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دمج املجتمعات املدنية  الشروع في املصالحة وإعادةمناسبة في الحروب األهلية، ثم  تسوياتإن إيجاد 

ال يمكن أنه يبدو ، و من التحديات عدًداوتجنب الصراع في املستقبل، يطرح  تسوياتلتحقيق ضمان هذه ال

املنال، ولكن  ةبعيدفقط  سويةالت تأنه ليس عهذا النزاأثبت والنزاع السوري مثال على ذلك. ، التغلب عليها

مستقبل و املصالحة تجاه الحرب  عاشواعرف الكثير عن شعور املاليين الالجئين املدنيين الذين أيًضا، ال ي  

جِري  ،اا سوريً الجئً  1384 ـل مسحية مبتكرة. استخدمت دراسة بعد الحرب بلدهم
 
في تركيا في عام  املسح أ

ن أسياسة املصالحة وإعادة االعمار ما بعد الحرب. وجدنا ل الالجئون  رؤيةعلى  لتسليط الضوء، 2016

ا في فرض عقوبات قاسية خر، لكنهم يرغبون أيضً آكثر من أي ش يء أن يرغبون في السالم في سورية يالالجئ

 
ً
 ذلك ن يعقدأ، ومن املرجح جميعها ضد املدنيين، من أطراف الصراعما كان  على مرتكبي العنف، وخاصة

 عملية مصالحة.  أي

 

 املدخل

عملية املصالحة ما  إزاء ما يشعر به الالجئون السوريون  عن قليلة وثيقةوجود بيانات من على الرغم 

السلطة  هون الشعب السوري أإلى  اا وتكرارً بعد الحرب، أشار ممثلون من جهات مختلفة في النزاع مرارً 

ي السابق ميرك وزير الخارجية األ ئل عندما س  فالبلد الذي مزقته الحرب.  مستقبلاملطلقة في رسم طريق 

نه سيتعين على الشعب السوري أ علنأعن دور الرئيس بشار األسد في سورية املستقبل، ريكس تيلرسون 

من النظام ابتداًء تقريًبا، جميعها أطراف النزاع  مماثلة من ِقبل تصريحاتتم اإلدالء ب . 1مصيره تقرير

على سبيل  في ذلك روسيا وتركيا وإيران. نبم، الجهات الخارجية املعنيةإلى  وجماعات املعارضة ،السوري

لب ، 2015أكتوبر األول/  تشرين 7في . التركية يةالتلفزيون قناة ستارثت على املثال، في مقابلة مباشرة ب  
 
ط

تسوية انتقالية عن طريق إلى  احتمال التوصل ناقشةم ،أحمد داود أوغلو ،الوزراء التركي آنذاكمن رئيس 

أهمية فهم  حول هذا املوضوع أوغلو وددا صريحاتتترسم  التفاوض من شأنها أن تترك األسد في السلطة.

إلى التعرض  مأسهكيف  ال سيماو ، مواقف الالجئين السوريين بشأن املصالحة في مرحلة ما بعد الحرب

 هذه املواقف:في بناء لعنف ا

هل سيقبل الناس  ؟على ذلك هل سيوافق الشعب السوريف، مع األسد يةاالنتقالية ملالعحتى لو قبلنا 

 يةفي املخيمات بمرحلة انتقال اأو أولئك الذين يعيشون حالًي  ،]الالجئون[ الذين تحدثت إليهم يوم األربعاء

أن الشخص  ؤمنون هل ي القنابل سيحقق السالم؟أمطر عليهم ون أن الشخص الذي ظنهل ي مع األسد؟

مع  يةاالنتقالمرحلة عن كله هذا الحديث  سيحقق السالم؟دهم ضة ماويستخدم األسلحة الكياالذي 

 
1 “Tillerson says Assad’s fate to be decided by Syrian people,” Reuters, last modified March 30, 2017, 
https://in.reuters.com/article/mideast-crisis-syria-usa-tillerson/tillerson-says-assads-fate-to-be-decided- by-
syrian-people-idINKBN1711QL. 
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ضع  نع؟تقيلكن من س ،وخلف األبواب املغلقة في غرف التفاوض الفاخرة ،األسد يقال بسهولة على الورق

ا يزال م اوي ضده،واستخدم الكيم، ودمر منزله، [وقفة] قتلهالشخص الذي  ،هؤالء الناس مكاننفسك في 

 هل ستعود؟فا يزال هناك." مبينما هو  دع"، ويخبرك املجتمع الدولي، دمشق قائًما في

منذ أن أدلى  اكبيرً  تغيًراعلى الرغم من أن الحقائق الجيوسياسية والسياسة الداخلية التركية قد تغيرت 

في الواقع، إن التكاليف البشرية للحرب  أوغلو بتصريحه، إال أن تجارب الالجئين السوريين لم تتغير. وددا

تلفقد ؛ قد ازدادت سوًءا
 
رح، شخص 475000بحوالي ما يقدر  ق من  .2مليون سوري 14 حوالىأو نزح  ،وج 

مثلما سيكشفه بحثنا  .3الجئينوأصبحوا  ،سورية مغادرةإلى  ماليين شخص 5اضطر أكثر من ، بين النازحين

 عدة. بصور  تعرض جزء كبير من الالجئين السوريين للعنف، أبحاث أخرى كشفته و هذا، 

أجريناها في تركيا في عام  ،اسوريً  الجًئا 1384 شملت ،مسحية مبتكرةنستخدم دراسة ، في هذا املقال

في  بعد الحرب.ما سياسات املصالحة وإعادة اإلعمار إلى  نيالالجئ ية رؤيةكيفإلى  للفت االنتباه 2016

، سورية لعنف فيإلى ابما في ذلك التعرض ، أسئلة تتعلق بعدد من املوضوعات بحثناطرح فريق ، االستطالع

واملواقف تجاه مختلف ، والحياة اليومية في تركيا، الخدماتإلى  والوصول ، عهاودوافاملغادرة وأنماط 

في أحد الدوافع الرئيسة . ةفي سوريملا بعد الصراع واملعتقدات حول السالم واملصالحة ، املشاركين في النزاع

وال ، حد كبيرإلى  ومعتقداتهم غير معروفةهم ؤ عملنا هو إعطاء صوت للسوريين العاديين الذين تظل آرا

  ما يتعلق بمستقبل وطنهم األم. فيسيما 

لقد وجد  وتقليل احتمال سالم دائم. ،إن تجاهل هذه األصوات له القدرة على إطالة أمد الصراع

