


i 
 

    
  

  

  

  

  

  

  

  أبحاث 

  األوسط الشرق في الالجئون: المؤتمر الدولي الثاني

  المضيفة المجتمعات ودور الدولي المجتمع التزامات :اإلنساني األمن
  

  مؤتمر علمي محّكم
  
  

  تحرير

  الدكتور فواز أيوب المومني
مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين 

  والهجرة القسرية

  فؤاد الحوامدة الدكتور محمد   
  التربية العملية  وحدةمشرف 

  كلية التربية 
  
  
  

  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية
  وكــة اليرمــجامع

  
2017 



ii 
 

 

 

 

 

 
 التزامات :اإلنساني األمن، األوسط الشرق في الالجئون: المؤتمر الدولي الثاني

فواز أيوب المومني ومحمد  - تحرير – المضيفة المجتمعات ودور الدولي المجتمع

  2017جامعة اليرموك، : إربد. فؤاد الحوامدة

  ص) (  

  )1964/4/2017: (أ. ر
  علوم اجتماعية، وإنسانية: الواصفات

  تم إعداد بيانات الفهرسة األولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية*
لمؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا المصنف عن يتحمل ا*

  رأي دائرة المكتبة الوطنية
 

2017الطبعة األولى،    
 
 
 
 
 
 

ن مركز دراسات الالجئين والنازحياآلراء الواردة في الكتاب ال تعبر بالضرورة عن رأي 

وكــة اليرمــجامعو والهجرة القسرية  

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

  مقدمة
د األمن يهد نها خطر متناموتثبت أ مسألة إنسانية اجتماعية عالمية،باتت قضايا اللجوء والنزوح   

ق دّفالتوما سببته حركات  الربيع العربيفترة ما يسمى بخاصة بو .العالمي االقتصادي والتنمية والنمو
ُنعايش تطوراتها ة ديمغرافيتغيرات ة وة واجتماعية وسياسيمن تبعات اقتصادي ينالهائل لالجئ

سواء داخل المجتمعات المضيفة أو على مستوى المنطقة العربية أو وتبدالتها على مستويات عدة 
على المستوى العالمي.  

  فقد أفضت موجات الهجرة القسريمواٍز لحركات سكان ة في المنطقة إلى زخمة إلى خارج اإلقليم ي
ضافة إلى ، باإلوهو ما أدى إلى بروز تخوفات أمنية متزايدة ،صوب أوروبا والدول الغريبة بشكل عام

الهجرات في الدول المستقبلة وخاصة دول االتحاد ك ،ة التي قد تفرضهااالستحقاقات التنموي
األوروبي.  

 ،اا عالميوالتنمية استحقاًق ية واألمن اإلنسانيالقضايا األمنولذا باتت العالقة بين حركات اللجوء   
تحقيق التنمية و يوالتنسيق؛ لوضع استراتيجية عالمية لألمن اإلنسانجهود التضافر  حاجة إلىفهي ب

م بين دول الشمال المستقبلة مع إقامة حوار متقد ستدامة، وقطب الرحى فيها كرامة اإلنسان،الم
والحفاظ على حقوقهم وحقوق الدول  ،لالجئين وطأة األلم اإلنساني للتخفيف من؛ والجنوب المرسلة

  . هالمستقبلة في الوقت ذات
واضحة  طرهذا المؤتمر وفي هذا التوقيت بالذات من أجل بناء ُأ انعقادتأتي أهمية  ،من هنا  

تزام ، وتأكيد االلإلطالق حوار بين الدول المرسلة لالجئين والدول والمجتمعات المستقبلة لهم
 العالمي وبما يؤدي إلى تقاسم تلك األعباء  ،لتخفيف األعباء التي تفرضها حركات اللجوءاإلنساني

ة التي قد تنشأ من تلك ة واإلنسانيولتعظيم الفرص التنموي ،بين تلك الدول مجتمعة من جهة
   .الحركات

  أهداف المؤتمر

ق األوسط وخاصة في فترة ما تسليط الضوء على حركات اللجوء والنزوح في منطقة الشر -
يسمى بالربيع العربي. 

  .مضطرب إقليم في اإلنساني األمن ومستقبل توضيح واقع -

توضيح التبعات المختلفة لحركات اللجوء وخاصة التبعات األمنية سواء على المستوى  -
 .الداخلي لكل دولة أو على مستوى المنطقة والعالم

  .لتزامات الدولية للدول المضيفة لالجئينتوضيح دور مؤتمر لندن في اإليفاء باال -

  .الالجئين قضايا لمعالجة الدولية استعراض المبادرات -

- ة في تناول موضوع الالجئين واألمن اإلنسانية واألكاديمياستعراض آخر التوجهات العلمي.  

 .استعراض فرص وإمكانيات تأهيل الالجئين وبخاصة توفير فرص التعليم لهم -
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  2015التجربة األلمانية في استيعاب الالجئين منذ عام 

  
ي تناولت الدراسة الوضع األلماني السياسي والسكاني وآثاره االقتصادية واألمنية والسياسية ف

وضحت الدراسة عملية تدفق موجات الالجئين السوريين والعراقيين واألفغانيين أو. عملية استقبال الالجئين
عبر البر والبحر، والصراع مع الموت الذي لقيه بعض األطفال، تلك المشاهد المؤلمة التي دفعت الحكومة 

وساهم الشعب  .األلمانية أمام الالجئينقرارها اإلنساني والحضاري الذي فتح األبواب اتخاذ األلمانية إلى 
  .األلماني في دعم قرار الحكومة األلمانية بتسهيل عملية اللجوء

  
  
  
  

The German Experience in Absorbing Refugees since 2015 
 

This study dealt with the German Political and Demographic status and its 
economic, security and political effects on the process of receiving refugees from 
Syria, Iraq and Afghanistan. The study focuses on the waves of refugees from 
those countries through sea facing the death of some of their children in the sea. 
Hurting scenes of the dead children pushes the German Government to make its 
humanitarian and civilized decision to open-wide its borders for refugees.  
Furthermore, the German people supported the government's decision in giving 
refuge for refugees. 
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  2015التجربة األلمانية في استيعاب الالجئين منذ عام 
يتطلب موضوع ألمانيا والالجئين االنطالق من مجموعة من الحقائق األساسية في الدولة األلمانية 

، ذلك الحدث الذي بدأت شرارته 1989الحديثة بعد انهيار جدار برلين وتحقيق الوحدة األلمانية منذ 
إلى السفارات ) ألمانيا الشرقية(الناس األلمان من ألمانيا الديمقراطية  األولى باللجوء عندما توجه

في بعض الدول االشتراكية مثل هنغاريا ورومانيا وبأعداد كثيرة ) ألمانيا الغربية(األلمانية االتحادية 
هيجت الرأي العام األلماني وكادت أن تخلق مشكلة عالمية لوال تحكيم العقل وممارسة الحكمة في 

ّلها، تلك التي أوصلت حكومة ألمانيا الشرقية إلى االنهيار المحّتم والذي ترتب عليه الهجوم الشعبي ح
  .العارم على جدار برلين الذي بني للفصل بين الحق والباطل وحقق لألمة األلمانية تحطيمه

عالميًا من حيث المساحة  61فهذه الدولة األلمانية الحديثة تقع في وسط أوروبا وتحتل المقعد 
 2001وعاصمتها برلين التاريخية، وبلغ عدد سكان ألمانيا االتحادية عام  2كم357.023والتي تبلغ 

  .بنفس العام 2لكل كم 231نسمة، ووصلت بذلك الكثافة السكانية إلى  82.333.000حوالي 
. من أصول أجنبية وأقليات% 8.9و% 91.1وتشكل نسبة العرق األلماني من مجموع السكان 

من بالد الصرب والجبل  33.000الجئ، منهم  104.000 م2002لغ عدد الالجئين في ألمانيا عام وب
) يوغسالفيا سابقًا(من بالد البوسنة والهرتسيقوفنا أيضًا  24.000و) يوغسالفيا سابقًا(األسود 

  .)1(وتتوزع األعداد المتبقية على فلسطين ولبنان وإيران وأفغانستان
النمو السكاني أمرًا في غاية األهمية وباألخص لفهم ما جرى وما يحدث  وتعتبر مراقبة أرقام

 %0.2ما نسبته  2001–1980يوميًا في ألمانيا من وجهة نظر محددة، إذ سجلت خالل الفترة من 
  . )2(%1.0والوفيات ما نسبته  %0.9بلغت نسبة المواليد الجدد  2001وفي . فقط

سقًا مقبوًال ليس له أي دور كعامل في الشؤون السياسية تنا 2003وشكل التنوع الديني في عام 
  .واالقتصادية

  26.656.000              وبلغ تعداد أتباع كنيسة الروم الكاثوليك 
  26.340.000      وأتباع الكنيسة اإلنجيلية            
  3.200.000      وأتباع الديانة اإلسالمية     
  935.000              وأتباع الكنيسة األرثوذكسية     
  383.000    وأتباع الكنيسة االبوستولية الجديدة    
  164.000      وأتباع كنيسة شهود يهوذا    
)3(100.000      وأتباع الديانة اليهودية     

  

  . م2001عام % 88وبلغت نسبة سكان المدن حوالي 
  .مانية محليةذات دستور وحكومة برل) والية(قطرًا  16وتتكون الدولة األلمانية االتحادية من 

                                                
)

1
 Der Fisher Weltalmanach 2004. Fisher Verlag. Frankfurt a M. 2003. S. 215 : انظر )

)
2
(Der Fisher Weltalmanach . op.cit. S. 215  

)
3
(Der Fisher Weltalmanach . op.cit. S. 215  
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ذكور  %48.9، منهم ما نسبته 80.524.000تراجع عدد سكان ألمانيا إلى  م31/12/2012وفي 
وبلغ تعداد مجتمع األجانب بنفس  .2شخص لكل كم 225إناث وبمعدل كثافة سكانية % 51.1و

وهي أحدث إصدار  2014ويظهر لنا في الكتاب اإلحصائي السنوي لعام . نسمة 6.640.000الوقت 
  :حصائي من قبل دائرة اإلحصاءات األلمانية التراجع المستمر في مجموع تعداد السكانإ

  الكثافة السكانية  العدد  عام

  نسمة 230  82.260.000  م2000
    82.537.000  م2002
  نسمة 231  82.532.000  م2003
    82.501.000  م2004
    82.438.000  م2005
    82.315.000  م2006
    82.218.000  م2007
    82.002.000  م2008
    81.802.000  م2009
    81.752.000  م2010
    80.328.000  م2011
  نسمة 225  80.524.000  م2012

وبناء على قاعدة بيانات دائرة اإلحصاءات األلمانية نرى أن عدد السكان ممن هم بين سنة 
 18-15ئة نسمة، وف 6.602.115 سنة 15-6، وفئة 3.372.936إلى  2012سنوات وصل عام  6إلى 

سنة إلى  21- 18، وفئة 2.406.103أي الشباب الصاعد للتدريب المهني والعمل والدراسة وصل إلى 
  .نسمة 2.466.812

 65-60نسمة، وأعداد فئة  16.691.075فما فوق إلى  65بينما وصل عدد المسنين من 
  .م2012نسمة عام  4.969.874سنة  

  :)4(وتوضح عملية التوزيع المئوية
  %0.8  لسنةما دون ا

وتشكل األرقام من الفئة 
ولى حتى السادسة مشكلة األ

  .الشباب تراجع عدد السكان

  %4.2  سنوات 1-6
  %8.2  سنة 6-15

  %3.5  سنة 15-18
  %3.1  سنة 18-21
  %4،8  سنة 21-25
  %18.0  سنة 25-40
  %31.0  سنة 40-60
  %6.2  سنة 60-65
  %20.7  فما فوق 65

                                                
)

4
  .31م، ص2014ب اإلحصائي السنوي لعام الكتا)
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أن هناك مشكلة سكانية كبيرة تنتظر ألمانيا، وسوف تنعكس على العمل  ويظهر لنا الجدول
  .60-40واإلنتاج وعلى مسألة التأمين التقاعدي لمن هم اآلن بين الفئة العمرية من 

أن  2014ونشرت دائرة اإلحصائات العامة األلمانية في الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 
 79.914.000م إلى 2020التراجع بحيث سوف يصل في عام التطور السكاني المتوقع أللمانيا بدأ ب

نسمة، وفي  73.829.000م إلى 2040نسمة، وفي عام 77.350.000م إلى 2030نسمة، وفي عام 
  .)5(نسمة 64.651.000م إلى 2060نسمة، وفي عام  69.412،000م إلى 2050عام 

األول : ني بمستويينوتشكل البطالة لدى الطاقات البشرية العاملة في المجتمع األلما
ألمانيا (م، والواليات الجديدة 2002عام % 9’7حوالي ) أي ألمانيا الغربية(الواليات القديمة 

  .)6(%9.8، وبلغت البطالة على المستوى الوطني %18.0حوالي ) الشرقية
  :وبعد هذا اإليجاز الضروري ال بد من تحديد عناصر البحث

 ؟االالجئين اهتماممتى بدأت الحكومة األلمانية تولي  -1
 :الموقف األلماني من مشكلة اللجوء السوري -2

 األردن - ج  لبنان -ب  تركيا  - أ
 .أثر اللجوء السوري والعراقي واألفغاني واألفريقي على ألمانيا -3
كيف تعاملت حكومة المستشارة أنجيال ميركل، وكيف تبلورت ردود الفعل الداخلية  -4

 واألوروبية؟
للهجرة الداخلية أي األلمانية، إذ بدأت بعد نتائج الحرب  تعتبر الدولة األلمانية مجربة

تلك  Ostpreussenالعالمية األولى عندما تدفقت الماليين من المناطق األلمانية مثل بروسيا الشرقية 
وتكررت التجربة األلمانية . وكذلك من المناطق التي ُألحقت بدولة بولندا. التي استولت عليها روسيا

وحتى . لحرب العالمية الثانية وهروب األلمان من مناطق االحتالل العسكري الروسيمع اللجوء بعد ا
وبعدها تأسيس ألمانيا الشرقية الشيوعية تدفقت مئات  1949بعد تأسيس دولة ألمانيا االتحادية عام 

  .1961 لمانيا الشرقية لبناء جدار برلين عاممنها إلى ألمانيا الغربية، األمر الذي دفع حكومة أ اآلالف
وأما على صعيد استقبال الالجئين من خارج القارة األوروبية فقد شهدت ألمانيا استقبال 

م، وزادت بعد االجتياح العسكري اإلسرائيلي 1975آالف الالجئين الفلسطينيين بعد أحداث لبنان منذ 
  .لجنوب لبنان وما نتج عنه من جرائم بحق الفلسطينيين في لبنان

ان باستقبال الالجئين األفغان منذ غزو االتحاد السوفيتي لبالدهم وتوسعت تجربة األلم
  .م واستمرت أمواج الهجرة األفغانية حتى الوقت الحاضر1978

العراقية تدفق آالف الالجئين العراقيين واإليرانيين بالذات  -وبعد حرب الخليج األولى اإليرانية
  .م1979وفرضوا نظامًا مختلفًا منذ عام  منذ سقوط نظام الشاه واستالم أصحاب العمائم السلطة

                                                
)

5
  .م2014، 49الكتاب اإلحصائي السنوي، ص )

)
6
(Der Fisher Weltalmanach . op.cit. S. 215   
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م استقبلت ألمانيا آالف الالجئين العراقيين 2003وبعد احتالل الغزو العسكري األمريكي للعراق 
وحتى الوقت الحاضر نشاهد أعدادًا كثيرة من العراقيين الفارين من الحرب الداخلية واالضطهاد 

  .فقدهايالقوة وابات بين من يمتلك عناصر الطائفي وتصفية الحس
كما ُأطلق عليه من قبل وسائل اإلعالم الغربية خلق ظاهرة الفوضى الهدامة، تلك " الربيع العربي"

التي اتسعت نيرانها لتحرق وتدمر كل مستلزمات الحياة البشرية من أمن ومسكن ومأكل ومشرب 
في م 2011ب عام وبهذا السياق من المفيد هنا استعراض عدد األجان .للبشر والشجر واألنعام

  :مثلألمانيا االتحادية 
  56.000  المغرب العربي   
  20.000    تونس  
  47.000     أفغانستان  
  72.000    العراق  
  43.000    إيران  

وفي عام  .حيزًا يذكر في الكتاب اإلحصائي السنوي أللمانيا االتحادية السوريونولم يشكل 
  :م وصل عدد األجانب من2013

  65.440    المغرب العربي  
  26.030      تونس  
  66.974             أفغانستان  
  85.469      العراق  
  60.699      إيران  

  .)7(ولم يرد أي ذكر للسوريين إحصائيَا
م بدأت عملية نزوح الالجئين السوريين إلى ألمانيا االتحادية وغيرهم من 2013وفي عام 

قدموا ألول مرة بطلبات ن الذين تلمانية النسب التالية مالالجئين، بحيث سجلت دائرة اإلحصاءات األ
  :منهم 109.580بلغت مجموع الطلبات  :)8(اللجوء على النحو التالي

  من االتحاد الروسي% 14  
  من سوريا% 11  
  من صربيا% 10  
  من أفغانستان% 7  
  من مكدونيا% 6  
  من مختلف بلدان العالم% 52  

اهتمام اإلعالم األلماني المرئي م، ورغم 2011رغم أن الصراع المسلح في سورية بدأ منذ عام 
والمكتوب وغيره من وسائل االتصال، تابعت بالتفصيل مجريات األحداث السورية المؤلمة والمحزنة، 
ورغم نزوح الالجئين من سورية إلى أقطار دول الجوار مثل األردن ولبنان وتركية وحتى العراق، لم 

                                                
)

7
  .41، 40، ص2014الكتاب اإلحصائي لعام : انظر )

)
8
 Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge الدائرة األلمانية للهجرة واللجوء : المصدر)
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ين تجاه ما يجري في سورية، ولكن الحكومة تر الحكومة األلمانية أية ضرورة التخاذ موقف مع
األلمانية ودول االتحاد األوروبي أخذت المبادرة بالمتابعة واالطالع وحتى زيارات متكررة للمسؤولين 
األلمان ومفوضية االتحاد األوروبي إلى مخيمات الالجئين السوريين في الدول المضيفة، وقدموا 

ئة األمم المتحدة إلى االهتمام واتخاذ المواقف المساندة للدول األموال والمساعدات الفنية ودفعوا بهي
  .التي استقبلت الالجئين

م عندما أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل 2015وتبلور موقف الحكومة األلمانية منذ عام 
Angela Merkel لى عن استعداد الدولة األلمانية الستقبال الالجئين السوريين على أراضيها، وع

أرض الواقع العملي لم تكن الحكومة قد تهيأت لهذه المهمة اإلنسانية الجليلة ولم يكن االستعداد قد 
 16مهدت له الحكومة المركزية على مستوى الحكومات المحلية والبالغة طبقًا للنظام االتحادي 

  .حكومة
م لم 2015عام وبهذا السياق عندما بدأت موجات اللجوء تصل إلى أراضي ألمانيا منذ صيف 

تتوفر التجهيزات الضرورية أي البنى التحتية مثل مراكز االستقبال ومراكز التسجيل ومراكز تقديم 
  .طلبات اللجوء وتغيير بيروقراطية صدور قرار القضاء

في الدستور األلماني  16واعتمدت الحكومة األلمانية على قاعدة دستورية هي المادة 
Grundgesetz لجوء السياسي إلى ألمانياالتي تحمي حق ال.  

وبناء على هذه المادة الدستورية ال يستطيع كل من يطأ أرض ألمانيا البقاء فيها إال إذا انطبقت 
عليه شروط اللجوء السياسي ومن ال تنطبق عليه حسب قرار المحكمة المعنية فيحب مغادرته أللمانيا 

  .ر إلى بالدهإذا خالف قرار المحكمة فسوف يسّفطوعًا و
؟ وهنا ال بد من العودة إلى أسباب فجأًة وهنا يطرح السؤال، لماذا بدأت ظاهرة قدوم الالجئين

الصراع وتطور عناصره وتعدد الدول المساهمة والداعمة والمتورطة في عملية التدمير والتحطيم 
ين توجهت موجات من الالجئين الذ 2015و 2014والقتل والتهجير إلى بالد مجاورة، وفي عام 

عبروا البحر المتوسط إلى اليونان وإيطاليا إلى أوروبا، ولم يكن مصدر اللجوء فقط من الجمهورية 
أفغانستان والصومال وإريتريا، وكذلك اللجوء : العربية السورية بل تعددت مصادر اللجوء وهي

ة مثل المغرب بدوافع اقتصادية مثل من قدم من بلدان غرب البلقان وكوسوفو وألبانيا وبلدان أفريقي
بر مختلفة منها من وسلكوا معا. والجزائر وتونس وجنوب الصحراء مثل السنغال وكاميرون ومالي

اري التابعة إلسبانيا قبالة سواحل موريتانيا وكذلك معبر جنوب شرق إسبانيا ومعبر خالل جزر الكن
  .)9(صقلية ومعبر اليونان -إيطاليا

حتى نهاية  2015في ألمانيا من شهر كانون الثاني وبلغ عدد الالجئين الذين تم تسجيلهم 
وزعتهم الحكومة على كافة الحكومات المحلية وحسب النسب  965.000حوالي  2015تشرين الثاني 

  :)10(المبينة

                                                
)

9
 Spiegel Online. 7\1\2016. S.2: انظر )

)
10
 -Frankfurter Societaestبالتعاون مع وزارة الخارجية في برلين   Magazin Deutschlandمجلة دويتشالند : انظر )

Medien. Frankfurt a/M. 4. 2015. S.26  
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 %15.4      بافاريا  .1
 %15.8           فيستفالن -نورد راين .2
 %12.8             بادن فورتمبيرغ .3
 %0.8             زاكسن نيدر .4
 %6.6                هسن .5
 %6.4      زاكسن .6
 %6.2                 برلين .7
 %4.4              راينالند بفالتس .8
 %4.2      براندنبورغ .9

 %3.8           فوربومرن - مكلنبورغ .10
 %3.6         هولشتاين-شليسفيق .11
 %3.5             أنهالت - زاكسن .12
 %3.1             تورينغن .13
 %2.9             هامبورغ .14
 %2.1      سارالند .15
  %1.2      ريمنب .16

منهم أعمارهم دون سن الثالثين عامًا وأكثر من % 70ورصدت دوائر تسجيل الالجئين بأن 
  .)11( الثلثين منهم من الرجال

توافدت على ألمانيا أكثر أعداد الالجئين مقارنة مع الدول  2015وخالل الربع الثاني من عام 
خالل  الجئًا، ودخل إلى بريطانيا 80.935األوروبية األخرى وكان أغلبهم من سورية، وبلغ عددهم 

وهنا يبرز الموقف اإلنساني وترتقي الحكومة األلمانية إلى مستوى . الجئًا فقط 7.470نفس الفترة 
  .)12(التحدي اإلنساني ويستجيب معها الشعب األلماني باألغلبية

قرباء مقيمون في واختار أغلب الالجئين الذهاب إلى ألمانيا ألسباب عديدة منها أن بعضهم له أ
ومنهم من لجأ لغايات تحقيق األمن والحماية من . ألمانيا ربما كانوا قد لجأوا منذ سنين سابقة

الدولة األلمانية وكذلك ألنهم عرفوا أن معاملة الدوائر األلمانية المعنية باللجوء كانت أسهل وأفضل 
كانت المعلومة قد انتشرت بين أوساط معاملة مقارنة بالدول األوروبية األخرى، وباإلضافة لما سبق 

 III Dublin- III - Regelnالالجئين السوريين بأن الحكومة األلمانية عدلت عن تطبيق اتفاقية دبلن 
  .والتي تنص على إلزام الالجئين بالعودة من ألمانيا إلى أول بلد أوروبي وصل إليه

من خاللها إنسانية الحكومة  وتعتبر هذه الخطوة من الجانب األلماني مبادرة خاصة تجلت
ن األلمان، وسمت ألمانيا حضاريًا بمستوى التحدي الذي فرضته أزمة الالجئين وتدفقهم ووالمسؤول

  .)13(فجأة على األرض األلمانية

                                                
)

11
 Magazin Deutschland. op.cit 26انظر مجلة دويتشالند ص )

)
12

 ( Deutschland Magazin. op.cit.. S.26  
)

13
 Spiegel Online 7\1\2016: انظر )
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وبدأت ألمانيا في وضع خطة دعم ومساعدة لالجئين السوريين شبيهة بخطة مارشال األمريكية 
بتاريخ  Die Zeitوبهذا السياق أشارت جريدة دي تسايت . يةبعد نهاية الحرب العالمية الثان

التحمل  الدول وفاقت طاقةما قدمته إلى قيمة الدعم والمساعدة بأنها فاقت على كل  م18/2/2016
  .)Kein Land zahlt so viel fuer die Syrien- Hilfe wie Deutschland  ")14 " لمانياأل

ة المساعدات المالية التي تقررت من قبل الحكومات السياق يوضح الشكل التالي قيموبهذا 
األوروبية وغيرها ونسبتها إلى مجمل الدخل القومي العام وقيمة المبالغ الموعودة حتى عام 

  :)15(م2020
  يوروبالمليار  2020قيمة الوعود حتى   نسبة المساعدة للدخل القومي

  2.3  ألمانيا% 0.078
  1.7  بريطانيا% 0.064
  1.0  ويجالنر% 0.223

  0.8  الواليات المتحدة 0.005
  0.3  الكويت% 0.19
  0.22  السويد% 0.043
  0.14  إيطاليا% 0.007
  0.09  فرنسا% 0.004
  0.007  إسبانيا% 0.001
  0.004  بولندا% 0.001

  0.003  آيسلندا% 0.02

ادة عن مليار يورو وشكل هذا الرقم زي 5.5قدم الشعب األلماني تبرعات بقيمة  2015وفي عام 
  .)16(ذهب أغلبها إلى الالجئين% 12بنسبة  2014عام 

نسمة التي ليست دولة عضوًا في  200.000وفاقت مساعدات آيسلندا التي يبلغ عدد سكانها 
  .مليون نسمة 40االتحاد األوروبي مثل بولندا التي يبلغ عدد سكانها 

وأعلنت بهذا . مليون يورو 20وبلغت مساعدات كل من إسبانيا والبرتغال وتشيكيا ما مجموعه 
مليون  30في شهر كانون الثاني من هذا العام بتبرعها بمبلغ  IKEAالسياق شركة األثاث العالمية 

  ).UNHCR (يورو إلى حساب منظمة رعاية الالجئين الدولية التابعة لهيئة األمم 
، ة بالدول األوروبيةلسوريين مقارنأما ألمانيا االتحادية فقد استقبلت أكبر عدد من الالجئين ا
إلى يد الالجئ السوري، وبهذا  ةوكذلك احتلت المقام األول في تقديم المساعدات المالية مباشر

  :الناطق الرسمي لمفوضية هيئة األمم لشؤون الالجئين صرحالسياق 
" Die deutsche Regierung sei eine humanitaere Fuehrungskraft im globalen 

Massstab. Es geht hier nicht nur um das Ueberleben syrischer Fluechtlinge. 
sondern auch um das politische Ueberleben von Bundeskanzlerin Angela Merkel". 

                                                
)

14
  Die Zeit 18/2/2016المرجع  )

)
15
 31، صDie Zeit. 18\2\2016جريدة )

)
16
  .ZDF 1/3/2016نشرة أخبار القناة الثانية  )
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وهنا ال . لقد حققت الحكومة األلمانية في المساعدات اإلنسانية المقام القيادي بالمقياس العالمي"
ى حياة الالجئين السوريين فقط بل تتعدى المسألة ذلك إلى استمرار تتعلق المسألة بالمحافظة عل

  .)17("الحياة السياسية للمستشارة األلمانية أنغيال ميركل
وينطلق الموقف الرسمي للحكومة األلمانية من تحسين األوضاع األمنية في بالد مصدر اللجوء 

أعداد الالجئين تهدئة العواصف  فإن تعداد الالجئين السوريين سوف يتراجع، ويعني التراجع في
  :ولذلك صرحت أنغيال ميركل. السياسية المضادة

 Die". وكانت تنظر إلى األوضاع الداخلية في ألمانيا" بأنه يجب وضع حد نهائي لهذه الكارثة"
Katastrophe muss ein Ende haben")18(.  

ن خالل استبيان شعبي بحيث وبهذا السياق ال بد هنا من طرح مسألة تراجع شعبية المستشارة م
فرض سيطرتها على أزمة الالجئين على من األلمان بأنها غير قادرة % 81اعتبرها حوالي ما نسبته 

Fluechtlingskrise.  
وكذلك ظهرت أيضًا نفس المشكلة على صعيد الوضع السياسي الداخلي مثل النرويج وبريطانيا 

المسكن  تأمين الحماية لهم ودفع األموال، وتوفير ينوتطلبت عملية استيعاب الالجئ. وإمارة الكويت
  .اآلمن والمالئم اجتماعيًا وصحيًا

وطالبت ميركل في مؤتمر المانحين بإظهار تكاتف أوروبي أكثر، ويعتبر هذا الموقف الجديد من 
الل عندما اندفعت أفواج الالجئين إلى إيطاليا من خ 2011الحكومة األلمانية مختلفًا عن موقفها عام 

 Thomas deحينها قال وزير الداخلية األلمانية دي ميزير  Lampedusaجزيرة المبيدوسا 
Maizière وردًا على طلب الحكومة اإليطالية للمساعدات األوروبية لمجابهة آالف الالجئين ،:  

" Italien ist gefordert. aber noch lange nicht ueberfordert" 
اآلن لم تصل إلى الفائق من التحدي عن  لغايةدي ولكنها بأن إيطاليا تعاني من التح"

  .)19("قدرتها
وصرحت المستشارة ميركل في إحدى مقابالتها الحوارية مع التلفزيون األلماني القناة الثانية بأنه 
من غير المعقول بلد مثل لبنان وبلد مثل األردن رغم الضعف االقتصادي استقبلت كل دولة منهما 

جاءت مثل هذه . ونصف من الالجئين السوريين، فما بالك ببلد مثل ألمانياأكثر من مليون 
لتخفيف من حدة المعارضة المتصاعدة والتي نظمت نفسها ول .لرأي العام األلمانيالتصريحات تهدئة ل

ن خرجوا للشوارع ونظموا ذب أعدادًا كثيرة من األلمان الذيونشاطها في إطار جبهوي عام ج
ومارست بعض العناصر من قوى رفض استقبال . ورية في أغلب المدن األلمانيةالمظاهرات شبه الد

  .الالجئين العنف بالضرب والحريق المستمر لبعض نقاط السكن التي خصصت لالجئين
وعارضت قوى الرفض استقبال المسلمين وأن أمواج الالجئين من المسلمين سوف تغير 

وأظهرت . قت سوف تؤثر على الواقع الديني في ألمانياالخارطة الديموغرافية أللمانيا، وبنفس الو

                                                
)

17
  .31، صDie Zeit. 18\2\2016جريدة  )

)
18
 Geberkonferenzتصريح ميركل في مؤتمر المانحين  )

)
19
  .31، صDie Zeit. 18\2\2016ة جريد )
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المعارضة تخوفها من اإلسالم السياسي وما يحتويه من مخاطر على أمن ألمانيا وحياة األلمان 
في مدينة  31/12/2015وزاد الطين بّلة أحداث ليلة رأس السنة . ورفاهيتهم وعاداتهم وحضارتهم

لشبان الالجئين على النساء بالتحرش الجنسي والسرقة باعتداء مجموعات من ا Koelnكولونيا 
لقد أثرت هذه الحادثة على الموقف اإليجابي العام للشعب األلماني الذي أيد المستشارة . والتخويف

االجتماعي المسيحي وكذلك  CSUوعزز موقعها السياسي داخل حزبها والحزب الحليف التقليدي 
فجاءت هذه الحادثة المشؤومة والتي . مقراطي االشتراكيالدي SPDالحزب الحليف في الحكومة 

رفضتها كل األحزاب والقوى السياسية والنقابية والمنظمات اإلسالمية واألجنبية، وقررت الحكومة 
نجاح ومن أجل إ. المغرب والجزائر وتونسدانهم مثل جلب الجناة ومحاكمتهم وقررت تسفيرهم إلى بل

الدول لترتيب عملية عودتهم ألنهم تسللوا إلى ية األلمانية إلى تلك مهمة الترحيل ذهب وزير الداخل
تسجيل الالجئين في مراكز االستقبال السوريين ولم يتمكن المختصون رض األلمانية مع الالجئين األ

فتبقى المعلومة التي يبني عليها الموظف المختص ما . ئقهم الثبوتيةبناء على فرزهم لصعوبة توفر وثا
  .جئ فقطيقدمه الال

 ذويشخاص أواستمرت مثل هذه الثغرة البيروقراطية حتى تم ضبط عملية الفرز واستعانت ب
  .وغيرهم للسوريين الفرز بناء على اللهجات اللغوية تجربة في عملية

عباء الحكومة األلمانية السيما أن هناك واج جديدة من الالجئين وتزيد من أفأوكل يوم تدخل 
ومنهم من تعّلم اللهجة . نهم من سوريا مثًالأوالحروب ويدعون  الد األزماتتسلل الجئين من غير ب

عن هوياتهم ووثائقهم نفسهم وال يعلنون أالسورية حتى يتسنى لهم دخول األرض األلمانية وتسجيل 
ولذلك قررت الحكومة األلمانية تسريع . الفرز لالجئين وتوزيعهممن تعقيد عملية  الرسمية حتى يزيدوا

  .)20(الفرز وترحيل من ال تنطبق عليه شروط اللجوء السياسي عملية
 الحكومة األلمانية ودفع الحكومة األلمانية للتوجه إلى على وبناء على هذه التدفقات زاد الضغط

ثبات تكاتفه وارتقائه إلى مستوى الضغط الشعبي الداخلي والضغط االتحاد األوروبي بهدف إ
هاب رئيس البرلمان األوروبي أوبهذا السياق . يقة االتحاد األوروبيثبات حقإاالقتصادي واالجتماعي و

وهو ألماني من الحزب الديمقراطي االشتراكي بمؤتمر قمة االتحاد  Marten Schulzمارتن شولتس 
وبالمقابل طالب رئيس . زمة الالجئين منذ البدايةوطالب بتحقيق الحلول أل EU-Gipfelاألوروبي 

وهو بلجيكي بتهدئة التوقعات ألنه ال  Jean-Claude Junkerيونكر  كالود – االتحاد األوروبي جين
  .)21(زمة الالجئينأاألوروبية اتخاذ قرارات واسعة تجاه  يمكن للقمة

وبهذا . زمة الالجئينأيدت الكنيسة في ألمانيا نشاطات الشعب والحكومة األلمانية في مجابهة أو
 Heinrichشتروم  -هاينريتش بيدفوردالفنجيلية األلمانية السياق نورد موقف رئيس مجلس الكنيسة ا

Bedford - Strohm  EKD – Ratsvorsitzender   ثنى على النشاط والفعاليات األلمانية أالذي
بوية اليمينية من البرودة والفتور اإلنساني في أن ما تبثه القوى الشع "زمة الالجئين واعتبر أتجاه 

  ."غلبية الواسعة من الشعبشاعر القلبية الدافئة لألإلى الم هذا الوقت ال تنفذ

                                                
)

20
   Die Welt 18.2.2016: انظر)

)
21
  Die Welt 18.2.2016: انظر)
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 "Die Menschliche Kaelte, die Rechtspopulisten derzeit ausstrahlen, 
schlaegt nicht durch auf das warmherzige Mitgefuehl der breiten Bevoelkerung" )22( .  

ين والتخوف من عدم توفر عداد الالجئأضاف خالل تصريحه بأنه رغم كثرة النقاشات حول أ
ندماج السريع فإن هناك الكثير من الناس كما كان في السابق مستعدون للمساعدة إذا ما المكانيات اإ

أخذنا بعين االعتبار أن كل من يهرب من الحرب والمالحقة واالضطهاد مضطر لالعتماد على الحماية 
  . )23(والدعم

  - :ة وهيحزاب األساسية في الحكومألضافة إلى اوباإل
 CDUحزب االتحاد الديمقراطي المسيحي          
   CSUالحزب االجتماعي المسيحي                 
  SPDالحزب الديمقراطي االشتراكي                

  - :حزاب المعارضة مثلأهناك 
 Gruenen – B90              اتحاد التسعين –حزب الخضر 

  Die Linke       حزب اليسار                        
  FDPالحزب الديمقراطي الحر                    

حزاب لم يظهر أي حزب عدم دعمه وتأييده لسياسة الحكومة ولكنها تباينت في ومن كل هذه األ
القائمة ولم تظهر مواقف استغاللية إلبتزاز زمة في مصلحة الحلول لأل وهذا التباين صب ،مواقفها

 Horstهورست سيهوفر   CSUناء زعيم حزب االتحاد االجتماعي المسيحي الموقف شعبويًا باستث
Seehofer لذي ساهم في عملية تخويف الشعب األلماني من أزمة الالجئين واعتبر بإسلوب سطحي ا

ألن المستشارة انغيالميركل فتحت الحدود  Unrechtsstaatألمانيا ليست دولة قانون "بأن 
  ".لالجئين

"Deutschland als einen Unrechtsstaat einzuordnen. weil Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU) die Grenze fuer Fluechtlinge geoeffnet habe" )24( .  

رئيس الكتلة البرلمانية  CDUلحزب المستشارة  CSUوانتقد هذا الموقف لزعيم الحزب الشقيق 
يزيد من  همعتبر Thomas Oppermann توماس اوبرمان SPDللحزب الديمقراطي االشتراكي 

  .)AFD)25تخويف الشعب كما يفعل حزب البديل 
الحكومة تجاه أزمة اللجوء ظهر معتمدًا على تبلور قوى معارضة لسياسة  ًاولكن هناك حزب

وتتزعم هذا الحزب ، Alternative fuer Deutschland (AFD)أللمانيا السياسي مثل حزب البديل 
بحدة التي انتقدت  Frauke Petryفراوكه بيتري  اجئين في ألمانياليمني والمنهض الستقبال الال
لمان على مواقفهم تجاه مسألة الالجئين واعتبرتها منافقة ورفضت كل موقف القساوسة الكاثوليك األ

                                                
)

22
(EKD – Ratsvorsitz ender Heinrich Bedford – Strohm in: Die Welt. 18.2.2016  

)
23
(Die Welt. 18.2.2016  

)
24
(Die Welt 18.2.2016  

)
25
(Die Welt 18.2.2016  
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 Der Vorsitzende der ماركس كاردينال راينهارد األلمانرئيس مؤتمر القساوسة الكاثوليك  هما ذكر
Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx ح موجهًااالتهام للحزب  الذي صر

   .)26("يتكلم لغة الكراهية المتطرفة وفتح القبور في المجتمع"على أنه  AFDالبديل 
رهاب من خالل تدفقات مئات اآلالف من الالجئين تخوفات الناس من أن تنفذ قوى اإل وردًا على

من خالل تقريرها حول الوضع العام  Bundeskriminalamt (BKA)صرحت دائرة المباحث األلمانية 
والذي أكد على أن الالجئين لم يقترفوا مخالفات منه الجزء الرئيسي وزارة الداخلية الذي نشرت 

  .)27(عدادهم التي تدفقت إلى داخل ألمانياأأو جرائم داخل ألمانيا رغم كثرة قانونية 
جابهة أزمة الالجئين تذكر بشكل محدد ما وضحته الحكومة األلمانية من خطة لمويجب هنا أن 

  -:وهي
اللجوء السياسي من خالل المحاكم المختصة في كل واليات  ترحيل كل من لم يوافق على طلب .1

 "Ausreise beschleunigen. "ألمانيا
لمتراكمة لدى دائرة اصدار الحكم القضائي على مئات اآلالف من طلبات اللجوء إسراع في اإل .2

 Verfahren."الهجرة األلمانية لالجئين والتي مقرها في مدينة نورينبيرق في جنوب شرق ألمانيا
beschleunigen" 

عداد المتدفقين من الالجئين من خالل مناقشات داخل دوائر الحكومة االئتالفية بناء أتحديد  .3
حقق له لم شمل عائلته التي تتواجد على عدم السماح لكل من ُقبَل طلبه في اللجوء بأن يت

 "Zuzug begrenzen."خارج ألمانيا
نفاق والسكن ات الواليات المعنية مباشرًة باإلة األموال المقدمة من الحكومة إلى حكومزياد .4

يورو لكل  670والتعليم والتدريب لالجئين بعد خروجهم من مراكز التجمع والتسجيل لتصل إلى 
 "Mehr Geld fuer die Laender."فرد في الشهر الواحد

ندماج من خالل تدريس اللغة األلمانية وتشجيع الالجئين على االلتحاق بدروس اللغة تسهيل اال .5
 Die. "فدائرة العمل المركزية. ندماج في المجتمع األلمانياالودروس تعليم أساليب 

Bundesagentur fuer Arbeit(BA)"  الجئ  100.000قررت تمويل حصص التدريس لعدد
وال بد من تسهيل السماح للعمال الفنيين . ألن اللغة األلمانية هي المنطلق األساسي للعمل

وكذلك صرف بطاقة التأمين  ،أشهر من ممارسة العمل حيث يتوفر لهم 3وأصحاب المهن بعد 
  "Integration erleichtern. "الصحي لهم

ساليب البيروقراطية المعقدة وتقديم استيعاب الالجئين تسهيل وتخفيف األالمسكن بحيث يتطلب  .6
لذوي الدخل المحدود  Sozialwohnungالحكومة األلمانية دعمًا ماليًا لبناء المساكن الشعبية 

 2016 يورو للبناء خالل 500.000.000لهذه الغاية  إضافيوسوف تحصل الواليات على دعم 
 .)Unterkuenfte")28" م2019 –

                                                
)

26
(Die Welt 18.2.2016  

)
27
(Die Welt 18.2.2016  

)
28
  Spiegel Online 7.1.2016: انظر )
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  القوانين والحكومة والدوائر المختصة بالعمل مع الالجئين؟كيف تعاملت : وهنا يطرح السؤال
وقانونيًا الالجئ هنا هو كل . لقد سمحت القوانين النافذة في ألمانيا بحق الالجئين في العمل

شخص تقدم بطلب اللجوء إلى دائرة اللجوء والهجرة رسميًا وتمت الموافقة على طلبه من قبل 
مهن  Bundesagentur fuer Arbeitرصدت دائرة العمل  المحكمة المختصة، وبناء عليه فقد

ولكن المشكلة تكمن في . الالجئين الذين دخلوا ألمانيا وتبين أن نصفهم تعلم مهنة أو دراسة أكاديمية
طول المدة التي تستغرقها عملية التسجيل وتقديم طلب اللجوء والبت فيه قضائيًا يطول أحيانًا لمن 

  .)29(ل أفغانستان وباكستانقدموا من بعض البلدان مث
 Dieواعتبرت بعض المؤسسات التي أولت مسألة عمل الالجئين مثل مؤسسة بيرتيلزمان 

Bertelsmann Stiftung ن الشركات وأصحاب المعامل وأرباب العمل الذين لديهم مقدرة وكثير م
عداد وفيرة من عالية في تشغيل الالجئين أنهم يواجهون مشكلة غياب التخطيط ولذلك سوف تبقى أ

من عينات الدراسة أيدوا اإلسراع في دخول الالجئين % 84الالجئين مجبورة على البطالة علمًا بأن 
  .إلى سوق العمل

  :على طرح سبع نقاط لمعالجة أزمة الالجئين وهي )30(وأكدت جريدة فرانكفورتز القماينة
وال بد من التعبير عن  .ضرورة قبول طرح بدائل وعدم االلتزام أو التقيد بطرح حل واحد -1

االستعداد للمساعدة وإجراء الحوار حول إلى أي مدى سوف يصل استعدادنا للمساعدة 
 Das Grundgesetzالسيما أن الدستور يحمي ويحقق الحماية بال حدود للمالحقين سياسيًا 

gewaehrt unbegrenzten Schutz nur fuer politisch Verfolgte)31(  
 Fremdenfeindeكل الجهات التي يمكن أن يصدر منها عداء الغرباء تحديد حركة ونشاط  -2

ausgrenzen  ولهذا يجب أن ال نعتبر كل من ال يؤكد فكرة الواجب للمساعدة الالمحدودة بأنه
كمسهلين لهم الطريق في العداء ضد أو النازيين أو مهاجمتهم " Pegidaبيقيدا "من جماعة 

 .ري صريح وعلنيالغرباء بل نحن نحتاج إلى جو حوا
التوصل إلى الحقائق وإعالنها وهذا مطلوب من دائرة اللجوء وبالذات ال بد من معرفة أعداد  -3

 .الناس الذين دخلوا ألمانيا وأعمارهم وجنسهم وتعليمهم أو مهنهم
وضع الخطط والتصورات ليس على مستوى ألمانيا بل يجب إشراك أوروبا في مقترحات التوزيع  -4

إذا عرفنا أن هيئة االتحاد األوروبي لشؤون الالجئين منذ بداية األزمة أعلنت  الالجئين السيما
الذي طرحته وقدرته بثالثة ماليين الجئ وهذا لوحده ال يقلل من  2016عن توقعها لعام 

 .المخاطر بل يصفها
مع الوعي ألبعاد المسألة أنه ال  Belastungsgrenzen definierenيجب تعريف حدود التحمل  -5

ولكن هناك عناصر أساسية . ن تحديد ثابت ومعقول ولنفس الوقت ال يمكن تطبيقها عمليًايمك
تلعب دورًا مهمًا في تحديد التحمل مثل كم هو الملبغ المرصود إلنفاقه على الالجئين؟ وما هي 

                                                
)

29
  Spiegel Online, Fluechtlinge und Einwanderer: Die Wichtigsten Fakten, 7\1\2016: انظر )

)
30
( Frankfurter Allgemeine Zeitung 11\11\2015  

)
31
(Frankfurter Allgemeine Zeitung 11\11\2015, FAZ 
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الضرائب التي يجب رفعها؟ وكم هي أعداد العاطلين عن العمل من الالجئين التي ُتقبل؟ وكم 
 .تحملنا للضغط على المواطنين األلمان في سوق العمل هي درجة

يجب إشراك أوروبا في التفكير مع ألمانيا في حل األزمة من حيث طلب التضامن األوروبي رغم  -6
أن هذه الفكرة لم تلق تجاوبًا حسنًا من وسائل اإلعالم األلمانية وذلك ألن من يريد الحل 

ن على تحديد يما أن أغلب جيران ألمانيا يصروساألوروبي عليه أن يفسح عينيه لجيرانه ال
وعلينا أن نبتعد عن إصدار األحكام المسبقة معنويًا بل . أعداد الالجئين الذين يجب قبولهم

يجب أن نسأل أنفسنا ما هي األسباب التي دفعت الدول األوروبية لتحديد األعداد وهل بإمكانها 
ازدياد نسبة البطالة لدى الشباب في إسبانيا تعدي هذه األسباب؟ وهناك حقيقة واضحة وهي 

ومازالت ألمانيا تعتقد رغم قبول دول االتحاد األوروبي بعض . والبرتغال وفرنسا وغيرها
وبدأت بعض دول االتحاد األوروبي مثل سلوفانيا وبلغاريا . األعداد أنه باإلمكان قبول األكثر

 .خول بالدهم وهنغاريا بناء السياج الشائك لمنع الالجئين من د
قدمها الشعب األلماني  التي Offene Kommunikationاالنفتاح في التواصل وثقافة الترحيب  -7

فكثير منهم لم يقدموا إلنقاذ حياتهم فقط بل من أجل . لالجئين دفعتهم لرفع سقف توقعاتهم
ألمانيا فعلى . ون قريبًا بالعمل أو الدراسةؤبداية حياة أفضل ويريدون لم شمل عوائلهم ويبد

  .)32(واجب التوضيح بأنها ال تستطيع تقديم كل ما يريدونه وكذلك تعريف وضع حدود للهجرة
لقد اهتمت المستشارة األلمانية ميركل بالتمسك بمسارها في قضية الالجئين وقالت بأن 
أوروبا كانت في الماضي تتجنب قضية الالجئين وما يترتب عليها من مشاكل إنسانية وأخالقية 

  .)33(رية واقتصادية وطالبت بإيجاد حل بنظر مستقبلي لهذه المسألةوحضا
وبنفس السياق أولت ميركل أهمية قصوى للدور التركي ألن تركيا تشكل البوابة الكبرى والجسر 

وعبرت عن استعداد . المفتوح ليًال ونهارًا أمام الالجئين من سورية والعراق وأفغانستان إلى أوروبا
  .ي دعم تركيا ماليًا لتغطية نفقات مخيمات الالجئين والمحافظة على حياتهمأوروبا أن تساهم ف

وبنفس السياق زارت المفوضية األوروبية وكثير من المسؤولين األوروبيين واأللمان تحديدًا 
وقدمت ألمانيا مساهمتها المالية، وأعجبت ميركل بالدور األردني . مخيمات الالجئين في لبنان واألردن

  .)34(يواللبنان
أنه "وبنفس السياق طالبت المستشارة ميركل من خالل مقابلة تلفزيونية مع الصحافية الالمعة 

مساء األحد، الشعب  28/2/2016بتاريخ  ARDفي قناة التلفزيونن األولى " Anne Willفيل 
ولة ألمانيا األلماني بالصبر تجاه أزمة الالجئين وباألخص اآلن السيما إذا أخذنا بعين االعتبار سمعة د

 Das ist eine ganze wichtigeإننا نمر بمرحلة مهمة في تاريخنا : "وقالت. والنظرة إليها عالميًا

                                                
)

32
(Frankfurter Allgemeine Zeitung 11\11\2015, Sieben Leitlinien fuer die Fluechtlingskrise. 

)
33
  .13/11/2015في  ZDFالتلفزيون األلماني  -انظر مقابلة المستشارة ميركل في القناة الثانية )

)
34
  .14/11/2015بتاريخ  Deutsche Welleإذاعة صوت ألمانيا وقناتها التلفزيونية  )
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Phase unserer Geschichte " التي طالبوا فيها تغيير  44ورفض البرلمان األلماني رسالة النواب الـ
  .)35(سياسة ميركل ولكن الرد جاء قويًا من نواب األغلبية في البرلمان

لقد طالبت بعض القوى السياسية وبعض الدوائر المعنية بشؤون الالجئين باإلسراع في تنفيذ 
وهذه المطالبة زادت من توقعات الناس على . عملية دمج الالجئين في المجتمعات المحلية األلمانية

  .أساس أن الحكومة قد وضعت البرامج وخصصت المبالغ المالية لتغطية النفقات
كاترين ) وهو اآلن في المعارضة( Die Gruenenياق أشارت ممثلة حزب الخضر وبهذا الس

إلى السرعة السيما إذا كان الالجئ وصل ألمانيا بمفرده بينما تصارع عائلته  Katrin Ebertايبرت 
  .)36(زوجته وأبناؤه الموت المنتظر في كل لحظة

ارة ميركل في مقابلتها وال بد هنا في هذه الدراسة من االعتراف بجرأة ووعي المستش
م عندما ركزت على ضرورة بحث أسباب اللجوء ودور الدولة 28/2/2016التلفزيونية بتاريخ 

وبنفس الصدد وضح المؤرخ المعاصر . األلمانية في المساهمة بإيجاد الحل للمشاكل في المنطقة
وك ومؤسس معهد الهجرة في مدينة اوزنابر Migrationوالمتخصص في موضوع الهجرة 

Osnabrok  األستاذ الدكتور كالوز يورغن بادهKlaus-Juergen Bade  بأن سياسات الحكومة
 Kampf gegen Fluechtlinge aberتكافح ضد الالجئين ولكن ليس ضد أسباب اللجوء "األوروبية 

nicht gegen Fluechtursach")37(.  
وتساءل  Bayrischer Rundfunkوبهذا السياق تناول البرنامج التلفزيوني إلذاعة بارفيا 

موضوعًا مهمًا وهو لماذا ُتركت ميركل وحيدة؟  Helmut Markwortالصحافي هلموت مارك فورت 
ولماذا لم تهب بعض الدول األوروبية مثل فرنسا وبريطانيا لمساعدة ألمانيا؟ وأكد البرنامج اإلقرار 

  .)38(وأفريقيا والعالم الثالث بالمسؤولية التاريخية للقارة األوروبية تجاه المنطقة العربية
إلى مسؤولية الدول  DW-TVفي األلماني يوسف حجازي من قناة لصحوبهذا السياق أشار ا

االستعمارية في تحمل المسؤولية األساسية عن المشاكل التي خلفها االستعمار األوروبي في دول 
ية وما يجري هناك من الجنوب والمقصود هنا جنوب البحر المتوسط وكذلك حل القضية الفلسطين

سياسة استيطانية وتعسف واضطهاد وقتل ودمار المنازل وضرب حقوق اإلنسان عرض الحائط سوف 
  .)39(يدفع عدم المساهمة في إيجاد الحل إلى موجات جديدة من الالجئين

إن المستشارة األلمانية انطلقت من مبادئ االتحاد األوروبي األخالقية حضاريًا تلك التي تعزز 
قيم المثالية التي ثبتتها معاهدة االتحاد األوروبي وتحديدًا المادة الثانية التي تؤكد على احترام ال

وكذلك المحافظة على كرامة اإلنسان وحرية الفكر والرأي واإلعالم . حقوق اإلنسان والدفاع عنها
  .واعتماد النظام الديمقراطي السياسي ونظام السوق الحر الرأسمالي

                                                
)

35
( ARD, 28\2\2016, Bundeskanzlerin Angel Merkel 

)
36
(Deutsch Wille, DW-TV, 3\2\2016  

)
37
  .Standpunke ،21/2/2016، برنامج NZZبرنامج جريدة نويزيوريخ : انظر)

)
38
(Bayrischer Rundfunk, Helmut Markwort, 21/2/2016 

)
39
  .DW-TV ،14/1/2016يوسف حجازي، مقابلة حوارية في تلفزيون صوت ألمانيا  )
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الموقف األلماني من أزمة الالجئين السوريين انطلقت من الموقف الحضاري والخالصة أن 
ورغم معرفة . األخالقي القائم على احترام اإلنسان وحقوقه وكرامته بغض النظر عن لونه وعرقه ودينه

الشعب األلماني والحكومة األلمانية والمؤسسات اإلعالمية بالتكاليف المالية الباهظة التي تحملتها 
ة الدولة المركزية وما قدمه الشعب األلماني من سخاء التبرع المادي والمالي إلثبات تاريخي خزين

فهذه ألمانيا الجديدة ارتقت إلى مستوى إنساني حضاري . جليل أظهر أن ألمانيا تولد من جديد
  .يليق بمقام الشعب والحضارة األلمانية

يات خارج دائرة االتحاد األوروبي الخاصة ت أن ألمانيا تتحمل اآلن مسؤولاثبإوخلص البحث إلى 
ألن فلسفة حقوق اإلنسان تضع السياسة األوروبية تجاه الحلول المطروحة ألزمة الالجئين منذ عام 

م أمام محكمة أخالق المبادئ، فتصبح الدبلوماسية األلمانية تجاه الدور الروسي ضرورة ملحة 2015
ين كأزمة أوروبية بدأت خيوطها من أوكرانيا وانتهت إلى من أجل التفاهم والتنسيق لحل أزمة الالجئ

  .سورية
وبنفس السياق سوف يزداد االهتمام األلماني بالموقف التركي ودوره في مسألة األمن االجتماعي 

وكذلك سوف . األوروبي الذي يترتب عليه االستقرار السياسي الذي ينظم عملية النمو االقتصادي
تحاد األوروبي في إسناد ودعم الدور األردني واللبناني في معالجة قضايا يزداد اهتمام ألمانيا واال

اللجوء السوري حتى ال يتعدى أثر اللجوء على عملية االستقرار السياسي في البلدين الصديقين 
  .لالتحاد األوروبي بعد الحرب العالمية الثانية

أللمانية بخصوص ترحيل من ال وتوصل البحث إلى االلتزام العملي بقرارات القضاء للمحاكم ا
وبما أن أحداث اللجوء إلى ألمانيا متجددة يوميًا ما . يحصل على اعتراف المحكمة بطلب لجوئه

دامت عملية تدفق أعداد الالجئين متواصلة فإن آثار هذه األزمة غير معروفة بأبعادها السياسية 
ية في الواليات األلمانية وانعكاسها سلبًا أم واالجتماعية، فإذا نظرنا إلى االنتخابات البرلمانية المحل

إيجابًا على نهج الحكومة المركزية بقيادة ميركل والتي سوف تجري منها في واليتين خالل الشهرين 
القادمين، فإنه يبقى وضع المستشارة قلقًا وبأمس الحاجة إلى الدعم األوروبي وتحديدًا البريطاني 

  .كان للعب دور الداعم والمؤيد للموقف األلماني في أزمة اللجوءوالفرنس وتحرك البابا في الفاتي
إن التاريخ المعاصر يذكر قوة اإلرادة والتنظيم والطموح الوطني لدى الشعب األلماني في بناء 
ألمانيا وإعادة أمجادها التاريخية العمالقة، تمنح القوى الفاعلة السياسية والحزبية واالقتصادية 

هائلة لالستفادة من الطاقات البشرية الديموغرافية وتؤطرها لصالح االقتصاد والفكرية قوة دفع 
وتبقى عملية إعادة البناء بعد الحرب . والمجتمع في ألمانيا متطلعًة إلى المستقبل القريب والبعيد

. اليةالعالمية األولى وما حققته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية تشكل حافزًا تاريخيًا لألجيال الح
س واستيعاب حاجات الدولة األلمانية وسوف يذكر التاريخ دور المستشارة انغيال ميركل في تحس

االستراتيجية وبنفس الوقت إنجازات الدولة األلمانية اإلنسانية تجاه الحلول ألزمة الالجئين خلقت 
افتها قوية راسخة ألمانيا الجديدة التي تحترم الثقافة األخرى ولم تعد تخشى ثقافة اآلخر ألن ثق

  .متجددة ومبدعة



18 
 

حكومة التحالف بين أكبر حزبين (ومن اآلثار السياسية التي ترتبت على انفتاح الحكومة األلمانية 
على استقبال ) SPDوالحزب الديمقراطي االشتراكي  CDUوهما الحزب المسيحي الديمقراطي 

من الالجئين دخول األراضي األلمانية،  م ذلك القرار الذي أتاح لمئات اآلالف2015الالجئين في عام 
  .وبكل سهولة وعبر وسائل السفر

وأهم المجاالت التي تأثرت سلبيًا أحزاب االئتالف الحكومي في انتخابات برلمانات الحكومات 
  : م في ثالث واليات أظهرت النتائج التالية2016المحلية التي جرت في النصف األول من عام 

حيث فاز  Stuttgartوعاصمتها شتوتقارت  Badenwuerttembergوالية بادن فورتمبيرق  -1
 Winfriedالسيد فينفرد كريتشمان  Die Gruenenبرئاسة حكومة الوالية حزب الخضر 

Kretschmann  عندما حصل حزب الخضر على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان المحلي للوالية
، وحصل حزب االتحاد %)100(من المجموع الكلي %) 30(حيث فاز بثالثين في المائة 

ألنه حزب المستشارة %) 12(ومني بتراجع كبير وصل إلى %) 27(الديمقراطي المسيحي على 
ميركل، وكذلك خسر الحزب االشتراكي الديمقراطي حليف ميركل في الحكومة االتحادية إذ 

ح ، وفاز الحزب الجديد الذي طر%)10.4(فقط ومني بخسارة نسبتها %) 12.7(حصل على 
على   Alternativ fuer Deutschland (AfD)نفسه على أساس أنه حزب بديل أللمانيا 

 .وشكل قوة برلمانية معارضة في الوالية%) 15.1(
وكانت نتائج  Mainzوعاصمتها مدينة ماينز  Rheinland- Pfalzبفالز  –والية راينالند  -2

وسجل تراجعًا وصل إلى %) CDU )31.8حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي : االنتخابات
رغم أنه %) 0.5(وتراجع %) 36.2(على  SPD، والحزب االشتراكي الديمقراطي %)3.4(

حليف في الحكومة االتحادية، وسجل الحزب الجديد المعادي لالجئين واإلسالم واألجانب حزب 
 %).12.5(على  AfDالبديل أللمانيا 

أظهرت  Magdeburgمتها ماقديبورق وعاص Sachsen- Anhaltانهالت  - في والية زاكسن -3
 CDUوحزب ميركل %) 24.4(على نسبة  AfDاالنتخابات تحقيق فوز الحزب البديل أللمانيا 

عن %) 10.9(وتحمل خسارة نسبتها %) 10.6(على  SPDوالحزب الحليف ) 29.8(على 
 وهو مناهض للحزب%) 16.3(على نسبة  Die Linkeوحقق حزب اليسار . النتائج السابقة

  .بقوة AfDالبديل 
هذه النتائج مخاوف األحزاب الحاكمة على مستقبلها في انتخابات البرلمان االتحادي التي وأثارت 

  .2017سوف تجري في أيلول من هذا العام 
إلى ودفعت هذه النتائج السلبية على حزب المستشارة ميركل والحزب االشتراكي الديمقراطي 

في استقبال الالجئين وألزمها باتخاذ قرارات سريعة لحل مشاكل  ويأسلوب الحكمة والتهدئة والتر
  .إدارية في الواليات التي استقبلت األعداد الهائلة من الالجئين

وظهرت مخاطر مشتركة من ظاهرة استقبال الالجئين بهذه األعداد الكثيرة في كل الواليات التي 
  :جرت فيها انتخابات برلمانية تركزت على

  .من انتشار اإلسالمالخوف : أوًال
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  .الخوف من ازدياد انتشار الجريمة: ثانيًا
والنتائج التي ترتبت على االنتخابات بمجملها لم ُتخرج الحكومة األلمانية المركزية بقيادة 
المستشارة ميركل عن نهجها السياسي تجاه أزمة اللجوء بناء على مجموع األحزاب المؤيدة للسياسة 

  .من الناخبين%) 80(يركل وبما يعادل القائمة من قبل حكومة م
وما حققه من نجاح في دخول البرلمان في " البديل أللمانيا"وبنفس الوقت ظهرت أصوات حزب 

 - ، وفي زاكسن%)12.5(بفالز  -وفي راينالند%) 15.1(فورتمبيرق حقق  - كل والية، ففي بادن
لحكومة المركزية المتحالفة مع وهذه النتيجة ليس لها أي تأثير على سياسة ا%). 24.4(انهالت 

الحزب االشتراكي الديمقراطي ألن هذا التحالف بين أكبر حزبين شكل الحكومة القوية والمدعومة من 
وكذلك دعمت أحزاب المعارضة مثل حزب الخضر وحزب اليسار والحزب . قوة برلمانية ساحقة

ياسة حزب البديل أللمانيا الديمقراطي الحر مواقف الحكومة تجاه اللجوء السياسي وعارضت س
فسرعت . المعادية لألجانب بشكل عام والتي تتطابق مع نهج األحزاب النازية الجديدة في ألمانيا

الحكومة في استقبال الالجئين وتوزيعهم على مقرات عديدة موزعة على مستوى كل الواليات واستالم 
  .طلباتهم للحصول على حق اللجوء

ني للدولة األلمانية وعلى رأسها المستشارة أنغيال ميركل لفتح أبواب فهنا تجلى الموقف اإلنسا
ألمانيا في وقت عزفت كثير من الدول األوروبية والعالمية والغنية ودول صاحبة الثروات الهائلة 

فتح األبواب أمام المهددين والمتضررين  عنالعمل  توفيروالمساحات الجغرافية الواسعة وإمكانيات 
  .العراق وأفغانستان وسورية وليبيا من الحروب في

وضربت المستشارة األلمانية أروع مثل إنساني سوف تظهر نتائجه التاريخية في تحسين الصورة 
وبالفعل بدأت وسائل اإلعالم . اإلنسانية للشعب األلماني الحضاري والراقي في إنسانيته حاليًا والحقًا

ي حول موقف ألمانيا اإلنساني الذي فرض على الجميع الدولية واألوروبية في تكثيف نشاطها اإلعالم
  .االعتراف بالنظرة الجديدة للشعب األلماني المتميزة عن كل شعوب العالم الغربي

وبعد عملية إرهابية نفذها أنيس عمري من تونس قدم طلب لجوء سياسي في ألمانيا ورفض 
حكومة تونس استقباله والسماح أللمانيا  طلبه وصبرت عليه األجهزة األمنية واإلدارية لعدم استعداد

تقريبًا في سوق  19:00الساعة  19/12/2016ُنّفذت العملية في . بتسفيره إلى بالده وعلى حسابها
وتمكن المجرم . إنسانًا وعشرات الجرحى 12الذي ذهب ضحيته  عيد الميالد في مركز مدينة برلين

سوق عيد الميالد، وبعدها الذ بالفرار وانتهت من استخدام شاحنة بعد قتل سائقها والهجوم على 
من أجل ترحيل  3/3/2017واآلن تفاوضت المستشارة مع الحكومة التونسية في . حياته في إيطاليا

مواطن تونسي قدموا طلبات لجوء في ألمانيا ولم يحصلوا على قرار القضاء بقبولهم  1500
ألمانيا التكاليف باإلضافة إلى دعم برامج إعادة كالجئين، ولذلك يجب ترحيلهم إلى تونس مقابل تحمل 

   .)40(استيعابهم في وطنهم

                                                
)
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ومراكز  اتوفي الجانب األلماني أظهرت إحصائية رسمية بأن مجموع االعتداءات على مخيم
حادثة اعتداء وذهب ضحيتها العديد من األفراد ) 3.500(م لوحده بلغت 2016الالجئين في عام 

  .)41(اعتداءات يوميًا 10ة أي بمعدل حسب تصريح وزارة الداخلي
أنها دبرت  26/2/2017يوم  Heidelbergوأثبتت عملية الدهس المتعمدة في مدينة هايدلبيرق 

  .من قبل طالب جامعي ألماني في سوق المدينة مستخدمًا شاحنة
 DWأشارت بعض التقارير األلمانية مثل  3/3/2017التونسي في  -وبخصوص االتفاق األلماني

م إلى التعاون األمني واالستخباراتي ومكافحة اإلرهاب والسيما مساهمة الشباب 4/3/2017في 
  .التونسي في النشاط اإلرهابي في ليبيا وسورية والعراق وباألخص بعد عودتهم إلى وطنهم

يوم  االثنين  Das Ersteوأظهر الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة التلفزيون األول األلمانية 
خطوات اللجوء منذ دخول  مساء 22:30م بعد نشرة األخبار المفصلة الساعة 13/3/2017

الشخص حدود ألمانيا مرورًا بمراكز التسجيل وتقديم طلب اللجوء إلى صدور قرار المحكمة 
وثق الفيلم لثالثة الجئين عاشوا معاناة التجربة المريرة حتى وصلوا إلى ألمانيا . بالموافقة أو الرفض

  :وهم
يعاني من مرض نفسي ولم  .خالق الشيبي الرشيد من ليبيا وجريح من الحرب وفاقد أخعبد ال -1

 .يوفق حتى تصوير الفيلم بقبول طلبه
وصلت عائلته عن طريق لبنان ومن  .محمد العبدالله من سورية قبل طلب اللجوء له بسرعة -2

ها زوجها وموظفة خالل السفارة األلمانية في بيروت، وسافرت بالطائرة إلى ألمانيا واستقبل
 .ألمانية وعانق أطفاله الثالثة

مناطق  3نضال عباس من سوريا مازال يعاني من البيروقراطية، مدينته حمص، وسأله أن يذكر  -3
وحصل على فرصة البقاء في ألمانيا لمدة محددة وتجدد باستمرار، وقابل . من حمص ووصفها

دقيقة ويقدم  90قابلة التحقيقية أكثر من وتطول الم .للعمل في مهنة الصيدلة وتعلم األلمانية
المحقق قناعته بقبول الطلب / كل المعلومات الخاصة والموضوعية حتى يثبت للمسؤول األلماني

  .ويريد دراسة الطب
أشخاص من جنسيات  5 - 3وفي السكن مجمع من عدة غرف يسكن في الغرفة الواحدة من 

  .يوميًا للمنام يورو 35انية مختلفة، ويكّلف الشخص الواحد الحكومة األلم
وال يوجد متسع في هذا البحث الحديث عن كل تفاصيل المعاناة التي يواجهها الالجئ حتى يتم 
قبول طلبه، وكذلك ما تعانيه الدوائر األمنية واإلدارية والمالية واالجتماعية مع األعداد الهائلة والتنوع 

مجموعة من ومنهم من ال يملك أي وثيقة، وتعّقد  فمنهم من يمتلك كل الوثائق،. واالختالف بينها
عملية السكن والتوزيع واستكمال شروط طلب اللجوء حتى ينتظر دعوة للمقابلة اإلجراءات مثل 

  .أشهر حتى يستدعى للمقابلة 9-6التحقيقية ومنهم من ينتظر أكثر من 

                                                
)

41
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ريين وغيرهم القادرين ومن مساهمات الحكومة األلمانية في تسهيل تمويل دراسة الالجئين السو
على التحصيل العلمي في الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني لتحقيق ظروف أفضل للعمل 

مليون يورو لتحقيق وتوفير  100وتحقيق االستقرار واالندماج في المجتمع األلماني عندما رصدت 
  .)42(فرص لتسهيل االندماج االجتماعي

  
  قائمة المراجع 

  
Sueddeutsche  Zeitung 
Die Zeit 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Frankfurter Rundschau 
Bayrischer Rundfunk – TV 
Spiegel Online 
ARD – TV 
DW – TV  
ZDF – TV  
Die Welt 
Newe Zuericher Zeitung – TV  
Magazine Deutschland 
Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2014 
Der Fischer Weltalmanach 2004.Fischer Verlag Frankfurt, aM, 2003, S. 
215. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)
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  .مساء 19:00، الساعة 14/3/2017في   Deutsche Welleقناة صوت ألمانيا  -برنامج حوار الشباب )
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في  ذويهمغير المصحوبين بألطفال الالجئين الدولية لحق االقانونية  الحماية

  التمتع بالحياة العائلية

  

  ــــــــةشافية بوغابـــ .أ        اللصالح الدين بوج .د
  1باتنة  –جامعة الحاج لخظر            2جامعة سطيف        
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  في التمتع بالحياة العائلية ذويهمغير المصحوبين بألطفال الالجئين الدولية لحق ا القانونية الحماية
تشير الكثير من التقارير الرسمية وغير الرسمية إلى التزايد الملفت والمخيف لعدد األطفال الذين 

وظروف  ينفصلون عن أهاليهم اضطرارا، واالتجاه في رحلة عابرة للحدود هربا من جحيم الحروب والنزاعات
  .المعيشة القاسية وطلبا للجوء في دولة أخرى

وإذا كان القانون الدولي يتيح إمكانية منح صفة الالجئ للطفل القاصر، فإنه حتى مع منحه تلك الصفة، يبقى   
قد يجد هو أنه خطر من ذلك، األذلك الطفل الالجئ المنفصل عن ذويه في وضعية صعبة ومستقبل مجهول، و

لة لعصابات الجرائم المنظمة، بين من يستغله في االتجار بالبشر وبين من يجبره على امتهان نفسه فريسة سه
ناهيك عن إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وحرمانهم . الدعارة، وبين من يستغله في العمالة دون أدنى حق

  .من التعليم وغيرها كثير
والبحث فيما مواجهة هذه المخاطر األكيدة، تم تبنيها ل تحاول هذه الدراسة استعراض األطر القانونية التي  

 حد أدنى من الحقوق لألطفال الالجئين المنفصلين عن ذويهم، ولعل أهم تلك األطر إذا كانت كفيلة بتوفير

  .دائلية ولم شمل األسرة المشتتة مجدالضمان القانوني لحق هؤالء األطفال في الحياة العا

  

  
International legal protection of the right of unaccompanied children refugees 

to enjoy family life 
The United Nations reports estimated that in 2015, there were globally no fewer 
than 100 000 unaccompanied migrant and refugee children. There are various 
reasons why a child may be unaccompanied or separated, including persecution of 
the child or the parents; international conflict and civil war; human trafficking and 
smuggling, including sale by parents; accidental separation from the parents over 
the course of their journey; and searching for better economic opportunities. The 
UN reportS identified a number of protection gaps in the treatment of such 
children, including that unaccompanied and separated children face greater risks of, 
inter alia, sexual exploitation and abuse, military recruitment, child labour 
(including for foster families) and detention.  
   The objective of this paper is to draw attention to the particularly vulnerable 
situation of unaccompanied and separated refugee children; to outline the 
multifaceted challenges faced by States and other actors in ensuring that such 
children are able to access and enjoy their rights; and to identify a durable solution 
that addresses all their protection needs. Following a rights-based approach, the 
search for a durable solution commences with analysing the possibility of family 
reunification 
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  :مقدمة
كل "، حسب التعريف الوارد في المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل، "الطفل"تعني عبارة    

 1".إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
الطفل على نحو ويعني هذا أنه ال يجوز للصكوك التي تحكم األطفال داخل إقليم الدولة أن تعرف 

ويشار (األطفال غير المصحوبين أما  .2يحيد عن القواعد التي تحدد سن الرشد داخل تلك الدولة
أولئك األطفال  لجنة حقوق الطفل بأنهمفعرفتهم ، )إليهم أيضًا بعبارة القصر غير المصحوبين

يتهم األولية سواء المنفصلون عن كال األبوين، أو عن الشخص الذي كان مسؤوًال من قبل عن رعا
ولذلك . بموجب القانون أو العرف، ولكن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلين عن أقربائهم اآلخرين

 ومن جهتها، تعرف. 3يمكن أن تشمل هذه الفئة األطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أسرتهم الراشدين
أنهم أطفال دون الثامنة عشرة من ب" األطفال المنفصلين عن والديهم"مفوضية األمم المتحدة لالجئين 

  4. العمر انفصلوا عن كال والديهم أو عن مقدم الرعاية القانوني أو العرفي السابق
ن ولى أوروبا، يمثل األطفال المنفصلوحسب بيانات األمم المتحدة، التي رصدت تدفق الالجئين إ  

ألف طفل  13الجئين، يوجد نحو عن أسرهم نسبة معتبرة، فوفقًا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون ال
وبحسب ممثل مكتب األمم المتحدة . آالف 10منفصل عن عائلته غادر بالده، يشّكل السوريون منهم 

وغير المصحوبين بأسرهم  لشؤون الالجئين في األردن، فقد بلغ عدد األطفال السوريين المنفصلين
  . طفل 3800

 2015ألمانيا في عام  إلى دخلفقد ، )يوروستات(ي وفقًا لمديرية اإلحصاءات في االتحاد األوروبو
غير  30.000بينهم ) قاصر 300.000(نحو مليون الجئ، شّكَل الشباب القاصر نسبًة تقارب الثلث 

   .5 مصحوبين بذويهم، أغلبهم يأتون من أفغانستان، سوريا، العراق، المغرب، مصر والدول األفريقية
ضية العليا لشؤون الالجئين خالل مؤتمر إقليمي حول تعزيز وبحسب عرض تفصيلي قدمته المفو  

 نظم الحماية في حالة اللجوء، تعود األسباب الكامنة خلف ظهور حالة األطفال المنفصلين عن ذويهم
إلى وفاة أو غياب الوالدين، والهرب من التجنيد، والبحث عن فرص عمل تحديدًا للذكور منهم، 

األطفال هؤالء تعرض  وقد نجم عن هذه الظاهرة .نسي نتيجة النزاعوحماية الفتيات من العنف الج

                                                             
المؤرخ في  44/25اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  1

  . 49، وفقا للمادة  1990سبتمبر /أيلول 2: ، تاريخ بدء النفاذ 1989نوفمبر /تشرين الثاني 20
، معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم )2005(6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  2

سبتمبر  CRC/GC/2005/6  ،1،  2005يونيه / حزيران 3 -مايو /أيار 17المنشأ، الدورة التاسعة والثالثون، 
  . 9فقرة  ،2005

  .8، فقرة )2005(6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  3
 الخامسة العمل تحليل قانوني، ورقة: القاهرة في ذويهم عن المنفصلون الالجئون هاللي، األطفالال مكسويل، آية لورا 4

 القسرية، سبتمبر والهجرة الالجئين دراسات بالقاهرة، برنامج األمريكية القسرية، الجامعة والهجرة الالجئين دراسات لبرنامج
  .9، ص 2004

األوروبي، نشرة الهجرة  االتحاد في ببالغين المصحوبين وغير المنفصلون كانيكس، األطفال وجيوتهي أودينيل ريبيكا 5
  .74، جامعة أكسفورد، ص 2016كانون الثاني /، يناير51القسرية، عدد 
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بما (التجنيد العسكري، وعمل األطفال لمجموعة من األخطار منها االستغالل واإليذاء الجنسيان، و
كما يتعرض هؤالء األطفال في كثير من األحيان للتمييز، . واالحتجاز) في ذلك لحساب األسر الحاضنة

وتكون الفتيات غير . ل على الغذاء واإليواء والسكن وخدمات الصحة والتعليمويحرمون من الحصو
وفي بعض  .المصحوبات والمنفصالت عن ذويهم معرضات بوجه خاص للعنف الذي يستهدف اإلناث

الحاالت ال تتوفر لهؤالء األطفال النظم المناسبة والمالئمة لتحديد الهوية والتسجيل وتحديد السن 
وفي بلدان كثيرة، يحرم األطفال . ث عن أفراد األسرة والوصاية، أو المشورة القانونيةوالتوثيق والبح

غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم باستمرار من الدخول إلى البلد أو يقع احتجازهم من 
وفي حاالت أخرى، يسمح لهم بالدخول ولكنهم يحرمون من  .6جانب موظفي إدارة الحدود أو الهجرة

  .7إلى إجراءات طلب اللجوء أو ال تعالج طلباتهم هذه بطريقة تراعي سن الطفل ونوع جنسه الوصول
وقد أكد باحثون في الطب النفسي أن هؤالء األطفال يتعرضون في الحرب لصدمة كأكثر اآلثار   

واضطرابات قلق وصراعات نفسية حادة من ) فوبيا(السلبية، وغالبا ما يصاحبها خوف مزمن 
وتكون هذه الصدمة ناجمة عن مشاهدة الطفل لحاالت وفاة مروعة أو جثث مشوهة ألقارب  .األحداث

وإذا كان الطفل الذي يلجأ مع عائلته والذي حافظ على نفس  .لهم مما قد يؤثر على قدراتهم العقلية
الكيان االجتماعي قد يجد دعما أسريا ورعاية ولو في حدود دنيا، فإن هذا الدعم والمساندة ال 
يتوفران للطفل الذي خرج وحيدا مواجها مجتمعا جديدا وتحديات التأقلم دون ذويه وتعرضه 

تبقى األولوية األكثر إلحاحا بالنسبة لألطفال الذين حصلوا على  وبالتالي، .8لمخاطر اجتماعية كثيرة
  .في أقرب وقت ممكنأسرهم التي تركوها شمل  ضمان لمهي  اللجوء

عية والنفسية التي تصادف األطفال الالجئين غير المصحوبين بذويهم تحتاج إن هذه اآلثار االجتما 
تتضمن حماية لهؤالء  األحكامفعال إلى ضرورة البحث في أحكام القانون الدولي وما إذا كانت تلك 

ا سوف تحاول هذه موهذا . وبالذات من منظور توفير الحياة العائلية لهم ولم شمل أسرهم األطفال
ر القانون الدولي الضمانات القانونية الكفيلة هل يوّف :اوله، انطالقا من اإلشكالية اآلتيةالدراسة تن

بتمكين األطفال الالجئين غير المصحوبين بذويهم من التمتع بالحياة العائلية؟ وهل تتوفر اآلليات 
  المناسبة لوضع هذه الضمانات القانونية موضع التنفيذ؟

م تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث األول منها الضمانات هذه اإلشكالية، ت عنلإلجابة  
القانونية لتمكين األطفال غير المصحوبين بذويهم من الحصول على مركز الالجئ والتمتع بالحياة 

 . في حين تناول المبحث الثاني استعراض مختلف اآلليات لوضع هذا الحق موضع التنفيذ. العائلية
نات القانونية لتمكين األطفال غير المصحوبين بذويهم من الحصول على الضما: المبحث األول

  مركز الالجئ والتمتع بالحياة العائلية

                                                             
  .3، فقرة )2005(6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  6
  .3فقرة  المرجع نفسه، 7
على الموقع  ةمتوفر. 28/04/2015ال الجئين دون ذويهم، فاتن سليمان، المفوضية تبحث عن عائالت الحتضان أطف 8

  http://ar.ammannet.net/sy/?p=3812 :اإللكتروني اآلتي
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التمتع بصفة الالجئ ليس حكرا على الراشدين، بل  أنتشير مراجعة مختلف أحكام القانون الدولي   
المطلب ( ذه الصفة بإمكان القصر، ومن ضمنهم األطفال غير المصحوبين بذويهم، الحصول على ه

حق في التمتع بالحياة ، كما يضمن ذات القانون جملة من الحقوق لهؤالء األطفال من بينها ال)األول
  ).المطلب الثاني(العائلية 

  لصفة الالجئ بذويه غير المصحوباكتساب الطفل  :المطلب األول
على كل األشخاص  1967سنة وبروتوكولها ل 1951تطبق االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة   

تشمل األطفال " كل األشخاص"ومن الواضح أن . الالجئين كما تعرفهم كل الوثائق القانونية
وبما أن االتفاقية  .ويؤخذ السن كمسّلمة بالنسبة للتطبيق غير التمييزي لمواد االتفاقية ،والمراهقين

فال طلب اللجوء والحصول على الحماية بموجب ألطلفإنه يحق تعرف الالجئ بصرف النظر عن سّنه، 
  . الوثائق القانونية لالجئين استنادًا إلى ادعائهم

التي " التدابير المالئمة"من اتفاقية حقوق الطفل باتخاذ  22يستتبع االلتزام الناشئ عن المادة و  
ان مصحوبًا أو غير تكفل الحمايَة المناسبة للطفل الذي يسعى إلى الحصول على مركز الجئ، سواًء ك

مصحوب، جملَة أمور منها إنشاء نظام فعال لطلب اللجوء، وبخاصة سن التشريعات المناسبة التي 
، وبناء القدرات )الفرع األول( تنظم المعاملة الخاصة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

ها المدونة في االتفاقية وغيرها من الالزمة لتنفيذ هذه المعاملة بما يتفق مع الحقوق الواجب إعمال
الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان أو حماية الالجئين أو القانون اإلنساني التي تكون الدولة 

 .)الفرع الثاني طرفًا فيها
 الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن: الفرع األول

الحماية الدولية، بصرف النظر عن عمرهم وجنسهم،  يجب التعامل مع األطفال الذين يبحثون عن  
بما فيهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وفق إجراءات اللجوء المتوفرة 
ومساعدتهم للحصول عل اللجوء أو األشكال األخرى المتممة للحماية التي من شأنها االستجابة 

 . 9الحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بالحماية
ينبغي على الدول، اعترافا منها بحق السعي إلى اللجوء والتمتع به، تمكين األطفال الساعين إلى و  

اللجوء، بما فيهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، من الحصول على إجراءات 
لى وعند تقييم طلباتهم، يجب ع. اللجوء واألشكال األخرى المتممة للحماية، بغض النظر عن عمرهم

الدول مراعاة تطور حقوق اإلنسان الدولية وقوانين الالجئين والعالقات البنيوية التي تربط بينهم، بما 
في ذلك المواقف التي اتخذتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة وهي تمارس 

وص، تأويل تعريف الالجئ ويجب، على الخص. 1951مهامها اإلشرافية طبقا التفاقية الالجئين لعام 
الوارد في هذه االتفاقية من منظور يأخذ العمر والجنس بعين االعتبار كما ينبغي مراعاة الدوافع 

تجنيد األطفال  في هذا الصدد ويعتبر. الخاصة لالضطهاد الذي تعرض له األطفال وأشكاله ومظاهره
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-https://www.unicef.org/protection/10 :متوفرة على الموقع اإللكتروني اآلتي. 2.5، مبدأ 2007شباط /فبراير
1696_ParisPrinciples-ARABE-_VERSION_FINALE(1).doc  



28 
 

ضطهاد الموجهة تحديدا ضد من أشكال ومظاهر اال اأو استخدامهم بصورة غير مشروعة واحد
األطفال وقد تبرر منحهم وضع الجئ إذا كان أحد هذه األفعال مرتبطا بأحد أسس اتفاقية الالجئين 

لذلك، يجب على الدول إعطاء اهتمام خاص ألشكال االضطهاد ومظاهره الموجهة . 1951لعام 
  .10تحديدا ضد األطفال في اإلجراءات الوطنية لتحديد وضع الجئ

عدم إعادة األطفال، بأية طريقة كانت، إلى حدود بلد حيث يوجد خطر حقيقي، على أن ويجب  
يجري تقييم كل حالة على حدة، بتعرض األطفال للتجنيد أو إعادة التجنيد أو االستخدام بصورة غير 

 .11مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، أو للمشاركة في أعمال قتالية
طفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين ال تتوفر بشأنهم أية وبالنسبة إلى األ  

مؤشرات عن احتياجهم إلى الحماية الدولية، ينبغي أال يحال هؤالء األطفال بصورة تلقائية إلى 
إجراءات طلب اللجوء، بل توفَّر لهم الحماية في إطار اآلليات األخرى ذات الصلة بحماية األطفال على 

  .12ليات التي تنص عليها التشريعات المتصلة برعاية الشبابغرار اآل

 الضمانات اإلجرائية وتدابير الدعم  :ثانيالفرع ال
اتفاقية حقوق من  22من المادة  1ينبغي أن تراعي التدابير المالئمة المنصوص عليها في الفقرة   

المنفصلون عن ذويهم، كما أوجه الضعف الخاصة التي يعاني منها األطفال غير المصحوبين و الطفل
ينبغي لكل طفل يلتمس اللجوء، أن  ولهذا .ينبغي أن تراعي اإلطار القانوني والشروط القانونية الوطنية

يمثله راشد لـه دراية تامة بخلفية الطفل وتتوفر لديه الكفاءات والقدرات الالزمة لتمثيل مصالح الطفل 
لمصحوب أو المنفصل عن ذويه أن يحصل مجانًا وفي جميع الحاالت، يحق للطفل غير ا. الفضلى

على خدمات ممثل قانوني مؤهل، بما في ذلك في الحاالت التي يدرس فيها طلب اللجوء المقدم من 
 .13الطفل وفقًا لإلجراءات العادية الخاصة بالكبار

ين أو وينبغي إيالء األولوية لطلبات الحصول على مركز الالجئ التي يقدمها أطفال غير مصحوب  
  14.منفصلون عن ذويهم، وينبغي بذل كل جهد ممكن إلصدار قرار سريع ومنصف

ومن الضمانات اإلجرائية الدنيا أن تنظر في طلب اللجوء سلطة مختصة ومؤهلة تأهيًال كامًال في   
وينبغي أن ُتمنح للطفل فرصة إجراء مقابلة شخصية مع . المسائل ذات الصلة باللجوء والالجئين

وإذا تعذر على  .هل قبل اتخاذ أي قرار نهائي كلما سمح بذلك سن الطفل ودرجة نضجهموظف مؤ
الطفل التواصل المباشر مع الموظف المؤهل بلغة مشتركة، ينبغي االستنجاد بخدمات مترجم شفوي 

وعالوة على ذلك، يفسر الشك لصالح الطفل في حالة التشكيك في صحة أقواله، كما ينبغي أن . مؤهل
 .15ح للطفل فرصة استئناف القرار وذلك بطلب مراجعته رسمياتتا
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وينبغي أن يشرف على المقابالت ممثلون عن السلطة المعنية بالبت في طلبات الحصول على مركز  
الالجئ، يتعين عليهم أن يأخذوا في االعتبار الحالة الخاصة لألطفال غير المصحوبين بغية تقييم طلب 

وينبغي أن تقوم عملية التقييم  .ويبحثون في تاريخ الطفل وثقافته وماضيهالحصول على مركز الالجئ 
على دراسة مجموعة العوامل التي تخص كل طفل، بما فيها خلفيته الشخصية والعائلية والثقافية، 

وينبغي أن ُتجرى كل المقابالت بحضور وصي الطفل وممثله . وذلك على أساس كل حالة على حدة
 .16القانوني

ي للموظفين المعنيين بهذه اإلجراءات الخاصة باألطفال، وال سيما باألطفال غير المصحوبين وينبغ  
تطبيق القوانين الدولية والوطنية لالجئين على  مناهجأو المنفصلين عن ذويهم، أن يتلقوا تدريبًا على 

تقييمًا جيدًا، وبغية تقييم طلبات اللجوء المقدمة من األطفال . نحو يراعي ثقافة الطفل ونوع جنسه
ينبغي أن يشكل جمع المعلومات بشأن حالة األطفال، بمن فيهم األطفال المنتمون إلى األقليات أو 
الفئات المهمشة، جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومات بغية جمع المعلومات بشأن بلد المنشأ 

 .17للطفل
في طلبات الحصول على مركز الالجئ  وفي حالة التدفقات الكبرى لالجئين، التي يتعذر فيها النظر 

وفي مثل هذه . على أساس فردي، يمكن للدول أن تمنح مركز الالجئ لكافة أعضاء المجموعة
الظروف، يحق لجميع األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الحصول على نفس المركز 

 .18الذي يمنح لألعضاء اآلخرين لتلك المجموعة المحددة
تمتع األطفال الحاصلين على مركز الالجئ بجميع الحقوق الناشئة عن الصكوك : ثالثالالفرع 

 الدولية المتعلقة بالالجئين وبحقوق اإلنسان تمتعًا كامًال 
ال يتمتع األطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم المعترف بهم كالجئين والحاصلون على   

فحسب، بل يحق لهم أيضًا  1951الخاصة بوضع الالجئين لعام  اللجوء بالحقوق الناشئة عن االتفاقية
التمتع إلى أقصى حد ممكن بكافة حقوق اإلنسان الممنوحة لألطفال الموجودين في إقليم الدولة أو 

 .19باإلقامة الشرعية في إقليم تلك الدولة المرتبطةالخاضعين لواليتها، بما فيها الحقوق 
على ضمان حماية الطفل  اتفاقية حقوق الطفلمن  6موجب المادة يشتمل التزام الدولة الطرف ب  

إلى أقصى حد ممكن من أشكال العنف واالستغالل التي قد تهدد حق الطفل في الحياة والبقاء 
ويكون األطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين عرضة للعديد من األخطار التي . والنمو

لى غرار االتجار باألطفال ألغراض االستغالل الجنسي أو غيره من تؤثر في حياتهم وبقائهم ونموهم، ع
أشكال االستغالل أو المشاركة في أنشطة إجرامية قد تؤدي إلى إيذاء الطفل، أو في الحاالت 

من االتفاقية بأن تتوخى الدول األطراف اليقظة في  6وبناء عليه، تقضي المادة . القصوى، إلى موته
أن ثمة  حقوق الطفل لجنةإذ الحظت . ندما يتعلق األمر بالجريمة المنظمةهذا الصدد، وال سيما ع
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صلة في كثير من األحيان بين االتجار ووضع األطفال بوصفهم منفصلين عن ذويهم أو غير 
  .20مصحوبين

أنه ينبغي اتخاذ التدابير العملية الالزمة على جميع المستويات لحماية  لجنة حقوق الطفلوترى   
إيالء األولوية في ما : ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي. ن األخطار المشار إليها أعالهاألطفال م

يتخذ من إجراءات لألطفال ضحايا االتجار، وتعيين األوصياء على سبيل السرعة، وتزويد األطفال بما 
طفال المعرضين يلزم من معلومات عن األخطار التي قد يواجهونها، ووضع التدابير الالزمة لمتابعة األ

  .21وينبغي أن تكون هذه التدابير موضوع تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها. للخطر بوجه خاص
  ن من التمتع بالحياة العائليةيالضمانات القانونية لتمكين األطفال الالجئ: المطلب الثاني

ع التركيز على بعض ، م)الفرع األول( على مبدأ وحدة العائلة يشدد القانون الدولي بشكل خاص  
  ).الفرع الثاني(هذا المبدأ  الضوابط إلنفاذ

  بالحياة العائلية  غير المصحوبين األحكام القانونية التي تضمن تمتع األطفال: الفرع األول 
في النصوص الواردة في  أساسا األحكام القانونية التي تضمن تمتع األطفال بالحياة العائليةتتمثل  

  . )ثانيا(القانون الدولي اإلنساني  تلك الواردة في نصوص، و)أوال(ل اتفاقية حقوق الطف

  بالحياة العائلية غير المصحوبين اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن تمتع األطفالنصوص : أوال
على الدول األطراف أن تتخذ  نه ينبغيأ، من اتفاقية حقوق الطفل، على 1، فقرة 22نصت المادة   

تكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز الجئ، أو الذي يعتبر الجئا وفقا التدابير المالئمة ل
للقوانين واإلجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي 

الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة  يشخص آخر، تلّق
اقية وفى غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون في هذه االتف

 .الدول المذكورة أطرافا فيها
تعاون في أي جهود تبذلها األمم ال الدول األطراف على وبموجب الفقرة الثانية من ذات المادة،  

مات غير الحكومية المتعاونة مع المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظ
األمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن 
أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات الالزمة لجمع شمل أسرته، وفى 

ين ألسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الحاالت التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو األفراد اآلخر
 .الممنوحة ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية ألي سبب

في النظر بإلتزام على الدول األطراف  يقع، من اتفاقية حقوق الطفل 1، فقرة 10المادة  وبموجب   
رتها بقصد جمع شمل األسرة، الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغاد

وتكفل الدول األطراف كذلك أال تترتب على تقديم طلب من هذا . بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة
   .القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم
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اظ للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين االحتف يحقالفقرة الثانية من نفس المادة،  ضمنو  
وتحقيقا  .بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال في ظروف استثنائية

 لهذه الغاية، تحترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم
التي تكون للقيود التي ينص عليها القانون و وال يخضع الحق في مغادرة أي بلد إّال. هم إليهخولود

ضرورية لحماية األمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين 
 .وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذه االتفاقية

بالحياة  غير المصحوبين التي تضمن تمتع األطفال أحكام القانون الدولي اإلنساني :ثانيا

  لعائليةا
ة لمبدأ وحدة العائلة، بما في ذلك تسهيل االتصال بين لي القانون اإلنساني الدولي أهمية خاصيو  

فقد نصت المـادة . جالءاتوضمان تقديم الرعاية والحماية إليهم أثناء االنتقاالت واإل المشّتةالعائالت 
ن تتخذ التدابير الضرورية لضمان على أطراف النزاع أ: "من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يأتي 24

موا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب عدم إهمال األطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيّت
ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن . الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع األحوال

ل إيواء هؤالء األطفال ى أطراف النزاع أن تسهوعل .إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها
في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط االستيثاق من مراعاة 

وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير الالزمة إلمكان  .المبادئ المبينة في الفقرة األولى
الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو  التحقق من هوية جميع األطفال دون

 22.بأي وسيلة أخرى
من نفس االتفاقية على التزام كل طرف من أطراف النزاع بتسهيل أعمال البحث  26ونصت المــادة   

التي يقوم بها أفراد العائالت المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد االتصال بينهم وإذا أمكن جمع 
سة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد ل بصورة خاصة عمل الهيئات المكروعليه أن يسه. همشمل

 .اعتمدها وأن تراعي التدابير األمنية التي اتخذها
من ذات االتفاقية، يقع على دولة االحتالل التي تقوم بعمليات النقل أو  3، فقرة 49ووفقا للمــادة  

د ممكن من توفير أماكن اإلقامة المناسبة الستقبال األشخاص الء التزام بالتحقق إلى أقصى حجاإل
المحميين، ومن أن االنتقاالت تجري في ظروف مرضية من وجهة السالمة والشروط الصحية واألمن 

  ."والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة
شمل  حكاما تتعلق بلم، أ1977وبالمثل تضمن البرتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام   

تيسير األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر  على ضرورة 74 األسرة، حيث نصت المادة

                                                             
  .24، المادة 1949آب 12لحرب المؤرخة في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت ا 22
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اإلمكان جمع شمل األسر التي شتتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات 
  23.اإلنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة

ول الثاني الخاص بالنزاعات المسّلحة غير الدولية وجوب اتخاذ كل وقد تضمن كذلك البرتوك 
، 3، فقرة 4الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل األسر المنفصلة بصورة مؤّقتة، إذ نصت المادة 

على ضرورة توفير الرعاية والمعونة لألطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة اتخاذ جميع 
 24.ل جمع شمل األسر التي تشتتت لفترة مؤقتةالخطوات المناسبة لتسهي

  شروط لم األسرة: الفرع الثاني
بعدم فصل  اتفاقية حقوق الطفلمن  9حتى تفي الدول على نحو كامل بالتزاماتها بموجب المادة   

الطفل عن والديه رغمًا عنهما، يتعين عليها أن تبذل ما في وسعها من جهد إلعادة الطفل غير 
منفصل عن ذويه إلى والديه، عدا في الحاالت التي يكون فيها اإلبقاء على الفصل المصحوب أو ال

  .ضروريًا لصون مصالح الطفل الفضلى، مع مراعاة حق الطفل في إبداء آرائه

 عدم تعارض لم شمل األسرة مع المصالح الفضلى للطفل الالجئ: أوال
بأن " خطر حقيقي"فل الفضلى إذا وجد يتعارض جمع شمل األسرة في البلد المنشأ مع مصالح الط  

ويكون هذا الخطر مدونًا . بلد المنشأ إلى انتهاك حقوق اإلنسان األساسية للطفلتؤدي العودة إلى 
على نحو ال جدال فيه في قرار منح مركز الالجئ أو في قرار صادر عن السلطات المختصة بشأن 

من اتفاقية  3االلتزامات الناشئة عن أحكام المادة بما فيها (تطبيق االلتزامات المتعلقة بعدم الرد 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وأحكام 

وبناء عليه، إن منح مركز ). من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 7و 6المادتين 
ول دون العودة إلى البلد المنشأ، ويحول بالتالي دون جمع شمل الالجئ هو مانع ملزم قانونًا يح

، ولكن يخشى مثًال أن يتأثر ةبلد المنشأ أقل حدا إذا كانت األخطار الممكنة في أم. األسرة هناك
، يجب حينئذ دراسة هذه األخطار بعناية كاملة وتقييمها السائد فيهاالطفل باآلثار العشوائية للعنف 

ارات األخرى القائمة على الحقوق، بما فيها النتائج التي قد تترتب على اإلبقاء على في ضوء االعتب
وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن بقاء الطفل يتسم بأهمية بالغة ويشكل شرطًا . حالة الفصل

  .25مسبقًا لتمتعه بجميع الحقوق األخرى
 الالجئ، إذا ما كان الطفل سابقا محّلوقد يتعارض لم شمل األسرة مع المصالح الفضلى للطفل   

، من اتفاقية 1، فقرة 9إساءة من الوالدين أو كان عرضة لإلهمال، وفي هذا الصدد، نصت المادة 
عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إال عندما تقرر بحقوق الطفل على إلتزام الدول األطراف 

ئية، وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها، أن هذا السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضا

                                                             
تفاقيات الملحق با، 1977ول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، جنيف، البروتوكول اإلضافي األ 23

  . 1949أغسطس / آب  12المعقودة في  األربع جنيف
، الملحق 1977البروتوكول اإلضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة غير الدولية، جنيف،  24

  ).ب( 3، فقرة 4، المادة  1949أغسطس / آب  12لمعقودة في باتفاقيات جنيف األربع ا
  .82، فقرة )2005(6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  25
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وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة . الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى
إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار 

 .بشأن محل إقامة الطفل
 لم للطفل قبل الفضلى لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ينبغي إجراء تقييم للمصالح ووفقا  

الحاالت على ذلك وينطبق .الشمل يحقق تلك المصالح أم ال شمل األسرة، لتحديد ما إذا كان لم 
 استمر التي التوالحا األسرة؛ االستغالل في أو اإلهمال أو المعاملة سوء على عالمات أو بمخاطر المقترنة

 العالقة شرعية حول بشكوك تقترن التي والحاالت الطفل؛ لعمر بالنسبة طويلة لفترة الطفل انفصال فيها
 بهم تربطه الذين األفراد من غيره عن الطفل فصل إلى فيها الشمل لم يؤدي قد التي األسرية؛ والحاالت

  .26وثيقة عالقات

  ير بكل حريةمراجعة رأي الطفل وحقه في التعب: ثانيا
من اتفاقية حقوق الطفل على أنه ينبغي لكل دولة طرف تمكين الطفل القادر على  12نصت المادة    

تكوين آرائه الخاصة من الحق في التعبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، 
كام هذه المادة ينبغي لدى وعمًال بأح .وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

تحديد التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، إبراز 
وينبغي أيضًا . 27آراء الطفل ورغباته ومراعاتها، بما في ذلك التدابير الخاصة بالبحث عن أفراد أسرته

. بالوصاية والرعاية واإليواء والتمثيل القانونيأن تراعى آراء الطفل في إطار الترتيبات المتعلقة 
ولما كانت  .ويجب أن تقدم هذه المعلومات بطريقة تراعي درجة نضج كل طفل وقدرته على الفهم

المشاركة مرتبطة بالتواصل الموثوق، ينبغي عند االقتضاء توفير خدمات الترجمة في كافة مراحل 
 .28اإلجراءات

ذويهم من التمتع بالحياة غير المصحوبين بن األطفال الالجئين آليات تمكي: المبحث الثاني

  العائلية
 وإن ،)المطلب األول( اآللية األساسية  جل لم شمل العائلةأالالجئ من الطفل البحث عن أسرة يمثل  
  ).المطلب الثاني( البديلة الرعاية ترتيبات اتخاذ ينبغي ممكنا، ذلك يكن لم

  جل لم شمل العائلةأرة الالجئ من البحث عن أس: المطلب األول
البحث عن أفراد األسرة هو أحد المكونات الرئيسية للبحث عن أي حل مستدام، وينبغي أن يحظى   

باألولوية عدا في الحاالت التي يتنافى فيها البحث عن أفراد األسرة، أو الكيفية التي يجرى بها البحث، 

                                                             
 األمم لمفوضية التوجيهية المبادئ لتنفيذ الميداني الالجئين، الدليل لشؤون المتحدة األمم مفوضية :أنظر في ذلك 26

للطفل، منشورات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  الفضلى حالمصال تحديد بشأن الالجئين لشؤون المتحدة
 الالجئين لشؤون المتحدة األمم لمفوضية التوجيهية الالجئين، المبادئ لشؤون المتحدة األمم مفوضية؛ 46، ص 2011
  .36، ص 2004للطفل، منشورات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  الفضلى المصالح تحديد بشأن

  .25، فقرة )2005( 6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  27
  .25فقرة  المرجع نفسه، 28
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، ومع )الفرع األول( الحقوق األساسية لألفراد المعنيين مع مصالح الطفل الفضلى أو يعرض للخطر
 ).الفرع الثاني(ذلك فإن تنفيذ تدابير لم الشمل تصادفها عقبات حقيقية 

  تدابير لم شمل األسرة: الفرع األول
 لم تمكين المطاف، نهاية وفي األسرية، الروابط استعادة في األسرة أفراد عن البحث من الهدف يتمثل 

 اآلخرين األطفال أو ذويهم عن المفصولين أو مرافق لألطفال بدون بالنسبة هذا كان سواء سرة،األ شمل
 الالجئين، لشؤون المتحدة األمم مفوضية دتأّكوقد . أسرتهم أفراد عن البحث حالتهم تتطلب الذين

 المتحدة األمم وهيئات الدولية، اإلنقاذ ولجنة الدولية، األحمر ولجنة الصليب اليونيسيف مع بالتعاون
دائم  حل أهم باعتباره شملها ولم اُألسر أثر اقتفاء على الشركاء، من وغيرها غير الحكومية والمنظمات

 شمل اُألسر، لم هو هنا األساسي والمبدأ .ذويهم عن المنفصلين أو المصحوبين غير الالجئين لألطفال
 ومصالح حقوق على التأكيدتم إعادة  كما .29لطفلالفضلى ل مصالحلل تحقيق ذلك في يكون أن شريطة
، إذ  2002 ماي في بالطفل المعنية االستثنائية العامة دورة الجمعية في بالصراعات المتأثرين األطفال

 الشمل، لم و اُألسر أثر اقتفاء لبرامج أولوية إعطاء إلى الحاجة على عنها تمخضت التي الوثيقةزت رّك
أو  بأهلهم المصحوبين غير داخليا والمشردين الالجئين فالاألط رعاية ترتيبات ومواصلة رصد

 .30عنهم المنفصلين
، فإن البحث عن اآلباء أو األقارب 1994ووفقا لدليل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لعام   

إذ أنه إضافة إلى إمكانية جمع شمل . يعد أمرا ضروريا، ويجب أن يبدأ البحث في أقرب وقت ممكن
وسوف يعتد . يبحثون عن أبويه ينجدا للطفل أن يعرف أن هناك آخر ، قد يكون من المهماألسرة

. وفي أغلب األحيان، على التعاون الوثيق عبر الحدود. البحث على التوثيق الشامل لتاريخ الطفل
وينبغي تنسيق جهود البحث مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، وعلى سبيل المثال، عن طريق تقديم 

وقد يزيد هذا اإلجراء من فرص تحديد موقع األقارب مع تفادي . البحث/سخة من طلب التسجيلن
  .31إزدواج الجهود

وينبغي أن يكون البحث نشيطا، وتشمل أساليب البحث الفعالة إلصاق صور ضوئية على لوحات   
النشرات والبالغات، وعقد جلسات مجتمعية بما في ذلك المجتمعات المحلية في المخيمات المجاورة، 

ة القتفاء األثر تحمل صورا ضوئي" صحف" واستخدام اإلذاعة والتلفزيون والصحف، وإعداد كتب أو 
لألطفال بغرض التداول المنهجي، وإجراء مقابالت شخصية مع الراشدين الذين فقدوا أطفاال، 

  .32ومصاحبة األطفال إلى المواقع التي وصفوها

                                                             
، وثيقة 58المصحوبين، الجمعية العامة، الدورة  غير اُلقصر لالجئين المساعدة تقرير األمين العام لألمم المتحدة، تقديم 29

  .18، فقرة 2003أوت  A/58/299 ،20: األمم المتحدة رقم
  .20المصحوبين، فقرة  غير اُلقصر لالجئين المساعدة مين العام لألمم المتحدة، تقديمتقرير األ 30
، 1994مبادئ توجيهية بشأن الحماية والرعاية، جنيف : مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، األطفال الالجئون 31

  .128، ص 1994ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 
  .28ص  المرجع نفسه، 32
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فقد أظهرت  ،وال بد من اقتفاء األثر حتى عندما يبلغ الطفل غير المصحوب بذويه عن وفاة أبويه  
وهناك إمكانية أيضا . األبوين على األقل على قيد الحياةالتجربة أنه في كثير من األحيان يكون أحد 

  .33لتحديد موقع أفراد آخرين من األسرة أو أصدقاء األسرة الذين يكون بوسعهم توفير الرعاية
ويوصي دليل المفوضية بضرورة توخي السرية والتزام الحرص بأال يؤدي جمع المعلومات وتداولها   

  .34سرهم للخطرإلى تعرض األطفال الالجئين أو أ
وفي بعض األحيان يكون أفراد األسرة موجودين في مواقع داخل بلد المنشأ أو في أماكن أخرى،  

وفي مثل هذه الحاالت، يكون من المهم مساعدة . ويكون جمع شمل األسرة بشكل سريع غير ممكن
ن بوسع اللجنة وفي بعض الحاالت، يكو. الطفل غير المصحوب بذويه على مداومة االتصال مع األسرة

الدولية للصليب األحمر أن تساعد في تيسير تبادل االتصاالت، وقد أنشئت في هذا الصدد خدمة 
كجزء من شبكة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الخاصة " رسائل األسرة"

  . 35باقتفاء األثر
 ذويهم عن المنفصلين المصحوبين غير طفالاأل بشأن التوجيهية المبادئ صدور الهامة التطورات ومن  
 األمم ومفوضية واليونيسيف األحمر لصليبل الدولية لجنةال كّل من هاتوأقر هاتوضع ( 2003عام  في

 والمنظمة )المتحدة المملكة( إنقاذ الطفولة وصندوق الدولية اإلنقاذ ولجنة الالجئين لشؤون المتحدة
 ووفقا لهذه المبادئ، فإن. الوكاالت بين فيما للتعاون المشترك أداة لتشّك وهي ،)العالمية للرؤية الدولية

 على السريع التعرف هي ذويهم المنفصلين عن المصحوبين غير األطفال مع العمل في الخطوات أهم
 في كان إذا شملهم لم إلى ثانية يؤدي بما أثر ُأسرهم، واقتفاء فوري بشكل وتوثيقهم وتسجيلهم هويتهم

 ُأسرة لدى مؤقتا وإيداعهم مقي تعيين الخطوات هذه أن يرافق وينبغي .الفضلى مصالحهم ميخد ما ذلك
 .36رفاه الطفل رصد يمكن حيث راعية

 تحديد بعد ممكن وقت أقرب في أفراد األسرة عن البحث عملية تبدأ أن ينبغيوفقا لهذه المبادئ و 
 المخيمات بين أو النازحين أو لالجئين مخيم خلدا األسرة أفراد عن البحث عملية ُتجرى أن ويمكن الهوية،

 االستمرار الممكن ومن .األصل وبلدان اللجوء بلدان بين الحدود عبر ، أوبلد اللجوء في األقاليم بين أو
 نتائج على األطفال إطالعدائما  ينبغيو ، االنفصال من بعد سنوات حتى األسرة أفراد عن البحث في

 يتم حتى تحديد الهوية لحظة منذ منتظم أساس وعلى المناسب الوقت في ةاألسر أفراد عن البحث جهود
 األقارب فيهم بمن األسرة، أفراد عن البحث جهود فيها تفشلالتي  الحاالت وفي .37دائم حل على العثور

 والطويلة البديلة الرعاية ومناقشة حلول الطفل إعالم يجب المعقولة، الجهود كافة استنفاد بعد البعيدين
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 على الرسمي الطابع إضفاء أجل من الوطنية السلطات إشراك يجب ، على أنهالطفل مع واستطالعها ألجلا
 .38مثال الممكنة التبني وعمليات الرعاية ترتيبات

  مشكالت تنفيذ تدابير لم الشمل داخل بلد اللجوء: الفرع الثاني
ال الالجئين غير المصحوبين القانونية الدولية التي تنص على حقوق األطف األحكامرغم وجود   

في الحياة العائلية ولم شمل األسرة، إّال أن تنفيذ مثل تلك اإللتزامات عادة ما يكون مرهونا  بذويهم
. بمدى قدرة البلد المضيف على استيعاب أسر هؤالء األطفال بما يفرزه من أعباء إضافية على كاهلها

لد اللجوء لحقه في السيطرة على معدالت الهجرة ولهذا فإن لم شمل األسرة يكون رهين ممارسة ب
  . وقدرته على استيعاب المزيد من الالجئين أو المهاجرين

تها بسبب النزاعات إذا ما توقفنا عند نموذج الدول األوربية بسبب موجة اللجوء الواسعة التي مسو  
قوانين تتوّفر على ل الدوتلك معظم  المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها، فإننا نجد أن

ومع ازدياد أعداد الالجئين الذين . الحصول على هذا الحق أمر آخر فإن ومع ذلكللم شمل األسرة، 
في و .االنضمام إليهم هؤالء األطفال يصلون إلى أوروبا، فإن الدول األعضاء باتت تصعب على أسر

 لمجلس األوروبي لالجئين والمنفيين، كبيرة مسؤولي السياسة في ا"آن باتيلي"أفادت هذا الصدد 
إذ  .حريصة على الحد من هذه القنوات األوربية ، أن الدول)جماعة تضم منظمات الالجئين في أوروبا(

االتجاه السائد يتمثل في فرض معايير أهلية أكثر تقييدًا، ومتطلبات أكثر صعوبة فيما يخص أن 
لها الدولة لمساعدة الالجئين على استكمال ة التي تموالوثائق الداعمة، وتوافر أقل للمساعدة القانوني

التشريعات الوطنية الخاصة بجمع شمل األسر تتغير كما أن  .عملية تقديم الطلبات التي تزداد تعقيدًا
بسرعة كبيرة لدرجة أن حتى بعض المحامين والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المشورة القانونية 

  .39اءات، ناهيك عن الالجئين الذين حتى قد ال يتحدثون نفس اللغةتشكو من صعوبة فهم اإلجر
يعفي  2003توجيه االتحاد األوروبي بشأن الحق في لم شمل األسرة الصادر في عام إذا كان و  

الالجئين من بعض الشروط الصعبة التي ينبغي على فئات أخرى من المهاجرين االمتثال لها عند تقديم 
ولكن الالجئين ال يستفيدون من هذه اإلعفاءات . لحصول على دخل كاف ومسكنالطلبات، مثل إثبات ا

وفي بعض الدول . إال إذا قدموا طلباتهم خالل فترة زمنية معينة من الحصول على حق اللجوء
األعضاء، يكون لديهم أقل من ثالثة أشهر لتقديم الطلبات، وأولئك الذين يحصلون على حماية ثانوية 

مفوضية األمم وقد أشارت . لالجئ الكامل ال يستفيدون من اإلعفاءات على اإلطالقبدًال من وضع ا
، فضًال عن جماعات حقوق الالجئين، إلى أن ثالثة أشهر ليست فترة زمنية المتحدة لشؤون الالجئين
شمل األسرة ألن تتبع مكان وجود أفراد األسرة المفقودين يمكن أن يستغرق  واقعية لتقديم طلبات لم

عدة أشهر وتعقب الوثائق الالزمة لدعم الطلبات، مثل شهادات الميالد والزواج، يستغرق عدة أشهر 
  .40أخرى

                                                             
  .43ص  المرجع نفسه، 38

. 2015يوليو  6أوكسفورد، ، ن في أوروبالم شمل األسرة بعيد عن متناول العديد من الالجئي، كريستي سيغفريد 39
  /http://www.irinnews.org/ar/report/4929 :متوفرة على الموقع اإللكتروني اآلتي

   .المرجع نفسه 40



37 
 

راف بأن األسرة وبموجب توجيه االتحاد األوروبي، ال يطلب من الدول األعضاء سوى االعت  
األزواج واألبناء القصر وآباء القصر غير  (الشمل  األساسية مؤهلة للحصول على حق لم

وقد تمسكت معظم الدول األعضاء بهذا التعريف المحدود الذي ال يعترف بأن الهجرة . )المصحوبين
اق نفسه، أشارت وفي السي .القسرية يمكن أن تغير تركيبة األسرة واعتمادها على العائلة الممتدة

، التي تدير برنامج الصليب األحمر البريطاني للمساعدة في لم شمل األسر، أن "فانيسا كوان"
األطفال الذين تيتموا غالبًا ما تربيهم العمات واألعمام، ولكنهم ليسوا مؤهلين للحصول على حق جمع 

  . 41يشمل األسرة الالجئة في المملكة المتحدة ما لم يتم تبنيهم بشكل رسم
الحكومة األلمانية تعديالت قانونية على قانون اللجوء،  وكمثال آخر يوضح هذه الصعوبات، إصدار  

، ومنعت بموجبها الالجئين الذين يتمتعون بحق اإلقامة 2016 فيفري 25والتي أقرها البرلمان بتاريخ 
ث تشير اإلحصائيات المؤقتة من لم شمل عائالتهم لمدة سنتين، بحجة تخفيض أعداد الالجئين، حي

حتى تاريخ فيفري ) 60 000( ن ألفيأن عدد الالجئين القصر تعدى الستالرسمية األلمانية إلى 
توصل وزيري العدل والداخلية إلى مخرج قانوني يقضي بالسماح لالجئين  وكحد أدنى، .2016

من حق لم شمل القصر، في الحاالت القصوى وألسباب إنسانية خاصة واستثنائية، باالستفادة 
   42.عائالتهم

مؤسسة مستقلة تعنى  ( المعهد األلماني لحقوق اإلنسان أشار، تقييم قانوني لهذه اإلجراءات فيو  
ستؤدي إلى كارثة من  هذه التعديالتاالستثناءات، فإن بعض إلى أنه حتى مع اعتماد  )بحقوق اإلنسان

ما في المحاكم ولدى العديد من المنظمات، كون الناحية القانونية ومتاعب للحكومة االتحادية، ال سي
  .43وبالذات المادة العاشرة منها التفاقية األمم المتحدة للطفولةقراراتها تشكل انتهاكًا واضحًا 

  الحلول البديلة لتوفير الحياة العائلية :المطلب الثاني
األطفال أو تبّني  كفالة: في حالة عدم تحقق لم الشمل، هناك جملة من البدائل يمكن اعتمادها وهي  

االندماج (وأخيرا ) الفرع الثالث( العودة إلى بلد المنشأ ،)الفرع األول( الالجئين غير المصحوبين
 ).المحلي

  األطفال الالجئين غير المصحوبين أو تبّني كفالة: الفرع األول

 األطفال الالجئين غير المصحوبين كفالة: الأو
 أنها على عادة وتفهم ،أسرتهم خارج بيت في األطفال رعاية فيها يتم التي الحاالت إلى األطفال كفالة تشير  

  :44التالية في الفئات بها المرتبطة العملية والترتيبات الطفل كفالة إنشاء عملية وتندرج مؤقت، ترتيب

   :)الرسمية غير أو (التقليدية الكفالة -1
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 على عالقة تكون ال أو تكون قد أخرى معيشية أسرة أو أسرة مع الطفل فيه يقيم الذي الوضع إلى تشير 
 يولى وال الكبار بواسطة بها القرارات المتعلقة اتخاذ التقليدية الكفالة في يغلبو .الطفل بأسرة قرابة

  .األحيان نم كثير في ورغباتهم األطفال آلراء الالزم االعتبار

  :العفوية الكفالة -2
 حاالت في حدوثها ويتكرر ،مسبق ترتيب أي دون بالطفل األسرة فيه تهتم الذي الوضع إلى تشير  

 العفوية الكفالة وتمثل .الالجئين األطفال حالة في مختلف مجتمع من أسر يشترك فيها وقد ،الطوارئ
  .الرسمية غير الكفالة أشكال من شكًال

  :بةالمرّت الكفالة  -3
 الطرف ويمثل ،ثالث طرف يحدده ترتيب من كجزء طفل برعاية أسرة فيه تقوم الذي الوضع إلى تشير  

 حكومية غير منظمة أو دينية منظمة أو حكومية دائرة مثل االجتماعية الرعاية في وكالة تشارك عادًة الثالث
 .سميةر بتشريعات مغطى ال يكون أو الترتيب هذا يكون وقد .دولية أو وطنية

 الموظفون يسعى أن ويتعين الوطنية، والسياسات التشريعات الكفالة هذه تتبع أن ينبغي عامة، وكقاعدة  
 السلطات إشراك إلى أيضًا، الطفل صالح وفي ذلك ممكنًا كان ومتى إذا الطفل، بحماية المعنيون
 ترتيب أن يكون وينبغي .المرّتبة األطفال كفالة في )المثال سبيل على االجتماعية، الرعاية دائرة(المحلية
 45 .النازحين أو الالجئين لمجتمع الثقافية الناحية من مناسبا كذلك الكفالة

تعامل نت الناطقة اإلعالمية باسم المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن بيعلى مستوى الممارسة،  
يتم باألردن،  إلى مخيم الزعتريدخلوا  والذينغير المصحوبين بذويهم  السوريين األطفالهيئتها مع 
منهم يتم العثور % 80البحث عن أقرباء لهؤالء األطفال بين الالجئين، حيث أن عن طريق في العادة 

على أقارب لهم كالجد أو العم أو الخال أو غيرهم، وغالبا ما يتم إلحاق الطفل بهم أو بأحد من 
ال تجد المفوضية لهم أحدا من عائالتهم على  إال أن هناك عدد قليل من األطفال .46عائلته الكبيرة

عن أسر مستعدة ه في هذه الحالة يتم البحث اإلطالق، وتقول الناطقة اإلعالمية باسم المفوضية أن
وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن هذه العملية طويلة ومعقدة باعتبارها  .الحتضانهم وتحمل مسؤوليتهم

ن أن هذه األسرة مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية، وتتم مسؤولية كبيرة ويترتب عليها التأكد م
والمادية، ومدى استعدادها  هذه العملية من خالل إجراء مقابلة مع األسرة ودراسة حالتها االقتصادية

مع تأكيد ذات المتحدثة على قيام المنظمة بعملية إمداد األسرة التي تحتضن طفال . الحتضان الطفل
 .47ورة دورية ومنتظمة لتقييم وضع الطفل وقدرته على التأقلم مع أسرته الجديدةماديا، ومتابعتها بص

وفيما يتعلق باألطفال الذين يتم إلحاقهم بأسرهم الطبيعية كالجد أو العم، فإن المفوضية تقوم   
بتقدير احتياجات األسرة ودراسة وضعها المادي، لتدفع لمن هم أكثر احتياجا للمساعدات، بحسب 
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اطقة، موضحة أن هذه اإلمدادات تتعلق بحجم التبرعات التي تقدمها الدول المانحة، فكلما زاد ذات الن
 .48حجم الدعم، زادت قدرة المفوضية على إمداد هذه األسر بمساعدات أكبر

 تبني األطفال الالجئين غير المصحوبين: ثانيا
نفصلين عن ذويهم، احترام يجب على الدول، لدى نظرها في تبني األطفال غير المصحوبين والم  

احترامًا تامًا، فضًال عن  اتفاقية حقوق الطفلمن  21الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة 
الصكوك الدولية ذات الصلة األخرى، بما فيها على وجه الخصوص اتفاقية الهاي بشأن حماية 

المتعلقة  1994الصادرة في عام األطفال والتعاون في مجال التبّني على الصعيد الدولي، وتوصيتها 
. بتطبيق أحكام االتفاقية على األطفال الالجئين وغيرهم من األطفال المشردين على الصعيد الدولي

 :49يأتيويتعين على الدول بوجه خاص أن تراعي ما 
ال يمكن تبّني األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إال بعد التأكد من أن وضع الطفل  -
ويعني هذا عمليًا في جملة أمور أن الجهود المبذولة للبحث عن أفراد األسرة وجمع . يهسمح بتبّني

ويجب أن تكون موافقة الوالدين  .يشملهم لم تكلل بالنجاح، أو أن الوالدين قد وافقا على التبّن
. رة ومستنيرةوكذلك موافقة األطراف والمؤسسات والسلطات األخرى الالزمة إلقرار التبني، موافقة ح

ويفترض هذا تحديدًا أن الموافقة لم تحصل بمقابل مالي أو تعويض من أي نوع آخر وأنها لم 
 ُتسحب؛

ي األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بعجلة وفي حاالت الطوارئ ال يجوز تبّن -
 القصوى؛

ين الوطنية والدولية والعرفية ي مصالح الطفل الفضلى وأن يتم وفقًا للقوانيجب أن يخدم التبّن -
 الواجبة التطبيق؛

ينبغي التماس آراء الطفل، حسب سنه ودرجة نضجه، ومراعاة هذه اآلراء في إطار جميع إجراءات  -
ويقتضي هذا الشرط أن يكون هذا الطفل قد حصل على المشورة وُأطلع كما ينبغي على . التبني

ويجب أن يعطي الطفل موافقته بحرية ومن . الموافقة الزمة نتائج التبني وموافقته عليه، إذا كانت هذه
 دون إغراء بمال أو بتعويض من أي نوع آخر؛

وفي حالة عدم توفر هذا . ي إلى األقارب الموجودين في بلد إقامة الطفليجب إعطاء أولوية التبّن -
على األقل إلى أفراد  الخيار، تعطى األولوية إلى أفراد المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه الطفل أو

 يشاركونه نفس الثقافة؛
ي في بلد اللجوء في حال إمكانية العودة الطوعية إلى الوطن في ينبغي االمتناع عن إجراء التبّن - 

  .المستقبل القريب في ظل ظروف تستوفي شروط السالمة والكرامة

 العودة إلى بلد المنشأ: الثالثالفرع 

                                                             
  .مرجع سابق فاتن سليمان، 48
  .91، فقرة )2005(6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  49



40 
 

بأن تسفر عن " خطر معقول"لمنشأ خيارًا مقبوًال إذا كانت تنطوي على ال تشكل العودة إلى البلد ا  
انتهاك حقوق اإلنسان األساسية للطفل، وال يجوز تنظيم العودة إلى البلد المنشأ مبدئيًا إال إذا كانت 

 :50وينبغي لدى اتخاذ القرار مراعاة جملة أمور منها اآلتية. هذه العودة تخدم مصالح الطفل الفضلى
المة والوضع األمني واألوضاع األخرى، بما فيها األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي الس -

د ذلك بإجراء دراسة اجتماعية، عند االقتضاء، تقوم بها منظمات سيالقيها الطفل عند عودته، ويتحد
 الشبكة االجتماعية؛

 توفر ترتيبات الرعاية للطفل المعني؛ -
من اتفاقية  12ل في إطار ممارسة حقه في القيام بذلك بموجب المادة اآلراء التي أعرب عنها الطف -

 وآراء األشخاص الساهرين على رعايته؛حقوق الطفل 
 درجة اندماج الطفل في البلد المضيف ومدة غيابه عن بلده المنشأ؛ -
 ؛)8المادة (حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه وصالته العائلية  -
 .)20 المادة(خلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية الحفاظ على  -

 االندماج المحلي :الرابعالفرع 
يشكل االندماج المحلي الخيار الرئيسي في حالة استحالة العودة إلى البلد المنشأ ألسباب قانونية    

بما في ذلك وضع (ي مأمون ويجب أن يقوم االندماج المحلي على أساس وضع قانون. أو واقعية
وعلى الحقوق الواردة في االتفاقية الواجبة التطبيق تطبيقًا كامًال على جميع األطفال الذين ) اإلقامة

يمكثون في البلد، بصرف النظر عما إذا كانت أسباب بقائهم راجعة إلى االعتراف بهم بوصفهم الجئين، 
ما إذا كان تقييم مصالح الطفل الفضلى ال يشهد في أو إلى أي عقبات قانونية تحول دون العودة، أو 

 .51صالح العودة
وإذا تقرر بقاء الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب في المجتمع المحلي، ينبغي للسلطات   

المختصة أن تقوم بتقييم لحالة الطفل ثم أن تحدد، بالتشاور مع الطفل ووصيه، ما يلزم اتخاذه من 
ويتخذ . د داخل المجتمع المحلي وغيرها من التدابير الضرورية لتيسير االندماجترتيبات طويلة األم

القرار بشأن إيداع الطفل بإحدى المؤسسات باالستناد إلى ما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى، وفي 
  .52هذه المرحلة ينبغي، حيثما أمكن ذلك، اللجوء إلى الرعاية المؤسسية كمالذ أخير فقط

  :خاتمة
  :هذه الدراسة، يمكننا الوقوف عند النتائج اآلتية في خاتمة

أظهرت الدراسة تنامي حجم وتعداد األطفال الالجئين بسبب النزاعات المسلحة أساسا، ومن  -
ضمنهم أولئك األطفال غير المصحوبين بذويهم، والذين تتضاعف معاناتهم مقارنة بأولئك 

  .حد أفراد أسرهم على األقلأالمصحوبين بذويهم أو 

                                                             
  .84، فقرة )2005(6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  50
  .89فقرة  المرجع نفسه، 51
  .90فقرة  المرجع نفسه، 52
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ذا كان القانون الدولي ال يمنع األطفال غير المصحوبين بذويهم من الحصول على صفة الالجئ، إ -
فإن معاناتهم ال تتوقف بمجرد الحصول على هذه الصفة، وتبقى حاجتهم إلى جو الحياة العائلية 
أولوية حتمية لتمكينهم من مواجهة الصدمات النفسية التي سببت، أو صاحبت رحلة لجوئهم، 

  .ا كيفية التعامل والتأقلم مع طابع الحياة الجديد في مكان اللجوءوكذ

 يجب أن تحظى وحدة العائلة، إذ يشدد القانون الدولي بشكل خاص على مبدأ وحدة العائلة -
باألولوية، ال سيما في حاالت العودة الطوعية لألطفال غير المصحوبين بوالديهم أو المنفصلين 

 .عنهم
لعائلة مقرون بضوابط رئيسية، وهي ضرورة مراعاة المصالح الفضلى للطفل تحقيق لم شمل ا -

 .الالجئ دائما، مع تمكينه من إبداء آراءه بكل حرية كلما كان ذلك ممكنا
القانونية الدولية التي تنص على حقوق األطفال الالجئين غير المصحوبين  األحكامرغم وجود  -

سرة، إّال أن تنفيذ مثل تلك اإللتزامات عادة ما يكون في الحياة العائلية ولم شمل األ بذويهم
مرهونا بمدى قدرة البلد المضيف على استيعاب أسر هؤالء األطفال بما يفرزه من أعباء إضافية 

ولهذا فإن لم شمل األسرة يكون رهين ممارسة بلد اللجوء لحقه في السيطرة على . على كاهلها
 . لمزيد من الالجئين أو المهاجرينمعدالت الهجرة وقدرته على استيعاب ا

 .ذويهمب المصحوبين غير الالجئين دائم لألطفال حل أهم شملها ولم اُألسر أثر اقتفاءيمثل  -

في حالة عدم إمكانية تحقيق لم شمل األسرة، أو تعارض لم الشمل مع المصالح الفضلى لألطفال  -
، والتي ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفلتضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنيةالالجئين، 

الكفالة أو التبني أو إعادتهم إلى مواطنهم التي يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، 
يشكل االندماج المحلي الخيار الرئيسي في حالة استحالة العودة إلى البلد قدموا منها، على أن 

 .المنشأ ألسباب قانونية أو واقعية
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  :جعقائمة المرا

  الدراسات: أوال
األوروبي،  االتحاد في ببالغين المصحوبين وغير المنفصلون كانيكس، األطفال وجيوتهي أودينيل ريبيكا -1

  .2016كانون الثاني /، يناير51نشرة الهجرة القسرية، عدد 
متوفر . 2016فبراير  26شادي عاكوم، القصر ممنوعون من لم الشمل، صحيفة العربي الجديد،  -2

  /https://www.alaraby.co.uk/society/2016/2/25 :موقع اإللكتروني اآلتيعلى ال
. 28/04/2015فاتن سليمان، المفوضية تبحث عن عائالت الحتضان أطفال الجئين دون ذويهم،  -3

  http://ar.ammannet.net/sy/?p=3812 :على الموقع اإللكتروني اآلتي ةمتوفر
 6د، أوكسفور، لم شمل األسرة بعيد عن متناول العديد من الالجئين في أوروبا، كريستي سيغفريد -4

 :متوفرة على الموقع اإللكتروني اآلتي. 2015يوليو 
 http://www.irinnews.org/ar/report/4929/  

 تحليل قانوني، ورقة: القاهرة في ذويهم عن ون المنفصل الالجئون الهاللي، األطفال مكسويل، آية لورا -5
 بالقاهرة، برنامج كيةاألمري القسرية، الجامعة والهجرة الالجئين دراسات لبرنامج الخامسة العمل

  .2004 القسرية، سبتمبر والهجرة الالجئين دراسات

  التقارير: ثانيا
المصحوبين، الجمعية العامة،  غير اُلقصر لالجئين المساعدة تقرير األمين العام لألمم المتحدة، تقديم -1

  .2003أوت  A/58/299 ،20: ، وثيقة األمم المتحدة رقم58الدورة 
المصحوبين، الجمعية العامة،  غير اُلقصر لالجئين المساعدة لألمم المتحدة، تقديم تقرير األمين العام -2

  .2003أوت  A/58/299 ،20: ، وثيقة األمم المتحدة رقم58الدورة 
، معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن )2005(6لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  -3

،  2005يونيه / حزيران 3 -مايو /أيار 17التاسعة والثالثون، ذويهم خارج بلدهم المنشأ، الدورة 
CRC/GC/2005/6  ،1  2005سبتمبر.  

مبادئ توجيهية بشأن الحماية والرعاية، : مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، األطفال الالجئون -4
  .1994، ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1994جنيف 

 األمم لمفوضية التوجيهية المبادئ لتنفيذ الميداني الالجئين، الدليل لشؤون متحدةال األمم مفوضية -5
للطفل، منشورات مفوضية األمم المتحدة  الفضلى المصالح تحديد بشأن الالجئين لشؤون المتحدة

  .2011لشؤون الالجئين، 
 الالجئين لشؤون متحدةال األمم لمفوضية التوجيهية الالجئين، المبادئ لشؤون المتحدة األمم مفوضية  -6

  .2004للطفل، منشورات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  الفضلى المصالح تحديد بشأن

  النصوص القانونية: ثانيا
اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  -1

 1990سبتمبر /أيلول 2: ، تاريخ بدء النفاذ 1989نوفمبر /تشرين الثاني 20المؤرخ في  44/25
.  
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أغسطس /آب12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  -2
1949.  

، 1977البروتوكول اإلضافي األول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، جنيف،  -3
  . 1949أغسطس / آب  12ة في الملحق باتفاقيات جنيف األربع المعقود

البروتوكول اإلضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة غير الدولية، جنيف،  -4
  . 1949أغسطس / آب  12، الملحق باتفاقيات جنيف األربع المعقودة في 1977

لحة أو الجماعات مبادئ باريس، قواعد و مبادئ توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المس -5
  :متوفرة على الموقع اإللكتروني اآلتي. 3.5، مبدأ 2007شباط /المسلحة، فبراير

 https://www.unicef.org/protection/10-1696_ParisPrinciples-ARABE-
_VERSION_FINALE(1).doc 
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تواجه الشرق األوسط في ظل تدهور األمن اإلنساني  التحديات األمنية التي

  اسية في المنطقة العربيةيس- تغيرات الجيومالو

  

 حنان جعـفــر. أ
  الجزائر  -العليا للعلوم السياسيةالوطنية المدرسة 
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سياسية - الجيوتغيرات من اإلنساني والالتحديات األمنية التي تواجه الشرق األوسط في ظل تدهور األم

  في المنطقة العربية

  
الفوضى و ،العربيالشعبي مخلفات الحراك  جراءسياسية -الجيووالتغيرات  في ظل األزمات السياسية،

 في مختلف المجاالتد األمر سوء في المنطقة العربية زا، ...وط األنظمة السياسية وانقسام دولمن سق العارمة
ويبدو أنه متجها صوب المزيد من  فيما يخص اإلنزالقات األمنية في الشرق األوسط عموما، ، خاصةالمهمة

وعادة ما ركزت دول المنطقة على التهديدات التقليدية الخارجية، في حين أن  .العنف وعدم االستقرار
الدولة، والحرب  والتي تتراوح بين القالقل الداخلية، وفشل التهديدات الداخلية التي تواجهها تلك الدول،

أوسطي عموما،  الشرقأصبحت أكثرا انتشارا وتغلغال بالمنطقة، مما أثر على نوعية حياة اإلنسان  األهلية،
الخطيرة بالحاضر اآلني، حياة متشعبة بالتهديدات الوضع يهدد بأصبح حيث  ،على أمنه اإلنساني وبالتالي

رتع لصناعة اإلرهاب وتغذيته، وكما هو الحال زيادة نسبة موباعتبار أن المنطقة  ،المستقبل القريب والبعيدوب
ومدى تأثير عددهم المتنامي على بقية الدول المستقبلة لهم بطريقة نظامية وغير  ،)خاصة السوريين(الالجئين 
منطقة الشرق األوسط ليست فقط منطقة أصبحت ، )...ودول أوروبا كألمانيا ،دول الجوار كاألردن(نظامية، 
تطبيق الفعلي لموضوع األمن اإلنساني، وإنما أصبح تأثير هذا الوضع ذو بعد عالمي، يمس أمن أفراد تفتقر لل

  .الدول األخرى، والتي تسعى بدورها لتطبيق مفهوم األمن اإلنساني

  
Security challenges in the Middle East in light of deteriorating humanitarian 

security and geopolitical changes in the Arab region 
  In light of the political crisis and chaos, and the remnants of the Arab movement, 
from the fall of political systems and split countries ..., it is worse in the Arab 
region in various important fields, especially with regard to security glides in the 
Middle East in general, and appears to be heading towards more violence and 
instability. Typically countries in the region have focused on external conventional 
threats, while the internal threats faced by these countries, ranging from internal 
unrest, and the failure of the state, the civil war, became widespread and pervasive 
in the region, thus affecting the quality of the middle eastern human life, and 
therefore on human security, where he became a situation threatens the lives of a 
complex of serious and present immediate threats, and the future, near and far, and 
as the hotbed of the region for terrorism and feeding terrorism , as it is increasing 
the proportion of refugees (especially the Syrians), and the impact of their number 
growing on the rest of the receiving countries formal and informal manner 
(neighboring countries such as Jordan, the countries of Europe such as Germany 
...), has become the Middle East is not the only area lacking the actual application 
to the theme of human security, but the effect of this situation is becoming a global 
dimension, it affects the security of other countries, which in turn is seeking to 
apply the concept of human security . 
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  مقدمة
التي شهدتها الساحة العالمية لفترة ما ، ظهر مفهوم األمن اإلنساني كنتاج لمجموعة من التحوالت 

بعد الحرب الباردة، حيث عرفت الدراسات السياسية واألمنية نهضة فيما يخص مفهوم األمن عموما، 
أمن  (تعميق وال، ...)بيئي، وأمن سياسي، وأمن إقتصادي، وأمن اجتماعي،  (من حيث التوسيع 

، ولم يعد بذلك األمن يقتصر على بعده العسكري والمادي )أمن الدولةوأمن المجتمع، والفرد، 
التقليدي، بل يتعدى ذلك، ألن مفهوم األمن الوطني أو القومي كان محتكرا على كل الدراسات 

يتها وبداية قيام لفترة ما قبل الحرب الباردة، جاءت بعد نها االجتماعيةالسياسية واألمنية، وحتى 
بداية التسعينيات عدة مفاهيم لألمن، تتعلق بالفرد، والمجتمع، وليس الدولة في نظام دولي جديد 

مفهوم األمن اإلقليمي، األمن المجتمعي، األمن اإلنساني، هذا األخير الذي يمس موضوع : فقط، مثل
طبيقه، الذي يمس بمصداقية ورقتنا، ليصبح وضع األمن اإلنساني حاليا، ليس فقط قياسه بمدى ت

  .السلطة، بل تعدى ذلك ليصبح في حاالت كثيرة مرهونا بالسيادة الوطنية لكل دولة
الجديدة، والتي من شأنها أن خلقت وضعا كارثيا فيما سياسية -الجيووعلى ضوء المتغيرات 

لمتزايد يخص الوضع اإلنساني بالمنطقة، خاصة فيما يخص الوضع الكارثي والمتأزم لالجئين ا
الحروب األهلية من ضحايا وانهيارات لكل األوضاع االقتصادية اإلرهاب وعددهم، وكذا ما خلفه 

  .يةوالسياس االجتماعيةو

إلى أي مدى يمكننا بناء مقاربة أمنية لوضع األمن : شكالية دراستنا كالتاليإجاءت وعليه 

نطقة العربية والتحديات ساسة في الم-في ظل التغيرات الجيو ،اإلنساني بالشرق األوسط

  األمنية التي تواجهه؟
  : محاور ةوعليه تم تناول في موضوع مداخلتنا ثالث 

  .حقيقة وضع األمن اإلنساني بمنطقة الشرق األوسط: ولاأل محورال

التحديات األمنية الخطيرة التي تواجهها المنطقة العربية في ظل الوضع الراهن  :ثانيال محورال
   .لسياسية واالقتصاديةلمختلف األوضاع ا

   .آفاق األمن اإلنساني بالشرق األوسط :المحور الثالث

  .األمن اإلنساني بمنطقة الشرق األوسط حقيقة وضع : المحور األول 
بكل شكل األمن وال يزال محور تفكير اإلنسان سواء كان فردا أم جماعة، إذ يعتبر األمن 

للدولة، فال يستقيم نظام وال يقوم اقتصاد دون ترسيخ  األولوية األولى والمصلحة العليامستوياته 
وتوطيد دعائم األمن واالستقرار، وقد ترك التطور التاريخي وتركب وتعقد الحياة اإلنسانية، بصمات 

والذي أصبح بدوره مركبا ومعقدا، كما  وخاصة األمن اإلنساني، كبيرة وعديدة على مفهوم األمن،
المتسارع الذي تشهده  التغيرأمام ، والحضاري والفكري اهيميأصبح مرآة عاكسة للتطور المف

، التي خلقت المستويات اإلنسانية عبر مراحلها التاريخية، وخصوصا مرحلة ما بعد الحرب الباردة
  .اإلنساني والعمق لألمن، وأنتجت بذلك مفهوم
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  .مفهوم األمن اإلنساني: أوال
ى أنه أمن حدود الوطن من العدوان قد ظل ينظر إلى مفهوم األمن لفترة طويلة، عل

الخارجي، أو بأنه حماية المصالح القومية في السياسة الخارجية، أو بأنه األمن العالمي بحدوث 
حرب نووية، ومع انتهاء الحرب الباردة أضحى هذا المفهوم غير ذي جدوى في أذهان معظم 

ت المتعلقة بالحياة اليومية، أكثر الناس، الذين أصبحوا يعتبرون انعدام األمن يتأتى من المشكال
مما ينشأ نتيجة الخوف من حدوث مشكالت عالمية، وبالنسبة للكثيرين منهم أصبح األمن يرمز 
إلى الحماية من خطر الجوع، والمرض، والبطالة، والجريمة، والصراع االجتماعي، والقمع 

األمن ل التعرض لمفهوم وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالالسياسي، والمخاطر البيئية، 
   .اإلنساني

  :تعريف األمن اإلنساني

  المفهوم اإلجرائي لألمن

زوال الخوف، : يعتبر األمن من المفاهيم اللغوية ذات الثراء في المعنى ويأتي في مقدمتها :األمن لغة
 القرآن في معانيه جاءت وكما العربية اللغة اصطالح في األمنالحفظ، عدم الخيانة، الثقة، التصديق، و

 ضد هووقد أمنت فأنا أمن، وآمنت غيري من األمن واألمان . األمان واألمانة: من هو و الكريم
 .1آِمن فهو يخف ولم اطمئن وَأمان، َأمًنا، يْأمن، فَأِمن، االطمئنان، وفقدان الفزع هو الذي "الخوف"

األمن نقيض الخوف، أمن  : ابن سيده . وآمنهم من خوف: وفي التنزيل العزيز. ضد الخيانة: واألمانة 
 و الحاضر الزمن في مكروه، توقع بعدم الطمأنينة فهو. وأمنة وأمانا فهو أمن فالن يأمن أمنا وأمنا،

 . 3)منهإذ يغشاكم النعاس أمنة ( آمنة نعاسا: األمن، ومنه: واآلمنة  ،2اآلتي
 سمته ،التعريف واسع صعب مفهوم األمن أنه Barry Buzanبوزان يرى باري :األمن اصطالحا

 الذي الدفاع مصطلحي بين يميز ما عادة كان وإن ،Contestable 4حوله أنه خالفي ومنازع  األساسية
إثارة  يعتبر مفهوم األمن من أكثر المصطلحات السياسيةعسكري، وعليه  معنى ذو أنه على يتفق

الرتباطه ببقاء األفراد والشعوب والدول واستمرارها، وقد تعددت تعريفات األمن من حيث  ،للجدل
 الدراسات اختلفت ولهذا فقد المضمون أو مستوى التحليل أو الوسائل واألطراف المعنية به،

 النتفاء مساويا أو للخوف نقيضا أو الطمأنينة،األمن أنه  كلمة في العربية واألجنبية اللغوية والمعاجم
  . Dillon5" عنه ديلون عبر ما االخطر، وهذ

                                                             
  .22 ص ، )1200 ، العلمية الكتب دار :بيروت ( ،الطالب معجم فرحات، شكري يوسف 1
  .5 ص ،)1998 الشروق، دار : القاهرة ( االجتماعي، واألمن اإلسالم عمارة، محمد 2
   .164 ، ص)م  2003صادر،الدار :  بيروتلبنان ( ابن منظور، لسان العرب،  3

4 Dario Batistella, Théories des relations internationales, (Paris: Presses des sciences po, 
02ème éd, 2006) ,P.461. 

 للعلوم العربية المجلة( ،راألط و المفاهيم في نظرية دراسة: هتهديدات و وصيغه مستوياته األمن مفهوم الحربي، سليمان 5
  .9ص ،)  2008صيف ، 19السياسية
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 المفهوم بعسكرة هذا ارتبط بحيث تقليديا المفهوم األكثر بالدولة المرتبط األمن مفهوم ويعتبر
المرتبط  العسكري إلى مفهوم األمن تجدر اإلشارة حيث من منافسيها مع المصالح على للحفاظ الدولة

  .1الوطنية سيادتها وصيانة اإلقليمية حماية حدودها حيث نم الدولة باستمرارية
 إلى آمن وضع في تبقى أن األمة:"يرى (Lipmann Walter) ليبمان فالمفكر الواقعي والتر   

 وتبقى الحرب وقوع بتفادي ترغب كانت إذ األساسية بالقيم التضحية لخطر عرضة فيه تكون ال الذي الحد
  ."كهذه حرب في انتصارها طريق القيم عن هذه صون على للتحدي، تعرضت لو قادرة

يشير إلى قيم مثل الحرية والرفاهية والسالم والعدالة والشرف :" يعرفه شارل سالينشر بأنه 
   .2"وأسلوب الحياة، وهذه القيم هي أهداف األمن، ومن ثمة يصبح األمن مجرد أداة لحمايتها

حالة األمن يكون النقاش دائرا حول السعي للتحرر  في: " بأنه (Barry Buzan)يعرفه باري بوزانو 
  .3"من التهديد

 أو عزمه بقاء ضرورة تستدعي ،خارجي عدو لوجود مرادفا كاف التقليدية صورته في وبالتالي فاألمن
 وفقا الجانب الحربي، والتسلحي هذا من يفهم كذلك للدولة، العسكرية األداة بواسطة نفوذه بسط من منعه
  . عليهالحفاظ  أساس تعتبر العسكرية، التي محور القوة هو عموما األمن أن التقليدي هاالتجا لهذا

مغايرة لمنظومة  امفاهيمأفرزت البيئة الدولية بعد الحرب الباردة من المعلوم أن  :األمن اإلنساني
 التي سادت في حقبة الحرب الباردة، حيث نجد مفهوم العولمة في مقابل الخصوصية،و ،المفاهيم

ومفهوم التدخل الدولي اإلنساني في مواجهة مفهوم السيادة الوطنية، ومفهوم األمن اإلنساني في 
" م، مفهوم األمن الفردي في كتابه1966سنة  W.E. Blatzمواجهة األمن الوطني، وقد طرح بالتز

ا ة أفرادة اآلمنة ال تعني بالضرورفيه انطلق من فرضية أن الدول ،"األمن اإلنساني بعض التأمالت 
" ، ويرى أن4لمفهوم أمن الدولة الذي يحقق أمن كل المؤسسات واألفراد آمنين، وهو ما مثل تحٍد

الجماعات كافة، والتي تربط  االجتماعيةمفهوم األمن اإلنساني هو مفهوم شامل يضم العالقات 
أنماط معينة من عن الشعور الذاتي بغياب األمن من خالل قبول  والمجتمعات وتمثل تعويضا أو بديال

  ". السلطة 
ج كان تقرير التنمية لبرنام ،في أن أول من استعمل األمن اإلنساني كمفهوم ذو معنى خاص ال شك

م، حيث وقع تعريف األمن اإلنساني بالتحرر من الخوف، والتحرر 1994نمائي لسنةاألمم المتحدة اإل
االقتصادي والبيئي : نسانيألمن اإلبين سبعة أشكال من ابالتمييز  من العوز، وقد قام التقرير

   .والغذائي، والصحي، والشخصي والجماعي والسياسي

                                                             
1 Keith Krause and Michael C. Williams, Ciritical security studies, ( British : Catalogue in 
Publication Data, 1997) ,P ,PP. 143 -142 . 

