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البيئة اآلمنة كشرط موضوعي لعودة الالجئين والنازحين

مركز عمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
مؤس سسسسة ة مية مسسساتلة رات دور رااد في البنام العلعر واملعرفي لسسسورية واملنطتة دولة ومجامعا،
ً
ترقى لاكون مرجعا لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
تأس سسمل املركي في يش سسرين المامبرنوفم ر  2013كمؤس سس سسة دراس سسات يس سسألى تن تكون مرجعا سس سساس سسا
ً
ورافدا في التضية السورية في مجاالت السياسية والانمية واإلدارة املحلية .يصدر املركي دراسات
ً
وسوراقا منهجية يسس سساند املسس سسيرة العملية للمؤس س سس س سات املهامة ةاملسس سساتبر السس سسور  ،وتدعم آليات
اتخار الترار ،وتافاعر مع الفواعر ع ر منص س سسات ماخص س سص س سسة لا تق الاكامر املعلومايب وترس س سسم
خارطة املشهد.
يعام سسد دراس س س س س سات املركي على ت لي سسر الواقع ة سسأتع سساد املتراكب سسة ،يناج عن سسد ت سسدي سسد االحاي سساج سسات
ّ ّ
مما يمكن من وضع الخطط التر ي ّتق تنفيذها تلك االحاياجات.
والاطلعات

املوقع اإللكترومب www.OmranDirasat.org
ال ريد اإللكترومب info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار :كانون اتول ر ديسم ر 2020
جميع الحتوق م فوظة © مركي عمران للدراسات االستراتيجية
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الملخص التنفيذي
 تممر الهدف األسلس ي لهذا االستطالع في التاوف إلى واقع املؤشوار املوتلطة ةلملشهد األمني في
سورية ومدى تأثيرهل على عودة الالجئين السوريين من دول الجوار ،من خالل الامر ةداية على
يشخيص املشهد األمني الالم في مختلف املعلطق السورية ،يليهل م لولة التاوف إلى طلياة
الاالقلر ةين املواطعين واألجهية األمعية في هذه املعلطق ،ومن ثم ت ديد أهم املتغيرار التي
ت كم قوارار الالجئين ةللاودة إلى سورية .فمل تتعلول واقع عودة الالجئين إلى كر من معلطق
العظلم ،ومعلطق املالرضة ،ومعلطق اإلدارة الذاتية.
 تم االعتملد على عيعة مالامة من الالجئين السوريين في الاواق وللعلن واألردن وتوفيل ،مكو ة
ً
من ( )620مستجوبل ،إضلفة إلى عتد جلستي توفيز في معلطق سيطوة العظلم في م لفظتي درعل
وريف دمشق.
 تم التوصر إلى مجموعة من العتلاج التي عكست رأي الايعة في جميع املؤشوار املوتلطة ةلملشهد
األمني داخر سورية ،رار التأثير املللشو وغير املللشو على عودتهم إلى سورية.
ً
 وفيمل يلي إيجلز لهذه العتلاج وفتل للمشهد األمني الالم في مختلف املعلطق السورية ،والاالقلر
املد ية الاسكوية ،واملتغيرار التي ت كم قوار عودة الالجئين ،وواقع الاودة إلى املعلطق المالث.

 .1املشهد األمني العام
ً
شديد ،متأثوا
ويشظ
عللية
سيولة
 مل ييال املشهد األمني في جميع املعلطق السورية يالمب من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ ً
ةطلياة الحلل تسيولة كر من املشهدين السيلس ي والاسكوي ،ومخ ِلفل في الوقت راتد للة من
عدم االستتوار االجتملعي واالقتصلدي ،وإن ةنسب متفلوتة في جميع املعلطق.
ً
 لم يتغير سلوك األجهية األمعية التلتاة لعظلم األسد عمل كلن سلادا قلر ا طالق المورة السورية
في علم  ،2011ةر على الاكمل ازداد سلوك هذه األجهية ضواوة تجله املد يين ،وازدادر لالر
االعتتلل والتصفية والتاذيب املمعهج.
ً
 أصلح النشلط األمني في عموم املعلطق السورية موتلطل ةللتكسب من قلر الجهلر التلامة عليد،
تيجة شيوع للة الفلتلن األمني ،وغيلب املسلملة والتدرة على ضلط سلوفيلر األفواد الالملين
في املؤسسلر والكيل لر واملجموعلر املكلفة ةللامر األمني.
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 مل تيال الجهلر األمعية املكلفة ةضلط األمن في معلطق املالرضة ال تمتلك اال ترافية في الامر
األمني ،مل أدى إلى تودي الحللة األمعية وعدم التدرة على ضلطهل ةللشكر األممر ،مع التواتو
املتزايد في عدد اال تهلكلر األمعية ضمنهل.
 يتسم املشهد األمني في معلطق شوق سورية ةعوع من التمليي ةين املدن والللدار ،ففب ين يسود
ً
األجوام اآلمعة مسبيل في م لفظة الحسكة ،فإن هذه األجوام تتلدد في م لفظتي الوقة وديو اليور.

 .2العالقات بين املواطنين واألجهزة األمنية
ً
ً
 يشهد الاالقلر التلامة ةين األجهية األمعية واملواطعين تدهورا ملحوظل في جميع املعلطق،
وتتصدر معلطق سيطوة العظلم هذه املعلطق ةواقاهل املتردي ،األمو الذي قد يؤشو إلى ّ
عد هذه
ِ
ً
الاالقلر مايتل لاملية الاودة الطوعية لالجئين السوريين من الدول املجلورة.
 عيزر تجلوزار األجهية األمعية التلتاة للعظلم من الشاور ةللسخط الشابي تجلههل ،وعمتت
مشلعو الخوف منهل ،وزادر الصورة الذهعية السللية لدى املواطعين اتجلههل ،ممل ّ
صاب من
إمكل ية التصللح مع هذه األجهية أو استالدة المتة املفتودة فيهل من جل ب املواطعين ،أو
االطمئعلن للتالمر ماهل.
 األجهية األمعية التلتاة للعظلم لم ياد قلدرة على ضلط سلوك امليليشيلر الاسكوية تجله
املد يين ،تادمل يالظم فورهل وقوتهل الاسكوية ،وعدم رغلة هذه األجهية في الدخول مع صواع
ماهل .ممل زاد من السخط الشابي تجله هذه األجهية.
 في معلطق املالرضة ،مل تيال األجهية األمعية تواجد ت ديلر في فيفية تتليص فور الفصلار
والحد من تجلوزاتهل تجله املد يين ،مع وجود ياعت لدى تاض الفصلار لالستجلةة لتوارار
هذه األجهية.
تدن لدى املواطعين تجله قيلم األجهية األمعية ةماللجة
 يشهد عموم املعلطق وجود مستوى ثتة م ٍ
شكلواهم ،ووجود ت يز لديهل في عمليلر االعتتلل واالستجلةة لهذه الشكلوى.
 تاد علم  ،2011زاد اعتملد األجهية األمعية للعظلم على شلكلر التجسمل الداخلي والخلرجي،
ع ر زرع املخ رين في جميع معلطتهل ،وبين مختلف طلتلر املجتمع ،وفي الدول املستضيفة
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لالجئين السوريين ،مع إيالم توفيز أف ر على مواقلة الالادين إلى املعلطق التي استالد العظلم
السيطوة عليهل.

 .3املتغيرات التي تحكم قرارات عودة الالجئين
 يممر مدى توفو سلر املايشة أ د الاوامر الهلمة في قوار عودة الالجئ ،في ظر الواقع
االقتصلدي املتردي في عموم املعلطق السورية ،ومدى قدرة الالادين على الصمود في ظر هذا
الواقع .فذلك يلاب توفو الخدملر الالمة ،وضملن توق امللكية الاتلرية ،ومدى تفش ي
ً ً
الفسلد األخالقي واالجتملعي دورا هلمل في تفكير الالجئ ععد اتخلر قواره ةللاودة.
 تممر العودة تحت إشراف األمم املتحدة ومدى توفو شووط وظووف الاودة الكويمة
والطوعية أهمية فليرة لدى الالجئين السوريين .فذلك فإن من الاوامر املؤثوة والدافاة لتوار
الاودة الظووف املالشية وتوفو األمن والتلول املجتمألي ومدى التضييق عليهم في الدول
املستضيفة.
 يممر األقلرب واألصدقلم داخر سورية املصدر األفثر أهمية لالجئين في الحصول على
املالوملر املوتلطة ةلملشهد األمني ،تليهل وسلار التواصر االجتملعي ،ووسلار اإلعالم الدولية،
ووسلار اإلعالم السورية غير التلتاة للعظلم .إلى جل ب التتلريو الصلدرة عن معظملر املجتمع
املدمب وتتلريو املعظملر الدولية.
 ياد االعتتلل التاسفب من قلر األجهية األمعية للعظلم وامليليشيلر والفصلار الاسكوية
ً
املعتشوة على طول الخلرطة السورية من ةين أهم املهددار وفتل لعتلاج االستطالع ،إلى جل ب
اال تجلز داخر الفووع األمعية في معلطق العظلم واملعلطق الخلرجة عن سيطوتد ،تليهل عمليلر
السوقة والخطف واالةتزاز لت تيق املكلسب امللدية والشخصية وطلب الفدية ،ويسلط
امليليشيلر املحلية واألجعبية ،واالغتيلالر والتفجيرار.
ً
 إن أفثر الفئلر استهدافل لالعتتلل لل عودتهم إلى معلطق العظلم ،فئة العلشطين السيلسيين
واملعتسلين للجيش الحو والفصلار الاسكوية املالرضة ،وفذلك املنشتين عن الجيش
واملطلوبين للخدمة الاسكوية .تليهل فئلر املوظفين املنشتين عن مؤسسلر العظلم ،والالاالر
من املعلطق املالرضة للعظلم ،وأصحلب رؤوس األموال على التوالي.
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 .4واقع عودة الالجئين إلى مناطق السيطرة في سورية
ً
ً
 يشكر الاودة إلى معلطق العظلم خيلرا مستلادا من قلر مسلة فليرة من الالجئين في مختلف
الدول ،لادم وجود أي ضمل لر دولية موثوقة من جهلر م ليدة تكفر أمن الالجئين الالادين
لهذه املعلطق .أضف إلى رلك عدم رغلة العظلم تاودة الالجئين إلى الوطن ،واال تتلاية التي يويد
فوضهل على قواام الالادين ع ر الاديد من اإلجوامار ،وبمل يخدم الهعدسة الديمغوافية التي
يسألى إلى تطليتهل في معلطق سيطوتد ،إلى جل ب أن األجهية األمعية التلتاة للعظلم غير قلةلة
لإلصالح أو إعلدة الهيكلة الرتللطهل الاضوي ةعظلم األسد ،وعدم قلول هذه األجهية ألي
مللدرار تهدف إلى إصال هل أو إعلدة هيكلتهل.

ً
 مل تيال املعلطق الخلضاة لسيطوة املالرضة هشة ومخترقة أمعيل ،األمو الذي يوثو على مدى
ً
قدرة املواطعين على استتوارهم االجتملعي داخلهل ،ويشكر هذا هلجسل يؤرق املد يين املتيمين
والعلز ين و تى الالجئين املتيمين في توفيل .ويوجع رلك تشكر أسلس ي إلى تدمب مستوى
اال ترافية لدى األجهية األمعية ،وضاف التجهيزار امللدية واللوجستية لهل ،وغيلب
االستراتيجيلر الشلملة في عملهل ،األمو الذي يعاكمل تشكر مللشو على تدهور الوضع األمني
ً
في هذه املعلطق ،وكون تاض هذه املعلطق أيضل موشح لتدهور أف ر في الوضع األمني الالم،
ورلك تيجة الامليلر الاسكوية املستموة من قلر العظلم و لفلاد ،ومل يسلبت ةد من تهجير
عشوار اآلالف من السكلن.
 معلطق اإلدارة الذاتية مل تيال تايدة عن للة االستتوار األمني الكلمر ،لاوامر توتلط
ةليروقواطية األجهية األمعية ،ومملرسلتهل التمييزية ةين السكلن ،وقمع اال تجلجلر واالعتتلالر.
وبللتللي تفلور مستوى توفو األمن ةين عموم هذه املعلطق .أضف إلى رلك ،وجود خاليل لامة
ً
ً ً
لتعظم "داعش" وهي تلاب دورا ةلرزا في عدم استتوار هذه املعلطق أمعيل .إلى جل ب للة عدم
المتة التي تصلغ الاالقلر ةين املواطعين واألجهية األمعية في هذه املعلطق ،والتي أثور تشكر فلير
على مستوى الوضل الشابي عن الوضع األمني ،وبللتللي افتتلد هذه املعلطق للمتوملر املحفية
لاودة الالجئين إليهل.
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مقدمة
مع دخول التضية السوري علمهل الالشو ،ومل رافتهل من تداعيلر كلرثية على مستوى الدولة
واملجتمع ،ت رز قضية الالجئين والعلز ين السورين ،كأ د أهم الت ديلر التي ستفوض فسهل في
لضو ومستتلر هذا النزاع ،سوام على مستوى الالجئين أ فسهم واستتوارهم في أملفن تواجدهم،
أو اتخلر قوار الاودة للوطن ،أو على مستوى الوضع في سورية وتوافو الظووف السيلسية
واالجتملعية واالقتصلدية واألمعية املعلسلة التي تمهد لخيلر الاودة ،أو على مستوى التطورار على
املستويين اإلقليعي والدولي ،و وفية الفواعر روي الصلة ةللنزاع السوري وتأثيرهم على قضية عودة
الالجئين ،وتوتيب الظوفين اإلقليعي والدولي املعلسلين لضملن توافو الشووط املوضوعية الالزمة
لهذه الاودة.
في سيلق تعلول الشووط املوضوعية لاودة الالجئين السوريين وت لير الظووف الداخلية آ فة
ً
الذفو رار الصلة بهذه الاودة ،يتصدر الظوف األمني ةتية الظووف ةلعتللره الظوف األفثر مسلسل
ة يلة الالادين ،ومل يشملد من مهددار أمعية قد تتوض استتوارهم في لل الاودة ،فلاد سعوار
ً
من النزاع الاعيف الذي شهدتد مختلف األراض ي السورية ،وتواجع دتد مؤخوا ،مل ييال امللف
األمني في مختلف املعلطق يممر أف ر الت ديلر واالختللرار التي تواجد التوى املسيطوة على تلك
املعلطق؛ فمن جهة ،فإ د سيكون لتداعيلر هذا امللف أثو واضح على است تلقلر هذه املعلطق،
سوام فيمل يتالق ةللتدرة على تأمين متطلللر الليئة اآلمعة الالزمة لالستتوار االجتملعي وعودة
ً
الالجئين والعلز ين داخليل ،أم فيمل يوتلط ةأمشطة التالفي امللكو املمهدة ملو لة عملية إعلدة اإلعملر
في هذه املعلطق من جهة أخوى.
وتأيب أهمية هذا االستطالع في الوقت الحلضو من زاوية أن تودي الظوف األمني على املستوى املحلي
ً
لم ياد خلفيل ،وهو أمو ال يمكن فصلد عن السيلق الالم للملف السوري وياتيداتد ويشلةكلتد،
ً
التي تومب ةظاللهل م ليل على مختلف املعلطق السورية ،تغض العظو عن التوى املسيطوة عليهل ،إر
إن للة الفوض ى األمعية ،التي تتجلى ةلال تهلكلر األمعية املختلفة تأيب ةصور وأدوار وفملفة
مختلفة ،تفوض فسهل على للة عدم االستتوار األمني في هذه املعلطق ،وياكمل ةللتللي هشلشة
الليئة األمعية وسيولتهل ،األمو الذي ال يتفق واملطلب الذي تتوخى الجهلر الدولية توافوه كأ د
الشووط املوضوعية للاودة اآلمعة والطوعية لالجئين السوريين من دول الجوار.
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ةعلم على مل سلق ،يهدف هذا االستطالع إلى التاوف إلى واقع املؤشوار الفوعية املوتلطة ةمؤشو
االستتوار األمني في سورية ،والتي يشمر :ففلمة األجهية األمعية واملعظومة التل و ية املوتلطة بهل،
وسلوفيلر هذه األجهية وعمليلتهل األمعية ،إلى جل ب ظم املحلسلة واملتلتاة والشكلوى رار الصلة،
ومدى تأثير هذه املؤشوار على عودة الالجئين السوريين من دول الجوار ،من خالل الامر ةداية على
يشخيص املشهد األمني الالم في مختلف املعلطق السورية ،يليد م لولة التاوف إلى طلياة الاالقلر
ةين املواطعين واألجهية األمعية في هذه املعلطق ،ومن ثم ت ديد أهم املتغيرار التي ت كم قوار الالجئين
ةللاودة إلى سورية ،ثم تعلول واقع عودة الالجئين إلى معلطق العظلم ،ومعلطق املالرضة ،ومعلطق
اإلدارة الذاتية ،لت ديد أهم املؤشوار املوتلطة تاودة الالجئين إلى هذه املعلطق.
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أوالا :منهجية البحث
 .1مجتمع الدراسة
يشمر مجتمع الدراسة األفواد السوريين الذين اضطووا ملغلدرة سورية إلى األردن وتوفيل وللعلن
ً
والاواق ،معذ علم  .2011وقد ةلغ عددهم في هذه الدول وفتل للمفوضية السلمية لشؤون الالجئين
التلتاة لألمم املت دة ( )5.554.915ورلك ةتلريخ  2020-08-27موزعين فمل في الشكر ( ،)1الذي
يلين تطور أعداد الالجئين في :توفيل ،واألردن ،وللعلن ،والاواق معذ علم  )1(.2014مع األخذ تاين
االعتللر تعوع الوضع التل ومب لهم في هذه الللدان ،ةين اللجوم ،والحملية املؤقتة لألعداد الواردة في
هذا الشكر ،إضلفة إلى وجود عدد من السوريين الحلملين لإلقلمة السيل ية ،أو إقلمة الامر ،أو
ً
املتيمين تشكر غير قل ومب ،ورلك تلال للشووط والتيود التي فوضتهل كر دولة على وجودهم داخر
أراضيهل.

فمل يلين الشكر ( )2أد له عدد الالادين من هذه الدول إلى مختلف املعلطق السورية معذ علم 2016
تى تلريخ  ،2020-07-20وقد ةلغ املجموع الكلي للالادين من توفيل  ،92.075ومن األردن ،59.877
ومن للعلن  ،53.985ومن الاواق  .43.302قد ال ياكمل هذه األرقلم األعداد الحتيتية للالادين،
تسبب وجود الاديد من الحلالر التي ال تتم ت ت إشواف املفوضية السلمية لشؤون الالجئين في
( )1املفوضية السلمية لألمم املت دة لشؤون الالجئين ،تم مواجاة املوقع في https://bit.ly/3mFvZoi ،2020-9-7
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ً
هذه الدول ،فذلك فإن هعلك تفلوتل ةين هذه األعداد وتلك التي تتبعلهل الحكوملر ،ففب توفيل
ً
صو ت الحكومة أن عدد الالادين طوعيل لهذه املعلطق ةلغ تى أواخو علم  2019مل يتلرب
 370.000علاد(.)2
وفي للعلن وب سب املديوية الالمة لألمن الالم الللعلمب ،ةلغ عدد الالادين املسجلين أو غير
املسجلين ةصفة لزح ،أو الذين علدوا تشكر إفوادي ،أو ةواسطة ر الر الاودة الطوعية املعظمة
ً
معذ  2017-11-30و تى  341.873 ،2019-12-29مغلدرا(.)3
وبلغ عدد السوريين الذين غلدروا األردن ع ر موفي جلةو الحدودي ،معذ افتتل د في 2018-10-15
وإلى غلية  ،2019-09-16والي  153000شخص ي ملون صفة الجئ ،ورلك ة سب مديوية شؤون
الالجئين السوريين في وزارة الداخلية األرد ية(.)4
في ين ال توجد أرقلم عن أعداد الالادين من الاواق خالل األعوام امللضية ،لكن يشير تاض
التتديوار إلى عودة مل يتلرب  850الجئ تى تلريخ  ،2020-06-07معذ تفش ي جلا ة كورو ل في
الشهو المللث من علم .)5(2020
في هذا السيلق ،يوجد لدى الاديد من الدول واملعظملر الدولية إ صلايلتهل الخلصة ،ففب إطلر
املللدرة التي تتدمت بهل روسيل لاودة الالجئين ،قدمت موسكو أرقلمهل الخلصة لالجئين السوريين
ً
الالادين .لكن وبغض العظو عن دقة هذه األرقلم ،إال أنهل مل تيال تايدة فميرا عن مستوى التوقالر
اآل ية التي طم ت إلى ت تيتهل املللدرة الووسية ،إر قللت اإل صلمار الووسية إن عدد الالجئين
ً
السوريين الالادين في الفترة من تموز  2018تى شللط  2020ةلغ  779.544علادا(.)6

و  370ألف الجئ علدوا إلى شمللي سوريل ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/xm77oo :2019-11-26 ،

( )2توفيل:
( )3جورج شلهين ،ت تيق عن عودة السوريين إلى ةالدهم خالل  ،2019مجلة األمن الالم عدد  76كل ون الملمب :2020
https://rb.gy/wreexp
( )4الداخلية األرد ية 153 :ألف سوري غلدروا ع ر موفي جلةو الحدودي ،موقع الاوبب الجديدhttps://rb.gy/sugwoa :2019-09-17 ،
ً
( )5تاد قوار لحكومة كوردستلن ..الجئون سوريون ياودون إلى ةلدهم طوعل ،وكللة شفق يوزhttps://rb.gy/aiwix7 :2020-06-07 ،
( )6الليلن املشترك للهيئتين التنسيتيتين الوزاريتين الووسية والسورية ول املشكالر التي يايق تطليق مللدرة عودة املهجوين إلى أملفن
إقلمتهم املختلرة ،موقع وزارة الدفلع الووسية( ،تلريخ الدخولhttps://rb.gy/vblubr :)2020-03-10 :
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ً
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ويلين الشكر ( )3املجموع الكلي ألعداد الالادين معذ علم  2016تى أواخو شهو تموزريوليو ،2020
فتد ةلغ الادد الكلي ملجموع الالادين سب املفوضية السلمية لألمم املت دة لشؤون الالجئين
 .250.555فذلك يلين الشكر توزع السيطوة الاسكوية على الخلرطة السورية ةين املالرضة
ً
السورية واإلدارة الذاتية و ظلم األسد .ويلين الشكر أيضل توزع املالةو الحدودية ع ر هذه املعلطق،
والتي يشهد عمليلر عودة للسوريين من دول الجوار.

الشكر ( )3يلين الادد الكلي لالجئين السوريين الالادين من دول الجوار ومعلطق توزع السيطوة واملالةو الحدودية في
سورية تى شهو آب  ،2020املصدرhttps://bit.ly/33p0S8K :
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 .2العينة
تم اختيلر عيعة مالامة ةلغ عددهل ( )620من األفواد اللذين تم استهدافهم في الدول املذكورة أعاله،
وقد تم مواعلة توزع أفواد الايعة ةمل يتعلسب مع الادد الكلي للسوريين في هذه الدول ،ووزعت
هذه الايعة على مجموعتين شملت املجموعة األولى األفواد املستجيلين ملرم استلل ة الدراسة وبلغ
عددهم ( )600مستجوب ،فيمل شملت املجموعة المل ية األفواد الذين شلركوا في ضور
ً
مجموعلر الترفيز وبلغ عددهم ( )20شخصل توزعوا على مجموعتي توفيز .ويلين الجدول ( )1توزع
ً
الايعة وفتل للدولة واملديعة وعدد أفواد الايعة.
وتم اختيلر هذه الدول كونهل ياد الدول األفثر استضلفة لالجئين السوريين ،وكونهل يشهد وفية
ً
لاودة الالجئين مؤخوا ،يضلف إلى رلك دودهل ال رية املشترفة مع سورية والتي يسهر عملية الاودة
في لل دوثهل .فذلك تم اختيلر ةلدة ا خر في م لفظة درعل وبلدة ففو ةطعل في ريف دمشق كونهمل
ً
شهدتل خالل الفترار امللضية عددا من لالر الاودة للاض الالجئين من األردن وللعلن.
الدولة

تركيا

لبنان

األردن

العراق

عدد أفراد العينة

املدينة

االستبانات

إستل لول

100

غلزي ععتلب

75

شل لي أورفة

75

عوسلل

89

اللتلع

56

طواةلمل

15

عملن

80

مأدةل

6

املفوق

6

اليرقلم

19

الكوك

4

أربير

45

دهوك

25

السليمل ية

5
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جلسات تركيز

ً
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سورية

ةلدة ففو ةطعل  -ريف دمشق

-

10

ةلدة ا خر -درعل

-

10

600

20

املجموع
ً
جدول ( )1توزع أفواد الايعة وفتل لدول إقلمتهم

مع األخذ تاين االعتللر الحدود اليمعية واملكل ية إل جلز الدراسة ،وقد ةذل التلامون على إعداد
ً
الدراسة جهودا فليرة لضملن تممير الايعة املختلرة ملجتمع الدراسة من جهة الخصلاص
ً ُّ ً
وتوزعل داخر هذه الدول ،إضلفة إلى الصاوبلر في
الديمغوافية ،وطلياة الالجئين السوريين عددا
ً
اختيلر الايعة املالامة ضمن هذه الدول تيجة تودد الكمير من األفواد في قلول مرم االستلل ة ظوا
لطلياة املوضوع الذي تتعلولد وتخوفهم من أي تلالر قد يسلبهل االستجلةة لهذه االستلل ة ،لذا
أحجم الكمير ممن قللوا مرم االستلل ة عن رفو أي مالوملر شخصية خلصة بهم ،إلى جل ب
الصاوبة في تأمين أفواد ملمين ةتوصيف املشهد األمني وت ليلد للمشلرفة في جلسلر الترفيز ،تسبب
التخوف من األجهية األمعية داخر معلطق العظلم .ومن جل ب آخو كلن هعلك صاوبة في الوصول إلى
ت تيق التوازن في جلسلر الترفيز ةين عدد الذكور واإل لث ،تسبب عدم تتلر النسلم في هذه املعلطق
للمشلرفة في هذه الجلسلر ألسللب توتلط ةللليئة املحلفظة لهذه املعلطق والتخوف من االعتتلالر
من قلر األجهية األمعية التلتاة لعظلم األسد.

 .3أداة البحث المستخدمة
استعدر الدراسة على أداتين ة ميتين تتممالن في:
األولى :استبانة بحثية
ً
تم تعفيذ استطالع الوأي مع أفواد الايعة ةلالعتملد على استلل ة ة مية تتكون من ( )11سؤاال،
تضمعت أسئلة رار نهليلر مغلتة ،ليتم يغطية جميع الجوا ب املتالتة ةلملتغيرين الوايسيين
للدراسة وهمل :توصي ،املشهد األمني في سورية وعودة الالجئين السوريين .أمل في مجموعلر
الترفيز فتد ضمت أسئلة مفتو ة لتتيح للمستجوبين إمكل ية التالير عن رأيهم في األسئلة
املطوو ة ،ممل مكععل من تتييم الواقع الحللي لهذه املتغيرار لدى مجتمع الدراسة ويشخيص مدى
توفو الظووف األمعية املعلسلة إلمكل ية عودة الالجئين السوريين إلى ديلرهم ،ةمل يتعلسب والواقع
الحللي الذي يشهده املعلطق الخلضة لسيطوة املالرضة السورية ،و ظلم األسد ،واإلدارة الذاتية.
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وقد تم االعتملد خالل هذا الل ث أو االستطالع على وعين من مصلدر الليل لر :األولى مصلدر أولية:
والتي تم الحصول عليهل ع ر االستلل ة تشكر مللشو ،وجلسلر الترفيز .والمل ية :مصلدر ثل وية
شملت التتلريو والدراسلر السلةتة رار الصلة ةلملوضوع أو التي أصدرتهل و دة املالوملر .وقد تم
االعتملد في توزيع هذه االستلل لر على مجموعة من اللل مين امليدا يين في توفيل وللعلن واألردن
ً
والاواق ،فيتوم اللل ث املدرب ضمن كر دولة ةتوزيع االستلل ة تشكر شخص ي أو إرسللهل إلكترو يل
ةلستخدام ةو لمج ( )Google Driveومسلعدة املستجوب ةللشوو لر الالزمة عن أي تطة يوغب
ةلالستفسلر عنهل ععد قيلمد ةمرم االستلل ة .ومن ثم قلم اللل مون امليدا يون ةإرسلل االستلل لر
املجماة تشكر مللشو لللل ث الوايس ي ليصلر إلى ت ليلهل .وقد تم إرفلق االستلل ة في امللحق رقم
(.)1
الثانية :مجموعات التركيز
تم عتد جلستي توفيز في ةلديب ا خر في م لفظة درعل وففو ةطعل في م لفظة ريف دمشق ،فمل يلين
الجدول ( .)1تكو ت كر مجموعة توفيز من مجموعة من األفواد ةلغ عددهم  10في كر مجموعة،
وتوفير املحلور األسلسية في جلسلر الترفيز على التضليل املوتلطة ةلملشهد األمني داخر معلطق
سيطوة ظلم األسد وارتللطهل تاودة الالجئين إلى هذه املعلطق .إلى جل ب تعلول واقع الالجئين
الالادين إلى هذه املعلطق ،والتاوف إلى معظورهم املستتللي مللف عودة الالجئين إلى هذه املعلطق.
وقد واجد اللل مون مجموعة من التحديات املوتلطة في عتد هذه الجلسلر من خالل عدم إمكل ية
ً
تجميع الحلضوين في مكلن وا د خوفل من التاوض للمسلملة من قلر الجهلر األمعية املسيطوة على
املعطتة ،وعدم رغلة تاض أفواد الايعة ةللتالير عن آرائهم تشكر جملعي ،ممل اضطو اللل ث
لاتدهل تشكر معفود أو ضمن مجموعة صغيرة .فمل واجد اللل مون صاوبة في تأمين األفواد روي
الخ رة ملعلقشتهم في املحلور التي تضمعتهل جلسلر الترفيز ،ممل ياكمل تاض التفلور في مستوى
العتلشلر التي دارر في جلستي الترفيز .وقد تم االستفلدة من مخوجلر هذه الجلسلر وتضمينهل في
ت لير الليل لر .وتم إرفلق جدول يتضمن املحلور األسلسية لجلستي الترفيز في امللحق رقم (.)2
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ثانياا :تحليل البيانات
فيمل يلي ت لير إلجلةلر أفواد الايعة على االستلل ة الل مية املتدمة لهم.

 .1خصائص العينة
 1.1الجنس
ةلغت مسلة الذكور  %70ةيعمل ةلغت مسلة اإل لث  ،%30فمل يلين الشكر ( .)4ويوجع ا خفلض مسلة
مسلهمة اإل لث في عيعة الدراسة إلى طلياة امللدة التي تعلولهل استطالع الوأي ،واملتالتة ةتوصيف
املشهد األمني داخر سورية وارتللطد تاودة الالجئين ،فللذكور يميلون ةنسلة أف ر من اإل لث
ً
لالهتملم ةمتلتاة التطورار املوتلطة ةلملشهد األمني والاسكوي ،ةيعمل يعلل املوضوع اهتململ أقر
ً ً
لدى اإل لث ،ة كم طلياة الحيلة في مجتمالر اللجوم وت مر اإل لث علئل فليرا في رعلية أسوهن،
ً
وا خواط مسلة فليرة منهن في تأمين سلر املايشة ،وهذا ال يعفب طلال وجود مسلة من اإل لث روار
االهتملم ةممر هذه التضليل ألسللب توتلط ةكون مسلة جيدة منهن يتتلدن دور رب األسوة تاد
اللجوم إلى الدول املجلورة ،ومل يترتب على رلك من ضوورة متلتاة الوضع األمني وتأثيره على قوار
عودة أسوهن إلى سورية.
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ومن جل ب آخو ،مملت تاض الاوامر املوتلطة ةللالدار االجتملعية لدى تاض مجتمالر الالجئين
ً
السوريين ،والتي يغلب عليهل الطلتع املحلفظ ،ملمال من مشلرفة اإل لث في استطالع الوأي.
 2.1العمر
تترفي الفئة الاموية لايعة الدراسة مل ةين  25-35سعة مملت مسلة  %55منهل ،ةيعمل شكلت الفئة
ً
الاموية  36-45مسلة  ،%18وتملثلهل ةللنسلة فسهل تتويلل الفئة الاموية أقر من  25ةنسلة ،%17
في ين ةلغت الفئة الاموية  46-55مسلة  ،%7ومسلة  %3للفئة الاموية التي تتجلوز  55فمل يلين
ً
ً
ً
الشكر ( .)5وياكمل الفئة الاموية للايعة تعوعل في أعملر املستجوبين وتواز ل معطتيل من جهة
النسب املئوية ،فتشكر فئة الشللب النسلة األف ر من عدد الالجئين السوريين في الخلرج ،ة كم
اضطوار غللليتهم للفوار من التجعيد اإلليامب ،واالعتتلالر التاسفية واال تهلكلر السلادة تسبب
تودي الوضع األمني ،إلى جل ب تدهور سلر املايشة في غلللية املعلطق السورية واالرتفلع املضطود
في مادالر اللطللة ،وم لولة أفواد هذه الفئة الل ث عن فوص لضملن مستتللهم في مجلل التاليم
والامر ،ففب توفيل ،الللد الذي يستضيف الادد األف ر من السوريين الفلرين من النزاع ،شكلت
الفئة الاموية ( )15-44مسلة  ،%48.6وشكلت الفئة الاموية ( )0-14مسلة  %39.6من السوريين
املسجلين في قيود دااوة الهجوة الترفية(.)7

Directorate General of Migration Management, 27-08-2020: https://rb.gy/gghqaw
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 3.1املستوى التعليمي
ةلغت مسلة ملة الشهلدة الجلماية مسلة  ،%52في ين ةلغت مسلة لملي شهلدار املاهد
املتوسط  ،%19ةيعمل ةلغت مسلة لملي الشهلدة المل وية ومل دون مسلة  .%29فمل يلين الشكر (.)6
ممل ياطب تلاج االستطالع مصداقية أف ر كون غلللية أفواد الايعة روي خلفية ياليمية جيدة ،األمو
الذي قد يعاكمل تشكر جيد على االستنتلجلر التي سيتدمهل االستطالع ،من خالل فهمهم
وتتييمهم للواقع األمني في سورية تشكر أفضر.

