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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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املقدمة

أدى الصراع املسلح في سورية، املستمّر منذ سنوات عدة، إلى حصول انتهاكات جسيمة، عاناها املدنيون 

على وجه الخصوص، وال يبدو -بعد م�سي أكثر من 9 سنوات- أن نهاية هذا الصراع قريبة، بعد تعّقد املشهد، 

وبخاصة في ظل استمرار النظام في ممارسة أشكال العنف والوحشية في مواجهة السوريين، وتعنته أمام 

مطالبهم املشروعة، ورفضه االنخراط جدًيا في جهد الحل السيا�سي، وال سّيما بعد تقّدمِه عسكرًيا بفضل 

دعم حلفائه الروس واإليرانيين، وتعقد مشهد الصراع في سورية وعليها، ووجود دول عدة بعدتها وعتادها 

العسكري، كروسيا وإيران والواليات املتحدة األميركية وتركيا، إضافة إلى قوات النظام السوري وفصائل 

املعارضة املسلحة والفصائل اإلسالمية، وأيًضا القوات الكردية أو ما ُيسمى »قوات سوريا الديمقراطية« 

 عن عدد من امليليشيات املدعومة من إيران، كاألفغانية 
ً

املدعومة من الواليات املتحدة األميركية، فضال

والعراقية وميليشيا »حزب هللا« اللبناني.

ها تندرج ضمن ما ُيعرف بالفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، وعلى الرغم من حصول 
ّ
هذه األطراف كل

مبادرات عربية وإقليمية ودولية عدة، كانت تهدف إلى التوّصل إلى حل سيا�سي ينهي معاناة املدنيين في 

سورية، فقد فشلت في ذلك.

أصّر النظام السوري على الحل العسكري واألمني منذ البداية، مستفيًدا من عامل الوقت ملعرفته بطبيعة 

املجتمع الدولي وتردد القوى الدولية الكبرى في التدخل ضده، ولم يكن النظام السوري جاًدا في أي جهد أو 

حلول سياسية جرى طرحها، سواء تلك التي رعاها املجتمع الدولي كمفاوضات جنيف واللجنة الدستورية، 

أم التي كانت برعاية الدول الفاعلة في النزاع السوري، كمفاوضات آستانة وسوت�سي. بل على العكس تماًما 

ا على القتل والعنف غير املبررين تجاه املدنيين، وغالًبا ما كانت تزداد العمليات العسكرية  بقي النظام ُمصرًّ

والقصف الجوي والتصعيد امليداني من طرف النظام السوري، قبل أي حدث دولي خاص بالشأن السوري؛ 

وذلك إلحداث مزيد من الضغط على الطرف اآلخر، والتغيير بقدر اإلمكان في موازين القوى، األمر الذي 

يقوي موقفه أكثر في جلسات التفاوض، في ظل عدم وجود أي تحرك دولي يردعه أو يوقفه عن ارتكاب 

انتهاكات بحق املدنيين.

ال يمكن فصل هذه التفاصيل كلها التي أشير إليها عما آلت إليه األوضاع اإلنسانية في سورية، ومنها ما 

مارسه النظام السوري من عمليات التهجير الجماعي ضد األهالي واملدنيين القاطنين في املناطق التي سيطرت 
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عليها املعارضة السورية املسلحة في بعض مراحل الصراع، بدًءا بتهجير سكان حي بابا عمرو في مدينة حمص، 

في مطلع آذار/ مارس 2012، مروًرا بتهجير أهالي حمص القديمة، في أيار/ مايو 2014، وانتهاًء بتهجير سكان 

بلدات كثيرة في درعا والقنيطرة، في تموز/ يوليو 2018.

وال بد من اإلشارة إلى ارتفاع أعداد املهجرين قسًرا، بعد التدخل العسكري الرو�سي عام 2015، وهو 

التدخل الذي رّجح كفة النظام السوري، وغّير موازين القوة، خصوًصا بعد معركة حلب في 2016 وما نتج 

منها من إجبار الفصائل املسلحة املعارضة املسلحة على إخالئها، وتهجير جزء كبير من سكانها في كانون األول/ 

ديسمبر من العام نفسه.

كان ارتفاع عدد املهجرين من مناطق سكناهم،  بدًءا من النصف الثاني من عام 2015، نتيجة مباشرة 

لتدخل روسيا عسكرًيا، وهو ما أدى إلى سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة من الجغرافيا السورية 

ضمن سياسة القضم التي اتبعها، وبمساندة مؤثرة على األرض من قوات وميليشيات إيرانية، لتزداد عمليات 

التهجير القسري وموجات النزوح ازدياًدا غير مسبوق في العصر الحديث، إذ كانت هذه املناطق تحت سيطرة 

عّد 
ُ
فصائل املعارضة املسلحة منذ بدء عملياتها العسكرية لتحرير املدن عام 2012، وكانت هذه املناطق ت

ا للمدنيين الفارين من املالحقات األمنية املستمرة، في ظل مواصلة النظام السوري وحلفائه 
ً
 ومالذ

ً
ملجأ

عملياتهم العسكرية وانتهاكاتهم الوحشية.

ومع طول مدة نزوح السوريين وإقامة ماليين منهم في منازل وتجمعات ومخيمات إيواء مؤقتة، برزت 

آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية في النازحين وذويهم وفي عالقاتهم األسرية، وظهرت إشكاالت عدة بين 

درس دراسة كافية ضمن معاناة السوريين املستمرة 
ُ
النازحين واملجتمعات املضيفة. هذه القضايا لم ت

منذ 2011، وهي الكارثة اإلنسانية األصعب واألشد تعقيًدا بعد الحرب العاملية الثانية، فوفًقا للمفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، يوجد أكثر من 6 ماليين و700 ألف الجئ سوري موزعين في بلدان 

 عن 6 ماليين و200 ألف نازح داخلي حتى آب/ أغسطس 
ً

عدة حول العالم حتى منتصف عام 2019، فضال

من العام نفسه، ونتج من العمليات العسكرية التي شنها النظام السوري وحلفاؤه، في األشهر األولى من عام 

2020، نزوح نحو مليون مدني سوري من محافظتي حماة وإدلب.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي في املجلس النرويجي لالجئين، بلغ عدد األشخاص 

النازحين في داخل بلدانهم حتى نهاية عام 2018 قرابة 41.3 مليون شخص في مستوى العالم. وُيعد هذا 

الرقم أعلى رقم ُمسجل على اإلطالق، وتتركز أعلى نسب للنازحين داخلًيا في كل من أثيوبيا وجمهورية الكونغو 

 عسكرية متواصلة منذ بدء االحتجاجات 
ً

الديمقراطية ونيجيريا وسورية، علًما أن األخيرة تشهد أعماال
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الشعبية في آذار/ مارس 2011، مع فشل الجهد الدولي جميعه في التوصل إلى حل ينهي معاناة املدنيين 

هناك)1(. )ملزيد بشأن توزع مناطق السيطرة في سورية، انظر الخريطة رقم 1(

ظهر توزع مناطق السيطرة في عدد من املحافظات السورية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
ُ
خريطة رقم 1 ت

خريطة من إعداد محمد األشقر بالتنسيق مع الباحثين

)NRC& IDMC  )1، ازدياد عدد النازحين في داخل بالدهم أكثر من أي وقت م�سى، أيار/ مايو 2019 
https://bit.ly/32nwoTg

https://bit.ly/32nwoTg
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أهمية البحث وأهدافه

تسعى هذه الدراسة إلى تناول أبعاد اآلثار االجتماعية والنفسية للنازحين وأحوال معيشتهم اليومية 

باستعراضها وتحليل البيانات الكمية والنوعية التي جمعت خصيًصا لهذه الدراسة في محافظات سورية 

ص إليها البحث.
ُ
عدة، وأخيًرا استعراض النتائج التي خل

تتمحور هذه الدراسة حول سؤال البحث الرئيس اآلتي: ما هي آثار النزوح االجتماعية والنفسية في 

النازحين وفي عالقاتهم بعائالتهم وباملجتمعات املضيفة؟

ر في العالقات 
ّ
بافتراض أن مشكالت اجتماعية كثيرة نتجت من النزوح بسبب طول املّدة الزمنية، ما أث

ضمن مكونات املجتمع وضمن األسرة الواحدة، كالعالقة بين الزوجين وأطفالهما، أو مع األقارب والجيران أو 

حتى مع أهالي املنطقة التي نزح إليها، ومن ثم عالقة النازحين باملجتمع املضيف، أي اضطرار النازح إلى العيش 

 عن اآلثار النفسية للنزوح والصعوبات التي يواجهها النازح 
ً

في وسط اجتماعي جديد غير متجانس، فضال

كالسكن السيئ وغياب الخصوصية وغياب املرافق الخدمية والصحية وانقطاع موارد الرزق وما يحمله 

النزوح من صعوبات معيشية ترهق العائالت ورب األسرة تحديًدا الذي يشعر بالعجز بسبب عدم تلبيته 

متطلبات أسرته كما كان يفعل سابًقا في ظل االعتماد على املعونات اإلغاثية فحسب، وهنا سيستعرض 

البحث كيف يمكن التعامل مع هذه املشكالت والضغوط النفسية لدى األطفال والعائلة ككل، من خالل 

االطالع على وجتهي نظر أصحاب املصلحة )األهالي واملتخصصين النفسيين(، والبحث عن إمكانية التعافي 

منها وتجاوزها.

يهدف البحث أيًضا إلى معرفة أثر النزوح في فئة الطلبة في الجانب التعليمي، وما قد يسببه النزوح من 

انقطاع لألطفال عن املدارس ُمدًدا زمنية طويلة وسط غياب االهتمام العاطفي والنف�سي والتنشئة السليمة 

لألطفال النازحين في بيئة غير مستقرة.

وأخيًرا التعرف إلى املشكالت القانونية التي حدثت في أثناء مرحلة النزوح وسط تسجيل حاالت زواج 

ووالدة كثيرة من دون توثيق أو حتى الحصول على وثائق رسمية تثبت هذا األمر، ومعرفة دور الجهات 

املسؤولة عن املخيمات في التعامل مع هذه املشكالت، وهل كان النزوح سبًبا في ازدياد املشكالت العائلية 

وما هي اآللية املتبعة لحل هذه املشكالت؟
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املنهجية

تعتمد هذه الدراسة على نوعين من مصادر البيانات األولية والثانوية، اشتملت الثانوية على األبحاث 

والتقارير املتضمنة معلومات وبيانات عن النازحين ومشكالتهم في داخل سورية، أما البيانات األولية فكانت 

على الشكل اآلتي:

 Kobo toolbox أوال: البيانات الكمية: وهي بيانات جمعت عن طريق تصميم استبانة على منصة كوبو

تتضمن أسئلة تجاب بـ نعم أو ال، واختيار من متعدد، أي إجابات قصيرة مع توضيح اإلجابات في بعض 

األسئلة، ومن ثم جرى تنظيف البيانات وتحليلها.

جمع 462 استبانة في 6 محافظات وهي إدلب، والحسكة، والرقة، وحلب، ودير الزور، والالذقية في عدد 

من املخيمات املوجودة في هذه املحافظات والبالغ عددها )24 مخيًما(.

ثانًيا: البيانات النوعية: وذلك بإجراء مزودي املعلومات مقابالت مع ثالث فئات مختلفة: أولياء األمور، 

ومرشدين اجتماعين وأطباء نفسيين، ومع املسؤولين عن إدارة املخيمات والقضاة، وقد بلغ عدد هذه 

املقابالت 24 مقابلة في املحافظات املذكورة أعاله.

ا( عبر استخدامهم 
ً
تعاون املكون من 17 شخًصا ذكوًرا وإناث

ُ
نّفذ عملية جمع البيانات الفريق امليداني امل

تطبيق Kobo على أجهزة الهاتف الذكية )تحديًدا بالنسبة إلى االستبانات(. استمرت عملية جمع البيانات 

مدة ثالثة أشهر من عام 2020.
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الصعوبات التي واجهت الدراسة

واجهت الدراسة في مرحلة جمع البيانات صعوبات عدة، تمثل أبرزها في رفض بعض األهالي اإلجابة عن 

االستبانة بذريعة عدم جدوى هذه الدراسات في تحسين أوضاعهم، وتخوف آخرين من إجراء املقابلة خشية 

كشف أسمائهم في ما بعد.

وواجه فريق جمع البيانات امليداني بعض الصعوبات اللوجستية املتعلقة بصعوبة التنقل بين املخيمات؛ 

إما بسبب بعد املسافات أو بسبب الحواجز ونقاط التفتيش.

أما في املخيمات فكانت هناك صعوبة كبيرة في الدخول إليها، وخصوًصا أن هذه املخيمات وتجمعات 

النازحين معظمها تقع في مناطق سيطرة بعض الفصائل املسلحة التي تمنع الوصول إلى املعلومات والتواصل 

مع مصادرها، وال سيما تلك التجمعات الخاضعة لسيطرة فصيل ما يسمى »قوات سوريا الديمقراطية«، 

وفصيل »هيئة تحرير الشام« النصرة سابًقا.

ومن الجدير بالذكر أن فريق جمع البيانات اعتمد في مناطق عدة على العنصر النسائي من أفراده اعتماًدا 

أكبر، لسهولة تقبلهن من جانب العائالت، في خالل املقابالت مع األهالي في املخيمات واملناطق التي جرت 

زيارتها.
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طر املفهوماتية
ُ
األ

خُص عن أرضه، أي َبُعد عنها، 
ّ

َزَح أي َبُعَد، وُيقال نَزح الش
َ
 هو الُبعد، وُيقال في اللغة العربية ن

ً
النزوح لغة

ُزوح السكان هو خروجهم وبعُدُهم عن مقّرِ ُسكَناهم.
ُ
ومعنى ن

وإذا كان النزوح الفردي أقرب في معناه إلى اختيار الفرد الُبعد عن مكان سكناه ألسباب اختيارية أو جبرية 

بفعل عوامل عدة، سواء كانت طاردة أم جاذبة، فإن النزوح الجماعي في األعم األغلب ُيحيل على الهجرات 

الجماعية للسكان بفعل ظروف معيشية قاهرة مثل البطالة أو املجاعة، أو ربما عوامل طبيعية كالبراكين 

جبر املدنيين على مغادرة مناطق 
ُ
والطوفانات، أو بفعل البشر كالحروب واألعمال العسكرية املرافقة لها التي ت

زوح القسرّي«، مع تأكيد أن النزوح 
ُّ
ا عن األمان وهو ما ُيطلق عليه »الن

ً
سكنهم األصلية إلى أماكن أخرى بحث

الجماعي قد يحتمل معنى االختيار، كما في حالة رغبة أي جماعة بشرية في االنتقال إلى مكان آخر لتحسين 

أوضاعها املعيشية على نحو ما شهده التاريخ من حركات انتقال للجماعات البشرية في املجتمعات الزراعية 

أو الرعوية من مكان إلى آخر أكثر خصًبا وإنتاجية، ومن نافل القول إن سورية شهدت هذا النوع من النزوح 

بين عامي 2007 و2010 نتيجة موجة الجفاف التي ضربت مناطق الجزيرة السورية)2(.

أما املبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم املتحدة، فُتعرف مصطلح النزوح بأنه حركة شخص أو مجموعة 

كرهوا على الهرب من مناطقهم إلى مناطق جغرافية أخرى ضمن حدود الدولة نفسها، 
ُ
من األشخاص الذين أ

من جراء تعرضهم إلى مؤثر خارجي يهدد حياتهم، كاملجاعات والحروب والتصحر والجفاف والكوارث البيئية، 

أو أي متغير خارجي آخر يجعل النازح ينتقل إلى مكان آخر بهدف إيجاد متغيرات أفضل.

جبرت 
ُ
ووفًقا للمفهومات الواردة ضمن القانون الدولي اإلنساني، ُيعرف النازحون بأنهم الجماعات التي أ

على ترك أراضيها التي تسكن فيها بصورة مفاجئة واضطرارية بسبب وجود نزاعات أو صراعات مسلحة 

أو تعٍد على حقوقهم اإلنسانية وانتهاك لها، أو بسبب العوامل الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل أو حتى 

)2(  إضافة إلى سوء إدارة النظام السوري موارد املياه، إذ كانت إدارة هذه املصادر تمر بنظام معقد جًدا، ومتداخل ضمن 20 وزارة ومديرية 
اإلدارة هذا وتف�سي الفساد  لهذه البيروقراطية والتعقيد يصبح هناك مجال كبير للفساد. سوء   

ً
وفي النهاية هو غير فاعل ونتيجة ومؤسسة، 

ولبرلة االقتصاد التي اتبعها بشار األسد ورفع الدعم عن املحروقات عام 2008 ، إضافة إلى موجة الجفاف التي ضربت املنطقة الشرقية بين 
أعوام 2006 و 2010 ، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى حدوث موجات نزوح حادة من منطقة الخابور في ريف محافظة الحسكة باتجاه املناطق 
الحضرية، حدث النزوح بين أبناء الطبقات الريفية الذين يعملون ويعتمدون على القطاع الزراعي بصفته مصدر دخل الذي لم يعد يجدي نفًعا 
نتيجة سياسات النظام السوري، وفي الحصيلة فقد توقف قرابة 460000 ألف نسمة عن العمل في املشروعات الزراعية في خالل تلك املرحلة.

