن 
الغطاء األمني الذي يظلل كل املحددات األخرى للسوريين في مسألة العودة، وربما يكون في بعض األحيان 
)أي األمن( أكثر أهمية بالنسبة إلى العائدين من تغير رأس النظام السوري، ما دام الهدف إسقاط نسق 

السلطة الدكتاتورية واألمنية، وليس شخًصا بعينه.

في كل األحوال، ال يمكننا الحديث، على املدى البعيد، إال عن عودة اللجئين السوريين إلى بلدهم بوصفه 
 نهائًيا ألزمة اللجئين التي بدأت ُبعيد انطلق االنتفاضة السورية آذار/ مارس 		0	. ولكن، وفي خضم 

ً
حل

هذا النقاش حول العودة، فإن فعل العودة يجب أن يكون طوعًيا ال قسرًيا.

إن حالة الفلتان األمني انسحبت على مجمل الحياة االقتصادية واالجتماعية وتدهور مستويات املعيشة 
مستمر. ونظًرا إلى طبيعة الظروف العنيفة في سورية وشدتها الكبيرة، غطت الدوافع األمنية والوجودية 
على الدافع االقتصادي بشكل ما، ضمن اعتبارات اللجئين وشروطهم للعودة. وقد كان حجم االنهيارات 
االقتصادية العامين املاضيين وتسارعها، وشدة األزمات املعيشية التي عصفت بالسوريين في الداخل، من 

العوامل املقلقة للجئين حول العودة ما لم تتغير مؤشرات الحياة االقتصادية وسبل العيش في الداخل.

استناًدا إلى ما سبق يمكن تكثيف مشكلة الدراسة في السؤال املركزي اآلتي: 

ما املحددات االجتماعية واالقتصادية واملعيشية التي تؤثر في قرار عودة اللجئين السوريين إلى سورية؟
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استناًدا إلى هذا السؤال تتبع الدراسة عدًدا من املتغيرات مثل:

تحسن الوضع االقتصادي في تصورات اللجئين– 	
توافر فرص العمل – 	
وجود سوق عمل ناظمة– 	
العودة إلى األماكن األصلية – 4
إعادة اإلعمار– 	

ا حاضًرا في االشتراطات املختلفة 
ً
أما أهمية الدراسة فتتمثل في ارتباط البعد االجتماعي واالقتصادي شرط

لعودة اللجئين الطوعية، في سياق اشتراط التوصل إلى حل سيا�سي وتفكيك األجهزة األمنية.

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

· عمل مكتبي: من خلل مراجعة األبحاث والدراسات السابقة حول موضوع املحددات السياسية 	
لعودة اللجئين السوريين في دول العالم. 

· عمل ميداني: من خلل 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 اللتينية، دول أوروبا، لبنان، مخيمات العراق، مخيمات لبنان(.

· مقابالت معمقة مع )		( 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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: حقوق األصول وامللكية
ً

أوال

عد من أهم الشروط التي تحفز اللجئين على العودة إلى 
ُ
إن عملية استعادة األصول )حقوق امللكية( ت

بلدهم. وفي سورية يزداد الوضع صعوبة بسبب أن هذا األمر هو أداة النظام السوري التي حارب بها الشعب 
في مراحل مختلفة من عمر االنتفاضة السورية. وغالًبا »ما يتشابك وصول اللجئين إلى فرص كسب العيش 
في الوطن مع قدرتهم على استعادة وثائقهم واستعادة األصول مثل امللكية واألرا�سي الزراعية«)	(. ومن ثم 
فإن عملية استحقاق السوريين اللجئين لوثائقهم هو أحد املحفزات التي تؤثر في قرار )احتمال العودة( إلى 
سورية. أضف إلى ذلك، أن تحقيق هذه العملية يعد من القضايا الجوهرية في عملية إعادة اإلعمار وتحقيق 

العودة العادلة، وهنا يكمن صلب قرار العودة املرتبط بوجود آفاق إلعادة تأسيس الحياة.

نذكر هنا تجربة )البوسنة والهرسك( التي استعاد بعض اللجئين فيها أراضيهم أو حصلوا على أراض 
في مكان آخر، أو حصلوا على تعويض. وقد كانت هذه الظروف حيوية أيًضا، يكملها برنامج واسع للغاية 
إلعادة بناء املساكن التي دمرتها الحرب، إلى جانب إعادة األرض كأصل مادي وإنتاجي. وهو ما قد يساعد 
)أيأي  استرداد استحقاقات األرا�سي( في تعزيز مبدأ )العودة العادلة(. وكذلك فإن هذه الظروف كانت حافًزا 
لعودة كبيرة )تلقائية( للجئين األفغان في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، واللجئين األنغوليين الذين 
استعادوا أراضيهم عند العودة من زامبيا منذ 	00	 فصاعًدا، وللجئين العائدين، بعد اتفاقية السلم 
الشامل في 		0	، إلى ما أصبح اآلن جنوب السودان، على الرغم من أن الوضع في جنوب السودان سرعان 

ما انهار)	(.

هذا يعني أن توقف العمليات العسكرية في سورية ليس ضامًنا حقيقًيا، أو كافًيا، لتحقيق معايير العودة 
)الطوعية واآلمنة والكريمة(، وعملية استرداد األصول وحقوق امللكية )السكن، األرا�سي، الخ( تدخل في باب 
جرائم الحرب وانتهاكاتها التي قام بها النظام، من باب العقوبة الفردية والجماعية التي شّنها ضد مجتمعات 

ثارت ضده، وبذلك ال يمكن للمضطهدين نزع الطابع السيا�سي ملصادرات األملك. 

وقد ذكرت دراسة حديثة عن اللجئين السوريين أن 60 % من العينة رأت أن استعادة حقوق امللكية 
العقارية هي من األمور الرئيسة في موضوع عودتها إلى سورية)	(.

، وكذلك سياسات هدم املدن واألحياء 
ً
لقد كانت عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي ممنهجة

ا ثورًيا، واالستيلء على املنازل املوجودة فيها، وفرض عوائق عدة على السوريين للمطالبة 
ً
التي شهدت حراك

)1(  -The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis, International Bank for Reconstruction and Devel-
opment, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, 2020, p68

)	( - املرجع السابق، ص 	7

)	( - انظر: املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة اللجئين من دول الجوار، ص 48
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بممتلكاتهم، كإجراء الحصول على موافقة أمنية مسبقة لجميع حاالت البيع ونقل امللكية، استناًدا إلى 
تعميم )سري( يحمل رقم 463/ت صدر في 		 آب/ أغسطس 		0	، وتقييد حركة سكان املناطق )املشمولة 
باملصالحات(، وإلزامهم بالحصول على تصاريح للدخول إليها أو الخروج منها، وابتزاز السكان عبر نقاط 
التفتيش، ومنع عودة النازحين والنازحات إلى أملكهم في بعض املناطق ولو كانت زيارة لتفقد األضرار، مثل 
 عن تواتر إصدار املراسيم والقوانين منذ 		0	، مثل القانون رقم 0	 

ً
القدم وبعض مناطق القابون، فضل

لعام 8	0	، الذي ُيعّد تتويًجا لشرعنة التغيير الديموغرافي، وإهداًرا للحقوق العقارية للسكان)4(.

10، هو قانون أصدره رئيس النظام السوري بشار األسد في نيسان/أبريل 8	0	، ُسمح  والقانون رقم 
بموجبه للحكومة بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سورية، مخصصة إلعادة اإلعمار. وال يحدد 
 زمنًيا لتحديد املناطق التي ستخضع لهذا القانون، بل يتعين على السلطات املحلية ملنطقة 

ً
القانون جدوال

ما، أن تقدم قائمة بأسماء أصحاب العقارات صادرة عن الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك املنطقة 
في غضون 45 يوًما. وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي املنطقة في القائمة، فسيكون لديهم 0	 يوًما فقط لتقديم 
إثبات امللكية. وإذا تعذر ذلك، فسيحرمون من حقوق ملكية عقاراتهم وتصبح ملكيتها تابعة إلى البلدة أو 

الناحية أو املدينة الواقع فيها العقار.

 
ً

لقد تعرضت أغلب سجلت األرا�سي والعقارات للتلف في مناطق النزاع، ونسبة األرا�سي املسجلة أصل
لدى الحكومة كانت 0	 % فقط. هذا ويفتقر أكثر من نصف اللجئين السوريين إلى الوثائق الضرورية 
اللزمة لتقديم طلب إثبات ملكية أو حتى تعيين وكيل معترف به قانونًيا. أضف إلى ذلك هدم املباني في 
مناطق عدة )معاقبة للمدنيين املعارضين للنظام( بحجة )إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي واملخالفات 

العشوائية()	(، مع التنبيه إلى أن أغلب تلك العشوائيات تفتقر إلى وثائق ملكية رسمية.

وفي دراستنا امليدانية، أظهرت النتائج أن 47.3 % من العينة، رأت أن من أهم الشروط القانونية للعودة 
إلى سورية )إعادة األملك املنهوبة من النظام( سواء بالتعويض أم إعادة تلك األملك.

وبالعلقة مع بلد اللجوء، فقد قال ما نسبته 00	 % من السوريين في األردن ومخيمات اللجوء في لبنان، 
بضرورة ذلك بوصفه أهم عامل في التفكير بموضوع العودة إلى سورية، مقابل 0	 % في الدول العربية شمال 

أفريقيا، و40 % في تركيا.

وذكر 44.5 % من عينة الدراسة أن )وجود أماكن للسكن للعائلت التي دمرت منازلها وأملكها(، هو من 
املتطلبات الدافعة إلى التفكير في موضوع العودة إلى سورية.

)4( - الروابط البنيوية بين عودة اللجئين ومعالجة حقوق امللكية في سوريا، لمى قنوت، موقع عنب بلدي، 0	/		/0	0	.
http://bit.ly/2Ns7cr5

)	( - انظر: هل يق�سي القانون 0	 على أمل اللجئين السوريين بالعودة لوطنهم؟
http://bbc.in/3pwCASR
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شكل رقم )1( يبين حقوق امللكية وعالقتها بالعودة
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ثانًيا: البنية التحتية والخدمات

ا 
ً
أدت الحرب السورية إلى تدمير البنى التحتية والخدمات في املناطق السورية على اختلفها، وتركت إرث

من خراب طرق املواصلت وشبكات املياه والكهرباء والوصول إلى الحد األدنى من الخدمات بالنسبة إلى 
املواطن السوري. كل ما سبق يندرج تحت اسم »طرق العيش/ الحياة«. وقد أظهرت نتائج دراسة حديثة، 
أن 64 % من اللجئين السوريين يرون أن توافر الخدمات العامة كالنقل واملياه والكهرباء والصحة والتعليم 

من العوامل الهامة في قرار عودة اللجئين)6(.

