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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

تهدف هذه الدراسة املعنونة بـ )املحددات السياسية لعودة الاجئين إلى سورية( إلى استشراف أنماط 
عودة الاجئين السوريين وفق سيناريوهات سياسية متوقعة الحدوث في املستقبل، ولكن من غير الواضح 
أهم  الدراسة  تعتمد  لذلك  النهائي.  بشكله  السوري  الوضع  عليها  يستقر  التي سوف  السيناريوهات  أي 

السيناريوهات الرئيسة للحل السيا�ضي املستقبلي في سورية وأنماط عودة الاجئين السورين بناء عليها.

 كذلك تعتمد الدراسة على أن الحل السيا�ضي املستقبلي في سورية يلعب دوًرا حاسًما في عودة الاجئين 
السوريين إلى سورية أو استقرارهم في البلدان املضيفة، تبًعا ملصالحها الخاصة لكل دولة، ما يظهر في 
مفاوضات الحل السيا�ضي في سورية، حيث أصبحت ورقة الاجئين السوريين أداة للتفاوض واالستثمار 

السيا�ضي في الدول املضيفة ولدى النظام السوري مًعا.

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 تتعلق فقط 

ً
بشكل منفصل، فإن قرار العودة إلى سورية )حالًيا أو مستقبا

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

املنهج الذي اعُتمد في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي، من خال العودة إلى الكتب واملراجع 
والتقارير والدراسات امليدانية التي تناولت موضوعات هذه الدراسة، إضافة إلى استطاع ميداني على 
عينة من الاجئين السوريين وإجراء فريق الدراسة مقابات معمقة مع بعض منهم، الستنباط أهم مواقف 

الاجئين السوريين في ما يخص موضوع العودة إلى سورية والشروط السياسية ألي عودة في املستقبل.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تكثيفها برفض معظم الاجئين السوريين 
العودة إلى سورية، في حال استمرار النظام السيا�ضي السوري الحالي، وبخاصة الاجئين في الدول األوروبية، 
كذلك جاء الرفض في حال مشاركة بعض املعارضة السورية في حكومة جديدة مع استمرار النظام الحالي، 
على نمط الحل السيا�ضي الرو�ضي، كذلك في حال تقسيم سورية إلى ثاث مناطق نفوذ )مناطق النظام، 

اإلدارة الذاتية، إدلب والشمال السوري(.

كان تغيير النظام السوري الحالي، وعلى رأسه بشار األسد، هو شرط الاجئين السوريين السيا�ضي الرئيس 
للعودة الطوعية إلى سورية وكذلك خروج القوات األجنبية وامليليشيات املرتبطة بالنظام الحالي، وعدم 

تدخل األجهزة األمنية في الشؤون الخاصة للمواطنين.

ومن ثم رفُض أّي حديث عن َبْدء عودة املهجرين والاجئين قبل الوصول إلى الحل السيا�ضي الشامل الذي 
يحقق االنتقال السيا�ضي ويوفر بدوره البيئة األمنية التي تضمن حياة الاجئين العائدين وحريتهم وحقوقهم 
ا أساسًيا، وهذه البيئة تحتاج إلى ثاث حزم متكاملة: تعديات دستورية، وإصاحات جذرّية في القطاع 

ً
شرط
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األمني، وضمانات، ومراقبة دولية، وإقليمية.

ال شك في أن ملف عودة الاجئين السوريين من امللفات الدولية واإلشكالية، من حيث ارتباطه بطبيعة 
الحل السيا�ضي السوري في املستقبل، ومن ثم ارتباطه بملف إعادة البناء في سورية. وهذا يعني أيًضا ارتباط 
ملف العودة في التوافق السيا�ضي للفاعلين الدوليين )الواليات املتحدة األميركية، االتحاد الرو�ضي، الدول 
األوروبية( وكذلك الفاعلين اإلقليمين )تركيا، إيران، دول الخليج العربي(، وكذلك التفاهمات حول إعادة 

البناء في سورية.

 وبينت الدراسة أن من عوامل نجاح الحل السيا�ضي املأمول في سورية، وضمان الوصول إلى السام 
املجتمعي السوري الشامل، معالجة تحديات عودة الاجئين السوريين كافة، وهذا لن يحصل إال في اللجوء 
إلى العدالة االنتقالية، وممارسة مهماتها في آليات قانونية واضحة. وبالنسبة إلى الحالة السورية، وبغض 
النظر عن تسميات العدالة، املطلوب من أي حل سيا�ضي في املستقبل عدالة تضمن حقوق السوريين 
كافة، استرداد حقوق الضحايا كافة التي تفتح الطريق لتحقيق املصالحة السورية التي سوف تمنع إعادة 
إراقة الدم السوري ثانية، من خال العمليات االنتقامية التي قد تحصل من دون إنجاز العدالة للسوريين 
كافة. هذه العدالة لن تنجز إال في دولة املؤسسات القانونية والديمقراطية بشكل عام التي تتجاوز اإلرث 
االستبدادي الثقيل، وتلعب دوًرا حاسًما في نجاح التغيير السيا�ضي باتجاه تعزيز الديمقراطية التي تمنع 

انتهاك حقوق اإلنسان في املستقبل، كما حصل في مراحل حكم األنظمة االستبدادية.

وعلى ذلك؛ تحتاج عملية العودة إلى معالجة دولية متوافقة مع القوانين الدولية ومتطلبات السوريين في 
التغيير السيا�ضي الجذري.
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مقدمة نظرية ومنهجية

من املقومات السياسية الرئيسة لانطاق في عملية عودة الاجئين السوريين الطوعية واآلمنة، اإلقرار 
باملشكات السياسية التي دفعت إلى االنتفاضة السورية في 2011، وما تاها من حرب شنها النظام السوري 
على املجتمع السوري، ومن ثم انتقالها في ما بعد إلى الدوائر اإلقليمية والدولية التي أنتجت أكبر ظاهرة للجوء 
والنزوح في القرن الواحد والعشرين على الصعيد العالمي. ومن ثم ال بد من عملية سياسية شاملة تعمل 
على تجاوز العوامل السياسية التي دفعت إلى انتفاضة 2011، من خال تسوية سياسية تر�ضي آليات حكم 
ديمقراطية جديدة تضع حًدا لألشكال السياسية االستبدادية املمارسة من النظام السوري منذ عام 1963 
حتى 2021 التي تميزت بحرمان السوريين كافة من املساهمة بفاعلية في الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية. حيث لم تحصل منذ وصول البعث إلى الحكم عام 1963 أي انتخابات محلية أو تشريعية أو 
رئاسية بشكل حقيقي على نمط الدول الديمقراطية، بل كانت االنتخابات أشبه باللعبة التي تعرف نتيجتها 
قبل خوضها، والهدف منها إعطاء صورة للعالم الخارجي أن هناك عملية ديمقراطية انتخابية تجري في 

سورية. 

 للوصول إليها، ومن املفترض 
ً

وال يخفى على أحد أن هذه العملية السياسية الشاملة تتطلب وقًتا طويا
أن تساهم بشكل فاعل في عودة معظم الاجئين السوريين طوعًيا وبشكل آمن.

واالتحاد  األميركية  املتحدة  الواليات  بين  الدولي، وبخاصة  بالتوافق  السياسية  العملية  تستند هذه 
الرو�ضي وكذلك االتحاد األوروبي وبعض الدول اإلقليمية؛ إلى ما جاء في القرار 2254 ملجلس األمن، وكذلك 
إلى تنفيذ بيان جنيف رقم 1 بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012 الذي تضمن النقاط الست لخطة كوفي أنان 
للسام في سورية)1)، خصوًصا الفقرة 14 من القرار الدولي 2254 التي تتضمن ضرورة القيام بتهيئة الظروف 

املواتية للعودة الطوعية اآلمنة لاجئين والنازحين داخلًيا إلى مدنهم ومنازلهم)2).

)1) - بات بيان جنيف الوثيقة األهم في مسار الحل السـياســــي في ســـورية، وما تـــزال املعارضـــة الســـورية متمسكة بتنفيذها حتى هذه اللحظة كما 
تضمــن بيــان جنيــف ألول مــرة تشـــكيل هيئـــة حكـــم انتقـــالي عـــلى أســـاس توافـــق مشـــترك، تمـــارس صـــاحيات تنفيذيــة كاملــة، وتتضـــمن أعضــاء مــن 

الحكومـــة الحاليـــة واملعارضــة.
أما النقاط الست للخطة هي :

االلتزام بالعمل مع أنان من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.. 1
االلتــزام بوقــف جميــع أعمــال العنــف املســلح، بمــا فــي ذلــك وقــف اســتخدام األســلحة الثقيلــة وســحب القــوات ووقــف تحــركات قــوات الجيــش . 2

باتجــاه املناطــق املأهولــة بالســكان.
تطبيق هدنة يومية ملدة ساعتين للسماح بإدخال املساعدات من جميع املناطق املتضررة من القتال.. 3
اإلفراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفًيا بمن فيهم املعتقلون لقيامهم بنشاط سيا�ضي سلمي.. 4
 االتفــاق علــى ضمــان حريــة الحركــة للصحافييــن فــي جميــع أنحــاء البــاد وتبنــي سياســة ال تقــوم علــى التمييــز بشــأن منحهــم تأشــيرات لدخــول . 5

البــاد.
االتفــاق علــى حريــة تكويــن املؤسســات وحــق التظاهــر الســلمي علــى أنهــا حقــوق مضمونــة قانونيا. انظــر: البنــود الســتة لخطــة أنــان، 27 آذار/ . 6

مــارس 2012، ســكاي نيــوز عربيــة، أبــو ظبــي،
 http://bit.ly/2ZgaxMB

)2)  - انظر قرار مجلس األمن رقم 2254 لعام 2015 الصادر بتاريخ 18 كانون األول/ ديسمبر 2015، البند رقم 14 صفحة رقم 5.

http://bit.ly/2ZgaxMB
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كذلك وفق اتفاقية الاجئين الدولية الصادرة في 28 تموز/ يوليو 1951 والبرتوكول املكمل لها الصادر 
في 1967 بوصفها أساس النظام الدولي لحماية الاجئين، وكذلك املبادئ التوجيهية بشأن النازحين داخلًيا 
بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2002، وكذلك إعان نيويورك لحقوق الاجئين في 19 أيلول/ سبتمبر 2016. 
واالعتماد على املفوضية السامية لشؤون الاجئين من حال تطبيق املعايير الدولية لضمان العودة الطوعية 

واآلمنة)3).

روا مكفول في القوانين الدولية، وبخاصة  ومن املعروف أن حق العودة للجماعات واألفراد الذين ُهّجِ
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعهد الدولي 
للحقوق املدنية والسياسية لعام 1966، كذلك قوانين معظم دول العالم التي تضمنت مفهومين أساسيين 

لحق العودة لاجئين: العودة الطوعية، وسامة العائدين والحفاظ على كرامتهم في أثناء العودة وبعدها)4).

على الرغم من ذلك، لم تلحظ عملًيا القرارات الدولية املعنية بامللف السوري السيا�ضي أي حديث عن 
ملف اللجوء باستثناء البند 14 من القرار الدولي 2254 الذي أكد »تهيئة الظروف املواتية للعودة اآلمنة 
والطوعية لاجئين والنازحين داخلًيا إلى مناطقهم األصلية، وتأهيل املناطق املتضررة وفًقا للقانون الدولي«، 

وحث البند ذاته الدول األعضاء على تقديم املساعدة في هذا الصدد)5).

استناًدا إلى ما سبق؛ يمكن تكثيف مشكلة الدراسة بالسؤال املركزي اآلتي: 

ما هي املحددات السياسية التي تؤثر في قرار عودة الاجئين السوريين إلى سورية؟ 

واستناًدا إلى هذا السؤال، تتبع الدراسة عدًدا من املتغيرات حول موضوع املحددات السياسية لعودة 
الاجئين، مثل:

سيناريو تغيير النظام السيا�ضي في سورية ومسألة العودة.. 1

سيناريو تحقيق الحل السيا�ضي القائم على عملية االنتقال السيا�ضي من دون األسد ونظامه وعودة . 2
الاجئين.

السوري . 3 الداخل  على  وتداعياته  الاجئين  معظم  عودة  وعدم  الحالي  الوضع  استمرار  سيناريو 
)املجتمع والكتل السكانية( وكذلك تداعياته على بلدان اللجوء وبخاصة )لبنان واألردن وتركيا(.