Lister, Charles R. The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic state, and the evolution of an insurgency. Oxford University Press, 2016.
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ا 
ً
الكوارث، وجرى تمييز النازحين عن الالجئين بأنهم -أي النازحين- لم يعبروا الحدود الدولية لدولتهم األم بحث

عن األمان، وإنما بقوا مهجرين في داخل أوطانهم.

وتقت�سي تسمية النزوح على موجة انتقال للجماعات البشرية عند وجود عنصرين هما:

عنصر الحراك القسري أو غير اإلرادي االضطراري الذي ال يترك أي خيار آخر لألفراد سوى الرحيل 	 

أو الهرب من أماكن إقامتهم.

أن يكون هذا الحراك البشري ضمن حدود الدولة التي يقيم فيها النازحون، أي انتقالهم من منطقة 	 

إلى أخرى ضمن حدود بالدهم.

الجدير بالذكر أن التعريف الوارد في املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة الخاص بالنازحين داخلًيا هو تعريف 

ا خاصة لألشخاص النازحين داخلًيا بموجب القانون الدولي)3(.
ً
وصفي أكثر من كونه قانونًيا، إذ ال يحدد حقوق

ويمر املشردون داخلًيا من أماكن إقامتهم األصلية إلى أماكن أخرى في داخل حدود بلدانهم في مراحل نزوح 

متسلسلة وغالًبا ما تكون على النحو اآلتي)4(:

الفرار من أماكن إقامتهم، ال سيما عند حدوث �سيء يهدد حياتهم وأيًضا غياب الجهد الرامي إلى 	 

تجنيبهم حالة النزوح أو فشله.

بعد ذلك يصل النازحون إلى املجتمعات املضيفة أو إلى مأوى للطوارئ أو مخيمات لجوء مؤقتة.	 

اإلقامة مدة أطول في مجتمع محلي مضيف، أي ضمن التجمعات الحضرية أو في داخل مخيم.	 

العودة إلى املوطن األصلي واالندماج فيه من جديد أو إعادة التوطين النهائي في مكان غير محل 	 

اإلقامة األصلي.

)3(  سلسلة القانون الدولي اإلنساني، النازحون »املشردون داخلًيا« في القانون الدولي اإلنساني، 2008

https://bit.ly/33V5lRR

)4(  املصدر نفسه

https://bit.ly/33V5lRR
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تبعات النزوح اجتماعًيا ونفسًيا

ترك النزوح مشكالت نفسية واجتماعية عدة لدى النازحين السوريين من جراء واقع ممتلئ باملأساة 

وسط األوضاع القاسية التي عاناها السوريون أغلبهم وما زالوا يعانونها، واآلثار االجتماعية والنفسية هي 

قاس بنوعية املتغيرات التي حدثت في 
ُ
تلك التي تعرف بأنها التبدالت واألضرار التي تحدث في سلوك الفرد، وت

سلوكه وستحدث، واملتمثلة في كيفية تعامله مع اآلخرين، مثل الخوف من الغريب والشك في اآلخر وفقدان 

الثقة باملقربين)5(. وترتبط هذه اآلثار بأوقات الحروب أكثر، ألن نتائج الحروب واألعمال العسكرية املرافقة 

لها ال تكون في مستوى القتلى والضحايا فحسب، وإنما يكون لها آثار نفسية واجتماعية في الفئات املتضررة 

من هذه الحروب، خصوًصا إن طالت مدة النزاع، وقد تتمثل هذه اآلثار في املشكالت األسرية كالطالق 

واالنفصال وانعدام الخصوصية، وعدم توفير الرعاية الالزمة واملطلوبة لألطفال؛ إما نتيجة النزوح أو 

نتيجة املشكالت االقتصادية التي ُيعانيها املدنيون خالل مراحل النزوح الطويلة.

إضافة إلى ما سبق فإن من أبرز اآلثار السلبية للنزوح التحوالت املفاجئة في الوضع املعي�سي قبل النزوح 

وبعده، بافتراض أنه أمر مكلف مادًيا ويرهق عاهل األسرة بسبب املصروفات املادية الكثيرة التي يفرضها)6(.

ويعرف التغيير أو املشكلة االجتماعية بأنه »الصعوبة التي يواجهها الفرد في حياته الحالية في التعامل 

مع شخص أو مجموعة أشخاص نتيجة املتغيرات التي مر بها مؤخًرا«، كما عّرفها P.Wolsly بأنها »جزء من 

السلوك االجتماعي الذي ينتج من تعاسة أو شقاء خاص أو عام يتطلب إجراًء اجتماعًيا ملواجهته«. ومن 

ضمن هذه املشكالت أو املتغيرات االجتماعية املشكالت الناجمة عن التكيف مع البيئة الخارجية الجديدة 

غير املستقرة)7(. ومن ثم فإن مشكلة التكيف االجتماعي التي تواجه النازحين هي نتيجة عدم تقبلهم للواقع 

ا بالعامل النف�سي لدى النازحين، فازدياد املسافات والبعد عن 
ً
الجديد، ولكن قد يكون هذا األمر مرتبط

األقارب واألصدقاء والجيران له دور كبير في تأزم العالقات االجتماعية)8(.

وباالنتقال إلى تأثير النزوح في األطفال فإن »الطفل كائن ضعيف البنية غير مكتمل النضج وهو بحاجة إلى 

)5(  اآلثار النفسية املترتبة على الطلبة الالجئين السوريين في املدارس األردنية تبًعا لبعض املتغيرات

)6(  طالل عبد الكريم القضاة، التكيف االجتماعي لالجئين السوريين مع املجتمع املحلي، دراسة اجتماعية، الجامعة األردنية

)7(  طالل عبد الكريم القضاة، التكيف االجتماعي لالجئين السوريين مع املجتمع املحلي، دراسة اجتماعية، الجامعة األردنية

)8(  املصدر نفسه
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من يمنحه األمن واألمان ويعطيه مزيًدا من الرعاية؛ وبقدر ما تنجح الدول في رعاية أطفالها وإشباع حاجاتهم 

 متوازنة قادرة على العمل والخلق 
ً

املادية والنفسية واالجتماعية وتربيتهم على القيم واملثل العليا؛ تكّون أجياال

واإلبداع«)9(. ولذلك فإن حماية األطفال ورعايتهم وتأكيد حقوقهم باستمرار هو هدف املنظمات الدولية 

والوكاالت األممية والحكومات املانحة أغلبها والداعمين. ويأتي االهتمام املتزايد باألطفال بسبب تصنيفهم 

ضمن الفئات األكثر ضعًفا واألكثر تعرًضا للعنف، وذلك بسبب عوامل عدة منها عدم قدرة األطفال على 

تحمل الضغط النف�سي الناتج من الحروب أو العمليات العسكرية أو حتى النزوح، وعدم التأقلم مع األوضاع 

املعيشية الجديدة نتيجة انعدام الرعاية وعدم تلبية متطلباتهم، ثم إن حياة النزوح الجديدة ترافقها آثار 

سلبية اجتماعية كثيرة؛ كالتجنيد اإلجباري والتسرب من املدارس وتعرض األطفال للخطف واالبتزاز وربما 

االغتصاب أيًضا، ثم إن األحوال االقتصادية واملعيشية السيئة للعائالت النازحة تدفع عدًدا من األطفال 

إلى االنخراط مبكًرا في سوق العمل تحت مسمى »عمالة األطفال«، وهذا األمر سيكون على حساب الجانب 

التعليمي ومستقبلهم الدرا�سي بكل تأكيد)10(.

أما عن تأثير النزوح في العالقات ضمن األسرة الواحدة أو ضمن الوسط املحيط، فإن النزوح يساهم في 

تفكيك األسرة أكثر نتيجة أوضاع الحياة الجديدة والصعبة، ما يؤدي إلى تحطم األواصر القديمة وإضعافها 

شيًئا فشيًئا.

وينتج من النزوح تفرق العائلة الواحدة بسبب انتقالها إلى وجهات مختلفة؛ األمر الذي ينطبق على حالة 

النازحين السوريين، إذ هاجر قسم كبير من أفراد العائلة الواحدة إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك دول 

الجوار كتركيا ولبنان واألردن والعراق، إضافة إلى دول عربية أخرى كمصر ودول الخليج، أو إلى دول االتحاد 

األوروبي ضمن موجات الهجرة التي حصلت بعد بدء الحرب في سورية، وبذلك أصبح أفراد العائلة الواحدة 

يقيمون في بلدين مختلفين أو ربما أكثر.

أما من الناحية االقتصادية فغالًبا ما ترتفع معدالت البطالة بسبب النزوح، ويعود ذلك إلى خسارة عدد 

ممن هم في سن العمل فرص عملهم، وخروج عدد من القطاعات الحيوية من العمل بسبب العمليات 

العسكرية املستمرة، وما ينتج منه تدمير هائل في البنى التحتية وهو ما نالحظه بوضوح في الحالة السورية.

إن ارتفاع معدالت البطالة وعدم توفر فرص عمل جديدة يساهم في خلق عدد من املشكالت االقتصادية 

)9(  كاظم، ميسم ياسين عبيد. “الرعاية االجتماعية ألطفال األسر النازحة بين ضياع الطفولة وأمل املستقبل: دراسة ميدانية في مدينة بغداد.”

 Amarabac Magazin 39, no. 4280 )2017(

)10(  املصدر نفسه



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

واالجتماعية ويؤدي إلى ضغط نف�سي كبير على رب األسرة الذي لن يستطيع تأمين االحتياجات األولية ألطفاله 

وعائلته، ما يدفع األسر النازحة إلى االعتماد على املساعدات اإلنسانية واإلغاثية في أحيان كثيرة، هذه 

املساعدات ربما تساعد في تخفيف العبء بصورة بسيطة، ولكنها ال تسد االحتياجات جميعها بكل تأكيد.

ر 
ُ
ث
ُ
ويضاف إلى ما سبق كله أثر ذو طبيعة اجتماعية واقتصادية في آن واحد، إذ يفضل نازحون والجئون ك

العيش في املدن أكثر من البقاء في املخيمات، وخصوًصا أولئك األشخاص القادرين على العمل، وهو ما حدث 

في حالة الالجئين السوريين في تركيا. وتترتب على هذه الرغبة أزمتان؛ تتمثل األولى في الضغط االقتصادي على 

السوق املحلية بسبب وفرة العمالة وما يرافقها من ارتفاع في األسعار وإيجار املنازل أيًضا، أما األزمة الثانية 

فهي ناتجة من األولى بسبب املشكالت والحساسيات مع املجتمع املضيف نتيجة هذه العوامل االقتصادية 

واملشكالت االجتماعية واألمثلة كثيرة على ذلك)11(.

)11(  حصلــت حادثــة فــي مدينــة البــاب فــي محافظــة حلــب فــي منتصــف هــذا العــام 2020، وهــي رفــض املجلــس املحلــي فــي املدنيــة ضــم شــخصيات مــن 
املهجريــن ضمــن عضويــة املجلــس للمكاتــب التنفيذيــة، وســحب املجلــس املحلــي ملدينــة البــاب األختــام مــن املخاتيــر املعنيــن واملســؤولين عــن النازحيــن 
من دون أي سبب ُيذكر، في األول كانت الحجة هي التجديد، وبذلك رفضت أسماء النازحين كلهم الذين اقترحتهم رابطة مهجري سورية في مدينة 

الباب وهم جميعهم من حملة الشــهادات الجامعية.

موقع حرية برس، محلي الباب يرفض دخول املهجرين ضمن التشكيل الجديد، حزيران/ يونيو 2020،

https//:bit.ly357/yVCJ

https://bit.ly/357yVCJ
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نظرة في مراحل النزوح السوري

حصل نزوح السوريين في هيئة موجات بشرية متتالية ومفاجئة في األحيان معظمها، تبًعا لتطور الصراع 

أمنًيا في بدايات الثورة ومن ثم الحرب والتصعيد العسكري، واتبعت موجات النزوح وحركتها شكل الخيار 

األخير ملجموعات بشرية تراقب عن كثب تصاعد االنتهاكات األمنية واقتراب أشكال الحرب عليها )قصف 

بري، جوي، اشتباكات(، إذ تحول عدد كبير من املدن والقرى في أنحاء سورية عمومها إلى ساحات حرب 

ها قذائف املدفعية وصواريخ الطيران والبراميل املتفجرة بال هوادة، ما أدى إلى تصدير ماليين النازحين 
ّ
تدك

 عسكرية نحو مناطق 
ً

واملشردين والفارين من ويالت الحرب ومآسيها من املدن والبلدات التي شهدت أعماال

ُعّدت في نظرهم أكثر أمًنا، على الرغم من أن املكان الجديد قد ال يكون مالئًما لالستقرار، بل غالًبا ما يكون 

مخيًما عشوائًيا على أطراف املدن أو نقطة إيواء في املدن الحضرية.

وبالعودة تاريخًيا إلى األحداث التي حصلت بعد انطالق االحتجاجات الشعبية في سورية، يمكننا تصنيف 

موجات النزوح إلى ثالث موجات رئيسة، حدثت املوجة األولى بين آذار/ مارس 2011 ونهاية عام 2012، وهنا 

كان النزوح يتسم بأنه متناثر ومؤقت، يسعى إليه أشخاص فارون من مناطق االحتجاجات الساخنة إلى 

املدن املحيطة بصورة مؤقتة. الجدير بالذكر أن أعداد النازحين وصلت حتى 1.6 مليون نازح حتى نهاية عام 

.)12( 2012

أما املوجة الثانية فكانت في خالل عامي 2013 و2014، وفيها ارتفعت أعداد النازحين ارتفاًعا كبيًرا جًدا 

ّدر إجمالي عدد النازحين في سورية في تشرين األول/ أكتوبر عام 
ُ
بسبب ازدياد العمليات العسكرية، إذ ق

2013 بـ 6.5 مليون شخص نازح، وكانت محافظة حلب تضم أكبر عدد من النازحين )1،787،000(، تلتها 

محافظة ريف دمشق )770،000(، وأخيًرا محافظة إدلب )708،000()13(.

)12(  Internal displacement and the Syrian crisis: an analysis of trends from 2011-2014, published in October 2015

 https://bit.ly/3kHb5Vq

)13(  Internal displacement and the Syrian crisis: an analysis of trends from 2011-2014, published in October 2015

 https://bit.ly/3kHb5Vq

https://bit.ly/3kHb5Vq
https://bit.ly/3kHb5Vq
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وأخيًرا، حدثت املوجة الثالثة بعد تدخل روسيا عسكرًيا في سورية في 30 أيلول/ سبتمبر 2015. ازدادت 

 فإن مأساة النازحين 
ً
وتيرة العمليات العسكرية ضراوة، إذ اختلت موازين القوى بصورة كبيرة، وحقيقة

السوريين واألوضاع اإلنسانية ازدادت سوًءا بعد التدخل العسكري الرو�سي، ما مهد الحًقا لحمالت تهجير 

سيطر عليها فصائل املعارضة السورية)14(، إضافة إلى عدد من 
ُ
جماعية شهدتها املناطق أغلبها التي كانت ت

املناطق األخرى التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية داعش التي شهدت نزوًحا مستمًرا سواء 

في أثناء سيطرة التنظيم على تلك املناطق، كمحافظتي دير الزور والرقة )انظر الصورة رقم1(، أم في أثناء 

العمليات العسكرية التي حدثت الحًقا بهدف القضاء على التنظيم؛ األمر الذي أدى إلى نزوح قرابة 370 ألف 

نازح من دير الزور والرقة في إثر هجمات النظام السوري وحليفه الرو�سي)15(.

الصورة رقم 1 ملخيم الفرات في ريف إدلب الشمالي الذي يقطن فيه نازحون من محافظة دير الزور، 

بعد التهجير الذي حصل في املحافظة بسبب الحملة على تنظيم )داعش(، وتعّبر الصورة عن األوضاع 

املأسوية التي يعانيها أهالي املخيم، وسط غياب أدنى مقومات الحياة )تصوير: عالء الدين فطراوي(

أدت األعمال العسكرية من جانب التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة األميركية وقوات سوريا 

)14(  كمــا حــدث فــي داريــا فــي 2016 إذ ُهجــر أهلهــا بالكامــل، بســبب إصــرار النظــام الســوري علــى هــذا الخيــار، ثــم تــال عمليــة التهجيــر هــذه عــدٌد مــن 
 إلــى تهجيــر أهالــي ســكان بعــض مناطــق درعــا والقنيطــرة عــام 2018.

