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: امللخص التنفيذي
ً

أواًل

عّد سورية من البلدان التي تشهد هجرات مستمرة عبر التاريخ، منها أو إليها، وقد ازدادت تلك الهجرة 
ُ
ت

نتيجة ما تعيشه سورية بعد عام 2011 من أحداث بعد اندالع الثورة فيها، حيث اضطر ماليين السوريين 
إلى مناطق أخرى داخل سورية، وخصوًصا بعد ما ارتكبه النظام من عنف في قمع  النزوح  إلى مغادرتها أو 
املتظاهرين، وصل إلى حد قصف املدن بالطائرات والبراميل املتفجرة، ما زاد من موجات الهجرة تلك. لكن 
بعد عام 2019، مع شبه التوقف في العمليات العسكرية، ظهر شكل جديد لتلك الهجرات، هو الهجرة من 

املناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وال تشهد عمليات عسكرية.

 لذلك سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وحاولت معرفة أسبابها ودوافعها، والطرق 
على  الهجرة  تلك  وآثار  أسا�سي،  بشكل  يهاجر  ومن  املناطق،  تلك  من  املهاجرون  يقصدها  التي  والوجهات 

املجتمع والشخص املهاجر نفسه. 

 400( املناطق  تلك  في  مقيمين  سوريين  تصورات  توضح  استبانات  خالل  من  البيانات  الباحث  جمع 
استبانة( ومع من هاجر في آخر سنتين )100 استبانة(، ومن خالل إجراء مقابالت مع أشخاص مقيمين )20 
مقابلة( ومهاجرين )10 مقابالت( أيًضا، وكذلك من خالل مراجعة األدبيات والدراسات القريبة من موضوع 
الدراسة، وقد أجريت املقابالت واالستبانات، بين شهري كانون األول/ ديسمبر 2021 وتموز/ يوليو 2022، 

وبعد ذلك أجريت عملية تحليل البيانات وتثليثها للتحقق من صحتها.

في  يرغبون  النظام  سيطرة  مناطق  في  املقيمين  أغلب  أن  ومنها  النتائج،  من  عدد  إلى  الدراسة  توّصلت 
الهجرة، فقد أكد 71 % من املقيمين في تلك املناطق رغبتهم في الهجرة، وكان هناك تقارب في نسبة الذكور 
ما كبر الشخص بالعمر؛ فالشباب هم األكثر رغبة في الهجرة، 

ّ
واإلناث، وتبّين أن الرغبة في الهجرة تضعف كل

وكبار السن هم األقل رغبة في ذلك، وأن العازبين هم األكثر رغبة، وأنه كلما ارتفع املستوى التعليمي ازدادت 
الهجرة،  في  يرغبون  عليا«  »دراسات  التعليمي  أن مستواهم  أجابوا  الذين  % من   86 فـ  الهجرة،  في  الرغبة 
أكثُر رغبة من  النازحين من مناطقهم  أن  وتبّين كذلك   ،% 74 بنسبة  املتعلمين  لغير  أيًضا  النسبة  وترتفع 
املقيمين بنسبة 85 % إلى 66 %، وكانت نسبة الراغبين في الهجرة من أبناء حلب 76 %، في حين إن نسبتهم 

من أبناء درعا كانت 50 %.

تغيرت العوامل الدافعة إلى الهجرة في السنوات األخيرة واختلفت عّما كانت عليه من قبل، وأصبح الدافع 
االقتصادي وما يرتبط به من عدم القدرة على تلبية الحاجات األساسية للحياة )ماء، كهرباء...(، وفقدان 
األمل، هما العامالن األكثر دفًعا للراغبين في الهجرة، ثم تأتي العوامل األخرى، كالعامل األمني الذي أصبح 
 في الطلب للخدمة اإللزامية بالنسبة إلى الذكور بشكل أسا�سي، والخوف من انعدام األمن بالنسبة إلى 

ً
متمثال

اإلناث، وجاء على رأس العوامل الجاذبة للهجرة الرغبة في تأمين مستقبل وحياة كريمة، بعد فقدان األمل 
بوجود حل لألوضاع في سورية، ويعّد عامل فقدان األمل من العوامل املهمة، وبخاصة أن املقيمين صبروا 
ما يقارب 11 سنة، على أمل أن تتحسن األمور، لكن هذا لم يحصل، لذلك فقدوا األمل في البقاء، وبدؤوا 
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يفكرون بالهجرة.

وأغلب املهاجرين في املرحلة األخيرة هم من املتعلمين وأصحاب املهن والِحرف، ومن هم في سن الجامعة، 
ورجال األعمال واملستثمرين والصناعيين، أما بخصوص الوجهة املفّضلة للراغبين في الهجرة، فلم يكن لدى 
معظم الراغبين في الهجرة رفاهية االختيار، فالوجهة والطريق مرتبطان بإمكان التوفر، وإمكانات املهاجر، 
وشكلت اإلمارات العربية املتحدة ومصر والعراق الوجهات األكثر هجرة إليها، في املرحلة األخيرة، إضافة إلى 
الشمال السوري ومناطق سيطرة )قسد(، واختلفت صفة املهاجرين إلى كل منطقة، بين الصناعيين والتجار 
 أو حرفة مميزة 

ً
وبعض من يرغب في متابعة التعليم إلى مصر، والخريجين الجدد إلى العراق، ومن يملك ماال

إلى اإلمارات، ومن ليس لديه إمكانات مادية كبيرة، من كل الفئات، إلى الشمال السوري، لكن أغلبهم كان 
يرغب في متابعة الهجرة إلى أوروبا.

إلى تأمين فرص  بـ »الهجرة االقتصادية«؛ ألنها تهدف  يمكن تسمية الهجرة التي تجري من تلك املناطق 
عمل أفضل وحياة أفضل، وال يمكن أن ُيطلق على املهاجرين صفة الالجئين، لعدم وجود خطر مباشر على 
حياة أغلبهم، وقد أطلق املشاركون في االستبانة واملقابالت على هذه الحالة تسميات عدة، منها: »تطفيش، 
هجرة اقتصادية، البحث عن وجود، البحث عن حياة، هجرة اليأس من حالة البلد، هجرة لكسب الحياة 
الفارين من  تهجير قسري، هجرة  أو  الخبز، هجرة قسرية  الجياع، هجرة  املؤيدين، هجرة  الكريمة، هجرة 

وا بسورية...(.
ّ
الجيش، هجرة الجهالء، هجرة املجانيين ألنهم ظل

تترك هذه الهجرة آثاًرا خطرة على املجتمع، وبخاصة مع إفراغ املجتمع من فئة الشباب وتحوله إلى مجتمع 
كهل، إذ إن من يهاجر هم فئة متعلمة وماهرة وتملك رؤوس أموال، لكنها في الوقت نفسه تترك أثًرا إيجابًيا في 
املهاجر نفسه، من خالل البدء بحياة جديدة ومتابعة التعليم واالستثمار وغيره، وبخاصة أن الوضع في تلك 

املناطق لم يعد يسمح بذلك.

تترك هذه الهجرة آثاًرا كبيرة على املجتمع، وبخاصة هجرة الشباب املتعلم، فهناك حالة نقص بدأت تظهر 
ا   ديموغرافيًّ

ً
بوضوح في كثير من املهن والحرف، خصوًصا املهن الطبية والحرفية، وتسّبب هجرة الذكور خلال

أكبر، حيث زادت نسبة اإلناث زيادة كبيرة على نسبة الذكور، وهذا ينبئ بظهور مشكالت اجتماعية، ولكّن 
آثاَر تلك الهجرة على املهاجر إيجابية، بشكل عام، وكذلك على أسر املهاجرين، حيث أصبحت الحواالت 

املالية املصدر األسا�سي لدخل كثير من العائالت.

الكلمات املفتاحية: الهجرة/ الهجرة االقتصادية/ فقدان األمل/ الخلل الديموغرافي/ هجرة الشباب
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ثانًيا: مقدمة:

 بين الدول املصدرة للمهاجرين حتى قبل عام 2011، حيث 
ً
 متقدمة

ً
تعّد سورية من الدول التي تحتل منزلة

شهدت عبر تاريخها موجات هجرة ألسباب مختلفة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها، فقد شهدت 
نفسه قدمت  الوقت  وفي  األميركيتين،  نحو  منها   

ً
هجرة العشرين  القرن  ومطلع  التاسع عشر  القرن  أواخر 

 ،2003 1948، ثم العراقيين بعد  إليها بعد عام  تلتها هجرة الفلسطينيين  إليها أعداد كبيرة من األرمن، ثم 
واللبنانيين بعد حرب 2006   1(.

وليبيا  الخليج  ودول  لبنان  إلى  كانت  العمل،  بهدف  بعضها  اقتصادية،  هجرة  موجات  كذلك  وشهدت   
وغيرها، حتى إن إحدى الدراسات عّدت 2 % من إجمالي السكان في تلك املرحلة مهاجرين  2(، وكانت كبرى 

مجموعات املهاجرين السوريين تقيم في لبنان ودول الخليج العربي  3(. 

كان الدافع السيا�سي واألمني هو الدافع األسا�سي لهجرة كثير من السوريين، وبخاصة خالل الثمانينيات 
من القرن املا�سي، ثّم تقدم الدافع االقتصادي على الدافع السيا�سي، بعد أن عانت سورية حالة جفاف 
في  وبخاصة  الحيوانية،  والثروة  الزراعية  املحصوالت  تأثر  إلى  أدت  و2010،    2006 عامي  بين  تاريخي 
من  أخرى  أجزاء  إلى  الهجرة  إلى  العائالت  بعض  ذلك  دفع  وقد  الشرقية،  والشمالية  الشرقية  املحافظات 
أنه  انعكاس على األوضاع االقتصادية عموًما، خصوًصا  الجفاف  لهذا  إلى خارج سورية، وكان  أو  سورية، 
ترافق مع بعض اإلجراءات الحكومية، مثل رفع سعر الوقود إلى ما يقارب أربعة أضعاف، وقد انعكست تلك 
2011، حيث كان لتراجع  اإلجراءات بدورها على املجتمع، وال يمكن إغفال دورها في الثورة التي بدأت عام 

األوضاع االقتصادية دوٌر في الحراك الثوري في عدد من املناطق  4(.

ومع اندالع الثورة السورية عام 2011، تدفق كثير من السوريين إلى دول الجوار وغيرها، كالجئين، نتيجة 
البالد  فشهدت  الثورة،  تلك  النظام  به  واجه  الذي  املفرط  العنف  وبسبب  أحداث،  من  البالد  شهدته  ما 
موجات هجرة كبيرة منها، كانت املوجة األولى عام 2012، والثانية عام 2015-2016، ولم تتوقف الهجرات 
في  هاجر  ممن  األكبر  القسم  وكان  وتختلف،  تتفاوت  كانت  املهاجرين  أعداد  ولكن  اآلن،  حتى   2011 منذ 
العمليات  نتيجة  مناطقهم  تضررت  ممن  أو  للنظام،  املطلوبين  املعارضين  من   2016-2015  ،2012 سنة 
العسكرية، وكذلك هاجر بعض املؤيدين واملحايدين، ممن أرادوا البحث عن بلٍد جديٍد وبداية حياة جديدة، 
وبعض األثرياء الذين صّفوا أعمالهم وهاجروا، ومن ال يملك شيًئا وجد في الهجرة كذلك فرصة لبدء حياة 

) 1(  De Bel-Air, F. )2016(. Migration profile : Syria.  

) 2(  Fargues, P., & Fandrich, C. )2012(. Migration after the Arab spring. 

) 3(  - Seeberg, P. )2013(. Migration into and from Syria and nontraditional security issues in the MENA region: Transnational 
integration, security, and national interests. In Migration, security, and citizenship in the Middle East )pp. 167-193(. Palgrave 
Macmillan, New York. 

) 4( Ash, K., & Obradovich, N. )2020(. Climatic stress, internal migration, and Syrian civil war onset. Journal of Conflict Reso-
lution, 64)1(, 3-31. 
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جديدة  5(، أو هاجر هرًبا مما قاموا به، حيث تسلل كثير من الشبيحة واملؤيدين الذين شاركوا في القتال 
ل السوريون النسبة الكبرى من طالبي اللجوء داخل دول االتحاد 

ّ
مع النظام ضمن تلك القوافل، وقد شك

األوروبي، في تلك املرحلة  6(.

ا، حيث شددت الدول املجاورة اإلجراءات الحدودية  بعد عام 2017، خّفت موجات هجرة السوريين جزئيًّ
ملنع عبورهم، وقّيدت أغلب الدول إجراءات السفر إليها، ومع ذلك، استمرت الهجرة، وإن لم تكن بالزخم 

السابق، حيث كان هناك من يغامر ويهاجر. 

مع شبه التوقف في العمليات العسكرية بعد 2019؛ ظهر نوع جديد من الهجرة، وهو هجرة املقيمين في 
مناطق سيطرة النظام، من املؤيدين له أو ممن لم ُيظهروا أي موقف سيا�سي، وليس لديهم مشكلة أمنية مع 
ا مختلفة للوصول إلى وجهاتهم، 

ً
النظام، وهي هجرة غير ظاهرة كموجات الهجرات السابقة، وسلك هؤالء طرق

 إلى تركيا، أو عبر لبنان، أو من خالل الحصول على فيزا/ 
ً

كان منها العبور من خالل مناطق املعارضة وصوال
تأشيرة إلحدى الدول والسفر عبر مطارات دول الجوار، أو عبر املطارات السورية، وغيرها من الطرق.

 ومما زاد من الرغبة في الهجرة، األزمة االقتصادية الحادة في مناطق سيطرة النظام، وقد زاد تأثيرها مع 
19، وتسارع العقوبات االقتصادية الغربية على النظام، والصراعات الداخلية بين  انتشار جائحة كوفيد 
املهيمنين على االقتصاد من الدائرة املقربة للنظام، وهيمنة روسيا وإيران على كثير من موارد الدولة، وقد 

أدى ذلك إلى تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشية للسكان  7(. 

وتعاني سورية أكبر كارثة إنسانية عاشتها عبر تاريخها، نتيجة استمرار األزمة أكثر من 11 سنة، حتى إن 
مارتن غريفيث، وكيل األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، صّرح في أواخر عام 2021 بأن 90 % 
من السوريين في الداخل تحت خط الفقر  8(، و13.4 مليون سوري بحاجة إلى املساعدة، وهناك 6.7 مليون 
نازح داخلًيا، و6.6 مليون الجئ، سوري حول العالم  9(، و70 % منهم يعانون نقًصا حاًدا في الغذاء  10(. وثالثة 
أرباع األسر السورية ال يستطيعون تلبيه احتياجاتهم األساسية، بزيادة قدرها 10 % عن العام السابق  11(، 
وباتت األسرة السورية املكونة من 5 أفراد تحتاج إلى ما يقارب 750 ألف ليرة سورية لتعيش فقط، مع أن 

  5(  قاسم مرواني، انقسام حاد بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه حول فكرة الهجرة، رصيف 22، 15 تشرين األول/ أكتوبر 2016، شوهد 
https://bit.ly/367q8oS بتاريخ 25 أذار/ مارس 2022 في

) 6(  Staněk, M. )2017(. The humanitarian crisis and civil war in Syria: Its impact and influence on the migration crisis in 
Europe. Kontakt, 19)4(, e270-e275. 

  7(   العيش في دمشق بعد عقد من الحرب، العمل، الدخل، واالستهالك، مركز السياسات وبحوث العمليات، 22 حزيران/ يونيو 2021، ص 
 https://bit.ly/3vaPkTL :32، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في

  8(   غريفيث ملجلس األمن: 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، موقع الجزيرة، 28 كانون األول/ أكتوبر 2021، شوهد بتاريخ 20 
 https://bit.ly/3nDomkj :نيسان/ أبريل 2022 في

) 9(  https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html 

  10(  - شام مصطفى: 11 عام على انطالق الثورة، تعرف على خريطة الهجرة والنزوح السوري، موقع الجزيرة، 14 آذار/ مارس 2022، شوهد 
 https://bit.ly/39PRykU بتاريخ 23 حزيران/ يوليو 2022 في

 تزايد املصاعب يدفع بالعديد من السوريين إلى حافة الهاوية، 15 أذار، 
ً
  11(  - املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، بعد 11 عاما

 https://bit.ly/3NcUOo4 مارس 2022، شوهد بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2022 في

https://bit.ly/367q8oS
https://bit.ly/3vaPkTL
https://bit.ly/3nDomkj
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
https://bit.ly/39PRykU
https://bit.ly/3NcUOo4


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

7

معدالت الرواتب واألجور ال تزيد على ُعشر هذا املبلغ  12(.

عدد  في  مستمرة  زيادة  فهناك  القريب،  املستقبل  في  الحل  أو  للتراجع  بوادر  ُيظهر  ال  الصراع  أن  وبما   
الراغبين في الهجرة  13(، وبخاصة أن التدهورين االقتصادي واملعي�سي أجبرا كثيًرا من املقيمين في تلك املناطق 
على العمل بأكثر من عمل في اليوم، أو زيادة ساعات العمل، حتى وصل معدل ساعات العمل للعاملين بدوام 

كامل إلى 52.5 أسبوعًيا، وهو أعلى من املعّدل العام في املنطقة والعالم  14(.

كان متوسط الدخل للمواطن السوري يعادل 200    $ عام 2010، وأصبح 70  $ عام 2017، ووصل عام 
2021 إلى 30  $، وفًقا ملكتب االحصاء التابع للنظام الذي يخفف كثيًرا من حدة األرقام، وانخفضت القدرة 

الشرائية لألسرة السورية حتى عام 2018 بمعدل    15(%82.

لها  األبرز  والسمة  املستمرتين،  والهجرة  الحرب  بعد عقد من  الديموغرافية لسورية،  الهيكلية  وتغيرت 
انخفاض أعداد الذكور بين السكان البالغين في سن الرشد، ما أدى إلى زيادة نسبة اإلناث العامالت في سوق 

العمل  16(.

اإلناثالذكورنسبة املشاركة في سوق العمل

2010% 72% 13

2021% 76% 26

كذلك ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير بالنسبة إلى الذكور، وانخفضت بالنسبة إلى اإلناث  17(:

اإلناثالذكورنسبة البطالة

2010% 22% 6

2021% 37% 4

هذه األرقام صادرة عن املكتب املركزي لإلحصاء التابع لحكومة النظام، لذلك اليمكن اعتبارها دقيقة، 
 لبعض التقديرات أكبر من ذلك

ً
فنسبة البطالة وفقا

  12(  - عبد الناصر الجاسم: الحواالت املالية للسوريين، شريان للحياة، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 7 نيسان/ أبريل 2021، شوهد 
 https://bit.ly/3P6v8ux :بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2022 في

) 13(  Yazgan, P., Utku, D. E., & Sirkeci, I. )2015(. Syrian crisis and migration. Migration Letters, 12)3(, 181-192.  

  14(   - العيش في دمشق بعد عقد من الحرب، العمل، الدخل، واالستهالك، مركز السياسات وبحوث العمليات، 22 حزيران/ يونيو 2021، 
 https://bit.ly/3vaPkTL :ص 32، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في

 http://www.cbssyr.sy15(  - املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعات اإلحصائية، في املوقع  

https:// 16( - البنك الدولي، املرصد االقتصادي السوري، جيل ضائع من السوريين، ربيع 2022، شوهد بتاريخ 22 حزيران/ يونيو 2022 في  
 bit.ly/3HQA1FL

http://www.cbssyr.sy 17(  املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعات اإلحصائية، في املوقع  

https://bit.ly/3P6v8ux
https://bit.ly/3vaPkTL
http://www.cbssyr.sy
https://bit.ly/3HQA1FL
https://bit.ly/3HQA1FL
http://www.cbssyr.sy
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وأصبحت املواد األساسية للحياة في تلك املناطق نادرة، كالخبز والبنزين والكهرباء وغيرها، وتراجع األمن، 
على الرغم من التوقف شبه التام في العمليات العسكرية، بسبب انتشار التشبيح وامليليشيات والعصابات، 
لذلك بدأت موجة هجرة جديدة بزخم كبير، وخصوًصا من املناطق التي تحت سيطرة النظام  18(، والجديد 
في موجة الهجرة هذه -كما أسلفنا- أنها غير مرتبطة بأي عملية عسكرية، وأن من يهاجر بشكل أسا�سي هم 
من الحرفيين والصناعيين والتجار واملتعلمين، وغيرهم ممن تتوفر لديهم قدرة على دفع تكلفة جواز السفر 

والفيزا وتذكرة الطيران أو دفع أجور املهربين، وليس لدى معظمهم مشكالت أمنية مع النظام.

وعلى الرغم من سعي النظام في املرحلة األخيرة إلى تغيير جزء من استراتيجيته يتمثل في استخدام عودة 
الالجئين والحديث عن إعادة اإلعمار ضمن سياساته، حيث أصدرت وزارة الخارجية التابعة للنظام بياًنا 
د النظام مؤتمًرا لعودة الالجئين في تشرين 

َ
في تموز/ يوليو 2018 يدعو املواطنين السوريين إلى العودة، وعق

ا من النتائج التي كان يرجوها النظام،  الثاني/ نوفمبر 2020 بدعم من حلفائه، لكن هذا املؤتمر لم ُيحقق أيًّ
فقد استمرت الهجرة ولم تتوقف.

للخدمة  املطلوبين  لسحب  النظام  مناطق  في  األمنية  الحمالت  نتيجة  الشباب  من  كثير  هجرة  بدأت 
العسكرية وخدمة االحتياط، فالتجنيد هو أحد األسباب األساسية التي تدفع الناس إلى الهجرة، وتخوف 
بعض  إن  حتى  الحياة،  صعوبات  وزيادة  االقتصادية،  األوضاع  تراجع  مع  وزادت  العودة،  من  املهاجرين 

العائالت باعت ممتلكاتها لتأمين ثمن رحلة الهجرة ألبنائها  19(.

ونتيجة الطلب املتزايد على جوازات السفر، افتتحت وزارة الداخلية التابعة للنظام في حزيران/ يونيو 
عدد  بلغ  وقد   ،)20 الطلب   ذلك  تغطية  من  يتمكن  حتى  دمشق  في  والجوازات  للهجرة  جديًدا  فرًعا   2022
جوازات السفر الصادرة خالل عام 2021  888 ألف جواز(، وعدد الجوازات الصادرة من بداية عام 2022 
صِدر خالل عام 2021 

ُ
حتى 31 آذار/ مارس 2022  140.9( ألف جواز  21(، وفي محافظة الحسكة وحدها أ

نحو 28 ألف جواز سفر  22(، وتشمل هذه األعداد جوازات سفر لبعض املقيمين بالخارج، حيث تستخرج 
أسرهم أو أقاربهم جوازات لهم.

وكذلك فتحت وزارة الداخلية التابعة للنظام في أواخر تموز/ يوليو 2022 الحجز للحصول على جواز 
السفر بطريقة إلكترونية، وقد وصل عدد تلك الحجوزات إلى أكثر من 50 ألف حجز، بعد بضعة أيام من 

  18(  النظام السوري يعالج ملف الهجرة: سافروا بصمت يا ناكري الجميل، موقع جسر، 23 أيلول/ سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 22 آذار/ 
 https://bit.ly/3LXBIlx :مارس 2022 في

  19(  - أمير عبد القادر، كيف ساهمت الهجرة بإفراغ مناطق سيطرة النظام السوري من شبابها، عربي 21، 4 تشرين األول/ أكتوبر 2015، 
 https://bit.ly/3LXnP6X :شوهد بتاريخ 23 آذار/ مارس 2022 في

  20(  افتتاح مبنى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، جريدة الوطن السورية، 14 حزيران/ يونيو 2022، شوهد بتاريخ 23 حزيران/ يونيو في  
 https://bit.ly/3bvEn9q

https://:21(  إصدار 140 ألف جواز سفر من بداية العام، جريدة الوطن، 7 نيسان/ أبريل 2022، شوهد بتاريخ 20 حزيران/ يوليو 2022 في  
 bit.ly/3xSpzJr

  22(  - دحام السلطان: 28 ألف مواطن حصلوا على جوازات سفر جديدة العام املا�سي في الحسكة، جريدة الوطن، 11 كانون الثاني/ يناير 
 https://bit.ly/3u62eTn :2022، شوهد بتاريخ 20 حزيران/ يوليو 2022 في

https://bit.ly/3LXBIlx
https://bit.ly/3LXnP6X
https://bit.ly/3bvEn9q
https://bit.ly/3xSpzJr
https://bit.ly/3xSpzJr
https://bit.ly/3u62eTn
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فتح الحجز  23(.