العدالة التي سوف تمارس في سورية املستقبل وعودة الاجئين.. 4

)3)  - ملزيــد عــن هــذه االتفاقيــات يمكــن االطــاع: عــاء الديــن رشــوان زيتــون، مفهــوم العدالــة االنتقاليــة ودور املجتمــع املدنــي ببنــاء الدولــة الحديثــة، 
2013/02/01

https://2u.pw/37XOK

)4) - شبكة بيت الذاكرة الفلسطينية، حق العودة، 22 كانون الثاني/ يناير 2011،
http://bit.ly/3pjkMu7

)5) - انظر: مسألة الاجئين والنازحين في مسارات األزمة والتسوية في سوريا، معن طاع، مركز الجزيرة، 2020.
http://bit.ly/3bIr2I9

http://bit.ly/3qpkJOWhttps://democraticac.de/?p=43839
http://bit.ly/3pjkMu7
http://bit.ly/3bIr2I9
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أما أهمية الدراسة فتحضر من ارتباطها بسيناريوهات الحل السيا�ضي، حيث يمكن القول إن طبيعة 
عودة الاجئين إلى سورية مرتبطة بطبيعة السيناريو السيا�ضي الذي قد ينجز في سورية، كذلك األهمية 

تحضر من ارتباط العودة بإعادة البناء املجتمعي في سورية وطبيعته.

 وفي الجانب املنهجي، اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وأدوات بحثية عدة بغية الوصول 
إلى هدفها:

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

· عمل ميداني: من خال 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 الاتينية، دول أوروبا، لبنان، مخيمات العراق، مخيمات 

لبنان(.

· إجراء مقابات معمقة مع )25( 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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: سيناريوهات الحل السيا�سي والعودة الطوعية لالجئين
ً

أول

استناًدا إلى هذا الوضع السيا�ضي الراهن، نحاول في هذا الفصل من الدراسة استشراف أنماط عودة 
الاجئين السوريين وفق سيناريوهات سياسية متوقعة الحدوث في املستقبل، ولكن من غير الواضح أي 
السيناريوهات التي سوف يستقر عليها الوضع السوري بشكله النهائي. لذلك سنعرض أهم السيناريوهات 

الرئيسة للحل السيا�ضي املستقبلي في سورية.

يلعب الحل السيا�ضي املستقبلي في سورية دوًرا حاسًما في عودة الاجئين السوريين إلى سورية أو 
استقرارهم في البلدان املضيفة، تبًعا للمصالح الخاصة لكل دولة التي تظهر في مفاوضات الحل السيا�ضي 
في سورية، حيث أصبحت ورقة الاجئين السوريين أداة للتفاوض واالستثمار السيا�ضي في الدول املضيفة 
ولدى النظام السوري، كما جاء في خطاب بشار األسد في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الدولي حول الاجئين 
السوريين املنعقد في دمشق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، »أن الحكومة السورية تعمل على تأمين 
عودة مايين الاجئين الذين فروا من الحرب في بادهم، لكن العقوبات الغربية تعرقل عمل مؤسسات 

الدولة، مما يعقد هذه الخطط«)6).

أيًضا على سبيل املثال الدولة اللبنانية التي لم تحترم القوانين واألعراف الدولية في التعامل مع الاجئين 
السوريين، بل ترى أن كل أزماتها االقتصادية والسياسية التي تعيشها منذ تأسيس دولة لبنان بسبب 

الاجئين السوريين، بهدف إعادتهم قسرًيا إلى سورية.

وكذلك الحكومة األردنية تعد عمالة الاجئين السوريين سبب املشكات التي يعانيها األردن، بسبب عدم 
توفر فرص العمل ومنافسة األيدي العاملة األردنية املحلية.

كذلك األمر في تركيا، حيث لعب االستقطاب االنتخابي للقوى السياسية املتنافسة في مسألة الاجئين 
السوريين دوًرا رئيًسا، من خال ما شهدته تركيا خال العامين املاضيين من تحوالت جذرية في نظامها 
السيا�ضي؛ حيث استدعي األتراك إلى صناديق االقتراع ثاث مرات، خال مدة وجيزة، ما انعكس على تصاعد 
موجة االستقطاب بين النظام واملعارضة التركية التي عمدت إلى توظيف ورقة الاجئين السوريين ضد 
سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث رأت قوى املعارضة التركية أن ملف الاجئين السوريين 
ورقة رابحة لكسب ثقة الرأي العام التركي، للضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الذي 
يحكم تركيا منذ 17 عاًما. وأدى نجاح هذه الحمات إلى قيام بعض مرشحي الحزب الحاكم بتقديم تعهدات 

للناخبين بإعادة الاجئين السوريين إلى بادهم في أقرب وقت)7) .

وحتى في بعض الدول األوروبية عّبر ناشطون سوريون عن مخاوفهم الحقيقية من تضييقيات إضافية 

)6) - كلمة الرئيس بشار األسد في افتتاح املؤتمر الدولي حول عودة الاجئين السوريين، سبونتيك عربي، 2020.
http://bit.ly/3eBKW9G.

)7) - واقع اللجوء السوري في تركيا، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 21 أيلول/ سبتمبر 2020،
http://bit.ly/2Zjwlqy

http://bit.ly/3eBKW9G
http://bit.ly/2Zjwlqy
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ربما تصل إلى إغاق أبواب أوروبا في وجه الاجئين تماًما، أو تقييد مدة إقاماتهم. وتشير مصادقة محكمة 
العدل األوروبية في قرار لها على إبعاد أحد طالبي اللجوء إلى بلد آمن ثالث، جنًبا إلى جنب مع االتفاق األوروبي 

التركي، إلى تغبير حقيقي في التعامل األوروبي مع ملف الاجئين)8).

أهم السيناريوهات السياسية املطروحة للحل السيا�ضي في سورية هي:

سيناريو استمرار الوضع الراهن سياسًيا في سورية وبقاء بشار األسد في الحكم–  

قد يستمر الوضع السيا�ضي الراهن في سورية، إذا لم تحصل صفقة سياسية على الصعيد الدولي 
وبخاصة بين الواليات املتحدة األميركية واالتحاد الرو�ضي.

في هذا الوضع السيا�ضي الحالي، من املستبعد عودة الاجئين السوريين، حتى املقيمين في مخيمات الدول 
املجاورة، لعدم وجود آليات سياسية من النظام تشير إلى رغبته في عودة الاجئين السوريين حتى من فئة 
املوالين له من لبنان وأوروبا، وهذا واضح في القوانين الصادرة من مؤسساته التي تعرقل أي عودة من 
الاجئين، ليخدم ذلك عملًيا سياسته في التغيير الديموغرافي التي يسعى إلى تطبيقها، كذلك بالطبع عدم 

وجود ضمانات دولية موثوقة تضمن أمن العائدين.

وكذلك الحال في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في الشمال، فهي ما تزال مضطربة أمنًيا، ما 
يؤثر في عدم العودة إليها، إضافة إلى غياب املؤسسات املجتمعية التي تقدم الخدمات األساسية للمواطنين.

أما في مناطق ما يسمى »اإلدارة الذاتية« التي تسيطر عليها قوات )قسد( التابعة لحزب العمال الكردستاني، 
فهي تشهد سياسيات تمييزية تجاه املكون الرئيس العربي، إضافة إلى املمارسات القمعية واالعتقاالت 

للمعارضين لإلدارة الذاتية من العرب واألكراد على السواء.

وربما يقوم النظام السوري -بضغط من روسيا- بقبول عودة بعض الاجئين السوريين، كنوع من 
الدعاية السياسية للخارج، بهدف تخفيف الحصار االقتصادي، وتحديًدا من املوالين املوجودين في لبنان 

ودول أخرى.

يعود الاجئون الذين يعيشون في بلدان الجوار، وبخاصة املقيمين في  قد  في هذا الوضع السيا�ضي 
املخيمات في لبنان. ال سيما أن هناك ممارسة عنصرية يومية ضدهم على الصعيد الرسمي الحكومي وبعض 
املكونات االجتماعية اللبنانية، آخرها كان حرق خيامهم في أحد املخيمات. وكذلك يعيشون في ظروف غير 

إنسانية، ويفتقرون إلى معظم الخدمات األساسية والطبية والتعليمية.

إلى لبنان ألهداف اقتصادية، وليس ألسباب  انتقلوا  للنظام الذين  وهناك بعض الاجئين املؤيدين 

)8) - بيــن مطرقــة القوانيــن وســندان السياســة مــا مصيــر الاجئيــن الســوريين، ســحر حويجــة، املركــز الســوري للدراســات واألبحــاث القانونيــة، 
.2018/10/18

https://bit.ly/3bJyXF8

https://bit.ly/3bJyXF8
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أمنية وسياسية، إذ اختار بعضهم االنتقال إلى لبنان، بسبب توّجهاته السياسية املؤيدة للنظام السوري، 
وبخاصة املعتقدين أن إقامتهم لن تطول سوى أشهر قليلة. وكذلك بعض الاجئين املقيمين في مخيمات 
األردن )الزعتري، ومخيم مراجيح الفهود ويعرف أيًضا باسم املخيم اإلماراتي – األردني، مخيم األزرق، مخيم 

حدائق عبد هللا(.

وبخصوص هذا السيناريو، جاء في استطاع ميداني أن نسبة 85 % من عينة من الاجئين في كل من 
)تركيا، لبنان، األردن( اشترطت وقف الحرب وتغيير سلطة األجهزة األمنية في الحياة العامة للمواطنين، 
والحد من تعدي امليليشيات العسكرية، للتفكير في العودة إلى سورية، ونسبة 71.6 % من العينة أكدت 
عدم ثقة الاجئين بمراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري الفتقارها إلى الصدقية من وجهة نظرهم)9).

وجاءت نسبة 71 % من عينة )1600( موزعة بالتساوي في الدول األوروبية )فرنسا، أملانيا، هوالندا، 
السويد( ال ترى في األفق أي حل سيا�ضي، ونسبة 74.9 % ال يستطيعون العودة في ظل النظام الحالي )10).

وفي دراستنا امليدانية، رفضت نسبة 89.62 % من أفراد العينة البالغة )876( من السوريين الاجئين في 
دول اللجوء املتعددة العودة إلى سورية في ظّل استمرار الصراع الحالي وبقاء بشار األسد في الحكم، مقابل 

)9) - املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة الاجئين من دول الجوار: استطاع رأي، مركز عمران للدراسات، 17 كانون أول/ ديسمبر 2020،
 http://bit.ly/2Nv99CY

)10) - بين االندماج والعودة، اليوم التالي، كانون الثاني/ يناير 2021.
https://bit.ly/3sA9fIO

http://bit.ly/2Nv99CY
https://bit.ly/3sA9fIO
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6.16 % يفكرون في العودة إلى سورية بين حين وآخر كزيارة فقط، ليعودوا إلى بلد اللجوء، وعادة ما يكون 
هؤالء غير ماحقين أمنًيا بل -ربما- يكونون موالين للنظام السوري، وبالفعل هؤالء حاصلون على حماية 
مؤقتة في بعض الدول األوروبية التي تسمح لهم عادة بزيارة سورية في العطلة الصيفية، ومن ثم يعودون إلى 

بلد اللجوء ثانية، انظر الشكل رقم )6).