ً
حمــالت التهجيــر القســري وصــوال

)15(  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تقرير موجز عام 2017،

https//:bit.ly3/o63RvU

https://bit.ly/3o63RvU
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الديمقراطية إلى تدمير واسع النطاق للبلدات والقرى في محافظة دير الزور. وتسبب ذلك في نزوح آالف 

املدنيين إلى مخيم الهول الذي يضم نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء واألطفال دون سن 12 عاًما، 

محتجزين في أوضاع مؤسفة وغير إنسانية ويواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات األساسية من الغذاء 

 بسبب سوء 
ً

والصحة والدعم النف�سي )انظر الصورة رقم2()16(. ووثقت املؤسسات الحقوقية وفاة 390 طفال

عالج)17(.
ُ
التغذية أو الجروح التي لم ت

صورة رقم 2 ملخيم الهول الذي يضم عدًدا كبيًرا من النازحين في أوضاع إنسانية صعبة )تصوير: محمد 

العبد هللا(

وال بد من القول إن دخول الطيران الرو�سي ضمن معادلة النزاع في سورية أف�سى إلى حدوث حمالت 

نزوح قسري بأعداد كبيرة وفي مناطق واسعة من الجغرافيا السورية، إذ بلغ عدد النازحين نتيجة العمليات 

العسكرية الروسية عام 2016 قرابة 2.2 مليون سوري)18(.

سيطرة على املخيم إلخراج السوريين منه.
ُ
)16( في اآلونة األخيرة، صدر قرار عن الجهة امل

)17(  UN Commission of inquiry on Syria, escalating violence and waves of displacement continue to torment civilians during 
eighth year of Syrian conflict, September 2019, https://bit.ly/3j8011p

)18(  وحدة تنسيق الدعم، الكارثة في سورية التهجير القسري من الغوطة الشرقية والقلمون، أيار/ مايو 2018

 https//:bit.ly3/ajcug2

https://bit.ly/3j8011p
https://bit.ly/3ajcug2
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أخيًرا، أحصت منظمات إنسانية عاملة في الشمال السوري املخيمات املتناثرة التي وصل عددها إلى 

1607 مخيمات )1259 مخّيًما نظامًيا و348 مخّيًما عشوائًيا(. يعيش في هذه املخيمات نحو مليون و202 

ألف و216 مدنًيا. أما العدد اإلجمالي للنازحين في داخل املخّيمات وخارجها فيبلغ مليونين و48 ألًفا و282 

ان شمال غرب سورية )حماة وحلب وإدلب()20(.
ّ
نسمة)19(، بمعّدل %49 من سك

)19(  هذا العدد للنازحين في الشمال السوري وحسب وليس للعدد الكلي للنازحين على األرا�سي السورية كاملها.

حاصرهم مكبات النفايات، أبريل/ نيسان 2020
ُ
)20(  العربي الجديد، تكدس النازحين في الشمال السوري مر�سى ت

https//:bit.ly3/o5ZAZ0

https://bit.ly/3o5ZAZ0
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سمات النزوح السوري

كان للنزوح في سورية أنماط مختلفة بسبب طول مدة النزاع، ويمكن تصنيفها باآلتي:

النزوح واسع النطاق: في بعض األحيان تنزح العائالت بأكملها وينزح سكان البلدة أو املدينة جميعهم 	 

بسبب تدهور األوضاع األمنية واإلنسانية، األمر الذي يهدد حياتهم، ومن ثم يؤثر في قدرتهم على 

الصمود، كما حدث في املدن والبلدات السورية أغلبها التي اضطر أهلها إلى النزوح إما بسبب 

القصف العنيف واملتواصل، أو بسبب االجتياح العسكري من جانب جيش النظام السوري، 

أو بسبب سيطرة النظام السوري على هذه البلدات كما حدث في بابا عمرو ومن ثم القصير في 

محافظة حمص )انـظر الصور أدناه أرقام 3،4،5(

املستمر واملتكرر: هنا تضطر العائلة الواحدة إلى النزوح أكثر من مرة، بسبب تدهور األوضاع في 	 

املناطق التي نزحت إليها أول مرة، ما يضطرها إلى النزوح مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة.

املفاجئ وغير املنتظم: بحيث يحدث النزوح على نحو غير مخطط له، بسبب اندالع األعمال العسكرية 	 

ا 
ً
، ما يدفع املدنيين إلى النزوح والهرب بسرعة خوف

ً
وبدء عمليات القصف والتمهيد العسكري فجأة

على حياتهم، ما يمنعهم من أخذ أمتعتهم وأوراقهم الثبوتية. وهو ما حدث حرفًيا في مدينة دير الزور 

عندما بدأت قوات النظام السوري القصف املدفعي والعنيف على أحياء املدينة مثل حي املطار 

القديم والجبيلة واملوظفين، وذلك في شهر حزيران/ يونيو 2012 )انظر الصورة رقم 6(

ل: الذي ُيعّرف بأنه الحالة التي تكون فيها عملية إيجاد الحلول الدائمة للنازحين صعبة 	  النزوح املطوَّ

ومتعثرة، ومع مرور الوقت يؤدي إلى تهميشهم وال يعود الحديث عنهم أولوية، كما حدث لعدد من 

األهالي الذين ُهجروا من أراضيهم ومنازلهم قسًرا ضمن ما ُيعرف بالباصات الخضراء، وهنا يجري 

الحديث عن استقبالهم واالستجابة إليهم من الناحية اإلغاثية واإلنسانية من طرف املنظمات 

العاملة في هذا الشأن، ومن ثم يغيب الحديث عنهم إما بسبب العجز عن عودتهم إلى مناطقهم 

ومنازلهم بسبب عدم التوصل إلى حل سيا�سي ينهي معاناتهم، أو بسبب نزوح آخرين غيرهم ومن ثم 

يسلط الضوء على النازحين مؤخًرا وهكذا تستمر الحكاية. )انظر الصورتين 7،8(

قصة حقيقية من القصص املأسوية التي أفرزها النزوح:
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قصة السيدة )م. ح( أم محمد)21(:

بدأت معاناتها مع النزوح في منتصف عام 2012، بعد الهجوم البري الذي شنه نظام األسد على حي 

البياضة الذي رافقه قصف عنيف باألسلحة الثقيلة. أجِبرت على النزوح املفاجئ في املرة األولى هي وعائلتها 

املؤلفة من 3 أبناء وزوجها إلى حي القرابيص في مدينة حمص، وفي هذه املرة اضطروا إلى اإلقامة في منزل 

يؤوي 5 عائالت أخرى. كان عدد األفراد الذين آواهم املنزل املؤلف من 3 غرف ومطبخ، 21 فرًدا، معظمهم 

أطفال. وبسبب أن هذا النزوح كان مفاجًئا، لم تستطع أم محمد وعائلتها حمل أي مستندات رسمية، 

كاملستندات التي تثبت ملكيتهم للمنزل.

أما نزوحهم الثاني، فقد كان في بداية عام 2014، بعد أن أجبرهم قصف قوات األسد على حي القرابيص 

على النزوح مجدًدا باتجاه حي الوعر، بعد أن ُهدم املنزل الذي أقاموا فيه سنة ونصف السنة، اعتقلت 

 لدى نظام األسد إلى يومنا هذا، من دون 
ً

قوات األسد زوجها في خالل عملية النزوح هذه، وما يزال معتقال

معرفة أي تفاصيل مؤكدة عنه، على الرغم من ورود أنباء غير رسمية بأنه استشهد تحت التعذيب.

أقاموا في حي الوعر حتى منتصف عام 2017 في شقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وهي من دون إكساء، 

قبل أن يضطروا إلى النزوح مرة ثالثة بسبب اتفاقية اإلخالء باتجاه قرى ريف حمص الشمالي، وأقاموا 

هناك حتى نهاية عام 2018، قبل أن يضطروا إلى النزوح مجدًدا مرة رابعة إلى الشمال السوري، وهناك 

أقاموا في مخيم اإليواء في قلعة املضيق في ريف حماة.

اضطروا بعدها إلى النزوح مرة خامسة في منتصف عام 2019 باتجاه مخيم زوغرة في ريف حلب الشمالي، 

وذلك بعد سيطرة قوات األسد على قلعة املضيق وانسحاب قوات املعارضة منها.

أما أخطر اآلثار التي تركتها مأساة النزوح على عائلة أم محمد كان قبولها بزواج مبكر البنتها )س( وهي 

في عمر 14 سنة من أحد النازحين الذي يكبرها عمًرا بنحو 15 سنة، وطالقها بعد عام واحد بسبب عدم 

 عن اضطرار ابنها إلى ترك الدراسة وعمره 14 عاًما، للعمل من 
ً

اتفاقها مع زوجها نتيجة صغر سنها، فضال

أجل مساعدتهم في تأمين لقمة العيش.

وعن أبرز ما واجهته من صعوبات خالل معاناة النزوح، تحدثت السيدة أم محمد عن اكتظاظ مراكز اإليواء 

بالنازحين كثيًرا، حيث تسبب ذلك في مشكالت اجتماعية كثيرة )انظر الصورتين رقم 9،10(، منها تعّرض ابنتها 

للتحرش، وفقدان الخصوصية بسبب قلة عدد دورات املياه املخصصة للعائالت في مراكز اإليواء.

)21(  من املقابلة التي أجراها فريق جمع البيانات مع السيدة أم محمد وهي نازحة هي وعائلتها من محافظة حمص.
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النزوح نحو املناطق الحضرية: وهو السمة األبرز للنزوح في سورية، بافتراض أن مراكز املدن 	 

الرئيسة، بقيت األمور فيها طبيعية إلى حد ما، وهو ما شهدته سورية حتى قبل انطالق االحتجاجات 

الشعبية عام 2011، بسبب موجات الجفاف والتغيير املناخي وسياسات الحكومة االقتصادية التي 

أدت إلى موجات النزوح السابقة. تكررت سمة النزوح باتجاه املناطق الحضرية بعد انطالق األعمال 

ا كبيًرا على البنى التحتية والقطاعات الحيوية 
ً
العسكرية كثيًرا، ويسبب هذا النوع من النزوح ضغط

الطبية والتعليمية والخدمية، وينتج توتًرا بين املجتمع املضيف والنازح نتيجة شعور الطرفين 

باملعاناة والحاجة إلى املساعدة، وهو أحد اآلثار االجتماعية التي ندرسها ضمن هذا البحث.

على أرض الواقع يعيش النازحون السوريون حالة نزوح طويلة )انظر الصورة رقم11(، بسبب عدم 

التوصل إلى حل ينهي معاناتهم، وبسبب استمرار األعمال العسكرية وتواصل انتهاكات حقوق اإلنسان 

بحقهم، وانقسام الجغرافيا السورية إلى مناطق كثيرة تحكمها سلطات األمر الواقع، ولذلك يعيش النازحون 

في سورية في ظل أوضاع معيشية صعبة للغاية بسبب االكتظاظ في املخيمات ومراكز اإليواء وأماكن السكن 

العشوائية )انظر الصورتين 7&8(، إذ يوجد 5616 خيمة مكتظة في مخيمات الشمال السوري يعيش فيها 

أكثر من 6 أشخاص، إضافة إلى وجود 677 عائلة تعد بال مأوى في املخيمات تعيش عند عائالت ُمضيفة)22(.

أيًضا بلغت نسبة العجز في االستجابة اإلنسانية %52 في قطاع األمن الغذائي، بينما بلغت %69 في تأمين 

املياه ومواد النظافة )انظر الصورة رقم 12(، أما نسبة العجز في االستجابة للقطاع الصحي فقد بلغت 

%83، و%59 في قطاع املواد غير الغذائية. بينما بلغت نسبة العجز في قطاع املأوى )الخيام واملسكن( 52%. 

وبلغت نسبة العجز في كّل من قطاعّي التعليم والحماية %79 و%72 لكّل منهما على التوالي)23(.

التحدي اآلخر هو صعوبة حصول النازحين على فرص عمل، األمر الذي يزيد معاناتهم تعقيًدا، وهو أثر 

اقتصادي ناتج من النزوح كما ذكرنا سابًقا، أيًضا ينعدم إمكان حصولهم على الخدمات الطبية والتعليمية 

واالجتماعية، بالتزامن مع وجود خطر أمني مستمر يالحقهم بسبب العمليات العسكرية واألمنية املستمرة.

* وبسبب النزوح املطول أيًضا، يبرز أثر قانوني الفت ذو تبعات اجتماعية، يرتبط بفقدان النازحين 

ــت 210 مخيمــات ضمــن 9 تجمعــات فــي 
ّ
)22(  وذلــك بحســب الدراســة الصــادرة عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU فــي آب/ أغســطس 2020 التــي غط

محافظتــي حلــب وإدلــب، و بلــغ عــدد النازحيــن فــي هــذه املخيمــات 254611 نازًحــا.

https://bit.ly/37j1Ar4

)23(  وذلــك بحســب إحصائيــات فريــق »منســقو االســتجابة« العامــل فــي الشــمال الســوري، العربــي الجديــد، فريــق »منســقو االســتجابة« ُيصــدر 
إحصــاءات عــن مخيمــات الشــمال الســوري. آب/ أغســطس 2020،

https//:bit.ly2/HfAPJ7

https://bit.ly/37j1Ar4
https://bit.ly/2HfAPJ7
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أوراقهم الثبوتية ومستنداتهم الشخصية، وكل طفل ولد في أثناء نزوح ذويه أو بعده هو فاقد لألوراق 

الشخصية بسبب عدم قدرة والديه على تسجيله نظامًيا. وال تنحصر قضية الوالدات الجديدة في القضايا 

القانونية فحسب، إذ تبرز مشكالت نشأة هذه املواليد وترعرعها في بيئة غير مستقرة وسط غياب الرعاية 

الصحية والتعليمية والنفسية، وهو أحد أهم اآلثار االجتماعية والنفسية التي يتناولها هذا البحث. 

رهق كاهل 
ُ
وعلى الرغم من أن اإلقامة في املخيمات قد ال يترتب عليها تكاليف أو أعباء مادية إضافية ت

املدنيين، إال أن النازحين في 139 مخيًما من مخيمات الشمال السوري في محافظتي حلب وإدلب، يدفعون 

إيجار أرض املخيم التي يقيمون عليها)24(.

ظهر تهجير مئات من أهالي مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، بسبب اتفاق التهجير 
ُ
صورة رقم 3 ت

املوقع عام 2018 )تصوير: علي عز الدين(

)24(  وذلــك بحســب الدراســة الصــادرة عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU فــي آب/ أغســطس 2020 التــي غطــت 210 مخيمــات ضمــن 9 تجمعــات فــي 
محافظتــي حلــب وإدلــب، حيــث بلــغ عــدد النازحيــن 254611 نازًحــا.

https://bit.ly/37j1Ar4

https://bit.ly/37j1Ar4
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ظهر تهجير أهالي حي الوعر في محافظة حمص، بسبب اتفاقات اإلخالء املوقعة مع الروس 
ُ
صورة رقم 4 ت

عام 2017 )تصوير حسن األسمر(

وقعة مع الروس 
ُ
ظهر تهجير أهالي حي الوعر في محافظة حمص، بسبب اتفاقات اإلخالء امل

ُ
صورة رقم 5 ت

عام 2017 )تصوير: حسن األسمر(
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 صورة رقم 6 - حي الرشدية - مدينة دير الزور - تظهر دمار املنازل السكنية واستحالة عودة السكان إليها إال
ً
بعد البدء بمشروعات إعادة اإلعمار املتوقفة حاليا

ظهر نزوح أهالي معرة النعمان في محافظة إدلب، بسبب الهجوم الواسع الذي شنته قوات 
ُ
صورة رقم7 ت

النظام مدعومة من الطيران الرو�سي، في بداية عام 2020 )تصوير: أدهم الخولي(
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صورة رقم 8 وهي الصورة األكثر مأسوية تظهر تهجير أهالي مخيم اليرموك الفلسطيني 

)املصدر وكالة قدس برس(

 https://bit.ly/2H7r3Jo 

الصورة رقم 9 تظهر اكتظاظ أحد املخيمات التي زارها الفريق في أثناء عملية جمع البيانات

https://bit.ly/2H7r3Jo
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الصورة رقم 10 تظهر اكتظاظ الخيام وتالصقها في مخيم للنازحين، في ناحية عين عي�سى في محافظة 

الرقة، وهو من املخيمات التي زارها الفريق في أثناء عملية جمع البيانات )تصوير بنكين كورد(

الصورة رقم 11من مخيم الساروت قرب مدينة سرمدا الحدودية، أحد املخيمات التي زارها الفريق في 

ظهر الصورة الواقع املأسوي الذي يعيشه سكان املخيم، من حيث انعدام 
ُ
أثناء عملية جمع البيانات، وت

الخصوصية نتيجة تالصق الخيام، وتجمع مياه األمطار حولها، وعدم وجود منظومة صرف صحي 

 لألمراض في الشتاء القارس.
ً
مالئمة، حيث يجعل ذلك القاطنين في املخيم ُعرضة
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الصورة رقم 12من مخيم باريشا في محافظة إدلب، يعاني ساكنو املخيم فقدان مياه الشرب النظيفة، و 

ظهر الصورة محاولتهم إخراج املياه من اآلبار الجوفية، في ظل واقع مأسوي يعيشه أهالي املخيم. )تصوير 
ُ
ت

عالء الدين فطراوي(
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أسباب النزوح

من خالل دراسة ظاهرة النزوح في سورية، نستطيع القول إن لهذه الظاهرة أسباب كثيرة ومتنوعة، نذكر 

منها:

أسباب أمنية: وهي األسباب التي برزت في املرحلة األولى من الثورة قبل اندالع القتال  	   -   

ا من 
ً
الواسع؛ حين اضطر آالف السوريين إلى النزوح من املناطق التي يقيمون فيها خوف

املالحقات األمنية واالعتقاالت التعسفية، والتعذيب في املعتقالت، وما لبثت أن تحولت 

هذه املخاوف إلى مخاوف على الحياة من جراء االستخدام الواسع والعشوائي للعنف 

املسلح من جانب قوات النظام املسلحة األمنية والعسكرية، بما ذلك القصف املدفعي 

والجوي الحًقا، حيث صار الخوف على الحياة وعلى أفراد العائلة أحد أهم أسباب النزوح.

