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تمهيد
األمــان املجتمعــي يف ســورية هــي الرؤيــة التــي دأبــت شــبكة أمــان عــى تعزيزهــا منــذ نشــأتها. حيــث 

تعــــد شــــبكة أمــان نتــاجاً طبيعــياً لربنامــج مــوارد الســالم الــذي بــدأ عملــه فعليــا يف ترين األول 

2013. كــّون الربنامــج فكــرة كافيــة عــن آليــات العمــل املختلفــة التــي تســاهم بتحقيــق األمــان املجتمعــي 

ــق  ــة لتحقي ــة امللح ــراً ألن الحاج ــة، ونظ ــة املختلف ــق املحلي ــة يف املناط ــرب الحاصل ــروف الح ــل ظ يف ظ

ــة؛  ــة لألفــراد واملجتمعــات املحلي ــاة اليومي ــراً وميــس الحي الســالم عــى املســتوى املحــي هــو األرسع تأث

ارأىت العاملــون يف برنامــج مــوارد الســالم الرتكيــز عــى حــل النزاعــات عــى املســتوى املحــي، انطالقــاً مــن 

أن هــذه الجهــود ســتصب بشــكل أو بأخــر بتحقيــق الســالم عــى املســتوى الوطنــي.

ويف هــذا اإلطــار تــم العمــل عــى بنــاء شــبكة لربــط جهــود القيــادات املحليــة العاملــة عــى الســالم وعــى 

فــض النزاعــات يف مناطــق مختلفــة يف ســورية، ومحاولــة تشــبيكها مــع بعضهــا البعــض. وإطــالق شــبكة 

ــة  ــة مــن شــخصيات فاعل ــة، مؤلف ــارة عــن شــبكة تطوعي ــي هــي عب ــاين 2014، والت ــن الث ــان يف تري أم

ــادات مجتمعيــة ممــن يعملــون عــى تجنــب وحــل النزاعــات وإدارتهــا لتحقيــق األمــان واالســتقرار  وقي

املجتمعــي وترســيخ ثقافــة العيــش املشــرتك. 

تبنــي شــبكة أمــان مقاربتهــا يف فــض النزاعــات املحليــة مــن خــالل ارشاك املجتمــع نفســه يف حل مشــكالته، 

حيــث تعمــل الشــبكة عــى إرشاك املجتمــع يف تحديــد مشــكالته التــي تعيــق تحقيــق األمــان، ومــن ثــم 

مســاعدته يف اقــرتاح الحلــول وتطويرهــا، وصــوالً لتنفيذهــا »فمجتمــع قــادر يعــرب عــن مخاوفــه بنفســه 

يكــون األقــدر عــى خلــق آلياتــه الخاصــة لتحقيــق األمــان، وتخطــي النزاعــات املســتقبلية« 

 ويــأيت هــذا البحــث الــذي تطــرق لظاهــرة الهجــرة يف إطــار هــذه املقاربــة، حيــث تــم تحديــد املشــكلة 

مــن خــالل املشــاورات التــي أجراهــا فريــق شــبكة أمــان مــع املجتمــع املحــي يف إدلــب ملعرفــة معيقــات 

ــكان يف  ــؤرق الس ــي ت ــكالت الت ــن املش ــن ضم ــرة م ــرة الهج ــرح ظاه ــم ط ــث ت ــي. حي ــان املجتمع األم

ــع  ــاً حــول ظاهــرة الهجــرة م ــر عمق ــم إجــراء مشــاورات أك ــد املشــكلة ت ــد تحدي ــب. بع محافظــة إدل

ــات  ــر اقرتاح ــرة وتطوي ــل الظاه ــم تحلي ــب، وت ــة إدل ــاً يف محافظ ــاً تطوعي ــًة وفريق ــرة منظم ــا ع إثنت

ــح عــى شــكل  ــر مقرتحــات التدخــل لتصب ــم تطوي ــم ت للعمــل عــى الحــد مــن هــذه الظاهــرة، ومــن ث

نشــاطات اجتامعيــة متنوعــة تضمنــت معــارض ضوئيــة وتراثيــة، محــارضات ونشــاطات إعالميــة، بوســرتات 
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وبروشــورات وفيديوهــات، وصــوالً اىل جلســات نقــاش مــع صنــاع القــرار محليــن للدفــع بايجــاد دور أكــرب 

للشــباب يف كافــة املجــالت، باإلضافــة إىل إنجــاز بحــث مــن خــالل إجــراء اســتبيانات مــع 2500  شــخص، 

وســتكون النتائــج والتوصيــات الناتجــة عــن هــذا البحــث نقطــة انطــالق جديــدة الســتكامل مــا تــم البــدء 

فيــه مــع الــركاء وصنــاع القــرار املحليــن واإلقليمــن والدوليــن. 

شبكة أمان 
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ملخص تنفيذي

بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن الحــرب التــي يشــنها النظــام الســوري عــى شــعبه، وبعــد تعــدد املشــاريع 

السياســية املحليــة والدوليــة عــى أرض ســوريا، كان املواطــن الســوري هــو الخــارس األكــرب يف هــذه املعادلــة 

الصعبــة. لقــد غــرت الحــرب مــن خيــارات الســوري يف الداخــل والخــارج، وأجــربه انســداد أفــق الحلــول 

السياســية »يف املــدى املنظــور« عــى اتخــاذ قــرارات تتعلــق أوال بالســالمة وهامــش األمــان والبحــث عــن 

أماكــن بديلــة للمــوت اليومــي الــذي يواجهــه. 

ــري يف  ــا التحــرك الب ــا وأهمه ــن أوله ــا كان م ــة الســورية، رمب ــة االجتامعي ــت البني ــرة أصاب ــرات كب تغ

جغرافيــا قريبــة »يف الداخــل الســوري أو املناطــق الحدوديــة«، وثانيهــا هــو التحــرك باتجــاه اللجــوء خــارج 

ســورية يف الــدول القريبــة والبعيــدة، ومــا رافــق تلــك العمليتــن مــن مســببات ودوافــع؛ ســاندهام وأســس 

لهــام الواقــع املتغــر عــى األرض الســورية.

شــّكلت »الهجــرة« الســورية صــوب أوربــا ظاهــرة لقيــت صداهــا الكبــر عــى املســتوين املحــي والــدويل، 

ــرب  ــا الح ــن ضحاي ــورين م ــن الس ــدة م ــداد املتزاي ــوء باألع ــت دول اللج ــد أرّق ــرة ق ــت الهج وإن كان

»وغرهــم كذلــك«، فإنهــا القــت الكثــر مــن القبــول والرفــض، كــذا األمــر، عــى املســتوى املحــي.

مــن هنــا، كان ال بــد مــن حضــور الجهــود البحثيــة للوقــوف عنــد هــذه الظاهــرة »الهجــرة« ومســبباتها 

ودوافعهــا يف الداخــل الســوري »للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام«. وبنــاء عليــه فقــد تــم اســتقصاء 

آراء عينــة مــن املواطنــن يف ريــف إدلــب.

ــكيل  ــق بتش ــذه املناط ــة يف ه ــية القامئ ــكرية والسياس ــة العس ــن دور البني ــؤال ع ــث يف الس ــق البح تعّم

ــح  ــع أو كاب ــة كداف ــة اليومي ــهيالت الحياتي ــات والتس ــك يف الخدم ــرة، وكذل ــو الهج ــباب نح ــاه الش اتج

للهجــرة، والبحــث يف اآلليــات واملشــاريع التــي مــن شــأنها تشــكيل اتجــاه مضــاد للهجــرة مــن ســورية.

وقد أظهرت نتائج التحليل ما يأيت فيام يتعلق بدافع الهجرة:

غيــاب هامــش األمــان اليومــي، فالنظــام ال يــزال ميــارس عنفــه بالقصــف واســتهداف املدنيــن بالرباميل 

املتفجــرة والصواريــخ واملدافع.

ضعــف البنيــة التحتيــة يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام وضعــف الخدمــات فيــام يتعلــق 

بالكهربــاء واملــاء وغرهــا مــن املــواد املعيشــية الرضوريــة.

ــكرية  ــية والعس ــات السياس ــدد الراي ــل تع ــي يف ظ ــع املح ــادة املجتم ــباب يف قي ــف دور الش ضع
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ــل. ــكل فصي ــة ل ــاريع الخاص ــا باملش وارتباطه

غيــاب نظــام قضــايئ عــادل وموحــد يشــكل نســقا رابطــا وموجهــا للمواطنــن بالتســاوي عــى اختــالف 

أطيافهــم ومواقعهــم االجتامعيــة والسياســية والعســكرية، إضافــة إىل بدايــة وجــود منــط مــن الفســاد 

اإلداري بســبب غيــاب الرقابــة والحاســبة وضعــف دور القضــاء.

انهيــار القطــاع الزراعــي بســبب القصــف املســتمر وهــو مــا يشــكل أحــد أهــم مصــادر الدخــل لــألرسة 

يف هــذه املناطــق.

ــوى  ــل الق ــا وتدخ ــوح مخرجاته ــدم وض ــا وع ــالف مراحله ــى اخت ــة ع ــة التعليمي ــف املؤسس ضع

ــق. ــض املناط ــا يف بع ــة عليه ــج مؤدلج ــرض مناه ــة يف ف املختلف

ضعف وجود فرص العمل للشباب من كال الجنسن وتدهور الوضع االقتصادي للموظفن.

ــة  ــة للعمل ــة لنظــام اقتصــادي يحكــم هــذه املناطــق ســواء مــن حيــث القيمــة التداولي ــاب رؤي غي

ــا. ــا وخارجي ــال الســوري داخلي ــرأس امل ــة ل ــاب املشــاريع الجاذب املعتمــدة أو غي

ــة  ــح عملي ــه، أن مــن شــأن تنفيذهــا كب ــات، التــي رأى القامئــون علي ــة مــن التوصي انتهــى البحــث بجمل

ــأن يكــون  ــة تأســيس نظــام اجتامعــي وســيايس يف هــذه املناطــق كفيــل ب الهجــرة نحــو الخــارج ومحاول

ــذى يف املناطــق األخــرى. منوذجــا يحت

خليك هوون
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أوال- حول الحرب في السورية ونشوء ظاهرة الهجرة

ــا  ــت »بســبب مــن طــول مدته ــة، وعمل ــاة االجتامعي ــة مقــدرات الحي ــت الحــرب يف ســوريا عــى كاف أت

وتشــعبها واختــالل موازيــن القــوى السياســية والعســكرية وامليدانيــة« عــى تغيــر اتجاهــات ومواقــف 

املواطــن يف الداخــل الســوري مبــا يتناســب مــع رؤيتــه وتوقعاتــه مــن املصائــر املختلفــة التــي ســتؤول إليهــا 

نتائــج هــذه الحــرب عــى املــدى املنظــور والبعيــد.

ــرك  ــا التح ــا وأهمه ــن أوله ــا كان م ــورية، رمب ــة الس ــة االجتامعي ــت البني ــة أصاب ــرة وواضح ــرات كب تغ

ــة«، وثانيهــا هــو التحــرك باتجــاه  ــة »يف الداخــل الســوري أو املناطــق الحدودي ــا قريب البــري يف جغرافي

اللجــوء خــارج ســورية يف الــدول القريبــة والبعيــدة، ومــا رافــق تلــك العمليتــن مــن مســببات ودوافــع؛ 

ــع املتغــر عــى األرض الســورية. ــام الواق ســاندهام وأســس له

يبقــى الحديــث هنــا بشــكل أكــرب عــن تلــك املناطــق التــي خرجــت مــن نطــاق ســيطرة النظــام، أو تلــك 

املجموعــات أو األفــراد الذيــن كان خيارهــا هــو الخــروج إىل مناطــق أوربــا البعيــدة واالســتقرار فيهــا.

هكــذا، شــّكلت »الهجــرة« الســورية صــوب أوربــا ظاهــرة لقيــت صداهــا الكبــر عــى املســتوين املحــي 

ــا  ــن ضحاي ــورين م ــن الس ــدة م ــداد املتزاي ــوء باألع ــت دول اللج ــد أرّق ــرة ق ــت الهج ــدويل، وإن كان وال

الحــرب »وغرهــم كذلــك«، فإنهــا القــت الكثــر مــن القبــول والرفــض، كــذا األمــر، عــى املســتوى املحــي.

مســببات ودوافــع مختلفــة انصبــت جميعهــا يف خانــة الهــرب مــن الحــرب والبحــث عــن مســاحات آمنــة، 

يرنــو الســوري مــن خاللهــا إىل العيــش كــام جميــع مــا نــادت بــه املواثيــق، يف الحــد األدىن مــن هامــش 

الســلم واألمــان.

تعــرّف الهجــرة بأنهــا تلــك الحركــة الســكانية التــي يتــم فيهــا انتقــال فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد أو 
جامعــات مــن مــكان جغــرايف إىل مــكان آخــر يف نفــس البلــد أو إىل بلــد آخــر، وذلــك العتبــارات اقتصاديــة 

أو مشــكالت اجتامعيــة أو سياســية يف مرحلــة معينــة مــن تاريــخ البلــد. أو هــو حركــة ســكانية ديناميكيــة 

مــن مــكان إىل مــكان آخــر بتأثــر القــوى الدافعــة والقــوى الجاذبــة.

وكــام غــره مــن املفاهيــم املرتبطــة بتغــر الــروط املوضوعيــة، فــإن »الهجــرة« تختلــف مــن ثقافــة إىل 

أخــرى يف املســببات واآلليــات والنتائــج كذلــك. 
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الهجــرة االختياريــة: يقصــد بهــا هجــرة الفــرد باختيــاره وإرادتــه ألســباب فرديــة خاصــة أو عائليــة، أو 

طمــوح يف تحقيــق أهــداف ال ميكــن تحقيقهــا يف بلــده »حســب اعتقــاده«.

الهجــرة القرسيــة )اإلجباريــة( : ويقصــد بهــا تلــك الهجــرة التــي يــرى أفــراد أو جامعــات مجربيــن عــى 

ســلوكها بســبب الحــروب أو الرصاعــات أو الكــوارث الطبيعية.

الهجــرة السياســية: وهــي الهجــرة التــي يغــادر فيهــا األفــراد موطنهــم بســبب املضايقــات املتكــررة 

مــن قبــل الســلطات الحاكمــة بنــاء عــى أســباب سياســية »أحــزاب، مواقــف، انتــامءات«.

أما أسباب الهجرة فيمكن اختصارها بثالثة:

أســباب اقتصاديــة: يقصــد بالهجــرة ألســباب اقتصاديــة هــو بحــث الفــرد عــن مصــدر للدخــل يضمــن 

لــه حيــاة كرميــة بعــد محــاوالت للعيــش الكريــم يف بــالده دون جــدوى.