تجمع املواطنين أمام أحد فروع الهجرة والجوازات

وأكدت الوزيرة السابقة ملياء العا�سي أن كثافة اإلقبال على الهجرة، بالنسبة للشباب السوري، يؤكدها 
ينطوي على خسارة كبيرة  السفر، وهو  للحصول على جواز  والجوازات  الهجرة  في فروع  الشديد  االزدحام 
وغياب  املحلي  اإلنتاج  تراجع  بسبب  اقتصادية،  أسباب  لها  »الهجرة  أن  ورأت  والكفاءات،  الطاقات  ألهم 
السياسات واملشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، مما جعل أغلبية الناس يقعون في براثن الفقر 

املدقع والعوز الشديد، إضافة لقلة فرص العمل«  24(.

 https://bit.ly/3cZmyQJ :23(  خبر على صفحة العربية سوريا، بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2022، شوهد بتاريخ 1آب/ أغسطس 2022 في  

  24(  خسارة كبيرة والذين يهاجرون اآلن النخب االقتصادية، جريدة الوطن، 20 أيلول/ سبتمبر 2021، شوهد بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2022 
 https://bit.ly/3u5WoBr :في

https://bit.ly/3cZmyQJ
https://bit.ly/3u5WoBr
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بعض  من  الهجرة  مثل  مشابهة،  سياقات  في  جرت  هجرات  تشبه  النظام  مناطق  من  الحالية  الهجرة 
بالعمل  تتعلق  بأسباب  السوفييتي، حيث كانت مرتبطة  انهيار االتحاد  بعد  أملانيا  إلى  الشرقية  أوروبا  دول 
إلى األسباب املتعلقة بتحسين الوظيفة، أو الدخل، أو مستوى أعلى من  أو التوظيف أو غيابهما، إضافة 
املعيشة؛ واألسباب املتعلقة باألسرة، مثل لّم شمل األسرة أو الزواج. وثمة أسباب أخرى، تتعلق بالدراسة، 
أو الخوف من الحرب أو االضطهاد، التقاعد، انتهاء العقد، الحنين إلى الوطن، الطرد، إلخ  25(، وإن كانت 
الخدمة  من  الهرب  هو  خصوًصا  والذكور  العمرية  الفئات  بعض  دافع  إن  حيث  من  تختلف،  هنا  الهجرة 

العسكرية.

عرف بأن يذهب 
ُ
ت 2019 تغلب عليها سمة الهجرة االقتصادية التي يمكن أن  يبدو أن الهجرة بعد عام 

شخص إلى بلد جديد، ألن ظروف املعيشة أو فرص العمل ليست جيدة في بلده، لذلك ال ُيعّد الجًئا سياسًيا، 
فالالجئ هو من أجبر على مغادرة البلد ألسباب سياسية أو أمنية، واملهاجر هنا هو الشخص الذي اتخذ 
ا عن حياة أفضل، وخطط للسفر وأخذ أمتعته معه، ولديه إمكانية العودة إلى 

ً
قراًرا واعًيا بمغادرة بلده بحث

منزله، أما الالجئ فهو من أجبر على مغادرة بلده، خشية تعرضه لالضطهاد أو تعرضه له، وتكون مخاوف 
الالجئين متعلقة بحقوق اإلنسان والسالمة ال بميزات اقتصادية، ويتركون وراءهم كل �سيء من دون سابق 

إنذار  26(.

ويعتمد قرار البقاء أو الهجرة أو العودة على التغييرات في املعتقدات حول الوضع االقتصادي والحالي 
واملستقبلي في البلد األصلي وبلد املقصد، على افتراض أن األخبار السيئة حول املستقبل االقتصادي العام 
يفكر  من  زيادة  إلى  الخسارة  من  الخوف  يؤدي  أن  املحتمل  ومن  السارة،  األخبار  من  تأثيًرا  أكثر  والبطالة 

بالهجرة إلى الخارج  27(.

العربية،  في املجتمعات  تغييرات عدة  العربي جلبت  الربيع  املنطقة وسورية بعد  التي عاشتها  فاألحداث 
ونتجت منها هجرة واسعة ما زالت مستمرة، وتوقفها مرتبط بالتغيير الذي سيحدث الذي ال يستطيع أحد 
الشعوب  أنظمة تستجيب ملطالب  إنشاء  في حال  الهجرة  تتراجع  أن  يمكن  في سورية، حيث  التنبؤ بشكله 

وتعمل على تثبيت الثقة اقتصادًيا وسياسًيا  28(.

) 25(  Europaeische Kommission, Bruessel )Belgium()Germany(;. )2000(. Push and pull factors of international migration A 
comparative report.  

https://bit.ly/3xnIxsJ :26( - انظر اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئ، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، على الرابط  

) 27(  Czaika, M. )2015(. Migration and economic prospects. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41)1(, 58-82. 

) 28(  Fargues, P., & Fandrich, C. )2012(. Migration after the Arab spring. 

https://bit.ly/3xnIxsJ
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ا: منهجية البحث: 
ً
ثالث

- أهمية البحث: 

تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام السوري، بعد عام 
2019، أي من مناطق يّدعي النظام أنه قد أعاد األمان إليها، وأن األمور فيها أصبحت مستقرة، وال توجد 
فيها عمليات عسكرية، لذلك فإن غاية الدراسة البحث في واقع الهجرة من مناطق النظام التي يتردد صداها 
في اإلعالم ووسائل التواصل، لفحص مدى واقعية ما يتردد عن رغبة واسعة في الهجرة من مناطق سيطرة 
النظام وأن الناس يتحينون الفرصة لذلك، وأن تلك املناطق -على الرغم من توقف العمليات العسكرية- 
النظام لعودة  إثبات أن دعوات  إلى  الدراسة  العمل واملعيشة، وكذلك هدفت  تعاني غياب فرص  ما زالت 
الالجئين كلها غير واقعية، حيث إن قسًما كبيًرا من املقيمين في مناطق سيطرته يرغبون في الهجرة إلى الخارج.

تلك  من  هاجر  ومن  حالًيا،  املناطق  تلك  في  املقيمين  من  عينة  آراء  استطالع  من  الدراسة  تمكنت  وقد 
املناطق بعد 2019، وأجرت مقابالت مع عدد منهم، لذلك فالبيانات التي تقّدمها الدراسة هي بيانات من آراء 

الناس ورؤيتهم لألوضاع في تلك املناطق.

- مشكلة البحث: 

 السؤال الرئي�سي للبحث: »ما هو واقع الهجرة من مناطق سيطرة النظام السوري بعد عام 2019؟«.

األسئلة الفرعية: 

ما نسبة الراغبين في الهجرة؟- 

ما العوامل الدافعة إلى الهجرة؟- 

ما العوامل الجاذبة للهجرة؟- 

من يهاجر في آخر سنتين؟ وكيف يهاجر؟ وكم التكلفة؟ - 

ماذا يمكن تسمية الهجرة التي تجري بعد 2019 من تلك املناطق؟- 

ما تأثير تلك الهجرة في املجتمع والشخص املهاجر؟- 
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- فرضيات الدراسة:

العمليات  توقف  من  الرغم  على  منها،  الهجرة  في  النظام  مناطق  في  املقيمين  لدى  كبيرة  رغبة  هناك 
العسكرية هناك.

أسباب الهجرة اختلفت، فبعد أن كانت الهجرة ألسباب أمنية بشكل أسا�سي، تحولت إلى أسباب - 
اقتصادية واجتماعية.

النظام -  في مناطق  املقيمين  الالجئين غير واقعية، حيث إن قسًما كبيًرا من  النظام بعودة  مطالب 
يرغبون في الهجرة منها.

املهاجرون هم من كل فئات املجتمع، وبخاصة الشباب الذكور، وهذا يشكل خطًرا ديموغرافًيا على - 
املدى البعيد.

 للهجرة آثار كبيرة في املجتمع، وبخاصة أنها هجرة للعقول واأليادي املاهرة ورؤوس األموال بشكل - 
أسا�سي.

- أهداف الدراسة:

دراسة ظاهرة الهجرة بعد عام 2019 من املناطق التي هي تحت سيطرة النظام.- 

تحديد العوامل الدافعة والجاذبة لتلك الهجرة.- 

دراسة آثار تلك الهجرة في املجتمع والفرد وتحليلها.- 

- حدود الدراسة:

زمن  النظام  سيطرة  تحت  التي  املناطق  هي  الدراسة  خالل  السوري  النظام  سيطرة  بمناطق  املقصود 
إعداد الدراسة، وتبلغ نسبتها التقديرية نحو 63 % من مساحة سورية، وتشمل املحافظات في جنوب سورية 

ووسطها مع الساحل السوري وأجزاء من حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة.

مجال تركيز الدراسة هو ظاهرة الهجرة بعد 2019، وسنستخدم مصطلح )مهاجر(، واملقصود به )من 
هاجر بعد 2019 من تلك املناطق( ومقيم )ملن ما زال يقيم في مناطق النظام حتى وقت إجراء االستبانات 

واملقابالت(.

- املنهجية املستخدمة: 

بعد مراجعة عدد من الدراسات والتقارير السابقة التي تناولت موضوعات قريبة من موضوع البحث، 
البحث  لتصميم  املالئمة  املنهجية  اختيار  في  ذلك  ساهم  وقد  بدقة،  البحثية  الفجوة  متغيرات  ُحددت 
وتنفيذه، حيث اعُتمدت منهجية الدمج بين األسلوبين الكمي والنوعي في جمع البيانات من عينة عشوائية 

تمثيلية ملجتمع البحث.
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سيطرة  بمناطق  للمقيمين  مخصص  نموذج  نموذجين:  في  وكانت  االستبانة،  استمارة  الباحث  وصمم 
النظام حالًيا، ونموذج ملن هاجر من تلك املناطق بعد 2019، مع مراعاة نوعية األسئلة، بسبب املعوقات 
 عن رؤية املشاركين للوضع في تلك املناطق من مختلف 

ً
األمنية في تلك املناطق، وتضمنت االستبانة أسئلة

وُجمعت  وكيف،  برأيهم  يهاجر  الذي  ومن  بها،  التفكير  أو  الهجرة  إلى  تدفعهم  التي  الدوافع  وعن  جوانبه، 
400 استبانة بالنسبة إلى املقيمين في مناطق النظام حالًيا، و100استبانة ملن هاجر  االستبانات، وعددها 

بعد 2019، في املّدة بين 21 كانون األول/ ديسمبر 2021 و15أيار/ مايو 2022.

جري تحليل أولي لها، وفي ضوء هذا التحليل ُوضعت 
ُ
وبعد الحصول على العدد املطلوب من االستبانات، أ

أسئلة املقابالت، وكانت في نوعين أيًضا، للمقيمين واملهاجرين، وقد ساعدت في فهم كثير من املسائل، وتم 
عدد  وبلغ  يعرفونهم،  أشخاص  تجربة  أو  بالهجرة  تجربتهم  عن  املشاركين  من  حية  شهادات  إلى  االستماع 
املقابالت 30 مقابلة، شملت 20 مقابلة مع أشخاص مقيمين بمناطق النظام حالًيا، و10 مع من هاجر بعد 
2019، وذلك عبر الوسائل املتاحة )واتساب- سكايب- زووم...(، وتمت عملية فهرستها ووضع كود )رمز( لكل 

مقابلة.

واعتمدت الدراسة املنهج التحليلي الوصفي، من خالل تحليل نتائج تلك االستبانات واملقابالت، ومقارنة 
نتائج التحليل بالدراسات واملقاالت التي تناولت موضوعات مشابهة، عبر تثليث البيانات للتحقق من مدى 

صدقيتها.

- مجتمع البحث وعينته:

 من 
ً

التجاوب كان قليال لكن  النظام،  الواقعة تحت سيطرة  املناطق  العينة  أن تغطي  الدراسة  حاولت 
كدمشق  الكبرى  املدن  في  يقيم  -ممن  املشاركين  بعض  لكن  السوري،  والساحل  كحمص  املناطق،  بعض 
وحلب وحماة- هم في األصل من تلك املناطق، لذلك يمكن القول إن العينة غطت إلى حد ما تلك الجغرافية، 
ويمكن عّدها عّينة تمثيلية، وهي كافية من حيث الظروف واملعوقات األمنية في مناطق سيطرة النظام. وكان 

هناك توازن جيد، من حيث الجندرة بالنسبة إلى االستبانات واملقابالت.
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الجدول رقم )1( خصائص عينة ااًلستبانات

ااًلستبانات

املستوى التعليميالحالة ااًلجتماعيةالجنس

أرملمطلقمتزوجعازبإناثذكور
دراسات 

عليا
ابتدائيةإعداديةثانويةجامعي

غير 
متعلم

2 %3 %9 %32 %43 %11 %3 %2 %48 %47 % 28% 72%مهاجر ون

5 %2 %8 %24 %50 %11 %6 %7 %41 %46 % 44% 56%مقيمون

الجدول رقم )2( خصائص عينة املقابالت

املقابالت

املستوى التعليميالحالة ااًلجتماعيةالجنس

أرملمطلقمتزوجعازبإناثذكور
دراسات 

عليا
ابتدائيةإعداديةثانويةجامعي

غير 
متعلم

 20% 0% 0% 20%40 %20 %0 %10 % 60% 30% 30% 70%مهاجر ون

0 %5 %0 %20 %55 %20 %6 %8 %41 %45 % 35% 65%مقيمون

ل ذلك من 
ّ
وعملت الدراسة على أن يكون هناك تمثيل لكل من املقيمين والنازحين من مناطقهم، ملا يشك

أهمية في معرفة االختالف أو التوافق على الهجرة بين النازحين واملقيمين في مناطقهم األصلية، فكانت نسبة 
املقيمين في مناطقهم األصلية 74 %، والنازحين من مناطقهم 26 %: 
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أما املهاجرون، فكان سؤالهم: هل كانوا مقيمين في مناطقهم األصلية أم كانوا نازحين قبل هجرتهم؟ وكانت 
نسبة املقيمين 56 % واملهاجرين 44 %.
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رابًعا: مناقشة النتائج: 

1. من يرغب في الهجرة؟

نتيجة الظروف التي تعيشها املناطق التي تحت سيطرة النظام السوري، من ظروف اقتصادية سيئة، 
وأمنية غير مستقرة، مع غياب األمل في تحسن األوضاع، فإن أغلب الناس يفكرون في الهجرة، ولذلك أجاب 
معظم أفراد العّينة من املقيمين بنسبة 71 %، بأنهم يفكرون في الهجرة، بينما قال 29 % بأنهم ال يفكرون في 

الهجرة حالًيا، وهي نسبة متقاربة، لدى كّل من الذكور واإلناث. 

ما كبر الشخص بالعمر، فالشباب بين 18 
ّ
ووفًقا لنتائج االستبانة، يبدو أن الرغبة في الهجرة تنخفض كل

و24 هم األكثر رغبة في الهجرة، بنسبة 87 %.
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العازبين  فئة  الكبرى من  النسبة  فكانت  االجتماعي،  الوضع  العينة، بحسب  أفراد  رأي  إلى  بالنسبة  أما 
ترغب في الهجرة بنسبة 86 %، تليها فئة املطلقين بنسبة 77 %، ثم املتزوجين واألرامل.

أما بالنسبة إلى من يفكر في الهجرة، بحسب املستوى التعليمي، فيالحظ أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي، 
ازداد التفكير في الهجرة؛ فنسبة من يرغب في الهجرة من طالب الدراسات العليا بلغت 86 %، ونسبة من ال 
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يرغب في الهجرة من غير املتعلمين بلغت 74 %.

ا بين من يرغب في الهجرة بين النازحين واملقيمين؛ حيث 
ً
ولوحظ من خالل نتائج االستبانة أن هناك فرق

بلغت نسبة من يفكر في الهجرة من النازحين 85 %، في حين بلغت النسبة لدى املقيمين 66 %، وهو أمر 
يمكن عّده طبيعًيا، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النازح وتكاليف الحياة اإلضافية، وبخاصة مسألة 

إيجار البيت وغيرها، وهو في النهاية في غير مكانه األصلي، لذلك فمسألة الهجرة خيار أسهل بالنسبة إليه.
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ومن حيث املناطق، كان أفراد العّينة في حلب هم األكثر تفكيًرا في الهجرة، وكانت النسبة األقل ملن هم 
من درعا، على الرغم من إجاباتهم عن سوء الوضع االقتصادي واملعي�سي واألمني، ويمكن تفسير ذلك بأن 
قسًما كبيًرا منهم قد نزح سابًقا إلى األردن، وعانى في أثناء إقامته هناك وعاد بعد ذلك، لذلك ال يفكرون في 

الهجرة مجدًدا.
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أما بالنسبة إلى نتائج املقابالت، فكان هناك من يفكر في السفر من أجل العمل، وبخاصة في ظل الظروف 
االقتصادية.

، في السابق )بداية األحداث( كان الناس يهاجرون 
ً

»أريد أن أسافر ألجل العمل، يعني السبب املالي أوال
كي ال يموتوا، اليوم نفكر كيف سنعيش، أنا كيف سأعيل أوالدي وأساعد أهلي بهذا الفقر؟«. )مقابلة 

رقم 5(

حتى إن بعض العسكريين يفكرون في ذلك:

السفر«  الصغير على  أخي  لكنني ال أستطيع ألنني صف ضابط، وأحاول مساعدة  الهجرة،  »أتمنى   
)مقابلة رقم 11(

وتتقاطع دراستنا مع دراسة أخرى، أوضحت النتائج فيها أن 68 % من سكان املناطق التي سيطرت عليها 
 تحت سيطرة النظام، يفكرون في الهجرة.  29( 

ً
قوات النظام، و48 % من سكان املناطق التي هي أصال

وهناك دراسة أخرى، وجدت أن 63 % من املقيمين بدمشق الذين شملتهم االستبانة يرغبون في مغادرة 
في غضون  للمغادرة  إنهم يخططون  قالوا  يعرفون متى سيغادرون، و30 %  األغلبية ال  إن  في حين  البالد، 
األشهر الستة املقبلة، وجميعهم قالوا إنهم يفضلون الذهاب إلى بلد مختلف عن الذهاب إلى جزء آخر من 

سورية  30(.
آب/ أغسطس   9 املواطن،  لكرامة  السورية  الرابطة  الخاضعة لألسد،  السورية  املناطق  في  واملعيشية  األمنية  الظروف  الرعب:  تطبيع    )29  

 https://bit.ly/367Ecia :2021، شوهد في تاريخ 23 آذار/ مارس 2022 في

ين ومركز السياسات وبحوث العمليات، تشرين الثاني/  هّجرين السورّيِ
ُ

  30(  هل سوريا آمنة للعودة، منظور العائدين، منتدى أصوات ألجل امل

https://bit.ly/367Ecia
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يبدو أن الضغوط التي يعيشها الناس في تلك املناطق تجعل األغلبية منهم، وبخاصة الشباب، يفكرون في 
الهجرة، إذ يقارنون أوضاعهم بأوضاع من تمكن من الهجرة ووصل إلى الدول األوروبية.

2. العوامل الدافعة إلى الهجرة: 

رح سؤال على املشاركين في االستبانة )ما هو العامل الذي دفعك أو يدفعك إلى الهجرة؟( وترك للمجيب 
ُ
ط

اختيار أكثر من عامل، ألنه ال يمكن حصر العوامل بدافع واحد، فكان عامل فقدان األمن هو األكثر تأثيًرا 
ملن هاجر، أما املقيمون فـ 60 % منهم أجاب: فقدان األمل.

أما بالنسبة إلى الذكور املهاجرين، فقد كان عامل فقدان األمن هو األكثر تأثيًرا، وكذلك كان األمر بالنسبة 
إلى املقيمين، فكان عامل الطلب للخدمة العسكرية هو األكثر  بالنسبة  أما  الفقر،  يليه عامل  إلى اإلناث، 

تأثيًرا بالنسبة إلى الذكور، يليه فقدان األمل، أما بالنسبة إلى اإلناث، فكان فقدان األمل.

 https://bit.ly/3JIkK9y :نوفمبر 2021، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في

https://bit.ly/3JIkK9y
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ولفهم العوامل الدافعة إلى الهجرة، كان ال بد من معرفة نظرة الناس إلى األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والخدمية واألمنية في مناطقهم.

يمكن تقسيم العوامل الدافعة إلى الهجرة على الشكل اآلتي: 

1.2 الدافع ااًلقتصادي: 

وفًقا لنتائج االستبانة، رأى أكثر من نصف املهاجرين أّن األوضاع االقتصادية كانت سيئة، وسيئة جًدا، 
في حين قال 7 % منهم إنها جيدة، أما بالنسبة إلى املقيمين، فرأى أكثر من 70 % أن األوضاع سيئة وسيئة 

جًدا، وقال 7 % أيًضا إنها جيدة، وهناك من قال إنها ممتازة، وبلغت نسبتهم 9 % من املجيبين املقيمين.

إنها   % 4 ، حيث قالت 
ً

تفاؤال أكثر  إلى رؤية اإلناث والذكور ممن هاجروا، فكانت رؤية اإلناث  وبالنسبة 
 نسبة الذكور، أما بالنسبة إلى املقيمين، فكانت 

َ
ممتازة، وكانت نسبة من قال إنها سيئة جًدا وسيئة نصف

في حين   ،% 78 نحو  النسبة  أو سيئة جًدا، وكانت  االقتصادية سيئة  أن األوضاع  الذكور معظمهم  نظرة 
انخفضت النسبة عند اإلناث إلى نحو 68 %، ونسبة من ترى من اإلناث أن األوضاع جيدة وممتازة كانت 

أكبر من نسبة الذكور: 9 % لإلناث مقابل 5 % للذكور.

أما نسبة العازبين، من املهاجرين واملقيمين الذين يرون أن األوضاع االقتصادية أكثر سوًءا، فكانت أكثَر 
من نسبة املتزوجين. وكان 10 % ممن أجابوا من دمشق يرون أن األمور االقتصادية جيدة، في حين إن كل 
من أجاب من درعا رأى أن األوضاع االقتصادية سيئة أو سيئة جًدا، ومن حيث الفئات العمرية، رأى 25 % 
مّمن عمرهم أكبر من 60 سنة أن األوضاع جيدة، ورأى 77  % ممن تراوح أعمارهم بين 24 و45 أن األوضاع 
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سيئة وسيئة جًدا.
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أما بالنسبة إلى نتائج املقابالت، فكان هناك رأي شبه عام بأن األوضاع االقتصادية سيئة، وأن الدافع 
االقتصادي هو من أكثر الدوافع التي تدفع الناس إلى الهجرة، وأكد أغلب من أجريت املقابالت معهم أنهم 
يفكرون في الهجرة، وصار الناس عند سؤالهم عن االقتصاد يتحدثون عن عدم قدرتهم على إشباع أبسط 

االحتياجات األساسية لإلنسان: الخبز.