 4.1محافظة قدوم الالجئ
تعوع أفواد الايعة من جهة املحلفظة التي قدموا منهل فمل يلين الشكر ( ،)7وقد ضمت الايعة غلللية
ً
املحلفظلر السورية وبنسب متفلوتة تلال ملعلطق توفيهم في الدول املجلورة ،وتوزعت الايعة ةين كر
من املعطتة الوسطى متضمعة مص ةنسلة  ،%21و ملة  ،%2واملعطتة الشوقية متضمعة ديو
اليور ةنسلة  ،%18والحسكة  %13والوقة  ،%5واملعطتة الجعوبية متضمعة درعل والسويدام
والتعيطوة ةنسلة  ،%5ودمشق ةنسلة  %12وريف دمشق ةنسلة  ،%10واملعطتة الشمللية
متضمعة لب ةنسلة  ،%10وإدلب  ،%3واملعطتة السل لية متضمعة طوطوس والالرقية ةنسلة
 .%1وياكمل هذه النسب توزع معطتب للايعة إلى د مل ،لتاكمل مختلف آرام السوريين من مختلف
املستجوبين مواعلة هذا املتغير املوتلط ةم لفظة التدوم
املحلفظلر .مع األخذ تاين االعتللر م لولة
ِ
ععد استهداف أفواد الايعة ،وبمل هو متلح لهم من إمكل لر ملدية وزمعية للوصول إلى هذا الهدف.
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 5.1مكان اإلقامة الحالي
ةلغت مسلة أفواد الايعة املتيمين في توفيل  ،%42في ين ةلغت مسلتهم في للعلن  %27و %19في األردن
و %12في الاواق .فمل يلين الشكر ( .)8وتتعلسب هذه النسب مع أعداد توزع السوريين في هذه
الدول ،ممل ياطب تلاج االستطالع مصداقية أف ر من ل ية تممير الايعة للسوريين في هذه الدول،
وبللتللي التدرة على ياميم االستنتلجلر التي سيتدمهل االستطالع.
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 6.1عدد السنوات في مكان اإلقامة
توفير النسلة األف ر ألفواد الايعة من جهة عدد سعوار اإلقلمة في ةلد اللجوم في الفترة أفثر من
خممل سعوار وبنسلة  ،%60في ين مملت مسلة ( )2-5سعوار مسلة  ،%38ةيعمل لم تتجلوز فترة
أقر من سنتين مسلة  %2فمل يلين الشكر ( .)9فمعذ ا دالع النزاع في سورية علم  2011ةدأر وكلر
النزوح من داخر سورية إلى هذه الدول ،والتي كلن أشدهل في علمب  2013و ،2014وهذا مل يفسو
ً
معطتيل وجود غلللية العلز ين لفترة أفثر من خممل سعوار في هذه الدول .مع استموار توافدهم
لهذه الدول تاد علم  2014ولكن ةمادالر أقر.

 .2مؤشرات المشهد األمني العام
للتاوف أفثر إلى واقع املؤشوار املوتلطة ةلملشهد األمني الالم ،تم صيلغة مجموعة من الاللرار
الالمة التي لولت قيلس مدى إدراك الايعة لهذا املشهد وإمللمهل ةللتطورار املوتلطة ةد ،ورلك
بهدف ت لير دوافاهل تجله عملية الاودة إلى أرض الوطن.
ععد أخذ رأي الايعة عن املشهد األمني في معلطق العظلم ،اتفتت عيعة الدراسة ةنسلة  %81.8على
ً
أن سلوك األجهية األمعية التلتاة للعظلم لم يتغير عمل كلن سلادا قلر ا طالق المورة السورية في
علم  ،2011ةر على الاكمل ازداد سلوك هذه األجهية ضواوة تجله املد يين ،وازدادر لالر االعتتلل
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والتصفية والتاذيب املمعهج ،ممل ولد قعلعة لدى املواطعين أن هذه األجهية عصية على اإلصالح في
املستتلر.
وتتفق عيعة الدراسة ةنسلة  %70.3على أن هذه األجهية يالمب من فوض ى في عملهل وتدمب مستوى
التنسيق فيمل ةينهل .وي رز رلك تشكر واضح في يادد هذه األجهية وارتللطلتهل اإلدارية ،والتعلفمل فيمل
ةينهل ،والتداخر الشديد في مهلمهل ،والذي وصر في فمير من األ يلن إلى د التضلرب في السلوفيلر
ً
ً ً
ً
والتوارار ،األمو الذي أفوز فيهل فسلدا مستشويل وتضخمل فليرا في املالك الوظيفب لهذه األجهية،
ً
وبشكر ال يتعلسب مع حجم املهلم املوكلة إليهل أسلسل.

ً
في السيلق راتد تتفق الايعة ةنسلة  %69.5على أن النشلط األمني لم ياد م صورا ةلألجهية األمعية
داخر معلطق سيطوة العظلم ،ةر إن هعلك فيل لر جديدة ةدأر ت رز في هذه املعلطق ،فتم املوافتة
على قوار الترخيص للشوكلر األمعية الخلصة فود فار على الخلر األمني في مو لة مل تاد علم ،2011
و ّ
عوض مشلطهل إلى ّد فلير العتص في عدد أفواد الشوطة ،وسلهمت في توفير الحملية لوجلل
األعملل ومنشآتهم ،فذلك ّدر تلك الشوكلر من تيايد مسلة الجويمة ،وعمليلر الخطف واالةتزاز
التي ّ
ياوض لهل رجلل األعملل تشكر متزايد خالل السعوار األخيرة ،لكن في املتلةر ،فإن هذه
الشوكلر سلعدر ظلم األسد في الحفلظ على والم متلتلي امليليشيلر وأ َسو التتلى ،من خالل تأمين
فوص عمر لهم فيهل تاد ر عدد فلير من امليليشيلر ،لهيك عن فوص الامر التي أتل تهل لطللة
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الجلمالر من أةعلم الطلافة الالوية في مص ودمشق ،وعكست تلك الشوكلر قوة الشلكلر
اليبلانية ةين رجلل األعملل واملستمموين ،وبين رجلالر العظلم األمعيين والاسكويين والسيلسيين(.)8
وفيمل يتالق ةفلعلية األجهية األمعية ،تتفق الايعة ةنسلة  %86.5أن هذه األجهية فتدر الكمير من
فلعليتهل تاد وفة االمشتلق الكلير في صفوفهل ،وعدم قدرتهل على ياويض هذا العتص ،أضف إلى
رلك تأثير الوضع االقتصلدي على وفية هذه األجهية وأمشطتهل والحد من قدرتهل تشكر فلير على
مملرسة الدور الذي كل ت تتلوأه قلر علم  .2011وبللتللي فإن هذه األجهية فشلت في اختللرار
الواقع ،فوغم اال تشلر األمني والاسكوي األفتب واملمتد تشكر رايس ي داخر اللنية املحلية ،وطلياة
ً
العهج الاعفب املتلع من قلر هذه األجهية ،إال أن هذه األجهية فشلت في األدام األمني وفتل لوظيفتهل
التلامة.
إن العفورين اإليوامب والووس ي ةلر تيتة واقاة في سورية ،وتتفق الايعة ةنسلة  %91.5على وجود
ً
ارتللط ةين هذه األجهية وكر من هذين الدولتين والامر وفتل ألجعداتهمل .ففب ظر هذين العفورين
وفوض أجعداتهمل داخر سورية ،فتدر األجهية األمعية رلك اليخم من العفور الذي كل ت ت وزه
قلر علم  ،2011مع توجد طهوان وموسكو للتغلغر داخر هذه األجهية وم لولة السيطوة على
قواراتهل والت كم فيهل ،وتطويع عملهل لخدمة التوجهلر الخلصة ةأهداف كر منهمل( .)9ا ظو الشكر
(.)10

( )8منهر ةلريش ،الشوكلر األمعية الخلصة في سوريل :وفالم جدد في خدمة العظلم ،مسلرار الشوق األوسط ،ماهد الجلماة األوروبية-28 ،
https://rb.gy/eztczo :2020-07
ً
( )9عد لن أ مد ،صواع إيوامب  -روس ي على املؤسسلر األمعية السورية :فيلق سلدس قويلل ،موقع الاوبب الجديد:2019-05-31 ،
https://rb.gy/mrel2c
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هعلك اتفلق تلم ةنسلة  %71.5ومسبي ةنسلة  ،%23.5على أن الوضع األمني في عموم املعلطق
مترد تشكر فلير ،وهذا مل تؤشو لد التتلريو امليدا ية الواردة من جميع هذه املعلطق على
السورية ٍ
مو األعوام امللضية ،وإن تفلوتت دة هذا التدهور األمني ةين هذه املعلطق ،إال أنهل تلين مدى
الصاوبة التي تكتعف ر إشكلليلر الليئة األمعية ضمن هذه املعلطق ،وتمهيد الطويق لاودة
ً
الالجئين في املستتلر التويب ،فذلك تتفق الايعة تململ وبنسلة  %64.5أن النشلط األمني في عموم
ً
املعلطق السورية أصلح موتلطل ةللتكسب من قلر الجهلر التلامة عليد ،في ين تتفق مسلة %27.5
تشكر مسبي مع هذه التوصيف .فتد أدر للة الفلتلن األمني إلى َّ
يامق غيلب املسلملة والتدرة على
ضلط سلوفيلر األفواد الالملين في املؤسسلر والكيل لر واملجموعلر املكلفة ةللامر األمني ،أضف
إلى رلك ،تدهور الوضع االقتصلدي واالجتملعي في عموم املعلطق ومل رافتد من تدهور في مستوى
الحيلة املايشة وشيوع الفسلد واملحسوبية واليبلانية لدى قلدة هذه األجهية( ،)10كر هذه الاوامر
وغيرهل كلن لهل تأثير فلير على هذا النشلط ،وت ولد إلى أداة للتكسب من معتسبي هذه األجهية ة كم
امتالفهل للعفور الذي يتيح لهل إطالق يدهل في الحيلة االقتصلدية للمواطعين( ،)11هذا األمو يتجسد

( )10يين شهداوي ،شبي ة العظلم وضللطد "ملفيلر" ت تكو االقتصلد في ملة ،موقع صدى الشلمhttps://rb.gy/2ivomg :2018-05-22 ،
( )11أ صلر جلسم ،خلث السلطة :االعتتلالر في سوريل فجيم من معطق سيلس ي واقتصلدي ،مؤسسة ،HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG
مكتب ةيرورhttps://rb.gy/xchlod :2016-01-12 ،
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تشكر فلير في معلطق العظلم( ،)12وبدرجلر أقر في ةلقي املعلطق فمل في إدلب ومعلطق درع الفوار
وعفوين( ،)13ومعلطق اإلدارة الذاتية(.)14
ً
تتفق الايعة تململ وبنسلة  %56أن سيولة الوضع األمني في عموم املعلطق السورية أدى إلى تفلور
االستتوار األمني ةين هذه املعلطق ،في ين تتفق مسلة  %33تشكر مسبي مع هذه الاللرة .فمل ييال
ً
ويشظ شديد متأثوا ةطلياة الحللة تسيولة املشهدين السيلس ي
املشهد األمني يالمب من سيولة عللية
ٍ
ً
والاسكوي ،ومخلفل في الوقت راتد للة من عدم االستتوار االجتملعي واالقتصلدي ،وإن ةنسب
متفلوتة في جميع املعلطق .إلى جل ب رلك؛ فإن هذه السيولة مل زالت تخلف املييد من األزملر
اإلمسل ية الحلدة التي طللت املدن واألريلف على د سوام ،مامتة من لالر الفتو واللطللة
واملوض واالرتفلع الكلير في مادالر الجويمة ،األمو الذي سيكون لد تلالر سللية على واقع
ومستتلر املجتمالر املحلية ومدى قدرتهل على النهوض في مو لة مل تاد إ تهلم النزاع.
تاد ا دالع النزاع ،ومع تفش ي للة الفلتلن األمني في عموم املعلطق ،ةوزر ظلهوة السطوة املتزايدة
لألجهية األمعية لضلط هذا الفلتلن وإرسلم االستتوار األمني ،وتتفق الايعة ةنسلة  %83على زيلد
سطوة هذه األجهية ،مستغلة للة الفواغ األمني .فمل ةوزر ظلهوة اعتملد هذه األجهية على تجعيد
امليليشيلر املحلية في معلطق سيطوة العظلم وت ول هذه امليليشيلر ألررع لهذه األجهية لتعفيذ
ً
أجعداتهل ومخططلتهل ،وظهو هذا جليل في املعلطق التي استالدهل العظلم تاد خووجهل عن
سيطوتد( ،)15ويالمب هذه املعلطق من زيلدة الحمالر األمعية واالعتتلالر والتفتيش فمل في م لفظتي
ً
ريف دمشق ودرعل( ،)16وهمل من املحلفظلر التي شهدر مؤخوا وفة عودة لالجئين من األردن
وللعلن .لكن هذه السطوة األمعية املتزايدة شكلت رسللة تهديد واضحة ملن يفكو ةللاودة إلى هذه
املعلطق( ،)17ا ظو الشكر (.)11
ً
( )12أجهية العظلم األمعية يستولي على  16منزال ملهجوين من معلطق جعوب دمشق ،املوصد السوري لحتوق اإلمسلن:2019-07-29 ،
https://rb.gy/hztsls
( )13فيف ت لرب ت ويو الشلم "فسلد املعظملر" في إدلب ،شلكة شلمhttps://rb.gy/eg4xn4 :2018-11-21 ،
( )14ةتهم الفسلد إقلالر وسجن لتيلدار من “اآلسليش” (وو دار ملية الشاب) في الحسكة ،موقع شللب ةوست-02-07 ،
https://rb.gy/pd6uma :2017
( )15علمو الحورامب ،الخطف أةوز أعمللهل  ....مجموعلر م لية تعفذ أجعدة األفوع األمعية في درعل ،معظمة ملري:2020-01-28 ،
https://rb.gy/elevb2
( )16أجهية العظلم األمعية تواصر مالتهل األمعية في غوطة دمشق الشوقية وياتتر  9أشخلص من ستلل وففوبطعل ،املوصد السوري لحتوق
اإلمسلنhttps://rb.gy/ot2b04 :2019-03-12 ،
( )17م مد مص وأ مد جملل ،سورية متهللكة  ...إلى أين ياود الالجئون؟ ،جويدة ععب ةلدي:2019-09-15 ،
https://rb.gy/2uzmbi
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في السيلق راتد تتفق عيعة الدراسة ةنسلة تجلوزر  %90أن الجهلر األمعية املكلفة ةضلط األمن
خلرج معلطق العظلم ال تمتلك اال ترافية في الامر األمني ،وبللتللي فتد أدى رلك إلى تودي الحللة
األمعية في هذه املعلطق وعدم التدرة على ضلطهل من قلر هذه الجهلر .ومل يؤفد صحة رلك عدم
تمكن هذه الجهلر من الحد من الامليلر األمعية في هذه املعلطق كللتفجيرار واالغتيلالر وعمليلر
ً
االختطلف والسوقة ،ففب معلطق املالرضة ممال تيايد عدد لالر االغتيلل في علم  2019متلر ة
تاددهل في علم .)18(2018
وبشكر علم تلين املؤشوار األمعية املوتلطة بهذه املعلطق هشلشة الحللة األمعية ،وياثر التوى
الفلعلة املحلية واإلقليمية في تطويو أدوار وآليلر لضلط الوضع األمني والحد من تدهور هذه
املؤشوار ،ويغلب الالموفيية على إدارة امللف األمني وغيلب جهة موجاية موفيية تتولى إدارة هذا
ً
امللف لصللح جهلر متاددة معخوطة في الشأن األمني ،والتي تؤدي أدوارا متلليعة ة سب إمكل يلتهل
وعالقلتهل والليئة التي تنشط فيهل( .)19وعلى الوغم من م لوالر تاض الفصلار والتشكيالر
املالرضة تطويو أدواتهل وضلط األمن من خالل أجهية الشوطة والشوطة الاسكوية وازديلد
املعتسلين لتلك األجهية؛ إال أنهل مل تيال غير قلدرة على الحد من هذا التدهور ،األمو الذي يستدعي
إعلدة هيكلة تلك األجهية ورفع مستوى التدريب الخلص تاعلصوهل ورفدهم ةكلفة التجهيزار
( )18تتلريو االغتيلالر في معلطق املالرضة في علمب  ،2019-2018تتلريو خلصة ،موفي عموان للدراسلر االستراتيجية:
https://rb.gy/rob0ns
( )19الواقع األمني في سورية واختللر الحوفمة األمعية ،في التغيير األمني في سورية ،موفي عموان للدراسلر االستراتيجية ،2017 ،ص .101
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اللوجستية والتتعية ،تشكر يسهم في تأمين ةيئة أمعية معلسلة لنشلط املؤسسلر املد ية ،والدفع
ةإشواك املجتمع املحلي والتنسيق مع فالليلتد ومؤسسلتد في هذا اإلطلر ،وتجسير أي هوة ةين
يشكيالر قوى األمن الداخلي واملجتمالر املحلية الالملة ضمنهل ،تشكر يسهر مهمتهل ،ويايز من
للة األمن ،ويوفع املسؤولية ةأهميتهل للجميع.
ً
في اال تتلل إلى معلطق اإلدارة الذاتية ،تتفق الايعة مسبيل ةنسلة  %39.8وتتفق تشكر تلم ةنسلة
ً
متلوال ،إرا مل قورن ةلملعلطق األخوى
 %28.6على أن الوضع األمني في معلطق اإلدارة الذاتية ياد
داخر سورية .لكن مسلة  %15.6من الايعة ال تتفق مع هذا الطوح ،إر يتسم املشهد األمني في معلطق
اإلدارة الذاتية ةعوع من التمليي ةين املدن والللدار ضمن هذه املعلطق ،ففب ين يسود األجوام
ً
اآلمعة مسبيل في م لفظة الحسكة ،فإن هذه األجوام تتلدد في م لفظتي الوقة وديو اليور ،وتؤشو
التتلريو امليدا ية إلى تدهور الواقع األمني في هلتين املحلفظتين( ،)20ويمكن وصفهمل ةكونهمل املعلطق
األخطو في سورية على الوغم من التواجد الكلير للتوار الووسية واألمويكية واإليوا ية وقوار
الت للف الدولي و ظلم األسد واألجهية األمعية التلتاة لإلدارة الذاتية .ا ظو الشكر (.)12

 .3المتغيرات التي تحكم قرار عودة الالجئ السوري
يوجد عدد من املتغيرار التي ت كم قوار عودة الالجئ السوري إلى وطعد ،وقد تعلولت االستلل ة أرباة
متغيرار شملت الاوامر املؤثوة على قوار الاودة ،ومصلدر صول الالجئ على املالوملر لتتييم
ً
الوضع األمني داخر سورية ،والفئلر األفثر استهدافل من الالجئين الالادين من قلر ظلم األسد،
واملهددار األمعية التي يمكن أن يتاوض لهل الالجئ في لل اتخلر قوار الاودة .ويتفلور تأثير هذه
ً
املتغيرار وأهميتهل على قوار الاودة تلال لاوامر متاددة رار صلة ةللالجئ السوري تشكر شخص ي
وبللظووف املحيطة ةد في ةلد اللجوم.

( )20فوض ى أمعية وسوقلر ..أين دور "أسليش" في الوقة؟ ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/lzvrnr :2020-07-28 ،
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ً
وفتل للايعة التي تم استتصلم آرامهل ول قضية الاودة إلى سورية ،وفيمل يتالق ةلملتغير املوتلط
ةللاوامر املؤثوة على قوار عودة الالجئ السوري ،أفدر مسلة  %85من الايعة أن علمر توفو الليئة
اآلمعة ياد من أهم الاوامر الحلفمة واملؤثوة على قوار الاودة ،في ين توى مسلة  %12منهل أ د مهم
إلى د متوسط .والليئة اآلمعة في هذا السيلق ياني الوقف الفالل لألعملل التتللية ،وتتييد سلطة
األجهية األمعية في الحيلة الالمة للمواطعين أو التادي عليهم من قلر هذه األجهية ،أو من قلر
ً
امليليشيلر والفصلار الاسكوية املعتشوة في طول اللالد وعوضهل .فوفتل للاديد من التتلريو
امليدا ية التي توصد مؤشوار املشهد األمني داخر عموم املعلطق السورية ،مل تيال هذه املعلطق
ً ً
يشهد ا فالتل أمعيل وإن ةدرجلر متفلوتة ةين املعلطق املسيطو عليهل من قلر كومة األسد ،واملعلطق
الخلضاة لسيطوة قوار املالرضة السورية في الشملل ،واملعلطق التلتاة لإلدارة الذاتية في الشوق.
فالمر توفو الليئة اآلمعة واملستتوة هو مل دفع الكمير من الالجئين السوريين إلى النزوح من معلطتهم
ً
األصلية إلى معلطق أفثر أمعل داخر سورية ،قلر اتخلر قوارهم ةلجتيلز الحدود إلى الللدان املجلورة
ً
ً
ً
فوارا ةأروا هم و فلظل على فوامة علاالتهم وخوفل من التاوض إلى أي مهدد أمني .ويممر توفو الليئة
اآلمعة قضية جوهوية في يلة الالجئ السوري ،في لل اتخذ قوار الاودة إلى وطعد ،فهعلك مسلة
جيدة من الالجئين السوريين في الدول املستضيفة لهم آثور ت مر الت ديلر والصالب املايشية
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واملجتماية على أن ياود لسورية في ظر عدم وجود ةيئة آمعة وضمل لر دولية للحفلظ على أمنهم
الشخص ي وأمن رويهم.
في السيلق راتد ،توى مسلة  %75من عيعة الدراسة أن يغيير العظلم الحلفم ويغيير األجهية األمعية
املوتلطة ةد علمر هلم إلى د فلير في قوار عودتهم ،في ين توى مسلة  %15أ د علمر هلم إلى د
متوسط .ومود رلك إلى الدور الكلير الذي لالتد األجهية األمعية التلتاة لعظلم األسد ةمختلف
تصنيفلتهل وفووعهل في تهجير السوريين ،ع ر عمليلر االعتتلل والتاذيب الو ش ي وتصفية املاتتلين
املعلواين للسلطة الحلفمة ،وشلكلر التجسمل التي زرعتهل هذه األجهية داخر املجتمع السوري ع ر
ً
ً
تيتيل لكوامة املواطعين وأمنهم الشخص ي .وي ّ
تدر عدد ععلصو
الاتود امللضية ،فتد مملت تهديدا
أجهية األمن السورية املختلفة ةع و  100ألف ععصو وضلةط ،في الوقت الحلضو ،وهعلك عشوار
ً
اآلالف املعظمين في مليشيلر موالية تتلتر في صفوفهم .ويا ُّد سورية من أفثر الدول األمعية استعلدا
ً
ً
إلى صة املواطعين من ععلصو االستخللرار ،فلكر  129مواطعل سوريل ،يوجد ععصو أمني ،وهي
من أعلى النسب في الاللم(.)21
في الجل ب االقتصلدي ري الصلة ةتوار الاودة ،توى مسلة  %66من الايعة ،أن مدى توفو سلر
الايش في سورية هو علمر هلم إلى د فلير في قوار عودة الالجئ ،في ين توى مسلة  %34من الايعة
ً
أن هذا الالمر هلم إلى د متوسط .فعظوا للواقع االقتصلدي املتردي في عموم املعلطق السورية،
ً
يشكر قضية تأمين سلر الايش هلجسل يؤرق النسلة الك رى من السكلن ممن هم في داخر سورية،
مع تدهور فلير في جميع التطلعلر االقتصلدية والتدهور الحلصر في التطلعلر اإل تلجية،
والتراجع الكلير في ساو صوف الليرة السورية ،واالرتفلع الكلير في مادالر التضخم والفتو ،واآلثلر
العلجمة عن فوض الاتوبلر الدولية ،وغيرهل من الت ديلر االقتصلدية التي أثتلت كلهر املواطعين
ووضات غللليتهم في ت دي مدى التدرة على الصمود االقتصلدي ،والتكيف مع الواقع االقتصلدي
املتردي .أضف إلى رلك ،قيلم العظلم تادم السملح تاودة املوظفين إلى أملفن عملهم السلةتة في
املعلطق التي استالدهل ،كو د يا ُّدهم ةمملةة "خو ة" ةللنسلة لد( .)22إلى جل ب مالر االعتتلل
والتجعيد التي يتوم بهل داخر هذه املعلطق( ،)23والتي أدر إلى شلر شلد كلمر في الحيلة االقتصلدية،
ً
وغيلب أية ةوادر لتشغير الورش الصعلعية أو الامر في التطلع اليراعي .ووفتل لذلك ،فإن تأثير
( )21ريلن م مد ،استخللرار العظلم السوري :ملفيلر ةصفة أجهية أمعية ،موقع الاوبب الجديدhttps://rb.gy/k00ljj :2020-04-14 ،
( )22أ مد زفويل ،العظلم السوري يهمر اللنى الت تية ويمعع املوظفين من الاودة إلى عملهم! ،معصة :2019-01-03 ،SY24
https://rb.gy/ui1gzk
( )23في الغوطة الشوقية معذ الوبع األول من علم  ،2018قلم العظلم ة مالر االعتتلل والتجعيد اإلجللري التي شملت و  % 90من الذكور
ً
الذين تتراوح أعملرهم من  18و تى  45علمل ةلإلضلفة إلى قيلمد ةلإلخفلم التسوي املمعهج ة تهم.
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هذا الالمر االقتصلدي من األهمية ةمكلن في قوار عودة الالجئ ،فادم التدرة على تأمين سلر
ً ً
املايشة في لل الاودة سيشكر ت ديل فليرا ملدى قدرة الالجئين الالادين على االستتوار في أملفن
ً
عودتهم ،والذي قد يضطوهم إلى النزوح والتفكير ةمغلدرة الللد مجددا(.)24
في السيلق راتد ،يلاب توفو الخدملر الالمة كللعتر وامليله والكهوبلم والصحة والتاليم وغيرهل من
ً ً
الخدملر األخوى ،دورا هلمل في تفكير الالجئ واتخلر قواره ةللاودة .إر توى مسلة  %64من الايعة أن
هذا الالمر مهم إلى د فلير ،في ين توى مسلة  %32أ د هلم إلى د متوسط .ويشير الاديد من
التتلريو امليدا ية إلى أن سعوار الحوب أنهكت اللنية الت تية لهذا الللد وأدر إلى تواجع فلير في
مستوى توفو الخدملر الالمة للمواطعين ،وعجي كومة العظلم عن استالدة املستوى السلةق
لهذه الخدملر ،تسبب الاوز املللي الكلير للحكومة مع توقف عجلة الحيلة االقتصلدية ةنسلة فليرة،
وعدم اللدم تاملية إعلدة اإلعملر ،وقد أدى تواجع الخدملر الالمة إلى دوث لالر يوح داخلي
ً
في املعلطق الخلضاة لسيطوة الحكومة ،والتي يال ظ أيضل وجود تللين في مستوى توفو الخدملر
داخلهل( ،)25أضف إلى رلك وجود للة سخط شابي فلير من املواطعين على عدم توفو هذه الخدملر
تشكلهل املعلسب من جهة الكلفة ومستوى التوفو( .)26إلى جل ب يامد العظلم وملن املعلطق التي
استالد السيطوة عليهل من الخدملر األسلسية أو توفهل عوضة لالستغالل من قلر املت كمين
ةتتديم هذه الخدملر داخر هذه املعلطق ،فمل هو الحلل في الشطو الشوقي من مديعة لب( ،)27أو
قيلم الحكومة ةت مير السكلن في هذه املعلطق كلفة إعلدة توصير الخدملر الالمة كللكهوبلم وامللم،
أو اةتزازهم ةدفع الفواتير املترافمة خالل السعوار المملمب امللضية إلعلدة الكهوبلم وامللم رغم
يالف ملكو
ظووفهم امللدية الصالة( .)28في ين يشهد املعلطق خلرج سيطوة الحكومة وفة
ٍ
ومستوى متلول في توفو الخدملر الالمة ،وإن لم يكن ةللشكر الكلفي الذي يتطلع لد سكلن هذه
ً
املعلطق ،ظوا لحللة عدم االستتوار األمني ،وغيلب املشلريع الك رى في اللنية الت تية والخدملر
ً
الالمة ضمن هذه املعلطق ،لذا يشكر توفو الخدملر الالمة علمال را أثو هلم في تفكير الالجئ واتخلر
قواره ةللاودة.

The Mobility of Displaced Syrians: An Economic and Social Analysis, The World Bank, 06-02-2019:
https://rb.gy/4yr8bv

)(24

( )25م مد الالي ،العظلم في درعل :الخدملر سب الوالمار ،جويدة املدنhttps://rb.gy/fcanm5 :2020-07-19 ،
( )26وليد وفر ،الخ ز في معلطق سيطوة العظلم :متالزمة الفسلد املوتفع والجودة املتد ية ،موقع سورية على طول:2020-04-21 ،
https://rb.gy/ppn0xp
( )27يسع سعوار … أ يلم لب الشوقية ةدون فهوبلم أو خدملر ،معصة https://rb.gy/gy2snb :2020-04-18 ،SY24
( )28مؤسسلر الدولة تلتز أهللي درعل ةللفواتير املترافمة ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/ieindh :2019-11-10 ،
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في جل ب آخو موتلط ةتوار عودة الالجئ السوري ،يتخوف الكمير من الالجئين ،أ د في لل تم اتخلر
قوار الاودة من قللهم ،فتد يتم إعلدتهم إلى غير معلطتهم األصلية التي ي وا منهل .ويشكر هذا في
ً
ً
ظو الاديد منهم تجلوزا فليرا في تهم املوتلط ةللاودة الكويمة واآلمعة لهم ،ومدى التدرة على
االستتوار في هذه املعلطق .فتد شهدر السعوار امللضية تاض لالر إعلدة الالجئين إلى غير
ً
أملفنهم األصلية داخر معلطق العظلم( ،)29وغلللل تخضع الاودة ملكلن السكن األصلي العتللرار
أمعية من قلر ظلم األسد ألسللب توتلط تسيلستد في التغيير الديمغوافي للاض املعلطق التي شكلت
واضن اجتملعية للمعلواين لسلطتد( .)30وقد لز علمر الاودة إلى مكلن اإلقلمة األصلي مسلة
 %62ألهميتد الكليرة لدى عيعة الدراسة .ةيعمل رأر مسلة  %32أن أهميتد تتراوح مل ةين الحد
املتوسط واملعخفض من جهة التأثير على قوار الاودة.
في سيلق متصر ،ت رز قضية ضملن توق امللكية الاتلرية لالجئين الالادين فالمر ال يمكن
إغفللد ،ةلعتللره أ د الاوامر التي تضمن استتوار الالجئ في لل اتخلر قوار الاودة ،وتوى مسلة
 %60من الايعة أن هذا الالمر مهم إلى د فلير في التأثير على قوار الاودة ،ةيعمل توى مسلة %36
ً
أن أهميتد تتراوح ةين املتوسطة واملعخفضة ،فمعذ علم  ،2011أصدر العظلم أفثر من ستين قل و ل
ً
وموسومل تعظم قضليل اإلسكلن واألراض ي واملمتلكلر والتخطيط الحضوي وقضليل االستمملر،
ً
لتشكر مال اإلطلر التل ومب إلعلدة اإلعملر ،وتمعح الجهلر الحكومية سلطة ت ديد معلطق التعمية،
وتمكنهل ةللتللي من مصلدرة امللكية الخلصة( ،)31أضف إلى رلك قيلم العظلم ةفوض الحصول على
املوافتة األمعية قلر ةيع أو التصوف ةللاتلرار اململوفة من قلر املواطعين داخر وخلرج سورية،
وفطويتة ملعع السوريين في الخلرج من التصوف ةأمالفهم ووضاهل ت ت خطو املصلدرة( ،)32ال سيمل
تاد صدور التل ون رقم  10لالم  2018الخلص ةلألمالك الاتلرية الذي اتخذتد كومة ظلم األسد
ةللحجي على عتلرار الغلالين ،األمو الذي أثلر ردود فار دولية قوية تجله هذا التوار الذي سي وم
مسلة فليرة من الالجئين من توقهم في ملكيلتهم الاتلرية( .)33وفي هذا الصدد ي رز دور امليليشيلر
في م لولتهل السيطوة على أمالك املهجوين فمل في للة يب هللا ضمن مديعة التصير في م لفظة
( )29تيم الحلج ،لز و التصير في الشملل غير مدعوين للاودة إلى مديعتهم ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/b45spx :2019-11-10 ،
( )30أشوف سليملن ،عودة مشووطة ألهللي داريل والعظلم يضخم أرقلم الالادين ،شلكة ةلدي اإلعالمية:2018-12-21 ،
https://rb.gy/avft2n
Muriel Asseburg, Reconstruction in Syria: Challenges and Policy Options for the EU and its Member States,
German Institute for International and Security Affairs, 01-07-2020.