شكل رقم ) ( يبّين موقف عينة الدراسة من السيناريو األول )بقاء بشار األسد في الحكم(

 أما النتائج تبًعا ملتغّير مكان اإلقامة لاجئين السوريين )الدولة املضيفة(، فتبين أن النسبة العليا الرافضة 
للعودة في ظل الوضع الراهن هم الاجئون املقيمون في أوروبا بنسبة 46.56 %، وتلتها نسبة 38.17 % من 

الاجئين املوجودين في تركيا، )انظر الجدول رقم 1).
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جدول رقم ) ( يبّين موقف عينة الدراسة من العودة في حال بقاء بشار األسد في الحكم مع مكان اإلقامة الحالي

أعود بشكل مؤقت 
)الرجوع إلى بلد اللجوء 

كل فترة(

أعود في حال 
ضمان عدم 

العتقال 
واملالحقة األمنية

أعود في حال وجود 
عفو عام شامل

لن أعود

األردن %0.00 %0.00 %0.00 %3.82

الدول العربية في 
شمال أفريقيا

%11.11 %0.00 %0.00 %3.82

العراق %0.00 %0.00 %0.00 %1.53

تركيا %55.56 %0.00 %0.00 %38.17 

دول أميركا الالتينية %0.00 %0.00 %0.00 %0.76

دول أوروبا %33.33 %20.00 %00.00 %46.56

لبنان %0.00 %20.00 %0.00 %2.29

مخيمات العراق %0.00 %0.00 %0.00 %1.53

مخيمات لبنان %0.00 %60.00 %100.00 %0.00

مصر %0.00 %0.00 %0.00 %1.53

مج %100.00 %100.00 %100.00 %100.00

أيًضا، هناك شبه إجماع من عينة املقابات املعمقة )25( على الرفض املطلق للعودة إلى سورية، ما 
دام بشار األسد في الحكم، من خال إجابتهم عن سؤال العودة إلى سورية في ظل الوضع الراهن وبقاء بشار 
األسد في الحكم. وقد عبر كثيرون منهم عن املواقف الرافضة للعودة إلى سورية في ظل الوضع السيا�ضي 

الراهن، وهذه نماذج عنها: 
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لكل شخص أسبابه وظروفه، واملعوقات متعددة ومختلفة.. بالنسبة إلّي هناك معوقات عدة أذكر 
ثاثة منها: 

- العائق األكبر هو نظام األسد، وبوجوده يستحيل على معارض مثلي التفكير بالعودة
- العائق الثاني هو هذه الجروح العميقة التي أصابت العاقات بين الناس، وحالة العداء التي ترتبت 

عليها بسبب االصطفافات السياسية، هذا يجعل الحياة صعبة للغاية.. 
- العائق الثالث هو توفر الخدمات العامة وظروف الحياة، فمن سيترك أوروبا ليستهلك وقته وأعصابه 

وأمواله في تأمين أبسط متطلبات الحياة؟
مقابلة مع لجئ في فرنسا)  )

 

يمنعني الخوف من أجهزة املخابرات وعواقب االعتقال املؤكد، إذا عدت، والنتيجة األرجح لاعتقال 
هي التصفية الجسدية.

مقابلة مع لجئ في فرنسا)2 )

وكان ألحد الاجئين موقف من النظام واملعارضة السورية مًعا، وتبّين ذلك عند سؤالنا إياه عن إمكانية 
العودة إلى سورية، إذ قال:

لن أعود، لعدم وجود الثقة في عملية التغير السيا�ضي وتحقيق االستقرار على كافة الصعد وبخاصة 
 عن أن التدهور 

ً
األمنية، مع عدم الثقة في املعارضة التي أثبتت أنها ال تقل سوًءا عن النظام، فضا

االقتصادي يحتاج إلى سنوات حتى يتعافى.
مقابلة مع لجئ في كندا)3 )

سيناريو حل سيا�سي يف�سي إلى استمرار النظام الحالي بمشاركة بعض املعارضة في – 2
الحكومة

يعّد هذا السيناريو من السيناريوهات املمكن حصولها على املدى القريب، في حال اتجهت روسيا إلى 
إيجاد حل سيا�ضي على الطريقة الروسية بهدف إعادة تسويق نظام األسد)14)، وتطبيع عاقاته الدولية، 
 في قضية إعادة اإلعمار، ومن ثم تحقيق بعض املكاسب االقتصادية من 

ً
واستعمال عودة الاجئين مدخا

)11) - ذكر، 59 سنة، جامعي، متزوج، يعمل )باحث(

)12) - ذكر، 58 سنة، جامعي، متزوج، يعمل )طبيب وكاتب(

)13) - ذكر، 60 سنة، جامعي، متزوج. ال يعمل.

)14) - انظر: سمير سعيفان، أي السيناريوهات يحقق إعادة إعمار سورية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة.
http://bit.ly/2Zidv3i

http://bit.ly/2Zidv3i
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عودة بعض الاجئين، والحديث عن إمكانية تمويل بعض الدول -مثل الصين- مشروعات إعادة االعمار، 
وربما تساند هذا السيناريو كل من إيران وتركيا، إذا تحققت مصالحهما األمنية واالقتصادية استناًدا إلى 
إعداد دستور جديد أو تعديل دستور 2012، من اللجنة الدستورية املشكلة من النظام واملعارضة واملجتمع 
املدني، والنتيجة استمرار النظام السوري الحالي، وحصول تغيير شكلي من خال توزير بعض الشخصيات 

املحسوبة على املعارضة، وفي الوقت نفسه تكريس الهيمنة الروسية واإليرانية على سورية.

في هذا السيناريو، ربما تعمل روسيا على عودة بعض الاجئين السوريين وبخاصة من دول الجوار، من 
خال ما يسمى )البرنامج الرو�ضي لعودة الاجئين(، إذ تؤمل عودة مليون الجئ سوري من كل من لبنان 
واألردن وتركيا، حيث أبلغت موسكو الدول املعنية في املنطقة أنها نّسقت مع النظام السوري، وأّن لديها 

ضمانات بعدم التعرض للعائدين، إضافة إلى إنشاء مراكز الستقبال الاجئين وتوزيعهم وإيوائهم)15).

أما االهتمام الرو�ضي بعودة بعض الاجئين من دول الجوار وبخاصة لبنان، فقد يحقق مكتسبات 
سياسية واقتصادية بعد اإلنجازات العسكرية في السنوات األخيرة.

وفي الوقت نفسه، من االستحالة عودة الاجئين في هذا السيناريو من دون وجود ضمانات بعدم االعتقال، 
وهي مسألة تحتاج إلى تغيرات في بنية ووظيفة األجهزة األمنية، وهذا أمٌر يستحيل في ظل النظام السوري.

ففي دراسة ميدانية على عينة من الاجئين السوريين في تركيا، أعدها مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 
رفضت نسبة 54 % العودة من دون تفكيك األجهزة األمنية، مقابل 46 % أبدوا رغبتهم في العودة في حال 
تحقق شرط تفكيك األجهزة األمنية ووجود ضمانات بعدم االعتقال التعسفي، وفي سياق متصل لنتائج 
الدراسة ذاتها، أكد 47 % من السوريين املستطلعة آراؤهم أنهم ال يوافقون على العودة الدائمة إلى سورية 
حتى ولو تفككت األجهزة األمنية، مقابل 53 % قالوا إنهم يوافقون على العودة في هذه الحالة، وهي نسبة 
أقل من سابقتها في حال رحيل رأس النظام السوري، على اعتبار أن رحيله قد يترافق مع تفكيك األجهزة 
األمنية. والواقع أن نسبة املوافقة هنا تعد مؤشًرا إيجابًيا يدل على فهم بنية النظام السوري الذي يعتمد 
على سطوة األجهزة األمنية التي باتت )فوق الدولة( وتتحكم في املصائر السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

للسوريين)16). 

في استطاع للرأي لصحيفة )عنب بلدي( على عينة )1800( من الاجئين السوريين، حول إمكانية نجاح 
روسيا في إعادة الاجئين السوريين، رأى 52 % أن روسيا لن تحقق مآربها في إعادة الاجئين إلى سورية، إذ 
إن األمر ليس في يدها، وأن السوريين لن يستجيبوا للضامن الرو�ضي الذي شارك النظام السوري في جرائمه 
ضد شعبه. في حين رأى 30 % منهم أن روسيا التي هيمنت على امللفين السيا�ضي والعسكري في سورية قادرة 
على فرض نفوذها في قضية الاجئين، أما 18 % من املستطلعة آراؤهم فلم يستطيعوا أن يحددوا موقفهم 
بعد حيال الخطة الروسية، بوصفها غير واضحة املعالم حتى اآلن، وبوصف املشهد السوري متقلًبا وفق 

)15) - مسألة الاجئين والنازحين في مسارات األزمة والتسوية في سوريا، مرجع سبق ذكره.
http://bit.ly/3bIr2I9

)16) - واقع اللجوء السوري في تركيا، مرجع سبق ذكره،
http://bit.ly/2Zjwlqy

http://bit.ly/2Zjwlqy
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مصالح الدول الكبرى، إذ اختارت تلك الشريحة اإلجابة بـ )ال أعرف()17). 

وفي دراستنا امليدانية، تبين أن نسبة 82.10% من أفراد العينة رفضوا العودة، حتى لو شارك بعض 
املعارضة السورية في حكومة جديدة في ظل استمرار النظام الحالي، مقابل نسبة 6.86% قالت بإمكانية 

العودة كزيارة فقط، والنسبة ذاتها اشترطت عدم وجود املاحقة األمنية، انظر الشكل رقم )7).

شكل رقم )2( يبين موقف عينة الدراسة من العودة في ظل سيناريو مشاركة بعض املعارضة السورية في الحكومة

 

وتبًعا ملتغير مكان اإلقامة ألفراد عينة الدراسة )الدولة املضيفة لاجئين(، تبين أن النسبة العليا 
الرافضة للعودة في ظل هذا السيناريو هي 48.33% من الاجئين املقيمين في دول أوروبا، وتلتها نسبة 

35.83% من الاجئين املقيمين في تركيا، انظر الجدول رقم )2).

جدول رقم )2( يبين موقف عينة الدراسة من سيناريو مشاركة بعض املعارضة في الحكومة تبًعا ملتغير مكان اإلقامة

)17) - ملف الاجئين السوريين بعهدة روسيا، رهام األسعد/ نور عبد النور/ أحمد جمال، عنب بلدي، 2018.
http://bit.ly/2OO7iKu

http://bit.ly/2OO7iKu
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أعود بشكل 
مؤقت 

“الرجوع إلى 
بلد اللجوء كل 

فترة«

أعود في حال 
خروج القوات 
وامليليشيات 

األجنبية

أعود في حال 
ضمان عدم 

العتقال 
واملالحقة 

األمنية

أعود في حال 
وجود عفو 
عام شامل

لن أعود

األردن %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %4.17

الدول العربية في 
شمال أفريقيا

%10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %4.17

العراق %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %1.67

تركيا %50.00 %100.00 %50.00 %0.00 %35.83

دول أميركا 
الالتينية

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.83

دول أوروبا %40.00 %0.00 %10.00 %00.00 %48.33

لبنان %0.00 %0.00 %0.00 %25.00 %2.50

مخيمات العراق %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %1.67

مخيمات لبنان %0.00 %0.00 %30.00 %75.00 %0.00

مصر %0.00 %0.00 %10.00 %0.00 %0.83

مج %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00

سيناريو بقاء النظام السوري يرافقه وقف العمليات العسكرية الهجومية مع بقاء – 3
ثالث كيانات سياسية كأمر واقع )مناطق النظام، مناطق اإلدارة الكردية، مناطق الشمال 

السوري(

 مؤقًتا، في حال عدم حصول صفقة سياسية دولية إقليمية بخصوص 
ً

قد يكون هذا السيناريو حا
الحل السيا�ضي في سورية، ومن ثم قد تجد كل من روسيا وتركيا وإيران بالدرجة األولى إمكانية العمل بهذا 
السيناريو، استناًدا إلى تفاهمات مؤتمرات آستانا بينما يحصل توافق رو�ضي أميركي على الحل الشامل 
والنهائي في سورية، ومن ثم استمرار سلطات األمر الواقع في املناطق الخارجة عن النظام يرافقها تفاهمات 
بعدم حصول عمليات عسكرية ذات طابع هجومي، مع فتح املعابر التجارية بين هذه املناطق ومناطق 

النظام، فتتحقق املصالح االقتصادية للدول الفاعلة على األرض السورية كافة.
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وفي دراسة ميدانية على عينة من الاجئين السوريين في تركيا، أكدت نسبة 74 % من العينة رفضها 
العودة إلى مناطق الشمال السوري، حتى لو حصل استقرار أمني فيها)18).

وكذلك نسبة 70.6 %، من عينة استطاع ميداني)19) آخر، رأت أن حالة الفلتان وعدم قدرة األجهزة 
األمنية على ضبطها موجودة في مناطق املعارضة، وهي تؤثر في فكرة عودة الاجئين إلى هذه املناطق. 

ويمكن أن يعود ذلك أيًضا إلى أن العامل الحاسم الثاني ملوضوع العودة إلى الشمال السوري إلى جانب 
استقرار الوضع األمني هو تحسن الوضع املعي�ضي، فأهالي هذه املناطق يعيشون في وضع مأساوي، فهناك 
كثير من املشردين والنازحين الذين توافدوا على هذه املناطق على طوال سنوات الثورة السورية. وما يؤكد 
هذه الفرضية أن 53 % من السوريين أفراد العينة قالوا إنهم يعودون بشكل دائم إلى سورية، في حال تحسن 

الظروف املعيشية وتوافر فرص العمل)20). 

كذلك نسبة 43.3 % رأت أن مناطق اإلدارة الذاتية غير مستقرة أمنًيا )21)، وهناك ممارسات سياسية 
تمييزية تجاه املكون العربي، إضافة إلى القمع واالعتقاالت للمعارضين الكرد والعرب، مما يؤثر في فكرة عودة 

الاجئين وبخاصة العرب. 