عدم الرغبة في القتال: شكل هذا السبب دافًعا كبيًرا لنزوح آالف السوريين الذين كانوا في  	   -   

سن الخدمة العسكرية، وكان كثيرون منهم ينزحون برفقة أفراد عائالتهم بعضهم أو كلهم، 

إذ فضل هؤالء الشبان عدم االنخراط في صفوف جيش النظام وحمل السالح في وجه أبناء 

شعبهم.

أسباب اجتماعية: من مثل موجة الخطف، وال سيما خطف الفتيات بقصد الفدية او  	   -   

االنتقام، أو ألسباب طائفية، أو إلجبار أحد أقارب الفتاة املخطوفة على تسليم نفسه إلى 

نفذ من طرف مسلحين موالين للنظام، 
ُ
األجهزة األمنية، وكانت حاالت الخطف معظمها ت

تابعين مليليشيات الدفاع الوطني )الشبيحة( وشهدت حمص خصوًصا عدًدا كبيًرا من 

حاالت الخطف هذه، شكلت حاالت االغتصاب إلى جانب حاالت الخطف سبًبا قوًيا دفع 

ا على بناتهن، ال سيما في 
ً
كثيرين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة فصائل املعارضة خوف

ظل انتشار ثقافة الشعور بالعار االجتماعي من جراء تعرض البنات إلى مثل هذه االنتهاكات 

واالعتداءات.

حمالت التطهير الطائفي: وهي أفعال تكررت في أكثر من منطقة في سورية في خالل سنوات  	   -   

الحرب، ومارستها ميليشيات النظام الشبيحة، بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع، في 

حمص وبانياس والالذقية على وجه الخصوص، كما مارستها بعض الفصائل املتطرفة على 

نطاق أضيق، على غرار ما قام به تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في قرى عدة كان يقطن 
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فيها علويون في ريف الالذقية.

ممارسات التنظيمات املتطرفة: إن سيطرة داعش على مدينة تدمر وقبلها محافظة الرقة  	   -   

وأجزاء من دير الزور، وما ارتكبه هذا التنظيم من مجازر، كاملجزرة التي ارتكبها التنظيم 

بحق أبناء عشيرة الشعيطات في ريف دير الزور، إضافة إلى التضييق على املدنيين والتدخل 

ا إلى النزوح إلى مناطق سيطرة املعارضة 
ً
في حياتهم الخاصة، ومصادرة حرياتهم، دفعت آالف

التي تمتعت بهامش حريات أوسع على الصعيد االجتماعي.

حصار قوات األسد ملناطق املعارضة: عانت هذه املناطق انعدام مقومات الحياة األساس،  	   -   

من مواد غذائية وطبية، وتوقف مرافق الخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء واملاء 

وغيرها، األمر الذي يجعل العيش وسط هذه األوضاع املأسوية أشبه باملستحيل.
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نتائج تحليل االستبانات

نطاق الدراسة

جرت عملية جمع البيانات في مناطق موزعة إدارًيا في 6 محافظات )إدلب - حلب- الالذقية – الرقة - دير 

الزور - الحسكة(، حيث بلغ حجم العينة 462استبانة، إضافة إلى عدد من املخيمات املوجودة ضمن تلك 

املحافظات )لالطالع على املخيمات التي جرت زيارتها، انظر الخريطة رقم 2(.

يت ضمن هذا البحث ِ
ّ
ط

ُ
ظهر املخيمات التي غ

ُ
خريطة رقم 2 ت

خريطة من إعداد محمد األشقر بالتنسيق مع الباحثين

جاءت نسبة املشاركين في االستبانة بحسب النوع االجتماعي متقاربة إلى حٍد ما، إذ بلغت نسبة الذكور 

54 %، بينما بلغت نسبة اإلناث 46 % كما هو موضح في الشكل رقم 1، اختير املشاركون في العينة عشوائًيا.
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الشكل رقم1

بلغت نسبة النازحين املشاركين في اإلجابة عن االستبانة 75 %، بينما شكل املقيمون في املنطقة التي 

جرت فيها االستبانة 25 %. )انظر الشكل رقم 2(

الشكل رقم2
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أما بالنسبة إلى عمل أفراد العينة، فكان على النحو اآلتي)25(:

الشكل رقم 3

مدة النزوح

رح عليهم سؤال 
ُ
بينت نتائج الدراسة أن النسبة الكبرى من أفراد العينة نازحون منذ أكثر من سنة، فقد ط

عن املدة الزمنية التي قضوها نازحين، بعيًدا عن أماكن سكنهم األصلية، فجاءت إجابات النسبة الكبرى من 

أفراد العينة، حوالى 47 %، بأنهم نازحون منذ أكثر من سنة، بينما 30 % منهم تراوح مدة نزوحهم من ستة 

أشهر إلى سنة، و14 % منهم قضوا مدة نزوح تراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وأخيًرا حوالى 9 % كانت مدة 

نزوحهم أقل من ثالثة أشهر.

يتوقع النازحون أغلبهم االستمرار في اإلقامة في املنطقة نفسها التي يعيشون فيها بنسبة تصل حتى 72 %، 

بينما 28 % من النازحين يتوقعون االنتقال إلى مكان آخر )كما هو ُمبين في الشكلين5،4(.

)25(  هــذا األمــر هــو جــواب عــن عملهــم األسا�ســي، أي مــا قبــل النــزوح، وذلــك ال يعنــي أنهــم حالًيــا يعملــون فــي املهنــة أو املجــال نفســه، لذلــك اقت�ســى 
التنبيــه.
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الشكالن رقم 5،4

أكثر من نصف أفراد العينة أي 57 % لديهم أطفال في عمر الدراسة، ولكن النسبة الكبرى 60 % من هذه 

الفئة التي لديها أطفال في سن الدراسة ليس لديهم وصول سهل إلى املدارس القريبة منهم، بينما أجاب 40 % 

بأنه من السهل الوصول إلى تلك املدارس )انظر الشكلين 7،6(

الشكالن رقم 7،6
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أما عن عدد األطفال الذين يجب أن يكونوا منخرطين في العملية التدريسية وملتزمين في املدارس، فقد 
جاءت النسب على النحو املوضح في الشكل رقم8 :  

الشكل رقم 8 

فيما كان األطفال النازحون مقسمين على النحو التالي بحسب املراحل الدراسية، أكثر من نصف أفراد 
العينة البالغة نسبتهم 58 % في املرحلة االبتدائية، بينما يشكل األطفال الذين ُيفترض أن يكونوا في املرحلة 

اإلعدادية نسبة أقل، وأخيًرا 10 % ممن هم في املرحلة الثانوية كما هو موضح في الشكل رقم 9

الشكل رقم 9
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أما بالنسبة إلى مّدة االنقطاع عن الدراسة، فهناك 47 % من األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة نتيجة 
النزوح، كانت مدة انقطاعهم عن املدرسة أقل من سنة، بينما انقطع 38 % منهم عن املدرسة مدة تراوح بين 

1 - 3 سنوات كما هو موضح في الشكل رقم 10 أدناه الذي ُيبين مدة انقطاع الطالب عن املدرسة:

الشكل رقم 10
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اآلثار النفسية للنزوح

أظهرت الدراسة أن النازحين معظمهم عانوا آثاًرا نفسية نتيجة النزوح، أكثر من ثلثي أفراد العينة أجابوا 

بنعم بشأن معاناة أحد أفراد العائلة في أثناء مدة النزوح آثاًرا نفسية )انظر الشكل رقم11(، وتمثلت الحاالت 

النفسية أغلبها في االنطوائية وعدم الرغبة في مخالطة اآلخرين، وعدم رغبة األطفال في الذهاب إلى املدرسة، 

ومنها إجابة أحد املشاركين بأن أحد أبنائه أصيب بمرض نف�سي يشبه بفقدان الذاكرة ولديه رغبة دائمة في 

االنعزال عن اآلخرين. 

الشكل رقم 11

أما ما ذكره أولياء األمور بخصوص اآلثار النفسية للنزوح في مقابالت مزودي املعلومات شبه املهيكلة، فهو 

مالحظتهم ظهور حاالت انعزال وخوف شديد على أوالدهم نتيجة معاناتهم القصف والعمليات العسكرية 

املستمرة. ولذلك ُيفضل أولياء األمور البقاء بجانب أطفالهم من أجل تقديم الدعم النف�سي الالزم لهم.

قصة حقيقية من القصص املأسوية التي أفرزها النزوح

يروي لنا السيد )أحمد خ( وهو مدرس سابق في مدارس الغوطة معاناة طفله غياث البالغ من العمر 7 

سنوات)26(، مع انعدام االستقرار والخوف من معاناة النزوح، يقول األستاذ أحمد:

ا جًدا، على الرغم من أنه عاش معاناة القصف والحصار 
ً
»عندما هجرنا من الغوطة كان ابني غياث نشيط

)26(  مقابلــة عبــر الســكايبي بتاريــخ 13 يوليو/تمــوز ا 2020، مــع الســيد أحمــد.خ مــن ســكان الغوطــة الشــرقية، كان يعمــل مدرًســا فــي إحــدى ثانويــات 
محافظة ريف دمشــق.
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وانعدام الحاجات الضرورية للحياة، وعندما وصلنا إلى الشمال السوري في أحد مخيمات إدلب، بدأت 

عالمات االنعزال والشدة النفسية تظهر على الطفل، كان يخاف الخروج من الخيمة، ويرفض أن نتركه 

وحده، ويبكي من دون سبب حقيقي، وبعد مدة قصيرة بدأت معاناته مع السلس البولي الذي لم يكن له أي 

سبب عضوي«.

ويعلل والد غياث حالة ابنه بأنها ناتجة من إحساسه بفقد املكان الذي كبر فيه، وحالة الصدمة التي 

عاشها بسبب االنتقال لإلقامة في مخيم لإليواء، ومالحظته ومعايشته لحزن أفراد عائلته جميعهم وتبدل 

أحوالهم، وفقدان التواصل مع أقرانه من األطفال الذين تربى معهم في ُدوما.

ويؤكد السيد أحمد، والد الطفل غياث أن الشدة النفسية التي عاناها طفله من جراء النزوح والتهجير 

كانت أعمق أثًرا وأكثر إيالًما من القصف والحصار والجوع في الغوطة.

 لوحظ وجود رغبة لدى األطفال في العودة إلى منازلهم نتيجة عدم االرتياح في حياة النزوح وعدم الشعور 

باالستقرار )انظر الصورة رقم13(.

ظهر 
ُ
صورة رقم 13 ألطفال سوريين من أحد املخيمات السورية التي زارها الفريق على الحدود التركية ت

مدى الواقع املأسوي

من جانب آخر ظهر ميل كبير في سلوك األطفال إلى العدوانية والعنف والعصبية وعدم التأقلم مع 
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 عن التعلق 
ً

اآلخرين، إضافة إلى ميل أكبر للعزلة وعدم اللعب مع األطفال أو االندماج مع أقرانهم، فضال

بألعاب الفيديو ومشاهدة مقاطع اليوتيوب والتلفظ بألفاظ نابية، وهذا سببه بيئة النزوح أو املخيم نفسها، 

بسبب ضعف الضوابط التربوية وفقدان البيئة السليمة أو بسبب الخالفات العائلية بين الزوجين.

، وبسبب 
ً

كان ألزمة كورونا Covid 19  دور سلبي في زيادة الضغط النف�سي بسبب الخوف منها أوال

االنقطاع عن املدرسة ثانًيا. أيًضا أبرزت الدراسة شيوع ظاهرة التدخين لدى األطفال والخروج إلى الشوارع 

مدًدا طويلة، وأدى ذلك إلى بروز حاالت تعامل عنفي من جانب اآلباء مع أبنائهم، واللجوء إلى الضرب بسبب 

عدم انصياع األبناء إلى تعليمات الوالدين أو عدم ذهابهم إلى املدارس أو نتيجة العصبية والضغط النف�سي 

بسبب أوضاع الحياة الجديدة وخسارة ما تمتلكه العائلة كله من مال وممتلكات، بينما حاول بعض آخر 

دمج األطفال في  الوسط املحيط والتعرف إلى أقاربهم، وقراءة القصص التي تحثهم على تكوين الصداقات.

اآلثار النفسية للنزوح من وجهة نظر املتخصصين

يتعرض الشخص نتيجة النزوح إلى مشكالت عدة منها الضغط النف�سي واألمراض الجسدية كالصداع 

والشعور باإلرهاق وفقدان الشهية وآالم املعدة وصعوبة التنفس، إضافة إلى أعراض عاطفية كفقدان 

السيطرة على املشاعر وتناقضها مثل البكاء والحزن والشعور بالخوف والقلق والذنب والعار وامليل إلى التفكير 

 عن املشكالت األسرية مثل الفقدان والتفكك األسري والحرمان من املوارد والطالق، 
ً

في االنتحار، فضال

االهتمام  وتنشئتهم من حيث غياب  ونفسياتهم  األطفال  املشكالت على حياة  انعكاس هذه  إلى  إضافة 

والرعاية العاطفية والنفسية الالزمة، وعدم قدرتهم على العيش في وسط فيه عمليات عسكرية مستمرة 

وقصف جوي ومدفعي، ما يولد لديهم شعور الخوف املستمر والقلق ومن ثم عدم القدرة على التكيف مع 

الوضع الراهن. هناك أيًضا األعراض اإلدراكية كالتشوش وضعف التركيز واالنتباه وعدم القدرة على اتخاذ 

القرار، وأخيًرا األعراض السلوكية مثل العزلة وعدم التحدث أو التجاوب مع أحد نتيجة عدم التأقلم مع 

الجو املحيط الذي نزحوا إليه، وعدم قدرة الشخص على االعتناء بنفسه وباآلخرين، والتدخين بشراهة.

جريت معهم املقابالت، توجد عالقة وثيقة بين التعرض إلى الضغط 
ُ
من وجهة نظر املتخصصين الذين أ

النف�سي واحتمال اإلصابة باألمراض، أي إذا لم يستطع الشخص إدارة الضغط الذي يتعرض له، سيزيد 

احتمال اإلصابة باألمراض، وهذا مرتبط بالوسط املحيط من حيث غياب االستقرار وازدياد العنف والجرائم 

وغياب األمان نتيجة املتغيرات التي تمر بها سورية. ثم إن كثيًرا من النازحين -وبنسبة ال تقل عن -%70 يعانون 

ا وتأثيرات نفسية لذلك، تظهر بوصفها عالمات وأعراًضا نفسية متنوعة.
ً
ضغوط
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األكثر تعرًضا للضغط النف�سي هم الذين عايشوا العمليات العسكرية وعمليات القصف وتعرضوا إلى 

التهجير والنزوح القسري، وهذا األمر يولد مشكالت كالعزلة وعدم الرغبة في العمل والعيش تحت الضغط 

النف�سي والعصبي والرغبة في التدخين والسهر وعدم الرغبة في تناول الطعام، وهذا ينعكس بكل تأكيد على 

العالقات األسرية والعائلية.

آثار طول مّدة النزوح

ر املتخصصون الذين أجرى فريق البحث مقابالت معهم، من عامل طول أمد النزوح ودوره السلبي 
ّ
حذ

املؤكد نفسًيا واجتماعًيا، فطول مدة النزوح يعني مزيًدا من األعباء املالية والنفسية وعدم الشعور باالستقرار 

وعدم التأقلم مع املجتمع الجديد بسبب عدم الشعور باألمان والصعوبة في تأمين فرص العمل، وهذا يعني 

عدم القدرة على تأمين االحتياجات الغذائية والتعليمية والصحية مّدة طويلة، ويعني مزيًدا من القلق والتوتر 

واالكتئاب، إضافة إلى الخطر املتمثل في العجز عن تأمين األوراق الثبوتية، مثل معاناة النازحين العجز عن 

تسجيل الوالدات الجديدة وتوثيق حاالت الزواج التي حصلت بعد نزوحهم.

هناك جانب آخر متمثل في الحرمان والضياع، وهذا حتًما يؤثر في الجميع وتحديًدا األطفال، إذ سيحد 

من بناء شخصية سليمة للطفل في بيئة صحية مالئمة. 

إلى العنف  التعامل مع األطفال أصعب، إذ يميل األطفال  النزوح  من جانب آخر يجعل طول مدة 

والعصبية واالنعزال واالنطوائية.

أما عن طريقة التعامل مع هذه الضغوطات -بحسب االختصاصيين- فقد أكدوا أهمية وجود برامج دعم 

نف�سي وجلسات تفريغ نف�سي عن طريق عقد لقاءات دورية مع املرشدين النفسيين، ووجود مراكز تعليمية 

ضمن املخيمات ودعم مشروعات سبل العيش لتمكين النازحين من العمل.

