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أزمة الالجئين في العالم العربي وتداعياتها الداخلية واإلقليمية
The Refugee Crisis in the Arab World: Internal and External Outcomes

تناقش هذه الورقة تفاقم أزمة الالجئين في أعقاب الثورات الشعبية التي حدثت في بعض
تطورت فيهــا الثورات إلى ما
الــدول العربيــة ،إذ حدثت عمليات نزو ٍح واســع ٍة مــن الدول التي
ّ
يشــبه الحــرب األهليــة ،مثل الحالة الســورية .تناقــش الورقة قضيــة الالجئيــن بوصفها قضية
المســتقبلة
إنســانية ،إلــى جانــب كونهــا قضيــة سياســية لهــا تداعيــات داخليــة فــي الــدول ُ
لالجئيــن ،وتداعيــات إقليمية على العالقــات بين الدول العربية ،وبينها وبيــن الدول اإلقليمية
المجاورة .يبدأ البحث بإطار ٍ نظري حول حقوق الالجئين في القانون الدولي ،من خالل عرض
أهــم االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالالجئيــن ،والمنظمــات الدولية المتخصصة في شــؤون
ثــم توضيــح أبــرز تدفقــات الالجئيــن التــي شــهدتها الــدول العربية خالل الســنوات
الالجئيــنّ ،
المضيفة ،مع
الخمــس األخيــرة؛ وذلك بهــدف توضيح حجم المشــكلة وتأثيراتهــا في الــدول ُ
التركيــز علــى أكثر الــدول العربية تأث ًرا بمشــكلة الالجئين .كما تحلل الدراســة أهم التداعيات
الداخلية واإلقليمية لتدفقات الالجئين ،وتســتعرض أهم المشــكالت التي يعانيها الالجئون
ّ
لحل مشكالت الالجئين في الدول العربية.
في الدول العربية ،وأخي ًرا ،تقدم الدراسة توصيات
كلمات مفتاحية :الالجئون في العالم العربي  -القانون الدولي اإلنساني
This paper discusses the escalation of the refugee crisis following the revolutions
of the Arab Spring, which triggered a mass exodus of people fleeing the countries
witnessing revolution, including Syria. The paper illustrates how the refugee
crisis has a humanitarian, as well as a political dimension with both internal
and regional effects. The analysis begins with a theoretical framework discussing
refugee rights in international law, as well as the treaties and the organizations
that are specialized in refugee issues. The paper also discusses the flow of refugees,
the scope of the problem, and its effects on the host countries. The author analyses
the most important internal and external outcomes of the flow of refugees and the
challenges that are faced by refugees in some Arab countries. Finally, he provides
recommendations on how to deal with the refugee crisis in the Arab world
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مقدمة
ظل التطورات
عاىن العامل العريب أزمة الالجئني منذ فرتة طويلة يف ّ
التي شهدتها القضية الفلسطينية والرصاع العريب – اإلرسائييل .وقد
شهدت السنوات الخمس األخرية تفاقم األزمة يف أعقاب الثورات
الشعبية التي حدثت يف بعض الدول العربية؛ إذ حدثت عمليات
نزوح واسعة من الدول التي تط ّورت فيها الثورات إىل ما يشبه
الحرب األهلية مثل الحالة السورية .ويق ّدر عدد الالجئني السوريني
يف الدول العربية حاليًا بنحو أربعة ماليني الجئ ،إضافة إىل الذين
تركوا منازلهم ونزحوا إىل مناطق أخرى داخل سورية ،وهو ما ُيثل
أكرب عدد من الالجئني منذ الحرب العاملية الثانية ،ومن ث ّم ،فسوف
تكون النتائج طويلة األمد لهذه األزمة كبرية .وإىل جانب كون قضية
الالجئني قضية إنسانية ،ومث ّة أهمية لحفظ حقوق الالجئني التي
أقرها القانون الدويل ،فإنها قضية سياسية أيضً ا؛ فمن أجل إيقاف
تدفّق الالجئني ،ال بد من إيقاف الحروب واألزمات السياسية يف
سورية ويف غريها من الدول العربية كالعراق واليمن وليبيا.
إ ّن ملشكلة الالجئني تداعيات داخلية يف الدول امل ُستقبلة لالجئني،
وكذلك تداعيات إقليمية عىل العالقات بني الدول العربية ،وبينها وبني
الدول اإلقليمية املجاورة مثل تركيا؛ وذلك بسبب التشابكات العرقية
والدينية والقبلية املوجودة .وتهدف هذه الدراسة ،إىل جانب توضيح
تلك التداعيات الداخلية واإلقليمية ،إىل تحديد أهم املشكالت التي
حل تلك
يعانيها الالجئون يف الدول العربية امل ُضيفة ،ومدى إمكانية ّ
املشكالت بالشكل الذي يضمن حقوق الالجئني التي يحميها القانون
الدويل ،مع مراعاة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي
متر بها الدول العربية امل ُضيفة لالجئني.

ً
أوال .حقوق الالجئين
في القانون الدولي
كان من بني عنارص املناخ الدويل الجديد الذي رافق انتهاء الحرب
الباردة ،بروز كثريٍ من القضايا املهمة التي حظيت باهتامم أدبيات
العالقات الدولية خارج إطار االهتاممات التقليدية .ومن بني تلك
القضايا تفاقم مشكلة الالجئني وامله ّجرين يف العديد من مناطق
العامل((( .كام اهت ّمت أدبيات القانون الدويل خالل العقدين املاضيني
بقضية الالجئني ،حتى إ ّن القانون الدويل لالجئني أصبح فر ًعا جدي ًدا
 1إسامعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية :النظرية والواقع (أسيوط :جامعة
أسيوط ،)2009 ،ص .11
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متمي ًزا للقانون الدويل العام((( .ويشري ما سبق إىل وجود صل ٍة وثيق ٍة
بني القانون والسياسة يف املجال الدويل؛ فاألعامل السياسية هي التي
تشكّل املامرسات التي تح ّدد العمل املستقبيل للقانون الدويل .كام
يت ّم استخدام القانون الدويل ذاته كمصد ٍر لالحتكام إليه يف الخالفات
السياسية ،حتى إ ّن بعضهم ينتقد تقديم الجامعات مقرر ٍ
ات دراسي ٍة
كل منهام
منفصل ٍة يف كلٍ من العالقات الدولية والقانون الدويل ،وكأ ّن ً
ميثل ظاهرة منفصلة أو منعزلة(((.