أســباب اجتامعيــة: تلعــب العوامــل االجتامعيــة وأســلوب وأمنــاط الحيــاة دورهــا الكبــر يف موضــوع 

الهجــرة، فعــدم التكيــف مــع الواقــع االجتامعــي مــن قبــل بعــض األفــراد يخلــق أزمــة مــن التواصــل 

مــع اآلخريــن يف البيئــة املحيطــة، ورمبــا يــؤدي إىل القهــر االجتامعــي، فيلجــأ الفــرد يف هــذه الحالــة إىل 

الهجــرة نحــو مجتمــع جديــد يعتقــد أنــه يســتطيع العيــش فيــه بطريقــة إيجابيــة.

ــم بســبب  ــاة أمامه ــق الحي ــد أف ــن تُس ــي ح ــم األص ــن موطنه ــراد م ــر األف ــية: يهاج ــباب سياس أس

تعارضهــم مــع البيئــة السياســية، فتكــون الهجــرة نحــو بلــدان أخــرى توفــر لهــم بيئــة مناســبة مــن 

ــر. ــة والتعب الحري

الهجرة يف سورية قبل الثورة:
ــا  ــز فيه ــي ترتك ــة، الت ــة والنامي ــدول العربي ــورة، مشــابها لبعــض ال ــل الث ــا قب ــدو الوضــع يف ســورية م يب

الصناعــات وفــرص العمــل يف مــدن محــددة دون أخــرى، كنتيجــة معروفــة لســوء التخطيــط االقتصــادي 

ــوي. والتنم

1- الهجرة الخارجية يف سورية: 

عرفــت ســوريا قبــل الثــورة »يف تاريخهــا الحديــث« حــاالت كثــرة مــن الهجــرة، كانــت يف غالبيتهــا ألســباب 

اقتصاديــة بحتــة، اســتقبلت عــى إثرهــا دول الخليــج العــريب الغالبيــة العظمــى مــن الهجــرات الســورية 

وللهجرة أنواع عديدة منها:
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ــة  ــاءات التعليمي ــة إىل الكف ــت بحاج ــي كان ــرتة الت ــا »يف الف ــل ليبي ــة أق ــة«. وبدرج ــت فردي ــي كان »الت

وبعــض الحــرف واملهــن«. ناهيــك عــن تواجــد بعــض الســورين املتوزعــن يف دول عربيــة وأوربيــة مختلفــة، 

ولكــن بنســب ضئيلــة جــدا. مــا عــدا ذلــك، فــإن ســورية مل تشــهد منــذ تاريخهــا الحديــث »الخمســون 

ــة  ــة قاهــرة »رغــم صعوب ــة ألســباب سياســية أو اقتصادي ــة« حــاالت مــن الهجــرة الجامعي ســنة املنرصم

الوضــع االقتصــادي يف البــالد« أو أســباب تتعلــق باملشــكالت الدينيــة أو الطائفيــة أو العرقيــة »إال يف حالــة 

ــا يف ظــل  ــر الهجــرة نحــو أورب ــر الكث ــث آث ــة حكــم األســد األب، حي ــراد يف مرحل هجــرة الســورين األك

غيــاب الحقــوق املدنيــة والسياســية لهــم.

2- الهجرة الداخلية يف سورية: 

متيــزت ســورية يف مرحلــة مــا قبــل الثــورة، بحركــة ســكانية كبــرة باتجــاه مــدن دمشــق وحلــب بشــكل 

خــاص، بســبب إمكانيــات توافــر فــرص العمــل يف العاصمتــن السياســية واالقتصاديــة لســورية. وبســبب 

فشــل خطــط التنميــة املختلفــة التــي نفذتهــا الحكومــة الســورية، ظهــرت منــذ أوائــل التســعينيات تلــك 

الفجــوة بــن رشيحــة تســتحوذ عــى الــروات ذات مدخــول متزايــد ورشائــح كبــرة ازدادت فقــرا، الســيام 

مــع مرحلــة التحــول عــن النهــج االشــرتايك يف العجلــة االقتصاديــة »املتعــرة أساســا«.

ــالت والشــباب  ــر مــن العائ ــب، مقصــدا للكث ــة حل ــل مدين ــت العاصمــة دمشــق وبدرجــة أق هكــذا بات

ــاة يف  ــة عــى حياتهــم املعيشــية، فخرجــوا للبحــث عــن فــرص للحي ــر فشــل املشــاريع التنموي ــن أث الذي

أماكــن أخــرى.

ــن عامــا مــن موجــات الهجــرة مــن  ــة. وخــالل عري ــك املرحل ــذ تل ــة ازداد من موســم الهجــرات الداخلي

املــدن واألريــاف الســورية املختلفــة باتجــاه دمشــق، تشــكلت أحزمــة مــن الفقــر يف ضواحــي العاصمــة 

ــاح االقتصــادي التــي أفــرزت فقــرا وغنــى بشــكل متعاكــس  ــة االنفت واملــدن الكبــرة، ورافــق ذلــك عملي

ــة املجتمــع الســوري. ــة يف بني ــح االجتامعي طــردا للرائ

ويف ظــل ســيطرة الفــروع األمنيــة وضبــاط األمــن واملؤسســات العســكرية عــى مقــدرات الحيــاة يف ســورية، 

بــات النشــاط االقتصــادي محصــورا يف أســامء محــددة دون غرهــا، حيــث فُرضــت عمليــة رشاكــة قرسيــة 

بــن االقتصــاد و»لــويب« األمــن والسياســة والجيــش، مــام أســهم يف تدهــور الوضــع االقتصــادي والســيايس 

ــة االجتامعيــة والتكافــؤ  ــة، بحيــث ظهــر بشــكل صــارخ غيــاب القانــون والعدال ــاة اليومي وتفاصيــل الحي

وفــرص العمــل واملكانــة والــدور كذلــك لجميــع األفــراد بدرجــة متســاوية. 
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ــا  ــت عليه ــي تربّ ــة الت ــة الســورية األمني ــام 2011 لرفــض الدول ــك، أخــرج الصــوت الســوري يف ع كل ذل

ــن  ــع الحــراك الشــعبي« سلســلة م ــل م ــد »بســبب سياســة التعام ــام بع ــرزت في ــال الســابقة، وأف األجي

ــة. ــة والخارجي ــرات الداخلي ــات والهج النزوح

الهجرة يف زمن الحرب السورية 
مــع بدايــة الحــراك الشــعبي ضــد النظــام الحاكــم يف ســورية، تــم 

التعامــل معــه مــن قبــل الدولــة األمنيــة بأســاليب القمــع والعنــف. 

وبعــد مــرور أقــل مــن أســبوع، شــهدت مدينــة درعــا »مهــد 

الحــراك الشــعبي« ســقوط أوائــل ضحايــا سياســة العنــف والقتــل 

ــن حــدة املظاهــرات  ــذي زاد م ــر ال ــل النظــام، وهــو األم ــن قب م

ــة.  ــة األمني ــة بإســقاط الدول املطالب

ــة  ــر يف العاصم ــة الفق ــاص، وأحزم ــكل خ ــص بش ــة حم ــا مدين ــراك ومنه ــرى يف الح ــدن األخ ــت امل دخل

دمشــق أيضــا وخصوصــا يف الجنــوب. ومــا زاد ذلــك الحــراك مــن الشــعب إال قمعــا متزايــدا ســقط معــه 

ــة.  ــروع األمني ــن يف الســجون والف ــى وآالف املعتقل ــات القت مئ

ومــع دخــول الجيــش كقــوة مســاندة للنظــام، تــم اجتيــاح الكثــر مــن املناطــق والتضييــق عليهــا والتعامــل 

ــدة أو  ــة الواح ــق يف املدين ــن املناط ــكانية ب ــة س ــا أدى إىل حرك ــو م ــارش، وه ــف املب ــق العن ــا بطري معه

ــة  ــن الهجــرة الداخلي ــال« موجــة أوىل م ــذا اســتقبلت دمشــق »عــى ســبيل املث ــدن األخــرى. هك إىل امل

مــن مدينــة حمــص لتبــدأ معهــا حركــة كبــرة مــن االنتقــال والنــزوح والهجــرة يف املدينــة الواحــدة وبــن 

األريــاف وإىل املــدن األخــرى، خصوصــا مــع انخــراط معظــم مــدن وأريــاف ســورية يف الحــراك.

ومــع اشــتداد القمــع وخاصــة يف املناطــق الحدوديــة و بعــد مــي ســنتن عــى الحــراك الشــعبي والقمــع 

املضــاد لــه، بــدأت موجــة مــن الهجــرة خــارج ســورية العتقــاد الكثــر بانســداد أفــق الحــل لألزمــة التــي 

تكرســت منــذ خمــس ســنوات، فكانــت بــالد أوربــا هــي الوجهــة التــي طمــح الســوريون إىل الوصــول إليهــا. 

وكانــت بعــض الــدول العربيــة واملجــاورة قــد اســتقبلت موجــات مــن الهجــرة الســورية مثــل لبنــان ومــرص 

واألردن وتركيــا، لكــن الــروط الرديئــة التــي عاشــها الكثــر مــن الالجئــن الســورين »خصوصــا يف لبنــان 

واألردن« دفعتهــم للتفكــر بالهجــرة صــوب أوربــا.
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»... تُعــرّض خســارة الوضــع القانــوين يف لبنــان الالجئــن الســورين لخطــر االعتقــال، وإذا اعتُقلــوا يتعرضــون 

إىل خطــر ســوء املعاملــة أثنــاء االحتجــاز. 

 وجــدت أبحــاث هيومــن رايتــس ووتــش أن ذلــك يجعلهــم عرضــة لالســتغالل الوظيفــي والجنــيس مــن 

قبــل أصحــاب العمــل، دون القــدرة عــى اللجــوء إىل الســلطات للحاميــة. 

ــم عــى  ــل يف قدرته ــاض املامث ــوق ســن 15 واالنخف ــر مــن الســورين ف ــوين لكث  انعــدام الوضــع القان

التحــرك والعمــل أديــا إىل زيــادة يف عاملــة األطفــال. يضطــر الكثــرون مــن الالجئــن الســورين األطفــال 

إىل العمــل إلعالــة أرسهــم، ويفضلهــم أربــاب العمــل ألنهــم يــد عاملــة رخيصــة.

 تزيــد قيــود اإلقامــة الجديــدة أيضــا مــن خطــر انعــدام جنســية األطفــال الســورين املولوديــن مؤخــرا يف 

لبنــان، ألن أهاليهــم ال يســتطيعون تســجيل املواليــد يف البلــد إذا مل يكــن لديهــم وضــع قانــوين.

 غيــاب الوضــع القانــوين قــد مينــع األطفــال مــن الحصــول عــى التعليــم. عّممــت وزارة الرتبيــة والتعليــم 

ــوين،  ــم القان ــن وضعه ــر ع ــض النظ ــورين بغ ــالب الس ــاق الط ــام 2012 إللح ــدارس ع ــى امل ــرة ع مذك

ــدرايس 2015-2016، إال أن أبحــاث  ــام ال ــة الع ــل بداي ــم قب ــة والتعلي ــه وزارة الرتبي ــذي أكــدت علي وال

هيومــن رايتــس ووتــش وجــدت أن بعــض مديــري املــدارس يســتمرون يف حرمــان األطفــال دون وضــع 

قانــوين مــن ارتيــاد املــدارس العامــة

مقتبس من تقرير “رشوط اإلقامة تعرّض الالجئن السورين يف لبنان للخطر”، يناير 12, 2016 ،

https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/12/285082

ــا القــول أن هجــرة الســورين قــد اســتقرت »نوعــا مــا« بعــد التشــديد الكبــر  ويف الفــرتة الحاليــة، ميكنن

ــة األحــوال«  ــه »يف كاف ــا. لكن ــة إىل أورب ــذ األخــرى املؤدي ــا أو مــن املناف ــب مــن تركي ــر التهري عــى معاب

دخــل املجتمــع الســوري يف تقســيامت جديــدة نعتقــد أنهــا ســوف تؤثــر عــى شــكل املســتقبل الســوري 

بــال شــك، بــن مهاجريــن إىل أوربــا أو مســتقرين يف دول الجــوار أو مــن املتواجديــن يف املناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرة النظــام.
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ثانيا- منهجية الدراسة

اعتمــد البحــث عــى »االســتبيان« كوســيلة لجمــع البيانــات، وقــد تــم تصميــم االســتبيان بنــاء عــى األســئلة 

املبــارشة ملوضــوع الهجــرة، واملســببات والعوامــل الدافعــة لهــا، وذلــك بغيــة قيــاس موضــوع »االتجــاه نحــو 

هجــرة الشــباب« لــدى الســكان يف ريــف إدلــب »املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام«.

حيــث جــاء هــذا االســتبيان مــن ضمــن حملــة أطلقتهــا شــبكة أمــان بالراكــة مــع منظــامت وفــرق مدنيــة 

محليــة يف محافظــة إدلــب. 

تــم تنفيــذ الحملــة بالراكــة بــن شــبكة 

أمــان وأحــد عــر رشيــك مــن املنظــامت 

)تجمــع  إدلــب.  محافظــة  يف  العاملــة 

شــباب ســوريا، تجمــع بــادر، بارقــة أمــل، 

منظمــة الخــرضاء، تجمــع شــباب إدلــب، 

فريــق املخيــامت، شــباب نحــو املســتقبل، 

ــة،  ــة البري ــل للتنمي ــز أم ــات، مرك ريفي

منظمــة أمــل الشــبابية( 

تنفيــذ  تــم  الحملــة:  تنفيــذ  مناطــق 

وجبــل   ، إدلــب  مدينــة  يف  الحملــة 

ــة ، معــرة النعــامن، خــان شــخون،  الزاوي

الســورية  الحــدود  عــى  واملخيــامت 

الرتكيــة.

مــدة الحملــة: تــم البــدء بتنفيــذ الحملــة 

بتاريــخ  وانتهــت   2016.1.15  : بتاريــخ 

2016.4.1

ــة  ــة تهــدف إىل تســليط الضــوء عــى ظاهــرة الهجــرة وتوعي ــة مجتمعي منقــدر نضــل هــون :  حمل

ــة إيجــاد حلــول للحــد مــن هــذه الظاهــرة. املجتمــع ملخاطرهــا ومحاول

- 35 محارضة.

- 50 شــهادة تقديــر ألطبــاء 

باقــن يف املحافظــة.

- معرض ضويئ

- 9 مقاطع فيديو

- 13 فيليكس طرقي

10 لقــاءات مــع أشــخاص 

ــرة ــن الهج ــن م عائدي

- 10550 بوسرت متنوع

16800 بروشور ومنشور

ما تم انجازه يف الحملة باالرقام

- مرسحيتن لألطفال.

- معرض للرتاث

- 8 ورشات للرسم 

- 4 نشاطات مدرسية
مع األطفال

ولألشغال 

مهاجرين.- 5 لقاءات مع أهايل 

DVD  توزيع 400 قرص -

-  تواصل مع اشخاص يف

- 900 رسالة من سوريا

- توزيع 2531 استبيان

اليدوية.

فيديوهــات  يتضمــن 
ومعلومــات

املهجر.