،  35دراسة في تطور المفهوم، مجلة شؤون عربية، العدد: رفعت سيد أحمد، األمن القومي العربي بعد حرب لبنان 2
   .80، ص )م1984: تونس(

3 Barry Buzan, Op.Cit,P18 . 
   .31، ص)2006: القاهرة( ،13فة، العدد خديجة أمين، مفهوم األمن اإلنساني، مجلة مفاهيم األسس العلمية للمعر 4
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فيرى أن األمن اإلنساني  Loyd Axworthyأما وزير الخارجية الكندي السابق لويد أكسورثي
من التركيز فقط على أمن األقاليم  دالطريقة بديلة لرؤية العالم تجعل األفراد محور االهتمام، ب" :وه
  .1"الحكومات، وذلك من خالل االعتماد على اإلجراءات الوقائية بغية تقليل المخاطرو
وهناك العديد من التعريفات المتعلقة بمفهوم األمن اإلنساني حيث نجد منها من ربط بين مفهوم  

مصادر : " يشير إلى  Kanti Bajpaiاألمن اإلنساني والقدرات المتاحة، فهو عند كانتي باجباي 
تلك األنماط من وذلك مقارنة بالقدرات المتاحة لمواجهة  ،حياة وحرية األفراد والجماعات تهديد

مصادر التهديد، إذ تتنوع مصادر التهديد والقدرات في الوقت والنطاق، وعند هذه النقطة، فمن غير 
وهناك تعريفات . 2"لكل الجماعات وفي األوقات كافة  مكن وضع تعريف محدد للمفهوم صالحالم

 Georgeلمفهوم األمن اإلنساني ربطت من بينه وبين األمن القومي، وهو ما ذهب إليه جورج ماك لين 
Mac Lean تحويل االنتباه من األمن القومي إلى أمن األفراد، : " حيث يرى أن األمن اإلنساني يعني

دة سياسية، ولكن فاألمن اإلنساني يقوم على أن حماية األفراد لن تتحقق من خالل حماية الدولة كوح
األمن اإلنساني يعني الحماية من العنف غير  ،..من خالل التركيز على رفاهية األفراد ونوعية الحياة

درة البيئية أو الهجرة الهيكلي، والذي يترافق مع اعتبارات عدة غير مرتبطة بالتكامل اإلقليمي مثل الن
، في الحروب تركز على العنف الهيكلي، ممثالن ومن ثمة كانت المفاهيم التقليدية لألم، 3" الجماعية

  ".فاألمن اإلنساني هو باختصار أمن األفراد في محيطهم الشخصي، وفي مجتمعاتهم، وفي بيئتهم
أبعد من غياب العنف المسلح، فهو " :لألمن اإلنساني فهو يعني شامال اتعريف نانعويقدم كوفي 

في الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية  يشتمل على حقوق اإلنسان، والحكم الرشيد، والحق
  .  4والقدرة لبلوغ احتياجاته الخاصة ،والتأكد من أن كل فرد لديه الفرصة

ا خطوة نحو تقليل الفقر، وتحقيق النمو االقتصادي ومنع أيضوكل خطوة في هذا االتجاه هي 
وصحية، هذه هي  رث بيئة طبيعيةالنزاعات، فتحقيق التحرر من الخوف وحرية األجيال القادمة في أن ت

  .5"األركان المترابطة لتحقيق األمن اإلنساني ومن ثم األمن القومي
  : 6عند مناقشة مصادر تهديد أمن األفراد من خالل أثير هذا المفهوم ،وفي السبعينيات والثمانينيات

  . نفاق على التسلحالربط بين إشكالية تحقيق أمن األفراد واإل -1
 . ن مفهوم األمن اإلنساني وتحديات التنمية الشاملةالربط بي -2

                                                             
1 Kanti Bajpai , An Expression Of Threats Versus Capabilities ACROSS Time and Space , 
Security Dailogue , vol .35, No.3 , 2004 ,p 360 . 

  . 58، ص )2005(،160عددال ،عبد النور بن عنتر، تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية، مجلة السياسة الدولية 2
3 Barbara Delcourt, Théorie de la sécurité, (Bruxelles : institut d’études européennes, 2006) ,P.53. 

( ، العالمية السياسة عولمة :سميث ستيف بيليس، جون :في الباردة الحرب بعد ما حقبة في الدولي بيليس، األمن جون 4
  .414ص ،) 2004 المتحدة العربية اإلمارات بحاث،لأل الخليج مركز :ترجمة ونشر

.58، نفس المرجع السابق، صعبد النور بن عنتر  5  
6 Barry Buzan , People State And Fear : An Aganda For International Security Stadies In 
The Post Cold War (UK Bonlder : Lynne Rienner Publishers ,1991) , PP,18-19.  
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وفي أعقاب انتهاء الحرب الباردة حدثت مجموعة من التحوالت األساسية في البيئة األمنية الدولية،  
  : 1أدت إلى التوظيف السياسي لمفهوم األمن اإلنساني، ومن هذه التحوالت ما يلي

إلى االهتمام بقضايا ومصادر  ،كيفية تجنب حرب نووية انتقال الدراسات األمنية من التركيز على -1
تهديد أمن األفراد، ومشاكل البيئة وقضايا الالجئين، حيث يرفض اقتراب الدراسات األمنية النقدية 

بأن األمن يمكن تحقيقه من خالل تراكم القوة، بل يرون أن األمن قد يتحقق من  ،الفرضية القائلة
د، والتي قد تكون نابعة من طبيعة وهيكل النظام السياسي، أو من النخبة خالل تحرر األفراد من القيو

وندرة الموارد  ،واالضطهاد السياسي السياسية، وكذا التركيز على قضايا الركود االقتصادي
  .والتنافس العرقي واإلرهاب واألمراض و تلوث البيئة

، لكن بعد انتهاء الحرب الباردة، فقد ال، إذ كانت ذات صبغة دولية إجماالتغير في طبيعة الصراعات -2
ا البية ضحاياها من المدنيين، خصوصا عندما يصبحون هدفانتقلت إلى داخل الدولة الوطنية، وغ

 نحوالي سبعة وخمسي ،م2001م إلى 1990لسيطرة الجماعات المتطرفة، حيث شهدت الفترة من 
  . يةداخل الدولة الوطن ا، منه خمسة وأربعون صراعاصراعا رئيس

   .التطبيق الفعلياإلنتقال من المفهوم إلى واألمن اإلنساني : ثانيا
حول أبعاد م، 1994منذ إصدار برنامج األمم المتحدة التنموي لتقرير التنمية البشرية سنة 

جديدة لألمن اإلنساني، وقع بذل جهود كبيرة من أجل صقل المفهوم الحقيقي لألمن اإلنساني، من 
في صلب جدول عمل  عات أصحاب الخبرة، حتى يقع وضع األمن اإلنسانيخالل البحث واجتما

كل ذلك، من أجل الشروع في عمل فعلي واألهم من  ،السياسة على الصعيدين القومي واإلقليمي
وقد كان هناك حدثان  مبتكر في الميدان، قصد اإلستجابة لحاجيات وهموم معظم المجتمعات الهشة،

والمتكونة من إحدى عشرة دولة من جميع أنحاء  ،وم األمن اإلنسانيوهو إنشاء شبكة مفه ،مهمان
لهيئة األمن م،  2003العالم، والتي تنظم ملتقيات وزارية كل سنة، وكذلك إصدار تقرير سنة 

باتخاذ  ىناد، والذي "الحماية والتمكين لألفراد ومجتمعاتهم توفير: اآلناإلنساني األمن :"اإلنساني
  .نسانيية للرقي باألمن اإلشاملة وعالم تدابير

ولقد كانت لمنظمة اليونسكو مشاركة فعالة الجهود منذ البداية، وخاصة في إطار المساعي 
عة من مجمو قامت المنظمة ببعث ،م1994الرامية إلى النهوض بثقافة السالم، ولذلك ومنذ سنة 

والوطني، والضامنة ، ياإلقليمالصعيدين ، على المشاريع على المتعلقة بنشر مفهوم جديد لألمن
بما  لمشاركة المؤسسات اإلقليمية، والقومية، والمحلية، والمتضمنة لمجموعة كبيرة من المشاركين،

  .فيها القوات المسلحة في أمريكا الوسطى وإفريقيا
بالنسبة محورية  أصبح مسألةواعتمادا على الخبرات المكتسبة من خالل تنفيذ هذه المشاريع، 

قد وقع اعتماد برنامج عمل من أجل الرقي باألمن اإلنساني على الصعيد اإلقليمي وللمنظمة ككل، 

                                                             
 مركز ترجمة:  المتحدة العربية مارتاإل(  ،الدولية العالقات في األساسية المفاهيم، وكاالهانأ تيريش و غريفي مارتن 1

  .81ص  ،)م 2008، لألبحاث الخليج
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في السالم حول  م، إثر مداوالت المنتدى العالمي األول لمدراء مؤسسات البحث والتكوين2000عام 
والذي ". في خصوص األمن اإلنساني خالل القرن العشرين مسألة أي جدول أعمال يجب إتباعه"

م، أصبح األمن البشري أحد األهداف اإلستراتيجية 2002سنة  مة اليونيسكو، وفيعقد بمقر منظ
م، ويرتبط هذا 2007و 2002اإلستراتيجية متوسطة المدى لفترة مابين " اإلثني عشر مثلما تعكسه

دف االستراتيجي بمساهمة اليونيسكو في محاربة الفقر، وخاصة الفقر المدقع، وفي حماية حقوق اله
ضافة لما تقدمه في مجال العلوم الطبيعية خاصة في مجال الوقاية من خالفات الموارد اإلنسان، إ

  .المائية واستعمالها
لقد شرعت العديد من المنظمات الدولية من جعل هذا المفهوم ركيزة ألنشطتها، وقامت بعض 

هاهو اليابان قد الدول مثل كندا والنرويج في اتخاذ األمن اإلنساني مسارا في سياساتها الخارجية، و
م، صندوق إئتمان لضمان األمن اإلنساني، تحت إشراف منظمة األمم المتحدة، مما 1999أسس سنة 

  .أدى إلى إنشاء مفوضية األمم المتحدة

  .العالم العربيفي الراهن وضع األمن اإلنساني : ثالثا
ثمانية خالل الحربين واألمني ككل بالشرق األوسط، مع انهيار الدولة العاإلنساني الوضع  انهار

ن الفرنسية والبريطانية من السيطرة على العالم العربي، بعد أن االميتين، حيث تمكنت اإلمبراطوريتالع
تحس بالضعف والمذلة وانتهاك  ،كانت مسيطرة عليه بشمال إفريقيا، مما جعل شعوب المنطقة العربية

كنشأة األمم (  لعالمية واإلقليمية،من األحداث ا مع بروز الكثير لخصوصيات وأمالك أوطانها،
وعلى حقوق  ،ما خلق توترا وقلقا وضغطا على النفسية العربية، )القضية الفلسطينيةبروز المتحدة، و

وبالتالي دخول الشعوب العربية في  ،الغزو واإلحتالل الفرنسي والبريطانيولما صنعه اإلنسان العربي 
، لتدخل المنطقة العربية في مرحلة الكفاح اإلنسانية عيشهم وكرامتهم ومصدر ،تهدد هويتهمأزمة 

، وبالتالي وجدت للعديد من الدولبعدها بمرحلة الخمسينيات والستينيات ستقالل اال و ،والتحرر
مرحلة بعد التحرر،  ، وثروات نهبت وخربت، فكانت مرحلة مااالستقاللمنهار بعد نفسها أمام اقتصاد 

لما تطلبته  شتراكيالمسار اإلفي واقتصاديا  مع دخولها سياسياوخاصة  ،حرجة للعديد من الدول
 وكان صعبا للغاية في ظل قلة الخبرة والكفاءة، وصعوبة الحياة لفترة ما بعد التحرر،، تلك المرحلة

، وجعله يعيش تخلف على المستوى كافة للفرد العربي االجتماعيةالحياة جودة على  مما أثر
من خالل وعليه سنذكر الوضع  ،والثقافي ،واالجتماعي والسياسي ،واالقتصادي ،التكنولوجي

  :صورته الحاليةوضع األمن اإلنساني المحددات التي أعطت 

 سياسيا: أوال  
يمكن فهم هذه م ة في العقود األخيرة، ولالشرق األوسط بمرحلة تغيرات دراماتيكيعلى  مرفقد  

صناعة و تعتبر المنطقة األكثر غموضاباتت إذ ، بالشكل المطلوب والدقيق وقتها المتغيرات في
  :أهمها عدة تحوالت إستراتيجيةمن خالل ت خالل العقود األخيرة، آمفاجال
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، فمنذ العام يلى الخليج العربإ ينتقال محور الصراع في المنطقة من دائرة الصراع العربي اإلسرائيلا -
، وبدال منها حلت مسألة يئيلطار الصراع العربي اإلسراإتوقفت الحروب الموسعة في  م،1973

حروب عصابات في نفس  الحروب المحلية المحدودة، والتي امتازت بحرب مع عصابات إرهابية، أو
حرب " ،الوقت، الحروب الثالثة الكبرى التي حدثت بعد ذلك كانت في منطقة الخليج الفارسي

مية وهو أن معظم رؤساء ، وهذا التغيير مرتبط بمتغيرين أقل أه"حربي الخليج و ايران- العراق
 .عن طريق السياسة وليس عن طريق الحرب يالدول العربية تبنوا فكرة حل النزاع العربي اإلسرائيل

العربي في حالة ضعف مستمر، ليس لديه القدرة على معالجة المشاكل الجماعية بقواه  العالم -
 .وجهه كثر أهمية التي تقف فيالداخلية الذاتية، أو بالمشاكل المهمة واأل

فإن جدول األحداث في الشرق األوسط يتم تحديدها  للدول العربية المهترئفي ظل هذا الوضع  -
 .تركيا، والى حد ما إسرائيل، إيران: بواسطة دول غير عربية وهي

وعدة قوى عالمية  ،والفلسطينيينالكيان الصهيوني المحتل القضية الفلسطينية مازالت تشغل بال  -
هاية سنوات التسعينات كان واضحا أن هذه القضية تخطو باتجاه الحل، لكنها ودولية وعربية، في ن

 ."صىقانتفاضة األ"الذي خلف و، سدودلى طريق مإدخلت 
تأثير بريطانيا وفرنسا في المنطقة انتهى منذ  ،الموجودة في الشرق الوسط تبدلت ول الكبرىالد -

بعد انتصارها على اإلتحاد مريكية حدة األنهاية سنوات الخمسينات، وبدال منهم حلت الواليات المت
 .خر الثمانينات، وبالتالي تفردها بالمنطقةاالسوفييتي وانهياره بأو

انتصار اإليديولوجية الرأسمالية بالمقابل سقوط (الحرب الباردة وتداعياتها، فترة مع نهاية    
ن اقتصاديات هذه الدول كانت تباع النهج الرأسمالي، خاصة وأا، كان على الدول العربية )اإلشتراكية

  .شبه منهارة ومتخلفة مقارنة مع دول النامية والغرب، وكانت بمرحلة النهوض والتنمية المحلية، لكن ؟
في السنوات القليلة  خصوصا، العالم العربيالشرق األوسط والذي شهده  رلم يكن التطوف

هلية فحسب، بل إن سقوط النظام العربي في االنتفاضات وتغيير األنظمة، والحروب األ الماضية متمثال
الذي استمر لسبعة عقود كاملة هو مناط هذا التطور الذي أطلق شرارته تفكك الدول القومية التي 
أنشأتها بريطانيا وفرنسا في شرق المتوسط بعد الحرب العالمية األولى، وسقوط اإلمبراطورية 

لعراق وسوريا، وما تزال الفصائل السياسية فقد انهارت سلطة الدولة المركزية في ا. العثمانية
، ليصبح لبنان قشرة دولة تتعهد فيها للبالد المختلفة في لبنان غير قادرة على االتفاق على رئيس

الحكومة باإلدارة والتنسيق، بينما تحتفظ المجموعات الدينية واإلقطاعية بهياكلها السياسية 
على قطاع ) حماس(سيطرة حركة المقاومة اإلسالمية  وبعد ثماني سنوات من. وتحالفاتها الخارجية

غزة وقطع العالقات مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يزال تأسيس كيان سياسي فلسطيني 
  .متماسك حلما بعيد المنال

فانقسم السودان إلى  وقد انهار أيضا نظام الدولة القومية في اإلطار الخارجي للعالم العربي،
يحكم الشمال رئيس أدانته المحكمة : متعارضتي المصالح االقتصادية والتوجهات االستراتيجيةدولتين 
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وألكثر من عقدين . الجنائية الدولية، هو عمر البشير، ويغرق الجنوب في حرب َقبلية متدنية الشدة
حمر البلد الذي يتحكَّم في موقع استراتيجي في مضيق يربط البحر األ(من الزمن يحكم الصومال 

لقد خلقت الفوضى السائدة هناك تهديدات متعددة تؤثر في . زمرة من أمراء الحرب) بالمحيط الهندي
وعلى الجانب اآلخر من . األيديولوجية اإلسالمية العنيفة، والقرصنة، واالتجار بالبشر: شرق أفريقيا

فصل شمال أفريقيا المحيط العربي، على مقربة من شواطئ المحيط األطلسي، سقطت الصحراء التي ت
 ،أكثر مجموعاتهم شهرة "بوكو حرام"عن غربها تحت سيطرة اإلسالميين المتطرفين الذين تمثل 

، والتي تنافي ويمثل االتجار باألسلحة، والمخدرات، والبشر األنشطة االقتصادية الرئيسة في المنطقة
   .تماما معنى تطبيق األمن اإلنساني

، أي ذاك الجزء الغربي المتماسك من العالم "المغرب العربيإتحاد "شروع وقد أصاب الوهن م
في ليبيا ضد العقيد معمر القذافي بعد  2011فقد تحطم األمل الذي أطلقته انتفاضة عام . العربي

ومع أن اتفاقا برعاية األمم المتحدة قد عقد في نهاية عام  ،انزالق البالد إلى حرب أهلية معقدة
حت وطأة التخريب الذي تمارسه الميليشيات المختلفة، في حين أصبحت ، ما تزال البالد تم2015

األجزاء الشرقية والجنوبية من البالد مالذا لجماعات عنف متصلة بمجموعات مماثلة في شرق 
 .، وبالتالي فوضى هدامة دمرت كل ما له صلة باألمن اإلنساني للمواطنين داخل البلدالمتوسط

الشرق األوسط سيتجه  في أن ،"الربيع العربيثورات " لد معي واليأس محل األمل الذ لقد حل
الدوليين إلى فصل العالم بأحد المحللين اإلستراتيجيين مما حدا  ،ا نحو الديمقراطية الليبراليةأخير

فكر بعقلية القرون الوسطى، منطقة في طريقها إلى كم وتحسائر العالم باعتباره منطقة ت العربي عن
  ."ريخالخروج من التا"

فمنذ  ،من جهة ثانية ات واعدةرفي ظل االكتئاب الذي سيطر على الجو العام تظهر تطوبالمقابل، 
الحكومي وال المستثمرين  ل من األلفية الثالثة، أصبح القطاع الخاص ال القطاعومنتصف العقد األ

 ،ألموال االستثماريةزودي رؤوس اللوظائف وأكبر م في كافة الدول العربية تقريبا أكبر موفر، األجانب
وللمرة األولى منذ أكثر من ستة عقود، تملك اآلن شرائح اجتماعية كبيرة العديد من الشركات 

ا، ويعملون في شركات القطاع الخاص، ولديهم في كافة أنحاء المنطقة تقريب ،الصغيرة والمتوسطة
عات هذه الفئات آخذة ن تطلإ، حيث ت بالدهميافي اقتصاد اتصال كبير بالعقارات وأسواق رأس المال

) األدنى االجتماعيةولغيرهم من الطبقات (رت لهم االتصاالت الرقمية الحديثة فقد وف ،في الصعود
 نماط التفاعل االجتماعي في أجزاءإمكانات هائلة غير مسبوقة، وجعلتهم منفتحين على أنماط الحياة وأ

  . أخرى من العالم
هم جديرون بحياة أكثر إشباعا بكثير من تلك التي اآلن بأنكثير من الشباب العربي يؤمن الإذ 

هذا إلى تغذية األذواق االستهالكية فحسب، بل اضطر بعض أنظمة المنطقة  ِذولم يؤ ،عاشها آباؤهم
ي أيضا إلظهار دعمها مفاهيم مثل سيادة القانون، ومحاربة الفساد، وتخفيف التركيز االقتصاد

لم يكن من قبيل . يةي اتخاذ القرارات وفرض الرقابة على السلطة التنفيذلطة، وتعزيز الشفافية فلسل
كرس هذه ت خالل السنوات األربع الماضية تدلالدساتير العربية التي صيغت أو عكافة  المصادفة أن
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ن فرض هذه المفاهيم على جدول إجة وضع الدساتير موضع التنفيذ، فبغض النظر عن در و ،المفاهيم
 للتصدي لقضايا مثل هذه التي وجدت أنفسها مضطرة ،العربيةي في العديد من الدول األعمال الوطن

  .العربي تمثل تطور إيجابي وإرادة فعلية نحو التغيير ألجل تحسين حياة اإلنسان
من (شركات الصغيرة والمتوسطة فمالكو ال ،ا عن الدول والدساتيروثمة تطور أهم يجري بعيد

ا قطاعات يشكلون تدريجي) عاملين في القطاع الخاصول الرأسمالية، والاد األعمال، وأصحاب األصرو
 فمنذ منتصف العقد ،رات الواعدةفن العربي الحديث هو أبرز التطور الجاري في الولعل التطونامية 

على الظروف  ا العربية، واألدب، والمسرح مزيجا من سخطر السينماألول من األلفية الثالثة تصو
ى ويستمر هذا االتجاه عل، ثوري واضح ، باإلضافة إلى خطن عقود اجتماعية جديدةع القائمة، وبحث

ة سمة مشتركة بين أنجح ثم ،ا على اندالع االنتفاضات العربيةسنوات تقريبست الرغم من مرور 
مجاالت الموسيقى، والمسرح،  ما يخص الجانب الثقافي والترفيهي مثلمجموعات الشباب العربي في

تكار، وفتح أال وهي صبغ فنونهم بصبغة االب ،المهووسين بألعاب الفيديو والحاسوب ىتالرواية، وحو
  .جديدة، والتمرد في كثير من األحيان آفاق

سياسية -الجيومجموعة من التغيرات شهدت منطقة الشرق األوسط  ،السنوات األخيرةست في 
دول التي كان نظام الحكم فيها سلسلة من االحتجاجات في بعض الدول العربية، باألخص في الجراء 

وهذا نتيجة لتراكمات الوضع المتدني والمزري للحقوق  ،شموليا نوعا ما أو نظاما ديكتاتوريا
 غير المتاحة، حقالسياسية والتنشئة المشاركة  :مثل(لإلنسان العربي، بكافة أشكالها السياسية 

تحقيق وتلبية المطالب السياسية، ومين، الديمقراطية، وقنوات التواصل بين الحكام والمحكلتعبير، ا
بعض اإلحتجاجات ليصبح الوضع قابل لإلنفجار الشعبي في أي لحظة، وهاهي ، )...وعود المنتخبين

 اوآخرون لم يتمكنوا، مثل سوري ،الشعبية استطاعت أن تغير النظام، مثل تونس وليبيا ومصر
امل، وانقسم العراق إلى مجاميع من وحدات إلى دمار أشبه بالك اوصل الوضع في سوريفقد  ،والعراق
    .سياسية

 الذي أدى إلى انفجاروالتي تعتبر المحدد األول واألساسي،  يالديمقراطالعقم إذن، تفشي ظاهرة 
، ذلك أن الدولة العربية الحديثة، الموزعة على جمهوريات مغلقة على رؤساء خالدين الشعوب العربية

، وملكيات تنفيذية مطلقة، من خالل منظومات بنيوية )لألبناءيخطط لتوريث الحكم كان بعضهم (
متشابكة، أي دولة تسلطية مكتملة األركان، مستبدة، ومظاهر ذلك واضحة، بدرجات متفاوتة، في 

المتعدد جميع مجاالت الحياة العربية التي يخترقها تراكم تاريخي، متصل ومكثف، من االستبداد 
التفرد بالسلطة واحتكارها، الهيمنة على المجتمع، حصار  بيان ، فال يحتاج األمر إلىاألشكال

التنظيمات السياسية المستقلة في حال السماح بوجودها، غلبة طابع المركزية على قرارات وسياسات 
الدولة، غياب مبدأ المساءلة للنخبة الحاكمة، قمع كل مظاهر المعارضة الجادة، شيوع مظاهر انتهاك 

  ...تضخم المؤسسات األمنية حقوق اإلنسان في ظل
إلى اتخاذ خطوات جزئية  ،وبالرغم من أن بعض من األنظمة العربية بادرت منذ أواخر الثمانينيات

على طريق االنفتاح السياسي والتعددية السياسية، سواء في أوقات األزمات، وإضفاء الطابع 
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، إال أن النتيجة في نهاية عقولهم تخديربنية الحكم امتصاصا لغضب الشعوب والديمقراطي على 
، كثير منها حات المعلن عنها، التي لم ينفذذلك أن جملة اإلصال. المطاف كانت في أدنى مستوياتها

أطر دستورية وقانونية راسخة،  اولم تحكمهألن هذه اإلصالحات كانت معظمها تقريبا شكلية ترقيعية، 
  .1عرض النظام ألي تهديد حقيقيبل إنه سرعان ما كان يتم التراجع عنها، بمجرد أن يت

من هنا، لم يعد لإلنسان العربي أي أمل في أن تتحقق تجربة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة 
يالمس عناصر  ،ل في األفق احتمال واعد لتطور سياسي تدريجيأن يمث أو على الصعيد العربي،

في هذه  ،لطوية الراسخة بال نهايةالواقع العربي، ويمكن من خالله خلق فرص للخروج من حالة الس
البقعة من األرض التي تعاني زخما في التوتر والصراعات، األمر الذي دفع البعض إلى اقتراح فرضية 

سياسية  -، ومفادها أن المنطقة العربية، بحكم سياقات تاريخية وجيو2العربي" الديمقراطي االستثناء"
يمقراطي أنها المنطقة األكثر صالبة ومقاومة لالتجاه الد خاصة، تمثل حالة متفردة في العالم، من حيث

منذ الربع األخير من القرن العشرين، فهي الوحيدة التي لم تتوافر لها فرصة كونيا  اتخذ طابعاالذي 
من ذلك، استطاعت  بور نحو الخالص الديمقراطي، بدالالخروج من أسر تاريخها السلطوي، والع

ألي حقوق سياسية، االستمرار، بأقل كلفة  قمعية، وال تقيم احترامابأدوات  أنظمة سلطوية تحتمي
ممكنة، في مواقعها، من دون أن يختل وضعها السلطوي، ومن دون أن تمتد إليها، في عصر يموج 
بتحوالت سريعة وعاصفة، واحدة من موجات التحول الديمقراطي التي اجتاح آخرها العالم في نهاية 

   .التسعينيات
الديمقراطي في المسار س، فإن الظواهر التي كان لها انعكاسات سلبية على تطور بشكل رئيو

 : 3الوطن العربي تتوزع على مستويات ثالثة أساسية
و  التعقيداتعلى ية الدستورية القائمة تمثله طبيعة البن :مؤسساتي - يسياس المستوى األول

بشكل سلبي على ديناميات العملية  اإلشكاليات المتعلقة بالمجال السياسي العربي، التي أثرت
السياسية، وأدت إلى بروز توترات حادة ما بين السلطة الحاكمة والمجتمع حالت دون تطور إمكانات 

، وبالتالي نجاح قناة الحوار والتواصل بين الحاكم واحتماالت قيام نظام ديمقراطي توافقي
 .والمحكومين كما تتطلبه العملية الديمقراطية المفترضة

تجسده طبيعة التكوينات والهياكل االقتصادية واالجتماعية  :اقتصادي - سوسيو المستوى الثاني
العربية القائمة، التي ما فتئت مواضع العطب تتسع في بنيتها بشكل واضح، على نحو ال يشجع وال 

 .يساعد على قيام نظام ديمقراطي

                                                             
1 Michael McFaul, Transition from Post communism , ( Washington : Journal of 
Democracy ,Vol. 16, No. 3 July 2005),PP. 5-9.  
 2 Simon Brombly, Middle East Exceptionalism: Myth or Reality?, (Cambridge, UK: 
Polity; Malden, MA .Blackwell Publishers, 1997 ),PP. 321- 344. 

ي، المستقبل العربمجلة : بيروت ( إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي،"حمد عابد الجابري،  3
   .88، ص )م 2007يناير/ كانون الثاني  ( 167، العدد 15السنة 
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اسية السائدة في المجتمعات العربية، التي تعبر عنه طبيعة الثقافة السيحيث  :ثقافي  المستوى الثالث
ية عقلية تبرر ، أنتجت، على نحو تراكمي، بناألعمى طاعنة في التقليد" ذهنيات ومسالك"تتحكم فيها 

   ).اإلذعانوثقافة الخضوع (، مما أنتج الثقافة الرعوية التسلط واالستبداد
هيمنة الدولة ، بعية الهيكلية للخارجالت  ،هشاشة المجتمع المدنيسية، األحزاب السيا  أزمةوعليه، 

فعالية التركيبة  استمرار  ،أو شبه الريعي على سياسات الدولة غلبة الطابع الريعي االقتصاد على
هذه العوامل الموضوعية ما تزال فاعلة، تعرض ، )البنية األبوية أو العشائرية(االجتماعية التقليدية 

ا يعني أن التطبيق الفعلي للحقوق السياسية، والتي نفسها بوضوح في المشهد العربي الجديد، م
ما تزال  ،تعتبر الجزء هام من األمن اإلنساني طالما أن الخلفيات األساسيات التي يقتضيها هذا البناء

، طويل في عمق الحياة العربيةالغائبة بفعل تشابك وتعقد المنظومة السياسية العربية على المدى 
ة وأن عنصر التنشئة السياسية السليمة يؤسس لالستقرار السياسي في خاص ،على المستويات كافةو

والتوافق في الثقافة السياسية بين الجماهير والنخب السياسية يساهم في تقريب وجهات  ،المجتمع
    .ستقرار المجتمعاوإهمال جانب التنشئة يهدد أمن و ،ويعزز من حالة االستقرار السياسيالنظر، 

مليون عربي  180فقد نضجت الغالبية العظمى من الـ ،سوءا فية األمور إالغراووال تزيد الديم
في العقدين األخيرين، وقت أن ضعفت الشرعية السياسية في جميع أنحاء المنطقة،  35تحت سن الـ

لت الجمهوريات إلى إقطاعيات عائلية، ووصل الفساد ووذابت الحواجز بين السلطة والثروة، وتح
في  ،الماضية ستلقد ساهمت أحداث السنوات ال ،لطة إلى مستويات مروعةوإساءة استعمال الس
خاصة في العراق، وليبيا، وسوريا، (مليون شاب عربي  40أصبح ما يقرب من  تفاقم الوضع بعد أن

  . 1يعيشون في مناطق ال تحكمها سلطة مركزية وال سيادة القانون) واليمن

  إقتصاديا: ثانيا
االقتصادي في البلدان العربية، نجد أنها قد جاءت مخيبة لآلمال و لم باإلمعان في تطور النمو 

تحقق ما كان منتظرا منها، فلم ترفع مستوى نصيب دخل الفرد العربي بدرجة محسوسة، وأشد من 
لتباين معدالت النمو  ،هذا أن الفجوة بين الدول العربيـة والدول الصناعية المتقدمة في تزايد مستمر

  :وأهم األسباب كالتالي .في كل منهـا

ويمكـن تحديد أشد العقبات التي : إخفاق خطط التنمية االقتصادية في البلدان العربية/ أوال
تواجه الدول العربية في هاته المسألة من تأخرها عن مساعي التنمية، حيث يوعز ذلك إلى جمود 

نمائية والصناعية، حيث نجد أن الهيكــل االقتصادي للدول العربية إضافة إلى تأخرها في الجهود اإل
صناعاتها اآلن بالضرورة ناشئــة ال تستطيع منافسة منتجات الدول الصناعية، إال إذا توافرت لها دفع 

وما يزيد من العقبات التي تواجههـا الدول العربية نتائج تباطؤها في تحقيق . من أنواع الحماية

                                                             
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز : المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية 1

  ). 2001 منشورات المركز، :بيروت(  بعة الثانية،طالدراسات الوحدة العربية، 
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ادية التي كان ينتظر منها تقليــل قالقل تفاقم أزمة معدالت النمو االقتصادي، وفشل سياساتها االقتص
   .البطالة بها

إن إخفاق خطط حيث  :تفاقم أزمة المديونية الخارجيةفشل برامج التخطيط االقتصادي و/ ثانيا
التنمية االقتصادية في البلدان العربية على مدار العقود الثالثة الماضية، و خاصة بعد الوفرة النفطية 

فترة مطلع السبعينات، فقد دلت دراسة أجراها مركز دراسات الوحدة العربية أن من أبرز  التي شهدتها
مظاهر خطط التنمية االقتصاديـة هو وقـوع أغلب الدول العربيـة في مأزق المديونية الخارجية التي 

في المقابل هروب رؤوس األمــوال العربية إلى مليار دوالر، و 220إلى نحو م 2016وصلت سنة 
  .والتي تقدرها بعض المصادر بأكثر من ألف مليار دوالر أمريكي ،الخارج

 ،ات العالميةكيفيما يحدث من تحول كبير في الديناميم 5201حسب تقرير التنمية البشرية لعام ف 
وآثار هذا التحول على التنمية البشرية، حيث  ،والذي تقوده القوى سريعة النهوض في البلدان النامية

عة التنمية البشرية في مجمو)  قطر واإلمارات العربية المتحدة (لدان المنطقة العربية يوجد من ب
في ) البحرين والكويت والسعودية وليبيا ولبنان وعمان والجزائر وتونس (، وثماني دول المرتفعة جدا

هورية األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة ومصر والجم(مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، وست 
في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة، والدول الثالث المتبقية ) العربية السورية والمغرب والعراق

  .في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة) اليمن وجيبوتي والسودان(

ذلك من خالل استنزاف معظم الموارد المالية  : التوجيه غير السليم للموارد المالية العربية/ ثالثا
تمويل الحروب التي اندلعت في ، وبية خالل فترة انتعاش أسعار النفط في اإلنفاق على التسلـحالعر

وقد بلغت حدة . خدمتها جد المكلفة، والمنطقة العربية، مما أدى بها إلى الوقوع في شراك المديونية
لثانية، ناهيك واندالع حرب الخليج ا ،هذا التأثير السلبي ذروته حينما حدث الغزو العراقي للكويـت

حيث خرج في هذه . عن األولى، حيث عادت أعداد كبيرة جدا من العمالـة المهاجـرة إلى بلدانهـا
 1990في عامــي ، ومن جملة العمالة العائدة%77.7عامل عربي بنسبة  آالف 510اآلونة مليونيـــن و

ر من هؤالء أضيف إلى والشطر األكب م،2002لسنة  لتنمية العربيةاألمم لتقرير ال، حسب 1991-

  .رصيد البطالة المتراكم في بلدانهم

أدى تطبيق هذه البرامج إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال  :تبعات تنفيذ برامج الخصخصة/ رابعا
وفي هذا الصدد يمكن االستدالل بحالة الجزائر، فقد انتقل . في شركـات ومؤسسات القطاع العام

ثم إلى  م1999 خالل السداسي األول لسنة% 30م إلى  1986 سنة% 17معدل البطالة من حدود 
 م،2004لسنة  االجتماعيةم، حسب التقرير الوطني للتنمية الوطنية لوزارة الشؤون 2002سنة % 45

كما نشير هنا أن الحكومات العربية  ،بسبب ما رافق اإلصالحات من تسريح للعمال، وغلق للوحدات
التوجيه عن بعد،  أصبح دورها يتركز فقـط على اإلشــراف أو تخلت عن دورها التخطيطي بعد أن

  .على رأسها الحد من البطالةالفعالة لتنفيذ الخطط التنموية ووبالتالي غابت األدوات 
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نتج عن خصخصة مشروعات القطاع العام موجة تسريح هائلة من العمالة الموظفة لديها، و
وقد أصبحت . واتب العمال الذين بقوا في وظائفهموخاصة العمالة ذات األجور المرتفعة أو خفض ر

عمليات الخصخصة التي تجرى على نطاق واسع أكبر مصدر لنمو البطالة في البلدان العربية، 
ويضاعف من حرج الموقف قيام الشركات األجنبية التي أصبحت تمتلك هذه المؤسسات بترحيل 

  .قدرة التراكمية للبلدان العربيةأرباحها للخارج مما يؤثر سلبا موازين المدفوعات وال

باءت أغلب برامج التصحيح االقتصادي التي طبقتها  :إخفاق برامج التصحيح االقتصادي/ خامسا
لة الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي، وبنسب مقبو

ى العكس من ذلك تماما فقد وسعت هذه التخفيف من حدة البطالة في هذه الدول، بل علتعمل على 
عب نتيجة البرامج الفجوة وزادت من أعداد العاطليـن عن العمل، وكذا إفقار قطاعات كبيرة من الش

انبثق عن تطبيق هذه البرامج سياسات نقدية ومالية . الخدمات األساسيةلرفع الدعم على السلع و
   :دول، ونذكر منهاوتوجهات اجتماعية زادت من حدة البطالة في هذه ال

 .تقليص التوظيف الحكومية عن االلتزام بتعيين الخريجين وتخلي الدول -

أدى إلى خفض مواز في طلب  االجتماعيةتقليص معدل اإلنفاق العمومي الموجه للخدمات  -
  .الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدمات

ثمار الحكومي في خلق طاقات تقليص دور الدولة في النشاط االقتصادي أدى إلى خفض االست -
 .إنتاجية جديدة تستوعب األيدي العاطلة

نشير في هذا الصدد أن الدول العربية خاصة النفطية منها قد عادت من جديد لالهتمام  فإننا
خير مثال ر النفط لتعاود دعمها من جديد، وبقطاعات كانت قد تخلت عنها خالل فترة انهيار أسعا

ئر، حيث أنها عادت من خالل طرحها لمشروع اإلنعاش االقتصادي والذي تستدل به هو حالة الجزا
ارتفعت معدالت البطالة في السنوات األخيرة في البلدان وقد ، رصدت له مبالغ مالية ضخمة

  .لهيكلي التي تسارع تطبيقهاالتثبيت والتعديل ا بسبب أثر برامج ،العربية

 جتماعياا :ثالثا  
 ،اإلقصاء االجتماعيو االجتماعيةعدم جودة الحياة من  غير مسبوق ىالعالم العربي مستويعاني 

فقد حاولت كافة األيديولوجيات ووصول مستويات األمن اإلجتماعي بذلك إلى حدود متدنية، 
الماضية أن تفرض نفسها على  150السياسية التي سيطرت على العالم العربي في السنوات الـ

حول ، 20وأوائل القرن الـ 19برالية العربية في أواخر القرن الـتمركزت رؤية الليف ،المجتمع بأسره
فأنشأت  ،في سبات العصور الوسطى لعدة قرون ية إلى المنطقة التي كانت عالقةإدخال الحداثة الغرب

الحركة الليبرالية نظام التعليم الحديث، وغرست مفهوم الديمقراطية والمواطنة المتساوية، وساعدت 
لقد ألهمت . ي االنفتاح على موجات من الفن والثقافة دفعت نشاطا إبداعيا هائالالعالم العربي ف

بدا  ،عشرات الماليين من العرب بنظام اتهيسبعين ىالقومية العربية من خمسينات القرن العشرين حت
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ن لكن هذا النظام قد فشل على المستويي ،والتنمية االقتصادية االجتماعيةوكأنه يجمع بين المساواة 
 .نساني قد خذل الماليين ممن آمنوا بهكما أنه على المستوى اإل ،لتنمويا االقتصادي

عكس ما اعتادت الدولة العربية الحديثة من محاولة  ىعل ،الشعور بالهوية قد أصابه خلل ىحتو
، يتصاعد اليوم اتجاه قوي االجتماعيةفرض وجهة نظر معينة بشأن هوية الدولة على كافة الشرائح 

بينما قد انهارت كل . ا من االنتماء للبالدالهوية التي ُتقرها الدولة تمام استثناء الذين يعارضون إلى
كل ذلك يؤدي إلى فراغ  ،أيديولوجية سبق أن غرست الشعور بالوالء في نفوس مواطني المنطقة

  .الهوية
ع الدولة اب تراجفقد معناه في أعقد فيه األفكار والسياسات يفمفهوم الوسط المشترك الذي تتول

واستبعاد فئات اجتماعية واسعة، وفقدان فئات أخرى اتصالها بالسلطة  وضعف الهوية الوطنية،
االجتماعي، وزيادة االستقطاب، وانهيار مفهوم المصلحة والتمزق والنتيجة هي التفتت  ،المركزية

  .العامة
اوز حدود الطبقات، لضعف المؤسسات العربية التي اعتادت تج يتفاقم هذا األثر نتيجةو

 ،ع للشعوب من كافة أنحاء المنطقة ليناقشوا شؤونهمموفرة أماكن تجم والطوائف، واأليديولوجيات،
ة التي كانت موقرة في وقت مضى قد انحدرت إلى ؤسسات الثقافية والصحفية العربيالكثير من المف

  .روعة من االضمحالل الفكريمستويات م

 التي تهدد مستوى  و ،التحديات التي يواجهها العرب مطلع هذا القرن الفقر أحد أقوىيمثل  :الفقر
التطرف الراهن في العالم حيث من األسباب المباشرة والقوية له هو ، من اإلنساني للفرد العربياأل

التي مثلت شريحة أساسية في و ،الطبقة الوسطىلى انهيار قد أشارت الدراسات المعاصرة إف ،العربي
لى تراكم الفقراء في أحزمة الفقر ط القرن الماضي، األمر الذي أدى إربية أواسالمجتمعات الع

، أكثر من نصف 2014المحيطة بالمدن التي باتت تشكل وفق تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
العرب، واستنتج التقرير أن العالم العربي شديد الفقر في غالبية سكانه، فيما أشار تقرير التنمية 

 15مع األمية، و ويستوطن الفقر متالزما، األفقر %10إلى اتساع الفجوة بين  م6120لعام  البشرية
مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر،  65وبصورة عامة، هناك  ،مليونا يعانون من سوء التغذية

بالتالزم مع نسبة أمية فقر خالل السنوات العشرين األخيرة، ولم يحدث أي انخفاض في متوسطات ال
في كل من السودان  بلغت نسبة الفقراء في الريففقد  م،2015بالوطن العربي لسنة  %31.6
وصلت  في سورية والمغرب والجزائر، في حين% 15في مصر،  %27في اليمن،  40%، 85%

قد أشارت دراسة أعدها المجلس العربي و، في الصومال% 81.2لى نسبة الفقر المتعدد البعد إ
، وأن الهوة تزداد %83إلى ارتفاع معدالت الفقر في الدول العربية إلى  ،مؤخراللطفولة والتنمية 

  .اتساعا بين فئة فقراء العالم العربي وهم األكبر عددا وبين فئة األغنياء
 تمثل البطالة إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها البلدان العربية حاليا، حيث طرحت  :البطالة

تفرزه البطالة في واقع الدول العربية، و دق ناقوس الخطر من منذ سنوات التحذيرات بشأن ما س
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جـراء عواقبها السلبية على األمن القومي العربي، ومع ذلك فإن معدالت البطالـة في البلـدان العربيـة 
المعدالت على المستوى العالمي،  ىال يزال معدل النمو السكاني أعل ينماوب .تتزايد يوما بعد يوم

الصعيد العالمي، وتوجد في  ىعل %6.3من القوى العاملة مقارنة بـ% 14.4طالة تبقى نسبة الب
 بين الشباب أعلى نسب البطالة عالميام، 2014ية البلدان العربية، وفق تقرير التنمية اإلنسانية العرب

جاءت البلدان العربية ضمن عشر مناطق و ،من خريجي الثانوية والجامعات% 40، منهم 60%
، وكانت الوحيدة م2016العالم سجلت فيها أعلى معدالت البطالة بين الشباب للعام جغرافية في 

، أو ما يعادل ثالثة أضعاف متوسط المعدل م2016في % 30التي بلغ فيها معدل بطالة الشباب 
بيانات أصدرتها منظمة العمل الدولية في دوما وبحسب ، العام لبطالة الشباب في العالم تقريبا

، ستحافظ البلدان العربية على مركزها كأعلى موطن لبطالة الشباب في م2016أوت  24جنيف في 
في عام %") 0.9(وية العالم، رغم أن هناك توقعات بأن تنخفض النسبة بمقدار أقل من نقطة مئ

قد سجلت النسبة ذاتها  العربية كانت بطالة الشباب في الدولوقدرت  ،.%29.7 ىلتصل إل م2017
، تليها %48.9ر ليبيا نسب البطالة مع ، وفي العالم العربي تتصدم2015 يف%) 30.6(

، %19.9وفي فلسطين زادت نسب البطالة خالل العقدين الماضيين  ،%46موريتانيا بنسبة 
زادت  وفي مصر م،6201في العام % 744.، وصارت م1991العام % 22.8إذ كانت تبلغ 

العام  يف% 29.4ين، إذ ارتفعت النسبة من خالل العقدين الماضي% 12.6نسب البطالة نحو 
، كذلك األمر بالنسبة لسوريا التي زادت فيها نسب م6201في العام % 44، لتصير م1991
في ليبيا حاليا نسب البطالة  تعدو. ة ذاتهاخالل الفترة الزمني% 11.6ة بنحو البطال

وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية لسنة  و .ر بين األعلى على صعيد العالموموريتانيا ومص
من الشباب العامل في البلدان العربية يعيشون على ) %39(إن قرابة أربعة من كل عشرة  ،م2016

  .دوالر يوميا 3.10أقل من 
قد انتهى األمر لف ،الهجرة الداخلية أال وهي آخر من أشكال الهجرة ويعاني العالم العربي شكال

العمل خارج حدود مجتمعاتهم  نإلى االعتقاد بأ ،بالعديد من الموهوبين والليبراليين العرب
 ،ن منهم أنفسهم عن مجتمعاتهمفعزل الكثيرو ،أفضل لهم وألسرهم مستقبال يؤمنالتقليدية سوف 

خاصة في (دانهم بل ياتبكثير من اقتصادباالقتصاد العالمي أكثر  إنهم يعملون في شركات مرتبطة
عات سكنية معزولة أو ضواحي ويعيشون في تجم ،)لى مهارات علياإمجال الخدمات التي تحتاج 

ويرسلون أبناءهم إلى المدارس األجنبية  ،ا عن المدن الكبيرة في دولهممورقة األشجار بعيد
) األمريكي وحتى في ما يتعلق بوسائل الترفيه فقد احتجبوا في المسلسالت ،والجامعات الغربية

ولتلك ، م داخل مجتمعاتهموه )امييق عقليا وعاطفيا و(لقد أصبحوا كالغرباء ف ،ستقلةينما الموالس
فالهجرة واالنفصال الفكري يدفعان هذه الشرائح التي تتمتع  ،العوامل كلفة اقتصادية ال يستهان بها

ومن ثم يتقلص  ،لى واقعهابالقوة االقتصادية إلى الحد من استثماراتها في بالدها واالنفتاح ع
وهي نتائج بالغة السوء بالنظر إلى التركيبة السكانية في ، العمل رصتخلق فال االستثمار المحلي و

  .المنطقة العربية التي تتسم بغلبة الشباب وانخفاض القدرة التنافسية
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 م االبتدائي، مليون طفل ال يتلقون التعلي 9مليون أمـي عربي و 60أزيد من حاليا وجود : التعليم
المتــدني وخاصة في وبالنظر لغالبية السكان في الدول العربية نجد أنها تقع ضمن شريحـة الدخل 

وعدم تطابق برامج التعليم في معظـم الدول العربية مع حاجات سوق العمل الفعلية، كما األرياف، 
ات التكنولوجية السريعة الجارية ال يتجــاوب مع التطور ،أن التكوين التعليمي في معظم الدول العربيـة

 .في عالم اليوم
موريتانيا فيها النسبة ، %19العالم العربي، واحد من كل خمسة بالغين يعاني من األمية  يفو

فيما قطر لديها النسبة األدنى من ، %48حيث تمثل النسبة فيها  األعلى من األمية في العالم العربي
وما بينهما  .عاما قادرون على القراءة والكتابة15 غين فوقمن القطريين البال %98نسبة األمية 

بالد تصارع حروبا ومشاكل لم تنل من عزيمة التخلص من آفة األمية، ففي األراضي الفلسطينية ال 
في العراق : تتجاوز نسبة األمية ثالثة بالمئة، فيما تسجل نسبة األمية من مجموع السكان مثال

ماليين  10، حيث ال يزال %28، وفي المغرب %18تونس  ،% 25 السودان، %20والجزائر
 34شخص يعانون من آفة األمية، ويشير آخر إحصاء للسكان إلى أن عدد سكان المغرب يقارب 

 سنة من األمية، 15مليونا، ما يعني أن قرابة ثلث السكان أميون، وتعاني نصف المغربيات فوق سن 
  .سكان البالغون يعانون من آفة األميةحيث تمثل النسبة ربع ال، %25أما في مصر

فال تظهر أية جامعة عربية . المؤسسات التعليمية العربية على مدى عقودبعض وقد ضرب الفشل 
ذكر مساهمة العرب في ت وال تكاد ،في أي ترتيب ذي شأن في مجال التعليم العالي على مستوى العالم

 300وليس في المنطقة التي يسكنها  ،تقريبامجال البحوث والتنمية العالمية في أي مجال علمي 
 يمعة دولية، ناهيك عن أن يكون ألمليون شخص صحيفة، أو مركزا فكريا، أو مؤسسة فنية ذات س

وبانحسار الفضاء العام وتراجع المؤسسات الكبرى التي كانت بمثابة حصون للفن  .منها تأثير دولي
في الفكر العربي، وانفتاحه على العالم، وإبداعه  اا كبيراآلليات التي خلقت تقدم والثقافة، تضعف

وقد أدى ذلك إلى تخفيض حجم طبقة المثقفين العرب التي استوعبت ودعمت فيما . األدبي والفني
  . مضى التنمية السياسية، واإلصالح االقتصادي، وتمكين المجتمع المدني

سالمة أراضيه، وتماسك العديد  افرغة قد تجعله يفقد تدريجيم قد دخل العالم العربي في دورةل
جيل أحد أهم األخطار أن يظهر على الساحة  ،من مجتمعاته، وإلى جانبهما صلته بتراثه الثقافي

ا ينذر وممللحضارة التي ينتمي إليها،  أو أي تقدير ،فهم لتاريخه جديد من العرب ال يحمل أي
خاصة العرب النابغين بين األقليات (ا بالخطر هجرة العقول من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

لك يزيد من فقدان العالم كل ذ. بسبب الفوضى، واالستقطاب، والعنف، والتراجع الفكري) الدينية
  . ألذكى عقوله الشابة العربي

الوضع الراهن ضوء التحديات األمنية التي تواجهها المنطقة العربية في : المحور الثاني

  .سيةسا-لمختلف التغيرات الجيو



63 

 

ب ووالحر ،تتمثل في اإلرهاب والتطرف اجه الشرق األوسط، والتيتو تبدو التحديات التي
 ،مروعةوالمد الشيوعي اإليراني أزمة الالجئين المتفاقمة،  ، ووالطائفيةي، األهلية، والتدخل األجنب
، خطيرةت وبلوغه مستويا، تهدد األمن اإلنساني بالشرق األوسطباتت التي وومحيرة في آن واحد، 

خاصة وأن  فبوجود هذا الكم الهائل من المشكالت، يبدو من الصعب معرفة من أين تبدأ معالجتها،
   .تسلسل يجر بعضه بعضاوهكذا في عملية كل تحدي بات ينتج ويحكم تحدي آخر، 

 تفاقم الحروب األهلية: 
ا أفرزه الحراك خاصة م أصبح من الالفت في منطقة الشرق األوسط بروز قوي للحروب األهلية،

والتي من شأنها أن أيقضت  ،العربي األخير، والذي حرك أسبابا للنزاعات الداخلية واإلنشقاقات
مثل ما يحدث اآلن باليمن وسوريا (مشاعر جديدة للتناحر والتقتيل  أو خلقمشاعرا دفينة كانت 

وبالتالي وجود  ،...)عشائريةال أو اإلختالفات السياسية، أو ،والعراق وليبيا، بسبب الطائفية الدينية
أثر أمنا على فوضى داخلية ذات تداعيات خارجية تمس بالمصالح الحيوية للدول الغربية بالمنطقة، 

مما استدعى من هذه الدول أن  ،العربية بالمنطقة دةالمتواج ة اإلستثمارية والبشريةاألجنبيالمصالح 
خاصة في ظل وجود  ،المنفلت الوضع األمنيللسيطرة على  مباشرةسياسية وعسكرية تقوم بتدخالت 

من لكن ما ظهر أنه العكس إذ زادت هذه التدخالت  انحياز إلى تيار أو طرف ما من أطراف النزاع،
تدخل الناتو في كال( على المدى القريب اإلستقرار والتي نسفت كل أمل لألمن و ،المنطقة الفوضى في

وكل ما له عالقة بالحياة  ،وانهيار للبنى اإلقتصادية، ن، مخلفة المزيد من الموتى والالجئي)ليبيا
من مركز ، م2016الصادر بسنة  التقريربإسهاب أشار إليه ، وعنصر الحروب األهلية هذا اآلمنة

 ،1"األمن والنظام العام": الدراسات الغربية بتقييم األوضاع في الشرق األوسط، والذي عنون ب
األوسط، إذا لم يصاحبها منطقة الشرق  وساطة الخارجية فيويستبعد التقرير نجاح أي جهود لل

التدخل ضمان القوة، على أن يتم بعد هذا  شر يجعل جميع األطراف متعادلين فيمبا تدخل خارجي
   .لسياسية المختلفة لجميع األطرافالمناصب ا تمثيل مناسب وعادل في

نزح أكثر من أربعة ماليين ألف عربي، و 300الماضية أكثر من  ستفقد قتل في السنوات ال
، حيث )أحيانا برعاية دول(، وسفك الدماء االجتماعيةآخرين نتيجة للحروب األهلية، والصراعات 

والمهم هنا أنه لم تخضع أية جريمة ضد  ،نتقامويرسخ ثقافة اإل ،يجهض هذا أي أمل في العدالة
جاد، ناهيك عن تقديم  لى تحقيقالسنوات الخمس الماضية إاإلنسانية حدثت في العالم العربي في 

  . الجناة إلى العدالة

                                                             
وقد قدمت  منطقة الشرق األوسط، يصادر عن مراكز الدراسات الغربية بتقييم األوضاع ف تقرير:  للمزيد أنظر في 1

األمن ": ز، بعنوانغبالتعاون مع مؤسسة بروكني مجموعة عمل استراتيجية الشرق األوسط التابعة للمجلس األطلس

يمكن اتباعها لمواجهة  يسط، والسياسات التمنطقة الشرق األو ي، حيث استعرض التقرير أبرز التهديدات ف"والنظام العام
  .هذه التهديدات
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تسعى إلى  ،الخارجة عن إطار الدولة المركزية في جميع أنحاء المنطقةآلن العديد من المجموعات اف 
ويكاد يكون من  ،من تراهم مجرمين أو خونة عما تعده حقوقا، ومطاردة حماية مجتمعاتها، مدافعة

  . العنف اتموجتصاعد ن المزيد مالمؤكد 

  الذي ينخر العالم العربيوتنظيم داعش السرطان  بر للحدوداعالاإلرهاب:  
أصبحت منطقة الشرق األوسط في اآلونة األخيرة وبشكل الفت وبارز، مرتعا لإلرهاب ومصدرا 

فقد زادت األعمال اإلرهابية بطريقة وحشية  ،ها اإلرهابفيينتشر  أكثر المناطق التيبل وومغذيا له، 
ثمة تهديد وعليه يمكننا القول  هد التاريخ الحديث مثلها إال بما قام به العدو اإلسرائيلي،لم يش

وهي ظاهرة كادت تخفت في العالم  ،يواجه كافة أنحاء العالم العربي هو األيديولوجية اإلسالمية العنيفة
يديولوجية ليس تسعى هذه األ، حبث العربي منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، لكنها عادت بضراوة

فقط إلى إسقاط األنظمة التي تراها منشقة عن اإلسالم كما كان الحال في الفترة بين سبعينات القرن 
جماعات مثل جبهة . تسعيناته، بل إنها اآلن تسعى إلى تشكيل كيانات سياسية خاصة بها الماضي و

توسع حضورها في ) داعش(ام النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية في العراق والش
شرق البحر األبيض المتوسط، وتقيم هياكل حكم قد تبدو بدائية لكنها تتسم بالكفاءة، وتقدم خدمات 

وتحت حكم هذه الجماعات تنتكس . التعليم والرعاية الصحية لسكان المناطق التي تسيطر عليها
  .تنتمي لقرون مضت أجزاء من العالم العربي إلى طرق في الفكر السياسي والثقافي

نستطيع تأويل ذلك وفي ظل غياب لألمن العربي المشترك، للتعاون والتصدي لهذه الظاهرة، و
أي المصالح الشخصية فوق المصلحة العامة (بالصراعات الشخصية على السلطة والزعامة اإلقليمية 

أساساتها الخالفات، ومن  العجز الذي أظهرته جامعة الدول العربية التي نخرتمن جهة، ناهيك ) لألمة
، واالجتماعي ،قتصاديعدم وجود التطبيق الفعلي لألمن اإلنساني بكل أبعاده، من الضعف اال إلى جهة

هذا الوضع في ظل غياب التشارك األمني  "داعش"مستغال تنظيم  يواجهه سكان هذه المنطقة، الذيو
بشكل قوي وأكثر  هزوبرزاد حيث ، المستقبل القريب والبعيدالعربي، ومحدودية هذا األفق على 

، حيث هيمن م2013منذ عام  بعد أحداث الحراك العربيف، مؤخراتوغال بمفاصل المجتمع العربي 
والذي كانت والدته تدريجيا بعد  األحداث في المنطقة،ساحة تنظيم داعش بشكل فتاك وفاعل على 

ر والوجهة األولى لإلرهاب في سوريا والعراق أصبحتا المصدو ،م2003الحرب على العراق سنة 
إلى مستنقعات لزرع  حوله الحوثي العالم، ولبنان يعيد حصار نفسه بقطع عالقاته مع العالم، واليمن

يبطش  ،اإلرهاب، وتركيا باتت تستورد اإلرهاب وإيران تصدره، والكيان الصهيوني اإلسرائيلي المحتل
  .عاما 69ويقمع في الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 

جبهة النصرة "لقد شكلت الحرب على سوريا أحد أبرز المسببات لتنمية قوة هذا التنظيم كما و
، هذان الفصيالن لم يوفرا فرصة أمريكية وال تركية وال عربية للحصول "فرع القاعدة في بالد الشام -

، التحريض العربي من دول ضد أخرى" داعش"تنظيم  ، مستغال بذلكعلى الدعم إال واقتنصاها
تعتمد القتل كوسيلة  على أسس تكفيرية، تفتيت الدول وشرذمتهامتبني إستراتيجية نشر الفوضى، 

   وبقائها، ومن ثم السيطرة بعد بسط األمن على حد ما يراه وما يفيده" الخالفة"لتمدد 
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القتل وما (لذلك يعتبر انتشار تنظيم داعش اإلرهابي، وممارسته لكل أنواع الجرائم المادية 
، مع ما يرافق ذلك من وجود بيئة لتقبل هذه األفكار، )جرائم نشر األفكار التكفيرية(والمعنوية ) لهيشم

، وهشاشة الحقوق اإلنسان، )من وتشتت الهوية وتغريبها( في ظل الفراغ المتفشي بالنفوس العربية
على  العربي وبطبيعة الحال الخطر اإلسرائيلي واحتالل فلسطين، أكبر األخطار التي تهدد األمن

وبدوره على األمن اإلنساني العربي حاليا، وما ينتجه من فساد ودمار وإعدام للحياة  ،المدى البعيد
ككل، أما ما يزيد الوضع خطورة، أنه حتى اآلن لم يجد المجتمع العربي وال الدولي الطبيعية اإلنسانية 

اآلنية تمدد هذا التنظيم في دول سبيال إلى حل هذه المعضلة، ألن هناك دوال عربية من مصلحتها 
  .عربية أخرى

 عي اإليرانيالمد الشي:  
عندما خرج االحتالل من معظم دول العالم العربي وضع قنابل موقوتة متعددة ومتنوعة لتكون 
مناخا للفوضى والدمار لمستقبل دول المنطقة، ومن ذلك صناعة بدائل عنه من الحكومات الدكتاتورية 

فعاشت معظم هذه الدول حوالي خمسة عقود من الزمن بدعم غربي مباشر  والحكام المستبدين،
عدم الثقة بين الحكومات والفقر واالحتقان، إذن وغير مباشر، وفي وضع سياسي واقتصادي يسوده 

لتحقيق هذا الهدف وإرضاء نزعة الصراعات والحروب لديه  ،نحو التشابك والفوضىوشعوبها، 
منشقة  ي دولة إيران الطائفية اآللة التنفيذية للصراع في المنطقة كدولةقصاء المنافس له، وجد فإو

مما يعمل على المزيد من الفوضى والصراعات الطائفية ا، عن األمة اإلسالمية أيديولوجيا وسياسي
 ، حسب تسمية وزيرة الخارجية األمريكية)الفوضى الخالقة( ةيق إستراتيجيالعاجلة واآلجلة لتحق

في استهداف معظم دول العالم العربي والخليج بشكل  ،م2005عام  "دا ليزا رايسكون" السابقة 
 .خاص باختطاف إرادة الشعوب لحرياتها السياسية

على أساس طائفي، تجاوز كل الحدود،  فالتغلغل اإليراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن
انية ستطول بمقدار ما استطالت ولذلك ويقينا أن وطننا العربي سيدخل حقبة إن ليس فارسية فإير

إنه غير جائز أن يبقى قاسم سليماني ، ةوالالمباالبقينا نتصرف بكل هذا التراخي  الحقبة الصفوية، إن
وديالى وجبهات القتال في  توبين بغداد وتكري سوريا يتنقل بين حلب ودمشق وجبهات القتال في

العراق، فهذا معناه أن إيران هي صاحبة الحرب وهي صاحبة القرار في هذين البلدين العربيين، وهي 
العرب السوريين سنة نة وشيعة، وأن معناه أن العرب العراقيين سما وهذا في حقيقة األمر كذلك، 

وأن العرب كلهم سيبقون كالشاة التي  ،فين من قبل جمهورية الولي الفقيهيبقون مختطوعلويين، س
ال بد من التأكد ومن دون أي )!!... العين بصيرة واليد قصيرة (تنتظر خنجر الجزار وسيبقون 

إيران ف ،)اإستراتيجي(كل خطرا ا، أما إيران فإنها تشيشكل خطرا عابرا ومؤقت) داعش(تردد على أن 
جوز التركيز على ، ولهذا فإنه ال يعلى عدة أبعاد معقدة زمنيا وهيكليامن هذا التنظيم اإلرهابي  أخطر

نشغال به وترك الحبل على الغارب لإليرانيين الذين تجاوزوا كل الحدود، والذين هذا التنظيم واال
ولوج ف. يهم، وهي تمزيق المسلمين والعرب والسيطرة علباتت تطلعاتهم وأهدافهم واضحة ومعروفة

المشروع اإليراني ببعده الطائفي والسياسي، لم يقتصر على استباحة األوطان، والهيمنة السياسية في 
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لكنها تتبع بالضرورة إلى نفوذ إيران، بغض ، معقل الدول باسم المرجعية الطائفية المستقلة عن العرب
العرب فشهد أي نمط من االستقرار، ت حاليا الالمنطقة هو أن وما يبدو ، النظر عن طبيعة نظام الحكم

باتوا محاصرين بين القوة اإلمبراطورية الفارسية  -ويمكن القول السنة-من تركيا حتى اليمن إذن 
الشيعية من الطرف الشرقي مدعومة من الواليات المتحدة، والقوة اإلسرائيلية المدعومة من الواليات 

  ".المتحدة أيضا في الغرب

 نيأزمة الالجئ:  
على المشهد الدولي منذ عام  ، وتحولت إلى أزمة فرضت نفسهاتفاقمت مشكلة الالجئين تبدأ

بعدما تجاوز عدد الالجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا في العالم خمسين مليون  ،م2013
ثمة خمسة ماليين الجئ عربي وحاليا ، الحرب العالمية الثانية شخص للمرة األولى منذ فترة ما بعد

 ،على األقل في شرق البحر األبيض المتوسط وشمال أفريقيا نتيجة للوضع المتأزم في سوريا وليبيا
مما يضع ضغطا  ،األردن ولبنان ية محدودة خاصةوقد استقر معظمهم في بلدان ذات موارد اقتصاد

التحتية التي تدعم الخدمات األخرى في هذه  ىكبيرا على التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والبن
يكاد التوتر يصل إلى مستوى  ،الدول، ويثير أيضا غضب المجتمعات المحلية التي تستضيف الالجئين

حيث تضاعف تعداد سكان بعض المدن  ،بيض المتوسطالغليان في بعض أجزاء شرق البحر األ
ستؤدي أية ثورة غضب إلى مواجهات بين هذه الجماعات المختلفة، ومن و ،والقرى في أربع سنوات

إلى توجيه الغضب ضد ) والالجئون أنفسهم(المحتمل أن تنجرف المجتمعات التي استضافت الالجئين 
التي هي متوترة (من العنف وإضعاف العالقة  ادمزيحتما وستكون النتيجة . مؤسسات الدولة

  .بين الدولة والمجتمع) باألساس
مليون شخص يعيشون في المخيمات  1.4تشير إحصاءات وكاالت األمم المتحدة إلى وجود و

كما أن الكثير من المتضررين من الصراع ال يستطيعون  ن،الرئيسية في إقليم دارفور بغرب السودا
ألن انعدام األمن يعرقل جهود عمال اإلغاثة للوصول  نظرا ،ات إنسانيةالحصول على أية مساعد

مليون  3,2ويصل مجموع األشخاص الذين بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية في دارفور إلى  ،إليهم
  .أي أكثر من ثلث سكان اإلقليم ،شخص

ن على ال يزال انعدام األم" :وحسب نشرة أصدرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مؤخرا
وقد  ،الطرق يمثل مشكلة رئيسية تؤثر على حركة الموظفين واإلمدادات اإلنسانية في وسط دارفور

تفاقمت المشكلة بسبب تصاعد االشتباكات األخيرة بين قبيلتي المسيرية والسالمات في أجزاء مختلفة 
وفي  ."لواليةعن تحركات الجماعات المسلحة التي تم اإلبالغ عنها في ا من وسط دارفور، فضال

كان أحد  ،السياق نفسه، كشفت دراسة أجرتها مؤخرا منظمة أطباء بال حدود أن العنف في دارفور
 ذين عبروا الحدود إلى تيسي هرباال ،األسباب الرئيسية للوفيات بين الالجئين والعائدين التشاديين

  .من العنف في دارفور
يوجد حيث  ،ومناطق أخرى العراقو سوريا في أزمة الالجئين الفارين من الحروبكما هو الحال و

 2748بينما لقي  ،م2016الثانيكانون /ألف مهاجر والجئ البحر المتوسط، منذ يناير 430أكثر من 
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أيلول /سبتمبر 11حتفهم أو فقدوا بحسب آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة التي نشرت يوم 
ألفا إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية  120وآالف منهم إلى اليونان  310وقد وصل نحو  ،م2015
تقديرات المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة إلى أن السوريين آخر تشير و .1للهجرة

من الذين وصلوا إلى % 70ويمثلون نصف عدد الذين عبروا المتوسط منذ بداية العام الجاري، 
 .2%)3(والصوماليون %) 4(والنيجيريون %) 8(ن ثم األريتريو%) 13(اليونان، يليهم األفغان 

ت الحرب ، إال بعدما باتت تدق أبوابها أمواج الالجئين الهاربين من ويالاالتحاد األوروبيولم يتحرك 
في سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها، ونقلت بعض وسائل اإلعالم صورا من المعاملة الالإنسانية 

إغالق بعض دول أوروبا حدودها أمامهم، و األزمة لم تتوقف  وفي أعقاب ،لهم، وخاصة في المجر
برمته، وعليه يواجه الالجئون بمختلف جنسياتهم والدول  االتحاد األوروبي تداعياتها المباشرة على

التي يتم النزوح إليها مشكالت قانونية وأزمات إنسانية خطيرة، مثل غيرهم من الفئات المهمشة 
با ما ترتبط هذه المشكالت بصورة مباشرة بتشرد ونزوح هؤالء الالجئين، والمستضعفة األخرى، وغال

  .لكنها تعكس أيضا مشكالت عامة يواجهها الفقراء وترتبط باألسرة وبقضايا مدنية وجنائية
ألف قتيل، وأرغم  250من حتى اآلن أكثر  ،م2011آذار /وفي سوريا أوقعت الحرب منذ مارس

داخل البالد، وأربعة ثمانية ماليين منهم نزحوا  ،رب من منازلهمأكثر من نصف السوريين على اله
حسب أخر تقرير للمفوضية  )تركيا ولبنان واألردن(إلى البلدان المجاورة ماليين قامو باللجوء 

  .، في حين يحاول عدد متزايد منهم الذهاب إلى أوروبا الغربيةاألوروبية لالجئين
نجد أن تعاملها العنيف  ،ر تدفقا من الالجئين إلى أراضيهاروبا هي الوجهة األكثووباعتبار أن أ

 وصوال إلى تشريع اعتقالهم، معهم ينافي حقوق اإلنسان العالمية في حق اللجوء وحماية الالجئ،
وسمة  ،جئ العربي المسلم من ثقافة العنفيصدره الالفيما قد العام ستباقي اإلبدافع حسب التصور 

والتي تعاكس  ،)الدينيةخاصة ( االجتماعيةالعربية ولالجئ من قيمه وخاصة لما يحمله االتخلف، 
وكذا عدم قدرته على التكيف مع المجتمعات األوروبية تماما الهوية الدينية للمجتمعات األوروبية، 

 ،ةوروبيوالخاصية األالسكانية التركيبة يهدد تهديد أمني مجتمعي يعتبر ضرة، هذا المتحالمتطورة و
أوروبا، وبالتالي يهدد حياة الفرد األوروبي وسالمته والذي ينعكس بدوره على أمنه واألمن ككل ب

للمرور الحر ضمن دول االتحاد،  "شينغن"اإلنساني، وبين خالفات الطرفين، التي تهدد اتفاقية 
والئحة دبلن الخاصة بتنظيم اللجوء، تتواصل المعاناة اإلنسانية لعشرات آالف الفارين من بلدانهم 

   .تجاه أوروبا بحثا عن العيش والعمل بكرامة وأمانبا

                                                             
الهجرة : م، بعنوان2015تقرير المنظمة الدولية للهجرة، الصادر عن منشورات األمم المتحدة سنة : أنظر للمزيد 1

  ". والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة
على موقع " أزمة األطفال الالجئين –مستقبل سوريا “ :تقرير مفوضية الالجئين الذي أصدرته بعنوان: للمزيد أنظر 2

  futureofsyria -www.unhcr.org/media:التالي المفوضية
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رفض تتشاطره مجموعة  ،خالفات دول االتحاد األوروبي من قمقمهاتخرج  المجر هاهيو
 ،"للحصص"لمبدأ اقتسام األعباء عبر توزيع إلزامي) والتشيك وسولوفاكيا بولندا مع المجر(ادفيسغر

في  ،هولندي- سويدي-فرنسي-قابله تسامح ألمانيي ،وهي إشارة ضمنية لعشرات آالف طالبي اللجوء
استقبال الفارين من حروب العراق وسوريا وتلويح بعقوبات مادية على تلك الدول التي تستفيد من 

اآلن وعلى وجه الخصوص ألمانيا التي تستقبل حتى ، أموال التنمية التي يقدمها االتحاد ألعضائه
ئب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، حتى وإن بقي نا "سيغمار غابرييل"مهاجر بحسب " مليون"

على حاله رسميا، وخالل األسبوع األول  م2015آب /ألف المعلن منتصف أغسطس 800توقع العدد 
ألف الجئ جديد، واستقبلت بوابة الدخول  32وحده، سجلت ألمانيا دخول  2015أيلول /من سبتمبر

ألف الجئ وصلوا عبر البلقان  63 قبل نهاية نفس السنةأخر ثالث أسابيع  )جنوب(الرئيسية ميونيخ 
ألف طالب  20وفي نهاية األسبوع الثاني، واجهت المدينة البافارية وصول نحو  ،1وأوروبا الوسطى

  .لجوء اضطر بعضهم للنوم في العراء
أيضا نسب تدفق قياسية، علما  وتسجل البلدان الواقعة على طريق الالجئين وخصوصا النمسا

مهاجرين، وهذا قبل يومين من إقفال ثغراتها الحدودية  5809، على نحو 2015المجر استقبلت بأن 
 الجئ ومهاجر، أي ربع م2016ألف لسنة  22.5وفي اليونان استقبلت جزيرة ليسبوس نحو ، مع صربيا

تضطر والتي  ،والجزيرة المذكورة هي إحدى الجزر اليونانية العديدة في بحر إيجه ،تعدادها السكاني
حسب أما في دول الجوار  ،لمواجهة تدفق كبير للمهاجرين الذين يبحرون عبر المتوسط من تركيا

يوجد أكثر من أربعة ماليين الجئ في تركيا واألردن ولبنان األخير حول الالجئين، تقرير اليونسيف 
الالجئين  ن أعدادإلألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فووفق المفوضية السامية  ،مصرو والعراق

 بلغ إجمالي عدد الالجئين في مصر المسجلين لدى الحكومة التركية بلغ المليونين سوري، فيما
المسجلين في دول حتى اآلن عداد الالجئين وبلغت أ ،ألف الجئ 25وردن ولبنان والعراق مليونين األو

   .2ألوروبيةالجئ في الدول ا 540وألف  438ألف الجئ، فضال عن  24شمال أفريقيا أكثر من 
حتواء االذي تتعرض له ألجل قتصادية غير المستقرة، والضغط وبالنظر ألوضاع هذه البلدان اال

وأزمة  ،هذه التدفقات البشرية، ولما تتطلبه من حاجيات وأبسط ضرورات الحياة، يدخلها في تخبط
أبطالها الفقراء  ،ةوهذا ما يدخلهم في صراعات داخلي، المشاركة في موارد السكان األصليين للدولة

أرهق الالجئون السوريون البنية التحتية االقتصادية والموارد في  ،في األردن مثال ،المهمشين ببلدانهم
صعدة، وخاصة فيما يخص المشاكل عدة على مختلف األمن مشاكل  ألردن، والتي كانت تعاني أصالا

   .قبل اندالع أزمة الالجئينقتصادية والتنمية اال االجتماعية

                                                             
مدينة نورنبيرغ، بينت لمحة أكبر عن طبيعة المهاجرين في دراسة أعدها المكتب االتحادي األلماني لالجئين والهجرة عن  1

  .لذين شكلوا بحسب الدراسة، الشريحة األكبر ألعداد طالبي اللجوءالقادمين أللمانيا، السيما السوريين منهم، وا
المخاطر التي تواجه الالجئين والمهاجرين اليافعين الهاربين إلى أوروبا من غير : تقرير اليونيسف حول: للمزيد أنظر 2

  المصحوبين بذويهم،
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إجماال، التهديدات األمنية التي تواجه دول الشرق األوسط، تتجه نحو مزيد من التشابك 
والجهود الفردية لكل ) العسكرية والعنيفة(والتعقيد المستمر، ولم يعد يجدي معها الحلول التقليدية 

 لقضاءل، موحدة حدى، بل وأصبحت هناك حاجة ضرورية إليجاد أساليب إبداعية وابتكاريه لىدولة ع
شاملة، موحدة بناء منظومة أمنية من خالل على هذه التهديدات، عن طريق التعاون والتضامن، 

تساهم في تعزيز وضع األمن اإلنساني بالشرق األوسط، وتتصدى لكل التأثيرات والتداعيات التي 
  ".األمن اإلبتكاري"، من خالل ما يطلق عليه حاليا الجديدة تنتجها التحديات األمنية

   .اإلنساني بالشرق األوسط مناألوضع آفاق : لمحور الثالثا
موازاة يبدو أنها ستكون قاسية على شعوب المنطقة، " األحداث العربية األخيرة"ما بعد مرحلة 

إطار  يف كبيرا تشهد زخما يوالت ،مقابل انتشار الجماعات المسلحة يتراجع دور الدولة الوطنية فمع 
 يمريكاأل مع التواجد ،سيصاحبها مرحلة من الفوضى األمنية يالتعنيفة، ومواجهة الدولة الوطنية ال

ا بأي نوع من أنواع الدعم تصنع فوضى من خالل بدعمها لطرف دون اآلخر، أو بدعم الطرفين مع
من المنظمات الدولية  ل سياساتها في العالم، وعبر كثيراللعب بورقة األقليات كما هو منهجها من خال

تواجه حاالت طوارئ غير سحيث ما زالت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،هاالمسيطرة علي
، وقد تطرح المزيد من التحديات الكبرى لألفق نحو األفق مسبوقة من حيث تعقيدها واتساعها

البعيد، إذ تشكل هذه المنطقة في آن معًا منشأ ووجهة وجسرا لعبور الالجئين والمهاجرين، ويقع 
ضحايا حركات الهجرة المختلطة فريسة التهريب واالتجار لدى ذهابهم في رحالت الكثيرون من 

  .محفوفة بالمخاطر، السيما عن طريق البحر
يشكل تحديا كبيرا، ففي العام السادس من يزال  الالوضع اإلنساني في سوريا خاصة وأن 

وال يزال الوضع األمني  ،بلدا 90تخطى عدد أولئك الذين يطلبون اللجوء في أكثر من حيث الصراع، 
، وال يزال وصول المساعدات اإلنسانية يشكل مما ينبئ باستمرار الوضع لسنوات قادمة غير مستقر

وستدعو الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لالستجابة وحشد الدعم، من أجل . تحديا مستمرا
والعراق يواجه وضعا إنسانيا وال يزال اليمن  ،إنقاذ األرواح والحفاظ على أمان النازحين وسالمتهم

معقدا بسبب استمرار انعدام األمن والصراعات المحلية وشح المياه وازدياد عدد السكان الذين 
ليبي على األقل  140,000ويزداد الوضع األمني في ليبيا تقلبا مع نزوح  .يعيشون في فقر مدقع

  .داخل البالد بسبب المعارك الداخلية الطاحنة
مشاكل ال  تتسبب حاالت الطوارئ في المنطقة بنشوءسوف حجم االحتياجات، باإلضافة إلى و

لتنفيذ العمليات اإلنسانية  يشكل انعدام األمن تحدياو ،حمايةعلى صعيد ال تلبث أن تزداد تعقيدا
يشكل الوضع السياسي غير المستقر والمتقلب في المنطقة مصدر سوف ويحد من إمكانية كذلك، 

  .اإلغاثات اإلنسانية من المنظمات الدولية ذ عملياتقلق دائم يصعب تنفي
تواجه تحديات تفرضها حركات الهجرة المختلطة، بما في ذلك سوف بلدان شمال إفريقيا و

أو إلى أماكن مختلفة في  ،اإلتجار بالمهاجرين والالجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا التهريب و
سيستمرون المتزايدة من الالجئين والمهاجرين الذين تشكل تحركات األعداد سو ،شمال إفريقيا
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 إلى الرحالت البحرية الخطيرة في المتوسط، معرضين حياتهم للخطر، مصدر قلق متزايدباللجوء 
  .للمستقبل

 أغلب الظن ستستمر عملية إعادة  ،سيستمر العالم العربي في مواجهة خطر التقسيم :سياسيا- جيو
سط، وستقسم الدول التي ظهرت عقب الحرب العالمية األولى تشكيل كاملة لمنطقة شرق المتو
ومن . فيه على مرجعيات طائفية ال مواربة فيها) أو الدويالت(حسب نظام جديد تبنى الدول 

د أن بعض دول شمال مؤكومن شبه ال. رةدول الخليج اضطرابات اجتماعية خط المرجح أن تواجه
العالم العربي أمن العامل الحاسم في مستقبل و ،من االنتفاضات جديدة أفريقيا ستشهد موجة

نت القوى التقدمية في القطاع إذا تمك، االجتماعيةواألوضاع االقتصادية من خالل الرقي بسيكون 
النتيجة  عالم العربي من بسط وجودها، فإنالخاص، وفي المجتمع المدني، وفي الساحة الفنية في ال

سيخلق هذا دورة و، خ فيها هذه التطوراتلتي ستترسعات افي نوعية الفكر في المجتم ستكون طفرة
المؤسسات آنذاك إلى  فستضطر ،ستكون مؤسسات الدول العربية أحد أكبر المستفيد منها إيجابية

ر والمجتمع المدني اآلخذ في التطو ،كب القطاع الخاصرفع مستوى طريقة عملها بهدف اللحاق بر
هذا سيؤدي إلى العديد  لسنا بحاجة إلى القول إن، ويوم ا يعدا أكثر صالبة يومالذي يكتسب أرض
في مجتمعات عربية بعينها، ثم  في البداية واالقتصادية التي ستنحصر االجتماعيةمن التحسينات 
خفف حدة االستقطاب ويعزز كله أن يا ن هذأمن ش ،إلى أجزاء أخرى من المنطقةا ستمتد تدريجي

ال في الفلسفة التي ل تحولك سيمثذ األهم هو أنكن األمر ل. ا حالة التماسك االجتماعيتدريجي
االنتقال من فرض السلطة، واألفكار، ورؤية العالم من : سنة الماضية 200لت العالم العربي في شك

 ،إلى عملية تفاعلية تبدأ من المجتمع وتنتهي بالدولة) أي من أعلى إلى أسفل (الدولة على شعبها 
ة رئيسية في بالدها بتمثيلها عبر قطاع خاص ومجتمعات مدنية طة قوتصبح فيها الطبقات المتوس

 .مستقلة ةدينامكي و كبيرة ومتنوعة
 ةم العربي غير ذي صلالطريق أمام عواقب وخيمة قد تجعل العالاألرجح، إلى السيناريو  مهدي

إضاءات ن م في مجال العلوم والتكنولوجيا، وما تصل إليه مبأغلب ما تحققه اإلنسانية من تقد
الم على نحو متزايد، ا على العيصبح العالم العربي عبئ حينئذ ،ر البشريجديدة في الفكر والتطو

ة العالم مهدد وبالتالي األمن اإلنساني في بقي ،ري المشاكل لبقية المجتمع العالميوأحد أهم مصد
إلى عزلة  الم العربيالعدفع إلى ) في أوروبا خاصة(سيسعى الكثيرون في العالم باختراقه ونسفه، و

 موقوتة"  ذرية قنبلة "ولكن باعتباره  ،"الرجل المريض" ، وسيتعاملون معه ليس باعتبارهحتمية
  .لى العالم أن يمنع انفجارهايجب ع

ما إذا كانت القوى التي يمكنها إنقاذ  هو ،العامل الحاسم في مستقبل العالم العربي لذلك فإن
في إحداث تحسينات صغيرة  ما يزال لديها المثابرة، ضر واعدةالمجتمعات العربية من هذا الحا

تكررة في التعليم، واالنفتاح على العالم، وتعزيز التسامح، ومحاربة تركيز السلطة، والمطالبة مولكنها 
التفكير : ألهم من هذا كلهبالحقوق السياسية واإلصالحات االقتصادية التقدمية، وفضح الفساد، وا

تنتهي إلى حيث هي اآلن، مع ي السبب الذي جعل تجربة الحداثة في العالم العربي فالجدي والعميق 
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تت هذه القوى إذا أثب، ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن بدايتها كانت واعدة
في وضعه على مسار قد ينجح  ،العالم العربي لديه فرصة لبعث عناصر تراثه الغني مثابرتها، فإن

إذا لم يحدث ويبعث في روحا جديدة من خالل تجديد دماءه عبر شبابه الطموح للتغيير،  جديد
وبالتالي على األمن اإلنساني شديد الوطأة على العالم العربي،  ذلك فإن العقد المقبل سيكون

  .بمنطقة الشرق األوسط

 أي مبني على النفط(باعتبار أن اقتصاد المنطقة العربية هو اقتصاد ريعي في أغلبه،  :إقتصاديا( ،
فالمنطقة مقبلة على هزات خطيرة بفعل تأثير الحراك السياسي واألمني الذي تشهده المنطقة، 

، فإن كل الظروف مواتية، خاصة )خاصة بعد تقسيم وتفتيت دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا(
وتعرض  ،)دوالر35قد يصل إلى حد ( وأنه يتوقع وصول سعر النفط إلى أقل سعر ممكن

اقتصاديات الدول النفطية العربية إلى زيادة في العجز، خاصة مع عودة إيران كمنافس اقتصادي في 
، )الدول الصناعية( اإلستراتيجيةالرقعة : من ثالث رقع اقتصاديةيتكون العالم حاليا ، فالمنطقة

قعة األولى تشكو من الر ، ال تزال)الدول النامية(والرقعة السوق ) دول البريكس(الرقعة الصاعدة 
في المعدل مع بطالة مقبولة في االتحاد  %2بنسبة نمو دون  2008-2007 مخلفات األزمة المالية

، )تراجع الطلب الداخلي(وتضخم متحكم به بسبب وضعية الركود  ،)%11تحت عتبة (األوربي 
وصل بإنتاج  ،2007منذ أمريكا اتجهت الستغالل الغاز الصخري والنفط الصخريوهاهي 

ما أدى إلى إحالل الصخري محل النفط في أول قوة   ،1مليون برميل يومي9إلى  ،2015 في
في الدول الصاعدة النمو تسارع حتى  أما ،اقتصادية في العالم، فأدى إلى تراجع أسعار هذا األخير

د الهن(بفضل السياسات االقتصادية المبنية على إنتاج الحجم  ،بالمائة في المعدل 6المس سقف 
مثال، مما جعل الدول العربية النفطية تدفع اآلن ثمن إهمال التنوع االقتصادي في ) والصين

وهاهي تخسر كل الثروات التي حققتها خالل العشر سنوات األخيرة عندما  ،مخططات النمو لديها
 يعجز موازن: البعض من هذه الدول هي اآلن تواجه ،2دوالر 100الـتجاوز سعر البرميل من النفط 

كبير، تضخم متزايد، انخفاض سعر العملة، عجز الميزان التجاري وقريبا ستعاني من عجز ميزان 
المدفوعات تحت ضغط وضعية رؤوس األموال، أي أن هذه الدول مقبلة على خلل هيكلي في 

قتصادية للفرد وضع سينعكس بالسلب على الحياة االوعليه ال، )األزمة االقتصادية(االقتصاد الكلي 
  .االجتماعيةعربي، والتي بدورها سوف تمتد على األبعاد األخرى من حياته ال

  ةـــخاتم
في الشرق األوسط  والتي تهدد األمن اإلنساني ،إن أي إستراتيجية لمكافحة التحديات األمنية

، التنمية على جميع األصعدةلن تكفي بالمقاربة العسكرية، بل تعتمد على مقاربة  كما وسبق الذكر
بحيث يجب أن تبدأ بإنشاء برامج إصالح إقتصادي فعالة، وإدماج كإجابة إلشكاليتنا السابقة، وهذا 

                                                             
  .24-22، ص 2016المتحدة، نيويورك،  األممالصادر عن راجع تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،  1 
  .5، ص2016التنمية البشرية المستدامة، تقرير أعمال المنظمة السنوي، األمم المتحدة، نيويورك،: راجعللمزيد  2
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إجتماعي، وتحقيق كل مستويات األمن، والذي يعكس بصورة مباشرة على بقية األمون، فلم تعد 
أساليب الحياة العصرية تعتمد على األساسيات فقط، بل أصبحت تعتمد بشكل مباشر وقوي على 

يات والرفاهية، وهذا ما باتت عليه الحياة اليوم، حيث تغيرت مفاهيم ضروريات وحاجيات الكمال
ونستنتج  ،الحياة، فما كان سابقا يعتبر من الرفاهية، بات اليوم يعتبر من األساسيات الجادة والالزمة

  :من خالل ما تم دراسته
س بعض الدول، ألجل وقف نحن بحاجة اليوم ليس إلى إنشاء قوة عربية مشتركة على قياإننا 

دعم اإلرهاب والتحريض كل المخاطر األمنية التي تهدد سالمة اإلنسان في الشرق األوسط، خاصة 
  .التوافق على ضرورة صيانة العالقات بين الدول العربيةو ،واالحتضان له

على تعريف موحد ومحدد لألمن العربي، ومن يستهدفه ومن يضر به على تفاق اإلالبد من و
العدو، ووقف التحريض والتدخل في شؤون الدول األخطار وس واضحة، لمواجهة وتحديد أس
بناء مقاربة تنموية في ظل اإلستقرار واألمن الذي يعتبر القاعدة لتطبيق  عليهو .أساسا لها عربيةال

  .األمن اإلنساني
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  )إنسانيةمن أجل مقاربة (الجزائر  في السوريين نيالالجئ ترقية واقع
سوريين الذين توزعوا على دول الجوار وشمال إفريقيا وأوروبا وصوال لقارة أمريكا تأتي مأساة الالجئين ال

العالمية المتفاقمة منذ سنوات بسبب تصاعد أعداد النزاعات الداخلية في  جوءالشمالية لُتضاف إلى أزمة الل
ين في دولة الجزائر، لذلك تهدف هذه الدراسة للتعرف على واقع الالجئين السوري .دول عديدة في العالم الثالث

لالندماج في الحياة فتح المجال أمامهم واكتشاف مدى تضامن المجتمع الجزائري مع أزمتهم من خالل 
 كما تهدف الدراسة. االجتماعية، وولوج سوق الشغل، وتمكينهم من بعض حقوقهم األساسية كالصحة والتعليم

ي تحمل مسؤوليتهم تجاه الالجئين بتبني مقاربة إلبراز دور السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ف
قوانين وتشريعات وطنية في مجاالت الهجرة واللجوء لذلك  إنسانية لالرتقاء بواقعهم وحفظ كرامتهم بتبني

الغرض، مع التركيز على إبراز دورهم في إثراء الحياة الثقافية في الجزائر وتعزيز أواصر األخوة بين الشعبين 
  .ريالجزائري والسو

 
The tragedy of Syrian refugees, who have dispersed in the neighboring 

countries, North Africa, Europe and North America, is an additional burden of the 
aggravating world asylum crisis due to the increase in the number of internal 
conflicts and civil wars in several countries in third world countries. Therefore, this 
study aims to shed light on the reality of the Syrian Refugees in Algeria, to what 
extent they managed to integrate into social life, their ability to access the job 
market and to get their basic rights such as health care and education. This study 
aims as well to explore the role of public authorities and civil society in taking 
responsibility towards the refugees by adopting a humanitarian approach and new 
laws to help promoting their living conditions and to protect their dignity, and by 
highlighting their role in enriching the cultural life in Algeria and strengthening the 
bond of brotherhood between the Algerian and the Syrian peoples. 
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  مقدمة 
ال ا ممفإنه  ،وبالغة السوءتداعيات خطيرة ورة مدمآثار والحروب  للنزاعات أنالمؤّكد إذا كان من 

لسوء الحظ  ألنه ،االطالقعلى  أخطرهاهو ما يترتب عليها من خسائر إنسانية  أن فيه كالشالى  يدعو

مواطنين في من فجأة  يتحولون والذين ،من ديارهم وأوطانهم والمهجرين  ،موجات من الالجئين ينتج 
 . كثير من دول العالمفي  إلى الجئين بلدانهم األصلية

 ،المطروحة على المجتمع الدولي تعقيدا ولهذا تعتبر قضية الالجئين السوريين من أكثر المشاكل 

 ،والغذاءسوري الجئ في العالم يحتاجون الى األمن واالستقرار  سبعة ماليين حيث أن هناك أكثر من 

 . األخرىدمات اإلنسانية والخ زيادة عن حاجتهم الى الرعاية الصحية واالجتماعية 
  :وعليه، تهدف هذه المداخلة إلى

أوضاع الالجئين السوريين  ترقيةين المحليين في والفاعلالسلطات الجزائرية  إبراز دور 
 ففي .االندماج والشعور بالغربة والحنين إلى الوطن األم بثنائية ة ذلكوعالق ،اواقتصادي اجتماعيا

المجتمع  تركيبةفي  باالندماجالجئين السوريين في محيطهم الجديد عالقة ال   تميزت  الوقت الذي 

اإلسالم  رغم وجود روابط  غرباءيشعرون أنهم سنوات من اللجوء ست فهم ال يزالون بعد  ،الجزائري
الوخيمة تداعيتها و ،األزمة السورية حساسيةلالشعب الجزائري إدراك ضف إلى ذلك مدى أ، والعروبة

  .طويلة من الزمن نواتلسما تدوم ربالتي 
حيث  ،السخاء لدى المجتمع الجزائريومن الالجئين السوريين من الكرم  اآلالفلقد وجد 

ا جعلهم يجدون ضالتهم عند العائالت الجزائرية مم ،بواب بيوت الجزائريين على مصرعيهاأفتحت لهم 
انسانية  أكثرائرية بنظرة ضف الى ما تعمل عليه السلطات الجز ،حفاوة الترحيبومن حسن االستقبال 

من خالل المجهودات الجبارة التي ظهرت  ،الالجئين السوريين المتواجدين على ترابها مسالةمن 
من خالل وضع مخططات عملية للتكفل بهم على غرار توفير الرعاية  ،الواقعأرض مالمحها على 

حيث  .النساءوطفال خاصة األايا العنف يواء الى جانب التكفل النفسي بضحالصحية وفتح مراكز اال
المساعدة في أجل طواقم متكونة من اخصائيين نفسانيين واجتماعيين من  الحكومة الجزائريةوفرت 

تعالج هذه   وعليه،. العنف في الحرب السوريةوالنساء ضحايا االغتصاب والعالج النفسي لألطفال 
جملة  من خالل توفير المناخ المناسبلية الحكومة الجزائر هاالمداخلة التدابير واآلليات التي اتخذت

 ست  من أكثر منذ إلى الجزائر قدموا السوريين الذين  بآالف التكفل  ة إلىمن التدابير العاجلة الرامي

في هذا السياق   أشارت حيث. األوضاع المأساويةواألزمات والكوارث و هروبا من الحروب ،سنوات
قد سوريا اليوم  داخل وخارجخطيرة  أوضاعان يعيشون عدد األطفال الذي بأنمنظمة اليونيسيف 

   .مليون طفل سوري 5.5تجاوز 
 .لالجئين السورين األساسيةحقوق براز الإإظهار دور الجزائر في  -
المتدخلين المحليين في ترقيه واقع الالجئين السوريين في الجزائر من خالل  مهامبراز إ  -

   .لعيش الكريمتوفير فرص اووالمساعدات  ،االندماج ةعملي
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تجربة من خالل نقل  ،واجتماعيا وثقافياالالجئين السوريين على الجزائر اقتصاديا  تأثير -
  . في كل المجاالت ينالجزائري الحياة السوريين وصقلها داخل حياة

   .حول مستقبل الالجئ السوري في الجزائربمقترحات خير الخروج أو -

  اشكالية المداخلة
الالجئين أعداد ن أهي و ،المداخلة إلى طرحها تتعلق بمسألة هامة إن االشكالية التي تسعى

ساس يمكن وعلى هذا األ .في ارتفاع مستمرالجزائر ك العربيةالسوريين في العالم وفي بعض الدول 
 ؟وريينتسيير ملف الالجئين الس كيف استطاعت السلطات الجزائرية :األسئلة التاليةفي  هاحصر

ما هي و ؟وضاع الالجئين السوريينأ معومنظمات المجتمع المدني  جزائريةال الحكومة تتعامل كيفو
الخدمات توفير  عن فضال ،من واالستقرار واالندماجاألالمالذ و الرعايةالتدابير التي اتخذتها لضمان 

 بثقافتهمالالجئين  أثر هؤالءكيف و ؟المجتمع الجزائري بوتقةفي  لالنصهار ،واالقتصادية التعليمية
  ؟الجزائريين حياةعلى 
الحروب والنزاعات التي  نتيجةالالجئين السوريين في الجزائر تتطرق الى وضعية  المداخلةن هذه إ

في ظل استمرار الحرب والقتال وتدخل الفاعليين االقليميين والدوليين في  ،ماأل يعيشها وطنهم
 سوريةوسياسية الى محرقة زمة يمكن حلها بطرق دبلوماسية أزمة السورية وتحويلها من تعقيد األ

وسط من منطقة الشرق األتسميته  علىلح طصأوربما قد تلغي ما  ،خضر واليابسقد تأتي على األ
  .الخريطة العالمية

النزوح الكــبرى لالجــئين  براز كيفية التعامــل مــع حركــاتإ من خالل همية هذه المداخلةأوتأتي 
االنسانية الجزائرية، مسلمين في المقاربة ذلك مـن خـالل  وسوف نفعل. والمهاجرين بطريقة إنسانية

إلى من دولة  الوقـت نفسـه بتفـاوت القـدرات والمـوارد المسـتخدمة في التصـدي لحركات النزوح
وبلـدان العبــور وبلــدان  صليةفالتعاون الدولي، وخاصة التعاون بـين بلـدان المنشـأ أو األ. أخرى

معالجـة األسـباب الجذريـة لحركـات ألن  ــا هــو عليــه اآلن؛قــط أكثــر أهميــة ممالمقصــد، لم يكــن 
النزوح الكـبرى لالجـئين والمهاجرين، بوسائل منها زيادة الجهود الرامية إلى الوقايـة المبكـرة مـن 

وتسويتها  لنزاعاتا أيضـا عـن طريـق منـع نشـوب. حـاالت األزمـات علـى أساس الدبلوماسـية الوقائيـة
بالوسائل السلمية، وزيادة تنسـيق الجهـود اإلنسـانية واإلنمائيـة وجهـود بنـاء السـالم، وتعزيـز سـيادة 

الدولي  سان وتأكيد االلتزام اإلنسانيالقـانون علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي، وحمايـة حقـوق اإلن
كات اللجوء، وبما يؤدي إلى تقاسم تلك األعباء بين لتقليص المهام الصعبة والثقل التي تفرضها حر

من االنساني من خالل المشاريع االجتماعية والتنموية ألوتعزيز مقاربة ا مجتمعة من جهة، تلك البلدان
   .للالجئينمية لالموجات العا واإلنسانية التي قد تنشأ من تلك

 :مفاهيم الدراسة
إن ": شمولية ودقةأكثر التعاريف  1974 في إعالن قرطاجيعد التعريف الذي جاء  :مفهوم الالجئين

العنف أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال  االشخاص الفارين من بالدهم بسبب تهديد حياتهم أو
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عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق اإلنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة 
  1".بالنظام العام في بالدهم

يشكل األمن اإلنساني مقاربة جديدة لكيفية تحقيق اإلحساس بالطمأنينة لـيس   :ن اإلنسانيمقاربة األم
باســتخدام منطــق اإلدارة العقالنيــة للتســلح أو حركيــات االســتقرار أو تفعيــل منطــق الالحــرب، بــل عــن      

 فـي النصـوص الدوليـة أو   ( طريق تحقيق معادلة صعبة بين االعتراف بالحقوق و تمكـين اإلنسـان منهـا    
  .واالنتفاع الفعلي بها) أو الوطنية قليميةاإل

  وضعيه الالجئين السوريين في الجزائر: المحور االول
الفقر ظاهرة إن تطور العنف والنزاعات الدموية والحروب المدمرة في سوريا، وتفشي 

ا االحصائيات خسارة سوريتقدر  إذ ،واألمراض لتردي األوضاع االنسانية واالقتصادية جراء الحرب
التي و القائمعلى النظام  المفروضة االقتصاديةالعقوبات على  زيادةمريكي أليارات دوالر م 10ب 

الى النزوح القسري األيام األولى  ذمن جبرُأ الذيبشكل مباشر على الشعب السوري و انعكست
  . والهروب

من اعش تنظيم دومختلف القوات المسلحة للنظام من قبل  العسكريةاستمرار العمليات إن 
يكون غالبا ما  ألنه ،منةآماكن ودول أعلى البحث عن  وعائالتهمالمواطنين السوريين جهة أخرى أجبر 

في  منهة رغب ،الفرار من القتل والعنف المالذ االخير الذي يتخذه الالجئ السوري وعائلته قرار
 الالجئين السوريين إليها غالبية الدول التي فرف ،ةواالجتماعي واالقتصادية األمنية الوضعيةتحسين 

قدمت بعض الخدمات التي مازالت ناقصة ومحبطة في بعض األحيان ويتم التعامل معها على 
2.بطرق متعددة المستوى القانوني 

وضاع واأل الوطنية التحتية البنية ينهكفي هذه البلدان  إن وجود الالجئين السوريين
في كل من  معقدةو متزايدةوجود صعوبات  تؤكد فهناك تقارير .األساسيةوالخدمات  االقتصادية

مر يختلف عند قدوم ولكن األ، لالجئين التعليميةوالخدمات  الصحية الرعايةردن ولبنان في تقديم األ
تكفلت  ثحي ،همشمل الحار الذي بدأ بالترحيب السورية زمةاأل بدايةمنذ ف .السوريين الى الجزائر

الهالل ك الوطنية الجمعيات 3خدماتب االستعانةمن خالل السوريين  الجئينالمحليا ب الجزائرية الحكومة
من  جملة الحكومة اتخذت كما .فراد المجتمع المدنيأالى  خرى إضافةاأل الهيئاتوحمر الجزائري ألا

السوريين المتواجدين  لوضعيةة مالئمنسانية إطار ايجاد حلول إالقرارات والتوصيات التي تدخل في 
. 4للفرد المناسب المستوى المعيشي واالجتماعيتعكس التي  الالئقة اإلقامةمن توفير  بداية ،بالجزائر

برز البلدان التي يفضلها أمن  ةالى واحد السورية زمةتحولت منذ اندالع األن الجزائر أمن المعلوم و
                                                             

مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، نوفمبر حقوق وحماية الالجئين، : العلمية محاضراتالسرور طالبي المل، سلسلة  
   1 .14. ، ص2015

2La loi 08-11 sur la condition des étrangers : mutations des règles juridiques, KERDOUN 
AZZOUZ (2012) Notes d’analyses et de synthèses.  

  .2014جانفي  12جريدة النهار اليومية الجزائرية، الجالية السورية في الجزائر الصادر بتاريخ  3
4Migration and Development: How Much do we Know about it in Algeria, LABDELAOUI 
HOUCINE, 2013, the Red Sea Press.  
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لوصول حالمهم لأ، وخاصة بعد تبخر بالدهمالتي تعرفها  نار االقتتالمن  هروباالالجئون السوريون 
       1.تجار البشر واالستغالل من قبلرحلة محفوفة بالموت ي وروبية فالى القارة األ

 20152 لسنه الجزائرية الداخلية وزارةحصائيات حسب إعدد الالجئين السوريين  غوقد بل
فمثلما فتحت سوريا  القادمة، األشهرفي  رقم مرشح لالرتفاعالو ،لف الجئأن يوخمس خمسةمن  أكثر
ه تاستضافومير عبد القادر األ الحديثة الدولةفي عهد مؤسس  للجزائريين ها وأحضانهابوابأيوم  ذات
قد السوري من طرف الشعب الجزائري فإن رد الجميل  ،االستعمار الفرنسيمن قبل تم نفيه  مابعد

كل  تركوا مابعد باألخوة السوريينه واالحتكاك ترؤي على معتادًا يومياالمواطن الجزائري  حان وأصبح
التي تجمع  التاريخية العالقةكم بح من الموت المحتم الى بلدهم الثانيهربوا و شيء من ورائهم

الصعب  االستثنائي هذا الظرففي  المريحة اإلقامةشروط وتوفر لهم تحميهم  نأب ةكفيلالبلدين 
  . والحضارةالدين والتاريخ ورابطه الدم  وتجمهممسلمين  خوةأباعتبارهم 
 ،الف الجئ 55 بأكثر منالجزائر  دخلوابلغ عدد السوريين الذين سلفا فقد  كرناكما ذو
الجزائرية، وهذا  واألسرةكشفت عن وزاره التضامن  ماب حس ،البلدعلى مختلف واليات  موزعين

لى إصدرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في تعليماته أتأكيدا للقرارات السيادية التي 
التكفل التام بكل الالجئين وتسهيل عملية  وأيضا ،و طردهمأدم التعرض لالجئين السوريين عبالحكومة 

جعل هؤالء ب سمحوهذا  ،النفسيةوبواب المدارس وااليواء والرعاية الصحية أادماجهم وفتح 
وسهل عملية اندماجهم في المجتمع الجزائري بحكم اللغة والدين  ،يمارسون حياتهم بصورة عادية

  .ليد المشتركةوالتقا
 السباقة الحتواء تدفق موجات القارة األفريقيةفي شمال  الوحيدة الدولةفكانت الجزائر 

معقدة وال اجراءات طلب تيال  إليها الدخولوم له مفتوحة أن أراضيها اعتبارعلى السوريين الالجئين 
  .وبيةورالدول األبخالف الجزائرية،  األمنية األجهزةعليهم من طرف  يتم التضييق
من البلدان  هاأّن من بينها ،األسباب ها لعدد منلالجئين السوريين نحول اتدفقالجزائر  تعرف

 ،الطاقويةالموارد مالئمة ذات الصلة بالوسائل الب وتمتعها ،مواج الربيع العربيأشملها لم ت التي
 أكثر من باتتو .بهم األمرذا تعلق إمن تسهيالت ومرونة في المجال القانوني خاصة توفره ا لم وأيضا
   .لالجئين السورييناستقطابا  انالبلد

ن وضع الالجئ السوري بوجه عام بدء يتحسن تدريجيا من خالل التدابير التي أوهكذا نرى 
وتضامن شعبي واسع في احتضان هؤالء السوريين اجتماعيسمية من تكافل اتخذتها الجهات الر، 

ن الحريات العامة تبقى لصيقة باإلنسان وترتبط به أل ،واطنينصبح هؤالء يتمتعون بالمساواة مع المأف
ن لكل الناس حق أوعلى  ،متساوين في الكرامة والحقوق حراراأن جميع الناس يولدون أانطالقا من 

  .3الحريات دون تمييزوالتمتع بكافة الحقوق 

                                                             
  .89ص ،عة النشر المغربية الدار البيضاءاشكالية اللجوء على الصعيدين العربي والدولي، عبد الحميد والي، مطب1 
 http//www. mia.dz: الموقع االلكتروني الرسمي: وزارة الداخلية الجزائرية 2
  .07منشورات جامعة دمشق سوريا ، ص تور فؤاد شباط ،المركز القانوني لألجانب في سوريا ،الدك 3
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متان آنيتان يتم عالهناك  ،الجزائر على الالجئين السوريين تدفقاتالمترتبة عن اآلثار من و 
غلب أالتي تكون في  الدولية مشمولة جزئيا باألدواتتعد هذه الحركات ، أولهما ؛الشعور بهما بقوة

 ،لإلنسان األساسيةالحقوق  حمايةبما في ذلك  االستعجالية اتللنشاط بالنسبة ةحيان غير ناجحاأل
عبر  ،لهؤالء الالجئين المناسبة قامةواال الكريمة الحياة ضمان الجزائريةالسلطات واجب من  ثانيهما،وـ

من بداية  ،اقعهم المعاشو ترقيةمن خالل  ،لهم األساسيةالحتياجات جراءات مرنة تستجيب لإاتخاذ 
بالالجئين مع ة المتعلق الجزائريةالتشريعات  انسجاممرورا بمدى الوضع القانوني لالجئ السوري 

 المنتظرة بالسهولةاالندماج  صعوبةها على الرغم من ن يتمتع بأالذي يمكن  ،القانون الدولي لالجئين
  1.الدائمة واإلقامةحق اللجوء ك

ن الجزائر لم تقم إقامة الالجئين السوريين، إنسانية حيال إن الجزائر طالما انتهجت سياسة إ
االزمة السورية بتجميع الالجئين السوريين عند دخولهم الى الجزائر في بداية في يوما ما ومنذ 

بل سهلت  ،خرىعزلهم عن المجتمع كما يجري عادة في العديد من الدول األوبهم كرات خاصة معس
جرائية على إو أولم تضع أي قيود قانونية  ،االقتصاديوعليهم عملية االندماج في النسيج االجتماعي 

مل التراب قامة في كاوجعلت لهم الحرية في اإل ،توزعهم عبر كافة واليات الوطنوتنقالتهم وانتشارهم 
  .الجزائري
، لسوريينمالذ آمن لفي توفير واالستمرار  الوطنيةالتحديات  مواجهةالجزائر  تذا ما ارادإو

 التنمية عجلة دفعفي  فرصة ونحيث يمثل، التنموية في الميادين دماجهمإعملية ل األولوية إعطاءو
من ويعزز  ،على حد سواءيين السور والالجئين المجتمع الجزائري سيعود بالنفع علىالذي  الوطنية

 تأسيسمن الالجئين السوريين الى  الكثيربا فعال ما دفع هذو ،االقتصاد الجزائريتنويع مصادر 
 اولم يجدو ،األرصفةعلى وجد امام المسأ مهنة التسول على خالف البعض الذين احترفواالشركات 

تحصيل و الخاصةالى انجاز المشاريع سارعوا  بلاليد مد الستثمار في مبررا ل 2الجزائريين سخاءفي 
  . قوت يومهم بعرق جبينهم

الخدمات و ،السورية التقليديةن يستفيد من الصناعات أاستطاع المواطن الجزائري وهكذا 
معروفا في  أصبح السوريةحلب  مدينةمن  القادموااللبان  فبائع األجبان ،التي يقدمها السوري التجارية

التي  السورية فالنماذج .من الجزائريين ينافس أصحاب هذه المهنة ،ائريوقت وجيز في المجتمع الجز
  . والمثابرةالعمل قد نالت االحترام وباتت قدوة للجزائريين في حب كتب لها النجاح في الجزائر 

إال أنهم يحضون  ،اجتماعياورغم بعض الصعوبات التي تعوق عمليه اندماج السوريين 
في التعامل معهم، حيث وفرت لهم  الرسمية تساهل السلطاتالى جانب  الجزائريينبل من قالتضامن ب

في كل االطوار مع ضمان التعليم المجاني لجميع االطفال السوريين  مراكز اإليواء التي تحفظ كرامتهم،
حمر الهالل األومنظمات المجتمع المدني  ساهمت فيهما وهو الى الجامعة، االبتدائي بداية من التعليم 

                                                             
1Tensions Between the refugee concept and the IDP debate, MICHEL BARUTCISKI, 
Forced Migration Review 3 (1999), P.13.  

  .الجزائر. 12/04/2016جريدة الخبر اليومية، وائل حمزة العدد الصادر بتاريخ 2
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مع  القاطنينطفال الالجئين السوريين على األ المدرسيةبتوزيع المستلزمات  قامتي التري الجزائ
  .معائلته

  سلطة الجزائرية في ترقية وضعية الالجئين السوريينالمساهمات  :المحور الثاني

 هيئاتمن خالل الالجئين السوريين بال التكفلفي  امتميز اسلطة الجزائرية دوراللقد لعبت  
الهالل  :بداية بأهم شريك اجتماعي ،والممثلين المحليين للمنظمات الحكومية وغير الحكوميةالرسمية 

سباب الراحة أتوفير كل وتلبية احتياجات الالجئين لالذي بذل مجهودات كبيرة الجزائري حمر األ
ه هذه الجزائرية بكل مسؤولياتها تجا ةالتزام الدولمدى  لىوهذا يدل ع ،واالقامة لإلخوة السوريين

في  قواعد القانون الجزائريالتي تتصف بها القوانين التنظيمية باالعتماد على  ،الهشةالشريحة 

حيث  ،المرموقة مكانة لالجئين  المستنبط من الموروث الثقافي العتيد الذي يمنحمجال االنساني ال
لى التوقيع على جملة إ وهذا ما دفع بالجزائر 1.مقدسب إكرام الالجئ في الثقافة الجزائرية واجيعتبر 

  :همها ما يليأمن االتفاقيات الدولية 

  .1963الجزائر سنة  ادقت عليهاص بوضع الجئين وقدالمتعلقة  1951اتفاقية جنيف لسنة  * 

تفاقية األمم المتحدة البروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل  * 
نوفمبر  9يوم  418-3سي رقم امرسوم رئبوالمصادق عليه  الوطنلمكافحة جريمة المنظمة عبر 

1963.  

 اانضمت إليه الذي 1990سنة لم جرين وأفراد عائلتهاالمه اتفاقية األمم المتحدة لحماية العمال  * 
  .2005الجزائر سنة 

الكريمة  الحياة بما يكفل وتنظيمية واسعةقانونية  بحمايةيتمتع الالجئ  المضمارهذا وفي  
لفية ملتزمة بذلك التنموية لألهداف ألا 2015 ولهذا تبنت الجزائر سنة ،لالجئين متواجدين في الجزائر

ترقية المساواة بين الجنسين و ،للجميع ابتدائيالفقر والجوع وضمان تعليم  تجاوز بالحد األدنى من
  .لتنميةلكة عالمية اوضع شر مستديمة واستقاللية النساء وضمان بيئة

في مجال تسير تدفقات لالجئين  الفاعليين التابعيين للدولةدخل العديد من وي 

الالجئين، يمكن حصر   هؤالءتكفل بالجوانب التنظيمية واإلدارية وإقامة لسيما من أجل اال ،السوريين
  :هم هذه الجهات فيما يليأ

  وزارة شؤون الخارجية :أوال 

سوريين المتعلقة الالجئين لامعالجة ملفات في مجال  همم فاعل الخارجيةعد وزارة شؤون ت 
تسير تأشيرات الدخول على التراب الوطني  ومتابعةالجئين لالوضعية القانونية ببمسائل المرتبطة 

طبقا   همالحماية القانونية واإلدارية لوضمان  ،الالجئ االعتراف بصفةالمتعقلة بملفات ودراسة ال
  .1951سنة لاتفاقية جنيف  ألحكام

                                                             
1Les étrangers en Algérie, ZGHBIB HOCINE, (2014) Revue NAQD (Migrants Migrance, 
N26/27).  
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  جزائريةالوزارة العدل  :اثاني 

علقة تبتكفلها بهم من الناحية المالجئين الفي تسير تدفقات الجزائرية  العدلوزارة تساهم  
  .في المجتمع الجزائري إلدماجهمالمالمح القانونية ب

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :ثالثا 

كفاءة في التكوين والتعليم لل حاملينالالسوريين  الالجئينج ادمإ علىهذه الوزارة  عملت 
المسار بالتكوين والمتابعة وتسير  ات مرتبطةفي نشاط ودمجهمالطلبة السوريين  دعمب الجامعي
  . ؤالء الالجئينله الجامعي

  السجل التجاري يالجزائر والمركز وزارة التجارة:رابعا  

احترام  راقبة مدىم علىي لسجل التجارل يالجزائر من خالل المركزوزارة التجارة  عملت 
السوريين على وجه الخصوص  ئينجلالا منحب تلك المتعلقة السيما ،النصوص التي تحكم التجارة

  .تجاريلممارسة نشاط الرسمية الوثائق 

  وزارة التربية الوطنية :خامسا 

ي الجئين فالسوريين الطفال ألاج ادمإعادة إوزارة التربية الجزائرية دورا كبيرا في  لعبتلقد  

يكفي أن يقدم الالجئ السوري   حيث ؛إجراءات التسجيل بها تسهيل المدارس الحكومية والسهر على
  . مجانا من التعليم الحكومي االستفادةوفي المدرسة الجزائرية  ابنهيسجل لتصريح شرفي 

  وزارة التضامن الوطني والعائلة والشؤون المرأة :دساسا 
ندرج والتي ت ،التكفل بالالجئينفي مجال برامج  انجازوزارة التضامن الجزائرية  مهاممن  نإ

لهؤالء الالجئين وتحسين ضمن استراتيجية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى خلق فرص عمل 
على حماية األطفال الجئين  الوزارةفي هذا اإلطار عملت وية، على خدمات اجتماعية قاعد همحصول

تل الدمار والق ثارأوبهدف التقليل من صدمات الحروب  كز الرعاية الصحية والنفسيةافي مر وادماجهم
   .اخاصة بهبرنامج تضامنية  خالل مساعدة المرأة السورية منأيضا و ،بلدهممنها في  التي عانوا

  : لمثجئين السوريين اللالة أمحليين معنيين بمس فاعلين إلى جانب الوزارات السابقة الذكر، هناك

تكفل لة الأمهمتها تقييم ومتابعة دائمة لمس :لترقية حقوق االنسان اللجنة الوطنية االستشارية - 
المنظمات غير الحكومية و والتشاور مع الفاعلين الرسمين في الدولة الالجئبحماية حقوق اإلنسان 

والسهر على متابعة  ،ساسية، قصد ترقية وتحسين وضعية الالجئين وحماية حقوقهم األالجزائرية

دولية خاصة تلك المشاريع النشاطات والفي إطار هذا يندرج و   .وقهم االنسانيةانشغاالتهم وضمان حق
  .لالجئين الساميةمحافظة الالتي بادرت بها 

في جانب التكفل الجزائرية  ةالتي تعمل على مساعدة الدول: الكشافة اإلسالمية الجزائرية -  
المعاملة اإلنسانية رقيته الى مستوى وتواقع الالجئين السوريين االجتماعي والتضامن والوقوف على 

  .الجيدة والحياة الكريمة المناسبة
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 مشاركتهمووجودهم في الجزائر  ن من خالل تجربةالسوريون وهم الالجئاسوفي المقابل،  
نشاء شركات صغيرة ومؤسسات استطاعوا من وإ ،الثقافيةو في الحياة االقتصادية واالجتماعية اليومية

 ،السوريين على حد سواء في مجال الحرفوجزائريين للالعمل مناصب من  دالعدي خاللها توفير
يساهمون وهم بذلك  ،الحرفيةاألعمال و ،وتجارة األقمشة ،والصناعة التقليدية ،ش البناءوور ،المطاعم

  .في الجزائر التنموية تدعيم مسار العمليةو الجزائر المدنيالمجتمع ترقية  في
الهاربين من المناطق الحروب والنزاعات  للالجئينبوابها أ من خالل فتح وتهدف الجزائر

مقاربة انسانية على المستوى االقليمي والعربي إلى المساهمة في تبني  ،والسوريين بصفة خاصة
أطر واضحة  رسمو .والدولي للحفاظ على كرامة الالجئين وحقوق الدول المستقبلة في ذات الوقت

وذلك للتخفيف من األعباء التي  ،لالجئين والدول المستقبلة لهمصلية إلطالق حوار بين الدول األ
 . المستقبلة بين تلك الدول يؤدي إلى تقاسم تلك األعباء بما النزوح واللجوء العالمية موجاتتفرضها 

  في الجزائر اآلفاق المستقبلية لترقية وضعية الالجئين: المحور الثالث
رت الستضافة الالجئين السوريين، وتذليل العراقيل تعد الجزائر من الدول العربية التي باد

والصعوبات التي قد تحول بينهم وبين المعيشة الكريمة، إال أن ذلك ال يعد كافيا في ظل الحاجة 
سياسية، أمنية، اقتصادية (لمواءمة التشريعات الداخلية مع تلك الدولية، وتبني مقاربة إنسانية شاملة 

إلى غاية توفر الظروف " مواطنين مؤقتين"ئين وتضعهم في مرتبة تضمن حقوق الالج) واجتماعية
  .المواتية التي تسمح بعودتهم لبلدهم

 :تشريعيا  -  أ
تقدم المواثيق الدولية الموقعة والمعنية بمجال حقوق اإلنسان مدخال ثريا لمواءمة 

األمم المتحدة باإلضافة إلى اتفاقية . الالجئين وترقيتهاالتشريعات الوطنية بما يكفل ضمان حقوق 
. الحقوق اإلنسانية لالجئين وطالبي اللجوءووالصكوك اإلقليمية، ثمة معاهدات أخرى توفر الحماية 

ومع أنه ثمة حاالت يكون فيها النطاق الكامل لحقوق معينة مقتصرًا بشكل صريح على المواطنين، فإن 
ئين وطالبي اللجوء التمتع بجميع وهكذا، فإنه يحق لالج. هذه الحاالت تمثل االستثناء وليس القاعدة

حقوق اإلنسان المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من قبيل 
الحق في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة وفي الحرية، والحق في حرية التنقل 

اواة أمام القانون، والحق في الحصول والتعبير والتجمع السلمي واالشتراك في الجمعيات وفي المس
استثناًء يقتصر على المواطنين، إذ تنص على الحق في المشاركة  25وتتضمن المادة . على جنسيه

 .الوظائف العامة في الشؤون العامة وفي التصويت واالنتخاب وفرصة تقلد
فية يوفر الحماية وبالمثل، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

لحق الالجئين وطالبي اللجوء في الحصول على شروط عمل عادلة وتفضيلية وفي تشكيل نقابات 
وتجيز . عمالية وفي الضمان االجتماعي وفي تحقيق مستوى معيشي كاف والحصول على التعليم

اجبة لحقوق اإلنسان المراعاة الو الءإيأن تقرر، مع "من العهد الدولي للبلدان النامية ) 3( 2المادة 
والقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير 

بيد أن هذا التحديد يجب أن يفسر بشكل مقيد، نظرًا ألنه يمثل استثناء لضمانات ." المواطنين
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عن تفسير العهد الدولي الخاص وعالوًة على ذلك فإن لجنة األمم المتحدة المسؤولة . حقوق اإلنسان
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوضحت أن الحقوق الواردة في العهد الدولي تنطبق على 
جميع األشخاص، بمن فيهم غير المواطنين، كالالجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والعمال 

النظر عن الصفة القانونية والوثائق المهاجرين وضحايا عمليات االتجار بالبشر الدولية، بغض 
  ."الثبوتية

كما تحظى حقوق الالجئين وطالبي اللجوء بحماية معاهدات أخرى، من بينها اتفاقية مناهضة 
وُتعتبر . التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لتمييز العنصري معاهدة مميزة في ضمان تمتع الالجئين االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا
 .خامسةوطالبي اللجوء بنطاق واسع من الحقوق بموجب ال

  :سياسيا وأمنيا  -  ب
يقع على كاهل الدولة الجزائرية عبء العمل السياسي والدبلوماسي والتنسيق مع الدول 

، وتمثل الجامعة العربية سوريينعلى تحسين تشريعاتها الوطنية لفائدة الالجئين ال هاتشجيعالعربية ل
اإلطار المؤسساتي األمثل لذلك، لتقاسم حصص وأعباء استقبال الالجئين بما يتالءم مع إمكانيات كل 

كما يستلزم القيام بعمل دبلوماسي . دولة اقتصاديا وبشريا لتفادي ظهور شعور معادي لوجودهم
ألزمة السورية للعمل على تحقيق إنهاء الحرب واتصاالت مع كل األطراف الدولية واألممية المعنية با

الدائرة في سوريا والشروع في عملية انتقال سياسي في مرحلة أولى، ثم المشاركة في مؤتمرات 
وبرامج إلعادة اإلعمار الحقا وتقديم الدعم الالزم لذلك من أجل توفير األرضية الالزمة لالجئين 

  .للعودة

ازات األمنية من الالجئين أمرا ضروريا خاصة بعد أن ثبت تمثل قضية االحتر  من جانب أمني،
وجود عناصر من تنظيم داعش اإلرهابي والميليشيات الطائفية في العراق وعناصر نظامية مرتكبة 

إنشاء قاعدة بيانات من لذلك فإن . لجرائم حرب ضمن قوافل المهاجرين والالجئين المتجهة ألوروبا
البصمات، : تهم تحتوي على المعلومات الخصوصية منين وعائالجل جمع المعلومات حول الالجئأ

تمثل ضرورة أمنية، ويمكن تحصيل تلك المعلومات  السن، الجنس، المعلومات العائلية، الحالة الصحية
من خالل التعاون مع الهيئات األممية واإلنسانية الناشطة في مجال إغاثة الالجئين وتلك المعنية 

وتساهم عملية إحصاء الالجئين ضمن قاعدة بيانات في تسهيل . مرتكبيهابتوثيق جرائم الحرب و
مراقبتهم وحمايتهم من المتاجرين بالبشر وتجار األعضاء البشرية الذين قد يستغلون ظروفهم 

يجب على السلطات االمنية الجزائرية االخذ في الحسبان  باإلضافة .المادية واإلنسانية الستغاللهم
التراب الجزائري مهما  داخل باللجوء لهم يسمح من وبيانات هويات ومعرفة لالدخو تنظيم مسألة

 جماعات تسرب دون والحيلولة العملية على السيطرة يمكن حتى ،كانت جنسياتهم خاصة االفارقة
داخل المجتمع الجزائري  المختلفة الثقافية الخلفية ذات األفراد دمج عملية أن كما، البالد إلى متطرفة

 من البعض يعانيه لما ، داخل المنطقة المغاربية فنتيجة اإلرهاب ظاهرة ظهور من تقلل أن اشأنه من
 موجودة ظاهرة وهذه إرهابية لمنظمات واالنضمام االشتراك إلى يتجهون وعنصرية واضطهاد تهميش
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الليبية ونتيجة للتداعيات الخطيرة التي تمر بها االزمة  حل االفريقي،االسفي  الساحة على كبير بشكل
   .واثرها على االمن الوطني الجزائري 

  :اقتصاديا واجتماعيا  -  ت
يجب أن تضع المقاربة اإلنسانية مشاركة الجهود للدولة الجزائرية بنشاطات الجمعيات الخيرية 
ومنظمات المجتمع المدني، من استقبال الالجئين وتوطينهم مؤقتا والعمل على إدماجهم في الحياة 

  :ادية، وأن تكفل تلك المقاربةاالجتماعية واالقتص

لالجئين مع حد أدنى من المعيشة الالئقة والمقبولة والملبس والعالج ويكون  السكن المالئمتوفير  - 
 األساسيةذلك من طرف الجهات الرسمية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية مع ضمان الحقوق 

  .لالجئ
مراكز عالج، مدارس، مراكز تسوق، أماكن : ت الحياتيةبناء مخيمات لجوء تتوفر على كل الضروريا -

  ....للترفيه والتسلية، ورشات لممارسة نشاطات حرفية 

  .تسهيل التواصل بين الالجئين السوريين - 

  ....)جميع الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية(التنموية  جئين في العملية اللاإدماج  - 

 تحفظ كرامتهم، إنسانيةكثر أرية من الحصول بشكل مميز على معاملة تمكين ضحايا الحرب السو - 
 لالجئينإنسانية خاصة بالنسبة  أكثرطار مقاربة إوالتدابير المتخذة في  اإلجراءاتويجب أن تكون كل 

  .اإلقصاءالقصر، وخلق مناخ مناسب لعملية االندماج واالبتعاد عن كل عمليات 
دأ من كلمة مفتاحية وهي وقف الحرب في سوريا، شك أن أي حل ألزمة اللجوء يب ال

والوصول إلى حل سياسي يضمن عودة األمن واالستقرار، ما يجعل السوريين أكثر ثقة بغدهم 
فالحل يكمن في دراسة األسباب واستخالص العبر، فالهاربون من  ىخرأمن جهة . ومستقبل أوالدهم

والمراقبة على الحدود للهروب من جحيم  الموت لن يتوقفوا عن ركوب البحر واجتياز الجدران
في ظل وجود مهربين أمنية سترفع كلفة الوصول إلى ضفة المتوسط الشمالية  إجراءاتالحروب، وأي 

  . ، وتعرض الالجئين إلى مزيد من المخاطرللبشر منتفعين من وجود الالجئين
سلبي فقط على  وأخيرًا يجب عدم النظر إلى موجات الهجرة على أنها ظاهرة تؤثر بشكل

بل يجب النظر إلى الجوانب اإليجابية أيضًا التي أضافها السوريين في البالد  ،الدول التي ظهرت بها
حيث أن العالقة الجيدة التي ستقام بين دول الجوار في حالة تحقيق االنسجام . التي نزحوا إليها

االقتصادي بين كال الطرفين والتوافق بين الشعبين ستساهم في خلق حالة من التعاون السياسي و
هذا باإلضافة إلى . على المدى البعيد والتي ستساهم بدورها في تقوية العالقات االجتماعية بينهم

الجوانب اإليجابية التي أحدثها السوريين على اقتصاد البالد التي نزحوا إليها مثل قيام رجال األعمال 
مثل في هذا حوا إليها والجزائر تبقي النموذج األالسوريين بنقل استثماراتهم إلى البالد التي نز

 الالجئين السوريين من مزيدا الستقبال الباب فتح تبني عملية، ويبقي علي الجزائر .نسانيالمجال اإل
الجزائر ان تفتح احضانها الدافئة  يجب ولهذا اقتصادي، يكون ان قبل انساني منها األساسي الهدف

خبة السورية في العملية التنموية في بناء اقتصاد متنوع وقوي ، وتستفيد من النللشعب السوري
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يجب  لهذا وما نتج انه من ازمات اقتصادية حادة خاصة بعد انخفاض اسعار النفط في االسواق،
 المجتمع خدمة شأنهم من السوريين الذين من الالجئين العليا الشهادات أصحاباالهتمام الفعلي ب

  . الجزائري

   :الخاتمة
يجب تثمين الدور الكبير الذي لعبته الجزائر في نه أا يجب استخالصه في هذه المداخلة نه مأ

لف الجئ وهو عدد مرشح لالرتفاع، من أ 55كثر من أ معدده استضافة الالجئين السوريين حيث بلغ
من خالل توفير مراكز استقبال و ،نون المقيمون السوريوي بها الالجئظخالل هبة التضامن التي ح

والنفسي  والتكفل الصحي، واأللبسة، مستوى كل الواليات مدعمة ببرنامج غذائي من األطعمة، على
تسجيل ل المجال أمام العائالت السوريةالسلطة الجزائرية  فتحتحيث  دون إغفال الجانب المدرسي

يادة ز. هم بدور الحضانةطفال صغار السن مناأل وإلحاق في المؤسسات التربوية الجزائرية، أبنائهم
قصد ممارسة النشاط التجاري والصناعي والمساهمة  بوابها للشباب السوريأفتحت الجزائر  على ذلك

ولقد نجحت الجزائر إلى حد كبير في  .في الحياة االقتصادية واالجتماعية داخل المجتمع الجزائري
 دوات من أجلأالتقليل من ظاهرة االغتراب التي يعيشها الالجئ السوري وحاولت بكل ما تملك من 

التنقل  حرية احترام مبدأ على تركز الجزائرية وتبقي المقاربة .االجتماعي الجزائري دماجه في النسيجإ
ازمة  بين روابط خلق ضرورة على التركيز مع اإلنسان، حقوق مبادئ تمليه الالجئين بما ومعاملة

  . الالجئين والتنمية

 ،جانب الشعب السوري في محنته إلىجل الوقوف أ وتبقى الجزائر ملتزمة بمبادئها الثابتة من 
من من األ األقصىالحد  راضيها وضمانأوتقديم يد المساعدة لالجئين السوريين الموجودين على 

سباب االستقرار أ تمتى ما توفرديارهم  إلىغاية عودتهم  إلىواالستقرار والعيش وحياة كريمة 
ضمن  الالجئينلنا من المستحسن جدا ان تعالج طاهرة وهكذا يبدو  .ممن في بالدهم األوالسلم واأل

وبالتعاون مع  ،مقاربة عربية مع المزيد من التضامن بين البلدان العربية خاصة دول الخليج العربي
حلول سياسية  إليجاد الساحة ىوتعزيز الشراكة بين االطراف الفعالة عل، المنظمات الدولية وتطوير

نجاح  ىتؤدي ال قاطرةوالخروج بالمنطقة من عنق الزجاجة نحو  .ريةبين االطراف المتنازعة في سو
   .القوى الكبرى رقمحاية وحفاظا على الشعب السوري من هذه المقاربة االنسان
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  الالجئين ضمانة لمفهوم األمن اإلنسانيضمان حقوق 
اإل األمــننســاني مهــدد ــة اللجــوء نفســها،  وتبعاتهــا، وآثارهــا   أي  وأول تهديــد لألمــن  ،مــا تهديــد بحال

 .نسـاني ضـمانة أساسـية مـن ضـمانات األمـن اإل     ضـمان حقـوق الالجئـين هـو      ، وإنالجئين أنفسـهم االنساني هو ل
ويعتبر حق اللجوء من الحقوق  التي يمليها تطور مسيرة الفكر اإلنساني القانوني، إذ البد لألمم المتحضرة أن 

 .نسـاني نعكاس حقيقي على األمن اإللك من اَتصل إلى ثقافة احترام حقوق اإلنسان عمومًا كونه إنسان لما في ذ
ولكن هنالك إنسان في ظـرٍف قـاس، فالبـد لألمـم المتحضـرة أن ُتوليـه مزيـدًا مـن األمـن ، ومزيـدًا مـن الحقـوق،             

أن تكــون  التطــور للفكــر القــانوني واألخالقــي وذلــك لخصوصــية ظرفــه، فكــان مــن الطبيعــي جــدًا، ووفــق منظومــة   
، 1951الجئـين، فظهــرت اتفاقيـة األمــم المتحـدة الخاصـة بوضــع الالجئـين لعــام      الحقـوق ل  ننِّهنالـك معاهـدات ُتقـَـ  

وقـد قمنــا فـي هــذا البحـث ببيــان     .فيمــا يخـص تقنيــين الحقـوق لالجئــين    1967وتوكـول الملحـق بهــا لعـام   والبر
مناها إلــى مصــادر عامــة وأخــرى متخصصــة، كمــا قمنــا   المصــادر التــي ُتســتقى منهــا حقــوق الالجئــين والتــي قســ  

ل المسـتوى األول؛ الحقـوق العامـة لالجئـين، فـي      إلى مستويين من الحقـوق، حيـُث يمثـّ   نيف حقوق الالجئين بتص
ــالالجئين،  حــين يمثـّـ  ــاني؛ الحقــوق الخاصــة ب ــا نجــد أن وإّن ل المســتوى الث ــةٌ  ن ــدرجها،   هــذه الحقــوق منطقي فــي َت
لَّد ع الالجئينها لصعوبة وخصوصية وضواستيعابمعاناة اللجوء تواألجواء التي و.  

  
Refugees Rights Guarantee is a Guarantee for Human Security Concept  

 
The human security is significantly threatened in the refuge seek situation itself as 
well as in its consequences and impacts. The refugees themselves are the first 
subject to the threat of human security. Guaranteeing and warranting the refugees 
rights is fundamental human security guarantee where the refuge seek right is 
considered as created by the development of the legal human thought march, since 
the civilized nations have to reach human rights respect culture in general just 
because he is human and because it has real reflection on human security. 
However, there is a human being living under very hard and tough conditions and 
so the civilized nations have to provide him with more security and more rights 
because of his special situation. Therefore, it was very natural and normal, 
according to the legal and moral thought development system, to create treaties 
codifying the refugees rights and so the UN Agreement concerning refugees for the 
year 1951 and the protocol attached to it for the year 1967 related to human rights 
codification have been emerged out. In this research, we have demonstrated the 
sources from which refugees rights are derived and which we have classified to 
general sources and specialized sources. We further, have classified the refugees 
rights into two levels, where the first level represents the general rights of refugees 
and the second level represents the special rights of refugees. We believe that these 
rights are logic in its sequence and comprehension because the refugees situation is 
special and hard and because of the conditions which generated the refugees 
sufferings.      
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  المقدمة
ربما تكون مسالة اللجوء والالجئين هي واحدة من أهم المسائل الحاضرة والضاغطة على 

للحدود ولها  العابرِة المشهد في عالم القانون الدولي اليوم، وأزمة اللجوء والالجئين هي من األزماِت
لمجتمع الدولي لهم أو على ا المضيفةها سواء على الالجئين أنفسهم أو على المجتمعات تداعياِت

  . )1(ككل
اإل واألمننساني مهدد وأول تهديد لألمن . )2(ا تهديد بحالة اللجوء نفسها،  وتبعاتها، وآثارهاأيم

من تبعات حالة  ، وكذلك فإن، والفاقِة، والقلقفهم في حالة من الخوِف ،نساني هو لالجئين أنفسهماإل
هاللجوء أن يدد اإل األمنضيفةجتمعات للم نساني؛لالجئين الم القلق والخوف ينتقل إلى هذه  إذ أن

من الالجئين  هائلٌة ، إذ تتدفق أعداد)3( والبطالِة من الفقر في حالٍة -في الغالب- المجتمعات التي هي 
وقد  .)4( وكل تفاصيل الحياة ،والخدماِت ،العمل المجتمعات المحلية في فرص شاركوُت نافسوُت

اعدات لهؤالء الالجئين من ِقبل المنظمات الدولية وال يصل لهذه المجتمعات المحلية مس تصُل
 هذه الحالة بحد ذاتها ُتوّلد احتقانًا وتشنجًا في العالقةأن شيء من هذه المساعدات، إذ  المضيفة

  .لهم  المضيفةبين الالجئين والمجتمعات 
معني  هذا البحثو ،وثيق هو رابٌط نسانيإلا الرابط بين حالة اللجوء وآثارها على األمنف

تمتع  ، حيُث أنحقوق الالجئين من جوانب مسالة اللجوء وهي مسألة مسألة جوهرية بتناول
 بالحقوق التي تثبت لهم بصفتهم االنسانية من جهة وبصفتهم الجئين من جهة أخرى تصب ونالالجئ

وهم الالجئين والذي يشكلون نسبة كبيرة  البشرمن  لهذه الشريحِة )5(نسانياألمن اإلتدعيم في 
  .  متزايدة في وقتنا الحاضر

ى منها الحقوق لالجئين، ومن َقسَتومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في بيان المصادر التي ُت
لالجئين  اإلنساني على تحقيق األمن ملموسٍةوواضحٍة ثم بيان هذه الحقوق لما لها من انعكاساٍت

  .لهم المضيفة ِتوالمجتمعا
ها من خصوصية حالة عِدها وبالمصادر التي ُتسَتقي منها حقوق الالجئين تتفاوت في قربف

الالجئ هو إنسان مجرد من كل مقومات القوة، فهو يخشى على نفسِه وأهلِه  اللجوء نفسها، إذ أن
بنفسه وأهلِهفهو قد ُأجبر على ترك المأوى، والمال حقَّف. ، والوثائق، وفر ّقهو لهكإنسان ان؛ ح ه

                                                             
والتي تعترف باألبعاد الدولية لمشكلة اللجوء،  1951خاصة بوضع الالجئين لعام  انظر ديباجة اتفاقية األمم المتحدة ال1

  .وباألعباء الباهظة التي تلقيها على عاتق بلدان معينة
االجتهاد من أجل تحقيق األمن البشري، لمفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان : انظر بوجه عام ؛مقال بعنوان2

  /1859https://unchronicle.un.org/ar/article:لى الرابط التاليع" ساداكوأوغاتا"سابقا 
:  للتوسع  حول نهج األمن البشري انظر موقع األمم المتحدة على الرابط التالي3

http://www.un.org/humansecurity/human-security-unit/human-security-approach  
انظر دراسة حول أثر تدفق الالجئين السوريين على سوق العمل األردني ، على موقع المجلس االقتصادي واالجتماعي 4

  =178http://www.esc.jo/NewsViewerar.aspx?NewsId: األردني على الرابط التالي
احترام حقوق االنسان هو في صلب حماية األمن " انظر بوجه عام؛ موجز تقرير مفوضية األمن البشري التي اعتبرت أن5

  www.learningpartnership.org/docs/arabicsummary.doc: على الرابط  التالي"  البشري
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تي أشارت لها كل اإلعالنات واالتفاقيات المعنية بحقوق اإلنسان الَّ األساسيِة يتمتع بالحقوق
فيه من كل عناصر االستقرار  مجردية ظرفه الخاص كونه في وضع لخصوص ه، وكذلك حّق)1(عمومًا

  .تي يتمتع بها اإلنسان العادياّل
 خصوصية حالة اللجوء وتكون مصاغًةات واتفاقيات تالمس أكثر لكن ال بد من معاهد

تناسبة مع خصوصية حالِةصياغًة خاصوُت وظرف اللجوء نفسه ة  موني  ما يحتاجه الالجئلب من دعم 
م مسألة اللجوء على وجه ، لهذا صاغ الفكر اإلنساني القانوني جملة من االتفاقيات التي ُتنّظوحمايٍة

  1951رأس تلك االتفاقيات اتفاقية  األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام  خاص، وكان على
والتي تعتبر بحق ّل حماية  حقوق الالجئين، وذلك كون ان  حجر األساس في كل ما يخصج

  .)2(التفاقيات األخرى الخاصة بالالجئين قد استقت احكامها منهاا
مثل في فرار اإلنسان من بيئٍة يخشى فيها على يت ًاخاص ًاوإذا كان ظرف اللجوء هو ظرف

طبيعة الحقوق التي تحميها االتفاقيات الخاصة بحقوق الالجئين تكون ذات طبيعة  فإن وأهلِه نفسِه
الذي  مثل الحق في عدم االعادة القسريةخاصة، تتناسب تناسبًا قويًا مع خصوصية حالة اللجوء ، 

والحق في عدم عقوبة الالجئين نتيجة دخول الدولة . رى لالجئر الحقوق األختصو يمكنبانتهاكه ال 
ون اليها دخوًال غير نظاميًا كونهم في ظرٍف ال يمكنهم من الدخول بموجب االجراءات التي يفر

وا بأنفسهم فهم ن قد فروكذلك فإنه في الغالب يكون الالجئو. المتعارف عليها في الظروف الطبيعية
وثائقهم الشخصية الثبوتية كجوازات السفر مثًال لهذا من الحقوق التي  في حال ال يحملون معهم

عريفية تتها االتفاقيات الخاصة بحماية الالجئين هي تمكين الالجئين من الحصول واستصدار وثائق تثب
شكل من  وزواج واي وشراٍء ن من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية من بيعولالجئين كي يتمكن الالجئ

نهم من السفر الى دولة اخرى لتعاقدات والسفر من خالل استصدار جوازات سفر تمكِّاشكال ا
خاصة تتناسب مع  الالجئين ذات طبيعٍة جدًا أن تكون حقوق وعليه فمن المنطقي.  تستضيفهم 

نت على هذه الحقوق ما هي الصكوك التي تضم من اإلشارة إلى أن والبد .خصوصية ظرفهم وحالتهم
  .لها، الرتباط هذه الحقوق بالوجود اإلنساني أًةمنش تكاشفة عن هذه الحقوق وليس إال صكوك

  :البحث باإلجابة على االسئلة التالية مشكلةتتمثل  :مشكلة البحث
  ما المصادر األساسية التي ُتسَتمد منها حقوق الالجئين ؟ -1
  ما طبيعة، وخصوصية، وتدرج أهمية هذه الحقوق؟ -2

  :المبحثين التاليينا البحث إلى تم تقسيم هذفقد  وعليه
  المصادر التي ُتستمد منها حقوق الالجئين: المبحث األول

 المصادر العامة لحقوق الالجئين: المطلب األول 

                                                             
، )2014(، انظر بوجه عام؛ جاسم، أسحار سعد  للتوسع حول حماية الالجئين في القانون الدولي لحقوق االنسان1

ير منشورة، جامعة الشرق ، رسالة ماجستير غ"الحالة السورية نموذجا"المركز القانوني لالجئين في دولة اللجوء 
  23ص-13ص. األوسط، عمان، األردن

جاسم، أسحار  للتوسع حول األهمية القانونية واألخالقية التفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين، انظر بوجه عام؛2
  .51ص-50صمرجع سابق  ،"الحالة السورية نموذجا"، المركز القانوني لالجئين في دولة اللجوء سعد
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 المصادر المتخصصة لحقوق الالجئين: المطلب الثاني 
  .حقوق الالجئين: المبحث الثاني

 الحقوق العامة لالجئين: المطلب األول. 
 الحقوق الخاصة بالالجئين :المطلب الثاني.  

