
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اليوم التالي

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شكر وتقدير
 
 

عددهم و ) االستطالع داخل سوريا ويف كل من تركيا واألردنأجروا مقابالت ملن  باإلضافةمن ساهم باالستطالع.  لكل  وتقديرها شكرها بقدم اليوم التايل تت
ر اليت ال  ماربهتخإيانا  ماعلى مشاركتهالسيد حممد برو من مؤسسة صدى و  لمن جامعة ليفربو  ر كولني إروينلربوفسو خنصُّ بالشكر ا، (شخصا   تسعة عشر تقد 

، يف سوريا مركز اجملتمع املدين والدميقراطيةو ، (RM Team) األحباث واإلدارةظنممة ال سالم بدون عدالة، وفري  مل وكل التقديرطوال فرتة املشروع. بثمن 
 يمة اليت قدموها.على الظنصائح واملسامهات الق ،املؤقتةالسورية  اكحكومة وزارة العدل يف، و سوريا األحرار ورابطة حمامي
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 ةُمقّدم
، واملفقودين رينواملهج  على املشهد. أعداٌد ال حتصى من القتلى تسيطر األطراف املسلحة بعد حوايل أربع سظنوات من الثورة السورية 

 راءآصم اآلذان عن كتم أصوات املدنيني وت  يف ظل الوضع القائم، ت  رتاف  مع عسكرة وتوسع الظنزاع. و م وتطرٌف متظنام  
داخل وأولئك النون يف يعا الذين يف حماولة  مظنها إليصال صوت العديد من السوريني ”اليوم التايل“أجرت  املواطظنني السوريني العاديني.

ق اإلنسان، ات يف القضايا املتعلقة حبل الظنزاع، وانتهاكات حقو للرأي والتوجه وتركيا، مسحا  إىل خميمات اللجوء يف األردن  ه ج رواالذين 
يف املظنطقة  العلويني، كما مت  مجع عيظنات إضافية من 4152آب،  1وأيار  51جريت املقابالت بني والعدالة واملساءلة واملصاكحة. أ  

 األول.تشرين  44-51 يف الفرتة ما بني ”داعش“الساحلية والالجئني األكراد الفارين من كوباين بعد هجوم 

بصورة مقابلة  5011 أكثر من أجريت رب، كان املسح حمدودا  جررافيا .اكحسح يف خضم املإجراء اليت تعرتض صعوبات الباإلضافة إىل 
يت أ جري فيها املظناط  ال وقد مشلت .ي ة )يف حمافمة محاة(، والالذقية وطرطوسم  ل  رئيسية يف مظناط  خارجة عن سيطرة الظنمام، باستثظناء الس  

األردن  يف ئنيلالج إدلب، وكذلك خميم الزعرتيو  اكحسكةو (، الس ل م ي ةومحاة )، دير الزورو ريف دمش  )دوما(، و مواقع يف حلب، املسح 
لكن  ،السوري ككل لشعبل ممثال   ه ال جيب اعتبار هذا املسحأن   إذن من الضروري االنتباه إىليف تركيا. لالجئني  مرعشكهرمان خميم  و 

من  ألساسيةاخمتلف اجملموعات السكانية  عن طري  مقارنة ، وذلكالبحث هذهعيظنة بواسطة  امةوجهات اهلبعض الت  حتديد  من املمكن
كان قد ص ل  مطو ل ومفتقرير  عننسخة خمتصرة  مايلي هو عبارة عن. ”تمثيليةالعيظنات ال“ من بدال   ”رشاديةإعيظنات “ سحبأجل 
 .من جامعة ليفربولروين إور كولن الربوفسبإشراف  أ عد  

 

 خالصة النتائج

مِّل  القوات ت الم بشكل أقل و عن بدء الظنزاع وإبقائه مستمرا ،  معمم املسؤوليةالظنمام السوري  املستجيبنيغالبية وفقا  لالستطالع، ُي 
وعظند ذلك،  مع .مظناط  سيطرة املعارضة يمني يفاملق املستجيبني متثيللفرط نمرا   ،لعل هذا ليس مسترربا  . املختلفة اإلقليمية والدولية

اط  اليت تسيطر املظن بني مظنطقة وأخرى منلالهتمام  ةتمهر اختالفاٌت مثي عن مسؤولية املعارضة املسلحة عن استمرار الظنزاع،  السؤال
لقون اللوم لعلويني في  ااملستجيبني أما  .”غير مسؤولة أبدا  “بأن المعارضة  أفادوا المستجيبين السنةفقط حوالي ربع عليها املعارضة. 

  األزمة.املسؤولية عن استمرار  مظنهم الظنمام ل عدد كبيمِّ أوال  وبشكل كبي على املعارضة لكن أيضا  ُي  
الظنسبة ب أولويات العدالة قوائمعلى رأس  ”عادلة لمن تقع عليهم المسؤوليةالاكمات محال “نمرا  لشدة العظنف يف سوريا جاءت 

جاءت  واليت (”اكحةاملص”و ”الدميقراطية“مثل )ل يطو املدى اللى ع أولويات أقلمشلتهم العيظنة مقارنة مع ما ميكن وصفه بأنه ملعمم من 
ر األكثر على أنه العنص ”إصالح مؤسسات الدولة“إلى  ، يُنظروعلى المدى الطويل القوائم. مع ذلك تلك يف يف مراتب متأخرة
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ولئك الذين أل ةاملالحقة القضائييبدو أن املخرج الوحيد املقبول هو  والتعويضات يتعل  بالعدالة مافي. أما أهمية من أجل حل النزاع
ل يف حني ميكن التعويض ماليا  عن فقدان املمتلكات وسب، جرائم ضد اإلنسانية ارتكاببأمروا بانتهاكات جسيمة كحقوق اإلنسان و 

 .مظنها العلويةباستثظناء  يف كل املظناط يف توثي  اجلرائم  تلعب مظنممات اجملتمع املدين دورا  هاما  و . العيش
ي المستقبل، فيما يتعلق بتطبيق العدالة ف ”المحاكم الشرعية وقوانينها “ ُسّنة مجتمع الدراسة يفّضلون على الرغم من أّن معظم
فهم يفضلون حماكم  .1يؤيدون ذلك النساء، وأولئك األفضل تعليما ، واألقليات اإلثنية المن  ا  مهم جزء  من المهم مالحظة أن 

ا خاضعة هليمظنة الشبان األقل. تطب  املعايي الدولية اف م ة، واليت يبدو أّن  تعلُّما   هذه املقاربة للعدالة تواجه بالرفض فقط من قبل أقلية حم 
اف مة يف سوريا.    يف املظناط  األكثر حم 

الكردية  ن األقليتنيم أكربقوق اإلنسان بشكل الرالبية السُّظنية من انتهاكات ح الثورة وحىت تاريخ كتابة هذا التقرير، عانت على مدى
كحقوق  املسلحة كمظنتهك أساسي األلوية أيضا   دواحد   األكراداملستجيبني أن  رغم)ل قوات الظنمام معمم املسؤولية مُّ حت  و  ،والعلوية
ل ت انتهاكات واسعة االنتشار وخطية، ونتيجة لقد (.اإلنسان  اكحقيقة انجل-حماكمةلذلك تردو فرص حتقي  العدالة من دون  س ج 

نية بحوار ظمى من جميع الخلفيات اإلثنية والديعُ ب غالبية سترحّ على املدى البعيد، و ومع هذا،  يف الوقت اكحايل. حمدودة-مثال  
 . للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وطني لحّل المشاكل السورية ووضع دستور جديد وفقا  

 
  

                                                
 .المحاكم الشرعية وقوانينهاالرجال في العينة، مما يفسر لما كانت "الغالبية" تفضل  فرط في تمثيلمن المهم أن نذكر أن هناك  1 
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 ةة والعينالمنهجي

أي ار  5نيسان و 42يف غازي عظنتاب يف الفرتة ما بني اف املعظنية األطر خمتلف مت إعداد االستبيان على مدار أسبوع من املقابالت مع 
هذه املقابالت قانونيني سوريني، وممثلني عن املعارضة السورية وعددا  من املظنممات غي اكحكومية العاملة يف سوريا مشلت . 4152

ات حقوق انتهاك“، ”العدالة“، ”سؤولياتالظنزاع وامل“، ”املشكالت“ كل من  واملتواجدة يف غازي عظنتاب. مشلت املواضيع املدرجة
 األراضي السورية اخلاضعةمقابلة على امتداد 5014إجراء . وباستخدام هذه األداة البحثية مت ”اخلصائص السكانية“، و ”اإلنسان

 44-51ية بني العيظنة الثان سحبومت  .4152آب  1و 4152أي ار  51سيطرة املعارضة ويف خميمات الالجئني يف تركيا واألردن بني ل
 2.”داعش“ين من كوباين عقب هجمات تشرين األول من السكان العلويني يف املظناط  الساحلية وكذلك الالجئني األكراد الفار  

 (n) معطيات ديموغرافية 
  مقابالت

المقابالت من العينة  
(%) 

(n)  مكان
 اإلقامة

مكان اإلقامة من العينة  
(%) 

ما قبل الحرب  سورية
 1,552,000)7.3 4.1 01 - - دمش  (%)

 (4,868,000) 23.0 25.1 377 17.4 261 حلب
 (1,803,000) 8.5 3.3 49 0.1 2 محص
 (1,628,000) 7.7 4.3 64 1.8 27 محاة
 (1,501,000) 7.1 14.4 216 12.1 181 إدلب

