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الدور ااًلجتماعي للتحويالت املالية من الالجئين السوريين إلى النازحين

في شمالي غرب سورية

عبد الناصر الجاسم)1) 

: ملخص 
ً

أواًل

املهجرين	 من	 ذويهم	 إلى	 السوريين	 الالجئين	 لتحويالت	 االجتماعي	 الدور	 في	 البحث	 إلى	 الورقة	 هذه	 تسعى	
قسرًيا	والنازحين	داخلًيا	على	الحدود	الشمالية	السورية	مع	تركيا،	والهدف	دراسة	الدور	االجتماعي	الذي	تلعبه	
املال	 رأس	 أصاب	 الذي	 التصدع	 ويعد	 املستقرة،	 غير	 أوضاعهم	 مع	 السوريين	 النازحين	 تكيف	 في	 التحويالت	
االجتماعي	السوري	من	تراجع	الثقة	املجتمعية	والقيم	واالتجاهات	املشتركة	بين	الناس	واملشاركة	املدنية	من	أبرز	
نتائج	الصراع	في	سورية.	تعد	التحويالت	التي	يرسلها	الالجئون	مصدًرا	مهًما	لدعم	النازحين	للتعامل	مع	القلق	
والتخفيف	من	صعوبة	أحوال	نزوحهم،	عالوة	على	ذلك،	تتأثر	التحويالت	بعوامل	النزوح	القسري	وسياقاته	التي	
تختلف	عن	تلك	املوجودة	في	سياقات	أخرى،	مثل	الهجرة	االقتصادية	وغيرها.	وعلى	الرغم	من	أن	األدبيات	حول	
محددات	التحويالت	وتأثيرها	وفيرة،	إال	أن	الدراسات	حول	التحويالت	في	سياقات	النزاع	وما	بعد	النزاع	ما	زالت	
قليلة،	ال	سيما	في	حالة	النزوح	القسري،	بسبب	نقص	البيانات	واألوضاع	غير	املستقرة،	ومع	ذلك،	تظهر	النتائج	
األولية	أن	الالجئين	يحولون	إلى	عائالتهم	النازحات	داخلًيا	وأقاربهم	وأصدقائهم.	وهكذا،	فإن	دراسة	التحويالت	

في	السياق	السوري	أصبحت	ذات	مغزى	تجريبي	ونظري	كبير.	

تطرح	هذه	الورقة	السؤال	الرئيس:

	ما	الدور	االجتماعي	لتحويالت	الالجئين	)بوصفها	مساعدات	غير	رسمية(	في	دعم	تكيف	النازحين	مع	أوضاع	
نزوحهم	املحفوفة	بالخطر؟	

تعتمد	الورقة	البحثية	على	جمع	البيانات	الثانوية	من	الدراسات	السابقة	واملراجع	املختلفة،	إضافة	إلى	جمع	
الشمال	 في	 املناطق	 بعض	 إلى	 قسرًيا	 هجرين	

ُ
امل األشخاص	 من	 عينة	 آراء	 استطالع	 خالل	 من	 النوعية	 البيانات	
السوري،	ممن	يتلقون	تحويالت	من	أقاربهم	الالجئين	في	الخارج.	

والقيم	 املجتمعية،	 والروابط	 الثقة	 تعزيز	 خالل	 من	 اجتماعًيا،	 دوًرا	 تلعب	 التحويالت	 بأن	 بالخالصة	 وتبين	
رين	قسرًيا	في	الشمال	السوري.	 هجَّ

ُ
واالتجاهات	بين	مجتمع	الالجئين	ومجتمع	امل

)1(		أكاديمي	وباحث	سوري.	
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ثانًيا: مقدمة 

وعدم	 الهشاشة	 من	 عالية	 درجة	 السورية،	 األرض	 امتداد	 على	 السوريين،	 من	 العظمى	 الغالبية	 تعيش	
االستقرار،	وهم	معرضون	بشدة	للفقر	والبطالة	وغياب	الرعاية	الصحية	وخدمات	التعليم،	وتفاقمت	أزمتهم	
احتياجاتهم	 وتلبية	 عيشهم	 سبل	 إلى	 الوصول	 إمكانات	 من	 كثيًرا	 ففقدوا	 	،)-19 )كوفيد	 كورونا	 جائحة	 خالل	
األساسية،	ويتعرضون	ملخاطر	عدة،	ولصور	مختلفة	من	االستغالل،	مثل	عمالة	األطفال،	وتجنيدهم،	والعنف	
كله	وسط	 وذلك	 واملخدرات،	 الالأخالقي	 واالتجار	 التسّول	 ظواهر	 وتف�شي	 واملبكر،	 والزواج	 النوع	 على	 القائم	
ارتفاع	أسعار	جنوني	غير	منضبط،	وتدهور	قيمة	الليرة	السورية،	حيث	تجاوز	سعر	الدوالر	الواحد	7000	ليرة	
ليرة	 3	مليون	 إلى	حوالى	 5	أفراد	تحتاج	 املكونة	من	 إلى	أن	األسرة	السورية	 الدراسات	 سورية،	وتشير	كثير	من	

سورية	لتعيش	فقط،	بينما	الحد	األدنى	لألجور	ال	يتجاوز	95	ألف	ليرة	سورية.	