كام حظيت دراسة مشكالت الالجئني عىل النطاق الدويل باهتامم
املتخصصني يف تحليل السياسات العامة ،إذ إ ّن الدراسات املتعلّقة
بتحليل السياسات العامة مل تعد تقترص عىل البيئة الداخلية للنظام
السيايس ،وتزايد االهتامم بالبعد الخارجي وأثره يف عملية صنع
السياسات العامة .وأصبحت هناك قضايا ذات صبغة عاملية تحتل
أجندة السياسات العامة ملختلف الدول ،من بينها قضية الالجئني،
حتى أضحى هناك ما يُسمى سياسات عامة عاملية (Global Public
 .((()Policyوغالبًا ما تستخدم املنظامت الدولية املعنية بحقوق
الالجئني يف مختلف أنحاء العامل النهج القائم عىل الحقوق يف دراسة
السياسات العامة املتعلقة بالالجئني ،بهدف التعرف إىل أوجه القصور
يف تلك السياسات ،واقرتاح سبل تحسينها ،بحيث تتم مراعاة حقوق
الالجئ كنقطة بداية يف صنع السياسات ،وتحديد األطر السياسية
املحلية واإلقليمية والدولية ذات التأثري يف املهاجرين(((.
تعني كلمة اللجوء ( ،)Asylumوهي كلمة التينية من أصل يوناين
()Asylon؛ أي اليشء غري القابل لألرس ،أو املكان الذي ميكن للفرد
مقدسا
اللجوء إليه بهدف طلب الحامية ،وقد يكون هذا املكان
ً
 2أحمد عبد الونيس" ،الحامية الدولية للبيئة يف النزاعات املسلحة" ،املجلة املرصية
للقانون الدويل ،العدد  ،)1996( 52ص .5
3 A. Reidy, On the Philosophy of Law (Tennessee: Cengage Learning,
2006), pp. 3-5.
 4سلوى شعراوي جمعة (محرر) ،تحليل السياسات العامة يف الوطن العريب (القاهرة:
جامعة القاهرة ،مركز بحوث واستشارات اإلدارة العامة ،)2004 ،ص .35
 5عادل عازر ،مبادئ النهج الحقوقي يف كفالة حقوق الطفل (القاهرة :املجلس العريب
للطفولة والتنمية ،)2011 ،ص .3
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كاملعبد أو الكنيسة ،إذ درج األفراد يف املايض عىل اللجوء إىل هذه
األماكن هربًا من املالحقة ،أو قد يقصد به املكان الذي تت ّم فيه
العناية باألشخاص امل ُسنني أو األيتام أو املرىض عقل ًيا((( .ويُطلق
مصطلح اللجوء يف الوقت الحايل عىل هروب األشخاص وبحثهم عن
ملجأ بسبب الحروب األهلية ،أو االحتالل أو العدوان الخارجي،
ويحدث اللجوء كنتيجة للخرق السافر لحقوق اإلنسان؛ أو الخوف
من االضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي ،أو الفقر
واملجاعات واألمراض ،أو الكوارث الطبيعية ،أو فقدان الجنسية.

ولقد صاغت االتفاقية الدولية الخاصة مبركز الالجئني (اتفاقية ،)1951
تعريفًا ملصطلح الالجئ ،ينص عىل أ ّن الالجئ هو "كل شخص يوجد
نتيجة ألحداث وقعت قبل  1كانون الثاين /يناير  1951خارج دولة
جنسيته بسبب تخ ّوف له ما يربره من التع ّرض الضطهاد ألسباب
ترجع إىل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه لعضوية فئة اجتامعية
معينة أو آرائه السياسية ،وهو غري قادر أو ال يريد بسبب ذلك
التخ ّوف أن يستظل بحامية دولته ،أو كل شخص ال يتمتع بجنسية،
ويوجد خارج دولة إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف ،وال يستطيع
أو ال يرغب بسبب هذا التخوف يف أن يعود إىل تلك الدولة"(((.
وقد شعر خرباء القانون يف األمم املتحدة بعجز هذه االتفاقية عن
تحقيق مرادها بسبب التحديد الزمني ،لهذا تم تجاوز هذا الرشط
يف الربوتوكول الخاص بالالجئني الصادر عن األمم املتحدة عام ،1967
ليصبح لفظ الالجئ ينطبق عىل كل من تتوافر فيه الرشوط األخرى من
ٍ
تحديد للفرتة الزمنية ،ولك ّن التعريف مل تجر عليه أية تعديالت.
دون
تشكّل حقوق الالجئني جز ًءا من عاملية حقوق اإلنسان ،وترتبط
مطالبة الالجئني بحقوقهم مبارشة بحقوق اإلنسان العاملية ،إذ إ ّن
 6رسور طالبي املل" ،الحامية الدولية املقررة لالجئني الفلسطينيني" ،مركز جيل البحث
العلمي ،شباط /فرباير  ،2014شوهد يف  ،2016/5/19يف:
http://bit.ly/1qaYwDO
 7املادة األوىل من اتفاقية  ،1951فقرة .2
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حقوقهم محم ّية مبوجب القانون الدويل ،ويجب أن يحصل الالجئون
رش عىل حقوق اإلنسان األساسية مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان
كب ٍ
الدولية واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .كام يوضح القانون الدويل
الحقوق التي يجب منحها لالجئني مثل الحق يف التعليم والحق يف
الرعاية الصحية وغريها(((.
وقد ت ّم وضع القانون الدويل لالجئني لحامية ومساعدة األفراد
الذين يعربون حدو ًدا دولية ويصبحون معرضني للخطر ،أو الذين
يقعون ضحايا لالضطهاد يف بلد منشئهم األصيل .ويحظر القانون
الــدويل لالجئني العودة القرسية لالجئ إىل بلد منشئه األصيل
ويقدم ضامنات بشأن حقوق اإلنسان األساسية أثناء مكوثه يف بلد
اللجوء .وتشكل اتفاقية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام 1951
حجر الزاوية يف تحديد القواعد الدولية الخاصة بجميع النواحي
الجوهرية يف قضايا الالجئني ،وقد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف
 22نيسان /أبريل .(((1954
وتتع ّرض االتفاقية بقدر كبري من التفصيل لجميع النواحي الجوهرية
يف حياة الالجئ ،مبا فيها تعريف الالجئ وااللتزامات املتبادلة بينه
وبني الدولة امل ُضيفة ،باإلضافة إىل تحديد التزامات املجتمع الدويل
تجاه الالجئني .وقد أكدت االتفاقية عىل رضورة امتناع الدول املوقعة
عىل االتفاقية عن فرض جزاءات ،بسبب الدخول أو الوجود غري
الرشعي ،عىل الالجئني القادمني مبارشة من إقليم كانت فيه حياتهم
أو حريتهم مه ّددة برشط أن يتقدموا من دون إبطاء إىل السلطات
مبدين أسبابًا وجيهة تربر دخولهم أو وجودهم غري الرشعي ،كام
أكدت االتفاقية امتناع الدول املوقعة عليها عن طرد الالجئ املوجود
بصورة غري رشعية عىل أرضها إال ألسباب تتعلق باألمن الوطني أو
النظام العام ،وىف هذه الحالة عليها منحه فرتة زمنية تتيح له اللجوء
إىل دولة ثالثة .وقد ب ّينت االتفاقية مجموعة من حقوق اإلنسان
األساسية التي يجب أن تكون معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا
األجانب يف بلد ما ،ويف حاالت عدة ،املمنوحة ملواطني تلك الدولة.
وتتمثل أهم هذه الحقوق يف ما ييل(:((1
•عدم التمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ ،والحق
يف املساواة مع مواطني الدولة املضيفة يف العديد من األمور
 8كاترزينا جرابسكا ،من سألهم (الالجئني) يف املقام األول؟ حقوق الالجئني يف مرص
وسياساتهم ورفاهتهم (القاهرة :الجامعة األمريكية يف القاهرة ،مركز دراسات الالجئني
والهجرة القرسية ،)2006 ،ص .5
 9هشام بشري وإبراهيم عبد ربه ،املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين (القاهرة :املركز
القومي لإلصدارات القانونية ،)2012 ،ص .28
 10األمــم املتحدة ،حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،مج ( 1نيويورك :األمم
املتحدة ،)1999 ،ص .13
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مثل حق التقايض ،والحصول عىل التعليم الرسمي األويل،
والضامن االجتامعي ،والسكن ،والرعاية الصحية.