وفي دراستنا امليدانية، رفضت نسبة 76% العودة، في حال تقسيم سورية إلى ثاث مناطق نفوذ في 
املستقبل )مناطق النظام، اإلدارة الذاتية، إدلب والشمال السوري( مقابل نسبة 11.63% وافقت على 
العودة إلى املناطق التي تجد أنها تمثلها، انظر الشكل رقم )3(.  ليتبين أن النسب العليا من هؤالء املوافقين 
على العودة إلى املناطق التي تمثلهم كانت في تركيا بنسبة 64.71%، وتلتها نسبة 17.56% في أوروبا، ونسبة 

11.76% في العراق. انظر الجدول رقم )8(. 

 شكل رقم )3( يبين موقف أفراد عينة الدراسة من العودة في ظل سيناريو تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ

)18) - واقع اللجوء السوري في تركيا، مرجع سبق ذكره.
http://bit.ly/2Zjwlqy

)19) - املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة الاجئين من دول الجوار، مرجع سبق ذكره.
http://bit.ly/2Nv99CY

)20) - واقع اللجوء السوري في تركيا، مرجع سبق ذكره.
http://bit.ly/2Zjwlqy

)21) - املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة الاجئين من دول الجوار: مرجع سبق ذكره.
http://bit.ly/2Nv99CY

http://bit.ly/2Zjwlqy
http://bit.ly/2Nv99CY
http://bit.ly/2Zjwlqy
http://bit.ly/2Nv99CY
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جدول رقم )3( يبين موقف أفراد عينة الدراسة من العودة في ظل سيناريو تقسيم سورية ملناطق نفوذ تبًعا ملتغير 
مكان اإلقامة

أعود إلى املناطق أو 
الكيان الذي يمثلني

أعود في حال ضمان عدم 
العتقال واملالحقة األمنية

لن أعود

األردن %0.00 %0.00 %4.50

الدول العربية في شمال 
أفريقيا

%5.88 %0.00 %4.50

العراق %11.76 %0.00 %0.00

تركيا %64.71 %33.33 %34.23

دول أميركا الالتينية %0.00 %0.00 %0.90

دول أوروبا %17.65 %33.33 %51.35

لبنان %0.00 %11.11 %1.80

مخيمات العراق %0.00 %0.00 %1.80

مخيمات لبنان %0.00 %16.67 %0.00

مصر %0.00 %5.56 %0.90

مج %100.00 %100.00 %100.00

تبّين أن )426( حالة من أفراد العينة أعلنت انتمائها القومي من أصل مجموع العينة )876(، منها 
)372( عربًيا، مقابل )56( كردًيا، بينما )450( حالة اكتفوا باالنتماء السوري.

وتبين أن نسبة 62.5% من األكراد يفضلون العودة إلى مناطق اإلدارة الذاتية، مقابل 37.5% من 
العرب يفضلون العودة إلى املناطق التي تمثلهم. انظر الشكل )9).
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شكل رقم )4( يبين العالقة بين النتماء القومي والعودة إلى مناطق النفوذ 

 

أما أفراد عينة املقابات املعمقة فقد رفضوا العودة استناًدا إلى هذا السيناريو التقسيمي: 
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»ال أفكر حتى بزيارة، بسبب األخبار عن سوء املستوى املعي�ضي واالقتصادي في دمشق، وغياب األمن 
وسيادة قانون الغاب«.

مقابلة مع لجئة في تركيا)22)

سيناريو التقدم نحو حل سيا�سي دائم يف�سي إلى تغيير النظام الحالي.– 4

قد يحصل هذا السيناريو وُيكتب له الحياة، إذا حصل توافق دولي أميركي رو�ضي وإقليمي تركي إيراني، من 
خال إقناع األطراف الدولية واإلقليمية بأن مصالحها قد تتحقق أيًضا في تغيير النظام السوري الحالي ومن 
ضمنه رأس النظام بشار األسد، وبأن االستقرار في سورية لن يتحقق من دون انتقال سيا�ضي وقيام سلطة 
جديدة مركزية قوية، من خال صفقة متوازنة للحل السيا�ضي في سورية، تقوم على تبادل انتقال سيا�ضي 
في سورية إلى سلطة جديدة منتخبة على أنقاض سلطة النظام الحالي، مقابل رفع الحصار املفروض على 

سورية، والبدء بإعادة اإلعمار)23).

في حال تنفيذ هذا السيناريو، من املفترض عودة أعداد كبيرة من السوريين؛ خصوًصا القاطنين في 
املخيمات في دول الجوار )لبنان، األردن، تركيا(، ولكن في الوقت نفسه ال بد من التنبيه إلى أن السوريين 
-مع طول مدة اللجوء التي يعيشونها- بدؤوا يؤسسون شيًئا فشيًئا لحياة جديدة بعيدة عن سورية، في ما 
يتعلق بالحياة االجتماعية واالقتصادية والتعليم. وهذا ربما يفسر سبب رفض 37 % من عّينة من الاجئين 
السوريين في تركيا العودة الدائمة إلى سورية، مقابل 63 % يفضلون العودة في حال رحيل رأس النظام 

السوري بشار األسد)24).

وفي دراستنا امليدانية، تبين أن النسبة العليا من الاجئين السوريين تعود إلى سورية في حال حصل 
هذا السيناريو من خال حل سيا�ضي شامل يف�ضي إلى تغيير النظام الحالي بنسبة 58.84%، مقابل 
32.84% تعود إلى سورية بشكل مؤقت على أن ترجع إلى بلد اللجوء ثانية )انظر الشكل رقم 10(، وهؤالء 

إما أصبحوا يملكون استثمارات مهنية وإما هم أبناء في جامعات دول اللجوء في أوروبا وتركيا.

)22) - أنثى، 30 سنة، جامعية، منفصلة، ال تعمل.

)23) - انظر ملزيد: سمير سعيفان، أي السيناريوهات يحقق إعادة إعمار سورية، مركز حرمون للدراسات،
http://bit.ly/2Zidv3i

)24) - واقع اللجوء السوري في تركيا، مرجع سبق ذكره.
http://bit.ly/2Zjwlqy

http://bit.ly/2Zidv3i
http://bit.ly/2Zjwlqy
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الشكل رقم )5( يبين موقف أفراد عينة الدراسة من العودة إلى سورية في حال حصل تغيير للنظام الحالي

وكذلك في عّينة املقابات املعمقة هناك شرط رئيس وأسا�ضي لعودتهم، وهو إسقاط النظام السوري 
الحالي بكل أركانه.

 يقول أحد الاجئين السوريين: »نعم، ما يمنعنا من العودة إلى سورية هو وجود نظام حكم قائم على 
الفساد والتسلط األمني وتحالفه مع إيران التي تسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي في سورية بقوة الساح. 
بزوال هذا النظام واالنتقال إلى مرحلة حكم انتقالية، سأتمكن من الدخول إلى سورية من دون وجود 
مخاوف من عملية اعتقالي بسبب آرائي السياسية. والبدء بمرحلة انتقالية يعني البدء بإعادة إعمار سورية 

لذلك فإن عودة السوريين ضمن أجواء مستقرة وآمنة هي ضرورة لبناء سورية من جديد.
مقابلة مع لجئ في األردن)25)

 

كذلك في دراستنا امليدانية تبين أن نسبة 50% من املقيمين في أوروبا لن يعودوا، حتى لو حصل تغيير 
سيا�ضي يف�ضي إلى تغيير النظام الحالي، وكذلك نسبة 25% من املقيمين في تركيا )انظر الجدول رقم5).

)25) - ذكر، 31 سنة، جامعي، متزوج، يعمل )اإلعانات(.
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جدول رقم )5( يبين موقف أفراد عينة الدراسة من العودة إلى سورية في حال حصل تغيير للنظام 
الحالي وتبًعا ملتغير مكان اإلقامة

أعود  أعود بشكل مؤقت »الرجوع إلى بلد اللجوء 
كل فترة«

لن أعود

األردن %5.81 %0.00 %0.00

الدول العربية في شمال 
أفريقيا

%5.81 %2.08 %0.00

العراق %0.00 %4.17 %0.00

تركيا %40.70 %35.42 %25.00

دول أميركا الالتينية %0.00 %0.00 %8.33

دول أوروبا %37.21 %58.33 %50.00

لبنان %4.65 %0.00 %0.00

مخيمات العراق %0.00 %0.00 %16.67

مخيمات لبنان %3.49 %0.00 %0.00

مصر %2.33 %0.00 %0.00

مج %100.00 %100.00 %100.00

أضف إلى ذلك عوامل تتعلق بسورية، فكثير من السوريين فقدوا كل ما يمتلكونه في سورية، لذلك تعّد 
العودة إلى سورية وتأسيس حياة جديدة من الصفر بالنسبة إليهم أصعب من البقاء في تركيا وتأسيس حياة 

فيها لهم وألوالدهم.

وال يمكن وضع كل الاجئين السوريين في كفة واحدة، أو النظر إليهم ككتلة بشرية واحدة، فهناك املقيمون 
في املخيمات التي تفتقر إلى كل �ضيء من مقومات الحياة اإلنسانية، وكذلك من الضروري التفريق بين فئات 
عدة من الاجئين، مثل الاجئين املقيمين في الدول األوروبية والواليات املتحدة وكندا، ومنهم من حصل على 
ا عن األمان لرؤوس أموالهم، 

ً
الجنسية األوروبية أو الجنسية التركية، ورجال األعمال الذين هاجروا بحث

مثل املستثمرين في مصر وتركيا، 

وهؤالء من الصعب أن يعودوا، بعد أن شّقوا ألنفسهم مسارات مهنية وحياتية مختلفة، وبعضهم حصل 
على جنسيات تلك الدول، وبعضهم اآلخر تزوج من أجنبيات، وكثير من األسر كبر أوالدها، ومن الصعب أن 

يتأقلموا في سورية)26).

)26) - بازار سيا�ضي يسبق معجزة عودة الاجئين، تامر قرقوط، موقع صور، 2020.
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ثانًيا: الشروط السياسية لعودة الالجئين السوريين

في الوقت الذي يدعي النظام السوري أن السوريين الذين هجروا من مدنهم ومنازلهم هجرتهم التنظيمات 
اإلرهابية؛ عمل على عرقلة عودتهم بكل الوسائل السياسية واالقتصادية والقانونية واألمنية، حتى املوالين 
له، ثم عاد ليستثمر في الحديث عن عودتهم بالورقة السياسية واالقتصادية، من خال ما سّمي بمؤتمر 
العودة الذي أقامه النظام السوري في دمشق برعاية روسية، عندما افترض أن إعادتهم تحتاج إلى فك 
الحصار السيا�ضي واالقتصادي املفروض عليه )قانون قيصر( نتيجة جرائمه اإلرهابية بحق السوريين 

وبخاصة املعتقلين السياسيين.

ا لبدء 
ً
 تحدد شروط

ً
مقابل مؤتمر العودة هذا، أطلق معارضون وأكثر من 40 منظمة وهيئة سورية حملة

عودة الاجئين إلى سورية، في مقدمتها رحيل رئيس النظام بشار األسد. وإضافة إلى شرط رحيل األسد، أكدت 
الحملة ضرورة وقف قصف النظام للشمال السوري، وإنجاز االنتقال السيا�ضي في الباد، وتوفير البيئة 
اآلمنة، والبدء بإعادة اإلعمار، كشروط أخرى للعودة الطوعية والكريمة لاجئين. وتزامنت الحملة مع عقد 
النظام السوري -برعاية روسيا- مؤتمًرا دولًيا في العاصمة دمشق؛ لبحث ملف عودة الاجئين السوريين إلى 

بادهم)27).