وقد	شهدت	سورية	أكبر	أزمة	نزوح	قسري	في	العالم،	حيث	نزح	منها	13.5	مليون	سوري	خالل	العقد	املا�شي	
في	 يعيشون	 مليون	سوري	 	6.8 كان	 بينما	 داخلًيا،	 مليون	سوري	 	6.7 نزح	 	2020 عام	 نهاية	 وحتى	 الصراع،	 من	
الخارج	بصفتهم	الجئين.	وفًقا	لألمم	املتحدة،	يوجد	حالًيا	14.6	مليون	سوري	داخل	البالد	بحاجة	إلى	مساعدة	
إنسانية،	ووثق	تقريٌر	ملكتب	األمم	املتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية	عن	الوضع	في	الشمال	السوري	أن	عدد	
النازحين	في	املنطقة	بلغ	حوالى	2.8	مليون	نازح	داخلًيا،	منهم	1.7	مليون	نازح	يعيشون	في	املخيمات،	ويعاني	أكثر	
مليون	 	4.4 أصل	 من	 مليون	 	3.1 )أي	 غربي	سورية،	 شمالي	 في	 الغذائي	 األمن	 انعدام	 السكان	 من	 باملئة	 	75 من	

شخص(،	وهناك	مليون	شخص	إضافي	معرضون	لخطر	انعدام	األمن	الغذائي،	بحسب	تقرير	سابق)2(.

التي	يطول	فيها	الصراع،	 في	الحاالت)3(	 لنزوحهم،	وال	سيما	 في	السعي	إليجاد	حلول	دائمة	 	وللنازحين	الحق	
تشتمل	 ما	 	

ً
عادة الصلة	 ذات	 األدبيات	 السورية،	وبحسب	 الحالة	 ينطبق	على	 ما	 النزاع،	وهذا	 متغيرات	 وتتعقد	

الحلول	الدائمة	للنازحين	داخلًيا	على	ثالثة	سيناريوهات:	))العودة	املستدامة	وإعادة	االندماج	في	املجتمع	األم،	
أو	االندماج	املحلي	املستدام	في	مجتمع	اإلقامة	الحالي	أو	االنتقال	الطوعي	واالندماج	الالحق	في	مجتمع	جديد((.	

2011،	حيث	سيطرت	قوات	املعارضة	 ووقد	كان	الشمال	السوري)4(	مركًزا	مستمًرا	للقتال	منذ	بداية	عام	
السورية	على	املنطقة	ألول	مرة	في	عام	2012،	والسيطرة	على	املنطقة	متنازع	عليها	منذ	ذلك	الحين.	واليوم،	ما	
إدلب	واملناطق	 في	 الشام	 تهيمن	عليها	هيئة	تحرير	 التي	 املعارضة	 املنطقة	آخر	معقل	رئيس	لجماعات	 تلك	 تزال	
املحيطة	بها،	وفصائل	الجيش	الوطني	في	اعزاز	وعفرين	والباب	وجرابلس	وبعض	مناطق	شرق	الفرات.	لكن	من	
املالحظ	أن	السياق	السيا�شي	والصراع	الحالي	يقيدان	بشدة	فرص	النازحين	داخلًيا	ملتابعة	أحد	مسارات	الحلول	
الدائمة	آنفة	الذكر،	حيث	إن	البيئة	هناك	ما	تزال	تفتقر	إلى	األمان	الفيزيائي	واملادي،	وكذلك	تفتقر	إلى	األمان	

القانوني	واالجتماعي،	ومن	ثم،	هذا	يجعل	حال	النازحين	أكثر	صعوبة	وعرضة	للهشاشة	والضعف.	

	،)2022( بلدي،	 إلى	دعم	شمال	غربي	سوريا"،	موقع	عنب	 الحاجة	 أممي	يوثق	تضاعف	 تقرير	 آذار:	 املنطقة	خالل	 إلى	 ثمانية	آالف	حالة	نزوح	 	د.م،	"نحو	 	)2(
 https://2u.pw/DN65P0

)3(	w. w	”Syria	Solutions	Analysis:	An	assessment	of	durable	solutions	conditions	in	Northwest	Syria“,	)March,	2022(

)4(  تعبير	يشمل	اليوم	منطقة	جغرافية	تمتد	إلى	محافظة	إدلب	معظمها،	وأجزاء	صغيرة	من	محافظتي	حماة	والالذقية،	وجزًءا	كبيًرا	من	شمال	محافظة	حلب.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2022_final_version_210222-2.pdf
https://2u.pw/DN65P0


93

العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023ملف العدد

ولعل	مجمل	ظروف	النزاع	في	سورية	تركت	آثارها	في	نواحي	الحياة	جميعها،	ومنها:	التصدع	الذي	أصاب	رأس	
املال	االجتماعي،	وتمثل	هذا	التصدع	في	تراجع	الثقة	املجتمعية	والقيم	واالتجاهات	املشتركة	بين	الناس	واملشاركة	

املدنية،	ويبرز	دوره	الفاعل	في	تعزيز	الصمود	املجتمعي	في	أثناء	األزمات	أكثر	منه	في	أوقات	األحوال	العادية.	

	أظهر	)إسماعيل	وآخرون(	أن	مؤشر	رأس	املال	االجتماعي	املركب	في	سورية	انخفض	حوالى	30	باملئة	خالل	
القيم	 املال	االجتماعي،	و	كذلك	 في	تراجع	مؤشر	رأس	 باملئة	 	58 النزاع،	ويسهم	مكون	ثقة	املجتمع	بنسبة	 زمن	

بنسبة	22	باملئة	والشبكات	بنسبة	20	باملئة)5(.

مما	ال	شك	فيه	أن	رأس	املال	االجتماعي	السوري	تصّدع	وتضرر	عبر	السنوات	العشر	التي	تقطعت	خاللها	
التشتت	 وفعل	 االقتصادي،	 والفعل	 السيا�شي،	 والفعل	 والعسكري،	 والقمعي	 األمني	 بالفعل	 املجتمع	 أوصال	
سورية	 رقعة	 كل	 في	 الواقع	 األمر	 سلطات	 سلوك	 بفعل	 وكذلك	 القسري،	 والتهجير	 اللجوء	 ومآالت	 والعجز	

مقتطعة	من	شمالها	إلى	جنوبها	ومن	شرقها	إلى	غربها.	