•منح الالجئني حرية مامرسة شعائرهم الدينية وحرية توفري
الرتبية الدينية ألوالدهم.

•احرتام الحياة الشخصية والحقوق املكتسبة ،والحق يف ملكية
األموال املنقولة وغري املنقولة ،وحق االنتامء للجمعيات.
أما يف ما يتعلق بواجبات الالجئني تجاه الدولة املضيفة ،فتتمثل يف
اإلرساع يف تسوية أوضاعهم القانونية ،واستيفاء جميع الرشوط القانونية
مثلهم مثل الفرد العادي غري الالجئ ،واالمتثال لقوانني وأنظمة الدولة
املضيفة ،والخضوع للقيود الخاصة بتنقالتهم يف إقليم الدول املتعاقدة.

يرتبط القانون الدويل لالجئني بالقانون الدويل اإلنساين ،إذ إ ّن القانون
الدويل اإلنساين الذي يُطلق عليه أيضً ا اسم قانون النزاعات املسلحة
يتك ّون من مبادئ قانونية تحدد عمليات الدولة وقواتها املسلحة
يف وقت الحرب ،وتهدف إىل حامية األشخاص الذين ال يشاركون أو
فضل عن تقييد وسائل
الذين توقفوا عن االشرتاك يف األعامل العدائيةً ،
وسبل الحرب( .((1وتتمثل الصكوك الرئيسة للقانون الدويل اإلنساين
يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف  12آب /أغسطس  1949ويف
بروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني يف  8حزيران /يونيو .1977ويلتقي
القانون الدويل اإلنساين وقانون الالجئني بشكل طبيعي عندما
تحدث حاالت لجوء إثر نزاع مسلح( .((1ففي تلك الحاالت يكون
أولئك األشخاص الجئني وضحايا نزاع يف الوقت نفسه .ومنطقيًا،
ينبغي أن يكونوا تحت الحامية املزدوجة لقانون الالجئني والقانون
اإلنساين اللذين ينبغي أن يُطبقا يف الوقت نفسه ،وميكن تطبيقهام
عىل التوايل؛ مام ميثل نو ًعا من االستمرارية فيام يختص بالحامية(.((1
 11أمين سالمة ،مفهوم القانون الدويل اإلنساين ،سلسلة مفاهيم( 20 ،القاهرة :املركز
الدويل للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية )2006 ،ص .8-7
 12أحمد أبو الوفا ،القانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني خالل املنازعات املسلحة
يف القانون الدويل اإلنساين  ..آفاق وتحديات (بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية)2005 ،
،ص .8
 13نجاة إبراهيم ،املسئوليات الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين
(اإلسكندرية :منشأة املعارف ،)2009 ،ص .11
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وقد أث ّر القانون الدويل اإلنساين يف قانون الالجئني يف استعارة األخري
ملفاهيم أو مبادئ أو قواعد منه؛ إما عىل مستوى تحديد املعايري أو
يف مرحلة التفسري(.((1
كام أ ّن هناك عالق ًة واضح ًة بني القانون الدويل لالجئني ،والقانون
الدويل لحقوق اإلنسان ،فاألخري هو فرع مستقل للقانون الدويل
العام يهدف كفرع القانون الدويل اإلنساين إىل حامية اإلنسان .ولذلك
يجب النظر بروح تكاملية يف هذين املجالني اللذين ينبغي أن يضاف
إليهام قانون الالجئني( .((1ويرسي القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف
كل األوقات سواء يف حاالت السلم أو الحرب(.((1
أما يف ما يتعلق باملنظامت الدولية املتخصصة يف شؤون الالجئني؛
ففي  8كانون األول /ديسمرب  ،1949ومبوجب قرار الجمعية العامة
رقم  ،302تأسست وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونــروا) لتعمل كوكالة متخصصة
ومؤقتة ،عىل أن تجدد واليتها كل ثالث سنوات لحني إيجاد حلٍ عادل
وعمن .وبدأت
للقضية الفلسطينية ،ولها مقران رئيسان يف فيينا ّ
األونروا عملياتها يف  1أيار /مايو  ،1950وتولت مهامت هيئة اإلغاثة
التي ت ّم تأسيسها من قبل ،وتسلّمت سجالت الالجئني الفلسطينيني
من اللجنة الدولية للصليب األحمر .وتقترص مسؤولية األونروا عىل
توفري خدمات ملجموعة واحدة من الالجئني ،وهم الفلسطينيون
املقيمون يف مناطق عملياتها الخمس وهي الضفة الغربية وقطاع
غزة ولبنان واألردن وسورية(.((1
أما بالنسبة إىل الالجئني يف بقية أنحاء العامل ،فمن أجلهم أنشأت
الجمعية العامة لألمم املتحدة مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني ( )UNHCRيف  14كانون األول /ديسمرب  .1950وكان
الهدف من إنشاء املفوضية هو قيادة العمل الدويل وتنسيقه من
أجل حامية حقوق الالجئني وحل مشكالتهم يف مختلف أنحاء العامل.
وتكافح املفوضية من أجل التأكيد عىل أن بإمكان كل شخص أن
ميارس حقه يف طلب اللجوء اآلمن لدولة أخرى ،وأن يكون له خيار
العودة الطوعية إىل بلده األصيل ،أو االندماج يف البلد الذي يهاجر
إليه ،أو يسافر للتوطني يف بلد ثالث .كام تشمل رسالة املفوضية
مساعدة األشخاص عدميي الجنسية .ويبلغ عدد املوظفني يف
 14ستيفان جاكميه" ،التزاوج بني القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني" ،املجلة
الدولية للصليب األحمر ،العدد ( 843أيلول /سبتمرب  ،)2001ص .12
 15جان فيليب الفواييه" ،الالجئون واألشخاص املهجرون :القانون الدويل اإلنساين ودور
اللجنة الدولية للصليب األحمر" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد ( 305نيسان /أبريل
 ،)1995ص .14
 16فيصل شطناوي ،حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين (عامن :دار الحامد،)2001 ،
ص .190
17 http://www.un.org/unrwa/arabic.html, accessed on 19/5/2016.
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املفوضية يف الوقت الحايل  7685موظفًا يعملون يف أكرث من 125
دولة ،ويقومون مبساعدة نحو  33.9مليون ٍ
شخص(.((1
ونظ ًرا للرتكيز الدويل عىل إعادة توطني أو دمج الالجئني ،ال سيام خالل
الحربني العامليتني ،رأت الدول العربية استثناء الالجئني الفلسطينيني
من نطاق عمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وكذلك من
اتفاقية  ،1951بهدف منح رعاية خاصة لالجئني الفلسطينيني ،وعدم
دمجهم مع باقي الفئات األخرى من الالجئني خوفًا من تهميش
قضيتهم والتأثري سلب ًيا يف حقهم بالعودة إىل ديارهم ،إذ تقدمت
لبنان ومرص واململكة العربية السعودية باقرتاح يرمي إىل استثناء
الالجئني الخاضعني لصالحية هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة
من إطار عمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(.((1

