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 نازحو دير الزور بين اغترابين أو أكثر

 : مقدمة

من سوووياسوووات وأ ما   يتضوووم هامع ما  ،مراحلها جميعالحرب الدائرة في سووووربا   من المعروف أن  
، أولً  أو من م ا ت كي  الدولة اإلسووووووو مية ،سووووووووال من م ا  كا  الحو  في سووووووووربا ،  ف مم هجة

الدولي وال يران الحربي الروسووووووووي الف  اسووووووووتهدف إضووووووووافة إلا اليصووووووووف الجو  ل يران التحالف 
 زوح متعددة من الموجات  أفرزتا ،ثا ياً  مه م ا ق المد يين في محافكتي دير الزور والرمةبمعك

ن وا ت . و  سووووو ياً  متياربة  لا فترات زم يةو  ،الداخلي للسووووووان المحليين في تلن الم ا ق  كهرتا 
فإن مشووولة  زوح ،  موماً  تها الحرب الدائرة في سووورباأ رز المشووو ت التي أفرز ال ازحين ومأسوواة 

 ،أهالي محافكة دير الزور خصووووووصوووووًا، تعد واحدة من أ يد المشوووووو ت وأمثرها مأسووووواوية ومعا اة
وموا رافيهووا من  المراحوا المعيوودة التي مرت  هووا المحووافكووة م ووف  ودل الحرب فيهوواوو هووا  واتجووة  ن 

 رة ت كي  الدولة سوووووووووويصوووووووووورا ات  سوووووووووووربة  شووووووووووائربة، وت كيمات أيديولوجية دي ية، ا تهت إلا 
اإلسوو مية  لا المحافكة، حيم مارا الت كي  وصوواية  يائدية دي ية  لا السوووان المحليين فيها 

ي إضوووووافة إلا اليصوووووف الجو  من م ا  يران التحالف الدول، وفرض  ليه  أ ماط سووووولون مسوووووربة
ث م موجات من ال زوح للسوووووان المتعامبة حيم أفرزت تلن األحدام وال يران الحربي الروسووووي، 

موجة ال زوح  والتي أمثرها معا اة، 2012م ف م تصوووووووف  ا  داخا األراضوووووووي السووووووووربة  المحليين
والسووووووي رة م ا ق ال فوف حيم تتشوووووووا  لة جيوسووووووياسووووووية جديدة،مرحدخو  الب د في عد ب، األخيرة

مما يزبد من معا اة ال ازحين في  ،فيما  ي ها تخوض حروبًا مت امضووةو  ،المحلية واإلمليمية والدولية
 تحرواته  ويعيق وصوله  لم ا ق أمثر أما ًا من م ا يه . 

وبالرغ  من  د  توفر إحصووووووووووووووائيات دميية  ن  ازحي محافكة دير الزور، إل أ  ا في مرصوووووووووووووود 
، و  ر مسووووووووس أولي اسووووووووت ع ا تحديد أمامن تمروز ال ازحين لزورفي دير ا العدالة من أجا الحياة
التيربر هفا ا تمد ا في إ داد ، ومن ث  "الحسوووووووووووووووةور في محافكتي: "إدلب و من محافكة دير الز 
" وفيًا لسووتمارة أ دها المرصوود، إضووافة إلا الحسوووةإدلب و "أولي في محافكتي  لا مسووس ميدا ي 

تيوواربر  لا  بوال تموادلا المحليووة في محووافكووة إدلوب، و ميوواب ت مع أ ضوووووووووووووووال في المجوواإجرال 
، وفلن من أجا الواردة من محافكتي: )إدلب، الحسوووةا المتعلية بأوضووان ال ازحين فيهمامراسوولي ا 
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، ول  يتمون المرصووود  لا معا اة ال ازحين من أهالي محافكة دير الزور في تلن الم ا قلوموف ا
الزور في م ا ق سي رة الحوومة السوربة بس ب األوضان من إجرال المسس ل ازحي محافكة دير 

  األم ية فيها.

ت  إجرال مسوووووووووووس في محافكة إدلب بم ا ق: "سووووووووووورمدا، حار ، سوووووووووووليين، الدا ا، وفر دربان" حيم 
ا  ائلة في وا 40 – 25وم ا ق اإلدارة الفاتية: "الحسووووووة، اليامشووووولي". وفيًا لسوووووتمارة شوووووملت )

  .ا  ائلة في مختلف الم ا ق المستهدفة400المتضم ة في المسس )، وبلغ  دد العائ ت م  ية

 

 : أماكن تمركز النازحين في محافظة إدلب: أولً 

محافكة  في% من ال ازحين من محافكة دير الزور ا64ت ين من خ   اسووووووووووووتمارة المسووووووووووووس أن )
بعد أن ضاموا فر ًا بممارسات ت كي  ، 2015أوائا  ا   زحوا للمرة األولا من م ا يه  مد إدلب 

 زحوا للمرة الثا ية م ه  % ا28، و)صووف  يران التحالف الدولي  ليهاواشووتداد مالدولة اإلسوو مية 
بعد  دل مصف  ،من مدي ة "الرمة"، ومن ربف محافكة دير الزور 2015أواخر تشربن األو   ا  
ا% م ه   زحوا للمرة 7، و)المد يين فيهماالم ا ق المأهولة بواسوووووتهدافه  ال يران الحربي الروسوووووي

واشووووووووتداد  ،ابعد احتدا  المعارن فيهوالج وبي الثالثة  لا التوالي مادمين من ربف حلب الشوووووووومالي 
ربف من وسي رة فصائا "جيش سوربا الديميرا ية"  لا م ا ق  ،مصف ال يران الحربي الروسي

 حلب الشمالي. 