العديد من  حيُث تم استقراء منهجًا وصفيًا تحليليًاان المنهج المتبع في هذا البحث :منهجية البحث
 استنباطومن ثم ، عمومًا ومسألة الالجئين على وجه الخصوص بحقوق االنسان الخاصة الصكوك

  .)1(الحقوق العامة والحقوق الخاصة بالالجئين من هذه الصكوك

  المصادر التي ُتستمد منها حقوق الالجئين -المبحث األول

  المصادر العامة لحقوق الالجئين - المطلب األول
ى بحقوق االنسان هي تلك المصادر التي ُتعن: نعني بالمصادر العامة لحقوق الالجئين

المدنية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 1948لعام عالن العالمي لحقوق االنسانعمومًا، مثل؛ اإل
، وكذلك 1966والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

، وغيرها 1950وكذلك االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان لعام  ،1984تفاقية مناهضة التعذيب لعام ا
اعتبار  يأبغض النظر عن و نسانيِةبصفته اإلالحقوق لإلنسان  بّترمن االتفاقيات األخرى التي ُت

تمييزي.  
ه في حالة من له إلنسانيته، كما أّن والالجئ هو انسان فهو مشمول بهذه المصادر التي تثبُت

من باب أولى  حظى بهذه الحقوقا يجعله يو التمكين، مم القوِة عناصر الضعف والتجريد من كلِّ
  . لخصوصية ظرفه كالجئ

 واَألساسيِة معظم الحقوق المهمِة أن) 2(ية لشؤون الالجئينوقد اعتبرت المفوضية السام
ِلَتمُتع الالجئين بالحماية الدولية، هي ذاتها الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق االنسان 

                                                             
االتفاقية و، 1948االعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام واستنباط حقوق الالجئين منها؛ ن الصكوك التي تم تحليلها ا1

العهد الدولي الخاص بالحقوق ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1950األوروبية لحقوق االنسان لعام
البروتوكول ، و 1951اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعامو، 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي ، و1967اإلضافي التفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام
ية مناهضة التعذيب وغيره من اتفاقو، 1969االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لالجئين في أفريقيالعام، و1967لعام

  .1996االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام و، 1984ضروب المعاملة الالإنسانية أو المهينة لعام
هي الوكالة التابعة لألمم المتحدة والمنتدبة من قبل األسرة الدولية "  :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين2

، بحماية الالجئين وإيجاد حلول دائمة لهم بالتعاون مع الحكومات وشركاء آخرين، كما  - أخرىمن بين أمور  - للقيام 
انتدبت اللجنة االقتصادية واالجتماعية والجمعية العامة لألمم المتحدة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين للقيام 

، مفوضية األمم المتحدة )2006(ة لشؤون الالجئينمفوضية األمم المتحدة السامي:انظر".بغيرها من المهمات ذات الصلة
 94ص-93صسويسرا: جنيف .برنامج تمهيدي حول الحماية: لشؤون الالجئين والحماية الدولية
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الحق  في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التحرر من الرق ( عمومًا مثل؛
  ).1) (نسانية األخرىوغيرها من الحقوق اإل... التمييز عدم والعبودية، والحق في 

  المصادر المتخصصة بحقوق الالجئين - المطلب الثاني
صاغة لحماية مة والمصمهي تلك المصادر الم: حقوق الالجئينبنعني بالمصادر المتخصصة 

ة األمم المتحدة مع خصوصية حالة الالجئين، مثل؛ اتفاقي وآلية تتناسب حقوق الالجئين بأسلوٍب
، وكذلك االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لالجئين في 1951الخاصة بوضع الالجئين لعام 

  .1967، وكذلك اعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ االقليمي لعام 1969أفريقيا لعام 
وإن هذا البحث قد اعتمد  بشكل أساسي عند استخالصه لحقوق ى الخاصة عل الالجئين

 دون غيرها من االتفاقيات من منطلق أن 1951اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام 
هذه االتفاقية تعتبر مصدر الهام للعديد من الصكوك الخاصة بالالجئين، وكل ما جاء من صكوك 

ت هذه برُتمنها وبذلك اع احكامه عليها واستمد دخاصة بالالجئين بعد هذه االتفاقية هو مستِن
، وعلى هذا فقد اعتبرتها )2(االتفاقية أحد المصادر الرئيسية للصكوك الناظمة لمسألة اللجوء 

  ).3(المفوضية السامية لشؤون الالجئين تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لحماية الالجئين

  حقوق الالجئين -المبحث الثاني
لجوهرية من كافة الصكوك المعنية بتنظيم هي الغاية ا وتقريرها إن منح الحقوق لالجئين

مسألة اللجوء، حيُث تشغل الحقوق المساحة األكبر في تلك الصكوك، وهذا أمر منطقي يتناسب مع 
خصوصية حالة الالجئين التي تتطلب منحهم الحقوق وعدم اثقالهم بااللتزامات، حيث يثبُت لالجئين 

حقوقًا عامة لصفتهم االنسانية، كما يثبُت لهم حقوقًا  بموجب الصكوك الدولية لحقوق االنسان عمومًا؛
  :خاصة مرتبطة بخصوصية وضعهم كالجئين، وعليه تم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين

  .الحقوق العامة لالجئين: المطلب األول
  .الحقوق الخاصة بالالجئين: المطلب الثاني

  الحقوق العامة لالجئين - المطلب األول
وق التي تترتب لالجئين بصفتهم هي تلك الحق: لحقوق العامة لالجئين في هذا الصددنعني با

ة، كونها متأصلة مع وجودهم للبشرية كاّف َتْثبَتنسانية؛ فهي حقوق أساسية، جوهرية، البد أن اإل

                                                             
االتحاد . دليل القانون الدولي لالجئين :حماية الالجئين ) . 2001(المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 1

 .16صتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالبرلماني الدولي ومك
من ديباجتها أن اتفاقية األمم ) 6(ما أشارت له االتفاقية األفريقية إشارة صريحة في الفقرة  أنظر على سبيل المثال2

 ".ينالوثيقة األساسية والعالمية التي تتعلق بوضع الالجئ"المتحدة الخاصة بالالجئين والبرتوكول الملحق بها 
، وما أكده  2001ديسمبر /هذا ما أكده إعالن الدول األطراف في اتفاقية الالجئين الذي انعقد في جنيف كانون األول 3

؛ ).2002ديسمبر / كانون األول 4(الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  RES/A/187/57كذلك قرار رقم 
جدول أعمال بشأن ). 2003(السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية : الوثيقتين راجع هاتينعلى لالطالع 

 ).109ص-104ص(، )27ص-23ص(سويسرا: جنيف.  2الحماية،ط
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نساني، وقد جاءت الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان كاشفة عن هذه الحقوق للبشرية جمعاء دون اإل
  .  زتميي

  حقوق الالجئين، نسانية، في معرض حديثا عن ن ُتّذكر هذه الحقوق األساسية اإلفمن المنطقي أ
كونهم أوًال وقبل كل شيء هم بشر، وكون أن خصوصية ظرفهم كالجئين يجعل من الضرورة أن 
 يحظوا بتلك الحقوق التي عادًة ما تكون عرضة لالنتهاكات في حالة اللجوء أكثر من غيرها من

  :ومن بين هذه الحقوق األساسية الحقوق التالية .الحاالت
 .الحق في عدم التمييز -1
 .الحق في الحياة -2
 .الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة -3
 .الحق في الحق عدم التعرض للرق والعبودية والممارسات الشبيه به -4

بع فروع؛ يتناول كل فرع حق من الحقوق العامة التي تم ذكرها وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى أر
  .أعاله

  الحق في عدم التمييز -الفرع األول
من الحقوق األساسية في الصكوك الناظمة لحقوق اإلنسان عمومًا، " عدم التمييز"يعتبر الحق في 

بداية واالنطالق فهو بمثابة حق عام يتفرع عنه العديد من حقوق اإلنسان األخرى، وهو نقطة ال"
ناهيك عن ان جّل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان لم تخلوا ). 1"(لكافة الحقوق والحريات األخرى

  ).2(من االشارة إلى هذا الحق

من الحقوق التي تظهر أهميتها عند الحديث عن حقوق الالجئين، " عدم التمييز"الحق في  ويعتبر 
ابتداًء هو السبب األساسي في قيام حاالت اللجوء، وذلك " التمييز"وذلك لعدة أسباب؛ فقد يكون 

عندما تقوم دولة ما باتباع سياسة تمييزية مجحفة ضد جماعة عرقية معينة موجودة فيها، مما يجعل 
  .هذه الجماعة في وضع من االضطهاد الذي يدفعها إلى اللجوء

ز فئة من الالجئين على ِحساب ُتمي الالجئين في مراحل اللجوء المختلفة؛ فقد" التمييز"وقد يصاحب 
فئة أخرى في الحماية الممنوحة لهم إما بسبب دينهم، أو عرقهم، أو نوعهم االجتماعي، أو جنسهم،  

  ).3(دون وجود مبرر للتمييز
الالجئين وهم داخل البلدان المستضيفة لهم، وذلك حين ينظر إليهم " التمييز"كما وقد يصاحب  

 -ى وجه الخصوص سكان الدول النامية التي قد ُأثقل كاهلها بعبء الالجئينعل-السكان المحليين 

                                                             
  119دار الثقافة ص: عمان. الحقوق المحمية: القانون الدولي لحقوق االنسان). 2011(علوان، محمد، والموسى، محمد 1
من العهديين )2/2(، والمادة 1948ن العالمي لحقوق اإلنسان لعاممن اإلعال) 2(المادة : انظر على سبيل المثال2

من ) 14(، والمادة1966الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام
  .1950االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام 

ميز إال أن هنالك أوضاع وظروف تتطلب تمييز فئة عن غيرها من الفئات الباحثة على علم أنه ال يوجد ما يبرر الت3
واعطائها األولوية في الحماية، فعلى سبيل المثال تكون األولوية في تقديم الطعام والعناية الصحية بين فئات الالجئين، 

 .لألطفال  والنساء الحوامل ويعد هذا التمييز من قبيل التمييز  االيجابي المشروع
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ى المجاالت، مما يؤدي ذلك إلى تحفيز شرارة التمييز والتصرفات ن لهم في شّتوهم منافسعلى أّن
  . العنصرية اتجاههم

كون عودة يًا حين توقد يصاحب التمييز الالجئين حتى حين عودتهم إلى أوطانهم، ويظهر َذِلك جّل 
الالجئين بأعداد كبيرة إلى أوطانهم في نفس الوقت، مما يسبب ضغطًا شديدًا على الموارد الدولة 

د عبئًا على االقتصاد الوطني، فينظر إليهم على اعتبارهم السبب في بنيتها التحتية األمر الذي يوّلو
 ).1(تمييز مصحوب بكراهية ضدهماحداث تلك النتائج السلبية في الدولة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى 

وتجدر االشارة هنا أن  سالصكوك الخاصة بالالجئين قد تضمنت الحق في عدم التمييز بوضوح ال ُلب
  ). 2(فيه

  الحق في الحياة -الفرع الثاني
، وذلك من منطلق أن حماية هذا "الحق األسمى للكائن اإلنساني"يوصف الحق في الحياة على أنه 

شرطًا أساسيًا لتمتع اإلنسان بكافة حقوقه األخرى، فال يتصور ِقيام الحقوق األخرى الحق يعتبر 
لإلنسان إذا ما ُأهدر حقه في الحياة، ولقد تضمنت الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق االنسان هذا 

لعادية أو ، الذي عد من الحقوق األساسية لإلنسان الغير قابلة للتعطيل سواء في الظروف ا) 3(الحق
  ). 4(في الظروف الطارئة

أهمية حماية الحق في الحياة في معرض حديثنا عن الحقوق العامة لالجئين، كون أن حماية وتظهر 
ية، األساسية، لمنع ِقيام حاالت اللجوء، فإذا َأِمن اإلنسان حياته يعتبر الخطوة األوّل" الحق في الحياة"

ضة للخطر فيسعى جاهدًا ألن يْلَتمس رما إذا ما كانت حياته معخر، أما كان له أن يلجأ إلى بلٍد آ
، ومن هنا تظهر أهمية حماية هذا الحق وصيانته، لما يلعبه )5(ملجئ آمن في بلد آخر للحفاظ عليها

  . من دور مهم في منع واستئصال قيام حاالت اللجوء

  اسية أو الالإنسانية أو المهينةالحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة الق -الفرع الثالث
يالحق في عدم التعرض للتعذيب من الحقوق المكملة للحق في الحياة كونه يرمي إلى حماية  عتبر
د أو ي، وهو من الحقوق المطلقة لإلنسان الغير قابلة للتقي"حق االنسان في السالمة البدنية والعقلية"

ظرف من الظروف واعتباره سببًا مبررًا  تذرع بأيالتعطيل تحت أي ظرف من الظروف، فال يقبل ال
  ).6(للتعذيب، وذلك كون أن الحق في عدم التعرض للتعذيب أصبح جزًء من القواعد الدولية اآلمرة 

                                                             
 91دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق ص: فوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، حماية الالجئينم1
من )4(، والمادة 1951من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام) 3(المادة : انظر على سبيل المثال2

  .1969فريقيا لعام االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لالجئين في أ
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) 6(من االعالن العالمي لحقوق االنسان، والمادة) 3(المادة : انظر3

  . من االتفاقية األوربية لحقوق االنسان) 2(من االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان، والمادة ) 4(والسياسية، والمادة
  148الحقوق المحمية، مرجع سابق ص: محمد خليل، القانون الدولي لحقوق االنسان انظر علوان، محمد، والموسى،4
د أخرى أو لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بال: "من االعالن العالمي لحقوق االنسان والتي تنص) 14(انظر المادة 5

  "من االضطهاد يحاول االلتجاء هربا
  175ص-174الحقوق المحمية، مرجع سابق ص: ولي لحقوق االنسان، القانون الدانظر علوان، محمد، والموسى، محمد6
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استهجان  نإ، بل )1(وألهمية هذا الحق فقد تضمنته العديد من الصكوك  الخاصة بحقوق االنسان
ناهضة التعذيب وغيروه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية لم"التعذيب حدى إلى اعتماد اتفاقية 

  ).2"(أو الالإنسانية أو المهينة

بالنسبة لالجئين، وذلك كون أن بيئة اللجوء " الحق في عدم التعرض للتعذيب"أهمية حماية وتظهر 
كون تد لتعذيب ق، ناهيك عن أن ممارسات ا)3(تعتبر بيئة ِخصبة لممارسات التعذيب بحق الالجئين

ابتداًء سببًا يدفع األفراد إلى اللجوء هربًا من االضطهاد الناجم عن التعذيب، وبذلك يعتبر صيانة هذا 
  .  الحق ضروري لحماية الالجئين، ولتقليل حدوث حاالت لجوء

  الحق عدم التعرض للرق والعبودية والممارسات الشبيه به -الفرع الرابع
م من التصرفات المشينة التي تستهجنها األمم المتحضرة، لما ينطوي يعتبر استغالل البشر واسترقاقه

سلطة يمارسها البشر في مواجهة من يتبعهم من "عليه من قسوة وامتهان للكرامة فهو يعبر عن 
وان الصكوك الدولية لحقوق ) 4"(البشر، ويشكل اعتداًء مباشرًا على جوهر شخصية اإلنسان وكرامته

، وبات من المستقر عليه )5(رق والعبودية بصورة واضحة ال ُلبس فيهالحقوق االنسان قد حظرت ال
على الصعيد الدولي حظر الرق والعبودية حظرًا مطلقًا، إال أنه اليزال حتى وقتنا الحاضر بعض 

  ).6(التصرفات التي ترتكب على األشخاص وتقع تحت مظلة استرقاق الناس واستعبادهم
حيُث يعتبر نساني، كب فيها انتهاك لهذا الحق اإلرَتماكن التي ُتوتعتبر بيئة اللجوء من أكثر األ

من بين أكثر الفئات عرضة لالستغالل واالسترقاق نتيجة ظروفهم الصعبة التي تجعلهم فريسة الالجئون 
للتصرفات التي تعتبر من قبيل  الرق والعبودية مثل؛ اجبارهم على العمل بدون أجر وبأماكن خطرة 

ودون رضاهم وذلك مقابل حصولهم على الغذاء أو المأوى أو غيرها من األمور لساعات طولية 
ومن هنا تبرز أهمية صيانة هذا الحق األساسي لالجئين لتأمين ). 7(األساسية لبقائهم على قيد الحياة

  .الحماية لهم

                                                             
من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 7(من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة )5(المادة :انظر على سبيل المثال1

  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) 3(المدنية والسياسية، والمادة
 39/46ضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت هذه االتفاقية وعر2

  1987يونيه /حزيران 26:تاريخ بدء النفاذ 1984ديسمبر /كانون األول  10المؤرخ في 
  :  ليانظر على سبيل المثال التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدوليةحول تعذيب الالجئين في لبنان على الرابط التا3

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/TortureLebanon.aspx  
  197الحقوق المحمية، مرجع سابق ص: ، القانون الدولي لحقوق االنسانعلوان، محمد، والموسى، محمد4
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 8(من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة) 4(ة الماد: انظر5
: ، القانون الدولي لحقوق االنسانعلوان، محمد، والموسى، محمدللتوسع حول الممارسات الشبيه بالرق، انظر  6

  . 207ص-202الحقوق المحمية، مرجع سابق ص
مارين لوبن تتهم ألمانيا باستعباد "التقرير الذي نشره موقع الجزيرة اإلخباري تحت عنوان  انظر على سبيل المثال7

  /http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/6: ، على الرابط التالي"الالجئين 
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ق األساسية وعليه بناًء على ما سبق ذكره أعاله حول الحقوق العامة لالجئين  فإن حماية هذه الحقو
والتي أطلقنا عليها الحقوق العامة لالجئين ذات أهمية عالية في مسألة اللجوء من جانبين؛ الجانب 

يشكل احترام هذه الحقوق وصيانتها خطًا دفاعًا أوًال يحول دون قيام حاالت لجوء نتيجة : األول

  .لجوء في العالم اضطهاد هذه الحقوق األساسية اإلنسانية،ويقلل بالنتيجة من حصول حاالت
عدم انتهاكها أو المساس بها يلعب دورًا أساسيًا في وومن الجانب اآلخر؛ فأن حماية هذه الحقوق 

توفير اطار حماية لالجئين، كون أن بيئة اللجوء تعتبر البيئة الخصبة النتهاكات هذه الحقوق العامة 
  .لالجئين

ة واعتبرتها حقوقًا عامة لالجئين من منطلق أن ولقد انتقت الباحثة هذه الطائفة من الحقوق األساسي
للحقوق في " النواة األساسية"أو " بالنواة الصلبة"هذه الحقوق من قبيل الحقوق التي توصف 

الصكوك الدولية واالقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان، ويترتب على وصف هذه الحقوق بهذا الوصف 
بالتالي هي تثبت ) 1(تحت أي ظرف من الظروف هو عدم جواز المساس بهذه الحقوق أو تعطيلها

  .أين ما كان وأين ما وجدنسانيته لإلنسان إل

  )2(الحقوق الخاصة بالالجئين - المطلب الثاني
نعني بالحقوق الخاصة بالالجئين في هذا المقام؛ هي تلك الحقوق المتناسبة مع خصوصية ظرف 

ء ، وذلك ألن بيئة اللجوء هي بيئة خصبة خاصة في حالة اللجولهاأهمية  الالجئين، والتي تظهر
للتعدي على مثل هذه الحقوق وانتهاكها ، مما جعل  المشرع الدولي يلتفت إلى هذه الحقوق 

  .ويؤكدها في اتفاقيات خاصة بالالجئين
ِليها خصوصية خاصة ُتم الى الحقوق العامة، حقوقفوضع  اللجوء يستوجب أن يثبت لالجئين عالوة ع

عن حقوق أخرى تحتل مكانة أساسية بالنسبة  هذه الخصوصية تتطلب منا أن َنكشف، فنوضع الالجئي
هذه الحقوق غالبًا  ُل جوهر الحماية الدولية لالجئين، ناهيك عن أنلالجئين، فهذه الحقوق الخاصة تمّث

رضة لالنتهاكات من ِقبل الدول تحت ذرائع عدل تذرعها في  ة تبدو مبررة للوهلة األولى، مثما تكون ع
ادتها، فمثًال؛ تحتجز الدولة الالجئين ضمن معسكر، وتسميه بالوحدة السكنية، يالحفاظ على أمنها وس

َكفي حين أنه في واقع الحال هو مركز اعتقال؛ تكون به حرية الحركة لالجئين مة تكبيًال كبيرًا يرقى لب
  ).  3(إلى االحتجاز 

  : التالية وتتجسد هذه الحقوق الخاصة بالحقوق
 .الحق في الحماية من اإلعادة القسرية -1

                                                             
: ، عمان1المصادر ووسائل الرقابة ج: محمد، والموسى، محمد خليل، القانون الدولي لحقوق االنسانانظر علوان، انظر1

  128دار الثقافة ص
مرجع سابق ، "الحالة السورية نموذجا"انظر بوجه عام؛ جاسم، أسحار سعد ، المركز القانوني لالجئين في دولة اللجوء 2

  72ص-62ص
أنظر؛ بسيوني، محمود، والدقاق، محمد، ووزير، عبد العظيم ون الالجئين هذا ما أكدته المفوضية السامية لشؤ3
، )15(فقرة  183دار العلم للمالين ص : بيروت.  دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية:حقوق اإلنسان).1998(

 )54، 53، 52(فقرة  189، ص)21،22،23(فقرة  184ص
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 الحق في الحماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غير مشروعة -2
 .الحق في الحصول على وثائق هوية ووثائق السفر  -3
 . الحق بالعمل المأجور -4
تم فروع؛ يتناول كل فرع حق من الحقوق العامة التي  ةتم تقسيم هذا المطلب إلى أربعفقد  وعليه

  .ذكرها أعاله

  الحق في الحماية من اإلعادة القسرية -الفرع األول
يعتبر من المبادئ األساسية التي يبنى عليها نظام الحماية ) 1"(عدم اإلعادة القسرية"إن الحق في 

الدولية لالجئين، فبموجب هذا الحق يحظر على الدول إعادة الالجئين إلى األماكن التي تكون فيها 
  .دة بالخطرحرياتهم مهد حياتهم أو

وتظهر أهمية وقيمة هذا الحق ابتداًء في كون أن باقي الحقوق الخاصة بالالجئين ال يمكننا الخوض 
بها دون تثبيت الحق في عدم االعادة القسرية، فكافة الحقوق الخاصة بالالجئين ال ير قيامها إذا تصو

حق حماية الالجئين من العقوبة نتيجة دخولهم إلى "في  هذا الحق، فمثًال؛ كيف يمكننا الخوض كهانُت
  ؟!إذ رد الالجئ" أراضي دولة ما بصورة غير قانونية

 بل إن ترتقي إلى أبعد من ذلك  الرتباط هذا الحق بالحق "  عدم االعادة القسرية"في  قيمة الحق
الالجئ أو طرده قد يعرض حياته للخطر  في الحياة، وذلك كون أن رد.  

جوهر الحماية لالجئين، حيُث ان كافة االتفاقيات المعنية بحقوق " مبدأ عدم الرد"وبهذا يعتبر  
االتفاقية المتعلقة بالمركز القانوني الدولي "الالجئين قد تضمنت هذا الحق منذ القدم، فمثًال نرى أن 

  ).2(لالجئينقد تضمنت الحق في عدم االعادة القسرية " 1933لالجئين الروس واألرمن لعام
، )3(قد تضمنت على هذا الحق 1951وكذلك اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام  

لحق الالجئين في الحماية من االعادة  المادة المتضمنَة نأهذا الحق فقد اعتبرت االتفاقية  وألهمية
، )4(الموقعة على االتفاقية القسرية من المواد التي ال يجوز أن يرد عليها تحفظات من جانب الدول

قد نصت على  1969وكذلك االتفاقية األفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المشاكل الالجئين لعام 
  ).5(هذا الحق بصورة موسعة

عالوة على أن هذا الحق ال تخلو منه االتفاقيات الخاصة بالالجئين، فإن العديد من اتفاقيات القانون 
ن قد تناولت هذا الحق مثل؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الدولي لحقوق االنسا

                                                             
طرد الالجئين، أو رفضهم عند  رد الالجئين، أو أخذ صورًا متعددة مثل؛يهذا الحق والبد من اإلشارة إلى أن انتهاك 1

بسيوني، محمود، والدقاق، محمد، ووزير، عبد : وللتوسع انظر  .الحدود، أو عودة الالجئين غير الطوعية إلى أوطانهم
 . 182مرجع سابق ص. دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية: حقوق اإلنسان.العظيم 

 .377صدار الشروق : حقوق  اإلنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، القاهرة .دي، أحمدالرشي2
 .1951من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام ) 1(فقرة) 33(انظر المادة 3
  من المصدر نفسه) 42(انظر المادة 4
 . 1969ختلفة لمشاكل الالجئين في أفريقيا لعام من االتفاقية التي تحكم الجوانب الم) 3(فقرة ) 2(المادة  5



100 
 

، وكذلك االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام )1(المعاملة القاسية أو الالإنسانية  أو المهينة 
1969 )2 .(  

 امن القانون الدولي العرفي؛ أي أصبح ملزم" الحق في الحماية من االعادة القسرية"وبهذا أصبح 
لكل الدول سواء أكانت موقعة على االتفاقية المتضمنة لهذا الحق أم ال، وعليه فإن أي على هذا  تعد

  ). 3(الحق يشكل خرقًا للقانون الدولي العرفي

  الحق في الحماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غير مشروعة -الفرع االثاني
عقوبة على دخول بلد بصورة غير مشروعة يعتبر تسلسل الوصول إلى الحق في الحماية من ال

، فالبد من أن يكتمل "اإلعادة القسرية"تسلسل منطقي، فبعد تثبيت حق الالجئين في الحماية من 
نهج الحماية لالجئين ، وذلك بحمايتهم من العقوبة نتيجة دخولهم بلد ما بصورة غير مشروعة، 

ئية على الالجئين بسبب دخولهم أو وجودهم فبمقتضى هذا الحق يمتنع على الدول فرض عقوبات جزا
من اقليم تكون فيه حياتهم أو حرياتهم مهددة بالخطر، " قادمين مباشرة"الغير قانوني إذا كانوا 

أسباب " جاهة"وأن يعللوا على و" دون ابطاء"بشرط أن يقوموا بتسليم أنفسهم إلى السلطات 
  )4(دخولهم أو وجودهم غير القانوني

طقي ويتناسب مع خصوصية وضع الالجئين، فالنزاعات المسلحة داخلية كانت أو دولية وهذا الحق من
هي مهدد رئيسي لحياة األفراد لما يترتب عليها من نتائج  وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، مما 

يدفع األشخاص إلى الفرار للنجاة برواحهم من دون أخذ أي شيء سواء من متاعأو وثائق ، ُتتثب 
دخول أراضي الدول إلى ر الكثير من الالجئين  ضطها من األمور الضرورية للشخص، فيتهم، وغيرهوي
  .يلتمسون بها األمان بطرق غير قانونية نتيجة الظروف المحيطة بهم التي

ومعلوم أن الطرق القانونية لدخول دولة ما تتطلب إجراءات قانونية معينة مثل؛ تقديم جوازات السفر 
، وغيرها من اإلجراءات األخرى التي يصعب على )فيزا(بوتية، والحصول على تأشيرة واألوراق الث

الالجئين توفيرها، فمن غير العدالة معاقبة الالجئين لعدم دخولهم بطرق قانونية كونهم أحيطوا 
  .يظفروا باألمانأملت عليهم هذا األمر طمعًا ل بظروف قاهرة

القادمين مباشرة من دولة تكون فيها ) 5"(سفي لالجئيناالحتجاز التع"ويتجسد خرق هذا الحق في 
حرياتهم أو حياتهم بخطر، بسبب الدين، أو العرق، أو عضوية جماعة اجتماعية معينة، أو بسبب 

                                                             
 .من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة) 1(فقرة) 3(المادة 1
 .  1996من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام ) 8(فقرة ) 22(المادة 2
برنامج تمهيدي حول : فوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والحماية الدوليةالمفوضية السامية لشؤون الالجئين، م3

 .47الحماية، مرجع سابق ص
من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين،  وانظر كذلك؛مفوضية األمم المتحدة لشؤون ) 31(انظر المادة 4

  .84جع سابق صدليل القانون الدولي لالجئين، مر: الالجئين، حماية الالجئين
ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي نصت على أنه؛ ) 9(أنظر المادة 5

 ".تعسفا
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اآلراء السياسية، أو الجنسية، وإذا قاموا بتقديم أنفسهم إلى السلطات المعنية في الدولة دون إبطاء، 
  . خولهم الغير قانوني للدولة التي لجئوا اليهاوقدموا بأسباب مقنعة تبرر د

ومن صور االحتجاز التعسفي لالجئين؛ وضعهم في أماكن ضيقة جدًا تكون فيها حركتهم مقيدة تقيدًا 
) الترانزيت(م في مناطق العبور كبيرًا، أو وضعهم في مخيمات مغلقة يصعب خروجهم منها، أو حجزه

في المطارات، أو زجهم داخل السجون، فهذه بعض الصور التي ُتمثل االحتجاز التعسفي لالجئين التي 
بموجبها يصعب على الالجئين الخروج والحركة إال في حالة واحدة وهي مغادرتهم البلد الذي لجئوا 

  ).1(إليه
ة وما ينطوي عليه من معاناة ومشقة،  فالبد من تجنبه ونظرًا لما يترتب على االحتجاز من خطور 

إلى أبعد مدى، واالستعاضة عنه ببدائل أخرى مثل؛ إعمال فكرة المراكز المفتوحة التي تحتوي مراكز 
وفي ). 2(إيواء جماعية يسمح بها لالجئين بالخروج والعودة في أوقات محددة إلى حين البت بأمرهم

ِلحة لالحتجاز فيجب أن يكون االحتجاز بموجب معايير قانونية معينة تحترم حال كانت هنالك حاجة م
  ).3(بها حقوق االنسان 

  الحق في الحصول على وثائق هوية ووثائق السفر -الفرع الرابع
إن بين أهم األمور التي يهدف القانون الدولي لالجئين  إلى تحقيقها هي ايصال الالجئين إلى حالة من 

يش وهو متمتع بحقوقه االنسانية في الدولة التي تحتضنه، ولتحقيق ذلك فإن االستقرار في الع
ى لهم ممارسة حياتهم الالجئين بحاجة إلى منحهم بطاقات هوية وشخصية لهم، ووثائق سفر، ليتسّن

  .أو ما شابه ذلك... بشكل عادي، واجراء معامالتهم الحياتية من عقود تجارية أو وكالة أو زواج
مية هذه الوثائق والهويات في ممارسة حقهم في  العمل، والتعليم، والقدرة على كما تتجلى أه

االنتقال إلى البلد الذي قبل أن يوطنهم فيه، وغيرها من األمور التي يصعب بل يستحيل إعمالها 
  .أحيانًا دون امتالك الالجئين للوثائق والهويات

سفر، من الحقوق ذات األهمية العالية كون أن ات ووثائق الوعليه فإن الحق في منح الالجئين الهوي
حياة اإلنسان ال يمكن أن تستقيم إال بامتالكه بمثل هذه الوثائق، وفقدانه لهذه الوثائق يجعله  في 
وضع من القلق وعدم االستقرار واالضطراب، فبدون هذه الوثائق ال يستطيع الالجئين ممارسة  جّل 

  . رسة حق التملك مثًالحقوقهم اإلنسانية، فال يمكنهم مما
تصدر : " وقد احتوت اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين هذا الحق ونصت على أنه

،  )4"(الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل الجئ موجود في إقليمها ال يملك وثيقة سفر صالحة
نظامية في إقليمها وثائق  تصدر الدول المتعاقدة لالجئين المقيمين بصورة-1:"كما نصت على أنه

                                                             
 81دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق ص:مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،حمايةالالجئين1
ى بها عن االحتجاز للتوسع حول تلك البدائل انظر؛ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، هنالك  بدائل عدة يستغن2

  .85، ص83دليل القانون الدولي لالجئين، مرجع سابق ص : حماية الالجئين
دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية، مرجع :بسيوني، محمود، والدقاق، محمد، ووزير، عبد العظيم،حقوقاإلنسان3

 .184، ص183سابق ص
 .من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين) 27(المادة  4
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سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا اإلقليم، ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن 
. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل الجئ آخر فيها... الوطني أو النظام العام

من هذا النوع لمن يتعذر عليهم  وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلى إصدار وثيقة سفر
تعترف  -2. الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من الالجئين الموجودين في إقليمها

الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف االتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه االتفاقات، 
كما وأكدت االتفاقية األفريقية ). 1"(ه المادةوتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذ

  ).2(، على هذا الحق على غرار ما جاء في اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين1969لعام

  الحق بالعمل المأجور -الفرع الخامس
 يعتبر الحق في العمل من الحقوق األساسية لإلنسان، ويعتبر هذا الحق من بين الحقوق ذات األهمية

  :العالية بالنسبة لالجئين، وذلك لألسباب التالية
 ).3(ان العمل المدر للدخل يحقق لالجئين االكتفاء الذاتي، واالستقرار، واألمن النفسي  -1
إن منح الالجئين فرصة العمل بأجر يغنيهم من تلقي المساعدات للعيش، وبهذا ال يجعل منهم  -2

أفرادًا منتجين يسَتفاد منهم في تفعيل العجلة  نمجتمع الذي يعيشون فيه، بل يكونوعبئًا على ال
 .االقتصادية في الدولة التي يعيشون في كنفها

وقد تضمنت اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين الحق في العمل، وأفردت له فصل كامل 
  :وهذا الفصل به ثالث اتجاهات) 4"(أعمال الكسب"من االتفاقية جاء تحت عنوان؛ 

تمنح الدول المتعاقدة :"فقد نصت االتفاقية على أنه "العمل المأجور"فكرة  ن االتجاه األوليتضم
الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني 

  .)5"(بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور

تمنح الدول المتعاقدة : "فقد نصت االتفاقية على أنه "الحر العمل" فكرة  ويتضمن االتجاه الثاني
الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلى أال تكون في أي حال أقل 
رعاية من تلك الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عمال لحسابهم 

والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية الخاص في الزراعة والصناعة 
  ).6"(وصناعية

تمنح الدول : "فقد نصت االتفاقية على أنه "المهن الحرة"فكرة  يتضمن االتجاه الثالثفي حين 
المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من 

                                                             
  اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئينمن ) 28(المادة 1
 1969من االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجئين في أفريقا لعام ) 1،3(فقرة ) 6(المادة  2
مرجع .دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية:حقوق اإلنسان.لدقاق، محمد، ووزير، عبد العظيم بسيوني، محمود، وا3

 .189، ص188سابق ص
4انظر الفصل الثالث من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين. 
 اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين) 17(من المادة ) 1(انظر فقرة 5
 المصدر نفسهمن ) 18(دة انظر الما6
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لمختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على أال قبل السلطات ا
  )1"(تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف

  :نالحظ أن هذه االتجاهات الثالث التي تمت اإلشارة لها أعاله تجتمع في النقاط الثالث اآلتية
بأجر منصف وعادل،  وهذا ما استشفيناه من العنوان الذي  يجب أن يكون عمل الالجئين -1

، فال يتحقق الكسب إال إذا كان هنالك أجر "أعمال الكسب"جاء به هذا الفصل وهو؛ 
والبد من االشارة إلى أن التأكيد على العمل بأجر عادل . ويكون هذا األجر عادل ومنصف

كون أن التجارب قد أثبتت  في كثير من داخل طيات هذه االتفاقية له مبرراته الهامة ،وذلك 
البلدان اعطاء الالجئين أجور زهيدة ال تصل إلى حد األجور الدنيا المتعارف عليها في 

 .العمل، وهذا بدوره لن  يحقق الغاية من هذا الحق وهو تحقيق االكتفاء الذاتي لالجئين
 .يجب أن يظفر الالجئين  في كافة األحوال بأفضل معاملة ممكنة -2
ودين على جب أن ال تقل المعاملة الممنوحة لالجئين عن المعاملة الممنوحة لألجانب الموجي -3

ن، بل إن االتفاقية ُتحبذ السمو بتلك المعاملة إلى وها الالجئأراضي الدولة التي يقطُن
 .مستوى يتساوى فيها الالجئين مع المواطنين
 -كما تعتقد الباحثة - ة الخاصة بوضع الالجئينوأخيرًا فإن الغاية من إيراد الحق بالعمل في االتفاقي

هي ليس ان ينال الالجئين فرصتهم بالعمل فحسب، بل ان الغاية من ذلك ترقى إلى ايصالهم لحل دائم 
لمشكالتهم، والتي ال يمكن جني ثمارها دون منحهم الحق في العمل وبأجر كاٍف ومنصف وعادل، 

  .وألسرهم لتحقيق االكتفاء الذاتي، واالستقرار، لهم

من االشارة وبعد االنتهاء من الحديث عن الحقوق الخاصة بالالجئين، أنه ربما تظهر لنا بعض  والبد
الحقوق التي أشارت لها اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين وغيرها من الصكوك الدولية 

المطلب من هذا البحث، وذلك الخاصة بالالجئين، ذات أهمية أكثر من الحقوق التي انتقيناها في هذا 
حسب خصوصية حالة اللجوء وخصوصية الدولة المستضيفة لالجئين، إال أن الباحثة تعتقد أن هذه 

الحق في الحماية من ( والمتمثلة ب؛" بالحقوق الخاصة بالالجئين"الحقوق التي انتقيناها واسميناها 
بلد بصورة غير مشروعة، الحق في اإلعادة القسرية، الحق في الحماية من العقوبة على دخول 

، هي أكثر الحقوق أهمية وأولى )الحصول على وثائق هوية ووثائق السفر، حق في العمل بأجر
باالنتقاء والتقديم من الحقوق األخرى، وذلك من منطلق أن الحقوق األخرى يعتمد وجودها على 

ال ال يمكننا أن نتصور أن يتمتع تمتع الالجئين بهذه الطائفة من الحقوق الخاصة، فعلى سبيل المث

، فانتهاك حق عدم االعادة القسرية والمتمثل في رد الالجئين تم  ردهم األفراد بحق اللجوء إذا
وال يمكننا كذلك أن نتصور حيازة . يعني؛ عدم مقدرتنا الخوض في باقي الحقوق الخاصة بالالجئين

فإن هذه الحقوق ... حملون الوثائق والهويات، وهكذا الالجئين لألموال الغير منقولة إذا لم يكونوا ي
الخاصة هي التي تسلمنا إلى الحقوق األخرى لالجئين، وتجعلها قابلة للتحقق، وهذا ما يبرر انتقائنا 

، لكن هذا ال يلغي "بالحقوق الخاصة بالالجئين"لهذه الطائفة من الحقوق من غيرها والتي أسميناها 

                                                             
 من المصدر نفسه) 19(من المادة ) 1(انظر الفقرة1
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فر لالجئين اطار حماية الحقوق التي ُتثبت لالجئين، كون أن تضافر الحقوق يو فكرة التكامل بين كافة
  .أكثر سعة

  :جائالنت
كل الحقوق المثبتة لإلنسان بموجب القانون الدولي لحقوق االنسان والتشريعات الخاصة  -1

والعهديين الدوليين، واتفاقية مناهضة االعالن العالمي لحقوق االنسان، بهذا القانون مثل؛ 
يمكن ان تكون من  معنية بحقوق االنسان عمومًا كلهالتعذيب، وغيرها من االتفاقيات الا
 .لالجئينمصادر التي يستمد منها الحقوق ال

 ، ولقد صنفناها فيحقوق الالجئين مصاغة بأسلوب يتناسب مع خصوصية ظرف اللجوء -2
الجئين وهذه العامة لالحقوق  ؛المستوى االول ، يمثلذا البحث إلى مستويين من الحقوقه

التمييز ،  مثل ؛ الحق في الحياة ، والحق في عدم لصفتهم اإلنسانيةالحقوق تثبت لالجئين 
 الحقوق الخاصةيتمثل بخر من الحقوق اآلمستوى أما ال.الحماية من التعذيبالحق في و

تكون تثبت لهم بصفتهم الجئين ولخصوصية ظروفهم المحيطة بهم، لوالتي بالالجئين 
، ومن هذه الحقوق ؛ الحق في عدم الرد ، والحق ظرفهم  كالجئين مسة أكثر لخصوصيةمال

في عدم العقوبة نتيجة دخول اراضي الدولة المضيفة بصورة غير نظامية ، والحق في 
 .لالجئين وثائق الاستصدار 

 :التـوصـيات
كل مناحي الحياة تقريبا وبما أننا في االردن نعيش حالة ضاغطة جدا من حاالت تبعات اللجوء على 

  :في االردن فان الباحثة ترى وتوصي ب
كل اتفاقية او مذكرة تفاهم تبرمها المملكة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين يجب ان  -1

تأخذ وقتًا من التمحيص والعرض على ممثلي كل القطاعات في الدولة لضمان اشراك المجتمع 
بد من عرض يمكن ان تتحملها االردن لوحدها،واللتي ال الدولي في واجبه تجاه ازمة اللجوء ا

أي اتفاقية بهذا الخصوص على مجلس النواب وعرضها على الكافة واستالم المالحظات من كل 
 .طبقات المجتمع 

الجئين في االردن بتقديم لدولي الذي يقدم بعض المساعدات لبد من مطالبة المجتمع اال -2
لمحلية االردنية التي تستضيف هؤالء الالجئين كي ال تحصل مساعدات مكافئة لها للمجتمعات ا

حالة من االحتقان بين هذه المجتمعات والالجئين ، ويحق لهذه المجتمعات ان تشعر بشيء من 
 .تياجات اساسية قبل قدوم الالجئينالغبن والضيق وهي تعاني اصًال من اح

بة الحقوق في البكالوريوس وتوصي الباحثة بتدريس مادة القانون الدولي لالجئين لطل -3
اذ لم يعد تدريس هذه المادة من الترف الفكري بل هي من المسائل  والدكتوراهوالماجستير

بد من الكفاءات الوطنية ن الدولي على وجه الخصوص ، اذ الالضاغطة في عالمنا وعالم القانو
  .    تداداتها تطال االردنالتي هي وارالتي تعرف كيف تتعامل قانونيًا مع ازمة اللجوء العالمية و

  

  



105 
 

  المصادر والمراجع

دراسات حول الوثائق : حقوق اإلنسان).1998(بسيوني، محمود، والدقاق، محمد، ووزير، عبد العظيم  -
 دار العلم للمالين: بيروت.العالمية واإلقليمية

، رسالة "جاالحالة السورية نموذ"، المركز القانوني لالجئين في دولة اللجوء )2014(جاسم، أسحار  -
 .ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن

 دار الشروق: حقوق  اإلنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، القاهرة).2003(الرشيدي، أحمد -
 .المصادر ووسائل الرقابة :القانون الدولي لحقوق اإلنسان).2011(محمد  محمد، والموسى، علوان، -

 ةدار الثقاف:عمان
 :عمان. الحقوق المحمية: القانون الدولي لحقوق اإلنسان).2011(محمد  والموسى، محمد، علوان، -

 .دار الثقافة
، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والحماية )2006( المفوضية السامية لشؤون الالجئين -

 سويسرا: جنيف. برنامج تمهيدي حول الحماية: الدولية
دليل القانون الدولي :حماية الالجئين ). 2001(م المتحدة لشؤون الالجئين المفوضية السامية لألم -

 .االتحاد البرلماني الدولي ومكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. لالجئين
: جنيف، جدول أعمال بشأن الحماية ).2003(المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  -

 .سويسرا
 :ولية واالقليميةالصكوك الد

 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  -
  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام -
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  -
 1951اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام -
 1967فاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعامالبروتوكول اإلضافي الت -
 1967إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام -
 1969االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لالجئين في أفريقيالعام -
 1984اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو المهينة لعام -
 1996ريكية لحقوق اإلنسان لعام االتفاقية األم -
 1950االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان لعام -

 المواقع االلكترونية
- http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/6/ 
- http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/TortureLebanon.aspx 
- 1859https://unchronicle.un.org/ar/article/ 
- http://www.un.org/humansecurity/human-security-unit/human-security-approach 
- 178 http://www.esc.jo/NewsViewerar.aspx?NewsId= 

 



106 
 

 



 
  

  

  

  

  

  

  الدولية الحلول وفشل اإلنسانية المأساة بين: السوريين الالجئين أزمة
 

 فاطمة أودينة .د
  3جامعة الجزائر

  
  

  

  

  

  
  

  
  



108 
 

  الدولية الحلول وفشل اإلنسانية المأساة بين: السوريين الالجئين أزمة
 

أزمة لجوء إننا نواجه أكبر : "لألمم المتحدة بان كي مونصرح األمين العام السابق ، 2016في سنة 
 ."وفوق كل هذا فهي ليست أزمة أرقام فحسب وإنما أيضا أزمة تضامن، نزوح في وقتنا هذاو

إن هذا التصريح هو صورة حقيقية عن واقع استجابة المجتمع الدولي الذي ال يزال عاجزا عن 
تشير إلى أن أكثر ، يةاألمم فأخر التقارير .توحيد الجهود لتقديم الحماية الدولية لماليين الالجئين السوريين

 21.3 انتهاكات لحقوق اإلنسان، وأنونتيجة االضطهاد، والصراعات ، ليون شخص هجروا قسرام 65من 
مثل أزمة ، فلم يشهد العالم أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية مليون شخص هم الجئون عبر العالم

عدد سكان سوريا، فروا من البالد منذ فإن أكثر من نصف مليون ، UNHCR حسبف .الالجئين السوريين
ماليين سوري هجروا  4 مليون شخص سوري نزحوا داخل سوريا وأكثر من 13بداية الصراع، وأن أكثر من 

مجلس األمن ومعه عجز دولي صارخ في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وصلت  فلقد تسبب شلل نحو الخارج
أنه لمن الضروري أن ينظر المجتمع  .ألوروبية والعالم كلهتداعياتها إلى مشارف دول الجوار، والسواحل ا

في هذه الورقة ومن هذا المنطلق، سأتطرق إلى  .، كي ينجح في حلهاالدولي لهذه األزمة بعين إنسانية
  . المبادرات والجهود الدولية ومدى نجاحها في االستجابة ألزمة الالجئين السوريين

 
The Syrian Refugees Crisis: between Humanitarian Tragedy and Internationl 

Resolutions Failure 
In 2016 Ban Ki Moon , the UN secretary General annouced that: « We are 

facing the biggest refugee, and displacement crisis of our times. Above all, this is 
not just a crisis of number , it is also a crisis of solidarity »*.  

This proclamation is a real image of international community response 
reality still disabled to reunify the efforts to offer the international protection to 
million of syrian refugees.  
The recent UN reports, points out that more than 65 millions individuals were 
forcibly displaced , as a result of persecution, conflicts, or human rights violations, 
and 21,3 millions individuals are refugees wordwide. Since the seconde world war, 
the world doesn’t witnessed asylum crisis as syrian refugees crisis. According to 
UNHCR: more than half number of syrian population were fled from the country, 
since the begining of conflict, and more than 13 millions syrians were displaced 
inside Syria and more than 4 millions syrians were emigrate towards abroad. 
The security council paralysis , with flagrant international incapacity have certainly 
causing an unprecedented humanitarian desaster which they reached out its 
repercutions on neighbour countries, European coasts and all the world. It is useful 
that the international community look at this crisis with humanitarian eye, in order 
to solve it with success. In this paper, and in this behalf, I approch- discuss the 
international efforts, initiatives and their range success to response to syrian 
refugees crisis. 
*Source of the proclamation :UNHCR , Global Forced Displacement in 2015,p5. 
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 مقدمة
أدت الثورات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي التي حدثت في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ن بين هذه إلى تحديات وتحوالت كبرى، ساهمت في خلق فوضى عارمة في المنطقة، وم 2011منذ
التحديات، التدفقات المستمرة للنازحين والالجئين، التي أتت تداعياتها على المنطقة كلها والعالم 

فلم يشهد العالم أزمة بحجم أزمة الالجئين السوريين منذ الحرب العالمية الثانية، التي لفظتها  .بأسره
مسلح، لسورية إلى صراع عنيف واألزمة ا الحرب السورية، فمن مجرد انتفاضة شعبية سلمية تحولت

بل وإلى حرب حقيقية مفتوحة على مصراعيها، وهي مستمرة إلى يومنا هذا منذ ستة سنوات، سببت 
ء نحو دول الجوار، وإلى أوروبا، معرضين أنفسهم ىجلمدنيين بين نازح داخل البالد والفي هروب ا

  .لدولية من المجتمع الدوليلخطر الموت في عرض البحر والبر، بحثا عن األمن والحماية ا
إن تدخل روسيا في الحرب وميليشيات إيران، وبروز الجماعات والتنظيمات اإلرهابية، أدت إلى  

، ضف إلى ذلك سياسة التهجير المدنيين التي تعمدها مة الالجئين وزادت معها معاناتهمتفاقم وتيرة أز
مدن وبلدات بأكملها من السكان، مما زاد النظام السوري المدعوم بحيث استطاع هذا األخير تفريغ 

من معاناة المدنيين، التي تناقلتها وسائل اإلعالم العالمية، وشاهد العالم كله مدنيين تنقلهم حافالت، 
بأسلحة جد متطورة وأخرى  )الروسي –السوري"(السوروسي "والقصف فارين من القتل الممنهج

كامل للمدن والبنى التحتية، وهكذا أخذت أزمة الالجئين محرمة دوليا سببت هذه األخيرة إلى تدمير ال
تتفاقم وتحولت إلى أزمة غير مسبوقة، فرضت نفسها على المشهد الدولي، ووصلت أرقام النزوح 
واللجوء إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ عقود، وتحركت القوى الكبرى إال بعدما باتت 

رين من ويالت الحرب السورية، وأمواج المهاجرين غير الشرعيين تدق أبوابها أمواج الالجئين الفا
   .القادمين من دول الساحل

وأمام هذه الهجرات المختلطة، وجدت دول الضفة الشمالية صعوبة في التعامل معها وأخذت 
أزمة الالجئين محل الجد من طرف قادة الدول، وتعاطف الشارع العالمي بعد نشر صورة إيالن الذي 

أمواج البحر ومع حادثة شاحنة العار التي قضى فيها العشرات من الالجئين اختناقا في النمسا،  لفظته
وكانت هذه الصور والحوادث نقطة تحول في الموقف األوروبي والدولي كافة وعقدت اجتماعات 

   .ومؤتمرات للبحث في أزمة اللجوء والهجرة
جئين من إطارها الضيق لتتحول إلى أزمة أدت الحرب المروعة في سوريا إلى إخراج أزمة الال

عالمية سببت في تداعيات اجتماعية، واقتصادية وأمنية، داخل البلدان المضيفة والمنطقة وعلى 

في الوقت الذي سعت فيه بعض الدول : الصعيد العالمي وعلى هذا يمكن طرح اإلشكالية التالية

الترحيب و لى سياسة األبواب المفتوحةخاصة الغربية منها إلى الحلول العسكرية، سعت أخرى إ

فما هي هذه المبادرات والجهود الدولية، وما مدى نجاحها لالستجابة ألزمة  .بالالجئين

 :وتتفرع من هذه اإلشكالية التساؤالت التالية الالجئين السوريين؟
 هل ثمة تنسيق بين الجهود الدولية لمعالجة هذه األزمة اإلنسانية؟  •
 ؟ الدول الكبرى "ظاهرة انعزالية "تنامي في ظل ما مستقبل األزمة •
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  :من الناحية العلمية: أهمية البحث
 . النزوحوإبراز أسباب تفاقم أزمة اللجوء  •
  .التركيز على التداعيات األمنية على األمن الدولي، قصد االستجابة لنتائجها •
  .إبراز مختلف المبادرات الدولية ومدى نجاحها لحل أزمة الالجئين •
  .النزوحوراز مواطن الخلل في االستجابات الدولية إزاء أزمة اللجوء إب •
الحكومات، وأما من الناحية العملية، فتمكن في إبراز تأثير أزمة الالجئين على سياسات الدول  •

  . وتأثيرها في أجندات الدول الكبرى
 : أهداف البحث •
 . بروز األزمة الظروف التي تؤدي إلىويهدف البحث إلى تحديد أهم المتغيرات  •
 . تفسير واقع تداعياتها على األمن الدولي •
 . زمة الالجئينتراح الحلول الممكنة لالستجابة ألالمساهمة في وضع أرضية معرفية الق •

لإلجابة على هذه التساؤالت والحرص على التركيز على النقاط الرئيسة، أملى عليا هذا و

تناول المحور األول أهم األسباب التي أدت إلى ي محاور ثالثتقسيمه إلى البحث أن اعتمد على 
ما المحور الثاني فتطرقت فيه إلى التداعيات األمنية الالزمة لالجئين أتفاقم أزمة الالجئين السوريين 

تطرقت ، والمحور الثالث .األمن الدوليوعلى مستويات األمن الثالث األمن الداخلي األمن اإلقليمي 
وتناولت الخاتمة أهم االستنتاجات واالقتراحات التي مة عالجة هذه األزفيه إلى الجهود الدولية لم

 ةى إشكالية البحث واألسئلة الفرعيتوصلت إليها لإلجابة عل
 : المفاهيم اإلجرائية

هم الناس الذين عبروا الحدود الدولية بحثا عن الحماية ولكن طلبهم للحصول على  :طالبو اللجوء
 .)425 -424، ص2013يفن كاستلر ومارك ميللر، عصر الهجرة، ست( .عدوضع الجئ لم يتقرر ب

يشير إلى الالجئين الذين يسمح لهم باالنتقال من الدولة التي لجئوا إليها في أول  :إعادة التوطين 
إلى الدولة المستعدة لتقديم الحماية ألجل طويل، ويتم اختيار هؤالء عادة من " دولة العبور "األمر

 .التابعة لألمم المتحدة يا لالجئينقبل المفوضية العل
من أوطانهم ويعرف المهجرون قسرا على أنهم المهاجرون المكرهون على الفرار  :الهجرة القسرية

، وهم غير المهاجرين الذين ( contre leur gré)الذين يتركون منازلهم هربا من االضطهاد أو الصرع 
 .و غيرها من المنافعينتقلون طوعا بدافع تحسين أوضاعهم االقتصادية أ

هو عدم االتصال بالجماعات البشرية بسبب عوامل جغرافية أو اجتماعية،  (isolation) :االنعزال
فضيلة عرفات، (ويعني عدم مشاركة الفرد في شؤون الجماعات لعدم قدرته أو رغبته في ذلك، 

 ).2009مفهومها أشكالها وأسبابها وعالجها، لسويد، ، ةالوحدة النفسي
إن الميزة األساسية للحركات الشعبوية هي إيمانها بمحورية دور الشعب في  (populsim):عبويةالش

العملية السياسية، التي يجب أن تعكس اإلرادة الشعبية، ولدى هذه الحركات معارضة ونفور من النخب 
هذه والمؤسسات السياسية التي تقف حائال بين هذه اإلرادة الشعبية وتحقيق أهدافها، وظهور 
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الجذب بين ونفسه ومرتبطة بحركة الشد  الحركات هو إفراز طبيعيا للنظام السياسي الديمقراطي
تعجز العملية  ، وتظهره الحركات عندما)الوجه المثاليو، الوجه البراجماتي(وجهي الديمقراطية 

قضايا الخطاب الشعوبي بالتبسيط ل ويتميز .السياسية عن تحقيق عالم أفضل وأكثر عدالة للشعوب
بطغيان الجانب العاطفي، حيث تتغذى هذه  معقدة ألنه يتوجه إلى رجل الشارع العادي، كما يتميز
التي قامت  الدراسة للمزيد أكثر أطلع على( الحركات على مشاعر الغضب والخوف عند عامة الناس

  .)2009في ، populism بعنوان، Christa Deiwiksبها الباحثة 

لمتطوعون، الذين يخاطرون بحياتهم في محاولة إنقاذ حياة اآلخرين، وهم هم ا :القبعات البيضاء
التي تضم السكان  2013ينتمون إلى الدفاع المدني السوري، وقد أنشأت منظمة الدفاع المدني في 

الذين يتدخلون تلقائيا في أحيائهم لإلستجابة اإلنسانية المستعجلة الناتجة عن الحرب، وعدد هؤالء 
 The Right »ي تزايد مستمر وقد تحصل أصحاب القبعات البيضاء على جائزة المتطوعين ف

livelihood Award »  ويعتبرون كذلك من 2016سبتمبر  22في  "جائزة نوبل البديلة"وهي ،
 ,Edward Lamort, le mot du jour Casques blansc 2016 الفائزين بجائزة السالم لعام

l’édition du soir, Jeudi 6 Octobre 2016 )(  

المتعلقة بالتشرد الداخلي، المتشردين داخليا  1998 تعرف المبادئ التوجيهية لعام :التشرد الداخلي
األشخاص أو جماعات األشخاص الذين أكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو "بأنهم أشخاص 

ادي آثار نزاع مسلح أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، والسيما نتيجة أو سعيا لتف
حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر، ولم 

 )E/CN :4/1998/53/Add2( طالع الرابط يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة
 أسباب تفاقم أزمة الالجئين السوريين : المحور األول

المصادف  2016 جوان 20الجئين التابعة لألمم المتحدة تقريرها السنوي في نشرت مفوضية العليا ل
ففي  .لليوم العالمي لالجئين، وبينت في أن هجرات الشعوب وصلت إلى مستوى قياسي ال مثيل له

 2011مليون شخص مقارنة بسنة  65.3، وصل عدد المهاجرين قسرا عبر العالم إلى2015نهاية 
وذكرت المفوضية أن الصراع في  مليون شخص، 42.5قسرا في حدود  الذي كان عدد المهاجرين

، لعب دورا هاما في ارتفاع عدد الالجئين واالحتياجات 2015سوريا الذي وصل خمسة سنوات في 
إن الحرب  .]1[باإلضافة إلى األزمات والصراعات التي مازالت عالقة بدون تسوية، اإلنسانية عبر العالم

أجبرت الماليين من المدنيين على وكبر أزمة الجئين في التاريخ الحديث في سوريا تسببت في أ
اإلنسانية واستمرارها على والخارجي بسبب اشتداد جرائم الحرب والهجرة على المستويين الداخلي 

تفاقمت األزمة إلى أعلى مستوياتها معلنة عن كارثة إنسانية فاقت كل التوقعات واألرض السورية، 
فحسب نفس  .ظل الصمت الرهيب للمجتمع الدولي فيوأفق للحل السياسي لألزمة خاصة في غياب 

 12المفوضية فإن أكثر من نصف عدد سكان سوريا فروا من البالد منذ بداية الصراع، وأن أكثر من 
 .[2] مليون سوري هجروا قسرا نحو الخارج 4.7مليون شخص سوري نزحوا داخل سوريا، وأن

ألف سوري  465، فإن [3] (SOHR)مرصد السوري لحقوق اإلنسان وفق إحصائيات عامة للو
وليس ، مليون جرحوا وشردوا 14استشهدوا وقتلوا خالل ستة أعوام من الثورة السورية وأكثر من 
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هذا فحسب فقد رمت األزمة السورية بضاللها وتبعاتها المتعددة األبعاد على دول الجوار سوريا، 
وهي  مليون شخص، 2.8عدد السوريين الذين لجئوا إلى تركيا هو فإن ، فحسب تقديرات المفوضية

 1.5تحصي إحصائيات الحكومة األردنية والبلد الذي يستقبل أكبر عدد من الالجئين السوريين، 
، (HCR)ألف مسجلين لدى المفوضية العليا لالجئين  630أن ومليون سوري يتواجد على أراضيها 

ن قبل األزمة يلبنان إضافة إلى الالجئين الفلسطينيين المتواجد مليون لجيء سوري في 1.1يتواجد و
ألف الجئ سوري في  117.600ألف الجئ سوري منذ بداية األزمة و 250يستقبل العراق والسورية 

السوريين متناقضة أو غير  األرقام التي تعبر عن الالجئينوفسواء كانت اإلحصائيات . [4]مصر
باستمرار  يعبر بصدق عن كارثة إنسانية يواجهها الشعب السوريفإن الواقع السوري ، متناقضة

إن أسباب تفاقم أزمة الالجئين السوريين، متشعبة ومتعددة . ويشهد لها العالم والمجتمع الدولي
تعدد األطراف الفاعلين فيها، إال أن هناك أسباب ومعقدة، بسبب طبيعة الحرب الدائرة في سوريا و

  :هي ما يليوأزمة الالجئين السوريين وهميتها في تجاوزات األزمة السورية تتطلب الوقوف عندها، أل
إذا كان قصف النظام السوري مسئول على تهجير المدنيين قسرا من مناطق مثل حلب  •

ريف دمشق إلى دول الجوار إال أن السبب الرئيسي لهذا التدفق المتصارع لالجئين ووإدلب والغوطة 
، تجريبه ألسلحة جد متطورة على المدنيين –استعماله و 2015ي سبتمبريعود إلى التدخل الروسي ف

وتتهم العديد من المنظمات الدولية في تقارير عدة روسيا بقصف أحياء يقطنها مدنيون في سوريا 
فضال عن قصف مستشفيات في مناطق تسيطر عليها المعارضة راح ضحيتها المئات من المدنيين، 

فيه عدة مستشفيات عامرة  قصفتعة نظام األسد وحلفائه حيث فمأساة حلب لدليل على بشا
 ,L’ONG)" المجتمع الطبي السوري األمريكي" فحسب المنظمة غير الحكومية .بالمرضى والجرحى

SAMS ) [5] المتواجدين حلب في مستشفيين ألكبر عمدامت فان الضربات الروسية والسورية، قصف 
 قصف وروسيا النظام قوات تعمدت كما الخدمة عن توقفهم إلى توأد حلب مدينة في للمعارضة الجزء في

 موسكو من المدعومة النظام فإستراتجية .المدني للدفاع البيضاء للقبعات وأخرى طبية مراكز عدة
  .البيضاء الراية وترفع تستسلم لكي حلب في السورية المقاومة جيوب محاصرة إلى تهدف وطهران

أجبرتهم إلى ود ألسلحة كيماوية زادت من معاناة المدنيين كما أن استخدام نظام األس   
الفرار من منازلهم، وإلى دول الجوار، فهناك أدلة دامغة بأن نظام األسد استخدم عدة مرات غاز 

النظام السوري يستخدم األسلحة و 2012فمنذ  .وغاز الكلور المحظورة دوليا األعصاب السارين
األطباء، وكانت أشهرها مجزرة الغوطة ومدنيين، وأثبتها السكان الكيميائية المحرمة دوليا ضد ال

قتيال، وأثبتتها  1429التي أودت إلى أكثر من وبغاز األعصاب  2013أوت  21المجاورة لدمشق في 
كذلك أدلة التي حصلت عليها منظمة األمم المتحدة من خالل البعثة األممية المعنية بالتحقيق في 

الكيميائية على أن هذه األخيرة استخدمت على نطاق واسع نسبيا في سوريا  مزاعم استخدام األسلحة
كما أثبت باألدلة القاطعة التقرير الذي أكده مفتشون دوليون الذي ، [6]ضد المعارضة والمدنيين

، حيث توصل تحقيق البعثة األممية إلى سبعة مزاعم 2013ديسمبر 13عرض على مجلس األمن في 
بواسطة صواريخ أرض ـ أرض ، "غاز السارين "ا، إلى استنتاج يؤكد استخدام من بين ستة عشر زعم

بالرغم من . مثل حلب، وريف دمشق وحماة وإدلب [7]في سوريا وعلى نطاق واقع وفي عدة مناطق 
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ولة عن استخدام هذا الغاز السام، إال أن ردود فعل ؤقرير النهائي لم تحدد الجهة المسأن هذا الت
تعالت لتندد بشدة استخدام هذه األسلحة المحرمة دوليا، فعقب ، ات غير حكوميةمن منظمودولية 

هجوم الغوطة شهد تصعيد مفاجئ لتوتر دولي السيما في واشنطن وباريس ولندن، حيث اتهمت هذه 
اعتبروه وفي مجلس األمن الدولي النظام السوري بالوقوف وراء هذا الهجوم  الدول الدائمة العضوية

يعاقب عليها القانون الدولي، فيما ألقى النظام السوري االتهام على المعارضة السورية،  جريمة حرب،
دول الغرب المتمثلة في مصالح  يخدم [8] في حين اعتبرت موسكو نتائج التقرير أألممي بالمسيس

م وتجنبا الستصدار قرار تحت الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة الذي يجيز استخدا. درحيل األس
تخزين وإلى اتفاقية حظر تطوير وإنتاج  2013سبتمبر  14القوة، انضمت العربية السورية في

واتفقت روسيا والواليات المتحدة بشأن وضع إطار  (CWC) واستخدام األسلحة الكيميائية وتدميرها
وألن سوريا لن تتمكن من  2118تدمير الترسانة الكيماوية السورية بموجب قرار وعمل إلزالة 

التخلص من ترسانتها الكيميائية الهامة، كونها في حالة حرب، فقد قامت بالمهمة دول أجنبية وعلى 
وفق جدول  2118رأسها الواليات المتحدة في أعالي البحار مباشرة بعد صدور قرار مجلس األمن 

 . (O I A C)منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
م األسلحة الكيميائية في سوريا هو خطوة تقرير مفتشي األمم المتحدة بشأن استخدا إن

مستحسنة والقت ترحابا دوليا خاصة من الدول الكبرى، ألنه سبب في فضح جرائم النظام السوري، 
، وموافقة 1925ولو ضمنيا، وسبب في انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية لسنة 

منظمة حظر و L’ONU مة األمم المتحدةالحكومة السورية والقوات المسلحة التعامل مع منظ
قصد تدمير ترسانتها الكيميائية، إال أن عدم اإلشارة في التقرير إلى   (O.I.A.C)األسلحة الكيميائية

مرتكبي الهجوم، يعد فشال لمجلس األمن الدولي في عدم قدرته على تطبيق الفصل السابع لميثاق 
لحرب بالرغم من ثبوت أدلة جامعة تأكد على ارتكاب وبالتالي عدم معاقبة مجرمي ا األمم المتحدة،

بالرغم مما خلفته مجزرة الغوطة من وحلفائه أبشع الجرائم بأسلحة محرمة دوليا، والنظام السوري 
، ومعه تنظيم داعش (Chlore)تحرك دولي وإعالمي، استمر النظام السوري في استعماله لغاز الكلور

ولكن في كل مرة يصدر قرار لمعاقبة النظام السوري إال أنه  اإلرهابي الذي استعمل غاز الخردل،
 .[9]يصطدم بالفيتو الروسي الصيني 

 )داعش(المنظمات اإلرهابية وإن عرقلة وصول المساعدات اإلنسانية من طرف نظام األسد 
والقصف على مواكب المساعدات وأماكن تواجدها سببت كلها في خروج للمدنيين في شمال سوريا 

إن سيطرة تنظيم داعش على . ناطق أخرى وإلى اللجوء خارج سوريا إلى البلدان المجاورةإلى م
ساهم في ترهيب وقتل المدنيين، فتنظيم داعش ارتكب أبشع الجرائم في  مناطق عديدة من سوريا

ن إحق المدنيين السوريين مما سبب إلى تهجير المدنيين، فحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان ف
شهرا من خالفته في سوريا من  32شخص سوري خالل  4600عدم أكثر منألدولة اإلسالمية تنظيم ا

الرقة ودير الزور وبينهم أطفال ونساء رميا بالرصاص أو بالنحر أو الحرق في محافظات كريف دمشق 
 باإلضافة [10]بتهم من بينها العمالة للتحالف الدولي الردة وقبول العيش تحت حكم األكراد وحلب و

حلفائه خاصة في المناطق المتواجد فيها المعارضة وإلى التهجير القسري الذي يقوم به نظام األسد 
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كحلب وإدلب، بل أصبحنا نشهد سياسة تفريغ لمدن بأكملها في إطار إستراتيجية األسد إلعادة 
عاقة يمنع المدنيين العودة إلى ديارهم بنشر القوات النظامية إلوتصميم ديموغرافي للمدن، بل 

العمليات االنتقامية التي ينتهجها نظام األسد ضد المدنيين أدت إلى وكما أن االعتقاالت  .عودتهم
فرار جماعي إلى دول الجوار طالبين الحماية، باإلضافة إلى مسألة المفقودين التي طغت إلى األفق 

دت إلى تفاقم أزمة المجتمع المدني أوالتي أثارت الرأي العام  "صيدنايا "واكتشاف جرائم سجن 
ألف شخص أعدموا في سجن  13الالجئين فحسب المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان فإن أكثر من 

  ..[11]بتهمة معارضتهم لنظام األسد 2015و 2011صيدنايا بدون محاكمات من قبل النظام بين 
ير اتخاذ التدابوالروسي والصيني  "فيتو "إضافة إلى هذا فعجز مجلس األمن في تجاوز

الالزمة لحماية المدنيين من القتل الممنهج للنظام وحلفائه أدى بالدرجة األولى إلى شعور الشعب 
السوري باإلحباط لتخلي المجتمع الدولي لالستجابة لنداءات االستغاثة، ومعاقبة المسئولين عن جرائم 

أول نص وصدر مجلس األمن خمسة عشر نص قرار حول سوريا  2012فمنذ  اإلنسانيةوالحرب 
المقترح من طرف األمين العام السابق  "بمخطط عنان  "الذي يسمىو 2042للتصويت كان القرار 

للجرائم المرتكبة  بالتنديد فقط كوفي عنان لتتوالى في ما بعد عدة نصوص لكن اكتفت هذه األخيرة
 2118القرارين فما عادا  إن الحرب السورية فريدة من نوعها .تحق المدنيين بدل تطبيق العقوبا في
الثاني ون األول يتعلق بتدمير الترسانة الكيميائية إالصين عليهما حيث واللتان صوتت روسيا  2254و

 "الفيتو "بسبب ريعاذمجلس األمن في األزمة السورية شلال  لقد عرف .بانتقال السلطة في سوريا
ضف إلى هذا كله فإن . فيتو صيني 6مقابل 7الصيني حيث وصل عدد فيتو الروسي إلى والروسي 

إليجاد حل  4 -3 -2 -1فشل المفاوضات األخيرة في أستانا لوقف إطالق النار ومفاوضات جنيف
الوصول إلى تطبيق االنتقال السياسي في سوريا، سبب في تفاقم مأساة وسياسي لألزمة السورية 

جهة أخرى، فقد تسببت من . إلى إبقاء أزمة الالجئين دون حل إلى يومنا هذاوالنازحين والالجئين 
الضربات الجوية السورية والروسية في خسائر فادحة على البنية التحتية المدنية والحيوية، مستهدفة 
المستشفيات والمدارس، وشبكات الكهرباء والمياه، مما أدى بالمدنيين إلى ترك منازلهم قسرا 

نقطعت عليهم سبل العيش، وهي اللجوء نحو البلدان المجاورة بعدما اووالنزوح إلى مناطق أخرى 
إستراتيجية اتبعها النظام السوري المدعوم بروسيا، لعزل المدنيين وحصارهم وتجويعهم، قصد 

ففي التقرير األخير والذي يعد الحادي عشر للجنة . استسالمهم وإلى إضعاف المعارضة السورية
جويلية إلى 21في الفترة ما بين الذي دام  [12] الدولية لتقصي الحقائق لألمم المتحدة حول سوريا

في جنيف، أشار إلى أن ما يقوم به  2017مارس  1والذي عرض على العامة في  2016ديسمبر 22

كانت و، جرائم الحربالنظام السوري وحلفائه من أفعال عنيفة ضد المدنيين السوريين، ترقى إلى 
الهالل األحمر والتابعة لألمم المتحدة أهم نقطة بهذا التقرير كدليل هو استهداف القافلة اإلنسانية 

حلفائه الذي أدى إلى العديد من القتلى وإتالف المساعدات التي والسوري من طرف النظام السوري 
 .2016سبتمبر  19كانت موجهة للمدنيين في حلب في 

ح ما يمكن أن أقوله أنه بالرغم من تعدد األسباب التي تؤدي إلى النزو :استنتاج المحور األول
فأما اإلرهاب األول فهو  .اللجوء إلى سوريا، إال أن التهديد األكبر هو إرهاب النظام وإرهاب داعشو
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إرهاب دولة، فقد فيه قائدها شرعيته من قبل شعبه ومن قبل المجتمع الدولي كافة باستثناء حلفائه 
طهاد وسلب الصين وأصبح يمثل خطر على شعبه بارتكابه مجازر مروعة وقمع واضووهما روسيا 

للحرية ضد المستضعفين وضد معارضيه، حاكم ارتكب إبادة جماعية وجرائم جرب وإنسانية، ضد 
 .فيتو حلفائهوشعبه واستمر في جرائمه في ظل صمت دولي 

ال عقيدة، فقط أنه يمثل وال جنس محدد وأما اإلرهاب الثاني والذي ليس لديه ال دين 
ليس للدولة السورية فحسب وإنما تهديدا دوليا، بهجماته  خالفه إلرهاب سابقيه، فهو يشكل تهديد

اإلرهابية التي تخطط الحدود والقارات، فالمجتمع الدولي اليوم أصبح يحارب تنظيم داعش اإلرهابي 
بأكبر تحالف دولي عرفه التاريخ، ولكنه فشل في محاربة النظام السوري وحلفائه ووضع حد لنزيف 

 "عن تحقيق حل سياسي باإلجماع للخمسة الدائمين، لقد شكل الحرب، وعجز معه مجلس األمن
الروسي والصيني عثرة في مفاوضات السالم التي تبقى الوحيدة لوقف الحرب في سوريا  "الفيتو

إن للجانب النفسي دور ال يستهان به في تفاقم  .وبالتالي عودة الالجئين لديارهم وبناء وطنهم المدمر
وريا، فالشعب السوري الذي أصبح بين مطرقة جرائم النظام وحلفائه أزمة اللجوء والنزوح في س

وإذا كانت طبيعة اإلنسان أنه يفر . وسندان الجماعات المتطرفة اإلرهابية أصبح مهدد في بقائه وحياته
عندما يشعر بخطر ما، إال أن بشاعة الجرائم المرتكبة في حق المدنيين التي سببت في قتل وتشريد 

ترك منازلهم بحثا والخوف في نفوس الماليين مما دفعهم إلى الفرار ولى غرس الرعب اآلالف أدت إ
عن األمان، إن اإلحباط النفسي وفقدان األمل في أفق إيجابي ألزمتهم جعل الماليين من السوريين ال 

 .تحمل مشقة وخطورة هذا القراروشيء يمنعهم من الرحيل 
 ة الالجئين على األمن الداخلي اإلقليمي والدولي التداعيات األمنية ألزم :المحور الثاني

تحولت أزمة الالجئين السوريين، بسبب استمرار الحرب المتعددة األطراف من أزمة داخلية 
االجتماعية واألمنية، إلى دول الجوار وسورية إلى أزمة عالمية بامتياز، وامتدت تداعياتها االقتصادية 

 . والمنطقة والعالم بأسره
الهاجس األمني على كل الخطابات السياسية الرسمية للكثير من الدول، في ظل  لقد طغى

فالمناخ . تنظيم داعش اإلرهابي السيما، تنامي اإلرهاب الدولي والجماعات والتنظيمات المتشددة
الدولي غير المستقر الذي نعيشه اليوم في الحقيقة هو المسئول على تفاقم أزمة الالجئين، والرمي 

 .على المنطقة والعالم بأسره بظاللها
 2016مارس  22ببلجيكا، في  zaventen إن الهجمات اإلرهابية األخيرة التي نفذت في مطار

، أو التفجير االنتحاري على 2016جوان  12بالواليات المتحدة في  Orlandoأو ما حدث في ملهى 
ت في نيس بجنوب فرنسا أو عملية الدهس التي نفذ  2016 جوان 28مطار أتاتورك باسطنبول في 

، 2016ديسمبر  19، أو ذلك الدهس بشاحنة في سوق أعياد الميالد ببرلين في 2016جويلية  14في 
، هي كلها هجمات 2017في اسطنبول بتركيا في رأس السنة لعام  "رينا "أو الهجوم األخير على ملهى

هي لدليل عن مدى وبي، نفذت من طرف الجئين بمختلف جنسياتهم وتبناها تنظيم داعش اإلرها
منفذي هجمات إرهابية على تخوف الدول من تحول هؤالء الالجئين وطالبي اللجوء إلى 

قد أصبح ينظر إلى الالجئ كتهديد حقيقي من طرف الدول الغربية، عوض أن ينظر إليه لو.أراضيهم
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تقتصر هذه  ولم، بنظرة إنسانية وأنه أصبح يشكل خطرا حسب الدول الغربية على أمنها القومي
النظرة على الغرب فقط فكل الدول السيما العربية منها أصبحت تخشى انتقال الجماعات المتطرفة عبر 
تدفقات الالجئين إليهما خاصة وأن المنطقة تعم فيها معظم الفوضى العالمية كأزمة ليبيا، الفوضى في 

  .اليمنوالعراق، الحرب في سوريا 
الجئين السوريين طرحت عدة قضايا يتطلب الوقوف عندها، إن التداعيات األمنية ألزمة ال

ألن هذه األخيرة أصبحت بدورها تمثل تهديدا حقيقيا على الالجئين أنفسهم وعلى المسلمين كافة 
وفيما يلي نعرض  .بل أصبحت تهدد امن المنطقة والعالم ولم تعد تهدد امن الداخلي لدولة ما

 .تويات الثالثةالتداعيات األمنية لالجئين على المس
سببت التدفقات الهامة لالجئين السورين في استنفار أمني : ـ على المستوى الداخلي 1

داخلي لدول العالم خاصة تلك الدول التي دقت أبوابها أمواج الالجئين الفارين من جحيم الحرب 
د األكبر من فبالنسبة للدول المجاورة لسوريا والتي تستضيف العد .اإلرهاب الدائرين في سورياو

األردن إلى نشر القوات وفقد أدى االرتفاع المتزايد لتدفقات الالجئين على حدود لبنان ، الالجئين
كما  .حمايتها من أي اختراق للجماعات اإلرهابية في أوساط الالجئينوالعسكرية لمراقبة الحدود 

ي عدم السيطرة على لجأت الدول المجاورة إلى سياسة غلق الحدود غير الرسمية أحيانا لتفاد
إن االستنفار األمني الذي طبع الدول المستضيفة لالجئين السوريين له أسبابه  .تدفقات الالجئين

البقعة و، 2016سبتمبر  18قلعة الكرك  (فسلسلة التفجيرات التي وقعت في األردن في عام واحد 
لدة القاع اللبنانية الحدودية مع والهجمات االنتحارية التي وقعت في ب [13] )وفي مخيم الرقبان وإربد

لدليل أن حكومات هذه الدول أصبحت تخشى تسلل الجماعات اهي  2016جوان  27في  [14]سوريا 
المتطرفة اإلرهابية عبر الحدود التي نفسها يسلكها الالجئين السوريين، خاصة وأن الهجمات 

تسللوا  [15] أن منفذيها هم سوريوناإلنتحارية على القاع اللبنانية التي استهدفت مسيحيون، تبين 
اللبنانية، وبالرغم من ذلك قامت وحدات الجيش اللبناني بعمليات دهم  –عبر الحدود السورية 

للمخيمات الالجئين السوريين، وتوقيفات خاصة لالجئين بدون أوراق ثبوتية، ولم يقتصر االستنفار 
نفار المجتمع اللبناني الذي أصبح يطالب على الحدود، فحسب وإنما شهدت بعد هذه التفجيرات است

الذي رفضته الحكومة  "الدفاع الذاتي "بحمل السالح للدفاع عن نفسه، وهكذا برزت لألفق مسألة 
كونه إذا ما تحقق سيخلق صدام بين المسلمين والمسيحيين ويجر  [16]اللبنانية رفضا قاطعا 

 .باألمن الداخلي اللبناني إلى الفوضى
انزال  2012فقد شهد في سنة  األمنية لتدفق الالجئين السوريين بارزة للعلن، إن التداعيات

 األحداثحيث عرفت هذه ، قات بين الالجئين السوريين السنين المناهضين لألسد وجماعة حزب الله
وأدت إلى  لتمتد هذه االضطرابات إلى مناطق أخرى [17] )مدينة طرابلس الشمالية(بانتفاضة الشمال 

عديد من األشخاص بين الجماعات المؤيدة لنظام األسد وتلك المناهضة له، وشهدت لبنان مقتل ال
االعتقاالت واالغتياالت، ضربت استقراره في نفس السنة حيث طالت وكذلك عدة عمليات االختطاف 
وهكذا يمكن أن نقول أن الصراع المسلح في سوريا انتقل إلى  .[18]شخصيات وإطارات في الدولة

فأما تركيا فقد . عبر تدفقات الالجئين المتزايدة المناهضة لألسد وحزب الله والطائفة الشيعيةلبنان 
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 29بتاريخ ماتأدى تزايد تدفق الالجئين السوريين بالوزارة الخارجية التركية إلى إصدار تعلي
بدون  لتعزيز المراقبات األمنية على الحدود لمنع الالجئين السوريين الخروج من تركيا 2015أوت

موافقة المحافظات التركية التي سجلوا فيها، ففي نظر تركيا، فإن هؤالء الذين يحاولون الهجرة نحو 
يسيئون لصورة  "بذلك فهم و "تهديد لألمن العام "أوروبا بطريقة غير قانونية من ترابها، يمثلون 

جئين فالسبب يكمن في أما دول الخليج التي تمتنع عن استقبال الال [19] ".تركيا في أعين العالم
خوفها من التبعات األمنية، فلدى دول التعاون الخليجي مخاوف من انتقال عدم االستقرار الدول التي 

وترى دول الخليج العربية أن وجود الالجئين السوريين  .[20] مجتمعاتهاانتفاضات إلى وتعرف حروبا 
ليج العربي لم توقع على اتفاقية جنيف وألن دول الخ .[21]اإلرهاب والعنف لها ويعني جذب داعش 

المتعلقة بالالجئين، فهي ال تعترف بالالجئين، وتفرض تأشيرة الدخول للحد من تدفقات  1951لعام 
ألخرى، لدى الالجئين إليها، وترى هذه الدول أنها أكثر الدول العربية أمنا واستقرارا مقارنة بالدول ا

أما دول االتحاد األوروبي فقد ألقت تداعيات  .ل الالجئيناستقباعن  اعوض فهي تفضل تقديم أموال
فكان  .تحصينهاواألمنية ألزمة الالجئين بضاللها على معظم الدول األوروبية، دفعتها إلى غلق حدودها 

تركيا لوقف تدفق الالجئين، وبسبب اشتداد الحرب في سوريا، وأول حداد هو الذي بني بين اليونان 
حدودها، لتنتقل العدوى من دولة إلى أخرى فالمجر قررت غلق حدودها مع  أعلنت دول عديدة غلق

 .2015 في جوان، ذلك عن طريق بناء جدار الحتواء تدفق الالجئين عبر طرق البلقانوصربيا 
الرجوع إلى تشديد الرقابة على الحدود، وهي النمسا،  2015إجماال خمسة دول أعلنت في سبتمبر 

هكذا وضع فضاء وكانت فرنسا قد سبقتهم لذلك، والمجر، وورية التشيك، ألمانيا، سلوفاكيا، جمه
 . شنعن في موضع الضعف

إذا كانت تداعيات األمنية لتدفقات الالجئين السوريين لها : ـ على المستوى اإلقليمي 2
تأثير مباشر على الدول المضيفة بحكم الجوار لسوريا، فإن تأثير هذه التداعيات على منطقة الشرق 
األوسط هو تأثير غير مباشر، ففي العام السادس من الصراع في سوريا، مازال الوضع اإلنساني في 

في نقص في الموارد ومن إرهاق للبنية التحتية من . سوريا وفي الدول المضيفة يشكل تحديا كبيرا
في لهذه بسبب الدعم الدولي غير الكاومن الرعاية الصحية والتعليم، والبطالة وصرف صحي، ، مياه

فإذا كانت التداعيات اإلنسانية  .الدول وخاصة لبنان واألردن تواجهه تحديات كانت موجودة من قبل
النزوح الداخلي على طول الحدود لدول الجوار كارثية فإنها تحمل أيضا أبعاد وألزمة الالجئين 

انية األساسية لالجئين إستراتيجية على مستوى األمن اإلقليمي، فإذا لم يتم تمويل االحتياجات اإلنس
فإن ، للنازحين داخل سوريا من قبل الدول المانحة لسورياوالسوريين المتواجدين في دول المضيفة 

هذا سيضعف قدرة الدولة المضيفة على تلبية احتياجات الضرورية لهؤالء الالجئين الذين فروا من 
التنظيمات اإلرهابية المتطرفة  االستغالل من طرفوجحيم الحرب وبالتالي يصبحون عرضة للتجنيد 

وهذا سيضيف ، مما يؤدي بدوره إلى عدم االستقرار في المنطقة .الشبكات اإلجرامية المنظمةو
فالمنطقة التي تشهد ، تهديدا جديدا للتهديدات التي تعاني منها منطقة الشرق األوسط وما جاورها

إسالمي بقيادة والف عربي حدة وتحعمليات التحالف الدولي ضد اإلرهاب بقيادة الواليات المت
النازحين المستمرة مزيدا من والسعودية ضد الميليشيات المتمردة في اليمن ستضع أرزمة الالجئين 
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االستقرار ومحاربة التطرق واإلرهاب الذي قد تتوسع رقعته  ،العراقيل أمام الجهود الهادفة إلرساء
 . باستقطاب الالجئين المحبطين والغرور بهم

لالجئين السوريين إلى أوروبا خلق إن التدفق غير المسبوق : أوال :المستوى الدوليـ  3
شعور بالخوف عند األوروبيين من ارتفاع خطر الهجمات اإلرهابية في بلدانهم فحسب دراسة لمركز 

بالمائة من األوربيين يخشون من خطر وصول  59 فإن Pew Research Center [22]تفكير أمريكي 
لقد أدى تدفق الالجئين الفارين من االضطهاد والصراعات، بالدول األوروبية  .على أمنهمالالجئين 

على تضييق الخناق على حقوق اإلنسان بحجة حماية أمنها الوطني، فحسب تقرير العالمي لمنظمة 
فإن سياسة الخوف تمثل تهديدا لحقوق  World Report 2016 of HRW [23]حقوق اإلنسان 

فإن أزمة الالجئين وارتفاع الهجمات اإلرهابية ضد المدنيين باسم  نفس التقرير بحسبواإلنسان 
بسبب هذا و، )Islamophobie( فاع خطابات الخوف واإلسالموفوبياتنظيم داعش، سبب في ارت

 الخوف من التهديد المحتمل الذي قد يشكله الالجئين، دفع بالحكومات األوروبية إلى سياسة إخراج

لقد : ثانيا .[24]توكيل دول أخرى محورية القيام بالتكفل بالمهمة في مكانهاووروبا األزمة خارج أ
غذت أزمة الالجئين صعود اليمين المتطرف في أغلب الدول األوروبية وفي أمريكا فإذا كان لليمين 
المتطرف جذور في دول أوروبا، فإن تدفق الالجئين السوريين أدى إلى بروز أحزاب اليمين المتطرف 

 FPOفاألحزاب اليمينية في أوروبا مثل حزب الحرية  populisme l’extrême droite et والشعبوية
الفرنسي وحزب الشعب  الجبهة الوطنية FNالبديل من أجل ألمانيا و AFDالنمساوي والحزب 

كلها معادية لألجانب وبالخصوص الالجئين ، البديل الدانمركي وحزب الحرية الهولندي المتطرف
ال شك أن سلسلة الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها أوروبا قد أوجدت أرضية خصبة  .سالمولإل

ألمن للبروز تلك التيارات واألحزاب المتطرفة التي أصبحت تنظر إلى المهاجرين عامة على أنهم تهديد 
لق أن تنبع هذه المعاداة لإلسالم من قبل هذه األحزاب اليمينية من منطو .]25[القومي األوروبي

األخطر من هذا والذي تتخوف منه فرنسا و ]26[ االنفتاح على الخارج يمكن أن يؤدي إلى الخيانة
 ألمانيا هو التكتل لألحزاب اليمين المتطرف األوروبية التي دعت إليه زعيمة حزب جبهة الوطنيةو

 "بريكسيت "تيار كما أن فوز .2017مارين لوبان لتشكيل جبهة موحدة قبل االنتخابات القادمة لعام 
فوزها بعدة مقاعد وفي أوروبا  لدليل على مدى تأثير أزمة الالجئين على صعود األحزاب المتطرفة

من تداعيات أزمة الالجئين على أمن الدولي كذلك، هي تطبيق أو  :ثالثا .]27[في البرلمان األوروبي
ضافة إلى رفع درجة التهديد االستعداد ألي طارئ باإلوورفع درجة التأهب ، تمديد حاالت الطوارئ

بلجيكا حالة الطوارئ وفعقب الهجمات اإلرهابية التي تبناها داعش، أعلنت كل من فرنسا  .اإلرهابي
تفترض حالة الطوارئ منح أجهزة األمن والسلطات المزيد من التضييق و .ومددت المدة لعدة مرات

إذا ما حلوا بأوروبا، إضافة إلى وصول على الحريات واالعتقاالت والحجز وهذا ال يخدم الالجئين 
 Menace)أي تهديد جاد وحقيقي 4، لدرجة رهابي في أوروبا أعلى مستوياتهادرجة التهديد اإل

sérieuse et imminente ) ]28[ أدت أزمة الالجئين إلى تنامي ظاهرة النظرة السلبية : رابعا
 Centerى أوروبا فحسب مركز التفكيرخاصة مع اللجوء الجماعي لالجئين السوريين إل، للمسلمين

Pew Reserche ]29[  فإن هذه النظرة السلبية في ارتفاع في دول أوروبا الشرقية ودول جنوب
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المهاجرين غير الشرعيين، نشطت  لككذونتيجة تفاقم موجات الالجئين السوريين : خامسا .أوروبا
رباحا طائلة على حساب تعاسة هؤالء االتجار بالبشر، التي أصبحت تجني أولتهريب لشبكات دولية 

وهو رقم مرشح ] 30[مليار أورو  6 إلى 3قدرت أرباح هذه الشبكات بـ 2015 الالجئين، ففي عام
لالرتفاع في ظل استمرار تدفق الالجئين نحو أوروبا، فحسب مكتب الشرطة األوروبية 

« Europol »]31[  من بلغاريا، مصر، المجرفإن هؤالء المهربين ينحدرون من مئة دولة أغلبهم ،
  .صربيا، سوريا، تركيا، وتونس، باكستان، بولونيا، رومانيا، العراق وكوسوفو

ما نستخلصه هو أن هذه التداعيات ما هي إال صورة عكست سياسات  :استنتاج المحور الثاني
غير  hard responsesأغلبها استجابات عسكرية خشنة وحكومية غير مالئمة في التعامل مع األزمة 

سببت في معاناة إنسانية لماليين من الالجئين الفارين من جحيم وإنسانية، زادت في تفاقم الوضع 
وبين سياسات غربية ذات طابع عسكري ، ففي ظل غياب سياسات عربية .الحرب واالضطهاد واإلرهاب

ة هو غياب بامتياز، لكن يبقى القاسم المشترك بين دول الشمال الغربية ودول الجنوب العربي

استغاثة هؤالء الالجئين المحبطين والتي تتطلب فقط استجابة إنسانية لمعاناة  المسؤولية األخالقية
إزاء هذه  انفسيا الذين تقطعت بهم كل السبل، وكذلك إيقاظ الضمير الدولي الذي مازال متردد

 "تأثير الدومينو "فبفعل  .المأساة بالرغم من دخولها العام السادس وعلى مشارف عامها السابع
عسكرة للحدود، وصعود للتيارات واألحزاب وتشييد لجدران شائكة، وأصبحنا نشهد غلق للحدود 

انتشار لإلسالموفوبيا التي تنادي بمحاربة اإلسالم واليمينة المتطرفة على حساب األحزاب المعتدلة 
ئين هي كلها أعراض مرضية الالجووالمسلمين، وخطابات الكراهية والشعبوية والخلط بين اإلرهاب 

 . الذي لم يوحد بعد جهوده إزاء معاناة الماليين من البشر، يعاني منها المجتمع الدولي
لطالما لم تظهر بعد : حل أزمة الالجئين السوريينوالجهود الدولية لالستجابة : المحور الثالث

سكرية، أستانة الع(المفاوضات مالمح الحل السياسي لألزمة السورية، بالرغم من استئناف العديد من 
بين أطراف النزاع إليجاد حل للحرب الدائرة في سوريا، ألزمت تدفقات ، )جنيف السياسية مفاوضاتو

االستجابة ألخطر والمجتمع الدولي، التعامل مع هذه المأساة اإلنسانية، ، النازحين داخلياوالالجئين 
إزاء أزمة الالجئين،  احنا نشهد مجتمعا دوليا منقسمفاليوم أصب .أعقد كارثة إنسانية عرفها التاريخو

فهناك دول فرضت عليها موجات الالجئين السوريين بحكم الجوار الجغرافي، وهي دول مازالت إلى 
هي ل تقع في المنطقة الشرق األوسط ويومنا هذا تتحمل العبء األكبر، مثل األردن، لبنان، تركيا، ودو

اإلمارات، التي لم تفتح أبوابها رسميا لالجئين وقطر والبحرين ودول الخليج الغنية كالسعودية 
السوريين، خوفا من انتقال إليها عدوى الثورات واآلراء السياسية المناهضة لألنظمة الديكتاتورية 

الخوف من أزمة ديموغرافية أخرى بحكم صغر مساحتها ماعدا السعودية ودول عربية تقع في شمال و
ا لالجئين السوريين مثل الجزائر وأخرى تقع في نفس المنطقة أغلقت أبوابها أمام إفريقيا فتحت أبوابه

، ليبيا، المغرب، وهي دول ما عدا المغرب عانت من تبعات الربيع العربي، جئين مثل تونستدفقات الال
ية، أما الدول الغرب .فتونس لم تقبل سوريين على أراضيها بسبب ما كلفتها تدفقات الالجئين الليبيين

مثل ما  "الباب المفتوح  "فهناك دول تقع في فلك واحد لكن مواقفها منقسمة بين مؤيد لسياسة 
وفرنسا بدرجة أقل فيما ، أعلنته ميركل المستشارة األلمانية أمام الالجئين وطالبي اللجوء السوريين
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 V4) )رادمجموعة الفيسيغ(أغلقت دول في االتحاد أبوابها في وجه الالجئين السوريين مثل 
Visegrad) ت وهي دول أوروبا الشرقية، المجر، بولونيا، جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، التي رفض

ودول كبرى كانت استجابتها بطيئة مثل الواليات المتحدة  .قبول أي الجئ سوري على أراضيها
يا ودول وأخرى انعدمت االستجابة من جهتها وهي طرف وفاعل رئيسي في األزمة السورية وهي روس

أخرى رغم بعدها الجغرافي الكبير إال أنها أعطت انطباعا عسكريا في تعاملها مع موجات الالجئين 
  .ودول أخرى غنية استجابت لألزمة مثل كندا. وهي أستراليا، السوريين

تركيا وتتحمل كل من لبنان : استجابة دول الجوار المضيفة لالجئين السوريين: أوال
لالجئين السوريين على أراضيها عن باقي الدول األخرى، ولقد فتحت هذه الدول األردن أكبر عدد او

هي أكبر ومليون الجئ سوري،  1.1، فرغم صغر مساحتها تأوي لبنان 2011أبوابها لالجئين منذ 
شخص  1000لكل  االجئ 183دولة عربية مستضيفة لالجئين مقارنة إلجمالي عدد سكانه، حيث يمثل 

ني لبنان التي تأوي كذلك الالجئين الفلسطينيين من تداعيات األزمة تتمثل في تعاو، ]32[لبناني
من ومشكلة تمدرس أبناء الالجئين الذي ارتفع عددهم ومحدودية الموارد الطبيعية خاصة المياه، 

عدم استقرار االقتصادي بسبب تزايد الطلب على السلع والسكن ومشكلة إدارة النفايات والبطالة، 
التي تأوي حوالي وأما في األردن . ألجور، ومشكل النقل، ومشكل نقص الخدمات الصحيةوانخفاض ا

الذي يعد أكبر ]  33[الزعتري  "وأغلبهم في مخيم  ألف الجئ سوري يتوزعون على مخيمات 700
ال يختلف األمر بالنسبة لألردن التي تعاني هي األخرى من مشكل ندرة المياه وهي ومخيم في األردن 

زيادة الطلب على الخدمات والسيما التزايد على استهالك الكهرباء، وموجودة أصال في األردن  مشكلة
وعلى الرغم من ، النقل، الغذاءوزيادة الطلب على السلع واالكتظاظ في المدارس والصحية، والسكن 

الالجئين التحديات التي تواجهها األردن، إال أنها حافظت على سياسة الحدود المفتوحة أمام تدفق 
أما تركيا البلد الذي يحوي أكبر عدد من الالجئين الذي وصل حسب تقرير . ]34[السوريين 

باإلضافة إلى الضغوطات و .]35[ مليون الجئ سوري 2.5إلى ، 2015المفوضية العليا لالجئين لسنة 
في مراقبة فإن من جهة الجانب األوروبي تعتمد الدول األوروبية على تركيا  ؛ من الجانب السوري

ولكن  .ونان وتركيا عبر السواحل التركيةوإدارة الحدود والحد من تدفقات المهاجرين القادمين إلى الي
سرعان ما غيرت هذه الدول من سياستها وشددت المراقبات على حدودها، وانتقدت منظمة هيومن 

ن بالعودة إلى سوريا، لبنان، واألردن بمطالبة الالجئين السوريي، رايتس ووتش سياسة كل من تركيا
، كما ضيقت األردن دخول "خرق كبير لاللتزامات الدولية اللبنانية "اعتبرته هذه المنظمة بأنهو

الالجئين السوريين على الحدود، أما تركيا فقد قامت بتطبيق قيود على إصدار التأشيرات بالنسبة 
لجوار التي تحملت ثقل أزمة دول ا فعكس .]36[ للسوريين لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا

الالجئين السوريين ومن تداعياتها، فإن دول الخليج الغنية لم تستقبل أي الجئ سوري فقد القت 
اكتفائها فقط بتقديم وهذه الدول انتقادات من طرف منظمة العفو الدولية لعدم استقبالها لالجئين 

ر أنها بلد صغير ال يستطيع ألسباب تدعي دول الخليج العربي كقطوالتبرعات المالية لالجئين، 
 .]37[لهذا فهو يقدم دعما مالياوكبيرة من الالجئين  الوجسيتيكية أن يقبل أعداد
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تحت ووعد الرئيس باراك أوباما : الجهود األمريكية لمعالجة أزمة الالجئين السوريين :ثانيا
منذ و، 2016 -2015الجئ سوري ما بين  10.000ضغوطات دولية، استقبال الواليات المتحدة 

ولقد انتقدت .سوري 1800استقبلت الواليات المتحدة ، 2011اندالع الحرب األهلية السورية في سنة 
، ]38[الجئ سوري 10.000منظمات إنسانية وحقوقية بشدة اإلدارة األمريكية على استقبالها فقط لـ 

إن السبب  .قوة في العالم بحجم أكبروحيث يعد هذا رقم ضئيل مقارنة بحجم الكارثة اإلنسانية 
ف من الرئيسي لعدم استقبال الواليات المتحدة األمريكية أعداد كبيرة من الالجئين السوريين هو الخو

جهاديين الرتكاب هجمات على التراب  مسالك الالجئين إلرسال )IS(مياستخدام تنظيم داعش اإلسال
أولى اهتماماته،  "أمن التراب األمريكي "يكيوضع البيت األبيض األمر، (11/9)فمنذ أحداث  .األمريكي

وأخذ الخوف من تسلل الجماعات المتشددة إلى الواليات المتحدة عن طريق الالجئين السوريين 
كما أدى الهاجس األمني المتكرر في الواليات المتحدة  .حيزا مركزيا في النقاشات السياسية األمريكية

 ]39[شهرا  18 إلى 12 لفات طلبات اللجوء التي باتت تستغرقإلى ثقل اإلجراءات اإلدارية لدراسات م
تعد هذه اإلجراءات األمنية األكثر ضمانا وخشونة على اإلطالق في نظر وشهرا  24وأحيانا إلى 

الواليات المتحدة، حيث يمر طالبي اللجوء عبر تحقيقات المركز الوطني لمكافحة اإلرهاب ومكتب 
مما ] 40[ إلضافة إلى مقابالت مباشرة مع كل طالب لجوء إلى أمريكابا، FBIالمخابرات الفيدرالية 

ثقل إجراءات وإلى توجيه انتقادات لتماطل اإلدارة األمريكية  (HRW)دفع بالمنظمات الحقوقية 
ببذل المزيد من الجهود لمنح الحماية لعدد ، تسوية ملفات طالبي اللجوء، مطالبين اإلدارة األمريكية

دولة ومن دولة ومنظمات دولية التي شاركت في  52كما طالب اوباما من. ن السوريينأكبر من الالجئي
مليار دوالر لرفع إعادة  4.5سبتمبر بنيويورك رفع المساهمات المالية إلى 20القمة التي انعقدت في

 .]41[التوطين وتحسين التربية وفرص العمل لمليون الجئ 
أما اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة : Donald Trumpالتنفيذي لـ  "ضد الالجئين "مرسوم 

دونالد ترامب فقد جاءت عكس اإلدارة السابقة تماما فبعد عشرة أيام من توليه شؤون البالد، قرر 
 ترامب بغلق الحدود األمريكية في وجه كل الالجئين السيما مواطني سبعة دول مسلمة تحديدا وهي

مدة تسعين يوما يمنع فيه دخول ل) ودان، سوريا، والعراقلصومال، الساليمن، إيران، ليبيا، ا(
 "ضد الهجرة "وقد ألقى هذا المرسوم  ]42[الالجئين من كل أنحاء العالم إلى التراب األمريكي

(Anti- immigration)  انتقادات دولية من العديد وتظاهرات في كل أرجاء العالم وتنديدات سياسية
ة محلية من الجمهوريين والديمقراطيين األمريكيين على حد معارضوعربية، ومن الدول غربية 

وباما من أكما خرج الرئيس السابق باراك  .السواء، ضد هذا التمييز الديني على مستوى الحدود
شجع المتظاهرين على الدفاع عن القيم و صمته لتشجيع األمريكيين للتظاهر للدفاع عن الديمقراطية

الالجئين له تأثيرات وخيمة على الجهود التي تبذلها وب ضد المهاجرين إن قرار ترام] 43[األميركية 
وإذا ما أعطى دونالد ترامب الضوء األخضر  الدولية،و (ONG)المنظمات اإلنسانية غير الحكومية 

فقد ينجم عن هذا ، لتطبيق هذا المرسوم الجديد الذي يحظر دخول الالجئين لسبعة دول بحذافيره
وطين الالجئين الذي قد تإمكانية خفض تمويل برنامج إعادة 1- ]44[ة منها التطبيق تداعيات جم

إمكانية غلق ترامب ملفات طلبات اللجوء التي هي في قيد الدراسة،  2-.يقوم به ترامب على الفور
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الجىء سوري الذي وافق  10.000بالتالي سيؤثر على برنامج اإلدارة السابقة المتعلقة باستقبال الـ و
إمكانية إقرار ترامب خفض األموال التي تمنحها الواليات المتحدة -3ئيس السابق باراك أوباما عليه الر

بالمائة من  40التي تقدر حاليا بـ ، (HCR)للمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة 
 بها أوباماكذلك سيكون من غير المتوقع أن يقوم ترامب بنفس القيادة التي قام  .المساهمات األمريكية

« Obama Leadership "  فيما يتعلق بطلب المساعدة من دول أخرى أو من القطاع الخاص
 . لتمويل عمليات التي تستجيب لحاجيات الالجئين

الالجئين السوريين، وللنازحين  (Safe Zone)نظريا، إن إنشاء مناطق أمنة :إنشاء المناطق اآلمنة
ة فهي جد معقدة، وهي مبادرة اقترحها الرئيس الجديد دونالد تبدو منطقية، لكن من الناحية العملي

هيالري ، ترامب في أواخر جانفي الحالي ولكن سبقته إليها منافسته في االنتخابات الرئاسية األخيرة
مبدئيا لم يوقع ] 45[ كلينتون عند إعالنها عنها أثناء النقاش الرئاسي الثالث بينها وبين ترامب

بالتالي فإن هذا األخير يمكن أن يكون محل مراجعة في وامب على هذا المشروع، الرئيس األمريكي تر
ويهدف إنشاء  .يأخذ بعين االعتبار الشركاء اإلقليميين والسيما الحكومة السوريةواأليام المقبلة 

المناطق اآلمنة في سوريا أو في المنطقة المحيطة إلى حماية النازحين في بلدهم األصلي، في انتظار، 
تسوية وضعيتهم وهي إما إعادة توطينهم في بلد آخر، أو استرجاع الالجئين الذين غادروا سوريا، 

الدفاع وفي انتظار مناقشة هذا المشروع من طرف وزارة الخارجية ] 46[ إلى بلدهم األم
 .األمريكيتين

دول  منه قد تكون فيولم تحدد بعد اإلدارة األمريكية مكان إقامة هذه المناطق اآلمنة، 
التي هي أصال يتواجد بها نسبة هائلة من الالجئين السوريين وحتى الفلسطينيين والجوار لسوريا 

واالحتمال . لبنان بالدرجة األولىووبالتالي فإن هذه المناطق ستؤثر على اقتصاد كل من األردن 
الغربية أو الثاني قد تنشأ هذه المناطق داخل سوريا خاصة في المناطق الشمالية أو الشمالية 

، (ISIS)المناطق الحدودية مع األردن، وهي مناطق يتواجد فيها تنظيم الدولة اإلسالمية داعش 
أما فيما يخص من سيقوم بإدارة هذه المناطق اآلمنة ] 47[والمعارضة التي تحارب ضد قوات النظام

ة تركيا، األردن، أو إذا وجدت في سوريا فإن هذه المناطق ستكون من مسؤولي :احتمالين اثنين :فهنا
سوريا، فإن واشنطن  أما إذا أنشأت هذه المناطق خارج .في توفير األمن، روسيا أو األمم المتحدة

االتفاق على إنشاء هذه المناطق وتطوير المقاييس وستكون مضطرة للعمل مع شركائها اإلقليميين 
عدد أكبر من الالجئين، فإنه من وألن هذه المناطق هدفها امتصاص  .الالزمة لهذه المناطق المؤمنة

بيروت المزيد من المساعدات األمريكية إلدارة هذه وعمان والمحتمل أن تطلب كل من أنقرا 
إلى دول الخليج الغنية كالعربية السعودية واإلمارات المتحدة " واشنطن "المناطق، كما قد تلجأ

أما من الجانب ] 48[. ول المجاورةوقطر، طلبا منها دفع تكاليف إدارة هذه المناطق في مكان الد
األمني فإن تطبيق هذه المناطق اآلمنة على أرض الواقع، يعني هذا استخدام قوات مشتركة جوية 

بمساعدة الحلفاء لحماية المنطقة من األطراف المتصارعة وتوفير المساعدة للمدنيين وبرية أمريكية و
د تفاقم الوضع أكثر ألنها قد تجلب الواليات لكن في القابل يرى البعض أن إنشاء هذه المنطقة ق

إن التحديات التي قد تطرحها إنشاء هذه المناطق ] 49[.المتحدة للتدخل في اكبر عملية عسكرية
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المدة التي - 1: تتمثل هذه التحديات فيواآلمنة داخل سوريا أو خارجها، قد تراهن على تطبيقها، 
تتطلب موارد بشرية -2بالتالي وراع في سوريا قد تستغرقها هذه المناطق في ظل اشتداد الص

قد يؤدي إنشائها إلى تدخل كبير من الواليات المتحدة صاحبة المشروع  -3 ،مادية كبيرة إلنجاحهاو
أخيرا وليس أخرا قد ال تجذب هذه المناطق المزيد من الالجئين لترك  -4 ،مما يسمح بتفاقم الوضع

جوع إلى بلدهم األصلي في ظل غياب ضمانات من قبل الدول أوروبا في مناطق أخرى من العالم والر
انعدام الثقة والبنية التحتية المدمرة في سوريا، والمعنية بالحماية، واستمرار الوضع األمني الكارثي 

خارج سوريا وداخل سوريا على حد ، لدى الالجئين السوريين في الحماية الدولية لهم
البالد ستضع مشروع إنشاء المناطق اآلمنة من أساسه على  وعليه، فالفوضى العارمة في.السواء
 .محك
ال يختلف األمر كثيرا في الدول األوروبية عن ما هو عليه في الواليات : الجهود األوروبية :ثالثا

فالهاجس األمني مخيم كذلك على كل دول أوروبا، خاصة مع سلسلة الهجمات اإلرهابية ، المتحدة
الجرحى وبروكسل مخلفة الكثير من القتلى ، عواصم أوروبا كباريس، وبرلين األخيرة التي ضربت أكبر

المنفردة التي أعلنت والئها للتنظيم اإلسالمي  والتي نفذتها أشخاص منفردين أو ما يسمى بالذئاب
(IS) تراجعها عن تقديم و، مما أدى إلى تخوف دول أوروبا من انتقال اإلرهاب إلى أراضيها

ومنح الحماية الدولية لهم، خاصة وأن منفذي الهجمات اإلرهابية هم من الالجئين  المساعدة لالجئين
انقساما داخل ونحو أوروبا تحديا  لقد شكلت تدفقات الالجئين من الشرق األوسط .وطالبي اللجوء

تمخض عنها خالفات بين أعضاء دول االتحاد األوروبي ، مع إطالة مدة األزمةوالقارة األوروبية 
لعديد من دول االتحاد تبحث عن حلول أمنية وعسكرية لمنع وصول الالجئين إلى سواحلها وراحت ا

لكن ورغم الفجوة  .بدال من الحلول اإلنسانية والشاملة التي تعتمد على إرادات سياسية موحدة
إال أنه يوجد مبادرات تستحق التشجيع وهي مبادرة ألمانيا  "البيت األوروبي "الموجودة داخل 

 ."الباب المفتوح "ة وسياس
وهي السياسة التي انتهجتها :  (Open door policy)"سياسة الباب المفتوح"المبادرة األلمانية ـ 

، عندما شهدت هذه الفترة موجات هائلة 2015المستشارة األلمانية أنجيال ميركيل في نهاية صيف 
ة لالستجابة لألزمة لمانيمن الالجئين بسبب اشتداد الحرب في سوريا، مما ألزم السلطات األ

 .]50[ الدراماتيكية
في سبتمبر  لكن أمام اآلالف من الالجئين الذين يبحثون الوصول إلى ألمانيا، قررت أنجيال ميركيل

فبجملتها  .إبقاء الحدود األلمانية مفتوحة، السيما الستقبال الالجئين العالقين في المجر 2015
جسدت المستشارة "! Wir shaffen das »باأللمانية و ( ! Nous y arriverons ) "سنصل"الشهيرة 

لكن  culture de bien venue » (Willkommens Kultur) »]51[األلمانية ثقافة جديدة للترحاب 
سياستها تلقت انتقادات شديدة من غالبية الدول األوروبية وحتى من حزب نفسه الذي تنتمي إليه 

خلق  ان هدف المستشارة األلمانية من هذه السياسةوك "اطياالتحاد المسيحي الديمقر "CDUوهو 
وليس فقط من حيث العدد ، ]52[لالجئين في انتظار إيجاد حل أوروبي «Tampon»منطقة عازلة 

وهي هجرة الجماعية التي تبحث عن  2015فقد شهدت ألمانيا تحول في بنية الهجرة في سنة 
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 مقارنة 62.510إلى  2015وء في ألمانيا لسنة وطالبي اللجوء حيث وصل طالبي اللج الحماية،
هو  « Open door »يبدو أن الدافع القوي وراء تبني ألمانيا سياسة  .]53[ 2014 لسنة 41.100بـ

 2تأثر صورة الطفل السوري ذي الثالثة سنوات الذي لفظته أمواج البحر على الشاطئ التركي في 
ولقد هزت  .أفراد عائلته مع العشرات من الالجئين ، بسبب غرق القارب الذي كان يقل2015سبتمبر 

مشاعر العالم كله السيما مشاعر األوروبيين، مما دفع دول  "رمز أزمة المهاجرين "هذه الصورة
كما قررت برلين بعد أسبوع  .االتحاد األوروبي إلى اتخاذ قرارات حول استقبال الالجئين طوال السنة

التراجع عن وإلى تليين قوانين االستقبال لالجئين السوريين، من نشر هذه الصورة إيالن الغريق 
أي بمعنى عدم إرجاع الالجئين نحو أول نقطة دخولهم إلى  « III « III Dublinالعمل باتفاق دبلن

   .]54[أوروبا 
المتعلق بحق اللجوء على مستوى و 2013وينص نص القانون دبلن األوروبي لسنة 

المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، أن يملئوا استمارة طلب اللجوء  أنه يتوجب على كل "األوروبي 
مسؤولية التكفل  "دول الوصول  "، بمعنى أنه تقع على هذه الدول "في ذات الدول التي دخلوا إليها

إجماال فقد استقبلت ألمانيا مليون . ]55[بهؤالء الالجئين السيما النظر في القرار النهائي لطلباتهم
جهة أخرى، فقد ساندت المستشارة األلمانية من ] 56[ 2015ون طالب لجوء في العام نصف مليو

ئين بين دول االتحاد أنجيال ميركيل اقتراح المفوضية األوروبية حول مسألة توزيع الحصص الالج
 روبا الشرقية وهي دول الفيسيغرادالذي رفضته عدة دول من بينها أربعة دول في أواألوروبي، و

، بولندا، سلوفاكيا، وجمهورية التشيك، وإضافة إلى هذه الدول، فإن رومانيا والدانمرك، جرالم] 57[
أبدتا رفضهما للحصص المخصصة لالجئين، وجاء هذا الرفض بعدما ألزمت المفوضية األوروبية 

لم واليونان وء سوري الموجودين في المجر ىجألف ال 160لتوزيع  « Quotas »قاعدة الحصص 
زراء الداخلية لدول االتحاد األوروبي إلى اتفاق أثناء االجتماع االستثنائي الذي انعقد في يتوصلوا و

المبدأ الحصص التلقائية لالجئين، بحجة أنها ال  وذلك بسبب رفض دول الفيسغراد 2015سبتمبر  14
 2015أكتوبر  02تنظيم استفتاء شعبي في  تستطيع استقبالهم ومنح الدعم لهم، كما قررت المجر

 بمثابة انتهاك لسيادة الدول واعتبرته ،على الدول األوروبية لتوزيع الالجئين "الحصص اإللزامية"حول 
وأمام تدفق الهائل لالجئين الفارين  .]58[لكن الغي هذا التصويت بسبب عدم االستجابة الواسعة له

ؤقتا إلى تشديد قررت ألمانيا الرجوع م 2015في سبتمبر  من شتى مناطق الصراع نحو أوروبا،
المراقبة على حدودها، بسبب عدم تمكنها من السيطرة على موجات المهاجرين نحو ألمانيا خاصة 

فإنه يجوز ، بعدما أعلنت عن سياسة الباب المفتوح أمام الالجئين السوريين من الناحية القانونية
لرجوع إلى مراقبة الحدود تسمح ا (l’accord shengen) ألن اتفاقية شنغن، أللمانيا مراقبة حدودها

ناحية  في الحاالت االستثنائية لكن منومن عشرة أيام إلى سنتين،  شريطة أن تكون بصفة مؤقتة
عندما يتعلق األمر بأحد من ركائز المشروع  "فضاء شنغن "أخرى يعد هذا القرار مساس بمبدأ 

في نظر ] 59[ ة أوروبيةحرية التنقل داخل حدود لـ ستة وعشرون دول هي ركيزةواألوروبي أال 
ومن جهتها قررت الدول التي رفضت مبدأ توزيع الحصص أن تلغي هي ، العديد من دول االتحاد

وسلوفاكيا  األخرى مبدأ فضاء شنغن بتشديد المراقبة على الحدود وهي النمسا وجمهورية التشيك
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باألسالك الشائكة  سلوفينيا بناء جدارووهي بمثابة دول العبور، في حين قررت كل من المجر 
   .]60[باعتبارها دول رئيسية للعبور إلى فضاء شنغن 

كيلو متر لمنع  175كما أغلقت المجر حدودها مع صربيا بأسوار من األسالك الشائكة طوله 
الالجئين ووضعت المجر كذلك قوانين تشريعية داخلية تنص على ودخول المهاجرين غير الشرعيين 

] 61[ نافذة على كل شخص يدخل بطريقة غير شرعية التراب المجري سنوات سجن 3تطبيق عقوبة 
لكن بعد فوز المستشارة األلمانية أنجيال ميركيل للعهدة التاسعة لرئاسة حزب االتحاد المسيحي 

، غيرت من سياستها 2012بالمائة في سنة  97.9بالمائة مقارنة بـ  89.5 ـب (CDU)الديمقراطي 
 .من األحزاب اليمينيةوي العام بعدما تلقت انتقادات من طرف الرأخاصة  اتجاه الالجئين السوريين،

 2015أنها لن تسمح بتدفقات جديدة لالجئين مثل ما شاهدته ألمانيا في  2016فقررت في ديسمبر 
ركزت على ضرورة تطبيق الصرامة فيما يخص عمليات و ،ألف الجئ 900حيث وصل إلى ألمانيا 

   .]62[ديد الرقابة على الحدود ترحيل طالبي اللجوء، وتش
انقسامات عميقة بين دول االتحاد األوروبي، وشهدت إدخال  إن أزمة الالجئين أظهرت

دول ومراقبات جزئية على الحدود الداخلية لفضاء شنغن لمنع مواصلة الالجئين تنقلهم نحو ألمانيا 
استفتاء شعبي تعبيرا عن قيام المجر بواالستقبال األخرى، فرفض دول أوروبية تقاسم الحصص 

رفضها القاطع لمسألة توزيع الالجئين داخل دول االتحاد األوروبي، يظهر بوضوح غياب التضامن بين 
، إضافة إلى ذلك فإن المملكة المتحدة اعتمدت على قاعدة حاد األوروبي إزاء أزمة الالجئيندول االت

، وبالتالي فالمملكة ال تشارك في آلية (out-opt)او  (clause non – participation) عدم المشاركة
في جوان  (Brexit)توزيع الالجئين، وأن التصويت األخير لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

 .]63[، كان دافعه القوي هو ما سببته الهجرة الجماعية في أوروبا 2016
والخطة  2015تيجية لسوريا لعام خطة االستجابة اإلسترا :اشركائهومبادرة األمم المتحدة  :رابعا

خطة االستجابة اإلستراتيجية  2016 -2015تعزيز القدرة على مواجهة األزماتواإلقليمية لالجئين 
 2016 -2015تعزيز القدرة على مواجهة األزمات ووالخطة اإلقليمية لالجئين  2015لسوريا لعام 

3RP. اء من أجل المساعدة اإلنسانية ند 2014ديسمبر  18وجهت األمم المتحدة وشركائها في
مليون سوري في سوريا وفي المنطقة  18باليين دوالر لمساعدة ما يقارب 8.4اإلنمائية بغرض توفير

: وتضمن هذا النداء الذي انعقد في برلين إلى عنصرين رئيسيين هما .]64[ 2015كلها في عام
داخل سوريا وتلبية االحتياجات المتضررين من الصراع ومليون نازح  12 توفير الدعم ألكثر من

 .اإلنسانية الماليين الالجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم
فريد من نوعه، حيث وألول مرة يتضمن جوانب إنمائية رئيسية إضافة  2015ويعد هذا النداء لعام 

بعدما تأكد المجتمع الدولي والسيما منظمة  إلى أخرى تلي االحتياجات اإلنسانية وجاء هذا النداء
لم تعد كافية لحل أزمة الالجئين بل تتطلب هذه ، األمم المتحدة، أن االستجابة اإلنسانية التقليدية

األخيرة مواجهة شاملة لعدم قدرة المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية للبلدان المستضيفة 
 : ين الخطتينوفيما يلي نعرض ما يتضمن هات .لالجئين
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وتتضمن هذه الخطة االحتياجات الضرورية  2015 :ـ خطة اإلستراتيجية لسوريا لعام 1
مليون  12.2 لمدنيين وتوفير سبل العيش لحواليالمساعدة لوداخل سوريا، قصد توفير الحماية 

لخطة في البلدان المجاورة بتنفيذ هذه اوحيث تقوم المنظمات اإلنسانية العاملة في سوريا ، شخص
 .]"65[لمساعدة أشد الناس ضعفا ممن انقطعت بهم السبل في هذه األزمة

 2016- 2015)( :ـ الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2
تعد هذه الخطة بمثابة تحوال إستراتيجيا في أسلوب المساعدة في منطقة الشرق األوسط، وتجمع و

نسانية الطارئة، ودعم المجتمعات المحلية المضيفة من خالل تدخالت هذه الخطة بين العمليات اإل
وتتطلب هذه الخطة  .طويلة األجل، قصد تعزيز قدرة الدول المضيفة على مواجهة األزمات

 4.27ماليين شخص، من بينهم  6باليين دوالر لدعم المباشر لـ  5.5اإلستراتيجية إلى تمويال يقدر بـ
مليون شخص من المواطنين المحليين لهذه البلدان المضيفة ممن  ىما يزيد علومليون الجئ، 
، المأوىوتتضمن هذه الخطة عنصرين ـ يشمل عنصر الالجئين المعونة الغذائية و. يعانون الحاجة

واإلغاثة وتوزيع المبالغ النقدية لتلبية االحتياجات الضرورية لألسر، أما عنصر القدرة على مواجهة 
على مليون شخص من المستضعفين في المجتمعات المحلية  اعدة ما يزيدفيتعلق بمس األزمات

 Regional Refugee : أي (RP3) خطة إجماال فإن. ]66[مع التركيز على سبل العيش ، المتضررة
and Resilience plan 2015 – 2016  تشمل على وجه الخصوص الدول المستضيفة لالجئين

  .تركياومصر ، العراق األردن،، هي لبنانوالمجاورة لسوريا 
ن الواضح أن أوروبا لم تعد تقدر بات م 2016مارس 18اتفاق أنقرة واالتحاد األوروبي : خامسا

بل ، الهجرة القسرية والالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين وحدها على وقف تدفقات
شرية التي فاقت كل التوقعات، فقدت دول االتحاد األوروبي سيطرتها على الحد من هذه الموجات الب

لجأت في اآلونة األخيرة إلى عقد اتفاقات مع دول  الفاعلة في االتحادووالدليل هو أن الدول الغنية 
قصد الحد من موجات الهجرة غير ، خارج االتحاد األوروبي ومع أخرى تعتبر بوابة لفضاء شنغن

األكبر من الالجئين السوريين  وي العددؤتفتركيا التي  .الشرعية وتسيير أزمة الالجئين السوريين
فاالتفاق المتبادل بين أنقرا ، الذي فاق المليونين، أصبحت تلعب دورا فعاال بالنسبة لالتحاد األوروبي

بالدرجة األولى إلى تسهيل  ، يهدف2016من شهر مارس  18 االتحاد األوروبي والذي انعقد في الـو
القضاء على شبكات وومنع الهجرة غير الشرعية ، ل دول االتحادعملية توطين الالجئين السوريين داخ

كل  ": لمفوضية العليا األوروبية إلى أناو اويفترض هذا االتفاق التاريخي بين أنقر، المهربين للبشر
وفي حدود الـ  "سوري يرسل إلى تركيا، يقابله توطين الجئ أخر داخل دول االتحاد األوروبي الجئ

وفي مقابل الخدمة الكبيرة التي تقوم بها تركيا لالتحاد األوروبي،  ]67[ "لذلكألف مكان مخصص  72
فإن األوروبيين وافقوا على منح ستة مليار أورو لتلبية حاجيات الالجئين، وسياسيا إعادة إطالق 

اإلسراع في إجراءات منح التأشيرات والمحادثات المتعلقة بعضوية تركيا في االتحاد األوروبي، 
 Question »فبالنسبة لتركيا يعد منح التأشيرات لرعاياها مسألة حيوية  .نين األتراكللمواط

Vitale »  ولقد وجهت لهذا ] "68[.غلووأحمد داوود أ "حسب تصريح وزير الخارجية األسبق
وأثار قلق المفوضية العليا لالجئين  ONGاالتفاق انتقادات واسعة من طرف منظمات غير حكومية 



127 
 

(HCR).  اتهمت منظمة العفو الدوليةكما Amenesty International  أنقرا(Ankara)  بإرغام
فحسب مدير منظمة العفو ، العشرات الالجئين السوريين يوميا العودة إلى بلدانهم التي هي في حرب

أن إعادة الالجئين السوريين على نطاق واسع يمثل فشل هذا االتفاق المبرم ، الدولية من أجل أوروبا
   .االتحاد األوروبيوأنقرا بين 

الجئ الذي اتفقت عليه الدول  22500أن الـ  Human Rights Watch l’ongكما ذكرت 
بيلد "ذكرت صحيفة شعبية والجئ في دول االتحاد  800استقبل فقط  2015األوروبية الستقبالهم في 

" (Bild)  وهي بمثابة  -تحاد األوروبياال -أن المستشارة األلمانية هي الرابح الوحيد في اتفاق أنقرا
للهجرة فقد اعتبرت هذا األوروبية المعارضة  أما الحركات « Plan Merkel »] 69[خطة ميركيل

ال يحد من تدفقات المهاجرين ، مجدي، وأن تبادل بين مهاجر غير شرعي بآخر الجئالغير االتفاق ب
  .]70[باتجاه أوروبا 

 : 2016سبتمبر  19عالمي لالجئين لـ الميثاق الوجهود األمم المتحدة : سادسا
Pacte mondial pour les réfugiés:  استجابة ألزمة الالجئين العالمية التي فاقت كل

ألزمة  "يوما مخصصا  ONUالتوقعات واألبعاد، قررت الجمعية العامة وألول مرة منذ تأسس منظمة 
كان ذلك في ولالجئين والمهاجرين  ، إليجاد حل من طرف المجتمع الدولي للهجرة الجماعية"الهجرة 

حيث قدم األمين العام لألمم  2016سبتمبر  19التي انعقدت في الـ  "قمة الالجئين والمهاجرين "
الذي طلب من خالله حكومات المجتمع الدولي االلتزام و "ميثاقا عالميا حول الالجئين "المتحدة 

تقديم المصالح  لكن بسبب .]71[ ي كل سنةبالمائة من الالجئين الدوليين ف %10 بقرار استقبال
أجل تبني هذا الميثاق ، الوطنية من قبل بعض الدول مثل روسيا، الصين ودول االتحاد األوروبي

الميثاق العالمي  "وفضلت الدول المشاركة في القمة تبني في مكان ، 2018العالمي الطموح لغاية 
هو نص ختامي الذي يتضمن و (Déclaration de New york)"إعالن نيويورك  "حول الالجئين، 

وهكذا فشل المجتمع الدولي  .خالية من التدابير المجسدة لتقاسم المسؤوليات التزامات سطحية،
أكبر منظمة دولية في إيجاد حل لهذه المأساة اإلنسانية التي لم يشهد لها مثيل، وفشلت قمة 

اثة وطلب الحماية من الماليين من الالجئين الالجئين والمهاجرين في وقت تعالت فيه نداءات اإلغ
ولقد نددت العديد من  والنازحين والمهاجرين العالقين في بؤر الحروب والصراعات واالضطهاد

المنظمات من المجتمع المدني السيما منظمة العفو الدولية وأطباء العالم، بقرار المجتمع الدولي 
القانوني لحماية الالجئين الفارين من القتل وقي فشل القمة األممية لالستجابة للواجب األخالو
إعادة بخاصة دول الغنية بااللتزام ، وطالبت منظمة العفو الدولية من الحكومات .استغاثتهمواإلرهاب و

   .]72[ توطين أكبر عدد ممكن من الالجئين وتوفير لهم الحماية الدولية
 سبتمبر20سه لقمة رؤساء الدول في كما طالب الرئيس األمريكي األسبق أوباما، أثناء ترأ

من الحكومات األخذ بااللتزامات إزاء الالجئين واستقبالهم وتوفير لهم  "حول الالجئين "2016
طلب كذلك من قادة الدول المساهمة رفع واالحتياجات اإلنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها أكثر، 

وتحسين أوضاع ، الدولية لمساعدة الالجئين مليار دوالر للمنظمات 4.5مساهماتهم المالية إلى 
 . زيادة في إعادة التوطين لمليون الجئوالعمل والتربية 
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عكس الواليات المتحدة التي وافقت على استقبال : الجهود الكندية لمعالجة أزمة الالجئين: سابعا
فإن كندا ، يفترض أن تلتزم خمسون دولة استقبالهم الجئ سوري الذي 360.000 من بين 10.000

حيث اعتبر رئيس الوزراء ، 2016ء سوري ابتداء من ديسمبر ىجال  30.000وافقت على استقبال 
 تواجهه البالد ليس تحدوأن استقبال الالجئين هو بمثابة فرصة لكندا  Justin Trudeauالكندي 

مراحل ن من خمسة كوء الالجئين في إطار مخطط وطني متستقبل الحكومة الكندية هؤالو.]73[
نقلهم إلى  -دراسة طلبات الالجئين السوريين في الخارج  -التعرف على الالجئين السوريين - :وهي
 . أخيرا إدماجهم داخل المجتمعواستقبالهم في كندا  -كندا

 الجزء الباقي قررت كنداو 2015الجئ سوري في آالف  10 وقد استقبلت كندا في المرحلة األولى
 استجابة لهذه األزمة تعمل الحكومة الكندية مع المفوضة العليا لالجئينو .2016استقبالهم قبل نهاية 

(HCR)  ويمر  .بهدف التعرف على الالجئين السوريين المسجلين قصد إعادة توطينهم في كندا
وصحية التي تتم في دولة أخرى خارج كندا ، اللجوء إلى كندا بعدة إجراءات من تحقيقات أمنية وطالب

يقوم بهذه والبيومترية لكل الالجئين، وهذه التحقيقات جمع المعلومات البيوغرافية تشمل كذلك و
بطلب  Refugiés parrainés par le secteur privéفي الخارج )  (RPSPالمهمة ـ القطاع الخاص

التزاما منها تعمل الحكومة الكندية بالتنسيق مع الحكومة األردنية لبنان، و .من الحكومة الكندية
يا، الستقبال الالجئين السوريين من خالل هذه الدول، ومنذ بداية الصراع في سوريا منحت كندا وترك

التنمية ودعم األمن للدول المجاورة ومليون دوالر لدعم جهود المنظمات اإلنسانية،  800أكثر من 
   .]74[المستقبلة لالجئين السوريين

ة الكندية باستقبال هذا العدد من من جهة أخرى أبدت واشنطن قلقها إزاء قرار الحكومو
، الالجئين السوريين في عام واحد، معبرة عن تأثير هذا البرنامج على أمن الداخلي للواليات المتحدة

في المقابل أرسلت أوتاوا مراسلة لواشنطن تتضمن وصف اإلجراءات المختلفة المطبقة من قبل 
 .]75[ب األمريكي الحكومة الكندية لدراسة طلبات اللجوء لطمانة الجان

إن سياسة  « No way you Will make Australia Home»: السياسة األسترالية للهجرة: ثامنا
يتلخص في جملة  الهجرة األسترالية هي الفريدة من نوعها في العالم، فسلوك أستراليا إزاء المهاجرين

فأستراليا التي أمضت " ]76[.ال وسيلة لجعل أستراليا بيتكم ": هي،  2013واحدة صادمة تعود لسنة
وال  (Externaliser) "إخراج األزمة "على المعاهدة تتلخص سياستها للهجرة في كلمة واحدة وهي 

شيء يقوم على أراضيها، فتحكمها في تدفقات الهجرة تتم خارج الجزيرة القارة حيث أنها تقوم بتوزيع 
 "اإلخراج األزمة "وتتمثل سياسة .جرينالمها ةالوظائف على جهات خارجية للتخلص نهائيا من مشكل

األسترالية في حجز المهاجرين غير الشرعيين والالجئين في جزر خارجية، فال تسمح بوصول قوارب 
ليتم ، بل تقوم سفنها بتوقيف هذه القوارب في عرض السواحل األسترالية، المهاجرين إلى سواحلها

رة بوبوازي ومورو، أين يقدم الالجئ طلب بعد ذلك ترحيل هؤالء المهاجرين إلى جزر مثل جزي
وأثناء دراسة ملفات طلبات اللجوء، يحجر المهاجرين في مراكز االستقبال خارج اإلقليم ، اللجوء

فإن ال تسمح له أستراليا، باإلقامة في أراضيها بل ترحل ، األسترالي، أما الذي تمنح له صفة الالجئ
كمبوديا اتفاق يقضي بأن تستقبل كمبوديا ومن أستراليا أبرمت كل  2013ففي ، هؤالء إلى كمبوديا
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ويمثل هذا االتفاق انتهاك لحقوق اإلنسان برفض  .مليون دوالر من أستراليا 28آالف الالجئين مقابل 
المهاجرين خارج التراب األسترالي وإرسالهم إلى كمبوديا التي يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر 

   .جرين، وبلد ال يحترم حقوق اإلنسانوال تتوفر شروط إقامة المها
كمبوديا في مجال اللجوء، أثار اهتمام المجتمع الدولي السيما وإن التعاون بين أستراليا 

التي انتقدت بشدة سياسة أستراليا في تعاملها ، منظمة األمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش
أستراليا إزاء الالجئين المروعة والمنتهكة  وانتقدت هذه المنظمة سياسة] 77[مع الالجئين والهجرة 

إلى جزيرة  ، نساء، رجااللحقوق اإلنسان، حيث أن الحكومة تتعمد نقل قسرا الالجئين عائالت، أطفاال
بموجب مذكرات تفاهم بين البلدين، بموافقة  2012منذ  النائية في المحيط الهادي، " Nauru" ناورو

أكثر، في  جاز، ويقضي الذين ينقلون إلى دولة ناورو عاما أوأستراليا تغطية جميع تكاليف االحت
ظروف سيئة للغاية، حيث وصف الالجئون وطالبي اللجوء األوضاع على أنها شبيهة بالسجن 

 .]78[والمعتقالت
أعلن متحدث باسم الكرملن أن روسيا ال تعتبر قضية الالجئين : أزمة الالجئينوروسيا : تاسعا

ء سوري، ىجألف ال 12أنه وصل إلى روسيا منذ بداية الحرب في سوريا و، السوريين من أولوياته
 وألن روسيا ال تقدم أي مساعدة .ءالجئ سوري حق اللجو 2000 لكن منحت الحكومة الروسية لـ

فبالرغم من  .برون روسيا كبلد عبور إلى أوروباإنسانية لالجئين السوريين، فإن هؤالء الالجئين يعت
المتعلقة وضعية الالجئين إال أنها متناقضة اتجاه الالجئين  1951جنيف اهدةمصادقة روسيا لمع

لنظام األسد إال أنها غير مسئولة عن  فإنه بالرغم من مساندتها السوريين، فبحسب الحكومة الروسية
 .]79[أزمة الالجئين السوريين 

كانت الجهود  إذا 2015ديسمبر 18خطة السالم في سوريا لـ  2254 :قرار مجلس األمن الدولي
الدولية العملية التي يقوم بها المجتمع الدولي إزاء الالجئين السوريين هي استجابة استعجاليه لمعاناة 
هؤالء فان الحل السياسي هو استجابة لحل دائم لسوريا وبالتالي هو استجابة دائمة ألزمة الالجئين 

سبوقة عندما يتعلق األمر بسوريا، مجلس األمن الدولي في خطوة غير م ىفلقد تبن .معاناتهمو
حيث وافق أعضاء المجلس ، 2015ديسمبر 19في  2254باإلجماع على قرار خطة السالم في سوريا

تأييد وقف والخمسة عشر على القرار الذي يدعو إلى محادثات السالم بين النظام والمعارضة، 
حطة رئيسية لالستجابة الدولية ويمثل هذا التصويت م.]80[ إطالق النار بين الطرفين في الصراع

الالجئين السوريين وخاصة إنهاء أزمة النزوح ، لحل األزمة السورية، إلنهاء معاناة الشعب السوري
تيفان س "وتمدد إرهاب داعش وأسندت مهمة تفعيل محادثات السالم في سوريا إلى المبعوث الجديد 

صير الرئيس األسد، بسبب الخالف ، على م]81[ولم تتفق مجموعة دعم سوريا  "دي ميستورا 
الموجود بين مجموعة دعم سوريا، السيما بين روسيا والواليات المتحدة وهذا من شأنه أن يعطل 

آخر أمام تعطيل حل أزمة الالجئين، حيث رأت  امجرى المفاوضات بين الفرقاء وبالتالي سيكون عائق
العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون  المعارضة السورية التي تدافع عن الشعب السوري واألمين

 1كما أن اجتماعات أستانا.وفرنسا والواليات المتحدة أنه ال حل لألزمة السورية بدون رحيل األسد
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مفاوضات جنيف بكل جوالتها لها دور في االستجابة لألزمة السورية، السيما لوقف إطالق النار و 2و
  .المعاناة الالجئين واإلرهابوها يعني المزيد من الموت ، وفشل2254وتطبيق قرار مجلس األمن رقم 

  : الـخاتـمـة
والحرب المستمرة في ، الفارين من خطر اإلرهاب كشفت أزمة الالجئين السوريين لقد

دروسا  أعطت وأن هذه األزمة اإلنسانية ىعلى تسوية األزمات الكبرسوريا، أن العالم بأسره غير قادر 
 الالجئين، لقد خذل المجتمع الدولي .ون الدولي في مثل هكذا أزماتهامة حول محدودية التعا

 1951 الدولية التي نصت عليها معاهدة جنيف السوريين من خالل عدم توفير لهم الحماية
 حفاظا على حياتهم أكثر حين عجز عن إعادة توطينهم ، وخذلهم1967والبروتوكول اإلضافي 

لغياب ، والسيما األوروبية في اإلستجابة إلى معاناة الالجئين ةكل الجهود الغربي لقد فشلت .كرامتهمو
الغربية  وبينت السياسات، والخوف من اإلرهاب الدولي، التنسيق بين الدول وبسبب الحسابات األمنية

للهجرة في معاملتها مع أزمة الالجئين مدى انقسامها وعدم توافق بين الدول بخصوص حل أزمة 
من قبل دول اإلتحاد ال دليل على تملص هذه الدول من  "تصدير األزمة "سة سيا فإنتهاج، الالجئين

معاملة سيئة  ليجدوا في توفير الحماية لهؤالء الالجئين الذين فروا من الحرب واإلرهاب مسؤوليتها
في حق  دول الشمال إن الترحيل القسري والمعاملة الال إنسانية التي تنتهجها معظم .وإهانة لكرامتهم

 هذا األخير، جئين الفارين من الموتى هي بمثابة انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنسانيالال
الذي يهدف إلى حماية اإلنسان ذاته ومساءلة المسئولين المتسببين في جرائم الحرب وجرائم 

   .اإلنسانية
 جرائم ابهمارتك لىع ولينؤإن فشل مجلس األمن في وقف نزيف الدم السوري ومعاقبة المس

مأزقا أمنيا  وشكلت، بأسره والعالم بظاللها على المنطقة إنسانية رمت في كارثة تسبب الحرب

نداءات اإلغاثة  المتحدة خذل العالم ومعه العرب الالجئين السوريين وتجاهلت وكاالت األمم .حقيقا
دول الكبرى أصبحت تتجه فعلى ما يبدو أن دول العالم اليوم وخاصة ال .لتقديم المساعدات اإلنسانية

التحديات الجديدة التي  كسياسية للنأي بنفسها من ثقل "l’isolationnisme"اإلنعزالية "نحو 
فإعالن بريطانيا علنا خروجها من اإلتحاد األوروبي لدليل  .صبحت تتحدى كل السيادات والحدودأ

لحدود وفرضت سياسات أمنية على وجود مشاكل داخل اإلتحاد ومنها أزمة الالجئين التي ألغت كل ا
وليست بريطانيا وحدها . طارئة لم تتمكن دول اإلتحاد األوروبي إيجاد حل لها أو االتفاق من أجلها
، قررت اإلدارة "اإلحتوائية"تسير في هذا االتجاه فالواليات المتحدة األمريكية التي عرفت بسياستها 

في األزمات التي  نها القومي وعدم التدخلقصد ضمان أم "اإلنعزالية "الجديدة أن تسلك مسلك 
بشان إبعاد المهاجرين والالجئين من سبعة دول إسالمية وبناء جدار  فقرارات األخيرة أنهكت ميزانيتها

بين أمريكا والمكسيك وإلغاء اتفاقيات حول التبادل الحر هو إعالن صريح على االنطواء على الذات 
كافي من الالمتحدة وبريطانيا العدد  الواليات يفسر عدم استقبالواإلنعزال عن العالم الخارجي، مما 

ختيار بين أن يعيشوا بال أمل أو كرامة وبين حياة تحت فعندما يضطر الالجئون إلى اال .المهاجرين
  .القنابل فإن هذا يمثل فشال لنظام الحماية الدولية
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 ان شائكة أو حجر الالجئينليست ببناء جدر الحقيقية ألزمة اللجوء والنزوح ستجابةإن اال
وا أو اإلكتفاء بالدعم المالي وإنما هي ؤفي مراكز تشبه بالمعتقالت والسجون أو إعادتهم إلى حين جا

 كرامة الالجئ ومعاملته ليس كإنسان من الدرجة الثانية بل كإنسان لم اإلنسانية التي تحفظ اإلستجابة
الوطن  له الخيار إال اللجوء خارج لم تترك هرةضطرته ظروف قاايختار اللجوء من تلقاء نفسه بل 

 . الدولي المخاذل تحمل كل قسوة المجتمع والديار وبالتالي
 : االستنتاجات 
  شكل التدخل الروسي بضرباته الجوية المستمرة واستخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية

العديد من المدنيين نحو المحرمة دوليا، منعطفا حاسما في مجرى الحرب مما سبب في نزوح 
 . أوروباوالحدود المجاورة ولجوء بالماليين نحو دول الجوار 

  الحصار المنتهجة من طرف النظام السوري المدعوم والتجويع وسببت سياسة التهجير القسري
إيران، ضد المدنيين العزل إلى الفرار بالماليين منهم، نحو البلدان المجاورة ومن روسيا 

 .واألوروبية
  ثالثة استضافتهم الكويت عام (رغم انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية للمانحين لسوريا

 )مليار دوالر 3.8مليار دوالر،  2.4مليار دوالر،  1.5 لتوفير على التوالي 2015- 2013-2014
 8 لتوفير ما يقارب 2016 فيفري5 ومؤتمر لندن الذي انعقد في 2014إضافة إلى مؤتمر برلين 

دعم السوريين ودول  "ر دوالر، والمؤتمر هلسنكي الذي استضافته فنلندا تحت شعار مليا
مليار دوالر لتلبية  4.63إلطالق نداء للمجتمع الدولي والجهات المانحة لجمع  "الجوار

المحاصرين والالجئون في واالحتياجات اإلنسانية إال أن معاناة الالجئين السورين داخل سوريا 
مازالت مستمرة بسبب بطء االلتزامات الدولية لالستجابة اإلنسانية لماليين الدول المضيفة 

 . الالجئين السوريين والنازحين
 وأصبحت تمثل ، سببت أزمة الالجئين في تداعيات أمنية حيث وصلت ارتداداتها خارج سوريا

وبية إلى الدليل هو رجوع الدول األوروالحدود، وفضاء شنغن، ولسيادة الدولية  تحديا حقيقيا
 . مراقبة الحدود

  أصبحت أزمة الالجئين، ورقة رابحة في صعود التيارات واألحزاب اليمينية المتطرفة التي حققت
كره الالجئين، في واإلسالموفوبيا ، أمريكا وغذت خطاباتها العدائيةوتقدما ملحوظا في أوروبا 

 نفوس المواطنين
  الغربية عامة العسكرية التي ال ترقى إلى وفضحت أزمة الالجئين السوريين سياسات أوروبا

 . اإلنسانية في تعاملها مع طالبي الحماية إليها
  أظهرت تدفقات الالجئين السوريين وجود انقسامات وعدم التنسيق بين دول االتحاد بشأن

 . تقسيم المسؤولياتواالستجابة اإلنسانية لألزمة 
 ال يعاني من أزمة تضامن فقط وإنما يعاني من  بينت أزمة الالجئين السوريين أن المجتمع الدولي

 . في تعامله مع هذه المأساة اإلنسانية "أخالقية عالمية "أزمة 
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  2015للمستشارة األلمانية أنجيال ميركيل، التي اعتمدتها في عام  "الباب المفتوح "إن سياسة ،
عن نظرة الرجل فسياسة أثبتت للمجتمع الدولي كافة أن نظرة المرأة لهذه األزمة تختلف جذريا 

الباب المفتوح تبقى فريدة من نوعها بالرغم من تلقيها انتقادات خاصة في ما يخص كيفية 
وا ألكن في المقابل شكلت منعرجا إيجابيا في نفوس الماليين من السوريين الذين روتحقيقها 

 . في هذه المبادرة أنها أمل بعدما أغلقت في وجههم كل أبواب أوروبا
  أزمة الالجئين السوريين للعالم أن مجلس األمن الدولي المسئول الوحيد عن إرساء األمن أثبتت

ريع في حماية حقوق اإلنسان ذدور في المجتمع الدولي، ففشله اللم يعد له ، والسالم الدوليين
والشعوب المضطهدة في سوريا أو غير سوريا، من االنتهاكات المرتكبة في حق المدنيين وفي 

الذي أصبح يعرقل عمل  "الفيتو "من الضروري إعادة النظر في حق النقض  تولة، فباحق الطف
 . المجلس في اتخاذ القرارات المصيرية

 وغياب حل في األفق لدليل على فشل ستغرقتها هذه المأساة اإلنسانيةإن طول المدة التي ا ،
بين ودول الشمال نفسها  بسبب عدم تنسيق الجهود بين، الجهود الدولية في معالجة هذه األزمة

انتهاجها سياسة واألمر اآلخر هو انعزال بعض الدول من المجتمع الدولي والشمال والجنوب، 
 . عدم االنخراط في حل األزمات الدوليةواالنطواء على النفس 

  :هي ،الالجئين لإلستجابة ألزمة االقتراحات التي يمكن أن نقترحها تتمثل :المـقـتـرحات
  النار عبر  جنيف ووقف إطالق الوصول إلى حل سياسي سريع من خالل مفاوضات انتظار في

بالمقترحات  اجتماعات أستانا والتي قد تأخذ وقتا طويل على قادة دول العالم أن يأخذوا
 :التالية 

 لكل الجئ فر من الحرب واإلضطهاد وعدم  أوصي قادة الدول عدم تهرب من مسؤولية الحماية
 1967 لسنة والبروتوكول اإلضافي 2015لسنة  الخاصة بالالجئين 1951ف جني إتفاقية نسيان

  .والعمل بها في األدراج
 ودواء لالجئين في  من غذاء ومياه اإلستعجالية في تقديم المساعدات اإلنسانية أوصي باإلسراع

م وتقديم الرعاية الدول المضيفة والنازحين داخليا إلنقاذ أرواحهم من الموت المحدق به
ويل الدول المانحة وأصدقاء تم ، وذلك عن طريق)رعاية جسدية ونفسية( لخاصة لألطفالا

ففي سنة  .وليس أرقام وتفادي اإلنقطاع في المساعدات التي قد تكلف أرواحا بشرية سوريا
أنتونيوغوتيرس  UNHCوصف المفوض السامي السابق للمفوضية األممية لالجئين  2015

 . بوعودها إزاء الالجئين الغنية بسبب عدم وفاء الدول لمفلسةوكاالت األمم المتحدة با
 لبنان (وهي لسوريا أوصي االلتزام بمساعدة الدول المضيفة لالجئين خاصة تلك المجاورة–

التي تتحمل الثقل األكبر للتدفقات الالجئين مقارنة بدول أخرى عن طريق دمج ) وتركيا -األردن
للمجتمعات المستقبلية لالجئين، وهذا  مساعدات التنمويةالمساعدات اإلنسانية الطارئة وال

 .مفتوحة أمام الالجئين المستضعفين قصد إبقاء الحدود
  أوصي المجتمع الدولي عدم الخلط بين الالجئين الفارين من جحيم المعارك واالضطهاد وبين

  .اإلرهاب الذي أصبح يمثل تهديدا دوليا بامتياز
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 السورية كونه الحل الدائم للشعب السوري والالجئين ودعم  أنادي بالحل السياسي لألزمة
عودة الالجئين إلى الوطن الذي يبقى في رأيي مطلبهم  لتمكين إلعمار سوريا المجتمع الدولي

 .الوحيد لتفادي الشتات السوري في كل بقاع العالم
  م في لالتحاد من اجل السال "أنادي وال أوصي دول األعضاء في منظمة األمم المتحدة

 ."سوريا
 من خالل تفعيل القرار(v)377  الذي تبنته الجمعية العامة " االتحاد من اجل السالمب"المعروف

خاصة في ظل فشل مجلس األمن الدولي في القيام بمسؤوليته الرئيسية  1950نوفمبر 3 في
ن هذا المتمثلة في الحفاظ على األمن والسلم الدوليين فإذا كانت هناك إرادة دولية فسيكوو
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  )دراسة ميدانية( المشكالت التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري
مشكالت التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري، وذلك من خالل هدفت الدراسة التعرف إلى ال

إلى المشكالت المتعلقة بالبعد النفسي، واألسري، واالقتصادي، واإلرشادي التي تواجه الالجئين السوريين  التعرف
ة باألسرة في مخيم الزعتري، كذلك التعرف إلى الحلول المقترحة للحد من المشكالت التي تواجههم المرتبط

ومن أجل تحقيق أهداف  .السورية الالجئة، واألخصائي االجتماعي، والمنظمات االجتماعية المرتبطة بالمجتمع
؛ )المتيسرة(بالطريقة المتاحة  الدراسة تم استخدام المنهج المسحي الوصفي التحليلي، وأخذت العينة

في مخيم الزعتري؛ ويعزى ذلك إلى عدم وجود  لصعوبة الوصول إلى عينة عشوائية منتظمة لألسر السورية وذلك
سجالت منظمة ألسماء األسر، وتم جمع البيانات بمقابلة المراجعين للمنظمات العاملة مع االالجئين السوريين في 

، حيث بلغ عدد األسر )6/10/2016-20/9/2016(في الفترة ما بين  أسرة (120) المخيم الذين بلغ عددهم
أن أهم المشكالت التي تواجه : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأبرزها .أسرة) 15000(الكلي 

الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد النفسي كانت القلق على أبنائهم مما قد يواجههم من مواقف؛ نتيجة الظروف 
مجتمع الدولي، وتبين أن من اإلهمال والتهميش من قبل ال الصعبة التي يعيشونها داخل المخيم، ويليها معاناتهم

بأنهم عاجزون عن تلبية  أهم المشكالت التي تواجه الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد اُألسري كانت شعورهم
بالرغبة في الهروب من واقعهم بسبب كثرة المشكالت التي يعانون منها،  االحتياجات األساسية ألبنائهم، وشعورهم

عد االقتصادي التي يعاني منها الالجئون داخل المخيم مشكلة الّنفقات على ومن أهم المشكالت المتعلقة بالب
األسرة، حيث كانت أكثر من الدخل الذي يحصلون عليه شهريا، وتبين أن الوضع االقتصادي داخل المخيم بحاجة 

شر البطالة لدعم كبير، وأنهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة خاصة بعد الهجرة المفاجئة عن بالدهم حيث تنت
من المدارس لمساعدة األسر وإعالتها، وأما فيما يتصل بالمشكالت  التسربالالجئين وانتشار عمالة األطفال  بين

التي تواجه الالجئيين السوريين المتعلقة بالبعد اإلرشادي فكان أهمها القصور في تقديم برامج الدعم النفسي 
وأظهرت النتائج وجود فروق  .ية هذه البرامج أو أماكن تقديمهاوالتوجيه للالجئين ، وكذلك عدم معرفتهم بماه

ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت األسرية، والمشكالت اإلرشادية التي يعاني منها الالجئون السوريون في 
م مخيم الزعتري تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب، وجاءت لصالح اآلباء الذين ال يقرؤون ويكتبون ومن ث

كانت عند اآلباء الذين يقرؤون ويكتبون، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت النفسية 
والمشكالت األسرية، والمشكالت االقتصادية التي يعاني منها الالجئون السوريون في مخيم الزعتري تعزى لمتغير 

  .الجنس، وكانت لصالح اإلناث
Problems Facing Syrian Refugees in Zaatari REFUGEE Camp (A Field 

Study) 
The study aims at identifying the problems facing Syrian refugees in Al-

zaatari camp via providing further understanding to the problems related to the 
psychological, family, and economic and guidance dimensions, being faced by the 
refugees in the camp, in addition to the suggested solutions of those problems, 
connected to the socialists and social organizations. To achieve the purposes of the 
study, available sample has been taken by possible way because it is too difficult to 
access a random organized sample of the Syrian family in the camp since there are no 
organized records for the names of families by meeting the visitors of operating 
organizations inside the camp where more than 120 families were met during the 
period ( 20/9/2016-6/10/2016). The total number of families is 25000.  