إن غياب البنى التحتية أو ضعفها بالشكل الذي توجد عليه اآلن في سورية يصّعب من فكرة قرار عودة 
اللجئين السوريين. لكنه من ناحية أخرى ال يعني وجود إصلح شامل في تلك البنى كشرط للعودة، فتغيير 
النظام وانتهاء سطوة األجهزة األمنية كفيلن بإمكانية قرار العودة والعمل، شرط وجود جهات دولية تتكفل 

بعملية إعادة اإلعمار بما يشمل تلك البنى التحتية وشبكات الحياة اليومية من ماء وكهرباء وغيرها.

كان هذا هو الحال في )البوسنة والهرسك( التي تماثل سورية من حيث مستويات التنمية االقتصادية، 
والتحضر، وحجم النزوح والدمار. نفذت عمليات اإلعادة إلى الوطن على نطاق واسع وطوعي ومساعدة من 
دول أوروبا الغربية بسرعة بعد اتفاقيات )دايتون()7(، على الرغم من استمرار انتشار الدمار بعد الحرب. 
ولم يكن هناك شرط مسبق اللتزام طويل األجل من قبل املانحين للستثمار بكثافة في إعادة اإلعمار. على 
عّد مشروعات األثر السريع التي يقودها املجتمع أداة مفيدة بالتوازي 

ُ
العكس من ذلك، لبدء هذه العملية، ت

مع التركيز، في املراحل األولى من العائدين، على عدد قليل من البرامج التحويلية التي يمكن تقديمها على 
نطاق واسع ولها تأثير ومتانة.

وتشير الخبرة الدولية إلى وجود علقة معقدة ودقيقة بين عودة اللجئين والوصول إلى الخدمات والبنية 
التحتية، وفي حال تساوي األمور األخرى، يجب أن يوفر الوصول األفضل إلى الخدمات والبنية التحتية 
-التي أصلحت- حوافز إضافية للعودة. هناك حاالت أدت فيها األضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص 
الخدمات إلى تأخير العودة. لذلك من الضرورة بمكان تقييم مدى توافر الخدمة واألضرار التي لحقت بالبنية 

التحتية، سواء للعودة أم لتقييم رفاهية السكان املتأثرين بهذه الظروف.

من جانب آخر، ال يمكن اختزال إعادة اإلعمار واستعادة الخدمات في مرحلة ما بعد الصراع كعملية 
تقنية بحتة، فعند معالجة إعادة اإلعمار واستعادة الخدمات ال بد من األخذ بالحسبان مسألة اإلقصاء 

)6( - انظر: املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة اللجئين من دول الجوار: استطلع رأي، ص 		

)7( - هــي اتفاقيــة الســلم فــي البوســنة والهرســك التــي انتهــت بموجبهــا الحــرب البوســنية التــي اســتمرت ثلثــة أعــوام ونصــف فــي تســعينيات القــرن 
املا�ســي. اتفقــت األطــراف املتحاربــة علــى الســلم وتقســيم البوســنة إلــى قســمين أحدهمــا ذات طابــع فيدرالــي للمســلمين والكــروات والثانــي جمهوريــة 

للصــرب.
http://bit.ly/37esrDF.

http://bit.ly/37esrDF
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االجتماعي واالقتصادي التي غالًبا ما تساهم في الصراع واللجوء، وتساعد أيًضا في التخفيف من حدة 
الصراع. فإذا لم يعالج االستبعاد االقتصادي واالجتماعي فإنه قد يؤدي إلى استحالة )سبل العيش/ الحياة( 
من ناحية، وعدم الوثوق في الطبقة الحاكمة، ما يعني وجود هشاشة سياسية بعد العودة )أفغانستان 

وجنوب السودان(، وقد يؤدي أيًضا إلى لجوء جديد. 

 لحل هذه املسألة املعقدة، فقد عولج ذلك اإلقصاء عبر ترتيبات 
ً

وتبقى تجربة )البوسنة والهرسك( مثاال
دستورية لتقاسم السلطة أجريت جنًبا إلى جنب مع عملية إعادة اإلعمار. وعلى هذا، يمكن أن تكون برامج 
التنمية اإلقليمية واملحلية واسعة النطاق أدوات للمساعدة في العودة. ويمكن أن تكون هذه البرامج فاعلة 
إذا ُصممت بتركيز واضح على إعادة دمج النازحين، وباملشاركة في التخطيط لكل من العائدين والسكان 
الذين بقوا )مثال برنامج سيل في كمبوديا وبرنامج التضامن الوطني في أفغانستان، ومشروع الحكم املحلي 

وتقديم الخدمات في جنوب السودان«)8(.

أدى العنف والنزاع إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل التوزيع، وتغيير أنماط العرض والطلب على املياه. 
أدى القصف والصراع البري إلى تدمير منشآت البنية التحتية )املداخل ومحطات الضخ ومحطات املعالجة( 
وتسبب في أضرار واسعة النطاق لشبكات إمدادات املياه عبر األنابيب، وتدهور الوصول إلى الخدمات بشكل 
كبير في املدن التي لم تكن تحت سيطرة النظام. تواجه هذه املدن واملحافظات اآلن مزيًجا فوضوًيا من 
املرافق املتداعية وترتيبات تقديم الخدمات البديلة من اآلبار وشاحنات الصهاريج التي تدعمها مجموعة من 

الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية.

شهدت حلب أكبر تدهور في خدمات إمدادات املياه والصرف الصحي، واضطر %70 من األسر إلى التحول 
إلى استخدام اآلبار وصهاريج املياه وآليات املواجهة املحلية األخرى. وتعرضت مدينة الباب إلى تدمير واسع 
النطاق للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وفي عين العرب/ كوباني، كان أكثر من 70 % من البنية 

التحتية غير عاملة.

في املحافظات األخرى، تدهورت الخدمات بشكل حاد، وانخفضت تغطية خدمة املياه الشبكية بنحو 
60 % في الرقة ودرعا وإدلب والقنيطرة. في محافظات دير الزور والحسكة وحماة وحمص وريف دمشق، 
تدهورت مستويات تغطية األنابيب بشكل حاد مع انقطاع ما يصل إلى نصف األسر عن املياه املنقولة 
باألنابيب، وأكثر من %30 من األسر في جميع أنحاء هذه املحافظات تعتمد اآلن بشكل كامل على املياه التي 

توفرها الشاحنات.

شبكات املياه والصرف الصحي التي تمثل حصة كبيرة من شبكات إمدادات املياه باتت في حالة تلف 
شديد. في دمشق على سبيل املثال، يشكل انقطاع املياه وتهالك شبكات الصرف الصحي أخطاًرا صحية 

جسيمة.

وبعد سنوات من النزاع في سورية، أصبحت مياه الشرب غير صالحة للشرب فعلًيا، بسبب عدم معالجتها 

)8( - see: The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis, p 82-92
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بشكل دقيق وصحي، لسوء األوضاع على جميع الصعد وال سيما املالية، األمر الذي ينعكس على املواطن 
السوري صحًيا واجتماعًيا.

وصار الحصول على مياه الشرب عبًئا مالًيا بحد ذاته، ويكاد يشكل )كارثة( في بعض الحاالت على األهالي 
في مختلف املناطق السورية، وبخاصة في ظل ارتفاع األسعار وتوقف األعمال وانخفاض الدخل)	(.

تضرر قطاع املياه بشدة من األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة التي توفر الكهرباء اللزمة لضخ 
املياه وتشغيل محطات املعالجة. تتطلب املياه التي توفر من اآلبار و/ أو عبر شبكة التوزيع الضخ الكهرباء. 
لذلك فإن وظيفة خدمات املياه مرتبطة بشكل مباشر بحالة شبكة الكهرباء و/ أو توافر املولدات والوقود. 
كان نقص الكهرباء هو السبب الرئي�سي النقطاع شبكة املياه، وكان السبب الثاني األكثر شيوًعا هو األضرار 
التي لحقت بمحطات الضخ وشبكات األنابيب. بسبب هذا الضعف، وألن اآلبار تستخدم كهرباء أقل كثيًرا 
لضخ املياه، اضطر عدد من املدن إلى تطوير خطة احتياطية تعتمد على آبار املصدر، وبخاصة خلل فترات 
االنقطاع الطويلة لشبكة املياه العامة. هذا إضافة إلى احتمال حدوث تلوث بيولوجي وكيميائي ملصادر املياه. 
ومع النزوح واسع النطاق، تعاني أنظمة إدارة املياه أيًضا نقص املوارد البشرية، حيث غادر عدد من الباحثين 

املتعلمين ومديري املياه واملهندسين البلد، وهجر مليين املزارعين ذوي الخبرة في إدارة التربة واملياه.

مع انهيار أنظمة إمدادات املياه العامة، مأل مقدمو الخدمة من القطاع الخاص فجوة العرض الكبيرة. 
تتركز شاحنات الصهاريج بشكل أكبر في محافظتي إدلب وحلب. توصل املياه عن طريق حمولة الشاحنات، 
وغالًبا ما تتقاسم األسر تكاليف التوصيل، وتكون األسعار مرتفعة ألن التجار ينقلون التكاليف اللوجستية 
واملخاطر األمنية إلى املستهلكين. من املرجح أن يعمل هؤالء املؤيدون في هياكل شبيهة بالكارتل)0	(، ما يعكس 

جانًبا بارًزا من اقتصاد الحرب.

تؤكد الدراسات االستقصائية أن مشكلت الوصول إلى املياه قد تفاقمت، إذ أظهر مسح املياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية، في 7	0	، الذي أجرته اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية، أن معظم األسر 
تتلقى أقل من ساعتين من إمدادات املياه يومًيا. ومن ثم فإن أكثر من خم�سي األسر ليس لديها ما يكفي من 
املياه لتلبية احتياجات األسرة. فقط 36 % من األسر تحصل على املياه بشكل أسا�سي من الشبكة العامة. 
يعتمد بعض آخر على املوردين الخاصين أو اآلبار أو املياه املعبأة في زجاجات. وعلى الرغم من أهمية الوصول، 
تبقى جودة املياه املوجودة أيًضا مصدر قلق، ألن املياه امللوثة يمكن أن تؤدي إلى عبء كبير من األمراض 

املعدية.