 .4يناملصالحة والسالم الدائم ترجح بالحسبانالباحثون أن عمليات ما بعد النزاع التي تأخذ الرأي العام 

من أن تظل املظالم  في مواقف ضحايا النزاع يزيد من احتمال بحثفإن الفشل في ال، على النقيض من ذلك

عندما يتم تجاهل ، عالوة على ذلك . 5وأن هذا الصراع سوف يتكرر في املستقبل القريب ،دون معالجة

كل أيمكن أن تت، االنتقاليةحول العدالة والعدالة  ]تصورات الناس العاديين[ التصورات واملواقف العامة

على النقيض من األبحاث . أكثر صعوبة تنفيذ القانون ما يجعل ، في املؤسسات أكثر]ثقة الناس[ الثقة 

، يبحث 6الحربة طويلة من انتهاء مدالعدالة بعد  منلدراسة املواقف املدنية  نفذها باحثون السابقة التي 

 
2 “About 475 thousand persons were killed in 76 months of the Syrian revolution and more than 14 
million were wounded and displaced,” Syrian Observatory for Human Rights, last modified July 16, 2017, 
http://www.syriahr.com/en/?p=70012. 
3 “Syria emergency,” UNHCR, accessed July 31, 2018, http://www.unhcr.org/uk/syria-emergency.html. 
4 Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated (New York: Good Books, 2015); 
Michael W. Doyle and Nicholas Sambanis, Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006). 
5 Cyanne Loyle and Benjamin Appel, “Conflict Recurrence and Postconflict Justice: Addressing 
Motivations and Opportunities for Sustainable Peace,” International Studies Quarterly 61, Issue 3 (September 
2017): 690–703. 
6 For an example based on a 2008 survey of attitudes in Spain toward transitional justice for victims of 
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حيث  ؛هذه املواقف مهمةإن  الحرب األهلية املستمرة. جراءمن مواقف املواطنين النازحين  في مسحنا

 وادعمي أنإما  ،أن السكان الالجئين يمكنهم أن يلعبوا دوًرا حاسًما في بناء السالم دراسة سابقةأظهرت 

 .7ستمرار في القتالجانب الجماعات املتحاربة واال إلى  أو الوقوف ،سلمية للنزاع وتسوية إطالق الناروقف 

لذلك من األهمية بمكان إلقامة سالم دائم أن يتم تصميم عمليات املصالحة بحيث تغطي مجموعة متنوعة 

 بما في ذلك الضحايا املدنيين النازحين.، من األصوات

السوريين الذين تحدثنا إليهم  خياراتنصف ، وتحديد الخطوط العريضة لدراستنا ،السياق عرضبعد 

 التي تجعل من سياسة التفاوض ومصالحة ما بعد النزاع أمًرا بالغ الصعوبة.ضغوط في محاولة لدراسة ال

سورية  ن تظلأ تريدو  ،السالم تريدلقد وجدنا أنه على الرغم من أن الغالبية الساحقة من أفراد العينة 

فقد أعربت مجموعة كبيرة للغاية عن عدم رغبتها في العيش مع أولئك الذين ساندوا النظام ، دولة موحدة

املدنيون املصابون بالصدمة الجماعات  يكره و / أو أي شخص شارك مباشرة في أعمال عنف ضد املدنيين.

الجماعات هذه ن أ، نرى ومع ذلك، كانوا فيهبغض النظر عن الجانب الذي ، جميعها العنفتي مارست ال

 في املقام األول أو  ،حصرًياأن االعتماد إلى  تشير نتائجنا التفاوض على السالم. هي التي تقوم بعمليةاملسلحة 

بعد  ما ة أمام املصالحة الالحقةر على مرتكبي العنف للتفاوض على السالم قد يخلق حواجز سياسية خط

ما يحول دون ، همبثقة ال غيابنتقام و عين اال رؤية مرتكبي العنف بإلى  ن و ميالنيين وذلك ألن املد .الصراع

  واملصالحة. ،وإعادة اإلدماج ،الجماعية سامحةعمليات امل

 

 الحرب األهلية السورية والالجئون السوريون في تركيا

ومن الحرب األهلية السورية  جراءمن ن يالذين قابلناهم في دراستنا جميعهم الجئ ستطلعون كان امل

، 2011مارس آذار/ اندلعت الحرب األهلية في البداية من خالل االحتجاجات التي بدأت في  املقيمين في تركيا.

ِجزعندما   تعبارات شجب وتعرضوا للتعذيب بسبب كتابتهم ،عاًما 15و  9أطفال تتراوح أعمارهم بين  احت 

إطالق إلى  التي دعت حتجاجاتخالل اال ، مارس/ آذار 15في  .8نظام األسد على جدران مدرستهم في درعا

تل أربعة أشخاص برصاص قوات األمن، سراح األطفال
 
سرعان ما  ظاهرات.تما تسبب في تصاعد ال، ق

 
the Spanish civil war and Francoist dictatorship see Paloma Aguilar, Laia Balcells, and Hector Cebolla-Boado, 
“Determinants of Attitudes Toward Transitional Justice: An Empirical Analysis of the Spanish Case,” 
Comparative Political Studies 44, issue 10 (May 2011): 1397–1430. 
7 Idean Salehyan and Kristian Skrede Gleditsch, “Refugees and the Spread of Civil War,” International 
Organization 60, no. 2 (April 2006): 335–366; Idean Salehyan, “Transnational Rebels: Neighboring States as 
Sanctuary for Rebel Groups,” World Politics 59, Issue 2 (January 2007): 217–242; Idean Salehyan, Rebels 
without Borders: Transnational Insurgencies in World Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009). 
8 John McHugo, Syria: From the Great War to Civil War (London: Saqi Books, 2014). 
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في أوائل  .9باستجابة قاسية من النظام توقوبل، مثل حماة وحمص، مدن أخرى إلى  امتدت االحتجاجات

استبدل  عدًدا من اإلصالحات الطفيفة على أمل تهدئة االضطرابات املتزايدة: قدم األسد، أبريلنيسان/ 

 حوالىالجنسية ل أعاد؛ و 1963الذي كان ساري املفعول منذ عام  قانون الطوارئ  ألغى ،درعا محافظ

وردت ، 2011يوليو  /تموز وبحلول نهاية ، اإلصالحات عدم أهميتهاأثبتت هذه  .10كردي سوري 300000

، يوليو من ذلك العام أيًضا /تموز وفي شهر  .11شخص نتيجة تصاعد العنف 2000 ىحوال مقتلعن  تقارير

هم في أعقب هذا التطور امل (.FSAالجيش السوري الحر ) وشكلوا ،عدد من جنود الجيش السوري انشق

، بتشكيل هيئة سياسية تسمى املجلس الوطني السوري 2011أكتوبر األول/  تشرينتنظيم املعارضة في 

 ةاملركز التجاري لسوري، حلبإلى  امتدت عمليات القتل، 2012في عام  تركياب سطنبول إوالتي اجتمعت في 

 وثاني أكبر مدنها.