The study revealed several outcomes: the most frequent problem is their 
anxiety toward their sons and the surrounded circumstances, because of the critical 
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conditions of living inside the camp, the second problem is their suffering from 
negligence and marginalization by the international community , the most important 
problem of refugees is their feeling that they are unable to provide the minimum 
conditions of living to their sons and their desire to flee from their real life because 
there is too much sufferings. The most difficult economic problem is the fact that 
daily life costs exceeds monthly incomes so that , economic situation inside the camp 
needs more support since refugees live under critical conditions after the sudden 
immigration from their country and the high average of unemployment and spread of 
force child labor to boost their families. The guidance problem seems to be clear in 
the failure to provide the guidance and psychological support programs to the 
refugees and their knowledge about those programs and places where have been held. 

Results reveal several suggested solutions to counter the problems of 
refugees, the most to be mentioned here is to guide the families about purposes and 
services of care provided by the socialists in the organizations via seminars. 
Socialists must have a specialized training of how to solve the problems of refugee’s 
families and providing them with information related to problems of families in 
addition to increasing the services provided to meet the high needs of refugees. Other 
solutions connected to the society, there must be cooperation between ministries and 
institutions of refugees care and the role of media to show refugees problems and 
needs. Results revealed the fact that there are statistical remarks at the level of family 
problems, the guidance problems happened because of father’s education variables 
which comes to the side the illiterate fathers and the literate fathers come next. There 
are statistical remarks at the level of family psychological problems and the 
economic problems inside the camp because of gender issues which come to the 
female’s side.    

  

  مقدمة
لقد شهد العالم في القرن العشرين تحركات سياسية عميقة، فكانت الحرب العالمية األولى، التي نتج   

عنها الكثير من الخسائر المادية والبشرية، تلتها الحرب العالمية الثانية التي كانت أشد ضراوًة وعنفًا، 
  .تغيرات جذرية في العديد من الدول العربية والتي أدت إلى

توالت الصراعات والنزاعات بين المجتمعات حتى وقتنا الحالي؛ حيث سببت أزمات في العديد من و  
الدول العربية، التي أدت إلى دمارها، وتشتت سكانها ولجوئهم إلى بلدان أخرى، وسنخص بالذكر في 

ل عديدة، دراستنا هذه األزمة السورية، والتي أدت إلى نزوح ولجوء أعداد هائلة من سكانها إلى دو
  .وتشتتهم وضياع ممتلكاتهم، وفي بعض األحيان موت أشخاصهم

وقد استقبل األردن حتى اآلن آالف الالجئين السوريين الفارين من العنف في بالدهم، وعملت على  
توفير مصادر العيش الكريم لهم، وتم استقبال أعداد هائلة منهم في مخيمات تم إنشائها خصيصًا 

الذي تم تأسيسه بناًء على تنسيب من وزير ) مخيم الزعتري(وائهم، ومنها لهم، للعمل على إي
، وسط تدفقات 2012/تموز –يوليو/ 29الخارجية األردني، الذي توسع سريعًا منذ ذلك الحين في 
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ضخمة للالجئين القادمين من سوريا، إذ يعد هذا المخيم أكبر مخيم لالجئين في الشرق األوسط 
  ).2016المفوضية السامية لشؤون الالجئين، ( الجئ والجئة) 80.000(ويقيم فيه حوالي 

وبوجود هذه االعداد الهائلة، ظهرت العديد من المشكالت النفسية واألسرية واالقتصادية 
  .واإلرشادية، التي أثرت بشكل مباشر على األردن وعلى الالجئين أنفسهم

كالت التي تواجه الالجئين السوريين في ومن هنا فإن هذه الدراسة ستركز على التعرف إلى المش 
، وعلى إيجاد مقترحات تساهم في الحد من هذه المشكالت، و بهدف التخفيف من )مخيم الزعتري(

حدة المشكالت، ولذلك تم إعداد استبانة كأداة لجمع المعلومات وتوجيهها إلى عينة من أسر الالجئين 
وعرضها وربطها  وسيتم العمل على تحليل النتائج هم،كونه أكبر تجمع ل) مخيم الزعتري(القاطنين في 

  .ابقة؛ وصوًال إلى وضع التوصيات باألدبيات، والدراسات الس

  :مشكلة الدراسة
 في بدايتها عام بعد توسع األزمة السورية وتزايد عدد الالجئين السوريين، الذين بلغ عددهم  

الجئ والجئة داخل مخيم الزعتري؛  22.636 ألف الجئ سوري في األردن، منهم 230حوالي (، 2011
، 2015فقد بلغت أعداد الســــوريين في األردن بين الجئ وغير الجئ حتى شهر تموز من العـــــام 

من % 17.3الجئًا داخل المخيمات؛ أي ما يشكل ) 108.740(، منهم )الجئ والجئة 628.867(
الجئ والجئة؛ أي ما يشكل  520.127مناطق أعداد الالجئين، الذين وبلغ عددهم موزعين في باقي ال

  ).2015ية السامية لشؤون الالجئين، المفوض. (من أعداد الالجئين% 82.7
وقد أدت هذه االزمة إلى تغيرات عديدة وكبيرة في حياة السوريين، وسببت لهم تحوالت جذرية في  

الدهم مثل أي شعب آخر، شتى مجاالت حياتهم، فبعدما كانوا يتمتعون بحياة كريمة وطبيعية في ب
جاءت هذه األزمة وأدت إلى هدم حياتهم، والتسبب بهجرتهم منها الى بلدان أخرى عديدة منها لبنان 
والعراق واألردن، ونختص في هذه الدراسة باألردن، والتي استقبلت أعدادًا هائلة من الالجئين 

ات التي تعمل على إيوائهم، كمخيم وقد تم إنشاء العديد من المخيم السوريين في اآلونة األخيرة،
الرمثا ومخيم الزعتري، حيث ظهرت العديد من المشكالت النفسية واألسرية واالقتصادية واإلرشادية 
لديهم فيها، والتي بدورها أثرت سلبًا على شتى مناحي الحياة داخل المخيم؛ لذا جاءت هذه الدراسة 

قتصادية واإلرشادية التي تواجه الالجئين السوريين، للكشف عن أبرز المشكالت النفسية واألسرية واال
؛ لبيان العالقة بين بعض المتغيرات النوعية )مخيم الزعتري(وسنخص بالذكر في دراستنا هذه 

الالجئون السوريون  كالجنس، والمستوى التعليمي، وعدد أفراد األسرة، والمشكالت التي يعاني منها
  .في األردن 

  : أهمية الدراسة 
  : ز أهمية الدراسة العلمية، والتطبيقية، فيما يأتي تبر
   ):العلمية(األهمية النظرية . 1
جاءت أهمية هذه الدراسة من تأثير االزمة السورية على أوضاع الالجئين االجتماعية والنفسية في   
 ، وبعد البحث والتقصي عن دراسات أكاديمية تبحث في موضوع الدراسة الحالي)مخيم الزعتري(
، واجهت الباحثة قلة "األزمة السورية ومشكالتها على الالجئين السوريين في مخيم الزعتري"
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لذلك ستقوم هذه الدراسة بإثراء الدراسات  الدراسات السابقة التي تعرضت لهذه المشكالت وندرتها
 األكاديمية، وكذلك سوف تسهم الدراسة بإثراء العلم من خالل اقتراح توصيات تسهم في معالجة

  . مشكالت الالجئين السوريين وحلها 
 :األهمية التطبيقية. 2
تبرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة فيما ستسفر عنه من نتائج واقتراحات وتوصيات للمنظمات   

، لحل مشكالتهم النفسية، واألسرية، )مخيم الزعتري( التي تقدم خدمات لهؤالء الالجئين في
  .اعدتهم على تخطيها واإلرشادية، ومس واالقتصاية،

  : أهداف الدراسة
 مخيم الزعتري( السوريين في التعرف إلى الخصائص االجتماعية للالجئين.( 
  مخيم الزعتري(التعرف إلى المشكالت المتعلقة بالبعد النفسي، التي تواجه الالجئين السوريين في.( 
 مخيم الزعتري(ين السوريين فيالتعرف إلى المشكالت المتعلقة بالبعد األسري، التي تواجه الالجئ(. 
 مخيم (جئين السوريين في التعرف إلى المشكالت المتعلقة بالبعد االقتصادي، التي تواجه الال

 .)الزعتري
  مخيم (التعرف إلى المشكالت المتعلقة بالبعد اإلرشادي، التي تواجه الالجئين السوريين في

 ) .الزعتري
 الجنس و عدد فراد األسرة و المشكالت التي:وعية، مثل بعض المتغيرات الن التعرف إلى العالقة 

 .يعاني منها الالجئون السوريون
  :أسئلة الدراسة 

  ؟) مخيم الزعتري(ما خصائص الالجئين السوريين االجتماعية في 
  ؟ )مخيم الزعتري(ما المشكالت المتعلقة بالبعد النفسي، التي تواجه الالجئين السوريين في 
 ؟)مخيم الزعتري(علقة بالبعد األسري، التي تواجه الالجئين السوريين في ما المشكالت المت 
  ؟ )مخيم الزعتري(ما المشكالت المتعلقة بالبعد االقتصادي، التي تواجه الالجئين السوريين في 
  ؟) مخيم الزعتري(ما المشكالت المتعلقة بالبعد اإلرشادي، التي تواجه الالجئين السوريين في 
  ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يعاني منها الالجئون تعزى إلى متغير هل هناك فروق

 الجنس وعدد أفراد األسرة؟
  :الدراسات السابقة 

  :الدراسات العربية 
  الالجئين الفلسطينيين في  مشكالت الشباب في مخيمات"بعنوان ) 2002(دراسة درباس

في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في ، التي تهدف إلى التعرف على مشكالت الشباب "األردن
، وقد تم استخدام منهج المسح )مخيم الزرقاء(و) مخيم البقعة(و) مخيم الحصن(األردن في 

االجتماعي بالعينة؛ إذ تم سحب العينة على أساس عشوائي منتظم، وتم جمع البيانات بناًء على 
انت أهم المشكالت التي يعاني منها ومن أبرز نتائج هذه الدراسة ك. اإلستمارة ومقابلة أفرادها
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الشباب في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن هي المشكالت البيئية، ومشكالت أوقات 
  .الفراغ، والمشكالت الصحية، ومشكالت تكوين األسرة

  التي هدفت إلى دراسة واقع "واقع الالجئين العراقيين في سوريا): "2007مقداد،(دراسة ،
طبيعة  سوريا بعد اللجوء، وتحديد األزمات التي يعاني منها الالجئون والتعرف إلى الالجئين في

بينت نتائجها أن الالجئين يعيشون في ظروف  وقد الخدمات المقدمة لهم ومدى فعاليتها،
معيشية صعبة، خاصة بعد الهجرة المفاجئة عن بالدهم؛ فقد انتشرت البطالة بين الالجئين، 

التشرد من المدارس لمساعدة األسر وإعالتها ،وكذلك ازداد االزدحام  موعمالة األطفال، وع
واالكتظاظ في المنزل، إضافًة إلى الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، وتوفير العناية 
للمعاقين منهم، الوافدين وتأسيس دور لرعاية ضحايا الحرب والتهجير، خصوصًا من األيتام؛ لذا 

بضرورة بناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم المساعدة  أوصت الدراسة
 .للالجئين وتوفير الظروف المناسبة والمالئمة لهم

  التي هدفت إلى تحديد المشكالت "مشكالت الالجئين في القاهرة" ):2008 ،عزةو فرج(دراسة ،
طبقت الدراسة على عينة من االقتصادية للالجئين، وكذلك تحديد المشكالت االجتماعية، وقد 

الالجئين المستفيدين من خدمات منظمة مساعدة الالجئين في أفريقيا والشرق األوسط، بلغت 
النتائج أن من أهم المشكالت االقتصادية التي تواجه الالجئين في  مفردة، وقد أظهرت) 100(

ستطيعون إشباع القاهرة هي عدم توفر فرص عمل مما جعلهم دون دخل ثابت، وبالتالي ال ي
الحاجات األساسية، وتسديد المصروفات الدراسية لألبناء، كذلك أشارت النتائج إلى أن 
المشكالت االجتماعية التي تواجه الالجئين تكمن في تعليم األبناء؛ إذ أن التعليم االبتدائي ال 

سديدها، يتوفر إال في المدارس الخاصة؛ مما يتطلب مصروفات كثيرة ال يستطيع الالجئون ت
كذلك توفير الرعاية الصحية؛ فال يحق لهم الحصول على الخدمات الصحية إال من خالل 
المفوضية السامية لشؤون الالجئين، كما وأشارت نتائج الدراسة إلى مشكلة السكن نتيجة عدم 
توفر دخل ثابت وكاٍف لالجئين؛ مما دفعهم إلى السكن المشترك وهذا سبب لهم العديد من 

 .ت االجتماعيةالمشكال
  اآلثار االجتماعية والنفسية لألزمة السورية على األطفال "بعنوان ) 2014، أبو طربوش(دراسة

والتي هدفت إلى التعرف على أهم اآلثار االجتماعية والنفسية " السوريين الالجئين في األردن
ثار بمتغيري الجنس لألزمة السورية على األطفال الالجئين السوريين في األردن، وعالقة هذه اآل

والعمر، والفترة الزمنية التي مضت على وجود الطفل في األردن، ومدى ارتباطها بالمشكالت 
وقد جرى استخدام المنهج الوصفي، وتم استخدام االستبانة . التي تواجهه في بلد اللجوء

، وقد تكونت )ناألطفال والوالدي(والمقابلة المقننة كأداة للدراسة لكل من العينتين الفرعيتين 
من األطفال ووالديهم، في عدد من الجمعيات والمؤسسات غير ) 100(عينة الدراسة من 

نفسي للسوريين، ومن أبرز النتائج التي  -الحكومية في األردن، والتي تقدم برامج دعم اجتماعي
، متدن، متوسط(اجتماعية على األطفال بدرجات متفاوتة  –توصلت اليها، وجود آثار نفسية 
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؛ لكن الغالبية كانت متوسطة، أّنه كلما زاد العمر، ّقل مستوى اآلثار االجتماعية النفسية، )مرتفع
  .وأّنه ال توجد فروق في اآلثار االجتماعية والنفسية

 العنف الواقع على المرأة إبان الحروب والنزاعات المسلحة دراسة " )2014( العقيل دراسة
، التي هدفت الى التعرف على أنواع العنف "في مخيم الزعتريميدانية للمرأة السورية الالجئة 

الواقع على المرأة جراء الحروب والنزاعات المسلحة، وفي المخيمات بعد مرحلة اللجوء، 

ر العنف هم الزعتري األردني، وذلك بدراسة مظايالالجئة في مخ ةیبدراسة حالة المرأة السور

في مرحلتي ما قبل اللجوء  یةعلى المرأة السورالجسدي والنفسي والجنسي والصحي الواقع 
 يةوبعده، والتعرف إلى أكثر الفئات الممارسة لكل نوع من أنواع العنف، والتعرف إلى اآلثار النفس

م يفي مخ يهافي ظل النزاع المسلح على أراض يةالمترتبة على ممارسة العنف على المرأة السور

دف االهق يم، ولتحقيداخل المخ یةالالجئة السور يهانالزعتري، والتعرف إلى المشكالت التي تع
م يات في مخيفي مجتمع الدراسة المشتمل على الالجئات السور ضيةنة الغريتم استخدام الع

امرأة الجئة وقد تم اعتماد االستبانة أداة لجمع ) 306(نة من يالزعتري، إذ تكونت الع

 هاشكل أكثر أنواع العنف الذي تعرضت لیوتوصلت الدراسة إلى أن العنف الصحي  .المعلومات

 .قبل اللجوء يهاجراء النزاع المسلح الحاصل في أراض ةیالمرأة السور
  التعرف على المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين ) 2015(وهدفت دراسة إبراهيم

يد أدوار الفلسطينيين من خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من وكالة األونروا، إضافة إلى تحد
أخصائيي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجهة هذه المعوقات؛ إذ تم 
استخدام المنهج التقييمي عن طريق المسح االجتماعي بأسلوب العينة االحتمالية على الالجئين 

ين الفلسطينيين، وباستخدام الطريقةالعشوائية المنتظمة، وعن طريق الحصر الشامل لألخصائي
على ) نابلس(أسرة فلسطينية الجئة في محافظة ) 600(االجتماعيين، حيث بلغ حجم العينة 

أخصائيًا اجتماعيًا في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية ) 121(اختالف توزيعهم الجغرافي، و
وأوضحت نتائج الدارسة وجود معوقات راجعة إلى . بوكالة األونروا على مستوى الضفة الغربية

األخصائيين (ومعوقات راجعة إلى نسق محدث التغيير ) األسر الفلسطينية الالجئة(الهدف سق ن
كما . ومعوقات راجعة إلى نسق المجتمع) الوكالة(ومعوقات راجعة إلى نسق الفعل ) االجتماعيين

كشفت نتائج الدارسة وجود أدوار ألخصائيي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية في 
اجهة المعوقات التي تواجة الالجئين المستفيدين من خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من مو

  .وكالة األونروا
  :الدراسات األجنبية 

 لوري بلوم دراسة جون هانسن وJon Hanssen & Laurie Blome, 2002)" :( الظروف
إلى التعرف على ، التي هدفت " المعيشية لالجئين في البلدان المضيفة في الشرق األوسط

الظروف المعيشية، وتحديد الفوارق بين الالجئين وسكان المجتمع المضيف في النواحي الصحية 
والتعليمية والخدمات االجتماعية واإلسكان، وكذلك العمل على حسر الهوة بين سكان البلد 
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ون في وقد توصلت الدراسة إلى أن الالجئين في البلدان المضيفة يعيش المضيف والالجئين،
مساكن مزدحمة وسط بيئة فقيرة ومغلقة، و تشهد انتشار البطالة، وضعف سوق العمل، وتدني 
مستوى مشاركة المرأة والزيادة الكبيرة في عدد األسر الفقيرة بين الالجئين، كما أظهرت نتائج 
 الدراسة إلى وجود بعض الفوارق بين الالجئين وسكان البلد المضيف، وأوصت بتكثيف الجهود

  .الالجئين وتكييفهم مع البلد المضيف 
 دراسة هوك فيرن )(Hauck – Fern, 2008 :"استعراض أسر الالجئين في المجتمع المعاصر "

للتعرف على طبيعة العالقات األسرية واالجتماعية داخل األسرة الالجئة وإستكشاف التغيرات 
ك التغيرات، حيث أشارت نتائج األسرية بعد اللجوء، وتحديد العوامل التي تسهم في إحداث تل

الدراسة إلى أن التشرد واللجوء أحدث تغيرات هامة في حياه األسرة الالجئة وأن العالقات 
أرجعت الدراسة األسباب إلى الظروف المعيشية الصعبة المحيطة باألسرة  األسرية قد تضررت؛ إذ

التكيف مع الظروف الجديدة  الالجئة وعدم قدرتها على تلبية حاجاتها ، كذلك ضعف قدرتها على
بعد اللجوء، كما بينت النتائج إلى التغير في بعض أدوار األسرة ومسؤلياتها مما انعكس على 

 .حياه األسرة ككل 
  االطار النظري 

  :تعريف المشكالت االجتماعية
تعيش المجتمعات بشكل عام حياة طبيعية يمألها االستقرار والتوازن واالتساق واالنسجام    

نسبي بين جميع فئاتها من أفراد ومؤسسات؛ ولكن هذه المجتمعات ال يمكن أن تكون متوازنة ال
ومستقرة بشكل مطلق، بل قد يسودها حاالت من القلق والتوتر، قد تؤدي تعكير صفو الحياة فيها، 

  )2015تركية ، ( ذا ما نسميه بالمشكلة االجتماعيةوه
نتاج ظروف بيئية اجتماعية : إصالحية، هي معالجة وأكدت اآلراء أن هذه المشكلة موقف يتطلب

يعيشها األفراد وتتطلب تجميع الجهود والوسائل لمواجهتها، وحماية المجتمع من آثارها الضارة، إذ 
. إنها ترتبط بانحراف سلوك االفراد عن المعايير التي تعارف عليها المجتمع للسلوك المرغوب فيه

  ) .2013لبي، ج(
موقف يتضمن صعوبة، ينجم هذا الموقف عن الظروف االجتماعية التي : أنهاتعرف المشكلة بو

   ).1989 درويش،(يعيش فيها الفرد، ويتطلب تجميع الجهود والوسائل لمواجهته وتحسينه 
ظاهرة تتكون من عدة أحداث ووقائع متشابكة : المشكلة بأنها )2009أبو النصر،(وكذلك عرف  

ويكتنفها الغموض واللبس، تواجه الفرد ويصعب حلها قبل معرفة بعضها ببعض لفترة من الوقت، 
  . أسبابها والظروف المحيطة بها وتحديدها للوصول إلى اتخاذ قرار مناسب بشأنها

موقف يواجه اإلنسان، أو الجماعة، : وعلى هذا يمكن أن تعرف المشكلة االجتماعية إجرائيًا بأنها 
الفرد، (لوحدات ات عن مواجهة هذا الموقف، وتحتاج هذه اأو المجتمع، وتعجز إمكانات هذه الوحد

ذلك بالدعم  إلى مصدر خارجي يساعدها على مواجهة هذا الموقف سوء أكان) الجماعة، المجتمع
  .المادي أم االجتماعي

  :ويمكن تعريف مشكالت الالجئين في مخيم الزعتري الخاصة بهذه الدراسة بأنها
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 ألسر السورية القاطنة في المخيم نتيجة تعرضها للطرد المواقف والعقبات التي تواجه ا
  . والتهجير من ديارها وبيوتها

  هذه المواقف والعقبات تواجه األسرة في كيانها وعالقاتها الداخلية، أو عند تعاملها مع
 .مؤسسات وجماعات المجتمع المتعددة

 سر ألدوارها ووظائفها تؤدي هذه المواقف إلى نوع من أنواع اإلعاقة أو القصور في أداء األ
 .المختلفة

  اقتصادية، واجتماعية  :تشمل هذه المواقف والعقبات على جوانب متعددة من األسرة
 ). صحية، وسكنية، وبيئية

 ال تستطيع األسرة بقدراتها المحدودة التعامل مع هذه المواقف والعقبات بمفردها . 
  ف مع البيئةتحتاج األسرة السورية إلى من يساعدها لمواجهة هذهالعقبات والتكي.  

  :العوامل المؤدية إلى المشكالت االجتماعية 
ثمة مجموعة من العوامل المتداخلة التي تؤدي إلى حدوث المشكالت االجتماعية، وهذه العوامل  

نسبية، تختلف من أسرة إلى أخرى، وذلك باختالف الثقافة الفرعية لكل أسرة واالستعدادات الشخصية 
. كما تختلف من مجتمع إلى آخر باختالف نوع المجتمع ومكانته وقيمه وموارده وإمكانياتهألفرادها، 

  :ويمكن عرض هذه العوامل اى ما يلي 
العوامل المرتبطة باألسرة ذاتها، وهي عوامل ذاتية فردية ترجع إلى ذات الفرد؛ فشخصية كل فرد 

  . من أفراد األسرة تؤثر في حدوث المشكلة األسرية
 :تحديد هذه العوامل فيما يأتي ويمكن 

تتمثل العوامل الصحية في وجود عاهات جسمية ألي فرد من أفراد األسرة، كما  :العوامل الصحية -أ
أن مرض أحد الزوجين لفترة طويلة وتحميل األعباء األسرية على كاهل أحد طرفيها يؤدي إلى ظهور 

ان المريض رب األسرة؛ إذ تسبب له تلك تظهر العاهات الجسمية بصورة سلبية إذا كوالمشكالت، 
العاهة ضعفًا في قيادة األسرة، فيفقد مكانته ، ويصبح عاجزًا عن أداء أدواره االجتماعية، وقد يدفع 
ذلك الزوجة إلى الخروج للعمل، فتنتقل بذلك القيادة إليها مما يشعر الزوج بالقلة والدونية وقد 

ضطر األسرة إلى تشغيل أطفالها وهم في سن ال يسمح لهم تنشغل عن العناية بأطفالها، كما قد ت
بالعمل، وبذلك يحرمون من التعليم ويتعرضون لالنحراف، وقد يرفض األطفال الذين يعانون من 

  ). 1989الغباري، (عاهات أو أمراض جسمية، فيتسببون في كثير من األحيان باالضطرابات األسرية 
ي مخيم الزعتري تتعرض للكثير من الظروف والعوامل الصحية وباإلضافة إلى ما سبق فإن األسر ف 

   :التي ساهمت في خلق العديد من مشكالتها ومن هذه العوامل 
ضيق رقعة المخيمات وصغر حجم المساكن فيها وازدحامها وسوء تهويتها؛ مما يسهل سرعة  -1

  .عند األطفال انتقال األمراض وتبادل العدوى، كما يقلل من المناعة الطبيعية وخصوصًا
  .إهمال التوازن الغذائي واالهتمام بالكم على حساب النوع وذك نتيجة قلة الدخل وازدياد الفقر -2
قلة المرافق والمؤسسات الصحية، وضعف خدماتها، واتساع الهوة بين الحاجات الصحية لألسرة  -4

  . والخدمات المتوفرة والمقدمة لهم
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مكون االجتماعي التعليم والثقافة والسلوك العام والمهارات يشتمل ال :العوامل االجتماعية -ب
والعادات والتقاليد والقيم المختلفة والضوابط والعالقات االجتماعية، وهذه العوامل جميعها تتصل 
اتصاًال وثيقًا بشخصية كل فرد من أفراد األسرة، وتنعكس عليها بصفة خاصة، ثم تظهر آثارها على 

ضطراب وعدم التوازن داخل في الكثير من المشكالت التي تؤدي إلى اال األسرة وقد تكون سببا
  .األسرة

وتساهم مجموعة من العوامل االجتماعية في ظهور العديد من مشكالت األسر في 
  ) 2014 الرشايدة،( :المخيمات ومن هذه العوامل ما يأتي

انية العالية، وتدهور األوضاع تدني مستوى الحياة والخدمات داخل المخيمات، بسبب الكثافة السك -1
االقتصادية واالجتماعية، وزيادة الضغوط النفسية وتمركز السكان في بقعة بيئية سيئة لفترة 

  . زمنية طويلة
ضعف العالقات والروابط االجتماعية األسرية وتفككها وتفرق أفرداها وتغير نمط حياتها واختالل  -2

  . لخارجي المحيط بهاالتوازن على صعيد األسرة وعلى الصعيد ا
ضعف النسيج االجتماعي وتصدع البنية االجتماعية للمخيمات، وعدم قدرة أفرادها على التكيف  -3

االجتماعي باإلضافة إلى العزلة االجتماعية والنظرة الدونية من قبل المحيط المجاور الذي أوجد 
  . قاتفجوة في العالقات االجتماعية وشرخًا كبيرًا في نوعية هذه العال

التسول وخصوصًا لدى فئة األطفال الذين يقومون بترك تعليمهم، فيتم استغالل وضعهم كالجئين  -4
  .لكسب شفقة اآلخرين

ومن أهم المشكالت االجتماعية التي تعاني منها األسر في المخيمات الزواج المبكر، وتفشي عمالة  
واالنفالت األمني، وتفشي ظواهر السرقة األطفال بشكل مقلق داخل المخيمات، وارتفاع حاالت الفقر 

واالعتداء على اآلخرين، والتسرب من المدارس، وانتشار مظاهر اإلحباط لدى الشباب وحاالت 
العصبية والضغط النفسي عند النساء والقلق والخوف، ال سيما مما يتعرضن له من عنف أسري 

  .بمختلف أشكاله
التي يعاني منها الالجئون في ضوء ما يتوفر لألسرة من  ينظر إلى المشكالت: العوامل النفسية  - ج

صحة نفسية وما يجري في المجتمع من تغيير اجتماعي، فالصحة النفسية تؤثر تأثيرا كبيرا على 
العالقات األسرية سواء أكان ذلك بين الزوج وزوجته، أم بين الوالدين واألطفال، أم بين األبناء 

سيئا إذا كانت تلك العوامل غير سليمة والصحة النفسية سيئة، ومن بعضهم ببعض، وقد يكون التأثير 
أهم العوامل النفسية المؤدية لحدوث المشكالت األسرية نقص اإلشباع العاطفي والنفسي بين الزوجين 
وهذا أخطر أنواع التفكك األسري، وعدم الشعور باألمان والطمأنينة والسكن الروحي من جانب 

نصر القبول بين الزوجين ألسباب كاإلهمال والقسوة والخيانة، وكذلك وجود الطرف اآلخر وفقدان ع
 ).2003جبريل، ( األمراض واالضطرابات النفسية التي تؤدي إلى المصادمات المستمرة داخل األسرة

أو إشباعها بشكل خاطئ غالبًا ما يهدد  )مع العوامل النفسية(كما أن عدم إرضاء الرغبات الجنسية،
  ، )1991السنهوري،(ة كيان األسر
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واألسر في مخيم الزعتري تتعرض للكثير من الظروف والعوامل النفسية التي ساهمت في 
  :بروز مشكالتها المختلفة ومن أهم هذه العوامل

فقدان األسرة في المخيم مكانتها ومصداقيتها لكونه المكان الذي يوفر األمن واألمان واالستقرار  -1
  .ه ويشبع حاجاتهم من خالل التماسك والتعاطف والمساندةوالراحة النفسية ألفراد

ظروف المخيم السيئة، الذي ال يوجد فيه سوى الخيم المتالصقة بعضها ببعض األمر الذي أدى  -2
   .إلى ارتفاع حاالت العنف واالضطرابات النفسية والشعور بالضيق الشديد واإلحباط

ية السيئة عوائق حادة تؤثر في تكيف أفراد األسرة تمثل الظروف االقتصاد: العوامل االقتصادية -
الواحدة، فبطالة الزوج وانقطاع الدخل، أو المعيشة بدخل ال يكفي الحتياجات األسرة يؤدي في كثير 

  . من األحيان إلى ظهور المشكالت األسرية
االقتصادية باإلضافة إلى ما سبق فإن األسر في مخيم الزعتري تتعرض للكثير من الظروف والعوامل 

   :التي ساهمت في خلق العديد من مشكالتها ومن هذه العوامل ما يأتي 
قلة فرص العمل ألعضاء وأرباب األسر، وضعف سوق العمل بين الالجئين كما أن سكان  -1

  .المخيمات هم أقل قوة في المشاركة في سوق العمل
  .ضعف مشاركة المرأة السورية في المخيمات بالعمل -2
  .ر عناصر اإلنتاج وقلتها في المخيمات بشكل عام وداخل األسر بشكل خاصانحسا -3
  . عدم قدرة األسر بالمخيمات في الوصول إلى مصادر الرزق والعيش البديلة -4

  :مشكلة اللجوء في األردن 
، وذلك بسبب 1946تعد األردن المأوى األول واألساسي لكل العرب ال سيما بعد استقاللها عام  

فلسطين، سوريا، ( لجغرافي الذي تختص به، إذ إنها تجاور ثالث دول عربية منكوبة موقعها ا
، ثم كانت 1948، وقد بدأت باستقبال الالجئين الفلسطينيين بعد حربهم مع الصهاينة عام )والعراق

، الذي استقبلت فيه األردن من النازحين من دولة فلسطين، ومن ثم جاءت 1967هجرتهم الثانية عام 
، وهنا استقبلت األردن أعدادًا من الالجئين اللبنانيين، ثم تلتها 1974ذلك الحرب على لبنان عام  بعد

حرب العراق التي أدت إلى استنزاف الكثير من موارد األردن الطبيعية واالقتصادية، وأثرت أيضًا على 
ذلك إلى لجوء الكثير  بدأت أمريكا الحرب على العراق مما أدى 2003البنية االجتماعية له، وفي عام 

من العراقيين لألردن و آخرين مقيمين في العراق، وكل ذلك أدى إلى التأثير الكبير على اإلقتصاد في 
األردن وارتفاع في أسعار الشقق السكنية والعقارات وأسعار المواد كافًة وارتفاع معدل االستثمار 

  ) 2010األنروا ، .( بشكل كبير
د األردن حركات لجوء من العديد من الدول التي شهدت الربيع فقد شه 2011أما في عام 

وفي آخرها األزمة ) تونس، ليبيا، مصر(العربي، والتي وّلدت أزمات على الموارد بشكل عام مثل 
السورية والتي استمر تأثيرها حتى اآلن، إذ إن الالجئين السوريين مستمرون باللجوء إلى يومنا هذا، 

ين داخل المخيمات والمناطق السكنية في األردن، هروبًا من األوضاع التي وأعدادهم تفوق المالي
يتعرضون لها والدمار الذي حل بالمناطق التي يعيشون فيها داخل سوريا، وهذه األزمة األخيرة أثرت 
بشكل أكبر بكثير على اقتصاد المجتمع األردني الذي أدى إلى ازدياد العجز في الموازنة، إذ إنه 
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ر اإلحصائيات في مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية قالت مديرة وبحسب آخ
من % 10بحوا يشكلون أن الالجئين السوريين أص) Helen Clark(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 وبينت ما لهذا اللجوء المتزايد من آثار وتداعيات سلبية على األردن ومواطنيها سكان األردن،
ومن هنا نرى مدى تأثر األردن حكومًة وشعبًا من مشكالت اللجوء من دول  ).2014يدة ،الرشا(

اإلقليم منذ أربعة وستين عامًا، وكل ذلك قد يؤثر على خططه التنموية وموارده الطبيعية وعلى حياة 
  .مواطنيه 

  : النظريات المفسرة للمشكالت االتي تواجه الالجئين 
ون داخل المجتمع أن تظهر مشكالت اجتماعية عديدة ال يمكن من الطبيعي في أي نسق يتك  

انكارها، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث خلل في هذا النسق ونشأته، كمشكلة الفقر ومشكلة الطالق 
والبطالة والجرائم المنتشرة بشكل عام، وأن تكون هذه المشكالت واضحة وظاهرة، وهناك مشكالت 

لتي غالبًا ما تكون نتائجها مسببة للمشكالت، كما أنه ثمة الكثير من غير واضحة كحوادث السيارات وا
  :النظريات التي تفسر المشكالت االجتماعية ونذكر منها 

  نظرية األزمةCrisis Theory: 
من أبرز رواد النظرية النفسية االجتماعية، والتي تعمل على دراسة " إريك أريكسون"يعد   

، ويشير "األزمات" لتي تواجهه خاللها، والتي يطلق عليها مصطلح اإلنسان والمشكالت ا مراحل نمو
أريكسون إلى أن الصراع ينشأ بين الحاجات الموجودة لدى األفراد، ومطالب المجتمع، لهذا يسعى 

عبد الرحيم، ( .الفرد خالل فترة نموه إلى تنمية بعض المهارات لديه لمجابهة ومواجهة هذه األزمات
1983.(  

فترة الكساد االقتصادي العالمي، بدأت فكرة التدخل في األزمات باالنتشار وأخذ مكانة  عندما سادت 
كبيرة في ممارسة الخدمة االجتماعية، وذلك بسبب تعرض الكثير من األفراد واألسر ألزمات اقتصادية 

تعرض  وصحية واجتماعية نتيجة لألوضاع السائدة في ذلك الحين، باإلضافة الى األزمات التي كان قد
  ). 2009علي، ( لها ضحايا الحرب العالمية األولى

استجابة لحادثة خطيرة ينتج عنها حالة نفسية مؤلمة تعمل على : "تعرف األزمة بأنها :مفهوم األزمة
تعبئة استجابات النسق للتخلص من حالة عدم الراحة والرجوع لحالة التوازن وتعلم أساليب 

صبح في حالة األلم تزداد حده وتتعمق األزمة بما يؤدي إلى واستجابات النسق بكيفية جديدة وي
  ).2009علي ،" (االنهيار النفسي

  : تتمثل في ما يأتي : مراحل لألزمة  وهنالك
حادثة أو موقف يتمثل بالخطورة ويكون هو السبب األساسي الذي يؤدي إلى الضغط النفسي  .1

، وقد يكون الموقف أو الحادثة مرة )ريالالجئون القاطنون في مخيم الزعت(الذي يمر به النسق 
واحدة أو مجموعة متتالية من الحوادث، ويتمثل ذلك ببداية األزمة السورية واعتراض السوريين 

 .على نظام الحكم السوري
ينتج عن هذا الموقف حاالت من التوتر والقلق الذي يتزايد ويتضاعف وباألخص عندما يفشل  .2

 .يأتي نتيجة استخدام أساليب غير مفيدة لمواجهته  النسق في التكيف مع الموقف وذلك
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لما ينتج عنها  )سكان مخيم الزعتري( ينتج عن األزمة وجود حالة من عدم توازن لدى النسق  .3
من اضطراب جسمي ونفسي اضطراب في المزاج والتفكير والقيام بأعمال غير هادفة إلى جانب 

من خالل نشوء مشكالت عديدة يعاني منها  انشغال مؤلم بالموقف المسبب لألزمة، وتبين ذلك
 .الالجئون بسبب الهجرة من بالدهم

 مرحلة إعادة التكامل؛ إذ يتكيف النسق مع الموقف ويتعلم أساليب جديدة وفعالة للتعامل مع .4
مواقف مستقبلية متشابهة، وتجلى ذلك بتكيف الالجئين السوريين مع الظروف البيئية واالقتصادية 

  .عيشون فيها الجديدة التي ي
  :إلى ما يأتي  ونستطيع تصنيف األزمة

  )2009علي ، : (ويقسم إلى ثالثة أنواع: التصنيف األول
  .وهي التي تتعطل على أثرها أدوات التوازن الجسدي : األزمة الحادة: الفرع األول
  .أخرى وهي جزء من عملية النمو والتي ترتبط من مرحلة نمو إلى: األزمة العادية: الفرع الثاني
  .وهي رد فعل إزاء وضع معين كالحوادث والكوارث واألمراض: األزمة الوضعية: الفرع الثالث

ونرى أن األزمة الوضعية ترتبط بشكل كبير بأزمة الالجئين السوريين المتواجدين في 
  .المنطقة وخصوصًا في مخيم الزعتري والمشكالت التي يعانون منها داخل المخيم 

... أزمات تحدث بفعل اإلنسان وإرادته كالحروب، واإلرهاب، والغزو  :ويقسم إلى: التصنيف الثاني
ويتفق هذا .. وأزمات تحدث بفعل عوامل خارجة عن إرادة اإلنسان كالحرائق، والبراكين، والزالزل 

التصنيف مع دراستنا المعنية بمعرفة ما يعانيه الالجئون السوريون في مخيم الزعتري نتيجة ما 
  .له من أزمات الحرب كالقتل واالضطهاد تعرضوا 

، ات تؤثر على الجوانب المالية فقطأزم أزمات تؤثر على األفراد فقط، :ويقسم إلى : التصنيف الثالث 
أزمات تؤثر على الجوانب المادية كاألثاث والمباني واآلالت، أزمات تأثيرها شامل على كل الجوانب 

ا ترابط هذا التصنيف مع أزمة الالجئين السوريين في مخيم ونلحظ هن. البشرية والمالية والمادية
الزعتري، وذلك من خالل تأثر األفراد النفسي السيء بما تعرضوا له في بالدهم، وكذلك تأثرهم 

  .المادي من خالل فقدانهم لبعض ممتلكاتهم أو جميعها
لسوريين وذلك وتعد نظرية األزمة من أهم النظريات المرتبطة بدراسة مشكالت الالجئين ا

ألنها تفسر كل الظرووف التي يمر بها الالجئون في الواقع، األمر الذي ساهم في خلق مشكالت 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليمية ال متناهية لهم باعتبار أن الحرب السورية هي أزمة أدت إلى 

  . ولجوء شعبه إلى األردن دمار المجتمع السوري

  :الطريقة واإلجراءات

  :هجية الدراسةمن
تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج المسحي الوصفي التحليلي، وقد استخدم هذا 
المنهج الستعراض أهم الدراسات الميدانية العملية ذات العالقة بالمشكالت التي تواجه الالجئين 

  .السوريين في مخيم الزعتري

  : مجتمع الدراسة
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السوريين في مخيم الزعتري، والبالغ عددهم يتكون مجتمع الدراسة من أسرالالجئين 
  ).2016المفوضية السامية لشؤون الالجئين، .( أسرة ) 15000(

  :عينة الدراسة
وذلك لصعوبة الوصول الى عينة ) المتيسرة(تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة المتاحة    

ة ألسماء هذه األسر، عشوائية منظمة لألسر السورية في مخيم الزعتري، لعدم وجود سجالت منظم
( وتم ذلك بمقابلة المراجعين للمنظمات العاملة مع الالجئين السوريين في المخيم، الذين بلغ عددهم

وذلك بمساعدة األخصائيين )  6/10/2016 -  20/9/2016(في الفترة ما بين  )أسرة  120
 .أسرة  )15000(االجتماعين العاملين في تلك المنظمات؛ إذ بلغ عدد األسر الكلي 

اســتبانة علــى اســر الالجئـين الســوريين فــي مخــيم الزعتــري وبإشــراف الباحثــة،   ) 120(وقـد تــم توزيــع  
اسـتبانات لعـدم صـالحيتها ألغـراض التحليـل اإلحصـائي،       ) 10(وبعد استرجاع االستبانات تـم اسـتبعاد   

عـض المسـتجيبين أو   وذلك لعدم استكمال البيانات المطلوبة، أو بسبب عدم دقة البيانات لعدم تعـاون ب 
  .استبانات) 110( العينة النهائية امتناعهم، فكانت

 " : االستبانة"أداة الدراسة 
  : تكونت أداة الدراسة من أسئلة الدراسة والمكونة من 

النوع االجتماعي، والسن، والحالة االجتماعية، ووضع األسرة، : المعلومات الديموغرافية: القسم األول
، )الزوجة(، والحالة التعليمية لرب األسرة )الزوج(والحالة التعليمية لرب األسرة  وعدد أفراد األسرة،

  .ومهنة رب األسرة الحالية، والدخل الشهري لألسرة، ومدة اإلقامة في المخيم
باإلضافة إلى بعض المعلومات العامة التي تشمل طبيعة خدمات الرعاية االجتماعية التي تقدم  

باحث اجتماعي، وتصور دور األخصائي، وأسباب عدم / أخصائي اجتماعي للالجئين، والتعامل مع
  .التعامل مع األخصائي االجتماعي

الذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بالمشكالت التي تواجه الالجئين السوريين في : القسم الثاني
  :في المحاور اآلتية مخيم الزعتري،

 ).20 -1(بالبعد النفسي، تتمثل في الفقرات  مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة: األول
 ).20 -1(تتمثل في الفقرات مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد األسري، : الثاني
 .)20 -1(تتمثل في الفقرات مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد االقتصادي، : الثالث
 ).20-1(بعد االرشادي، تتمثل في الفقرات مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة بال: الرابع

  :صدق محتوى أداة الدراسة
الجامعـة األردنيـة،   (محكمين من أعضاء هيئـة التـدريس فـي    ) 6(لقد تم عرض االستبانة على 

ــمية    ــة األميـــرة سـ ــة، جامعـ ــاء التطبيقيـ ــة،  )جامعـــة البلقـ ــة االجتماعيـ ــين فـــي الخدمـ ــن المتخصصـ ــم  مـ وعلـ
للتحقق من مدى صدق فقراتها، وقـد اسـتفادت الباحثـة مـن      ،واإلحصاءع، والقياس، والتقويم، االجتما

مالحظــات المحكمــين ، بالحــذف أو اإلضــافة أو التعــديل إلــى أن ظهــرت أداة الدراســة بشــكلها النهــائي      
موزعة على ثالثة أقسـام، واعتبـرت الباحثـة آراء المحكمـين وتعـديالتهم داللـة علـى صـدق محتـوى أداة          
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اتها وتنوعها، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة، تحقـق التـوازن بـين مضـامين أداة     الدراسة ومالءمة فقر
  .الدراسة في فقراتها مما يؤكد صدق المقياس

  :ثبات أداة الدراسة
للتعرف إلى اّتساق كل فقرة من االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه الفقرة، تم استخدام 

ويبين  )ألفا كرونباخ(يق استخدام معامل االستبانة عن طرمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
) 0.60(نتائج االختبار؛ إذ كانت قيم كرونباخ ألفا ألداة الدراسة بشكل عام أعلى من ) 1(الجدول 

  :اآلتي  )1(وهي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية كما في الجدول 
 معامل كرونباخ ألفا نتائج معامالت الثبات باستخدام): 1(الجدول 

  الفقرات  متغيرات الدراسة
معامل الثبات باستخدام 

  اختبار كرونباخ ألفا
  0.66  20-1  مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد النفسي
  0.67  20-1  مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد األسري

  0.64  20-1  مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد االقتصادي
  0.93  20-1  مشكالت الالجئين السوريين المتعلقة بالبعد اإلرشادي

  0.78  80  المشكالت ككل
  0.71  20  المقترحات ككل

  :المعالجة اإلحصائية
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام  

راج التكرارات، والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة ؛ إذ تم استخ(SPSS)الرزمة اإلحصائية 
حسب المتغيرات الديموغرافية، وقد تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة، 
ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لقياس 

 Independent) ت(لمتوسط الحسابي، باإلضافة إلى استخدام االختبار التائي تشتت اإلجابات عن ا
Sample T-test واستخدام اختبار التباين األحادي ،One Way ANOVA واستخدام اختبار

  ). Scheffe Testشيفيه للمقارنات البعدية (

  نتائج الدراسة

ــة بالســؤال األول  ــين الســوريين فــي    : النتــائج المتعلق ــة ِللالجئ ــا الخصــائص الديمغرافي م

  :مخيم الزعتري
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية )2(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

 النوع االجتماعي
  83.6  92  ذكر
  16.4  18  أنثى

 100.0  110  المجموع

    العمر
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  النسبة المئوية  التكرار  المتغير
  29.1  32  سنة 30أقل من 

  32.7  36  سنة 35أقل من  -30
  19.1  21  سنة 40إلى أقل من  -35

  12.7  14  45أقل من  – 40
  4.5  5  سنة 50أقل من  – 45

  1.8  2  سنة فأكثر 50

 100.0  110  المجموع

 الحالة االجتماعية
  85.5  94  متزوج
  8.2  9  مطلق
  6.4  7  أرمل

 100.0  110  المجموع

    رةوضع األس

  85.5  94  أسرة متكاملة
  6.4  7  األب متوّفى
  9.  1  األم متوفَّاه
  7.3  8  منفصالن

 100.0  110  المجموع

 عدد أفراد األسرة
  13.6  15  أفراد 3أقل من 

  57.3  63  أفراد  6إلى أقل من  – 3
  25.5  28  أفراد 9أقل من  -6

  3.6  4  أفراد فأكثر 9

 100.0  110  المجموع

 )الزوج(ليمية لرب األسرة الحالة التع
  30.0  33  أمي

  19.1  21  يقرأ ويكتب
  18.2  20  ابتدائي
  30.9  34  إعدادي
  1.8  2  ثانوي

 100.0  110  المجموع

  )الزوجة(الحالة التعليمية لرب األسرة 
  45.5  50  أمي

  20.0  22  يقرأ ويكتب
  16.4  18  ابتدائي
  17.3  19  إعدادي
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  النسبة المئوية  التكرار  المتغير
  9.  1  ثانوي

 100.0  110  المجموع

  مهنة رب األسرة الحالية
  2.7  3  موظف قطاع خاص

  9.1  10  أعمال حرة
  27.3  30  عامل مياومة

  60.9  67  ال يعمل

 100.0  110  المجموع

      الدخل الشهري لألسرة

  57.3  63  دينار 100أقل من 
  19.1  21  دينار 150إلى أقل من  – 100

  18.2  20  دينار 200أقل من  -150
  1.8  2  دينار 250أقل من  -200

  3.6  4  دينار فأكثر 250

 100.0  110  المجموع

  مدة اإلقامة في المخيم
  8.2  9  أقل من سنة

  1.8  2  من سنة إلى أقل من سنة ونصف
  10.0  11  من سنة ونصف إلى أقل من سنتين

  11.8  13  من سنتين إلى أقل من سنتين ونصف
  68.2  75  من ثالثة سنوات فأكثر

 100.0  110  المجموع

التوزيع النسبي للمبحوثين حسب متغيرات النوع ) 2(توضح بيانات الجدول رقم 
العمر، والحالة اإلجتماعية، ووضع األسرة، وعدد أفراد األسرة، والحالة التعليمية لرب : االجتماعي

ي ، ومهنة رب األسرة الحالية، والدخل الشهر)الزوجة(، والحالة التعليمية لرب األسرة )الزوج(األسرة 
من أرباب %) 83.6(ونالحظ أن أعداد الذكور شكلت ما نسبته  ،سرة، ومدة اإلقامة في المخيملأل

من أرباب األسر وذلك يدل على ارتفاع أعداد ارباب %) 16.4(األسر ، بينما شكلت اإلناث ما نسبته 
  .األسر من الذكور 

ينة؛ إذ تبلغ نسبة من فئة الشباب من أرباب أسرالع وفيما يتعلق بالعمر، فيالحظ ارتفاع
 من مجموع المبحوثين الكلي ، وأن ما نسبتة%) 32.7) (35أقل من  -30(تراوحت أعمارهم بين 

 35من (، وأن نسبة الفئة العمرية ) سنه 30أقل من ( من المبحوثين تتراوح أعمارهم %) 29.1(
) 45أقل من - 40( ، وكذلك المبحوثون الذين بلغت أعمارهم%)19.1(بلغت ) سنة 40إلى أقل من 

حيث شكلت ما ) 50أقل من  – 45(، بينما بلغت أدنى نسبتين للفئتين %) 12.7(بلغت نسبتهم 
وذلك يدل على ارتفاع نسبة %) 1.8(حيث شكلت نسبة ) فـــــأكثر  50(والفئة %) 4.2(نسبته 
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)  35أقل من  - 30( الشباب الالجئين من أرباب األسر في مخيم الزعتري ؛ إذ تنسب مرحلة الشباب
ويالحظ من  .خطر األزمة السورية وتداعياتها ويعزى ذلك إلى محاولتهم الحفاظ على أسرهم من

توزيع المبحوثين حسب الحالة االجتماعية أن النسبة األكبر من عينة المبحوثين متزوجين إذ بلغت 
  .%)8.2(أعداد المطلقين ما نسبته  شكل من األسر، بينما%) 85.5(نسبتهم 

  لمشكالت التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري؟ما ا
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أهم) 3(جدول 

  المشكالت التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري

  المشكالت
المتوسط 

 الحسابي
  المستوى  الرتبة  االنحراف المعياري

  مرتفع 1 0.15 2.51  الت االقتصاديةالمشك

  متوسط 2 0.26 2.09 المشكالت النفسية

  متوسط 3 0.28 2.07 المشكالت األسرية

  متوسط 4 0.48 1.90 المشكالت اإلرشادية

  متوسط  0.16 2.14 المشكالت بشكل عام

ين المشكالت التي تواجه الالجئ(أن المتوسطات الحسابية لـ ) 3(ويتضح من الجدول رقم 
، حيث حازت المشكالت بشكل ) 1.90و  2.51(، قد تراوحت ما بين )السوريين في مخيم الزعتري

، وهو من المستوى المتوسط، وحازت المشكالت )2.14(عام على متوسط حسابي إجمالي 
، وهي من )0.15(وبانحراف معياري ) 2.51(االقتصادية على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

، وبانحراف )2.09(، وفي المرتبة الثانية جاءت المشكالت النفسية بمتوسط حسابي المستوى المرتفع
وهي من المستوى المتوسط، وفي المرتبة الثالثة جاءت المشكالت األسرية بمتوسط ) 0.26(معياري 
وهي من المستوى المتوسط، وفي المرتبة الرابعة ) 0.28(، وبانحراف معياري )2.07(حسابي 

وهي من ) 0.48(، وبانحراف معياري )1.90(المشكالت اإلرشادية بمتوسط حسابي واألخيرة جاءت 
   .المستوى المتوسط، وهذا يدل على معاناة الالجئين من ظروف اقتصادية سيئة جدًا

التي تواجه الالجئين  ما المشكالت المتعلقة بالبعد النفسي: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  ؟يالسوريين في مخيم الزعتر
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات  )4(الجدول 
  مرتبة ترتيبًا تنازليًا" سي التي تواجه الالجئين السوريينالمشكالت المتعلقة بالبعد النف"محور

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  المستوى  الترتيب

 مرتفع  1 0.30 2.90  ق على أبنائي مما قد يواجههم من مواقف صعبة أقل  20
 مرتفع 2 0.45 2.85  .أعاني من اإلهمال والتهميش من قبل المجتمع الدولي 15
 مرتفع  3 0.56 2.82  .أعيش في ظل عدم استقرار وتهديد مستمر في الرحيل  14
 مرتفع  4 0.60 2.75  لدي الجرأة التامة على مواجهة المواقف المختلفة   19

 مرتفع 5 0.69 2.66  .لدي الجرأة في مواجهة المواقف الصعبة  5
 مرتفع  6 0.70 2.56  .أعاني من االكتئاب بسب الوضع الذي نعيشه  10

 مرتفع 7 0.81 2.53  أفقد أعصابي بسهولة 1
 مرتفع 8 0.83 2.48  .ينتابني شعور دائم بالعصبية 7

 مرتفع  9 0.73 2.42  .كالت التي تواجهنيال يوجد من أتحدث إليه عن المش  16
 مرتفع  10 0.82 2.40  .شعوري بانعدام األمن يجعلني أشعر بالخوف الشديد  8

 متوسط  11 0.93 2.15  ال أستطيع أن أتصرف بحرية تامة داخل المخيم   18
 متوسط 12 0.88 1.99  .تنتابني حاالت من البكاء بعد تواجدي في المخيم  3
 متوسط  13 0.96 1.76  .أفكار سلبية تخطر على بالي  2

 متوسط  14 0.90 1.68  .أشعر بنوبات غضب مصحوبة بسلوك عدواني  12
 منخفض  15 0.82 1.65  .أشعر بأن المجتمع األردني ينظر نظرة سلبية إلى أبنائنا  13

 منخفض  16 0.73 1.41  .أتردد في إقامة عالقات مع اآلخرين  4
 منخفض 17 0.66 1.30  .عداتأشعر بالنقص عند تلقي المسا  9

 منخفض 18 0.50 1.22  .أحاول االبتعاد عن اآلخرين  11
 منخفض  19 0.53 1.21  .أخجل من وضعي المعيشي داخل المخيم  6

 منخفض  20 0.48 1.14  أشعر بالخجل عند تعاملي مع اآلخرين  17
 متوسط   0.26 2.09 المتوسط الحسابي العام  

المشكالت المتعلقة بالبعد النفسي (المتوسطات الحسابية لـ  أن) 4(يتضح من الجدول رقم 
؛ إذ حاز المحور )1.14و 2.90(، تراوحت ما بين )التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري

) 20(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.09(على متوسط حسابي إجمالي 
، وهو من المستوى )0.30(، وبانحراف معياري )2.90(على أعلى متوسط حسابي، فقد بلغ 

، وهذا يعود )أقلق على أبنائي مما قد يواجههم من مواقف صعبة(المرتفع، وقد نصت الفقرة على 
لقلق رب األسرة على أبنائه من االنخراط في المشاجرات وزيادة أعمال الشغب ، وفي المرتبة الثانية 

، وهي من المستوى )0.45(وبانحراف معياري ) 2.85(ي بمتوسط حساب) 15(جاءت الفقرة رقم 
، وهذا يدل على )أعاني من اإلهمال والتهميش من قبل المجتمع الدولي(المرتفع؛ إذ نصت الفقرة على 

أن الالجئ يرى أن المجتمع الدولي غير مهتم بقضيته كالجئ بالرغم من كل المساعدات التي تمنحها 
أعيش في ظل عدم استقرار (من خالل الفقرة التي تليها  واضحًا ويبدو ذلك. المجتمع الدولي له
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وهذا يؤدي إلى شعور الالجئ باالكتئاب بسبب ). 2,82(بمتوسط حسابي ) وتهديد مستمر بالرحيل
  ، )2,56(األوضاع التي يعيشها بمتوسط حسابي 

وبانحراف ) 1.14(بمتوسط حسابي ) 17(وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  
أشعر بالخجل عند تعاملي مع (، وهي من المستوى المنخفض حيث نصت الفقرة على )0.48(معياري 
، ويدل ذلك على أن الالجئ يمتلك شخصية قوية وأن لديه القدرة على التعامل مع اآلخرين )اآلخرين

  .بشكل طبيعي ، وأن أزمة اللجوء لم تؤثر على عالقاته باالخرين 

التي تواجه الالجئين  المشكالت المتعلقة بالبعد األسري ما: تعلقة بالسؤال الثالثالنتائج الم

  ؟السوريين في مخيم الزعتري
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  )5(الجدول 

  مرتبة ترتيبًا تنازليًا" يين المشكالت المتعلقة بالبعد األسري التي تواجه الالجئين السور"
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

  المستوى  الترتيب

 مرتفع 1 0.34 2.89  .أشعر بأنني عاجز عن تلبية االحتياجات األساسية ألبنائي  5
 مرتفع 1 0.44 2.89  .أشعر بالرغبة بالهروب بسبب كثرة المشكالت 8

 مرتفع 3 0.45 2.83  .ي بالنسبة لتعليمهمأشعر بالقلق تجاه أبنائ  17
 مرتفع  4 0.60 2.77  .أواجه الكثير من المشكالت مع أسرتي على أسباب صغيرة جدًا  15
 مرتفع  5 0.76 2.52  .أجد أن استخدام الصراخ قد يجدي نفعًا مع أبنائي  16

 مرتفع  6 0.76 2.41  .أستخدم الضرب كأسلوب لتأديب أبنائي عندما يخطئون  3
 مرتفع  7 0.79 2.35  .أبنائي ال ينصاعون لتوجيهاتي بسهولة  6

 مرتفع  8 0.65 2.34  .أواجه صعوبة في القدرة على توجيه أبنائي  19
 متوسط 9 0.91 1.97  .أجد أن التشاور مع أبنائي باتخاذ القرارات غير مجٍد  12

 متوسط  10 0.93 1.89  .أفضل زواج بناتي القاصرات متى جاءت فرصة مناسبة لهن  9
 متوسط  11 0.81 1.77  . .سلوك أبنائي بالمدرسة جيد  13

 متوسط 12 0.82 1.76  .أشعر بقسوة أبنائي واستخدامهم العنف عند التعامل مع اآلخرين 7
 متوسط  13 0.77 1.70  .اشعر بأنني عاجز عن حل المشاكل التي تواجه أبنائي  4

 متوسط  14 0.77 1.68  .دارسظروفي السيئة أدت إلى حرمان أوالدي من الم  10
 متوسط  15 0.87 1.67  . إنني السبب في المشكالت التي تحدث لعائلتي  20
أشعر بالضعف في مواجهة المشاكل عند التفكير بإمكانية إصابة   14

 0.91 1.65  .أسرتي بأي مشكلة
 منخفض  16

 منخفض  17 0.84 1.64  .يتجنب أبنائي الحديث معي حول عالقاتهم الخارجية  1
 منخفض  18 0.79 1.62  .أالحظ أن سلوك أبنائي يتغير بسرعة كبيرة نحو السلبية  11

 منخفض 19 0.80 1.50  .ال أستطيع أن أتصرف بحرية تامة فيما يتعلق بالقرارات األسرية 2
 منخفض 20 0.73 1.46  .لست معروفًا بين الكثير من الناس  18
 متوسط   0.28 2.07 المتوسط الحسابي العام  
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المشكالت المتعلقة بالبعد األسري (أن المتوسطات الحسابية لـ ) 5(يتضح من الجدول رقم 
؛ إذ حاز المحور ) 1.46و 2.89(، تراوحت بين )التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري

) 8، و 5(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرتين)2.07(على متوسط حسابي إجمالي 
على التوالي، وهما ) 0.44، 0.34(، وبانحراف معياري )2.89(على متوسط حسابي ؛ إذ بلغ على أ

أشعر بأنني عاجز عن تلبية االحتياجات األساسية (من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرتين على 
، ويدل ذلك على أن الالجئ )ألبنائي، وأشعر بالرغبة في الهروب من واقعي بسبب كثرة المشكالت

ني من مشكالت عديدة داخل المخيم وتتضمن المشكالت االقتصادية وذلك بسبب عجز الالجئ عن يعا
بمتوسط حسابي ) 17(تلبية االحتياجات األساسية لألبناء ، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم 

 أشعر بالقلق(وهي من المستوى المرتفع؛ إذ نصت الفقرة على ) 0.45(وبانحراف معياري ) 2.83(
، على الرغم من توفير المدارس ألبناء الالجئين السوريين إال أن )تجاه أبنائي بالنسبة لتعليميهم

  .الالجئين قلقين تجاه مستقبل أبنائهم التعليمي 
) 1.46(بمتوسط حسابي ) 18(وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

لست معروفًا بين (فض؛ إذ نصت الفقرة على ، وهي من المستوى المنخ)0.73(وبانحراف معياري 
،و يدل ذلك على أن العالقات االجتماعية بين الالجئين داخل المخيم قوية ، وأنهم ) الكثير من الناس

  .يعرفون بعضهم بشكل كبير 

المشكالت المتعلقة بالبعد االقتصادي التي تواجه  ما: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

  ن في مخيم الزعتري؟الالجئين السوريي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  )6(الجدول 
  مرتبة ترتيبًا تنازليًا" المشكالت المتعلقة بالبعد االقتصادي التي تواجه الالجئين السوريين "

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى  بالترتي

 مرتفع 1 0.00 3.00  .نفقات األسرة أكثر من الدخل  9
 مرتفع  1 0.00 3.00  .إن وضعنا االقتصادي داخل المخيم بحاجة لدعم كبير  10
 مرتفع 3 0.19 2.98  .الظروف االقتصادية تجعل من مستقبل أسرتي غير مستقر  1

 مرتفع  3 0.19 2.98  .أواجه صعوبة كبيرة في توفير مستلزمات أسرتي  14
 مرتفع  5 0.21 2.97  .تعدد حاجاتي تحد من استفادتي من جميع الخدمات المادية  7

 مرتفع  6 0.27 2.96  .قلة دخلي جعلت من توفر جميع األغذية أمرًا صعب  17
 مرتفع  7 0.34 2.94  .وضعنا االقتصادي الحالي داخل المخيم ليس مستقرًا  16
 مرتفع  8 0.39 2.86  .ية نحو غٍد أفضلوضعي المادي يحد من طموحاتي الشخص  6
 مرتفع  9 0.42 2.81  .وضع األسرة المادي يقف عائقًا أمام تحقيق طموح أبنائي بالتعليم  4

 مرتفع  10 0.51 2.75  .أواجه صعوبة في سداد المصروفات الدراسية ألبنائي  15
ــائي االقتصـــادي وأشـــعر نحـــوه بعـــدم       3 ــرًا فـــي مســـتقبل أبنـ أفكـــر كثيـ

 0.56 2.72  .التفاؤل
 مرتفع 11

إن هناك ضعفًا في جودة الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني   18
 0.57 2.70  .لمساعدتنا

 مرتفع  12
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 مرتفع  13 0.80 2.56  .أميل إلى االعتماد على المؤسسات للحصول على احتياجاتي  11
إن فرص العمل المتاحة في المخيم محدودة وبالتالي لن أبذل  2

 0.88 2.34  .لى مستقبل أفضلمجهودًا للحصول ع
 مرتفع 14

أواجـــــه صـــــعوبة فـــــي معرفـــــة المؤسســـــات التـــــي يمكـــــن أن تـــــوفر     12
 0.89 2.30  .المساعدة

 متوسط 15

ــي المســـتقبل          5 ــادي فـ ــأزق مـ ــرتي بـــأي مـ ــابة أسـ ــر بإصـ ــرد التفكيـ مجـ
 0.96 2.17  .يشعرني بضعف مقدرتي على مواجهة المشاكل

 متوسط  16

 متوسط  17 0.92 1.88  ).البطالة(ن عن العمل وجود بعض األبناء العاطلي  8
 متوسط  18 0.90 1.78  .مستوى المعيشة المتدني انعكس على حالتي الصحية  13
المعونــات المقدمــة مــن مؤسســات اإلغاثــة تكفــي احتياجاتنــا بشــكل      19

 0.50 1.26  .عام
 منخفض 19

 منخفض 20 0.43 1.15  .الخدمات المقدمة لنا تلبي احيتاجاتنا نوعًا ما  20
 مرتفع   0.15 2.51 المتوسط الحسابي العام  

المشكالت المتعلقة بالبعد (أن المتوسطات الحسابية لـ ) 6(يتضح من الجدول رقم 
؛ إذ )1.15و 3.00(، تراوحت بين )االقتصادي التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري

ن المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرتين ، وهو م)2.51(حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي 
، وهو من )0.00(، وبانحراف معياري )3.00(على أعلى متوسط حسابي إذ بلغنا ) 10و  9(

وضعنا االقتصادي  نفقات األسرة أكثر من الدخل، أن(المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرتان على 
ء الوضع االقتصادي ِللالجئين داخل ، وفي ذلك دليل كبير على سو) داخل المخيم بحاجة لدعم كبير

المخيم؛ إذ يضطر بعض األطفال والنساء إلى اللجوء للتسول لتحقيق لقمة العيش، وهذا السلوك 
يؤدي إلى اهمال االطفال من قبل أسرهم بسبب فقر األسرة وحاجتها االقتصادية، ولتحقيق مصدر 

) 1(بة الثانية جاءت الفقرة رقم دخل للعيش فإن األسرة مستعدة لممارسة أي عمل، وفي المرت
وهو من المستوى المرتفع؛ إذ نصت الفقرة ) 0.19(وبانحراف معياري ) 2.98(بمتوسط حسابي 

، ويدل ذلك على خوف الالجئ مما ) الظروف االقتصادية تجعل من مستقبل أسرتي غير مستقر(على 
الكبير في الموارد  عفقد يواجهه من ظروف اقتصادية قد ال يقوى على مواجهتها بسبب الض

) 1.15(بمتوسط حسابي ) 20(وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  .االقتصادية 
الخدمات المقدمة لنا (، وهو من المستوى المنخفض؛ إذ نصت الفقرة على )0.43(وبانحراف معياري 

لمنظمات تكتفي بتقديم الخدمات ،وداللة ذلك أن الخدمات التي تقدمها ا)تلبي احتياجاتنا نوعًا ما
  .المباشرة فقط وال تقوم بتقديم خدمات ثانوية وخصوصًا في مخيم الزعتري 

المشكالت المتعلقة بالبعد اإلرشادي التي تواجه الالجئين  ما: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

  ؟السوريين في مخيم الزعتري
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المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات )7(الجدول 
  مرتبة ترتيبًا تنازليًا" التي تواجه الالجئين السوريينالمشكالت المتعلقة بالبعد اإلرشادي "

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  المستوى  الترتيب

 مرتفع 1 0.79 2.43  .افيةالبرامج المقدمة لنا في مجال الدعم النفسي غير ك 19
برامج التوجيه المقدمة لم تساعدنا على زيادة الثقة بالنفس واإلحساس   13

 0.63 2.16  باألمان
 متوسط  2

 متوسط  3 0.62 2.14  .البرامج التوجيهية المقدمة لم تساعدنا على تغيير السلوكات الخاطئة  12
 متوسط  4 0.61 2.11  .البرامج والنشاطات داخل المخيم ال تلبي حاجاتنا  17

 متوسط  5 0.68 2.10  .تقدم البرامج والنشاطات داخل المخيم بلغة سهلة يفهمها الجميع  7
 متوسط 6 0.76 2.10  البرامج التوجيهية المقدمة لنا غير مفيدة في جميع المجاالت  20
 وسطمت  7 0.67 2.09  .برامج التوجيه ال تساعدنا على االندماج والتواصل مع اآلخرين  10
 متوسط  8 0.70 2.08  .يقدم لنا داخل المخيم برامج توعية في مختلف المجاالت  18

ــاعدنا علـــى         9 ــة تسـ ــاطات الترفيهيـ ــة لنـــا والنشـ ــة المقدمـ ــرامج التوجيهيـ البـ
 0.63 2.06  .التكيف مع المعيشة داخل المخيم

 متوسط  9

لب على يتم تدريبنا في المخيم من خالل البرامج المقدمة على كيفية التغ 14
 0.69 1.97  .مشاعر الخوف والقلق

 متوسط 10

 متوسط 11 0.73 1.95  .الخدمات التوجيهية المقدمة لي بناء على احتياجاتي وتناسب رغباتي  3
يقدم لي داخل المخيم تدريب على كيفية التعامل مع الجوانب االجتماعية   1

 0.88 1.94  .واالنفعالية
 متوسط 12

 متوسط  13 0.78 1.87  .ة غير مفيدة تتناسب مع قدراتنايقدم لنا برامج توجيهي  5
يقوم بتدريبنا وتنفيذ البرامج المقدمة لنا داخل المخيم أخصائيون   4

 0.85 1.84  .لديهم مقدرة عالية في تقديم المعلومة بسهولة
 متوسط  14

 وسطمت  15 0.83 1.77  .ساعدني التوجيه المقدم داخل المخيم على تنمية مهارات التواصل  2
 منخفض  16 0.72 1.66  .تقوم المؤسسات بتقديم برامج الدعم النفسي لنا باستمرار  8

يقـــوم األخصـــائيون االجتمـــاعيون باالســـتماع لنـــا وبشـــكل دائـــم داخـــل           16
 0.66 1.53  .المخيم

 منخفض  17

 منخفض  18 0.64 1.40  .األخصائيون في المخيم نجدهم معنا دائمًا وعددهم كاٍف  6
 منخفض 19 0.68 1.39  .تصميم البرامج التوجيهية المقدمة لنا في المخيمنشارك في  15
ــلوكيات        11 ــتخلص مـــن بعـــض السـ ــى الـ ــائي االجتمـــاعي علـ ســـاعدني األخصـ

 0.59 1.31  .السلبية داخل المخيم
 منخفض 20

 متوسط   0.48 1.90 المتوسط الحسابي العام  

المشكالت المتعلقة بالبعد (أن المتوسطات الحسابية لـ ) 7(يتضح من الجدول رقم 
؛ إذ )1.31و 2.43(، تراوحت ما بين )اإلرشادي التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم الزعتري

، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة )1.90(حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي 
، وهو من )0.79(، وبانحراف معياري )2.43(على أعلى متوسط حسابي؛ إذ بلغ ) 19(رقم 

، )البرامج المقدمة لنا في مجال الدعم النفسي غير كافية(المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على 
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ويدل ذلك على الضعف الكبير في الخدمات النفسية واالجتماعية المقدمة ِللالجئين وأنه ليس لديهم 
بمتوسط حسابي ) 13(قرة رقم وعي وعلم كاٍف بوجود هذه الخدمات، وفي المرتبة الثانية جاءت الف

برامج (وهو من المستوى المتوسط، إذ نصت الفقرة على ) 0.63(وبانحراف معياري ) 2.16(
، ويدل ذلك على أن األسر )التوجيه المقدمة لنا ساعدتنا على زيادة الثقة بالنفس واإلحساس باألمان

وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة  .الالجئة لم تستفد من ب برامج التوعية التي تقدم داخل المخيم 
، وهو من المستوى )0.59(وبانحراف معياري ) 1.31(بمتوسط حسابي ) 11(جاءت الفقرة رقم 

ساعدني األخصائي االجتماعي على التخلص من بعض السلوكيات (المنخفض ؛ إذ نصت الفقرة على 
دور األساسي والرئيسي لألخصائي ، ويعزى ذلك الى عدم إلمام الالجئين بال)السلبية داخل المخيم

  .االجتماعي كما ورد معنا بالسابق
 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

الجنس، (يعاني منها الالجئون السوريون في مخيم الزعتري تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية 

   ؟)وعدد أفراد األسرة
 Independentواستخدام اختبار  One Way ANOVAخدام اختبار التباين األحادي تم است

Sample T-test  للتعرف إلى التباين في المشكالت التي يعاني منها الالجئون والتي تعزى إلى
  : ، وفيما يأتي النتائج)الجنس، وعدد أفراد األسرة( المتغيرات الديموغرافية 

  :الجنس: اوًال
للتعرف إلى التباين في مستوى المشكالت التي يعاني منها الالجئون السوريون في  T-testبار اخت) 8(الجدول 

  مخيم الزعتري تعزى إلى متغير الجنس

  جنس ال المصدر
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  العينة

درجات 

  الحرية
 (T)قيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

  92 0.26 2.06  ذكر المشكالت النفسية
108  -2.928- 0.004* 

  18 0.22 2.25  أنثى

  92 0.25 2.02  ذكر المشكالت األسرية
108  -4.626- 0.000* 

  18 0.31 2.32  أنثى

  91 0.14 2.49  ذكر المشكالت االقتصادية
108  -2.377- 0.019* 

  18 0.17 2.58  أنثى

  92 0.50 1.93  ذكر المشكالت االرشادية
108  1.926 0.057 

  18 0.19 1.69  أنثى

  92 0.16 2.13  ذكر المشكالت ككل
108  -1.903- 0.06 

 18 0.16 2.21  أنثى

  فأقل) 0.05(دالة عند مستوى *
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت النفسية )8(يتضح من الجدول 
ن في مخيم الزعتري والمشكالت األسرية، والمشكالت االقتصادية التي يعاني منها الالجئون السوريو

على التوالي، وهي ) 2.928 ،4.626 ،2.377((T)تعزى لمتغير الجنس، إذ بلغت قيمة اإلحصائي 
فأقل، وكانت الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة ) 0.05(قيم دالة عند مستوى الداللة 

لة إحصائية في عدم وجود فروق ذات دال) 16(ويتضح من الجدول  .للمشكالت الثالثة لصالح اإلناث
مستوى المشكالت االرشادية، والمشكالت ككل التي يعاني منها الالجئون السوريون في مخيم 

على التوالي وهي ) 1.926 ،1.903( (T)الزعتري تعزى إلى متغير الجنس؛ إذ بلغت قيمة اإلحصائي 
م تبلغ إن وجدت ل فأقل والفروق في المتوسطات الحسابية) 0.05(قيم غير دالة عند مستوى الداللة 

  .مستوى الداللة اإلحصائية

  :عدد أفراد األسرة : ثانيًا
للتعرف إلى التباين في مستوى المشكالت التي  One Way ANOVAتم استخدام اختبار 

) 9(يعاني منها الالجئون السوريون في مخيم الزعتري تعزى إلى متغير عدد أفراد األسرة، والجدول 
  :اآلتي يوضح ذلك

للتعرف إلى التباين في مستوى المشكالت التي يعاني منها الالجئون  اختبار التباين األحادي) 9(الجدول 
  السوريون في مخيم الزعتري تعزى إلى متغير عدد أفراد األسرة

مجموع   
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 F المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 0.743 0.415 0.029 3 0.086 بين المجموعات  مشكالت نفسية
   0.069 106  7.283 داخل المجموعات

    109  7.369 المجموع

 0.118 2.005 0.153 3 0.458 بين المجموعات  مشكالت أسرية
   0.076 106 8.063 داخل المجموعات

    109 8.521 المجموع

مشكالت 
 اقتصادية

 0.321 1.18 0.026 3 0.079 بين المجموعات
   0.022 105 2.343 داخل المجموعات

    108 2.422 المجموع

 0.224 1.479 0.331 3 0.992 بين المجموعات مشكالت إرشادية
   0.224 105 23.473 داخل المجموعات

    108 24.466 المجموع

 0.217 1.509 0.037 3 0.111 بين المجموعات المشكالت ككل
   0.024 104 2.542 داخل المجموعات

    107 2.653 المجموع
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت النفسية ، ) 9(يتضح من الجدول 
والمشكالت األسرية، والمشكالت االقتصادية، والمشكالت اإلرشادية، والمشكالت ككل التي يعاني منها 

إلحصائي الالجئون السوريون في مخيم الزعتري تعزى إلى متغير عدد أفراد األسرة؛ إذ بلغت قيمة ا
(F))0.415 ،2.005 ،1.18 ،1.479 ،1.509 ( على التوالي، وهي قيم غير دالة عند مستوى

وهذا يدل على اتفاق في وجهات النظر بين أفراد عينة الدراسة حول مستوى . فأقل) 0.05(الداللة 
  .ة لهمالمشكالت التي يعاني منها الالجئون السوريون في مخيم الزعتري باختالف عدد أفراد األسر

  :مناقشة النتائج 

التي تواجه الالجئين   ما المشكالت المتعلقة بالبعد النفسي: بالسؤالمناقشة النتائج الخاصة 

  ؟السوريين في مخيم الزعتري
 أظهرت النتائج بأن أهم المشكالت التي يعاني منها الالجئون في مخيم الزعتري كانت القلق

عبة، نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها داخل المخيم، على أبنائهم مما قد يواجههم من مواقف ص
من اإلهمال والتهميش من قبل المجتمع الدولي، وهذا يدل على أن الالجئ يرى أن  تليها معاناتهم

ويبدو ذلك . المجتمع الدولي غير مهتم بقضيته كالجئ بالرغم من كل المساعدات التي يمنحها له 
، مما )عيشهم في ظل عدم استقرار وتهديد مستمر في الرحيل(يها واضحًا من خالل الفقرة التي تل

فقدانهم لمن يتحدثون إليه عن المشكالت  أدى إلى شعورهم باالكتئاب المستمر، كما بينت النتائج
يشعرون بالخوف الشديد من المستقبل، وهذا  التي تواجههم، وشعورهم بانعدام األمن الذي يجعلهم

التي اشارت الى شعور الالجئ بالدونية والتهميش نتيجة لمن عيشهم ) 2008فرج، (يتفق مع دراسة 
مع ما جاءت به نظرية األزمة؛ إذ تعتبر أن األسرة الالجئة  كما تتفق هذه النتيجة. داخل المخيم

تعرضت لحادثة أو موقف يتمثل بالخطورة ويكون هو السبب األساسي الذي يؤدي إلى الضغط 
، وقد يكون الموقف أو الحادثة ) الالجئون القاطنون في مخيم الزعتري(سق النفسي الذي يمر به الن

مرة واحدة أو مجموعة متتالية من الحوادث ، ويتمثل ذلك ببداية األزمة السورية واعتراض السوريين 
على نظام الحكم السوري، وينتج عن هذا الموقف حاالت من التوتر والقلق الذي يتزايد ويتضاعف 

ما يفشل النسق في التكيف مع الموقف وذلك يأتي نتيجة استخدام أساليب غير مفيدة وباألخص عند
لما  )سكان مخيم الزعتري( لمواجهته، كما وينتج عن األزمة وجود حالة من عدم توازن لدى النسق 

ينتج عنها من اضطراب جسمي ونفسي اضطراب في المزاج والتفكير والقيام بأعمال غير هادفة إلى 
 .شغال مؤلم بالموقف المسبب لألزمةجانب ان

، ويدل )بالخجل عند تعاملهم مع اآلخرين ال يشعرون(ويظهر من خالل النتائج أن الالجئين    
ذلك على أن الالجئ يمتلك شخصية قوية وأن لديه القدرة على التعامل مع اآلخرين بشكل طبيعي ، 

بأن المجتمع األردني ال ينظر إليه  شعورهموأن أزمة اللجوء لم تؤثر على عالقاته باآلخرين، يليها 
يحاولون التقرب من اآلخرين والحديث معهم وهذا  نظرة سلبية ألبنائهم ، ويعاملهم معاملة جيدة، لذا

  .جانب إيجابي
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المشكالت المتعلقة بالبعد األسري، والتي تواجه الالجئين   ما: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال

  تري؟السوريين في مخيم الزع
تبين النتائج أن من أهم المشكالت المتعلقة بالبعد االسري التي تواجه الالجئين السوريين في مخيم   

يرغبون  بأنهم عاجزون عن تلبية االحتياجات األساسية ألبنائهم، وأنهم الزعتري كانت شعورهم
تعليم األبناء، مما نتيجة قلقهم تجاه  بالهروب من واقعهم بسبب كثرة المشكالت التي يعانون منها،

الكثير من المشكالت مع األسرة على أسباب صغيرة جدًا، وهذا يتفق مع دراسة  يؤدي إلى وجود
التي أشارت إلى أن المشكالت االجتماعية التي تواجه الالجئين هي تعليم األبناء حيث ) 2008فرج، (

مصروفات كثيرة ال يستطيع أن التعليم االبتدائي ال يتوفر إال في المدارس الخاصة مما يتطلب 
الالجئون تسديدها، كما بينت النتائج مواجهتهم للكثير من المشكالت مع األسرة على أسباب صغيرة 
جدًا، مما يؤدي بها إلى استخدام الصراخ الذي قد يجدي نفعًا مع األبناء ،أو الضرب كأسلوب 

يهات اآلباء بسهولة، وتتفق هذه لتأديب األبناء عندما يخطئون، نتيجة عدم انصياع األبناء لتوج
التي أشارت إلى التشرد واللجوء أحدث تغيرات هامة ) Hauck – Fern ،2008(النتيجة مع دراسة 

في حياه األسرة الالجئة وأن العالقات األسرية قد تضررت؛ إذ أن الظروف المعيشية الصعبة المحيطة 
، كذلك ضعف قدرتها على التكيف مع الظروف  غير قادرة على تلبية حاجاتها باألسرة الالجئة جعلتها

  .الجديدة بعد اللجوء
وفي المقابل، كانت أدنى مؤشرات للمشكالت األسرية التي تعاني منها األسرة الالجئة السورية في  

مخيم الزعتري وبدرجة منخفضة، ال أستطيع أن أتصرف بحرية تامة فيما يتعلق بالقرارات األسرية، 
يث معي حول عالقاتهم الخارجية، أشعر بالضعف في مواجهة المشاكل عند ويتجنب أبنائي الحد

التفكير بإمكانية إصابة أسرتي بأي مشكلة، ولست معروفًا بين الكثير من الناس، ويدل ذلك على أن 
 . العالقات االجتماعية بين الالجئين داخل المخيم قوية ، وأنهم يعرفون بعضهم بشكل كبير

المشكالت المتعلقة بالبعد االقتصادي التي تواجه  ما: علقة بالسؤالمناقشة النتائج المت

  الالجئين السوريين في مخيم الزعتري؟
بينت النتائج أن أهم المشكالت المتعلقة بالبعد االقصادي، التي يعاني منها الالجئين داخل المخيم   

داخل المخيم بحاجة إلى تتمثل في أن نفقات األسرة كانت أكبر من الدخل وأن الوضع االقتصادي 
وكذلك الصعوبة في توفير مستلزمات أسرهم ، وذلك لصعوبة ظروف الحياة داخل المخيم،  دعم كبير،

وقلة توافر فرص العمل التي تعود بمردود مادي على الالجئين، مما يؤدي إلى عدم شعور الالجئين 
طموحاتهم الشخصية نحو غٍد  بالتفاؤل نحو وضعهم االقتصادي في المستقبل ، وهذ بدوره يحد من

بسبب صعوبة . حيث أن وضع األسرة المادي يقف عائقًا أمام تحقيق طموح أبناءهم بالتعليم. أفضل
كثيرًا في مستقبل أبناءهم االقتصادي  وهذا يجعلهم يفكرون. سداد المصروفات الدراسية ألبنائهم

، التي )2008فرج (مع نتائج دراسة  وتتفق هذه النتيجة. وشعورهم بعدم التفاؤل نحو مستقبل افضل
أشارت إلى أن عدم توفر فرص عمل، من أهم المشكالت االقتصادية التي تواجه الالجئين في القاهرة؛ 
مما جعلهم بدون دخل ثابت وبالتالي لم يستطيعوا إشباع الحاجات األساسية وتسديد المصروفات 

أن الالجئين يعيشون في ظروف  ارت إلىالتي أش )2007مقداد (الدراسية لألبناء، ومع دراسة 
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معيشية صعبة خاصة بعد الهجرة المفاجئة عن بالدهم؛ إذ تنتشر البطالة بين الالجئين، وعمالة 
كما بينت نتائج الدراسة أن الخدمات  األطفال والتشرد من المدارس لمساعدة األسر وإعالتها ،
كفي احتياجاتهم مما يجعل من وضعهم والمعونات المقدمة لهم من قبل المؤسسات المعنية الت

االقتصادي أكثر سوءًا ويعزز الشعور نحو المستقبل بالتشاؤم والقلق؛ ولكن هذه الدراسة تختلف مع 
التي أشارت إلى أن مخيمات الالجئين بدأت تتحول إلى أسواق )  Dalal Ayham, 2015( دراسة

وأحيانًا غير مرغوب فيه؛ إذ إنه أصبح  حيوية ، ومساحات اجتماعية ، وكان هذا الشيء غير متوقع
  . نظامًا اقتصاديًا بحد ذاته

المشكالت المتعلقة بالبعد اإلرشادي التي تواجه الالجئين   ما: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال

  السوريين في مخيم الزعتري؟
مخيم وفيما يتعلق بنتائج المشكالت اإلرشادية التي يعاني منها الالجئون السوريون في 

الزعتري فقد تبين أّنه ثمة قصور في تقديم برامج الدعم النفسي والتوجيه للالجئين ، وكذلك عدم 
أبو طربوش، (معرفتهم بماهية هذه البرامج أو أماكن تقديمها ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

أنه كلما زادت اجتماعية على األطفال بدرجات متفاوتة، و- وجود آثار نفسية والتي أكدت على) 2014
 –االجتماعي، زادت قدرته على التعبير عن المشكالت-استفادة الطفل والتحاقه ببرامج الدعم النفسي

أو زيارتهم هم  -االجتماعية النفسية لديه الحقا، بينما أشار األهل إلى أنهم ال يرون بأن زيارة الطفل
التي يعانون منها، إال أنه ثمة فئة  لتلك البرامج قد ساهمت في تخفيف حدة المشكلة - كأولياء أمور

كانت على معرفة بهذه البرامج، فاستفادت منها بشكل جيد، ال سيما في زيادة مشاعر الثقة بالنفس، 
  .والشعور باألمان، وتغيير السلوكات الخاطئة

ويظهر من خالل النتائج أيضًا أن أبرز المشكالت اإلرشادية التي تعاني منها األسرة الالجئة 
لم تساعدتهم على  تتمثل بعدم استفادتهم من البرامج التوجيه المقدمة لهم؛ إذ إنها بدرجة متوسطو

زيادة الثقة بالنفس واإلحساس باألمان، وأن البرامج التوجيهية المقدمة لم تساعدهم على تغيير 
 . تهمالسلوكات الخاطئة داخل المخيم، وأن البرامج والنشاطات داخل المخيم لم تلبي احتياجا

وفي المقابل، كانت أدنى مؤشرات للمشكالت اإلرشادية التي تعاني منها األسرة الالجئة 
وبدرجة منخفضة، قيام األخصائيون االجتماعيون باالستماع لهم وبشكل دائم داخل المخيم، وأن 

ويساعدهم األخصائي االجتماعي على . األخصائيون متواجدون في المخيم دائمًا وعددهم كاٍف
خلص من بعض السلوكيات السلبية داخل المخيم، ويعزى ذلك الى عدم إلمام الالجئين بالدور الت

  .األساسي والرئيسي لألخصائي االجتماعي كما ورد معنا بالسابق

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يعاني منها  :النتائج المتعلقة بالسؤال

، وعدد الجنس(تري، تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية الالجئون السوريون في مخيم الزع

  ؟)أفراد األسرة
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت النفسية والمشكالت األسرية،   

والمشكالت االقتصادية التي يعاني منها الالجئون السوريون في مخيم الزعتري تعزى إلى متغير 



167 
 

لح اإلناث، فالمرأة تعاني من مشكالت نفسية وأسرية نتيجة تحملها أهم هذه الجنس، وكانت لصا
المشاكل وأكبرها؛ كونها األكثر هشاشة في المجتمع، فتشعر بالخوف وعدم األمان واإلحباط 
واالستسالم للواقع المرير الذي تعيشه، ومن ناحية أخرى نجد أن المرأة يتوقع منها أن تحافظ على 

من خالل دورها كأم وزوجة، نظرًا لظروف الحياة في بيئة فقيرة ذات خيم ضيقة ال  ثقافة المجتمع
المناسبة للخصوصية، ونتيجة تعرض المرأة للعنف داخل المخيم، ومن هنا تتفق  تتوافر فيها المساحة

التي أشارت إلى المرأة السورية الالجئة التي تتعرض ) 2014العقيل، (هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
  . ألنواع عديدة من العنف داخل مخيم الزعتري

  :توصيات الدراسة
  :بعد اإلطالع على نتائج الدراسة ، توصلت الدراسة إلى التوصيات المقترحة التالية

 .العمل على زيادة الخدمات المقدمة لألسر الالجئة، التي تعمل على تلبية احتياجاتهم  -
 .ة في البرامج التي تقدمها المنظمات المختصةتشجيع األسر الالجئة على المشاركة اإليجابي -
وأهدافه ، وطبيعة الرعاية التي يقدمها  توعية األسرباألدوار التي يقدمها األخصائي االجتماعي، -

 .لهم في المنظمات 
 .تنظيم دورات تدريبية بشكل دوري ترتبط برعاية األسر الالجئة -
 .ئة ومشكالتهاتفعيل أدوار وسائل اإلعالم لطرح قضايا األسر الالج -
زيادة دور الحكومة في رفع الكفاءات القيادية المجتمعية خارج المخيم، لمقابلة احتياجات  -

 .األسرالالجئة
تفعيل دور المؤسسات الحكومية في إبراز مشكالت ًأسر الالجئين السورين، وربطها بتعهدات  -

 .والتزامات الدول المانحة
زية ومتطورة، توثق تفاصيل األسر الالجئة، وترصد ربط المخيم بقاعدة بيانات إلكترونية مرك -

 .أهم احتياجاتهم، وأبرز مشكالتهم
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  مشاركة المجتمع المدني المحلي بمواجهة أزمة الالجئين في األردن
لية والفئات تعرف نوعية الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المح هدفت الدراسة إلى

تعرف اآلثار السلبية واإليجابية و .تعرف أهم المعيقات التي تواجه منظمات المجتمع المحليو. المستهدفة
 )29( على وطبقتها للمؤسسات استبانة الباحثة صممت ذلك أجل ومن .لمجتمع اللجوء على المجتمع المحلي

 المدني المجتمع مجال في الناشطين مع المركزة النقاش جلسات من جلستين على اعتمدت كما مؤسسة،
توصلت إلى و .المئوية والنسب التكرارات حساب وفق اإلحصائية الدالالت نتائج على الحصول في معتمدة

توجه جميع الجمعيات إلى تقديم خدمات في مجال التدريب والتأهيل والتوعية، ثم الخدمات  :النتائج التالية
وتعتمد في تمويلها على التبرعات الفردية، ثم . حقوق اإلنسان على التوالياإلغاثية، فاألنشطة المتعلقة بدعم 
تتوجه كل الجمعيات في أنشطتها إلى النساء ثم الشباب والالجئين وأخيرًا . المشاريع اإلنتاجية، وأخيرًا المنح

سلبيات ظاهرة  أهم. ينين المانحقرارات الحكومية، قوانأهم معيقات عملها ال. فئات ذوي االحتياجات الخاصة
اللجوء على المجتمع استهالك البنى التحتية، تقييد الحريات االعالمية والتشديدات األمنية، منافسة في سوق 
العمل خاصة األعمال المهنية، غالء أجور السكن والمعيشة وارتفاع قيمة تكلفة السلعة، استغالل الكفاءات 

أهم إيجابيات . ور حساسية سلبية من قبل المجتمع المضيفالعلمية لالجئين وتحويلها إلى كفاءات مهنية، ظه
 .المهن المهنية ضها، تطوير بعئأدا ظاهرة اللجوء تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني المحلي وتطوير

  
The Participation of the Civil Society in Addressing the Crisis Asylum in 

Jordan 
The study goals: Knowing the quality of services provided by local civil 

society organizations and the groups targeted in. Knowing the most important 
obstacles that face the local organizations in the society. Knowing the positive and 
negative effects of the asylum society on the local society. Therefore, the 
researcher designed a survey and applied it on (29) association, the main points 
were about the quality of services provided, and the target groups, the problems, 
the negative effects of the refugees on the Jordanian society, and she relied on the 
Intensive discussion sessions to realize how much effective these sessions were on 
local society associations and what obstacles it might face, in addition to the pros 
and cons of the presence of refugees in the resort community. The researcher relied 
on repetition account and percentages to obtain the results of statistical 
indications.These results were the following: All associations were directed to 
provide services in the field of training and rehabilitation and awareness, then relief 
services, and activities related human rights support, respectively.These 
associations rely for funding on individual donations, and productive projects, and 
finally internal and external grants. All associations are directed in their activities 
to women and young people and refugees, and finally categories with special 
needs.The most important obstacles are government decisions, donors’ rules. The 
most negative aspects of the phenomenon of asylum on the community are 
consuming the infrastructure, restricting media freedoms and security tightening, 
competition in private business especially professional labor market, the high cost 
of wages of housing and living, and the high value of the cost item, the exploitation 
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of scientific talent for refugees and converting it to professionalism, the emergence 
of negative sensitivity by the host community, in front of exclusive aid to refugees. 
The most important pros refugee phenomenon are activating the work of local civil 
society institutions, and improve its performance, after the development of 
professional careers, gain social habits. 

    مقدمة
ظهور مفهوم حقوق االنسان  انعكس التطور التكنولوجي على حياة الفرد والمجتمعات، ومع

إلى السطح، لم تعد أي دولة أو أي مجتمع من المجتمعات بمعزل عن العالم المحيط، فقد  عالميا
التهديد وتشابكت الداخلية منها بالخارجية، فكيف بنا إذ نتحدث عن وجود تاثير  تنوعت مصادر

مباشر وقوي بموجب التطورات السياسية التي عصفت منطقة الشرق األوسط من حروب وأزمات 
ثيرها على الحياة االجتماعية أشعوب المنطقة بهذا الضغط، فظهر تإنسانية صارخة أدت إلى تأثر 

وإذ نتحدث عن األردن نتحدث . لدول المستضيفة، وتفاقمت أزمة اللجوءلياسية واالقتصادية والس
عن تهديد حقيقي على األمن اإلنساني، فوجود مجتمعين بنفس المكان ودون أي تخطيط مسبق 

صادر عن المفوضية السامية  ءحصاإوفق آخر  التخاذ إجراءات للتكيف مع األعداد الكبيرة الوافدة
الف الجئ، وذلك حتى تاريخ الرابع من شهر تموز  657.334عدد الالجئين  بلغ لشؤون الالجئين

ألف الجئ موزعين  141.65 أنه يوجدوقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية نداء ياسين  2016
هال (ردنمليون سوري في األ 1.5ردنية لوجود نحو وتشير التقديرات الرسمية األ مخيمات،البين 

أعطى كوفي  ،دولة باقتصاديات محدودة أدى إلى تداول مفهوم األمن االنسانيعلى  )2016األخباري،
نحن "والمعنون بـ  2000عنان األمين العام السابق لألمم المتحدة في تقريره لألمم المتحدة عام 

يتضمن أمن اإلنسان بأوسع معانيه الذي هو أكثر بمراحل من : توصيفًا لألمن اإلنساني كاآلتي "البشر
الصراعات العنيفة فهو يشمل حقوق اإلنسان، الحكم الرشيد وإمكانية الحصول على التعليم  انعدام

وعلى الرعاية الصحية وضمان إتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتطوير إمكاناته، وكل خطوة في هذا 
ن االتجاه هي أيضا خطوة نحو الحد من الفقر وتحقيق النمو االقتصادي ومنع الصراعات والتحرر م

وحرية األجيال المقبلة في أن ترث بيئة طبيعية صحية هي اللبنات المترابطة التي يتكون منها  ،الفاقة
لذلك كان البد من ربط مؤسسات المجتمع المدني المحلي  .أمن اإلنسان وبالتالي األمن القومي

مكانية تنوع بالتصدي ألزمة اللجوء بكافة تداعياتها على المجتمعين الالجىء والمضيف، نظرَا إل
قالة بحثية حول فارس العزاوي في م. ديرى  كرغم ذل يمكن أن تقدمها، األنشطة والخدمات التي

مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته عاجزة عن اإلسهام عالقته بالديمقراطية أن المجتمع المدني و
  :في الخروج من أزمات األمة، ومرجع ذلك أسباب متعددة، أهمها

صعوبة . سات في غالبها عن المرجعية اإلسالمية واعتمادها المنهجية الغربيةبعد هذه المؤس 
الحصول على التمويل وخاصة في إطار الجمعيات الخيرية بعد القصف المفاهيمي الذي طالها بعد 

غياب  .حتى وإن وجد التمويل فإنه يكون مصاحبًا في الغالب لإلمالءاتشر من سبتمبر، الحادي ع

ف ثقافة التطوع وشيوع ظاهرة العزوف عن العمل عضو ،ة علميًا وعمليًا ومنهجيًااإلدارات المؤهل
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االفتقار إلى برامج عمل ورؤى واضحة فال خطط تنموية شاملة وبرامج محددة ضمن  .االجتماع

تمركز برامج هذه المؤسسات حول العمل الخيري وهذا الجانب ال يستطيع التأثير . جداول زمنية
الهيمنة الحزبية على العديد من هذه المؤسسات  .ع بخالف ما إذا كان عمًال تنمويًاالفاعل في المجتم

  ). 2013العزاوي،( يعيق دورها وفاعليتها المجتمعية
مع مركز دراسات  اليرموك جامعة أقامته المستدامة والتنمية الالجئين علمًا أن مؤتمرًا حول

 والالجئين الهجرة قضايا مستوياتها، الفاخت على التدريسية المناهج بتضمين أوصى الالجئين
 بقضايا للتوعية االعالم وسائل مع شراكات بناء ضرورة مؤكدين المستدامة، بالتنمية وعالقتهما
 تبعات يخص افيم الجنوب ودول الشمال دول بين للحوار متينة قاعدة وتأسيس عام، بشكل الالجئين

 .العالميين والسلم مناأل في سهاماإ اللجوء
 جامعة في والنازحين الالجئين دراسات مركز وكادر البحثية القدرات تطوير إلى كذلك واودع
 قضايا حول الالزمة الدراسات عدادإل والخبرات، بالكفاءات رفده خالل من" المؤتمر منظم" اليرموك
 ).2016 اليرموك، جامعة( بها يتعلق وما اللجوء
 الناشطة المدني المجتمع مؤسسات من ؤسسةم) 26( بأسماء قائمة الشفافية مركز حدد كما 
 مركز يقوم وحاليًا االنسان، وحقوق عالميةاإلو القانونية المؤسسات من ناشط )21(وأسماء محليًا

 في المدنية الفاعلة الحياة حول ايرت فريدرش مؤسسة و المعلوماتية و االقتصادية للدراسات الفينيق
 فقد المنطقة، في المدني المجتمع مؤسسات لعيوتف ملدع خطوات هناك أن المالحظ ومن .األردن
التعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري عن توقيع خطة العمل السنوية وزير التخطيط و صرح

مع التحاد األوربي في عمان، تتلخص بدعم المجتتمع المدني في األردن، مع بعثة المكون دعم المج
مكون لدعم اإلعالم بقيمة و المركز الوطني لحقوق اإلنسان،شراف إمليون يورو ب 10المدني بقيمة 

 كدأ المدني المجتمع دعم لمكون حول األنشطة الرئيسيةو .ون يورو بإشراف منظمة اليونسكوملي5,5
 للمساهمة النائية المناطق في المدنية المجتمعات عمل بيئة تحسين في تتمحور أنها التخطيط وزير
 حقوق حول والتوعية الوطني، الحوار عملية في الشباب ودعم السياسات، وصنع السياسية العملية في

، قدراتها وبناء للمعلومات المدنية المجتمعات وصول وتحسين المواطنين، بين العالمية اإلنسان
   ).2016 خصاونة،(

كل الصعوبات  ن هناك توجهًا عامَا لتفعيل عمل تللك المؤسسات رغمأومما سبق نالحظ 
اجه المشكالت التي توزمات وداعم لتجاوز األون هام وكلتي تواجه وجودها الفاعل كمالتحديات او

والبحث يتناول أفق مشاركة تلك المؤسسات بالتصدي ألزمة اللجوء من حيث نوع تلك  .المجتمع
لتأثيرات السلبية واإليجابية على لة والمعيقات التي تواجهها إضافة الخدمات، والفئات المستهدف

 . المضيف المجتمع 
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 :مشكلة البحث
الشعور باألمن بوجود أطراف أخرى، فكيف إذا  عندما نتحدث عن أمن إنساني فنحن نتحدث عن

كانت هذه األطراف قد وجدت وبظروف خاصة ضاغطة وبأعداد كبيرة، أثرت على مختلف جوانب 
وبالتالي حركات ونحن نتحدث عن أزمات متكررة . رالحياة ومست حياة المواطن األردني بشكل مباش

ي تعاني منها المنطقة مما لجوء متعددة قدمت إلى هذا المجتمع نتيجة االضطرابات السياسية الت
وقد أكدت هذا األمر دراسات , على دولة مثل األردن بموارد افتصادية محدودة اكبير ًئاشكل عب

عقدًا لالجئين على أن األردن يواجه وضعًا مالتي أوضحت ) 2015فرانسيس ،(متعددة مثل دراسة 
نحو غير معقول، حيث يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من الالجئين مقارنًة مع عدد المواطنين، 

  .وخامس أكبر عدد من الالجئين من حيث القيمة المطلقة
 يعيشون ممن سوري الجئ مليون نصف أن )2014 العالمية، كير منظمة( أجرتهاوبينت دراسة 

 غير السكن تحديات مع للتأقلم قبل ذي من أكثر يصارعون باتوا باألردن، الحضرية المناطق في
 تحت الالجئين من% 90 يرزح .ألطفالهم والتعليم المتزايدة المعيشة وتكاليف الكبيرة والديون الالئق

 بقرابة اإليجارات في ارتفاع مع والجيران، المحالت وأصحاب العقارات ومالكي ألقاربهم المديونية
 ال األردن في السوريين الالجئين من% 80 من أكثر أن كذلك تبينو .الماضية السنة في الثلث

 في وغالبًا المدن، أطراف على الحضرية المناطق في الفقيرة األحياء في بل المخيمات، في يعيشون
 اإلنسانية المساعدات غياب ظل وفي. مؤقتة مالجئ أوفي منظمة غير خيام وفي الئقة غير مساكن

 ارتفعت فقد غالء المعيشة مع نقص الموارد المائيةو الالجئين، شؤون مفوضية من السوريين ئينلالج
  .األردن بشكل ملحوظ في المضيفة المحلية المجتمعات في الفقر معدالت

 البد منه، وعلى ما سبق  الذلك تعد مشاركة المجتمع المدني المحلي لمواجهة ذلك الضغط أمر
  :سؤال التاليتلخصت مشكلة البحث بال

 ما هو أفق مشاركة المجتمع المدني المحلي بمواجهة أزمة اللجوء في البلد؟
 :أهمية البحث

تها العسكرية التي تؤدي امن أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات حاليَا االضطرابات السياسية وتداعي
وكذلك الشعوب التي  إلى الحروب والضغط والمعاناة التي تعاني منها الشعوب التي تتعرض للحرب،

تتأثر مباشرة بذلك، وتحديدًا التي تستوعب أعدادًا كبيرة من الالجئين كاألردن، وأهمية البحث 
  :تتلخص بما يلي

  .أهمية موضوع أزمة اللجوء وتأثيرها على األمن اإلنساني لدى الالجئين المجتمعات المضيفة -

ئون مع تخلي المجتمع الدولي عن الالجأهمية الحديث و مناقشة األوضاع الصعبة التي يواجهها  -
  .يلوح في األفق ادية دوره، وال حل واضحتأ

 .أهمية مشاركة المجتمع المدني وتفعيل دور تلك المؤسسات في المجتمع -
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أهمية ما يمكن أن تتمخض عنه الدراسة من نتائج قد تفيد المعنيين أو أصحاب القرار في  -
  .مواجهة األزمة

 :أهداف البحث
أهم الخدمات و الفئات التي تتوجه لها منظمات المجتمع المحلي، و أهم  تبيانة توضحتصميم اس -

 .ما تواجهه من معيقات 
 .التعرف على أهم الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والفئات المستهدفة  -
 .تعرف أهم المعيقات التي تواجه تلك المؤسسات  -
  .لسلبية ألزمة اللجوء على المجتمع التعرف على أهم التأثيرات اإليجابية وا -

  .توضيح أفق مشاركة المجتمع المحلي في مواجهة أزمة اللجوء -

  :خطوات البحث وإجراءاته
 :بناء األداتين

 .وذلك لتصميم بنود االستبانة والتأكد من صدقها: تم العودة إلى أدبيات البحث  -
سب مشاركة المجتمع المحلي باعتباره تم بناء االستبيان باختيار المحاور الرئيسة أوال التي تنا -

اعنصر كما يمكن أيضًا  ،، والتي تندرج ضمن أنشطة يمكن استخدامها بشكل مستمرامؤثر
اعتبارها صالحة ألكثر من فئة من الفئات المستهدفة باالستناد إلى آراء بعض من الناشطين في 

 . مجال المجتمع المدني، واعتمادها من قبل دراسات سابقة
 .ار أنشطة تكون معتمدة من غالبية منظمات المجتمع المدنياختي -
التي تتعلق بإعادة حيث تم األخذ بمالحظاتهم و ،)الصدق الظاهري(تم عرضها على محكمين  -

وضرورة  ،الخيارات المخصصة لنوعية األنشطةعند ) أخرى(خيار  ،اغة بعض البنود وإضافةصي
  .إضافة أنشطة متعلقة بالبيئة

 حسب الظرف المتاح) ، الكركءجرش، الزرقا اربد، ،عمان(عدة محافظات  تم تطبيقها في -
 .أنها مقصودة للفعالة منها التي تجاوز عمرها أكثر من ثالث سنوات وتجاوب المؤسسات، علما

اختيار محاور أسئلة جلسات النقاش المركزة، مع االستفادة من تجربة مركز المجتمع المدني  -

، في استخدام تقنية الجلسات الحوارية المركزة والمصغرة، )ccsp( والديمقراطية في سورية
 .وتم تيسيير جلستين

الجئين، أبناء المجتمع األردني،  :روعي في جلسات النقاش المركزة والمصغرة تنوع المستهدفين -
 .نشطاء بمؤسسات المجتمع المدني 
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 :منهج البحث
ي يدرس المتغيرات كما هي موجودة في اتبع البحث منهج التحليل الوصفي باعتباره المنهج الذ

، 2009منصور وآخرون، (حاالتها الطبيعية لتحديد العالقات التي يمكن أن تحدث بين هذه المتغيرات 

كمؤسسات مجتمع  فالبحث عن طريق االستبانة يتوقف عند الخدمات المقدمة من الجمعيات ).53ص

جلسات النقاشية اللمتعلقة بالموضوع في ودورها في التصدي لألزمة، إضافة إلى األسئلة امدني 
  .التي ستتمخض عن عدة مقترحات المصغرة

 : أدوات البحث
  .استبانة من شقين بنود مقيدة اإلجابة وأسئلة مفتوحة تتعلق بوجهات النظر -

  .جلسات نقاش مصغرة يستخدم فيها تقنية عصف الدماغ من أجل اإلجابة عن أربعة أسئلة -

 :عينة البحث
  .جمعية ناشطة )29(ة من الجمعيات الفاعلة العاملة بالمجتمع المحلي،مقصودة متاح

متاحة من الشخصيات الناشطة في مجال مؤسسات المجتمع المدني والمهتمة بهذا  مقصودة 
  . جلستين لعشر أشخاص .الموضوع

 :حدود البحث
  2017- 2016العام الدراسي : الزمانية

 .، والشخصيات الناشطة في هذا المجالردنعيات مجتمع مدني محلية في األجم: المكانية
  .أهداف ورؤى منظمات المجتمع المدني ضمن القوانيين الناظمة المتاحة  :العلمية

 :األساليب اإلحصائية
  التكرارات والنسب المئوية

  :مصطلحات البحث
الربح التي في غالبيتها ال تهدف إلى ... هيكلية من المنظمات أو الجمعيات األهلية :مجتمع مدني

وتضم في عضويتها المواطنين المتطوعين للعمل الجماعي والتطوعي والمشاركة في الحياة العامة، 
  .ولكل منها مجال اهتمام أو مجاالت تنموية، بعيدًا عن األحزاب السياسية والنقابية

فراد المشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية الناجمة عن وجود مجموعات من األ: أزمة اللجوء
الهاربين من بالدهم إلى بلد آخر خوًفا على حياتهم، أو خوفًا من السجن أو التعذيب، وبتعدد أسباب 

 .والفقر اإلرهاب، الحرباللجوء تتشكل أنواع اللجوء، 
  :اإلطار النظري
غير مفهوم األمن وتعقد ، وقد ترالطمئنان الناتج عن الوثوق بالغياألمن لغة يعني ا: "األمن اإلنساني

القهر، (من اإلنسان من الخوف أ:" ويعرف على أنه. بسبب التراكم التاريخي وتعقد الظاهرة اإلنسانية
أي محاولة خلق ديناميكية تدمج ) الحرمان وعدم التمكين االجتماعي(والحاجة ) العنف، التهميش
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كما . استقرار النظام السياسي وبيئتهاإلنسان في األولويات التنموية والسياسية بدل التركيز على 
يقة ترقي من حقوق وحريات حماية أساسيات البقاء بطر"تعرفه لجنة األمن اإلنساني على أنه 

هذا  ، لذلك يعد المجتمع وبكافة مؤسساته المدنية طرفًا فاعًال في استقرار)2011شنيين، "(اإلنسان
 .و طارىء يواجههأزمة أالمجتمع، والتصدي ألي 

مؤسسات المجتمع المدني المحلية طرفَا مؤثرًا بغض النظر عن مدى فعاليتها، تساهم في غدت 
األردني وتنميته، نتيجة تدفق مئات الالجئيين خالل فترة زمنية قصيرة بسبب  استقرار المجتمع

 بالمئة في مجتمعات مضيفة 84االضطرابات السياسية في المنطقة المحيطة، حيث يعيش مايقرب من 
 . حول وضع الالجئين السوريين إلى أزمة ممتدةالمخيمات مما أدى إلى تخارج 

وقد استقر غالبية الالجئين السوريين في بعض أفقر المناطق في شمال األردن، حيث تستضيف 

   .في المئة من جميع الالجئين السوريين في األردن 76محافظات عمان وإربد والمفرق أكثر من 
المجتمعات المضيفة، حيث ينافس الالجئون الفئات السكانية الضعيفة في  ونفد الصبر والكرم في

). 2015،فرانسيس( "األردن على الموارد الشحيحة وفرص العمل والرعاية الصحية والمأوى والتعليم
  .ومن هنا دعت الحاجة إلى مشاركة المجتمع المدني المحلي من خالل مؤسساته المختلفة

 ناحية، من الدولة عن قاللهاست :يعني الذي الكالسيكي الليبرالي من لمدنيا المجتمع مفهوم تطور وقد
 الماركسيونثر بأتو .أخرى ناحية من) الدم ورابطة واألسرة، االقتصادي، المجال( السوق نظام وعن
 الطبقة قبل من والسيطرة للتحكم وسيلة أو أداة يعتبر المدني المجتمع أن على يؤكدون الذين

 على الدولة سيطرة استمرار ضرورةتبنت و .البروليتارية أو العمالية الطبقة على مهيمنةال البرجوازية
 المجتمع تنظيمات على) استقاللية عدم( مستمرة رقابة وجود يعني الذي األمر الحياة، أوجه كافة

 مفهومتحدثواعن  مولكنه المدني، المجتمع مفهوم الجديد ونالليبراليبينما لم يستخدم  المدني،
 كبيرة ال، أم اقتصادي ونشاط طبيعة ذات مراقبة، غير أم مراقبة أكانت سواء الحكومية غير المنظمات

 الربح، تحقيق إلى تسعي التي القومية عبر الشركات ذلك في بما...وهكذا دينية أم عرقية صغيرة، أم
 .الدولة ابةورق لسيطرة تخضع التي والروابط والنقابات الدم، رابطة على تقوم التي واألسرة

 دور تقليص يعني الحكومية غير التنظيمات كل ليشمل المدني المجتمع مفهوم ثم توسع

 السابق في مقتصرة كانت بنشاطات تقوم "NGOs" إن بحيث ككل، المجتمع في الحكومة أو الدولة
أن هل . علماء السياسة واالجتماع حول تحديد دور المجتمع المدنيرغم عدم اتفاق و. الدولة على

ة والدفاع عن المصلحة العامة والحريات العامة جتمع المدني ينحصر في إرساء مبدأ المواطندور الم
ت الفرعية وحتى الفئا...) المرأة، المهمشين، الشباب(وحقوق اإلنسان ومصالح الفئات االجتماعية 

اعتبار أّنه موكول إليه على  أم أن دور المجتمع المدني أوسع من ذلك وأكثر تسيسًا... مثل المدمنين
  .تغيير السياسات في إطار من التنوع والتعدد والمشاركة الحرة حتى تغيير األنظمة السياسية

األكيد أن دور المجتمع المدني في جوهره هو دور  يكن من أمر هذا االختالف يبقمهما و
ن هذا النمط المجتمعي يمثل التنمية هنا في معناها الشمولي المتعدد األبعاد، من منطلق أ. تنموي
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حقال للتدبر الجماعي لسبل حّل الخالفات وتحقيق المطالب المتنوعة وتأكيد الهويات في حال 
  .تعددها

لكن إذا كانت غاية النشاط اإلنساني في نهاية المطاف هي تنمية اإلنسان مطلقا بما هو قيمة في 
إنسان بدون استثناء، ينمي فيه إمكانياته النفسية  ذاتها، فإّنه يغدو من الشرعي الحديث عن تنمية كّل

وقدراته الجسدية وطاقاته الروحية الظاهرة والكامنة، عبر تثمين القيم األساسية التي ينشد إليها من 
 ....مثل الحرية والمساواة والعدالة والتضامن والسالم

في دفع مسار التنمية وهو  األساسيم بأن اإلنسان هو الفاعل ينطلق مفهوم التنمية اليوم من التسل
لم تعد التنمية، كما يؤكد األخصائيون، من مسؤولية الماسكين . اآلن نفسه غايتها وهدفها النهائي

بزمام السلطة وحدهم، بل أضحت مسؤولية المجتمع بأسره عبر المؤسسات المدنية التي تساهم فعليا 
. اهمة في التشريع عبر مشاركة حقيقية وفاعلةفي وضع التصورات واقتراح سبل التنفيذ وحتى المس

من هذا المنطلق تصبح الشراكة بين مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي شرطا أساسيا 
لتحقيق أهداف التنمية في ظل واقع اتسعت فيه الهوة بين القدرة على توفير الخدمات وبين تزايد 

  ).2004رحيم، عبد ال(االحتياجات خاصة في البلدان النامية
ومن ثم فإن من بين المسؤوليات المطروحة على منظمات المجتمع المدني اليوم هي تطوير ثقافة  

جديدة قوامها تقديم مشاريع متماسكة وقابلة للتنفيذ والدفاع عن هذه المشاريع سواء داخل 
 مراكز ودوجعن ضرورة )2016 عطية،(تحدث و .األوساط الحكومية أو في أوساط المجتمع عامة

 المشورات وتقدم للمسؤولية، القرارات اتخاذ دعم مراكز بمثابة تقوم واألنشطة، اإلدارة مستقلة بحثية
 مراقبة عيونا تمّثل حتى باستقاللها، نطالب وعندما المختلفة، والمشكالت القضايا في واألبحاث

 .الناس التمشك على تتعرف شفافة روح لها وتكون وخططها، ومساراتها الدولة ألجهزة
 المتحدة الواليات في شائعة وهي Thinking Centers التفكير مراكز يسمى ما إلى نحتاج كذلك،

 قرن ربع( عقود بعد الوطن حال وكيف المستقبل قضايا عن ذهني بعصف وتقوم األوروبية، والدول

 الطاقات إطالق منها والهدف ؛المستقبلية الدراسات بعلم ذلك في وتستعين ،)مثال قرن نصف أو

وفي ظل ما سبق وواقع أزمة اللجوء  .آفاقه واستشراف للوطن، المستقبل لتخيل المبدعة والرؤى
لتكون و. ره بالقيام بالعديد من اإلجراءاتأن يأخذ دو فعلى المجتمع المدني المحلي يسانده اإلقليمي

اعلة البد من أن تكون مستقلة، وغير حكومية، وغير إرثية،و طوعية،و غير ربحية،وحداثية تلك ف
األنشطة والمهام التي يمكن أن ومن  ).2012شعبان،( عبد الحسين شعبان.الشروط التي اقترحها د

 :األزمات يقوم بها المجتمع المدني في مجال مواجهة
 .طبية واالجتماعيةتقديم الخدمات اإلنسانية والب المساعدة -
 .المشاركة في إعداد أدلة إرشادية عن كيفية التعامل مع الظروف الطارئة -
 .إنشاء قواعد بيانات حول المعلومات الخاصة باألزمة -
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تأمين التجهيزات والمعدات الخاصة باإلغاثة واإلسعاف كتوفير الخيام ولوازم اإلغاثة األخرى  -
 .للقيام بالخدمة المطلوبة لمتطوعين للمساعدة وتأهيلهموإمكانات اإلسعافات األولية، وتوفير ا

 .المساعدة في إعادة التأهيل وإصالح الضرر الذي سببته األزمة -
 .إعداد برامج توعية وتدريب في مجال إدارة األزمات -
المشاركة في جمع التبرعات، ووضع برنامج ونظام لتقديم المنح وفق ما تقتضيه األولويات  -

  .االنسانية

لدمجهم بعملية المشاركة في تقديم مختلف  األفراد ذوي الكفاءات المناسبة من الالجئينتأهيل  -
 .الخدمات لمن يحتاج 

التواصل مع أجهزة الدولة المعينة من أجل النتسيق والتخطيط إلجراءات عملية رديفة ومتسقة  -
 .مع السياسات العامة للدولة

 .تنسيق العمل  التواصل مع المنظمات االقليمية والدولية من أجل -
القيام بدراسات ميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة والمهتمة من أجل تقديم تصورات عن  -

 .الحاجات الملحة المتغيرة
 .متابعة األثر بعيد المدى لمختلف األنشطة والخدمات المقدمة لالجئين  -
ؤدي إليه الظرف لعب دور الوسيط بين المجتمعات المضيفة والوافدة للتخفف من ما يمكن أن ي -

 .من حساسيات بين الطرفين
 .التركيز على حمالت توعية تتعلق بحقوق االنسان وتأمين البيئات اآلمنة -

 :أهم التوصيات لتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في مواجهة الكوارث واألزمات
األزمات  إنشاء اتحاد نوعي للتنسيق بين الجمعيات األهلية العاملة في مجال اإلغاثة وإدارة -

 .والكوارث يضمها كلها
حصر وتصنيف إمكانيات الجمعيات األهلية الموجودة والتعرف على ما لديها من إمكانيات وذلك  -

لتسهيل المناورة باإلمكانيات في حالة وقوع كارثة، وتبادل التعاون في مجال المعدات وتسهيالت 
 .اإلغاثة

 .ة قومية إلدارة األزماتضم ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني في عضوية لجن -
قبل وأثناء (وضع إطار عمل لتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة الكوارث  -

 .وعمل دليل إجراءات موحد للجمعيات األهلية) وبعد الكارثة
إعداد برنامج مشترك لبناء القدرات لصالح مؤسسات المجتمع المدني، يتضمن التدريب العملي  -

وارث واألزمات وكذلك التدريب على تنفيذ خطة المجتمع المدني والمنظمات غير على إدارة الك
 .الحكومية في مواجهة الكوارث واألزمات
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التوعية الجماهيرية بأخطار : تكليف مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ بعض األنشطة مثل -
 .األزمات

 .إعداد كتيبات وأدلة إرشادية في مجال األزمات -
) المنظمات الحكومية(مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في البالد اشتراك ممثلين من  -

 .ومؤسسات المجتمع المدني في برامج التدريب والدورات التي ينظمها كل من الجانبين
إعداد قاعدة بيانات تشمل أماكن ومواقع وأسماء وعناوين وهواتف الجمعيات األهلية العاملة  -

 .الكوارثفي مجال اإلغاثة وإدارة األزمات و
إضافة جزء خاص بالجمعيات األهلية على الموقع اإللكتروني الخاص بقطاع إدارة األزمات  -

والكوارث الحكومي، وذلك لتوثيق التجارب والخبرات السابقة وكذلك تسجيل الدروس 
 .المستفادة

 )...تدريب –احتياجات  –إمكانيات (بحث إمكانية طلب دعم دولي للجمعيات األهلية  -
روتوكول تعاون في مجال التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث بين االتحاد العام توقيع ب -

مركز المجتمعي . (لمؤسسات المجتمع المدني ومركز المعلومات ودعم القرار في الحكومة

 )2013للخليج العربي إلدارة الكوارث و األزمات، 
  :الدراسات السابقة 

  :االقليمية 

 أثر البرامج االنسانية على المجتمع ") 2016(التدريب الجمعية اللبنانية للدراسات و

متابعة التواصل بين الجهات المانحة،  :وخلص المؤتمر إلى التوصيات التالية "المحلي
المنظمات الدولية والقادة المحليين لتحقيق تجانس أكبر في األهداف والبرامج من أجل خدمة 

حلية وعدم إستنزاف القدرات المحلية فقط النازحين وضمان سالمة وصحة صيرورة التنمية الم
دعوة الهيئات المانحة والمنظمات الدولية إلى دعم قدرات الهيئات المحلية  .في خدمة النازحين

ِ الناتج عن حصر الموارد في البرامج اإلنسانية عدم  .من بلديات وجمعيات فورًا وإعادة النظر
قيم اإلنسانية األساسية المولدة آلليات شفافة في التركيز على اآلليات اإلجرائية فقط بل تعزيز ال

العمل اإلنساني فال تصبح قضية خدمة النازحين قضية جوهرها الحصول على التمويل ألنها 
ً وتزيد من التوترات الحاصلة بين مكونات المجتمع المحلي وبينهم وبين  حكمًا ستنتج فسادا

سياحة والزراعة بشكل واضح وفعال دعم القطاعات اإلنتاجية وعلى رأسهم ال .النازحين
مساعدة البلديات في تطوير بناها اإلدارية  .في عملية الصمود اأساس اوإعتبارها ركًن

والتشغيلية وتعزيز قدراتها المادية والبشرية لتصبح قادرة على تفعيل برامج التنمية المحلية 
، تحقيق األمن وتوفير ورفع الضرر الناتج عن زيادة السكان، الضغط على البنى التحتية

تقوية وتمكين كافة أشكال ومكونات المجتمع المدني ودعم دوره اإلستثنائي في  .الخدمات
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وجعل هذا المجتمع محركا حقيقيا . مواجهة الفساد المالي واإلجتماعي، التطرف، التهميش
وزيادة الدخل إلشراك الشباب والمرأة في عملية التنمية المحلية من خالل تعزيز برامج الحوكمة 

  . وتعزيز ونشر ثقافة السلم األهلي من أجل جهوزية دائمة لمواجهة األزمات وآثارها السلبية
توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة العمل على حل األزمة السورية بأسرع وقت 
واإلجماع المحلي على رفض أي شكل من أشكال توطين الالجئين السوريين أو جعلهم مكونا 

 . ساسيا في المجتمع المحليأ
  ى تقارير دولية واقليمية ومحلية،علاعتمدت  "أزمة الالجئين في األردن) "2015(فرانسيس 

معالجة  االقتصاد، المأوىء، الرعاية الصحية، الحوكمة، تناولت سياسة األردن اتجاه الالجئين،
إعطاء األولوية  :مع الدوليخرجت بتوصيات أولية لألردن والمجت البطالة،االقتصاد،  النفايات،

تاريخيًا، كان األردن ينظر إلى تدّفق الالجئين باعتباره . إلدماج المساعدات التنموية واإلنسانية
ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك هذه . يمّثل فرصة لدفع عجلة التنمية الوطنية

ية مع المساعدات اإلنسانية في الديناميكية ويعطي األولوية إلدماج مساعدات التنمية الوطن
سياق استجابته ألزمة الالجئين السوريين، ماسيعود بالنفع على المجتمعات المضيفة والالجئين 

الحفاظ على نطاق الحماية الخاص بالالجئين السوريين مع ارتفاع حدة التوّتر  .على حد سواء
ولذا . ياسي بنطاق حماية الالجئينفي المجتمع المضيف، ينبغي على األردن مقاومة التالعب الس

توثيق  .من الضروري أن يضمن األردن حق اللجوء لالجئين بهدف توفير األمن اإلنساني لهم
يجب على الجهات الفاعلة التي تتجاوب مع األزمة السورية في  حرية الوصول إلى سبل العيش

ومع . لى المدى الطويلاألردن أن تحول سياسات االستجابة من نهج طارئ إلى آخر مستدام ع
استمرار األزمة السورية، فإن إضفاء الطابع الرسمي على القطاع االقتصادي والمساعدة على 
الوصول إلى موارد الرزق في األردن، سيخّففان احتماالت تعرض الالجئين إلى األذى، ويعزز 

لفاعلة المعنية بالحكم تمكين الجهات ا .االقتصاد األردني، ويقّلص النداءات اإلنسانية الطارئة
ينبغي أن تتضمن المساعدات الدولية برامج بناء القدرات لتعزيز قدرة الجهات البلدية . المحلي

  .األردنية على تقديم الخدمات إلى عامة الناس والالجئين السوريين
  ورقة بحثيةدور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين ) 2015(جادالله 

إذا  في حالة وجود الجئين على إقليم الدولة وتعرض حقوق أحدهم إلى انتهاك ،: انونيلخبير ق
رصدت اللجنة أو تلقت شكوى من قبل األفراد أو المنظمات والهيئات في الداخل أو الخارج 
بوجود هذه االنتهاكات فإن اللجنة تقوم ببحث هذه الشكوى وإذا ما ثبت لها وجود هذه 

 ةالتقارير التي ترفعها إلزالة حالاطبة الجهات المختصة أو من خالل االنتهاكات تقوم بمخ
حالة وجود انتهاك لحقوق أحد المواطنين القطريين أو أحد المقيميين في  .االنتهاك إن وجدت

وفقًا لمبادئ باريس فإن المؤسسات الوطنية  هالمستقر علي: إقليم دولة أجنبية دولة قطر على
ز وحماية حقوق اإلنسان لكل من يخضع للوالية القانونية للدولة تختص كما سلف ذكره بتعزي
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الموجود بها المؤسسة الوطنية فإذا وجد انتهاك لحقوق اإلنسان على إقليم دولة أجنبية ألي 
شخص يخضع للوالية القانونية للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر وتلقت اللجنة شكوى 

بأي طريقة من طرق الرصد فإن اللجنة الوطنية تقوم تفيد ذلك أو رصدت هذا االنتهاك 
باالتصال مع الجهات المختصة في الدولة محل االنتهاك إذا وجدت أو مخاطبة السلطات المعنية 
حالة عدم وجود مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان في هذا البلد أو مخاطبة المنظمات الدولية 

ن كمنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية غير الحكومية المعنية ذات الصلة بحقوق اإلنسا
تعمل اللجنة في إطار من ممارسة إختصاصاتها  .للصليب األحمر وغيرها من المنظمات األخرى

التشريعات المعمول بها في الدولة أو التشريعات المزمع إصدارها والتي يتم عرضها  بمراجعة
وق االنسان بصفة عامة ومن بينها تبين لها وجود أحكام تتعارض مع حق ماعلى اللجنة وإذا 

يمكن للجنة  .حقوق الالجئين ترفع توصياتها للسلطات المختصة في الدولة إلزالة هذا التعارض
في الحاالت التي تقوم فيها بتقديم تقارير الظل أمام أجهزة األمم المتحدة تعمل اللجنة على 

احية التشريعية أو الممارسة بيان أي أمور تتعلق بحقوق الالجئين إذا وجدت سواء من الن
 .العملية

 :المحلية
 األزمة السورية أضعفت قدرة الحكومة على تقديم  ،)2017(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بلدية،  36طبقت الدراسة في محافظتي إربد، والمفرق بمتابعة الخدمات للمجتمعات المحلية 
التعليم، : المحافظتين من النواحي التاليةاالطالع على اوضاع الالجئين في تلك  الدراسةوهدفت 

وجهت لتقديم المساعدة إلى المجتمعات  .الصحة،السكن، المياه،التوظيف واألعمال، الزراعة
أو من خالل المساعدة تقنية، وسيتم  المضيفة في الشمال على شكل عربات أو معدات أو مواد

كل مثال يحتذى به وقصص نجاح منح االعتماد للبلديات الجديدة والحكومات المحلية وستش
وتجارب لخبرة المملكة الالمركزية، خصوصاً أن حصيلة االنتخابات البلدية األخيرة ساعدت في 
ظهور رؤساء بلديات يتمتعون بحس مسؤولية عال ومدركين تمامًا أنهم سوف يحاسبون على 

كبيرًا مثل إعادة  وترى الدراسة أن الوضع الحالي لشؤون البلديات يتطلب تدخال .أخطائهم
وتؤكد الدراسة على أن هناك  .واإلدارة والتخطيط المالي وبناء القدرات الهيكلة أو التدريب

احتمالية حدوث توتر سياسي واجتماعي في الدولة وهما في ازدياد بسبب األوضاع 
 .االقتصادية، وأكدت أن المجتمع المحلي األردني بات يشعر باالستياء والظلم واإلقصاء

  طبق استبيان على أكثر من :ن في األردني، معاناة السوري)2014(العالمية " كير"منظمة 
وإلى جانب . الجئ سوري وشمل البحث مناطق في عمان والزرقاء وإربد والمفرق) 2200(

أهم نتائج  .الالجئين السوريين أخذت أوضاع المواطنين األردنيين األقل حظا بعين االعتبار
ون الجئ سوري ممن يعيشون في المناطق الحضرية باألردن، باتوا نصف ملي: الدراسة

يصارعون أكثر من ذي قبل للتأقلم مع تحديات السكن غير الالئق والديون الكبيرة وتكاليف 
من الالجئين تحت المديونية ألقاربهم % 90و يرزح . المعيشة المتزايدة والتعليم ألطفالهم
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لجيران، مع ارتفاع في اإليجارات بقرابة الثلث في السنة ومالكي العقارات وأصحاب المحالت وا
وعالوة على أنهم يعيشون في مساكن غير الئقة فإنهم يعانون من تراكم اإليجارات . الماضية

التي ال يستطيعون دفعها، وألن كثيرا من هؤالء ال يملكون عقود إيجار فهم عرضة للطرد في 
إن هناك مستويات متزايدة من التوتر يلقي بالنساء نتيجة لتدهور الظروف المادية ف. أي وقت

لكن  .في خطر االستغالل الجنسي، رغم أنه لم يتم التصريح بوضوح عن حوادث من هذا القبيل
الكثير من السيدات يبدين القلق من هذه الناحية ألنهن يجدن أنفسهن للمرة األولى مسؤوالت 

وأردفت أنه في الكثير من الحاالت يصبح  .عن أسرهن في غياب الزوج أو المعيل خارج بلدهن
فقط من أوالد % 52وتظهر دراسة كير أن . األوالد معيلين لألسرة بغرض تلبية احتياجاتها

من % 62بـالالجئين السوريين يواظبون على الذهاب إلى المدرسة في الوقت الحالي مقارنة 
على المجتمعات المضيفة في األردن، و أن تدفق الالجئين السوريين يلقي بآثار متزايدة . اإلناث

 .والتي تكافح أمام تحديات تكاليف السكن والمعيشة المرتفعة، والوصول إلى الخدمات العامة
من الالجئين السوريين في األردن ال يعيشون في المخيمات، % 80وتبين الدراسة أن أكثر من 

، وغالبًا في مساكن غير الئقة بل في األحياء الفقيرة في المناطق الحضرية على أطراف المدن
وفي المجمل، تتشارك أكثر من عائلة في السكن في  .وفي خيام غير منظمة أوفي مالجئ مؤقتة

 .دوالرًا كل شهر على اإليجار 260شقة صغيرة، ويتوجب على األسر إنفاق ما يبلغ متوسطه 
صريح عمل في وبالنسبة لالجئين الذين يواجهون صعوبات وتكاليف باهظة للحصول على ت

 .األردن، تشكل القدرة على دفع اإليجار أحد أكبر مواضع القلق الملحة لديهم
 اللجوء السوري وأثره على  )2014( مفلح علي د سميران، محمد علي و سميران،.أ

 الباحثان توصل و الزعتري مخيم سكان من أفراد )105( على استبانة الباحثان طبق .األردن
 إلى وأدى ، المحدودة المحلية الموارد استنزف األردن إلى اللجوء تدفق إن :اآلتية النتائج إلى

 المحافظات أكثر من اربد ومحافظة المفرق محافظة تعد .والخدمات التحتية البنية على الضغط
 المياه، على الطلب وكثرة الصحية، المراكز في االزدحام حيث ،السوري اللجوء من تضررا

 المساكن أجور ارتفاع .وغيرها والمسائية، الصباحية الفترتين في رسالمدا في الطالب وازدحام
 دفع من الزواج على المقبلين وخاصة األردنيين إمكان عدم إلى أدى مما جدا، كبير بشكل
 إلى مباشرة تدفع والتي األردنية للحكومة المقدمة والمساعدات المنح قلة .السكن أجور تكاليف

 أكثر أن إلى االستبانة وتشير .الالجئين على اإلنفاق في لكبيرا بالعبء قيامه مع الالجئين
 التهديد أو القتل، من خوفا وحمص، درعا وخاصة الكبيرة المدن من هربوا قد الالجئين
 اللجوء يشكل .الحرب انتهاء بعد بالدهم الى بالرجوع يرغبون منهم تقريبا %76 وأن بالقتل،

 يترتب وما المديونية، وتضخم ، المالية الضائقة وجود عم األردنية الموازنة على إضافيا عبئا
 أكثر لالجئين تقدم ال المانحة المنظمات بأن بينت الدراسة بأن علما سنوية، فوائد من عليها

 الحكومة إلى المانحة الدول من المساعدات بتقديم الدراسة وتوصي .الدعم من %19 من
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 في وعجز مالية، بضائقة يمر األردن أن وخاصة وء،اللج يتطلبها التي بالمهام للقيام األردنية
 .المديونية في وتراكم الموازنة،

  دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحويل الديمقراطيفي األردن ):2012(النوايشة

 :من خالل الدراسة التتبعية لقوانيين االنتخابات في األردن توصلت الدراسة إلى )2009- 1989(
الديمقراطي مقيد بكثير من النصوص الدستورية، ومنها قانون االنتخاب  إن آفاق التطور

قانون الصوت الواحد الذي أدى إلى تفتييت المشاركة  1993لعام ) 15(األردني المؤقت رقم 

) 17(قانون المطبوعات والنشر رقم ).2007- 2003-1997-1993(الحزبية في االنتخابات 
وأن هناك  .2001لعام ) 47(، وقانون االجتماعات رقم حد من حرية الصحافة الذي 1997لسنة 

ضعفًا في األحزاب السياسية والنقابات المهنية مما أدى تهميش دورها في عملية التحول 
وأوصت الدراسة  .الديمقراطي، حيث أنها مازالت بعيدة عن المطالب الوطنية للشعب األردني

عزيز السلوك قوانين وأنظمة، والعمل على ت منبتعزيز االصالحات الديمقراطية وما يتعلق بها 
المدني القائم على حرية التعبير واحترام حقوق االنسان وقبول الرأي اآلخر من خالل المناهج 

قيام األحزاب السياسية بندوات تعريفية عن األحزاب في  الدراسية في كل المدارس والجامعات،
ة لواقع ئموضع برامج تكون ماللالمحاولة الجامعات األردنية وبيان أدوارها في األردن مع 

 .المواطن األردني
 دليل مؤشرات المجتمع المدني في األردن):2011( الحوراني، هاني وفريق من الباحثين 

منظمة هدفت إلى تحديد مؤشرات في المجتمع )121(بلغت  طبقت استمارة مسحية على عينة
نخراط المدني، مستوى التنظيم، اال:المدني األردني، وهذه المؤشرات تتحدث عن محاور

و توصلت الدراسة إلى أن  .نقطة من مئة) 55,3 (وسجل المؤشر. ممارسة القيم، األثر المدرك
مما أدى إلى تعزيز االهتمام  1989االنفتاح األردني السياسي بعد عام :أبرز نقاط القوة كانت

مجتمع المدني لها بنية تحتية الدولي بالمجتمع األردني،ووفر مصادر دعم هامة، معظم فئات ال
لية الوقدرة اتصال مقبولة عدا العاملة منها في المناطق الريفية النائية، وتتسم غالبًا باالستق

العاملة فيها بيئة محافظة سياسية و منحازة لصالح  البيئة: أبرز نقاط الضعف .اإلدارية والمالية
رية، ضعف تداول المواقع القيادية، وتدني الدولة خاصة النقابات و التعاونيات والجمعيات الخي

وصت باالنتقال إلى أو من الحكومة والقطاع الخاص،الشفافية، وضعف مصادر التمويل، السيما 
 .استراتيجية عمل وطنية شاملة ألنها سبب في ضعف الحوار ومجال لتدخل األطراف المانحة

خاص بمنظمات المجتمع المدني  وأكدت في التوصيات على إنشاء معهد للقيادة والحكم الرشيد
 بهدف تطوير مهارات القيادة واإلدارة داخلها، وأن يكون المعهد مؤسسة مستقلة بإدارة مشتركة

، إلى اختيار قادات باالنتخاب وليس بالتزكية االنتباهما بين الحكومة والمجتمع المدني، وضرورة 
ل اآلخر كجزء من سياسة وضرورة العمل على ترويج ثقافة قيم التسامح والحوار وقب

إشاعة ثقافة التطوع ووضع برامج تدريب وتأهيل خاصة بها مترافقة مع إصدار  ،المنظمات
متخصص بشؤون التطوع، كما أوصت كذلك بإشراك المنظمات النسائية وشددت على تشريع 
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ي للعب تطوير ثقافة الشراكة االجتماعية والمسوؤلية االجتماعية وتأهيل منظمات المجتمع المدن
تشجيع المجتمع المدني على تنشيط أدواته االعالمية، وتطوير قاعدة بيانات  هذا الدور،

 .الكترونية خاصة بتلك المنظمات، تشجيع مراكز البحوث على مزيد من الدراسات
 :تعقيب على الدراسات السابقة 

والمجتمع  من الالجئيين يعاني منها كل ةياشتركت الدراسات السابقة بوجود مشاكل حقيق
ودراسة  ودراسة فرانسيس، دراسة االمم المتحدة،(المضيف خاصة االقتصادية واالجتماعية 

لى تفعيل أكبر لدعم المنظمات الدولية وخاصة بالجانب التنموي ودمجه إسات اودعت الدر ،)سميران
قتصاد المجتمع مع الخدمات االنسانية بخطط ومعالجات بعيدة األمد تعود بالنفع على الالجئين وعلى ا

علمًا أن هناك تقصيرا  ،)دراسة فرنسيس، ودراسة الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب(المضيف 
إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع  ،المتوجبة ديد التزاماته الماليةواضحًا من المجتمع الدولي بتس

ألي من الطرفين كما  المدني المفترض أن تقوم به في حال وجود انتهاكات بمجال حقوق االنسان
لواقع عمل مؤسسات المجتمع ) النوايشة والحوراني(، توجهت دراستي )2015 ،جاد الله(أشارت ورقة

المدني في األدرن مع توصيات لتحديث و تفعيل عملها كجهة مراقبة ومشاركة و حتى طرف ممكن أن 
البحث اختلف و. تمع مدنييؤثر حتى على الجهات التشريعية لتأخذ دورها المنوط بها كمؤسسات مج

على مة اللجوءزاعن األبحاث السابقة بتناوله أفق مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلي لمواجهة 
بما يقدمه من أنشطة وخدمات وبتوجهه نحو فئات محددة من المجتمع بغض النظر عن  واقعلأرض ا

 .وجود اختالفات
 :أسئلة البحث

 مجتمع المدني المحلي في التصدي ألزمة اللجوء؟ما أفق مشاركة ال: السؤال الرئيس
 :تفرع عنه األسئلة التالية

  ماهي أهم القطاعات التي تتوجه لها مؤسسات المجتمع المدني ؟ -1

  ماهي أكثر الفئات تلقيًا ألي نوع من أنواع الخدمات ؟ -2

  كة فعالة؟مامدى مشاركة منظمات المجتمع المدني في التصدي لألزمة ؟ و كيف تكون مشار -3

 مؤسسات المجتمع المدني؟ تواجه تقديم خدماتما هي أهم المعيقات التي  -4
  ما هي أهم التأثيرات السلبية على المجتمع المحلي نتيجة تلك األزمة ؟ -5

  ما هي أهم التأثيرات اإليجابية على المجتمع المحلي نتيجة تلك األزمة ؟ -6

 : مناقشة نتائج البحث 
  :ج تطبيق أدوات البحث المستخدمةئاستنادًا لنتا ل سؤال من األسئلة الفرعيةك ةسوف يتم معالج

 :ماهي أهم القطاعات التي تتوجه لها مؤسسات المجتمع المدني : السؤال األول 
الجدول اآلتي  أنشطتها،واتها لإلجابة عن هذا السؤال رصدت االستبانة القطاعات التي تقدم خدم

   :يرصدها



  

 

185 
 

 :الخدمات المقدمة يوضح أهم) 1(جدول 
  النسبة المئويةالنسبة المئوية  العددالعدد  النسبةالنسبة//نوع الخدمةنوع الخدمة
 %86 25  إغاثيةإغاثية

  %69,5  28  تدريب و تأهيلتدريب و تأهيل
  %100  29  توعية متنوعةتوعية متنوعة

  %48  14  مجال حقوق اإلنسانمجال حقوق اإلنسان
  %9  9  البيئةالبيئة

نالحظ من الجدول السابق أن غالبية الجمعيات توجهت لتقديم أنشطة التدريب والتأهيل 
فئات، وتعزو الباحثة ذلك إلمكانية ضبط تلك األنشطة وتوفر مصادر تساعد ولمختلف ال ،والتوعية

تليها الخدمات اإلغاثية ألن الجمعيات بمجتمعنا لها طابع . على التخطيط لها، إضافة إلى أنهاغير مكلفة
على تبرعات  بيتها تعتمد بشكل وبآخروأن غال ، و هي انعكاس للبيئة،المساعدات االقتصادية خاصة

من مصادر تمويلها،مع %) 30(بنسبة فوق على تلك التبرعات تعتمد منها %) 60(اد حوالي األفر
بنسبة فوق على تلك البرامج تعتمد منها %) 48(بدرجة أقل على البرامج االنتاجية  مالحظة اعتمادها

ية عدم كفاأو وتعلل الباحثة ذلك لضعف البينة اإلدراية و بالتي ضعف من مصادر تمويلها، ، %)30(
إضافة إلى حاجتها لكوادر اختصاصية والمزيد من الوقت للتخطيط و , الموارد المالية المتوفرة

منح داخلية (التنفيذ العتماد أنشطة أخرى، خاصة وأن غالبيتها ال يعتمد على مصادر تمويل خارجية 
ادر تمويل والجدول التالي يرصد مص. )2011الحوراني،(هذا ما اتفق مع توصيات دراسة  )و خارجية

   :من مصادر التمويل المعتمدة% 30ونسبة كل مصدر يساهم بأكثر من  تللك الجمعيات
  مصادر تمويل مؤسسات المجتمع المدني المحلي) 2(جدول 

  نسبتهانسبتها  عددهاعددها  النسبةالنسبة//المصدرالمصدر
  %20,7 6  منح محلية و خارجيةمنح محلية و خارجية

  %48  14  مشاريع إنتاجيةمشاريع إنتاجية
  %58,6  17  تبرعاتتبرعات

تنامي دور المؤسسات في تقديم دعم في مجال حقوق اإلنسان ) 1(رقم  من المالحظ في الجدول
ألنها أوال عينة مقصودة، وتشكل تللك األنشطة بابًا من أبواب دعم الجمعيات للحصول على منح 

 بوعي تلك المؤسسات لدورها الفعال في المجتمع تطور متنامويدل على  خارجية مستقبَال،
يحتاج و حديًثاأخيرًا مجال البيئة الذي طرق ، و)2012اني، الحور(وهذايتسق مع ما طرحته دراسة 

لمجتمع ووجود الكفاءات إلى بنية هيكلية خاصة من اإلداريين أو درجة خاصة من الوعي للقائمين 
 .على تلك المؤسساتمدني 
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 ماهي أكثر الفئات تلقيا ألي نوع من انواع الخدمات؟ : السؤال الثاني
 تهدفةيوضح الفئات المس) 3(جدول 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  العدد اإلجماليالعدد اإلجمالي  النسبةالنسبة//الفئةالفئة
 %48  14  أطفالأطفال
  %100  29  نساءنساء
  %51,7  15  الجئينالجئين

  %17  5  فئات خاصةفئات خاصة
  % 51,7  15  شبابشباب

أي كل % 100من الجدول السابق نالحظ التوجه نحو النساء بشكل الفت حيث بلغت النسبة 
عة المجتمع وحرص مؤسسات المجتمع الجمعيات ترصد للنساء أنشطة، وتعزو الباحثة ذلك لطبي

وإلمكانية تواجدها في المنزل بدون عمل أكثر من فئة  ،على تفعيل دور المرأة في المجتمعالمدني 
تليها فئة الشباب والالجئين حوالي نصف المؤسسات تقدم خدمات لالجئين، ففئة األطفال  ،الرجال

ديم المساعدات لها من قبل مؤسسات وهذا يدل على أن فئة الالجئين فرضت تق .على التوالي
وألن  ، نظرًا لطبيعة المجتمع الثقافية،المجتمع المدني، فنصف العينة ترصد برامج وأنشطة تخصهم

هذه المنظمات تعمل كرديف ومساعد لعمل المنظمات الدولية التي تقدم مختلف الخدمات لالجئين، 
ئيات الفقيرة كما بينت ذلك مخيمات وبالبمن الالجئين يعيشون خارج ال% 80باعتبار أن أكثر من 

 )2017(و البرنامج اإلنمائي) 2015فرانسيس،( دراستا
مامدى مشاركة منظمات المجتمع المدني في التصدي لألزمة؟ وكيف تكون : السؤال الثالث

 مشاركة فعالة؟ 
ومع وجهة  )2012الحوراني،(وهذا ما اتسق مع دراسة ن أن فعاليتها جزئية،ورأى النشطاء المدني

 :فعالية تلك المؤسسات بالنقاط التاليةالنشطاء  ربطكما  .)2013العزواي،( فارس العزواي.نظر د
وإعطاء دور صحيح و مركزي للمنسقين من الالجئين وإشراكهم أو  التنمية، توسيع أفق قرارات وزارة

برنامج األمم المتحدة ( من عملية التخطيط وليس التنفيذ فقط، هذا ما اتفق مع دراسة ااعتبارهم جزًء
 ).الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب(ودراسة ) فرانسيس( ودراسة) اإلنمائي

 الحوراني،(وهذا ما اتفق مع دراسة  واختيار معايير مناسبة النتقائهم وتأهيل كوادر الميدان،
للفئة الموجه مع دعم رصد احتياجات الواقع بالدراسة الميدانية االستطالعية الصحيحة . )2012

وهذا ما اتفق  كما يؤثر القدرات المهنية اإلدارية وهيكليتها والخبرات والكفاءات المتوفرة. النشاط لها
، )2011 النوايشة،(، و)2012 الحوراني،(و )الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب( اتمع دراس

 .ن الماليووضع المانحي ،واألنظمة والتعليمات الحكومية. )2015فرانسيس، (و
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  ما هي أهم المعيقات التي تواجه تقديم خدمات مؤسسات المجتمع المدني؟: الرابع السؤال
التوجهات والقرارات الحكومية التي تمنع العمل، الكادر غير  من خالل المناقشات واالستبانة كانت

ربية عامة والمجتمع المؤهل، عدم وجود ثقافة المجتمع المدني وقدرته على التأثير في المجتمعات الع
  ).2011النوايشة،(و ) 2012الحوراني،(وهذا ما أكدته دراستي  .المحلي خصوصَا

  .ارتباط مفهوم التطوع كمصدر اقتصادي -

، مما يؤدي إلى عدم االستجابة بفعالية ربين الواقع والجهات صاحبة القرا ضعف قنوات االتصال -
 .القرارللمتطلبات على أرض الواقع من قبل الجهات صاحبة 

الدافعية لدى الالجئين للعمل والتعاون مترافقة مع عدم كفاية مبادرات المجتمع  عدم وجود -
عدم وجود جدية حقيقية من المجتمع المحلي من جميع الكوادر وعدم متابعة األنشطة . المدني

سة ومراقبة سيرها بالشكل المطلوب مترافقة مع فساد مالي ضمن الجمعيات، هذا ما اتفق مع درا
التي أكدت على تعزيز القيم االنسانية األساسية  )2016الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، (

 .قوانين المانحين. المولدة آلليات شفافة في العمل االنساني
عبد  حافظ.وهذا ما أيدته فكرة د .احل التخطيط والمراقبة والمتابعةعدم وجود السوريين في مر -

 .)2004 عبد الرحيم،( الرحيم
  ).تصريح عمل(عدم القدرة على حماية الحقوق العمالية النهم تنقصهم الصفة القانونية للعمل  -

  ما هي أهم التأثيرات السلبية على المجتمع المحلي نتيجة تلك األزمة؟: السؤال الخامس

م يعتبر المجتمع المحلي أن األزمة االقتصادية هي بسبب استقبال الالجئين في البالد ومنافسته -
  .على فرص العمل وبأجور أقل خاصة األعمال المهنية، نظرًا لكثرة طالبي العمل

غالء المعيشة وارتفاع أسعار السلع األساسية وخاصة أجور السكن، مما شكل ضغوطات  -
 .اقتصادية على العائالت

  .رغم المعونات المقدمة غير الكافية ،استهالك البنى التحتية -

النقاط السابقة أدى إلى ردود ألفعال سلبية من أبناء المجتمع  مع. تخصيص المعونات لالجئيين -
الجمعية اللبنانية  (ودراسة) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(األردني، هذا ما اتفق مع دراسة 

  ).للدراسات والتدريب

خوف الفتاة األردنية من قلة فرص الزواج لوجود فتيات من جنسيات أخرى وبمهر أقل استغالل  -
ك الخبرات دون توظيف تل، فاءات العلمية إلى كفاءات مهنيةالالجئين العلمية، وتحويل الك كفاءات

  .فادة منهاوالكفاءات واال

مما دعا إلى زيادة المراقبة والتحفظات والتشديدات ألمني والتأثير على قيم المجتمع التحدي ا -
  .ماألمنية من قبل الحكومة في مجال حقوق اآلنسان وتقييد حرية اإلعال
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زيادة كلفة السلعة الواحدة نتيجة عدم وجود منافذ للتصدير بعد إغالق معظم الحدود مما أدى  -
  .إلى رفع كلفة تأمين البضائع كتأثير لالضطرابات السياسية

 ما هي أهم التأثيرات اإليجابية على المجتمع المحلي نتيجة تلك األزمة ؟
  .المجتمع في مؤثر بدور اشتراكها و هاأدائ وتطوير المدني، المجتمع مؤسسات عمل تفعيل -

  .إثراء السوق المحلي بكوادر مؤهلة -

  .س مال خارجي إلى األسواق المحليةتدفق رأ -

تفعيل العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع نقال عن المجتمع السوري، تدخل بعض  -
   .الشخصيات ذات الحضور االجتماعي في حل خالفات اجتماعية في المجتمع المحلي

زيادة مصادر التمويل وميزانيات مختلف منظمات المجتمع المدني من خالل الحصول على مزيد  -
  .من المنح الخارجية والخبرات والكفاءات العالية

 :استنتاجات عامة
من خالل دعمها لتمكينها من أداء  مجال وأفق لتطوير إشراك عمل مؤسسات المجتمعهناك  -

مع تنسيق التوزيع . إصالح الهيكل التنظيمي واإلداريبمزيد من التأهيل لكوادرها و أفضل
 .للخدمات المقدمة من قبلها غرافيالج

  .تطوير أنشطة تشاركية بين المجتمع المضيف والالجئين  -

وتأهيلهم ضمن الفرق والمجموعات التطوعية . االستفادة من الخبرات و الكفاءات العلمية لالجئين -
  .تلف األنشطة والبرامج لمجتمعاتهمللمجتمع المضيف وإشراكهم بتقديم مخ
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بين عينة من األردنيين دراسة مقارنة : األمن النفسي في ضوء متغيري الجنس والحالة الزواجية

  .وعينة من الالجئين السوريين
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى األمن النفسي لدى كـل مـن المـواطنين األردنيـين، والالجئـين      

تـم   ا،الجئـًا سـوري  ) 119(ردنيـًا،  أ )119(، فـرداً ) 238(الدراسة مـن   عينتاتكونت . السوريين في محافظة إربد
أشـارت   .لألمـن النفسـي   )2013(تـم اسـتخدام مقيـاس بنـي مصـطفى والشـريفين       . متيسـرة اختيارهم بالطريقـة ال 

األردنيـين كـان أعلـى وبشـكل دال مـن مسـتوى األمـن النفسـي          نتائج الدراسة إلى أن مستوى األمن النفسي لـدى 
ن لــدى الالجئــين الســوريين، ولــم يكــن هنــاك فــروق ذات داللــة احصــائية فــي مســتوى األمــن النفســي لــدى أي مــ   

  .جيةالعينتين تعزى للجنس أو الحالة الزوا

  .األمن النفسي، الالجئين، األردنيين، السوريين: الكلمات المفتاحية

  

  
Psychological Security in Light of Gender and Marital Status: A Comparative 
Study between a Sample of Jordanians and another Sample of Syrian 
Refugees. 