 في المدن وال لدات واليرى التالية: محافكة إدلب بتروز  ازحو محافكة دير الزور ضمن و 

 : سلقين -1

ليرى ما ال رئيسوووووووووياً  وصووووووووو ا ياً  تجارباً  مروزاً تيع مدي ة "سوووووووووليين" شووووووووومالي محافكة إدلب، وتعت ر 
ا  لدة ومربة وب لغ 18بتبع لها إداربًا )، و ا  سوومة28268) المدي ة سوووانب لغ  دد ، و المحي ة  ها
تعت ر "ج هة فتس الشووووووا اج هة ال صوووووورة سووووووابيًا" هي اليوة ا  سوووووومة. 56785) الم  ية دد سوووووووان 

 المسي رة  لا الم  ية، وتتحو   إدارتها وبوافة األ ش ة فيها. 
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و يرًا من ال ازحين اليادمين من محافكات: "حلب، حماة،  اً  دد ،المدي ة خصوووصوواً ، تؤو  الم  ية
وفيًا  ف  سوووووومةلا آ110أمثر من )في الم  ية حمص، دير الزور، الرمة"، إف ي لغ  دد ال ازحين 

 دد العائ ت ال ازحة من محافكة دير الزور في مدي ة وب لغ ، إلحصائيات المجالا المحلية فيها
  .يًا إلحصائية موتب الميادين اإلغاثيوف ا  ائلة350)أمثر من "سليين" 

 : حارم -2

ها ل تبعت، و و  820ت لغ مسووووواحتها  لا سوووووفس الج ا األ لا، إف  وتمتدتيع شوووووما  محافكة إدلب 
 ،و  ا52)دلب إتبعد  ن مدي ة "، فيما ، أرم ازمورم يا ،الدا ا ،سوووليين ،تخارب  وفر" : واحيإداربًا 

ا 15379)  احية حار  ي ما ي لغ  دد سوووووووان ا  سوووووومة 11960"حار " ) وب لغ  دد سوووووووان مدي ة
تعت ر "ج هة فتس الشا اج هة ال صرة سابيًا" . ا  سمة208729، و دد سوان م  ية حار  ) سمة

 هي اليوة المسي رة  لا الم  ية، وتتحو   إدارتها وبوافة األ ش ة فيها. 

، حيم وصوووووووووووا معد  ال زوح إليها ال ازحون باسوووووووووووتمرارتعت ر مدي ة "حار " آم ة  سووووووووووو يًا، وبتدفق 
يصووووووووووووعب إجرال أسوووووووووووو و يًا من مختلف م ا ق سوووووووووووووربا، إف ا  ائلة 500)إلا ما ييارب لم  ية ل

الغال ية العكما من الوافدين إلا ، حيم أن حروته  المسووووووووتمرةزحين بسوووووووو ب إحصووووووووال أل داد ال ا
 يغادرو ها إلا األراضي التروية. ا أشهر و 3 – 2)لمدة الم  ية يستيرون فيها بشوا مؤمت 

 :سرمدا -3

تعت ر . وم  ية "حار "  احية "الدا ا"ا  سووومة وتتبع إداربًا ل13336)  لدة "سووورمدا" ي لغ  دد سووووان
في الم  ية،  نهما اليوتان المسي رتا"  هة فتس الشا اج هة ال صرة سابياً حروة "أحرار الشا " و"ج

  إدارتها وبوافة األ ش ة فيها.  انوتتحوم

ب لغ وفيًا إلحصوووووووائيات المجلا المحلي فيها. و ا ألف  سووووووومة 70ييدر  دد ال ازحين في سووووووورمدا )
ا  ائلة وفيًا إلحصووووائيات المجلا المحلي 55 دد العائ ت ال ازحة من دير الزور في "سوووورمدا" )

إضوووافة إلا ا التروية. IHHم كمة )ا مخيمات في "سووورمدا" تشووورف  ليها 5يوجد )وما ، في ال لدة
الف  و ، أحد اليادة العسوووووووووووووووربين من أهالي دير الزور رف  ليهشووووووووووووووباليرب من ال لدة ي أهليمخي  
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من جهود شوووخصوووية  الخ ز والمياه والحصوووص الغفائيةومسوووتلزمات  ،ن الخيا  للسووووناسوووت ان تأمي
  .وت ر ات أهلية

 : الدانا -4

بتبع تتبع إداربًا لم  ية "حار "، و ا  سووومة وهي مروز  احية 16947ي لغ  دد سووووان  لدة "الدا ا" )
تعت ر حروة "أحرار الشا " ا  سمة. 71635ا  لدة ومربة وب لغ  دد سوان ال احية )12لها إداربًا )

 اليوة المسي رة في الم  ية، وتتحو   إدارتها وبوافة األ ش ة فيها.

ول تتوفر إحصوووووووووووووووائيات ل ازحي ا ألف  سوووووووووووووومة، 75ييدر  دد ال ازحون في ال احية بما ييارب )
 . ال احيةمحافكة دير الزور في 

 : كفر دريان -5

. وم  ية "حار " ا  سووومة وهي تتبع إداربًا ل احية "الدا ا"4270ي لغ  دد سووووان مربة "وفر دربان" )
يعت ر "جيش اإلسوووووووووووو  " وحروة "أحرار الشووووووووووووا " اليوتين المسووووووووووووي رتين في الم  ية، والمتحومتين 

  إدارتها وبوافة األ ش ة فيها. 