دول	 من	 عدد	 إلى	 واللجوء	 البالد	 مغادرة	 قدرهم	 كان	 الذين	 السوريين	 مجاميع	 إن	 القول	 يمكننا	 هنا،	 من	
العالم	وجدوا	في	التحويالت	املالية	إلى	ذويهم	وأقاربهم	فرصة	للمحافظة	على	ما	تبقى	من	أواصر	وروابط،	سواء	
السابق	لهؤالء	 في	إطار	الوسط	االجتماعي	 الجار	واملحتاج	 إلى	 	

ً
العائلة	املمتدة،	وصوال في	 أم	 الواحدة	 في	األسرة	

املهاجرين	والالجئين.

النازحين	داخلًيا	على	 إلى	 الدور	االجتماعي	لتحويالت	الالجئين	السوريين	 في	 البحث	 إلى	 الدراسة	 تسعى	هذه	
الحدود	الشمالية	الغربية	السورية	مع	تركيا،	والهدف	دراسة	الدور	االجتماعي	الذي	تلعبه	التحويالت	في	تكيف	
النازحين	السوريين	مع	أوضاعهم	غير	املستقرة،	حيث	تعد	التحويالت	التي	يرسلها	الالجئون	مصدًرا	مهًما	لدعم	
النازحين	للتعامل	مع	القلق	والتخفيف	من	صعوبة	نزوحهم،	عالوة	على	ذلك،	تتأثر	التحويالت	بعوامل	النزوح	

القسري	وسياقاته	التي	تختلف	عن	تلك	املوجودة	في	سياقات	أخرى	مثل	الهجرة	االقتصادية.

وعلى	الرغم	من	أن	األدبيات	حول	محددات	التحويالت	وتأثيرها	وفيرة،	إال	أن	الدراسات	حول	التحويالت	في	
سياقات	النزاع	وما	بعد	النزاع	ما	زالت	قليلة،	ال	سيما	في	حالة	النزوح	القسري،	بسبب	نقص	البيانات،	واألوضاع	
غير	املستقرة،	ومع	ذلك،	تظهر	النتائج	األولية	أن	الالجئين	يحولون	املال	إلى	عائالتهم	النازحة	داخلًيا	وأقاربهم	
وأصدقائهم.	وهكذا،	فإن	دراسة	التحويالت	املالية	في	السياق	السوري	أصبحت	ذات	مغزى	تجريبي	ونظري	كبير.	

تطرح	هذه	الدراسة	السؤال	الرئيس:

	ما	الدور	االجتماعي	لتحويالت	الالجئين	)كمساعدات	غير	رسمية(	في	دعم	تكيف	النازحين	مع	ظروف	نزوحهم	
املحفوفة	باملخاطر؟	

يمكن	اإلجابة	عن	هذا	السؤال	من	خالل	األسئلة	الفرعية:

)5(  R.	 Ismail,	 J.	 Jebaie,	Z.	Mehchy,	 and	R.	Nasser,	 ”The	Conflict	 Impact	on	Social	Capital:	 Social	Degradation	 in	Syria“,	 Syrian	Center	 for	
Policy	Research,	)2017(.	
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إلى	أي	مدى	تسهم	الحواالت	في	دخل	األسرة	النازحة؟.

إلى	أي	مدى	تسهم	هذه	التحويالت	في	تعزيز	الثقة	املجتمعية؟

إلى	أي	مدى	تلعب	التحويالت	دوًرا	في	تعزيز	قيٍم	واتجاهات	مشتركة؟

تعتمد	الدراسة	على	جمع	البيانات	الثانوية	من	الدراسات	السابقة	واملراجع	املختلفة	إضافة	إلى	جمع	البيانات	
هجرين	قسًرا	إلى	بعض	املناطق	في	الشمال	السوري،	ممن	

ُ
النوعية	من	خالل	استطالع	آراء	عينة	من	األشخاص	امل

يتلقون	تحويالت	من	أقاربهم	الالجئين	في	الخارج.	وكان	التواصل	معهم	عبر	اإلنترنت	ووسائل	التواصل	املتاحة،	
د	كل	مشارك	بمعلومات	عن	الدراسة،	وعن	كيفية	استخدام	البيانات،	مع	الحصول	على	املوافقة	الفردية	من	 وزّوِ

قبل	املشارك،	ويراعى	في	جمع	البيانات	معايير	أخالقيات	البحث	العلمي	واحترام	وقت	املشاركين.	

األوضاع	 عن	 املباشر	 املسؤول	 الشخص	 فهو	 األسرة،	 في	 دوره	 بسبب	 حواالت	 يتلقى	 الذي	 الشخص	 سئل	
املعيشية	لألسرة،	وكونه	الشخص	الذي	يمكن	أن	يعبر	بطريقته	املباشرة	أو	غير	املباشرة	عن	الدور	االجتماعي	

لهذه	التحويالت،	إن	وجد.	