ُيعّد الوصول إلى املراحيض مشكلة أيًضا، على الرغم من عدم تأثرها مثل الخدمات األخرى، حيث يعني 

)	( - أزمة مياه في سوريا.. من يدفع الثمن، زينب مصري- صالح ملص، عنب بلدي، 0	/	/0	0	.
http://bit.ly/37k9T57.

)0	( - الكارتل )Cartel(: هو اتفاق أو تحالف بين عدة شركات تعمل في صناعة واحدة من أجل تقسيم السوق في ما بينها وتنظيم املنافسة بحيث 
ال تتعدى أي شركة على حصة أخرى.

http//:bit.ly	/ZlZ66e.

http://bit.ly/37k9T57
http://bit.ly/2ZlZ66e
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الوصول املحدود أن جميع أفراد األسرة أو بعضهم ال يمكنهم الوصول إلى مرحاض عامل. حتى بين األسر 
التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل، تكون أحياًنا مشتركة أو مجتمعية، وال سيما في دمشق وريف دمشق 

والحسكة وإدلب)		(.

عّد من أبرز معوقات عودة اللجئين، وذلك لكونها ال تعد 
ُ
وهنا يبدو أن مشكلة املياه والصرف الصحي ت

جانًبا من الرفاهية بقدر ما هي خدمات أساسية في الحياة اليومية.

شكل الصراع تحديات كبيرة لربط الناس بالطرق وإمكانية الوصول  النقل، فقد  بوسائل  أما بشأن 
إلى الخدمات االجتماعية األساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ُيعزى تدهور إمكانية الوصول بشكل 
أسا�سي إلى ثلثة عوامل: أضرار الطريق؛ األضرار التي لحقت باملرافق االجتماعية؛ التغيرات السكانية في 
الحجم والتوزيع. وتشير التقديرات إلى تضرر نحو 000	 كم من الطرق في 		 منطقة حضرية، على الرغم 

من أنه من الواضح أن الحرب قد أضرت بالطرق األخرى، في مدن ومناطق ريفية كثيرة.

على الرغم من تضرر شبكة الطرق السورية بشكل كبير خلل األزمة، لم يكن تأثير الضرر متجانًسا عبر 
املحافظات، فما تزال ثماني محافظات تعاني أضراًرا في الطرق والجسور: حلب، درعا، ريف دمشق، حمص، 

الحسكة وإدلب والرقة ودير الزور.

وفي دراستنا امليدانية، ذكر 22.6 % من عينة الدراسة، أن من مسببات خروجهم من سورية كانت عدم 
توافر الخدمات األساسية )كهرباء، ماء، إنترنت، غاز، مرافق صحية(. 

وتأسيًسا على ذلك، فقد ذكر 87 % من عينة الدراسة أن توافر هذه الخدمات )التي اختبروا جودتها 
واعتادوا عليها في دول اللجوء( هي من الدوافع التي تجعلهم يفكرون في قرار العودة إلى سورية. وكذلك رأى 
66.4 % أن )توافر خدمات الصحة والتعليم( هي واحدة من الدوافع الرئيسة لدى التفكير في موضوع العودة.

»من املعوقات التي تمنعني من العودة إلى سورية بقاء هذا النظام السيا�سي ودمار البنية التحتية وغياب 
أبسط مقومات الحياة«

مقابلة مع الجئ سوري في النمسا)12(

)11( - The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis, p 137

)		( - ذكر، 7	 سنة، جامعي، متزوج، عامل إنتاج.
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ا: سبل العيش والحصول على العمل/ النشاط االقتصادي
ً
ثالث

تعتمد سبل العيش وإمكانية استمرارها بشكل أسا�سي على الخدمات املقدمة للمناطق والتجمعات 
السكانية، ويتعذر العيش خارج إطار املناطق املخّدمة في مستويات املياه والكهرباء واالتصاالت والنقل 
والصحة والتعليم، ومع حالة الدمار وامتناع النظام عن تأهيل املناطق التي استردها، ملزيج من العجز 
بنيوًيا  اللجئين  أهلية استقبال  إلى  املناطق  تلك  تفتقد  الديموغرافي،  املبيتة ضمن مشروعه  واألسباب 

وخدمًيا، ولو توافرت ظروف العودة األخرى.

أدى الصراع إلى أضرار جسیمة في البنیة التحتیة املادیة في سوریة. ومع مرور الوقت، تسبب الصراع 
في انھیار جزئي أو كامل للنظم والشبكات في عدد من املدن عبر تدمير املنازل والبنیة التحتیة ذات الصلة 
بالخدمات العامة مثل الطرق واملدارس واملستشفیات، وأدى إلى انھیار اقتصادي في عدد من املناطق. وحیث 
ا 

ً
إن الجسور واملوارد املائیة وصوامع الحبوب وغيرھا من األصول ذات األھمیة االقتصادیة أصبحت أھداف

إستراتیجیة، زادت نسبة الضرر املادي. إضافة إلى تدمير املساكن كلًيا أو جزئًيا. وكانت األضرار مرتفعة بوجه 
خاص في قطاع الصحة، حیث استھدفت املنشآت الطبیة على وجه التحدید. وتشير التقدیرات إلى أن حوالى 
نصف املنشآت الطبیة في املدن والبلدات التي انتفضت قد تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي. وينسحب األمر 

على منشآت قطاع التعلیم.

أدى تعطیل الشبكات االقتصادیة ورأس املال البشري والقدرة على التواصل إلى تفاقم آثار األضرار 
املادیة في الخدمات العامة )الكهرباء واملواصلت(. وكان تعطیل النشاط االقتصادی مدمًرا بشكل خاص في 
قطاع املحروقات. ويعاني االقتصاد السوري حالًيا عجًزا مزدوًجا حاًدا، واستنزاف احتياطات النقد األجنبي، 
وارتفاع الدین العام على نحو غير مسبوق. وقد أدى االنخفاض السریع في فرص العمل وتقليص برامج 

الضمان االجتماعي إلى زیادة تفاقم األزمة اإلنسانیة املتنامیة)		(.

وتكشف إحصاءات النقل عن انهيار النشاط االقتصادي، فقد تسببت الحرب في خسائر فادحة في 
البنية التحتية للسكك الحديد، واستؤنفت عمليات محدودة جًدا. وتأثر قطاع الشحن في سورية بشكل كبير 
بسبب انخفاض الطلب وندرة الوقود وارتفاع أسعاره. وتوقف استخدام موانئ العبور عملًيا، واستخدم 

ميناء طرطوس كمنشأة عسكرية بحرية.

إحصاءات التجارة أيًضا تؤكد مدى االنهيار االقتصادي: انهارت الصادرات السورية منذ بدء الصراع. 
ظهر أحدث بيانات الصادرة عن األمم املتحدة أن اإليرادات السورية من الصادرات انخفضت من قيمة 		 

ُ
ت

مليار دوالر أميركي في 0	0	 إلى 745 مليون دوالر أميركي في )14(2016.

)		( - انظر: املرجع السابق.

)14( - see: The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis, p 166-172
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رابًعا: الواقع الصحي

تدهورت املؤشرات الصحية في سورية بشكل ملحوظ خلل الصراع، وهي اآلن دون قيم ما قبل األزمة 
وكذلك أدنى من املستويات في البلدان الشبيهة بسورية. وقد فرضت األزمة تبعاتها على الصحة العامة 
لشرائح الشعب املختلفة، وال سيما املرأة. فقد بلغ معدل وفيات األمهات في سورية، على سبيل املثال، 68 
حالة وفاة لكل 00000	 والدة حية في 2016. وتفاقمت وفيات األمهات في مناطق النزاع بشكل خاص بسبب 
 عن االنهيار العام للنظام 

ً
محدودية الوصول إلى خدمات صحة األم بسبب قيود السلمة والجغرافية، فضل

الصحي، وتعطيل تقديم الخدمات الصحية املعتادة.

يتطلب الواقع الصحي برامج جديدة تعيد هيكلة القطاع الصحي السوري، ليتسنى للجئين التفكير في 
العودة. وهذه الهيكلية تتضمن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من خلل: الوصول إلى البنية 
التحتية للرعاية الصحية؛ الوصول إلى املوارد البشرية الصحية؛ الوصول إلى التغطية املالية لخدمات 

الرعاية الصحية.

· ُيقاس الوصول إلى البنية التحتية للرعاية الصحية من حيث نسبة أسرة املستشفيات إلى كل 000	 	
ّبع النسبتان كلتاهما وتضافان إلى 

َ
ط

ُ
شخص، ونسبة الوحدات الصحية إلى كل 000	 شخص، ثم ت

تشكيل مؤشر الوصول إلى البنية التحتية حيث ترّجح النسب بالتساوي.

· ُيقاس الوصول إلى املوارد البشرية الصحية من حيث نسبة األطباء إلى كل 000	 شخص، ونسبة 	
املمرضات / القابلت إلى كل 000	 شخص. ومثل مؤشر البنية التحتية، توّحد نسب املوارد البشرية 

وتضاف إلى تشكيل مؤشر الوصول إلى املوارد البشرية حيث ترّجح النسب بالتساوي.

· يقاس الوصول إلى التغطية املالية من حيث توافر املوارد املالية لتغطية تكلفة الرعاية للسوريين 	
داخل سورية. وُيفترض أن الجماعة املسيطرة ستحافظ على السياسة الوطنية قبل األزمة لتوفير 

عد 00	 ٪ في مناطق داخل سورية)		(.
ُ
التغطية لخدمات الرعاية الصحية. لذا فإن التغطية ت

· ومع عجز النظام عن تقديم الرعاية الصحية اللزمة، وانهيار سعر الصرف، ارتفعت تكاليف 	
التداوي بشكل كبير قياًسا باملدخوالت العامة، وباتت الرعاية الصحية حكًرا على األغنياء، عدا عن 
معيار الجودة بسبب هجرة الكفاءات الطبية الكبير، ففي السويداء وحدها هاجر 7	 طبيًبا خلل 
األشهر الخمسة املاضية، بحسب تصريح ملدير صحة السويداء في آذار/ مارس 		0	، واللفت في 

األمر أن الصومال هي إحدى وجهات األطباء املهاجرين)16(.

