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ملخص تنفيذي
 تعد قضية النازحين في محافظة إدلب من القضايا الشائكة ذات البعد اإلنساني واالجتماعي والسياس ي .وهم الذين
بلغ عددهم ( )1.621.077نسمة وما نسبته  ،%41في حين َّ
شكل عدد السكان القاطنين في مخيمات النزوح ()791.640
نسمة وما نسبته  %20من العدد الكلي لسكان املحافظة.
 يعاني النازحون من تردي الوضع اإلنساني واالجتماعي بشكل كبير وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ،في
ظل تفش ي البطالة بشكل مرتفع وانعدام سبل املعيشة لدى نسبة كبيرة منهم ووقوعهم تحت خط الفقر املدقع .أضف
إلى ذلك املشكالت املرتبطة بانهيار البنية التحتية والوضع الصحي املتردي وغياب املأوى وارتفاع األسعار والظروف
األمنية الخطرة التي يعيشون ضمنها.
َّ 
جنب التفاهم األخير الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بخصوص محافظة إدلب من وقوع كارثة إنسانية كبيرة تعد
ً
األكبر في سياق النزاع السوري عبر األعوام السبع املاضية ،نظرا لكون هذه املحافظة تحتضن في ثناياها العدد األكبر
ً
ً
من املهجرين قسريا والنازحين داخليا عبر هذه األعوام من مختلف بقاع الجغرافيا السورية.
ً
 تسلط الورقة الضوء على البعد اإلنساني في محافظة إدلب ،وبشكل أكثر تحديدا التركيز على واقع ومصير النازحين
ً
بغية وضع حلول استباقية ملا يمكن أن تؤول إليه أوضاعهم وفقا للتطورات املستقبلية املحتملة ملصير املحافظة.
 تبقى قضية النازحين في محافظة إدلب من التحديات الكبيرة في حاضرها ومستقبلها ،وتتطلب وضع حلول مستدامة
ً
لهذه الكتلة البشرية داخل وخارج مخيمات النزوح .إذ َّ
أن استمرارها بالشكل الحالي لم يعد مقبوال ال من الناحية
اإلنسانية وال من الناحية األخالقية ،بعد أن تردى الوضع اإلنساني فيها إلى مستوى ال يمكن تصوره ،ناهيك عن
اإلفرازات االجتماعية السلبية ضمن هذه املخيمات ،والتي تتطلب التنبيه من تداعياتها السلبية على حاضر ومستقبل
السكان أنفسهم وعلى مناطق تواجدها.
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مدخل
تعد قضية النازحين في محافظة إدلب من القضايا الشائكة ذات البعد اإلنساني واالجتماعي والسياس ي ،وهم الذين تبلغ
ً
نسبتهم  %41من السكان الحاليين في املحافظة ،ويتوطن نصفهم تقريبا في مخيمات منتشرة على طول الشريط الحدودي
مع تركيا يربو عددها على  280مخيم ،وتمثل املخيمات العشوائية القسم األكبر منها بنسبة تقارب  .)1(%86.4في حين
تمثل النسبة الباقية مجموعة من املخيمات املخططة ومخيمات االستقبال واملراكز الجماعية .وعلى امتداد األعوام
ً
املاضية بدأت الكثير من هذه املخيمات تنحو تدريجيا نحو االستقرار واالستدامة بعد أن تحولت الكثير من الخيم إلى
أبنية اسمنتية وتحولت املدن إلى ما يشبه القرى الكبيرة بمسميات أصبحت معروفة من قبل جميع سكان هذه املناطق.
أضف إلى ذلك الكثافة السكانية املرتفعة ضمن هذه املخيمات بفئاتها العمرية املتنوعة ،ولتشكل مجتمعات جديدة
خلقتها ظروف الحرب واضطرار األهالي لإلقامة داخلها.
