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تقديم :وراثة الخسارة
نايجيل فيرش

مع استمرار الحرب األهلية يف سوريا ،ما زال نطاق التَّهجري والنُّزوح يف ازدياد .ومع َّأن األزمة قد تطول ،ال بد من
تقديم الدعم لالجئني والنَّازحني اآلن لتأمني حاميتهم واستشفائهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد.
هجرت الحرب األهلية يف سوريا أعداداً هائلة من السوريني من
َّ
بيوتهم ومجتمعاتهم .ومع حلول أواخر يوليو/متوز  ،2014كانت
الحرب يف سوريا قد أدت إىل نزوح ما يقارب  7.5مليوناً يف الداخل
ولجوء ما يزيد عىل  2.9مليوناً إىل خارج البالد استضافت معظمهم
الدول املجاورة .ونتيجة ذلك ،اقتُلع نصف السوريني من جذورهم
ودُفعوا إىل الفقر وعلق كثري منهم يف مناطق “مستعصية عىل
الوصول” بل يتوقع أن تكون األرقام الحقيقية أكرب بكثري من تلك
األرقام املقد َّرة .والسؤال املطروح :أ ِمنْ استنكار دويل؟ أمن تعبريات
عن الغضب أو التضامن؟ يف الواقع ،نعم .فهناك منظامت شجبت
ذلك الواقع كوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني يف
الرشق األدىن (األونوروا) ومنسق إغاثة األمم املتحدة فالريي آموس
يف خطابها أمام مجلس األمن وكذلك تكررت صيحات التنديد أو
املنارصة يف وسائل اإلعالم يف الدول املجاورة .لكن عىل العموم ما
النتيجة؟ أياً كانت ردود الفعل ،فقد بدأ الشأن السوري يبهت
ويتالىش من الصفحات األوىل للصحف ليس بسبب بروز األزمة يف
غزة والعراق فحسب بل بسبب عدم املباالة أيضاً.

تخطف بهم الذاكرة خلفاً إىل ما حدث معهم وما مروا به ثم
تستقر بهم يف واقعهم الذي يرفضهم أو يستمر يف فصلهم عن
أرسهم وعوائلهم .ومع َّأن االستشارة النفسية ال بد من تقدميها عىل
نطاق واسع جداً ،ما زل الطريق إىل االستشفاء يحتاج إىل السعي
الستعادة نوع من الحس بالحياة الطبيعية.
ما املقصود بالحس بالحياة الطبيعية؟ بالنسبة لكثري ممن عانوا
من الصدمات الناتجة عن ال ِّنزاع ،الحس بالحياة الطبيعية تتجاوز
الحزن والفاجعة إىل إتاحة الفرصة ملساعدة اآلخرين والرتكيز عىل
حاجات اآلخرين بدالً من االنكباب عىل األفكار السوداء لدى كل
شخص .إنها فرصة لكسب العيش والقدرة عىل اتخاذ القرارات
املهجرين يف
حول املستقبل .فخالل العقود التي عملت فيها مع َّ
هجرين إمنا هي نفسها يف كل مكان.
عدة قارات ،وجدت َّأن آمال ا ُمل َّ
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.

هجر أو نازح” إمنا هي كلمة كأنها ال ترض وال تنفع .لكن ،مع
“ ُم َّ
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
اإلنسانية الكامنة وراء الحقائق املدمرة للتهجري يف سوريا اليوم؟
ووراء تلك الكلمة التي فقدت قدرتها التنبيهية عىل مضمونها،
يعيش ماليني الناس قصص ترشد األرس وفقدان األطفال واآلباء
واألمهات واألصدقاء والبيوت واألحياء الكاملة .بل هناك وراء
الكلمة رعب يسيطر عىل الخائفني من الرباميل املتفجرة املتساقطة
عليهم كاملطر واإلبعاد القرسي عن الديار واألعامل االنتقامية
بحق أفراد عائالتهم القابعني يف السجون أو املعرضني واملعرضات
للتعذيب واالغتصاب أو اإلخفاء القرسي أو القتل .فالنزوح ال
يحدث مرة وال مرتني وال ثالث بل يحدث مرات ومرات ،يقتلع
الناس من جذورهم وديارهم ويرحلون إىل بيوت جريانهم أو إىل وباإلضافة إىل ذلك ،دعونا ال نتجاهل الوجه القبيح للتَّهجري املتمثل
ما تبقى من أنقاض األبنية يف أحيائهم ،ثم ينزحون داخل مناطقهم يف اإلفالت من العقاب الذي أضحى مسترشياً يف سوريا .فلو كان لنا
ومحافظاتهم أو يف نهاية املطاف يعربون الحدود إىل مصري مجهول .أن نصف أزمة مسلحة ما عىل أنها تنفرد بغياب التناسب والتميز
فال شك أننا عندها نتحدث عن الحرب األهلية يف سوريا .وجميع
وإزاء ذلك كله ،ال نرى سوى قلي ًال من االستجابات التي تضع يف أطراف الحرب مذنبون وكلهم ينرشون الفوىض مع إفالتهم من
املهجرون إذ العقاب َّ
ألن القوة تطغى عىل رجحان املسؤولية .ومن املفارقة
اعتبارها الصدمة النفسية التي عاىن منها ويعاين َّ

فبالوظيفة ،تتحقق كرامتهم إذ يكسبون قوتهم ويتمكنون من
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 مستقب ًال
وهذا يعني أن يذهبوا إىل املدرسة ”.ثم بالنسبة للطفل نفسه،
فجرته القنابل أو مخيم لالجئني
حتى الذهاب إىل أنقاض مبنى َّ
يعني النظام والروتني واألصدقاء وما يأملون أن يكون معل ًام أو
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 َّإن التعليم
ليس من التدخالت ذات األولوية ال للنازحني وال لالجئني.

نرشة الهجرة القرسية 47

األزمة السورية والتَّهجري والحامية

5

سبتمرب/أيلول 2014
UNHCR/Brian Sokol

العجيبة جــداً َّأن هناك
نظاماً يتجاهل تجاه ًال تاماً
سيادة البالد والتزاماته
مبوجب القانون اإلنساين
يتبجح باإلرصار
الدويل ثم َّ
عـــى احـــــرام اآلخــريــن
لحقوقه السيادية.

ويف أثــنــاء ذلـــك ،تناضل
البلدان املجاورة لالستجابة
إىل حــاجــات أعــــداد ال
ُتحىص من الالجئني الذين
تستضيفهم اليوم ،والدول
املضيفة الرئيسية هي لبنان
واألردن وتركيا باإلضافة
إىل مرص والــع ـراق وكلها
أبدت جهوداً كرمية تفوق
جميع التوقعات املعقولة.
ومع ذلك ،بعد مرور ثالث
سنوات ونصف عىل األزمة
يف سوريا ،بدأت تلك الدول
عائلة سوريَّة الجئة يف أربيل ،العراق .دفعت أرسة الفتيات مبلغ  100دوالر أمرييك عن كل شخص لتهريبهم من سوريا بعد
تشعر بالضغط نتيجة تزايد تعرض ح ِّيهم إىل هجوم عنيف مط َّول .تقول األم“ :أهم يشء أريده لبنايت أن يتم َّكن من الذهاب إىل املدرسة بأمان”.
التوترات االجتامعية يف
املجتمعات املضيفة ومزاحمة الالجئني السوريني للمواطنني عىل يعيشون يف بلدهم عىل حامية مجتمعاتهم وصون منظومات املياه
خدمات الرعاية الصحية واملأوى واملاء والوظائف ومقاعد الدراسة والرصف الصحي وإدامة املدارس واملستشفيات املعرضة للمخاطر
يف املدرسة .فهذه كلها تحديات تتطلب إبداء تركيز يتجاوز الالجئني والتهديدات أو احتواء مزيد من موجات التَّهجري والنُّزوح؟ تلك
وحدهم إىل تقييم الضغوطات عىل املجتمعات واملوارد املالية أسئلة ُتطرح اليوم وتتطلب إجابات خ َّالقة عليها .ويف سياق
الوطنية ثم االستجابة لها.
محدودية املوارد ،ال بد من اتخاذ الخيارات الصعبة وال بد من
إيجاد الحلول الخ َّالقة.
ويف هذا العام ،اجتمعت الحكومات املضيفة مع املجتمع الدويل
سعياً وراء تحديد اسرتاتيجية لالستجابة اإلقليمية للتصدي وتستمر الحرب األهلية عىل خلفية استقرار متزعزع يف املنطقة.
للتعقيدات متعددة الطبقات التي تتسم بها األزمة السورية وسوف تزداد أعداد النازحني ،ومن هنا ،يجب عىل املساهمني يف
وللبحث عن حلول عىل املدى البعيد والقريب أيضاً لكل من حل هذه املشكلة تقديم نطاق واسع من املنظورات املختلفة
الالجئني واملجتمعات املضيفة .وعىل البلدان املستضيفة مراجعة املح ّفزة للفكر بشأن أزمة التَّهجري السورية ،ونحن نحتاج إىل
سياساتها التي رسمتها خالل الشهور األوىل لألزمة ألنها ُرسمت يف األفكار املستنرية واالنعكاسات والتساؤالت والحلول ،فكلها غذاء
وقت مل يكن كثري من الناس يعتقد َّأن األزمة سوف تستمر ألكرث للفكر من أجل العمل .لذلك ،فلنستمر بالقراءة.
من بضعة شهور .أينبغي السامح لالجئني السوريني يف العمل يف
البلدان املجاورة وهل يجب إيجاد مدارس ومرافق صحية منفصلة نايجيل فيشري منسق الشؤون اإلنسانية السابق لدى األمم
خصيصاً لهم؟ كل سؤال ميثل معضلة بالنسبة للبلدان املستضيفة املتحدة لألزمة السورية.
التي تأمل عودة الضيوف السوريني إىل سوريا يوماً ما .لكن إىل أي
سوريا سيعودون؟ كيف ينبغي إعداد السوريني للعودة إىل مشهد عنوان هذا التقديم مأخوذ من رواية لكريان ديساي .2006
تغري تغرياً جذرياً؟ كيف ميكن مساعدة السوريني الذين ما زالوا
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اإلمناء وتحديات الحامية يف سياق أزمة الالجئني السوريني

روجري زيرت وإيلويش رواديل

تقدِّم خطة االستجابة اإلقليمية السورية السادسة  2014تركيزاً أكرب عىل التعايف املب ِّكر وتدخالت التامسك االجتامعي
واالنتقال من املساعدات إىل التدخالت التي يقودها اإلمناء باإلضافة إىل استمرار املساعدات اإلنسانية وبرامج
الحامية عىل نطاق واسع.

تســتهدف خطــة االســتجابة اإلقليميــة السادســة 2014
املســاعدات لتســتمر مــدة ســنة كاملــة وتغطــي
 2.85الجــئ ســوري يف األردن ولبنــان والع ـراق وهــي
البلــدان الثالثــة التــي ســوف ُين ّفــذ فيهــا برنامــج اإلمنــاء
والحاميــة اإلقليمــي 1باإلضافــة إىل  2.5مليــون مــن
أبنــاء الســكان املضيفــن الذيــن يبلــغ مجموعهــم يف
البلــدان املذكــورة  45مليونـاً .تقــوم هــذه املقالــة عــى
التخطيــط والتحليــل التجمعــي الذيــن ُأع ـ َّدا لربنامــج
اإلمنــاء والحاميــة اإلقليمــي بشــأن تقييــات املــروع
وتقاريــر األوضــاع وغريهــا مــن الدراســات التــي
أنتجتهــا الهيئــات العابــرة للحكومــات والحكومــات
املضيفــة واملانحــون واملنظــات اإلنســانية عــام .2013

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ج كوهلر

يف إقليــم يســتضيف باألصــل ماليــن الالجئــن الفلســطينيني
والعراقيــن ،تفــرض درجــة األزمــة الســورية مزيــداً مــن التوتـرات
عــى مــوارد البلــدان املجــاورة وقدراتهــا وكذلــك قــدرات منظومة
املســاعدات الدوليــة .ويصــل قرابــة  3300الجــئ يف املعــدل إىل
البلــدان املجــاورة كل يــوم يف عــام  2014مــا مي ّثــل عبئــاً كبــراً
عــى قــدرة البلــدان املضيفــة والفاعلــن الدوليــن يف املنطقــة
عــى توفــر الحاميــة ،بــل يزيــد ذلــك مــن اآلثــار الســلبية
الســائدة أصـ ًا عــى النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة
واإلمنائيــة البرشيــة .ومــع عــدم ظهــور بــوادر لتوقــف
الحــرب األهليــة يف ســوريا أو إلحــال عمليــة للســام
تســاعد عــى تشــجيع الالجئــن عــى العــودةُ ،يصبــح
التَّهجــر مط ـ َّوالً.

ويجــد الالجئــون الســوريون العمــل غــر املنتظــم غالبــاً يف
مجــال األعــال التــي ال تتطلــب املهــارة متــى اســتطاعوا لذلــك
ســبي ًال .ويف لبنــان واألردن والعــراق ،هنــاك قرابــة  %30مــن
الالجئــن يف عمــر العمــل ينخرطــون يف أعــال مدفوعــة األجــر
ومتفرقــة ،لكــنَّ ارتفــاع حــدة التنافــس عــى العمــل يــؤدي إىل
خفــض املســتويات العمريــة املؤهلــة للعمــل .ومــن العوامــل
املهمــة َّأن غالبيــة الالجئــن يعيشــون يف املناطــق الحرضيــة َّ
ألن
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تواجــه أرس الالجئــن نــدرة يف نشــاطات در الدخــل بــل
ُتعــد فجــوة الدخل-املــروف ملعظــم تلــك األرس فجوة
كبــرة تتزايــد يومـاً بعــد يــوم .ومــن هنــا ،تحتل مســألة
ســبل كســب الــرزق املســتدامة وتكاليــف الحيــاة
ومســتويات أجــور الســكن باإلضافــة إىل انعــدام األمــن
الغــذايئ وارتفــاع املديونيــة همومــاً رئيســية تشــغل
بــال الالجئــن ومضيفيهــم عــى حــد ســواء.

عُ َمر 20 ،عاماً ،يعلم مساعداً يف ورشة للنجارة يف العاصمة األردنية َّ
عمن ليعيل والدته وأخته وأخوانه الثالثة .وراتبه الشهري
يغطي تكلفة إيجار السكن .ولقد فقد والده الذي علمه النجارة برصاص القناصة يف سوريا يف بواكري عام .2014
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ذلــك مي ِّكنهــم مــن املشــاركة يف النشــاط االقتصــادي إىل درجــة الالجئــن موجــودون يف املخيــات (كــا الحــال يف األردن عــى
أكــر مــن اســتطاعة الالجئــن يف املخيــات .ومــع ذلــك ،الفــرص ســبيل املثــال) األمــر الــذي يجعلهــم أوفــر حظ ـاً بشــأن تســلم
محــدودة للغايــة وال تقــل حــدة اســتضعاف الالجئــن الحرضيــن املســاعدات اإلنســانية.
عــن اســتضعاف مــن يعيــش يف املخيــات.
ويتّبــع الســوريون اســراتيجيات متنوعــة وخطــرة للغايــة
ويف حــن متنــح عمليــة تســجيل الالجئــن الحــق يف الوصــول للتكيــف مــع األوضــاع .فينتــر بيــع مــا ميتلكونــه وهــذا ال يزيــد
إىل املســاعدات اإلنســانية وبعــض الخدمــات العامــة ،ال يتمتــع مــن تفقريهــم الحــايل فحســب بــل يســتنزف مواردهــم التــي قــد
الالجئــون الســوريون بــأي حــق قانــوين للعمــل يف األردن وال يف تلزمهــم عنــد العــودة إىل ســوريا وإعــادة بنــاء حياتهــم وســبل
لبنــان إال بترصيــح .وهــذا األمــر يجعــل القطــاع غــر الرســمي كســب أرزاقهــم .لقــد أ ّثــر غيــاب الوظائــف تأث ـراً كب ـراً عــى
املصــدر الوحيــد لفــرص توليــد الدخــل ومــع ذلــك تنخفــض فيــه النســاء واليافعــن .وباملقابــل ،هنــاك قلــق متنــام إزاء ارتفــاع
األجــور كث ـراً وتــزداد األجــواء االســتغاللية إزاء العاملــن .لكــنّ حــاالت ظاهــرة عاملــة األطفــال مــع خضــوع أرس الالجئــن إىل
الالجئــن الســوريني يف كردســتان العــراق ،باملقابــل ،لهــم حــق التفقــر املتزايــد خاصــة فيــا يتعلــق بالرفــاه املبــارش لهــؤالء
العمــل مــا دامــوا يتمتعــون بحــق اإلقامــة يف اإلقليــم .وتشــر األطفــال ورفاههــم يف املــدى البعيــد وخســارة فــرص التعلــم
األدلــة إىل َّأن ظروفهــم املعيشــية أقــل ســوءاً مــع َّأن معظــم وكل ذلــك ســوف يؤثــر عــى فرصهــم الحياتيــة يف املنفــى وعنــد
العــودة إىل ســوريا.
فالصــورة اإلجامليــة إذن تــدل عــى
اســتضعاف مزمــن يتزايــد عمق ـاً ومناع ـ ًة.
ومــع َّأن الرتكيــز اإلنســاين يف نهايــة املطــاف
ينصــب عــى الالجئــن الســوريني ،هنــاك
وضــع الالجئــن الفلســطينيني والعراقيــن
املهجريــن للمــرة الثانيــة مــن ســورياً وهــو
َّ
وضــع يسء جــداً .فآثــار التَّهجــر وتكاليفــه
عــى ســبل كســب أرزاقهــم كبــرة جــداً
وكذلــك تهميشــهم مــن برامــج االســتجابة
العامــة مــن األمــور املقلقــة عــى وجــه
الخصــوص.

اآلثار االقتصادية عىل البلدان
املضيفة والسكان فيها

مــن ناحيــة اآلثــار عــى االقتصــاد الجــزيئ
تشــهد مســتويات أجــور الســكن ارتفاع ـاً
حــاداً ويجــد الســكان املحليــون أنفســهم
ُيخرجــون مــن الســوق لتــدين أجــور
العمــل .وكذلــك انتــرت ظواهــر االرتفــاع
الحــاد للبطالــة وتدهــور أجــور العمــل
ومحدوديــة الفــرص الوظيفيــة خاصــة
للعاملــة غــر املاهــرة .ورغــم القيــود
الرســمية املفروضــة عــى العمــل ،متكــن
بعــض الالجئــن مــن الحصــول عــى العمــل
وارتفــع العــرض عــى العاملــة مــا أ َّثــر يف
نهايــة املطــاف تأث ـراً كب ـراً عــى أســواق

7

8

8

األزمة السورية والتَّهجري والحامية

نرشة الهجرة القرسية 47
سبتمرب/أيلول 2014

العمــل وزاد مــن أســعار الســوق بالنســبة للســلع األساســية.
ويف حــن عــززت التحويــات املالية/القســائم املقدمــة لالجئــن
مــن قدرتهــم الرشائيــة ،فهــي ذاتهــا ســبب يف رفــع األســعار
يف األســواق املحليــة ورفــع مســتوى اســتضعاف ســبل كســب
الــرزق لعــدد كبــر متزايــد مــن األرس املحليــة.
وباإلضافــة إىل التوتــر املــايل الــذي نشــأ ،هنــاك اآلثــار املرتتبــة
عــى اإلنتــاج االقتصــادي التــي كان وقعهــا كبــر عــى الســكان
املضيفــن وأدت إىل تفقــر عــدد ال يســتهان بــه مــن األرس
(خاصــة منهــا ذات الدخــل املحــدود والفقــرة) .وحتــى قبــل
األزمــة ،كان  %25مــن اللبنانيــن يعيشــون أدىن مــن خــط الفقــر
العلــوي البالــغ  4دوالرات يف اليــوم الواحــد مــع توقــع دفــع
تدفــق الالجئــن مبــا يقــارب عــدده  170ألــف لبنــاين إضــايف
إىل الفقــر ومضاعفــة معــدالت البطالــة مبعــدل يفــوق %20
مــع حلــول عــام  3 .2014ومــن املــؤرشات عــى وجــود هــذا
التوتــر َّأن  2.5مليــون شــخص يف البلــدان املســتضيفة ُيتوقــع
حصولهــم عــى املســاعدات يف خطــة االســتجابة اإلقليميــة
السادســة عــام  2014مــن خــال عــدد مــن مرشوعــات الدعــم
املجتمعــي وغريهــا مــن التدخــات .لكــنَّ ذلــك ال يزيــد عــى
 %5مــن مجمــوع الســكان يف البلــدان الثالثــة (حــوايل  %20يف
األردن ولبنــان) ومــن غــر املحتمــل أن يخ ّفــض ذلــك مــن اآلثــار
الســلبية الواقعــة عــى املجتمعــات املضيفــة ال عــى املــدى
القريــب وال عــى املــدى البعيــد.
وكان لألزمــة أيضــاً أثــر ضــار جــداً عــى جميــع الخدمــات
العا َّمــة خاصــة يف القطاعــن الصحــي والتعليمــي باإلضافــة
إىل آثــار حــادة عــى الخدمــات كإمــدادات املــاء والكهربــاء.
وازدادت أيضــاً أوجــه القصــور املوجــودة ســابقاً والكبــرة يف
القــدرات ازديــاداً حــاداً رغــم املســاعدات التــي قدمهــا برنامــج
االســتجابة اإلقليميــة لدعــم تطويــر البنيــة التحتيــة.
تتضمــن اآلثــار الســلبية االقتصاديــة الكليــة الخســائر الكبــرة
التــي وقعــت مــن ناحيــة األداء االقتصــادي والــواردات العامــة
والرضائــب والعوائــد واالســتهالك الخــاص واالســتثامر وانخفــاض
النمــو وارتفــاع البطالــة وزيــادة العجــوزات املاليــة الوطنيــة.
فعــى ســبيل املثــال ،قـدّر البنــك الــدويل َّأن أثــر األزمــة خ ّفــض
مــن منــو لبنــان االقتصــادي (الناتــج املحــي اإلجــايل) بنســبة
 %2.9ســنوياً عــن معــدل النمــو الــذي كان يتوقــع أن يكــون
 %4.4يف األعــوام  2014-2012يف حــن كان التوقــع بانخفــاض
االســتثامر األجنبــي املبــارش بأكــر مــن النصــف مقارنــة بتلــك
املعــدالت يف األعــوام املاضيــة .وأدى األثــر التجمعــي إىل

تخفيــض الــواردات الحكوميــة بـــ  1.5مليــار دوالر أمريــي مــع
ارتفــاع متزامــن يف املرصوفــات الحكوميــة مببلــغ وصــل إىل 1.1
4
مليــار دوالر أمريــي ومنــو يف الطلــب عــى الخدمــات العامــة.
وكان هنــاك انقطــاع شــديد يف أمنــاط التجــارة اإلقليميــة
وآلياتهــا املؤثــرة عــى أداء االســترياد والتصديــر وأســعار الســلع
للمســتهلكني .وســوف يــؤدي تغــر مســار التجــارة الدوليــة
عــى األمــد البعيــد إىل زيــادة ســوء وضــع االســتثامر املتدهــور
وارتفــاع البطالــة وحــاالت نقــص الســلع يف املنطقــة .لقــد
و ّلــد ال ِّنـزاع وضعـاً أمنيـاً وسياســياً غــر مســتقر وأدى إىل آثــار
وتبعــات خ ّفضــت مــن ثقــة املســتثمرين واملســتهلكني وأدت
إىل تدهــور النشــاط االقتصــادي وفــرض الضغــوط املتزايــدة
عــى التمويــات العامــة.
وباملقابــل ،ميكــن لألزمــات اإلنســانية أن تشــعل فرصـاً إمنائيــة
رغــم عــدم إدراك الجميــع لذلــك ،بــل هنــاك تقاريــر تســلط
الضــوء عــى اآلثــار اإليجابيــة لألزمــات يف املنطقــة فــازدادت
العاملــة الرخيصــة التــي تســتحوذ عــى اهتــام أصحــاب
العمــل ،وهنــاك ارتفــاع يف الطلــب واالســتهالك مــن الالجئــن.
وهنــاك فوائــد يحصــل عليهــا أصحــاب املرشوعــات الزراعيــة
الكبــرة ومالكــو العقــارات والتجــار املحليــن واملنشــآت
التجاريــة وباعــة التجزئــة ومقاولــو اإلنشــاءات باإلضافــة
إىل مــوردي البضائــع والســلع إىل الربنامــج اإلنســاين .ويف
بعــض املواقــع ،متكــن بعــض الالجئــن املهنيــن واملتعلمــن
كاملهندســن واألطبــاء واملعامريــن املاهريــن والحرفيــن مــن
تعظيــم القــدرات االقتصاديــة املحليــة .وازدادت الصــادرات
مــن لبنــان إىل ســوريا ازديــاداً كب ـراً وألول مــرة أصبــح للبنــان
ميــزان تجــاري موجــب مــع ســوريا.
5

حدود حامية الالجئني

مــع َّأن لبنــان والعـراق واألردن مل تو ّقــع عــى اتفاقيــة الالجئــن
لعــام  1951أو بروتوكــول ـ  1976فقــد أبديــا بعــض التضامــن
امللمــوس تجــاه جمــوع الالجئــن .لكــنَّ املفارقــة يف الضيافــة
بــن البلــدان املســتضيفة والســكان فيهــا تتزايــد مــع تزايــد
الضغــوط الواقعــة عــى ســبل كســب الــرزق ومســتويات
املعيشــة.
فبمقــدور الســوريني الدخــول إىل األردن بجــواز ســفر دون
الحاجــة لتأشــرة أو ترصيــح باإلقامــة .ووفــق رشوط معينــة،
ُيســمح لهــم البقــاء يف املجتمعــات الحرضيــة .وال بــد مــن
الحصــول عــى بطاقــة ســارية املفعــول صــادرة عــن مفوضيــة
األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن للحصــول عــى املســاعدات
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والخدمــات العامــة لكــنَّ الالجئــن قــد يفقــدون صفتهــم
برسعــة ويفقــدون معهــا القــدرة عــى الوصــول إىل املســاعدات
إذا انتقلــوا إىل خــارج البــاد عــى ســبيل املثــال .وكثــر منهــم
يخفــق يف التســجيل بســبب عــدم وجــود املعلومــات لديــه
وألســباب أمنيــة وخوفــاً مــن تعــرف الفصائــل املتصارعــة يف
ســوريا عليهــم.
ويف لبنــانُ ،يطلــب وجــود ترصيــح باإلقامــة ســاري املفعــول
ملــا ال يقــل عــن ســتة أشــهر مــع إمكانيــة تجديــده ســتة أشــهر
أخــرى .ومــع ذلــك ،ليــس مبقــدور كثــر مــن الالجئــن متديــد
اإلقامــة الحقـاً مــا يحرمهــم مــن وضعهــم القانــوين نتيجــة ذلك.
ويف العـراق ،هنــاك فـراغ يف اإلطــار العــام الترشيعــي للحاميــة،
وال يوجــد توحيــد يف املامرســات يف مختلــف املحافظــات.
وتحــد هــذه الظــروف مــن حريــة الحركــة وتقيــد الوصــول
إىل العمــل والخدمــات والســكن .أمــا الفلسطينيون-الســوريون
املغــادرون لســوريا ممــن ســعوا إىل الحاميــة يف البلــدان
املجــاورة فهــم مســتضعفون عــى وجــه الخصــوص ،ألنهــم
يعلقــون بــن ظــروف اإلقامــة املشــددة واملــوارد املســتنزفة
للغايــة يف وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني يف الــرق األدىن (أونــوروا) املعنيــة مبســاعدتهم.
ومــن الناحيــة العمليــة ،تبقــى تركيــا منــذ منتصــف عــام 2014
الدولــة الوحيــدة املجــاورة لســوريا التــي مــا زالــت تســمح
بدخــول الالجئــن الفلسطينيني-الســوريني.
ويبــدو أ َّنــه رغــم الرتكيــز الكبــر لربنامــج املســاعدات اإلنســانية
عــى الحاميــة ،هنــاك كثــر مــن الســوريني الفاريــن ممــن ال
يعرفــون شــيئاً عــن حقوقهــم وواجباتهــم .وعبــور الحــدود هــو
أكــر قضايــا الالجئــن إلحاح ـاً مــن ناحيــة الحاميــة .وإغــاق
الحــدود مــن وقــت آلخــر مــن الجانــب اللبنــاين اســتجابة
للعنــف واملخاطــر العابــرة للحــدود وتقييــد حــركات الالجئــن
يضعهــم يف خطــر .واألردن ولبنــان مينعــان مــن وقــت آلخــر
دخــول الالجئــن العراقيــن مــن ســوريا وغريهــم مــن الفئــات
األخــرى إذا مل يكــن بحوزتهــم وثائــق التعريــف الشــخصية.
وتفيــد التقاريــر بحــدوث حــاالت مــن االعتقــال واالحتجــاز
التعســفيني يف البلــدان الثالثــة (مــع َّأن ذلــك أقــل ظهــوراً
يف لبنــان) .والفلســطينيون أيضــاً كانــوا عرضــة لالحتجــاز
التعســفي .تشــر األدلــة إىل َّأن الهجــرة الثانويــة مــع تنقــل
الالجئــن يف مختلــف أنحــاء بلــد اللجــوء أو املشــاركة يف الهجرة
الــد ّوارة إىل ســوريا تزيــد مــن املخاطــر املحتملــة وتضاعــف
اســتضعاف األرس خاصــة عندمــا يفقــد الالجئــون صفتهــم
النظاميــة .ومــن مصــادر القلــق املتناميــة عــدد الســوريني

الذيــن يقعــون يف شــباك صفــة الهجــرة غــر النظاميــة بســبب
6
عجزهــم عــن دفــع النقــود الالزمــة لتجديــد تأشــراتهم.
 .وتزيــد العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة وغيــاب الصفــة
القانونيــة مــن تعــرض الالجئــن لعــدد مــن انتهــاكات حقــوق
اإلنســان وحــاالت االســتضعاف ســوا ًء يف املخيــات أم يف
املناطــق الحرضيــة .وبحســب التقاريــر ،ارتفعــت حــاالت
الــزواج القــري واملبكــر مقارنــة مبــا كان عليــه الوضــع قبــل
األزمــة وكذلــك ازدادت حــاالت العنــف األرسي والجنــي
والقائــم عــى الجنــدر ضــد األطفــال .ويف األماكــن الحرضيــة،
تحمــل احتامليــة الطــرد واإلخــاء مخاطــر مهمــة تتعلــق
بالحاميــة خاصــة بعــد أن بــدأت بعــض الســلطات املحليــة
بقمــع الالجئــن العاملــن يف القطــاع غــر الرســمي .وزاد
طــول األزمــة مــن اســتضعاف املجتمعــات املضيفــة كــا
زادت التوتـرات بــن مجتمعــي الالجئــن واملضيفــن مــن ســوء
مخاطــر الحاميــة.

االستجابة لتحديات اإلمناء والحامية

يتمثــل التحــدي أمــام الفاعلــن اإلنســانيني واإلمنائيــن يف إعــادة
االســتقرار إىل الوضــع االقتصــادي الســابق وتأســيس االنتقــال
مــن املســاعدة إىل اإلمنــاء والرتويــج لالســراتيجيات اإلمنــاء
االقتصــادي التــي تدعــم مجتمعــي االســتضافة والالجئــن عــى
قــدم املســاواة وتخفــف مــن احتــاالت اآلثــار االقتصاديــة
الســلبية عــى تدهــور التوتــرات املحليــة واإلقليميــة .ويف
الوقــت نفســه ،تتطلــب الــرورة املحتومــة ضــان “بيئــة
حامئيــة” وتعزيزهــا لالجئــن.