ثان ًيا .أوضاع الالجئين
في الدول العربية
قبل التع ّرض ألهم املشكالت التي يعانيها الالجئون يف الدول العربية يف
أعقاب تداعيات الثورات الشعبية التي حدثت يف بعض دوله ،وتحديد
مدى متتّع هؤالء الالجئني بالحقوق التي ينص عليها القانون الدويل كام
سبقت اإلشارة ،يجري يف ما ييل توضيح أبرز تدفقات الالجئني التي
شهدتها الدول العربية خالل السنوات الخمس األخرية؛ وذلك بهدف
توضيح حجم املشكلة ومدى تفاقمها وتأثرياتها يف الدول املضيفة ،إذ إ ّن
الدول اآليت ذكرها هي أكرث الدول العربية معاناة ج ّراء مشكلة الالجئني.

 .1لبنان
يحتضن لبنان أكرب نسبة الجئني سوريني مقارنة بأي ٍ
بلد عريب ،بعد ٍد
يصل إىل أكرث من مليون سوري ،وفقًا للسجالت الرسمية ،ويقيم
معظمهم يف املناطق امله ّمشة ،كام أ ّن هناك مشكلة ازدحام سكنية
يف بعض املناطق ،خاصة يف البقاع والشامل ،حيث ازداد عدد سكان
فضل عن ذلك ،وصلت مع النازحني
بعض القرى بنسبة 100يف املئةً .
حديثًا أعداد كبرية من الفلسطينيني الذين كانوا يقطنون املخيامت
والبلدات يف سورية منذ عام  .1948وجدير بالذكر أ ّن لبنان يض ّم 425
ألف الجئ فلسطيني ،ويع ّد رفض توطني هؤالء مطلبًا ال تنفك تكرره
األحزاب السياسية من اليمني واليسار(.((2
18 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html, accessed on 19/5/2016.
19 K. Radley, “The Palestinian Refugees–The Right to Return in Int.
Law,” American Journal of International Law, vol. 72 (July 1998), (RSP
documentation Centre–Oxford), p. 611.
 20مروة صبحي منترص" ،تشابكات الالجئني والرصاعات يف الرشق األوسط" ،السياسة
الدولية ،العدد ( 201متوز /يوليو  ،)2015ص .19
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وقد كان لألزمة السورية تأثري سلبي يف االقتصاد اللبناين ،فقد ارتفعت
نسبة البطالة إىل  20يف املئة ،كام تراجع حجم الصادرات اللبنانية،
وخرس لبنان ما يعادل مليا ًرا ونصف املليار دوالر من عائداته ،مقابل
زيادة اإلنفاق مبا يعادل مليار دوالر .وانخفض معدل منو الناتج
املحيل اإلجاميل السنوي يف لبنان من  8.5يف املئة يف عام ،2009
إىل  2.8يف املئة يف عام  .2013وقد بلغ حجم الخسائر اإلجاملية
لالقتصاد اللبناين نحو  7.5مليارات دوالر( .((2كام أ ّن وجود أكرث
من  70يف املئة من الالجئنيَ ،مبن فيهم جميع السوريني يف لبنان،
خارج املخيامت الرسمية التي أنشأها مكتب املفوض السامي لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،يجعل مهمة الوصول إليهم وخدمتهم
جمي ًعا أكرث صعوبة وتكلفة(.((2

 .2األردن
تشري اإلحصاءات التي أعدتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني إىل أ ّن عدد الالجئني إىل األردن بلغ خالل عام  2013أكرث
من نصف مليون شخص خارج املخيامت الرسمية ملفوضية األمم
املتحدة ،كام ت ّم تسجيل أكرث من  100ألف الجئ يف مخيم الزعرتي،
معظمهم من سورية ،ونظ ًرا للمخاوف من تسييس الالجئني السوريني
يف الداخل األردين ،ظلت الحكومة تتخذ خطوات لعزل املزيد من
الالجئني القادمني ،خاصة أ ّن األردن يواجه تدفقات الجئني من
جنسيات أخرى كالعراق والصومال والسودان( .((2ويفرض العدد
الضخم من الالجئني ضغطًا كب ًريا عىل البنية التحتية األردنية ،ال سيام
يف مجاالت الكهرباء واملياه واملسكن والرعاية الصحية والتعليمية.
 .3مصر
تستضيف مرص يف الوقت الحايل الجئني من نحو أربعني دولة ،يأيت
العدد األكرب منهم من جهة الشامل الرشقي ،وعادة ما يدخل منها
السوريون والفلسطينيون والعراقيون ،والجنوب الذي يفد منه
الجئو القارة األفريقية ،خاصة السودانيني والصوماليني واإلثيوبيني
واإلريرتيني .ومع شدة الحروب والرصاعات السياسية وموجات
االضطهاد العرقي والكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية يف الدول
املجاورة ،يتزايد حجم نزوح الالجئني إىل مرص هربًا من تردي أوضاع
البلدان التي ينزحون منها.
 21صافيناز محمد أحمد" ،غياب املسئولية الدولية ،تأثريات أزمة الالجئني السوريني يف
الرشق األوسط" ،السياسة الدولية 24 ،آذار /مارس  ،2014شوهد يف  ،2016/5/19يف:
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3613.aspx
 22عمر ضاحي" ،الالجئون السوريون واألزمة اإلقليمية" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط،
 30كانون األول /ديسمرب  ،2014شوهد يف  ،2016/5/19يف:
http://carnegie-mec.org/2015/05/28/ar-60232/i95k
23 http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc278c.8html, accessed on
19/5/2016.
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وتوجد صعوبة يف التحديد الدقيق ألعداد الالجئني إىل مرص ،ويرجع
ذلك إىل عدة أسباب رئيسة؛ وهي تع ّدد الجهات املعنية بشؤون
الالجئني ،والتي تتف ّرع ما بني جهات محلية حكومية وغري حكومية،
وأخرى دولية وإقليمية ،وعادة ما تقترص البيانات الصادرة عىل عدد
الالجئني املسجلني بها ويتلقون مساعداتها .ويشكّل تزايد أعداد
الالجئني عا ًما بعد آخر عبئًا حقيق ًيا عىل االقتصاد املرصي والخدمات
االجتامعية املو ّجهة للسكان املرصيني عمو ًما ،باإلضافة إىل العبء
الناتج من زيادة الضغط عىل الخدمات املجانية املتاحة للفقراء
وأصحاب الدخول املحدودة من املرصيني(.((2