وفيًا إلحصوووووووووووووووائيات ا  سوووووووووووووومة، 700)اا  ائلة170ي لغ  دد ال ازحين من محافكة دير الزور )
ا مخيمات أهلية 3)ارة  ن وهو  ب مخي  أ  ال الجزبرة والفرات، المجلا المحلي فيها، إضوووافة إلا

زرا ية اسووووووووتأجرها أراضووووووووي في من محافكة دير الزور، ُميا  ا  سوووووووومة 199)ا  ائلةا40تضوووووووو  )
 يشرف  ليها المجلا المحلي. ، و ال ازحون  لا  فيته 

  أماكن تمركز النازحين في محافظة الحسكة:: ثا ياً 

ا% من ال ازحين من محافكة دير الزور إلا محافكة 71ت ين من خ   اسووووووتمارات المسووووووس أن )
ا% م ه  هي حالة ال زوح الثا ية بعد تحربر 22و) 2012الحسووووة  زحوا إليها م ف م تصوووف  ا  

وبعد حصوووووووووووووووار أحيال مدي ة دير الزور  داية وا ون الثا ي  ا   2013مدي ة "الرمة"  داية آفار 
ا% هي حوووالوووة ال زوح الثوووالثوووة له  من أموووامن مختلفوووة بعووود سووووووووووووووي رة ت كي  الووودولوووة 7، و)2015

 . 2014اإلس مية  لا محافكتي دير الزور والرمة م تصف تموز 

jfl.ngo
https://twitter.com/JFLngo


JFL.ngo                                                                                                    Justice for life                              

 

8                                                                                                                                    twitter  @JFLngo    

 

 الحسكة:  -1

توافد إليها ا  سووومة. 223115ي لغ  دد سووووان المدي ة )مدي ة "الحسووووة" مروز محافكة الحسووووة، 
واليصووووووووووووووف العشوووووووووووووووائي من م ا موات في المحافكة   ازحو محافكة دير الزور بعد  دل الحرب

، ل يوجد احصوووائيات دميية  ن أ داد العائ ت من محافكة دير الزور ال ازحة الحوومية السووووربة
 ة"التابع حماية الشعب"وموات  اليوات الحوومية يسي ر  لا مدي ة "الحسوة" في مدي ة الحسوة. 

 . لإلدارة الفاتية

 القامشلي:  -2

وب لغ  دد السوووان في مدي ة "اليامشوولي" ثا ي مدي ة من حيم  دد السوووان في محافكة الحسوووة، 
توافد إليها  ازحو محافكة دير الزور بعد  دل الحرب في المحافكة ا  سووووووووووووومة. 218456المدي ة )

، ل يوجد احصووووائيات دميية  ن أ داد العائ ت من اليوات الحووميةواليصووووف العشوووووائي من م ا 
موات و  اليوات الحووميةكة دير الزور ال ازحة في مدي ة الحسوووووووووووووووة. يسووووووووووووووي ر  لا المدي ة محاف

 " التابعة لإلدارة الفاتية. "حماية الشعب

 ن لل ازحين: وما يوجد في محافكة الحسوة مخيما

وهو مخي  لل ازحين في م  ية "الهو " الوامعة بالربف الج وبي الشوووووووووووورمي لمحافكة : مخي  الهو -
ا  سووووومة من 750العرامية. وان يضووووو  المخي  ما ييارب من )-الحسووووووة، والمتاخ  للحدود السووووووربة

أهالي محافكة دير الزور، وُأفرغ مؤخرًا بعد  دل معارن الموصوووووووووووووووا في العرا ، وُ يا مسوووووووووووووو  من 
مخي  "م رووة"، واليس  اآلخر ُسمس له بالدخو  إلا مدي ة "اليامشلي" وُ يلوا إلا ال ازحون فيه إلا 

 مدي ة "دمشق"  واس ة ال يران. 

ا و  غرب مدي ة "رأا 40ييع مخي  "م رووة"  ربف الحسووووووووة الغربي  لا بعد ): مخي  م رووة-
م ُ يووا  ووازحو ا  ووائلووة من محووافكتي: "دير الزور، الرمووة"، حيوو350العين" ويضوووووووووووووو  مووا ييووارب )

محافكة دير الزور من مخي  "الهو " إلا مخي  "م رووة" بسووووووووووووو ب توافد العائ ت العرامية ال ازحة 
 من الموصا. 
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برة" التابعة لإلدارة الفاتية، وتشرف  لا المخي  "هيئة الشؤون الجتما ية والعما في ميا عة الجز 
ية لل ازحين ولم ها غير وافية وغير م كمة "روج آفا" لإلغاثة والت مية مسوووووووووووووووا دات غفائ تمدمو 

ب ا ا مسووووووووولومة،  رغا" توزن "موات حماية الشوووووووووعب" للعائ ت في المخي  وج تين "،  ي ما م تكمة
 . بشوا شبه يومي

وتم ع اإلدارة الفاتية الدخو  والخروج من المخي  إل بحضوووووووور وفيلين من سووووووووان ميا عة الجزبرة 
من محاولت سوان ميا عة الجزبرة وفالة بعض العائ ت، فيد  لمفالة العائلة ال ازحة، و لا الرغ 

ل  تسوووووووووومس  إجرال مسووووووووووس ميدا ي ، وما رفضووووووووووت اإلدارة الفاتية م و   دد و ير من هفه المفالت
 للعائ ت في المخي . 