 (1,239,000) 5.9 23.5 352 23.0 345 دير الزور
 (944,000) 4.5 0.4 6 - - الرقة
 (1,512,000) 7.1 4.3 64 4.5 67 كةاكحس
 (1,027,000) 4.9 12.6 189 - - درعا

 (370,000) 1.7 0.1 2 - - السويداء
 (90,000) 0.4 - - - - القظنيطرة
 (1,008,000) 4.8 0.5 8 2 33 الالذقية
 (797,000) 3.8 - - 0.9 15 طرطوس

 (2,836,000) 13.4 9.3 140 9.1 136 ريف دمش 
 0 0 0 17.6 264 خميم الزعرتي
 0 0 0 14.3 215 املخيم الرتكي

 52   72.7 1,090 ذكور
 48   27.0 405 إناث

 90   24.3 365 مسلمون
 10   0.6 9 مسيحيون
 74   71.6 1,074 مسلم سين
 13   3.2 52 مسلم علوي
 3>   - - مسلم شيعي
 3>   0.1 2 مسلم درزي

 3>   0.8 12 مسلم امساعيلي
 90   93.4 1,400 عرب
 9   3.9 59 اكراد

 

 

                                                
يراً )عينة الحسكة في حزيران، وعينة الالجئين األكراد في تشرين األول(. لذا، ستتم اإلشارة إلى نتائج العينة الثانية فقط تتشابه العينتان الكرديتان كث 2 

 عندما يكون هناك اختالف في النتائج.
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    3.18 14 اكراد الجئني 
 1>   0.1 1 الشركس

 1>   0.1 1 أرمن
 آشوريون

 

8 0.5   <1 
 -   0.4 0 تركمان
 مكان يشي إىل مكان اإلقامة n)مقابالت( هو عدد االشخاص الذين متت مقابلتهم، و) nاخلصائص السكانية للعيظنة االستطالعية االوىل وسورية ما قبل اكحرب. حيث أن ) :5اجلدول 

 سورية ما قبل اكحرب. املتوفرة يفاإلقامة قبل اكحرب. كما مت التعبي عن هذه األعداد كظنسب مئوية من العيظنة باإلضافة إىل املعلومات 

 
مع البيانات املتاحة عن اخلصائص السكانية يف سوريا قبل اكحرب، يتضح عدم متثيلها للسكان. لذا يظنبري أن  العيظنةعظند مقارنة هذه 

، ميكن هلذه ةهم الظنتائج املرتتبة على كل سؤال يعتمد على هذه العيظنة ضمن هذا السياق. ومع ذلك، رغم وجود هذه العقبة اجللي  ت ف
 كبديل  ”شاديةعيظنات إر “السكانية األساسية، الستخالص  اجملموعاتالعيظنة حتديد بعض التوجهات اهلامة، عن طري  مقارنة خمتلف 

 .”العيظنات التمثيلية“عن 
 
مات املختلفة، ميكن عقد املقارنات أيضا  بني: املظناط /احملاف ،(والعلويني ،، واألكرادبشكل رئيسي السُّظنةالعيظنة السورية )إىل  ،باإلضافة 

(، مستويات التعليم 01إىل ما فوق  58خميمات الالجئني يف تركيا واألردن، الظنوع االجتماعي )الذكور واإلناث(، الفئات العمرية )من 
هذه حسب يظنة بظنية العمت تلخيص  .(، اجملموعات الديظنية واإلثظنية األساسيةاألوىل ما بعد الشهادة اجلامعيةدراسات ن األميني إىل )م

 امللح . يف 2B   واجلدول 4اجلدول  السكانية يفاخلصائص 
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 . المشكالت1

 )سؤال مفتوح( 3ظنبري معاجلتها؟برأيك ما هي املشكلة األكرب اليت تواجه سوريا اليوم واليت ي: 5.5السؤال 
 

اكحرب والقصف، ولكن بالظنسبة  ليه، كانت املشكلة األكثر خطورة هي الظنمام مث ت)واليت برالبيتها من العرب السُّظنة(بالظنسبة للعيظنة السورية 
ن اكحرب على علويو ووضع الالثا . واإلرهاب من كال الطرفني ث ثانيا ،ألكراد كانت املشكلة األخطر هي اكحرب أوال ، والظنمام للمستجيبني ا

عممها، مبا أن العيظنة السورية سظنية مب ت كثاين أخطر مشكلة لديهم.وغيها من اجلماعات املتطرفة حل   ”داعش“رأس مشكالهتم لكن 
د ال يشاركوّنم هذا ق ميكظنظنا رؤية كيف أن  السُّظنة، رمبا مازالوا يرغبون يف استمرار اكحرب إلسقاط الظنمام، يف حني أن األكراد والعلويني

 اهلدف كأولوية قصوى، حيث أّنم كما يبدو يلقون باللوم على كافة أطراف الظنزاع.

 

 
 .(سؤال مفتوح( هو عدد مرات ورودها )nحيث ) ،يف مظناط  سيطرة املعارضة األكرادعيظنة و  العيظنة السورية ككلقائمة يف  مخسة مشكالتأهم . 5الشكل 

 
                                                

 حق.تّم اختصار األسئلة في هذه النسخة من التقرير ألغراض التصرف بالنص. للحصول على األسئلة كاملة أًنظر المل   3 
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غي مهمة على االطالق( يف سوريا -قليلة األمهية-مهمة إىل حد  ما– مهمة-كالت تعتربها )مهمة جدا  أي من املش :5.4السؤال   

 
ئوية. مالحمة: . جيب أن تتم املقارنة بني الرتتيب يف كل جمموعة وليس أخذ الظنسبة املوالعيظنة الس ظنية وعيظنة األكرادالعلوية  بالظنسبة للعيظنة 41 الشائعة الـترتيب مشكالت الظنزاع  . 4الشكل 

ا أن خيتار عدة مشكالت  هميكظن جيبستحيث أن امل %511عطي باحملصلة إن الظنسب املئوية ال ت  .”جدا   مهمة“على أّن 

بعد السؤال املفتوح عن املشكلة، ط لب من املستجيبني إبداء رأيهم من حيث مدى أمهية كل مشكلة يف قائمة تتضمن مشاكل منوذجية 
ة السورية درجة أمهيتها بالظنسبة للعيظن حسب-الظنزاعاتملعمم  املالزمة-املشاكل(. وبعد أن مت  ترتيب هذه 5.4لسؤال متعل قة بالظنزاعات )ا
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األعمال العسكرية للقوات األجنبية

وجود أعمال إرهابية

االفتقار إلى المساءلة والديمقراطية

التدّني في مستوى الرعاية الصحية والطرقات والكهرباء

االفتقار إلى اإلعالم الحّر والصحافة الحّرة

مستوى التعليم المتدني

سلوك رجال الشرطة

وسائل اإلعالم التي تحرض على الكراهية

االفتقار إلى الحقوق اللغوية والثقافية

ممارسات الثوار ومقاتلي المعارضة

مهمة"لمشكالت ا ل ين"جدا  ا وي ل ع ل ا و د  ا ألكر وا ة  ن لسُّ ا د  (%)عن

العلويين األكراد نة السُّ
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، مت الوصول إىل الوضع الشائع نفسه يف العديد من الظنزاعات اليت ما زالت مستمرة بشكل عظنيف، مع بالظنسبة للعيظنة العلويةوكذلك 
ولكن عظندما تتم  ي.السياسالفشل العسكرية و األعمال يف املقدمة، يليها  ”كثيين بسبب العظنفقتل أعداد كبية وهتجي ال“مشكلة 

مقارنة هذه الظنتيجة مع نتيجة األكراد بإمكانظنا أن نرى أن وضعهم خمتلف جدا ، حيث يأيت الفشل االقتصادي والسياسي يف قمة أولوياهتم 
 .514إىل املرتبة  ”بسبب العظنفقتل أعداد كبية وهتجي الكثيين “وترتاجع مشكلة 

 

تي تتطلب في المنزلة الرابعة على قائمة المشاكل ال “ االفتقار إلى الحقوق اللغوية والثقافية“يضع األكراد على سبيل المثال “
 ”اهتماما  

 

ة الظنزاع،  ظنمر إىل هذه الظنتائجحني ن امل اإلثظنية/الديظنية يف تلك العو  من والعديدتبعا  للمظناط  املشمولة يف العيظنة، جند أن التفاوت يف حد 
يف  ”اللروية والثقافية االفتقار إىل اكحقوق“املظناط  تلعب أيضا  دورا  مؤثرا  يف شكل الظنزاع يف كل مظنطقة. على سبيل املثال يضع األكراد 

تقرار على املدى مهما  لتحقي  االس املظنزلة الرابعة على قائمة املشاكل اليت تتطلب اهتماما . من الواضح أن حتديد هذه القضايا سيكون
يف املرتبة األوىل  ”ظنفقتل أعداد كبية وهتجي الكثيين بسبب الع“الطويل وبظناء عالقات جمتمعية جيدة يف سوريا املستقبل. تأيت مشكلة 

ف  المروف يف مظنطقتهم ختتل لكن عيظنة اكحسكة مكونة من األكراد واملسيحيني، حيث أن   5.أو الثانية يف مجيع املظناط  باستثظناء اكحسكة
قتل “كثيا  عن املظناط  األخرى املشمولة بالعيظنة. ورغم توقف تعرض الالجئني يف املخيمات الرتكية واألردنية للعظنف اآلن إال أن  مشكلة 

  6.هي املشكلة األساسية بالظنسبة هلم ”أعداد كبية وهتجي الكثيين بسبب العظنف

بة اخلامسة يف دير يأيت يف املرت ”نقص الرذاء واملاء الظنقي“ديها مشكالهتا اخلاصة، على سبيل املثال باإلضافة إىل ذلك فكل مظنطقة ل
 الزور، والسادسة يف ريف دمش ، والتاسعة يف إدلب، والسادسة عشر يف املخيم األردين، الثامظنة عشر يف املخيم الرتكي، واملرتبة اكحادية

على رأس  ”األعمال العسكرية للقوات األجظنبية“جاءت  7.يف حلب والرابعة والعشرين يف اكحسكةوالعشرين يف محاه، الثالثة والعشرين 
إن  مثل هذا التباين  8قائمة مشكالت العلويني، بيظنما تأيت يف املرتبة اخلامسة والعشرين يف آخر قائمة مشكالت الالجئني األكراد.