تعيش محافظة إدلب اليوم حالة من الهدوء النسبي على وقع نتائج االتفاق الذي جمع كل من أنقرة وموسكو إلنهاء
ً
الحراك العسكري عليها .وقد ً
عد هذا االتفاق وفقا للمراقبين بمثابة تسوية سلمية مؤقتة مللف املحافظة يختبر من
ً
ً
خاللها بنك األهداف األمنية املتفق عليه بين كل من روسيا وإيران وتركيا وفقا لتفاهمات معينة فيما بينها .ومجنبا بالتالي
املحافظة معركة عسكرية كبيرة كانت تهدد في حال وقوعها بكارثة إنسانية يمكن أن تتسبب بأعداد كبيرة من القتلى
ً
والجرحى من املقيمين والنازحين ،فضال عن موجات نزوح جديدة ستعد األكبر منذ اندالع النزاع في سورية بداية عام
.2011
وعليه تحاول هذه الورقة قراءة واقع ومصير النازحين داخل محافظة إدلب في ظل املتغيرات العسكرية على األراض ي
ً
السورية بعد سيطرة نظام األسد على الجنوب السوري والغوطة الشرقية التي أدرجت سابقا ضمن ما يسمى مناطق
خفض التصعيد ،وما تبع ذلك من عودتها لسيطرة النظام نتيجة للتوافقات بين الفواعل اإلقليمين والدوليين ذوي الصلة،
ً
ً
ً
وليطرح ذلك تساؤال عن مصير محافظة إدلب املندرجة حاليا ضمن مناطق خفض التصعيد .وذلك سعيا ملعرفة أثر
التطورات العسكرية املحتملة على مستقبل النازحين فيها ،وسط تعقيد وتشابك مصالح الالعبين الدوليين واإلقليمين
فيها.

أوالً :النازحون يف إدلب ..الواقع والتحدايت
لم تهدأ الحملة العسكرية على محافظة إدلب من قبل النظام وحلفائه منذ خروجها عن سيطرته ،وشهدت العديد من
بلداتها حمالت قصف جوي ومدفعي واشتباكات على أطرافها( .)2وبهدف تخفيض حدة التصعيد ووقف إطالق النار قامت
(1) Humanitarian Response,

CCCM Cluster: IDP Sites Integrated Monitoring Matrix (ISIMM), July, 2018: https://goo.gl/LukmBf
ً
( )2تقع محافظة إدلب في أقص ى الشمال الغربي لسورية املحاذي للحدود التركية ،وتحيط بها محافظة حلب شرقا ومن الجنوب محافظة حماة ومحافظة الالذقية
من الغرب .وتبلغ مساحة املحافظة  6100كم ،2وتقسم املحافظة إلى خمس مناطق إدارية وهي مركز املحافظة (مدينة إدلب) ،ومعرة النعمان ،وجسر الشغور،
وأريحا وحارم .وبلغ عدد سكان املحافظة عند تاريخ  )2.071( 2010-12-31مليون نسمة بحسب سجالت األحوال املدنية .وقدرعدد السكان املقيمين بنحو()1.535
مليون نسمة .وكانت محافظة إدلب من أولى املحافظات التي شهدت مظاهرات ضد حكومة نظام األسد وخرجت عن سيطرتها في آذارمن عام .2015
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كل من تركيا وروسيا وإيران باالتفاق على إدراج املحافظة ضمن مناطق خفض التصعيد في اجتماع االستانة السادس في
 15أيلول من عام  .2017حيث تم تقاسم األدوار والنفوذ بين هذه الدول لتطبيق ذلك ،إال أن القصور الذي شاب بعض
نقاط االتفاقية وخاصة ما تعلق منه بامللف األمني ،منح الفرصة للنظام واملليشيات املوالية له القتحام مناطق جنوب
شرق املحافظة في كانون األول/ديسمبر من عام  .2018ليسيطر على مساحة تقدر بـ .)3(%17.5