)(31

(" )32املوافتة األمعية" ملية ألمالك املواطعين أم عوقلة لحيلتهم ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/xwjbu8 :2020-07-10 ،
ً
( )33ميرفت عوف ،أخطو قل ون على اإلطالق ..ظلم األسد ياتزم سلب أمالك املهجوين قسوا ،موقع سلسة ةوست:2018-04-28 ،
https://rb.gy/dye6lm
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مص( ،)34وفذلك شلكلر السملسوة وتجلر الاتلرار املعتشوة في دمشق و لب وديو اليور وغيرهل،
والتي يامر ت ت فور وفالم الحوس الموري اإليوامب لشوام عتلرار وأمالك السوريين العلز ين
واملهجوين لصللحهم ،وبتسهيالر فليرة من ظلم األسد وأجهيتد األمعية( ،)35مستغلة للة فتو
وغيلب أصحلب هذه الاتلرار( .)36أضف إلى مل سلق أن الكمير من السوريين املهجوين في الخلرج
أصل وا غير قلدرين على إثللر ملكيلتهم ألسللب عدة( .)37وفذلك ذر اإلدارة الذاتية ذو العظلم
في م لولة السيطوة على أمالك املهجوين ،ةلستصدارهل التوار املتالق ةإدارة أموال الغلاب ،الذي
ً
ً
لتب استهجل ل فليرا من قلر األطواف املاعية ةضملن توق الالجئين ،األمو الذي أج ر اإلدارة
ً
الذاتية على إلغلاد ال تل(.)38
َّ
أثو النزاع الجلري في سورية معذ علم  2011على املجتمع تشكر فلير وأفوز علدار وسلوفيلر دخيلة
ً
عليد ،وهو املجتمع الذي ايسم ةكو د م لفظل لنسلة فليرة من أفواده .وكلن للوضع األمني
واالقتصلدي واملايش ي املتدهور تأثير فلير على سلوفيلر األفواد ضمن هذا املجتمع ،مع ظهور تاض
السلوفيلر التي لم تكن مألوفة قلر ا دالع النزاع ،وفي متدمتهل تفش ي الفسلد األخالقي واالجتملعي
كللدعلرة والخطف والتتر ويالطب املخدرار وغيرهل من الجواام( ،)39إلى جل ب ا تشلر الظواهو
االجتملعية السللية تشكر فلير ،والتي كل ت موجودة ةنسب م دودة قلر علم  ،2011ممر السوقة،
وزواج التصو ،والوشلوى ،واال تيلل ،والتهويب ،وغيرهل .إال أن واقع الحلل أج ر املواطعين على تتلر
هذه السلوفيلر والتكيف ماهل قدر اإلمكلن ،في م لولة منهم لتجلوز هذه املو لة في تلريخ النزاع
داخر هذا الللد( .)40لكن هذا الالمر املوتلط ةتفش ي الفسلد األخالقي واالجتملعي يفوض فسد على
قوار عودة الالجئ ،فتد رأر مسلة  %50من الايعة أ د هلم إلى د فلير في قوار الاودة ،ةيعمل رأر
مسلة  %34أ د هلم إلى د متوسط ،فتوار عودة الالجئ في د فلير معد موتلط تالالتد التي يشلرفد
هذا التوار ،والنسلة األف ر من الالاالر السورية الالجئة هم من هذا املجتمع املحلفظ ،والتي من
( )34يعلر خليفة ،التصير في ظر هيمعة " يب هللا"  ...يغيير في واقع امللكيلر الاتلريةhttps://rb.gy/czzmet :2020-09-10 ،
( )35شوام عتلرار ألهداف استراتيجية… هكذا ت لير سملسوة إيوان على سكلن ديواليور ،موقع الحر ت:2020-01-31 ،
https://rb.gy/viiajr
( )36أممل الشلمب ،إيوان تمبت أ يلبهل في الغوطة الشوقية في شوام الاتلرار ،موقع أ ل قصة إمسلنhttps://rb.gy/cnlh4l :2019-02-15 ،
( )37يعلر خليفة ،تاد إلغلم آالف عتود امللكية في الغوطة الشوقية .مل مصير ممتلكلر األهللي؟https://rb.gy/ykepph :2020-06-16 ،
( )38عملد فوفص ،توقيون يهلجمون قوا ين "اإلدارة الذاتية" :فومل لر عسكوية ،موقع الاوبب الجديد:2020-08-09 ،
https://rb.gy/c9zqv8
( )39العظلم ياترف ..مخدرار ومملرسلر غير أخالقية في وم جلماة دمشق ،جويدة زملن الوصر:2019-09-05 ،
https://rb.gy/7zrd5g
َ
( )40م مد العجلر ،الشبي ة ي ملون فسلدهم األخالقي إلى دمشق واألهللي يج رون على الصمت ،جويدة ععب ةلدي:2015-03-15 ،
https://rb.gy/phmru6
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املستلاد أن تتتلر هذه السلوفيلر الجديدة أو أن تتكيف ماهل ،لذا يوى فمير من الالجئين
السوريين أن الواقع االجتملعي في عموم املعلطق السورية تلدل تشكر فلير ،وأن تادهم ععد
َّ
ستصاب من
لسعوار عدة وتأقلمهم االجتملعي مع الللدان التي لجؤوا إليهل ،خلق فجوة فليرة
قدرتهم على التكيف مع الواقع االجتملعي في الداخر ،في لل تم اتخلر قوار الاودة( ،)41ا ظو الشكر
(.)13

في اال تتلل إلى الاوامر املؤثوة على قوار عودة الالجئ رار الصلة ةللدول املستضيفة لهم ،توى مسلة
 %50من الايعة أن تكون الاودة ت ت إشواف األمم املت دة ،في ين توى مسلة  %34أن أهمية هذا
الالمر تتراوح ةين أهمية متوسطة ومعخفضة ،ةيعمل رأر مسلة  %16من الايعة أن هذا الالمر غير
ً
مهم في قوار الاودة ،فوفتل للماطيلر املتوفوة عن آليلر الاودة املتلاة من قلر كومة العظلم
و كوملر الدول املستضيفة لالجئين السوريين ،يلدو أن هذه الاملية ستلتى غير مكتملة مل لم
تؤطو ،ويتم اإلشواف عليهل من قلر األمم املت دة ع ر املفوضية السلمية لشؤون الالجئين ،وهي
ً
الجهة املاعية ةتتييم مدى توفو شووط وظووف الاودة الكويمة والطوعية لالجئين ،ووفتل لليل تهل
املتتللية ،لم تت َّن املفوضية أي إعالن رسعي من طوفهل يفيد ةأن شووط وظووف الاودة أصل ت
معلسلةَّ ،
وأن ةإمكلن الالجئين التفكير ةلتخلر قوار الاودة ،فلملفوضية تجوي تتييملر دورية عن
الوضع في سورية ،ويتم مشو تلك التتييملر من خالل تتلريوهل وتصوي لتهل اإلعالمية ،وهي متلتاة
ً
( )41في زمن الحوب  ....هر ستطت دمشق أخالقيل؟ ،راديو روز ةhttps://rb.gy/ph21mw :2019-02-27 ،
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من قلر مسلة جيدة من الالجئين ،ةلعتللرهل الجهة الدولية املخولة ةلإلشواف عليهم داخر الللدان
املستضيفة إلى ين عودتهم إلى وطنهم .ويفسو االهتملم املتوسط واملعخفض وعدم األهمية لدى
 %50من أفواد الايعة إلى عدم ثتتهم ةمل يصدر عن املفوضية ،العتتلدتهم أن قوارتهل قد تخضع
للتسييمل ،سوام من املجتمع الدولي أم من جل ب كوملر الدول املستضيفة التي تضغط ةلتجله
ملف إعلدة الالجئين السوريين إلى وطنهم ،تغض العظو عن مدى توفو الشووط والظووف
املوضوعية للاودة( ،)42إلى جل ب عدم قيلمهل ةتتديم مالوملر واستشلرار كلفية ملن يفكو ةللاودة
من قلر الالجئين السوريين( ،)43فذلك قيلم تاض الحكوملر ةلتهلم املفوضية ةمملرسة الضغوط
على الالجئين ملعاهم من الاودة(.)44
في جل ب الوضع املايش ي لالجئين السوريين في الدول املستضيفة ،توى مسلة  %38من الايعة أهمية
هذا الالمر إلى د فلير في اتخلر قوار الاودة ،ةيعمل توى مسلة  %30أ د رو أهمية متوسطة ،في ين
توى مسلة  %20أ د رو أهمية معخفضة ،وتوى مسلة  %12أ د غير مهم .ويفسو هذا التللين لدى
الالجئين ول هذا الالمر لتفلور الظووف املحيطة تسلر املايشة داخر الدول املستضيفة،
لتوفوهل والت ديلر املوتلطة بهل خالل األعوام امللضية ،ويال ظ أنهل يشكر ماضلة أسلسية لالجئين
السوريين في للعلن( ،)45ةيعمل هي علمر أقر دة في األردن والاواق ،في ين يلدو أن هذه الت ديلر
أقر دة في توفيل .وبشكر علم فوضت الظووف املايشية في هذه الدول فسهل على الحيلة
االقتصلدية لالجئ السوري ،وزادر من مال لتد ،مع تفلور الدعم الحكومب املتدم من قلر الدول
املستضيفة التي يالمب ةلألصر من تفلقم في مادالر اللطللة واختالالر في أسواق أعمللهل ،األمو
الذي دفع مسلة فليرة من الالجئين إلى صفوف الالطلين عن الامر في هذه الللدان ،واالعتملد على
املسلعدار اإلمسل ية لتأمين مايشتهم .ولم يكن الدعم املتدم من قلر املعظملر األممية والدولية
في قطلع سلر الايش ةذلك املستوى املأمول ال تشللهم من ةواثن اللطللة والفتو ،ممل زاد من

( )42ةديع قو لمب ،للعلن يوقف طلللر إقلمة "مفوضية الالجئين" على خلفية أزمة لزحي سوريل ،جويدة الوطن:2018-06-08 ،
https://rb.gy/r56r7d
( )43عملر مو وآخوون" ،لو فعل ماوف ،مل فكو ل ةييلرتهل" الالجئون السوريون في األردن يخسوون صفة اللجوم تاد زيلرة سوريل ،معظمة
سوريل على طولhttps://rb.gy/ibnutg :2019-03-13 ،
( )44مفوضية الالجئين في األردن تعفب وجود أية ضغوطلر على الالجئين السوريين ملعاهم من الاودة ،شلكة شلم:2018-11-30 ،
https://rb.gy/ean56f
( )45قيود وضغوط متزايدة على الالجئين السوريين في للعلن لدفاهم إلى املغلدرة ،تلفييون :2019-07-25 ،France 24
https://rb.gy/n5fper
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َّ
ضافهم وعدم استتوارهم داخر املجتمالر املستضيفة لهم ،وأثو ةللتللي على مسلة منهم ضمن هذه
الدول التخلر قوار الاودة إلى سورية ،رغم عدم توفو الظووف املؤاتية لهذه الاودة(.)46
ا تلت الاوامر املوتلطة ةللوضع غير اآلمن لالجئ في الدولة املستضيفة ،وعدم التلول املجتمألي لد،
والتضييق عليد من قلر كوملر هذه الدول ،مستوى األهمية املوتفاة فسد ،ةنسلة قلربت .%30
في ين تواو ت مسلة األهمية املتوسطة واملعخفضة ةين ( )%30-20لدى الايعة على التوالي ،ةيعمل
رأر مسلة  %20أن هذه الاوامر غير هلمة من جهة التأثير على قوار الاودة .وتفسو هذه النسب
ً
ةأ د و ظوا الستطللة وجود الالجئين السوريين في هذه الدول أصلح هعلك تملمر شابي ةين
مجتمالر هذه الدول ول وجود الالجئين السوريين ،فهعلك تخوف من توطينهم ضمن هذه الدول،
ووجود مالرضة من قلر تاض فئلر هذه املجتمالر ضد هذه الخطوة ألسللب توتلط ةللتغيير
ً
ً
الديمغوافي واإلثني( .)47فذلك يوى مواقلون ةأن تواجد الالجئين َّ
شكر ضغطل فليرا على الخدملر
ً
الالمة ضمن هذه الدول رار اللنى الت تية الضايفة أصال فمل في األردن( ،)48في ين وجدر جر
هذه املجتمالر أن وجود الامللة السورية ضمن أسواق عملهل شكر ميا مة فليرة للامللة املحلية،
ً
التي يالمب أصال من ةطللة موتفاة وأجور متد ية ،ممل فلقم من عدم تتلر هذه املجتمالر لالجئين
ً ً
السوريين .ومن جل ب آخو شكر الوضع التل ومب لالجئ السوري ت ديل فليرا في هذه الدول من جهة
قدرتد على ضملن توقد ةللحد األدمى ،وضملن وضاد املستتللي في لل استطلل وجوده ضمن
هذه الدول .إلى جل ب رلك َّ
شكر وجود الالجئ السوري في هذه الدول ،فمل في للعلن وتوفيل ،أداة
لالستتطلب السيلس ي ةين األ ياب السيلسية ،ممل أرخى ةتداعيلتد السللية الكليرة على الصورة
الذهعية لالجئ السوري ضمن مجتمالر هذه الدول .هذه األسللب وغيرهل كلن لهل تأثير فلير على
سالمة وأمن الالجئ ضمن هذه الدول ،والتلول املجتمألي لد ،وتلدل سيلسلر الدول املستضيفة
تجله وجوده على أرضيهل ،كللتضييق عليد وتتليص هوامش ت وفد ،استجلةة ملطللب شابهل وأ يابهل
ً
والجهلر األخوى رار الصلة ،خوفل من فتدان لضعتهل الشالية ومستتللهل ضمن هذه الللدان(.)49
في اال تتلل إلى ماوفة املصلدر التي ياتمد عليهل الالجئ السوري للحصول على املالوملر عن واقع
املشهد األمني في سورية ،فإن مسلة  %62من الايعة توى ةأن األقلرب واألصدقلم داخر سورية
( )46مسؤولة أممية تكشف عن أسللب عودة الجئي للعلن إلى سوريل ،موقع الخليج أو الينhttps://rb.gy/gp2ijp :2019-01-23 ،
( )47علي الحسيني ،أجواس الخطو من التوطين تتوع أةواب الدولة الللعل ية ،مجلة األفكلرhttps://rb.gy/o2gaxj :2016-05-27 ،
( )48صهيب التر وآخوون ،اللجوم السوري يفوض ت ديلتد على اللنى الت تية وقطلع الخدملر في م لفظلر الشملل ،جويدة الدستور-04 ،
https://rb.gy/05ytdk :2013-04
( )49عملر مو وم مد إةواهيم ،الوجود السوري في توفيل ..وقود صواع سيلس ي مجهول العتلاج ،معظمة سوريل على طول:2019-07-11 ،
https://rb.gy/bufdml

-41-

املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة الالجئين من دول الجوار :استطالع رأي

يمملون املصدر األفثر أهمية للحصول على ممر هذه املالوملر ،ةيعمل توى مسلة  %20أن هذا
املصدر رو أهمية متوسطة ،يشكر األقلرب واألصدقلم املصدر األفثر موثوقية لدى الالجئين
السوريين ملاوفة الواقع األمني ،ملاليشتهم اليومية لهذا الواقع و وصهم الكلير على عدم ياويضهم
ً
ألي مهدد أمني في لل قوروا الاودة .فذلك و ظوا لتوزع السيطوة على سورية ةين أفثر من طوف
والسيولة الكليرة للمشهد األمني في سورية ،فإن رلك يفوض على الالجئ توخي الدقة في الحصول
ً
على املالوملر ظوا لادم تملثر الظووف األمعية ويغيرهل تشكر سويع ةين وضمن هذه املعلطق.
في ين أتت وسلار التواصر االجتملعي في املوتلة المل ية من جهة األهمية املوتفاة ةنسلة %42
ً
فمصدر مالوملر ،ومسلة  ،%28و %14كأهمية متوسطة ومعخفضة على التوالي ،وفتل لايعة
الدراسة .فلم ياد تخفى املكل ة التي ا تلتهل وسلار التواصر االجتملعي كأدوار للحصول على
املالوملر واألخللر عن مختلف املعلطق داخر سورية ،وكونهل تممر الوسيلة الو يدة التي ياتمد
ً
عليهل تاض الالجئين ظوا لسهولة تداول املالوملر و تلهل على هذه الوسلار ،لكن ةلملتلةر يوى
تاض الالجئين أن معصلر التواصر االجتملعي ورغم ميزاتهل ،إال أ د ال ةد من توخي الحذر ععد
ً
ً
استخدامهل ،خوفل من مشو تاض املالوملر غير املوثوقة خلصة فيمل يتالق ةللجل ب األمني ،ظوا
لوجود الاديد من هذه املعصلر املوتلطة ةأجهية مخلةوار العظلم وغيرهل من الجهلر األخوى داخر
وخلرج سورية ،لذا يلتى االعتملد على ممر هذه املعصلر هو مدعلة شك لدى الالجئين لالعتملد
عليهل في اتخلر قوار الاودة.
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فيمل يتالق ةللوسلار اإلعالمية كلن هعلك تللين واضح في آرام عيعة الدراسة ول مدى اعتملدهل
على هذه الوسلار فمصدر للمالوملر .فتتدمت وسلار اإلعالم الدولية ووسلار اإلعالم السورية
غير التلتاة للعظلم ،على غيرهل من الوسلار األخوى ةدرجة أهمية موتفاة ةلغت مل يتلرب  ،%22ومل
يتلرب مسلة ( )%36من جهة درجة األهمية املتوسطة ،ومل يتلرب  %22من جهة درجة األهمية
املعخفضة .في ين رأر مسلة  %20أن هذه الوسلار غير هلمة ةللنسلة لهل .ويوجع التفلور في هذه
النسب إلى كون هذه الوسلار اإلعالمية فتعوار التلفية واإلراعلر واملواقع اإللكترو ية مسيسة إلى
ً
ٍد مل ،وياكمل وجهلر ظو إداراتهل ومموليهل ،وتعتص عددا منهل الشفلفية ودقة املالوملر ول
تاض امللفلر املوتلطة تسورية.
ورأر الايعة أن االعتملد على وسلار اإلعالم في ةلد إقلمة الالجئ يممر أهمية متوسطة لد و لزر
على مسلة  ،%38.8ومسلة  %9.8كأهمية فليرة ،فيمل رأر مسلة  20.6%أنهل رار أهمية معخفضة،
ً
ورأر ةلقي الايعة أن هذه الوسلار غير مهمة لهل و لزر مسلة  .%30.6فغلللل توفي هذه الوسلار على
الشأن املحلي مع إيالم تاض األهمية للشأن السوري ،ممل يدفع الالجئين لالعتملد على وسلار
إعالمية أخوى للحصول على املالوملر رار الصلة ةلملشهد األمني داخر سورية .وأتت وسلار إعالم
العظلم في رير الترتيب من جهة أهميتهل ةللنسة لالجئين ،ف لزر على مسلة  %70.5من جهةعدم
ً
األهمية ،و %18من جهة أهميتهل املعخفضة وفتل للايعة املستجوبة .فتد عملت هذه الوسلار وعلى
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مدار سعوار النزاع على يشويد الحتلاق ةمل يتفق مع مصللح العظلم ،ممل أفتدهل مصداقيتهل لدى
الكمير من فئلر الشاب داخر وخلرج سورية.
في ين كل ت مسلة اعتملد الايعة على التتلريو الصلدرة عن معظملر املجتمع املدمب وتتلريو
املعظملر الدولية متتلربة ةلعتملد الالجئ عليهل .ف لزر على مسلة تواو ت مل ةين ()%25.5-%20.6
كأهمية موتفاة ،و( )%42.5-%34.5كأهمية متوسطة ،ومسلة تووا ت مل ةين ()%24.5-%18.6
ً
ً
لادم أهميتهل وفتل لوأي الايعة .وتفسو هذه النسب ةكون هذه التتلريو علدة مل يستهدف شوي ة
من الالجئين وهم الفئلر املتالمة املطلاة على إصدارار هذه التتلريو ،ومن ل ية أخوى ليست
جميع التتلريو ةلملستوى فسد من جودة املحتوى واملالوملر املتدمة والت ليالر املوتلطة
واالستشواف املستتللي الذي تتدمد ،لذا فهعلك م دودية مسبية في االعتملد عليهل التخلر قوار
الاودة ةللنسلة لالجئين .ا ظو الشكر (.)15
في إطلر تعلول املتغيرار املوتلطة ةللليئة اآلمعة ،ي رز متغير املهددار األمعية في طلياة هذه املتغيرار
ً
ً
ظوا الرتللطد املللشو ة يلة الالجئ في لل قور الاودة إلى سورية .فوفتل لوأي الايعة ،ياد االعتتلل
التاسفب من قلر األجهية األمعية للعظلم وامليليشيلر والفصلار الاسكوية املعتشوة على طول
الخلرطة السورية من ةين أهم هذه املهددار ،وقد لز هذا املهدد على مسلة  %84.3ألهمية تأثيره
الكلير في قوار الاودة .فمل ييال االعتتلل التاسفب يممر ظلهوة معتشوة في جميع املعلطق السورية
في ظر غيلب سلطة موفيية قلدرة على ضلط سيولة الحللة األمعية ،ويادد الفواعر داخر املشهد
األمني في سورية .إلى جل ب تواجع فلعلية املؤسسة التضلاية ملتلتاة لالر االعتتلل التاسفب وعدم
ً
امتالك العفور املطلوب لفوض أ كلمهل الخلصة بهل .وبللتللي فتد فتح هذا األمو الللب واسال الزديلد
ً
ً
عدد هذه الحلالر في مختلف املعلطق ،ممل يشكر تهديدا تيتيل لألفواد املتيمين وسالمتهم
ً
ً
الشخصية .وبلغ عدد لالر االعتتلل التاسفية تتويلل في علم  2019وفتل للشلكة السورية لحتوق
ً
اإلمسلن  4671للة اعتتلل ،كلن صيب العظلم منهل  2797شخصل ،و 1102لدى اإلدارة الذاتية،
و 405لدى فصلار املالرضة املسلحة ،و 303لدى "هيئة ت ويو الشلم" ،ومل ال يتر عن  64للة
لدى "تعظيم داعش" .في ين ةلغ الادد في علم  2018مل يتلرب  ،7706كلن صيب العظلم منهل 5607
للة(.)50

( )50الستتسويسو السسعسوي عن أةوز ا تهلكلر توق اإلمسلن في سورية علم  :2019ةلد م طم وشاب مهجو ،الشلكة السورية لحتوق اإلمسلن،
https://rb.gy/selid2 :2020-01-23

-44-

ً
ثل يل :ت لير الليل لر

فذلك ي رز في هذا السيلق التهديد األمني املتممر ةلال تجلز داخر الفووع األمعية في معلطق العظلم
واملعلطق الخلرجة عن سيطوتد على طلق أقر .وقد مملت عملية اال تجلز في الفووع األمعية على
خلفية ا دالع النزاع في سورية والجواام املوتكلة ة ق املحتجيين عالمة فلرقة في تلريخ النزاع
ً
السوري ،ظوا للفظلعلر التي تتم ة ق األفواد داخر املاتتالر التلتاة لهذه األجهية من امتهلن
لكوامتهم الشخصية واالعتدامار الجنسية عليهم وياويضهم لشتى أ واع التاذيب التي أودر ة يلة
َّ
الكمير منهم وخلفت لدى فمير من العلجين علهلر وأمواض مستديمة .لذا لز خيلر اال تجلز في
الفووع األمعية على مسلة  ،%72.6في ين لز التهديد املتممر ةلالعتدام الجنس ي على مسلة %43.6
كأهمية موتفاة ومسلة  %25كأهمية متوسطة من جهة تأثيره على قوار الالجئ ةللاودة .ووثتت
الشلكة السورية لحتوق اإلمسلن متتر  305أشخلص ت ت التاذيب على يد األطواف السورية
الفلعلة في سورية علم  ،2019كلن صيب ظلم األسد منهل  275للة .في ين ةلغ الادد في علم
ً
 2018مل يتلرب  976شخصل(.)51
في سيلق متصر لز كر من مهددي الخطف واالةتزاز مسلة أهمية موتفاة ةلغت  %32و %53على
ً
التوالي ،في ين ةلغت األهمية املتوسطة لهذين املهددين مسلة تواو ت ةين ( )%37-%31وفتل لوأي
عيعة الدراسة .فأسلوب الخطف واالةتزاز لت تيق املكلسب امللدية والشخصية وطلب الفدية أصلح
( )51الستتسويسو السسعسوي عن أةوز ا تهلكلر توق اإلمسلن في سورية علم  :2019ةلد م طم وشاب مهجو ،موجع سلةق.
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ً
شلئال على طلق واسع في عموم املعلطق السورية( .)52وتتعوع الجهلر التي تتف ورام هذه الامليلر،
فمع اال تشلر الكلير للسالح تشكر غير معضلط ةدأر تنشط عصلةلر من السكلن املحليين تاضهل
ً
موتلط ةللفصلار وامليليشيلر املسلحة ،ومنهم من رأى فيهل ةلةل للوزق .ففب ظر للة الفلتلن األمني
التي يشهدهل عموم املعلطق السورية يشكر ممر هذه اململرسلر وسيلة ةيد تجلر الحووب لييلدة
ً ً
ثوواتهم ع ر توظيف شلكلر داخلية في عموم املعلطق .وفي الوقت فسد يشكر رادعل قويل لالجئين
عن التفكير ةخيلر الاودة( .)53ا ظو الشكر (.)16

ً
وارتللطل ةلملوضوع راتد ،ي رز يسلط امليليشيلر املحلية واألجعبية في السل ة السورية كأ د
املهددار األمعية التي يعظو إليهل الالجئ السوري تاين الويلة والخوف .فمع ايسلع فورهل ويغلغلهل
داخر املعلطق السورية ،ومع تضخم سلطتهل وت كمهل في مفلصر الحيلة الالمة والخدملر ،وفوض
ً
هيمعتهل أيضل على عدد من غوف الصعلعة والتجلرة واملجللمل املحلية( ،)54فتد أصل ت هذه

( )52زين الحلبي ،السويدام  ...إمل الفلتلن األمني أو الاودة إلى ةيت الطلعة (الحكومة) ،معظمة ملريhttps://rb.gy/4vakzj :2020-01-18 ،
( )53عصلةلر االختطلف تنتاش في سوريل :اال فالر األمني والنزوح السبب ..وتجعيد األطفلل وتجلرة األعضلم على رأس قلامة اال تهلكلر،
املوصد السوري لحتوق اإلمسلنhttps://rb.gy/yf4lqc :2020-08-02 ،
( )54صالح الدهني ،مصلدر :فوز قلدة ميلشيلر موالية إليوان ةل تخلةلر األسد املحلية ،موقع عوبب :2018-09-21 ،21
https://rb.gy/ojh2ls
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ً
ً
امليليشيلر يشكر جيما رايسل من املشهد األمني في سورية( .)55ومع تعوع ا تملمار هذه امليليشيلر
وتلايتهل ألطواف متاددة وتضلرب املصللح فيمل ةينهل للحصول على أف ر صة من العفور والغعلام،
ومع تضلؤل حجم الامر التتللي في سورية تشكر علم ةين األقطلب الوايسة للصواع في سورية ،ت رز
ةين الفيعة واألخوى ظلهوة االقتتلل الداخلي ةين هذه امليليشيلر لت تيق مآربهل في العفور وت تيق
املكلسب ،إلى جل ب قيلمهل ةللاديد من الت للفلر ةينهل وبين السكلن املحليين بهدف تكوين لضعة
اجتملعية لهل ضمن معلطق تواجدهل .وقد شكلت ظلهوة امليليشيلر واالقتتلالر الداخلية ةينهل
مهددار أمعية على املدى اللايد الستتوار املشهد األمني في سورية ،ومل سيخلفد رلك من تأثير
مللشو على قوار الاودة ةللنسلة لالجئين السوريين( .)56و لز يسلط امليليشيلر املحلية واألجعبية
فمهدد أمني على مسلة  %67.3لتأثيره الكلير على قوار الاودة ،و %24.6فتأثير متوسط .في ين لل
االقتتلل الداخلي ةين املجموعلر املسلحة فتهديد أمني مسلة  %60.5لتأثيره الكلير على قوار الاودة،
ً
و %28فتأثير متوسط ،وفتل لوأي عيعة الدراسة.
في السيلق راتد ت رز ظلهوة فوض ى ا تشلر السالح في عموم املعلطق السورية فمهدد أمني تشكر
ظلهو للايلن ،وأصل ت تجلرة األسلحة من ةين أ واع التجلرة الوااجة وامليدهوة ،وشكلت في الوقت
ً ً
فسد ت ديل فليرا للسلطلر األمعية التلامة على هذه املعلطق من جهة قدرتهل على ضلط اقتعلاد
ً
ومعع استخدامد ةين السكلن .إلى جل ب كو د مواال للمليشيلر لتسليح أفوادهل وفوض فورهل .وفي
ً
إطلر هذه الفوض ى يعظو الالجئ تاين الويلة والتردد التخلر قوار الاودة ،ظوا للتهديد املللشو الذي
يشكلد هذه األسلحة على يلة املواطعين وتهديد استتوارهم االجتملعي( .)57و لز هذا املهدد على
مسلة  %63.8لتأثيره الكلير على قوار الاودة ،و %19.8فتأثير متوسط و %14.3فتأثير معخفض
ً
وفتل لوأي الايعة.
في إطلر الحديث عن فوض ى ا تشلر السالح ،ي رز مهدد أمني آخو وهو التفجيرار واالغتيلالر ،وهي
الظلهوة التي أخذر تتصدر املهددار األمعية في الوقت الحلضو في عموم املعلطق ،وكونهل أ د
األسلحة التي تلجأ إليهل تاض أطواف الصواع السوري لخلخلة املشهد األمني في معلطق الخصوم
وإشلعة للة عدم االستتوار األمني داخر هذه املعلطق .ففب الفترة من شهو  2019-07-01تى -30
 2020-06ةلغ عدد التفجيرار واالغتيلالر  50في م لفظة الحسكة  162في م لفظة ديو اليور 168
( )55سوريل تت ول من دولة األسد إلى دولة ميليشيلر ،صحيفة الاوبhttps://rb.gy/zdbi3c :2017-07-29 ،
( )56عد لن أ مد ،تفويخ املليشيلر ...سالح روسيل للسيطوة في لب وشوق الفوار ،موقع الاوبب الجديد:2020-02-07 ،
https://rb.gy/6tjhld
( )57مد يون مسلحون  ...من يضلط اال تشلر الاشوائب للسالح في سوريل ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/y7av8w :2018-02-25 ،
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في م لفظة درعل ،أمل في معلطق سيطوة املالرضة فللغ عددهل  162في م لفظة لب و 46في
م لفظة إدلب و 28في م لفظة الحسكة و 30في م لفظة الوقة( .)58وقد أدر هذه التفجيرار إلى
ً
ً
متتر الاديد من الاسكويين واملد يين األةويلم ،وشكلت تهديدا مللشوا على يلة جميع السكلن
التلطعيين في الداخر ،إلى جل ب تأثيرهل املللشو على يوح الاديد من السكلن ةين املعلطق داخر
سورية ،أو التوجد و األراض ي الترفية املحلرية للمعلطق الشمللية في سورية( ،)59مع تضلرب
ً
املالوملر عن الجهلر التي تتف ورام هذه التفجيرار ،ظوا لالختراقلر األمعية الكليرة الحلصلة في
معلطق التفجيرار ووجود الاديد من الشلكلر الداخلية ضمنهل رار التلتاية ألطواف عسكوية
متاددة( ،)60فتد لز هذا املهدد على مسلة  %47.3لتأثيره الكلير على قوار الاودة ،و %37.8فتأثير
ً
متوسط ،وفتل لوأي الايعة.
في سيلق آخو متصر ةلملشهد األمني ،ت رز ظلهوة السوقة فمهدد أمني في عموم املعلطق ،وهذه
ً
الظلهوة لهل أسللب اجتملعية واقتصلدية وأمعية ،إال أن استف للهل تشكر فلير يفوض تهديدا
ً
مللشوا على االستتوار االجتملعي واالقتصلدي للسكلن في عموم املعلطق ،مع االرتفلع املطود في مسب
الفتو ومادالر اللطللة .إلى جل ب غيلب الوادع األخالقي والديني لدى موتكليهل تاد تدهور وضاهم
املايش ي ملستويلر كلرثية ،أضف إلى رلك ضاف الوادع األمني ملوتكبي هذه الجويمة ،في ظر للة
الوضع األمني املتردي( .)61ويطوح هذا التهديد ةدوره عالمة استفهلم ول مدى قدرة الالجئ للاودة
في ظر ا تشلر هذه الظلهوة الخطيرة ومدى قدرتد على الحفلظ على ممتلكلتد من السوقة والنهب،
وقد لز هذا املهدد على مسلة  %45.3لتأثيره الكلير على قوار الاودة ،و %30فتأثير متوسط،
ً
و %21.3فتأثير معخفض وفتل لوأي الايعة .فتد عكست املهددار األمعية السلةتة الواقع األمني
ً
ً
املتردي في سورية ،ومل يؤفد رلك هو ا تالل سورية للموتلة األولى عوبيل والالشوة علمليل ال تشلر
ً
الجويمة وامادام األملن والفلتلن األمني وفتل للتتويو الاللعي ملؤشو الجويمة تى معتصف علم

( )58مجموعة تتلريو داخلية غير منشورة عن االغتيلالر والتفجيرار في سورية في علمب  ،2020-2019موفي عموان للدراسلر
االستراتيجية.
Qasef: Escaping the bombing - The use of explosive weapons in populated areas and forced
displacement: perspectives from Syrian refugees, Handicap International, 28 -090-2016:
https://rb.gy/kzg1r7

( )60ورد فوايب ،مفخخلر الشملل السوري  ...من املسؤول؟ ،موقع ون ةوستhttps://rb.gy/djgtut :2020-01-07 ،
ً
( )61السوقة في متدمتهل  ...ياوف على أفثر الجواام ا تشلرا في سورية ،شلكة دمشق اإلخللريةhttps://rb.gy/ytaijf :2019-06-19 ،
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 ،)62(2020ويتعلفى رلك مع إدعلمار العظلم ةل خفلض مادل الجواام في سورية تاد عودة الكمير من
املعلطق إلى سيطوتد( .)63ا ظو الشكر (.)17
ً
ً
استكملال لتعلول املتغيرار املوتلطة ةللليئة اآلمعة ،يأيب متغير الفئلر األفثر استهدافل من الالجئين
الالادين من قلر ظلم األسد ،لياكمل تشكر أقوب رأي الالجئين من جهة تصنيفهم لهذه الفئلر
وفق درجة الخطورة املحتملة التي ستواجههم لل عودتهم إلى معلطق العظلم ،ورأر الايعة أن أفثر
ً
الفئلر استهدافل هم العلشطين السيلسيين واملعتسلين للجيش الحو والفصلار الاسكوية
ً
املالرضة ،وفذلك املنشتين عن الجيش واملطلوبين للخدمة الاسكوية ،ووفتل للموصد السوري
لحتوق اإلمسلن فتد ةلغ عدد الهلربين من الخدمة الاسكوية اإلليامية في سورية مل يييد عن 150
ألف شخص( ،)64و للت هذه الفئلر درجة أهمية موتفاة ةنسلة تووا ت مل ةين (،)%86.6-%77
و لزر فئة الموار املد يين مسلة  %67.9لدرجة األهمية املوتفاة ،و %28.8لدرجة األهمية
املتوسطة.
فذلك لزر كر من فئلر املوظفين املنشتين عن مؤسسلر العظلم ،والالاالر من املعلطق
املالرضة للعظلم وأصحلب رؤوس األموال تتييملر متتلربة من قلر الايعة وفق االستهداف،
وتووا ت مسلة االستهداف إلى د فلير مل ةين ( )%40.3-%38.6ومسلة االستهداف إلى د متوسط
مل ةين ( .)%49-%35.8ا ظو الشكر (.)18

Crime Index by Country 2020 Mid-Year, https://rb.gy/11xqq6, access on: 23-08-2020.