قد	ال	يكون	متوسط	مبلغ	الحواالت	التي	يرسلها	الالجئون	كبيًرا،	ولكنه	ضمن	سياق	الحاجة	امللحة،	ووصول	
85	باملئة	من	السوريين	في	الداخل	إلى	مستويات	فقر	وفقر	مدقع؛	يعد	رافًدا	وداعًما	لقدرة	هؤالء	 ما	يزيد	على	
الناس	على	التكّيف	مع	أوضاع	نزوحهم	غير	املستقرة،	ومستوى	معيشتهم	املتدني،	وتكفل	لهم	الحد	األدنى	من	
التعاون	 قّيم	 طرح	 الحواالت	 عيد	

ُ
ت وهكذا	 املنافع،	 وتبادل	 والتسوق	 التواصل	 وبالنتيجة	 الحياة،	 مستويات	

والتعاضد	بين	أفراد	األسرة	وامتداداتها،	ويحظى	مرسل	الحواالت	بتقدير	عال	وإشادة	بدوره	الداعم	ألسرته	أو	
أقاربه	أو	سواهم،	ما	يجعل	ذكره	في	املجالس	واللقاءات	مدعاة	لالعتزاز،	وإشارة	إلى	تماسك	العالقات	املجتمعية،	
وتجديد	تواصلها	بعد	الهزات	العنيفة	التي	تعرضت	لها	خالل	سنوات	الصراع	واملواجهة.	ومن	املالحظة	املباشرة	
مثل	 من	 والطوارئ	 الضرورة	 وحاالت	 األعياد	 ومواسم	 االجتماعية	 املناسبات	 في	 تزداد	 الحواالت	 أن	 يتبين	

اإلصابات	والوفاة	واملرض.

القرية،	مثل	دعم	جمعية	 أو	 املدينة	 أو	 البلدة	 في	 تأتي	مخصصة	ملرافق	عامة	 التي	 التحويالت	 وثمة	نوع	من	
خيرية	تخدم	األيتام	واألرامل	واألطفال،	أو	بناء	مدرسة،	أو	دار	عبادة،	أو	شراء	مولدة	كهرباء	أو	مضخة	مياه،	
ما	يترك	أثًرا	طيًبا	في	نفوس	الناس،	ويعيد	األمل	بإعادة	رأب	الصدع	الذي	أصاب	رأس	املال	االجتماعي	والبنية	

املجتمعية	السورية.	

تتناول هذه	الدراسة	الثقة	املجتمعية	والقيم	واالتجاهات	املشتركة	بوصفها	أبعاًدا	وحوامل	للدور	االجتماعي	
من	خالل	محاولة	تلمس	الدافع	لدى	الالجئ	مرسل	الحوالة	من	خالل	رصد	شعور	الشخص	مستلم	الحوالة	في	

سياق	نزوحه	أو	تهجيره	القسري.

ٌع	متفائٌل	واطمئناٌن	نحو	كفاءة	اآلخرين	أفراًدا	ومؤّسسات(())(،	ولهذه	
ّ
بأنها:	))توق الثقة	االجتماعّية	 عرف	

ُ
ت

https://2u.pw/QSLIy4	،)2021(	،السوري	الحوار	مركز	السوريين"،	بين	املجتمعية	الثقافة	تعزيز	"آليات	د.م،		)((

https://2u.pw/QSLIy4
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الثقة	أربعة	أنواع:	الثقة	باألشخاص،	والثقة	بالجماعات،	والثقة	باملؤسسات،	والثقة	بالعالم	الخارجي.	وتعتمد	
الثقة	االجتماعّية	في	هذه	األبعاد	على	عوامل	أساس	تساعُد	في	تعزيزها	في	أّي	مجتمٍع،	بعض	هذه	العوامل	موضوعي	
من	مثل	عوامل	التاريخ	واالقتصاد	وأنظمة	القانون	واملؤّسسات،	وبعضها	اآلخر	ذاتي	أو	شخ�شي	من	مثل	عوامل	

الدين	واألسرة	والتربية	والِعرق)7(.	

وتشير	القيم	في	حقيقتها	إلى	عمليات	انتقاء	أو	اختيار	يقوم	بها	اإلنسان	في	ميادين	الحياة	أو	مجاالتها	التي	تنظم	
اتجاهاته	األساس	وميوله	عميقة	الجذور	واألشياء	التي	تحظى	منه	باالحترام	والتقديس،	أما	االتجاه	فهو	موقف	
إلي	فراغ،	ولكن	 يتجه	 ينشأ	من	فراغ،	وال	 آخر،	وهو	ال	 إنسان	 أو	 أو	موضوع	 تجاه	�شيء	 لإلنسان	 نظر(	 )وجهة	

االتجاهات	ظاهرة	اجتماعية	تتم	في	تفاعل	االنسان	مع	غيره	وتوجهه	وسلوكه	تجاه	الغير)8(.	

تسهم	الثقة	والقيم	االجتماعية	في	بناء	عالقات	وشبكات	قوية،	وتؤثر	في	سلوكيات	األفراد،	وتقوم	بدور	مهم	
وكبير	في	سير	الحياة	االجتماعية	من	خالل	األفراد	واملجتمع.	

ا: الحوااًلت وكيفية وصولها
ً
ثالث

في	 واألقارب	 األصدقاء	 إلى	 املهاجرون	 بها	 يقوم	 عينية	 أو	 مالية	 تحويالت	 أنها	 على	 عادة	 التحويالت	 فهم	
ُ
ت

هذا	 فقط	 بصورة	جزئية	 يعكس	 الدولية	 للتحويالت	 اإلحصائي	 التعريف	 فإن	 ذلك،	 ومع	 األصلية.	 املجتمعات	
إلى	 استناًدا	 الدولية	 التحويالت	 إلحصاءات	 الرئيس	 املزود	 الدولي،	 النقد	 صندوق	 يعد	 حيث	 املشترك،	 الفهم	
بيانات	البنك	املركزي،	التحويالت	بأنها	مجموع	مكونين	رئيسين	في	دليل	إحصاءات	ميزان	املدفوعات:	)تعويضات	
املوظفين(	و)التحويالت	الشخصية(:	وهي	جميع	التحويالت	النقدية	أو	العينية	التي	يجريها	أو	يتلقاها	املقيمون	
إلى	أفراد	في	بلدان	أخرى	))جميع	التحويالت	الحالية	بين	 )سواء	كانوا	مهاجرين	أم	غير	مهاجرين(	من	أفراد	أو	

األفراد	املقيمين	وغير	املقيمين(()9(.