شهدت املحافظة خالل األعوام املاضية استقبال موجات كبيرة من النازحين من شتى بقاع الجغرافية السورية بعد تحررها
ً
َّ
من قبضة النظام السوري ،ومش ِكلة مقصدا اجتذب مئات اآلالف من النازحين إليها فيما بعد ،متضمنة حمالت التهجير
القسري التي اتبعها نظام األسد على مدار هذه األعوام لنقل معارضيه من مناطقهم األصلية لتوطينهم فيها .حيث استقر
قسم منهم في مدنها وبلداتها وداخل املخيمات؛ بينما َّ
فضل البعض اآلخر منهم العبور إلى األراض ي التركية .وقد أدى قيام
ً
ً
تركيا بإغالق حدودها في وجه تدفق النازحين إليها مؤخرا إلى ارتفاع الكثافة السكانية فيها بشكل كبير مفاقما بالتالي من
تردي الوضع اإلنساني واالجتماعي للسكان ،وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ،في ظل تفش ي البطالة بشكل
مرتفع وانعدام سبل العيش لدى نسبة كبيرة من النازحين ووقوعهم تحت خط الفقر املدقع ،أضف إلى ذلك املشكالت
املرتبطة بانهيار البنية التحتية والوضع الصحي املتردي وغياب املأوى وارتفاع األسعار والظروف األمنية الخطرة .وليخلق
ً
هذا بالتالي أزمة إنسانية كبيرة تتفاقم تبعاتها وتأثيراتها السلبية يوما بعد يوم على النازحين أنفسهم وعلى السكان املحليين
في مناطق نزوحهم.
ً
وفقا للعديد من التقارير واإلحصاءات امليدانية ،بلغ عدد السكان في محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة
الشمالي في شهر آب من عام  2018ما يقارب من ( )3.867.663نسمة .يمثل السكان املقيمين فيها نسبة  %58أي ما يقارب
( )2.226.736نسمة ،في حين بلغ عدد السكان النازحين ( )1.621.077نسمة وما نسبته  .%41كذلك يشكل عدد السكان
القاطنين في مخيمات النزوح ( )791.640نسمة وما نسبته  %20من العدد الكلي لسكان املحافظة( .)4ويقيمون في املخيمات
املنتشرة في مناطق املحافظة القريبة من الحدود التركية ،والتي تفتقد غالبيتها ألدنى مقومات العيش الكريم ،ويقاس ي
سكانها مرارة العيش وعوز الحاجة وقسوة الفقر واملرض والجهل .ولتمثل هذه املخيمات الوجه األبرز ملعاناة النازحين
ً
ً
ً
داخليا ،فسكانها هم من النازحين األشد فقرا ومن بين الفئات االجتماعية األشد ضعفا من النساء وكبار السن واألطفال،
والذين يشكلون بمفردهم نصف عدد سكان هذه املخيمات .أضف إلى ذلك أن النسبة األكبر من هذه املخيمات هي من
ً
املخيمات العشوائية التي تشكل نسبة تزيد عن  %86منها كما ذكرنا سابقا ،والتي بناها النازحون بأنفسهم ،والتي ال يتم
ً
ً
َّ
لحظها غالبا من قبل املنظمات اإلغاثية نظرا لكثرة عددها وانتشارها العشوائي واكتظاظها الكبير بالسكان مش ِكلة
ً
مستوطنات واسعة االمتداد يزداد أعداد النازحين فيها يوما بعد آخر(.)5
لم يعد يخفى على املتابع ملجريات النزاع في سورية الظروف اإلنسانية الصعبة التي يقاسيها سكان هذه املخيمات بمختلف
جوانبها الصحية واالجتماعية والتعليمية واملعيشية والنفسية التي أفرزت وستفرز العديد من التداعيات السلبية عليهم.