 على عينة من الاجئين السوريين في معظم دول العالم عن 
ً

امليدانية، طرحنا سؤاال دراستنا  وفي 
تصوراتهم السياسية التي يجب حصولها في سورية حتى يتمكنوا من العودة الطوعية إلى سورية، فجاءت 
نسبة 81.5% تشترط رحيل النظام السوري ورموزه وعلى رأسهم بشار األسد، وخروج القوات األجنبية 
56.8%، حّل امليليشيات املحلية والفصائل العسكرية ونزع الساح  بها بنسبة  وامليليشيات املرتبطة 
54.8%، وعدم تدخل األجهزة األمنية في الشؤون الخاصة للمواطنين بنسبة 50% )انظر الشكل 11 ملزيد 

من التفاصيل(.

http://bit.ly/3bJtSwH

بي” إلعادة الاجئين السوريين، نور الدين رمضان/ علي درويش/ صالح ملص/ ديانا رحيمة، 
ّ
)27)  - ماذا تريد موسكو من فتح امللف؟ مؤتمر “خل

،2020
http://bit.ly/3djDwYh

http://bit.ly/3bJtSwH
http://bit.ly/3djDwYh
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الشكل )6( يبين الشروط السياسية والعسكرية لعودة الالجئين السوريين

وفي دراسة استقصائية جديدة، تبين أن 75 % من الاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بادهم؛ لكن 
معظمهم يرون أن شروط العودة اآلمنة غير متوفرة من دون إصاح النظام األمني   وتغيير النظام السيا�ضي. 
أما شرط أفراد العينة املشاركين الثاني للعودة فكان سياسًيا؛ حيث عّدت نسبة 67 % رحيل النظام السوري 
ورموزه الرئيسة من أولوياتهم، وقد أشارت الدراسة إلى أن »املجاالت األربعة الرئيسة ذات األولوية مرتبطة 
بشكل مباشر بأعمال النظام السوري ونظامه السيا�ضي القمعي واالستخدام القمعي لألجهزة األمنية«. وفي 
استقصاء على عينة )1600( في بعض الدول األوروبية، اشترطت نسبة 56.6 % إطاق عملية تغيير سيا�ضي 
حقيقية في سورية للتفكير بالعودة مقابل 66.1 % ال يفكرون في العودة إلى سورية وإن استقرت األوضاع، 
مقابل 33.9 % عّبروا عن استعدادهم للعودة. وقد رأت نسبة 86.6 % من عينة الستطاع ميداني أن األجهزة 
األمنية غير قابلة لإلصاح أو إعادة الهيكلة الرتباطها العضوي بنظام األسد، لذلك ال بد من التغيير السيا�ضي 

قبل البدء بعملية إصاح األجهزة األمنية. 

وتختتم الصحيفة الفرنسية بأن فكرة العودة بين الاجئين في الدول الغربية تبدو أبعد، حيث يعّد 97 % من 
الاجئين السوريين في أوروبا أنفسهم مستقرين جيًدا، مقابل 9 % في لبنان -على الرغم من املشكات املختلفة 

التي يواجهونها- بحسب الجمعية السورية لكرامة املواطنين)28). 

وفي دراستنا امليدانية، طرحنا مجموعة من العبارات الخاصة في حال حصل تغيير سيا�ضي في املستقبل 
في سورية كما يريدون، وطلبنا من أفراد عينة الدراسة تحديد مواقفهم منها، حيث اختارت نسبة 42.42 % 
عبارة »سوف أعود طوعًيا إلى سورية للمشاركة في إعادة اإلعمار، ونسبة 17.1 % اختارت عبارة سوف أعود 
طوعًيا إلى سورية املشاركة في العملية السياسية، مقابل نسبة 10 % لن يعودوا مطلًقا. انظر الشكل رقم 

)28( - Au rapport, Réfugiés syriens : l’impossible retour, 18 août 2020.
http://bit.ly/3bLa8J4
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12 ملزيد من التفاصيل.

شكل رقم )7( يبين املوقف من العودة الطوعية في حال تم التغيير كما يريده أفراد العينة

 
ً
 طريق عملية

َ
أخيًرا، الحل السيا�ضي املطلوب يجب أن يقّدم تصّوًرا تفصيلًيا لقضية )العودة( وخريطة

واضحة للخطوات الازِم اتباعها لتحقيق هذا الحل وتحويله إلى واقع ملموس. من خال تطبيق حق )العودة( 
الذي يضمن حرية عودة املهجرين والاجئين وقدرتهم على ممارسة كامل حقوقهم بوصفهم مواطنين في 
بلدهم، وفي الوقت نفسه من املفترض حمايتهم من العودة القسرية التي تعمل السلطات اللبنانية على 

تنفيذها، ومن ثم ستكون سبًبا في اعتقالهم وموتهم في ما بعد.

لذلك رفض أّي حديث عن َبْدء عودة املهجرين والاجئين، قبل الوصول إلى الحل السيا�ضي الشامل 
الذي يحقق االنتقال السيا�ضي الذي يوفر بدوره البيئة األمنية التي تضمن حياة الاجئين العائدين وحريتهم 
ا أساسًيا، وهذه البيئة تحتاج إلى ثاث حزم متكاملة: تعديات دستورية، وإصاحات جذرّية 

ً
وحقوقهم شرط

في القطاع األمني، وضمانات ومراقبة دولية وإقليمية.
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ا: العدالة في سياق سيناريوهات الحل السيا�سي
ً
ثالث

من عوامل نجاح الحل السيا�ضي املأمول في سورية، وضمان الوصول إلى السام املجتمعي السوري 
العدالة  إلى  اللجوء  في  الشامل، معالجة تحديات عودة الاجئين السوريين كافة، وهذا لن يحصل إال 

االنتقالية، وممارسة مهماتها في آليات قانونية واضحة.

 في الخطوط العريضة ألهداف العدالة االنتقالية، يمكن تكثيفها في الشعارات التي رفعها السوريون في 
انتفاضة 2011، وهي الحرية والكرامة، من خال آليات دستورية تقطع بنيوًيا مع نظام االستبداد الذي بدأ 

بانقاب البعث في 1963وما زال مستمًرا حتى اآلن 2021 باتجاه بناء دولة القانون والديمقراطية.

هذا القطع البنيوي مع النظام االستبدادي يتطلب إطاق العدالة االنتقالية في آليات الحل السيا�ضي 
في سورية الذي يبدأ عادة بقانون يتحدث عن إطاق برامج وآليات العدالة االنتقالية، ولكن لتفعيل هذا 

القانون ونجاحه في بيئة مائمة، ال بّد من أن يترافق مع حراك مجتمعي وقانوني ومساعدة دولية. 

ولعل نقطة البدء في التأسيس لهذا املسار هي إنتاج دستور جديد، يضمن فصل السلطات واستقال 
القضاء، ويعلي شأن شرعة حقوق اإلنسان، ويطلق الحقوق والحريات، ويعطي للمجتمع املدني دوره، 

ليؤسس بالتالي البيئة املائمة ملسار العدالة االنتقالية.

العدالة النتقالية–  

يشير مفهوم العدالة االنتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي طبقتها دول مختلفة، 
من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان نتيجة الحروب والنزاعات الداخلية. 
وتتضّمن هذه التدابير املاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنّوعة من إصاح 
املؤسسات، أي تكييف للعدالة على النحو الذي يائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحوالت في عقب 
حقبة من تف�ضي انتهاكات حقوق اإلنسان، وفي بعض األحيان تحدث هذه التحوالت على حين غرة، وفي 

أحيان أخرى قد تجري على مدى عقود طويلة)29).

هكذا يمكن عد العدالة االنتقالية، عدالة خاصة باملراحل التالية للحروب والنزاعات األهلية الداخلية 
بعد انتقالها إلى مرحلة السام والتحول نحو بناء الدولة الديمقراطية، أو االنتقال من حكم سيا�ضي تسلطي 
إلى حالة االنفراج السيا�ضي واالنتقال الديمقراطي، أي االنتقال من حكم شمولي إلى حكم يقّر بالتعددية، 

إضافة إلى حالة التحرر من احتال أجنبي وتأسيس حكم وطني)30).

)29)  -العدالة االنتقالية، موقع املعرفة،
http://bit.ly/30GaURf

)30) - العدالة االنتقالية وذاكرة الضحايا، عبد الحسين شعبان، الحوار املتمدن، العدد 2172 / 26 /1 /2008.
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برز مفهوم العدالة االنتقالية في سورية بوصفه حاجة ملحة منذ 2013، من خال تحضير منظمات 
ومجموعات حقوقية)31) لتصميم برنامج العدالة االنتقالية املقبل الذ ي ما زال السوريون يتحدثون عنه 

حتى اليوم في عشرات املؤتمرات الخاصة باملسألة السورية، من خال خمس نقاط:

· إنشاء لجان تق�ضي الحقائق وتحديد املسؤولين.	

· تنظيم محاكم مدنية وجنائية للنظر في االنتهاكات.	

· جبر الضرر وتعويض املتضررين.	

· إصاح املؤسسات الرسمية.	

· تخليد التغيير في الذاكرة الجمعية)32).	

أما األهداف الفعلية للعدالة االنتقالية في سورية في مرحلة ما بعد الحل السيا�ضي فتحدد باآلتي: 

· قبل 	 املمنهجة  السوري  النظام  انتهاكات  نتيجة  كافة  السوريين  للضحايا  العدالة  إلى  التوصل 
انتفاضة 2011 وبعدها، من خال مؤسسات قضائية عادلة بعيًدا عن االنتقامات الشخصية 

والعائلية والبنى االجتماعية التقليدية األخرى.

· تقديم بعض الحقائق املوضحة لتصرفات الجناة والتجارب التي مر بها الضحايا.	

· إيجاد آليات متنوعة للمساءلة والشفافية بحيث تكون شاملة بشكل يمنع وقوع مزيد من االنتهاكات 	
واملؤسسات  القانون  سيادة  تدعيم  في  واملساهمة  الدولة  بمؤسسات  املواطنين  ثقة  واسترداد 

الديمقراطية وشرعيتهما.

· استرداد ثقة املواطنين في الدولة وبناء صورة مستقبلية جديدة إيجابية لسورية بكل مكوناتها.	

· تمكين الضحايا وتعزيزهم من جهة واملجتمع ككل من جهة أخرى، للتعافي والشفاء بعد ما تعرضوا 	

https://bit.ly/3akAW2g

)31) - أهــم املنظمــات الســورية التــي عملــت فــي مجــال العدالــة االنتقاليــة: املركــز الســوري للعدالــة واملســاءلة )واشــنطن(، مركــز دمشــق لدراســات 
حقــوق اإلنســان )واشــنطن(، بيــت الخبــرة الســوري )أميركا(،مركــز توثيــق االنتهــاكات الرابطــة الســورية للمواطنــة، املركــز الســوري لإلعــام وحريــة 
التعبيــر، الهيئــة الســورية للعدالــة واملســاءلة، املعهــد الســوري للعدالــة واملســاءلة، املركــز الســوري للعدالــة االنتقاليــة )مســعى(،اليوم التالــي، تجمــع 
املحامين السوريين األحرار، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، اللجنة السورية لحقوق اإلنسان )لندن(، دولتي، لجنة ضحايا سجن صيدنايا، 
املركــز الســوري للدراســات واألبحــاث القانونيــة، املركــز الســوري لإلحصــاء والبحــوث، مركــز دمشــق لدراســات حقــوق اإلنســان، اللجنــة القانونيــة 
باالئتــاف الوطنــي، الهيئــة الســورية للعدالــة االنتقاليــة )الحكومــة املؤقتــة(، ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، منظمــة حقــوق اإلنســان فــي 
ســوريا )مــاف(، مجموعــة العمــل ألجــل معتقلــي ســوريا، هيئــة محاميــن حلــب األحــرار، مركــز الكواكبــي للعدالــة االنتقاليــة وحقــوق اإلنســان، املعهــد 

الســوري للعدالــة )كــردي(، مركــز التآخــي “Birati” للديمقراطيــة واملجتمــع املدنــي )كــردي(، اللجنــة الكرديــة لحقــوق اإلنســان.

)32) - سورية والعدالة االنتقالية قبل وقف الحرب، محمد برو، العربي الجديد، 04 حزيران/ يونيو 2018
http://bit.ly/3amRd6J

http://bit.ly/3amRd6J
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له من عنف واضطهاد واستبداد)33).

وعلى الرغم من غياب مفهوم العدالة االنتقالية في قرار مجلس األمن رقم 2254 الصادر في 18 كانون 
 سياسًيا في سورية من خال حكومة انتقالية وإجراء 

ً
األول/ ديسمبر 2015، يمكن القول إنه يتضمن انتقاال

انتخابات برعاية دولية في خال ستة أشهر، وهذا يعني بالضرورة أن يفتح هذا الدستور الجديد الباب أمام 
االنتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي، من خال دستور جديد يتضمن نظام حكم يمنع تكرار 

االنتهاكات ويؤسس لدولة القانون وحقوق اإلنسان)34). 

وبسبب حجم االنتهاكات وسياق هشاشة املجتمع، يصعب التعامل مع كل مخالفة كما قد يكون الحال 
في األوقات العادية. عادة، يوضع قدر كبير من التركيز على أربعة أنواع: 

· املاحقات القانونية التي يجب أن تطال املرتكبين الذين يعدون أكثر من يتحمل املسؤولية.	

· جبر الضرر الذي تعترف الحكومات من خاله باألضرار املتكبدة التي تتخذ خطوات ملعالجتها.	