نظمها التي و ، حد كبير إلى طرفيةكانت التي األولية -االحتجاجات تحولت ، 2012يوليو  /تموز بحلول 

حرب أهلية وحشية بين إلى  ،تغذيها املظالم املحليةفي معظمها والتي ، أناس من الطبقات الدنيا واملتوسطة

في  .12واإلسالميةبما في ذلك الجماعات العلمانية ، القوات الحكومية السورية والفصائل املتمردة املتعددة

تخضع  أول مدينة رئيسةما جعلها ، على الرقة ةاإلسالمي عارضةسيطرت قوات امل، 2013مارس آذار/ 

في  .ةبدأ النظام أيًضا بسحب قواته من شرق سوري، هذا الوقت في في الحرب األهلية. عارضةلسيطرة امل

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق  ىعندما استول، دخلت الحرب مرحلة جديدة 2014حزيران/ يونيو 

مدينة الرقة السورية عاصمة ، وكانت خالفة إسالمية وأعلن ،)داعش( على مدينة املوصل العراقية والشام

( PYDبعد أن بدأ داعش بمهاجمة القوات الكردية التي يهيمن عليها حزب االتحاد الديمقراطي ) فعلية لها.

 .13األكراد رابع العب رئيس في الحربأصبح ، سورية في شمال

وطرطوس  سبينما كانت الحكومة تسيطر على دمشق ومدن الالذقية وبانيا، 2014في صيف 

َمت، الساحلية ِ
س 
 
لم يكن ، الشرق من نهر الفراتإلى  مدينة حلب بين الحكومة وجماعات املعارضة. ق

من أجل  في قتالاألكراد السوريون ومختلف الجماعات اإلسالمية انخرط و ، للنظام قوات موجودة

في أيار/ مايو و، اإلسالمية على مدينة إدلباملعارضة استولت جماعات ، 2015مارس آذار/ في  السيطرة.

هذه الخسائر أجبرت األسد على االعتراف بأن الجيش  استولت داعش على مدينة تدمر الصحراوية. 2015

قوي لنظام  حليفوهي ، بدأت روسيا، 2015في خريف عام  . 14ًصا في القوى العاملةواجه نقيالسوري 

 
9 Emile Hokayem, Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant (London: Routledge, 2013). 
10 “Syrian president grants citizenship to Kurds,” The Telegraph, April 7, 2011, http://www.telegraph. 
co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8435041/Syrian-president-grants-citizenship-to-Kurds.html. 
11 McHugo, Syria. 
12 Ibid.; Alexander De Juan and André Bank, “The Ba’athist blackout? Selective goods provision and political 
violence in the Syrian civil war,” Journal of Peace Research 52, Issue 1 (January 2015): 91–104. 
13 Christopher Phillips, The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East (New Haven: Yale 
University Press, 2016). 
14 Maher Samaan and Anne Barnard, “Assad, in Rare Admission, Says Syria’s Army Lacks Manpower,” 
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هذه  سيطرة النظام. دعمل، بالقرب من الالذقية، الجوية حميميمغاراتها الجوية األولى من قاعدة  ،األسد

 
ً

  توقصف، من داعش وجماعات املعارضة من غير داعش الضربات استهدفت كال
ً
في محافظات  اأهداف

، 201616بحلول أوائل عام سورية  أعاد التدخل الروس ي التوازن العسكري في .15حمص وحماة والقنيطرة

بين  بالوكالة، احربً  أصبحت الحرب، في هذا الوقت تقريًبا على مدار العام. األرضواستعاد نظام األسد 

املعارضة )الواليات  تدعم تيال طرافلفاعلة التي تدعم النظام )روسيا وإيران وحزب هللا( واأل الجهات ا

 .17استعاد النظام مدينة حلب بأكملها، 2016في نهاية عام  املتحدة وتركيا والسعودية وقطر(.

على  والعراق وأوروبا.األردن ولبنان إلى وكذلك ، تركياإلى  توجه ماليين املدنيين السوريين، لعنفانتيجة 

 - 18مليون  3.5فهي اآلن موطن أكثر من  -الرغم من أن تركيا تستضيف أكبر عدد من الالجئين السوريين 

ِرَستمثلما تجاربهم  لم تدرسف في ، على سبيل املثال .خصوًصا الالجئين في لبنان واألردن وأوروباتجارب  د 

عنى ي 27مقال واحد من أصل كان هناك ، 19نازحينمن مجلة مرموقة مكرس للسوريين ال ،العدد األخير

الطبيعة الخاصة الستجابة تركيا لالجئين  تؤثر هذا التقصير جزء منفي  في تركيا.الالجئين السوريين ب

 في  الوافدين
 
( UNHCR) على الرغم من أن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين ة البحوث.قل

أصرت الحكومة التركية ، في حالة األزمة السورية، معظمها تنسيق االستجابة في أزمات الالجئين تعمل على

اثنتين من الهيئات التي على التعامل املباشر مع عملية تسجيل الالجئين وإدارتها داخل حدودها من خالل 

 (.GİGMملديرية العامة إلدارة الهجرة )( واAFADهيئة إدارة الكوارث والطوارئ )، تسيطر عليها الدولة

من معظمهم ن و الباحث ويمنع عموًما ،مخيمات الالجئينإلى  بإحكام في الوصول  AFAD تتحكم هيئة

املواقع أيًضا اإلفصاح عن أي بيانات مفصلة عن  GİGMو  AFADرفض ت، الدخول. عالوة على ذلك

ا نماذجأو  الحقيقية، أعلنت وزارة ، 2015في ربيع عام ، أخيًرا . 20توطين الالجئين الذين يدخلون تركي

فع شرط املوافقة هذا ر   بحث أكاديمي مع الالجئين السوريين في تركيا يخضع ملوافقة الوزارة.أي الداخلية أن 