ال ترحل هذا بلد اجدادك
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ولقيــاس ذلــك االتجــاه، تــم تصميــم اســتبيان يتمحــور حــول عــدة متغــرات دافعــة للهجــرة، والتــي تشــكل 

لــدى الشــباب اتجاهــات مختلفــة حــول الهجــرة. وكانــت املتغــرات التــي تــم ســربها يف االســتبيان هــي:

التهديد املبارش باملوت )قصف، براميل، اقتحام(  

الوضع األمني يف ظل سيطرة الفصائل  

الوضع املدين »املؤسسات القضائية« يف املناطق الخارجة عن سيطرة النظام  

األسباب االقتصادية )البطالة والوضع املعييش(  

خدمات البنية التحتية  

الخدمات التعليمية  

ــة  ــأت الدراس ــط، ارت ــي« فق ــتبيان »الكم ــى االس ــامد ع ــام باالعت ــاه الع ــاس االتج ــة قي ــبب صعوب وبس

ــث يف  ــئلة تبح ــن األس ــة م ــا مبجموع ــه إليه ــة، والتوج ــع العين ــة ملجتم ــامذج املمثل ــض الن ــتهداف بع اس

األســباب »الخاصــة الفرديــة« املؤسســة لتشــكيل االتجــاه نحــو الهجــرة، وهــي تلــك املتعلقــة مبــا ميكــن أن 

نطلــق عليــه »رؤيــة الواقــع واملســتقبل« لــدى األفــراد. وقــد تــم اســتهداف عينــة يف ريــف إدلــب وتركيــا 

ــا. وبعــض دول اللجــوء يف أورب

عينة الدراسة

بلــغ حجــم العينــة 2531 مفــردة يف ريــف إدلــب، شــملت الســكان يف املناطــق والنازحــن مــن مناطــق 

أخــرى ممــن اضطرتهــم ظروفهــم للنــزوح داخــل ســورية.

ــة  ــي، الحال ــع التعليم ــر، الوض ــس، العم ــي: »الجن ــية ه ــات رئيس ــى بيان ــة ع ــص العين ــملت خصائ وش

ــا  ــاث بلغــت م ــاه أن نســبة اإلن ــام هــو موضــح يف الشــكل أدن ــث وك ــة«. حي ــة املهني ــة، الحال االجتامعي

يقــارب %33 مــن إجــاميل عينــة البحــث، وتركــزت العينــة يف ثلثيهــا يف الفئــة العمريــة الشــابة بــن عمــر 

ــام.  ــى 42 ع 18 وحت

ــن  ــق رشكاء محلي ــن« عــن طري ــة »ويف املرحلت ــات يف املناطــق املختلف ــم جمــع البيان ــات: ت جمــع البيان

ــا«. ــا، أورب ــة االســتبيان »إدلــب، تركي ــة تعبئ ــم الدعــم الفنــي لهــم يف إطــار كيفي ــم تقدي الذيــن ت
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32,7
 رجالنساء

64,6

 توزع عينة البحث بحسب الفئات العمرية 

 توزع عينة البحث بحسب الجنس

31 وحتى 4342 وحتى 65 فوق 65 عاما

18,719,1

أقل من 1818 وحتى 2524 وحتى 30

19,928,821,7
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أعزبمتزوجمطلق أرمل

1,941,142,2 1,4

 توزع عينة البحث بحسب التحصيل العلمي

 جامعي ماجستيردكتوراه

125,4 7

معهد متوسط

 اليقرأ وال يكتب  ابتدائي اعدادي ثانوي

6,2

7,51,6 29,524,6

 توزع عينة البحث بحسب الحالة المهنية

توزع عينة البحث بحسب الحالة اإلجتماعية 

مقاتل-شرطي
ديني

سياسي-اجتماعي
تجاري-وإداري

طالبطبي-وهندسي  ال يعملتعليمي

1,74,79,5

يدوي-وصناعي

3,98,626,926,0

18,7
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ثالثا- تحليل نتائج االستبيان الكمي

تــم تتبــع املتغــرات املــراد قياســها يف تشــكيل االتجــاه نحــو الهجــرة لــدى الشــباب، مــن خــالل تحليــل 

ــاء عليــه فقــد توصلــت الدراســة إىل مــا يــأيت: البيانــات املعطــاة. وبن

العوامل التي تدفع الشباب للهجرة خارج البلد

الوضع األمني والهجرة

عنــد الحديــث عــن العوامــل »الخارجيــة« الدافعــة لهجــرة الشــباب الســوري، ميكننــا اإلســهاب يف تعــداد 

األســباب املوجبــة »واملــربرة« التــي تدفــع باتجــاه الهجــرة. لكــن يبقــى التحليــل هنــا مقتــرصا عــى العوامل 

الخارجيــة يف تشــكيل هــذا االتجــاه. مــع التنويــه إىل أن هنــاك أســباب أخــرى تتعلــق بتكويــن هــذا االتجــاه 

ترتبــط مبنظومــة القيــم الخاصــة لألفــراد املنتمــن، وتصوراتهــم بالــرضورة حــول املســتقبل القريــب والبعيــد 

وعالقتهــم مبــا يجــري مــن أحــداث عــى أرض الواقــع.

وتلخصــت هــذه العوامــل التــي تــم اســتطالع رأي النــاس فيهــا كاأليت: العوامــل املؤثــرة عــى أمــن األفــراد 

ــة  ــل املتعلق ــى املســتوى املحــي، والعوام ــان ع ــة باألم ــك املتعلق ــات العســكرية، وتل ــة بالعملي واملتعلق

بالخدمــات األساســية )صحــة، كهربــاء، ميــاه نظيفــة(، باالضافــة إىل الوضــع االقتصــادي، والوضــع التعليمــي. 

1. القصف بالرباميل والصواريخ

ــذي تخلفــه سياســة  ــر ال ــأن الدمــار الكب الشــك ب

القصــف بالرباميــل والصواريــخ مــن قبــل النظــام 

تلعــب دورهــا يف تشــكيل اتجاهــا قويــا نحــو 

ــو  ــة، وه ــق اآلمن ــو املناط ــروج نح ــرة والخ الهج

مــا تــم اإلجــامع عليــه مــن جميــع أفــراد العينــة، 

مــع اختالفــات طفيفــة يف شــدة الدفــع لتشــكيل 

اتجــاه نحــو الهجــرة بشــكل كبــر أو أقــل حســب 

ــة«. ــي واملهن ــتوى التعليم ــس واملس ــة »الجن ــع العين ــية ملجتم ــرات األساس املتغ

ــذا  ــح ه ــح يف ترجي ــاع الواض ــة االرتف ــهادة الثانوي ــاب الش ــي كان ألصح ــتوى التعليم ــب املس فحس

املتغــر كدافــع كبــر لتشــكيل اتجــاه نحــو الهجــرة. أمــا حملــة املاجســتر والدكتــوراه فــكان ترجيحهــم 
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أنــه مــن األســباب األقــل دفعــا للهجــرة. أمــا حســب متغــر الجنــس، فقــد كانــت النســبة مرجحــة 

للذكــور يف ترجيــح االتجــاه نحــو الهجــرة.

2. االشتباكات واملعارك والخوف من االقتحام

ــام  ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــش املناط تعي

بكــرة  تتمثــل  االســتقرار  عــدم  مــن  حالــة 

واملتقطعــة  املســتمرة،  واملعــارك  االشــتباكات 

حينــا، ســواء مــع قــوات النظــام أو بــن الفصائــل 

العســكرية  مشــاريعها  »حســب  بينهــا  فيــام 

ــب  ــّكل حس ــذي ش ــر ال ــو األم ــية«. وه والسياس

ــباب. ــدى الش ــرة ل ــو الهج ــوي نح ــاه ق ــكيل اتج ــة لتش ــباب املوجب ــد األس ــام أح ــكل ع ــة« بش »العين

 تقييم عينة البحث للعوامل العسكرية التي تدفع للهجرة

الخوف من أقتحام المنطقة

القصف بالبراميل

القصف بالصواريخ

األشتباكات والمعارك

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع

تدفع

تدفع

تدفع

قد يؤثر

قد يؤثر

قد يؤثر

قد يؤثر

ال تدفع

ال تدفع

ال تدفع

ال تدفع

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

37,7

50,8

48,2

31,6

12,5

10,1

11,9

15,6

16,8

12,2

13,0

15,4

8,7

6,2

7,2

10,9

16,7

15,8

14,5

20,5
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3. التضييق األمني من قبل الفصائل .. االعتقال والخطف

عمليــات  فــإن  مــواز،  جانــب  يف 

الخطــف واالعتقــال، والتخــوف منــه 

ــة  ــرأي العين ــكل ب ــر، ش ــك األم كذل

ــكيل  ــو تش ــا نح ــا وقوي ــببا موجب س

اتجــاه لــدى الشــباب نحــو التفكــر 

ــرة.  ــدي بالهج الج

أفــراد  تقييــم  يختلــف  هــذا، ومل 

حســب  املوضــوع  لهــذا  العينــة 

ــكل  ــة بش ــية للعين ــات الرئيس البيان

كبــر. فبحســب املســتوى التعليمــي، كان التضييــق األمنــى ذو أثــر قليــل وال يدفــع باتجــاه الهجــرة 

بــرأي معظــم املســتويات التعليميــة. أمــا بحســب متغــر الجنــس فــكان رأي العينــة مــن الذكــور هــو 

ــاث. ــد اإلن ــل عن ــة أق ــرة، وبدرج ــو الهج ــاه نح ــر يف تشــكيل اتج ــع كب ــر كداف ــذا املتغ ــح ه ــذي يرج ال

ــذه  ــة. فه ــف« والرسق ــال والخط ــن االعتق ــوف م ــوع »الخ ــى موض ــق ع ــذي ينطب ــر ال ــو األم وه

الحــوادث التــي كــرت بســبب طبيعــة تعــدد الرايــات والســالح يف املناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة 

النظــام، أســهمت وبشــكل واضــح يف تكريــس »ضعــف الشــعور باألمــان« وهــو مــا يجعــل مــن املقارنة 

ــة وبــن  ــه األوضــاع امليداني ــذي آلــت علي ــدى األهــايل يف هــذه املناطــق بــن الوضــع ال أمــرا واردا ل

الوضــع مــا قبــل الثــورة يف ظــل ســيطرة النظــام، أو يف ظــل التهديــد الــذي كان يعانيــه األهــايل مــن 

عنــارص النظــام و«شــبيحته« ومواليــه قبــل انحســار ســيطرتهم عــى هــذه املناطــق.

ــدى  ــن االتجــاه نحــو الهجــرة، والســيام ل ــا لتكوي ــة دافعــا قوي ــرأي مجتمــع العين كل هــذا، شــّكل ب

ــم. رشيحــة الشــباب منه
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من  إجابات المشاركين حول الوضع العسكري والهجرة :

الخوف من استدامة الحرب لفترة اطول 

الخوف من اعادة سيطرة النظام 

الخوف من االعتقال والخوف من الطيران 

الخوف من القتل . قيام الجيش باغتصاب النساء 

الخوف من النظام واالعتقال العشوائي وفرض الحصار 

العشوائية لدى الفصائل ، قلة احترام عناصر الفصائل العسكرية 

ايقاف القصف الروسي الهمجي والخوف من تقدم قوات النظام واقتحام المنطقة 

 قصف االسواق التجارية والتضييق من قبل العناصر المسيطرة على الحركة التجارية

 المجازر الجماعية الغازات السامة

التعذيب القصري من قبل الفصائل

 التهديــد مــن قبــل اشــخاص اخريــن مثــل عصابــة ينتمــون لفصيــل مســيطر

 عالمنطقــة والتهديــد يكــون الســباب شــخصية ليــس لهــا اي عالقــة بالثــورة

او الوضــع االمنــي

 الخــوف مــن مالحقــة النظــام للشــباب . والذلــة فــي حــال  ســيطرة النظــام

علــى البــالد مــن جديــد الخــوف مــن عودتــه للقبضــة االمنيــة
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ايقاف القصف الروسي الهمجي والخوف من تقدم قوات النظام واقتحام المنطقة 

 قصف االسواق التجارية والتضييق من قبل العناصر المسيطرة على الحركة التجارية

4. فوىض السالح وتجاوزات عنارص الفصائل 

ــف«،  ــال والخط ــابق »االعتق ــبب الس ــى الس ــق ع ــا ينطب م

ينطبــق أيضــا هنــا، ويف الحقيقــة فهــذان املتغــران مرتابطــان 

ــالح وعــدم انضباطــه ضمــن  ــوىض الس ــكل وثيــق، فف بش

ــى  ــيطرة ع ــل املس ــن الفصائ ــددة م ــة ومح ــن واضح قوان

ــة  ــف والرسق ــال والخط ــل يف االعتق ــرى تتمث ــاوزات أخ ــرضورة إىل تج ــؤدي بال ــوف ي ــة، س املنطق

ــرتدي. ــي امل ــع األمن ــذا الوض ــن ه ــرة م ــو الهج ــا نح ــا واضح ــور اتجاه ــس لظه ــا يؤس ــو م ــا، وه وغره

 تقييم عينة البحث للعوامل المتعلقة بأمنهم والتي تدفع للهجرة

ــاء ــود قض ــدم وج  ع
ــع ــه الجمي ــع ل يخض

 الخــوف مــن االعتقــال من
ــيطر ــل فصيل المس قب

السرقة

ــي ــالح ف ــى الس  فوض
ــي ــع المحل المجتم

مــن األمنــي   التضيــق 
ــيطر ــل المس ــل الفصي قب

الخطف

تدفع بشدةتدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفعتدفع

تدفع

تدفع

تدفع

تدفع

قد يؤثرقد يؤثر

قد يؤثر

قد يؤثر

قد يؤثر

قد يؤثر

ال تدفعال تدفع

ال تدفع

ال تدفع

ال تدفع

ال تدفع

ً ًال تدفع أبدا ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

40,631,8

26,7

31,4

26,2

29,8

11,512,7

13,2

10,4

11,7

10,7

12,015,5

16,2

13,0

15,6

13,3

9,110,9

10,9

11,3

10,7

11,9

20,422,6

24,5

27,0

27,0

27,4



24

5. القضاء العادل والقوانني العامة

ــل  ــاب تفعي ــن غي ــة م ــود طويل ــدى عه ــاىن الســوريون عــى م ع

ــراد املجتمــع دون اســتثناء  ــع أف ــه جمي ــذي يخضــع ل ــون ال القان

ــة.  ــأ أو الطائف ــة أو املنش ــى املكان ــاء ع ــخاص بن ــزات ألش أو مي

وهــو األمــر الــذي كــرّس فلســفة مــن الفســاد طيلــة عهــد حكــم 

ــوريا. ــا يف س ــث« عموم »البع

ــة  ــف آلي ــي تكتن ــاوزات الت ــد والتج ــايئ الفاس ــام القض وكان النظ

عملــه مــن إحــدى مســببات نشــوب الثــورة الســورية عــام 2011. 