)		( - ملزيد من التفاصيل، انظر:
 The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis

)16( - االوضاع االقتصادية الصعبة في سوريا تدفع االطباء الى الهجرة والصومال إحدى الوجهات املمكنة
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خامًسا: الواقع التعليمي

أدى الصراع إلى تغيير التوزيع الديموغرافي لألطفال السوريين ونسب التحاقهم باملدارس على حد سواء. 
نزح أكثر من 40 % من جميع األطفال داخلًيا. أدى الصراع إلى انخفاض كبير في معدالت االلتحاق باملدارس 
في معظم املحافظات. بشكل عام، انخفض معدل االلتحاق بالفئة العمرية 	-7	 سنة بين عامي 0	0	 

و8	0	 من 	8 % إلى 61 %.

هناك تباين كبير في معدالت االلتحاق بحسب املحافظات. واجهت محافظات حلب والرقة ودير الزور 
وإدلب أكبر انخفاض في معدالت االلتحاق بين عامي 0	0	 و8	0	. وتنخفض معدالت التحاق الفتيات 

باملدارس في الرقة والحسكة وحمص واللذقية.

يتأثر األطفال املشردون داخلًيا بشكل خاص بالنزاع. ابتداء من أيلول/ سبتمبر 8	0	، نزح ما يقدر 
بمليوني طفل من أصل 5.76 مليون طفل في سن الدراسة داخل سورية )تقديرات اليونيسف(. على الرغم 
من عدم توفر معدالت االلتحاق املحددة لألطفال النازحين داخلًيا، تشير التقارير النوعية إلى أن معدالت 
التحاقهم باملدارس أقل كثيًرا. األطفال النازحون معرضون بشكل خاص لخطر االنقطاع عن التعليم، وعادة 
ما يواجهون عقبات أكبر في الوصول إلى خدمات التعليم. ونظًرا إلى العدد الكبير من النازحين داخلًيا، فإن 
بعض املدارس غير قادرة على استيعاب األطفال النازحين حتى عندما يقدم هؤالء األطفال جميع الوثائق 

ا إلى ذلك كله انخفاض جودة التدريس بشكل كبير. 
ً
اللزمة. مضاف

ُيعّد تدمير املدارس وتعطلها املحركين األساسيين ملعدالت االلتحاق املنخفضة. كانت مرافق التعليم 
مستهدفة خلل النزاع. واستخدمت املدارس كأماكن عسكرية وملجئ غير رسمية لألسر النازحة. وفي مدن 
مثل تدمر ودوما ودير الزور والرقة، فإن معظم املدارس ال تعمل. في كثير من املدن نحو ثلث املرافق التعليمية 

ال تعمل.

املواد  املعلمين ونقص  في سورية نقص  التعليم  تقديم خدمات  الدوافع اإلضافية ملشكلت  تشمل 
التعليمية. انخفض عدد املعلمين في نظام التعليم الرسمي منذ 		0	-		0	 بأكثر من النصف. وفي دراسة 
لعام 7	0	 أجراها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UNOCHA(، أشارت إلى أن 45 % من 
املجتمعات في سورية تنقصها االحتياجات املتعلقة باملعلمين بوصفها الحاجة التعليمية ذات األولوية. غالًبا 
ما تكون رواتب/ حوافز املعلمين غير كافية لتلبية االحتياجات األساسية ألسرهم، ويواصل آالف املعلمين 
العمل التطوعي، وال سيما في املناطق املتنازع عليها. يتعلم األطفال غالًبا من دون كتب مدرسية أو مواد 
تعليمية في أماكن تعليمية سيئة جًدا، وال سيما في املناطق املحاصرة التي يصعب الوصول إليها. يوفر النظام 
أو الجماعات املعارضة أو املنظمات غير الحكومية واملنظمات الدولية خدمات التعليم. في املناطق التي يسيطر 
عليها النظام يتبع الطلب مناهج ما قبل الحرب، بينما تطبق املنشآت التي تشرف عليها جماعات املعارضة 

https://sp-today.com/news/7097
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ا منقحة من املناهج السورية. ويتسرب األطفال من الدراسة بسبب عمالة األطفال وزواج األطفال 
ً
نسخ

والعنف، وغالًبا ما تكون حاجة األطفال إلى العمل أو مساعدة األسرة أحد األسباب الرئيسية لخروجهم من 
املدرسة)7	(.

وفي دراسة حديثة)8	( حول العودة، كان التعليم من شروط العودة املهمة نسبة إلى كثير من املشاركين في 
الدراسة. يتطابق.

هذا مع الدراسات السابقة والتجارب املشتركة للجئين في سياقات أخرى، وذلك نظًرا إلى التأثير املباشر 
لهذا امللف على األطفال، الذين تتموضع رفاهيتهم في رأس قائمة األولويات للمهجرين. األغلبية العظمى من 

املستجيبين )	7 %( ذكروا أن إزالة املحتوى

السيا�سي واأليديولوجي للنظام من املناهج الدراسية، وتحسين جودة التعليم إلى املعايير الدولية املعترف 
بها، شرط للعودة.

عموًما توفر األضرار املادية والوضع الوظيفي للمدارس ونسبة األطفال خارج املدرسة صورة متسقة عبر 
املحافظات. وهو ما يشكل كابًحا قوًيا لتفكير اللجئين في قرار العودة بعد أن اختبروا أنظمة تعليمية جديدة 

ومرنة.

وفي دراستنا امليدانية، ذكرت نسبة 66.4 % من عينة الدراسة، أن )توافر خدمات الصحة والتعليم( من 
الدوافع الرئيسة في موضوع التفكير في العودة إلى سورية. 

وكانت نسبة 9.58 % من العينة، ذكرت أنه في حال تغيير النظام فسوف يعودون طوعًيا إلى سورية من 
أجل )ممارسة املعارف العلمية واملهنية( التي اكتسبوها في بلدان اللجوء.

كما ذكر 33.5 % من العينة، أنه في حال العودة إلى سورية، فإنهم سوف يعملون في قطاع التعليم. وذكر 
		 % من العينة بأنهم سوف يعملون في القطاع الصحي.

إن توافر البنية املناسبة للقطاعين الصحي والتعليمي، وباقي القطاعات بطبيعة الحال، بعد سنوات 
الحرب، من شأنه أن يشكل دافًعا قوًيا للتفكير في موضوع العودة، ترافًقا مع حل سيا�سي من ناحية ورغبة 

السوريين في تطبيق خبراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها في بلدان اللجوء املختلفة.

)17( - see: The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis, and, Basu, Kaushik, and Hoang Pham Van. 
1998. “The Economics of Child Labor.” American Economic Review 88

)8	( - انظر: نحن سوريا، الرابطة السورية لكرامة املواطن، 0	/0/07	0	. )مرجع سابق(
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»أهم املعوقات التي تمنعني من العودة إلى سورية، هي ضعف الخدمات العامة بدرجة كبيرة، وانهيار في 
كافة النواحي الصحية واالقتصادية واالجتماعية«.

مقابلة مع الجئ سوري في فرنسا)11(

)		( - ذكر، 45 سنة، ماجستير، متزوج، ال يعمل.
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سادًسا: العودة إلى األماكن األصلية

 نحو 
ً

ظهر تجارب الدول األخرى ميل
ُ
يمكن الحديث هنا عن تفضيلت اللجئين في مسألة العودة، إذ ت

العودة إلى املناطق األكثر تحضًرا. يأتي ذلك استناًدا إلى وجود مساحة أكبر من األمن في املدن، إضافة إلى 
وجود اللجئين السوريين عموًما في مناطق حضرية في دول اللجوء. لكن ذلك يبقى رهًنا بمستوى الخدمات 
املتوفرة في املدن في مستوى السكن والبنى التحتية وفرص العمل، مع احتمال وجود معوقات أخرى تتعلق 
بالكتل البشرية املوجودة في املدن )وأغلبها في سورية وقد يكونون من النازحين داخلًيا(، ويضاف إلى هذا 

ضعف سيادة القانون في املراحل األولية من تحقيق السلم واملصالحات املدنية.

ومن األمثلة على املدن التي ُيعزى نموها بشكل كبير إلى تدفق العائدين أو النازحين داخلًيا أو كليهما، 
كابول في أفغانستان )حيث قد يكون حوالى 70 % من السكان عائدين أو نازحين داخلًيا(، وجوبا في جنوب 

السودان، ومونروفيا في ليبيريا، ولواندا في أنغوال، وأبيدجان في ساحل العاج.)0	(

لت هذه 
ّ
ثمة مشكلة أخرى قد تواجه اللجئين بعد عودتهم، وهي مسألة )نزوح العائدين(. فقد شك

الظاهرة سمة أساسية في بعض البلدان املشابهة لسورية، وقد »عاد عدد كبير من اللجئين العائدين 
إلى البوسنة والهرسك والعراق وجنوب السودان إلى منازلهم وبلداتهم وحاولوا إعادة االندماج حيث كانوا 
يعيشون سابًقا في مجتمعات مختلطة إثنًيا. لكن إرث التطهير العرقي في البوسنة والهرسك، والصراع الجديد 
والعنف الطائفي والعنف بين الطوائف في العراق وجنوب السودان، قد قلل بشدة من الظروف األمنية، 

وأخضع العائدين )واملقيمين من نفس العرق( إلى نزوح ثانوي«)		(. 

في حالة العراق كنموذج، أدى الصراع الداخلي والعنف إلى حدوث هجرة ثانوية داخلية واسعة النطاق 
لكل من اللجئين العائدين والذين بقوا، وهو الذي أدى في الواقع إلى ظهور مدن ومناطق أحادية العرق 
وطائفية، لتحل محل املناطق التي كانت مختلطة سابًقا. وتنذر هذه التجربة بنتيجة مماثلة محتملة لعودة 
اللجئين في سورية، حيث لم يقتصر األمر على العرق فحسب، بل قد يلعب التوجه السيا�سي أيًضا دوًرا في 

أنماط اإلعادة إلى الوطن)		(.

)20( - see: Metcalfe,  Victoria,  Simone  Haysom,  and  Ellen  Martin.  2012. “Sanctuary in the City? Urban Displacement and 
Vulnerability in Kabul.” HPG Working Paper, Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute, London.

)21( - see: : Metcalfe,  Victoria,  Simone  Haysom,  and  Ellen  Martin.  2012. “Sanctuary in the City?  Urban Displacement and 
Vulnerability in Kabul.”

