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 في الفوض��ى وص��ناعة الالجئون"

  "العربي اإلقلیم

    سم�� أحمد                        

�ارني�� لدراسات الشرق األوسط دراسة �عنوان "الالجئون وصناعة االضطراب �� �شر مركز 

، تناولت أسباب تصاعد ازمة ال��وء �� املنطقة، خاصة من سور�ا والعراق، وال�� ُ�ش�ل ٨االقليم العر�ي"

ك�� � من إجما�� عدد النازح�ن �� منطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا، مع ال� %٩٠عدد النازح�ن م��ما 

ع�� ف��ة ما �عد ثورات الر�يع العر�ي، وال�� زادت ف��ا أعداد الالجئ�ن، وردود الفعل الدولية والدول 

 
ً
 اإلجراءات املستقبلية ملواج�ة أزمة الالجئ�ن. إ��املضيفة ل�م ��ذا الشأن، وصوال

  :تاریخ النزوح في منطقة الشرق األوسط

 من الف��ة ال�� تلت ا��رب العامليعرضت الدراسة تار�خ حر�ات ال��وح �� املنط
ً
ة قة العر�ية، بدءا

، و�ما العام�ن الذين مثال نقطة فارقة �� الت���� القسري ١٩٦٧و ١٩٤٨الثانية، مع ال��ك�� ع�� عامي 

در عدد الفلسطي�ي�ن الذي تر�وا منازل�م بنحو مليون 
ُ
الذي مارستھ إسرائيل ضد الفلسطي�ي�ن، حيث ق

 مليون نازح. ٥عدد النازح�ن الفلسطين�ن اليوم نحو  فلسطي�� وق��ا، ليصل

الدراسة ان ممارسات حزب البعث �� كال الدولتان �� ف��ة  والعراق، تؤكدو�ال�سبة لسور�ا 

اعتمدت �ش�ل أسا��� ع�� التمي�� ب�ن طوائف الشعب، و��م�ش  حس�ن قدرئاسة حافظ األسد وصدام 

في والعر��، مثل ا��ملة ال�� اس��دفت االكراد واألشور��ن �عض ا��تمعات القائمة ع�� الت�و�ن الطائ

وااليز�دي�ن �� سبعينات القرن املا���، لي�بع�ا العديد من املمارسات القمعية وال��مات ضد اقليات 

 اخرى، ع�� رأس�ا اس��داف النظام العرا�� للشيعة �� العراق.

، حيث �٢٠٠٣ غزو العراق �� عام وشددت الدراسة ع�� نقطة التحول الفاصلة �� املنطقة، و�

قضت ع�� الفاعل�ن الرسمي�ن �� الدولة، وظ�ر فاعل�ن اخر�ن، ع�� رأس�م تنظيم القاعدة، وتطور �ذا 

كما ش�دت العراق عدة حر�ات نزوح �ان أبرز�ا عامي التنظيم ليصبح تنظيم الدولة االسالمية �� العراق، 

                                                           

  .باحث باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط  

8 Maha Yahya, “Refugees and The Making of An Arab Regional Disorder”, 
Carnegie Middle East Center, November 2015, available at: 
http://carnegieendowment.org/files/CMEC57_Yahya_final.pdf 
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كما تم التأكيد ع�� أن إعالن دولة ا��الفة اإلسالمية  ، ن�يجة الصراع ع�� أسس طائفية،٢٠٠٨و ٢٠٠٦

، واحتالل تنظيم الدولة االسالمية العديد من األرا��� العراقية، أسفر عن حر�ات نزوح جديدة، ��٢٠١٤ 

خاصة وأن عناصر التنظيم �انت �س��دف األقليات ع�� أساس طائفي وعر��، ومن ج�ة اخرى، �انت 

 �� ال��وح الداخ�� للعراقي�ن (مثل ممارسات امليل�شيات املس��
ً
ة األخرى ال�� ع�� عالقة با���ومة س�با

ا��شد الشع��)، و�ش�ل عام حذرت الدراسة من تراجع الوالء الوط�� ع�� حساب الوالءات املذ�بية، 

 ع�� �و�ة الدولة، خاصة مع عسكرة ا��تمعات �� العراق ع�� أساس طائفي وعر��، مثل 
ً
وال�� أثرت سلبا

  أس�س ا��شد الشع�� وقوات ال�شمركة.ت

و�ال�سبة لسور�ا، فقد أكدت الدراسة أن رد الفعل العنيف لنظام �شار األسد ضد االحتجاجت 

 الدولة، مما أسفر عن وصول  الشعبية أسفر عن فتح باب ا��روب األ�لية داخل ا��تمع السوري وإ��يار

 عن ال��وح  ٢٢مليون نازح من أصل  ٤عدد النازح�ن السور��ن �� الدول ا��اورة لـ
ً
مليون سوري، فضال

