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صورة الغالف

ينتظرون  الريموك  مخيم  يف  فلسطينيون  الجئون 
الدمار  رؤية  ميكن  وخلفهم  الغذائية.  املساعدات 
الذي لحق املنطقة بفعل القصف. يناير/كانون الثاين 
الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة   4102

الفلسطينيني يف الرشق األدىن )أونوروا(.

وتبلغ  دمشق  أحياء  من  حياً  الريموك  مخيم  ميّثل 
الالجئون  يقطنه  مربعاً  كيلومرتاً   1.2 مساحته 
ألف  أكرث من 061  يؤوي  املخيم  كان  الفلسطينيون. 
ديسمرب/ يف  للقتال  مرسحاً  أصبح  لكنَّه  فلسطيني، 
كانون األول 2102. وُضِب عىل املخيم صار دام أشهراً 
من  الرابع  العام  يف  واآلن   ،3102 يوليو/متوز  يف  بدأ 
األزمة، مل يبق يف املخيم سوى ما يقارب 81 ألف الجئ 
فلسطيني محرومون من الغذاء والدواء، وقد أُغِلقت 
مستوصفاتهم ومدارسهم ولحقت األضار بشوارعهم 
أمراً  الخارجي  العامل  إىل  وصولهم  وأصبح  ومبانيهم 
الفلسطينيني  الالجئني  بني  ومن  الصعوبة.  منتهى  يف 
وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  يف  املسجلني 
ــوروا(   )أون األدىن  الــرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني 
البالغ عددهم اإلجاميل حوايل 045 ألفاً، ُيقدر أنَّ أكرث 
البلدان  من 05% منهم نزحوا يف سوريا أو لجئوا إىل 

املجاورة.
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 املوعد املقرر للنرش: نوفمرب/ترشين الثاين 2014 
مل يعد املجال مفتوحاً أمام املساهامت الجديدة
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لتغري املناخي والتهجري )العدد 49)
املوعد املقرر للنرش: مايو/أيار 2015
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شكر وعرفان

ُنرِش هذا العدد مبساعدة برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي، وهو برنامج 
إقليمي ُينّفذ عىل مدى ثالث سنوات يف لبنان واألردن والعراق، بقيادة 
واململكة  وإيرلندا  والدامنارك  األورويب  االتحاد  من  ومشاركة  الدامنارك 

املتحدة وهولندا وجمهورية التشيك.

وجميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نرشة الهجرة القرسية 
وحدها وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل أنَّها تعرّب عن آراء 

املانحني الداعمني لهذا العدد.
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أضحت أزمة النُّزوح يف سوريا مع ازدياد أعداد النَّازحني فيها األزمة األكرب للنازحني يف العامل، رمبا تنطوي أيضاً 

الدول األخرى ما زالت يف  رين من سوريا إىل  املهجَّ عىل أكرب عدد من “العالقني” يف األزمة. وكذلك أعداد 

رون عىل السوريني فحسب بل يشتملون أيضاً عىل الالجئني العراقيني والفلسطينيني  ازدياد، وال يقترص املهجَّ

وغريهم من املقيمني يف سوريا. 

يقول نيغيل فيشري منسق الشؤون اإلنسانية السابق لدى األمم املتحدة لألزمة السورية يف تقديم هذا العدد: 

“دعونا ...ال نتجاهل الوجه القبيح للتَّهجري املتمثل يف اإلفالت من العقاب الذي أضحى مسترشياً يف سوريا. 

فلو كان لنا أن نصف أزمة مسلحة ما عىل أنها تنفرد بغياب التناسب والتميز فال شك أننا عندها نتحدث 

عن الحرب األهلية يف سوريا.”

املناطق  كل  يف  نفسها  هي  لالجئني  االجتامعي  واالستقبال  املادية  الظروف  وال  الرسمية  الصفة  تكن  ومل 

روا إليها ومل تكن هي نفسها عرب مرور الوقت، بل ال شك يف أنَّها ستستمر يف التغري. ومع  الجغرافية التي ُهجِّ

عدم وجود أي مؤرش واضح حول انحسار األزمة داخل سوريا وعدم القدرة عىل التنبؤ بأمد تلك األزمة، تتوافر 

لدى املجتمع الدويل فرصة لتنطلق من ذلك الواقع منذ هذه اللحظة باستجابة فعالة ملا يوشك أن يصبح 

دون أي شك تهجرياً مطوَّالً. ويف وقت تتطور فيه الظروف يف البلدان املجاورة واالستجابات يف الدول األخرى، 

ظهر منط من الحاجات والعوز واملشكالت وليس الوقت مبكراً أبداً إلبداء امللحوظات التي ميكن أن تكون 

رين  ذات قيمة يف رفع مستوى حامية املهجرين ورسم مالمح املساعدات التي يجب تقدميها إىل كل من املهجَّ

والبلدان واملجتمعات التي “تستضيفهم”.

مركز  من  ي  الشطِّ الضحى  ولنور  لالجئني  الدامناريك  املجلس  من  ستاراب  لكاثرين  الجزيل  بالشكر  نتقدم 

دراسات الالجئني عىل مساعدتهم ,وعىل آرائهم التي أثروا العدد بها بصفتهم مستشارتني خاصتني لهذا العدد

العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغة html وpdf  باإلضافة إىل تسجيالتها الصوتية 
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 والعربية والفرنسية واإلسبانية. وهناك قامئة أيضاً موّسعة باملحتويات الخاصة بهذا العدد عىل الرابط التايل: 

 www.fmreview.org/ar/syria/hijra47listing.pdf

يرجى املساعدة عىل تعميم  هذا العدد عىل أوسع نطاق ممكن من خالل إرساله إىل الشبكات وروابط اإلعالن وذكره 

 يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر. يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين 

fmr@qeh.ox.ac.uk يف حالة رغبتم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد.
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تقديم: وراثة الخسارة
نايجيل فيرش

مع استمرار الحرب األهلية يف سوريا، ما زال نطاق التَّهجري والنُّزوح يف ازدياد. ومع أنَّ األزمة قد تطول، ال بد من 
تقديم الدعم لالجئني والنَّازحني اآلن لتأمني حاميتهم واستشفائهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد.

السوريني من  هائلة من  أعداداً  األهلية يف سوريا  الحرب  رت  هجَّ
كانت  يوليو/متوز 2014،  أواخر  بيوتهم ومجتمعاتهم. ومع حلول 
الحرب يف سوريا قد أدت إىل نزوح ما يقارب 7.5 مليوناً يف الداخل 
ولجوء ما يزيد عىل 2.9 مليوناً إىل خارج البالد استضافت معظمهم 
الدول املجاورة. ونتيجة ذلك، اقُتلع نصف السوريني من جذورهم 
عىل  “مستعصية  مناطق  يف  منهم  كثري  وعلق  الفقر  إىل  وُدفعوا 
الوصول” بل يتوقع أن تكون األرقام الحقيقية أكرب بكثري من تلك 
األرقام املقدرَّة. والسؤال املطروح: أِمْن استنكار دويل؟ أمن تعبريات 
عن الغضب أو التضامن؟ يف الواقع، نعم. فهناك منظامت شجبت 
يف  الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  كوكالة  الواقع  ذلك 
الرشق األدىن )األونوروا( ومنسق إغاثة األمم املتحدة فالريي آموس 
التنديد أو  يف خطابها أمام مجلس األمن وكذلك تكررت صيحات 
املنارصة يف وسائل اإلعالم يف الدول املجاورة. لكن عىل العموم ما 
يبهت  السوري  الشأن  بدأ  فقد  الفعل،  ردود  كانت  أياً  النتيجة؟ 
ويتالىش من الصفحات األوىل للصحف ليس بسبب بروز األزمة يف 

غزة والعراق فحسب بل بسبب عدم املباالة أيضاً. 

ر أو نازح” إمنا هي كلمة كأنها ال ترض وال تنفع. لكن، مع  “ُمهجَّ
استخدامها الذي أصبح اآلن شائعاً أكرث من أي وقت مىض وتخدر 
العقول التي ما عادت تعي مضمونات تلك الكلمة وارتفاع األعداد 
الكبرية من املهجرين والنازحني، هل أصبحنا معتادين عىل املأساة 
اليوم؟  للتهجري يف سوريا  املدمرة  الحقائق  وراء  الكامنة  اإلنسانية 
مضمونها،  عىل  التنبيهية  قدرتها  فقدت  التي  الكلمة  تلك  ووراء 
واآلباء  األطفال  وفقدان  األرس  ترشد  قصص  الناس  ماليني  يعيش 
وراء  هناك  بل  الكاملة.  واألحياء  والبيوت  واألصدقاء  واألمهات 
الكلمة رعب يسيطر عىل الخائفني من الرباميل املتفجرة املتساقطة 
االنتقامية  واألعامل  الديار  عن  القرسي  واإلبعاد  كاملطر  عليهم 
بحق أفراد عائالتهم القابعني يف السجون أو املعرضني واملعرضات 
ال  فالنزوح  القتل.  أو  القرسي  اإلخفاء  أو  واالغتصاب  للتعذيب 
يقتلع  ومرات،  مرات  يحدث  بل  ثالث  وال  مرتني  وال  مرة  يحدث 
الناس من جذورهم وديارهم ويرحلون إىل بيوت جريانهم أو إىل 
ما تبقى من أنقاض األبنية يف أحيائهم، ثم ينزحون داخل مناطقهم 
ومحافظاتهم أو يف نهاية املطاف يعربون الحدود إىل مصري مجهول.

التي تضع يف  قلياًل من االستجابات  وإزاء ذلك كله، ال نرى سوى 
إذ  رون  املهجَّ ويعاين  منها  عاىن  التي  النفسية  الصدمة  اعتبارها 

ثم  به  مروا  وما  معهم  حدث  ما  إىل  خلفاً  الذاكرة  بهم  تخطف 
عن  فصلهم  يف  يستمر  أو  يرفضهم  الذي  واقعهم  يف  بهم  تستقر 
أرسهم وعوائلهم. ومع أنَّ االستشارة النفسية ال بد من تقدميها عىل 
نطاق واسع جداً، ما زل الطريق إىل االستشفاء يحتاج إىل السعي 

الستعادة نوع من الحس بالحياة الطبيعية. 

عانوا  ممن  لكثري  بالنسبة  الطبيعية؟  بالحياة  بالحس  املقصود  ما 
من الصدمات الناتجة عن النِّزاع، الحس بالحياة الطبيعية تتجاوز 
الحزن والفاجعة إىل إتاحة الفرصة ملساعدة اآلخرين والرتكيز عىل 
حاجات اآلخرين بدالً من االنكباب عىل األفكار السوداء لدى كل 
القرارات  اتخاذ  عىل  والقدرة  العيش  لكسب  فرصة  إنها  شخص. 
رين يف  التي عملت فيها مع املهجَّ العقود  حول املستقبل. فخالل 
رين إمنا هي نفسها يف كل مكان.  عدة قارات، وجدت أنَّ آمال امُلهجَّ
وعندما كنت أسألهم عام يريدون، مل يكونوا يطلبون سبل الراحة 
الجسدية وال املأوى وال الغذاء أو الرعاية الطبية )طبعاً هذه من 
األساسيات التي ال ينبغي التوقف عن تقدميها( بل كانوا يف العادة 

يطلبون أمرين اثنني: الوظيفة وتعليم أوالدهم. 

من  ويتمكنون  قوتهم  يكسبون  إذ  كرامتهم  تتحقق  فبالوظيفة، 
اختيار ما يرصفون املال عليه، وبتعليم أوالدهم يزرعون بذور األمل 
ليحصدوا مثارها يف املستقبل. إذن قد نجد اآلباء واألمهات يقولون: 
رمبا تكون الحياة قد انتهت لكن ليس ألطفايل. أريد لهم مستقباًل 
نفسه،  للطفل  بالنسبة  ثم  املدرسة.”  إىل  يذهبوا  أن  يعني  وهذا 
لالجئني  مخيم  أو  القنابل  رته  فجَّ مبنى  أنقاض  إىل  الذهاب  حتى 
أو  معلاًم  يكون  أن  يأملون  وما  واألصدقاء  والروتني  النظام  يعني 
مقدماً للرعاية يعطف عليه ويهتم بأمرهم. وهذا الطريق مهم نحو 
تحقيق الحس بالحياة الطبيعية واالستشفاء من الصدمة النفسية 
والتغلب عىل الكوابيس. إذن، فال يأت أحد ويقول لك إنَّ التعليم 

ليس من التدخالت ذات األولوية ال للنازحني وال لالجئني.

وباإلضافة إىل ذلك، دعونا ال نتجاهل الوجه القبيح للتَّهجري املتمثل 
يف اإلفالت من العقاب الذي أضحى مسترشياً يف سوريا. فلو كان لنا 
أن نصف أزمة مسلحة ما عىل أنها تنفرد بغياب التناسب والتميز 
فال شك أننا عندها نتحدث عن الحرب األهلية يف سوريا. وجميع 
من  إفالتهم  مع  الفوىض  ينرشون  وكلهم  مذنبون  الحرب  أطراف 
املفارقة  ومن  املسؤولية.  رجحان  عىل  تطغى  القوة  ألنَّ  العقاب 
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عائلة سوريَّة الجئة يف أربيل، العراق.  دفعت أرسة الفتيات مبلغ 100 دوالر أمرييك عن كل شخص لتهريبهم من سوريا بعد 
ن من الذهاب إىل املدرسة بأمان”.  تعرض حيِّهم إىل هجوم عنيف مطوَّل. تقول األم: “أهم يشء أريده لبنايت أن يتمكَّ

هناك  أنَّ  ــداً  ج العجيبة 
تاماً  تجاهاًل  يتجاهل  نظاماً 
والتزاماته  البالد  سيادة 
اإلنساين  القانون  مبوجب 
باإلرصار  ح  يتبجَّ ثم  الدويل 
ــن  ــري ــرتام اآلخ ــ عـــىل احـ

لحقوقه السيادية. 

تناضل  ذلـــك،  أثــنــاء  ويف 
لالستجابة  املجاورة  البلدان 
ال  أعــــداد  ــات  ــاج ح إىل 
الذين  الالجئني  من  ُتحىص 
والدول  اليوم،  تستضيفهم 
املضيفة الرئيسية هي لبنان 
باإلضافة  وتركيا  واألردن 
وكلها  والــعــراق  مرص  إىل 
تفوق  كرمية  جهوداً  أبدت 
املعقولة.  التوقعات  جميع 
ومع ذلك، بعد مرور ثالث 
األزمة  سنوات ونصف عىل 
يف سوريا، بدأت تلك الدول 
تشعر بالضغط نتيجة تزايد 
يف  االجتامعية  التوترات 

عىل  للمواطنني  السوريني  الالجئني  ومزاحمة  املضيفة  املجتمعات 
خدمات الرعاية الصحية واملأوى واملاء والوظائف ومقاعد الدراسة 
يف املدرسة. فهذه كلها تحديات تتطلب إبداء تركيز يتجاوز الالجئني 
املالية  واملوارد  املجتمعات  عىل  الضغوطات  تقييم  إىل  وحدهم 

الوطنية ثم االستجابة لها. 

الدويل  الحكومات املضيفة مع املجتمع  العام، اجتمعت  ويف هذا 
للتصدي  اإلقليمية  لالستجابة  اسرتاتيجية  تحديد  وراء  سعياً 
السورية  األزمة  بها  تتسم  التي  الطبقات  متعددة  للتعقيدات 
من  لكل  أيضاً  والقريب  البعيد  املدى  عىل  حلول  عن  وللبحث 
مراجعة  املستضيفة  البلدان  وعىل  املضيفة.  واملجتمعات  الالجئني 
سياساتها التي رسمتها خالل الشهور األوىل لألزمة ألنها رُسمت يف 
وقت مل يكن كثري من الناس يعتقد أنَّ األزمة سوف تستمر ألكرث 
العمل يف  السوريني يف  لالجئني  السامح  أينبغي  بضعة شهور.  من 
البلدان املجاورة وهل يجب إيجاد مدارس ومرافق صحية منفصلة 
خصيصاً لهم؟ كل سؤال ميثل معضلة بالنسبة للبلدان املستضيفة 
التي تأمل عودة الضيوف السوريني إىل سوريا يوماً ما. لكن إىل أي 
سوريا سيعودون؟ كيف ينبغي إعداد السوريني للعودة إىل مشهد 
زالوا  ما  الذين  السوريني  مساعدة  ميكن  كيف  جذرياً؟  تغرياً  تغري 

يعيشون يف بلدهم عىل حامية مجتمعاتهم وصون منظومات املياه 
والرصف الصحي وإدامة املدارس واملستشفيات املعرضة للمخاطر 
تلك  والنُّزوح؟  التَّهجري  موجات  من  مزيد  احتواء  أو  والتهديدات 
سياق  ويف  عليها.  خالَّقة  إجابات  وتتطلب  اليوم  ُتطرح  أسئلة 
من  بد  وال  الصعبة  الخيارات  اتخاذ  من  بد  ال  املوارد،  محدودية 

إيجاد الحلول الخالَّقة. 

املنطقة.  استقرار متزعزع يف  األهلية عىل خلفية  الحرب  وتستمر 
وسوف تزداد أعداد النازحني، ومن هنا، يجب عىل املساهمني يف 
املختلفة  املنظورات  من  واسع  نطاق  تقديم  املشكلة  هذه  حل 
إىل  نحتاج  ونحن  السورية،  التَّهجري  أزمة  بشأن  للفكر  املحّفزة 
غذاء  فكلها  والحلول،  والتساؤالت  واالنعكاسات  املستنرية  األفكار 

للفكر من أجل العمل. لذلك، فلنستمر بالقراءة.  

نايجيل فيشري منسق الشؤون اإلنسانية السابق لدى األمم 
املتحدة لألزمة السورية.

عنوان هذا التقديم مأخوذ من رواية لكريان ديساي 2006.
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ن ليعيل والدته وأخته وأخوانه الثالثة. وراتبه الشهري  ُعَمر، 20 عاماً، يعلم مساعداً يف ورشة للنجارة يف العاصمة األردنية عامَّ
يغطي تكلفة إيجار السكن. ولقد فقد والده الذي علمه النجارة برصاص القناصة يف سوريا يف بواكري عام 2014.

اإلمناء وتحديات الحامية يف سياق أزمة الالجئني السوريني 
روجري زيرت وإيلويش رواديل 

ر وتدخالت التامسك االجتامعي  م خطة االستجابة اإلقليمية السورية السادسة 2014 تركيزاً أكرب عىل التعايف املبكِّ تقدِّ
وبرامج  اإلنسانية  املساعدات  استمرار  إىل  باإلضافة  اإلمناء  يقودها  التي  التدخالت  إىل  املساعدات  من  واالنتقال 

الحامية عىل نطاق واسع.

يف إقليــم يســتضيف باألصــل ماليــني الالجئــني الفلســطينيني 
والعراقيــني، تفــرض درجــة األزمــة الســورية مزيــداً مــن التوتــرات 
عــىل مــوارد البلــدان املجــاورة وقدراتهــا وكذلــك قــدرات منظومة 
ــة 3300 الجــئ يف املعــدل إىل  ــة. ويصــل قراب املســاعدات الدولي
ــرياً  ــاً كب ــل عبئ ــا ميّث ــام 2014 م ــوم يف ع ــاورة كل ي ــدان املج البل
ــة  ــني يف املنطق ــني الدولي ــة والفاعل ــدان املضيف ــدرة البل ــىل ق ع
عــىل توفــري الحاميــة، بــل يزيــد ذلــك مــن اآلثــار الســلبية 

الســائدة أصــاًل عــىل النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة 
واإلمنائيــة البرشيــة. ومــع عــدم ظهــور بــوادر لتوقــف 
ــة للســالم  ــة يف ســوريا أو إلحــالل عملي الحــرب األهلي
ــح  ــني عــىل العــودة، ُيصب تســاعد عــىل تشــجيع الالجئ

التَّهجــري مطــوَّالً.

تســتهدف خطــة االســتجابة اإلقليميــة السادســة 2014 
وتغطــي  كاملــة  ســنة  مــدة  لتســتمر  املســاعدات 
ــراق وهــي  ــان والع 2.85 الجــئ ســوري يف األردن ولبن
البلــدان الثالثــة التــي ســوف ُينّفــذ فيهــا برنامــج اإلمنــاء 
والحاميــة اإلقليمــي1 باإلضافــة إىل 2.5 مليــون مــن 
ــم يف  ــغ مجموعه ــن يبل ــني الذي ــكان املضيف ــاء الس أبن
البلــدان املذكــورة 45 مليونــاً.  تقــوم هــذه املقالــة عــىل 
ا  لربنامــج  ــدَّ التخطيــط والتحليــل التجمعــي الذيــن أُع
ــة اإلقليمــي بشــأن تقييــامت املــرشوع  اإلمنــاء والحامي
التــي  الدراســات  مــن  وغريهــا  األوضــاع  وتقاريــر 
أنتجتهــا الهيئــات العابــرة للحكومــات والحكومــات 
املضيفــة واملانحــون واملنظــامت اإلنســانية عــام 2013. 

 2

اآلثار االقتصادية عىل الالجئني وسبل كسب رزقهم 
تواجــه أرس الالجئــني نــدرة يف نشــاطات در الدخــل بــل 
ُتعــد فجــوة الدخل-املــرصوف ملعظــم تلــك األرس فجوة 
كبــرية تتزايــد يومــاً بعــد يــوم. ومــن هنــا، تحتل مســألة 
ســبل كســب الــرزق املســتدامة وتكاليــف الحيــاة 
ومســتويات أجــور الســكن باإلضافــة إىل انعــدام األمــن 
ــغل  ــية تش ــاً رئيس ــة هموم ــاع املديوني ــذايئ وارتف الغ

بــال الالجئــني ومضيفيهــم عــىل حــد ســواء. 

 ويجــد الالجئــون الســوريون العمــل غــري املنتظــم غالبــاً يف 
مجــال األعــامل التــي ال تتطلــب املهــارة متــى اســتطاعوا لذلــك 
ســبياًل. ويف لبنــان واألردن والعــراق، هنــاك قرابــة 30% مــن 
ــني يف عمــر العمــل ينخرطــون يف أعــامل مدفوعــة األجــر  الالجئ
ــؤدي إىل  ــاع حــدة التنافــس عــىل العمــل ي ــة، لكــنَّ ارتف ومتفرق
ــل  ــن العوام ــل. وم ــة للعم ــة املؤهل ــتويات العمري ــض املس خف
ــة ألنَّ  ــني يعيشــون يف املناطــق الحرضي ــة الالجئ املهمــة أنَّ غالبي
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ن ليعيل والدته وأخته وأخوانه الثالثة. وراتبه الشهري  ُعَمر، 20 عاماً، يعلم مساعداً يف ورشة للنجارة يف العاصمة األردنية عامَّ
يغطي تكلفة إيجار السكن. ولقد فقد والده الذي علمه النجارة برصاص القناصة يف سوريا يف بواكري عام 2014.

ــن املشــاركة يف النشــاط االقتصــادي إىل درجــة  ــم م نه ــك ميكِّ ذل
أكــرب مــن اســتطاعة الالجئــني يف املخيــامت. ومــع ذلــك، الفــرص 
محــدودة للغايــة وال تقــل حــدة اســتضعاف الالجئــني الحرضيــني 

ــامت. ــش يف املخي ــن يعي ــتضعاف م ــن اس ع

ويف حــني متنــح عمليــة تســجيل الالجئــني الحــق يف الوصــول 
ــع  ــة، ال يتمت ــات العام إىل املســاعدات اإلنســانية وبعــض الخدم
ــوين للعمــل يف األردن وال يف  ــأي حــق قان ــون الســوريون ب الالجئ
ــري الرســمي  ــاع غ ــل القط ــر يجع ــذا األم ــح. وه ــان إال بترصي لبن
املصــدر الوحيــد لفــرص توليــد الدخــل ومــع ذلــك تنخفــض فيــه 
ــّن  ــني. لك ــتغاللية إزاء العامل ــزداد األجــواء االس ــرياً وت األجــور كث
ــق  ــم ح ــل، له ــراق، باملقاب ــتان الع ــوريني يف كردس ــني الس الالجئ
ــري  ــم. وتش ــة يف اإلقلي ــق اإلقام ــون بح ــوا يتمتع ــا دام ــل م العم
ــم  ــع أنَّ معظ ــوءاً م ــل س ــية أق ــم املعيش ــة إىل أنَّ ظروفه األدل

ــىل  ــال يف األردن ع ــام الح ــامت )ك ــودون يف املخي ــني موج الالجئ
ــر حظــاً بشــأن تســلم  ــم أوف ــذي يجعله ــر ال ــال( األم ســبيل املث

ــانية.  ــاعدات اإلنس املس

للغايــة  وخطــرة  متنوعــة  اســرتاتيجيات  الســوريون  ويّتبــع 
للتكيــف مــع األوضــاع. فينتــرش بيــع مــا ميتلكونــه وهــذا ال يزيــد 
مــن تفقريهــم الحــايل فحســب بــل يســتنزف مواردهــم التــي قــد 
ــم وســبل  ــاء حياته ــادة بن ــد العــودة إىل ســوريا وإع ــم عن تلزمه
ــىل  ــرياً ع ــرياً كب ــف تأث ــاب الوظائ ــر غي ــد أّث ــم. لق كســب أرزاقه
ــاع  ــام إزاء ارتف ــق متن ــاك قل ــل، هن ــني. وباملقاب ــاء واليافع النس
ــني إىل  ــع خضــوع أرس الالجئ ــال م ــة األطف حــاالت ظاهــرة عامل
ــؤالء  ــارش له ــاه املب ــق بالرف ــام يتعل ــة في ــد خاص ــري املتزاي التفق
ــم  ــرص التعل ــارة ف ــد وخس ــدى البعي ــم يف امل ــال ورفاهه األطف
وكل ذلــك ســوف يؤثــر عــىل فرصهــم الحياتيــة يف املنفــى وعنــد 

ــوريا.  ــودة إىل س الع

عــىل  تــدل  إذن  اإلجامليــة  فالصــورة 
اســتضعاف مزمــن يتزايــد عمقــاً ومناعــًة. 
ومــع أنَّ الرتكيــز اإلنســاين يف نهايــة املطــاف 
ــاك  ــوريني، هن ــني الس ــىل الالجئ ــب ع ينص
ــني  ــطينيني والعراقي ــني الفلس ــع الالجئ وض
ريــن للمــرة الثانيــة مــن ســورياً وهــو  املهجَّ
وضــع يسء جــداً. فآثــار التَّهجــري وتكاليفــه 
ــداً  ــرية ج ــم كب ــب أرزاقه ــبل كس ــىل س ع
وكذلــك تهميشــهم مــن برامــج االســتجابة 
ــه  ــىل وج ــة ع ــور املقلق ــن األم ــة م العام

ــوص. الخص

اآلثار االقتصادية عىل البلدان 
املضيفة والسكان فيها

مــن ناحيــة اآلثــار عــىل االقتصــاد الجــزيئ 
ــاً  تشــهد مســتويات أجــور الســكن ارتفاع
ــون أنفســهم  حــاداً ويجــد الســكان املحلي
أجــور  لتــدين  الســوق  مــن  ُيخرجــون 
العمــل. وكذلــك انتــرشت ظواهــر االرتفــاع 
الحــاد للبطالــة وتدهــور أجــور العمــل 
خاصــة  الوظيفيــة  الفــرص  ومحدوديــة 
القيــود  ورغــم  املاهــرة.  غــري  للعاملــة 
ــن  ــل، متك ــىل العم ــة ع ــمية املفروض الرس
بعــض الالجئــني مــن الحصــول عــىل العمــل 
ــر يف  ــا أثَّ ــة م وارتفــع العــرض عــىل العامل
ــىل أســواق  ــرياً ع ــرياً كب ــة املطــاف تأث نهاي
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ــية.  ــلع األساس ــبة للس ــوق بالنس ــعار الس ــن أس ــل وزاد م العم
ويف حــني عــززت التحويــالت املالية/القســائم املقدمــة لالجئــني 
ــعار  ــع األس ــبب يف رف ــا س ــي ذاته ــة، فه ــم الرشائي ــن قدرته م
ــب  ــبل كس ــتضعاف س ــتوى اس ــع مس ــة ورف ــواق املحلي يف األس

ــة.  ــن األرس املحلي ــد م ــري متزاي ــدد كب ــرزق لع ال

ــة  ــار املرتتب ــاك اآلث ــذي نشــأ، هن ــر املــايل ال ــة إىل التوت وباإلضاف
عــىل اإلنتــاج االقتصــادي التــي كان وقعهــا كبــري عــىل الســكان 
املضيفــني وأدت إىل تفقــري عــدد ال يســتهان بــه مــن األرس 
ــل  ــى قب ــرية(. وحت ــدود والفق ــل املح ــا ذات الدخ ــة منه )خاص
األزمــة، كان 25% مــن اللبنانيــني يعيشــون أدىن مــن خــط الفقــر 
ــع  ــع دف ــع توق ــد م ــوم الواح ــغ 4 دوالرات يف الي ــوي البال العل
ــايف  ــاين إض ــف لبن ــدده 170 أل ــارب ع ــا يق ــني مب ــق الالجئ تدف
إىل الفقــر ومضاعفــة معــدالت البطالــة مبعــدل يفــوق %20 
ــذا  ــود ه ــىل وج ــؤرشات ع ــن امل ــام 2014. 3 وم ــول ع ــع حل م
ــع  ــتضيفة ُيتوق ــدان املس ــخص يف البل ــون ش ــر أنَّ 2.5 ملي التوت
حصولهــم عــىل املســاعدات يف خطــة االســتجابة اإلقليميــة 
السادســة عــام 2014 مــن خــالل عــدد مــن مرشوعــات الدعــم 
ــد عــىل  ــك ال يزي ــنَّ ذل ــن التدخــالت. لك املجتمعــي وغريهــا م
ــوايل 20% يف  ــة )ح ــدان الثالث ــكان يف البل ــوع الس ــن مجم 5% م
األردن ولبنــان( ومــن غــري املحتمــل أن يخّفــض ذلــك مــن اآلثــار 
ــدى  ــىل امل ــة ال ع ــات املضيف ــىل املجتمع ــة ع ــلبية  الواقع الس

ــد. ــدى البعي ــىل امل ــب وال ع القري

وكان لألزمــة أيضــاً أثــر ضــار جــداً عــىل جميــع الخدمــات 
ــة خاصــة يف القطاعــني الصحــي والتعليمــي باإلضافــة  العامَّ
ــاء.  ــاء والكهرب ــدادات امل ــات كإم ــىل الخدم ــادة ع ــار ح إىل آث
ــرية يف  ــابقاً والكب ــودة س ــور املوج ــه القص ــاً  أوج وازدادت أيض
القــدرات ازديــاداً حــاداً رغــم املســاعدات التــي قدمهــا برنامــج 

ــة. ــة التحتي ــر البني ــم تطوي ــة لدع ــتجابة اإلقليمي االس

ــرية  ــة الخســائر الكب ــة الكلي ــار الســلبية االقتصادي تتضمــن اآلث
ــواردات العامــة  التــي وقعــت مــن ناحيــة األداء االقتصــادي وال
والرضائــب والعوائــد واالســتهالك الخــاص واالســتثامر وانخفــاض 

النمــو وارتفــاع البطالــة وزيــادة العجــوزات املاليــة الوطنيــة. 

فعــىل ســبيل املثــال، قــّدر البنــك الــدويل أنَّ أثــر األزمــة خّفــض 
ــج املحــي اإلجــاميل( بنســبة  ــان االقتصــادي )النات ــن منــو لبن م
ــون  ــع أن يك ــذي كان يتوق ــو ال ــدل النم ــن مع ــنوياً ع 2.9% س
4.4% يف األعــوام 2012-2014 يف حــني كان التوقــع بانخفــاض 
ــك  ــة بتل ــرث مــن النصــف مقارن ــارش بأك ــي املب االســتثامر األجنب
إىل  التجمعــي  األثــر  وأدى  املاضيــة.  األعــوام  يف  املعــدالت 

تخفيــض الــواردات الحكوميــة بـــ 1.5 مليــار دوالر أمريــيك مــع 
ارتفــاع متزامــن يف املرصوفــات الحكوميــة مببلــغ وصــل إىل 1.1 
مليــار دوالر أمريــيك ومنــو يف الطلــب عــىل الخدمــات العامــة.4 

اإلقليميــة  التجــارة  أمنــاط  انقطــاع شــديد يف  وكان هنــاك 
وآلياتهــا املؤثــرة عــىل أداء االســترياد والتصديــر وأســعار الســلع 
ــة  ــارة الدولي ــار التج ــري مس ــؤدي تغ ــوف ي ــتهلكني. وس للمس
عــىل األمــد البعيــد إىل زيــادة ســوء وضــع االســتثامر املتدهــور 
وارتفــاع البطالــة وحــاالت نقــص الســلع يف املنطقــة. لقــد 
ــزاع وضعــاً أمنيــاً وسياســياً غــري مســتقر وأدى إىل آثــار  وّلــد النِّ
وتبعــات خّفضــت مــن ثقــة املســتثمرين واملســتهلكني وأدت 
ــدة  ــوط املتزاي ــرض الضغ ــادي وف ــاط االقتص ــور النش إىل تده

ــة.  ــالت العام ــىل التموي ع

وباملقابــل، ميكــن لألزمــات اإلنســانية أن تشــعل فرصــاً إمنائيــة5  
ــر تســلط  ــاك تقاري ــل هن ــك، ب ــع لذل رغــم عــدم إدراك الجمي
ــازدادت  ــة ف ــة لألزمــات يف املنطق ــار اإليجابي الضــوء عــىل اآلث
العاملــة الرخيصــة التــي تســتحوذ عــىل اهتــامم أصحــاب 
العمــل، وهنــاك ارتفــاع يف الطلــب واالســتهالك مــن الالجئــني. 
ــة  ــا أصحــاب املرشوعــات الزراعي ــد يحصــل عليه ــاك فوائ وهن
واملنشــآت  املحليــني  والتجــار  العقــارات  ومالكــو  الكبــرية 
باإلضافــة  اإلنشــاءات  ومقاولــو  التجزئــة  وباعــة  التجاريــة 
ويف  اإلنســاين.  الربنامــج  إىل  والســلع  البضائــع  مــوردي  إىل 
ــني  ــني واملتعلم ــني املهني ــض الالجئ ــن بع ــع، متك ــض املواق بع
ــن  ــني م ــن والحرفي ــني املاهري ــاء واملعامري ــني واألطب كاملهندس
تعظيــم القــدرات االقتصاديــة املحليــة. وازدادت الصــادرات 
مــن لبنــان إىل ســوريا ازديــاداً كبــرياً وألول مــرة أصبــح للبنــان 

ــوريا. ــع س ــب م ــاري موج ــزان تج مي

حدود حامية الالجئني 
مــع أنَّ لبنــان والعــراق واألردن مل توّقــع عــىل اتفاقيــة الالجئــني 
لعــام 1951 أو بروتوكــول ـ 1976 فقــد أبديــا بعــض التضامــن 
ــة  ــة يف الضياف ــنَّ املفارق ــني. لك امللمــوس تجــاه جمــوع الالجئ
ــد  ــع تزاي ــد م ــا تتزاي ــكان فيه ــتضيفة والس ــدان املس ــني البل ب
الضغــوط الواقعــة عــىل ســبل كســب الــرزق ومســتويات 

املعيشــة. 