ولبنــاء قاعــدة أكــر أمنــاً مــن األدلــة والبينــات لالعتــاد
عليهــا يف تصميــم التدخــات األفضــل اســتهدافاً ،ال بــد مــن
وضــع بعــض النواحــي عــى قامئــة األولويــات .عــى املســتوى
االســراتيجي ،هنــاك حاجــة ملزيــد مــن التحليــات حــول
تحســن تنســيق ومواءمــة اســراتيجيات املســاعدة اإلنســانية
واإلمنائيــة لتخفيــض اآلثــار الســلبية وتعظيــم الفــرص اإلمنائيــة.
وباملثــل ،ال بــد مــن توفــر مزيــد مــن التحليــات حــول اآلثــار
البنيويــة ألزمــة الالجئــن عــى التجــارة اإلقليميــة وكيفيــة
تخفيضهــا .وعــى مســتوى االقتصــاد الجــزيئ ،ال بــد مــن توفــر
فهــم أكــر تفصيــ ًا لعوامــل ســوق العمــل وفقــاً لظــروف
العمــل التــي تتســم بصدمــة اقتصاديــة هائلــة وعــرض فائــض.
وســيكون مــن املفيــد توفــر تحليــل أكــر عمق ـاً عــن العالقــة
املتبادلــة بــن انعــدام األمــن ومخاطــر الحاميــة ونطــاق
الحاميــة املبنيــة عــى املجتمــع َّ
ألن ذلــك سيســاعد يف تعزيــز
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أهــداف الحاميــة التــي جــاءت بهــا خطــة االســتجابة اإلقليميــة
السادســة.
ملعالجــة التكاليــف واآلثــار وســبل كســب الــرزق وحاجــات
الالجئــن والســكان املضيفــن ،ســيكون مــن املفيــد توفــر برنامج
تجريبــي مــن مرشوعــات األثــر الرسيــع املســتهدف محليــاً
بالرشاكــة مــع الســلطات املحليــة والقطــاع الخــاص ومنظــات
املجتمــع املحــي ألن مثــل هــذه الربامــج ســوف مت ّكــن توفــر
مرشوعــات العاملــة املكثفــة يف املناطــق املأهولــة بالالجئــن.
وميكــن دعــم املبــادرة بآليــات متويــل املرشوعــات املتناهيــة
بالصغــر وبرامــج النقــد مقابــل العمــل وتدريــب تطويــر
املهــن واملهــارات .وســيكون مــن أهــم األمــور َّأن تســتهدف
هــذه األفعــال املجموعــات املســتضعفة يف كل مــن مجتمعــي
املضيفــن والالجئــن وال بــد مــن ضــان تفــادي التســبب
بتهميــش الســكان املضيفــن ماليــاً بســبب هــذه املبــادرات.
وعموم ـاً ،يجــب االنتقــال نحــو النقــد ووضــع الربامــج املبنيــة
عــى األســواق لتدخــات املســاعدة يف كســب الــرزق ألن ذلــك
يســاعد يف التصــدي للفقــر املتنامــي الــذي يعيشــه الالجئــون
ومضيفوهــم باإلضافــة إىل إجــراءات التســجيل التــي ســوف
تتيــح لالجئــن الحــق يف العمــل وإنشــاء أعاملهــم .وينبغــي أن
ترتكــز هــذه املبــادرات إىل تحســن تقييــات األرس واســتضعاف
ســبل كســب الــرزق ومعايــر االختيــار.
للتصــدي لآلثــار عــى املســتوى الوطنــي والضغــط املــايل
الحاصــل عــى الخدمــات العامــة ال بــد مــن توفــر الدعــم الفني
للحكومــة الوطنيــة ووزاريت املاليــة والتخطيــط لتعزيــز قــدرات
التخطيــط اإلمنــايئ عــى املســتوى االقتصــادي الــكيل لــكل مــن
عملتــي ترســيخ االســتقرار قصــر األمــد واالستشــفاء واللدونــة
بعيــديت األمــد.
لحاميــة وتعزيــز حقــوق الالجئــن وتضمــن التوجــه املبنــي عــى
الحقــوق يف بنــى الحوكمــة للبلــدان ،يجــب رفــع مســتويات
قــدرات الربامــج وتوســيع نطاقاتهــا .وســيتطلب ذلــك :ضــان
االتســاق والكفــاءة يف مامرســات الحاميــة ،وتوفــر التدريــب
ورفــع الوعــي بــن أفــراد قــوى األمــن الوطنــي مبــن فيهــم
املوظفــون العامــون والحكوميــون حــول مفهومــات حاميــة
الالجئــن ومامرســاتهم ،ودعــم بنــاء اســراتيجيات شــاملة
الســتقبال الالجئــن وحاميتهــم ،ودعــم جامعــات املجتمــع
املحــي املحليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وحاميــة الالجئــن،
وإطــاق حمــات املنــارصة مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن
حــول حقــوق الالجئــن.

مــن املمكــن توفــر مــؤرشات معياريــة قانونيــة أقــوى وتغطيــة
أفضــل لثغـرات الحاميــة يف األطــر القانونيــة الوطنيــة مــن خــال
تشــجيع الســلطات والهيئــات املعنيــة عــى :توفــر الوثائــق إىل
الالجئــن الفلســطينيني والعراقيــن بحيــث توضــح تلــك الوثائــق
وضعهــم القانــوين ُوت ِّكنهــم مــن الوصــول إىل الخدمــات وتحديد
مواقــع الالجئــن غــر املســجلني وتحديدهــم مــع عــدم إغفــال
حساســية هــذه العمليــة ،واالمتنــاع عــن مامرســات َّ
التحيــل/
اإلعــادة القرسيــة واالحتجــاز التَّعســفي.
وأخــراً ،ال بــد مــن الرتويــج الحــرام حقــوق الالجئــن ومنــع
االنتهــاكات واإلســاءات تجــاه الالجئــن وخفــض االســتضعاف مبــا
يتضمنــه ذلــك مــن تنفي ـ ٍذ الســراتيجيات الحاميــة املبنيــة عــى
املجتمعــات واملنــارصة إلرشاك املجتمعــات املضيفــة وشــملها يف
توفــر الخدمــات والبنــى التحتيــة لالجئــن.
روجري زيرت  roger.zetter@qeh.ox.ac.ukأستاذ رشف يف
مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
وإيلويش رواديل  heloise.ruaudel@gmail.comمحللة

للسياسات اإلنسانية والحامية.

نتقدم بجزيل الشكر لسارة ديردوف-ميلر وإيفيلني ليتنني
وكامريون ثيبوس عىل إجرائهم للمسح الذي بُنيت عليه هذه
املقالة والتقرير الرئييس.
 .1برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي هو برنامج إقليمي يُن ّفذ عىل مدى ثالث سنوات يف
لبنان واألردن والعراق بدعم من ثلة من املانحني اإلنسانيني واإلمنائيني مبن فيهم االتحاد
األورويب والدامنارك وإيرلندا واململكة املتحدة وهولندا وجمهورية التشيك.
 .2أزمة التَّهجري السورية وبرنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي :التخطيط والتحليل التجميعي
للدراسات الحالية حول التكاليف واآلثار والحامية .أعدت الدراسة لوزارة الشؤون
الخارجية الدامناركية .التقرير الكامل متاح عىل الرابط التايل:
data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4780
(The Syrian displacement crisis and a Regional Development and
Protection Programme: Mapping and meta-analysis of existing studies of
)costs, impacts and protection
www.undp.org.lb/programme/pro-poor/poverty/povertyinlebanon/.3
molc/executive.htm
 .4لبنان ،تقييم اآلثار االقتصادية واالجتامعية لألزمة السورية ،البنك الدويل ،التقرير رقم
 ،81098-LBسبتمرب/أيلول 2013
)(Lebanon, Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict
http://tinyurl.com/WB-EconomicSocialImpact-Leb
 .5راجع “إعادة تأطري أزمات التَّهجري كفرص إمنائية” ،ورقة عمل اعدها روجري زيتري
لحلقة الطاولة املستديرة ملبادرة حلول التَّهجري ،كوبنهاغن 3-2 ،أبريل/نيسان  2014عىل
الرابط التايل:
www.endingdisplacement.org/wp-content/uploads/2014/02/Concept-note.pdf
()Reframing Displacement Crises as Development Opportunities
 .6انظر أيضاً مقالة داليا عرنيك وأوليفيا كاليس يف الصفحة 20
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أزمة الالجئني يف لبنان واألردن :الحاجة إىل اإلنفاق عىل التنمية اإلقتصادية
عمر ضاحي

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

أدى دخـــول الالجئـــن الســـوريني إىل لبنـــان واألردن إىل
ـات إجتامعي ــة وإقتصادي ــة غ ــر مس ــبوقة يف كال
نش ــوء تحدي ـ ٍ
البلدي ــن .وه ــي تحدي ــات يش ــعر به ــا املواطن ــون اللبناني ــون
واألردني ــون يوميــاً س ــوا ًء ع ــى صعي ــد إرتف ــاع أج ــور الس ــكن
وإنخفـــاض مســـتوى توافـــر الخدمـــات العامـــة أو حتـــى
البني ــة التحتي ــة ل ــكل م ــن قطاع ــي الصح ــة والتعلي ــم الل ــذان
يتحمـــان ضغوطـــاً تتجـــاوز طاقتيهـــا معـــاً .ومـــا ال شـــك
في ــه َّأن كلت ــا الدولت ــان املضيفت ــان كانت ــا كرميت ــن يف التعام ــل
مـــع الالجئـــن عـــى نحـــ ٍو منقطـــع النظـــر ،وتحديـــداً عـــى
املســتوى اإلجتامعــي .بيــد َّأن التوتــر بــن املجتمعــات ا ُملضيفــة
والالجئــن الســوريني يف املجتمــع اللبنــاين بــات واضح ـاً للعيــان،
وأصبـــح الخطـــاب الحكومـــي واملجتمعـــي حـــول الالجئـــن يف
كلتـــا الدولتـــن ،وعـــى نحـــ ٍو ملمـــوس ،مثـــراً لالســـتياء.

الالجئـــون .ثالثـــاً ،أدت حقيقـــة َّأن غالبيـــة الالجئـــن يف كال
البلديـــن غـــر متواجديـــن يف املخيـــات إىل ُمشـــاكل مثـــرة
للتحديـــات عـــى وجـــه الخصـــوص َّ
ألن الوصـــول إىل الالجئـــن
ً
وخدم ــة احتياجاته ــم ُيع ــد أك ــر كلفــة مقارن ــة م ــع م ــا ه ــو
حاصـــل اآلن بخـــاف ذلـــك .وهـــذا يعنـــي أيضـــاً َّأن اإلنفـــاق
عـــى التنميـــة العابـــر للحـــدود هـــو الســـبيل األكـــر فعاليـــة
ملعالجـــة األزمـــة اإلنســـانية.

ـات اقتصادي ــة قب ــل ح ــدوث
ويع ــاين األردن ولبن ــان م ــن تحدي ـ ٍ
أزم ــة الالجئ ــن .فمث ـ ً
ـا ،انخف ــض مع ــدل من ــو النات ــج املح ــي
اإلج ــايل الس ــنوي ب ــن األع ــوام  2009وحت ــى  2012م ــن %8.5
إىل  %1.4يف لبنـــان ،ومـــن  %5.5إىل  %2.7يف األردن .ويف لبنـــان،
أدى انـــدالع االنتفاضـــات العربيـــة إىل انخفـــاض االســـتثامر
األجنبـــي املبـــارش ,الســـياحة .يف حـــن انخفضـــت امـــدادات
تـــم التوصـــل إىل تســـوية سياســـية
ووقـــف الغـــاز املـــري إىل األردن يف أغلـــب األوقـــات يف عـــام 2012
ٍ
وحتـــى يف حـــال َّ
املرجـــح ْأن يبقـــى بســـبب التخريـــب املتعمـــد لخطـــوط األنابيـــب التـــي تربـــط
إلطـــاق النـــار داخـــل ســـوريا ،فمـــن َّ
الالجئـــون حيـــث هـــم اآلن ولســـنوات عـــدة؛ وبنـــا ًء عليـــه ،ب ــن البلدي ــن ،م ــا أدى إىل زي ــادة تكالي ــف الوق ــود يف األردن.
تحتـــاج هـــذه األزمـــة لتخطيـــط طويـــل األمـــد مـــن جانـــب
الحكومـــات ا ُملضيفـــة بالتعـــاون مـــع املجتمـــع املـــدين ومـــن ناحيـــة أخـــرى ،فالتحديـــات االقتصاديـــة التـــي تواجـــه
املحـــي واملؤسســـات متعـــددة الجنســـ َيات .وتتطلـــب هـــذه البلدي ــن أك ــر عمق ـاً م ــا ُذك ــر .فق ــد كش ــف التقري ــر الص ــادر
األزمـــة ،عـــى وجـــه التحديـــد ،إيـــاء اإلهتـــام الحتياجـــات عـــن برنامـــج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــايئ يف األردن لعـــام 2010
التنميـــة االقتصاديـــة ،ويشـــتمل ذلـــك عـــى تطويـــر البنيـــة عـــن الفـــرة  2008-2006عـــن زيـــادة مـــن  22إىل  32يف
التحتي ــة وإيج ــاد ف ــرص للعم ــل وتحس ــن مس ــتوى املعيش ــة عـــدد جيـــوب الفقـــر ،والتـــي ُتعـــ َّرف عـــى أ َّنهـــا املناطـــق أو
لجميـــع الفئـــات الســـكانية والالجئـــن واملجتمعـــات ا ُملضيفـــة أجــزاء م ــن املناط ــق حي ــث يك ــون م ــا نس ــبته  %25أو أك ــر
املســـتضعفة.
مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر الخـــاص بالدولـــة .ووجـــد
التقريـــر نفســـه َّأن املحافظـــات الثـــاث األكـــر اكتظاظـــاً
ً
وقـــد فرضـــت هـــذه األزمـــة ضغطـــاً
هائـــا عـــى القـــدرات بالســـكانَّ ،
عـــان وإربـــد والزرقـــاء ،تحتـــوي عـــى  %57مـــن
ْ
املاليـــة لـــكال البلديـــن ،ومـــن البدهـــي أن يدفـــع ذلـــك إىل الس ــكان الذي ــن يعيش ــون تح ــت خ ــط الفق ــر .ومن ــذ أوائ ــل
مزيـــ ٍد مـــن اإلنفـــاق الحكومـــي .وعـــى أيّ حـــال ،فاإلنفـــاق شــهر مــارس/آذار  ،2014يتواجــد  %58مــن الالجئــن الســوريني
ع ــى التنمي ــة م ــرر ولجملــ ٍة م ــن األس ــباب ،ه ــي :أوالً ،يع ــاين املســـجلني يف تلـــك املحافظـــات الثـــاث .وتضـــم محافظـــة
اقتصـــاد كل مـــن لبنـــان واألردن مـــن مشـــاكل اقتصاديـــة املفـــرق -حيـــث يقـــع مخيـــم الزعـــري وأقـــل بقليـــل مـــن
ُمســـبقاً .ثانيـــاً ،ســـيصب اإلنفـــاق االقتصـــادي يف مصلحـــة  %30مـــن الالجئـــن الســـوريني املســـجلني -أعـــى نســـبة فقـــر
املواطن ــن يف هذي ــن البلدي ــن ،فض ـ ً
ـا ع ــن الالجئ ــن الس ــوريني؛ ومعـــدالت األميـــة يف األردن (جنبـــا إىل جنـــب مـــع محافظـــة
ً
وع ــدم اإلنف ــاق خش ــية ْأن ُيع ــد ذل ــك حافــزا لالجئ ــن للبق ــاء معـــان).
س ــيرض مبواطن ــي البلدي ــن بق ــدر ال ــرر ال ــذي س ــيعاين من ــه
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فتيات الجئات سوريات يحاولن الدراسة يف مخيمهن يف طوربيد يف سهل البقاع.

وميت ــاز الوض ــع يف لبن ــان بوض ــوح ع ــدم املس ــاواة االقتصادي ــة
واإلقليميـــة ،يرافقـــه االنقســـامات االجتامعيـــة العميقـــة
وخط ــوط التص ــدع الطائفيـــة الت ــي تفاقم ــت بس ــبب النـــزاع
الســـوري .ويتواجـــد ســـتون باملائـــة مـــن الالجئـــن الســـوريني
املس ــجلني يف املناط ــق الش ــالية ومناط ــق س ــهل البق ــاع ،وه ــي
تع ــد م ــن املناط ــق األك ــر فقــراً يف لبن ــان .فاملنطق ــة الش ــالية
ســـجلت أدىن نصيـــب للفـــرد مـــن اإلنفـــاق يف البـــاد ،عـــاوة
ع ــى أع ــى مس ــتويات ع ــدم املس ــاواة .وع ــى م ــدى التاري ــخ،
فهات ــن املنطقت ــن مهمش ــتان ،حي ــث ش ــهدت مرحل ــة إع ــادة
اإلع ــار بع ــد انته ــاء الح ــرب األهلي ــة يف لبن ــان يف ع ــام 1990
تدف ــق معظ ــم ال ــروات إىل منطق ــة ب ــروت الك ــرى.
ومـــع ذلـــك ،يرغـــب كل مـــن األردن ولبنـــان يف البـــدء يف
اإلنف ــاق ع ــى املش ــاريع الرئيس ــية للتنمي ــة .وهن ــاك تخــ ّوف
م ــن َّأن االس ــتثامر الواس ــع النط ــاق يف الالجئ ــن س ــيوفر حواف ــز
ملزي ــد م ــن تدف ــق الالجئ ــن -أو اندم ــاج الالجئ ــن الحالي ــن يف
املجتمع ــات املحلي ــة .واع ــرف أح ــد ال ــوزراء األردني ــن يف ع ــام
َّ 2013أن الظـــروف قـــد متـــت معايرتهـــا بحيـــث ُيوفـــر الحـــد
األدىن مـــن املســـاعدات ،وعليـــه ال يكـــون لـــدى الالجئـــن أي
حافـــز للبقـــاء؛ وعـــى مـــا يبـــدو أ َّنهـــا كذلـــك السياســـة غـــر
املعلنـــة يف البلـــدان ا ُملضيفـــة األخـــرى.1

وهـــذه الطريقـــة يف التفكـــر تجانـــب الصـــواب ،وحتـــى مـــن
منظـــور املصلحـــة الذاتيـــة ،ولألســـباب التاليـــة .أوالً ،تجاهـــل
هـــذه القضيـــة ُّ
يـــر بالســـكان املحليـــن ،وبالقـــدر نفســـه
ً
يـــر بالســـكان مـــن الالجئـــن .ثانيـــا ،يعتمـــد قـــرار العديـــد
مـــن الســـوريني أو قدرتهـــم عـــى العـــودة إىل ديارهـــم عـــى
ِّ
فســـيفضل الســـوريون
عـــدد مـــن القضايـــا األخـــرى أيضـــاً.
القادم ــن م ــن املناط ــق الت ــي انعدم ــت فيه ــا ف ــرص الحي ــاة
االقتصاديـــة أو اولئـــك الذيـــن يخشـــون جـــداً مـــن تعـــرض
حياتهـــم للخطـــر البقـــاء ،حتـــى لـــو كان ذلـــك يعنـــي أن
يعيشـــوا يف فقـــ ٍر ُمدقـــع .ثالثـــاً ،سيســـبب تجاهـــل القضيـــة
املزيـــد مـــن املشـــاكل بدرجـــة أكـــر لـــو جـــرت محـــاوالت
للتص ــدي له ــا وجهــاً لوج ــه .فالبل ــدان ا ُملضيف ــة متتل ــك الحاف ــز
لتوف ــر العي ــش الكري ــم لالجئ ــن تجنبــاً للمش ــاكل االجتامعي ــة
الت ــي ستنش ــأ ع ــن أح ــوال الفق ــر املدق ــع والع ــوز .والجمي ــع
لـــه مصلحـــة يف إبقـــاء األطفـــال يف املـــدارس بعيـــداً عـــن
االســـتغالل .وأخـــراً ،ستســـفيد جميـــع الـــدول املجـــاورة مـــن
ســـورية املســـتقبل القويـــة اجتامعيـــاً واقتصاديـــاً .وســـيغدو
الســـاح اليـــوم للســـوريني مبواصلـــة ســـعيهم لتأمـــن ســـبل
عيش ــهم وبن ــاء قدراته ــم اس ــتثامراً طوي ــل األم ــد يف االقتص ــاد
اإلقليمـــي.
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وام ــا م ــا يتعل ــق يف الحال ــة اللبناني ــة ،فع ــاوة ع ــى املخ ــاوف
م ــن اندم ــاج الالجئ ــن يف املجتم ــع ،تكم ــن القضي ــة األخط ــر
يف ضع ــف ق ــدرات الدول ــة .فاللبناني ــون معروف ــون اعتياده ــم
الترصيـــح بأنـــه “ليســـت لدينـــا دولـــة” ،حـــال ســـؤالهم عـــن
ســـبب ضعـــف الخدمـــات املقدمـــة أو الســـبب يف تداعـــي
البني ــة التحتي ــة ،يف ح ــن ُينظ ــر إىل األزم ــة الحالي ــة ع ــى أ َّنه ــا
فرص ــة لتعزي ــز ق ــدرة الدول ــة وع ــى جمي ــع املس ــتويات .فق ــد
يوفـــر تدفـــق املســـاعدات الخارجيـــة للحكومـــة اإلمكانيـــة
لتعزي ــز قدرته ــا دون الضغ ــوط املالي ــة املالزم ــة له ــا.

وقـــد أظهـــرت جميـــع أدبيـــات البحـــث األكادميـــي وكذلـــك
السياســات الخاصــة بالسياســات االقتصاديــة يف حــاالت نشــوب
النـــزاع وحـــاالت مـــا بعـــد النـــزاع َّأن السياســـة االقتصاديـــة
التقليديـــة التـــي تركـــز عـــى التقشـــف أو خفـــض النفقـــات
الحكومي ــة غ ــر كافي ــة وحت ــى ا َّنه ــا تق ــود إىل نتائ ــج عكس ــية
يف مث ــل ه ــذه الظ ــروف .ويج ــب وض ــع األولوي ــة لأله ــداف
السياســـية عـــى القضايـــا االقتصاديـــة يف هكـــذا حـــاالت.3
ورغ ــم َّأن ه ــذه البل ــدان نفس ــها ليس ــت يف حال ــة ح ــرب ،إال
أ َّنه ــا تع ــاين م ــن ع ــدوى االضطراب ــات اإلقليمي ــة الت ــي يط ــول
به ــا األم ــد.

ويعنـــي التحـــول إىل التنميـــة االســـتثامر يف تطويـــر البنيـــة
التحتي ــة للمي ــاه والكهرب ــاء والصح ــة ،وكذل ــك إط ــاق مش ــاريع
ـج م ــن مش ــاركة القطاع ــن الع ــام والخ ــاص) الت ــي
(رمب ــا مبزي ـ ٍ
ميكـــن أن تســـتحدث فـــرص العمـــل وتخفـــف مـــن حـــدة
الفق ــر .يج ــب أن تس ــتهدف ه ــذه املش ــاريع املناط ــق األك ــر
ضعفـــاً ،مثـــل ســـهل البقـــاع واملنطقـــة الشـــالية يف لبنـــان
ومحافظـــة املفـــرق يف األردن .وينبغـــي أن يســـتهدف هـــذا
الن ــوع م ــن اإلنف ــاق جمي ــع املجتمع ــات املس ــتضعفة ،ال س ــيام
املناط ــق األق ــل حظــاً يف الحص ــول ع ــى الخدم ــات .وينبغ ــي
أن يصاح ــب ه ــذا اإلنف ــاق حم ــات توعي ــة ع ــى نحــ ٍو مين ــح
كاله ــا ،أي اإلنف ــاق والتوعي ــة ،املجتمع ــات املحلي ــة الق ــدرة
ع ــى التعب ــر ع ــن مظامله ــم والرتوي ــج للجه ــود الت ــي تبذله ــا
والدولـــة واملجتمـــع املســـاند لتلبيـــة احتياجاتهـــم جنبـــاً إىل
جن ــب م ــع احتياج ــات الالجئ ــن .ومتث ــل زي ــادة املس ــاهامت عمر س .ضاحي ،odahi@hampshire.edu ،أستاذ مشارك
املحليـــة والشـــفافية وتوعيـــة وســـائل اإلعـــام مفتاحـــاً يف االقتصاد يف كلية هامبشايرwww.hampshire.edu ،
الس ــتفادة املجتمع ــات املحلي ــة والوطني ــة م ــن ه ــذه املش ــاريع  ،وأستاذ زائر يف مركز كارنيغي الرشق األوسط يف بريوت،
وتوعيـــة مجتمعـــات الالجئـــن بحقوقهـــم عـــى نحـــ ٍو أفضـــلhttp://carnegie-mec.org/ .

وســـيكون ملبـــادرات التنميـــة التـــي تـــرف عليهـــا الدولـــة،
مثـــل االســـتثامر يف البنيـــة التحتيـــة يف مجـــاالت الخدمـــات
والرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم وإيجـــاد فـــرص العمـــل
واس ــتهداف املجتمع ــات ا ُملضيف ــة وكذل ــك مجتمع ــات الالجئ ــن
مناف ــع تتمث ــل يف تعزي ــز ق ــدرات الدول ــة وتخفي ــف التوتــرات
يف الوقـــت نفســـه نتيجـــة ملعالجـــة احتياجـــات الالجئـــن.
ورغ ــم َّأن املب ــادرات واس ــعة النط ــاق تنط ــوي ع ــى مخاط ــر
معينـــة ،إال َّأن التقاعـــس عـــن أداء الواجـــب ينطـــوي عـــى
املخاط ــر نفس ــها ،وتحدي ــداً عندم ــا يصب ــح مجتم ــع الالجئ ــن
واملجتمع ــات ا ُملضيف ــة ،وع ــى نح ــو متزاي ــد ،مجتمع ــات غ ــر
مســـتقرة.

هن ــاك حاج ــة ماس ــة للتع ــاون الوثي ــق حت ــى تتكام ــل جه ــود
املؤسســـات متعـــددة الجنســـيات ،مثـــل البنـــك الـــدويل
وصنـــدوق النقـــد الـــدويل ،مـــع تلـــك الجهـــود التـــي تبذلهـــا
البل ــدان ا ُملضيف ــة ومفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــاميةلالجئني
ومنظـــات اإلغاثـــة األخـــرى ،بـــدالً مـــن العمـــل مبقاصـــد
متضاربـــة.
يجـــب التفكـــر مل ّيـــاً باســـتمرار أهـــداف السياســـة القامئـــة
مس ــبقاً مث ــل ضب ــط األوض ــاع املالي ــة العام ــة وخف ــض نس ــب
الدي ــن مقارنــ ًة بالنات ــج املح ــي اإلج ــايل حس ــب االحتياج ــات
الجديـــدة للتنميـــة واالســـتثامرات يف البنيـــة التحتيـــة .ورغـــم
تحـــ ّول نهـــج املفوضيـــة نحـــو التنميـــة كـــا ورد يف خطـــة
االســـتجابة اإلقليميـــة  2 ،6إال َّأن هـــذا التحـــول ال ميكـــن
تحقيقـــه دون تحقيـــق التســـوية وتعـــاون جميـــع األطـــراف.

وفر املجلس العريب للعلوم االجتامعية والوكالة السويدية للتنمية
الدولية الدعم للامدة البحثية لهذه املقالة .واآلراء الواردة يف
املقالة تعرب عن آراء الكاتب وليس بالرضورة عن آراء مركز
كارنيغي للرشق األوسط أو املجلس العريب للعلوم االجتامعية أو
الوكالة السويدية للتنمية الدولية.
www.nytimes.com/2013/10/06/world/middleeast/as-syrian-refugees- .1
develop-roots-jordan-grows-wary.html
 .2أنظر املقالة للكاتبني روجر زيتري وهيليوس رواديل صفحة 10-5
 .3بويس جيه كيه أودونيل م :)2007( .السالم والرثوات :سياسات اقتصادية ملرحلة بناء
الدولة ما بعد الحرب .لني رينري ،باولدر
)(Peace and the Public Purse: Economic Policies for Postwar Statebuilding.
www.peri.umass.edu/236/hash/66aec14aa0e2ccd4a1b4aaed1f9cd9b7/
publication/266/
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السوريون ُيس ِهمون يف النُّمو االقتصادي الكردي

أنوبها سود ولويسا سيفرييس

الظروف الالزمة لوضع برامج ناجحة لسبل كسب الرزق لالجئني وللمساهمة يف االقتصاد املحيل موجودة يف إقليم
كردستان العراق.
هنــاك أكــر مــن  225ألــف ســوري ممــن لجئــوا إىل إقليــم
كردســتان الع ـراق أي مــا ميثــل  %97مــن الالجئــن الســوريني يف
العـراق بعــد أن منعــت املنطقــة املركزيــة العراقيــة مــن دخــول
الالجئــن الســوريني إىل أراضيهــا .وأكــر مــن  %90مــن الالجئــن
الســوريني يف إقليــم كردســتان هــم مــن الســوريني األك ـراد.
وتشــر النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة مســحية اقتصاديــة
ُأجريــت مؤخـراً حــول الالجئــن يف املخيــات يف إقليــم كردســتان
إىل َّأن نســبة كبــرة مــن الالجئــن ال ميتلكــون إال القليــل مــن
القــدرة عــى الوصــول إىل نشــاطات توليــد الدخــل إن أتيحــت
لهــم أصـ ًا وحتــى مــن لهــم تلــك القــدرة ليــس مبقدورهــم تلبيــة
جميــع حاجــات أرسهــم .وتشــر النتائــج أيض ـاً إىل َّأن اســتنزاف
املدَّخـرات وارتفــاع مســتويات املديونيــة واسـراتيجيات التكيــف
االقتصــادي الســلبية يف األحيــاء ذات الرتكيــزات العاليــة مــن
الالجئــن ارتفعــت إىل درجــة حــادة (بنســبة  %20تقريبـاً يف أجــور
الســكن  %15-10يف املمتلــكات التجاريــة) وكذلــك ارتفعــت
أســعار الســلع األساســية والغــذاء .ومــع أ َّنــه مــن غــر الواضــح
بعــد مــا إذا كان ارتفــاع األســعار ناتجـاً عــن ارتفــاع الطلــب نظـراً
لوجــود الالجئــن ،فلهــذه العوامــل أثــر ســلبي حــاد عــى ســبل
األرس يف كســب الــرزق مــا يدفــع عــدداً ال ُيســتهان بــه مــن األرس
(ومعظمهــم مــن الفق ـراء ضعيفــي الدخــل) إىل الفقــر.
ومــع ذلــك ،يشــهد إقليــم كردســتان الع ـراق يف الوقــت نفســه
ازدهــاراً اقتصاديــاً مــا أدى إىل اســتقطاب كثــر مــن األكــراد
الذيــن كانــوا قــد هربــوا مــن النظــام العراقــي الســابق .ومنــذ
ـجلت  2300رشكــة أجنبيــة يف إقليــم كردســتان
يونيو/حزيـران ،تسـ َّ
باإلضافــة إىل  15ألــف رشكــة محليــة .وكذلــك ،شــهد النُّمــو
ارتفاعــاً خــال الســنوات العــر املاضيــة مــع ظهــور فــرص
إقليميــة يف نقــل البضائــع والغــذاء مــن خــال كردســتان إىل
أمــكان أخــرى مثــل تركيــا مــا أدى إىل تخفيــف وطــأة الخســارة
الناتجــة عــن فقــدان التعــاون التجــاري مــع ســوريا .وتتضمــن
العوامــل الحاثــة عــى التوســع إىل إقليــم كردســتان أســعار
الســكن املعقولــة واألمــن الجيــدة وموثوقيــة الكهربــاء والبنيــة
التحتيــة للمطــار ونهــوض هيــاكل النقــل وقــوة قطــاع التجزئــة
وســوق النفــط والســياحة وفــرص االســتثامر يف قطــاع الضيافــة.
ومبــا َّأن عــدد ســكان اإلقليــم ال يتجــاوز خمســة ماليــن منســة،

ف ُيتو َّقــع أن يشــهد منــواً بنســبة  %8يف الناتــج املحــي اإلجــايل
عــام  .2014وبهــذا النُّمــو ،يتزايــد الطلــب عــى العاملــة غــر
املاهــرة وشــبه املاهــرة وعــدداً أكــر مــن العــال املهــرة يف
القطــاع الخــاص.