()3
()4
()5

عمار قحف ،فرص االحتواء والسيطرة على إدلب في مسارات األزمة السورية ،2018-05-24 ،مركز الجزيرة للدراسات .م
منسقو االستجابة في شمال سورية.2018-08-12 ،
أوضاع معيشية مأساوية للنازحين في إدلب ،موقع ديارناhttps://goo.gl/LG6ARL :2018-09-10 ،
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ً
َّ
شكل طول أمد وجودهم في هذه املخيمات وأعدادهم املرتفعة واملتزايدة عامال أثقل كاهل املنظمات اإلغاثية
فقد
واإلنسانية عن تلبية االحتياجات املتنوعة لهذه الكتلة البشرية الضخمة ،إلى جانب انتشار حاالت الفساد في العديد من
هذه املخيمات والعراقيل املرتبطة بإيصال املساعدات إليها مع تنوع الفصائل العسكرية املسيطرة على مناطق هذه
املخيمات خالل األعوام املاضية ،وغياب إدارة مركزية موحدة معترف بها لإلشراف عليها .أضف إلى ذلك غياب أي رؤية
مستقبلية ملصير النازحين داخل وخارج املخيمات من قبل الجهات الدولية واملحلية .وما سيشكله ذلك من تحدي مستقبلي
في توطينهم وتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي لهم بعد أن أضحت عودتهم إلى مناطقهم األصلية مثار تخوف وريبة
من قبل غالبيتهم على مصيرهم ،بعد أن بسط النظام وحلفائه سيطرتهم عليها وهم في غالبيتهم من املحسوبين على الفئات
املعارضة للنظام في شقيها العسكري والسياس ي.

اثنياً :النازحون بني معاانة احلاضر وهواجس املستقبل
في حين ينظر إلى التفاهم الذي توصلت إليه كل من أنقرة وموسكو يوم  17أيلول/سبتمبر الجاري بكونه مجرد اتفاق مرحلي
ً
ً
وال يمكن اعتبار بنوده إال حال مؤقتا بانتظار التفاهم الجديد أو النهائي بين أنقرة وموسكو( ،)6إال أنه أسهم في تفادي اندالع
ً
معركة كبرى على محافظة إدلب .والتي وصفها الكثير من املراقبين بأنها لو وقعت لكانت من بين أكثر املعارك تأثيرا على
ً
الوضع اإلنساني في سياق النزاع السوري على مدار األعوام السبع املاضية ،نظرا ملا تحمله هذه املعركة من داللة رمزية
ً
ً
لهذه املحافظة التي تحتضن في ثناياها العدد األكبر من املهجرين قسريا والنازحين داخليا عبر هذه األعوام من مختلف
بقاع الجغرافيا السورية( .)7وهم الذين ركبوا موجة النزوح ألكثر من مرة إلى أن استقر بهم املطاف في هذه البقعة من
األرض السورية مبتغين الحفاظ على أرواحهم وعائالتهم بعد أن اختبروا أهوال الحرب وقسوة الحياة في مناطق سيطرة
النظام .لذا فإن تسليط الضوء على واقع ومصير النازحين يعد من األهمية بمكان بغية وضع تصور ملا يمكن أن تؤول إليه
ً
وفقا للتطورات املستقبلية املحتملة التي يمكن رسمها ً
بناء على املعطيات املتغيرة املرتبطة بمصير املحافظة.