الداخلية.	 التحويالت	 البلدان،	وليس	عبر	الحدود	فقط،	وهذه	تسمى	 التحويالت	داخل	 أيًضا	إرسال	 يمكن	
االجتماعية،	 بالتحويالت	 يسمى	 ما	 ثمة	 عينية،	 أو	 مالية	 طبيعة	 ذات	 التحويالت	 كل	 ليست	 ذلك،	 على	 عالوة	
ف	بأنها	))األفكار	والسلوكيات	والهويات	ورأس	املال	االجتماعي	التي	تتدفق	من	مجتمعات	البلدان	املتلقية	 عرَّ

ُ
وت

إلى	مجتمعات	البلدان	املرسلة(()10(.	وتتميز	الحوالة	االجتماعية	بأنها	تشمل	أفكاًرا	مبتكرة	وشبكات	فعالة	عابرة	
للحدود،	واملعرفة،	والقيم	السياسية،	وإصالحات	سياساتية،	ومهارات	تقنية	حديثة.	

وبحسب	بيانات	البنك	الدولي،	فإن	الدول	املجاورة	لسورية	)تركيا،	األردن،	لبنان،	السعودية،	العراق(	تمثل	
)7	باملئة	من	مصدر	التحويالت	الواردة	إليها،	و24	باملئة	من	بقية	الدول.

)7(			املرجع	السابق	نفسه.

)8(  Teresa	Merser,	“Upholding	Values	in	Today’s	Society“,2019(	(.	https://2u.pw/e88Gjz

)9(  Balance	of	Payments	and	International	Investment	Position	Manual,2009(	(,	p273. https://2u.pw/MU1S2K 

)10(  P.	Levitt,	“	Social	Remittances:	Migration	Driven	Local-Level	Forms	of	Cultural	Diffusion“,	International	Migration	Review,	Vol.	32)4(,	
)1998(,	p926-948.

https://2u.pw/e88Gjz
https://2u.pw/MU1S2K
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الشكل رقم )1( مصادر التحويالت القادمة إلى سورية

وتعد	سورية	حالة	خاصة	بالنسبة	إلى	الدول	معظمها	بما	يخص	التحويالت،	وال	سيما	في	السنوات	األخيرات،	
في	 الوقوع	 من	 السورية	 العائالت	 من	 لكثير	 ا	حقيقًيا	

ً
منقذ التحويالت	 هذه	 كون	 وأهمها	 كثيرة،	 وذلك	ألسباب	

املجاعة،	وعلى	الرغم	من	انخفاض	متوسط	قيمة	الحوالة	الذي	ربما	يكون	أقّل	من	100	دوالر	شهرًيا،	فإنه	مؤثر	
في	تلبية	الحاجات	األساسية	من	الطعام	والشراب.

القانونية	والتنظيمية	تؤثر	في	وصول	 باملخاطر	والتعقيد،	فثمة	كثير	من	األطر	 وطريق	الحواالت	محفوفة	
الحواالت	كًما	وكيًفا،	منها	ما	هو	مرتبط	بظروف	الشخص	املرسل،	ووضعه	القانوني	في	بلد	اللجوء،	ومدى	إمكان	
تحويل	هذه	املبالغ،	على	قلتها،	وقانونيته،	إضافة	إلى	ما	استجد	مؤخًرا	من	أحوال	الالجئ	االقتصادية	بعد	موجة	
التضخم	التي	يعيشها	االقتصاد	العالمي	عموًما	وتقلبات	أسعار	الطاقة	في	أوروبا،	ما	يقلل	من	مبالغ	الحواالت	أو	
تواتر	إرسالها،	وهذا	سوف	يكون	له	تبعات	وآثار	في	العالقات	االجتماعية	بين	مجتمع	الالجئين	ومجتمع	النازحين.	
ومنها	ما	هو	مرتبط	بالبيئة	العامة	في	مناطق	النزوح،	حث	ال	قوانين	وال	أنظمة	وال	أوعية	مالية	رسمية،	ما	دفع	
الناس	إلى	البحث	عن	حلول	بديلة،	وأبرزها	التحويل	عبر	مكاتب	غير	رسمية	وغير	مرخصة	)سوداء(	حيث	ال	رقيب	

وال	ضمانات	سوى	الثقة	االفتراضية	التي	تستند	إلى	معرفة	اجتماعية	بأصحاب	هذه	املكاتب.

وينتشر	الوسطاء	في	أنحاء	البالد	جميعها،	وتربطهم	شبكة	عالقات	غير	رسمية	مع	نظراء	لهم	منتشرين	حيث	
يوجد	السوريون	في	بلدان	اللجوء،	وأداتهم	الرئيسة	وسائل	التواصل	االجتماعي	وبرامج	االتصاالت	)واتساب،	
فايبر،	إيمو،	تلغرام...(،	ويعملون	بسرية	تامة،	وهم	عرضة	للتفتيش	واملالحقات	من	السلطات	املختلفة،	وذلك	
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بحسب	مناطق	وجودهم.	

وثمة	طريقة	أخرى،	وهي	إرسال	الحواالت	إلى	حساب	بعض	الشركات	العاملة	في	مصر	أو	تركيا	أو	األردن	أو	
2-5	باملئة،	 ستلم	هناك،	استالمها	ويعاد	إرسالها	إلى	الداخل	السوري،	وذلك	لقاء	عموالت	تراوح	بين	

ُ
لبنان،	وت

وذلك	بحسب	جواب	بعض	املشاركين	في	استطالع	الرأي.	