السوريون يسهمون يف الطفرة االقتصادية يف إقليم كردستان

مــع ضعــف احتــال العــودة إىل ســوريا يف املســتقبل القريــب
وعــدم جــدوى إعــادة التوطــن إال لنســبة ضئيلــة مــن الالجئــن،
قــد يفضــل كثــر مــن النــاس البقــاء يف الــدول املجــاورة التــي
يعرفــون ثقافتهــا ويألفونهــا .ويتطلــب االندمــاج يف البلــدان
املســتضيفة الرئيســية تعزيــز املجتمعــات املضيفــة وتنفيــذ
الربامــج التــي ال توســع الفجــوة مــا بــن املضيفــن والالجئــن
بــل توطــد العالقــة فيــا بينهــا يف جــو تتحقــق فيــه الفائــدة
للجميــع.
يف عــام  ،2013رشع املجلــس الدامنــاريك لالجئــن مبــروع
للتعليــم املهنــي لالجئــن الســوريني الذيــن يعيشــون خــارج
املخيــات يف إقليــم كردســتان  .وكانــت الفكــرة مــن املــروع
مســاعدة الالجئــن الســوريني يف االندمــاج عــى نحــو أفضــل
وإعالــة أنفســهم واملســاهمة يف رفــد النُّمــو االقتصــادي يف
إقليــم كردســتان .وســاعد املــروع  %70مــن الســوريني و%30
مــن أبنــاء املجتمــع املضيــف .فقــد و َّزع املــروع الســوريني عــى
رشكات خاصــة يف قطــاع الضيافــة ويف مؤسســات تجــار ة التجزئــة
لشــهرين للحصــول عــى تدريــب عمــي هنــاك وليتعرضــوا
لفــرص العمــل يف الســوق .وســاهم معظــم أصحــاب العمــل يف
دفــع رواتــب املتدربــن إمــا نقــداً أو بتوفــر وجبــات الطعــام
والنقــل.
وحظــي املــروع باســتجابة طيبــة إذ بــدأ الســوريون بشــغل
الشــواغر الوظيفيــة التــي مل يرغــب بهــا الســكان املحليــون
وعملــوا يف خدمــة املطاعــم والتنظيــف يف الوظائــف األدىن أج ـراً
أو يف الوظائــف التــي مل تحــظ باهتــام كبــر لــدى الســكان
املحليــن .وكان الالجئــون يكســبون عيشــهم بكرامــة ويتمكنــون
مــن إعالــة أرسهــم ويف الوقــت نفســه كانــوا منتجــن يف البلــد
املضيــف .وبعــد شــهرين مــن توقــف الدعــم املــايل مــن املــروع،
مــا زال قرابــة  %79مــن املســتفيدين مــن املــروع يعملــون يف
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بشتوان عيل

املؤسســات التــي ُو ِّزعــوا عليهــا بفــرق بســيط جيــد هــو أ َّنهــم
اصبحــوا موظفــن نظاميــن فيهــا .أمــا مــن غــادر تلك املؤسســات،
فقــد فعــل ذلــك لعثــوره عــى وظيفــة أخــرى أو النتقالــه إىل
مــكان آخــر .وكانــت الوظائــف األفضــل مــن ناحيــة االحتفــاظ
باملوظفــن ُتتــاح يف قطــاع صناعــة الخدمــات كالعمــل يف املطاعــم
وتجــارة التجزئــة والوظائــف األخــرى يف مجمعــات التســوق
التجاريــة .والحــظ املجلــس الدامنــاريك لالجئــن أيض ـاً َّأن معظــم
الشــابات املنتفعــات مــن التوزيــع عــى الوظائــف يف متاجــر
التجزئــة الكبــرة بقــن فيهــا بعــد انتهــاء املــروع .بالنســبة لهــن،
بــدا َّأن دعــم املجموعــة واالح ـرام الوظيفــي النســبي والدخــل
الثابــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــى اتخــاذ الفتيــات
لق ـرارات البقــاء يف تلــك الوظائــف.

بشتوان عيل

و ُيعــزى نجــاح املجلــس الدامنــاريك لالجئــن إىل حــد كبــر لعاملــن
رئيســيني هــا الثغــرات القامئــة يف ســوق العمــل الجاهــزة
ليشــغلها الســوريون دون إشــباع ســوق العمــل أو إثــارة التوتــر
ضمــن املجتمعــات املضيفــة و رأس املــال االجتامعــي القائــم
واالندمــاج بــن األكـراد الســوريني واملجتمعــات الكرديــة املحليــة.
وعــى اعتبــار َّأن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــن الســوريني يف
إقليــم كردســتان هــم مــن األكـراد ،فلــم تكــن العوائــق اللغويــة
كبــرة (اختــاف اللهجــات الكرديــة مقابــل العوائــق الكبــرة
التــي يواجههــا الســوريون يف تركيــا) واألهــم مــن ذلــك َّأن
الالجئــن الســوريني يف كردســتان كانــوا قادريــن عــى الوصــول

بشتوان عيل

وال ميكــن إغفــال سياســة الحكومــة الكرديــة أيض ـاً إذ ســمحت
لالجئــن بالعمــل ،فقــد كانــت عامــ ًا كبــراً يف تيســر األمــور.
وتتيــح الحكومــة للســوريني الحاصلــن عــى هويــة اإلقامــة
(مــدة رسيانهــا  12 -6شــهراً) العمــل رغــم َّأن ذلــك يختلــف مــن
محافظــة إىل أخــرى .ومــع َّأن الحكومــة ال تجــدد هويــات اإلقامــة
حالي ـاً ،مــا زال الســوريون مســموح لهــم بالعمــل مــا دام أ َّنهــم
ميتلكــون تلــك الهويــة حتــى لــو انتهــت صالحيتهــا .وكذلــك ،مل
تنتهــج الحكومــة موقفـاً واضحـاً مــا إذا كانــت تســمح أو متنــع
رســمياً حــق الالجئــن الســوريني يف العمــل تفاديـاً لدخــول أفــواج
كبــرة مــن الالجئــن الســوريني إىل ســوق العمــل خاصــة بعــد
نــزوح أفــواج مــن النازحــن العراقيــن مــن األقاليــم املركزيــة
يف الع ـراق .عل ـ ًا أ َّنــه ال ُيس ـ َمح للنازحــن العمــل يف كردســتان
عــى غــرار األكــراد الســوريني مــع َّأن بعــض النازحــن متكنــوا
مــن إيجــاد وظائــف مؤقتــة (خاصــة يف العاملــة غــر املاهــرة ويف
قطــاع اإلنشــاءات) .لكنــه مــن املبكــر جــداً الحديــث عــا إذا
كانــت املســاعدات املقدمــة للســوريني وعــدم تقدميهــا للنازحــن
خــارج املخيــات ســوف تو ّتــر العالقــات بــن املجتمعــن.

شباب سوريون وأكراد يف مواقع التوظيف.

إىل الشــبكات االجتامعيــة التــي أنشــأت بيئــة مالمئــة إليجــاد
الوظائــف واألعــال.
ولذلــك ،تتَّســم فــرص إنشــاء برامــج ســبل كســب الــرزق بأنهــا
أكــر تطــوراً ومرونــة مــا عليــه الحــال يف البلــدان األخــرى
التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن الالجئــن الســوريني خاصــة
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لكــنَّ السياســات الحكوميــة حــول حــق الالجئــن الســوريني
يف دول أخــرى كانــت أكــر تشــدداً وتشــبه سياســة الحكومــة
الكرديــة بشــأن النازحــن العراقيــن القادمــن مــن األقاليــم
العراقيــة األخــرى .وهــذا بــدوره مــا جعــل تلــك الحكومــات
تعــارض فكــرة الســاح للمنظــات غــر الحكوميــة بتنفيــذ
برامــج ســبل كســب الــرزق ألنهــا مل تكــن ترغــب يف تشــجيع
الســوريني عــى “رسقــة” الوظائــف مــن املجتمعــات املضيفــة
التــي تعــاين أص ـ ًا مــن فقــر طويــل األمــد وشــح يف الوظائــف
الثابتــة .أمــا املســاعدات العينيــة لالجئــن فعــادة مــا ُتعــد منوذجاً
مقبــوالً للمســاعدات اإلنســانية يف اإلقليــم ،لكــنَّ بعض الســلطات
تنظــر إىل عمليــة النقــد وســبل كســب الــرزق لالجئــن عــى أ َّنهــا
مخاطــر تواجــه رفــاه مجتمعاتهــا .فــا بــد مــن املوازنــة بــن
الرتويــج لتمكــن الالجئــن مــن تحقيــق االعتــاد الــذايت دون
تقويــض ســبل كســب الــرزق لــدى املجتمعــات املضيفــة.

خالصات حول إنشاء برامج سبل كسب الرزق

لــي تكــون فكــرة بنــاء برامــج خاصــة بســبل كســب الــرزق
لالجئــن قويــة ،ال بــد مــن أن تنطلــق مــن األولويــات االجتامعيــة
واالقتصاديــة للبلــد املضيــف وال بــد مــن أن تنظــر يف االعتبــار
إىل الكيفيــة التــي ميكــن مــن خاللهــا للدعــم املقــدم لالجئــن أن
يخفــف مــن األعبــاء امللقــاة عــى عاتــق الــدول املضيفــة و/أو

Jairo Munive

تلــك التــي تنتهــج حكوماتهــا سياســات أكــر تشــدداً إزاء حــق
العمــل أو إنشــاء املرشوعــات التجاريــة .مقارنــة بذلــك ،كان
النجــاح محــدوداً يف مشــاريع العاملــة وإنشــاء األعــال التــي
نفذهــا املجلــس الدامنــاريك لالجئــن وغــره مــن املنظــات
غــر الحكوميــة يف لبنــان واألردن .وكذلــك يف األماكــن خــارج
املجتمعــات الكرديــة ،كانــت العالقــات االجتامعيــة بــن الالجئــن
الســوريني واملجتمعــات املضيفــة أضعــف يف مواجهــة الضغــوط
الهائلــة التــي يفرضهــا وجــود الالجئــن عــى املــوارد وأســواق
العمــل .فإشــباع أســواق العمــل خاصــة مــن جانــب العاملــة
غــر املاهــرة إمــا أنهــا عنــت عــدم وجــود مــا يكفــي مــن فــرص
للعمــل أو َّأن الوظائــف املتاحــة تجعــل العاملــة الســورية
منافســة للقــوى العاملــة يف املجتمــع املضيــف ،فالالجئــون
الســوريون يرغبــون بالعمــل حتــى لــو كان لقــاء أجــور متدنيــة
وغالبـاً مــا يكــون ذلــك عــى حســاب العاملــة املحليــة .وينطبــق
ذلــك األمــر خاص ـ ًة عــى قطاعــات اإلنشــاءات والزراعــة وعمــل
املياومــات والعمــل املؤقــت وصناعــة الخدمــات ،عــى ســبيل
املثــال ال الحــر .ومثــال ذلــك املطاعــم يف بعــض أنحــاء جنــوب
تركيــا التــي غالبـاً مــا توظــف شــباباً ويافعــن ســوريني بــدءاً بســن
العــارشة يف خدمــة الطــاوالت وتنظيــف الصحــون والرتجمــة
للزبائــن الناطقــن بالعربيــة.

تعزيــز منظوماتهــا وأســواقها .ومــن هنــا ،تعمــل املنظــات غــر
الحكوميــة كاملجلــس املجلــس الدامنــاريك لالجئــن عــى إيجــاد
األســواق حيــث ميكــن للســوريني واملجتمعــات املجتمعــات
املضيفــة أن تتعــاون بــدال مــن أن تتنافــس عــى فــرص العمــل
وإنشــاء األعــال .ومبقــدور فــرص بنــاء برامــج ســبل كســب
الــرزق أيض ـاً االســتفادة مــن املعــارف الخاصــة لــدى الســوريني
يف بعــض القطاعــات بغيــة نقــل تلــك املعــارف إىل املجتمعــات
املحليــة التــي ال متتلــك املهــارات ذاتهــا أو ميكــن الرتكيــز عــى
أســواق األعــال االنتقالية/املؤقتــة التــي ال حاجــة لهــا ســوى
ملســاعدة الســوريني والتــي مــن شــأنها يف الوقــت نفســه أن
تخفــف مــن وطــأة األعبــاء امللقــاة عــى البنيــة التحتيــة للبلــد
املضيــف.
هنــاك ثالثــة تحديــات تحــول دون إنجــاح بنــاء برامــج ســبل
لدعــم الالجئــن الســوريني يف الــرق األوســط .أوالً ،عــى
املنظــات اســتهداف دمــج تلــك الربامــج يف األســواق املحليــة/
اإلقليميــة فذلــك يحــدد نجــاح تلــك الربامــج عــى املــدى البعيــد،
علــ ًا َّأن نجــاح املجلــس الدامنــاريك لالجئــن يف مرشوعــات
كســب الــرزق التــي أطلقهــا كان يعــود إىل حــد بعيــد إىل َّأن
املجلــس و ّزع الالجئــن والســكان املحليــن يف مرشوعــات األعــال
ذاتهــا وعندمــا انتهــى املــروع ،كان املســتفيدون قــد اندمجــوا
يف قطــاع الخدمــات وحصلــوا عــى الخــرة والعقــود املناســبة
لهــم .وثاني ـاً ،مــن الصعــب تنفيــذ برامــج ســبل كســب الــرزق
عــى نطــاق يفيــد حقيقــ ًة الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة
املســتضعفة ،ومــن هنــا كانــت معظــم املرشوعــات املقرتحــة
يف األســواق املخصصــة التــي يصعــب تكبريهــا والتــي ال ميكــن
أن تفيــد ســوى عــدداً محــدوداً مــن األشــخاص .وأخ ـراً ،تــزداد
الصعوبــة أكــر عنــد الحديــث عــن التأثــر عــى حلــول ســبل
كســب الــرزق املســتدامة أو دعمهــا يف الســياقات الحرضيــة
حيــث يكــون لســوق العمــل أو لتوجهــات العــرض أثـراً أكــر مــا
ملرشوعــات ســبل كســب الــرزق عــى قــدرة األشــخاص لكســب
مصــدر موثــوق بــه للدخــل .ويبقــى التحــدي أيض ـاً يف التمكــن
مــن إثبــات أثــر بنــاء برامــج ســبل كســب الــرزق يف منظومــات
الســوق الحــري تلــك حيــث ال مت ّثــل املرشوعــات اإلنســانية إال
جــزءاً واحــداً مــن جملــة مــن الظــروف املعقــدة التــي تحــدد
نتائــج ســبل كســب الــرزق لالجئــن الســوريني.
أنوبها سود  anubha.sood@drciraq.dkمدير برامج سبل
كسب الرزق يف حاالت الطوارئ للعراق ولويسا سيفرييس
 louisa.seferis@drclebanon.dkمستشارة سبل كسب
الرزق والنقد يف املجلس الدامناريك لالجئني-منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا www.drc.dk .
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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.
مواجهة التحديات

ينظـر القانـون اللبنـاين إىل الالجئين من سـوريا من غير الحاملني
لوثائـق الدخـول أو اإلقامـة يف لبنـان على أ َّنهـم “غير رشعيين”
وهـذا مـا يحـد مـن صفتهـم القانونيـة يف البلاد .تنطبـق هـذه
الحالـة على مـن يعبر الحدود غري الرسـمية أو مـن مل يتمكن من
تجديـد تأشيرة إقامتـه .ونتيجـة لذلـك ،يشـعر أولئـك الالجئـون
أ َّنهـم ُمقحمـون يف وضـع الوجود غري القانوين يف لبنان ويشـعرون
أ َّنهـم مجبرون على الحـد مـن تحركاتهـم خشـية تعرضهـم
لالعتقـال أو االحتجـاز بـل حتـى التسـفري إىل سـوريا .ويشـعر
كثير مـن الالجئين مـن سـوريا يف لبنـان بالخـوف مـن املخاطـر
املحتملـة التـي ميكـن أن تواجههـم بسـبب هـذه الوضـع .فقدرة
الالجئين مـن ذوي الصفـة القانونيـة املحـدودة تصبـح ضعيفـة
جـداً للوصـول إىل الخدمـات األساسـية والعمـل وإىل مواقـع
التسـجيل الخاصـة مبفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين
ومواقـع تسـجيل الوالدات وواقعـات الزواج .أما بالنسـبة لالجئني
الفلسطينيني-السـوريني فالوضـع أكثر سـوءاً إذ هنـاك ً
أصلا قيود األثـر الواقـع على الالجئني من سـوريا بسـبب محدوديـة صفتهم
على دخولهـم إىل لبنـان ناهيـك عـن تجديـد إقامتهـم القانونيـة القانونيـة هائـل ويؤثـر على كثير مـن جوانـب حياتهـم .فأكثر
مـن  %73مـن الالجئين وعددهـم اإلجمايل  1256الجئـ ًا والجئـة
األشـد صعوبـة.
ممـن خضعـوا للمقابلـة يف تقييم أجراه مؤخـراً املجلس الرنويجي
ليـس لبنـان مـن الدول املوقعة على اتفاقية الالجئين لعام  1951لالجئين 1ذكـر َّأن حريـة الحركـة كانـت التحـدي األكبر الـذي
وهـذا يعنـي محدوديـة الحاميـة القانونيـة املمنوحـة لالجئين واجهـه الالجئـون ذوي الصفـة القانونية املحـدودة .وقالوا إ َّنهم مل
وطالبـي اللجـوء يف لبنـان مـع َّأن لبنـان ُملـزَم باملبـدأ القانـوين يتمكنـوا مـن الحركـة يف املـكان الذي كانوا يعيشـون فيه إذ شـاع
العـريف املتعلق مبنـع اإلعادة القرسية وبااللتزامـات التي تفرضها بينهـم الخـوف مـن عبور نقاط السـيطرة خاصـة يف املواقع التي
معاهـدات حقـوق اإلنسـان التـي وقعهـا وا ُملدخلـة أحكامهـا يف شـهدت ارتفاعـاً يف نقاط السـيطرة العشـوائية .وأدت محدودية
الدسـتور اللبنـاين .وتـويص املعايير الدوليـة يف الحـد األدىن تبنـي حركتهـم أيضـاً إىل منـع وصولهـم إىل الخدمـات وعلى األخـص
تدابير الحاميـة املؤقتـة لضامن سلامة قبـول الالجئين وحاميتهم منهـا الرعايـة الصحية.
مـن اإلعـادة القرسيـة واحترام حقوقهـم اإلنسـانية األساسـية.
ومبـا َّأن الرجـال (حسـب املنطقـة الجغرافيـة املوجـودون
ومـع َّأن الحكومـة اللبنانيـة سـمحت ملفوضيـة األمـم املتحـدة فيهـا يف لبنـان) أكثر عرضـة لالعتقـال ،فقـد تقلصـت حركتهـم
السـامية لالجئين بتسـجيل الالجئين ،مـا زالـت الحاميـة التـي مـا اضطـر النسـاء إىل زيـادة وتيرة تحركاتهـن .وذكـرت بعـض
مينحهـا ذلك التسـجيل محـدوداً .فالتسـجيل لـدى مفوضية األمم النسـوة محـدودات الصفـة القانونيـة َّ
إن أزواجهـن يفضلـون أن
املتحـدة السـامية لالجئين يف لبنـان يتيح بعض الحاميـة القانونية يرسـلونهم إىل أماكـن تلقـي املسـاعدات ألنهـم أنفسـهم كانـوا
وهـو مهـم يف متكني الوصـول إىل الخدمات لكنّهـا ال متنح الالجئني خائفين مـن االعتقـال يف نقـاط السـيطرة ،وينطبـق هـذا األمـر
الحـق يف طلـب اللجـوء أو الحصـول على اإلقامـة القانونيـة أو خاصـ ًة على شمال لبنـان .ومـع َّأن القصـد مـن ذلـك متكين
صفـة اللجـوء .وهـذا مـا يجعـل الالجئين يف وضـع ال يخلـو مـن األرسة مـن الحصـول على املسـاعدات ،فهـو يعـرض النِّسـاء
إىل مخاطـر التحـرش الجنسي واالسـتغالل أثنـاء الطريـق ،على
التحديات.
سـبيل املثـال ،أو يف مواقـع توزيع املسـاعدات اإلنسـانية .ونظراً
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 خلال
املعابـر الرسـمية والحصـول على 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 التأشيرات ،ال
تتمكـن كثير مـن العائلات مـن تجديد جميـع تأشيرات أفرادها
بـل متنـح أولوية ذلك للشـخص الـذي يعيلها وغالباً مـا يكون من
أفـراد األرسة الذكـور .وغالبـاً ما يترك ذلك بقية أفـراد األرسة دون
وثيقـة قانونيـة لإلقامة.
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املجلس الرنويجي لالجئني /كريستني جيبسني

صبي سوري يف مستوطنة مخَّ يمة غري رسمية يف سهل البقاع رشقي لبنان.

ملحدوديـة صفهـم القانونيـة ،فنـادراً مـا يلجـؤون للرشطـة أو عـدد الالجئين مـن سـوريا (السـوريني والفلسـطينيني) يف لبنـان
السـلطات األخـرى لإلبلاغ عـن التحرش الـذي تعرضن لـه خوفاً إضافـة إىل املوجوديـن هنـاك حاليـاً ممن ستسـتمر عىل األرجح
مـن تعرضهـن لالعتقـال.
إقامتهـم ملـدة أطـول مما كان متوقعـاً ،تظهـر الحاجـة املـاسة
لحـل التحديـات املرتبطـة بالصفـة القانونيـة لالجئني.
وكذلـك البالغـون ذوي الصفـة القانونيـة املحـدودة فغالبـاً
مـا يرسـلون أطفالهـم إىل العمـل بـدالً عنهـم لضعـف احتمال داليا عرنيك  dalia.aranki@nrc.noمديرة برامج
تعـرض هـؤالء لالعتقـال .وبالنتيجـةُ ،يحرم األطفـال من الذهاب املعلومات واالستشارات واملساعدة القانونية وأوليفيا كاليس
إىل املدرسـة وتـزداد احتامليـة تعرضهـم لإلسـاءة واالسـتغالل olivia.kalis@nrc.no .مستشارة يف شؤون املنارصة واملعلومات
يف لبنان لدى املجلس الرنويجي لالجئنيwww.nrc.no .
أمـا فيما يخـص الالجئين الفلسطينيني-السـوريني يف لبنان فكثري
 .1املجلس الرنويجي لالجئني-لبنان (أبريل/نيسان  )2014تبعات محدودية الصفة القانونية
منهـم يواجهـون مشـكالت كبيرة نتيجـة محدوديـة صفتهـم عىل الالجئني السوريني يف لبنان ،الجزء الثاين
القانونيـة مبـا يف ذلـك الحـد مـن قدرتهـم على طلـب االنتصاف www.nrc.no/arch/_img/9176603.pdf
والوصـول إىل النظـام العـديل .ومـع رجحـان اسـتمرار تزايـد )(The Consequences of Limited Legal Status for Syrian Refugees in Lebanon
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دور املجتمعات املضيفة يف شامل لبنان

هيلني ماكريث

وتبي القدرة املحلية
تشري الدراسات التي ُأجريت يف ع َّكار شاميل لبنان إىل َّأن الدور الذي ميثله املجتمع املضيف ِّ
الجيدة التي ينبغي البناء عليها لتشجيع املشاركة والتمكني املتحرضين يف املستقبل.

هنــاك مشــكلتان تؤرقــان االســتجابة للوضــع يف املجتمعــات عليــه أن ينظــر بطريقــة أكــر دقــة إىل قدراتــه الذاتيــة جنب ـاً إىل
املضيفــة اللبنانيــة إزاء حضــور الالجئــن الســوريني .تتمثــل أوالهام جنــب مــع نقــاط ضعفــه.
يف التوتــر القائــم عــى االختيــار بــن االسـراتيجيات قصــرة األمــد
وبعيــدة األمــد إزاء التَّهجــر ،فاالســراتيجيات قصــرة األمــد كيف تعمل املجتمعات املضيفة؟
تركــز عــى االســتجابات لحــاالت الطــوارئ باســتثناء املجتمــع معظــم املســاعدات التــي حصــل عليهــا الالجئــون الســوريون
املضيــف أمــا االس ـراتيجيات عــى املــدى البعيــد فهــي مقاربــات مــن املجتمــع املضيــف يف لبنــان جــاءت مــن خــال التبــادالت
“إمنائيــة” تعالــج هــذه الفئــة عــى أنهــا مــن الفئــات الســكانية والتعامــات الشــخصية .ومــع دعــم اإليــواء الــذي يقدمــه
“املســتضعفة” .أمــا األمــر الثــاين فيخــص الخالفــات بــن الفاعلــن ،األف ـراد للغربــاء عنهــم مــن منطلــق التعاطــف اإلنســاين ،ليــس
الحكوميــن عــى الخصــوص وغــر الحكوميــن ،مــن ناحيتــي مــن الــروري أن تقتــر مســاعدة اللبنانيــن عــى أف ـراد األرس
اإلدراك واملناهــج التــي يتبعونهــا بشــأن مــا إذا كان يجــب النظــر الســورية أو معارفهــم ،بــل متثــل الصــات الوثيقــة النســبة األكــر
بجديــة إىل الفاعلــن يف املجتمــع املضيــف عــى أنهــم قنــاة مــن الدعــم املقــدم .وليــس مــن املمكــن تحديــد أي اتجاهــات
مم َّكنــة قــادرة عــى توصيــل املســاعدات أم النظــر إليهــم عــى عامــة بشــأن مــن يقــدم الدعــم .فاللبنانيــون رجــاالً ونســا ًء غنيهــم
وفقريهــم ،أرسهــم وأفرادهــم جميعــاً يســاهمون يف تقديــم
أنهــم فئــات مســتضعفة.
املســاعدات .وبالطبــع ،ال بــد مــن مالحظــة َّأن هنــاك أفــراداً
فاملجتمعــات املضيفــة مت ِّثــل دوراً مهـ ًا ال ُيســتهان به يف مســاعدة ممــن يســتفيدون مــن األوضــاع باســتغالل اســتضعاف الالجئــن
الالجئــن الســوريني بعــد أن اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة قرارها يف فريفعــون عليهــم أجــرة البيــوت أو ُيشــ ِّغلونهم بأجــور زهيــدة.
عــدم إقامــة مخيــات لالجئــن الســوريني عــى أراضيهــا .وتتخــذ
املســاعدات أشــكاالً عــدة .فعــى ســبيل املثــال ،يســتضيف األفـراد وباملقابــل ،هنــاك أيضــاً مثــة اقتصــاد جــزيئ يتشــ َّكل عــى
املضيفــون الالجئــن مبــارشة يف بيوتهــم ،ويف مثــل هــذه الحــاالت مســتويات محليــة مــن خــال بيــع الالجئــن لقســائم الحصــص
يكــون املضيفــون إمــا مــن أفـراد عائلــة الالجئــن أو مــن معارفهــم الغذائيــة أو املســاعدات الطبيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن أجــل
بــل قــد يكونــون غربــاء متامـاً عنهــم .وهنــاك مــن األفـراد الذيــن تأمــن أجــور الســكن أو النقــد الــازم لتوفــر الحاجــات األخــرى.
ف َّرغــوا بيوتــاً إلســكان الالجئــن دون أي أجــرة ،وهنــاك مــن ووصفــت بعــض األمهــات ممــن يعشــن يف الخيــم يف أرض خــارج
أصحــاب البيــوت مــن خ َّفــض رســوم االســتئجار أو قبــل التأخـرات بلــدة حلــة أوضاعهــن قائــات إ َّنهــن كــنَّ يبعــن الحفاضــات التــي
يف الســداد ،وقــدم أفـراد آخــرون أمــواالً بســيطة كقــروض لالجئــن يســتلمنها كمســاعدة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لتغطيــة املرصوفــات اليوميــة ،كــا قــدم غريهــم لالجئــن غربــاء لالجئــن لدفــع أجــرة اســتئجار األرض .وتحدثــت امــرأة أخــرى
عنهــم األثــاث واملالبــس والعاملــة وكميــات كبــرة مــن املــال .عــن أنهــا تقــدم الطعــام الفائــض الــذي تســتلمه مــن القســائم
الغذائيــة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن جريانهــا
هــذه الطريقــة العفويــة التــي اســتقبلت بهــا املجتمعــات امتنان ـاً ملســاعدتهم لهــا يف بنــاء حــام ويف تقدميهــم لهــا بعــض
املضيفــة الالجئــن وقدمــت لهــم املســاعدات تذكرنــا مبــا حــدث يف املــال .ويلجــأ آخــرون إىل ســداد مــا عليهــم مــن ديــون لــدى
املجتمــع األلبــاين املضيــف خــال األزمــة األقــل طــوالً يف كوســوفو املتاجــر عــى أســاس أســبوعي .ويالحــظ بوضــوح أيضــاً نظــام
عــام  ،1999وهــذه التجربــة مــا يجــب إدخالــه إىل االسـراتيجيات تغيــر الوظائــف بــن العمــل املهــرة واملعلمــن .وهــذه التعامــات
التنمويــة بعيــدة األمــد .وينبغــي أن ال ننظــر إىل املجتمعــات صغــرة النطــاق بــن الالجئــن ومضيفيهــم مفيــدة يف مســايرة
املضيفــة عــى أنهــا مجــرد فئــة مســتضعفة بحاجــة للمســاعدة بعضهــم بعضــاً وتؤكــد أيضــاً عــى أهميــة التجــارة “الحــرة”
بــل يجــب أن نــدرك أيض ـاً أ َّنهــا متثــل فاعلــن مم َّكنــن مفيديــن الكرميــة لالجئــن وعــى أهميــة دور املجتمــع املضيــف يف توفــر
لهــم القــدرة عــى توليــد املبــادرات املجتمعيــة املتامســكة .املســاعدات بقبــول الالجئــن يف الحيــاة االقتصاديــة غــر الرســمية
وســيتطلب ذلــك تغيــراً يف منظــور املجتمــع املضيــف فيجــب يف املجتمــع املحــي.
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /س ملكاوي

نساء سوريات يطبخن معاً يف مسجد حُ ّول إىل مضافة لالجئني يف عرسال ،شامل لبنان2012 .