)22( - see: The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis, p 95-100
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هذا وقد أظهرت نتائج دراسة حديثة، أن 62 % من عينة الدراسة عدت عامل العودة إلى املكان األصلي 
متغيًرا مهًما في موضوع العودة، مبدين تخوفهم من العودة إلى أماكن غير أماكنهم األصلية)		(.

)		( - املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة اللجئين من دول الجوار، ص 		
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سابًعا: التجانس بين الالجئين في بلدان اللجوء

ال يشكل اللجئون السوريون )في دول اللجوء املختلفة( مجموعة متجانسة، وال سيما أن منشأ اللجئين 
في سورية أيًضا غير متماثل في البيئة والظروف. وكذلك يختلف األمر بين دولة وأخرى وظروف اللجوء 
، هناك تجارب مختلفة للجئين أفراًدا أو عائلت؛ قدموا من مناطق متباينة من 

ً
املتباينة. ففي أوروبا مثل

سورية، وتلك التجارب تؤثر بالضرورة في )توقعات العودة(. لذلك ال يمكن تطبيق سياسة عودة غير متمايزة 
عليهم جميًعا، وبخاصة األطفال واللجئين األصغر سًنا األقل تعليًما.

تشير األبحاث التي أجريت مع اللجئين السوريين في أملانيا إلى أن اللجئين الذين امتلكوا وظيفة سابًقا في 
سورية هم أكثر عرضة للعودة من غيرهم. وينطبق هذا بشكل خاص على أولئك الذين تزيد أعمارهم على 40 
عاًما، ألنهم يميلون إلى مواجهة صعوبة أكبر من اللجئين األصغر سًنا في تعلم لغة املجتمع املضيف، وإيجاد 
وظيفة تتناسب مع مستوى تعليمهم. تشعر هذه املجموعة من اللجئين أيًضا بأنها أكثر اقتلًعا من ثقافتها، 

وتتوق إلى استعادة حياتها السابقة.

باملقابل، قد يكون من الصعب على مجموعات اللجئين السوريين األخرى العودة طواعية وبكرامة. على 
سبيل املثال، وفًقا للمكتب االتحادي للهجرة واللجئين في أملانيا، فإن ما يقرب من ثلثة أرباع طالبي اللجوء في 
أملانيا في 2016، ومننهم السوريون، تقل أعمارهم عن 0	 عاًما، وقد تلقى معظمهم التعليم والتدريب وتعلموا 
اللغة األملانية. يحصل كثير منهم على رواتب جيدة ويشعرون باالندماج في املجتمع األملاني، ويتمتعون باألمان 
والتأمين االجتماعي والصحي والكرامة، لذلك فمن غير املرجح أن يختاروا العودة الطوعية إلى سورية. وهو 
ما ينطبق أيًضا على وضع األطفال اللجئين. فقد ُدمج هؤالء األطفال بشكل كامل في نظام التعليم، ويعد 

كثيرون منهم أنفسهم مواطنين في البلدان التي يعيشون فيها اآلن)24(.

)24( - see: Ahmad Al Ajlan, Syrians in Germany: individuals’ reasons for returning or remaining.
http://bit.ly/2OGVZUh
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ا: مواقف الالجئين من الشرط االقتصادي 
ً
ثامن

ت الدوافع األمنية والوجودية على الدافع 
ّ
نظًرا إلى طبيعة الظروف العنيفة في سورية وشدتها الكبيرة، غط

االقتصادي بشكل ما، ضمن اعتبارات اللجئين وشروطهم للعودة، وتراجع ترتيب املحدد االقتصادي ضمن 
األولويات الرئيسية ليحتل املركز الثالث عموًما، وغالًبا -بشكل غير مباشر- تقاطع مع موضوع شرط وجود 
املسكن، ويتقاطع تلقائًيا مع استعادة األملك والتعويضات الناجمة عن الخسائر، غير أن حجم االنهيارات 
االقتصادية التي صاحبت العامين املاضيين وتسارعها، وشدة األزمات املعيشية التي عصفت بالسوريين في 
الداخل، وبالتحديد في مناطق النظام، أشعرت اللجئين بمزيد من القلق حيال العودة في حال تحققها، ما 

لم تتغير مؤشرات الحياة االقتصادية وسبل العيش في الداخل.

ا، 
ً
ثالث ضمن شروط اللجئين السوريين للعودة الطوعية حتى اآلن، تتموضع الشروط االقتصادية 

وراء الشروط األمنية والسياسية في معظم الدراسات واستطلعات الرأي، وغالًبا ما ارتبط تحسن الوضع 
االقتصادي في تصورات اللجئين بشكل ميكانيكي بتحسن الواقعين األمني والسيا�سي، من دون النظر إلى 
خصوصية هذا املحدد ومدى استقلليته النسبية في االقتصادات املدمرة، وبطء تعافيه، بسبب علقته 
بمنظومات الفساد السابقة وأثرياء الحرب الجدد الذين غالًبا ما يكيفون أنفسهم وفاعليتهم ضمن منظومة 

ما بعد التسوية.

وفي حين ذكرت إحدى الدراسات امليدانية أن 8	 % من عينة الدراسة رأت أن الوضع املعي�سي للجئين في 
الدول املضيفة هو من العوامل املساعدة على التفكير في قرار العودة)		(، أكد استطلع ملؤسسة كارنيغي أن 
ا للعودة)26(، وجاءت النسبة في املرتبة الثانية بعد 

ً
34 % من اللجئين أجابوا بضرورة توفر سبل العيش شرط

شرط تغير شكل الحكم، وباعتبار مؤشرات تحسن سبل العيش تقوم على بعديها؛ الخدمي املرتبط باإلنفاق 
العام، واالقتصادي العام وانعكاساته على حياة األفراد ومدخوالتهم وفرص عملهم، وإمكانية االستثمارات 
الصغيرة والكبيرة أيًضا، فمن الضروري رسم معالم املشهد االقتصادي ومساراته وإمكانياته اللحقة في 
ظل التطورات املقبلة بما فيها التسوية وإعادة اإلعمار لتبيان صورة أوضح عن قرارات اللجئين بما يخص 

العودة.

وما بين تقديرات اللجئين ألوضاعهم االقتصادية السيئة في بعض بلدان اللجوء وعّدها حافًزا للعودة، 
ومنظورهم لتحسن الوضع االقتصادي في بلدهم بعد التسوية واألمان العام، تكمن املفاضلة الحقيقية 
واتخاذ القرار النهائي ملعظم اللجئين، مع ضرورة التفريق الواجب بين الجئي الدول األكثر تطوًرا، والجئي دول 
الجوار املحكومين بظروف معيشية أكثر صعوبة، حيث يشير أحد اللجئين“ وضع سورية اليوم أسوأ من 

)		( - انظر: املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة اللجئين من دول الجوار
https://cutt.ly/xzAsijJ

)26( - انظر: مواقف اللجئين من العودة أصوات مهمشة
https://bit.ly/2Zq94Di
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السابق في ما يتعلق بتوفر مقومات املعيشة مثل الوقود والخبز واألمان. االقتصاد السوري في أسوأ حاالته.. 
فلماذا سيعود السوريون؟)7	(«.

والقروض  واالستثمارات  املعونات  تدفق  كغيرهم،  اللجئون  يتوقع  ما  غالًبا  التسوية،  ومع حصول 
الخارجية إلعادة اإلعمار، ورجوع العجلة االقتصادية إلى العمل بوتيرة تساهم في تحسن الوضع االقتصادي 
العام، غير أن تجارب مشابهة للحالة السورية، ومنها لبنان والعراق، تؤكد أن األرقام املعلن عنها من املانحين 
 

ً
قد ال تجد طريقها الفعلي للوصول إلى البلد، بسبب االشتراطات أو الظروف السياسية غير املواتية، فضل
إليها آليات رفع العقوبات عن البنوك واملصارف والفعاليات  عن املهل الزمنية املديدة التي قد تحتاج 

االقتصادية املوجودة كواقع فعلي بأسمائها الشخصية أو عبر واجهاتها غير املعاقبة.

وفي هذه الحال يصعب توقع سيناريو واحد لعودة اللجئين الطوعية بناء على الدافع االقتصادي، بعد 
زوال األسباب املانعة األخرى، وفي محاكاة افتراضية لسيناريوهات يمكن تصورها، فإن املوجة األولى من 
اللجئين العائدين بعد التسوية والحصول على األمان الشخ�سي والسيا�سي والقانوني، وتعزيز الثقة بانعدام 
املخاطر، ستحدد بشكل كبير إمكانية حصول املوجات اللحقة، وذلك عبر تجربتهم بواقع العيش في سورية، 
و إجابتهم عن األسئلة املتعلقة بمستوى املعيشة والوضع االقتصادي العام والخاص فيها: هل يوجد فرص 
عمل في الداخل السوري؟ كم املدخوالت؟ وهل تكفي؟ هل يتوفر املناخ االستثماري؟ هل تنصحنا بالعودة؟

)7	(  - سوريا ليست للفقراء ثمن قاس ينتظر السوريين عند عودتهم« بدون شروط آمنة«، نهى محمود، 		 نوفمبر 0	0	. موقع الحرة،
http://arbne.ws/3rOfBUY
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تاسًعا: فرص العمل

تحتاج التغيرات االقتصادية إلى زمن أطول بحكم الترتيبات اللزمة لها، فمن غير املمكن تزايد فرص 
العمل بشكل سريع مع نشوء التسوية فوًرا، وإن كان من املتوقع أن يشهد االقتصاد نوًعا من التحسن 
العام، غير أن مستوى الدمار الكبير في البنية االقتصادية، ونفاد االحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، 
وحجم الخسائر الكبير في االقتصاد السوري املدمر، والحاجة امللحة إلى تهيئة البنية التحتية، وما يرتب على 
ذلك من نفقات عامة غير متوفرة، تؤكد استحالة ذلك، على األقل في املدى القصير، ومن ثم فإن فرص 
العمل املتزايدة نسبًيا لن يكون بوسعها امتصاص البطالة املحلية التي تتجاوز أرقامها حالًيا 0	 % من اليد 
العاملة السورية في الداخل)8	(، ومع قدوم موجات اللجئين سترتفع نسب البطالة بشكل أعلى مما يفاقم 
 عن الوافدين إلى سوق العمل من امليليشيات املنحلة لعدم الحاجة إليها افتراًضا، بسبب 

ً
املشكلة، فضل

التسوية.