رابًعا: مناقشة وتحليل آراء عينة استطالع الرأي في الدراسة 

وصف	مفردات	العينة:	

 الجدول رقم )1))11) 

مالحظات مكان	اإلقامة	السابق
مكان	اإلقامة	الحالي	في	

الشمال	السوري
الحالة	

االجتماعية
العمر النوع م

حلب الراعي زوجها	مفقود 37 أنثى 1
السفيرة/	ريف	حلب مخيم متزوجة 2( أنثى 2

حمص الراعي أرملة 44 أنثى 3
ريف	دمشق مخيم متزوج 33 ذكر 4
دير	الزور مخيم متزوج 37 ذكر 5
الرقة مخيم متزوج 41 ذكر (

طيبة	االمام	/	حماة الراعي متزوج (2 ذكر 7
ريف	دمشق الراعي أرمل 50 ذكر 8

قدم	مبتورة دير	حافر مخيم مطلق 52 ذكر 9

دير	حافر مخيم متزوج 28 ذكر 10

يبدو	واضًحا	من	الجدول	السابق	أن	العينة	تتسم	بالتنوع	من	حيث	النوع	والعمر	والحالة	االجتماعية،	إضافة	
الدور	 آرائهم	حول	 	من	خالل	

ً
أكثر	وضوًحا	وشموال إعطاء	صورة	 في	 يساعد	 ما	 والسابق،	 الحالي	 اإلقامة	 مكان	 إلى	
االجتماعي	للحواالت	املالية	التي	يتلقونها	من	ذويهم	الالجئين	في	بلدان	العالم	املختلفة.

1. مدى إسهام التحويالت في دخل األسرة

بات	من	املعروف	لدى	السوريين	معظمهم،	إن	لم	نقل	جميعهم،	بأن	الحواالت	املالية	الواردة	إلى	السوريين،	أينما	
كانوا،	تمثل	شريان	الحياة	الذي	يدعم	تكيفهم	مع	أحوالهم	املعيشية	الصعبة	التي	يعيشونها	في	ظل	تدني	دخولهم،	

)11(		الجدول	من	إعداد	الباحث.
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وانعدام	فرص	العمل،	وتدهور	سعر	صرف	الليرة	السورية،	وتوقف	الخدمات	العامة	توقًفا	شبه	تام،	وندرة	توافر	
مصادر	الطاقة،	ويرافق	ذلك	كله	تذبذب	وارتفاع	األسعار	غير	منتظم	وسريع.	ولدى	سؤال	عينة	الدراسة	عن	مدى	
إسهام	الحواالت	املالية	في	تكوين	دخلهم	بصورة	عامة	سواء	كان	الشهري	أم	السنوي،	فقد	جاءت	األجوبة	معظمها	
بأن	الحواالت	تعد	الرافد	األساس	في	دخل	األسرة.	أشار	أحد	املشاركين	في	معرض	إجابته	عن	هذا	السؤال	بقوله:	
))عندما	يتأخر	ابني	بإرسال	الحوالة	مدة	قصيرة	أشعر	بالقلق	والحيرة،	فهي	تغطي	75	باملئة	من	احتياجاتنا	الشهرية((.	
وعلقت	إحدى	املشاركات	في	حديثها	عن	هذه	النقطة	بالقول:	))صحيح	أن	املبلغ	ليس	كاٍف	بالشكل	املطلوب،	ولكن	
نقطة	قليلة	دائمة	أفضل	من	ال	�شيء((.	ويؤكد	أحد	املشاركين	ارتفاع	عموالت	توصيل	الحوالة،	فيقول:	))أخي	يقتطع	
مبلغ	الحوالة	من	لقمة	عيشه	في	بلدان	اللجوء،	وتقاسمنا	عليها	مكاتب	الصرافة	والسماسرة،	والعمولة	غير	ثابتة،	

وتتغير	بحسب	مزاج	صاحب	املكتب((.

وتقول	إحدى	املشاركات:	))لدي	5	أطفال	أيتام،	ولوال	وصول	الحوالة	الشهرية،	الضطررت	للشحادة	)التسول(	في	
وزع	بشكل	عادل،	وبحسب	الواسطة	

ُ
الشوارع،	فهي	مصدر	دخلي	الوحيد،	إضافة	إلى	قليل	من	املساعدات	التي	ال	ت

واملعارف	هنا	في	مناطق	الشمال((.	

نالحظ	أن	ما	ورد	في	اآلراء	معظمها	يتفق	مع	كثير	من	الدراسات	التي	أشارت	إلى	أهمية	الحواالت	املالية	في	دعم	
معيشة	النازحين،	وعلى	الرغم	من	أن	مبالغ	الحواالت	ليست	كبيرة	بصورة	كافية،	وال	تغطي	احتياجاتهم	كافة	بنسبة	
100	باملئة،	فإنها	تعد	مصدر	دعم	مهم	وأساس	لهم،	ورافًدا	محورًيا	في	ما	يتلقاه	النازحون	من	بعض	املعونات	العينية	

واملساعدات	التي	يصل	بعضها	عن	طريق	مشروعات	املنظمات	والجمعيات	التي	تستثمر	في	القطاع	اإلنساني.