أوضاعهم
على مدار األعوام املاضية لم يسلم النازحون في محافظة إدلب داخل وخارج مخيمات النزوح من استهداف قوات النظام
وحلفاؤه لهم بالقصف الجوي واملدفعي والطائرات املسيرة التي أودت بحياة مئات املدنيين ضمن هذه املخيمات( .)8ولتشكل
ً
ً
هذه الهجمات دليال إضافيا على املجزرة التي يرتكبها النظام وحلفاؤه بحق املدنيين العزل ،على الرغم من النداءات املتكررة
التي أطلقتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين بعدم استهداف هذه املخيمات واحترام الطبيعة املدنية واإلنسانية
ً
لسكانها .لذا كان هناك تخوفا من سكان هذه املخيمات فيما لو تمكنت قوات النظام من دخول املحافظة لكانت التكلفة
مرتفعة للغاية على املستوى اإلنساني ،ألنها لن تتوانى عن استعمال سياسة األرض املحروقة كما فعلت في مناطق أخرى
ً
سابقا .وستعمد إلى استهداف هذه املخيمات ،سيما وأنها تعد الحاضنة الشعبية للكثير من املعارضين للنظام السوري .من

()6
()7
()8

قراءة ميدانية في التفاهم الروس ي – التركي :هدنة بانتظارحل ،جريدة الشرق األوسطhttps://goo.gl/awzWWa :2018-09-22 ،
التكلفة اإلنسانية للهجوم على إدلب ..هل تدخل في الحساب؟ ،هيئة اإلذاعة والتلفزيون التركيةhttps://goo.gl/kncCEt :2018-08-31 ،
قصف يوقع مجزرة في مخيم للنازحين جنوبي إدلب ،جريدة عنب بلديhttps://goo.gl/i2tzie :2018-03-20 ،
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خالل قيامها بحمالت اعتقال واسعة ومالحقات أمنية ضمنها وزج الذكور املتواجدين داخلها لاللتحاق بها ،وغيرها من
املمارسات الالإنسانية.
وأشارت املعطيات الواردة من داخل هذه املخيمات إلى وجود حالة من الترقب والتخوف الكبير لدى السكان مع اقتراب
قوات النظام واملليشيات املساندة له من املحافظة للسيطرة عليها .مما كان سيفرض على النسبة األكبر من النازحين
والقاطنين في هذه املخيمات ركوب موجة نزوح جديدة ،يشاركهم فيها السكان املقيمين الذين سيشكلون كتلة جديدة
من النازحين .إال أن هذه املوجة لو حصلت لكانت أصعب من سابقاتها على النازحين القدامى الذين عانى الكثير منهم
ً
من تجربة النزوح ألكثر من مرة نظرا النعدام مقاصد النزوح املتاحة أمامهم وانسداد أفق الحركة لديهم باتجاهاتها
املختلفة ،وما سيحمله ذلك من مخاطر عليهم في حال تم املجازفة بالتوجه إليها .وفيما يلي توضيح ألبرز هذه االتجاهات
املحتملة:

 .1التوجه حنو منطقيت درع الفرات وعفرين
تعد منطقة درع الفرات وعفرين من بين الوجهات األهم التي كان من املتوقع أن يقصدها العدد األكبر من النازحين .لكن
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ،إلى أي مدى ستكون هذه املناطق قادرة على استقبال هذه املوجات الكبيرة من
ً
النازحين داخل وخارج املخيمات والتي تقدر بأكثر من مليوني نازح كما يبين الشكل .وهي املناطق التي كانت مقصدا
للنازحين بعد وقوعها تحت إشراف الجانب التركي منذ عام  ،2016واحتوائها على العديد من النازحين داخل وخارج
ً
املخيمات الذين يتجاوز عددهم  400000نازح تقريبا .ناهيك عن ظروفها األمنية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة التي
تحتاج الكثير من الوقت والجهد والكلفة املادية لتحسينها من أجل تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي واألمني
لسكانها بعد تحريرها من تنظيم داعش وتنظيم حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ( .)PYDأضف إلى ذلك أن استقبال
هذه املوجة الكبيرة من النازحين سيفاقم من املشكالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية للسكان والنازحين املوجودين
داخلها .ناهيك عن وجود توجه لدى الحكومة التركية لتسهيل عودة الالجئين السوريين لديها إلى هذه املناطق .لذا فإن
هذه املوجة الكبيرة من النازحين كانت ستتسبب في أزمة إنسانية كبيرة من حيث عدم القدرة على تأمين املأوى
واملستلزمات األساسية لهذا العدد الكبير منهم وهم في غالبيتهم من األطفال والنساء وكبار السن(.)9

()9

يونيسف :الهجوم على إدلب يضع مليون طفل سوري في خطر ،وكالة رويترز لألنباءhttps://goo.gl/nPiBcG :2018-08-31 ،
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الشكل رقم  :1يبين أعداد النازحين في محافظة إدلب ومقاصد النزوح املحتملة
املصدر :صممت الخريطة بواسطة مركز عمران وتم االستناد على األرقام الصادرة عن منسقو االستجابة في الشمال السوري.