وال تقتصر البطالة املرتفعة في سورية على مناطق النظام وإن كانت تتفاوت في نسبها بين منطقة وأخرى، 
حيث »تجتاح مناطق سيطرة قسد وسورية عموًما موجة من البطالة والغلء، بسبب االنخفاض املستمر في 
سعر الليرة السورية، فمع ارتفاع أسعار السلع والخدمات األساسية، وزيادة أعداد املواطنين القابعين تحت 
خط الفقر، والبطالة التي استشرت في صفوف الشباب الراغبين في العمل والقادرين عليه مع عدم توفره، 
زاد معدل البطالة في مناطق قسد من 		 % إلى 		 %، ما أوجد نوًعا من السخط العام لدى شباب املنطقة، 
عّد سلة غذائية لسورية 

ُ
وال سيما أن مناطق نفوذ قسد يوجد فيها ثروات باطنية وزراعية كبيرة جًدا، حيث ت

 عن املحروقات وغيرها من الثروات، التي تتيح لـ)اإلدارة 
ً

بكثير من املواد وعلى رأسها مادة القمح، فضل
الذاتية( بتلبية احتياجات املواطنين هناك».)21(

وتبدو الصورة أكثر سوداوية في إدلب، فقد »ارتفعت البطالة في إدلب بنسبة تراوح بين 78 و80 % من 
السكان املحليين، بحسب أرقام حصلت عليها عنب بلدي من مكتب )منسقو استجابة سوريا(، باستثناء 

الذين يعملون بشكل يومي«)0	(.

وبالتوازي مع عودة اللجئين فإن عودة النازحين املقيمين في الشمال السوري سترفع من نسب البطالة 
ومعدالتها، إذ تتجاهل إحصائيات النظام الرسمية وجودهم، وال يجري احتسابهم ضمن معدالت البطالة، 

وتقتصر نسبها املشكوك فيها أيًضا، على أعداد العاطلين عن العمل في املناطق الخاضعة لسيطرتها.

)8	(   - سوريا تحتل املرتبة الثانية في انتشار البطالة لعام 0	0	
https://cutt.ly/zzAsSZN

)		(  - مناطق نفوذ »قسد«: توتر واسع النطاق واستياء شعبي هو األكبر على اإلطلق
https://cutt.ly/9zAs5kz

)0	( - نسبة البطالة في ادلب تصل الى 80 %. هل تتحمل »حكومة االنقاذ« املسؤولية.
http://bit.ly/3lhKf6L
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البنيوية  االختلالت  أهمها  العمل،  سوق  في  شديدة  اختلالت  تاريخًيا  السوري  االقتصاد  ويعاني   
واالختلالت القطاعية والجندرية، وتتشابك تلك االختلالت مع عجز وظيفي يؤثر بشكل حاسم في خلق 
فرص العمل، وبالنظر إلى االقتصاد السوري املدمر، فإن الحديث عن ما يزيد على مليونين ونصف فرصة 
 ال يملك اللجئون 

ً
بالحدود الدنيا يتطلب -إضافة إلى الكم الهائل من االستثمارات الضخمة- زمًنا طويل

العائدون ترف انتظاره، أو تحققه املحتمل.

رها بشكل سريع بعد 
ّ
إن خلق فرص عمل ألعداد كبيرة يستلزم تدفقات مالية ضخمة من الصعب توف

والتشريعية،  السياسية  الضمانات  واستكمال  الوضع  استقرار  قبل  القصير  املدى  على  ه 
ّ
أقل التسوية، 

وتختلف النفقات التأسيسية لفرصة العمل الواحدة ما بين الدول املتقدمة والدول والنامية وتراوح بين 
00	 دوالر و000	 في بعضها، وتصل في بعضها اآلخر إلى 20.000 دوالر لخلق فرصة واحدة)		(.

 واالحتساب هنا مأخوذ وفًقا للقتصادات النشطة، فيما تبدو سورية املدمرة خارج هذا املعيار، أو 
على األقل وفًقا للحالة السورية سترتفع نفقات التأسيس للفرصة الواحدة بأعلى من معدالتها في األوضاع 
الطبيعية، ما يعني الحاجة إلى ضخ عشرات املليارات ما بعد التسوية مباشرة المتصاص اليد العاملة 
العاطلة في البلد واليد العاملة الوافدة إليها من اللجئين والنازحين والداخلين إلى سوق العمل من الفئات 
الشابة الجديدة، على أن يترافق الضخ املالي واملشروعات الوافدة ضمن نسق اقتصادي ممنهج وتكاملي 

لتغطية كل االحتياجات والكفاءات الواجب تشغيلها ضمن مجاالتها املحددة.

وتاريخيا وقبل الحرب، شكلت الدوافع االقتصادية أهم محفزات هجرة اليد العاملة إلى الخارج، وتوزعت 
ما بين العمالة املؤقتة والعمالة املديدة، وهو ما يمكن أن يتقاطع مع مفهوم اللجوء االقتصادي القائم 
على انعدام فرص العمل في سورية، وهو قائم أيًضا على املفاضلة بين واقعين اقتصاديين، بغض النظر 
عن االعتبارات الحربية، وقبل حصولها، ففي لبنان وحدها قدرت العمالة السورية قبل عام 		0	 بـ 00	 
– 700 ألف عامل، عدا عن العمالة السورية في الخليج والهجرة االقتصادية إلى الغرب، ففي لبنان حيث 
لبنا كلنا إلى الخدمة العسكرية 

ُ
: »ط

ً
يعيش، »أشار فادي، وهو الجئ مؤّيد للنظام، يشير إلى دواعي املغادرة قائل

في الجيش. وفي حين أن الجميع يرغب في خدمة النظام وبلده،فالظروف االقتصادية حالت دون ذلك. فنحن 
 إلى مساعدة عائلتنا“)		(.

ً
نحتاج فعل

وعانى االقتصاد السوري خسائر فادحة خلل سنوات الصراع، وكان لتدمير رأس املال املادي والخسائر 
البشرية والهجرة القسرية وتفكك الشبكات االقتصادية آثار مدمرة في النشاط االقتصادي في سورية. ففي 
أوائل 7	0	 قّدر تقرير للبنك الدولي )خسائر الحرب: العواقب االقتصادية واالجتماعية للنزاع في سوريا( 
أن الناتج املحلي اإلجمالي لسورية قد تقلص بنسبة 63 % بين عامي 		0	 و2016. وبنسبة 		 % في نهاية 
سنة 7	0	، في حين انكمش االقتصاد غير النفطي بنسبة 		 % بسبب التدمير الشديد للبنية التحتية، 

)		( - كم يكلف خلق فرصة عمل؟. مدونات البنك الدولي، 8	0	.
 http://bit.ly/30FCU7z

)		(  - مواقف اللجئين من العودة الى سوريا
https://bit.ly/2Zq94Di
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وانخفاض الوصول إلى الوقود والكهرباء، وانخفاض الثقة في األعمال التجارية، وتعطيل التجارة)		(.

امليدانية، كان من أسباب الخروج من سورية بالنسبة إلى عينة الدراسة )بعد األسباب  وفي دراستنا 
األمنية(، )عدم توافر فرص عمل، والظروف االقتصادية الصعبة( بنسبة 32.2 % من عينة الدراسة.

ا بذلك، فقد كان من املتطلبات االقتصادية الدافعة إلى العودة الطوعية، لدى عينة الدراسة، 
ً
وارتباط

هو )توافر فرص العمل( بنسبة 48.6 % من العينة. إضافة إلى )وجود سوق عمل ضمن قوانين ناظمة( 
بنسبة 39.7 % من العينة.

شكل رقم ) 2( يبين املتطلبات االقتصادية لعودة الالجئين الطوعية

)		( - انظر: خسائر الحرب: التبعات االقتصادية واالجتماعية للصراع في سوريا، مجموعة البنك الدولي،
	0	7 .http://bit.ly/3evcRZ0
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عاشًرا: املدخوالت واألجور

الحياة  الرئيسية ملستوى املعيشة، وال تحدد مستوى  املعايير  ل املدخوالت واألجور واحًدا من 
ّ
 تشك

الناجم عنها فحسب، بل تتعداها إلى مستويات العرض واإلقبال على الوظائف بحسب تباينات أجورها 
مع املعيار املحلي واإلقليمي. وفي هذا اإلطار ينظر اللجئون إلى مستويات الحياة من زاوية املدخوالت املتاحة 
بعد الحصول على فرص العمل املتوقعة، وضمن املفاضلت لقدرة هذه املدخوالت على تحقيق وظائفها 

االستهلكية تحديًدا في املجاالت األساسية من السكن والغذاء والصحة والتعليم واللباس.

وشهدت سورية تراجًعا كبيًرا في مستويات املعيشة منذ بداية العام املا�سي، ليرتفع سعر الصرف من 
قرابة 00	 ليرة سورية إلى عتبة 4 آالف ليرة، بمعدل ثمانية أضعاف خلل تلك الفترة، لتصل حصيلة ارتفاع 
سعر الدوالر بالنسبة إلى الليرة السورية منذ عام 		0	 حتى اآلن ثمانين ضعًفا، وارتفعت أسعار جميع السلع 
بالتوازي مع هذا االرتفاع وبنسبة تقاربه، وفي بعضها أعلى منه بسبب شح املواد والندرة وعوامل االحتكار، 
وإتاوات الحواجز الطرقية والجمارك والتموين التي باتت تتصرف كعصابات السلب من دون أي رادع، أو 

رقيب، في حين لم ترتفع معدالت الرواتب أكثر من خمسة أضعاف.

شكل رقم )3( يبين مخطط ارتفاع أسعار الصرف منذ بداية عام 2011 حتى نهاية عام 2020
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وانعكست تلك الظروف بشكل مباشر على قرارات اللجئين وخياراتهم، فالشاب السوري محمد، الراغب 
في العودة إلى بلده، ال يتخوف من االعتقاالت بقدر تخوفه من »قيمة بدل الخدمة اإللزامية، والظروف 
االقتصادية«. وأضاف محمد، وهو اسم مستعار »صعوبة الحياة اليومية القاسية في ظل أزمات متلحقة في 

الكهرباء واملاء والبنزين واملازوت تجعل أغلب من يعيشون في سورية يتمنون الخروج منها«)34(. 