 ضح أن التدخل الدويل يشكل بالظنسبة للعلويني مصدر مشكالهتم، وبالتحديدالشاسع يف اآلراء يعد أمرا  غي عادي. ويبدو بشكل وا
يف حني أن الالجئني األكراد يظنمرون إىل القوات األجظنبية يف كوباين )من املفرتض أّنا البشمركة بدعم من  9خمتلف املتطرفني اإلسالميني،

 الواليات املتحدة( كشيء أساسي ومفيد وليس كمشكلة.
  

                                                
نية، والجدول  4لمراجعة الجداول، الرجاء انظر الملحق: الجدول   4   للعينة الكردية. 5للعينة السُّ
 ، أُنظر الملحق.8الجدول  5 

 .01الجدول  6 

 .01، و9، 8، 7الجداول  7 

 .10Bالجدول  8 

 .3B1الجدول  9 
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 لمسؤوليات. النزاع وا2

 ؟ هو املسؤول الرئيسي عن انطالق الصراع املسل ح يف سوريابرأيك، من  4.5السؤال 
يعترب يف مظناط  سيطرة املعارضة املسؤول األكرب  األسد إىل أن نمام بوضوح 4.4املرل   والسؤال 4.5تشي نتائج كل من السؤال املفتوح 

 مظناط  سيطرة يفأيضا  بعض املسؤولية، يف حني أن  اجلميع  ”املعارضة“ُيملون . لكن األكراد يف سوريا عن اندالع اكحرب األهلية
وبشكل ملحوظ ال ت رب أ   .”القوى الدولية“و  ”القوى اإلقليمية“على أيضا  )السُّظنة واألكراد واملسيحيني( ي لقون مسؤولية كبية املعارضة 

 ضةإن املعار يف املئة من عيظنة املعارضة السورية يقولون  1..0فقط  السُّظنة،ب عليها يف العيظنة السورية اليت يرل  املعارضة من املسؤولية، حىت 
لكن الظنمام أيضا   العلويني،ستجيبني امليف حني تعترب املعارضة األكثر مسؤولية عن بدء اكحرب بني  10.”غي مسؤولة على اإلطالق“

 يتلقى جزءا  هاما  من اللوم.
 
في المئة المعارضة  3..7، فقط في العينة السورية التي يغِلب عليها السُّنةضة من المسؤولية، حتى بشكل ملحوظ ال تُبّرأُ المعار “

 ”يقولون أن المعارضة غير مسؤولة على اإلطالق

 

                                                
 .4مع الشكل  01و   01أُنظر الجدولين  1.1، والسؤال c-3a)الملحق( والشكل  00أُنظر الجدول  1.0السؤال  10 

1172

52 22 15 13
0

500

1000

1500

النظام السوري بشار األسد النظام والمجتمع الدولي النظام والمعارضة الجيش السوري

لس ا ة  ن ي ع ل ةا نزاع:وري ل ا ء  د ب ة عن  ي مسؤول ل ا

46

8
2 1 1

0

20

40

60

النظام السوري النظام والمعارضة النظام والشبيحة النظام السوري وداعش إيران، لبنان، العراق، 
والنظام

ة ي كرد ل ا ة  ن ي ع ل نزاع:ا ل ا ء  د ب ة عن  ي مسؤول ل ا



 اليوم التالي

11 

 

 
 (.nالعلوية )العيظنة و وعيظنة األكراد السورية،  ية عن بدء الظنزاع بالظنسبة للعيظنة: اجلهات اخلمس األكثر مسؤولa-c 0الشكل 

 
: مسؤول مسؤولية كبية جدا ، مسؤول، مسؤول إىل حد  ما، مسؤول مسؤولية عن بدء اكحرب برأيك من هو املسؤول :4.4لسؤال ا

 صرية، ليس مسؤوال  على اإلطالق.

 
 حاصل مجعمالحمة: إن  ملسيحية.بالظنسبة للعيظنة ا (nاإلجابات )بعدد و  ،املئوية بالظنسبالعلوية العيظنة و  وعيظنة األكرادالسُّظنية  عن بدء الظنزاع بالظنسبة للعيظنة ”مسؤول جدا  “. 2الشكل 

  %511الظنسب املئوية ال ي شكل 
 
 .”مسؤول جدا  “جيب يستطيع أن ُيدد أكثر من جهة كـ ستحيث أن امل

 
 : من هو برأيك األكثر مسؤولية عن إبقاء الظنزاع مستمرا ؟4.0السؤال 

ولكن هظناك زيادة يف درجة املسؤولية امللقاة على  11معمم املسؤولية، ”الظنمام“مر حتميل فيما يتعل  باملسؤولية عن استمرار الظنزاع، يست
  12يف املئة. 22.5إىل  40.1يف املئة، وعظند األكراد من  51،4إىل  1،1عظند السُّظنة من ارتفعت ؛ ”مسؤولة جدا  “املعارضة باعتبارها 

 13.”اجلماعات املتطرفة“عريفها اآلن باسم ، يتم ت”األخرى“أما أكثر اجلماعات مسؤولية ضمن اجلماعات 

                                                
 05و 04الجدولين  11 

 05و 01الجدولين  12 

 07الجدول  13 
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يتكرر التشابه يف منوذج اإلجابة عظند الالجئني األكراد فيما يتعل  باملسؤولية عن استمرار الظنزاع، حيث ي لقى معمم اللوم على عات  
  14دهتم كوباين.يف بل ”عشدا“اليت تقاوم  ”القوى الدولية“جزءا  مظنه، ولكن ليس  ”القوى اإلقليمية”و ”املعارضة“الظنمام وتتحمل 

ال يزال يعتقد أن  الظنمام  مظنهميف املئة  00بعكس العلويني الذين يلومون املعارضة أكثر من اجلميع، تليها القوى اإلقليمية والدولية، ولكن 
  15.”مسؤول جدا  “أيضا  

 ”نزاعاستمرار العن  ”مسؤول جدا  “أّن النظام أيضا   يعتقدون العلويين في المئة من 73 إن“
 

ويستمر اجلميع بتحميل املسؤولية لـ   16حسب املظنطقة. 4.0تتجلى أوجه التشابه واالختالف بني املظناط  عظند تقسيم نتائج السؤال 
يف املئة  12.5أما يف اكحسكة حيث تتكون العيظنة من األكراد واملسيحيني جند أن  ”القوى الدولية”، و”القوى اإلقليمية”، و”الظنمام“

ته عن استمرار الظنزاع. لكن يف خميمات الالجئني تردو اآلراء أقل التباسا  بكثي، حيث يفيد ما نسب ”مسؤولة جدا  “املعارضة يفيدون بأن 
 .”مسؤولة جدا  “املئة )تركيا(، بأن املعارضة  يف 2.4ويف املئة فقط )األردن(،  ..5

عن استمرار  ”الظنمام“ماعي والتعليم، يتواصل حتميل املسؤولية لـ وباملثل عظندما يتم تقسيم نتائج هذا السؤال حسب العمر والظنوع االجت
 ”املعارضة“ُيم لون  01وفيما يتعل  بالعمر يبدو أن من هم فوق الـ  17.العيظنة السظنيةيف املئة يف  2.2.الظنزاع بشكل ملحوظ، بظنسبة 
ائج يعكس الظنوع االجتماعي فرقا  كبيا  على هذه الظنت. وال ”مسؤولة جدا  “يف املئة مظنهم يفيدون بأّنا  25.1مسؤولية أكرب من غيهم، 

يف املئة عظند اكحاصلني  1..وترتفع الظنسبة إىل  ”مسؤولة جدا  “يف املئة من األميني يعتربون املعارضة  1.0على عكس التعليم، حيث أن 
يف املئة عظند  21.1ئة عظند خرجيي اجلامعات ويف امل 40.8املئة عظند اكحاصلني على التعليم الثانوي،  يف 52.1وعلى التعليم االبتدائي، 
 ذوي الدرجات األعلى.

 
 %511 ي شكل ملئوية الالظنسب ا حاصل مجعإن عيظنة الالجئني األكراد. مالحمة: العلوية و العيظنة و  وعيظنة األكرادالسُّظنية عن استمرار الظنزاع بالظنسبة للعيظنة  ”مسؤول جدا  “. 1الشكل 

 .”مسؤول جدا  “دد أكثر من جهة كـ جيب يستطيع أن ُيحيث أن املست

                                                
 (.1104الالجئين من كوباني في تشرين األول )بالنسبة للعينة الثانية من األكراد  14 
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 . العدالة 7 
التحفمات املهمة والوحيدة من جمموعات، أو أقليات  حيث جاءت، السورية لدولةناجح ليبدو أن اجلميع يريد العدالة كوسيلة إلصالح 

ويني مث الظنسبة لألكراد والعلموضوع حقوق االنسان يف قمة األولويات ب. يأيت ”اكحكم االسالمي“وقيام  ”الرتويج للمصاكحة“تعارض 
 18.”وضوع اكحصانةإلراء م“، يف حني حتمى هذه املسألة باألولوية لدى العيظنة السظنية، يليها ”اكمات عادلة ملن تقع عليهم املسؤوليةاحمل“

 
ا ، مهمة، مهمة جدهال  أشرت من فضلك أي مما يلي تعتربه :  ميكن أن تساهم العدالة مسامهة كبية يف إّناء اكحرب.: 0.5السؤال 

 متوسط األمهية، قليل األمهية، أو غي مهم على اإلطالق.