وال يوجد يف مرص قانون محيل يتعلق بالالجئني ،وال توجد جهة حكومية
تتعامل بشكل شامل مع قضايا الالجئني ،إذ إ ّن السلطات الوزارية التي
تتعامل مع قضايا الالجئني مبارشة هام :لجنة شؤون الالجئني بوزارة
الخارجية ،ووزارة الداخلية .كام توجد هيئات محلية غري حكومية
تتوىل رعاية الالجئني ،مثل الهالل األحمر املرصي ،ومنظامت إقليمية
كاملنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،ومنظامت دولية حكومية مثل
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،والتي تقوم بعمليات
التسجيل والتوثيق وتحديد حالة الالجئ وفقًا التفاق وقعته مع
الحكومة املرصية ،كام توجد منظامت وهيئات دولية غري حكومية
مثل "تري ديز أوم" ،وهيئة اإلغاثة اإلسالمية ،وكاريتاس مرص(.((2
وهناك الجئون من جنوب السودان عاشوا يف مرص لعدة عقود وال
يعتربون أ ّن األوضاع الحالية يف جنوب السودان ميكن أن تؤدي إىل
عودتهم إىل بالدهم .ويوجد أيضً ا الالجئون الصوماليون الذين هربوا
من األوضاع األمنية املرتدية يف بالدهم ،والالجئون اإلريرتيون الذين
يسعون للحصول عىل حق اللجوء بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان
أو بسبب التجنيد اإللزامي .وهناك أيضً ا الالجئون العراقيون الذين
 24صافيناز أحمد محمد" ،الالجئون يف العامل العريب :الواقع والتحديات" ،السياسة
الدولية ،العدد ( 179كانون الثاين /يناير  ،)2010ص .158
 25مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ،دليل اإلحالة لالجئني ومقدمي
الخدمات (القاهرة :مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ،)2011 ،ص .11-3
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يهربون من العنف العام يف العراق .وبلغ إجاميل عدد الالجئني الذين
حصلوا يف عام  2014عىل مساعدات من املفوضية  ،217000من
بينهم  150000سوري ،و 20000سوداين و 8000صومايل و3000
سوداين و 2700إثيويب ،والباقون من جنسيات مختلفة(.((2

 .4العراق
يعاين العراق مشكل ًة مزدوج ًة تتعلق بالالجئني القادمني إليه وعودة
الالجئني العراقيني من الخارج ،إذ تشري تقديرات املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أ ّن أعداد الالجئني السوريني
املسجلني يف العراق منذ أيلول /سبتمرب  2014نحو  214ألف شخص
معظمهم من أكراد سورية ويقيمون يف كردستان العراق ،باإلضافة
إىل  120ألف الجئ فلسطيني و 110آالف شخص من معدومي
الجنسية يف العراق مؤهلني للحصول عىل مساعدات من املفوضية(.((2
ويحدث ذلك بالتوازي مع عودة الالجئني العراقيني من الخارج خاصة
من سورية ،وال يتمكن هؤالء العائدون غالبًا من العودة إىل مواطنهم
األصلية ،مام يؤدي إىل نزوح ثانوي جديد داخل العراق.
ومن الجدير بالذكر أ ّن معظم الالجئني السوريني يتجهون للتوطّن يف
إقليم كردستان ،وأغلبيتهم من السوريني األكراد ،ويف هذا اإلطار اعتربت
منظمة العفو الدولية عدم السامح لغري األكراد من السوريني بالوجود
يف إقليم كردستان العراق وإعادتهم إىل الحدود السورية مر ًة أخرى
انتكاس ًة لحقوق الالجئني ،واعتربت العراق من الدول التي ال تتجاوب
فضل عن قيام حكومة اإلقليم باتخاذ إجراءات
مع األزمة تجاوبًا إيجاب ًّياً ،
(((2
من شأنها تقييد حرية التنقل ،واإلقامة ،والبحث عن فرص عمل .

 .5تونس
حدثت تح ّركات الجئني مامثلة من ليبيا إىل تونس عرب الحدود،
ويصعب الحصول عىل رقمٍ دقيقٍ بشأنهم ،وكان معظمهم من سكان
الحرض الذين انتقلوا إىل تونس واملراكز الحرضية األخرى .أما من هم
من طبقة اجتامعية أقل ،فقد انتقلوا إىل الجنوب يف قابس ورأس
جدير .وتقدر وزارة التجارة التونسية العدد اإلجاميل بنحو مليون
الجئ ليبي؛ أي نحو  10يف املئة من سكان تونس .بينام تفيد أرقام
أخرى غري رسمية أنهم يصلون إىل  1.8مليون شخص(.((2
 26ملزيد من التفاصيل عن أنشطة املفوضية انظر املوقع اإللكرتوين:
http://www.unhcr.org, accessed on 19/5/2016.
27 http://www.unhcr-arabic.org/cgi-in/texis/vtx/page?page=4be7cc27904,
accessed on 19/5/2016.
 28أحمد" ،غياب املسئولية الدولية".
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 .6اليمن
أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف نيسان /أبريل 2015
إىل أنها تستعد الستقبال ما يصل إىل نحو  250ألف الجئ أفريقي
يف اليمن .وتتع ّمق معضلة اليمن مع ضعف سيطرة الدولة عىل
فضل عن مئات اآلالف من النازحني تحت التهديد بسبب
حدودهاً ،
الـراع الداخيل املسلّح يف اليمن وعاصفة الحزم التي أطلقتها
السعودية ودول عربية ملواجهة الحوثيني؛ إذ تُقدر أعداد النازحني
الداخليني بنحو  335ألف ميني ،وفقًا ملفوضية األمم املتحدة(.((3
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املنازل واملناطق التي يرتكها الالجئون تكون عرض ًة لالستيالء عليها من
التنظيامت املتطرفة يف البالد التي ال تسيطر فيها الحكومات عىل املناطق
كافة ،ومن أمثلة ذلك استيالء تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
"داعش" عىل العديد من األماكن التي تركها أصحابها يف سورية والعراق.