 
New York Times, July 26, 2015, https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/middleeast/assad-in-rare- 
admission-says-syrias-army-lacks-manpower.html. 
15 Philips, The Battle for Syria. 
16 Genevieve Casagrande, Christopher Kozak, and Jennifer Cafarella, “Syria 90-day Forecast: The Assad 
Regime and Allies in Northern Syria,” Institute for the Study of War, last modified on February 24, 2016, 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syria%2090%20Day%20Forecast%2024%20FEB%20 
2016%281%29_0.pdf. 
17 Aleppo battle: Syrian city ‘back under government control,’” BBC News, last modified December 22, 
2016, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-38408548. 
18 “Temporary Protection,” Directorate General of Migration Management, last modified June 9, 2018, 
http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik. 
19 “Syrians in displacement,” Forced Migration Review, Issue 57, last modified February 2018, http:// 
www.fmreview.org/syria2018. 
20 The two exceptions are the reports published by AFAD, the Disaster and Emergency Management 
Presidency, in 2013 and 2017, but they report refugees’ origin in Syria only at the governorate level. See, 
“Syrian refugees in Turkey, 2013: Field Survey Results,” AFAD, 2013, https://www.afad.gov.tr/ 
upload/Node/2376/files/61-2013123015505-syrian-refugees-in-turkey-2013_print_12_11_2013_eng.pdf; 
“Field Survey on Demographic View, Living Conditions and Future Expectations of Syrians in Turkey,” AFAD, 
2017, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/25335/xfiles/17b-Field_Survey_on_Demographic_View_ 
Living_Conditions_and_ Future_Expectations_of_Syrians_in_Turkey_2017_English_1.pdf 
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إلى  الباحثينتحد من وصول  مجتمعة فإن هذه اللوائح واملحظورات، ومع ذلك .2015بحلول نهاية عام 

  الالجئين.

أصبح التقاط الصوت الجماعي لالجئين السوريين في تركيا أكثر صعوبة بسبب حقيقة أن هؤالء األفراد 

في حين استقر الباقون ، فقط من الالجئين في املخيمات املئةفي  6يعيش ، احاليً  منتشرون على نطاق واسع.

، غازي عنتاب، في تركيا: إسطنبول  والياتالجئين في أربع يعيش أكثر من نصف ال بين عامة السكان األتراك.

على الرغم من أننا لم نتمكن من طرح أسئلة  .والياتلذلك أجرينا دراستنا في تلك ال .21شانلي أورفا، هاتاي

علمنا أن  ،مشروع سابق لنامن خالل  هإال أن، حول الطوائف الدينية ألن املوضوع اعتبر حساًسا للغاية

، ورفاي أوأن األكراد السوريين يعيشون في شانل، السوريين املقيمين في غازي عنتاب هم من العرب السنة

 افأور  تشترك كل من غازي عنتاب وهاتاي وشانلي يقيمون في هاتاي. السوريين العلويين ه من املرجح أنوأن

 ن إسطنبول بعيدة عن الحدود.إفي حين ، سورية في الحدود مع

وفًقا للمعلومات ، املقيمين استهدفنا املقاطعات التي كان بها أعلى تركيز للسوريين، والياتضمن هذه ال

في  خالل مقابالتنا مع املنظمات غير الحكومية التي تساعد الالجئين السوريين. 2015التي جمعناها في عام 

شانلي في  .(Şehitkamil) شهيد كاملو  (Şahinbey) باي أخذنا عينات من منطقتي شاهين، غازي عنتاب

أخذنا عينات من ، في هاتاي .(Eyyubiye) ةوإيوبي (Haliliye) خليليةأخذنا عينات من منطقتي ، أورفا

، (Fatih) ، فاتح(Esenler) وآسنلر ،(Bağcılar) غجلربا أخذنا عينات من أحياءسطنبول، إأنطاكيا. في 

داخل كل حي يحتوي ، في املرحلة التالية .(Sultanbeyliبالي )سلطان ، و (Küçükçekmece) كوجك جكمجة

ثم  من الحي، لدينا شارًعا بشكل عشوائي الفريق املختص باملسحاختار ، على عدد كبير من السوريين

إذا  ما إذا كانت األسرة تركية أم سورية. في سألكان الفريق ي بشكل عشوائي في هذا الشارع. لبيوتاختاروا ا

، ةسورياألسرة  تإذا كانو أسرة أخرى بشكل عشوائي في الشارع؛  يقومون باختيار ،كانت األسرة تركيةما 

، األسرة في املنزل الذكر إذا لم يكن رب  .22إذا كان في املنزل  ،طلب من رب األسرة الذكر املشاركة في املسحي  

الباب ثم  )األنثى(فتحت رب األسرة ، املشاركة؛ في عدد قليل من الحاالتاألنثى طلب من رب األسرة كان ي

لب منها املشاركة.
 
بعد إكمال أكثر . االستبيانأسئلة إلى  فريقانتقل ال، إذا وافق املستفتى على املشاركة ط

التالية من  الخطوة ، ويكملشوائيشارًعا آخر بشكل ع كان فريق املسح يختار ،مقابالت في كل شارع 10من 

 .األسلوب نفسهاملقابالت ب

مع مزيج متساٍو تقريًبا من الرجال ، عاًما 70و 18سجلنا آراء أشخاص تتراوح أعمارهم بين ، في عملنا

أعمال  ألبعض أسو التي كانت موقًعا ، وا من حلبؤ من الالجئين الذين قابلناهم جا املئةب 67 ىحوال والنساء.
 

21 According to the figures provided by Directorate General of Migration Management (GİGM), at the time of 
our survey, the numbers of Syrians living in each of these provinces were as follows: Istanbul, 397,456; 
Şanlıurfa, 395,823; Hatay, 377,053; Gaziantep, 318,290. 
22 The initial choice of speaking with the male head of the household was motivated by our cultural 
sensitivity concerns based on our prior fieldwork among Syrian refugees in Turkey. 
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 املئةفي  5و ، من إدلب املئةفي  9و ، من الرقة املئةفي  10 حوالىجاء ، ذلكإلى  إضافة .23الحرب والقصف

، وحمص، وحماة، ودير الزور، )الحسكةسورية  من املحافظات املتبقية في املئةفي  2-1و ، من دمشق

 والالذقية(.