 .2التوجه حنو دخول األراضي الرتكية
تعد محافظة إدلب إحدى املناطق الحيوية الهامة لتركيا لتوضعها على حدودها ،وتفرض أنقرة في الوقت الحاضر
إجراءات مشددة للدخول إلى أراضيها على جانب حدودها مع سورية ،وهي التي تستضيف ما يقارب من أربعة ماليين الئج
سوري لديها وفق األرقام غير الرسمية .مما يجعل من احتمالية عبور هذا العدد الكبير من النازحين إلى األراض ي التركية
ً
ً
مستبعدا في الوقت الحاضر ً
بناء على املعطيات الحالية في تركيا لعدم استقبال املزيد من الالجئين السوريين .في
أمرا
وقت تتعرض فيه الحكومة التركية لضغوط داخلية وأوروبية للحد من تدفق الالجئين اليها ،ومعاناة أنقرة من تحديات
اقتصادية هي األكبر على االطالق منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام  .)10(2002إلى جانب وجود تخوف لدى
أنقرة من أن يتم ممارسة ضغوط عليها لفتح حدودها أمام النازحين استجابة للحالة اإلنسانية التي ستحدث على
حدودها لو تم اندالع هذه املعركة .ومن جانب آخر فإن توجه النازحين للخروج من سورية يتعارض مع جهود موسكو

( )10علي باكير ،ملاذا تعارض تركيا عملية إدلب؟ ،2018-09-06 ،جريدة القبس اإللكترونيhttps://goo.gl/U92icU :
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التي تسعى جاهدة لعودة الالجئين السوريين إلى بلدهم من دول الجوار ،والذي قد ي َّ
مثل أحد عوامل التوافق بين البلدين
لوقف هذه املعركة .لذا تسعى أنقرة جاهدة ملنع انفجار موجة نزوح وتهجير جديدة لسكان هذه املحافظة.

 .3التوجه حنو مناطق نظام األسد
قبيل توجه قواته إلى محافظة إدلب ،بدأ النظام يروج لفكرة املصالحات واملمرات اإلنسانية ومراكز إيواء النازحين ،وهو
ً
نفس السيناريو الذي عمل عليه سابقا في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي ودرعا تحت إشراف روسيا .ومع
استمرار زخم قدوم معركة إدلب بدأت آلة إعالم النظام تروج لقيامه بتجهيز مراكز إيواء الستقبال النازحين من محافظة
إدلب في حال توجههم إلى مناطقه عبر فتح املمرات اإلنسانية( .)11وهو الطرح الذي تبناه مبعوث األمم املتحدة الخاص
ً
إلى سورية ستيفان دي ميستورا مؤخرا ،من أجل إجالء السكان املدنيين قبيل هجوم وشيك يعد له النظام وحلفاؤه(.)12
ً
وال تختلف تصريحات املبعوث الدولي كثيرا عن روسيا وافتتاحها ما يسمى "املعبر اإلنساني في أبو الظهور" وهو مشاركة
حقيقية في عمليات التهجير القسري التي تمارسها روسيا وقوات النظام في مختلف أرجاء سورية .إال أن هذا الطرح لم
ً
يلق قبوال لدى نسبة كبيرة من السكان املقيمين والنازحين ،لعدم ثقتهم بمصيرهم ضمن هذه املراكز التي تعد أشبه
بمراكز أو معسكرات اعتقال كبيرة ،وتخوفهم من ردود فعل انتقامية من مقاتلي ومؤيدي النظام السوري .هذه الحقيقة
التي تجسدت بشكل حقيقي في مراكز اإليواء التي أقامها النظام للنازحين من الغوطة الشرقية والتي تحولت ملراكز
ً
ً
ً
اعتقال للنازحين داخلها بعد أن فرض النظام عليها حصارا مطبقا مانعا الدخول والخروج إليها إال بموافقات رسمية من
قبله وبعد أن َّ
جرد الداخلين إليها من بطاقاتهم الشخصية بهدف إجراء عملية التدقيق األمني عليها .إلى جانب كون هذه