ة الج وبي باليرب وييع حاجز "رج  الصوووولي ي"   د مدخا محافكة الحسوووو: حاجز رج  الصوووولي ي-
، حيم تحتجر   اصر وحدات   تابع لوحدات حماية الشعب وهو حاجز  سور من  لدة "الهو "، 
تم عه  من  ازحين  راميين، و ا  سوووووووووووومة من  ازحي محافكة دير الزور و 5600حماية الشووووووووووووعب )

ن وجد وفيا لدخوله ، حيم ييي  ال ازحون في العرال  دون وسوووووووووالدخو  إلا محافكة الح ة حتا وا 
بأسووووعار خيالية، الحاجز ال ازحون ال عا  والمال من   اصوووور يشووووتر  و أ  خدمات وبدون ر اية، 

يض ر وما ، .ا  ا1500)ورب ة الخ ز  .ا،  ا600)المال الواحد من ليتر  لغ سعر الحيم 
سووووووووووووماسوووووووووووورة في  لب فيما ، اتصووووووووووووا  .ا ميا ا وا دمييةاآلف   ا10)ن لدفع ماييارب و ال ازح

 الحاجز.  ر ليال تهرب ه  أمربوي دولر  ا2000)من بعض العائ ت م لغ الم  ية 

 : ظروف النازحينثالثًا: 

 أسباب النزوح وصعوبات الوصول:  -1

العائ ت من محافكة دير الزور،  أسووووووووووووباب  زوح من خ    ملية المسووووووووووووس التي مم ا  ها، تتروز
الدولة اإلسوووووووو مية  لا األهالي، ت كي  األم ية والتضووووووووييق الف  يمارسووووووووه  الضووووووووغو اتسوووووووو ب ب

العشوووائي من م ا اليوات  إضووافة إلا اليصووفأوًل،  المعيشووة في م ا ق سووي رة الت كي وصووعوبة 
، ثا ياً  م ا ق المد يين  ا   يران التحالف الدولي الف وال يران الحربي الروسووووووووووووووي و  الحوومية

فرض م ا أن ي "دير الزورمدي ة "ي الكروف األم ية في م ا ق ال كا  فوبعضووووووووووه   زح بسوووووووووو ب 
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ن يحين وان مسوووموحًا للمد يوفلن بعد محاصووورتها و  ،خا ياً  اً ار صووواإلسووو مية  ليها حت كي  الدولة 
 . م ها الخروج

مغادرة م ا ق م ع األهالي من يفإن الت كي   ،ت كي  الدولة اإلسوووووووووووووو ميةأما في م ا ق سووووووووووووووي رة 
من األهالي  العديد  أن  إل   ،)إل بموافية يم حها لحالت خاصوووووووووووووووة من أجا الع جاسووووووووووووووي رته 

ل يعودون إلا  ،بعد دفع رشوووووواوى لع اصوووووور من الت كي روتي يًا، أو الحاصوووووولين  لا هفه الموافية 
 الخروجوا  لا موافية الفين ل  يحصووووول ي ما يلجأ األهالي  م ا ق الت كي  لألسوووووباب سوووووابية الفور،

مع   اصوووووور في يتعاملون ه  بعضوووووو مهربين ا تمادًا  لا ،من م ا ق سووووووي رة الت كي ب إلا الهر 
 لت كي  لتسهيا مروره . ا

التضووييق الف  يتعرضووون له بسوو ب رو  المثير من العائ ت أ ه  غادروا م ا ق سووي رة الت كي  ي
 لا الحواجز العسوربة للت كي ، وخصوصًا األهالي من غير الحاملين موافية الخروج من م ا ق 

ت الحدودية، مما يضوووو ره  إلا سووووي رة الت كي ، إف يم عه  الت كي  من الت يا ما  ين اليرى وال لدا
لوا من م ا جهاز الحسووووبة لعدة ، إف أن بعض المد يين ا تيسوووولون  ر   ربة لتجاوز تلن الحواجز

 ،محووواولتين أو أمثربعووود  أيوووا ، وم ه  من موووا يزا  معتيً   ي موووا غوووادرت  وووائلتوووه م وووا ق الت كي 
ا و  فيما 25لمسووووووووافة )والبعض اآلخر اضوووووووو ر للسووووووووير   ر األراضووووووووي الزرا ية وحيو  األلغا  

 . ا أيا 3لمدة )البعض اآلخر سار 

فت لغ من المتبع،  ربق الم  ية و الحالة و لل وفياً  سوووي رة الت كي وتختلف تملفة التهربب من م ا ق 
تعرضوووت لحالت  صوووب من  دد من العائ ت ه ان و للشوووخص الواحد، ا ألف  .ا 80-180)

-1م لغ ) بعض العائ تالخروج من م ا ق سوووي رة الت كي  ل ةتملفوصووولت حيم  ،م ا المهربين
وما أن بعض العائ ت تتعرض للتحييق من م ا الحواجز العسوووووووووربة التابعة  . .امليون ا 1.2

للفصوووووووائا المحلية في ربف حلب الشووووووومالي، وبعضوووووووه  تعرض لحتجاز مؤمت ل شوووووووتباه با تمائه 
 معتيً  لهفه التهمة.  وم ه  ما يزا لت كي  الدولة اإلس مية، 

إلا اليصوف من م ا حسووة أسوباب  زوحه   ي ما يرد الغال ية العكما من ال ازحين في محافكة ال
من م ا ت كي  إلا الحصووووووووووووار المفروض البعض اآلخر دير الزور، و  لا مدي ة  اليوات الحوومية

" حيم في مدي ة "دير الزور اليوات الحوومية لا األحيال التي تسوووووووي ر  ليها الدولة اإلسووووووو مية 
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مدي ة دير الزور للسوووماح له  بالخروج  فيجهزته األم ية األع اصووور دفعت العائ ت مبالغ  ائلة ل
 .من م ا ق سي رته  في المدي ة