The study aimed to explore the levels of psychological security (PS) 
among Jordanians and Syrian refugees in Irbid governorate. The study samples 
consisted of 238 persons (119 Jordanians, 119 Syrian refugees), all participants 
were convenient samples. The scale of PS, developed by Bani Mustafa and 
Alshrifin 2013, was used in this study. Results showed that the level of PS among 
the Jordanian sample was significantly higher than that of the Syrian sample. No 
significant differences were found in any of the samples by gender or marital 
status. 
Keywords: Psychological Security, Refugees, Jordanians, Syrian. 
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  مقدمة
من عدم اإلستقرار السياسي واألمني، انعكست بآثارها على  تواجه منطقة الشرق األوسط حالًة

لتركيز على تحقيق األمن الوطني كإستراتيجية معظم دول المنطقة ومنها األردن، األمر الذي دفع به ل
على درجة عالية من  اأصبح األمن الوطني األردني مطلبحيث . سياسية واقتصادية وأمنية ونفسية

وهذا ما دفع إلتخاذ العديد من التدابير . األهمية إلى جانب الحرية واألمن النفسي والرفاه االقتصادي
بما يعزز من التماسك حساس باألمن واالستقرار وبولة من اإلضمان تحقيق مستويات مقوالسياسات ل
  .جتماعيوالتضامن اال

األفراد في البلد األم بحالة من لقد كان للحروب وحركات اللجوء المختلفة أثر كبير في شعور 
عدم األمن وذلك نتيجة لعدم الشعور باإلستقرار، وعدم القدرة على إشباع الحاجات والرغبات التي 

 ثارة والتوتر واالستهدافقد ينقلون هاجس اإل الذين هناك الكثير من الالجئينو .إلى إشباعهايسعون 
  .(Stewart & Brentano, 2006) يف، مما يعزز لديهم الشعور بعدم األمنألفراد البلد المض

نفسهم أأفراد المجتمع المضيف والالجئين ومن العوامل التي تسهم في الشعور بعدم األمن لدى 
يف قبل وصولهم الالجئين عن البلد المض د العديد من األفكار غير الصحيحة أو المشوهة لدىوجو
صرار على التمسك بها، مجتمع المضيف والالجئين واإلفراد الأواختالف العادات والتقاليد بين ، إليه

 فردالأن انتقال ) Corlett, 2013: Salem & Flaskerud,2011(ويرى كورليت وسالم  وفالسكرود 
من بيئة ألخرى يؤثر على توازنه االجتماعي فكيف إذا كان هذا االنتقال قسري وخارج الوطن حيث 
التغير الذي يطرأ على حياتهم العادية ووضعهم في ظروف قد يصعب عليهم فهمها فال بد أن يترك 

  .آثارًا سلبية على الالجئين بما فيها من معاناة وصعوبة
أن التهجير القسري والمفاجئ للفرد من مكان يمّثل له  )Marina, 1998( مارينارى وت

تربك التوازن النفسي لديه، وقد  مؤلمًة وخبرًة عنيفًة خصوصيته وحياته وذكرياته، يشّكل صدمًة
الحاجات المعيشية  نطواء، وإذا ما توّفرتحالة من اإلحباط أو القلق أو اإل يدخل الشخص في

، ألن تبعات إهماله قد تكون خطيرة على المدى لديه نب النفسياألساسية، فيجب أن ال يهمل الجا
  .البعيد

أن الالجئين الذين يجهلون )  Selcuk & Lauren , 2015(ومن جانب آخر يرى سيلسك ولورن 
قوانين البالد الجديدة يتصرفون في ضوء قوانين بلدهم األصلي، والتي قد ال تنسجم ومعالم الضبط 

الجديد، وتصرفهم هذا قد يؤدي إلحتماالت خرق قوانين البلد الجديد، وما االجتماعي في المجتمع 
يترتب عليه من تبعات قانونية، وهذا قد يثير حالة من عدم األمن النفسي لدى أفراد المجتمع 

  .المضيف
أن إشباع الحاجة إلى األمن النفسي قد يدفع باألفراد إلى البحث ) Maslow, 1988(ويرى ماسلو 

 مجموعة من المؤشرات للداللة على األمنلحاجات النفسية األخرى، ويرى أن هناك عن إشباع ا
وانخفاض  الشعور باالنتماء واإلحساس بالمكانة في الجماعة، والشعوره بالطمأنينة: ، هيالنفسي

 له، واالنتماء كوطن بالعالم الشعورو ،لى الشعور بالحب والقبولإ ضافًةإمستوى التهديد والقلق، 
 مع التفاعل على القدرة ،بالتفاؤل اإلحساسباآلخرين، و بطريقة ايجابية والثقة والحياة العالم إدراكو
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 في والكفاية القوة بامتالك الرغبة ،الشخصية االندفاعات وتفهم معها والتسامح الذات تقبل اآلخرين،
 التعاون روح وبروز عيةاالجتما االهتمامات، اآلخرين السيطرة على في الرغبة من بدًال المشكالت مواجهة
  .باآلخرين واالهتمام واللطف

 أن الفرد )Kerns ,. Aspelmmeier ,. Gentzler,. & Grabill, 2001(كيرنز وآخرون ويرى 
 للخطر، معرضة لحياته غير األساسية المقومات وأن مشبعة، حاجاته أن يشعر الذي هو نفسيا اآلمن

أما في حالة حرمانه من األمن فسيكون  أمني، توافق أو زنتوا حالة في يكون نفسيا اآلمن واإلنسان
ا على شتى جوانب حياتهفريسة للمخاوف مما ينعكس سلب.  

، له مكانة، يدرك بأن بيئته اآلخرينشعور الفرد بأنه محبوب متقبل من "النفسي بأنه  األمنويعرف 
وتؤكد  .)5: 2009ي، الشهر("الخطر والتهديد صديقة وودودة غير محبطة، ويشعر فيها بندرة

في التكيف، وحاالت  ا صعوبًةغالب يصاحبهمجتمعات جديدة  إلى األفرادبأن دخول ) 2016( كدوك
  .واألمننفسية محبطة بسبب عوامل كثيرة مثل فقدان سبل العيش، وفقدان االستقرار 

من الحروب  من الدول السباقة الستقبال موجات الالجئين السوريين نتيجة ما عانوه األردنويعد 
 إنسانلكل  اأساسيا اللجوء حًقيعد و، األمنا عن والويالت التي دفعتهم للخروج من بلدانهم بحًث

في شتى مجاالت  األمنا عن ظروفه بسبب الخوف من الحروب والكوارث لمغادرة وطنه بحًث أجبرته
  .الحياة
وى النفسي، وهم تالمس عناية خاصة على إلىما يقارب مليون ونصف الجئ بحاجة  األردنفي  إن

 األمن إلىحاجة هؤالء الالجئين  إن .وألبنائهميتقدمون بطلبات للحصول على الرعاية النفسية لهم 
 وإشباعلحفاظ على حياتهم ا األفرادالمادي وهي محاولة  باألمنيتعلق  األول: يتمثل في شقين

االجتماعي ويتمثل في  باألمنلق ومحاولة االبتعاد عن مواطن الخطر، والثاني يتع األوليةحاجاتهم 
بالسعادة مع  واإلحساسوالرضا والطمأنينة وعدم القلق والتوتر  واألمان باألمن األفراد إحساس

  ).2004عبد المجيد، ( النفسي األمنالتمتع بالصحة النفسية، والشقان مجتمعان يمثالن 
عزلة من ي فيما ترتب عنه تلخيص نتائج اللجوء السوري على الجانب االجتماعويمكن للباحثين 

التغيير في النسق القيمي  إلى إضافةفي ظروف صعبة غير معتادين عليها،  وإقامتهماجتماعية، 
والثقافي وبالتالي صعوبة التكيف مع المجتمع، كما تعد الظروف االقتصادية الصعبة نتيجة مقلقة 

الجئين السوريين من مهددات بالنسبة ل ذه النتائجعد هتتهم للعمل والقبول بدخل منخفض، ودفع
  .النفسي األمنمقومات 

النفسي لدى ومن خالل استعراض األدب التربوي يالحظ قلة الدراسات التي تناولت األمن 
ن هناك العديد من الدراسات التي تناولت بعض المتغيرات النفسية ذات الصلة أالالجئين السوريين، و

د بشكل عام والالجئين بشكل خاص، ومن هذه الدراسات والتي قد ترتبط باألمن النفسي لدى األفرا
حول االضطرابات النفسية لدى الالجئين والمهاجرين ) Leavey, et al, 2003(ليافي وآخرون  دراسة

النفسية والمشكالت السلوكية بين  اتالكشف عن مستوى انتشار االضطراب والتي هدفت إلىفي لندن، 
قرانهم من سكان المملكة المتحدة، لمشكالت الموجودة لدى أقارنتها باالالجئين والمهاجرين وم
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لى أن ربع الالجئين والمهاجرين يعانون فردا، أشارت نتائج الدراسة إ) 329(تكونت عينة الدراسة من 
  .من مشكالت نفسية وهي منتشره لديهم أكثر مما هي منتشرة لدى سكان المملكة المتحده األصليين

في المملكة المتحدة لمعرفة العالقة بين التهيئة  دراسة (Barker,2004)باركركما أجرى 
، وقد أظهرت افرد) 2144(االجتماعية والتوافق االجتماعي واألمن النفسي، تكونت عينة الدراسة من 

الجتماعي، فيما كانت النتائج عدم وجود عالقة بين التهيئة والدافعية على أداء األفراد نحو التوافق ا
ثر دال بين أيتصفون بمهارات اجتماعية ووجود  يجابية في التوافق لدى األفراد الذينإهناك عالقة 

  .التوافق االجتماعي واألمن النفسي
فقد هدفت التعرف إلى مستوى الشعور باألمن النفسي وعالقته ببعض ) 2005(قرع أأما دراسة 

، أظهرت ينطالبو) 1002(المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، تكونت عينة الدراسة من 
نتائج الدراسة انخفاض مستوى األمن النفسي لدى الطلبة، وعدم وجود فروق دالة في درجات األمن 

  .النفسي تعزى للجنس، المعدل التراكمي، المستوى الجامعي، الكلية، ومكان السكن
سي لدى عينة العالقة بين المساندة االجتماعية واألمن النف) 2011(وتناولت دراسة أبو طالب 

من الطالب النازحين وغير النازحين في الحدود الجنوبية بمنطقة جازان، تكونت عينة الدراسة من 
طالب من غير النازحين، تم ) 200(طالب من النازحين، و) 200(، منهم وطالبٍة طالٍب) 400(

دراسة إلى أن استخدام مقياس المساندة االجتماعية ومقياس الطمأنينة النفسية، توصلت نتائج ال
، ووجود عالقة %)98.5(، وعند غير النازحين %)93(مستوى األمن النفسي لدى النازحين كان 

  .ارتباطية بين درجات المساندة االجتماعية واألمن النفسي لدى الطالب النازحين وغير النازحين
قته دراسة هدفها الكشف عن مستوى الشعور باألمن النفسي وعال) 2012(كما أجرت نعيسة 

ذكر مقيم في ) 1000(شملت العينة  ،بالتوافق االجتماعي لدى األحداث المقيمين في مراكز اإلصالح
معهد اإلصالح، وتم استخدام مقياس األمن النفسي ومقياس التوافق االجتماعي، وقد توصلت النتائج 

ة، ووجود عالقة إلى وجود شعور باألمن النفسي لدى الذكور المقيمين بدار اإلصالح وبدرجة متوسط
  .ارتباطية ذات داللة بين درجات الطلبة على مقياس األمن النفسي ومقياس التوافق االجتماعي

دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين ) 2013(كما أجرى كل من بني مصطفى والشريفين 
اليرموك،  الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي لدى عينة من الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة

وطالبة، تم استخدام مقياس الشعور بالوحدة النفسية ومقياس  اطالب) 158(كونت عينة الدراسة من ت
األمن النفسي، وقد توصلت النتائج إلى أن مستوى الوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين كان 

عر الذاتية مع مقياس ن معامالت االرتباط جميعا بين المقياسين دالة باستثناء بعد المشاأا، ومتوسًط
  .األمن النفسي وأبعاده

هدفت الكشف عن مستويات اإلضطرابات  فقد) Llosa, et al, 2014(دراسة لويز وآخرون أما 
الجئًا، وبعد ) 326(الدراسة من  تكونت عينة. النفسية لدى عينة من الالجئين الفلسطينيين في لبنان

ات النفسية بين الالجئين صابة باالضطرابأن نسبة اإل أشارت نتائج الدراسة حصائيجراء التحليل اإلإ
اإلكتئاب، الخوف من األماكن العامة، الرهاب : ، وكانت على الترتيب اآلتي%)19.4(لى إقد تصل 

  . االجتماعي، الوسواس القهري،  والذهان
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 Thomessen, Laghi, Cerrone, & Todd(ومسون والي وكيرون وتود ثمن جانب آخر أجرى 
الفروق في االضطرابات النفسية والسلوكية بين المراهقين  التعرف إلىدراسة هدفت ) 2013 ,

من ) 60(مراهقًا، ) 120(تكونت عينة الدراسة من . الالجئين في إيطاليا والمراهقين اإليطاليين
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االضطرابات النفسية . من المراهقين اإليطاليين) 60(الالجئين و

  . السلوكية لدى المراهقين الالجئين أعلى مقارنة بأقرانهم من اإليطاليينو
وبهدف معرفة مستوى تأثير الحرب السورية على الصحة النفسية لدى األطفال الالجئين في مخيم 

من ) 216(دراسة شملت ) Jabbar & Zaza, 2014(الزعتري والرمثا وعمان، أجرى جبار وظاظا 
نتشر بمستوى متوسط بين الالجئين يائج الدراسة أن القلق واالكتئاب رت نتأشا. األطفال الالجئين

السوريين، وقد كان مستوى الشعور بالقلق واالكتئاب لدى الالجئين في مخيم الزعتري أعلى مما 
  .لدى الالجئين في منطقة عمان والرمثا

دراسة ) Jakobsen, Demott & Heir, 2014( ن وديموت وهير يسوبمن جانب آخر أجرى جاك
جئًا ال) 160(تكونت عينة الدراسة من . لمعرفة مستوى انتشار االضطرابات النفسية لدى الالجئين

ن الالجئين يعانون من مستوى ألى إشارت النتائج أحصائية جراء التحليالت اإلإلى النرويج، وبعد إ
: اآلتيلديهم وفق الترتيب  عال من وجود االضطرابات النفسية، حيث كان انتشار االضطرابات النفسية

، رهاب الخالء، واضطراب الوسواس القهري،  والهلع، االكتئاباضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، 
  . األخرىالرهاب  اضطرابات وأخيرا

بدراسة حول األمن النفسي والكفاءة الذاتية بين الطالب ) ALharbi, 2016(كما قام الحربي 
لب خالل العام الدراسي طا 600 خيمات، تكونت عينة الدراسة منالسوريين الالجئين داخل وخارج الم

انخفاض درجة األمن النفسي للطالب السوريين الالجئين  إلى، أشارت نتائج الدراسة 2014/2015
النفسي لمن يعيش خارج المخيمات متوسط، وأظهرت  األمنداخل المخيمات، في حين كان مستوى 

السوريين الالجئين داخل المخيمات  الطلبةلكفاءة الذاتية بين من ا منخفضًة ا درجًةالنتائج أيض
  .كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي والكفاءة الذاتية. وخارجها

لحظ من الدراسات السابقة أنها تناولت مفهوم األمن النفسي مع الكثير من المتغيرات مع فئات ي
كما تناولت  ، الطلبة النازحين في جازان،في مراكز اإلصالحة الجامعات، المقيمين مستهدفة مثل طلب

وتختلف هذه الدراسة بأنها جاءت للتعرف إلى مستوى األمن  من االضطرابات لدى الالجئين اعدد
  . الالجئين السوريين، وهذا ما لم تتطرق له الدراسات السابقةب األردنيين، ومقارنة ذلك النفسي لدى

  شكلة الدراسةم
 اإلرشادفي تدريب طلبة  للباحثينالخبرة العملية  خالل من الدراسة بمشكلة اإلحساس كان

النفسي،  اإلرشاد إلىوالالجئين السوريين والتي تحتاج  لألردنيينالحاالت المختلفة  النفسي للتعامل مع
 د مستوى معين منوجو إلىالتي تشير  واألعراض تالسلوكياوبالتالي فقد تم رصد العديد من 

والتي يعزوها معظم من يتم مقابلتهم للظروف  واالجتماعية النفسية والضغوطات والقلق التوتر
تختلف باختالف الجنسية  قد األسباب تلك ولكن ،االقتصادية وعدم االستقرار جراء الحروب المختلفة

مجملها عن عدم  والتي تعبر في أخرىبعض الحاالت بمستوى أكبر من حاالت  لدى تنتشر وقد
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باالمن النفسي لالردنيين والالجئين  هتمامباال الدراسة مشكلة وتكمن .النفسي واألمناالستقرار 
 القائمين لدى الكافية المعلومات توافر عدمل نتيجة والدراسة، بالبحث وتناوله وإبرازه، السوريين
 ،للفئات المختلفة جتماعيواال يالنفس اإلرشاد عمليات في قصور وبالتالي الموضوع، بهذا والمهتمين
  :التالية األسئلة عن لإلجابة تسعى الدراسة هذه فإن بالتحديد

  ؟األردنيين والالجئين السوريين لدى األمن النفسي مستوى ما :األول السؤال

 والالجئين السوريين األردنيين تقديرات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق توجد هل: الثاني السؤال
  ؟، والتفاعل بينهمالزواجيةلجنسية، والجنس، والحالة لكل من ا تعزى األمن النفسي اسمقي على

  أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تلقي الضـوء علـى واحـدة مـن المجـاالت الحيويـة فـي علـم الـنفس          

أهميــة هــذه  تنبثــقوالمرتبطــة بدراســة الشــعور بــاألمن النفســي لــدى االردنيــين والالجئــين الســوريين، و  

فـي الكشـف عـن مسـتويات      األهمية النظريةاألول نظري والثاني تطبيقي، فتتمثل : الدراسة في جانبين
 ،كذلك الكشف عن أبـرز المتغيـرات المرتبطـة بهمـا    و، والالجئين السوريين األردنيينلدى األمن النفسي 

تفـتح البـاب أمـام     فـإن الدراسـة  ، األهميـة التطبيقيـة  أمـا مـن حيـث    . والفروق الدالة بين هذه المتغيـرات 
، والالجئين السوريين األردنيينلدى  النفسي باألمنالخاصة تسهم في توفير النتائج و بحوث مستقبلية،

 اإلرشـادية المراكـز  تحديـدا  و، اإلرشـادية المراكز مما قد يجعلها وسيلة يستفيد منها المتخصصون في 
بالشـكل المناسـب فـي األنشـطة المتنوعـة       الالجئين التي تسعى لدمجو في المخيمات الخاصة بالالجئين،

لوضـع الخطـط الفعالـة لرفـع مسـتوى األمـن        المتخصصـة والتضافر مع مراكز اإلرشـاد   ،األردنيةفي البيئة 
 قبـــل مـــن اإلرشـــادية البـــرامج وبنـــاء لتطـــوير مـــن خـــالل التمهيــد . لـــدى األردنيـــين والالجئـــين النفســي 

 آفاقـاً  تفـتح  أن وتوصـيات  نتـائج  مـن  إليـه  انتهـت  بمـا  الدراسـة  هلهذ المؤمل منو .والمهتمين المختصين
  .المجال هذا في والمهتمين للدارسين بحثية

  اإلجرائية وتعريفاتها الدراسة مصطلحات

حالــة مـن االنســجام والتوافــق بــين الفـرد وبيئتــه الماديــة واالجتماعيــة، وهــي     :الشــعور بــاألمن النفســي
يـق بعـض حاجاتـه وحـل مـا يواجهـه مـن مشـكالت يوميـة متنوعـة           حالة تظهر فـي مقـدرة الفـرد علـى تحق    

). Zhang & Wang, 2011( ا،  وباسـتجابة مرضــية لمتطلبـات بيئتــه المحيطـة   ا منطقيــومختلفـة حلـً  
بني مصطفى والشـريفين   مقياسالتي يحصل عليها المستجيب على  في الدراسة الحالية بالدرجة مقيس

، وتشير إلى إدراك الفرد الشعور باألمن: تضمنًا األبعاد اآلتيةالمستخدم في هذه الدراسة مو ،)2013(
ــد والقلـــق      ــدرة الخطـــر والتهديـ ــعر بهـــا بنـ ــر محبطـــة يشـ ــة بأنهـــا ودودة وغيـ ــعور  .للبيئـــة المحيطـ والشـ

، والشــعور ، وهــو إشــارة إلــى االســتمتاع بالتعــاون أو التبــادل مــع اآلخــرين فــي البيئــة المحيطــة   باالنتمــاء
  .لفرد بأنه متقبل من اآلخرين، وله مكانة بينهموتعني إحساس ا بالحب

  حدود الدراسة

ــدد الزمــــاني  - ــالل الفتــــرة    : المحــ ــم تطبيــــق الدراســــة خــ ــة تــ  -1/12/2016 بــــين  الواقعــــة  الزمنيــ
  .م1/2/2017
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 .محافظة اربد بعض المناطق السكنية في تم تطبيق الدراسة في: المحدد المكاني -

 .األردنيين والالجئين السوريين من متيسرة نةتم تطبيق الدراسة على عي: المحدد البشري  -
 :محددات الدراسة

المستخدم في هذه الدراسة هو مقياس بني مصـطفى والشـريفين    المقياسب الدراسة نتائج تتحدد -
  .ثباتوما يتمتع به من صدق و النفسي لألمن) 2013(

 بمفهـوم  المتمثلـة و تتحدد نتائج الدراسة بالمفـاهيم والمصـطلحات المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـة       -
 .أبعادهو األمن النفسي
  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
  :ة، هيالمستقل اتالمتغير. أ

 .)الجئيين سوريين، ردنيينأ(ان ، وله مستويالجنسية -

 .)أنثى، ذكر( ان، وله مستويالجنس -

 .)متزوج مطلق،/ أرمل ،أعزب( تمستوياثالث ، وله الزواجيةالحالة  -
  :وه، التابع لمتغيرا. ب

 .ردنيين والالجئين السوريينلنفسي لدى األاألمن امستوى  -
  الطريقة واإلجراءات

  منهجية الدراسة
 ،األمـن النفسـي لألردنيـين والالجئـين السـوريين     للتعرف على مستوى  ؛تم استخدام المنهج الوصفي

  .مستويات متغيرات الدراسة فالختالالنفسي تعزى  األمنكان هناك فروق في مستوى  إذاومعرفة 

  أفراد الدراسة
 Available( المتيسرةبالطريقة  األردنيين والالجئين السوريينتم اختيار أفراد الدراسة من 

Sample(م حيث بلغ عدده ؛)238 ( افـرد، )فـي محافظـة إربـد   سـوري   االجئـ ) 119(و ،اأردنيـ ) 119. 
  .رات الدراسةيوضح توزيع عينة الدراسة بحسب متغي) 1(والجدول 

  .الزواجيةتوزيع عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس والمستوى الدراسي والحالة :  1الجدول 

  المجموع  الجئ سوري  ردنيأ  الجنسية

  الجنس            

  الزواجيةالحالة 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

 99 21 29 26 23  متزوج
  108  28 26 25 29  أعزب

 31 11 4 5 11  رملأ/ مطلق
 238 60 59  56 63  لمجموعا
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  الدراسة مقياس
والالجئـين   األردنيـين األمـن النفسـي لـدى    لتحقيق أهداف الدراسة والمتمثلة بمعرفـة مسـتوى   

  :لألمن النفسي )2013(ني مصطفى والشريفين ب مقياس ، استخدم الباحثانالسوريين

  األمن النفسيمقياس 
، وقـد تمتـع   النفسـي لألمـن  ) 2013(ين بنـي مصـطفى والشـريف   مقياس  باستخدام انقام الباحث

المقياسة بصورته األصلية بمؤشرات صدق وثبات عالية فقد تم التحقق من صدقه الظاهري من خـالل  
لــى تطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية   مكونــة مــن ثمانيــة محكمــين، إضــافة إ عرضــه علــى مجموعــة  

بالمجـاالت التــي تتبـع لهــا، بـين الفقــرات    طالبــًا وحسـاب قــيم معـامالت ارتبــاط الفقـرات    ) 40(مكونـة مـن   
والدرجة الكلية للمقياس، وقد تبين أن جميع فقرات المقياس يزيد معامل ارتباطها مع البعد والمقيـاس  

ــم التحقــق مــن ثبــات اإل    )0.30(ككــل عــن   ــى ذلــك ت ــاس ككــل     ، إضــافة إل عــادة حيــث بلغــت قيمتــه للمقي
تم التحقق من دالالت صدق وقد  ،)0.95(اس ككل وبلغت قيمة ثبات االتساق الداخلي للمقي) 0.92(

  :، كما يليوثبات المقياس

   األمن النفسيدالالت صدق وثبات مقياس 

  :الصدق الظاهري
ــاس،  مالئمــةللتأكــد مــن    ــم التحقــق مــن الصــدق       ومناســبتهالمقي ــق هــدف الدراســة، ت لتحقي

مـن المحكمـين    مجموعـة ى علـ  فقـرة ) 28(األصـلية  الظاهري للمقياس، وذلك من خـالل عرضـه بصـورته    
متخصصين حيث أبدوا رأيهم في سالمة الصـياغة اللغويـة، ووضـوح الترجمـة وفقـرات       عشرةمكونة من 

المقياس، ومدى مالءمتها للمجـال الـذي تنتمـي إليـه، وإضـافة أيـة مالحظـة مـن شـأنها تعـديل المقيـاس            
  .بشكل أفضل

وتعديل بعض الفقرات، لتصـبح   وفي ضوء مالحظات المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة،
فقـرة موزعـة   ) 28(وبـذلك بقـي عـدد فقـرات المقيـاس بعـد التحكـيم        . أكثـر وضـوحًا مـن حيـث صـياغتها     

: والمجـال الثـاني   ،)11-1(الشـعور بـاألمن، وتقيسـه الفقـرات مـن      : المجـال األول  :على المجاالت اآلتية
الشـعور بالحـب وتقيسـه الفقــرات    : الثالـث ، والمجـال  )21 -12(الشـعور باالنتمـاء وتقيسـه الفقـرات مـن      

  ).28-22(من 

  صدق البناءت مؤشرا
من خارج عينـة   فردا) 30(المقياس على عينة مكونة من  قبهدف التحقق من صدق البناء تم تطبي

الدراسة، وحسبت معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرة والدرجات على المجال، وكذلك معامالت 
  .يبين ذلك) 2(درجات على الفقرة والدرجات على المقياس ككل، والجدول االرتباط بين ال
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قيم معامل ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية : 2الجدول 

  .للمقياس

رقم 

  الفقرة

االرتباط مع   الفقرة

  المجال

االرتباط مع 

  المقياس ككل
 40. 42.  .ما أتعرض لالنتقادأشعر بالتهديد عند  1
 48. 56.  .أتجنب التعرض للمواقف المزعجة  2
 43. 62.   .أنا راض عن نفسي  3
 58. 60.   .لدي إيمان كاف  بقدراتي  4
 43. 54.  .أتقبل ما لدي من قدرات عقلية  5
 41. 47.  .اعتبر نفسي شخصًا سعيدًا في الحياة  6
 56. 69.  .أشعر أنني أتمتع بصحة جيدة  7
 44. 56.  .أكره العيش في هذا العالم  8
 33.  39.  .يجرح شعوري بسهولة  9

 52. 55.  .أتصرف بثقة تامة في المناسبات االجتماعية  10
 37. 46.  .أعتقد أن طفولتي كانت سعيدة  11
 46. 51.  .استطيع االنسجام مع اآلخرين  12
 35. 51.  .يمكنني الوثوق باآلخرين  13
 43. 45.  .أحب لنفسي أحب لآلخرين ما  14
 44. 45.  .أكره أن أكون وحدي  15
 38. 56.  .اشعر باالطمئنان بوجود اآلخرين  16
 49. 52.  .اشعر بان اآلخرين ال يقدرون أعمالي  17
 48. 61.  .اشعر بأنني عديم الفائدة في هذه الحياة  18
 38. 67.  .أنزعج عندما أرى اآلخرين مسرورين  19
 52. 68.  .األصدقاء لدي عدد كبير من  20
 36. 40.  .أتفاعل مع اآلخرين في المواقف االجتماعية  21
 50. 53.  .يظهر اآلخرون احترامهم لي  22
 45. 57.  .اشعر بأنني عبء ثقيل على اآلخرين  23
 35.  56.  .أشعر بالمودة والمحبة نحو اآلخرين  24
 49. 52.  .اشعر أن الحياة مجرد هم وتعب  25
 45. 60.  .خرون بكل عدل واحتراميعاملني اآل  26
 39. 44.  .أعتقد أنني متقلب المزاج  27
 36. 47.  .أشعر بالمتعة رغم وجود مشكالت في حياتي  28
أن قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمجاالت التي تنتمي إليها تراوحت ) (2الحظ من الجدول ي

بـين الفقـرات والدرجـة الكليـة علـى المقيـاس       ، كما تراوحـت قـيم معـامالت االرتبـاط     )0.69 - 0.39(بين 
أن ال يقل معامل ارتباطهـا بالمجـال الـذي تنتمـي      ، وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة)56.-35.(ككل بين 

وبنـاًء علــى هـذا المعيــار، وفــي   . )2011(، وفـق مــا أشــار اليـه عــودة   )30.(إليـه، وبالمقيــاس ككـل عــن   
جميعهــا، وبالتــالي تكــون مقيــاس األمــن النفســي بصــورته   ضــوء هــذه القــيم فقــد قبلــت فقــرات المقيــاس   
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كمـا حسـبت قـيم معـامالت االرتبـاط البينيـة لمجـاالت        . فقرة موزعة على ثالثة مجاالت) 28(النهائية من 
  ).3(مقياس األمن النفسي، وقيم معامالت ارتباط المجاالت بالمقياس ككل، كما هو موضح الجدول 

  .البينية لمجاالت مقياس األمن النفسي وارتباط المجاالت بالمقياس ككل قيم معامالت االرتباط: 3الجدول

  المقياس ككل  الشعور بالحب  الشعور باالنتماء  الشعور باألمن  المجال

  *  *  * *  الشعور باألمن

  *  *  * 71.  الشعور باالنتماء

  *  * 65. 69.  الشعور بالحب

  * 76. 81. 79.  المقياس ككل

ن قـيم معـامالت االرتبـاط بـين مجـاالت مقيـاس األمـن النفسـي كانـت          أ) 3(يالحظ من الجدول 
، كما أن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت والمقيـاس ككـل كانـت    )71.- 65.(مرتفعة، وتراوحت بين 
  .، ويعد ذلك مؤشرًا على صدق البناء للمقياس)81.- 76.(بين  تمرتفعة أيضًا، وتراوح

  ثبات المقياس
  :بات للمقياس بطريقتينقدرت معامالت الث

باستخدام معامل ثبات االستقرار، فبهدف التحقق من ثبات المقيـاس المسـتخدم ودقـة فقراتـه تـم      : أوًال
، مــع مراعــاة أال يكــون أفــراد العينــة االســتطالعية   فــردًا) 30(تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن   

لعينة االسـتطالعية نفسـها بعـد أسـبوعين مـن      ضمن أفراد عينة الدراسة الرئيسة، ثم أعيد تطبيقه على ا
حيـث بلغـت   ) معامـل ثبـات االسـتقرار   ( )Test - Retest( التطبيـق األول، وحسـب معامـل ثبـات اإلعـادة     
علــى ) 0.85) (0.86) (0.89(وللمجــاالت الفرعيــة ) 0.91(قيمــة معامــل ثبــات اإلعــادة للمقيــاس ككــل   

  . التوالي

سـاق الـداخلي للمقيـاس باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا علـى أفـراد          تقدير قيمة معامل ثبات االت: ثانيًا
العينة االستطالعية أنفسهم، حيث بلغـت قيمـة معامـل ثبـات االتسـاق الـداخلي لمقيـاس الوحـدة النفسـية          

) 0.83) (0.84) (0.87(وهي قيمة عالية، وأما معامالت الثبات لمجاالت المقياس فقـد بلغـت   ) 0.88(
ــوالي، ولكنهــ   ــي         علــى الت ــدالالت اتســاق داخل ــاس ب ــع المقي ــى تمت ــة أيضــا، وهــي مؤشــرات تــدل عل ا عالي

  :قيم الثبات الخاصة بالمقياس) 4(ويبين الجدول ). كمؤشر على الثبات(
  ).أبعاده(معامالت ثبات مقياس األمن النفسي ومجاالته : 4الجدول 

  الفا اخكرونب معامالت ثبات االتساق الداخلي معامالت ثبات االستقرار المجال

 0.87 0.89  الشعور باألمن

 0.84  0.86  الشعور باالنتماء

 0.83 0.85  الشعور بالحب

 0.88 0.91  الثبات للمقياس ككل
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  تصحيح المقياس 
: فقرة، يجاب عليها بتدريج خماسي يشـتمل علـى البـدائل التاليـة    ) 28(اشتمل المقياس على 

درجـات، وتنطبـق بدرجـة كبيـرة وتعطـى      ) 5(لمقياس تنطبق بدرجة كبيرة جدًا، وتعطى عند تصحيح ا(
درجات، وتنطبق بدرجة قليلة وتعطى درجتين، وال ) 3(درجات، وتنطبق بدرجة متوسطة وتعطى ) 4(

 .4 .3(وهذه الدرجات تنطبق على الفقرات الموجبـة وهـي الفقـرات مـن     ). تنطبق وتعطى درجة واحدة
فـي حـين يعكـس التـدريج فـي      ). 28 .26 .24 .22 .21 .20 .16 .15 .14 .13 .12 .11 .10 .7 .6 .5

-28(وبذلك تتراوح درجات المقياس ككل بين ). 27 .25 .23 .19 .18 .17 .9 .8 .2 .1(الفقرات من 
وقد صنفت . بحيث كلما ارتفعت الدرجة كان ذلك مؤشرًا على زيادة األمن النفسي لدى الطلبة). 140

، وتتمثـل  المـنخفض فئة مستوى األمن النفسـي  : على النحو اآلتيفئات  ثالثاستجابات أفراد العينة إلى 
وفئة مستوى األمن النفسي المتوسطة، وتتمثل في الحاصـلين  . فأقل) 2.49(في الحاصلين على درجة 
وفئـــة مســـتوى األمـــن النفســـي المرتفعـــة، وتتمثـــل فـــي   . درجـــة) 3.49-2.5(علـــى درجـــة تتـــراوح بـــين  

  .فأكثر) 3.5(الحاصلين على درجة 

  تائج الدراسةن

األردنيين  لدى األمن النفسي مستوى ما: "على نص الذي األول الدراسة سؤال عن لإلجابة. أوًال

الستجابات  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم فقد ؛"؟والالجئين السوريين
  .)5(الجدول في كما وذلك ،تنازليا األبعاد ترتيب مراعاة مع ،أفراد عينة الدراسة

  .تنازليًا مرتبةمقياس األمن النفسي وأبعاده ل المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات: 5جدول

  رقم

 البعد
 األبعاد

        الجنسية

  العينة ككل الالجئين السوريين األردنيين

 الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  اإلنحراف

 المعياري
 الرتبة

  المتوسط

 الحسابي
  اإلنحراف

 ريالمعيا
 الرتبة

  المتوسط

 الحسابي
  اإلنحراف

 المعياري
 1.10 2.99 2 0.32 1.96 3 0.46 4.02 1 األمن 1
 71. 2.57 3 0.35  1.98 2 0.45 3.15 3 االنتماء 2
 92. 3.02 1 0.44 2.21 1 0.46 3.81 2 الحب 3

 87. 2.84  0.28 2.03  0.33 3.66  الكلي للمقياس
قد تراوحت بين  باألمن النفسي وأبعادهالشعور أن مستوى )  (5يالحظ من الجدول

، سابقًا ، وفقًا للمعيار المذكورالسوريين نوالالجئياألردنيين لدى ) لمتوسطة والمرتفعةلمنخفضة واا(
في المرتبة  الشعور باألمن: وفقًا للترتيب اآلتي األردنيينلدى  النفسي باألمنأبعاد الشعور وقد جاءت 
وذلك بمستوى  ،في المرتبة الثانية لديهم بعد الحب، تالها )مرتفع(بمستوى  حيث جاء ،األولى لديهم

األمن ب الشعور ، وأخيرًا جاء)مرتفع(وبمستوى  ،في المرتبة الثالثة لديهم بعد االنتماء، ثم )مرتفع(
  ).مرتفع(بمستوى  األردنيينالنفسي لدى 
: وفقًا للترتيب اآلتي الالجئين السوريينلدى  النفسي باألمنأبعاد الشعور جاءت  كما

في  االنتماءبعد ، تالها )منخفض(بمستوى  حيث جاء ،في المرتبة األولى لديهم الشعور بالحب
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وبمستوى  ،في المرتبة الثالثة لديهم بعد األمن، ثم )منخفض(وذلك بمستوى  ،المرتبة الثانية لديهم
 ).منخفض(لدى الالجئين السوريين بمستوى الشعور باألمن النفسي  ، وأخيرًا جاء)منخفض(

الشعور : وفقًا للترتيب اآلتي أفراد العينة ككللدى  النفسي باألمنأبعاد الشعور جاءت  كما
في  بعد االنتماءثم  ،في المرتبة الثانية لديهم بعد األمنتالها  ،في المرتبة األولى لديهم بالحب

مستوى الشعور باألمن النفسي  ، وأخيرًا جاءميع األبعادلج )توسطم(وبمستوى  ،المرتبة الثالثة لديهم
 ).متوسط(لدى أفراد العينة ككل بمستوى 

 بين إحصائيا دالة فروق توجد هل: "لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي نص على: ثانيًا

لكل من  تعزى األمن النفسي مقياس على والالجئين السوريين األردنيين تقديرات متوسطات

؛ فقد تم حساب المتوسطات الحسابية "؟، والتفاعل بينهمالزواجيةلجنسية، والجنس، والحالة ا
وفقًا  ألمن النفسيا إلستجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس واإلنحرافات المعيارية

  ).6( للمتغيرات، وذلك كما في الجدول
إلستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس األمن النفسي  عياريةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات الم: 6الجدول

 .الزواجيةالجنسية، الجنس، والحالة : وفقًا لمتغيرات

س
جن

ال
  

ة 
حال

ال
ية

ج
وا

لز
ا

  

 الجنسية
 الالجئين السوريين  األردنيين

  المتوسط

 الحسابي
  اإلنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  اإلنحراف

 المعياري

كر
ذ

  

      

 30825. 2.0333 32070. 3.7935  جمتزو
 25919. 1.9286 30001. 3.7435  ارمل/ مطلق

 28449. 2.1277 34277. 3.6946  أعزب
 29627. 2.0678 32573. 3.7392 الكلي

ثى
ان

  

      
 24758. 2.0510 27780. 3.4725  متزوج

 28274. 1.9481 26654. 3.6714  ارمل/ مطلق
 30421. 1.9821 37231. 3.6629  أعزب
 27975. 2.0000 33174. 3.5753 الكلي

لي
لك
ا

  

      

 28177. 2.0407 33693. 3.6232  متزوج
 26753. 1.9429 28309. 3.7210  ارمل/ مطلق

 30119. 2.0522 35369. 3.6799  أعزب
 28885. 2.0336 33734. 3.6621 الكلي

لدى  لألمن النفسيالحسابية ، وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات )(6يالحظ من الجدول 
اختالف مستويات المتغيرات؛ وبهدف التحقق من جوهرية الفروق  على األردنيين والالجئين السوريين

 with a (way ANOVA- 3 )الثنائي مخصص التفاعل( الثالثيالظاهرية؛ تم إجراء تحليل التباين 
customized Interaction ((7)لك كما في الجدول، وذوفقًا للمتغيرات النفسي لألمن.  
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  .للمتغيرات وفقًا لألمن النفسي) الثنائي التفاعل مخصص( الثالثي التباين تحليل نتائج: 7الجدول

  مصدر

 التباين
  مجموع

 المربعات
  درجة

 الحرية

  متوسط

  مجموع

 المربعات

  قيمة ف

 المحسوبة
  الداللة

 اإلحصائية

 000. 1094.254 105.862 1 105.862 )األردنيين، الالجئين السوريين(الجنسية 
 079. 3.122 302. 1 302. الجنس
 682. 383. 037. 2 074. الزواجيةالحالة 

 223. 1.496 145. 1 145. الجنس×الجنسية
 457. 787. 076. 2 152. الزواجيةحالة ال×الجنسية
 599. 513. 050. 2 099.  الزواجيةحالة ال×الجنس
   097. 228 22.057 الخطأ
    237 181.058  الكلي

 بين) α= 0.05(  الداللة مستوى عند احصائيًا دال فرق وجود ،(7) الجدول من يتبين
ولصالح األردنيين؛ بمعنى أن لديهم  ،)الجنسية( لمتغير يعزى لألمن النفسي الحسابية المتوسطات

  .الالجئين السوريين من أكثرمستوى شعور باألمن النفسي 
  الداللة مستوى عند احصائيا دالة فروق وجودم عد ،(7) الجدول من يتبين كما

)α=0.05(، الجنس والحالة  لكل من متغيراتتعزى  لألمن النفسي الحسابية المتوسطات بين
 مع) الجنس( متغير وتفاعل ،)الزواجيةالجنس والحالة ( متغير مع) الجنسية( متغير وتفاعل الزواجية

  .)الزواجيةالحالة ( متغير
إلستجابات أفراد عينة الدراسة  توسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريةحساب المكما تم 

  ).8(وفقًا للمتغيرات، وذلك كما في الجدول  األمن النفسي على كل بعد من أبعاد مقياس
  .وفقًا للمتغيرات ألبعاد مقياس األمن النفسيالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية : 8الجدول

  

  الجنس

ة 
حال

ال
ال

ية
ج
وا

ز
  

 الجنسية

عد
الب

  

 الالجئين السوريين  األردنيين
  المتوسط

 الحسابي
  اإلنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  اإلنحراف

 المعياري

من
األ

 ب
ور

شع
ال

  

ور
ذك

  
    

 28374. 1.9279 44617. 4.1107  متزوج
 18741. 1.7500 54131. 4.0331  ارمل/ مطلق

 31709. 2.0350 50479. 4.1129  أعزب
 30015. 1.9630 48362. 4.0981 الكلي

اث
ان

  
    

 34537. 2.0303 47574. 3.8077  متزوج
 28538. 1.8512 20929. 4.0545  ارمل/ مطلق

 36382. 1.9675 39375. 4.0473  أعزب
 34458. 1.9682 43406. 3.9367 الكلي
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اء
تم

إلن
 با

ور
شع

ال
  

ور
ذك

  

     

 40741. 2.0207 45458. 3.3870  متزوج
 28723. 1.9250 44904. 3.3818  ارمل/ مطلق

 34212. 2.0769 42202. 3.0897  أعزب
 36954. 2.0390 45645. 3.2492 الكلي

اث
ان

  

 23269. 1.9714 33932. 3.0077  متزوج
 42916. 1.9273 65955. 3.1000  ارمل/ مطلق

 36789. 1.8857 48642. 3.0920  أعزب
 33616. 1.9233 43483. 3.0536 الكلي

 

ور
ذك

 

 50308. 2.2167 42270. 3.8758  متزوج
 52812. 2.2143 34566. 3.8052  ارمل/ مطلق 
 49516. 2.3462 47242. 3.9015  أعزب 
 49650. 2.2736 42972. 3.8753 الكلي 
 41275. 2.1973 51833. 3.6099  متزوج  
 44928. 2.1299 27479. 3.8857  ارمل/ مطلق  
 33672. 2.1429 47438. 3.8743  أعزب  
 38033. 2.1595 49374. 3.7526 الكلي  
ألبعــاد مقيــاس  ، وجــود فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحســابية    )(8الحــظ مــن الجــدول  ي

اخـتالف مسـتويات المتغيـرات؛ وبهـدف التحقـق       علـى  األردنيين والالجئين السوريينلدى  األمن النفسي
) WayMANOVA-3( المتعــدد الثالثـي اسـتخدام تحليـل التبــاين    تــمفــروق الظاهريـة؛  مـن جوهريـة ال  

  ).9(مجتمعة وفًقا للمتغيرات، وذلك كما في الجدول  مقياس األمن النفسيأبعاد 
 .مجتمعة وفًقا للمتغيرات مقياس األمن النفسيألبعاد ) دون تفاعل(تحليل التباين الرباعي المتعدد : 9جدول 

 األثر
 ختباراال نوع

 المتعدد
 االختبار قيمة

 المتعدد
 الكلية قيمة ف

 المحسوبة
 حرية درجة

 الفرضية
 حرية درجة

 الخطأ
 الداللة

 إلحصائيةا

 Hotelling's الجنسية
Trace 5.289 398.412 3.000 226.000 .000 

 Hotelling's الجنس
Trace .026 1.952  3.000 226.000 .122 

 Wilks' Lambda .964 1.401 6.000 452.000 .213  الزواجيةالحالة 
 Wilks' Lambda .985 1.170 3.000 226.000 .322 الجنس×الجنسية
حالة ال×الجنسية

 الزواجية
Wilks' Lambda .980 .764 6.000 452.000 .599 

حالة ال×الجنس

  الزواجية
Wilks' Lambda .990 .361 6.000 452.000 .904 

ــر دال  الجنســية، وعــدم   دال إحصــائيا لمتغيــر وجــود أثــر  ، )9(يتبــين مــن الجــدول   وجــود أث
وتفاعـل الجنسـية مـع    ، الزواجيـة الجـنس، الحالـة   ( اتلمتغيـر ) α)=0.05إحصائيا عند مسـتوى الداللـة   

ولتحديـد علـى أي مـن أبعـاد      .)الزواجيـة ، والجـنس والحالـة   الزواجيـة الجنس، وتفاعل الجنسية والحالة 
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مقيـاس  ألبعـاد   الثالثـي فقـد تـم إجـراء تحليـل التبـاين      : ات الدراسـة تغيـر كان أثر م مقياس األمن النفسي
 ).10(  ، وذلك كما في الجدولكّل على حدة وفًقا للمتغيرات األمن النفسي

 كل على حدة مقياس األمن النفسيألبعاد ) التفاعل الثنائي مخصص( الثالثي التباين تحليل نتائج: 10الجدول

   .للمتغيرات وفقًا

 التابع المتغير تباينل مصدر
 مجموع

 المربعات
 درجة

 لحرية
 مجموع متوسط

 لمربعات
  قيمة ف

 الداللة

 إلحصائية
  

االردنيين، (ية الجنس
 )الالجئين السوريين

 000. 1067.148 169.405 1 169.405 الشعور باألمن
 000. 341.974 55.791 1 55.791 الشعور باإلنتماء
 000. 488.695 100.645 1 100.645 الشعور بالحب

  
 الجنس

 599. 277. 044. 1 044. الشعور باألمن
 021. 5.440 888. 1 888. الشعور باإلنتماء
 251. 1.326 273. 1 273. الشعور بالحب

  
 الزواجيةالحالة 

 202. 1.611 256. 2 512. الشعور باألمن
 501. 693. 113. 2 226. الشعور باإلنتماء
 307. 1.187 245. 2 489. الشعور بالحب

  
 الجنس×الجنسية

 089. 2.922 464. 1 464. الشعور باألمن
 450. 572. 093. 1 093. الشعور باإلنتماء
 974. 001. 000. 1 000. الشعور بالحب

حالة ال×الجنسية
 الزواجية

 319. 1.150 183. 2 365. الشعور باألمن
 452. 797. 130. 2 260. الشعور باإلنتماء

 663. 411. 085. 2 169. لشعور بالحبا

حالة ال×الجنس
 الزواجية

 647. 437. 069. 2 139. الشعور باألمن
 571. 562. 092. 2 183. الشعور باإلنتماء
 766. 267. 055. 2 110. الشعور بالحب

  
 الخطأ

   159. 228 36.194 الشعور باألمن
   163. 228 37.197 الشعور باإلنتماء

   206. 228 46.956 بالحب الشعور
  
 الكلي

    237 289.512 الشعور باألمن
    237 121.790 الشعور باإلنتماء
    237 201.116 الشعور بالحب

بين ) α=0.05(، وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )10(يتبين من الجدول 
تعزى لمتغير  أفراد عينة الدراسةدى لجميع أبعاد مقياس األمن النفسي، المتوسطات الحسابية ل

) α=0.05(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة لى ذلك تبين عدم إ ضافًةإ ,)جنسيةال(
لجميع  تعزى أفراد عينة الدراسةلدى جميع أبعاد مقياس األمن النفسي، بين المتوسطات الحسابية ل

  .المتغيرات المتبقية
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  مناقشة النتائج
مناقشـة النتــائج التـي توصـلت إليهــا الدراسـة فــي ضـوء مـا تــم طرحـه مــن          الجــزءيتنـاول هـذا   

  .أسئلة، باإلضافة إلى التوصيات التي جاءت في ضوء هذه النتائج

 األمـن النفسـي   مسـتوى  مـا " :الذي نص علـى  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

 الشـعور بـاألمن النفسـي وأبعـاده    مسـتوى  أن  أظهرت النتائج: "األردنيين والالجئين السوريين؟ لدى
، وقـد جـاءت   السـوريين  نوالالجئـي األردنيين لدى ) لمتوسطة والمرتفعةلمنخفضة واا(قد تراوحت بين 

ثـم   بعـد الحـب،  تـاله   الشـعور بـاألمن،  : وفقًا للترتيب اآلتـي  األردنيينلدى  النفسي باألمنأبعاد الشعور 
 األردنيينكان الشعور باألمن النفسي لدى ، وأخيرًا )مرتفع(بمستوى و ،في المرتبة الثالثة بعد االنتماء

  ).مرتفع(بمستوى 
طبيعية بالنسبة لألردنيين، فشعورهم باألمن بنسبة قد تبدو ويرى الباحثان أن هذه نتيجة 

يعزى للراحة واالستقرار التي يشعر بها مقارنة باألفراد في الدول المجاورة التي ) 4.22(مرتفعة 
من التوتر على جميع األصعدة، وبالرغم من الضغوط التي طالت فئات المجتمع األردني إال إن  تعاني

من اجتماعيا يشعر بأنه آ ا من استقرارهم النفسي، فاألردنيا كبيرإحساسهم باألمن واضح ويمثل جزًء
غير قلق على إشباع حاجاته ودوافعه و على نفسه وأسرته وامن على المستوى االقتصادي ألنه قادر

تجاهها، فشعوره باألمن ناتج عن تمتعه بالحماية واألمن في وطنه، والشعور باألمن هو ما يجعله قادر 
على االنتماء وتكوين العالقات االجتماعية مع اآلخرين ومن ثم الشعور باالنتماء والحب لهذه 

  .الجماعة
 فقدأيضا،  ستوى مرتفعلدى األردنيين بالمرتبة الثانية وبم الشعور بالحبحصول بعد أما 

يفسر بأن األمن النفسي ثمرة تنبع من الذات بالدرجة األولى، والعالقات مع أفراد الجماعة بدرجة 
ثانية، وبمقدار ما يحصل من هذه الجماعة على الدفء والمساندة والدعم يتحقق لديه الرضا 

رسخت لدى أبناء الشعب األردني والشعور بالتقبل من اآلخرين وهذا يتم بحكم الثقافة القيمية التي ت
وما يميزه من ثوابت طبعت هويته وتميزه، فهو شعب ودود ومحب ومضياف، ويدعم هذه النتيجة 
تعريفات األمن النفسي التي أشارت إلى انه يعني وجود عالقات متوازية بين الفرد وذاته، وبين 

ميل الفرد لالستقرار واألمن النفسي اآلخرين المحيطين به، وفي الوقت الذي تنجح به هذه العالقات ي
ومن ثم يكون أكثر كفاءة في حياته، واألردن يتميز بالتجانس واالندماج والتمازج ما بين ثقافته 

  .، واألردني لديه قدرة على االندماج مع اآلخرين داخل الوطن أو خارجهلمحيطة بهوثقافة البالد ا
ويمكن ) 3.15(  ين باالنتماء بنسبة مرتفعةأما في المرتبة األخيرة فقد جاء شعور األردني

عزو هذه النتيجة التي قد تبدو محبطة بوصفها المرتبة األخيرة ولكنها في نفس الوقت ليست مقلقة، 
إلى أن المواطنين األردنيين قد يكونوا غير راضيين تمام الرضا عن أوضاعهم وحقوقهم في وطنهم، 

بطهم عالقة قوية بوطنهم، وهذا وان كان مؤشر على تراجع ولكن بحكم العاطفة والغريزة الطبيعية تر
االنتماء ولكنه ال يزال موجود وبنسبة مرتفعة، وكأن االنتماء مقرون بما يقدمه الوطن من امن حماية 

الفعلية  تألفراده، وال شك بأن االنتماء ال يقاس بعبارات تتم اإلجابة عليها ولكنه يقاس بالسلوكيا
طن األردني لديه التعلق النفسي الكبير بوطنه وهذا التعلق يصحبه بعد سلوكي تجاه الوطن، فالموا
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وبالتالي من أي نوع  أكثر أهمية، وهذا األداء السلوكي يظهر بقوة إذا ما تعرض الوطن ألي خطر
إلى تمسك  ث في الدول المحيطة وتوتراتها أدتا بأن مجريات األحدايمكن تفسير النتيجة أيض

  .يرونها في وطنهمة االنتماء حتى مع الضغوطات التي قد األردنيين بقيم

أما بالنسبة لالجئين السوريين فقد جاء األمن النفسي في مستوى متدني وعلى جميع 

ويرجع ذلك إلى عدم ) 2.21(جاء في المرتبة األولى بعد الشعور بالحب بنسبة حيث األبعاد، 
ضاع االجتماعية الجديدة التي انتقل إليها قسرا  إحساس الالجئ السوري بالقدرة على التكيف مع األو

بحثا عن األمن، فاإلنسان قد يعاني من صعوبات في التكيف وهو لديه الرغبة واإلرادة في االندماج، 
حد أشكال الصعوبات التي تحتاج إلى السوريين يشكل التكيف واالندماج أولكن في وضع الالجئين 

ايجابي، كما  ا بما يكفي، ويواجه المصاعب بشكلنسان مرًنفترة زمنية حتى تزول في حال كان اإل
من الرضا واالندماج  يمكن عزو هذه النتيجة إلى أن اإلحساس باألمن النفسي يجعل الفرد يعيش حالًة

مما جعلهم يعيشون حالة الرفض واالنزواء  ا؛متدني الالجئيناالجتماعي، ولكن األمن النفسي لدى 
ا جتماعية، ويمكن أن يكون عدم الشعور بالحب عند الالجئ السوري شعورواالنسحاب من الحياة اال

مع اآلخرين ٍةومتزن مشبعٍة ا لعدم القدرة على التأقلم والتكيف وعدم التمكن من إقامة عالقاٍتوهمي.  
وبدرجة متدنية، وتعد ) 1.89(أما في المرتبة الثانية فقد جاء بعد الشعور باالنتماء بنسبة 

ة منطقية إلى حد كبير، فاالنتماء شعور فطري في جذوره ومكتسب في بنيته، وتلعب هذه النتيج
التنشئة االجتماعية دورا في تأصيله، باإلضافة إلى أن االنتماء ال يرتبط بااللتصاق الجسدي ا كبير

يسعى وللفرد بالوطن ولكنه يتعدى حدود الوطن فالالجئ السوري انتماؤه لوطنه بالدرجة األولى 
ن شعور الفرد باالنتماء يرتبط ج، كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأفعته ونصرته في الداخل والخارلر

بإشباع حاجاته للعدالة والمساواة والرعاية وتقديم الخدمات لهم من قبل الوطن، وهذا ما قد 
رض مقارنة بما هو موجود على أ) ألردنا( يتعارض مع ما وجده الالجئ السوري في البلد المضيف

ما يضعف ، وقد يكون شعور الالجئ السوري بعدم االستقرار والخوف والقلق هو )سوريا(وطنه 
  . االنتماء لمجتمع ال يجد فيه تحقيقا ألمنه

وبدرجة متدنية كذلك، ) 1.96(أما المرتبة الثالثة فقد كانت لبعد الشعور باألمن، بنسبة 
حاجة ملحة تتوقف عليها بقية الحاجات، وعليها ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن األمن النفسي 

فغياب األمن يؤدي إلى آثار مدمرة على المستوى النفسي والجسدي واالجتماعي للفرد، فالالجئ 
السوري يعيش في حلقة مفرغة من المعاناة بكافة أشكالها وهذا يجعل من القلق والتوتر وانعدام 

تصاديا بسبب األعباء االقتصادية الملقاة على عاتقه األمن شعورا مالزما لحياته، فهو غير امن اق
نه غير امن نفسيا على نفسه وأسرته في ظل ما يعانيه من ارنة بمستوى الدخل المتوفر، كما أمق

نه غير امن كما أ اغتراب وألم نفسي وتفكير دائم بالوطن ومن فقدوه جراء الحرب والبعد عن الوطن،
ا من حياته، وهذه الجوانب تزيد من حجم القلق لتي باتت جزًءاجتماعيا لما يعانيه من العزلة ا

والتوتر ومن ثم تضعف سيطرة الالجئ السوري على توازنه النفسي، ويمكن أن تكون الظروف الصعبة 
ا بما كانت عليه أوضاعهم في وطنهم مما يشكل تفكير ا مقارنًةجد التي تعيشها بعض العائالت سيئًة
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عليهم الخروج إلى الوضع الجديد ومحاولة التكيف معه، وهذا كله يجعل ا يجعل من الصعب دائم
  .األمن والشعور به في مستوياته الدنيا

وتتفق نتائج هذا السؤال بشكل غير مباشر مع نتائج دراسة دراسة ليافي وآخرون 
)Leavey, et al, 2003 (حول االضطرابات النفسية لدى الالجئين والمهاجرين في لندن، والتي  

أشارت نتائجها إلى أن ربع الالجئين والمهاجرين يعانون من مشكالت نفسية وهي منتشره لديهم أكثر 
لويز وآخرون واتفقت كذلك مع نتائج دراسة . مما هي منتشرة لدى سكان المملكة المتحده األصليين

)Llosa, et al, 2014 ( بين الالجئين قد  صابة باالضطرابات النفسيةأن نسبة اإل هاأشارت نتائجوالتي
   .وهذا يعتبر من وجهة نظر الباحثين مؤشر على عدم األمن النفسي ،%)19.4(لى إتصل 

 ,Jakobsen, Demott & Heir( ن وديموت وهير يسوبجاكوتتفق كذلك مع نتائج دراسة 
ن الالجئين يعانون من مستوى عال من وجود االضطرابات ألى إ نتائجهاشارت أ والتي) 2014
 والتي) ALharbi, 2016(الحربي اضافة الى ذلك تتفق نتائج السؤال مع نتائج دراسة . يةالنفس

انخفاض درجة األمن النفسي للطالب السوريين الالجئين داخل المخيمات، في  إلى هاأشارت نتائج
   .النفسي لمن يعيش خارج المخيمات متوسط األمنحين كان مستوى 

 & Jabbar(جبار وظاظا بشكل جزئي مع نتائج دراسة اضافة الى ذلك تتفق نتائج السؤال 
Zaza, 2014 (نتشر بمستوى متوسط بين الالجئين يأن القلق واالكتئاب  هاأشارت نتائج والتي

  .السوريين

 دالـة  فـروق  توجـد  هـل " : الـذي نـص علـى    الثـاني  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال: ثانيًا

 األمـن النفسـي   مقيـاس  علـى  والالجئـين السـوريين   ناألردنيـي  تقـديرات  متوسـطات  بـين  إحصائيا

 وجـود أظهـرت النتـائج    "؟، والتفاعـل بيـنهم  الزواجيـة لكل من الجنسية، والجـنس، والحالـة    تعزى
ــرق ــائيا دال فـ ــين إحصـ ــطات بـ ــابية المتوسـ ــي  الحسـ ــن النفسـ ــزى لألمـ ــر يعـ ــية( لمتغيـ ــالح  ،)الجنسـ ولصـ

  .الالجئين السوريين من نفسي أكثراألردنيين؛ بمعنى أن لديهم مستوى شعور باألمن ال
تعزى  لألمن النفسي الحسابية المتوسطات بين احصائيًا، دالة فروق عدم وجود تبين كما

الجنس والحالة ( متغير مع) الجنسية( متغير وتفاعل الزواجيةلكل من متغيرات الجنس والحالة 
  .)الزواجيةالحالة ( متغير مع) الجنس( متغير وتفاعل ،)الزواجية

، فاألردنيون يعيشون في وطنهم بدون خوف وقلق يزعزع فقد تبدو هذه النتيجة منطقية
أمنهم النفسي، وهم قادرون على إشباع حاجاتهم ودوافعهم، فاألمن النفسي ظاهرة تكاملية وتراكمية 
ونفسية واجتماعية وهذه الظاهرة يعيشها المواطن األردني بكافة مجاالتها، فهو يعيش األمان وهذا 
يجعله في حالة من الرضا والتفاعل االيجابي مع الذات واآلخرين، وهو يشعر باألمن على مستوى 

مستوى الوطن، وهو يعيش بسالم وبقيم التسامح مع غيره على أساس المساواة والعدالة، واألسرة 
وهو واع بدرجة كافية على المستوى اإلنساني والوطني بكيفية إيجاد أجواء ومناخات وقائية 

لتصدي لما يزعزع األمن النفسي لديه، كما أن األردني يشعر باألمن النفسي لما رآه من جوانب ل
ايجابية في وطنه مقارنة مع المحيط المتوتر، ونظرائهم السوريين الذين نقلوا تجربتهم السلبية 
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من هذه الخبرات السلبية في رفع مستوى المعنوية  ونوشعورهم البائس بحيث استفاد األردني
  .وااليجابية في حياتهم

في حين لم توجد فروق ذات داللة تعزى للجنس، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن األمن 
النفسي حاجة طبيعية مالزمة لإلنسان سواء كان ذكرا أو أنثى وفي جميع المراحل الحياتية، وأنه 

اإليمان يعزز فكرة مطلب للنمو السوي فهو حاجة ملحة لكال للجنسين، ويمكن عزو النتيجة إلى أن 
الشعور باألمن ويبعد فكرة الشعور بالهم واالضطراب، ويؤكد فكرة الصبر وتحمل المصاعب 

كما يمكن أن تفسر هذه النتيجة من معرفة الطرفين ذكورا وإناثا بأهمية األمن النفسي . والشدائد
اجل األبناء، كي ال تنتقل للفرد، وبالتالي فهناك محاوالت كبيرة للتغلب على مشاعر الخوف والقلق من 

عدوى الخوف والقلق والكآبة والتوتر لهم، فهم يحاولون عمل بيئة اجتماعية سوية ومناسبة للطفولة 
ا لهم عن معاناتهم السلبيةتعويض.  

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن كال الطرفين  الزواجيةكما لم توجد فروق دالة تعزى للحالة 
لديهم ضغوطات وكل حسب طبيعته؛ فالمتزوج لديه ضغوط أسرية  أو المطلق المتزوج واألعزب

مين حياة كريمة لهم، وهو في تفكير دائم بالحاجات ته وتأمين حاجاتها ومتطلباتها وتأمتعلقة بأسر
بسط هذه الحاجات في ظل الظروف اإلقتصادية خالل تأمين أ الالمنتهية والتي تشكل تحديا له من

، أما األعزب فلديه ضغوطات تتعلق األردنيين والالجئين السوريينالصعبة التي يعيشها كل من 
حد متطلبات الشعور باالستقرار، تفكير الدائم في تكوين أسرة وهي أبهاجس االستقرار من خالل ال

، ناهيك جهد وعمل لتأمين متطلبات هذا المطلب الفسيولوجي إلىوحتى يتحقق هذا المطلب بحاجة 
والحال  اض فرص السفر الى دول الخليج وانتشار ظاهرة غالء المهورعن انتشار البطالة وانخف

ى االنفصال والسيما في حال عل الطالق حيث تزداد الضغوط المترتبةاليختلف في جوهره في حالة 
عيشونه عالوة على ذلك مين حاجاتهم ومطالبهم وتعويضهم عن الفقدان الذي يوجود أبناء وكيفية تأ

مما قد يزيد من حدة الضغوط المترتبه عليها، جميع ما تقدم من عوامل  ةقد تكون األم غير عامل
بعدم األمن النفسي لديهم للشعور  الزواجيةو الحالة تدفع األفراد وعلى اختالف جنسهم أضاغطة قد 

فراد عينة الدراسة مستوى الشعور باألمن النفسي لدى أليه نتائج الدراسة حيث كان وهو ما أشارت إ
  .ككل متوسطًا

 ,Thomessen(ومسون والي وكيرون وتود وتتفق نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة ث
Laghi, Cerrone, & Todd , 2013 ( أن مستوى االضطرابات النفسية  هاأظهرت نتائجوالتي

وتتعارض نتائج السؤال مع . والسلوكية لدى المراهقين الالجئين أعلى مقارنة بأقرانهم من اإليطاليين
إلى أن مستوى األمن النفسي لدى النازحين  هاتوصلت نتائج والتي ) 2011(أبو طالب راسة نتائج د

  .%)98.5(، وعند غير النازحين %)93(كان 

   :التـوصيـات
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي

حاضـنة  االرتقاء بمستوى الخدمات والدعم النفسي المقدم لالجئين السوريين في المجتمعات ال -
 .لهم مما يقلل من الضغوط النفسية وبالتالي الشعور باالمن النفسي
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إجــراء المزيــد مــن الدراســات بقصــد التعــرف علــى العالقــة بــين األمــن النفســي لــدى الالجئــين         -
 .السوريين وبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية والديموغرافية األخرى

عيـــة والترفيهيـــة القـــادرة علـــى إشـــباع الحاجـــات  تـــوفير بيئـــة غنيـــة باألنشـــطة المعرفيـــة واالجتما  -
 .لألردنيين والالجئين السوريين المختلفة

اآلبــاء والمعلمــين،  : إعــداد بــرامج تدريبيــة وإرشــادية بهــدف توعيــة المهتمــين والــداعمين مثــل     -
ــيم        ــتم تنظـ ــية وكيـــف يـ ــع الحاجـــات النفسـ ــل مـ ــى كيفيـــة التعامـ ــرائح وتـــوجيههم إلـ ومختلـــف الشـ

 .اشباعها
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  األعراض النفسية المرضية لدى الطلبة الالجئين السوريين في المدارس األردنية مستوى
ن األعراض النفسية المرضية لدى الطلبة الالجئي مستوىهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن 

مقياس األعراض النفسية  انوللتحقق من أهداف الدراسة استخدم الباحث. السوريين في المدارس األردنية
م ختيارهتم ا ،وطالبة اطالب )543(من تكونت عينة الدراسة  .)2011 ،الشريفين والشريفين(المرضية 
األعراض النفسية المرضية لدى أفراد الدراسة  مستوىوأظهرت نتائج الدراسة أن  ،المتيسرة القصدية بالطريقة
أعراض  األخيرةمرتفع، وفي المرتبة  مستوىبحيث جاء في المرتبة األولى القلق  ،متوسط مستوىجاء ب

األعراض  مستوىداللة إحصائية في منخفض، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات  مستوىبالتجسد 
ب والوسواس القهري وأعراض االكتئا مستوىذ بينت نتائج الدراسة أن إلمرضية تبعًا لمتغير الجنس النفسية ا

 مستوىوأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  التجسد لدى اإلناث أعلى من الذكور،
  .وفقدان أحد أفراد األسرة ،قامة، والصفاألعراض النفسية تبعًا لمتغيرات مدة اإل

  .المدارس، الطلبة ،الالجئين ،المرضية ةاألعراض النفسي: الكلمات المفتاحية
  

The Level of Psycho Pathological Symptoms among Syrian Refugee Students 
in Jordanian Schools 

This study aimed to reveal the level of psycho pathological symptoms 
among Syrian refugee students in Jordanian schools. To achieve the objectives of 
the study, the researchers used the psycho pathological symptoms scale (Al-
Shrefeen and Al- Shrefeen, 2011). The sample of the study consisted of (543) 
males and females students, were chosen purposely. 

The results of the study showed that the level of psycho pathological 
symptoms among subjects of the study was moderate degree, where the anxiety 
was in the first rank, with high level, and the symptoms of the incarnation in the 
last rank, with low level. The results of the study showed that there were 
statistically significant differences in the level of psycho pathological symptoms, 
according to the gender variable, and the depression, compulsive disorder and 
symptoms of the Incarnation were higher in females than males. The results 
showed that there were no statistically significant differences in the level of psycho 
pathological symptoms according to the variables (duration of the stay, grade, and 
the loss of family individuals). 
Keywords: Psycho Pathological Symptoms, Refugee, Students, Schools. 
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  المقدمة
الحــالي العصــر تعـد الصــحة النفســية مـن أهــم الموضــوعات التــي تشـغل بــال الكثيــر مــن األفـراد فــي      

دى إلــى ظهــور  األمــر الــذي أ  ،الحــروب نتيجــة للتطــورات التــي شــهدها مــن تقــدم التكنولوجيــا وانتشــار   
 رضـوان، ( الضـغوط واالضـطرابات النفسـية   والتـي قـد تـدل علـى     العديد من األعراض النفسـية المرضـية   

2010 .(  
لفــت أنظــار المختصــين إلــى وجــود اضــطراب أو مــرض؛ لهــذا تعتبــر    ل اهــذه األعــراض منبهــ  إذ تعــد

نيفه ووضــع عمليــة التشــخيص عمليــة جوهريــة يعتمــد عليهــا المختصــون فــي تحديــد االضــطراب وتصــ     
ويركـز العديـد مـن األطبـاء علـى أن      . النفسـية االضـطرابات  الخطط العالجية المناسبة للحد مـن انتشـار   

مثل هذه األعراض النفسية قد تكون عالمة على وجود المرض والتي تؤدي بدورها إلى ظهور العديـد  
  ). 2011، الشريفين والشريفين(من األمراض النفسية 

وعــة مــن الظــروف التــي تزيــد مــن إمكانيــة اإلصــابة بــاألعراض النفســـية          إضــافة إلــى أن هنــاك مجم   
، بيئـة خصــبة لظهــور مثـل هــذه األعــراض  ومــن هـذه الظــروف اللجــوء، إذ تعـد هــذه المرحلــة     ،المرضـية 

، وتطــور اعيــة ونفســية مرتبطــة بســوء التغذيــة  مــن عــدة مشــاكل جســدية واجتم ن والالجئــحيــث يعــاني 
 والتــي تــؤثر علــى النمــو النفســي واالجتمــاعي،  الســتغالل الجســدي،األمــراض، واإلصــابات الجســدية، وا

ــؤدي إلـــى   ــد يـ ــذي قـ ــية م   األمـــر الـ ــور بعـــض االضـــطرابات المرضـ ــة ظهـ ــلإمكانيـ ــق، : ثـ ــاب، والقلـ االكتئـ
ــرات التــي يعيشــها المراهقــون    ). Neugebaue, 2013(الوســواس القهــري  و، العدوانيــةو كمــا أن الخب

يـؤدي  وكل ذلـك   ة، وفقدان األقارب، ومشاهدة القتل، والتعذيب،الالجؤون من فقدان أحد أفراد األسر
األعراض المرضية النفسية وتطورها، والتـي تـؤثر علـى النمـو السـوي بالنسـبة لألفـراد         إلى ظهور بعض

)(Rousseau,1995.  
فـي الحـد مـن انتشـارها؛      امهمـ  اأمـر ي حين يعد الكشف المبكـر لبدايـة ظهـور مثـل هـذه األعـراض       ف

ــذلك يــرى  بعــض األطبــاء أن أهــم عمليــة فــي خطــة العــالج هــي مرحلــة التشــخيص باعتبــاره البدايــة             ل
الحقيقيـة للكشـف عـن أبعـاد أي اضـطراب، والتعـرف علـى األعـراض المصـاحبة لهـذه االضـطرابات لغايـة             

 ,Oltmanns &Emery)تصـنيف وتحديــد الشــدة والنــوع، وبالتــالي وضــع الخطــة العالجيــة المناســبة  
2015).  
ــذ و ــر هـ ــابي     تظهـ ــن منشـــأ عصـ ــى الفـــرد مـ ــراض الجســـمية      ه األعـــراض علـ ــدًا عـــن األعـ نفســـي بعيـ

والبيولوجيـة، ودور العامـل النفسـي دور مهــم فـي ظهـور مثـل هــذه األعـراض المرضـية، ويشـير األطبــاء          
 ض واالضــطرابات النفســية األعــرا الفــرد تــدل علــى وجــود   اإلــى أن مثــل هــذه األعــراض التــي يشــعر بهــ   

وقــد تــم فــي هــذه الدراســة تنــاول بعــض األعــراض النفســية      ). 2011لشــريفين،وا الشــريفين( المرضــية
   :المرضية وفيما يلي عرض ومناقشة لها

أن ) 2004(يــرى ســرحان والتكريتــي وحباشــنة  : (Anxiety Disorders)القلــق  اتاضــطراب -أوًال
مجموعـة مـن    مـن خاللهـا   القلق حالة مرضـية غيـر طبيعيـة تـؤثر علـى التـوازن النفسـي لإلنسـان، ويظهـر         

يتناسب مع مسـتوى   يكون بسيطًا، والن السبب أاألعراض النفسية والجسدية والسلوكية بال سبب، أو 
الظاهر، أو أنه مع زوال السبب تبقـى األعـراض ظـاهرة، ويصـبح اإلنسـان غيـر قـادر علـى التعامـل          القلق 
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ألفـراد فـي فتـرة الحـروب أو     والخبـرات الصـادمة التـي يتعـرض إليهـا ا     . مع المواقف التي تسبب له القلـق 
الكـوارث الطبيعيـة مــن أهـم مصـادر تطــور العديـد مـن االضــطرابات النفسـية، ومـن أهمهــا القلـق، وهــذه           
الخبــرات مرتبطــة بإثــارة بعــض اآلثــار النفســية التــي تســبب القلــق لــدى األفــراد ممــا يــنعكس ســلبًا علــى     

  ).Momartin, Silove, Maicavasagar, & Steel, 2004(صحتهم النفسية 
وضـرورة التعامـل مـع المتغيـرات      ،انتقال الالجئين مـن بلـدهم األصـلي إلـى بلـد جديـد       كما أن

الحاجـــات األساســـية مـــن مســـكن ومأكـــل  فتقـــار إلـــى العديـــد مـــن  الحياتيـــة الجديـــده، والتـــي تتمثـــل باال
بعـض   ومشرب، إضافة الـى ذلـك فقـدان أحـد أفـراد األسـرة أو األصـدقاء، او التعـرض إلـى التعـذيب فـي           

  ).Weinstein, 2001(األحيان من األمور التي تزيد من انتشار اضطراب القلق لدى الالجئين 
واضـطرار األفـراد إلـى تـرك منـازلهم وبلـدهم        ،لتعرض إلى خبرات سـلبية فـي الحـروب   يعتبر او

 ,Momartin, Silove) األم واللجـوء إلـى بلـد أخـر مـن أهـم العوامـل المسـببة لتطـور اضـطراب القلـق           
Maicavasagar & Steel, 2004) .اضـطراب القلـق مـن أكثـر االضـطرابات انتشـارًا بـين        يالحـظ أن  و

ــق   النفســـية والجســـدية تهميـــؤثر علـــى صـــح  ممـــاالالجئـــين،  ، ويأخـــذ أشـــكاًال متعـــددة مـــن أهمهـــا القلـ
  ). Bentley, Thobum, Stewart & Boynton, 2011(االجتماعي وقلق االنفصال 

ــًا ــاب االكت اتاضــطراب -ثاني ــة مــن الحــزن     : (Depression Disorders)ئ ــاب بأنــه حال يعــرف االكتئ
ــرد غيــر واع             الشــديد ــا الفــرد، وقــد يكــون الف ــي مــر به المســتمر نتيجــة للظــروف المحزنــة األليمــة الت

ن تعـــرض األطفـــال والمـــراهقين إ ).2007الســـامرائي، (للمصــدر الحقيقـــي لحزنـــه فـــي بعـــض األحيــان   
تشار مسـتويات االكتئـاب، واضـطرابات مـا بعـد الصـدمة والتـي تنـتج مـن          ان يؤدي إلىالالجئين للحروب 

تعــرض األطفــال والمراهقــون  كمــا ي. (Thabet, Abed, & Vostanis, 2004)للحــروب  معايشــتهم
 .,Ellis et alالالجـؤون إلـى العديـد مـن األحـداث التـي تسـاهم فـي زيـادة مسـتويات االكتئـاب لـديهم             

 تـؤدي  ابات التـي تتولـد مـن خـالل تعـرض الالجـئ إلـى ظـروف سـلبية         االكتئاب أحد االضطرو). (2008
 & Porter(علــى النمــو النفســي الســوي لألفــراد الالجئــين   ةؤثرالمــإلــى تطــور االضــطرابات النفســية 

Haslam, 2005.(  

ضــطراب  هــو ا : (Obsessive-Compulsiv Disorders)الوســواس القهــري    اتاضــطراب  -ثالثــًا
موجودة في تفكير الفرد ال يراها على أرض الواقـع، ويحـاول بشـكل     ورأفكار وص يتصف بوجود نفسي

ــار موجــودة لديــه            ــا، ولكــن تفشــل هــذه المحــاوالت وتبقــى هــذه األفك ــتخلص منه مســتمر مقاومتهــا وال
ــدى        ). 2008ســرحان،( وقــد تبــين أن الوســاوس المرتبطــة بــالموت مــن األعــراض النفســية الشــائعة ل

ويتصف بالعديد من األفكار المتكررة والصور حول موت الفرد، أو  ،ينالالجئين من األطفال أو الراشد
  ).Abdel-Kahlek, Al-Arja & Abdella, 2006(موت اآلخرين المهمين في حياتهم 
أن الوسـواس لـدى الالجئـين    ) Abdel-Khalek & Lester, 2002(بينما يرى عبدالخالق وليسـتر  

ــا أن الالجــئ يــدرك بــ      ــة       يتطــور مــن عــدة أســباب أهمه ــث كــان يعــيش فــي بيئ ــت حي ــه قــد تحول أن حيات
ــة          ــدواء، إلــى مرحل ــوفر الغــذاء وال اجتماعيــة وسياســية تتصــف باالســتقرار النســبي، األمــن واألمــان، وت
حياتية أخرى تتصف بالشك، مما يجعله غير متأكـد حـول مـا سـيحدث فـي المسـتقبل، وبالتـالي يتطـور         

  .اضطراب الوسواس لديه
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األعــراض الجســدية هــي   : (Somatization Disorders) نهجســدالأعــراض   اتاضــطراب -رابعــًا
مجموعـة مـن األعـراض المالزمــة لالضـطرابات النفسـية ذات الشـكل الجســدي، وهـي الشـكوى المتكــررة         
لمجموعـة أعـراض جســمية تـدفع الفــرد إلـى تطــور أفكـار العقالنيـة، مثــل الرغبـة المتكــررة بالـذهاب إلــى          

وعلــى الــرغم مــن أن العديــد مــن األفــراد الــذين يعــانون مــن هــذا       . الطبيــب، وإجــراء الفحــوص الطبيــة  
االضطراب ال يجدون تفسيرًا عضويًا لسبب معانـاتهم مـن مجموعـة مـن اآلالم الجسـدية، ويغفـل هـؤالء        
عــن حقيقــة أن هــذه األعـــراض ناتجــة عــن مجموعـــة مــن االضــطرابات النفســـية مثــل االكتئــاب والقلـــق          

  .)2011 ،المشعان(والوسواس القهري 
لالجئين يسـجلون  أن ا) Hinton, Pich & Safren, 2005(بيش وسافرين وويؤكد كل من هنتون 

واضـحة مثـل الشـعور بالـدوار، وعـدم القـدرة علـى المحافظـة علـى التـوازن أثنـاء             سـمية أعراضًا نفس ج
ــرودة اليـــدين           ــنفس، والشـــعور ببـ ــعوبة التـ ــداع، والتقيـــؤ، وصـ ــة، والصـ ــدم وضـــوح الرؤيـ ــوف، وعـ الوقـ

ــعف       والقـــدم ــالوهن والضـ ــعور بـ ــذراع والســـاقين، والشـ ــي الـ ــاأللم فـ ــة، والشـــعور بـ ــع فـــي الرقبـ ين، ووجـ
  . للطعام الجسمي، وانخفاض مستوى الشهية

ن، وظروف اللجوء تأثيرًا سلبيًا على بعض الوظائف الجسدية التي يقوم بها األفـراد المراهقـ   وتؤثر
لــدى  مســتوى الــوظيفيالإلــى انخفــاض  ن ارتفــاع مســتويات االكتئــاب والقلــق والوســاوس يــؤدي إحيــث 

ــؤثر ســلباً     ــى الشــخص الالجــئ، ممــا ي ــادة عل ــبعض األعــراض الجســدية، مثــل    . ةنأعــراض الجســد  زي ف
، نتيجــة لمــرورهم فــي خبــرات ســلبية ناتجــة عــن تعرضــهم للجــوء ومشــاهدتهم لــبعض الصــور        المعويــه
  ).Hasanovic, 2012(المؤلمة 

تشــير جمعيــة الطــب النفســي األمريكيــة  :  (Hostility Disorders)العدوانيــة اتاضــطراب -خامســًا
تكــرار الكـــذب،   :بــأن هنــاك العديـــد مــن األعــراض التـــي تظهــر علـــى األفــراد العــدائيين وهـــي       ) 2001(

واالحتيال على اآلخرين، وعدم الشـعور بالنـدم، وعـدم االكتـراث بمشـاعر اآلخـرين، واالسـتهانة بحقـوق         
المة الـذات واآلخـرين، وعـدم القـدرة علـى التخطـيط للمسـتقبل،        اآلخرين وانتهاكها، وعـدم االهتمـام بسـ   

  .واالعتداء البدني وكثرة الشجار
وينظر إلى األطفال فـي منـاطق الحـرب علـى أنهـم جنـود المسـتقبل، ووسـيلة انتقـام بـدًال مـن النظـر             

ألطفال من يعاني هؤالء ابالتالي إليهم على أنهم ضحايا بريئة ليس لها أي ذنب في سبب قيام الحرب، و
العديد من االضـطرابات النفسـية التـي تطـورت لـديهم، نتيجـة لتعرضـهم إلـى أحـداث عنيفـة حـدثت أمـام             

سـلوكيات العدوانيـة تجـاه اآلخـرين     لأعينهم مما يـنعكس سـلبيًا علـى سـلوكياتهم المسـتقبلية وإظهـارهم ل      
)Machel, 2001.(  

 ,WHO(ظمة الصحة العالمية من هعرفت: (Phobia Disorders)الرهاب  اتاضطراب -سادسًا
اضطراب قلق عام غالبًا ما يبدأ لدى األفراد في مرحلة المراهقة، إذ يتركز : "بأنه) 136 ,1992

خوفهم حول إمعان اآلخرين بالنظر فيهم، ويحدث أثناء تواجدهم في المجتمعات الكبيرة، مما يؤدي 
أحد اضطرابات الرهاب و". رجال والنساءبالفرد إلى تجنب المواقف االجتماعية، ويكون شائعًا لدى ال

وهو يمثل مخاوف مرضية غير منطقية، وغير عقالنية تجاه ) DSM-III(القلق المصنفة في معايير 
وتم تقديم تعريف وتشخيص للرهاب منذ بدء تقديم معايير تشخيص . شيء معين، أو موقف معين
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)DSM-5 (هاب تجاه الدم، واإلبر، واإلصابة، الر: حيث كان هناك عدة أنواع من الرهاب من أهمها
 ,LeBeau(والحيوانات، والبيئة الطبيعية، والرهاب الموقفي، والرهاب تجاه أشياء أخرى غير محددة 

et al., 2010.(  
 خوف مالحظ ومتواصل يتعرض له الفرد :الرهاب االجتماعي بأنه) 2002( شتاين وووكر ويعرف

بشكل  الشخص يتصرف بشكل متوتر وقلق ومرتبكنتيجة تعامله مع اشخاص جدد ، مما يجعل 
إذ يظهر من ية الشائعة لدى الالجئين ويعد الرهاب االجتماعي أحد أنواع االضطرابات النفس .كبير

خالل سلوكات متعددة من أهمها، االنسحاب االجتماعي، وتجنب االحتكاك والتواصل مع اآلخرين، 
  ).Thapa, Van Ommeren, Sharma, De Jong & Hauff, 2003(واالنطواء االجتماعي والعزلة 

اهتمام الباحثين والدارسين في السنوات األخيرة في بأصبح اللجوء من القضايا التي حظيت وقد 
ضوء زيادة أعداد الالجئين بشكل مضطرد، نتيجة النتشار الحروب والكوارث الطبيعية في مختلف 

مليون من الالجئين في ) 15,4(اك أكثر من وتشير إحصائيات األمم المتحدة أن هن. دول العالم
مليونًا من النازحين وأن هذه النسب في تزايد ) 28,8(إضافة إلى وجود أكثر من . مختلف بقاع العالم

  ).UNHCR, 2013(مضطرد 
وقد أظهرت العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات المختصة أن األطفال والمراهقين في 

العديد من المشكالت والتحديات التي تتضمن التمييز، ونقص فرص  بيئات اللجوء يعانون من
 ,Refugees Studies Centre(التعليم، والزواج المبكر، واالنحراف، والتي تتطلب المزيد من الدعم 

كما تتعرض هذه الفئة من الالجئين في الكثير من الحاالت إلى اإليذاء واالستغالل ). 2001
  .ن مقابل أجور زهيدة في الغالبوهؤالء المراهقاالقتصادي الجنسي، ويعمل 

وتشكل المشكالت لدى فئة المراهقين من الالجئين السوريين تحديا خاصا في ضوء مجموعة من 
مراهق سوري يعيشون في األردن ولبنان دون أحد طفل ) (3700الحقائق التي من أهمها أن أكثر من 

يعاني المراهقون كما . قوم بتقديم الرعاية لهمآبائهم أو كليهما، أو دون وجود أي شخص بالغ ي
معاناة بالغة جسديا ونفسيا، فهناك منهم من تعرض لإلصابة بطلقات القناصة، أو الصواريخ، أو 

كما أن تعرضهم لتجربة الصراع والدمار والعنف  ،تساقط الحطام عليهم، مما يضاعف من مشكالتهم
كما تقود الضغوط . ك التجارب المروعة لفترات طويلةلبصورة مباشرة قد يقود إلى إستمرار آثار ت

الناجمة عن اللجوء والتغيرات التي تطرأ على نمط الحياة بسببه إلى شعور المراهقين بالعزلة وإنعدام 
  ).2013 ،مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(األمن 

النفسية، فقد  ضطراباتاالالعديد من يرتبط بويوفر األدب النظري أدلة قوية على أن اللجوء 
دراسة هدفت الكشف عن مستويات اإلضطرابات النفسية ) Llosa, et al, 2013(أجرى لويز وآخرون 

وقد قام الباحثون بإجراء . لدى عينة من الالجئين الفلسطينيين في مخيم برج البراجنة في لبنان
وظفت كل من المنهج النوعي  مقابالت أسرية ومقابالت فردية في المرحلة األولى من الدراسة التي

) 194(والكمي، باإلضافة إلى إعادة تقييم إكلينيكي في المرحلة الثانية من الدراسة على مجموعة من 
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اإلضطرابات . فردًا ضمتهم العينة النهائية للدراسة) 326(من بين 

كتئاب هو اإلضطراب األكثر شيوعا لدى عينة وكان اإل%) . 19.4(النفسية المرضية اإلجمالي كان 
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، ونسبة إنتشار %)4(، وكانت نسبة إنتشار الخوف من األماكن العامة %)8.3(الدراسة وبنسبة 
  %). 3.3(، والذهان %)7(، ونسبة إنتشار الوسواس القهري %)2(الرهاب االجتماعي 

 ,Thomessen, Laghi, Cerrone, & Todd) الي وكيـرون وتـود  و تومسـون  هـدفت دراسـة  كمـا  
مســـتويات انتشـــار االضـــطرابات النفســـية والســـلوكية لـــدى المـــراهقين غيـــر    التعـــرف علـــىإلـــى  (2013

ــحوبين بـــذويهم مـــن الالجئـــين فـــي إيطاليـــا ومقارنتهـــا بالمســـتويات المقابلـــة لـــدى المـــراهقين            المصـ
ــت. اإليطــاليين ــة الدراســة   تكون ــة،  ) 120(مــن عين ــى  مــن المــراهق ) 60(مراهقــًا ومراهق ــين إل ين الالجئ
االضــطرابات النفســية   ىمســتوأن الدراســة نتــائج وأظهــرت . مــن المــراهقين اإليطــاليين  )60(إيطاليــا و

وكانت نسـبة انتشـار أعـراض    . مقارنة بأقرانهم من اإليطاليينأعلى والسلوكية لدى المراهقين الالجئين 
ــة       ــة الدراسـ ــمن عينـ ــين ضـ ــراهقين الالجئـ ــدى المـ ــد لـ ــي م%) 8.43(التجسـ ــل فـ ــدى %) 5.95(قابـ لـ

ــاليين، والســـلوكيات العدوانيـــة   لـــدى المـــراهقين %) 3.15(فـــي مقابـــل %) 10.45(المـــراهقين اإليطـ
  .اإليطاليين

ــرى   و ــه آجـ ــار ذاتـ ــمن االطـ ــالح  ضـ ــدالرحمن وصـ ــنس وعبـ ــد وليـ ــوف  وعيـ  ,Salah(مـــارتينز وهـ
Abdelrahman, Liens, Eide, Martinez & Hauff, 2013 (  تويات هـدفت إلـى تقيـيم مسـ    دراسـة

إنتشــار الرهــاب االجتمــاعي والعوامــل االجتماعيــة والديمغرافيــة ذات العالقــة لــدى االشــخاص النــازحين    
مــن األفـراد، فــي مخيمــات قــرب  ) 1876(وتـم جمــع البيانــات عبــر المقـابالت مــع   . داخليـا فــي الســودان 

لـدى تلـك الفئـة مـن     وأظهرت النتائج أن نسبة إنتشـار الرهـاب االجتمـاعي    . العاصمة السودانية الخرطوم
، وكـــان الرهـــاب االجتمـــاعي مرتبطـــا بإضـــطرابات أخـــرى مـــن أهمهـــا القلـــق    )%14.2(الالجئـــين تبلـــغ 

: اآلتــيواإلكتئــاب وقلــق مــا بعــد الصــدمة وبينــت نتــائج الدراســة أن نســبة انتشــارها كانــت علــى النحــو      
وأظهــرت  %).12.3(اضــطراب ضــغوط مــا بعــد الصــدمة   و، %)23.6(ق قلــ، وال%)24.3(االكتئــاب 

مسـتوى انتشـار الرهـاب، وأعـراض االكتئـاب، وأعـراض القلـق، واضـطراب ضـغوط مـا           الدراسـة أن  نتائج 
  . اإلناثوالالجئين الجدد، أعلى لدى  بعد الصدمة

التعـرف إلـى أثـر الحـرب السـورية      فقـد هـدفت   ) Jabbar & Zaza, 2014(دراسة جبار وظاظـا   أما
) 216(واشتملت عينة الدراسة علـى  . في األردن م الزعتريعلى الصحة النفسية لدى األطفال في مخي

 .منطقـة عمـان  ومنطقـة الرمثـا،   ومن األطفال الالجئين الذين تم اختيارهم عشوائيًا من مخيم الزعتـري،  
كــان نتــائج الدراســة أن مســتوى انتشــار القلــق واالكتئــاب لــدى األطفــال الالجئــين الســوريين      وأظهــرت 

األطفـال الالجئـين فـي     لـدى مسـتويات انتشـار القلـق واالكتئـاب     أن  الدراسةكما أظهرت نتائج  ،امتوسًط
  .مقارنة مع األطفال الالجئين في منطقة عمان والرمثاأعلى مخيم الزعتري 

إلـى بحـث   ) Jakobsen, Demott & Heir, 2014( وديموت وهيـر   جاكبسون بينما هدفت دراسة
تكونـت  . ن لـدى وصـولهم الـى الـدول المضـيفة     ولالجئـ مدى انتشـار االضـطرابات النفسـية التـي يعانيهـا ا     

وتــم إجــراء مقــابالت معهــم خــالل  ، مــن أفغانســتان وإيــران والصــومال الجــئ ) 160(مــن  عينــة الدراســة
وتــم اســتخدام مجموعــة مــن األســئلة التــي أعــدها    . الشــهور األربعــة األولــى مــن وصــولهم إلــى النــرويج   

عينة الدراسة لغايات جمع البيانات ذات العالقـة بموضـوع    الباحثون الستخدامها في المقابالت مع أفراد
 كمــا ،وأظهــرت نتــائج الدراســة وجــود االضــطرابات النفســية بنســب مرتفعــة لــدى أفــراد العينــة      . البحــث
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واإلكتئـــاب %) 30.6(أظهـــرت النتـــائج وجـــود اضـــطراب قلـــق مـــا بعـــد الصـــدمة لـــدى عينـــة الدراســـة    
 ،%)0.6(والهلــــع  ،%)3.8(الوســــواس القهــــري واضــــطراب  ،)4.4(، ثــــم رهــــاب الخــــالء  %)9.4(

  %). 3.1(وإضطرابات الرهاب االخرى 
دراسـة هـدفت إلـى بحـث مسـتوى      ) Comellas et al, 2015(وآخـرون   كـوميالي  آجـرى وأخيـرًا،  

تــم إجــراء  . فــي جمهوريــة جورجيــا بســبب الحــرب   أعــراض التجســد لــدى األشــخاص النــازحين داخليــاً  
وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود أعـراض التجسـد       . من النازحين دًافر )3600(إستطالع أسري تضمن 

، وارتبطـت أعـراض   )لـدى اإلنـاث  % 48لـدى الـذكور و  % 29(من أفراد عينة الدراسة ) %42( لدى
. مــا بعـد الصــدمة لــدى أفــراد العينــة   ضــغوطالتجسـد بوجــود اضــطرابات اإلكتئــاب والقلـق، واضــطراب   

الدراسـة قـد قـاموا بتقسـيم مسـتويات أعـراض التجسـد إلـى          وتجدر اإلشـارة إلـى أن البـاحثين فـي هـذه     
ــط %) 30.83(والمـــــنخفض %) 51.27(المســـــتوى الطفيـــــف : فئـــــات أربـــــع %) 14.50(والمتوســـ

  %).3.36(والمرتفع 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
الجانب النفسي للفرد دورًا مهمًا في تشكيل شخصيته، وكيفية تعاملـه مـع المواقـف المحيطـة     يؤدي 

 حيث يظهر تـأثير هـذا الجانـب بشـكل واضـح فـي مرحلـة المراهقـة، لمـا          ،مراحل نموه الطبيعية به، وفي
اجتماعيـة، وزيـادة فـي المسـؤولية التـي تقـع        ة، ومتطلبـات فسـيولوجي و لهذه المرحلة مـن تغيـرات نفسـية   

 تقـف على عاتق الفرد، خصوصًا إذا تعرض الفرد لمجموعة من الظروف التـي تقـع خـارج إرادتـه والتـي      
ن وومن هذه الظروف ظروف اللجـوء التـي يمـر بهـا األطفـال والمراهقـ       .في سير حياته بشكلها الطبيعي

ن، حيث تفرض عليهم هذه الظروف مجموعه من التحديات التي تعيق نموهم النفسي والعقلـي  والسوري
الشــعور واالجتمـاعي بشــكله الســوي، إضــافة إلــى المشــكالت المتعلقـة بالتفاعــل مــع المجتمــع المحــيط، و   

باألمن، ومدى إمكانية توفر الحاجات األساسية المتمثلة بالسكن والمأكل، وافتقارهم إلـى العـيش ضـمن    
يجعـل   بيئة اجتماعية يسودها االسـتقرار، وربمـا فقـد أحـد األبـوين أو أحـد أفـراد األسـرة، األمـر الـذي          

وف وعــدم تــوفر األمــان، لظهــور االضــطرابات النفســية العائــدة بســبب الخــ  ةمــن بيئــة اللجــوء بيئــة خصــب 
  .واالنتقال من الموطن الذي يعيش فيه الفرد إلى بيئة ثقافية ومجتمع جديد مختلف

االعـــراض النفســـية المرضـــية لـــدى المـــراهقين الالجئـــين    ونظـــرًا إلـــى قلـــة الدراســـات التـــي تناولـــت  
نتشـار األعـراض   لمعرفة مسـتوى ا  نيألمر الذي دفع الباحثالسوريين على الصعيدين العالمي والعربي، ا

. النفســية المرضــية عنــد الطلبــة الالجئــين الســوريين فــي المــدارس األردنيــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات  
  :سؤالين اآلتيينلدراسة اإلجابة عن الوتحاول ا

األعراض النفسية المرضية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا لالجئين السوريين في  ما مستوى -وًالأ
  المدارس األردنية؟

هل يختلف مسـتوى األعـراض النفسـية لـدى طلبـة المرحلـة األساسـية العليـا لالجئـين السـوريين            -ثانيًا
الجنس، : للمتغيرات اآلتية تبعًا (α=0,05) في المدارس األردنية في محافظة إربد عند مستوى الداللة

  الصف؟  ،سرةألافقدان أحد أفراد  ،مدة اإلقامة

  أهمية الدراسة
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 طلبة لدى النفسية األعراض انتشار مدى على الوقوف إلى تسعى كونها في لدراسةا هذه أهمية تأتي
 الدراسة أهمية وتظهر .إربد محافظة في األردنية المدارس في السوريين لالجئين العليا األساسية المرحلة
 غيرو الحكومية المؤسسات خالل اهتماممن  النظرية األهميةأوًال  :وهما رئيسين محورين في الحالية

 ُتعدكما . وجسمية نفسية صعوبات من الفئة هذه تعانيه لما بالالجئين الدولية والمنظمات الحكومية
مستوى األعراض  تناولت التي الميدانية الدراسات أوائل من - نيالباحث علم حسب-  الحالية الدراسة

ستوفر  الدراسة هذهويؤمل أن . النفسية المرضية لدى الالجئين السوريين في المدارس األردنية
حول مستوى األعراض النفسية المرضية لدى الالجئين السوريين  انظري اإطار والمختصين لباحثينل

 أخرى جوانب من الموضوع تناول خاللها من يتم الحقة أخرى لدراسات الباب فتحاألردن؛ مما يفي 
 األعراض انتشار مستوى على الضوء طيتسل من خاللوتبرز  التطبيقية األهميةثانيًا  .ومتغيرات جديدة

 ميتقد الحالية الدراسة، ومحاولة األردن في السوريين الالجئين الطلبة من عينة لدى المرضية النفسية
 لمساعدة السوريين الالجئين الطلبة لدى المرضية النفسية األعراض انتشار مستوى عن معلومات
 برامج وتطوير خدماتهم لتوسيع ،اإلنسانية توالمؤسسا والمنظمات والطبي النفسي المجال في العاملين
 مستوى إلى بهم للوصول ،السوريين الالجئين الطلبة من الفئة هذه مساعدة على قادرة ونفسية إرشاديه
لمساعدة المتخصصين بوضع خطط عالجية مناسبة تحد من ، والجسمية النفسية الصحة من مناسب

  .المرضية النفسية مستوى انتشار األعراض

 ريفات االصطالحية واالجرائيةالتع
ــية المرضـــية  المرضـــية التـــي تظهـــر فـــي صـــورة    مجموعـــة متنوعـــة مـــن المتغيـــرات : األعـــراض النفسـ

: ويعــرف إجرائيــا بهــذه الدراســة   ).132، 2008بطــرس، (االضــطرابات النفســية والعصــبية والســلوكية   
والمسـتخدم فـي    لمرضـية، التي يحصل عليها المفحـوص علـى مقيـاس األعـراض النفسـية ا      الكلية الدرجة

  .، الرهابنهجسد، العدوانية، الوسواس القهري، الالقلق، االكتئاب: األبعادالدراسة الحالية والمتضمن 

  الدراسة محددات
  :تتحدد نتائج الدراسة الحالية بما يأتي

الشـــــريفين (األداة المســــتخدمة مقيــــاس األعـــــراض النفســــية المرضــــية المعـــــد مــــن قبــــل       طبيعــــة   -
  .وبما يتمتع به من خصائص سيكومترية) 2011ريفين،والش

ــين        - ــا لالجئـ ــية العليـ ــة األساسـ ــة المرحلـ ــة علـــى طلبـ ــذه الدراسـ ــت هـ ــث اجريـ ــتخدمة حيـ العينـــة المسـ
السوريين في الصفوف الثامن والتاسع والعاشـر فـي المـدارس األردنيـة فـي محافظـة اربـد؛ لـذا فـإن          

  .تمعها اإلحصائي والمجتمعات المماثلة له فقطنتائج هذه الدراسة ستكون صالحة للتعميم على مج

الفصـل الدراسـي الثـاني مـن العـام      (الفترة الزمنية التي جمعت فيها البيانات من أفراد عينـة الدراسـة    -
  ). 2014/2015الدراسي 

  .تنحصر ددالت المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية والمفاهيمية المحددة فيها -

  واإلجراءاتالطريقة 

  مجتمع الدراسة
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 تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة األساسـية العليـا لالجئـين السـوريين الموجـودين فـي      
المــدارس األردنيــة فــي محافظــة إربــد والمنتظمــين فــي الدراســة    الصــفوف الثــامن والتاســع والعاشــر فــي 

 تيريطالبًا وطالبة حسب إحصـائية مـدي  ) 2724(والبالغ عددهم  ،)2015/(2014خالل العام الدراسي 
   .الثانية في األردناألولى و تربية وتعليم إربد

  عينة الدراسة 
من الطلبة الالجئين السوريين الذين ) %20( بنسبة تم أخذ عينة الدراسة بالطريقة المتيسرة

حيث تكونت عينة الدراسة من . المدارس األردنيةالصفوف الثامن والتاسع والعاشر في يدرسون في 
  .يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة) 1( الجدولو، طالب وطالبة) 543(

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية: )1(جدول 

  المجموع النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 الجنس
 %44.9 244 ذكر

543 
 %55.1 299 أنثى

 مدة اإلقامة
 5.9% 32 أقل من سنة

 52.1% 283 سنتينمن سنه إلى  543
 42.0% 228 سنتين فأكثر

 فقدان أحد أفراد األسرة

 3.3% 18 األم

543 
 7.2% 39 األب

 7.4% 40 إحدى اإلخوة
 83.2% 446 ال يوجد

 الصف
 28.2% 153 الثامن

 33.1% 180 التاسع 543
 38.7 210 العاشر

  الدراسة مقياس
ــتخدم الباحثـــ  ــراض ال  اناسـ ــريفين والشـــريفين       مقيـــاس األعـ ــن قبـــل الشـ ــية المعـــد مـ نفســـية المرضـ

  :وذلك على النحو اآلتي ،، حيث قام الباحثان بالتحقق من صدق المقياس وثباته)2011(

  :المقياسصدق  -أوًال 
مقيـــاس االعــراض النفســية المرضـــية بصــورته االوليــة المعـــد مــن قبــل الشـــريفين        عــرض الباحثــان  

مـن المحكمـين مـن ذوي    ) 13(علـى  ، فقـرة ) 84(مجـاالت ومـن   المكون مـن تسـع   ) 2011( والشريفين
حيـث طلـب   لـم الـنفس التربـوي،    والقياس والتقـويم، وع  ،االختصاص في مجال االرشاد التربوي النفسي

مـنهم إبـداء آرائهـم ومالحظـاتهم حـول سـالمة الصـياغة اللغويـة للفقـرات، ووضـوحها مـن حيـث المعنـى،              
وبعـد عــرض   .وتعـديالت يرونهـا مالئمــة للمجـال   عـد وأيـة مالحظــات   للب وانتمـاء الفقــرة  ،وسـهولة الفهـم  
 انفقــام الباحثــ. المحكمــين أشــار المحكمـون إلــى أن هــذا المقيــاس يصـلح لهــذه الدراســة    المقيـاس علــى 

من تسعة مجاالت إلـى سـت مجـاالت    و ،فقره )59(الى المقياس بأخذ المالحظات بعين االعتبار باقتصار
   .بعض الفقرات وإضافة وحذف وإعادة صياغة
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  :ثبات المقياس -ثانيًا  
، )Test-Re Test(تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة باســتخدام طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار  

وحساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا بتوزيع أداة الدراسة على مجموعة مـن خـارج   
ــاط    ) 2(جــدولطالــب وطالبــة، و ) 50(عينــة الدراســة مكونــة مــن    ــين معــامالت الثبــات ومعــامالت ارتب يب

  .بيرسون لمجاالت الدراسة والمقياس ككل
  )n=50(لمجاالت الدراسة والمقياس ككل  ومعامالت ارتباط بيرسون) كرونباخ الفا(معامالت الثبات : )2(جدول 

 معامل الثبات المجال
معامل 

 االرتباط
 *0.73 0.76 مجال األعراض الجسمية

 *0.71 0.70 لوسواس القهريمجال ا

 0.71 0.75 مجال االكتئاب
 0.74 0.71 مجال القلق

 0.74 0.77 مجال العدوانية
 0.75 0.78 مجال الرهاب
 *0.73 0.72 المقياس ككل

  ).α 0.05(=دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

ت مقبولة كان) كرونباخ الفا(جميع قيم معامالت الثبات بطريقة أن ) 4(جدول  أوضح
كما أن قيم معامالت االرتباط بطريقة ، )0.78-0.70(ألغراض التطبيق، حيث أنها تراوحت بين 
وجمعيها قيم مقبولة ألغراض التطبيق؛ إذ ، )α=0.05(بيرسون دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

&  Amir,2000) (0.60(أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات 
Sonderpandian.(   

  طريقة التصحيح
، حيث )دائمًا، كثيرًا، أحيانًا، نادرًا، مطلقًا(تم استخدام سلم ليكرت للتدرج الخماسي 

) 1(ن، وأبدَا يدرجت) 2(درجات، ونادرًا ) 3(درجات، وأحيانًا ) 4(درجات، وغالبًا) 5(أعطيت دائمًا
يف المتوسطات الحسابية على ولتحديد مستوى األعراض النفسية المرضية تم تصن. درجة واحدة
فما  3.67(، )مستوى متوسط 3.66- 2.34من (، )فما دون مستوى منخفض 2.33: (النحو اآلتي

   ).فوق مستوى مرتفع

  تصميم الدراسة
تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي المسحي كونه األنسب لهذا النوع من 

الالجئين السوريين في  ةطلبالية المرضية لدى الدراسات، وذلك للتعرف على مستوى األعراض النفس
  .المدارس األردنية

  إلحصائية ا المعالجة
علــى  ةبــلالمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات الط  تلإلجابــة عــن الســؤال األول حســب 
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ــاس األعــراض النفســية المرضــية    ــاني    و .مقي ــة عــن الســؤال الث ــل التبــاين المتعــدد    لإلجاب اســتخدم تحلي
)MANOVA( وتحليل التباين اآلحادي )ANOVA(.   

  نتائج الدراسة

األعراض النفسية المرضية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا  ما مستوى: نتائج السؤال األول

السـؤال حسـبت المتوسـطات الحسـابية      عـن هـذا  لإلجابـة   لالجئين السوريين في المدارس األردنية؟

  .يوضح ذلك) 5(عينة عن جميع مجاالت الدراسة، والجدول واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع مجاالت الدراسة ): 5(جدول 

  )543=ن(

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع  0.46 4.29 مجال القلق 4 1

 مرتفع  0.78 3.83 ال العدوانيةمج 5 2

  مرتفع 0.83 3.75 مجال الرهاب 6 3

 متوسط 0.75 2.64 مجال االكتئاب 3 4

  منخفض 0.75 2.25 مجال الوسواس القهري 2 5

  منخفض 0.65 2.24 مجال األعراض الجسمية 1 6

 متوسط 0.25 3.03 المقياس ككل          
الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت الدراسة أن المتوسطات ) 5(يظهر من الجدول 

مرتفع، وفي  ومستوى) 4.29(كان أعالها لمجال القلق بمتوسط حسابي ) 4.29-2.24(ما بين 
مرتفع، في المرتبة الثالثة  ومستوى) 3.83(المرتبة الثانية جاء مجال العدوانية بمتوسط حسابي 

مرتفع، واحتل مجال االكتئاب المرتبة الرابعة  توىوبمس) 3.75(مجال الرهاب بمتوسط حسابي  جاء
متوسط، وجاء مجال الوسواس القهري في المرتبة الخامسة  ومستوى) 2.64(بمتوسط حسابي 
منخفض، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة مجال األعراض  ومستوى) 2.25(بمتوسط حسابي 

وسط الحسابي لمقياس األعراض منخفض، وبلغ المت ومستوى) 2.24(الجسمية بمتوسط حسابي 
  .متوسط ومستوى) 3.03(النفسية ككل 

كما حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات كل 
  :كما يليمجال من مجاالت المقياس، 
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  :مجال األعراض الجسمية - أوًال
االعراض " مجال يارية إلجابات أفراد العينة عن فقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع: )6( جدول

  )n =543" (الجسمية

المتوسط  الفقرة  الرقم  الرتبة 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  المستوى

 مرتفع 1.24 2.68 أحس بضعف في أجزاء من جسمي  5 1
 مرتفع 1.24 2.65 ألتقط أنفاسي بصعوبة 4 2
 مرتفع 0.96 2.61 أحس بآالم في أسفل ظهري 1 3
 متوسط 1.14 2.40 تقتحم عقلي أفكار قريبة وال تفارقني 8 4
 متوسط 1.05 2.27 أشعر باآلم في عضالتي  3 5
 متوسط 1.37 2.25 أقوم بأعمالي ببطء شديد التأكد من دقتها 12 6
 متوسط 1.27 2.14 أحس بثقل في ذراعي ورجلي 6 7
 متوسط 1.08 2.11 اذوراتيشغل بالي التفكير في القاذورة والق 10 8
 متوسط 1.32 2.01 لدي صعوبة في تذكر األشياء 9 9
 متوسط 1.18 2.01 أشعر بعدم القدرة على إتمام أعمالي 11 9

 متوسط 1.06 1.99 أحس باإلرهاق 7 11
 متوسط 1.12 1.95 أحس بالغثيان واضطراب في المعدة 2 12
 متوسط 1.09 1.91 أكرر أفعالي عدة مرات كي أتأكد أنني فعلتها 13 13

 متوسط 0.65 2.24 ككل  " األعراض الجسمية" مجال 
مجال  لىأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة ع) 6(يظهر من الجدول 

في أجزاء أحس بضعف ) "5(كان أعالها للفقرة ) 2.68- 1.91(تراوحت بين " األعراض الجسمية"
أكرر ) "13(مرتفع، وجاء في المرتبة األخيرة  ومستوى) 2.68(بمتوسط حسابي " من جسمي

منخفض، وبلغ المتوسط  ومستوى) 1.91(بمتوسط حسابي " أفعالي عدة مرات كي أتأكد أنني فعلتها
  ).2.24(الحسابي للمجال ككل 
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  :مجال الوسواس القهري -ثانيًا
   حسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات الوسواس القهريالمتوسطات ال: )7(جدول

المتوسط  الفقرة  الرقم  الرتبة 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  المستوى

 مرتفع 1.50 2.83 أقوم بأعمالي ببطء شديد التأكد من دقتها 2 1
 متوسط 1.33 2.52 أشعر بعدم القدرة على إتمام أعمالي 1 2
 متوسط 1.14 2.38 أفكر في االنتحار 7 3
 متوسط 1.36 2.38 لدي أحساس بأنني محبوس أو مقيد الحركة  8 3
 منخفض 1.30 2.23 ألوم نفسي على األحداث التي تمر بي 9 5
6 

4 
غســــــل اليـــــــدين،  (أكــــــرر القيــــــام بـــــــبعض األفعــــــال   

 1.30 2.13 .....)الصالة
 منخفض

 منخفض 1.25 2.13 ال تفارق باليلدي صور ذهنية غير مرغوب بها  5 6
 منخفض 1.29 2.12 أشعر بالوحدة والحزن 10 8
 منخفض 1.22 2.04 أكرر أفعالي عدة مرات كي أتأكد أنني فعلتها 3 9

 منخفض 0.90 1.71 أحس بالخمول أو قلة النشاط 6 10
 منخفض 0.75 2.25 ككل" الوسواس القهري" مجال 

مجال  لىات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عأن المتوسط) 7(يظهر من الجدول
عمالي ببطء شديد التأكد أقوم بأ) 2(كان أعالها للفقرة) 2.83-1.71(الوسواس القهري تراوحت بين

أحس بالخمول أو ) 6(مرتفع، وجاء في المرتبة األخيرة فقرة ومستوى) 2.83(بمتوسط  ،من دقتها
  ).2.25(للمجال ككل  ، وبلغ المتوسط الحسابيخفضمن ومستوى) 1.71(بمتوسط  ،قلة النشاط

  :مجال االكتئاب - ثالثًا
  )n=543(االكتئاب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن مجال: )8(جدول 

المتوسط  الفقرة  الرقم  الرتبة 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  المستوى

 مرتفع 1.33 3.12 ةأشعر بأني عديم األهمي 4 1
 مرتفع 1.33 3.03 لدي أحساس بأن حياتي كلها تعب وشقاء 3 2
 مرتفع 1.40 2.95 أعاني من فرط النوم يوميا 7 3
 مرتفع 1.33 2.92 يمكن جرح مشاعري بسهولة 9 4
 مرتفع 1.40 2.82 أعاني من األرق عند الدخول إلى النوم 6 5
 مرتفع 1.35 2.76 بمن حولي أشعر بعدم االهتمام بما حولي أو 1 6
 مرتفع 1.27 2.74 أشعر أن الناس من حولي ال يحبونني 11 7
 متوسط 1.42 2.53 أشعر بأن اآلخرين ال يفهمونني 10 8
 متوسط 1.36 2.51 وزني يختلف عما كان عليه قبل شهر 5 9
10 

2 
ال أستطيع التركيز أو التفكير العميق باألعمال التي 

 1.26 2.37 أقوم بها
 متوسط

 متوسط 1.18 2.01 أشعر بالحساسية اتجاه اآلخرين 8 11
 متوسط 1.18 1.89 لدي إحساس بأني أقل من اآلخرين 12 12

 متوسط 0.75 2.64 ككل" االكتئاب"مجال 

مجال  لىأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة ع) 8(يظهر من الجدول 
بمتوسط " أشعر بأني عديم األهمية) "4(كان أعالها للفقرة ) 3.12-1.89(تراوحت بين " االكتئاب"
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لدي إحساس بأني أقل من ) "12(مرتفع، وجاء في المرتبة األخيرة فقرة  ومستوى) 3.12(حسابي 
  ).2.64(منخفض، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ومستوى) 1.89(بمتوسط حسابي" اآلخرين

  :مجال القلق - رابعًا
  )n=543(مجال القلق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات: )9(جدول 

 المتوسط الفقرة  الرقم  الرتبة 

 الحسابي
 االنحراف

 لمعياريا
 ىالمستو

1 
6 

أشعر بالخوف من فقدان السيطرة على األمور التي أقوم 
 مرتفع 0.69 4.46 بها

 مرتفع 0.74 4.41 أشعر برعشة بالجسم 5 2
 مرتفع 0.74 4.39 أشعر بسرعة االنفعال أو االضطراب الداخلي 4 3
4 

9 
ي من الجلوس هادئا نأشعر بعدم االستقرار لدرجة ال تمكن

 مرتفع 0.75 4.29 في أي مكان

 مرتفع 0.78 4.28 تنتابني نوبات من الفزع أو الذعر بدون سبب معقول 8 5
 مرتفع 0.77 4.25 جود اآلخرينأشعر بنقص الثقة في أثناء و 2 6
 مرتفع 0.78 4.23 أشعر بالضيق عندما يتحدث الناس علي 1 7
 مرتفع 0.79 4.17 أشعر بتسارع في ضربات قلبي 7 8
9 

3 
أتجنب ممارسة األنشطة واألعمال التي تتطلب االحتكاك 

 مرتفع 0.82 4.14 باآلخرين 

 مرتفع 0.46 4.29 ككل" القلق" مجال 
 لىأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة ع) 9(لجدول رقم يظهر من ا

بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات كان أعالها للفقرة ) 4.46- 4.14(تراوحت بين " القلق"مجال 
، وجاء )4.46(بمتوسط حسابي " أشعر بالخوف من فقدان السيطرة على األمور التي أقوم بها) "6(

بمتوسط " أتجنب ممارسة األنشطة واألعمال التي تتطلب االحتكاك باآلخرين) "3(رة في المرتبة األخي
  ).4.26(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ) 4.14(حسابي 

  :مجال العدوانية -خامسًا
  )n=543(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات العدوانية ): 10(جدول 

 الفقرة  الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  المستوى

 مرتفع 1.09 4.24 تنتابني ثورات مزاجية ال يمكن السيطرة عليها 2 1
 مرتفع 1.11 4.17 قذف األشياء أرغب في 7 2
3 3 مرتفع 1.17 3.88 امعيًن ألدي دافع ملح بأن اضرب شخص 
 مرتفع 1.17 3.83 تنتابني نوبات من الصراخ 6 4
 مرتفع 1.30 3.74 اشعر بسرعة المضايقة واالستثارة 1 5
 مرتفع 1.22 3.70 نيأرغب مجادلة اآلخر 5 6
 متوسط 1.23 3.27 أشعر برغبة ملحة لتكسير األشياء 4 7

 مرتفع 0.78 3.83 ككل" العدوانية" مجال 
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 لىفراد عينة الدراسة عأن المتوسطات الحسابية إلجابات أ) 10(يظهر من الجدول رقم 
تنتابني ثورات مزاجية ال ) "2(كان أعالها للفقرة ) 4.24- 3.27(تراوحت بين " العدوانية"مجال 

 الفقرة ، وجاء في المرتبة األخيرةمرتفع ومستوى) 4.24(بمتوسط حسابي " يمكن السيطرة عليها
متوسط، وبلغ  ىومستو) 3.27(بمتوسط حسابي " أشعر برغبة ملحة لتكسير األشياء) "4(

  ).3.83(المتوسط الحسابي للمجال ككل 

  :مجال الرهاب -سادسًا
  )n=543(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات الرهاب ): 11(جدول 

المتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  المستوى

 مرتفع 1.21 4.11 ماء في األماكن العامةأـشعر بالخوف من اإلغ 7 1
 مرتفع 1.12 4.08 أشعر بالتوتر عندما أكون بمفردي 6 2
 مرتفع 1.24 3.92 أشعر بالخوف من األماكن المفتوحة مثل الشوارع 1 3
 مرتفع 1.27 3.70 أشعر بالخوف عند التنقل بالباصات أو السيارات 3 4
 متوسط 1.25 3.65 ائق والبساتينأشعر بالخوف عند الدخول إلى الحد 8 5
 متوسط 1.34 3.57 أشعر بالخوف من الخروج من منزلي بمفردي 2 6
 متوسط 1.33 3.56 أشعر بضيق في األماكن المزدحمة كاألسواق 5 7
 متوسط 1.24 3.41 أتجنب أماكن معينة ألنها تسبب لي اإلحساس بالخوف 4 8

 مرتفع 0.83 3.75 ككل" الرهاب" مجال 
أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ) 11(هر من الجدول رقم يظ

أـشعر بالخوف من اإلغماء في ) "7(كان أعالها للفقرة ) 4.11- 3.41(تراوحت بين " الرهاب"مجال 
) 4(، وجاء في المرتبة األخيرة فقرة مرتفع ومستوى) 4.11(بمتوسط حسابي " األماكن العامه

 ومستوى) 3.41(بمتوسط حسابي  "معينة ألنها تسبب لي اإلحساس بالخوف أتجنب أماكن"
  ).3.75(متوسط، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل 

يختلف مستوى األعراض النفسية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا  هل: نتائج السؤال الثاني

 )α=0.05(ى الداللة لالجئين السوريين في المدارس األردنية في محافظة اربد عند مستو

لإلجابة عن السؤال الثاني ؟ فقدان أحد أفراد األسرة ،اإلقامةمدة  ،الجنس: للمتغيرات اآلتية تبعًا
  .يوضح ذلك) 12(والجدول ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسبت

ن مجاالت األعراض النفسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة ع): 12(جدول 

 )فقدان أحد أفراد األسرة ،مدة اإلقامة ،الجنس(المرضية تبعًا لمتغيرات 

  
األعراض 

 الجسمية
الوسواس 

 القهري
 الرهاب العدوانية القلق االكتئاب

األداة 

 ككل
 الجنس

 ذكر
 2,95 3,83 3,78 4,27 2,50 2,00 2,14 المتوسط الحسابي
 0.23 0.77 0.74 0.49 0.69 0.65  0.62 االنحراف المعياري

 أنثى
 3.09 3.69 3.80 4.31 2.75 2.45 2.32 المتوسط الحسابي
 0.25 0.88 0.81 0.43 0.78 0.77 0.66 االنحراف المعياري
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األعراض 

 الجسمية
الوسواس 

 القهري
 الرهاب العدوانية القلق االكتئاب

األداة 

 ككل
 1أقل من  مدة اإلقامة

 3.07 3.82 3.90 4.41 2.55 2.24 2.37 المتوسط الحسابي
 0.27 0.72 0.62 0.49 0.65 0.68 0.67 االنحراف المعياري

1 -2 
 3.01 3.78 3.87 4.32 2.58 2.18 2.18 المتوسط الحسابي
 0.25 0.85 0.80 0.46 0.77 0.75 0.63 االنحراف المعياري

أكثر من 
 سنتين

 3.05 3.70 3.77 4.25 2.71 2.33 2.29 المتوسط الحسابي
 0.25 0.83 0.78 0.45 0.74 0.76 0.66 االنحراف المعياري

قدان أحد ف

أفراد 

 األسرة

 األم
 3.04 3.65 3.73 4.34 2.65 2.24 2.22 المتوسط الحسابي
 0.26 0.90 0.91 0.54 0.76 0.75 0.62 االنحراف المعياري

 األب
 3.07 3.88 3.99 4.44 2.54 2.33 2.38 المتوسط الحسابي
 0.24 0.65 0.72 0.48 0.77 0.78 0.84 االنحراف المعياري

أحد 
 خوةاأل

 3.02 3.75 3.83 4.27 2.62 2.21 2.22 المتوسط الحسابي
 0.25 0.84 0.77 0.44 0.68 0.67 0.62 االنحراف المعياري

 ال أحد
 3.08 3.88 3.86 4.17 2.38 2.75 2.35 المتوسط الحسابي
 0.24 0.18 0.40 0.08  0.65 0.78 0.60 االنحراف المعياري

 الثامن الصف
 2.98 3.85 3.89 4.36 2.48 2.13 2.09 المتوسط الحسابي
 0.24 0.76 0.78 0.44 0.76 0.71 0.57 االنحراف المعياري

 التاسع
 3.06 3.69 3.75 4.27 2.68 2.35 2.35 المتوسط الحسابي
 0.26 0.85 0.79 0.44 0.76 0.78 0.68 االنحراف المعياري

 العاشر
 3.04 3.74 3.87 4.26 2.72 2.24 2.25 المتوسط الحسابي
 0.24 0.86 0.77 0.48 0.72 0.74 0.65 االنحراف المعياري

ظاهرية بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن  اأن هناك فروًق) 12(يظهر من الجدول 
لمعرفة و، )فقدان أحد أفراد األسرة، الصف ،مدة اإلقامة ،الجنس(مجاالت الدراسة تبعًا لمتغيرات 

على األداة ككل ) Way ANOVA-4( تحليل التباين الرباعي استخدماإلحصائية لهذه الفروق الداللة 
  .يوضح ذلك) 13(جدول والتبعًا لمتغيرات الدراسة، 

  على األداة ككل تبعًا لمتغيرات الدراسة) Way ANOVA-4(نتائج تحليل التباين الرباعي ): 13(جدول 

 مجموع المربعات المتغير
درجات 

 الحرية
وسط مت

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية
 0.00 47.29 2.70 1 2.70  الجنس

 0.27 1.31 0.08 2 0.15  مدة اإلقامة
 0.22 1.46 0.08 3 0.25 فقدان أحد أفراد األسرة

 0.09 1.65 0.33 2 0.66 الصف
   0.06 534 30.51 الخطأ

    543 35.29 المجموع
بلغت لألداة ككل تبعًا لمتغير الجنس ) F(قيمة  أن) 13(أظهرت نتائج التحليل في الجدول 

ل على وجود اختالف ل، وهذا يد)α=0.05(وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 47.29(
يتبين أن الفروق كانت ) 9(في مستوى األعراض الجسمية تبعًا لمتغير الجنس، وبالرجوع إلى الجدول 

  ).2.95(بينما بلغ المتوسط الحسابي للذكور ، )3.09(بمتوسط حسابي ) اإلناث(لصالح 
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موت (تبعًا لمتغيرات لألداة ككل ) F(أن قيمة ) 13(أظهرت نتائج التحليل في الجدول كما 
غير دالة إحصائية عند مستوى ) أحد أفراد األسرة، وعدد أفراد األسرة، ومدة اإلقامة، والصف

في األعراض النفسية المرضية ككل تبعًا ، وهذا يدلل على عدم وجود اختالف )α=0.05(الداللة 
  ).أحد أفراد األسرة، وعدد أفراد األسرة، ومدة اإلقامة، والصف فقدان(لمتغيرات 

تحليل التباين المتعدد على مجاالت األعراض النفسية المرضية تبعًا لمتغيرات  وقد استخدم
  .ضح ذلكوي) 14(جدول وال، )فقدان أحد أفراد األسرة ،مدة اإلقامة، الجنس(

 لمتغيراتلنتائج تحليل التباين المتعدد على مجاالت األعراض النفسية المرضية تبعًا ): 14(جدول 

  مجاالتال المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية
  الجنس

)Hotelling'sTrace=0.04( 
 0.00 9.98 4.02 1 4.02  مجال األعراض الجسمية

 0.00 50.75 25.76 1 25.76 ال الوسواس القهريمج
 0.00 14.10 7.71 1 7.71 مجال االكتئاب
 0.31 1.03 0.21 1 0.21 مجال القلق
 0.32 1.01 0.61 1 0.61 مجال العدوانية
 0.06 3.46 2.40 1 2.40 مجال الرهاب

  مدة اإلقامة
(Wilks' Lambda=0.01) 

 0.19 1.67 0.67 2 1.35 مجال األعراض الجسمية
 0.25 1.40 0.71 2 1.42 مجال الوسواس القهري
 0.25 1.39 0.76 2 1.52 مجال االكتئاب
 0.11 2.23 0.46 2 0.92 مجال القلق
 0.36 1.03 0.63 2 1.25 مجال العدوانية
 0.58 0.55 0.38 2 0.76 مجال الرهاب

  فقدان أحد أفراد األسرة
(Wilks' Lambda=0.01) 

 0.22 1.47 0.59 3 1.77 ألعراض الجسميةمجال ا
 0.55 0.70 0.35 3 1.06 مجال الوسواس القهري
 0.73 0.44 0.24 3 0.71 مجال االكتئاب
 0.19 1.61 0.33 3 0.99 مجال القلق
 0.42 0.94 0.57 3 1.72 مجال العدوانية
 0.58 0.65 0.45 3 1.35 مجال الرهاب

  الصف
(Wilks' Lambda=0.05) 

 0.20 1.62 2.78 2 1.76 مجال األعراض الجسمية
 0.44 0.95 2.00 2 1.46 مجال الوسواس القهري
 0.58 0.67 2.65 2 0.77 مجال االكتئاب
 0.13 2.06 0.42 2 0.98 مجال القلق
 0.18 1.71 1.04 2 1.77 مجال العدوانية
 0.19 1.65 1.14 2 1.35 مجال الرهاب

   0.40 534 215.07 لجسميةمجال االعراض ا  الخطأ
   0.51 534 271.06 مجال الوسواس القهري
   0.55 534 291.86 مجال االكتئاب
   0.21 534 109.85 مجال القلق
   0.61 534 325.13 مجال العدوانية
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  مجاالتال المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية
   0.69 534 369.42 مجال الرهاب

    543 2947.21 مجال االعراض الجسمية المجموع
    543 3043.99 القهري مجال الوسواس

    543 4084.10 مجال االكتئاب
    543 10111.86 مجال القلق
    543 8311.51 مجال العدوانية
    543 8013.08 مجال الرهاب

  :ما يلي) 14(يظهر من الجدول رقم 
ائيًا وهي قيمة دالة إحص) 9.40(لمجال األعراض الجسمية تبعًا لمتغير الجنس ) F(بلغت قيمة  -1

ِ الفروق كانت لصالح )α=0.05(عند مستوى الداللة  ، وهذا يدل على وجود اختالف في
، وهذا يدل )2.14(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للذكور )2.32(بمتوسط حسابي ) اإلناث(

 .على أن الضغوط الخاصة باألعراض الجسمية لدى اإلناث أكثر من منها لدى الذكور
وهي قيمة دالة إحصائيًا ) 49.62(لوسواس القهري تبعًا لمتغير الجنس ا لمجال) F(بلغت قيمة  -2

، وهذا يدل على وجود اختالف في مستوى الوسواس القهري )α=0.05(عند مستوى الداللة 
بمتوسط ) اإلناث(يتبين أن الفروق كانت لصالح ) 9(تبعًا لمتغير الجنس، وبالرجوع إلى الجدول 

، وهذا يدل على أن الضغوط )2.00(وسط الحسابي للذكور ، بينما بلغ المت)2.45(حسابي 
 .منها لدى الذكور الخاصة بالوسواس القهري لدى اإلناث أكثر

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند ) 13.51(لمجال االكتئاب تبعًا لمتغير الجنس ) F(بلغت قيمة  -3
تبعًا لمتغير ، وهذا يدل على وجود اختالف في مستوى االكتئاب )α=0.05(مستوى الداللة 

بمتوسط حسابي ) اإلناث(يتبين أن الفروق كانت لصالح ) 9(الجنس، وبالرجوع إلى الجدول 
، وهذا يدل على أن الضغوط الخاصة )2.50(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للذكور )2.75(

 .االكتئاب لدى اإلناث أكثر منها لدى الذكور
موت أحد أفراد األسرة، عدد أفراد األسرة، ( لمجاالت الدراسة تبعًا لمتغيري) F(كانت قيم  -4

، وهذا يدل على عدم )α=0.05(عند مستوى الداللة  اغير دالة إحصائي) اإلقامة، الصف مدة
موت أحد أفراد األسرة، (وجود اختالف في مجاالت األعراض النفسية المرضية تبعًا لمتغيرات 

 ).عدد أفراد األسرة، مدة اإلقامة، الصف
  تائجمناقشة الن

مـا مسـتوى األعـراض النفسـية المرضـية لـدى       :" مناقشـة النتـائج المتعلقـة بالسـؤال األول    : أوًال

  ؟"طلبة المرحلة األساسية العليا لالجئين السوريين في المدارس األردنية
أظهرت النتائج أن مستوى األعراض النفسية المرضية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا لالجئين 

في المرتبة األولى، تالها  "القلق"، وجاء مجالمتوسط بمستوىالمدارس األردنية جاء  السوريين في
، وجاء مجال "االكتئاب"ثم مجال " الرهاب"، ثم مجال "العدوانية"في المرتبة الثانية مجال 
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  ".األعراض الجسمية"المرتبة الخامسة، وأخيرًا مجال في " الوسواس القهري"
طبيعة الضغوط المختلفة التي يتعرض لها الطلبة بشكل عام،  معرفةفي ضوء هذه النتيجة  وتفسر

والطلبة الالجئين بشكل خاص؛ بسبب متطلبات الحياة وما تفرضه عليهم من ظروف متمثله في تأمين 
الحاجات األساسية من مأكل ومسكن، واالنسجام مع البيئة المدرسية، إضافة إلى ما تعرضوا إليه من 

ما تقدمة المنظمات المحلية ويمكن تفسير النتيجة بسبب  .ناء فترة اللجوءأحداث ضاغطة قبل وأث
الى تحسين مستوى والدولية والمؤسسسات الحكومية من مساعدات نفسية وأجتماعية تساعدهم 

   .جانب الشعب السوري األردني من معونة ووقوفه الى الشعب قدمهى مايضافة الإ، الصحة النفسية
ذلك إلى فقد يعزى المرتبة األولى وبمستوى مرتفع،  علىأعراض القلق أما فيما يتعلق بحصول 

أن عينة الدراسة من المراهقين  كما أن القلق اضطراب مشترك بين جميع األعراض النفسية المرضية
تمتع بخصائص معينة وتتسم بقلق مستمر، كما أن الطلبة الالجئين توهذه المرحلة تعتبر فترة حرجة 

   .ن الخوف على مستقبلهم، وعلى إمكانية استقرارهمشون في حالة مييع
أما فيما يتعلق بحصول أعراض العدوانية والرهاب في المرتبة الثانية والثالثة وبمستوى مرتفع، 

ن من مواقف ويعود إلى طبيعة المشاهدات اليومية التي كان يتعرض لها الطلبة الالجئقد فإن ذلك 
األمر الذي قد . وأحداث صادمة، وإعتقال األفراد وتهديدهممؤلمة تشتمل على القصف، والتعذيب، 

تكوين سلوكات لدى الطلبة في اتجاهين فمنهم من لجأ إلى العدوانية كتنفيس انفعالي، يؤدي إلى 
 منخفضكان  نهجسداعراض الفي حين أن مجال . ومنهم من لجأ إلى الرهاب كسلوك انسحابي

اض المتمثلة بظهور اعراض جسدية والتى ترجع الى منشأ ن هذه االعرالمستوى فقد يعود ذلك إلى أ
  .دراسةالبدرجة مرتفعة لدى أفراد  ورللظه تحتاج الى مشاكل نفسية متقدمة نفسي

 ,Llosa, et. al(لويز وآخرون دراسة : وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتيجة الدراسات اآلتية
 , Thomessen, Laghi, Cerrone, & Todd( الي وكيرون وتودو تومسون دراسةو، )2013
 ,Salah, Abdelrahman)مارتينز وهوفوعيد ولينس وعبدالرحمن وصالح دراسة و، )2013

Liens, Eide, Martinez & Hauff, 2013) ،جبار وظاظا دراسة و)Jabbar & Zaza, 2014 (
 كومياليدراسة و، )Jakobsen, Demott & Heir, 2014( وديموت وهير  جاكبسوندراسة و
  .)Comellas et al , 2015(خرون وآ

هـل يختلـف مسـتوى األعـراض النفسـية لـدى       " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثـاني : ثانيًا

طلبة المرحلة األساسية العليا لالجئين السوريين في المدارس األردنية فـي محافظـة اربـد عنـد     

فقـدان أحـد أفـراد     ،ة اإلقامـة مـد  ،الجـنس : تبعـا للمتغيـرات اآلتيـة   ) α =0.05(مستوى الداللة 

  " ؟الصف ،األسرة
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي مسـتوى انتشـار أعـراض الجسـمية والوسـواس        
القهرية واالكتئاب تعزى ألثر الجنس، إذ تبين أن مستوى انتشـار أعـراض االكتئـاب والوسـواس القهـري      

هــذه النتيجــة إلــى أن البنيــة   ويعــد الســبب فــي .وروأعــراض التجســد لــدى اإلنــاث أعلــى منــه لــدى الــذك 
، والمشاعر، واألحاسيس لـدى كـل مـن الـذكور واإلنـاث، تتـأثر بـالظروف المحيطـة، وأن اإلنـاث          النفسية

ها، إضافة إلى أن اإلناث واألطفـال هـم   هناجيوأكثر حساسية وأقل مقاومة لطبيعة الظروف الحياتية التي 
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وب واللجــوء، فضــًال عــن مشــاهدة حــوادث التعــذيب والعنــف، وعــدم    أكثــر الفئــات المســتهدفة فــي الحــر  
الدفاع عـن حقـوقهن األساسـية، وتـذكر المواقـف الصـادمة والمؤلمـة بشـكل متكـرر؛ األمـر            علىقدرتهن 

الـذي يسـبب حالـة مـن المــزاج التشـاؤمي واألفكـار غيـر المنطقيـة، والخــوف غيـر المسـوغ مـن الظــروف            
لمجتمــع مــن قيــود علــى اإلنــاث مــن عــدم اإلخــتالط بــالمجتمع المحــيط   اليوميــة، إضــافة إلــى مــا يفرضــه ا 

تحد من االكتئاب والقلـق والمخـاوف واألفكـار غيـر      بدورهابشكله المريح وبناء عالقات اجتماعية التي 
  ). Hermann & Betz, 2006(الطبيعة 

، )Comellas et al, 2015(وآخـرون   كـوميالي دراسـة  نتيجـة   نتيجـة هـذ السـؤال مـع     اتفقـت قـد  و
ض التجسد لدى عينة من النازحين في جورجيا لـدى اإلنـاث   اوالتي أشارت إلى أن مستوى انتشار أعر

مـارتينز  و عيـد و ليـنس و عبـدالرحمن و دراسـة صـالح   نتيجةاتفقت أيضًا مع كما . أعلى منه لدى الذكور
 إلـى  والتـي أشـارت  ) Salah, Abdelrahman, Liens, Eide, Martinez & Hauff, 2013(وهـوف  

ن لـدى اإلنـاث أعلـى منـه لـدى      اداب لدى عينة مـن الالجئـين فـي السـو    أن مستوى انتشار أعراض االكتئ
  .الذكور

فـي مسـتوى انتشـار األعـراض النفســية      ةئيإحصـا  كمـا أظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات داللـة       
أن هنـاك  زى ذلك إلى وقد يع .فقدان أحد أفراد األسرة، والصفمدة اإلقامة، و اتالمرضية تبعًا لمتغير

أي ؛ بين المجتمـع السـوري واألردنـي مـن حيـث العـادات والتقاليـد وطبيعـة الظـروف االجتماعيـة           اتشابه
أن الطلبـة السـوريين انخرطـوا فـي البيئـة المدرسـية       كمـا   ،أن البيئة لم تتغير علـى الطلبـة بشـكل جـذري    

إلـى  إضـافة  . عـراض النفسـية المرضـية   األردنية مما أدى إلـى ضـعف تـأثير مـدة اإلقامـة علـى مسـتوى األ       
ــي تتســم بالصــالبة          ــة واألســرية الســائدة بــين أفــراد المجتمــع الســوري، والت طبيعــة العالقــات االجتماعي

المؤسسـات والمنظمـات    هتقدمـ فضًال عمـا  الممتدة وداخل إطار األسرة الواحدة،  والعيش ضمن األسر
أما بالنسـبة لضـعف    .م بعض حاجاتهم األساسيةالمحلية والدولية من مساعدات نفسية ومادية تكفل له

الظـروف األكاديميـة واالجتماعيـة    أن فيعـود إلـى    علـى مسـتوى األعـراض النفسـية المرضـية      تأثير الصف
هـم يعيشـون   فبينهمـا ضـئيلة،    ةق العمريـ روفضـًال عـن أن الفـ   شها الطلبـة متشـابهة إلـى حـد مـا،      يالتي يع

  .المتشابهة واالجتماعية تتمتع بمجوعة من الخصائص النفسيةوالتي تقريبًا، بنفس المرحلة النمائية 
مــارتينز وعيــد وليــنس وعبــدالرحمن ودراســة صــالح   نتيجــةنتيجــة هــذا الســؤال مــع   ختلفــت وقــد ا

أشـارت الـى   والتـي  ) Salah, Abdelrahman, Liens, Eide, Martinez & Hauff, 2013(وهـوف  
ــدىوجــود انتشــار األعــراض النفســية المرضــية     ــان دراســات    ، بينمــا جئــين الجــدد الال ل ــم يجــد الباحث ل

   .الالجئينلدى األعراض النفسية المرضية في متغيري فقدان أحد أفراد األسرة والصف أثر تناولت 

  التوصيات
وفـي ضـوء مناقشـة هـذه النتـائج يوصـي        ،هذه الدراسة مـن نتـائج   ها توصلت اليم إلىاستنادًا 

  :اآلتيان بالباحث
مـن مسـتوى انتشـار     الوقايـة  مـن اجـل   والتوعويـة  بـرامج التربويـة واإلرشـادية   ى تـوفير ال لـ العمل ع .1

  . األعراض النفسية المرضية بين مجموعات الالجئين السوريين خصوصًا الطلبة المراهقين
توثيق العالقة بـين المؤسسـات الحكوميـة والمنظمـات اإلنسـانية المحليـة والدوليـة بشـكل يسـاعد           .2
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  .ق اعلى مستوى من السالمة والصحة النفسية الطلبة الالجيئن أعلى تحقي
ــرات جديــد           .3 ــى إجــراء دراســات حــول أعــراض نفســية مرضــية أخــرى وفــي ضــوء متغي  ةالعمــل عل

التي تسهم أو تحد من انتشار مثل هذه األعراض النفسية المرضية وخاصـة   للكشف عن العوامل
  .في ندرة هذه الدراسات حول هذا الجانب
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 وجهة َأَثر الّلجوِء السوري على موارِد النظام التربوي الماديِة والماليِة في وزارة التربية والتعليم من 

  نظر القادة التربويين
هدفْت هذه الدراسُة التعرِف إلى درجِة تأثير الّلجوِء السوري على موارِد النظام التربوي وإمكانياِتِه الماديِة 
والماليِة، وذلك بحسِب تصوراِت القادِة التربويين في مركز وزارِة التربيِة والتعليم، وقد تم اعتماد المنهج 

حي إلجراء هذه الدراسةالوصفي المالدراسِة من . س جتمعم في اإلدارات المعنية  اتربوي اقائد) 50(وتكون
ولتحقيق الغرض من الدراسة تم بناء أداة الدراسة . بقضية الّلجوِء السوري في وزارة التربية والتعليم

ًا للجوء السوري على الموارد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر كبير جد. فقرة) 32(تكونت من ) استبانة(
، بينما ظهر وجود أثر كبير على الموارد المالية في وزارة التربية الماديِة في وزارِة التربيِة والتعليم في األردن

ُتعزى ألثر متغير المؤهل العلمي، أو متغير ) 0.05α ≥(وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  .والتعليم
ارية، أو متغير المسمى الوظيفي في تصورات القادة التربويين حول أثر الّلجوِء السوري سنوات الِخبرة اإلد

ومن خالل هذه . في جميع المحاوِر وفي الدرجة الكلية في وزارة التربية والتعليمعلى موارد الماديِة والماليِة 
يتمكن من إعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة بتنويع مصادر التمويل للنظام التعليمي ل النتائج توصي الباحثُة