· إصاح املؤسسات الذي يشمل مؤسسات الدولة االستبدادية، مثل املؤسسات األمنية والعسكرية، 	

)33) - العدالة االنتقالية في سورية بين الضرورة واملمكن، ادوارد هائل يوسف، املنتدى القانوني السوري، 31 أيار/ مايو 2019،
http://bit.ly/2NvdoOW

)34) .العدالة االنتقالية والدستور، تجمع املحامين السورين، 09 نيسان/ أبريل 2020 
http://bit.ly/3qnlRlV

http://bit.ly/2NvdoOW
http://bit.ly/3qnlRlV
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واملحاكم االستثنائية وامليدانية التي تنتهك حقوق اإلنسان، وتفكيكها باآلليات القانونية التي تمنع 
عودتها في املستقبل.

· لجان الحقيقة التي تعمل في التحقيق في االنتهاكات املمنهجة والتبليغ عنها، وفي الوقت نفسه ليست 	
 من املحاكمات، حيث تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيًئا مختلًفا عن املاحقات القضائية 

ً
بديا

بتقديم مستوى أوسع كثيًرا)35).

ل 
ّ
ثمة مكّونان للعدالة: العدالة االنتقالية التي تهدف إلى املحاسبة؛ والعدالة االقتصادية، التي تمث

املبادئ األخاقية إلعادة بناء املؤسسات االقتصادية بهدف توفير فرص متساوية لينعم الجميع بحياة كريمة 
ومنتجة. وما يزال حّق اللجوء إلى العدالة عنصًرا رئيًسا في ضمان سام مستدام. فآليات العدالة االنتقالية 
ا على قياس الوضع السوري ضرورية إليجاد حلول لحاالت اإلخفاء القسري والجرائم ضد  نتجة محليًّ

ُ
امل

 عن تقديم الدعم النف�ضي 
ً

اإلنسانية. وينبغي أن تشمل هذه اآلليات التعويض أو إعادة التأهيل، فضا
واالجتماعي والبرامج الرامية إلى تشجيع اإلدماج االجتماعي للضحايا على الصعد كافة. وسيحتاج الناجون 
سر املختفين- إلى ضمانات إضافية لدفعهم إلى 

ُ
 عن أ

ً
من سوء املعاملة أو التعذيب أو التطهير العرقي- فضا

العودة، تشمل الحماية من أولئك الذين ألحقوا بهم األذية، وربما ما يزالون يعيشون في املنطقة)36).

أما العدالة االقتصادية التي يفترض أن تتحقق من خال تجّنب التهميش االقتصادي لفئات اجتماعية 
وسياسية معينة، فهي تعّد ركًنا أساسًيا من أركان خطط إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الحرب)37).

أما آليات العدالة النتقالية التي ال بد من إجرائها في سورية، فيمكن القول إن هناك آليات بعيدة املدى 
مثل )لجان تق�ضي الحقائق وإصاح املؤسسات( التي ربما تكون مركبة )سورية، إقليمية، دولية( وكذلك من 
خال خبراء دوليين مستقلين وبمراقبة املؤسسات الدولية التابعة لألمم املتحدة، وبمرسوم من الحكومة 
يكون تمويلها وطنًيا تحسًبا ألي تأثير أو أجندة مهمتها كشف الحقيقة  االنتقالية وذات صاحيات واسعة، 
للسوريين والعالم وتقديم سجل تاريخي لانتهاكات ضمن املعايير املؤسس لها، هذا بخصوص القضايا 
واالنتهاكات الجسيمة والكبيرة، وتشرف كل لجنة على املوضوع املنتهك أو الجريمة املراد كشفها، ابتداًء من 
استام النظام وحزبه السلطة ومروًرا بالثورة حتى انتهاء النزاع بين الطرفين وتشكيل الحكومة االنتقالية)38).

تلعب هنا مؤسسات املجتمع املدني دوًرا كبيًرا في إنجاح خطط العدالة االنتقالية في سورية، من خال 
نشر الوعي القانوني وتقديم التسهيات إلجراءات املحاكم، كما تلعب دوًرا كبيًرا في توثيق الجرائم واالنتهاكات 
والخبرات  النصائح  تقديم  وإمكانية  االنتقالية  العدالة  املنهي ملؤسسات  العمل  من خال اإلشراف على 

)35) - ما العدالة االنتقالية، املركز الدولي للعدالة االنتقالية،
http://bit.ly/2OFkrW5

)36) - متى العودة؟ الاجئون أولوية أي تسوية أو حّل سيا�ضي في سورية، مهى يحي، جان قصير، مركز كارنيغي،
http://bit.ly/3rPM5hK

)37) - املرجع السابق

)38) - مستقبل العدالة االنتقالية في سورية، عاصم أمسن، األوان، 29 كانون الثاني/ يناير 2014.
http://bit.ly/2N1CFkg.

http://bit.ly/2OFkrW5
http://bit.ly/3rPM5hK
http://bit.ly/2N1CFkg
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التخصصية في هذا املجال. وكذلك تشجيع الضحايا لتقديم شهاداتهم أمام القضاء ورفع الدعاوي ضد 
املسؤولين عن الجرائم في أثناء الحرب من أجل االنتقال بسورية من حالة االستبداد والشمولية إلى حالة 

الديمقراطية واملدنية والتعددية وفق دستور يحمي ويصون حقوق الجميع)39).

استناًدا إلى جوهر أهداف العدالة االنتقالية التي لن تتحقق إال في حال إنجاز سيناريو الحل السيا�ضي 
الشامل الذي يف�ضي إلى تغيير بنية النظام السوري الحالي، وبالتحديد في تطبيق مخرجات القرار الدولي 
2254 الخاص بالتسوية السياسية السورية، ومن ثم كون هذا السيناريو غير مطروح في الوقت الحاضر؛ 
فإن مسألة العدالة االنتقالية أصبحت خلف السيناريوهات السياسية املطروحة حالًيا، من خال خوض 
املعارضة السورية الرسمية املتمثلة في االئتاف السوري مفاوضات ماراثونية مع النظام السوري، وبخاصة 

مؤتمرات آستانا املتعددة التي لن تنتج سوى تكريس النظام السوري الحالي في الحكم.

إن عدم الوصول إلى الحل السيا�ضي الشامل، وإنجاز العدالة االنتقالية، من الطبيعي أن تنعكس على 
آليات عودة األغلبية العظمى من الاجئين السوريين، خصوًصا املوجودين في تركيا ودول أوروبا بشكل عام.

يقول أحد الاجئين: »أول �ضيء هو عدم وجود األمان، كل سوري معرض لاعتقال ومن ثم املوت، 
املعوق هناك في دمشق وليس هنا«.

مقابلة مع لجئ في تركيا)44)

العدالة التعويضية– 2

 عن 
ً

العدالة التعويضية »بمفهومها العام والواسع، تعويض األشخاص املصابين بالجراح تعويًضا عادال
جراحهم وإصاباتهم، وبالتالي فإّن التعويض العادل يتناسب مع األضرار التي لحقت بالشخص، ولكنها خالية 
تماًما من مفهوم املحاسبة واملاحقة القضائية ملن ارتكب االنتهاكات، وبالتالي ال تعتبر مرحلة انتقالية بين 
مرحلتين، بل هي عملًيا تتحقق في مرحلة واحدة فقط دون أي تغيير أو انتقال، وتقوم فقط على فكرة جبر 
الضرر الذي يأتي بعد تحقيق االعتراف باألذى الذي تعّرض له ضحايا االنتهاكات ومعالجته«)41). ويمكن 
أن ترد العدالة التعويضية في أي سياق فيه ضرر يستوجب التعويض. وهي تبًعا ملفهومها خالية تماًما من 

مفهوم املاحقة القضائية ملن ارتكب االنتهاكات، وال تتضمن مرحلة انتقالية، تنجز في مرحلة واحدة فقط.

)39) - متى العودة؟ الاجئون أولوية أي تسوية أو حّل سيا�ضي في سورية، مرجع سبق ذكره.

)40) - ذكر، 60 سنة، جامعي، متزوج، يعمل)إعامي(

)41) - أسباب رفض املعارضة السورية مفهوم “العدالة التصالحية”.. وبيدرسون يوضح، السفارة السورية في قطر،
https://syrembassy.com/2020/12/% 

https://syrembassy.com/2020/12/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF/
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شكل رقم )8( يبين أشكال جبر الضرر

واعتماد )العدالة التعويضية( في الحالة السورية يعني التخلي عن العدالة االنتقالية وعن املرحلة 
االنتقالية في مسار الحل السيا�ضي املأمول في سورية. أي بقاء الحال على ما هي عليه، والتخلي عن مطلب 
االنتقال، وإعادة تثبيت نظام األسد وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها، وبذلك بقاء قضية عودة الاجئين 
السوريين على حالها. أو في أحسن األحوال عودة بعض الاجئين غير املعارضين أو املوالين للنظام الذين 
ا من الحرب، وبخاصة املوجودين في لبنان ودول أوروبا، في حال سمح النظام السوري لهم 

ً
خرجوا خوف

بالعودة.

العدالة التصالحية– 3

تعرف العدالة التصالحية، كترجمة عن املصطلح اإلنكليزي )Restorative Justice(، بأنها االستعادة أو 
اإلعادة إلى األصل، أي فهم املشكلة أو الجريمة استناًدا إلى مبدأ تعويض الضحية بشكل كامل من دون عقاب 
مرتكب الجريمة، أي جوهرها التصالح أو املصالحة املجتمعية، وفي الوقت نفسه، تحصل هذه املصالحة 
بقبول الضحية لها، أي من دون إكراه على قبولها، بمعنى ال وجود للعدالة التصالحية إن رفضها الضحايا، 
الشرط األسا�ضي هو إشراك الضحايا في عملية تصميم العدالة، وعدم تركها لفئات محدودة ذات مصلحة 
سياسية أو للحكومة)42).وتجري العملية التصالحية بمساعدة من )ميسر(، يتمثل دوره في أن يدير )بطريقة 
منصفة ونزيهة( العملية التصالحية، ويمكن أن تتضمن العملية الوساطة، واملصالحة، والتفاوض بين 

املحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار األحكام. 

)42)  - منصور العمري، العدالة التصالحية في سياق العدالة االنتقالية، نبض، 27 كانون األول/ ديسمبر 2020،
http://bit.ly/2ZqpPyk

http://bit.ly/2ZqpPyk
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أما النتائج املتوقعة للعملية التصالحية فيمكن تحديدها في التوصل إلى االتفاق بين األطراف املتصارعة 
على التعويض ورد الحقوق من خال الخدمة املجتمعية، بهدف تلبية االحتياجات الفردية والجماعية لهذه 

.(43( 
ً

األطراف بهدف إعادة إدماج الضحايا والجناة في املجتمع مستقبا

وسبق أن مورست العدالة التصالحية تحت مظلة العدالة االنتقالية في تجربة جنوب أفريقيا، وكذلك قد 
تكون من خال حراك مجتمع مدني يحاول إضفاء الطابع املؤس�ضي على املقاربات السلمية لتعويض الضرر 
وحل املشكات وانتهاكات الحقوق القانونية وحقوق اإلنسان، أي يسعى النهج التصالحي إلى تحقيق التوازن 

بين احتياجات الضحية واملرتكب واملجتمع من خال عمليات تحافظ على سامة املجتمع وكرامته)44).

وبالنسبة إلى الحالة السورية، أول من تحدث عن العدالة التصالحية كان مبعوث األمم املتحدة الخاص 
إلى سورية )غير بيدرسون( في إحاطته أمام مجلس األمن)45) بتاريخ 16 كانون األول/ ديسمبر 2012، وفي 
إثرها أطلق بعض املعارضين السوريين املشاركين في اللجنة الدستورية واملفاوضات وغيرهم من املعارضين 
السوريين حملة إعامية رفًضا للعدالة التصالحية، وعدوها دعوة إلى عدم محاسبة مجرمي الحرب السورية 
في املحاكم ومعاقبتهم، وهدًرا لحقوق السوريين املتضررين من حرب النظام السوري في إثر انتفاضة 2011، 
فاضطر )غير بيدرسون( إلى توضيح مابسات ورود مصطلح )العدالة التصالحية( في إحاطته ملجلس األمن. 
في الواقع هناك التباس في مفهوم العدالة التصالحية، إذ ال بد منها في مرحلة ما من العدالة االنتقالية، 
بحيث تكون جزًءا من العدالة االنتقالية وليست مستقلة بحد ذاتها، فلو حصرت عملية العدالة االنتقالية 
بأكملها في إطار العدالة التصالحية، حينها ينتفي مبدأ محاسبة املجرمين ومعاقبتهم في املحاكم، وفي املقابل 
عند اختصار العدالة االنتقالية في عدالة جزائية، فكيف يمكن محاسبة مئات آالف السوريين، لذلك ال بد 
من طرح أسئلة عمن يجب محاكمتهم في املحاكم، مثل كبار املسؤولين عن الجرائم في سورية وعلى رأسهم 

بشار األسد )46).