ثانيــاً ،ليــس مــن الــروري أن يتوقــع اللبنانيــون املســتضيفون يف دول الخليــج العــريب .وغالبـاً مــا تعمــد تلــك النســاء إىل تأجــر
للعائــات الســورية أي يشء مقابــل دعمهــم الــذي يقدمــوه .بــل مــكان يف خــارج البيــت أو يف التســوية عنــد القــدرة عــى ذلــك.
بالفعــل ،يرت َّفــع كثــر مــن اللبنانيــن عــن قبــول أي مقابــل للدعــم
الــذي يقدمونــه معتربيــن عملهــم ذلــك واجبــاً إنســانياً تجــاه
يبــن الدعــم الــذي يقدمــه املجتمــع املضيــف يف عــكار وجــود
ّ
الالجئــن .ومــع ذلــك ،يظهــر َّأن هنــاك نوعـاً مــن اقتصــاد الهدايــا مجتمــع تســوده روح اإلنســانية والفهــم األخالقــي تجــاه رفــاه
يظهــر مــع توقــع كثــر مــن اللبنانيــن الذيــن يقدمــون املســاعدة الالجئــن ،ويبــن ذلــك أيض ـاً التوجــه االســتباقي للبنانيــن ويشــر
حصولهــم عــى يشء يف املقابــل مــن الســوريني يف يــوم مــا يف إىل الروابــط القوميــة التــي تجمــع املجتم َعــن (مــع َّأن تلــك
املســتقبل ،وهنــاك تفهــم متبــادل بــن الجانبــن أن ذلــك ســوف الروابــط قــد ال تقــوم بــن الفئــات املختلفــة دينيــاً).
يحــدث مــن مبــدأ َّأن الحيــاة إمنــا هــي ديــن وســداد .وبالنســبة
لالجئــن الســوريني ،كثــر منهــم يشــعر بعــزة النفــس التــي تدفعــه تقديم مساعدة إىل املجتمعات املضيفة
إىل بــذل مــا يتســ ّلمه مــن مســاعدات للتعبــر عــن االمتنــان لقــد فتــح املضيفــون اللبنانيــون بيوتهــم أمــام الالجئــن الســوريني
لآلخريــن عــى مســاعدتهم لــه .ونتيجــة لذلــكُ ،ينشــئ الســوريون خــارج إطــار املســاعدات الرميــة التــي تقدمهــا املنظــات
األف ـراد دون إرادة منهــم عبــئ ديــن أو الت ـزام يســتغرق ســداده غــر الحكوميــة لالجئــن .ومنــذ البــدء ،كان املجتمــع اللبنــاين
“املضيــف” ُي َ
نظــر إليــه عــى أنــه ميثــل جامعــة مســتضعفة مــع
ســنوات وســنوات.
أنــه اســتُثني لدرجــة كبــرة مــن عمليــة التخطيــط املوجهــة
وثالثـاً ،هنــاك عــدد كبــر مــن شــبكات املســاعدات التــي نشــأت بالطــوارئ املعنيــة بالالجئــن .وحاليـاًُ ،ينظــر إىل تلــك املجتمعــات
بــن النســاء .فكثــر مــن أرس الالجئــن يغيــب عنهــا الرجــال ليــس عــى أنهــا مســتضعفة فحســب بــل عــى أنهــا جــزء ال يتجــزأ
وإذا كان فيهــا رجــال فمعظمهــم معاقــون وغــر قادريــن عــى مــن املنهــج “اإلمنــايئ” بعيــد األمــد الــذي ُينظــر إليــه عــى أ َّنــه
العمــل ،وغالبـاً مــا تقــدم اللبنانيــات املســاعدة لتلــك األرس .ومــع الطريــق األمثــل نحــو التعامــل مــع أزمــة الالجئــن الســوريني
أ َّنــه ينــدر تــويل النســاء للوظائــف يف الحكومــة ضمــن البلديــة املط َّولــة .وتتضمــن خطــة االســتجابة اإلقليميــة السادســة لعــام
يف شــال لبنــان ،غالب ـاً مــا تكــون النســاء صاحبــات للبيــوت أو  2014أن يقــدِّم الفاعلــون اإلنســانيون واإلمنائيــون الدعــم
مســؤوالت عــن شــؤون منازلهــن أو أرامــل أو لهــن أزواج يعملــون املجتمعــات املحليــة والســلطات بنشــاطات متــس عــدة مجــاالت
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مثــل املــاء واإلصحــاح وال ُّلحمــة االجتامعيــة والصحــة والتوظيــف 1.الســكانيتني بــل أثــر ذلــك أيضـاً تأثـراً كبـراً عــى املجتمــع املــدين
وتوضــح هــذه املبــادرات املقصــودة الوعــي بأهميــة الفاعلــن والحكومــات املحليــة .ومنــح ذلــك األلبــان حسـاً بالتمكــن اســتمر
املحليــن الذيــن ميثلــون دور العنــارص الفاعلــة االجتامعيــة يف إىل مــا بعــد األزمــة.
دعــم الالجئــن فضــ ًا عــن رضورة عــدم إقصائهــم.
ويف حالــة الجئــي كوســوفو ،مثلــت املنظــات غــر الحكوميــة
هنــاك خطــط مثــل الربنامــج الرائــد املشــرك بــن األمــم املتحــدة األلبانيــة دوراً حاس ـ ًا يف تحديــد األرس املضيفــة وســاعدت عــى
والحكومــة اللبنانيــة لدعــم املجتمعــات املضيفــة اللبنانيــة ،الربــط بينهــم وبرامــج مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن،
ومــا زالــت تلــك الخطــط تؤطــر املجتمعــات املضيفــة عــى وأقامــت الســلطات املحليــة دور اإليــواء الجامعيــة .وعــززت هــذه
أنهــا “مســتضعفة” ال عــى أنهــا “مم َّكنَــة” .ومــع ذلــك ،هنــاك الجهــود التعاونيــة مــن الثقــة والتواصــل بــن مختلــف رشائــح
أمثلــة عــى الخطــط التــي تتوجــه نحــو إدامــة الدعــم وتضمينــه املجتمــع وســاهمت مبــارشة يف رفــع مســتوى اللحمــة االجتامعيــة
يف املجتمعــات املضيفــة .وقــد ســاعدت إحــدى املنظــات غــر وتعزيــز القــدرات املحليــة.
الحكوميــة البولنديــة يف ترميــم ملحــق ألحــد البيــوت اللبنانيــة
املضيفــة بحيــث يصبــح قابـ ًا إلضافــة عائلــة لالجئــن وذلــك ببنــاء فاملســألة الرئيســية التــي تظهــر مــن دور املجتمعــات املضيفــة
حــام ومطبــخ ومدخنــة ونوافــذ وأبــواب فيــه .واملهــم يف األمــر يف لبنــان هــي مــا إذا كان الجمــع الحــايل لالســتجابات املحليــة
َّأن هــذه املنظمــة غــر الحكوميــة تعاملــت مــع صاحبــة البنــاء والوطنيــة والدوليــة لألزمــة ســوف ُيلهــم برامــج بنــاء القــدرات
وليــس مــع الالجئــن .وهنــاك أيضــاً منظــات غــر حكوميــة عــى املســتوى املحــي .ويف حــن َّأن التأســيس عــى املســاعدات
محليــة (مثــل شــبكة عــكار للتنميــة) تنفــذ مرشوعــات مــع التــي يقدمهــا املجتمــع املضيــف قــد ال يخلــو مــن املشــكالت نظراً
البلديــة ومرشوعــات متكــن املــرأة التــي ترمــي بنــاء قــدرات إىل طبيعتهــا املؤقتــة غــر الدامئــة ،ال ميكــن االســتهانة بقــدرات
املجتمــع املحــي.
املجتمــع املضيــف يف تعزيــز اللحمــة املجتمعيــة املســتقبلية
واملشــاركة املدنيــة .مــا ينبغــي فعلــه هــو تغيــر طريقــة النظــر
سابقة ميكن االستفادة منها؟
إىل املجتمــع املضيــف نفســه بحيــث ُينظــر إليــه عــى أنــه يتمتــع
إ ّبــان أزمــة الجئــي كوســوفو عــام  ،1999هُ ِّجــر قرابــة نصــف بالقــدرات عــى تحقيــق ذلــك ولــو كان مســتضعفاً.
مليــون الجــئ إىل ألبانيــا ،لكــنَّ تلــك األزمــة كان لهــا أثــر يف تحويل
مســار املجتمــع املــدين يف ألبانيــا وتعزيــز الروابــط بعيــدة األمــد هيلني ماكريث  hmackreath@gmail.comمساعدة بحث يف
بــن األلبانيــن والكوســوفيني .فــكان لرتحــاب االلبانيــن لالجئــن الجامعة األمريكية يف بريوت www.aub.edu.lb
وعرضهــم الســكن والغــذاء والتعليــم والخدمــات االستشــارية
 .1خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية  ،2014ملحة عامة اسرتاتيجية،
ألكــر مــن  %70مــن الالجئــن أثــر يف توليــد الثقــة بــن الفئتــن 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 ك ّرسوا 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 بين الالجئين السـوريني فئـة ال ُيسـتهان بهـا مـن
مثقفـي الطبقـة الوسـطى وممـن تركـوا التعليـم واتخـذوا مـن
لبنـان مكانـاً لعيشـهم وهـم ملتزمـون يف تقديـم املسـاعدة
لالجئين املحتاجين ويف املسـاهمة يف إعـادة بنـاء سـوريا .ومـع
ذلـك ،ميكـن تعزيـز طاقاتهـم لتحقيـق آثـار أكبر.

“ال ميكنـك أن تفعـل لسـوريا شـيئاً كثيراً وأنـت يف الخـارج”.
هـذا مـا يقولـه أحـد نشـطاء الالجئين الذيـن التقيـت بهـم يف
بيروت .وكان البعـض يشـارك يف عـدد مـن املبـادرات لدعـم
أبنـاء بلـده السـوريني يف بلدهـم ويف لبنـان تضمنـت على
سـبيل املثـال :جمـع الغـذاء واملـواد غير الغذائيـة وتوزيعهـا
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وشـبكات املتربعين من األشـخاص واملتطوعني وتحسين ظروف أكـدوا مـراراً وتكـراراً على أ َّنهـم يبذلـون قصـارى جهدهـم يف
املخيمات ومسـاعدة العائلات السـورية يف دفـع أجور سـكنها .فصـل النواحـي اإلنسـانية عـن الجوانـب السياسـية.
ور َّكـز غريهـم طاقاتهـم على النشـاطات الثقافيـة والتعليميـة
املعممة
االسـتجابة
من
اإلحباط
كتقديـم الـدروس الفنيـة واملوسـيقية ألطفـال الالجئين أو
َّ
تصويـر االفلام الوثائقيـة عـن حيـاة النخبـة املثقفـة مـن مـع َّأن الالجئين أدركوا وجـود عمل جيد ينصـب يف مصلحتهم،
السـوريني يف لبنـان .وكان كثير منهـم يعملـون على مرشوعات كان هنـاك انتقـاد شـبه عـام حـول مفوضيـة األمـم املتحـدة
يأملـون أن يزرعـوا مـن خاللهـا بـذور املجتمـع املـدين السـوري السـامية لالجئين واملنظمات غير الحكوميـة الكبرى .وقـد
الدميوقراطـي املزدهـر ،فأقامـوا ورشـات العمـل حـول املواطنة تكـون مسـألتا التبذيـر والفسـاد أكثر أهميـة مـن درجـة دقتها
مـا زرع انعـدام الثقـة وتوقـع املسـتقبل املريـر يف العالقات بني
الح َّقـة والتفـاوض.
هـذه املنظمات واملبـادرات املحليـة.
وكانـت معظـم تلـك املبـادرات تأسسـت منـذ وصـول الالجئين
ّ
وجـل تلك النشـاطات كانـت تتعلق بالشـؤون ضيقة وشكى كثير مـن الالجئين املشـاركني يف أعامل اإلغاثـة من عدم
إىل لبنـان.
النطـاق على مسـتوى القاعـدة الشـعبية وكان العمـل بهـا مـن إعطـاء السـوريني الفـرص والدعـم اللازم لتمكين السـوريني
خلال شـبكات األصدقـاء واملعـارف ضمـن بنيـة تنظيميـة مـن املسـاهمة بفعاليـة“ .إذا مل ُتشرك هـذه املنظمات غير
رسـمية بسـيطة مـع َّأن بعضهـا تسـتفيد أيضـاً مـن العالقـات الحكوميـة السـوريني يف مرشوعاتهـم فلـن تسير األمـور على
القامئـة مـع املنظمات غير الحكوميـة الدوليـة أو اللبنانيـة مـا يـرام أبـداً .نحـن مـن يعـرف مـاذا يحـدث أل َّننـا نعمـل يف
املدرسـة مـن السـاعة الثامنة صباحـاً إىل السـاعة الواحدة ظهراً
املعروفـة للحصـول على التمويـل والتَّوجيـه واإلرشـاد.
ثـم نجلـس بعدهـا مـع األطفـال لسـاعات يف كل مـرة .نحـن
ورغـم أهميـة العمـل الذي يؤدونـه باملـوارد الشـحيحة للغاية ،سـوريون وتفهـم وضعهـم” .هـذا مـا قالـه متطـوع يعمـل مـع
هنـاك عوائـق تقـف أمـام اسـتطاعة هـذه املبـادرات التـي مجموعـة غير رسـمية يف تعليـم األطفـال الالجئين يف سـهل
وعبر عـن إحسـاس اإلحبـاط العميـق هـذا متطـوع
يقودهـا السـوريون يف إنجـاز قدراتهـم .فـأوالً ،يقـول الالجئـون البقـاعَّ .
السـوريون َّ
إن منظامتهـم غير مسـموح لها يف التسـجيل رسـمياً ناشـط آخـر تحـدث عن غيـاب الدعـم الـدويل لحركـة املجتمع
ً
كمنظمات غير حكوميـة أو فتح الحسـابات املرصفيـة وهذا ما املـدين السـوري الوليـدة قائلا“ :هـذه املنظمات الصغيرة
يق ّيـد قدراتهـم يف تأمين التمويل .ومع َّأن بعضهـم يتحايل عىل إمنـا هـي خبرة دميوقراطيـة حقيقيـة بـدأ الشـباب السـوري
هـذا العائـق مـن خالل املشـاركة مـع املنظامت غير الحكومية بامتالكهـا“ ”.لكـنَّ السـؤال :أيـن الدعـم؟”
اللبنانيـة أو بالتسـجيل بأسماء ناشـطني لبنانيين متعاونين،
فهـذا يـؤدي إىل التخلي عـن بعـض السـيطرة املاليـة واإلداريـة أمـا مـن وجهـة نظـر املنظمات الدوليـة غير الحكوميـة
ملصلحـة الرشيـك اللبنـاين ويصاحـب ذلـك ٍّ
تخـل عن نسـبة من ومفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين بحكـم دورهـا
التخطيطـي والتنسـيقي بين املنظمات والهيئـات ،فهـي تـرى
الدخل.
وجـود عوائـق عـدة ال شـك فيها تقف أمـام توفير الدعم الذي
وتتضمـن العوائـق التـي تواجـه العمـل مـع املنظمات غير يتطلـع إليـه هـؤالء الالجئـون .وهنـاك بعـض املبـادرات على
الحكوميـة املعروفـة واملهنيـة التمييـز ا ُملـد َرك ضـد السـوريني مسـتوى القاعـدة الشـعبية التـي تتسـلم اآلن الدعـم الـدويل
والشروط الكبيرة غير املعقولـة املفروضـة مـن قبيـل املهارات خاصـة تلـك التـي تأسسـت منـذ مدة أطـول من غريهـا أو تلك
اللغويـة واملؤهلات العلميـة والخبرات ،وكل ذلـك يحـث التـي فيهـا مشـاركة لبنانيـة .ومع ذلـك ،يبدو ً
فعلا َّأن كثرياً من
هـذه املنظمات الدوليـة مل تتمكـن مـن أن ترتجـم على أرض
الالجئين على بنـاء مبادراتهـم بأنفسـهم.
الواقـع التزامهـا الرسـمي يف األخـذ بـآراء الالجئين يف برامجهـا.
يضـاف إىل ذلـك أيضـاً الحساسـيات السياسـية التـي تعيـق
نشـاطات الالجئين .فقـد أوضـح أحد النشـطاء الذين يعيشـون فرانسيس توبهام سمولوود ftophamsmallwood@gmail.com
يف بيروت ويعملـون بهـا َّأن الدولـة اللبنانيـة التـي انتحـت كانت لوقت قريب مرشحة لنيل درجة ماجستري العلوم يف
سياسـة النـأي بنفسـها عما يحـدث يف سـوريا “ال تجـد حرجـاً جامعة أمسرتدام .هذه املقالة مبنية عىل بحث ُأعدتها الباحثة
يف عملـك هنـا مـا َع ِز َ
فـت عـن التدخـل مبا يحـدث يف سـوريا ”.يف لبنان ما بني شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان  2014ضمن
وحتـى بالنسـبة للمشـاركني يف أعمال اإلغاثـة داخـل لبنان فقد رسالتها الجامعية.
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اسرتاتيجيات التك ُّيف بني السوريني املستوطنني ذاتياً يف لبنان

كاثرين ثوراليفسون

مرت ثالثـــة أعـــوام عـــى النِّـــزاع ومـــا زال الســـوريون
املهجـــرون يف لبنـــان يعانـــون مـــن تناقـــض يب نظـــرة
َّ
الحكومـــة ونظـــرة اللبنانيـــن مـــن وجودهـــم يف لبنـــان.
ومـــن وجهـــة نظـــر املجتمـــع اإلنســـاين الـــدويل ،يص ِّعـــب
غيـــاب املخيـــات الرســـمية يف لبنـــان مـــن ســـبل ضـــان
حاميـــة الالجئـــن وتنســـيق املســـاعدات واإلغاثـــة .لكـــنَّ
الالجئ ــن أنفس ــهم يقول ــون إ َّنه ــم يفضل ــون العي ــش خ ــارج
املخيـــات حيـــث ُتتـــاح لهـــم فـــرص أفضـــل للتأثـــر عـــى
وضعهـــم.
وللبنـــان تجربـــة يف التعامـــل مـــع الالجئـــن الفلســـطينيني
من ــذ ع ــام  ،1948وأ ّث ــرت ه ــذه التجرب ــة ع ــى املامرس ــات
املهجريـــن .ولذلـــك
والسياســـات املتبعـــة إزاء الســـوريني َّ
رفضـــت الســـلطات اللبنانيـــة إقامـــة املخيـــات خوفـــاً
مـــن أن يعيـــد التاريـــخ نفســـه .فتأســـيس الجامعـــات
الفلســـطينية املســـ َّلحة يف املخيـــات كان مـــن أســـباب
انـــدالع الحـــرب األهليـــة التـــي امتـــدت بـــن عامـــي1975
إىل  ،1990وتخـــى الســـلطات اللبنانيـــة مـــن َّأن تأســـيس
أي مخيـــات جديـــدة قـــد يزيـــد مـــن احتامليـــة بقـــاء
الس ــوريني وتش ــكيلهم لب ــؤر املقاوم ــة للس ــوريني يف املنف ــى.

أفـــراد مـــن غـــر أقربائهـــم كاألرس املضيفـــة أو الالجئـــن
اآلخري ــن ومض ــوا قدمــاً يف تطبي ــق فئ ــات القراب ــة عليه ــم
كاألم واألب واألخـــت واألخ للتأكيـــد عـــى التزاماتهـــم
وأدوارهـــم املرتبطـــة بـــاألرسة القريبـــة.
ويف حـــن انتـــرت مامرســـات الضيافـــة املحليـــة إزاء
الالجئ ــن الس ــوريني يف لبن ــان ،اســتُخ ِدم الس ــوريون ككب ــش
الفـــداء عنـــد مناقشـــة قضايـــا اختـــال األمـــن االقتصـــادي
والس ــيايس .وتتمث ــل اس ــراتيجية التكي ــف ذات األث ــر األك ــر
التـــي يســـتخدمها الالجئـــون الســـوريون يف التوظيـــف يف
س ــوق العامل ــة غ ــر املاه ــرة يف مج ــال الزراع ــة واإلنش ــاءات
واملرشوعـــات الصغـــرة .وقبـــل األزمـــة ،اعتـــاد العـــال
املهاج ــرون الس ــوريون ع ــى قب ــول أج ــور أق ــل م ــن أج ــور
اللبنانيـــن نظـــراً النخفـــاض تكاليـــف املعيشـــة النســـبية
يف ســـوريا .ويتنافـــس اآلن الالجئـــون مـــع اللبنانيـــن عـــى
أجـــور أقـــل مـــا كانـــوا يقبلـــون بـــه يف الســـابق فهـــم
يتلقـــون املســـاعدات إضافـــة إىل األجـــور ،وميثـــل ذلـــك
اســـراتيجية للعيـــش ال يحظـــى بهـــا الفقـــراء اللبنانيـــون.
وتعتق ــد األغلبي ــة الس ــاحقة م ــن اللبناني ــنَّ 1أن الس ــوريني
ينتزع ــون الوظائ ــف م ــن اللبناني ــن وأ َّنه ــم يعمل ــون ع ــى
تخفيـــض مســـتويات األجـــور2.

وهنـــاك أكـــر مـــن  400مـــكان أشـــبه باملخيـــات غـــر
الرس ــمية مس ــجلة يف ش ــتى أنح ــاء لبن ــان إلي ــواء الالجئ ــن
الســـوريني .ويف قريـــة ببنـــن ،حيـــث يعيـــش  40ألـــف
ش ــخص يف ش ــايل منطق ــة ع ــكار الفق ــرة ،هن ــاك مخي ــات
غـــر رســـمية وتجمعـــات للخيـــم البالســـتيكية البســـيطة
املبنيـــة مبـــارشة عـــى األرض دون مـــاء وال كهربـــاء أو
إصحـــاح .وقـــد بـــدأت هـــذه املخيـــات تظهـــر يف عـــدة
أماكـــن .ويف العـــادة ،يصـــل الســـوريون مـــن املناطـــق
الريفيـــة والحرضيـــة فقـــرا َء مـــن منطقـــة حمـــص خاويـــن كاثرين ثوراليفسون  cathrine@thorleifsson.comزميلة يف
الوفـــاض ومعرضـــن لصدمـــة نفســـية وينتهـــي الحـــال دراسات ما بعد الدكتوراه يف جامعة أوسلو ،قسم األنرثوبولوجيا
بهـــم إىل االنتقـــال إىل أمـــكان مؤقتـــة لإليـــواء يف املتاجـــر االجتامعيةwww.sv.uio.no/sai/english/ .
والكراجـــات وغـــرف التخزيـــن واألروقـــة بـــل حتـــى يف
 .1البيانات من مسح وطني بلغ عدد أفراد عينتها البحثية  900شخص.
املســـالخ.
 .2كريستوفر م ،وثوراليفسون ك ،وتيلتنس آ ( ،)2013استضافة ذات وجهني متناقضني،

يذكـــر الالجئـــون حـــوادث تتعلـــق لتعرضهـــم للعنـــف
الجس ــدي .وح ــاول بع ــض الس ــوريني تغي ــر لكنته ــم أو أي
م ــن الس ــات املمي ــزة له ــم لتجن ــب املضايق ــة والتح ــرش.
ومث ــال ذل ــك س ــلمى الت ــي هرب ــت م ــن إدل ــب م ــع زوجه ــا
وأطفالهـــا الخمســـة ،فتقـــول“ :فررنـــا إىل هنـــا لكننـــي ال
أشـــعر بأمـــان .نأمـــل أن نعـــود إىل ديارنـــا قريبـــاً”.

وكان كثـــر مـــن الســـوريني الالجئـــن يعيشـــون يف بلدهـــم
بالق ــرب م ــن األقرب ــاء .وبع ــد فراره ــم إىل لبن ــان ،متزق ــت
أوارص األرس مـــا أســـهم يف فقـــدان الدعـــم االجتامعـــي أو
إضعاف ــه .وأق ــام بع ــض الس ــوريني عالق ــات اجتامعي ــة م ــع

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
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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 ال ِّنزاع.
مـا قـد يبـدو أ َّنه 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 ،على 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
واملدنيين والعنـارص املدنيـة .وبنـاء على هـذه النتائـجَ ،تعـدُّ
مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين السـوريني عرضـة
لخطـر االضطهـاد بسـبب اتهامهـم بتبنـي رأي سـيايس مـا و ُيبنى
هـذا االتهـام عىل حسـب الجهـة التي تفرض أو فرضت سـيطرتها
على الحـي أو القريـة أو املدينـة التـي اعتـاد األشـخاص املعنيني
على العيـش فيهـا أو حسـب انتامءاتهـم الدينيـة املرتبطـة أو
املتصـور ارتباطهـا بأحـد أطـراف ال ِّنزاع.1
فعلى سـبيل املثـال ،أصـدرت محكمـة اسـتئناف اللجـوء يف
بلجيـكا قـراراً مؤخـراً ردَّت فيـه قـرار محكمـة البدايـة التـي
قضـت بعـدم منـح امـرأة سـورية مـن مدينـة سـقبا يف ريـف
دمشـق إال صفـة الحاميـة الثانويـة .وبـدالً مـن ذلـكُ ،
اعترِف
باملـرأة على أنهـا الجئـة بناء على نتائج توصلـت إليهـا املحكمة
مفادهـا َّأن مدينـة سـقبا تخضـع لسـيطرة قـوى املعارضـة
وأن جميـع املقيمين فيهـا كان ُي َ
املسـلحة َّ
نظـر إليهـم على أ َّنهـم
داعمين لتلـك الجامعـات املسـلحة ،األمـر الـذي جعـل املدينـة
عرضـة العتـداءات مسـتمرة ومتكـررة مـن القـوات الحكومية مبا
يف ذلـك القصـف الجـوي واالعتـداءات باألسـلحة الكيميائيـة.
وعليـه ،يختلـف فهـم “مـن” يجـب أن ُيعـ َّد مـن “املعارضـة” أو
مـن “أتبـاع النظـام” يف سـوريا باختلاف تفسيرات األطـراف يف
2
النزاع لذلك .وتشير تقارير البعثة الدولية املسـتقلة لالسـتقصاء
ومنظمات حقـوق اإلنسـان املسـتقلة إىل معلومـات مسـتفيضة
وموثقـة حـول تعـرض األشـخاص الذيـن يعارضـون الحكومـة أو
ُيتصـور أ َّنهـم يعارضـون الحكومة إىل االعتقال التعسـفي وسـلب
الحريـة مـع منـع التواصـل مـع العـامل الخارجـي والتعذيـب
واإلعـدام خـارج إطـار القضـاء دون السماح للشـخص بالدفـاع
عـن نفسـه .وباملثـل ،و َّثقـت التقاريـر َّأن هناك مدنيين يدعمون
الحكومـة أو ُيتصـ َّور أنهـم يدعمـون الحكومـة وعلى ضـوء ذلك
تعرضـوا لعـدد متنـوع مـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان على يـد
جامعـات املعارضـة املسـلحة رغـم َّأن ذلـك مل يكن على النطاق

ذاتـه كما يف الحالـة السـابقة .واألكثر مـن ذلك أن عىل مـا يبدو
هنـاك مـا يتجاوز اسـتهداف املعارضين املعروفني ذلـك َّأن الرأي
السـيايس املعـارض قـد ُينسـب أيضـاً إىل االرتبـاط مبجموعـة من
األشـخاص ،ويتضمـن ذلـك عىل سـبيل املثـال أفـراد األرسة.
بـل على نحـو أوسـع نطاقـاً ،يتضمـن ذلـك أحيـاء برمتهـا وقـرى
ومدنـاً ممـن تعرضـت لالسـتهداف بسـبب االرتبـاط .وهكـذا،
شـنَّت القـوى الحكوميـة واملواليـة للحكومـة حملات عسـكرية
على مناطـق بأكملهـا ممـن كان مقاتلـو املعارضـة املسـلحة
موجوديـن فيهـا أو إذا كانـت تلـك املناطـق شـهدت مظاهـرات
مناوئـة للحكومـة .وغالبـاً مـا صاحـب تلـك الحملات إعدامـات
ميدانيـة للرجـال والنسـاء واألطفـال واالعتقـاالت الجامعيـة
والسـلب والنهـب وتدمير املمتلـكات .وعلى نحـو متزايـد ،مـع
سـقوط مناطـق كاملـة تحـت سـيطرة قـوات املعارضة املسـ َّلحة،
فقـد دأبـت الحكومـة السـورية ،وفقـاً للتقاريـر املتواتـرة ،على
إخضـاع تلـك املواقـع إىل القصـف املدفعـي الكثيـف والغـارات
الجويـة وغالبـاً باسـتخدام أسـلحة غير دقيقـة الهـدف مثـل
“الرباميـل املتفجـرة” والذخائـر العنقوديـة .وكذلـك ُفـ ِر َض
على املناطـق التـي تسـيطر عليهـا املعارضـة تحـت حصـارات
خانقـة .أمـا القناصـة املرابطين يف مواقعهـم عنـد املعابر فتشير
التقاريـر إىل أ َّنهـم اسـتهدفوا كل من يسـعى إىل مغـادرة املناطق
املحـارصة أو الدخـول إليهـا دون إذن مـن حواجـز السـيطرة
الحكوميـة .وتشير التقاريـر أيضـاً َّأن األشـخاص الذيـن يغادرون
املناطـق الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة يجـدون أنفسـهم يف خطر
االعتقـال أو االحتجـاز واإلسـاءة ال لشيء إال على أسـاس أصلهـم
وفقـاً ملـا تشير إليـه بطاقاتهـم الشـخصية.
وباملثـل ،تشير التقاريـر إىل َّأن الجامعات املسـلحة كثيراً ما تعد
املناطـق التـي تسـيطر الحكومـة عليهـا على أنها مناطـق موالية
للحكومـة فتسـتهدف تلـك املناطـق بسـكانها عشـوائياً بقذائـف
الهـاون غير دقيقـة الهـدف والصواريـخ ونيران بنـادق القناصـة
واملتفجـرات االرتجاليـة والحملات العسـكرية وقطـع الكهربـاء
فسر
واملـاء والغـذاء واملسـاعدات الطبيـة عنهـا .وغالبـاً مـا ُي ّ
مصطلـح “مـوايل للحكومـة” تفسيراً فضفاضـاً ليتضمـن املناطـق
التـي فيهـا منشـآت حكوميـة عسـكرية أو أفـراد عسـكريون
حكوميـون ويقيـم فيهـا سـكان ُينظـر إليهـم على أنهـم موالـون
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للحكومـة ومؤيـدون لهـا وكل ذلـك على أسـاس الرتكيبـة الدينية يف سـوريا لخلصنـا إىل َّأن الالجـئ منهـا ال يفـر ملجـرد الخوف من
للسـكان أو االرتبـاط املتصـ َّور لهـؤالء السـكان بالحكومـة ً
علما العنـف العـام يف البلاد.
َّأن ذلـك االرتبـاط ال ُيبنـى تصـوره إىل على مجرد الوجـود املادي
للمدنيين يف األحيـاء أو القـرى أو املـدن الخاضعـة لسـيطرة هـذا األمـر مهـم للسـوريني يف كثير مـن بلـدان اللجوء ،فليسـت
الحكومـة السـورية.
الحقـوق املمنوحـة لالجـئ يف كثير مـن بلـدان اللجـوء مبوجـب
األشـكال الثانويـة أو التكميليـة للحاميـة نفسـها املمنوحـة
و ُيبنـى هـذا التصـور حـول املعارضـة ضـد “الجانـب اآلخـر” أو مبوجـب صفـة الالجـئ .وعلى وجـه الخصـوص ،ال يحـق
املـواالة لـه على أسـاس ال يتعـدى وجـود املدنيين املـادي أو للسـوريني املمنوحين الشـكل الثانـوي أو التكميلي للحاميـة يف
تأصلهـم يف األحيـاء أو القـرى الخاضعـة حالياً أو سـابقاً لسـيطرة بعـض البلـدان حق مل الشـمل األرسي .وال مينـع االنفصال األرسي
جامعـات املعارضـة املسـلحة أو الحكومـة نفسـها .وهـذا مـا
املطـول األرس عـن إعـادة بـدء حياتهـم مـن جديـد فحسـب بـل
َّ
يجعـل املدنيين يف مثـل هذه املناطـق معرضني لخطـر االضطهاد يسـهم ذلـك يف اتخـاذ قـرارات انفصـال بعـض أفـراد األرسة عـن
بسـبب تصـور ارتباطهم باملعارضـة أو تصور مواالتهـم للحكومة .بعـض للشروع يف رحلات خطـرة بـراً أو أخطـر مـن ذلـك يف
وحقيقـة األمـر َّأن خطـر تعرضهـم للأذى أمـر يف منتهـى الجدية البحـر .أمـا بالنسـبة للفرد السـوري ،سـتختلف حياتـه كلياً مبجرد
وال ميكـن إغفالـه ملجـرد عـدم تعرضهـم لالسـتهداف أو األذى منحـه صفـة اللجـوء أو حتى أي شـكل آخر من أشـكال الحامية.
فردياً .
بالنش تاكس  tax@unhcr.orgتعمل لدى مفوضية األمم
وهـذا يجعـل الشـخص الـذي تعتقلـه الحكومـة وتعذبـه أو املتحدة السامية لالجئني www.unhcr.org
الواقـع تحـت خطـر تلـك املعاملة للمشـاركة يف مظاهـرة مناوئة
للحكومـة أو الشـخص املختطـف أو املعـرض لخطـر اإلعدام عىل جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبة فقط
تعب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة.
يـد جامعـة مـن املعارضـة املسـلحة على أسـاس التصـور بأنـه /وال ّ
بأنهـا يدعم/تدعـم الحكومـة ،يسـتويف معايير اللجـوء املنصوص
 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،اعتبارات الحامية الدولية بخصوص األشخاص
عليهـا يف اتفاقيـة  1951وينبغـي بذلـك منحـه صفـة اللجـوء .الفارين من الجمهورية العربية السورية ،التحديث الثاين 22 ،أكتوبر/ترشين األول ،2013
الحـظ أ َّنـه ال يوجد إقـرار كاف َّ
بـأن الفرد ميكنه ص8 .
ومـع كل ذلـكُ ،ي َ
أن يسـتويف رشوط الالجـئ دون الحاجـة بـأن ينتقـى انتقـاء عىل (UNHCR International Protection Considerations with regard to people
ُ
ً
)fleeing the Syrian Arab Republic
أسـاس فـردي بـل ملجـرد أنـه يتعـرض لالضطهـاد على أسـاس www.refworld.org/docid/5265184f4.html
ارتباطـه أو تصـور ارتباطـه بجهـة ما .ولـو فهمنا تفاعلات األزمة www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInter .2
nationalCommission.aspx

تحديات التنقل املعيقة للحامية

ميليسا فيليبس وكاثرين ستاروب

من السهل القول إ َّنه 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 التَّهجير مـن األزمـة السـورية تعقيـداً باتسـاع رقعـة
األزمـة الجغرافيـة وطبيعتهـا املط َّولـة .فقـد خـرج بعض السـوريني
مـن ديارهـم مكرهين إىل الـدول املجـاورة وهـي لبنـان واالردن
والعـراق وتركيـا يف حين اختـار آخـرون الفـرار إىل مصر وليبيا وما
وراءهما بـل هنـاك من السـوريني من يتنقل بطرق غير رشعية إىل
أوروبـا .ويف بدايـة األمـر ،كان النـاس غالبـاً ما يريـدون البحث عن تركيا
مـكان آمـن يؤويهـم وأرسهـم إىل أن تسـنح لهـم الفرصـة بالعودة مــع َّأن تركيــا حققــت أشــواطاً إيجابيــة يف الســنوات املاضيــة يف
إىل الديـار .ومـع مـرور ثالثـة أعـوام على النِّـزاع ،أصبحـت نوايـا تحســن الظــروف والرتتيبــات الترشيعيــة للتعامــل مــع الالجئــن

جبرون عل ى إعـادة النظر فام
النـاس وخططهـم تتغير وأصحبوا ُي َ
يكتنفـه املسـتقبل لهـم .وهنـاك البعـض ممـن يتنقلـون أيضـاً مـا
يزيـد مـن تعقيدات السمات الرئيسـية للتهجير السـوري ،وبذلك
تتعقـد أيضـاً مسـألة توفري املسـاعدات اإلنسـانية.
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وطالبــي اللجــوء فيهــا ،فقــد ارتفعــت أعــداد الالجئــن ارتفاع ـاً
ملحوظــاً .ومبــا َّأن تركيــا تتخــذ موقعــاً جغرافيــاً يف مقدمــة
“خــط التحصــن ألوروبــا” وتجــاور يف الوقــت نفســه دوالً
تعيــش حالــة النــزاع كســوريا ،فقــد بذلــت الحكومــة الرتكيــة
جهــوداً يف اســتيعاب الالجئــن مــع َّأن تلــك الجهــود ال تضاهــي
االهتــام املبــذول يف نقــاش االندمــاج املحــي والظــروف املحيطــة
بالالجئــن الحرضيــن عــى وجــه الخصــوص.
و ُيقــدر العــدد غــر الرســمي لالجئــن الســوريني يف تركيــا مبــن
فيهــم غــر املســجلني مــا يقــارب مليــون شــخص مــع َّأن األرقــام
الرســمية تشــر إىل وجــود  750ألــف الجــئ مســجل .ومــن ناحية
املنظــات الدوليــة ،فترتكــز يف األطــراف الجنوبيــة مــن تركيــا
قــرب الحــدود مــع ســوريا .ومتكنــت مــن خــال التعــاون مــع
الحكومــة الرتكيــة مــن تقديــم الحاميــة لألشــخاص يف املخيــات
ويف املــدن املحيطــة بهــا .ومــع ذلــك ،هنــاك توجــه متزايــد مــن
النــاس املتنقلــن :أوالً إىل املناطــق الحرضيــة يف تركيــا يف البدايــة
بحث ـاً عــن العمــل وثاني ـاً نحــو االتحــاد األورويب ب ـراً أو بح ـراً.