ّ
كذب رواية العظلم ،صحيفة ر:2019-12-15 ،
( )63أ مد زفويل ،هر ا خفض مادل الجويمة في سورية؟ قل ومب ي ِ
https://rb.gy/audqpl
( )64الافو عن الفلرين في الجيش السوري  ...ملرا ياني لالجئين ،موقع https://rb.gy/toqbkl :2018-11-15 ،DW
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 .4العالقات بين المواطنين واألجهزة األمنية
ً
ظويل؛ تضطلع األجهية األمعية كأ د أجهية السلطة التعفيذية ةوظيفة فظ السلم واألمن الداخلي
ةمفهومد الواسع ،و ملية متدرار ومكتسللر املواطعين ،والامر على توفير الليئة اآلمعة املالامة
إلشللع ا تيلجلتهم في كلفة مجلالر وأمشطة الحيلة .وياتمد طلياة الاالقة ةين املواطن وهذه األجهية
على عدة اعتللرار ،يتالق تاضهل ةلملواطن راتد ،ويتالق تاضهل اآلخو ةتصوفلر الالملين في هذه
ألجهية ،ومدى مهلراتهم الحوفية ،وقدراتهم على تللية لجلر املواطن من الخدملر األمعية والشاور
ةلألملن والطمأ يعة على أروا هم وممتلكلتهم.
في إطلر تعلولعل لت لير واقع املشهد األمني في سورية ،فإن ت لير طلياة الاالقة التلامة ةين األجهية
ً
ً
ً
األمعية واملواطعين ياد من األهمية ةمكلن كو د يممر متغيرا أسلسيل لتوصيف هذا املشهد ،وعلمال
ً
ً
م فيا أو مايتل لاملية الاودة الطوعية لالجئين السوريين من الدول املجلورة .وفيمل يلي لول
عوض مجموعة من املؤشوار رار الصلة ةللاالقة ةين املواطعين واألجهية األمعية في املعلطق
ً
السورية ،وفتل لعفور الجهة املسيطوة على هذه املعلطق.
توى مسلة  %90.5من الايعة أن أجهية األمن في معلطق سيطوة العظلم لديهل تجلوزار فليرة ةللتادي
على توق وفوامة املواطعين ،فللاالقة ةين هذه األجهية واملواطعين قلر علم  ،2011كل ت تتميز
ةتلريخ مظلم من اال تهلكلر والتاديلر على توق املواطعين وفوامتهم ،إال أن هذه التاديلر
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واال تهلكلر لم تكن ةلرزة للالن تسبب التلضة األمعية املحكمة لهذه األجهية على جميع مفلصر
الحيلة داخر سورية .وباد علم  ،2011ازدادر سطوة هذه األجهية وارتفات دة تجلوزاتهل بهدف
قمع اال تفلضة الشالية ضد ظلم األسد ،ومال تة جميع األفواد املعلواين لهذا العظلم ،ممل شكر
ً ً
تهديدا فليرا تى على من يفكو ةللاودة إلى هذه املعلطق من السوريين املتيمن في الخلرج.

في السيلق راتد تتفق الايعة ةنسلة  %52.5ةوجود تجلوزار في معلطق املالرضة السورية ،ةيعمل ال
تتفق مسلة  %31.8مع رلك ،في ين ال ياوف النسلة املتلتية من الايعة واللللغة  %15.6ةوجود
ً
ممر هذه التجلوزار .غير أ د ووفتل للاض التتلريو امليدا ية الواردة من هذه املعلطق ،فإن هعلك
تاض التجلوزار من قلر هذه األجهية ،ولكنهل يا ر عن لالر فودية للاض الالملين في هذه
األجهية ،وال يا ر عن سلوك ي كم عمر هذه األجهية فمل في معلطق العظلم .ويوجع رلك تشكر
أسلس ي إلى أن إدارار هذه األجهية في معلطق املالرضة هي إدارار فتية ديمة التشكير ،ولم تصر
تاد إلى مستوى الضلط واال ترافية الذي يمكنهل من السيطوة الكلملة على سلوك أفوادهل ،أضف
إلى رلك أن قلة الدعم امللدي املتدم لهذه األجهية فيمل يخص املوتللر والحوافي امللدية لاعلصوهل،
ً
ً
ربمل يشكر علمال م فيا للاض ععلصوهل ةللتادي على توق املد يين تغية ت تيق تاض املكلسب
امللدية فتط ،مع وجود تاض الدالار لتيلم هذه األجهية ةلمتهلن فوامة املواطعين وإراللهم بهدف
اال صيلع لهل والوضوخ ملطللبهل(.)65
( )65عفوين ..ا تهلكلر جديدة لس"فوقة الحمية" والضحليل مد يون والتوتو يشار املعطتة ،موقع أ ل قصة إمسلن:2020-05-30 ،
https://rb.gy/ujcvmm
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فيمل يتالق ةلملعلطق الخلضاة لإلدارة الذاتية ،تتفق الايعة ةنسلة  %38ةوجود تجلوزار لألجهية
األمعية التلتاة لإلدارة الذاتية على توق وفوامة املواطعين ،ةيعمل ال تتفق مسلة  %19.6مع رلك ،في
ً
ين أن مسلة  %42ال ياوف ةوجود ممر هذه التجلوزار .و ظوا لطلياة املعطتة الواقاة ت ت فور
اإلدارة الذاتية من جهة التعوع اإلثني ملكو لر املجتمع ضمن هذه املعطتة ،وم لولة اإلدارة الذاتية
التي تنتعي إلى املكون الكودي ،فوض فسهل فتوة لفمة ممل ألجأهل إلى فوض سطوتهل ع ر أررعهل
ومن ةينهل الجهلز األمني (األسليش) ،الذي تورد الاديد من التتلريو امليدا ية ةوجود تجلوزار فليرة
لهذه األجهية ضد املعلواين لهل من املكو لر اإلثنية األخوى ،و تى من ضمن املكون الكودي فسد من
الجهلر املالرضة لهل .وتمملت هذه التجلوزار في لالر االعتتلل في موافيهل ،والتاذيب املمعهج
للاض العلشطين املد يين ضدهل( ،)66في ين يوى تاضهم أن هذه التجلوزار وإن وجدر فهي ال
توقى إلى مستوى التجلوزار املوجودة في معلطق العظلم ،في ين تفسو مسلة عدم املاوفة ةوجود
ممر هذه التجلوزار تسيلسة التكتيم اإلعالمب التي تفوضهل اإلدارة الذاتية في معلطتهل ،ومال تة
اإلعالميين ،ممل قلر تشكر فلير من التدرة على الحصول على التتلريو املعتظمة عن هذه التجلوزار.
ا ظو الشكر ( )19الذي سؤل فيد املواطعون عن مدى ارتللط الصورة الذهعية عن األجهية األمعية
ةللخوف وعدم االطمئعلن وعدم المتة.

( )66سيمل يوسف ،ا تهلكلر وتجلوزار "قوار سوريل الديمتواطية" ورراعهل األمني األسليش ،موقع يعلر ةوس:2020-04-25 ،
https://rb.gy/pvz114
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مع ا دالع اال تفلضة في ةداية علم  ،2011ةوز تشكر واضح السلوك الو ش ي لألجهية األمعية التلتاة
للعظلم ع ر االعتتلالر الكليرة للمتظلهوين السلميين ،و لالر التاذيب والتصفية ألعداد فليرة
منهم .ومملت هذه السلوفيلر تجلوزار عيزر من الشاور ةللسخط الشابي تجلههل ،وياميق
مشلعو الخوف منهل ،وعيزر فذلك من الصورة الذهعية السللية لدى املواطعين اتجلههل ،ممل جار
من إمكل ية التصللح مع هذه األجهية أو استالدة المتة املفتودة فيهل من جل ب املواطعين ،أو
االطمئعلن للتالمر ماهل ،عوامر متوضة ومايتة لاملية الاودة الطوعية لالجئين السوريين .إر
تتفق مسلة  %82.5من الايعة أن الصورة الذهعية لألجهية األمعية ععد املواطعين السوريين توتلط
ةللخوف وعدم االطمئعلن ععد التالمر ماهل.
في اال تتلل إلى معلطق املالرضة ،تتفق عيعة الدراسة ةنسة  %47.6ةوجود هذا االرتللط ةين الصورة
الذهعية لهذه األجهية ععد املواطعين والخوف وعدم االطمئعلن للتالمر ماهل ،في ين ال تتفق مسلة
 %36.3ول رلك .وتفسو ممر هذه النسب ةللصورة الذهعية السللية التتليدية املوجود لدى
املواطعين تجله األجهية األمعية قلر علم  ،2011ومل ارتلط بهل من مشلعو الخوف والتوجمل ععد
رفوهل أو التالمر ماهل ،ويغيير ممر هذه الصورة في أرهلن املواطعين وبعلم جسور ثتة ةينهل وبينهم
ي تلج إلى فترة زمعية ليست قصيرة .في ين يوى قسم من الايعة أ د ال يمكن يشبيد الصورة الذهعية
عن األجهية األمعية ةمعلطق املالرضة ةتلك املوجودة في معلطق العظلم ،ال من جهة السلوك وال من
جهة التلول املجتمألي لهل .وهي وإن كل ت يالمب من ضاف في أدائهل وآليلر عملهل ،إضلفة إلى ضاف
التزام ععلصوهل ةللتواعد التل و ية الصلدرة عن املوجايلر التضلاية املتاددة ،فذلك ال ياني أن
صورتهل الذهعية وصلت إلى رلك املستوى السلبي الذي ال يؤهلهل للتلول املجتمألي.
في معلطق اإلدارة الذاتية ،تتفق عيعة الدراسة ةنسلة  %40ةوجود رلك االرتللط ةين الصورة
الذهعية لألجهية األمعية وعدم االطمئعلن للتالمر ماهل ،فتد أثو عدم التلول املجتمألي لشوي ة
واساة من املواطعين لسلطة اإلدارة الذاتية في هذه املعلطق ،على صورتهل الذهية تشكر علم لديهم
وعلى أجهيتهل األمعية تشكر خلص .فللسلوك األمني لهذه األجهية معذ فوض اإلدارة الذاتية لسلطتهل
على املعطتة الشوقية في سورية في مطلع علم  ،2014ايسم ةوجود الكمير من التجلوزار واال تهلكلر
ة ق األهللي .عيز رلك من الصورة الذهعية السللية اتجله هذه األجهية ،ووسع من إمكل ية عدم
التدرة على تجسير فجوة المتة مع املجتمالر املحلية ضمن هذه املعلطق .في ين توى مسلة صغيرة
من الايعة تتدر ةس  %13.6تادم وجود ممر هذا االرتللط .وقد يوجع رلك لاوامر تتطلب وجود جهلز
أمني قوي قلدر على ضلط أي واك قد يؤثو على ت تيق هذا الطموح .ا ظو الشكر (.)20
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ً
مع ا تشلر امليليشيلر والفصلار الاسكوية داخر سورية في أواخو علم  ،2011ظهو جليل تأثيرهل
الكلير في املشهد األمني ةللنسلة ليعيعة االستتوار األمني لدى املواطعين ،والتادي على توقهم ،إلى
جل ب السلوفيلر غير املتلولة لهذه امليليشيلر من قلر املجتمالر املحلية .لكن تواجد هذه
امليليشيلر وتأثيره على أمن املواطعين تللين مل ةين املعلطق السورية .فكلن الترفي األف ر لهذا
امليليشيلر والفصلار الاسكوية تى الوقت الحلضو في املعلطق الخلضاة لسيطوة العظلم ،وهو مل
ً ً
فوض ت ديل فليرا على األجهية األمعية التلتاة للعظلم لضلط سلوك هذه امليليشيلر والفصلار تجله
ً
املواطعين والتادي على توقهم ،والتأثير على استتوارهم في معلطق تواجودهل ،ورلك ظوا الفتتلد
هذه األجهية التدرة التي تمكنهل من ضلط سلوفيلر هذه امليليشيلر تادمل يالظم فورهل وقوتهل
ً
الاسكوية ،إلى جل ب عدم رغلة األجهية األمعية في الدخول ةصواع ماهل ،ت لشيل للتداعيلر الكليرة
ً
على الوضع األمني في معلطق العظلم تشكر علم( ،)67ووفتل للاض املصلدر ،يييد عدد امليليشيلر
ً
التلتاة إليوان في سورية عن خمسين فصيال تضم و مئة ألف مسلح في صفوفهل(.)68
وتتفق عيعة الدراسة ةنسلة  %75.6مع هذا الطوح ،ةللنسلة لادم قدرة األجهية األمعية التلتاة
للعظلم على ضلط سلوك امليليشيلر والفصلار الاسكوية تجله املد يين ،وتيخو الاديد من التتلريو
امليدا ية ةللحلالر التي تؤفد هذه الظلهوة .لكن في املتلةر يوى تاضهم أن ظلم األسد عمد معذ
ا طالق املظلهوار السلمية في علم  2011إلى خلق ةيئة مالامة للفوض ى ،ع ر سحب أجهيتد األمعية
ً
ً
ً
وإطالق يد الشبي ة في املعلطق التي يشهد واكل شاليل ،فضال عن قوارار الافو التي أصدرهل رأس
العظلم ،والتي خوج ةموجبهل أصحلب الجواام والسواةق ،وقد عمد هؤالم على زعيعة األمن في هذه
ّ
املعلطق ،فكثرر وادث الخطف والسلب والسوقلر ،واستهدفت هذه الفوض ى املعظمة التي خلتهل
العظلم وأجهيتد األمعية ثني املتظلهوين عن مطللبهم وقلولهم بهذه األجهية كأداة للحفلظ على
االستتوار األمني( ،)69األمو الذي سيترتب عليد الاديد من التلالر السللية ملدى قدرة العظلم
ً
وأجهيتد على توفير الليئة اآلمعة ملن هو داخر معلطتد أوال ،قلر الحديث عن إمكل يلر عودة
الالجئين في ظر وجود هذه الظلهوة في املشهد األمني.

Mazen Ezzi, The Regime and Loyal Militias Will Struggle to Disentangle Their Relationship, Chatham House,
02-07-2017: https://rb.gy/za3f2c

( )68علد الكويم الملجي ،امليليشيلر اإليوا ية تخعق جعوب لب ،مجلة فوفمل لبhttps://rb.gy/0h0aor :2020-02-28 ،
( )69سورية ةين كم األسد واال فالر األمني ،موقع ليفل ت يوزhttps://rb.gy/xptm65 :2020-06-23 ،
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في معلطق املالرضة ،تتفق عيعة الدراسة ةنسلة  %67أن األجهية األمعية في هذه املعلطق غير قلدرة
على ضلط سلوك امليليشيلر والفصلار الاسكوية تجله املد ين ،في ين ال تتفق مسلة  %17.6مع
رلك .ويال ظ معذ خووج هذه املعلطق عن سيطوةالعظلم ،ةووز دور هذه الفصلار داخر هذه
املعلطق ويغلغلهل في جميع مفلصر املجتمع ،ومع يشكير األجهية األمعية ملحلولة ضلط الوضع األمني
وتعظيمد ،واجهت هذه األجهية ت ديلر في فيفية تتليص فور الفصلار والحد من تجلوزاتهل تجله
املد يين ،لكنهل واجهت صاوبلر في مسالهل هذا تى الوقت الحلضو ،مع وجود ياعت لدى تاض
الفصلار لالستجلةة لتوارار هذه األجهية(.)70
في معلطق اإلدارة الذاتية تتفق عيعة الدراسة ةنسلة  %31.8أن األجهية األمعية في هذه املعلطق قلدرة
على ضلط سلوك امليليشيلر ،ةيعمل ال تتفق  %24مع رلك .وال يوجد ضمن هذه املعلطق يشكيالر
مليشيلوية وفصلار عسكوية قلامة فمل في املعلطق األخوى ،لكن مل زالت هذه املعلطق يشهد وجود
تاض الخاليل العلامة لتعظيم داعش والخاليل العلامة لعظلم األسد وامليليشيلر اإليوا ية ،مع م لولة
قيلمهل ةخلخلة الوضع األمني وتأليب السكلن على تواجد سلطة اإلدارة الذاتية ،فلجوئهل لامليلر
ً
التفجير واالغتيلالر ضد الاعلصو الالملة مع اإلدارة الذاتية ،و ظوا لذلك تواجد السلطلر األمعية
لدى اإلدارة الذاتية صاوبلر فليرة في ياتب هذه الخاليل والتلض عليهل( ،)71ا ظو الشكر (.)21
( )70عد لن أ مد ،قوار الشوطة في الشملل السوري :هر يستطيع ت دي سلطة الفصلار؟ ،موقع الاوبب الجديد:2020-05-26 ،
https://cutt.ly/vfixa8p
( )71م مد سلن" ،داعش" شوق الفوار  ...وب أمعية واغتيلالر وتصفية مد يين ،معصة درجhttps://rb.gy/oi2sen :2020-05-26 ،

-55-

املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة الالجئين من دول الجوار :استطالع رأي

في اال تتلل و ماوفة رأي الايعة ول مدى ثتتهل ةماللجة األجهية األمعية لشكلواهم ،تتفق الايعة
متدن لدى املواطعين تجله قيلم هذه األجهية ةماللجة شكلواهم في
ةنسلة  %81ةوجود مستوى ثتة ٍ
ً
معلطق العظلم .ويحجم الكمير من املواطعين عن مواجاة هذه األجهية ظوا لتخوفهم من أي مسلملة
قد يتاوضون لهل ،ويدرك الكمير منهم أن الشكلوى املتدمة لهذه األجهية ال تعلل االهتملم املطلوب
ملاللجتهل لاوامر توتلط ةللوشلوى واملحسوبيلر ،ووجود ت يز لدى هذه األجهية لجهة االستجلةة
للشكلوى وماللجتهل ،وهذا مل يفسو مستوى المتة املتدمب لدى املواطعين يلل هذا الجل ب .وقد
ا خفض مستوى هذه المتة تشكر أف ر تاد علم  ،2011وبووز السلوك الو ش ي لهذه األجهية تجله
املد يين.

متدن يلل ماللجة شكواهم
في معلطق املالرضة تتفق مسلة  %56.6من الايعة ةوجود مستوى ثتة ٍ
من قلر هذه األجهية ،فملتيال هذه األجهية ديمة التأسيمل ،وت تلج إلى فترة زمعية كلفية لتستجيب
تشكر فلعر للشكلوى املتدمة من قلر املواطعيين ،أضف إلى رلك افتتلد هذه األجهية لألررع
التعفيذية الكلفية لت تيق االستجلةة الفلعلة لهذه الشكلوى .ةيعمل تتر مسلة االتفلق على هذه
النسلة في املعلطق الخلضاة لسيطوة اإلدارة الذاتية ،إر مملت هذه النسلة  ،%40ويايى هذا
املستوى املتدمب إلى مال لة املواطعين من الليروقواطية الكليرة في عمر هذه األجهية ،ومن الت يب
املوجود في صفوف األجهية األمعية لدى اإلدارة الذاتية ،ممل يؤثو تشكر فلير على مدى استجلةة هذه
األجهية للشكلوى املتدمة لهل .ا ظو الشكر (.)22
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ععد سؤال الايعة عن مدى وجود ت يز لدى األجهية األمعية تجله املواطعين ةللنسلة لامليلر
االعتتلل ،اتفتت مسلة  %73من الايعة على وجود ت يز لدى األجهية األمعية في معلطق العظلم،
ً
فغلللل مل يكون هعلك تمليي في عمليلر االعتتلل للمواطعين ،من جهةاملكون اإلثني واملعلطتب والديني،
ً
وقد ةدا هذا األمو واضحل في أعتلب ا طالق اال تفلضة الشالية في سورية ،والتي تمليير فيهل
ً
سلوفيلر هذه األجهية ةللنسلة لحجم و وعية عمليلر االعتتلل للمد يين ،ومل ييال هذا األمو سلريل
َّ
تى الوقت الحلضو وإن خف حجم هذه االعتتلالر ،لكنهل لفظت على وعية االستهداف فسهل.
وفي معلطق املالرضة تتفق الايعة ةنسلة  %48.3على وجود هذا الت يز لدى األجهية األمعية ،مع عدم
اتفلق مسلة  %30.3ول رلك .لكن واقع الحلل ضمن هذه املعلطق يؤشو إلى وجود لالر ت يز
لدى هذه األجهية فيمل يتالق تامليلر االعتتلل ،وتوتلط هذه الحلالر تشكر أسلس ي ةللالمر امللدي
واإلثني ،وعدم وجود مؤسسلر قضلاية فلعلة للحد من ممر هذه التجلوزار من تاض الفصلار
الاسكوية املتواجدة في هذه املعلطق(.)72

إلى جل ب رلك تتفق مسلة  %37.8من الايعة على وجود هذا الت يز في معلطق اإلدارة الذاتية ،فيمل
ال تتفق مسلة  %14.6على رلك .فيمل أفلدر مسلة  %47.5تادم ماوفتهل ةوجود ممر هذا الت يز.
ً
وفي تفسير ل لهذه النسب ال ةد من إلتلم الضوم على واقع هذه الامليلر ،ويشير الواقع وفتل للتتلريو
امليدا ية الواردة ،إلى أن عمليلر االعتتلل في معلطق اإلدارة الذاتية تتلع سيلسة مشلبهة للعظلم
( )72ةين ثالث قوى  ...أهللي عفوين اختلروا الصمت ،2018-09-16 ،جويدة ععب ةلديhttps://cutt.ly/JficBno :

-57-

املشهد األمني في سورية وتأثيره على عودة الالجئين من دول الجوار :استطالع رأي

السوري في تعفيذهل فال توجد أية مذفوار اعتتلل ،ةر يتم االعتتلل عن طويق الخطف من
الطوقلر واألسواق واألملفن الالمة ،أو مداهمة متوار األ ياب السيلسية والفالليلر املد ية ،دون
وجود مذفوار قضلاية .وهي في مجملهل عمليلر اعتتلل ياسفب وقمع ممعهج للحويلر في هذه
املعلطق ملجود إةدام أي رأي مالرض أو مملرسة مشلط سيلس ي أو مدمب يخللف آرام اإلدارة الذاتية،
ويالرض سلطتهل ضمن هذه املعلطق( .)73ومن جل ب آخو ياتمد األجهية األمعية على التذرع ةل تملم
املاتتلين إلى تعظيم "داعش" ،أو اإلدالم ةتصوي لر صحفية لجهلر إعالمية توفية ،وجر هؤالم
املاتتلين هم من املكون الاوبب املعلهض لوجود اإلدارة الذاتية في هذه املعلطق وخلصة في م لفظتي
الوقة وديو اليور( .)74ا ظو الشكر (.)23
في ظلهوة شلئاة االستخدام لدى األجهية األمعية ،وهي االعتملد على زرع مجموعة من املخ رين ةين
أوسلط املد يين ،تتفق الايعة ةنسلة  %89.6على وجود هذه الظلهوة في معلطق العظلم ،فتد
استخدمت األجهية األمعية التلتاة للعظلم الاديد من شلكلر التجسمل الداخلية ووظفت فيهل
ً
أفوادا من مختلف طلتلر املجتمع ،لتسهر لهل عملية السيطوة األمعية على املجتمع ،وفلح أي واك
معلهض للسلطة الحلفمة( .)75وأسست هذه الظلهوة في الوقت فسد علمر ردع للمواطعين ملعع إةدام
آرائهم فيمل يتالق ةل تتلد السلطة الحلفمة وأجهيتهل األمعية ،وزرعت في الوقت فسد علمر الشك
ةين املواطعين وخلق للة من امادام المتة داخر املجتمع( .)76وقد يشكر هذا الالمر أفثر الجوا ب
ً
ً
تهديدا لاملية عودة الالجئين ،مع م لولة العظلم مؤخوا الامر على توفيز تجسسد على الالادين
وا تمللية التاوض ملخلطو االعتتلل.

( )73قوار اإلدارة الذاتية تصاد عمليلر االعتتلل التاسفب وقمع الحويلر في معلطق فورهل ،2016-08-19 ،الشلكة السورية لحتوق
اإلمسلنhttps://cutt.ly/dfilQXq :
ً
( )74تتويو توقي يوثق اعتتلل “اإلدارة الذاتية”  19مد يل ةللوقة في أيلول ،2019-10-04 ،جويدة ععب ةلديhttps://cutt.ly/1fiznaS :
( )75مصطفى علوش ،املخ رون شويلن السلطة األمعية في سوريةhttps://cutt.ly/wfiQDH2 :2016-08-25 ،
( )76سورية  ..جمهورية الخوف :لكر مواطن ملف أمني  ..وجيوش املخ رين ت ص ي على العلس أ فلسهم  ...والهدف املواقلة والترهيب-28 ،
 ،2012-09جويدة الشوق األوسطhttps://cutt.ly/IfiWOV2 :
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في معلطق املالرضة ،تتفق عيعة الدراسة ةنسلة  %44على وجود هذه الظلهوة ،ةيعمل ال تتفق مسلة
 %33.8على وجودهل لدى األجهية األمعية ،ففب هذه املعلطق وفي ظر م دودية التدرار واإلمكل يلر
ً
جداَّ ،
لكن
الفعية واللوجستية لهذه األجهية ،يلتى ا تملل اعتملدهل على شلكة من املخ رين وارد
طلياة املالوملر التي يستهدفهل هذه األجهية من هذه الشلكة توتكي تشكر أسلس ي على ياتب
الخاليل العلامة لكر من قوار "قسد" ،وتعظيم "داعش" و ظلم األسد .فحجم التهديد األمني لهذه
املعلطق ي تم على هذه األجهية اللجوم ملمر هذه الخيلرار خدمة للصللح الالم بهدف توفير الليئة
اآلمعة .وفي معلطق اإلدارة الذاتية تتفق عيعة الدراسة ةنسلة  %33.6على وجود هذه الظلهوة ،في
ً
ين أن مسلة  %19.3ال تتفق مع وجود هذه الظلهوة ،لكن و ظوا لطلياة الوضع التلام في معلطق
اإلدارة الذاتية ،ةللنسلة للتعوع اإلثني واملجتمألي ،ووجود أعداد فليرة من الخاليل العلامة لتعظيم
داعش وامليليشيلر اإليوا ية و ظلم األسد ،وبهدف تمكن األجهية األمعية من تتلع وفة هذه الخاليل
وإلتلم التلض عليهل ،وفذلك الحصول على املالوملر االستخللرية ةمل يخص األفواد املعلواين
ً
ً
لسلطتهل .فإن لجوم األجهية األمعية لتوظيف املخ رين للتالون ماهل ،ياد خيلرا م تمال إلى د فلير.
غير أن قدرة هذه األجهية على اختراق املجتمالر املحلية من قلر شلكلر املخ رين تصطدم
ةللتملسك املجتمألي في تاض املعلطق التي ال يمكن اختراقهل تسهولة فمل في تاض معلطق م لفظة
ديو اليور .ا ظو الشكر (.)24
إن عالقة املواطن ةلألجهية األمعية ياد عالقة معطتية وضوورية ال يمكن تجعبهل ،وكلمل كل ت هذه
الاالقة جيدة فإن رلك سيعاكمل على استتوار الحللة األمعية تشتيهل السيلس ي والجعلئب .فللتالون
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ةين املواطن واألجهية األمعية يأيب تادة تلاج إيجلةية أهمهل زيلدة فلعلية هذه األجهية وجلهييتهل
للحفلظ على العظلم الالم ،وملواجهة أي إخالل ةلألمن أو أية أ داث طلراة ،ويتأيى رلك من خالل
إقدام املواطن على تتديم اللالغلر واملالوملر رار الصلة والتي تفيد األجهية األمعية في التيلم
ةوظلافهل.