 جاءتقد كانت أن املجموعة الفرعية الكبيرة من األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت إلى  بالنظر

وشك على مألنهم شعروا بخطر  قد فروا، في املئة( 92فليس من املستغرب أن يكون معظمهم )، من حلب

أفاد ، املثالعلى سبيل  .واضحالخسارة والتعرض للعنف بين الالجئين في عينة لدينا هو ال إن حجم حياتهم.

رحوا في الحي الذي املئةفي  36 تلوا أو ج 
 
يعيشون فيه بسبب العنف في الحرب  كانوا أن هناك أشخاًصا ق

تل املئةفي  16وذكر ، األهلية
 
صيب بسبب الحرب. ،أن أحد أفراد أسرته قد ق

 
الرئيس لهذه  سببكان ال أو أ

في  36قال ، في الواقع من قبل نظام األسد. تفجرةبراميل املالهجمات بالهو الخسائر بين الذين قابلناهم 

تفجرة م أدوات - براميل املتفجرةإن ال .قصفها بالبراميل املتفجرةاملئة من املجيبين لدينا أن منطقتهم قد تم 

عادة ما تكون برميل  هي سالح الرعب بشكل خاص. - الطائرات املروحيةأسقطت من  الصنع رتجلةم

ليئة باملتفجرات والوقود وقطع من املعدن مثل املسامير مسطوانات غاز أأو  ،أو خزانات الوقود للوقود،

أن الضرر الناجم عن انفجار سورية  في طلعون من العاملين في الخدمات الطبيةأبلغنا املست .قطع غيارو 

بعض ينجو يث ح، متر تقريًبا 500ال يمكن التنبؤ به ضمن دائرة نصف قطرها  البراميل املتفجرة

من بين من تم تفجير حيهم  قتل آخرون.يو ، صيب بعضهم بدرجات متفاوتةفي حين ي، األشخاص ساملين

  إن القنابل دمرت منازلهم بالكامل. املئةفي  67قال ، بالقنابل

من بين  للوضع االقتصادي. ربكةعن انعكاسات م فادواوجدنا أيًضا أن الالجئين أفقد ، لم يكن مفاجًئا

فئات  من أصبحواإنهم  اقال جميعهم تقريبً ، سورية من الطبقة الوسطى في اجزءً كانوا في املئة قالوا إنهم  63

 يقولون إنهم اآلن املئةفي  25نخفض و املدخل من ذوي الإنهم اآلن  املئةفي  71حيث قال ، الدخل املنخفض

أن املشاركين في االستبيان واجهوا صدمة إلى  تشير هذه النتائج بوضوح .املنخفضدخل متوسط  من ذوي 

 على عدد من املستويات املختلفة.

 

 ؟غايةأوروبا ال

 تصور الالجئون السوريون الذين قابلناهم مستقبلهم ومستقبل بلدهم؟يكيف ، مع هذا املاض ي املؤلم

ها من ب حكماإلعالمية التي تصور موجة ال يمكن التسيكون أي شخص يواكب األخبار على علم بالتغطية 

الالجئين  ألي شخص من هؤالءالتصوير النموذجي  الالجئين السوريين الذين يصرخون على أبواب أوروبا.
 

23 “‘Death Everywhere:’ War Crimes and Human Rights Abuses in Aleppo, Syria,” Amnesty International, 
2015, https://www.amnestyusa.org/files/embargoed_5_may_aleppo_report_death_everywhere.pdf. 
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بما في ذلك رحالت القوارب ، الضرورية دواتمع استخدام بعض األ ، الذين أعاقهم النظام التركيهو من 

دعم بالكامل القصة نبحثنا ال في  إال أننا .24شنغن في أوروباالمنطقة إلى  الطويلة للوصول املرعبة والرحالت 

بوضوح ن بعض السوريين إفي حين  ية في أوروبا ووسائل اإلعالم.و املهيمنة التي أبرزتها الحركات الشعب

، من الناحية املثالية، من األشخاص الذين تحدثنا معهم إنهم املئةفي  90قال ، أوروباإلى  يحاولون الوصول 

، عند سؤالهم عن الخيار الثانيو  لمكان الذي يعيشون فيه.لخيارهم األول في إلى سورية  يرغبون في العودة

ه تشير هذ أوروبا.البقاء في فقط في املئة منهم  10بينما ذكر ، تركيايريدون العودة إلى منهم في املئة  85ذكر 

 أو البقاء قريبين على األقل. ،أوطانهمإلى  أن الالجئين الذين تحدثنا إليهم إما يعتزمون العودةإلى  األرقام بقوة

 ن الذين قمنا باستطالعهم يريدون أن يكونوا جزًءا من مستقبلو الالجئهؤالء فإننا نستنتج أن ، من ثم

  ما بعد الصراعاملصالحة  فيهم ءما يجعل آرا، سورية
ً
 .أكثر أهمية

 

 املاض ي واملستقبل ةسوري

التي سورية  شكلفما ، وطنهمإلى  ،بشكل مثالي ،أن الالجئين السوريين يرون أنفسهم عائدينإلى  بالنظر

ا بمبادئ االنتفاضة التزاًم  تبديما زالت غالبية الالجئين الذين تحدثنا معهم ، املاض يإلى  باالنتقال ؟هايأملون

ما زالوا ، حتى مع معرفة ما يعرفونه اآلن، ة إنهمئفي امل 62حيث قال ، 2011األسد في عام األولية ضد 

كانت الردود بحسب رؤيتهم، ، الدوافع األصلية لالحتجاجاتن ئلوا عيدعمون االحتجاجات األولية. عندما س  

على وجه  لنظام أولوقوف في وجه اافي املئة(؛  42األكثر شيوًعا هي الوقوف ضد القمع أو االستبداد )

في املئة(؛  4لدفاع عن الحرية )افي املئة(؛  8لوقوف في وجه الفوض ى )افي املئة(؛  33نظام األسد ) التحديد

  في املئة(. 3والوقوف ضد الفساد )

القرارات  عن أيًضا في تفضيالت املجيبين واضًحاكان هذا اإليمان املستمر باألهداف األولية لالنتفاضة 

 رحيلأنهم أيدوا  املئةفي  78قال ، من بين من شملهم االستطالع .ةاالفتراضية الخاصة بالصراع في سوري

 تسوية مع النظام.إلى  فقط أنهم أيدوا قراًرا توصلت فيه جميع الجماعات املئةفي  28بينما قال ، بشار األسد

ال أن الالجئين الذين قابلناهم لم يظهروا أي دعم على إ، على الرغم من أن الرغبة في إزاحة األسد كانت قوية

 يجب أن تظل دولة موحدة.سورية  ون أنر أنهم ي املئةفي  97: قال ةاإلطالق لتغيير الهيكل اإلداري في سوري

 دعند سؤالهم عما يع
ً

التقسيم أو حتى  - املئةب 5أقل من  -يفضل جزء صغير ، مثالًيا لهذا النزاع ونه حال

 
24 For a recent example, see “On the edge of the EU, refugee flows flood the Evros river,” Deutsche Welle, 
March  25,  2018, https://www.dw.com/en/on-the-edge-of-the-eu-refugee-flows-flood-the-evros-river/a- 
43068842. 
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كانت النسبة املئوية لدعم التقسيم أو النظام ، حتى بين األكراد الذين شملتهم العينة نظام فدرالي المركزي.