األطفال الفئة األكثر تأثًرا بالصعوبات التي يواجهها النازحون

النسبة الكبرى من األطفال النازحين من الذين تضرروا بسبب النزوح املستمر، وتصل إلى %88 من أفراد 

العينة)27(، وهو ما أدى إلى حدوث انقطاع في الدراسة.

 بباقي أفراد العائلة. النقطة الثانية هي أن النسبة املتبقية الذين ذكروا أنهم لم يتضرروا 
ً
)27(  بالنسبة إلى بقية األطفال في العينة، وليس مقارنة

من النزوح، كانت إجابتهم مبنية على أن نزوحهم حدث في فصل الصيف واملدارس مغلقة، وأن هذا هو أول نزوح لهم، ولكن بكل تأكيد في فصل 
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فسر انعكاس النزوح سلًبا على تنشئتهم وعلى تعليمهم، 
ُ
هذه النسبة الكبيرة من األطفال املتضررين ت

 عن انتشار ظاهرة عمالة 
ً

 للتجنيد، فضال
ً
وهو ما ينعكس على عالقتهم بذويهم وأقاربهم ويجعلهم أكثر عرضة

األطفال.

 
ً

 وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه يوجد في مخيمات الشمال السوري في محافظتي حلب وإدلب، 5333 طفال

يتيًما ضمن املخيمات وحدها، وتوجد 680 عائلة ضمن هذه املخيمات مسؤولة عن إعالة أطفال ال تتجاوز 

أعمارهم 18 عاًما)28(.

 في سورية منذ آذار/ مارس 2011، 
ً

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت مقتل ما ال يقل عن 29017 طفال

ق�سى 85% منهم على يد قوات النظام السوري وحلفائه)29(.

وضمن املعاناة نفسها ذكر أحد األطباء العاملين في الشأن اإلنساني أن »معاناة السوريين النازحين هي 

األسوأ في العالم، وما زال القانون اإلنساني الدولي الذي يكفل حماية املدنيين واملستشفيات واألطفال ُينتهك 

كل يوم، لسوء الحظ من جانب عضو في مجلس األمن الدولي وهي روسيا، ولذلك ال ينبغي السماح بهذا 

ليكون الوضع الطبيعي الجديد حتى في حاالت الحرب«، وذكر هذا الطبيب أن أطفال إدلب يعانون، وأنهم 

مستهدفون بقنابل النظامين الرو�سي والسوري وصواريخهما.

وختم الطبيب كالمه بالقول: »سألت أطفال مخيم زرته على جانب الطريق السريع من مدينة إدلب إلى 

تركيا عما يحلمون به في املستقبل؛ أراد بعضهم أن يكونوا مهندسين وبعضهم معلمين، وأراد بعضهم أن 

يكون رئيًسا، لكن أكثر من نصف األطفال في املخيم أرادوا أن يكونوا أطباء. آمل أن يمنحهم املجتمع الدولي 

 من أن يشعروا بمزيد من اليأس«)30(.
ً

الفرصة ليكونوا مصدر شفاء للمنطقة كلها، بدال

الشتاء وبعد العودة من املدارس، ستكون إجابتهم نعم، أي إنهم متضررون من النزوح في حال بقائهم على هذا الحال نازحين.

)28(  وذلــك بحســب الدراســة الصــادرة عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU فــي آب/ أغســطس مــن عــام 2020 التــي غطــت 210 مخيمــات ضمــن 9 
تجمعــات فــي محافظتــي حلــب وإدلــب، حيــث بلــغ عــدد النازحيــن ضمــن هــذه املخيمــات 254611 نازًحــا.

https://bit.ly/37j1Ar4

)29(  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، اليوم العالمي للطفل، تشرين األول/ أكتوبر 2019،

https//:bit.ly348/peEN

 لــه نشــرته 
ً

)30(  هكــذا عنــون الدكتــور محمــد زاهــر ســحلول -الطبيــب املقيــم فــي الواليــات املتحــدة ورئيــس منظمــة »ميــد جلوبــال« األميركيــة- مقــاال
صحيفــة »إندبندنــت« البريطانيــة.

https//:bit.ly3/dyz2ee

ط الضــوء 
ّ
أيًضــا ذكــر الدكتــور ســحلول ضمــن املقالــة نفســها تأثيــر الحــرب فــي إدلــب فــي األطفــال، عبــر نقلــه عــن تقريــر منظمــة إنقــاذ الطفولــة الــذي ســل

https://bit.ly/37j1Ar4
https://bit.ly/348peEN
https://bit.ly/3dyz2ee


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

41

من جانب آخر تزايدت في مخيمات الشمال السوري حاالت سوء التغذية لدى األطفال )انظر الصورة 

رقم 14(، املخيف في األمر أن العدد في تزايد مع مرور الوقت ألن االستجابة إلى هذا املرض ال تتناسب مع 

، وال تتوافر في منشآت الشمال السوري الصحية 
ً

عدد املصابين، ولذلك يبقى مصير هؤالء األطفال مجهوال

القدرة واإلمكان لعالج الجميع. وبحسب إحصاءات املنظمات العاملة في الشمال السوري، فإن الفقر هو 

السبب الرئيس إلصابة األطفال بسوء التغذية، فقد خلفت الحرب والنزوح والتهجير مئات آالف الفقراء 

الذين يعيشون أوضاًعا سيئة للغاية، وال يوجد أي بوادر أمل للمستقبل في ظل استمرار العمليات العسكرية 

والقصف الجوي واملدفعي)31(.

على إحصاءات مفزعة للغاية؛ في املتوسط،ُ قتل طفل سوري في تفجيرات روسية سورية كل يوم على مدار العام املا�سي.

)31(  شبكة الجزيرة، شبح املوت يالحق النازحين في مخيمات الشمال السوري، آب/ أغسطس 2020،

https//:bit.ly3/k5oiXc

https://bit.ly/3k5oiXc
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صورة رقم 14 تظهر معاناة أحد األطفال النازحين نتيجة املرض

املصدر: قناة الجزيرة

https://bit.ly/31lQ6zf

وتبّين الدراسة أن للنزوح أثًرا سلبًيا في الحالة النفسية للطفل، إذ إن التعرض املستمر لألعمال العسكرية 

 عن تغيير أماكن اإلقامة باستمرار بسبب النزوح املتواصل، ورفض 
ً

مثل القصف املدفعي والجوي، فضال

الطفل فكرة العيش في املخيمات، هذه املتغيرات املحيطة غير السليمة كلها جعلت الطفل أكثر عدوانية)32(، 

وانشغال األهل بأحوال النزوح الصعبة والحالة املعيشية الجديدة غير املستقرة، حال دون منح الرعاية 

االجتماعية والنفسية والعاطفية املالئمة ألطفالهم، ما أدى إلى انصراف األطفال إما للعمل أو التدخين 

برفقة أصدقائهم أو اإلدمان على األلعاب اإللكترونية، إضافة إلى حرمان األطفال من أبسط حقوقهم في 

الرعاية والتعليم والحد األدنى من الرفاهية.

)32(  مــن التصرفــات العدوانيــة التــي ذكرهــا األهالــي وجعلــت األطفــال يميلــون إلــى مثــل هــذا النــوع مــن التصرفــات ظــروف التنشــئة التــي مــروا بهــا، 
وهــي بــكل تأكيــد بيئــة غيــر ســليمة، حيــث ُســجل عــدد مــن الحــاالت ألطفــال يضربــون أمهاتهــم وال يطيعــون آباءهــم وال يلتزمــون بأوامرهــم وتوجيهاتهــم 
خصوًصا االبتعاد عن رفاق السوء وترك الهاتف املحمول وألعاب الفيديو التي أصبحوا مدمنين عليها بحسب ما ذكر عدد من أولياء األمور الذين 

جــرت مقابلتهــم. وذكــر بعضهــم ظاهــرة التدخيــن لــدى أبنائهــم وذلــك بســبب تأثيــر الوســط املحيــط وميــل األطفــال إلــى تصرفــات كهــذه.

https://bit.ly/31lQ6zf
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يعتقد %30 من أفراد العينة أن الحصول على الخدمات األساسية مثل السكن والصحة واملواد الغذائية 

بالنسبة إلى األطفال أهم من الحصول على الخدمات التعليمية باالنضمام للمدارس، كانوا يعللون إجابتهم 

هذه بتردي الوضع املادي، أصبح تأمين السكن والغذاء والحصول على الخدمات الصحية األساسية من 

أولويات العيش والبقاء في ظل هذه املتغيرات االستثنائية، ومن ثم لم يعد يشغلهم االهتمام بباقي األمور 

الثانوية. الالفت في األمر أنه على الرغم من هذه التحديات وأوضاع العيش الصعبة، تعتقد النسبة الكبرى 

من أفراد العينة أن انضمام أطفالهم إلى املدارس واندماجهم ضمن العملية التعليمية ال يقل أهمية عن 

الحصول على الخدمات األساسية مثل الطعام والسكن والصحة )انظر الشكل رقم12(

الشكل رقم 12

كيف تتعاملون مع الضغط النف�سي لدى األطفال؟

أشار املتخصصون النفسيون الذين جرت مقابلتهم إلى وجود نشاط اجتماعي مخصص لألطفال من 

خالل جلسات فردية أو جماعية، إضافة إلى التشجيع والتحفيز والدعم املستمر الذي يهدف إلى تفريغ 

الضغط النف�سي عند الطفل لطمأنته أكثر، إال أن هذا النشاط قليل جًدا وال يحدث باستمرار بافتراض 

أن االحتياجات كبيرة ومن الصعب تغطيتها كلًيا، إضافة إلى مسألة األولويات إذ يأتي الحصول على الغذاء 

 على حساب تقديم خدمات الدعم النف�سي، وطول 
ً

والطعام وتأمين املسكن واللباس من جانب املنظمات أوال

مّدة املسألة السورية وعدم التوصل إلى حل أف�سى إلى ظاهرة معروفة ضمن إطار عمل املنظمات الدولية 

تتكرر عند كل تدخل إنساني وهي ملل املانحين )Donor Fatigue(، خصوًصا أن املنطقة العربية برمتها تشهد 

واقًعا مأسوًيا ونزاعات وحروًبا أهلية كما في ليبيا واليمن والعراق على سبيل املثال.
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وعلى الرغم من قلة هذا النشاط، كما ذكرنا، أشار املتخصصون إلى أهمية إنشاء أندية أللعاب لألطفال 

أو مساحات تسمح لألطفال باللعب لتفريغ طاقاتهم، وهذا ما عملت على تنفيذه بعض املنظمات غير 

الحكومية، في املناطق التي تخضع لسيطرة املعارضة املسلحة في الشمال السوري، مدة زمنية قصيرة جًدا. 

ألن ممارسة نشاط مثل الرسم واأللعاب الهادفة وممارسة الرياضة والدعم النف�سي مهمة لألطفال لكسر أي 

عزلة يعانونها وتهدف إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم مع العمل على توعيتهم وإشراكهم في الواجبات املنزلية، ولكن 

قدم فيها جلسات دعم 
ُ
 عن إنشاء مراكز تعليمية لألطفال ت

ً
مع االنتباه إلى أعمارهم في هذه الواجبات، فضال

نف�سي ومعنوي، ألن التواصل مع الطفل بقدر كاف من االهتمام وإحاطته بجو مالئم من الرعاية باستمرار 

التي يعانيها.  واستخدام لغة سهلة للتواصل معه، سوف ُيساعد الطفل على الخروج من الضغوطات 

وأشار املتخصصون إلى أهمية دور األمهات البالغة في إخراج الطفل من الضغوط النفسية التي يواجهها 

عبر متابعته وتقديم الرعاية الخاصة به كاالعتناء بحياته الصحية وتلبية احتياجاته الغذائية، واألهم من 

ذلك اإلجابة عن استفسارات األطفال وعدم تهميش آرائهم. وشددوا على أهمية أن يتجنب اآلباء واألمهات 

الخالفات العائلية أمام أبنائهم، إذ ستنتج من االضطرابات السلوكية أو القلق لدى األطفال في مراحل مبكرة 

من أعمارهم مشكالت كثيرة في املستقبل، نفسية وربما صحية أيًضا مثل سوء التغذية.

وأخيًرا شدد املتخصصون على العمل على إنشاء مساحات صديقة للطفل خصوًصا أولئك الذين فقدوا 

معيليهم نتيجة الحرب، مع التركيز على النشاط املسرحي الهادف الذي يشجع على السالم واملحبة والعمل 

املشترك وإنشاء مسابقات بين األطفال تهدف إلى تشجيع مواهبهم وتعزيزها أكثر؛ ألن غياب هذه األمر يجعل 

األطفال لقمة سائغة للتغرير بهم أو خطفهم وتجنيدهم، ولذلك يجب توفير هذه املساحات بما تحتوي عليه 

من خدمات مقدمة صحية وتعليمية ونفسية.

إمكان مراجعة املتخصصين النفسيين

لم يعرف املجتمع السوري قبل الثورة شيوع ثقافة مراجعة املتخصص النف�سي عند مواجهة أي معاناة 

نفسية، وقد حصل عدد قليل من األهالي والنازحين على جلسات دعم نف�سي لهم وألطفالهم لكنها لم تستمر 

إال مددا زمنية معينة ثم توقفت)33(.

جريت معهم مقابالت مزودي املعلومات، أن عدًدا من املنظمات اإلنسانية غير الحكومية أقرت برامج 
ُ
)33(  أورد املتخصصون النفسيون الذين أ

دعم نف�سي للمتضررين من الحرب في مناطق النزاع، وقد استمرت هذه البرامج مدة قصيرة كما في ريفي محافظتي حلب وإدلب، واألكثر من ذلك 
هــو تقبــل املجتمــع شــيًئا فشــيًئا لهــذا النــوع مــن البرامــج، بــل أصبــح هنــاك إقبــال وتجــاوب مــن املجتمعــات املحليــة، إال أن هــذه البرامــج قــد توقفــت فــي 
اآلونــة األخيــرة علــى الرغــم مــن تجــاوب قســم مــن النازحيــن بإيجابيــة مــع هــذه البرامــج. مــع العلــم أن بعــض األهالــي تعامــل مــع املوضــوع بســرية لتجنــب 

اإلحــراج في املجتمع.
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أما الفئة األكثر حاجة إلى الدعم النف�سي، فهم األطفال املراهقون من عمر 11 سنة إلى 14 سنة، للتعافي 

من القلق واالضطرابات في حال كانوا يعانونها. وتقديم الخدمة في مراكز الدعم النف�سي هو األفضل من حيث 

الجو املالئم، ووجود كادر نف�سي متخصص ومؤهل عن طريق استقبال صاحب الحالة لتقييمها ووضع خطة 

استجابة مالئمة لها وذلك بالتشاور معه، وقد تحدث زيارات دورية للنازحين بهدف تقييم وضعهم األولي 

وإرشادهم إلى أماكن وجود الخدمات والشرح عنها أكثر. 

الوقت الالزم للتعافي من اآلثار النفسية

ال يتعافى النازحون غالًبا ألن متغيرات النزوح ما تزال قائمة، كما ذكر املتخصصون الذين أجريت معهم 

املقابالت أنه ال يوجد نظرًيا وقت زمني محدد للخروج من الصدمات، وهذا األمر يعتمد على الشخص 

نفسه، ومساعدة اآلخرين له -تحديًدا املقربين- عن طريق تشجيعه باستمرار ودعم قدراته على التكيف 

أكثر مع الوضع الجديد، ولكن يجب التركيز على ممارسة الرياضة باستمرار والتواصل الفاعل مع اآلخرين 

لتجنب العزلة، ويجب التركيز على تشجيع النازحين على االندماج في املجتمع، ويجب على الجميع بما في ذلك 

املنظمات اإلنسانية والسلطات املحلية واملجتمع املحلي عدم التمييز بين نازح ومقيم.

وتحدث املتخصصون الذين أجريت معهم املقابالت في محافظة الرقة عن تجربة مختلفة عن املناطق 

األخرى، نظًرا إلى أن مخت�ّسي الدعم النف�سي واالجتماعي كانوا يعملون في مخيمات عدة، من ضمنها مخيم 

الهول الذي ُيعّد من أعقد املخيمات وأكبرها ألنه يضم عائالت املقاتلين األجانب، وتحديًدا مقاتلي تنظيم 

)داعش(. وشمل نشاطهم العمل على تغيير الصورة النمطية العالقة في ذهن األطفال، بعد خروجهم من 

مناطق النزاع، ومحاولة دمجهم في املجتمع بقدر اإلمكان، والقيام بنشاط الرسم لتعزيز النظرة اإليجابية 

لدى الطفل إلى املستقبل واالنتقال إلى الحياة الطبيعية؛ ألن األطفال بحاجة إلى الدعم النف�سي أكثر، وهذا 

األمر يستدعي جهد الجميع وتحديًدا الجهات العاملة في مجال التعليم. 