املراكز غير مهيأة الستقبال املدنيين بسبب نقص التجهيزات واملستلزمات املعيشية ضمنها التي ال تفي واألعداد الكبيرة
للمقيمين داخلها( .)13ومن جانب آخر فإن مصير العديد من الشباب ممن هم في سن الخدمة العسكرية ضمن هذه
ً
ً
املراكز يبقى مجهوال في ظل وجود إشاعات تفيد بقيام النظام بتجنيدهم إجباريا ضمن قواته أو اعتقالهم في فروعه
األمنية(.)14
ً
ً
يبقى مستقبل النازحون داخل وخارج مخيمات النزوح في محافظة إدلب رهنا لالتفاقات الدولية واإلقليمية والتي غالبا
ما تخضع لتفاهمات بين الفواعل الرئيسية في امللف السوري .وقد أرس ى التفاهم الروس ي التركي األخير حول مصير
ً
املحافظة جوا من االستقرار النسبي للسكان في مرحلته األولى .وما سيتبع ذلك من مراحل قادمة ستعمل فيها أنقرة على
ً
ً
التفرغ لضبط املحافظة أمنيا وعسكريا ،في حين من املتوقع أن يكون هناك ترتيبات وتوافقات مع الفواعل املحلية
لكيفية إدارة املحافظة على غرار ما هو حاصل في منطقة درع الفرات .أو قد يتم االتفاق على سيناريو يتضمن عودة
ً
مؤسسات الدولة السورية لتقلد الجانب اإلداري في هذه املحافظة وبقاء الجانب األمني بيد أنقرة وفقا لصيغ إدارة
مشتركة بين الجانبين.

( )11ساعات ما قبل معركة إدلب ...افتتاح معبرأبو الضهور يوم الخميس لخروج املدنيين ،وكالة سبوتنيكhttps://goo.gl/AvWoBx :2018-08-15 ،
( )12دي مستورا يعرض الذهاب إلى إدلب لتأمين ممرإنساني ،جريدة الحياةhttps://goo.gl/LvgLHM :2018-08-30 ،
( )13األمم املتحدة" :وضع مأسوي" في مراكزإيواء نازحي الغوطة الشرقية ،إذاعة مونت كارلو الدوليةhttps://goo.gl/d9Hiuw ،2018-03-21 ،
( )14مراكز إيواء نازحي الغوطة “ ..احتجازمؤقت” ،جريدة عنب بلديhttps://goo.gl/Fsc3sj :2018-03-28 ،
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لذا فمع استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه في محافظة إدلب ووجود حالة من االستقرار النسبي في مناطق مخيمات
النزوح ،يبدو من األهمية بمكان قيام الجهات ذات الصلة بالنظر في مستقبل هذه املخيمات وآليات التعاطي معها من
مختلف الجوانب .وهذا الدور يقع جزء كبير منه على الحكومة التركية لوضع تصور مستقبلي حول ذلك بالتعاون ما بين
األطراف الدولية واملحلية ذات الصلة .ومن املفترض أن يتضمن هذا التصور جملة من التساؤالت حيال النازحين داخل
وخارج املخيمات ،والتي يمكن حصرها بما يلي:
 هل سيتم وضع خطط إلدماج سكان هذه املخيمات ضمن مجتمعاتهم املحلية الجديدة وما هي متطلبات ذلك
وفرص نجاحه؟
 ماذا عن حق النازحين في العودة إلى مناطقهم األصلية التي نزحوا منها بعد تعرضهم للتهجير القسري ،وهل سيتم
تقديم الضمانات األمنية واالجتماعية لهم في حال عودتهم إليها؟
 إلى أي مدى ستتمكن الجهات الداعمة من توفير الدعم الالزم لهذه الكتلة البشرية من النازحين مع عدم وجود أفق
واضح بشأن حل قضيتهم؟
 هل سيتم لحظهم في أي تسوية سياسية قادمة بين الدول الضامنة للملف السوري؟
ً
سترسم اإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها من التساؤالت األخرى ذات الصلة صورة أكثر وضوحا عن مستقبل النازحين
داخل وخارج املخيمات ،وما يتطلبه ذلك من وضع آليات للتعامل مع هذا امللف الشائك.