القدرة االستيعابية لديه، وإشراك المرؤوسين والقيادات التربوية جميعًا بعمليات صنع القرار ورسم الخطط 
  .التربوية اإلستراتيجية لمواجهة حاالت الطوارئ التي قد تواجه النظام التعليمي وتؤثر على موارده وإمكانياته

  
The Effect of the Syrian Asylum on the Financial and Material Resources as 

perceived by the Educational Leaders in the Ministry of Education 
This study aimed to identify the effect of Syrian asylum on the financial and 
material resources as perceived by educational leaders in the ministry of education 
(MOE). The researcher used in this study the descriptive surveying method. The 
population sample consisted of (50) educational leaders in the competent 
administrations of Syrian asylum in MOE. In order to achieve the study's goals, 
prepared study tool (questionnaire) consisted of (32) items. The results showed the 
presence of a very large impact on the Syrian asylum's material resources in MOE, 
while having a significant impact on the financial resources of MOE, Furthermore, 
the lack of significant differences (α≤0.05) due to the impact of the variable 
qualification, years of administrative experience or job title in the perceptions of 
the educational leaders on the impact of the Syrian asylum on the the material and 
financial resources in MOE. According to these results, the researcher recommends 
to vary the financial resources of the educational system in order to rehabilitate 
infrastructure and increase its capacity, also the researcher recommends to involve 
all the subordinates and educational leaders to participate in decision making and 
form the strategic plans to overcome any emergencies that may encounter the 
educational system and effect on its resources and potentials. 
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  المقدمة
ألف الجئ سوري، ليصل بذلك عدد السوريين في ) 630(دخل إلى األراضي األردنية ما يزيد عن 

فقط داخَل المخيماِت التي ُخصصْت الجئا ) 114869(ن سوري، يوجد منهم مليو) 1.3(األردن إلى 
وقد أطلق ). 2016المجالي، (لهم؛ بينما توجه باقي السوريين لالستقرار في المدن والقرى األردنية 

، وتم دمج "2018- 2016خطُة االستجابِة األردنيِة لألزمة السورية " 2015األردن في نهايِة عام 
 - 2016الُخطِة اإلقليميِة الجديدِة لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات قطاعاِتها مع قطاعاِت 

2017 )2016, 3RP .(ِة الجانبين اإلنساني وتضمنت خطُة االستجابِة األردنيِة لألزمِة السوري
والتنموي لمواجهة ما ترتب من آثار نتيجة األزمة السورية، وقدرت تكلفة األعباِء المقدرِة على األزمِة 

مليار دوالر توزعت على قطاعاٍت حيويٍة، واحتوت  8كمبلغ تقريبي بلَغ  2018-2016السورية لألعوام 
بهدف مساعدة الالجئين وتعزيز القدرة على مواجهات األزمات، كما على أهداف مستقلة لكل قطاع 

شملْت ُخطُة االستجابِة مشاريع وبرامج تنمويًة في قطاعاِت التعليم، والطاقِة، والبيئِة، والصحِة، 
وزارة التخطيط ( والعدل، والسكن، والمياه، والنقل والحماية االجتماعية وسبل دعم العيش الكريم

  ).2016، قناة، 2015ن الدولي؛ والتعاو
رغم قلة الموارِد واإلمكانيات ووجود التحديات االقتصادية التي تمر بها المملكُة األردنيُة، إال أنها 
فََتحْت ِذراعيها واستقبلْت طالبي الّلجوِء نتيجَة الحرِب السوريِة وإيواِءهم داخَل أراضيها فرانتزمان 

)2016, Frantzman.( ين إلى األراضي األردنية، قامت الحكومة وبتوجيهاٍت مع تزايد تدفق السوري
من جاللِة الملِك عبداللِه الثاني بن الحسين باتخاِذ مجموعة من اإلجراءات لتضمن توفير الِخدماِت 

، وتم السماحHillesund; Stave(  ,2015(الالزمة لالجئين السوريين وتخفيف معاناِتهم ومصابهم 
الالجئين السوريين بااللتحاق بالمدارس األردنية وضمن إجراءاٍت كفيلٍة بأن يعامل الطالب  للطلبِة

السوري معاملَة الطالِب األردني دون أي تميز أو فرض أي رسوم مقابل تقديم خدمات التعليم له؛ 
  ). Mayer ,2016) (2011اليونسكو، (لضمان توفير التعليم اآلمن والمناسب للطلبة السوريين 

  األدب النظري
مراٍت، بين  10أظهرت التعدادات السكانية في االردن تضاعفًا في عدد سكان المملكة بمقدار 

ألف نسمة، وبين  586الذي بلغ عدد السكان فيه حوالي  1952التعداد السكاني الذي ُنفذَّ في 
شكََّل . مليون نسمة 9.5كان فيه ، والذي بلغ عدد الس2015التعداد السكاني الذي ُنفذَّ في نهاية عام 

من إجمالي السكان في المملكة، بينما % 469.مليون نسمة، أي ما يعادل  6.6األردنيون ما نسبته 
دائرة ) (2016المجالي، % (30شكل غير األردنيين المقيمين على ارض المملكة ما مقداره 

  ). 2016، ةاالحصاءات العام
دة السكانيَة بشكل كبير بالكثافِة الطالبيِة في اي نظام تعليمي، تربويًا ترتبط الكثافَة والزيا

االخيره في االردن تشير إلى كثافٍة سكانيٍة عاليٍة ومستمرٍة، وتزايٍد في أعداِد من  ةفاإلحصائيُة السكاني
لتعليمي هم في أعماِر الدراسة، مما قد يدفعنا إلى الحديث عن وجوِد كثافٍة طالبيٍة عاليٍة في النظام ا

العام األردني، تشكُل ضغطًا كبيرًا على القدرة االستيعابية للطلبة في المدارس، وكذا على الخدمات أو 
البنية التحتية للمنظومة التعليمية، كا ستلقي آثار هذه الكثافة الطالبية العالية بظاللها على مستقبل 
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المؤشرات التعليمية الكمية والتي تقيس عدد  لذلك تعد الكثافة الطالبية إحدى أهم .التعليم في األردن
الطلبة في كل ميل أو كيلومتر مربع في الفضاء المدرسي، والتي يتحصل عليها بقسمة عدد الطلبة 

  .)2010حبيب، (على مساحة المبنى المدرسي 
بمعنى أخر إن مؤشراِت الكثافِة الطالبيِة ُتقاس بمعرفة عدد الطلبة الموجودين ضمن مساحة 

عليمية ومدرسية معينة، لذلك لمعرفة الكثافة الطالبية في أي نظام تعليمي ينبغي معرفة عدد الطلبة، ت
 هذه مؤشرات من أهم المؤشراِت التي تقيس وتحديد المساحة المدرسية التي تحويهم، كما تعتبر

عدة مشكالت في النظام جودة العملية التعليمية، ألن استمرار الزيادة في الكثافة الطالبية يترتب علية 
 التعليمي العام األردني، منها ما يتمحور حول مجموعة قضايا أولها مهام وأدوار المعلم المتعددة،

كعدم قدرِة المعلمين على اإلدارة الصفية، وبالتالي تدني في نسبة االستيعاب والتحصيل الدراسي، 
ليمي كتفشي ظاهرة الغش الجماعي، وظهور ينتج عنها عدة مشكالت داخل البيئة للنظام التع والتي قد

جماعات الشللية في المدارس، وإفساح المجال بال شك أمام الدروس الخصوصية، ألن األهل يرغبون 
في حصول أبناءهم على التعليم المطلوِب وبالشكل المناسِب، مما يترتب على ذلك زيادة في األعباِء 

  ).2010السعدني، ) (2013الكواري، ( الماليِة الملقاة على كاهل األسر
المباِني المدرسية ومرافقها، حيث يؤثر ذلك على باإلضافة إلى المشكالت الماديِة التي تنعكس على 

إمكانيات النظام الماديِة وتدهور البنيِة التحتية، وغيرها من التحديات الحقيقيِة والواقعيِة التي تواجه 
وهذا جميعه يتطلب منا التخطيط الدقيق، ومن ثم اتخاذ القرار الرشيد للحد الكثافة الطالبية العالية، 

يترتب على المشكالت الماديِة مشكالت مالية قد تظهر الحاجُة  .)2010السعدني، (من هذه المشكلة 
لها من خالل زيادة مخصصاِت التمويل واإلنفاق على التعليم لتلبية الحاجات التعليمية لألعداد 

ايدة من الطلبة، وأثناء اإلجراءات التي قد تتكفل بحل مثل هذه المشكلة مثل إنشاء المدارس أو المتز
التوسعة فيها أو إجراء الصيانة أو الحاجة إلى مزيد من مستلزمات العملية التعليمية وأنشطتها، أو 

اخل البيئة زيادة عدد القوى البشرية في الهيكل التعليمي من هيئة إدارية وتدريسية وعاملين د
 ). 2015العيسى وأبا الخيل، (التعليمية 

عند متابعة اإلحصاءات التعليمية األخيرة في النظام التعليمي األردني للسنوات العشرة الماضية، 
نجد أن هناك نموًا تدريجيًا لعدد الطلبة بشكل مستمر وطبيعي بفروقات متقاربة خالل الفترة التي 

في العام ) 24228(تتجاوز الزيادة العظمى في عدد الطلبة خاللها أكثر من سبقت الّلجوِء السوري لم 
وطالبة وهي أعلى عدد  اطالب) 1131113(والذي وصل عدد الطلبة فيه حوالي  2008/2009الدراسي

بينما أظهرت اإلحصاءات التعليمية لألعوام التي تلي الّلجوِء . للطلبة خالل فترة قبل الّلجوِء السوري
بوجود نمو كبير والمستمر في عدد الطلبة، حيث وصلت الزيادة العظمي في عدد الطلبة  السوري
 اطالب) 1265148(والذي وصل فيه عدد الطلبة فيه حوالي  2013/2014في العام ) 91172(خاللها 

بداية الذروة في زيادة الكثافة الطالبية داخل المدارس  2013/2014الدراسيوطالبة، ويمثل العام 
يوضح ذلك اعتمادًا على إحصاءات وزارة ) 1(والشكل. ردنية التابعة لسلطة وزارة التربية والتعليماأل

  .2015/2016والعام  2013/2014التربية والتعليم للعام الدراسي
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-2006/2007التربية والتعليم لألعوام العشر السابقة أعداد الطلبة في مدارس وزارة ): 1(الشكل 

  )2015/2016، 2013/2014، التقرير اإلحصائي-تربية والتعليمالوزارة ( 2015/2016
، بلغ عدد الطلبة السوريين في 2015/2016وبحسِب إحصاءاِت وزارة التربيِة والتعليم لعام 

منهم في المدارس التي تم إنشاءها داخل ) 26200(طالبًا وطالبًة، التحق ) 143259(األردن 
) 127059(وريين، بينما يلتحق العدد المتبقي وهم األغلبية المخيمات التي خصصت لالجئين الس

وطالبة بمدارس وزارة التربية والتعليم داخل مدن وقرى المملكة، مقسمين على الفترة المسائية  اطالب
في الفترة الصباحية، أي من خالل الفترة  طلبة) 66406(وطالبة ويلتحق  اطالب) 50653(بحوالي 

التقرير - وزارة التربية والتعليم(نيين ومدمجين معهم في نفس الغرف الصفية المحددة للطلبة األرد
وبهذا فإن نسبة الطلبة السوريين إلى العدد في مدارس وزارة التربية ). 2015/2016اإلحصائي، 
يوضح الزيادة في عدد الطلبة ) 2(من إجمالي العدد الكلي للطلبة، والشكل %) 11.28(والتعليم هو 

ن في المدارس األردنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك بحسب إحصاءات وزارة التربية السوريي
  .2015/2016والتعليم للعام الدراسي 

  
من العام الدراسي  أعداد الطلبة الالجئين السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم) 2(الشكل 

  )2016ة التربية والتعليم، ، وزار2012العناني، ( 2015/2016 -2011/2012

وتشهد المدارس التابعُة لمديرياِت المناطق الشمالية والوسطى من المملكة كثافة طالبية كبيرة 
وملحوظة، كان لها تبعات أثرت على إمكانيات النظام التعليمي في هذه المناطق، وبالتالي تركيز اهتمام 

، لذا )2014وسميران،  سميران(واألكثر تضررًا  الوزارة على هذه المناطق باعتبارها األكثر حاجًة
كان هناك توجيه أكثر لإلمكانيات الرأسمالية نحو هذه المناطق وتوسيع المشاريع التجديدية في 
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المؤسسات التعليمية فيها لتستطيع استيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة، والحفاظ على مستوى 
وقد أكدت إحصاءات وزارة التربية ). 2013المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم (الخدمات التعليمية فيها 
تركز الطلبة السوريين في المدارس التي تتبع مديريات إقليم  2015/2016والتعليم للعام الدراسي 

وطالبه، وفي المدارس التي تتبع مديريات إقليم الوسط  اطالب) 80080(الشمال بأعداد تصل إلى 
وطالبه، بينما وصلت أعدادهم في المدارس التي تتبع مديريات  اطالب) 58585(بأعداد تصل إلى 
وزارة التربية (وطالبه، من إجمالي عدد الطلبة السوريين في األردن  اطالب) 4594(إقليم الجنوب إلى 

لذلك يمكن القول بأن األعداد الحالية للطلبة في المدارس ). 2015/2016التقرير اإلحصائي،-والتعليم
نية والتي تعكسها اإلحصاءات السابقة، تمثل مدخالت كبيره للنظام التعليمي يجب أن تتلقى األرد

التعليم الكافي والالزم ضمن مراحل ومستويات التعليم األردني، بيد أن هذه الزيادة في عدد الطلبة 
وعلى مكونات الملتحقين ال بد أن يكون لها أثر مباشر على سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب 

النظام التعليمي وهيكلته، مما يعني التأثير السلبي على جودة مخرجات النظام التعليمي، وعلى 
  .مستوى الرضا المطلوب منه

  الموارد الماديِة والماليِة للنظام التعليمي العام األردني قبل الّلجوِء السوري وبعده
 عدَة موارد وجود تعليمي نظام استمراريِة يتطلب أي والتفاعُل فيما بينها لضمان بالعمل تقوم

كالموارِد الماليِة والموارِد الماديِة والموارِد البشريِة، هذه الموارد وما يندرج . هذا النظام وتطويرِه
 منها العمُل بشكل تحتها من تفاصيل جزئيه لها فانها تعتبر مكملًة بعضها لبعِضها اآلخر وال يمكن ألي
منفصل عن باقي الموارِد لضمان استمرارية النظام التعليمي وتطويره كمًا ونوعًا، لذلك من الضروري 
 ها من خاللعلى العمليِة التعليميِة وضمان تطور ِة لإلنفاقمن الموارِد المالي توفير القدِر الكافي

  ).2008راك، الست(المتوفرة لدى النظام التعليمي ) المادية(الموارِد الحقيقة 

  الموارد الماديِة في النظام التعليمي األردني قبل الّلجوِء السوري وبعده: أوًال
في دوله كاألردن محدودة اإلمكانات والموارد، من الطبيعي أن يعجز نظامها التعليمي عن تحقيق 

عليمي، وبالرغم االستيعاب المطلوب منه للعدد الكبير من الطلبة الذي يفرض وجوده داخل النظام الت
من الجهود الكبيرة لمحاولة زيادة القدرة االستيعابية في النظام التعليمي إال أنه لم يتمكن من ذلك، 
 ،فكانت هناك مدارس أردنية بأبنية مستأجره ومدارس أخرى تعتمد نظام الفترتين قبل الّلجوِء السوري

وللكثافة الطالبية في أي نظام . لى األردنوازداد عددها بشكل كبير وسريع بعد الّلجوِء السوري إ
تعليمي أثر واضح وملموس في مكوناته وإمكانياته الماديِة، وبشكل عام قام النظام التعليمي األردني 

  .بعدد من اإلجراءات والحلول للحد من تفاقم المشكالت الناتجة عن الكثافة الطالبية العالية لديها
توسعت وزارة التربية والتعليم في استخدام نظام الفترتين داخل وكإجراءات أولية وقصيرة المدى 

مدارسها، لضمان حصول أكبر عدد من المتعلمين على التعليم المناسب ضمن مدارس الوزارة، األمر 
الذي ترتب عليه عدة مشكالت مادية في بيئة النظام كتدهور مستوى البنية التحتية للبيئة المدرسية 

تلزماتها التعليمية، مما أدى إلى عمليات مستمرة في الصيانة وإعادة الهيكلة ومرافقها العامة ومس
لمكونات البيئة التعليمية؛ باإلضافة إلى انه كان هناك استمرار في زيادة عدد المدارس المستأجرة، 
 والتي في الغالب ال تتطابق مع أقل المواصفات والمعايير للبناء المدرسي وبأقل مكوناته ومساحتها
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يوضح مقارنه بأعداد المدارس التي اعتمدت نظام الفترتين في وزاره ) 3(والشكل ). 2007خلف، (
التربية والتعليم لبعض األعوام الدراسية المختارة بحسب التقرير اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم 

التعليم في أعداد المدارس المستأجرة في وزاره التربية و) 4(بينما يوضح الشكل . لهذه األعوام
حيث يظهر االرتفاع في عدد المدارس التي تعتمد نظام الفترتين خالل . األعوام الدراسية ذاِتها

السنوات التي تلت الّلجوِء السوري إلى األردن، وذلك باالعتماد على التقارير اإلحصائية لوزارة التربية 
  .والتعليم للوزارة للسنوات المذكورة

  
دارس التي اعتمدت نظام الفترتين في وزاره التربية والتعليم في بعض األعوام أعداد الم): 3(الشكل

، 2012/2013 ،2011/2012، 2009/2010التقارير اإلحصائية لوزارة التربية والتعليم، (الدراسية 
2013/2014 ،2016/2017 (  

تتطابق أقل كما كان هناك استمرارًا زيادة في عدد المدارس المستأجرة، والتي في الغالب ال 
يوضح أعداد مدارس ) 4(والشكل. المواصفات والمعايير للبناء المدرسي وبأقل مكوناته ومساحته

  .المستأجرة في وزارة التربية والتعليم لبعض األعوام الدراسية المختارة 

  
 اسيةالتعليم في بعض األعوام الدرأعداد المدارس المستأجرة والمملوكة في وزاره التربية و): 4(الشكل

، 2012/2013، 2011/2012، 2009/2010التقارير اإلحصائية لوزارة التربية والتعليم، (
2013/2014(   

ومع استمرار األزمة السورية واستمرار الزيادة في عدد الطلبة داخل النظام التعليمي العام 
مد تحد من تفاقم األردني، اتجهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة إيجاد حلول جذريه طويلة األ

مشكالت الكثافة الطالبية لديها وما ينتج عنها، من مشكالت تؤثر في مخرجات التعليم األردني على 
لذلك سعت الوزارة إلى ضرورة زيادة عدد المدارس خاصة في المناطق التي تشهد . المدى البعيد

توسعتها لتتناسب مع عدد كثافة سكانية عاليه، وإجراء بعض المشاريع التجديدية في مدارس أخرى و
الطلبة وبما ال يؤثر على معيارية مبانيها وتوافر مستلزماتها التعليمية، واستمرار عمليات الصيانة 

  . )REACH ,2014(  بشكل مكثف للمباني والمرافق العامة داخل المدارس
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ول إنجازات ، ح2016وبحسب ما نشرت دائرة الموازنة العامة في دليل المواطن للسنة الماليِة 
، والتي تمحورت بإنجاز عدة من المشاريع التربوية 2015الحكومة األردنية في قطاع التعليم للعام 

، كانت في مقدمتها مجال اإلنشاء 2014واإلصالحية والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم في العام 
إضافة توسعة في ) 143(مدرسة جديدة، واستالم ) 26(للمدارس الحكومية، حيث تم استالم 

غرف لرياض األطفال، كما ) 10(مدارس تحتوي ) 7(غرفه صفية، واستالم ) 866(المدارس تحوي 
عطاء إلنشاء المدارس الحكومية وعمليات اإلضافة والتوسعة وزيادة غرف رياض ) 187(تم طرح 

لمملكة من مدرسة جديدة في جميع أنحاء ا) 32(كما بدأت الوزارة بإنشاء . األطفال والمختبرات
   ).2016وزارة الماليِة األردنية، ( 2016المتوقع استالمها خالل العام 

يعد البناء المدرسي من أهم مدخالت النظم التعليمية، وأكثرها كلفة وتعقيدًا، وذلك بسبب 
التعقيدات التي تمر بها النظم التعليمية للحصول على بناء مدرسي، من توفر مساحة كافية للبناء، 

تكاليف البناء والشراء، وتوفير الخدمات والمستلزمات المناسبة لها، وإجراءات اإلنشاء والعطاء و
من هذا المنطلق تأتي أهمية األبنية والمرافق المدرسية باعتبارها أهم ). 2008جرادات، (واالستهالك 

ية للطالب، والتي بدون مدخالت النظم التعليميِة والتي يتم خالل جميع الممارسات التعليمية والتربو
وجودها ال يمكن أن تتم العملية التعليمية على أكمل وجٍه، اذ يعتبر الوعاء الذي يضم هذه العمليات 

  .بكل أشكالها
وبين مدير إدارة األبنية والمشاريع في وزارة التربية والتعليم المهندس عماد الصايغ خالل مقابلة 

رة بشكل عام تقوم بإنشاء المدارس في المناطق األكثر حاجة شخصية أجرتها الباحثة معه، أن الوزا
لذلك، ووفق خطٍط إنشائية مدروسة بدقة وضمن الموارد واإلمكانيات المتوفرة، وأن وزارة التربية 
والتعليم وضعت خططًا إلنشاء مزيد من المدارس قبل الّلجوِء السوري، لحّل مشكالت االكتظاظ في 

من قبل الطلبة األردنيين، والحد من عدد المدارس التي تعتمد نظام الغرف الصفية والمدارس 
الفترتين الموجودة في بعض المدارس األردنية، وأن هذه الخطط اإلنشائية كانت تحتاج إلى تمويل 
كبير لتنفيذها، لذلك كان أغلبها خطط شبه مجمده وغير منفذه لقلة التمويل الكافي للعمليات 

الوزارة في فتره ما قبل الّلجوِء السوري تنفيذ ما أمكن من هذه الخطط ضمن  اإلنشائية، وقد حاولت
حدود إمكانياتها المتاحة، وتحديدًا بما هو مخصص لتكاليف األبنية والمشاريع اإلنشائية ومتطلباتها 

  ).2016الصايغ، (
ألغلب المشاريع وأكد الصايغ أنه بعد الّلجوِء السوري أصبح هناك حاجة ماسة لتنفيذ الخطط 

اإلنشائية المجمدة لبناء المدارس، كي يستطيع النظام التعليمي استيعاب الضغط الكبير وغير 
 المسبوق على المدارس والبنية التحتية لها، فقامت الوزارة في الفترة األولى من الّلجوِء السوري

ين، والّلجوِء في كثير من باتخاذ إجراءات سريعة كزيادة عدد المدارس التي اعتمدت نظام الفترت
المناطق إلى استئجار المباني من القطاع الخاص وتحويلها إلى مدارس كمحاوالت لحل هذه األزمة 
االستيعابية ألعداد الطلبة في النظام التعليمي األردني، وبالتالي تحولت الكثير من التحديات اإلنشائية 

تربوي األردني والتي سعى النظام لحلها من خالل التي كانت تقف قضية البناء المدرسي في النظام ال
  . فترة ما قبل الّلجوِء إلى مشكالت حقيقية ال بد من حلها
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كما وضح المهندس الصايغ بأن اإلجراءات التي اتخذت في بداية األزمة السورية لم تكن كفيله 
وريين، لذلك لجأت بتوفير مدارس وغرف صفية تستطيع استيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة الس

الوزارة إلى توجيه الكثير من المساعدات والمنح التي خصصت للتعليم بعد األزمة السورية لعملية 
إنشاء المباني المدرسية، لضمان استيعاب العدد الكبير من الطلبة األردنيين والسوريين داخل 

الحصول على حقوقهم التعليمية المدارس، وعدم التقصير بحق الطلبة األردنيين والسوريين في 
وقد تركزت العمليات اإلنشائية للمدارس في مناطق إقليم الشمال وبالتحديد في . بالكفاءة المطلوبة

محافظتي إربد والمفرق ولواء الرمثا، وانه وبالرغم من الحاجة لبناء المزيد من المدارس في إقليم 
ارة واجهت عدة مشكالت في عمليات اإلنشاء في الوسط في محافظتي العاصمة والزرقاء إّال أن الوز

هذه المحافظات، وعلى رأسها عدم وجود مساحات وأراضي للوزارة وارتفاع في أسعار األراضي في 
هذه المحافظات، لذلك لجأت الوزارة إلى عمليات التوسعة بزيادة غرف صفية ومرافق للمدارس التي 

زارة التربية والتعليم منذ بداية األزمة السورية بإجراء تشهد أكثر اكتظاظًا في عدد الطلبة، فقامت و
  .من عمليات التوسعة في مواقع متعددة، تركزت أكثرها في مناطق الوسط والشمال 360ما يقارب 

عند النظر إلحصاءات عدد المدارس في وزارة التربية والتعليم في السنوات العشر الماضية نجد 
مقدار الزيادة السنوية ما بين  زيادة مستمرة في عدِد المدارس مدرسًة  68-56الجديدة، تراوح

، بينما ارتفع مقدار الزيادة السنوية 2011/2012جديدة من عام دراسي إلى أخر قبل العام الدراسي 
، أي بعد الّلجوِء السوري إلى األردن، ويمكن 2011/2012في عدد المدارس المنشأة بعد عام 

الذي يبين أعداد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم للعشر ) 5(ل توضيح ذلك من خالل الشك
سنوات السابقة، وذلك اعتمادًا على التقرير اإلحصائي وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 

  .2015/2016، والعام الدراسي 2013/2014

 
 – 2006/2007دراسي أعداد المدارس في وزارة التربية والتعليم من العام ال): 5(الشكل 

  )2015/2016، 2013/2014التقرير اإلحصائي ، - وزارة التربية والتعليم( 2015/2016
وكإجراءات وحلول سريعة اضطرت الكثير من المديريات في وزارة التربية والتعليم، والتي تشهد 

وذلك . مدارسها مناطقها كثافة سكانية كبيره بعد الّلجوِء السوري، إلى اعتماد نظام الفترتين في
 45دقيقة عوضًا عن  35بتخصيص الفترة الصباحية للطلبة األردنيين وتقليل مدة الحصة الصفية إلى 

)Christophersen ,دقيقة مما يعني خسارة للوقت التعليمي المخصص للطالب كريستوفرسن 
ئية أو الّلجوِء إلى عمل المعلمين فترات دوام إضافية لتغطية الفترة المسا، كما استدعى األمر 2015(
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لما يترتب عليه من تجنبًا للتوظيف ) المؤقت(طلب عدد من المعلمين على نظام التعليم اإلضافي 
  ).2012العناني، (تكاليف ماليٍة كبيرٍة 

وتلجأ الكثير من السياسات تربوية في حالة قلة إمكانياِت النظم التعليمية إلى ربط أي تنفيذ 
تنفيذها، بمتطلبات أي تغير قد يحدث أثناء التنفيذ، وهذا ما يسمى لخططها التي كان البد من 

بأسلوب تقدير اإلمكانيات التعليمية، والذي يعتمد ال تقدير للموارد الماليِة والبشرية والماديِة ومدى 
توفرها لدى النظام ككل، مع أخذها بعين االعتبار استغالل هذه اإلمكانيات ألقصى درجة ممكنه بسبب 

غير أو طارئ معين خالل تنفيذ الخطة التعليمية، حيث يأخذ هذا األسلوب عدة اعتبارات مثل؛ نوع ت
الخدمات التعليمية التي يجب تقديمها وحجمها، وأولوية تقديم هذه الخدمات، وشروط الحصول على 

وبالتالي ). 2001أبو كليلة، (مثل هذه الخدمات وشروط تنفيذها سواء من األفراد أو الهيئات الدولية 
تتسم هذه الِخطُط وتنفيذها بالواقعية والقابلية للتنفيذ، بالرغم من أنه برأي التربويين ال يحقق خطط 

وهذا ما يفسر وجود توجه كبير في عمليات البناء والتوسيع في ). 2007خلف، (التنمية الشاملة 
ؤسساتها التعليمية، وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى في األردن نظرًا للكثافة الطالبية في م

األعوام الثالثة الماضية، إذا تعتبر هذه المناطق ذات أولوية في حل مشكالتها وتسيير أمور العملية 
التعليمية فيها من جميع جوانبها، إذ البد أن يؤثر ذلك على خطط عمليات التطوير والتنمية في 

  ).2008الستراك، (النظام التعليمي ككل 

 وبعده الموارد األردني قبل الّلجوِء السوري ُة في النظام التعليميالمالي  
 ومنها القطاعات كافة تحملتها ماليٌة آثار األردن في السوريين الالجئين استقبال على ترتب

الحكومة األردنية للطلبة الالجئين السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية في  تسمح حيث، التعليم
المراحل التعليمية االبتدائية والثانوية، وإعفاء المسجلين منهم لدى مفوضية األمم المتحدة كافة 

   .)2015وزارة التخطيط والتعاون الدولي، (لشؤون الالجئين من الرسوم المدرسية وأثمان الكتب 
هذا  هناك العديد من المؤشرات التعليمية التي تقيس اإلنفاق على التعليم ومقدار التغير في

اإلنفاق، والتي من شانها أن تتيح معرفَة مقداِر االهتمام بالتعليم وتطويره؛ ومن هذه المؤشرات نسبة 
اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق العام، والذي يمثله مخصصات التعليم من ميزانية الدولة، وتدل 

ظام التعليمي، وزيادة الزيادة في هذه النسبة على إمكانية توفير مزيد من التطور والتحسين للن
باإلضافة إلى نسبة اإلنفاق على التعليم من الدخل القومي أو الناتج اإلجمالي القومي، . االهتمام به

وهو يدل على المبالغ التي تخصص لإلنفاق على التعليم من الدخل القومي والذي يمثل كافة األنشطِة 
ولة، إذ أنه كلما زادت هذه النسبة دلَّت اإلجماليِة من شراء وبيع وخدمات داخل وخارج حدود الد

. على إمكانية توفير مزيد من التطور والتحسين للنظام التعليمي وتطويره وبالتالي زيادة االهتمام به
ومن مؤشرات الموارد الماديِة مؤشر كلفة المواد، ومؤشر كلفِة األجهزِة، ومؤشر كلفة األبنية، ومؤشر 

  ). 2008الستراك، (ام كلفة األصول الثابتة بشكل ع
عند االطالع على تقارير دائرة الموازنة العامة األردنية، لوحظ أن مخصصات وزارة التربية 

في ) %10.42(تقدر بشكل عام بما نسبته  2016إلى عام  2009والتعليم من موازنة الدولة منذ عام 
، 2012، 2011، 2010، 2009دنية، وزارة الماليِة األر(متوسطها من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة 
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كما ويالحظ زيادة واضحة في نسبة مخصصات وزارة التربية ). 2016، 2015، 2014، 2013
أي  %)9.94(إلى ) %4.82(، لترتفع من 2010و 2009والتعليم من موازنة الدولة بين العامين 

الت االلتحاق بالمدارس قد تعود أسباٍب هذه الزيادة إلى زيادة معد) %5.12(بزيادة تقدر بنسبة 
األردنية باإلضافة إلى التوسع في المشاريع التجديدية في المدارس والتوجه نحو إدخال تكنولوجيا 

التذبذب بنسب اإلنفاق  بدأ 2010ومع العام . المعلومات من خالل الحواسيب والتوسع بشبكة االنترنت
حيث بلغت نسبة  2013إلى  2010ن عام على التعليم العام في االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة م

وبين العامين ) %1.35(بارتفاع مقداره  2011و 2010اإلنفاق على التعليم العام فيها بين العامين 
؛ بينما كانت نسبة إجمالي االنخفاض في نسب )%1.04(بلغت نسبة االرتفاع فيها  2013و 2012

 2014أما باقي السنوات والتي تمثلها األعوام ). %1.03(اإلنفاق على التعليم العام خالل هذه الفترة 
باالنخفاض الطفيف بنسبة  2014، فقد بدأت نسبة اإلنفاق على التعليم العام عام 2016إلى 

، )%2.05(بنسبِة زيادٍة تصل إلى  2015، ثم عادت إلى االرتفاع بشكل ملحوظ خالل العام )0.43%(
حتى وصلت نسبة  2016مخصصات التعليم للعام الحالي  قابل هذا االرتفاع انخفاض كبير في نسبة

اآلتي يمثل نسبة اإلنفاق على التعليم في األردن من ) 6(؛ والشكل )%2.44(االنخفاض فيه إلى 
  .م2016إلى عام  2009من عام  إجمالي نفقات الدولة خالل الفترة الممتدة

  
من موازنة الدولة من ) ة التربية والتعليممخصصات وزار(نسبة اإلنفاق على التعليم العام ): 6(الشكل

  )2016 -2009وزارة الماليِة األردنية، ( 2016 -2009عام 
 السنواِت الثماِني األخيرة إلى فترتين، فترة ما قبل الّلجوِء السوري من جهة أخرى إذا تم تقسيم

ِة ما قبل الّلجوِء السوري إلى إلى األردن وفترة ما بعده؛ فإنه بالنسبة للفترة األولى والتي تمثل فتر
، فإن اإلنفاق على التعليم العام من موازنة الدولة ارتفع من م2011إلى  م2009األردن أي األعوام من 

) %8.683(دينار أردني، أي بنسبة إنفاق إجمالية  719308500دينار أردني ليصل إلى  65770000
ذه األعوام، وقد وتعود هذه الزيادة إلى جملة من خالل ه) %6.47(وبمقدار زيادة إجمالية تقدر بـ 

وبالنسبِة للفترِة الثانية والتي تمثل . األسباب منها بناء المدارس الجديدة، وصيانة المدارس القديمة
، فإن اإلنفاق على التعليم 2016إلى  2012فترة ما بعد الّلجوِء السوري إلى األردن أي األعوام من 

ة كان متذبذبًا بين االرتفاع واالنخفاض لكن بشكل عام كان متوسط اإلنفاق على العام خالل هذه الفتر
خالل ) %2.61(، أظهر زيادة إجمالية في اإلنفاق على التعليم العام تقدر بـ )%11.466(التعليم 
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، والتي تمثل وقت ذروة الّلجوِء السوري إلى األردن، والذي ترتب علية 2015إلى  2012األعوام من 
دٌة في التحاق الطلبة السوريين في النظام التعليمي األردني، حيث وصل في العام الدراسي زيا

طالبًا وطالبًة بلغ إجمالي ) 1265148(إجمالي عدد الطلبة الملتحقين في التعليم العام  2013/2014
بة الملتحقين من إجمالي الطل) %9.63(طالبًا وطالبًة أي ما نسبته ) 121882(عدد الطلبة السوريين 

إجمالي عدد الطلبة الملتحقين في التعليم  2014/2015في نفس العام؛ بينما وصل في العام الدراسي 
طالبًا وطالبًة أي ما ) 140559(طالبًا وطالبًة، بلغ إجمالي عدد الطلبة السوريين ) 1269940(العام 

، األمر الذي أدى ضرورة زيادة من إجمالي الطلبة الملتحقين في نفس العام) %11.07(نسبته 
مخصصات وزارة التربية والتعليم لتستطيع سد نفقاتها الجارية وإنجاز بعض المشاريع الرأسمالية 
كبناء مدارس جديدة وتجهيزها وتأثيثها، وإجراء توسعٍة لبعض المدارس وصيانة بناء المدارس التي 

  .افة الطالبيةتحتاج ذلك، ليتمكن النظام التعليمي من استيعاب الكث
حسب  2016في حين ظهر انخفاض كبير على إنفاق الدولة على التعليم العام في العام الحالي 

) 914286(، إذ وصلت مخصصات وزارة التربية والتعليم إلى 2016التقرير التقديري األولي للعام 
والذي وصلت  2015بق من إجمالي النفقات العامة الدولة، مقارنة بالعام السا) %10.76(بنسبة 

من إجمالي النفقات الدولة، ) %13.2(بنسبة ) 910171(مخصصاُت وزارة التربية والتعليم فيه إلى 
بالرغم من أن األرقام التي تعكس المبالغ المخصصة للتعليم العام تعكس غير ذلك، إال أن النسب تعكس 

ات اإلنفاق الكلية للدولة، وبذلك تكون درجة االنخفاض الفعلية لنسبة اإلنفاق على التعليم من مخصص
، وقد يعود هذا االنخفاض إلى استقرار المدارس )%2.44(نسبة االنخفاض في العام الحالي تقدر بـ

واالكتفاء من عمليات الصيانة وبالتالي يبلغ متوسط اإلنفاق على التعليم خالل فترة ما بعد الّلجوِء 
 كومةمن إجمالي نفقات الح %)11.46(السوري.  

هذا التفاوُت في مخصصاِت وزارة التربية والتعليم قد يرجع ألسباب كثيرة منها الخطط التنموية 
التي تتبناها الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، والحرص على استيعاب التزايد في عدد الطلبة بشكل 

ين للمدارس األردنية ونتيجة لدخول عدد كبير من الطلبة السوري 2011مستمر وبالتحديد بعد عام 
واالكتظاظ الكبير والمفاجئ في الغرف الصفية، إذ سارعت الوزارة بوضع خطة استراتيجية تهدف إلى 

عدد المدارس وغرف  المدن والقرى األردنية، وزيادة في الحد من عدد الطلبة السوريين وتوزيعهم
مما ترتب على ذلك تكاليف جديدٌة  المزيد من المدرسين لهم وتوفير الستيعابهم، الصفوف الدراسية
  ).2014برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (تتحملها الدولة 

ولضمان حسن االستخدام للموارِد الماليِة الموجودِة للنظام التعليمي، البد من تحقيق الكفاءة في 
ق األهداف المرجوة اإلنفاق على مستويات التعليم وأنواعه، وبما يقود للحد األقصى منه إلى تحقي

إجمالي  منه، فعند تحليل البيانات الخاصة بميزانية وزارة التربية والتعليم، يالحظ أن هناك تفاوتًا في
النفقات التي تخصصها الوزارة ويرتبط هذا التفاوت بشكل مباشر بمشاريع الرأسمالية التي تقررها 

ثابتة تخصص معظمها لرواتب اإلداريين  الوزارة للعام، حيث أن التكاليف الجارية هي تكاليف شبه
والمعلمين والموظفين في الوزارة، حيث تتوزع نفقات وزارة التربية والتعليم بين النفقات الجارية 

، حيث يخصص الجزء األكبر من موازنة التعليم للنفقات )%95.42(بأغلبها والتي تشكل ما مقداره 
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) %85.64(دينارًا أردنيًا والتي تمثل ما نسبته ) 340688491(الجارية منها للرواتب واألجور بمبلغ 
بينما تقدر نسبة . دينارًا كتكلفة لالستئجار) 1575051(من إجمالي النفقات ككل ويخصص مبلغ 

دينارًا أردنيًا ) 15846016(، تذهب أغلبها إلى النفقات اإلنشائية بمبلغ )%4.58(النفقات الرأسمالية 
من إجمالي النفقات ككل، ويخصص لعمليات الصيانة والتجهيز ) %41.05(والتي تمثل ما نسبته 
من إجمالي النفقات ) %9.95(دينارًا أردنيًا والتي تمثل ما نسبته ) 3840768(والتأثيث ما مجموعه 

يمثل إجمالي نفقات وزارة ) 7(الشكل). 2013/2014. التقرير اإلحصائي وزارة التربية والتعليم(ككل 
  2015/2016إلى العام الدراسي  2011/2012م لألعوام التربية والتعلي

  
في وزارة التربية والتعليم لألعوام الدراسية ) الجارية والرأسمالية(النفقات اإلجمالية ): 7(الشكل

  )2015/2016، 2013/2014وزارة التربية والتعليم التقرير اإلحصائي، ( 2015/2016 -2011/2012

لمراحل التعليم العام في البلدان النامية بعامة والعربية بخاصة الى  يحتاج التوسع والتحسن النوعي
تنفق وزارة . تخصيص نسبة أعلى من النفقات لتطويرها للقيام بعملياتها التعليمية بكفاية وفاعليه

التربية والتعليم على مراحل التعليم العام لديها من خالل تحديد مخصصات مالية مفصله لكل مرحله 
أن الوزارة تنفق على التعليم  2010/2011يث بينت إحصاءات وزارة التربية والتعليم لعام تعليمية، ح

من إجمالي النفقات، في حين ) %77.4(أي ما نسبته  ادينار) 511,270,621(األساسي ما مقداره 
ق من إجمالي النفقات، وتنف) %12(دينارًا أي ما نسبته ) 79,070,610(تنفق على التعليم الثانوي 

من إجمالي النفقات، بينما يخصص ) %3(دينارًا أي ما نسبته ) 19,591,449(على التعليم المهني 
من إجمالي ) %0.3(دينارًا أي ما نسبته ) 2,103,911(كنفقات لمؤسساِت رياض األطفال ما يبلغ 

  ).2011/2012التقرير اإلحصائي، -وزارة التربية والتعليم(نفقات الوزارة 
أن الوزارَة تنفق على التعليم األساسي  2013/2014اُت وزارِة التربيِة والتعليم لعام بينت إحصاء

من إجمالي النفقات، في حين تنفق على ) %77.98(أي ما نسبته دينارًا ) 657026257(ما مقداره 
من إجمالي النفقات، وتنفق على ) %11.33(أي ما نسبته دينارًا ) 95449872(التعليم الثانوي 

من إجمالي النفقات، بينما يخصص ) %2.86(أي ما نسبته دينارًا ) 24156340(تعليم المهني ال
من إجمالي ) %0.56(أي ما نسبته  ادينار) 4693458(كنفقات لمؤسسات رياض األطفال ما يبلغ 

كما أظهرت اإلحصائياُت ). 2013/2014التقرير اإلحصائي، -وزارة التربية والتعليم(نفقات الوزارة 
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أن الوزارة تنفق على التعليم األساسي ما مقداره  2016/2017ألوليُة لوزارة التربية والتعليم لعام ا
من إجمالي النفقات، في حين تنفق على التعليم ) %77.5(ديناٍر أي ما نسبته ) 708,519,500(

لتعليم من إجمالي النفقات، وتنفق على ا) %12.2(ديناٍر أي ما نسبته ) 111,844,000(الثانوي 
 من إجمالي النفقات، بينما يخصص كنفقات ) %2.7(ديناٍر أي ما نسبته ) 24,895,000(المهني

من إجمالي َنَفقات ) %0.7(ديناٍر أي ما نسبته ) 6,757,000(لمؤسسات رياض األطفال ما يبلغ 
  ).2016وزارة التربية والتعليم، (الوزارة 

رب في النسب في مخصصات اإلنفاق لكل مستوى من خالل ما سبق ذكره من ِنسِب يالحظ تقا
تفاوت باالرتفاع واالنخفاض لكن بنسٍب قليلٍة، بينما تظهر األرقام التي تعكس المبالغ المخصصة 
 مقارنة بباقي المستوياِت والمراحل األساسي على التعليم في اإلنفاق الكبير للمستويات التزايد

، وقد يعود السبب إلى تركز وجود الطلبة السوريين )8(شكل التعليمية، تم عرض ذلك من خالل ال
اآلن في التعليم األساسي، وعدم التحاقهم بنفس النسِب في التعليم الثانوي  -2013/2014خالل فترة 

حيث بينت  2015/2016إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي  وهذا ما تؤكده. ومساراته
طالبًا ) 137888(ورين الذين يلتحقون بصفوف التعليم األساسي قد وصل إلى أن عدد الطلبِة الس

التقرير - وزارة التربية والتعليم(طالبًا وطالبًة ) 5371(وطالبًة، بينما بلغ عددهم في التعليم الثانوي 
  ).2015/2016، اإلحصائي

  
األساسي، والتعليم الثانوي، رياض األطفال، والتعليم (اإلنفاق على مستويات التعليم ): 8(الشكل 

، 2011/2012التقارير اإلحصائية وزارة التربية والتعليم، (لبعض السنوات ) والتعليم المهني
2013/2014 ،2015/2016(  

كما يظهر من خالل اإلحصاءاِت األخيرِة تخصيص الجزء األكبر من موازنِة التعليم األساسي 
دينارًا أردنيًا من إجمالي النفقات ككل، ) 574241506(ر بمبلغ للنفقاِت الجاريِة منها للرواتب واألجو

دينارًا أردنيًا، كما ) 10410624(بينما توزعت النفقات الرأسمالية على النفقات اإلنشائية بمبلغ 
دينارًا أردنيًا، ويخصص ) 2383682(يخصص لعمليات الصيانِة والتجهيز والتأثيِث ما مجموعه 

دينارًا ولألجهزة واآلالت والمعدات واللوازم ) 2127234(ارس األساسية للتجهيز والتأثيث المد
التقرير اإلحصائي، -وزارة التربية والتعليم(من إجمالي النفقات ككل  ادينار) 2322242(يخصص 
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فتخصص الوزارُة قدرًا كبيرًا من نفقاتها الجارية لتغطيِة الرواتِب واإلنفاق على الهيئاِت ). 2013/2014
ظهر ذلك من خالل اإلحصاءات الماليِة للوزارة، ذلك ديها ويوكوادر العاملة ليمية واإلدارية التعل

انطالقًا من أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤوُل المباشر عن تأمين كافة الوسائل والسبل لضمان 
وزارة (مستمر  حياة كريمة للعاملين لديها؛ وهي المسؤوله عن إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم بشكل

كما يالحظ أن الوزارة لم توقف أو تخفف عمليات التأهيل والتدريب ). 2016التربية والتعليم، 
للمعلمين واإلداريين خالل فترة ما بعد الّلجوِء السوري، بل على العكس من ذلك تمامًا حيث كان 

ربية والتعليم وأكاديمية الملكة هناك تكثيف لجهوِد التدريب والتأهيل من خالل التنسيق بين وزارة الت
باالضافه إلى التعاون في بعض المشاريع التطويريِة في ). 2016ابو طبنجه، (رانيا لتدريب المعلمين 

أداء المعلمين مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو، لتنويع تدريب المعلمين ليكونوا قادرين على 
). 2016، الخصاونه، 2015اليونسكو، (جئين السورين التعامل مع جميع الطلبة بمن فيهم الطلبة الال

ومن خالل اإلطالع على إحصاءات السنوات العشرة األخيرة في وزارة التربية والتعليم، والتي تعرض 
أعداد المعلمين في السنوات ما قبل الّلجوِء السوري إلى األردن، وسنواٍت أخرى ما بعد الّلجوِء 

د المعلمين في الوزارة يتزايد بشكل مستمر وبنسٍب متقاربٍة من سنٍة إلى اتضح أن عد. السوري إليه
  . يبين ذلك نسب معلمي وزارة التربية والتعليم بالنسبة لمعلمي المملكة) 9(أخرى، والشكل 

  
 – 2006/2007معلمين المملكة لألعوام الدراسية / نسب معلمين وزاراه التربية والتعليم ): 9(الشكل 

  )2015/2016، 2013/2014وزارة التربية والتعليم،  تقرير اإلحصائي( 2015/0162
قد يعود إلى أن . هذه النسب المتقاربُة لمعلمي وزارة التربية والتعليم من إجمالي معلمي المملكة

الوزارة لم تلجأ إلى زيادة تعيين المعلمين لديها بعد الّلجوِء السوري ليتناسب مع الكثافة الطالبية 
رئيس قسم / لتي حصلت؛ ومن خالل المقابلة التي أجرتها الباحثة مع األستاذ هشام أبو خشبةا

التخطيط المالي في الوزارة، حيث تبين أن الوزارة لجأت إلى التعليم اإلضافي، لسد الشاغر لديها 
الطالبية التي ولتخفيف الضغط على المعلمين في الوزارة وبتكاليف أقل، وأن األزمة السورية والكثافة 

نتجت عنها اقتضت بأولوية توجيه النفقات وتركيزها نحو المشاريع الرأسمالية من عمليات إنشائية 
للمباني وتجهيزها وتأثيثها، وإجراء عمليات الصيانة للمباني نتيجة التدهور الكبير في البنية التحتية 

ي تعاني من كثافة طالبية عاليه وال لها، وضرورة التوسعة في المباني المدرسية لبعض المدارس الت
 .يوجد مساحه وأراض لبناء مدارس جديدة عليها مثل مناطق إقليم الوسط في الزرقاء وشرق عمان

 عدد معلمي وزارة التربية والتعليم حسب إحصائيات الوزارة للعام الدراسي وقد بلغ إجمالي
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عدد المعلمين في المملكة ككل والبالغ معلمًا ومعلمًة، مقارنه بإجمالي ) 78706( 2013/2014
  من إجمالي المعلمين في نفس العام) %68.5(معلمًا ومعلمًة، أي ما نسبته ) 114917(عددهم 

  مشكلة الدراسة وأهميتها
تتلخص مشـكلة هـذه الدراسـة فـي التعـرف إلـى درجـة تـأثير الّلجـوِء السـوري علـى المـوارِد الماديـِة              

 .لتربوي األردني وذلك من وجهة نظر من وجهه َنَظـر القـادِة التربـويين فـي الـوزارة     والماليِة في النظام ا
  :وانطالقًا من هذه المشكلة سعْت هذه الدراسُة إلى اإلجابِة عن السؤالين اآلتيين

  ِة في وزارة التربية والتعليمِة والماليعلى الموارِد المادي ما درجة تأثير الّلجوِء السوري

 دن، من وجهِة نظر القادِة التربويين فيها؟في األر
  ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللة 0.05(هل هناك فروق≤  α ( في استجابات أفراد

عينة الدراسة حول درجة تأثير الّلجوِء السوري على الموارِد الماديِة والماليِة في وزارة 

 القادِة التربويين، ُتعزى ألثر متغيراٍت الدراسة؟التربيِة والتعليم في األردن من وجهة نظر 
يمُكن النظر إلى أهمية الدراسة من خالل ثالث زوايا رئيسة؛ أوُلها الزاويُة النظريُة إذ أن 
الدراسَة تمثُل إطارًا َنظريًا شامًال حول األثر الذي َأحدثه الّلجوُء السوري على النظم التربويِة 

ات المضيفة ومنها األردن، كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية النظام والتعليميِة في المجتمع
وتأتي أهميُة . التربوي األردني، وأهميُة َتواًفر اإلمكانياِت الكفيلِة بتحقيق خططِه وأهدافِه وغاياتِه

راسة على الدراسة أيضًا من ندرة الدراسات التي تناولت هذه القضية بشكل دقيق، حيث تركز هذه الد
 المتزايد في إمكانيات النظام التربوي األردني والتعرف إلى أثر الّلجوِء السوري قياس مدى توفير

موارٍد وتمويل كاٍف للنشاط التعليمي الموجه نحو الطلبة السوريين، وهل يوجد هيئه تدريسية لديها 
ن ضمن الفترات المتاحة لهم، أو جنبًا إلى الجاهزية الكاملة والتدريب الكافي، لتدريس الطلبة السوريي

وثاني هذه الزوايا الزاويُة العمليُة إذ ُتقدم هذه الدراسة، آلياٍت وتوصياٍت . جنب مع الطلبة األردنيين
كما . عمليًة ينتفع منها صانعوا القراِر التربوي ومخططو السياساِت والقراراِت على المستوى الوطني

ُت والهيئاُت الدوليُة واإلنسانيُة الموجودُة في األردن والدول المجاورِة لسوريا، والتي ستفيد المنظما
تهتم بتوفير التعليم لالجئين؛ بتقديم النظام التربوي األردني وموارده وإمكانياته كنموذج لباقي النظم 

ُة إذ تفتح هذه وثالث هذه الزوايا الزاوية ال. التربوية في باقي دول المضيفة للجوء السوريِثيحب
على المستوى الوطني والدولي لتكون انطالقًة لجملٍة من الموضوعاِت الدراسة آفاقًا أمام الباحثين 

التي تندرج تحت َأَثر الّلجوِء على ُنظم التربوية في الدول المضيفة له، وَتَقصي جملٍة من القضايا 
  . بعد في هذا المجالالمترتبِة على الّلجوِء والتي لم ُتبحْث 

  اإلجرائية مصطلحات الدراسة
   :تتضمن الدراسة المصطلحات والمفاهيم االجرائية اآلتية 

أنهم مجموعٌة من التربويين العاملين كإداريين  إجرائيًا القادُة التربويين يعرف: القادة التربويين
دارات واألقسام المعنية بشكل وأصحاب قراٍر في مركز وزارة التربية والتعليم في األردن، ضمن اإل

  .مباشر بقضية ملف الّلجوِء السوري في وزارِة التربية والتعليم
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بأنه فرار السوريين المضطهدين والمظلومين من أراضيهم وبيوتهم  إجرائيًايعرف الّلجوِء : اللجوء 
ِعلى ممتلكاِتهم والتخريِب  في سوريا، نتيجة االعتداِء الواقع عليهم بالقتل والتعذيِب واالعتداء

  .، ولجوِئهم إلى المملكة األردنية الهاشميةم2011والتدمير، والذي بدأ في آذار من عام 

المحسوسة في النظام ) العينيُة(بأنها المادياُت  الموارد المادية للنظام التعليمي إجرائيًاُتعرف 
ميِة وما تحويه من النشاطاِت المدرسيِة والِخدماِت التعليمي التي تتمثُل بشكل فعلي بالبيئِة التعلي

،وتتكون هذه البيئة من المباني المدرسيِة  التعليميِة التي تقدمها ِوزارة التربيِة والتعليم في األردن
والمرافق التابعِة لها من مختبراٍت وساحاٍت ومالعٍب وحدائق ومرافق صحيٍة، والغرِف الصفيِة 

ِة التعليميِة من ألواح وأقالم ومقاعٍد وكتٍب مدرسيٍة وغيرها، ومقدار إدخال ومستلزماِت العملي
 . تكنولوجيا المعلومات والتعليم وشبكِة االنترنت إلى المدارس

بأنها جميع األموال التي تأتي وتخصص للنظام الموارد الماليِة للنظام التعليمي إجرائيًا  ُتعرف
أو من مصادٍر خارجيٍة أو داخليٍة، يتم توزيعها على عناصر زنِة الدولِة التعليمي األردني، من موا

ومستوياِت النظام التعليمي بهدف تسيير العمليِة التعليميِة، أو بهدف الحصول على أصول ثابتٍة 
للوصول في النهاية إلى مخرجاٍت تعليميٍة بكفاءٍة وجودٍة . وتنفيِذ مشاريع رأسماليٍة، أو نفقاٍت جاريٍة

  .عاليٍة

  دراسات السابقةال
، للوقوِف فيما يلي بعض الدراساِت السابقِة التي تتعلق بموضوع الدراسِة الحاليِة بشكل غير مباشر

على أهم الموضوعاِت التي تناولتها، والتعرِف إلى األساليِب واإلجراءاِت التي تبنْتها، والنتائج التي 
  .دراسِة الحاليِةتوصلْت إليها، وتوضيح مدى االستفادِة منها في ال

  الدراسات العربية
 أثر توضيح إلى هدفْت استقصائيًة، دراسًة )2014( سميران ومفلح سميران، محمد الباحثان قدم
 .القطاعاِت كلِّ في االقتصادي البعد حيث من األردن في المضيفِة المجتمعاِت على السوري الّلجوِء

 إلى الدراسة هذه توصلْت .سوريا في ومعاناتهم الزعتري مخيم داخل الالجئين لوضع وعرضها
 األردنية المحافظات أكثر من ُتعدان إربد ومحافظَة المفرق محافظَة أن أبرزها كان النتائج من مجموعٍة
 المياِه، على الطلب وكثرة الصحيِة، المراكز على االزدحام حيث من ،السوري الّلجوِء من تضررًا

في الطالِب وازدحام التحتيِة البنيِة على ذلك واثر والمسائية، الصباحية الفترتين في المدارس 
جودِة على وانعكاسِه للمدارس ،ماِت ومستوى التعليمالتعليميِة الِخد.   

حول أثر أزمِة تدفق الالجئين ) 2014(لجنُة برنامج األمم المتحدِة اإلنمائي وفي دراسٍة قدمتها 
جتمعاِت المضيفِة، متمثلّة في محافظتي إربد والمفرق في األردن، من خالل تحليل السوريين على الم

الواقع المعيشي في هاتين المحافظتين، ومدى تأثر المستوياِت المعيشيِة بهذا الّلجوِء والتغيراِت التي 
 وتوصلَّْت .مقارنحصلْت نتيجَة إقامتهم في هذه المجتمعاِت، اعتمدْت هذه الدراسة المْنهج التحليلي ال

تأُثر الوضع االقتصادي بدرجٍة كبيرٍة وانعكاس ذلك على دخل  منها رئيسية نتائج إلى الدراسُة هذه
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الّلجوِء السوري أثرت بشكل كبير  بسبباألسرِة ومستوى المعيشِة، وأن الكثافَة السكانيَة المرتفعَة 
  . معلى القطاعاِت األساسيِة كقطاعي الصحِة والتعلي

دراسًة هدفْت إلى تحديِد أثر الّلجوِء السوري على االسـتقراِر االقتصـادي   ) 2016(أجرى اللوباني 
والسياسي، استنادًا إلى فرضيٍة عكسيٍة تقتضي بوجوِد عالقٍة عكسـيٍة بـين الّلجـوِء السـوري واالسـتقراِر      

في األردن واالقتصادي ِة لالسـتقراِر  وقد اعتمدْت هذه الدراسُة . السياسيعلى مقارنة المؤشرات الكمي
االقتصادي والسياسي لثالِث سنواٍت قبَل الّلجوِء السوري وثـالث سـنوات أخـرى بعـده، بهـدف تحديـد       

وتوصـلْت  . معدالِت النمو للمؤشراِت االقتصاديِة والسياسيِة ومعرفة االتجاه العام لكل مؤشر علـى حـده  
يد بإمكانيِة تعميم افتراِضها بشكل مطلـق، وأن الّلجـوَء السـوري يشـكلُّ عبئـًا علـى       الدراسُة إلى نتائج تف

الواقــع االقتصــادي والسياســي فــي األردن، وذلــك نظــرًا َألن حجــم الســلبياِت أكبــر مــن اإليجابيــاِت، بنــاًء   
 . على المؤشرات المقارنة خالل الدراسة

ــى التحــول الــديموغرافي فــي األردن نتيجــَة      دراســًة هــدفْت  ) 2016(قــدمْت المجــالي   مــن خاللهــا إل
وقــد . الكثافـِة الســكانيِة المرتفعــِة بعـد األزمــِة الســورية إلـى األردن، وأثــر ذلــك علـى القطاعــاِت المختلفــةِ     
       فـي نهايـِة عـام األردنـي التعـداِد السـكاني اعتمادًا على نتائج التحليلي ْنهج2015اعتمدْت الدراسُة الم .

       وذلـك اسـتنادًا إلـى بعـض ،كبيـر على االقتصاِد األردني بشـكل الدراسِة إلى وجوِد تأثير وتوصلْت نتائج
         ــيم ــى بعــض القطاعــاِت مثــل التعل المؤشــراِت االقتصــاديِة وســوق العمــل، كمــا أثــر الّلجــوُء الســوري عل

امـِة وِخــدمات الحمايـِة واألمــن؛ بالنسـبة لقطــاع    والصـحِة والميـاِه والطاقــِة والبنيـِة التحتيــِة والِخـدماِت الع    
      مزيـدًا مـن المعلمـين والمـدارس الذي تطلـب وقامْت بإبراِز آثاِر الّلجوِء على اكتظاِظ المدارس ،التعليم

  . والشعِب
دراســًة هــدفْت إلــى عــرض االســتجابِة األردنيــِة لحركــاِت الّلجــوِء إليــه ومــا هــي   ) 2016(قــدمْت قنــاة 

وقــد تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي، وتوصــلْت    . التــي نتجــْت فــي األردن عــن هــذه الحركــاتِ    التحــدياُت
     السـكاني من المشكالِت والتحدياِت الناتجـِة عـن النمـو واجه الكثير األردن ها أنمفاد الدراسُة إلى نتائج

عكـاس سـلبي علــى جميـع قطاعــاِت    كاألعبـاِء االقتصـادية خــالَل الّلجـوِء السـوري ومــا ترتـب عليهـا مــن ان      
الدولــِة ومنهــا التعلــيم، حيــث ارتفعــْت الكثافــُة الطالبيــُة فــي المــدارس ممــا أدى إلــى ارتفــاع الطلــِب علــى     
الِخدماِت التعليميِة، بما ال يتناسب مع مخصصاِت وزارِة التربيِة والتعليم وما لذلك من آثاٍر علـى جـودِة   

  . العمليِة التعليميِة

  اسات األجنبيةالدر
دراسًة تحليليًة هدفْت إلى التعرِف على تأثير الالجئين على ) Lozi ,2013(أجرى اللوزي 

وتشير النتائج إلى أن تأثير الالجئين . والتحليل المالي االقتصاِد األردني من خالل مؤشراٍت لالقتصاِد
 على معدلِّ البطالِة وأسعاِر المواِد الغذائيِة في األردنبالرغم من زيادة نسبة االستثماِر . بشٍكل كبير

إلى أنه بنسبة . في األردن االستطالع السياسي في  ٪65أشارْت نتائج على الوضع كان لالجئين تأثير
األردن . 70في حين أن٪ على الحياِة االجتماعيِة في األردن إضافًة إلى . من الالجئين كان لهم تأثير

  .ين كان لهم تأثير على الوضع البيئي في األردنمن الالجئ ٪60أن 
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دراسًة تحليليًة هدفْت إلى تحليل الوضع االقتصاديYounes Bani (  ,2015(وأجرى بني يونس 
خالَل الّلجوِء السوري ووضحْت الدراسُة الحلوَل التي اتخذْتها الحكومُة كخطِة استجابِة . في األردن

لألزمِة السوري ِة األردن)JRPSC( الميزانيِة المخصصِة لقطاعاِت حيُث قامت الحكومُة األردنيُة بتقديم ،
في زيادِة قدراِت ) JRPSC(الخدماِت لها، وقد تم استثمار التمويل المقدم لخطِة االستجابِة األردنية 

ظاهرة بشكل عام وتوصلْت الدراسة إلى انه بالرغم من اآلثار السلبية ال. الخدماِت األساسيِة وتعزيزها
  .للجوء السوري على المجتمعاِت المحليِة، إال أن التأثير الكلي على االقتصاِد األردني كان إيجابيًا

دراسًة هدفْت إلى تقديم عرض لوضعUNICEF   من خالل) Jenkins, 2015(وقدم جنكينز 
لي، وأظهرْت نتائج هذه الدراسة أن الالجئين السوريين في األردن، اسُتخدم المنهج الوصفي التحلي

أكثر من نصِف الالجئين هم من األطفال، وأن ثمَة استنزافًا للموارِد الموجودِة في األردن، وان تقديم 
 هذه الدول بأن تعيد المضيفِة لالجئين ومنها األردن، يمكن أن يساعد للدول الكافي المالي الدعم

جتماعي وتقديم الخدماِت األساسيِة لالجئين السوريين ومنها التعليم، وأن استقرارها االقتصادي واال
 الطاقَة االستيعابيَة في مدارس يعزز داخَل مخيماِت الالجئين ومؤسساِت التعليم إقامِة مراكز استمرار

  . وزارِة التربيِة والتعليم في المجتمعاِت المضيفِة
دراسًة هدفْت إلى تناول موضوع توفير التعليمtophersenChris (  ,2015(وأجرْت كريستوفيرن 

. تم استخدام المْنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. لألطفال الالجئين السوريين في األردن
وريين وأظهرْت نتائجها أن الحكومَة األردنيَة تبذلُّ جهودًا كبيرًة لتوفير التعليم لألطفال الالجئين الس

وبينت أن هناك أطفاًال الجئين . من ِنسبِة الالجئين السوريين في األردن %40والذين يشكلون ُقرابَة 
ال يتلقون تعليمهم، مع التأكيد على أهميِة التعليم لالجئين وخاصة األطفال منهم باعتبارهم مستقبَل 

، كما أظهرْت نتائج الدراسِة بأن هناك معوقاٍت سوريا وهم الطريق الوحيد إلعمارها بعد انتهاِء األزمِة
 األردنيِة، منها عدم ُقدرِة النظام ين في المدارسمن الطلبِة السوري عدٍد كبير التحاق وراَء عدم تقف

  . التعليمي العام األردني على تلبيِة الطلِب المتزايِد على التعليم في البالد

تتشارك الدراسُة الحالية مع الدراسات السابقة إما من خالل  :ةتعقيب على الدراساِت السابق
المْنهج المتبع أو من خالل اهتماِمها بعرض أثر الّلجوِء السوري على أحد نظم وقطاعات الدول 

. المضيفة له، وتشترك مع بعضها اآلخر باالهتمام بأثر الّلجوِء السوري على التعليم باألردن بشكل عام
أخرى تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالهدف الذي تسعى لتحقيقه، إذ هدفت من ناحية 

الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر الّلجوِء السوري على النظام التعليمي العام األردني ودراسته من 
وجهة نظر القادة  حيث أثره على الموارد الماديِة والماليِة في وزارة التربيِة والتعليم، وذلك من

وقد استفادت الباحثة من إطالعها على األدب السابق باالستفادة من . التربويين في مركز الوزارة
بعض الدراسات في اختيار المعالجة اإلحصائية المناسبة لهذه الدراسة وإثراء اإلطار النظري لها مثل 

  ).2016(، ودراسة المجالي )Christophersen ,2015(دراسة كريستوفيرن 

  الطريقة واإلجراءات

استخدم المنهج الوصفي المسحي الشامُل الذي يتناسب وطبيعَة الدراسِة، وذلك : منهج الدراسة
  .لوصِف وتفسير نتائج استجاباِت عينِة الدراسِة
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تكون مجتمع الدراسة من جميع القادِة التربويين في مركز وزارة التربية  :مجتمع الدراسة وعينتها
في اإلداراِت المعنية بقضيِة الّلجوِء السوري؛ والبالغ عددهم  2016/2017تعليم، في العام الدراسي وال
 . خمسون قائدًا تربويًا حيث تم مسح المجتمع كامًال) 50(

ستٍة وأربعين قائدًا تربويًا، حيث قامْت الباحثُة باختيارهم بشكل ) 46(بينما تكوَنْت عينُة الدراسة من 
من ) %92(من مجتمع الدراسة؛ لتوافر البياناِت الالزمِة للبحِث لديهم، ويشكلون ما نسبته مقصود 

  . مجتمع الدراسة

  :تحتوي الدراسة على المتغيرات اآلتية :متغيرات الدراسة

  المتغيراُت المستقلُة : أوًال 

  ).فوق وما ماجستير فأقل، عال دبلوم ( فئتان وله :العلمي المؤهلُّ .1 

 من أكثر سنوات، 10 إلى 5 ومن سنوات، 5 من أقل( فئات ثالثُة ولها :اإلدارية الخبرُة سنوات .2
  ).سنوات 10

  ).قسم رئيس مختص، مدير إدارٍة، مدير ( فئاٍت ثالثُة وله :الوظيفي المسمى .3

ماديِة والماليِة في وزارة درجُة تأثير الّلجوِء السوري على الموارد ال: المتغير التابع: ثانيًا 

التربية والتعليم في األردن، والتي يعبر عنها بالمتوسطاِت الحسابيِة لتقديراِت أفراِد العيّنِة على 

  .مجالي الدراسة وِفْقراِتها

َقامْت الباحثُة ببناِء استبانه بهدِف تحقيق أهداِف الدراسِة؛ من خالل إجراءها دراسة  :أداة الدراسة
ستطالعيًة، والرجوع إلى األدب النظري واالستعانة ببعض األدبيات التربوية التي ساعدت بشكل ا

في ذلك قامْت الباحثُة بعرض أداِة الدراسِة على لجنٍة مكونٍة من عدٍد من األساتذِة الجامعيين . أساسي
تكونت اإلستبانه من  وقد. والتربويين وأصحاِب االختصاص، لتحكيمها الخروج بالصورة النهائية

  :األقسام اآلتية

ويختص بالبياناِت األساسيِة ألفراِد مجتمع الدراسِة، حيث  البياناُت الشخصية،: القسم األول
 والخبرَة(تتضمن ،المؤهَل العلمي ى الوظيفية، المسمالعملي.(  

الّلجوِء السوري على الموارد والتي تقيس درجَة أثر  معلوماٌت خاصٌة بالدراسِة،: القسم الثاني
  :الماديِة والماليِة في وزارِة التربيِة والتعليم في األردن، وتم تقسيمها إلى مجالين رئيسين، كاآلتي

في وزارِة التربيِة والتعليم في درجِة تأثير الّلجوِء السوري على الموارد الماليِة  لقياس: المجاُل األول
وتم تخاألردن ، ثماني عشرة ِفْقرًة) 18(صيص.  

درجة تأثير الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة في وزارِة التربيِة والتعليم في  لقياس :المجاُل الثاني
 وتم تخصيص ،أربع عشرَة ِفْقرًة) 14(األردن.  

ساق الداخلي ِلِفْقرات المقياس، للتحقق من ثباِت أداِة الدراسِة قامْت الباحثُة بإجراِء اختباِر مدى االّت
، وتدّل معامالُت الثباِت )Alpha Cronbach(تم تقييم تماسِك المقياس بحساِب معامل كرونباخ ألفا و

) %87(على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عال، حيث وصل معامل الثبات للمجال االول على 
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ذلك يؤكد قدرة األداة على تحقيق أغراض ) % 91.5(لى بينما وصل معامل ثبات المجال الثاني ع
، وهو ما يشير إلى إمكانيِة ثباِت )%67(يظهر أن معامالِت الثباِت جميعها كانت أعلى من . الدراسة

  .النتائج التي يمكن أن تسفر عنها االستبانة نتيجَة تطبيقها
كبيرٍة جدًا : لموافقِة، على النحو اآلتيالخماسي لدرجاِت ا) Likert(وقد تم اعتماد مقياس ليكرت 

. درجات، وقليلٍة درجتان، وقليلة درجٍة واحدة) 3(درجات، ومتوسطة ) 4(درجات، وكبيرة ) 5(
لتقدير درجِة تأثير الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة والماليِة في وزارة التربية والتعليم في األردن 

على  يين فيها، وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي التالي للحكممن وجهة نظر القادة التربو
  :وبهذا أصبح توزيع الفئات على النحو اآلتيطول الفئة  معادلةالمتوسطاِت الحسابيِة بحسب 

  ).1.80 - 1(إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين : مستوى قليًل جدًا -

- قليل 2.60 - 1.80أكبر من ( إذا كانت المتوسطاُت الحسابيُة :مستوى.(  

  ).3.40 -2.60أكبر من (إذا كانت المتوسطاُت الحسابيُة  :مستوى متوسٍط -

- كبير 4.20 - 3.40أكبر من (إذا كانت المتوسطاُت الحسابيُة  :مستوى.(  

  ).5 - 4.20أكبر من (إذا كانت المتوسطاُت الحسابيُة  :مستوى كبير جدًا -

  المعالجُة اإلحصائيُة 
في عملية تفريغ وتحليل البيانات لإلجابة عن أسئلِة الدراسِة،  )SPSS (استخدام البرنامج اإلحصائيتم 

ومن أجل تحقيق أهداِف الدراسِة قامت الباحثُة باستخدام معامُل كرونباخ ألفا للتأكد من درجة ثبات 
ِة واالنحراف المعياري وذلك ولإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطاِت الحسابي. األداة

لإلجابة عن . لتحديد األهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة تجاه محاور الدراسة وأبعادها
للعيناِت المستقلِة؛ ) ANOVA Way One(واختبار ) test -T(السؤال الثاني تم استخدام اختبار ت 

  . لمتغيراِت الشخصيةالختباِر الفروق في وجهِة نظر المبحوثين حسب ا

 عرض نتائج الدراسة
فيما يلي عرضًا للنتائج التي تم التوصُل إليها، بعد أن قامت الباحثُة بجمع البياناِت بواسطِة أداِة 

  :الدراسِة وقد تم عرضها هنا وفقًا لما جاء بسؤال الدراسة الذي ينص على ما يلي

الّلجوِء السوري على الموارِد الماديِة والماليِة ما درجُة تأثير : النتائج المتعلقة بالسؤال االول

   في وزارِة التربيِة والتعليم في األردن؟
لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطاِت الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 

  :العينة على مجاالت استبيان، حيث كانت كاآلتي
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سابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت أداة المتوسطات الح): 1(الجدول 

  الدراسة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة في "أن المجال الثاني والذي ينص على ) 1(يبين الجدول 
 في األردنوزارِة التربيِة والتعليم " 4.27(جاء بالمرتبِة األولى بمتوسٍط حسابي ( وانحراٍف معياري

أثر الّلجوِء السوري على " وبدرجٍة كبيرٍة جدًا، بينما جاء المجال األول والذي ينص على ) 0.55(
) 33.8(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي " الموارد الماليِة في وزارة التربية والتعليم في األردن

   .وبدرجة كبيرة) 540.(وانحراف معياري 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

)≤0.05α ( في استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تصورات القادة التربويين لتأثير الّلجوِء

زارة التربية والتعليم في األردن، تعزى ألثر السوري على الموارد الماديِة والماليِة في و

 ؟) المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة اإلدارية، والمسمى الوظيفي(المتغيرات 
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 

على الموارد المادي ِة في وزارة التربية والتعليم في األردن الدراسة عن أثر الّلجوِء السوريِة والمالي
دبلوم عال (من وجهة نظر القادة التربويين فيها، بحسب متغيرات المؤهل العلمي وله مستويان هما 

إلى أقل من  5سنوات، ومن  5أقل من (، والخبرة ولها ثالثة مستويات )فأقل، وماجستير وما فوق
مدير إدارة، ومدير (، والمسمى الوظيفي وله ثالثة مستويات )سنوات فأكثر 10سنوات، و من  10

  :، على النحو اآلتي)مختص، ورئيس قسم

وقد ). دبلوم عال فأقل، وماجستير وما فوق(يحمل هذا متغير القيم  :حسب متغير المؤهل العلمي
ي عينة من إجمال) %60.9(أي ما يبلغ نسبته ) 28(إلى " دبلوم عال فأقل"وصلت التكرارات لـ 

من ) %39.1(أي ما يبلغ نسبته ) 18(إلى " ماجستير وما فوق"الدراسة، بينما وصلت التكرارات 

وذلك  )Test-T(اختبار ت للعينات المستقلة وبناًء على ذلك تم استخدام . إجمالي عينة الدراسة
صورات القادة لت) α  ≥0.05(لمعرفة إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التربويين لتأثير الّلجوِء السوري على الموارد الماليِة والماديِة في النظام التربوي والتعليمي األردني 
اآلتي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 2(تعزى لمتغير المؤهل العلمي، والجدول 

أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة والماليِة في والقيمة التائية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 
  .وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر القادة التربويين فيها حسب متغير المؤهل العلمي

رقم   الرتبة
 المجال

المتوسط   المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة في  .2 .1
 .ألردنوزارة التربية والتعليم في ا

كبيرة  550. 4.27
 جدًا

أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماليِة في  .1 .2
 .وزارة التربية والتعليم في األردن

 كبيرة 540. 3.83



263 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد عينة الدراسة  ):2( الجدول

لّلجوِء السوري على الموارد الماديِة والماليِة في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة عن أثر ا

  نظر القادة التربويين حسب متغير المؤهل العلمي

  التكرار المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

أثر الّلجوِء السوري على 
موارد الماليِة في النظام ال

  .التعليمي األردني

 0.61 3.78 28 دبلوم عال فأقل
0.785 0.052  

 0.39 3.91 18 ماجستير وما فوق

أثر الّلجوِء السوري على 
الموارد الماديِة في النظام 

  .التعليمي األردني

 0.51 4.29 28 دبلوم عال فأقل
0.274  0.193  

 0.63 4.24 18 ماجستير وما فوق

  المجموع الكلي
 0.49 4.00 28 دبلوم عال فأقل

0.353  0.599  
 0.47 4.06 18 ماجستير وما فوق

أن الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة لم تكن ذات داللة إحصائية عند ) 2(يظهر من الجدول 
وبالتالي فإنه . لي لألداةفي كل من مجالي الدراسة باإلضافة للمجموع الك) α 0.05≥(مستوى الداللة 

  .ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في إجابات أفراد عينة الدراسة

سنوات  5سنوات، ومن  5 أقل من(يحمل هذا متغير القيم  :حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية
أقل "لهذه القيم كما يلي؛ وقد وصلت التكرارات ). سنوات فما أكثر 10وسنوات،  10إلى أقل من 

سنوات لذلك  5وبالتالي لم يكن هناك أي من القادة التربويين خبرته أقل من ) 0(إلى " سنوات 5من 
 10سنوات إلى أقل من  5من "من إجمالي عينة الدراسة، ووصلت التكرارات  )%0(بلغت النسبة 

دراسة، بينما وصلت التكرارات من إجمالي عينة ال) %81.10(أي ما يبلغ نسبته ) 5(إلى " سنوات
وبناًء . من إجمالي عينة الدراسة )%89.19(أي ما يبلغ نسبته ) 41(إلى " سنوات فما أكثر 10"

على توزيع التكرارات في هذا المتغير ضمن فئتين فقط، باعتبار أن الفئة األولى لم تسجل أي تكرار، 

وذلك لمعرفة إذا ما كان هناك فروق ذات  )Test-T(اختبار ت للعينات المستقلة فإنه تم استخدام 
لتصورات القادة التربويين لتأثير الّلجوِء السوري على ) α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الموارد الماليِة والماديِة في النظام التربوي والتعليمي األردني تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية، 
ح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد اآلتي يوض) 3(والجدول 

عينة الدراسة عن أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة والماليِة في وزارة التربية والتعليم في 
  .األردن من وجهة نظر القادة التربويين فيها حسب متغير الخبرة العملية
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توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد عينة الدراسة الم): 3(الجدول

عن أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة والماليِة في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة 

  العملية نظر القادة التربويين حسب متغير الخبرة

  التكرار دارية اال سنوات الخبرة المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

أثر الّلجوِء السوري على 
الموارد الماليِة في النظام 

  .التعليمي األردني

 10إلى أقل من  5من 
 0.48 3.91 5 سنوات

0.342  0.659  
 0.55 3.82 41  سنوات فأكثر 10

أثر الّلجوِء السوري على 
موارد الماديِة في النظام ال

  .التعليمي األردني

 10إلى أقل من  5من 
 0.77 4.32 5 سنوات

0.193  0.546  
 0.53 4.26 41 سنوات فأكثر 10

  المجاالت ككل
 10إلى أقل من  5من 

 0.59 4.09 5 سنوات
0.319  0.911  

 0.47 4.02 41 سنوات فأكثر 10
بين إجابات أفراد عينة الدراسة لم تكن ذات داللة إحصائية أن الفروق ) 3(يظهر من خالل الجدول 

وبالتالي . في كل من مجالي الدراسة باإلضافة للمجموع الكلي لألداة) 0.05α≥(عند مستوى الداللة 
  .فإنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في إجابات أفراد عينة الدراسة

مدير إدارة، ومدير مختص، (يحمل متغير المسمى الوظيفي القيم  :وظيفيحسب متغير المسمى ال
من إجمالي  )%13(أي ما يبلغ نسبته ) 6(إلى " مدير إدارة"وقد وصلت التكرارات ). ورئيس قسم

من إجمالي  )%22(أي ما يبلغ نسبته ) 10(إلى " مدير مختص"عينة الدراسة، ووصلت التكرارات 
من إجمالي ) %65(أي ما يبلغ نسبته ) 30(إلى " رئيس قسم"ت التكرارات عينة الدراسة، بينما وصل

وذلك لمعرفة إذا ) ANOVA Way One(وقد تم استخدام تحليل التباين األحادي . عينة الدراسة
لتأثير الّلجوِء السوري على ) 0.05α ≥(ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ى الوظيفيالموارد الماديِة في وزارة التربية والتعليم في األردن تعزى لمتغير المسمِة والمالي.  
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إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ) ف( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ): 4(الجدول

ليمي في األردن من وجهة نظر أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة والماليِة في وزارة التربية والتع

  القادة التربويين حسب متغير المسمى الوظيفي

  مصدر التباين المجاالت
درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

متوسط 

  المربعات
  )ف(قيمة 

مستوى 

  الداللة
  الداللة

 أثر الّلجوِء السوري

على الموارد الماليِة في 

وزارة التربية والتعليم 

  .في األردن

 0.057 0.114 2 جموعاتبين الم

 غير دال  8260.  1920.
داخل 

  المجموعات
43 12.782 0.297 

  12.895 45 المجموع
 أثر الّلجوِء السوري

على الموارد الماديِة 

في وزارة التربية 

  .والتعليم في األردن

 0.257 0.515 2 بين المجموعات

 غير دال  4400.  8360.
داخل 

  المجموعات
43 13.242 0.308 

  13.757 45 المجموع

  المجاالت ككل

 0.127 0.254 2 بين المجموعات

داخل  غير دال  5870.  5390.

  المجموعات
43 10.139 0.236 

  10.393 45 المجموع
أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماليِة في وزارة " أنه في المجال األول ) 4(يظهر من الجدول 

لم تكن ذات داللة إحصائية ) 0.192(المحسوبة تساوي " ف"كانت قيمة " تربية والتعليم في األردنال
أثر الّلجوِء السوري على الموارد الماديِة " وأيضًا المجال الثاني ). 0.05α ≥(عند مستوى الداللة 

لم ) 0.836(تساوي المحسوبة " ف"كانت قيمة كانت قيمة ." في وزارة التربية والتعليم في األردن
المحسوبة تساوي " ف"كما أن قيمة ). 0.05α ≥(تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في كل من مجالي الدراسة معًا ) 0.05α ≥(لم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 0.539(
لمتغير المسمى الوظيفي في وبالتالي فإنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى . أو االستبانه ككل

  .إجابات أفراد عينة الدراسة

  مناقشة نتائج الدراسة

للدراسة أن هناك أثرًا للجوِء السوري على الموارِد  بالسؤال األولأظهرْت نتائج التحليل المتعلقُة 
لتربويين فيها وبدرجٍة الماديِة والماليِة في وزارِة التربيِة والتعليم في األردن من وجهة نظر القادِة ا

كبيرٍة جدًا للموارد المادية وكبيرة للموارد المالية، حيث بلَغ المتوسُط الحسابي لتصوراِت أفراِد العينِة 
)3.83 ( بانحراٍف معياري).ِة في وزارِة التربيِة ) 540على الموارِد المالي الّلجوِء السوري أثر في مجال

لمجال أثر الّلجوِء ) 0.55(بانحراٍف معياري  )4.27(بلَغ المتوسطُّ الحسابي والتعليم في األردن، و
وقد يعزى ذلك إلى األثر الفعلي . السوري على الموارِد الماديِة في وزارِة التربيِة والتعليم في األردن

والماليِة وذلك نتيجًة للكثافِة  الكبير الذي ترتب على النظام التعليمي األردني، وعلى مواردِه الماديِة
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الطالبيِة العاليِة داخَل مدارسِه، وما ترتب عليها من تدهوٍر في البنى التحتيِة للمدارس والحاجِة لمزيٍد 
من المدارس والغرِف الصفية والمرافق العامة، وما يترتب على ذلك من تكاليف ماليٍة وزيادٍة في 

، لتستطيع السيطرَة على الكثافِة الطالبيِة المرتفعِة وما قد يترتب عليها المخصصاِت الرأسماليِة للوزارِة
من مشكالٍت تؤثر على نوعيِة الِخدماِت التعليميِة المقدمِة، مما قد ينعكس سلبًا على جودِة العمليِة 

   :أما بالنسبة لنتائج المجاالت عن السؤال األول فقد كانْت كما يلي. التعليميِة ومخرجاِتها
ويالحظ أن النتائج الدراسة أشارت إلى أن المتوسَط الحسابي لتقديراِت أفراِد العينِة على ِفْقراِت 
المجال المجال األول والذي يقيس درجة اثر اللجوء السوري على الموارد المالية في الوزارة كانت 

)3.83 ( وانحراٍف معياري)هذه الن. وبدرجٍة كبيرٍة) 0.54 زىوقد ُتع إلى أن عام تيجُة بشكل
مخصصاِت وزارِة التربيِة والتعليم ارتفعْت نسبيًا خالَل مدِة الّلجوِء السوري، بالرغم من أنها كانْت 

أنَّها بقيْت قريبًة من إجمالي نفقاِت الدولِة على التعلم العام وهو  إال. متفاوتًة من سنٍة إلى أخرى
)11.46% .(  

نفقاُت الجاريُة ثابتًة بنسبتها حيث كانت ُتَخصص أغلبها لرواتِب القوى البشريِة وبشكل عام كانت ال
 العاملِة في الوزارِة من معلمين وإداريين ومستخدمين، وقد كانت التعييناُت في وزارِة التربيِة والتعليم

إلى التوسع في تعيين  إذ لم تلجأ الوزارُة. وأعداد المعلمين في زيادٍة ثابتٍة تقريبًا وبنسٍب متقاربٍة
المزيِد من المعلمين واإلداريين لتغطيِة الشواغر الموجودة في المدارس، ولتتمكن من السيطرة على 
 ،اإلضافي الواحِد لجأْت الوزارُة إلى التعليم المعلم عدِد الطلبِة مقابل تقليل من خالل جودة التعليم

في حين زادْت الَنَفقاُت المالية . ماليٍة قد تتحملها الوزارُة وموازنُتهالما يترتب على التعين من تكاليٍف 
. الرأسمالية نتيجَة توسع في المشاريع اإلنشائيِة والتوسعِة والصيانِة وتجهيز المدارس وتأثيِثها

األساسي في اإلنفاق على التعليم كان التركيز التعليم على مراحل باعتبار أن  وبالنسبة إلى اإلنفاق
عدِد الطلبِة السوريين الذين يلتحقون فيه بشكل أكبر مقارنًة بالمراحل التعليميِة األخرى، حيث وصل 

من إجمالي ) %96(ذلك يعني أنه ما نسبته ) 137888(عدد الطلبِة السوريين في المدارس األردنيِة 
ارس األردنية، وبناًء على ذلك زادْت المبالُغ األطفال السوريين الموجودين في األردن يلتحقون في المد

دينار أردني، بعدما كانْت ) 708,519,500(إلى  2015/2016المخصصُة للتعليم األساسي لتصَل عام 
دينار أردني من إجمالي نفقاِت الوزارِة، ولكن مع ثباٍت في نسبِة ) 511,270,621( 2011/2012عام 

وقد اتفقْت هذه النتائج مع . من إجمالي نفقاِت الوزارِة) %77.4(النفقاِت المخصصِة له، بنسبِة 
، وقناة )2016(، واللوباني )younes bani ,2015(، وبني يونس )Lozi ,2013(واللوزي : دراسة

  .،؛ بيد أنها لم تختلف مع نتائج أيِة دراسٍة سابقٍة)2016(
الحسابيَة لتقديراِت أفراِد عينِة الدراسِة على  بينما يالحظ أن النتائج أشارْت إلى أن المتوسطاِت

ِفْقراِت المجال الثاني الخاص بحساب درجة تأثر اللجوء السوري على الموارد المادية في الوزارة 
وقد ُتعزى هذه النتيجُة بشكل عام إلى . وبدرجٍة كبيرٍة جدًا) 0.55(وانحراٍف معياري ) 4.27(كانت 

لسوري فرض كثافًة سكانيًة عاليًة ترتب عليها بالمقابل كثافٌة طالبيٌة مرتفعٌة داخَل أن واقع الّلجوِء ا
 األمر الذي أدى إلى ظهور تدهور واضح في البنيِة التحتيِة للمدارس ،وزارِة التربيِة والتعليم مدارس

فوق القدرة  والمرافق التي تتبعها بسبب زيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة ليصل
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األمر الذي أظهر  االستيعابية لهذه الصفوف، وزيادة ساعاِت االستخدام لها بعد تبني نظام الفترتين
الحاجة المستمرة إلى التوسع في عملياِت الصيانِة وإعادِة التأهيل للمباني والمرافق العامِة في كثير من 

دائمٍة لتوفير مساحاٍت استيعابيٍة كافيٍة ودائمٍة ذلك جميعًا تطلب من الوزارِة إيجاد حلول . المدارس
للحِد من اآلثاِر التي ترتبت على هذا االكتظاِظ، من خالل توفير المزيِد من المدارس المجهزِة، وزيادِة 
 ذلك من ضرورة تعزيز التي تشهد كثافًة طالبيًة عاليًة، وما يتطلب عدِد الغرِف الصفيِة داخل المدارس

ومستلزماِت العمليِة التعليمية كالكتِب المدرسيِة والمقاعِد واأللواح والمختبراِت وغيرها من تجهيزاِت 
، ولجنة )2014(وسميران : وتتفق هذه النتائج مع عدة دراساِت منها اآلتية. مستلزماِت التعليم
للوباني ، وا)2016(، وقناة )Christophersen ,2015(وكرستوفرسن  ،)2014(البرنامج اإلنمائي 

  .ولم تختلف هذه النتائج مع نتائج أيِة دراسٍة سابقٍة). 2016(، والمجالي )2016(

عدم وجوِد فروق ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  بالسؤال الثانيكما أظهرْت النتائج المتعلقة 
الدراسة في  ُتعزى ألثر متغير المؤهل العلمي بين متوسطات تصورات أفراد عينة) 0.05α≥(الداللٍة 

 ِة في وزارِة التربيِة والتعليمِة والماليعلى الموارد المادي مجاالت الدراسة حول تأثير الّلجوِء السوري
وهذا يدلُّ على وجوِد أثر ). 0.599(وبداللٍة إحصائيٍة ) =0.353t(في األردن، حيث بلغْت قيمُة ت 

والماليِة للنظام التعليمي العام في األردن، جاءت من زيادِة  كبير للجوٍء السوري على الموارِد الماديِة
الكثافِة الطالبيِة في النظام التعليمي والحاجِة إلى زيادٍة في مشاريع البناِء واإلنشاِء والتوسعِة والصيانِة 

يادِة المخصصاِت وإعادِة التأهيل، وما يترتب على ذلك من زيادٍة في التكاليِف الرأسماليِة للوزارِة وز
للمشاريع التجديديِة فيها، وقد أكد ذلك جميع القادِة التربويين على اختالِف مؤهالِتهم العلميِة، وقد 
يرجع ذلك إلى إطالِعهم جميعًا على واقع أثر الّلجوِء السوري في موارِد النظام التعليمي العام في 

التي ُتِعدها الوزارُة، أو من خالل الزياراِت الميدانيِة التي يقوم  األردن إما من خالل التقارير الدوريِة
  .التربيِة والتعليم بها هؤالُء القادِة للمدارس التي تتبع وتشرف عليها وزارُة

بين ) 0.05α ≥(وأظهرْت النتائج عدم وجوِد فروق ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللِة 
العينِة في مجاالِت الدراسِة ُتعزى لمتغير سنوات الخبرِة اإلدارية حيث بلغْت متوسطاِت تصوراِت أفراِد 

، وهذا يدلُّ على وجوِد أثر فعلي وكبير لّلجوِء )0.911(وبداللٍة إحصائيٍة ) =0.319t(قيمُة ت 
يه وأكده جميع القادِة السوري على الموارِد الماديِة والماليِة للنظام التعليمي العام في األردن أشار إل

التربويين في عينِة الدراسِة بغض النظر عن الخبرِة العمليِة لهم، التي جاءْت من زيادِة الكثافِة الطالبيِة 
في المدارس وما ترتب عليها من حاجة إلى زيادة في مشاريع البناء والتوسعة والصيانة وإعادة 

ٍة في التكاليِف الرأسماليِة للوزارِة وزيادِة المخصصاِت للمشاريع التأهيل، مما يعني الحاجة إلى زياد
  .التجديديِة فيها

في جميع وجهاِت النظر للقادِة التربويين في الوزارِة على اختالِف خبرِتهم  وقد يأتي هذا االتفاق
قارير التي تأتي للوزارِة العمليِة إلى إطالِعهم جميعًا على التقارير والدراساِت التي ُتعدها الوزارة، والت

على شكل مطالباٍت من المديرياِت أو المدارس في مختلف مناطق المملكة، بسبب الحاجِة إلى مزيٍد 
ِ إلى توسعٍة أو صيانة أو ضرورة اعتماِد نظام فترتين  من المستلزماِت للعمليِة التعليميِة أو الحاجة
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ومقارنُة هذه التقارير مع تقارير سبقْت الّلجوِء . المدارس بسبب الكثافِة الطالبيِة التي ُتعاني منها هذه
  .السوري وبالتحديِد من القادِة التربويين الذين لديهم خبراٌت عمليٍة طويلٍة داخل الوزارة

بين ) 0.05α ≥(كما أظهرْت النتائج عدم وجوِد فروق ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللِة 
أفراِد العينِة في مجاالِت الدراسِة ُتعزى لمتغير المسمى الوظيفي حيث بلغت قيمُة  متوسطاِت تصوراِت

، وقد يدل هذا االتفاق في وجهاِت نظر القادِة التربويين )5870.(وبداللٍة إحصائيٍة ) f=0.539(ف 
ليِة في وزارِة التربيِة في الوزارِة حول وجوِد أثر كبير للجوِء السوري على الموارِد الماديِة والما

والتعليم في األردن بغض النظر عن المسمى الوظيفي لهم، سواًء كانوا مديري إداراٍت أو مدراَء 
 إلى تشاركهم جميعًا في االجتماعاِت اإلداريِة والقياديِة حول موضوع أثر مختصين أو رؤساَء أقسام

التقارير التي تعدها الوزارة والجهات الرسمية  الّلجوِء السوري وإطالِعهم جميعًا على جميع
والمنظمات الدولية حول أثر الّلجوِء السوري على التعليم في األردن؛ والناتج من زيادِة الكثافِة 
الطالبيِة في النظام التعليمي العام األردني والتي تعكس الحاجَة إلى زيادِة في مشاريع اإلنشاِء 

وإعادِة التأهيل، وما يترتب على ذلك من زيادٍة في التكاليِف الرأسماليِة للوزارِة  والتوسعِة والصيانِة
وزيادِة المخصصاِت للمشاريع التجديديِة فيها، وهذا من وجهِة نظر جميع القادِة التربويين من عينِة 

  .الدراسِة بغض النظر عن المسمى الوظيفي لهم

  االقتراحات والتوصيات 
ا توصلت له هذه الدراسة من نتائج توصي الباحثُة بضرورة تنويع مصادر تمويل في ضوِء م

التعليم العام في األردن، ليستطيع مواجهة الكثافة الطالبية العالية لديه ويكون لدية الجاهزية الكافية 
انياته للتصدي للحاالت الطارئة التي قد تحدث وتؤثر على البنية التحتية للنظام التعليمي العام وإمك

 :ككل، وذلك اعتمادًا على المقترحات اآلتية
-  ِة المخصصة للتعليم ليستطيع القيام بمتطلباِت تعليمالمالي بالمساعداِت والمنح تزويِد األردن

. الطلبِة األردنيين والسوريين على حٍد سواء دون التأثير على جودِة مخرجاِت التعليم لدية
لتبني خطط توسعة أو بناِء المدارس ومرافق العامة فيها وبكامل وتوجيه المساعداِت والمنح 

  .تجهيزاتها

تعزيز التعاون المتبادل مع الوزارات األخرى مثل وزارة األوقاف، للعمل على تحويل بعض أراضي  -
الوقف لبناء مدارس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية نظرًا الرتفاع أسعار األراضي، 

ني الوقف وتحويلها إلى مدارس كبديل عن المدارس المستأجرة في كثير من واستغالل مبا
   .المناطق لتقليل من المبالغ المخصصة لها

إقامة مشاريع استثمارية تتبع للوزارة حيث تملك الوزارة بعض المباني المدرسية والمرافق  -
عها لوزارة التربية القديمة جدًا، يمكن إعادة بناءها وتأهيلها لتكون مباني تجارية يعود ري

والتعليم، كما يمكن القيام بمشاريع استثمارية أخرى مثل استثمار الصاالت الرياضية والمالعب 
وأيضًا . في المدارس الحديثة والتي تتبع وزارة التربية والتعليم لغير الطلبة مقابل رسوم مالية

ابية إلعطاء دورات استثمار مختبرات الحاسوب في بعض المدارس وتأجيرها للمراكز الشب
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واستغالل المباني المدرسية ومرافقها لألعمال التجارية بما . ومحاضرات فيها مقابل رسوم مالية
ال يتعارض مع أهداف العلمية التربوية والتعليمية، مثل تأجير صاالتها لتنظيم المعارض المختلفة، 

ن منافسة لألسعار التي تطلبها واستضافة اللقاءات والمؤتمرات والندوات مقابل مبالغ مالية تكو
ويمكن استغالل بعض الواجهات الرئيسية في مدارس . الفنادق والمرافق السياحية في األردن

الوزارة والمباني التي تتبعها في المناطق الحيوية لإلعالنات التجارية مقابل رسوم مالية، بشرط أال 
كما يمكن استغالل بعض المباني . عليميةتتعارض هذه اإلعالنات مع طبيعة العملية التربوية والت

المدرسية في فترة اإلجازة الصيفية للمراكز التدريبية والتعليمية ونوادي األطفال الصيفية التي 
 .تتبع لجهات خاصة مقابل مبالغ مالية منافسة أيضًا

تهم يضًا بضرورة إشراك جميع القيادات التربوية والمرؤوسين بكافة مؤهالأكما توصي الباحثة  -
التعليمية وخبراتهم العملية واإلدارية ومسمياتهم الوظيفية في عمليات اتخاذ القرارات ووضع 

واالعتماد على التخطيط التربوي االستراتيجي المبني على توقع حدوث . الخطط التربوية المناسبة
خرى التي حاالت طوارئ قد تؤثر على النظام التعليمي وموارده، واالستفادة من تجارب الدول األ

تعاملت مع مشكالت اللجوء إليها والخطط التي اعتمدها للتصدي ألثر اللجوء على خدماتها 
  .األساسية ومنها التعليم
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في دعم قضايا الالجئين السوريين دور مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق 

  التعليمية
ــة الهاشــمية           ــين الســوريين فــي المملكــة األردني استعرضــت هــذه الدراســة وضــع الطلبــة الالجئ

ــرق خاصــة مــن      حيــث هــدفت الدراســة الكشــف عــن دور    ) 2016 – 2012(عامــًا، وفــي محافظــة المف
ة قصـبة المفـرق، مديريـة لـواء الباديـة      مديريـ (مديريات التربيـة والتعلـيم التابعـة لمحافظـة المفـرق وهـي       

  :، في دعم قضايا الالجئين السوريين التعليمية وذلك من خالل محاور الدراسة وهي)الشمالية الغربية
  :التعليم النظامي الرسمي وتشمل/ المحور األول 

 .دمج الطلبة السوريين في المدارس التابعة لمحافظة المفرق عملية -
 .طلبة السوريين في المدارس التابعة لمحافظة المفرقمدارس الدوام المزدوج لل -

 . )الرسميغير (التعليم غير النظامي / المحور الثاني 
البرامج التعليمية اإلضافية المنبثقة عن مديريات التربية والتعلـيم فـي محافظـة المفـرق     / المحور الثالث 

  .الخاصة بالطلبة السوريين
  
  

The Role of Education Directorates in Mafraq's Governorate in Supporting 
Educational Issues of Syrian Refugees 

 
This study reviewed the situation of the Syrian refugees' students in the Hashemite 
Kingdom of Jordan-in general, and at the governorate of Mafraq in particular from 
2012 to 2016. It aimed at detecting the role of (Mafraq's directorate, and the 
Northwestern Badia directorate), in supporting Syrian refugees' educational issues 
through three main aspects: 
Firstly: The formal education which includes: merging Syrian students at Mafraq 
province's schools, and adopting double shifts system at Mafraq province's schools. 
Secondly: The informal education 
 Thirdly: The additional educational programs emanating from educational 
directorates in the governorate of Mafraq for Syrian refugee students. 
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  المقدمة
أشكاله مـن أهـم القضـايا اإلنسـانية والتـي يواجههـا العـالم، وذلـك التخـاذه          يعتبر اللجوء بكافة   

وقد تمحورت حولها العديـد مـن االتفاقيـات    . أبعاد سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية وديموغرافية
الدول بضرورة التعامل مـع  والمؤتمرات والمعاهدات اإلقليمية والمحلية والتي اتفقت جميعها على إلزام 

  .ية والخالفات االجتماعيةقضايا الالجئين بصورة إنسانية بعيدًا عن المصالح السياس
الحـرب العالميـة الثانيـة     انـدالع وتعتبر االزمة السورية والجئوها هي األعقد إنسـانيا علـى االطـالق منـذ     

فقـد تسـببت   ، الجميـع فـي خطـر   فبعد الحـرب السـورية أصـبح وضـع     ، من حيث األعداد والدول المضيفة
ــر    ــاة إنســـانية غيـ ــين   مســـبوقة بمأسـ ــى تشـــريد ماليـ ــى دول الجـــوار     ينســـوري ال أدت الـ ــن لجـــأوا الـ ممـ

وقــد دخلــت األزمــة الســورية عامهــا الســادس وقــد تســبب بمأســاة إنســانية غيــر     . )2016، اليونســكو(
الـدول المجـاورة،    لـى إمسبوقة، حيث تسـبب الصـراع الـذي طـال أمـده بتشـريد الماليـن اللـذين لجـؤوا          

  .وباألخص األردن، والعراق، ولبنان، وتركيا
جـوء  لل اضـطروا الـذين   إحصاءات اليونيسـيف أن نصـف الالجئـين السـوريين هـم مـن األطفـال       تكشف   

العـاملين معهـم مــن    تلروايـا وفقـا  _ عـاني غـالبيتهم   ويالـدائرة هنـاك،    مـن بالدهـم أثـر الحـرب والمجـازر     
حيث يتحدث األطفال السوريين عن مشـاهد الحـرب باسـتمرار، ويفزعـون      ،ظروف صحية ونفسية سيئة

وحتــى  . مشــاهد وفــاة أحــد الوالــدين أو األشــقاء أو الجيــران أمــامهم       مــن أقــل األصــوات، ويتــذكرون    
األلعاب التـي يمارسـونها فـي المخيمـات تـدور حـول الخطـف والقتـل وتقليـد أصـوات القصـف وسـيارات             

ــار  ــالق النـ ــعاف وإطـ ــا ، اإلسـ ــدبابات      وفقـ ــاة والـ ــوت والمعانـ ــاهد المـ ــإن مشـ ــالم فـ ــاني لإلعـ ــز األلمـ للمركـ
فــي  2012وبينــت دراســة أجريــت عــام  ، والطــائرات هــي الســمه البــارز فــي رســومات األطفــال الســوريين 

محملــين بمشــاعر فقــدان الثقــة والخيانــة والخــوف وعــدم الثقــة     ينشــؤونأن األطفــال الســوريين ، تركيــا
فتظهــر علــيهم مشــاعر القلــق واالكتئــاب والغضــب وعــدم   ، أمــا المراهقــون. بقــدرة األهــل علــى حمــايتهم 

  ).2014، جبران( القدرة على التحكم باالنفعاالت ومحاوالت االنتحار
ثار المترتبة عن االزمة السورية وحركـات اللجـوء فيمـا يتعلـق باألطفـال مشـكلة عمالـة األطفـال         من األ  

ــث يلجــئ غالب    ــرك المــدارس والعمــل لمســاعدة األهــل     الســوريين فــي الــدول المضــيفة حي يــة األطفــال لت
وقــد أشــار الخبيــر االقتصــادي األردنــي الــدكتور خالــد الــوزني ،أن   . لتــامين متطلبــات الحيــاة األساســية 

ظاهرة عمالة األطفال السوريين ظاهرة اجتماعية خطيرة ومن أخطر األثار المترتبة من األزمة السـورية  
دون والتـي تحـول   ، السـلبية علـى سـالمة الطفـل النفسـية واالجتماعيـة       ويجب التصدي لها وذلك ألثارها

ات وظهـور جيـل غيـر    قوتعريضـهم للعنـف والسـر   ، التحاقهم بالمدراس وحصـولهم لفـرص جيـدة للتعلـيم    
   ).2015، سائدة(مؤهل 

وبما أن األردن بلد الرباط فقد كان سـباقًا السـتقبال موجـات مـن النـازحين والالجئـين ورغـم          
إال أن . ت التي واجهت الحكومة األردنية مـن محدوديـة المـوارد، والظـروف االقتصـادية الصـعبة      التحديا

األردن وبشهادة المجتمع الدولي قد اجتاز تجربة اللجوء بنجاح محسوس عبـر تاريخـه الطويـل وحتـى     
  .اليوم
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سـنوية  حيث يستدعي هذا التدفق المتزايد والسريع من الالجئين والنازحين ميزانيـة إنسـانية     
  .)2016اليونسكو، ( مليار لسوريا 2.8مليار للدول المجاورة و  4.4تبلغ 

وتســبب النــزوح الجمــاعي المســتمر الــداخلي والخــارجي لالجئــين بعواقــب مهولــة علــى جميــع       
األصـعدة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة، علــى الــدول المضـيفة حيــث وجــدت هــذه الــدول نفســها     

مليــون ســوري فــي   11حيــث تفشــت أضــرار األزمــة الســورية لتطــال حيــاة   ، نتحــت وطــأة أزمــة الالجئــي 
  .)2016اليونسكو، (المجتمعات المضيفة في فترة ال تتجاوز أربع أعوام 

حيـث اعتبـرت التجمعـات    والمتشـابكة  وقد تـأثر قطـاع التعلـيم فـي ظـل هـذه الظـروف الصـعبة           
ــاة ويب    ــة    المضــيفة وعلــى رأســها األردن أن التعلــيم ينقــذ الحي قيهــا مســتمرة، كمــا ويقــوم بتــوفير الحماي

االجتماعية في حال توفر في مساحات آمنة ومحايـدة، لـذا فقـد أصـبح      –الجسدية والمعرفية والنفسية 
ــع المســتويات ضــرو      ــيم علــى جمي ــي التعل ــق االســتقرار والســالم   االســتثمار ف ــدائم فــي   رة ملحــة لتحقي ال

  .المنطقة

  :مشكلة الدراسة
عبـر مركـز حـدود جـابر     بالقدوم إلى أراضـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية      بدأت األسر السورية  

وبطرق مشروعة، وذلـك لوجـود امتـداد عشـائري وعالقـات اجتماعيـة واقتصـادية وتاريخيـة بـين سـكان           
الحـال بـين سـكان اربـد األردنيــة،     مـا هـو   ، وسـكان محافظـة المفـرق األردنيـة ك    محافظـة حمـص السـورية   
الفترة المبكرة المتمثلة في األشهر الست األولى من عمر االنتفاضـة السـورية    ودرعا السورية، وفي تلك

من أبناء العائالت السورية النازحة بسبب  وأنسبائها فقد كانت العائالت األردنية تقوم باستضافة أقاربها
األحــداث، بينمــا تســارعت الجهــود األصــلية المتمثلـــة بــبعض الجمعيــات الخيريــة المحليــة إلــى تقـــديم           

تعــاون مــع جهــات  بجهودهــا المتواضــعة، أو بالمســاعدة للعــائالت الســورية المقيمــة فــي المــدن األردنيــة   
  .إغاثة دولية تقوم بتوزيع المساعدات على األسر السورية في المحافظات األردنية

وبنـاء   9/7/2012حيث قامـت الحكومـة األردنيـة بنـاء علـى قـرار مجلـس الـوزراء األردنـي بتـاريخ           
من وزير الخارجية الموافقة على إنشاء مخيمات الطوارئ لالجئـين السـوريين فـي المملكـة      على تنسيب

أعلـن المنسـق الميـداني     29/7/2012والبدء في استقبال الالجئين السوريين المتواجـدين فيهـا، وفـي    
. سـانية لمفوضية الالجئين أن مخيم الزعتري أصبح جاهزًا الستقبال الالجئين وفق المعايير الدوليـة اإلن 

شـــخص فـــي بدايـــة  800حيـــث بــدأ المخـــيم باســـتقبال  ) 2013الجمعيــة األردنيـــة لحقـــوق اإلنســـان،  (
ويعد المخيم خـامس أكبـر مدينـة فـي األردن، حيـث جهـز بالبنيـة التحتيـة والخـدمات األساسـية           افتتاحه، 

  .من كهرباء وماء وطرق، وزود بالخيم والبيوت الجاهزة التي يحتاجها الالجئ
عــدد الالجئــين الســوريين فــي األردن وفــق اخــر إحصــائية صــادره عــن المفوضــية الســامية      حيــث بلــغ  

الــف الجــئ وقالـت المتحدثــة الرســمية باســم المفوضــية أن    657,334الــي ) 2016(لشـؤون الالجئــين  
ــين الســوريين المق   ــغ يمــمــين فــي المخ يعــدد الالجئ ــين     141,65ات بل  مخيمــات الــف الجــئ مــوزعين ب

الف الجئ ومريجب الفهود  37,157بعدد يبلغ  األزرقالف الجئ ومخيم  80نحو  الزعتري بعدد يبلغ
 الالجئـين الف من  516,78وأشارت المتحدثة باسم المفوضية أن . الف الجئ 24الذي يقطنه حوالي 

. %51,6مـن أبنـاء الالجئـين     حيث تبلغ نسبة األطفال، المسجلين يعيشون في المدن والقرى االردنية
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 1.5وتشـير التقـديرات الرسـمية األردنيـة لوجـود نحـو       ، )2016، لسامية لشؤون الالجئينالمفوضية ا(
  .نصفهم تقريبا مسجلين لدى المفوضية السامية بصفة الجئين، مليون سوري في األردن

 حافظـة مالعـدد الالجئـين السـوريين فـي      حيـث بلـغ  ) بلديـة  18(والتـي تضـم   محافظة المفـرق  في  أما  
وهـو رقـم يفـوق عـدد السـكان األصـليين       ، ألـف  100الـي   )2016( ضـية السـامية  حسب إحصائية المفو

بلديــة محاذيــة للحــدود   18بلــديات مــن أصــل   8وأن  ألــف 80افظــة والــذي يصــل الــى حــوالي    بالمح
  . السورية وهي بلدية حوشا والسرحان وصبحا ونايفة تستضيف أكبر عدد من الالجئين السوريين

ــى مــا ســبق      ــر م ،وبنــاًء عل ــأثرًا باألزمــة الســورية       تعتب ــر المحافظــات ت حافظــة المفــرق مــن أكث
واستنادًا علي نتائج اإلحصائيات المعروضة فـي الدارسـة الحاليـة والتـي حـددت نسـبة        وحركات اللجوء،

فئة األطفال والشباب ضـمن عمـر    هم منومن نسبة الالجئين السوريين % 51.6األطفال الالجئين في 
ال يمكن حصـر هـذه المشـكلة والتغلـب عليهـا       حيث، فئات الالجئين ضررًا رأكثمن  همالمدرسة وباعتبار

وأن ، الحيـاة ويبقيهـا مسـتمرة    ن أن التعلـيم ينقـذ  وفـنحن مـدرك  ، اال من خـالل تـوفير فـرص التعلـيم لهـم     
مستقبل األطفال في المنطقة يعتمد علـى مـا نقـوم بـه اليـوم وأن حصـولهم علـى تعلـيم جيـد هـو مجـرد            

  .التصدي لمخاطر اللجوءحجر الزاوية في 
: األمـن اإلنسـاني   –الالجئون في الشرق األوسط "واستنادًا على المحور الثالث للمؤتمر الدولي الثاني 
  ".التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة

عرض الجهود المبذولة من قبـل مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي محافظـة المفـرق فـي دعـم          تم   
 مـا ( التالي يسة بالتساؤل الرئيسمكن صياغة مشكلة الدراي هيوعل. التعليمية السوريين ئينقضايا الالج

، )التعليميــةالســوريين دور مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي محافظــة المفــرق فــي دعــم قضــايا الالجئــين      
  :رض مشكلة الدراسة بالمحاور التالية وسيتم ع

  :ملالتعليم النظامي الرسمي وتش/ المحور األول 
 .دمج الطلبة السوريين في المدارس التابعة لمحافظة المفرق عملية -
 .مدارس الدوام المزدوج للطلبة السوريين في المدارس التابعة لمحافظة المفرق  -

 . الرسميغير التعليم غير النظامي / المحور الثاني
والتعلـيم فـي محافظـة المفـرق     البرامج التعليمية اإلضافية المنبثقـة عـن مـديريات التربيـة     / المحور الثالث

  .الخاصة بالطلبة السوريين

  التعليم النظامي الرسمي  -:أوال  

دمــج الطلبـة الســوريين فـي مــدارس المـديريات التابعــة لمحافظـة المفــرق وهــي      عمليـة  - 

  ).مديرية قصبة المفرق، مديرية البادية الشمالية الغربية(
معهـم األوراق المطلوبـة حـق ارتيـاد      الـذين  منذ بداية النـزاع السـوري، مـنح األردن الالجئـين      

كمـا تـم   ) 2016وزارة التربية والتعليم األردنية، (المدارس العامة مجانًا في المناطق المضيفة لالجئين 
ــيم     ــي مخـ ــين فـ ــدة لالجئـ ــة معتمـ ــدارس عامـ ــتح مـ ــري  فـ ــيم األزرق  2012الزعتـ ــيم 2014ومخـ ، والمخـ

  اإلماراتي 
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ــين الســوريين  الال عــدد) 1(ويظهــر مــن الجــدول رقــم      والاللتحــاق بالمــدارس فــي األردن   جئ
  .بشكل عام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2016(بيانات الالجئين واليونيسف : المصدر
ونالحظ من خالل الجدول السابق أن مرحلة دمـج الطلبـة السـوريين فـي المـدارس الحكوميـة         

ى نســـبة التحـــاق إلـــى أدنــ ) 1(حيـــث يشــير الجـــدول   2016واســتمر لنهايـــة   2012نـــذ بدايـــة امتــد م 
  .2012السوريين في المدارس كان في عام 

، 2012زيادة عـدد الالجئـين السـوريين بعـد     : عاملين رئيسيين األول فيويمكن تفسير ذلك   
وعــدم تمكــن الالجئــين الســوريين بالتســجيل الفــوري لــدى المفوضــية الســامية     وتــأزم الوضــع الســوري  

  .لشؤون الالجئين
يم فترة الدوام في المـدارس التابعـة للمنـاطق المضـيفة لالجئـين إلـى فتـرتين،        البدء بتقس: العامل الثاني

وبالتـالي إتاحـة الفرصـة ألكبـر عـدد مـن الطلبـة        ) )Human Rights Watch, 2016. 2013في نهايـة  
  .السوريين لاللتحاق بالمدارس

لطلبــة وينطبــق ذلــك علــى مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي محافظــة المفــرق، حيــث بلــغ أعــداد ا     
ــرق       ــة قصــبة المفــرق      –الســوريين المــدمجين بالمــدارس التابعــة لقصــبة المف حســب إحصــائيات مديري

  ).2(كما هو موضح في جدول ) 2017(
الفترة الصباحية طلبة  أعداد الطلبة السوريين المدمجين بالمدارس التابعة لمديرية قصة المفرق )2(جدول 

  الدمج

  عدد الطلبة  السنة الدراسية
2014/2015  1256  
2015/2016  1200  
2016/2017  1180  
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وفيما يتعلق بعدد الطلبة السوريين المدمجين بالمدارس التابعة لمديرية البادية الشمالية الغربية للعام 
التربيـة والتعلـيم للـواء    وفقًا إلحصائية مديريـة   طلبة) 2009(حيث بلغ العدد  2016/2015الدراسي 

  ).2017( البادية الشمالية الغربية

مديريـة قصـبة   (المـديرات التابعـة لمحافظـة المفـرق وهـي       مدارس الدوام المزدوج في - 

  ).المفرق، مديرية البادية الشمالية الغربية
إلى اسـتيعاب أعـداد الطلبـة السـوريين المتزايـدة       2013سعت وزارة التربية والتعليم في عام   

في بعض المدارس إلى فترتين، طول كل منهمـا  في المناطق المضيفة لالجئين، عن طريق تقسيم اليوم 
ــل    ــوم وبحلــول إبري ــاك   2014نيســان  / نصــف ي ــت هن ــاطق المضــيفة      98كان ــرتين فــي المن مدرســة بفت

 ,Tran). لألطفــال الســوريين" األداة الرئيســية لتــوفير التعلــيم "لالجئــين وأصــبحت مــدارس الفتــرتين  
2013)  

بة السـوريين الملتحقـين بـالفترة المسـائية     توضح أعداد الطل) 5(و) 4(و) 3(والجداول رقم   
وأعداد المدارس المشمولة بـالفترة المسـائية، وأسـماء هـذه المـدارس وفقـًا إلحصـائيات مديريـة قصـبة          

  ).2017(المفرق 
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  :من البيانات المتضمنة في الجداول السابقة الذكر ما يليونالحظ 
 بلــغ عــدد المــدارس المشــمولة بــالفترة المســائية الخاصــة بالطلبــة الســوريين حســب إحصــائية شــهر     -1

ــا     . مــدارس) 8( 9/2014/2015 ) 5206(حيــث بلــغ مجمــوع الطلبــة الســوريين الملتحقــين فيه
  ).1250(ومجموع الطلبة السوريين بالفترة الصباحية 

بلــغ عــدد المــدارس المشــمولة بــالفترة المســائية الخاصــة بالطلبــة الســوريين حســب إحصــائية شــهر      -2
ابق، وبلغ مجموع الطلبة مدارس، أي أن عدد المدارس كما هو للعام الس) 8( 2/2015/2016

حيث انخفض عدد الطلبة عن العام السابق، ومجموع الطلبـة  ) 5000(السوريين الملتحقين فيها 
ممـا يـدل علـى انخفـاض أعـداد طلبـة الفتـرة الصـباحية         ) 1200(السـوريين بـالفترة الصـباحية بلـغ     

  ).طلبة الدمج(
ــائية الخاصـــة   -3 ــالفترة المسـ ــائية   ارتفـــع عـــدد المـــدارس المشـــمولة بـ بالطلبـــة الســـوريين حســـب إحصـ

. مـدارس لتشـمل الفتـرة المسـائية    ) 7(مدرسـة، حيـث تـم إضـافة     ) 15(ليصل إلى  2016/2017
طالبـًا أي زيـادة عـدد الطلبـة عـن      ) 5563(وبلغ مجموع عـدد الطلبـة السـوريين الملتحقـين منهـا      

) طلبـة الـدمج  (لصـباحية  طالبًا وانخفـاض عـدد الطلبـة السـوريين بـالفترة ا     ) 563(العام السابق بـ 
  ).1180(ليصل إلى 

واضــح مقارنــًا انخفــاض أعــداد الطلبــة الســوريين بــالفترة المســائية بمرحلــة التعلــيم الثــانوي بشــكل    -4
ــي  ــة التعلـ ــيم األبمرحلـ ــاض   . ساسـ ــك االنخفـ ــير ذلـ ــن تفسـ ــور   إلويمكـ ــاء األمـ ــة وأوليـ ــاس الطلبـ حسـ

تقبل جــدًا محــدود، واهتمــام األهــل  الســوريين بعــدم جــدوى التعلــيم إذ أن أملهــم فــي فــرص المســ 
  .بانخراط أبناءهم باألعمال المهنية والحرة

وفيما يتعلق بمديرية تربية البادية الشمالية الغربيـة، بلغـت عـدد المـدارس المشـمولة بـالفترة         
بالنســبة  ، ونفـس العـدد  2015 / 2014مـدارس فقــط للعـام الدراسـي    ) 3(المسـائية للطلبـة السـوريين    

ارتفــع عــدد المــدارس الــى   2016/2017امــا بالنســبة للعــام الدراســي  ، 2015/2016ي للعــام الدراســ
للعــام الدراســي   يوضــح أعــداد الطلبــة الســوريين بــالفترة المســائية    ) 6(الجــدول رقــم  مدرســة و) 12(

ــة      2017/ 2016 ــمالية الغربيـ ــة الشـ ــة الباديـ ــائيات مديريـ ــًا إلحصـ ــماءها، وفقـ ــدارس وأسـ ، وأعـــداد المـ
)2017.(  
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مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية إحصائية أعداد الطلبة الالجئين المقبولين في  )6(جدول 

  2017/ 2016للعام الدراسي  المسائية المخصصة للطلبة السوريين مدارس المملكة بالفترة

  اسم المدرسة  الرقم
الصف 

  1.س

الصف 

  2.س

الصف 

  3.س

الصف 

  4.س

الصف 

  5.س

الصف 

  6.س

الصف 

  7.س
  المجموع

1  
/ أسماء بنت بنت أبي بكر

  360  0  0  0  163  176  150  220  م/ س

  358  0  13  13  34  24  30  15  م/ س / مغير السرحان   2
  409  0  18  33  92  96  98  103  م/ س / الحمراء   3
  285  0  13  43  62  96  73  112  بنات/ ث / الخالدية   4
  187  6  10  10  31  23  32  20  م/ س / سما السرحان   5

6  
/ ث / منشية السلطة 

  120  4  6  4  23  26  20  21  بنات

  111  7  10  15  18  28  43  25  بنات/ ث / الباعج   7
  127  0  3  8  27  33  18  26  بنات/ ث / ثغرة الجب   8
  195  6  10  21  27  23  44  46  بنات/ ث / المنصورة   9
  178  4  28  50  88  0  0  0  بنين/ س / الزعتري   10
  103  6  4  11  22  31  26  36  بنات/ ث / المبروكة  11
  251  0  0  0  68  183  0  0  بنات/ ث / الزعتري   12
                  2684  

ونالحظ من الجـدول السـابق أن عـدد المـدارس ارتفـع ارتفاعـًا واضـح لتصـل عـدد المـدارس             
 عهم بمرحلـة يطالبًا، وجمـ ) 2684(مدرسة حيث بلغ عدد الطلبة السوريين بالفترة المسائية ) 12(إلى 

   .التعليم األساسي، حيث لم يشير الجدول إلى وجود طلبة بمرحلة التعليم الثانوي

  :التعليم غير النظامي غير الرسمي-:ثانيا 
تقدمــه منظمــة األمــم   غيــر النظــامي غيــر الرســمي   مــن أهــم بــرامج التعلــيم  " مكــاني"يعتبــر مشــروع     

للعـودة للمـدراس   واالردنيـين  لسـوريين  يهـدف إلعـادة تأهيـل الطلبـة ا    و "اليونيسـيف "المتحدة للطفولـة  
ــق  ــيم غيــر الرســمي والمهــارات         عــن طري ــدعم النفســي و االجتمــاعي والتعل األساســية للحيــاة  تقــديم ال

وتساهم محافظة المفرق في دعم هذا المشـروع مـن خـالل تعـاون الجهـات      . لألطفال المعرضين للخطر
  . مراكز منتشرة بالمحافظة 8الرسمية وتوفير 

عـدد مـن المنظمـات المجتمعيـة والدينيـة الخيريـة فـي المنـاطق المضـيفة           لك توجدوإضافة لذ  
لالجئين في محافظة المفرق تقدم حملة من البـرامج غيـر الرسـمية، وعلـى سـبيل المثـال، هنـاك مدرسـة         

فصول أسبوعيًا للطلبـة غيـر القـادرين علـى      3تديرها منظمة أنشأها إمام مسجد بمدينة المفرق، تقدم 
بالمـدارس العامــة، وتـدرس المقــرر المدرسـي األردنــي، حيـث أشــار آبـاء ســوريون فـي منــاطق         االلتحـاق 

  .أخرى أن األطفال يستفيدون من البرامج غير رسمية لتحفيظ القرآن، ودروس في اللغة العربية

 البرامج التعليمية اإلضافة المنبثقـة عـن مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي محافظـة المفـرق        -:ثالثا 

  :اآلتي وتشمل
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مــدارس فــي قصــبة المفــرق، حيــث تقــدم    ) 5(مــدارس برنــامج النظــام االســتدراكي للطلبــة وتشــمل     -1
سنة واللذين لم يلتحقـوا بالدراسـة، فـرص االلتحـاق      12-9للطلبة السوريين والبالغ أعمارهم من 

 بالمــدارس الرســمية بــالفترات المســائية بعــد خضــوعهم المتحانــات مســتوى بالمهــارات األساســية      
  :تشمل الدراسة على مستويينو ).القراءة، الكتابة، الحساب(

  :المستوى األول ويتضمن* 
  .ويعادل الصف األول األساسي: الفصل الدراسي األول
  .ويعادل الصف الثاني األساسي: الفصل الدراسي الثاني

  :المستوى الثاني ويتضمن* 
  .ويعادل الصف الثالث األساسي: الفصل الدراسي األول

  )2017إحصائية مديرية قصبة المفرق، ( .ويعادل الصف الرابع األساسي: ل الدراسي الثانيالفص
  :برامج المتسربين -2

) مركــز بلعمــا، ومركــز المنشــية، مركــز األميــرة بســمة (وتشــمل ثالثــة مراكــز بالمحافظــة وهــي    
ة فيـه سـنتين،   سـنة وتبلـغ مـدة الدراسـ     20-13وأعمار الطلبة السوريين المشـمولين لهـذه المراكـز مـن     

إحصــائية مديريــة قصـــبة   (.يــتم تأهيــل الطلبــة للتــدريب المهنــي، لتــوفير فـــرص عمــل بالمجــال المهنــي         
  )2017المفرق، 

  ):المخيم اإلماراتي/ مخيم الزعتري(مدارس الدوام المزدوج بالمخيمات * 
ــة الم        ــي محافظـ ــيم فـ ــة والتعلـ ــديريات التربيـ ــة بمـ ــيم والمتمثلـ ــة والتعلـ ــرق تـــدير وزارة التربيـ فـ

فتـرتين، الفتيـات    المدارس الممولة من برامج اليونيسف وهـي مخصصـة فقـط للطلبـة السـوريين وبواقـع      
  .في المساء في الصباح والذكور

  :وأعداد الطلبة في هذه المخيمات باآلتي عدد المدارس حيث بلغ  
طلبـة  مـدارس رسـمية، وعـدد ال    9عدد المدارس  بلغ 2016/ نيسان 4حتى شهر : عتريمخيم الز -1

)20771.(  
  ).2000(حيث بلغ عدد الطلبة  2015حتى شهر تشرين األول : المخيم اإلماراتي -2

Human Rights Watch (2016)                                                                        
  :الخاتمة 

  تأثير اللجوء السوري على واقع التعليم في محافظة المفرق 
ارتفــاع أعـداد الالجئـين السـورين فـي محافظــة     مـن   علـى مـا تـم عرضــة فـي الدراسـة الحاليـة،      اًء وبنـ     

الالجئـين   مـن أعـداد  % 51حيـث بلغـت نسـبة األطفـال     الـف الجـئ سـوري    100المفرق والبـالغ عـددهم   
وباعتبـار قطــاع  ، مسـبوق لمــوارد المحافظـة وســط ثبـات اإلمكانيــات   السـتنزاف غيــر  وتـأثير ذلـك علــى اال  

  .ليم األكثر ضررًا بين الخدمات التي تقدمها المحافظة لالجئين السوريينالتع
ومــدير ، حيـث أشــار كــل مــن مــدير التربيــة والتعلــيم للـواء قصــبة المفــرق الــدكتور يعقــوب شــديفات       

ــة والتعلــيم للــواء الباديــة الشــمالية الغربيــة       ــدس فــائز جويعــد  التربي ارتفــاع اعــداد الالجئــين    أن ، المهن
  : وذلك على النحو التالي ، ئًا كبير على قطاع التعليمشكل عبالسوريين 
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يات التربية والتعليم فـي محافظـة   استنزاف البنية التحتية للمباني المدرسية التابعة لمدير -أوًال

   المفرق
اعـداد الطلبـة السـوريين للفتـرة الصـباحية       لزيادة الضغط على مدارس المحافظة بسبب زيـادة  نتيجة   

ــيم المــزدوج   والعمــل بنظــام ، دارس المحافظــة يــع مــ فــي جم ــرة المســائية (التعل ــق فــي   )الفت  27والمطب
ويمكـن  ، مدرسة تابعة للمحافظة حيث أصـبحت مـدارس الفتـرة المسـائية األداة الرئيسـية لتـوفير التعلـيم       

  : تحديد االثار الناجمة عن هذا العامل كاالتي
  .والتعليم في محافظة المفرق على مديريات التربيةزيادة األعباء المترتبة  -1
بغالبيــة  حيـث تجــاوز اعـداد الطلبـة فـي الصــف الواحـد للمراحـل األساسـية       ، اكتظـاظ الغـرف الصـفية    -2

  .طالب 40مدارس المحافظة 
المياه والكهرباء والمرافق الصحية وخاصـة لمـدراس   تهالك واستنزاف موارد المدراس من زيادة اس -3

  ).الفترتين(المزدوج الدوام 
  .الضغط على البناء المدرسي -4
قرطاســية (اســتنزاف مصــادر الــتعلم نتيجــة الشــراء الزائــد للمــواد المســتهلكة بســبب زيــادة األعــداد     -5

  )ولوازم مدرسية

  جودة التعليم  -ثانيًا
  :ويمكن تحديد األثار المتعلقة بهذا العامل كاالتي

رس الفتـرة الصـباحية عامـة ومـدراس     ن والسـوريين فـي مـدا   يل الطلبة األردنيـي تدني مستويات تحص -1
  . الفترتين خاصة

ممــا أثـر ذلــك  ، )الفتـرتين (تقصـير الفتـرة الزمنيــة للحصـص الدراسـية فــي مـدارس التعلــيم المـزدوج        -2
  .ه المدراسنوعية التعليم في هذ على

 اءأد تـــأثر حيـــثزيـــادة أعبـــاء معلمـــي مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم التـــابعين لمحافظـــة المفـــرق   -ثالثـــًا 
وذلـك الزدحـام   ، الصـباحية  فـي الفتـرة   العاملين بمـدراس المحافظـة  بالخدمة المدنية و نالمثبتي المعلمين

المسائية مـن ناحيـة أخـرى حيـث      بمهام التدريس في الفترة المعلمين وقيام، الصفوف من ناحيةب الطلبة
  .ساعات دراسية 8ساعات العمل باليوم الدراسي الواحد  بلغت

للمعلمـين غيـر المثبتـين بالخدمـة المدنيــة والعـاملين فـي مـدارس الفتـرة المسـائية بعقــود          امـا بالنسـبة     
، فهم يعانون من مشاكل تتعلق بحقوقهم من حيث عـدم حصـولهم علـى اجـازات مدفوعـة األجـر      ، خاصة

ــامين صــحي او أي   ــدان   امتيــازات اخــري تســاهم فــي   أو ت إضــافة لــذلك هــم ال    ، تحســين اداءهــم بالمي
ورات تدريبية إرشادية وتثقيفيـة حـول آليـات التعامـل مـع الطلبـة السـوريين فـي المجـال          يحصلون على د

  . التعليمي

  المجتمع المحلي  -رابعًا
ن بتراجع مستويات ابناءهم الطلبة داخل المـدراس الحكوميـة   تأثر أولياء أمور الطلبة األردنيي

تحسين نوعية الخاصة أملين من ذلك  إللحاق ابناءهم بالمدرس مما دفهم ذلك، بةالمكتظة بأعداد الطل
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ممــا شــكل ذلــك زيــادة األعبــاء االقتصــادية خاصــة فــي ظــل الظــروف االقتصــادية الصــعبة التــي     ، التعلــيم
  .تعاني منها المملكة األردنية الهاشمية

  التوصيات
و ، فظة المفرق لتمكينهم من أداء مهامهمتقديم الدعم المالي لمديريات التربية والتعليم في محا -

 األعباء المالية المتزايدة وتخفيف، توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة و مصادر التعلم لهم
والتي أكد مدراء التربية والتعليم بالمحافظة باعتبارها من اكثر التحديات التي تواجه قطاع 

 .التعليم بالمحافظة
التي تعمل بنظام  ة المدارسوخاص، للمدارس عمليات الصيانةإلجراء توفير المتطلبات الالزمة  -

  . الفترتين
على مدارس مديريات التربية والتعليم  ضغطمدارس خاصة بالطلبة السوريين لتخفيف ال إنشاء -

 .لمحافظة المفرق
في محافظة العاملين بمديريات التربية والتعليم لكوادر البشرية ل وتثقيفية إرشاديةعقد دورات  -

 . ة السوريين في المجال التعليميالتعامل مع الطلب آلياتالمفرق حول 
 .والتثقيف واإلرشادالتوعية عقد برامج التعليم لدى الطالبات السوريات من خالل  أهمية أبراز -
مدارس ال لتوسيع وتطويرلمديرية التربية والتعليم في محافظة المفرق الدعم المالي تقديم  - 

 إلىلتهيئتهم  عليم الفني والتقنيتعنى بالتل ، وخاصة مدارس الذكورمهنية للطلبة السوريينال
، التحاق الطلبة السوريين بالمرحلة الثانوية في المحافظةتدني نسبة نتيجة  وذلك، العمل سوق

وذلك إلحساس الطلبة السوريين وأولياء األمور بعدم جدوى التعليم اذ أن أملهم في فرص 
   .المستقبل جدًا محدودة
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ذاعة يرموك أف أم برنامج ساعة سورية في إ" التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئين السوريين في األردن

  "أنموذجا
للفترة الممتدة  طبيعة التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئين السوريين في األردن إلىالتعرف الدراسة  هدفت

باالعتماد على المنهج المسحي  ،تشرين ثاني من العام نفسه 10إلى  )2014(شباط من عام  17ما بين 
في " ساعة سورية"حلقة إذاعية من برنامج ) 34(ون وذلك بتحليل مضم ،باستخدام أداة تحليل المضمون

بدرجة كبيرة على وبيّنت نتائج الدراسة، في أن البرنامج ركز خالل تغطية األزمة  ،إذاعة يرموك أف أم
 البرنامج أهمية إلى ولم يول، عليمثم موضوعات الصحة والت، موضوعات الحماية والتوعية الحقوقية أوًال

الدينية، كما اعتمد البرنامج خالل تغطية األزمة بشكل كبير على المصادر الخاصة الموضوعات السياسية و
المختلطة، وبينت النتائج أيضًا أن استخدام المقابالت  األنماطإلذاعة يرموك أف أم، ثم جاء اعتمادها على 

كما  ،ألنماط المختلطةوالتقارير اإلذاعية غلب بدرجة كبيرة في حلقات البرنامج خالل تغطيته األزمة، ثم جاءت ا
إطار  استخدامأبدى برنامج ساعة سورية خالل تغطيته األزمة اهتمامًا باإلطار المحدد بقضية، وركز على 

  .االهتمامات اإلنسانية بشكل كبير
  

The Broadcasting Coverage Of The Syrian Refugees Crisis in Jordan 
The "Sa`a Suriya " Program in Yarmouk FM Radio as a Model 

This study aimed to identify the status of radio coverage of the Syrian 
refugee crisis in Jordan for the period comprised between February 17 and 
November 10, 2015. The study applied the content analysis methodology by 
analyzing the content of 34 episodes from the radio show “Sa’a Suriya” which was 
broadcasted on Yarmouk FM. The main research findings of the study have 
resulted to be the following: During the coverage of the crisis, the program focused 
first on topics about protection and awareness of human rights, then health and 
education issues. It did not give any importance to the political and religious 
subjects’During the converge of the crisis, the program adopted heavily on private 
sources of Yarmouk FM radio, mixed patterns came afterward. The usage of Radio 
interviews and reports dominated significantly during the program episodes. As 
well mixed patterns came afterward. This program expressed a highly interests in 
the specific case of the frame during its converge. also it focused on the use of the 
framework of humanitarian Interests dramatically.  

 

                



291 
 

 مقدمة الدراسة
إن دراسة التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئين السوريين في األردن، في رأينا دراسة ذات أهمية علمية 

ة، نتيجة االضطرابات في الحياة هامة، في ظل استمرار تدفق الالجئين السوريين إلى األراضي األردني
ومهما كانت جوانب القصور في هذه  وما تشهده من مظاهر عدم االستقرار، السياسية السورية،

وقراءة واضحة  لواقع الالجئين السوريين في الدولة األردنية ادقيق االدراسة، إال أنها تمثل تشخيص
  .قوى الفاعلة هناكودقيقة لألنشطة اإلنسانية واالغاثية الذي تقوم بها ال

أدت  إذ ،مسألة اللجوء والنزوح من أعقد القضايا التي تواجه العالم هذه األيامحيث باتت 
وما  ،الخالفات السياسية واأليديولوجية إلى صراعات كثيرة وموجات مستمرة من الهجرات القصرية

  .ها العالمالحالة السورية إال حالة واحدة من بين تلك الحاالت والنزاعات التي يشهد
ن أن وعلى الرغم م ،والحروب واالضطرابات التي تجتاح العالم الفتن تلك وما الالجئ إال ضحية

إال أن عالم اللجوء قد  ،السياسي أو الطائفي هو الصراعأوًال وأخيرًا  هجرة الالجئين سببها الرئيس
جئين الذين يفرون هربًا من اكتسب على امتداد الوقت قدرًا كبيرًا من التعقيد وسط تزايد أعداد الال

  ).23، 2005، وتلتنز خواجا( االضطهاد والظلم الذي يهدد حياتهم
في عدد من  الشعبية موجات عديدة من الثورات واالحتجاجات) 2011(بداية عام  تشهدولقد 

الدوالثورات عزى البعض أن أسباب تلك قد و" الربيع العربيب"بداية ما عرف  معلنة ةل العربي
يعود النتشار الفساد والركود االقتصادي وسوء األحوال المعيشية للشعوب والتضييق  حتجاجاتواال

  ).93، 2012، وهبي( السياسي وغيرها من األمور التي لم تتحملها الشعوب
يواجه األردن آثار األزمة السورية التي أدت إلى موجات واسعة من  2011منذ منتصف عام و

نحو  جئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدةاللجوء، حيث وصل عدد الال
ألف سوري وفدوا عبر الحدود دون تسجيل وينتشرون في  750ألف الجئ إضافة إلى نحو  620

  ).4، 2014 ،معهد األعالم األردني( المدن والمحافظات األردنية
زيادة عدد سكان األردن نحو  بالمعيار الكمي إلى، نحركة اللجوء السوري إلى األردذ أدت إ
وهي زيادة قسرية سريعة ومفاجئة لبلد يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وبنى تحتية غير % 22

قسرية بهذا الحجم وتحديدا في ضوء ندرة الموارد األساسية وفي  مؤهلة الستيعاب موجات سكانية
في إدارة هذه الموجات من ، ًانسانياألمر الذي شكل عبئا سياسيا وإداريا وإ، مقدمتها المياه والطاقة

 الالجئين والوفاء بالحد األدنى المطلوب من ضمانات حقوق اإلنسان لهم في المأوى والغذاء واألمن
  ).4، 2014، معهد األعالم األردني(

فيما ذهبت اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئين بشكل عميق في التأثير في كفاءة 
حيث يشهد االقتصاد األردني تحت وطأة هذه األزمة المزيد من ، ومؤسساته المجتمع األردني

ثة األولى من الخالل السنوات الث %16التعقيدات من بينها زيادة المديونية العامة بنسبة تقدر نحو 
أما ، كذلك تفاقم فجوة عجز الحساب التجاري المكون من الفرق بين الصادرات والواردات، األزمة

سوق العمل فيبدو واضحا في زيادة البطالة بمعدل نقطتين مئويتين خالل العامين األوليين األثر على 
  ).4، 2014، معهد األعالم األردني( من األزمة
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 السوريين الالجئين عدد تجاوز، 2015 عام من مايو/شهر أيار وبحلولنتيجة لما سبق و
 مخيمات في حاليًا الالجئين من ةبالمائ 15 قرابة يعيش وبينما 627,000 األردن في المسجلين
 أنحاء في مختلف الريفية والمناطق المدن في لهم مأوى الالجئين بقية اّتخذ، األردن في لهم مخصصة

 من بالمائة 76 من أكثر وحدهما والمفرق إربد الشمال ومحافظتا عمان وتستضيف، المملكة األردنية
 السوريين الالجئين عدد أن إلى التقديرات وتشيراألردن،  في لالجئين السوريين اإلجمالي العدد

 التحتية البنية كاهل يثقل مما مليون، 6.5البالغ  األردن سكان عدد من بالمائة 10 قرابة يساوي
  .)www.unhcr-arabic.org(فيه  أصًال الهش سوق العمل ذلك في بما وموارده، لألردن

ر سلبية مختلفة تتعلق بالالجئين أنفسهم من وألهمية قضية الالجئين السوريين وما لها من آثا
حيث مدى توفير الحقوق اإلنسانية لهم في بلد اللجوء وكذلك اآلثار األخرى المتعلقة بالمجتمع 
المضيف على مختلف األصعدة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وديموغرافيا والضغوط الكبيرة التي 

باهتمام من  ىما جعل قضية الالجئين السوريين تحظ ،ةلحقت بالبنى التحتية للمدن والقرى األردني
وكان لإلعالم األردني كونه إعالم المجتمع المضيف  ،مختلف وسائل اإلعالم المحلية والعربية والدولية

واستطاع تشخيص مشكالت الالجئين السوريين وأبعادها وتداعياتها ، دورًا كبيرًا في تغطية األزمة
  ) .7 ،2014، رانالشق( على مختلف القطاعات

ونظرًا الستقرار معظم الالجئين السوريين في المناطق الشمالية في األردن، ال سيما في إربد 
أن ترصد الحدث " ساعة سورية"والمفرق، استطاعت إذاعة يرموك أف أم ومن خالل برنامج 

  .ردنيةممه على مساحة األراضي األوتع وحجم المعاناة اإلنسانية لالجئين، السوري عن قرب،

  مشكلة الدراسة 
نفسها على الرأي  الدولة السورية، والتي فرضتاألحداث الجارية في تنبع مشكلة هذه الدراسة من 

كافة ال سيما  األردنية يت األزمة السورية باهتمام وسائل اإلعالمظ، وحمحليًا وعربيا ودوليًاالعام 
إعالم وجد فيها الالجئون طريقة سهلة كوسيلة  إذاعة يرموك أف أماإلذاعات، حيث وقع على عاتق 

وأكثرها قربًا  ،وقلة تكلفتها ،للتعرف على ما يدور حولهم في بلد اللجوء نظرًا لسهولة الوصول إليها
حدثات األمور المقدمة دورًا كبيرًا في تغطية األزمة السورية وجعل الالجئ السوري على دراية بم ،لهم
  .لهم

التعرف إلى طبيعة التغطية اإلذاعية ألزمة في تتمثل دراسة لمنطلق فإن مشكلة الومن هذا ا

الذي بثته إذاعة يرموك  "يةرساعة سو"برنامج  ، من خالل دراسةالالجئين السوريين في األردن
أزمة الالجئين السوريين في األردن، وذلك بتحليل  غطى ذيأحد البرامج المتخصصة الك أف أم

  .مضمون حلقات هذا البرنامج

 لدراسة أهمية ا
تكتسب هذه الدراسة و ،لضوء على األزمة السوريةية هذه الدراسة من خالل تسليطها اتأتي أهم

التغطية  ناولتالتي ت والعربية قلة الدراسات المحلية يتمثل فيالمنظور األول  :أهميتها من منظورين
   .ألزمة الالجئين) على وجه الخصوص(اإلذاعية 
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 ،والذي يعد جزءًا من أزمة إقليمية دولية ،ق بأزمة اللجوء السورييتعلفإنه أما المنظور الثاني 
وسائل اإلعالم األردنية المختلفة اهتماما فقد اهتمت ألردن مع اولما كانت سوريا دولة حدودية 

ومن خالل متابعة الباحث لما أولته إذاعة يرموك أف أم  ،مة اللجوء السوري إلى األردنبأزملحوظًا 
أزمة في سياق برنامج خاص  قد خصصتوجد أن اإلذاعة  ،وقضاياهم الالجئين من اهتمام ألزمة

  .من شأنه تغطية األزمةوالذي الالجئين السوريين 
    أهداف الدراسة

 طبيعة التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئين إلىفي التعرف مثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة تي
  :وعة أهداف فرعية تتمثل في التعرف إلىمجم الهدف هذا من وينطلق، السوريين في األردن

  .التعرف إلى الموضوعات التي تناولها برنامج ساعة سورية في تغطيته ألزمة الالجئين السوريين -

 .التعرف إلى مصادر معالجة برنامج ساعة سورية ألزمة الالجئين السوريين -
 .التعرف إلى أنماط التغطية اإلذاعية المستخدمة في برنامج ساعة سورية -

 .لموضوعات التي تناولها برنامج ساعة سوريةلالتعرف على عناصر اإلبراز  -

 .التعرف إلى اتجاهات التغطية التي تناولها برنامج ساعة سورية ألزمة الالجئين السوريين -
 .التعرف إلى االستماالت اإلقناعية التي استخدمها برنامج ساعة سورية -

 .رنامج ساعة سوريةالتعرف إلى القوى الفاعلة التي استخدمها ب -

 .التعرف إلى فئة الجمهور المستهدف في برنامج ساعة سورية -
التعرف إلى نوع األطر اإلعالمية التي استخدمها برنامج ساعة سورية خالل عرضه ألزمة  -

 .الالجئين السوريين
 أسئلة الدراسة

  وريين ؟ما الموضوعات التي تناولها برنامج ساعة سورية في تغطيته ألزمة الالجئين الس .1
 ما مصادر معالجة برنامج ساعة سورية ألزمة الالجئين السوريين ؟ .2
 األنماط اإلذاعية المستخدمة في برنامج ساعة سورية ؟ ما .3
 ما وسائل اإلبراز للموضوعات التي تناولها برنامج ساعة سورية ؟ .4
  السوريين؟طبيعة االتجاهات التي تناولها برنامج ساعة سورية في تغطيته ألزمة الالجئين  ما .5
  ما االستماالت اإلقناعية التي استخدمها برنامج ساعة سورية؟ .6
  ما القوى الفاعلة التي استخدمها برنامج ساعة سورية؟ .7
  ما فئات الجمهور الذي خاطبه برنامج ساعة سورية؟ .8
ما نوع األطر اإلعالمية التي استخدمها برنامج ساعة سورية خالل عرضه ألزمة الالجئين  .9

 السوريين؟
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  ظرية الدراسةن
التي تعد من أبرز النظريات في المجال ) ةاإلعالمي األطر(تعتمد هذه الدراسة على نظرية 

  .حيث تعنى بدراسة ظروف تأثير الرسالة ،وذات صلة بموضوع الدراسة ،اإلعالمي
من المداخل العلمية الحديثة التي  (Framing Analysis theory) تعد نظرية تحليل األطرو

ى الرسائل اإلعالمية بما فيها المضامين ذات الصلة بدراسة تغطية الشؤون المحلية، حيث تفسر محتو
تفترض النظرية أن األحداث ال تنطوي على معنى محدد، وإنما تكتسب معنى ما من خالل وضعها في 

يحددها وينظمها من خالل التركيز على جوانب ما، وإهمال أخرى وهو ما تفعله  (Frame) إطار
اإلعالم، حيث يقوم اإلطار اإلعالمي بانتقاء جوانب من الحدث أو القضية وجعلها أكثر وسائل 

مكاوي والسيد، (حضورا، ما يقدم اتجاهات محددة في توصيف الوقائع أو األحداث ويغيب أخرى 
348 :2006(.  