 وفي مفارقة تبدو بالغة الداللة، حيث يبدو املشهد مقلوًبا رأًسا على عقب، فمع انهيار املشهد االقتصادي 
بدرجات غير مسبوقة، واستحالة العيش فيها خارج إطار الدعم األسري الخارجي، يقدم اللجئون في الخارج 
الدعم لذويهم في الداخل مساعدات، ولو بأرقام صغيرة ومتوسطة، لكنها ضرورية إلعانتهم على تجاوز ظروف 

الحياة االقتصادية الصعبة، واستمرارهم على قيد الحياة.

 ونقل ناشط إعلمي عن عاملين في مجال الصرافة والتحويلت )في الشمال السوري، وتركيا( أن معظم 
املبالغ املحولة إلى الداخل السوري تراوح بين 7 و0	 دوالرات، وهي أرقام تدل بوضوح شديد على مستوى 
الحياة واملعيشة السائد في الداخل، وهي عملًيا تعادل نصف األجر الشهري الرسمي ملوظف قطاع عام حيث 
تقل الرواتب عن 0	 دوالًرا في الشهر، فيما تبلغ متوسطات رواتب القطاع الخاص ضعف األجر الرسمي 

بمعدالت 0	-40 دوالًرا شهرًيا.

ويبدو املشهد االقتصادي لدى مناطق قسد ومناطق الحكومة الذاتية في الشمال السوري أقل سوًءا، 
حيث قامت اإلدارة الذاتية برفع معدالت الرواتب أكثر من مرة في الفترات املاضية، وعموًما تزيد متوسطات 
األجور والرواتب فيها على متوسطات الرواتب في مناطق النظام بفارق نسبي، لكنه ال يصنع حافًزا كافًيا 

لعودة اللجئين.

أما في إدلب والشمال السوري، فقد عمدت حكومة اإلنقاذ إلى ربط الرواتب واألجور بالدوالر وبالليرة 
التركية منذ عام 7	0	 تفادًيا لتغيرات سعر صرف الليرة السورية، وتماشًيا مع التبدالت األخيرة في سعر 
صرف الليرة التركية عمدت حكومة اإلنقاذ إلى رفع الرواتب مرتين خلل أربعة أشهر، كانت الثانية في شباط/ 

فبراير 		0	 بنسبة 0	 % وبلغت السابقة لها نسبة 0	 % على خلفية تراجع سعر صرف الليرة التركية)		(.

ويمكن بشكل عام تخّيل مواقف اللجئين وانطباعاتهم املستجدة حول املآل الذي وصلت إليه مستويات 
املعيشة في سورية، لكونهم هم من يقومون بتحويل تلك املبالغ الصغيرة لذويهم التي تدل ضآلتها على 
أوضاعهم الصعبة أيًضا، ومن السهل تخمين قراراتهم حيال العودة، أقله من ناحية العودة السريعة، قبل 
أن يتأكدوا تماًما أنهم لن يجدوا أنفسهم في األوضاع ذاتها التي يعيشها ذووهم حالًيا، مع فارق عدم وجود 

 لو عادوا.
ً

من سيرسل لهم حواالت الدعم مستقبل

)34(  - سوريا ليست للفقراء ثمن قاس ينتظر السوريين عند عودتهم« بدون شروط آمنة«
https://cutt.ly/HzAfuc9

)		(  - للمرة الثانية في أربعة أشهر حكومة اإلنقاذ ترفع رواتب موظفيها
https://enabbaladi.net/archives/460914
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ومع التحويلت واملساعدات تعيش معظم األسر السورية بأقل من 0	 دوالًرا في الشهر، علًما أن حد الفقر 
لعائلة مكونة من خمسة أشخاص يكافئ 	8	 دوالًرا، أي إن هذه العائلت تحصل فقط على 7	 % - 		 % من 

املبلغ املطلوب لوصولها إلى حد الفقر. 
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حادي عشر: االستثمارات وإعادة اإلعمار

يلعب تحسن األوضاع االقتصادية في سورية دوًرا مهًما في تحديد خيارات اللجئين السوريين باتجاه 
العودة وتسريعها في مرحلة ما بعد التسوية السياسية، ومن املحتمل مع التحسن أن ترتفع وتائرها في 
املستويين العددي والزمني ضمن مفاضلت العيش ومستوياته ما بين بلدان اللجوء وبلدهم األصلي، وتحديًدا 
ا صعبة ومنها األوضاع االقتصادية املزرية، وبخاصة في لبنان 

ً
في بلدان الجوار التي يعيش فيها اللجئون ظروف

واألردن، وستمتد تأثيرات التحسن على خيارات النازحين املوزعين على مناطق غير مفتوحة على بعضها 
حالًيا، باتجاه العودة إلى مناطقهم األصلية الحًقا.

فمن شأن عملية التحسن االقتصادي أن تسهل على اللجئين والنازحين إعادة تأسيس الحياة في املناطق 
املنكوبة، من ترميم املساكن والقدرة على دفع اإليجارات وشراء حاجيات املنزل التأسيسية أو نقلها معهم، 
في ظل وجود فرص عمل ومدخوالت معقولة، ومن شأن العكس أن يعوق أو يبطئ وتيرة العودة، أو يخفف 

وتائرها.

والرتباط تحسن األوضاع االقتصادية بعودة اإلنتاج املحلي وزيادة معدالت النمو العام، وهي بدورها 
تعتمد تقنًيا على زيادة معدالت االستثمار املحلي والخارجي املندرج ضمن برامج إعادة اإلعمار واملساعدات 
التسوية ومدى  فإن طبيعة  العام،  االستثماري  الجذب  إلى عوامل  امليسرة، إضافة  والقروض  الدولية 
االستقرار السيا�سي الناجم عنها، ومسار التوجه االقتصادي العام املنبثق منها، ستكون في طليعة العوامل 

الحاملة ملؤشرات االقتصاد السوري اللحق.

ومن املتوقع أن تتعدد االستثمارات بطبيعة الحال بحسب منشئها إلى أربعة مصادر رئيسية، يتكون األول 
منها من أموال محلية، ويعتمد الثاني على املصادر الدولية والبنوك العاملية وسواها من املانحين الدوليين، 
ا من املال املحلي املهاجر العائد إلى البلد، فيما يتوزع الرابع بين 

ً
أما املصدر الثالث فيمكن عّده خليط

االستثمارات العربية واألجنبية الخاصة.

وحيث تحتاج االستثمارات إلى املناخ االستثماري، ومن ذلك التشريعات املتصلة بها، فإن الواقع الحالي 
ال يشير إلى توفرها على الرغم من بدء مناقشة مجلس الشعب في 4/	/		0	 قانون االستثمار الجديد الذي 
يجيز للسلطة استملك أو مصادرة أي استثمار لدواعي املنفعة العامة أو ألسباب تتعلق بظروف الكوارث 
والحرب)36(، ومع االفتراض بخلق التشريع املناسب، البيئة االستثمارية في سورية ستكون محكومة بالتعاون 
والشراكات مع النخب االقتصادية الحالية املعبرة كلًيا عن النظام، النعدام أي فاعلية اقتصادية خارج 

سيطرته املباشرة أو بالوكالة عبر الواجهات املعروفة.

وبغض النظر عن بنية النخب االقتصادية وطبيعة نشوئها وتحوالتها، فإن االستثمارات الوافدة يتعين 

)36(  - انظر مشروع قانون االستثمار املنشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء.
https://bit.ly/3rJiiHq
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عليها التعاطي مع الواقع والبناء عليه، األمر الذي يرتب صعوبات ومعوقات استثمارية، وتتصل الصعوبات 
االستثمارية بضرورة تقاطعها مع نخب خاضعة كلًيا للعقوبات األميركية واألوروبية، ويحد االنتظار لرفع 
العقوبات عنها من حركتها وحركة أموالها إلى زمن غير معلوم، ستكون له تداعياته املباشرة على قرارات 

اللجئين.

 ومهما يكن من ناتج الواقع االستثماري على االقتصاد السوري، فإن املعطيات القائمة وحجم الخسائر 
املادية والبنيوية في االقتصاد السوري كبيرة إلى درجة احتسبت في 		0	، فيما لو ارتفعت بنسب نمو 
سنوية، بمعدل يصل إلى %9،9، وهي أعلى نسبة نمو في العالم، وستحتاج حتى عام 0	0	 للعودة إلى الناتج 

املحلي الذي كانت عليه في )7	(		0	.

النمو  عن  عوًضا  املاضيتين  السنتين  خلل  الدراسة  بعد  الحاصل  االقتصادي  االنهيار  وباحتساب 
املفترض، فإن سورية باتت تحتاج إلى زمن أطول يتجاوز عام 0	0	 فيما لو تحققت الشروط السابقة 

للوصول فقط إلى الناتج املحلي لعام 		0	.

في هذا السياق تشير ضراوة الوضع االقتصادي وتأثيراته على السوريين إلى احتماالت أقل بعودة اللجئين 
على الرغم من زوال األسباب األمنية والسياسية املانعة النعدام سبل العيش فيها ضمن املعايير الواجبة، 
وفي هذه الحال غالًبا ما تحدد أفضليات العيش، واملقارنات بين أوضاعهم في اللجوء وأوضاعهم في حال 

عودتهم، خياراتهم النهائية باتجاه العودة الفعلية أو تجنبها بقدر املستطاع.

الواقع االقتصادي اللحق، ومن ضمنه إعادة  وبحكم الوضع السوري والتشابكات السياسية فإن 
اإلعمار، بات من شبه املؤكد خضوعه املستقبلي لشبكات املصالح الدولية الفاعلة في األرض السورية، ما 
يجعله غير مرتبط كلًيا باألهداف التنموية الخاصة، أو غير مستقل تماًما، وبصورة أشمل غير مرتبط فقط 

)7	(  - ماذا لو كانت توقعات ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في سورية دقيقة ومستدامة، موقع شمرا.
http://bit.ly/2PZTBIW
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بأهداف وأجندة إعادة اإلعمار املحلية.

 وتشير الدراسات إلى »أن إطار إعادة اإلعمار في سوريا، بل بصورة أوسع إطار االستثمار الخاص والعام، 
ينبغي أن يرى في سياق املصالح وموقع روسيا وإيران حلفاء النظام، إضافة إلى جهات أجنبية أخرى محتملة 
 رئيسًيا في عملية إعادة 

ً
في املستقبل... وفي الوقت ذاته فإن قضية اللجئين واحتمال عودتهم يعتبر أيًضا عامل

اإلعمار. فالعديد من دول الجوار مثل لبنان وتركيا ال تعترف بمعظم السوريين الذين يعيشون فيها على أنهم 
الجئون«)8	(.