 
ملئوية ال الظنسب ا ل مجعحاص. مالحمة: إن من األفضل إجراء املقارنة بني اجملموعات وليس الظنسب املئويةظنية. العيظنة السو  وعيظنة األكرادالعلوية  . أولويات العدالة بالظنسبة للعيظنة0الشكل 
 .”مسؤول جدا  “جيب يستطيع أن ُيدد أكثر من جهة كـ حيث أن املست %511ي شكل 

                                                
 11و   11الجدولين  18 

86

66.8

60.1

67.1

64.2

64.7

59.9

61

60.3

58.8

53.1

43.8

44.1

38.6

86.4

86.4

88.1

78

81.4

81.4

83.1

81.4

81.4

79.7

81.4

74.6

5.1

79.7

98

86

100

64

72

48

82

74

86

72

100

82

0

26

0 20 40 60 80 100 120

محاكمات عادلة لمن تقع عليهم 
المسؤولية

انتخابات حرة وعادلة

الترويج لحقوق اإلنسان

إلغاء موضوع الحصانة

الترويج لالستقرار

المشاركة في مؤسسات الدولة

الترويج لسيادة القانون

بناء الثقة 

اإلعالم الحرّ 

الترويج للسالم

الديمقراطية

حرية المعلومات

الحكم اإلسالمي

الترويج للمصالحة

م " ة" جدا  مه ل ا د ع ل ا جل  أ ة : من  ن لسّ ا و د  ألكرا وا ون  وي عل ل ()%ا

العلويين األكراد نة السُّ



 اليوم التالي

14 

 

 
 ينعظندما ي ظنمر إىل هذه األوليات حسب املظناط  املشمولة بالعيظنة، يبدو بشكل واضح أن االختالف يف األولويات ال يقتصر على االنتماء اإلث

يف املرتبة الثانية يف محاة  ”لعريبالربيع ا“ائج املأمولة مظنها يف اإلصالح بعد تعط  الظنتاليت مل  ”الديقراطية“والديين وحده. على سبيل املثال، تأيت 
 خميم الالجئنيو والثامظنة يف اكحسكة، واكحادية عشر يف كل من دير الزور  حلب،(، والرابعة يف خميم الالجئني يف األردن، والسابعة يف الس ل م ي ة)

كطري  للمضي قدما    ”سالمياكحكم اإل“، واملرتبة الثالثة عشرة يف ريف دمش  )دوما(. باملقابل جاء يف تركيا، ويف املرتبة الثانية عشرة يف إدلب
ذت يف محاة كانت صرية (. وعلى الرغم من أن  العيظنة اليت أ خالس ل م ي ةيف املرتبة الثانية يف ريف دمش  )دوما(، ويف املرتبة الرابعة عشر يف محاة )

، حيث ي الحظ وجود ع إال أن، حيث غالبية السكان من اإلمساعيليني الس ل م ي ة مديظنةمشارك( ومن  41) القة التوجه بظناء على املظناط  بني 
 من جهة أخرى، األمر الذي ال ميكن تفسيه باإلنتماء اإلثين والديين ”اكحكم اإلسالمي“من جهة، والرغبة بقيام  ”قراطيةمالد “عكسية بني 

 19وحده.

من جهة أخرى، األمر الذي ال يمكن  ”الحكم اإلسالمي“من جهة، والرغبة بقيام  ”الديمقراطية“القة عكسية بين ع وجود ُيالحظ“
 ”تفسيره باإلنتماء اإلثني والديني وحده

. ”مة جدا  مه“يف املئة يفيدون بأّنا  511، اعلى رأس قائمتهقوق اإلنسان وتعزيز ح ”الدميقراطية“ تضع العيظنة العلويةاألهم من ذلك هو أن 
. وهكذا، ايف أسفل قائمته ”اكحكم اإلسالمي“يف املئة. هذا يف حني جاء  8.وبظنسبة  “احملاكمات عادلة ملن تقع عليهم املسؤولية “يليها 

ئني، فإن جفعظندما يتعل  األمر باإلصالح، يتضح أن للعلويني وألولئك السظن ة الرافضني للحكم اإلسالمي اهلدف ذاته. أما بالظنسبة لألكراد الال
مقارنة   40مهر يف اجلدول يف املرتبة السابعة كما ي والدميقراطيةحقوق االنسان يف املرتبة األوىل،  تعزيزالصورة مل تتري كثيا،  إذ بقيت مسألة 

ي بفهم خمتلف يف املئة، مما يوح 1حصلت على  ”إلراء موضوع اكحصانة“مسألة  غي أن،  27Bمع املرتبة الثانية والسادسة حسب اجلدول 
 20هلذا املصطلح يف االستطالع الثاين.

عتربه: ت مما يليهال  حددت من فضلك أي . ميكن حتقي  العدالة بسبل متظنوعة جدا ، للمساعدة يف ضمان سالم دائم :0.4السؤال 
 على اإلطالق. مهماألمهية، أو غي  قليلاألمهية،  متوسط، مهمجدا ،  مهم

 ”االعتذارات“، وتبدو القليل من الدعم ”احملاكم التقليدية“يد اجلميع اإلصالح مع كل متطلبات حتقيقه. القت بالظنسبة لتطبي  العدالة، ير 
على الرغم من  ،”التعويضات“قبل  ”اإلصالحات“، يف حني يضع السظن ة ”اإلصالحات“قبل  ”التعويضات“غي م رضية. يضع األكراد 

 21 رب.أّنم تعرضوا خلسائر أكرب من األكراد خالل اكح

                                                
 17-14أُنظر الجداول  19 

 27Bالجدول  أُنظر 20 
 19، و18الجدولين  21
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لعلويني فهي أما بالظنسبة ليوجد اختالف مهم يف العيظنة الثانية )كوباين(.  إذ الالالجئني األكراد،  عيظنة مرة أخرى ال فرق مهم يف نتائج
 آخرها. يف ”ائمةاحملاكم الدولية الد”و ”احملاكم املختلطة ”على رأس أولوياهتم لتطبي  العدالة، وجاءت ”احملاكم الوطظنية“خمتلفة، إذ وضعوا 

الح مؤسسات إص”ثالثا ، و ”التعويضات“كأولوية ثانية، وتأيت   ”إعادة دمج األفراد الذين مت استبعادهم“عدا ذلك، فهم يريدون أيضا  
. ”مهمة جدا  “يف املئة  4.يف املرتبة اخلامسة وبظنسبة  ”مراقبة ومتابعة قرارات العدالة وتطبيقها“رابعا ، وبشكل له داللته جاءت  ”الدولة

 22 ا.حىت يكون مبقدورهم الوثوق هب ”مؤسسات م صل ح ة“إذن، على الرغم من أن العلويني يريدون املؤسسات السورية، فهم يريدوّنا 

 

ن حيث أ %511ملئوية ال ي شكل الظنسب ا حاصل مجعالعلوية. مالحمة: إن العيظنة و  وعيظنة األكرادالسُّظنية  للعيظنة بالظنسبة. إجراءات العدالة 1الشكل 
 ، وُيدد الرتتيب األفضلية.”مسؤول جدا  “جيب يستطيع أن ُيدد أكثر من جهة كـ املست

                                                
 .11الجدول  22 
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  جيب تقدميه إىل الضحايا؟ ،باعتقادك ،أي شكل من أشكال التعويض  :0.0السؤال 

رتضيها إذا اعرتف الشخص )أو األشخاص( الذي ارتكب اجلرمية بذنبه، وعرب  عن ندمه، ما هي العقوبة اليت ت: 0.2والسؤال 
؟للمساعدة يف حتقي  السالم واملصاكحة  

كون مثل هكذا ، بيظنما ت”العدالة من خالل احملاكمات“عظندما يتعل  األمر باألمالك وإمكانية العمل، فإن التعويض املايل يبدو أكثر أمهية من 
رتاوح بني تعذيب. ترتيب اجلرائم يمهر أن تلك اليت تعدالة أكثر أمهية عظندما يتعل  األمر خبسارة أحد أفراد العائلة، أو السجن اجلائر، أو ال

اءات ر اإلبادة اجلماعية وقتل املدنيني تستح  إنزال أقسى العقوبات املمكظنة، يف حني أن الظنهب على سبيل املثال ميكن أن ي عاجل يف إطار االج
مع تتشاالقانونية االعتيادية، أو حىت ميكن ختفيض العقوبة يف حال االعرتاف باجلرم.  ، عظند األكراد والسظنةظنتائج لابه الظنتائج عظند العلويني كثيا  

ني يشددون على . إال أن العلويهذا يوحي أن اإلجابة على هذا السؤال تأيت إىل حد كبي، وبالدرجة األوىل، من الثقافة السورية/الشرق أوسطية
 23، أو من ختفيف العقاب والعفو.”القتل بدون حماكمة“أكثر من  ”احملاكمة وإنزال عقاب مبوجب القانون“