 2. مدى إسهام التحويالت في تعزيز الثقة املجتمعية 

ع	متفائل	واطمئنان	إلى	كفاءة	اآلخرين	أفراًدا	ومؤّسسات،	
ّ
ا	من	مفهوم	الثقة	املجتمعية	الذي	يشير	إلى	توق

ً
انطالق

وتشمل	الثقة	باألشخاص،	والثقة	بالجماعات،	والثقة	باملؤسسات،	والثقة	بالعالم	الخارجي.	توجهنا	إلى	املشاركين	
من	أفراد	العينة	باالستفسار	حول	إحساسهم	بالدور	الذي	تلعبه	التحويالت	من	هذه	الزاوية.	تقول	إحدى	املشاركات:	
ن	قلب	العم	على	أوالد	أخيه	األيتام،	ويحول	لهم	الحوالة	الشهرية،	ال	أعرف	ما	هو	مصيرنا،	لكن	

َّ
))لوال	أن	هللا	حن

الحمد	هلل	ما	زال	الخير	موجوًدا	في	قلوب	الناس((.	نجد	في	رأي	املشاركة	إشارة	واضحة	إلى	ثقتها	بموقف	عم	أوالدها	
األيتام،	وأسقطت	ذلك	على	قناعتها	باجتماع	قلوب	الناس	على	فعل	الخير.

ويشير	أحد	املشاركين	إلى	املعنى	االجتماعي	للحوالة	التي	يرسلها	له	ولده	الالجئ	في	قوله:	))تفرحني	الحوالة	من	
ابني،	ليس	فقط	ألنها	مبلغ	من	املال	بل	ألن	ابني	لم	يخيب	ظني،	وما	زال	يشعر	باملسؤولية	تجاهنا((.	هنا	نجد	أن	ثقة	
األب	النازح	تتعزز	بابنه	الالجئ	من	خالل	الحوالة	املالية	الشهرية،	وهذا	معنى	اجتماعي،	وبعد	غير	مالي	للتحويالت.

أقاربي	 من	 ليس	 وهو	 أملانيا،	 في	 عمومتنا	 ابن	 من	 للعالج	 ثمًنا	 شهرية	 حوالة	 ))تصلني	 املشاركين:	 أحد	 يقول	
املباشرين،	ولكنه	شاب	خلوق،	وصاحب	تربية	صالحة،	وتربطنا	عالقات	عائلية	جيدة	قبل	الحرب((.	

واجبه	 عن	 ويتخلى	 أخي،	 قّيم	 وتتأثر	 النفوس،	 تغير	 الغربة	سوف	 أن	 من	 قلًقا	 ))كنت	 املشاركين:	 أحد	 ويذكر	
االجتماعي،	ولكن	الحمد	هلل،	فهو	ال	ينسانا	بحسب	استطاعته	وقدرته((.	
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وقد	ورد	على	لسان	أحد	املشاركين	قوله:	))لقد	واجهنا	خيبات	كثيرة	من	املنظمات	والجهات	الدولية	واملحلية،	
وشعرنا	بالخذالن،	ولكن	ما	زال	أبناء	جلدتنا	وأبناء	مجتمعنا	فيهم	الخير،	ويتذكروننا	من	خالل	الحواالت	واملعونات	

التي	يرسلونها	إلينا((.	

التحويالت،	نتلمس	 الثقة	املجتمعية	من	خالل	 الواردة	حول	تعزيز	 بين	اآلراء	املختلفة	 التقاطعات	 ومن	خالل	
ا	للتحويالت	املالية،	على	الرغم	من	التعبير	غير	املباشر	أو	بمفردات	مغايرة	لوصف	هذا	الدور.	

ً
دوًرا	اجتماعًيا	ملحوظ

3. مدى إسهام التحويالت في تعزيز قيم واتجاهات مشتركة 

واملساندة	 التواصل	 وتدعم	 االجتماعية،	 الجسور	 تعزز	 مشتركة	 واتجاهات	 إنسانية	 قيًما	 ثمة	 أن	 في	 شك	 ال	
مثل	التعاطف	والوالء	والحب	والصدق	والتعاون،	وتظهر	أهمية	هذه	القيم	في	أوقات	األزمات	والشدائد،	وتتحول	
الشبكات	 نطاق	 ضمن	 عينية	 أو	 مالية	 مساعدات	 بتقديم	 االلتزام	 السلوكيات	 هذه	 ومن	 وأفعال،	 سلوكيات	 إلى	
االجتماعية	للفرد،	وإرسال	الحواالت	املالية	من	الالجئ	السوري	إلى	ذويه	املهجرين	قسرًيا	يجسد	أحد	أهم	صور	هذه	

القيم.	

ر	أفراد	العينة	معظمهم	من	خالل	آرائهم	عن	معنى	هذه	القيم	ومضمونها،	حيث	يقول	أحد	املشاركين:	 وقد	عبَّ
))أبناء	أخي	وابن	عمي	يحفظون	الود	والعشرة،	ويحولون	لنا	بحسب	استطاعتهم،	ولو	بصورة	متقطعة،	ولكن	كثر	هللا	
خيرهم	يشعرون	بينا	وبحاجتنا((.	نجد	في	جواب	املشارك	إشارة	واضحة	إلى	مشاركة	الشعور	لدى	الالجئين	بأوضاع		

ذويهم	النازحين،	واحتياجاتهم،	واالستجابة	تكون	بالتعاون	وإرسال	الحواالت	بحسب	استطاعتهم	وأحوالهم.	

وتقول	إحدى	املشاركات:	))أبناء	عمومتي	وعمومة	زوجي	يرسلون	لنا	معونات	في	كل	مناسبة	مثل	العيد	أو	بداية	
الشتاء	أو	في	حاالت	املرض،	كثر	هللا	خيرهم،	وهللا	يديم	مروة	)املروءة(	السوريين	مع	بعضهم((.	كذلك	نرى	بوضوح	
الدور	االجتماعي	للتحويالت	من	خالل	الرأي	الوارد	أعاله	للمشاركة،	إذ	أشارت	إلى	قيم	التعاضد	والتعاون	واملروءة	
لدى	أقاربها	الالجئين،	والتعبير	عن	قيمهم	من	خالل	تحويالت	مالية	تدعم	احتياجات	أسرتها	في	املناسبات	االجتماعية	

وفي	املواسم	واألحوال	الطارئة.