 على التوالي. املئةب 11و  5فقط ، الفيدرالي منخفضة للغاية

دون من  أن نظام األسد قد أزيح من السلطة رؤيةن من املهم أن نالحظ أن تفضيل املجيبين لدينا ع

عندما سئلوا  .لقتالكان مصحوًبا أيًضا برغبة قوية في وضع حد لوشكلها، لدولة السورية ا بخريطةاملساس 

 في وضع أفراد األسرة وا معتفقا إن
ً
دون تحديد نوع اتفاق السالم الذي من ، قتالحد لل الذين دعوا صراحة

جيبون أيًضا عن تعاطفهم مع ستعبر املو  إنهم سيوافقون. املئةفي  80 حوالىقال ، القتالسيتبع نهاية 

 هؤالء املدنيين.منه بغض النظر عن الجانب الذي ، سورية املتأثرة بالعنف فيجميعها الجماعات املدنية 

إنهم سيوافقون على قيام أحد أفراد مجتمعهم باملساعدة في تقديم  املئةفي  73قال ، من بين املجيبين

فقط  املئةفي  8.3أبلغ ، أخيًرا الخدمات واملساعدات للناس في املناطق التي يسيطر عليها النظام واملعارضة.

حتى النصر  لقتاوأنه يجب االستمرار في ال ،من املجيبين عن شعورهم بعدم وجود تسوية سلمية مقبولة

 الكامل.

 

 العدالة االنتقالية

فقد وجدنا أيًضا أن الحرب والصدمات ، على الرغم من أننا وجدنا أن الالجئين يدعمون السالم

أحد األدلة على  تجاه مرتكبي العنف. ال سيماو  ،ت من مواقفهم تجاه "الجماعات الخارجية"عزز  النفسية

قالوا إنهم لن يكونوا على استعداد للعيش  معظمهم شملهم االستطالعهذا التأثير هو أن الالجئين الذين 

إنهم لن يكونوا  املئةفي  92قال ، على سبيل املثال أنصارهم. وأ ،على مقربة من املقاتلين األعداء السابقين

إنهم لن في املئة قالوا  87وجدنا أن و   يدعمون داعش.كانوا أو على استعداد للعيش في مبنى أو حي مع من 

وخاصة في عينة  -واألكثر إثارة للدهشة للجميع  في العيش في مبنى أو حي مع من يدعمون نظام األسد. ايرغبو 

منهم غير راغبين  املئةفي  40 حوالىكان  - 25حد كبيرإلى  فرعية من الالجئين الذين كانوا مؤيدين للمعارضة

هذه . املعارضةجماعات بما في ذلك ، حة األخرى في العيش في مبنى أو حي مع من ساندوا الجماعات املسل

أن إلى  وتشير، للنظر الفتةالتي تشارك مباشرة في أعمال العنف جميعها املجموعات  تجاهالبارزة  راهيةالك

 
 
ألولئك الذين ارتكبوا  اويحملون ازدراًء خاصً  ،جيبين لدينا يؤيدون طرد األسد من خالل الوسائل السلميةامل

  الفظائع.

غير فإن السوريين الذين قابلناهم ، العنفأعمال ما يتعلق بمواقفهم تجاه مرتكبي  في، في الواقع

وهي ، إنهم يعتقدون أنه ينبغي معاقبة أعضاء داعش املئةفي  98قال ، من بين املجيبين .متسامحين مطلًقا
 

25 When asked an open-ended question about which party to the conflict most closely represented them, 71 
percent said the opposition. 



 
 12 

حول عند إعطاء خيارات مختلفة و  تجاه املدنيين الذين ال يدعمونها. ةخاص صورةب مارست العنفجماعة 

 املئةفي  50 ىقال حوال ؛أعرب املشاركون عن رغبتهم القوية في فرض عقوبة قاسية للغاية، لعقوباتنوع ا

 وائلهذا التفسير أيًضا مع حقيقة أنه عندما س   ناسقويت داعش.عناصر نهم يريدون إعدام إمن املجيبين 

عقوبة من املجيبين  املئةب 40 حوالى اختار، املعارضة الذين قتلوا املدنيين قاتليعن العقوبة املناسبة مل

، الغالبية العظمى من السوريين في دراستنا جًدا في العينة املؤيدة للمعارضة. ةكبير  نسبة يوه -اإلعدام 

 قالوا أيًضا إنهم يريدون معاقبة أعضاء النظام واألفراد الذين قاتلوا من أجل النظام.، ئةفي امل 97حوالي 

، على نحو مثير لالهتمام، لكن الرغبة في فرض عقوبة قاسية على األفراد الذين قاتلوا من أجل النظام كانت

 إلى  فقط من املجيبين املئةب 20 ىحيث أشار حوال، أضعف بكثير
ً
من الجدير  مناسبة. اإلعدام عقوبة

كاألفراد الذين ، النظام عقوبة اإلعدام بحق مقاتلي باملالحظة أن ضعف عدد املجيبين لدينا أيدوا تنفيذ

  ن عدًداأإلى  ما يشير، نفذوا إعدامات
 
والذين  ،جيبين لدينا يميزون بين املتورطين في العنف مباشرةمن امل

 يرتبطون ضمنًيا بأشكال معينة منه.