خبصوص تطبي  العدالة من خالل احملاكم يف سوريا، هال أخربتظنا أي من الظنمم القانونية: األكثر قبوال ، مقبول، مقبول إىل : 2.2السؤال 
 حد  ما، مقبول بدرجة متدنية، غي مقبول على اإلطالق؟

 
دوا   24 2.2رح السؤال ة يف مرحلة مابعد الظنزاع، ط  أخيا ، وفيما يتعل  باكحلول العملية لتحقي  العدال د  على املستجيبني، وط لب مظنهم أن ُي 

السظنة  . كان اخليار االول عظند”القول أستطيعال “شكل الظنمام القانوين الذي يفضلونه لسورية. من املهم مالحمة أن عدد قليل أجاب بـ 
قبل وصول األسد  5.28القانون السوري العائد لعام “، تاله (”مقبول جدا  “اعتباره يف املئة ب 01.8بظنسبة ) ”احملاكم الشرعية وقوانيظنها“

انون الق“يفض لون على ما يبدو  يف هذه العيظنةواملسيحيني إال أن األكراد   25.(”مقبول جدا  ”يف املئة باعتباره 00.4بظنسبة ) ”إىل السلطة
 26.”باألمم املتحدة مع وجود رقابة دولية السوري واحملاكم العاملة مبوجب املعايي الدولية اخلاصة

احملاكم “ويني واألكراد يرفض كل من العل، )عيظنة كوباين، انمر امللح (إن نتائج هذا االستبيان بالظنسبة للعلويني والالجئني األكراد بي ظنة جدا  
بة بظنس)يفضل الالجئون األكراد ملئة على التوايل.  يف ا 80.0يف املئة و 2. بظنسبة ”غي مقبولة على االطالق“معتربيظنها  ”الشرعية وقوانيظنها

، ويأيت عظندهم ”املزاوجة بني احملاكم السورية والدولية باستخدام كل من القضاة الوطظنيني ومن دول اخرى “( ”مقبول جدا  “يف املئة  80.1
 11بظنسبة  ”وليةولية اخلاصة باألمم املتحدة مع وجود رقابة دالقانون السوري واحملاكم العاملة مبوجب املعايي الد “يف املرتبة الثانية اللجوء إىل 

                                                
 31Bالجدول  23 

  24 تم تغيير ترتيب األسئلة قليالً من أجل جعل النص أكثر سالسة وتماسكاً.  

 19و   18الجدولين  25 

 40و   41الجدولين  26 
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 ”مقبول”يف املئة، و 02بظنسبة  ”مقبول جدا  “وهذا هو اخليار املفض ل لدى العلويني، الذين يعتربونه   27.”مقبولة جدا  “يف املئة باعتبارها 
غي مقبول “قي املئة فقط بأن ه  51.0لسظنة، حيث أفاد ما نسبته هذا اخليار ال ي عار ض بقو ة من قبل ا. يف املئة. إضافة إىل ذلك 02بظنسبة 

 ، لذا فإن القانون السوري واحملاكم اليت تعمل وف  أفضل املعايي الدولية قد تكون هي الطري  الذي جيب اتباعه.”على اإلطالق

 
ن و إال أن الظنتائج املستخلصة من هذا السؤال تأثرت حبسب املظناط ، والعمر، والتعليم، والظنوع االجتماعي. على سبيل املثال، يفضل املستجيب

 ولكظنهم بشكل عام أكثر معارضة للتدخل الدويل ”مقبولة جدا  “يف املئة أفادوا بأّنا  01.4بظنسبة  ”احملاكم الشرعية وقوانيظنها“السظنة يف حلب 
 ”احملاكم الشرعية وقوانيظنها“يف املئة أن  18.8ولتدخل األمم املتحدة، واليت رمبا قد تستبعد إنزال عقوبة االعدام. بشكل مشابه، يف إدلب أفاد 

قاربة ن ماملستجيبني يظنطلقون مهؤالء يف املئة. من الواضح أن  ...0، وترتفع هذه الظنسبة يف عيظنة ريف دمش  )دوما( إىل ”األكثر قبوال  “هي 
اف مة أكثر من غيها جتاه قضايا القانون، بيظنما جند يف عيظنة دير الزور، واليت مت ت قبل استيالء  ديظنة، مؤشرا  واضحا  على على امل ”داعش“حم 

لشرعية احملاكم ا“األمم املتحدة أو التدخل الدويل بشكل ما، حيث مل تتجاوز نسبة الذين يفيدون بأن  تدخلتفضيل املستجيبني خليار 
القانون السوري واحملاكم العاملة “يف املئة ألولئك الذين أفادوا بأن  21.8يف املئة، مقابل نسبة  00.0الـ   ”األكثر قبوال  “تعترب  ”وقوانيظنها

يف  81.5فإن نسبة ل، . وبشكل مماث”األكثر قبوال  “يعترب بالظنسبة هلم  ”مبوجب املعايي الدولية اخلاصة باألمم املتحدة مع وجود رقابة دولية
أو  ”غي مقبول على االطالق“هو أمر  ”احملاكم الشرعية وقوانيظنها“يف املئة أن  10.4املئة من عيظنة اكحسكة، تفضل هذا اخليار. إذ اعترب  

 جانبني متقابلني يف . أما أولئك، الذين يعيشون يف خميمات اللجوء يف األردن وتركيا، وعلى الرغم من أّنم يعيشون اآلن”مقبول بدرجة متدنية“
ة املعايي الدولية.5.28خارج سورية، فإّنم يفض لون وضع ما قبل األسد وقانون    28 ، ولكظنهم ايضا  ال يعارضون بشد 

ويتري أو احملاكم الشرعية  5.28املستوى التعليمي أيضا  دورا  مؤثرا  يف هذه املسائل، حيث يفضل األم يون وضع ماقبل األسد وقانون يلعب 
 51.1، يف حني أّنا كانت ”األكثر قبوال  “يف املئة يفيدون بأّنا  05.1لصاحل املعايي الدولية لدى محلة الشهادات اجلامعية، حيث أن  اكحال

أكرب من هم  يلحني مي، يف وكذلك الرجالأما بالظنسبة لألعمار، يبدو أن الشباب يفض لون احملاكم الشرعية وقوانيظنها   29.يف املئة عظند األميني
 30 سظنا  إىل تفضيل وضع ما قبل األسد، وتفض ل الظنساء املعايي الدولية.

 واآلن، ماذا ميكن أن نستظنتج من كل هذا؟ رمبا اآليت:

 قبل وصول األسد إىل  5.28السوري العائد لعام  القانون“، يليها مباشرة خيار ي فض ل السُّظنة يف هذه العيظنة احملاكم الشرعية وقوانيظنها
 .”السلطة

                                                
 55B2الجدول  27 

 45-41الجداول  28 

 50و   51الجدولين  29 

 55-51الجداول  30 
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 .يزداد هذا التفضيل يف بعض املظناط  كإدلب وريف دمش  )دوما(. وكذلك بني الشباب من الرجال 
  .الظنساء، وأولئك الذين لديهم تعليم أفضل، يفضلون تطبي  املعايي الدولية بشكل ما 
  كل عامبش احملاكم الشرعية وقوانيظنهايعارضون  ،األكراد واملسيحيني والعلويني وباقي األقلياتكذلك يفعل. 
 ي الدوليةاملعاي قد تفض ل ”متثيلية“، فيبدو أنه من املرج ح جدا ، أن عيظنة (4)جدول  وبالظنمر  إىل حتيُّز العيظنة ومتثيلها الذكور بشكل مفرط، 

ئت مبوجب القانون السوري يف عام   قبل تويل األسد السلطة. 5.28أو احملاكم السورية اليت أ نش 
 

إلجابات حسب االختالفات املظناطقية، واإلثظنية، والديظنية، والعمرية، وكذلك املستوى التعليمي والظنوع االجتماعي، هذه الظنمط يف التباين با
الذي يبدو حاضرا  يف الكثي من اإلجابات على االستبيان، رمبا يعكس بدوره توجهات أوسع، سياسية راديكالية أو حمافمة، تقدمية 

 يسارية أو مييظنية.

حيث أن  %511ل ة ال ي شكيات يف تطبي  العدالة من خالل احملاكم بالظنسبة للعيظنات: العلوية، والس ظنية، والكردية، وريف دمش  )دوما(. إن حاصل مجع الظنسب املئوي: األولو 8الشكل 
 املستجيب يستطيع أن ُيدد أكثر من خيار.
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 تطبي  العدالة من خالل احملاكم.. أولويات عيظنيت الرجال والظنساء )بالظنسبة املئوية %( يف .الشكل 
 

 
 

جيب يستطيع أن ُيدد حيث أن املست %511ملئوية ال ي شكل الظنسب ا حاصل مجعإن مالحمة: . حسب املستوى التعليمي يف حتقي  العدالة من خالل احملاكم األولويات. 51الشكل 
 أكثر من خيار.
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د أكثر جيب يستطيع أن ُيدحيث أن املست %511ملئوية ال ي شكل إن حاصل مجع الظنسب امالحمة: . حسب الفئة العمرية اكمولويات يف تطبي  العدالة من خالل احمل. األ55الشكل 
 .من خيار
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 . انتهاكات حقوق اإلنسان والمصالحة4

 هل تعر ضت  شخصيا  أو واجه شخص مقر ب إليك انتهاكا  يف نطاق حقوق اإلنسان يف سوريا؟: 1.5السؤال 

تعر ضوا أو يعرفون أحدا  من أقارهبم قد تعر ض لواحد أو أكثر من انتهاكات حقوق اإلنسان.  يف املئة(  ..4.) السُّظنةاملستجيبني أن معمم يبدو 
 ،معمم االنتهاكات من قبل الظنمام بالظنسبة للسظنة، فقد جاءت  31من انتهاكات مماثلة. واكما أن نصف األكراد، ورمبا نصف املسيحيني عان

 أن يف اكحسكة، يف حني األلوية املسلحةواألمر نفسه يظنطب  على األكراد، ولكن يبدو أّنم عانوا أكثر من أعمال   32قبل أجهزته.أو من 
 يبدو أن العلويني ايضا  وقعوا  33أولئك الذين يعيشون حاليا  يف املخيمات األردنية والرتكية مل يتأثروا أبدا  بأية أفعال من قبل األلوية املسل حة.