 »لم يعد باستطاعة بعض الناس -ممن أعرفهم- شراء الخبز، أو الوصول إليه، ألن ارتباط الخبز بالبطاقة 
ل من قدرة الوصول إليه«. )مقابلة رقم 1(

ّ
الذكية قل

والتضخم  قيمتها  العملة  بفقدان  مرتبط  بعضها  العوامل،  من  بعدد  االقتصادية  األزمة  هذه  وترتبط 
وضعف القدرة الشرائية، فهناك كثير من الناس يعملون لكن الدخل لم يعد يكفي شيًئا.

»إننا نعمل من دون أي جدوى أو عائد مالي«. )مقابلة رقم 3(

واملشكلة أصبحت معقدة أكثر لدى كثير من الناس، فهي تبدأ بإيجاد عمل، ثم إن هذا العمل راتبه ال 
يكفي، لكن ليس لدى أغلب الناس خيار آخر، وهم مضطرون إلى العمل ساعات طويلة بأجور قليلة.

ُينهون  عد من األشخاص املحظوظين والقالئل الذين وجدوا فرصة للعمل في منظمة، أصدقائي 
ُ
أ  »أنا 

نتيجة،  دون  من  شهوًرا،  األمر  يستغرق  وقد  جيد،  بأجر  عمل  عن  ويبحثون  وظائفهم  يتركون  أو  دراستهم 
ويمكن القول إن فرص العمل في دمشق هي استعباد، راتب سيئ جًدا وساعات عمل طويلة«. )مقابلة رقم 8(

وذكر أحد املشاركين في املقابالت أنه قد هاجر في آخر سنتين، وأنه كان قبل هجرته يضطر إلى طلب املال 
من والده، ألن راتبه من عمله ال يكفي:

»اقتصادًيا ومالًيا، تخّيل أنني كنت أعيش على الدعم من أبي، مهندس معلوماتية )IT( وأعمل لدى 
 من أن أساعده«. 

ً
جهة خاصة، يعني الراتب أفضل، وكنت في بعض املواقف آخذ املال من والدي، بدال

)مقابلة رقم 21(

د آخر:
ّ

وأك

. قبل بداية األحداث، كان الناس يهاجرون كي ال يموتوا، أما اليوم فإننا نفكر 
ً

»السبب املالي يأتي أوال
كيف سنعيش؛ كيف سأعيش وأربي أوالدي وأعتني بأهلي بهذا الفقر!«. )مقابلة رقم 5(

ووجدت دراسة، جرت على ثالثة أحياء في مدينة دمشق، أن نحو 70 % من املشاركين أجابوا بأن عائالتهم 
19 % بأن عائالتهم تعتمد  تعتمد على مصدرين أو ثالثة مصادر رئيسية للدخل في معيشتها، وأجاب نحو 
الرئي�سي،  مدخولها  لتأمين  منها  أكثر  أو  فرد  عمل  على  العائالت  أغلب  وتعتمد  للدخل،  وحيد  مصدر  على 
وهناك اعتماد نسبة كبيرة من السكان على الدعم القادم من الخارج، من خالل الحواالت والدعم اإلنساني، 
احتياجات  تلبية  املحلي على  االقتصاد  يعني عدم قدرة  البالد، وهذا  داخل  اإلغاثية  املنظمات  وعلى عمل 

السكان  31(.

  31(  - العيش في دمشق بعد عقد من الحرب، العمل، الدخل، واالستهالك، مركز السياسات وبحوث العمليات، 22 حزيران/ يونيو 2021، ص 
https://bit.ly/3vaPkTL :18 19، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في-

https://bit.ly/3vaPkTL
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وهناك اختالف في مستوى األوضاع االقتصادية بين منطقة وأخرى، ومدينة وأخرى، حتى ضمن أحياء 
املدينة نفسها، وكذلك كانت األوضاع االقتصادية تختلف بين املقيم والنازح، فالنازحون أوضاعهم أسوأ 

من أوضاع املقيمين، نتيجة وجود مصروفات إضافية تقع على عاتقه كدفع إيجار املنزل وغيرها.

جرمانا  بين  نفسها،  املدينة  في  منطقتين  بين  كبير  واقتصادي  خدمي  طبقي  مجتمعي  شرخ  »يوجد   
«. )مقابلة رقم 8(

ً
واملهاجرين، مثال

ولم تعد املشكلة االقتصادية تقتصر على املدن فحسب، بل انتقلت إلى األرياف أيًضا، ووصلت إلى قطاع 
الزراعة، وأدت إلى تراجع اإلنتاج الزراعي، وانعكس ذلك على حياة املقيمين بالريف، وكذلك على أسعار املواد 

ر في حياة الناس وفي تفكيرهم بالهجرة.
ّ
الغذائية في األرياف واملدن، وأث

»منطقتنا منطقة زراعية، يعتمد كلُّ من فيها على الزراعة، ومع غياب الكهرباء والخدمات واإلمكانات 
خسر  أخرى،  ناحية  من  والصقيع  والثلوج  األمطار  هطول  وعدم  والجفاف  ناحية،  من  اليوم  كلها 
الفالحون املواسم، فتخيل كيف يمكن ألهالي املنطقة تدّبر أمورهم مع موجات الغالء املعي�سي التي 

نعيشها اليوم«. )مقابلة رقم 5(

وهذه األزمة وصلت حتى إلى املناطق التي فيها مشروعات رّي حكومية، حيث لم تتمكن حكومة النظام من 
إعادة تأهيلها مجدًدا، وانعكس ذلك على حياة الناس.

من  الفرات  مشروع  تدهور  مع  اإلنتاج،  وتصريف  الزراعة  مستلزمات  تأمين  في  الصعوبات  »بدأت 
إلى  إلى أقّل من الثلث، واضطر كثير من األهالي  سواٍق وغيرها، فانخفضت نسبة األرا�سي املزروعة 
تربيتها«.  في  العالية  والتكلفة  املنخفضة  ألسعارها  تربيتها،  تركنا  مواٍش  عندنا  وكانت  الزراعة،  ترك 

)مقابلة رقم 18(

وانعكست تلك الظروف االقتصادية على استجابة الناس، من حيث البحث عن سبيل للهجرة أو محاولة 
التأقلم مع الظروف ريثما تتهيأ فرصة للهجرة أو تتحسن الظروف، إذ وصل األمر بالناس إلى درجة البحث 

عن الطعام في الحاويات، في بعض املناطق، وبخاصة في أطراف املدن الكبرى.

 »أنا أؤدي الخدمة اإللزامية في دمشق، أحصل على إجازة بين حين وآخر منذ 8 سنوات، وهذه أول 
أناس  فيها  إال  دمشق  جنوب  بمنطقة  حاوية  يوجد  ال  الحاويات،  من  يأكلون  الناس  فيها  أرى  سنة 
يبحثون فيها، كانوا يقولون ال أحد يموت من الجوع، لكن هذا ليس صحيًحا، هناك أناس يموتون 

اليوم، وهناك أناس سيموتون، الجوع يقتل الناس اليوم«. )مقابلة رقم 11(
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وقد لجأ الناس إلى االستجابة لهذه األزمة، من خالل تقليل استخدام الخبز أو االحتفاظ باليابس منه، 
بسبب عدم القدرة على تأمينه.

أتذكر  أن يشتروه،  يوم ال يستطيعون فيه  يأتي  أن  املمكن  الخبز، ألنه من  تيبيس  إلى  الناس   »عاد 
مقطًعا من مسلسل ُيطلق فيه النار على خالد تاجا، وهو ممسك رغيف الخبز، فيقول: )ما تخيلت 
ذل من أجل رغيف الخبز، ونقف في طوابير الخبز، ونشتغل طوال الشهر 

ُ
إنك يا رغيف تذلني(، نحن ن

الخبز«.  نريد رغيف  لكننا  العتمة،  تعودنا على  الكهرباء،  يريدون حتى  الناس ال  الخبز،  ثمن  لنجمع 
)مقابلة رقم 12(

واألغلبية ترى أن األوضاع االقتصادية واملعيشية في تراجع مستمر، وليس هناك أي تحسن، في مستوى 
الكميات أو الجودة.

»منذ سنة ونصف تقريًبا، هاجرُت من البلد، وكان الوضع سّيًئا، لكنه أفضل بمئة مرة من اآلن، كما 
يحكي لي أهلي، وكما رأيت بعيني، من ستة شهور ذهبت إلى سورية لرؤية أهلي، لم أستطع أن آكل، 
ليس تكبًرا إنما بسبب األكل، فاملواد األساسية التي اشتروها من املحال هي أساًسا مواد مساعدات، 

الرز غريب! ال أعرف أهو هندّي أم صينّي، والزيت تجده مثل زيت املحركات«. )مقابلة رقم 23(

 ممن ليس 
ً

املوظفون أيًضا يعانون الظروف االقتصادية السيئة، وعلى الّرغم من أن وضعهم أفضل قليال
لديه عمل، فإن الظروف االقتصادية تضغط عليهم وال يمكنهم تأمين كل احتياجاتهم.

 وأعطي دروًسا إضافية وخصوصية، ومع ذلك ال أستطيع أن أصل 
ً

مة، آخذ نصابي كامال
ّ
»كنُت معل

إلى جمع مبلغ 300 ألف ليرة سورية، مقابل عمل أكثر من 12 ساعة في اليوم، ما أحّصله هو أقل من 
مة، فتخيل الوضع بالنسبة إلى من ليس عنده عمل وراتب! 

ّ
100 $، وهذا الوضع بائس. طبًعا، أنا معل

)مقابلة رقم 25(

جبرت على الهجرة.
ُ
هذه األوضاع االقتصادية انعكست أيًضا على طبقة من التجار أ

 » أنا تاجر، وكنت أربح أرباًحا ممتازة إال أنني تلقيت ضغوطات البتزازي باملال، وخرجت بعد أن خسرت 
معظم تجارتي«. )مقابلة رقم 26(

وهناك دافع اقتصادي آخر يدفع كثيرين من التجار والصناعيين إلى الهجرة، وهو صدور املرسوم رقم 3 
لعام 2020 الذي منع التجار من التعامل بغير الليرة السورية، مع عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن ملن 
يخالف املرسوم، وأصبح من الصعب على الصناعيين والتجار استيراد املواد األولية والبضائع من الخارج، 
وبخاصة مع إغالق بعض مكاتب الصرافة والتضييق على السوق السوداء التي كانت تمدهم بما يحتاجون 
إليه من دوالر، وعجز البنك املركزي عن تأمين بدائل أخرى  32(، إضافة إلى ابتزاز التجار والصناعيين من 

بعض املتنفذين في النظام.

21 أيلول/    32(  فؤاد عبد العزيز، هجرة الصناعة السورية إلى مصر: املقربون من النظام يرحلون بعد استنزاف خزائنهم، العربي الجديد، 
 https://bit.ly/3Cs53At سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 23 آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3Cs53At
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غياب الدور الحكومي بدا واضًحا في املرحلة األخيرة، مقابل تنامي دور أمراء الحرب والقوى األمنية وزعماء 
امليليشيات، حيث صاروا يتحكمون في مختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والخدمية  33(.

وكان هناك من يعزو تراجع األوضاع االقتصادية إلى تراجع الدعم الحكومي عن املواد األساسية.

 »الدعم الحكومي على املواد األساسية يتناقص ويتراجع بسرعة كبيرة، وصار عندنا عائالت ال تستطيع 
مدعوم(  غير  )خبز  يوم  كل  واحدة  خبز  ربطة  إلى  العائلة  احتاجت  فلو  بسهولة،  الخبز  إلى  الوصول 

بسعر 1300 ليرة، فإنها تحتاج إلى نحو 40 ألف ليرة في كل شهر، هذا للخبز فقط«. )مقابلة رقم9(

املدن  أحياء  بعض  أو  الريفية،  املناطق  بعض  وبخاصة  الحكومي،  الدعم  إليها  يصل  ال  مناطق  وهناك 
الديمقراطية(،  سوريا  )قوات  سيطرة  تحت  أو  سابًقا،  املعارضة  سيطرة  تحت  كانت  التي  تلك  خصوًصا 

وتتداخل مع مناطق النظام، مثل حي الشيخ مقصود بحلب.

�سيء«.  الدعم  من  إلينا  يصل  فال  التضييق؛  من  مقصود  الشيخ  منطقة  في  الكرد،  نحن  »نعاني،   
)مقابلة رقم 17(

وكان هناك رأي ألحد األشخاص الذين جرت مقابلتهم، ُيرجع سبب سوء األوضاع االقتصادية إلى قانون 
قيصر وتبعاته، حيث يبرر أن النظام حاول جاهًدا تحسين الوضع املعي�سي، لكن بسبب تسلط الفاسدين 
والعقوبات تراجعت األمور. وهو رأي شخ�سي -في ما يبدو- حيث إن أغلب من أجريت معهم املقابالت تحدثوا 

عن الفساد الذي يجري بعلم النظام وبإرادته، وربما بتوجيهات منه.

 )أبو علي 
ً

»هناك تدخل مباشر لعناصر األمن في حماية املصالح االقتصادية لبعض الجهات، مثال
 عن التهريب في سورية، وكل �سيء يدخل عن طريقه، وإذا قام شخٌص ما بإدخال 

ً
خضر( صار مسؤوال

 215 االعتقال  الرابعة، وبخاصة سّرية  الفرقة  )أبو علي( فستعتقله  بعيًدا من سيطرة  مواد مهربة 
فيها، وإذا أدخلت هواتف خلوية بعيًدا من شركة )إيما تيل( فال�سيء نفسه سيقع، ُيعتقل الشخص 

ويدفع غرامة مع مصادرة املهربات«. )مقابلة رقم 15(

معدالت الفقر صارت ترتفع في املرحلة األخيرة، إذ فقدت األسر قدرتها على التكيف، مع تراجع في كل 
90 %، وسعر سلة   ،2021 2020، وفي  114 % عام  األمور الحياتية، فقد كانت نسبة التضخم في سورية 
الغذاء ارتفع بنسبة 236 % عام 2020، وبنسبة 97 % عام 2021، وترافق هذا االرتفاع مع تراجع الدعم 
الناتج  ينكمش  أن  املتوقع  ومن  التموينية،  الحصص  على  والتضييق  والوقود،  الغذائية  للمواد  الحكومي 

اإلجمالي املحلي الحقيقي لسورية بنسبة 2.6 % عام 2022، بعد انخفاضه بنسبة 2.1 % عام   34(2021.

قد  كورونا،  لجائحة  االقتصادية  واآلثار  أوكرانيا  في  الحرب  واستمرار  سيا�سي،  حل  إلى  الوصول  عدم 
تؤدي إلى زيادة اضطراب األوضاع االقتصادية في سورية، ويمكن القول إن األمور االقتصادية تزداد سوًءا، 

  33(  وجيه حداد: أثرياء الحرب الجدد محل قدامى رجال األعمال في سوريا، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 30 أيار/ مايو 2022، شوهد 
 https://bit.ly/3OPbeVc :بتاريخ 1 حزيران/ يونيو 2022 في

 3vyf5hO/ly.bit//:https :34(  - مرصد االقتصاد السوري، ربيع 2022، جيل ضائع من السوريين، شوهد بتاريخ30 حزيران/ يونيو 2022 في  

https://bit.ly/3OPbeVc
https://bit.ly/3vyf5hO
https://bit.ly/3vyf5hO
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 2019 بعد  التي دفعت من هاجر  لذلك، فاألسباب  األخيرة  35(،  املرحلة  في  كبيًرا  ارتفاًعا  األسعار  وارتفعت 
ا 

ً
ا ضاغط ما زالت قائمة، وتدفع املقيم إلى التفكير في الهجرة، فالدافع االقتصادي صار يشكل دافًعا مهمًّ

مع  التأقلم  الناس  محاولة  من  الرغم  وعلى  لإلنسان،  األساسية  االحتياجات  إلى  وصوله  بسبب  للهجرة، 
األوضاع الجديدة من خالل العمل في أكثر من عمل، والحصول على املساعدات، والحواالت ممن له أقارب 

مقيمون بالخارج، فإن قدرتهم على االستجابة محدودة، بسبب حجم الضغط االقتصادي.

2.2 مستوى املعيشة والخدمات:

رأى 56 % من املهاجرين أن مستوى الخدمات سيئ أو سيئ جًدا، وارتفعت النسبة للمقيمين إلى 77 %، 
أما بالنسبة إلى األوضاع املعيشية، فقد أجاب نحو 76 % من املقيمين بأنها سيئة وسيئة جًدا، مقارنة بـ 49  

% من املهاجرين، ورأى 14  % من املهاجرين، و6  % فقط من املقيمين، أنها كانت جيدة. 

 أما بالنسبة إلى األوضاع املعيشية، فقد أجاب 76 % من الذكور املقيمين بأنها سيئة وسيئة جًدا، بينما 
الذكور واإلناث،  بين  النتائج متقاربة  املهاجرين، فكانت  إلى  بالنسبة  أما  أنها كذلك،  75 % من اإلناث  رأى 

واألغلبية ترى أنها سيئة وسيئة جًدا.

وبالنسبة إلى النتائج، بحسب الوضع االجتماعي، فالعازبون املهاجرون يرون األمور املعيشية أسوأ من 
املتزوجين بنسبة 53 %، مقارنة بـ46 % للمتزوجين، أما املقيمون فقد أجاب 57 % من املطلقين بأن األوضاع 

املعيشية سيئة جًدا، بينما رآها كذلك نسبة 48 % من العازبين واملتزوجين، ونسبة قليلة رأت أنها جيدة.

وكانت نسبة اإلناث املهاجرات اللواتي يرين أن مستوى الخدمات كان سيًئا أو سيًئا جًدا أقلَّ من نسبة 
الذكور. 40 % مقابل 63 %، في حين كانت نسبة املقيمين الذين يرون أنها سيئة جًدا وسيئة، من اإلناث 66 
%، ومن الذكور 72 %. وبالنسبة إلى املقيمين، كانت نسبة من يرى أن مستوى الخدمات سيئ أو سيئ جًدا 

نحو 80 % للعازبين، ونحو 73 % للمتزوجين.

وبحسب املناطق، تبّين أن أبناء ريف دمشق ودرعا، األغلبية العظمى منهم، ترى أن األوضاع املعيشية 
العمر، فكان  أما من حيث   .% 66 النسبة في حماة فكانت  أما   ،% 90 سيئة وسيئة جًدا، بنسب تجاوزت 
العمرية، فكانت  الفئات  باقي  أما   ،% 59 60 هم األقل رؤية أن األمور سيئة، بنسبة  الذين أعمارهم فوق 

النسبة أكبر.

بالنسبة إلى مستوى الخدمات، فأبناء درعا لم يجب أي واحد منهم بأن مستوى الخدمات جيد أو ممتاز، 
مستوى  أن  يرون  الستين  فوق  أعمارهم  ومن  كذلك،  بأنها   %  15 بنسبة  أجابوا  دمشق  أبناء  أن  حين  في 

الخدمات جيد بنسبة 21 %، أما من هم بين 24 و45، فـ 8 % منهم فقط يرون أنها كذلك. 

  35(  - انظر: مرصد حرمون، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، تشرين األول/ أكتوبر -2021 آذار/ مارس 2022، شوهد في تاريخ 1 نيسان/ 
 https://bit.ly/3Ebvg83 :أبريل 2022 في

https://bit.ly/3Ebvg83
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الشكل رقم )19( الظروف املعيشية بحسب مكان اإلقامة للمقيمين

الشكل رقم )20( الظروف املعيشية بحسب العمر
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وهناك رأي لدى أغلب من قابلناهم، وهو أن مستوى الخدمات سيئ وسيئ جًدا، باختالف املناطق.

»ال توجد أي خدمات مالئمة للحياة«. )مقابلة رقم 1( 

عمليات  فيها  تحدث  لم  التي  املناطق  ففي  املنطقة؛  بحسب  ببدايته  يختلف  الخدمات  سوء  وكان   
شهدت  التي  املناطق  بعكس  إليه،  وصلت  ما  إلى  وصلت  حتى  بالتدرج،  الخدمات  تلك  تراجعت  عسكرية، 

عمليات عسكرية وُدمر فيها كثير من البنى التحتية.

»كوننا من منطقة تعّرضت للضرب والقصف، فحتى اآلن ال يوجد لدينا كهرباء من الحكومة، هناك 
آثار  الطرقات سيئة، فما زالت  أيًضا  يبيعون االشتراكات،  أشخاص اشتروا مولدات كبيرة، وصاروا 
القذائف على حالها، عدد كبير من األبنية آيل للسقوط، وإذا أردت أن أحكي عن املاء، فاملياه مرتبطة 

بالكهرباء، وال تأتي إال إذا توفر محرك عامل يسحبها«. )مقابلة رقم 10(

بالنسبة إلى الكهرباء، فوضعها يختلف بحسب املناطق، بين مناطق تأتي فيها الكهرباء في ساعات معينة 
باليوم، ومناطق لم تعد تأتي فيها الكهرباء مطلًقا.

»الكهرباء سيئة، تأتي في كل 5 ساعات ساعة، وأحياًنا ال تأتي«. )مقابلة رقم 5(

من  �سيء  لدينا  يوجد  ال  كثيًرا،  تنقطع  املياه  إن  حتى  كهرباء/  وال  تدفئة  وال  مازوت،  لدينا  »ليس 
الخدمات«. )مقابلة 6(

ُيعتمد على  األرياف، حيث  وفي  املدن  في  األحياء  كثير من  في  الكهرباء  لتأمين  الذات  اعتماد على   هناك 
اآلبار  على  ُيعتمد  أو  املناطق  بعض  في  املياه  تشترى  إذ  املاء،  إلى  بالنسبة  األمر  وكذلك  للكهرباء.  املولدات 
في املناطق الريفية، والوضع باملناطق الريفية أفضل من املدن، لوجود إمكان االعتماد على اآلبار والطاقة 

الشمسية أو املحركات التي تعمل على املازوت لضخ املياه. 

»يمكن أن نقول إن املياه جيدة، ألن األهالي يملكون آباًرا خاصة بهم«. )مقابلة 5(

هناك أيًضا مشكلة التدفئة وتأمين املازوت لها، حيث اضطر كثيرون من األهالي، نتيجة نقص املازوت، 
إلى االعتماد على الحطب أو الفحم أو حتى بعض املواد كأكياس البالستيك وغيرها للتدفئة في الشتاء.

»أحياًنا تمر أيام ال تأتي فيها الكهرباء أكثر من ساعة، هذا عدا الغاز الذي ينفد، وقلة املازوت ومواد 
ة )فضالت الحيوانات( وقشور الجوز«. )مقابلة رقم 7(

ّ
التدفئة جعلت الناس تتدفأ على الجل

وتراجع دور الدولة في كثير من القطاعات التي كانت تشرف عليها قبل 2011 مثل الكهرباء واملاء وغيرها.

، إذا كنت تملك 
ً

»تستطيع أن تقول إن الدولة تركت موضوع تأمين الخدمات ملن استطاع إليها سبيال
ر الكهرباء لنفسك، وإذا كان لديك املال، استطعت أن توفر التدفئة واألكل 

ّ
املال فاشتِر ألواًحا ووف

ا«. 
ً
ملك يكون  هنا  خبزه  ر 

ّ
يوف فالذي  تعيش،  أن  استطعت  مال  معك  كان  إذا  باختصار:  والشرب.. 

)مقابلة رقم 14(
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ولتغطية نقص بعض املواد واالحتياجات األساسية، بدأت حكومة النظام تنظيم التوزيع عبر )بطاقة 
ذكية(، وتقسيم املجتمع إلى شرائح، لكن ذلك لم يحد من املشكلة وتفاقمها.

