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o�lescents in N�rtheast Syria )نشر موقع “إكسبت ريسيرتش”، البريطاني، دراسة بعنوان: 
Y�uth Disrupted: Impact �f C�nflict and Vi�lent Extremism �n Ad(، تناولت 
معاناة الشباب السوري في محافظتي الرقة ودير الزور نتيجة الصراع المستمر الذي أحدث ندوبًا عميقة 

في نفسياتهم، وما يتعرضون له من أخطار التعبئة المستمرة لممارسة العنف منذ عام 2011. 

بيانات، نوعية وكمية، تم جمعها من ستة مجتمعات محلية في مناطق كانت  الدراسة على  وتقوم 
تخضع لسيطرة تنظيم “داعش”، باإلضافة إلى مقابالت مع عدد من الخبراء، وتوجه أسئلة لهم تساعد 
العنف والتطرف، وذلك من  التعافي، ومنع تجدد  العنف، وسبل تعزيز جهود دعم  على فهم دوافع 

خالل محاولة اإلجابة على أربعة أسئلة رئيسة هي: 

1- كيف يؤثر العنف المرتبط بالنزاع وعدم االستقرار على حياة الشباب؟

2- كيف يؤثر التطرف العنيف على حياة الشباب؟

أنشطة  في  مشاركتهم  أو  الشباب  تعاطف  من  تخفف  أو  تدفع  أن  يمكن  التي  العوامل  هي  ما   -3
“داعش”؟

4- كيف يمكن الحد، أو التخفيف، من وتيرة التطرف العنيف بين المراهقين؟

والحظت الدارسة تراجعًا كبيرًا في دعم الشباب لتنظيم “داعش”، ولشتى أشكال التطرف العنيف، في 
المناطق التي شملتها الدراسة، إذ لم يالحظ الخبراء أية أنشطة جديدة للتجنيد في صفوف “داعش”، 
ولم يتم اإلبالغ عن أية عمليات تجنيد في فترة الدراسة، ما يؤكد تراجع نفوذ التنظيم المتطرف، والذي 
كان يفرض التجنيد اإلجباري على األطفال، ويلقنهم مبادئه، ويفرض عليهم سياسات الحشد والتعبئة. 

إال أن الدراسة أشارت إلى وجود أنماط أخرى من العنف على المستويات؛ الفردية، والمجتمعية، والهيكلية، 
الميلشيات  مختلف  من  المسلحين  انتشار  أدى  حيث  العنف”،  “تطبيع  بمفهوم  يتعلق  فيما  وخاصة 
المتصارعة إلى استمراء ظاهرة العنف، في مجتمع تتفشى فيه الصراعات، وتنتشر البنادق واألسلحة 
كوسيلة  األسلحة  السن  الصغار  بعض  استخدام  إلى  إضافة  النزاعات،  حسم  في  وتستخدم  اليدوية 

للتسلية واللعب، ما يؤدي إلى إصابتهم أو وفاة بعضهم.

واعتبرت الدراسة أن التدهور االقتصادي وتعطل التعليم يحدان من فرص التعافي، حيث تتنامى نسب 
تسرب األطفال من المدارس، ما يعطل نموهم المعرفي، ويؤثر على مساراتهم المستقبلية، وخاصة 
بالنسبة لمستويات التعليم األعلى في صفوف األطفال الذين يضطرون لترك الدراسة، بحثًا عن العمل، 
فيما تتجه الفتيات المراهقات إلى الزواج المبكر لتخفيف الضغط المادي على عوائلهن، وتسهم تلك 

الظروف القاهرة في تعزيز بيئة التطرف.

يمثلهم  من  وجود  عدم  نتيجة  بالتهميش،  الشباب  شعور  تنامي  مع  االقتصادي  التدهور  ويتزامن 
مزيد من  إلى  يؤدي  ما  إيديولوجي،  ذات طابع  المتنازعة هياكل  الفئات  المحلية، وفرص  الشؤون  في 
االنقسامات المجتمعية، وتنامي الشعور بالغبن، خاصة في المناطق األكثر تضررًا من انقطاع الخدمات 

األساسية، وعدم وصول المساعدات الدولية.
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النسيج  تدهور  في  تسببت  والنزوح  الهجرة  حاالت  وتفاقم  االستقرار  عدم  حالة  فإن  للدراسة  ووفقًا 
المجتمعي، كما أدت إلى توتر عالقة المراهقين مع عائالتهم، فضاًل عن تراجع أدوار الوجاهات التقليدية 
البيئة  المدني، ما يجعل  المجتمع  المحليين، ومنظمات  الدين وشيوخ العشائر، والمسؤولين  كرجال 

خصبة لتنامي التطرف والعنف في صفوف الشباب.

المناطق  تلك  في  المراهقين  معظم  لها  تعرض  التي  الصدمات  فإن  االستقرار؛  عدم  إلى  وباإلضافة 
تسببت في تدهور صحتهم النفسية، دون أن تتوفر خدمات الدعم النفسي واالجتماعي، ما أدى إلى 
تقويض ثقافة التسامح على مستوى األفراد والمجتمعات، وضاعف من حالة اليأس والضياع وتضاؤل 

األمل في المستقبل، خاصة في دير الزور.