، بيظنما اخنفضت نسبة ”ال”يف املئة ب 44ضحايا انتهاكات حقوق االنسان جظنبا  إىل جظنب مع باقي أفراد الشعب السوري، حيث أجاب 
 34.”داعش“املئة قبل هجمات  يف  37.3مقابل يف املئة فقط، ..5ني األكراد إىل اإلجابة بالسلب على هذا السؤال لدى الالجئ

 

 النتهاكات حبقك أو حب   أقربائك؟من ارتكب هذه ا: 1.4السؤال 

 
 .، بالظنسب املئويةاملسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان بالظنسبة للعيظنات العلوية والسُّظنية والالجئني األكراد واألكراد : اجلماعات54الشكل 

 

                                                
 51لجدول وا 5.0السؤال  31 

 58و 57، الجدولين 5.1السؤال  32 

 (.5.1أنواع االنتهاكات ومقدار تكراراها )السؤال  11و   59يوضح الجدوالن  33 

 .57و   51الجدولين  34 
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يف املئة( من العلويني،  41من أن نسبة ال بأس هبا ) ي لقي كل من العلويني واألكراد مسؤولية تلك االنتهاكات على األلوية املسلحة، على الرغم
 جهزهتم األمظنيةأأشارت أيضا  إىل انتهاكات قوى الظنمام. وج ه العلويون االهتام، بشكل أكثر حتديدا ، إىل جبهة الظنصرة بالدرجة األوىل، وإىل 

أشكال االنتهاكات وتكررها )انمر امللح (  59Bول وحدها. يبني اجلد ”داعش“، يف حني، أشار الالجئون األكراد إىل بالدرجة الثانية
 35 .األكثر عددا   السُّظنةالظنسيب، حيث يعاين الالجئون األكراد اآلن كما يعاين 

وحىت  4155 آذارمن  السورية فرتة اكحرب األهليةيف االنتهاكات اكحاصلة خالل  للتحقي :من اخليارات تفض له أي : 1.2السؤال 
 ؟4155/ آذار /  51النتهاكات الواقعة قبل التحقي  يف ا، أم اآلن

اكحرب اصلة خالل فرتة التحقي  يف االنتهاكات اكح“والعلويني يفض لون  السُّظنةبالظنسبة لالنتهاكات اليت جيب التقص ي عظنها، يبدو أن كال  من 
ويتضح أن املسؤولني   4155.36الواقعة قبل آذار وحىت اآلن، بيظنما مييل األكراد إىل التحقي  يف االنتهاكات  4155آذار  من األهلية السورية

 37 عن اجلهات اليت ارتكبت االنتهاكات هم األكثر أمهية جلهة املقاضاة.

، مييلون اآلن إىل التحقي  يف مابعد آذار 4155على أحداث ماقبل آذار التحقي إال أن الالجئني األكراد، والذين أفادوا سابقا  ضرورة تركيز 
يستمر الالجئون األكراد باعتبار مقاضاة املسؤوليني عن اجلهات اليت   38يف املئة(. 11.1يف املئة مث ارتفعت إىل  44ة )كانت الظنسب 4155

قدون تارتكبت االنتهاكات هو األمر األكثر أمهية، يف حني تلقي نسبة كبية من العلويني مبسؤولية أكرب على الرتب األدىن، مع أّنم كريهم يع
يعتقدون بوجوب التعامل مع كل مرتكيب االنتهاكات  واألكراد واملسيحيني السُّظنةومن الواضح أن  39ل مرتكيب االنتهاكات.بضرورة مالحقة ك
 40 بظنفس الطريقة.

 

 

 

 

                                                
 .57B ،58B1 ،58B2 ،59Bالجداول  35 

  61Bو   10والجدولين  5.4السؤال  36 
قد تم طرحه بطريقة مختلفة أثناء االستطالع في كل من حلب وحماه، لذا تم حذف هذه خيارات متاحة. لكن السؤال  8طُلِب من المستجيبين ترتيب  37 

 (.17-11والجداول  5.5النتائج المأخوذة منهما، وكذلك نتائج العينة السورية ككل والتي تشمل عينتي حلب وحماة )السؤال 

 10Bو 10الجدولين  38 

 18Bو 67B1الجدولين  39 

 .18والجدول  5.1السؤال  40 
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الت اليت ت عترب 2.5السؤال  ي مهمة غ“، أو ”األمهية ةقليل“ ”األمهية متوسطة “، ”مهمة“، ”مهمة جدا  “: برأيك، ما هي السِّج 
 ؟”على اإلطالق

 
 . أولويات التوثي  يف العيظنة السورية ككل.50الشكل 

 
يف حال قيامك هبذا التوثي ، أي من مراكز التوثي  تعاملت معها أو راسلتها؟: 2.4السؤال   

 
. مراكز التوثي  املستخدمة يف العيظنة السورية ككل.52الشكل   
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مقد تكون مجيمراكز التوثي  ذات الصلة املستخدمة.  52يعرض الشكل   عها مهم ة جدا  يف عملية التوثي ، فاخلدمات األكثر استخداما  تقد 
قوق يف الوقت الراهن من قبل مظنممات اجملتمع املدين، ومن قبل املظنممات الدولية وأبرزها الشبكة السورية كحقوق اإلنسان، واملرصد السوري كح

 41 اإلنسان، والصليب األمحر الدويل، واهلالل األمحر.

تهاكات، لدى كل من العلويني والالجئني االكراد. ال يوث   العلويون أبدا  أي ا  من هذه االن ”مراكز التوثي  املستخدمة“جدا   نية ختتلفمن ناحية ثا
 كذامع أّنم على دراية مبختلف املظنممات غي اكحكومية اليت تتوىل مهمة القيام مبثل هبيظنما يستخدم الالجئون األكراد مؤسساهتم السياسية، 

 42 بيظنما معرفة العلويني مبثل هذه املظنممات متدنية نسبيا . توثي 

 

                                                
 (.4.1)السؤال  17و   11مع مدى معرفة المستجيبين للمنظمات غير الحكومية في الجدولين   15و   14الجدولين  41 

 .34B1 ،34B2 ،35B ،36B2 ،36B1الجداول  42 
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  حلها؟ ، أو جيبأو جيب إعادة تأهيلها، أو إعادة هيكلتها ،أي من املؤسسات التالية ميكن اكحفاظ عليها دون تريي 1.1السؤال 

 كها.ول املؤسسات اليت يظنبري تفكي. رأي كل من العيظنتني العلوية والسورية ح51الشكل 

 

يبدو  43حباجة ماس ة إىل اإلصالح. وهيذات الصلة باالنتهاكات  اجلهات يف مقدمة حزب البعث وخمتلف األجهزة األمظنية اكحكومية،جاء  
 امظنقسمون حول ضرورة تريي كامل الكادر اكحكومي، بيظنما تعتقد غالبية األكراد واملسيحيني بإمكانية احتفاظهم مبظناصبهم إذا كانو  السُّظنةأن 

 44 غي مرتكبني النتهاكات حقوق االنسان.

                                                
 .19الجدول  43 

 .71والجدول  5.8السؤال  44 
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د مانسبته  ؤالء من ، ولكن يريد ه”اجليش السوري اكحر“يف املئة من املستجيبني العلويني، وبقوة، على حل  81ليس من املفاجئ أن يشد 
وإضافة إىل  آخر.بشكل  أو ب ، إضافة إىل إصالح غالبية املؤسسات اكحكومية”القوات اخلاصة”و ”خمابرات القوات اجلوية“جهة أخرى حل 

 45 ذلك، يعتقد العلويون أنه جيب إبقاء مسؤويل الدولة الذين مل يرتكبوا انتهاكات كحقوق االنسان يف مظناصبهم.

 ؟هل تؤي د تأسيس جلان اكحقيقة كي تكشف بدقة وبشفافية عن تاريخ الصراع يف سوريا: ..1السؤال 

واألكراد  السُّظنةإال أن غالبية  46(ينيمسيحو وعلويني، )سظنة، وأكراد،  اجلميعلدى  قيقةبعمل جلان اكحعلى الرغم من وجود قبول عام 
ال فرق مهم بني آراء الرجال والظنساء خبصوص العفو،  47، يف حني أن املسيحيني )هذه العيظنة الصرية جدا ( تؤيده.العفو ال يدعمون

سيها ظناطقي، واملستوى التعليمي، والعمر بشكل جيعل من الصعب تفيف حني تتباين االجابات على أساس االختالف يف االنتماء امل
يف املئة  14، لكظنهم يعارضون إصدار العفو )”جلان اكحقيقة“األكراد إنشاء  والالجئني. يدعم كل من العلويني يف الوقت اكحايل

 48(.”ال”يف املئة يقولون 14.2) السُّظنةمثلهم مثل  (”ال“يقولون 

ف  على مظنح العفو واكحصانة ملرتكيب االنتهاكات اخلطية يف اكحال شاركوا بظنزاهة يف جلان تقصي اكحقائ ؟ : هل توا1.51السؤال 
 نعم/ال.