وفي املناطق التي غطتها الدراسة، يعمل االختصاصيون النفسيون منذ مدة على إعادة تأهيل األطفال 

ا متنوًعا لألطفال والنساء، وفي هذه 
ً
من أجل إخراجهم من البيئة التي كانوا مقيمين فيها، وأنجزوا نشاط

الفعاليات جميعها كان الطفل هو الهدف الرئيس، وكان األمر يحدث عبر خطوات رئيسة عدة:

معرفة كيفية التواصل مع األطفال واالستماع إليهم وتعليمهم طريقة اإلصغاء )كيفية التواصل 	 

واالستماع واإلصغاء(
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معرفة حاجات األهالي واألطفال وفهمهم وتقديم الدعم الكافي لهم	 

اتباع منهج »تحليل الشخصية« لألشخاص الذين نقدم الدعم النف�سي لهم، وذلك للوقوف على 	 

أبرز املشكالت النفسية والصحية التي يعانونها.
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اآلثار االجتماعية للنزوح

حدث في أثناء مرحلة النزوح عدد من املشكالت العائلية وهذا األمر طبيعي نتيجة ازدياد الضغوط 

النفسية وعدم الشعور باألمان والخوف املستمر من املستقبل املجهول )انظر الصورة رقم 15(، إضافة إلى 

الشعور بعدم االستقرار وعدم االستقالل وسط غياب وسائل العيش املالئمة في املخيمات وصعوبة التأقلم 

مع املجتمع املضيف وقلة فرص العمل.

صورة رقم 15 تظهر احتراق الخيام في مخيم عطاء الخير في خربة الجوز، وهو أحد املخيمات التي زارها 

ظهر هذه الصورة الوضع البائس الذي يعانيه السوريون في 
ُ
الفريق في أثناء عملية جمع البيانات، وت

املخيمات منذ سنوات )تصوير عالء الدين فطراوي(

ستطلعة آراؤهم أنهم واجهوا عدًدا من املشكالت االجتماعية، كالزواج املبكر واالنفصال 
ُ
ذكر األفراد امل

والطالق وازدياد ظاهرة العنوسة بين البنات، وازدياد حاالت العنف األسري، كتعرض األطفال والنساء 

 عن انعدام الخصوصية واستغالل الفتيات والنساء جنسًيا مقابل 
ً

إلى التعنيف من جانب ذويهم، فضال

الحصول على مساعدات مالية أو إغاثية، وبروز ظاهرة عمالة األطفال والتجنيد اإللزامي والعسكرة. إذ 
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يعتقد 37 % من أفراد العينة أن النزوح هو السبب في التحاق أحد أفراد أسرتهم بالعسكرة)34(، كما ُيبين 

الشكل رقم 13 

الشكل رقم13

ومن خالل تحليل مقابالت مزود املعلومات شبه املهيكلة )Semi-Structured( التي أجريت مع أولياء 

ر في طبيعة تعامل أولياء األمور مع أطفالهم في أثناء مدة النزوح، بسبب 
ّ
األمور، ُيالحظ أن النزوح قد أث

االنشغال بتأمين متطلبات الحياة اليومية نتيجة الصعوبة في التأقلم مع متغيرات النزوح، وعدم وجود 

الوقت الكافي للجلوس مع األطفال واالستماع إلى مشكالتهم.

وقد سّبب تعّرض األطفال املستمر للقصف، وتغيير مكان إقامتهم باستمرار، ورفض الطفل واقع العيش 

في املخيمات، عدًدا من املشكالت لدى األطفال واملراهقين، كالتدخين وإدمان األلعاب اإللكترونية وامليل إلى 

العدوانية واالنعزال.

بيمنا يرى بعض املشاركين في الدراسة أن انشغال األهل باألوضاع الحالية، مع عجزهم عن منح أطفالهم 

االهتمام، جعل األطفال متعلقين أكثر بالهواتف املحمولة وال يملكون رغبة في التعلم أو الذهاب إلى املدارس، 

إضافة إلى أن خوف األهل على أطفالهم، ومنعهم من الذهاب بمفردهم إلى خارج املنزل، حرم الطفل من 

م والترفيه.
ّ
أبسط حقوقه في التعل

)34(  أي التحــاق أحــد أو عــدد مــن أفــراد العائلــة بأحــد الفصائــل املســيطرة علــى املنطقــة، إمــا للحصــول علــى مقابــل مــادي، وهنــا يدخــل موضــوع 
سيطر عليها التي تفرض التجنيد اإلجباري، أو االلتحاق تطوًعا للدفاع عن املنطقة وأهاليها، 

ُ
التجنيد كما تفعل القوات الكردية في املناطق التي ت

ســيطر عليهــا قــوات املعارضــة الســورية، وأخيــًرا االنضمــام بدافــع دينــي مــن خــالل االنضمــام إلــى الفصائــل 
ُ
كمــا يحــدث فــي عــدد مــن املناطــق التــي ت

اإلســالمية التــي تســيطر علــى محافظــة إدلــب، كهيئــة تحريــر الشــام وحركــة أحــرار الشــام.
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وتأثرت عالقة الوالدين باألطفال والتعامل معهم في خالل مرحلة النزوح بسبب الضغط النف�سي وسوء 

الحالة املادية وعدم وجود دخل مادي مستقر، إضافة إلى الصعوبة في تأمين االحتياجات املنزلية كالغذاء 

والدواء. وأصبح هناك فجوة في التعامل مع األطفال وفي األحيان أغلبها يفقد األب السيطرة على نفسه، 

ويصبح أكثر عصبية وهذا األمر ينطبق على األم أيًضا، وأشار عدد من أولياء األمور إلى ظهور مشكلة عدم 

انصياع األطفال إلى تعليمات ذويهم وطلباتهم، بل ذكروا أيًضا وجود محاوالت عدة من األبناء للتعدي على 

ذويهم. ُيضاف إلى هذه املشكالت واآلثار، مشكلة انقطاع األطفال عن املدارس وبقائهم في املنزل من دون أي 

ضوابط أو واجبات يقومون بها. ويرتبط هذا األمر بعدم وجود مدارس قريبة من السكن في املخيم، وإهمال 

األطفال وعدم متابعة شؤونهم الدراسية، ويوجد لدى األطفال شعور بالحرمان والتشرد نتيجة فقدهم 

 عن ضعف اإلمكانات املادية وقلة فرص العمل والعيش في مكان يفتقر إلى 
ً

املدرسة ومنزلهم األساس، فضال

أدنى مقومات الحياة.

وكان هناك مشكالت اجتماعية بين املجتمع النازح والوسط املضيف، كاختالف العادات والتقاليد 

والفروق االجتماعية واختالف الثقافات بين الطرفين نتيجة التنميط املسبق في نظرة كل طرف إلى اآلخر، 

ما أدى إلى انعدام الثقة وازدياد الحساسية، وقد ساعد في ذلك تقديم املساعدات للنازحين وعدم تقديمها 

للمجتمع املضيف الذي يظن أنه بحاجة إلى املساعدات أيًضا، كونه يعتقد أن النازح ُيزاحمه في رزقه وبسببه 

قد تناقصت فرص العمل.

أرجعت إجابات املشاركين هذه املشكالت كلها إلى صعوبة التأقلم مع املتغيرات املحيطة وعدم قبول 

الواقع الجديد بتفاصيله كلها، وهو ما ينعكس سلًبا بكل تأكيد على العالقات العائلية والعالقات مع الوسط 

املحيط. وقد أظهرت الدراسة أن %70 من املشاركين في االستبانة يعتقدون أن النزوح قد سبب لهم مشكالت 

سرية سلوكية ونفسية كالعصبية ومحاولة االنتحار، كما هو موضح في الشكل رقم 14 
ُ
أ
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الشكل رقم14

أيًضا برزت مشكلة انفصال األطفال عن ذويهم نتيجة الخالفات العائلية التي ذكرناها سابًقا، وقد سّبب 

ذلك حرمان األطفال من العيش ضمن بيئة مالئمة وسليمة، وهذا األمر يؤثر -بالتأكيد- في مستقبلهم، أما 

بالنسبة إلى األطفال املعّوقين أو الذين يعانون صدمات نفسية نتيجة الحرب القاسية، فإن الدعم قليل 

ا، منهم 146 شخًصا بحاجة إلى 
ً
أو يكاد يكون غائًبا تماًما. أظهرت دراسة سابقة وجود 3445 شخًصا معّوق

أطراف صناعية)35(.

وأخيًرا، إن املشكلة األصعب بالنسبة إلى النازحين هي تشتت أفراد العائلة الواحدة بسبب النزوح، وتوزع 

سر تبدو في غاية التعقيد ضمن تعقيدات 
ُ

أفراد العائلة بين مناطق مختلفة)36(، ومسألة لّم شمل هذه األ

النزوح السوري وعدم ظهور بارقة أمل في حل قريب للنزاع في سورية.

أشار املسؤولون عن املخيمات الذين قابلهم فريق البحث إلى ظهور مشكلة االرتفاع امللحوظ في عدد 

)35(  وذلــك بحســب الدراســة الصــادرة عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU فــي آب/ أغســطس مــن عــام 2020 التــي غطــت 210 مخيمــات ضمــن 9 
تجمعــات فــي محافظتــي حلــب وإدلــب، حيــث بلــغ عــدد النازحيــن ضمــن هــذه املخيمــات 254611 نازًحــا.

https://bit.ly/37j1Ar4

 يوجــد أحــد األبنــاء فــي أوروبــا وقــد 
ً

ســر بســبب الحــرب والنــزوح، فمثــال
ُ

)36(  يعيــش علــى ســبيل املثــال عائــالت كثيــرة فــي بلــدان عــدة وقــد تفرقــت هــذه األ
هاجــر بمفــرده للبحــث عــن مســتقبل أفضــل يضمــن لــه حيــاة كريمــة، فيمــا بقــي األخ األكبــر فــي تركيــا مــع عائلتــه إمــا لكونــه يعمــل أو بســبب عــدم وجــود 
ــًرا بقــي األب واألم فــي الداخــل الســوري إمــا فــي املخيمــات أو فــي مناطــق أخــرى كمناطــق ســيطرة  مقــدرة ماليــة تســاعده علــى الهجــرة إلــى أوروبــا، وأخي

النظــام أو قســد أو فصائــل املعارضــة.

ومــن ثــم تشــتت العائــالت فــي بلــدان عــدة كلبنــان واألردن وبلــدان الخليــج وســورية وأوروبــا، وال يبقــى األمــر عنــد هــذا الحــد بــل األكثــر مــن ذلــك هــو عــدم 
 عــن التكاليــف املاديــة واألمثلــة كثيــرة جــًدا علــى هــذه الحــاالت.

ً
إمــكان لــم شــملهم بســبب صعوبــات الســفر ومتطلبــات الحصــول علــى فيــزا فضــال

https://bit.ly/37j1Ar4
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الخالفات العائلية بسبب النزوح، وذلك بسبب الفقر الشديد والبطالة والحالة النفسية السيئة التي يعانيها 

النازحون وفقدان األهل واملنزل والذكريات، إضافة إلى اختالف البيئة أيًضا من بيئة يسودها االستقرار إلى 

بيئة يسودها الخالف وعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة وغياب الخصوصية نتيجة سكن الجميع 

مع بعضهم في وحدات سكنية ال توفر أي خصوصية لألفراد )انظر الصورة رقم 16 (، إضافة إلى وجود 

حاالت زواج قسري وزواج مبكر، وتزداد هاتان الحالتان في األغلب في خالل مراحل الحروب والنزوح، وقد 

رصد فريق البحث وجود حاالت كثيرة للزواج القسري والزواج املبكر في املخيمات جميعها التي غطتها هذه 

الدراسة في حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

ظهر سّيدة سورية في أحد مخيمات النزوح التي زارها الفريق في الشمال السوري، وسط 
ُ
صورة رقم 16 ت

غياب كامل للخصوصية 

الجدير بالذكر واملالحظة أن األغلبية العظمى من أفراد العينة 92 % يقولون إن النزوح قد أثر فيهم سلًبا، 

فقد عانوا خسارة ممتلكاتهم ومنازلهم كلًيا، إضافة إلى الخسارات املادية نتيجة النزوح املستمر وما يترتب 

 عن فقدان 
ً

عليه من تكاليف مادية باهظة وبسبب االنقطاع عن العمل وصعوبة إيجاد عمل جديد، فضال

العيش في صورة عائلة أو فقدان قسم من أفراد العائلة، وهذه اآلثار تنعكس بكل تأكيد على الجانب النف�سي 

واالجتماعي للنازحين.
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وأخيًرا وبحسب نتائج الدراسة، كما هو موضح في الشكل رقم 15 فإن األطفال هم الفئة األكثر تأثًرا 

بالنزوح، يليهم الرجال ومن ثم النساء وأخيًرا اليافعين.

الشكل رقم 15
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املشكالت القانونية املرافقة للنزوح

سّبب النزوح مشكالت قانونية كثيرة، إذ غابت مؤسسات الدولة واملؤسسات البديلة التي تؤدي الدور 

دير املناطق الخارجة 
ُ
التنظيمي والقانوني، وحتى وإن ُوجدت بعض الجهات التطوعية أو التابعة للقوى التي ت

على سيطرة النظام، إال أنها لم تكن على قدر كاٍف من الكفاءة والفاعلية، بسبب الصعوبات الكثيرة التي 

تعترض عملها، وأولها نقص املوارد والخبرات والتمويل الكافي الذي يمكنها من االضطالع بدورها على أكمل 

وجه، ومن ضمن هذه املشكالت القانونية قضية عدم تسجيل املواليد الجدد، وعدم تسجيل الوفيات، 

وغياب املنظومة التي تشرف على قضايا الطالق والزواج واملشكالت العائلية واألسرية التي شهدت ارتفاًعا 

ا في خالل مرحلة النزوح بحسب ما جاء في الدراسة، وغياب الجهات التي تتابع هذه القضايا أو تشرف 
ً
ملحوظ

 عن خسارة النازحين ممتلكاتهم ومنازلهم، وفقدان النازحين أوراقهم الثبوتية والقانونية 
ً

على حلها، فضال

أغلبها، فأغلب املشاركين في االستبانة قالوا إن النزوح قد أثر فيهم سلًبا بسبب خسارة املمتلكات واملنازل، 

إضافة إلى الخسائر املادية نتيجة النزوح املستمر وفقدان األقارب والعائلة واالنقطاع عن العمل؛ ما أدى إلى 

انعكاس ذلك على الوضع املادي والنف�سي وعدم وضوح املستقبل.

قصة حقيقية وقعت مع النازحة أم محمد من محافظة حمص)37(، فقدت هي وأفراد عائلتها جميعهم 

الوثائق الرسمية، وأشارت أم محمد إلى مشكلة قانونية أخرى تتمثل في عدم حصول ابنتها الطفلة املطلقة 

على حقوقها الزوجية بعد الطالق بسبب عدم توثيق واقعة الزواج، وهرب الزوج من الحضور أمام املحكمة 

الشرعية غير الرسمية التي قدمت شكواها إليها.

أما أبرز الخالفات التي كانت ترد إلى الجهات املسؤولة عن املخيمات فتمثلت غالًبا في قضايا الطالق 

واالنفصال، وسببها الزواج املبكر للقاصرات والزواج القسري وسوء اختيار الشريك، ينتج من الطالق أيًضا 

مشكالت أخرى متمثلة في عدم قدرة املطلقة على تحصيل حقوقها من نفقة ومهر ومستحقات؛ نتيجة غياب 

النظام القضائي واملؤيدات الجزائية في خالل الحروب. 

رصد فريق البحث شيوع قضايا العنف األسري، كعنف الزوج تجاه زوجته وعنف األخوة الذكور تجاه 

أخواتهم اإلناث، إضافة إلى الخالفات على ما تمتلكه الزوجة من مدخرات وتحديًدا الذهب واملجوهرات، 

وهنا تبرز قضايا إشكالية أخرى، تتعلق بحق الزوج في التصرف بهذه املقتنيات من دون علم الزوجة. وترفع 

)37(  من املقابلة التي أجراها فريق جمع البيانات مع السيدة أم محمد وهي نازحة هي وعائلتها من محافظة حمص.
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النساء الدعاوى على رجالهن بسبب عدم وجود مساعدات من الزوج وعدم وجود عمل والجلوس في املنزل 

مدًدا طويلة وعدم تأمين احتياجات األسرة.

ورصد فريق البحث من خالل مقابالت مزودي املعلومات شيوع مشكلة قانونية سببها النزوح، تتمثل 

في صعوبة تسجيل الوالدات بسبب ُبعد مراكز السجل املدني أو النفوس عن املخيمات أو قلتها، أو صعوبة 

تثبيت الزواج رسمًيا، والحصول على دفتر عائلة معترف به من النظام السوري، إضافة إلى ظهور مشكالت 

قانونية متعلقة بغياب مؤسسات الدولة مثل عدم القدرة على تسجيل الزواج وتثبيته رسمًيا)38(، وأخيًرا 

غالًبا ما تظهر القضايا التي تحدث في كل زمان وتكثر في خالل الحروب والصراعات مثل السرقة والخالف على 

حدود السكن والخيمة ضمن املخيم.

أما في محافظة الحسكة، فقد كان األمر مختلًفا إلى حد ما، إذ إن أثر النزوح من هذه الناحية ليس كبيًرا في 

ظل استمرار عمل األجهزة الحكومية، بينما تحدثت العينات عن مشكلة وجود دعاوى قديمة غير محسومة 

قضائًيا، وعدم حل هذه اإلشكاالت القديمة ولد مشكالت جديدة. وتندرج املشكالت أغلبها ضمن ما ُيسمى 

قانونًيا بالُجنح، مثل الضرب والقتل واإليذاء واملشاجرة والنصب واالحتيال ودعاوى الطالق، أو دعاوى 

جنائية كالقتل والخطف واالنتحار. 