ً
ثالثا .التداعيات الداخلية
واإلقليمية لتدفقات الالجئين
ميكن أن تكون لظاهرة اللجوء فوائد ومزايا يف بعض الحاالت ،إذ تشري
تقارير إىل استفادة دول أوروبية ،خاصة أملانيا ،من الالجئني ،وذلك أل ّن
الالجئني الذين يصلون الشواطئ األوروبية ،خاصة من سورية ،هم عادة من
الحل
الشباب واملتعلّمني واملهرة واملتلهفني لالندماج رسي ًعا يف املجتمع؛ فهم ّ
لتزايد عدد كبار الس ّن وانخفاض معدل املواليد يف أوروبا .ويأيت العديد من
الالجئني جاهزين للعمل .وبالتعاون مع القطاع الخاص ،بإمكان الرشكات
التحقق من تلقي الوافدين للتدريب والوظائف التي يحتاجونها(.((3
أما بالنسبة إىل الدول العربية املستقبلة لالجئني ،التي سبقت اإلشارة
إليها ،فتعاين مشكالت سياسية واقتصادية واجتامعية ،مام يجعل من
الصعب عليها استقبال ٍ
مزيد من الالجئني ،خشية تفاقم تلك املشكالت.
كام تخىش الدول العربية األخرى التي مل تستقبل أعدا ًدا كبرية من الالجئني
كالدول الخليجية من أن تضع نفسها تحت طائلة الضغوطات والتحركات
االجتامعية ،خاصة أ ّن نسبة كبرية من سكانها من األجانب .وميكن تحديد
أهم التداعيات الداخلية واإلقليمية ألزمة الالجئني يف ما ييل:

 .1التداعيات الداخلية
توجد عالقة قوية بني تدفقات الالجئني والرصاعات الداخلية ،وهو ما
يظهر يف عدة صور ،من بينها:
يس ّهل وجود الالجئني من انتشار السالح ،باإلضافة إىل األيديولوجيات
والتوجهات السياسية التي قد تختلف مع السياسة الخارجية للدولة
املضيفة .فعىل سبيل املثال ،يعارض بعض الالجئني الفلسطينيني يف
األردن سياسات الحكومة األردنية تجاه إرسائيل(.((3

32

30 www.unchr.org/5527c16a.9html, accessed on 19/5/2016.
31 http://bit.ly/1TgRoUa, accessed on 19/5/2016.
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يتنافس الالجئون مع السكان املحليني عىل املوارد ،مام يؤدي إىل
تأثريات اقتصادية وأمنية سلبية .ومن األمثلة عىل ذلك ما أدى
إليه تدفق أعداد كبرية من الالجئني السوريني إىل األردن من تفاقم
أزمة البطالة واملساكن وزيادة التنافس عىل فرص العمل والسكن،
إىل جانب اكتظاظ املدارس ومراكز الرعاية الصحية.
قد مت ّد تجمعات الالجئني يف البلد املضيف جامعات داخلية تنتمي
لعرق أو فصيل سيايس مامثل بالدعم واملوارد .فقد كان لوجود الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان تأثري مهم من خالل دخول األطراف الفلسطينية
يف محاور الرصاعات اللبنانية الداخلية ،إذ حاولت بعض األطراف
الداخلية استثامر هذا الوجود لتعزيز نفوذها يف سياق إعادة تركيب
بنيته الهشة ،كام استفاد الفلسطينيون من لبنان كمن ٍرب عسكري وسيايس
لقضيتهم التي كاد أن يلفها النسيان يف سياق العجز العريب عن مواجهة
إرسائيل وتوفري حقوق الالجئني مبا فيها عودتهم إىل فلسطني(.((3

 .2التداعيات اإلقليمية
ميكن تحديد عدة تأثريات إقليمية لتحركات الالجئني عرب الحدود،
من أهمها:
أ .تجنيد بعض الالجئين من قبل جماعات متطرفة

يؤدي اختالط الالجئني باإلرهابيني يف تحركاتهم عرب الحدود إىل رسعة
انتشار اإلرهاب يف املنطقة ،باإلضافة إىل سهولة تجنيد الالجئني
 33محمود العيل" ،الفلسطينيون يف لبنان :التاميز واالندماج" ،فلسطني ،أيار /مايو ،2011
شوهد يف  ،2016/5/19يف:
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1890

دراسات وأوراق تحليليّة
أزمة الالجئين في العالم العربي وتداعياتها الداخلية واإلقليمية
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القابعني تحت وطأة الظروف اإلنسانية الصعبة داخل مخيامتهم.
وقد نرشت صحف تركية تقارير حول لجوء جهاديني سوريني إىل
األرايض الرتكية من أجل العالج ،ثم يعودون للقتال مرة أخرى .وقد
عزز األردن قواته يف حدوده الشاملية لحامية السوريني الفارين،
ومنع تسلل اإلرهابيني .كام تعاين الدولة الليبية ضعف السيطرة عىل
حدودها؛ مام أدى إىل تسلل إرهابيني إىل العديد من املناطق(.((3

األخــرة ،إذ تزايد تع ّرضهم لالعتقال ،وحدثت حــوادث احتجاج
متكررة وحوادث عنف بصفة دورية أثرت سلبيًا يف عالقة مفوضية
األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني بالحكومات العربية .وطالبت
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن يتم النظر إىل
الالجئني كأفراد مستقلني لهم حقوق ،وليس كمشكلة يجب إدارتها
واحتواؤها( .((3وميكن تصنيف أهم املشكالت التي تواجه الالجئني يف
الدول العربية يف كل من األنواع التالية:

ميكن أن تؤدي أزمة الالجئني إىل إعادة تشكيل الخريطة الطائفية
والعرقية للمنطقة عىل املدى البعيد ،وعىل سبيل املثال تتخ ّوف
بعض الطوائف اللبنانية من أن يؤدي وجود الالجئني السوريني يف
لبنان إىل تح ّو ٍل يف ميزان القوى يف النظام السيايس الطائفي اللبناين
ملصلحة السنة عىل حساب باقي الطوائف .كام يعاين الالجئون
السوريون األكراد يف تركيا نظرة الحكومة الرتكية لهم كداعم لحزب
العامل الكردستاين الرتيك ،مام دفع الحكومة الرتكية إىل إقامة جدار
عازل عىل حدودها مع املنطقة الكردية السورية .وتنظر الحكومة
الرتكية بريبة ملحاوالت الالجئني السوريني املسيحيني والعلويني
االتصال بجامعتهم الدينية يف تركيا.

 .1التأثر باألحداث السياسية
في الدول المضيفة
تتأثر أوضاع الالجئني يف الدول املضيفة تأث ًرا كب ًريا بتطور األحداث
السياسية يف تلك الدول ،كام تتأثر بالعالقات بني الدول املضيفة
والدول األصلية لالجئني ،فأي تطور يف العالقات الدولية سواء سلب ًيا
أو إيجابيًا تنعكس آثاره عىل الالجئني( .((3وعىل سبيل املثال ،فقد
واجه الالجئون السوريون يف مرص ،منذ بدء تدفقهم عليها عقب
متصل مبسار املراحل
نشوب الثورة يف سورية عام  2011واق ًعا متغ ًريا ً
االنتقالية التي شهدتها مرص منذ ثورة  25يناير  ،2011تراوح بني
الرتحيب وتقديم التسهيالت الواجبة ،ثم الشك والتقييد بسبب تورط
بعض الالجئني يف الحراك السيايس الداخيل .ومل يقترص هذا التوجه
(((3
عىل السلطات الرسمية ،بل امتد بدوره اىل املجتمع.