وعليــه فمــن حــق األفــراد يف املناطــق التــي اســتطاعت الخــروج 

عــن ســيطرة النظــام، أن تعتــرب أن العدالــة االجتامعيــة والقانونيــة هــي أحــد أوجــه قيــاس االختــالف بــن 

عهــد النظــام والعهــد الجديــد »حتــى ولــو كان مؤقتــا«.

وجــد الســوريون، الذيــن يعيشــون يف ظــل تعــدد الفصائــل العســكرية يف هــذه املناطــق، أنفســهم وهــم 

يعيــدون إنتــاج آليــات التعامــل مــع »الســلطة الجديــدة«، الســيام فيــام يتعلــق بقضايــا املحاكــم وإدارتهــا 

والتجــاوزات فيهــا كذلــك األمــر.

ويف تحليــل نتائــج هــذا املتغــر، اجابــت عينــة الدراســة عــى أن عــدم وجــود قانــون وقضــاء يوّحــد الجميــع 

ــدى  ــات، هــو مــن العوامــل الهامــة يف تشــكيل االتجــاه نحــو الهجــرة ل ــه يف الحقــوق والواجب تحــت ظل

الشــباب. ويكــون الرتجيــح لهــذا املتغــر يف الدفــع للهجــرة قويــاً لــدى العازبــن أكــر مــن املتزوجــن، وعنــد 

الذكــور أكــر مــن اإلنــاث، وللفئــة العمريــة بــن 18-24 عــام، وللطــالب وللذيــن ال يعملــون بحســب متغــر 

 . ملهنة ا

6. عوامل أخرى

ــرى  ــل أخ ــك عوام ــث هنال ــة البح ــرأي عين ــرة ب ــع إىل الهج ــي تدف ــابقة والت ــل الس ــة إىل العوام باإلضاف

تــم ذكرهــا وتلخصــت بأســباب غــر املوجــودة باالســتبيان مــن مثــل: الخالفــات بــن الفصائــل املســيطرة، 

الخــوف مــن ازديــاد عــدد الفصائــل يف املنطقــة، تعــدد جهــات الســيطرة وعــدم وجــود مؤسســة عســكرية 

موحــدة ، قلــة الوعــي لــدى أفــراد الفصائــل، القصــف الــرويس، الخــوف مــن االعتقــال عــى الحواجــز مــن 

قبــل النظــام ومــن قبــل الفصائــل املعارضــة، مداهمــة البيــوت املســتمر، وأبــرزت عينــة البحــث مخــاوف 
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مــن التفجــرات التــي مــن املمكــن ان تحــدث، ومــن االعتقــال مــن قبــل قــوات النظــام، ومــن التجنيــد 

اإلجبــاري. وأضــاف بعــض املجيبــن أن التشــديد األمنــي املوجــود فيــام يخــص تطبيــق الديــن يشــكل أحــد 

االســباب الدافعــة للهجــرة مــن وجهــة نظــره. 

من إجابات المشاركين حول القضاء والهجرة

ــلطة ــود اي س ــدم وج ــوة وع ــتخدام الق ــوق باس ــن الحق ــر م ــلب الكثي  س

ــوم ــق المظل ــذ ح تاخ

 عــدم وجــود االمــان عــدم وجــود جهــد حكومــة قانونية مســيطرة بشــكل

كامــل وانتشــار الســالح بايــدي المغفلين

 عــدم وجــود االمــان. ودائــرة حكوميــة مســيطرة بشــكل كامــل والمشــاكل

المتكــررة والفوضــى وانتشــار الظلــم واالســلحة يايــدي المغفليــن

ــر ــدم توف ــن وع ــادل للمواطني ــاء ع ــود قض ــدم وج ــن ع ــود ام ــدم وج  ع

ــيطة ــة البس ــباب المعيش  اس

 عــدم وجــود فــرص عمــل للشــباب وغــالء فــي المعيشــة وهنــاك اقتــراح

 مــن اخوكــم )ياريــت تقــوم اللجنــة االمنيــة بادلــب بوضــع محــارس ليليــة

ــن ــتتباب االم ــك الس ــن وذل ــي المدي ــة ف ــاء الهام ــواق واالحي ــي االس  ف

 عــدم تعــرض امــالك المواطنييــن للســرقة والخطــف وغيرهــا ولكــم جزيل

الشــكر(

عدم وجود العدل
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الوضع االقتصادي والهجرة

بعيــدا عــن هامــش األمــان، الــذي كانــت لــه مرتبــة 

مرجحــة يف توقعــات اتجــاه الهجــرة خــارج ســورية، 

ــع نحــو  ــة يف الدف ــا ذات األهمي ــك عوامــل له هنال

االقتصــادي  الوضــع  عــن  كالحديــث  الهجــرة. 

والتعليمــي والخدمــي، وهــو األمــر الــذي مل يشــكل 

هاجســا ذا بــال بشــكل عــام يف معظــم الدراســات 

ــي الســلم والحــرب«. ــالف املجتمعــات »يف حالت ــالد، باخت ــن الب ــي اختصــت مبوضــوع الهجــرة م الت

كان إجــامع العينــة، عــى اختــالف البيانــات الرئيســية بشــكل عــام، عــى أن عــدم االســتقرار االقتصــادي 

هــو أحــد األســباب التــي تشــّكل اتجاهــا نحــو الهجــرة، وبالتــايل تكــون دافعــا إىل القيــام بخطــوات عمليــة 

يف ذلــك، مــن مثــل: »عــدم توافــر فــرص العمــل، عــدم وجــود مدخــول ثابــت، الغــالء املســتمر يف األســعار، 

عــدم كفايــة الدخــل للمعيشــة، صعوبــة يف تأمــن أساســيات الحيــاة اليوميــة«.

ومل تختلــف آراء العينــة حســب »املهنــة« التــي يزاولونهــا، وإن كانــت قــد شــهدت ارتفاعــا طفيفــا لــدى 

أصحــاب املهــن اليدويــة والصناعيــة وعنــد العاطلــن عــن العمــل وعنــد أصحــاب املهــن الطبية والهندســية، 

وهــو مــا ميكــن فهمــه مــن خــالل غيــاب فــرص العمــل وبالتــايل العجــز عــن ســّد االحتياجــات الرئيســية 

مقارنــة مــع الوضــع الســابق لــذات الريحــة، التــي كانــت لهــا فــرص يف حيــاة كرميــة بشــكل أفضــل مــن 

غرهــا.

ومل يختلــف األمــر بالنســبة للوضــع االقتصــادي مــع متغــر التحصيــل الــدرايس، فقــد كان املتغــر االقتصادي 

هــو أحــد األســباب التــي تكــرّس اتجاهــا نحــو الهجــرة عنــد كافــة املســتويات التعليميــة ابتــداء مــن األّمــي 

وحتــى ممــن يحملــون شــهادة الدكتــوراه، وهــو مــا يعني إجامعــا بــأن املتغر االقتصــادي يبقــى يف املحصلة 

واحــدا مــن أهــم األســباب الدافعــة للهجــرة، الســيام مــع األوضــاع املرتديــة التــي يعيشــها املواطــن الســوري 

يف املناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري مــن حيــث ضعــف املــوارد الكافيــة بشــكل عــام.

وكــام هــو موضــح يف الشــكل إن عــدم وجــود فــرص عمــل هــو الدافــع األكــرب للهجــرة مــن بــن العوامــل 

االخــرى ويــأيت بعــده عــدم وجــود مدخــول ثابــت للدخــل.
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ــي ــاه ال تكف ــذي يتقض ــل ال  الدخ
ــة للمعيش

مدخــول وجــود   عــدم 
ثابــت

فــرص توافــر   عــدم 
لعمــل ا

 الغــالء المســتمر فــي
األســعار

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفع

تدفع

تدفع

تدفع

قد يؤثر

قد يؤثر

قد يؤثر

قد يؤثر

ال تدفع

ال تدفع

ال تدفع

ال تدفع

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

47,9

57,2

55,8

74,2

18,0

18,3

14,9

8,5

15,3

7,1

10,0

4,6

13,0

5,6

6,4

3,0

8,5

7,0

7,0

5,5
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من إجابات المشاركين حول الوضع االقتصادي والهجرة

 انخفاض اسعار العملة غالء الحاجات االساسية عدم توافر فرص عمل

 انخفاض اسعار المحاصيل الزراعية

 انخفاض االجور وارتفاع مستوى المعيشة

ــل، ــض الفصائ ــون لبع ــن ينتم ــخاص الذي ــى االش ــل عل ــرص العم ــار ف  اقتص
ــوبيات ــرة المحس ــز وكث التمي

 احتــكار اصحــاب المهــن لمهنهــم ومنــع تــداول هــذه المهــن فــي القرى
ــأوي النازحين ــي ت  الت

احتكار التجار لبعض السلع التي تعتبر اساس الحياة وهي المحروقات

 احيانــا يســبب القصــف دمــارا مــا مالقــي للبيــوت ويكــون الشــخص فقيــر
ــاة ــن حي ــا ع ــرة بحث ــى الهج ــأ ال ــه فيلج ــم بيت ــد ترمي ــوى ان يعي  وال يق

افضــل

ــدم ــعار وع ــى االس ــة عل ــود رقاب ــدم وج ــار _ ع ــل التج ــن قب ــتغالل م  االس
ــة حيــث يتــم  وجــود عملــة ثابتــة للتعامــل بهــا واتخاذهــا عملــة متداول

ــال ــورية مث ــض بالس ــدوالر والقب ــداول بال  الت

ــس ــل . لي ــن العم ــح ع ــم المصال ــف معظ ــة وتوق ــاع االقتصادي ــوء االوض  س
ــت او ــبكة ن ــن او ش ــطة بنزي ــية .بس ــح رئيس ــالث مصال ــوى ث ــك س  لدي
ــل ــب الدخ ــدم تناس ــرت .  ع ــن اندث ــي المه ــا باق ــرات ام ــدة امبي  مول

ــف ــاع المصاري ــع ارتف ــادي م  .الم

ــال ــهادات باالعم ــاب الش ــل أصح ــو عم ــي ه ــي واالساس ــبب الرئيس  الس
ــطة ــت الواس ــل بقي ــش وبالمقاب ــة العي ــل لقم ــن اج ــة م ــاقة واليدوي  الش

ــودة ــا موج ــل ولكنه ــبة اق ــح بنس ــيطرة ص ــي المس  .ه

عدم توافر فرص العمل النسائية
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خدمات البنية التحتية واالتجاه نحو الهجرة
مل يخــرج موضــوع الخدمــات األساســية »البنيــة التحتية«، 

ــاه الصالحــة للــرب،  ــر املي ــة يف توف ــل الصعوب مــن مث

ــع للهجــرة  ــاء؛ كســبب داف ــر الكهرب ــة يف تواف و الصعوب

عــن غــره مــن األســباب األخــرى، وذلــك عنــد الحديــث 

عــن القضايــا الخدميــة، إذ كان إجــامع العينــة أنــه مــن 

ــه ليــس مــن األســباب الرئيســية. وانســحب  األســباب التــي »تدفــع« لتشــكيل اتجــاه نحــو الهجــرة، لكن

هــذا األمــر عــى كامــل العينــة حســب متغــرات الجنــس واملهنــة واملســتوى التعليمــي.

وكان للوضــع الطبــي املــرتدي »بــرأي العينــة« دورا كبــرا يف وجــود اتجــاه نحــو الهجــرة. ولعبــت املتغــرات 

الرئيســية للعينــة دورهــا يف تقييــم هــذا الجانــب كدافــع قــوي للهجــرة أو أقــل أهميــة، فقــد ارتفعــت 

أهميــة هــذا املتغــر لــدى اصحــاب املهــن الطبيــة والهندســية، وكان أقــل أهميــة لــدى أصحــاب املهــن 

األمنيــة والعســكرية.

ــر ــي توفي ــة ف  صعوب
ــرب ــاه الصالحة للش المي

 ضعــف فــي توفيــر الخدمــات
الصحيــة فــي المنطقــة

 صعوبــة فــي توافــر
الكهربــاء

ــيات ــي تأمين اساس ــة ف  صعوب
ــن الطعام ــش م العي

تدفع بشدةتدفع بشدة

تدفع بشدة
تدفع بشدة

تدفعتدفع

تدفع
تدفع

قد يؤثرقد يؤثر

قد يؤثر
قد يؤثر

ال تدفعال تدفع

ال تدفع
ال تدفع

ً ًال تدفع أبدا ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا ً ال تدفع أبدا

34,333,9

44,5 37,4

12,912,6

17,3 16,8

15,314,4

14,1 16,4

11,611,7

8,3 9,1

21,423,2

12,2 12,2

 تقييم عينة البحث للخدمات األساسية التي تدفع للهجرة
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الوضع التعليمي واالتجاه نحو الهجرة
كان للوضــع التعليمــي، بــرأي العينــة، دوره 

املهــم يف تشــكيل االتجــاه نحــو الهجــرة، 

ــم  ــتويات التعلي ــالف مس ــى اخت ــك ع وذل

ــة.  ــى الجامعي ــة حت ــة االبتدائي ــن املرحل م

التعليمــي  الوضــع  أن  نعتقــد  كنــا  وإن 

يعــّد مــن األســباب الهامــة لتلبيــة الحاجــة 

املجتمــع،  يف  واملكانــة  والــدور  املعرفيــة 

فإنــه وكــام يف الشــكل تتــدرج األســباب 

التــي تدفــع بشــدة نحــو الهجــرة بحســب مــدى توافرهــا، حيــث ترتفــع أكــر عنــد عــدم توافــر الجامعــات، 

باالضافــة إىل ذلــك تعــد مســألة عــدم االعــرتاف بالشــهادات الصــادرة مــن املؤسســات التعليميــة املوجــودة 

ــل  ــن العوام ــن ب ــرة م ــرب للهج ــع األك ــكل الداف ــث وتش ــة البح ــأرق عين ــي ت ــور الت ــر األم ــن أك ــي م ه

األخــرى، وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه يف األجابــة املتعلقــة مبســتقبل األطفــال والتــي يدخــل مــن ضمنهــا 

التعليــم كأحــد أهــم االمــور املتعلــق مبســتقبلهم، فــال شــك بــأن الخــوف عــى األبنــاء وحقهــم يف الحيــاة 

بعيــدا عــن القتــل والقصــف، وتحقيــق هامــش مــن األمــان، يلعــب الــدور األكــرب يف خلــق اتجــاه نحــو 

ــي. ــتواها التعليم ــا ومس ــا ومهنه ــالف رشائحه ــى اخت ــة ع ــامع العين ــا كان إج ــذا م ــرة، وه الهج

بالدخــول لتفاصيــل االجابــات بحســب متغــرات العينــة نجــد أن هــذه العوامــل تكــون مــن أشــد الدوافــع 

للهجــرة لــدى الذكــور العازبــن الذيــن يــرتاوح اعامرهــم بــن -18 24 عامــاً والفئــة العمريــة األقــل منهــا، 

والذيــن هــم بحســب الحالــة املهنيــة إمــا طــالب أو ال يعملــون، وهــي نســبة يفهــم منهــا أن الفئــة الشــابة 

املقبلــة عــى الحيــاة تتطلــع ملســتقبل أفضــل. 
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 تقييم عينة البحث للعوامل التعليمية التي تدفع للهجرة

علــى  الخــوف 
مســتقبل األطفــال

عدم توافر الجامعات

 ضعف/عــدم توافــر
التعليــم األساســي

 عــدم وجــود اعتــراف
ــادرة ــهادات الص  بالش

عــن المــدارس

ــر ــدم تواف  ضعف/ع
ــوي ــم الثان التعلي

تدفع بشدةتدفع بشدة

تدفع بشدة
تدفع بشدة

تدفع بشدة

تدفعتدفع

تدفع
تدفع

تدفع

قد يؤثرقد يؤثر

قد يؤثر
قد يؤثر

قد يؤثر

ال تدفعال تدفع

ال تدفع
ال تدفع

ال تدفع

ً ًال تدفع أبدا ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا ً ال تدفع أبدا

ً ال تدفع أبدا

55,347,6

35,8 43,5

32,6

12,415,1

15,2 15,0

14,8

9,9
5,9

11,7
7,6

15,1
8,4

12,1
7,9

16,1
10,2

11,914,2

20,7 20,7

21,7
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من االجابات التي ذكرها المشاركون حول الوضع التعليمي والهجرة

الخوف من الذهاب الى الجامعات

 الخــوف مــن المســتقبل المجهــول وتحجيــم مشــاركتهم بســبب الخــوف
 بعــد حــدوث بعــض حــاالت الخطفوالقتــل لــذوي الخبــرات والعقــول فــي
ــد والة ــل عن ــاس والح ــروب الن ــة له ــن كافي ــة ولك ــا قليل ــا انه ــد علم  البل
 االمــور بالبــدء مــن امــراء وشــيوخ / التفــرق ضعــف واالتحــاد قــوة / ولكــن

ــن ــر الصابري ــل / وبش ــد أفض ــون بغ ــن متفائل /نح

 الذهاب للجامعات هي رحلة مكلفة جدا وصعوبة الطريق.