خامتة
مع التوصل إلى تفاهم أولي بين أنقرة وموسكو على محافظة إدلب ،يؤجل فصل جديد من فصول املأساة اإلنسانية على
ً
ً
بقعة جغرافية أخرى من األرض السورية ،إال أن هذا الفصل كان من املتوقع أن يكون األكثر إيالما في حال وقوعه مخلفا
ً
أزمة إنسانية غير مسبوقة ،نظرا لتكدس ما يقارب من أربعة ماليين نسمة في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة التي تعد
ً
آخر معاقل املعارضة السورية .غير أن الوجه األكثر إيالما في هذه األزمة هم األفراد النازحين داخل وخارج املخيمات،
وهم من الفئات االجتماعية الهشة من النساء واألطفال وكبار السن الذي اضطرتهم ظروف الحرب عبر األعوام املاضية
ً
للنزوح من مدنهم وقراهم من مختلف بقاع الجغرافية السورية قاصدين هذه البقعة هربا من بطش اآللة العسكرية
للنظام وحلفائه.
لذا فإن التحديات اإلنسانية كانت ستمثل الوجه األبرز لهذه املعركة في حال وقوعها ،وهو ما يفرض على األمم املتحدة
واملجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم اتجاه النازحين ،وقيامهم بوضع الخطط اإلغاثية للتخفيف من حجم املعاناة
اإلنسانية لهم .مع ما يتطلبه ذلك من فاعلية مدنية تعمل على تحييد املدنيين بوجود قوات فصل أو منظمات دولية
ً
ً
لحمايتهم ،أو بالدفع باتجاه تشكيل مناطق محايدة منزوعة السالح يشرف عليها – أمنيا وإداريا – فعاليات محلية
للتخفيف من حدة موجات النزوح الداخلي للسكان املدنيين باتجاه مناطق بعيدة في حال اندالع أي مواجهات عسكرية،
والعمل على تأمين مستلزماتهم املعيشية بالتعاون والتنسيق مع املنظمات اإلغاثية.
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بشكل نهائي ،ستبقى قضية النازحين فيها من
رغم الغموض الذي ال يزال يحيط بمصير محافظة إدلب وعدم حسمه
ٍ
التحديات الكبيرة في حاضرها ومستقبلها ،مع ما يتطلبه ذلك من اإلسراع في وضع حلول مستدامة لهذه القضية وتحديد
مصير هذه الكتلة البشرية الضخمة داخل وخارج مخيمات النزوح .والتي يبدوا أن استمرارها بالشكل الحالي لم يعد
ً
مقبوال ال من الناحية اإلنسانية وال من الناحية األخالقية ،بعد أن تردى الوضع اإلنساني فيها إلى مستوى ال يمكن
تصوره ،ناهيك عن اإلفرازات االجتماعية السلبية ضمن هذه املخيمات والتي تتطلب لحظها من جميع الجهات ذات
الصلة والتنبيه إلى تداعياتها السلبية على حاضر ومستقبل السكان أنفسهم وعلى مناطق تواجد هذه املخيمات .وذلك
في ظل وجود بيئة أمنية غير مستقرة يمكن أن َّ
تس ِهل من عملية استقطاب األفراد داخل وخارج هذه املخيمات من قبل
بعض التنظيمات التي ال تزال فلولها منتشرة في هذه املناطق مستغلة الظروف املادية القاسية لهم وغياب أفق واضح
يحدد مصيرهم.
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