أمــا األرقــام غــر الرســمية حســب الفاعلــن عــى أرض الواقــع
فتشــر إىل قرابــة  100ألــف ســوري يعيشــون يف مدينــة اســطنبول
يف مســاكن غــر آمنــة ويف وظائــف غــر رســمية .وهنــاك غريهــم
ممــن يذهبــون إىل اســطنبول يوميــاً أو أســبوعياً للعمــل ثــم
العــودة إىل األماكــن املســجلني فيهــا .وهنــاك أعــداد غــر معروفــة
مــن الســوريني يســافرون إىل أقــى الشــال بعيــداً عــن انتبــاه
املنظــات الدوليــة واملنارصيــن الدوليــن ســعياً منهــم إىل عبــور
الحــدود الربيــة بــن تركيــا وبلغاريــا .وكان هنــاك أيض ـاً زيــادة
بنســبة  %600يف معــدالت اكتشــاف مــا ُيســمى بحــاالت العبــور
“غــر املرشوعــة” يف بلغاريــا عــام  2013معظمهــم مــن الســوريني
مقارنــة باملعــدالت املامثلــة يف الســنة الســابقة 1.وميكــن عــزو
هــذا االرتفــاع الكبــر جزئيـاً إىل ازديــاد طــرق الرقابــة واملنــع عــى
الحــدود اليونانية-الرتكيــة خاصــة بعــد أن أطلقــت اليونــان عملية
أســبيدا (الــدرع) عــام  .2012وكــا الحــال يف أماكــن أخــرى ،بــدالً
مــن توقــف املوجــات غــر املرشوعــة ،يتغــر طريقهــا ووجهتهــا
ولذلــك ارتفعــت أعــداد األشــخاص الذيــن حاولــوا الوصــول إىل
اليونــان عــن طريــق البحــر.
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ومــع ذلــك ،كان هنــاك تأخــر كبــر يف الوصــول إىل الســوريني
والتفاعــل مــع تنقالتهــم .ومــن الثغ ـرات غيــاب فاعــي الحاميــة
يف شــال تركيــا وغيــاب الرقابــة عــى الحــركات العابــرة للحــدود
الســورية-الرتكية وارتفــاع األعبــاء عــى مقدمــي الخدمات بســبب
حاجــات الالجئــن .إال أ َّنــه بــدون وجــود صــورة أو فهــم واضحــن
حــول أمنــاط الحركــة واتجاهاتهــا ،مبــا يف ذلــك أمنــاط اتخــاذ
الق ـرارات والنوايــا ،ال ميكــن أن نأمــل يف أن تســتجيب الخدمــات
املســتقبلية للواقــع الــذي يعيشــهم الالجئــون الســوريون.

ليبيا

ليبيــا بحــد ذاتهــا بلــد تشــهد مرحلــة انتقاليــة سياســية منــذ
الثــورة يف  .2011وكانــت الهجــرة إىل ليبيــا مــن األمــور الحساســة
للغايــة إ َّبــان حكــم النظــام الســابق الــذي كان يربــط بينهــا
وبــن الهويــة والجنســية .ثــم أصبــح األمــر أكــر تعقيــداً بســبب
الترصفــات األجنبيــة لــدول مثــل إيطاليــا مــا نتــج عنــه اع ـراض
وإعــادة طالبــي اللجــوء واملهاجريــن الذيــن ركبــوا القــوارب يف
البحــر املتوســط آملــن الوصــول إىل أوروبــا .وليبيــا ليســت دولــة
عضــو يف اتفاقيــة الالجئــن لعــام  1951ومل تــرم أي اتفــاق رســمي
مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن وهــذا مــا يــرك
مجــاالً ضيق ـاً للنقــاش حــول حاميــة الالجئــن.

وأصبــح الوضــع أكــر خطــورة نظــراً ألهميــة موقــع ليبيــا
الجغـرايف الــذي يجعلهــا بلــد عبــور إىل أوروبــا علـ ًا َّأن الســوريني
هــم املجموعــة الثانيــة حجــ ًا املغــادرة ليبيــا عــى القــوارب
باتجــاه أوروبــا .ويبنــي املجلــس الدامنــاريك لالجئــن برامجــه يف
4
ليبيــا عــى أســاس البحــوث التــي يجريهــا مــع املســتفيدين
ألنــه مــن الــروري بنــاء الدعــم عــى أســاس املعرفــة بالواقــع
والتحليــل والبحــوث الالزمــة للوقــوف عــى الطبيعــة رسيعــة
التغــر للعوامــل الديناميــة لــكل مــن مجتمعــي الالجئــن
واملضيفــن وصــوالً إىل كيفيــة اتخــاذ القـرار فيهــا .وعــى أســاس
هــذه البحــث ،اســتنبط املجلــس الدامنــاريك لالجئــن لطــرق
العمــل الالزمــة للوصــول إىل بيــوت األشــخاص ومركــز االســتقبال
وشــبكة الحاشــدين املجتمعيــن الذيــن يقدمــون املســاعدات
مبــا يف ذلــك رصــد الحاميــة واإلبــاغ عــن املوضوعــات العاجلــة
وتنبيــه املجلــس الدامنــاريك لالجئــن فــوراً بحــاالت االســتضعاف يف
املواقــع الحساســة التــي متثــل تحديــاً خاصــاً.

املضمونات

كيــف ميكــن للفاعلــن توفــر الحاميــة لألشــخاص كثــري التنقــل
يف بيئــة متســارعة التغــر؟ ومــا الطــرق التــي ميكنهــم مــن خاللهــا
توفــر تلــك الحاميــة؟ لإلجابــة عــى هــذه الســؤال ،ال بــد مــن
االهتــام بالوصــول إىل األشــخاص خاصــة مــن خــال املجتمعــات
وكــا الحــال يف تركيــاُ ،تعــد ليبيــا دولــة مقصــد ودولــة انتقاليــة املضيفــة وال بــد مــن العمــل أيضــاً مــع جمعيــات مجتمــع
للســوريني الفاريــن مــن األزمة .ويف أوائــل مــارس/آذار  ،2014كان الالجئــن وأماكــن العبــادة الخاصــة بهــم.
هنــاك مــا يقــارب  18ألــف ســوري مســجلني يف ليبيــا ،و ُيعتقــد
بوجــود أعــداد أكــر مــن ذلــك ممــن يعيشــون يف املــدن دون وال بــد مــن أن تعــي الســلطات أنهــا متثــل دوراً حساس ـاً للغايــة
أن يكونــوا مســجلني .وكان املجلــس الدامنــاريك لالجئــن يعمــل يف مواقــع العبــور والبلــدان املضيفــة وبلــدان املقاصــد مــن ناحيــة
هجريــن الــدور الرئيــي لتلــك الســلطات يف ضــان حاميــة حقــوق
هنــاك مــن خــال برنامــج الهجــرة املختلطــة مــع ا ُمل َّ
األشــخاصاملهجرين .كــا أثبتــت الرشاكــة بــن املنظــات غــر
أثنــاء تنقلهــم .ومــن أهــم مــا يقــوم عليــه ذلــك العمــل إدراك
َّ
ّأن بعــض الالجئــن وطالبــي اللجــوء وليــس كلهــم ســوف يســعون الحكوميــة والســلطات واملنظــات الدوليــة يف مجــال التدريــب
إىل االنتقــال إىل أماكــن أخــرى يف غيــاب احتــاالت االندمــاج نجاحهــا يف ليبيــا .فعــى ســبيل املثــال ،اســتجابت املنظــات
املحــي أو إعــادة التوطــن .فعــى ســبيل املثــال ،واجــه املجلــس الدوليــة غــر الحكوميــة واملنظــات املحليــة غــر الحكوميــة
الدامنــاريك الجئــن ســوريني ممــن ســافروا جــواً إىل مــر ثــم إىل طلــب مــن دائــرة مكافحــة الهجــرة غــر املرشوعــة يف
ســافروا بــراً عــر الحــدود إىل ليبيــا بهــدف رصيــح هــو تأمــن وزارة الداخليــة (وهــي الدائــرة املســؤولة عــن اإلدارة اليوميــة
مــكان عــى قــارب متجــه ألوروبــا 2.كــا عــاش آخــرون وعملــوا ملراكــز االحتجــاز) لتدريبهــا عــى قانــون اللجــوء واإلرشــادات
يف طرابلــس لســنوات لكنهــم اكتشــفوا َّأن ضعــف البيئــة األمنيــة التوجيهيــة لالحتجــاز واملامرســات املثــى يف الرعايــة الصحيــة
وظــروف الخدمــات األساســية كالصحــة والتعليــم تدفعهــم إىل والنظافــة الشــخصية .وعُ قـدَت حتــى اآلن سلســلة مــن الجلســات
النظــر يف خيــارات أخــرى مبــا فيهــا التنقــل مــن جديــد.
التدريبيــة يف طرابلــس ومــا حولهــا بالرتكيــز عــى مديــري املراكــز
والح ـراس .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تلقــت املنظــات املحليــة غــر
أمــا عدســات النظــر إىل الهجــرة املختلطــة التــي تعتــر َّأن الحكوميــة تدريبــاً حــول بدائــل االحتجــاز مــن خــال تحالــف
“الفئــات” املختلفــة مــن النــاس يتنقلــون يف موجــات مختلطــة االحتجــاز الــدويل .و ُيؤ َمــل أن يقــود ذلــك إىل إنشــاء نظــام مي ّكــن
مــا يــؤدي إىل تغيــر صفاتهــن فقــد أثبتــت أنهــا نقطــة بدايــة الجامعــات املســتضعفة كالنســاء واألطفــال مــن الخــروج مــن
3
مهمــة عنــد توفــر املســاعدات للفئــات املســتضعفة يف ليبيــا.
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ويحســن آليــات اإلحالــة إىل حــن اتبــاع سياســة أكــر
االحتجــاز
ّ
شــمولية وإصــاح ترشيعــي يف مجــايل اللجــوء والهجــرة.
وميثــل غيــاب الربامــج النوعيــة لرصــد الحــدود يف بلــدان مثــل
ليبيــا وتركيــا ثغــرة كبــرة ال بــد مــن التصــدي لهــا لتوفــر البيانــات
املتعلقــة باألشــخاص املتنقلــن ،وميكــن إمتــام ذلــك مــن خــال
إجــراء البحــوث عــى قضايــا الحاميــة أثنــاء مســار الهجــرة.
ومبــا َّأن االتجــاه العــام يفــرض َّأن توفــر الخدمــات يف املناطــق
الحرضيــة ســوف تجــذب األشــخاص أو تشــجعهم عــى االنتقــال
إىل هنــاك ،مــا زال هنــاك نــدرة يف الخدمــات املمولــة يف املناطــق
الحرضيــة ملســاعدة األشــخاص .والعمــل مــع جامعــات املجتمــع
املــدين رضوري جــداً يف هــذه الحالــة ألنهــا متتلــك القــدرة عــى
توفــر الدعــم ملــدة أطــول كــا أ َّنهــا قــادرة عــى املشــاركة مــع
الحكومــات واملجتمعــات املحليــة املضيفــة لضــان الدعــم العــام
ملجتمعــات الالجئــن .وأخــراً ،علينــا جميعــاً َّأن نعيــد النظــر
مـراراً وتكـراراً يف االفرتاضــات التــي ُبن َيــت عليهــا مســاعدتنا تجــاه
الالجئــن الســوريني وضــان اســتجابة املســاعدات لحاجــات
الســكان األكــر انتقــاالً.

ميليسا فيليبس  addis.pm@regionalmms.orgمديرة
مرشوعات الهجرة املختلطة يف األمانة العامة اإلقليمية للهجرة
املختلطة  www.regionalmms.orgوعملت سابقاً مسؤولة
رئيسية للربامج يف املجلس الدامنريك لالجئني يف ليبيا .وكاثرين
ستاروب  kathrine.starup@drc.dkمستشارة يف مجال
السياسات العاملية والحامية لدى املجلس الدامنريك لالجئني.
www.drc.dk

 .1فرونتكس ( ،)2013مجلة  FRANربع السنوية ،لعدد  ،3يوليو/متوز-سبتمرب/آب
Frontex (2013) FRAN Quarterly, Q3, July-September
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q3_2013.pdf
 .2انظر :األمانة العامة للهجرة املختلطة اإلقلليمية ( ،)2014التوجه 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
 .3انظر أيضاً كومني ،ج ( ،)2014تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر ،نرشة الهجرة القرسية
العدد www.fmreview.org/ar/crisis/kumin .45
 .4انظر املجلس الدامناريك لالجئني “ ،2014نحن 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

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.
ؤجل ألسـباب سياسـية وأمنية إىل ما بعـد انتهاء األزمة
تعيـش يف األردن جاليـات عربيـة تزيـد على  %40من عدد السـكان مـع أنـه قد ُي َّ
يف األردن منهـم مليونـا فلسـطيني و 1.3مليـون سـوري و 29000السورية.
عراقـي .وليتمكـن األردن مـن حاميـة هويتـه الوطنيـة يف ظل هذه
الظـروف ونتيجـة تعقيـدات الوضـع يف املنطقـة على العمـوم ،مل وحاليـاً ،يعترف األردن بـأي شـخص يعبر الحـدود مـن سـوريا عىل
ينضـم األردن إىل اتفاقيـة الالجئين لعـام .1951
أ َّنـه الجـئ مـا مل مي ّثل خطراً أمنيـ ًا محتم ًال أو مـا دام مل يعرب الحدود
بطريقـة غير مرشوعـة .وعىل طـول الرشيـط الحدودي بين األردن
والنصـوص القانونيـة األردنيـة حـول شـؤون الالجئين مع ّرفـة يف وسـوريا الـذي ميتـد  378كيلومتراً ،هنـاك  25نقطـة عبـور رسـمية
مذكـرة التفاهـم املنعقـدة بين األردن ومفوضيـة األمـم املتحـدة إضافـة إىل  23نقطـة عبـور ُتفتـح حسـب تطـورات األوضـاع .ويف
السـامية لالجئين عـام  1998وتعديالتهـا يف أبريل/نيسـان  .2014نقـاط العبـور ،هنـاك مواقـع مؤقتـة للتجمـع حيـث ُتجـرى عمليتا
وتتضمـن املذكـرة تعريـف االتفاقيـة “لالجـئ” وتقبـل مببـدأ عـدم التصنيـف وفـرز األولويـاتُ .وتنـح األولويـة إىل املصابين واملـرىض
اإلعـادة القرسيـة وإعـادة توطين الالجئين يف بلد ثالـث .ومع ذلك ،ثـم إىل األطفـال خاصـة منهـم غري املصحوبين ببالغين أو القارصين
ال يتيـح القانـون االندمـاج املحلي كحـل فاملـادة  21مـن الدسـتور املنفصلين عـن ذويهم ثم كبار السـن وأخرياً مجمـل الفئات البالغة.
متنـح صفـة اللجـوء لالجئين السياسـيني مـع أن ذلـك محصـور عىل وميثـل األطفـال  %41مـن الالجئين الوافديـن فيام متثل النسـاء %30
حـاالت اسـتثنائية للغايـة وال ُيتـاح هـذا الحـل ملعظـم الالجئين ومـن ثـم الرجـال  .%29وهنـاك حاليـاً خمسـة مخيمات يف األردن
املوجوديـن .وهنـاك قانـون ُيصاغ حاليـاً ويخضع للنقـاش يف األردن وواحـد آخـر تحـت التخطيـط .ومع ذلـك ،تعيش الغالبيـة العظمى
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آالف من البيوت مس َّبقة الصنع مُنشأة يف مخيم الزعرتي لالجئني استعداداً لفصل الشتاء2012 .

مـن طالبـي اللجـوء السـوريني والالجئين الهاربين من النِّـزاع خارج ويدعـم األردن خيـار إعـادة التوطين يف بلـد ثالثـة لكـنَّ الحكومـة
املخيمات مـا يفـرض أعباء على املجتمعـات املحليـة واملضيفة .ترفـض مناقشـة املوضـوع أمـام وسـائل اإلعلام خوفـاً مـن أن يدفع
ذلـك السـوريني إىل القـدوم إىل األردن “كبوابـة” عبـور إىل بلـدان
أخـرى وحتـى هـذا الخيـار ال ميكـن اعتبـاره ً
العبء املايل
حلا كافيـاً ملحدوديـة
يواجـه األردن تحديـات يف موازنـة حقـوق اإلنسـان مـع األمـن األعـداد املقبولـة مـن الالجئني يف إطـار إعادة التوطين يف بلد ثالثة.
الوطنـي يف املياديـن االقتصاديـة والسياسـية واالجتامعيـة .وقـد
ذكـر املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي األردين َّأن التكاليـف التـي إعادة االستقرار يف سوريا هو الحل األمثل.
تحملهـا األردن إزاء كل الجـئ سـوري بلغـت  3500دوالر أمرييك يف مل تغفـل وزارة الداخليـة عن الطلـب إىل املجتمع الدويل أن ال ينىس
السـنة الواحـدةَّ 1
وأن التكلفـة املبـارشة حاليـاً هي  1.2مليـار دوالر األردن .فـاألردن ميثـل دوراً كبرياً يف السـيطرة عىل اإلقليم واملحافظة
أمريكي يتوقـع ارتفاعهـا إىل  4.2مليـار دوالر أمريكي بحلـول عـام على األمـان والسلامة فيـه .وهو يسـاعد يف احتواء آثـار ال ِّنزاع ومن
 2 .2016يضـاف إىل ذلـك َّأن األردن ً
أصلا يواجـه أزمـة مائيـة كبرية هنـا حاميـة املصالـح االقتصادية لكثري من الـدول الغربية.
َّ
ويحتـاج تجنيـد مزيد مـن عنارص القوات املسـلحة لكنـه يفتقر إىل
التمويلات الكافيـة ،ولذلـك السـبب جـاءت خطة اللدونـة الوطنية ومـع َّأن األردن ليـس عضـواً يف اتفاقيـة عـام  ،1951يشير تاريـخ
ضمـن الجهـود الراميـة إىل حاميـة البنيـة التحتيـة األردنيـة.
تعامـل البلاد مع الالجئين واملهاجرين إىل احرتام الكرامة اإلنسـانية
وتقديـم العـون اإلنسـاين إىل درجـة ال تقـل –إن مل تكـن أكبر  -مام
وقـرر األردن عـدم إبعـاد أي سـوري إىل سـوريا بعـد وصولـه إىل تقدمـه البلـدان األخـرى األعضـاء يف االتفاقيـة .أما العقبة األساسـية
البلاد .لكـنَّ هنـاك سـوريني ممـن عـادوا إىل بالدهـم كالتجـار أو لحاميـة حقـوق املهاجريـن والالجئين فلا تتمثـل يف غيـاب القانون
الراغبين بالعـودة للمشـاركة بالقتـال هنـاك يف حين قـال بعضهـم بـل يف امتنـاع الـدول عن احترام االتفاقيـات واإلعالنات التـي قبلوا
اآلخـر إنهـم يفضلـون املـوت يف سـوريا على الحياة يف املخيـم .وقد بهـا مبحـض إرادتهم.
كان ارتفـاع تكاليـف الحيـاة وهطول الثلوج يف الشـتاء مـن العوامل
النابـذة لكثير مـن السـوريني .وهنـاك آخـرون يصدقـون مـا تقولـه د .صالح الكيالين  Saleh.al.kilani@MOI.gov.joمنسق شؤون
الحكومـة السـورية مـن أ َّنها تسـيطر عىل  %70من البلاد ما جعلهم الالجئني يف وزارة الداخلية األردنيةwww.moi.gov.jo .
يقـررون العـودة .ويف حالـة العـودة الطوعية ،ينبغي لألفـراد توقيع
 http://tinyurl.com/Jordan-EcoSocCouncil .1باللغة العربية فقط
خطـاب بحضـور مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين يقرون http://www.mop.gov.jo/arabic/ .2
بـه َّأن عودتهـم كانـت مبحض إرادتهـم .ثم ُير َّتب للعـودة من خالل
املعابـر الرسـمية وغري الرسـمية.
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نَح َو صناعة برامج يقودها املستفيدون يف األردن

سنيد مكغراث

رغــم الرتكيــز اإلنســاين الواضــح يف معالجــة شــواغل الحاميــة وعــى فهــم الحاجــات امللحــة والســياق والثقافــة التــي
للمهجريــن الســوريني يف األردن ،كان تأثــر املســتفيدين إىل تتســم بهــا الفئــات الســكانية واحــرام الهيئــات اإلنســانية
َّ
هــذا اليــوم محــدوداً يف كثــر مــن برامــج الحاميــة عــى لذلــك.
شــكل اســتجابة الحاميــة.
وعنــد استشــارة الالجئــات الســوريات ،قلــن َّ
إن تدخــات
مــن أمثلــة إخفــاق اســتجابة الحاميــة يف إرشاك املســتفيدين الحاميــة التــي يرغــن فيهــا أكــر مــن أي يشء آخــر متثلــت يف
إرشاكاً كافيــاً تركيــز الفاعلــن اإلنســانيني عــى ظاهــرة برامــج محــو األميــة .فقــد شــعرت تلــك النســوة بـ َّ
ـأن التمتــع
املهجريــن الســوريني علــ ًا َّأن األدلــة بالثقــة والقــدرة عــى قــراءة الفتــات املحــات التجاريــة
زواج األطفــال ضمــن َّ
املتاحــة تشــر إىل َّأن زواج األطفــال مل ترتفــع معدالتــه وعقــود اإليجــار ووثائــق التعريــف الشــخصية املتعلقــة
نتيجــة للتَّهجــر  ،1ومــع ذلــك ،أدى تركيــز وســائل اإلعــام بأوضاعهــن يف األردن كانــت املســاعدة الحامئيــة التــي
عــى هــذه الظاهــرة إىل التأثــر عــى الجهــات الفاعلــة يف تصــورن أنهــا ذات أكــر قيمــة لهــن.
مجــال الحاميــة اإلنســانية املســتجيبة لألزمــة كــا أثــر عــى
سنيد مكغراث sineadmarymcgrath@gmail.com
الجهــات الدوليــة املانحــة.
مدير الربامج يف اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة يف األردن
ويف حــن أ َّنــه مــن األمــور املســلم بهــا عامليــاً َّ
أن زواج www.icmc.net
األطفــال لــه آثــار مدمــرة عــى رفــاه القارصيــن والقــارصات
تعب
املز َّوجــن ،مــا زال كثــر مــن الســوريني يعتقــدون َّأن هــذه اآلراء الواردة يف هذه املثالة تعكس آراء الكاتب وال ِّ
املامرســة الشــائعة مقبولــة لضــان مســتقبل آمــن لإلنــاث بالرضورة عن آراء اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة.
مــن أطفالهــم عــى وجــه الخصــوص .ومــع َّأن رفــع الوعــي
 .1العنف القامئة عىل الجندر وحامية األطفال ضمن الالجئني السوريني يف األردن مع
حــول موضوعــات مــن قبيــل زواج األطفــال مهــم بحــد ذاتــه ،الرتكيز عىل الزواج املبكر ،تقييم مشرتك بني الهيئات ،هيئة األمم املتحدة للمرأة
يبقــى عــى الهيئــات اإلنســانية أن تضمــن بنــاء اســتجابة (Gender-based Violence and Child Protection among Syrian refugees in
الحاميــة املبــارشة عــى أســاس أولويــات املجتمــع املحــي )Jordan, with a focus on Early Marriage

ماذا لو قبلت إرسائيل الالجئني والنَّازحني السوريني يف مرتفعات الجوالن؟

كريستال بلوترن

املهجرين باألزمة أن تكون خياراً مفيداً لكل من
هل ميكن إلعادة فتح معابر مرتفعات الجوالن أمام السوريني َّ
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
النازحـــن والالجئـــن الســـوريني الفاريـــن مـــن النـــزاع
املســـلح.

ويف هـــذا اإلطـــار ،يـــزداد ارتفـــاع أصـــوات منظـــات
حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة واإلرسائيليـــة املناديـــة بفتـــح
إرسائيـــل لحدودهـــا الرشقيـــة ألســـباب إنســـانية .ومـــع َّأن
فئ ــات م ــن اإلرسائيلي ــن وأعض ــاء يف الحكوم ــة اإلرسائيلي ــة

يضعـــون إرسائيـــل أمـــام التزامهـــا األخالقـــي مبســـاعدة
الالجئـــن الســـوريني ،تفضـــل الحكومـــة انتهـــاج منحـــى
توزيـــع املســـاعدات اإلنســـانية يف مخيـــات الالجئـــن
خاصـــة يف األردن نظـــراً َّ
ألن عالقـــات إرسائيـــل مـــع دول
الجـــوار األخـــرى املســـتقبلة لالجئـــن الســـوريني تـــراوح
بـــن متوتـــرة ومعدومـــة .ويف حـــن ترحـــب إرسائيـــل
بتقدي ــم املس ــاعدة ،فق ــد ذك ــرت ع ــدة م ــرات أنه ــا تق ــف
موق ــف الحي ــاد م ــن الح ــرب الس ــورية ،وم ــع ذل ــك فه ــي
قـــادرة عـــى تقديـــم املســـاعدة املبـــارشة بعـــدة طـــرق.
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يف أوائـــل عـــام  ،2012أعلنـــت الحكومـــة اإلرسائيليـــة يعالـــج مـــا معدلـــه  100ســـوري يف الشـــهر َّ
وأن املـــرىض
أ ّنهـــا يف صـــدد اإلعـــداد الســـتقبال الالجئـــن الســـوريني الذيـــن يعانـــون مـــن ظـــروف صعبـــة ُيح َّولـــون إىل
يف مرتفع ــات الج ــوالن ترقبــاً للس ــقوط الوش ــيك لنظ ــام مستشـــفيات داخـــل إرسائيـــل.
األســـد .لكـــنَّ وزيـــر الدفـــاع اإلرسائيـــي رصح بعـــد
ســـتة أشـــهر َّ
ثم ــن الع ــاج الطب ــي ال ــذي تقدم ــه إرسائي ــل،
أن إرسائيـــل ســـوف توقـــف أي الجـــئ وبين ــا ُي َّ
َّ
رحلـــون إىل
يح ــاول عب ــور الح ــدود إىل مرتفع ــات الج ــوالن .وهك ــذا ينبغـــي مالحظـــة أن املـــرىض الســـوريني ُي َّ
بإثـــارة املخـــاوف األمنيـــة الشـــديدة ،ا َّتخـــذت إرسائيـــل ســـوريا بعـــد تلقيهـــم العـــاج .ويف عـــام  ،2011أعلـــن
تدابـــر رسيعـــة وشـــاملة إلعـــادة تحصـــن ســـورها مجلـــس األمـــم املتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان شـــمول
البالـــغ ارتفاعـــه مثانيـــة أمتـــار وطولـــه  90كيلومـــراً وض ــع الالج ــئ ل ــكل س ــوري يه ــرب م ــن الب ــاد نتيج ــة
ع ــى ط ــول خ ــط إط ــاق الن ــار ب ــن الج ــوالن املحتل ــة النِّـــزاع ومـــع ذلـــك مـــا زالـــت إرسائيـــل تخالـــف مبـــدأ
وس ــوريا ال ــذي ترص ــده ق ــوة م ــن ق ــوات حف ــظ الس ــام عـــدم اإلعـــادة القرسيـــة بهـــذا الخصـــوص .مـــن جهـــة
التابعـــة لألمـــم املتحـــدة .وأشـــارت القـــوات العســـكرية أخـــرى ،تبـــذل منظمـــة أطبـــاء لحقـــوق اإلنســـان-
اإلرسائيليـــة أيضـــاً إىل أ َّنهـــا ســـوف تـــزرع حقـــل ألغـــام إرسائيـــل جهودهـــا يف كســـب التأييـــد للســـاح بتقـــدم
جدي ــد ع ــى ط ــول الح ــدود م ــع س ــوريا بس ــبب ع ــدم امل ــرىض الس ــوريني بطلب ــات اللج ــوء بع ــد تلق ــي الع ــاج
انفج ــار األلغ ــام الس ــابقة خ ــال مظاه ــرات ع ــام  .2011الطب ــي ب ــدالً م ــن إعادته ــم قــراً إىل منطق ــة الح ــرب.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أيضـــاً َّ
أن أي خطـــط كانـــت
املهجريـــن
موجـــودة يف عـــام  2011للســـاح بدخـــول َّ
الســـوريني إىل مرتفعـــات الجـــوالن كان مـــن املحتمـــل
إلغاؤهـــا بتطبيـــق تدابـــر أخـــرى اتخذتهـــا إرسائيـــل
تقتـــي بالتأكيـــد عـــى حقهـــا يف الجـــوالن عـــى ضـــوء
النِّـــزاع يف ســـوريا ،مـــع َّ
أن ذلـــك األمـــر مثيـــل للجـــدل.
،2014سبـــت تعليقـــات
ويف يناير/كانـــون الثـــاين
ُ ِّ
ملجلـــس الـــوزراء اإلرسائيـــي يف أحـــد اجتامعاتـــه
األمنيـــة حـــول تطبيـــق اســـراتيجية لالســـتفادة مـــن
ضعـــف الصـــورة العامـــة لســـوريا حاليـــاً عـــن طريـــق
الضغـــط عـــى املجتمـــع الـــدويل يف االعـــراف بســـيادة
إرسائيـــل عـــى مرتفعـــات الجـــوالت الســـورية املحتلـــة.
ويف الش ــهر ذات ــه ،أقــ َّرت الحكوم ــة اإلرسائيلي ــة خططــاً
للـــروع باســـتثامر بقيمـــة  100مليـــون دوالر أمريـــي
يف بن ــاء  750مزرع ــة جدي ــدة للمس ــتوطنني يف مرتفع ــات
الجـــوالن .وبهـــذاّ ،
توضـــح إرسائيـــل أ َّنهـــا لـــن تقبـــل
َّ
املهجريـــن الســـوريني إىل الجـــوالن بـــل إنهـــا
دخـــول َّ
أيضـــاً تنـــوي دون رجعـــة االحتفـــاظ عـــى ســـيطرتها
عـــى تلـــك املرتفعـــات.
وم ــع ذل ــك ،هن ــاك أع ــداد صغ ــرة م ــن الس ــوريني تع ــر
الح ــدود لي ــس كالجئ ــن ب ــل كم ــرىض يس ــعون للرعاي ــة
الطبي ــة .وكان ــت الق ــوات العس ــكرية اإلرسائيلي ــة تعال ــج
الس ــوريني الذي ــن يصل ــون إىل س ــور خ ــط الهدن ــة طلبــاً
للمســـاعدة الطبيـــة يف مستشـــفى ميـــداين يف مرتفعـــات
الجـــوالن .وتشـــر التقاريـــر إىل َّ
أن ذلـــك املستشـــفى

لك ــنَّ الس ــلطات اإلرسائيلي ــة تق ــول َّ
إن امل ــرىض الس ــوريني
يرغبـــون يف العـــودة إىل ديارهـــم مـــا يجعـــل إعادتهـــم
ع ــودة طوعي ــة .أم ــا منظ ــات حق ــوق اإلنس ــان فتق ــول
َّ
إن الســـوريني الجرحـــى الذيـــن يتلقـــون العـــاج يف
َ
ً
إرسائي ــل ال ُيبلغ ــون أب ــدا ع ــن إمكاني ــة التق ــدم بطل ــب
للج ــوء يف إرسائي ــل .واألم ــر الث ــاين َّ
أن الحكوم ــة تدع ــي
َّ
أن الس ــوريني ل ــن يكون ــوا مس ــتعدين لطل ــب اللج ــوء يف
ً
َّ
إرسائي ــل حت ــى ل ــو كان ذل ــك ممكن ـا ألن ذل ــك يعرضه ــم
للوص ــم بالع ــار االجتامع ــي يف بلده ــم .إ َّال َّ
أن املقاب ــات
املتع ــددة الت ــي ُأجري ــت م ــع الس ــوريني الذي ــن يتلق ــون
الع ــاج الطب ــي يف إرسائي ــل ب ّين ــت أ َّنه ــم س ــوف يقبل ــون
دون ش ــك اللج ــوء يف إرسائي ــل إذا م ــا ُأتي ــح له ــم ذل ــك.