الفساد - عدم توافر الكادر التدريسي في المجتمع - عدم االهتمام بالتعليم

عدم وجود يتوفر فيه جوء هادئ للتحصيل الدراسي وعدم وجود جامعات

عدم وجود جامعات لتحصيل الشهادات والحصول على عمل واالمان بعض الشيء

 عدم توفر الجو المناسب للدراسة . وعدم تواجد الجامعات المناسبة لدراسة الشباب

عدم وجود جامعات لتحصيل الشهادات والحصول على عمل واالمان بعض الشيء

عدم وجود يتوفر فيه جوء هادئ للتحصيل الدراسي وعدم وجود جامعات

عدم تامين الطرق للذهاب الى الجامعات والكليات

ــات ــة للجامع ــغ مالي ــع مبال ــئ . دف ــكل مفاج ــورية بش ــة الس ــار العمل  انهي
ــة ــب القليل ــة . الروات ــال الدراس ــن اكم ــن م  للتمك

ــق ــدام اف ــة - انع ــان - الفصائلي ــدرات واالنس ــهادات والق ــرام الش ــدم احت  ع
ــد الحــل - عــدم التوح

اوآل يجب ان يكون التعليم مجاناً. و بملغ رمزي

عدم وجود اعتراف على الشهادات الصادرة من مدارس االئتالف وهوعائق كبير
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عدم وجود جامعات لتحصيل الشهادات والحصول على عمل واالمان بعض الشيء

 عدم توفر الجو المناسب للدراسة . وعدم تواجد الجامعات المناسبة لدراسة الشباب

عدم وجود جامعات لتحصيل الشهادات والحصول على عمل واالمان بعض الشيء

عدم وجود يتوفر فيه جوء هادئ للتحصيل الدراسي وعدم وجود جامعات

عدم تامين الطرق للذهاب الى الجامعات والكليات

األسباب األخرى التي ذكرها املشاركون والتي تدفع للهجرة: 

من اجابات المشاركين حول الفساد 

الفساد والمحسوبية والمنظمات التي ال توظف احد اال بالواسطة

 انتشــار الرشــوات والمحســوبيات وانتشــار مبــد القــوي يــأكل الضعيــف خاصــة 
ــى ــار الفوض ــل انتش ــي ظ  ف

عدم وجود سلطة تشريعية تحكم الفرد

 كثرة الفساد في المنظمات الداخلة بحجة االنسانية

 عدم وجود رقابة على المنظمات

 عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب

 عدم تكافؤ الفرص ودخول الواسطات والمحسوبيات

ــث ــا حي ــي مجتمعن ــيء ف ــكل ش ــرص ب ــؤ الف ــلوب تكاف ــل اس ــدم تفعي  ع
ــطة ــيء بالواس كل ش

1-الفساد املنترش:

ــر  ــرر ذك ــث تك ــم، حي ــك اســتياء حــول مســتوى الفســاد املتواجــد يف مناطقه ــن الواضــح أن هنال م

ــاركن.  ــات املش ــام وردت يف إجاب ــة ك ــف الرقاب ــطة وضع ــوبية والواس املحس
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يف  موضــح  هــو  وكــام  حيــث   

هنالــك  ان  املشــاركن  إجابــات 

التــي  الطريقــة  مــن  اســتياء 

مــع  الفصائــل  فيهــا  تتعاطــى 

النســاء  ومــع  عمومــاً،  االفــراد 

خــاص. بشــكل 

 التحكــم بلبــاس المــرأة فــي المجتمــع
عليهــا والتضييــق 

ــي ــاء ف ــع النس ــل م ــض الفصائ ــل بع  تعام
 االســواق بشــكل غيــر لبــق وليــس بالهدايــة

ــم ــول الكري ــا الرس ــا علمن كم

ــاس ــى الن ــري عل ــكل قس ــن بش ــرض الدي  ف
ــل ــن قب ــات م ــى الفتي ــاص عل ــكل خ  وبش

ــنيعة ــرق ش ــات بط الداعي

 التشديد االمني الموجود على الصعيد الديني

3- تهميش الشباب: 

ــال يف  ــم دور فع ــدم إعطائه ــباب وع ــش الش ــي أن تهمي ــاركن ه ــا املش ــي أورده ــباب الت ــن األس م

املجتمــع، وعــدم وجــود مراكــز ترعاهــم وتصقــل مواهبهــم، يضــاف إىل ذلــك ســوء الوضــع اإلقتصــادي 

مــا يجعــل الشــباب أمــام خياريــن إمــا االنضــامم إىل الفصائــل املقاتلــة، وإمــا الهجــرة. 

4- وكان من األسباب أيضاً غياب الحياة السياسية،

وانقسام املعارضة وفشلها يف تأطر الشباب ضمن إطر وهياكل وتعمل عى استثامر طاقاتهم.

2- أسباب متعلقة بطريقة فرض الدين: 
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5- وأيضــا يضــاف إىل األســباب الســابقة تخوفــات مــن هجــوم مــا اســموه »امليليشــيات الشــيعية الطائفيــة« 

املســاندة للنظــام عــى مناطقهــم وشــكلت هــذه التخوفــات أهــم الهواجــس التــي تــؤرق مضجــع النــاس 

يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.

ــذا ــل وه ــي للفصائ ــذي ينتم ــباب ال ــن الش ــي م ــباب المدن ــد الش  تهدي
ــم. ــادرة وطنه ــباب لمغ ــن الش ــد م ــع العدي مايدف

 تهميش الشباب وعدم اعطاءهم دور فعال في قيادة المجتمع

 عدم احترام مواهب الشباب

 عــدم تعــاون المنظمــات العاملــة فــي المدينــة مــع تطــوع الشــباب للعمل
توظيفهم  أو 

ــق ــون بمناط ــل ان يك ــا العم ــباب ام ــا الش ــل به ــن تعم ــود اماك ــدم وج  ع
ــل ــد عم ــف او ال يوج  القص

 عــدم وجــود تشــجيع للمواهــب العلميــة والفكريــة واالختــراع لــدى شــبابنا
وعــدم احتــرام مواهبتهــم

ــتهم ــراج معيش ــتطيعون اخ ــباب ال يس ــزواج الن الش ــي ال ــباب ه ــر االس  اكث
 فكيــف يتزوجــون واكثــر الشــباب ال يرضــى بالقليــل ولذلــك اكثــر الشــباب

يهاجــرون مــن اجــل المــادة

 عــدم تنظيــم الشــباب وتاطيرهــم فــي منظمــات واحــزاب تنشــر الوعــي
بينهــم وغيــاب الحيــاة السياســية عــن الواقــع المعــاش

 التهميــش المطلــق وقلــة فــرص العمــل وعــدم وضــع الشــهادة المناســبة
ــى ــو عل ــاب وه ــوري باالره ــاب الس ــام الش ــب  اته ــكان المناس ــي الم  ف

 العكــس تمامــا

التخبط الذي يحدث عند الشباب بين الذهاب مع الشبيحة او الثوار

الواقع السياسي

انقسام المعارضة

من اجابات المشاركين
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الجهود املبذولة للحد من الهجرة

لــدى التوجــه ألفــراد العينــة للســؤال عــن وجــود بعــض الجهــود للحــد مــن الهجــرة، ســواء أكانــت تلــك 

الجهــود تعتمــد عــى برامــج توعيــة أو تأمــن فــرص عمــل أو غرهــا مــن اإلجــراءات املرتبطــة مبؤسســات 

ــات تجمــع عــى عــدم وجــود جهــود  ــة؛ كانــت اإلجاب ــة ذات الصل املجتمــع املحــي أو املؤسســات املعني

واضحــة مبذولــة يف هــذا الشــأن. وإن كان رأي مجتمــع العينــة مبنيــا عــى مشــاهداته للواقــع يف »محافظــة 

إدلــب«، فإننــا نــرى باملقابــل أن أيــة جهــود ميكــن أن تُقــدم يف هــذا اإلطــار، يجــب أن يتحقــق لهــا الــرط 

ــة العمــل أال وهــو »هامــش األمــان« و»االســتقرار النســبي« يف املنطقــة. وإال فــام عــدا  الرئيــيس إلمكاني

ــم،  ــر يف مناطقه ــن أن تتواف ــي ميك ــة الت ــاحة الحامي ــدى ومس ــراد مب ــة األف ــرتوكا لقناع ــيكون م ــك س ذل

وبالتــايل تكــون دافعــا أو كابحــا لهجــرة بعضهــم مــن ناحيــة، أو لتشــجيع أو رفــض االتجــاه نحــو الهجــرة 

بشــكل عــام مــن ناحيــة أخــرى.

أمــا حــول عــدم كفايــة الجهــود املبذولــة مــن قبــل الجهــات املختلفــة، فقــد كانــت أســبابها »بــرأي العينــة« 

كــام يــي:

عدم وجود مؤسسات ترعى الشباب

عدم وجود تطبيق عمي للحلول

 عدم وجود مشاريع وفرص عمل

ال أحد يستطيع أن يحد من الهجرة

مــن الواضــح »مــن خــالل األســباب املذكــورة« أن العوامــل املســببة لالســتقرار وعــدم التفكــر بالهجــرة، أو 

بالحــد األدىن وجــود اتجاهــات كبــرة نحــو الهجــرة، مرتبطــة بدرجــة كبــرة بالوضــع األمنــي واالســتقرار 

الــذي يطمــح إليــه املواطــن الســوري يف »ريــف إدلــب«.
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الهجرة .. مشكالت وحلول

ال تــزال اآلراء حــول الهجــرة متنازعــة حــن يطــرح التســاؤل حولهــا فيــام إذا كانــت مشــكلة أم هــي حــال 

ملشــكالت الواقــع الــذي يعانيــه الســوريون. وحســب آراء العينــة فقــد كان هنــاك إجــامع عــى أن الهجــرة 

هــي »مشــكلة«، مــع وجــود بعــض اآلراء التــي ارتــأت أن حــل الهجــرة هــو األفضــل يف ظــل الظــروف التــي 

يعيشــها الســويون حاليــا.

الهجرة مشكلة

أجمــع أفــراد العينــة أن هجــرة الشــباب مــن ســورية هــي مشــكلة وليســت حــال، وقدمــوا العديــد مــن 

األســباب برأيهــم حــول ذلــك، تركــزت فيــام يــي: 

ــادة نســبة  ــاث، زي ــادة نســبة اإلن ــور وزي ــب الدميغــرايف للســكان »نقــص عــدد الذك ــر يف الرتكي تغي

ــار« ــار يف الســن وهجــرة الصغ الكب

 مشكالت اجتامعية تنتج عن غياب الشباب »الزواج والطالق ومشكالت اجتامعية«

 هجرة الكفاءات والعقول 

 غياب عنرص املقاتلن من الشباب مام يؤثر يف التوازن العسكري بن النظام واملعارضة

يتبــن مــن خــالل رؤيــة أن الهجــرة واالتجــاه نحــو الهجــرة »مشــكلة« بــرأي العينــة املســتهدفة، ارتباطهــا 

بالجانــب االجتامعــي بالدرجــة األوىل. حيــث نبّهــت هجــرة الشــباب الســوري »نحــو الخــارج« العديــد مــن 

املهتمــن يف الشــأن السوســيولوجي واالقتصــادي إىل مجموعــة مــن النتائــج املرافقــة لهــذه الظاهــرة؛ والتــي 

ــم اجتامعــي« اســتقر لعقــود ســابقة  ــة املجتمــع الســوري كـــ »تنظي مــن شــأنها إعــادة النظــر يف هيكلي

عــى قواعــد ومعايــر اتســم بهــا مــن حيــث العالقــات األرسيــة واالجتامعيــة ومواقــع األفــراد وغرهــا مــن 

املتغــرات املؤسســة لشــكل املجتمــع واتجــاه تطــوره.

فمــع موجــة الهجــرة مــن ســوريا باتجــاه الخــارج، بــدأت تطــرأ عــى املجتمــع الســوري تغيــرات يف بنيــة 

ــاث، مــن  ــدة لنســبة الذكــور واإلن ــوزع جدي ــات مــن الواضــح وجــود إعــادة ت وتركيــب الســكان. فقــد ب

حيــث ارتفــاع نســبة اإلنــاث »عــى األقــل كــام يتصــور أفــراد العينــة«، ومــا يرافــق ذلــك بالــرضورة مــن 

ــة األرسة الســورية. ــة تــرتك منعكســاتها عــى بني ــة وأرسي مشــكالت اجتامعي

ــة« قــد عــاودت للظهــور بفعــل ســنوات  ــة القدميــة »التقليدي ــإن بعــض الظواهــر االجتامعي ــه، ف وللتنوي
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ــرة  ــل هج ــددة مث ــر متع ــوء ظواه ــل نش ــورية بفع ــط األرسة الس ــب من ــادة ترتي ــتمرة وإع ــرب املس الح

الشــباب وسياســة القتــل املمنهجــة واالعتقــاالت وغرهــا. وكانــت عــدة جهــات ومؤسســات بحثيــة ومدنيــة 

ــرة  ــث يف الظاه ــتهدفت البح ــي، فاس ــد االجتامع ــى الصعي ــرازات ع ــكالت واإلف ــك املش ــت لتل ــد انتبه ق

االجتامعيــة الجديــدة/ القدميــة مثــل ظاهــرة الــزواج املبكــر أو تعــدد الزوجــات أوالطــالق، وهــو مــا يجــب 

أن يتــم االلتفــات إليــه يف املراحــل القادمــة، خصوصــا مــع استشــعار أفــراد املجتمــع لخطــورة التغيــر الــذي 

ــا بشــكل خــاص موضــوع هجــرة  ــة ومنه ــة الســورية بفعــل التغــرات املتالحق ــة االجتامعي ــب البني يصي

الشــباب.