»تخّيل أن الناس، بعد قرار إلغاء الدعم من البطاقة الذكية وتقسيم املجتمع السوري اقتصادًيا إلى 
شرائح الناس، في مصياف )مدينتي( هجموا على مركز تكامل، وكسروه فوق رؤوس املوظفين، هذه 

قلة قيمة وال مباالة بمن صبر في البلد«. )مقابلة رقم 8(

600 %، مع عدم كفاية للمخصصات املحددة لكل  2021، ارتفعت أسعار بعض املواد بنسبة  فخالل 
عائلة، فاضطر الناس إلى شرائها خارج البطاقة الذكية، بأسعار مضاعفة، إذ ارتفع سعر أسطوانة الغاز 
بنسبة تقارب 300 %، والخبز العادي بنسبة 100 %، والسياحي بنسبة تقارب 600 %، والسكر واألرز بنسبة 

100 %، كذلك أجور النقل بنسبة تقارب 100 %، واألدوية بنسبة تقارب 60 %  36(.

الطرقات  النقل واالنتقال، وكذلك  إلى املواصالت، فهناك نقص وصعوبة فيها وارتفاع أجور  وبالنسبة 
النظام على  يعمل  العسكرية، ولم  العمليات  الطرق بسبب  إذ تضرر كثير من  املناطق،  في كثير من  سيئة 

إصالحها.

  »املواصالت في أوقات كثيرة تنقطع وال تتوفر«. )مقابلة رقم 7(

  36(  جنى العي�سى، ديانا رحيمة، أمل رنتي�سي، الخطط الروسية – السورية تفشل 2021 طّفش السوريين بدل إعادتهم، موقع عنب بلدي، 9 
 https://bit.ly/3E5wa5S :كانون الثاني/ يناير 2022، شوهد في تاريخ 29 آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3E5wa5S
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كذلك األمر بالنسبة إلى الخدمات الحكومية كلها، كالطبابة واملستوصفات، فهي تختلف بحسب املناطق، 
 من املناطق األخرى، فاملناطق التي جرت 

ً
فالوضع في املناطق التي لم تتعّرض لعمليات عسكرية أفضُل قليال

فيها عمليات عسكرية كانت األوضاع الخدمية فيها أسوأ كثيًرا، مقارنة باملناطق األخرى التي عانت نقًصا أو 
انقطاًعا لبعض الخدمات الحكومية. 

 »أي خدمات!! ال يوجد خدمات وال أّي �سيء، كل �سيء سيئ«. )مقابلة رقم 4(

أما في مناطق أخرى، وبخاصة التي لم تتعرض لعمليات عسكرية، فالوضع أفضل نوًعا ما.

»من حيث الطبابة، يوجد لدينا مستوصف ومستشفى وطني يقّدم خدمات جيدة«. )مقابلة 5( 

لكن هناك بعض املناطق التي شهدت بعض التحّسن التدريجي، في مستوى بعض الخدمات، نتيجة جهد 
فردي أو جهد بعض الوجهاء واملنظمات.

ليس  والفضل  النفايات،  إنها تحسنت هي خدمة  نقول  أن  يمكن  التي  في جرمانا  الوحيدة  »الخدمة 
للحكومة، شيخ العقل القاطن في املنطقة استطاع التواصل مع الـ UN، ليوظفوا عّمال نظافة، وبعد 
 دائمين، 

ً
وظف عماال

ُ
مّدة وقفت الـ UN، فتواصل الشيخ مع الجمعيات الكنسية التي استطاعت أن ت
بات نفايات من محافظة دمشق لترفع النفايات«. )مقابلة رقم 15(

ّ
وتستأجر قال

خدمات اإلنترنت تتوفر في بعض املناطق، وهي كذلك تختلف بحسب املنطقة، وباستثناء دمشق املدينة، 
التي تعد خدمة اإلنترنت فيها أفضل من غيرها، كانت الخدمات بين السيئة واملتوسطة في بقية املناطق.

»اإلنترنت حتى اآلن غير موجود، مع أنهم بدؤوا منذ شهر تمديد خطوط هاتف أر�سي، لكن بوابات 
اإلنترنت ما تزال غير متوفرة«. )مقابلة رقم 10(

بشكل عام، يمكن القول إن الخدمات سيئة بكل نواحيها وتضغط على حياة الناس. 

»بسبب ظروف الحرب، لم نعد نبحث -قبل أن أخرج- عن خدمات بقدر ما نبحث عن أسباب املعيشة 
األساسية من خبز وغيره«. )مقابلة 28( 

د شعوًرا لدى كثير من املقيمين بمناطق النظام بانعدام األمل والرغبة في الهجرة وترك البلد.
َّ
هذا كله ول

»ألن البلد تمت السيطرة عليه من روسيا وحلفائها، لم يبق للسوري مصدر دخل ومقومات لحياة 
كريمة«. )استبانة رقم 204(
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وهناك دراسة أخرى تقول إن 69 % من السكان املقيمين في مناطق النظام لم يحصلوا على الكهرباء أو 
التدفئة بشكل مناسب ومنتظم، طوال العام املا�سي، و4 % فقط قالوا إنهم حصلوا على ذلك، بينما قال 
 

ً
54 % إنهم لم يحصلوا بشكل منتظم وكاف على مياه الشرب الصحية، و29 % قالوا إنهم ال يملكون وصوال

 منتظًما إلى التعليم  37(.
ً

منتظًما إلى الخدمات الصحية، 13 % ال يملكون وصوال

 يحاول الناس، في تلك املناطق، التأقلم مع هذا النقص في الخدمات، ومنها غاز الطهو والوقود، لكن 
د لدى الناس رغبة في الهجرة 

ّ
األمر أصبح تحدًيا، بسبب ارتفاع تكاليف املواد الغذائية أيًضا  38(، ذلك كله ول

إلى أي مكان، على األقل تتوفر فيه هذه الخدمات األساسية التي يحتاج إليها أي إنسان.

3.2 الدافع األمني: 

الظروف األمنية كما رآها أغلب املشاركين كانت بين الوسط والجيدة بالنسبة إلى املهاجرين واملقيمين، 
وكانت نسبة من يرون أنها سيئة أو سيئة جًدا بين 41 % للمهاجرين، و27 % للمقيمين، فعلى الرغم من أن 

أغلب املجيبين ال يرونها بهذا السوء إال أنهم قالوا في البداية إنها عامل مؤثر للهجرة.

 وكذلك رأت نسبة 36 % من اإلناث املهاجرات بأن مستوى األمور األمنية وسط، و25 % قالت إنها جيدة، 
والباقي رأتها بين السيئة والسيئة جًدا، أما الذكور رأى 18 % بأن األمور األمنية جيدة، بينما رأى 11 % فقط 

بأنها سيئة جًدا.

أما بالنسبة إلى املقيمين، فكان 41 % من الذكور يرى بأن األمور األمنية جيدة أو ممتازة، بينما أجاب 9 
% بأنها سيئة جًدا، بينما 44 % من اإلناث أجبن بأنها جيدة وممتازة، وفقط 7 % أجبن بأنها سيئة.

23 % بأنها جيدة، بينما رأى  46 % من املهاجرين املتزوجين بأن األوضاع سيئة وسيئة جًدا ورأى  ورأى 
فقط 19 % من العازبين بأنها جيدة، أما املقيمون فقد رأى 39 % من العازبين بأن األوضاع جيدة، و10 % 

من املطلقين رأى بأنها ممتازة، ورأى 20 % من املتزوجين بأنها سيئة.

أما بالنسبة إلى املناطق 64 % من املجيبين من حماه رأوا بأنها جيدة أو ممتازة، 42 % من املجيبين من 
دمشق، بينما رأى 100 % من املشاركين من درعا بأنها سيئة أو سيئة جًدا.

60 األكثر رؤية بأن األمور جيدة أو ممتازة  إلى األوضاع األمنية فكان من هم أكبر من  بالنسبة  وكذلك 
بنسبة 62 %، بينما رأى 40 % ممن أعمارهم بين 24 و45 ذلك.

ين و مركز السياسات وبجوث العمليات، تشرين الثاني/  هّجرين السورّيِ
ُ

  37(  - هل سوريا آمنة للعودة، منظور العائدين، منتدى أصوات ألجل امل
 https://bit.ly/3JIkK9y : نوفمبر 2021، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في

) 38(  Sarah Dadouch, Syrians fleeing desperation at home flock to the United Arab Emirates, April 13, 2022, accessed 
on14/04/2022, at: https://wapo.st/38VYqfO 

https://bit.ly/3JIkK9y
https://www.washingtonpost.com/people/sarah-dadouch/
https://wapo.st/38VYqfO
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جريت املقابالت معهم أن األوضاع األمنية ُحسنت 
ُ
أما بالنسبة إلى نتائج املقابالت، فقد رأى قسم ممن أ

بعض ال�سيء في بعض املناطق التي يسيطر عليها النظام، وبخاصة في دمشق املدينة وبعض األحياء القريبة 
منها.

 »بين دمشق وريفها، األمن موجود، أنا دائم التنقل بين املنزل والعمل، ولم أواجه مشكالت«. )مقابلة 
رقم 3( 

لكن ما زال هناك خوف في الليل حتى في بعض املناطق بدمشق، وبخاصة لإلناث.

»أحاول أال أتأخر، ألن الليل مخيف في الشام«. )مقابلة 4(

»دمشق غير آمنة، وخصوًصا للبنات«. )مقابلة رقم 8(

، وبخاصة أن الكهرباء غير متوفرة، 
ً

ويبدو أن هذا بسبب استمرار جرائم القتل والسرقة والخطف ليال
وهناك انتشار للمسلحين واملخدرات. 

، العتمة والشباب 
ً

» نستطيع القول إن منطقتنا صارت آمنة نهاًرا، لكنك ال تستطيع امل�سي فيها ليال
املسلح واملخدرات منتشرة كثيًرا«. )مقابلة رقم 6(

»أمنًيا، الوضع ال بأس به، لكن هناك مخاوف دائمة من حدوث سرقات أو خطف أو من التعرض 
لحاالت نصب واحتيال«. )مقابلة رقم 2( 

قبل  بما  بمقارنتها  يكون  إنما  أفضل،  إنها  الناس  وقول  األمان،  بغياب  الشعور  من  عامة  حالة  هناك 
سنوات، مع اختالفها من منطقة إلى أخرى، وفي درعا على سبيل املثال:

» كل يوم هناك خبر قتل أو خطف، الوضع يخيف، أنا وأوالدي ال نخرج بعد أن يؤذن املغرب، ألن 
الشوارع مظلمة، وال تعرف ما هي املصيبة التي تنتظرك بالخارج«. )مقابلة رقم 12(

وكذلك تنتشر حاالت الخطف في األحياء املتطرفة وعلى الطرقات وبخاصة البعيدة عن املدن:

»على حدود حماة الريف تقريًبا عند سلمية، يوجد بدو، وأي أحد يريد املال يخطف ويطلب فدية 
ويلصقها بالبدو« )مقابلة رقم 14(

أو  الفصائل والوالءات لروسيا  الجهات األمنية وزادت عما قبل، وكذلك  ، تعددت 
ً

الزور، مثال وفي دير 
إليران، وينعكس ذلك على األوضاع األمنية، مع زيادة التضييق على الناس، وكثرة املخاوف لدى الناس. 

»في البداية، لم تكن القرى كاملدن، فلم نكن نرى أحًدا من السلطة األمنية إال بين حين وآخر، أما 
2017 فقد صار عندنا أكثر من عشر جهات أمنية مخولة بسجنك، ونتيجة سيطرة العسكرة  بعد 
فقد انتشر الفلتان األمني وتقا�سي الرشاوى، بل صار الناس يدفعون األموال لجهات أمنية لحماية 

أنفسهم«. )مقابلة رقم 18( 
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لم يعد هناك حرب وعمليات عسكرية كبيرة، لكن األمور زادت سوًءا في بعض املناطق، وبخاصة ظاهرة 
الخطف مقابل الفدية، وتقوم بها بعض العصابات أو امليليشيات التابعة للنظام.

، مع أنها صارت أكثر أماًنا، أي لم يعد هناك مظاهر حرب، ومع 
ً

»اآلن، الحالة األمنية معقدة قليال
ذلك ال يوجد أمان، هناك عمليات خطف، وهذا بشع مثل الحرب، يقول الناس إن وراءها األشخاص 
الذين عملوا كدفاع مدني وقوات رديفة غير نظامية تقاتل، وتعودوا السرقة والتعفيش، وحين انتهت 
فدية«.  ويطلبون  يخطفون  صاروا  املال،  كسب  في  السهولة  على  تعودوا  بعدما  السرقة،  إمكانات 

)مقابلة رقم 24(

بالسنوات  األمنية، مقارنة  الحالة  أنها ُحسنت هي  املشاركون  يرى  التي  الوحيدة  الحالة  في حماة،  بينما 
نتيجة موقف سكان  فيها،  الفو�سى  النظام دوًرا إلثارة  يلعب  التي  يتطابق مع السويداء  السابقة، وهذا ال 

املحافظة منه.

ط على أهلها تنظيم )داعش( التي عاثت 
ّ
أبنائها، سل إلى السويداء، ملا رأى النظام تماسك  »بالنسبة 

 وتشريًدا، وحين انكشفت أالعيبه، ضّيق علينا أمنًيا أكثر وأكثر. )مقابلة رقم 16(
ً

فساًدا وقتال

وتتوافق دراستنا مع دراسة سابقة أفادت بأن أغلب العائدين إلى مناطق النظام السوري 57 % يشعرون 
بعدم األمان، أو أنهم يمشون بأمان إلى حد ما في أحيائهم في أثناء النهار  39(.

ومؤيدين  موالين  تستهدف  بدأت  االعتقاالت  حمالت  أن  وبخاصة  الناس،  لدى  ا 
ً
خوف هناك  أن  ويبدو 

بشكل  املعارضين  تستهدف  كانت  حيث  السابقة،  السنوات  في  األوضاع  عليه  تكن  لم  ما  وهذا  للنظام، 
أسا�سي، ومن يكون مؤيًدا يشعر باألمان من أي عقاب، والدليل على ذلك أنهم اآلن بمجرد الشكوى من بعض 
بسبب  كانت  السابقة  فالهجرات  االعتقال،  أو  للضغوط  يتعرضون  كانوا  واالقتصادية  الخدمية  القضايا 
املؤيدين،  إلى صفوف  أما اآلن فأصبح االعتقال يصل  األمنية،  املعارضين من االعتقال من األجهزة  خوف 

وبخاصة من يشتكي من سوء األوضاع.

»نسبة االعتقاالت تراجعت كثيًرا، واألجهزة األمنية صارت أداة تخويف للرماديين واملؤيدين، ويمكن 
الناشطين على وسائل  للمؤيدين، وبخاصة  النظام هي  في مناطق  القول إن مجمل حاالت االعتقال 

التواصل االجتماعي«. )مقابلة رقم 15(

»ملعرفة الحالة األمنية، األمر بسيط، انظر إلى عّباس النوري: قبل يومين قال رأيه، واليوم اعتذر. 
يمكنني القول: إنني ال أشعر باألمان«. )مقابلة رقم 8(

ا للهجرة،  د شعوًرا بعدم األمان مع أوضاع اقتصادية سيئة  40(، فالدافع األمني أصبح دافًعا مهمًّ
ّ
هذا كله ول

 
ً

ا بأي انتقاد، هذا فضال
ً
ا بموقف سيا�سي في السنوات األولى لألزمة، أما اآلن فقد أصبح مرتبط

ً
وقد كان مرتبط

ين و مركز السياسات وبجوث العمليات، تشرين الثاني/  هّجرين السورّيِ
ُ

  39(  - هل سوريا آمنة للعودة، منظور العائدين، منتدى أصوات ألجل امل
 https://bit.ly/3JIkK9y : نوفمبر 2021، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في

  40(  تمام أبو الخير، وهم عودة األمان إلى مناطق النظام وموجة الهجرة الجديدة، نون بوست، 2 أيلول/ سبتمبر2021، شوهد في تاريخ 23 
 https://bit.ly/3LSyIa0 :آذار، مارس 2022 في

https://bit.ly/3JIkK9y
https://bit.ly/3LSyIa0
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ا بالحالة األمنية، وهو الطلب للخدمة 
ً
عن االختطاف والتشليح وغيرها، وهناك سبب آخر، يمكن عده مرتبط

العسكرية اإللزامية، حيث يتعرض بعض الشباب لالعتقال واإلجبار على االلتحاق بالخدمة اإللزامية  41(، 
وهو من أهم العوامل التي دفعت الشباب في سن الخدمة إلى الهجرة.

يضيع  أن  أريد  ال  الرئي�سي،  السبب  هو  هذا  يعني  العلم،  لخدمة  مطلوب  ألنني  سافرت  »بصراحة، 
عمري في الجيش«. )مقابلة رقم 23(

 من أن يزيد تعّدد الجهات األمنية شعوَر الناس باألمان، كان العكس، حيث بات املواطن يخ�سى من 
ً

وبدال
تلك الجهات، وخصوًصا مع ضعف رواتبها، وتعّود أفرادها على التشليح وابتزاز الناس.

باملجتمع  الناشطين  )مراجعات  للنظام  املطلوبين  من  وهو  ثانًيا،  رزق  باب  فتحت  األمنية  »الجهات 
املدني( فصار فرع فلسطين مختًصا بمتابعة شباب املجتمع املدني، واألمن السيا�سي ملتابعة املعارضين 
املوجودين على األرض، وهنا ظهر دور السماسرة، عندما يصل إليك خبر بأنهم ينوون رؤيتك، فستدفع 
للسمسار، ليخبرك ماذا يريدون منك، وهكذا بدؤوا استعمال سطوة األمن للسرقة«. )مقابلة رقم 15(

والشعور باألمان مختلف، بحسب املقيمين والنازحين، لكن بشكل عام هناك شعور بفقدان األمان، إذ 
تؤكد نتائج دراسة أخرى أن أكثر من 50  % أشاروا إلى فقدان األمان في مناطق النظام، و67 % ممن عادوا 

إلى سورية ال يشعرون باألمان، و62 % ممن عاد من مناطق أخرى في سورية ال يشعرون باألمان  42(.

ا للهجرة، من ناحية عدم الشعور باألمان بالنسبة إلى اإلناث،  ولذلك، يمكن عد الدافع األمني دافًعا مهمًّ
 عن الخوف من الخطف والتشليح 

ً
واملالحقة والطلب للخدمة العسكرية، بالنسبة إلى الذكور، هذا فضال

تحت أي ذريعة.

4.2 دافع فقدان األمل:

في حل  أمل  أي  أن هناك  يبدو  الهجرة، وذلك ألنه ال  إلى  يدفع  كبير  تأثير  وله  املهمة،  الدوافع  وهو من 
في  التام  شبه  التوقف  من  الرغم  على  واملعيشية  االقتصادية  الظروف  تحسن  إلى  يؤدي  قريب  سيا�سي 
العمليات العسكرية. فقد رأى أغلب املهاجرين واملقيمين بأن األمور ال تتجه إلى األفضل في سورية، إذ رأى 

ذلك 74 % من املهاجرين و80 % من املقيمين.

  41(  شام مصطفى، هجرة السوريين من دمشق وريفها إلى تركيا ملاذا ومال الطرق التي يسلكونها، موقع الجزيرة، 28 شباط/ فبراير 2022، 
 https://bit.ly/3O570c7 :شوهد بتاريخ 15 آذار/ مارس 2022 في

9 آب/ أغسطس    42(  - تطبيع الرعب: الظروف األمنية واملعيشية في املناطق السورية الخاضعة لألسد، الرابطة السورية لكرامة املواطن، 
 https://bit.ly/367Ecia :2021، شوهد في تاريخ 23 آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3O570c7
https://bit.ly/367Ecia
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وكانت إجابة الذكور واإلناث متقاربة حول هذه القضية؛ فأغلبية الذكور واإلناث ترى أن األمور ال تتجه 
إلى األفضل في سورية.
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أما بالنسبة إلى النتائج بحسب الوضع االجتماعي، فكانت نسبة العازبين هي األعلى، من حيث عدم رؤية 
األمور تتجه إلى األفضل في سورية بنسبة 88 %.

والشباب بعمر 18-24 هم األكثر رؤية بأن األمور ال تتجه إلى األفضل في سورية بنسبة 89 %، بينما من 
هم أكبر من 60 سنة بنسبة 58 %.
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وكل من أجاب من درعا رأى بأن األمور ال تتجه إلى األفضل في سورية بنسبة 100 %، بينما 66  % من 
حماة رأوا ذلك.

وكان أغلب من شاركوا في االستبانة يرون أنه لم يعد هناك أمل للعيش بسورية، وهذه النتيجة توافق 
عليها أغلب املقيمين واملهاجرين من الذكور واإلناث.
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وكحال نتائج االستبانة األخرى، كان العازبون هم األكثر تشاؤًما من األوضاع في سورية، فكانت نسبة 84 
% منهم ترى أن ال أمل للعيش في سورية.

وكانت النتائج، بالنسبة إلى من لديه أمل للعيش في سورية، تتناسب مع العمر، فكلما ازداد العمر ازداد 
األمل.
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بينما من أجاب من ريف  في سورية،  للعيش   
ً

أمال أكثر  أهل حماة هم  كان  اإلقامة،  إلى مكان  وبالنسبة 
.

ً
دمشق هم األقل أمال

جريت معهم املقابالت أن األمور ال تتجه إلى األفضل في سورية، وأن ليس هناك أمل في 
ُ
ويرى أغلب من أ
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مستقبل سورية.

»ال يوجد أمل في �سيء لعدم وجود حياة في سورية«. )استبانة رقم 53 مقيم(

 وهذا خصوًصا بعد الدمار الكبير الذي شهدته سورية وبخاصة في البنية التحتية.

»ال أمل، ألنها لم تعد بالًدا أصبحت مقابر«. )استبانة رقم 6 مهاجر(

»نحن ال نعرف ما معنى األمل، نحن نعيش على أمل املوت غًدا«. )استبانة رقم 209مقيم(

ُيعتمد  الذين يمكن أن  الكبيرة للشباب  الهجرة  في فقدان األمل هو موجة   وهناك من يرى أن السبب 
عليهم في إعادة بناء البلد.

»كيف يمكن أن نحكي عن األمل، واألمل في الشباب، والشباب كلهم في الخارج، ال يعود إال من لم 
ينجح في الخارج ومن عاش على اإلعانات«. )مقابلة رقم 21(

 ورأى بعض بأن السبب هو بقاء النظام الحالي، والفساد املستشري، ووجود من هو مستفيد من استمرار 
الحرب وبخاصة تجار الحروب: 

 »ما دام النظام والحكومة الحاليان موجودين، ال يوجد أمل لسورية«. )مقابلة رقم 2( 

»ال يوجد حل سيا�سي في املدى املنظور، إضافة إلى الوضع االقتصادي املتردي وانعدام الخدمات التي 
تحفظ كرامة اإلنسان«. )استبانة رقم 153مقيم(

هناك رأي أن السوريين فقدوا حتى القدرة على صناعة األمل.

»األمل ليس مجرد كلمة تقال، بل ُيصنع صناعة، ونحن فقدنا القدرة على صناعته«. )استبانة رقم 
284مقيم(

فقدان األمل هو الذي يدفع كثيرين إلى التفكير بالهجرة، ألن هناك من بقي في سورية على أمل أن تتحسن 
األمور هناك، لكن اآلن فقد بعضهم األمل.

»لو كان هناك أمل، ما فكرنا بعد حرب 11 سنة في الهجرة اليوم«. )مقابلة رقم 6(

بينما رأى آخرون أنه ما زال هناك أمل، وأن األمل هو السبب الوحيد الذي يبقيهم في سورية حتى اآلن.

»بالتأكيد، يوجد أمل، أساًسا هذا هو السبب الذي يجعلني أعيش هنا حتى اآلن، ولم أهاجر مثل 
غيري«. )مقابلة رقم 8(

2010، حيث يرى أن األمور كانت   في عودة البلد إلى ما كانت عليه قبل 
ً

وهناك من يرى بأن هناك أمال
جيدة في سورية قبل ذلك، لذلك فهو يلغي فكرة السفر.
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»أشعر أن البلد كانت حلوة، من املمكن أن ترجع فألغي الفكرة من أساسها، أشعر بأن البقاء في البلد 
واجب علي«. )مقابلة رقم 8(

ويأمل هؤالء عودة الحياة إلى االقتصاد، من خالل الحواالت التي يرسلها املقيمون بالخارج إلعادة إعمار 
بيوتهم، ما قد يؤدي إلى حركة اقتصادية في البلد.