أما آلية العدالة التصالحية فيمكن تحديدها باآلتي:

للضحايا: حيث تمكن الضحايا من خال منحهم صوًتا في العملية، وفرصة لطرح األسئلة أ- 
والدعم  والتعويض  التعافي  القرار وسبل  في صنع  دوًرا  ومنحهم  إجابات،  والبحث عن 

النف�ضي.
للجناة: االستجابات التصالحية تمكن الجناة من أن يكونوا مسؤولين عن سلوكهم، وتتيح 	- 

)43)  -ما هي العدالة التصالحية، التعويضية، االنتقالية، وليد النوفل، سوريا على طول، 20/ 11/ 2020
http://bit.ly/3dFGiqY 

انظر أيضا: ما املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصالحية في املسائل الجنائية؟ موقع بيت، 2013.
http://bit.ly/2OLpBjj.

)44)  - العدالة التصالحية في سياق العدالة االنتقالية، منصور العمري، نبض، 27 كانون األول/ ديسمبر 2020،
http://bit.ly/2ZqpPyk

)45)  -«هيئة القانونيين السوريين« ترد على إحاطة بيدرسون بشأن سوريا، بلدي نيوز. 2020.
https://bit.ly/3qQVC76.

)46)  - العدالة التصالحية في سياق العدالة االنتقالية، مرجع سبق ذكره.

http://bit.ly/3dFGiqY
http://bit.ly/2OLpBjj
http://bit.ly/2ZqpPyk
https://bit.ly/3qQVC76
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لهم الفرصة لتعويض الضحايا والتعبير عن الندم، وتقدم طرائق بناءة إلصاح الضرر، 
وتدعم اتخاذهم خيارات مسؤولة، وتدعم إنشاء منتديات للتسامح واملصالحة وإعادة 

االندماج.
للمجتمعات: االستجابات اإلصاحية تعيد استثمار املواطنين بالقدرة على املساهمة بشكل ج- 

هادف في حل مشكات املجتمع، وتسمح للمواطنين بالتعبير عن املعايير األخاقية للمجتمع 
وتأكيدها، وتوفر منابر ملعالجة الظروف األساسية التي تسبب الضرر، وتساهم في بناء 

مجتمعات آمنة ومزدهرة وسلمية)47).

أما الفرق بين العدالة االنتقالية والعدالة التصالحية، كما جاء في بيان هيئة القانونيين السوريين، فهو: 

· العدالة التصالحية تحصر بوصفها جانًبا من اتفاقيات إنهاء الصراع لإلفات من العقاب، وليست 	
جزًءا من عملية تحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب من أجل إنصاف الضحايا من خال 

العدالة االنتقالية.

· تركز العدالة التصالحية على تغليب التعايش امليداني على تحقيق العدالة للضحايا، إذ ترى العدالة 	
من خال التعايش امليداني ولّم شمل األطراف واستعادة عاقاتهم وتصالحهم مع املجتمع ورأب 

الصدع الذي أحدثته الجرائم املرتكبة.

· في العدالة التصالحية ال شرط لانتقال السيا�ضي، ما يعني إمكانية بقاء النظام الحالي في السلطة، 	
بل مشاركته في العدالة التصالحية.

· العدالة االنتقالية عدالة عقابية، بينما التصالحية تفاوضية بين القاتل والضحية.	

· العدالة االنتقالية عدالة جنائية مدنية، تضمن حقوق الضحايا بينما التصالحية عدالة مدنية 	
عرفية تهدر حقوق الضحايا كونها تفاوضية بين الجاني والضحية، ما يفتح الباب أمام االتفاقيات 

املجحفة بينهم)48).

يقول أحد الاجئين: »أرغب في العودة إلى مدينتي حمص، بغض النظر عن التعويض عن ممتلكاتي، 
ولكني ال أستطيع أن أتصور العيش مع جاري الذي قتل عدًدا من أفراد عائلتي وأصدقائي، من دون أن 
يحاسب من خال محاكمة عادلة ونزيهة عما ارتكب من جرائم في حقنا، وهذا جزء مهم من إعادة االعتبار 

لكرامتنا، أما املال والبناء فكله يعّوض«. 
مقابلة مع لجئ سوري في لبنان)49)

)47) - العدالة التصالحية في سياق العدالة االنتقالية، مرجع سبق ذكره.

)48) - -«هيئة القانونيين السوريين« ترد على إحاطة بيدرسون بشأن سوريا، مرجع سبق ذكره.

)49) - ذكر، 30 سنة، ثانوي، متزوج.
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يقول الجئ سوري: »لقد واجهنا املوت أكثر مرة، في املعتقات، الحدود التركية السورية، في الغابات 
والبحر، وفقدنا بعض أفراد عائلتنا، فهل من املعقول أن نعود لنتصالح مع من كان وراء قتلنا وإذاللنا، 

فالحدود الدنيا من العدالة محاكمة كبار مجرمي الحرب فقط في محاكم حيادية وعادلة«. 
مقابلة مع لجئ في النمسا)54)

 وفي الوقت نفسه، وجدنا آراء مختلفة عند معظم أفراد عينة املقابلة، من خال الدعوة إلى التسامح 
ونسيان املا�ضي.

»حتى نعيش مًعا في املستقبل، يجب أن نسامح بعضنا، وهذا ممكن ألن هللا غفور ومتسامح، فمن 
الطبيعي أن نكون متسامحين إذا كنا مؤمنين باهلل«.

مقابلة مع لجئ سوري في لبنان ) 5)

ونعتقد هنا أن الكرامة السورية، وهي أحد العناصر الرئيسة في إعادة البناء املجتمعي السوري، تتجسد 
من خال إعادة بناء الروابط االجتماعية بين السوريين في مرحلة ما بعد الحرب والحل السيا�ضي، وهذه 

الكرامة لن يشعر السوريون بها إال إذا حوكم مجرمو الحرب السورية من األطراف السورية كافة.

)50) - ذكر، 38 سنة، جامعي، متزوج، يعمل )إحدى املؤسسات النمساوية( 

)51) - ذكر، 50 سنة، جامعي، متزوج.
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أخيًرا، بالنسبة إلى الحالة السورية، وبغض النظر عن التسميات للعدالة، املطلوب من أي حل سيا�ضي 
في املستقبل عدالة تضمن حقوق السوريين كافة، استرداد حقوق الضحايا كافة التي تفتح الطريق لتحقيق 
املصالحة السورية التي سوف تمنع إعادة إراقة الدم السوري ثانية من خال العمليات االنتقامية التي قد 

تحصل من دون إنجاز العدالة للسوريين كافة.

هذه العدالة لن تنجز إال في دولة املؤسسات القانونية والديمقراطية التي تتجاوز اإلرث االستبدادي 
الثقيل، من خال خمس مقاربات أولية:

املحاكمات، سواء كانت املدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، املحلية أو الخارجية.. 1

البحث عن الحقيقة وتق�ضي الحقائق )من خال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة، أو . 2
لجان التحقيق الدولية أو آليات األمم املتحدة أو جهد املنظمات غير الحكومية(.

جبر الضرر سواء من خال التعويض الرمزي أم العيني أم إعادة التأهيل.. 3

اإلصاح املؤس�ضي، ومن ضمن ذلك اإلصاحات القانونية واملؤسسية وإزاحة مرتكبي األفعال من . 4
املناصب العامة، وتدريب املوظفين العموميين على حقوق اإلنسان.

إقامة النصب التذكارية وتأسيس ما يسمى بالذاكرة الجماعية)52).. 5

يقول أحد الاجئين: »شخصًيا، تمنعني معرفتي بواقع الحياة السيا�ضي واالقتصادي املّر في سورية، 
ولطاملا رأيت أن املنظومة االجتماعية قد بنيت على أساس من الترهل واالرتكاز إلى القديم واللجوء إلى عدم 
التجديد وعدم الرغبة في الخوض في تحدي الواقع من جميع جوانبه، والركون إلى الكسل بجميع جوانبه 
مما ولد مشكات اجتماعية خطرة ليس أولها ظلم الناس لبعضهم وتسلط القوي على الضعيف، وليس 
آخرها اضمحال العدل االجتماعي بين الناس. وكل هذا عززه النظام الحاكم وزاد من سوئه. واندرج هذا 

كله ليشمل فساد الحياة السياسية واالقتصادية في سورية عموًما. 
بينما أقارن ما ذكرته مع امليزات الكبيرة التي نحصل عليها هنا في باد املهجر واملستوى املمتاز من 
العدالة واملساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية -على الرغم من وجود إشكاالت عميقة أحياًنا 
في هذا االتجاه- فقد أصبح إدراكي للفشل الذي نعانيه في الواقع السوري -من منظور تجربة الحياة في 

السويد-هو أحد األسباب التي تمنع العودة إلى واقع كهذا«. 
مقابلة مع لجئ في السويد)53)

)52) -52 مفهوم العدالة االنتقالية ودور املجتمع املدني ببناء الدولة الحديثة، عاء الدين زيتون، أصوات سورية، 2013/02/01.
http://bit.ly/2Nlr5k6

)53) - ذكر، 40 سنة، متزوج، طالب دكتوراه.

http://bit.ly/2Nlr5k6
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نرى من خال دراستنا واطاعنا على تجارب دولية مشابهة، أنه ال بد من حصول عدالة سورية تر�ضي 
السوريين كافة، بغض النظر عن التسمية التي سوف تلعب دوًرا حاسًما في نجاح التغيير السيا�ضي باتجاه 
تعزيز الديمقراطية التي تمنع انتهاك حقوق اإلنسان في املستقبل، كما حصل في مراحل حكم األنظمة 

االستبدادية.

وتعد قضية التهجير القسري ومن ثم اللجوء نوًعا من أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان، لذلك على الدولة 
، إضافة إلى 

ً
السورية في املستقبل أن تتخذ مجموعة من الخطوات القانونية ملنع التهجير القسري مستقبا

حصول الاجئين السوريين الذين هجروا قسًرا على التعويضات الشاملة والكافية عن األضرار التي لحقت 
بهم من خال استراتيجية قانونية تقّر أن التهجير القسري ومن ثم اللجوء يعد أحد االنتهاكات التي تجب 

محاكمة مرتكبيها أمام القانون في املستقبل.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

37

استنتاجات الدراسة

يمكن تكثيف نتائج الدراسة بالقول إن هناك رفًضا من معظم الاجئين السوريين العودة إلى سورية، في 
حال استمرار النظام السيا�ضي السوري الحالي، وبخاصة الاجئين في الدول األوروبية، كذلك جاء الرفض 
في حال مشاركة فئات من املعارضة السورية في حكومة جديدة مع استمرار النظام الحالي، على نمط الحل 
السيا�ضي الرو�ضي، كذلك في حال تقسيم سورية إلى ثاث مناطق نفوذ )مناطق النظام، اإلدارة الذاتية، 

إدلب والشمال السوري(.

كان حصول تغيير النظام السوري الحالي، وعلى رأسه بشار األسد، هو شرط الاجئين السوريين السيا�ضي 
الرئيس للعودة الطوعية إلى سورية، وكذلك خروج القوات األجنبية وامليليشيات املرتبطة بالنظام الحالي. 

وعدم تدخل األجهزة األمنية في الشؤون الخاصة للمواطنين.

وبذلك، هناك رفٌض ألّي حديث عن َبْدء عودة املهجرين والاجئين، قبل الوصول إلى الحل السيا�ضي 
الشامل الذي يحقق االنتقال السيا�ضي ويوفر بدوره البيئة األمنية التي تضمن حياة الاجئين العائدين 
ا أساسًيا، وهذه البيئة تحتاج إلى ثاث حزم متكاملة: تعديات دستورية، وإصاحات 

ً
وحريتهم وحقوقهم شرط

جذرّية في القطاع األمني، وضمانات، ومراقبة دولية، وإقليمية.

ال شك في أّن ملف عودة الاجئين السوريين من امللفات الدولية واإلشكالية، حيث ارتباطه بطبيعة الحل 
 إعادة البناء في سورية. وهذا يعني أيًضا ارتباط 

ّ
السيا�ضي السوري في املستقبل، وبالتالي ارتباطه بملف

ملف العودة في التوافق السيا�ضي للفاعلين الدوليين )الواليات املتحدة األميركية، االتحاد الرو�ضي، الدول 
األوروبية( وللفاعلين اإلقليمين )تركيا، إيران، دول الخليج العربي(، وكذلك التفاهمات حول إعادة البناء في 

سورية.