ــدا  ــه بع ــرة ل ــا الهج ــس له ــي تؤس ــكالت الت ــول املش ــة ح ــراد العين ــن رأي أف ــث ع ــدو أن الحدي إذن، يب

اجتامعيــا؛ اســتطاعوا تحســس خطورتــه يف املرحلــة الراهنــة والقادمــة كذلــك عــى أفــراد املجتمــع الســوري 

ومؤسســاته االجتامعيــة، وهــو مــا يتــم االلتفــات إليــه مــن قبــل املهتمــن بالشــأن السوســيولوجي، مــن 

ــن  ــب تكوي ــي تصي ــة وبالتغــرات املختلفــة الت ــا مــن ناحي ــي تنتجه ــة الحــرب والظواهــر الت حيــث عالق

وتشــكيل املجتمــع وتنقلــه إىل مرحلــة جديــدة مــن وجــوده.

أمــا فيــام يتعلــق بخطــورة موضــوع هجــرة الشــباب عــى غيــاب الكفــاءات والخــربات، فهــو األمــر الــذي 

يجــد لــه مــربرات »بــرأي العينــة«، فمــؤرشات هجــرة العقــول والكفــاءات والعنــارص الشــابة مــن املجتمــع 

ــي«، ســيرتك املجتمــع الســوري يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة  ــه مجتمــع فت الســوري »املعــروف بأن

النظــام »غــر املســتقرة حتــى اللحظــة« أمــام مشــهد تعليمــي واقتصــادي مرتاجــع يف ظــل غيــاب الشــباب 

ــورية  ــع س ــيس مجتم ــوات لتأس ــق خط ــه يف تحقي ــل علي ــم التعوي ــذي يت ــربة، ال ــب الخ ــم وصاح املتعل

املســتقبي مبؤسســاته املختلفــة.

ــات الحديــث  ولهجــرة الشــباب »حســب أفــراد العينــة« تأثــره الكبــر عــى الجانــب العســكري. فقــد ب

ــي يشــنها النظــام  ــة الت ــن النظــام وقــوى املعارضــة؛ يف ظــل الحــرب اليومي ــوم عــن رصاع عســكري ب الي

الســوري عــى الشــعب الســيام يف املناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته. 
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الهجرة حل

ارتأت نسبة قليلة من العينة يف الهجرة حال للواقع الذي يعيشه الشباب هنا، وكانت أسبابها هي:

الهروب من املوت والقصف والدمار  

غياب األمن واالستقرار  

بطالة املتعلمن وسوء األوضاع االقتصادية  

تدهور الواقع الصحي  

كانــت الهجــرة حــال لكافــة املشــاكل الحياتيــة واملعيشــية التــي يعايشــها األهــايل يف املناطــق الخارجــة عــن 

ــه الســكان يف  ــزال يعــاين من ــذي ال ي ــاب هامــش األمــان واالســتقرار ال ــك حــال لغي ســيطرة النظــام. وكذل

هــذه املناطــق، وهــو األمــر الــذي عايشــوه منــذ بــدء الــرصاع عــام 2011.
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األمور الكابحة للهجرة وأسباب البقاء يف الوطن
يف حــال تواجــدت بعــض الــروط يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام؛ فــإن لهــا تأثــرا كبــرا يف الحــد 

مــن الهجــرة ومــن بــروز االتجــاه نحــو الهجــرة، وبشــكل خــاص بــن فئــة الشــباب.

من هذه العوامل واألمور، كانت »برأي العينة« اآلتية: )حسب ترتيب األهمية(

 وجود فرص عمل دامئة

توحيد الفصائل العسكرية يف املنطقة

القضاء عى نظام األسد وتحرير سورية

هامش األمان

توفر التعليم الصحيح )توفر خدمات التعليم(

 توافر خدمات البنية التحتية )كهرباء وماء ومؤسسات خدمية(

 مؤسسات ترعى الشباب )برامج توعية(

 القضاء العادل )العدل(

 توافر مخيامت آمنة

 التوعية الدينية

يتضــح مــن آراء أفــراد العينــة،  تكــرار ذات املتغــرات التــي »بتصورهــم« تدفــع نحــو تشــكيل اتجاهــات 

قويــة نحــو الهجــرة لــدى الشــباب؛ والتــي يف حــال تــم العمــل عليهــا بشــكل جــدي فإنهــا ســتنفي التفكــر 

يف »الهجــرة« كاتجــاه وســلوك.

ــع  ــرة. وكان للوض ــة للهج ــل الكابح ــت العوام ــارز يف تثبي ــتقرار دوره الب ــادي واالس ــر االقتص كان للمتغ

الحيــايت اليومــي يف ظــل ســيطرة الفصائــل دورا كبــرا يف تشــكيل االتجــاه نحــو الهجــرة، فقــد طالــب أفــراد 

ــة  ــة قضائي ــام وجــود جه ــة واحــدة، مــام يفســح املجــال أم ــل تحــت راي ــد الفصائ ــة بــرضورة توّح العين

ــة،  ــدة يف املنطق ــلحة متواج ــل مس ــة لفصائ ــة تابع ــات قضائي ــس جه ــع ولي ــا الجمي ــع له ــدة يخض واح

ووجــود هــذه الجهــة القضائيــة الواحــدة ســتمهد الطريــق أمــام قانــون موحــد يــرسي عــى الجميــع مــن 

مدنيــن وعســكرين ويســوي بينهــم يف الحقــوق والواجبــات، وبالتــايل وجــود العدالــة التــي كانــت مفقــودة 

يف ظــل حكــم النظــام.
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مــع االســتقرار ووجــود هامــش األمــان والحقــوق، فمــن الطبيعــي أن يلتفــت األفــراد إىل أهميــة الخدمــات 

املختلفــة مــن رضورات البنيــة التحتيــة وخدمــات التعليــم، وهــو مــا ركــز عليــه أفــراد العينــة يف تصوراتهــم 

للعوامــل الكابحــة للهجــرة.

ويبــدو أن وجــود مؤسســات تســتهدف الشــباب، هــو مــن املتطلبــات امللّحــة يف هــذه املرحلــة التــي متــر 

بهــا املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. ورغــم وجــود بعــض الجهــود يف هــذا اإلطــار، فإنــه مــن الواضح 

ــام يخــص الشــباب  ــط في ــات املجتمــع املحي ــا عــن توقع ــاد برامجه ضعــف دور هــذه املؤسســات وابتع

ــأنها  ــن ش ــة م ــج مختلف ــود برام ــى رضورة وج ــة« ع ــز »العين ــالل تركي ــن خ ــاص، م ــكل خ ــرة بش والهج

اإلســهام يف بقــاء الشــباب يف بالدهــم وعــدم التفكــر يف الهجــرة منهــا.

ــكل  ــه بش ــتفادة من ــم االس ــن أن تت ــذي ميك ــال، وال ــة الح ــارز، بطبيع ــي دوره الب ــر الدين ــى للمتغ ويبق

إيجــايب، وذلــك بربــط العالقــة بالوطــن مــع الجانــب الدينــي »وليــس الجهــادي طبعــا«. فالحديــث عــن 

»الجهــاد« يجــب أن يجــري العمــل عــى اســتبداله كمرحلــة هامــة مــن االســتفادة مــن الحامــل الدينــي 

للمجتمــع ومنظومتــه القيميــة، بحيــث يتجــذر اتجاهــا متنــورا يســهم يف مرونــة »النســق الدينــي« الــذي 

تقــوم عليــه هــذه املناطــق بشــكل خــاص. 

توضــح إجابــات أفــراد العينــة حــول األســباب التــي تدفــع االنســان للبقــاء يف أرضــه، بــربوز الحافــز الدينــي 

ــرض«  ــن »األرض والع ــاع ع ــل بشــكل أســايس بالدف ــذا العام ــاط ه ــاء، وارتب ــزات للبق ــم املحف كأحــد أه

والذيــن يشــكالن أحــد أهــم األمــور ذات قدســية يف املــوروث االجتامعــي وأيضــا االقتصــادي يف الريــف، 

ويتعــزز البقــاء بــاالرض ويُضفــى عليــه قدســية كبــرة إقــرتان العامــل الدينــي بتخوفــات أوردهــا املشــاركون 

يف االســتبيان تقــول بــأن النظــام الــذي يقصفهــم ويحــاول اقتحــام مناطقهــم، ذو صبغــة طائفيــة وخصوصــاً 

باســتعانته مبيليشــيات طائفيــة تقاتــل إىل جانبــه. 

 يضــاف إىل هــذا العامــل تكــرار إجابــات أن مــا يدفــع للبقــاء هــو »حــب الوطــن« وأيضــا التطلــع لبنــاء 

مســتقبله.  
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ماهي اهم االسباب التي تدفع االنسان للبقاء بأرضه ؟

ــا ــا واجتماعياته ــة واهله ــا كطفل ــكه به ــان وتمس ــدى االنس ــي ل ــى ش  االرض اغل
ــا ــه الجله ــان بارض ــا االنس ــك به ــعيدة يتماس ــدة وس ــه جي ــر بيئت ــي توف الت

ــروب ــس اله ــا لي ــاع عنه ــه الدف ــب علي ــان ويج ــة االنس ــي كرام ــن ه  االرض والوط
ــهيد ــو ش ــه فه ــات دون ارض ــن م ــلم م ــه وس ــى اهلل علي ــول صل ــال الرس ــا وق  منه

 االنتمــاء للوطــن والدفــاع عنــه وهــو فــي امــس وهــو فــي امــس الحاجــة الــى
ــك ــى كرامت ــاظ عل ــي وللحف ــت الحال ــي الوق ــه ف  ابنائ

ــيء ألن ــه ش ــس ل ــن لي ــه وط ــس ل ــن لي ــا وم ــاظ عليه ــاالرض والحف ــك ب  التمس
ــيء ــد كل ش ــده فق ــن يفق ــيء وم ــو كل ش ــن ه  الوط

 الدفــاع عــن الوطــن ضــد النظــام النصيــري والروســي وعــدم الســماح لهــم بإحداث
تغييــر ديموغرافــي فــي البالد

 ربمــا هنــاك رابــط قــوي كالرابــط بيــن الشــجرة وجذورهــا وربمــا العــادة النهــوض
بســوريا مــن جديــد النهــا لــن تنهــض اال بابنائهــا حصــرا

 العاطفة والعالقات االجتماعية والروابط االسرية والتاريخ والدين

ــان اهلل ــان ب ــن وااليم ــبيل الوط ــي س ــاد ف ــرض والجه ــى االرض والع ــرة عل  الغي
ــا ــوف ينصرن  س

 الوطــن غالــي وعزيــز وفيــه خلقنــا واليــه ننتمــي ومــن اجــل ان ال تتــرك الوطــن
 وحيــدا لالعــداء

 إننــي ابــن هــذا الوطــن ومــن حــق هــذا الوطــن أن ابقــى بجانبــه وادافــع عنــه
وعــن مقدســاته

 التشــبث فــي االرض الن االرض عــرض االنســان وموطنــه ومســقط رأســه وكرامتــه
 وبــدون البقــاء فــي االرض يكــون االنســان ليــس لــه اي قيمــة

   بالدي وان جارت علي عزيزة واهلي وان ضنوا علي كرام

 قــال رســول اهلل عليــه الصــالة والســالم مــن اســتطاع أن يشــتري بــارض الشــام مربــط
 ناقــة فليفعــل النهــا ارض الربــاط الــى يــوم القيامــة. امــا بالنســبة لــي فافضــل

الجلــوس بظــل زيتونــة بــدال مــن فنــدق ســبع نجــوم

 وجــود االمــان فــي البــالد وتاميــن فــرص عمــل وتاميــن مــدارس للكبــار واالطفــال
وتاميــن وظائــف للنــاس
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رابعاً: تحليل نتائج المقابالت الكيفية

مل تكتــف الدراســة باالســتبيان كوســيلة لجمــع البيانــات لرصــد االتجــاه نحــو الهجــرة بــن الشــباب. لذلــك 

ــا  ــا« و»الســويد وأملاني ــب« و»تركي ــن »إدل ــدة يف كل م عمــدت الدراســة إىل اســتهداف مجموعــات جدي

وفرنســا«.

ريف إدلب
ــدة يف  ــة الجدي ــدى العين ــع متغــر واضــح ل ــب« عــى تتب ــدة يف »ريــف إدل اعتمــدت األســئلة الجدي

الداخــل الســوري متحــور حــول وجــود اتجــاه حقيقــي لــدى الفــرد متبوعــا بخطــوات جــادة وعمليــة 

للقيــام بالهجــرة.

وكانت األسئلة للحاالت التي استهدفناها بالدراسة هي اآلتية:

هل فكرت يوما بالهجرة خارج سوريا؟ وملاذا؟

يف حال تم التفكر بالهجرة، هل تم اتخاذ خطوات عملية يف ذلك؟

هل يوجد من العائلة أو األقارب أو األصدقاء من املهاجرين؟

يف حال اإلجابة بنعم، يرجى ذكر العدد واألسباب؟

يف حال توافرت اإلمكانية، هل ستتخذ قرار الهجرة؟

ما هي األسباب لقرارك؟

1-كان مــربر اختيــار هــذا العمــر هــو أن الدراســة تســتهدف فئــة الشــباب، وقــد ارتأينــا حــرص الشــباب يف هــذه الفئــة اعتــامدا عــى تعريــف األمــم املتحــدة مــع 

مراعــاة وجــود بعــض املتعلمــن يف العينــة مــن الذيــن أنهــوا دراســتهم الجامعيــة أو مل يتســن لهــم ذلــك، كمتغــر هــام يف التفكــر بالهجــرة.

1

كانت خصائص عينة »دراسة الحالة« يف ريف إدلب كام ييل:

25 مفردة من الشباب الذي ترتاوح أعامرهم بن 18 – 24 سنة ، والذين يعيشون يف ريف إدلب

ذكور 15 وإناث 10

املستوى التعليمي شمل املراحل املختلفة )ابتدايئ- إعدادي- ثانوي- جامعي(

الحالة االجتامعية )عازب ومتزوج(

الحالة املهنية )ال يعمل- عامل- إعالمي- موظف- مدرس- عمل خاص(
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ونتيجة تحليل املقابلة معهم، كانت النتائج كام ييل:

 مل يفكــر الشــباب يف الهجــرة خــارج ســورية مــن قبــل وال حتــى يف هــذه األوقــات، بالرغــم مــن القصف 

الــذي يتعــرض لــه ريــف إدلــب، والــذي يبقــى عرضــة بشــكل يومــي لحــوادث مشــابهة مــن القصــف 

وغــره مــن مســببات املــوت والدمــار.