)38(  بحسب ما ذكره لنا السيد محمد عبد الرحمن )أمين سر دائرة األحوال الشخصية في مجلس مدينة حلب في مناطق املعارضة السورية( أن 
توثيــق حــاالت الــزواج والطــالق والــوالدات الجديــدة وحتــى الوفيــات، يحــدث عــن طريــق دائــرة األحــوال الشــخصية أو املدنيــة فــي املجلــس املحلــي الــذي 
ُيلــزم أي شــخص )نــازح أو مقيــم( موجــود ضمــن هــذه املنطقــة التــي تتبــع إدارًيــا لهــذا املجلــس بتســجيل أوراقــه والحصــول علــى بطاقــة رســمية مــن هــذا 
املجلــس، وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى حــاالت الــزواج أو الطــالق، تجــري فــي املحكمــة املدنيــة، حيــث يصــدر القا�ســي الشــرعي هــذا القــرار ومــن ثــم يجــب 

علــى الزوجيــن تثبيــت هــذا القــرار الصــادر عــن القا�ســي لــدى املجلــس املحلــي فــي منطقة إقامتهما.

مــع العلــم أن الحصــول علــى البطاقــة الرســمية مــن املجلــس املحلــي شــرط إجبــاري مــن أجــل تســيير أي معاملــة أخــرى لــدى هــذا املجلــس بمــا فيهــا 
ســيطر عليها قوات املعارضة الســورية املدعومة من تركيا 

ُ
الحصول على املســاعدات والحصص الغذائية، ولكن هذا األمر يجري في املناطق التي ت

فحســب، أي فــي مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون ونبــع الســالم.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

55

اآللية املعتمدة في حل هذه اإلشكاالت القانونية

في الرقة والحسكة ودير الزور تحل املشكالت عن طريق املحاكم، واملرجعية والقانون الناظم لهذه املحاكم 

هو مؤسسة الشؤون الدينية التابعة ملا ُيسمى »باإلدارة الذاتية«، هناك أيًضا دائرة األحوال الشخصية في 

سمى »الصلحية« تسعى إلى حل الخالفات العائلية ودًيا، وذلك من طرف محكمين 
ُ
كل محكمة وهناك غرفة ت

بين طرفي الخالف من أهالي الطرفين قبل الوصول إلى املحاكم. وتنفذ القرارات عن طريق هيئة التنفيذ 

 باإليعاز من قوى األمن الداخلي )األسايش( بموجب محضر تنفيذي.
ً

أصوال

حل الخالفات بحسب نوعها عبر اللجان كاآلتي:
ُ
ت

تحل الخالفات العائلية عبر لجنة الصلح في املجلس املدني	 

تحل املشاجرات بين النازحين واملقيمين عبر قوى األمن الداخلي ولجنة العدالة االجتماعية	 

تحل املشكالت بخصوص توزيع اإلغاثة واملساعدات عبر لجنة مكتب الشؤون االجتماعية واإلغاثية 	 

واملنظمات.

أما في الشمال السوري في املناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل املعارضة)39(، فتعتمد املحاكم على 

الشريعة اإلسالمية للتحكيم والبت في القضايا، والقوانين هي قوانين املحاكم الشرعية، إضافة إلى قانون 

األحوال الشخصية السوري كما في حلب على سبيل املثال. وفي حال غياب املحاكم تحل املشكالت عن طريق 

 عبر لجنة صلح تشكل في داخل املخيم، 
ً

لجنة شرعية منتخبة أو معينة في املخيم)40(، إذ تحل املشكالت أوال

وفي حال عدم التوصل إلى حل تحال على املحاكم. وفي بعض األحيان يبرز دور جهد أفراد املخيم الشخ�سي 

في حل املشكالت من خالل وجود عالقة بطرفي املشكلة؛ ألن التوجه إلى املحاكم قد يطول كثيًرا وفي بعض 

األوقات يزيد املشكلة تعقيًدا.

يلتزم األهالي بتطبيق األحكام الصادرة من املحاكم في القضايا أغلبها، وفي حال عدم االلتزام يوجد طرف 

في كل محكمة ملتابعة تنفيذ القرار الصادر عن القا�سي عن طريق قوة تنفيذية للمحاكم. ولكن في بعض 

األحيان يهرب املدانون خارج املنطقة وتبقى املرأة هي الضحية في قضايا األحوال الشخصية معظمها.

)39(  كاملناطق التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام وما ُيسمى بحكومة اإلنقاذ وهي إدارًيا في محافظة إدلب.

)40(  تحكــم الشــريعة اإلســالمية فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر الشــام فــي محافظــة إدلــب، وذلــك فــي املخيمــات أغلبهــا التــي تشــرف علــى 
إدارتها حكومة اإلنقاذ، طبًعا تفسير هذا األمر هو بسبب غياب املحاكم وخصوًصا في املخيمات التي ال توجد فيها هذه الدوائر  كلها، ومن ثم بحكم 

أن األغلبيــة العظمــى مــن القاطنيــن فــي املخيمــات مســلمون، لذلــك تجــري العــودة إلــى الشــريعة اإلســالمية.
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أما بخصوص توثيق هذه الحاالت والقضايا، فغالًبا ال يكون على قدر عال من الجدية، على الرغم من 

وجود سجل لتوثيق القضايا واألحكام الصادرة عن القضاة ولكنها سجالت ورقية فحسب وقد تتلف في أي 

حل ودًيا وشفهًيا أو مكتوبة على 
ُ
لحظة. أما في املخيمات فال توجد سجالت أساًسا، كون الخالفات معظمها ت

دّون الحلول جميعها على نسختين من العقود وُيعطى كل 
ُ
ورقة خارجية بين الطرفين وباعتماد الشهود، وت

طرف نسخة في حضور الشهود.
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تحديات أفرزتها معاناة النزوح

أما أبرز التحديات في أثناء النزوح هي تحديات الحياة املعيشية وعدم القدرة على تأمين متطلبات الحياة؛ 

ألن النزوح أمر مرهق للعائلة بسبب ما يترتب عليه من تكاليف مادية كالتنقل والحاجة إلى السكن والطعام 

والخدمات الصحية وسط قلة الجهات املسؤولة أو املؤسسات املحلية أو الدولية التي تستجيب بالسرعة 

املطلوبة إلى احتياجات النازحين أو غيابها )انـظر الصورتين رقم 17 &18(، وعدم كفاية االستجابة اإلنسانية 

 على ذلك حملة 
ً

واملساعدات املقدمة من املنظمات غير الحكومية التي غالًبا ما تصل متأخرة. ونورد مثاال

املساعدات التي جرى إيصالها إلى النازحين، إذ ُوّزعت 44504 سلة غذائية في 210 مخيمات في محافظتي 

حلب وإدلب، بينما كان عدد السالل الغذائية املطلوبة 52217 سلة)41(، وذلك يعني أن عدًدا كبيًرا من 

العائالت لم يحصل على حصصه الغذائية، في آب/ أغسطس من العام 2020.

ظهر مياه 
ُ
صورة رقم 17 التقطت في أحد املخيمات التي زارها الفريق في أثناء عملية جمع البيانات، وت

األمطار وقد أحاطت بإحدى الخيام من كل جانب

)41(  وحدة تنسيق الدعم ACU، تقرير مراقبة املخيمات، آب/ أغسطس من عام 2020،

https://bit.ly/37j1Ar4

https://bit.ly/37j1Ar4
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صورة رقم18 التقطت في مخيم أطمة في شمال إدلب، وتظهر الواقع الصعب، وقد أحاط الطين بالخيام 

من كل جانب من جراء تساقط األمطار. )تصوير: عالء الدين فطراوي(

األمر املرهق اآلخر الذي يزيد معاناة النازحين هو طول مدة النزوح كما في السياق السوري، يرافق هذا 

األمر فقدان رب األسرة عمله السابق وصعوبة الحصول على عمل جديد نتيجة قلة فرص العمل أو انعدامها، 

وصعوبة تأمين متطلبات العيش والبقاء، إضافة إلى االعتماد الكامل على املساعدات التي ال تكفي في األغلب 

حاجة العائلة الواحدة وسط قلة هذه املساعدات وربما تناقصها مع الوقت.

ولعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها انخفاًضا جنونًيا أمام الدوالر األميركي -ال سيما في 

عام -2020 انعكاسات كارثية على أسعار املنتجات الغذائية ومواد املونة األولية، وضاعف انتشار فيروس 

كورونا مؤخًرا معاناة النازحين أكثر وزادها تعقيًدا، لذلك ال بد لهذه الوكاالت األممية واملنظمات الدولية 

من زيادة حجم املساعدات اإلنسانية والضغط على األطراف الدولية -خصوًصا روسيا- للسماح بدخول 

املساعدات اإلغاثية واإلنسانية عبر الحدود إلى املناطق الخارجة على سيطرة النظام السوري.

ووسط هذه األوضاع املأسوية يجد النازحون أنفسهم مضطرين إلى ترتيب أولوياتهم، يرى 30 % من 
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املشاركين في الدراسة أن الحصول  على الخدمات األساسية مثل السكن  والصحة واملواد الغذائية بالنسبة 

إلى األطفال  أهم من حصولهم على الخدمات التعليمية  مثل انضمامهم إلى املدارس ولدى سؤالهم عن 

السبب أجابوا باآلتي: »نتيجة تردي الوضع املادي، أصبح تأمين الغذاء والسكن وتقديم الرعاية الصحية 

من أولويات العيش والبقاء ولم نعد نهتم باألمور الثانوية«.

شعر الناس بالذل 
ُ
وهنا ال بد من القول إن ظاهرة تلقي املساعدات اإلنسانية واإلغاثية هي ظاهرة ت

وتفقدهم شيًئا من حياتهم الطبيعية التي اعتادوا عليها قبل النزوح، أي تحولهم تدريجًيا وال إرادًيا إلى مجتمع 

معتمد على املساعدات اإلغاثية ومن ثم تفقدهم قدرتهم على اإلنتاج والعمل، وهي ظاهرة تنتشر في األحيان 

عاني صراعات وحروب مدًدا زمنية طويلة.
ُ
أغلبها في الدول التي ت

تحدث أولياء األمور عن قلقهم بشأن آثار طول مدة الحصار التي عاشها األطفال، على نحو ما عانته األسر 

في محافظة دير الزور، وأفاد األهالي أن شفاء أفراد عائالتهم من هذه املعاناة نفسًيا لن يكون باألمر السهل، 

وهذا األمر مرتبط بذاكرة األطفال وعجزهم عن نسيان املا�سي وما سببه الحصار من آالم نفسية في الدرجة 

األولى، إضافة إلى العجز عن تأمين احتياجات املنزل واملواد الغذائية والطبية كلها.

ويواجه اآلباء أيًضا صعوبة في اإلجابة عن تساؤالت األطفال عن سبب التهجير واملوت والفقد والحرمان 

من الحقوق وعدم القدرة على تأمين االحتياجات املنزلية؛ وهذا الجانب له أثر نف�سي خطر في رب األسرة 

الذي هو في األغلب األب؛ ألسباب اجتماعية وثقافية وهي عادات املجتمع وتقاليده، ولذلك فإن هذا العجز 

يشعره بالخجل والضعف أمام عائلته، على الرغم من أن هذا األمر خارج عن إرادته، إما بسبب فقدان عمله 

السابق أو بسبب عدم قدرته على إيجاد فرصة عمل مالئمة وسط متغيرات النزوح الصعبة أو التواكل على 

املساعدات اإلغاثية.

تبرز إشكالية أخرى هي العجز عن توفير السكن املالئم نتيجة غالء اإليجارات املنزلية خارج املخيم، ومن 

ثم يبقى خيار البقاء في الخيمة واملخيم الخيار الوحيد على مرارته، لتظهر مشكلة أخرى وهي االزدحام في 

السكن )انظر الصورة رقم 19(، تلك كلها تحديات تسبب عجز أفراد العائالت عن تحمل بعضهم، في ظل 

غياب املال وحرمان األطفال من حقوقهم في الشراء واللعب والطعام.
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ظهر انعدام 
ُ
صورة رقم 19 من أحد املخيمات التي زارها الفريق في أثناء عملية جمع البيانات، وت

الخصوصية، إضافة إلى الوضع السيئ الذي ُيحيط بالقاطنين في الخيمة، من حيث غياب أدنى مقومات 

الحياة وافتقارها إلى الشروط الصحية املالئمة.

يزيد على ذلك عصبية الزوج الزائدة وعجزه عن تأمين متطلبات الحياة والهرب من املنزل مدًدا طويلة 

لتبدأ الخالفات مجدًدا عند عودته، ويوجد تحٍد آخر يتمثل في العجز عن إقناع األطفال بترك الهاتف املحمول 

وألعاب الفيديو)42( وصعوبة إقناعهم بالعودة إلى املدارس ألن الرغبة لديهم غير موجودة على اإلطالق إما 

بسبب االنقطاع عن املدرسة مدًدا طويلة، أو بسبب األوضاع السيئة وافتقار املدارس إلى أدنى مقومات 

العملية التعليمية.

أبرزت الدراسة مشكالت كثيرة تتعلق بالجانب التعليمي، أول هذه التحديات والصعوبات االزدحام 

 عن خروج عدد من املدارس عن الخدمة بسبب 
ً

في املدارس بسبب غياب الغرف الصفية الكافية، فضال

تعرضها للقصف، واملدارس أغلبها خيام، ويوجد نقص كبير في الكوادر التدريسية واملرافق التي تعد غير 

مؤهلة من حيث البنى التحتية الستقبال الطلبة بسبب النقص في مواد التدفئة والكتب والقرطاسية وعدم 

االعتراف باملدارس املوجودة في مناطق سكن النازحين )انظر الصور أرقام 20&21(، ثم إن املسافات بعيدة 

ســبب إدماًنــا لــدى كل مــن 
ُ
)42(  ظهــر فــي املرحلــة األخيــرة مــا ُيســمى باأللعــاب املشــتركة فــي شــبكة علــى اإلنترنــت مثــل )البوبجــي والكاونتــر والــخ....( وهــي ت

يلعبها، ونســتطيع القول -بحســب إجابات األهالي عن االســتبانة- إن النســبة الكبرى من أطفالهم يدمنون هذه األلعاب، مع األســف الشــديد، وهو 
.
ً
مــا يزيــد الواقع مأســوية



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

61

بين املدارس واملخيمات. وتتمثل املشكلة األخرى التي يواجها األهالي في نزوحهم املستمر ما يؤدي إلى تسرب 

كثير من األطفال من مدارسهم.

أهم أسباب االنقطاع عن املدرسة كما أوضح املشاركون:

عدم وجود املدارس في املخيمات.	 

ُبعد املدارس عن املخيمات.	 

النزوح املفاجئ الذي يحدث في خالل العام الدرا�سي أو مرحلة االمتحانات، ما يؤثر سلًبا في نفسية 	 

الطالب.

سوء الوضع االقتصادي للعائالت النازحة، ما يدفعهم إلى إخراج أطفالهم من املدرسة وإرسالهم 	 

إلى سوق العمل لتأمين املال.

الخوف من إرسال األطفال والطالبات إلى مدارس بعيدة في ظل استمرار القصف واألعمال العسكرية 	 

إذ تستهدف املدارس خصوًصا.

صورة رقم 20 إلحدى الخيام التي يستخدمها النازحون لتعليم أطفالهم في مخيم الكسيبة في ريف حلب 

الجنوبي )تصوير عمران الدوماني(
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 يواصلون رحلة تعليمهم الشاقة، على الرغم من قسوة األحوال في مخيم 
ً

صورة رقم21 تظهر أطفاال

ضيوف الشرقية في مدينة الباب شرق محافظة حلب، وهو أحد املخيمات التي زارها الفريق في أثناء 

عملية جمع البيانات، مع العلم أن هذا املخيم يحوي نازحين من محافظتي دير الزور وحمص

)تصوير: حسن األسمر(

تحدث األهالي عن لجوئهم إلى تعليم األطفال ذاتًيا في املنزل عن طريق تشجيعهم مادًيا ومعنوًيا، عبر شراء 

األلعاب املواد القرطاسية والتعليمية لهم، والذهاب معهم في خالل العطل من أجل كسر العزلة، وحث 

األهل أطفالهم على الدراسة والتعليم باستمرار من أجل مستقبل أفضل، وأخيًرا اصطحابهم إلى املدرسة 

يومًيا وكذلك املتابعة املستمرة مع املدرسة.
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 في العودة إلى مدنهم ومنازلهم 
ً

وعلى الرغم من أن أكثر من نصف أفراد العينة %53 أفادوا أن لديهم أمال

ويرغبون في العودة إلى حياتهم الطبيعية قبل النزوح، أظهرت الدراسة أن %47 من أفراد العينة فقدوا األمل 

في العودة إلى منازلهم، كما ُيظهر الشكل رقم 16.