مليون نازح، وأشارت الدراسة إ�� أن الت���� ع�� أساس  ٧٫٦الداخ�� �� سور�ا الذي بلغت تقديراتھ بنحو 

�ا، لنظام السوري �اس��اتيجية �� الصراع الدائر �� سور طائفي وعر�� �ستخدمھ امليل�شيات املس��ة وا

 من عام 
ً
، ٢٠١٣كما إزدادت حركة ال��وح ن�يجة تصعيد العنف واس��داف االقليات ع�� أساس دي�� بدءا

و�التا�� أصبح رجوع�م ملناطق�م شبھ مستحيل إال إذا من �ان �سيطر ع�� �ذه املناطق من نفس الطائفة 

  أو العرق.

  :ات النزوح على دول المنطقة بعد ثورات الربیع العربيتأثیر حرك

وعن تأث�� تزايد حر�ات ال��وح ع�� دول ا��وار السوري، فتناولت الدراسة أثر حر�ات ال��وح 

 للدراسة، يوجد نحو  ٢٠١١من سور�ا �عد عام 
ً
مليون ال�� سوري �� أك��  ١٫١ع�� لبنان واألردن، فطبقا

ا ضغط ع�� موارد�ا االقتصادية واملالية من ج�ة، وأوقظ الفتنة الطائفية موقع بلبنان، و�و م ١٧٠٠من 

أن الالجئ�ن من املسلم�ن السنة  �ذات التداعيات ع�� قوام الدولة اللبنانية من ج�ة اخرى، الفتة إ�

 للتوازن الطائفي بلبنان، وتخوفت الدراسة من أن يؤدي �ذا األمر إ�� فتح باب املطالب
ً
 ��ديدا

ً
 �ش�لوا

لتغي�� النظام ا��ا�� �� لبنان القائم ع�� مبدأ ا��اصصة، �ذا �� ظل وجود تجر�ة سابقة تتعلق بتأث�� 

  الالجئ�ن الفلسطي�ي�ن ع�� التوازن الطائفي �� لبنان.  
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و�ال�سبة ل��الة األردنية، فركزت الدراسة ع�� مش�لة ال�و�ة الناتجة عن نزوح الفلسطي�ي�ن 

 ، ١٩٤٨لألردن �عد عام 
ً
حيث تمس�وا ��و���م الفلسطي�ية وحقوق�م كالجئ�ن ع�� األرا��� األردنية، فضال

عن التغ��ات الديموجرافية الناتجة عن حر�ات ال��وح، و�التا�� �شددت عمان تجاه دخول الالجئ�ن 

  الفلسطي�ي�ن املوجودين �� سور�ا لألردن ل��فاظ ع�� التوازنات املوجودة املتعلقة ��و�ة الدولة.

� �ذا اإلطار، �عاملت لبنان واألردن مع أزمة النازح�ن من منطلق ا��فاظ ع�� �و�ة الدولة، و�

املتعلقة بكيفية التعامل مع الالجئ�ن،  ١٩٦٧و ١٩٥١ولم �عط��م حقوق�م املنصوص عل��ا �� اتفاقيات 

الالجئ�ن  ن معخاصة وا��ما لم يقوما بالتصديق ع�� �ات�ن االتفاقيتان، و�التا�� تتعامل ب��وت وعما

كضيوف ول�سوا كالجئ�ن، و�التا�� ال تقوما بتوف�� جميع حقوق�م األساسية واملنصوص عل��ا �� 

االتفاقيتان، كما أتخذتا سياسات تجاه الالجئ�ن �ع�� بالوضع اال�سا�ي لالجئ�ن و�� نفس الوقت توف�� 

عد العنف وإزدياد حر�ات ال��وح، ، ومع تصا٢٠١٣األمن للدولة تجاه تزايد أعداد النازح�ن، و�عد عام 

 ع�� اإلقامة والعمل.
ً
  شددت الدولتان ع�� عدم تدفق مز�د من الالجئ�ن ألراض��ما، وفرضت قيودا

  :الموقف الدولي من تزاید أزمة الالجئین

أكدت الدراسة ع�� أن تقاعس املوقف الدو�� من الصراع �� العراق وسور�ا قد فاقم من أزمة 

��ا �� منطقة الشرق األوسط، �ذا �� ظل اشتداد التنافس من قبل القوى اإلقليمية الالجئ�ن وتداعيا

الرئ�سية والقوى العظ�� �� سور�ا، باإلضافة إ�� ا��رب مع اإلر�اب �� العراق وسور�ا، وإتخاذ ا��يار 

جئ�ن، ال العسكري ملواج�ة الصراع �� كال الدولت�ن، و�و ما أثر ع�� اإلنفاق لتحس�ن الوضع اال�سا�ي ل

وخلق فجوة مالية �ان من املف��ض أن يتم تقديم�ا للدول ال�� تواجھ ازمة الستضاف��ا لالجئ�ن �� منطقة 

  الشرق األوسط، و�و ما دفع بدوره ملز�د من عدم االستقرار �� تلك الدول.