 
 . تأييد العفو يف العيظنات العلوية، والسُّظنية، والكردية50الشكل 

                                                
 .70B، و19B الجدولين 45 

 .70والجدول  5.9السؤال  46 

 .71والجدول  5.01السؤال  47 

 .71B، و72B، 71الجداول  48 
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 حسب املظناط  اجلررافية اكحقيقة. تأييد العفو وجلان 51الشكل 

 

 
 حسب الفئات العمرية ومستوى التعليم. اكحقيقةجلان . تأييد العفو و 58الشكل 
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 للضحايا؟ نعم/ال علظنية: هل تواف  على عقد جلسات استماع 1.55السؤال 

 49ول هذه املسألة.حا، يف حني يظنقسم األكراد والعلويني يبدو أن  السُّظنة ورمبا املسيحيني، يدعمون جلسات االستماع العامة للضحاي
 ( هم اآلن مع إجراء هذه اجللسات.كوباينعلى   ”داعش“مابعد هجمات ، تشرين األولاد )عيظنة إال أن الالجئني األكر 

 

 ل؟والديظنية والوطظنية والتارخيية يف سوريا هبدف التوصل إىل اكحلو  اإلثظنيةتؤي د إجراء حوار وطين حول املشكالت : هل 1.54السؤال 
 نعم/ال 

كما يدعمون أيضا  أن تكون   ،األوضاع املعقدة املرتبطة بالعالقات بني خمتلف اجملموعاتللتعامل مع حوارا  وطظنيا  تقريبا  وأخيا ، يدعم اجلميع 
كلها نتائج إجيابية جدا  من أجل إصالح املؤسسات السورية،    50(.1.50حقوق اإلنسان العاملية يف صلب الدستور اجلديد لسورية )السؤال 

يف املئة( يؤيدون  0.0.يف املئة(، واألكراد ) 84.5يف املئة(، والسُّظنة ) 08ستجيبني العلويني )إن  غالبية امل ومن أجل دستور مابعد الظنزاع.
يف املئة(،  1.0.يف املئة(، والسُّظنة ) 511العلويني )املستجيبني من اكحوار الوطين للتعامل مع هذه املشاكل. كما أن ه وبشكل الفت، يؤيد مجيع 

 تور جديد لسوريا مرتكز على حقوق اإلنسان.يف املئة( وضع دس 8.0.واألكراد )

 
 : تأييد إجراء حوار وطين، حول العالقات بني اجملموعات واملشاكل التارخيية يف سوريا.5الشكل 

 

                                                
 .73B، 71الجدولين  49 

 .5.01و 5.12. السؤالين: 75، و74B، 74الجداول  50 
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 نعم/ال. هل تؤيد االلتزام حبقوق اإلنسان يف صياغة مسودة قوانني البالد اجلديدة ودستور البالد؟: 1.50السؤال 

نمر خمتلفة لدى كال  من العلويني واملعارضة السظنية خبصوص من يتحمل املسؤولية األكرب عن اكحرب واستمرارها، فإن إذن، رغم وجود وجهات 
ة. لاجلميع يلقون جزء من املسؤولية على خمتلف األطراف املظنخرطة يف الظنزاع، باإلضافة إىل أّنم يعتربون العدالة وسيلة من أجل إصالح الدو 

ن العلويني يريدون إصالح املؤسسات السورية بظنفس الدرجة عظند السظنة، واألكراد، واألرجح عظند األقليات األخرى لكن األمر اكحاسم هو أ
أيضا . هظناك اختالف خبصوص أي من اخليارات هو األفضل للظنمام القضائي يف املستقبل، لكن الظنتائج تشي إىل أن هظناك بدائل مقبولة من 

 ضية مشرتكة مهمة خبصوص خمتلف وسائل حتقي  العدالة. طرف اجلميع. بشكل مشابه، هظناك أر 

 
 . تأييد وضع دستور جديد م رتكز على حقوق اإلنسان41الشكل                                 
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 خالصة النتائج

 القسم األول

 :املشاكل
  اكحرب والقصف. هي الظنمام تليه ظنة(بالظنسبة للعيظنة السورية ككل )واليت غالبيتها من العرب السُّ إن  أكثر املشكالت خطورة 
 ثالثا . ”اإلرهاب من ك ال الطرفني”يضع األكراد اكحرب أوال ، والظنمام ثانيا ، و 
  ائمة وغيها من اجملموعات املتطرفة يف املرتبة الثانية من ق ”داعش“ن اكحرب على رأس املشكالت ولكن تأيت يضع العلويو

 أكثر املشكالت خطورة.
 يف رأس املشكالت يليها  ”قتل أعداد كبية وهتجي الكثيين بسبب العظنف“ني السُّظنية والعلوية، ت وض ع بالظنسبة للعيظنت

 .والفشل السياسيالعمليات العسكرية 
  يت تتطلب اهتماما .اخلاصة باملشكالت القائمتهم يف يف املرتبة الرابعة  االفتقار إىل اكحقوق اللروية والثقافيةيضع األكراد 

 ثاني القسم ال

 :الظنزاع واملسؤوليات
  يف  1..0بأن ه األكثر مسؤولية عن إشعال اكحرب األهلية يف سوريا. لكن فقط  ”الظنمام“يف مظناط  سيطرة املعارضة، ي عترب

 .”غي مسؤولة على اإلطالق“املئة من عيظنة السُّظنة يقولون أن  املعارضة 
 املعارضة“عض املسؤولية على بيلقي األكراد أيضا  ب”. 
 و  ”اإلقليمية قوىال“ضع اجلميع )السُّظنة، األكراد، العلويني، واملسيحيني( أيضا  قدرا  ال بأس به من املسؤولية على عات  ي

 .”الدولية القوى“
 م ل الظنمام قدرا  ال بأس به من هي املعارضة  للمستجيبني العلويني، بالظنسبة املسؤول األكرب عن إشعال اكحرب، وكذلك ُي 

 املسؤولية.
 درجة املسؤولية  لكن هظناك زيادة يف األكرب،املسؤولية  ”الظنمام“يما خيص املسؤولية عن إبقاء الظنزاع مستمرا ، يستمر حتميل ف

م ل للمعارضة  د السظنة ارتفعتعلى الشكل التايل: عظن ”جدا  مسؤولة “، كانت الزيادة يف نسبة أولئك الذين يعتربوّنا اليت حت 
 يف املئة. 22.5إىل  40.1من ارتفعت األكراد عظند و  املئة،يف  51.4إىل  1.1من 

  يف املئة مظنهم مازالوا  00القوات اإلقليمية والدولية، ولكن ن املعارضة أكثر عن إبقاء الظنزاع مستمرا ، يليها يلوم العلويو
 عن ذلك. ”مسؤول جدا  “يعتقدون أن الظنمام أيضا  
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 القسم الثالث 

 العدالة
 دالة كوسيلة إلصالح الدولة.يبدو أن  اجلميع يريدون الع 
 هذه يف حني أن  ”احملاكمات العادلة ملن تقع عليهم املسؤولية“قوق اإلنسان عظند األكراد والعلويني تليها تأيت األولوية كح

 .”إلراء موضوع اكحصانة“السُّظنية يليها  تشكل األولوية القصوى بالظنسبة للعيظنةاألخية 
  هامة “يف املئة يعتربوّنا  511بظنسبة )أولوياهتم قائمة يف رأس  ”تعزيز حقوق اإلنسان”و ”الدميقراطية“تضع عيظنة العلويني

اكحكم “وضع ي، يف حني (يف املئة 8.يف املرتبة الثانية بظنسبة ) ”احملاكمات العادلة ملن تقع عليهم املسؤولية“تليها  (”جدا  
 يف آخر القائمة. ”اإلسالمي

 “اه )الس ل م ية(، ورابعا  يف حتلُّ ثانيا  يف مح ”الربيع العريب“ج املرجوة مظنها يف اإلصالح بعد ، اليت مل تعط  الظنتائ”الدميقراطية
 املخيم األردين، وسابعا  يف حلب، وثامظنا  يف اكحسكة، وتأيت يف املرتبة اكحادية عشر يف دير الزور واملخيم الرتكي، واملرتبة الثانية

 ريف دمش  )دوما(.عشر يف إدلب، واملرتبة الثالثة عشر يف 
 املرتبة يف املرتبة الثانية يف عيظنة ريف دمش  )دوما(، و  كطري  جيب ّنجه  ”اإلسالمياكحكم “أيت ي، وعلى الظنقيض من ذلك

 الرابعة عشر يف محاه )الس ل م ية(.
  كافية.  ”االعتذارات“بالقليل من الدعم وال يبدو أن   ”احملاكم التقليدية“حتمى 
  غم أّنم رمبا ر  ”التعويضات“قبل  ”اإلصالح“يف حني أن السُّظنة يضعون  ”اإلصالح“قبل  ”ضاتالتعوي“يضع األكراد

 قد خسروا أكثر على مدار اكحرب.
  احملاكم الدولية ”و ”املختلطة احملاكم“يف قمة أولوياهتم من أجل تطبي  العدالة وتأيت  ”احملاكم الوطظنية“ن يضع العلويو