وفي دراستنا امليدانية، كان شرط )البدء باإلعمار( من أهم املتطلبات االقتصادية للتفكير في العودة 
الطوعية إلى سورية 54.1 %، وهو يترابط بالضرورة مع توافر الخدمات األساسية في البنى التحتية )الكهرباء 
واملاء والغاز وغيرها( 84 %، وتوافر الخدمات األخرى أيًضا في قطاعات الحياة الرئيسية كالتعليم والصحة. 

وكل ذلك ال يستقيم إال بوجود سوق عمل ضمن قوانين ناظمة 39.7 %.

إن موضوع إعادة اإلعمار ليس مشروع بنية تحتية فحسب، إنه نمط من الحياة االقتصادية الشفافة 
بعد التخلص طبًعا من الحياة السياسية القائمة على نظام الحكم الواحد، وهنا يجب التنبيه إلى أن عينة 
الدراسة اشترطت زوال النظام الحالي ورموزه وتفكيك أجهزته األمنية والعسكرية وامليليشيات، كمقدمة ملا 

يرونه متطلبات أو حوافز اقتصادية تدفعهم إلى التفكير في العودة الطوعية إلى البلد.

وفي دراستنا امليدانية، كان شرط )البدء باإلعمار( من أهم املتطلبات االقتصادية للتفكير في العودة 
الطوعية إلى سورية 54.1 %، وهو يترابط بالضرورة مع توافر الخدمات األساسية في البنى التحتية )الكهرباء 
واملاء والغاز وغيرها( 84 %، وتوافر الخدمات األخرى أيًضا في قطاعات الحياة الرئيسية كالتعليم والصحة. 

وكل ذلك ال يستقيم إال بوجود سوق عمل ضمن قوانين ناظمة 39.7 %.

إن موضوع إعادة اإلعمار ليس مشروع بنية تحتية فحسب، إنه نمط من الحياة االقتصادية الشفافة 
بعد التخلص طبًعا من الحياة السياسية القائمة على نظام الحكم الواحد، وهنا يجب التنبيه إلى أن عينة 
الدراسة اشترطت زوال النظام الحالي ورموزه وتفكيك أجهزته األمنية والعسكرية وامليليشيات، كمقدمة ملا 

يرونه متطلبات أو حوافز اقتصادية تدفعهم إلى التفكير في العودة الطوعية إلى البلد.

)8	(  - السياق السيا�سي واالقتصادي إلعادة االعمار في ظل ارث تنموي غير متكافئ.
https//:bit.ly	/d44vGE.

https://bit.ly/3d44vGE
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جدول رقم )1( يبين املتطلبات االقتصادية لعودة الالجئين الطوعية

النسبةالتكراراملتطلبات االقتصادية الدافعة لك للعودة الطوعية إلى سورية

47454.1البدء بإعادة اإلعمار

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

76287.0

66.4	8	توافر خدمات الصحة والتعليم

42648.6توافر فرص العمل

044.5		وجود أماكن للسكن للعائالت التي دمرت منازلها وأمالكها

34839.7وجود سوق عمل ضمن قوانين ناظمة
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أهم مراجع الدراسة

املشــهد األمنــي فــي ســورية وتأثيــره علــى عــودة اللجئيــن مــن دول الجــوار: اســتطلع رأي، محمــد العبــد هللا،  	
مركز عمران للدراســات اإلســتراتيجية، كانون األول/ ديســمبر 0	0	

نحن سوريا، الرابطة السورية لكرامة املواطن، 0	/0/07	0	. 	
https://syacd.org/ar/we-are-syria/.

االنتقــام والقمــع والخــوف: الواقــع وراء وعــود األســد للجئيــن والنازحيــن الســوريين، الرابطــة الســورية  	
لكرامــة املواطــن، 		/0	/		0	، ص0-8	

أصــوات مهّمشــة، مــا يحتاجــه اللجئــون الســوريون للعــودة إلــى الوطــن، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط،  	
مهــى يحــَي مــع جــان قصيــر وخليــل الحريــري، 8	0	/ لبنــان واألردن، ص43-41

الروابط البنيوية بين عودة اللجئين ومعالجة حقوق امللكية في سوريا، لمى قنوت، موقع عنب بلدي،  	
.	0	0/		/	0

http://bit.ly/2Ns7cr5

هل يق�سي القانون 0	 على أمل اللجئين السوريين بالعودة لوطنهم؟ 	
http://bbc.in/3pwCASR

أزمة مياه في سوريا.. من يدفع الثمن، زينب مصري- صالح ملص، عنب بلدي، 0	/	/0	0	. 	
http://bit.ly/37k9T57

األوضاع االقتصادية الصعبة في سورية تدفع األطباء إلى الهجرة والصومال إحدى الوجهات املمكنة 	
https://sp-today.com/news/7097

نسبة البطالة في إدلب تصل إلى %80. هل تتحمل »حكومة االنقاذ« املسؤولية. 	
http://bit.ly/3lhKf6L

سوريا ليست للفقراء ثمن قاس ينتظر السوريين عند عودتهم« بدون شروط آمنة« 	
 https://cutt.ly/HzAfuc9

السياق السيا�سي واالقتصادي إلعادة اإلعمار في ظل إرث تنموي غير متكافئ. 	
https://bit.ly/3d44vGE

https://syacd.org/ar/we-are-syria/
http://bit.ly/2Ns7cr5
http://bbc.in/3pwCASR
http://bit.ly/37k9T57
https://sp-today.com/news/7097
http://bit.ly/3lhKf6L
https://cutt.ly/HzAfuc9
https://bit.ly/3d44vGE
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	 The Mobility of Displaced Syrians- An Economic and Social Analysis، International Bank 
for Reconstruction and Development، The World Bank Group، 1818 H Street NW، 
Washington، DC 20433، USA، 2020،

	 Metcalfe، Victoria، Simone Haysom، and Ellen Martin. 2012. “Sanctuary in the City? 
Urban Displacement and Vulnerability in Kabul.” HPG Working Paper، Humanitarian 
Policy Group، Overseas Development Institute، London.

	 Ahmad Al Ajlan، Syrians in Germany: individuals’ reasons for returning or remaining. 
http://bit.ly/2OGVZUh

http://bit.ly/2OGVZUh
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مالحق الدراسة

ملحق رقم )1( استبانة الدراسة امليدانية

ً
البيانات الرئيسيةأوال

الجنس1
ذكر
أنثى

العمر2

	8	7-
	8	7-
	847-
48	7-
	867-

 فأكثر68

3
االنتماء الديني واملذهبي )ملن يرغب في 

اإلجابة(
االنتماء القومي )ملن يرغب في اإلجابة(4

املستوى التعليمي5

إعدادية وما دون
ثانوي ومعهد متوسط

جامعي وما فوق

الحالة االجتماعية6

عازب/ة
متزوج/ة
مطلق/ة
أرمل/ة

7
عدد أفراد األسرة )للمتزوجين واملطلقين 

واألرامل(

8
عدد األوالد امللتحقين بالدراسة )ملن 

لديهم/ن أوالد(
عدد األوالد العاملين )ملن لديهم/ن أوالد(1

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 اللتينية

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
- 	 سنوات	
-6 سنوات4

 سنوات وما فوق7
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/ األخوة 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

11
هل أنت راض عن الدخل املالي من هذا 

العمل
نعم
ال

20
إذا كنت ال 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 امللحقة األمنية

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

التهجير القسري من قبل النظام
الهروب 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 واإلعلن عن وقف العمليات القتالية نهائًيا
خروج القوات األجنبية وامليليشيات املرتبطة بها

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

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

وجود حل سيا�سي بر�سى أطراف الصراع
 حصول املكونات القومية والعرقية واإلثنية على حقوقها

الثقافية والقانونية
استتباب الوضع األمني

 إطلق سراح املعتقلين السياسيين والكشف عن مصير
املختفين

وقف االعتقال التعسفي

أخرى )تذكر( ....
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24
ما هي األسباب االقتصادية 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 للعائلت التي تم تدمير منازلها وأملكها
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 األملك املنهوبة من قبل النظام )تعويض أو إعادة(

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

26

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

بقاء أفراد من األسرة في سورية
وجود مشكلت 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 بالعودة 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 على موقفك من 
العودة الطوعية إلى سورية بالنسبة لكل 

سيناريو

21

استمرار الصراع الحالي وبقاء بشار األسد في الحكمأوال
موافق/ غير موافق/ أفكر باألمرأعود

ال أعود
أعود بشكل مؤقت “الرجوع إلى بلد اللجوء 

كل فترة”
أعود في حال ضمان عدم االعتقال واملالحقة 

األمنية
أعود في حال وجود عفو عام شامل

30

ثانيا
 حل سيا�سي يف�سي إلى استمرار النظام الحالي بمشاركة

بعض املعارضة في الحكومة
أعود

ال أعود
أعود بشكل مؤقت “الرجوع إلى بلد اللجوء 

كل فترة”
أعود في حال ضمان عدم االعتقال واملالحقة 

األمنية
أعود في حال وجود عفو عام شامل

أعود في حال خروج القوات وامليليشيات 
األجنبية
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31

حل سيا�سي دولي شامل يف�سي إلى تغيير النظام الحاليثالثا
موافق/ غير موافق/ أفكر باألمرأعود

ال أعود
أعود بشكل مؤقت “الرجوع إلى بلد اللجوء 

كل فترة”

32

رابعا
 تقسيم سورية إلى ثلثة كيانات سياسية )النظام، مناطق

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

ال أعود
أعود في حال ضمان عدم االعتقال 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 للمشاركة في 
العملية السياسية

سوف أعود طوعًيا إلى سورية لالستثمار
سوف أعود طوعًيا إلى سورية السترجاع 

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 االجتماعية

عدد األوالد )ملن لديهم/ن(

الحالة املهنية

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

2
في حال حصول تغيير سيا�سي أدى إلى مرحلة انتقالية من الحكم في سورية، هل تفكر/ين في العودة؟

يرجى كتابة األسباب في اإلجابة بـ: نعم أو ال 

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

برأيك؟

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

برأيك؟

ملحق رقم )3( بيانات الدراسة امليدانية

نظرا للحجم الكبير للبيانات، يمكن الدخول إلى الرابط أدناه للطلع على البيانات الكاملة للدراسة

dropbox على

https://2u.pw/IXxI4

onedrive أو على

https://2u.pw/X4ASa
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