الشكل رقم 16
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تصورات الخروج من مأزق أزمة النزوح

مع تغير مناطق السيطرة عسكرًيا نتيجة الفارق الذي أحدثه التدخل الرو�سي في عام 2015 كما ذكرنا 

سابًقا، سعت روسيا إلى تحويل هذا »النصر العسكري« كما تدّعي موسكو إلى نصر سيا�سي، وذلك عبر 

حديثها املستمر وسعيها دولًيا وإقليمًيا إلى إطالق نشاط بخصوص عمليات إعادة اإلعمار، واالدعاء بتوفير 

مناخ مالئم لعودة الالجئين والنازحين إلى مدنهم، فهي تحاول العزف على هذا الوتر بسبب معرفتها حساسية 

الدول األوروبية تجاه مسألة الالجئين، ولكن هذه املساعي اصطدمت برفض الدول املانحة كدول االتحاد 

األوروبي والواليات املتحدة األميركية، بسبب إصرار هذه الدول على إنجاز الحل السيا�سي للملف السوري 

.)43( وتستند الدول املانحة في موقفها الرافض هذا إلى مسّوغات من أهمها أن أي تمويل ملشروعات 
ً

أوال

إعادة اإلعمار من دون عملية انتقال سيا�سي حقيقة وجادة، ستمنح النظام السوري الشرعية وتؤدي في 

الوقت نفسه إلى نتائج عكسية تزيد قدرته وإصراره املستمر على االلتفاف على الحل السيا�سي وإصراره على 

مواصلة سياساته القمعية األمنية والعسكرية، وهو ما ال تفضله الدول املانحة التي ترى أن هذا األمر سيزيد 

صر على عملية انتقال سيا�سي جادة، 
ُ
املشكلة تعقيًدا وقد يؤدي إلى انفجار األوضاع مجدًدا ولذلك فهي ت

لكن في الوقت نفسه -وعلى الرغم من إعالن هذه الدول املانحة هذا األمر مراًرا وتكراًرا وعلى رأسها الواليات 

املتحدة األميركية- لم تمارس املجموعة الدولية أي ضغط جدي وحقيقي على النظام السوري وداعميه، 

وحتى حزم العقوبات االقتصادية ومنها قانون قيصر األخير، لن تف�سي وفق ما يراه املتخصصون إلى دفع 

نظام األسد إلى اتباع سبيل الحل السيا�سي، بل إنها تزيد وفق التجارب الدولية السابقة هيمنة األنظمة 

االستبدادية هيمنة أكبر، ومنها بكل تأكيد النظام السوري.

من جهة أخرى، إن حديث النظام السوري وروسيا أيًضا باستمرار عن عودة الالجئين والنازحين أمر ال 

يمكن تصور تحققه على أرض الواقع، ألسباب كثيرة، من أهمها:

ًدا  : عدم التوصل إلى حل سيا�سي شامل ونهائي للنزاع في سورية، إضافة إلى تعقد املشهد ميدانًيا تعقُّ
ً

أوال

غير مسبوق، إذ توجد كثير من الدول عسكرًيا على األرا�سي السورية وهو ما أشرنا إليه سابًقا.

)43(  - عقــد النظــام الســوري فــي دمشــق )مؤتمــر الالجئيــن( الــذي دعــت روســيا إلــى عقــده وحشــدت لــه سياســًيا وإعالمًيــا وجــرت أعمالــه فــي دمشــق 
فــي 11 و12 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 بمقاطعــة عربيــة ودوليــة شــبه تامــة، حيــث حضــره ممثلــون فقــط فــي مســتوى منخفــض مــن دول هامشــية 
فــي القضيــة الســورية وفــي قضيــة الالجئيــن خصوًصــا مثــل عمــان واألرجنتيــن وكولومبيــا وأبخازيــا ونيجيريــا وكوبــا وقرغيزســتان وســيرالنكا والجزائــر، 

وحضرتــه الصيــن وروســيا وإيــران ولبنــان.
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ثانًيا: غياب البيئة اآلمنة لعودة النازحين أو الالجئين، إذ عبر النازحون عن مخاوف تحول دون عودتهم إلى 

مناطق سكناهم السابقة، خشية عمليات انتقامية بحقهم من جانب النظام السوري كاالعتقال والتصفية، 

وهي مخاوف وجيهة تسّوغها أحداث انتقام ارتكبتها قوات أمن النظام السوري وميليشياته في غير مكان، 

وقد سجلت منظمات حقوقية حاالت كثيرة تعرض فيها املدنيون العائدون إلى مناطقهم بعد سيطرة جيش 

شير إليه 
ُ
النظام السوري عليها للتصفية واالعتقال والتعذيب واملوت في معتقالت النظام السوري، وهو ما ت

أدبيات البحث السابقة، فعودة املدنيين إلى مناطقهم ال يمكن تصور حدوثها حال انتهاء العمليات العسكرية، 

فالتجارب السابقة في الحروب والنزاعات األهلية أثبتت أن عمليات االنتقام واالضطهاد تحدث باالستناد إلى 

عدد من العوامل، الدينية والعرقية وحتى التوجهات السياسية، ما يجعل احتماالت عودة اندالع النزاع واردة 

بنسبة كبيرة ما دامت مقومات الحل غائبة؛ مثل الحل السيا�سي الشامل وتطبيق العدالة االنتقالية بآليات 

وطنية أو حتى دولية ولكن بشفافية ومن دون التسبب في عمليات انتقامية، واألمران كالهما غير متوفر إلى 

اآلن في الحالة السورية. هناك أيًضا شيوع ظاهرة االستيالء بالقوة على عقارات املدنيين املهجرين وأراضيهم 

على يد عناصر أمن النظام وميليشياته، وعجز املدنيين عن استعادة ممتلكاتهم في ظل غياب الرادع القانوني 

ملثل هذه األعمال خارج القانون.

ا: تحول موانع قانونية دون تمكين النازحين والالجئين على حد سواء من العودة إلى مناطقهم التي 
ً
ثالث

 
ً

هجروا منها بفعل القوانين وقرارات التنظيم اإلداري وأعماله التي اتخذتها سلطات النظام السوري منها مثال

القانون رقم 10 الصادر عن رأس النظام السوري بشار األسد في أبريل/ نيسان 2018 الذي يفقد املدنيين 

املهجرين القدرة على التصرف بعقاراتهم ويسمح لحكومة نظام األسد باالستيالء على ممتلكاتهم العقارية 

بذريعة إنشاء مناطق تنظيمية مخصصة إلعادة اإلعمار.

رابًعا: الدمار الواسع في املناطق السكنية والبنى التحتية واملؤسسات الخدمية والحكومية نتيجة العمليات 

العسكرية املستمرة، وغياب الخدمات الرئيسة التي تجعل وضع العيش مالئًما، كخدمات الكهرباء واملياه 

والطرقات واملدارس وأنظمة الصرف الصحي، ولذلك حتى لو قرر عدد من املدنيين العودة طوعًيا إلى مدنهم 

أو قراهم بسبب توقف العمليات العسكرية، ال يوجد لهم مأوى مالئم، وال يستطيعون تحمل أعباء إعادة 

 على اإلطالق من دون عملية إعادة إعمار 
ً

ر من منازل وبنى تحتية، وهنا ال يبدو الخيار سهال ترميم؛ أو بناء ما ُدّمِ

شاملة وواسعة تضمن للمدنيين الحد األدنى من الحياة الكريمة.

يضاف إلى ذلك كله تردي األحوال املعيشية والصعوبات االقتصادية التي تواجهها البالد بفعل تراجع 

القطاعات اإلنتاجية كافة، وازدياد تأثير العقوبات االقتصادية الدولية، من دون أي فرصة جدية لتحسن 
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الواقع االقتصادي ما لم تنجز خطوات حقيقية ملموسة على طريق الحل السيا�سي النهائي.

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الحلول املؤقتة ألزمة النازحين، كبناء املخيمات وتقديم املساعدات والحصص 

الغذائية وتأمين الخدمات الضرورية، ال تفي بالغرض وال تؤمن لهم العيش الكريم، بل إن طول مّدة النزوح 

يزيد معاناتهم والضغط املادي والنف�سي عليهم، وهو ما الحظناه عند استعراض نتائج الدراسة. ثم إن آلة 

الحرب لم تتوقف بعد خصوًصا أن األشهر الستة األولى من عام 2020 شهدت نزوح ما يقارب مليون مدني 

من مدنهم وقراهم في الشمال السوري بسبب قصف الطيران الرو�سي والنظام السوري، ولذلك ال بد من 

حل سيا�سي كامل للنزاع في سورية يضمن عودة النازحين واملهجرين إلى منازلهم، وهذا األمر لم يحدث بعد، 

مع األسف الشديد.
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الخاتمة

، خصوًصا ضمن السياق السوري الذي يعد 
ً

إن دراسة آثار النزوح أمر في غاية األهمية لكنه ليس سهال

األكثر تعقيًدا في املستويات السياسية والعسكرية جميعها، وقضايا الالجئين والنازحين التي تعد أحد أكبر 

 الحرب العاملية الثانية.
ُ
التحديات اإلنسانية منذ

وال بد من القول إن النزوح السوري أحدث ضرًرا كبيًرا في حياة املدنيين، وزاد طول مّدة النزوح معاناتهم، 

فالواقع الذي يعيشه النازحون مأسوي كما أظهرت نتائج الدراسة، وال يوجد أي حل يلوح في األفق، وما زال 

، إذ يوجد أكثر من 11.1 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ونحو 4.7 ماليين 
ً

املستقبل مجهوال

في حاجة ماسة وعاجلة إلى مثل تلك املساعدات بحسب تقديرات الوكاالت األممية واملنظمات اإلغاثية 

العاملة في الشأن اإلنساني.

 
ً

توصلت الدراسة إلى أن األطفال هم الفئة األكثر تأثًرا بالنزوح، والنسبة الكبرى منهم ال تمتلك وصوال

 عن أن النزوح قد ترك آثاًرا نفسية في النازحين، تتمثل في االنطوائية وعدم الرغبة في 
ً

إلى املدارس، فضال

مخالطة اآلخرين. يحتاج التعافي من هذه اآلثار إلى وقت طويل كما ذكر املتخصصون. واستنتجت الدراسة 

أن النزوح أثر في النازحين سلًبا وغّير في أحوالهم املعيشية إلى األسوأ، بسبب خسارة ممتلكاتهم ومنازلهم التي 

اضطروا إلى النزوح منها، خصوًصا أن النسبة الكبرى من أفراد العينة هم نازحون منذ أكثر من عام، ومن 

ثم تزداد معاناتهم مع مرور الوقت، بافتراض أن طول مدة النزوح ُيحّمل العائلة أعباًء مادية إضافية، وعلى 

الرغم من إدراج بند يتضمن تهيئة األوضاع اآلمنة واملالئمة لعودة النازحين والالجئين إلى منازلهم وقراهم 

ومدنهم في أغلب املبادرات والقرارات الدولية، لم يحصل ذلك.

وال بد من اإلشارة إلى ازدياد حاالت سوء التغذية لدى األطفال في مخيمات الشمال السوري، وسط 

غياب الدعم الصحي والطبي الالزم لعالج مثل هذه الحاالت.

وفي الختام ال بد من اإلقرار بصعوبة الواقع الذي يعانيه النازحون، وسط أوضاع غير مستقرة تحوط 

بهم، وبسبب صعوبة التوصل إلى حل سيا�سي دائم ينهي معاناتهم ومعاناة السوريين جميعهم، أصبحت 

القضية السورية معقدة للغاية ولم تنجح إلى اآلن املبادرات السياسية جميعها في إنهاء الحرب في سورية 

وعليها، ولم تفلح املساعي الدولية في إنهاء معاناة النازحين والالجئين.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

68

املالحق

امللحق رقم 1

املخيمات التي جرت زيارتها في شمال سورية)44(

Noموقع املخيماسم املخيم
سيطرة

ُ
الجهة امل

على املخيم

إدارة املهجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذإدلبمخيم سلقين1

إدارة املهجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذإدلبمخيم باريشا2

إدارة املهجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذإدلبمخيم أطمة3

إدارة املهجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذإدلبخربة الجوز4

هجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذإدلبمخيم عطاء الخير5
ُ
إدارة امل

هجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذريف إدلب الشماليمخيم الفرات6
ُ
إدارة امل

اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”الحسكةمخيم توينة7

اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”الحسكةمخيم الهول8

هجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذحلبمخيم العزة9
ُ
إدارة امل

املعارضة السوريةحلبمخيم الكوش10

املعارضة السوريةحلبمخيم زوغرة11

املعارضة السوريةحلب – مدينة الباب مخيم ضيوف الشرقية12

املعارضة السوريةحلب - أعزازمخيم يازي باغ13

هجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذالالذقيةمخيم الزوف14
ُ
إدارة امل

هجرين التابعة ملا ُيسمى بحكومة اإلنقاذالالذقيةمخيم قافلة الخير15
ُ
إدارة امل

اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”الرقةمخيم املحمودلي16

اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”الرقةمخيم أبو قبيع17

اإلدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”دير الزورمخيم هجين18

)44(   هنــاك قســم كبيــر مــن املخيمــات فــي ســورية عموًمــا، وفــي الشــمال الســوري خصوًصــا، هــي مخيمــات عشــوائية وال يوجــد لهــا اســم، وذلــك 
بحسب عدد من املنظمات العاملة في الشأن السوري، كما أشرنا سابًقا في الدراسة، ومن ثم ال يوجد إحصاء دقيق عن أعداد القاطنين في هذه 

املخيمــات، ال ســيما العشــوائية منهــا.
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امللحق رقم 2

أسماء الفريق الذي جمع البيانات وأجرى املقابالت في الداخل السوري

Noمكان إقامتهاسم الشخص

إدلبسلوى زيدان1

حلبحسن األسمر2

حلبعمران الدوماني3

الحسكةسامية الوند4

دمشقصفاء عليان5

إضافة إلى أشخاص آخرين تحفظوا على ذكر أسمائهم ألسباب شخصية6
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املصادر

العربية

اآلثار النفسية املترتبة على الطلبة الالجئين السوريين في املدارس األردنية تبًعا لبعض املتغيرات  -

سلسلة القانون الدولي اإلنساني، النازحون »املشردون داخلًيا« في القانون الدولي اإلنساني،     2008،  -

https://bit.ly/33V5lRR

شبكة الجزيرة، بعد شهر على عملية نبع السالم، هل حققت تركيا أهدافها، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019،  -

https://bit.ly/3bGmnoP

شبكة الجزيرة، شبح املوت يالحق النازحين في مخيمات الشمال السوري، آب/ أغسطس 2020،  -

 https://bit.ly/3k5oiXc

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية   -
عام 2017، تشريد الشعب وضياع الدولة،

https://bit.ly/30SLaSt

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية   -
عام 2018، تهشيم املجتمع وتفكيك الدولة،

https://bit.ly/2PPYlNU

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية   -
عام 2019، بلد محطم وشعب مهجر،

https://bit.ly/3amVwx5

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، اليوم العالمي للطفل، تشرين األول/ أكتوبر 2019،  -

https://bit.ly/348peEN

طالل عبد الكريم القضاة، التكيف االجتماعي لالجئين السوريين مع املجتمع املحلي، دراسة      -
اجتماعية، الجامعة األردنية
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حاصرهم مكبات النفايات، أبريل/ 
ُ
العربي الجديد، تكدس النازحين في الشمال السوري مر�سى ت  -

نيسان 2020،

https://bit.ly/3o5ZAZ0

العربي الجديد، فريق »منسقو االستجابة« ُيصدر إحصاءات عن مخيمات الشمال السوري. آب/   -
أغسطس 2020،

https://bit.ly/2HfAPJ7

كاظم، ميسم ياسين عبيد. »الرعاية االجتماعية ألطفال األسر النازحة بين ضياع الطفولة وأمل   -
املستقبل: دراسة ميدانية في مدينة بغداد.

« Amarabac Magazin 39, no. 4280 )2017(:

موقع حرية برس، محلي الباب يرفض دخول املهجرين ضمن التشكيل الجديد، حزيران/ يونيو 2020،  -

https://bit.ly/357yVCJ

وحدة تنسيق الدعم ACU، تقرير مراقبة املخيمات، آب/ أغسطس عام 2020،  -

https://bit.ly/37j1Ar4

وحدة تنسيق الدعم، الكارثة في سورية التهجير القسري من الغوطة الشرقية والقلمون، أيار/   -
مايو 2018،

https://bit.ly/3ajcug2

NRC& IDMC، ازدياد عدد النازحين في داخل بالدهم أكثر من أي وقت م�سى، أيار/ مايو 2019،  -

 https://bit.ly/32nwoTg
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اإلنكليزية

	 Brooking Institution, everyone says the Libya intervention was a failure they are 
wrong, April 2016, https://brook.gs/32c1lv3

	 Internal displacement and the Syrian crisis: an analysis of trends from 20112014-, 
published in October 2015, https://bit.ly/3kHb5Vq

	 Lister, Charles R. The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic state, and the evolution of 
an insurgency. Oxford University Press, 2016.

	 Recent Developments in Northwest Syria - Situation Report No. 9 - As of 26 
February 2020, https://bit.ly/2Zildec

	 UN Commission of inquiry on Syria, escalating violence and waves of displacement 
continue to torment civilians during eighth year of Syrian conflict, September 2019, 
https://bit.ly/3j8011p
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