ــة الشــباب  ــت حــول عالق ــة املســتهدفة، فانصب ــل العين ــن قب ــدم التفكــر بالهجــرة م ــا أســباب ع أم

ــايل  ــر بالهجــرة وبالت ــدم التفك ــيس يف ع ــامء« كان حــارضا كســبب رئي ــوم »االنت بســورية، أي أن مفه

ــم للهجــرة خــارج ســورية. عــدم تشــكيل »اتجــاه« لديه

وهــذا األمــر انســحب حتــى عــى الخــروج مــن مناطــق ريــف إدلــب باتجــاه تركيــا، إذ كان رأي األفــراد 

ــه  ــوري في ــود الس ــرب وج ــا، يعت ــو تركي ــورين وه ــه للس ــح أبواب ــذي فت ــب ال ــد القري ــى البل ــه حت أن

»مهاجــرا«.

يف هــذه النقطــة تحديــدا، ميكــن الحديــث بشــكل دقيــق حــول تشــّكل اتجــاه الهجــرة لــدى الشــباب 

يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. فليســت املتغــرات »الخارجيــة« هــي التــي تدفــع باتجــاه 

تشــكل دافــع الهجــرة خــارج الوطــن وبالتــايل العمــل عــى اتخــاذ خطــوات تنفيذيــة حيــال ذلــك، بــل 

هــي بالدرجــة األوىل موقــع الفــرد والجامعــة ضمــن مــا ميكــن أن نطلــق عليــه »االنتــامء واملواطنــة«، 

وهــو األمــر الــذي نعتقــد أنــه ال زال غامئــا لــدى املواطــن الســوري عمومــا، بفعــل عقــود طويلــة مــن 

التهميــش ومــن الخلــط الــذي كان قامئــا بــن مفهومــي الوطــن والســلطة.

ومــع ســنوات الحــرب الخمــس حتــى اآلن يف ســورية، يبــدو أن مفهــوم املواطنــة واالنتــامء قــد بــدأ 

يأخــذ بعــض املالمــح، الســيام يف املناطــق التــي خرجــت مــن ســيطرة النظــام. ورغــم أن هــذه املناطــق 

ــة هــي  ــد أن هــذه املرحل ــا نعتق ــدة، إال أنن ــات ســلطوية جدي ــد لتعــدد راي ــد خضعــت مــن جدي ق

»إرهاصــات« للهويــة الســورية القادمــة خصوصــا يف عالقتهــا باملواطنــة مبفهومهــا العــام.

اتضــح هــذا األمــر مــع اإلجابــات القطعيــة الرافضــة للهجــرة. وإن كانــت هــذه العينــة »غــر ممثلــة 

عــى املســتوى اإلحصــايئ«، إال أننــا قصدنــا منهــا اســتمزاج املنــاخ العــام حــول االتجــاه نحــو الهجــرة 

لــدى فئــة الشــباب. وهــو األمــر الــذي ميكــن أن يكــون مــؤرشا ذا داللــة عنــد البــدء بدراســات شــاملة 

ملوضوعــات االتجاهــات القامئــة حــول قضايــا املواطنــة والهجــرة يف املناطــق التــي خرجــت عــن ســرة 

النظــام.

ــن إىل دول  ــن املهاجري ــاء م ــارب أو أصدق ــم أق ــن الشــباب لديه ــة املســتهدفة م ــراد العين ــة أف غالبي

ــة: ــد تعــددت األســباب يف هجــرة هــؤالء، هــي التالي ــا، وق أورب

-1

-2

-3
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»الهــرب مــن القصــف املســتمر، البحــث عــن مســتقبل آمــن لألطفــال، البحــث عــن هامــش األمــان، 

الفلتــان األمنــي، إكــامل الدراســة«.

ــم  ــن، مل يشــكل لديه ــارج، كمهاجري ــم يف الخ ــاء له ــارب أو أصدق ــة أن وجــود أق ــراد العين ــع أف أجم

دافعــا للهجــرة. وهــو األمــر الــذي يعيــد لتحليلنــا مروعيتــه بــأن دوافــع الهجــرة ال تتعلــق بالتهديــد 

الخارجــي املبــارش لألفــراد، بقــدر مــا تتعلــق بتكويــن االتجاهــات بنــاء عــى منظومــة القيــم الخاصــة 

بجامعــة اجتامعيــة محــددة أو رشيحــة اجتامعيــة ضمنهــا.

حتــى لــو توافــرت اإلمكانيــة الكاملــة للهجــرة؛ ارتــأى أفــراد العينــة بــأن قرارهــم ســوف يكــون الرفــض، 

معللــن ذلــك بعــدة أســباب متحــورت حــول ســببن، هــام:

األول: عدم رغبتهم بالهجرة أساسا

الثاين: تجارب اللجوء السيئة ملن سبقهم يف دول اللجوء والوضع النفيس الذي يعانونه هناك.

تركيا: 
متحــورت األســئلة املوجهــة إىل الســورين يف تركيــا عــى تتبــع وجــود اتجــاه نحــو الهجــرة إىل دول أوربــا. 

وكانــت األســئلة للحــاالت التــي اســتهدفناها بالدراســة هــي اآلتيــة:

ملاذا قررت املجيء إىل تركيا؟

هل قررت البقاء هنا أم تنوي الهجرة إىل أوربا؟

يف حال قررت البقاء أو الهجرة، ما هي األسباب؟

-4

-5

ــاب،  ــازي عنت ــطنبول، غ ــن »إس ــن يف كل م ــباب املتواجدي ــن الش ــة م ــئلة إىل مجموع ــه باألس ــم التوج ت

أنطاكيــة«، وذلــك كتنــوع جغــرايف مــن ناحيــة وســكاين ســوري، حيــث تــوزع الســوريون يف املــدن الرتكيــة 

حســب املنشــأ الــذي قدمــوا منــه يف ســورية.

كانــت خصائــص العينــة هنــا مشــابهة لخصائــص عينــة إدلــب، وبلــغ حجــم العينــة 25 مفــردة منهــم 12 

إنثــى، وقــد كانــت نتائــج املقابــالت عــى الشــكل التــايل:

ــة  ــبة لغالبي ــوت« بالنس ــف »امل ــال والقص ــن االعتق ــروب م ــو اله ــا ه ــوء إىل تركي ــبب اللج 1- كان س

ــا. ــزوح إىل تركي ــم للن ــة أن الخــوف عــى أرسهــم دفعه ــراد العين ــّوه أف ــد ن الشــباب. وق
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2- كان قرار أفراد العينة حول قرار الهجرة إىل أوربا بالرفض، معللن ذلك بثالثة أسباب، هي:

األول: أن الحيــاة االجتامعيــة يف تركيــا مناســبة للشــباب واألرسة الســورية، وذلــك لتشــابه النســق 

االجتامعــي والدينــي، والخدمــات والتســهيالت التــي تقدمهــا تركيــا للســورين بشــكل عــام. 

الثــاين: قــرب تركيــا مــن ســورية كدولــة حدوديــة، مــا يعنــي إمكانيــة العــودة إىل ســورية يف حــال 

اســتقرت األمــور كــام يشــتهي أهلهــا. 

الثالــث: إغــالق بوابــات الهجــرة إىل أوربــا يف وجــه الســورين، والقيــود الكبــرة التــي فرضتهــا تركيــا 

واالتحــاد األوريب »مــن خــالل اتفاقهــام« عــى قضايــا التهريــب نحــو أوربــا.

ــة  ــروط خارجي ــه ب ــم كبح ــا ت ــرة إىل أورب ــو الهج ــاه نح ــة، أن االتج ــورات العين ــالل تص ــن خ ــح م يتض

موضوعيــة، متثلــت هنــا مبنــع الســلطات الرتكيــة ُســبل التهريــب، أو مبســتوى الخدمــات املقدمــة للســورين 

يف تركيــا. وهــذه األســباب »رغــم مــربر قــرب ســوريا مــن تركيــا«، تؤكــد أن االتجــاه نحــو الهجــرة هــو قائــم 

وبدرجــة كبــرة. ففــي حــال كانــت التســهيالت موجــدة كــام الســابق للهجــرة مــن جهــة، وكان الوجــود 

الســوري يف تركيــا ال يتســم باملرونــة مــن قبــل الحكومــة الرتكيــة؛ لــكان إقبــال األفــراد عــى الهجــرة كبــرا. 

ــة املســتهدفة.  ــق بالوطــن ليــس داخــال يف حســابات العين ــا الحالتــن فمفهــوم »االنتــامء« والتعل ويف كلت

وهــو مــا يخالــف تصــورات العينــة التــي تــم التوجــه إليهــا يف ســورية.

أوربا: 
ــا، فرنســا« حــول أســباب  ــا »الســويد، أملاني ــن يف أورب ــة إىل الســورين املهاجري ــئلة املوجه متحــورت األس

ــة: ــي اســتهدفناها بالدراســة هــي اآلتي ــت األســئلة للحــاالت الت ــرار الهجــرة. وكان اتخــاذ ق

ما هي أهم ثالثة أسباب دفعتك التخاذ قرار الهجرة إىل أوربا؟

هل تشجع الشباب السوري عى الهجرة إىل أوربا؟

مهام كانت اإلجابة، ملاذا؟

ــردة  ــة 15 مف ــغ حجــم العين ــن الســابقتن، وبل ــص العينت ــا مشــابهة لخصائ ــة هن ــص العين ــت خصائ كان

ــايل: ــالت عــى الشــكل الت ــج املقاب ــت نتائ ــد كان ــاث، وق ــم 6 إن منه

 كانــت األســباب التــي دفعــت الشــباب للهجــرة إىل أوربــا »العينــة املســتهدفة« حســب ترتيــب األهميــة 

كــام يــي: 
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السبب األول: حالة الخوف من غياب األمان وإمكانية استقرار الوضع

ــق االنتســاب لجامعــات  ــال أو االندمــاج يف الحــرب عــن طري ــاين: الخــوف مــن االعتق الســبب الث

ــة. عســكرية مختلف

السبب الثالث: البحث عن حياة جديدة بعد دخول الحرب السورية إىل أفق مسدود

يطمــح الشــباب إىل بــدء حيــاة جديــدة يف أوطانهــم، ورغــم أن الوضــع األمنــي كان يف بدايتــه أقــل ســوءا 

ــاص«  ــكل خ ــم بش ــباب منه ــورين »والش ــن الس ــرة ب ــات الهج ــت موج ــد تتال ــه اآلن، فق ــو علي ــام ه م

كســبيل للخــالص الفــردي.

مــن هنــا، ميكننــا القــول أن حســابات الشــباب يف موجــة الهجــرة األوىل نحــو أوربــا، كان يحركهــا »اتجــاه« 

نحــو موضــوع الهجــرة اتضحــت معاملــه يف اتخــاذ خطــوات فرديــة ال ميكــن أن نطلــق عليهــا إال »الهــروب« 

مــن مواجهــة تغــرات الواقــع يف ســورية. ومهــام تكــن التربيــرات التــي ميكــن أن تُســاق يف هــذا اإلطــار 

تحــت مســميات إنســانية والظــروف الصعبــة وغرهــا، فــإن ارتبــاط وجــود اتجــاه نحــو الهجــرة باتخــاذ 

خطــوات »وصلــت حــد املــوت والغــرق يف حــاالت كثــرة« مــن أجــل الوصــول إىل أوربــا؛ مــا هــو إال أحــد 

ــة  ــام 2011، ومل تســتطع عالق ــع ع ــدأ م ــذي ب ــري ال ــل التغي ــع الفع ــة م ــة العالق ــؤرشات عــى ضبابي امل

الشــباب بالوطــن أن تســتوعبه وتضعــه يف ســياقه ومســاره الصحيــح.

مل يشــجع املهاجــرون الشــباب إىل دول أوربــا غرهــم مــن الشــباب الســوري عــى الهجــرة، مربريــن ذلــك 

بالظــروف الســيئة النفســية التــي عانــوا منهــا وال يزالــون. فقــد عــاىن معظــم أفــراد العينــة مــن صعوبــات 

يف التأقلــم وغيــاب الــدور الفاعــل لهــم ضمــن املجتمــع األوريب، ناهيــك عــن غيــاب الفاعليــة لهــم وســط 

زخــم الالجئــن الســابقن مــن جنســيات مختلفــة وأصحــاب البــالد التــي اســتقبلتهم.
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الخالصة والنتائج 

مــن خــالل القــراءات والتحليــالت الجزئيــة للبيانــات الكميــة والكيفيــة فيــام يتعلــق بـــ »اتجاهــات الهجــرة 

لــدى الشــباب« ميكننــا التحــدث عــن النتائــج العامــة وتصوراتنــا حــول املوضــوع مبــا يــأيت:

 تــؤدي الــروط والعوامــل الخارجيــة املتعلقــة بظــروف الحــرب مــن »قصــف واشــتباكات وظــروف 

الحــرب يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام« دورهــا يف تشــكيل »االتجــاه نحــو الهجــرة« لــدى 

الشــباب، وذلــك حــن يتــم الحديــث عــن تأثــر العوامــل التــي تتعلــق بــروط الســالمة واألمــان داخــل 

هــذه املناطــق. 

يرتبــط »االتجــاه نحــو الهجــرة« لــدى الشــباب، مبســاحة الحريــة داخــل املناطــق التــي خرجــت عــن 

ســيطرة النظــام. فقــد عانــت رشيحــة الشــباب لعهــود طويلــة مضــت مــن التهميــش والقمــع ومصادرة 

الــرأي وكبــح القــدرة عــى املبــادرة والفعــل يف ظــل نظــام البعــث، وهــو األمــر الــذي مل يختلــف كثــرا 

يف ظــل تعــدد الســلطات املرتبطــة بالفصائــل يف هــذه املناطــق.

وإذا كانــت تجربــة هــذه املناطــق ال تــزال حديثــة العهــد »وبالتــايل ورثــت رواســب العهــد الســابق يف 

شــكل الرتاتــب الســلطوي مجتمعيــا وسياســيا«، فــإن الحكــم عليهــا ســابق ألوانــه مــن ناحيــة، لكنــه 

يؤســس لالتجــاه نحــو »الخــالص الفــردي« والتفكــر بالهجــرة.

مل تكــن لــروط الحيــاة املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة دورهــا الكبــر يف تشــكيل االتجــاه نحــو الهجــرة، مــن 

مثــل »الكهربــاء واملــاء والخدمــات األساســية« وذلــك ألن هــذه املناطــق ال تــزال تعــاين مــن القصــف 

والتدمــر املمنهــج مــن قبــل ســالح النظــام والقــوى املســاندة لــه.