عوامل نجاح الحل السيا�ضي املأمول في سورية، وضمان الوصول إلى السام املجتمعي السوري  ومن 
العدالة  إلى  اللجوء  في  الشامل، معالجة تحديات عودة الاجئين السوريين كافة، وهذا لن يحصل إال 
االنتقالية، وممارسة مهماتها في آليات قانونية واضحة. وبالنسبة إلى الحالة السورية، بغض النظر عن 
كافة،  السوريين  املستقبل عدالة تضمن حقوق  في  أي حل سيا�ضي  املطلوب من  للعدالة،  التسميات 
استرداد حقوق الضحايا كافة التي تفتح الطريق لتحقيق املصالحة السورية التي سوف تمنع إعادة إراقة 
الدم السوري ثانية من خال العمليات االنتقامية التي قد تحصل من دون إنجاز العدالة للسوريين كافة. 
هذه العدالة لن تنجز إال في دولة املؤسسات القانونية والديمقراطية التي تتجاوز اإلرث االستبدادي الثقيل 
وتلعب دوًرا حاسًما في نجاح التغيير السيا�ضي باتجاه تعزيز الديمقراطية التي تمنع انتهاك حقوق اإلنسان في 

املستقبل، كما حصل في مراحل حكم األنظمة االستبدادية.

وعلى الصعيد السوري، من الطبيعي أن يقف معظم السوريين إلى جانب ملف العودة إلى سورية التي 
غادروها تحت ضغط القتل واملوت من النظام السوري وبعض التنظيمات الراديكالية اإلرهابية في ما بعد. 
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لكن هذه العودة لها متطلبات في نظر الاجئين السوريين، وأهّمها حدوث تغيير جذري في بنية النظام 
السوري الحالي باتجاه نظام ديمقراطي تعددي، بحيث تتحقق متطلبات ثورة 2011 بالحرية والكرامة. 

وتحتاج عملية العودة إلى معالجة دولية متوافقة مع القوانين الدولية ومتطلبات السوريين في التغيير 
السيا�ضي الجذري.
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أهم مراجع الدراسة

أحمد جمال، رهام األسعد، نور عبد النور، ملف الاجئين السوريين بعهدة روسيا، عنب بلدي،  	

.2018

http://bit.ly/2OO7iKu.

إدوارد هائل يوسف، العدالة االنتقالية في سورية بين الضرورة واملمكن، املنتدى القانوني السوري،  	
31 أيار/ مايو 2019،

http://bit.ly/2NvdoOW.

بلدي نيوز، هيئة القانونيين السوريين ترد على إحاطة بيدرسون بشأن سورية. 2020. 	

https://bit.ly/3qQVC76.

تامر قرقوط، بازار سيا�ضي يسبق معجزة عودة الاجئين، موقع صور، 2020. 	

http://bit.ly/3bJtSwH

تجمع املحامين السوريين، العدالة االنتقالية والدستور، 09 نيسان/ أبريل 2020 	

http://bit.ly/3qnlRlV

سمير سعيفان، أي السيناريوهات يحقق إعادة إعمار سورية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة.  	

http://bit.ly/2Zidv3i

سحر حويجة، بين مطرقة القوانين وسندان السياسة ما مصير الاجئين السوريين، املركز السوري  	
للدراسات واألبحاث القانونية، 18 تشرين األول/ أكتوبر 2018.

https://bit.ly/3bJyXF8

شبكة بيت الذاكرة الفلسطينية، حق العودة، 22 كانون الثاني/ يناير 2011، 	

http://bit.ly/3pjkMu7

طال مصطفى، حسام السعد، باسل برو، واقع اللجوء السوري في تركيا، مركز حرمون للدراسات  	
املعاصرة، 21 أيلول/ سبتمبر، 2020،

 http://bit.ly/2Zjwlqy

عــاء الديــن زيتــون، مفهــوم العدالــة االنتقاليــة ودور املجتمــع املدنــي ببنــاء الدولــة الحديثــة، أصــوات  	
ســورية، 2013/02/01.

http://bit.ly/2Nlr5k6

http://bit.ly/2OO7iKu
http://bit.ly/2NvdoOW
https://bit.ly/3qQVC76
http://bit.ly/3bJtSwH
http://bit.ly/3qnlRlV
https://bit.ly/3bJyXF8
http://bit.ly/3pjkMu7
http://bit.ly/2Zjwlqy
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علــي درويــش، صالــح ملــص، نــور الديــن رمضــان، ديانــة رحيمــة، مــاذا تريــد موســكو مــن فتــح امللــف؟  	
بــي” إلعــادة الاجئيــن الســوريين، 2020،

ّ
مؤتمــر “خل

http://bit.ly/3djDwYh

عبــد الحســين شــعبان، العدالــة االنتقاليــة وذاكــرة الضحايــا، الحــوار املتمــدن، العــدد 2172 / 26 /1  	
.2008/

https://bit.ly/3akAW2g

عاصم أمسن، مستقبل العدالة االنتقالية في سورية، 29 كانون الثاني/ يناير 2014. 	

http://bit.ly/2N1CFkg

اليوم التالي، بين االندماج والعودة، كانون الثاني، 2021. 	

https://bit.ly/3sA9fIO.

املركز الدولي للعدالة االنتقالية ما العدالة االنتقالية، 	

http://bit.ly/2OFkrW5

مركــز عمــران للدراســات، املشــهد األمنــي فــي ســورية وتأثيــره علــى عــودة الاجئيــن مــن دول الجــوار:  	
اســتطاع رأي، 17 كانــون األول/ ديســمبر 2020،

http://bit.ly/2Nv99CY.

معن طاع، مسألة الاجئين والنازحين في مسارات األزمة والتسوية في سورية، مركز الجزيرة، 2020. 	

 http://bit.ly/3bIr2I9.

مهــى يحــى، جــان قصيــر، متــى العــودة؟ الاجئــون أولويــة أي تســوية أو حــّل سيا�ضــي فــي ســورية، مركــز  	
كارنيغــي،

http://bit.ly/3rPM5hK.

محمد برو، سورية والعدالة االنتقالية قبل وقف الحرب، العربي الجديد، 04 حزيران/ يونيو 2018  	

http://bit.ly/3amRd6J

منصور العمري، العدالة التصالحية في ســياق العدالة االنتقالية، نبض، 27 كانون األول/ ديســمبر  	
،2020

http://bit.ly/2ZqpPyk.

موقع املعرفة، العدالة االنتقالية، 	

http://bit.ly/30GaURf

موقع بيت، ما املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصالحية في املسائل الجنائية؟ 2013.  	

http://bit.ly/3djDwYh
https://bit.ly/3sA9fIO
http://bit.ly/2OFkrW5
http://bit.ly/2Nv99CY
http://bit.ly/3bIr2I9
http://bit.ly/3rPM5hK
http://bit.ly/2ZqpPyk
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http://bit.ly/2OLpBjj

وليــد نوفــل، ماهــي العدالــة التصالحيــة، التعويضيــة، االنتقاليــة، ســورية علــى طــول، 20 تشــرين  	
الثانــي/ نوفمبــر 2020

http://bit.ly/3dFGiqY.

	 Au rapport, Réfugiés syriens : l’impossible retour, 18 août 2020.

       http://bit.ly/3bLa8J4

http://bit.ly/2OLpBjj
http://bit.ly/3dFGiqY
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مالحق الدراسة

ملحق رقم ) ( استبانة الدراسة امليدانية

ً
البيانات الرئيسيةأول

الجنس 
ذكر

أنثى

العمر2

18-27

28-37

38-47

48-57

58-67

68 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(
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8
عدد األولد امللتحقين بالدراسة )ملن 

لديهم/ن أولد(

عدد األولد العاملين )ملن لديهم/ن أولد(9

الحالة املهنية4 

يعمل

ال يعمل

طالب )أتابع دراستي(

متقاعد

  
مكان اإلقامة األصلي في سورية

)املحافظة أو املدينة(

مكان اإلقامة الحالي )بلد اللجوء(2 

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 الاتينية

دول أخرى)تذكر( ........
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الوضع القانوني في أماكن اللجوء3 

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 اللجوء4 

1- 3 سنوات

6-4 سنوات

7 سنوات وما فوق

الواقع الحياتي في دول اللجوءثانًيا

ما هي طبيعة مسكنك في بلد اللجوء5 

منزل ملك

منزل مستأجر

منزل من دولة اللجوء من غير أجرة

مستضاف من قبل أسرة من بلد اللجوء

مستضاف من صديق أو أصدقاء أو أقارب

سكن شبابي مشترك

مخيم )خيم قماشية(

مخيم )بيوت بجدران مستعارة مؤقتة(

مكان العمل

متنقل )غير مستقر(

أخرى)تذكر( .........
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مع من تقيم في بلد اللجوء6 

وحدي

الزوجة

الزوجة واألوالد

أوالدي فقط

العائلة )الوالدين أو أحدهما/ اإلخوة واألخوات(

مع أصدقاء أو أقارب

أخرى )تذكر( .......

هل تعمل في بلد اللجوء7 
نعم

ال

 8
في حال نعم، هل أنت راض عن طبيعة 

عملك

نعم

ال

 9
هل أنت راض عن الدخل املالي من هذا 

العمل

نعم

ال

24
إذا كنت ل تعمل، فكيف تتدبر أمور 

حياتك املعيشية؟

اعتمد على املساعدة املقدمة من بلد اللجوء

مساعدات من بعض الجمعيات والهيئات اإلنسانية واإلغاثية

مساعدات من هيئة األمم املتحدة

أخرى )تذكر( ......

ا
ً
أسبا	 الخروج من سوريةثالث
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ما هي األسبا	 التي دفعتك ملغادرة سورية  2
»أكثر من إجابة«

الحصار املنفذ على منطقتي

الهرب من التجنيد اإلجباري

الهرب من املاحقة األمنية

الهرب من ماحقة 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

هل )فكرة العودة( إلى سورية موجودة 22
لديك بشكل عام

نعم

ال
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23

ما هي األسبا	 السياسية والعسكرية 
الدافعة لك للعودة الطوعية إلى سورية

)أكثر من إجابة(

رحيل النظام الحالي ورموزه

وجود نظام جديد بناء على انتخابات ديمقراطية

توقف الحرب واإلعان عن وقف العمليات القتالية نهائًيا

خروج القوات األجنبية وامليليشيات املرتبطة بها

حل امليليشيات املحلية والفصائل العسكرية ونزع الساح

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

إطاق سراح املعتقلين السياسيين والكشف عن مصير املختفين

وقف االعتقال التعسفي

أخرى )تذكر( ....

24
ما هي األسبا	 القتصادية الدافعة لك 

للعودة 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 للعائات التي تم تدمير منازلها وأماكها

وجود سوق عمل ضمن قوانين ناظمة

البدء بإعادة اإلعمار

أخرى )تذكر( ....



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

48

25
ما هي األسبا	 القانونية واإلدارية الدافعة 

لك للعودة 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 األماك املنهوبة من قبل النظام )تعويض أو إعادة(

انتفاء املحسوبيات والوساطات في مؤسسات الدولة

أخرى )تذكر( ...

26

ما هي األسبا	 الجتماعية والشخصية 
الدافعة لك للعودة الطوعية إلى سورية

بقاء أفراد من األسرة في سورية

وجود مشكات وضغوط في بلد اللجوء

الحنين إلى سورية

الحصول على جنسية بلد اللجوء كضمان للخروج حين الضرورة

أخرى )تذكر( ...

27
ما هي األسبا	 املتعلقة ببلد اللجوء الذي 
تعيش فيه والدافعة لك للعودة 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 األسبا	 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 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
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34

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

3 

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

موافق/ غير موافق/ أفكر باألمرأعود

ل أعود

أعود بشكل مؤقت »الرجوع إلى بلد اللجوء 
كل فترة«

32

رابًعا
تقسيم سورية إلى ثاث كيانات سياسية )النظام، مناطق اإلدارة 

الكردية، كيان سيا�ضي في الشمال السوري(

أعود إلى املناطق أو الكيان الذي يمثلني

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
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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 في العودة إلى سورية )لإلقامة أو الزيارة( بشكل عام؟ وملاذا؟ 

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

يرجى كتابة األسبا	 في اإلجابة بـ: نعم أو ل 

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

برأيك؟

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

برأيك؟
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ملحق رقم )3( بيانات الدراسة امليدانية

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

https://2u.pw/4SEO6

onedrive أو على

https://2u.pw/X4ASa
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