 معاناة النازحين:  -2

 : والمعيشةالمسكن  -

% من  ازحي محافكة دير الزور يسوووووووووووووو ون في م از  ا71وفيًا للمسوووووووووووووس الميدا ي، فإن  حوالي )
 والمدارا % يسووووووووو ون في المخيماتا26يسووووووووو ون لدى أماربه ، و)% ا1.5م ه  )و  ،مسووووووووتأجرة

% اشوووووووووتروا م از  في م ا ق  زوحه ، وتختلف ميمة  د  اآلجار ا1,5،  ي ما )والمبا ي الحوومية
 اهين  ن الييود المفروضووة من م ا ، ل مجا  لفورها في مختلف م ا ق ال زوح ألسووباب متعددة

عض ال ازحين اإلدارة الفاتية في مدي ة "اليامشوووووووولي" في ما يتعلق بعد  السووووووووماح لل ازحين الجدد وب
 ، باإلمامة في المدي ة إل  وجود وف ل من أهالي المدي ة.2012المييمين م ف م تصووووووووووووووف  ا  

 : ميمة  د  اآلجار وأ داد السوان في المخيمات يوضسالجدو  التالي و 

 األمريكي( يوضح أماكن سكن نازحي محافظة دير الزور وتكاليف بدل اآلجار بالليرة السورية وبالدوالر 1جدول رقم )

 المدينة
 المستأجر  تكلفة السكن

سكن  المخيمات
 مالحظات  مجاني

 دولر ألفا  .ا
    100 – 35 50 – 20 سلقين

ا  ائ ت تمتلن م از  8)   200 – 100 100 – 50 حارم
 في الم  ية 

شخص من  يدير المخي   أهلي مخي   140 -45 75 – 25 سرمدا
  أهالي المحافكة 

  ائلة ا11)  ائ ت  ا6) 105 – 45 60 – 25 الدانا
ا  ائ ت تمتلن م از  3)

 في الم  ية
كفر 
    ائلة  ا51) 90 – 37 42 – 22 دريان

     ائلة  ا120) 45 – 13 25 – 7 الحسكة
    45 – 10 25 – 5 القامشلي
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في وافة يعتمد جميع سووووووووان المخيمات في معيشوووووووته   لا المسوووووووا دات اإل سوووووووا ية، حيم يتوفر 
لف توزبعها من مخي  تالمخيمات المياه والخ ز بشووووووا دائ  ومجا ي، أما المسوووووا دات الغفائية فيخ

ا مرات 2-3حصوووووووووووووص غفائية  لا ال ازحين في مخي  "وفر دربان" بمعد  ) ت آلخر، حيم وز 
. لمرة واحدة مواد  كافة شوخصوية ، إضوافة إلا2016الثا ي خ   الفترة من شوباط ولغاية تشوربن 
لغاية من آب و  خ   الفترةاحدة و لمرة حصووووووووة غفائية  ت أما مخي  ال ازحين في "سوووووووورمدا" فيد وز 

 . 2016ثا ي التشربن 

م ه  يعتمدون  لا المسوووا دات  اً و ير  اً فإن مسوووم،  دداً  أما ال ازحون خارج المخيمات، وه  األمثر
أية مسوا دات لل ازحين في سوليين  زنو حيم أن المجالا المحلية في تلن الم ا ق ل  تاإل سوا ية، 

أغ يةا ا دات غفائية ومواد إيوال )فرش، ،  ي ما وز ت م كمات إغاثية مسوووووحار  وسوووورمدا والدا ا
بعض ا أشووووووووووووووهر،  ي ما وز ت 8ومرتين في  لدة "الدا ا" خ   ) ،في  لدة "سوووووووووووووورمدا" لمرة واحدة

 وحصا ال ازحون  دي ة "سليين"،ا شهرًا في م11   )ا س ت إغاثية خ2-5الم كمات اإلغاثية )
 ية لمرة واحدة في  لدة "الدا ا".مسا دات أهل  لا

يعزو أ ضوووووووال المجالا المحلية  د  توزبع المسوووووووا دات  لا  ازحي محافكة دير الزور إلا ملة 
إضوووافة إلا العدد الم ير لل ازحين المحتاجين للمسوووا دات اإل سوووا ية الا، الد   المتوفر لدى المج

  مومًا. 

أما م كمات المجتمع المد ي والجمعيات األهلية والم كمات الدولية العاملة في المجا  اإل سوووووووا ي 
ا% من إحتياجات 10فإ ها تتواجد بوثرة في محافكة إدلب، ولم ها مع فلن ل تغ ي سوووووووووووووووى )

أ ضوووووووووووووووال المجوالا المحليوة،  واهيون  ن أن  ليوه ال وازحين  موموًا في المحوافكوة وفق موا أجمع 
سوووووووال  ن  ربق وتوزبعها، الدولية هي التي تتحو  بالمشوووووواربع اإلغاثية و ر  ت فيفها  الم كمات

هووفه  أ رزمن و  ،م كمووات أو جمعيووات أهليووة أو موكفين محليين لهووفه الم كمووات في المحووافكووة
، ربليف أ تر اشوووووووووووووويو ا ، ميوديووا  ربليف، مة غو ، م كموة ال واا   ود الحواجة"م كالم كموات: 

  ."، جمعية همة، جمعية الوفال، السراج للت ميةاتوالم كمات السوربة: "خير  ،"أ بال ب  حدود

 سووووووبة و يرة من األهالي ل تسووووووت يع  ، فإن"المهربال، المياه" : ي ما بال سووووووبة إلا الخدمات األخرى 
لن الم ا ق  لا حيم تعتمد ت ،الحصووووووووووو   ليهما لفترات  وبلة يوميًا بسوووووووووو ب غ ل أسووووووووووعارهما
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، شووووووووهرباً  ا  .ا1000حيم ي لع سووووووووعر األم ير الواحد ) ،من مولدات وهربائية ةالمهربال الم تج
 ا  .ا. 2500)ا  رميا 16وب لغ سعر صهربج المال سعة )