ويشير	أحد	املشاركين	إلى	قيمة	التعاطف	من	خالل	قوله:	))كوني	مصاًبا	وبرجل	واحدة	أشعر	بتعاطف	كبير	من	
أهلي	وأقاربي	الالجئين،	ويتذكرونني	باستمرار،	جزاهم	هللا	عني	كل	خير،	وهذا	مو	غريب	عليهم	)ليس	بغريب	عليهم(،	

هذه	هي	قيمنا	وأخالقنا	والحمد	هلل((.	

ويؤكد	أحد	املشاركين	قيمة	الحب	والتعاون	حين	يقول:	))عندما	استلم	الحوالة	من	ابني	املسافر،	وهو	ما	زال	
شاًبا	في	أول	عمره،	أشعر	بسعادة	ومحبة،	وأشعر	بأني	لست	وحيًدا	في	هذه	الدنيا	املوحشة	والقاسية((.	

ومن	خالل	التقاطعات	بين	مختلف	اآلراء	الواردة	حول	مدى	إسهام	التحويالت	في	تعزيز	قيم	واتجاهات	مشتركة،	
ا	للتحويالت	املالية،	دوًرا	يستند	إلى	قيم	واتجاهات	وأفكار	مشتركة	بين	الالجئ	في	بلد	

ً
نتلمس	دوًرا	اجتماعًيا	ملحوظ

إقامته	والنازح	في	سياق	أحوال	معيشته.	
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من	خالل	استعراض	العبارات	الواردة	في	ردود	املستجيبين،	وتحليلها،	وجد	الباحث	أبعاًدا	مشتركة	مع	مكونات	
رأس	املال	االجتماعي،	والسيما	رأس	املال	االجتماعي	الجاسر،	ما	شجع	الباحث	على	محاولة	الربط	بين	التحويالت	
هجرين	قسًرا	ورأس	املال	االجتماعي	الداعم	لتكيفهم	مع	أوضاع	نزوحهم	

ُ
املالية	من	الالجئين	السوريين	إلى	ذويهم	امل

غير	املستقرة.	ويعبر	رأس	املال	االجتماعي	عن	الفوائد	املستمدة	من	التواصل	االجتماعي،	ويمكن	وصفه	ببساطة	بأنه	
جوانب	السياق	االجتماعي	)الجزء	االجتماعي(	الذي	له	فوائد	منتجة،	وينشأ	رأس	املال	االجتماعي	من	القدرة	البشرية	

على	مراعاة	اآلخرين،	والتفكير،	والعمل	بسخاء	وتعاون	)12(.	

النازحين	 إلى	ذويهم	وأقاربهم	 السوريون	 الالجئون	 التي	يحّولها	 املالية	 الحواالت	 مما	تقدم،	يمكن	االستنتاج	أن	
في	الشمال	السوري	تسهم	في	تكوين	دخولهم	بنسبة	كبيرة،	ويمكن	وصفها	بشريان	الحياة	الذي	يدعم	تكيفهم	مع	

أوضاع	معيشية	صعبة	ومعقدة.

وتلعب	هذه	الحواالت	دوًرا	اجتماعًيا	من	خالل	تعزيز	الثقة	والروابط	املجتمعية	بين	مجتمع	الالجئين	ومجتمع	
رين	قسًرا	في	الشمال	السوري. هجَّ

ُ
امل

تسهم	هذه	التحويالت	املالية	في	تعزيز	قيم	واتجاهات	وأفكار	مشتركة	بين	الالجئ	في	بلد	إقامته	والنازح	في	سياق	
أوضاع	معيشته،	وهذا	يشير	إلى	الدور	االجتماعي	الذي	تلعبه	هذه	التحويالت.	

نظًرا	إلى	األهمية	القصوى	لدور	هذه	التحويالت	في	دعم	قدرات	الناس	في	الداخل	السوري	ملواجهة	معركتهم	مع	
سبل	العيش،	وتأمين	أساسيات	الحياة،	وما	لهذه	الحواالت	من	دور	اجتماعي	يتمثل	في	تعزيز	الترابط	والتعاون	بين	
املكونات	املجتمعية؛	ال	بد	من	استجابة	إنسانية	دولية،	عبر	منظمات	العمل	اإلنساني	الدولي،	وتحت	رقابة	حقيقية،	
لحماية	هذه	املبالغ	الصغيرة	من	التشبيح	املالي،	ومن	جشع	سماسرة	الحواالت،	والتالعب	بأسعار	صرفها،	وكذلك	ال	
بد	من	وجود	دور	فاعل،	ملنظمات	املجتمع	املدني	السورية	وللمؤثرين	وقادة	الرأي	ووسائل	اإلعالم	في	تسليط	الضوء	
على	هذه	القضية	الجوهرية	التي	تمس	حياة	السوريين،	على	أمل	الوصول	إلى	حلول	جذرية	ملعاناة	السوريين	املمتدة	

واملفتوحة	على	الصعد	كافة)13(.

)12(  M.	TalLas,  A.Aljasem,	and	Others,	 “Syrian	Higher	Education	and	Social	Capital	 in	Times	of	Conflict“, Education	and	Conflict	Review	
journal,	UCL	-	London’s	Global	University, N.3,	)2020(.

 https://2u.pw/23N0mL	،)2021(	،املعاصرة	للدراسات	حرمون	مركز	"،	حياة	شريان	للسوريين	املالية	الحواالت	"	الجاسم،	الناصر	عبد		)13(

https://2u.pw/23N0mL
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