فبمقــدور الســوريني الدخــول إىل األردن بجــواز ســفر دون 
ــة،  ــق رشوط معين ــة. ووف ــح باإلقام ــرية أو ترصي ــة لتأش الحاج
ُيســمح لهــم البقــاء يف املجتمعــات الحرضيــة. وال بــد مــن 
الحصــول عــىل بطاقــة ســارية املفعــول صــادرة عــن مفوضيــة 
األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني للحصــول عــىل املســاعدات 
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والخدمــات العامــة لكــنَّ الالجئــني قــد يفقــدون صفتهــم 
برسعــة ويفقــدون معهــا القــدرة عــىل الوصــول إىل املســاعدات 
إذا انتقلــوا إىل خــارج البــالد عــىل ســبيل املثــال. وكثــري منهــم 
ــه  ــات لدي ــود املعلوم ــدم وج ــبب ع ــجيل بس ــق يف التس يخف
ــة يف  ــل املتصارع ــرف الفصائ ــن تع ــاً م ــة وخوف ــباب أمني وألس

ــم.  ســوريا عليه

ــول  ــاري املفع ــة س ــح باإلقام ــود ترصي ــب وج ــان، ُيطل ويف لبن
ملــا ال يقــل عــن ســتة أشــهر مــع إمكانيــة تجديــده ســتة أشــهر 
أخــرى. ومــع ذلــك، ليــس مبقــدور كثــري مــن الالجئــني متديــد 
اإلقامــة الحقــاً مــا يحرمهــم مــن وضعهــم القانــوين نتيجــة ذلك. 
ويف العــراق، هنــاك فــراغ يف اإلطــار العــام الترشيعــي للحاميــة، 
وال يوجــد توحيــد يف املامرســات يف مختلــف املحافظــات. 
ــول  ــد الوص ــة وتقي ــة الحرك ــن حري ــروف م ــذه الظ ــد ه وتح
إىل العمــل والخدمــات والســكن. أمــا الفلسطينيون-الســوريون 
البلــدان  الحاميــة يف  إىل  املغــادرون لســوريا ممــن ســعوا 
ــم  ــوص، ألنه ــه الخص ــىل وج ــتضعفون ع ــم مس ــاورة فه املج
ــتنزفة  ــوارد املس ــددة وامل ــة املش ــروف اإلقام ــني ظ ــون ب يعلق
ــني  ــغيل الالجئ ــوث وتش ــدة لغ ــم املتح ــة األم ــة يف وكال للغاي
الفلســطينيني يف الــرشق األدىن )أونــوروا( املعنيــة مبســاعدتهم. 
ومــن الناحيــة العمليــة، تبقــى تركيــا منــذ منتصــف عــام 2014 
ــمح  ــت تس ــا زال ــي م ــوريا الت ــاورة لس ــدة املج ــة الوحي الدول

ــوريني. ــني الفلسطينيني-الس ــول الالجئ بدخ

ويبــدو أنَّــه رغــم الرتكيــز الكبــري لربنامــج املســاعدات اإلنســانية 
ــن ممــن ال  ــري مــن الســوريني الفاري ــاك كث ــة، هن عــىل الحامي
يعرفــون شــيئاً عــن حقوقهــم وواجباتهــم.  وعبــور الحــدود هــو 
ــة. وإغــالق  ــة الحامي ــن ناحي ــني إلحاحــاً م ــا الالجئ ــرث قضاي أك
ــتجابة  ــاين اس ــب اللبن ــن الجان ــر  م ــت آلخ ــن وق ــدود م الح
للعنــف واملخاطــر العابــرة للحــدود وتقييــد حــركات الالجئــني 
ــر  ــت آلخ ــن وق ــان م ــان مينع ــر. واألردن ولبن ــم يف خط يضعه
دخــول الالجئــني العراقيــني مــن ســوريا وغريهــم مــن الفئــات 

ــق التعريــف الشــخصية.  األخــرى إذا مل يكــن بحوزتهــم وثائ

ــاز  ــال واالحتج ــن االعتق ــاالت م ــدوث ح ــر بح ــد التقاري وتفي
التعســفيني يف البلــدان الثالثــة )مــع أنَّ ذلــك أقــل ظهــوراً 
لالحتجــاز  كانــوا عرضــة  أيضــاً  والفلســطينيون  لبنــان(.  يف 
ــة مــع تنقــل  ــة إىل أنَّ الهجــرة الثانوي التعســفي.   تشــري األدل
الالجئــني يف مختلــف أنحــاء بلــد اللجــوء أو املشــاركة يف الهجرة 
ــف  ــة وتضاع ــر املحتمل ــن املخاط ــد م ــوريا تزي ــدّوارة إىل س ال
اســتضعاف األرس خاصــة عندمــا يفقــد الالجئــون صفتهــم 
النظاميــة. ومــن مصــادر القلــق املتناميــة عــدد الســوريني 

الذيــن يقعــون يف شــباك صفــة الهجــرة غــري النظاميــة بســبب 
ــرياتهم. 6 ــد تأش ــة لتجدي ــود الالزم ــع النق ــن دف ــم ع عجزه

ــة  ــاب الصف ــة وغي ــة واالقتصادي ــل االجتامعي ــد العوام . وتزي
القانونيــة مــن تعــرض الالجئــني لعــدد مــن انتهــاكات حقــوق 
يف  أم  املخيــامت  يف  ســواًء  االســتضعاف  وحــاالت  اإلنســان 
املناطــق الحرضيــة. وبحســب التقاريــر، ارتفعــت حــاالت 
ــل  ــه الوضــع قب ــة مبــا كان علي ــزواج القــرسي واملبكــر مقارن ال
والجنــي  العنــف األرسي  ازدادت حــاالت  األزمــة وكذلــك 
ــة،  ــدر ضــد األطفــال. ويف األماكــن الحرضي ــم عــىل الجن والقائ
تحمــل احتامليــة الطــرد واإلخــالء مخاطــر مهمــة تتعلــق 
ــة  ــلطات املحلي ــض الس ــدأت بع ــد أن ب ــة بع ــة خاص بالحامي
الرســمي. وزاد  القطــاع غــري  العاملــني يف  الالجئــني  بقمــع 
طــول األزمــة مــن اســتضعاف املجتمعــات املضيفــة كــام 
زادت التوتــرات بــني مجتمعــي الالجئــني واملضيفــني مــن ســوء 

ــة.  ــر الحامي مخاط

االستجابة لتحديات اإلمناء والحامية
يتمثــل التحــدي أمــام الفاعلــني اإلنســانيني واإلمنائيــني يف إعــادة 
ــال  االســتقرار إىل الوضــع االقتصــادي الســابق وتأســيس االنتق
مــن املســاعدة إىل اإلمنــاء والرتويــج لالســرتاتيجيات اإلمنــاء 
االقتصــادي التــي تدعــم مجتمعــي االســتضافة والالجئــني عــىل 
ــة  ــار االقتصادي ــامالت اآلث ــن احت ــف م ــاواة وتخف ــدم املس ق
الســلبية عــىل تدهــور التوتــرات املحليــة واإلقليميــة. ويف 
ــة  ــامن “بيئ ــة ض ــرضورة املحتوم ــب ال ــه، تتطل ــت نفس الوق

ــني. ــا لالجئ ــة” وتعزيزه حامئي

ولبنــاء قاعــدة أكــرث أمنــاً مــن األدلــة والبينــات لالعتــامد 
ــن  ــد م ــتهدافاً، ال ب ــل اس ــالت األفض ــم التدخ ــا يف تصمي عليه
وضــع بعــض النواحــي عــىل قامئــة األولويــات. عــىل املســتوى 
االســرتاتيجي، هنــاك حاجــة ملزيــد مــن التحليــالت حــول 
ــة اســرتاتيجيات املســاعدة اإلنســانية  تحســني تنســيق ومواءم
واإلمنائيــة لتخفيــض اآلثــار الســلبية وتعظيــم الفــرص اإلمنائيــة. 
وباملثــل، ال بــد مــن توفــري مزيــد مــن التحليــالت حــول اآلثــار 
البنيويــة ألزمــة الالجئــني عــىل التجــارة اإلقليميــة وكيفيــة 
تخفيضهــا. وعــىل مســتوى االقتصــاد الجــزيئ، ال بــد مــن توفــري 
فهــم أكــرث تفصيــاًل لعوامــل ســوق العمــل وفقــاً لظــروف 
العمــل التــي تتســم بصدمــة اقتصاديــة هائلــة وعــرض فائــض. 
وســيكون مــن املفيــد توفــري تحليــل أكــرث عمقــاً عــن العالقــة 
الحاميــة ونطــاق  األمــن ومخاطــر  انعــدام  بــني  املتبادلــة 
ــز  ــة عــىل املجتمــع ألنَّ ذلــك سيســاعد يف تعزي ــة املبني الحامي
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أهــداف الحاميــة التــي جــاءت بهــا خطــة االســتجابة اإلقليميــة 
ــة.  السادس

ــات  ــرزق وحاج ــب ال ــبل كس ــار وس ــف واآلث ــة التكالي ملعالج
الالجئــني والســكان املضيفــني، ســيكون مــن املفيــد توفــري برنامج 
تجريبــي مــن مرشوعــات األثــر الرسيــع املســتهدف محليــاً 
بالرشاكــة مــع الســلطات املحليــة والقطــاع الخــاص ومنظــامت 
ــري  ــن توف ــل هــذه الربامــج ســوف متّك املجتمــع املحــي ألن مث
ــني.  ــة بالالجئ ــق املأهول ــة يف املناط ــة املكثف ــات العامل مرشوع
ــة  ــات املتناهي ــل املرشوع ــات متوي ــادرة بآلي ــم املب ــن دع وميك
بالصغــر وبرامــج النقــد مقابــل العمــل وتدريــب  تطويــر 
ــتهدف  ــور أنَّ تس ــم األم ــن أه ــيكون م ــارات. وس ــن وامله امله
ــال املجموعــات املســتضعفة يف كل مــن مجتمعــي  هــذه األفع
املضيفــني والالجئــني وال بــد مــن ضــامن تفــادي التســبب 
ــادرات. ــذه املب ــبب ه ــاً بس ــني مالي ــكان املضيف ــش الس بتهمي

ــة  ــال نحــو النقــد ووضــع الربامــج املبني ــاً، يجــب االنتق وعموم
عــىل األســواق لتدخــالت املســاعدة يف كســب الــرزق ألن ذلــك 
ــون  ــذي يعيشــه الالجئ ــي ال ــر املتنام يســاعد يف التصــدي للفق
ومضيفوهــم باإلضافــة إىل إجــراءات التســجيل التــي ســوف 
تتيــح لالجئــني الحــق يف العمــل وإنشــاء أعاملهــم. وينبغــي أن 
ترتكــز هــذه املبــادرات إىل تحســني تقييــامت األرس واســتضعاف 

ــار.  ــرزق ومعايــري االختي ســبل كســب ال

املــايل  والضغــط  الوطنــي  املســتوى  عــىل  لآلثــار  للتصــدي 
الحاصــل عــىل الخدمــات العامــة ال بــد مــن توفــري الدعــم الفني 
للحكومــة الوطنيــة ووزاريت املاليــة والتخطيــط لتعزيــز قــدرات 
التخطيــط اإلمنــايئ عــىل املســتوى االقتصــادي الــكي لــكل مــن 
ــة  ــي ترســيخ االســتقرار قصــري األمــد واالستشــفاء واللدون عملت

ــديت األمــد. بعي

لحاميــة وتعزيــز حقــوق الالجئــني وتضمــني التوجــه املبنــي عــىل 
ــتويات  ــع مس ــب رف ــدان، يج ــة للبل ــى الحوكم ــوق يف بن الحق
ــك: ضــامن  ــا. وســيتطلب ذل ــدرات الربامــج وتوســيع نطاقاته ق
ــب  ــري التدري ــة، وتوف ــات الحامي ــاءة يف مامرس ــاق والكف االتس
ــم  ــن فيه ــي مب ــن الوطن ــوى األم ــراد ق ــني أف ــي ب ــع الوع ورف
املوظفــون العامــون والحكوميــون حــول مفهومــات حاميــة 
شــاملة  اســرتاتيجيات  بنــاء  ودعــم  ومامرســاتهم،  الالجئــني 
الســتقبال الالجئــني وحاميتهــم، ودعــم جامعــات املجتمــع 
ــني،  ــة الالجئ ــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وحامي املحــي املحلي
ــني  ــة املعني ــاب املصلح ــع أصح ــارصة م ــالت املن ــالق حم وإط

ــني. ــوق الالجئ ــول حق ح

مــن املمكــن توفــري مــؤرشات معياريــة قانونيــة أقــوى وتغطيــة 
أفضــل لثغــرات الحاميــة يف األطــر القانونيــة الوطنيــة مــن خــالل 
تشــجيع الســلطات والهيئــات املعنيــة عــىل: توفــري الوثائــق إىل 
الالجئــني الفلســطينيني والعراقيــني بحيــث توضــح تلــك الوثائــق 
نهــم مــن الوصــول إىل الخدمــات وتحديد  وضعهــم القانــوين ومُتكِّ
مواقــع الالجئــني غــري املســجلني وتحديدهــم مــع عــدم إغفــال 
ــل/  حي ــاع عــن مامرســات الرتَّ ــة، واالمتن حساســية هــذه العملي

اإلعــادة القرسيــة واالحتجــاز التَّعســفي.

ــع  ــني ومن ــوق الالجئ ــرتام حق ــج الح ــن الرتوي ــد م ــرياً، ال ب وأخ
االنتهــاكات واإلســاءات تجــاه الالجئــني وخفــض االســتضعاف مبــا 
ــة عــىل  ــة املبني ــٍذ الســرتاتيجيات الحامي ــك مــن تنفي ــه ذل يتضمن
ــة وشــملها يف  ــات املضيف ــارصة إلرشاك املجتمع ــات واملن املجتمع

ــني. ــة لالجئ ــى التحتي ــات والبن ــري الخدم توف
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أزمة الالجئني يف لبنان واألردن: الحاجة إىل اإلنفاق عىل التنمية اإلقتصادية
عمر ضاحي

قيادياً يف اإلنفاق عىل  الطريقة األكرث فعالية ملعالجة أزمة الالجئني السوريني هي أن تتوىل الدول املجاورة دوراً 
املشاريع التنموية وتحديث البنية التحتية واستحداث الوظائف، وتحديداً تلك املناطق يف هذه الدول التي تفتقر 

إىل التنمية.

إىل  واألردن  لبنـــان  إىل  الســـوريني  الالجئـــني  دخـــول  أدى 
نشـــوء تحديـــاٍت إجتامعيـــة وإقتصاديـــة غـــري مســـبوقة يف كال 
البلديـــن. وهـــي تحديـــات يشـــعر بهـــا املواطنـــون اللبنانيـــون 
ـــكن  ـــور الس ـــاع أج ـــد إرتف ـــىل صعي ـــواًء ع ـــاً س ـــون يومي واألردني
وإنخفـــاض مســـتوى توافـــر الخدمـــات العامـــة أو حتـــى 
ـــذان  ـــم الل ـــة والتعلي ـــي الصح ـــن قطاع ـــكل م ـــة ل ـــة التحتي البني
ــك  ــام ال شـ ــاً. ومـ ــام معـ ــاوز طاقتيهـ ــاً تتجـ ــالن ضغوطـ يتحمـ
ـــل  ـــني يف التعام ـــا كرميت ـــان كانت ـــان املضيفت ـــا الدولت ـــه أنَّ كلت في
ــداً عـــىل  ــع النظـــري، وتحديـ ــٍو منقطـ مـــع الالجئـــني عـــىل نحـ
املســـتوى اإلجتامعـــي. بيـــد أنَّ التوتـــر بـــني املجتمعـــات امُلضيفـــة 
والالجئـــني الســـوريني يف املجتمـــع اللبنـــاين بـــات واضحـــاً للعيـــان، 
وأصبـــح الخطـــاب الحكومـــي واملجتمعـــي حـــول الالجئـــني يف 

كلتـــا الدولتـــني، وعـــىل نحـــٍو ملمـــوس، مثـــرياً لالســـتياء. 

ــٍف  ــية ووقـ ــوية سياسـ ــل إىل تسـ ــمَّ التوصـ ــال تـ وحتـــى يف حـ
ـــح أْن يبقـــى  إلطـــالق النـــار داخـــل ســـوريا، فمـــن املرجَّ
ــه،  ــاًء عليـ ــدة؛ وبنـ ــنوات عـ ــم اآلن ولسـ ــث هـ ــون حيـ الالجئـ
تحتـــاج هـــذه األزمـــة لتخطيـــط طويـــل األمـــد مـــن جانـــب 
املـــدين  املجتمـــع  مـــع  بالتعـــاون  امُلضيفـــة  الحكومـــات 
ــذه  ــب هـ ــَيات. وتتطلـ ــددة الجنسـ ــات متعـ ــي واملؤسسـ املحـ
ــات  ــد، إيـــالء اإلهتـــامم الحتياجـ ــه التحديـ ــة، عـــىل وجـ األزمـ
ــة  ــر البنيـ ــىل تطويـ ــك عـ ــتمل ذلـ ــة، ويشـ ــة االقتصاديـ التنميـ
التحتيـــة وإيجـــاد فـــرص للعمـــل وتحســـني مســـتوى املعيشـــة 
لجميـــع الفئـــات الســـكانية والالجئـــني واملجتمعـــات امُلضيفـــة 

املســـتضعفة.

ــاًل عـــىل القـــدرات  ــاً هائـ وقـــد فرضـــت هـــذه األزمـــة ضغطـ
ــك إىل  ــع ذلـ ــي أْن يدفـ ــن البدهـ ــن، ومـ ــكال البلديـ ــة لـ املاليـ
ــٍد مـــن اإلنفـــاق الحكومـــي. وعـــىل أّي حـــال، فاإلنفـــاق  مزيـ
ـــاين  ـــي: أوالً، يع ـــباب، ه ـــن األس ـــٍة م ـــربر ولجمل ـــة م ـــىل التنمي ع
اقتصـــاد كل مـــن لبنـــان واألردن مـــن مشـــاكل اقتصاديـــة 
ُمســـبقاً. ثانيـــاً، ســـيصب اإلنفـــاق االقتصـــادي يف مصلحـــة 
ـــوريني؛  ـــني الس ـــن الالجئ ـــاًل ع ـــن، فض ـــن البلدي ـــني يف هذي املواطن
ـــاء  ـــني للبق ـــزاً لالجئ ـــك حاف ـــد ذل ـــية أْن ُيع ـــاق خش ـــدم اإلنف وع
ـــه  ـــيعاين من ـــذي س ـــرضر ال ـــدر ال ـــن بق ـــي البلدي ـــيرض مبواطن س

الالجئـــون. ثالثـــاً، أدت حقيقـــة أنَّ غالبيـــة الالجئـــني يف كال 
ــرية  ــاكل مثـ ــامت إىل ُمشـ ــن يف املخيـ ــري متواجديـ ــن غـ البلديـ
للتحديـــات عـــىل وجـــه الخصـــوص ألنَّ الوصـــول إىل الالجئـــني 
ـــو  ـــا ه ـــع م ـــة م ـــًة مقارن ـــرث كلف ـــد أك ـــم ُيع ـــة احتياجاته وخدم
حاصـــل اآلن بخـــالف ذلـــك. وهـــذا يعنـــي أيضـــاً أنَّ اإلنفـــاق 
عـــىل التنميـــة العابـــر للحـــدود هـــو الســـبيل األكـــرث فعاليـــة 

ملعالجـــة األزمـــة اإلنســـانية.

ـــدوث  ـــل ح ـــة قب ـــاٍت اقتصادي ـــن تحدي ـــان م ـــاين األردن ولبن ويع
أزمـــة الالجئـــني. فمثـــاًل، انخفـــض معـــدل منـــو الناتـــج املحـــي 
ـــن %8.5  ـــى 2012 م ـــوام 2009 وحت ـــني األع اإلجـــاميل الســـنوي ب
إىل 1.4% يف لبنـــان، ومـــن 5.5% إىل 2.7% يف األردن. ويف لبنـــان، 
أدى انـــدالع االنتفاضـــات العربيـــة إىل انخفـــاض االســـتثامر 
ــدادات  ــت امـ ــني انخفضـ ــياحة. يف حـ ــارش ,السـ ــي املبـ األجنبـ
الغـــاز املـــرصي  إىل األردن يف أغلـــب األوقـــات يف عـــام 2012 
بســـبب التخريـــب املتعمـــد لخطـــوط األنابيـــب التـــي تربـــط 
ـــود يف األردن. ـــف الوق ـــادة تكالي ـــام أدى إىل زي ـــن، م ـــني البلدي ب

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فالتحديـــات االقتصاديـــة التـــي تواجـــه 
ـــر الصـــادر  ـــد كشـــف التقري ـــر. فق ـــام ُذك ـــاً م ـــرث عمق ـــن أك البلدي
ــام 2010  عـــن برنامـــج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــايئ يف األردن لعـ
عـــن الفـــرتة 2006-2008 عـــن زيـــادة مـــن 22 إىل 32 يف 
عـــدد جيـــوب الفقـــر، والتـــي ُتعـــرَّف عـــىل أنَّهـــا املناطـــق أو 
أجـــزاء مـــن املناطـــق حيـــث يكـــون مـــا نســـبته 25% أو أكـــرث 
مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر الخـــاص بالدولـــة. ووجـــد 
التقريـــر نفســـه أنَّ املحافظـــات الثـــالث األكـــرث اكتظاظـــاً 
ن وإربـــد والزرقـــاء، تحتـــوي عـــىل 57% مـــن  بالســـكان، عـــامَّ
الســـكان الذيـــن يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر. ومنـــذ أوائـــل 
شـــهر مـــارس/آذار 2014، يتواجـــد 58% مـــن الالجئـــني الســـوريني 
املســـجلني يف تلـــك املحافظـــات الثـــالث. وتضـــم محافظـــة 
ــن  ــل مـ ــل بقليـ ــرتي وأقـ ــم الزعـ ــع مخيـ ــث يقـ ــرق- حيـ املفـ
30% مـــن الالجئـــني الســـوريني املســـجلني- أعـــىل نســـبة فقـــر 
ومعـــدالت األميـــة يف األردن )جنبـــا إىل جنـــب مـــع محافظـــة 

معـــان(.
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فتيات الجئات سوريات يحاولن الدراسة يف مخيمهن يف طوربيد يف سهل البقاع.

ـــة  ـــاواة االقتصادي ـــدم املس ـــوح ع ـــان بوض ـــع يف لبن ـــاز الوض وميت
العميقـــة  االجتامعيـــة  االنقســـامات  يرافقـــه  واإلقليميـــة، 
وخطـــوط التصـــدع الطائفيـــة التـــي تفاقمـــت بســـبب النـــزاع 
الســـوري. ويتواجـــد ســـتون باملائـــة مـــن الالجئـــني الســـوريني 
ـــاع، وهـــي  املســـجلني يف املناطـــق الشـــاملية ومناطـــق ســـهل البق
ـــاملية  ـــة الش ـــان. فاملنطق ـــراً يف لبن ـــرث فق ـــق األك ـــن املناط ـــد م تع
ســـجلت أدىن نصيـــب للفـــرد مـــن اإلنفـــاق يف البـــالد، عـــالوة 
ـــخ،  ـــدى التاري ـــىل م ـــاواة. وع ـــدم املس ـــتويات ع ـــىل مس ـــىل أع ع
ـــادة  ـــة إع ـــهدت مرحل ـــث ش ـــتان، حي ـــني مهمش ـــني املنطقت فهات
ـــام 1990  ـــان يف ع ـــة يف لبن ـــرب األهلي ـــاء الح ـــد انته ـــامر بع اإلع

تدفـــق معظـــم الـــرثوات إىل منطقـــة بـــريوت الكـــربى.

ومـــع ذلـــك، يرغـــب كل مـــن األردن ولبنـــان يف البـــدء يف 
اإلنفـــاق عـــىل املشـــاريع الرئيســـية للتنميـــة. وهنـــاك تخـــّوف   
ـــز  ـــني ســـيوفر حواف مـــن أنَّ االســـتثامر الواســـع النطـــاق يف الالجئ
ـــني يف  ـــني الحالي ـــاج الالجئ ـــني- أو اندم ـــق الالجئ ـــن تدف ـــد م ملزي
ـــام  ـــني يف ع ـــوزراء األردني ـــد ال ـــرتف أح ـــة. واع ـــات املحلي املجتمع
2013 أنَّ الظـــروف قـــد متـــت معايرتهـــا بحيـــث ُيوفـــر الحـــد 
األدىن مـــن املســـاعدات، وعليـــه ال يكـــون لـــدى الالجئـــني أي 
حافـــز للبقـــاء؛ وعـــىل مـــا يبـــدو أنَّهـــا كذلـــك السياســـة غـــري 

املعلنـــة يف البلـــدان امُلضيفـــة األخـــرى1. 

وهـــذه الطريقـــة يف التفكـــري تجانـــب الصـــواب، وحتـــى مـــن 
منظـــور املصلحـــة الذاتيـــة، ولألســـباب التاليـــة. أوالً، تجاهـــل 
ــه  ــدر نفسـ ــني، وبالقـ ــكان املحليـ ــرضُّ بالسـ ــة يـ ــذه القضيـ هـ
يـــرض بالســـكان مـــن الالجئـــني. ثانيـــاً، يعتمـــد قـــرار العديـــد 
مـــن الســـوريني أو قدرتهـــم عـــىل العـــودة إىل ديارهـــم عـــىل 
ــوريون  ل السـ ــيفضِّ ــاً. فسـ ــرى أيضـ ــا األخـ ــن القضايـ ــدد مـ عـ
القادمـــني مـــن املناطـــق التـــي انعدمـــت فيهـــا فـــرص الحيـــاة 
ــرض  ــن تعـ ــداً مـ ــون جـ ــن يخشـ ــك الذيـ ــة أو اولئـ االقتصاديـ
حياتهـــم للخطـــر البقـــاء، حتـــى لـــو كان ذلـــك يعنـــي أن 
يعيشـــوا  يف فقـــٍر ُمدقـــع. ثالثـــاً، سيســـبب تجاهـــل القضيـــة 
ــاوالت  ــرت محـ ــو جـ ــرب لـ ــة أكـ ــاكل بدرجـ ــن املشـ ــد مـ املزيـ
ـــز  ـــك الحاف ـــة متتل ـــدان امُلضيف ـــه. فالبل ـــاً لوج ـــا وجه ـــدي له للتص
ـــة  ـــاكل االجتامعي ـــاً للمش ـــني تجنب ـــم لالجئ ـــش الكري ـــري العي لتوف
ـــع  ـــوز. والجمي ـــع والع ـــر املدق ـــوال الفق ـــن أح ـــأ ع ـــي ستنش الت
لـــه مصلحـــة يف إبقـــاء األطفـــال يف املـــدارس بعيـــداً عـــن 
االســـتغالل. وأخـــرياً، ستســـفيد جميـــع الـــدول املجـــاورة مـــن 
ــيغدو  ــاً. وسـ ــاً واقتصاديـ ــة اجتامعيـ ــتقبل القويـ ــورية املسـ سـ
ــبل  ــني سـ ــعيهم لتأمـ ــة سـ ــوريني مبواصلـ ــوم للسـ ــامح اليـ السـ
ـــاد  ـــد يف االقتص ـــل األم ـــتثامراً طوي ـــم اس ـــاء قدراته ـــهم وبن عيش

ــي. اإلقليمـ
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ـــاوف  ـــىل املخ ـــالوة ع ـــة، فع ـــة اللبناني ـــق يف الحال ـــا يتعل ـــا م وام
مـــن اندمـــاج الالجئـــني يف املجتمـــع، تكمـــن القضيـــة األخطـــر 
ـــم  ـــون اعتياده ـــون معروف ـــة. فاللبناني ـــدرات الدول ـــف ق يف ضع
الترصيـــح بأنـــه “ليســـت لدينـــا دولـــة”، حـــال ســـؤالهم عـــن 
ســـبب ضعـــف الخدمـــات املقدمـــة أو الســـبب يف تداعـــي 
ـــا  ـــىل أنَّه ـــة ع ـــة الحالي ـــر إىل األزم ـــني ُينظ ـــة، يف ح ـــة التحتي البني
ـــد  ـــتويات. فق ـــع املس ـــىل جمي ـــة وع ـــدرة الدول ـــز ق ـــة لتعزي فرص
يوفـــر تدفـــق املســـاعدات الخارجيـــة للحكومـــة اإلمكانيـــة 

لتعزيـــز قدرتهـــا دون الضغـــوط املاليـــة املالزمـــة لهـــا.

ويعنـــي التحـــول إىل التنميـــة االســـتثامر يف تطويـــر البنيـــة 
ـــك إطـــالق مشـــاريع  ـــاء والصحـــة، وكذل ـــاه والكهرب ـــة للمي التحتي
ـــي  ـــاص( الت ـــام والخ ـــني الع ـــاركة القطاع ـــن مش ـــٍج م ـــا مبزي )رمب
ميكـــن أن تســـتحدث فـــرص العمـــل وتخفـــف مـــن حـــدة 
الفقـــر. يجـــب أن تســـتهدف هـــذه املشـــاريع املناطـــق األكـــرث 
ــان  ــاملية يف لبنـ ــة الشـ ــاع واملنطقـ ــهل البقـ ــل سـ ــاً، مثـ ضعفـ
ومحافظـــة املفـــرق يف األردن. وينبغـــي أن يســـتهدف هـــذا 
ـــيام  ـــتضعفة، ال س ـــات املس ـــع املجتمع ـــاق جمي ـــن اإلنف ـــوع م الن
املناطـــق األقـــل حظـــاً يف الحصـــول عـــىل الخدمـــات. وينبغـــي 
ـــح  ـــٍو مين ـــىل نح ـــة ع ـــالت توعي ـــاق حم ـــذا اإلنف ـــب ه أن يصاح
كالهـــام، أي اإلنفـــاق والتوعيـــة، املجتمعـــات املحليـــة القـــدرة 
ـــا  ـــي تبذله ـــود الت ـــج للجه ـــم والرتوي ـــن مظامله ـــري ع ـــىل التعب ع
ــاً إىل  ــم جنبـ ــة احتياجاتهـ ــاند لتلبيـ ــع املسـ ــة واملجتمـ والدولـ
جنـــب مـــع احتياجـــات الالجئـــني. ومتثـــل زيـــادة املســـاهامت 
مفتاحـــاً  اإلعـــالم  وســـائل  وتوعيـــة  والشـــفافية  املحليـــة 
ـــن هـــذه املشـــاريع  ـــة م ـــة والوطني ـــات املحلي ـــتفادة املجتمع الس
وتوعيـــة مجتمعـــات الالجئـــني بحقوقهـــم عـــىل نحـــٍو أفضـــل.

ـــود  ـــل جه ـــى تتكام ـــق حت ـــاون الوثي ـــة للتع ـــة ماس ـــاك حاج هن
الـــدويل  البنـــك  مثـــل  الجنســـيات،  متعـــددة  املؤسســـات 
وصنـــدوق النقـــد الـــدويل، مـــع تلـــك الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
البلـــدان امُلضيفـــة ومفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـاميةلالجئني 
ومنظـــامت اإلغاثـــة األخـــرى، بـــدالً مـــن العمـــل مبقاصـــد 

متضاربـــة. 

ــة  ــة القامئـ ــداف السياسـ ــتمرار أهـ ــاً باسـ ــري ملّيـ ــب التفكـ يجـ
ـــب  ـــض نس ـــة وخف ـــة العام ـــاع املالي ـــط األوض ـــل ضب ـــبقاً مث مس
ـــات  ـــب االحتياج ـــاميل حس ـــي اإلج ـــج املح ـــًة بالنات ـــن مقارن الدي
الجديـــدة للتنميـــة واالســـتثامرات يف البنيـــة التحتيـــة. ورغـــم 
تحـــّول نهـــج املفوضيـــة نحـــو التنميـــة كـــام ورد يف خطـــة 
التحـــول ال ميكـــن  أنَّ هـــذا  إال   2  ،6 اإلقليميـــة  االســـتجابة 
تحقيقـــه دون تحقيـــق التســـوية  وتعـــاون جميـــع األطـــراف. 

ــك  ــي وكذلـ ــث األكادميـ ــات البحـ ــع أدبيـ ــرت جميـ ــد أظهـ وقـ
السياســـات الخاصـــة بالسياســـات االقتصاديـــة يف حـــاالت نشـــوب 
ــة  ــة االقتصاديـ ــزاع أنَّ السياسـ ــد النـ ــا بعـ ــاالت مـ ــزاع وحـ النـ
ــات  ــىل التقشـــف أو خفـــض النفقـ ــز عـ ــي تركـ ــة التـ التقليديـ
ـــية  ـــج عكس ـــود إىل نتائ ـــا تق ـــى انَّه ـــة وحت ـــري كافي ـــة غ الحكومي
يف مثـــل هـــذه الظـــروف. ويجـــب وضـــع األولويـــة لألهـــداف 
السياســـية عـــىل القضايـــا االقتصاديـــة يف هكـــذا حـــاالت3. 
ورغـــم أنَّ هـــذه البلـــدان نفســـها ليســـت يف حالـــة حـــرب، إال 
ـــول  ـــي يط ـــة الت ـــات اإلقليمي ـــدوى االضطراب ـــن ع ـــاين م ـــا تع أنَّه

بهـــا األمـــد. 

ــة،  ــا الدولـ ــرشف عليهـ ــي تـ ــة التـ ــادرات التنميـ ــيكون ملبـ وسـ
ــات  ــاالت الخدمـ ــة يف مجـ ــة التحتيـ ــتثامر يف البنيـ ــل االسـ مثـ
العمـــل  فـــرص  وإيجـــاد  والتعليـــم  الصحيـــة  والرعايـــة 
ـــني  ـــات الالجئ ـــك مجتمع ـــة وكذل ـــات امُلضيف واســـتهداف املجتمع
ـــرات  ـــف التوت ـــة وتخفي ـــدرات الدول ـــز ق ـــل يف تعزي ـــع تتمث مناف
يف الوقـــت نفســـه نتيجـــة ملعالجـــة احتياجـــات الالجئـــني. 
ورغـــم أنَّ املبـــادرات واســـعة النطـــاق تنطـــوي عـــىل مخاطـــر 
ــىل  ــوي عـ ــب ينطـ ــن أداء الواجـ ــس عـ ــة، إال أنَّ التقاعـ معينـ
املخاطـــر نفســـها، وتحديـــداً عندمـــا يصبـــح مجتمـــع الالجئـــني 
ـــري  ـــات غ ـــد، مجتمع ـــو متزاي ـــىل نح ـــة، وع ـــات امُلضيف واملجتمع
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السوريون ُيسِهمون يف النُّمو االقتصادي الكردي
أنوبها سود ولويسا سيفرييس

الظروف الالزمة لوضع برامج ناجحة لسبل كسب الرزق لالجئني وللمساهمة يف االقتصاد املحي موجودة يف إقليم 
كردستان العراق.

هنــاك أكــرث مــن 225 ألــف ســوري ممــن لجئــوا إىل إقليــم 
كردســتان العــراق أي مــا ميثــل 97% مــن الالجئــني الســوريني يف 
العــراق بعــد أن منعــت املنطقــة املركزيــة العراقيــة مــن دخــول 
ــني  ــا. وأكــرث مــن 90% مــن الالجئ ــني الســوريني إىل أراضيه الالجئ

ــراد.  ــن الســوريني األك ــتان هــم م ــم كردس الســوريني يف إقلي

وتشــري النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة مســحية اقتصاديــة 
أُجريــت مؤخــراً حــول الالجئــني يف املخيــامت يف إقليــم كردســتان 
ــن  ــل م ــون إال القلي ــني ال ميتلك ــن الالجئ ــرية م ــبة كب إىل أنَّ نس
ــد الدخــل إن أتيحــت  ــىل الوصــول إىل نشــاطات تولي ــدرة ع الق
لهــم أصــاًل وحتــى مــن لهــم تلــك القــدرة ليــس مبقدورهــم تلبيــة 
جميــع حاجــات أرسهــم.  وتشــري النتائــج أيضــاً إىل أنَّ اســتنزاف 
خــرات وارتفــاع مســتويات املديونيــة واســرتاتيجيات التكيــف  املدَّ
االقتصــادي الســلبية يف األحيــاء ذات الرتكيــزات العاليــة مــن 
الالجئــني ارتفعــت إىل درجــة حــادة )بنســبة 20% تقريبــاً يف أجــور 
التجاريــة( وكذلــك ارتفعــت  الســكن 10-15% يف املمتلــكات 
ــه مــن غــري الواضــح  أســعار الســلع األساســية والغــذاء. ومــع أنَّ
بعــد مــا إذا كان ارتفــاع األســعار ناتجــاً عــن ارتفــاع الطلــب نظــراً 
لوجــود الالجئــني، فلهــذه العوامــل أثــر ســلبي حــاد عــىل ســبل 
األرس يف كســب الــرزق مــا يدفــع عــدداً ال ُيســتهان بــه مــن األرس  

)ومعظمهــم مــن الفقــراء ضعيفــي الدخــل( إىل الفقــر. 