الجئون ونازحــون للمرة الثانية

مـــع َّ
أن التهديـــدات األمنيـــة عـــى املـــدن اإلرسائيليـــة
مـــن حـــزب اللـــه والقاعـــدة مســـ ّو غ لرفـــض قبـــول
الفاريـــن مـــن النِّـــزاع يف ســـوريا ،يلغـــي الرفـــض أيضـــاً
إمكانيـــة الســـاح لالجئـــن الفلســـطينيني يف ســـوريا
مـــن دخـــول إرسائيـــل .فهنـــاك يف ســـوريا عـــرات
األلـــوف مـــن الفلســـطينيني الذيـــن لجـــؤوا إليهـــا إ َّبـــان
هجـــرون مـــن جديـــد بســـبب
حـــرب  1948وهـــم اآلن ُي َّ
الح ــرب يف س ــوريا .وباإلضاف ــة إىل ذل ــكُ ،قب ــل آالف م ــن
الفلس ــطينيني كالجئ ــن يف الج ــوالن الس ــورية ع ــام 1948
ث ــم م ــا لبث ــوا أن هُ ِّج ــروا خ ــال ح ــرب  1967ويواجه ــون
التَّهج ــر م ــرة ثالث ــة م ــن مخي ــات الالجئ ــن يف س ــوريا.
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وتفت ــح ه ــذه القضي ــة جرحــاً قدميــاً يف الج ــوالن الس ــورية االنتق ــال م ــن الناحي ــة الثفافي ــة صعب ــة بالنس ــبة للنازح ــن
املحتلـــة التـــي ُأخضعـــت إىل الســـيطرة اإلرسائيليـــة عـــام الســـوريني الداخلـــن إىل الجـــوالن نظـــراً للبيئـــة الرتحيبيـــة
 1967ثـــم ُألحقـــت رســـمياً بإرسائيـــل عـــام  1981رغـــم الت ــي تحي ــط به ــم م ــن جان ــب الس ــوريني اآلخري ــن.
رفـــض املجتمـــع الـــدويل لذلـــك عـــى أ َّنـــه أمـــر غـــر
مـــروع مبوجـــب القانـــون الـــدويل .ومـــن بـــن  130امليض قدماً
هج ــر س ــوري أص ــي م ــن الج ــوالنُ ،تق ــدَّ ر األع ــداد مـــا تـــراه الحافـــز الـــذي ميكـــن أن يدفـــع إرسائيـــل إىل
أل ــف ُم َّ
اإلجامليـــة لهـــم مبـــن فيهـــم ذريـــة هـــؤالء مـــا بـــن  300قبـــول الســـوريني كنازحـــن أو الجئـــن خاصـــة يف ضـــوء
ألـــف إىل  400ألـــف شـــخص .وهـــذه الفئـــة الســـكانية تزايـــد املخـــاوف حـــول األمـــن القومـــي اإلرسائيـــي؟ فـــإذا
املهجريـــن فبمقدورهـــا اســـتخدام
تقطـــن بصـــورة رئيســـية يف املناطـــق الحرضيـــة يف ســـوريا مـــا تقبلـــت هـــؤالء َّ
األكـــر تأثـــراً بالنِّـــزاع املســـ َّلح .ويواجهـــون اآلن ،كمثـــل ذل ــك كاس ــراتيجية لعق ــد اتف ــاق س ــام م ــع الس ــوريني يف
املس ــتقبل ورمب ــا يس ــهم ذل ــك أيضــاً يف تأس ــيس اس ــتقرار
كثـــر مـــن الفلســـطينيني التَّهجـــر املكـــرر.
مســـتدام يف املنطقـــة نظـــراً لـــدور ســـوريا يف الجغرافيـــة
وهن ــاك أم ــر آخ ــر يتعل ــق بصف ــة اللج ــوء ،فهن ــاك اع ــراف السياســـية للـــرق األوســـط .فبعـــد دهـــر مـــن االنخـــراط
دويل ب ـ َّ
ـأن الج ــوالن ج ــزء م ــن األرايض الس ــورية وم ــن هن ــا يف النزاعـــات التـــي أدت إىل موجـــات اللجـــوء إىل الـــدول
يجـــب اعتبـــار أي ســـوري يعـــر خـــط الهدنـــة إىل تلـــك املجـــاورة ،إلرسائيـــل اليـــوم فرصـــة يف مـــد يـــد الصداقـــة
املنطقـــة عـــى أنـــه نـــازح مـــن الناحيـــة الفنيـــة وليـــس باســـتضافة الفاريـــن مـــن الحـــرب الوحشـــية.
الج ــئ م ــن منطل ــق أ َّن ــه ال يع ــر بذل ــك ح ــدوداً دولي ــة.
ً
وه ــذا م ــا ينش ــأ عن ــه أحجي ــة إلرسائي ــل .ف ــإذا أك ــدت ع ــى فبعـــد أربعـــن عامـــا مـــن الهـــدوء النســـبي يف الجـــوالن،
س ــيادتها ع ــى الج ــوالن ،وج ــب عليه ــا أن متن ــح الس ــوريني متثـــل املنطقـــة اآلن دوراً اســـراتيجياً يف كل مـــن النِّـــزاع
العابريـــن إىل الجـــوالن الحقـــوق والحاميـــة وفقـــاً لقانـــون يف س ــوريا وعالق ــات إرسائي ــل م ــع س ــوريا .وم ــن النتائ ــج
اللجـــوء .أمـــا إذا قبلنـــا َّأن الجـــوالن أرض ســـورية فهـــذا الثـــاث املحتملـــة للنـــزاع يف ســـوريا (بقـــاء األســـد يف
يعن ــي أن تتخ ــى إرسائي ــل ع ــن أي مس ــؤولية تج ــاه ه ــؤالء الســـلطة أو ســـيطرة الجيـــش الحـــر /املعارضـــة عـــى
الســـوريني الذيـــن يصبحـــون بالتعريـــف نازحـــن داخليـــاً ،الحكـــم أو ســـيطرة الجامعـــات اإلســـامية) رصح كل مـــن
وهـــذا مـــا يفتـــح البـــاب ملنظـــات املســـاعدات الدوليـــة نظـــام األســـد والجامعـــات املســـلحة علنـــاً أ َّنهـــم ينـــوون
ملســـاعدة النازحـــن يف بيئـــة آمنـــة يف الوقـــت نفســـه اســـتعادة الجـــوالن املحتلـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن النِّـــزاع يف
الـــذي يخفـــف ذلـــك الضغـــوط املتزايـــدة عـــى البلـــدان ســـوريا .وباملقابـــل ،خـــال مقابلـــة يف مـــارس/آذار ،2014
أصـــدر قائـــد مـــن قـــادة املعارضـــة كـــال اللبـــواين بيانـــاً
املســـتضيفة األخـــرى.
جدليـــاً يؤكـــد َّأن قـــوى املعارضـــة إن اســـتولت عـــى
ومـــن الجديـــر ذكـــره َّأن مرتفعـــات الجـــوالن التـــي يبلـــغ الســـلطة يف ســـوريا فســـوف تكـــون راغبـــة يف التفـــاوض
مســـاحتها  1200كيلومـــر مربـــع تـــؤوي  40ألـــف قاطـــن مـــع إرسائيـــل حـــول قضيـــة الجـــوالن وصـــوالً إىل اتفـــاق
فيهـــا .وهـــذه الفئـــة الســـكانية تتـــوزع بالتســـاوي بـــن ســـام مـــع إرسائيـــل.
العـــرب الســـوريني واملســـتوطنني اليهـــود .ونظـــراً لضآلـــة
الكثاف ــة الس ــكانية ووف ــرة امل ــوارد الطبيعي ــة فيه ــا ،هن ــاك وأيٌّ كانـــت نهايـــة النِّـــزاع يف ســـوريا ،ســـوف يكـــون لـــه
مقـــدار كاف مـــن األرض (تســـيطر عليهـــا إرسائيـــل) التـــي تبع ــات ع ــى الج ــوالن الس ــوري املحت ــل .وبقب ــول الالجئ ــن
ميك ــن أن تس ــتوعب ع ــدداً ال يس ــتهان ب ــه م ــن النازح ــن والنازحـــن الســـوريني ،ســـ ُيتاح إلرسائيـــل املجـــال لتمهيـــد
الس ــوريني .وكان الس ــكان األصلي ــون الس ــوريون يف الج ــوالن الطريـــق أمـــام تحســـن العالقـــات مـــع جارتهـــا املتعـــرة
عـــروا برصاحـــة عـــن دعمهـــم الســـتضافة أقاربهـــم لكـــن املؤثـــرة يف الوقـــت نفســـه.
قـــد َّ
وجريانه ــم القادم ــن م ــن م ــا وراء خ ــط الهدن ــة ويف حال ــة
رغ ــب النازح ــون الع ــودة إىل املناط ــق الحرضي ــة يف س ــوريا كريستال بلوترن  cjplotner@gmail.comباحثة يف املنارصة
ف ــور انحس ــار األزم ــة ،فل ــن يلح ــق النازح ــن الفاري ــن إىل القانونية ،املرصد ،املركز العريب لحقوق اإلنسان يف مرتفعات
الجـــوالن العـــار الـــذي ســـيوصمون بـــه فيـــا لـــو طلبـــوا الجوالن http://Golan-marsad.org
اللج ــوء يف إرسائي ــل .إضاف ــة إىل ذل ــك ،ل ــن تك ــون عملي ــة
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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.
أتــاح وقــف إطــاق النَّــار اإلنســاين يف حمــص يف ســوريا يف
فرباير/شــباط  2014إخــاء الســكان املدنيــن املحارصيــن هنــاك
منــذ مــدة طويلــة ممــن عانــوا عــى نحــو متزايــد مــن نقــص
مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة واملـ َؤن منــذ أواخــر  .2013ويف
حــن ُس ـ ِمح للنِّســاء واألطفــال وكبــار الســن مغــادرة الحــي،
احت ُِجــز أكــر مــن  500مــن الرجــال مــن أعــار مختلفــة مــا ونظــراً لتقلبــات السياســات الســورية وتطبيقهــا االعتباطــي،
بــن  15إىل  55عامــاً يف املدينــة الســتجوابهم وإلخضاعهــم
يعــر كثــر مــن الرجــال الســوريني عــن خوفهــم وترددهــم
ّ
للتمحيــص األمنــي.
بشــأن البقــاء يف ســوريا أو استكشــاف النظــام بصــورة قانونيــة
فيهــا .وقــد ف ـ َّرت أعــداد كبــرة مــن الرجــال يف ســن الخدمــة
ومــا يؤكــد عليــه الوضــع يف حمــص حقيقــة ينطبــق عــى العســكرية مــن التجنيــد اإللزامــي والخدمــة بعــد ظهــور
ال ِّنـزاع يف ســوريا عــى نطــاق أوســع .ومعنــى ذلــك َّأن الرجــال الجيــش الســوري الحــر يف أواخــر يوليو/متــوز 2011وارتفــاع
مــن الفئــات العمريــة املذكــورة وعــى األخــص منهــم الشــباب شــدة الحملــة الضاريــة للنظــام يف جميــع أنحــاء البــاد .وقــال
ُينظــر إليهــم بحكــم الذكوريــة بعــن الريبــة عــى أ َّنهــم مــن كثــر مــن األشــخاص َّ
إن نقطــة التَّحــول كانــت عندمــا قــرع
املقاتلــن .وتعنــي هــذه الخاصيــة الدميوغرافيــة أ َّنــه حتــى لــو ضابــط بــاب املنــزل بإشــعار بالتجنيــد إلبنــه أو أخيــه البالــغ
مل يكــن بحــوزة الرجــل أي ســاح كان وحتــى لــو أ َّنــه مل يكــن مــن العمــر  18عام ـاً.
مشــاركاً يف القتــال أص ـ ًا ،فســيبقى يف دائــرة الشــك مــن أ َّنــه
ً
عــى األقــل ســيكون راغبـاً يف القتــال .ف ُينظــر إليــه بذلــك عــى ونظ ـرا لوفــاة كثــر مــن أف ـراد األرسة ،يصبــح بعــض الرجــال
أ َّنــه إمــا معــارض أو خطــر عــى النظــام أو حــركات املعارضــة أربــاب أرسهــم وهــذا مــا يتطلــب وجودهــم لتوفــر اإلعالــة
أو الحكومــات يف البلــدان املســتضيفة .فلــن ُينظــر إليــه عــى لبقيــة أفــراد األرسة وهــو الــيء الــذي لــن يتمكنــوا مــن
أ َّنــه مجــرد مــدين محايــد عــى غ ـرار مــا ُينظــر إليــه النســاء فعلــه إذا كانــوا مقاتلــن فعليــن أو محتملــن يف ســوريا.
1
واألطفــال.
وهنــاك آخــرون مــن الذيــن خضعــوا للمقابــات مــن طــاب
الجامعــات الذيــن تعرضــوا للمضايقــات املتكــررة أو ممــن
التجنيد اإللزامي والقتال داخل ســوريا
د َّمــر بيوتهــم النظــام مــا منعهــم مــن االســتمرار يف الدراســة
داخــل املناطــق التــي يســيطرعليها النِّظــام ،يواجــه الرجــال يف الجامعــة األمــر الــذي بــدروه يعنــي إنهــاء إعفائهــم مــن
بغــض النَّظــر عــن معتقداتهــم أو آرائهــم السياســية مشــكلة الخدمــة العســكرية اإللزاميــة .وقــال هــؤالء الشــباب إ ِّنهــم
التجنيــد اإللزامــي يف الجيــش .هنــاك عــدة قواعــد محــدودة فـ ُّروا ألنهــم مل يكونــوا راغبــن باالنضــام إىل الجيــش الوطنــي
ُي ُيعفــى ألجلهــا الذكــر مــن بعــض أنــواع الخدمــة العســكرية أو املعارضــة املســ َّلحة.
منهــا أن يكــون وحيــداً لوالديــه أو ألحدهــا أو إذا كان
يعــاين مــن مشــكلة صحيــة حرجــة .وميكــن أيضــاً للذكــور وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــد يتعــرض الرجــال الذيــن خدمــوا يف
الحصــول عــى إعفــاء مــن الخدمــة العســكرية إذا مــا دفــع الجيــش الســوري ســابقاً إىل االتهــام بأ َّنهــم انشــ ُّقوا لعــدة
مبلغــاً ماليــاً كان يبلــغ  7500دوالر أمريــي إىل أن رفعتــه أســباب منهــا أ َّنهــم ُأمــروا بإطــاق النَّــار عــى املدنيــن
الحكومــة إىل  15آلــف دوالر أمريــي عــام  .2013وميكــن ملــن الســوريني املتظاهريــن ســلمياً يف الشــوارع .وكان إلدخــال
يــدرس يف الجامعــة أن يؤجــل التحاقــه يف الخدمــة العســكرية املعارضــة املســ َّلحة إىل االنتفاضــة الســلمية دور كبــر يف
وكذلــك األمــر إذا كان يعمــل لــدى جهــة حكوميــة أو يعيــش تحفيــز الرجــال عــى الفــرار مــن ســوريا حتــى لــو كان
مغرتبــاً خــارج البــاد وعليــه يف أي مــن تلــك األحــوال أن بعضهــم يقفــون مــن الناحيــة العقيديــة يف صــف املعارضــة.
يتقــدم بطلــب رســمي ســنوي للتأجيــل ويحــق لــه أن يؤجــل
الخدمــة مــا ال يزيــد عــى خمــس ســنوات .لكــنَّ ال ِّنـزاع جعــل
الحكومــة تســتدعي للخدمــة العســكرية حتــى الذكــور الذيــن
أنهــوا الخدمــة مــن قبــل إىل عمــر  42عام ـاً.
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ولجميــع هــؤالء الرجــال ،يعنــي البقــاء يف ســوريا واحــداً مــن عــى إذن مســ َّبق بغــض النظــر عــا إذا كانــوا أدوا الخدمــة
أمريــن :االنضــام إىل العمــل العســكري أو تفــادي الخدمــة العســكرية اإللزاميــة مــن قبــل أم ال.
العســكرية اإللزاميــة أ َّمــا اإلخفــاق مــن الفــرار مــن قبضــة
الخدمــة العســكرية فيعنــي ذلــك احتجــازاً مطـ َّوالً أو التعــرض وميكــن بالطبــع لكثــر مــن الرجــال الهــرب (وهــذا مــا يفعلونه)
دون إذن أو االختبــاء بــن الحشــود يف الحواجــز الســورية عــى
للتعذيــب أو املــوت.
الطــرق إىل لبنــان واألردن .ويف الوقــت نفســه ،هنــاك آخــرون
ومــن هنــا ،يختــار كثــر مــن الذكــور (أو يجربهــم أفــراد ممــن يفــرون مــع أرسهــم مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا
أرسهــم عــى) الفــرار إىل البلــدان املجــاورة أو إىل املناطــق النظــام إىل مناطــق أخــرى محاذيــة للحــدود مــع تركيــا أو
الســورية األخــرى التــي ال يســطري عليهــا النظــام أو االختبــاء الع ـراق .ومــع َّأن هــؤالء الرجــال لــن يواجهــو مجــدداً خطــر
يف ســوريا .وتحــدث البعــض عــن اصدقــاء وجــران لهــم ممــن التجنيــد يف الجيــش الســوري فســوف يواجهــون أخطــاراً أخــرى
توجــه أبناؤهــم لالختبــاء أو حبكــوا قصــة تعرضهــم لالختطــاف تتعلــق بالجنــدر .وحســب نشــاطهم الشــخيص الســيايس أو
أو املــوت لتجنــب الخدمــة اإللزاميــة .ومــن املهــم أن يــدرك نشــاط افــراد أرستهــم يف هــذا املجــال ،قــد يتعرضــون إىل
املجتمــع الــدويل والســوريون وجميــع مــن لهــم شــأن بال ِّنـزاع
َّأن هــؤالء الرجــال اختــاروا عــدم املشــاركة يف القتــال ونــأوا
بأنفســهم عنــه رغــم مخاطــر الســامة عليهــم وعــى أرسهــم.
وينظــر كثــر مــن الســوريني إىل املناطــق غــر الخاضعــة
لســيطرة النظــام بــل الخاضعــة لســيطرة الجيــش الســوري
الحــر أو املجالــس املحليــة عــى أ َّنهــا مــاذات آمنــة
للفاريــن مــن التجنيــد العســكري أو الفاريــن مــن الجيــش.
لكــنَّ تقاريــر أخــرى تفيــد َّأن الشــباب واألوالد الذكــور يف
تلــك املناطــق يف الفئــة العمريــة ُ 16-12يس َّوســون عــى
االنضــام إىل الجامعــات الجهاديــة اإلســامية وذلــك مــن
خــال الحمــات العقيديــة ،وبهــذا الســياق يذكــر أف ـراد مــن
االرس كيفيــة هربوهــم مــن أجــل إخــراج ابنائهــم وأخوانهــم
مــن تلــك البيئــة .ومنــذ مــارس/آذار  ،2014كان المتــداد
وصــول حملــة الرضبــات العشــوائية العســكرية للنظــام
والقتــل املســتهدف للنشــطاء الســلميني يف مدنهــم وقراهــم
يف املناطــق غــر الخاضعــة لســيطرة النظــام عنــد اســتيالء
الجامعــات الجهاديــة اإلســامية عليهــا أثــر طــارد ملجموعــة
أخــرى مــن الرجــال (خاصــة أولئــك الذيــن نظــروا إىل تلــك
املناطــق عــى أنهــا آمنــة نســبياً) للفـرار مجــدداً عــر الحــدود
يف كثــر مــن األحيــان.

عوائق أمام مغادرة سوريا

ليــس مــن املمكــن دامئـاً حصــول الرجــال الراغبــن يف مغــادرة
ســوريا الحصــول عــى حــق املغــادرة أو إيجــاد املــاذ اآلمــن
يف دولــة أخــرى .ففــي حــن منعــت الحكومــة الســورية ســابقاً
الرجــال ممــن مل يتمــوا خدمتهــم العســكرية التــي متتــد
ســنتني مــن مغــادرة البــاد ،امتــد تطبيــق القيــود يف مــارس/
آذار  2012ليشــتمل عــى جميــع الرجــال يف الفئــة العمريــة
 42-18مانعــة إياهــم مــن مغــادرة البــاد قبــل الحصــول

مدينة حلب بريشة الفنان السوري وسام الجزيري www.wissamaljazairy.daportfolio.com

نرشة الهجرة القرسية 47

األزمة السورية والتَّهجري والحامية

37

سبتمرب/أيلول 2014

االحتجــاز أو التَّعذيــب بــل حتــى التهديــد باإلعــدام عــى يــد
الجامعــات املس ـ َّلحة الجديــدة بســبب أ َّنهــم ذكــور أو بســبب
النظــر إليهــم عــى أ َّنهــم ميثلــون خط ـراً إمــا إلشــعال العنــف
أو املقاومــة.
أمــا بالنســبة للرجــال القادريــن عــى عبــور الحــدود الســورية،
فقــد واجهــوا قيــوداً مــن حــن آلخــر تفرضهــا الــدول املجــاورة
منعــاً لهــم مــن الدخــول حتــى لــو كان دخولهــم ا ُملزمــع
قانوني ـاً .ونشــأ عــن ذلــك األمــر فئتــان مــن الســوريني الذيــن
يعيشــون يف لبنــان وتركيــا واألردن والعــراق :فئــة الداخلــن
للبــاد بصفــة قانونيــة وفئــة مــن دخلهــا بصــورة غــر قانونيــة
دون التســجيل يف ســجالت منظومــة الهجــرة لــدى الحكومــات
املضيفــة .وتشــر التقاريــر لألوضــاع قبــل
تقــدم تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق
والشــام يف الع ـراق إىل َّأن الحكومــة املركزيــة
العراقيــة كانــت تعيــق دخــول الشــباب
الســوريني مــن ســوريا مــع َّأن حكومــة إقليــم
كردســتان يف الشــال كانــت تتيــح لهــؤالء
الدخــول إىل البــاد مــا دامــت حدودهــا
مفتوحــة وعاملــة .وليــس مــن الواضــح مــا
إذا كان للســيطرة الحاليــة التــي متارســها
الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام عــى
مختلــف املعابــر الحدوديــة أثــر عــى حركــة
الالجئــن وعــى هــذه السياســات .ومنــذ عــام
 ،2013فــرض االردن حظـراً عــى الرجــال غــر
املصاحبــن بأفــراد أرسهــم مــن الدخــول
للبــاد .ونتيجــة لذلــك ،اضطــر بعضهــم أن
يطلــب إىل قريباتــه اإلنــاث الســفر معهــم أو
إلصــاق أنفســهم مــع عائــات أنــاس آخريــن
عنــد عبــور حواجــز الســيطرة عــى الحــدود،
يف حــن اختــار غريهــم الــروع يف رحــات
خطــرة وطويلــة إىل الصحـراء الرشقيــة للعبــور
إىل األردن بطريقــة غــر رشعيــة.
وجــاء هــذا التمييــز ضــد ســفر الرجــال
وحدهــم مــن فرضيــة َّأن الرجــال املنفرديــن
واألوالد الواضــح انفصالهــم عــن أفـراد أرسهــم
ميثلــون خطــراً عــى األمــن ،أمــا املصاحبــن
بغريهــم مــن آبــاء وأبنــاء وأخــوان وأزواج فــا
ميثلــون ذلــك الخطــر .ويف هــذه األوضــاع،
يتعــرض الرجــال إىل اســتضعاف مــزدوج
فهــم ال ميلكــون القــدرة عــى رعايــة أرسهــم

وحاميتهــم مــن ناحيــة ،و ُينظــر إليهــم يف البلــدان املســتضيفة
عــى أ َّنهــم خطــر مــن ناحيــة أخــرى .أمــا النســاء والبنــات غــر
املصاحبــات بــأزواج أو أخــوان أو آبــاء فــا ُينظــر إليهــن إال عىل
أنهــن مســتضعفات .ومــن الــروري النَّظــر فيــا إذا كانــت
السياســات اإلنســانية املســتهدفة لــارس التــي تقودهــا النِّســاء
تشــجع دون قصــد فصــل أفـراد األرسة بعضهــم عــن بعــض مــا
يزيــد املخاطــر عــى النســاء ســوءاً وكذلــك عــى الرجــال.

محدودية الحامية خارج ســوريا

مبــا َّأن كثــراً مــن الشــباب والرجــال يف ســن التجنيــد العســكري
اختــاروا النــأي بأنفســهم عــن النِّــزاع فمــن الــروري
عــى املجتمــع الــدويل مبــا فيــه املانحــون ووســائل اإلعــام
والحكومــات املضيفــة وصانعــو السياســات أن يروهــم
بالتعريــف عــى أنهــم مدنيــون مســتحقون للحاميــة مــن جهــة
وبحاجــة للمســاعدة مــن جهــة أخــرى.
وعــى العمــومُ ،ينــح الرجــال مــن املدنيــن الفاريــن مــن
ال ِّن ـزاع الحاميــات القانونيــة ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا غريهــم.
ومــع ذلــك ،يف أوقــات األزمــات ،غالبــاً مــا يحــدد الفاعلــون
اإلنســانيون مجموعــات بيعنهــا عــى أ َّنهــا مســتضعفة مــا يقــود
إىل توجيــه مجموعــات معينــة مــن املســاعدات إىل الفئــات
التــي ُينظــر إليهــا عــى أ َّنهــا “يف خطــر كبــر” .ويف حالــة
الالجئــن الســوريني ،كــا الحــال مــع كثــر غريهــم ،يســتهدف
الحجــم األكــر مــن املســاعدات النســاء واألطفــال واملســنِّني
وذوي اإلعاقــة .وال يعنــي ذلــك الشــك يف حاجــات هــذه
املجموعــات أو يف درجــة اســتضعافها يف أوضــاع النِّــزاع بــل
القصــد اإلشــارة إىل هــذه التقســيامت الفئويــة الدميوغارفيــة
التــي ُتــو َّزع مبوجبهــا املســاعدات اإلنســانية بطريقــة تســتثني
جميــع الذكــور مــن غــر األطفــال أو املســنِّني أو املعاقــن.
كيــف ُيصبــح هــؤالء الرجــال مــن فئــة التجنيــد العســكري
مســتضعفني؟ أوالً ،ال ميكنهــم العــودة إىل ســوريا .لــن يكــون
مبقــدور الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية العــودة إىل املناطــق
الخاضعــة لســيطرة النظــام يف ســوريا يف الوقــت الحــايل وإال
فســوف يواجهــون العقــاب والحبــس ورمبــا املــوت أيضــاً
بتهمــة االنشــقاق .وليــس مبقــدور كثــر مــن الذيــن هربــوا مــن
الجيــش العــودة إىل املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام ألنهــم
كانــوا يف وقــت مــا يف الجيــش الســوري مــا يجعلهــم محــل
ريبــة وشــك يف أعــن جامعــات الثــوار .وكذلــك الذيــن فــروا
أو دفعتهــم عائالتهــم إىل الخــروج مــن الجيــش الســوري الحــر
أو الجامعــات الجهاديــة ال ميكنهــم العــودة لألســباب ذاتهــا.
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وثانيــاً ،يواجــه كثــر مــن الشــباب الذكــور خاصــ ًة عــواق
ماليــة ونفســية هائلــة يف البلــدان املســتضيفة وبإق ـرار بســيط
باألســباب التــي دعتهــم للفــرار والخطــر العظيــم الــذي
ســيواجهونه لــو عــادوا إىل ســوريا ،قــد يصبحــوا يف نظــر
الحكومــات املضيفــة عــى أ َّنهــم خطــر محــدق باالســتقرار
االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي.
أمــا النمــط الحــايل الــذي ننظــر مــن خاللــه إىل نقــاط
االســتضعاف يف أوضــاع ال ِّن ـزاع ،فهــو ُيــدرج الشــباب يف أغلــب
األحيــان ضمــن فئــة املعاديــن الخطريــن املنفتحــن عــى
التطــرف أو العنــف .وهــذا مــا يشــوش نقــاط االســتضعاف
بــل لــه مضمونــات مؤذيــة عــى الرجــال املدنيــن وأرسهــم َّ
ألن
البلــدان املســتضيفة تخــى مــن أن يكــون الرجــال املنفرديــن
العابريــن لحدودهــا مقاتلــن دخلــوا البلــد املضيــف إمــا
لالســراحة ورؤيــة ذويهــم أو لتجنيــد املزيــد مــن األفــراد
وتنظيــم املعارضــة املســ َّلحة أو لتصديــر القتــال إىل البلــد
املضيــف .وهنــاك أدلــة تشــر إىل َّأن مثــل هــذه النشــاطات
تحــدث يف هــذه القضيــة أيضـاً .ومــع ذلــك ،هنــاك مــن طلــب
اللجــوء يف تلــك البلــدان املجــاورة للنــأي بأنفســهم عــن القتــال
ولتجنــب االنضــام إىل أي مــن األط ـراف املتحاربــة .هــذا هــو
املوقــف الــذي ينبغــي للمجتمــع الــدويل وملجتمــع املســاعدات
اإلنســانية عــى وجــه الخصــوص أن يدركــه ويدعمــه وهــؤالء
النــاس هــم نفســهم الذيــن يجــب أن نقلــق مــن أجلهــم
ونهتــم بهــم ضمــن مســاعينا يف البحــث عــن الحلــول إلنهــاء
املعانــاة التــي يــرزح تخــت وطأتهــا ماليــن الســوريني.
وعــى املجتمــع الــدويل أن يجــدد اهتاممــه بالتقســيامت
الفئويــة الدميوغرافيــة ومفهومــات االســتضعاف والعــداء التــي
تبنــي عليهــا تلــك التقســيامت .فاملخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء
الرجــال املدفوعــن رغــم إرادتهــم إىل القتــال أو الســعي للهــرب
مــن القتــال ينبغــي أن تجعلهــم عــى ســلم األولويــات جنب ـاً
إىل جنــب مــع الجامعــات التــي تعــارف عليهــا الفاعلــون

اإلنســانيون عــى أ َّنهــا “مســتضعفة” .وباإلضافــة إىل ذلــك،
ينبغــي حــث الحكومــات املضيفــة ودعمهــا لتخفيــف القيــود
املفروضــة عــى الحــدود وتوفــر التدريــب لكوادرهــا األمنيــة
وتجهيــز مرافــق االســتقبال املناســبة يف مواقــع الحــدود للتأكــد
مــن متكــن مــن يرغــب مــن الرجــال يف العــرب مــن القتــال.
وباملقابــل ،رمبــا ُينصــح املجتمــع الــدويل ببنــاء برامــج تتضمــن
نشــاطات نفســية مناســبة والتطــوع والتدريــب املهنــي للرجــال
والتعامــل مــع مخــاوف البلــدان املســتضيفة حــول املخاطــر
التــي تصاحــب هــؤالء الرجــال .وأخــراً ،قــد يصبــح الرجــال
الذيــن يختــارون عــدم املشــاركة يف القتــال رس إنهــاء النــزاع
وقــد يشــاركون يف إيجــاد إمكانــات جديــدة ملســتقبل ســوريا.
روشيل دايفيز  rad39@georgetown.eduأستاذ
مشارك يف مركز الدراسات العربية املعارصة ,وآيب تايلور
 act64@georgetown.eduباحثة مشاركة يف معهد دراسة
الهجرة الدولية  ،وإميا مرييف emm234@georgetown.edu
زميلة باحثة يف مستوى التعليم العايل يف مركز مورتارا
للدراسات الدولية ،وكال الباحثني يعمالن يف كلية إيدموند
ب ولش للخدمات الخارجية يف جامعة جورج تاون
http://sfs.georgetown.edu

يستند هذا املقال إىل أكرث من  100مقابلة مع الجئني سوريني يف
األردن ولبنان وتركيا خالل املدة ما بني منتصف  2013وبواكري
.2014
 .1ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،راجع كاربنترن آر يس (“ )2006نساء بريئات
وأطفال بريئون” :الجندر واملعايري وحامية املدنيني .هامبشري :آشغايت للنرش،
)(Innocent Women and Children’: Gender, Norms and the Protection of Civilians
وهيلتون إيه يس (“ )1992مقاومة التجنيد العسكري أو التجنيد القرسي من قبل
املسلحني كأساس لحامية الالجئني :منظور مقارن” مجلة سان دييغو للقانون،
(Resistance to Military Conscription or Forced Recruitment by Insurgents
)as a Basis for Refugee Protection: A Comparative Perspective
وجونز إيه وآخرون ( )2004اإلبادة الجندرية والجندر .ناشفييل :مطبعة جامعة
فانديربيلت(Gendercide and Gender) .

تغطــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة (“املتعلقــة بحاميــة األشــخاص
املدنيــن يف وقــت الحــرب”) جميــع األفــراد “ممــن ال ينتمــون
إىل القــوات املس ـ َّلحة وال يشــاركون يف األعــال العدائيــة لكنهــم
يجــدون أنفســهم يف قبضــة األعــداء أو الســلطة املحتلــة ”.وتنــص
االتفاقيــة ،مــن بــن أحــكام أخــرى ،عــى:

املواطنــون املحميــون ال ينبغــي أن - :ميــارس التمييــز ضدهــم
بســبب العــرق أو الديــن أو الــرأي الســيايس
 -إيقاع العقوبة بهم بسبب جناية مل يرتبكها/ترتكبها شخصياً.

املواطنــون املدنيــون ينبغــي أن - :يعاملــوا بإنســانية يف جميــع
األوقــات وان يتلقــوا الحاميــة مــن أي أعــال للعنــف أو

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة متاحــة عــى اإلنرتنــت عــى الرابــط
التــايل:

تهديدات بإيقاع العنف أو اإلهانات والفضول العام.

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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أثر التَّهجري عىل املعاقني واملسنني يف مجتمع ال َّالجئني السوريني

ماركوس سكينري

يف سياقات التَّهجري ،من املهم للغاية التعرف عىل بعض املجموعات السكانية التي قد تحتاج إىل اهتامم خاص.
وللوعي بهذه الحاجات تبعات أساسية عىل أمناط الخدمات املقدَّمة وطرق تقدميها.
يف عـــام  ،2013أجـــرت منظمتـــا مســـاعدة املســـنني الدوليـــة األكـــر صعوبـــة .وبغيـــاب الصـــورة الواضحـــة عـــن أعـــداد
واإلعاقـــة الدوليـــة دراســـة يف األردن ولبنـــان لتوفـــر أدلـــة األشـــخاص املتأثريـــن بالقصـــور الوظيفـــي يصعـــب بطبيعـــة
وبيانـــات موثـــوق بهـــا حـــول أعـــداد الالجئـــن ذوي اإلعاقـــة الحـــال عـــى املنظـــات االســـتجابة بفعاليـــة.
واملس ــنني واملصاب ــن وذوي األمــراض املزمن ــة وللوق ــوف ع ــى
حاجاتهـــم .وســـعت الدراســـة أيضـــاً إلتاحـــة الفرصـــة أمـــام وحلل ــت الدراس ــة أيض ـاً الصعوب ــات املاثل ــة أم ــام “النش ــاطات
مقارن ــة ه ــذه الحاج ــات بحاج ــات مجتم ــع الالجئ ــن ال ــذي الحياتيـــة اليوميـــة” .وتضـــم هـــذه النشـــاطات التـــي يشـــر
1
يضمهـــم.
إليه ــا املختص ــون الصحي ــون بالالتيني ــة بكلم ــة  ADLالتغذي ــة
ً
واالســـتحامم وارتـــداء املالبـــس ذاتيـــا دون مســـاعدة الغـــر.
القصور الوظيفي
وتظهـــر النتائـــج َّأن  %45مـــن الالجئـــن مـــن ذوي القصـــور
2
َّ
يقــ ِّدر تقري ــر اإلعاق ــة العامل ــي أن  %15.3م ــن س ــكان الع ــامل الوظيف ــي أو اإلصاب ــة أو امل ــرض املزم ــن يواجه ــون صعوب ــات
يعانـــون مـــن اإلعاقـــة املتوســـطة إىل املتقدمـــة َّ
وأن هـــذه يف النشـــاطات الحياتيـــة اليوميـــة َّ
وأن  %60مـــن كبـــار الســـن
النســـبة ســـرتفع عـــى األرجـــح إىل  %20-18لـــدى الســـكان يواجه ــون ه ــذه التحدي ــات .وباملقارن ــة ،مل يذك ــر أك ــر م ــن
املتأثريـــن بالنِّـــزاع 3.وباملقارنـــة ،تبـــن َّأن  %22مـــن عينـــة  %6مـــن مجمـــوع الالجئـــن الخاضعـــن للدراســـة مواجهتهـــم
الدراس ــة متأث ــرون بقص ــور وظيف ــي َّ
وأن  %6منه ــم يف حال ــة لتل ــك الصعوب ــات .وتظه ــر الخ ــرة َّأن ه ــؤالء الالجئ ــن أق ــل
متقدمـــة .وتبـــن أيضـــاً َّأن واحـــداً مـــن كل خمســـة مـــن ق ــدرة ع ــى الوص ــول إىل الخدم ــات الثابت ــة ،وه ــذا م ــا يعن ــي
املصاب ــن بالقص ــور الوظيف ــي يعان ــون م ــن أك ــر م ــن إعاق ــة بالنتيج ــة َّأن فعالي ــة أي اس ــتجابة لحاج ــات ه ــؤالء األش ــخاص
واحـــدة .أمـــا كبـــار الســـن فقـــد كانـــت النســـبة عاليـــة إذ تعتم ــد اعت ــاداً كب ــراً ع ــى إدخ ــال برام ــج التوعي ــة املتنقل ــة
تبـــن َّأن  %70منهـــم يعانـــون مـــن قصـــور وظيفـــي واحـــد وتقديـــم الدعـــم األرسي واســـراتيجيات التكيـــف املجتمعـــي
ع ــى األق ــل .ك ــا َّأن أرجحي ــة إصاب ــة كب ــار الس ــن بالقص ــور ضم ــن تل ــك االس ــتجابة.
الوظيف ــي العق ــي بلغ ــت ضعف ــي األرجحي ــة إلصاب ــة األطف ــال
اإلصابات
ب ــه.
اإلصابـــات الناتجـــة عـــن النِّـــزاع مـــن أهـــم مالمـــح األزمـــة
الحظ ــة .فق ــد تب ــن للدراس ــة َّأن واح ــداً م ــن كل
لكـــنَّ تحديـــات جمـــع البيانـــات الدقيقـــة حـــول القصـــور الس ــورية ا ُمل َ
ً
الوظيفـــي واإلعاقـــة يف ســـياق حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية  15الج ــئ س ــوري يف األردن وواح ــدا م ــن ب ــن كل  30الج ــئ
تتجس ــد جليــاً يف ع ــدم تواف ــر البيان ــات يف لبن ــان .ويف وق ــت يف لبنـــان أصيـــب جـــ َّراء الحـــرب .ويبـــن تحليـــل الفئـــات
الدراســـة ،مل يـــزد عـــدد الالجئـــن املســـجلني لـــدى مفوضيـــة العمريـــة والجنـــدر َّأن الرجـــال ممـــن هـــم يف ســـن العمـــل
األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة عـــى يعان ــون م ــن تعرضه ــم لخط ــر اإلصاب ــة وتع ــود بع ــض أس ــباب
الحســـية أقـــل بكثـــر مـــن ذلــك إىل دورهــم يف القتــال مــن جهــة وملســؤوليتهم يف جلــب
 %1.4وكان تحديـــد اإلعاقـــات ّ
الغ ــذاء وامل ــاء م ــن جه ــة إضاف ــة إىل َّأن بع ــض الش ــباب كان ــوا
اإلعاقـــات الحركيـــة.
مضطريـــن للعـــودة إىل ســـوريا لتفقـــد ممتلكاتهـــم هنـــاك.
وبالنســـبة ملـــن يعـــاين مـــن القصـــور الوظيفـــي ،تتمثـــل وكث ــر م ــن األش ــخاص املتأثري ــن باإلصاب ــة ال يتلق ــون الرعاي ــة
التحدي ــات الرئيس ــية الت ــي يواجهونه ــا يف التكي ــف م ــع بيئ ــة الكافي ــة.
جدي ــدة يف غي ــاب الدع ــم األرسي واملجتمع ــي ال ــذي اعت ــادوا
علي ــه وع ــدم متكنه ــم م ــن الوص ــول إىل الخدم ــات األساس ــية وفيـــا وراء الرعايـــة الصحيـــة املبـــارشة ،تتطلـــب تلـــك
واملتخصصـــة .وأشـــارت تقاريـــر فـــرق الدراســـة إىل َّأن ذوي اإلصاب ــات برام ــج طويل ــة امل ــدى إلع ــادة التأهي ــل الفيزي ــايئ
اإلعاقـــات العقليـــة وأرسهـــم كانـــوا يواجهـــون التحديـــات والدعـــم النفـــي باإلضافـــة إىل حاجـــة املصابـــن بقصـــور
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وظيفـــي دائـــم إىل الرعايـــة مـــدى الحيـــاة .ومـــن املخـــاوف
الخاص ــة محدودي ــة إتاح ــة دع ــم إع ــادة التأهي ــل الفيزيائي ــة
الالزمـــة للحيلولـــة دون تـــردي الظـــروف الصحيـــة املرتبطـــة
باإلصابـــات الحاليـــة ولتخفيـــف تطـــور اإلعاقـــة املحتمـــل
دميومتهـــا .ولذلـــك ،مـــن املهـــم جـــداً أن يعمـــل مقدمـــو
الرعايـــة الصحيـــة الوطنيـــة والدوليـــة معـــاً عـــى مواجهـــة
الحاجـــات الحاليـــة لهـــذه الفئـــة مـــن الســـكان ،بـــل عليهـــم
أيضــاً التخطي ــط للمتطلب ــات املالي ــة والبرشي ــة بعي ــدة األم ــد
مبـــا يفـــي بإعـــداد املنظومـــات الصحيـــة واألرس واملجتمعـــات
لضـــان توفـــر الدعـــم الـــكايف .ومتثـــل حاجـــات الرعايـــة
بالنس ــبة للمصاب ــن تحديــاً رئيس ــياً اآلن ل ــركاء املس ــاعدات
اإلنس ــانية وللحاج ــات بعي ــدة األم ــد للمنظوم ــات الصحي ــة يف
األردن ولبن ــان وس ــوريا يف نهاي ــة املط ــاف .فق ــد أوض ــح نظ ــام
األســـد أ َّنـــه ســـيعترب جميـــع الالجئـــن املصابـــن العائديـــن
م ــن البل ــدان املج ــاورة ع ــى أنه ــم ج ــزء م ــن ق ــوى املقاوم ــة
املعارض ــة للحكوم ــة ،ويعن ــي ذل ــك َّأن ه ــؤالء مق ــدر عليه ــم
مواجهـــة مســـتقبل غامـــض يف تلـــك البلـــدان.

األمراض املزمنة

ـجل االس ــتجابات الصحي ــة التقليدي ــة يف األزم ــات اإلنس ــانية
تس ـ ّ
إخفاقــاً كب ــراً يف معالج ــة حاج ــات األش ــخاص الذي ــن يعان ــون
م ــن الظ ــروف الصحي ــة املزمن ــة لك ــن غ ــر الس ــارية والت ــي
ميك ــن إدارته ــا .وق ــد ت ــؤدي محدودي ــة الوص ــول إىل الرعاي ــة
والتقط ــع املتك ــرر يف تقدي ــم الرعاي ــة الصحي ــة إىل مضاعف ــات
خط ــرة وارتف ــاع يف مس ــتويات امل ــرض والوفي ــات.

والفحوص ــات املخربي ــة .وأخ ــراً ،م ــن امله ــم أن ن ــدرك الراب ــط
بـــن األمـــراض املزمنـــة واإلعاقـــة ،فنحـــن نعلـــم َّأن هنـــاك
نس ــبة كب ــرة م ــن األش ــخاص الذي ــن يعان ــون م ــن أم ـراض غ ــر
ســـارية ممـــن ســـوف يعانـــون مـــن قصـــورات وظيفيـــة مـــع
تق ــدم الحال ــة املرضي ــة.
وكـــا الحـــال بالنســـبة لالســـتجابة لحاجـــات املصابـــن،
تصاحـــب الســـات الرئيســـية لألمـــراض التـــي يعـــاين منهـــا
الالجئـــون الســـوريون تبعـــات حـــادة عـــى دعـــم املنظومـــة
الصحيـــة .ومـــن هنـــا تعمـــل منظمـــة املســـنني الدوليـــة
ومنظم ــة اإلعاق ــة الدولي ــة م ــع ال ــركاء املحلي ــن والدولي ــن
مب ــن فيه ــم منظم ــة أطب ــاء الع ــامل ومؤسس ــة عام ــل لتحس ــن
عمليتـــي تحديـــد األشـــخاص ذوي األمـــراض غـــر الســـارية
وإحالتهـــم ودعـــم املنظومـــات الصحيـــة الوطنيـــة بهـــدف
تحســـن مســـتويات الرعايـــة.

الصحة النفسية

أف ــاد أك ــر م ــن نص ــف الالجئ ــن يف عين ــة البح ــث واملصاب ــن
بقصـــور وظيفـــي أو إصابـــة أو مـــرض غـــر ســـا ٍر تعرضهـــم
لعالمـــة واحـــدة متكـــررة عـــى االقـــل مـــن عالمـــات التوتـــر
النفـــي املتمثـــل يف التغـــرات العاطفيـــة أو الســـلوكية أو
املعرفيـــة أو يف العالقـــات مـــع الغـــر .ومجـــدداً ،تتأثـــر فئـــة
املســـنني تأثـــراً كبـــراً مـــع إبـــاغ أكـــر مـــن  %65منهـــم
بتعرضهـــم لتلـــك العالمـــات يف مســـتويات أعـــى ثـــاث
مــرات م ــن املس ــتويات الت ــي يتع ــرض له ــا عم ــوم مجتم ــع
الالجئ ــن .ويف ح ــن ق ــد تنش ــغل أجي ــال الش ــباب يف العم ــل
أو يف البح ــث ع ــن العم ــل ،غالبــاً م ــا ُيق ـ َـى الالجئ ــون ذوو
القص ــور الوظيف ــي أو املس ــنون منه ــم ع ــن العم ــل و ُيرتك ــون
يف معاناتهـــم ألمـــد بعيـــد.

ولك ــنَّ كث ــراً م ــن الالجئ ــن يج ــدون يف تكلف ــة الوص ــول إىل
الخدم ــات الصحي ــة عائقــاً أساس ــياً .فف ــي لبن ــان ،الخدم ــات
الصحي ــة ُمحال ـ ٌـة إىل القط ــاع الخ ــاص وتس ــتلزم رس ــوماً مالي ــة
للحص ــول عليه ــا .وم ــع أ َّن ــه بإم ــكان الالجئ ــن ع ــى العم ــوم
الوصــول إىل مرافــق الخدمــات الصحيــة ،مــا زال ُيتو َّقــع منهــم ماركوس سكينري  mskinner@helpage.orgمدير
تغطي ــة تكالي ــف الع ــاج الت ــي ق ــد تك ــون أك ــر بكث ــر م ــن السياسات اإلنسانية يف منظمة مساعدة املسنني الدولية
قدراتهـــم املاليـــة .وقـــال بعـــض الالجئـــن يف لبنـــان إ َّنهـــم مل www.helpage.org
يتمكنـــوا مـــن ســـداد تكاليـــف النقـــل للوصـــول إىل املراكـــز
 .1هذا املقال مقتبس عن تقرير نرشته عام  2014منظمة مساعدة املسنني الدولية
الصحي ــة ناهي ــك ع ــن املس ــاهمة املطلوب ــة منه ــم يف تغطي ــة ومنظمة اإلعاقة الدولية .الضحايا غري املنظورين لألزمة السورية :الالجئون من ذوي اإلعاقة
واملصابون واملسنون
تكاليـــف العـــاج يف املستشـــفيات.
ويف لبن ــان واألردن ،التثقي ــف الصح ــي ش ــبه غائ ــب بالنس ــبة
للمـــرىض والقـــدرة محـــدودة بـــن الكـــوادر الصحيـــة عـــى
التقيي ــم الس ــليم للم ــرىض ذوي األمــراض املزمن ــة ،والخدم ــات
مح ــدودة يف مج ــال دع ــم الفح ــص املبك ــر لألمــراض املزمن ــة
وال يوج ــد هن ــاك متابع ــة صحي ــة م ــن ناحي ــة الرص ــد املالئ ــم

)(The hidden victims of the Syrian Crisis: disabled, injured and older refugees.
www.helpage.org/download/537207495fe87
انظر أيضاً مقالة “املسنون والتَّهجري” ،بريو كالفي-باريسيتتي يف العدد  43من نرشة الهجرة
القرسيةwww.fmreview.org/ar/fragilestates/calviparisetti .
 .2منظمة الصحة العاملية
http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_NMH_VIP_11.06_ara.pdf?ua=1
 www.fmreview.org/ar/disability 35 .3النرشة املوجزة للعدد انظر أيضاً
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استضعاف الالجئني الفلسطينيني-السوريني

ليا موريسون

يف الوقت الذي قد ُيكتب فيه للمواطنني السوريني العودة إىل بالدهم ،ما زال مستقبل الفلسطينيني-السوريني
يزداد غموضاً .ويف أثناء ذلك ،يتعرض الفلسطينيون-السوريون إىل استضعاف أكرب من غريهم ويعاملون بأسوء من
املعاملة التي يتلقاها الالجئون اآلخرون الفارون من ال ِّنزاع يف سوريا.
هجــرت األزمــة الســورية أكــر مــن نصــف الفلســطينيني-
َّ
الســوريني داخــل ســوريا وخارجهــا ويصــل عددهــم قرابــة
 270ألــف ومــع َّ
أن النــزاع أثــر عــى جميــع األشــخاص مــن
ســوريا بغــض النظــر عــن انتامءاتهــم الدينيــة والعرقيــة،
ســلطت التبعــات الســيئة لألزمــة الســورية الضــوء
االســتضعاف املتأصــل يف الفلسطينيني-الســوريني.
فالذيــن هربــوا منهــم إىل لبنــان أو األردن مل يجــدوا ســوى
قليــ ًا مــن الدعــم ومل يتمكنــوا مــن العــودة إىل ســوريا
َّ
ألن ثلثــي مخيــات الالجئــن الفلســطينيني يف ســوريا
تدمــرت أو علقــت يف األزمــة .وكانــت قــدرة ســوريا عــى
اســتيعاب الالجئــن الفلســطينيني أساســاً تنبثــق عــن
الظــروف االقتصاديــة املواتيــة يف وقــت كانــت فيــه أعــداد
الالجئــن إىل البــاد قليلــة نســبياً قبــل  60عامــاً .لكــنَّ
الخســائر االقتصاديــة الســورية لعــام  2012وحــده بلغــت
 %81.7مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لعــام  2010وارتفعــت
معــدالت البطالــة مــن  %10.6إىل  .%34.9والوضــع
االقتصــادي الحــايل لــه أثــر ضــار جــداً عــى الفلســطينيني،
الذيــن حتــى إن كانــوا قادريــن عــى العــودة إىل ســوريا
فمــن املرجــح جــداً أن تكــون فــرص العمــل محــدودة
ناهيــك عــن التمييــز.

ويــزداد اســتضعاف الفلســطينيني يف النِّــزاع يف ســوريا ســوءاً
بالعوائــق التــي يواجهونهــا عنــد ســعيهم للفــرار مــن البــاد.
ومنــذ بدايــة النِّــزاع ،فــ َّر قرابــة  70ألــف فلســطيني إىل
البلــدان املجــاورة مبــا فيهــا األردن ولبنــان ومــر وتركيــا
والعــراق ،ويف تلــك البلــدان يتعــرض الفلســطينيني لالســتثناء
وملزيــد مــن القيــود بشــأن الوصــول إىل اللجــوء وهــذا
متنــام يف البلــدان واملجتمعــات
مــا جعلهــم مصــدر عــداء
ٍ
املضيفــة .وظهــرت حــاالت معامــات التمييــز واالحتجــاز
التعســفي وإغــاق الحــدود واحتجــاز القارصيــن والعنــف
واملواقــف الكارهــة لألجانــب واإلعــادة القرسيــة التــي اتســمت
بهــا املعاملــة الحاليــة التــي يتلقاهــا الفلسطينيون-الســوريون
يف األردن ولبنــان ومــر مــا دامــت تلــك الــدول مســتمرة يف
انتهــاك التزاماتهــا املفروضــة عليهــا مبوجــب القانــون الــدويل.
ويف األردنُ ،أغ ِلقــت الحــدود أمــام الفلسطينيني-الســوريني
مــع أنهــا بقيــت مفتوحــة جزئيــاً أمــام الالجئــن الســوريني.
أمــا الفلســطينيني الذيــن متكنــوا مــن الدخــول إىل البــاد
قبــل انــدالع ال ِّنــزاع فتعرضــوا لالحتجــاز التعســفي واإلعــادة
القرسيــة .ويف لبنــانُ ،ينــع الفلسطينيون-الســوريون مــن
العمــل يف كثــر مــن املهــن وتشــرط الحكومــة عليهــم التقــدم
بطلــب تأشــرة العمــل باتبــاع إجــراءات تختلــف عــن تلــك
التــي يتبعهــا الالجئــون الســوريون وتزيــد عنهــا تكلفــة.
والفــرق يف املعاملــة بــن الالجئــن الســوريني والفلســطينيني-
الســوريني واضــح أيضــاً يف مــر التــي تســمح للســوريني
التســجيل يف مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن
والتمتــع بحــق إعــادة التوطــن يف بلــد ثالثــة وبخدمــات
الرعايــة الصحيــة وغريهــا مــن املســاعدات .لكــنَّ الحكومــة
املرصيــة منعــت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن
مــن تســجيل الفلسطينيني-الســوريني مــا يحــرم هــذه الفئــة
مــن الحصــول عــى أي مــن املســاعدات رغــم أنهــم فــر ّوا مــن
النِّــزاع نفســه.

أمــا وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني يف الــرق األدىن (األونــوروا) فقــد غــدت
بســبب نقــص التمويــل املزمــن عاجــزة عــن توفــر
الحاجــات األساســية للفلســطينيني يف األردن ولبنــان.
وارتفعــت كذلــك معــدالت الجئــي فلســطينيي ســوريا
ممــن يحتاجــون إىل مســاعدات األونــوروا ارتفاعــاً كبــراً
مــن  %6قبــل ال ِّنــزاع إىل أكــر مــن  %90يف الوقــت الحــايل.
وقـ َّوض ال ِّنــزاع مــن االســتقالل الجــزيئ الــذي كان املجتمــع
الفلســطيني يحظــى بــه مــن قبــل يف ســوريا مــا تركهــم
معتمديــن اعتــاداً كبــراً عــى األونــوروا ومتويــات
املجتمــع الــدويل .ومبــا َّ
أن تفويــض األونــوروا يقتــر أمــا عــى صعيــد العــودة ،فــا زال احتــال العــودة إىل الديــار
ً
ً
عــى برامــج اإلغاثــة والتشــغيل فــا ُيســمح لهــا مبامرســة قامئ ـا لالجئــن الســوريني خالف ـا للفلسطينيني-الســوريني الذيــن
ســيجدون العــودة إىل ســوريا أمــراً أكــر تعقيــداً .فالنِّــزاع يف
نشــاطات الحاميــة.
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ســوريا تســبب يف تدهــور رسيــع للظــروف املاديــة للمجتمــع
الفلســطيني املقيــم يف ســوريا الــذي يواجــه تهديــدات إضافيــة
يف ســوريا مــا بعــد النــزاع مــن ناحيــة القــدرة املحتملــة عــى
إعــادة االندمــاج يف املجتمــع الســوري.

للمخيــم ،تــويف  128شــخصاً مــن الجــوع وفق ـاً ملنظمــة العفــو
االدوليــة .ورغــم التوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار
يف يناير/كانــون الثــاين  ،2014أدت عــودة الجيــش مجــدداً
للمخيــم يف مــارس/آذار إىل إعاقــة توزيــع املســاعدات .ودمــار
املخيــم الــذي كان محــور الحيــاة السياســية والتجاريــة
للمجتمــع الفلســطيني يف ســوريا يعنــي ظهــور املصاعــب
أمــام الفلســطينيني يف اســتئناف حياتهــم التــي اعتــادوا عليهــا
يف ســوريا.

وأثنــاء النِّــزاع ،تعرضــت مــدارس الفلســطينيني ومرافقهــم
الطبيــة ومراكزهــم املجتمعيــة لالعتــداء والتدمــر داخــل
املخيــات وخارجهــا .فمخيــم الريمــوك الــذي كان يعــد
“القلــب النابــض” ملجتمــع الالجئــن الفلســطينيني يف ســوريا
والــذي كان يســتضيف أكــر مــن  150ألــف فلســطيني قبــل ليا موريسون  morrison_leah@hotmail.comتخرج حديثاً
انــدالع النِّــزاع يف ســوريا تضــاءل عــدد ســكانه إىل  18ألــف من برنامج املاجستري يف اإلمناء ومامرسات الطوارئ يف جامعة
عــدا عــن أنــه أصبــح مســتهدفاً مــن قــوى النظــام واملعارضــة أكسفورد بروكس www.brookes.ac.uk
عــى حــد ســواء .ونتيجــة منــع دخــول مــواد اإلغاثــة اإلنســانية

السوريني الالجئني
ِّ
الصحة العقل َّية لألطفال واملراهقني ُّ

ليا جيمس ،وآين سوفسيك ،وفرديناند غاروف ،وريم عبايس

للصحة العقل َّية ْأن تكون املفتاح الرئييس الستعادة األطفال واملراهقني عمل الوظائف النفس َّية األساس َّية ودعم
ميكن ِّ
لدونتهم واسرتاتيجيات التكيف اإليجابية.

تعـــ َّرض الرجـــال والنســـاء واألطفـــال الفاريـــن مـــن ســـوريا
عمومـــاً أو شـــهدوا التعذيـــب والخطـــف واملجـــازر ،ووقعـــوا
ضحيـــة االغتصـــاب وغـــره مـــن أشـــكال العنـــف الجنـــي،
ودمـــرت منازلهـــم وأحياؤهـــم ،واســـتُهدفوا -ورأوا النـــاس
ُيقتلون-باس ــتخدام القناب ــل وع ــى أي ــدي القناص ــة .ويعان ــون
مـــن إصابـــات جســـدية أدَّت إىل إصابتهـــم بإعاقـــات ُمزمنـــة،
وفقـــدوا أحباءهـــم الذيـــن إمـــا ُقتلـــوا أو اختفـــوا.

للصحـــة العقل َّيـــة واالحتياجـــات النفســـ َّية
وكشـــف تقييـــم ِّ
الســـوريني يف األردن أ َّنهـــم يعانـــون
للم َّ
واالجتامع َّيـــة ُ
هجريـــن ُّ
مـــن الخـــوف املســـتمر والغضـــب واالفتقـــار إىل االهتـــام
بالنشـــاطات والشـــعور باليـــأس ومشـــاكل يف الوظائـــف
الجس ــانية ألساس ــية .فم ــن ب ــن م ــا يق ــرب م ــن  8,000ف ــر ٍد
ش ــاركوا يف التقيي ــم ،أف ــاد  %15.1منه ــم بش ــعورهم بالخ ــوف
الشـــديد ،و %28.4يشـــعرون بالغضـــب الشـــديد لعـــدم
امتالكهـــم أي يشء يهـــدئ مـــن روعهـــم ،و %26.3يشـــعرون
“بالي ــأس إىل درج ــة أنه ــم ال يري ــدون االس ــتمرار يف العي ــش”،
ويشـــعر  %18.8منهـــم “أنهـــم غـــر قادريـــن عـــى مامرســـة
النشـــاطات األساســـية يف حياتهـــم اليوميـــة بســـبب مشـــاعر
الخـــوف والغضـــب والتعـــب وعـــدم االهتـــام واليـــأس أو
1
االنزعـــاج التـــي تتملكهـــم”.