مل تيال الاالقة ةين املواطن واألجهية األمعية مدعلة للشك ضمن املجتمع املحلي في معلطق العظلم،
وتتفق عيعة الدراسة ول رلك ةنسلة موافتة ةلغت  ،%74وتفسو هذه النسلة ةللصورة الذهعية
لدى أفواد املجتمع ول الشلكلر التي ييرعهل ظلم األسد في جميع املعلطق ،وبللتللي فإن أي عالقة
يالون ةين املواطعين وهذه األجهية تفسو على كون هؤالم املواطعين من املتالو ين مع هذه األجهية.
وتتفق مسلة  %47مع رلك في معلطق املالرضة ،فمل تيال الصورة الذهعية التي ي ملهل التلطعون في
هذه املعلطق عن التالمر مع األجهية األمعية هي راتهل في املعلطق األخوى ،لكن في الوقت فسد ال تتفق
مسلة  %36من الايعة ول رلك ،فوؤيتهل ةأن هذا التالون ياد ضوورة في هذه املعلطق ،وأن التصور
من قلر املواطعين في مسلعدة هذه األجهية على ضلط الوضع األمني ،سيؤدي إلى التأخو في الوصول
إلى ةيئة آمعة ومستتوة للمجتمع .في ين كل ت مسلة االتفلق على رلك في معلطق اإلدارة الذاتية أقر
ً
من ةتية املعلطق ةنسلة ةلغت  ،%33.6فغلللل مل يصعف املتالو ون من األفواد مع هذه األجهية
فمتالو ين ومخ رين ،تغض العظو عن املكون اإلثني واملعلطتب الذي ينتمون لد ،لكن في الوقت راتد
ال تتفق مسلة  %19.3مع رلك ،ممل يفسو ةكون وجود عالقة ةين هذه األجهية واملواطعين يأيب من
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ةلب التالون ورفد هذه األجهية ةمل هو متلح من مالوملر تشكر طوعي ،ومن دون أن ي مر هذا
التالون صفة الامر االستخللرايب لصللح هذه األجهية .ا ظو الشكر (.)25
يتممر الهدف األسلس ي لألجهية األمعية في توفير الليئة اآلمعة للمواطعين من خالل تتديم الخدملر
األمعية وتوفير الشاور للمواطعين ةلألمن والطمأ يعة على أروا هم وممتلكلتهم وإ سلسهم ةتدرة
تلك األجهية على مليتهم في مختلف الظووف .وععد سؤال الايعة عن مدى قدرة هذه األجهية على
توفير الليئة اآلمعة للمواطعين ،تتفق الايعة ةنسلة  %77أن األجهية األمعية في معلطق العظلم غير
قلدرة على توفير الليئة اآلمعة ،وهي التي ياد أ د املكو لر األسلسية لحللة عدم االستتوار األمني(-)77
ً
( .)78إلى جل ب أن هذه األجهية فتدر فميرا من إمكل يتهل وقدراتهل تاد علم  2011على ضلط األفواد
الخلرجين عن التل ون وموتكبي الجواام ،تاد أن أسفو النزاع عن امشتلق أفثر من  15ألف شوطب،
ّ
ً
ً
ّ
من أصر  53ألفل ،من مختلف إدارار وزارة الداخلية ،عدا املوظفين املد يين ،علمل أن أةوز
املنشتين
يتلاون لجهلز قوى األمن الداخلي ،الذي ةلغ عدده  43ألف شوطب ة سب إ صلم الالم .)79(2011
ً
ويظهو هذا جليل في للة الفلتلن األمني في مختلف معلطق سيطوة العظلم ،وعدم قدرة هذه األجهية
على االستجلةة في فمير من الحلالر( .)80أضف إلى رلك للة التزواج التلامة ةين هذه األجهية
وامليليشيلر اإليوا ية والووسية وميليشيل يب هللا الللعل ية في فمير من املعلطق التي كل ت خلرج
سيطوة العظلم ملحلولة فوض التلضة األمعية عليهل ،ومل استتلع رلك من السلوفيلر الاعيفة
واالستغاللية تجله سكلن هذه املعلطق(.)81
في السيلق راتد تتفق الايعة ةنسلة  %61على أن للة الفلتلن األمني وعدم قدرة األجهية األمعية على
ضلطهل موجودة في املعلطق الخلضاة لسيطوة املالرضة ،في ين ال تتفق مسلة  %24.3مع رلك.
ّ
فلمللف األمني ياد أ د أةوز اإلشكلليلر املوفلة التي يالمب منهل معلطق سيطوة املالرضة في الشملل
السوري ،وأهم الاتللر والت ديلر التي ت لول األجهية األمعية إيجلد لول لهل ،ضمن ةيئة
ً
مضطوبة أمعيل ،لعل ية يادد الجهلر املسيطوة رار املصللح املتضلربة ،إضلفة إلى التدخالر
اإلقليمية املللشوة ومل استتلاتد من ردود فار مضلدة لجهلر مختلفة ع ر خاليلهل العلامة بهدف
( )77فلتلن أمني في م لفظة السويدام واألهللي يتهمون العظلم ةللوقوف خلفد ،موقع سيريل ةوسhttps://rb.gy/klwr93 :2020-01-29 ،
( )78وليد العوفر ،االغتيلالر في درعل :مدخر ظلم األسد إل كلم قلضتد األمعية على جعوب سوريل ،موقع سوريل على طول:2020-07-21 ،
https://rb.gy/ogjxak
( )79منهر ةلريش ،الشوكلر األمعية الخلصة في سوريل :وفالم جدد في خدمة العظلم ،مصدر سلةق
( )80من يضلط الفلتلن األمني في حي "اليراعة" ةللالرقية ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/067yrt :2020-06-28 ،
( )81األهللي ّ
يفوون من معلطق سيطوة العظلم وميليشيلر إيوان في ديو اليور ..مل التصة؟ ،معصة :2020-08-16 ،SY24
https://rb.gy/ygarsd
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زعيعة االستتوار ،لهيك عن التصف املستمو لتوار العظلم و لفلاد للاض تلك املعلطق( .)82ومل
أفوزتد من للة عدم االستتوار األمني .لذا فإن الابم امللتى على علتق هذه األجهية للحد من للة
ً
الفلتلن األمني ليمل سهال ،في ضوم الاوامر السللفة الذفو وفي ضوم إمكل يلر وقدرار هذه األجهية
الفتية التي ت تلج للكمير من الدعم والتأهير ةمل ي تق لهل الكفلمة املطلوبة في عملهل ،لكن ةلملتلةر
فإن تودي الحللة األمعية يمير سخط سكلن هذه املعلطق ويعذر تادم االستتوار االجتملعي
واالقتصلدي لهم ،وقد يكون هذا األمو هو أ د األهداف الوايسة التي ي لول ت تيتهل من يتف ورام
للة الفوض ى األمعية في هذه املعلطق(.)83

في معلطق اإلدارة الذاتية ،تتفق مسلة  %39من الايعة على أن األجهية األمعية لم تتمكن من تأمين
الليئة اآلمعة في معلطتهل ،ةيعمل ال تتفق مسلة  %17.5مع رلك .في ين أن النسلة األف ر من الايعة
 %43.3ليمل لديهل ماوفة ول قدرة األجهية األمعية في هذه املعلطق على ضلط الحللة األمعية
ألسللب توتلط ةتتييد األجهية األمعية في اإلدارة الذاتية للامر اإلعالمب ،وبللتللي قلة املالوملر
املتوفوة عن هذه املعلطق .وفي تعلول ففلمة هذه األجهية ومدى قدرتهل على توفير الليئة اآلمعة ،يشير
ً
ً
تاض التتلريو امليدا ية الواردة من هذه املعلطق أن هعلك تفلوتل معلطتيل في مستوى توفو الليئة
( )82عملد فوفص ،الفلتلن األمني مستمو شمللي لب" :قسد" أول املتهمين ،موقع الاوبب الجديد:2020-07-21 ،
https://rb.gy/mmkwur
ً
( )83سللم لصيف ،وقفة ا تجلجية ةمديعة "الللب" استعكلرا لتردي األوضلع األمعية في الشملل السوري ،موقع الحر السوري-07-13 ،
https://rb.gy/uehhp7 :2020
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ً
اآلمعة ،فكلمل اةتاد ل عن م لفظة الحسكة تيداد للة عدم االستتوار األمني ،ورلك ظوا للتللين
ةين هذه املعلطق من جهة املكون السكلمب .وهعلك تمييز من قلر هذه األجهية ةماللجة املشكالر
األمعية التي تظهو في هذه املعلطق ،ممل يييد من دة اال تتلن ةين السكلن تجله سلوفيلتهل هذه،
ويييد ةللتللي من للة عدم االستتوار األمني( .)84لهيك عن لالر التتر والسوقة واالختطلف
واالغتيلالر وغيرهل من الجواام ،فتد ةدأ يعظو إلى معلطق ديو اليور والوقة الواقاة ت ت إشواف
اإلدارة الذاتية كأخطو املعلطق في سورية( ،)85تيجة اال تشلر الكلير للسالح والاصلةلر التي ةلتت
ً
يشكر خطوا يهدد التلطعين في هذه املعلطق ،في ظر غيلب تلم ألي قل ون لضلط الوضع األمني(،)86
مع توجيد االتهلم تشكر مللشو لهذه األجهية من قلر السكلن املحليين ةتامدهل إشلعة الفلتلن
األمني في هذه املعلطق( ،)87وقماهل ألي ا تجلجلر معلهضة لسلوفيلتهل األمعية من قلر األهللي .وقد
ً
ظهو هذا جليل في قماهل للاض املظلهوار في ديو اليور ةلستخدام قوة السالح ضد املتظلهوين(،)88
تؤد الدور املطلوب منهل لتوفير السلم واألمن الداخلي داخر معلطتهل،
وبللتللي فإن هذه األجهية لم ِ
تسبب السيلسلر التي تنتهجهل والتي عمتت من تأزم املشهد األمني وسلهمت تادم استتواره .األمو
الذي سيجار تفكير الالجئين من أةعلم هذه املعلطق في قوار الاودة مملر ريلة تسبب مستتلر
وجودهم في ظر هذه الليئة األمعية .ا ظو الشكر (.)26
للتاوف أفثر عن واقع املؤشوار املوتلطة تاودة الالجئين ،تم صيلغة مجموعة من الاللرار الالمة
التي لولت قيلس رأي الايعة ول مدى إمكل ية عودتهم إلى مختلف املعلطق السورية.

 .5العودة إلى مناطق النظام
ععد أخذ رأي الايعة ول مدى إمكل ية الاودة إلى معلطق العظلم ،اتفتت عيعة الدراسة إلى د فلير
وبنسلة  %71.6مع عدم ثتة الالجئين ةمواسيم الافو التي يصدرهل العظلم الفتتلدهل للمصداقية
من وجهة ظوهم( ،)89فللكمير من مواسيم الافو الصلدرة عن ظلم األسد خالل األعوام امللضية لم
ت ظ ةلملصداقية لدى شوي ة واساة من السوريين املتيمين في الخلرج ،لكون هذه املواسيم واساة
( )84ظلهوة موعلة تخيم على سكلن الوقة ،معصة https://rb.gy/ycjtgp :2020-07-28 ، SY24

ً
( )85في ديو اليور  40 ...للة اغتيلل شهويل على يد داعش في معلطق سيطوة قسد ،معصة https://rb.gy/izyr8e :2020-05-24 ، SY24
( )86قتلى مد يون تسبب الفلتلن األمني في معلطق قسد ،وكللة شلهد اإلخللريةhttps://rb.gy/fjmw3y :2020-08-18 ،
( )87وسط فلتلن أمني ..اغتيلل شيوخ عشلاو في ديو اليور ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/siwc8u :2020-08-04 ،
( " )88قسد" تعفذ ملة أمعية في ةلدار ا تجت ضدهل وتتهم العظلم والتعظيم ةإشالل "فتعة" ،موقع زملن الوصر:2020-08-05 ،
https://rb.gy/7zfklg
( )89الافو عن الفلرين في الجيش السوري  ...ملرا ياني لالجئين ،موجع سلةق.
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ً
جدا ومتشالة ،وقد تم تفويغهل من فالليتهل ،و صو تطليتهل ةللفئلر التي يوغب العظلم ةللافو
عنهل(.)90

فمل أن عيعة الدراسة تتفق ةنسلة  %69.8على عدم وجود أي ضمل لر دولية تكفر أمن الالجئين
الالادين لهذه املعلطق .وقد ةوز تشكر واضح دور روس ي في هذا الصدد من خالل طوح مللدرة لاودة
الالجئين ،لكنهل معيت ةللفشر لادم تتديم الضمل لر التي تكفر أمن الالادين ملعلطق العظلم(.)91
وقد كلن العظلم فسد أ د املتسبلين في فشر هذه املللدرة( ،)92ألسللب توتلط تادم رغلة العظلم
تاودة الالجئين إلى الوطن ،واال تتلاية التي يويد فوضهل على قواام الالادين ةمل يخدم الهعدسة
الديمغوافية التي يسألى إلى تطليتهل في معلطق سيطوتد(.)93
يضلف إلى رلك ،الخطة التي أقور عن طويق مجلمل الوزرام الللعلمب ،والتي جلمر كلستجلةة لفشر
الجهود التي رعلهل أفثر من طوف إلعلدة العلز ين السوريين خالل السعوار امللضية ،والتي لم تفلح
إال في عودة ةضع مئلر منهم ،فتد اعت رر الخطة أن أهم رفيزة لعجلح الاودة اآلمعة للعلز ين هو
التالون والتنسيق مع الدولة السورية ،من معطلق أنهل الجهة الو يدة التلدرة على تأمين الضمل لر
( )90تاد  17موسوم عفو 130 ..ألف ماتتر مل ييالون في سجون العظلم ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/ezov8b :2020-03-24 ،
( )91أمين لال ،هر يعجح الووس ةإعلدة الالجئين السوريين؟ ،موقع الجييوة تhttps://rb.gy/3bvwad :2018-07-27 ،
( )92مللرا أفسد األسد خطة روسية إلعملر سوريل وإنهلم مأسلة الالجئين ةأموال أوروبية؟ ،موقع عوبب ةوست:2019-05-08 ،
https://rb.gy/ngrqzx
( )93دفاة جديدة من الالجئين ياود من للعلن ...والعظلم ينتتب قواام الالادين ،شلكة شلمhttps://rb.gy/gcp76g :2018-10-16 ،
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ً
الالزمة لت تيق الاودة اآلمعة للعلز ين ،ووفتل للتلامين على الخطة فإن الاودة الجملعية املنشودة
ً
ستتم على موا ر من دون إمكل ية ت ديد إطلر زمني لهل؛ خصوصل أن عوامر فميرة قد تؤثو عليهل،
أةوزهل في املو لة الواهعة جلا ة "كورو ل" واألزمة االقتصلدية التي يمو بهل للعلن( ،)94غير أن متلربلر
ً
الحكومة الللعل ية لهذه الخطة ،وفتل ملحللين ،ملنية على افتراضلر أخطوهل أن ظووف عودة
الالجئين إلى ديلرهم أصل ت مؤاتية ،وفي رلك تبسيط إلى د فلير لوضع عسير وشلاك في غيلب
مسلر سيلس ي جدي ،أو لجهة االنهيلر االقتصلدي الحلصر في سورية(.)95
في السيلق راتد ،تتفق الايعة إلى د فلير ةنسلة  ،%58وإلى د متوسط ةنسلة  %15.3على أن
املفوضية السلمية لشؤون الالجئين غير قلدرة على توثيق التهديدار األمعية التي قد يتاوض لهل
الالادون إلى معلطق العظلم .ويشير الاديد من التتلريو امليدا ية إلى م لولة املفوضية تشكر داام
التواصر مع األفواد الالادين ،لكن تلك املحلولة تصطدم ةللت ديلر األمعية واللوجستية التي ت ول
دون رلك ،خلصة في ظر غيلب إمكل ية وصول املفوضية إلى جميع املعلطق الخلضاة لسيطوة
العظلم على الوغم من طلبهل معد السملح لهل ةللوصول لهذه املعلطق( .)96وبللتللي فإ د من الصاب
عليهل ضملن التتييم الشلمر للوضع األمني للالادين في جميع املعلطق( .)97أضف إلى رلك التتييد
الذي تملرسد أجهية العظلم األمعية على قدرة الالادين للتواصر مع الجهلر الخلرجية ،وتجويمهم
في لل التيلم ةذلك .ا ظو الشكر (.)27

( )94تتوم على التنسيق مع دمشق  ...للعلن يتدم خطتد إلعلدة العلز ين السوريين ،شلكة شلمhttps://rb.gy/cnn0rs :2020-07-17 ،
( )95خطة للعلن لاودة "الالجئين" السوريين :تبسيط خطو لواقع ّ
ماتد ،ماهد عصلم فلرس للدراسلر ،متلل ت ليلي ،موقع درج-08-04 ،
https://rb.gy/raqqge :2020
( )96مفوضية الالجئين ت ض سوريل على السملح ةللوصول إلى كر املعلطق ملواقلة عودة العلز ين واملهجوين ،تلفييون -03-10 ،France 24
https://rb.gy/tqo3wz :2019
ً
ً
( )97مووة هلشم ،السوريون الالادون إلى ديلرهم يواجهون مصيرا غلمضل ،موقع  24اإللكترومبhttps://rb.gy/6uggxi :2018-12-12 ،
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تتفق الايعة إلى د فلير ةنسلة  ،%60.5وإلى د متوسط ةنسلة  %22.3على ياذر إمكل ية الوصول
للمالوملر الصحي ة املوتلطة ةللاودة وتضلربهل في فمير من األ يلن .فتد أدى الحصول على
املالوملر غير الصحي ة في فمير من األ يلن إلى عودة تاض الالجئين ليفلجئوا ةلاض الحتلاق التي
كلف ،ممل أدى في فمير من الحلالر إلى قيلم الالادين ةللاودة الاكسية
لم يتم اطالعهم عليهل تشكر ٍ
إلى أملفنهم السلةتة في دول الجوار( )98وخسلرة الكمير منهم لوضاهم التل ومب في هذه الدول(.)99
وتتوازع مسؤولية تيويد الالجئين ةلملالوملر الصحي ة ةين جهلر عدة على رأسهل املفوضية
السلمية لشؤون الالجئين ،والهيئلر الحكومية ،واملعظملر غير الحكومية ،واللجلن املحلية في أملفن
تواجد الالجئين ،ممل أدى في فمير من األ يلن إلى التضلرب في املالوملر التي تصر لالجئ.
في السيلق راتد ،تتفق الايعة إلى د فلير ةنسلة  ،%56.5وإلى د متوسط ةنسلة  %26على أن
املفوضية السلمية لشؤون الالجئين غير قلدرة على الوصول إلى أملفن عودة الالجئين ومتلتاة
مصيرهم في الداخر السوري ،ومود رلك إلى الاوااق التي يضاهل ظلم األسد أملم قدرة املفوضية في
موافتة الالادين إلى الداخر والوقوف عن فمب على الت ديلر التي يواجهونهل تاد عودتهم ،تى

( )98ملهية الاودة :شووط وهواجمل الالجئين السوريين ،سوا للتعمية واإلغلثة ،للعلن ،شللطرف رايوhttps://rb.gy/owckon :2019 ،
( )99عملر مو وآخوون" ،لو فعل ماوف ،مل فكو ل ةييلرتهل" الالجئون السوريون في األردن يخسوون صفة اللجوم تاد زيلرة سوريل ،موجع
سلةق.
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يتم مسلعدتهم لتأمين استتوارهم وعدم ياوضهم ألي ا تهلكلر أمعية( .)100فذلك تتفق الايعة إلى د
فلير ةنسلة  ،%41.8وإلى د متوسط ةنسلة  %36على أن األجهية األمعية للعظلم قلدرة على ياتب
ً ً
الالجئين في الخلرج ،ممل يشكر تهديدا فليرا عليهم في لل عودتهم( .)101ويشير الاديد من التتلريو إلى
قيلم العظلم ةيرع شلكلر تجسمل في دول الجوار ملواقلة الالجئين وت وكلتهم في هذه الدول معذ علم
 .)103(-)102(2012ا ظو الشكر (.)28
ً
أيضل ،يتفق أفواد الايعة إلى د فلير ةنسلة  ،%64.5وإلى د متوسط ةنسلة  %26على أنهم ال
يمتون ةللضمل لر املتدمة من قلر الجهلر الحكومية في الللدان املستضيفة لالجئين السوريين ،وال
يمتون فذلك ةللضمل لر املتدمة من قلر الجهلر األخوى التي تتواصر مع مؤسسلر العظلم بهدف
يسهير عودة الالجئين وضملن الاودة اآلمعة لهم .ففب للعلن ،كلن للجلن املحلية في اللتلع الغوبب
دور هلم في عودة مجموعلر صغيرة من الالجئين إلى اليبدامب والغوطة الشوقية في م لفظة ريف
دمشق( ،)104عالوة على رلك تلاب األ ياب السيلسية السورية املتواجدة في للعلن والجمايلر (ةمن
ً
ً
فيهم تلةة الاملل السوريين في للعلن والحيب التومب السوري االجتملعي) دورا مشلبهل للجلن
املحلية ،فمل تؤثو الشلكلر التللالية والاشلاوية في سورية على آليلر الاودة ،من خالل إرسلل
تاض مممليهم لتعظيم الاودة أو لعتر الالادين من املالةو الحدودية ،إلى جل ب تاض األ ياب
الللعل ية التي تنشط في هذا املجلل ،لكن هذه الجهلر يامر دون رقلةة ودون ماليير للتالمر مع
الالجئين ،ممل يييد من ا تمللية التالمالر املضللة واإلجللرية التي يستخف ةمللدئ عدم اإلضوار
ةللالجئين( .)105وفي األردن ،وباد افتتلح ما ر صيب في  15يشوين أولرأفتوبو لالم  ،2018عمر
ّ
وجمايلر ملسلعدة من يعوي الاودة وت ّمر مصلريف السفلرة
أشخلص
العظلم وروسيل على تجعيد
ٍ
ّ
السورية في ّ
عملن ،وكل ت هعلك عودة للكمير من
عنهم أو مسلعدتهم على إنهلم املشكالر في السفلرة
ّ ّ
ّ
الالجئين في األشهو األولى من افتتلح املا ر ،ولكنهل توقفت ين أصلح يأيب من سورية زوار إلى األردن
ّ
األمعية للاودة ،واالعتتلالر ،وتجعيد
لييلرة أقلربهم الالجئين هعل ويت ّدثون ماهم عن املخلطو
( )100يعلر خليفة ،مل الذي ينتظو الالادين؟ ظووف غلمضة توافق عودة الالجئين السوريين من للعلن ،جويدة ععب ةلدي:2018-12-16 ،
https://rb.gy/rt7qxa
ن
( )101لصو عد لن وأ الم إةواهيم ،ةللوثلاق  ....فيف تجسمل األسد على السوريين في الخلرج ،تلفييو سورية:2020-09-27 ،
https://rb.gy/uxkzck
ن
ي
( )102ضلط "خاليل لامة" في مخيم اليعتر  ،وكللة عمو اإلخللريةhttps://rb.gy/gck8ge :2012-08-25 ،
Ahmad Zaza, Refugees in Turkey aid Syrian intelligence, Asia Times, 04-04-2019: https://rb.gy/2ijsvo

)(103

( )104اللجلن املحلية هي مجموعلر من املمملين املوتلطين ةللحكومة السورية والذين ياملون كوسطلم ةين املسؤولين الوسميين رؤسلم
الللديلر والالجئ ن وبين الحكومة السورية.
( )105ملهية الاودة :شووط وهواجمل الالجئين السوريين ،موجع سلةق.
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الشللن في صفوف ّ
ّ
قوار العظلم ،وغيلب الخدملر ،وصاوبة املايشة في ةلداتهم في م لفظتي درعل
والتعيطوة(.)106

تتفق الايعة إلى د فلير ةنسلة  ،%63.8وإلى د متوسط ةنسلة  %26.6على أن عودة السوريين
إلى معلطق العظلم يشكر في فمير من األ يلن مصدر تهديد لهم ولالالتهم ،وهذا مل رصدتد الاديد
التتلريو امليدا ية التي ت دثت عن لالر اعتتلل من قلر األجهية األمعية التلتاة للعظلم للاديد من
الالادين ،والتي ا تهى الكمير منهل إلى تصفيتهم في أقلية هذه األجهية .أضف إلى رلك ،أن وجود لالر
ً
فميرة مل ييال مصيرهل مجهوال تسبب صاوبة الوصول إلى ماوفة مصيرهم من قلر رويهم الذين ال
يستطياون السؤال عنهم تشكر مللشو ويلجؤون لالعتملد على سملسوة متالملين مع هذه األجهية،
لذا أصل ت الاودة ةمملةة مصدر تهديد أمني على يلة الالادين تى مع وجود ضمل لر من قلر
هذه األجهية تادم التاوض لهم في لل عودتهم( .)107إلى جل ب رلك ،ت لول األجهية األمعية
االستفلدة من الالادين فمصدر للمالوملر عن أقلربهم وأصدقلئهم في الخلرج ،وهو أ د أشكلل

ّ
( )106خللد الخطيب ،مللرا يخش ى الالجئون
السوريون في األردن من الاودة إلى معلطتهم في جعوب سوريل؟ ،موقع املو يتر:2019-10-11 ،
https://rb.gy/nk1xn4
ّ
( )107شلكة توقية ت ذر" :األسد" قتر واعتتر مئلر الالجئين الالادين إلى سوريل ،الشلكة السورية لحتوق اإلمسلن:2019-08-16 ،
https://rb.gy/5mssrt
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األرى التي توتكبهل هذه األجهية ة ق الالادين ع ر الوشلية ةأقلربهم ،ومل قد يسبلد رلك من مخلطو
على يلتهم في املستتلر لل عودتهم(.)108
في السيلق راتد ،تتفق الايعة إلى د فلير ةنسلة  ،%59.8وإلى د متوسط ةنسلة  %26.6على أن
عودة الالجئ توتلط ةضوورة صولد على إرن أمني أو يسوية وضع من قلر األجهية األمعية لعظلم
األسد .ويشترط هذه األجهية ضوورة صول الالجئ على هذه التسوية قلر عودتد ،وقد سجلت
الكمير من الحلالر التي تم فيهل اعتتلل الاديد من الالادين إلى معلطتهم غير الحلملين لهذه
التسويلر ،فمع استالدة العظلم السيطوة على تاض املعلطق التي كل ت ت ت سيطوة املالرضة،
ت ولت التسوية إلى م طة جديدة ةللغة األهمية في يلة أهللي تلك املعلطق ست دد مصيرهم ألشهو
وربمل لسعوار متللة ،غير أن طلق هذه التسوية امتد ليشمر تى املتيمين خلرج سورية.
وتنشو وزارة الخلرجية واملغترةين السورية على موقاهل ع ر اإل تر ت وفي صف ة مخصصة تاعوان
ً
"يسوية وضع"( )109ةأ د " :وصل على ماللجة أوضلع السوريين الذين غلدروا التطو ةطويتة غير
مشووعة تسبب الظووف الواهعة ،ورغلة من التيلدة ةتشجيع املواطعين وال سيمل املكلفين ةللاودة
إلى الوطن ويسوية أوضلعهم التجعيدية واألمعية تغض العظو عن الظووف التي اضطوتهم للمغلدرة،
فإ د يمكن للمواطعين أعاله مواجاة السفلرة السورية في ةلد اإلقلمة أو أقوب سفلرة سورية ،ورلك
ً
لتتديم طلللر يسوية أوضلعهم لديهل أصوال"( .)110وقد روج العظلم لهذه التسويلر ع ر أجهيتد
اإلعالمية الوسمية ةنشو الاديد من التتلريو التي تظهو اتفلقلر التسوية التلامة في معلطق مختلفة
ً ً
من اللالد ،وقد ةينت تاض الت تيتلر االستتصلاية أن أوراق التسويلر ت مر في طيلتهل فخل فليرا
للموقاين عليهل ،فهي تج ر أي شخص على تتديم أي مالومة ياوفهل عن املالرضين السيلسيين أو
العلشطين أو مالوملر عسكوية ةلملالرضة ةمجود توقياد عليهل ،ويشكر تاض اإلجلةلر لسو دهل
ً ً
سبلل كلفيل العتتلل صل بهل ،وتلين فذلك وجود تدليمل في أوراق التسويلر التي دعت إليهل سفلرار
العظلم السوري في أوروبل للواغلين ةللاودة ،مل ياوضهم لتهم ف مر السالح في وجد الدولة( .)111ا ظو
الشكر(.)29

Louisa Loveluck, Assad urged Syrian refugees to come home. Many are being welcomed with arrest and
interrogation, The Washington post, 02-06-2019: https://rb.gy/isfimq

)(108

( )109ظهو مصطلح "التسوية" أو "يسوية الوضع" خالل سعوار الحوب في سورية للداللة على إجوام يتم من خاللد التدقيق في كلفة األعملل
"اإلرهلةية" التي ملرسهل شخص مل ضد العظلم السوري ثم مع د عفو عنهل لياود إلى يلتد الطلياية.
( )110سالفة جلور ،يسوية الوضع ..كلةوس جديد يؤرق سكلن م يط دمشق ،موقع الجييوة تhttps://rb.gy/3dhhrx :2018-06-17 ،
( )111فخ التسويلر يصطلد الالجئين الالادين إلى سورية ،راديو روز ةhttps://rb.gy/z4hrh8 :2019-08-21 ،
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في السيلق راتد وععد تعلول موضوع عودة الالجئين السوريين إلى معلطق العظلم ،ال ةد من التطوق
إلى األجهية األمعية لدى العظلم ،ةلعتللرهل أ د املكو لر األسلسية للليئة اآلمعة ضمن هذه املعلطق،
ً
ومدى التدرة على إصال هل أو إعلدة هيكلتهل .وتممر عملية إصالح أو إعلدة هيكلة هذه األجهية علمال
ً
لسمل في جلح عملية الت ول الديمتواطب العلجحة في دول مل تاد النزاع ،ةلعتللرهل أ د املسبللر
الوايسية ال دالع النزاع ،وبللتللي تتأيى أهمية هذه الاملية من م لولتهل درم اآلثلر التي يمكن أن
َّ
تخ ِلفهل هذه األجهية على األمن الداخلي واالستتوار املجتمألي ضمن هذه الدول تسبب التغول الكلير
لهذه األجهية في مختلف مفلصر املجتمع ،وفذلك في قدرتهل على توفير أ د أهم أركلن الليئة اآلمعة
املحفية لالستتوار املجتمألي وعودة الالجئين.
ععد أخذ رأي الايعة ول مدى قلةلية األجهية األمعية لإلصالح أو إعلدة الهيكلة ،اتفتت الايعة
ةنسلة فليرة ةلغت  %86.6أن هذه األجهية غير قلةلة لإلصالح أو إعلدة الهيكلة الرتللطهل الاضوي
ةعظلم األسد ،وبللتللي ال ةد من التيلم ةللتغيير السيلس ي قلر اللدم بهذه الاملية .فخالل السعوار
امللضية ،و تيجة تيايد مستوى السطوة األمعية لهذه األجهية ،يامتت التعلعة املجتماية ةأن
الحلجة إلى التغيير الجذري لامر وفلسفة وأدوار هذه األجهية أصل ت ضوورة ال معلص منهل .فلتلم
ً
هذه األجهية ةللشكر التلام لليل مل هو إال توسيخ لسلطة ظلم األسد وعدم وجود أي أمر ةأي يغيير
سيلس ي ضمن هذا الللد.
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ً ً
ً
اةتدام تى يستوجب
لكن من جل ب آخو ،ي لجج تاضهم ةأن الدولة السورية ال تملك قطلعل أمعيل
ً
اإلصالح أو إعلدة الهيكلة ،فجميع األجهية األمعية مجتماة ومعفودة يامر لحملية العظلم وياد أررعل
لد لت تيق استمواريتد .وهي ياد من أهم أدوار توسيخ أسمل كم العظلم ،إر تتدخر هذه األجهية
في معلحي الحيلة كلفة :االجتملعية واالقتصلدية والسلسية والدينية ،متلنية فلسفة عمر وعتيدة
أمعية تواعي شووط الحلفم أفثر من املحكوم(.)112
وفيمل يتالق ةتلول األجهية األمعية في سورية لإلصالح ،تتفق الايعة ةنسلة  %77.3على عدم قلول
هذه األجهية ألي مللدرار تهدف إلى إصال هل أو إعلدة هيكلتهل .فاملية إعلدة هيكلة هذه األجهية هي
عملية شلملة ،وليست عملية توقيع جياية للاضهل ،لذلك ولكب تعجح يجب أن تمتلز ةللشمولية،
وقد ال يت تق إصال هل تسبب يادد هذه األجهية في سورية وعدم التدرة على إخضلعهل للسوية راتهل
من عملية إعلدة الهيكلة .إلى جل ب رلك فإن عملية إعلدة الهيكلة ست تم على هذه األجهية يغيير
عتيدتهل التي مشأر عليهل والتي توتكي تشكر أسلس ي على ملية أمن العظلم ،إلى التوجد و الحفلظ
على أمن املجتمع واألفواد وا ترام توق اإلمسلن في إطلر سيلدة التل ون ،وهو أمو قد يكون من
الصاب تطليتد لدى هذه األجهية.
وفي هذا السيلق تتفق الايعة تشكر كلمر ومسبي  %63.5و %29.3على التوالي على أن يغلر شلكلر
األجهية األمعية في املجتمع السوري وتجذرهل يجار من الصاب إصالح هذه األجهية .فتد تمكعت
املؤسسة األمعية في سورية ةأجهيتهل املختلفة من التغول في املجتمع والت كم في تفلصير الحيلة
الالمة للسكلن ،ومن صور هذا التدخر اشتراطهل مل ياوف ةللدراسلر واملوافتلر األمعية على عدد
ً
من األمشطة االجتملعية واالقتصلدية والسيلسية .وكل ت تلاج هذا التوغر كلرثية ظوا للضور الذي
أ دثتد في معظومة املجتمع ومؤسسلر الدولة .فتكويمل مظلهو الفسلد في مؤسسلر الدولة،
ويشكير شلكلر مصللح ملدية مع قوة م لية أعلقت تللية مطللب املجتمالر املحلية ،وشيوع
ثتلفة الخوف من السلطة والتملق لهل .وقد استطلعت هذه األجهية إلى د فلير فوض واقع أمني
مستتو قلر علم  2011تسبب ياميق للة الخوف في املجتمع السوري الذي أضحى يتاليش مع
املحددار التي تفوضهل هذه األجهية كلفة ،والتي كلن ارتللط وظلافهل متسق مع ملية أمن العظلم
على سلب أمن املجتمع .ا ظو الشكر (.)30