 إلى هنا، ليصلحوا بيوتهم وحياتهم، فالسوق بدأ يتحرك، وأنا 
ً

»الناس الذين خارج البلد يرسلون ماال
«. )مقابلة رقم 14(

ً
أعمل حين يكون السوق عامال

واألمل لدى البعض غير منبعث من قرب نهاية األزمة أو رؤيتهم إلجراءات للحل، بل ألنهم يرون أنه ال بد 
من أن تنتهي األزمة.

»مصير أي بلد الخروج من النفق املظلم والدخول بحالة االزدهار وإعادة اإلعمار«. )استبانة رقم5 
مقيم( 

واألمل يرتبط بالشباب، على الرغم من سفر نسبة كبيرة من الشباب، والباقي يرغب في الهجرة.

»ما زال عندي أمل بسورية وبالشباب فيها«. )مقابلة رقم 15(

ففقدان األمل دفع حتى املؤيدين للنظام، بل حتى من يقاتل معه إلى التفكير بالهجرة، وبخاصة أن ال أمل 
في األفق، وطالت مدة الخدمة اإللزامية عند بعضهم لسنوات، حتى إن بعض جنود النظام بدؤوا يهربون 

ويهاجرون  43(.

ا في إحدى القنوات املوالية للنظام، وكان من أشد املدافعين عنه، بّرر هجرته وتركه للبلد  حتى إن إعالميًّ
بسبب »الشلل الِحَرفي والوضع املتردي الذي يسود البلد وحالة اليأس والشلل الكامل والقرف املقيت«  44(.

 ،2016 15 تشرين األول/ أكتوبر   ،22   43(  قاسم مرواني، انقسام حاد بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه حول فكرة الهجرة، رصيف 
https://bit.ly/367q8oS شوهد بتاريخ 25 أذار/ مارس 2022 في

  44(  النظام السوري يعالج ملف الهجرة: سافروا بصمت يا ناكري الجميل، موقع جسر، 23 أيلول/ سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 22 آذار/ 
 https://bit.ly/3LXBIlx :مارس 2022 في

https://bit.ly/367q8oS
https://bit.ly/3LXBIlx
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وارتبط فقدان األمل بتراجع الوضع االقتصادي وزيادة األزمة املعيشية، من دون أن يكون هناك أي جهد 
فاعل لحل تلك األزمة.

»ال أمل، ألن االقتصاد ما زال ينحدر بشكل كبير وسريع، الناس جائعون والجميع يختبئ خلف إصبعه، 
ال أحد يعترف بالواقع أو باألرقام الحقيقية، ال أحد يعترف بالوضع الصحي والخدمي واالقتصادي 

املتردي«. )استبانة رقم 19 مهاجر(

فهم ال يرون أي تحسن في تلك األوضاع، بل تزداد األمور سوًءا.

»ألن الوضع االقتصادي واملعي�سي والخدمي على الصعد والقطاعات كلها سيئ، وال يوجد أي تحسن«. 
)استبانة رقم 18 مهاجر(

فالضغوط االقتصادية واملعيشية ولدت لدى الناس فقدان لألمل، وهذا جعلهم يفكرون بشكل أكبر 
بالهجرة من تلك املناطق، وبخاصة أنه بعد تراجع العمليات العسكرية ألكثر من سنتين لم تتحسن األمور 

املعيشية والحياتية.
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5.2 النزوح:

يشكل النزوح الداخلي سبًبا دفع كثيرين إلى الهجرة، وخصوًصا مع فقدان املواطن كل ما يملك، ونزوحه 
إلى منطقة ال يملك فيها شيًئا، واضطراره إلى استئجار بيت بعد فقدانهم منازلهم، وحتى من عاد إلى منزله بعد 
إجراء مصالحات في املناطق التي كانوا يسكنون فيها، كان أغلبها غير صالح للسكن، كذلك األمر بالنسبة إلى 
املحال التجارية والصناعية وحتى األرا�سي التي كانت بحاجة إلى إزالة مخلفات الحرب منها في بعض املناطق.

 ،% 56 الذين شاركوا باالستبانة قرابة  املهاجرين  النازحين من مناطقهم األصلية من  فقد كانت نسبة 
92 % من الذكور  إلى الهجرة، وأجاب  التي دفعتهم  النزوح هو أحد األسباب الرئيسة  86 % منهم إن  وقال 
النازحين قبل هجرتهم أن النزوح هو السبب األسا�سي لهجرتهم خارج سورية، بينما رأت 71 % من اإلناث أن 

النزوح هو السبب. 

أما بالنسبة إلى املقيمين، فكان 26 % منهم نازًحا حالًيا، وكان 74 % منهم مقيمين في املنطقة نفسها التي 
هو منها، ورأى 66 % من الذكور النازحين أن النزوح هو من يدفعهم إلى التفكير بالهجرة، بينما 70 % من 

اإلناث رأين ذلك.

فدافع النزوح دافع مهم ومؤثر في الذين نزحوا من مناطقهم األصلية، حتى إن قرار الهجرة يكون أسهل 
بالنسبة إليهم من املقيمين، وبخاصة أن بعضهم فقد كل ما يملك، فاألزمة السورية أدت إلى ظهور عدد غير 
مسبوق من النازحين داخلًيا، وال يمكن التنبؤ بموعد هجرة هؤالء إلى الخارج، وخصوًصا أنهم األكثر تأثًرا 
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بالظروف املعيشية واالقتصادية  45(.

هذه كانت أهم العوامل التي تدفع إلى الهجرة أو دفعت إليها، وبالتأكيد هناك عوامل فرعية أخرى بعضها 
فردي واآلخر عام، وتتقاطع نتائج دراستنا مع دراسة أخرى بأن 79.07  % ممن أجابوا عن االستبانة يفضلون 
املغادرة بسبب الظروف املعيشية، و9.30  % بسبب الخدمة العسكرية، و9.30  % للعثور على وظيفة  46(.

ويبدو أن العوامل الدافعة إلى الهجرة يتغير ترتيب درجة تأثيرها باختالف الوقت، فقد كانت الظروف 
 % 33 90 % سابًقا، ثم الوضع االجتماعي بنسبة  الرئي�سي للهجرة بنسبة  تأثيًرا والسبب  األمنية هي األكثر 
واالنقسامات  األسري  والتشتت  االجتماعية  العوامل  كانت  %، كذلك   28 بنسبة  االقتصادية  العوامل  ثم 

املجتمعية أحد األسباب التي دفعت البعض إلى املغادرة  47(. 

األمور  فتراجع  به،  مرتبطة  الدوافع  وبقية  للهجرة،  األسا�سي  الدافع  األمل  فقدان  دافع  عّد  ويمكن 
االقتصادية والخدمية واملعيشية ولد هذا الشعور بفقدان األمل، ولو كان هناك بصيص أمل في األفق، ملا 

فكر كثير من الناس بالهجرة، وحاولوا التأقلم مع تلك التحديات على أمل االنفراج القريب.

3 . العوامل الجاذبة للهجرة: 

وكما أن هناك عوامل دافعة إلى التفكير بالهجرة، هناك دوافع تجذب املقيم بمناطق النظام حالًيا إلى 
الهجرة، فقد رأى قرابة 77 % من املقيمين بأن تأمين مستقبل أفضل هو من أهم العوامل التي تجذبهم إلى 
الهجرة، كذلك تأمين حياة كريمة بنسبة 70 %، بينما أجاب 14 % فقط بأن العامل الذي يجذبهم إلى الهجرة 

هو نقل النشاط االقتصادي.

تأمين  بأن هدفهم   % 58 بأمان، وأجاب  العيش  بأن هدفهم   % 60 املهاجرين، فأجاب  إلى  بالنسبة  أما 
9 % بأن الهدف نقل النشاط االقتصادي. وتتوافق  مستقبل أفضل، و51 % تأمين حياة كريمة، وأجاب 
هذه النتائج مع النتائج األخرى بأن هناك حالة من فقدان األمل في تلك املناطق، وهناك رغبة في بناء حياة 

جديدة في الخارج.

) 45( Huynh, B. Q., & Basu, S. )2020(. Forecasting internally displaced population migration patterns in Syria and Yemen. Di-
saster medicine and public health preparedness, 14)3(, 302-307.

ين و مركز السياسات وبجوث العمليات، تشرين الثاني/  هّجرين السورّيِ
ُ

  46(  هل سوريا آمنة للعودة، منظور العائدين، منتدى أصوات ألجل امل
 https://bit.ly/3JIkK9y : نوفمبر 2021، ص 55، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في

https://bit. :47(  - نحن سوريا، الرابطة السورية لكرامة املواطن، 20 تموز/ يوليو 2020، ص 11، شوهد بتاريخ 22 آذار/ مارس 2022 في  
 ly/3uy5jfx

https://bit.ly/3JIkK9y
https://bit.ly/3uy5jfx
https://bit.ly/3uy5jfx
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وبالنسبة إلى املهاجرات، أجابت 64 % بأنهن يرغبن في تأمين مستقبل أفضل، بينما 7  % فقط قلَن إن 
الهدف نقل النشاط االقتصادي، بينما الذكور 60 % قالوا إن هدفهم العيش بأمان، و8 % نقل النشاط 

االقتصادي.

كذلك األمر بالنسبة إلى املقيمين، حيث إن أغلب الذكور واإلناث يرغبون في تأمين مستقبل أفضل وحياة 
كريمة والعيش بأمان، وبنسبة أقل ملتابعة التعليم ونقل النشاط االقتصادي.
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كذلك كانت النتائج بالنسبة إلى املقابالت حيث يرغب أغلب من جرت معهم املقابالت في تأمين مستقبل 
أفضل وحياة كريمة، وبخاصة أن تحقيقها في سورية صار شبه مستحيل.

»األمان واالستقرار فقط، شعرت أن إنجاب طفل في سورية أضحى جريمة«. )استبانة 19 مهاجر(

»بالتأكيد، أريد أن أسافر، ألن حياتي في أي مكان أستطيع أن أصل إليه ستكون أفضل، وسأستطيع 
تأمين مستقبلي، ففي هذا البلد ال أستطيع أن أعمل«. )مقابلة رقم 9(

وذلك في ظل الظروف التي يعيشونها في سورية من صعوبات اقتصادية واجتماعية، وصار تفكير املواطن 
بكيفية تأمين احتياجاته األساسية.

 من تفكيره بمستقبله وتعليمه وتربية أطفاله ومشاغل الحياة املتطورة 
ً

»أصبح املواطن السوري بدال
وأن يسعى للتطور، يفكر بتأمين احتياجاته األساسية للحياة لكي يستطيع العيش«. )استبانة رقم 76 

مقيم(

ويرغب معظم املشاركين في العيش بأمان من الناحية النفسية واالجتماعية واألمنية. 

»أرغب في البحث عن وطن يحترمني ويقدسني بالدرجة األولى كإنسان«. )استبانة 25 مهاجر(

كذلك هناك من يرغب في الهجرة ملتابعة التعليم، وبخاصة التعليم الجامعي  48(.

املستقبلي  للتأهيل  التعليم  متابعة  اآلغا خان، بحجة  منح  عبر  كثيرون  يسافر  في منطقتنا  »اليوم، 
) 48(  Avery, H., & Said, S. )2017(. Higher education for refugees: the case of Syria. Policy & Practice, )24(, 104-125.  
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للعمل في املؤسسة، لكن األكيد أنها باب للهرب من البلد«. )مقابلة رقم 1(

وهناك حافز آخر للهجرة لدى البعض، ويتمثل في لّم الشمل لبعض األسر التي هاجر بعض أفرادها، 
وتقدموا لهم بطلبات للم الشمل، وكذلك الزواج وبخاصة من اإلناث، وبالنسبة إلى نقل النشاط االقتصادي 

فهو حافز بالنسبة إلى التجار والصناعيين بعد التضييق عليهم وعلى أعمالهم.

كل هذا في ظل انسداد األفق بالنسبة إلى كثيرين من السوريين.

»ال محاوالت جادة إلقناع السوريين بأن القادم أجمل ... ال �سيء على أرض الواقع يشير إلى أن املستقبل 
مشرق«. )استبانة رقم 132(

فالدوافع الجاذبة إلى الهجرة مرتبطة بالعوامل الدافعة إليها، ففقدان األمل كعامل دافع، ارتبط بعامل 
جاذب هو الرغبة في تأمين مستقبل أفضل، والعامل االقتصادي ارتبط بدافع جاذب هو الرغبة في تأمين 

حياة كريمة، فكلما ازدادت العوامل الدافعة إلى الهجرة ازدادت العوامل الجاذبة إليها.

4. تصنيف املهاجرين: 

حاولت الدراسة تصنيف املهاجرين أو من يرغبون في الهجرة بحسب العمر والجنس والدين وغيرها، كان 
جواب شخص أجريت معه املقابلة الفًتا: 

»يجب أن تسأل من هو الذي ال يسافر«. )مقابلة رقم 12(

والنسب الواردة فيمايلي هي نسب تم حسابها من إجابات من أجري معهم االستبيان.

1.4 بحسب العمر 

أجاب 59 % من املهاجرين بأن من هم بين 18 و45 هم من يهاجرون في املدة األخيرة، بينما أجاب 63 % 
من املقيمين باإلجابة نفسها، والنسبة األقل للمهاجرين هي من هم فوق سن الـ 60.
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أصحاب  وكذلك  عسكرية،  خدمة  عليه  ومن  الجامعيين  وبخاصة   ،)49 يهاجر   من  أغلب  هم  فالشباب 
بعض  وتضطر  اإللزامية،  الخدمة  بسبب  اإلناث  من  أكبر  الذكور  للشباب  والهجرة  الشباب،  من  الِحرف 

األسر كاملة إلى الهجرة بسبب الخوف على األبناء وبخاصة من هم في سن الخدمة اإللزامية.

»الشباب سواء كانوا متعلمين أم أصحاب ِحرف الجميع يسافرون«. )مقابلة رقم 2(

  49(  - شام مصطفى، بسبب االنهيار االقتصادي وتف�سي البطالة آالف السوريون يطرقون أبواب الهجرة، موقع الجزيرة، 6 كانون األول / يناير 
 https://bit.ly/3Jsj1VC 2022، شوهد بتاريخ 28 أذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3Jsj1VC


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

62

4. 2 بحسب الجنس: 

أجاب 96 % من املقيمين بأن الذكور هم من يهاجرون، وأجاب املهاجرين اإلجابة نفسها.

وهناك هجرة لإلناث أيًضا، حتى إنهن بدأن بالسفر وحدهن خارج إطار الزواج ولم الشمل أو التعليم، 
وهي ظاهرة لم تكن بهذا الحجم من قبل في املجتمع السوري.

»الشباب يسافرون أكثر من البنات بكثير، بسبب الخدمة العسكرية«. )مقابلة رقم 10(

وعلى سبيل املثال، في بلدة نوى التابعة لدرعا، هاجر أكثر من 2000 شاب خالل شهر أيار/ مايو 2022، 
بسبب حمالت التجنيد والظروف األمنية  50(.

 https://bit.ly/3yogyt7 :50(  - الحديث السوري، 19 حزيران/ يوليو 2021، شوهد بتاريخ 20 حزيران/ يوليو 2021 في  

https://bit.ly/3yogyt7
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3.4 بحسب املستوى التعليمي 

وحملة  واألكاديميين  للجامعيين  واسعة  هجرة  هناك  لكن  كلها،  التعليمية  املستويات  من  هجرة  هناك 
الثانوية، وبنسب أقل لبقية الفئات، فكانت إجابات من شارك في االستبانة على الشكل اآلتي، مع مالحظة 

أنه كان يمكنه اختيار أكثر من إجابة:

وهذا الرأي نفسه بالنسبة إلى املقابالت.

التخرج«.  وثيقة  استالم  قبل  يهاجرون  الذين  الجامعات  طالب  وبخاصة  يهاجر،  أن  يريد  »الجميع   
)مقابلة رقم 8(

وهناك من يرى أن هذه النتيجة انعكست على الجيش، حيث إن أغلب املتعلمين ومن لديهم إمكانات 
مالية يسافرون.

»فقط غير املتعلمين أو الذين ال تسمح حالتهم املادية بالسفر يلتحقون بالجيش«. )مقابلة رقم 22(
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4.4 بحسب الحرفة:

كانت النسبة الكبرى من املهاجرين بحسب الحرفة أو العمل هم الطالب بنسبة 73 % للمقيمين، و66 % 
للمهاجرين، يليهم العاطلون عن العمل ثم بقية الِحرف من تجار وصناعيين وغيرهم.

وهناك بعض الِحرف املحددة مثل األطباء وأطباء األسنان واألكاديميين هم األكثر نزوًحا، وهذا ما انعكس 
على املجتمع، حيث يالحظ نقص في هذه الِحرف في املناطق التي تحت سيطرة النظام، كذلك يهاجر أصحاب 

الِحرف والتجار بسبب الضغوط االقتصادية التي يتعرضون لها.

الذين هاجروا وصل  الطبية، إن عدد األطباء  الهيئة السورية لالختصاصات  وقال يونس قبالن، مدير 
إلى 40 % خالل السنوات املاضية، ونسبة الهجرة لألطباء الجدد وصلت إلى 80 %  51(. حتى إن عدًدا كبيًرا 
من األطباء هاجروا إلى دول غير مستقرة وفيها حروب، مثل اليمن والصومال، وذلك بسبب سوء األوضاع 
1200-3000  $، بينما ال تتجاوز رواتبهم في مناطق النظام  االقتصادية، حيث يتقاضون رواتب تراوح بين 
500 طبيب،  إلى  الصومال  في  السوريين  األطباء  $، ووصل عدد     70 يعادل  ما  أي  ليرة سورية،  ألف   280
معظمهم مختصون بطب األسنان أو األطفال أو الجراحة، ولم يبق في مناطق النظام سوى 20 ألف طبيب 
من أصل 70 ألف، وذلك وفًقا لتصريح نقيب األطباء السابق، في شباط/ فبراير 2021، ويمكن القول إن 
نحو 70 % من العاملين في القطاع الصحي غادروا، وصار هناك طبيب واحد لكل 10 آالف مواطن سوري، 
حتى إن وزارة الصحة التابعة للنظام أعلنت أنها بحاجة إلى 1500 طبيب، لتغطية النقص من جراء هجرة 
  51(  - فادي بك الشريف: إلزام األطباء بسنة خدمة وطنية خارج محافظاتهم...، جريدة الوطن، 30 كانون الثاني/ يناير 2022، شوهد بتاريخ 

 https://bit.ly/3buxViX :20 حزيران، يوليو 2022 في

https://bit.ly/3buxViX
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األطباء  52(.

الهجرة شملت الصناعيين كذلك والحرفيين، حيث ازداد طلب الحرفيين الستصدار وثائق إثبات حرفي 
أو شهادات حرفية بهدف السفر خالل 2021 بنسبة كبيرة، وهذا ما أكده رئيس االتحاد العام للحرفيين، 

ناجي الحضوة، حيث رأى أن سبب الهجرة ارتفاع تكاليف اإلنتاج  53(.

الِحَرفية  الكفاءات  األعظم من  السواد  بأن  وأظن  يسافروا،  أن  في  يفكرون  كلهم  الِحرف  »أصحاب 
سافر«. )مقابلة رقم 8(

غلق نحو نصف صالونات التجميل الحاصلة على ترخيص بسبب هجرة العاملين بها إلى إقليم 
ُ
كذلك أ

كلية طب األسنان  في  املتخرجين  الطالب  70 % من  تقارب  العراق واإلمارات، كذلك فإن نسبة  كردستان 
يهاجرون كما أفاد عدد من مسؤولي النظام  54(.

وقدم األردن -على سبيل املثال- تسهيالت للمستثمرين السوريين، حيث أصدر األردن في أيار/ مايو 2022 
قراًرا بالسماح بدخول رجال األعمال واملستثمرين السوريين من حملة السجل التجاري من الدرجة املمتازة 
يفكرون  الذين  السوريين  والتجار  األموال  رؤوس  لجذب  وذلك  عدة،  ولسفرات  سنة  ملدة  األولى  والدرجة 

بالسفر إلى خارج سورية  55(.

ويقول أحد الصناعيين في حلب: »منذ 30 عاًما، أعمل في منطقة الكالسة التي لم تشهد يوًما مثل هذه 
الظروف، وذلك بسبب عقبات كثيرة اعترضت عملنا، ولذا توقف معملي عن اإلنتاج منذ 3 أشهر، واليوم 
أعرض معملي للبيع وقد أهاجر بأي وقت ألي بلد يقدر الصناعيين«. وقال آخر: »إن ما يجري أشبه بعملية 

)تطفيش(، وذلك بتشجيع الصناعيين على الهجرة وترك معاملهم«  56(. 

وكان خبير اقتصادي يدعى عمار يوسف أكد أن املهاجرين هم النخب االقتصادية والحرفيون، ويعود 
السبب في التضييق على الصناعيين إلى القرارات املالية املتعلقة بالضرائب، والتسهيالت الكبيرة التي تقدمها 
الدول للمستثمرين كمصر، فتضييق الحكومة السورية مقابل التسهيالت التي تقدمها الدول األخرى، وأكد 
يوسف أن هجرة الحرفيين نتيجة سوء األوضاع املعيشية، حيث ال يمكن لصاحب املنشأة أن يعطي راتًبا 
في  بينما يمكن   ،$  200-150 البيت وحده نحو  إيجار  في حين إن   ،$ 100 تعادل  ليرة  300 ألف  بأكثر من 

  52(  - نزيف مستمر، ملاذا يهاجر أطباء سوريا إلى بلدان تشهد حروب وعدم استقرار، موقع الجزيرة، 17 تموز/ يوليو 2022، شوهد بتاريخ 19 
 https://bit.ly/3brBxCv :تمو/ يوليو 2022 في

  53(  خسارة كبيرة والذين يهاجرون اآلن النخب االقتصادية، جريدة الوطن، 20 أيلول/ سبتمبر 2021، شوهد بتاريخ 20 حزيران/ يوليو 2022 
 https://bit.ly/3u5WoBr :في

  54(  جنى العي�سى، ديانا رحيمة، أمل رنتي�سي، الخطط الروسية – السورية تفشل 2021 طّفش السوريين بدل إعادتهم، موقع عنب بلدي، 9 
 https://bit.ly/3E5wa5S : كانون الثاني/ يناير 2022، شوهد في تاريخ 29 آذار/ مارس 2022 في

  55(  - تأشيرة جديدة لحملة السجل التجاري.. األردن يقدم تسهيالت جديدة للمستثمرين ورجال األعمال السوريين، توب نيوز، 14 أيار/ مايو 
 https://bit.ly/3nmaiM5 2022، شوهد بتاريخ 21 حزيران/ يوليو 2022، في

  56(  - صهيب عمراية: صناعيو كالسة حلب استغاثة من تحت الركام، صحيفة تشرين، 22 أيلول/ سبتمبر 2021، شوهد بتاريخ 20 حزيران/ 
 https://bit.ly/3xTlB33 :يوليو 2022 في

https://bit.ly/3brBxCv
https://bit.ly/3u5WoBr
https://bit.ly/3E5wa5S
https://bit.ly/3nmaiM5
https://bit.ly/3xTlB33
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الخارج للعامل أن يؤمن إيجار البيت ومستلزمات املعيشة  57(. 