، اإلطار بأنه تحديد جوانب معينة من الواقع يتعلق بحدث ما، أو )(Entman, 1993ويعرف 
فاألطر اإلعالمية تسهم في بناء اطر الجمهور فيما ، ية وجعلها أكثر بروزًا في النص اإلعالميقض

ويعني ذلك كما أشار انتمان إلى ، يتعلق بالموضوع أو القضية التي يتم إبرازها في المحتوى اإلعالمي
يتميز بها النص يتعلق النوع األول بإطار المعالجة اإلعالمية والتي : أن األطر تنقسم إلى نوعين 

ويشير النوع الثاني إلى األطر التي يتبناها الجمهور ويكونها تجاه الحدث أو القضية ، اإلعالمي
  .)(Entman, 1993, p85المطروحة في وسائل اإلعالم

م ال يكون لها مغزى في وتقوم هذه النظرية على أساس أن أحداث ومضامين وسائل اإلعال
يم وسياق وأطر إعالمية محددة، وهذه األطر تنظم األلفاظ إال إذا وضعت في تنظ حد ذاتها

ويوفر تأطير الرسائل اإلعالمية . والنصوص والمعاني، وتستخدم الخبرات والقيم االجتماعية السائدة
. القدرة على قياس محتوى هذه الرسائل ويفسر دورها في التأثير على اآلراء واالتجاهات المختلفة

إال بناء محدد للتوقعات التي تستخدمها وسائل اإلعالم لتجعل الناس أكثر  أي أن هذه النظرية ما هي
إدراكا للمواقف االجتماعية في وقت ما، فهي إذن عملية هادفة من القائم باالتصال عندما يعيد تنظيم 

  .)(Entman, 1993, p85 اإلقناعيةالرسالة حتى تصب في خانة ادراكات الناس ومؤثراتهم 
 Agenda( ترتيب األولوياتو & )Priming(اإلبراز: ، نظريتا"اإلعالمي طاراإل"وتدعم نظرية 

setting(ويرسم ، ، وهي بمجموعها تؤكد بشكل يصعب التشكيك فيه أن اإلعالم يحدد األولويات
، و يؤطر وجهات النظر، وأن الناس عبر الزمن، تتشرب هذه الرؤى بشكل كبير، الصور الذهنية

  ).Ensanyat.com( تفكيرهم وقراراتهم ويصبح منهم أسرى لها في
مع نظرية اإلطار اإلعالمي بأنها تشكل لدى األفراد معرفة " ترتيب األولويات"وتتقاطع نظرية 

لذلك ، حول القضايا األهم في المجتمع، من خالل حجم التغطيات للقضايا التي تظهرها وسائل اإلعالم
أي أن  الم كان حجم االهتمام أكبر لدى األفراد،كلما كانت التغطيات أكبر للقضية في وسائل اإلع

  ).Wanta,1997, 2( األفراد يتعلمون االهتمام بالقضايا من خالل حجم التغطيات في وسائل اإلعالم
أما مفهوم البروز فـيعد جوهريا في تأطير النصوص اإلخبارية، وقد تناوله عدد من الباحثين 

م استخدام عدد من العناصر فيها، بغرض إظهار معنى عملية يت"في هذا المجال على اعتبار أنه 
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رئيس محدد، يبدو واضحًا للمتلقي، بحيث يتم الحصول على هذا البروز من خالل توظيف كلمات أو 
مصطلحات أو جمل، أو التركيز على جانب معين عند عرض الحدث بصورة أو رسم كاريكاتيري، 

 اعده على تطوير فهم معين لألحداثهات نظر، تسفيتكون لدى هذا الملتقى حقائق أو أفكار أو وج
 ).235-234، 2002جمعة، (

تقف مجموعة من العوامل وراء األطر اإلعالمية التي تطرحها وسائل اإلعالم مثل التوجه و
األيديولوجي للوسيلة اإلعالمية، ومحددات السياسة التحريرية واألساليب التي تتعامل من خاللها 

  . (Carrage, 1991, 4-18) تقدمهاالتي  الوسيلة لتدعيم األطر
لقد شهدت نظرية األطر اإلعالمية تطورات واسعة خالل العقود األخيرة، وطرحت العديد من و

النماذج التفسيرية في الدراسات الغربية التي تخدم التعرف إلى سمات وخصائص المحتوى اإلعالمي، 
لوظائف لإلطار اإلعالمي، منها أن اإلطار الذي حدد مجموعة من ا (Robert Entman) أهمها نموذج

يقوم بتقديم تعريف لألحداث والقضايا ويحاول تفسيرها، وتحديد القوى الفاعلة ويقترح حلوًال 
  .(Entman, 1993:53-69) للقضايا ويشير إلى الجوانب القيمية واألخالقية

خالل طرح أدوات  فقد قدم إضافة نوعية لهذه النظرية من (Pun and. Kosicki)أما نموذج 
لتحليل األطر الخبرية منها بنية وتركيب القصص اإلخبارية واألفكار الرئيسة أو المركزية في األخبار 

  .(Pan and Kosicki,1993: 56-57)  واالستخالصات الضمنية

  الدراسات السابقة
  الدراسات العربية: أوًال

  دراسات تتعلق بالتغطية اإلعالمية

إلى التعرف إلى تغطية الصحف األردنية اليومية لقضية ) 2015( السرحان دراسةهدفت 
باالعتماد على منهج ، 1/3/2014إلى  1/9/2013الالجئين السوريين خالل الفترة الممتدة من 

ن الصحف أ: نتائج عدة منها إلى، وتوصلت الدراسة لصحيفتي الرأي والسبيل ،تحليل المضمون
، اهتمامًا كبيرًا للموضوعات المتعلقة بقضية الالجئين السوريين قد أولت) المدروسة(األردنية اليومية 

استخدمت الصحف الخبر الصحفي الذي استأثر باهتمام الصحافة األردنية اليومية وتقدم على كافة 
ساهمت الصحف في إبراز الجهود األردنية والدولية تجاه الالجئين ، كما األنماط الصحفية األخرى
لموضوعات  ستماالت العقالنيةل الصحف المدروسة في استخدام األطر واالالسوريين كما كشفت مي

  .الالجئين السوريين بشكل الفت 

إلى التعرف إلى تدفق الالجئين السوريين ألراضي المملكة  )2012(دراسة الدقامسة هدفت و
من صحف والمواقف اإلقليمية والدولية تجاه الثورة السورية باستخدام المنهج الوصفي على عينه 

أولت الصحف األردنية اليومية اهتمامًا  :وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة منها، الرأي والسبيل والغد
كبيرًا للمواضيع المتعلقة بالجرائم بحق الشعب السوري وتدفق الالجئين إلى األردن والمواقف الدولية 

أللوان في العناوين وان مواقع قلة استخدام الصحف المدروسة لكما أظهرت  .واإلقليمية تجاه الثورة
وان التغطية التسجيلية %) 82(المادة الصحفية المتعلقة بالثورة تركزت في الصفحات الداخلية بنسبة 

  .مقارنه باألنواع األخرى للتغطيات%) 51(جاءت في المرتبة األولى وبنسبة 
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لكترونية للمواقع اإل إلى التعرف إلى طبيعة التغطية اإلعالمية )2014(العنانزة  دراسةهدفت و
كما سعت إلى التعرف إلى المصادر التي اعتمدت عليها المواقع ، )عمون، سرايا، السوسنة(

باالعتماد على المنهج ، 2014اإللكترونية األردنية في تغطيتها للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
ة لم تعتمد على المندوبين المواقع اإللكترونية األردني: وأظهرت النتائج أن ، الوصفي التحليلي

وكان اعتمادها على الوكاالت ، )2014(الصحفيين في تغطيتها للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
وأن الخبر الصحفي من أكثر األنماط الصحفية المستخدمة من ، األجنبية والعربية واألردنية بالترتيب

 .وأخيرًا الكاريكاتير ، المقاالت، ثم الصور، يقبل المواقع اإللكترونية المبحوثة يليه التقرير اإلخبار
التصريحات والتعليقات جاءت في المرتبة األولى ضمن األساليب التي تمثلها ردود : وبينت النتائج أن 

في حين حلت ، ثم المسيرات والمظاهرات، يليها التحليالت واآلراء، األفعال الشعبية والرسمية
  خيرةالندوات والمؤتمرات في المرحلة األ

 السياسية العربيلقضايا الوطن اإلعالمية  المعالجةأثر "بعنوان  دراسة) 2007(حماد أجرىو
 ةتحليلي، دراسة "العربيعلى اتجاهات الجمهور  ةالبريطاني ذاعةصوت العرب وهيئة اإل إذاعتي في

 ةالسياسي ةباريخوتم اختيار عينه من النشرات والبرامج اإل االستنباطياستخدم فيها المنهج  ةوميداني
نفس العام وقد تم  فيالى نهاية شهر يوليو  2004لمده زمنيه قوامها ثالثة أشهر من أول شهر مايو 

 للدراسة بالنسبة(الرتفاع نسبة االستماع لها هذا  اإلذاعتينكلتا  في المسائية الرئيسية النشرةاختيار 
 250ده ويمثلون الجنسين ذكور وعددهم مفر 400قوامها  الميدانية الدراسةأما عينة  ،) التحليلية

 الموجهة خباريةاإل اإلذاعاتأن  :الدراسةوأظهرت نتائج ، إناثمفرده  150مقابل  العينةمن حجم 
لهما معا  الدراسةمحل  الدراسة، كما أن اإلذاعتينتحظى بنسبة استماع عاليه من الجمهور عينة 

زال يحظى بنسبة  الراديو ماأن  إلىراسة كما توصلت الد %.49.8 إلىجمهور مشترك تصل نسبته 
 إذاعةجمهور ، كما أن األخرى اإلعالممنافسه بينه وبين وسائل  فياستماع عاليه وهو مازال موجودا 

نسبة االستماع عند  وبلغت .صوت العرب إذاعةيتعرض أكثر لالستماع للراديو من جمهور بي بي سي 
بين  إحصائيةفروق ذات دالله وجود  إلىتوصلت الدراسة كما  .اإلناثالذكور أعلى من معدالتها عند 

  .الفلسطينية بالقضيةودرجة معرفتهم   BBCوالصوت العرب  مستمعي

لقضايا الدول النامية فى  اإلخباريةالمعالجة "بعنوان  دراسة) 2005( أبو رشيدأجرت 
حثة في الدراسة دراسة تحليلية من خالل منهج المسح، واعتمدت البا "2011الفضائيات العربية 

من قنوات حلقة برامجية وفقرة سياسية  229ونشرة إخبارية  184التحليلية علي عينة عمدية قوامها 
، والفضائية الرسمية اللبنانية، والفضائية الليبية وذلك خالل الفترة من ظبي الفضائية المصرية، وأبو

وت بين الفضائيات العربية محل تفاوجود  إلى :وأظهرت نتائج الدراسة، 1/2/2003حتى  1/1/2003
درجة االهتمام بأخبار الدول النامية، ووفقا لعدد التكرارات تصدرته الفضائية الليبية  فيالدراسة 

، التواليالمرتبة األخيرة بعد الفضائية المصرية، وفضائية أبو ظبى على  فيوجاءت الفضائية اللبنانية 
المستويات الجغرافية، وهذه  باقياألولى وتصدر  المرتبة) قريب( الجغرافياحتل المستوى كما 

الصدارة ثم القضية الفلسطينية، كما احتل  فيالنتيجة طبيعية ومنطقية حيث جاءت القضية العراقية 
طغت ثم  .اهتمت بها الفضائيات العربية التيالمرتبة السادسة من بين الموضوعات  العربيالتعاون 
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الفضائيات الحكومية  أجواء فيمن أخبار، وهذه النتيجة طبيعية أخبار البروتوكوالت على ما عداها 
وجود  إلىوتوصلت الدراسة  .الناتج عن الملكية الحكومية الرسمييطغى عليها الطابع  التيالعربية 

المعلن للدولة الباثة من القضية البارزة المدروسة واألطر الخبرية  السياسياتساق بين الموقف 
فيما يتعلق ) الليبية اللبنانية، المصرية،(تغطيتها على الفضائيات الثالثة  يفالرئيسية المستخدمة 

 إعالميالتبنيها اتجاها  ظبيبالقضايا البارزة األربعة، وعدم التمكن من اختباره على على فضائية أبو 
تغطية  فياألطر الخبرية المستخدمة  كما توصلت الدراسة الى اختالف .مستقال عن دولة اإلمارات

لقضايا البارزة الخاضعة للتحليل بين الخدمات الخبرية فى الفضائيات العربية فى حالة اعتمادها على ا
 العاجية، الكورية، العراقية،(على القضايا البارزة  األربعةالفضائيات  فيمصادر إخبارية مختلفة 

  ).الفنزويلية
  دراسات تتعلق باألزمة السورية

التعرف إلى كيفية المعالجة الصحفية لشؤون الالجئين إلى  )2014(الدليمي  دراسةهدفت 
عددا من الجريدة وتصنف ) 30(بواقع  أنموذجاوكانت جريدة الرأي ، السوريين في الصحافة األردنية

أولت جريدة الرأي : نتائج عدة منها إلىتوصلت الدراسة هذه الدراسة من ضمن الدراسات الوصفية 
لقة بتدفق الالجئين السوريين إلى األردن والقضايا المتعلقة بهذه اهتمامًا كبيرًا للموضوعات المتع

غلب استخدام الخبر الصحفي ، كما الظاهرة والمواقف الرسمية والشعبية والخدمية إزاء اللجوء
بدرجة كبيرة في الجريدة مقارنة مع األنماط الصحفية األخرى، واعتمادها على المصادر المحلية 

بقضية الالجئين  موقع المادة الصحفية المتعلقةأن  إلىوصلت الدراسة وت .كمصدر رئيس لألخبار
السوريين تركزت بالصفحات الداخلية وان التغطية التسجيلية جاءت في المرتبة األولى مقارنة باألنواع 

  .ستماالت األخرى ستماالت العقالنية بشكل اكبر مقارنة باالاألخرى للتغطيات واستخدام الجريدة لال

التعرف إلى اآلثار الناجمة عن اللجوء السوري للمملكة  )2012(الوزني  راسةدهدفت 
وتداعيات ذلك على االقتصاد األردني وقد قسمت الدراسة اآلثار إلى قسمين األول يعتني باآلثار 
القطاعية لألزمة بما في ذلك اآلثار على قطاع التعليم والصحة وخدمات الحماية واألمن والدفاع 

والثاني يتناول تقدير اآلثار على المستوى الكلي للبالد مع ، بنية التحتية والخدمات العامةالمدني وال
وقد أظهرت ، بعجز الموازنة والمديونية وميزان المدفوعات وسوق العمل التركيز على اآلثار المرتبطة

سة تصل إلى ما التكلفة الكلية لالجئين السوريين على االقتصاد الوطني خالل فترة الدرا أنالدراسة 
من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد وما يشكل نحو  %3وبما ال يقل عن ، مليون دينار 590يزيد عن 

كما أشارت الدراسة إلى التأثير المباشر على سوق العمل  .من عجز الموازنة العامة الدولية 20%
 %40مل أي ما يقارب ألف فرصة ع 38األردني وذلك باستحواذ الالجئين السوريين على ما يقرب 

كما أظهرت النتائج أن األردن تأثر باألزمة ، من فرص العمل المطلوب توافرها سنويًا للعمالة األردنية
السورية من ناحيتين األولى بتأثير ما يحدث بحراك شعبي في سوريا على االقتصاد األردني بشكل 

األردن كما أن تصدي األردن بأجهزته عام والثاني أعباء هجرة العديد من الالجئين السوريين إلى 
 .كافة الستقبال الالجئين بكفاءة عالية شهدت لها المنظمات الدولية
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تطبيق . حول أثر اللجوء السوري على األردن دراسة) 2014(سميران وآخرون وأجرى   
ت عملي على بعض الالجئين السوريين المدنيين الذين دخلوا األراضي األردنية والهاربين من ويال

تعد  - :نتائج عدة منها إلىتوصلت الدراسة والقاطنين في مخيم الزعتري و) النزاع المسلح (الحرب 
حيث ، موجات من النازحين والالجئينل المملكة األردنية الهاشمية من أكثر الدول في العالم استقباال

جوء إلى األردن إن تدفق الل .استقبلت الالجئين والنازحين من فلسطين والعراق وسوريا وغيرهم
تعد محافظة . وأدى إلى الضغط على البنية التحتية والخدمات، استنزف الموارد المحلية المحدودة

المفرق ومحافظة اربد من أكثر المحافظات تضررا من اللجوء السوري، حيث االزدحام في المراكز 
ين الصباحية والمسائية، الصحية، وكثرة الطلب على المياه، وازدحام الطالب في المدارس في الفترت

ارتفاع أجور المساكن بشكل كبير جدا، مما أدى إلى عدم إمكان كما أظهرت الدراسة  .وغيرها
قلة المنح إضافة الى  .األردنيين وخاصة المقبلين على الزواج من دفع تكاليف أجور السكن
ع قيامه بالعبء الكبير في والمساعدات المقدمة للحكومة األردنية والتي تدفع مباشرة إلى الالجئين م

وتشير االستبانة إلى أن أكثر الالجئين قد هربوا من المدن الكبيرة وخاصة  .اإلنفاق على الالجئين
 إلىتقريبا منهم يرغبون بالرجوع  %76درعا وحمص، خوفا من القتل، أو التهديد بالقتل، وأن 

موازنة األردنية مع وجود الضائقة يشكل اللجوء عبئا إضافيا على الو .بالدهم بعد انتهاء الحرب
وتضخم المديونية، وما يترتب عليها من فوائد سنوية، علما بأن الدراسة بينت بأن المنظمات ، المالية

  .من الدعم% 19المانحة ال تقدم لالجئين أكثر من 
  الدراسات األجنبية :ثانيًا

المحطات التلفزيونية إلى التعرف إلى كيفية تغطية خمس من )  ,2007Xigen( دراسةهدفت 
، من خالل النشرات اإلخبارية في الساعات األربع م2001سبتمبراألمريكية ألحداث الحادي عشر من 

والعشرين األولى للكارثة، وكيف أثرت مراحل األزمة على التغطية من جهة، وعلى الوظائف اإلعالمية 
). ABC, CBS, NBC, CNN, FOX: (من جهة أخرى للمحطات المدروسة، وهذه المحطات هي

وبينت الدراسة أن المراحل التي مرت بها األزمة، شكلت عامال مهمًا في تحديد ُأطر التغطية 
اإلخبارية، والوظائف اإلعالمية، كما كشفت الدراسة أن وسائل اإلعالم كانت هي المصدر األساس 

. تخفيف عنهم خالل األزمةللمعلومات، بدًال من قيامها بالدور اإلرشادي، أو دور مواساة الناس وال
كما أشارت الدراسة إلى ضخامة الكارثة وما رافقها من معلومات غير مؤكدة خالل الساعات األولى، 

وأن المسؤولين  حدت من اعتماد الوسائل اإلعالمية على المسؤولين كمصدر للمعلومات عن األزمة
عوا بها خالل األزمات التي تهدد األمن الحكوميين لم يكونوا بالقوة ورباطة الجأش التي يجب أن يتمت

  .القومي األمريكي

إلى التعرف إلى الظروف التي عاشها الالجئون الفيتناميون ) Huynh, 2004( دراسةهدفت 
والكمبوديون والظروف الصحية الصعبة خالل رحلة لجوئهم والصور المؤلمة التي رافقتهم نتيجة 

مقابلة عينه عشوائية من هؤالء الالجئين للتعرف على وتم . ألعمال العنف والدمار الذي حل بهم
وتوصلت الدراسة إلى أنها لعبت دورًا عامًا في لفت انتباه العالم لقضية هؤالء  ،مشاكلهم الصحية

  . المتاحة الالجئين ومساعدتهم بكل الوسائل
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  التعليق على الدراسات السابقة 

والمتمثل هنا  الحالية ار النظري للدراسةتحديد اإلطعلى ن الباحثيساعدت الدراسات السابقة  -
  .في مدخل األطر اإلعالمية

اهتمت غالبيتها بشكل عام على التغطية اإلعالمية واألزمة السورية وركزت الدراسات السابقة  -
   .ن في األردنون السوريوالطبيعة الخاصة وهم الالجئ بدراسة الجمهور ذي

 المسح اإلعالمي بشقيه جمنهلحالية باعتمادها على الدراسة امعظم الدراسات السابقة مع اتفقت  -
ت التي من االستفادة من الدراسا نيوهو ما مكن الباحث ،التحليلي كمنهج للدراسةوالوصفي 

كلة البحثية تحليل المضمون في صياغة المش وفي إطاره استخدم ،اعتمدت على المنهج الوصفي
  .وتطوير أداة الدراسة

نامج بر( عينتهاو )البرامج اإلذاعية(مجتمعها  نأالدراسات السابقة ب ة الحالية عنتميزت الدراس -
التي تكونت عيناتها من الصحف الورقية و سابقةالدراسات ال وهو ما اختلف عن) ساعة سورية

  .والبرامج

، واختيار السابقة في بلورة أهمية الدراسةن على الدراسات يتمثلت االستفادة من اطالع الباحث -
  .ديد مجاالت الدراسةاألدوات، وتح

والتوظيف  ن على الدراسات السابقة في تصميم استمارة تحليل المضمونيطالع الباحثأفاد ا -
  .األنسب لألساليب اإلحصائية الستخراج النتائج

أفادت تنوع الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية ومقارنتها بنتائج الدراسات  -
مجال لتفسير النتائج في ظل مجتمع الدراسة والمتمثل هنا في برنامج السابقة، إضافة إلى فتح ال

 .2014ساعة سورية، في إذاعة يرموك أف أم لعام 
 نوع الدراسة ومنهجها

كما  تصنف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة
وال يهدف األسلوب ، عبيرا كيفيا أو كمياويعبر عنها ت، ويقوم بوصفها وصفا دقيقا هي في الواقع

بل الوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم هذا ، الوصفي إلى وصف الظواهر أو وصف الواقع كما هو
  ).10، 2005، الظهار(الواقع وتطويره 

وفي إطار نوعية الدراسات الوصفية تم استخدام المنهج المسحي الذي يعد من أبرز المناهج 
 أسلوبوفي إطاره لجأ الباحث إلى ، وخاصة البحوث الوصفية، راسات اإلعالميةالمستخدمة في الد

حيث يهدف هذا األسلوب إلى وصف المضمون الظاهر للرسالة اإلعالمية وصفا ، تحليل المضمون
  . اموضوعيا وكميا ومنظم

  مجتمع الدراسة وعينتها
ونظرًا ، 2014لعام  أف أمإذاعة يرموك جميع البرامج اإلذاعية في  فيمجتمع الدراسة تمثل 

بالطريقة (في إذاعة يرموك أف أم " ساعة سورية " لتعدد البرامج وتنوعها فقد تم اختيار برنامج 
يعد برنامج ساعة سورية البرنامج المتخصص  :وتم اختيار هذا البرنامج وفقًا لما يلي) العمدية
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الفئة المستهدفة من هذا ، كما أن القضايا المتعلقة بالالجئين السوريينأهم الوحيد الذي ناقش 
تم بث هذا البرنامج عبر وقد  .البرنامج هم الالجئون السوريون المتضررون من األحداث في سوريا

أي المنطقة التي حصلت على حصة ، وهي إذاعة مجتمعية تبث في الشمال" يرموك أف أم"إذاعة 
  .األسد في استضافتها لالجئين لقربها من الحدود السورية

بلغ عدد ه الدراسة، وفي هذ ما العينة فهي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة،أ
 أسبوعياإذاعية لكل حلقة تم بثها على يومين ) ساعة(حلقة بواقع ) 68( ساعة سورية حلقات برنامج
فقد تم اختيار ، ولما كانت المدة الزمنية كبيرة، 10/11/2014إلى  17/2/2014بینفي الفترة ما 

 ،أسبوعحيث أن البرنامج كان يبث يومي االثنين واألربعاء من كل  أسبوعياحلقة بواقع حلقة ) 34(
  .فتم اختيار عينة الدراسة موزعة بالتساوي بين يومي االثنين واألربعاء

 أداة الدراسة
الدراسة واإلجابة عن كـأداة تحليل لتحقيق أهداف ) تحليل المضمون(ان أداة استخدم الباحث

مجموعة من الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في تها، من خالل تساؤال
المحتوى والعالقات اإلرتباطية بهذه المعاني من خالل البحث الكمي والموضوعي المنظم لسمات 

  ).171، 2011، إسماعيل( الظاهرة في هذا المحتوى
د من الباحثين أن تحليل المضمون يمكن االعتماد عليه في تحقيق الهدف ويعتبر العدي

وهو تصوير وتحليل وتقويم خصائص ظاهرة أو  ،ات التي تعتمد على المنهج الوصفياألساس للدراس
  ) .149، 1989، الوفائي(مجموعة من الظواهر 

  وحدات التحليل 
فقد  ،دة الطبيعية للمادة اإلعالميةإلى استخدام الوح انلتحقيق أغراض الدراسة لجأ الباحث

وهي عبارة عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها  ،)الفكرة(استخدم وحدة الموضوع 
  .وذلك للتعرف إلى طبيعة الموضوعات التي طرحها البرنامج عينة الدراسة ،موضوع التحليل

  فئات التحليل
جئين السوريين والتي تناولها برنامج ساعة سورية بمراجعة الموضوعات الخاصة بالال انقام الباحث

  :وقسمها بما يخدم أهداف الدراسة إلى الفئات التالية
مصادر المعالجة اإلخبارية، فئة اتجاه المعالجة، فئة نوع االستماالت، فئة  فئة وحدة الموضوع، فئة

إيضاح لما يقصد الباحثان في القوى الفاعلة، فئة نوع الجمهور، فئة نوع اإلطار اإلعالمي، وفيما يلي 
  .تلك الفئات بالتفصيل

الحماية .4 المساعدات العينية والنقدية3. الصحة.2 .مالتعلي.1( :شملتوفئة وحدة الموضوع : أوال
فرص .9 الموضوعات الدينية.8 القضايا السياسية.7ن السك.6: الخدمات العامة.5 والتوعية الحقوقية

 ).أخرى.12ختلط م.11 النفسي االجتماعي.10 العمل
ويقصد بها جميع المصادر اإلذاعية التي اعتمد عليها برنامج : فئة مصادر المعالجة اإلذاعية : ثانيًا 

وسائل .2 ر خاصة باإلذاعةمصاد.1( :شملتألزمة الالجئين السوريين، وساعة سورية في تغطيته 
   ) .أخرى.6 لطمخت.5 مواقع التواصل االجتماعي.4 شبكة االنترنت.3 اإلعالم األخرى
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خدمة في برنامج ويقصد بها جميع الفنون اإلذاعية المست: فئة األنماط اإلذاعية المستخدمة: ثالثًا
عالنات ورسائل اإل.4 األخبار.3التقارير اإلذاعية .2 المقابالت اإلذاعية.1( :وشملتساعة سورية، 

   ) .أخرى.6 مختلط.5 التوعية
التلوين .3 األغاني.2 الخلفيات الموسيقية.1( :شملتوذاعية صر إبراز المادة اإلفئة عنا -رابعًا

  ) .أخرى.5 المؤثرات الصوتية.4 الصوتي
 من حيث، برنامج ساعة سورية فيويقصد به اتجاه المعالجة اإلذاعية : فئة اتجاه المعالجة :خامسًا 

  ). بدون اتجاه.4محايد .3معارض .2 مؤيد.1( :نهإ
ويقصد بها االستماالت التي استخدمها برنامج ساعة سورية في : فئة نوع االستماالت:  سادسًا
استماالت .3استماالت عاطفية .2 استماالت عقالنية.1( :شملتو، ألزمة الالجئين السوريين معالجته
   ) .استماالت مختلطة .4تخويف 
، سورية كبير في برنامج ساعةويقصد بها القوى التي حظيت بظهور : فئة القوى الفاعلة  -: سابعًا 

 مواطنون.4 مؤسسات المجتمع المحلي.3 المؤسسات الدولية.2 المؤسسات الحكومية.1( :شملتو
   .أخرى.6 الجئون.5

ذوي .5الشباب .4 لطفلا.3المرأة .2 الرجل.1(: شملتو ة نوع الجمهور الذي تخاطبهفئ -:ثامنًا
  ) .مختلط .7 الجمهور العام.6 الخاصة االحتياجات

ويقصد به نوع األطر اإلعالمية التي استخدمها برنامج ساعة سورية : طار اإلعالميفئة نوع اإل: تاسعًا
إطار . 3 اإلطار العام. 2 اإلطار المحدد بقضية. 1: (شملته ألزمة الالجئين السوريين، وفي تغطيت

إطار . 7 إطار المسؤولية. 6 إطار النتائج االقتصادية .5 إطار االهتمامات اإلنسانية. 4 اإلستراتيجية
 ). إطار المبادئ األخالقية. 8 الصراع

  إجراءات الصدق والثبات 

  صدق األداة: أوًال 
، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج ،مر المراد قياسهوهو أن تقيس األداة األ

من خالل مجموعة من المحكمين الخبراء في ) استمارة تحليل المضمون(وتم اختبار صدق األداة 
الختبار األداة ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة واإلجابة  ،)رفقة أسماؤهم في قائمة المالحقم(س القيا

  .عن تساؤالتها

  ثبات األداة : ثانيًا
فقد  ،إلى استخدام الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية انلتحقيق أغراض الدراسة لجأ الباحث

و عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها وهي عبارة عن جملة أ ،)الفكرة(استخدم وحدة الموضوع 
  .وذلك للتعرف إلى طبيعة الموضوعات التي طرحها البرنامج عينة الدراسة ،موضوع التحليل

، استخدام األداة في الظروف نفسهايقصد بثبات األداة الحصول على نفس النتائج عند تكرار 
حلقات من  5لتحليل ، )ة المالحقفي قائم أسماؤهممرفقة ( باالستعانة بباحثين انوقام الباحث

لتحديد مدى التوافق بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة ) Holsti(باستخدام معادلة ، البرنامج
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 أنمما يعني ) %89(إلى توافق نسبته ) Hosti(وتوصلت معادلة ، ناوالنتائج التي توصل إليها الباحث
  .للين في التحليل والثباتهنالك درجة عالية من التوافق بين الباحث والمح

  اإلحصائية المستخدمةلمقاييس ا
وتم استخدام األساليب ) (SPSSفي تحليل بيانات الدراسة على برنامج  اند الباحثاعتم

  .التكرارات والنسب المئويةاإلحصائية المتمثلة ب

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  "ساعة سورية " موضوعات برنامج :  1جدول

  % النسبة المئوية  التكرار ى المشاهدةمد الموضوع  الرقم

  %29.4 10 الحماية والتوعية الحقوقية  1
  %20.6 7 الصحة  2
 11.8% 4 التعليم  3
  % 8.8  3  المساعدات العينية والنقدية  4
 % 8.8  3  الخدمات العامة  5
 % 5.9  2  الدعم النفسي االجتماعي  6
 % 5.9  2  السكن  7
 % 2.9  1  فرص العمل  8
 % 0  0  ات الدينيةالموضوع  9

 % 0  0  القضايا السياسية  10
 % 0  0  مختلط  11
 % 5.9  2  أخرى  12
  %100.0  34  المجموع  *

عينة الدراسة من برنامج ساعة سورية ناقشت مجموعة من  أن إلى) 1(شير الجدول رقم ي
 ية الحقوقيةوالتوع اع الحمايةطق األولىفي المرتبة  وجاء القضايا المتعلقة في القطاعات المختلفة

، %)20.6(في المرتبة الثانية وبنسبة  )بالصحة(وجاءت الموضوعات المتعلقة بـ  ،%)29.4(بنسبة 
المساعدات العينية أما موضوعات ) 11.8(%وجاءت في المرتبة الثالثة موضوعات التعليم بنسبة 

فيما تساوت كل ) %8.8(وموضوعات الخدمات العامة فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة والنقدية 
 قبل أن تأتي أخيرا%) 5.9( إلىوموضوعات السكن بنسبة وصلت  االجتماعيمن الدعم النفسي 

 موضوعاتالالموضوعات السياسية و أي منظ حتبينما لم  ،%)2.9(موضوعات فرص العمل بنسبة 
  .بأي تكرار  الدينية

ما يتعلق بالحماية عرض ب اكبر تهتم بشكل طبيعة البرنامجأن  إلىويمكن تفسير النتائج 
كون هذه الفئة على غير ، أخرىالمقدمة لالجئين السوريين أكثر من أي قضايا والتوعية الحقوقية 

دولة ومجتمع  أبناء ألنهمتوفرها لهم الدولة التي يلجئون لها نظرا  أندراية بالحقوق التي يجب 
المعلومات حول قضايا  إلىوا بحاجة كانلجوئهم لألردن الالجئين السوريين في بداية  أنكما  مختلف
من يحميهم  إلى كما حاجتهم، التوعية القانونية بمختلف النواحي إلىوكانوا بحاجة ماسة ، الحماية
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فحمل البرنامج على عاتقه مسؤولية توعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم  نفسيًا وجسديًا وقانونيًا
  .لحاجتهم الماسة لهانظرًا  يع الحمايةمركزًا على مواض ،خل بلد اللجوءمن واجبات دا

بسبب ما تعرض له العديد من الالجئين السوريين منذ  واهتم البرنامج بالناحية الصحية 
بعضهم بجروح  إصابة إلىأدت  مخاطراألردن من  إلىلجوئهم  أثناءبداية األزمة السورية وخصوصًا 

فكانت حاجة الالجئين ، والصحية األخرى البعض األخر من النواحي النفسية كما تأثر ،بشكل مباشر
ات المحلية والدولية التي وحاجتهم لمعرفة المنظمات والجه، السوريين للخدمات الطبية كبيرة جدًا

في المرتبة الثالثة  موضوعات التعليموحلت ، ا سبقهامال تقل أهمية ع النوع من الخدمات اذتقدم ه
من أبرز حاجات الالجئين السوريين بعد قضايا الحماية  كانت وهذا يمكن تبريره بأن قضية التعليم

فمعظم فئات الالجئين كانت من فئتي الشباب واألطفال الذين تركوا مدارسهم وجامعاتهم ، والصحة
  .االنقطاع عنهفي تعليمهم وعدم  االستمرار إلىالحاجة  بأمسفكانوا ، جراء األحداث

وهذا ما يمكن تبريره بأن  سية بأي تكرارالموضوعات الدينية والقضايا السيا ولم تحظ 
 إلىالقيم الدينية بين سوريا واألردن ال تختلف كثيرًا بين البلدين لذلك فإن الالجئ لم يكن بحاجة 

القضايا السياسية فإنها لم تكن ضمن أهداف البرنامج الذي اهتم  أما هذه القضايا،ب والتوعيةالتعريف 
  . إلنسانية بشكل رئيسياالجتماعية و الخدمات ابالقضايا 

مع نتائج دراسة السرحان فيما يخص فئة الموضوعات ، نتائج الدراسة الحالية اختلفتو
ة في دراستي السرحان فبينما تصدرت موضوعات الخدمات المقدمة لألسر السورية الالجئ ،والدليمي
كما اختلفت نتائج  ،ليةرابعة ضمن نتائج الدراسة الحاجاءت هذه الموضوعات في المرتبة ال، والدليمي

الدراسة الحالية مع دراسة الدقامسة فيما يخص نفس الفئة فقد تصدرت موضوعات الجرائم والمجازر 
ياسة في هذه الدراسة بأي الموضوعات الس في دراسة الدقامسة بينما لم تحظ فئة الموضوعات

  .تكرار
  "ساعة سورية "مصادر التغطية اإلذاعية في برنامج :  2جدول

  % النسبة المئوية التكرار مدى المشاهدة الموضوع  رقمال

  55.9 % 19 مصادر خاصة باإلذاعة  1
  29.4 % 10 مختلط  2
  5.9 % 2 شبكة االنترنت  3
  5.9 %  2  وسائل التواصل االجتماعي  4
 % 2.9  1  وسائل إعالم أخرى  5
  %100.0  34  المجموع  *

استند الى مجموعة من المصادر في  الى أن برنامج ساعة سورية) 2(يشير الجدول رقم 
) %55.9(اعتمدت على مصادر خاصة بها بنسبة  اإلذاعة أنوجاء ، ألزمة الالجئين السوريين تغطيته

 االجتماعيتساوت شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل  اكم )%29.4(تالها المصادر المختلطة بنسبة 
كمصدر  األخرى اإلعالمتماد على وسائل في حين كان االع%) 5.9(ي المركز الثالث بنسبة بلغت ف

  )%2.9(بنسبة  األخيرةللمعلومة في المرتبة 
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فمعظم وسائل اإلعالم في المرتبة األولى كنتيجة منطقية ) مصادر خاصة باإلذاعة(وجاءت 
وكانت إذاعة ، لكثير من األسبابكبيرًا على مصادرها الخاصة  اعتماداالمحلية بمختلف أنواعها تعتمد 

ادر الخاصة خالل مختلف برامجها على المص أف أم كغيرها من وسائل اإلعالم معتمدةيرموك 
الهاتفية  واالتصاالتعلى فريق اإلعداد والمراسلين والتقارير اعتمد البرنامج  ،وجراء ذلك ،باإلذاعة

إما بشكل ، ميدانية وفوكس بوب في معظم حلقاتهعلى تقارير  ارتكز البرنامجحيث ، خالل حلقاته
  .جنب مع المصادر األخرى إلىجنبًا  أو، نفصلم

في المرتبة الثانية حيث اعتمد البرنامج على كل او بعض  )المصادر المختلطة(وجاءت  
 االكتفاءعلى المصادر وعدم  االعتمادمصادر التغطية في هذه الحلقات مما يدل على التنوع في 

ائل اإلعالم المختلفة وشبكات اإلنترنت بل اعتمد في بعض األحيان على وس، بمصادر اإلذاعة فقط
جنب مع مصادر اإلذاعة ليضيف نوعًا من الموضوعية والشفافية  إلىبًا جن االجتماعيومواقع التواصل 

  .في نقل المعلومات المتعلقة بالالجئين السوريين

نتائج الدراسة مع نتائج دراستي السرحان والدليمي فيما يتعلق بالمصادر حيث  واتفقت
نتائج الدراستين اعتماد الصحف على المصادر الخاصة بها خالل تغطية أزمة الالجئين  تأظهر

حيث جاءت في المرتبة األولى في الدراسات  ،رته نتائج الدراسة الحالية أيضًاالسوريين وهذا ما أظه
  .المذكورة

  أنماط التغطية اإلذاعية في برنامج ساعة سورية:  3جدول

  % النسبة المئوية التكرار هدةمدى المشا الموضوع  الرقم

  41.2 % 14 المقابالت اإلذاعية  1
  38.3 % 13 التقارير اإلذاعية  2
  14.7 % 5 مختلط  3
  2.9 %  1  رسائل التوعية/ اإلعالنات   4
 % 2.9  1  األخبار اإلذاعية  5
  % 0  0  أخرى  6
  %100.0  34  المجموع  *

في برنامج ساعة سورية حيث جاءت فئة  ةاإلذاعيالتغذية  أنماط إلى) 3(يشير الجدول رقم 
في المرتبة الثانية  في حين جاءت التقارير اإلذاعية) %41.2(بنسبة  األولىفي المرتبة  المقابالت
 اإلذاعية األخباروتساوت ) %14.7(ثالثا بنسبة  المختلفةوجاءت األنماط ، )%38.3(بنسبة 

  ) .%2.9(نسبة ب األخيرةوالرسائل التوعوية بالمرتبة  واإلعالنات

جاء بسبب اعتماد  األولىللمرتبة  اإلذاعية المقابالتويمكن تفسير النتائج بالقول إن احتالل 
لما للمختصين من دور ، البرنامج على استضافة المختصين والخبراء في اغلب المواضيع التي ناقشها

وجود المقابالت في اغلب  فكان ال بد من ،مة وبناء جسر الثقة مع المستمعينكبير في إيصال المعلو

 إضافةللدور الكبير الذي تلعبه التقارير في  ثانيا اإلذاعية التقاريروجاءت ، حلقات البرنامج
ولما لها من جعل المستمع على دراية كاملة بمختلف تفاصيل  ،الموضوعية على الحلقات
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قارير واإلعالنات ورسائل التي اشتملت على المقابالت والت المختلطةلألنماط فيما كان  ،الموضوعات
على األخبار  باالعتماد حيث أن طبيعة البرنامج ال تسمح ،في بعض الحلقات ة ولألخبار دورالتوعي

فكانت األخبار واإلعالنات مكملة لألنماط األخرى خالل حلقات ، ةاإلعالنات كأنماط تغطية رئيسو
  .البرنامج 

  ة سوريةعناصر اإلبراز اإلذاعية في برنامج ساع:  4جدول

  % النسبة المئوية التكرار مدى المشاهدة الموضوع  الرقم

  53.0 % 18 مختلط  1
  26.4 % 9 األغاني  2
  20.6 % 7 الموسيقى  3
  0 %  0  المؤثرات الصوتية  4
  0 %  0  التلوين الصوتي  5
  % 0  0  أخرى  6
  %100.0  34  المجموع  *

ي استخدمها البرنامج حيث جاءت عناصر اإلبراز اإلذاعية الت إلى) 4(رقم  يشير الجدول
وجاءت  ،)%26.4(تلتها األغاني بنسبة، )%53.0(األنماط المختلطة في المرتبة األولى بنسبة 

  .وين الصوتي بأي تكرارالمؤثرات الصوتية والتل فيما لم تحظ) %20.6(الموسيقى ثالثًا بنسبة 
حيث  ي والموسيقى بشكل رئيسدام األغانعلى استخ اعتمدويمكن تبرير النتائج بأن البرنامج 

طبيعة البرنامج ووجود  إلى إضافة، في مختلف البرامج استخداماأنهما يعدان من أكثر وسائل اإلبراز 
أما فيما يتعلق بالمؤثرات ، وجود األغاني والموسيقى بشكل كبير في البرنامج تطلبت، الفواصل بكثرة

استخدام التلوين  أووجود المؤثرات  ج لم تستدعيع التي طرحها البرناموالتلوين فإن طبيعة المواض
في اإلذاعة تعد من أهم العوامل التي تحدد عناصر اإلبراز  طبيعة البرنامج أن حيث، الصوتي

  . المستخدمة
  اتجاه التغطية اإلذاعية في برنامج ساعة سورية: 5جدول

  % النسبة المئوية التكرار مدى المشاهدة الموضوع  الرقم

  35.3 % 12 مؤيد  1
  23.5 % 8 بدون اتجاه  2
  20.6 % 7 معارض  3
  20.6 %  7  محايد  4
  %100.0  34  المجموع  *

  

حيث سيطر اتجاه التأييد على  ،التغطية للبرنامج اتجاهات إلى) 5(الجدول رقم  ر بياناتتشي
فيما تساوى %) 23.5(ثانيًا بنسبه  اتجاهوجاءت فئة بدون ) %35.3(التغطية بنسبة  اتجاهات

  ) .%20.6(بما نسبته  ،والمعارض، االتجاه المحايديضًا أ
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ويمكن تفسير النتائج بان هذه النتيجة منطقية حيث أن البرنامج كان مؤيدًا لكثير من القضايا 
فيما ، وأجور السكن المتعلقة بالالجئين السوريين كالتسجيل في المفوضية والتعليم والتوعية الحقوقية

ضوع وكان محايدًا في مو عمل والكفاالت والقضايا الحساسة،فرص ال كان دون اتجاه في مواضيع
والعنف ضد  ،معارضًا في قضايا الزواج المبكر وكان ،المساعدات العينية والنقدية والقضايا الصحية

  .وهدر الموارد وغيرها ،المرأة
  اإلذاعية المستخدمة في برنامج ساعة سورية االستماالتنوع :  6جدول

  % النسبة المئوية التكرار مدى المشاهدة عالموضو  الرقم

  41.2 % 14 عقالنية  1
  29.4 % 10 عاطفية  2
  17.6 % 6 مختلطة  3
  11.8 %  4  تخويف  4
  %100.0  34  المجموع  *

استماالت خالل حلقاته حيث تفاوتت  أربعةالبرنامج اعتمد على  إلى) 6(يشير الجدول رقم 
 االستماالتتلتها %) 41.2(العقلية هذه األنواع بنسبة  تاالستماالوتصدرت  ،االستماالتنسب هذه 

وجاء أخيرًا %) 20(بنسبة  الثالثة بالمرتبةفيما جاءت المختلطة %) 29.4(العاطفية بنسبة 
  %) .10(التخويف بنسبة 

قام بتقديم  ألنهبشكل كبير  العقلية االستماالتويمكننا تبرير النتائج بأن البرنامج استخدم 
لما . ي الموضوعات التي قام بمعالجتها راهين واألدلة المنطقية وعرض أراء المختصين فالحجج والب

  .لها من دور وتأثير كبير في إيصال المعلومة للمتلقي

عواطف المستمع في بعض  باستثارةالبرنامج فقد قام  باالستماالت العاطفيةيتعلق  مافي أما 
البرنامج حاول عرض جوانب المواضيع من مختلف وهذا يؤكد أن ، المواضيع التي قام بمعالجتها

  .وجهات النظر فعرض األدلة والبراهين وحاول استثارة عواطف المستمع وترك الحكم له

فيدل على أن البرنامج حاول دفع المستمع للقيام ببعض األمور  التخويفبفيما يتعلق  أما 
حاول فيها والتي ، ي في تركها ضرر عليهوالت، بالتخويف خصوصًا تلك التي تعود بالفائدة على الالجئ

  .العاطفية  أوالعقالنية  االستماالتمن  بدًال البرنامج إقناع المستمع بالتخويف

حيث  باالستماالتنتائج الدراسة مع نتائج دراستي السرحان والدليمي فيما يتعلق  واتفقت
ل تغطية أزمة الالجئين خالالدراستين اعتماد الصحف على االستماالت العقالنية  نتائج أظهرت

بة األولى في الدراسات حيث جاءت في المرت، السوريين وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية أيضًا
  المذكورة

  القوى الفاعلة في برنامج ساعة سورية:  7جدول

  % النسبة المئوية التكرار مدى المشاهدة الموضوع  الرقم
  47.1 % 16 المؤسسات الدولية  1
  32.3 % 11 ات المجتمع المدنيمؤسس  2
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  14.7 % 5 المؤسسات الحكومية  3
  5.9 %  2  مختلط  4
 %0  0  الجئون  5
 % 0  0  مواطنون  6
 % 0  0  أخرى  7
  %100.0  34  المجموع  *

، خالل حلقاته الفاعلةأن البرنامج تناول مجموعة من القوى  إلى) 7(يشير الجدول رقم 
حيث توضح النتائج بان فئة المؤسسات الدولية تصدرت ، فاوتةمتوأظهر البرنامج هذه القوى بدرجات 

وجاءت مؤسسات المجتمع المدني في المرتبة الثانية بنسبة ، %)47.1(بنسبة  األولىالمرتبة 
فيما حلت ، %)14.7(الثالثة بنسبة  المرتبةفي حين جاءت المؤسسات الحكومية في  ،%)32.3(

  %).5.9(فئة المختلط بنسبة  أخيرا

في المرتبة األولى للدور الكبير  جاءت المؤسسات الدولية أنننا تبرير النتائج بالقول ويمك
اإلغاثة فيما يتعلق ب وخصوصافي األزمات والحروب  يلقى على عاتق المؤسسات الدولية الذي

هذه  لعبته فكانت هذه النتيجة لمااللجوء على تحمل أعباء الالجئين،  ومساندة بلد، والدعم والتمكين
في تقديم الخدمات بمختلف  ،أزمة الالجئين السوريين في األردنفي  المؤسسات من دور فاعل وكبير

  .الالجئين السوريين إلىأشكالها 

من أبرز  فهذه النتيجة تؤكد أن مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني أما 
لمؤسسات الدولية في ل هاساندتم في تبلور شرائح المجتمع األردني ولها دور كبير في قضية اللجوء

  .لم توفر جهدًا في تقديم المساعدات بمختلف أنواعها لالجئين السوريينحيث أنها ، هذه األزمة

فكانت النتيجة منطقية حيث أن الحكومة وعبر  األردنية بالمؤسسات الحكومية وفيما يتعلق 
 ،وتوفير الخدمات العامة لهم ،لالجئيناللجوء وتأمين المخيمات  مؤسساتها تحملت جزءًا كبيرًا بقضية

ودور غير  ،وتوفير الظروف المناسبة لالجئين في تقديم الخدمات والمساعدات ًامباشر ولعبت دورًا
مباشر في تسهيل عمل المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي قامت بتقديم خدماتها 

  .لالجئين السوريين

نظرًا  يكن لهم دور أنهم لم إلىفيمكن تفسير النتيجة  لالجئينبالمواطنين وافيما يتعلق  أما 
جانب القوى الفاعلة  إلىبشكل رئيسي بل كان لهم دور تكميلي  تقديم المساعدة قدرتهم علىلعدم 

  .األخرى في بعض حلقات البرنامج

 ،فيما يخص فئة القوى الفاعلة مع نتائج دراسة السرحان ،نتائج الدراسة الحالية اختلفتو
تصدرت  جئين السوريين فئة القوى الفاعلة في دراسة السرحانفبينما تصدرت إدارة شؤون الال

  .في الدراسة الحالية الدولية فئة القوى الفاعلة المؤسسات
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  سورية الجمهور المستهدف في برنامج ساعة : 8جدول

  % النسبة المئوية التكرار مدى المشاهدة الموضوع  الرقم
  53.0 % 18 الجمهور العام  1
  26.4 % 9 مختلط  2
  11.8 % 4 المرأة  3
  5.9 %  2  الطفل  4
 % 2.9  1  الشباب  5
 % 0  0  الخاصة االحتياجاتذوي   6
 % 0  0  الرجل  7
  %100.0  34  المجموع  *

 إلىالجمهور المستهدف في برنامج ساعة سورية والذي انقسم  إلى) 8(يشير الجدول رقم 
وجاءت ثانيًا فئة ) %53.0(العام في المرتبة األولى بنسبة عدة فئات حيث جاءت فئة الجمهور 

وجاءت رابعًا فئة ، )%11.8(فيما جاءت ثالثًا فئة المرأة بنسبة ) %26.4(الجمهور المختلط بنسبة 
فئتي الرجل وذوي  فيما لم تحظ) %2.9(وجاءت فئة الشباب خامسًا بنسبة ) %5.9(الطفل بنسبة 

  .  الخاصة بأي تكرار االحتياجات
معظم موضوعات  أن إلىنظرًا  األولجاء في المركز  ويمكن تبرير النتائج بان الجمهور العام

 أما ،كافة الفئات وتهم هذه الموضوعات تمس إلىنظرًا ، البرنامج استهدفت كل فئات الالجئين
ذات  الجمهور المختلط الذي جاء في المرتبة الثانية فقد ناقش البرنامج في بعض حلقاته موضوعات

قضايا التعليم  أو، والطفل عالقة ببعض الفئات كموضوعات الرضاعة الصحية التي تستهدف المرأة
فيما  أما، فجاءت هذه الفئة ثانيًا وهذه النتيجة منطقية جدًا ،الذي استهدف فئة الشباب واألطفال

امج كقضايا الزواج في موضوعات البرن رأة جزء مهمفقد كان للم ،جاءت ثالثايتعلق بفئة المرأة التي 
من أكثر الفئات  المرأة إلىوموضوعات الدعم النفسي نظرًا ، المبكر والحمل والرعاية الصحية للحامل

هذه أن البرنامج لم يستهدف  إلىنظرًا ، فئة الرجل بأي تكرار ولم تحظ، ألزماتتأثرًا في الحروب وا
 المختلفةب باقي الفئات في المواضيع جان إلىفقد كان ، بشكل خاص في المواضيع التي طرحها الفئة

  . واكتفى بكونه جزءًا من الجمهور العام
  نوع األطر اإلعالمية التي استخدمها برنامج ساعة سورية : 9جدول

  % النسبة المئوية التكرار مدى المشاهدة الموضوع  الرقم
  32.3 % 11 اإلطار المحدد بقضية  1
  20.6 % 7 إطار االهتمامات اإلنسانية  2
  14.7 % 5 االقتصاديةإطار النتائج   3
  11.8 %  4  اإلطار العام  4
 % 11.8  4  إطار المبادئ األخالقية  5
 % 5.9  2  إطار الصراع  6
 % 2.9  1  إطار المسؤولية  7

  % 0  0  إطار اإلستراتيجية  
  %100.0  34  المجموع  *
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ة سورية وتوضح استخدمها برنامج ساع إلياألطر اإلعالمية  إلى) 9(يشير الجدول رقم 
المحدد بقضية بنسبة  اإلطارحيث تصدر ، النتائج تفاوت نسب استخدام هذه األطر من قبل البرنامج

 االقتصاديةإطار النتائج  وجاء ثالثا) %20.6(اإلنسانية بنسبة  االهتماماتتاله إطار ) 32.3%(
في حين جاء ) %11.8(نسبة ثم جاء اإلطار العام وإطار المبادئ األخالقية رابعًا ب) %14.7(بنسبة 

فيما لم ) %2.9(قبل أن يأتي سادسًا إطار المسؤولية بنسبة ) %5.9(إطار الصراع خامسًا بنسبة 
   .إطار األسترتيجية بأي تكرار  يحظ

والخدمات  االجتماعيةأن طبيعة البرنامج هي عرض أهم القضايا  إلىويمكننا تفسير النتائج 

بالمرتبة األولى ألن البرنامج المحدد بقضية  سوريين لذلك جاء اإلطاراإلنسانية المقدمة لالجئين ال

 اإلنسانية االهتماماتوفيما يتعلق بإطار  .ات قضايا محدده تتعلق بالالجئينعرض خالل معظم الحلق
اإلنسانية والوجدانية إزاء  واهتماماتهفقد جاء ثانيًا مما يظهر أن البرنامج اهتم بإثارة المستمع 

اهتم البرنامج بعرض المواضيع ذات  االقتصاديةالنتائج وبالنسبة إلطار ، الالجئينموضوعات 
الصعبة لالجئين  االقتصادية األوضاععلى الالجئين وبلد اللجوء نظرًا الى أن  االقتصادية االنعكاسات

على  الكبير الذي شكله وجود الالجئين االقتصاديالضغط  إلى إضافةالبرنامج  اهتمامكانت من محاور 

بأي تكرار ويمكن تفسير هذه النتيجة  تيجةاسترإطار اال ولم يحَظ، في األردن االقتصاديةالموارد 
القضايا العسكرية واألحداث السياسية ولم يستخدمها  إلىبان البرنامج لم يتطرق في أي من حلقاته 

  .كموضوعات للنقاش 

  : خالصة نتائج الدراسة

  : ج أبرزها عدد من النتائ إلىتوصلت الدراسة 
ركز برنامج ساعة سورية خالل تغطية أزمة الالجئين السوريين بدرجة كبيرة على موضوعات  .1

إلى البرنامج أهمية  ولم يول، ثم موضوعات الصحة والتعليم، الحماية والتوعية الحقوقية أوًال
  .الموضوعات السياسية والدينية

السوريين بشكل كبير على المصادر  ئينالالجبرنامج ساعة سورية خالل تغطيته ألزمة  اعتمد .2
الفوكس  ،المقابالت عبر الهاتف، البرنامج إعدادفريق ، المراسلين(ة إلذاعة يرموك أف أم الخاص
، التي اشتملت على وسائل اإلعالم األخرى المختلطةثم جاء اعتمادها على األنماط ، )بوب

  .االجتماعيوشبكة اإلنترنت ومواقع التواصل 
المقابالت والتقارير اإلذاعية بدرجة كبيرة في حلقات برنامج ساعة سورية خالل  غلب استخدام .3

التي اشتملت على األخبار و  المختلطةثم جاءت األنماط  ،السوريينالالجئين تغطيته أزمة 
  .اإلعالنات ورسائل التوعية 

خالل  األغاني والموسيقى بشكل كبير كعناصر إبراز في برنامج ساعة سورية استخدامبرز  .4
مج على األغاني والموسيقى جنبًا إلى جنب حيث اعتمد البرنا ،السوريين الالجئينألزمة  تغطيته

  . وبشكل منفصل في البعض األخر  ،في بعض الحلقات
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بحيث تصدر المرتبة األولى بين كافة  ،كبير من قبل البرنامج باهتمامالمؤيد  االتجاهحظي  .5
  .ث تعرضت للموضوعات بشكل وصفي وموضوعي حي ،تلته فئة بدون اتجاه ،االتجاهات

السوريين في مختلف الموضوعات التي  الالجئينبرنامج ساعة سورية خالل تغطيته ألزمة  اعتمد .6
 االستماالتتلتها ، العقلية بتقديم األدلة والبراهين والحجج المنطقية االستماالتعلى ، عالجها

  .ضوعاتإزاء بعض المو المستمعمشاعر  باستثارةالعاطفية 
إبراز  إلىالسوريين بدرجة كبيرة  الالجئيندأب برنامج ساعة سورية خالل تغطيته ألزمة  .7

جانب إبرازها لمؤسسات المجتمع المدني  إلى، أولىالمؤسسات والمنظمات الدولية كقوى فاعلة 
  .كقوى فاعلة ثالثة  والمؤسسات الحكومية، كقوى فاعلة ثانية

السوريين الجمهور العام بشكل  الالجئينتغطيته ألزمة  استهدف برنامج ساعة سورية خالل .8
  . رئيسي وبعض فئات الجمهور بشكل خاص 

باإلطار المحدد  اهتماماالسوريين  الالجئينأبدى برنامج ساعة سورية خالل تغطيته ألزمة  .9
  .االهتمامات اإلنسانية بشكل كبيرإطار  استخدامكما ركز على ، بقضية

  :التوصيات

  : بما يلي انيوصي الباحث، ائج التي توصلت إليها الدراسةبناء على النت
فرص العمل والسكن  قضاياب خاصة أم أفيرموك  وإذاعةعامة  اإلعالمسائل وزيادة اهتمام  .1

اهتماما مع التركيز على القضايا  األقلحيث كانت هذه القضايا  االجتماعيوالدعم النفسي 
  .قية وقضايا المساعدات العينية والنقديةالمطروحة بقوة مثل الحماية والتوعية الحقو

وتحفيز  األهميةالقضايا ذات  إلبراز أم أفيرموك  إذاعةمميزة في برامج  إخراجية أنماط إيجاد .2
  . المستمعين على متابعة البرامج

وذلك لتكوين رأي عام متعاطف مع قضايا ، العاطفية بشكل أكبر االستماالت استخدامضرورة  .3
  .قديم الخدمات لهم القوى الفاعلة بت اهتماممما يزيد  ،الالجئين السوريين

ألنها تمكن البرنامج واإلذاعة ، المصادر الخاصة باإلذاعة األهمية التي تستحقها بإيالء االستمرار .4
  .الضوء على أحداث وموضوعات ال تهتم بها باقي المصادر األخرى  وإلقاءمن التفرد 

مع  وخصوصا، ة والتقارير اإلذاعية كأنماط للتغطيةالمقابالت اإلذاعي باستخدام االستمرار .5
  .وإثراء لمحتوى البرنامج، وشفافهلما لها من إضافة موضوعية  الخبراء والمختصين

أكبر لما لهذه األطر من أهمية كبيرة في أزمة الالجئين  اهتماما المسؤوليةو  الصراعإيالء اطر  .6
  .السوريين
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عن  األردنيلدى المواطن في تشكيل الصورة الذهنية  األردنيةدور وسائل اإلعالم 

  دراسة ميدانية :السوريينلالجئين ا
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لالجئين السوريين ردني عن الدى المواطن االدور وسائل اإلعالم األردنية في تشكيل الصورة الذهنية 

  "دراسة ميدانية" 

  
تتناول هذه الدراسة دور وسائل اإلعالم األردنية في تشكيل الصورة الذهنية لالجئين السوريين لدى 

ــداني   ،المـــواطنين ــنهج المســـح الميـ ــى مـ ــذه الدراســـة علـ ــات   ،وتعتمـــد هـ ــع البيانـ ــتخدمة االســـتبانة أداة لجمـ مسـ
 اوقامـ  ،أسـئلة االسـتبانة بعـد الرجـوع إلـى الدراسـات السـابقة        انقـد صـاغ الباحثـ   والمعلومات من أفراد العينـة، و 

وتوصــلت  .المتاحـة مفـردة مــن العينـة    400بتوزيعهـا فـي صـورتها النهائيــة علـى جميـع أفـراد العينــة المكونـة مـن         
السوريين والتي وسائل اإلعالم األردنية أسهمت في تقديم معلومات ألفراد العينة حول الالجئين  الدراسة إلى أن

توزعـت مـابين صـورة    % 76.8فـي تشـكيل صـورة ذهنيـة عـن الالجئـين السـورين وذلـك بنسـبة          ساعدت بـدورها  
سلبية وايجابية ومن ابرز مالمح الصورة الذهنية لالجئين السوريين والتي تشكلت بفعل وسائل اإلعـالم األردنيـة   

  . نهم يضيقون فرص العمل على األردنيينكان سببا في غالء األسعار وإيجارات الشقق وأ أن وجودهم
  
  

The role of the Jordanian mass media in shaping a mental image of the 
Jordanian citizen for Syrian refugees A: field study 

 
This study discusses role of the Jordanian media in shaping mental picture of 
Syrian refugees among the citizens, this study considers on a field survey approach 
to, using resolution tool to collect data and information from the sample was 
fformulated researcher questions resolution after going back to the previous 
studies, and distributed it in its final form on All consisting of a single sample of 
the available 400 respondents.The current study aims to recognize The Jordanian 
media has contributed to provide information to members of the sample about the 
Syrian refugees, which in turn helped to form a mental image of the Syrian 
refugees with a rate of 76.8%, was distributed between negative and positive 
image. It is most prominent features of the mental image of the Syrian refugees, 
which shaped by the Jordanian media that their presence was a cause in High Cost 
of Living and apartment rents and they throng to work on Jordanian opportunities.  
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  مقدمة 
يعبــر مفهــوم الصــورة الذهنيــة عــن التصــورات التــي يحملهــا أفــراد المجتمــع عــن العــالم مــن حــولهم       

خبرات األفراد المباشرة وغيـر المباشـرة التـي يتلقونهـا     وتعد الصورة نتاجا طبيعيا ل ،بمكوناته المختلفة
عدمــه علــى مـــدى    مــن  الصــورة الذهنيــة   تغييـــرة ســهول  تتوقــف و ،عبــر تفــاعالتهم االتصــالية المختلفــة    

   .)1(لدى الجمهوررسوخها 
مباشـرة التـي تسـهم فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـة بشـكل بـارز وسـائل اإلعـالم،            الومن الخبـرات غيـر   

وابــرز مصــادر   ،حيــث تعتبــر علــى اخــتالف أنواعهــا النافــذة التــي يطــل مــن خاللهــا األفــراد علــى العــالم      
ــول الـــدول وا    ــام وتكـــوين التصـــورات حـ ــة  تشـــكيل الـــرأي العـ ــداث والقضـــايا المختلفـ . )2(لشـــعوب واألحـ

وتكتسب وسائل اإلعـالم أهميتهـا فـي تكـوين الصـورة الذهنيـة بسـبب انتشـارها الواسـع وقـدرتها البالغـة            
فهي تضخ يوميًا تيارًا جارفًا من األخبـار ووجهـات النظـر والصـور والعنـاوين      ، االستقطاب واإلبهار على

   .)3(ة وتدعيمها سواء أكانت صورا ذهنية أم صورًا نمطيةالتي من شأنها أن تؤدي إلى خلق الصور
والحـروب   فـي ظـل األزمـات الدوليـة والصـراعات      اإلعالم في بناء هذه الصورة دور وسائل ويتعاظم

وإنمـا تـؤثر فـي     ،فوسائل اإلعـالم حينمـا تنقـل األحـداث ال تظـل بمنـأى عنهـا        ،وأحداث العنف المختلفة
ومـن ثـم الطريقـة التـي تتشـكل مـن خاللهـا الثقافـة التـي           ،ي علـى األشـياء  الكيفيـة التـي تضـفي بهـا المعـان     

ابـرز األمثلـة    مـن  ولعـل )4(تمثل المساحة المشتركة من التصورات التي يتفاعل خاللها اإلعالم والجمهـور 
ومـا أفرزتـه    األزمـة السـورية   وسائل اإلعـالم فـي تغطيـة    تقوم بهالدور الذي  الوقت الراهن على ذلك في

وحتــى اليــوم وفــدوا متنقلــين    2011ت متالحقــة مــن الالجئــين إلــى األردن منــذ بدايــة العــام     مــن موجــا 
ــين األســر فــي األردن            ــة ب ــة والتاريخي ــة فــي ظــل العالقــات االجتماعي ــة المختلف للعــيش فــي مــدن المملك

ألـف الجـئ، وذلـك     657.334نحـو   الجئـين ال ألعـداد حيث بلغت تقديرات المفوضية السـامية   .وسوريا
   .)5(2016اريخ الرابع من شهر تموز لعام حتى ت

والواقــع أن وســائل اإلعــالم األردنيــة لــم تكــن بمنــأى عــن التطــورات الخاصــة بالشــأن الســوري منــذ     
مـا يتعلـق بقضـايا الالجئـين الـذين       ،هـذه التطـورات والتـي حظيـت باهتمـام كبيـر       أهممن و ،بداية األزمة
ــى   ــة وفــدوا إل ــين يتصــاعد مــع    اإلعــالمائل و ظــل اهتمــام وســ   ،األراضــي األردني ازديــاد   بقضــايا الالجئ

الصــفحة الورقيــة أو  وأحيانــا فــي   ،اليــوم نفســه ففــي الوســيلة الواحــدة وفــي    ،بشــكل متالحــق  أعــدادهم
سـواء أكانـت    ،مواضيع عدة تخص الالجئين بمختلف األمـور التـي تتعلـق بهـم     توجد ،نفسها االلكترونية

المتـابع لهـذه الوسـائل مـن تشـكيل صـورة ذهنيـة واضـحة عـن          أمورا سـلبية أو ايجابيـة علـى نحـو يمكـن      

                                                
  .290ص، ) 2010( ،)ار كنوز المعرفة د: عمان ( بحوث اإلعالم ، مزاهره، منال 1)
  .7ص، )2010( ،)العربي: القاهرة(عامر، فتحي  معالجة اإلعالم لقضايا الوطن العربي 2)
تم تسجيل الدخول .  ، صناعة الصورة الذهنية في وسائل اإلعالم، صحيفة الزمان االلكترونية )2015(حمود، طارق  3)

  .، /http://www.azzaman.com. 27/4/2016بتاريخ 
  .7صعامر، فتحي، مرجع سابق،   4)
  .المفوضية السامية لالجئين 5)
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وهــو مـــا يســهم بالضــرورة فــي تشـــكيل      ،أوضــاع الالجئــين فــي األردن بجوانبهـــا االيجابيــة أو الســلبية     
  . اتجاهات ذلك المتابع وسلوكه نحوهم

 مالمح الصورة الذهنية التي رسمتها وسائل اإلعالم األردنية إلىوتأتي دراستنا هذه للتعرف 
  . المواطنينلالجئين السوريين لدى 

  :مشكلة الدراسة
عــن  األردنيــينلــدى المــواطنين   فــي تكــوين الصــورة الذهنيــة  ائل اإلعــالم األردنيــة دورا  وســ تــؤدي

نحــو قــد يــؤثر ســلبا فــي بعــض المنــاحي وإيجابــا فــي    علــى ،ةالســوريين إلــى األراضــي األردنيــ لالجئــينا
وهــو  ،لوك المــواطنين االردنـين نحــو هـؤالء الالجئــين  فـي معــارف واتجاهـات ومــن ثــم سـ    أخــرىمنـاحي  

سـواء   ،األردنيـة  التـي رسـمتها وسـائل اإلعـالم    ، الصورة ابرز مالمح هذهالكشف عن األمر الذي يتطلب 
 وأثرهـا الفعلـي علـى اتجاهـات     ،وموقف المواطنين مـن هـذه الصـورة    ،المالمح االيجابية أو السلبية منها

إن وجـدت، ومـن    تالفي الجوانب السلبية لهذه الصـورة  للتمكن من ،ئيننحو الالج وسلوكهم المواطنين
  .سلوكهم ثم تالفي انعكاساتها على

  :ويمكن بلورة مشكلة الدراسة صورة تساؤل رئيس هو

تكـوين الصـورة الذهنيـة     األردنيـة فـي  ما طبيعة الدور الذي تضطلع به وسائل اإلعالم 

ذلك على معارفهم واتجاهـاتهم وسـلوكهم    أثروما  ،األردنيينلالجئين السوريين لدى المواطنين 

  نحوهم؟

  همية الدراسةأ
  :أنهاهذه الدراسة من  أهميةتأتي 

عن الالجئين السوريين في  األردنيينتقدم رؤية واقعية عن الصورة الذهنية لدى المواطنين  .1
  .المملكة

فرضيات هذه  ذات أهمية وذلك بعد إثبات صحة أو خطأ اإلعالمية بمعلوماتالبحوث  تثري .2
 .الدراسة والمدرجة الحقا

تساعد نتائج وتوصيات الدراسة الجهات المختصة في وضع خطط إعالمية تساهم في تدعيم  قد .3
 .إن وجدت  الصورة االيجابية لالجئين وتعزيزها وتعديل الصورة السلبية

  أهداف الدراسة
فـي تكـوين    األردنيـة الم وسـائل اإلعـ   إلـى دور فـي التعـرف    هذه الدراسةيتمثل الهدف الرئيس ل

 األهـداف ، وينبثـق عنـه مجموعـة مـن     لالجئـين السـورين  عـن ا  األردنيينلدى المواطنين  الصورة الذهنية
   :إلىالفرعية وهي التعرف 

  .مصادر تشكيل الصورة الذهنية عن الالجئين السوريين لدى المبحوثين -1
 .األردن السوريين فيجئين عن الال األردنية اإلعالممدى تعرض المبحوثين لما تبثه وسائل  -2
 .المالمح العامة للصورة الذهنية لدى المبحوثين حول الالجئين السوريين -3
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لالجئـــين عـــن ا األردنيـــة اإلعـــالمموقـــف المبحـــوثين مـــن الصـــورة الذهنيـــة التـــي تقـــدمها وســـائل     -4
 .األردنالسوريين في 

ين السـوريين علــى معــارف  لالجئــعــن االصــورة الذهنيـة التــي تقــدمها وسـائل اإلعــالم األردنيـة     أثـر  -5
 .المبحوثين نحوهم

لالجئـين السـوريين علـى اتجاهـات     عـن ا  الصورة الذهنية التي تقـدمها وسـائل اإلعـالم األردنيـة     أثر -6
 .المبحوثين نحوهم

لالجئــين الســوريين علــى ســلوك  عــن ا الصــورة الذهنيــة التــي تقــدمها وســائل اإلعــالم األردنيــة  أثــر -7
  .المبحوثين نحوهم

  :ةالدراس أسئلة
  ؟ األردنيةفي وسائل اإلعالم  األردنما مدى تعرض المبحوثين لقضية الالجئين السوريين في  -1
 ما مصادر تشكيل الصورة الذهنية لدى المبحوثين عن الالجئين السوريين في األردن ؟ -2
حول الالجئين السوريين في  األردنية اإلعالمالصورة الذهنية التي تشكلها وسائل  ما مالمح -3

 ؟ األردن
 ؟عن الالجئين السوريين اإلعالمما موقف المبحوثين من الصورة الذهنية التي تقدمها وسائل  -4
 الجئين السوريين على معارف المبحوثين نحو الالجئين ؟عن التلك الصورة الذهنية  أثرما  -5
 الالجئين؟ عن بحوثينعلى اتجاهات المتلك الصورة الذهنية  أثرما  -6
  الالجئين ؟ حون المبحوثينسلوك  ىالذهنية علتلك الصورة  أثرما  -7

  وض الدراسة فر

المتعلقة جة متابعة المبحوثين للموضوعات درفـي   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  :األولالفرض 

  .تعزى إلى متغيراتهم الديمغرافية  ،بالالجئين السوريين

بعة الموضوعات بمتاالمبحوثين  اهتمام درجةفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  :الفرض الثاني 

  .تعزى إلى متغيراتهم الديمغرافية ،المتعلقة بالالجئين السوريين

ــرض  ــة    :الثالــثالف التصــورات المعرفيــة التــي تكونــت لــدى      فــي  إحصــائيةتوجــد فــروق ذات دالل

تعزى إلى متغيراتهم ،بهم المتعلقةرين نتيجة لمتابعتهم للموضوعات المبحوثين عن الالجئين السو
  .الديمغرافية 

المبحـوثين   الصورة التـي تكونـت لـدى    مالمح في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  :الرابعالفرض  

ــه وســائل      ــا تقدم ــين الســورين مــن خــالل م ــة اإلعــالمحــول الالجئ تعــزى إلــى متغيــراتهم  ، األردني
  .الديمغرافية 

لصـورة  ا ىترتبـت علـ  الوجدانيـة التـي    اآلثـار فـي   إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة     :الخامسالفرض 

   .تعزى إلى متغيراتهم الديمغرافية،الذهنية التي تكونت لدي المبحوثين حول الالجئين السورين
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الصـورة   يترتبـت علـ  السـلوكية التـي    اآلثـار فـي   إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة     :السـادس الفرض 

  .افية تعزى إلى متغيراتهم الديمغر،المبحوثين حول الالجئين السورين الذهنية التي تكونت لدى

 متابعـــة المبحــوثين للموضـــوعات بــين كثافــة    إحصـــائيةتوجـــد عالقــة ذات داللــة    :الســابع الفــرض  

  .الذهنية التي تشكلت عنهم  الصورة ايجابية ومدى ،المتعلقة بالالجئين السوريين

 للموضوعات المتعلقةمبحوثين ال متابعةكثافة بين  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  :الثامنالفرض 

  .المعرفية عليهم وتأثيراتها ،جئين السوريينبالال

ــرض التاســع  ــة      : الف ــين كثاف ــة إحصــائية ب ــة ذات دالل ــة المبحــوثين للموضــوعات   توجــد عالق متابع

  .وتأثيراتها الوجدانية عليهم ،المتعلقة بالالجئين السوريين

عات متابعــة المبحــوثين للموضـــو  بــين كثافــة    إحصــائية توجــد عالقــة ذات داللــة     :العاشــر الفــرض  

  .عليهمالسلوكية  وتأثيراتها ،المتعلقة بالالجئين السوريين

  مفاهيم الدراسة

والـذي يعنـي    ) imitari (المتصـلة بالفعـل    ) (imageالكلمة تعود إلـى أصـل التينـي    :الذهنية الصورة
ويعـرف هولسـتي الصـورة     .علـى المحاكـاة والتمثيـل    )image(وبذلك تدل كلمـة   "يمثل "أو "يحاكي"

 ر والمســتقبل التــي يحــتفظ بهــامجموعــة معــارف الفــرد ومعتقداتــه فـي الماضــي والحاضــ  "بأنهــا الذهنيـة  
  . )6(وعن العالم الذي يعيش فيه ،وفقا لنظام معين عن ذاته

عـن الالجـئ    األردنـي هي التصـورات واالنطباعـات التـي تشـكلت فـي ذهـن المـواطن         :التعريف اإلجرائي
  .األردنالسوري في 

و اإلخبـار بالشـيء إخبـار غيرنـا بمعلومـات مـا تتعلـق بشـيء معـين قـد يكـون حـدث             في اللغـة هـ   اإلعالم
   .)7(الساعة

 أو عـن األفـراد   والصـادقة هو تلك الجهود الموجهـة لتوصـيل األخبـار والمعلومـات الدقيقـة       :واصطالحا
ول بقصـد مخاطبـة عقـ    ،السلع والخدمات أو األفكار أو المنشئات أو غيرها فـي وسـائل النشـر المختلفـة    

  . )8(والنهوض بها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ،الجماهير ومساعدتها على تكوين رأيها

المرئيـة والمقـروءة    اإلعـالم األردنيـة  جميـع وسـائل    األردنـي  بـاإلعالم تقصد الباحثة  :التعريف اإلجرائي

  .في المملكة والمسموعة ومواقع التواصل االجتماعي

يته أو بلـد إقامتـه المعتـادة، بسـبب خـوف لـه مـا يبـرره مـن          شخص يوجد خارج بلد جنس كل :الالجئ
التعـرض لالضـطهاد بســبب العنصـر، أو الـدين، أو القوميــة، أو االنتمـاء إلـى طائفــة اجتماعيـة معينــة، أو        

                                                
  .19-17ص، )1993(، )الرياض؛ طويق(الصورة الذهنية محاولة لفهم واقع الناس واألشياء  ،العسكر، فهد 6)
  .11ص، ). اإلعصار العلمي: األردن ( مقدمة في اإلعالم ) 2015(الشمايلة، ماهر واللحام، كافي، والضالعين،  7)
  .12، ص)2006( ،)مؤسسة شباب الجامعة: مصر( اإلعالم  ،الميالدي، عبد المنعم  8)
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إلى رأي سياسي، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل بحمايـة ذلـك البلـد أو العـودة     
   .)ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السامي (دإليه خشية التعرض لالضطها

 عــام هــو كــل مــواطن ســوري يعــيش علــى ارض المملكــة األردنيــة بعــد أحــداث           :التعريــف اإلجرائــي 
2011.  

ــ مــن ، علــى هــذه الدراســة  ظريتــي التــوازن المعرفــي والتنــافر المعرفــي  طبقــت ن: المســتخدمة اتالنظري
لرصـــد ومعرفــة مصـــادر تكـــوين الصــورة الذهنيـــة لالجئـــين     خــالل توظيفهمـــا داخـــل منهجيــة الدراســـة،  

ودورهــا فـي تشــكيل الصـورة الذهنيــة    ،ومقــدار تعـرض المبحــوثين لوسـائل اإلعــالم األردنيـة    السـوريين، 
  لالجئين السوريين، وابرز مالمح تلك الصورة

 ،ن وهيـدر روزنبرج وابلسـو : وهي نظرية يمكن من خالل اهتمام روادها مثل :المعرفينظرية التوازن 
عالقــة موجبــة أو : تفســير عالقــة االتصــال التــي يمكــن أن تتخــذ واحــدا مــن ثالثــة أشــكال مختلفــة هــي   

بحيث يمكن القول أن التوازن بين االتجاهات التـي   ،رابطأي كن هناك يبة أو ال عالقة إذا لم عالقة سال
 النـوع  أي من ،رات متشابهةإذا كانت االتجاهات تحمل إشا: هما أوال ،يحملها الفرد تحدث في حالتين

عنــدما تحمــل االتجاهــات النفســية إشــارات غيــر متشــابهة حيــث تتولــد حالــة مــن   : والحالــة الثانيــة نفســه
  :)9(تيةالثالث اآل األساليبفع الفرد للتخلص منها بإحدى التوتر تد

  تغير إشارة اتجاه أو أكثر من االتجاهات النفسية المعارضة.  
 ت النفسية التي يتبناها الفرد إعادة النظر في االتجاها.  
  النفسيالتوقف تماما عن التفكير في الموضوع الذي يثير التوتر حتى يحتفظ الفرد بتوازنه.  

ــى مفهــوم أساســي       يشــكل حاجــة إنســانية باعتبــاره شخصــية      ،وتشــير نظريــة التــوازن المعرفــي إل
نوع من التوازن حتـى يعـيش   هذه األخيرة تفرض على الفرد  ،متشكلة من تناسق مجموعة من المركبات

 ،يسـعى الفـرد إلـى الحفـاظ عليهـا      ،له أهميته احاجة نفسية ومطلب ،إذ يصبح معها التوازن ،حياة طبيعية
ــة التــوازن هــو وجــود مواقــف معينــة     . إيجادهــا إن فقــدتو  ،ويــرى صــاحب هــذه النظريــة أن مفهــوم حال

ازن أي أن يخلــق الفــرد التــو . ضــغطتصــبح معهــا الوحــدات اإلدراكيــة والتجــارب الوجدانيــة تعمــل دون   
   .)10(أي التوازن بين المستوى الداخلي والسلوك العلني،واالنسجام بين مكونات شخصيته

  :يركز هيدر من خالل نظريته على نوعين من العالقات بين الناس واألشياء

 ،اســهاأسعلـى   األشـياء  قـيم المـرء وي  بهـا  شـعر يهـي نتيجـة للطريقـة التـي      :عالقـات متصـلة بالمشـاعر   
ــك المشــاعر    ونقــيض هــذه المشــاعر،    ،وتتضــمن مشــاعر الحــب واإلعجــاب والقبــول    ــابهــذا تكــون تل  إم

وقـد تعمـل هـذه المشـاعر وكأنهـا عالقـة تـربط بـين         . ويتوقف ذلك علـى اتجـاه الفـرد    سلبية، أوايجابية 
 األشياء ونحو ،اآلخريننحو  الفرد وتعبر هذه المشاعر عن اتجاهات .الظروفالفرد وظرف من  إدراك

  . التي تحيط بهالموجودة في الظروف 

                                                
  .116، ص)2009( ،)دار المعرفة الجامعية(نظريات االتصال واإلعالم ، أبو شنب، جمال  9)

  .72، ص)2010( ،)اليازوري: عمان (نظريات االتصال  ،العالق، بشير 10)
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بــين  طتركــز هــذه العالقــات علــى الوحــدات التــي تتشــكل مــن خــالل الــرب       :بالوحــدةمتصــلة  عالقــات
شانه في ذلك شـان األسـتاذ    ،فعلى سبيل المثال الرجل وزوجته عبارة عن وحدة، العناصرمجموعة من 

) قـــدمالهـــداف وكـــرة ال(أساســيات كالتماثـــل  وتركـــز هـــذه العالقـــات حســب هيـــدر علـــى عـــدة   . وطلبتــه 
   .)11()الرجل وكلبه(أو الملكية ) المؤلف والكتاب(واالتصال 

   :مأخذ النظرية وعيوبها
والنظريــة غيــر واضــحة بالنســبة   صــعبة،فالعالقــات بــين الوحــدات  ،هــي ابعــد مــا تكــون عــن الكمــال  .1

 .تتواجدللوقت الذي ستتواجد فيه العالقات بين الوحدات ومتى ال 
 ،الـذي يختـار الفـرد بمقتضـاه مـن الطـرق الكثيـرة المتـوافرة         األسـلوب شـيئا عـن    هيـدر ال يقـول   نأ .2

الفـرد سـوف    أنيقـول   وان كـان الـبعض   ،لتقليل توتره وتحقيق التوازن في أي ظرف مـن الظـروف  
  .الحل الذي ينطوي على اقل مقاومة _ بالتوتر وخلق حالة التوازن  إحساسهلتقليل _ يختار 

شـيئا عـن درجـات     فهـي ال تقـول   ،خذ نظرية التوازن في حسبانها االختالفات في شدة العالقةال تأ .3
 .غير متوازنة  أومتوازنة  إمافنظم هيدر هي  ،التوازن

  :)12(فروض النظرية

البنـاء المعرفـي لـه عـن      إطـار فـي   ،بطريقة منطقية األشياء أو األشخاصيحدد الفرد اتجاهه نحو : أوال
وبالتـالي يـأتي السـلوك متفقـا مـع االتجـاه المحـدد منطقيـا وهـذا هـو            ،األشياءتلك  أو األشخاصهؤالء 

  .جوهر االتزان

 ،اتجـاههم نحوهمـا   إطارفي  واألشياء األشخاصالمعرفي لألفراد على العالقات بين  اإلدراكيؤثر :ثانيا
ؤثر فـي دعـم االتجـاه    ت ،عدم التوازن أواالنسجام  أوفي قيام حالة من االتزان  اإلدراكبحيث يؤثر هذا 

  .تغييره أو

 ،التـي تـؤثر علـى الفـرد     ،القلق أوالتوتر  أونشوء حالة من الضغط  إلىتؤدي حالة عدم التوازن : ثالثا
المعرفـي   إدراكـه بتـأثير تعـديل    ـ،سلباـ  أو إيجابـا يخفف هذه الحالة مـن خـالل تغييـر اتجاهـه      نفيحاول أ

   األشياء أو األشخاصعن 

  وازن في مجال االتصال؟كيف نطبق نظرية الت
ــآلف أو   إلــىهــي انــه إذا كــان النــاس يســعون     ظريــة التــوازن، الفكــرة الرئيســة فــي ن  تحقيــق الت

ــة      ــين معتقــداتهم ومشــاعرهم عــن األشــياء المختلف ــر اتجاهــاتهم    ،التوافــق ب ــذ يمكــن تغيي بتعــديل  ،حينئ
أو (اعر والمعتقـــدات فهنـــاك عـــادة اتفــاق بـــين المشـــ  ،معتقــداتهم أو مشـــاعرهم عـــن األشــياء المختلفـــة  

بهــذا، فالجانـــب  . وحينمــا تنشــأ حالــة عــدم االتفــاق بــين المشــاعر والمعتقــدات        ) العواطــف والمعــارف  
المعـارف التـي تغيـرت بالنسـبة      أوالعاطفي لالتجاه يمكن تغييره بحيـث يتفـق مـع المعتقـدات التـي غيـرت       

 أنفمعنـــى هـــذا  ،قداتـــهمعت غيــر الفـــرد  إذاانـــه  يفتـــرض روزنبـــرخ اآلخــر وعلـــى الجانـــب  ،لهــذا الشـــيء 

                                                
  .166، ص)أسامة دار: عمان(ظريات االتصال ن) 2011(المشاقبة، بسام  11)
  .249المرجع نفسه، ص  12)
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وأن هـذا التغييـر لـيس نتيجـة للهجـوم المباشـر علـى         ،المشاعر العاطفية هي وحدها التـي سـببت التغييـر   
  .)13(المعتقدات نفسها

  : ينظرية التنافر المعرف
ــا ــرد متنــافرة ومتعارضــة   وجــود اتجاهــات فــ   هــي : تعريفه ــة التنــافر فــي   تنطلــق   و.ي داخــل الف نظري

ــاق ال يفســر   ،ود اتفــاق ســيكولوجي المعرفــة مــن عــدم وجــ    ــث ،عمليــة االتصــال   وهــذا االتف ــه مــن  أحي ن
يقــدم عليــه  أنوبعــد  ،يكــون لديــه مبــررات كافيــة  أندون  ،يقــدم الفــرد علــى ســلوك معــين   أنالمحتمــل 

  .)14(لسلوكه إضافيةيبحث عن تبريرات  أنيحاول 
عنـدما   اإلنسـان  أن،فيسـتنجر ليـون  ها ويـرى صـاحب   ،فكـرة االتـزان النفسـي    إلىتستند هذه النظرية و

يحـدث تغييـر إلزالـة هـذا      أنالـذي مـن شـأنه    ،متنافرة يتولد داخله نوع مـن التوتر  أفكاريقع تحت تأثير 
  .)15(حالة التوازن المعرفي إلى أخرىالتنافر والعودة به مرة 

  :)16(من العالقات بين عناصر معرفتنا أنواعهناك ثالثة  ،وفقا لفستنجرو
  معرفتناعالقة قوية بين عناصر قد ال يكون هناك.  
  معرفتناقد يكون هناك عالقة اتفاق قوية بين عناصر.  
  نعرفهاالتي  األمورتنافر بين  أوقد يكون هنا عالقة تعارض.  

وهـي   المعرفـي، تقوم عليهـا افتراضـات نظريـة التنـافر      ي، التوقد قام فيستجر بصياغة الفكرة العامة
فإنه يحاول بطرق مختلفة  ،البعضتتوافق معرفيا مع بعضها  ، الأشياءكان يعرف عدة  إذاالشخص  أن
 ،فإذا كان هناك عنصران من المعلومات ال يتوافقان مع بعضهما الـبعض معرفيـا   .توافقا أكثريجعلها  أن

الـرأي   أو،الوجـدانيات  أو ،عن نوع من السـلوك تعبر عناصر المعلومات  وقد ،في حالة تنافر أنهمايقال 
   .)17(ة المعرفية للفردالنظرية تركز على البني أنوتؤكد لفظة معرفي  ،ذلك إلىما  أو
  : )18(التالية لألسبابينشأ التنافر نتيجة و

   .منطقيبشكل  أخرىيحدث حينما تتبع معلومة  منطقي الذيعدم اتفاق  أووجود تعارض  .1
جهات نظر دون نقاش تأتي ألنها تعكس وية الثقافية التي يتقبلها الناس الشعب األنماط إن .2

  . األساسية األخالقيةالجماعة 
 أكثركما يحدث حينما يتواجد اختالف بين معرفة محددة لدينا ومعرفة  ،عمومية الرأي .3

   .عمومية
 .تجاربنا السابقة  .4

                                                
  .250، ص)دار الفكر العربي: القاهرة ( األسس العلمية لنظريات اإلعالم  ) 1978(رشتي، جيهان  13)
  .176، ص)دار أسامة للنشر والتوزيع :عمان (نظريات االتصال ) 2011(المشاقبة، بسام  14)
  .290، ص)دار الكتاب الحديث:القاهرة(علم النفس االجتماعي في السياسة واإلعالم ) 2010(، مصباح، عامر 15)
  .270ص ، مرجع سابق،رشتي، جيهان 16)
  .291ص ، مرجع سابق، مصباح، عامر 17)
  .169ص ، مرجع سابق،المشاقبة، بسام 18)
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،ومـــع يعمــل علـــى جعــل اتجاهاتــه تتفـــق مــع بعضــها البعض      اإلنســان ن فإ،تنجرســـليــون في  حســب و
  :)19(التاليتان وينبثق عن افتراضه هذا النتيجتان ،سلوكه

حـدوث حالـة    إلـى سـيؤدي   ،اختيـار بـين بـديالت    أو،عملية تنطوي على اتخاذ قـرار  بأيالتنبؤ  أن .1
 اآلخــرعلــى خصـائص ايجابيـة تجعلــه هـو     ،تضـمن البــديل الـذي لـم يــتم اختيـاره     إذاخاصـة  ،تنافر
فـرد  تجعـل ال  أنتضمن البديل الذي تـم اختيـاره خصـائص سـلبية كـان يحتمـل        أو ،مرغوبا بديال

  . يرفضه
مزايـا  و ،تجعل مزايا البديل الـذي تـم اختيـاره تزيـد     ،حالة التنافر التي تنشأ بعد اتخاذ القرار إن .2

  .تقل البديل الذي لم يتم اختياره
فـي سـبيل الحصـول علـى صـورة الالجئـين السـوريين فـي ذهنيــة          ،ويمكـن اإلفـادة ممـا سـبق عرضـه     

تعتبر عـامال  ،معرفيـة التـي قـدمتها وسـائل اإلعـالم األردنيـة      ن التصـورات ال أبـ  ،بالقولاألردنيين المواطنين
والذي يـنعكس بـدوره علـى اتجاهـاتهم وسـلوكهم      ،من عوامل تكوين الصورة الذهنية لالجئين السـوريين 

 فهي مرتبطة ،لم تأِت من فراغ حيث أن الصورة التي تنطبع في أذهانهم ،نحو الالجئين السوريين الحقا
ــن عناصـــر   ــم إدراكـــه مـ ــف      بمـــا تـ ــى عواطـ ــلبا أو إيجابـــا علـ ــائل، ســـتؤثر سـ ــدمتها تلـــك الوسـ ــة قـ معرفيـ

وهــذا بحــد ذاتــه يشــير إلــى التــوازن   ،المــواطنين، وبالتــالي ســيكون ســلوكهم منســجما مــع هــذا اإلدراك  
  .فيما يحويه ذهن الفرد من األساس في عملية التوازن تلكهاما والذي يلعب دورا ،المعرفي

 أفــراد وعالقتــه بتكـوين صــورة ذهنيـة عـن الالجئــين السـوريين، فقــد يقـع     ،المعرفي فـي جانــب التنـافر   أمـا 
علـى المعلومـات المتعلقـة     متبعـا الخـتالف مصـادر حصـوله     ،أفكـار ومعتقـدات متنـافرة    تـأثير  تحت العينة

تبعـا للقـائم    ،األخـرى لمصـادر  معلومـات ا فقد تكون معلومـات كـل مصـدر مغـايرة ل     ،السوريين بالالجئين
وقــد تكــون هــذه المعلومــات مناقضــة لمــا يحويــه ذهــن     ،أخــرىوعوامــل  اإلعالميــةه باالتصــال وسياســت

وبـذلك يـدخل    ،اإلعـالم قبل التعرض لوسائل  ،من معلومات ومعتقدات مسبقا ،العينة أفرادالمتلقين من 
في ،جزئيــات هــذه المعلومــات  إحــدىتغييــر فــي  إلــىوالــذي يقــود بــدوره ،حالــة مــن التوتر المتلقــون فــي
 أوالالجئـين السـوريين كمـا كـان الـذهن يحـتفظ بهـا مسـبقا،         فـي صـورة   ،االتزانحالـة   إلىع سبيل الرجو

ــر المعتقــدات والمعلومــات الموجــودة مســبقا      ــار أو،تغييــر الســلوك وفقــا لتغيي مــا يتفــق مــن هــذه     باختي
  . العينة ومعلوماتهم المسبقة أفرادمع معتقدات  ،المعلومات

  : لدراسات السابقةا
سـعيا لوضـع اليـد     ،حـول الصـورة الذهنيـة لموضـوعات متعـددة      ،ة أجريـت ثمة دراسـات عديـد  

 ،والوجدانيــة ،المعرفيــة اآلثــاروللوقــوف علــى   ،بــرز مالمحهــاوأ ،مصــادر تشــكيل الصــورة الذهنيــة   علــى
 ،بهـذا الخصـوص   أجريـت  الدراسـات التـي   ونظـرا لتعـدد   ،التي تـنعكس عـن الصـورة الذهنيـة     ،والسلوكية

باسـتعراض أهـم هـذه الدراسـات مـن       انالباحثـ  ىفقد اكتفـ  ،راستنا الحاليةعلى نحو يصعب حصره في د
  :التالي ذلك على النحو هماوجهة نظر

  دراسات تتعلق بالصورة الذهنية  :األولالمحور 

                                                
  .268، ص)يدار الفكر العرب: القاهرة(األسس العلمية لنظريات اإلعالم  ) 1978(رشتي، جيهان  19)
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ــة فــي تشــكيل الصــورة    " بعنــوان )20( ) 2015(فريحــات  دراســة -1 دور وســائل اإلعــالم األردني

اتبع الباحث المـنهج الوصـفي واختـار عينـة     . "شباب الجامعيالذهنية لمجلس النواب األردني لدى ال
احتلـت القنـوات الفضـائية المرتبـة     :مـايلي  وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة      مفردة 400حصصية مكونة من 

صــادر المو. %10,5والمجــالت بنســبة وأدنــى نســب كانــت للصــحف % 24,5بنســبة بالمتابعــة األولـى  
% 50,5ورة معتدلـة بنسـبة   صورة ذهنية عن المجلـس بصـ   ت في رسمن ساهمالتي اعتمدها المبحوثو

 ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكيل الصورة الذهنيةو .أنها لم تساهم% 23,3بينما أشار 
  .باستثناء متغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث ،تبعا للسمات الديمغرافية للمبحوثين

ة الذهنيـة للمجـالس النيابيـة لـدى قـادة الـرأي       الصـور "بعنـوان   )21( )2015(الشـكري   دراسة -2

هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة الصورة الذهنية لمجلس النواب األردني السابع عشـر   ".العام األردني
مفـردة   232لـدى قـادة الـرأي العـام واعتمـدت علـى مـنهج المسـح الوصـفي وتكونـت عينـة الدراسـة مـن              

والسـلوكية   ،والوجدانيـة  ،مـح سـلبية فـي أبعادهـا المعرفيـة     اتسمت صورة النـواب بمال : ومن أهم نتائجها
يتعـــرض قـــادة الـــرأي العـــام لوســـائل اإلعـــالم األردنيـــة بنســـبة   و .لـــدى قـــادة الـــرأي العـــام فـــي الشـــمال 

توجــد عالقــة ذات و %.4, 16بلغــت المجلــس بنســبة منخفضــة   العينــة أخبــار أفــراديتــابع و .82,3%
 .هم فـي العـزوف عـن متابعـة أخبـارهم     لدى المبحـوثين ونوايـا   بين صورة مجلس النواب ،داللة إحصائية

 بــين بعــض الفقــرات المتعلقــة باتجاهــات المبحــوثين نحــو التغطيــة     ،توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية و

  .للمجلسوبين الصورة الذهنية  ،اإلعالمية لمجلس النواب

فــي الصــحافة   نلجماعــة األخــوا  الصــورة الذهنيــة "بعنــوان   )22( )2014(ي حــالراج دراســة -3

بعاد الصورة الذهنية لجماعة اإلخوان في الخطاب أهدفت الدراسة إلى تحديد ".االلكترونية المصرية
ثالث صـحف الكترونيـة هـي األهـرام والمصـري اليـوم       بـ الدراسـة  تمثلـت  و ،اإلعالمي للصحافة االلكترونيـة 

ــاني رة الممتــدة مــن تشــرن   وذلــك باســتخدام األســبوع الصــناعي للفتــ     ،واألهــالي شــباط   إلــى  2013الث
هيمنة االستمالة العاطفية على محتـوى الرسـالة اإلعالميـة     :ما يلي وخلصت نتائج الدراسة إلى. 2014
معظــم مصــادر العينــة كانــت مصــادر  و .%4.95أمــا العقليــة فلــم تتجــاوز   ،%66.2 بمــا نســبته للعينــة
ن إفــ ،ات خطــاب عينــة الدراســةهــبالنسـبة التجا و .%84.13 أو حزبيــة معارضــة لإلخــوان بنســبة ،أمنيـة 

رسمت عينة الدراسة صورة حكم اإلخـوان بأنـه فاشـي    و .%96.65االتجاه السلبي تميز بشدته بنسبة 
   .%15.38إرهابي بنسبة و، %34.61غير وطني بنسبة  ،%32.69بنسبة 

                                                
دور وسائل اإلعالم األردنية في تشكيل الصورة الذهنية لمجلس النواب األردني لدى ) 2015(فريحات، راشد  20)

  ..الشباب الجامعي ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة اليرموك
م األردني، رسالة ماجستير غير الصورة الذهنية للمجالس النيابية لدى قادة الرأي العا) 2015(الشكري، دعاء  21)

  منشورة، كلية اإلعالم، جامعة اليرموك 
، الصورة الذهنية لجماعة اإلخوان في الصحافة االلكترونية المصرية، مركز الجزيرة )2014(محمد الراجحي 22)

  للدراسات
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ت التركيـــة الصــورة الذهنيـــة للبطـــل فـــي المسلســـال " بعنـــوان)23( )2013(العـــوامرة دراســة   -4

ل في المسلسالت التركيـة  هدفت الدراسة إلى استقصاء الصورة الذهنية للبط. "جة إلى العربيةالمدبل
حيث اشـتملت عينـة الدراسـة     ،وتكونت عينة الدراسة من مسلسل وادي الذئاب الجزء الرابع ،المدبلجة

ة المسلســالت التركيــمازالــت  :الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا  توقــد توصــل ،حلقــة 15علــى 
الــذي يقــدم الطاعــة  ،النبيــل ،الشــجاع شــيء،علــى القيــام بكـل   القــادر ،تستحضـر صــورة البطــل الخــارق 

 فــي مسلســالت التشــويق  وهــو المثــالي الــذي ال يمكــن وجــوده إال   مصــلحته،ويعمــل مــن اجــل   ،لوطنــه
، محبـــون ن، ســـفاحومظهـــر بشـــع فـــي الغالـــب يظهـــرون ب ،ســـلبية صـــورتهم الشـــرأبطـــال  أنو .واإلثـــارة
لـم  و .كانـت الوصـول لهـدفهم بـأي طريقـة      لهـم، سـوى  ال مبـدأ   التفكيـر،  المالمح، دنيئو وة، قاسيللسلط
كـي   ،التي تعطي البطل صـفة واقعيـة فـي بعـض األحيـان      ،بعض الجوانب المعتدلةالمسلسالت عن  تغفل

   .ماتبدو الصورة متقبلة إلى حد 

كمـا يـدركها الجمهـور     األمـن ل الصورة الذهنيـة لرجـ  "بعنوان )24()  )2012(المطيري دراسة  -5

والتعـرف   ،كمـا يـدركها الجمهـور    األمـن الصورة الذهنية لرجل  علىهدفت الدراسة للتعرف  "السعودي
ــى ــين الصــورة الذهنيــة    إل ، واســتخدمت الدراســة المــنهج   األمــن ومســتوى الرضــا عــن رجــل     ،العالقــة ب

نتـائج الدراسـة    أهـم مفـردة ومـن    384قوامها  ،عينة عشوائية بسيطة لباحثواختار االوصفي التحليلي، 
طرديـة   توجـد عالقـة  و .لدى الجمهـور السـعودي   األمنيجابية عن رجل إوجود صورة ذهنية  : ما يلي

 األمـن فأقـل بـين الصـورة الذهنيـة لـدى الجمهـور عـن رجـل         ) 0.01(عنـد مسـتوى    إحصائيةذات داللة 
 ،فـي اتجاهـات الـذكور    إحصـائية  د فـروق ذات داللـة  توجـ و .األمـن تعامل رجل  أسلوبومدى رضاه عن 

  .لصالح الذكور ،األمنتعامل رجل  أسلوبحول مدى رضا الجمهور عن  ،اإلناثواتجاهات 

  دراسات تتعلق بالالجئين السوريين واألزمة السورية  المحور الثاني 

التغطية اإلذاعية الزمة الالجئين السوريين فـي األردن  " بعنوان)25( )2015( خصاونة دراسة  -6

هــدفت الدراســة للتعــرف علــى طبيعــة   . "أنموذجــا أمرنــامج ســاعة ســورية فــي إذاعــة يرمــوك أف    ب
حلقــة إذاعيــة مــن   34وذلــك بتحليــل مضــمون  ،التغطيــة اإلذاعيــة ألزمــة الالجئــين الســوريين فــي األردن 

ركـز البرنـامج بدرجـة كبيـرة علـى موضـوعات       : مـا يلـي    نتـائج الدراسـة   أهـم ومن . برنامج ساعة سورية
ثــم التعلــيم   ،%20,6يليهــا موضــوعات الصــحة بنســبة    ،%29,4والتوعيــة الحقوقيــة بنســبة   ،مايــةالح

اعتمـد البرنـامج علـى االسـتماالت     و. ولم يولي أهمية للموضوعات السياسـية والدينيـة   ،%11,8بنسبة 
 .%10وأخير التخويفية بنسبة  ،%29,4تليها العاطفية بنسبة  ،%41,2العقلية بنسبة 

  

                                                
  لعربية، الصورة الذهنية للبطل في المسلسالت التركية المدبلجة إلى ا)2013(إبراهيم العوامرة 23)
  .، الصورة الذهنية لرجل األمن كما يراها الجمهور السعودي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية )2012(المطيري 24)
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المعالجــة الصــحفية لشــؤون الالجئــين الســوريين فــي  " بعنــوان )26( )2016(لــدليمي ا دراســة -7

ــىوهــدفت الدراســة  . "الصــحافة األردنيــة جريــدة الــرأي أنموذجــا     ــى طبيعــة تغطيــة     إل التعــرف عل
ــةالصــحافة  ــةلشــؤون الالجئــين   األردني ــرأي  متمثل ــدة ال ــى    ، وبجري عــددا مــن   30أجريــت الدراســة عل

 ،%63حــازت التغطيـة التسـجيلية علــى أعلـى مرتبـة بنســبة      :التاليـة النـائح  صـحيفة الـرأي وأسـفرت عــن    
اســـتخدمت الصـــحيفة االســـتماالت و %.14وأخيـــرا التحليليـــة بنســـبة  ،%23تليهـــا التمهيديـــة بنســـبة 

جـاءت موضـوعات   و .%5ثـم التخويفيـة بنسـبة     ،%32تليهـا العاطفيـة بنسـبة     ،%63العقالنيـة بنسـبة   
 ،%30تلتهـا مشـكالت التواجـد السـوري بنسـبة       ،%35المساعدات واإلغاثة في المرتبة األولى بنسبة 

 %.20ثم موضوعات األوضاع الصحية بنسبة 
  :لدراسات األجنبيةا

الصــورة الذهنيــة للمنظمــات المســلحة فــي "بعنــوان  )27( ) 2016( القضــاة وآخــرون  دراســة -1

هـدفت الدراسـة إلـى تسـليط الضـوء علـى الصـورة الذهنيـة لمنظمـة          . موذجاداعش ن "نشرات األخبار
أســتاذا مــن   190باســتخدام مــنهج المســح علــى عينــة مكونــة مــن      ،مــن خــالل نشــرات األخبــار   ،داعــش

مـن أفـراد العينـة أن    % 96أشـار  : وأشـارت النتـائج إلـى مـا يلـي      .دولـة عربيـة    19أسـاتذة اإلعـالم فـي    
%  87،6،وأفادأنها مرتبطة بالتعـاطف مـع الضـحايا   % 92وأشار  ،لخوفصورة داعش ترتبط لديهم با

فقـد   ،اعتبارهـا منظمـة إرهابيـة   ببالنسبة للصورة الذهنيـة لـداعش   و .أنها تؤدي إلى كشف ونشر الفاعل
 .أنهـا منظمـة أجنبيـة ملفقـة    % 75شـار  وأ ،من أفراد العينة أنهـا فقاعـة تضـخيم ومبالغـة    % 92،0أشار 

القنوات العربية كانت محايدة في تغطيتهـا بـانحراف معيـاري    و .اد العينة داعشمن أفر% 35،7يؤيد و
 % . 1،5وكذلك القنوات الغربية بانحراف مقداره  1،3مقداره 

تأثير وسائل اإلعالم على صورة المزارعين بين جيـل   " بعنوان )vahini، )2015( )28 دراسة -2

اسـتخدمت   ".المـزارعين عبـر قنـوات كارناتاكـا     دراسة حالة التغطية اإلخبارية النتحـار : الشباب 
 .مفــردة مــن الطــالب والمــوظفين الشــباب  200وتكونــت عينــة الدراســة مــن   ،الدراســة المــنهج المســحي

% 42,2أن اإلعـالم يغيـر اآلراء و   مـن المبحـوثين  % 33،9 أفـاد  :مـا يلـي   إلـى  نتـائج الدراسـة   وأشارت
غالبيــة المشــتركين  و .صــورة ذهنيــة لــدى الجمهــور   أفــادوا أن اإلعــالم لديــه القــدرة علــى تغييــر وخلــق   

الواردة منهم أن األنباء % 74أشار و .من العينة  62,8لديهم صورة سلبية عن المزارعين بما نسبته 

                                                
المعالجة الصحفية لشؤون الالجئين السوريين في الصحافة األردنية جريدة الرأي أنموذجا، ) 2016(الدليمي، عالء .)33

الالجئون واألمن والتنمية المستدامة في الشرق األوسط، مركز دراسات " ل  ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي حو
  الالجئين والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك

  
37).Vahini, (2015) Impact of mass media on the image formation of farmers among 
younger generation: case study of farmers’ suicide news coverage among Karnataka news 
channels, Bangalore University. 
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مـــن المبحـــوثين أن وســـائل اإلعـــالم غيـــرت أرائهـــم بمهنـــة  % 50أفـــاد و .مـــن وســـائل اإلعـــالم موثوقـــة
  .مها بأنها المالذ األخيروتقد ،فهي تجنبهم اختيار المهنة ،الزراعة

تمثيـل وسـائل اإلعـالم للصـورة الذهنيـة لرجـل       " بعنوان)Wayne, Chan (2015) )29دراسة  -3

 الدراسـة إلـى التعـرف علـى    سـعت  . "مالحظات بحثية على حركة اإلقامة فـي هـونج كـونج    :الشرطة
مـد الباحـث أداة تحليـل    وعالقتها بالمهمات الخاصـة الموكلـة إليـه، واعت    ،الصورة الذهنية لرجل الشرطة

والتـي تحـدثت عـن انتقـال النـاس       ،فـي مدينـة هـونج كـونج     ،المضمون لتقارير الصـحف المحليـة اليوميـة   
 Apple Daily, Ming فهـي  المدروسـة  وأمـا الصـحف   ،يومـا ) 79(وغطـى التحقيـق    ،إلى هونج كـونج 

Palo, Oriental Dairy  الصــورة الذهنيــة لرجــل أن وســائل اإلعــالم تقـدم   :وتمثلــت النتــائج بمـا يلــي
بنســبة   وبشــكل ســلبي   ،%62.1يجــابي بنســبة   إالمتعلقــة بواجبــات مكافحــة الجــرائم بشــكل       ،الشــرطة 

المتعلقة بحفـظ   ،قدمت الصورة الذهنية اإلعالمأن وسائل و %.14.0بنسبة وبشكل محايد  ،12.3%
ــدة بنســبة   ،%19.7وايجابيــة بنســبة   ،%59.7النظــام بصــورة ســلبية بنســبة     ــر  ،%15.1ومحاي وغي

 . % 5.5محددة بنسبة 
ــين   " بعنــوان)30() 2014(دراســة الراجحــي  -4 الصــورة الذهنيــة للمسلســل األمريكــي واألفــالم ب

هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة الصـورة       :والكـويتيين دراسـة حالـة الشـباب األردنيـين     "الشباب العربي 
شــخص  1827نــة الدراســة مــن الذهنيـة للفــيلم والمسلســل األمريكــي لــدى الشــباب العربــي وتكونــت عي  

ثــم   ،الشــجاعة  ؛خصــائص األبطــال التــي تجــذب المبحــوثين مرتبــة كالتــالي        :مــا يلــي  وأظهــرت النتــائج   
ــة      ،الوســامة ــى اســتخدام األســلحة الحديث ــا القــدرة عل ــون  و .والقديمــةتليه ــأثر المبحوث بمــا تقدمــه   يت

ثـم   ،تليها كيفيـة التعامـل مـع اآلخـرين     ،األفالم والمسلسالت األمريكية بالحياة الشخصية بالمرتبة األولى
   .وأخيرا التفكير بالهجرة ال سيما ألمريكا ،الرغبة في أن يعيش نفس الحدث

التغطيــة : والوظــائف  اإلعالميــة واألطــر األزمــةمراحــل " بعنــوان )Xigen)2007( )31 دراســة -5

هــدفت ."ريكيــةاألمفــي محطــات التلفزيــون   األولــىســاعة  24 إلخــالل  9/11لمأســاة  اإلعالميــة
 11ألحــداث  أمريكيــةلخمــس محطــات تلفزيونيــة   ،اإلعالميــةكيفيــة التغطيــة   علــىالتعــرف  إلــىالدراســة 

 للكارثــة، األولــىوالعشــرون  األربعــةالســاعات  اإلخباريــة فــيمــن خــالل دراســة النشــرات   ،2001 أيلــول
إلـى مـا   اسـة  وتوصـلت الدر ). (FOX, CNN, NBC, CBS, ABCالقنـوات   عينة الدراسة فيوتمثلت 

 أو اإلرشـادي بالـدور   اإلعـالم لـم تقـم وسـائل    و .للمعلومـات  أساسـيا كانت مصـدرا   اإلعالموسائل  :يلي

                                                
.Chan, Wayne WL. "The Media Representations of Police Image." SAGE Open 5.3 
(2015 .() 38  

  
40). Li, Xigen. "Stages of a crisis and media frames and functions: US television coverage 
of the 9/11 incident during the first 24 hours." Journal of Broadcasting & Electronic Media 
51.4 (2007): 670-687.  
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ا رافقهــا مــن معلومــات غيــر  ضــخامة الكارثــة ومــ و .األزمــةدور المواســاة للتخفيــف عــن الجمهــور خــالل   
 .للمعلوماتكمصدر  المسئولينعلى  اإلعالمت من اعتماد وسائل حد ،مؤكدة

  :على الدراسات السابقة ليقالتع
     التــي ســعت لمعرفــة     الذهنيــة، الدراســات الســابقة المتعلقــة بالصــورة      أهــداف اتفقــت مــع عــدد مــن

ومعرفـة وجهـات نظـر المبحـوثين حـول ابـرز مالمـح         ،المصادر المؤثرة فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـة    
  .وسلوكيا ،جدانياوو ،ومدى انعكاس الصورة على المبحوثين معرفيا ،الصورة لموضوع الدراسة

 والتي اتبعت منهج المسح كأغلب الدراسات المذكورة  ،تندرج ضمن البحوث الوصفية أنها. 
  الذهنيـة   الصـورة  أبحـاث السـابقة والمندرجـة تحـت محـور      الدراساتاستخدمت الغالبية العظمى من

  .االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات  وجه التحديد، على
 كيفية تطبيقها على موضوع الدراسةو ،اختيار النظرية المستخدمة في السابقةالدراسات  تساعد. 
 المستخدمة في تحليل النتائج  اإلحصائية األساليب علىالتعرف تحديد منهج الدراسة و.  
 وتفسيرها  ،والتعليق على الجداول ،طريقة عرض النتائج في الدراسات السابقة.  
  وأسئلتها ،دراسةال وصياغة فروض ،لدراسةا أداةتحديد . 
 تعتبـر الدراسـة األولـى التـي جمعـت بـين دور        أنهـا  :الدراسة الحالية عن الدراسات السـابقة  ما يميز

فأغلــب الدراسـات الســابقة التــي  . ين السـوريين  ذهنيـة وقضــية الالجئــ اإلعـالم فــي تكـوين الصــورة ال  
التغطيــة اإلعالميــة ألحــد تناولــت موضــوع  ،أو الالجئــين الســوريين ،عنيــت بقضــيتي األزمــة الســورية

أمــا البحــوث المتعلقــة بالصــورة الذهنيــة فقــد تناولــت دور    .إمــا بالصــحف أو اإلذاعــة  ،الموضــوعين
جهـاز  و ،كمجلس النـواب، ورجـل األمـن    ،ع أخرىياإلعالم في تكوين الصورة الذهنية بالنسبة لمواض

قنـاة  و ،المملكـة السـعودية  صـورة  و ،البطل في المسلسالت التركيـة و ،المسلسل األمريكيو ،الشرطة
  . وصورة العراق في الصحافة األمريكية ،الجزيرة والجزيرة الدولية، األخوان

  نوع الدراسة ومنهجها 
هو الطريق أو مجموعة الطرق التـي  : والمنهج الوصفي  ،تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي

والمجـال العلمـي الـذي     ،لمحيطـة بهـا  والظـروف ا  ،يـتمكن البـاحثون مـن خاللهـا وصـف الظـواهر العلميـة       
  .)32(والمتأثرة فيها ،وتصور العالقة بينها وبين الظواهر األخرى المؤثرة ،تنتمي إليه

 ،تــم اســتخدام المــنهج المســحي مــن خــالل مســح الــرأي العــام بالعينــة     ،وفــي إطــار المــنهج الوصــفي 
ف فهــم أو التنبــؤ بســلوك  التجميــع المــنظم للمعلومــات مــن المستقصــى مــنهم بهــد    :والــذي يعــرف بأنــه 

  .)33(محل الدراسة المجتمع 

   وعينتها مجتمع الدراسة

                                                
 ،)دار الوفاء: مصر(الطائي، مصطفى وخير، أبو بكرمناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلعالم والعلوم السياسية ). 41

  .95،ص)2007(
  10،ص)2010). (دار كنوز المعرفة : عمان  (بحوث اإلعالم  مزاهره، منال). 42
  



  
 

328  
 

نظـرا   هـا وتـم اختيار  نسـمة مليـون   1.770عـددهم اربـد والبـالغ   محافظـة  سـكان   مجتمع الدراسـة هـو  
المتالحقـة والبـالغ    وتأثرهـا بموجـات الالجئـين    ،ود السوريةى الحدوقوعها عللالديمغرافي فيها وللتنوع 

العامــة لعــام  اإلحصــاءاتحســب نتــائج التعــداد الســكاني لــدائرة  ) ألفــا 343( حافظــة اربــدفــي معــددهم 
2015.  

مــن  هتطلبـ يلمــا  عليــه بأكملـه  تطبيــق الدراسـة وصـعوبة   ونظـرا لكبــر عـدد مفــردات مجتمـع الدراســة   
تـم اختيـار    ،ضبط المتغيرات لكثرتها ةبوصعونظرا ل ،وكذلك فريق عمل ونفقات مرتفعة ،الوقت والجهد

مـن   ،بحيث يسهل التعامل معها من كل الزوايا ،عينة من هذا المجتمع ممثلة له وتحمل نفس خصائصه
اختيـار مفـردات العينـة     وتـم نتـائج  ال إلـى وسرعة الوصول  ،قلة التكاليف و،ضبط المتغيرات حيث سهولة 

 ،م فـي محافظـة اربـد   ممـن يتـابعون وسـائل اإلعـال     احتماليةالال في إطار العينات  ،بطريقة العينة المتاحة
  : موضحة كما في الجدول التاليمفردة  400وكان قوام العينة 

  خصائص أفراد العينة )1(جدول 

 النسبة التكرار  الفئات  
 48.0 192  ذكر النوع االجتماعي

 52.0 208 أنثى 
 52.3 209 فأقل 25من  العمر
 25.5 102 35-26من  
 22.3 89 35أكثر من  

 22.0 88 ثانوية عامة أو اقل المستوى التعليمي
 21.3 85 دبلوم 
 42.5 170 بكالوريوس 
 14.3 57 "دكتوراه ،ماجستير"دراسات عليا 

 40.8 163 متدن المستوى االقتصادي
 40.3 161 متوسط
 19.0 76 مرتفع

 100.0 400 المجموع 

  أداة الدراسة
حيـث   ين،تحتوي علـى جـزأين رئيسـ    استبانهتم تصميم  ،مات والبيانات من أفراد العينةلجمع المعلو

النـوع  : تضـمنت  ، والتيألفراد العينة) ص الديمغرافيةالخصائ(على البيانات األولية  األولالجزء  شتملا
  . والمستوى االقتصادي ،المستوى التعليمي، والعمر، واالجتماعي

 .اسئلة تقيس اهداف الدراسة شتمل على وأما الجزء الثاني، فقد ا
  داةصدق األ

 تــم عرضــها ،ومـدى تمثيلهــا ألهــداف الدراســة  ،قوصــالحيتها للتطبيــ ،للتحقـق مــن صــحة االســتبانة 
 إجــراءتـم   ،و ،جامعــة اليرمـوك /  اإلعـالم كليـة   فــيعلـى مجموعـة مـن المحكمــين مـن ذوي االختصـاص      

ودمـــج  ،هابعضـــ وإضــافة  ،حــذف البـــدائل  و ،األســـئلةفيمــا يتعلـــق بحــذف احـــد    ،التعــديالت المطلوبـــة 



  
 

329  
 

االســتبانة فـي شــكلها النهــائي بمــا يخــدم    إعــدادتــم  ،وفــي ضـوء ذلــك . ،صــياغة بعضــها إعــادةو ،ضـها بع
  . اإلمكانوتحقيق النتائج المرجوة منها قدر  ،لهذه الرسالة األساسيالهدف 

  :ثبات األداة
ــاييس   ــات المقـ ــمان ثبـ ــتمارة    لضـ ــا االسـ ــي حوتهـ ــاييس 7(التـ ــتخدام  ،)مقـ ــم اسـ ــار تـ ــاخ "اختبـ كرونبـ

ــين مــا تراوحــت نســب الثبــات وقــد ".ألفــا ــرات   ،وهــي نســب مرتفعــة  ), 86( ),70(ب ــة لكافــة فق  ومقبول
   ،االستبانة

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة
مـن خــالل برنــامج التحليـل اإلحصــائي فــي    ،تـم معالجــة البيانـات إحصــائيا باســتخدام الحاسـب اآللــي   

ــة   ــوم االجتماعيـ ــائية اآل  و SPSSالعلـ ــامالت اإلحصـ ــق المعـ ــم تطبيـ ــةتـ ــب   : تيـ ــيطة والنسـ ــرارات البسـ التكـ
معامـــل ارتبـــاط بيرســـون لقيـــاس العالقـــة بـــين  و .المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري و .المئويـــة

 .الدراســـةللفــروق بـــين المتوســطات الحســـابية واختبــار فـــروض    )  ANOVA(اختبـــار و .المتغيــرات  
ــروق     و ــة لمعرفــة مصــادر الف ــات البعدي ــاو .اختبــار شــيفية للمقارن ــار كرونبــاخ اختب ــات   ألف ــاس ثب  أداةلقي

  . الدراسة

  :حدود الدراسة 
  :تقتصر حدود الدراسة على ما يلي 

 2017 -2016الدراسي للعام  األولالفصل  فيتم إجراء هذه الدراسة  :الزمنيةالحدود 
   .ربدإ ،األردن :المكانيةلحدود ا

  :الدراسةنتائج  ملخص

   :يليراسة فيما النتائج التي توصلت لها الد أهميمكن حصر 
حظيـت الموضـوعات المتعلقـة بـالالجئين السـوريين التـي تبـث عبـر وسـائل اإلعـالم األردنيـة بمتابعـة              .1

بينما يتابعها بشـكل نـادر مـا    %63) دائما وأحيانا( حيث بلغت نسبة من يتابعونها  ما،كبيرة نوعا 
ــذي قــد تتركــه فــي تشــكيل الصــور         %.37نســبته  ــر ال ــين ضــخامة األث ــة عــن  وهــذا مــا يب ة الذهني

  .الالجئين لدى متابعيها من أفراد العينة سواء ايجابيا أم سلبيا
بلـغ مقـداره   يتصدرت المواقع اإلخبارية األردنية المرتبة األولى في درجة المتابعة بمتوسـط حسـابي    .2

، وهــذا يعــود لمــا تفوقــت بــه علــى بــاقي الوســائل مــن ســهولة وســرعة فــي تــدفق المعلومــات     2.98
التلفزيون األردنـي الرسـمي    يليها مباشرةو كل زمان ومكان عبر أجهزة الهاتف النقال،ولتوافرها في 

ثــم اإلذاعــات األردنيـــة    ،2.38بمتوســط حســابي مقـــداره    ،والقنــوات التلفزيونيــة األردنيــة الخاصـــة   
بنسـبة متابعـة منخفضـة بمتوسـط      وأخيرا الصـحف المحليـة األردنيـة    ،2.31حسابي مقداره بمتوسط
وهــذه نتيجــة منطقيــة ومتوقعــة نظــرا لنوعيــة الجمهــور المســتهدف مــن الصـــحف           ،2.15حســابي  

  . والمتمثل في فئة النخبة المثقفة من المهتمين بقضايا المجتمع المحلي والدولي
احتلـت صـفحات التواصـل االجتمـاعي المرتبـة األولـى كمصـدر مـن مصـادر الحصـول علـى معلومـات              .3

ــد لمــدى انتشــارها    ،3.14رتفــع مقــداره  بمتوســط حســابي م و ،عــن الالجئــين الســوريين   وهــذا عائ
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حيــث أصـبحت جــزءا مـن الـروتين اليــومي يصـعب االســتغناء      ،وسـيطرتها علـى اغلــب فئـات المجتمـع    
ثـم   2.81فـالزمالء   2.48ثم االحتكاك الرسـمي بـالالجئين    2.94ويليه على التوالي االصدقاء ،عنه

ل المباشــر كمصـدر مــن مصـادر المعلومــات   وتــدل هـذه النتــائج علـى أهميــة االتصـا    ،2.71الجيـران  
فاإلنسان يؤسـس صـورته عـن األشـياء واألشـخاص عـن طريـق         التي توازي باألهمية وسائل اإلعالم
النشــرات والمطويــات التــي تصــدرها هيئــات أو    بينمــا حصــلت .التجــارب المباشــرة والغيــر مباشــرة  

  . 1.99خفض مقداره من حسابي على متوسط جمعيات مهتمة بقضايا الالجئين السوريين
تكــون درجــة المتابعــة فــي أعلــى مســتوياتها عنــد حــدوث مشــكالت تتعلــق بــالالجئين داخــل األردن        .4

وربمـا يعـود ذلـك للحـس الـوطني ومـدى اهتمـام أفـراد العينـة بـاألمن            ،2.46وذلك بمتوسط حسابي
متوسـط حسـابي    أما بالنسبة لدرجة المتابعة في كل األوقات فقد نالـت  واالستقرار الداخلي لبلدهم

  .1.75منخفض مقداره 
أســـهمت فـــي تقـــديم معلومـــات ألفـــراد العينـــة حـــول   وســـائل اإلعـــالم األردنيـــة رأى أفــراد العينـــة أن  .5

تمثلت في مدى تأثير وجـود السـوريين علـى االقتصـاد األردنـي والـدور الـذي         ،الالجئين السوريين
أما المعلومات التي لـم  . 45. 2بلغ بمتوسط حسابي حكومة األردنية في خدمة الالجئين تقوم به ال

يتم تغطيتهـا بشـكل واسـع بحسـب أفـراد العينـة فهـي موقـف الـدول الغربيـة مـن الالجئـين السـوريين              
 .1.99فقد بلغت بالمتوسط الحسابي 

فــي تشــكيل صــورة ذهنيــة عــن الالجئــين    األردنيــة اإلعــالمالمعلومــات التــي قــدمتها وســائل   أســهمت .6
وهـذه  . % 23.2 في حين لم تشـكل أي صـورة ذهنيـة بمـا نسـبته      %76.8السورين وذلك بنسبة 

النتيجة توضح ضخامة الدور الذي لعبته وسائل اإلعـالم األردنيـة والتـي تعتبـر األسـاس الـذي يبنـي        
عليه المبحوثون صورهم الذهنية وذلك بما قدمته من تصورات معرفيـة ومعلومـات حـول الالجئـين،     

  .لمبحوثين الموجودة مسبقاأضيفت إلى رصيد خبرات ومعلومات ا
أن  ،من ابرز مالمح الصورة الذهنية لالجئين السوريين والتي تشكلت بفعل وسائل اإلعـالم األردنيـة   .7

وأنهـــم يضـــيقون فـــرص العمـــل علـــى    ،كـــان ســـببا فـــي غـــالء األســـعار وإيجـــارات الشـــقق   وجـــودهم
هـذا يـدل علـى انـه ورغـم      و القت بعض العبارات االيجابية نسبة مرتفعة لـدى المبحـوثين   ،األردنيين

مـن أفـراد العينـة بفعـل وسـائل اإلعـالم األردنيـة، لكـن         % 42.3الصورة السـلبية التـي تشـكلت لـدى     
ــد        ــوعية اإلجابـــة عنـ ــة أيضـــا علـــى موضـ ــعب حـــرب، وهـــذه داللـ هـــذا ال يمنـــع مـــن التعـــاطف مـــع شـ

يـة لأليـدي   وشـكلوا إضـافة نوع   ،السـوريين مـاهرين فـي العمـل     المبحوثين، حيث أنهـم لـم ينكـروا أن   
  .العاملة

ــى الجانــب             .8 ــة بشــكل ايجــابي عل ــي تشــكلت بفعــل وســائل اإلعــالم األردني ــرت الصــورة الذهنيــة الت أث
ــة    ــراد العين ــدى أف ــة عــن إيجــاد حــل لمشــكلة         ،الوجــداني ل ــدول العربي ــل الشــعور بعجــز ال فقــد احت

ة قضــية يليــه الشــعور بضــرورة نصــر  ،2.37الالجئــين الســوريين المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي   
ولكـن علــى   2.23ثـم التعـاطف مـع معانـاة الالجئـين بمتوسـط        ،2.33الالجئـين السـوريين بمتوسـط    

ما العبارات السـلبية  أ2.5الرغم من ذلك هناك رغبة في خروجهم من األردن بلغ متوسطها الحسابي 
فقد حصلت على متوسطات حسابية منخفضة كعدم التعـاطف بمـا يحـدث فـي بلـدهم مـن المصـائب        
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وهـذا يـدل علـى وعـي أفـراد العينــة       .1.54تليهـا الرغبـة بعـدم احتـرامهم بمتوســط      1.56وسـط  بمت
وإنسانيتهم فعلى الرغم من ارتفاع نسبة من تشكلت لديهم صورة سلبية إال أن هذا لم يؤثر بشكل 

 . كبير على إنسانيتهم ووجدانهم بصورة سلبية تنتزع الرحمة واإلنسانية
، الصـدارة  للصورة الذهنية المتشكلة بفعل وسائل اإلعـالم األردنيـة   يجابيةاآلثار السلوكية اال احتلت .9

عدة المباشرة لمن يعرفهم المبحوثون من السوريين علـى متوسـط   تقديم المسا حصلت عبارة حيث
يليه جمع المساعدات العينية والنقديـة لالجئـين السـورين بمتوسـط حسـابي       ،2.12حسابي مقداره 

 اتفـي حـين حصـدت اآلثـار السـلبية متوسـط       1.93اجتماعية مـع السـورين   ثم بناء عالقات  ،1.94
وهــذه نتيجــة منطقيــة الن ســلوك األفــراد هــو انعكــاس التجاهــاتهم الناتجــة عــن       .ةمنخفضــ ةحســابي

فمـن الطبيعــي أن يــنعكس  ، وبمــا أن االتجاهـات كانــت ايجابيــة  ،الصـورة الذهنيــة التــي تكونـت لــديهم  
ك الفرد ينبني على معارفه ووجدانه واتجاهاته فـان كانـت موجبـة    فسلو ،ذلك على سلوك المبحوثين

 .للموضوع امؤيد اايجابي االفرد غالبا مستعدا إلظهار سلوك سيكون
  نتائج اختبارات الفروض 

          ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي درجـة متابعـة المبحـوثين للموضـوعات واألخبـار المتعلقـة
 .غيراتهم الديمغرافية السوريين تعزى إلى مت بالالجئين

      ثبــت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــة اهتمــام المبحــوثين بمتابعــة الموضــوعات
 . السوريين تعزى إلى متغيراتهم الديمغرافية واألخبار المتعلقة بالالجئين

      ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي التصــورات المعرفيــة التــي تكونــت لــدى المبحــوثين عــن
 .ئين السورين نتيجة لمتابعتهم للموضوعات المتعلقة بهم تعزى إلى متغيراتهم الديمغرافية الالج

  المبحـوثين حـول   لـدى   تكونـت  التـي  الصـورة  ثبت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مالمـح
األردنيـة تعـزى إلـى متغيـراتهم الديمغرافيـة       اإلعـالم  وسـائل  تقدمـه  مـا  خـالل  مـن  الالجئـين السـورين  

 .سنة أو أكثر  35ما ثبت وجود فروق تعزى لمتغير العمر وذلك لصالح فئة بين
      ثبت خطأ فرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية في اآلثار الوجدانية التـي ترتبـت علـي الصـورة

 .المبحوثين حول الالجئين السورين تعزى إلى متغيراتهم الديمغرافيةلدى  تكونت الذهنية التي
 ات داللة إحصائية في اآلثار السلوكية التـي ترتبـت علـي الصـورة الذهنيـة      ثبت عدم وجود فروق ذ

  .المبحوثين حول الالجئين السورين تعزى إلى متغيراتهم الديمغرافيةلدى  كونت التي
           توجد عالقة ايجابية دالـة إحصـائيا بـين كثافـة متابعـة المبحـوثين للموضـوعات واألخبـار المتعلقـة

 .جابية الصورة الذهنية التي تشكلت عنهم السوريين ومدى اي بالالجئين
 وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين كثافة متابعة المبحوثين للموضوعات و  ثبت صحة فرضية

  .السوريين وتأثيراتها المعرفية عليهم األخبار المتعلقة بالالجئين
        واألخبـار المتعلقـة    توجد عالقة ايجابية دالـة إحصـائيا بـين كثافـة متابعـة المبحـوثين للموضـوعات

 .السوريين وتأثيراتها الوجدانية عليهم بالالجئين
            ــة متابعــة المبحــوثين للموضــوعات المتعلقــة ــين كثاف ــة إحصــائيا ب ــة دال ــت وجــود عالقــة ايجابي ثب

  السوريين وتأثيراتها السلوكية عليهم بالالجئين
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  : التوصيات

  : بما يلي اناحثوصي البيتائج التي توصلت إليها الدراسة، بناء على الن
ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم األردنيـة فـي إبـراز روايـة المجتمعـات المستضـيفة وروايـة الالجئـين          .1

وهـذا يسـاهم فـي تشـكيل صـورة ذهنيـة مطابقـة للواقـع الـذي يرويـه            ،وجعلها حاضرة في اإلعـالم 
رة اقـرب  ن ممـا يسـاهم فـي كـون هـذه الصـو      ون األردنيـ ووالمواطنـ  الالجئـون أصحاب القضية وهم 

  .إلى الواقع 
التركيــز علــى الصــحافة االستقصــائية التــي تخــوض فــي قضــايا الالجئــين وشــؤونهم ســواء داخــل        .2

المخيمات أو خارجها ونقل األوضاع بشكل قريب إلى الواقع بعيدا عن سيطرة الحضور الرسـمي  
 .وأصوات المنظمات االغاثية 

سجام بين الالجئين السوريين والمواطنين إعداد دراسات وأبحاث تهدف إلى تسهيل التأقلم واالن .3
األردنيين ثم التعاون والتنسـيق بـين المؤسسـات اإلعالميـة األردنيـة ومراكـز األبحـاث المتخصصـة         
بدراسات الالجئين والنازحين لتنفيذ االقتراحـات والتوصـيات ووضـعها بعـين االعتبـار عنـد إعـداد        

 . الخطط اإلعالمية
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 ردنية كمصدر للمعلومات عن الجمعيات الخيريةئل االعالم األن السوريين على وسااعتماد الالجئي

  )دراسة مسحية(

  
السوريين على وسائل اإلعالم اُألردنية، كمصدٍر  الالجِئينالّتعرف إلى درجة اعتماد  الدراسةهدفت 

على منهج مسح  الوصفية باالعتماد الدراساتإلى  الدراسةللمعلومات عن الجمعيات الخيرية، وتنتمي هذه 
باستخدام أداة االستبانة، بالّتطبيق  الدراسةوتم الحصول على البيانات من أفراد عيَنة  ،جمهور وسائل اإلعالم

إلى أن درجَة اعتماد المبحوثين على  الدراسةمفردة بالطَّريقة العشوائية البسيطة، وتوصلت ) 400(على 
قد حصلت على أعلى درجة بمَتوسط  الالجِئينمات المَتعلِّقة بشؤون اإلنترنت كمصدٍر للحصول على المعلو

 وفي المرتبة الثَّاِلثة كانت وسائل ،)3.17(ثم جاء الّتلفزيون بمَتوسط حسابي بلغ  ،)3.18(حسابي بلغ 
 اِعيال االجِتمط حسابي بلغ االتِّصسَتوباإلذاعات المس ،)3.06(بم ال أما فيما يتعلَّقموعة ووسيلة االتِّص

عليها  الالجِئينفقد حصلت على ترتيبات مَتوسطة أقرب إلى الدرجة القليلة في درجة اعتماد  ،الشخصي
أن الصحف والمجالت كانت أقل الوسائل التي  الدراسةوأظهرت نتائج  ،كمصدٍر للحصول على المعلومات

وأشارت الّنَتاِئج أيضا إلى عدم وجود . على المعلومات بدرجات قليلةكمصدٍر للحصول  الالجِئونيستخدمها 
على وسائل اإلعالم اُألردنية كمصدٍر للمعلومات عن الجمعيات  الالجِئينفروق دالَّة إحصائيا بين درجة اعتماد 

   .المستوى الّتعِليمي، وِعيةالحالة اِالجِتما، والعمرن، والسكن مكا، والّنوع: الخيرية وفًقا للمتغيرات
  
  

Dependence of Syrian Refugees on Jordanian Media as a Source of 
Information about Charities: A Survey Study 

 
The study aimed to investigate the degree of Syrian refugees` dependency 

on Jordanian media as a source of information about CBOs.AS this study belongs 
to the descriptive studies , it adopted survey methodology using questionnaire as a 
tool to collect data .400 individuals were investigated in simple random method. 
The study found that Internet has the highest degree of dependency as source of 
information with a total MEAN (3.18), followed by television with MEAN (3.17), 
and in third place was the social media (3.06), in the aspect of radio and tools of 
personal communication, the degree of dependency seem intermediate while it was 
the least in relation to newspaper and magazine. It also indicated that there is no 
significant relationship between the refugees` degree of dependence and there 
demographic variables. 
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  المقدمة
 جوهريًا دورًا تمارس فأصبحت اإلعالِمية، العملية في هائلة ورةث إحداث إلى الّتكنولوجي الّتطور أدى 

 الجمهور إليه يلجأ معرفيا مغذيا أصبحت حيـث المطروحة؛ والمشكـالت بالقضايـا الجمهور اهتمام إثارة في
  .) 2010،2 ،ومهدي حلس( االقضاي مختلف حول المعلومات على الحصول في

 والّتي اإلنسان، وعي تشكيل على تعمل الّتي المعرفة مصادر من مصدرا وسائل اإلعالم ُتعد حيث
 الورقية " الصحافة وتعد معين، مجتمع في تثبيتها يراد الّتي العامة والمفاهيم الّتصورات صياغة في تسهم

 وهي الثَّقافة، تكوين على قدرة الجماِهيرية األكثر اِالتِّصال وسائل واالذاعة والتلفزيون من " واإللكترونية
 تكوين على قادرة وهي الّنائية، بالمناطق كانوا لو حتى المجَتمع، شرائح معظم إلى الوصول على قادرة
أياهات في وتسييرِه الرنة اتِّجعي5 ،2013 شتيات،(ومحددة  م(.  

 في بِه يسَتهان ال مرجعا كونتو ،راِءالُق من لكثير العام الرأي تكوين في مهم بدوٍر وسائل اإلعالم وتقوم
 وفاعلٍة، رئيسٍة وتعليم إعالم كوسائل وخطورَتها أهميَتها تكَتِسب فهي" والمعلوماِت األخبار آخر معرفة

 األخبار، جمع على تقوم فهي أهداِفها، وتحقيق بمهامها للقيام جاهدًة وتعمُل وسائُل اإلعالم اُألردنية
 متعلِّقًة بمستجداِت األخبار تكون هذه ما وغالبا للجمهوِر، وتقديمها مصداقيِتها، من والّتحقُّق حليِلها،وت

  .)1 ،2013الشناق، ( وغيرها االقِتصادية أو السياسية سواء الدولية، والعربية المحلِّية، األحداِث
ف، اإلذاعة وتهتمحل اتوشبك والّتلفزيون، والصاصة الّتواِعية اِالجِتمة اإللكترونيباألحداث المحلِّي 
 وسائل باهتمام والّنزوح اللُّجوء مسألة وتحظى حولها، والّتحِليالت والّتعليقات األخبار وتنشر الجارية،
 وقد الحاضر، الوقِت في العالم تواجه الّتي القضايا أعقِد من ُتعد الّتي المسألة هذه ألهمية نظرا اإلعالم؛

 من مستمرة موجات عنها ينجم والّتي كثيرٍة، صراعاٍت إلى تؤدي الّتي السياسية الخالفاِت وليدَة كانت
 وموِقعًا والكوارِث، والحروِب للفتن فريسًة منه وتجعل لها، ضحيًة الالجئ من تجعل الّتي القسرية، الهجرات

  .مشكالت من اللُّجوء بأعباء يتعلَّق ما وكل والبطالِة للفقر خصبا
 إلى منهم سعيا عنها؛ البحث دائمي الالجِئين تجعل خيرية وجمعيات مؤسسات تنشُأ ِهكلِّ لذلك ونتيجة

 الالجِئين بحقوق يتعلَّق ما تغطية وهو سام هدف تحقيق إلى الجمعيات تلك تسعى حيث معاناتهم، تخفيف
 وكان واضح، إعالِمي باهتمام تحظى السوري بالشأن المَتعلِّقة القضايا باتت وقد. )22 ،2010 البريثين،(

نمن اُألرد ل بينوت الّنازحة العائالت من العديد استقبلت الّتي الدماألوضاع، استقراِر لحين العون لهم وقد 
 السوريين الالجِئين وقضايا السوري بالشأن المَتعلِّقة بالّتطوراِت اُألردن اهتم وقد .لديارهم األمن وعودة

 واضحًة إعالِميًة سياسًة اُألردنيُة اإلعالِميُة الوسائُل تبنَّت فقد قرٍب، عن اُألردّنية األراضي داخَل الموجودين
 السوريين الّنازحـين بشـأن تتعلق الّتي األخبار معظم بثِّ في أولوياِتها سلَّـم على وحملتها بشأنَّها،

  .)2014،1 مهيرات،(

   الدراسة مشكلة
دف في الدراسة مشكلة تتحدِئين اعتماد مدى إلى الّتعرين الالجوريفي الس نعالم  وسائل على اُألرداإل

 الّناجمة ثيراتالّتأ معرفة وكذلك بشؤونهم، المهتمة الخيرية الجمعيات عن للمعلومات كمصدٍر اُألردّنية
 اِالعتماد درجة على تؤثِّر الّتي المتغيرات من مجموعة معرفة عن فضًلا الوسائل، تلك على جراء اعِتمادهم

  ."السكنو العمر،و الجنس، "الديمغرافية كالمتغيرات
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  الدراسة أهمية
 اُألردنية اإلعالموسائل  أهمية رفةمع في السوري الالجئ اعتماد مدى في الدراسة أهمية تتمثل

 الفترة امتداد بسبب المعيِشية أوضاعهم تحسين في الخيرية الجمعيات أنِشَطة حول للمعلومات كمصدٍر
   .وحداثتها القضية وضخامة اُألردني، المجَتمع على وتأثيرها سنوات، ست منذ السورية لألزمة الزمنية

بوسائل  عالقِتِه عن الكشف ينبغي الّتي المهمة المجَتمعات من يعد والَّذي الالجِئين تمعمج تناولكما 
 على السوريين الالجِئين اعتماد تناولت الّتي السابقة واألبحاث الدراسات قلةلباإلضافة  .اُألردنية اإلعالم

 .الخيرية ياتالجمع عن للمعلومات كمصدٍر اُألردنية وسائل اإلعالم
  :ّتعرف ىإل الدراسة تهدف :الدراسة أهداف

 .اُألردنية لوسائل اإلعالم السوري الالجئدرجة تعرض  -

 .اُألردّنية لوسائل اإلعالم السوري الالجئكثافة تعرض  -
 معياتالج عن للمعلومات كمصدٍر اُألردنية وسائل اإلعالم على السوري الالجئ اعتماد أسباب -

 .الخيرية
وسائل  على اعتمادهم أثر )الدراسة عيَنة(السوريين  للَّاجِئين والسلوكية والوجدانية، المعرفية، اآلثار -

  .بشؤونهم المهتمة الخيرية الجمعيات عن المعلومات على الحصول في اُألردنية اإلعالم

  :النظرية المستخدمة

 نظرًة متقد واالفتراضات، والمفاهيم المتغيرات من مجموعة الّنظرية: اإلعالم ائلوس على االعتماد نظرية
 بحدوثها والّتنبؤ ر،الظواه تفسير بهدف المتغيرات؛ بين العالقات تحديد خالل من وذلك للظَّاهرة، منظَّمًة

 منظَّمة نظرة تمثل وأنَّها ت،المتغيرا أو المفاهيم بين العالقات تبين فروض :أنَّها أي المستقبل، في
   17) ،1998الوفائي،  (حدوثها وتتوقع الظَّاهرة تفسر وهي للظاهرة،

 تسهم اِالعتماد نظرية أنBall _ Rokeach & Defleur  فلور دي وملفن روكش _ بال ساندرا وترى 
 والّتركيز ،االعالم وسائل لتأثير بإهماله؛ )اتواإلشباع االستخدامات (نموذج خلفه الَّذي الفراغ ءمل في

 أبو (السببية االفتراضات يرفض المدخل وهذا. اإلعالم لوسائل استعماله وأسباب ،المتلقي على
  . 212) ، 2011إصبع،

 تلك تحكم الّتي العالقة وأن اإلعالم، ووسائل األفراد بين متبادل اعتماد عملية هي :اِالعتماد مفهوم
 ويشير ).239 ،2015كنعان،(والجمهور اِالجِتماِعية والّنُظم وسائل االعالم بين املةمتك عالقة هي العملية

  :اآلتية األهداف لتحقيق وسائل اإلعالم على يعتمدون األفراد أنإلى ) 15 ، 2006كافي،(

 إلى يشير ذيالَّ اِالجِتماِعي الفهم خبرات على والحصول الّتعلُّم مثل الذَّات لفهم الحاجة ويشمل: الفهم .1
 .اُألخرى والثقافات ،اآلخرين واألفراد ،والمجَتمع بالفرد، المحيط العالم عن أشياء معرفة

 القرارات وصنع العمل توجيه في وسائل استخدام ويعني بالفعل، الخاص الّتوجه ويشمل: الّتوجيه .2
 .الّتفاعلي والّتوجه السلوكية
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 اجتماعية تسلية أو واالستثارة، واالسترخاء، الراحة، الّتماس ثلملة المنز الّتسليُة وتشمُل :الّتسلية .3
).  2008،4تربان،  شنب، أبو( األسرة مع الّتلفاز مشاهدة أو األصدقاء، مع السينما إلى الذهاب: مثل

 وسائل ونح األفراد سلوك تحدد والّتي اإلنسان، لدوافع الثالثة األبعاد والّتسلية، والّتوجيه، الفهم، ويمثل
  .ومتماثلة رِئيِسية اعتماد عالقات الى تؤدي حتى وضرورية مهمة أيضا وتعتبر اإلعالم،
 المعرفية الّتأثيرات من مجموعة اإلعالم وسائل على األفراد اعتماد عن ينتج :اإلعالم وسائل تأثيرات

 ، وللمجتمعاترالِمية، والرسالة، والجمهواإلع الوسيلة باختالف تختلف والّتي والسلوكية والوجدانية
   :يلي بما الّتأثيراُت هذه وتتمثَُّل. منها اِالتِّصالية والظُّروِف المعلوماِت عرض بطريقِة كبير دور أيضا

 يستقبُلها الّتي المعلومات في المعرفية الّتأثيراُت تتمثَُّلCognitive Effects: المعرفية الّتأثيرات -1
خصخالل من الش يرفضها، أو ،المرجعي اإلطار فيتقبُلها ،انتباهه تجذب والّتي الحواس نوتتضم 
 وتشكيله، االتِّجاه تكوين الغموض، أهمها عدة آثار وسائل االعالم على لالعتماِد المعرفية الّتأثيراُت

  33) ،2015 القرعان،(القيم على الحفاظ المعتقدات، توسيع األولويات، ترتيب
 من والعواطف المشاعر مختلف ويشمل :Emotional Effectsالوجدانية  العاطفية الّتأثيرات -2

خوٍف ومن وكراهيٍة حب ة وميولة، أو إيجابيا االعالم وسائل على األفراد يعتمد حيث سلبياعتماد 
 إلشباع ووجدانية عاطفية ٍتتأثيرا يقتحق يمِكُنها وسائل أن كما وحاجاتهم، رغباتهم إلشباع كبيرا

 المعنوي، والدعم والقلق، الخوفو العاطفي، الفتور :الّتأثيرات هذه على األمثلة ومن الحاجات،
   213) ، 2009مكاوي،( واالغتراب

 القول أو العمل :بأنَّه السلوك الموسى يعرف : Behavioral Effects السلوكية الّتأثيرات -3
 من العديد اهتمام يشغل الَّذي األثر هي السلوكية الّتأثيرات وتعتبر نسان،اإل عن يصدر الَّذي

 لديفلير وفًقا آثاره وتنحصر والعاطفية، المعرفية الّتأثرات حدوث عند السلوك ويحدد الّناس،
 .والّتثبيط الّتنِشيط، :هما ،أساسيين نسلوكي في وروكيتش

 :وفروضها الدراسة تساؤالت
 :اآلتية الّتساؤالت على أهم لإلجابة الدراسة هذه تسعى :الدراسة ةأسئل

 ض  درجة ماالالجئتعر وريعالم السة لوسائل اإل؟اُألردني. 
 ض  كثافة ماالالجئتعر وريعالم  لوسائل السةاإل؟اُألردني. 
 الالجئ اعتماد أسباب ما وريعالم  وسائل على السةاإلٍر اُألردنيات عن لمعلوماتل كمصدالجمعي 

  .؟الخيرية
 ة اآلثار ماة المعرفيلوكية والسِئين والوجدانيين للَّاجوريَنة( السيوسائل  على اعتمادهم أثر) الدراسة ع

 .؟بشؤونهم المهتمة الخيرية الجمعيات عن للمعلومات كمصدٍر اُألردنية اإلعالم
 :الدراسة فرضيات

 ا ةدالَّ فروق توجدالالجئ اعتماد درجة بين إحصائي وريعالم على السة وسائل اإلٍر اُألردنيكمصد 
 الحالةو، العمرو، السكن مكانو، الّنوع :االتية للمتغيرات وفًقا الخيرية، الجمعيات عن للمعلومات
 . الّتعِليمي المستوىو، االجِتماِعية
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 ا دالَّة فروق توجدة، أثيراتالّت في إحصائية، المعرفية والوجدانيلوكياد الّناتجة والساء اعِتمجر 
، الّنوع :االتية للمتغيرات وفًقا اُألردنية وسائل اإلعالم على )الدراسة عيَنة( السوريين الالجِئين

 .المستوى الّتعِليميو، الحالة االجِتماِعيةو، العمرو، السكن مكانو
 ة قةعال توجدا دالَّة ارتباطيِئين اعتماد درجة بين إحصائيين الالجورية وسائل على السواآلثار اُألردني 

 .اُألردنية وسائل اإلعالم على جراء اعِتمادهم الّناجمة والسلوكية والوجدانية المعرفية
 :االصطالحي لّتعريفا

 بسبب )السورية العربية الجمهورية (المعتادة إقامتهم لدب خارج يعيشون أشخاص: نوالسوري نوالالجِئ
 أو معينة، اجتماعية طائفة إلى االنتماء أو القومية، أو الدين، بسبب لالضطهاد الّتعرض من يبرره ما خوفهم

 أو البلد ذلك بحماية تستظّل/يستظل أن يريد ال أو الخوف ذلك بسبب يستطيعون وال سياسي، رأي إلى
 المتَّحدة لألمم السامية المفوضية( الظُّلم من وهربا القتل، أو لالضطهاد، الّتعرض خشية إليه العودة
ِئين لشؤونالالج(.  