ــك،  يشــهد إقليــم كردســتان العــراق يف الوقــت نفســه   ومــع ذل
ازدهــاراً اقتصاديــاً مــا أدى إىل اســتقطاب كثــري مــن األكــراد 
ــذ  ــي الســابق. ومن ــوا مــن النظــام العراق ــد هرب ــوا ق ــن كان الذي
لت 2300 رشكــة أجنبيــة يف إقليــم كردســتان  يونيو/حزيــران، تســجَّ
باإلضافــة إىل 15 ألــف رشكــة محليــة.  وكذلــك، شــهد النُّمــو 
ارتفاعــاً خــالل الســنوات العــرش املاضيــة مــع ظهــور فــرص 
إقليميــة يف نقــل البضائــع والغــذاء مــن خــالل كردســتان إىل 
أمــكان أخــرى مثــل تركيــا مــا أدى إىل تخفيــف وطــأة الخســارة 
ــن  ــع ســوريا. وتتضم ــاون التجــاري م ــدان التع ــن فق الناتجــة ع
العوامــل الحاثــة عــىل التوســع إىل إقليــم كردســتان أســعار 
ــة  ــاء والبني ــة الكهرب ــدة وموثوقي ــة واألمــن الجي الســكن املعقول
ــة  ــاكل النقــل وقــوة قطــاع التجزئ ــة للمطــار ونهــوض هي التحتي
وســوق النفــط والســياحة وفــرص االســتثامر يف قطــاع الضيافــة. 
ومبــا أنَّ عــدد ســكان اإلقليــم ال يتجــاوز خمســة ماليــني منســة، 

ــاميل  ــي اإلج ــج املح ــبة 8% يف النات ــواً بنس ــهد من ــع أن يش فُيتوقَّ
ــري  ــة غ ــىل العامل ــب ع ــد الطل ــو، يتزاي ــذا النُّم ــام 2014. وبه ع
املاهــرة وشــبه املاهــرة وعــدداً أكــرب مــن العــامل املهــرة يف 

ــاص.  ــاع الخ القط

السوريون يسهمون يف الطفرة االقتصادية يف إقليم كردستان
ــب  ــودة إىل ســوريا يف املســتقبل القري ــامل الع ــع ضعــف احت م
وعــدم جــدوى إعــادة التوطــني إال لنســبة ضئيلــة مــن الالجئــني، 
ــي  ــاورة الت ــدول املج ــاء يف ال ــاس البق ــن الن ــري م ــل كث ــد يفض ق
يعرفــون ثقافتهــا ويألفونهــا. ويتطلــب االندمــاج يف البلــدان 
وتنفيــذ  املضيفــة  املجتمعــات  تعزيــز  الرئيســية  املســتضيفة 
ــني  ــني والالجئ ــني املضيف ــا ب ــوة م ــع الفج ــي ال توس ــج الت الربام
ــدة  ــه الفائ ــق في ــام بينهــام يف جــو تتحق ــة في ــل توطــد العالق ب

ــع. للجمي

مبــرشوع  لالجئــني  الدامنــاريك  املجلــس  رشع   ،2013 عــام  يف 
للتعليــم املهنــي لالجئــني الســوريني الذيــن يعيشــون خــارج 
ــرشوع   ــن امل ــرة م ــت الفك ــتان . وكان ــم كردس ــامت يف إقلي املخي
مســاعدة الالجئــني الســوريني يف االندمــاج عــىل نحــو أفضــل 
وإعالــة أنفســهم واملســاهمة  يف رفــد النُّمــو االقتصــادي يف 
ــوريني و%30  ــن الس ــرشوع 70% م ــاعد امل ــتان. وس ــم كردس إقلي
مــن أبنــاء املجتمــع املضيــف. فقــد وزَّع املــرشوع الســوريني عــىل 
رشكات خاصــة يف قطــاع الضيافــة ويف مؤسســات تجــار ة التجزئــة 
لشــهرين للحصــول عــىل تدريــب عمــي هنــاك وليتعرضــوا 
لفــرص العمــل يف الســوق. وســاهم معظــم أصحــاب العمــل يف 
ــام  ــات الطع ــري وجب ــداً أو بتوف ــا نق ــني إم ــب املتدرب ــع روات دف

ــل. والنق

ــغل  ــوريون بش ــدأ الس ــة إذ ب ــتجابة طيب ــرشوع باس ــي امل وحظ
الشــواغر الوظيفيــة التــي مل يرغــب بهــا الســكان املحليــون 
وعملــوا يف خدمــة املطاعــم والتنظيــف يف الوظائــف األدىن أجــراً 
أو يف الوظائــف التــي مل تحــظ باهتــامم كبــري لــدى الســكان 
املحليــني.  وكان الالجئــون يكســبون عيشــهم بكرامــة ويتمكنــون 
ــد  ــوا منتجــني يف البل ــت نفســه كان ــة أرسهــم ويف الوق ــن إعال م
املضيــف. وبعــد شــهرين مــن توقــف الدعــم املــايل مــن املــرشوع، 
ــون يف  ــة 79% مــن املســتفيدين مــن املــرشوع يعمل ــا زال قراب م
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شباب سوريون وأكراد يف مواقع التوظيف.

املؤسســات التــي ُوزِّعــوا عليهــا بفــرق بســيط جيــد هــو  أنَّهــم 
اصبحــوا موظفــني نظاميــني فيهــا. أمــا مــن غــادر تلك املؤسســات، 
ــه إىل  ــرى أو النتقال ــة أخ ــىل وظيف ــوره ع ــك لعث ــل ذل ــد فع فق
ــاظ  ــة االحتف ــن ناحي ــف األفضــل م ــت الوظائ ــكان آخــر. وكان م
باملوظفــني ُتتــاح يف قطــاع صناعــة الخدمــات كالعمــل يف املطاعــم 
وتجــارة التجزئــة والوظائــف األخــرى يف مجمعــات التســوق 
التجاريــة. والحــظ املجلــس الدامنــاريك لالجئــني أيضــاً أنَّ معظــم 
ــر  ــف يف متاج ــىل الوظائ ــع ع ــن التوزي ــات م ــابات املنتفع الش
التجزئــة الكبــرية بقــني فيهــا بعــد انتهــاء املــرشوع. بالنســبة لهــن، 
ــدا أنَّ دعــم املجموعــة واالحــرتام الوظيفــي النســبي والدخــل  ب
الثابــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــىل اتخــاذ الفتيــات 

ــف. ــك الوظائ ــاء يف تل ــرارات البق لق

ــة أيضــاً إذ ســمحت  ــة الكردي ــال سياســة الحكوم وال ميكــن إغف
ــور.  ــري األم ــرياً يف تيس ــاًل كب ــت عام ــد كان ــل، فق ــني بالعم لالجئ
وتتيــح الحكومــة للســوريني الحاصلــني عــىل هويــة اإلقامــة 
)مــدة رسيانهــا 6- 12 شــهراً( العمــل رغــم أنَّ ذلــك يختلــف مــن 
محافظــة إىل أخــرى. ومــع أنَّ الحكومــة ال تجــدد هويــات اإلقامــة 
ــاً، مــا زال الســوريون مســموح لهــم بالعمــل مــا دام أنَّهــم  حالي
ــك، مل  ــا. وكذل ــو انتهــت صالحيته ــى ل ــة حت ــك الهوي ميتلكــون تل
تنتهــج الحكومــة موقفــاً واضحــاً مــام إذا كانــت تســمح أو متنــع 
رســمياً حــق الالجئــني الســوريني يف العمــل تفاديــاً لدخــول أفــواج 
ــد  ــة بع ــل خاص ــوق العم ــوريني إىل س ــني الس ــن الالجئ ــرية م كب
ــة  ــم املركزي ــن األقالي ــني م ــني العراقي ــن النازح ــواج م ــزوح أف ن
ــتان  ــل يف كردس ــه ال ُيســَمح للنازحــني العم ــاًم أنَّ ــراق. عل يف الع
ــوا  ــني متكن ــض النازح ــع أنَّ بع ــوريني م ــراد الس ــرار األك ــىل غ ع
مــن إيجــاد وظائــف مؤقتــة )خاصــة يف العاملــة غــري املاهــرة ويف 
ــام إذا  ــث ع ــداً الحدي ــر ج ــن املبك ــه م ــاءات(. لكن ــاع اإلنش قط
كانــت املســاعدات املقدمــة للســوريني وعــدم تقدميهــا للنازحــني 

ــني املجتمعــني.  ــات ب ــر العالق خــارج املخيــامت ســوف توّت

وُيعــزى نجــاح املجلــس الدامنــاريك لالجئــني إىل حــد كبــري لعاملــني 
رئيســيني هــام الثغــرات القامئــة يف ســوق العمــل الجاهــزة 
ــر  ــارة التوت ليشــغلها الســوريون دون إشــباع ســوق العمــل أو إث
ضمــن املجتمعــات املضيفــة و رأس املــال االجتامعــي القائــم 
واالندمــاج بــني األكــراد الســوريني واملجتمعــات الكرديــة املحليــة. 
ــني الســوريني يف  ــة العظمــى مــن الالجئ ــار أنَّ الغالبي وعــىل اعتب
إقليــم كردســتان هــم مــن األكــراد، فلــم تكــن العوائــق اللغويــة 
كبــرية )اختــالف اللهجــات الكرديــة مقابــل العوائــق الكبــرية 
التــي يواجههــا الســوريون يف تركيــا( واألهــم مــن ذلــك أنَّ 
ــول  ــىل الوص ــن ع ــوا قادري ــتان كان ــوريني يف كردس ــني الس الالجئ

ــاد  ــة إليج ــة مالمئ ــأت بيئ ــي أنش ــة الت ــبكات االجتامعي إىل الش
ــامل. ــف واألع الوظائ

ــرزق بأنهــا  ــك، تتَّســم فــرص إنشــاء برامــج ســبل كســب ال ولذل
أكــرث تطــوراً ومرونــة مــام عليــه الحــال يف البلــدان األخــرى 
التــي تســتضيف أعــداداً كبــرية مــن الالجئــني الســوريني خاصــة 
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e ــرث تشــدداً إزاء حــق  ــا سياســات أك ــج حكوماته ــي تنته ــك الت تل
العمــل أو إنشــاء املرشوعــات التجاريــة. مقارنــة بذلــك، كان 
ــي  ــامل الت ــاء األع ــة وإنش ــاريع العامل ــدوداً يف مش ــاح مح النج
نفذهــا املجلــس الدامنــاريك لالجئــني وغــريه مــن املنظــامت 
غــري الحكوميــة يف لبنــان واألردن. وكذلــك يف األماكــن خــارج 
املجتمعــات الكرديــة، كانــت العالقــات االجتامعيــة بــني الالجئــني 
الســوريني واملجتمعــات املضيفــة أضعــف يف مواجهــة الضغــوط 
ــواق  ــوارد وأس ــىل امل ــني ع ــود الالجئ ــا وج ــي يفرضه ــة الت الهائل
ــة  ــب العامل ــن جان ــة م ــل خاص ــواق العم ــباع أس ــل. فإش العم
غــري املاهــرة إمــا أنهــا عنــت عــدم وجــود مــا يكفــي مــن فــرص 
الســورية  العاملــة  تجعــل  املتاحــة  الوظائــف  أنَّ  أو  للعمــل 
فالالجئــون  املضيــف،  املجتمــع  العاملــة يف  للقــوى  منافســة 
الســوريون يرغبــون بالعمــل حتــى لــو كان لقــاء أجــور متدنيــة 
وغالبــاً مــا يكــون ذلــك عــىل حســاب العاملــة املحليــة. وينطبــق 
ذلــك األمــر خاصــًة عــىل قطاعــات اإلنشــاءات والزراعــة وعمــل 
ــبيل  ــىل س ــات، ع ــة الخدم ــت وصناع ــل املؤق ــات والعم املياوم
املثــال ال الحــرص. ومثــال ذلــك املطاعــم يف بعــض أنحــاء جنــوب 
تركيــا التــي غالبــاً مــا توظــف شــباباً ويافعــني ســوريني بــدءاً بســن 
العــارشة يف خدمــة الطــاوالت وتنظيــف الصحــون والرتجمــة 

ــة. ــني بالعربي ــن الناطق للزبائ

لكــنَّ السياســات الحكوميــة حــول حــق الالجئــني الســوريني 
ــة  ــة الحكوم ــبه سياس ــدداً وتش ــرث تش ــت أك ــرى كان يف دول أخ
الكرديــة بشــأن النازحــني العراقيــني القادمــني مــن األقاليــم 
ــات  ــك الحكوم ــل تل ــا جع ــدوره م ــذا ب ــرى. وه ــة األخ العراقي
تعــارض فكــرة الســامح للمنظــامت غــري الحكوميــة بتنفيــذ 
ــجيع  ــب يف تش ــن ترغ ــا مل تك ــرزق ألنه ــب ال ــبل كس ــج س برام
ــة  ــات املضيف ــن املجتمع ــف م ــة” الوظائ ــىل “رسق ــوريني ع الس
ــف  ــد وشــح يف الوظائ ــل األم ــر طوي ــن فق ــاين أصــاًل م ــي تع الت
الثابتــة. أمــا املســاعدات العينيــة لالجئــني فعــادة مــا ُتعــد منوذجاً 
مقبــوالً للمســاعدات اإلنســانية يف اإلقليــم، لكــنَّ بعض الســلطات 
تنظــر إىل عمليــة النقــد وســبل كســب الــرزق لالجئــني عــىل أنَّهــا 
ــني  ــة ب ــن املوازن ــد م ــال ب ــا. ف ــاه مجتمعاته ــه رف ــر تواج مخاط
ــذايت دون  ــامد ال ــق االعت ــن تحقي ــني م ــني الالجئ ــج لتمك الرتوي

ــة. ــات املضيف ــدى املجتمع ــرزق ل ــب ال ــبل كس ــض س تقوي

خالصات حول إنشاء برامج سبل كسب الرزق
ــرزق  ــب ال ــبل كس ــة بس ــج خاص ــاء برام ــرة بن ــون فك ــيك تك ل
لالجئــني قويــة، ال بــد مــن أن تنطلــق مــن األولويــات االجتامعيــة 
ــار  ــر يف االعتب ــن أن تنظ ــد م ــف وال ب ــد املضي ــة للبل واالقتصادي
إىل الكيفيــة التــي ميكــن مــن خاللهــا للدعــم املقــدم لالجئــني أن 
ــة و/أو  ــدول املضيف ــق ال ــاة عــىل عات ــاء امللق ــن األعب ــف م يخف

تعزيــز منظوماتهــا وأســواقها. ومــن هنــا، تعمــل املنظــامت غــري 
ــاد  ــىل إيج ــني ع ــاريك لالجئ ــس الدامن ــس املجل ــة كاملجل الحكومي
األســواق حيــث ميكــن للســوريني واملجتمعــات املجتمعــات 
ــدال مــن أن تتنافــس عــىل فــرص العمــل  ــة أن تتعــاون ب املضيف
ــب  ــبل كس ــج س ــاء برام ــرص بن ــدور ف ــامل. ومبق ــاء األع وإنش
ــدى الســوريني  ــرزق أيضــاً االســتفادة مــن املعــارف الخاصــة ل ال
ــك املعــارف إىل املجتمعــات  ــة نقــل تل يف بعــض القطاعــات بغي
ــىل  ــز ع ــن الرتكي ــا أو ميك ــارات ذاته ــك امله ــي ال متتل ــة الت املحلي
ــوى  ــا س ــة له ــي ال حاج ــة الت ــامل االنتقالية/املؤقت ــواق األع أس
ملســاعدة الســوريني والتــي مــن شــأنها يف الوقــت نفســه أن 
ــد  ــة للبل ــة التحتي ــاء امللقــاة عــىل البني تخفــف مــن وطــأة األعب

ــف.  املضي

ــبل  ــج س ــاء برام ــاح بن ــول دون إنج ــات تح ــة تحدي ــاك ثالث هن
عــىل  أوالً،  األوســط.  الــرشق  يف  الســوريني  الالجئــني  لدعــم 
ــة/ ــج يف األســواق املحلي ــك الربام ــج تل املنظــامت اســتهداف دم

اإلقليميــة فذلــك يحــدد نجــاح تلــك الربامــج عــىل املــدى البعيــد، 
الدامنــاريك لالجئــني يف مرشوعــات  أنَّ نجــاح املجلــس  علــاًم 
ــد إىل أنَّ  ــد بعي ــود إىل ح ــا كان يع ــي أطلقه ــرزق الت ــب ال كس
املجلــس وّزع الالجئــني والســكان املحليــني يف مرشوعــات األعــامل 
ذاتهــا وعندمــا انتهــى املــرشوع، كان املســتفيدون قــد اندمجــوا 
ــبة  ــود املناس ــربة والعق ــىل الخ ــوا ع ــات وحصل ــاع الخدم يف قط
ــرزق  ــذ برامــج ســبل كســب ال ــن الصعــب تنفي ــاً، م ــم. وثاني له
عــىل نطــاق يفيــد حقيقــًة الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة 
ــة  ــات املقرتح ــم املرشوع ــت معظ ــا كان ــن هن ــتضعفة، وم املس
ــن  ــي ال ميك ــا والت ــب تكبريه ــي يصع ــة الت ــواق املخصص يف األس
ــزداد  ــن األشــخاص. وأخــرياً، ت ــد ســوى عــدداً محــدوداً م أن تفي
ــبل  ــول س ــىل حل ــري ع ــن التأث ــث ع ــد الحدي ــرث عن ــة أك الصعوب
كســب الــرزق املســتدامة أو دعمهــا يف الســياقات الحرضيــة 
حيــث يكــون لســوق العمــل أو لتوجهــات العــرض أثــراً أكــرب مــام 
ملرشوعــات ســبل كســب الــرزق عــىل قــدرة األشــخاص لكســب 
ــه للدخــل. ويبقــى التحــدي أيضــاً يف التمكــن  مصــدر موثــوق ب
مــن إثبــات أثــر بنــاء برامــج ســبل كســب الــرزق يف منظومــات 
الســوق الحــرضي تلــك حيــث ال متّثــل املرشوعــات اإلنســانية إال 
ــي تحــدد  ــدة الت ــن الظــروف املعق ــة م ــن جمل جــزءاً واحــداً م

ــوريني. ــني الس ــرزق لالجئ ــب ال ــبل كس ــج س نتائ

أنوبها سود anubha.sood@drciraq.dk مدير برامج سبل 
كسب الرزق يف حاالت الطوارئ للعراق ولويسا سيفرييس  

louisa.seferis@drclebanon.dk  مستشارة سبل كسب 
الرزق والنقد يف املجلس الدامناريك لالجئني-منطقة الرشق 

www.drc.dk . األوسط وشامل أفريقيا
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محدودية الصفة القانونية لالجئني من سوريا يف لبنان
داليا عرنيك وأوليفيا كاليس

ملحدودية الصفة القانونية تبعات سلبية مبارشة عىل قدرة الالجئني السوريني عىل الوصول إىل الحامية واملساعدات 
طيلة مدة إقامتهم يف لبنان. تزيد محدودية الصفة القانونية  أيضاً من مخاطر اإلساءة واالستغالل.

ينظـر القانـون اللبنـاين إىل الالجئـني من سـوريا من غـري الحاملني 
لوثائـق الدخـول أو اإلقامـة يف لبنـان عـىل أنَّهـم “غـري رشعيـني” 
وهـذا مـا يحـد مـن صفتهـم القانونيـة يف البـالد. تنطبـق هـذه 
الحالـة عـىل مـن يعـرب الحدود غري الرسـمية أو مـن مل يتمكن من 
تجديـد تأشـرية إقامتـه. ونتيجـة لذلـك، يشـعر أولئـك الالجئـون 
أنَّهـم ُمقحمـون يف وضـع الوجود غري القانوين يف لبنان ويشـعرون 
تعرضهـم  خشـية  تحركاتهـم  مـن  الحـد  عـىل  مجـربون  أنَّهـم 
ويشـعر  إىل سـوريا.  التسـفري  بـل حتـى  االحتجـاز  أو  لالعتقـال 
كثـري مـن الالجئـني مـن سـوريا يف لبنـان بالخـوف مـن املخاطـر 
املحتملـة التـي ميكـن أن تواجههـم بسـبب هـذه الوضـع. فقدرة 
الالجئـني مـن ذوي الصفـة القانونيـة املحـدودة تصبـح ضعيفـة 
مواقـع  وإىل  والعمـل  األساسـية  الخدمـات  إىل  للوصـول  جـداً 
لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  الخاصـة مبفوضيـة  التسـجيل 
ومواقـع تسـجيل الوالدات وواقعـات الزواج. أما بالنسـبة لالجئني 
الفلسطينيني-السـوريني فالوضـع أكـرث سـوءاً إذ هنـاك أصـاًل قيود 
عـىل دخولهـم إىل لبنـان ناهيـك عـن تجديـد إقامتهـم القانونيـة 

األشـد صعوبـة. 

ليـس لبنـان مـن الدول املوقعة عـىل اتفاقية الالجئـني لعام 1951 
لالجئـني  املمنوحـة  القانونيـة  الحاميـة  يعنـي محدوديـة  وهـذا 
وطالبـي اللجـوء يف لبنـان مـع أنَّ لبنـان ُملـزَم باملبـدأ القانـوين 
العـريف املتعلق مبنـع اإلعادة القرسية  وبااللتزامـات التي تفرضها 
معاهـدات حقـوق اإلنسـان التـي وقعهـا وامُلدخلـة أحكامهـا يف 
الدسـتور اللبنـاين. وتـويص املعايـري الدوليـة يف الحـد األدىن تبنـي 
تدابـري الحاميـة املؤقتـة لضامن سـالمة قبـول الالجئـني وحاميتهم 

مـن اإلعـادة القرسيـة واحـرتام حقوقهـم اإلنسـانية األساسـية.

ومـع أنَّ الحكومـة اللبنانيـة سـمحت ملفوضيـة األمـم املتحـدة 
التـي  الحاميـة  زالـت  الالجئـني، مـا  بتسـجيل  السـامية لالجئـني 
مينحهـا ذلك التسـجيل محـدوداً. فالتسـجيل لـدى مفوضية األمم 
املتحـدة السـامية لالجئـني يف لبنـان يتيح بعض الحاميـة القانونية 
وهـو مهـم يف متكني الوصـول إىل الخدمات لكّنهـا ال متنح الالجئني 
الحـق يف طلـب اللجـوء أو الحصـول عـىل اإلقامـة القانونيـة أو 
صفـة اللجـوء. وهـذا مـا يجعـل الالجئـني يف وضـع ال يخلـو مـن 

التحديات.

مواجهة التحديات

ملواجهـة التحديـات التـي يواجههـا الالجئـون مـن ذوي الصفـة 
القانونيـة املحـدودة، غالباً مـا يتبنون آليات معينـة للتكيف التي 
قـد تقـود بهم إىل مخاطـر جديدة. ومن أهمها عىل سـبيل املثال: 
العـودة إىل سـوريا يف محاولـة لدخـول لبنـان مجـدداً مـن خـالل 
املعابـر الرسـمية والحصـول عـىل قسـيمة دخـول جديـدة مجانـاً 
أو دفـع مبالـغ باهظـة لقـاء اسـتعادة وثائق التعريف الشـخصية 
مـن سـوريا أو رشاء الوثائـق املـزورة أو اسـتخدام وثائق أشـخاص 
آخريـن. ومـع قلـة املـال املتـاح وارتفـاع تكاليـف التأشـريات، ال 
تتمكـن كثـري مـن العائـالت مـن تجديد جميـع تأشـريات أفرادها 
بـل متنـح أولوية ذلك للشـخص الـذي يعيلها وغالباً مـا يكون من 
أفـراد األرسة الذكـور. وغالبـاً ما يـرتك ذلك بقية أفـراد األرسة دون 

وثيقـة قانونيـة لإلقامة.

األثـر الواقـع عـىل الالجئني من سـوريا بسـبب محدوديـة صفتهم 
القانونيـة هائـل ويؤثـر عـىل كثـري مـن جوانـب حياتهـم. فأكـرث 
مـن 73% مـن الالجئـني وعددهـم اإلجـاميل 1256 الجئـًا والجئـة 
ممـن خضعـوا للمقابلـة يف تقييم أجراه مؤخـراً املجلس الرنويجي 
لالجئـني1 ذكـر أنَّ حريـة الحركـة كانـت التحـدي األكـرب الـذي 
واجهـه الالجئـون ذوي الصفـة القانونية املحـدودة. وقالوا إنَّهم مل 
يتمكنـوا مـن الحركـة يف املـكان الذي كانوا يعيشـون فيه إذ شـاع 
بينهـم الخـوف مـن عبور نقاط السـيطرة خاصـة يف املواقع التي 
شـهدت ارتفاعـاً يف نقاط السـيطرة العشـوائية. وأدت محدودية 
حركتهـم أيضـاً إىل منـع وصولهـم إىل الخدمـات وعـىل األخـص 

الرعايـة الصحية.  منهـا 

املوجـودون  الجغرافيـة  املنطقـة  )حسـب  الرجـال  أنَّ  ومبـا 
فيهـا يف لبنـان( أكـرث عرضـة لالعتقـال، فقـد تقلصـت حركتهـم 
مـا اضطـر النسـاء إىل زيـادة وتـرية تحركاتهـن. وذكـرت بعـض 
النسـوة محـدودات الصفـة القانونيـة إنَّ أزواجهـن يفضلـون أن 
يرسـلونهم إىل أماكـن تلقـي املسـاعدات ألنهـم أنفسـهم كانـوا 
خائفـني مـن االعتقـال يف نقـاط السـيطرة، وينطبـق هـذا األمـر 
القصـد مـن ذلـك متكـني  أنَّ  لبنـان. ومـع  خاصـًة عـىل شـامل 
النِّسـاء  يعـرض  فهـو  املسـاعدات،  عـىل  الحصـول  مـن  األرسة 
إىل مخاطـر التحـرش الجنـي واالسـتغالل أثنـاء الطريـق، عـىل 
سـبيل املثـال، أو يف مواقـع توزيع املسـاعدات اإلنسـانية. ونظراً 
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أو  يلجـؤون للرشطـة  مـا  فنـادراً  القانونيـة،  ملحدوديـة صفهـم 
السـلطات األخـرى لإلبـالغ عـن التحرش الـذي تعرضن لـه خوفاً 

مـن تعرضهـن لالعتقـال. 

فغالبـاً  املحـدودة  القانونيـة  الصفـة  ذوي  البالغـون  وكذلـك 
مـا يرسـلون أطفالهـم إىل العمـل بـدالً عنهـم لضعـف احتـامل 
تعـرض هـؤالء لالعتقـال. وبالنتيجـة، ُيحرم األطفـال من الذهاب 
إىل املدرسـة وتـزداد احتامليـة تعرضهـم لإلسـاءة واالسـتغالل. 

أمـا فيـام يخـص الالجئـني الفلسطينيني-السـوريني يف لبنان فكثري 
صفتهـم  محدوديـة  نتيجـة  كبـرية  مشـكالت  يواجهـون  منهـم 
القانونيـة مبـا يف ذلـك الحـد مـن قدرتهـم عـىل طلـب االنتصاف 
تزايـد  اسـتمرار  رجحـان  ومـع  العـديل.  النظـام  إىل  والوصـول 

عـدد الالجئـني مـن سـوريا )السـوريني والفلسـطينيني( يف لبنـان 
إضافـة إىل املوجوديـن هنـاك حاليـاً ممن ستسـتمر عىل األرجح 
إقامتهـم ملـدة أطـول مـام كان متوقعـاً،  تظهـر الحاجـة املـاسة 

لحـل التحديـات املرتبطـة بالصفـة القانونيـة لالجئني.

داليا عرنيك dalia.aranki@nrc.no  مديرة برامج 
املعلومات واالستشارات واملساعدة القانونية وأوليفيا كاليس 

olivia.kalis@nrc.no مستشارة يف شؤون املنارصة واملعلومات 
 www.nrc.no .يف لبنان لدى املجلس الرنويجي لالجئني

1. املجلس الرنويجي لالجئني-لبنان )أبريل/نيسان 2014( تبعات محدودية الصفة القانونية 
 عىل الالجئني السوريني يف لبنان، الجزء الثاين 
 www.nrc.no/arch/_img/9176603.pdf

)The Consequences of Limited Legal Status for Syrian Refugees in Lebanon(
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دور املجتمعات املضيفة يف شامل لبنان
هيلني ماكريث

ار شاميل لبنان إىل أنَّ الدور الذي ميثله املجتمع املضيف وتبنيِّ  القدرة املحلية  تشري الدراسات التي أُجريت يف عكَّ
الجيدة التي ينبغي البناء عليها لتشجيع املشاركة والتمكني املتحرضين يف املستقبل.

هنــاك مشــكلتان تؤرقــان االســتجابة للوضــع يف املجتمعــات 
املضيفــة اللبنانيــة إزاء حضــور الالجئــني الســوريني. تتمثــل أوالهام 
يف التوتــر القائــم عــىل االختيــار بــني االســرتاتيجيات قصــرية األمــد 
األمــد  قصــرية  فاالســرتاتيجيات  التَّهجــري،  إزاء  األمــد  وبعيــدة 
تركــز عــىل االســتجابات لحــاالت الطــوارئ باســتثناء املجتمــع 
املضيــف أمــا االســرتاتيجيات عــىل املــدى البعيــد فهــي مقاربــات 
ــة عــىل أنهــا مــن الفئــات الســكانية  ــج هــذه الفئ “إمنائيــة” تعال
“املســتضعفة”. أمــا األمــر الثــاين فيخــص الخالفــات بــني الفاعلــني،  
الحكوميــني عــىل الخصــوص وغــري الحكوميــني، مــن ناحيتــي 
اإلدراك واملناهــج التــي يتبعونهــا بشــأن مــا إذا كان يجــب النظــر 
بجديــة إىل الفاعلــني يف املجتمــع املضيــف عــىل أنهــم قنــاة 
ــم عــىل  ــل املســاعدات أم النظــر إليه ــادرة عــىل توصي ــة ق ن ممكَّ

ــتضعفة. ــات مس ــم فئ أنه

فاملجتمعــات املضيفــة متثِّــل دوراً مهــاًم ال ُيســتهان به يف مســاعدة 
الالجئــني الســوريني بعــد أن اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة قرارها يف 
عــدم إقامــة مخيــامت لالجئــني الســوريني عــىل أراضيهــا. وتتخــذ 
املســاعدات أشــكاالً عــدة. فعــىل ســبيل املثــال، يســتضيف األفــراد 
املضيفــون الالجئــني مبــارشة يف بيوتهــم، ويف مثــل هــذه الحــاالت 
يكــون املضيفــون إمــا مــن أفــراد عائلــة الالجئــني أو مــن معارفهــم 
بــل قــد يكونــون غربــاء متامــاً عنهــم. وهنــاك مــن األفــراد الذيــن 
فرَّغــوا بيوتــاً إلســكان الالجئــني دون أي أجــرة، وهنــاك مــن 
ــض رســوم االســتئجار أو قبــل التأخــريات  أصحــاب البيــوت مــن خفَّ
يف الســداد، وقــدم أفــراد آخــرون أمــواالً بســيطة كقــروض لالجئــني 
لتغطيــة املرصوفــات اليوميــة، كــام قــدم غريهــم لالجئــني غربــاء 

عنهــم األثــاث واملالبــس والعاملــة وكميــات كبــرية مــن املــال.

املجتمعــات  بهــا  اســتقبلت  التــي  العفويــة  الطريقــة  هــذه 
املضيفــة الالجئــني وقدمــت لهــم املســاعدات تذكرنــا مبــا حــدث يف 
املجتمــع األلبــاين املضيــف خــالل األزمــة األقــل طــوالً يف كوســوفو 
عــام 1999، وهــذه التجربــة مــا يجــب إدخالــه إىل االســرتاتيجيات 
التنمويــة بعيــدة األمــد. وينبغــي أن ال ننظــر إىل املجتمعــات 
ــة مســتضعفة بحاجــة للمســاعدة  ــا مجــرد فئ ــة عــىل أنه املضيف
نــني مفيديــن  بــل يجــب أن نــدرك أيضــاً أنَّهــا متثــل فاعلــني ممكَّ
لهــم القــدرة عــىل توليــد املبــادرات املجتمعيــة املتامســكة. 
ــب  ــف فيج ــع املضي ــور املجتم ــرياً يف منظ ــك تغي ــيتطلب ذل وس

عليــه أن ينظــر بطريقــة أكــرث دقــة إىل قدراتــه الذاتيــة جنبــاً إىل 
ــب مــع نقــاط ضعفــه.  جن

 كيف تعمل املجتمعات املضيفة؟ 
ــوريون  ــون الس ــا الالجئ ــل عليه ــي حص ــاعدات الت ــم املس معظ
ــادالت  ــالل التب ــن خ ــاءت م ــان ج ــف يف لبن ــع املضي ــن املجتم م
يقدمــه  الــذي  اإليــواء  دعــم  ومــع  الشــخصية.  والتعامــالت 
ــس  ــق التعاطــف اإلنســاين، لي ــن منطل ــم م ــاء عنه ــراد للغرب األف
ــراد األرس  ــني عــىل أف مــن الــرضوري أن تقتــرص مســاعدة اللبناني
الســورية أو معارفهــم، بــل متثــل الصــالت الوثيقــة النســبة األكــرب 
ــد أي اتجاهــات  ــن املمكــن تحدي ــس م ــدم. ولي ــم املق ــن الدع م
عامــة بشــأن مــن يقــدم الدعــم. فاللبنانيــون رجــاالً ونســاًء غنيهــم 
وفقريهــم، أرسهــم وأفرادهــم جميعــاً يســاهمون يف تقديــم 
املســاعدات. وبالطبــع، ال بــد مــن مالحظــة أنَّ هنــاك أفــراداً 
ــني  ممــن يســتفيدون مــن األوضــاع باســتغالل اســتضعاف الالجئ
ــدة. ــور زهي لونهم بأج ــغِّ ــوت أو ُيش ــرة البي ــم أج ــون عليه فريفع

عــىل  ل  يتشــكَّ جــزيئ  اقتصــاد  مثــة  أيضــاً  هنــاك  وباملقابــل، 
ــني لقســائم الحصــص  ــع الالجئ ــة مــن خــالل بي مســتويات محلي
الغذائيــة أو املســاعدات الطبيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن أجــل 
تأمــني أجــور الســكن أو النقــد الــالزم لتوفــري الحاجــات األخــرى. 
ووصفــت بعــض األمهــات ممــن يعشــن يف الخيــم يف أرض خــارج 
بلــدة حلــة أوضاعهــن قائــالت إنَّهــن كــنَّ يبعــن الحفاضــات التــي 
يســتلمنها كمســاعدة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 
ــرى  ــرأة أخ ــت ام ــتئجار األرض. وتحدث ــرة اس ــع أج ــني لدف لالجئ
ــذي تســتلمه مــن القســائم  ــا تقــدم الطعــام الفائــض ال عــن أنه
الغذائيــة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني جريانهــا 
ــا بعــض  ــاء حــامم ويف تقدميهــم له ــاً ملســاعدتهم لهــا يف بن امتنان
ــدى  ــون ل ــن دي ــم م ــا عليه ــداد م ــرون إىل س ــأ آخ ــال. ويلج امل
ــام  ــاً نظ ــوح أيض ــظ بوض ــبوعي. ويالح ــاس أس ــىل أس ــر ع املتاج
تغيــري الوظائــف بــني العمــل املهــرة واملعلمــني. وهــذه التعامــالت 
ــايرة  ــدة يف مس ــم مفي ــني ومضيفيه ــني الالجئ ــاق ب ــرية النط صغ
بعضهــم بعضــاً وتؤكــد أيضــاً عــىل أهميــة التجــارة “الحــرة” 
الكرميــة لالجئــني وعــىل أهميــة دور املجتمــع املضيــف يف توفــري 
املســاعدات بقبــول الالجئــني يف الحيــاة االقتصاديــة غــري الرســمية 

ــي. ــع املح يف املجتم
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ــتضيفون  ــون املس ــع اللبناني ــرضوري أن يتوق ــن ال ــس م ــاً، لي ثاني
للعائــالت الســورية أي يشء مقابــل دعمهــم الــذي يقدمــوه. بــل 
ــع كثــري مــن اللبنانيــني عــن قبــول أي مقابــل للدعــم  بالفعــل، يرتفَّ
ــاه  ــانياً تج ــاً إنس ــك واجب ــم ذل ــن عمله ــه معتربي ــذي يقدمون ال
الالجئــني. ومــع ذلــك، يظهــر أنَّ هنــاك نوعــاً مــن اقتصــاد الهدايــا 
يظهــر مــع توقــع كثــري مــن اللبنانيــني الذيــن يقدمــون املســاعدة 
حصولهــم عــىل يشء يف املقابــل مــن الســوريني يف يــوم مــا يف 
املســتقبل، وهنــاك تفهــم متبــادل بــني الجانبــني أن ذلــك ســوف 
يحــدث مــن مبــدأ أنَّ الحيــاة إمنــا هــي ديــن وســداد. وبالنســبة 
لالجئــني الســوريني، كثــري منهــم يشــعر بعــزة النفــس التــي تدفعــه 
إىل بــذل مــا يتســّلمه مــن مســاعدات للتعبــري عــن االمتنــان 
لآلخريــن عــىل مســاعدتهم لــه. ونتيجــة لذلــك، ُينشــئ الســوريون 
األفــراد دون إرادة منهــم عبــئ ديــن أو التــزام يســتغرق ســداده 

ســنوات وســنوات.