ويبدو أن مجموعة من الصناعيين من مناطق النظام هاجروا إلى مصر وكردستان العراق، وعلى الرغم 
من تقليل النظام من أعداد هؤالء، إال أنها أصبحت ظاهرة الفتة، وكشف عضو في غرفة الصناعة في مناطق 
النظام بأن نحو 18 ألف صناعي من حلب، و28 ألف من دمشق هاجروا إلى مصر وإقليم كردستان العراق 
بعد ارتفاع تكلفة املنتج وغالء الطاقة، وبعض سياسات حكومة النظام التي ال تشجع على استمرار عملهم، 
والضرائب الضخمة التي تفرض عليهم، ما اضطرهم إلى إغالق منشآتهم والهجرة  58(. حيث فقد األمل كثيرون 
من الصناعيين والتجار من انتظار تحسن األوضاع، لذا بدأ بعضهم يفكر باملغادرة ال سيما مع توافر فرص 

استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر والعراق  59(.

كذلك هاجر بعضهم بسبب فقدان الحد األدنى ملناخ االستثمار املناسب، ونقص مستلزمات اإلنتاج، 
والضرائب، وضيق السوق السورية بسبب الفقر الواسع الذي أصاب قسًما كبيًرا من املواطنين  60(.

5.4 بحسب مكان اإلقامة:

ويمكن  العكس،  يرون  املهاجرون  بينما  الريف،  أبناء  من  هجرة  أكثر  هم  املدن  أبناء  أن  املقيمون  يرى 
تفسير ذلك بأن الضغوط االقتصادية أكبر بشكل أسا�سي على أبناء املدن أكثر من أبناء الريف في املرحلة 
وبخاصة  املدن،  أبناء  من  أكبر  والحياتية  املعيشية  لألزمات  االستجابة  على  قدرتهم  الريف  فأبناء  األخيرة، 
أن لديهم إمكانية لتأمين الكهرباء واملاء بطرائق أخرى عبر الطاقة الشمسية واآلبار وغيرها، وكذلك الخبز 

والغذاء، بينما كان العكس قبل ذلك حيث كانت األرياف مسرًحا لكثير من العمليات العسكرية.

  57(  خسارة كبيرة والذين يهاجرون اآلن النخب االقتصادية، جريدة الوطن، 20 أيلول/ سبتمبر 2021، شوهد بتاريخ 20 حزيران/ يوليو 2022 
 https://bit.ly/3u5WoBr :في

الصحفي  املركز   - االجتماعية  الصحافة  مركز  السوري،  النظام  سيطرة  مناطق  من  الصناعيين  هجرة  ظاهرة  من  غاضبة  فعل  ردود    )58  
 3v9j4Ap/ly.bit//:https :السوري، 27 أيلول/ سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 12 آذار/ مارس 2022 في

  59(  الهجرة من مناطق النظام طرق ووجهات متعددة لبلوغ الخارج، موقع السورية، 14 تشرين األول / أكتوبر 2021، شوهد في تاريخ 1 آذار/ 
https://bit.ly/2Zzi24u :مراس 2022 في

https:// :60(  - مرصد حرمون، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 30 تشرين األول/ أكتوبر 2021، شوهد في تاريخ 20 آذار/ مارس 2022 في  
 bit.ly/37QA0DG

https://bit.ly/3u5WoBr
https://bit.ly/3v9j4Ap
https://bit.ly/3v9j4Ap
https://bit.ly/2Zzi24u
https://bit.ly/37QA0DG
https://bit.ly/37QA0DG
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6.4 بحسب الدين والطائفة:

األكثر  السنة واملسيحيين هم  املسلمين  لكن  في سورية،  الطوائف واألديان جميعها  هناك هجرة ألبناء 
هجرة بحسب إجابات العينة، حيث أجاب 83 % من املقيمين بأن السنة هم األكثر هجرة، ثم املسيحيين 
بنسبة 40 %، أما املهاجرون فأجاب 88 % بأن السنة هم األكثر هجرة، و26 % قال إن املسيحيين، وكانت 

نسب بقية الطوائف أقل من ذلك.
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وأكد أغلب من جرت معهم املقابالت بأن الهجرة كان يغلب عليها في البداية طابع معين أو طائفة معينة 
بسبب الحرب، أما اآلن فهي من كل الطوائف.

»يمكن القول إن هجرة األقليات وطوائف دينية معينة كانت خالل فترات الحرب الواضحة، اليوم 
ليس هناك طائفة معينة تسافر«. )مقابلة رقم 8(

بينما يرى آخر أن من يستطيع الهجرة فإنه يهاجر بغض النظر عن الدين أو الطائفة:

الغني  الكل  يعيشه  الوضع  ألن  غيرها،  من  أكثر  السفر  إلى  معينة  طائفة  في  توجه  يوجد  ال  »برأيي، 
والفقير املسلم واملسيحي، السني والدرزي والعلوي، الكل يتذوق الفقر«. )مقابلة رقم 9(

7.4 بحسب العرق:

أجاب 89 % من املهاجرين بأن العرب هم األكثر هجرة، يليهم األكراد بنسبة 33 %، أما املقيمون فأجاب 
91 % بأن العرب هم من يهاجر، يليهم األرمن بنسبة 26 %، ثم األكراد بنسبة 24 %.
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فالعرب يشكلون أغلبية الشعب السوري، لذلك فإن نسبة الهجرة عندهم مرتفعة، كذلك هي لدى بقية 
األعراق التي تركت الهجرة أثًرا كبيًرا في تكوينها الديموغرافي ونسبتها في سورية وبخاصة األرمن، واألشوريين، 

والتركمان، وغيرهم.

8.4 دراسة حالة: 

عملت الدراسة على جمع بيانات من مناطق عدة بمحافظات مختلفة عن أعداد تقريبية، ونسب حول 
البيانات من نشر  تلك  في جمع  كان هناك تخوف ممن شارك  لكن  القرى،  أو  املناطق  تلك  من هاجر من 

أسمائهم، بسبب خوفهم من املالحقات األمنية.

- سلمية: 

لم تشهد سلمية عمليات عسكرية كبيرة باستثناء بعض الهجمات لداعش على بعض القرى التابعة لها، 
ويغلب على سكانها املوظفين من الطبقة الوسطى، وقد شهدت هجرة كبيرة للشباب منها بين عامي 2014 
و2017، ثم بدأت تنتشر هجرة العائالت كاملة، فبين كل 10 % شباب من املنطقة هاجر أو يفكر ويخطط 
6 منهم، ودوافعهم كانت بين الرغبة في متابعة الدراسة أو العمل أو الهرب من الخدمة العسكرية  للهجرة 

وتأمين مستقبل أفضل، وقد أفاد أحد أبناء املدينة: 

 »من بين 30 عائلة تقيم في الحي سافرت 10 بشكل كامل، ومن كل منزل لعائلة من 7 أشخاص، سافر 
اثنان على األقل«. 

النقص بدأ يظهر بوضوح، حيث  الكوادر الطبية بشكل أسا�سي هناك، وهذا  انعكس ذلك على نقص 
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عدد  أصبح  حيث  واضًحا،  الشباب  نقص  بدا  كذلك  األخرى،  املحافظات  في  األطباء  يقصدون  الناس  بدأ 
كبار السن كبيًرا، وأصبح اعتماد أغلب األهالي على الحواالت املالية، وفي البداية صار هنا نقص في بعض 
الِحرف لكن بعد ذلك تراجع هذا النقص بعد سوء األوضاع االقتصادية في لبنان، حيث عاد كثير من اليد 

العاملة  61(.

- حااًلت أخرى:

قرية في ريف حلب الشرقي يبلغ عدد سكانها قبل 2011 نحو 5000 نسمة، هاجر منها حوالى 250 شاًبا في 
آخر سنتين، وأغلبهم كان بسبب عدم رغبتهم في االلتحاق بالخدمة اإللزامية، أو ألسباب اقتصادية، حيث 
تقع في منطقة زراعية، ولم يعد العمل بالزراعة يقدم مردوًدا اقتصادًيا جيًدا، ما أدى إلى نقص كبير باليد 
العاملة في تلك املنطقة، فأصحاب األرا�سي صاروا يجدون صعوبة في إيجاد عمال للعمل بالزراعة هناك  62(.

وهذا األمر انطبق على حي من أحياء حلب، وعلى الرغم من عدم القدرة على تحديد نسب أو أعداد معينة 
للمهاجرين من ذلك الحي، أفاد أحد املشاركين بأن معظم أصدقائه هاجروا:

 » كنا شلة حوالى 9 شبان، ولم يبق منا اآلن سوى اثنين: أنا وصديق بخدمة االحتياط، الباقي كلهم 
صاروا بالخارج«. )مقابلة رقم 26(. 

غير  هجرة  وهي  أسبوعًيا،  الشبان  عشرات  هجرة  املسيحية  القرى  وبخاصة  حماه  ريف  كذلك  ويشهد 
مسبوقة مع تزايد الضغوط االقتصادية والفو�سى األمنية، وخصوًصا من بلدات محردة والسقيلبية وكفر 
من  الريف  أبناء  لدى  الهجرة  هذه  وتزداد  حمص،  ريف  في  النصارى  وادي  قرى  من  وكذلك  وغيرها،  بهم 

املسيحيين بشكل خاص، مما يهدد بتفريغ بعض القرى من سكانها  63(.

5 - الطرق التي يسلكها املهاجرون: 

في  لرغبتهم  سفر  جواز  على  الحصول  في  الراغبين  السوريين  بطوابير  والجوازات  الهجرة  مباني  تزدحم 
إلى  لتأمين مصروفات السفر، ويلجأ قسم منهم  بيع ممتلكاتهم  إلى  الهجرة، ويضطر كثيرون من السوريين 
شبكات التهريب وبخاصة إلى مناطق املعارضة في الشمال السوري باتجاه تركيا أو إلى لبنان، أما األردن فقد 
تراجع التهريب إليه بسبب تشديد السلطات األردنية، وبخاصة أن الحدود مغلقة بوجه كثير ممن يرغبون في 

الهجرة، لذلك يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة للسماسرة واملهربين  64(.

وأجاب 54 % ممن شاركوا في االستبانة من املهاجرين بأنهم هاجروا عبر الشمال السوري، و16 % عبر 

  61(  - مقابلة أجريت مع أحد أبناء املدينة خالل شهر أيار/ مايو 2022.

  62(  مقابلة أجريت مع أحد أبناء تلك القرية خالل شهر أيار/ مايو 2022، وهو طلب عدم ذكر اسمه.

  63(  - تزايد هجرة مسيحيي مناطق النظام السوري، جريدة الشرق األوسط، 15 تموز/ يوليو 2022، شوهد بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2022 في: 
 https://bit.ly/3OUkzu2

  64(  محمد كساح، سوريا تستعيد هجرة 2013، تعددت األسباب واملعاناة واحدة، موقع املدن، 12 آب/ أغسطس 2021، شوهد في تاريخ 24 
 https://bit.ly/3jsHyiP : آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3OUkzu2
https://bit.ly/3jsHyiP
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مطار دمشق، و12 % عبر لبنان، والباقين عبر طرق أخرى.

وكذلك أجاب 69 % من املهاجرين بأن أغلب املهاجرين يهاجرون عبر الشمال السوري، ثم عبر لبنان 35 
%، ثم مطار دمشق بنسبة 28 %، أما املقيمون فقد أجاب 46 % عبر لبنان، و40 % عبر مطار دمشق أو 

الشمال السوري، و45 % أنهم يهاجرون عبر طرق أخرى غير املذكورة.

وتتم الهجرة في املرحلة األخيرة عبر مطار دمشق بشكل أسا�سي للدول التي تمنح فيزا/ تأشيرة أو موافقة 
أمنية وخصوًصا لإلمارات، ومصر، والعراق، وليبيا، وغيرها. 

»منذ مدة، صرت أتساءل: ترى هل توقف السفر عن طريق التهريب! ألن كل من هم حولنا يسافرون 
من دمشق من املطار«. )مقابلة رقم 5(

 إلى الوجهة األخيرة، وبخاصة الحاصلين على فيزا أو لم شمل أو ملتابعة 
ً

أو تتم عبر لبنان أو األردن وصوال
أولى قبل  أو كخطوة  املناطق،  تلك  في  للعراق لإلقامة  الشمال السوري وإقليم كردستان  أو عبر  التعليم، 

املتابعة إلى تركيا فأوروبا. 

وهناك طريق بدأ ينشط في املرحلة األخيرة عبر رحالت بحرية من طرطوس نحو قبرص، وتبلغ تكلفة تلك 
للنظام  تابعة  ميلشيات  بأن  اتهامات  أسبوعًيا، وهناك  3 رحالت  يقارب  ما  ويخرج   ،$   1300-800 الرحلة 

تشرف عليها  65(.

  65(  الهجرة من مناطق النظام طرق ووجهات متعددة لبلوغ الخارج، موقع السورية، 14 تشرين األول/ أكتوبر 2021، شوهد في تاريخ 1 آذار/ 
https://bit.ly/2Zzi24u :مارس 2022 في

https://bit.ly/2Zzi24u
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وتعد مناطق املعارضة واحدة من الجهات املفضلة للراغبين في مغادرة مناطق النظام، وقد تدفق خالل 
السنتين املاضيتين آالف عبر خطوط الجبهة بين املعارضة والنظام  66(، حيث إن هناك أربع ممرات تهريب 
على األقل بين الطرفين، ثالثة منها في ريف حلب وواحد في ريف إدلب، وآخر يوصل الناس إلى مناطق نبع 

السالم في ريف الرقة والحسكة. 

املمر األول يقع في منطقة نبل شمالي حلب، وهو أهم املمرات من حيث عدد العابرين يومًيا، ويكلف حوالى 
بتأمين  مكاتب خاصة  مع  التنسيق  عليه  الهجرة عبره  الشخص  يريد  الواحد، وعندما  للشخص   $   1200
عمليات العبور، وهي تتركز في حلب وتابعة للفرقة الرابعة، حيث يرافقهم شخص من تلك املكاتب، وعليهم 
دفع ثلثي املبلغ للمكتب الذي نسقوا معه 800  $، ويحصل الفصيل املعارض في الطرف اآلخر على 400 دوالر 
أميركي، وتتنوع طرائق الدفع حيث إن هناك بعض املكاتب غير العلنية في مناطق املعارضة، ويرافق عناصر 
في الطرف اآلخر بعد منتصف  الرابعة املهاجرين حتى نقطة متفق عليها مع الفصيل املعارض  الفرقة  من 

الليل، وُينقلون إلى داخل تلك املناطق بعد ذلك.

املمر الثاني ممر السكرية في ريف الباب، وتجري فيه العملية نفسها التي تجري في املمر األول من حيث 
الدفع واإلجراءات. 

املمر الثالث بين جرابلس ومنبج )والوصول إليه مكلف أكثر بسبب املرور بمناطق قسد ملسافة طويلة(.

املمر الرابع يقع على خطوط التماس بين هيئة تحرير الشام في معارة النعسان، وقوات النظام في ميزناز 
في املنطقة املتداخلة بين ريف حلب الغربي وإدلب في الشمالي الشرقي.

6 - الوجهات التي يقصدها املهاجرون وتكلفتها: 

لالختيار  كبيرة  إمكانية  هناك  وليس  التوفر،  بمدى  مرتبطة  املهاجرون  يفضلها  التي  الجهات  أن  يبدو 
واملفاضلة بينها. 

»أقول بصدق: ال يوجد مكان أو جهة مفضلة، الناس يهاجرون إلى املكان الذي ُيفتح طريق الوصول 
إليه، أي مكان هو أحسن من هنا«. )مقابلة رقم 6(

وبالنسبة إلى نتائج االستبانة فبالنسبة إلى املهاجرين أجاب58 % بأن أوروبا هي الوجهة املفضلة للمهاجر، 
و55 % رأى أنها أي مكان خارج سورية، بينما رأى 43 % تركيا، و15 % الشمال السوري.

  66(  خالد الخطيب، هجرة السوريين عبر الخطوط، شراكة غير معلنة بين الرابعة وفصائل في املعارضة، موقع تلفزيون سوريا، 27 أيلول/ 
 https://bit.ly/3jBulnD سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 1 آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3jBulnD
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أما بالنسبة إلى املقيمين، فقد رأى 75 % بأن أوروبا جهة مفضلة ملن يهاجر، و52 % دول الخليج، و32 
% مصر، و31 % تركيا، بينما رأى 33 %أي مكان خارج سورية هو جهة مفضلة للمهاجرين، بينما رأى 9 % 
روسيا، و3  % إيران تشكل وجهات مفضلة لديهم، فإيران على الرغم من العالقة الوثيقة بينها وبين النظام، 

لم تكن وجهة سفر مفضلة للمقيمين في مناطق النظام.
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وسنقوم بالحديث عن كل وجهة بالتفصيل:

1.6 مناطق سيطرة املعارضة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية:

وهي تتم عبر التهريب بشكل أسا�سي، كما ذكرنا، وفي هذه الحالة تكون تكلفتها أقل كثيًرا، وتتم عبر التهريب 
مباشرة إلى مناطق املعارضة، أو عبر مناطق سيطرة )قسد( ثم العبور إلى مناطق سيطرة املعارضة، وكان بعضهم 

يبقى في تلك املناطق، وخصوًصا من له أهل وأقارب في تلك املناطق  67(، وآخرون يتابعون إلى تركيا ثم أوروبا.

400 و1500  $ للشخص الواحد، مع رحلة تستغرق   هذه الهجرة هي األقل تكلفة، وتراوح تكلفتها بين 
حوالى 5 أيام، يواجه فيها املهاجر مخاطر االعتقال على الحواجز، أو على األقل أخذ كل ما يملكه  68(.

»وصلت إلى الشمال السوري عن طريق مهربين إلى مناطق )قسد( ثم إلى مناطق الثوار بتكلفة 800  $ 
مع عائلتي املكونة من ولدين وأم وأب«. )مقابلة رقم 28(

بأكملها بسبب  أو أسر  اإللزامية،  الخدمة  املناطق هرًبا من  تلك  إلى  يهاجرون  الشبان  وهناك كثير من 
الظروف املعيشية، وارتفعت تكلفة التهريب إلى تركيا في املرحلة األخيرة كثيًرا بعد قدوم كثيرين من مناطق 

النظام إلى مناطق املعارضة بهدف الدخول إلى تركيا، وبدأت تراوح بين 1500 و5000  $.

ومعظم من يعبر باتجاه مناطق املعارضة من الشباب ومن كل املناطق والطوائف، وفي السنتين األخيرتين 
وصلت أعداد كبيرة من الشباب إلى إدلب قادمين من دمشق ومدن الساحل السوري، وصلوا عبر رحالت 
أصبحت شبه يومية، وهناك من رأى بأن رحالت التهريب تتم عبر خط عسكري إلى الشمال السوري تتولى 
حمايته بعض امليلشيات وتجري في النهار أحياًنا، وعلى سبيل املثال وصلت خالل أسابيع عدة من دمشق 

وضواحيها 10 عائالت فلسطينية إلى الشمال السوري بهدف االستقرار أو السفر  69(.

إلى  يتابع  أو  فيها  إلى مناطق )قسد( ويستقر  ثم يدخل  الزور،  دير  إلى  الهجرة  في  الراغبين  ويتجه بعض 
مناطق املعارضة أو تركيا أو العراق. وهؤالء من املحافظات األخرى أو من دير الزور نفسها  70(. 

  67(  خالد الخطيب، هجرة السوريين عبر الخطوط، شراكة غير معلنة بين الرابعة وفصائل في املعارضة، موقع تلفزيون سوريا، 27 أيلول/ 
 https://bit.ly/3jBulnD سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 1 آذار/ مارس 2022 في

  68(  حقيقة هجرة السوريين من مناطق النظام، موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين، 31 آب/ أغسطس 2022، شوهد في تاريخ 23 آذار/ 
 https://bit.ly/363y9Lk :مارس 2022 في

  69(  - عائالت فلسطينية تغادر مناطق سيطرة النظام إلى الشمال السوري، العربي الجديد، 15تموز/ يوليو2022، شوهد بتاريخ 22تموز/ 
 https://bit.ly/3QaAupg :يوليو 2022 في

  70(  الهجرة من مناطق النظام طرق ووجهات متعددة لبلوغ الخارج، موقع السورية، 14 تشرين األول/ أكتوبر 2021، شوهد في تاريخ 1 آذار/ 
 https://bit.ly/2Zzi24u :مارس 2022 في

https://bit.ly/3jBulnD
https://bit.ly/363y9Lk
https://bit.ly/3QaAupg
https://bit.ly/2Zzi24u
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2.6 اإلمارات العربية املتحدة: 

الخيار اآلخر املتاح للمقيمين في مناطق النظام للهجرة هو الدول العربية، وبخاصة أن بعض تلك الدول 
سهلت في املرحلة األخيرة الحصول على الفيزا/ التأشيرة أو املوافقة األمنية، مقابل دفع مبلغ مالي معين سواء 

كأجور للفيزا أو لبعض السماسرة لتأمين الفيزا أو املوافقة األمنية.

 وقد نشطت في السنتين األخيرتين الهجرة إلى اإلمارات العربية املتحدة التي سمحت بدخول السوريين 
من كافة األعمار بتأشيرة سياحية ملدة 90 يوًما في أيلول/ سبتمبر عام 2021م، وهو ما سمحت به لجميع 
الجنسيات بكفالة شركات الطيران بمناسبة افتتاح معرض اكسبو دبي 2020م، بينما كانت ال تمنحها سوى 
 كبيًرا من الشباب الراغب 

ً
لإلناث، ومن هو فوق سن األربعين من السوريين، لذلك شهدت هذه الوجهة إقباال

في الهجرة، للعمل أو التهرب من الخدمة العسكرية اإللزامية، ونسبة كبيرة ممن هاجروا في 2019، وبخاصة 
من الشباب املتعلمين هاجر إليها  71(، وتتم عبر مطار دمشق بشكل أسا�سي، بعد الحصول على الفيزا أو عبر 

لبنان، وتراوح تكلفتها -وفًقا لبعض التجارب- بين 400 و3000  $.

مت عبر مكتب سفر بمنطقتي وهم جهزوا لي إقامة، كلفتني كاملة مع  »من مطار دمشق ببساطة، تقدَّ
التذكرة والفيزا واإلقامة 1500  $«. )مقابلة رقم 24(

لكن ُصدم كثير منهم، بسبب عدم تمكنهم من تأمين عمل براتب جيد هناك، فاضطر بعضهم إلى العودة، 
بفيزا  العمل  اإلماراتي  القانون  يحظر  حيث  السياحية،  الفيزا  انتهاء  بعد  للهجرة  أخر  مكان  عن  البحث  أو 
وأذونات  والسياحة  الزيارة  تأشيرات  تمديد  بطلب  اإلماراتية  القوانين  تسمح  ولكن  زيارة،  فيزا  أو  سياحية 
160   $( لكل تمديد،  600 درهم إماراتي )حوالى  30 يوًما وملرتين فقط، بتكلفة  الدخول بكل أنواعها ملدة 

لذلك تراجعت وتيرة سفر السوريين إليها في األشهر األخيرة.

ويبدأ سعر الفيزا لإلمارات من 550 درهم إماراتي ملدة شهر )حوالى 150  $(، و1100 درهم إماراتي )حوالى 
300  $( للفيزا ملدة 3 أشهر، وتصل تكلفة استخراج اإلقامة إلى 5000 درهم )حوالى 1350  $(  72(، وهناك نوع 
آخر للفيزا هو فيزا ترفيهية تكون بسعر أعلى ومضمونة أكثر، وتكون فيزا مع إقامة ملدة سنة بتكلفة 3000  $.

إنسانيتهم،  يحترم  بلد  في  ويعيشوا  ليعملوا  هاجروا  جيراننا،  أوالد  وسافر  أختي،  بنات  »سافرت 
ويساعدوا أهاليهم، من مطار دمشق إلى اإلمارات، كلفت الفيزا نحو 400  $ وتذكرة الطيران نحو 450  

$ واإلقامة نحو 1500  $« )مقابلة رقم13(

 430 يتجاوز  2018، ال  التأشيرات عام  أنواع  في اإلمارات، وفق مختلف  للسوريين  الرقم اإلجمالي  وكان 
ألًفا، منهم 320 ألًفا يمتلكون إقامة سارية املفعول، وكذلك تقدر استثمارات السوريين في اإلمارات منذ عام 

2011 بحوالى 40 مليار دوالر.