 انقطــع معظــم الشــباب بســبب الحــراك منــذ عــام 2011، عــن دراســتهم لظــروف توقــف املــدارس 

والجامعــات بســبب الحــرب القامئــة. وقــد حاولــت الكثــر مــن الجهــات ومنهــا »الحكومــة املؤقتــة« 

ــة  ــة التجرب ــن ظــروف حداث ــة يف هــذه املناطــق، لك ــام التعليمي ــن مؤسســات النظ ــل ع ــاد بدي إيج

ــك  ــة باملخاطــر، ناهي ــم محفوف ــة التعلي ــة جعــل تجرب ــذي اســتهدف املنشــآت التعليمي والقصــف ال

عــن موضــوع عــدم االعــرتاف بالشــهادة خــارج ســورية، وهــو األمــر الــذي وضــع الشــباب أمــام ســؤال 

املســتقبل التعليمــي، مــام شــكل اتجاهــا نحــو الهجــرة لديهــم. 
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أنتجــت الســلطات القامئــة يف املناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام آليــات العالقــة األوليــة بــن 

املواطــن والقانــون، مــن حيــث الحقــوق والواجبــات، واالمتيــازات لبعــض األفــراد ممــن هــم يف مواقــع 

ــي  ــة الت ــذه العالق ــق. ه ــذه املناط ــع ه ــة مجتم ــن بني ــة ضم ــة معين ــية واجتامعي ــكرية وسياس عس

اتســمت خــالل عهــد البعــث بالفســاد وغيــاب مفهــوم العــدل عــى املســتوى القانــوين وانســحابه عــى 

العدالــة االجتامعيــة ومــا يتبعهــا مــن تخريــب منظــم لعالقــة املواطــن بالوطــن؛ يبــدو أنهــا مل تختلــف 

كثــرا يف واقــع الحــال اليــوم.

تعــددت املصالــح واألهــواء، وتعــددت الرايــات املقاتلــة، واختلــف الحــال قليــال بظهــور بعــض القــوى 

ــة،  ــة املرتبطــة مبفهــوم العدال ــاب املأسســة القانوني مــن املجتمــع املحــي يف هــذه املناطــق، لكــن غي

كــرّس شــعورا باإلحبــاط مــام خلــق اتجاهــا نحــو الهجــرة، الســيام بــن رشيحــة الشــباب املعنيــة أساســا 

ــدين يتســم  ــد اجتامعــي م ــة واضحــة يف رشط عق ــوم عــى عالق ــد يق ــة يف مجتمــع مــدين جدي بالرغب

بحــدود واضحــة بــن الحقــوق والواجبــات التــي تســاوي جميــع األفــراد تحــت مظلتهــا.

ال يــزال متغــر »االنتــامء واملواطنــة« هــو القــول الفصــل يف موضــوع تشــكيل »االتجــاه نحــو الهجــرة« 

لــدى الشــباب الســوري يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. فالحديــث عــن الــروط الخارجيــة 

فيــام يتعلــق بالحيــاة اليوميــة ميكــن أن يدخــل مــن بــاب الرغبــة بالعمــل عــى تحســن هــذه الــروط 

ــه ظــروف الحــرب والقصــف، أمــا فيــام  ــذي أنهكت ــد ال ــاء املجتمــع الجدي وتكثيــف الجهــود حــول بن

يخــص اتجــاه الهجــرة فهــو يتعلــق »بتحليلنــا املبنــي عــى مقابالتنــا يف دراســة الحالــة« بعالقــة الشــباب 

بســوريا كمفهــوم للوطــن. 

ــة ســورية  ــا هوي ــّون فيه ــة لتتك ــة يف هــذه املناطــق، هــي مرحل ــار هــذه املرحل ــة، ميكــن اعتب حقيق

جديــدة تفصــل بــن االنتــامء للوطــن واالنتــامء للســلطة. فــام جــرى خــالل العقــود الســابقة هــو نجــاح 

ــل  ــة« كممث ــلطة القامئ ــورية الوطــن« و«الس ــوم »س ــن مفه ــس التامهــي ب ــة بتكري ــلطات القامئ الس

عنــه، وهــو مــا أفــرغ عالقــة املواطــن بالوطــن مــن مضمونهــا، وجعــل تلــك العالقــة تــرتك آثارهــا عــى 

»وعــي هويتــه« وبالتــايل موقعــه مــن النســق االجتامعــي والســيايس العــام، بحيــث تــم طــرده قــرسا 

مــن القيــام بـــ »الفعــل« املنتمــي بشــكل عــام.

اليــوم، رمبــا مل يختلــف األمــر كثــرا، لكننــا نعتقــد أننــا أمــام »إرهاصــات« مرحلــة جديــدة مــن تشــّكل 

الهويــة الســورية الجديــدة، املبنيــة عــى العالقــة الواضحــة بــن املواطــن والوطــن مــن حيــث الحقــوق 
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ــي ســوري  ــة ووع ــذا« هوي ــامل؛ يؤســس »والحــال هك ــي واضــح املع ــد اجتامع ــن عق ــات ضم والواجب

جديــد يُنتــج مفهــوم االنتــامء يف بعــده الوجــودي والوطنــي.

ــدى  ــاخ االتجــاه »الهجــرة ل ــة دراســة استكشــافية ملن ــرب هــذه الدراســة، مبثاب أخــرا، نســتطيع أن نعت

ــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام. ــا، يف املناطــق الت الشــباب« بشــكل خــاص، والهجــرة الســورية عموم

وبنــاء عــى ذلــك، فهــي دراســة تحفيزيــة للقيــام ببحــوث شــاملة تتعلــق مبفاهيــم االنتــامء واملواطنــة 

وقضايــا اجتامعيــة أخــرى، نعتقــد أننــا بحاجــة إليهــا يف هــذه املرحلــة االنتقاليــة الهامــة مــن تشــكيل 

املجتمــع الســوري الجديــد.
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التوصيات

بنــاء عــى النتائــج التحليليــة التجاهــات هجــرة الشــباب والعوامــل الداعمــة لهــا ميكــن تقديــم التوصيــات 

التاليــة لــذوي الشــأن عــى عــدة أصعــدة: 

عىل الصعيد العسكري: 

الضغــط عــى الحكومــة الســورية وحلفائهــا ملنــع اســتخدام األســلحة التدمريــة كالرباميــل والصواريــخ 

عــى املناطــق املدنيــة، وكذلــك األســلحة املحرمــة دوليــاً كالعنقــودي والكيــاموي والعمــل عــى تحييــد 

املناطــق املدنيــة واملرافــق العامــة عــن الــرصاع، والتــي مــن شــأنها تخفيــض االتجــاه نحــو الهجــرة. 

عىل الصعيد االقتصادي: 

التنســيق مــع أصحــاب الشــأن مــن قيــادات مدنيــة وعســكرية يف الداخــل مــن أجــل وضــع خطــط 

تســتهدف خلــق فــرص عمــل للشــباب. يتــم ذلــك عــن طريــق جــذب رؤوس أمــوال وطنيــة والتنســيق 

ــة التــي تســتطيع توفــر فــرص  ــز القطاعــات االقتصادي ــة مانحــة مــن شــأنها تعزي مــع جهــات دولي

عمــل كثــرة ملختلــف رشائــح املجتمــع الشــابة )ذكــور وإنــاث(.

دعــم الشــباب أصحــاب املشــاريع الصغــرة املســتقلة واملشــاريع العائليــة اإلنتاجيــة مــام يســهم يف 

تكريــس التجــارب الفرديــة والجمعيــة عــى حــد ســواء يف خلــق فــرص عمــل مبــا يتناســب وطبيعــة 

مجريــات الحيــاة اليوميــة يف تلــك املناطــق.

ــذه  ــة يف ه ــع يف الزراع ــة للتوس ــهيالت الالزم ــم التس ــيس وتقدي ــكل رئي ــي بش ــاع الزراع ــم القط دع

ــر مــن الشــباب،  ــة هامــة )تشــغيل عــدد كب ــة واجتامعي ــا مــن مخرجــات اقتصادي ــا له املناطــق، مل

ــق(. ــذه املناط ــاء ذايت له ــق اكتف ــة تحقي محال

محاولــة االســتقرار عــى عملــة تداوليــة موحــدة »يفضــل أن تكــون اللــرة الســورية« يف التعامــالت 

التجاريــة واالقتصاديــة واملعيشــية مــام يســهم يف خلــق نظــام مــايل موحــد بغــض النظــر عــن خصائصــه.

التوجه لفتح استثامرات ومشاريع المتصاص اليد العاملة املتوافرة. 
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عىل الصعيد التعليمي: 

ــق  ــة يف املناط ــدارس العامل ــن امل ــادرة ع ــهادات الص ــمي بالش ــرتاف رس ــى اع ــول ع ــعي للحص الس

ــرصاع  ــن ال ــة ع ــة التعليمي ــد العملي ــى تحيي ــل ع ــوري، أو العم ــام الس ــيطرة النظ ــي س ــة ع الخارج

ــورية.  ــة الس ــارشاف وزارة الرتبي ــة ب ــهادات العام ــات الش ــم امتحان ــامد تقدي ــالل اعت ــن خ ــم م القائ

التوسع يف افتتاح مدارس التعليم األسايس والثانوي.

تفعيــل الجامعــات الســورية التــي تــم افتتاحهــا يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وتوســيع 

ــامد عــى الخريجــن األكفــاء كمســاعدين يف هــذه الجامعــات والســعي يف ذات  ــا واالعت اختصاصاته

الوقــت للحصــول عــى اعــرتاف بالشــهادة الصــادرة عنهــا.

تأمــن منــح جامعيــة للطلبــة الراغبــن يف إكــامل دراســتهم الجامعيــة أو مــا بعــد الجامعيــة يف الخــارج، 

وإفــراد منــح خاصــة للفتيات. 

تأمــن مراكــز نفــاذ إلكرتونيــة لجامعــات افرتاضيــة للطــالب الذيــن ال يســتطيعون االلتحــاق بالجامعات 

لظــروف متباينة. 

عىل صعيد القضاء: 

طــرح مــروع إيجــاد مؤسســة قضائيــة أو دارا للعــدل تكــون مرجعيتهــا واحــدة وموحــدة ويخضــع 

لهــا الجميــع دون اســتثناء أو متييــز، واالســتعانة يف ســبيل تحقيــق ذلــك بالكــوادر القانونيــة والرعيــة 

املتخصصــة وذات الصلــة.

ــق،  ــف املناط ــة يف مختل ــات القضائي ــة الهئي ــه كاف ــل ب ــد تعم ــدين موح ــون م ــامد قان ــعي العت الس

ــادرة.  ــة الص ــكام القضائي ــكل االح ــة ل ــون مرجعي ويك

عى صعيد املؤسسات العاملة: 

العمــل عــى حوكمــة املؤسســات العاملــة ورفــع مســتوى شــفافيتها، وتعزيــز مســتوى املشــاركة بــن 

املؤسســات واملجتمــع املحــي. 

اإلرساع يف تشــكيل هيئــات متخصصــة مبكافحــة الفســاد تكــون مهمتهــا رقابيــة عــى مقــدرات الحيــاة 

املختلفــة إســهاما يف تحقيــق العدالــة االجتامعيــة والقانونيــة واملســاواة بــن رشائــح املجتمــع كافــة. 
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والتنســيق مــع الجهــات املختلفــة العاملــة عــى األرض لتكــون داعــام لهــا يف تنفيــذ وتســير أعاملهــا.

عىل صعيد الشباب: 

االهتــامم بإنشــاء مراكــز مختلفــة تجمــع طاقــات الشــباب يف هــذه املناطــق تكــون مهامهــا متفرعــة 

ومتداخلــة بــن الرعايــة واكتشــاف املواهــب والتحفيــز وغرهــا مــن عمليــة ربــط الشــباب باملــكان 

الــذي ينتمــي إليــه.

ــة والتــي مــن  تفعيــل برامــج التــي تعــزز ثقافــة التطــوع يف املجــاالت املختلفــة للمؤسســات العامل

ــة عندهــم. شــأنها تنظيــم الشــباب وتفريــغ طاقاتهــم وخلــق مفهــوم االنتــامء واملواطن
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مالحق
استمارة حول هجرة الشباب

معلومات عامة

العمر:                      الجنس :   • ذكر         • انثى 

التحصيل الدرايس : . 

املهنة الحالية:           ملهنة السابقة:  

مكان السكن االصي :         مكان السكن الحايل: 

الحالة االجتامعية: • متزوج     • مطلق      • عازب   • أرمل        عدد األوالد   

ــع  بشــدة ، 5 ال  ــد:  ) 1 تدف ــع الشــباب للهجــرة خــارج البل ــي تدف ــر العوامــل الت ــا هــو تقييمــك ألك م

ــدا ( تدفــع اب

القصف بالرباميل

القصف بالصواريخ

االشتباكات واملعارك يف البلدة او البلدات القريبة

 الخــوف مــن اقتحــام املنطقــة مــن النظــام او اي

 تنظيــم معــادي

 التضييق االمني من قبل الفصيل املسيطر

 الخوف من االعتقال من قبل الفصيل املسيطر

12345

 الخطف

الرسقة

 فوىض السالح يف املجتمع املحي

عدم انضباط عنارص الفصائل املسلحة يف منطقتك

عدم وجود قضاء يخضع له الجميع
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هل هنالك أسباب اخرى عى الصعيد األمني تدفع الشباب للهجرة؛ إذكرها:

كيف تقيم أكر العوامل االقتصادية التي تدفع الشباب للهجرة: ) 1 تدفع  بشدة ، 5 ال تدفع ابدا (

 عدم توافر فرص العمل

 عدم وجود مدخول ثابت

 الغالء املستمر يف االسعار

يكفــي يعمــل ال  الــذي  يتقاضــاه  الــذي   الدخــل 

للمعيشــة

 صعوبة يف تأمن اساسيات العيش من الطعام

ضعف يف توفر الخدمات الصحية يف املنطقة

 صعوبة يف توفر املياه الصالحة للرب

 صعوبة يف توافر كهرباء

  ضعف/عدم توافر التعليم االبتدايئ الرسمي

 ضعف/عدم توافر التعليم الثانوي الرسمي

 عدم توافر الجامعات

 الخوف عى مستقبل االطفال

عــن الصــادرة  بالشــهادات  اعــرتاف   عجــم وجــود 

 املــدارس

12345

هل هنالك أسباب اخرى عى الصعيد االقتصادي، تدفع الشباب للهجرة؛ إذكرها:

ما هي اهم االسباب التي تدفع االنسان للبقاء بأرضه؟

هل هنالك جهود تبذل من قبل الجهات املحلية والغر محلية للحد من هجرة الشباب؟     

هل ترى ان الجهود التي تبذل للحد من الهجرة كافية ؟ وملاذا؟

ما هي األمور التي إذا ما حققت ستكون إحدى العوامل التي ستحد من هجرة الشباب؟ 

هل تعترب الهجرة هي مشكلة ام حل ملا يحدث؟ وملاذا؟ 