أن املشاعر ، يبدو تشير األدلة الوصفية التي توصلت إليها الدراسة االستقصائية، ما هو أكثر من ذلك

غالبية  رأى النظام. نخرطين معمواقف الالجئين حول ما يجب أن يحدث لألفراد امل في لها تأثير كبير وطنيةال

أن العقوبة املناسبة ألعضاء النظام ستتم محاكمتها من قبل املحاكم الوطنية  (باملئة 53املشاركين )

( هو املحاكمة مرة املئةب 42فقد كان الرد األكثر شيوًعا )، النظاممقاتلي عقوبة إلى أما بالنسبة  السورية.

لوطنية السورية ( محاكمة املحاكم ااملئةفي  33واعتبر قطاع آخر ) أخرى من قبل املحاكم الوطنية السورية.

عندما يتعلق األمر بتنظيم الدولة  أعضاء املعارضة الذين قتلوا مدنيين.هي املناسبة لفرض العقوبة على 

أخبرنا و  .املئةفي  25إلى  ملحاكم الوطنية السوريةمتهم أمام اكملحاانخفض الدعم ، اإلسالمية )داعش(

 أمام باملحاكمة املتعلقةا االختالف في التفضيالت أحد التفسيرات املحتملة لهذ، السوريون الذين قابلناهم

مقاتلو وال يعد ، ةعام صورةاملعارضة ب هم جزء مناملجموعات هو أن بعض هذه علىاملحاكم الوطنية 

 .26و"سوريين" ينمحلي، ةخاص صورةداعش ب

 
26 The rest of the responses on the appropriate punishments for regime members were trial by an 
international court (12 percent), they will get their own punishment (9 percent), trial by Syrian local 
administration councils (9 percent), serving time in jail (4 percent), and admitting their actions and seeking 
forgiveness from those they harmed (1 percent). For the regime fighters, the distribution of preferences was 
very similar to those for regime members; the only difference between the two was the higher support for 
execution of regime fighters. For ISIS, results regarding support for the rest of the punishments were as 
follows: trial by an international court (10 percent), trial by Syrian local administration councils (7 percent), 
they will get their own punishment (6 percent), admitting their actions and seeking forgiveness from those 
they harmed (1 percent), and serving time in jail (less than  1  percent). For opposition members who killed 
civilians, the numbers were as follows: trial by an international court (10 percent), they will get their own 
punishment (8 percent), trial by Syrian local administration councils (3 percent), admitting their actions and 
seeking forgiveness from those they harmed (4 percent), and serving time in jail (3 percent). 
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 ، بغض النظر عن الجانب الذي قاتلوا من أجله، العنفأعمال فإن مرتكبي ، باختصار
ً
أولئك  وخاصة

 مشاعر االنتقام القوية والرغبة في فرض عقوبات قاسية من قبل املجيبين.إلى لفتوا ، الذين أضروا باملدنيين

 فإن هذه الرغبة في العقوبة لم تأت على حساب االحترام التام لإلجراءات القانونية الواجبة.، ومع ذلك

كانت ، حتى اآلن ألعضاء داعش. في املئة 41إلى  ألعضاء النظامفي املئة  74تراوحت نسبة الدعم للمحاكمات 

أنه إلى  تشير نتائجنا . 27العدالةإلى  لتقديم الجناة، معظمها في أوروبا، هناك محاوالت محدودة للغاية

 ،ممكنةسورية  بذل جهد محلية أقوى من أجل العدالة لجعل إعادة اإلعمار فيإلى  ستكون هناك حاجة

  صدمة الحرب األهلية. ذين عانواالالجئين العلى لم وتخفيف بعض مظا

 

 الخاتمة

كانوا يريدون تغييًرا ، 2011الشوارع في ربيع عام إلى  أنه عندما خرج السوريون إلى كلها  تشير هذه النتائج

لبلدهم حيث يواصلون  نفسها التطلعات زال لديهمتا م، بعد بضع سنوات ال أكثر وال أقل.، سورية سلمًيا في

على الرغم ، في الواقع أن هذه التطلعات ال تأتي مع أجندة طائفية.إلى  تجدر اإلشارة .ىدعم االنتفاضة األول

، كان لدى الالجئين 28من الحجج في األوساط األكاديمية والسياسية حول أن داعش قوة مدعومة من السنة

نتنا مظالم  مقابل دعم موحدة سورية  إن الرغبة الواضحة في إقامة تجاه داعش ومؤيديها. شديدةفي عي 

م حول هيبدو أن طموح، في الواقع الطائفية لالجئين. ياتدليل على غياب الن، لتقسيما قليل من أجل

 أكثر. قوميةتحدد بدوافع وطنية و يمستقبل بالدهم 

يمكننا أن نستنتج أن تعرض املجيبين ألشكال عنف هائلة ورهيبة يجعلهم يرغبون في ، ذلك عالوة على

فإن تجاربهم املؤملة قد شددت من مواقفهم تجاه مرتكبي ، ومع ذلك أكثر من أي ش يء آخر.سورية  السالم في

كما أنهم ال يريدون ، يعاقبون أراد املجيبون رؤية هؤالء األفراد  وخاصة العنف ضد املدنيين.، العنفأعمال 

على الرغم من أن األشخاص الذين قابلناهم  أن يكونوا على مقربة من أي شخص شارك في ارتكاب الفظائع.

إال أنه من الصعب تخيل ، عبروا عن مستوى ملحوظ من التعاطف مع إخوانهم من املدنيين السوريين

 العنف الذي عانوا منه.أعمال مع املسؤولين عن  وإعادة إدماجهم والعيش بشكل مريحإلى سورية  عودتهم

 
27 See, e.g., “As Atrocities Mount in Syria, Justice Seems Out of Reach,” New York Times, April 15, 2017, 
https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/middleeast/syria-bashar-al-assad-evidence.html. For a 
description of efforts in Germany by the European Center for Constitutional and Human Rights, see, “Here is 
how German courts are planning to prosecute Syrian war crimes,” Washington Post, April 4, 2017, 
https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/04/04/heres-how-german-courts- are-
planning-to-prosecute-syrian-war-crimes/?utm_term=.ec5bc8e841d8. 
28 For an example, see Zack Beauchamp, ed, “18 things about ISIS you need to know,” Vox, November 
17, 2015, https://www.vox.com/cards/things-about-isis-you-need-to-know/sunni-shia-conflict-ISIS. 
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من غير املرجح أن تلهم الجهات الفاعلة املسلحة التي سيطرت على الجوالت الفاشلة املتعددة ، في الواقع

 بين السكان الالجئين مثل الذين عملنا معهم.الثقة ملفاوضات السالم على اإلطالق 

أعمال سسية في سياقات أخرى بغرض مساءلة مرتكبي تم استخدام مجموعة متنوعة من الحلول املؤ 