) 71(  Sarah  Dadouch, Syrians fleeing desperation at home flock to the United Arab Emirates, April 13, 2022, accessed 
on14/04/2022, at: https://wapo.st/38VYqfO 

  72( - السوريون في اإلمارات بتأشيرة سياحية مهددون بالعودة لهذه األسباب، تلفزيون سوريا، 9 كانون الثاني/ يناير 2022، شوهد بتاريخ 23 
 https://bit.ly/3Njul8g  2022 حزيران/ يونيو

https://www.washingtonpost.com/people/sarah-dadouch/
https://wapo.st/38VYqfO
https://bit.ly/3Njul8g
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ا آمًنا لبعض الكوادر األكاديمية والحرفية وأصحاب االستثمارات، بسبب التسهيالت 
ً
فاإلمارات تشكل مالذ

املصرفية والضريبية، والبنى التحتية املتقدمة، وفرص العمل، واإلمكانات اللوجستية للتواصل والتعامل 
مع سورية، ويمكن تصنيف السوريين الذين هاجروا إلى اإلمارات ضمن مجموعة من الفئات، األكاديميين، 
وبخاصة  السياحة  بقطاع  وعاملين  وممرضين،  أطباء  من  الصحة  بقطاع  وعاملين  إعالميين،  املهندسين، 

املطاعم، حيث يوجد في اإلمارات نحو 300 مطعم سوري في السنوات األربع األخيرة  73(. 

3.6 مصر:

في إكمال تعليمهم وللحرفيين والصناعيين والتجار بشكل أسا�سي، وكذلك  هي وجهة مفضلة للراغبين 
ملتوسطي الدخل كون املعيشة فيها أرخص من بقية الخيارات املتاحة، وتتم عبر الحصول على موافقة أمنية 
أعلى  األمنية، وسعرها  للموافقة   $   2000-1500 بين  إلى مصر  الهجرة  تكلفة  وتبلغ  املصرية،  الجهات  من 
بالنسبة إلى الشباب الذكور أكثر من اإلناث، وحوالى 400  $ للتذكرة، إذ يجد من يرغب في السفر صعوبة 

بإيجاد حجوزات طيران، فجميع الرحالت محجوزة لشهرين مقبلين دائًما.

»مصر، ألن الفيزا أرخص، بحسب ما قال لي ابني، واملصريون يحبوننا، والسوريون بمصر قليلون حتى 
اآلن، ما يعني إمكانية العمل«. )مقابلة رقم 12(

ّم يدخل إلى مصر عبر شبكات التهريب، وفي هذه الحالة 
َ
وهناك من يسافر إلى مصر عبر السودان، ومن ث

 إلى ليبيا، ثم السفر منها إلى أوروبا  75(.
ً

ترتفع التكلفة وتصل إلى نحو 7000 $  74(، وهناك من يتابع عبر مصر وصوال

ويشكل السوريون في مصر نسبة 10 % من الالجئين السوريين في مستوى العالم، وذلك وفًقا لتصريح 
لرئيس بعثة الهجرة الدولية في القاهرة، في 24 حزيران/ يونيو 2022، حيث أعلن أن عدد السوريين املقيمين 

في مصر بلغ 1.5 مليون سوري، وهناك من اعتبر أن هذا العدد مبالغ به  76(.

، 5 كانون األول/ ديسمبر 2018، شوهد 
ً

  73(  - مبادرة اإلصالح العربي، دول الخليج وجهة رؤوس األموال السورية، دولة اإلمارات العربية مثاال
 https://bit.ly/3xRD0Jx بتاريخ 20 حزيران/ يوليو 2022 في

  74(  محمد كساح، سوريا تستعيد هجرة 2013، تعددت األسباب واملعاناة واحدة، موقع املدن، 12 آب/ أغسطس 2021، شوهد في تاريخ 24 
https://bit.ly/3jsHyiP : آذار/ مارس 2022 في

  75(  تمام أبو الخير، وهم عودة األمان إلى مناطق النظام وموجة الهجرة الجديدة، ن بوست، 2 أيلول/ سبتمبر2021، شوهد في تاريخ 23 آذار، 
 https://bit.ly/3LSyIa0 :مارس 2022 في

 28 2022، شوهد في  25 حزيران/ يونيو    76(  - منظمة الهجرة الدولية.. بلغ عدد السوريين في مصر مليون ونصف شخص، موقع املدينة، 
 https://bit.ly/3NQALfF :حزيران/ يونيو في

https://bit.ly/3xRD0Jx
https://bit.ly/3jsHyiP
https://bit.ly/3LSyIa0
https://bit.ly/3NQALfF
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وقدر حجم استثمارات السوريين في مصر بنحو 800 مليون إلى 1 مليار دوالر، وعدد املستثمرين حوالى 
30 ألف مستثمر  77(.

ونجحت مصر في املرحلة األخيرة في جذب كثير من الصناعيين إلى أسواقها من خالل بعض التسهيالت، 
والسياحة  والعقارات  واأللبسة  النسيج  قطاعات  في  مصر  في  السوري  اللجوء  تجربة  نجاح  بعد  وبخاصة 

واملطاعم وغيرها  78(.

4.6 إقليم كردستان العراق: 

في  الجدد وبخاصة األطباء وأطباء األسنان، ألنه كان األسهل  الجامعيين  للخريجين  املفضلة  الجهة  هو 
السفر، إذ إن من يتخرج وال يرغب في االلتحاق بالخدمة اإللزامية عليه مغادرة البلد بأسرع وقت، وليس 

لديه وقت النتظار الفيزا التي تأخذ وقًتا بالنسبة إلى غيرها من الدول، وتكلفة السفر بين 1000 و3000 $.

أن  بعد  العراق،  كردستان  إقليم  في  ألف  و400  مليون  إلى   2018 سنة  تراجع  قد  السوريين  عدد  وكان 
كان مليوًنا و800 ألف عام 2012   79(، وفي عام 2020 بلغ العدد 242163، 48 % منهم من النساء، وخالل 
أسبوعين في كانون الثاني/ يناير 2022 دخل إلى كردستان العراق قرابة 1500 شخص، ويدخل السوريون 
  77(  - 10 سنوات من الحرب، السوريون في مصر عمل واستثمار وحياة كريمة، صحيفة الروية، 15 آذار/ مارس 2021، شوهد بتاريخ 21 

 https://bit.ly/3I2amtM :حزيران/ يونيو 2022 في

21 أيلول/    78(  فؤاد عبد العزيز، هجرة الصناعة السورية إلى مصر: املقربون من النظام يرحلون بعد استنزاف خزائنهم، العربي الجديد، 
 https://bit.ly/3Cs53At سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 23 آذار/ مارس 2022 في

  79(  - أربيل: مليون و400 ألف سوري في اإلقليم، وكالة األناضول، 10 كانون األول/ ديسمبر 2018، شوهد بتاريخ 12 حزيران/ يونيو 2018 
 https://bit.ly/39LCkO0 في

https://bit.ly/3I2amtM
https://bit.ly/3Cs53At
https://bit.ly/39LCkO0
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فيزا رسمية،  بوساطة  والسليمانية،  أربيل  عبر مطاري  أو  الحدودي،  سيمالكا  معبر  عبر  العراق  كردستان 
جدد سنوًيا برسوم تقارب 300  $، وتكون 

ُ
ثم يقدمون على اإلقامة وتمنح لهم بشكل رسمي ملدة سنة، ثم ت

إقامته رسمية فقط داخل حدود اإلقليم، وفي حال مغادرة السوري لإلقليم باتجاه باقي املحافظات العراقية 
يحتاج إلى مراجعة الحكومة العراقية هناك.

ويتركز السوريون في أربيل بشكل أسا�سي ثم دهوك، ثم السليمانية، ويعملون بشكل أسا�سي في املقاهي 
واملطاعم الفاخرة، وفي مجاالت السياحة، واملراكز الطبية، وبرواتب تراوح بين 350  $ و3000  $  80(.

5.6 الدول العربية األخرى: 

أو  الجامعيين،  إلى الحرفيين غير  بالنسبة  ليبيا عبر مطار دمشق، وبخاصة  إلى  السفر  إلى  هناك توجه 
لتكون طريًقا للوصول إلى أوروبا، حيث هناك رحالت مباشرة من مطار دمشق إلى مطار بنغازي عبر شركة 
أجنحة الشام للطيران  81(. وكذلك إلى السودان التي أصبح فيها جالية سورية تقدر بـ 100 ألف، وبخاصة أن 

السوري حتى نهاية 2020 كان يدخلها من دون فيزا  82(. 

الخليج األخرى، وهاجر عدد من األطباء وأطباء األسنان  الجزائر وتونس ودول  إلى  كذلك هناك هجرة 
إلى الصومال، حيث يحصلون على رواتب جيدة ال تقارن بما يحصلون عليه في سورية، إذ تصل إلى عشرين 
ضعًفا مما يحصلون عليه في سورية، وهذا ما اعترف به نقيب األطباء في سورية عن سفر عدد من األطباء 

إلى الصومال  83(.

6.6 الدول األوروبية:

املعارضة،  ومناطق  العربية  الدول  من  أكبر  وتكلفتها  الهجرة،  في  يرغب  من  ألغلب  املفضلة  الجهة  هي 
عبر  فيزا  على  الحصول  بعد  األوربية  الدول  بعض  إلى  السفر  من  النظام  بمناطق  املقيمين  بعض  ويتمكن 
سفارات الدول األوروبية في لبنان، وخصوًصا املتعلمين أو من يرغب في إكمال تعليمه، وهناك من يسافر 

عبر لم الشمل وذلك عبر فيزا من لبنان أو األردن أو كردستان العراق.

 »كانت التكلفة 15000  $ بين حساب بنكي وترجمة أوراق وكورسات لغة«. )مقابلة رقم 22(

وهناك من يتبع طريق التهريب للوصول إلى أوروبا، عبر مناطق املعارضة فتركيا فأوروبا، وتكلفتها تكون 
6000  $ كحد أدنى، أما السفر بفيزا فتكلفته 10000 $ كحد أدنى.

  80(  - معلومات مهمة عن إقامة السوريين في كردستان العراق، موقع الحل، 14 آذار/ مارس 2022، شوهد بتاريخ 23 حزيران، يونيو 2022 
 https://bit.ly/3NkQkvN في

  81(  محمد كساح، سوريا تستعيد هجرة 2013، تعددت األسباب واملعاناة واحدة، موقع املدن، 12 آب/ أغسطس 2021، شوهد في تاريخ 24 
 https://bit.ly/3jsHyiP : آذار/ مارس 2022 في

  82(  - اوبزرفر: الالجئون السوريون يشعرون باأل�سى لفقدان مالذهم األخير في السودان، موقع الجزيرة، 15 آذار/ مارس 2021، شوهد في 26 
 https://bit.ly/3O3qtbZ :حزيران/ يونيو 2022 في

  83(  سوريا استمرار هجرة األطباء من مناطق النظام السوري إلى الصومال التفاصيل؟، موقع S.M، 11 آب / أغسطس 2021، شوهد في تاريخ 
 https://bit.ly/363toRY :28 آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3NkQkvN
https://bit.ly/3jsHyiP
https://bit.ly/3O3qtbZ
https://bit.ly/363toRY
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7.6 تركيا: 

هناك طريقان للوصول إلى تركيا: األول عبر التهريب من مناطق النظام فمناطق املعارضة فتركيا، أو عبر 
 إلى تركيا، واآلخر من خالل الحصول على فيزا من السفارة التركية بلبنان، 

ً
كردستان العراق وإيران وصوال

مقابل دفع مبلغ مالي يراوح بين 1000 و3000  $ لسماسرة يساعدون في الحصول عليها، وهذا الطريق نشط 
بالفترة األخيرة، ما دفع وزير الداخلية التركي إلى التصريح بأنه سيتم إيقاف منح إقامات إنسانية للقادمين 
منح للقادمين من مناطق الصراع، ومن يأتي من مناطق 

ُ
من مناطق النظام، حيث أكد أن الحماية املؤقتة ت

سيطرة النظام هو مهاجر بسبب الضائقة االقتصادية  84(. حيث تسعى كثير من العائالت من دمشق وريفها 
إلى الهجرة إلى تركيا في الفترة األخيرة، بسبب تردي الوضع املعي�سي هناك  85(.

إلى من لديهم أسر فيها، أو للعمل، أو لتكون الوجهة األولى،  بالنسبة  أيًضا  وتركيا هي الوجهة املفضلة 
ريثما تتهيأ املتابعة للسفر إلى أوروبا.

8.6 الوجهات األخرى:

هناك اتجاه إلى الهجرة إلى أي مكان كمرحلة مؤقتة، ثم االنتقال إلى وجهة أخرى أو وجهة نهائية، فقد 
نشطت الهجرة باتجاه بيالروسيا في مرحلة ما قبل حرب روسيا وأوكرانيا، حيث انتشرت إعالنات في دمشق 
لبيع تأشيرات إلى بيالروسيا، كوجهة أولية للوصول إلى بقية الدول األوروبية بعد العبور عبر الحدود البولندية 

البيالروسية، وتبلغ تكلفتها حوالى 4000-1300  $  86(.

 وهناك بعض املهاجرين تمكنوا من السفر إلى البرازيل وبعض دول أميركا الجنوبية األخرى  87(.

وهكذا نجد أن تحديد الوجهة للسفر مرتبط بإمكانية التوفر، والسفر من مطار دمشق لبعض الدول 
التي تمنح تأشيرة تكلفته أغلى من الهجرة عبر الشمال السوري، لذلك يمكن القول إن من يهاجر عبر طرق 

التهريب هو الذي ال يملك املال الكافي للحصول على تأشيرة أو فيزا، أو فشل في الحصول عليها.

  84(  إبراهيم هايل، قرار مفاجئ، تركيا ستمنع الحماية املؤقتة عن مناطق معينة من سوريا، موقع أورينت، 18 شباط/ فبراير 2022، شوهد 
 https://bit.ly/3LSx08A :في تاريخ 17 آذار/ مارس 2022 في

  85(  شام مصطفى، هجرة السوريين من دمشق وريفها إلى تركيا ملاذا ومال الطرق التي يسلكونها، موقع الجزيرة، 28 شباط/ فبراير 2022، 
 https://bit.ly/3O570c7 :شوهد بتاريخ 15 آذار/ مارس 2022 في

  86(  الهجرة من مناطق النظام طرق ووجهات متعددة لبلوغ الخارج، موقع السورية، 14 تشرين األول/ أكتوبر 2021، شوهد في تاريخ 1 آذار/ 
 https://bit.ly/2Zzi24u :مارس 2022 في

  87(  محمد كساح، سوريا تستعيد هجرة 2013، تعددت األسباب واملعاناة واحدة، موقع املدن، 12 آب/ أغسطس 2021، شوهد في تاريخ 24 
 https://bit.ly/3jsHyiP :آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3LSx08A
https://bit.ly/3O570c7
https://bit.ly/2Zzi24u
https://bit.ly/3jsHyiP
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 7 - الجهات التي تقف خلف الهجرة:

ال يمكن تحديد جهة واحدة أو جهات تقف خلف ظاهرة الهجرة هذه، فالهجرة هي انعكاس لسوء األوضاع 
التي تعيشها تلك املناطق، لكن هناك بعض الجهات تسهل تلك الهجرة وتيسرها، فهناك من يرى أن النظام 

هو من يضغط على الناس للهجرة. 

»النظام السوري يزيد األمور سوًءا كي نسافر، ألنهم يريدون البلد من دون أهلها«. )مقابلة رقم 2(

إيرانيون، والدليل على ذلك ملا خرجنا  الشيخ مقصود ليستوطنها  أراد تفريغ منطقة  النظام  »نعم، 
-األكراد- من مدينة عفرين، فتح النظام لنا أبوابه للدفاع عنها ثم أغلق الحدود خلفنا، ولم يسمح 
الرقة ومنبج«.  في مناطق  السكن  إلى  في حلب، فاضطر شبابنا  الشيخ مقصود  إلى  بالرجوع  لشبابنا 

)مقابلة رقم 17(

وأجاب بعض املقيميين بأن النظام لديه رغبة في السيطرة على ما تبقى من ثروات السوريين، ألنه غير 
قادر على تأمين احتياجات الناس، وهناك من يرى أن هناك رغبة للنظام في إجراء تغيير ديموغرافي في املناطق 
التي تحت سيطرته، أو أن هناك بعض الجهات ترغب في إحداث تغيير ديموغرافي بسورية من خالل تهجير 

السنة واملسيحيين خصوًصا.

»نعم، النظام له مصلحة ليوطن اإليرانيين ويعطيهم الجنسية«. )مقابلة رقم 30(

إضافة إلى السياسة األمنية الخانقة للناس التي عملت على زيادة تدفق املهاجرين إلى خارج تلك املناطق.

»النظام السوري يحاول تغيير معالم املناطق التي تحت سيادته ديموغرافًيا وطمس أي معالم أو آثار 
للسكان األصليين«. )استبانة رقم 25 مهاجر( 

ويرجح البعض أن هناك استراتيجية للنظام في تسهيل عملية استصدار جوازات السفر ومنحها، وتسهيل 
عمليات الهجرة بًرا وجًوا.

الخروج والدخول لسورية«.  له قطًعا أجنبًيا عبر إصدار األوراق ورسوم  الهجرة توفر  »النظام، ألن 
)استبانة رقم 1 مهاجر(

للنظام تشرف عليها،  التابعة  أو أن بعض الجهات  التهريب،  النظام عن طرق  وهناك تغاٍض من طرف 
تدفق  العقوبات عنه سيستمر  بأنه من دون رفع  الغرب،  إلى  إيصال رسالة  النظام من خاللها  يريد  وربما 
املهاجرين إلى الغرب، لذلك تظهر بعض التصريحات بين الحين واآلخر لبعض املسؤولين الذين يلمحون أنه 

في حال عدم رفع العقوبات ستستمر الهجرة  88(. 

تقوم  لم يسموها، حيث  للسفر، من جهاٍت  أن هناك تشجيًعا  أجريت معهم مقابالت  أغلب من  ورأى 
بتأمين الفيزا والحجوزات، وسماها البعض بمافيات جمع األموال. 

  88(  خالد الخطيب، هجرة السوريين عبر الخطوط، شراكة غير معلنة بين الرابعة وفصائل في املعارضة، موقع تلفزيون سوريا، 27 أيلول/ 
 https://bit.ly/3jBulnD سبتمبر 2021، شوهد في تاريخ 1 آذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3jBulnD
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، كانت الفرقة الرابعة تعمل على تهريب األشخاص إلى إدلب ولبنان، وبما أن التهريب توقف إلى 
ً

 »مثال
 عبر تسهيالت السفر، ال نستطيع أن ننكر بأن العائد املالي 

ً
وِجد بديال

ُ
الشمال، أعتقد بأنها بدأت ت

القادم من السفر كبير جًدا، وال أن نن�سى بأنه في 2016 كان الشبيحة واللجان ومن يشغلهم عنده 
عوائد قادمة من التعفيش، ربما قد استبدلوا بها اليوم االتجار بالبشر والتهريب والتسفير«. )مقابلة 

رقم 15(

ب في هجرة السوريين، وعلى رأسها روسيا وإيران. ِ
ّ
رغ

ُ
ورأى آخرون أن هناك جهات خارجية تشجع وت

عليها«.  والسيطرة  اقتصادًيا  بإضعافها  عجوًزا،  بلًدا  سورية  جعل  يريد  الذي  الهجرة  خلف  »يقف 
)استبانة رقم 18 مهاجر(

ما  هو  املعيشة  ومستوى  االقتصادية،  والظروف  لألوضاع  انعكاس  هي  الهجرة  أن  آخرون  يرى  بينما 
بلد تصبح مسألة  إلى أي  الفيزا  أنه عند فتح  الناس، وليس هناك من يقف خلفها، وبخاصة  يضغط على 

استخراج جواز السفر صعبة للغاية.

»أكيد حكومة النظام تستفيد من الهجرة، وتتمنى لو أن نصف الشعب يهاجر، تخف عنها واجبات 
الهجرة، وكان  يريد  يكن  لم  اآلن  بقي حتى  لكن من  وأفراد،  والغاز عن عائالت  واملاء  الكهرباء  تأمين 
الفقر بهذا الحجم«.  أو الرواتب كانت أحسن، لو لم يكن  يمكن أال يهاجر، لو أن بعض الخدمات 

)مقابلة رقم 21(.

لكن من ناحية أخرى يشكل تقديم بعض الدول الفيز للسوريين كمصر واإلمارات وتسهيل دخولهم إليها 
ا على اقتصاد النظام الذي يعاني باألساس أزمة 

ً
وبخاصة أصحاب الِحرف ورؤوس األموال والتجار ضغط

الوسائل ومنها  الهجرة بمختلف  إلى عرقلة هذه  يدفعه  ما  في مناطقه وهو  اقتصادية خانقة غير مسبوقة 
تأخير إصدار جوازات السفر  89(.

وكما أسلفنا، ال يمكن تحديد جهة تقف خلف تشجيع الناس على الهجرة، لكن هناك مصلحة للنظام 
بذلك، وكذلك لبعض املتنفذين الذي ييسرون الهجرة للناس عبر مكاتب السمسرة مقابل عائدات مالية، 

وكذلك عبر خطوط التهريب.

8 - نوع الهجرة: 

أجاب 36 % من املهاجرين الذين أجريت معهم االستبانة بأنه يمكن تسمية الهجرة من مناطق النظام في 
الفترة األخيرة بالهجرة القسرية، بينما رأى 26 % بأنها هجرة اقتصادية، بينما أجاب 30 % من املقيمين بأنها 

تهجير، و29 % رأى بأنها هجرة طوعية، 28 % رأى بأنها هجرة اقتصادية.

  89(  -شام مصطفى، بسبب االنهيار االقتصادي وتف�سي البطالة آالف السوريون يطرقون أبواب الهجرة، موقع الجزيرة، 6 كانون األول / يناير 
 https://bit.ly/3Jsj1VC 2022، شوهد بتاريخ 28 أذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/3Jsj1VC
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رأى 25 % من الذكور املهاجرين بأنها هجرة اقتصادية، بينما رأى 29 % من اإلناث بأنها هجرة اقتصادية 
وتهجير، بينما أجاب 32 % من اإلناث املقيمات بأنها هجرة اقتصادية، و30 % رأى بأنها تهجير، و28 % بأنها 
هجرة طوعية، و7 % هجرة قسرية، أما الذكور املقيمين فقد أجاب 30 % بأنها هجرة طوعية، و29 % بأنها 

تهجير، و25 % هجرة اقتصادية، وارتفعت نسبة من يقول إنها هجرة قسرية إلى 11 %.
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بين  الهجرة، وهي متنوعة  في املقابالت، فقد أطلقوا تسميات عدة على هذه  إلى من شارك  بالنسبة  أما 
هجرة  حياة،  عن  البحث  وجود،  عن  البحث  االقتصادي،  األمن  عن  البحث  اقتصادية،  هجرة  )تطفيش، 
الجياع، هجرة ألجل رغيف  املؤيدين، هجرة  الكريمة، هجرة  الحياة  البلد، هجرة لكسب  اليأس من حالة 

الخبز، هجرة قسرية أو تهجير قسري، هجرة الفارين من الجيش، هجرة الجهالء...(

فهناك من عّدها هجرة قسرية، نتيجة الظروف التي أجبرت الناس على ذلك.