وثالثــاً، هنــاك عــدد كبــري مــن شــبكات املســاعدات التــي نشــأت 
بــني النســاء. فكثــري مــن أرس الالجئــني يغيــب عنهــا الرجــال 
ــىل  ــن ع ــري قادري ــون وغ ــم معاق ــال فمعظمه ــا رج وإذا كان فيه
العمــل، وغالبــاً مــا تقــدم اللبنانيــات املســاعدة لتلــك األرس. ومــع 
ــة  ــن البلدي ــة ضم ــف يف الحكوم ــويل النســاء للوظائ ــدر ت ــه ين أنَّ
ــوت أو  ــات للبي ــا تكــون النســاء صاحب ــاً م ــان، غالب يف شــامل لبن
مســؤوالت عــن شــؤون منازلهــن أو أرامــل أو لهــن أزواج يعملــون 

يف دول الخليــج العــريب. وغالبــاً مــا تعمــد تلــك النســاء إىل تأجــري 
مــكان يف خــارج البيــت أو يف التســوية عنــد القــدرة عــىل ذلــك. 

ــود  ــكار وج ــف يف ع ــع املضي ــه املجتم ــذي يقدم ــم ال ــنّي الدع يب
ــاه  ــاه رف ــي تج ــم األخالق ــانية والفه ــوده روح اإلنس ــع تس مجتم
الالجئــني، ويبــني ذلــك أيضــاً التوجــه االســتباقي للبنانيــني ويشــري 
إىل الروابــط القوميــة التــي تجمــع املجتمَعــني )مــع أنَّ تلــك 

ــاً(. ــة ديني ــات املختلف ــني الفئ ــوم ب ــد ال تق ــط ق الرواب

تقديم مساعدة إىل املجتمعات املضيفة
لقــد فتــح املضيفــون اللبنانيــون بيوتهــم أمــام الالجئــني الســوريني 
املنظــامت  تقدمهــا  التــي  الرميــة  املســاعدات  إطــار  خــارج 
غــري الحكوميــة لالجئــني. ومنــذ البــدء، كان املجتمــع اللبنــاين 
“املضيــف” ُينَظــر إليــه عــىل أنــه ميثــل جامعــة مســتضعفة مــع 
أنــه اســُتثني لدرجــة كبــرية مــن عمليــة التخطيــط املوجهــة 
بالطــوارئ املعنيــة بالالجئــني. وحاليــاً، ُينظــر إىل تلــك املجتمعــات 
ليــس عــىل أنهــا مســتضعفة فحســب بــل عــىل أنهــا جــزء ال يتجــزأ 
ــه  ــه عــىل أنَّ ــذي ُينظــر إلي ــد األمــد ال مــن املنهــج “اإلمنــايئ” بعي
ــوريني  ــني الس ــة الالجئ ــع أزم ــل م ــو التعام ــل نح ــق األمث الطري
ــام  ــة لع ــة السادس ــتجابة اإلقليمي ــة االس ــن خط ــة. وتتضم ل املطوَّ
الدعــم  واإلمنائيــون  اإلنســانيون  الفاعلــون  م  يقــدِّ أن   2014
املجتمعــات املحليــة والســلطات بنشــاطات متــس عــدة مجــاالت 

نساء سوريات يطبخن معاً يف مسجد ُحّول إىل مضافة لالجئني يف عرسال، شامل لبنان. 2012
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مثــل املــاء واإلصحــاح واللُّحمــة االجتامعيــة والصحــة والتوظيــف.1 
ــني  ــة الفاعل ــي بأهمي ــودة الوع ــادرات املقص ــذه املب ــح ه وتوض
املحليــني الذيــن ميثلــون دور العنــارص الفاعلــة االجتامعيــة يف 

ــم. ــدم إقصائه ــن ضورة ع ــاًل ع ــني فض ــم الالجئ دع

هنــاك خطــط مثــل الربنامــج الرائــد املشــرتك بــني األمــم املتحــدة 
اللبنانيــة،  املضيفــة  املجتمعــات  لدعــم  اللبنانيــة  والحكومــة 
ومــا زالــت تلــك الخطــط تؤطــر املجتمعــات املضيفــة عــىل 
ــاك  ــك، هن ــع ذل ــة”. وم َن ــا “ممكَّ ــىل أنه ــتضعفة” ال ع ــا “مس أنه
أمثلــة عــىل الخطــط التــي تتوجــه نحــو إدامــة الدعــم وتضمينــه 
ــري  ــامت غ ــدى املنظ ــاعدت إح ــد س ــة. وق ــات املضيف يف املجتمع
ــة  ــوت اللبناني ــد البي ــق ألح ــم ملح ــة يف ترمي ــة البولندي الحكومي
املضيفــة بحيــث يصبــح قابــاًل إلضافــة عائلــة لالجئــني وذلــك ببنــاء 
حــامم ومطبــخ ومدخنــة ونوافــذ وأبــواب فيــه. واملهــم يف األمــر 
ــاء  ــة البن ــت مــع صاحب ــة تعامل أنَّ هــذه املنظمــة غــري الحكومي
وليــس مــع الالجئــني. وهنــاك أيضــاً منظــامت غــري حكوميــة 
ــع  ــات  م ــذ مرشوع ــة( تنف ــكار للتنمي ــبكة ع ــل ش ــة )مث محلي
ــدرات  ــاء ق ــي بن ــي ترم ــرأة الت ــني امل ــات متك ــة ومرشوع البلدي

ــي. ــع املح املجتم

سابقة ميكن االستفادة منها؟
ــف  ــة نص ــر قراب ــام 1999، ُهجِّ ــوفو ع ــي كوس ــة الجئ ــان أزم إّب
مليــون الجــئ إىل ألبانيــا، لكــنَّ تلــك األزمــة كان لهــا أثــر يف تحويل 
مســار املجتمــع املــدين يف ألبانيــا وتعزيــز الروابــط بعيــدة األمــد 
ــني  ــني لالجئ ــكان لرتحــاب االلباني ــني والكوســوفيني. ف ــني األلباني ب
وعرضهــم الســكن والغــذاء والتعليــم والخدمــات االستشــارية 
ــني  ــني الفئت ــد الثقــة ب ــر يف تولي ــني أث ألكــرث مــن 70% مــن الالجئ

الســكانيتني بــل  أثــر ذلــك أيضــاً تأثــرياً كبــرياً عــىل املجتمــع املــدين 
والحكومــات املحليــة. ومنــح ذلــك األلبــان حســاً بالتمكــني اســتمر 

إىل مــا بعــد األزمــة.

ــة  ــري الحكومي ــامت غ ــت املنظ ــوفو، مثل ــي كوس ــة الجئ ويف حال
ــد األرس املضيفــة وســاعدت عــىل  ــة دوراً حاســاًم يف تحدي األلباني
الربــط بينهــم وبرامــج مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني، 
وأقامــت الســلطات املحليــة دور اإليــواء الجامعيــة. وعــززت هــذه 
ــح  ــف رشائ ــني مختل ــل ب ــة والتواص ــن الثق ــة م ــود التعاوني الجه
املجتمــع وســاهمت مبــارشة يف رفــع مســتوى اللحمــة االجتامعيــة 

وتعزيــز القــدرات املحليــة.

ــة  ــات املضيف ــن دور املجتمع ــر م ــي تظه ــية الت ــألة الرئيس فاملس
ــة  ــتجابات املحلي ــايل لالس ــع الح ــا إذا كان الجم ــي م ــان ه يف لبن
ــدرات  ــاء الق ــج بن ــم برام ــة ســوف ُيله ــة لألزم ــة والدولي والوطني
عــىل املســتوى املحــي. ويف حــني أنَّ التأســيس عــىل املســاعدات 
التــي يقدمهــا املجتمــع املضيــف قــد ال يخلــو مــن املشــكالت نظراً 
ــدرات  ــتهانة بق ــن االس ــة، ال ميك ــري الدامئ ــة غ ــا املؤقت إىل طبيعته
املجتمــع املضيــف يف تعزيــز اللحمــة املجتمعيــة املســتقبلية 
واملشــاركة املدنيــة. مــا ينبغــي فعلــه هــو تغيــري طريقــة النظــر 
إىل املجتمــع املضيــف نفســه بحيــث ُينظــر إليــه عــىل أنــه يتمتــع 

ــو كان مســتضعفاً. ــك ول ــق ذل بالقــدرات عــىل تحقي

هيلني ماكريث hmackreath@gmail.com مساعدة بحث يف 
 www.aub.edu.lb الجامعة األمريكية يف بريوت

 1.  خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية 2014، ملحة عامة اسرتاتيجية، 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria-rrp6-full-report.pdf

نشطاء الالجئني يف لبنان يسعون إىل مزيد من املشاركة يف جهود اإلغاثة
فرانسيس توبهام سمولوود

هناك طاقم من الالجئني السوريني املثقفني من الطبقة الوسطى ممن كرّسوا جهودهم يف تحسني ظروف السوريني 
يف بالدهم ويف لبنان وهم يبنون بذلك مجتمعاً مدنياً يف املنفى، لكنَّهم يواجهون عوائق يف تعزيز حضورهم وتحسني 

مستوى فعاليتهم. 

هنـاك مـن بـني الالجئـني السـوريني فئـة ال ُيسـتهان بهـا مـن 
مثقفـي الطبقـة الوسـطى وممـن تركـوا التعليـم واتخـذوا مـن 
املسـاعدة  تقديـم  يف  ملتزمـون  وهـم  لعيشـهم  مكانـاً  لبنـان 
لالجئـني املحتاجـني ويف املسـاهمة يف إعـادة بنـاء سـوريا. ومـع 

ذلـك، ميكـن تعزيـز طاقاتهـم لتحقيـق آثـار أكـرب. 

“ال ميكنـك أن تفعـل لسـوريا شـيئاً كثـرياً وأنـت يف الخـارج”. 
هـذا مـا يقولـه أحـد نشـطاء الالجئـني الذيـن التقيـت بهـم يف 
املبـادرات لدعـم  البعـض يشـارك يف عـدد مـن  بـريوت. وكان 
عـىل  تضمنـت  لبنـان  ويف  بلدهـم  يف  السـوريني  بلـده  أبنـاء 
سـبيل املثـال: جمـع الغـذاء واملـواد غـري الغذائيـة وتوزيعهـا 

http://www.aub.edu.lb
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria-rrp6-full-report.pdf
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وشـبكات املتربعـني من األشـخاص واملتطوعني وتحسـني ظروف 
املخيـامت ومسـاعدة العائـالت السـورية يف دفـع أجور سـكنها. 
ـز غريهـم طاقاتهـم عـىل النشـاطات الثقافيـة والتعليميـة  وركَّ
أو  الالجئـني  ألطفـال  واملوسـيقية  الفنيـة  الـدروس  كتقديـم 
مـن  املثقفـة  النخبـة  حيـاة  عـن  الوثائقيـة  االفـالم  تصويـر 
السـوريني يف لبنـان. وكان كثـري منهـم يعملـون عـىل مرشوعات 
يأملـون أن يزرعـوا مـن خاللهـا بـذور املجتمـع املـدين السـوري 
الدميوقراطـي املزدهـر، فأقامـوا ورشـات العمـل حـول املواطنة 

والتفـاوض.  ـة  الحقَّ

وكانـت معظـم تلـك املبـادرات تأسسـت منـذ وصـول الالجئـني 
إىل لبنـان. وجـّل تلك النشـاطات كانـت تتعلق بالشـؤون ضيقة 
النطـاق عـىل مسـتوى القاعـدة الشـعبية وكان العمـل بهـا مـن 
تنظيميـة  بنيـة  ضمـن  واملعـارف  األصدقـاء  شـبكات  خـالل 
رسـمية بسـيطة مـع أنَّ بعضهـا تسـتفيد أيضـاً مـن العالقـات 
اللبنانيـة  أو  الدوليـة  الحكوميـة  غـري  املنظـامت  مـع  القامئـة 

املعروفـة للحصـول عـىل التمويـل والتَّوجيـه واإلرشـاد. 

ورغـم أهميـة العمـل الذي يؤدونـه باملـوارد الشـحيحة للغاية، 
التـي  املبـادرات  هـذه  اسـتطاعة  أمـام  تقـف  عوائـق  هنـاك 
يقودهـا السـوريون يف إنجـاز قدراتهـم. فـأوالً، يقـول الالجئـون 
السـوريون إنَّ منظامتهـم غـري مسـموح لها يف التسـجيل رسـمياً 
كمنظـامت غـري حكوميـة أو فتح الحسـابات املرصفيـة وهذا ما 
يقّيـد قدراتهـم يف تأمـني التمويل. ومع أنَّ بعضهـم يتحايل عىل 
هـذا العائـق مـن خالل املشـاركة مـع املنظامت غـري الحكومية 
متعاونـني،  لبنانيـني  ناشـطني  بأسـامء  بالتسـجيل  أو  اللبنانيـة 
فهـذا يـؤدي إىل التخـي عـن بعـض السـيطرة املاليـة واإلداريـة 
ملصلحـة الرشيـك اللبنـاين ويصاحـب ذلـك تخـلٍّ عن نسـبة من 

الدخل. 

غـري  املنظـامت  مـع  العمـل  تواجـه  التـي  العوائـق  وتتضمـن 
الحكوميـة املعروفـة واملهنيـة التمييـز امُلـدرَك ضـد السـوريني 
والـرشوط الكبـرية غـري املعقولـة املفروضـة مـن قبيـل املهارات 
يحـث  ذلـك  وكل  والخـربات،  العلميـة  واملؤهـالت  اللغويـة 

بأنفسـهم.  مبادراتهـم  بنـاء  عـىل  الالجئـني 

تعيـق  التـي  السياسـية  الحساسـيات  أيضـاً  ذلـك  إىل  يضـاف 
نشـاطات الالجئـني. فقـد أوضـح أحد النشـطاء الذين يعيشـون 
انتحـت  التـي  اللبنانيـة  الدولـة  أنَّ  بهـا  ويعملـون  بـريوت  يف 
سياسـة النـأي بنفسـها عـام يحـدث يف سـوريا “ال تجـد حرجـاً 
يف عملـك هنـا مـا َعزِفـَت عـن التدخـل مبا يحـدث يف سـوريا.” 
وحتـى بالنسـبة للمشـاركني يف أعـامل اإلغاثـة داخـل لبنان فقد 

أكـدوا مـراراً وتكـراراً عـىل أنَّهـم يبذلـون قصـارى جهدهـم يف 
فصـل النواحـي اإلنسـانية عـن الجوانـب السياسـية. 

مة اإلحباط من االسـتجابة املعمَّ
مـع أنَّ الالجئـني أدركوا وجـود عمل جيد ينصـب يف مصلحتهم، 
املتحـدة  األمـم  انتقـاد شـبه عـام حـول مفوضيـة  كان هنـاك 
وقـد  الكـربى.  الحكوميـة  غـري  واملنظـامت  لالجئـني  السـامية 
تكـون مسـألتا التبذيـر والفسـاد أكـرث أهميـة مـن درجـة دقتها 
مـا زرع انعـدام الثقـة وتوقـع املسـتقبل املريـر يف العالقات بني 

هـذه املنظـامت واملبـادرات املحليـة. 

وشـى كثـري مـن الالجئـني املشـاركني يف أعامل اإلغاثـة من عدم 
السـوريني  لتمكـني  الـالزم  والدعـم  الفـرص  السـوريني  إعطـاء 
املنظـامت غـري  ُتـرشك هـذه  مـن املسـاهمة بفعاليـة. “إذا مل 
الحكوميـة السـوريني يف مرشوعاتهـم فلـن تسـري األمـور عـىل 
مـا يـرام أبـداً. نحـن مـن يعـرف مـاذا يحـدث ألنَّنـا نعمـل يف 
املدرسـة مـن السـاعة الثامنة صباحـاً إىل السـاعة الواحدة ظهراً 
ثـم نجلـس بعدهـا مـع األطفـال لسـاعات يف كل مـرة. نحـن 
سـوريون وتفهـم وضعهـم”. هـذا مـا قالـه متطـوع يعمـل مـع 
سـهل  الالجئـني يف  األطفـال  تعليـم  يف  رسـمية  غـري  مجموعـة 
متطـوع  هـذا  العميـق  اإلحبـاط  إحسـاس  عـن  وعـربَّ  البقـاع. 
ناشـط آخـر تحـدث عن غيـاب الدعـم الـدويل لحركـة املجتمع 
الصغـرية  املنظـامت  “هـذه  قائـاًل:  الوليـدة  السـوري  املـدين 
السـوري  الشـباب  بـدأ  حقيقيـة  دميوقراطيـة  خـربة  هـي  إمنـا 

بامتالكهـا.” “لكـنَّ السـؤال: أيـن الدعـم؟” 

الحكوميـة  غـري  الدوليـة  املنظـامت  نظـر  وجهـة  مـن  أمـا 
دورهـا  بحكـم  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  ومفوضيـة 
التخطيطـي والتنسـيقي بـني املنظـامت والهيئـات، فهـي تـرى 
وجـود عوائـق عـدة ال شـك فيها تقف أمـام توفـري الدعم الذي 
يتطلـع إليـه هـؤالء الالجئـون. وهنـاك بعـض املبـادرات عـىل 
الـدويل  الدعـم  التـي تتسـلم اآلن  الشـعبية  القاعـدة  مسـتوى 
خاصـة تلـك التـي تأسسـت منـذ مدة أطـول من غريهـا أو تلك 
التـي فيهـا مشـاركة لبنانيـة. ومع ذلـك، يبدو فعـاًل أنَّ كثرياً من 
هـذه املنظـامت الدوليـة مل تتمكـن مـن أن ترتجـم عـىل أرض 
الواقـع التزامهـا الرسـمي يف األخـذ بـآراء الالجئـني يف برامجهـا. 

 ftophamsmallwood@gmail.com فرانسيس توبهام سمولوود
كانت لوقت قريب مرشحة لنيل درجة ماجستري العلوم يف 

جامعة أمسرتدام. هذه املقالة مبنية عىل بحث أُعدتها الباحثة 
يف لبنان ما بني شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014 ضمن 

رسالتها الجامعية. 
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اسرتاتيجيات التكيُّف بني السوريني املستوطنني ذاتياً يف لبنان
كاثرين ثوراليفسون 

النِّـــزاع ومـــا زال الســـوريون  مرت ثالثـــة أعـــوام عـــىل 
نظـــرة  يب  تناقـــض  مـــن  يعانـــون  لبنـــان  يف  ـــرون  املهجَّ
الحكومـــة ونظـــرة اللبنانيـــني مـــن وجودهـــم يف لبنـــان. 
ــب  ـ ــدويل، يصعِّ ــاين الـ ــع اإلنسـ ــر املجتمـ ــة نظـ ــن وجهـ ومـ
ــامن  ــبل ضـ ــن سـ ــان مـ ــمية يف لبنـ ــامت الرسـ ــاب املخيـ غيـ
ــنَّ  ــة. لكـ ــاعدات واإلغاثـ ــيق املسـ ــني وتنسـ ــة الالجئـ حاميـ
ـــارج  ـــش خ ـــون العي ـــم يفضل ـــون إنَّه ـــهم يقول ـــني أنفس الالجئ
املخيـــامت حيـــث ُتتـــاح لهـــم فـــرص أفضـــل للتأثـــري عـــىل 

وضعهـــم. 

ــطينيني  ــني الفلسـ ــع الالجئـ ــل مـ ــة يف التعامـ ــان تجربـ وللبنـ
ـــات  ـــىل املامرس ـــة ع ـــذه التجرب ـــرت ه ـــام 1948، وأّث ـــذ ع من
ريـــن. ولذلـــك  والسياســـات املتبعـــة إزاء الســـوريني املهجَّ
رفضـــت الســـلطات اللبنانيـــة إقامـــة املخيـــامت خوفـــاً 
الجامعـــات  فتأســـيس  نفســـه.  التاريـــخ  يعيـــد  أن  مـــن 
أســـباب  مـــن  كان  املخيـــامت  املســـلَّحة يف  الفلســـطينية 
انـــدالع الحـــرب األهليـــة التـــي امتـــدت بـــني عامـــي1975  
ــيس  ــن أنَّ تأسـ ــة مـ ــلطات اللبنانيـ ــى السـ إىل 1990، وتخـ
أي مخيـــامت جديـــدة قـــد يزيـــد مـــن احتامليـــة بقـــاء 
ـــى.  ـــوريني يف املنف ـــة للس ـــؤر املقاوم ـــكيلهم لب ـــوريني وتش الس

وهنـــاك أكـــرث مـــن 400 مـــكان أشـــبه باملخيـــامت غـــري 
الرســـمية مســـجلة يف شـــتى أنحـــاء لبنـــان إليـــواء الالجئـــني 
الســـوريني. ويف قريـــة ببنـــني، حيـــث يعيـــش 40 ألـــف 
ـــامت  ـــاك مخي ـــرية، هن ـــكار الفق ـــة ع ـــاميل منطق ـــخص يف ش ش
غـــري رســـمية وتجمعـــات للخيـــم البالســـتيكية البســـيطة 
أو  املبنيـــة مبـــارشة عـــىل األرض دون مـــاء وال كهربـــاء 
ــدة  ــر يف عـ ــامت تظهـ ــذه املخيـ ــدأت هـ ــد بـ ــاح. وقـ إصحـ
أماكـــن. ويف العـــادة، يصـــل الســـوريون مـــن املناطـــق 
الريفيـــة والحرضيـــة فقـــراَء مـــن منطقـــة حمـــص خاويـــن 
الحـــال  الوفـــاض ومعرضـــني لصدمـــة نفســـية وينتهـــي 
ــر  ــواء يف املتاجـ ــة لإليـ ــكان مؤقتـ ــال إىل أمـ ــم إىل االنتقـ بهـ
والكراجـــات وغـــرف التخزيـــن واألروقـــة بـــل حتـــى يف 

ــالخ.  املسـ

وكان كثـــري مـــن الســـوريني الالجئـــني يعيشـــون يف بلدهـــم 
بالقـــرب مـــن األقربـــاء. وبعـــد فرارهـــم إىل لبنـــان، متزقـــت 
ــي أو  ــم االجتامعـ ــدان الدعـ ــهم يف فقـ ــا أسـ أوارص األرس مـ
ـــع  ـــة م ـــات اجتامعي ـــوريني عالق ـــض الس ـــام بع ـــه. وأق إضعاف

ــني  ــة أو الالجئـ ــم كاألرس املضيفـ ــري أقربائهـ ــن غـ ــراد مـ أفـ
اآلخريـــن ومضـــوا قدمـــاً يف تطبيـــق فئـــات القرابـــة عليهـــم 
التزاماتهـــم  عـــىل  للتأكيـــد  واألخ  واألخـــت  واألب  كاألم 

ــة.  ــاألرسة القريبـ ــة بـ ــم املرتبطـ وأدوارهـ

إزاء  املحليـــة  الضيافـــة  مامرســـات  انتـــرشت  حـــني  ويف 
ـــش  ـــوريون ككب ـــُتخِدم الس ـــان، اس ـــوريني يف لبن ـــني الس الالجئ
الفـــداء عنـــد مناقشـــة قضايـــا اختـــالل األمـــن االقتصـــادي 
ـــرب  ـــر األك ـــف ذات األث ـــرتاتيجية التكي ـــل اس ـــيايس. وتتمث والس
التـــي يســـتخدمها الالجئـــون الســـوريون يف التوظيـــف يف 
ـــة غـــري املاهـــرة يف مجـــال الزراعـــة واإلنشـــاءات  ســـوق العامل
واملرشوعـــات الصغـــرية. وقبـــل األزمـــة، اعتـــاد العـــامل 
ـــور  ـــن أج ـــل م ـــور أق ـــول أج ـــىل قب ـــوريون ع ـــرون الس املهاج
اللبنانيـــني نظـــراً النخفـــاض تكاليـــف املعيشـــة النســـبية 
يف ســـوريا. ويتنافـــس اآلن الالجئـــون مـــع اللبنانيـــني عـــىل 
ــم  ــابق فهـ ــه يف السـ ــون بـ ــوا يقبلـ ــام كانـ ــل مـ ــور أقـ أجـ
يتلقـــون املســـاعدات إضافـــة إىل األجـــور، وميثـــل ذلـــك 
ــون.  ــراء اللبنانيـ ــا الفقـ ــى بهـ ــش ال يحظـ ــرتاتيجية للعيـ اسـ
وتعتقـــد األغلبيـــة الســـاحقة مـــن اللبنانيـــني1 أنَّ الســـوريني 
ينتزعـــون الوظائـــف مـــن اللبنانيـــني وأنَّهـــم يعملـــون عـــىل 

ــور.2  ــتويات األجـ ــض مسـ تخفيـ

للعنـــف  لتعرضهـــم  تتعلـــق  الالجئـــون حـــوادث  يذكـــر 
الجســـدي. وحـــاول بعـــض الســـوريني تغيـــري لكنتهـــم أو أي 
مـــن الســـامت املميـــزة لهـــم لتجنـــب املضايقـــة والتحـــرش. 
ـــا  ـــع زوجه ـــب م ـــن إدل ـــت م ـــي هرب ـــك ســـلمى الت ـــال ذل ومث
ــي ال  ــا لكننـ ــا إىل هنـ ــول: “فررنـ ــة، فتقـ ــا الخمسـ وأطفالهـ

ــاً.” أشـــعر بأمـــان.  نأمـــل أن نعـــود إىل ديارنـــا قريبـ

كاثرين ثوراليفسون cathrine@thorleifsson.com زميلة يف 
دراسات ما بعد الدكتوراه يف جامعة أوسلو، قسم األنرثوبولوجيا 

 www.sv.uio.no/sai/english/ .االجتامعية

1. البيانات من مسح وطني بلغ عدد أفراد عينتها البحثية 900 شخص. 
2. كريستوفر م، وثوراليفسون ك، وتيلتنس آ )2013(، استضافة ذات وجهني متناقضني، 

واسرتاتيجيات التكيف واالستجابات املحلية لالجئني السوريني يف لبنان، مؤسسة فافو 
للدراسات الدولية التطبيقية

 )Ambivalent Hospitality. Coping Strategies and Local Responses to Syrian
Refugees in Lebanon(

 www.fafo.no/pub/rapp/20338/20338.pdf

mailto:cathrine@thorleifsson.com
http://www.sv.uio.no/sai/english/
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20338/20338.pdf
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الجئ بحكم ارتباطاته
بالنش تاكس

كثري من السوريني حتى عند عدم انتقائهم عىل أساس فردي يستوفون معايري الالجئني عىل أساس أنهم معرضون 
لخطر االضطهاد بسبب تصور ارتباطهم عىل العموم بأحد أطراف النِّزاع. 

مـا قـد يبـدو أنَّه عنف عام أو ال يسـتثني أحداً يف سـوريا إمنا هو 
يف واقـع الحـال يسـتهدف فئـات معينـة بحـد ذاتهـا عىل أسـاس 
الـرأي السـيايس، أو مبعنـى آخـر، عـىل فـرض دعـم تلـك الفئـات 
املتصـور ألحـد أطـراف النِّـزاع. وال ميكـن اعتبار هـذا العنف عىل 
أنـه عشـوايئ إال مـن ناحية أنـه ال يفرق بني األهداف العسـكرية 
َتعـدُّ  النتائـج،  هـذه  عـىل  وبنـاء  املدنيـة.  والعنـارص  واملدنيـني 
عرضـة  السـوريني  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة 
لخطـر االضطهـاد بسـبب اتهامهـم بتبنـي رأي سـيايس مـا وُيبنى 
هـذا االتهـام عىل حسـب الجهـة التي تفرض أو فرضت سـيطرتها 
عـىل الحـي أو القريـة أو املدينـة التـي اعتـاد األشـخاص املعنيني 
أو  املرتبطـة  الدينيـة  انتامءاتهـم  أو حسـب  فيهـا  العيـش  عـىل 

املتصـور ارتباطهـا بأحـد أطـراف النِّزاع1.

يف  اللجـوء  اسـتئناف  محكمـة  أصـدرت  املثـال،  سـبيل  فعـىل 
التـي  البدايـة  محكمـة  قـرار  فيـه  ت  ردَّ مؤخـراً  قـراراً  بلجيـكا 
امـرأة سـورية مـن مدينـة سـقبا يف ريـف  قضـت بعـدم منـح 
اعـرُتِف  الثانويـة. وبـدالً مـن ذلـك،  الحاميـة  إال صفـة  دمشـق 
باملـرأة عـىل أنهـا الجئـة بناء عـىل نتائج توصلـت إليهـا املحكمة 
املعارضـة  قـوى  لسـيطرة  تخضـع  سـقبا  مدينـة  أنَّ  مفادهـا 
املسـلحة وأنَّ جميـع املقيمـني فيهـا كان ُينَظـر إليهـم عـىل أنَّهـم 
داعمـني لتلـك الجامعـات املسـلحة، األمـر الـذي جعـل املدينـة 
عرضـة العتـداءات مسـتمرة ومتكـررة مـن القـوات الحكومية مبا 
الكيميائيـة.  باألسـلحة  واالعتـداءات  الجـوي  القصـف  ذلـك  يف 

وعليـه، يختلـف فهـم “مـن” يجـب أن ُيعـدَّ مـن “املعارضـة” أو 
مـن “أتبـاع النظـام” يف سـوريا باختـالف تفسـريات األطـراف يف 
النزاع لذلك. وتشـري تقارير البعثة الدولية املسـتقلة لالسـتقصاء2 
ومنظـامت حقـوق اإلنسـان املسـتقلة إىل معلومـات مسـتفيضة 
وموثقـة حـول تعـرض األشـخاص الذيـن يعارضـون الحكومـة أو 
ُيتصـور أنَّهـم يعارضـون الحكومة إىل االعتقال التعسـفي وسـلب 
والتعذيـب  الخارجـي  العـامل  مـع  التواصـل  منـع  مـع  الحريـة 
واإلعـدام خـارج إطـار القضـاء دون السـامح للشـخص بالدفـاع 
عـن نفسـه. وباملثـل، وثَّقـت التقاريـر أنَّ هناك مدنيـني يدعمون 
ر أنهـم يدعمـون الحكومـة وعـىل ضـوء ذلك  الحكومـة أو ُيتصـوَّ
تعرضـوا لعـدد متنـوع مـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان عـىل يـد 
جامعـات املعارضـة املسـلحة رغـم أنَّ ذلـك مل يكن عـىل النطاق 

ذاتـه كـام يف الحالـة السـابقة. واألكـرث مـن ذلك أن عىل مـا يبدو 
هنـاك مـا يتجاوز اسـتهداف املعارضـني املعروفني ذلـك أنَّ الرأي 
السـيايس املعـارض قـد ُينسـب أيضـاً إىل االرتبـاط مبجموعـة من 

األشـخاص، ويتضمـن ذلـك عىل سـبيل املثـال أفـراد األرسة. 

بـل عـىل نحـو أوسـع نطاقـاً، يتضمـن ذلـك أحيـاء برمتهـا وقـرى 
االرتبـاط. وهكـذا،  بسـبب  لالسـتهداف  تعرضـت  ممـن  ومدنـاً 
شـنَّت القـوى الحكوميـة واملواليـة للحكومـة حمـالت عسـكرية 
املسـلحة  املعارضـة  مقاتلـو  كان  ممـن  بأكملهـا  مناطـق  عـىل 
موجوديـن فيهـا أو إذا كانـت تلـك املناطـق شـهدت مظاهـرات 
مناوئـة للحكومـة. وغالبـاً مـا صاحـب تلـك الحمـالت إعدامـات 
الجامعيـة  واالعتقـاالت  واألطفـال  والنسـاء  للرجـال  ميدانيـة 
والسـلب والنهـب وتدمـري املمتلـكات. وعـىل نحـو متزايـد، مـع 
سـقوط مناطـق كاملـة تحـت سـيطرة قـوات املعارضة املسـلَّحة، 
فقـد دأبـت الحكومـة السـورية، وفقـاً للتقاريـر املتواتـرة، عـىل 
إخضـاع تلـك املواقـع إىل القصـف املدفعـي الكثيـف والغـارات 
مثـل  الهـدف  دقيقـة  غـري  أسـلحة  باسـتخدام  وغالبـاً  الجويـة 
ُفـرَِض  وكذلـك  العنقوديـة.  والذخائـر  املتفجـرة”  “الرباميـل 
املعارضـة تحـت حصـارات  التـي تسـيطر عليهـا  املناطـق  عـىل 
خانقـة. أمـا القناصـة املرابطـني يف مواقعهـم عنـد املعابر فتشـري 
التقاريـر إىل أنَّهـم اسـتهدفوا كل من يسـعى إىل مغـادرة املناطق 
السـيطرة  حواجـز  مـن  إذن  دون  إليهـا  الدخـول  أو  املحـارصة 
الحكوميـة. وتشـري التقاريـر أيضـاً أنَّ األشـخاص الذيـن يغادرون 
املناطـق الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة يجـدون أنفسـهم يف خطر 
االعتقـال أو االحتجـاز واإلسـاءة ال لـيء إال عـىل أسـاس أصلهـم 

وفقـاً ملـا تشـري إليـه بطاقاتهـم الشـخصية.

وباملثـل، تشـري التقاريـر إىل أنَّ الجامعات املسـلحة كثـرياً ما تعد 
املناطـق التـي تسـيطر الحكومـة عليهـا عـىل أنها مناطـق موالية 
للحكومـة فتسـتهدف تلـك املناطـق بسـكانها عشـوائياً بقذائـف 
الهـاون غـري دقيقـة الهـدف والصواريـخ ونـريان بنـادق القناصـة 
واملتفجـرات االرتجاليـة والحمـالت العسـكرية وقطـع الكهربـاء 
ُيفـرّس  مـا  وغالبـاً  عنهـا.  الطبيـة  واملسـاعدات  والغـذاء  واملـاء 
مصطلـح “مـوايل للحكومـة” تفسـرياً فضفاضـاً ليتضمـن املناطـق 
عسـكريون  أفـراد  أو  عسـكرية  حكوميـة  منشـآت  فيهـا  التـي 
حكوميـون ويقيـم فيهـا سـكان ُينظـر إليهـم عـىل أنهـم موالـون 
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للحكومـة ومؤيـدون لهـا وكل ذلـك عـىل أسـاس الرتكيبـة الدينية 
ر لهـؤالء السـكان بالحكومـة علـاًم  للسـكان أو االرتبـاط املتصـوَّ
أنَّ ذلـك االرتبـاط ال ُيبنـى تصـوره إىل عـىل مجرد الوجـود املادي 
لسـيطرة  الخاضعـة  املـدن  أو  القـرى  أو  األحيـاء  يف  للمدنيـني 

الحكومـة السـورية.

وُيبنـى هـذا التصـور حـول املعارضـة ضـد “الجانـب اآلخـر” أو 
أو  املـادي  املدنيـني  يتعـدى وجـود  أسـاس ال  لـه عـىل  املـواالة 
تأصلهـم يف األحيـاء أو القـرى الخاضعـة حالياً أو سـابقاً لسـيطرة 
مـا  وهـذا  نفسـها.  الحكومـة  أو  املسـلحة  املعارضـة  جامعـات 
يجعـل املدنيـني يف مثـل هذه املناطـق معرضني لخطـر االضطهاد 
بسـبب تصـور ارتباطهم باملعارضـة أو تصور مواالتهـم للحكومة. 
وحقيقـة األمـر أنَّ خطـر تعرضهـم لـألذى أمـر يف منتهـى الجدية 
األذى  أو  لالسـتهداف  تعرضهـم  عـدم  إغفالـه ملجـرد  وال ميكـن 

 . فردياً

أو  وتعذبـه  الحكومـة  تعتقلـه  الـذي  الشـخص  يجعـل  وهـذا  
الواقـع تحـت خطـر تلـك املعاملة للمشـاركة يف مظاهـرة مناوئة 
للحكومـة أو الشـخص املختطـف أو املعـرض لخطـر اإلعدام عىل 
يـد جامعـة مـن املعارضـة املسـلحة عـىل أسـاس التصـور بأنـه/
بأنهـا يدعم/تدعـم الحكومـة، يسـتويف معايـري اللجـوء املنصوص 
اللجـوء.  منحـه صفـة  بذلـك  وينبغـي   1951 اتفاقيـة  عليهـا يف 
ومـع كل ذلـك، ُيالَحـظ أنَّـه ال يوجد إقـرار كاف بـأنَّ الفرد ميكنه 
أن يسـتويف رشوط الالجـئ دون الحاجـة بـأن ُينتقـى انتقـاًء عىل 
أسـاس  يتعـرض لالضطهـاد عـىل  أنـه  بـل ملجـرد  فـردي  أسـاس 
ارتباطـه أو تصـور ارتباطـه بجهـة ما. ولـو فهمنا تفاعـالت األزمة 

يف سـوريا لخلصنـا إىل أنَّ الالجـئ منهـا ال يفـر ملجـرد الخوف من 
العنـف العـام يف البـالد.