في  .32القصاصو ، 31ات جبر الضرر وعملي، 30وتشمل هذه اللجان لجان الحقيقة .29العنف والقمع قانوًنا

فإننا ال نعرف ، جدواهامن الكتابات حول مؤسسات العدالة االنتقالية هذه قد نظرت في  ان كثيرً إحين 

تجاربهم الفردية  في ضوءالكثير عن نوع العدالة التي يريدها املدنيون في البداية وكيف يمكن أن يتغير ذلك 

من البحوث الناشئة التي يسهم عملنا في ظهور مجموعة لذا، . وكذلك أفعال وهوية املتهمين ،أثناء النزاعفي 

أن مثل هذا  رى ن .34العدالة االنتقاليةعلى و  33تركز على مواقف املدنيين تجاه الجهات الفاعلة املسلحة

 يخبر املنخرطين السياسين الذين يهدفون البحث يحمل 
ً

تطوير عمليات مصالحة قابلة إلى  عقًدا معتدال

 للتطبيق ومستدامة في مرحلة ما بعد النزاع.

أن التجارب املحلية هي الشكل إلى  تشير نتائجنا، مع النظام الحالي صالحيتعلق األمر بالت عندما

استقطابية تكون من املعروف أن املحاكمات املحلية  الالجئين.بالنسبة إلى املؤسس ي املفضل للمساءلة 

في رواندا  (gacaca) كامحاكمات جاكا تدقِ نت  ا، على سبيل املثال ومثيرة للجدل في أعقاب الحروب األهلية.

ظهر السجل التجريبي أن العفو ، ذلكإلى  إضافة .35صالحة فرضتها الدولة"امل من اخادعً  امظهرً ها "وصفب ي 

و  1980ت السالم بين عامي الجان الحقيقة في اتفاقمن املحاكمات أو  منكثر شيوًعا الفعل األكان 

ال ، سورية التنفيذ الناجح للمحاكمات املحلية فيليس من الصعب تخيل نتيجة مماثلة في حالة  .200636

 
29 Leslie Vinjamuri and Jack Snyder, “Law and Politics in Transitional Justice,” Annual Review of Political 
Science 18 (May 2015): 303–27. 
30 James L. Gibson, Overcoming Apartheid: Can Truth Reconcile a Divided Nation? (Russell Sage Foundation, 
2004). 
31 Monika Nalepa, Skeletons in the Closet: Transitional Justice in Post-Communist Europe (New York: 
Cambridge University Press, 2010). 
32 Erin Daly, “Transitional Justice in Iraq: Learning the Hard Way,” Israel Law Review 47, Issue 1 (March 
2014), 63–83. 
33 Graeme Blair, Kosuke Imai, and Jason Lyall, “Comparing and Combining List and Endorsement Experiments: 
Evidence from Afghanistan,” American Journal of Political Science 58, no. 4 (October 2014): 1043–63; Daniel 
Corstange and Erin A. York, “Sectarian Framing in the Syrian Civil War,” American Journal of Political Science 
62, no. 2 (April 2018): 441–55. 
34 Cyrus Samii, “Who Wants to Forgive and Forget? Transitional Justice Preferences in Postwar 
Burundi,” Journal of Peace Research 50, no. 2 (February 2013): 219–33; Mara Revkin, “The Limits of 
Punishment: Transitional Justice and Violent Extremism (Iraq Case Study),” United Nations University Centre 
for Policy Research, last modified May 2018, https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/ 2768/2-LoP-
Iraq-Case-Study.pdf. 
35 Susan Thomson and Rosemary Nagy, “Law, Power and Justice: What Legalism Fails to Address in the 
Functioning of Rwanda’s Gacaca Courts,” International Journal of Transitional Justice 5, Issue 1 (March 2011): 
11–30. 
36 Leslie Vinjamuri and Aaron P. Boesenecker.“Accountability and Peace Agreements: Mapping Trends 
from 1980 to 2006,” Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, last modified September 2007, https:// 
www.files.ethz.ch/isn/39727/0907_Accountabilityreport.pdf. 
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فإن ، أصبحت عودة الالجئين ممكنةما إذا ، ومع ذلك ربح الحرب األهلية.قد أن بشار األسد يبدو أنه سيما 

معالجة مظالم هذه املجموعة من خالل مؤسسات محلية خاضعة للمساءلة ستكون ضرورية لتحقيق 

 .ةسالم دائم في سوري

ن أن الحرب األهلية السورية ليست فريدة من نوعها من حيث مدتها أو حجم العنف الذي على الرغم م

 .أكثر أحدهما منهجي واآلخر نظري ؛ توخي الحذر بشأن تعميم موضوعاتنا لسببينإلى  إال أننا بحاجة، أحدثته

 
ً

هم آمنون نسبًيا من األطراف  من ثمو  ،سورية جئين موجودين حالًيا خارجسكان ال قمنا بمسح ، أوال

األمان يمكن أن تقلل من  غياب أظهرت األبحاث السابقة أن مشاعر النظام الحالي. وال سيما ،املتحاربة

ما يتعلق بمطالب العدالة  ربما وجدنا نتائج مختلفة في، لذا . 37الرغبة في املطالبة بالعدالة االنتقالية

الذين قد يشعرون بأنهم أقل أمًنا مقارنة بالالجئين  االسوريين املشردين داخليً االنتقالية إذا قمنا باستطالع 

أنه قد تكون هناك مستويات منخفضة من الدعم الشعبي إلى  تشير األبحاث السابقة، اثانيً  .ةخارج سوري

ب في أعقا اخاصة إذا كانت الجماعات التي تتعرض للضحية تربح سياسيً ، ملعاقبة مرتكبي العنف بشدة

نظًرا  .38ومساءلتهم العنفأعمال مرتكبي  الحرب األهلية وتخش ى أن تفقد مكاسبها السياسية في مالحقة

يجب أن نتوقع ، مثل هذا املكسب السياس يسورية  لوجود فرصة ضئيلة في أن تحقق جماعات املعارضة في

 .ماالنتقالية أكثر ثباًتا من غيرهأن تكون مطالب الالجئين السوريين املؤيدين للمعارضة بالعدالة 

 

 
37 Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 2nd 
ed. (New York: Routledge, 2010). 
38 Samii, “Who Wants to Forgive and Forget?” 
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