( )112مان طالع ،األجهية األمعية السورية وضوورار التغيير اللنيوي والوظيفب ،موفي عموان للدراسلر االستراتيجية:2016-07-14 ،
https://rb.gy/d0vd9q
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تتفق الايعة تشكر كلمر ومسبي  %71.8و %18.5على التوالي على أن إصالح املؤسسة األمعية ال
يمكن أن يتم ةمايل عن إصالح املؤسسلر الحكومية األخوى املوتلطة تاملهل ،فللاالقة املتشلةكة
ةين املؤسسة األمعية ةأجهيتهل ومؤسسلر الدولة املختلفة ،والتي كل ت تلج التغول األمني لهذه
األجهية على كلفة املستويلر االجتملعية واالقتصلدية والسيلسية في الدولة ،جالت من جلح عملية
إعلدة هيكلة هذه األجهية أو إصال هل موتلط تشكر عضوي ةإصالح مؤسسلر الدولة رار الصلة
بهذه األجهية ،لتتم عملية إعلدة الهيكلة ةللتوازي ةين هذه الكيل لر الحكومية .إلى جل ب رلك تتفق
الايعة تشكر كلمر ومسبي  %42.5و %40.6على التوالي على أن تطليق الادالة اال تتللية تشكر
فلعر سيضمن إصالح األجهية األمعية ،إر تممر عملية اإلصالح املؤسس ي تشكر علم وإصالح األجهية
األمعية التي يسلبت ةإ تلج التمع وارتكلب الجواام ،أو تلك التي وفور الغطلم التل ومب الستموار
اال تهلكلر تشكر خلص أ د أهم أهداف الادالة اال تتللية ،فتطليق الادالة اال تتللية تشكلهل
الفلعر سيضمن خضوع املؤسسة األمعية لسلطة التضلم ومسلملتد ،وبمل يضمن عدم تجلوز هذه
املؤسسة لحتوق اإلمسلن ،وعدم توظيف إمكل يتهل لخدمة مصللح الطلتة السيلسية الحلفمة في
سورية.
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في ين يال ظ وجود تفلور مسبي في رأي الايعة ةين االتفلق الكلمر ةنسلة  %47.8واالتفلق النسبي
ةنسلة  %27وعدم االتفلق ةنسلة  18.5على أن إصالح األجهية األمعية يمكن أن يتم من خالل يشمير
الدستور الجديد ملواد تتو ن عمر هذه األجهية وتتيد من صال يلتهل .إن يادير املواد الدستورية
الحللية لتضمين وفمة وصال يلر األجهية األمعية ،من جهة تلايتهل اإلدارية والضمل لر التل و ية
ال ضللط عملهل ،أصلح ضوورة لتأسيمل عتد اجتملعي جديد ةين الشاب وهذه األجهية .وتهدف
عملية التضمين الدستوري إلى ضملن أال تلتى هذه األجهية تتتلد الدور راتد كونهل الجهة الو يدة
التي يفترض أن تكون الحلمية لالستتوار واألمن من دون وجود آليلر واضحة للشفلفية ومواقلة
عملهل .لذا يجب أن يعص الدستور الجديد على ضمل لر ،ليمل فتط لحيادية هذه األجهزة ووقف
ً
ّ
يسلطهل على املواطعين وا تهلك توقهم ،وإ مل أيضل إلليامهل ةللتيلم ةواجللتهل املتمملة ةت تيق أمن
املواطعين وزرع الطمأ يعة في فوسهم ،وضملن تمتاهم ة توقهم ومملرسة ويلتهم الالمة والفودية.
ويجب أن ّ
يعص هذا الدستور فذلك على دور م ليد وغير سيلس ي لألجهية األمعية ،وآليلر رقلةية
لاملهل ،فتشكير لجلن ةوملل ية و توقية مهمتهل مواقلة سلوفهل والت تيق في ا تهلكلتهل( .)113ا ظو
الشكر (.)31
فيمل يتالق ةإصالح األجهية األمعية فإن إجلةلر الايعة تمير إلى االتفلق الكلمر ةنسلة %43.6
واالتفلق النسبي  ،%37.3في ين ال تتفق مسلة  %23.3على أهمية أن تلاب الجهلر غير الحكومية
ً
دورا في عملية إصالح هذه األجهية ع ر الوقلةة على عملهل ومشو التوعية االجتملعية ولهل .وتأيب
أهمية الدور املحتمر لهذه املعظملر في إصالح أو إعلدة هيكلة األجهية األمعية لتدرتهل على يغيير
الاالقة املد ية – األمعية والاسكوية .ويتم رلك من خالل يغيير ظوة املجتمع السللية للتطلع األمني
فمؤسسلر قماية ،وقيلمهل ةنشو الوعي ول ضوورة إعلدة هيكلة تلك املؤسسلر من جديد على
أسمل ديمتواطية ،وأن يتم شوح هذه الاملية وخطتهل اليمعية للتواعد الشالية ع ر هذه املعظملر
لتهداة التوقالر الشالية إزامهل .ويتع جيم فلير من عملية استالدة المتة ةين التطلع األمني
ً
الجديد والشاب على علتق هذه املعظملر كونهل األقدر على التواصر مع التواعد الشالية .وأيضل،
فإن املشلرفة املد ية في رسم السيلسة األمعية التي تتضمنهل ةوامج إعلدة الهيكلة ستؤدي إلى استجلةة
تلك السيلسلر تشكر أف ر و إشكللية الفتو والتعمية .لكن ةللوقت راتد ال يمكن التاوير تشكر
فلير على دور هذه املعظملر إرا لم يتح لهل الحيز املعلسب إلمكل ية التأثير في املشهد األمني في سورية.

()113

لار جوجمل ،األجهية األمعية في الدستور السوري الجديد ،شلكة جيرون اإلعالميةhttps://rb.gy/ef63a8 :2018-06-22 ،
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في السيلق راتد تتفق الايعة ةنسلة  %37.8ومسلة  %30.8تشكر كلمر ومسبي ،وعدم اتفلق ةنسلة
خض َات لوقلةتد وتم
 %23.3على أهمية دور مجلمل الشاب في عملية إصالح األجهية األمعية في لل أ ِ
ً
ً
عوض أدائهل تشكر شفلف ودوري أملم واةد .وتممر الوقلةة ال رملل ية ععصوا أسلسيل في ضملن
ايسلق وفية التطلع األمني وتوافتد مع املسلر الديمتواطب من جهة ،وللتأفيد املستمو على مدى
قدرة هذا التطلع في االستجلةة امللكوة للمهددار األمعية .إن مجلمل الشاب هو املكلف ةمواجاة
أعملل السلطة التعفيذية ومواقلتهل في مجلل السيلسلر األمعية ،وهذه الوقلةة جسو للتواصر مع
الوأي الالم.
فمل يستطيع مجلمل الشاب ت سين األدام األمني ع ر استخدام صال يلتد على مستوى املوارد
املوصودة لألمن في املواز ة أو الت تيق فيهل أو إلغلئهل أو يغييرهل ،فمل يستطيع الوفض أو املوافتة
على طلللر التموير الخلصة واملواز لر اإلضلفية لت ديد توجهلر عملية توفير األمن وإدارتد
والوقلةة عليد وأولويلتد .وياتمد رلك على فمية املالوملر املتوفوة ألعضلم مجلمل الشاب وفهمهم
للمسلار األمعية وخ رتهم فيهل ،وتطويو رؤية وطعية لألمن وت ديد أطو عمر قل و ية سليمة ،وتوفير
ً
هج أفثر تجلوبل وشمولية ياكمل ا تيلجلر الشوااح كلفة .وعلى الوغم من أهمية الدور الذي
سيلالد مجلمل الشاب في إصالح الجهية األمعية ،إال أن اال تخلةلر ال رملل ية األخيرة في سورية،
ورغم مل شلبهل كلملاتلد من يسلط األجهية األمعية وتمويوهل ألسملم العواب املتلولين ،شكلت تطة
فلرقة في مستتلر سورية ألن هؤالم العواب سيوقاون على الدستور الجديد ععد افتمللد وسوف
يوشحون الوايمل املتلر ،األمو الذي يجار من مدى قدرة مجلمل الشاب على إ داث األثو املطلوب
ً
في إصالح األجهية األمعية مستتلال مملر شك لدى الكميرين ،تسبب ةتلم سيطوة ظلم األسد على هذه
األجهية(.)114

( )114ا تخلةلر "مجلمل الشاب" في سورية :املستفيدون من الحوب يدخلون السيلسة ،موقع السورية ت:2020-07-13 ،
https://rb.gy/l5rxju
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تتفق الايعة تشكر كلمر ةنسلة  %66.6وبشكر مسبي ةنسلة  %25.6على أن املدخر الوايس ي إلصالح
التطلع األمني في سورية ياتمد على ر األجهية األمعية التلامة ويشكير جهلز أمن موفيي .ويوى
ً
فميرون أن هذه األجهية غير قلةلة لإلصالح وإعلدة الهيكلة ،ظوا الرتللطهل الاضوي ةللسلطة
الحلفمة في سورية فمل وهعل ،لكن ال ةد من األخذ تاين االعتللر أن ر هذه األجهية تشكر كلمر
ويسويح الضللط السلةتين ،قد يخلق عتلة أملم إعلدة هيكلة األجهية األمعية وهي قلة الخ رار
األمعية وافتتلر األجهية األمعية الجديدة لألشخلص املدربين واألففلم روي الخلفية األمعية ،فذلك
قد واجد عتلة تتممر في عيوف الشللب عن التطوع في األجهية األمعية الجديدة ،تسبب الصورة
الذهعية السلادة ول ملض ي ععلصو تلك األجهية لدى املجتمع ،وبللتللي وعلى الوغم من اململرسلر
التماية لهذه األجهية األمعية التي قد تدفع للمطلللة ةإلغلئهل وتفكيكهل ،فال ةد من إيضلح أن عملية
الت ول الديمتواطب في دول مل تاد النزاع ال تتتض ي ةللضوورة تفكيكهل وإ مل إعلدة هيكلتهل تشكر
ديمتواطب ،وإخضلعهل لتيلدة مد ية ورقلةة ةوملل ية ،تاد استلالد الاعلصو املسيئة وموتكبي
الجواام ع ر ةوامج الادالة اال تتللية ،واإلةتلم على غير املتورطين في اململرسلر التماية ،ا ظو
الشكر (.)32
تتفق الايعة ةدرجة فليرة وبنسلة  %79.3ومسلة  %14من االتفلق النسبي على ضوورة معح
الصال يلر الكلملة لإلشواف على عمر األجهية األمعية ومواقلتهل في لل تم االتفلق على يشكير هيئة
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كم ا تتللي في سورية .فمع توافم تجلوزار األجهية األمعية وعلى املستويلر كلفة :االجتملعية
ً
ً
ً ً
ً
واالقتصلدية والسيلسية ،والتي غدر مستل علمل و هجل مألوفل ومميزا لكر الاعلصو واملؤسسلر
األمعية ،لهيك عن غيلب الوقلةة الفاللة على املسؤولين األمعيين ،فإ د ةلر من الضوورة وجود رقلةة
كلملة على عمر هذه األجهية .وفي لل ت تق رلك ،فإن هذه األجهية ستكون خلضاة للم لسلة،
ً
وقلدرة على تللية اال تيلجلر األمعية وفتل ملهلمهل املحددة ،ويسهم ةللتللي في التتلير من خطو الاعف
ً
وإمكل ية ا دالعد موة أخوى ،وصوال ملجتمع ميدهو وآمن.

في جل ب متصر ةلملشهد األمني تتفق الايعة ةنسلة  %65.5واتفلق مسبي ةنسلة  %24.8على ضوورة
الامر على يع سالح جميع املتلتلين في امليليشيلر ودمج من يوغب منهم في جهلز أمن موفيي تاد
ً
تأهيلهم ،ظوا للدور الخطير الذي أخذر تلالد هذه امليليشيلر في املشهد األمني داخر عموم
ً
املعلطق السورية فمل ةيعل سلةتل .لكن رغم أهمية هذه الخطوة إال أن هعلك الاديد من الصاوبلر
التي قد ت ول دون جل هل ،والتي يأيب في متدمتهل مدى إمكل ية الوصر إلى التوافق السيلس ي،
وتطليق الادالة اال تتللية ،إلى جل ب تعوع املشلرب اإليديولوجية لهذه امليليشيلر ،ومدى التدرة
على إصالح أو إعلدة هيكلة األجهية األمعية ومدهل ةللتدرار الالزمة لتعفيذ هذه الخطوة وغيرهل من
الت ديلر األخوى( ،)115ا ظو الشكر (.)33
( )115ليد ليد ،إعلدة دمج الجملعلر املسلحة السورية :اآلليلر ،الجهلر الفلعلة ،وأوجد الفشر ،موفي كلر يغي للشوق األوسط-12-17 ،
https://rb.gy/hc4vue :2018
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 .6العودة إلى مناطق المعارضة
ععد أخذ رأي الايعة ول مدى إمكل ية الاودة إلى معلطق املالرضة ،هعلك تتلرب مسبي في
استجلةلر الايعة ةين االتفلق الكلمر ةنسلة  %70.6واالتفلق النسبي ةنسلة  ،%24على أن هذه
ً
املعلطق مل تيال هشة أمعيل ومخترقة ،األمو الذي يوثو على مدى قدرة املواطعين على استتوارهم
االجتملعي داخلهل.

يشير تاض املصلدر املحلية من هذه املعلطق إلى أ د وعلى الوغم من التلضة األمعية وا تشلر الشوطة
ً
الحوة و واجي الجيش الوطني ،إال أن عمليلر االختراق مستموة ،األمو الذي يشكر هلجسل يؤرق
املد يين املتيمين والعلز ين و تى ّ
املهجوين املتيمين في توفيل ،فللخووقلر األمعية موجودة في كر
ً ً
املدن في معلطق عمليلر درع الفوار وعفوين و لع السالم ،وهي ياطب مؤشوا هلمل لطلياة ودرجة
االستتوار األمني ومستوى إدارة هذا امللف والتدرة على ضلطد من قلر التوى املسيطوة ،خلصة مع
ازديلد وتيرة تلك الامليلر وتفلور أهدافهل ويادد معفذيهل واختالف أسلليبهل .وتوجع أسللب هذه
الخووقلر تشكر أسلس ي إلى عدم وجود خطة لضلط األمن ويادد الفصلار في املديعة الوا دة
واالتكللية وإلتلم التهم على تاضهم ،إلى جل ب غيلب أي دور فالي للضللط املختصين أو املنشتين
في الت كم ةللاعلصو( .)116ويشير أصلتع االتهلم إلى كر من الخاليل العلامة التلتاة لتعظيم الدولة –
ّ
األمني” في معطتة “درع الفوار”؟ ،موقع وية ةوس:2018-07-13 ،
( )116أ مد زفويل ،مل الذي يتف ورام استموار “الفلتلن
https://rb.gy/wsmnf3
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داعش أو الخاليل التلتاة لعظلم األسد وبتليل خاليل "قسد" التي تنشط عمليلتهل ت ت مل يسعى "غوفة
ً
عمليلر غضب الييتون"( ،)117والتي يستهدف معطتة عفوين تشكر أسلس ي ،ويادهل امتدادا للعفور
التركب وتوى املتلتلين املحليين وباض الاواار املهجوة ضمن اإلطلر راتد ،وبللتللي فإنهل تكمف من
عمليلتهل ويشوعنهل ت ت هذا الغطلم دون التمييز ةين مدمب وعسكوي( .)118يسألى الجهلر السلةتة
إلى زعيعة األمن وعدم استتوار الوضع األمني داخر هذه املعلطق ،ولكر منهل أهدافهل الخلصة
والجهلر الداعمة لهل ،وتنسحب للة الهشلشة األمعية والخووقلر فذلك على مل تلتى من م لفظة
إدلب في معلطق فور فصلار "الجبهة الوطعية للت ويو" ومعلطق فور "هيئة ت ويو الشلم".
في السيلق راتد تتلربت استجلةلر الايعة ةين االتفلق الكلمر ةنسلة  %52.8واالتفلق النسبي ةنسلة
 ،%40.8على أن األجهية األمعية في هذه املعلطق يالمب من تدمب مستوى اال ترافية في عملهل ،األمو
الذي يعاكمل تشكر مللشو على تدهور الوضع األمني في هذه املعلطق .فالى الوغم من م لولة هذه
األج هية ضلط الحللة األمعية ع ر مالتهل املستموة ،إال أنهل لم تتمكن من معع دوث هذه
االختراقلر ،ويايى رلك ألسللب توتلط ةكوادر هذه األجهية ،لتلة عدد الضللط املختصين ةلألمن،
وا خفلض مستوى ففلمة الاعلصو في الجل ب األمني .أضف إلى رلك غيلب الخطط األمعية املحكمة
من قلر املختصين بهذا املجلل ،إلى جل ب كون الجهلز التضلئب مل ييال دون املستوى املطلوب
للتفلعر مع هذه األجهية لضلط الحللة األمعية .وبشكر علم يمكن التول إن هيئلر املالرضة األمعية
التلامة ال يتوفو لديهل متوملر مؤسسلر أمعية متكلملة ،تسبب يادد موجايلتهل ،وقلة الكلدر
البشوي وضاف الخ رار التخصصية ،وغيلب االستراتيجيلر الشلملة في عملهل.
لكن ةلملتلةر يال ظ وجود تاض الخطوار من قلر هذه األجهية لتطويو عملهل ورفع مستوى أدائهل،
ففب معطتة "درع الفوار" تم تأسيمل فتيلة الشوطة النسلاية التي سلهمت تشكر فلعر في مواجهة
الاديد من الحوادث اإلرهلةية وباض الظواهو السللية ،ال سيمل أن تاض اإلرهلةيين ي لولون
التعكو ةلألزيلم النسلاية( .)119إلى جل ب رلك ،ت لول هذه األجهية تطويو أدواتهل من خالل أجهية
الشوطة والشوطة الاسكوية ،وازديلد املعتسلين لتلك األجهية وتخويج عدد من الدورار ،إال أنهل مل
ّ
الوسمية؛ مجموعة من شللب وشلةلر عفوين ،وياتتد
( )117غوفة عمليلر "غضب الييتون" :وهي ة سب توصيفهل لعفسهل على ماوفلتهل
ةأنهل تتلع لو دار الحملية الشالية التلتاة لحيب االت لد الديمتواطب ، PYDتتوم ةلغتيلل املتلتلين األتواك املتواجدين في املعطتة،
ةلإلضلفة إلى املتلتلين املحليين املدعومين من توفيل.
( )118االغتيلالر في معلطق املالرضة خالل الفترة املمتدة من آب تى كل ون األول  ،2019تتويو خلص ،موفي عموان للدراسلر االستراتيجية:
https://rb.gy/fk7dy7 :2020-01-31
( )119عير ملض ي ،جل لر متميزة لشوطيلر "درع الفوار" في ريف لب الشمللي ،وكللة األ لضول لأل للم:2017-12-01 ،
https://rb.gy/qdl5gn
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تيال غير قلدرة على الحد من الخووقلر األمعية وال تملك التدرة للوصول إلى معفذيهل ،األمو الذي
يستدعي إعلدة هيكلة تلك األجهية ورفع مستوى التدريب الخلص تاعلصوهل .ا ظو الشكر (.)34
هعلك اتفلق كلمر لدى الايعة ةنسلة  %52واتفلق مسبي ةنسلة  ،%35.6على أن مستوى التجهيزار
اللوجستية والتتعية الالزمة لضلط الحللية األمعية لدى هذه األجهية مل تيال ة دودهل الد يل .ومل
تيال الكمير من املدن الوايسية تفتتد إلى وجود ممر هذه التجهيزار ،ممر كلميرار املواقلة في األملفن
الالمة واألسواق وفي مداخر املدن والشوارع الوايسية ،األمو الذي يستدعي رفد ععلصو هذه األجهية
ةكلفة التجهيزار اللوجستية والتتعية التي يسلعد في ضلط الوضع األمني ،تشكر يسهم في تأمين ةيئة
ّ
أمعية معلسلة لنشلط املؤسسلر املد ية ،وقد قدمت الحكومة الترفية ةلإلضلفة إلى الدعم اإلداري
لجهلز الشوطة واألمن الالم في املعطتة ،الدعم الاسكوي واللوجستي من خالل تتديم آليلر لتعتر
ععلصو الشوطة ومدرعلر عسكوية لتوار الكومل دوز السورية ،وموتللر شهوية لاعلصو
الشوطة(.)120
من جل ب آخو ،فإن الاالقة ةين التوى التلتاة لألجهية األمعية في هذه املعلطق واملجتمالر املحلية
ياد جيدة إرا مل قور ت ةمعلطق السيطوة األخوى .ويوجد اتفلق كلمر لدى الايعة ةنسلة %44.6
واتفلق مسبي ةنسلة  %38.8على هذه الجياية .ةيعمل ال تتفق  %8من الايعة ولهل.

()120

سين الخطيب ،فيف تديو توفيل معطتة درع الفوار؟ ،موقع ون ةوستhttps://rb.gy/j9ejki :2018-11-25 ،
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ً
وتتفلور طلياة الاالقلر ةين األجهية األمعية واملد يين في هذه املعلطق ،فهي عالقلر جيدة مسبيل في
معلطق درع الفوار ،ةيعمل يسود التوتو هذه الاالقلر في معطتة عفوين تيجة التاديلر املوتكلة
ة ق السكلن املحليين ،في ين مل تيال الاالقلر املد ية الاسكوية في معطتة لع السالم غير
مستتوة ،تسبب التغول الكلير للفصلار الاسكوية في الحيلة املد ية(.)121
ةلال تتلل إلى م لفظة إدلب ،وفي إطلر سايهل لضلط الاالقلر مع املد يين ،تتوم وزارة األوقلف
التلتاة لحكومة اإل تلر من خالل جهلز "سواعد الخير" ةفوض رقلةة شوعية إدارية تجويهل السلطة
على جميع مفلصر املجتمع للتأفد من مدى امتمللهل أل كلم الشوع االسالمب واآلداب الالمة(،)122
لكن اململرسلر التي يتوم بهل هذا الجهلز تمير لالر غضب شالية فليرة يسلبت تادة صداملر مع
املد يين الذين ياوضوا ملضليتلر من رجلل ومسلم األمو ةلملاووف املدعومين من فتلاب أمعية في
هيئة ت ويو الشلم( .)123وبللتللي يمكن التول إن هذه الاالقلر فمكون أسلس ي في املشهد األمني ،لم
َ
توق إلى رلك املستوى الذي يؤهلهل لإلسهلم في توطيد الليئة اآلمعة املحفية لاودة الالجئين من توفيل،
لذا يتوجب على الجهلر املسيطوة على هذه املعلطق الامر على تجسير أي هوة ةين يشكيالر قوى
األمن الداخلي واملجتمالر املحلية الالملة ضمنهل ،تشكر َّ
يسهر مهمتهل ،ويايز من للة األمن،
ويوفع املسؤولية ةأهميتهل للجميع ،مع الدفع ةإشواك املجتمع املحلي والتنسيق مع فالليلتد
ومؤسسلتد في هذا اإلطلر.
في السيلق راتد تفلوتت استجلةلر الايعة ةين االتفلق الكلمر ةنسلة  %42.6واالتفلق النسبي ةنسلة
 ،%33وعدم االتفلق ةنسلة  ،%17على اعتللر هذه املعلطق الخيلر األفضر لاودة الالجئين ،لتوفو
متوملر األمن الشخص ي لهم إرا مل قور ت ةلملعلطق األخوى ،ففب لل اضطو السوريون املتيمون
في توفيل للاودة ،تلتى هذه املعلطق الخيلر املفضر لديهم ،رغم عدم الوصول إلى الحللة األمعية
اململى ،وال يمكن متلر ة سلوفيلر األجهية األمعية بهذه املعلطق مع األجهية األمعية لعظلم األسد ،من
جهة ياتب الالادين ومال تتهم واعتتللهم ،وال مع األجهية األمعية لإلدارة الذاتية لادم قدرتهل على
توفير األمن في جميع معلطتهل ،ويأمر التلامون على املعلطق الخلضاة لسيطوة املالرضة في ت سن
( )121فوض ى وامادام لألمن في معلطق " لع السالم" السورية املوالية لترفيل تدفع األهللي للنزوح ،صحيفة التدس الاوبب:2020-02-17 ،
https://rb.gy/l2fd2l
( )122طلرق أةو زيلد" ،سواعد الخير" في إدلب " ..سلة" لتاليم السوريين دينهم ،جويدة ععب ةلدي:2018-04-22 ،
https://rb.gy/xmzcdz
( )123هيئة ت ويو الشلم تطلق يد سلة "سواعد الخير" ةإدلب ت ت مسعى "موفي الفالح" ،شلكة شلم:2020-05-10 ،
https://rb.gy/cumex3

-80-

ً
ثل يل :ت لير الليل لر

الوضع األمني لهل ،وهعلك جهود فليرة تلذلهل الجهلر التلامة على هذه املعلطق ملأسسة الامر األمني
وهيكلتد وتطويوه ةمل يخدم هدف توطيد االستتوار األمني لسكلن هذه املعلطق ،ةللتالون والتنسيق
ً
مع الحكومة الترفية التي تلذل فذلك جهودا فليرة في هذا الصدد ،لتتمكن من ت فيز السوريين
املوجودين على أراضيهل للاودة الطوعية إلى هذه املعلطق ،مع األخذ تاين االعتللر مل يملر عن مدى
التزام توفيل تشووط الاودة الطوعية للسوريين املتواجدين على أراضيهل( ،)124ا ظو الشكر (.)35

في الاالقة ةين األجهية األمعية والفصلار الاسكوية ،تفلوتت استجلةلر الايعة ةين االتفلق الكلمر
ةنسلة  %55.3واالتفلق النسبي ةنسلة  ،%34على كون األجهية األمعية غير قلدرة على ضلط
اال تهلكلر التي تتوم بهل الفصلار الاسكوية ضد املد يين ،ففب معطتة عفوين على سبير اململل،
تكورر اال تهلكلر والتاديلر على املد يين من سكلن املعطتة والعلز ين إليهل ،والتي تورط بهل ععلصو
الفصلار الاسكوية املسيطوة على املعطتة ،وتيايدر لالر االستيالم على تاض املمتلكلر واملعلزل
وطود أصحلبهل أو املهجوين الذين يسكعونهل ،ةلإلضلفة إلى فوض غواملر وأتلوار على األهللي ،ممل
ً
َّ
ً
ً
ول َد تذموا شاليل فليرا من هذه الفصلار جوام ا تهلكلتهل املتواصلة ة تهم( .)125وبشكر علم ةلتت

ً
( )124املعطتة اآلمعة تشملل سورية  ...هر يغلدر الالجئون توفيل طوعل ،إراعة https://rb.gy/ujagjw :2019-11-05 ،DW
ًّ
ّ
خلفية ا تهلكلر الفصلار املدعومة توفيل ،موقع الحر ت:2020-05-29 ،
( )125مللك الوفلعي ،مظلهوار يام عفوين على
https://rb.gy/3hbtfz
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يشكر ا تهلكلر الفصلار الاسكوية أ د السملر الللرزة في معلطق املالرضة السورية( .)126ويتفق
املحللون على أن هذه اال تهلكلر ياود إلى عدة أسللب ،منهل مل هو متالق ةكيلن "الجيش الوطني"
وضاف الهيكلية والتيلدة ،وآخو متالق ةمعهجية وطلياة الفصلار وغيلب السلطة املوفيية ،إلى
جل ب املوقف الدولي الوافض لت وير "الجيش الوطني" إلى مؤسسة عسكوية فليرة .يضلف إلى رلك
التهجير التسوي ووصول آالف األشخلص واملتلتلين من عدة معلطق في سورية إلى الشملل السوري،
ً
ً
األمو الذي فوض واقال مغليوا جوام يادد املكو لر ،سوام عشلاوية أم معلطتية ،وصاوبة اال دملج
ةين املكو لر االجتملعية ،إلى جل ب املستوى املايش ي املتدمب لهم ،ويشظب الواقع االقتصلدي ضمن
هذه املعلطق ،والت لق املتلتلين في الفصلار دون ياليم ،وعدم فهم التل ون من قلر املتلتلين تشكلد
الصحيح ،وأدر كر هذه الاوامر إلى عدم اال ضللط من قلر هذه الفصلار وقلدتهل ،وغللة املعلفع
الشخصية الل تة على توجهلتهم ،األمو الذي سيكون لد تلالر خطيرة في املستتلر ،لادم تتلر
الحلضعة الشالية لهم(.)127
وفي م لولة لتخفيف يغول الفصلار الاسكوية على امللف األمني والتضلئب أصدرر وزارة الدفلع
ً
وهيئة األركلن التلتاة للجيش الوطني في  2018قوارا ةإمشلم املحكمة الاسكوية والشوطة الاسكوية
ً
لشملل وشوق لب لتكون ةديال عن املؤسسلر األمعية في هذه املعلطق( ،)128غير أن عدم استجلةة
الفصلار لتعفيذ األ كلم وضاف تعفيذ املذفوار التضلاية عن طويق الشوطة الاسكوية التي يالمب
ً
من عوقلة الفصلار ،وقلة االستجلةة ،وعدم يسليم املطلوبين ،وتجعبهل أ يل ل االصطدام مع
الفصلارَّ ،د تشكر فلير من فلعلية هذين الجهلزين(.)129
في إطلر اتخلر قوار الاودة ،هعلك تفلور واضح في إجلةلر الايعة في مدى موافتتهل على ت سن
الوضع األمني في هذه املعلطق فالمر يمكن اللعلم عليد التخلر هذا التوار .وكلن هعلك اتفلق كلمر
ةنسلة  %21.5واتفلق مسبي ةنسلة  ،%47وعدم اتفلق ةنسلة  .%24.5ومن املال ظ في سيلق ت لير
الوضع األمني في م لفظة إدلب ،أن مل تلتى من معلطتهل ،وبغض العظو عن التوى املسيطوة ،قد
تكون في املوا ر التلدمة موشحة لتدهور أف ر في الوضع األمني الالم ،ورلك تيجة الامليلر
الاسكوية املستموة من قلر العظلم و لفلاد ،ومل يسلبت ةد من تهجير عشوار اآلالف من السكلن،
( )126هوشعك سن ،مملرسلر "الجيش الوطني" ت ول دون عودة لزحي رأس الاين إلى ديلرهم ،معظمة ملري:2020-03-29 ،
https://rb.gy/lonjsy
( )127علي درويش وآخوون ،ا تهلكلر على يد الاسكو ..من يضلط فصلار "الجيش الوطني" ،جويدة ععب ةلدي:2020-06-07 ،
https://rb.gy/gnncnk
( )128يشكير م كمة وشوطة عسكوية في معطتة "درع الفوار" ،موقع سورية يوزhttps://rb.gy/4fczaa :2018-02-20 ،
( )129ا تهلكلر على يد الاسكو ..من يضلط فصلار "الجيش الوطني" ،موجع سلةق.
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ّ
املحلية ،األمو الذي قد يتسبب تشكر أو ةآخو ةفوض ى أمعية تيجة االفتظلظ
إضلفة إلى الفصلار
السكلمب الذي قد يشهده تاض املعلطق تاد موجلر النزوح ،إضلفة إلى دخول الفصلار املهجوة إلى
ّ ّ
أمعية موفلة ت تلج مواجهتهل
معلطق فور لفصلار أخوى ،مل يفوض على الجهلر املسيطوة ت ديلر
إلى جهود جملعية معظمة .في ين أن الحللة األمعية في معلطق درع الفوار وعفوين و لع السالم ،هي
األخوى تتف على أرضية أمعية غير مستتوة ،في ضوم االشتللكلر املتتطاة التي يشهدهل هذه املعلطق
مع قوار العظلم وقوار "قسد" ،إلى جل ب الخووقلر األمعية املتواصلة ضمن هذه املعلطق ،ممل
يتوض من متولة توفو الليئة اآلمعة لاودة الالجئين إليهل ،ا ظو الشكر (.)36