  :التداعیات المستقبلیة ألزمة الالجئین

ترى الدراسة ان أحد أ�م اآلثار السلبية ألزمة النازح�ن �� الشرق األوسط �� خلق طبقة جديدة 

من املواطن�ن �� الدول املستضيفة لالجئ�ن والدول الطاردة ل�ا، احدى سما��ا الرئ�سية ارتفاع معدالت 

سة إ�� أن م�وث فقر�ا، وعدم ا��صول ع�� حاجا��ا األساسية من العالج والتعليم، كما لفتت الدرا

االجئ�ن �� ا��يمات وإن�شار�م �ش�ل غ�� رس�� �� الدول املستضيفة ل�م يجعل�م معزول�ن �ش�ل أو 

باخر، و�قلص من فرص حصول�م ع�� املساعدات سواء الدولية أو من الدول املضيفة، و�ما يز�د من 
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 وتتعظم تداعيا��ا ع�� الدول معدالت الفقر، و�التا�� ي�نامي عدم االستقرار داخل تلك ا��تمعات، 

  املضيفة واملنطقة العر�ية ك�ل.

والس�شراف تداعيات أزمة الالجئ�ن املستقبلية، تتخوف الدراسة من انضمام األجيال ا��ديدة 

ل��ر�ات اإلر�ابية، وذلك ل�شأ��م �� مناخ من الصراعات والعنف، و�ما يؤ�� من �ذا األمر عدم القدرة 

و�التا�� سي�شبعوا باألف�ار ا���ادية واملتطرفة، ومن ج�ة اخرى لن ت�ون ل�م ع�� استكمال �عليم�م، 

 لاللتحاق �سوق العمل، وتؤكد الدراسة بناء ع�� بيانات ال�يئات الدولية ان مخيمات 
ً
القدرة مستقبال

  الالجئ�ن، وع�� رأس�م مخيم الزع��ي، �عد ب�ئة خصبة لتجنيد الشباب �� ا��ر�ات ا���ادية.

لدراسة من أن أزمة الالجئ�ن �� املنطقة س�نعكس �شدة ع�� األوضاع االجتماعية وتحذر ا

واالقتصادية والثقافية للمنطقة العر�ية، وستؤدي لتحوالت ال يضار م��ا الدول ال�� يدور ��ا الصراع 

 فقط، بل ع�� �افة دول ا��وار، حيث ان استخدام ال�و�ة �أداة الستمرار الصراع ستؤدي �� ال��اية

لتأس�س كيانات متجا�سة ع�� أساس عر�� وطائفي، و�التا�� الوصول ل�ذه املرحلة املعقدة سيصعب من 

  الوصول ��ل سيا��� إل��اء الصراع والتوافق ب�ن تلك الكيانات �� الدولة الواحدة.

أوصت الدراسات �عدة إجراءات ملواج�ة أزمة الالجئ�ن وتداعيا��ا املستقبلية، أبرز�ا توصيف  

أزمة الالجئ�ن من منظور سيا��� وتنموي، وذلك من خالل إيجاد قرارات سياسية وتنمو�ة مناسبة تتعامل 

 عن التعامل األم�� من خالل حملة عسك
ً
دولية ر�ة إقليمية و مع التداعيات ال�ارثية ألزمة الالجئ�ن، فضال

لتقليص حر�ات ال��وح من املناطق ال��  -ع�� غرار تنظيم داعش–للقضاء ع�� الفاعل�ن من غ�� الدول 

 عن ضرورة إتخاذ 
ً
 لتحقيق األمن الذي يحفز الالجئ�ن للرجوع إ�� بلدا��م، فضال

ً
�سيطر عل��ا، وأيضا

  �� الداخل  السوري والعرا��.إجراءات حمائية ملواج�ة ال��ديدات ال�� تواجھ النازح�ن 

و�� نفس السياق أوصت الدراسة بأن تقوم لبنان واألردن بتطو�ر سياسا��ا تجاه الالجئ�ن، وأن 

يقوم الفاعل�ن اإلقليمي�ن والدولي�ن بمساعد��ما �� �ذا الشان، باإلضافة لتأس�س شراكة مع القطاع 

م االعتماد ع�� األمم املتحدة بمفرد�ا �� �ذا ا��اص ومنظمات ا��تمع املد�ي ملساعدة الالجئ�ن، وعد

الشأن، وخاصة �� مجال التعليم، لتحقيق مستقبل أفضل لألجيال ا��ديدة و�� نفس الوقت تجنب 

  تجنيد�م من ا��ر�ات املتطرفة.

  