 املرتبة يفاألولوية حتل هذه ) ”إعادة دمج األفراد الذين مت استبعادهم“م أيضا  يريدون يف آخر قائمتهم. لكن، ه ”الدائمة
 رابعا . اكحكوميةثالثا ، وإصالح مؤسسات  ”التعويضات“، وتأيت الثانية(

 ت رب عبالظنسبة للسُّظنة، والعلويني واألكراد، هظناك اتفاق عام على أشكال التعويضات اليت جيب أن يتلقاها الضحايا. حيث ا
ن العدالة  حني أ يف“ العدالة من خالل احملاكمات“التعويض املايل عن خسارة امللكية أو القدرة على العمل أكثر أمهية من 

 ، أو التعذيب.اجلائركانت أكثر أمهية يف حاالت فقدان فرد من العائلة، أو السجن 
  قوبات املمكظنة اجلماعية وقتل املدنيني تستح  أقصى الع اجلرائم اليت ترتاوح بني ارتكاب اجملازر أن  تلكبشكل مشابه يبدو

كن ختفيض العقوبة أو حىت مي)يف إطار االجراءات القانونية االعتيادية معاجلته بيظنما الظنهب، على سبيل املثال، ميكن أن  تتم 
 . (يف حال االعرتاف باجلرم
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  بظنسبة سُّظنة )العظند  أولكخيار   ”كم الشرعية وقوانيظنهااحملا “من أجل سوريا، تأيت  املفضلةفيما خيص  األنممة القانونية
 ”قبل وصول األسد إىل السلطة 5.28القانون السوري العائد لعام “ليها ي (”مقبولة جدا  “يف املئة يعتربوّنا  01.8

 .(”مقبول جدا  “يف املئة يعتربونه  00.4بظنسبة )
  ألمم لسوري واحملاكم العاملة مبوجب املعايي الدولية اخلاصة باالقانون ا“يفضلون  العيظنةيبدو أن  األكراد واملسيحيني يف

ل على غي مقبو “بأن ه  واالذين قالفوهذا اخليار ال يل   معارضة كبية من قبل السُّظنة  51.“ املتحدة مع وجود رقابة دولية
واحملاكم العاملة مبوجب القانون السوري “كون يلذا من املمكن أن  يف املئة فقط. 51.0يشكلون مانسبته  ،”اإلطالق

 األفضل بالظنسبة للمستقبل.  هو اخليار ”املعايي الدولية اخلاصة باألمم املتحدة مع وجود رقابة دولية
 بني احملاكم السورية والدولية باستخدام كل من القضاة الوطظنيني ومن دول اخرى املزاوجة“ن األكراد و ي فضِّل الالجئ 

القانون السوري واحملاكم العاملة مبوجب املعايي الدولية اخلاصة “يها يل ،”مقبولة جدا  “اعتربوها مظنهم يف املئة  80.1“
 52.”مقبولة جدا  “اعتربوها  مظنهم يف املئة 11“ باألمم املتحدة مع وجود رقابة دولية

  ف ض ل لدى العلو  مالسوري املتواف  مع املعايي الدولية لألمالقانون 
يف املئة يعتربونه  02بة يني بظنساملتحدة هي أيضا  اخليار امل

 رعية وقوانيظنهااحملاكم الش“. إىل جانب ذلك فإن العلويني واألكراد يرفضون ”مقبول“يف املئة يعتربونه  02و ”مقبول جدا  “
 .”غي مقبولة على اإلطالق“يعتربوّنا و يف املئة على الرتتيب  80.0يف املئة و 2. بظنسبة“

 وقوانيظنهااحملاكم الشرعية ما وهم أقل ميال   ا  فضلون املعايي الدولية نوعالظنساء ومن هم أفضل تعلُّما  ي. 

 القسم الرابع

 :انتهاكات حقوق اإلنسان واملصاكحة

  السُّظنة تعرضوا أو عرفوا قريبا  تعرض النتهاكات حقوق اإلنسان.املستجيبني يبدو أن  معمم 
 ت.حوايل نصف األكراد ونصف املسيحيني قد تعرضوا لالنتهاكا 
  بالظنسبة للسُّظنة هذه االنتهاكات قد ارتكبت من ق بل الظنمام أو أجهزته. ويظنطب  األمر نفسه على األكراد لكن يبدو أّنم

ات يف حني أن  أولئك الذين يعيشون اآلن يف خميم ،األعمال العسكرية للكتائب املسلحة يف اكحسكة بسببعانوا أكثر 
 بالكتائب املسلحة. الالجئني األردنية والرتكية مل يتأثروا

  مل ، ”ال“ بـيف املئة أجابوا  44بظنسبة )ن أيضا  ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان مثلهم مثل باقي الشعب السوري العلويو
 01.0ن مالالجئني األكراد اخنفضت عظند عن هذا السؤال  ”ال“أجابوا بـ الذين نسبة يف حني أن   (يتعرضوا ألي انتهاك

 بعدها.يف املئة  ..5 إىل ”داعش“قبل هجمات 
                                                

  51 الجداول: 41 و40. 

 .55B2  52 الجدول  
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   الرغم من أن  على ”املسلحةاأللوية “بالظنسبة لكل من العلويني واألكراد تقع معمم املسؤولية عن االنتهاكات على عات
 أيضا  قوات الظنمام كمرتكب لالنتهاكات. حددتيف املئة(  41نسبة ال ي ستهان هبا من العلويني )

 مظنذ آذار لسورية اكحرب األهلية االتحقي  يف االنتهاكات اليت حدثت أثظناء “ضِّلون يبدو أن  كال  من السُّظنة والعلويني ي ف
 .4155يف حني أن األكراد ي فضِّلون التحقي  يف االنتهاكات اليت حدثت قبل آذار  ،”وحىت اآلن 4155

 مييلون اآلن إىل  4155ر لكن الالجئني األكراد الذين أرادوا سابقا  أن ترتكز التحقيقات على األحداث الواقعة قبل آذا
يف املئة يف عيظنة الالجئني  11.1يف املئة إىل  44حيث ارتفعت الظنسبة من  4155األحداث الواقعة بعد آذار  يف التحقي 

 على كوباين. ”داعش“األكراد الفارين من هجمات 
 ملظنممات مظنممات اجملتمع املدين وا إن  مراكز التوثي  ذات الصلة هبذه االنتهاكات واألكثر استخداما  يف الوقت الراهن هي

الدولية وت عترب  الشبكة السورية كحقوق اإلنسان، واملرصد السوري كحقوق اإلنسان واهلالل والصليب األمحر الدوليني األكثر 
 بروزا .

 ياسية سيبدو أن العلويني ال يقومون بأي توثي  ألي من هذه االنتهاكات بيظنما يستخدم الالجئون األكراد املؤسسات ال
عرفة العلويني مبثل بيظنما مالعديد من املظنممات غي اكحكومية اليت تقوم مبثل هذا التوثي  على دراية باخلاصة هبم رغم أّنم 

 53.هذه املظنممات متدنية نسبيا  
  ل  ما يتع. ويبدو أن السُّظنة مظنقسمني فياجلهات اليت حتتاج إلصالحالئحة  األجهزة األمظنيةيتصدر حزب البعث وخمتلف

مجيع الكادر اكحكومي يف حني أن غالبية األكراد واملسيحيني يعتقدون بأنه من املمكن هلؤالء االحتفاظ مبراكزهم باستبدال 
 يف حال مل يرتكبوا انتهاكات كحقوق اإلنسان.

  عيظنة، لكن، يف املئة ممن مشلتهم ال 81بظنسبة  ”اجليش السوري اكحر  “ن بشدة على تفكيك العلويو وبشكل غي مفاجئ، يركز
ويرون أن   ”القوات اخلاصة“و  ”املخابرات اجلوية“حل  العلويني ن من املستجيبو مرة أخرى، وبشكل الفت، يريد غالبية 

 حتتاج إىل اإلصالح بشكل أو بآخر.األخرى معمم مؤسسات الدولة 
  علويني، واملسيحيني(.)السُّظنة، واألكراد، وال اجلميعلدى  اكحقيقةيبدو أن  هظناك قبوال  عاما  لعمل جلان 
 .ال يؤيد غالبية السُّظنة واألكراد العفو، يف حني أن  املسيحيني )من خالل العيظنة الصرية جدا ( يؤيدونه 
   (”ال“يف املئة أجابوا  14ن العفو )يعارض العلويو ، ولكن اكحقيقة األكراد تأسيس جلان كل  من العلويني والالجئنييدعم 

  .(بالظنفي أيضا  املئة أجابوا  يف 14.2الس ظنة )حاهلم حال 

                                                
34B1, 34B2, 35B, 36B2, 36B1  :53 الجداول  
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  يبدو أن  السُّظنة ومن احملتمل املسيحيني، يؤيدون جلسات االستماع العلظنية للضحايا، يف حني يظنقسم األكراد والعلويني حول
لسات جعلى كوباين أصبحوا اآلن يؤيدون  ”داعش“بعد هجمات تشرين األول  يف عيظنةهذه املسألة. الالجئني األكراد 

 العلظنية.االستماع 
  العالقات بني للتعامل مع األوضاع املعقدة املرتبطة بأخيا ، يبدو أن اجلميع تقريبا  اتفقوا على تأييد اكحوار الوطين ملعاجلة

 الدستور السوري اجلديد. يف صميم جعل حقوق اإلنسان الدوليةو  خمتلف اجملموعات
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 الملحق

 

 يرجى تحميل التقرير الكامل من وجداول النتائج، للحصول على االستبيان كامأل
 موقعنا على االنترنت

sy.org-www.tda 

 

  

http://www.tda-sy.org/
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