مبادرات إ سووووا ية ب بالييا أهالي محافكة دير الزور   مدفي كا هفا الوضووووع المأسوووواو  لل ازحين، 
و"موتب الميادين  أ  ال دير الزور في سوووووووليين""راب ة ، فشوووووووولوا الخدمات ل ازحي المحافكةلتيدي  

ا وتأمين ،ن  م   لا تسجيا  ائ ت دير الزور ا   مًا من مدي ة "سليين" وربفهاإلغاثي" واللفي
هلية من أ  ال المحافكة المغتربين، ومدموا األت ر ات الالد   من خ   الع مات الشوووووووووووخصوووووووووووية و 

ا تأمين مأوى لل ازحين الجدد لإإيوال، إضووووووووافة  سوووووووو ت غفائية ووجبات إف ار رمضووووووووا ية، ومواد
 لم  ية من أهالي محافكة دير الزور. ل

فتيد  بعض الم ائا مسووا دات إ سووا ية ومالية لبعض العائ ت ال ازحة أما في محافكة الحسوووة، 
فرن الحسووووووة  ن تيدي  المسوووووا دات -بشووووووا متي ع،  ي ما تومف اله   األحمر العربي السوووووور  

، باسووووووووتث ال  دد مليا من المسووووووووا دات تيد  لبعض العائ ت 2015اإل سووووووووا ية م ف شووووووووهر تموز 
الم كمات اإلغاثية التابعة لإلدارة ي ة "دير الزور"، أما المحاصوووووووووووووورة في مداليادمة من الم ا ق 

. وما يعما في محافكة ال ازحة من محافكة دير الزورتيد  المسووووا دات للعائ ت ل  الفاتية فهي 
ا الف  مد  مسوووووووووووووووا دات غفائية للمخيمات، وللعائ ت WFPة  ر امج الغفال العالمي )وسووووووووووووووالح

، واآلن متومف  ن العاملة في المدي ة مة "ال ر"ع م كبالتعاون م 2013ال ازحة  ا  السوووووووووووووووربة 
يد  مسوووا دات ا ويUNDP) ر امج األم  المتحدة اإل مائي عما في المحافكة أيضوووًا العما، وما ي

 إيوال لل ازحين لمرة واحدة فيط. 

"المهربال، المياه"، فيعتمد المثير من األهالي  لا المهربال ال كامية :أما بال سوبة للخدمات األخرى 
وا فترة، واليليا م ه  في التي تزوده   ها شووووووووووووووروة المهربال لث م فترات باليو  لمدة سووووووووووووووا تين 

ا  .ا 1000يعوضووووون ا ي ا ها  ن  ربق مولدات وهربائية يصووووا سووووعر األم ير الواحد إلا )
ة مرة واحدة وي، أما بال سووووبة للمياه فإ ها متي عة في محافكة الحسووووة واليامشوووولوفي مدي تي الحسوووو

ا أيا ، وفي مدي ة اليامشوووووووووووولي مرة واحدة في األسوووووووووووو ون، ويعوض األهالي ا ي ا ها  تع ئة 3وا )
 اهين  ن الرتفان الم ير بأسووووووعار ا  .ا. 1500-2000بسووووووعر ) اً ا لتر 16صووووووهاربج سووووووعة )

 لحسوة بس ب تدهور ميمة العملة السوربة. المواد الغفائية في محافكتي إدلب وا
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 : التعليم -

 لا الرغ  من أن جميع المدارا في م ا ق  زوح  ائ ت دير الزور في محافكة إدلب تسووووتي ا 
جميع ال لبة من أ  ال الم  ية وأ  ال العائ ت ال ازحة فيها، إل أن استمارة المسس  ي ت أن ه ان 

لل لبة من أ  ال  ازحي محافكة دير الزور، وفلن ألسووووووووووووووباب متعددة تتعلق بعمالة  اً و ير  اً تسوووووووووووووورب
أو خوفه  من اسوووووووووووتهداف المدارا من م ا  ،وبإهما  األهالي أل فاله  ،األ فا  إل الة أسوووووووووووره 

وال يران الحربي الروسووووووووووووووي، وه ووان  وودد مليووا جوودًا من  التووابع لليوات الحووميووةال يران الحربي 
 لديه . لعد  وجود أورا  ث وتية ا في المدارا و ل  يسجلال لبة 

وبالت سيق مع مديربة أمدوا أن المدارا في م ا ق المسس، معك  أ ضال المجالا المحلية الفين 
 ،وه ان توجيهات من م ا مديربة التربية الحرة لهفا الغرض ،تسووووووووووووووتي ا وافة ال لبةالتربية الحرة 

ال لبة بسووووووووووو ب امتكا  وافة باسوووووووووووتيعاب تتعلق ه ان صوووووووووووعوبة  فات الومت ل  يخفوا أن  ه ولم 
-70) من، حيم وصووووا  دد ال  ب في الصووووف الواحد في معك  المدارا الصووووفوف بال  ب

فوجين، صوووباحي ومسوووائي، لمجالا المحلية إلا تيسوووي  ال  ب مما اضووو ر بعض ال، اً ا  الب60
عد  وفاية ب وائيًا تتعلق ما أن ه ان ، ومرتفعة في الصووف الواحدوثافة ال  ب ومع فلن ما تزا  

ومواد التدفئة، وحاجة المثير من المدرسووووووووووووووية المتب  :وأهمها ،التجهيزات ال زمة للعملية التعليمية
مدارا تحت إشووووووووووووووراف جيش الفتس تسووووووووووووووتي ا جميع ال لبة في مدي ة  وما يوجد. المدارا للترمي 

 . في المساجد ية"سليين"، إضافة إلا حليات تعليم

تيد  خدمات التعلي  التي وا ت  ،في محافكة إدلب مؤسوووووووووسوووووووووة "خ وات" للت مية الجتما يةد توج
 لا تيدي  الد    وتعما حاليًا في محافكة إدلب ،في محافكة دير الزوروالد   ال فسووووي لأل فا  

 ال فسي وخدمات التعلي  لأل فا ، وتستي ا جميع األ فا  في موت ها بمدي ة "سليين". 