والتعافي،  االستقرار  تحقيق  جهود  تقويض  إلى  سيؤدي  العوامل  تلك  استمرار  أن  الدراسة  واعتبرت 
لمعالجة  أكثر شمولية،  المانحين نهجًا  تبني  إلى  داعية  البالد،  والتطرف شمال شرق  العنف  ومحاربة 
عوامل تغذية التطرف، ومراعاة مكامن التعافي على المستويات: الفردية، والمجتمعية، والهيكلية على 
حد سواء، وذلك من خالل تجنب تأطير أنشطة التعافي ضمن إطار “منع التطرف العنيف ومكافحته”، 
ردود فعل عنيفة من قبل  إلى  أنهم متطرفون سيؤدي ذلك  المهمش على  الشباب  إن تصنيف  إذ 

المجتمع، وسيجعلهم عرضة لعمليات انتقامية من قبل التنظيم المتطرف.

وطرحت الدراسة أفكارًا مهمة حول ضرورة تبني مناهج تطبيقية لمعالجة العوامل التي تدفع الشباب 
السوري للتطرف، وتنفيذ برامج طويلة األمد تقوم على مفهوم التكيف مع البيئة التي تعمل فيها، 

وتعمل على تلبية احتياجات الدعم النفسي واالجتماعي للشباب المهمش.

كما دعت إلى تفكيك القيود التي تفرضها بعض المجتمعات المحلية والتي تحول دون تلقي الخدمات 
الصحية والعقلية، وتحد من قدرة الجهات المعنية على توفير الدعم النفسي واالجتماعي، معتبرة أن 
إشراك الشباب بشكل إيجابي في مجتمعاتهم يمكن أن يسهم في عملية التعافي لديهم، ويقلل 
من شعورهم بالعجز أو الغبن، وغيرها من المشاعر السلبية التي يستغلها المتطرفون لتأجيج العنف 

والكراهية، واالحتقان المجتمعي. 

وإشراكهم  إلى خدمتهم،  تهدف  التي  األنشطة  دورًا في صياغة  الشباب  إعطاء  أهمية  وأكدت على 
في تنفيذها، وتمكينهم من اتخاذ القرارات بشأنها، بهدف مساعدتهم في اكتساب الثقة بالنفس، 

والتحكم في نتائج ومخرجات تلك البرامج.

وكانت مدينة “العشارة” بريف دير الزور الشرقي قد شهدت اشتباكات )23 أكتوبر 2022( بين مجموعتين 
من ميلشيا “الدفاع الوطني” و”الفرقة الرابعة”، استخدمت فيه األسلحة الخفيفة والمتوسطة كالمضادات 
األرضية، نتيجة مالسنة بين عنصرين من الطرفين، وذلك بالتزامن مع توسع دائرة االحتجاجات الشعبية 
في نهاية شهر أكتوبر الماضين، ضمن مناطق سيطرة “قسد”، بريف ديرالزور الغربي، احتجاجًا على 

تردي األوضاع المعيشية، والمطالبة بخفض أسعار المحروقات.

الطحين،  بمادة  األفــران  ودعم  الطرقات،  وتجهيز  الكهرباء،  خدمة  بتحسين  المتظاهرون  طالب  كما 
وتوصيل المياه لكافة قرى دير الزور، إضافة لتحسين الواقع األمني ومكافحة المخدرات وعمليات التهريب.
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وتشهد مناطق سيطرة “قسد” أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية، وانخفاض 
مستوى الرواتب وأجور العمال، وغالء أسعار معظم المواد األساسية.

في هذه األثناء؛ يعاني عشرات اآلالف غربي دير الزور من انقطاع المياه منذ نحو شهرين نتيجة توقف 
نقل صغيرة  المياه من سيارات  إلى شراء  ما يضطرهم  كامل،  العمل بشكل  المياه عن  محطة ضخ 

تحمل خزانات، يتم تعبئتها من مناهل منصوبة على نهر الفرات، بسعر ألف ليرة لكل برميل.

ورغم التحذيرات من االستخدام المباشر لمياه الفرات الملوثة، إال أن السكان استمروا في الشرب منها 
نظرًا لعدم وجود خيار آخر، ما أدى إلى تسجيل حاالت لمرض الكوليرا، في مناطق على ضفاف النهر، 

سببها شرب المياه الملّوثة.

المناطق  الصحية في  الخدمات  نقص  ألف مواطن من   450 نحو  معاناة  وتحدثت مصادر محلية عن 
الخاضعة لسيطرة “قسد” في محافظتي الرقة ودير الزور، في حين تتزايد أعداد اإلصابات بالكوليرا في 
المنطقة، ما دفع أهالي المنطقة إلى إطالق نداء استغاثة، بعد تسجيل حالة وفاة و30 إصابة بمرض 

ل منظمات الصحة قبل تفشي المرض. اإلسهال الحاد، مطالبين بتدخُّ
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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