ب .تغيير الخريطة الطائفية والعرقية

ج .تدهور العالقات الثنائية
بين البلدان المرسلة والمستقبلة لالجئين

يؤدي وجود الالجئني إىل تزايد التوترات الثنائية بني البلدان املرسلة
واملستقبلة لهم ،خاصة إذا اشرتكت هذه البلدان يف الرتكيبة الطائفية
والعرقية ،وقد ظهرت انعكاسات ذلك يف التوترات السورية اللبنانية،
إثر تصاعد وترية الحوادث الحدودية بينهام .كام أدت مشكلة
الالجئني إىل تدهور العالقات الرتكية  -السورية ،وذلك بسبب املوقف
الرتيك املساند للمعارضة السورية.

رابعا :أهم المشكالت التي يعانيها
ً
الالجئون في الدول العربية
إ ّن خيار منح الالجئني جنسية الدولة املستقبلة من األمور الصعبة
نظ ًرا للمشكالت االقتصادية والدميوغرافية يف تلك الدول ،ولذلك فإ ّن
السياسة املركزية التي تتبعها الحكومات العربية يف الوقت الحايل
تتمثل يف إعطاء الالجئني مقر إقامة مؤقت لحني التوصل إىل أحد
الحلني الدامئني التاليني :إعادة التوطني أو الرتحيل .وقد عاىن الالجئون
يف الدول العربية املستقبلة لهم أزمة حامية يف السنوات الخمس
34
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 .2مشكالت تتعلق بسوق العمل
تضع الحكومات العربية تحفظات عىل حق الالجئني يف العمل ،ففي
مرص عىل سبيل املثال ،تتم معاملة الالجئ املنتمي لجنسية عربية يف
ما يتعلق بالعمل كأي أجنبي يف الدولة ،إذ يخضعون للقانون رقم 137
لسنة  ،1981فيتحتم عىل الالجئني الحصول عىل ترصيح عمل( .((3وقد
أدت مشكلة عدم السامح لالجئني بالعمل يف سوق العمل الرسمي إىل
معاناتهم انخفاض األجور ،وصعوبة ظروف العمل الرسمية ،حيث متثل
رد الفعل الطبيعي لفشل الالجئني يف االلتحاق بسوق العمل الرسمي
يف انخراط الالجئني يف مزاولة األنشطة غري الرسمية التي تتناسب مع
35 Michael Kagan, Shared responsibility in a new Egypt (Cairo: The
American University, Center for Migration and Refugee Studies, 2011), p. 4.
36 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx ,accessed on 19/5/2016.
 37محسن عوض" ،الالجئون السوريون يف مرص بني املعايري القانونية ،والعالقات
التاريخية" ،املنظمة العربية لحقوق اإلنسان 12 ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013شوهد يف
 ،2016/5/19يف:
http://www.aohr.net/?p=4182
 38جرابسكا.
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قدراتهم ومؤهالتهم ،ولكن افتقاد هذه القطاعات إىل وسائل الحامية
الكافية التي يتمتع بها القطاع الرسمي ميثل عقبة رئيسة أمام هؤالء
الالجئني ،ونظ ًرا لحساسية وضعهم كالجئني تجعلهم عرضة الستغالل
أرباب األعامل الذين يجربونهم عىل العمل لساعات أطول بأجر أقل
مام يتقاضاه املواطنون الذين يزاولون أعاملهم نفسها.

 .3قصور الخدمات العالجية
تعاين نسبة كبرية من الالجئني تردي الرعاية الصحية وأمراضً ا مزمن ًة
ومشكالت نفسية .وتنترش بينهم مجموعة من األمراض التي تعد يف
انعكاسا لألوضاع أو الظروف املعيشية التي كانوا يعيشونها
حقيقتها
ً
قبل الهجرة أو بعدها ،وغال ًبا ما تكون األماكن التي توجد بها
الجهات التي تقدم الرعاية الصحية لالجئني بعيدة عن أماكن تجمع
الالجئني ،كام تتطلب عملية حصول الالجئني عىل الخدمة الصحية
من املستشفيات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين قيام الالجئني
مبجموعة من اإلجراءات اإلدارية الالزمة للحصول عىل الخدمة ،والتي
طويل ،مام يجعل املريض يحجم عن العالج(.((3
تستغرق وقتًا ً
كام أن هناك إجراءات معقدة كثرية تعوق حصول الالجئني عىل
الخدمات الصحية .وتتمثل الشكوى الرئيسة لالجئني يف ارتفاع أسعار
الخدمة الطبية وارتفاع أسعار العالج مام قد يدفع بعضهم إىل
الخروج من املستشفيات قبل الشفاء لعدم قدرتهم عىل الدفع .كام
أن املؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية لالجئني تعاين عدة صعوبات
أبرزها العجز يف امليزانية مبا يؤثر يف الخدمة الطبية التي تقدمها.

 .4الالجئون والسكن
يواجه الالجئون مشكلة االستغالل من جانب بعض مالك العقارات،
والذي يظهر يف الزيادة املستمرة يف قيمة اإليجارات وعدم ثباتها يف
ظل انخفاض دخول الالجئني ،ومن ث ّم فإنهم يتع ّرضون لتهديد مستمر
بالطرد واإلبعاد ،ويضطرون إىل السكن يف األحياء الهامشية والفقرية.
وىف ظل املشكالت التي يواجهها الالجئون يف حصولهم عىل عمل،
وانخفاض املستوى العام لألجور ،يصعب عىل الالجئني االرتقاء
بنوعية حياتهم وتحسني أوضاعهم ومنع استغالل مالك العقارات
الذين يتحكمون يف قيمة اإليجار مام يدفعهم إىل السكن يف األحياء
الهامشية والفقرية التي تفتقر إىل مقومات العيش مثل الخدمات
األساسية واملرافق .كام يفتقد الالجئون إىل الشعور باألمن االجتامعي
 39نرمني حسن" ،الالجئون يف مرص مشكلة بال حل" ،الوفد 10 ،آذار /مارس  ،2012شوهد
يف  ،2016/5/19يف:
http://bit.ly/1XiVY49
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اإلنساين الناتج من غياب الرقابة يف بعض األحياء .وتعيش األغلبية
العظمى من الالجئني يف تجمعات سكنية توجد عىل أطراف املدن
وتبعد عن املراكز الحرضية وتفتقر إىل شبكة مواصالت كافية تربط
بني هذه التجمعات وبني املراكز الحرضية.

 .5الالجئون والتعليم
يعتمد الالجئون عىل املدراس الخاصة واملجتمعية لتعليم أطفالهم،
نظ ًرا لعدم توافر أماكن لهم يف املدارس الحكومية ،وتُعد زيادة
املرصوفات مشكل ًة تواجه الالجئني سنة بعد أخرى .كام يواجه
األطفال الالجئون مشكلة اختالف املقررات الدراسية يف بلدانهم
األصلية عن املناهج الدراسية يف الدول املستقبلة.