فه ان المدارا التي تشووووووورف  ليها المجمعات التربوية أما خدمات التعلي  في محافكة الحسووووووووة، 
 ،وهي مجا ية وتشووووووووووما المراحا )ال تدائية، اإل دادية، الثا ويةا ،التابعة لمديربة التربية السوووووووووووربة

ابعة لإلدارة المدارا التإضووووووووافة إلا يدفع ال لبة ثمن المتب التعليمية للمرحلة الثا وية فيط. حيم 
 وهي مجا ية ضوووووووووومن المرحلة ال تدائية ،الفاتية التي تشوووووووووورف  ليها وزارة التربية لميا عة الجزبرة

وتسووووووووووووتي ا  ،حيم يوجد صووووووووووووفوف في بعض المدارا لل لبة العرب ،، وتدرا باللغة المرديةفيط
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لخاصة المأجورة . وه ان المدارا ا ها تعترف الحوومة السوربةل إ ما  ،ال لبة من أ  ال ال ازحين
 هي غالية األجر، إف ي لغ رسوووو  التسووووجيا السوووو و  فيهاو  ،تدرا م اهج وزراة التربية السوووووربةالتي 
 .  .ا لل الب الواحدا 45000)

 عدد األطفال في أماكن النزوح ونسبة األطفال الحاصلين على خدمات تعليمية يوضح (2جدول رقم )

 المدينة
عدد األطفال  عدد األطفال

 المخيماتفي 
عدد األطفال 

 مالحظات بالمدارس الملتحقين
 % العدد إ ام فوور إ ام فوور

  24.5 47 - - 81 109 سلقين
  22,7 23 - - 52 49 حارم 

 28.8 30 55 49 46 58 سرمدا 
األ فا  في المخيمات ل 
  تتوفر له  فرص التعلي  

 15.6 31 9 17 87 85 الدانا 
ملة من األ فا  تتوفر له  
 فرص التعلي  خارج المخي   

 18.6 19 139 136 45 57 كفر دريان 
األهالي يعلمون أ  اله  
 اليرالة والمتابة في المخي  

  66.5 56   47 37 الحسكة
  83.3 75   50 40 القامشلي
 

 : الصحة -

وفيًا للمسس الميدا ي، فإ  ه يتوفر في محافكة إدلب مستشفيات و ياط   ية مجا يتين في: "سليين، 
م كمات   ية وا  سووووا ية، وبتوفر فيها اختصوووواصووووات وتد مها حار ، الدا ا، سوووورمدا" يشوووورف  ليها 

 ةافكمحالن في مدن وبلدات ومرى ال ازحيمتعددة "توليد، أ فا ،  سووووووووائية، داخلية، جراحة". ولمن 
وهفا  ائد إلا  في أغلب األومات، بسوووووووووهولةالميدمة فيها لا الخدمات الصوووووووووحية   ون ل يحصووووووووول

التي ل تسووووووووووووووت يع و  ،العبل الم ير الوامع  لا المسووووووووووووووتشووووووووووووووفيات وال ياط ال  ية في تلن الم ا ق
، ، وما ل تتوفر األدوية بشوووووا دائ  وخصوووووصووووًا أدوية األمراض المزم ةاسووووتيعاب جميع الحالت
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، العيادات الخاصة، لفا يلجأ األهالي إلا الد   الميد  لهماملة و  ،هماإلا محدودية إموا يات إضافة
 . في تلن الم ا ق  د  توفر لياحات األ فا   اهين  ن

والف  تتواجد فيه  ا الترويةIHHأما في المخيمات، فعدا  ن المخي  الف  تشوووووووووووووورف  ليه م كمة )
ي المخيمات ل تتوفر فيها  ياط   ية، وبلجأ ال ازحون إلا ، فإن بام ياط   ية تيد  خدمات جيدة

 خارج المخيمات. المأجورة العيادات الخاصة 

 يةفي المستشفيات والمستوصفات الحووم الصحية متوفرةخدمات ال فإن ي ما في محافكة الحسوة، 
 ي ما  مليات اليلب  ،والعمليات الييصربة والمسورتي تيد  وافة الخدمات اإلسعافية المجا ية ال

واألو ية فهي متومفة  هائيًا، و ادرًا ما يلجأ ال ازحون إلا تلن المستشفيات بس ب الع اية ال  ية 
ما المستوصفات . أو د  توفر الداول، إضافة إلا  د  تواجد المادر ال  ي فيها بشوا دائ  ،السيئة

 لياحات األ فا  بشوا متي ع.فتيتصر خدماتها  لا تيدي  

وتيد  الع ج مجا ًا لجميع سوان تابعة لإلدارة الفاتية، الصحية المرامز المستوصفات و الوجد ما تو
لت االم  ية وفيًا لدفتر العائلة، وتيد  الدوال المجا ي أيضًا ولم ها ل تست يع استيعاب وافة الح

ال ازحون إلا  حيم ل يلجأ، لمستشفيات والعيادات الخاصةاإلا وجود إضافة الواردة إليها. 
 فيها،  ي ما يلجأون إل المستشفيات الخاصة لغ ل أجورها، إل في الحالت التي ل يتوفر   جها 

 . العيادات الخاصة رغ  غ ئها ال س يإلا 

فرن الحسوة دوال "األ سولين" لمرضا السور  بشوا -وما يوزن اله   األحمر العربي السور  
ة وسبالت سيق مع مديربة الصحة في الحمتي ع، وتيد  م كمة الصحة العالمية لياحات األ فا  

 ومديربة الصحة التابعة لإلدارة الفاتية. 