 .7العودة إلى مناطق اإلدارة الذاتية
يال ظ في إجلةلر الايعة ول املتغيرار املوتلطة تاودتهل إلى هذه املعلطق أنهل ال تملك املاوفة عن
املشهد األمني داخلهل ،ويوجع رلك ألسللب عدة ،أهمهل التكتيم اإلعالمب الذي تفوضد مؤسسلر
اإلدارة الذاتية عن الوضع األمني في هذه املعلطق ،ومال تة العلشطين اإلعالميين ،وم لولة
السيطوة على تتديم خدملر اإل تر ت واالتصلالر الالسكية .تاد أن أقدمت على معح أربع شوكلر
ً
رخص تتديم هذه الخدملر ،ووفتل ملواقلين فإن ية اإلدارة الذاتية تتجد إلى السيطوة على قطلع
االتصلالر في هذه املعلطق وا تكلره فيمل يخص التزويد أو املودود االقتصلدي ،أو مل يخص
املواقلة والضلط األمني من خالل هذه الشوكلر التي يوجح أن ياود ملكيتهل ألطواف روي صلة
ً
ة يب االت لد الديمتواطب .وياكمل هذه الخطوة أيضل رغلة اإلدارة الذاتية في فوض االستغعلم عن
شلكلر اإل تر ت الترفية التي يغطب خدملتهل ماظم املعلطق الحدودية ،وشلكلر االتصلل املحلية
ممر "سيريتر"(.)130
في إطلر تفكيكعل للمشهد األمني في معلطق اإلدارة الذاتية ع ر هذا االستطالع ،كلن هعلك تفلور
واضح لدى أفواد الايعة من جل ب املؤشوار املوتلطة بهذا املشهد ،وفي الجياية املتالتة ةتوفو إدارة
موفيية لألجهية األمعية فميزة لهذه املعطتة ليسلعدهل على ضلط الحللة األمعية ،تفلور رأي الايعة
مل ةين االتفلق النسبي ةنسلة  %43.3واالتفلق الكلمر ةنسلة  ،%13.6وعدم االتفلق ةنسلة ،%16
فالى الوغم من وجود هذه اإلدارة إال أن املعطتة مل تيال تايدة عن للة االستتوار األمني الكلمر،
لاوامر توتلط ةليروقواطية هذه اإلدارة وأجهيتهل األمعية ،ومملرسلتهل التمييزية ةين سكلن هذه
املعلطق فتمع اال تجلجلر واالعتتلالر( ،)131والتسيب األمني املتصود ،وبللتللي تفلور مستوى توفو
( )130إةواهيم الالدهللا ،اإلدارة الذاتية” ت تكو اإل تر ت لفوض واقع سيلس ي ،موقع جيرونhttps://rb.gy/ws5png :2019-03-18 ،
( )131تجدد املظلهوار في ريف الحسكة ضد مملرسلر قسد ،موقع أثو ةوسhttps://rb.gy/6j7lsw :2020-06-28 ،
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األمن ةين عموم معلطق اإلدارة الذاتية( ،)132أضف إلى رلك ،أن هذه املعلطق مل تيال يشهد وجود
خاليل لامة لتعظم "داعش" ،وخاليل تلتاة لعظلم األسد وامليليشيلر اإليوا ية ،وغيرهل من الجهلر
ً
ً
ً ً
األخوى التي تلاب دورا ةلرزا في عدم استتوار هذه املعلطق أمعيل فمل أشو ل سلةتل .إلى جل ب رلك ،مل
تيال املعطتة يشهد للة استتطلب سيلس ي وعسكوي لد ةين الفواعر الدوليين املتواجدين في هذه
ً
ّ
املعلطق ،األمو الذي يشكر تهديدا ملشووع اإلدارة الذاتية ةإمشلم فيلن فيدرالي ،ومل يشكلد رلك من
تلالر على املشهد األمني ضمن هذه املعلطق(.)133

فيمل يوتلط ةمستوى التجهيزار اللوجستية والتتعية الالزمة لضلط الحللة األمعية ،ومدى توفوهل
ةللشكر معلسب متلر ة ةمعلطق املالرضة ،تتفلور الايعة في تتييم مستوى هذه التجهيزار،
وتووا ت اإلجلةلر مل ةين االتفلق النسبي ةنسلة  %.38.3واالتفلق الكلمر ةنسلة  ،%17.6وعدم
ً ً
االتفلق ةنسلة  .%13.6إر لالت الواليلر املت دة دورا هلمل في إمداد األجهية األمعية ةلملادار
والتجهيزار اللوجستية والتتعية خالل السعوار امللضية ،لتخدم ماوفتهل ضد تعظيم "داعش" ،ومن
ثم التضلم على خاليله العلامة من خالل مالر عسكوية وأمعية دقيتة ةمسل دة قوار الت للف.
وخصصت وزارة الدفلع األمويكية مللغ  550مليون دوالر في ميزا ية علم  300 ،2019مليون منهل
( )132فوض ى أمعية وسوقلر ..أين دور "أسليش" في الوقة ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/lzvrnr :2020-07-28 ،
( )133ستواط الالو ،تداعيلر التعلفمل في شوق الفوار على الفلعلين املحليين واألزمة السورية ،موفي الجييوة للدراسلر-06-03 ،
https://rb.gy/7jdnhn :2020
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ً
للتجهيز والتدريب ،و 250مليو ل لدعم قوة أمعية دودية تديوهل قوار "قسد"( .)134ويامر قوى
األمن الداخلي في اإلدارة الذاتية "األسليش" ،على مشلريع توفيب كلميرار مواقلة لتاييي الوضع
األمني في معلطتهل ،وفذلك في إطلر اإلجوامار األمعية التي تتخذهل هذه التوى تيجة تكوار وادث
استهداف الاعلصو األمعية والاسكوية التلتاة لإلدارة الذاتية(.)135
في السيلق راتد تتفلور الايعة في يشخيصهل للدور الذي يلالد وجود التوار األمويكية في هذه
املعلطق تشكر خلص وقوار الت للف تشكر علم في توطيد االستتوار األمني ضمن هذه املعلطق.
وتواو ت اإلجلةلر مل ةين االتفلق النسبي ةنسلة  %40واالتفلق الكلمر ةنسلة  ،%11وعدم االتفلق
ً
ةنسلة  .%17فغلللل يتم العظو إلى الوجود األمويكب في هذه املعلطق ةأ د وجود مؤقت وغير مستدام،
في ظر تضلرب تصوي لر اإلدارة األمويكية ول يتهل االمسحلب من هذه املعلطق ،ومل سيخلفد رلك
من تداعيلر على مدى قدرة اإلدارة الذاتية على االستموار في فوض فورهل األمني والاسكوي على
املعلطق الحللية ،في ظر التواجد الووس ي والتركب واإليوامب( ،)136ا ظو الشكر (.)37
ععد أخذ رأي الايعة ول مدى إمكل ية الاودة إلى معلطق اإلدارة الذاتية ،كلن هعلك تفلور واضح
في استجلةلر الايعة ةين االتفلق النسبي ةنسلة  %37واالتفلق الكلمر ةنسلة  ،%15وعدم االتفلق
ةنسلة  ،%20.3لكون هذه الاودة توتلط تشكر أسلس ي ةللظووف االقتصلدية أفثر من ارتللطهل
ةللوضع األمني ،إر يشهد هذه املعلطق ةين الحين واآلخو مظلهوار ا تجلجية ضد الواقع املايش ي
واالقتصلدي املتردي والفسلد اإلداري في مؤسسلر اإلدارة الذاتية ،إلى جل ب الت كم ةلملوارد
واستغاللهل من قللهل ،دون توزيع أي عوااد على السكلن املحليين في معلطق تواجد هذه الثروار،
إضلفة إلى غيلب الخدملر الالمة وتوديهل في الاديد من هذه املعلطق .إلى جل ب مالر الدهم
ً
واالعتتلل التاسفب ضد أةعلئهل( .)137وأصل ت اإلدارة الذاتية أفثر يمل في كم اقتصلد املعطتة

(" )134قسد" تخطط لهيكلية عسكوية جديدة تاد إنهلم التعظيم ،جويدة ععب ةلديhttps://rb.gy/gw8b3d :2019-02-18 ،
( )135ميمل ور الدين ،مشووع توفيب كلميرار مواقلة لتاييي الوضع األمني في مديعة الوقة ،وكللة سملرر يوز:2019-12-03 ،
https://rb.gy/sosonm
( )136فؤاد سن ،الوجود األمويكب في سوريل :املتوار الاسكوية وتداعيلر االمسحلب املوتتب ،تلفييون :2018-12-21 ،France 24
https://rb.gy/v4pizy
( )137مظلهوار في ريف ديو اليور ضد "فسلد" مجللمل "اإلدارة الذاتية" املحلية ،جويدة ععب ةلدي:2020-06-29 ،
https://rb.gy/how1hw
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الخلضاة لسيطوتهل ،ةفضر التوة التي استمدتهل من ا تصلراتهل املتالقلة على تعظيم "داعش"،
ةدعم من الت للف الدولي الذي تتوده الواليلر املت دة(.)138
في مدى لجة الالادون لهذه املعلطق لتسوية وضاهم مع األجهية األمعية قلر الاودة ،كلن هعلك
تفلور واضح في استجلةلر الايعة ةين االتفلق النسبي ةنسلة  %29واالتفلق الكلمر ةنسلة ،%21
ً
وعدم االتفلق ةنسلة  .%9ووفتل للاض التتلريو ي تلج الالادون إلى هذه املعلطق سوام من داخر
سورية أم خلرجهل إلى إجوامار أمعية لتسوية وضاهم مع األجهية األمعية قلر السملح لهم ةللدخول
إلى هذه املعلطق ،وتفوض اإلدارة الذاتية الكفلالر واإلقلملر على من يعوي الدخول إلى معلطتهل من
املعلطق السورية األخوى(.)139

في إطلر الاالقة مع أجهية األمن ومستوى الوضل الشابي عن الوضع األمني في معلطق اإلدارة الذاتية،
كلن هعلك تفلور واضح في استجلةلر الايعة ةين االتفلق النسبي الذي تووا ت مسبتد مل ةين
( )%31-%27.5واالتفلق الكلمر الذي تووا ت مسبتد مل ةين ( ،)%11.3-%8وعدم االتفلق الذي
( )138سعلن تل ت ،االقتصلد السيلس ي لإلدارة الذاتية لشملل وشوق سوريل ،مشووع مسلرار الشوق األوسط ،ماهد الجلماة األوروبية،
https://rb.gy/dwcfis :2020-01-27
( )139عليدة العلوامب ،قسد تمعع عشوار الالاالر من دخول الوقة لادم امتالفهم ففلالر .وكللة سملرر لأل للم:2019-09-12 ،
https://rb.gy/rfqjwz

-86-

ً
ثل يل :ت لير الليل لر

تووا ت مسبتد مل ةين ( .)%29.6-%25ويمكن التول إن للة عدم المتة التي تصلغ الاالقلر ةين
املواطعين واألجهية األمعية في هذه املعلطق ،أثور تشكر فلير على مستوى الوضل الشابي عن الوضع
ً
األمني ،وفمل وهعل سلةتل في ت ليلعل هذا أن اململرسلر األمعية لهذه األجهية عمتت من عدم التلول
الشابي لهل تى ضمن املعلطق الكودية فسهل ،والتي يشهد لالر اعتتلل للمعلواين لحكم اإلدارة
الذاتية من العلشطين الكود ممن يالرض مملرستهل أو سيلسلتهل ،وإسكلر األصوار املد ية
والحتوقية ،وعمليلر التجعيد اإلليامب للشللب ،وعمليلر اختطلف األطفلل وتجعيدهم وغيرهل من
اململرسلر األخوى ،لهيك عن اململرسلر التي توتكبهل هذه التوار في املعلطق الاوبية الخلضاة
ً
لسيطوتهل .ووفتل للاض اللل مين ةللشأن التل ومب ،فإن الواليلر املت دة الداعم األةوز لإلدارة
الذاتية ،تت مر مسؤولية فليرة في استموار تلك اململرسلر املعلفية للتل ون الدولي ،إر ياد من غير
املتلول توفير الدعم الاسكوي واللوجستي ملجموعلر تملرس التتر واالختطلف وتعتهك تشكر يومب
أتسط الحتوق األسلسية للمد يين الخلضاين لحكمهل ،وتتوض أي أمشطة للمجتمع املدمب(،)140
ً
ووفتل لذلك ،فإن هذه املاطيلر تؤشو تشكر واضح ،إلى فتدان هذه املعلطق ملتوملر الليئة اآلمعة
املحفية لاودة الالجئين من أةعلم هذه املعلطق .ا ظو الشكر (.)38

( )140قسد ّ
تتوض النشلط املدمب شملل شوقي سوريل ،املاهد األورو متوسطب لحتوق اإلمسلنhttps://rb.gy/jpvagk :2020-03-29 ،
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ثالثاا :االستنتاجات
 .1المشهد األمني العام في سورية
مترد تشكر فلير .وإن تفلوتت دة هذا التردي
 أصلح الوضع األمني في عموم املعلطق السورية ٍ
ةين هذه املعلطق ،إال أنهل تلين مدى الصاوبة التي تكتعف ر إشكلليلر الليئة اآلمعة ،وتمهيد
الطويق لاودة الالجئين في املستتلر التويب .وملييال املشهد األمني يالمب من سيولة عللية
ً
ً
شديد ،متأثوا ةطلياة الحللة تسيولة كر من املشهدين السيلس ي والاسكوي ،ومخلفل في
ويشظ
ٍ
ٍ
الوقت راتد للة من عدم االستتوار االجتملعي واالقتصلدي ،وإن ةنسب متفلوتة في جميع
املعلطق.
 فيمل يتالق ةمعلطق سيطوة العظلم ،لم يتغير سلوك األجهية األمعية التلتاة لعظلم األسد عمل
ً
كلن سلادا قلر ا طالق المورة السورية في علم  ،2011ةر على الاكمل ازداد سلوك هذه األجهية
ضواوة تجله املد يين ،وازدادر لالر االعتتلل والتصفية والتاذيب املمعهج ،ممل ولد قعلعة
لدى املواطعين أن هذه األجهية عصية على اإلصالح في املستتلر .فذلك يالمب هذه األجهية من
ً
ً
ً
فوض ى في عملهل وتدمب مستوى التنسيق فيمل ةينهل ،األمو الذي أفوز فسلدا مستشويل وتضخمل
ً
ً
فليرا في مالفهل .ولم ياد النشلط األمني م صورا بهذه األجهية داخر معلطق سيطوة العظلم ،ةر
إن هعلك فيل لر جديدة ةدأر ت رز في هذه املعلطق كللشوكلر األمعية الخلصة ،في ين يال ظ
أن هذه األجهية فشلت في اختللرار الواقع ،رغم اال تشلر األمني والاسكوي األفتب واملمتد تشكر
رايس ي داخر اللنية املحلية ،وطلياة العهج الاعفب املتلع من قلر هذه األجهية ،تاد أن فتدر
الكمير من فلعليتهل تيجة وفة االمشتلق الكلير في صفوفهل ،وتأثير الوضع االقتصلدي على
وفيتهل وأمشطتهل وتتليصد تشكر فلير لتدرتهل على مملرسة الدور الذي كل ت تتلوأه قلر علم
ً
 .2011أضف إلى رلك خضوع هذه األجهية للعفورين اإليوامب والووس ي والامر وفتل ألجعداتهمل
في سورية.
ً
 أصلح النشلط األمني في عموم املعلطق السورية موتلطل ةللتكسب من قلر الجهلر التلامة عليد،
تيجة شيوع للة الفلتلن األمني ،وغيلب املسلملة والتدرة على ضلط سلوفيلر األفواد الالملين
في املؤسسلر والكيل لر واملجموعلر املكلفة ةللامر األمني .وهذا األمو يتجسد تشكر فلير في
معلطق العظلم ،وبدرجلر أقر في ةلقي املعلطق .فمل ةوزر ظلهوة السطوة املتزايدة لألجهية األمعية
لضلط هذا الفلتلن وإرسلم االستتوار األمني ،واعتملد هذه األجهية في تاض املعلطق على
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امليليشيلر املحلية كأررع لتعفيذ أجعداتهل .في ين مل تيال الجهلر األمعية املكلفة ةضلط األمن
خلرج معلطق العظلم ال تمتلك اال ترافية في الامر األمني ،ومل تج ععد من تودي الحللة األمعية
في معلطق املالرضة في الشملل السوري وعدم التدرة على ضلطد ةللشكر األممر ،مع التواتو
املتزايد في عدد اال تهلكلر األمعية داخر هذه املعلطق .فذلك يتسم املشهد األمني في معلطق شوق
سورية ةعوع من التمليي ةين املدن والللدار ضمن هذه املعلطق ،ففب ين يسود األجوام اآلمعة
ً
مسبيل م لفظة الحسكة ،فإن هذه األجوام تتلدد في م لفظتي الوقة وديو اليور.

 .2العالقات بين المواطنين واألجهزة األمنية
ً
ً
 يشهد الاالقلر التلامة ةين األجهية األمعية واملواطعين تدهورا ملحوظل في جميع املعلطق ،وتتلوأ
معلطق سيطوة العظلم هذه املعلطق ةللواقع املتردي لهذه الاالقلر ،األمو الذي قد يؤشو إلى
اعتللر هذه الاالقلر فمايق لاملية الاودة الطوعية لالجئين السوريين من الدول املجلورة.
ويسجر معلطق العظلم وجود تجلوزر فليرة ألجهية األمن تشكر ممعهج ةللتادي على توق
وفوامة املواطعين ،في ين يشهد معلطق املالرضة تاض التجلوزار الفودية لاعلصو هذه األجهية
يوتلط أغلبهل ةللدوافع امللدية لهذه الاعلصو تيجة قلة الدعم املتدم لهذه األجهية.
 يشهد معلطق اإلدارة الذاتية تجلوزار فليرة لاعلصو جهلزهل األمني ضد املعلواين لهل من
العلشطين املد يين ،ع ر االعتتلل والتاذيب املمعهج ،إال أنهل ال توقى إلى مستوى التجلوزار
املوجودة في معلطق العظلم.
 عيزر تجلوزار األجهية األمعية التلتاة للعظلم من الشاور ةللسخط الشابي تجلههل ،وعمتت
مشلعو الخوف منهل ،وزادر الصورة الذهعية السللية لدى املواطعين اتجلههل ،ممل ّ
صاب من
إمكل ية التصللح مع هذه األجهية أو استالدة المتة املفتودة فيهل من جل ب املواطعين ،أو
ً
االطمئعلن للتالمر ماهل .ةيعمل لم تت سن فميرا الصورة الذهعية لألجهية األمعية لدى األفواد
ً
املتيمين في املعلطق خلرج سيطوة العظلم ،التي يغلب عليهل أ يل ل للة من عدم المتة والخوف
ً
من التالمر ماهل ةدرجلر متفلوتة وفتل لكر معطتة على دا ،وإن ةدرجلر أقر ةكمير من تلك
الصورة التي يشكلهل الصورة الذهعية لألجهية األمعية للعظلم.
 مع اال تشلر الكلير للمليشيلر واملجموعلر الاسكوية في معلطق سيطوة العظلم ،فإن األجهية
األمعية التلتاة للعظلم لم ياد قلدرة على ضلط سلوك هذه امليليشيلر والفصلار تجله املد يين،
تادمل يالظم فورهل وقوتهل الاسكوية ،وعدم رغلة هذه األجهية في الدخول في صواع ماهل ،ممل
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زاد من السخط الشابي تجله هذه األجهية ،األمو الذي سيترتب عليد الاديد من التلالر
ً
السللية ملدى قدرة العظلم وأجهيتد على توفير الليئة اآلمعة ملن هم داخر معلطتد أوال ،قلر
الحديث عن إمكل يلر عودة الالجئين في ظر وجود هذه الظلهوة في املشهد األمني.
 في معلطق املالرضة ،مل تيال األجهية األمعية تواجد ت ديلر في فيفية تتليص فور الفصلار
والحد من تجلوزاتهل تجله املد يين ،مع وجود ياعت لدى تاض الفصلار لالستجلةة لتوارار هذه
األجهية .في ين ال توجد ممر هذه امليليشيلر والفصلار في معلطق اإلدارة الذاتية ،إال أن
السلطلر األمعية تواجد صاوبلر فليرة في ياتب خاليل تعظيم "داعش" والتلض عليهل.
متدن لدى املواطعين تجله قيلم األجهية األمعية ةماللجة
 يشهد عموم املعلطق وجود مستوى ثتة ٍ
شكلواهم ،ووجود ت يز لديهل في عمليلر االعتتلل واالستجلةة لهذه الشكلوى .مع وجود هذه
الظلهوة تشكر أف ر في معلطق العظلم لاوامر توتلط ةللوشلوى واملحسوبيلر ،ووجود تمليي في
عمليلر االعتتلل للمواطعين من جهةاملكون اإلثني واملعلطتب والديني .ةيعمل يفسو ا خفلض
مستوى هذه المتة في معلطق املالرضة ةلفتتلد األجهية األمعية لألررع التعفيذية الكلفية لت تيق
االستجلةة الفلعلة لهذه الشكلوى ،مع وجود لالر ت يز لدى هذه األجهية فيمل يتالق تامليلر
االعتتلل ،وتوتلط هذه الحلالر تشكر أسلس ي ةللالمر امللدي واإلثني .في ين يايى هذا التدمب
في معلطق اإلدارة الذاتية إلى الليروقواطية الكليرة في عمر هذه األجهية ،ومن الت يب املوجود في
صفوفهل ،األمو الذي يؤثو تشكر فلير على مدى استجلةة هذه األجهية للشكلوى املتدمة لهل ،مع
وجود لالر فميرة من االعتتلل التاسفب لكر من يالرض سلطتهل في هذه املعلطق ،وجر هؤالم
املاتتلين هم من املكون الاوبب املعلهض لوجود اإلدارة الذاتية في هذه املعلطق ،وخلصة في
م لفظتي الوقة وديو اليور.
 تاد علم  ،2011زاد اعتملد األجهية األمعية للعظلم على شلكلر التجسمل الداخلي ع ر زرع
املخ رين في جميع معلطتهل وفي مختلف طلتلر املجتمع ،مع إيالم توفيز أف ر على الالادين إلى
املعلطق التي استالد العظلم السيطوة عليهل ،األمو الذي يشكر أ د أةوز الجوا ب التي تهدد
عملية الاودة الطوعية لالجئين إلى معلطق العظلم ،وبللتللي فإن أي عالقة ةين هذه األجهية
واملواطعين هي مدعلة للشك ضمن املجتمع املحلي .أمل في معلطق املالرضة ،وفي ظر م دودية
التدرار واإلمكل يلر الفعية واللوجستية لألجهية األمعية ،يلتى ا تملل اعتملدهل على شلكة من
ً
املخ رين وارد جدا ،تسبب حجم التهديد األمني الكلير لهذه املعلطق من قلر الخاليل العلامة
للاض الجهلر ،لذا فهعلك وعي من قلر املواطعين ةأهمية التالون مع هذه األجهية ومسلعدتهل
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على ضلط الوضع األمني للوصول إلى ةيئة آمعة ومستتوة للمجتمع املحلي .وفي معلطق اإلدارة
ً
ً
الذاتية ،فإن لجوم األجهية األمعية لتوظيف املخ رين للتالون ماهل ،ياد خيلرا م تمال إلى د
ً
فلير ظوا للتعوع اإلثني واملجتمألي في هذه املعلطق ،ووجود الخاليل العلامة لتعظيم "داعش" ،غير
أن قدرة هذه األجهية على اختراق املجتمالر املحلية من قلر شلكلر املخ رين تصطدم
ةللتملسك املجتمألي في تاض املعلطق رار املكون الاوبب .وعن عالقلر التالون ةين األجهية
ً
األمعية واملواطعين ،فغلللل يصعف املتالو ون من األفواد مع هذه األجهية فمتالو ين ومخ رين،
تغض العظو عن املكون اإلثني واملعلطتب الذي ينتمون لد.
 أصل ت األجهية األمعية في معلطق العظلم غير قلدرة على توفير الليئة اآلمعة ،ةر أصل ت ياد
أ د املكو لر األسلسية لحللة عدم االستتوار األمني تاد أن فتدر الكمير من قدراتهل وإمكل لتهل.
ّ
فذلك يممر امللف األمني أ د أةوز اإلشكلليلر املوفلة التي يالمب منهل معلطق سيطوة املالرضة في
الشملل السوري ،وأهم الاتللر والت ديلر التي ت لول األجهية األمعية إيجلد لول لهل ،ضمن
ً
ةيئة مضطوبة أمعيل تفوز للة عدم استتوار أمني واجتملعي ،في ضوم إمكل يلر وقدرار هذه
األجهية الفتية التي ت تلج للكمير من الدعم والتأهير ةمل ي تق لهل الكفلمة املطلوبة في عملهل.
وفي معلطق اإلدارة الذاتية ،ي رز تشكر واضح التفلور املعلطتب في مستوى توفو الليئة اآلمعة،
ً
فكلمل اةتاد ل عن م لفظة الحسكة تيداد للة عدم االستتوار األمني ،ورلك ظوا للتللين ةين
هذه املعلطق ةللنسلة للمكون السكلمب ،ويوجد تمييز واضح من قلر األجهية األمعية في ماللجة
املشكالر األمعية التي تظهو في هذه املعلطق ،ممل يييد من دة اال تتلن ةين السكلن ضد
سلوفيلتهل هذه ،ويييد ةللتللي من للة عدم االستتوار األمني واملجتمألي.

 .3المتغيرات التي تحكم قرار العودة
 ياد علمر توفو الليئة اآلمعة من أهم الاوامر الحلفمة واملؤثوة على قوار عودة الالجئ السوري،
وتوتكي هذه الليئة تشكر أسلس ي على الوقف الفالل لألعملل التتللية ،وتتييد سلطة األجهية
األمعية في الحيلة الالمة للمواطعين أو التادي عليهم من قلر هذه األجهية ،أو من قلر امليليشيلر
والفصلار الاسكوية املعتشوة في طول اللالد وعوضهل ،فذلك ي رز يغيير العظلم الحلفم ويغيير
ً
األجهية األمعية املوتلطة ةد فالمر هلم إلى د فلير في قوار الاودة ،ظوا للدور الكلير الذي لالتد
هذه األجهية في تهجير السوريين ،ومل شكلتد من تهديد تيتب لكوامة املواطعين وأمنهم
الشخص ي.
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 يممر مدى توفو سلر املايشة أ د الاوامر الهلمة في قوار عودة الالجئ ،في ظر الواقع
االقتصلدي املتردي في عموم املعلطق السورية ومدى قدرة الالادين على الصمود في ظر هذا
الواقع .فذلك يلاب توفو الخدملر الالمة كللعتر وامليله والكهوبلم والصحة والتاليم وغيرهل من
ً ً
الخدملر األخوى ،دورا هلمل في تفكير الالجئ واتخلر قواره ةللاودة ،في ظر وجود تواجع فلير في
مستوى توفو الخدملر الالمة للمواطعين ،ووجود للة سخط شابي فلير من املواطعين على
عدم توفو هذه الخدملر ،إلى جل ب تخوف الكمير من الالجئين من إعلدتهم إلى غير معلطتهم
األصلية التي ي وا منهل ،وعدم التدرة على االستتوار في هذه املعلطق.
 ت رز قضية ضملن توق امللكية الاتلرية لالجئين الالادين فالمر ال يمكن إغفللد كأ د دعلام
استتوار الالجئ في لل اتخلر قوار الاودة .وفي السيلق املجتمألي ،فإن تفش ي الفسلد األخالقي
واالجتملعي كللدعلرة والخطف والتتر ويالطب املخدرار وغيرهل من الجواام يفوض فسد على
قوار عودة الالجئ ،وعلى األخص في معلطق العظلم.
 إلى جل ب الاوامر السلةتة ،ت رز مجموعة عوامر أخوى مؤثوة على قوار عودة الالجئ رار الصلة
ةللدول املستضيفة لهم ،وفي متدمة هذه الاوامر ،مدى كون هذه الاودة ت ت إشواف األمم
املت دة ،ةكونهل الجهة املاعية ةتتييم مدى توفو شووط وظووف الاودة الكويمة والطوعية ،وهي
التي لم تت َن تى الوقت الحلضو أي إعالن رسعي يفيد ةأن شووط وظووف الاودة أصل ت
معلسلة ،وأن ةإمكلن الالجئين التفكير ةلتخلر قوار الاودة .ويؤثو الوضع املايش ي لالجئين
السوريين في الدول املستضيفة إلى د فلير في اتخلر قوار الاودة ،مع وجود تللين لدى الالجئين
ً
ول أهمية هذا الالمر ظوا لتفلور الظووف املحيطة تسلر املايشة داخر الدول املستضيفة
وتوفوهل والت ديلر املوتلطة بهل .إلى جل ب رلك ،فإن للاوامر املوتلطة ةللوضع غير اآلمن لالجئ
في الدولة املستضيفة ،وعدم التلول املجتمألي لد ،والتضييق عليد من قلر كوملر هذه
ً
ً
الدول ،دورا في التأثير على قوار الاودة .ظوا الستطللة وجود الالجئين السوريين والتخوف من
توطينهم ضمن هذه الدول.
 أمل فيمل يتالق ةلملصلدر التي ياتمد عليهل الالجئ السوري للحصول على املالوملر عن واقع
املشهد األمني في سورية ،فإن األقلرب واألصدقلم داخر سورية يمملون املصدر األفثر أهمية لد
للحصول على ممر هذه املالوملر ،تليهل وسلار التواصر االجتملعي .في ين تتدمت وسلار
اإلعالم الدولية ووسلار اإلعالم السورية غير التلتاة للعظلم ،على غيرهل من الوسلار األخوى
فمصدر للمالوملر ،مع وجود تاض الت فظ من قلر الالجئين على تاض هذه الوسلار ألسللب
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توتلط ةللشفلفية والتسييمل الذي تخضاد لد يلل النزاع في سورية .وأتت وسلار إعالم العظلم
ً
في رير الترتيب ةللنسلة ألهميتهل لالجئين فمصدر للمالوملر ،ظوا لتيلم هذه الوسلار وعلى
مدار سعوار النزاع ةتشويد الحتلاق ةمل يتفق مع مصللح العظلم .مع وجود اعتملد متوسط على
التتلريو الصلدرة عن معظملر املجتمع املدمب وتتلريو املعظملر الدولية.
ً
 في السيلق راتد ،ت رز املهددار األمعية في طلياة املتغيرار التي تؤثو على قوار الاودة ظوا
الرتللطد املللشو ة يلة الالجئ في لل قور الاودة إلى سورية .وياد االعتتلل التاسفب من قلر
األجهية األمعية للعظلم وامليليشيلر والفصلار الاسكوية املعتشوة على طول الخلرطة السورية
من ةين أهم هذه املهددار ،إلى جل ب التهديد األمني املتممر ةلال تجلز داخر الفووع األمعية في
ً
معلطق العظلم واملعلطق الخلرجة عن سيطوتد ،ظوا للفظلعلر التي تتم ة ق األفواد داخر
املاتتالر التلتاة لهذه األجهية من التاذيب املمعهج واالعتدام الجنس ي ،فذلك يممر الخطف
واالةتزاز لت تيق املكلسب امللدية والشخصية وطلب الفدية أ د املهددار األمعية التي أصل ت
شلئاة على طلق واسع في عموم املعلطق السورية.
 من ةين املهددار األمعية الللرزة في املشهد السوري ،يسلط امليليشيلر املحلية واألجعبية التي
يعظو إليهل الالجئ السوري تاين الويلة والخوف ،مع ايسلع فورهل ويغلغلهل داخر املعلطق
السورية وت كمهل في مفلصر الحيلة الالمة والخدملر ،وت رز في السيلق راتد ظلهوة فوض ى
ا تشلر السالح في عموم املعلطق السورية فمهدد أمني تشكر ظلهو للايلن ،ومل يشكلد من تهديد
مللشو على يلة املواطعين وتهديد الستتوارهم االجتملعي ،فذلك فإن ظلهوة التفجيرار أخذر
تتصدر املهددار األمعية في الوقت الحلضو في عموم املعلطق ،مخلفة الاديد من التتلى املد يين
ً
ً
األةويلم ،ومشكلة تهديدا مللشوا على يلة جميع السكلن التلطعين في الداخر ،إلى جل ب تأثيرهل
املللشو على يوح الاديد من السكلن ةين املعلطق داخر سورية أو النزوح ةلتجله دول الجوار.
ً ً
 أصل ت ظلهوة السوقة تممر مهددا أمعيل في عموم املعلطق ،مع استف للهل تشكر فلير وفوضهل
ً
ً
ً
تهديدا مللشوا على االستتوار االجتملعي واالقتصلدي للسكلن في عموم املعلطق ،ظوا لالرتفلع
املطود في مسب الفتو ومادالر اللطللة ،وغيلب الوادع األخالقي والديني لدى موتكليهل تاد تدهور
وضاهم املايش ي ملستويلر كلرثية.
ً
 فيمل يتالق ةللالجئين األفثر ا تملال لالعتتلل لل عودتهم إلى معلطق العظلم ،فإن أفثر الفئلر
ً
استهدافل هم العلشطون السيلسيون واملعتسلون للجيش الحو والفصلار الاسكوية املالرضة،
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وفذلك املنشتون عن الجيش واملطلوبون للخدمة الاسكوية ،تليهل فئلر املوظفين املنشتين عن
مؤسسلر العظلم ،والالاالر من املعلطق املالرضة للعظلم ،وأصحلب رؤوس األموال على التوالي.