 .6مشكالت قانونية
مل تسبغ البالد املضيفة الوضعية الرسمية لالجئني عىل أراضيها،
وفضّ لت تصنيفات أخرى ،مثل الضيوف وطالبي اللجوء والنازحني.
ويؤدي عدم وضوح الوضع القانوين إىل أ ّن ما يحق لالجئني الحصول
عليه من الخدمات غالبًا ما يكتنفه الغموض ويختلف من بلد
إىل آخر ويتوقف عىل األوضاع املحلية ،كام أ ّن الكثري من الالجئني
يجهلون حقوقهم( .((4ويعاين بعض الالجئني مشكالت قانونية ،مثل
عدم االعرتاف بالوثائق التي يحملونها ،مام يع ّرضهم اىل االحتجاز
واالعتقال .كام أ ّن هناك العديد من اإلجراءات الخاصة بالالجئني،
من بينها أ ّن السامح لألطفال الالجئني بدخول املدارس الحكومية
يتم بواسطة قرارات وزارية وليست قوانني ،مام يخلق نو ًعا من
االرتباك يف عملية التنفيذ( .((4ويتورط بعض الالجئني يف مخالفات
قانونية بعلم أو من دون علم جراء وقوعهم ضحايا لعصابات التزوير
املنظّمة ،أو جراء استخفافهم بالقوانني السارية أحيانًا .ومن الواضح
تعي وض ًعا قانونيًا واض ًحا
أ ّن أغلبية الدول املستقبلة لالجئني مل ّ
ينظّم شؤون الالجئني .وغالبًا ما تكون حقوق الالجئني يف الخدمات
األساسية مبهم ًة قانونًا ،وتختلف من بلد إىل آخر.
 40ضاحي.
 41جرابسكا.

دراسات وأوراق تحليليّة
أزمة الالجئين في العالم العربي وتداعياتها الداخلية واإلقليمية

خامسا .توصيات لحل مشكالت
ً
الالجئين في الدول العربية
من املهم االستفادة من املرونة املوجودة يف القانون الدويل ،ويجب
أن تواجه أية إسرتاتيجية فعالة مسألة الحقوق القانونية لالجئني،
وتطلعاتهم املرشوعة لحل دائم ،ومصالح الدول املستقبلة ،والتفكري
بأسلوب ابتكاري بشأن األدوار التي يجب عىل كلٍ من الحكومات
امل ُستقبلة واألمم املتحدة واملجتمع الدويل أداؤها .ومن ثم تبدو
أهمية إصــدار قانون يف كل دولة من الــدول العربية يف الدول
املستقبلة لالجئني ينظم مسألة اللجوء ،واألمور املتعلقة بوثائق
السفر الخاصة بالالجئني ،والتعامل مع قضية الالجئني غري النظاميني
باعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمني ،وإعادة النظر يف القرارات التي
اضطرت السلطات األمنية التخاذها يف الظروف االستثنائية التي مرت
بها بعض الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية من حيث اإلقامة
وإجراءات الدخول.
ويف النطاق االجتامعي /االقتصادي ،توجد حاجة ماسة إىل زيادة
املساعدات اإلنسانية وتوفري الخدمات األساسية لالجئني ،وسد
الفجوة التمويلية لألمم املتحدة .وترتبط الفجوة األساسية بني حقوق
األقليات واملامرسات الحديثة يف الدول العربية بالحق يف العمل،
ويجب أن يكون ذلك أولوية ألية إسرتاتيجية مستقبلية لحامية
الالجئني يف الدول العربية .ويف الوقت ذاته ،فإ ّن من غري املمكن
التعامل مع الحقوق االجتامعية واالقتصادية عندما ال يكون الالجئون
مطمئنني عىل أمنهم الجسدي وحريتهم .وباملثل ،فإنه من أجل وضع
مصالح الدول العربية املستقبلة لالجئني يف االعتبار ،ال ميكن التصدي
ملسألة حقوق الالجئني بشكلٍ منعزل ،ألنه ينبغي عىل كل من تلك
الدول أن تضع يف اعتبارها العبء الذي سيكون عليها تح ّمله .وال بد
من التنسيق بني الدول العربية امل ُضيفة لالجئني قبل اتخاذ القرارات
التي تخص الالجئني ،فعىل الرغم من أ ّن القرارات تُتخذ عىل املستوى
القطري ،فإ ّن ما يقوم به أحد البالد العربية املضيفة يؤثر يف البالد
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األخرى .وعىل سبيل املثال ،فإ ّن إغالق الحدود يف األردن يؤدي إىل
زيادة تدفق الالجئني باتجاه لبنان.
ولتحقيق الطموحات املرشوعة لالجئني ال بد من صوغ إسرتاتيجية
سياسية مستدامة لتحقيق حقوق الالجئني من خالل التصدي للقضية
التوصل إىل حلٍ دائمٍ لوضع الالجئني،
األساسية املتعلقة بكيفية
ّ
حل األزمات السياسية يف بالدهم األصلية ،ومن ثم
كالعمل عىل ّ
إعادة توطينهم ،مبا يساعد عىل التقليل من عبء الدولة املستقبلة
التي تعاين ضغوطات داخلية مضاعفة تؤثر يف األداء االقتصادي
والتامسك االجتامعي .ومن هنا ،يجب عىل الدول العربية العمل عىل
بناء الهوية الوطنية الجامعة ،واستيعاب الهويات الفرعية ،فإعادة
توطني الالجئني لن ينجح من دون تشكيل حكومات تحظى بثقة
املكونات املجتمعية الفرعية وتأييدها ،مبا يساعد عىل عدم تكرار
املشكالت السياسية التي تسببت يف تفاقم مشكالت الالجئني.
كام أ ّن هناك أهمي ًة إلعادة النظر يف السياسات التي تتعامل مع
هذه القضية وتضمني البعد الدويل يف صوغ هذه السياسات ،مبعنى
أ ّن معالجة هذه القضية تقتيض عدم وضعها عىل عاتق الدول
العربية وحدها ،وإمنا ينبغي أن تتم يف إطار التعاون الدويل من
منظور معالجة أسبابها والتشبيك بني املنظامت املحلية واإلقليمية
والدولية ،الحكومية وغري الحكومية ،لوضع خطة عمل للتعامل مع
قضايا الالجئني يف الدول العربية ،خاصة يف ما يتعلق مبجاالت التعليم
والعمل وزيــادة الدعم الصحي واملساندة االجتامعية والنفسية
التوصل إىل حلٍ دائمٍ ألوضاعهم .كام أ ّن من املهم
لالجئني إىل أن يتم ّ
توعية املواطنني يف الدول العربية املستقبلة لالجئني بفكرة قبول
اآلخر من خالل التوعية اإلعالمية بتعريف الالجئني؛ مام يساعد عىل
الحد من التفاعالت الرصاعية يف املجتمع بني الالجئني واملواطنني،
وإعــادة بناء الثقة بني الالجئني واملجتمعات امل ُضيفة .وهذا لن
يتحقق إال بضامن الكرامة الشخصية لالجئني الرشعيني من خالل
منحهم الحقوق الكاملة لالجئ حتى يخرج من البالد ،وإعطاء الالجئ
غري الرشعي الحقوق األساسية التي ال تهدر آدميته كإنسان.

العدد 20
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