كثـــر مـــن البالغـــن الســـوريني َّأن رفـــاه ومســـتقبل
وأفـــاد
ٌ
أطفاله ــم املحتم ــل يش ــكالن مص ــدر التوت ــر األك ــر له ــم .وع ــى
ضــوء هــذه النتائــج ،أصبحــت خدمــات الصحــة العقليــة التــي
تس ــتهدف األطف ــال متث ــل أولوي ــة للمجتم ــع ككل .فالعدي ــد
م ــن البالغ ــن يش ــعرون بالقل ــق املس ــتمر ع ــى أبنائه ــم وتأث ــر
أهـــوال األوضـــاع التـــي خاضـــوا تجربتهـــا .ويصـــف أحدهـــم
بنات ــه بأنه ــنَّ م ــن “املت ــررات نفس ــياً بح ــدة” م ــن الح ــرب-
ويعان ــن م ــن القل ــق والخ ــوف ولي ــس لديه ــنَّ اعتق ــاد بوج ــود
مـــاذ آمـــن يف أي مـــكان 2.ويف مجموعـــات االستشـــارات كان
ُيطلـــب مـــن األطفـــال رســـم “مـــكان آمـــن” اعتـــاداً عـــى
ماضيهـــم ،إال أ َّنهـــم مل يكـــن بوســـعهم ،يف بعـــض األحيـــان،
ســـوى التعبـــر عـــن ذكريـــات عنيفـــة ،فريســـمون الدبابـــات
وأحياءهـــم اآلهلـــة بالجنـــود.
وش ــعور العدي ــد م ــن األطف ــال واملراهق ــن الس ــوريني بالضي ــق
ه ــو نت ــاج التع ــرض املب ــارش للصدم ــات الناجم ــة ع ــن الح ــرب،
األمـــر الـــذي يشـــكل تحديـــاً لديناميكيـــة األرسة املرتبطـــة
بالصدمـــة والتَّهجـــر ،والضغوطـــات املتعلقـــة بالتكيـــف مـــع
الحيـــاة يف األردن .ومـــن املرجـــح َّأن الوالديـــن وأفـــراد األرسة
اآلخريـــن الذيـــن تعرضـــوا لتجـــارب مؤملـــة وتظهـــر عليهـــم
أعـــراض مرتبطـــة بالتوتـــر والصدمـــات النفســـية أن ميارســـوا
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UNHCR/B Sokol

أطفال الجئون سوريون يف مخيم أديامان لالجئني ،تركيا

ســـلوكات ســـيئة تشـــمل اإلســـاءة واإلهـــال يف بعـــض
الحـــاالت.
يعـــر األطفـــال الســـوريون الذيـــن يتلقـــون
وعـــادة مـــا
ّ
الخدمـــات يف مركـــز ضحايـــا التعذيـــب عـــن شـــعور هائـــل
باملس ــؤولية الش ــخصية لدع ــم وحامي ــة أفــراد أرسه ــم ،مب ــن
فيه ــم الوالدي ــن .وبعضه ــم يص ــف ذل ــك “بحراس ــة” أرسه ــم
كدوري ــة ثابت ــة عن ــد الب ــاب ،أو يقلق ــون يف التفك ــر بأفض ــل
الســـبل ملواســـاة والديهـــم عنـــد شـــعورهم بالضيـــق .وقـــد
يلج ــأ الطف ــال إىل حامي ــة والديه ــم باالمتن ــاع ع ــن الكش ــف
عـــن تجاربهـــم املؤملـــة واألعـــراض املرتبطـــة بهـــا.
ويتشـــارك العديـــد مـــن األطفـــال واملراهقـــن ،يف الوقـــت
نفس ــه ،تجرب ــة ع ــدم إطالعه ــم ع ــى أم ــور خاص ــة تط ــرح
للنقـــاش خـــال جلســـات عائليـــة معينـــة .و ُيعـــر األطفـــال
عموم ـاً عــن شــعورهم باإلحبــاط والقلــق نتيجــة الســتبعادهم
م ــن ه ــذه املناقش ــات ،كتل ــك الت ــي ت ــدور ح ــول املخ ــاوف
املتعلق ــة بالس ــامة أو أماك ــن س ــكناهم أو رف ــاه أفــراد األرسة
املفقودي ــن ،قائل ــن أنه ــم يدرك ــون يف بع ــض األحي ــان متامــاً
الظ ــروف املحيط ــة به ــم ،ولكنه ــم يتصنع ــون ال ـراءة حت ــى ال
يعك ــروا صف ــو والديه ــم أك ــر م ــن ذل ــك.
ويف محاول ــة لتس ــهيل التع ــايف والتأقل ــم اإليج ــايب ب ــن األطف ــال
الس ــوريني ووالديه ــم ،يوف ــر مرك ــز ضحاي ــا التعذي ــب خدم ــات
الصحـــة العقليـــة ،وتقديـــم االستشـــارات للمجموعـــات
واألفــراد ،وخدم ــات الع ــاج الطبيع ــي يف عيادات ــه يف املناط ــق

الحرضيـــة يف كل مـــن َّ
عـــان والزرقـــاء يف األردن ،وكذلـــك
خدمـــات العمـــل االجتامعـــي والتثقيـــف النفـــي للوالديـــن
ح ــول االس ــتجابات العام ــة للصدم ــة والتوت ــر ل ــدى األطف ــال.
واله ــدف الرئي ــي هن ــا ه ــو تس ــهيل تحــ َّول النظ ــرة الذاتي ــة
لألفــراد م ــن الضحي ــة الس ــلبية إىل ناج ــن نش ــطني ميكنه ــم
االعت ــاد ع ــى خرباته ــم لينعك ــس ذل ــك كل ــه إيجابــاً ع ــى
اآلخريــن .وبــإرشاف مركــز ضحايــا التعذيــب ،تعــاىف الناجــون
مـــن التعذيـــب وفظائـــع الحـــرب مـــن األعـــراض النفســـية
والجس ــدية الت ــي كان ــوا يعان ــون منه ــاَّ ،
ومتك ــن املرك ــز م ــن
مس ــاعدتهم ع ــى اس ــتعادة الس ــيطرة ع ــى حياته ــم بنج ــاح.
تحســـناً يف األداء التكيفـــي
و ُيظهـــر املراجعـــون باســـتمرار ُّ
ومــؤرشات الحــاالت التــي ليــس لهــا أع ـراض مرضيــة ،وكذلــك
يف الحـــ ِّد مـــن األعـــراض ،مثـــل أعـــراض االكتئـــاب والقلـــق.
ويعم ــد الطاق ــم الطب ــي إىل إجــراء تقيي ــات ألداء الوظائ ــف
واألعـــراض التـــي تقـــاس عنـــد دخـــول املريـــض إىل املركـــز
وبعـــد مـــي  ،3و ،6و ،9و 12شـــهراً بعـــد اســـتكامل تقديـــم
الخدم ــات ل ــه .وينطب ــق الح ــال كذل ــك ع ــى م ــؤرشات األمل
الجســـدي حيـــث تحققـــت نتائـــج مامثلـــة .وعنـــد مقارنـــة
النتائــج حــال خــروج املريــض مــع النتائــج التــي ظهــرت عنــد
دخول ــه ،أظه ــرت األغلبي ــة الس ــاحقة م ــن امل ــرىض انخفاضــاً
ً
انخفاضـــا يف تأثـــر األمل عـــى نشـــاطات حياتهـــم
يف األمل أو
اليومي ــة.
وتر ّك ــز املجموع ــات ،يف الوق ــت نفس ــه ،ع ــى بن ــاء مه ــارات
التأقلـــم الالزمـــة لتحديـــد التحديـــات الشـــائعة ضمـــن
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ســـياق الالجئـــن والتفاعـــات الصعبـــة ضمـــن األرسة .ومتثـــل مركز ضحايا التعذيب www.cvt.org ،أما فريناند غاروف
قضاي ــا الس ــامة وعالق ــة الرعاي ــة األس ــس لالستكش ــاف الالح ــق  ferdinand.garoff@gmail.comفهو مدرب نفيس سابق لدى
للتجـــارب املؤملـــة واملشـــاعر املرتبطـــة بهـــا (مثـــل ،الخـــوف مركز ضحايا التعذيب ،األردن.
والخج ــل والش ــعور بالذن ــب والضي ــاع والح ــزن) ،والت ــي تنته ــي  .1الهيئة الطبية الدولية ،ومنظمة الصحة العاملية ،وزارة الصحة األردنية والشبكة الرشق
يف ذروتهـــا بالتواصـــل مـــرة أخـــرى مـــع الـــذات واآلخريـــن أوسطية للصحة املجتمعية (يوليو /متوز  :)2013تقييم للصحة العقلية واالحتياجات
النفسية االجتامعية للنازحني السوريني يف األردن.
والحيـــاة.
(Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs of Displaced
تعمل كل من ليا جيمس  ljames@cvt.orgوآين سوفسيك
 asovcik@cvt.orgوريم عبايس  ralshayeb@cvt.orgلدى

)Syrians in Jordan
http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013
 .2املوافقة 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 ال ِّنزاع ،تتطلب “القصة الداخلية” للنُّزوح يف سوريا
بذل مزيد من االهتامم.

من بني  9.45مليون شخص ُأجربوا عىل الهرب نتيجة ال ِّنزاع يف سوريا
إىل هذا اليوم ،أكرث من الثلثني أي قرابة  6.45مليون شخص هم من
النَّازحني داخل البالد ،وهو رقم صاعق 1.وبالفعل ،أصبحت سوريا
اآلن البلد ذات العدد األكرب من النَّازحني داخلياً يف العامل .وكثري
منهم اقتلعت جذورهم عدة مرات .وموجات النُّزوح مستمرة ،ويف
كل دقيقة ،هناك عائلة تف ُّر من مكانها ،مبعدل يصل إىل 9500
شخص يف اليوم 2وميثل األطفال ما ال يقل عن نصف عدد النَّازحني.

وقـد أوردت اللجنـة الدوليـة للتقصي التابعـة ملجلـس حقـوق
اإلنسـان يف األمـم املتحـدة معلومـات مفصلـة عـن “هجمات
واسـعة االنتشـار على املدنيني” تضمنـت :القتـل واإلعدامات دون
محاكمـة ،واملجـازر واحتجـاز املدنيني مبن فيهم األطفال ،ومامرسـة
التعذيـب املمنهـج واالغتصـاب وغير ذلـك مـن أشـكال العنـف
الجنسي ،وتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف األعمال العسـكرية
واإلخفـاء القسري واحتجـاز الرهائـن واصطيـاد املدنيين ببنـادق
القناصـة والهجمات باألسـلحة الكيامويـة ضد املدنيين والهجامت
املسـته َد َفة على املستشـفيات والكـوادر الطبيـة والصحفيين ،
وكان كل ذلـك ُيرت َكـب دون رقيـب أو حسـيب على يـد القـوات
الحكوميـة والجامعـات املسـلحة مـن غير الـدول 3.وليـس مـن
الغريـب إذن أن يفـ ُّر كثير مـن املدنيين خوفـاً على 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
املتحاربـة يف الوفـاء بااللتزامـات املفروضـة مبوجـب القانـون
اإلنسـاين الـدويل التي تقتضي اتخاذ جميع التدابير املمكنة لحامية

املدنيين النازحين وتقديـم املسـاعدة لهـم ولضمان عـدم انفصال
أفـراد األرسة الواحـدة بعضهـم عـن بعـض .وتو ّثـق اللجنـة أيضـاً
حـاالت ُتعـد مـن جرائـم الحـرب التـي ارتكبتهـا بعـض الجامعـات
املسـلحة مـن غير الـدول بتهجريهـا املتعمـد للمدنيين .ومـن تلك
الحـاالت ،على سـبيل املثـال ،إصـدار إنـذارات عا َّمـة لجامعـات
عرقيـة معينـة مـن بين السـكان املدنيين تأمرهـم فيهـا باملغـادرة
تحـت طائلـة التعـرض للهجـوم املبـارشً ،
علما َّأن كثيراً مـن هـذه
الحـاالت أدت مبـن غـادر املنطقـة إثر اإلنـذار للتعـرض لالختطاف
على حواجز السـيطرة إضافـة إىل تعرض ممتلكاتهـم التي خ ّلفوها
وراءهـم للسـلب والنهـب والحـرق.
وهـذا يعنـي َّأن الفـرار بحـد ذاتـه قـد يكـون مصـدراً للخطـر مـع
اسـتمرار االنتهـاكات واالعتـداءات على طـول الطريـق .وال يقـل
صعوبـة الوصـول إىل الغـذاء واملـاء واملـأوى والرعايـة الصحيـة
وغريهـا مـن األمـور الرضورية التـي أصبحت مصدر معانـاة يومي.
فعلى سـبيل املثـال ،أقـل مـن  %3مـن النَّازحين داخليـاً ميكنهـم
الحصـول على مـأوى يف مراكـز اإليـواء الجامعيـة الرسـمية التـي
أقامتهـا الحكومـة .أمـا البقية فيعيشـون مـع العائلات املضيفة أو
يف املسـاكن الخاصـة وتحكـم مـدة مكوثهـم هنـاك مقـدار املـوارد
املاليـة التـي لديهـم .وهنـاك أيضـاً من يعيـش يف مخيمات مؤقتة
ومسـتوطنات متناثرة غري رسـمية حيث تسـترشي املخاطر األمنية.
ويف أثنـاء ذلـك ،تسـتخدم األطـراف املتحاربـة حـرب الحصـار
كتكتيـك على جميـع أصعـدة النِّـزاع ويعنـي ذلـك أن يصبـح كثري
مـن املدنيين (عددهم الحايل  241ألفاً) بـكل معنى الكلمة عالقني
يف مجتمعاتهـم املحليـة ومقطوعين عن املسـاعدات وعاجزين عن
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الفـرار .وبالفعـل ،ميثـل النَّازحـون داخليـاً الفئة األكرب من السـكان يف سـوريا لعـام  ،2014مل ُيسـتلم سـوى  %30مـن املبالـغ املطلوبة
املحتاجين للمسـاعدات اإلنسـانية العاجلـة يف البلاد والذين يصل لغايـة نهايـة شـهر أغسـطس/آب .وال يزيـد التمويل املقـدم لبعض
تعدادهـم  10.8مليون شـخص.
القطاعـات الحرجـة مبـا فيهـا الحاميـة واملـأوى والتعليـم عىل أكرث
مـن  %15مـن املطلوب.
ويقـدَّر َّأن  4.8مليـون شـخص ممـن يحتاجـون للمسـاعدة داخـل
سـوريا يعيشـون فيما تطلـق عليه األمـم املتحـدة عبـارة “مناطق وإىل حين انتهـاء النِّـزاع ،سـتتزايد أعـداد األشـخاص (وهـي للتـو
يسـتعيص الوصـول إليهـا” مـن قبـل الفاعلني اإلنسـانيني .فقـد ُقتل أعـداد هائلـة إذ تبلـغ  9.45مليـون شـخص أي قرابـة نصـف عـدد
عاملا مـن عمال اإلغاثـة منـذ انـدالع النِّـزاع السـكان يف سـوريا قبـل الحرب) ممن يجـدون أنفسـهم َّ
ً
أكثر مـن خمسين
مضطرين
مبـن فيهـم  36شـخصاً مـن أفـراد الهلال األحمـر العريب السـوري .على الفـرار إىل املناطـق األخـرى داخـل سـوريا أو إىل خارجهـا.
وباإلضافـة إىل املخاطـر األمنيـة ،تعـاين املسـاعدات اإلنسـانية ويتسـم ال ُبعـد الداخلي ألزمـة التهجير بأهميـة خاصـة بـل هناك
مـن عوائـق بريوقراطيـة وإداريـة متعبـة تتطلـب الحصـول على خطـر يف زيادتهـا أيضـاً نظـراً لتزايـد صعوبـة عبـور السـكان يف
املوافقـات الرسـمية مـا يـؤدي يف النهايـة إىل تأخير وصولهـا إىل سـوريا ،خاصـة الفلسـطينيني السـوريني منهـم ،إىل الـدول املجاورة
درجـة حرجـة .كما ّأن قوافـل اإلغاثـة فـور مرورهـا يف الطريـق والبقـاء فيهـا .فأكثر مـن مائـة شـخص ،على سـبيل املثـالُ ،ر ّحلـوا
تتعـرض لالعتراض الـكيل على يـد األطـراف املتحاربـة .فقـد ذكـر مـن األردن إىل سـوريا التـي مزقتها الحـرب منـذ يناير/كانون الثاين
منسـق األمـم املتحـدة لإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ،على سـبيل  2013.4وباإلضافـة إىل ذلـك ،كان قرابـة ثالثـة ماليين الجـئ ممن
املثـالَّ ،أن سـنتني تقريبـ ًا انقضتـا بعـد إرسـال األمـم املتحـدة ألكرث تقدمـوا بطلـب اللجـوء إىل الـدول األخـرى قد نزحـوا داخليـاً أثناء
مـن عرشيـن طلبـاً قبـل وصـول املسـاعدات الغذائيـة والطبيـة يف رحلتهـم لعبـور الحـدود الدوليـة .وبالنسـبة لألشـخاص الذيـن
يوليو/متـوز  2014إىل  24ألـف شـخص يرزحـون تحـت الحصـار ُيجبرون على الفـرار ،غالباً ما متثـل أزمتا النُّزوح الداخلي والتهجري
يف مدينـة معضميـة الشـام بريـف دمشـق التـي مل تتسـلم أي الخارجـي عنـارص مشتركة يف القصـص التـي يرسدونهـا عما مـروا
مسـاعدات قبلهـا منـذ أكتوبر/ترشيـن األول  .2012أمـا برنامـج بـه مـن تجـارب .ويف حين ينصـب كثير مـن االهتمام يف املجتمـع
األغذيـة العاملـي فتمكـن مـن الوصـول إىل مجتمـع محلي يبلـغ الـدويل ووسـائل اإلعلام وأوسـاط الباحثين على ال ُبعـد املأسـاوي
عـدد أفـراده عشرة آالف نسـمة بأمـس الحاجـة إىل املسـاعدة يف لل ُبعـد الخارجـي األكثر وضوحـاً أي أزمـة الالجئين (التـي أصبحت
درعـا يف يوليو/متـوز  2014ومل يكونـوا قـد اسـتلموا أي مسـاعدة األكبر يف العـامل) يزيـد عدد النَّازحني داخلياً يف سـوريا عىل ضعفي
خارجيـة على اإلطلاق منـذ انـدالع النِّـزاع يف مـارس/آذار  .2011عـدد الالجئين ويرزحـون وغريهـم مـن املدنيني تحـت خطر يفوق
ولغايـة منتصـف يوليو/متـوز  ،2014مل تحصـل القافالت اإلنسـانية التخيـل .وسـتتطلب االسـتجابة الفعالـة “ألزمـة التَّهجري السـورية”
العابـرة للحـدود ،التـي مـن شـأنها أن تقـدم خطوطـاً مبـارشة أكرث مقاربـة شـاملة تضـع يف االعتبـار ضمان توفير الحامية لألشـخاص
لألشـخاص املحتاجين ،على املوافقـات املطلوبة .ويف أثنـاء ذلك ،مل داخـل سـوريا وخارجهـا على حد سـواء.
تصـدر املوافقـات الالزمـة لطلبـات لجنة التقصي وال طلبات غريها
مـن الخبراء الحقوقيين التابعين لألمـم املتحدة بشـأن الدخول إىل إيرين موين  erin.d.mooney@gmail.comمستشار أوَّل يف
الحامية ،منظمة  ProCapلالستجابة اإلنسانية ،وكانت ضمن
البالد.
كوادر األمم املتحدة التي انترشت يف سوريا عام  ،2013وهي من
ورغـم املعوقـات ،تسـتمر املسـاعدات يف الوصـول حيـث ومتـى املستشارين الدوليني لنرشة الهجرة القرسية.
تقـدر على ذلـك .فعلى سـبيل املثـالُ ،يسـ ّلم برنامـج األغذيـة
 .1ما مل ُأ ِش إىل غري ذلك ،جميع األرقام مأخوذة من األمم املتحدة لغاية نهاية شهر
ً
العاملـي شـهريا الغـذاء إىل  3.7مليـون شـخص يف املناطـق التـي أغسطس/آب  .2014للحصول عىل تحديثات منتظمة عن األرقام وتحليالت للوضع
تسـيطر عليهـا الحكومـة واملعارضـة على حـد سـواء .ففـي يوليو /اإلنساين داخل سوريا ،انظر www.unocha.org/syria
متـوز  ،2014و َّزعـت منظمـة الصحـة العامليـة األدويـة واملطاعيـم  .2مركز رصد النُّزوح الداخيل 14 ،مايو/أيار 2014
http://tinyurl.com/IDMC-Syria-every-60-seconds
وغريهـا مـن اإلمـدادات الطبيـة العاجلـة على أكثر مـن نصـف  .3تأسست اللجنة الدولية املستقلة للتقيص للجمهورية العربية السورية بواسطة مجلس
مليـون شـخص ،يف حين سـاعدت منظمـة األمـم املتحـدة لألمومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف أغسطس/آب  .2011انظر تقريرها السابع بتاريخ 12
والطفولـة (اليونيسـف)  16.5مليوناً عىل الوصـول إىل املياه اآلمنة .فرباير/شباط  ،2014وتقريرها الثامن يف  27أغسطس/آب  2014عىل الرابط التايل
http://tinyurl.com/OHCHR-SyriaCommission
لكـنّ التمويـل مـا زال يواجـه التحديـات .فمـن أصلى مبلـغ 2.28
مليـون دوالر أمريكي املطلـوب لتنفيـذ خطة االسـتجابة اإلنسـانية

 .4منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
www.hrw.org/news/2014/08/07/jordan-palestinians-escaping-syria-turnedaway
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تغي أدوار النساء يف سوريا بسبب األزمة
ُّ

زرين الحدّاد

لقد كان ألهمية النِّساء بصفتهن مو ِّزعات 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.
هــم يــؤرق البــال منــذ مــدة طويلــة يتعلــق
يعــم يف ســوريا ُّ
بنــدرة الحضــور الفعــي للمنظــات غــر الحكوميــة داخــل
البــاد .وســاهم هــذا الواقــع يف تــويل املنظــات املحليــة وشــبكات
املدنيــن ملقــدار ال ُيســتهان بــه مــن االســتجابة اإلنســانية .ونظـراً
للحاجــة املحضــة ،أصبحت النِّســاء الســوريات مشــاركات نشــطات
يف العمليــة مــا أدى إىل نقلــة يف أدوارهــنَّ االجتامعيــة ليصبحــن
عامــات مــن عوامــل التغيــر.
“كانــت حياتنــا [يف الســابق] مــن النــوع الــذي ميكــن التنبــؤ بــه.
كنــا جميعـاً نعــرف بدايــة قصتنــا ومنتصفهــا ونهايتهــا ثــم جــاءت
هــذه األزمــة وقلبــت كل يشء رأســاً عــى عقــب .مل يعــد مــن
املمكــن أن أعــود ألفعــل مــا كنــت افعــل مــن قبــل .مل يعــد مــن
املمكــن يل أن أكــون مجــرد امــرأة وديعــة وعاديــة” .هــذا مــا
قالتــه امــرأة تبلــغ مــن العمــر أربعــن عامــاً وتعمــل مرتجمــة
ومحــارضة يف اللغــة اإلنجليزيــة وهــي اآلن مســؤولة عــن توزيــع
مســاعدات الطــوارئ لنحــو عــرة آالف أرسة يف الشــهر يف مدينــة
حلــب“ .أنــا اآلن أعــرف حلــب والحلبيــن أكــر مــن أي وقــت
مــى .فهــذا التفاعــل الــذي ال مفــر منــه مــع النــاس مــا كنــت
ألحظــى بــه مــن قبــل وقــد غـ ّـر نظــريت املســتقبلية بالكامــل”.
ويف املناطــق املحــارصة ،تخاطــر النِّســاء بأنفســهن عــى الــدوام
للمســاعدة يف تهريــب األدويــة أو الغــذاء عــر حواجــز الســيطرة
نظ ـراً ألنهــن قــادرات عــى املــرور دون تعرضهــن للتفتيــش مــن
قبــل الســلطات يف بعــض األحيــان مــع َّأن العقوبــة ســتكون
مغ ّلظــة عليهــن إذا مــا اكت ُِشــف أمرهــن .وأصبحــت النِّســاء أيضـاً
خــط تزويــد حيــوي يف هــذه األوضــاع بــل أصبحــت مشــاركتهن
حاســمة يف بقــاء غريهــن مــن املدنيــن عــى قيــد الحيــاة.
والغالبيــة العظمــى مــن الســوريني املحتاجــن الذيــن يبلــغ
عددهــم تســعة ماليــن نســمة هــم مــن النَّازحــن ،ودفــع
ذلــك الواقــع النّســاء يف تلــك األرس إىل التخــي عــن أدوراهــن
االجتامعيــة التقليديــة ضمــن األرسة والبنــى املجتمعيــة عــى حــد
ســواء .فالنســاء يف املجتمعــات الفقــرة ممــن كانــت أدوارهــن
مقيــدة إىل حــد مــا يف حــدود البيــت أصبحــن يف غالــب األحيــان
الوحيــدات مــن البالغــن والبالغــات يف األرسة ومل يعــد مــن مفــر
لهــن يف تــويل شــؤون تدبــر أمورهــن بأنفســهن وأمــور األطفــال

وكبــار الســن يف األرسة .واألمــر نفســه ينطبــق عــى النســاء
الريفيــات اللــوايت نزحــن عــن األماكــن حيــث كــنّ يكســن قوتهــنَّ
مــن الزراعــة ،ثـ ّـم وجــدن أنفســهن اآلن يف ســياق مختلــف متامـاً
ال تكفــي فيــه مهاراتهــن الزراعيــة لتدبــر األمــور املعيشــية
اليوميــة .وهكــذا ،أصبحــت النســاء اآلن مشــاركات يف نشــاطات مل
يألفنهــا مــن قبــل ،وتزايــد الطلــب عــى مرشوعــات كســب الــرزق
ارتفاع ـاً كب ـراً يف محاولــة لتوفــر دخــل بديــل للنســاء يف حــدود
املهــارات التــي ميتلكنهــا.
ويف الداخــل الســوري ،اضطــر كثــر مــن األطفــال إىل تــرك املدرســة
لســنتني أو ثــاث ســنوات .وباســتخدام منــوذج يرتكــز إىل تعليــم
األم لطفلهــاُ ،يقــدَّم التدريــب اآلن لتجهيــز األمهــات باألســاليب
الالزمــة لتشــجيع أطفالهــن عــى التعلــم إذا مــا كــنَّ يقضــن
معظــم أوقاتهــن يف البيــت .وأصبــح هنــاك كثــر مــن النســاء
الريفيــات أو النازحــات مــن املجتمعــات متدنيــة الدخــل األ ِّميــات
أو اللــوايت مل يجتــزن أكــر مــن املرحلــة التعليميــة األساســية
يســتفدن مــن الدعــم التعليمــي املقــدم للنســاء اســتجابة لألزمــة.
ومــن خــال متكــن األمهــات يف تعزيــز مهاراتهــن التعليميــة
واملشــاركة بنشــاط يف تعليــم أطفالهــن ،يســتمر منــاء األطفــال
الذيــن لــوال مثــل تلــك املبــادرات لكانــوا افتقــروا إىل أي بنيــة مــن
بنــى دعــم التّعلــم.
لكــنَّ الجهــل املســترشي بــن النســاء يتجــاوز قضيــة األميــة يف
الق ـراءة والكتابــة .بــل إ َّنهــن غــر مــدركات للمحاذيــر الصحيــة
والنظافــة الشــخصية األساســية التــي يجــب االنتبــاه لهــا يف
ظــل تــردي الظــروف املعيشــية ،رغــم أهميــة ذلــك يف ضــان
املحافظــة عــى صحتهــن وصحــة أطفالهــن .وقبــل تصاعــد وتــرة
ال ِّنـزاع ،كانــت تلــك النِّســاء قــادرات عــى االعتــاد عــى املنظومــة
الصحيــة التــي كان الوصــول إليهــا متاح ـاً يف كل مــكان ومجان ـاً.
لكــنَّ الوضــع اآلن اختلــف ،فالقطــاع الصحــي يف ســوريا شــبه
منهــار ويعنــي ذلــك فقــدان رابــط حيــوي مهــم يف حياتهــن.
وتســعى املنظــات املحليــة إىل ردم هــذه الفجــوة عــن طريــق
توفــر الخدمــات املبــارشة يف املســتوصفات واملرافــق الصحيــة
باإلضافــة إىل ضــان تثقيــف النِّســاء باألمــور األساســية يف النظافــة
الشــخصية واملخاطــر التــي ُيكــن أن يتعرضــن وأرسهــن إليهــا
وتوافــر املســاعدة الصحيــة مــن قبــل مختصــن يف هــذا املجــال.
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ومــع َّأن تطــور األحــداث قــاد إىل نقلــة يف أدوار الجنــدر يف جهــود اإلغاثــة اإلنســانية بشــكل أو بآخــر ينبغــي أن ُيتــاح لهــن
املجتمــع ،فلــم تكــن تلــك النقلــة تغيــراً جذريــاً كامــ ًا .ففــي املشــاركة النشــطة يف أي محاولــة محتملــة إلعــادة إطــاق عمليــة
املناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوى املحافظــة ،مــا زال اســتقالل الســام .والتزامهــن بالنجــاة مــن الحــرب بأســلوب نابــذ للعنــف
النســاء مقيــداً.
يجعلهــن متمي ـزات عــن غريهــن مــن النــاس بأ َّنهــن مي ّثلــن فئــة
تنــادي وتدافــع مــن أجــل مجتمــع دامــج.
وباســتثناء بعــض الحــاالت ،مل تحمــل املــرأة الســاح يف ال ِّنـزاع ومع
ذلــك فقــد تح ّملــن ويــات الحــرب جســدياً ونفســياً ومادي ـاً .وال زرين الحدّاد  zerene.haddad@jrs.netمسؤولة املنارصة
ميكــن إنــكار أهميــة دور املــرأة يف مقاومــة منطــق الحــرب الــذي واالتصال اإلقليمية للهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني ،منطقة
يهــدد حالي ـاً باكتســاح ســوريا كلهــا .فالنســاء اللــوايت شــاركن يف الرشق األوسط وشامل أفريقياwww.jrsmena.org .
التقرير متاح باللغة اإلنجليزية فقط
الحامية املقدمة يف أوروبا لالجئني من سوريا  -خالصة السياسات الهدف الرئييس لالستجابة األوروبية املتمثل يف احتواء األزمة
الصادرة عن مركز دراسات الالجئني ،سبتمرب/أيلول .2014
يف البلدان املجاورة لسوريا وتعزيز الرقابة عىل حدود أوروبا.
ينظر هذا التقرير يف استجابة الدول األوروبية ألزمة الالجئني يف ويويص التقرير بأن تن ّفذ البلدان األوروبية خطة شاملة للعمل
املنطقة السورية .تقدّم املؤلفتان سينثيا أورتشارد وآندي ميلري ملحة من أجل الالجئني يف البلدان املجاورة لسوريا بحيث تتضمن تلك
عامة عن رد الفعل األورويب عىل وجه العموم وملخصات موجزة الخطة ثالثة مكونات هي :البحث عن نظام مينح الحامية املؤقتة
الستجابات الدول املختارة (أملانيا والسويد والرنويج وبلغاريا اإلقليمية ،وتوسيع خيار إعادة التوطني وتأسيس مسارات قانونية
واليونان وإيطاليا) ودراسة حالة أكرث تفصي ًال للمملكة املتحدة .أخرى للدخول إىل البلدان األوروبية.
يف حني تثني املؤلفتان عىل الجهود اإلنسانية املبذولة يف مساعدة متاح عىل اإلنرتنت
الالجئني وإعادة التوطني املستمر ،فهام تعتقدان بعدم استدامة http://tinyurl.com/RSC-Syria-PolicyBriefing-2014

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة يف
املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم عامي 2013-2014
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تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل 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
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Centre • Oak Foundation • Open Society Justice
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Cooperation Office - Afghanistan • Swiss Federal
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• 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

لوكاس أوش

متيل املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية بل الباحثون أيضاً واحد من بواعث هؤالء األشخاص ،فهم يرون يف ذلك أيضاً سبي ًال
إىل وسم جميع السوريني املوجودين يف البلدات املجاورة لسوريا ملامرسة النشاطات التي مل تعد مستدامة يف سوريا وحدها.
عىل أ َّنهم الجئون .ويف حني َّأن ذلك يعكس الفئة اإلدارية التي
تضم
املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،فهو وبعضهم تابع بيئة عمله التي اعتاد عليها يف سوريا :املعلم مع
َّ
ليس الطريق السليم للتعبري عن النطاق املتنوع من حقائق أولئك طلبته واملمثل مع فرص التمثيل والفنان مع جمهوره وهكذا.
السوريني .فليس كل من ذهب إىل دول جوار سوريا مسج ًال وليس لكنَّ غريهم اختار إنشاء مرشوعاته التجارية أو فتح فروع ملنشآته
جميعهم يعدّون نفسهم الجئني.
القامئة يف دمشق .والحقيقة أ َّنهم مل “يهجروا” دمشق ويستقروا
يف بــروت ،بل “ينتقلون” بني املدينتني ويحافظون عىل بعض
وباإلضافة إىل ذلك ،ما زال بعض “مهاجري األزمة” هؤالء يتنقلون النشاطات يف سوريا سواء أكان ذلك التنقل يشتمل عىل أرسهم أم
من سوريا إىل الدول املجاورة وبالعكس .ويتيح ذلك لهم إبقاء ال .وبالنسبة لهؤالء املهاجرين ،ال يتمثل األثر يف ظاهرة جديدة ،بل
مسافة ممكنة لينأوا بها عن العنف يف بلدهم ويف الوقت نفسه ال يتعدى األمر عن أن يكون امتداداً لتحركاتهم قبل األزمة التي ال
يتيح ذلك السعي وراء الفرص االقتصادية أو الثقافية أو التعليمية .تختلف عن التنقل من منطقة ما داخل سوريا إىل غريها.
للمهجرين بالكاد تالئم
لكنَّ “الحلول املستدامة” التقليدية املتاحة
َّ
اسرتاتيجيات التنقل التي يلجأ إليها بعض األفراد والتي تتطلب
منهم القدرة عىل االستمرار يف التنقل بني عدم أماكن مبا فيها
بلدهم األصل .والطبقة الحرضية السورية الوسطى ّ
توضح هذه
النقطة جيداً .فهناك عدد كثري منهم يتنقلون بني دمشق وبريوت
حيث ميكن للمرء أن يرى عدداً كبرياً من السوريني.

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

وإىل جانب العامل املهاجرين وطبقة الصفوة ممن هم موجودين
منذ وقت طويل يف العاصمة اللبنانية ،هناك اآلن أبناء الطبقة لوكاس أوش  lucas.oesch@graduateinstitute.chزميل يف
مرحلة ما بعد الدكتوراه يف املؤسسة السويرسية الوطنية للعلوم
السورية املتوسطة بل بعضهم كان سيقيم هناك قبل األزمة ،ولو  ،مجموعة البحوث والدراسات حول البحر املتوسط والرشق
مل تندلع األزمة ملا كانوا هناك اآلن .ويف حني َّأن تجنب القتال هو
األوسط  -ليون www.gremmo.mom.fr
وسام الجزيري

مدينة حلب بريشة الفنان السوري وسام الجزيري www.wissamaljazairy.daportfolio.com
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