 .4العودة إلى مناطق نظام األسد
ً
ً
 مل تيال الاودة إلى معلطق العظلم يشكر خيلرا مستلادا من قلر مسلة فليرة من الالجئين في
َ
مختلف الدول .ورغم إصدار العظلم للاديد من مواسيم الافو ،إال أن هذه املواسيم لم ت ظ
ةمتة الالجئين الفتتلدهل للمصداقية من وجهة ظوهم ،إلى جل ب عدم وجود أي ضمل لر دولية
موثوقة من جهلر م ليدة تكفر أمن الالجئين الالادين لهذه املعلطق ،أضف إلى رلك عدم رغلة
العظلم تاودة الالجئين إلى الوطن ،واال تتلاية التي يويد فوضهل على قواام الالادين ،ةمل يخدم
الهعدسة الديمغوافية التي يسألى إلى تطليتهل في معلطق سيطوتد.
 في السيلق راتد ،فإن الجهلر الدولية املشوفة على عودة الالجئين وعلى رأسهل املفوضية السلمية
لشؤون الالجئين مل تيال غير قلدرة على توثيق التهديدار األمعية التي قد يتاوض لهل الالادون
إلى معلطق العظلم ،في ظر غيلب إمكل ية وصولهل إلى هذه املعلطق ومتلتاة أوضلع الالادين عن
فمب ،أضف إلى رلك وجود تص وتضلرب في املالوملر املتالتة ةللاودة والتي ي صر عليهل
الالجئون من مصلدر متاددة ،ووجود اعتتلد لدى الالجئين ةتدرة أجهية العظلم األمعية على
ياتب مشلطلتهم في ةلدان اللجوم ع ر شلكلر الجواسيمل التلتاة لهل في هذه الدول.
 ال يمق الالجئون السوريون ةللضمل لر املتدمة من قلر الجهلر الحكومية في الللدان
املستضيفة لهم ،وال يمتون فذلك ةللضمل لر املتدمة من قلر الجهلر األخوى التي تتواصر مع
مؤسسلر العظلم بهدف يسهير عودة الالجئين وضملن الاودة اآلمعة لهم ،تاد الاديد من
تجلرب الاودة التي أثلتت زيف هذه الضمل لر ،وياويض يلة الالادين وعلاالتهم للخطو ،مع
يسجير الاديد من لالر االعتتلل والتجعيد اإلليامب والتصفية داخر متوار األجهية األمعية،
إلى جل ب وجود لالر فميرة مجهولة املصير تاد اعتتللهل ،وإجللر األجهية األمعية الالادين على
الوشلية على أقلربهم وأصدقلئهم ،ومل قد يسبلد رلك من مخلطو على يلتهم في املستتلر لل
عودتهم.
 إلى جل ب مل سلق ،أصل ت عودة الالجئ توتلط ةضوورة صولد على إرن أمني أو يسوية وضع
من قلر األجهية األمعية التي يشترط هذه ضوورة صول الالجئ على هذه التسوية قلر عودتد،
وقد سجلت الكمير من الحلالر التي تم فيهل اعتتلل الاديد من الالادين إلى معلطتهم غير
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الحلملين لهذه التسويلر .وقد ةينت تاض الت تيتلر االستتصلاية أن أوراق التسويلر هذه
ً ً
ت مر في طيلتهل فخل فليرا للموقاين عليهل.
 في جل ب إصالح أو إعلدة هيكلة األجهية األمعية ،يمكن التول إن هذه األجهية غير قلةلة لإلصالح
أو إعلدة الهيكلة الرتللطهل الاضوي ةعظلم األسد ،وبللتللي ال ةد من التيلم ةللتغيير السيلس ي قلر
ً
اللدم بهذه الاملية ،وبتلم هذه األجهية ةللشكر التلام لليل مل هو إال توسيخ لسلطة ظلم األسد
وعدم وجود أي أمر ةأي يغيير سيلس ي ضمن هذا الللد .إلى جل ب عدم قلول هذه األجهية ألي
مللدرار تهدف إلى إصال هل أو إعلدة هيكلتهل.
 من أةوز الاوامر التي تصاب من هذه الاملية هو التغلغر الكلير لشلكلر األجهية األمعية في
املجتمع السوري وتجذرهل ،وتمكنهل من التغول في املجتمع والت كم في تفلصير الحيلة الالمة
للسكلن ،ومل أفوزتد تلاج هذا التوغر من ضور كلرثب في معظومة املجتمع ومؤسسلر الدولة،
وبللتللي فإن إصالح املؤسسة األمعية ال يمكن أن يتم ةمايل عن إصالح املؤسسلر الحكومية
األخوى املوتلطة تاملهل تيجة الاالقة املتشلةكة ةين املؤسسة األمعية ةأجهيتهل ومؤسسلر
الدولة املختلفة ،والتي كل ت تلج التغول األمني ع ر الاتود امللضية.
 إن العجلح في عملية إصالح األجهية األمعية يستليم تطليق الادالة اال تتللية تشكر فلعر
ةلعتللر أن عملية اإلصالح املؤسس ي تشكر علم وإصالح األجهية األمعية تشكر خلص أ د أهم
أهداف الادالة اال تتللية .وفي السيلق راتد ،فإن إصالح هذه األجهية يمكن أن يتم من خالل
يشمير الدستور الجديد ملواد تتو ن عمر هذه األجهية وتتيد من صال يلتهل ،ويجب أن يعص
هذا الدستور على دور م ليد وغير سيلس ي لألجهية األمعية ،وآليلر رقلةية لاملهل ،فتشكير
لجلن ةوملل ية و توقية مهمتهل مواقلة سلوفهل والت تيق في أي من ا تهلكلتهل.
ً ً
 تلاب الجهلر غير الحكومية دورا هلمل في عملية إصالح هذه األجهية ع ر الوقلةة على عملهل ومشو
التوعية االجتملعية ولهل ،وقدرتهل على يغيير الاالقة املد ية الاسكوية ،من خالل يغيير ظوة
املجتمع السللية للتطلع األمني ومشوهل الوعي ول ضوورة إعلدة هيكلة تلك املؤسسلر من
ً
جديد على أسمل ديمتواطية .وال يخفى أيضل أهمية دور مجلمل الشاب في عملية إصالح هذه
خض َات لوقلةتد وتم عوض أدائهل تشكر شفلف ودوري أملم واةد.
األجهية في لل أ ِ
 في ين يطللب تاضهم ةضوورة ر األجهية األمعية التلامة ويشكير جهلز أمن موفيي فمدخر
رايس ي إلصالح التطلع األمني في سورية ،إال أ د ال ةد من األخذ تاين االعتللر أن ر هذه األجهية
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ً
ثللمل :االستنتلجلر

تشكر كلمر ويسويح الضللط السلةتين ،قد يخلق عتلة أملم إعلدة هيكلة األجهية األمعية ،وهي
قلة الخ رار األمعية وافتتلر األجهية األمعية الجديدة لألشخلص املدربين واألففلم روي الخلفية
األمعية ،لذا فإن عملية الت ول الديمتواطب في دول مل تاد النزاع ال تتتض ي ةللضوورة تفكيك
هذه األجهية ،وإ مل إعلدة هيكلتهل تشكر ديمتواطب ،وإخضلعهل لتيلدة مد ية ورقلةة ةوملل ية،
تاد استلالد الاعلصو املسيئة وموتكبي الجواام ،ع ر ةوامج الادالة اال تتللية واإلةتلم على غير
املتورطين في اململرسلر التماية .إلى جل ب ضوورة معح الصال يلر الكلملة لإلشواف على عمر
هذه األجهية ومواقلتهل ،في لل تم االتفلق على يشكير هيئة كم ا تتللي في سورية ،والامر على
يع سالح جميع املتلتلين في امليليشيلر ودمج من يوغب منهم في جهلز أمن موفيي تاد تأهيلهم.

 .5العودة إلى مناطق المعارضة
ً
 مل تيال املعلطق الخلضاة لسيطوة املالرضة هشة ومخترقة أمعيل ،األمو الذي يوثو على مدى
ً
قدرة املواطعين على استتوارهم االجتملعي واالقتصلدي داخلهل ،ويشكر هلجسل يؤرق املد يين
املتيمين والعلز ين و تى الالجئين املتيمين في توفيل .ويوجع رلك تشكر أسلس ي إلى تدمب مستوى
اال ترافية لدى األجهية األمعية ،وضاف التجهيزار امللدية واللوجستية لهل ،وغيلب
االستراتيجيلر الشلملة في عملهل ،األمو الذي يعاكمل تشكر مللشو على تدهور الوضع األمني في
هذه املعلطق.
 فيمل يتالق ةللاالقلر ةين األجهية األمعية في هذه املعلطق واملجتمالر املحلية فإنهل رار مستوى
متفلور ضمن هذه املعلطق ،ويمكن التول إن هذه الاالقلر فمكون أسلس ي في املشهد األمني،
َ
لم توق تاد إلى رلك املستوى الذي يؤهلهل لإلسهلم في توطيد الليئة اآلمعة املحفية لاودة الالجئين
من توفيل .وفي يشخيص واقع الاالقلر ةين األجهية األمعية والفصلار الاسكوية ،مل تيال األجهية
األمعية غير قلدرة على ضلط اال تهلكلر التي تتوم بهل الفصلار الاسكوية ضد املد يين تشكر
َّ
ً ً
ً
كلمر ،ممل ول َد تذموا شاليل فليرا من هذه الفصلار جوام ا تهلكلتهل املتواصلة ة تهم.
ً
 ياد معلطق املالرضة السورية ةلملجمر متلولة مسبيل والخيلر األفضر لاودة الالجئين السوريين
في لل اتخلر التوار بهذا الخصوص ،لتوفو متوملر األمن الشخص ي لهم إرا مل قور ت ةمعلطق
السيطوة األخوى ،رغم مل يشوبهل من تاض مؤشوار الفلتلن األمني ،وكون تاض منهل موشح
لتدهور أف ر في الوضع األمني الالم ،ورلك تيجة الامليلر الاسكوية املستموة من قلر العظلم
و لفلاد ،ومل يسلبت ةد من تهجير عشوار اآلالف من السكلن.
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 .6العودة إلى مناطق اإلدارة الذاتية
 رغم وجود إدارة موفيية وا دة لشؤون األمن ،إال أن هذه املعلطق مل تيال تايدة عن للة
االستتوار األمني الكلمر ،لاوامر توتلط ةليروقواطية األجهية األمعية ،ومملرسلتهل التمييزية ةين
السكلن فتمع اال تجلجلر واالعتتلالر ،وبللتللي تفلور مستوى توفو األمن ةين عموم هذه
ً
ً
املعلطق ،أضف إلى رلك ،وجود خاليل لامة لتعظم "داعش" والتي تلاب دورا ةلرزا في عدم
ً
استتوار هذه املعلطق أمعيل.
 مل تيال هذه املعلطق يشهد للة استتطلب سيلس ي وعسكوي لد ةين الفواعر الدوليين
املتواجدين داخلهل ،ويال ظ أن مستوى التجهيزار اللوجستية والتتعية لألجهية األمعية ياد
ً
ً
جيدا إرا مل قورن ةمعلطق املالرضة السورية ،ظوا للدعم املتدم من قلر الواليلر املت دة لهذه
األجهية خالل السعوار امللضية .أضف إلى رلك أن وجود التوار األمويكية في هذه املعلطق تشكر
ً ً
خلص وقوار الت للف تشكر علم لاب دورا هلمل في توطيد االستتوار األمني النسبي ضمن هذه
املعلطق.
ً
 ةموازة الواقع األمني املستتو مسبيل في هذه املعلطق ،ي رز الواقع االقتصلدي واملايش ي كأ د أهم
املحددار التي ت كم عودة الالجئين السوريين إلى هذه املعلطق .إر مل تيال هذه املعلطق يشهد
ةين الحين واآلخو مظلهوار ا تجلجية ضد الواقع املايش ي واالقتصلدي املتردي والفسلد
اإلداري في مؤسسلر اإلدارة الذاتية ،إلى جل ب الت كم ةلملوارد واستغاللهل من قللهل دون توزيع
أي عوااد على السكلن املحليين في معلطق تواجد هذه الثروار ،إضلفة إلى غيلب الخدملر
الالمة وتوديهل في الاديد من هذه املعلطق .إلى جل ب ملسلق ،فإن عودة الالجئين والعلز ين
ً
داخليل إلى هذه املعلطق يستليم منهم التيلم ةإجوامار أمعية لتسوية وضاهم مع األجهية األمعية
قلر السملح لهم ةللدخول إلى هذه املعلطق.
 في إطلر الاالقة مع أجهية األمن ومستوى الوضل الشابي عن الوضع األمني في معلطق اإلدارة
الذاتية ،فإن للة عدم المتة هي التي تصلغ الاالقلر مل ةين املواطعين واألجهية األمعية في هذه
املعلطق ،والتي أثور تشكر فلير على مستوى الوضل الشابي عن الوضع األمني ،وعليد فإن هذه
املعلطق مل تيال تفتتد للمتوملر املحفية لاودة الالجئين إليهل.
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ً
راتال :خلتمة

رابعاا :خاتمة
ً
ً
يومل تاد آخو يتالظم حجم أهمية ملف عودة الالجئين السوريين ،ظوا للتداعيلر الكليرة املوتلطة
ةد في أتالدهل اإلمسل ية واالجتملعية واألمعية وغيرهل من األتالد األخوى رار الصلة .وفي ظر للة
االستاصلم السيلس ي التي يايشهل املشهد السوري في الوقت الحلضو ،وتضلرب الوؤى ةين الفلعلين
الوايسيين في هذا املشهد ،إلى جل ب العظو إلى هذا امللف كورقة لت سين شووط التفلوض ةين
الفلعلين اإلقليميين والدوليين ،فتد ت ول رغم أهميتد الكليرة إلى ت د غير مستعجر لهؤالم
الفواعر في طلق أجعداتهم الخلصة ،التي يطمح كر منهم إلى ت تيتهل في الحر السيلس ي املعتظو في
سورية ،األمو الذي جار هذا امللف عوضة للمتلربلر املتضلربة التي يستهدف ت تيق أجعدار
واضايهل السيلسية واألمعية .إلى جل ب كو د مل ييال أسير تفلهملر سيلسية لم تتوفو الظووف
السيلسية لعضجهل تاد .وبللتللي أدر هذه الاوامر جمياهل إلى التغييب شلد التلم ألجعدة وبوامج
الاودة الكويمة لالجئين ،ةللتوازي مع غيلب أي متلربة وطعية شلملة للاودة من قلر السوريين في
الخلرج.
ً
في ظر هذا الواقع اإلقليعي والدولي الذي يايشد ملف عودة الالجئين ،فتد ةلر ليامل تضلفو جميع
ً
جهود معظملر املجتمع الدولي واإلقليعي واملحلي للمض ي قدمل في الضغط على الفلعلين الوايسيين
في امللف السوري للعظو إلى هذا امللف كلست تلق سيلس ي وطني الزم لالستتوار ،وكو د أ د الدعلام
األسلسية لعجلح أي ر سيلس ي مستتللي .والوقوف في وجد املحلوالر الووسية التي تهدف إلى
ً
ً
ت ويلد من كو د است تلقل سيلسيل إلى ت ٍد وفعي غير مستعجر ،ومل ياعيد رلك من استموار
عدم مواعلة الاوامر األمعية واالجتملعية الدافاة لالستتوار ،وهذا مل يؤفد العتلاج التي تم التوصر
إليهل من خالل هذا االستطالع ،الذي َّ
شخ َ
ص املشهد األمني ةمختلف جوا لد ،وتوصر إلى أن مؤشوار
االستتوار األمني سوام في معلطق العظلم أم في املعلطق خلرج سيطوتد مل تيال في دودهل الد يل،
إضلفة إلى شيوع للة عدم المتة التي يسم الاالقلر ةين املواطعين واألجهية األمعية ،وعدم جلهيية
ً
هذه املعلطق أمعيل لاودة الالجئين من دول الجوار التي يستضيف أفثر من ستة ماليين الجئ سوري.
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ً
خلمسل :املال ق

خامساا :المالحق
 .1استبانة الدراسة
السيد/السيدة
تحية طيبة وبعد
يتوم موفي عموان للدراسلر االستراتيجية ةإجوام دراسة ت ليلية ول "مؤشرات السالمة واألمن
في سورية وارتباطها بالعودة الطوعية لالجئين".
يوجى التكوم ةلملسلهمة في إ جلز هذه الدراسة من خالل اإلجلةة عن األسئلة الواردة في االستلل ة مع
الشكو املتدم لجهودفم واهتملفم.
 .1معلومات املستجيب:
 ضع إشارة ( )xفي الحقل املناسب.أ ثى

الجنس
العمر
املستوى التعليمي

أقر من 25

35-25

رفو
55-46

45-36

ثل وية فمل دون

دمشق

جلماة ومل فوق

ماهد

مص

لب

مله

مكان اإلقامة في سورية
الحسكة

عدد سنوات
وجودك في البلد الحالي

الوقة

ديو اليور

أقر من سنتين

إدلب

 5-2سعوار
األردن

توفيل
مكان اإلقامة الحالية
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أفثر من 55

للعلن

الالرقية
وطوطوس

درعل

السويدام
والتعيطوة

ريف
دمشق

أفثر من  5سعوار
الاواق
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 .2ما مستوى األهمية النسبية للمحددات التالية التي يمكن أن تؤثر على اتخاذ قرارعودتكم
إلى سورية:
املصدر
توفرالبيئة اآلمنة

إلى حد
كبير

إلى حد
متوسط

إلى حد
منخفض

غيرمهم

*

* البيئة اآلمنة :يتصد ةللليئة اآلمعة هعل :الوقف ّ
الفالل لألعملل التتللية ،وتتييد سلطة األجهية األمعية في الحيلة الالمة
للمواطعين أو التادي عليهم من قللهل أو من قلر امليليشيلر والفصلار الاسكوية.
توفرسبل العيش
تفش ي الفساد االجتماعي واألخالقي
تغييرالنظام واألجهزة األمنية
توفرالخدمات العامة (التعليم – الصحة – املياه
.....إلخ)
العودة إلى مكان اإلقامة األصلي
ضمان حقوق امللكية العقارية لكم
التضييق عليكم من قبل الدولة املستضيفة
عدم القبول املجتمعي لكم في الدولة املستضيفة
الوضع املعيش ي املتردي لكم في الدولة املستضيفة
الوضع غيراآلمن لكم في الدولة املستضيفة
العودة تحت إشراف األمم املتحدة
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ً
خلمسل :املال ق

 .3إلى أي حد تعتمد في تقييمك للوضع األمني داخل سورية على املصادرالتالية؟
املصدر

إلى حد
كبير

إلى حد
متوسط

إلى حد
منخفض

ال أعتمد
عليها

منصات التواصل االجتماعي
وسائل اإلعالم في بلد إقامتك
وسائل اإلعالم الدولية
وسائل اإلعالم العربية
التقاريرالصادرة عن املنظمات الدولية
األقارب واألصدقاء داخل سورية
التقاريرالصادرة عن منظمات املجتمع املدني
وسائل اإلعالم السورية التابعة للنظام
وسائل اإلعالم السورية غيرالتابعة للنظام

ا
 .4أي الفئات التالية من الالجئين هم األكثر استهدافا من قبل النظام السوري في حال
عودتهم؟
إلى حد كبير

املصدر
الناشطون السياسيون
املطلوبون للخدمة العسكرية
املنشقون عن الجيش
املوظفون املنشقون عن مؤسسات النظام
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إلى حد منخفض
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أصحاب رؤوس األموال
العائالت من املناطق املعارضة للنظام
املنتسبون للجيش الحروالفصائل املعارضة
الثواراملدنيون

 .5أي من املهددات األمنية التالية ذات تأثيركبيرعلى قرارعودتك إلى سورية؟
طبيعة املهدد

إلى حد
كبير

االعتقال التعسفي
االبتزاز
الخط،
االحتجازفي الفروع األمنية
االعتداء الجنس ي
التفجيرات
تسلط امليليشيات املحلية واألجنبية
انتشارالسرقة
فوض ى انتشارالسالح
االقتتال الداخلي بين املجموعات املسلحة
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إلى حد
متوسط

إلى حد
منخفض

غيرمؤثرة

ً
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ا
 .6وفقا ملتابعتك للوضع في سورية كي ،ترى املشهد األمني بشكل عام في عموم املناطق
ا
السورية وفقا للعبارات التالية:
العبارة

أتفق

لم يتغيرسلللوك األجهزة األمنية لنظام األسللد عما كان
ا
سائدا قبل .2011
تردي الوضل ل ل للع األمني بشل ل ل لك للل كبير في عموم من للاطق
سورية.
ازدي للاد سل ل ل للطوة األجهزة األمني للة بع للد  2011ب للذر ع للة
ضبط الحالة األمنية وإعادة االستقرار.
بروز كي للان للات ج للدي للدة غير رسل ل ل للمي للة في بعض من للاطق
سل ل ل لليطرة النظللام تمللارس النش ل ل ل للا األمني إلى جللانللب
األجهزة األمنية التابعة للنظام.
انخفل للار كبير في فل للاعليل للة األجهزة األمنيل للة التل للابعل للة
للنظللام وعللدم قللدرتهللا على ضل ل ل للبط الحللالللة األمنيللة في
جميع املناطق.
ارتبا األجهزة األمنية للنظام بكل من روس ل لليا وإيران
ا
والعمل للل وفقل للا ألجنل للدتهمل للا ممل للا أفقل للدهل للا الكثير من
نفوذها.
تردي الوض ل ل للع األمني في مناطق املعارض ل ل للة الس ل ل للورية
وعللدم القللدرة على ضل ل ل للبطلله من قبللل الجهللات املكلفللة
بذلك.
ا
يعللد الوضل ل ل للع األمني في منللاطق اإلدارة الللذاتيللة مقبوال
مقارنة باملناطق األخرى داخل سورية.
الجهللات األمنيللة املكلفللة بضل ل ل للبط األمن خللار منللاطق
النظام تعوزها االحترافية في العمل وتعاني من نقص
اإلمكانات.
ا
النشل للا األمني في سل للورية أصل للبك مرتبطا بشل للكل كبير
بالتكسل ل ل للب من قبل الجهات القائمة عليه من خالل
االعتقال بغرر االبتزازاملادي وفرر األتاوات ودفع
الفدية وغيرها من الوسائل.
هناك فوض ى في عمل األجهزة األمنية التابعة للنظام
وتدني مستوى التنسيق بينها إلى حد كبير.
تفاوت مستوى االستقراراألمني بين املناطق السورية
ا
نظرا لسيولة الوضع األمني داخل هذه املناطق.
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ا
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 .7كي ،ترى العالقات بين املواطنين واألجهزة األمنية في الوقت الحاضرداخل سورية؟
الاللرة

معلطق العظلم
أتفق

ال
أتفق

معلطق املالرضة

ال
أعوف

وجود تجاوزات كبيرة لألجهزة
األمنية بالتعدي على حقوق
وكرامة املواطنين.
عدم وجود ضوابط ومحاسبة
لردع األجهزة األمنية عن
التعدي على املواطنين.
عدم قدرة األجهزة األمنية على
ضبط سلوك امليليشيات
والفصائل العسكرية تجاه
املدنيين.
متدن لدى
وجود مستوى ثقة
ٍ
املواطنين اتجاه قيام األجهزة
األمنية بمعالجة شكاواهم.
يالحظ وجود تحيز عند األجهزة
األمنية تجاه املواطنين في
عمليات االعتقال واالستجابة
للشكاوى املقدمة لها.
قيام األجهزة األمنية بزرع
املخبرين بين املدنيين كوسيلة
لضبط الحالة األمنية.
األجهزة األمنية غير قادرة على
توفير البيئة اآلمنة للمواطنين
عبر حفظ السلم واألمن
الداخلي.
ترتبط الصورة الذهنية لألجهزة
األمنية عند املواطنين بالخوف
وعدم االطمئنان عند التعامل
معها.
أي عالقة تعاون بين األجهزة
األمنية واملواطنين هي مدعاة
للشك ضمن املجتمع املحلي.
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أتفق

ال
أتفق

ال
أعوف

معلطق اإلدارة الذاتية
أتفق

ال
أتفق

ال
أعوف

ً
خلمسل :املال ق

 .8فيما يلي مجموعة من العبارات ذات الصلة بالجانب األمني والتي يمكن أن تؤثر على قرار
ا
عودتك إلى مناطق النظام في سورية يرجى بيان رأيك بها وفقا للمقياس املرفق؟
العبارة

إلى حد
كبير

تعذر إمكانية الوصول للمعلومات الصحيحة
املرتبطة بعودة الالجئين وتضاربها في كثير من
األحيان.
قدرة األجهزة األمنية التابعة للنظام على تعقب
ا
ا
الالجئين خار سورية مما يشكل تهديدا كبيرا
عليهم في حال العودة.
عدم قدرة املفوضية السامية لشؤون الالجئين
على الوصول إلى أماكن عودة الالجئين ومتابعة
مصيرهم داخل سورية.
عدم قدرة املفوضية السامية لشؤون الالجئين
على توثيق التهديدات األمنية التي يمكن أن
يتعرر لها العائدون إلى مناطق النظام.
عدم وجود أي ضمانات دولية تكفل أمن الالجئين
العائدين ملناطق النظام.
عدم ثقة الالجئين بمراسيم العفو التي يصدرها
النظام الفتقادها للمصداقية من وجهة نظرهم.
عدم موثوقية تطبيق بعض الضمانات املقدمة
من قبل بعض الجهات الحكومية والهيئات
املحلية والوجهاء ومنظمات املجتمع املدني في
سورية أو في دول اللجوء املتفق عليها مع حكومة
النظام.
ارتبا عودة الالجئين بضرورة الحصول على
أذونات أمنية وتسوية وضع من قبل األجهزة
األمنية للنظام.
تشكل عودة الالجئ في كثير من األحيان مصدر
تهديد له ولعائلته من خالل املراقبة األمنية
املستمرة عليه وتقديمه للمعلومات بشكل طوعي
لألجهزة األمنية.
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إلى حد
متوسط

إلى حد
منخفض

غير
مؤثرة

ال أعرف
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 .9إن عودة الالجئين إلى مناطق النظام يمكن أن ترتبط بجزء كبيرمنها بتغييرأو إصالح األجهزة
ا
األمنية القائمة يرجى بيان رأيكم بالعبارات التالية املرتبطة بهذا الجانب وفقا للمقياس
املرفق.
أتفق

العبارة
األجهزة األمنية غير قابلة لإلصالح ألنها مرتبطة بشكل
عضوي به .وبالتالي ال بد من التغيير السياس ي قبل البدء
بعملية إصالح األجهزة األمنية.
عدم قبول األجهزة األمنية ألي مبادرات تهدف إلى إصالحها
أو إعادة هيكلتها.
تغلل شبكات األجهزة األمنية في املجتمع وتجذرها مما
يستحيل معه إصالح هذه األجهزة.
يمكن إصالح األجهزة األمنية من خالل تشميل الدستور
الجديد ملواد تقونن عمل هذه األجهزة وتقيد من صالحياتها.
تطبيق العدالة االنتقالية بشكل فاعل سيضمن إصالح
األجهزة األمنية.
ال يمكن إصالح املؤسسة األمنية بمعزل عن إصالح
املؤسسات الحكومية األخرى املرتبطة بعملها.
ا
ا
ال بد أن تلعب الجهات غير الحكومية دورا هاما في عملية
إصالح األجهزة األمنية من خالل الرقابة على عمل هذه
األجهزة ونشرالتوعية االجتماعية حولها.
ملجلس الشعب دور هام في عملية إصالح هذه األجهزة إذا ما
تم إخضاعها ملراقبته وعرر أدائها بشكل شفاف ودوري
أمام نوابه.
حل األجهزة األمنية القائمة وتشكيل جهاز مركزي أمني يعد
أحد املداخل الرئيسة إلصالح القطاع األمني.
في حال االتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالي فال بد من
منحها الصالحيات الكاملة لإلشراف على عمل األجهزة
األمنية ومراقبتها.
ال بد من العمل على نزع سالح جميع املقاتلين في امليليشيات
ودمج من يرغب منهم في جهاز أمن مركزي بعد تأهيله مع
انتهاء النزاع.
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ا
أتفق نسبيا

ال أتفق

ال أعرف

ً
خلمسل :املال ق

.10إن عودة الالجئين إلى مناطق املعارضة السورية ترتبط بمدى االستقرار األمني يرجى بيان
ا
رأيكم بالعبارات التالية املرتبطة بهذا الجانب وفقا للمقياس املرفق.
أتفق

العبارة
ا
ما تزال هذه املناطق هشة ومخترقة أمنيا مما يؤثر على مدى
القدرة على االستقراراالجتماعي ضمنها.
تعاني األجهزة األمنية من تدني مستوى االحترافية في عملها
مما ينعكس على تردي الوضع األمني.
مستوى التجهيزات اللوجستية والتقنية لضبط الحالة
األمنية ضمن هذه املناطق ما تزال في حدودها الدنيا.
تعد العالقة بين تشكيالت قوى األمن الداخلي واملجتمعات
املحلية العاملة ضمنها في هذه املناطق جيدة مقارنة باملناطق
األخرى.

أتفق
ا
نسبيا

ال أتفق

ال أعرف

تعد هذه املناطق الخيار األفضل لعودة الالجئين لتوفر
مقومات األمن الشخص ي لهم مقارنة باملناطق األخرى.
هناك تحسن في الوضع األمني ضمن هذه املناطق يمكن
البناء عليه التخاذ قرارالعودة إليها.
ما تزال األجهزة األمنية غير قادرة بشكل كامل على ضبط
االنتهاكات األمنية من قبل الفصائل العسكرية ضد املدنيين.

.11إن عودة الالجئين إلى مناطق اإلدارة الذاتية ترتبط بمدى االستقراراألمني يرجى بيان رأيكم
ا
بالعبارات التالية املرتبطة بهذا الجانب وفقا للمقياس املرفق.
أتفق

العبارة
تمتل للاز املنطقل للة بوجود إدارة مركزيل للة لألجهزة األمنيل للة ممل للا
يساعد على ضبط الحالة األمنية داخلها.
تمركز القوات األمريكية ضللمن هذه املنطقة أسللهم في ضللبط
الحالة األمنية داخلها.
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أتفق
ا
نسبيا

ال أتفق

ال أعرف
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التجهيزات اللوجسل ل ل للتي للة والتقني للة لضل ل ل للبط الح للال للة األمني للة
ضل ل ل للمن هل للذه املنل للاطق ذات مسل ل ل للتوى متميز إذا مل للا قورن للت
بمناطق املعارضة.
هناك رض ى شعبي من قبل سكان املنطقة عن الوضع األمني
بشكل عام رغم وجود بعض الحوادث األمنية.
العالقة بين األجهزة األمنية والسكان عالقة جيدة مبنية على
الثقة والتعاون.
يحتلا الالجئ العلائلد إلى منلاطق اإلدارة اللذاتيلة إلى تسل ل ل للويلة
ا
وضل ل ل للعه أمنيا مع األجهزة األمنية التابعة لإلدارة الذاتية قبل
العودة.
العودة إلى هذه املنطقة ترتبط بش ل ل للكل أس ل ل للاسل ل ل ل ي بالظروف
االقتص ل ل ل للاديللة أكثر من ارتبللاطهللا بللالوضل ل ل للع األمني بللالنسل ل ل لبللة
لالجئين.

 .2محاور جلسة التركيز
توفي كر جلسة على التسلؤالر األسلسية التللية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فيف تصف املشهد األمني الالم في معطتتكم؟
مل أهم املهددار األمعية في املعطتة ،وفيف يتم التصدي لهل من قلر األجهية األمعية؟
مل أهم املحددار التي ت كم الاالقة ةين األجهية األمعية والسكلن املحليين في املعطتة في الوقت
الحلضو؟ وفيف توى مستتلر هذه الاالقة؟
مل أهم الجوا ب التي تؤثو على االستتوار األمني في معطتتكم؟
فيف تتالمر األجهية األمعية مع الالادين إلى هذه املعلطق من داخر وخلرج سورية؟
ً
هر املعطتة مهيئة لاودة الالجئين والعلز ين داخليل؟ مل أةوز الت ديلر؟
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