»هجرة اقتصادية بنسبة 90 %، ويمكن أن نقول إنها هجرة قسرية، ألن كثيرين يسافرون رغًما عنهم«. 
مقابلة رقم 22(

وهناك من عّدها نجاة من الظروف التي يعانونها

»هي ليست هجرة، هي اسمها نجاة فردية«. )مقابلة رقم 8(

أو هجرة )مجانين( ألنهم ظلوا في سورية، ولم يغادروا منذ البداية على أمل أن تتحسن الظروف.

»هجرة تطفيش/ هجرة املجانين، ألنهم لم يخرجوا من البداية«. )مقابلة رقم 26(

وهناك من سماها: 

»هجرة الفارين من الجيش، فهم األغلبية في الفترة األخيرة، طبًعا لطول الخدمة اإللزامية التي تصل 
إلى تسع سنوات في أغلب األحيان«. )مقابلة رقم 18(

الهجرة،  مصروف  تأمين  على  القدرة  هو  اآلن  حتى  السفر  من  يمنعهم  ما  أن  املقيمين  من  كثير  ورأى 
ومصروف العائلة، في حال كان الراغب في الهجرة متزوًجا أو هو من ينفق على أهله، وأجاب أحد من أجريت 

معهم مقابلة عند السؤال عن سبب رغبته في الهجرة:

أترك عملي  أن  يصعب سفرنا جميًعا، ويصعب  لكن  أسافر ألجلهم،  أن  أريد  تستغرب  »أوالدي، ال 
وأترك عائلتي من دون نقود، طبًعا هذا عدا عن أن السفر يكلف، يعني يجب أن أستدين، وال أضمن 
، أنا صيدالني، وعمري اآلن 45 سنة، فَمن سُيشغل شخًصا بعمري في الخارج؟«. )مقابلة 

ً
أن أجد عمال

رقم 6(

وهكذا نجد أن أغلب التسميات التي أطلقها املشاركون مرتبطة بالدافع االقتصادي ودافع فقدان األمل 
واليأس من الظروف نتيجة الضغوط الحياتية.

9 - آثار الهجرة:

أو  آثاًرا في املجتمع وفي املهاجر نفسه، وهي آذار ذات أشكال مختلفة منها اقتصادي  تترك هذه الهجرة 
اجتماعي أو نف�سي وغيرها.
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في املجتمع 

أجاب حوالى 66 % من املهاجرين بأن أثر الهجرة سيئ أو سيئ جًدا في املجتمع السوري، ورأى ذلك 52 % 
من املقيمين، ورأى 16 % من املهاجرين بأن أثر الهجرة جيد في املجتمع، بينما يرى حوالى 30 % من املقيمين 

بأنها جيدة أو ممتازة.

فللهجرة كثير من اآلثار السلبية في املجتمع ومنها:

فقدان جيل كامل من الشباب، بين من مات بالحرب، ومن هاجر، وتحول سورية إلى بلد للعجائز - 
بعد هجرة الشباب منها، وهذا بدأ يظهر واضًحا في الشارع السوري في تلك املناطق، وكذلك في نقص 

كبير في بعض الِحرف، وبخاصة التي يقوم بها الشباب وال سيما الذكور منهم.

هجرة املؤهلين واملتعلمين بشكل أسا�سي، ما يفتح باًبا للفساد ووصول غير املؤهلين إلى املناصب، - 
ويكون بيدهم تقرير مصير البلد، خصوًصا هجرة الجامعيين، حيث يهاجر أغلب الشباب الذكور 

فور انتهائهم من الدراسة الجامعية  90(.

تلك -  على  كبير  بشكل  املجتمع  واعتماد  الحواالت،  اقتصاد  تسميته  يمكن  ما  سورية  في  تشكل 
الحواالت، بسبب عدم توفر فرص العمل، وفي حال توفرها عدم كفايتها لحياة اإلنسان، وهذا يولد 

مجتمًعا يعتمد على الدعم من الخارج ويؤدي إلى انتشار البطالة وغيرها من املشكالت. 

 ،2016 15 تشرين األول/ أكتوبر   ،22   90(  قاسم مرواني، انقسام حاد بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه حول فكرة الهجرة، رصيف 
https://bit.ly/367q8oS شوهد بتاريخ 25 أذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/367q8oS
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 عن 
ً

»ال أكاد أرى في البلد سوى الفقراء واملعدمين، ولو أّن معهم املال لسافروا هم أيًضا، هذا فضال
وجود الفاسدين، ومدمني املخدرات والحرامية«. )مقابلة رقم 10(

هجرة كثير من رؤوس األموال والخبرات الِحرِفية، وخسارة سورية ذوي االختصاصات والعمال املهرة - 
الذين كلفوا الدولة وأهاليهم مالييًنا حتى دخلوا سوق العمل، وهذا النزيف يشمل الذكور بنسبة 75 

% أكثر من اإلناث، وهذا ما يؤدي إلى أزمة توازن اجتماعي خطرة وخلل ديموغرافي.

نقيب -  حذر  حيث  املتخصصين،  هجرة  بسبب  والصحة  كالتعليم  الخدمات  بعض  مستوى  تراجع 
الشرعي  الطب  مثل  سورية،  في  الطبية  االختصاصات  بعض  زوال  خطر  من  دمشق  ريف  أطباء 
آمنة مثل  إلى دول غير  الخارج وحتى  إلى  وجراحة األوعية والكلية والتخدير، بسبب هجرة األطباء 
اليمن والصومال، وأنه قد يكون هناك حاجة إلى استقطاب أطباء من الخارج بهذه التخصصات، 
وقال إنه في املحافظة ال يوجد سوى طبيب جراحة أوعية، بينما املحافظة تحتاج بالحد األدنى إلى 

ما بين 10 و12 طبيًبا في هذا التخصص، وكذلك ال يوجد أي جراح صدرية  91(.

املشكالت االجتماعية وال سيما ارتفاع نسبة العنوسة بسبب هجرة نسبة كبيرة من الشباب الذكور - 
في  العنوسة  نسبة  ووصلت  األسري،  التشتت  وكذلك  الحرب،  بسبب  منهم  قسم  وموت  للخارج، 
لبعض  وفًقا   2020 عام   %  40 إلى  ثانية  امرأة  من  الزواج  نسبة  ووصلت   ،%  70 نحو  إلى  سورية 

التقديرات  92(.

»ارتفعت نسبة العنوسة في البلد، يسافر الشبان يعملون، ثم يتزوجون هناك، والبنات اللواتي يبقين 
هنا يبقين من دون عمل أو زواج أو حياة«. )مقابلة رقم 7(

من -  أقل  أصبحت  الذكور  أعداد  ألن  املطول،  العمل  على  وإجبارهن  اإلناث  على  الضغوط  زيادة 
 % 49 2011 تصل إلى  65-70 % بعد أن كانت قبل  2019 من  اإلناث، واقتربت نسبة اإلناث عام 

مقابل 51 % ذكور  93(.، ومن املتوقع أن نسبة اإلناث صارت أكبر في عام 2022.

  91(  - اختصاصات طبية مهددة بالزوال، حكومة النظام: أطباء يتجهون لدول غير آمنة، موقع السورية، 17 أيار/ مايو 2022، شوهد في 18 
 https://bit.ly/3urtU5g :أيار/ مايو 2022 في

 https://bit.ly/3SmlpCY :كانون األول/ ديسمبر 2020، شوهد بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2022، في fanack، 17 ،92(   سوريا بالد من النساء  

 https://bit.ly/3oRrSZ4 :93(  - غياب الرجال في سوريا، حكاية ما انحكت، 27 أيار/ مايو 2019، شوهد بتاريخ 23 تموز/ يوليو2022 في  

https://bit.ly/3urtU5g
https://bit.ly/3SmlpCY
https://bit.ly/3oRrSZ4
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صورة من حفل تخرج في إحدى الكليات في جامعة دمشق

التأثير في التركيبة الديموغرافية لسورية وبخاصة بعد الهجرة الكبيرة من أبناء األقليات  94(.- 

التأثيرات االقتصادية حيث انخفضت في حلب على سبيل املثال أسعار الشقق السكنية، بسبب - 
ازدياد املعروض حيث يرغب كثيرون في السفر إلى الخارج، وكل إعالنات بيع الشقق تكون مرفقة 
البناء  مواد  أسعار  ارتفعت  األوكرانية  الحرب  بسبب  أنه  معلوم  هو  وكما  السفر،  بداعي  بجملة 

املستوردة بنسبة 25 %، لكن انخفضت األسعار بنسبة 25 % بسبب زيادة املعروض  95(.

أما بالنسبة إلى اآلثار السلبية في املهاجر: 

احتمال التعّرض للخطر على طرق التهريب، أو التعّرض للنصب والسرقة.- 

الشعور بالغربة التي يعيش بها املهاجر، وما يرافقها من مشكالت نفسية واجتماعية  96(.- 

 التشتت األسري نتيجة انقسام كثير من األسر بين مقيمين بسورية ومهاجرين.- 
 ،2016 15 تشرين األول/ أكتوبر   ،22   94(  قاسم مرواني، انقسام حاد بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه حول فكرة الهجرة، رصيف 

https://bit.ly/367q8oS شوهد بتاريخ 25 أذار/ مارس 2022 في

  95(  - خالد زنكلو: رغم ارتفاع أسعار مواد البناء واإلكساء بسبب حرب أوكرانيا، عروض للبيع بداعي السفر، جريدة الوطن، 15 آذار/ مارس 
 https://bit.ly/3QIksnL :2022، شوهد بتاريخ 22 حزيران/ يوليو 2022 في

) 96(   -Malm, A., Tinghög, P., Narusyte, J., & Saboonchi, F. )2020(. The refugee post-migration stress scale )RPMS(–develop-
ment and validation among refugees from Syria recently resettled in Sweden. Conflict and health, 14)1(, 1-12. 

https://bit.ly/367q8oS
https://bit.ly/3QIksnL
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لكن هذه الهجرة تترك في الوقت نفسه بعض اآلثار اإليجابية ومنها:

 في املجتمع:

املقيمين هناك، وهذا  الدعم لألهالي  الحواالت، وتقديم  املهاجرين عن طريق  املالي ألهالي  الدعم  توفير 
سالح ذو حدين، ففي الوقت الذي يؤمن بعض االحتياجات املقيمين، فإنه يدفع إلى البطالة واالعتماد على 

تلك الحواالت في بعض األحيان.

 »الذين يسافرون يرسلون نقوًدا إلى ذويهم، حتى لو 10  $ كي يأكلوا خبًزا، 100  $ يمكن أن تطعم خبًزا 
لـ 20 شخًصا هنا، وهذا مع سوداويته أمر إيجابي«. )مقابلة رقم 6(

املالية  الحواالت  أهمية  عن  الحاكم  البعث  بحزب  املركزية  القيادة  عضو  هللا  دخل  مهدي  صرح  وقد 
املرسلة من قبل املغتربين السوريين في بلدان اللجوء، الفًتا أن األهالي في مناطق سيطرة النظام يعتمدون 

عليها بشكل رئي�سي، وقال » لوال إرسال النقود من السوريين في الخارج لكنا تبهدلنا«  97(.

وتمثل الدول املجاورة لسورية )تركيا، األردن، لبنان، السعودية، العراق( 76 % من مصادر التحويالت 
1.62مليار  بنحو  السنوية  التحويالت  حجم  الدولي  البنك  وقّدر  الدول،  باقي  من   % و24  لسورية،  الواردة 
5.4 مليون  إلى أن املبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سورية تساوي حوالى  دوالر، وأشارت بعض التقارير 
دوالر. وهذا ما أكده رئيس هيئة األوراق واألسواق املالية، عابد فضيلة، إذ قال إن قيمة الحواالت املرسلة 

إلى مناطق النظام تراوح بين خمسة ماليين وسبعة ماليين دوالر، يومًيا  98(.

وتعتمد كثير من األسر على تلك التحويالت لتأمين الحاجات األساسية للمعيشة من طعام وشراب  99(، 
وُيقّدر أن ثلث املقيمين في مناطق النظام يعتمدون على الحواالت املالية القادمة من الخارج  100(.

كذلك فإن متابعة كثير من الشباب املهاجر دراسته أو اكتسابه مهارات في الخارج ربما تنعكس بشكل 
إيجابي على مستقبل املجتمع، من خالل مساهمة هؤالء في مستقبل سورية.

في املهاجر:

أجاب 45 % من املهاجرين بأن الهجرة أثرها جيد أو ممتاز في الفرد، بينما رأى 79 % من املقيمين ذلك، 
بينما يرى نحو 32 % من املهاجرين بأن أثرها سيئ أو سيئ جًدا، و4 % من املقيمين رأى ذلك.

  97(  - مسؤول في النظام السوري، لوال نقود سوريي الخارج كنا تبهدلنا، تلفزيون سوريا، 25نيسان/ أبريل 2022، شوهد بتاريخ 1 حزيران/ 
 https://bit.ly/3zQ52pZ :يونيو 2022 في

  98(  - حكومة النظام، سبعة ماليين دوالر حواالت املغتربين يومًيا، عنب بلدي، 5 تموز/ يوليو 2022، شوهد بتاريخ 6 تموز/ يوليو 2022 في: 
 https://bit.ly/3ajc4KT

  99(  - عبد الناصر الجاسم: الحواالت املالية للسوريين، شريان للحياة، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 7 نيسان/ أبريل 2021، شوهد 
 https://bit.ly/3P6v8ux :بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2022 في

  100(  - حكومة النظام، سبعة ماليين دوالر حواالت املغتربين يومًيا، عنب بلدي، 5 تموز/ يوليو 2022، شوهد بتاريخ 6 تموز/ يوليو 2022 في:  
 https://bit.ly/3ajc4KT

https://bit.ly/3zQ52pZ
https://bit.ly/3ajc4KT
https://bit.ly/3P6v8ux
https://bit.ly/3ajc4KT
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وقد تمكن عدد كبير من املهاجرين من اإلبداع والنجاح في كثير من املجاالت، وتمكن بعضهم من متابعة 
دراستهم، والبدء بنشاط اقتصادي بالدول التي هاجروا إليها وبخاصة في مصر وتركيا وبعض الدول األوروبية 

والعربية األخرى.

إلى  االنضمام  أو  اإللزامية  بالخدمة  التحاقهم  وعدم  الشباب،  أرواح  بحفظ  الهجرة  ساهمت  كذلك 
امليليشيات املوجودة هناك، حيث يضطر الشباب إلى االلتحاق بها نتيجة الضائقة االقتصادية  101(.

كبير  عدد  بها  يقيم  التي  الدول  سيما  وال  املهاجرين  هؤالء  تستضيف  التي  الدول  في  أثر  هناك  كذلك 
بها أعداد كبيرة وإمكانياتها قليلة مثل  التي  إلى الدول  بالنسبة  من السوريين ما يزيد األعباء عليها وبخاصة 
تركيا ولبنان واألردن، أما الدول األخرى فيشكل املهاجرون فائدة لها وبخاصة أن معظم من يهاجر إليها من 
املتعلمين وأصحاب رؤوس األموال والِحرف، ما يشكل مكسًبا لها وبخاصة مصر واإلمارات والعراق والدول 

األوروبية.

صدق  عدم  الهجرة  هذه  تثبت  حيث  بسورية  السيا�سي  الحل  مسار  على  الهجرة  هذه  تنعكس  كذلك 
دعوات النظام لعودة الالجئين، وهو عاجز عن تأمين االحتياجات األساسية للمقيمين باملناطق التي تحت 
سيطرته، وهو ما ينعكس على أعداد العائدين من الالجئين. كذلك تزيد الهجرة إلى مناطق سيطرة املعارضة 
املوارد  قلة  ظل  في  كبيرة،  سكانية  كثافة  تعاني  املناطق  تلك  أن  سيما  وال  املناطق،  تلك  على  الضغط  من 

واالعتماد على املساعدات الخارجية.
  101(  - قاسم مرواني، انقسام حاد بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه حول فكرة الهجرة، رصيف 22، 15 تشرين األول/ أكتوبر 2016، 

 https://bit.ly/367q8oS شوهد بتاريخ 25 أذار/ مارس 2022 في

https://bit.ly/367q8oS
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خامًسا: ااًلستنتاجات:

من  كثير  في  معاملها  وظهرت   ،2019 بعد  واضحة  ظاهرة  النظام  سيطرة  مناطق  من  الهجرة  أصبحت 
الجوانب، من الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات، إلى الفراغ الذي يتركه املهاجرون في كثير من األماكن 
التي كانوا يعملون فيها، واألهم من ذلك هو الرغبة في الهجرة لدى كثيرين مّمن لم تتح لهم الفرصة بالهجرة 
التأشيرة  الفيزا/  موضوع  أو  التهريب،  عبر  بالهجرة  املغامرة  على  القدرة  عدم  أو  مادية  ألسباب  اآلن  حتى 

وصعوبة الحصول عليها أحياًنا.

تغّيرت العوامل والدوافع الجاذبة أو الدافعة إلى الهجرة من تلك املناطق بعد 2019، مع شبه التوقف في 
العمليات العسكرية، حيث كان العامل األمني والخوف من االعتقال، وخسارة املمتلكات والنزوح، هي أهم 
دوافع الهجرة قبل ذلك، أما أهّم دافع جاذب فكان هو النجاة والبقاء على قيد الحياة لكثير من املهاجرين، 
لكن العامل بعد 2019 كان التراجع الكبير في األمور االقتصادية، وانعكاسها على حياة املواطن املعيشية التي 
ظهرت بقلة الخدمات املتوافرة من كهرباء وماء وغاز ومازوت وغيرها، وصفوف الطوابير التي صارت ظاهرة 
في تلك املناطق للحصول على أهّم االحتياجات األساسية، ومنها الخبز والغاز ومشتقات النفط، وقد ترافق 
ذلك مع فقدان األمل بوجود أي حل سيا�سي في األفق القريب، ما أدى إلى زيادة تأثير تلك العوامل الدافعة 

والجاذبة. 

كذلك تغيرت الشريحة التي كانت تهاجر من تلك املناطق، حيث كان الطابع العام للهجرة قبل 2019 هو 
هجرة املعارضين، أما في آخر سنتين فيمكن القول إنها هجرة املؤيدين، أو على األقل من ليس لديه مشكلة 

أمنية مع النظام، وغير مهدد باالعتقال، عدا أن بعضهم مطلوب للخدمة اإللزامية.

وهناك عامل مهم يدفع الناس إلى الهجرة بعد 2019، وهو عامل فقدان األمل، حيث إن الناس املقيمين 
11 سنة على أمل أن تتحسن األمور هناك، لكن هذا لم يحصل، وعندما ارتفعت  هناك صبروا ما يقارب 
بعض األصوات املطالبة بتحسين األمور املعيشية، بعد التوقف باملعارك العسكرية، كان أصحابها يجابهون 
بالقمع نفسه الذي واجهه املعارضون من قبل، لذلك أدرك كثيرون منهم أن ال أمل بالبقاء بسورية، وبدؤوا 

يفكرون بالهجرة أو هاجروا.

أما بالنسبة إلى العوامل الجاذبة، فكانت الرغبة في تأمين مستقبل آمن وحياة كريمة هي أهم العوامل التي 
تجذب الناس إلى الهجرة، وهذا دليل على حجم اإلحباط وفقدان األمل الذي يعيشه الناس هناك.

التوفر،  بإمكانية  مرتبطان  والطريق  فالوجهة  بالهجرة،  يفكر  أو  هاجر  ملن  محدودة  االختيار  إمكانية 
احتمالية  مع  الحدود  عبر  التهريب  وبخاصة  غيرها،  من  أرخص  وطرق  وجهات  فهناك  املهاجر،  وإمكانات 
التعرض ملخاطر كبيرة، أما من يملك إمكانات مادية، فكان األمر أفضل بالنسبة إليهم حيث تكون خياراتهم 

أفضل.
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إليها، باملرحلة األخيرة، إضافة إلى الشمال السوري  مصر واإلمارات والعراق هي الوجهات األكثر هجرة 
ومناطق سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«، واختلفت صفة املهاجرين إلى كل منطقة، حيث كان 
توّجه الصناعيين والتجار وبعض من يرغب في متابعة التعليم إلى مصر، وكان توّجه الخريجين الجدد إلى 
إمكانات مادية كبيرة، من كل  إلى اإلمارات، ومن ليس لديه  أو حرفة مميزة   

ً
العراق، وتوّجه من يملك ماال

الفئات، إلى الشمال السوري، لكن أغلبهم كان يرغب في املتابعة إلى أوروبا.

يمكن تسمية الهجرة التي تجري من تلك املناطق بالهجرة االقتصادية؛ ألنها تهدف إلى تأمين فرص عمل 
أفضل وحياة أفضل، وال يمكن أن ُيطلق عليهم صفة الالجئين، لعدم وجود خطر مباشر على حياة أغلبهم.

تترك هذه الهجرة آثاًرا خطرة في املجتمع، خصوًصا مع إفراغ املجتمع من فئة الشباب وتحّوله إلى مجتمع 
كهل، ال سيما أن من يهاجرون هم فئة متعلمة وماهرة وتملك رؤوس أموال، لكنها في الوقت نفسه تترك أثًرا 
أن  التعليم واالستثمار وغيره، وبخاصة  بحياة جديدة ومتابعة  البدء  نفسه، من خالل  املهاجر  في  إيجابًيا 

الوضع في تلك املناطق لم يعد يسمح بذلك.

املادية، وذلك من خالل  الناحية  أولها  نواح عدة،  الورقة من  السوري استخدام هذه  النظام  ويحاول 
أغلبهم  يتبع  الذين  السماسرة  نشاط  مع  الجوازات،  أسعار  ورفع  عليها،  الطوابير  وكثرة  السفر  جوازات 
ر في البدء بإعادة 

ّ
ملتنفذين لدى النظام، ومن ناحية ثانية، يحاول النظام ابتزاز الغرب باإليحاء بأن التأخ

ا على تلك الدول، على 
ً
اإلعمار ودعم النظام اقتصادًيا سيجعل هذه الهجرة مستمرة، وسيشكل ذلك ضغط

الرغم من دعواته اإلعالمية للعودة إلى مناطقه، كما يحاول من ناحية ثالثة استغالل ذلك لإليهام بانتهاء 
الحرب وانتصاره.
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املراجع:

العربية

 -http://www.cbssyr.sy املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعات اإلحصائية، في املوقع

ين ومركز السياسات -  هّجرين السورّيِ
ُ
هل سورية آمنة للعودة، منظور العائدين، منتدى أصوات ألجل امل

https:// :وبجوث العمليات، تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في
 bit.ly/3JIkK9y

السورية -  الرابطة  لألسد،  الخاضعة  السورية  املناطق  في  واملعيشية  األمنية  الظروف  الرعب:  تطبيع 
https://bit. في:   2022 مارس  آذار/   23 تاريخ  في  شوهد   ،2021 أغسطس  آب/   9 املواطن،  لكرامة 

 ly/367Ecia

وبحوث -  السياسات  مركز  واالستهالك،  الدخل،  العمل،  الحرب،  من  عقد  بعد  دمشق  في  العيش   
https://bit.ly/3vaP- :22 حزيران/ يونيو 2021، شوهد في تاريخ 15 شباط/ فبراير 2022 في  العمليات،

 kTL

نحن سورية، الرابطة السورية لكرامة املواطن، 20 تموز/ يوليو 2020، شوهد بتاريخ 22 آذار/ مارس - 
 https://bit.ly/3uy5jfx :2022 في

مرصد حرمون، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، تشرين األول/ أكتوبر -2021 آذار/ مارس 2022، - 
https://bit.ly/3Ebvg83 :شوهد في تاريخ 1 نيسان/ أبريل 2022 في

نيسان/ -   7 املعاصرة،  للدراسات  حرمون  مركز  للحياة،  شريان  للسوريين،  املالية  الحواالت  الجاسم:  الناصر  عبد 
 https://bit.ly/3P6v8ux :أبريل 2021، شوهد بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2022 في
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