هـذا األمـر مهـم للسـوريني يف كثـري مـن بلـدان اللجوء، فليسـت 
الحقـوق املمنوحـة لالجـئ يف كثـري مـن بلـدان اللجـوء مبوجـب 
املمنوحـة  نفسـها  للحاميـة  التكميليـة  أو  الثانويـة  األشـكال 
يحـق  ال  الخصـوص،  وجـه  وعـىل  الالجـئ.  صفـة  مبوجـب 
للسـوريني املمنوحـني الشـكل الثانـوي أو التكميـي للحاميـة يف 
بعـض البلـدان حق مل الشـمل األرسي. وال مينـع االنفصال األرسي 
ل األرس عـن إعـادة بـدء حياتهـم مـن جديـد فحسـب بـل  املطـوَّ
يسـهم ذلـك يف اتخـاذ قـرارات انفصـال بعـض أفـراد األرسة عـن 
أو أخطـر مـن ذلـك يف  بـراً  للـرشوع يف رحـالت خطـرة  بعـض 
البحـر. أمـا بالنسـبة للفرد السـوري، سـتختلف حياتـه كلياً مبجرد 
منحـه صفـة اللجـوء أو حتى أي شـكل آخر من أشـكال الحامية.  

بالنش تاكس tax@unhcr.org  تعمل لدى مفوضية األمم 
 www.unhcr.org  املتحدة السامية لالجئني

جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبة فقط 
وال تعرّب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة.

1.  مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، اعتبارات الحامية الدولية بخصوص األشخاص 
الفارين من الجمهورية العربية السورية، التحديث الثاين، 22 أكتوبر/ترشين األول 2013، 

ص. 8
 )UNHCR International Protection Considerations with regard to people

fleeing the Syrian Arab Republic(
 www.refworld.org/docid/5265184f4.html

  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInter .2
nationalCommission.aspx

تحديات التنقل املعيقة للحامية
ميليسا فيليبس وكاثرين ستاروب

من السهل القول إنَّه عىل األشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا يف املخيامت أو يف املدن املحيطة لكنَّ األشخاص 
يتنقلون ألسباب عدة ويجب عىل الربامج والخدمات التأقلم لتوفري املساعدة ألولئك األشخاص.

تـزداد درجـة التَّهجـري مـن األزمـة السـورية تعقيـداً باتسـاع رقعـة 
لـة. فقـد خـرج بعض السـوريني  األزمـة الجغرافيـة وطبيعتهـا املطوَّ
مـن ديارهـم مكرهـني إىل الـدول املجـاورة وهـي لبنـان واالردن 
والعـراق وتركيـا يف حـني اختـار آخـرون الفـرار إىل مـرص وليبيا وما 
وراءهـام بـل هنـاك من السـوريني من يتنقل بطرق غـري رشعية إىل 
أوروبـا. ويف بدايـة األمـر، كان النـاس غالبـاً ما يريـدون البحث عن 
مـكان آمـن يؤويهـم وأرسهـم إىل أن تسـنح لهـم الفرصـة بالعودة 
إىل الديـار. ومـع مـرور ثالثـة أعـوام عـىل النِّـزاع، أصبحـت نوايـا 

النـاس وخططهـم تتغـري وأصحبوا ُيجـرَبون عل ى إعـادة النظر فام 
يكتنفـه املسـتقبل لهـم. وهنـاك البعـض ممـن يتنقلـون أيضـاً مـا 
يزيـد مـن تعقيدات السـامت الرئيسـية للتهجـري السـوري، وبذلك 

تتعقـد أيضـاً مسـألة توفري املسـاعدات اإلنسـانية. 

تركيا
ــة يف  ــة يف الســنوات املاضي ــا حققــت أشــواطاً إيجابي مــع أنَّ تركي
تحســني الظــروف والرتتيبــات الترشيعيــة للتعامــل مــع الالجئــني 
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ــاً  ــني ارتفاع ــداد الالجئ ــد ارتفعــت أع ــا، فق ــي اللجــوء فيه وطالب
ملحوظــاً. ومبــا أنَّ تركيــا تتخــذ موقعــاً جغرافيــاً يف مقدمــة 
دوالً  نفســه  الوقــت  يف  وتجــاور  ألوروبــا”  التحصــني  “خــط 
ــة  ــة الرتكي ــت الحكوم ــد بذل ــوريا، فق ــزاع كس ــة الن ــش حال تعي
ــود ال تضاهــي  ــك الجه ــني مــع أنَّ تل ــوداً يف اســتيعاب الالجئ جه
االهتــامم املبــذول يف نقــاش االندمــاج املحــي والظــروف املحيطــة 

ــوص.    ــه الخص ــىل وج ــني ع ــني الحرضي بالالجئ

ــن  ــا مب ــوريني يف تركي ــني الس ــمي لالجئ ــري الرس ــدد غ ــدر الع وُيق
فيهــم غــري املســجلني مــا يقــارب مليــون شــخص مــع أنَّ األرقــام 
الرســمية تشــري إىل وجــود 750  ألــف الجــئ مســجل. ومــن ناحية 
املنظــامت الدوليــة، فترتكــز يف األطــراف الجنوبيــة مــن تركيــا 
ــع  ــاون م ــالل التع ــن خ ــت م ــوريا. ومتكن ــع س ــدود م ــرب الح ق
الحكومــة الرتكيــة مــن تقديــم الحاميــة لألشــخاص يف املخيــامت 
ويف املــدن املحيطــة بهــا. ومــع ذلــك، هنــاك توجــه متزايــد مــن 
النــاس املتنقلــني: أوالً إىل املناطــق الحرضيــة يف تركيــا يف البدايــة 

ــراً أو بحــراً. ــاً  نحــو االتحــاد األورويب ب ــاً عــن العمــل وثاني بحث

ــع  ــىل أرض الواق ــني ع ــب الفاعل ــمية حس ــري الرس ــام غ ــا األرق أم
فتشــري إىل قرابــة 100 ألــف ســوري يعيشــون يف مدينــة اســطنبول 
يف مســاكن غــري آمنــة ويف وظائــف غــري رســمية. وهنــاك غريهــم 
ممــن يذهبــون إىل اســطنبول يوميــاً أو أســبوعياً للعمــل ثــم 
العــودة إىل األماكــن املســجلني فيهــا. وهنــاك أعــداد غــري معروفــة 
ــاه  ــداً عــن انتب مــن الســوريني يســافرون إىل أقــىص الشــامل بعي
املنظــامت الدوليــة واملنارصيــن الدوليــني ســعياً منهــم إىل عبــور 
ــادة  ــاك أيضــاً زي ــا.  وكان هن ــا وبلغاري ــني تركي ــة ب الحــدود الربي
بنســبة 600% يف معــدالت اكتشــاف مــا ُيســمى بحــاالت العبــور 
“غــري املرشوعــة” يف بلغاريــا عــام 2013 معظمهــم مــن الســوريني 
ــزو  ــن ع ــابقة.1 وميك ــنة الس ــة يف الس ــدالت املامثل ــة باملع مقارن
هــذا االرتفــاع الكبــري جزئيــاً إىل ازديــاد طــرق الرقابــة واملنــع عــىل 
الحــدود اليونانية-الرتكيــة خاصــة بعــد أن أطلقــت اليونــان عملية 
أســبيدا )الــدرع( عــام 2012. وكــام الحــال يف أماكــن أخــرى، بــدالً 
مــن توقــف املوجــات غــري املرشوعــة، يتغــري طريقهــا ووجهتهــا 
ــول إىل  ــوا الوص ــن حاول ــخاص الذي ــداد األش ــت أع ــك ارتفع ولذل

اليونــان عــن طريــق البحــر. 
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ــوريني  ــول إىل الس ــري يف الوص ــري كب ــاك تأخ ــك، كان هن ــع ذل وم
والتفاعــل مــع تنقالتهــم. ومــن الثغــرات غيــاب فاعــي الحاميــة 
يف شــامل تركيــا وغيــاب الرقابــة عــىل الحــركات العابــرة للحــدود 
الســورية-الرتكية وارتفــاع األعبــاء عــىل مقدمــي الخدمات بســبب 
حاجــات الالجئــني. إال أنَّــه بــدون وجــود صــورة أو فهــم واضحــني 
حــول أمنــاط الحركــة واتجاهاتهــا، مبــا يف ذلــك أمنــاط اتخــاذ 
القــرارات والنوايــا، ال ميكــن أن نأمــل يف أن تســتجيب الخدمــات 

املســتقبلية للواقــع الــذي يعيشــهم الالجئــون الســوريون. 

ليبيا
ــذ  ــية من ــة سياس ــة انتقالي ــهد مرحل ــد تش ــا بل ــد ذاته ــا بح ليبي
الثــورة يف 2011. وكانــت الهجــرة إىل ليبيــا مــن األمــور الحساســة 
للغايــة إبَّــان حكــم النظــام الســابق الــذي كان يربــط بينهــا 
وبــني الهويــة والجنســية. ثــم أصبــح األمــر أكــرث تعقيــداً بســبب 
ــا مــا نتــج عنــه اعــرتاض  الترصفــات األجنبيــة لــدول مثــل إيطالي
ــوارب يف  ــوا الق ــن ركب ــن الذي ــوء واملهاجري ــي اللج ــادة طالب وإع
البحــر املتوســط آملــني الوصــول إىل أوروبــا. وليبيــا ليســت دولــة 
عضــو يف اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951 ومل تــربم أي اتفــاق رســمي 
مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــني وهــذا مــا يــرتك 

ــة الالجئــني. مجــاالً ضيقــاً للنقــاش حــول حامي

وكــام الحــال يف تركيــا، ُتعــد ليبيــا دولــة مقصــد ودولــة انتقاليــة 
للســوريني الفاريــن مــن األزمة. ويف أوائــل مــارس/آذار 2014، كان 
ــا، وُيعتقــد  ــف ســوري مســجلني يف ليبي ــا يقــارب 18 أل ــاك م هن
ــدن دون  ــون يف امل ــن يعيش ــك مم ــن ذل ــرب م ــداد أك ــود أع بوج
ــل  ــني يعم ــاريك لالجئ ــس الدامن ــجلني. وكان املجل ــوا مس أن يكون
ريــن  هنــاك مــن خــالل برنامــج الهجــرة املختلطــة مــع امُلهجَّ
ــك العمــل إدراك  ــه ذل ــوم علي ــا يق ــن أهــم م ــم. وم ــاء تنقله أثن
أّن بعــض الالجئــني وطالبــي اللجــوء وليــس كلهــم ســوف يســعون 
إىل االنتقــال إىل أماكــن أخــرى يف غيــاب احتــامالت االندمــاج 
املحــي أو إعــادة التوطــني. فعــىل ســبيل املثــال، واجــه املجلــس 
ــم  ــرص ث ــواً إىل م ــافروا ج ــن س ــوريني مم ــني س ــاريك الجئ الدامن
ــني  ــو تأم ــح ه ــدف رصي ــا به ــدود إىل ليبي ــرب الح ــراً ع ــافروا ب س
مــكان عــىل قــارب متجــه ألوروبــا.2 كــام عــاش آخــرون وعملــوا 
يف طرابلــس لســنوات لكنهــم اكتشــفوا أنَّ ضعــف البيئــة األمنيــة 
ــم إىل  ــم تدفعه ــة والتعلي ــية كالصح ــات األساس ــروف الخدم وظ

ــد.      ــا التنقــل مــن جدي ــارات أخــرى مبــا فيه النظــر يف خي

أنَّ  التــي تعتــرب  الهجــرة املختلطــة  النظــر إىل  أمــا عدســات 
ــون يف موجــات مختلطــة  ــاس يتنقل ــن الن ــة م ــات” املختلف “الفئ
ــة  ــة بداي ــا نقط ــت أنه ــد أثبت ــن فق ــري صفاته ــؤدي إىل تغي ــا ي م
ــا.3  ــتضعفة يف ليبي ــات املس ــاعدات للفئ ــري املس ــد توف ــة عن مهم

ليبيــا  موقــع  ألهميــة  نظــراً  أكــرث خطــورة  الوضــع  وأصبــح 
الجغــرايف الــذي يجعلهــا بلــد عبــور إىل أوروبــا علــاًم أنَّ الســوريني 
ــوارب  ــىل الق ــا ع ــادرة ليبي ــاًم املغ ــة حج ــة الثاني ــم املجموع ه
ــني برامجــه يف  ــس الدامنــاريك لالجئ ــي املجل ــا. ويبن باتجــاه أوروب
ــتفيدين 4  ــع املس ــا م ــي يجريه ــوث الت ــاس البح ــىل أس ــا ع ليبي
ــع  ــة بالواق ــاء الدعــم عــىل أســاس املعرف ــه مــن الــرضوري بن ألن
ــة  ــة رسيع ــىل الطبيع ــوف ع ــة للوق ــوث الالزم ــل والبح والتحلي
الالجئــني  مجتمعــي  مــن  لــكل  الديناميــة  للعوامــل  التغــري 
واملضيفــني وصــوالً إىل كيفيــة اتخــاذ القــرار فيهــام. وعــىل أســاس 
هــذه البحــث، اســتنبط املجلــس الدامنــاريك لالجئــني لطــرق 
العمــل الالزمــة للوصــول إىل بيــوت األشــخاص ومركــز االســتقبال 
وشــبكة الحاشــدين املجتمعيــني الذيــن يقدمــون املســاعدات 
ــة  ــالغ عــن املوضوعــات العاجل ــة واإلب ــك رصــد الحامي مبــا يف ذل
وتنبيــه املجلــس الدامنــاريك لالجئــني فــوراً بحــاالت االســتضعاف يف 

ــاً.  ــاً خاص ــل تحدي ــي متث ــة الت ــع الحساس املواق

املضمونات
كيــف ميكــن للفاعلــني توفــري الحاميــة لألشــخاص كثــريي التنقــل 
يف بيئــة متســارعة التغــري؟ ومــا الطــرق التــي ميكنهــم مــن خاللهــا 
ــد مــن  ــة عــىل هــذه الســؤال، ال ب ــة؟ لإلجاب ــك الحامي ــري تل توف
االهتــامم بالوصــول إىل األشــخاص خاصــة مــن خــالل املجتمعــات 
املضيفــة وال بــد مــن العمــل أيضــاً مــع جمعيــات مجتمــع 

ــادة الخاصــة بهــم.  ــني وأماكــن العب الالجئ

وال بــد مــن أن تعــي الســلطات أنهــا متثــل دوراً حساســاً للغايــة 
يف مواقــع العبــور والبلــدان املضيفــة وبلــدان املقاصــد مــن ناحيــة 
الــدور الرئيــي لتلــك الســلطات يف ضــامن حاميــة حقــوق 
ــري  ــامت غ ــني املنظ ــة ب ــت الرشاك ــام أثبت رين. ك ــخاصاملهجَّ األش
ــب  ــة يف مجــال التدري ــة والســلطات واملنظــامت الدولي الحكومي
نجاحهــا يف ليبيــا. فعــىل ســبيل املثــال، اســتجابت املنظــامت 
الدوليــة غــري الحكوميــة واملنظــامت املحليــة غــري الحكوميــة 
يف  املرشوعــة  غــري  الهجــرة  مكافحــة  دائــرة  مــن  طلــب  إىل 
ــة  ــن اإلدارة اليومي ــؤولة ع ــرة املس ــي الدائ ــة )وه وزارة الداخلي
ــادات  ــوء واإلرش ــون اللج ــىل قان ــا ع ــاز( لتدريبه ــز االحتج ملراك
التوجيهيــة لالحتجــاز واملامرســات املثــىل يف الرعايــة الصحيــة 
والنظافــة الشــخصية. وُعقــَدت حتــى اآلن سلســلة مــن الجلســات 
التدريبيــة يف طرابلــس ومــا حولهــا بالرتكيــز عــىل مديــري املراكــز 
ــري  ــة غ ــك، تلقــت املنظــامت املحلي ــة إىل ذل والحــراس. وباإلضاف
ــف  ــالل تحال ــن خ ــاز م ــل االحتج ــول بدائ ــاً ح ــة تدريب الحكومي
االحتجــاز الــدويل. وُيؤَمــل أن يقــود ذلــك إىل إنشــاء نظــام ميّكــن 
ــن  ــروج م ــن الخ ــال م ــاء واألطف ــتضعفة كالنس ــات املس الجامع

مخيم أديامان لالجئني، تركيا 2013
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واجب وعبء عىل األردن
صالح الكيالين

من املهم لألردن أن يحمي هويته الوطنية وأن يحافظ عىل التزاماته الثقافية من جهة ومواجهة التزاماته اإلنسانية 
من جهة أخرى. 

تعيـش يف األردن جاليـات عربيـة تزيـد عـىل 40% من عدد السـكان 
يف األردن منهـم مليونـا فلسـطيني و1.3 مليـون سـوري و29000 
عراقـي. وليتمكـن األردن مـن حاميـة هويتـه الوطنيـة يف ظل هذه 
الظـروف ونتيجـة تعقيـدات الوضـع يف املنطقـة عـىل العمـوم، مل 

ينضـم األردن إىل اتفاقيـة الالجئـني لعـام 1951.

يف  معرّفـة  الالجئـني  شـؤون  حـول  األردنيـة  القانونيـة  والنصـوص 
التفاهـم املنعقـدة بـني األردن ومفوضيـة األمـم املتحـدة  مذكـرة 
السـامية لالجئـني عـام 1998 وتعديالتهـا يف أبريل/نيسـان 2014. 
وتتضمـن املذكـرة تعريـف االتفاقيـة “لالجـئ” وتقبـل مببـدأ عـدم 
اإلعـادة القرسيـة وإعـادة توطـني الالجئـني يف بلد ثالـث. ومع ذلك، 
ال يتيـح القانـون االندمـاج املحـي كحـل فاملـادة 21 مـن الدسـتور 
متنـح صفـة اللجـوء لالجئـني السياسـيني مـع أن ذلـك محصـور عىل 
الالجئـني  الحـل ملعظـم  ُيتـاح هـذا  للغايـة وال  اسـتثنائية  حـاالت 
املوجوديـن. وهنـاك قانـون ُيصاغ حاليـاً ويخضع للنقـاش يف األردن 

ل ألسـباب سياسـية وأمنية إىل ما بعـد انتهاء األزمة  مـع أنـه قد ُيؤجَّ
السورية. 

وحاليـاً، يعـرتف األردن بـأي شـخص يعـرب الحـدود مـن سـوريا عىل 
أنَّـه الجـئ مـا مل ميّثل خطراً أمنيـًا محتماًل أو مـا دام مل يعرب الحدود 
بطريقـة غـري مرشوعـة. وعىل طـول الرشيـط الحدودي بـني األردن 
وسـوريا الـذي ميتـد 378 كيلومـرتاً،  هنـاك 25 نقطـة عبـور رسـمية 
إضافـة إىل 23 نقطـة عبـور ُتفتـح حسـب تطـورات األوضـاع. ويف 
نقـاط العبـور، هنـاك مواقـع مؤقتـة للتجمـع حيـث ُتجـرى عمليتا 
التصنيـف وفـرز األولويـات. ومُتنـح األولويـة إىل املصابـني واملـرىض 
ثـم إىل األطفـال خاصـة منهـم غري املصحوبـني ببالغـني أو القارصين 
املنفصلـني عـن ذويهم ثم كبار السـن وأخرياً مجمـل الفئات البالغة. 
وميثـل األطفـال 41% مـن الالجئـني الوافديـن فيام متثل النسـاء %30 
ومـن ثـم الرجـال 29%. وهنـاك حاليـاً خمسـة مخيـامت يف األردن 
وواحـد آخـر تحـت التخطيـط. ومع ذلـك، تعيش الغالبيـة العظمى 

ــاع سياســة أكــرث  ــة إىل حــني اتب االحتجــاز ويحّســن آليــات اإلحال
ــرة.    ــوء والهج ــايل اللج ــي يف مج ــالح ترشيع ــمولية وإص ش

ــل  ــدان مث ــة لرصــد الحــدود يف بل ــج النوعي ــاب الربام ــل غي وميث
ليبيــا وتركيــا ثغــرة كبــرية ال بــد مــن التصــدي لهــا لتوفــري البيانــات 
ــالل  ــن خ ــك م ــام ذل ــن إمت ــني، وميك ــخاص املتنقل ــة باألش املتعلق
إجــراء البحــوث عــىل قضايــا الحاميــة أثنــاء مســار الهجــرة. 
ومبــا أنَّ االتجــاه العــام يفــرتض أنَّ توفــري الخدمــات يف املناطــق 
الحرضيــة ســوف تجــذب األشــخاص أو تشــجعهم عــىل االنتقــال 
إىل هنــاك، مــا زال هنــاك نــدرة يف الخدمــات املمولــة يف املناطــق 
الحرضيــة ملســاعدة األشــخاص. والعمــل مــع جامعــات املجتمــع 
ــة ألنهــا متتلــك القــدرة عــىل  املــدين ضوري جــداً يف هــذه الحال
توفــري الدعــم ملــدة أطــول كــام أنَّهــا قــادرة عــىل املشــاركة مــع 
الحكومــات واملجتمعــات املحليــة املضيفــة لضــامن الدعــم العــام 
ملجتمعــات الالجئــني. وأخــرياً، علينــا جميعــاً أنَّ نعيــد النظــر 
مــراراً وتكــراراً يف االفرتاضــات التــي ُبنَيــت عليهــا مســاعدتنا تجــاه 
الالجئــني الســوريني وضــامن اســتجابة املســاعدات لحاجــات 

الســكان األكــرث انتقــاالً.  

ميليسا فيليبس  addis.pm@regionalmms.org مديرة 
مرشوعات الهجرة املختلطة يف األمانة العامة اإلقليمية للهجرة 
املختلطة www.regionalmms.org  وعملت سابقاً مسؤولة 
رئيسية للربامج يف املجلس الدامنريك لالجئني يف ليبيا. وكاثرين 

ستاروب kathrine.starup@drc.dk مستشارة يف مجال 
السياسات العاملية والحامية لدى املجلس الدامنريك لالجئني. 

 www.drc.dk

1. فرونتكس )2013(، مجلة FRAN ربع السنوية، لعدد 3، يوليو/متوز-سبتمرب/آب
  Frontex )2013( FRAN Quarterly, Q3, July-September 

 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q3_2013.pdf
2. انظر: األمانة العامة للهجرة املختلطة اإلقلليمية )2014(، التوجه نحو الغرب: التوجهات 

املعارصة للهجرة املختلطة من القرن األفريقي إىل ليبيا وأوروبا
 )Going West: contemporary mixed migration trends from the Horn of

Africa to Libya & Europe(
 http://tinyurl.com/RMMS-Going-West-2014

3. انظر أيضاً كومني، ج )2014(، تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر، نرشة الهجرة القرسية 
 www.fmreview.org/ar/crisis/kumin .45 العدد

4. انظر املجلس الدامناريك لالجئني 2014،   “نحن نخاطر بحياتنا لكسب لقمة العيش”: 
نتائج دراسة أعدها املجلس الدامنريك لالجئني حول الهجرة املختلطة يف ليبيا 

 )”We risk our lives for our daily bread“: findings of the Danish Refugee
 Council study on mixed migration in Libya“(

 http://tinyurl.com/DRC-Mixed-Migrants-Libya-2014

mailto:melly_p@email.com
http://www.regionalmms.org
mailto:kathrine.starup@drc.dk
http://www.drc.dk
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q3_2013.pdf
http://tinyurl.com/RMMS-Going-West-2014
http://www.fmreview.org/ar/crisis/kumin
http://tinyurl.com/DRC-Mixed-Migrants-Libya-2014


3131 األزمة السورية والتَّهجري والحامية نرشة الهجرة القرسية 47

سبتمرب/أيلول 2014

مـن طالبـي اللجـوء السـوريني والالجئـني الهاربـني من النِّـزاع خارج 
املخيـامت مـا يفـرض أعباء عـىل املجتمعـات املحليـة واملضيفة.

العبء املايل
األمـن  مـع  اإلنسـان  حقـوق  موازنـة  يف  تحديـات  األردن  يواجـه 
وقـد  واالجتامعيـة.  والسياسـية  االقتصاديـة  املياديـن  يف  الوطنـي 
ذكـر املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي األردين أنَّ التكاليـف التـي 
تحملهـا األردن إزاء كل الجـئ سـوري بلغـت 3500 دوالر أمرييك يف 
السـنة الواحـدة1 وأنَّ التكلفـة املبـارشة حاليـاً هي 1.2 مليـار دوالر 
أمريـيك يتوقـع ارتفاعهـا إىل 4.2 مليـار دوالر أمريـيك بحلـول عـام 
2016. 2  يضـاف إىل ذلـك أنَّ األردن أصـاًل يواجـه أزمـة مائيـة كبرية 
ويحتـاج تجنيـد مزيد مـن عنارص القوات املسـلَّحة لكنـه يفتقر إىل 
التمويـالت الكافيـة، ولذلـك السـبب جـاءت خطة اللدونـة الوطنية 

ضمـن الجهـود الراميـة إىل حاميـة البنيـة التحتيـة األردنيـة.

وقـرر األردن عـدم إبعـاد أي سـوري إىل سـوريا بعـد وصولـه إىل 
البـالد. لكـنَّ هنـاك سـوريني ممـن عـادوا إىل بالدهـم كالتجـار أو 
الراغبـني بالعـودة للمشـاركة بالقتـال هنـاك يف حـني قـال بعضهـم 
اآلخـر إنهـم يفضلـون املـوت يف سـوريا عـىل الحياة يف املخيـم. وقد 
كان ارتفـاع تكاليـف الحيـاة وهطول الثلوج يف الشـتاء مـن العوامل 
النابـذة لكثـري مـن السـوريني. وهنـاك آخـرون يصدقـون مـا تقولـه 
الحكومـة السـورية مـن أنَّها تسـيطر عىل 70% من البـالد ما جعلهم 
يقـررون العـودة. ويف حالـة العـودة الطوعية، ينبغي لألفـراد توقيع 
خطـاب بحضـور مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئـني يقرون 
بـه أنَّ عودتهـم كانـت مبحض إرادتهـم. ثم ُيرتَّب للعـودة من خالل 

املعابـر الرسـمية وغري الرسـمية. 

ويدعـم األردن خيـار إعـادة التوطـني يف بلـد ثالثـة لكـنَّ الحكومـة 
ترفـض مناقشـة املوضـوع أمـام وسـائل اإلعـالم خوفـاً مـن أن يدفع 
ذلـك السـوريني إىل القـدوم إىل األردن “كبوابـة” عبـور إىل بلـدان 
أخـرى وحتـى هـذا الخيـار ال ميكـن اعتبـاره حـاًل كافيـاً ملحدوديـة 
األعـداد املقبولـة مـن الالجئني يف إطـار إعادة التوطـني يف بلد ثالثة.

إعادة االستقرار يف سوريا هو الحل األمثل. 
مل تغفـل وزارة الداخليـة عن الطلـب إىل املجتمع الدويل أن ال ينىس 
األردن. فـاألردن ميثـل دوراً كبرياً يف السـيطرة عىل اإلقليم واملحافظة 
عـىل األمـان والسـالمة فيـه. وهو يسـاعد يف احتواء آثـار النِّزاع ومن 

هنـا حاميـة املصالـح االقتصادية لكثري من الـدول الغربية. 

ومـع أنَّ األردن ليـس عضـواً يف اتفاقيـة عـام 1951، يشـري تاريـخ 
تعامـل البـالد مع الالجئـني واملهاجرين إىل احرتام الكرامة اإلنسـانية 
وتقديـم العـون اإلنسـاين إىل درجـة ال تقـل –إن مل تكـن أكـرب - مام 
تقدمـه البلـدان األخـرى األعضـاء يف االتفاقيـة. أما العقبة األساسـية 
لحاميـة حقـوق املهاجريـن والالجئـني فـال تتمثـل يف غيـاب القانون 
بـل يف امتنـاع الـدول عن احـرتام االتفاقيـات واإلعالنات التـي قبلوا 

بهـا مبحـض إرادتهم.

 د. صالح الكيالين Saleh.al.kilani@MOI.gov.jo منسق شؤون 
www.moi.gov.jo .الالجئني يف وزارة الداخلية األردنية

http://tinyurl.com/Jordan-EcoSocCouncil .1 باللغة العربية فقط
 http://www.mop.gov.jo/arabic/ .2
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آالف من البيوت مسبَّقة الصنع ُمنشأة يف مخيم الزعرتي لالجئني استعداداً لفصل الشتاء. 2012
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َنحَو صناعة برامج يقودها املستفيدون يف األردن
سنيد مكغراث

ــة  ــز اإلنســاين الواضــح يف معالجــة شــواغل الحامي رغــم الرتكي
ريــن الســوريني يف األردن، كان تأثــري املســتفيدين إىل  للمهجَّ
هــذا اليــوم محــدوداً يف كثــري مــن برامــج الحاميــة عــىل 

ــة.  ــتجابة الحامي ــكل اس ش

ــة يف إرشاك املســتفيدين  ــاق اســتجابة الحامي ــة إخف ــن أمثل م
ظاهــرة  عــىل  اإلنســانيني  الفاعلــني  تركيــز  كافيــاً  إرشاكاً 
ــة  ــاًم أنَّ األدل ــوريني عل ــن الس ري ــن املهجَّ ــال ضم زواج األطف
معدالتــه  ترتفــع  مل  األطفــال  زواج  أنَّ  إىل  تشــري  املتاحــة 
نتيجــة للتَّهجــري1، ومــع ذلــك، أدى تركيــز وســائل اإلعــالم 
عــىل هــذه الظاهــرة إىل التأثــري عــىل الجهــات الفاعلــة يف 
ــر عــىل  ــام أث ــة ك ــة اإلنســانية املســتجيبة لألزم مجــال الحامي

الجهــات الدوليــة املانحــة. 

زواج  أنَّ  عامليــاً  بهــا  املســلم  األمــور  مــن  أنَّــه  حــني  ويف 
ــار مدمــرة عــىل رفــاه القارصيــن والقــارصات  ــه آث األطفــال ل
ــذه  ــدون أنَّ ه ــوريني يعتق ــن الس ــري م ــا زال كث ــني، م ج املزوَّ
ــاث  ــن لإلن ــتقبل آم ــامن مس ــة لض ــائعة مقبول ــة الش املامرس
ــي  ــع الوع ــع أنَّ رف ــىل وجــه الخصــوص. وم ــم ع ــن أطفاله م
حــول موضوعــات مــن قبيــل زواج األطفــال مهــم بحــد ذاتــه، 
يبقــى عــىل الهيئــات اإلنســانية أن تضمــن بنــاء اســتجابة 
الحاميــة املبــارشة عــىل أســاس أولويــات املجتمــع املحــي 

التــي  والثقافــة  والســياق  امللحــة  الحاجــات  فهــم  وعــىل 
ــانية  ــات اإلنس ــرتام الهيئ ــكانية واح ــات الس ــا الفئ ــم به تتس

ــك.  لذل

وعنــد استشــارة الالجئــات الســوريات، قلــن إنَّ تدخــالت 
الحاميــة التــي يرغــن فيهــا أكــرث مــن أي يشء آخــر متثلــت يف 
برامــج محــو األميــة. فقــد شــعرت تلــك النســوة بــأنَّ التمتــع 
التجاريــة  بالثقــة والقــدرة عــىل قــراءة الفتــات املحــالت 
املتعلقــة  الشــخصية  التعريــف  ووثائــق  اإليجــار  وعقــود 
التــي  الحامئيــة  املســاعدة  كانــت  األردن  يف  بأوضاعهــن 

ــن.  ــة له ــرب قيم ــا ذات أك ــورن أنه تص
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ماذا لو قبلت إرسائيل الالجئني والنَّازحني السوريني يف مرتفعات الجوالن؟
كريستال بلوترن

لكل من  مفيداً  باألزمة أن تكون خياراً  رين  املهجَّ السوريني  أمام  الجوالن  هل ميكن إلعادة فتح معابر مرتفعات 
الفارين من األزمة السورية والعالقات اإلرسائيلية مع جارتها الشاملية-الرشقية ؟

مـــع دخـــول األزمـــة الســـورية عامهـــا الرابـــع، تبقـــى 
إرسائيـــل الجـــارة الوحيـــدة لســـوريا التـــي مل تقبـــل بعـــد 
النـــزاع  الفاريـــن مـــن  النازحـــني والالجئـــني الســـوريني 

املســـلح. 

أصـــوات منظـــامت  ارتفـــاع  يـــزداد  اإلطـــار،  ويف هـــذا 
ــح  ــة بفتـ ــة املناديـ ــة واإلرسائيليـ ــان الدوليـ ــوق اإلنسـ حقـ
إرسائيـــل لحدودهـــا الرشقيـــة ألســـباب إنســـانية. ومـــع أنَّ 
ـــة  ـــة اإلرسائيلي ـــاء يف الحكوم ـــني وأعض ـــن اإلرسائيلي ـــات م فئ

يضعـــون إرسائيـــل أمـــام التزامهـــا األخالقـــي مبســـاعدة 
الالجئـــني الســـوريني، تفضـــل الحكومـــة انتهـــاج منحـــى 
الالجئـــني  مخيـــامت  يف  اإلنســـانية  املســـاعدات  توزيـــع 
ــع دول  ــل مـ ــات إرسائيـ ــراً ألنَّ عالقـ ــة يف األردن نظـ خاصـ
ــرتاوح  ــوريني تـ ــني السـ ــتقبلة لالجئـ ــرى املسـ ــوار األخـ الجـ
بـــني متوتـــرة ومعدومـــة. ويف حـــني ترحـــب إرسائيـــل 
ـــف  ـــا تق ـــرات أنه ـــدة م ـــرت ع ـــد ذك ـــاعدة، فق ـــم املس بتقدي
ـــي  ـــك فه ـــع ذل ـــورية، وم ـــرب الس ـــن الح ـــاد م ـــف الحي موق
ــرق. ــدة طـ ــارشة بعـ ــاعدة املبـ ــم املسـ ــىل تقديـ ــادرة عـ قـ
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يف أوائـــل عـــام 2012، أعلنـــت الحكومـــة اإلرسائيليـــة 
أّنهـــا يف صـــدد اإلعـــداد الســـتقبال الالجئـــني الســـوريني 
يف مرتفعـــات الجـــوالن ترقبـــاً للســـقوط الوشـــيك لنظـــام 
األســـد. لكـــنَّ وزيـــر الدفـــاع اإلرسائيـــي رصح بعـــد 
ســـتة أشـــهر أنَّ إرسائيـــل ســـوف توقـــف أي الجـــئ 
ـــذا  ـــوالن. وهك ـــات الج ـــدود إىل مرتفع ـــور الح ـــاول عب يح
بإثـــارة املخـــاوف األمنيـــة الشـــديدة، اتَّخـــذت إرسائيـــل 
ســـورها  تحصـــني  إلعـــادة  وشـــاملة  تدابـــري رسيعـــة 
البالـــغ ارتفاعـــه مثانيـــة أمتـــار وطولـــه 90 كيلومـــرتاً 
عـــىل طـــول خـــط إطـــالق النـــار بـــني الجـــوالن املحتلـــة 
ـــالم  ـــظ الس ـــوات حف ـــن ق ـــوة م ـــده ق ـــذي ترص ـــوريا ال وس
التابعـــة لألمـــم املتحـــدة. وأشـــارت القـــوات العســـكرية 
اإلرسائيليـــة أيضـــاً إىل أنَّهـــا ســـوف تـــزرع حقـــل ألغـــام 
ـــدم  ـــبب ع ـــوريا بس ـــع س ـــدود م ـــول الح ـــىل ط ـــد ع جدي
ـــام 2011.  ـــرات ع ـــالل مظاه ـــابقة خ ـــام الس ـــار األلغ انفج

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أيضـــاً أنَّ أي خطـــط كانـــت 
ــن  ريـ ــول املهجَّ ــامح بدخـ ــام 2011 للسـ ــودة يف عـ موجـ
ــل  ــن املحتمـ ــوالن كان مـ ــات الجـ ــوريني إىل مرتفعـ السـ
إلغاؤهـــا بتطبيـــق تدابـــري أخـــرى اتخذتهـــا إرسائيـــل 
تقتـــي بالتأكيـــد عـــىل حقهـــا يف الجـــوالن عـــىل ضـــوء 
النِّـــزاع يف ســـوريا، مـــع أنَّ ذلـــك األمـــر مثيـــل للجـــدل. 
تعليقـــات  بـــت  2014،رُسِّ الثـــاين  يناير/كانـــون  ويف 
اجتامعاتـــه  أحـــد  يف  اإلرسائيـــي  الـــوزراء  ملجلـــس 
األمنيـــة حـــول تطبيـــق اســـرتاتيجية لالســـتفادة مـــن 
ــق  ــن طريـ ــاً عـ ــوريا حاليـ ــة لسـ ــورة العامـ ضعـــف الصـ
ــيادة  ــع الـــدويل يف االعـــرتاف بسـ الضغـــط عـــىل املجتمـ
إرسائيـــل عـــىل مرتفعـــات الجـــوالت الســـورية املحتلـــة. 
ويف الشـــهر ذاتـــه، أقـــرَّت الحكومـــة اإلرسائيليـــة خططـــاً 
ــة 100 مليـــون دوالر أمريـــيك  ــتثامر بقيمـ للـــرشوع باسـ
ـــات  ـــتوطنني يف مرتفع ـــدة للمس ـــة جدي ـــاء 750 مزرع يف بن
ــل  ــن تقبـ ــا لـ ــل أنَّهـ ــح إرسائيـ ــذا، توّضـ ــوالن. وبهـ الجـ
ريـــن الســـوريني إىل الجـــوالن بـــل إنَّهـــا  دخـــول املهجَّ
أيضـــاً تنـــوي دون رجعـــة االحتفـــاظ عـــىل ســـيطرتها 

ــات. ــك املرتفعـ ــىل تلـ عـ

ـــرب  ـــوريني تع ـــن الس ـــرية م ـــداد صغ ـــاك أع ـــك، هن ـــع ذل وم
ـــة  ـــعون للرعاي ـــرىض يس ـــل كم ـــني ب ـــس كالجئ ـــدود لي الح
ـــج  ـــة تعال ـــكرية اإلرسائيلي ـــوات العس ـــت الق ـــة. وكان الطبي
ـــاً  ـــة طلب ـــط  الهدن ـــور خ ـــون إىل س ـــن يصل ـــوريني الذي الس
للمســـاعدة الطبيـــة يف مستشـــفى ميـــداين يف مرتفعـــات 
الجـــوالن. وتشـــري التقاريـــر إىل أنَّ ذلـــك املستشـــفى 

يعالـــج مـــا معدلـــه 100 ســـوري يف الشـــهر وأنَّ املـــرىض 
لـــون إىل  الذيـــن يعانـــون مـــن ظـــروف صعبـــة ُيحوَّ

مستشـــفيات داخـــل إرسائيـــل. 