 : العمل ومصادر الدخل -

في م ا ق  دخالل اً العائ ت ال ازحة إلا محافكة إدلب ل تمتلن مصوووووووووووووووادر الغال ية العكما من 
إف أن حيم أ ه  فيدوا مصووووووووووووادر دخله  الخاصووووووووووووة والحوومية بسوووووووووووو ب الحرب وال زوح، ،  زوحه 

ا% تعتمووود  لا التحوي ت المووواليوووة 73ا% من هوووفه العوووائ ت تعتمووود  لا مووودخراتهوووا، و)11)
  الخدمات بشوووووووووووووووا متي ع لتأمين يشووووووووووووووتغلون في أ ماا% م ه  16،  ي ما )المتي عة الخارجية
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األ فا  الفين يعملون وبا ة هؤلل المشووووووووووووووتغلين ه  من ا% من 40) ، حيميف معيشووووووووووووووته تمال
 . في ورشات تصليس السيارات وغيرها إل ا ة أسره أو جوالين 

أفرادها ه  من  وون العوائ ت  لا الراتب الشووووووووووووووهر   بعضفي محوافكوة الحسووووووووووووووووة فتعتمود  أما
 ير صووورف الراتب الشوووهر  لفتراتتأخموكفين في مديربات الحوومة السووووربة، ويعا ي هؤلل من ال

يعما العديد من األفراد الفين ل يتياضوووووووون رواتب شوووووووهربة في ا أشوووووووهر،  ي ما 2-3)تصوووووووا إلا 
 أ ما  مختلفة بشوا متي ع. 

 : والتوصيات الخاتمةرابعًا: 

محافكة دير الزور في وية لل ازحين من اضووان المأسوواألو يتضووس من مرالة اسووتمارة المسووس األولي 
وخصووووووووووصوووووووووًا فيما يتعلق بالمعيشوووووووووة والخدمات الصوووووووووحية والحسووووووووووة"، إدلب " م ا ق محافكتي:

 . وارتفان أسعار المواد الغفائية والتعليمية  اهين  ن ارتفان آجار الم از 

 ، إل أنالداخا السووووووووووووووور   امة يشووووووووووووووترن فيها غال ية ال ازحين في و لا الرغ  من أ ها معا اة 
تيدي  المسا دات اإل سا ية و لا رأسها من شأ ها مشاربع  وارئ ت بع من غياب الضرورة الملحة 

 . في الم  ية دخو  فصا الشتال، خصوصًا  والصحةومواد اإليوال والتدفئة الغفال 

التعليمية أهمية توفير الخدمات  ي ما تتأتا خصوووووووووووووووصووووووووووووووية د    ازحي محافكة دير الزور من 
وخصووصوًا أ ه  خارجون من م ا ق  ،، وتيدي  الد   ال فسوي له واسوتيعا ه  في المدارا لأل فا 

التي المحلية لمحافكة دير الزور غياب المجالا  إضوافة إلا. أولً  سوي رة ت كي  الدولة اإلسو مية
لا المحلية في يجب د   المجاومن ه ا ، ثا ياً  من شووووووأ ها تيدي  مثا تلن الخدمات والمسووووووا دات

م ا ق ال زوح والت سوويق مع موات ها من أجا وضووع خ ط د   فور  لهؤلل ال ازحين، خصوووصووًا 
ين لمثا تلن التدخ ت، وما يتوجب د   متلن الموادر واإلحصوووائيات ال زمأن المجالا المحلية ت

الزور في  المبووادرات المحليووة األهليووة الخوواصووووووووووووووووة   ووازحي محووافكووة دير الزور: "راب ووة أ  ووال دير
لتست يع الت سيق مع ثالثًا، سليين، موتب الميادين اإلغاثي، مؤسسة خ وات للت مية الجتما ية" 

، المجالا المحلية والم كمات اإلغاثية في محافكة إدلب لتيدي  العون ل ازحي محافكة دير الزور
للدخو  المفالة وشوورط    ر  كا ومن األهمية أيضووًا رفع الييود المفروضووة من م ا اإلدارة الفاتية 
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اسووووووووووتيرار ال ازحين من حروة و في مدي ة "اليامشوووووووووولي" والتي تعيق إلمامة إلا محافكة الحسوووووووووووة وا
 . محافكة دير الزور في المدي ة رابعاً 

ييد  مرصد العدالة من أجا الحياة في دير الزور هفا التيربر األولي ألوضان وب ال  لا ماس ق، 
و موى السل ات المحلية ، ويضع "الحسوة"إدلب و  الزور في محافكتي:افكة دير ال ازحين من مح
ال وووازحين أموووا   بوووأوضووووووووووووووووانالم كموووات الووودوليوووة المع يوووة وم كموووات األم  المتحووودة و األمر الوامع، 

عيشوووووووووية السووووووووويئة وحف  لتحسوووووووووين كروفه  الم الفور  التحرن إيجاد الحلو  و مسوووووووووؤولياتها من أجا 
  وراماته .
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