ـــن العـــالج الطبـــي الـــذي تقدمـــه إرسائيـــل،  وبينـــام ُيثمَّ
لـــون إىل  ينبغـــي مالحظـــة أنَّ املـــرىض الســـوريني ُيرحَّ
ــن  ــام 2011، أعلـ ــالج. ويف عـ ــم العـ ــد تلقيهـ ــوريا بعـ سـ
مجلـــس األمـــم املتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان شـــمول 
ـــة  ـــالد نتيج ـــن الب ـــرب م ـــوري يه ـــكل س ـــئ ل ـــع الالج وض
النِّـــزاع ومـــع ذلـــك مـــا زالـــت إرسائيـــل تخالـــف مبـــدأ 
عـــدم اإلعـــادة القرسيـــة بهـــذا الخصـــوص. مـــن جهـــة 
اإلنســـان- لحقـــوق  أطبـــاء  منظمـــة  تبـــذل  أخـــرى، 

إرسائيـــل جهودهـــا يف كســـب التأييـــد للســـامح بتقـــدم 
ـــالج  ـــي الع ـــد تلق ـــوء بع ـــات اللج ـــوريني بطلب ـــرىض الس امل
ـــرب.  ـــة الح ـــرساً إىل منطق ـــم ق ـــن إعادته ـــدالً م ـــي ب الطب

ـــرىض الســـوريني  ـــول إنَّ امل ـــة تق ـــنَّ الســـلطات اإلرسائيلي لك
يرغبـــون يف العـــودة إىل ديارهـــم مـــا يجعـــل إعادتهـــم 
ـــول  ـــان فتق ـــوق اإلنس ـــامت حق ـــا منظ ـــة. أم ـــودة طوعي ع
العـــالج يف  يتلقـــون  الذيـــن  الجرحـــى  الســـوريني  إنَّ 
ـــب  ـــدم بطل ـــة التق ـــن إمكاني ـــداً ع ـــون أب ـــل ال ُيبَلغ إرسائي
ـــي  ـــة تدع ـــاين أنَّ الحكوم ـــر الث ـــل. واألم ـــوء يف إرسائي للج
ـــوء يف  ـــب اللج ـــتعدين لطل ـــوا مس ـــن يكون ـــوريني ل أنَّ الس
ـــم  ـــك يعرضه ـــاً ألنَّ ذل ـــك ممكن ـــو كان ذل ـــى ل ـــل حت إرسائي
ـــالت  ـــم. إالَّ أنَّ املقاب ـــي يف بلده ـــار االجتامع ـــم بالع للوص
ـــون  ـــن يتلق ـــوريني الذي ـــع الس ـــت م ـــي ُأجري ـــددة الت املتع
ـــون  ـــوف يقبل ـــم س ـــت أنَّه ـــل بّين ـــي يف إرسائي ـــالج الطب الع
ـــك. ـــم ذل ـــح له ـــا ُأتي ـــل إذا م ـــوء يف إرسائي ـــك اللج دون ش

الجئون ونازحـــون للمرة الثانية
ــة  ــدن اإلرسائيليـ ــىل املـ ــة عـ ــدات األمنيـ ــع أنَّ التهديـ مـ
مـــن حـــزب اللـــه والقاعـــدة مســـّوغ لرفـــض قبـــول 
الفاريـــن مـــن النِّـــزاع يف ســـوريا، يلغـــي الرفـــض أيضـــاً 
الفلســـطينيني يف ســـوريا  الســـامح لالجئـــني  إمكانيـــة 
مـــن دخـــول إرسائيـــل. فهنـــاك يف ســـوريا عـــرشات 
األلـــوف مـــن الفلســـطينيني الذيـــن لجـــؤوا إليهـــا إبَّـــان 
ـــرون مـــن جديـــد بســـبب  حـــرب 1948 وهـــم اآلن ُيهجَّ
ـــن  ـــل آالف م ـــك، ُقب ـــة إىل ذل ـــوريا. وباإلضاف ـــرب يف س الح
ـــام 1948  ـــورية ع ـــوالن الس ـــني يف الج ـــطينيني كالجئ الفلس
ـــروا خـــالل حـــرب 1967 ويواجهـــون  ـــوا أن ُهجِّ ـــم مـــا لبث ث
ـــوريا. ـــني يف س ـــامت الالجئ ـــن مخي ـــة م ـــرة ثالث ـــري م التَّهج
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ـــورية  ـــوالن الس ـــاً يف الج ـــاً قدمي ـــة جرح ـــذه القضي ـــح ه وتفت
ــام  ــة عـ ــيطرة اإلرسائيليـ ــت إىل السـ ــي ُأخضعـ ــة التـ املحتلـ
ــم  ــام 1981 رغـ ــل عـ ــمياً بإرسائيـ ــت رسـ ــم ُألحقـ 1967 ثـ
رفـــض املجتمـــع الـــدويل لذلـــك عـــىل أنَّـــه أمـــر غـــري 
 130 بـــني  الـــدويل. ومـــن  القانـــون  مـــرشوع مبوجـــب 
ـــداد  ر األع ـــدَّ ـــوالن، ُتق ـــن الج ـــي م ـــوري أص ـــر س ـــف ُمهجَّ أل
اإلجامليـــة لهـــم مبـــن فيهـــم ذريـــة هـــؤالء مـــا بـــني 300 
ألـــف إىل 400 ألـــف شـــخص. وهـــذه الفئـــة الســـكانية 
تقطـــن بصـــورة رئيســـية يف املناطـــق الحرضيـــة يف ســـوريا 
ــل  ــون اآلن، كمثـ ــلَّح. ويواجهـ ــزاع املسـ ــراً بالنِّـ ــرث تأثـ األكـ

ــرر.  ــري املكـ ــطينيني التَّهجـ ــن الفلسـ ــري مـ كثـ

ـــرتاف  ـــاك اع ـــوء، فهن ـــة اللج ـــق بصف ـــر يتعل ـــر آخ ـــاك أم وهن
ـــا  ـــن هن ـــن األرايض الســـورية وم ـــأنَّ الجـــوالن جـــزء م دويل ب
ــك  ــة إىل تلـ ــط الهدنـ ــرب خـ ــوري يعـ ــار أي سـ ــب اعتبـ يجـ
ــس  ــة وليـ ــة الفنيـ ــن الناحيـ ــازح مـ ــه نـ ــىل أنـ ــة عـ املنطقـ
الجـــئ مـــن منطلـــق أنَّـــه ال يعـــرب بذلـــك حـــدوداً دوليـــة. 
ـــإذا أكـــدت عـــىل  ـــل. ف ـــة إلرسائي ـــه أحجي ـــا ينشـــأ عن وهـــذا م
ـــوريني  ـــح الس ـــا أن متن ـــب عليه ـــوالن، وج ـــىل الج ـــيادتها ع س
العابريـــن إىل الجـــوالن الحقـــوق والحاميـــة وفقـــاً لقانـــون 
ــذا  ــورية فهـ ــوالن أرض سـ ــا أنَّ الجـ ــا إذا قبلنـ ــوء. أمـ اللجـ
ـــؤالء  ـــاه ه ـــؤولية تج ـــن أي مس ـــل ع ـــىل إرسائي ـــي أن تتخ يعن
ــاً،  الســـوريني الذيـــن يصبحـــون بالتعريـــف نازحـــني داخليـ
وهـــذا مـــا يفتـــح البـــاب ملنظـــامت املســـاعدات الدوليـــة 
ملســـاعدة النازحـــني يف بيئـــة آمنـــة يف الوقـــت نفســـه 
الـــذي يخفـــف ذلـــك الضغـــوط املتزايـــدة عـــىل البلـــدان 

ــرى. ــتضيفة األخـ املسـ

ومـــن الجديـــر ذكـــره أنَّ مرتفعـــات الجـــوالن التـــي يبلـــغ 
مســـاحتها 1200 كيلومـــرت مربـــع تـــؤوي 40 ألـــف قاطـــن 
ــني  ــاوي بـ ــوزع بالتسـ ــكانية تتـ ــة السـ ــذه الفئـ ــا. وهـ فيهـ
ــة  ــراً لضآلـ ــود. ونظـ ــتوطنني اليهـ ــوريني واملسـ ــرب السـ العـ
ـــاك  ـــا، هن ـــة فيه ـــوارد الطبيعي ـــرة امل ـــكانية ووف ـــة الس الكثاف
مقـــدار كاف مـــن األرض )تســـيطر عليهـــا إرسائيـــل( التـــي 
ميكـــن أن تســـتوعب عـــدداً ال يســـتهان بـــه مـــن النازحـــني 
ـــون الســـوريون يف الجـــوالن  الســـوريني. وكان الســـكان األصلي
ــم  ــتضافة أقاربهـ ــم السـ ــن دعمهـ ــة عـ وا برصاحـ ــربَّ ــد عـ قـ
ـــة  ـــة ويف حال ـــط الهدن ـــا وراء خ ـــن م ـــني م ـــم القادم وجريانه
ـــوريا  ـــة يف س ـــق الحرضي ـــودة إىل املناط ـــون الع ـــب النازح رغ
فـــور انحســـار األزمـــة، فلـــن يلحـــق النازحـــني الفاريـــن إىل 
الجـــوالن العـــار الـــذي ســـيوصمون بـــه فيـــام لـــو طلبـــوا 
ـــة  ـــون عملي ـــن تك ـــك، ل ـــة إىل ذل ـــل. إضاف ـــوء يف إرسائي اللج

ـــني  ـــبة للنازح ـــة بالنس ـــة صعب ـــة الثفافي ـــن الناحي ـــال م االنتق
الســـوريني الداخلـــني إىل الجـــوالن نظـــراً للبيئـــة الرتحيبيـــة 

التـــي تحيـــط بهـــم مـــن جانـــب الســـوريني اآلخريـــن.

قدماً امليض 
ــل إىل  ــع إرسائيـ ــن أن يدفـ ــذي ميكـ ــز الـ ــراه الحافـ ــا تـ مـ
قبـــول الســـوريني كنازحـــني أو الجئـــني خاصـــة يف ضـــوء 
تزايـــد املخـــاوف حـــول األمـــن القومـــي اإلرسائيـــي؟ فـــإذا 
ريـــن فبمقدورهـــا اســـتخدام  مـــا تقبلـــت هـــؤالء املهجَّ
ذلـــك كاســـرتاتيجية لعقـــد اتفـــاق ســـالم مـــع الســـوريني يف 
املســـتقبل ورمبـــا يســـهم ذلـــك أيضـــاً يف تأســـيس اســـتقرار 
ــة  ــوريا يف الجغرافيـ ــدور سـ ــراً لـ ــة نظـ ــتدام يف املنطقـ مسـ
السياســـية للـــرشق األوســـط. فبعـــد دهـــر مـــن االنخـــراط 
ــدول  ــوء إىل الـ ــات اللجـ ــي أدت إىل موجـ ــات التـ يف النزاعـ
املجـــاورة، إلرسائيـــل اليـــوم فرصـــة يف مـــد يـــد الصداقـــة 

ــية. ــرب الوحشـ ــن الحـ ــن مـ ــتضافة الفاريـ باسـ

ــاً مـــن الهـــدوء النســـبي يف الجـــوالن،  فبعـــد أربعـــني عامـ
متثـــل املنطقـــة اآلن دوراً اســـرتاتيجياً يف كل مـــن النِّـــزاع 
يف ســـوريا وعالقـــات إرسائيـــل مـــع ســـوريا. ومـــن النتائـــج 
الثـــالث املحتملـــة للنـــزاع يف ســـوريا )بقـــاء األســـد يف 
املعارضـــة عـــىل  الحـــر/  الجيـــش  أو ســـيطرة  الســـلطة 
ــن  ــالمية( رصح كل مـ ــات اإلسـ ــيطرة الجامعـ ــم أو سـ الحكـ
ــوون  ــم ينـ ــاً أنَّهـ ــلحة علنـ ــات املسـ ــد والجامعـ ــام األسـ نظـ
اســـتعادة الجـــوالن املحتلـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن النِّـــزاع يف 
ســـوريا. وباملقابـــل، خـــالل مقابلـــة يف مـــارس/آذار 2014، 
أصـــدر قائـــد مـــن قـــادة املعارضـــة كـــامل اللبـــواين بيانـــاً 
أنَّ قـــوى املعارضـــة إن اســـتولت عـــىل  جدليـــاً يؤكـــد 
ــاوض  ــة يف التفـ ــون راغبـ ــوف تكـ ــوريا فسـ ــلطة يف سـ السـ
مـــع إرسائيـــل حـــول قضيـــة الجـــوالن وصـــوالً إىل اتفـــاق 

ســـالم مـــع إرسائيـــل.

ــه  ــون لـ ــوف يكـ ــوريا، سـ ــزاع يف سـ ــة النِّـ وأيٌّ كانـــت نهايـ
ـــني  ـــول الالجئ ـــل. وبقب ـــوري املحت ـــوالن الس ـــىل الج ـــات ع تبع
ــد  ــال لتمهيـ ــل املجـ ــُيتاح إلرسائيـ ــوريني، سـ والنازحـــني السـ
ــرثة  ــا املتعـ ــع جارتهـ ــات مـ ــني العالقـ ــام تحسـ ــق أمـ الطريـ

لكـــن املؤثـــرة يف الوقـــت نفســـه.

كريستال بلوترن cjplotner@gmail.com باحثة يف املنارصة 
القانونية، املرصد، املركز العريب لحقوق اإلنسان يف مرتفعات 
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الجندر والتجنيد والحامية والحرب يف سوريا 
روشيل دايفيز وآيب تايلور وإميا مرييف 

املكابدات التي تجشّمها الرجال ممن بقوا يف سوريا والعوائق التي واجهها غريهم ممن يختارون الفرار من القتال 
يف البالد تكشف عن وجود حاجة إلعادة تعريف املفهومات التقليدية لالستضعاف وإعادة النظر يف الرجال املدنيني 

وحاجاتهم كجزء من الحل ال كجزء من املشكلة.

ــوريا يف  ــص يف س ــاين يف حم ــار اإلنس ــالق النَّ ــف إط ــاح وق أت
فرباير/شــباط 2014 إخــالء الســكان املدنيــني املحارصيــن هنــاك 
منــذ مــدة طويلــة ممــن عانــوا عــىل نحــو متزايــد مــن نقــص 
مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة واملــَؤن منــذ أواخــر 2013. ويف 
ــادرة الحــي،  ــار الســن مغ ــال وكب ــِمح للنِّســاء واألطف حــني ُس
ــز أكــرث مــن 500 مــن الرجــال مــن أعــامر مختلفــة مــا  احُتِج
بــني 15 إىل 55 عامــاً يف املدينــة الســتجوابهم وإلخضاعهــم 

للتمحيــص األمنــي. 

ومــا يؤكــد عليــه الوضــع يف حمــص حقيقــة ينطبــق عــىل 
النِّــزاع يف ســوريا عــىل نطــاق أوســع. ومعنــى ذلــك أنَّ الرجــال 
مــن الفئــات العمريــة املذكــورة وعــىل األخــص منهــم الشــباب 
ــة عــىل أنَّهــم مــن  ــة بعــني الريب ُينظــر إليهــم بحكــم الذكوري
ــه حتــى لــو  املقاتلــني. وتعنــي هــذه الخاصيــة الدميوغرافيــة أنَّ
ــه مل يكــن  مل يكــن بحــوزة الرجــل أي ســالح كان وحتــى لــو أنَّ
ــه  ــرة الشــك مــن أنَّ ــال أصــاًل، فســيبقى يف دائ مشــاركاً يف القت
عــىل األقــل ســيكون راغبــاً يف القتــال. فُينظــر إليــه بذلــك عــىل 
ــه إمــا معــارض أو خطــر عــىل النظــام أو حــركات املعارضــة  أنَّ
أو الحكومــات يف البلــدان املســتضيفة. فلــن ُينظــر إليــه عــىل 
ــه النســاء  ــا ُينظــر إلي ــد عــىل غــرار م ــه مجــرد مــدين محاي أنَّ

واألطفــال.1

التجنيد اإللزامي والقتال داخل ســوريا
ــال  ــه الرج ــام، يواج ــيطرعليها النِّظ ــي يس ــق الت ــل املناط داخ
ــم السياســية مشــكلة  ــم أو آرائه بغــض النَّظــر عــن معتقداته
ــاك عــدة قواعــد محــدودة  ــش. هن ــد اإللزامــي يف الجي التجني
ــواع الخدمــة العســكرية  ــا الذكــر مــن بعــض أن ُيُيعفــى ألجله
كان  إذا  أو  ألحدهــام  أو  لوالديــه  وحيــداً  يكــون  أن  منهــا 
ــور  ــاً للذك ــن أيض ــة. وميك ــة حرج ــكلة صحي ــن مش ــاين م يع
ــع  ــا دف ــة العســكرية إذا م ــن الخدم ــاء م ــىل إعف الحصــول ع
مبلغــاً ماليــاً كان يبلــغ 7500 دوالر أمريــيك إىل أن رفعتــه 
الحكومــة إىل 15 آلــف دوالر أمريــيك عــام 2013. وميكــن ملــن 
يــدرس يف الجامعــة أن يؤجــل التحاقــه يف الخدمــة العســكرية 
وكذلــك األمــر إذا كان يعمــل لــدى جهــة حكوميــة أو يعيــش 
مغرتبــاً خــارج البــالد وعليــه يف أي مــن تلــك األحــوال أن 

يتقــدم بطلــب رســمي ســنوي للتأجيــل ويحــق لــه أن يؤجــل 
الخدمــة مــا ال يزيــد عــىل خمــس ســنوات. لكــنَّ النِّــزاع جعــل 
الحكومــة تســتدعي للخدمــة العســكرية حتــى الذكــور الذيــن 

ــاً.  ــل إىل عمــر 42 عام ــة مــن قب ــوا الخدم أنه

ــي،  ــا االعتباط ــورية وتطبيقه ــات الس ــات السياس ــراً لتقلب ونظ
ــم  ــم وتردده ــن خوفه ــوريني ع ــال الس ــن الرج ــري م ــرّب كث يع
بشــأن البقــاء يف ســوريا أو استكشــاف النظــام بصــورة قانونيــة 
فيهــا. وقــد فــرَّت أعــداد كبــرية مــن الرجــال يف ســن الخدمــة 
العســكرية مــن التجنيــد اإللزامــي والخدمــة بعــد ظهــور 
ــاع  ــوز2011 وارتف ــر يوليو/مت ــر يف أواخ ــوري الح ــش الس الجي
شــدة الحملــة الضاريــة للنظــام يف جميــع أنحــاء البــالد. وقــال 
ــرع  ــا ق ــت عندم ــول كان ــة التَّح ــخاص إنَّ نقط ــن األش ــري م كث
ــغ  ــه البال ــه أو أخي ــد إلبن ــزل بإشــعار بالتجني ــاب املن ــط ب ضاب

ــاً.  مــن العمــر 18 عام

ــح بعــض الرجــال  ــراد األرسة، يصب ــن أف ــري م ــاة كث ونظــراً لوف
ــة  ــا يتطلــب وجودهــم لتوفــري اإلعال ــاب أرسهــم وهــذا م أرب
لبقيــة أفــراد األرسة وهــو الــيء الــذي لــن يتمكنــوا مــن 
فعلــه إذا كانــوا مقاتلــني فعليــني أو محتملــني يف ســوريا. 
ــالت مــن طــالب  ــن خضعــوا للمقاب ــاك آخــرون مــن الذي وهن
الجامعــات الذيــن تعرضــوا للمضايقــات املتكــررة أو ممــن 
ــر بيوتهــم النظــام مــا منعهــم مــن االســتمرار يف الدراســة  دمَّ
ــن  ــم م ــاء إعفائه ــي إنه ــدروه يعن ــذي ب ــر ال ــة األم يف الجامع
ــم  ــباب إنِّه ــؤالء الش ــال ه ــة. وق ــكرية اإللزامي ــة العس الخدم
وا ألنهــم مل يكونــوا راغبــني باالنضــامم إىل الجيــش الوطنــي  فــرُّ

ــلَّحة.  ــة املس أو املعارض

ــوا يف  ــن خدم ــال الذي ــرض الرج ــد يتع ــك، ف ــة إىل ذل وباإلضاف
وا لعــدة  الجيــش الســوري ســابقاً إىل االتهــام بأنَّهــم انشــقُّ
املدنيــني  النَّــار عــىل  بإطــالق  ُأمــروا  أنَّهــم  منهــا  أســباب 
الشــوارع. وكان إلدخــال  املتظاهريــن ســلمياً يف  الســوريني 
يف  كبــري  دور  الســلمية  االنتفاضــة  إىل  املســلَّحة  املعارضــة 
لــو كان  الفــرار مــن ســوريا حتــى  الرجــال عــىل  تحفيــز 
ــة يف صــف املعارضــة.  ــة العقيدي ــن الناحي ــون م ــم يقف بعضه
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ولجميــع هــؤالء الرجــال، يعنــي البقــاء يف ســوريا واحــداً مــن 
ــة  ــادي الخدم ــكري أو تف ــل العس ــامم إىل العم ــن: االنض أمري
ــة  ــن قبض ــرار م ــن الف ــاق م ــا اإلخف ــة أمَّ ــكرية اإللزامي العس
الً أو التعــرض  الخدمــة العســكرية فيعنــي ذلــك احتجــازاً مطــوَّ

للتعذيــب أو املــوت. 

ومــن هنــا، يختــار كثــري مــن الذكــور )أو يجربهــم أفــراد 
أرسهــم عــىل( الفــرار إىل البلــدان املجــاورة أو إىل املناطــق 
ــاء  ــا النظــام أو االختب ــي ال يســطري عليه الســورية األخــرى الت
يف ســوريا. وتحــدث البعــض عــن اصدقــاء وجــريان لهــم ممــن 
توجــه أبناؤهــم لالختبــاء أو حبكــوا قصــة تعرضهــم لالختطــاف 
ــدرك  ــم أن ي ــن امله ــة. وم ــة اإللزامي ــب الخدم أو املــوت لتجن
ــزاع  املجتمــع الــدويل والســوريون وجميــع مــن لهــم شــأن بالنِّ
ــأوا  ــال ون ــاركة يف القت ــدم املش ــاروا ع ــال اخت ــؤالء الرج أنَّ ه
بأنفســهم عنــه رغــم مخاطــر الســالمة عليهــم وعــىل أرسهــم. 

وينظــر كثــري مــن الســوريني إىل املناطــق غــري الخاضعــة 
ــوري  ــش الس ــيطرة الجي ــة لس ــل الخاضع ــام ب ــيطرة النظ لس
آمنــة  مــالذات  أنَّهــا  عــىل  املحليــة  املجالــس  أو  الحــر 
ــش.  ــن الجي ــن م ــكري أو الفاري ــد العس ــن التجني ــن م للفاري
لكــنَّ تقاريــر أخــرى تفيــد أنَّ الشــباب واألوالد الذكــور يف 
عــىل  ســون  ُيسوَّ  16-12 العمريــة  الفئــة  املناطــق يف  تلــك 
االنضــامم إىل الجامعــات الجهاديــة اإلســالمية وذلــك مــن 
خــالل الحمــالت العقيديــة، وبهــذا الســياق يذكــر أفــراد مــن 
ــم  ــم وأخوانه ــراج ابنائه ــل إخ ــن أج ــم م ــة هربوه االرس كيفي
البيئــة. ومنــذ مــارس/آذار 2014، كان المتــداد  مــن تلــك 
للنظــام  العســكرية  العشــوائية  الرضبــات  حملــة  وصــول 
ــم  ــم وقراه ــلميني يف مدنه ــطاء الس ــتهدف للنش ــل املس والقت
يف املناطــق غــري الخاضعــة لســيطرة النظــام عنــد اســتيالء 
ــة  ــارد ملجموع ــر ط ــا أث ــالمية عليه ــة اإلس ــات الجهادي الجامع
ــك  ــروا إىل تل ــن نظ ــك الذي ــة أولئ ــال )خاص ــن الرج ــرى م أخ
املناطــق عــىل أنهــا آمنــة نســبياً( للفــرار مجــدداً عــرب الحــدود 

ــان.  ــن األحي ــري م يف كث

عوائق أمام مغادرة سوريا
ليــس مــن املمكــن دامئــاً حصــول الرجــال الراغبــني يف مغــادرة 
ســوريا الحصــول عــىل حــق املغــادرة أو إيجــاد املــالذ اآلمــن 
يف دولــة أخــرى. ففــي حــني منعــت الحكومــة الســورية ســابقاً 
الرجــال ممــن مل يتمــوا خدمتهــم العســكرية التــي متتــد 
ــود يف مــارس/ ــق القي ــد تطبي ــالد، امت ســنتني مــن مغــادرة الب

ــة  ــة العمري ــال يف الفئ ــع الرج ــىل جمي ــتمل ع آذار 2012 ليش
18-42 مانعــة إياهــم مــن مغــادرة البــالد قبــل الحصــول 

ــة  ــوا أدوا الخدم ــام إذا كان ــر ع ــض النظ ــبَّق بغ ــىل إذن مس ع
ــل أم ال.  ــن قب ــة م ــكرية اإللزامي العس

وميكــن بالطبــع لكثــري مــن الرجــال الهــرب )وهــذا مــا يفعلونه( 
دون إذن أو االختبــاء بــني الحشــود يف الحواجــز الســورية عــىل 
ــاك آخــرون  ــان واألردن. ويف الوقــت نفســه، هن الطــرق إىل لبن
ممــن يفــرون مــع أرسهــم مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام إىل مناطــق أخــرى محاذيــة للحــدود مــع تركيــا أو 
ــو مجــدداً خطــر  ــن يواجه ــع أنَّ هــؤالء الرجــال ل العــراق. وم
التجنيــد يف الجيــش الســوري فســوف يواجهــون أخطــاراً أخــرى 
تتعلــق بالجنــدر. وحســب نشــاطهم الشــخيص الســيايس أو 
نشــاط افــراد أرستهــم يف هــذا املجــال، قــد يتعرضــون إىل 
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ــد  ــد باإلعــدام عــىل ي االحتجــاز أو التَّعذيــب بــل حتــى التهدي
الجامعــات املســلَّحة الجديــدة بســبب أنَّهــم ذكــور أو بســبب 
ــون خطــراً إمــا إلشــعال العنــف  النظــر إليهــم عــىل أنَّهــم ميثل

ــة. أو املقاوم

أمــا بالنســبة للرجــال القادريــن عــىل عبــور الحــدود الســورية، 
فقــد واجهــوا قيــوداً مــن حــني آلخــر تفرضهــا الــدول املجــاورة 
منعــاً لهــم مــن الدخــول حتــى لــو كان دخولهــم امُلزمــع 
ــان مــن الســوريني الذيــن  ــاً. ونشــأ عــن ذلــك األمــر فئت قانوني
ــني  ــة الداخل ــراق: فئ ــا واألردن والع ــان وتركي ــون يف لبن يعيش
للبــالد بصفــة قانونيــة وفئــة مــن دخلهــا بصــورة غــري قانونيــة 
دون التســجيل يف ســجالت منظومــة الهجــرة لــدى الحكومــات 
قبــل  لألوضــاع  التقاريــر  وتشــري  املضيفــة. 
تقــدم تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق 
ــة  ــة املركزي والشــام يف العــراق إىل أنَّ الحكوم
الشــباب  دخــول  تعيــق  كانــت  العراقيــة 
الســوريني مــن ســوريا مــع أنَّ حكومــة إقليــم 
كردســتان يف الشــامل كانــت تتيــح لهــؤالء 
حدودهــا  دامــت  مــا  البــالد  إىل  الدخــول 
ــا  ــح م ــن الواض ــس م ــة. ولي ــة وعامل مفتوح
متارســها  التــي  الحاليــة  للســيطرة  كان  إذا 
الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام عــىل 
مختلــف املعابــر الحدوديــة  أثــر عــىل حركــة 
الالجئــني وعــىل هــذه السياســات. ومنــذ عــام 
2013، فــرض االردن حظــراً عــىل الرجــال غــري 
الدخــول  مــن  أرسهــم  بأفــراد  املصاحبــني 
للبــالد. ونتيجــة لذلــك، اضطــر بعضهــم أن 
ــاث الســفر معهــم أو  ــه اإلن يطلــب إىل قريبات
ــن  ــاس آخري ــالت أن إلصــاق أنفســهم مــع عائ
ــور حواجــز الســيطرة عــىل الحــدود،  ــد عب عن
يف حــني اختــار غريهــم الــرشوع يف رحــالت 
خطــرة وطويلــة إىل الصحــراء الرشقيــة للعبــور 

إىل األردن بطريقــة غــري رشعيــة. 

الرجــال  ســفر  ضــد  التمييــز  هــذا  وجــاء 
ــن  ــال املنفردي ــة أنَّ الرج ــن فرضي ــم م وحده
واألوالد الواضــح انفصالهــم عــن أفــراد أرسهــم 
ــني  ــا املصاحب ــن، أم ــىل األم ــراً ع ــون خط ميثل
بغريهــم مــن آبــاء وأبنــاء وأخــوان وأزواج فــال 
ميثلــون ذلــك الخطــر. ويف هــذه األوضــاع، 
مــزدوج  اســتضعاف  إىل  الرجــال  يتعــرض 
ــة أرسهــم  فهــم ال ميلكــون القــدرة عــىل رعاي

وحاميتهــم مــن ناحيــة، وُينظــر إليهــم يف البلــدان املســتضيفة 
عــىل أنَّهــم خطــر مــن ناحيــة أخــرى. أمــا النســاء والبنــات غــري 
املصاحبــات بــأزواج أو أخــوان أو آبــاء فــال ُينظــر إليهــن إال عىل 
ــت  ــام إذا كان ــر في ــرضوري النَّظ ــن ال ــتضعفات. وم ــن مس أنه
السياســات اإلنســانية املســتهدفة لــالرس التــي تقودهــا النِّســاء 
تشــجع دون قصــد فصــل أفــراد األرسة بعضهــم عــن بعــض مــا 

ــك عــىل الرجــال.  ــد املخاطــر عــىل النســاء ســوءاً وكذل يزي

محدودية الحامية خارج ســوريا
مبــا أنَّ كثــرياً مــن الشــباب والرجــال يف ســن التجنيــد العســكري 
الــرضوري  فمــن  النِّــزاع  عــن  بأنفســهم  النــأي  اختــاروا 
ــالم  ــائل اإلع ــون ووس ــه املانح ــا في ــدويل مب ــع ال ــىل املجتم ع
يروهــم  أن  السياســات  وصانعــو  املضيفــة  والحكومــات 
بالتعريــف عــىل أنهــم مدنيــون مســتحقون للحاميــة مــن جهــة 

وبحاجــة للمســاعدة مــن جهــة أخــرى. 

وعــىل العمــوم، مُينــح الرجــال مــن املدنيــني الفاريــن مــن 
ــا غريهــم.  ــع به ــي يتمت ــا الت ــة ذاته ــات القانوني ــزاع الحامي النِّ
ــون  ــدد الفاعل ــا يح ــاً م ــات، غالب ــات األزم ــك، يف أوق ــع ذل وم
اإلنســانيون مجموعــات بيعنهــا عــىل أنَّهــا مســتضعفة مــا يقــود 
ــات  ــاعدات إىل الفئ ــن املس ــة م ــات معين ــه مجموع إىل توجي
التــي ُينظــر إليهــا عــىل أنَّهــا “يف خطــر كبــري”. ويف حالــة 
الالجئــني الســوريني، كــام الحــال مــع كثــري غريهــم، يســتهدف 
ــنِّني  ــال واملس ــاء واألطف ــاعدات النس ــن املس ــرب م ــم األك الحج
الشــك يف حاجــات هــذه  ذلــك  يعنــي  اإلعاقــة. وال  وذوي 
املجموعــات أو يف درجــة اســتضعافها يف أوضــاع النِّــزاع بــل 
ــة  ــة الدميوغارفي ــيامت الفئوي ــذه التقس ــارة إىل ه ــد اإلش القص
ــوزَّع مبوجبهــا املســاعدات اإلنســانية بطريقــة تســتثني  التــي ُت

ــني. ــنِّني أو املعاق ــال أو املس ــري األطف ــن غ ــور م ــع الذك جمي

ــكري  ــد العس ــة التجني ــن فئ ــال م ــؤالء الرج ــح ه ــف ُيصب كي
ــون  ــن يك ــوريا. ل ــودة إىل س ــم الع ــتضعفني؟ أوالً، ال ميكنه مس
مبقــدور الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية العــودة إىل املناطــق 
ــايل وإال  ــت الح ــوريا يف الوق ــام يف س ــيطرة النظ ــة لس الخاضع
العقــاب والحبــس ورمبــا املــوت أيضــاً  فســوف يواجهــون 
بتهمــة االنشــقاق. وليــس مبقــدور كثــري مــن الذيــن هربــوا مــن 
الجيــش العــودة إىل املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام ألنهــم 
ــل  ــم مح ــا يجعله ــوري م ــش الس ــا يف الجي ــت م ــوا يف وق كان
ــروا  ــن ف ــك الذي ــوار. وكذل ــات الث ــني جامع ــك يف أع ــة وش ريب
أو دفعتهــم عائالتهــم إىل الخــروج مــن الجيــش الســوري الحــر 
ــا.  ــباب ذاته ــودة لألس ــم الع ــة ال ميكنه ــات الجهادي أو الجامع
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وثانيــاً، يواجــه كثــري مــن الشــباب الذكــور خاصــًة عــواق 
ماليــة ونفســية هائلــة يف البلــدان املســتضيفة وبإقــرار بســيط 
الــذي  العظيــم  والخطــر  للفــرار  دعتهــم  التــي  باألســباب 
قــد يصبحــوا يف نظــر  لــو عــادوا إىل ســوريا،  ســيواجهونه 
الحكومــات املضيفــة عــىل أنَّهــم خطــر محــدق باالســتقرار 

واالقتصــادي.  والســيايس  االجتامعــي 

نقــاط  إىل  خاللــه  مــن  ننظــر  الــذي  الحــايل  النمــط  أمــا 
ــزاع، فهــو ُيــدرج الشــباب يف أغلــب  االســتضعاف يف أوضــاع النِّ
األحيــان ضمــن فئــة املعاديــن الخطريــن املنفتحــني عــىل 
ــتضعاف  ــاط االس ــوش نق ــا يش ــذا م ــف. وه ــرف أو العن التط
بــل لــه مضمونــات مؤذيــة عــىل الرجــال املدنيــني وأرسهــم ألنَّ 
البلــدان املســتضيفة تخــى مــن أن يكــون الرجــال املنفرديــن 
إمــا  املضيــف  البلــد  العابريــن لحدودهــا مقاتلــني دخلــوا 
لالســرتاحة ورؤيــة ذويهــم أو لتجنيــد املزيــد مــن األفــراد 
البلــد  القتــال إىل  وتنظيــم املعارضــة املســلَّحة أو لتصديــر 
ــاطات  ــذه النش ــل ه ــري إىل أنَّ مث ــة تش ــاك أدل ــف. وهن املضي
تحــدث يف هــذه القضيــة أيضــاً. ومــع ذلــك، هنــاك مــن طلــب 
اللجــوء يف تلــك البلــدان املجــاورة للنــأي بأنفســهم عــن القتــال 
ولتجنــب االنضــامم إىل أي مــن األطــراف املتحاربــة. هــذا هــو 
املوقــف الــذي ينبغــي للمجتمــع الــدويل وملجتمــع املســاعدات 
اإلنســانية عــىل وجــه الخصــوص أن يدركــه ويدعمــه وهــؤالء 
النــاس هــم نفســهم الذيــن يجــب أن نقلــق مــن أجلهــم 
ــاء  ــول إلنه ــن الحل ــن مســاعينا يف البحــث ع ــم ضم ــم به ونهت

ــوريني.  ــني الس ــا مالي ــت وطأته ــرزح تخ ــي ي ــاة الت املعان

بالتقســيامت  اهتاممــه  يجــدد  أن  الــدويل  املجتمــع  وعــىل 
الفئويــة الدميوغرافيــة ومفهومــات االســتضعاف والعــداء التــي 
تبنــي عليهــا تلــك التقســيامت. فاملخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء 
الرجــال املدفوعــني رغــم إرادتهــم إىل القتــال أو الســعي للهــرب 
ــاً  ــات جنب ــم عــىل ســلم األولوي ــي أن تجعله ــال ينبغ ــن القت م
إىل جنــب مــع الجامعــات التــي تعــارف عليهــا الفاعلــون 

اإلنســانيون عــىل أنَّهــا “مســتضعفة”. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
ــود  ــف القي ــا لتخفي ينبغــي حــث الحكومــات املضيفــة ودعمه
ــة  ــب لكوادرهــا األمني ــري التدري املفروضــة عــىل الحــدود وتوف
وتجهيــز مرافــق االســتقبال املناســبة يف مواقــع الحــدود للتأكــد 
ــال.  مــن متكــني مــن يرغــب مــن الرجــال يف العــرب مــن القت
وباملقابــل، رمبــا ُينصــح املجتمــع الــدويل ببنــاء برامــج تتضمــن 
نشــاطات نفســية مناســبة والتطــوع والتدريــب املهنــي للرجــال 
ــر  ــول املخاط ــتضيفة ح ــدان املس ــاوف البل ــع مخ ــل م والتعام
ــال  ــح الرج ــد يصب ــرياً، ق ــال. وأخ ــؤالء الرج ــب ه ــي تصاح الت
ــزاع  ــاء الن ــال رس إنه ــاركة يف القت ــدم املش ــارون ع ــن يخت الذي
وقــد يشــاركون يف إيجــاد إمكانــات جديــدة ملســتقبل ســوريا.
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االتفاقيــة، مــن بــني أحــكام أخــرى، عــىل:

ــع  ــانية يف جمي ــوا بإنس ــي أن: - يعامل ــون ينبغ ــون املدني املواطن
ــف أو  ــامل للعن ــن أي أع ــة م ــوا الحامي ــات وان يتلق األوق

تهديدات بإيقاع العنف أو اإلهانات والفضول العام.

ــم  ــز ضده ــارس التميي ــي أن: - مي ــون ال ينبغ ــون املحمي املواطن
ــيايس  ــرأي الس ــن أو ال ــرق أو الدي ــبب الع بس

- إيقاع العقوبة بهم بسبب جناية مل يرتبكها/ترتكبها شخصياً. 

ــط  ــىل الراب ــت ع ــىل اإلنرتن ــة ع ــة متاح ــف الرابع ــة جني اتفاقي
ــايل:  الت

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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أثر التَّهجري عىل املعاقني واملسنني يف مجتمع الالَّجئني السوريني
ماركوس سكينري 

يف سياقات التَّهجري، من املهم للغاية التعرف عىل بعض املجموعات السكانية التي قد تحتاج إىل اهتامم خاص. 
مة وطرق تقدميها.  وللوعي بهذه الحاجات تبعات أساسية عىل أمناط الخدمات املقدَّ

يف عـــام 2013، أجـــرت منظمتـــا مســـاعدة املســـنني الدوليـــة 
ــة  ــري أدلـ ــان لتوفـ ــة يف األردن ولبنـ ــة دراسـ ــة الدوليـ واإلعاقـ
وبيانـــات موثـــوق بهـــا حـــول أعـــداد الالجئـــني ذوي اإلعاقـــة 
ـــىل  ـــوف ع ـــة وللوق ـــراض املزمن ـــني وذوي األم ـــنني واملصاب واملس
ــام  ــة أمـ ــة الفرصـ ــاً إلتاحـ ــة أيضـ ــم. وســـعت الدراسـ حاجاتهـ
مقارنـــة هـــذه الحاجـــات بحاجـــات مجتمـــع الالجئـــني الـــذي 

يضمهـــم.1

الوظيفي القصور 
ـــامل  ـــكان الع ـــن س ـــي2  أنَّ 15.3% م ـــة العامل ـــر اإلعاق ر تقري ـــدِّ يق
يعانـــون مـــن اإلعاقـــة املتوســـطة إىل املتقدمـــة وأنَّ هـــذه 
ــكان  ــدى السـ ــح إىل 18-20% لـ ــىل األرجـ ــرتتفع عـ ــبة سـ النسـ
ــة  ــن عينـ ــني أنَّ 22% مـ ــة، تبـ ــزاع.3  وباملقارنـ ــن بالنِّـ املتأثريـ
الدراســـة متأثـــرون بقصـــور وظيفـــي وأنَّ 6% منهـــم يف حالـــة 
متقدمـــة. وتبـــني أيضـــاً أنَّ واحـــداً مـــن كل خمســـة مـــن 
ـــة  ـــن إعاق ـــرث م ـــن أك ـــون م ـــي يعان ـــور الوظيف ـــني بالقص املصاب
ــة إذ  ــبة عاليـ ــت النسـ ــد كانـ ــن فقـ ــار السـ ــا كبـ ــدة. أمـ واحـ
ــد  ــي واحـ ــور وظيفـ ــن قصـ ــون مـ ــم يعانـ ــني أنَّ 70% منهـ تبـ
ـــور  ـــن بالقص ـــار الس ـــة كب ـــة إصاب ـــام أنَّ أرجحي ـــل. ك ـــىل األق ع
ـــال  ـــة األطف ـــة إلصاب ـــي األرجحي ـــت ضعف ـــي بلغ ـــي العق الوظيف

ـــه.  ب

ــور  ــول القصـ ــة حـ ــات الدقيقـ ــع البيانـ ــات جمـ ــنَّ تحديـ لكـ
ــانية  ــوارئ اإلنسـ ــاالت الطـ ــياق حـ ــة يف سـ ــي واإلعاقـ الوظيفـ
ـــت  ـــان. ويف وق ـــات يف لبن ـــر البيان ـــدم تواف ـــاً يف ع ـــد جلي تتجس
الدراســـة، مل يـــزد عـــدد الالجئـــني املســـجلني لـــدى مفوضيـــة 
األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــني مـــن ذوي اإلعاقـــة عـــىل 
1.4% وكان تحديـــد اإلعاقـــات الحّســـية أقـــل بكثـــري مـــن 

ــة.  ــات الحركيـ اإلعاقـ

وبالنســـبة ملـــن يعـــاين مـــن القصـــور الوظيفـــي، تتمثـــل 
ـــة  ـــع بيئ ـــف م ـــا يف التكي ـــي يواجهونه ـــية الت ـــات الرئيس التحدي
ـــادوا  ـــذي اعت ـــي ال ـــم األرسي واملجتمع ـــاب الدع ـــدة يف غي جدي
ـــية  ـــات األساس ـــول إىل الخدم ـــن الوص ـــم م ـــدم متكنه ـــه وع علي
ــة إىل أنَّ ذوي  ــرق الدراسـ ــر فـ ــارت تقاريـ ــة. وأشـ واملتخصصـ
اإلعاقـــات العقليـــة وأرسهـــم كانـــوا يواجهـــون التحديـــات 

ــداد  ــن أعـ ــة عـ ــورة الواضحـ ــاب الصـ ــة. وبغيـ ــرث صعوبـ األكـ
ــة  ــي يصعـــب بطبيعـ ــور الوظيفـ ــن بالقصـ ــخاص املتأثريـ األشـ

ــة. ــتجابة بفعاليـ ــال عـــىل املنظـــامت االسـ الحـ

ـــام “النشـــاطات  ـــة أم ـــات املاثل ـــت الدراســـة أيضـــاً الصعوب وحلل
ــاطات التـــي يشـــري  ــذه النشـ ــم هـ ــة”. وتضـ ــة اليوميـ الحياتيـ
ـــة  ـــة ADL التغذي ـــة بكلم ـــون بالالتيني ـــون الصحي ـــا املختص إليه
ــري.  ــاعدة الغـ ــاً دون مسـ ــداء املالبـــس ذاتيـ ــتحامم وارتـ واالسـ
ــور  ــن ذوي القصـ ــني مـ ــن الالجئـ ــج أنَّ 45% مـ ــر النتائـ وتظهـ
ـــات  ـــون صعوب ـــن يواجه ـــرض املزم ـــة أو امل ـــي أو اإلصاب الوظيف
يف النشـــاطات الحياتيـــة اليوميـــة وأنَّ 60% مـــن كبـــار الســـن 
يواجهـــون هـــذه التحديـــات. وباملقارنـــة، مل يذكـــر أكـــرث مـــن 
6% مـــن مجمـــوع الالجئـــني الخاضعـــني للدراســـة مواجهتهـــم 
لتلـــك الصعوبـــات. وتظهـــر الخـــربة أنَّ هـــؤالء الالجئـــني أقـــل 
ـــي  ـــا يعن ـــذا م ـــة، وه ـــات الثابت ـــول إىل الخدم ـــىل الوص ـــدرة ع ق
ـــخاص  ـــؤالء األش ـــات ه ـــتجابة لحاج ـــة أي اس ـــة أنَّ فعالي بالنتيج
ـــة  ـــة املتنقل ـــج التوعي ـــال برام ـــىل إدخ ـــرياً ع ـــامداً كب ـــد اعت تعتم
ــي  ــرتاتيجيات التكيـــف املجتمعـ ــم األرسي واسـ ــم الدعـ وتقديـ

ضمـــن تلـــك االســـتجابة.

اإلصابات
ــة  ــزاع مـــن أهـــم مالمـــح األزمـ ــة عـــن النِّـ ــات الناتجـ اإلصابـ
ـــن كل  ـــداً م ـــة أنَّ واح ـــني للدراس ـــد تب ـــة. فق ـــورية امُلالَحظ الس
15 الجـــئ ســـوري يف األردن وواحـــداً مـــن بـــني كل 30 الجـــئ 
ــات  ــل الفئـ ــني تحليـ ــرب. ويبـ ــرَّاء الحـ ــب جـ ــان أصيـ يف لبنـ
العمريـــة والجنـــدر أنَّ الرجـــال ممـــن هـــم يف ســـن العمـــل 
ـــباب  ـــود بعـــض أس ـــة وتع ـــم لخطـــر اإلصاب ـــن تعرضه ـــون م يعان
ذلـــك إىل دورهـــم يف القتـــال مـــن جهـــة وملســـؤوليتهم يف جلـــب 
ـــوا  ـــة إىل أنَّ بعـــض الشـــباب كان ـــة إضاف ـــن جه ـــاء م ـــذاء وامل الغ
ــاك.  ــم هنـ ــد ممتلكاتهـ ــوريا لتفقـ ــودة إىل سـ ــن للعـ مضطريـ
ـــة  ـــون الرعاي ـــة ال يتلق ـــن باإلصاب ـــخاص املتأثري ـــن األش ـــري م وكث

الكافيـــة. 

تلـــك  تتطلـــب  املبـــارشة،  الصحيـــة  الرعايـــة  وراء  وفيـــام 
اإلصابـــات برامـــج طويلـــة املـــدى إلعـــادة التأهيـــل الفيزيـــايئ 
والدعـــم النفـــي باإلضافـــة إىل حاجـــة املصابـــني بقصـــور 
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وظيفـــي دائـــم إىل الرعايـــة مـــدى الحيـــاة. ومـــن املخـــاوف 
ـــة  ـــل الفيزيائي ـــادة التأهي ـــم إع ـــة دع ـــة إتاح ـــة محدودي الخاص
الالزمـــة للحيلولـــة دون تـــردي الظـــروف الصحيـــة املرتبطـــة 
باإلصابـــات الحاليـــة ولتخفيـــف تطـــور اإلعاقـــة املحتمـــل 
دميومتهـــا. ولذلـــك، مـــن املهـــم جـــداً أن يعمـــل مقدمـــو 
ــة  ــىل مواجهـ ــاً عـ ــة معـ ــة والدوليـ ــة الوطنيـ ــة الصحيـ الرعايـ
الحاجـــات الحاليـــة لهـــذه الفئـــة مـــن الســـكان، بـــل عليهـــم 
ـــد  ـــدة األم ـــة بعي ـــة والبرشي ـــات املالي ـــط للمتطلب ـــاً التخطي أيض
مبـــا يفـــي بإعـــداد املنظومـــات الصحيـــة واألرس واملجتمعـــات 
لضـــامن توفـــري الدعـــم الـــكايف. ومتثـــل حاجـــات الرعايـــة 
بالنســـبة للمصابـــني تحديـــاً رئيســـياً اآلن لـــرشكاء املســـاعدات 
ـــة يف  ـــات الصحي ـــد للمنظوم ـــدة األم ـــات بعي ـــانية وللحاج اإلنس
ـــام  ـــح نظ ـــد أوض ـــاف. فق ـــة املط ـــوريا يف نهاي ـــان وس األردن ولبن
ــن  ــني العائديـ ــني املصابـ ــع الالجئـ ــيعترب جميـ ــه سـ ــد أنَّـ األسـ
ـــة  ـــوى املقاوم ـــن ق ـــزء م ـــم ج ـــىل أنه ـــاورة ع ـــدان املج ـــن البل م
ـــم  ـــدر عليه ـــؤالء مق ـــك أنَّ ه ـــي ذل ـــة، ويعن ـــة للحكوم املعارض

مواجهـــة مســـتقبل غامـــض يف تلـــك البلـــدان. 

األمراض املزمنة
ـــة يف األزمـــات اإلنســـانية  ـــة التقليدي تســـّجل االســـتجابات الصحي
ـــون  ـــن يعان ـــخاص الذي ـــات األش ـــة حاج ـــرياً يف معالج ـــاً كب إخفاق
مـــن الظـــروف الصحيـــة املزمنـــة لكـــن غـــري الســـارية والتـــي 
ـــة  ـــول إىل الرعاي ـــة الوص ـــؤدي محدودي ـــد ت ـــا. وق ـــن إدارته ميك
ـــات  ـــة إىل مضاعف ـــة الصحي ـــم الرعاي ـــرر يف تقدي ـــع املتك والتقط

ـــات. ـــرض والوفي ـــتويات امل ـــاع يف مس ـــرية وارتف خط

 ولكـــنَّ كثـــرياً مـــن الالجئـــني يجـــدون يف تكلفـــة الوصـــول إىل 
الخدمـــات الصحيـــة عائقـــاً أساســـياً. ففـــي لبنـــان، الخدمـــات 
ـــة  ـــوماً مالي ـــتلزم رس ـــاص وتس ـــاع الخ ـــٌة إىل القط ـــة ُمحال الصحي
ـــوم  ـــىل العم ـــني ع ـــكان الالجئ ـــه بإم ـــع أنَّ ـــا. وم ـــول عليه للحص
ـــع منهـــم  الوصـــول إىل مرافـــق الخدمـــات الصحيـــة، مـــا زال ُيتوقَّ
ـــن  ـــري م ـــرب بكث ـــون أك ـــد تك ـــي ق ـــالج الت ـــف الع ـــة تكالي تغطي
قدراتهـــم املاليـــة. وقـــال بعـــض الالجئـــني يف لبنـــان إنَّهـــم مل 
يتمكنـــوا مـــن ســـداد تكاليـــف النقـــل للوصـــول إىل املراكـــز 
ـــة  ـــم يف تغطي ـــة منه ـــاهمة املطلوب ـــن املس ـــك ع ـــة ناهي الصحي

تكاليـــف العـــالج يف املستشـــفيات. 

ويف لبنـــان واألردن، التثقيـــف الصحـــي شـــبه غائـــب بالنســـبة 
ــىل  ــة عـ ــوادر الصحيـ ــني الكـ ــدودة بـ ــدرة محـ ــرىض والقـ للمـ
ـــات  ـــة، والخدم ـــراض املزمن ـــرىض ذوي األم ـــليم للم ـــم الس التقيي
ـــة  ـــراض املزمن ـــر لألم ـــص املبك ـــم الفح ـــال دع ـــدودة يف مج مح
ـــم  ـــد املالئ ـــة الرص ـــن ناحي ـــة م ـــة صحي ـــاك متابع ـــد هن وال يوج

ـــط  ـــدرك الراب ـــم أن ن ـــن امله ـــرياً، م ـــة. وأخ ـــات املخربي والفحوص
ــاك  ــم أنَّ هنـ ــن نعلـ ــة، فنحـ ــة واإلعاقـ ــراض املزمنـ ــني األمـ بـ
ـــون مـــن أمـــراض غـــري  ـــن يعان ـــرية مـــن األشـــخاص الذي نســـبة كب
ســـارية ممـــن ســـوف يعانـــون مـــن قصـــورات وظيفيـــة مـــع 

تقـــدم الحالـــة املرضيـــة. 

املصابـــني،  لحاجـــات  لالســـتجابة  بالنســـبة  الحـــال  وكـــام 
ــا  ــاين منهـ ــي يعـ ــراض التـ ــية لألمـ ــامت الرئيسـ ــب السـ تصاحـ
الالجئـــون الســـوريون تبعـــات حـــادة عـــىل دعـــم املنظومـــة 
الصحيـــة. ومـــن هنـــا تعمـــل منظمـــة املســـنني الدوليـــة 
ـــني  ـــني والدولي ـــرشكاء املحلي ـــع ال ـــة م ـــة الدولي ـــة اإلعاق ومنظم
ـــني  ـــل لتحس ـــة عام ـــامل ومؤسس ـــاء الع ـــة أطب ـــم منظم ـــن فيه مب
ــارية  ــري السـ ــراض غـ ــخاص ذوي األمـ ــد األشـ ــي تحديـ عمليتـ
وإحالتهـــم ودعـــم املنظومـــات الصحيـــة الوطنيـــة بهـــدف 

ــة. ــتويات الرعايـ ــني مسـ تحسـ

النفسية  الصحة 
ـــني  ـــث واملصاب ـــة البح ـــني يف عين ـــف الالجئ ـــن نص ـــرث م ـــاد أك أف
ــم  ــاٍر تعرضهـ ــري سـ ــرض غـ ــة أو مـ ــي أو إصابـ ــور وظيفـ بقصـ
لعالمـــة واحـــدة متكـــررة عـــىل االقـــل مـــن عالمـــات التوتـــر 
النفـــي املتمثـــل يف التغـــريات العاطفيـــة أو الســـلوكية أو 
املعرفيـــة أو يف العالقـــات مـــع الغـــري. ومجـــدداً، تتأثـــر فئـــة 
املســـنني تأثـــراً كبـــرياً مـــع إبـــالغ أكـــرث مـــن 65% منهـــم 
ثـــالث  أعـــىل  العالمـــات يف مســـتويات  لتلـــك  بتعرضهـــم 
مـــرات مـــن املســـتويات التـــي يتعـــرض لهـــا عمـــوم مجتمـــع 
الالجئـــني. ويف حـــني قـــد تنشـــغل أجيـــال الشـــباب يف العمـــل 
أو يف البحـــث عـــن العمـــل، غالبـــاً مـــا ُيقـــىَص الالجئـــون ذوو 
ـــون  ـــل وُيرتك ـــن العم ـــم ع ـــنون منه ـــي أو املس ـــور الوظيف القص

ــد. ــد بعيـ ــم ألمـ يف معاناتهـ

ماركوس سكينري  mskinner@helpage.org  مدير 
السياسات اإلنسانية يف منظمة مساعدة املسنني الدولية 
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استضعاف الالجئني الفلسطينيني-السوريني
ليا موريسون 

الفلسطينيني-السوريني  زال مستقبل  ما  بالدهم،  إىل  العودة  السوريني  للمواطنني  فيه  ُيكتب  قد  الذي  الوقت  يف 
يزداد غموضاً. ويف أثناء ذلك، يتعرض الفلسطينيون-السوريون إىل استضعاف أكرب من غريهم ويعاملون بأسوء من 

املعاملة التي يتلقاها الالجئون اآلخرون الفارون من النِّزاع يف سوريا.

ــرت األزمــة الســورية أكــرث مــن نصــف الفلســطينيني- هجَّ
الســوريني داخــل ســوريا وخارجهــا ويصــل عددهــم قرابــة 
270 ألــف ومــع أنَّ النــزاع أثــر عــىل جميــع األشــخاص مــن 
ــة،  ــة والعرقي ــم الديني ــن انتامءاته ــر ع ــض النظ ــوريا بغ س
الضــوء   الســورية  لألزمــة  الســيئة  التبعــات  ســلطت 

الفلسطينيني-الســوريني. يف  املتأصــل  االســتضعاف 

فالذيــن هربــوا منهــم إىل لبنــان أو األردن مل يجــدوا ســوى 
ــوريا  ــودة إىل س ــن الع ــوا م ــم ومل يتمكن ــن الدع ــاًل م قلي
ســوريا  يف  الفلســطينيني  الالجئــني  مخيــامت  ثلثــي  ألنَّ 
تدمــرت أو علقــت يف األزمــة. وكانــت قــدرة ســوريا عــىل 
عــن  تنبثــق  أساســاً  الفلســطينيني  الالجئــني  اســتيعاب 
الظــروف االقتصاديــة املواتيــة يف وقــت كانــت فيــه أعــداد 
الالجئــني إىل البــالد قليلــة نســبياً قبــل 60 عامــاً. لكــنَّ 
الخســائر االقتصاديــة الســورية لعــام 2012 وحــده بلغــت 
81.7% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل لعــام 2010 وارتفعــت 
والوضــع   .%34.9 إىل   %10.6 مــن  البطالــة  معــدالت 
االقتصــادي الحــايل لــه أثــر ضــار جــداً عــىل الفلســطينيني، 
ــوريا  ــودة إىل س ــىل الع ــن ع ــوا قادري ــى إن كان ــن حت الذي
فمــن املرجــح جــداً أن تكــون فــرص العمــل محــدودة 

ــز. ــن التميي ــك ع ناهي

الالجئــني  لغــوث وتشــغيل  املتحــدة  األمــم  أمــا وكالــة 
الفلســطينيني يف الــرشق األدىن )األونــوروا(  فقــد غــدت 
توفــري  عــن  عاجــزة  املزمــن  التمويــل  نقــص  بســبب 
ولبنــان.  األردن  يف  للفلســطينيني  األساســية  الحاجــات 
وارتفعــت كذلــك معــدالت الجئــي فلســطينيي ســوريا 
ــرياً  ــاً كب ــوروا  ارتفاع ــاعدات األون ــون إىل مس ــن يحتاج مم
ــزاع إىل أكــرث مــن 90% يف الوقــت الحــايل.  مــن 6% قبــل النِّ
ــزاع مــن االســتقالل الجــزيئ الــذي كان املجتمــع  ض النِّ وقــوَّ
ــم  ــا تركه ــوريا م ــل يف س ــن قب ــه م ــى ب ــطيني يحظ الفلس
ومتويــالت  األونــوروا  عــىل  كبــرياً  اعتــامداً  معتمديــن 
يقتــرص  األونــوروا  تفويــض  أنَّ  ومبــا  الــدويل.  املجتمــع 
ــا مبامرســة  ــال ُيســمح له ــة والتشــغيل ف عــىل برامــج اإلغاث

الحاميــة. نشــاطات 

ــوءاً  ــوريا س ــزاع يف س ــطينيني يف النِّ ــتضعاف الفلس ــزداد اس وي
ــالد.  ــن الب ــرار م ــعيهم للف ــد س ــا عن ــي يواجهونه ــق الت بالعوائ
ألــف فلســطيني إىل   70 قرابــة   فــرَّ  النِّــزاع،  بدايــة  ومنــذ 
البلــدان املجــاورة مبــا فيهــا األردن ولبنــان ومــرص وتركيــا 
ــتثناء  ــطينيني لالس ــرض الفلس ــدان يتع ــك البل ــراق، ويف تل والع
وهــذا  اللجــوء  إىل  الوصــول  بشــأن  القيــود  مــن  وملزيــد 
مــا جعلهــم مصــدر عــداء متنــاٍم يف البلــدان واملجتمعــات 
واالحتجــاز  التمييــز  معامــالت  حــاالت  وظهــرت  املضيفــة. 
القارصيــن والعنــف  الحــدود واحتجــاز  التعســفي وإغــالق 
واملواقــف الكارهــة لألجانــب واإلعــادة القرسيــة التــي اتســمت 
ــي يتلقاهــا الفلسطينيون-الســوريون  ــة الت ــة الحالي ــا املعامل به
ــدول مســتمرة يف  ــك ال ــا دامــت تل ــان ومــرص م يف األردن ولبن
ــدويل. ــون ال ــا مبوجــب القان ــا املفروضــة عليه انتهــاك التزاماته

الفلسطينيني-الســوريني  أمــام  الحــدود  ُأغِلقــت  األردن،  ويف 
ــوريني.  ــني الس ــام الالجئ ــاً أم ــة جزئي ــت مفتوح ــا بقي ــع أنه م
البــالد  إىل  الدخــول  مــن  متكنــوا  الذيــن  الفلســطينيني  أمــا 
ــادة  ــاز التعســفي  واإلع ــزاع فتعرضــوا لالحتج ــدالع النِّ ــل ان قب
مــن  الفلسطينيون-الســوريون  مُينــع  لبنــان،  ويف  القرسيــة. 
العمــل يف كثــري مــن املهــن وتشــرتط الحكومــة عليهــم التقــدم 
ــك  ــن تل ــف ع ــراءات تختل ــاع إج ــل باتب ــرية العم ــب تأش بطل
تكلفــة.  عنهــا  وتزيــد  الســوريون  الالجئــون  يتبعهــا  التــي 
ــطينيني- ــوريني والفلس ــني الس ــني الالجئ ــة ب ــرق يف املعامل والف

للســوريني  تســمح  التــي  مــرص  أيضــاً يف  واضــح  الســوريني 
لالجئــني  الســامية  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  يف  التســجيل 
وبخدمــات  ثالثــة  بلــد  التوطــني يف  إعــادة  بحــق  والتمتــع 
ــة  ــنَّ الحكوم ــاعدات. لك ــن املس ــا م ــة وغريه ــة الصحي الرعاي
ــني  ــامية لالجئ ــدة الس ــم املتح ــة األم ــت مفوضي ــة منع املرصي
ــة  ــذه الفئ ــرم ه ــا يح ــوريني م ــجيل الفلسطينيني-الس ــن تس م
مــن الحصــول عــىل أي مــن املســاعدات رغــم أنهــم فــرّوا مــن 

ــه. ــزاع نفس النِّ

أمــا عــىل صعيــد العــودة، فــام زال احتــامل العــودة إىل الديــار 
قامئــاً لالجئــني الســوريني خالفــاً للفلسطينيني-الســوريني الذيــن 
ــزاع يف  ــداً. فالنِّ ــرث تعقي ــراً أك ــوريا أم ــودة إىل س ــيجدون الع س
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ــة للمجتمــع  ــع للظــروف املادي ســوريا تســبب يف تدهــور رسي
الفلســطيني املقيــم يف ســوريا الــذي يواجــه تهديــدات إضافيــة 
ــة عــىل  ــة القــدرة املحتمل ــزاع مــن ناحي يف ســوريا مــا بعــد الن

إعــادة االندمــاج يف املجتمــع الســوري.

ومرافقهــم  الفلســطينيني  مــدارس  تعرضــت  النِّــزاع،  وأثنــاء 
داخــل  والتدمــري  لالعتــداء  املجتمعيــة  ومراكزهــم  الطبيــة 
يعــد  كان  الــذي  الريمــوك  فمخيــم  وخارجهــا.  املخيــامت 
ــوريا  ــطينيني يف س ــني الفلس ــع الالجئ ــض” ملجتم ــب الناب “القل
ــل  ــطيني قب ــف فلس ــن 150 أل ــرث م ــتضيف أك ــذي كان يس وال
ــف  ــكانه إىل 18 أل ــدد س ــاءل ع ــوريا تض ــزاع يف س ــدالع النِّ ان
عــدا عــن أنــه أصبــح مســتهدفاً مــن قــوى النظــام واملعارضــة 
عــىل حــد ســواء. ونتيجــة منــع دخــول مــواد اإلغاثــة اإلنســانية 

للمخيــم، تــويف 128 شــخصاً مــن الجــوع وفقــاً ملنظمــة العفــو 
االدوليــة.  ورغــم التوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار 
الجيــش مجــدداً  2014، أدت عــودة  الثــاين  يناير/كانــون  يف 
للمخيــم يف مــارس/آذار إىل إعاقــة توزيــع املســاعدات. ودمــار 
والتجاريــة  السياســية  الحيــاة  محــور  كان  الــذي  املخيــم 
املصاعــب  ظهــور  يعنــي  ســوريا  يف  الفلســطيني  للمجتمــع 
ــا  ــادوا عليه ــي اعت ــم الت ــام الفلســطينيني يف اســتئناف حياته أم

يف ســوريا.

ليا موريسون morrison_leah@hotmail.com  تخرج حديثاً 
من برنامج املاجستري يف اإلمناء ومامرسات الطوارئ يف جامعة 

    www.brookes.ac.uk أكسفورد بروكس

وريني الالجئني حة العقليَّة لألطفال واملراهقني السُّ الصِّ
ليا جيمس، وآين سوفسيك، وفرديناند غاروف، وريم عبايس

حة العقليَّة أْن تكون املفتاح الرئيي الستعادة األطفال واملراهقني عمل الوظائف النفسيَّة األساسيَّة ودعم  ميكن للصِّ
لدونتهم واسرتاتيجيات التكيف اإليجابية.

ــوريا  ــن سـ ــن مـ ــال الفاريـ ــاء واألطفـ ــال والنسـ ــرَّض الرجـ تعـ
عمومـــاً أو شـــهدوا التعذيـــب والخطـــف واملجـــازر،  ووقعـــوا 
ــي،   ــف الجنـ ــكال العنـ ــن أشـ ــريه مـ ــاب وغـ ــة االغتصـ ضحيـ
ودمـــرت منازلهـــم وأحياؤهـــم،  واســـُتهدفوا- ورأوا النـــاس 
ـــون  ـــة.  ويعان ـــدي القناص ـــىل أي ـــل وع ـــتخدام القناب ُيقتلون-باس
ت إىل إصابتهـــم بإعاقـــات ُمزمنـــة،  مـــن إصابـــات جســـدية أدَّ

وفقـــدوا أحباءهـــم الذيـــن إمـــا ُقتلـــوا أو اختفـــوا.  

حـــة العقليَّـــة واالحتياجـــات النفســـيَّة  وكشـــف تقييـــم للصِّ
ـــوريني يف األردن أنَّهـــم يعانـــون  ريـــن السُّ واالجتامعيَّـــة للُمهجَّ
مـــن الخـــوف املســـتمر والغضـــب واالفتقـــار إىل االهتـــامم 
الوظائـــف  يف  ومشـــاكل  باليـــأس  والشـــعور  بالنشـــاطات 
ـــرٍد  ـــن 8,000 ف ـــرب م ـــا يق ـــني م ـــن ب ـــية.  فم ـــامنية ألساس الجس
شـــاركوا يف التقييـــم، أفـــاد 15.1% منهـــم بشـــعورهم بالخـــوف 
لعـــدم  الشـــديد  بالغضـــب  يشـــعرون  و%28.4  الشـــديد، 
امتالكهـــم أي يشء يهـــدئ مـــن روعهـــم، و26.3% يشـــعرون 
ـــش،”  ـــتمرار يف العي ـــدون االس ـــم ال يري ـــة أنه ـــأس إىل درج “بالي
ــة  ويشـــعر 18.8% منهـــم “أنهـــم غـــري قادريـــن عـــىل مامرسـ
ــاعر  ــبب مشـ ــة بسـ ــم اليوميـ ــية يف حياتهـ ــاطات األساسـ النشـ
الخـــوف والغضـــب والتعـــب وعـــدم االهتـــامم واليـــأس أو 

ــم.” 1 ــي تتملكهـ ــاج التـ االنزعـ

ــتقبل  ــاه ومسـ ــوريني أنَّ رفـ ــني السـ ــن البالغـ ــرٌي مـ ــاد كثـ وأفـ
ـــر األكـــرب لهـــم. وعـــىل  أطفالهـــم املحتمـــل يشـــكالن مصـــدر التوت
ضـــوء هـــذه النتائـــج، أصبحـــت خدمـــات الصحـــة العقليـــة التـــي 
تســـتهدف األطفـــال متثـــل أولويـــة للمجتمـــع ككل.  فالعديـــد 
ـــري  ـــم وتأث ـــق املســـتمر عـــىل أبنائه ـــن البالغـــني يشـــعرون بالقل م
أهـــوال األوضـــاع التـــي خاضـــوا تجربتهـــا.  ويصـــف أحدهـــم 
ـــرب-  ـــن الح ـــدة” م ـــياً بح ـــرضرات نفس ـــن “املت ـــنَّ م ـــه بأنه بنات
ـــاد بوجـــود  ـــنَّ اعتق ـــس لديه ـــق والخـــوف ولي ـــن القل ـــني م ويعان
مـــالذ آمـــن يف أي مـــكان.2  ويف مجموعـــات االستشـــارات كان 
ــامداً عـــىل  ــن” اعتـ ــكان آمـ ــم “مـ ــال رسـ ــن األطفـ ُيطلـــب مـ
ــان،  ــض األحيـ ــعهم، يف بعـ ــن بوسـ ــم مل يكـ ــم، إال أنَّهـ ماضيهـ
ــات  ــة، فريســـمون الدبابـ ــات عنيفـ ــري عـــن ذكريـ ــوى التعبـ سـ

وأحياءهـــم اآلهلـــة بالجنـــود. 

ـــق  ـــوريني بالضي ـــني الس ـــال واملراهق ـــن األطف ـــد م ـــعور العدي وش
ـــن الحـــرب،  ـــة ع ـــات الناجم ـــارش للصدم ـــاج التعـــرض املب هـــو نت
األمـــر الـــذي يشـــكل تحديـــاً لديناميكيـــة األرسة املرتبطـــة 
ــة بالتكيـــف مـــع  بالصدمـــة والتَّهجـــري، والضغوطـــات املتعلقـ
الحيـــاة يف األردن.  ومـــن املرجـــح أنَّ الوالديـــن وأفـــراد األرسة 
ــم  ــر عليهـ ــة وتظهـ ــارب مؤملـ ــوا لتجـ ــن تعرضـ ــن الذيـ اآلخريـ
ــوا  ــية أن ميارسـ ــات النفسـ ــر والصدمـ ــة بالتوتـ ــراض مرتبطـ أعـ
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ســـلوكات  ســـيئة تشـــمل اإلســـاءة واإلهـــامل يف بعـــض 
الحـــاالت. 

وعـــادة مـــا يعـــرّب األطفـــال الســـوريون الذيـــن يتلقـــون 
ــا التعذيـــب عـــن شـــعور هائـــل  الخدمـــات يف مركـــز ضحايـ
ـــن  ـــم، مب ـــراد أرسه ـــة أف ـــم وحامي ـــخصية لدع ـــؤولية الش باملس
ـــم  ـــة” أرسه ـــك “بحراس ـــف ذل ـــم يص ـــن.  وبعضه ـــم الوالدي فيه
ـــل  ـــري بأفض ـــون يف التفك ـــاب، أو يقلق ـــد الب ـــة عن ـــة ثابت كدوري
الســـبل ملواســـاة والديهـــم عنـــد شـــعورهم بالضيـــق.  وقـــد 
يلجـــأ الطفـــال إىل حاميـــة والديهـــم باالمتنـــاع عـــن الكشـــف 

عـــن تجاربهـــم املؤملـــة واألعـــراض املرتبطـــة بهـــا.

ويتشـــارك العديـــد مـــن األطفـــال واملراهقـــني، يف الوقـــت 
نفســـه، تجربـــة عـــدم إطالعهـــم عـــىل أمـــور خاصـــة تطـــرح 
للنقـــاش خـــالل جلســـات عائليـــة معينـــة.  وُيعـــرب األطفـــال 
عمومـــاً عـــن شـــعورهم باإلحبـــاط والقلـــق نتيجـــة الســـتبعادهم 
مـــن هـــذه املناقشـــات، كتلـــك التـــي تـــدور حـــول املخـــاوف 
ـــراد األرسة   ـــاه أف ـــكناهم أو رف ـــن س ـــالمة أو أماك ـــة بالس املتعلق
املفقوديـــن، قائلـــني أنهـــم يدركـــون يف بعـــض األحيـــان متامـــاً 
ـــى ال  ـــرباءة حت ـــون ال ـــم يتصنع ـــم، ولكنه ـــة به الظـــروف املحيط

يعكـــروا صفـــو والديهـــم أكـــرث مـــن ذلـــك.

ـــم اإليجـــايب بـــني األطفـــال  ـــة لتســـهيل التعـــايف والتأقل ويف محاول
ـــا التعذيـــب خدمـــات  ـــر مركـــز ضحاي الســـوريني ووالديهـــم، يوف
للمجموعـــات  االستشـــارات  وتقديـــم  العقليـــة،  الصحـــة 
ـــق  ـــه يف املناط ـــي يف عيادات ـــالج الطبيع ـــات الع ـــراد، وخدم واألف

ن والزرقـــاء يف األردن، وكذلـــك  الحرضيـــة يف كل مـــن عـــامَّ
خدمـــات العمـــل االجتامعـــي والتثقيـــف النفـــي للوالديـــن 
ـــال.  ـــدى األطف ـــر ل ـــة والتوت ـــة للصدم ـــتجابات العام ـــول االس ح

ـــة  ـــرة الذاتي ـــوَّل النظ ـــهيل تح ـــو تس ـــا ه ـــي هن ـــدف الرئي واله
لألفـــراد مـــن الضحيـــة الســـلبية إىل ناجـــني نشـــطني ميكنهـــم 
االعتـــامد عـــىل خرباتهـــم لينعكـــس ذلـــك كلـــه إيجابـــاً عـــىل 
ـــا التعذيـــب، تعـــاىف الناجـــون  اآلخريـــن.  وبـــإرشاف مركـــز ضحاي
ــية  ــراض النفسـ ــن األعـ ــرب مـ ــع الحـ ــب وفظائـ ــن التعذيـ مـ
ـــن املركـــز مـــن  والجســـدية التـــي كانـــوا يعانـــون منهـــا، ومتكَّ
ـــاح.   ـــم بنج ـــىل حياته ـــيطرة ع ـــتعادة الس ـــىل اس ـــاعدتهم ع مس
ـــناً يف األداء التكيفـــي  وُيظهـــر املراجعـــون باســـتمرار تحسُّ
ومـــؤرشات الحـــاالت التـــي ليـــس لهـــا أعـــراض مرضيـــة، وكذلـــك 
يف الحـــدِّ مـــن األعـــراض، مثـــل أعـــراض االكتئـــاب والقلـــق.  
ـــف  ـــامت ألداء الوظائ ـــراء تقيي ـــي إىل إج ـــم الطب ـــد الطاق ويعم
ــز  ــض إىل املركـ ــول املريـ ــد دخـ ــاس عنـ ــي تقـ ــراض التـ واألعـ
وبعـــد مـــي 3، و6، و9، و12 شـــهراً بعـــد اســـتكامل تقديـــم 
ـــؤرشات األمل  ـــىل م ـــك ع ـــال كذل ـــق الح ـــه.  وينطب ـــات ل الخدم
الجســـدي حيـــث تحققـــت نتائـــج مامثلـــة.  وعنـــد مقارنـــة 
النتائـــج حـــال خـــروج املريـــض مـــع النتائـــج التـــي ظهـــرت عنـــد 
دخولـــه، أظهـــرت األغلبيـــة الســـاحقة مـــن املـــرىض انخفاضـــاً 
ــم  ــاطات حياتهـ ــىل نشـ ــري األمل عـ ــاً يف تأثـ يف األمل أو انخفاضـ

اليوميـــة. 

وترّكـــز املجموعـــات، يف الوقـــت نفســـه، عـــىل بنـــاء مهـــارات 
الشـــائعة ضمـــن  التحديـــات  لتحديـــد  الالزمـــة  التأقلـــم 

أطفال الجئون سوريون يف مخيم أديامان لالجئني، تركيا
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ســـياق الالجئـــني والتفاعـــالت الصعبـــة ضمـــن األرسة.  ومتثـــل 
ـــة األســـس لالستكشـــاف الالحـــق  ـــة الرعاي ـــا الســـالمة وعالق قضاي
ــوف  ــل، الخـ ــا )مثـ ــة بهـ ــاعر املرتبطـ ــة واملشـ ــارب املؤملـ للتجـ
ـــي تنتهـــي  ـــاع والحـــزن(، والت ـــب والضي والخجـــل والشـــعور بالذن
ــن  ــذات واآلخريـ ــع الـ ــرى مـ ــرة أخـ ــل مـ ــا بالتواصـ يف ذروتهـ

والحيـــاة. 

تعمل كل من ليا جيمس ljames@cvt.org وآين سوفسيك 
asovcik@cvt.org وريم عبايس ralshayeb@cvt.org لدى 

مركز ضحايا التعذيب، www.cvt.org أما فريناند غاروف 
ferdinand.garoff@gmail.com فهو مدرب نفيس سابق لدى 

مركز ضحايا التعذيب، األردن.

1. الهيئة الطبية الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، وزارة الصحة األردنية والشبكة الرشق 
أوسطية للصحة املجتمعية )يوليو/ متوز 2013(: تقييم للصحة العقلية واالحتياجات 

النفسية االجتامعية للنازحني السوريني يف األردن.
 )Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs of Displaced

Syrians in Jordan(
 http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013

2. املوافقة الخطية املسبقة الستخدام قصته موجودة يف ملفه يف مركز ضحايا التعذيب.

القصة من الداخل: النُّزوح داخل سوريا
إيرين موين

مع تشكيل النَّازحني داخلياً لثلثي املقتلعني من جذورهم بسبب النِّزاع، تتطلب “القصة الداخلية” للنُّزوح يف سوريا 
بذل مزيد من االهتامم.

من بني 9.45 مليون شخص أُجربوا عىل الهرب نتيجة النِّزاع يف سوريا 
إىل هذا اليوم، أكرث من الثلثني أي قرابة 6.45 مليون شخص هم من 
النَّازحني داخل البالد، وهو رقم صاعق.1  وبالفعل،  أصبحت سوريا 
وكثري  العامل.  يف  داخلياً  النَّازحني  من  األكرب  العدد  ذات  البلد  اآلن 
منهم اقتلعت جذورهم عدة مرات. وموجات النُّزوح مستمرة، ويف 
 9500 إىل  يصل  مبعدل  مكانها،  من  تفرُّ  عائلة  هناك  دقيقة،  كل 
شخص يف اليوم2   وميثل األطفال ما ال يقل عن نصف عدد النَّازحني.

التابعـة ملجلـس حقـوق  للتقـيص   الدوليـة  اللجنـة  أوردت  وقـد 
“هجـامت  عـن  مفصلـة  معلومـات  املتحـدة  األمـم  يف  اإلنسـان 
واسـعة االنتشـار عـىل املدنيني” تضمنـت: القتـل واإلعدامات دون 
محاكمـة، واملجـازر واحتجـاز املدنيني مبن فيهم األطفال، ومامرسـة 
التعذيـب املمنهـج واالغتصـاب وغـري ذلـك مـن أشـكال العنـف 
الجنـي، وتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف األعـامل العسـكرية 
واإلخفـاء القـرسي واحتجـاز الرهائـن واصطيـاد املدنيـني ببنـادق 
القناصـة والهجـامت باألسـلحة الكيامويـة ضد املدنيـني والهجامت 
 ، والصحفيـني  الطبيـة  والكـوادر  املستشـفيات  عـىل  املسـتهَدَفة 
وكان كل ذلـك ُيرتَكـب دون رقيـب أو حسـيب عـىل يـد القـوات 
الحكوميـة والجامعـات املسـلحة مـن غـري الـدول.3   وليـس مـن 

الغريـب إذن أن يفـرُّ كثـري مـن املدنيـني خوفـاً عـىل حياتهـم. 

وباإلضافـة إىل ذلـك، تتحـدث اللجنـة عـن “نـزوح عشـوايئ هائل” 
كنتيجـة مبـارشة “للقصف العشـوايئ الكبري بالطائـرات واملدفعية” 
للمناطـق التـي يعيـش فيهـا املدنيـون إضافـة إىل إخفـاق األطراف 
القانـون  مبوجـب  املفروضـة  بااللتزامـات  الوفـاء  يف  املتحاربـة 
اإلنسـاين الـدويل التي تقتـي اتخاذ جميع التدابـري املمكنة لحامية 

املدنيـني النازحـني وتقديـم املسـاعدة لهـم ولضـامن عـدم انفصال 
أفـراد األرسة الواحـدة بعضهـم عـن بعـض. وتوّثـق اللجنـة أيضـاً 
حـاالت ُتعـد مـن جرائـم الحـرب التـي ارتكبتهـا بعـض الجامعـات 
املسـلحة مـن غـري الـدول بتهجريهـا املتعمـد للمدنيـني. ومـن تلك 
ـة لجامعـات  إنـذارات عامَّ املثـال، إصـدار  الحـاالت، عـىل سـبيل 
عرقيـة معينـة مـن بـني السـكان املدنيـني تأمرهـم فيهـا باملغـادرة 
تحـت طائلـة التعـرض للهجـوم املبـارش، علـاًم أنَّ كثـرياً  مـن هـذه 
الحـاالت أدت مبـن غـادر املنطقـة إثر اإلنـذار للتعـرض لالختطاف 
عـىل حواجز السـيطرة إضافـة إىل تعرض ممتلكاتهـم التي خّلفوها 

وراءهـم للسـلب والنهـب والحـرق.

وهـذا يعنـي أنَّ الفـرار بحـد ذاتـه قـد يكـون مصـدراً للخطـر مـع 
اسـتمرار االنتهـاكات واالعتـداءات عـىل طـول الطريـق. وال يقـل 
الصحيـة  والرعايـة  واملـأوى  واملـاء  الغـذاء  إىل  الوصـول  صعوبـة 
وغريهـا مـن األمـور الرضورية التـي أصبحت مصدر معانـاة يومي. 
فعـىل سـبيل املثـال، أقـل مـن 3% مـن النَّازحـني داخليـاً ميكنهـم 
الحصـول عـىل مـأوى يف مراكـز اإليـواء الجامعيـة الرسـمية التـي 
أقامتهـا الحكومـة. أمـا البقية فيعيشـون مـع العائـالت املضيفة أو 
يف املسـاكن الخاصـة وتحكـم مـدة مكوثهـم هنـاك مقـدار املـوارد 
املاليـة التـي لديهـم. وهنـاك أيضـاً من يعيـش يف مخيـامت مؤقتة 
ومسـتوطنات متناثرة غري رسـمية حيث تسـترشي املخاطر األمنية. 

الحصـار  حـرب  املتحاربـة  األطـراف  تسـتخدم  ذلـك،   أثنـاء  ويف 
كتكتيـك عـىل جميـع أصعـدة النِّـزاع ويعنـي ذلـك أن يصبـح كثري 
مـن املدنيـني )عددهم الحايل 241 ألفاً( بـكل معنى الكلمة عالقني 
يف مجتمعاتهـم املحليـة ومقطوعـني عن املسـاعدات وعاجزين عن 

http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013
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الفـرار. وبالفعـل، ميثـل النَّازحـون داخليـاً الفئة األكرب من السـكان 
املحتاجـني للمسـاعدات اإلنسـانية العاجلـة يف البـالد والذين يصل 

تعدادهـم 10.8 مليون شـخص. 

ر أنَّ 4.8 مليـون شـخص ممـن يحتاجـون للمسـاعدة داخـل  ويقـدَّ
سـوريا يعيشـون فيـام تطلـق عليه األمـم املتحـدة عبـارة “مناطق 
يسـتعيص الوصـول إليهـا” مـن قبـل الفاعلني اإلنسـانيني. فقـد ُقتل 
أكـرث مـن خمسـني عامـاًل مـن عـامل اإلغاثـة منـذ انـدالع النِّـزاع 
مبـن فيهـم 36 شـخصاً مـن أفـراد الهـالل األحمـر العريب السـوري. 
اإلنسـانية  املسـاعدات  تعـاين  األمنيـة،  املخاطـر  إىل  وباإلضافـة 
مـن عوائـق بريوقراطيـة وإداريـة متعبـة تتطلـب الحصـول عـىل 
املوافقـات الرسـمية مـا يـؤدي يف النهايـة إىل تأخـري وصولهـا إىل 
درجـة حرجـة. كـام أّن قوافـل اإلغاثـة فـور مرورهـا يف الطريـق 
تتعـرض لالعـرتاض الـكي عـىل يـد األطـراف املتحاربـة. فقـد ذكـر 
منسـق األمـم املتحـدة لإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، عـىل سـبيل 
املثـال، أنَّ سـنتني تقريبـًا انقضتـا بعـد إرسـال األمـم املتحـدة ألكرث 
مـن عرشيـن طلبـاً قبـل وصـول املسـاعدات الغذائيـة والطبيـة يف 
يوليو/متـوز 2014 إىل 24 ألـف شـخص يرزحـون تحـت الحصـار 
أي  تتسـلم  مل  التـي  دمشـق  بريـف  الشـام  معضميـة  مدينـة  يف 
أمـا برنامـج  أكتوبر/ترشيـن األول 2012.  مسـاعدات قبلهـا منـذ 
األغذيـة العاملـي فتمكـن مـن الوصـول إىل مجتمـع محـي يبلـغ 
عـدد أفـراده عـرشة آالف نسـمة بأمـس الحاجـة إىل املسـاعدة يف 
درعـا يف يوليو/متـوز 2014 ومل يكونـوا قـد اسـتلموا أي مسـاعدة 
خارجيـة عـىل اإلطـالق منـذ انـدالع النِّـزاع يف مـارس/آذار 2011. 
ولغايـة منتصـف يوليو/متـوز 2014، مل تحصـل القافالت اإلنسـانية 
العابـرة للحـدود، التـي مـن شـأنها أن تقـدم خطوطـاً مبـارشة أكرث 
لألشـخاص املحتاجـني، عـىل املوافقـات املطلوبة. ويف أثنـاء ذلك، مل 
تصـدر املوافقـات الالزمـة لطلبـات لجنة التقـيص وال طلبات غريها 
مـن الخـرباء الحقوقيـني التابعـني لألمـم املتحدة بشـأن الدخول إىل 

البالد.

ورغـم املعوقـات، تسـتمر املسـاعدات يف الوصـول حيـث ومتـى 
األغذيـة  برنامـج  ُيسـّلم  املثـال،  سـبيل  فعـىل  ذلـك.  عـىل  تقـدر 
العاملـي شـهرياً الغـذاء إىل 3.7 مليـون شـخص يف املناطـق التـي 
تسـيطر عليهـا الحكومـة واملعارضـة عـىل حـد سـواء. ففـي يوليو/

متـوز 2014، وزَّعـت منظمـة الصحـة العامليـة األدويـة واملطاعيـم 
وغريهـا مـن اإلمـدادات الطبيـة العاجلـة عـىل أكـرث مـن نصـف 
مليـون شـخص، يف حـني سـاعدت منظمـة األمـم املتحـدة لألمومة 
والطفولـة )اليونيسـف( 16.5 مليوناً عىل الوصـول إىل املياه اآلمنة. 

لكـّن التمويـل مـا زال يواجـه التحديـات. فمـن أصـىل مبلـغ 2.28 
مليـون دوالر أمريـيك املطلـوب لتنفيـذ خطة االسـتجابة اإلنسـانية 

يف سـوريا لعـام  2014، مل ُيسـتلم سـوى 30% مـن املبالـغ املطلوبة 
لغايـة نهايـة شـهر أغسـطس/آب. وال يزيـد التمويل املقـدم لبعض 
القطاعـات الحرجـة مبـا فيهـا الحاميـة واملـأوى والتعليـم عىل أكرث 

مـن 15% مـن املطلوب. 

وإىل حـني انتهـاء النِّـزاع، سـتتزايد أعـداد األشـخاص )وهـي للتـو 
أعـداد هائلـة إذ تبلـغ 9.45 مليـون شـخص أي قرابـة نصـف عـدد 
رين  السـكان يف سـوريا قبـل الحرب( ممن يجـدون أنفسـهم مضطَّ
عـىل الفـرار إىل املناطـق األخـرى داخـل سـوريا أو إىل خارجهـا. 
ويتسـم الُبعـد الداخـي ألزمـة التهجـري بأهميـة خاصـة بـل هناك 
السـكان يف  لتزايـد صعوبـة عبـور  نظـراً  أيضـاً  خطـر يف زيادتهـا 
سـوريا، خاصـة الفلسـطينيني السـوريني منهـم، إىل الـدول املجاورة 
والبقـاء فيهـا. فأكـرث مـن مائـة شـخص، عـىل سـبيل املثـال، ُرّحلـوا 
مـن األردن إىل سـوريا التـي مزقتها الحـرب منـذ يناير/كانون الثاين 
2013.4  وباإلضافـة إىل ذلـك، كان قرابـة ثالثـة ماليـني الجـئ ممن 

تقدمـوا بطلـب اللجـوء إىل الـدول األخـرى قد نزحـوا داخليـاً أثناء 
الذيـن  لألشـخاص  وبالنسـبة  الدوليـة.  الحـدود  لعبـور  رحلتهـم 
ُيجـربون عـىل الفـرار، غالباً ما متثـل أزمتا النُّزوح الداخـي والتهجري 
الخارجـي عنـارص مشـرتكة يف القصـص التـي يرسدونهـا عـام مـروا 
بـه مـن تجـارب. ويف حـني ينصـب كثـري مـن االهتـامم يف املجتمـع 
الـدويل ووسـائل اإلعـالم وأوسـاط الباحثـني عـىل الُبعـد املأسـاوي 
للُبعـد الخارجـي األكـرث وضوحـاً أي أزمـة الالجئـني )التـي أصبحت 
األكـرب يف العـامل( يزيـد عدد النَّازحني داخلياً  يف سـوريا عىل ضعفي 
عـدد الالجئـني ويرزحـون وغريهـم مـن املدنيني تحـت خطر يفوق 
التخيـل. وسـتتطلب االسـتجابة الفعالـة “ألزمـة التَّهجري السـورية” 
مقاربـة شـاملة تضـع يف االعتبـار ضـامن توفـري الحامية لألشـخاص 

داخـل سـوريا وخارجهـا عـىل حد سـواء.  

إيرين موين erin.d.mooney@gmail.com مستشار أوَّل يف 
الحامية، منظمة ProCap لالستجابة اإلنسانية، وكانت ضمن 

كوادر األمم املتحدة التي انترشت يف سوريا عام 2013، وهي من 
املستشارين الدوليني لنرشة الهجرة القرسية.

1.  ما مل ُأرِش إىل غري ذلك، جميع األرقام مأخوذة من األمم املتحدة لغاية نهاية شهر 
أغسطس/آب 2014. للحصول عىل تحديثات منتظمة عن األرقام وتحليالت للوضع 

www.unocha.org/syria اإلنساين داخل سوريا، انظر
2.  مركز رصد النُّزوح الداخي، 14 مايو/أيار 2014

http://tinyurl.com/IDMC-Syria-every-60-seconds
3.  تأسست اللجنة الدولية املستقلة للتقيص للجمهورية العربية السورية بواسطة مجلس 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف أغسطس/آب 2011. انظر تقريرها السابع بتاريخ 12 
فرباير/شباط 2014، وتقريرها الثامن يف 27 أغسطس/آب 2014 عىل الرابط التايل 

http://tinyurl.com/OHCHR-SyriaCommission
4.  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

 www.hrw.org/news/2014/08/07/jordan-palestinians-escaping-syria-turned-
away

mailto:erin.d.mooney@gmail.com
www.unocha.org/syria
http://tinyurl.com/IDMC-Syria-every-60-seconds
http://tinyurl.com/OHCHR-SyriaCommission
 www.hrw.org/news/2014/08/07/jordan-palestinians-escaping-syria-turned-away
 www.hrw.org/news/2014/08/07/jordan-palestinians-escaping-syria-turned-away
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تغريُّ أدوار النساء يف سوريا بسبب األزمة
زرين الحّداد 

لقد كان ألهمية النِّساء بصفتهن موزِّعات ومستقبالت أثر حيوي يف تنفيذ املساعدات اإلنسانية، لكنَّ ذلك األمر أيضاً 
يشري إىل ازدهار آلية جديدة من العالقات االجتامعية التي نشأت نتيجة االضطرابات التي متخضت عن الحرب. 

ــق  ــة يتعل ــدة طويل ــذ م ــال من ــؤرق الب ــمُّ ي ــوريا ه ــم يف س يع
بنــدرة الحضــور الفعــي للمنظــامت غــري الحكوميــة داخــل 
البــالد. وســاهم هــذا الواقــع يف تــويل املنظــامت املحليــة وشــبكات 
املدنيــني ملقــدار ال ُيســتهان بــه مــن االســتجابة اإلنســانية. ونظــراً 
للحاجــة املحضــة، أصبحت النِّســاء الســوريات مشــاركات نشــطات 
ــة ليصبحــن  ــة يف أدوارهــنَّ االجتامعي ــا أدى إىل نقل ــة م يف العملي

ــري. عامــالت مــن عوامــل التغي

“كانــت حياتنــا ]يف الســابق[ مــن النــوع الــذي ميكــن التنبــؤ بــه. 
كنــا جميعــاً نعــرف بدايــة قصتنــا ومنتصفهــا ونهايتهــا ثــم جــاءت 
ــن  ــد م ــب. مل يع ــىل عق ــاً ع ــت كل يشء رأس ــة وقلب ــذه األزم ه
املمكــن أن أعــود ألفعــل مــا كنــت افعــل مــن قبــل. مل يعــد مــن 
ــا  ــذا م ــة”. ه ــة وعادي ــرأة وديع ــرد ام ــون مج ــن يل أن أك املمك
ــة  ــل مرتجم ــاً وتعم ــني عام ــر أربع ــن العم ــغ م ــرأة تبل ــه ام قالت
ومحــاضة يف اللغــة اإلنجليزيــة وهــي اآلن مســؤولة عــن توزيــع 
مســاعدات الطــوارئ لنحــو عــرشة آالف أرسة يف الشــهر يف مدينــة 
ــت  ــن أي وق ــرث م ــني أك ــب والحلبي ــرف حل ــا اآلن أع ــب. “أن حل
ــاس مــا كنــت  ــه مــع الن ــذي ال مفــر من مــىض. فهــذا التفاعــل ال

ألحظــى بــه مــن قبــل وقــد غــرّي نظــريت املســتقبلية بالكامــل”.

ــدوام  ــىل ال ــر النِّســاء بأنفســهن ع ويف املناطــق املحــارصة، تخاط
للمســاعدة يف تهريــب األدويــة أو الغــذاء عــرب حواجــز الســيطرة 
نظــراً ألنهــن قــادرات عــىل املــرور دون تعرضهــن للتفتيــش مــن 
قبــل الســلطات يف بعــض األحيــان مــع أنَّ العقوبــة ســتكون 
مغّلظــة عليهــن إذا مــا اكُتِشــف أمرهــن. وأصبحــت النِّســاء أيضــاً 
خــط تزويــد حيــوي يف هــذه األوضــاع بــل أصبحــت مشــاركتهن 

ــاة.  ــد الحي حاســمة يف بقــاء غريهــن مــن املدنيــني عــىل قي

والغالبيــة العظمــى مــن الســوريني املحتاجــني الذيــن يبلــغ 
عددهــم تســعة ماليــني نســمة هــم مــن النَّازحــني، ودفــع 
ــن  ــن أدوراه ــي ع ــك األرس إىل التخ ــاء يف تل ــع الّنس ــك الواق ذل
االجتامعيــة التقليديــة ضمــن األرسة والبنــى املجتمعيــة عــىل حــد 
ــن  ــت أدواره ــن كان ــرية مم ــات الفق ــاء يف املجتمع ــواء. فالنس س
مقيــدة إىل حــد مــا يف حــدود البيــت أصبحــن يف غالــب األحيــان 
الوحيــدات مــن البالغــني والبالغــات يف األرسة ومل يعــد مــن مفــر 
لهــن يف تــويل شــؤون تدبــري أمورهــن بأنفســهن وأمــور  األطفــال 

وكبــار الســن يف األرسة. واألمــر نفســه ينطبــق عــىل النســاء 
الريفيــات اللــوايت نزحــن عــن األماكــن حيــث كــّن يكســن قوتهــنَّ 
مــن الزراعــة، ثــّم وجــدن أنفســهن اآلن يف ســياق مختلــف متامــاً 
ال تكفــي فيــه مهاراتهــن الزراعيــة لتدبــري األمــور املعيشــية 
اليوميــة. وهكــذا، أصبحــت النســاء اآلن مشــاركات يف نشــاطات مل 
يألفنهــا مــن قبــل، وتزايــد الطلــب عــىل مرشوعــات كســب الــرزق 
ــة لتوفــري دخــل بديــل للنســاء يف حــدود  ارتفاعــاً كبــرياً يف محاول

ــا.  ــي ميتلكنه ــارات الت امله

ويف الداخــل الســوري، اضطــر كثــري مــن األطفــال إىل تــرك املدرســة 
لســنتني أو ثــالث ســنوات. وباســتخدام منــوذج يرتكــز إىل تعليــم 
ــاليب  ــات باألس ــز األمه ــب اآلن لتجهي م التدري ــدَّ ــا، ُيق األم لطفله
الالزمــة لتشــجيع أطفالهــن عــىل التعلــم إذا مــا كــنَّ يقضــني 
ــاء  ــن النس ــري م ــاك كث ــح هن ــت. وأصب ــن يف البي ــم أوقاته معظ
يــات  الريفيــات أو النازحــات مــن املجتمعــات متدنيــة الدخــل األمِّ
أو اللــوايت مل يجتــزن أكــرث مــن املرحلــة التعليميــة األساســية 
يســتفدن مــن الدعــم التعليمــي املقــدم للنســاء اســتجابة لألزمــة. 
ومــن خــالل متكــني األمهــات يف تعزيــز مهاراتهــن التعليميــة 
ــال  ــاء األطف ــتمر من ــن، يس ــم أطفاله ــاط يف تعلي ــاركة بنش واملش
الذيــن لــوال مثــل تلــك املبــادرات لكانــوا افتقــروا إىل أي بنيــة مــن 

ــم.  بنــى دعــم الّتعل

ــة يف  ــة األمي ــاوز قضي ــاء يتج ــني النس ــترشي ب ــل املس ــنَّ الجه لك
ــة  ــر الصحي ــدركات للمحاذي ــري م ــن غ ــل إنَّه ــة. ب ــراءة والكتاب الق
والنظافــة الشــخصية األساســية التــي يجــب االنتبــاه لهــا يف 
ــامن  ــك يف ض ــة ذل ــم أهمي ــية، رغ ــروف املعيش ــردي الظ ــل ت ظ
املحافظــة عــىل صحتهــن وصحــة أطفالهــن. وقبــل تصاعــد وتــرية 
النِّــزاع، كانــت تلــك النِّســاء قــادرات عــىل االعتــامد عــىل املنظومــة 
ــاً.  ــا متاحــاً يف كل مــكان ومجان ــي كان الوصــول إليه ــة الت الصحي
ــبه  ــوريا ش ــي يف س ــاع الصح ــف، فالقط ــع اآلن اختل ــنَّ الوض لك
ــن.  ــم يف حياته ــوي مه ــط حي ــدان راب ــك فق ــي ذل ــار ويعن منه
ــق  ــة إىل ردم هــذه الفجــوة عــن طري وتســعى املنظــامت املحلي
ــة  ــق الصحي ــتوصفات واملراف ــارشة يف املس ــري الخدمــات املب توف
باإلضافــة إىل ضــامن تثقيــف النِّســاء باألمــور األساســية يف النظافــة 
ــا  ــن إليه ــن وأرسه ــن أن يتعرض ــي مُيك ــر الت ــخصية واملخاط الش
وتوافــر املســاعدة الصحيــة مــن قبــل مختصــني يف هــذا املجــال.
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املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم 

الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة  يف 
عامي 2013-2014

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كي عىل التمويل والتربعات 

لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني فيها. ونود التعبري عن امتناننا 
الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:

Arcus Foundation • Regional Development and 
Protection Programme • Danish Refugee Council • 

ISIM, Georgetown University • Lex Justi • Luxembourg 
Ministry of Foreign Affairs • John D and Catherine T 

MacArthur Foundation • Mohammed Abu-Risha • 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs • Norwegian 
Refugee Council/Internal Displacement Monitoring 

Centre • Oak Foundation • Open Society Justice 
Initiative • Oxfam • Refugees International • Swiss 

Agency for Development and Cooperation/Swiss 
Cooperation Office - Afghanistan • Swiss Federal 

Department of Foreign Affairs • UNDP Evaluation 
Office • UN-Habitat • UNHCR • UNOCHA• US Dept of 
State’s Bureau of Population, Refugees, and Migration 

• Women’s Refugee Commission

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نرشة الهجرة القرسية ونرشها من خالل 

تربعاتهم الفردية التي قدموها من خالل صفحة التربعات عىل موقعنا عىل اإلنرتنت  

 www.fmreview.org/ar/online-giving

Lina Abirafeh
UN Rapid Response 
Team

Guido Ambroso
UNHCR

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Dawn Chatty
Refugee Studies Centre

Jeff Crisp
Refugees International

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar
University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam GB

Lucy Kiama
Refugee Consortium  
of Kenya 

Khalid Koser 
Geneva Centre for 
Security Policy

Erin Mooney
ProCap

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

ومــع أنَّ تطــور األحــداث قــاد إىل نقلــة يف أدوار الجنــدر يف 
ــي  ــاًل. فف ــاً كام ــرياً جذري ــة تغي ــك النقل ــن تل ــم تك ــع، فل املجتم
املناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوى املحافظــة، مــا زال اســتقالل 

ــداً.  ــاء مقي النس

وباســتثناء بعــض الحــاالت، مل تحمــل املــرأة الســالح يف النِّــزاع ومع 
ذلــك فقــد تحّملــن ويــالت الحــرب جســدياً ونفســياً وماديــاً. وال 
ميكــن إنــكار أهميــة دور املــرأة يف مقاومــة منطــق الحــرب الــذي 
ــوايت شــاركن يف  ــاً باكتســاح ســوريا كلهــا. فالنســاء الل يهــدد حالي

جهــود اإلغاثــة اإلنســانية بشــكل أو بآخــر ينبغــي أن ُيتــاح لهــن 
املشــاركة النشــطة يف أي محاولــة محتملــة إلعــادة إطــالق عمليــة 
الســالم. والتزامهــن بالنجــاة مــن الحــرب بأســلوب نابــذ للعنــف 
يجعلهــن متميــزات عــن غريهــن مــن النــاس بأنَّهــن ميّثلــن فئــة 

تنــادي وتدافــع مــن أجــل مجتمــع دامــج. 

زرين الحّداد zerene.haddad@jrs.net مسؤولة املنارصة 
واالتصال اإلقليمية للهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني، منطقة 

    www.jrsmena.org .الرشق األوسط وشامل أفريقيا

التقرير متاح باللغة اإلنجليزية فقط

الحامية املقدمة يف أوروبا لالجئني من سوريا - خالصة السياسات 
الصادرة عن مركز دراسات الالجئني، سبتمرب/أيلول 2014.

الالجئني يف  األوروبية ألزمة  الدول  استجابة  التقرير يف  ينظر هذا 
املنطقة السورية. تقّدم املؤلفتان سينثيا أورتشارد وآندي ميلري ملحة 
عامة عن رد الفعل األورويب عىل وجه العموم وملخصات موجزة 
وبلغاريا  والرنويج  والسويد  )أملانيا  املختارة  الدول  الستجابات 

واليونان وإيطاليا( ودراسة حالة أكرث تفصياًل للمملكة املتحدة.

يف حني تثني املؤلفتان عىل الجهود اإلنسانية املبذولة يف مساعدة 
استدامة  بعدم  تعتقدان  فهام  املستمر،  التوطني  وإعادة  الالجئني 

األزمة  احتواء  يف  املتمثل  األوروبية  لالستجابة  الرئيي  الهدف 

أوروبا.  حدود  عىل  الرقابة  وتعزيز  لسوريا  املجاورة  البلدان  يف 

للعمل  شاملة  خطة  األوروبية  البلدان  تنّفذ  بأن  التقرير  ويويص 

من أجل الالجئني يف البلدان املجاورة لسوريا بحيث تتضمن تلك 

الخطة ثالثة مكونات هي: البحث عن نظام مينح الحامية املؤقتة 

اإلقليمية، وتوسيع خيار إعادة التوطني وتأسيس مسارات قانونية 

أخرى للدخول إىل البلدان األوروبية.

متاح عىل اإلنرتنت
  http://tinyurl.com/RSC-Syria-PolicyBriefing-2014
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التنقل عىل أّنه حل
لوكاس أوش

متيل املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية بل الباحثون أيضاً 
البلدات املجاورة لسوريا  إىل وسم جميع السوريني املوجودين يف 
التي  اإلدارية  الفئة  يعكس  ذلك  أنَّ  حني  ويف  الجئون.  أنَّهم  عىل 
لني لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، فهو  تضم املسجَّ
ليس الطريق السليم للتعبري عن النطاق املتنوع من حقائق أولئك 
السوريني. فليس كل من ذهب إىل دول جوار سوريا مسجاًل وليس 

جميعهم يعّدون نفسهم الجئني.

وباإلضافة إىل ذلك، ما زال بعض “مهاجري األزمة” هؤالء يتنقلون 
إبقاء  لهم  ذلك  ويتيح  وبالعكس.  املجاورة  الدول  إىل  سوريا  من 
الوقت نفسه  العنف يف بلدهم ويف  لينأوا بها عن  مسافة ممكنة 
يتيح ذلك السعي وراء الفرص االقتصادية أو الثقافية أو التعليمية. 

رين بالكاد تالئم  لكنَّ “الحلول املستدامة” التقليدية املتاحة للمهجَّ
تتطلب  والتي  األفراد  بعض  إليها  يلجأ  التي  التنقل  اسرتاتيجيات 
فيها  مبا  أماكن  عدم  بني  التنقل  يف  االستمرار  عىل  القدرة  منهم 
هذه  توّضح  الوسطى  السورية  الحرضية  والطبقة  األصل.  بلدهم 
النقطة جيداً. فهناك عدد كثري منهم يتنقلون بني دمشق وبريوت 

حيث ميكن للمرء أن يرى عدداً كبرياً من السوريني. 

وإىل جانب العامل املهاجرين  وطبقة الصفوة ممن هم موجودين  
الطبقة  أبناء  اآلن  هناك  اللبنانية،  العاصمة  يف  طويل  وقت  منذ 
السورية املتوسطة بل بعضهم كان سيقيم هناك قبل األزمة، ولو 
مل تندلع األزمة ملا كانوا هناك اآلن. ويف حني أنَّ تجنب القتال هو 

واحد من بواعث هؤالء األشخاص، فهم يرون يف ذلك أيضاً سبياًل 
ملامرسة النشاطات التي مل تعد مستدامة يف سوريا وحدها.

مع  املعلم  سوريا:  يف  عليها  اعتاد  التي  عمله  بيئة  تابع  وبعضهم 
وهكذا.  جمهوره  مع  والفنان  التمثيل  فرص  مع  واملمثل  طلبته 
لكنَّ غريهم اختار إنشاء مرشوعاته التجارية أو فتح فروع ملنشآته 
ويستقروا  “يهجروا” دمشق  مل  أنَّهم  والحقيقة  دمشق.  القامئة يف 
بعض  عىل  ويحافظون  املدينتني  بني  “ينتقلون”  بل  بــريوت،  يف 
النشاطات يف سوريا سواء أكان ذلك التنقل يشتمل عىل أرسهم أم 
ال. وبالنسبة لهؤالء املهاجرين، ال يتمثل األثر يف ظاهرة جديدة، بل 
ال يتعدى األمر عن أن يكون امتداداً لتحركاتهم قبل األزمة التي ال 

تختلف عن التنقل من منطقة ما داخل سوريا إىل غريها.

األشخاص  من  الفئة  تلك  من  السوريني  أعداد  كانت  لو  وحتى 
املوجودين يف بريوت قليلة فهم ميثلون نسبة ال ُيستهان بها وظاهرة 
غالباً ما ُيغفل عنها. بل يجب النظر إىل “حياة التنقل وتعدد أماكن 
أمام  املتاحة  الخيارات  التفكري يف  احتاملية عند  أنها  التنقل” عىل 
رين السوريني. ولحد اآلن، ما زال لبنان يطبق سياسة الباب  املهجَّ
املفتوح ما يسمح لهذه االحتاملية يف الوقت نفسه الذي تضع فيه 

البلدان األخرى العوائق أمام تلك التحركات.

لوكاس أوش lucas.oesch@graduateinstitute.ch  زميل يف 
مرحلة ما بعد الدكتوراه يف املؤسسة السويرسية الوطنية للعلوم 

، مجموعة البحوث والدراسات حول البحر املتوسط والرشق 
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