 سائلالو وتشمل، بوساطتها اإلعالِمية الرسالة نقل يتم الّتي األدوات وهي :اُألردّنية اإلعالم وسائل
 Audio" المسموعة المرئية والوسائل ،Audio"" المسموعة والوسائل ، "Printed"المطبوعة البصرية

, Visual" )13، 2006خرون،آو حوامدة(.  

 من مجموعٌة ينشئها المدني، المجَتمع مؤسسات من اجتماعية مؤسسات هي: الخيرية الجمعيات
 الّتنمية مجاالت الخدمات في اليقدمو ضمنها؛ أنفسهم فينظِّمون مجتمعهم مشكالت يدركون األشخاص

 المشاريع وإقامة وتدريبية وتأهيلية، وتربوية، وصحية، تنموية، خدمات من مباشرة باإلنسان العالقة ذات
  .)2008،5عثمان،  (المجَتمع لتنمية زمةالال

  :االجرائي الّتعريف

 والذين سوريا، في الّناشبة الحرب بسبب ردن؛اُأل إلى هم الالجئون الذين التجؤا: نوالسوري نوالالجِئ
  .واُألردن سوريا بين المشتركِة الحدوِد بسبِب للنَّاِزحين؛ ملجًأ المملكة تعتبر حيث ،اُألردن في يقيمون

 وشبكة الّتلفزيونية، والقنوات ،الصحف: من تتكون متكاملة منظومة هي :ةاُألردني وسائل اإلعالم
  .األخبار أو المعلومات على الحصول في وتساعد المحلِّية، واإلذاعات االتِّصال، ائلووس ،اإلنترنت

 السوريين، الالجِئين بقضايا تهتم وإقليمي، محلِّي جهدها محلِّية خيرية مؤسسات: الخيرية الجمعيات
  .سياسية تيارات إلى تنتمي وال ،حزبية غير وهي، وطني رقم ولديها الّتنمية، وزارة لدى ومسجلة

  :السابقة الدراسات

  العربية الدراسات :أوال
 على الفلسطينية الجامعات طلبة لمدى اعتماد الّتعرف ) 2008وتربان، شنب أبو( دراسة هدفت

 ئل االعالموسا على اِالعتماد نظرية من الّنظري إطارها الدراسة واستمدت األزمات، وقت وسائل االعالم
 المقيدين الطُّلَّاب من مفردٍة (200) من الدراسة عيَنة وتكونت الوصفية، البحوث من الدراسة هذه وتكونت

 محدٍد موضوع في محوٍر كلُّ يختص محاور خمسِة إلى الدراسة وانقسمت غزة، قطاع في جامعات بأربع
الِت وفقلت المطروحِة الّتساؤة الّنَتاِئج من إلى عدد راسةالد وتوصمهة سبب يعود :أبرزها المإلى األزم 
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 جاء وقد خاص بوجه غزة وقطاع بوجٍه عام الفلسطينية األراضي على المتواصل اإلسرائيلي الحصار
 على الحصول قائمة في األولى الدرجة في العربية الفضائيات على الفلسطينية الجامعات طلبة اعتماد

 اإلذاعات وجاءت (%58) بِنسبٍة المختلفة اإلنترنت يلي ذلك مواقع (%76,6) بِنسبٍة بوجٍه عام المعلومات
 العربية اإلذاعات يلي ذلك المعلوماِت، على للحصول دائم بشكل وسائل على اِالعتماد قائمة في المحلِّية
 .الرابعة الدرجة في قصىاأل راديو الثَّاِلثة ويليه الدرجة في فلسطين وصوت
 اليومية الصحف على اُألردّني القارئ اعتماد مدى إلى الّتعرف (2008) الشناق دراسة هدفتو
 دور معرفة إلى الدراسة تسعى كما المَتَنوعة، والمعلومات األخبار على الحصول في كمصدٍر اُألردنية
 المحلِّية األصعدة كافَّة على الساخنة األحداث وقوع عند الُقراء على ثيرالّتأ في اُألردنية اليومية الصحف
 قضاياهم، تهم الّتي واألخبار المعلومات نشر على وتأثيرها عليها، الُقراء إقبال ومدى والدولية، والعربية

 الهيئتين من َنةلعي" المطلوبة البيانات على للحصول الميداني المسح منهج على الدراسة واعتمدت
 اليومية الصحف إن :الدراسة نتائج وأظهرت ، "مفردًة 275 بلغت اليرموك جامعة في واإلدارية الّتدريسية

 والمعلوماِت األخباِر على الحصول في عليها اُألردني القارِئ العتماِد كمصدٍر الثَّاِلثة المرتبة احتلَّت اُألردنية
 القنوات وحصلت (%47.8) بلغت بِنسبٍة األولى المرتبة على اإلنترنت حصلت كما ،%9.6)( بلغت بِنسبٍة

 ليست اُألردّنية اليومية الصحف على أن الّنَتاِئج حيث تدلُّ ،%32,3بِنسبٍة الثَّاِنية المرتبة على الفضائية

 إعالِمية وسائل ظهور بسبب وذلك وماتوالمعل األخبار على الحصول في اُألردّني ِئللقار رئيسا مصدرا
 .جديدة
 الالجِئين لقضية اليومية اُألردّنية الصحف تغطية الى الّتعرف (2015) السرحان دراسة هدفتو

 والرأي السبيل صحيفتي من الدراسة عيَنة وتكونت ،1/3/2014) الى (1/9/2013 الفترة خالل السوريين
 الدراسات ضمن الدراسة هذه وُتصنَّف الصناعي، األسبوع حسب وذلك صحيفٍة كلِّ من عدد (24) وبواقع

 اُألردّنية الصحف أن :الدراسة نتائج وأظهرت ،"المضمون تحليل" منهج الباحث استخدم وقد االوصفية
 الصحف استخدام وجاء السوريين، ينالالجِئ بقضية المَتعلِّقة للموضوعات كبيرا اهتماما قد أولت اليومية
 اُألخرى، الصحفية األنماط كافَّة على وتقدم اليومية اُألردّنية الصحافة باهتمام استأثر الَّذي الصّحفي للخبر
 تبيَن كما لألخباِر، رِئيس كمصدٍر )بترا( اُألردنية األنباء ووكالة الصحيفة مصادر على اعتمادها إلى إضافة
 الالجِئين تجاه والدولية اُألردّنية الجهود إبراِز في ساهمت اليومية اُألردّنية الصحف إلى أن الدراسة نتائج

 .السوريين
 اِالتِّصال وسائل إلى اليمني الجامعي الشباب تعرض حجم إلى الّتعرف (2006) كافي دراسة هدفتو

 على االعتماد ودرجات باألزمة مرة ألول المعرفة ومصادر الطارئة، لدوليةا األزمات حدوث أثناء المختلفة
 الوسائل، تلك على اِالعتماد من واألهداف، المعلومات، على الحصول في المختلفة، اإلعالِمية الوسائل
 الى الدراسة ههذ تنتمي حيث الجامعي، الشباب يراها كما الالزمة اإلخبارية الّتغطية في القصور وأوجه
 خصاِئِصها على بدقٍَّة للتَّعرف ظاهرة أو موضوع، خصائص برصد تهتم والّتي الوصفية، الكمية البحوث

 الفضائية للقنوات الّتعرض أن أبرزها كان الّنَتاِئج من مهمٍة مجموعٍة إلى الدراسة َخُلصِت وقد ،وسماِتها
 الّتعرض يلي ذلك ،(%98,31)بِنسبٍة  الطَّاِرئة الدولية األزمات أثناء الجامعي الشباب ِقبل من العربية

 ويؤكد ،(%81,21)بِنسبٍة للصحف الّتعرضيلي ذلك  ،(%92,29)بِنسبة  الشخصي اِالتِّصال لمصادر
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 أيضا الدراسة في جاء كما قية،الور والصحف الشخصية اِالتِّصال ووسائل الّتلفزيونية القنوات أهمية ذلك
ة أنيمة أهباب لدى األزمالش ي الجامعيل ارتفاع الى تؤددعة متابعة على حرصهم مراِتها األزموكانت وتطو 

 .المبحوثين عيَنة من (%96,38)نسبتهم
  :األجنبية الدراسات :ثانيا

 الجنسيات ذوي من الالجِئون يسعى الّتي اآلمال بيان إلى (Kumassah, 2008) دراسة هدفت
 جمهور مسح( الّتحليلي االوصفي المنهج الباحُث واستخدم لتحقيِقها، كندا إلى لجؤوا الَّذين اإلفريقية
 ذوي الالجِئين من )ثناإ 6 و ذكور (6 شخص 12 من الدراسة هذه عيَنة ، وتألََّفت)اإلعالم وسائل

 فرصًة الالجِئين هؤالِء إلعطاء بِذلت الّتي للجهود الّتعرف الى الدراسة هذه هدفت حيث ةاإلفريقي الجنِسية
 إلى ذهبوا اإلفريقية الجنِسية ذوي من الالجِئين أن إلى الدراسة نتائج وأظهرت جديدٍة، بالٍد في للحياِة
 الدول إدراك أهمية إلى الدراسة أشارت ذلك إلى ًةإضاف القتل، بعيداعن مستقرًة حياًة يعيشوا أن بغية كندا؛

 .الكريم العيش فرص لهم ُتوفِّر وأن ،الالجِئين احتياجاِت
 اِالجِتماِعية وسائلال أنواع بحِث إلى االستقصاِئية (Kim & Sin, 2011) دراسة هدفتو

 األنِشَطة أنواع الدراسة هذه تبحث ذلك، إلى إضافة، استخدامها وأسباب ،للمعلومات كمصادر المستخدمة
 مصادر خالل من عليها يحصلون الّتي المعلومات قيمة مدى بغية تقييم ؛نوالمستخدم يمارسها الّتي

 الصفحة على القائم االستقصاِئية الدراسة استبيان الدراسة هذه في الباحث واستخدم .اِالجِتماِعية وسائلال
 جامعات في يدرسون الَّذين الجامعيين الطََّلبة من طالبا (448) من الدراسة عيَنة توتألََّف اإللكترونية

 ومراجعات )بوك الفيس مثل( اِالجِتماِعي الّتواصل ومواقع الويكيبيديا مواقع أن الدراسة ووجدت ،حكومية
 وأن المطلوبِة، ماِتالمعلو على العثور أجل من كبير؛ بشكل ُتستخدم اإلنترنت بوساطة المستخدم

 بالحياة المَتعلِّق المعلومات عن البحث سياقات في تستخدم أي أند كيو ومواقع ويوتيوب، الويكيبيديا،
 االستراتيجيات أن الدراسة كشفت ذلك إلى إضافة، األكاديمية الدراسةو بالبحث المَتعلِّقة أو اليومية
 .المصادر على اعتمادا تتنوع لوماتالمع أهمية مدى بتقييم المَتعلِّقة
 بشكل والّتركيز عاما (20) امتدت الّتي الفجوة ملء إلى (White & Stohr, 2013) دراسة هدفتو
لِّقة المعلوماِت مصادِر على خاصَتععايِة بسياسة المة الريحع عليها يعتمد الّتي الصرشنيو في نوالم 

 المعلومات على الحصول يفضلون المشرعين أن اإلنترنت بواسطة الستقصاِئيةا الدراسة وأشارت مكسيكو
 وسائل أما الّناخبين ثم الخبراء، الزمالء من أوال الصحية بالرعاية الخاصة القرارات باتخاذ المَتعلِّقة
 االعالم وسائل يهملون ال المشرعين أن من المفضلة بالمصادر الخاصة القوائم أسفل فتحتلُّ اإلعالم،

 الموافقة تحقيق على تساعد االعالم قد وسائل أن من بالرغم أنَّه المستجيبون شعر ذلك، إلى إضافة تماما
 هذه نتائج وتشير .وسياساتهم القانون نَّاعص بين ةِعدائي عالقاٍت عادًة يطورون أنهم إال، باإلجماع
 أكثر المبذولة جهودهم يقسموا أن بد ال المشرعين على الّتأثير إلى يسعون الَّذين هؤالء إلى أن الدراسة
 الَّذين المشرعين مع الشخصية العالقات وبناء الصحفية، للمعلومات الحكومي الدعم إيجاِد بين تساويا
 .بهم الّتأثير إلى يسعون
 في السوريين الالجِئين أوضاع على الّتعرف (Support To Live 2013) منظَّمة دراسة هدفتو
 الالجِئين تجاه اإلنساِنية المواقف على السوري الصراع أثره ما أبرز على الّتعرف عن افضًل تركيا،
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 راسةالد عيَنة وتألََّفت الّتحليلي، االوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحث واستخدم تركيا، في السوريين
 أن الدراسة ووجدت تركيا، في المَخيمات داخل يعيشون الَّذين السورية العوائل منئا الج (1072)من

 نأ وجدت كما المَخيمات، داخل للَّاجِئين المعيِشية األوضاع لتحسين اهتمامها جل تولي الّتركية الحكومة
 في نقص وجود عن فضال الصعبة، المعيِشية األوضاعو المسكن أبرزها كان مشاكل من يعانون الالجِئين

 .وغيرها واألغطية األغذية مثل األساسية الحاجات بعض
  :السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع

 وتلفزيون، إذاعة، وسائل اإلعالم من على السوريين الالجِئين اعتماد في تبحث الّتي الدراسات قلة -
 إعالِمية وسيلة دور في تبحث أغلبها فكانت اِالجِتماِعي، الّتواصل ومواقع ،ة اإلنترنتوشبك والصحف،

 .الحالية الدراسة يميز ما وهذا واحدة،
 فكان اإلعالم، وسائل على اُألردن في السوريين الالجِئين اعتماد قضية في بحثت الّتي الدراسات قلة -

 .الحالية الدراسة يميز ما وهذا السوريين، الالجِئين لقضية عالموسائل اإل تغطية في يبحث بعضها
- قة الدراسات بعض أنابالالجئ اعتماد مدى حول تبحث كانت الس وريعالم على السفي وسائل اإل 

 .الخيرية الجمعيات نحو وسائل اإلعالم على اعتمادهم مدى إلى الّتعرف تهدف الدراسة وهذه األزمات،
 الّتطبيقية؛ العلمية البحوث تسليط وعدم السوريين، الالجِئين لموضوع األجنبية الدراسات تناول قلة -

 .الحالية الدراسة يميز ما وهذا الغربية، لوسائل اإلعالم تعرضهم وأنماط اعتماد إلى للتَّعرف
  :ومنهجها الدراسة نوع

 :الدراسة نوع
 المجموعات أو الظواهر خصائص وصف إلى تهدف والّتي الوصفية، الدراسات الى الدراسة هذه تنتمي

 االرتـباط درجة وتحديد ما، مجتمع في معين بسلوك تقوم الّتي الوحدات نسب وتقدير الدراسة محل في
 الدراسة في الباحث يسعى حيث) 90 ، 2009زغيب، (بتـنبؤات والخـروج المتغيرات بين والفروقـات

ف إلى ةالوصفيعالم، متابعي إلى عدد الّتعرة العوامل حيث من وخصائصهم وسائل اإليمغرافيحسين،  (الد
1976، 124(.  

 :الدراسة منهج
 خالل من اُألردنية وسائل اإلعالم على السوريين الالجِئين اعتماد إلى الّتعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 أهداف نع اإلجابة إلى الدراسة هذه في يهدف والَّذي ،)الماإلع وسائل جمهور مسح (المسح منهج
 الدراسات في المستخدمة المناهج أهم من المسح منهج يعد حيث وفروضها، وتساؤالتها، ،الدراسة
  .)110 ،2009 زغيب،(شيوعا وأكثرها اإلعالِمية

  :الدراسة مجتمع
رض المملكة اُألردنية ألَّذين يعيشون على السوريين ا الالجِئينمن  الدراسةيتكون مجتمع 

  .الهاشمية

 :الدراسة عيَنة
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مبحوث، وتم توزيع األداة ) 400(تم استخدام العيَنة العشوائية البسيطة على عيَنة قوامها 
ذه وتم اختيار ه) جرشوالمفرق، وإربد، وعمان، (السوريين الَّذين يعيشون في كل من  الالجِئينعلى 

 الالجِئينحيُث يتمركز معظم  الالجِئينالمحافظات اعتمادا على إحصائية المفوضية السامية لشؤون 
  .)data.unhcr.org.2016( في تلك المحافظات

وتم  الدراسة على عيَنة تطبيقها وتم زمةالال البيانات لجمع كأداٍة االستبانة تم استخدام :الدراسة أداة
  :بانة على النحو التاليتقسيم االست

الحالة والعمر، ومكان السكن، وفراد العينة من حيث الجنس، يتناول خصائص أ: ولالجزء األ
  .المستوى التعليميواالجتماعية، 
  .ردنيةمدى التعرض لوسائل االعالم األ: يالجزء الثان

ة كمصدر للمعلومات عن ردنييين على وسائل االعالم األسباب اعتماد الالجئين السورأ: الجزء الثالث
  .الجمعيات الخيرية

المعرفية والوجدانية والسلوكية العتماد الالجئين السوريين على وسائل االعالم  ثاراآل: المحور الرابع
  . االردنية كمصدر للمعلومات عن الجمعيات الخيرية المهتمة بشؤونهم

  :والثَّبات الصدق إجراء

  :الصدق :أوال
 الصدق أسلوب الباحث واستخدم لقياِسِه، أصال وضع ما) الدراسة سؤال (لالسؤا يقيس أن يعني 

ى ما أو الظَّاهريسممن الّتحكيم، ي خالل ين) 3( على األداِة عرضكِّمحذوي من م في والخبرِة االختصاص 
 األداة، صدق من دوللتأك األداة، أسئلة حول واالختالف االتفاق مستويات إلى للتَّعرف ،الدراسة موضوع

  .لقياسه وضعت ما بالفعل تقيس وأنَّها

   األداة ثبات :ثانيا
تم الّتأكُّد من ثبات األداة، عن طريق حساب االتِّساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا بالجزء 

  اآلتي كما يظهر في الجدول .المَتعلِّق بالفقرات والعبارات لقياس شدة الفقرات وارتباطها ببعضها
 كرونباخ الفا السؤال

 0.81 لتعرض لوسائل االعالم االردنيةمدى ا
 0.75 المواضيع التي تفضل متابعتها من خالل وسائل االعالم االردنية

 0.77 الموضوعات المتعلقة بالالجئين التي تفضل متابعتها من خالل وسائل االعالم االردنية
 0.71 ية كمصدر للحصول على المعلومات المتعلقة بشؤون الالجئيندرجة اعتمادك على وسائل االعالم االردن

 0.87 أسباب اعتماد الالجئ السوري على وسائل األردنية كمصدر للمعلومات عن الجمعيات الخيرية
الالجئين السوريين على وسائل األردنية كمصدر اآلثار المعرفية والسلوكية والوجدانية العتماد 
 0.91 ت الخيرية المهتمة بشؤونهمللمعلومات عن الجمعيا

واعتبرت هذه  ،)0,91(يظهر من الجدول أن معامل اإلتساق الداخلي ألداة الدراسة بلغ 
  .النسب مناسبة لغايات إجراء هذه الدراسة
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  الدراسةنتائج 
 الشخصية الخصائص السوريين حسب الالجِئينمن  الدراسةعيَنة  أفراد توزيع على الّتعرفتم 

الفصل  في هذا تم المَئوية، كما والّنسب حساب الّتكرارات طريق عن وذلك ،)الديموغراِفية( الوظيفيةو
واالنحرافات  الِحسابية المَتوسطات ستخراجا فرضـــيـــاتها من خالل واختبار الدراسةسئلة أاإلجابة عن 

اِالستبانة، ومن ثم تم الّتعرف إذا ما كان هناك فروق  تفقرا على الدراسة عيَنة أفراد إلجابات المعيارية
جئ السوري على وسائل اإلعالم اُألردّنية كمصدٍر الالفي درجة اعتماد  في إجابات المبحوثين

لبيان الفروق اإلحصائية لمتغيرات ) T-Test(اختبار للمعلومات عن الجمعيات الخيرية من خالل 
المستوى الّتعِليمي، و ،مكان السكنوالعمر، (ألثر ) ANOVA(يل الّتباين األحادي تحل، و)الجنس(

للمقارنات البعدية بين المَتوسطات الِحسابية إلجابات ) Scheffe(، واختبار شفيه )والحالة اِالجِتماِعية
الحالة اِالجِتماِعية، ومكان (ائيا في المبحوثين لبيان الفروق الزوجية بين فئات المتغيرات الدالَّة إحص

يكن، والمستوى الّتعِليمعلى الالدرجة اعتماد بين وفي الّنهاية تم بيان العالقة ، )الس وريجئ الس
  .واآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية من خالل معامل ارتباط بيرسونوبين  وسائل اإلعالم اُألردّنية

من  الدراسةعيَنة  أفراد على إستبانة )400(بتوزيع  قام الباحث إلى أن اإلشارة من بد وال   
 إستبانة، هذا )15(بلغ  ُفِقد قد الَّذي العدد أن اتضح االستبانات إسترجاع السوريين، وبعد الالجِئين

، )380(اإلحصائي  يلالّتحِل عملية في الداخلة االستبانات عدد فأصبح استبانات )5(تم إستبعاد  وقد
  .الدراسة عيَنة أفراد عدد يمثل ما وهو

  يوضح الخصائص الديمغرافية للمبحوثين )1(جدول 
 الّنسبة الّتكرار الفئات 

  الجنس
 

 48.9 186 ذكر
 51.1  194 انثى

 70.8 269 مدينة مكان السكن
 29.2 111 قرية

  العمر

  
 

 36.1 137 سنة 25الى  18من 
 29.7 113 سنة 32الى  25من 
 19.2 73 سنة 40الى  32من

 15.0 57 سنة فأكثر 40
الحالة 

  اِالجِتماِعية

  
 

 34.5 131 عزباء/َأعزب
 52.1 198 ة/متزوج
 5.5 21 ة/مطلق
 7.9 30 ة/َأرمل

المستوى 

يالّتعِليم  
 

 71.3 271 ثانوية فأقل
 19.2 73 دبلوم مَتوسط

 9.5 36 سبكالوريو
 100.0 380 المجموع 
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ن الّنسب المَئوية لعدد الذُُّكور واإلناث متقاربة، يتبين أ: تيةوضح بيانات الجدول الّنَتاِئج اآلت -
، أما اإلناث فقد بلغ عددهن %)48.9(، وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت )186(حيث بلغ عدد الذُُّكور 

 %).51.5(، وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت )194(

يعيشون في مدينة  الدراسةفقد تبين أن أغلب أفراد عيَنة  :أما فيما يتعلَّق بمتغير مكان السكن -
تاله األفراد الَّذين يعيشون في  ،%)70.8(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت ) 269(إربد حيث بلغ عددهم 
 .%)29.2(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت ) 111(قرية حيث بلغ عددهم 

قد شكلت ) سنة 25الى  18من (ة الّتي بلغ عمرها ئفقد تبين الف :ما يتعلَّق بمتغير العمرما في -
 ،%)36.1(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت ) 137(حيث بلغ عددهم  ،لدراسةاأكبر نسبٍة من أفراد عيَنة 

ِمَئوية بلغت وبِنسبٍة ) 113(حيث بلغ عددهم  ،)سنة 32الى  25أكبر من (تالها الفئة العمرية 
وبِنسبٍة ِمَئوية ) 73(حيث بلغ عددهم  ،)سنة 40الى  32أكبر من(تالها الفئة العمرية  ،%)29.7(

وبِنسبٍة ِمَئوية ) 57(حيث بلغ عددهم  ،)سنة فأكثر 40(تالها الفئة العمرية ،%)19.2(بلغت 
 %).15(بلغت 

هم من  الدراسةفقد تبين أن أغلب أفراد عيَنة  :يةأما فما يتعلَّق بمتغير الحالة اِالجِتماِع -
تالها فئة َأعزب حيث بلغ  ،%)52.1(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت  ،)198(المتزوجين حيث بلغ عددهم 

وبِنسبٍة  ،)30(تالها فئة َأرمل حيث بلغ عددهم  ،%)34.5(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت  ،)131(عددهم 
 %).5.5(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت  ،)21(تالها فئة مطلق حيث بلغ عددهم  ،%)7.9(ت ِمَئوية بلغ

- يبمتغير المستوى الّتعِليم َنة : أما فيما يتعلَّقيأغلب أفراد ع هم حملة  الدراسةفقد تبين أن
ة الدبلوم تالها حمل ،%)71.3(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت  ،)271(حيث بلغ عددهم  ،الثانوية فأقل

وجاء في المرتبة االخيرة  ،%)19.2(، وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت )73(المَتوسط حيث بلغ عددهم 
 ).9.5(وبِنسبٍة ِمَئوية بلغت  ،)36(حيث بلغ عددهم  ،حملة درجة البكالوريوس

  الّنَتاِئج العامة للدراسة: ثانيا 

اُألردِنية  لوسائل اإلعالم السوري جئض الالتعر درجة )2(جدول رقم  :درجة الّتعرض

  كمصدر للمعلومات عن الجمعيات الخيرية

  
لمَتوسط ا ال اتعرض نادرا احيانا دائما

يابالٍحس 
االنحراف 

 % ك % ك % ك % ك المعياري

1 ّني1.052 2.70 25.3 96 38.9 148 16.3 62 19.5 74 الّتلفزيون اُألرد 
 978. 2.14 8.7 33 29.7 113 28.7 109 32.9 125 الصحف اُألردّنية الحكومية 2
 1.027 2.10 10.0 38 27.9 106 23.9 91 38.2 145 الصحف اُألردّنية الخاصة 3
 1.083 2.52 21.6 82 33.2 126 20.8 79 24.5 93 االذاعات اُألردّنية 4

 الالجئتعرض  في مدى درجة الدراسةلية آلراء عيَنة أهمية عا) 2(يظهر الجدول رقم 
وريعالم السة، حيث أشارت الّنَتاِئج أن  لوسائل اإلّنيالالجئاُألرد  ّنييتعرض للتلفزيون اُألرد وريالس

 ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن)2.70(بالدرجة األولى، إذ بلغ المَتوسط الٍحسابي لمدى استخدامه 
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الكبير  الالجِئينالسوريين هو موضوع وطني ومهم على مستوى الدولة، نظرا لعدد  الالجِئينموضوع 
 ّنيالَّذين دخلوا الى المملكة، حيث بلغ عددهم مليون ونصف الجئ تقريبا، لذلك فإن الّتلفزيون اُألرد

تال ذلك االذاعات اُألردّنية . المملكة بشتَّى أبعاده حيُث إنَّه موضوع يمس الالجِئينيتناول موضوع 
، وجاء في المرتبة الثَّاِلثة الصحف اُألردّنية الحكومية وبمَتوسط حسابي )2.52(وبمَتوسط حسابي بلغ 

وبدرجة ) 2.10(وبدرجة قليلة، وأخيرًا الصحف اُألردّنية الخاصة وبمَتوسط حسابي ) 2.14(بلغ 
زو الباحث حصول الصحف اُألردّنية الحكومية والخاصة على المراتب االخيرة إلى أن شراء قليلة، ويع
ون يمكن الوصول اليها بطرق اسهل واقل الالجئوكل األخبار الّتي يحتاجها  ،المال يحتاج إلىالصحف 

  .لى أدنى الدرجاتتكلفة كاإلنترنت والّتلفزيون، لذلك فقد حصلت الصحف الحكومية والخاصة ع

  ملخص الّنَتاِئج والّتوصيات

  :الّنَتاِئج -وال أ
 وسائل اإلعالم على السوريين الالجِئين في سعيها الى الّتعرف على مدى اعتماد الدراسةتوصلت  

  :اآلتيةالخيرية إلى عدد من الّنَتاِئج  الجمعيات عن للمعلومات كمصدٍر اُألردّنية
السوري يستخدم الّتلفزيون اُألردّني بالدرجة األولى إذ بلغ  الالجئأن  لدراسةابيَنت نتائج  .1

، تاله االذاعات اُألردّنية وبمَتوسط حسابي بلغ )2.70(المَتوسط الٍحسابي لمدى استخدامه 
) 2.14(حسابي بلغ  وجاء في المرتبة الثَّاِلثة الصحف اُألردّنية الحكومية وبمَتوسط ،)2.52(

 .وبدرجة قليلة) 2.10(وبدرجة قليلة، وأخيرًا الصحف اُألردّنية الخاصة وبمَتوسط حسابي 
متابعتها من خالل وسائل اإلعالم اُألردّنية كانت  الالجئأشارت الّنَتاِئج ان المواضيع الّتي يفضل  .2

ولى إذ بلغ المَتوسط الٍحسابي لمدى الّتفضيل بالدرجة األ الالجِئينالموضوعات المَتعلِّقة ب
وجاء في المرتبة  ،)2.83(، تاله الموضوعات ذات الشأن العربي وبمَتوسط حسابي بلغ )3.36(

، تالها الموضوعات ذات )2.80(الثَّاِلثة الموضوعات ذات الشأن المحلِّي وبمَتوسط حسابي بلغ 
ووالد أن اإلقليميط حسابي بلغ الشسَتوط  ،)2.58(لي بمسَتووأخيرًا موضوعات ُأخرى وبم

 ).2.31(حسابي 
الّتي يفضلون متابعتها من خالل وسائل  الالجِئينهم الموضوعات المَتعلِّقة بأن أبيَنت الّنَتاِئج  .3

لخدمات الصحية الّتي تقدم اإلعالم اُألردّنية والّتي حصلت على درجات عالية من األهمية كانت ا
 يابط الٍحسسَتوجة األولى إذ بلغ المرِئين بالدط )3.44(للَّاجسَتوتالها خدمات الّتعليم وبم ،

، )3.24(، تالها االعمال اإلغاثية الّتي تقدم للَّاجِئين وبمَتوسط حسابي بلغ )3.38(حسابي بلغ 
، أما الموضوعات الّتي حصلت على اقل )3.01(بمَتوسط حسابي بلغ  تالها األنِشَطة الّتوعوية

متابعتها من خالل وسائل اإلعالم اُألردّنية فكانت األنِشَطة  الالجِئيندرجات في مدى تفضيل 
 ).2.46(وموضوعات ُأخرى وبمَتوسط حسابي بلغ  ،)2.84(الّترفيهية بمَتوسط بلغ 

على اإلنترنت كمصدٍر للحصول على المعلومات  الالجِئينن درجة اعتماد أأظهرت الّنَتاِئج  .4
 ،)3.18(إذ بلغ مَتوسطها الٍحسابي  ،قد حصلت على أعلى درجة الالجِئينالمَتعلِّقة بشؤون 

، تالها في المرتبة الثَّاِلثة وسائل اِالتِّصال )3.17(تالها الّتلفزيون وبمَتوسط حسابي بلغ 
أما فيما يتعلَّق باالذاعات المسموعة ووسيلة  ،)3.06(ِالجِتماِعي وبمَتوسط حسابي بلغ ا
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فقد حصلت على ترتيبات مَتوسطة اقرب الى الدرجة القليلة في درجة  ،اِالتِّصال الشخصي
ن الصحف عليها كمصدٍر للحصول على المعلومات، كما بيَنت الّنَتاِئج ا الالجِئيناعتماد 

كمصدٍر للحصول على المعلومات،  الالجِئينوالمجالت كانت اقل الوسائل الّتي يستخدمها 
 .وبدرجات قليلة

السوري على وسائل اإلعالم اُألردّنية كمصدٍر  الالجئن أسباب اعتماد أأشارت الّنَتاِئج  .5
معلومات المَتعلِّقة بالجمعيات بسهولة الحصول على ال"للمعلومات عن الجمعيات الخيرية تمثلت 

، حيث كانت بالدرجة األولى من األهمية، وحظيت على الموافقة األعلى بالّنسبة لفقرات "الخيرية
 يابطها الٍحسسَتوة وبدرجة عالية  ،وبدرجة كبيرة) 4.00(االستبيان حيث بلغ ميمتالها في األه

معرفة الجمعيات الخيرية القريبة من : (األسباب الّتالية وبالّترتيب) 3.85-3.67(تراوحت ما بين 
الحصول على معلومات من وسائل اإلعالم اُألردّنية المَتعلِّقة باألزمة السورية، . مكان سكني

ق باألزمة تساهم وسائل اإلعالم اُألردّنية في زيادة معرفتي بحقيقة الدور العربي والدولي المَتعلِّ
 ). السورية

السوريين على وسائل اإلعالم اُألردّنية كمصدٍر  الالجِئينبيَنت الّنَتاِئج ان اآلثار المعرفية العتماد  .6
ون أكثر معرفة الالجئأصبح "للمعلومات عن الجمعيات الخيرية المهتمة بشؤونهم كانت 

تالها  ،)3.48(لغ المَتوسط الٍحسابي لهذا األثر حيث ب" بالجمعيات ذات العالقة بشؤونهم
بطبيعة الوثائق المطلوبة لالستفادة من الخدمات الّتي تقدمها الجمعيات  الالجِئينزادت معرفة "

) 2(، وقد جاء بعدها وفى نفس المرتبة الفقرة رقم )3.30(بمَتوسط حسابي بلغ " الخيرية
ون على دراية بطبيعة الخدمات الّتي تقدمها الالجئأصبح "ى ، وتنصان عل)4(والفقرة رقم 

بأسباب االقتصار على  الالجِئينزادت معرفة "، و"الجمعيات الخيرية ذات العالقة بشؤونهم
ازدادت "تالها  ،)3.21(بمَتوسط حسابي بلغ  ،"جمعيات معينة في تقديم المساعدات لهم

أما ) 3.16(بمَتوسط حسابي بلغ " دين من أنِشَطة الجمعيات الخيريةالمستفي الالجِئينأعداد 
عن دوافع  الالجِئينزادت معرفة (الفقرات الّتي حصلت على أدنى مَتوسطات ِحسابية فقد كانت 

ن في المناطق الجغرافية المختلفة ع الالجِئين، وازداد وعي الالجِئينالجمعيات الخيرية لمساعدة 
 حالمقدم لهم، وأصب ة الالجئأنِشَطة العمل الخيريأكثر وعيا بخطورة بعض األنِشَطة الخيري ون

ون على معرفة بجوانب القصور في العمل الخيري لبعض الجمعيات ذات الالجئوأصبح  ،المريبة
وبدرجات ) 3.08 -3.14(حيث تراوحت مَتوسطاتها الِحسابية ما بين ) العالقة بشؤونهم

ون الالجئاكتسب "أما الفقرة الّتي حصلت على المرتبة االخيرة فكانت المَتعلِّقة ب . مَتوسطة
نيادي في اُألردة عن العمل الّتطوعي الرمعرفة حقيقي،  يابطها الٍحسسَتو3.03(حيث بلغ م.( 

حيث  ،يع اآلثار الوجدانية جاءت بدرجات مَتوسطةبيَنت الّنَتاِئج أن المَتوسطات الِحسابية لجم .7
السوريين على وسائل اُألردّنية كمصدٍر  الالجِئيناآلثار الوجدانية العتماد  تبين أن أهم

تعزيز قيمة اإلحساس بمشاكل "للمعلومات عن الجمعيات الخيرية المهتمة بشؤونهم كانت 
تالها في  ،وبمستوى مَتوسط) 3.19(َتوسط حسابي بلغ في المرتبة األولى وبم" اآلخرين

" ون أكثر رغبة في متابعة الموضوعات المَتعلِّقة بالجمعيات الخيريةالالجئأصبح "المرتبة الثَّاِنية 
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باالستياء إزاء  الالجِئينانخفض شعور "تالها في المرتبة الثَّاِلثة  ،)3.11(بمَتوسط حسابي بلغ 
أما الفقرة الّتي ). 3.04(حيث بلغ المَتوسط الٍحسابي " كالت العمل الخيري في اُألردنمش

حيث بلغ " خفض دوافع السلوك المنحرف نتيجة الفقر والبطالة"حصلت على أدنى ترتيب فكانت 
 يابطها الٍحسسَتوطة) 2.97(مسَتووبدرجة م. 

8. َتوت الّنَتاِئج أن المرطةأظهسَتوة جاءت بدرجات ملوكية لجميع اآلثار السيابطات الِحسحيث  ،س
السوريين على وسائل اإلعالم اُألردّنية كمصدٍر  الالجِئيناآلثار السلوكية العتماد  تبين أن أهم

فادة من اإل على الالجِئينزادت قدرة "للمعلومات عن الجمعيات الخيرية المهتمة بشؤونهم كانت 
تالها في المرتبة الثَّاِنية  ،)3.22(في المرتبة األولى بمَتوسط حسابي بلغ " الجمعيات الخيرية

" حةالالجئأصبات الخيريأكثر واقعية في مطالبهم من الجمعي ط حسابي بلغ  ،"ونسَتوبم
 ،"تواصًال مع الجمعيات الخيريةون أكثر الالجئأصبح "تالها في المرتبة الثَّاِلثة  ،)3.17(

 ،وبدرجة مَتوسطة أما الفقرات الّتي حصلت على أدنى المَتوسطات) 3.15(بمَتوسط حسابي بلغ 
أصبحت أكثر تعاونا مع الجمعيات (فكانت على الّترتيب ) 3.00(حيث كانت مَتوسطاتها أقل من 

وأصبحت أقدم مساعدات  ،في أنِشَطة الجمعيات الخيرية الالجِئينوتدعيم مشاركة  ،الخيرية
 ).وأصبحت أقوم بالعمل الخيري الَّذي تنظمه الجمعيات الخيرية ،بالّتعاون مع الجمعيات الخيرية

السوري على وسائل اإلعالم اُألردّنية  الالجئعدم وجود فروق دالَّة إحصائيا بين درجة اعتماد  .9
الّنوع، ومكان السكن، والعمر، (لمعلومات عن الجمعيات الخيرية، وفًقا لمتغيرات كمصدٍر ل

ية، والمستوى الّتعِليماِعيوالحالة اِالجِتم.( 
السوريين  الالجِئينعدم وجود فروق دالَّة إحصائيا في الّتأثيرات المعرفية الّناتجة جراء اعِتماد  .10

الّنوع، ومكان السكن، والعمر، (ى وسائل اإلعالم اُألردّنية، وفًقا لمتغيرات عل) الدراسةعيَنة (
وجاءت ) المستوى الّتعِليمي(كما بيَنت الّنَتاِئج وجود فروق تبعًا لمتغير  ،)والحالة اِالجِتماِعية

 .الفروق لصالح ثانوية فأقل
السوريين  الالجِئينجدانية الّناتجة جراء اعِتماد عدم وجود فروق دالَّة إحصائيا في الّتأثيرات الو .11

الّنوع، والعمر، والحالة (على وسائل اإلعالم اُألردّنية، وفًقا لمتغيرات ) الدراسةعيَنة (
وجاءت الفروق لصالح ) مكان السكن(، كما بيَنت الّنَتاِئج وجود فروق تبعًا لمتغير )اِالجِتماِعية
 .وجاءت الفروق لصالح ثانوية فاقل) المستوى الّتعِليمي(رية، ومتغير مخيم وق

السوريين  الالجِئينعدم وجود فروق دالَّة إحصائيا في الّتأثيرات السلوكية الّناتجة جراء اعِتماد  .12
، والعمر، والمستوى الّنوع: (على وسائل اإلعالم اُألردّنية، وفًقا للمتغيرات االتية) الدراسةعيَنة (

يالّتعِليم(،  َنت الّنَتاِئج وجود فروق تبعًا لمتغيركما بي)كنوجاءت الفروق لصالح  ،)مكان الس
 .وجاءت الفروق لصالح َأعزب) الحالة اِالجِتماِعية(ومتغير  ،مخيم وقرية

على وسائل اإلعالم السوري  الالجئوجود عالقة ارتباطيه دالَّة إحصائيا بين درجة اعتماد  .13
اُألردّنية واآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية الّناجمة جراء اعِتمادهم على الصحف اُألردّنية 

  .اليومية
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 :الّتوصيات: ثانيا
 :إلى الّتوصيات اآلتية انعلى ضوء الّنَتاِئج السابقة الّتي ذكرناها توصل الباحث

عن الجمعيات الخيرية  توعويٍة برسائل السوريين واستهداِفهم الالجِئين ئةبف االهتمام ضرورة .1
 وحّل احتياجاتهم الماِدية، وتلبية اإلعالم اُألردّنية والمواقع اإللكترونية المختلفة، في وسائل

 تبنِّي خالل من اتاألولوي سلم إطاِر في لهم ومتقدم هو مفيد ما كلِّ وتقديم مشاكلهم الصحية،
 .والّتقدم الّتطور معوقات من خال آمن لمجتمع سعيا األهداف، واضحة سياسة

 ،أن تقدم وسائل اإلعالم اُألردّنية معلومات وافية عن الجمعيات الخيرية الحكومية والخاصة .2
 .زمة لالفادة من خدماتهاالالوعن انشطتها والوثائق الثُّبوتية 

وسائل اإلعالم اُألردّنية تغطية برامج الجمعيات الخيرية، واالهتمام اكثر وذلك بهدف تبنِّي  .3
 السوريين الالجِئينفي مساعدة  ءاستمرار تلك الجمعيات كونها تحمل العب

 األجندة ضمن كأولوية ووضعها االهتمام، من السوريين المزيد الالجِئين إيالء موضوع .4
 .ائل اإلعالم اُألردّنيةاإلعالِمية لوس

 الالجِئينأن تعمَل وسائُل اإلعالم اُألردّنية على توفير منبر حر للنقاش حول قضايا  .5
  .السوريين، ومراعاِة منظوِر حقوق اإلنسان في كل تلك الّتفاصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



351 
 

  المصادر والمراجع

 في الجديدة وسائل على الفلسطينية الجامعات بةطل اعتماد (2008). ماجد تربان، حسين، شنب،ابو  -
 .القاهرة اإلعالم، لعلوم الدولية لألكاديمية الرابع للمؤتمر مقدم بحث .األزمات إثناء المعلومات على الحصول

  www.unrwa.org .لالنروا الرسمي الموقع الطوارئ، تقارير اُألردّنية، المَخيمات ملف (2010). االنروا -
 .اُألردن-عمان الفكر، دار .اِالجِتماِعية الخدمة في مقاالت (2010).العزيز عبد البريثين، -
 الفلسطيني الشباب لدى اِالجِتماِعي الوعي تشكيل في وسائل دور (2010). ناصر مهدي، موسى، حلس، -

 اإلنساِنية، العلوم سلسلة األزهر، جامعة مجلة األزهر جامعة اآلداب كلية طالب من عيَنة على ميدانية دراسة
 غزة ،2العدد ،12 المجلد

  .اُألردن-عمان جرير، دار .والطفولة وسائل االعالم (2006). وآخرون سم،اب حوامدة، -
 المصرية لدارا .اإلعالِمية الدراسات في اإلحصائية واالستخدامات البحث مناهج (2009). شيماء زغيب، -

 .القاهرة ،1ط اللبنانية،
 في الجامعي الشباب لدى السياسية االتِّجاهات تشكيل على الراي صحافة تأثير (2013). ازدهار الشتيات، -

 .إربد اليرموك، جامعة .واليرموك األوسط الشرق جامعتي
 األخبار على الحصول في اُألردّنية اليومية الصحف على القارئ اعتماد مدى (2013).ياسمين الشناق، -

 .إربد اليرموك، جامعة .والمعلومات
 إربد اليرموك جامعة. واِالجِتماِعية اِالقِتصادية الّتنمية في ودورها األهلية المشاركة (2008). ساميه عثمان، -
 اإلسالمية الدولة تنظيم عن للمعلومات مصدرا وسائل على اُألردّني الجمهور اعتماد (2015). لينا القرعان، -

 إربد-اُألردن اليرموك، جامعة في ماجستير رسالة .)داعش( والشام العراق في
 األزمات حول للمعلومات كمصادر اِالتِّصال وسائل على اليمني الشباب اعتماد مقدار (2006).محمد كافي، -

 .منشورة غير دراسة اليمن، صنعاء، جامعة .الطارئة الدولية
 .اُألردن عمان، .والّتوزيع للنشر األيام دار والحديث، اِالتِّصال نظريات (2015). الفتاح عبد علي نعان،ك -
 .القاهرة الكتب، عالم .والمبادئ األسس بحوث االعالم (1976). سمير حسين، محمد -
  .اُألردن-عمان أسامة، دار .اإلعالم نظريات (2011). بسام المشاقبة، -
 .القاهرة والّتوزيع، للنشر العربية الدار .اِالتِّصال نظريات (2009). مادع حسن مكاوي، -
 نظر وجهة من اُألردن في السوريين الالجِئين لقضايا الّتلفزيونية األخبارية الّتغطية (2014). على مهيرات، -

 .اُألردن االوسط، الشرق جامعة .األخبار على القائمين
-http://www.unhcr) الالجِئين لشؤون المتحدة لألمم السامية وضيةللمف الرسمي الموقع  -

arabic.org/pages/4be7cc27201.html ) 9/5/2016 الدخول تاريخ  
 المصرية، االنجلو مكتبة .الِميةواإلع اِالجِتماِعية الدراسات في البحث مناهج (1998). محمد الوفائي، -

 .القاهرة
  
  
  



352 
 

  
  
  
  
  
  
 



353 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم إزاء قضية النزوح واللجوء
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  الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم إزاء قضية النزوح واللجوء
ات ومنها دارة األزمإتهدف الدراسة التعرف إلى الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم في 

وبيان أهمية البعد اإلعالمي ومكانته في معالجة هذه القضية ) النزوح واللجوء(القضية التاريخية 
والكشف عن اإلدارة والخطة الناجحة المنبثقة من المسؤولية اإلنسانية واالجتماعية واإلخبارية 

ن يجتمع ومنهم الالجئواالقتصادية والسياسية والترفيهية لوسائل اإلعالم وقيم ومصالح أفراد الم
  . نيوالنازح

وأظهرت نتائج الدراسة أن الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم ذات محاور متعددة في 
وكذلك ... معالجتها لقضية اللجوء والنزوح هما المحور اإلخباري والسياسي واالقتصادي والترفيهي

مسؤول من شأنه أن يعالج القضية  توفير المعلومات والمعارف والبيانات من دون تشويش وفق إعالم
إيجابيًا ويمنح صانع القرار من اتخاذ قرارات حكيمة ورشيدة وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن تويح 
االتفاقيات والمواثيق والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الالجئ والمجتمعات والدول المضيفة 

لوسائل اإلعالم من شأنه أن يخدم شريحة الالجئين وفق المسؤولية االجتماعية واإلنسانية والقانونية 
  . ويعالج معاناتهم والمجتمعات والدول المضيفة لالجئين

  .اللجوء النزوح ،اإلعالم ،الوسيلة ،الوظيفة: الكلمات المفتاحية 
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  مقدمة 
أداة رئيسية  أخذ البعد اإلعالمي مكانة مهمة في أدبيات دراسة األزمات؛ حيث يعد اإلعالم

وفعالة من أدوات األزمة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، وقد اهتمت 
الدراسات التي تناولت البعد اإلعالمي في إدارة األزمات بدراسة دور اإلعالم وأجهزته في إدارة 

طبيعة مختلفة األزمات الداخلية وتحديد مالمح هذا الدور من خالل التعرض ألزمات محددة ذات 
فيما يعرف بدراسة الحالة، وكذلك وضع إطار نظري لمفهوم اإلدارة اإلعالمية لألزمات، كما اهتم 
جانب آخر من الدراسات بالتركيز على الدور اإلعالمي في إدارة األزمات الدولية أي تلك التي تتسع 

لت دور اإلعالم في إدارة األزمات آثارها وتتعدد األطراف الفاعلة فيها، وقد أشارت الدراسات التي تناو
الداخلية إلى أهمية الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم أثناء األزمات، بل أن هذه النوعية من األزمات 

، 2008مصطفى، (تعتمد في إدارتها على وسائل اإلعالم كأحد مكونات استراتيجية مواجهة األزمة 
26 – 27.(  

يوم من القضايا المعقدة التي تواجهها البشرية وال وأزمة قضايا اللجوء والنزوح تعد ال  
سيما في ظل تبعات االضطهاد والعنف الذي خلف تهجيرًا قسريًا في بقاع متعددة من العالم، حيث 
كانت اإلنسانية هي الضحية األولى في كل تهجير وبات انتهاك حقوق اإلنسان بكل صورها القاسم 

رحاها فيما مضى، ومن العواقب الوخيمة لهذا الوضع حدوث  المشترك لمنطلقات النزاعات التي دارت
تدفقات بشرية من بلد إلى بلد أو داخل نفس البلد وهذه المعضلة تعد أحد التحديات الكبرى التي 
يواجهها المجتمع الدولي وباتت هذه المشكلة تتطلب تجنيد كل الطاقات والوسائل الضرورية 

  .لمعالجتها
ية لوسائل اإلعالم من أهم وأبرز وظائف اإلعالم في الدراسات وتعد الوظيفة االجتماع  

حاجة نفسية واجتماعية أساسية ال غنى : اإلعالمية المعاصرة، ال سميا في أوقات األزمات فاالتصال
وإن االتصال هو عملية بث المعاني بين األفراد والعملية بالنسبة ) 21الموسى، ص(لإلنسان عنها 

سية وحيوية أساسية ألن المجتمع اإلنساني كله بدائي منه والحديث مؤسس للمخلوقات البشرية أسا
على قدرة اإلنسان على نقل نواياه ورغباته وإحساساته ومعرفته وخبرته من شخص آلخر، وحيويته 
بمعنى أن القدرة على مالقاة اآلخرين تزيد من فرص الفرد على البقاء بينما تعد غيبة هذه القدرة 

  ).11رايت، ص(شكًال مرضيًا خطيرًا على وجه العموم
يعتمدون على وسائل اإلعالم ألنها تساعدهم على ) ومنهم الالجئون(ومن هنا فاألفراد   

تحقيق أهدافهم فالفرد يهدف إلى تأييد حقوقه في الحصول على المعارف، حتى تساعده في اتخاذ 
رون على التحكم في نوع الوسائل التي القرارات الشخصية واالجتماعية المختلفة إال أن األفراد ال يقد

تبعثها وسائل اإلعالم أكثر مما هي عليه ولكنهم يستطيعون تحديد ما لم ينشر من رسائل ألن وسائل 
اإلعالم تحدد ما ينشر أو ال ينشر وذلك بناء على العالقة الدائرية مع األفراد المتلقين مثل النظم 

والخصائص الفردية واالجتماعية على تطوير هذه العالقة االجتماعية، على ذلك يظهر تأثير السمات 
  ).233، ص2000عبد الحميد، (الدائرية مع وسائل اإلعالم 
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ومن هنا تأتي األهمية القصوى لوسائل اإلعالم كوظيفة اجتماعية تسهم في معالجة قضايا   
اللجوء أحد أهم هذه  المجتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقضايا الحياة الدولية ولعل قضية

  .القضايا التي تقع ضمن هذه المسؤولية والوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم

  :مشكلة الدراسة
تعد قضية اللجوء والنزوح ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة وأحد أهم القضايا المعقدة التي   

السياسية واأليديولوجية  تواجه العالم والمجتمع الدولي في الوقت الحاضر، وهي من نتاج الخالفات
والصراعات الكثيرة وأدت في النهاية إلى التدفقات البشرية على شكل هجرات قسرية داخلية وخارجية، 

  .وهذه الظاهرة بحاجة إلى تضافر الجهود بكل أشكالها لمعالجتها وتطويق تداعياتها
وسائل اإلعالم إزاء لذا تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة المسؤولية والوظيفة االجتماعية ل  

وعالقة هذه المهمة في إعطاء تقرير وتصور صادق وشامل من ) اللجوء والنزوح(هذه القضية 
المعلومات وفق منطلقات الجانب االجتماعي الذي ال يمثل وظيفة واحدة بل وظائف متعددة من قبيل 

ة الترفيهية فكل هذه الوظيفة اإلخبارية والوظيفة االقتصادية والوظيفة السياسية وكذلك الوظيف
الوظائف متصلة بالمجتمع بكل مصالحه وقيمه ومعاييره وإال لم تكن لالتصال فائدة اجتماعية أو 

  .مسؤولية أو وظيفة مهمة

  :أهمية الدراسة
  :ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلي  

ة اللجوء أزم(تسلط الضوء عن األدوار االجتماعية لوسائل اإلعالم في معالجة األزمات ومنها . 1
  ).والنزوح

  .محاولة تأطير إدارة وخطة إعالمية لمواجهة األزمات والكوارث ومنها معضلة اللجوء والنزوح. 2
أنها من الدراسات النظرية القليلة التي تناولت العالقة بين المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم . 3

  .وحقوق الالجئين والنازحين

  :أهداف الدراسة
  :دراسة التعرف إلىتسعى هذه ال  

  .الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم في إدارة األزمات. 1
  .أهمية البعد اإلعالمي ومكانته في معاجلة قضية اللجوء والنزوح. 2
اإلدارة والخطة اإلعالمية المنبثقة من المسؤولية اإلنسانية واألخالقية لمواجهة قضية الالجئين . 3

  .والنازحين
ألدوار االجتماعية واإلخبارية واالقتصادية والسياسية والترفيهية لوسائل اإلعالم وقيم العالقة بين ا. 4

  .ومصالح أفراد المجتمع ومنهم الالجئون والنازحون

  :أسئلة الدراسة
  :تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية  

  .ما هي الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم في إدارة األزمات. 1
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  .أهمية البعد اإلعالمي في معالجة قضية اللجوء والنزوحما . 2
ما األسس المشكلة للخطط واإلدارات اإلعالمية وفق المسؤوليات اإلنسانية واألخالقية تجاه قضية . 3

  .اللجوء والنزوح
هل هناك عالقة بين أدوار وسائل اإلعالم ووظائفه وقيم ومصالح أفراد المجتمع ومنهم الالجئون . 4

  .حونوالناز

  :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعد من أكثر المناهج مالئمة ألغراض البحث إذ   

يستخدم هذا المنهج في دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها، أشكالها، وعالقاتها 
قة كمية أو نوعية من والعوامل المؤثرة في ذلك عن رصد ومتابعة دقيقة للظاهرة أو حدث معين بطري

  ).43 – 42، ص2000غنيم، و عليان(رف على الظاهرة أو الحدث أجل التع
ورصدت الدراسة مفهوم المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم ووظائفها وعالقتها في   

معالجة األزمات وتم تحديد المداخل المهمة واألدوار المتعلقة بالمفهوم والعالقة االرتباطية بين هذه 
الوظيفة ومصالح وقيم أفراد المجتمع ومنهم الالجئون والنازحون ضمن إطار نظري حدد أشكال 

  .وخصائص هذه العالقة بين كل المفاهيم التي تناولتها الدراسة

  :مصطلحات الدراسة

الوظيفة هي ما يلقى على : يعرف الساداتي الوظيفة اإلعالمية فيقول :التعريف اإلعالمي للوظيفة
الم من مهام وواجبات ومسؤوليات تشكل في مجموعها نظامًا إعالميًا متكامًال له منطلقاته أجهزة اإلع

  ).111، 1986الساداتي، (وأهدافه وتوجهاته ووسائله 

التعبير الموضوعي لعقلية : أوتوجروت لإلعالم بأنه(تعريف  :تعريف اإلعالم في الدراسات اإلعالمية
  .ا في الوقت نفسهالجماهير ولروحها وميولها واتجاهاته

ويؤكد هذا األمر عدد ممن كتب في الدراسات اإلعالمية منهم على سبيل المثال محي   
معبرًا تعبيرًا موجزًا وشامًال ) أتوجروت(وقد جاء التعريف الذي قدمه : الدين عبد الحميد بقوله

  ).18، 1998عبد الحميد، (لمعنى اإلعالم 

القناة التي تحمل الرسالة (يلة في الدراسات اإلعالمية على تطلق الوس :التعريف اإلعالمي للوسيلة
  ).56، 2014الموسى، ) (إلى المتلقي

حالة غير عادية تخرج عن نطاق التحكم والسيطرة وتؤدي إلى توقف حركة العمل أو هبوطها : األزمة
لمحدد إلى درجة غير معتادة بحيث تهدد تحقيق األهداف المطلوبة من قبل المنظمة وفي الوقت ا

  ).3، 2002دقامسة، . (لذلك

منح الدول حماية في إقليمها ألشخاص من دول أخرى يفرون من االضطهاد والتهديد  :اللجوء
الخطير، بسبب النزاعات والتفرقة العنصرية، طلبًا لألمان وينتهي اللجوء بانتهاء السبب الذي بدأ به، 

ل، والسماح بالبقاء على إقليم دولة اللجوء، ويشمل اللجوء على عناصر متنوعة من بينها عدم الترحي
  ).2006المنظمة الدولية للهجرة، (والمعايير اإلنسانية للمعالجة 
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المنظمة الدولية للهجرة " إقامته"هو أن يهاجر الفرد او الجماعة داخل حدود بلد جنسيته : النزوح
)2006(.  

  طار النظرياإل

  :الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم
بين وسائل اإلعالم والمجتمع صلة وثقى، باعتبارها األداة التي تتم من خاللها بلورة  الصلة  

اإلطار الثقافي وتنميته، فالمجتمع قائم على االتصال واإلنسان اتصالي بطبعه كما أنه اجتماعي بطبعه 
ريفرز (ا هو حامل العملية االجتماعية التي تعتمد على تجميع المعلومات وتبادلها ونقله: واالتصال

هو إذا لب حركة التفاعل االجتماعي بين أفراد المجتمع في محيطهم االجتماعي، ) 64وزمالؤه، ص
وما (وبينهم وغيرهم في إطار المجتمع اإلنساني الكبير واالتصال سنة الله في خلقه كما قال سبحانه 

ينذِّبعتَّى ُكنَّا موال حسَث رع15اإلسراء، ) (َنب.(  
أن المجتمع اإلنساني ال يستطيع الحياة دون اتصال كما أن (قا من هذا يمكن القول وانطال  

االتصال ال يمكن أن يحدث إال داخل ومن خالل نسق اجتماعي وأن عملية االتصال ال يمكن أن تقوم 
وأن تحدث في حد ذاتها ولكنها تحدث كافتراض مبدئي للعملية االجتماعية وفي مقابل ذلك تعد 

  ).61، ص1971عودة، (االجتماعية افتراضًا مبدئيًا لالتصال الممكن العملية 
وثمة جانب تساهم فيه وسائل اإلعالم في المجتمع هو في الواقع للوظيفة االجتماعية وهو   

أي (ويعني التغير االجتماعي ) التغيير االجتماعي(ما تطلق عليه الدراسات اإلعالمية واالجتماعية 
أي  –أو الوظائف االجتماعية وقد يكون هذا النمو تقدميًا لألمام ) االجتماعيتغير يطرأ على البناء 

في حالة األزمات السياسية  -نكوصًا –كما قد يكون في ظرف آخر تغيرًا إلى الخلف  -ارتقائيا
  ).126 – 125، 1983الحريجي، (واالقتصادية واالضطرابات الداخلية 

غير االجتماعي باعتبارها تعمل كوسائط لنقل وتأتي أهمية وسائل اإلعالم في جانب الت  
األفكار والقيم الحميدة التي يراد ترسيخها، في الوقت الذي تقوم فيه بمحاولة اقتالع ومحاربة القيم 

شرح وتفسير (والعادات التي يراد تغييرها، وذلك بما لها من إمكانيات في التوصيل واإلقناع والتأثير 
، 1988كريم، (والقيم والعادات والمبادئ الجديدة إلى أعضاء المجتمع  وتحليل ونقل اآلراء واألفكار

  ).83ص
وهناك مسؤوليات وإلتزامات تقع على كواهل المؤسسات اإلعالمية واإلعالميين العاملين فيها تجاه 
الجماهير التي تقدم خدماتها لها ومن المتعارف عليه اليوم بين أوساط اإلعالميين سواء على 

ظري األكاديمي أو المهني العملي أن اإلعالم يتحمل مسؤولية تجاه المجتمع الذي يخدمه المستوى الن
(Brown, 1978, 205)  وتحدد هذه االلتزامات عادة في القوانين والتشريعات والمواثيق اإلعالمية

ويتوجب على اإلعالم تزويد الجماهير بالمعلومات الصحيحة والصادقة المتعلقة بالشؤون العامة 
واتصاف وسائل اإلعالم بالمصداقية يؤدي بها إلى كسب ثقة . ظهار الحقيقة والكشف عنهاوإ

جماهيرها واحترامها ولكي تتحلى وسائل اإلعالم بالمصداقية ولتحوز على ثقة جماهيرها فال بد من 
أن تعمل على التأكد من صحة وصدق ودقة األنباء والمعلومات وأن تحافظ على الحياد عندما تعالج 
القضايا الجدلية ويتم ذلك بإظهار وجهات النظر لمختلف القطاعات بتوازن وأن تختار من األنباء 
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والقضايا تلك التي تتعلق بالجمهور وتهمة وتخدم مصالحه وأن تقدم للجماهير تحليالت لألنباء 
  . واألحداث تتصف بالذكاء والمعرفة

يم وطنية وقومية وتراثية وتنمويه وأهداف واإلعالم مسؤول تجاه القيم االجتماعية فلكل مجتمع ق
مختلفة، ومنها عملية التنشئة االجتماعية، ونشر المضامين المفيدة والهادفة والمدروسة ويعمل 
اإلعالم على تلبية حاجات هذه القطاعات فعلية أن يتعرف على خصائص جمهوره وحاجاته بأساليب 

  . البحث المختلفة
ت ذات أهمية قصوى للتعامل مع قضية اللجوء والالجئين وامدادهم ويرى الباحث إن هذه المسؤوليا

بالمعلومات وبمصداقية ودقة عاليتين يسهم في تعزيز وضعهم المعرفي والخدمي واألمني وكذلك 
  يمكنهم من قراءة واقع قضيتهم بطريقة مثالية

لية والوطنية ويساهم عن طريق التحليالت ونقل المعاناة والظروف التي تمر بهم عبر البوابات الدو 
  . كذلك في تدعيم الثقة لديهم بوسائل اإلعالم واحترامها

  :األزمات، ماهيتها، مصادرها، مستوياتها، أسبابها
حدوث خلل خطير ومفاجئ في العالقات بين (تعرف دائرة العلوم االجتماعية األزمة بأنها   

ك النقطة الحرجة واللحظة المناسبة التي هي تل(ينما يقدم وليم كوانت التعريف اآلتي لألزمة ) شيئين
أن ) 48، ص2005مكاوي، (يتحدد عندها مصير تطورها ويؤكد الباحثون في تعريفات األزمة 

الوقوف على تعريف واحد لألزمة أمر في غاية الصعوبة تنوء به جهود أي باحث وذلك أمام آالف من 
والمصطلحات المرتبطة باألزمة في التعريف  الدراسات والبحوث التي حاولت تعريفها ولذلك فالمفاهيم

اإلعالمي تتعلق بجملة من المعاني، منها الحادث والمشكلة والطارئ والصراع والقضية والكارثة 
  ).13، ص2002شومان، (والفاجعة ومصدر الخطر وغيرها 

أنها حالة طارئة أو حدث مفاجئ يؤدي إلى اإلخالل بنظام ) Phelps, 1986, p.5(ووصفها   
  .لعمل المتبع في المنظمة مما يضعف مركزها التنافسي ويتطلب تحركًا سريعًا واهتمامًا شديدًاا

وتحدث األزمة في مستويات مختلفة تشمل الفرد والمجتمع والمؤسسة والدولة لتؤثر   
وتتأثر في مجاالتها المختلفة السياسية واالجتماعية واألمنية وتختلف طبيعة األزمة حسب مجال 

ب الذي تحدده، فاألزمة االقتصادية هي اضطراب داخلي يطرأ على التوازن االقتصادي االضطرا
واألزمة الداخلية هي اضطراب داخلي يطرأ نتيجة حدوث تغيير فكري أو تأثير سلوكي اجتماعي أو 

  .نمط حياتي يؤثر على االستقرار واألمن الداخلي للدولة
وفقًا لمصدرها إلى نوعين ) 103، 2008عبد المجيد، (ويقسم أحد الباحثين األزمات   

أزمات تقع بفعل اإلنسان الناتجة عن نشاط إنساني مثل التهديد والغزو والخطف واالضطرابات العامة 
وأزمات بفعل الطبيعة مثل الزالزل والبراكين واألعاصير والفيضانات، ووفقًا لنمط األزمة فهي المفاجئة 

وتكون مفزعة حيث ال يكون هناك وقت كاف للتخطيط في وهي تحدث بشكل مفاجئ ولم تكن متوقعة 
أو  معالجته واألزمات الطارئة وهي التي لها مقدمات يمكن التعرف عليها مسبقًا واألزمات المستمرة

المزمنة وهي التي تستمر لعدة شهور وربما لسنوات على الرغم من بذل أفضل الجهود إليجاد حلول 
  .أزمة الالجئين والنازحين من األزمات المستمرة أو المزمنةلها من جانب معالجيها وهنا نعد 
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ووفق المستوى تنقسم األزمات إلى مستوى محلي فإن حجمها وتأثيرها محدود على هذا   
النطاق وقومي وهذا يصيب الدولة ككل ويتأثر به المجتمع بأكمله وهي أزمات شاملة وعامة سواء في 

أو في متطلبات العالج الخاص بها ولها من التداخالت واألبعاد أسبابها أو في نتائجها التي أفرزتها 
المختلفة التأثر وأزمات على المستوى الدولي وهي تلك األزمات التي تحدث على المستوى الدولي 
ولها تأثير سلبي عند وقوعها على كثير من دول العالم، وأزمة الالجئين والنازحين من األزمات الدولية 

  .على كثير من الدول وعلى الصعد كافةوقد أثرت سلبيًا 
أسباب األزمات إلى عوامل عدة منها السياسية ) 31- 30، 2002قطيش، (ويرجع الباحثين   

عندما ال يحقق الساسة رغبات وطموحات غالبية فئات المجتمع يمكن استغالل ذلك من قبل الفئات 
دافها مما يؤدي إلى حدوث أزمة المعارضة في استقطاب الرأي العام لدعم توجهاتها في تحقيق أه

سياسية داخلية تهدد األمن الداخلي والعوامل االقتصادية شح الموارد االقتصادية وعدم وفرة اإلنتاج 
وارتفاع المديونية واضطراب األسواق المالية والعوامل االجتماعية فاإلختالفات العرقية والقومية 

اعية والتفرقة العنصرية تؤدي إلى حدوث أزمة داخلية والمذهبية والقومية وعدم توفر العدالة االجتم
تهدد األمن الداخلي في حال عدم اتباع آلية وأسلوب معالجة لمنع حدوثها، والعوامل البيئية عند 
حدوث العوامل الطبيعية كالفيضانات والبراكين والعامل العقدي الختالف األديان والمذاهب وتعددها 

المذاهب والتنافس على السلطة والعوامل الطارئة الناتجة عن أمور غير وتناحر اتباع هذه الديانات و
متوقعة بسبب أزمات خارجية مثل نزوح الالجئين والهاربين بأعداد كبيرة من الدول المجاورة تؤدي 
إلى حدوث أزمة داخلية إيواء، إطعام، شراب، حماية، ضبط تهدد أمن الدولة وتفرض عليها عمل 

  .لمعالجتها
اللجوء والنزوح تتداخل في أسبابها العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية وأزمة   

معالجتها تتطلب جهود كبيرة جدًا لتطويق تداعياتها فإن والعقدية كأسباب رئيسية في ظهورها ولذلك 
  ).الباحث(وآثارها 

  :اإلعالم وتشكيل الرأي العام نحو األزمات
امات األساسية في التعامل مع األزمات في عالم تظهر الجهود اإلعالمية كإحدى الدع  

تتصاعد فيه الطبيعة التنافسية وتظهر األزمات التي تهدد النظام السياسي، وإذا كانت كفاءة إدارة 
األزمة تتوقف في جانب أساسي على كفاءة المنظمات في التعامل مع وسائل اإلعالم، فإن هذه 

ات حيث يتطلب دورها توفير قدر كبير من المعلومات الوسائل تحتاج إلى أداء خاص أثناء األزم
المستمرة حتى يكون الرأي العام على دراية تامة بأبعاد األزمة وحتى تقوم بدورها في تنشيط 
المؤسسات لمجابهة األزمة وكي تؤدي دورها كحلقة اتصال بين األفراد وصانعي القرار السياسي 

  ).26، ص1997عليوة، (والقائمين على إدارة األزمة 
وتقوم وسائل اإلعالم بدور رئيس في التأثير على الرأي العام فهي تتمتع بقوة هائلة من   

خالل قدرتها على تسليط الضوء على موضوع، فيستثار اهتمام الناس به أو تجاهله كلية، فال يلتفت 
ات النظر الناس إليه، بحسب نظرية إعداد الخطة، كما أن وسائل اإلعالم تتيح الفرصة لعرض وجه

المختلفة لألفراد والمسؤولين، مما يؤدي إلى تعريف الرأي العام بتلك األفكار وأخذها في الحسبان، 
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عالوة على ذلك فإن وسائل اإلعالم نفسها قد تبني وجهات نظر محددة في المواضيع المطروحة 
لنهاية إلى إلقاء مزيد وتؤثر بها على المتلقين وهذا يقود في ا.. تقدمها في صفحة التحليالت واآلراء

من الضوء على القضية وتوسع دائرة تبادل الرأي والحوار بشأنها على نطاق واسع؛ وقد أظهر البحث 
اإلعالمي أن طرح القضايا عبر وسائل اإلعالم ومناقشتها يدفع بالمتلقين إلى متابعة وسائل اإلعالم 

ال الجماهيري يلعب دورًا هامًا في بقصد االطالع من خاللها على معلومات جديدة، لذلك فاالتص
التأثير على الرأي العام، وهذا التأثير يأتي عن طريق دفع االستقرار في الرأي العام وتحديد 
األولويات وتحديد الخيارات المطروحة أمام المتلقي والترفيع واإلعالء للقضايا والشخصيات التي 

وبالتالي فاالتصال على ) 31-30، ص2014الموسى، (سلط الضوء عليها وأخيرًا تغيير الرأي 
اختالف أنواعه ومستوياته يقوم بدور أساسي في عملية نشوء الرأي العام وتكونه عبر مختلف 
المراحل التي يمر بها فحين تشد إحدى القضايا انتباه الناس فإنهم يفكرون بها ويناقشونها فيما 

ت الصغيرة، ثم ينتقل إلى وسائل اإلعالم التي بينهم ويتسع النقاش في األمور الجدلية فيشمل الجماعا
تقدم المعلومات عن القضية وتعرض وجهات النظر المختلفة بشأنها، وتعمل وسائل اإلعالم على 
إيصال تلك المعلومات إلى جميع األفراد في مختلف أنحاء البالد، فتتسع دائرة مشاركة اآلخرين 

  .عارفهمبالقضية مدار الجدل ويناقشونها وجاهيًا مع م
أن هنالك ثالثة عوامل تؤدي إلى تكوين الرأي العام  (Hennessy, 1975: 8)ويشير   

والتعبير عنه األول قوة الدوافع التي تقف وراء الرأي وتدفع بأصحابه التعبير عنه وقواعد التنظيم 
االتصال  السياسي واالجتماعي المعمول بها في بلد من البلدان ثانيًا والعامل الثالث توفر وسائل

  .ومدى إمكانية بحث القضايا ومناقشتها بحرية بين الناس عبر وسائل اإلعالم
ويجد الباحث أن قضية تبلور رأي عام سديد سواء أكان من جهة أفراد المجتمع إزاء   

الالجئين والنازحين أم من جهة الالجئين والنازحين أنفسهم يأتي عن طريق شعور وتطبيق الوظيفة 
سائل اإلعالم في عرض الحقائق والمعلومات عن هذه القضية وكذلك إيصال هموم االجتماعية لو

ومشاكل هذه الشريحة بعناية وشفافية إلى كل المحافل وبالتالي تكون الوسائل اإلعالمية ساهمت في 
صياغة رأي عام ضاغط على المعنيين وصناع القرار وال سيما على المستوى الدولي في تلبية 

فئة ومحاولة تطوير آثار هذه القضية ومعالجتها عن طريق الورش اإلعالمية وتوسيع متطلبات هذه ال
دائرة النقاش والحوار للوصول إلى غايات الصحافة االجتماعية وأدوارها في تسليط األضواء على 

  ).الباحث(القضايا المجتمعية المهمة والحساسة ومنها قضايا اللجوء والنزوح 

  : اإلعالمية لألزمات األسس اإلرشادية للتغطية

  . اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم ومعالجة األزمة
تطورت اإلعالم واالتصال والعالقات العامة التي تركز على دور االتصال في التحذير من 
األزمات والكوارث واحتواء اآلثار السلبية لألزمات وتوفير البيانات والمعلومات للجمهور، مع وضع 

دية للتغطية اإلعالمية لألزمات والكوارث بحيث ال تؤدي إلى الذعر أو اتخاذ مواقف قواعد أسس إرشا
وردود أفعال سلبية باإلضافة إلى تطوير قدرة المنظمات اإلعالمية على إنتاج الرسائل اإلعالمية 
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 -20، 2006شومان، (بسرعة وبطريقة واضحة ومؤثرة للحيلولة دون ظهور وانتشار الشائعات 
21 .(  

مد األفراد على وسائل اإلعالم ألنها تساعدهم على تحقيق أهدافهم، فالفرد يهدف إلى ويعت
تأييد حقوقه فالحصول على المعارف حتى تساعده في اتخاذ القرارات الشخصية واالجتماعية 

  . المختلفة
ويلجأ األفراد إلى االعتماد على وسائل اإلعالم لتحقيق غايات الفهم االجتماعي من خالل 

مكاوي، (ر الظواهر في البيئة المحيطة وكذلك توجيه فكر وتوقعات األفراد والتسلية االجتماعية تفسي
2009 ،205- 206.(  

فإن تعامل وسائل مع موضوع األزمة لها عناصر أساسية مشتركة يجب أن تقوم  ،ومن هنا
ط عامة لنجاح عليها أي خطة إعالمية إلدارة األزمات والكوارث وتعد هذه العناصر األساسية شرو

وفاعلية تصميم الخط اإلعالمية لمواجهة األزمات وهي تحديد المخاطر المحتملة واألزمات المحتملة 
ويستدعي تصميم الخطة اإلعالمية لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الهيئة أو المنظمة 

ويتم إعداد . لة أزماتووضع قائمة بأولويات تلك المخاطر ومراجعتها دوريًا واختصارها في س
سيناريوهات أزمة أو كارثة متوقعة بين أفراد فريق األزمات، وتحديد األهداف وأهداف خطة إعالم 
 األزمات ترتبط وتعكس أهداف الخطة إلدارة األزمات وتحديد الجماهير المستهدفة التي لها عالقة

طبيعة ونوعية األزمة وتحديد  مباشرة ألن كل أزمة أو كارثة لها جمهورًا خاصًا بها وذلك بحسب
الوسائل واإلمكانيات ماديًا وفنيًا وعناصر بشرية مدربة وإعداد الرسالة يعد مفيدًا وفعاًال وخطوة 
بالغة األهمية في مواجهة األزمات والكوارث إعالميًا، إذ أن ما تقوله أثناء األزمة قد يمد أكثر أهمية 

األزمة ونصف نجاح إدارة األزمة إعالميًا يرتبط بالتدريب  عما تفعله خاصة في المراحل األولى لوقوع
فال توجد أي قيمة للخطط بدون تدريب والقاعدة التي يقترحها خبراء إعالم األزمات هي بذل جهد 

  ). 97 - 71، ص 2002شومان، (متساٍو على التخطيط والتدريب 
ماد الفرد على وسائل واألنظمة االجتماعية تختلف وفقًا لدرجة استقرارها حسب مدخل اعت

وكلما زادت درجة عدم االستقرار زادت الحاجة إلى ) 333 -325، 2008مكاوي، السيد، (اإلعالم 
البحث عن المعلومات وعند الحديث عن دور وسائل اإلعالم في إدارة األزمات والتصدي لها نجد أنها 

بشكل أخر تساهم في تشكيل تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات عن األزمة لدى الجمهور كما أنها 
اتجاهات نحو األزمة وكيفية أحكامها والسيطرة عليها وتظهر أهمية وسائل اإلعالم هنا في مواجهة 

بدون أدنى شك آثار سلبية عن األزمة  الشائعات التي تنتشر بسرعة بالغة وقت األزمة والتي تكون لها
ادقة والكافية للجمهور في سرعة انتشار وإدارتها، ويساعد جو الغموض وعدم تقديم المعلومات الص

  ). 197، ص 1998شريف، (الشائعات 
أن خطوات اإلرشاد للخطة اإلعالمية آنفًا من شأنها خدمة قضية اللجوء ) الباحث(ويؤكد 

والالجئين وأول تلك الخطوات تحديد مخاطر قضية اللجوء وضرورة إعداد رسائل رصينة وهادفة 
عناصر صحفية مدربة على معالجة قضايا اللجوء وصحافة حقوق  موجهة إلى الالجئين وتحديد

اإلنسان وإعالم الحقوق، مهمتها رفع الوعي العالمي ول حقوق الالجئين وتحريك القصص الصحفية 
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متعلقة بحقوق الماء والغداء والملجأ، وتأمين الحماية والتعليم، ووضع خطط إعالمية  وإعداد تقارير
ة االقتصادية واالجتماعية وتدقيق اإلعالم وبشكل علمي باألرقام التي تطرح لدمج الالجئين في التنمي

قضايا الالجئين مثل الشائعات حول زيادة السرقات مع تزايد إعداد الوافدين من الالجئين، وكذلك 
تحميل المسؤولين لواجباتهم، والمشاركة وجمع شهادات من ميدان الحدث، واستخدام لغة حيادية 

على حساب المصداقية والشفافية، واالستماع إلى وجهات النظر  واإلنحياز ألي طرف وعدم التمييز
المختلفة، وعرض اآلراء القانونية حول قضايا اللجوء والالجئين وإتاحة القضية أمام الرأي العام 

  . وعرض الحلول والمساعي التي يمكن تفعيلها 

  . الثقافية لالجئين المسؤولية االجتماعية لالتصال الثقافي إزاء الصدمات

   :الصدمة الثقافية
المحسوسة ) المفاجأة الحيرة، الفوضى(هي تعبير يستعمل لوصف المخاوف والمشاعر 

عندما يتعامل الناس ضمن ثقافة أو محيط اجتماعي مختلف تمامًا كالبالد األجنبية، وترتفع هذه 
معيقات في معرفة المالئم من غير خالل محاولة استيعاب الثقافة الجديدة، مما يشكل من الصعوبات 

المالئم، وفي أغلب األحيان ترتبط هذه الثقافة باالشمئزاز الكبير حول بعض صفات الثقافة الجديدة أو 
  . المختلفة عن الثقافة األم

القلق الذي "( كلفيرواوبرج " بواسطة  1954وقد تم عرض هذا التعبير ألول مرة عام 
وفي تعريف آخر للصدمة الثقافية هي ) ينجم عن فقدان كل من عالمات ورموز اجتماعية مألوفة 

مجموعة من ردود الفعل العاطفية لفقدان اإلدراك الحسي وتحوله من ثقافة المرير إلى المؤثرات 
الجديدة التي يكون لها معنى ضئيل أو معلوم، مما يؤدي إلى سوء فهم الخبرات الجديدة الثقافية 

) 130، 2009نصر، (والمتنوعة وقد تشمل الشعور بالعجز والتهيج والمخاوف من التعرض للخداع 
وتحدث الصدمة الثقافية للمهاجر أو الالجئ عندما ينتقل الالجئ من ظروف حياتية اقتصادية 

لهجرة سواء لمستقبل الوسياسية وثقافية تختلف اختالفًا واضحا مع مثيالتها في البلد واجتماعية 
أكان هذا االختالف باتجاه ظروف أفضل أو أسوأ، وإذا كان االختالف كبيرًا للغاية ال يتمكن 
المهاجرون من استيعابه بسهولة أو بوقت قصير فأنهم معرضون لما يسمى بالصدمة الحضارية، وهذا 

على المهاجرين عبء التكيف االجتماعي مع المجتمع الجديد الذي انتقلوا إليه حيث أن يفرض 
الفروقات االجتماعية والثقافية الكبيرة إذا ما وجدت قد يؤدي إلى تحييد العوامل المساعدة على 
التكيف كوحدة الدين أو اللغة أو والعرق أوغيرها وينطبق هذا بشكل رئيس على المجتمعات المضيفة 
التي تتميز بالتقدم االقتصادي والتنمية البشرية المرتفعة ومن الطبيعي أن يعاني الالجئون 
والمهاجرون أكثر من غيرهم من تبعات الصدمة الثقافية التي تسبب لهم شكل من أشكال القلق الناتج 

ذ يجد عن سوء فهم تقاطع الثقافات وعدم القدرة على التفاعل بشكل مناسب في المجتمع الجديد، إ
هؤالء المهاجرون والالجئون أنفسهم في وضع غريب مع ناس يتصرفون بطرق غير مألوفه ويتفاعلون 

عبد (ويعيشون حياتهم وفقًا لمجموعة جديدة من القيم االجتماعية والثقافة والقانونية واالقتصادية 
  : ة الثقافية وهيأن هناك ثالثة تفسيرات سببية أساسية للصدم" ويفر"ويقول ) 5، ط 2009الواحد، 

  . فقدان المنبهات أو الغطات المألوفة -
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  . انهيار االتصاالت الشخصية -
 . أزمة الهوية -

 : وهناك أربعة عوامل تؤدي إلى الصدمة الثقافية لدى األفراد
العامل المعرفي تأتي الصدمة الثقافية من سوء تفسير القيم والمعتقدات والسلوكيات والقواعد . 1

ن ثقافتهم للتفسير أو الحكم على ثقافة ذلك يجديد إذ يستخدم الناس غير الفاعلع الثقافية في مجتم
  . المجتمع الجديد

وهذا يعني أن الصدمة الثقافية تحدث ألن األفراد ال يعرفون نظم المكافئة : العامل السلوكي. 2
لمضيف فربما يحدث والعقاب المرتبطة بالسلوكيات اللفظية وغير اللفظية في ثقافة البلد أو المجتمع ا

أن تكون السلوكيات التي تعززت بشكل إيجابي في البلد أو المجتمع األم تثير محفزات سلبية في بلد 
  . أو مجتمع أجنبي

تنشأ الصدمة الثقافية خالل تجربة االنتقال من حال تدني الوعي بثقافة مجتمع جديد : الظواهر . 3
مع من خالل استخدام مراجعهم الثقافية، فاألفراد إلى حالة من ارتفاع الوعي بثقافة ذلك المجت

استخدام مراجع ثقافية خاصة بهم للتعبير عن هويتهم في  يتعرضون لصدمة ثقافية ألنهم ال يستطيعون
  .الثقافة الجديدة

يشير عنصر التكيف االجتماعي إلى قدرة األفراد على التفاعل : العامل االجتماعي والنفسي. 4
ع أعضاء المجتمع المضيف ويمكن فهم البعد النفسي للصدمة الثقافية من حيث االجتماعي الفعال م

أوجه التشابه واالختالف بين ثقافة البالد أو المجتمع األم والبلد والمجتمع المضيف ويمكن تفسير 
أو  البعد االجتماعي للصدقة الثقافية من حيث افتقار األفراد إلى المعرفة الثقافية المناسبة عن البلد

شأنها أن تجعلهم أقل عرضه للتكيف  المجتمع المضيف وامتالك األفراد لهويات ثقافية قوية والتي من
  ). 63، ص 2011صالح، (مع ثقافة البلد أو المجتمع المضيف 

  :أعراض الصدمة الثقافية
هنالك عدة أعراض للصدمة الثقافية تصيب الالجئين والمهاجرين منها الصعوبات العاطفية 

ة في الغضب واالكتئاب والتهيج والعداء والشعور بالوحدة وهاجس الصحة والنظافة والحنين والمتمثل
إلى الوطن وتمجيده، وتطوير الصور النمطية السليبه عن البلد المضيف وفقدان الهوية وإساءة 
استخدام المشاعر وانعدام الثقة وطغيان المشاعر السلبية حتى على أصغر األشياء وهنالك عدة 

منها المناخ فعندما ينتقل اإلنسان من بلد مختلف " ل تسهم في زيادة حدة الصدمة الثقافيةعوام
مناخيًا عن البلد المضيف فذلك يشكل عامًال جديدًا ومتغيرًا يصعب التعود عليه السيما أن يواجهه 

وشدتها  للمرة األولى عالوة على عامل اللغة الذي يعد أحد العوامل في اإلصابة بالصدقة الثقافية
أيضًا فالجهل باللغة هو في حد ذاته عزلة حتى عند االختالط بالبشر في البيئة الجديدة، وتزداد شدة 
الصدمة عندما يكون المجتمع الغريب ال يحتوي على تنوع حضاري أو ال يقدر على ضرورة التباسط 

لو كانت  س وبالذاتإضافة إلى عامل األزياء والمالب" عند الحديث معهم) الالجئين(مع األجانب 
تتعارض أو تختلف كثيرًا عما تعود اإلنسان على رؤيتها في بيئته التي تربى فيها كانت تلزمه بارتداء 
ما لم يتعود عليه كالمالبس الشتوية في البلدان الباردة جدًا إضافة إلى العادات والتقاليد والقيم التي 
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مل المهمة في الصدمة الثقافية بل هي من األجزاء قد تختلف كثيرًا من بلد آلخر هي األخرى من العوا
األساسية في الموضوع، بعض السلوكيات الجديدة التي يراها الالجئ أو المهاجر قد تصيبه بالدهشة 

من ( أو يراها مستهجنة أو مهينة له إن صدرت بشكل عفوي من المواطنين في البلد الذي قصدة 
في عجلة من أمرهم ولم يعطوه العناية الكافية عندما سأل  قبيل أنه لو الحظ في الشارع أن اآلخرين

قد يجد الناس يعاملونه ببرود شديد أو بإقصائية لذلك قد يصطدم الالجئ ) عن شهر أو مكان ما 
أو المهاجر باختالف في نظم الحياة في البلد المضيف وتضيف القوانين واألنظمة المختلفة عبئًا 

ر والخوف الذي يسيطر عليه من هذه القوانين كبيرًا جدًا، وقد يتورط إضافيًا على الالجئ أو المهاج
أن عامل األكل  في العديد منها كما أن الالجئ أو المهاجر يجهل حقوقه التي تحميه أيضًا، فضًال من

والشرب سواء من ناحية النوع أو طريقة األعداد والتقديم واألسعار كلها قد تكون عوامل لزيادة 
لثقافية وقد يعاني الالجئين أو المهاجرين اضطرابات صحية في بداية تواجده في البلد حدة الصدمة ا

المضيف إضافة إلى االضطرابات النفسية واالجتماعية والثقافية وقد يعاني كثيرًا من إيجاد أطعمة 
  .)200، ص 2006عميش، (تتفق مع أذواقه أو مع حتى عقائده الدينية 

سؤوليات االجتماعية واإلنسانية لوسائل اإلعالم المختلفة في تأتي الوظائف والم ،ومن هنا
إمكانية دمج هذه الفئة مع المجتمع المضيف وتكييفهم مع حياتهم الجديدة والتخفيف من القلق 
والمفاجأة والمشاعر السلبية فالكثير من الجمعيات التي تعنى بالعالقات العامة وبآليات إعالمية رشيدة 

المتعدد الثقافات لالجئين والمهاجرين في محاولة لتسهيل فهم وقبول المهاجرين  تقدم برامج للتعليم
من خلفيات مختلفة من قبل المواطنين في البلد المضيف وكذلك إرشاد أولئك المهاجرين والالجئين 

  . عن ما ينبغي أن يفعلوه
وسائل  كما أن دور اإلعالم تضاعف بشكل كبير جدًا في الحياة االجتماعية مع انتشار

، ص 2004نصار، ( اإلعالم على نطاق واسع وحقق بذلك تنسيقًا في الجهود بين األفراد والشعوب 
127 .(  

ومن بين وسائل اإلعالم برزت شبكات التواصل االجتماعي كجزء من اإلعالم االجتماعي 
على ) ترنتيًاان(الحديث الذي يشهد حركة ديناميكية من التطوير واالنتشار كان في بداياته مجتمعًا 

نطاق ضيق ومحدود ثم ما لبث أن ازداد مع الوقت ليتحول من أداة إعالمية نصية عن الكتابة إلى أداة 
إعالمية سمعيه وبصرية تؤثر في القرارات واالستجابات بضغوط من القوة المؤثرة التي تستخدم في 

المتأثر وأنماطه محور مهم باعتبار أن ) السمعي والبصري والحسي(الشخصية للفرد  تأثير األنماط
  . في عملية التأثير

والناس في اإلعالم االجتماعي ال يقتصر هدف مشاركتهم على المطالعة السلبية فقط بل هم 
يختارون من المواضيع ما هو وثيق الصلة بحياتهم اإلجتماعية وما يحدد تفاعلهم مع القضايا 

  ). 84، ص 2011حمود، م(المطروحة هو مدى ارتباط القضية بواقعهم المعاش 
أن المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم بكل إشكالها تتطلب تعامًال ذكيًا ) الباحث(ويؤكد 

وحرفيًا للتعامل مع الصدمات الثقافية والحد من تداعياتها وهذا يتطلب خطة متكاملة في اإلعداد 
الجمهور المستهدف في كثير من بهذا  ةوالتخطيط والتنفيذ من حيث إعداد الرسائل اإلعالمية الخاص
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جوانب القلق الذي تعترضه من حيث تقديم المعلومات عن حقوقه وعن األنظمة والقوانين وإنشاء 
المنصات والمواقع اإللكترونية المتخصصة بتغطية شؤون الالجئين وإنتاج حلقات إعالمية في وسائل 

اإلعالم وأدوار منظمات اإلغاثة الدولية اإلعالم المختلفة عن قضاياهم ومحاولة تقييم أدوار وسائل 
واإلقليمية والمحليه لتقديم خطط عاجلة ومستقبلية حول أزمة الالجئين إضافة لبناء شبكة عالقات من 

لعقد حوارات ) خاليا أزمات(المؤسسات والمنظمات المعنية لشؤون الالجئين في وسائل اإلعالم 
العلمية واألبحاث األكاديمية حول الالجئين وأوضاعهم متعددة األطراف عالوة على إجراء المؤتمرات 

األمنية والمهنية واالقتصادية والتعليمية والصحية واالجتماعية داخل المخيمات وداخل مجتمعات 
وهنا ضرورة التعامل مع بعض التقارير الصحفية بحذر وعدم تعبئة الرأي العام بالضد من .. الالجئين

على خطاب الكراهية إزاء هذه الفئة من خالل إصدار وثيقة ميثاق هذه الشريحة ومحاولة انقضاء 
الشرف اإلعالمي أو مدونة سلوك لتغطية شؤون الالجئين والمهاجرين وأهمية توفير المعلومات 

إلعادة  واألكاديميين وقادة الرأي والقادة االجتماعيين والنفسيين، محاولة وسماع أصوات الخبراء
لالجئ عن طريق خطاب عقالني هادئ ومحترف ودفعة إلى االنخراط في  سيالتوافق االجتماعي والنف

المجتمع الجديد وتحقيق الرضا من خالل التفاعل اإلعالمي واالجتماعي لالندماج في الحياة 
االجتماعية وإكتساب سلوك تناسب الدور االجتماعي وتعلم ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع المضيف 

ونشاطات هذه الفئة في إداركه وتذكره وتفاعله وتعلمه وتخيله لتعزيز  وتوجيه السلوك اإلنساني
المرونة والقدرة على التكيف والقدرة على التعامل مع الفشل وتمكينهم من إجراء اتصاالت جديدة 
وتكوين صداقات جديدة وممارسة لغة المجتمع الجديد إضافة إلى خدمة هذا المجتمع من خالل 

  . القتصادية والتجارية وقبوله للثقافة الجديدةاألنشطة االجتماعية وا

  : حقوق الدول المضيفة لالجئين في اإلعالم المسؤول
مما ال شك فيه أن اللجوء والهجرة يؤديان إلى زيادة غير مخططة للسكان، وهي بذلك 

للجوء وتحدث هذه الهجرات مستقبل العلى كل الموارد والمجاالت في البلد  ةتفرض أعباء مختلف
ارًا ديموغرافية كبيرة من حيث الكثافة السكانية وهذه ستفرض أعباء إضافية تتعلق بالخدمات العامة أث

والمرافق المختلفة والبنى التحتية ووسائل الترفيه وهي مكتسبات وخدمات ال يمكن أن تستجيب 
جئ إضافة إلى للزيادة أو التغير السريعين السيما في حالة الهجرات واللجوء الجماعي الطارئ والمفا

في البلد المضيف إضافة إلى اآلثار السياسية عن طريق  نشور مجتمعات أثنية أو عرقية أو دينية
 سياسية داخلية تعرض استقرار بعض دول العالم إلى تحديات حقيقية وذلك بسبب تبلور حركات

يشكلون قوة  )الالجئون(وتكون غالبًا غير شرعية أو مرخصة والسيما عندما تكون هذه الجماعات 
سكانية مرتفعة لذلك فهي تفرض اعباء على تركيبه النظام السياسي للبلد المستقبل لها وتربك خطط 

، 2002عبد الحي، (التنمية لديها والسيما في الدول النامية التي تعاني أصًال من مشاكل اقتصادية 
ن المكتظة بهذه الفئة ومنها عالوة على ذلك هنالك اآلثار االجتماعية في األحياء والمد) 186 -185

إلى التفكك األسري وتداعيات نتيجة اختالل  انتشار الفساد واالرتفاع الكبير في نسبة الجرائم إضافة
الربابعة، (العالقة بين أفراد األسرة الواحدة والروابط التقليدية التي تقوم على الوالء واإلنتماء 

الزيادة على طلب السلع والخدمات وانخفاض أجور إضافة إلى اآلثار االقتصادية من ) 105، 1987
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القوى العاملة وهذا له جانب سلبي وإيجابي حيث سينافس العاملون الالجئون العاملون من الوطن 
إضافة إلى  وهذا يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة، وستفرز أعباء الفقر والبطالة واإلعالة

، ص 2004عثامنة، (نموية وبناه التحتية ومرافقه المختلفة األعباء في قدرات البلد المضيف الت
145- 152.(   

والدور االجتماعي المسؤول إزاء هذه اآلثار لقضية اللجوء والنزوح يتطلب القيام بحمالت 
إعالمية مدروسة ومكثفة لتبيان تداعيات هذه اآلثار على المجتمعات والبلدان المضيفة، فعلى مستوى 

اإلضافية على االقتصاديات  أحد أهم الواجبات اإلعالمية المسؤولة هو بيان األعباء الزيادات السكانية
وقدراته التنموية وبناءه المختلفة وأهمية تسليط األضواء على تكاليف استضافة الالجئين والنازحين 

السيما أن هذا االتفاق يكون على مختلف ... من خالل حجم اإلنفاق الحكومي لكل سنة استضافة
قطاعات واألنشطة والخدمات اإلضافية على السلع والخدمات والمواد التموينية والبلديات والدفاع ال

واألمن والمستشفيات وهذه التغطيات المسؤولة من قبل وسائل اإلعالم من شأنها مخاطبة المجتمع 
ثار الدولي لتقديم المساعدات والمنح للتخفيف عن كاهل الدول المضيفة، وتتطلب معالجات اآل

السياسية لقضايا اللجوء والتزوج في تنوير المجتمع بخطاب إعالمي مسئول لثقافة جديدة وتوفير 
المعلومات الحقيقية حول الالجئين والنازحين ليتمكن صناع القرار من أخذ قراراته حكيمة رشيدة 

خطاب إعالمي وفق هذه األرضية المعرفية والمعلوماتية إضافة إلى قضية األمن الشامل التي تتطلب 
يعزز االستقرار بالسالم كحاجة ملحة ووجوب تحقيق ذلك استنادًا لحرية الحقوق االجتماعية وفقًا 

هذا الخطاب اإلعالمي المسؤول إلى مقاومة أشكال  للقرارات الدولية واالتفاقات المبرمة وسهولة
فة ومحاولة تسليط العنف وأسبابه وأشكاله مما يخف العبء األمني والسياسي على الدول المضي

األضواء على استيعاب أولئك الالجئين من قبل الدول المضيفة وضرورة حل مشكلة الالجئين 
وعودتهم لتخفيف العبء على هذه المجتمعات المضيفة وإنصافها على المستويات كافة وبيان أن هذه 

دول المضيفة يلقى المشكلة أصبحت مقلقة على هذه المجتمعات المضيفة السيما أن كثير من هذه ال
كجزء من مسئولياته إلى االتفاقيات  تجاهًال من المجتمع الدولي ومحاولة الكشف في وسائل اإلعالم

والمواثيق والتشريعات الخاصة بالالجئين والمجتمعات المضيفة ومن المسؤوليات المهمة لوسائل 
والقوانين الدولية مثلما تركز اإلعالم الكشف عن واجبات الالجئ في الدول المضيفة ووفق التشريعات 

هذه الوسائل على حقوق هذا الالجئ وهو جزء من واجباتها ومسئولياتها االجتماعية وهذه الحقوق 
تمتعه بكافة الحقوق والحريات بدون أي تمييز بينه وبين مواطني الدولة وحرية التنقل والحصول على 

  . حرة واالستفادة من الخدمات العامةوثائق السفر وحقوق الملكية والعمل وممارسة المهن ال
لذلك فمن حق هذه المجتمعات المضيفة أن تكون هنالك واجبات على الالجئين تعرض 
بمسئولية متناهية من قبل وسائل اإلعالم والمتمثلة بوجوب احترام الالجئ للقوانين واألنظمة للدول 

عن القيام بأي نشاط إرهابي أو تخريبي  المضيفة واالمتثال ألحكامها ووجوب التزام الالجئ باالمتناع
موجه ضد الدول المضيفة ومخاطبة الالجئ بخطاب اجتماعي إعالمي مسئول للقضاء على هذه 
النزعات العدوانية في نفوس بعض الالجئين وكذلك على وسائل اإلعالم مسؤولية أن ال يكون منبرًا 

أقاليمها والقيام بحمالت دعائية تحرض  لخطاب كراهية يستغل من قبل بعض الالجئين المقيمين على
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على استعمال القوة أو العنف ضد حكومات الدول األخرى إضافة إلى توعية الالجئين بضرورة بذل 
فيما يعود عليها  أقصى الجهود الممكنة لتدعيم اقتصاد الدول المضيفة بما في ذلك استثمار أموالهم

صدار قوانين استثمار جاذبة لرأس المال وتسليط بالنفع وهذا له جانب قانوني مهم في تطبيق وإ
الضوء إعالميًا على هذه التسهيالت االستثمارية ولذلك األدوار اإلعالمية االجتماعية لوسائل اإلعالم 

القضية  نجدها أنها تتداخل في كل المجاالت وإمكانية استثمارها في الحد من اآلثار والتداعيات لهذه
إليجاد حلول لها يتطلب مشاركة المنظمات الدولية بكل جهدها وإمكاناتها اإلنسانية ومحاولة السعي 

وضرورة بحث القضية على كل مستوياتها للقيام بتحمل أعباء هذه القضية السيما على المجتمعات 
  . المضيفة لهؤالء الالجئين والنازحين

  : خاتمة الدراسة واستنتاجاتها
اإلعالم إزاء قضايا األزمات والكوارث والقضايا المجتمعية بعد استعراض الوظيفة االجتماعية لوسائل 

ومنها قضية النزوح واللجوء اتضح أن البعد اإلعالمي له مكانة وأهمية قصوى في كل أدبيات دراسة 
األزمات وأبحاثها وتؤكد هذه الدراسات أن وسائل اإلعالم تعد أحد مكونات إستراتيجية مواجهة 

والعملية اإلتصاليه بما تمثل من ... ية النزوح واللجوء بشكل خاصاألزمات على وجه العموم وقض
  . حاجة نفسية واجتماعية لها الدور األكبر في معالجة قضايا اللجوء والحد من آثارها وتداعياتها

  : وبرزت عدة استنتاجات في الدراسة تمثلت في
ضية اللجوء والنزوح هي أن الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم إزاء قضايا المجتمع ومنها ق -

  . وظيفة مقسمة إلى عدة محاور هي األخباري واالقتصادي والسياسي والترفيهي
توفير المعلومات وعرض وجهات النظر المختلفة يبلور رأي عام إيجابي إزاء قضية اللجوء  -

  . ويمكن صانع القرار من أخذ القرارات الحكيمة
بطريق علمية وخطاب عقالني مستمد ) وء والنزوحاللج(أهمية بيان تداعيات آثار هذه القضية  -

 . من المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم من شأن معالجة هذه الظاهرة
توضيح االتفاقيات والمواثيق والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الالجئ والدول المضيفة عبر  -

معات المضيفة ويحل كثير إعالم اجتماعي مسؤول من شأنه أن يعزز خدمة هذه الشريحة والمجت
 . من تعقيداتها

  : توصيات الدراسة
ضرورة التأكيد في الدراسات واألبحاث والمؤتمرات والورش على األهمية القصوى للبعد اإلعالمي . 1

في دراسة األزمات ووضع إطار نظري وتطبيقي لمفهوم اإلدارة اإلعالمية لألزمات ومنها قضية اللجوء 
  . لمعقدةوالنزوح التأريخية وا

أهمية استعراض مفاهيم وآليات صحافة حقوق اإلنسان لرفع الوعي العالمي حول حقوق اإلنسان . 2
  . وفق قصص وتحقيقات باهرة ومنها حقوق الالجئين والنازحين

التأكيد على أن الوظيفة االتصالية هي عملية بث المعاني بين األفراد وتزيد من فرص الفرد على . 3
  . اعتماد أولئك األفراد ومنهم الالجئون على اإلعالم لتأييد حقوقهمالبقاء عن طريق 
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الوظيفة االجتماعية لوسائل اإلعالم إزاء قضايا المجتمع ومنها قضية اللجوء والنزوح هي وظيفة . 4
متعددة في محاور الوظيفة األخبارية واالقتصادية والسياسية إضافة للترفيهية وتحتاج إلى أداء خاص 

  . زماتأثناء األ
العمل على إعداد خطط استباقية لكل األزمات المتوقعة ومنها أزمة اللجوء لكي تبقى ضمن نطاق . 5

التحكم والسيطرة وهذه الخطط تتقدمها الخطط اإلعالمية والتعرف على مصادر ومستويات وأسباب 
  . وماهية األزمة الحاضرة

لفة لألفراد والمسؤولين حول قضية العمل على توفير المعلومات وعرض وجهات النظر المخت. 6
إزاءها ويتعين سماع أصوات الخبراء واألكاديميين ليتمكن صانع  -اللجوء لبلورة رأي عام إيجابي

  . القرار من أخذ قرارات حكيمة رشيدة تجاه هذه األزمة
لجوء توخي الدقة وتحري المصداقية عند عرض األرقام واالحصائيات والبيانات المتعلقة بأزمة ال. 7

  . لتقييم الظاهرة تقييمًا دقيقًا واالبتعاد عن التشويش في المواقف واالتجاهات
التعامل مع قضايا اللجوء في الخطابات اإلعالمية وفق منطلق إنساني شامل ومسؤول ال منطلقات . 8

اقتصادية وحسب مما يجعل ويساعد لبروز ثقافة الكراهية وفق الخطاب التحريضي المبني على 
  . ت غير علميةصياغا

أهمية بيان تداعيات مستوى الزيادات السكانية والكشف عن األعباء اإلضافية على ... في المقابل. 9
االقتصاديات وقدراته التنموية وبناه التحتية وتسليط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها 

لتحمل وتخفيف  المجتمعات المضيفة وعالقة المجتمع الدولي في تحمل المسؤوليات المناطة به
وإتاحتها لكل الباحثين وتوفير فرصة لبناء شبكة  األعباء على هذه المجتمعات وبناء قاعدة معلومات

  ). خلية أزمه(عالقات من المؤسسات والمنظمات المعنية لشؤون الالجئين مع وسائل اإلعالم 
ات المضيفة ومقاومة الكشف عن العبء األمني والسياسي واالجتماعية الذي تتعرض له المجتمع. 10

  . كل أشكال العنف بخطاب عقالني معاصر لتخفيف االحتقانات
بيان االتفاقيات والمواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بالالجئين والمجتمعات المضيفة بما . 11

يتعلق بحقوقهم وواجباتهم وعدم استغالل وسائل اإلعالم كمنابر تحريض ودعاية سوداء تحرض على 
  . القوة أو األعمال المسلحةاستخدام 

الدعوة للتشجيع في استثمار أموال الالجئين فيها يعود بالنفع على الدول المضيفة وفق حمالت . 12
إعالمية منتجة لدعم اقتصاديات اهذه الدول وتسليط األضواء على التسهيالت اإلستثمارية لهذه 

رص المتاحة في التجارة والصناعة وتعزيز االموال واإلشارة إعالميًا إلى أهمية استثمار فوائد الف
الصناعات الصغيرة وتشجيعها في حوارات إعالمية وانعاش الحركة التجارية بناًء على ارتفاع الطلب 
على السلع وارتفاع جودة الخدمات جراء المنافسة وقراءة هذه المواقف تتطلب إدارة إعالمية ذكية 

  . من قبل وسائل اإلعالم
وعمل التقارير ) الالجئين(االتصالي واإلعالمي وفق برامج معدة لهذه الشريحة تعزيز الدور . 13

بعضهم بالبعض اآلخر من خالل الندوات والمؤتمرات  والقصص الصحفية التي تربط الالجئين
والمنتديات وإجراء الحمالت التثقيفية وتزويد الالجئين بالمعارف الخاصة بالبلد المضيف وقوانينه 
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طريق مقاالت وموضوعات قانونية واجتماعية وثقافية وعمل الملصقات والبروشرات وتشريعاته عن 
والبوسترات كأدلة توجيهية لكل ما يحتاجه الالجئ من إجابة على تساؤالت وإنشاء مواقع إلكترونية 

  .متخصصة بتغطية شؤون الالجئين
ذا العنصر للخارج التحذير من ظاهرة هجرة األدمغة والعقول وبيان خطورة هجرة صفوة ه. 14

والذي يعد تراجعًا في أحد المقومات األساسية لبناء الدول ومن جهة أخرى الدعوة إلى استقطاب 
  . واستغالل هذه الكفاءات في المجتمعات المضيفة وتوفير مناخ مالئم لها للعمل والتطوير واالبتكار

ها حمالت إعالمية مدروسة وضع خطة إستراتيجية تتناول الشأن االجتماعي لالجئين وتتبنا. 15
تتناول معالجة قضايا التفكك األسري واختالل العالقة بين األسرة الواحدة جراء التهجير وتمتين 

  . أواصر المنظومة القيمية والحضارية واإلنسانية المتوازنة
سية مخاطبة الملحقيات الثقافية والبعثات الدبلوماسية بشتى العمل اإلعالمي وبآليات الدبلوما. 16

القضية لتشكيل رأي عام عالمي  –تأييدها في عرض الشعبية وتوضيح تداعيات أزمة اللجوء وكسب
ضاغط على مستوى المحافل الدولية ولفت انتباه المجتمع الدولي لكثير من القضايا المجهولة وما 

  . تشكله األزمة من ضغوط أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية
ومتعددة المحاور للتخفيف من حدة الصدمة الثقافية التي يتعرض لها  إعداد برامج اعالمية. 17

الالجئون عبر برامج ثقافية تدمج الالجئ بالثقافة الجديدة في المجتمع المضيف ومحاولة إقناعه بعدم 
وأنها ال تلغي ثقافته األصلية ومحاولة تبديد مخاوف وعزلة الالجئين بخطاب  رفض الثقافة الجديدة

نيًا مسؤول وأيضًا محاولة أخراجهم من حاالت االكتئاب التي يتعرضون لها عبر برامج إعالمي عقال
  . ترفيهية اجتماعية تخصص لهذا الغرض

تشكيل ورش إعالمية ومنظمات مجتمع مدني ومراكز لدعم المهاجرين لالتصال بالالجئين . 18
ة والقيم والتقاليد في المجتمع وتوضيح القوانين واألنظم وتبديد الكثير من المشاكل التي تعترضهم

ال يشكل التصادم بين القيم والعادات األصلية له وقوانين بلده مع المجتمعات المضيفة  المضيف لكي
  . مما يولد له ضغطًا نفسيًا كبيرًا تصيبه على أثرها حاالت من الغضب واإلحباط 

وسائل اإلعالم المختلفة والسيما محاولة إبقاء الالجئين على اتصال دائم عبر وسائط االتصال و. 19
مع أقاربه وأصدقاءه وإمكانية توفير خدمة إعالمية إلكترونية لهم لكي ال يشعروا بالحرج من السؤال 

  . عن أية قضية
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: السوريين في األردندور العالقات العامة في المنظمات الدولية غير الحكومية في إدارة أزمة الالجئين 

 دراسة ميدانية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به العالقات العامة في المنظمات الدولية غير الحكومية  

في ادارة ازمة الالجئين السوريين في االردن من وجهة نظر الالجئين السوريين، كما سعت إلى معرفة الدور 
خالل استعراض دور الممارسين وانشطتهم الالزمة في إدراة هذه  عامة منالذي تقوم به العالقات ال

 األزمة،واعتمدت الدراسة على االستبانة والمقابلة كأداتين لجمع البيانات المطلوبة، وتكونت عينة الدراسة من
ر ي المنظمات الدولية غيللعالقات العامة من موظف اممارس) 50(الجئًا من جمهور المنظمات، و) 128(

 المقدمة الخدمات عن راضين غير الدراسة عينة الالجئين من%) 38.2( ان الى الدراسة توصلت. الحكومية
مة كشفوا عن رضاهم عن نوعية الخد منهم%) 60.1(وأن  الحكومية غير الدولية المنظمات قبل من

تهم،كما توصلت الى غير راضين عن التأخر في االستجابة لطلبا %)71(ن في حين كشفت الدراسة أ.المقدمة
منهم %) 98(من الممارسين عينة الدراسة يعتمدون على االنترنت كمصدر للمعلومات و%) 72(ان 

وأظهرت الدراسة عن . يستخدمون وسائل االتصال الشخصي أكثر من غيرها من الوسائل االتصالية األخرى
  .امل الديمغرافيةعدم وجود فروق دالة احصائيًا في مستوى رضا الالجئين تعزى الى العو

الدولية غير الحكومية ،العالقات العامة، إدارة االزمات، الالجئون السوريون في  تالمنظما: الكلمات المفتاحية
  . األردن

  
 

The Role of NGOs' Public Relations in Crisis Management of Syrian Refugees 
in Jordan; A field study 

This study attempts to examine the role of international NGOs' Public 
Relations in crisis management of Syrian refugees through using questionnaire and 
conducting interviews with (128) refugees (50) Public Relations practitioners.  

The results of current study indicate that (38.2%) of the respondents reported 
that they are not satisfied from the services of NGOs' Public Relations. The results 
also reveal that (60.1%) of the refugees reported that they are satisfied from "the 
service quality of NGOs", on the other hand, (71%) of them reported that they are 
not satisfied from "The delay in responding to their requests". The study also 
shows that (72%) of the practitioners use Internet as an information source, and 
(98%) of them use the interpersonal communication to achieve their goals. 

The study didn't find any effect for the refugees' demographic variables on 
their satisfaction from services of NGOs' Public Relations. 
Keywords: NGOs', Public Relations, Crisis Management, Syrian Refugees in 
Jordan.  
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  المقدمة
ال سيما في ظل ،بشكل متكرر  "منظمات "خيرة ذكر كلمةونة األردني في اآلالمجتمع األ راجت

 الالجئين عدد تخطىحيث ؛ عداد كبيرة من الالجئينأحركة نزوح  عنها ي نتجاالزمة السورية و الت
 منهم، اليينم الثالثة ،المنطقة في السامية لشؤون الالجئين، ، حسب احصائيات المفوضيةالسوريين

،كما  2016الجئ داخل حدود المملكة االردنية الهاشمية حتى الرابع من شهر تموز ) 657.433(
وللتخفيف  .ألفًا الخمسين المنطقة، خارج بلدًا 90 من أكثر في اللجوء طلبوا الذين أولئك عددبلغ 

ألمم المتحدة وبالتنسيق المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة ل من عواقب هذه األزمة، تتعاون
ومية عاملة على األراضي مع الحكومة األردنية مع ما يقارب خمس عشرة منظمة دولية غير حك

،حيث يتم التنسيق فيما بينها لتنفيذ مشاريع و برامج مختلفة تحاول من خاللها تغطية األردنية
  ).UNHCR-2016( الحاجات األساسية لالجئين و تعويض جزء من خسارتهم

مثل إحتياجات الالجئين و التي تحاول المملكة تغطيتها بالتعاون مع وكاالت االمم المتحدة تت
التعليم والصحة واألمن الغذائي :غير الحكومية في أحد عشر مجاّال أهمها والمنظمات الدولية 

لفة على خطة استجابة األردن لألزمة السورية فإن تكوبناء . والسكن باإلضافة إلى المسكن و النقل
دوالر  )7,990,882,501( بلغت) 2016،2017،2018(تغطية هذه االحتياجات خالل األعوام 

دوالر قدمت كدعم من جهات دولية لميزانية الحكومة الخاصة بإدارة 3,201,328,798  أمريكي منها
  )MoI ،2016،14.( أزمة الالجئين

نه ال بد من وجود إمم المتحدة،فوكاالت األ المنظمات الدولية غير الحكومية مع تعاونوفي ظل  
الجمهور و المانحين من جهة؛دارة المنظمة من خاللها كسب ثقة الشركاءإجهود فاعلة تحاول 

نشطةو الستراتيجيات و الوسائل االتصالية وذلك من خالل األ خرىأالمستفيد من خدماتها من جهة 
أهدافها وسياساتها و كسب الثقة التي للتعريف بالتي يستخدمها ممارسو العالقات العامة في المنظمة 

من شأنها الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة وبالتالي المساهمة في تخفيف آثار االزمة قدر 
  .(ABAHE,2016)االمكان
في األردن ساهمت وما زالت تساهم في التخفيف من آثار  وألن المنظمات الدولية غير الحكومية 
بين الممارسين في المنظمات والتي توظف بدورها  التعاون و التنيسق وجود وبسبب ضرورة، األزمة

نساني ،و بناء التواصل بين العالقات العامة تقوم على التفاهم اإل وألن أفرادًا من جنسيات مختلفة،
م أم اجتماعية أالجهات المختلفة التي تشترك في مصالح معينة سواء كانت هذه المصالح تجارية 

و محاولة خلق التفاهم ، ،فإنه البد من إدارك التنوع في الثقافات و اللغات و البيئاتةم خدميأسياسية 
من جهة أخرى ال بد من خلق التفاهم بين . أفرادها لضمان نجاح المهمات الموكلة للمنظمة  بين

المنظمة وجمهورها ،ومحاولة تفهم أوضاعهم النفسية و االقتصادية و االجتماعية والوقوف عند 
جرادات (وجود خطة ادراية فاعلة تحقق كل متطلبات الالجئين مما يعني ضرورة.جاتهم احتيا

 )14،2009والشامي،
جاء الهدف من هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به العالقات العامة في  لذلك 

لقصور في إدراة أزمة الالجئين السوريين في األردن ،من خالل دراسة مدى نجاح المنظمات وأوجه ا
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عملها ومدى رضا الالجئين عنها ،باالضافة إلى دراسة دورالعالقات العامة في المنظمات من خالل 
استعراض مصادر المعلومات المستخدمة من قبل عينة الممارسين، و االستراتيجيات واالنشطة 

طيط لإلنشطة االتصالية و العوامل المؤثرة على عمل الممارسين،باإلضافة الى استعراض عملية التخ
   .الالزمة إلدارة هذه األزمة وعملية مراقبتها لضمان النجاح

  في الدراسة اذج المستخدمةمالنالنظريات و 
يتمثل دور النظريات و النماذج المستخدمة في ممارسة العالقات العامة في تنظيم عمل وتحديد 

توضح  .داء العالقات العامةأ طريقة توضح مبدأ عمل العالقات العامة و كيفية تحقيق الفاعلية في
والنماذج التالية الممارسة العملية للعالقات العامة والسلوك االتصالي للمؤسسات  النظريات

   ) .89،2010،العدوي(والمنظمات المختلفة 

    : Structural-functional theoryنظرية البناء الوظيفي: اوال
 ءن المنظمة تضم كل شيأالحدود بحيث ترى  عتماد و ووجودوتعتقد هذه النظرية بالشمول و اإل 

و ُتعنى و التي تتفاعل جميعها داخل النظام  ،من مدخالت و مخرجات و و مقومات وظيفيةها في بيئ
وتتعاون فيما ،خرى قسام ووحدات تعتمد كل منها على األأن المنظمة مكونة من على أعتماد باإل

من النسق  اساسيًا ًان االتصال جزءأرية كما ترى هذه النظ.لى هدف واحد إبينها للوصول 
كما تعتقد هذه النظرية .االجتماعي ولن تستطيع المنظمة تحقيق الفاعلية في عملها دون اتصال 

قل و أللى المراكز اإلمراكز القيادية ا من عالقات انسانية تمرر المعلومات وبوجود نظام اتصال 
  ) 107-104، 83ظاهر ،.(بالعكس 

  دئ العامة و التطبيقات الخاصة المبا: ثانيًا 

 Generic Principles and( الخاصة والتطبيقات العامة المبادئ استعانت الباحثة بنظرية
Specific Applications (جماهيرها مع تعاملها في العامة العالقات استراتيجية وتفسير لوصف 

 في االتصال طبيعة على ركِّزُت نماذج أربعة وزمالؤه )Grunig( جرونج جيمس قدم وقد الممكنة،
 يلي وفيما المنظمات، هذه في العامة العالقات ممارسة طبيعة توضيح أجل من المختلفة المنظمات

  ):55-51 ،2005 وعياد، الجمال( األربعة للنماذج عرض

تقوم ممارسة العالقات العامة في هذا النموذج  ):Press A gentry(نموذج الوكالة الصحفية  .1
والدعاية للمنظمة دون مراعاة ردود أفعال أو اتجاهات الجماهير نحوها، حيث يتضمن على النشر 

من اإلدارة العليا في المنظمة إلى العاملين بها، ومن : النموذج اتصاًال هابطًا يسير في اتجاٍه واحد
 .المنظمة إلى جماهيرها الخارجية

: لنموذج اتصاًال في اتجاٍه واحديتضمن هذا ا ):Public Information(نموذج اإلعالم العام  .2
من المنظمة إلى جماهيرها؛ ليس بغرض الترويج للمنظمة وإنما بهدف تقديم المعلومات للجمهور 

 .فقط، مما يجعله مختلفًا عن نموذج الوكالة الصحفية
يتضمن هذا  ):Asymmetrical Two- way(نموذج االتصال غير المتوازن باتجاهين  .3

من المنظمة إلى الجمهور؛ ومن الجمهور إلى المنظمة، بهدف إقناع : اهينالنموذج اتصاًال باتج
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الجمهور بسياسات وأهداف واستراتيجيات المنظمة، وكذلك قياس ردود أفعال الجمهور، ولكنه ال 
يتضمن اتخاذ إجراءات معينة في المنظمة، أو تعديل سياساتها واستراتيجياتها بناًء على ردود 

 .أفعال جماهيرها
نموذج "يطلق عليه  ):Symmetrical Two-way(ذج االتصال المتوازن باتجاهين نمو .4

ويعتبر نموذجًا مثاليًا لممارسة العالقات العامة، حيث تقوم المنظمة " العالقات العامة الممتازة
بتخطيط سياساتها واستراتيجياتها وبرامج العالقات العامة فيها وفقًا لمتطلبات البيئة الخارجية 

نظمة والتي تعكسها خصائص الجمهور بهدف إحداث تغييرات معينة في معارف أو سلوكيات أو للم
 ضوء في األربعة النماذج إلى آخرين نموذجين وزمالؤه جرونج أضاف وقد .اتجاهات هذا الجمهور

 يلي وفيما وتايوان، واليونان الهند في النماذج هذه الختبار أجروها التي والدراسات األبحاث
  . )2009،57الجمال،(النموذجين لهذين حتوضي

يشير هذا النموذج إلى قدرة ممارسي  ):Personal Influence(نموذج النفوذ الشخصي  .5
العالقات العامة في المنظمات على استخدام عالقاتهم الشخصية ونفوذهم مع األجهزة الحكومية، 

امة عالقات جيدة معهم عن وقادة الرأي، ومدراء وسائل االتصال، والحركات النشطة، بهدف إق
  .طريق تزويدهم بالمعلومات، وكذلك الحصول منهم على معلومات تعد مهمة للمنظمة

يمارس هذا النموذج في المنظمات التي  ):Cultural Interpreter(نموذج المترجم الثقافي  .6
مختلفة ثقافيًا، تتضمن عملياتها أو أنشطتها في أكثر من دولة، أو دولة واحدة تضم بيئتها جماعات 

حيث تعتمد المنظمة على أفراد هذه الدول في تكييف االستراتيجيات والمضامين اإلعالمية مع 
 .ثقافتهم المحلية، وتشركهم في أنشطتها التي تقوم بها داخل حدود الدول

  :الدراسات السابقة
 :رئيسة محاور الثةث إلى الدراسة بموضوع المتعلقة السابقة الدراسات تقسيم إلى الباحثة اتجهت
 .وممارستهم المهنية الدولية العامة العالقات في باالتصال القائمين على المؤثرة العوامل .1
 .الدولية العامة العالقات في االتصالية األنشطة .2
 .إدارة األزمات في العالقات العامة .3
 العالقات يف باالتصال القائمين المؤثرة علي العوامل تناولت التي الدراسات: األول المحور

 .وممارستهم المهنية الدولية العامة
المدني ،االتصال باسم المجتمع )Schwarz & Fritsch )2014دراسة شفارتز و فريتش  -1

عت س. إدارة و تعاون العالقات العامة في المنظمات الدولية غير الحكومية :العالمي
لعالقات العامة في البيئات الدراسة إلى فهم كيفية إدارة واستخدام المنظمات غير الحكومية ل

دارات و العالقات العامة بالتنسيق بين اإل قيام ، والتعرف إلى كيفيةالدولية لتحقيق أهدافها
من خالل تطبيق المنهج المسحي على عينة وذلك ، هداف المرجوةالوحدات المحلية لتحقيق األ

ن المنظمات الدولية أ :اسةجاءت أبرز نتائج هذه الدر .للعالقات العامة اممارس) 440(قوامها 
خرى أتخصص مصادر  ،نها منظمات ممتازةأغير الحكومية والتي صنفتها هذه الدراسة على 
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ن أضافة الى باإل، عتبار المضمون الثقافي في برامجها االتصاليةخذ بعين اإلأللعالقات العامة و ت
ة تميل الى تقييم من المنظمات عينة الدراس %)60(هذه المنظمات و التي شكلت ما نسبته

الموظفين بهدف ممارسة العالقات على توظيف أعداد أكثر من  تركزو ،وظائفها االتصالية 
ن وظائفهم ألى إشاروا أمن المبحوثين %) 58( كما توصلت هذه الدراسة إلى أن. العامة 

  .نظمةعملية صنع القرارات داخل الماالتصالية تساهم في التخطيط االستراتيجي للمنظمة و في 

، المهنية و تأثير العولمة :العالقات العامة في غانا ،)Yi Wu )2014يي وو  دراسة -2
وذلك اعتمادا العالقات العامة في غانا ممارسي هدفت هذه الدراسة النوعية وصف مهنية است

عالمية تم من خالل نتائجها إثبات  .للعالقات العامة ًاممارس 64وزعت على  على استبانة
ن ممارسي العالقات العامة يقومون بدور كبير في مساعدة الوكالء ؛ أعامة في غانا العالقات ال

سواق الدوليين في التغلب على المشكالت الثقافية و مشكالت اللغة عندما يدخلون على األ
في مساعدة الوكالء  العالقات العامة في غانا يممارسمساهمة  ة ،كما وضحت الدراسةالغاني

عالم و فهم وجهة نظر الشعب راسات و البحوث، و التواصل مع وسائل اإلالدوليين بعمل الد
  .الغاني

دور العالقات العامة في  ،)Mathew & Ogedbe )2012دراسة ماثيو و اوجدبي -3

دراسة حالة على عشرة كنائس مسحية مختارة في  :المنظمات الدواية غير الحكومية

عالقات العامة في المنظمات الدولية غير على دور الالدراسة إلى التعرف  سعت .مايدوغوري
طبيعة و عملية العالقات العامة فيها من خالل دراسة حالة عشر كنائس  والتعرف على، الحكومية

 ن منظماتهم ال تتبنى وحدات عالقاتيعتقدون أ )%50(توصلت الدراسة الى ان  .تم اختيارها
م ية للبرامج لنشر نشاطات منظماتهعالميستخدمون التغطية اإل )%40(عامة ذات طابع ربحي و

. نجيل جل تعليم اإلأنهم يستخدمون العالقات العامة من أمن المستجيبين  %88.89 و اشار
ن الموارد المالية و نقص الخبرات و تجاهل بعض مشكالت الى أ الدراسة كما توصلت هذه

لعامة في الكنائس عينة هم المشكالت التي تواجه تطبيق مبادئ العالقات اأالعالقات العامة من 
  .الدراسة

 ،القات العامة في المهمات الدولية، ممارسي العet al (2014) Diaz, دراسة دياز وآخرون -4

استهدفت الدراسة تقييم درجة النجاح  .تقييم نجاح وتأثير في الثقافات الوطنية و المنظمية
المتحدة األمريكية وجنوب في المهام الدولية لممارسي العالقات العامة في كل من الواليات 

أفريقيا، وتحديد تأثير الثقافة التنظيمية والوطنية التي قد ُتظهر خبرات الممارسين من خالل 
 اممارس) 47(البالغ عددها و استخدام منهج التحليل الكمي للبيانات المجمعة من عينة الدراسة 

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك . من أمريكا اممارس) 80(للعالقات العامة من جنوب أفريقيا و 
من الواليات المتحدة،  )60(من جنوب أفريقيا، )30(ال يمتلكون أي خبرة دولية  اممارس) 90(

من  )20(من جنوب أفريقيا، )17(يمتلكون خبرات في المهام الدولية  اممارس) 37(بينما 



379 
 

اد للقيام بالمهام من عينة جنوب أفريقيا بأنهم على استعد%) 35(الواليات المتحدة، وأفاد 
  .الواليات المتحدة بذلك من%) 45(الدولية، بينما أفاد 

مخرجات العالقات العامة وتأثير وساطة  ،Kang &Yang) 2010(دراسة كانج ويانج  -5

تعرف على نتائج مخرجات العالقات العامة ال ةهدفت هذه الدراساست. للدعم التنظيمي المنظمة
اعتمدت على و .لدعم الممولين للمنظمات غير الربحية في المنظمة على العناصر الرئيسة

 فرد من ممولي المنظمات غير الربحية،) 1100(كترونية كأداة للدراسة وزعت على االستبانة اإل
بنشاطات العالقات " الوعي"توصلت الدراسة الى ان %. 15ة فردا منهم بنسب) 170( استجاب

ت العامة في المنظمة، وان مخرجات العالقات االعامة يؤدي الى ايمان اكبر بمخرجات العالق
تجاه المنظمة والذي يؤدي بدوره الى اهتمام الممولين بدعم  اايجابي االعامة الجيدة تولد اتجاه

  .اقامة عالقات افضل مع المنظمة

  ةالدولي العامة العالقات في االتصالية باألنشطة المتعلقة الدراسات: الثاني المحور

 :استخدامات مواقع التواصل االجتماعي في العالقات العامة )2014(دراسة محمود  .1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف لعالقات العامة في العالم العربي، دراسة من منظور ممارسي ا
حيث  ؛العربياستخدامات مواقع التواصل االجتماعي في العالقات العامة في الوطن  ىمدعلى 

س للعالقات العامة في الدول العربية ،تم اختيارهم بطريقة ممار) 120(ُأجريت على عينة قوامها 
خلصت الدراسة إلى عدم وجدو فروق ذات داللة احصائية في مدى استخدام  .العينة المتاحة

كما وتوصلت  .العينة لموقع التواصل االدجتماعي تعزى للمتغيرات الديمغرافية باستثناءالجنسية
تجاهات الممارسين نحو استخدام مواقع اافية على الى عدم وجود تأثير للعوامل الديمغر

  توى التعليمي والمستوى الوظيفي باستثناء متغيري المس التواصل االجتماعي،

ي المنظمات الدولية األنشطة االتصالية لممارسي العالقات العامة ف ) 2015(دراسة االمير  .2

نشطة االتصالية وضيح األى تإلمسحي السعت هذه الدراسة ومن خالل المنهج غير الحكومية، 
التي يقوم بها ممارسو العالقات العامة في المنظمات الدولية غير الحكومية وما يتعلق بها من 

شارت ،أداتي جمع البياناتأمدت هذه الدراسة على االستبانة والمقابلة كحيث اعت ،داريةإعمليات 
 .نشطة العالقات العامةأون الدراسة يمارس عينةمن  )%57.1( نألى إ، من خاللهما ،النتائج

في إقامة  غير الحكومية تعتمد نموذج المترجم الثقافي ن المنظمات الدوليةألى إوبينت الدراسة 
 كما أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين األنشطة .أنشطتها االتصالية المختلفة

 . ارسيناالتصالية المستخدمة ومجمل الوسائل االتصالية لعينة المم
  .الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات في العالقات العامة: الثالث المحور 

نموذج حي على اإلستجابة لدورة حياة  :،ادراة ازمة المدارسLiou (2015) سة ليوادر .1

على إدارة المدارس لألزمات من خالل إلى التعرف  هذه الدراسةسعت . االزمة في حقل التعليم
مدرسة في منطقة  12زمة الديناميكية المتكاملة، وأجريت الدراسة على نموذج دورة حياة األ

الغرب األوسط باستخدام إدارة المقابالت، جماعات النقاش المركزة واستعراض خطة إدارة األزمة 
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من فريق إدارة األزمة وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج دورة حياة األزمة الديناميكية المتكاملة 
ضيح أزمة المدارس، وأكدت الدراسة أن المرونة والتعاون وتصحيح األخطار مفيد في إدراك وتو

   .ذاتيا تعتبر آليات مهمة في التعامل مع األزمة

 هدفت .االزمة ألدارة التخطيط و علوماتالم قيم ،) Herbane )2014دراسة هاربن  .2
 المدركة المعلومات مصادر تفعيل يتم وكيف االزمات لمواجهة التعلم اعتبارات دراسة لىإ الدراسة
 في طبق متوسطو اصغير امشروع 215 بيانات تقييم على قامتف ،زماتاأل إلدارة التخطيط بهدف

 ممثل 1000 الى ارساله بعد استبيان خالل من البيانات هذه تجميع تم. المتحدة المملكة
 نأ لىإ ائجالنت شارتأ.  عشوائيا اختيارها تم المتحدة المملكة في صغيرة و متوسطة لمشاريع
 عليها يحصل التي المعلومات مصادر من احدة و هي زماتاأل من المستفادة الدروس و التجارب
  . المشاريع مدراء

 :دور إدارة العالقات العامة في التعامل مع االزمات و الكوارث ،)2011(دراسة الشعالن  .3

هذه الدراسة إلى  ستهدفا .دراسة تطبيقية على إدارة العالقات العامة في الدفاع المدني
الدور الذي تقوم به إدارة العالقات العامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة  علىالتعرف 

الرياض في التعامل مع األزمات والكوارث وذلك عن طريق تصميم استبانة موجهة إلى جميع 
ياض والبالغ عددهم موظفي إدارة العالقات العامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الر

األنظمة والقواعد في  اضاخفهناك ان ابرزت النتائج أنموظفًا وبتحليل إجابات أفراد العينة، ) 41(
اإلمكانات في  قلةو تحدد دور العالقات العامة في حالة وقوع األزمات والكوارث، التي  الرسمية

في عملية إدارة األزمات الفنية والتنظيمية والمادية في إدارة العالقات العامة األزمة 
ندرة استخدام األساليب العلمية وبحوث العمليات في التعامل مع مراحل  باالضافة الىوالكوارث،

  .األزمة أو الكارثة

استخدام ممارسي العالقات ، Wigely & Zhang (2011)وتسانج ويجلى دراسة  .4

سة التعرف على كيفية استهدفت هذه الدرا ،العامة للنموذج االجتماعي في التخطيط لالزمة
استخدام المنظمات للمواقع االجتماعية في تحقيق أهداف العالقات العامة الرئيسية وكيفية 

هذه األزمة، وذلك عن  عناستخدام هذه المنظمات للتخطيط إلدارة األزمات ونشر المعلومات 
ضاء في جمعية العالقات العامة األع يلممارسوجه  كترونيلالستبيان اإلاطريق استخدام أداة 

، 2010مارس  -في الفترة من يناير " Public Relation America"العالقات العامة األمريكية 
 ي، توصلت الدراسة إلى أن هناك نسبة كبيرة من ممارسابحوثم 251وبلغ عدد العينة المتاحة 

ئج أيضًا العالقات العامة يستخدمون المواقع االجتماعية على المستوى الشخصي، وأشارت النتا
قع، اتستخدم هذه النوع من المو إلى نسبة كبيرة من المؤسسات التي يتبع لها هؤالء الممارسون

وأن معظم جمهور الشركة الذين يتواصلون مع الشركة من خالل هذا المواقع هم من 
  .المستهلكين المحتملين والعمالء
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إدراك ممارسي  على الوقت و النوع تهديد ،)Jin &Cameron )2007 جن و كاميرون .5

 فاعلية على تؤثر التي الضعف نقطة على التعرف الى الدراسة هذه هدفت .العالقات العامة
 التهديد نوع وهما التهديد بعادأ من مهمين نيلبعد التعرض خالل من العامة العالقات ممارسي

 الدراسة ههذ ستخدمتإ ،و اختبار تأثيرهما الفعلي على عمل ممارسي العالقات العامة، الوقت و
 العامة للعالقات ًاممارس 116 على االنترنت عبر تجربة جراءإب قامت حيث التجريبي المنهج

 لفترة تهديد( التهديد وقت و) الخارجي التهديد و الداخلي التهديد( التهديد نوع ًةمستخدم
 يشعرونأن موظفي المنظمات ظهرت نتائج هذه الدراسة أ.  )طويلة لفترة تهديد و قصيرة

 ين التهديد الخارجأ، وداخلية زمةأل تعرضها من كثرأ خارجية زمةأل المنظمة تعرض عند الحذرب
  .شد أستثارة عاطفية اوضاع و عادة تقييم األإيتطلب  ذي المدى الطويل

 السابقة الدراسات على التعليق
  :تتمثل اوجه استفادة الباحثة منها فيما يلي ، من خالل استعراض الدراسات السابقة

لدراسة دور  اتخذت الدراسات السابقة من المنظمات الدولية غير الحكومية مجتمعًا .1
 .في بيئات مختلفةالعالقات العامة 

 .وكان بعضها نوعيًا، داة لجمع البياناتأاتخذت بعض الدراسات السابقة من المقابلة  .2
  .وى الدوليبينت الدراسات السابقة العوامل المؤثرة في عمل العالقات العامة على المست .3
نشطة االتصالية التي يعتمدها ممارسو العالقات العامة للقيام وضحت الدراسات السابقة األأ .4

 .بمهماتهم
زمات على المستويين أهمية العالقات العامة في إدارة األ السابقة الدراسات أبرزت .5

 .الدولي والمحلي
دارة إة لتتمكن من زمتها الداخليهمية ادارة المنظمة ألأظهرت الدراسات السابقة أ .6

 .زمات الخارجية األ
 وتحديد والفروض، التساؤالت وضع في الدراسات هذه الباحثة من استفادت .7

 .الراهنة للدراسة المناسبة األدوات
 .ت الباحثة من تحديد النظريات التي التي تتناسب و موضوع الدراسة استفا .8

شكلة الدراسةم  
زمات التي تواجهها ي حل المشكالت وإدارة األأهمية العالقات العامة وحرصها عل ضوء يف

زمة الالجئين السوريين من اهتمام المنظمات أو الدول المختلفة من العالم، وفي ضوء ما حظيت به أ
دراسة تقييم الالجئين لدور المستويات المحلية واالقليمية والدولية، تأتي هذه الدراسة ل ىكبير عل

الذي  طبيعة الدورلية غير الحكومية في إدارة ازمتهم والتعرف على العالقات العامة في المنظمات الدو
في  بالمنظمات الدولية غير الحكومية نشطة العالقات العامةأوممارسو  إدارات العالقات العامةتقوم به 

بعت من قبل ممارسيها، دارة أزمة الالجئين السوريين في األردن، واألساليب واالستراتيجيات التي أُتإ
  .هذه االزمة امل التي أثرت علي فاعلية إدارةوالعو
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 :اآلتي في الحالية الدراسة أهمية وتتمثل
 المتعلقة بإدارة العالقات العامة الدوليةالعربية  العلمية الدراسات يعتري الذي القصور سد .1

 .لألزمات المختلفة
 .الوقع الكبير لألزمة محل الدراسة محليًا وأقليميًا ودوليًا .2
 .ات العامة الدولية، وانتشار المنظمات الدولية غير الحكومية في األردنأهمية العالق .3
يمكن أن ُتفيد نتائج هذه الدراسة في الخروج بمؤشرات لتفعيل وتطوير استخدام مبادئ  .4

 وأنشطة 
 .العالقات العامة في المنظمات غير الحكومية وإداراتها لألزمات المختلفة .5

 الدراسة أهداف
  :إلى التعرف في الدراسة أهداف تتمثل

زمات و الكوارث دارة األإتي يعتمدها ممارسو العالقات العامة الدولية في لمصادر المعلومات ا .1
 زمة الالجئين السوريين على أكثر أللتعرف 

 .األنشطة االتصالية لممارسي العالقات العامة في المنظمات الدولية غير الحكومية  .2
 .التي تتمثل في األنشطة االتصاليةو ي إدارة هذه األزمةالمستخدمة ف التكتيكاتاالستراتيجيات و .3
 .الوسائل المستخدمة في إدارات العالقات العامة بهذه المنظمات ألزمة الالجئين السوريين .4
 .دارة و انشطة في هذه المنظمات مع أزمة الالجئين السوريينإك كيفية تعاطي العالقات العامة .5
، والصعوبات التي واجهت العالقات العامة بهذه المنظمات إدارة هذه أزمة ىالعوامل المؤثرة عل .6

 .داراتها لألزمة محل الدراسةإفي 
ألنشطة إدارات العالقات العامة بهذه  -بوصفهم الجمهور الخارجي –تقييم الالجئين السوريين  .7

 .المنظمات
  ةالعالقة بين متغيرات الدراسة الرئيس .8

  :سئلة الدراسة وفرضياتهاأ

  :تها من جزأيناراسة وفرضيسئلة الدتتكون أ

  الالجئين /تساؤالت وفروض الدراسة الخاصة بالجمهور: والأ

   تساؤالت الدراسة الميدانية الخاصة بالالجئين 
 :رئيسين سؤالينتكونت االسئلة الخاصة بالالجئين من 

رة نجحت إدارة العالقات العامة في المنظمات عينة الدراسة للقيام بدورها في إدا ىأي مد ىإل .1
 هذه األزمة من وجهة نظر الالجئين السوريين؟

ما أوجه القصور في إدارة العالقات العامة في المنظمات عينة الدراسة للقيام بدورها في إدارة  .2
 هذه األزمة من وجهة نظر الالجئين السوريين عينة الدراسة؟

  الخاصة بالالجئين  فروض الدراسة 
  :ئين كالتاليجاءت فروض الدراسة الخاصة بعينة الالج
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى الرضا عن المنظمات الدولية غير الحكومية عينة  .1
 . الدراسة تعزى الى العوامل الديمغرافية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في نوعية الخدمة المقدمة من قبل المنظمات الدولية غير  .2
  . تعزى الى المتغيرات الديمغرافية الحكومية

جد فروق ذات داللة إحصائية في الوسائل االتصالية المستخدمة مع الجمهور من قبل هذه تو .3
  .المنظمات تعزي الي العوامل الديمغرافية 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين نوعية الخدمة المقدمة من قبل هذه المنظمات و  .4
  .مدى رضا الجمهور عن المنظمات الدولية غير الحكومية 

التي تستخدمها هذه المنظمات  وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوسائل االتصاليةت .5
  .للتواصل مع الجمهور ومدى رضا الجمهور 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين نوعية الخدمة والوسائل االتصالية التي  .6
  .تستخدمها للتعامل مع الجمهور 

  :روض الخاصة بعينة الممارسينالتساؤالت و الف: ثانيا 

  تساؤالت الدراسة الميدانية الخاصة بعينة الممارسين: 
  :تكونت اسئلة الدراسة الخاصة بعينة الممارسين من سبعة اسئلة رئيسة 

عينة الدراسة في المنظمات التي  العامة العالقات ممارسو عليها اعتمد التي المعلومات مصادر ما.1
 ؟يعملون بها

 السوريين؟ الالجئين أزمة إدارة في الدراسة عينة العامة العالقات ممارسي على المؤثرة العوامل ما.2
 ؟في إدارتهم لألزمة العالقات العامة عينة الدراسة وما الوسائل االتصالية التي اعتمد عليها ممارس.3
 ستراتيجيات االتصالية المستخدمة في إدارة هذه األزمة؟ما اإل.4
 زمة؟هذه األ إلدارةهذه المنظمات ما األنشطة التي مارستها .5
 هذه في العامة العالقات ممارسي قبل من األزمة هذه إلدارة الالزمة االنشطة تنظيم يتم كيف.6

 المنظمات؟
 في العامة العالقات ممارسي قبل من بنجاح تحقيقها لضمان نشطةاأل هذه على الرقابة تتم كيف.7

 ؟االنشطة هذه تقييم عملية تتم كيف و الدراسة عينة المنظمات
  الفروض الخاصة بعينة الممارسين 

تكونت الدراسة الخاصة بعينة الممارسين من خمسة فروض للكشف عن العالقة بين 
 :متغيرات الدراسة

ذات داللة إحصائية بين مصادر المعلومات التي يعتمدعليها الممارسون  توجد عالقة ارتباطية .1
 . االتصالية التي يمارسونهاوبين األنشطة  دراسةفي المنظمات الدولية غير الحكومية عينة ال

بين العوامل المؤثرة على عمل الممارسين عينة  ذات داللة احصائيا توجد عالقة ارتباطية .2
  .الدراسة واألنشطة االتصالية التي يمارسونها داخل منظماتهم

ذات داللة احصائية بين الوسائل االتصالية التي يستخدمها القائمون  توجد عالقة ارتباطية .3
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 .باالتصال عينة الدراسة وبين األنشطة االتصالية التي يمارسونها
ذات داللة احصائية بين استراتيجيات العالقات العامة واألنشطة االتصالية  توجد عالقة ارتباطية .4

  .للممارسين 
 عينة الحكومية غير الدولية المنظمات في العامة العالقات لممارسي االتصالية االنشطة تختلف .5

  . الديمغرافية للمتغيرات تبعًا الدراسة

 ومنهجها الدراسة نوع
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الـــوصفية وذلك لوصف واقع إدارة العالقات العامة في 

تمدت الدراسة على منهج المسح حكومية ألزمة الالجئين السوريين، كما اعغير ال المنظمات الدولية
واستخدم منهج المسح على  ،الذي يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن

ومسح ممارسي العالقات العامة من العاملين في ) الالجئين(جمهور العالقات العامةمستويين هما مسح 
   .المنظمات الدولية غير الحكومية

  :مجتمع الدراسة والعينة
من الالجئين المستفيدين من الخدمات المقدمة من المنظمات  االجئ )128(غ عدد افراد العينةبل

 64و يم الزعترىختم دراسة تقييماتهم في م االجئ 64،تم اختيارهم بطريقة العينة المتاحة ؛الدولية 
 .المناطق الحضريةفي 

  :ين أتكونت عينة الدراسة من جز
 )50(، بلغ عددهم دولية غير الحكومية عينة الدراسةفي المنظمات ال ممارسي العالقات العامة: االول 

  .من اجمالي العينة %28وبنسبة  اممارس
بلغ عدد افراد  جمهور المنظمات الدولية غير الحكومية في المخيمات و المناطق الحضرية، :الثاني

 .سة من اجمالي عينة الدرا%) 72( وبنسبة )128( ةهذه العين
   السوريين ينة الالجئينع .1

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع الالجئين السوريين المقيمين في األردن، و بحسب تقرير 
للمفوضية نشر على موقعها الرسمي ان عدد الالجئين السوريين المسجلين في األراضي المملكة 

 ووقع اختيار ،) UNHCR.2016( 2016حتى االول من حزيران ، الجئ 655.217األردنية الهاشمية
، حيث بلغ المناطق الحضريةالباحثة علي عينة متاحة من الالجئين القاطنين في كل من المخيمات و 

خر احصائية نشرتها المفوضية في االول من حزيران آاجمالي عدد الالجئين في المخيمات حسب 
د من اجمالي الالجئين المسجلين في االردن وبلغ عد% 21بنسبة  االجئ 137.068)  2016(للعام 

 518.149الالجئين القاطنين في المجتمعات المضيفة من المناطق الحضرية وشبه الحضرية و القرى 
  %.79بنسبة 

من الذكور بنسبة ) 63(تكونت عينة الدراسة من جمهور المنظمات الدولية غير الحكومية من 
بة االكبر من كما بينت النتائج الدراسة ان النس%). 54.1(من االناث بنسبة )65(مقابل ) 49.2(

بينما كانت .قيمون في االردن منذ اكثر من اربعة سنوات ي،%) 34.3(وبنسبة  مفردة) 44(الجمهور 
  .ةيقيمون في المملكة منذ اقل من سن%) 1.5( بنسبة) 2(الفئة االقل 



385 
 

  %).60(بنسبة ) 30(، وبلغ عدد االناث %)40(بنسبة ) 20(حيث بلغ عدد الذكور من هذه العينة 
ل سنوات خبرتهم في مجال العمل من الذين تِق ةفراد العينأتعلق بسنوات الخبرة ،بلغ عدد وفيما ي
ينة من الذين تزيد خبرتهم العملية في مجال عفراد الأ،بينما بلغ عدد %)60( نسبةب) 30(االغاثي 

  .)40(مفردة بنسبة ) 20(ية عن خمسة سنوات نغاثة االنسااإل
قسام أبلغ عدد الممارسين العاملين في  ،إْذربع فئات أالدراسة من فيما يتعلق بالقسم ،تكونت عينة 

،وبلغ عدد الممارسين في اقسام المتابعة و التقييم %) 12(بنسبة ) 6(عالم العالقات العامة و اإل
  %).70(بنسبة ) 35(رات البرامج وبلغ عدد الممارسين في ادا%).12(بنسبة ) 6(

 عينة ممارسي العالقات العامة .2
 الحكومية غير الدولية المنظمات في العامة بالعالقات العاملين جميع في الدراسة مجتمع يتمثل

 اسلوب على الدراسة اعتمدت و، قساماأل مختلف في األردن في السوريين الالجئين خدمة في العاملة
نة عي بحسب االردن في السوريين الالجئين ازمة دراةإ في الفاعلة المنظمات لكافة الشامل الحصر

،أجريت الدراسة كثر المنظمات الدولية فاعلية بالنسبة لهمأالدراسة من مجتمع الالجئين حول 
اختيارهم بطريقة العينة  من ممارسي العالقات العامة في المنظمات عينة الدراسة تم) 50(على

 في ةالعام العالقات درو لمقارنة وذلك مختلفتين بيئتين في المنظمات هذه تقسيم وجاء ،المتاحة
  . الخدمة بيئة اختالف على ااعتماد الدولية المنظمات

  %).60(بنسبة ) 30(، وبلغ عدد االناث %)40(بنسبة ) 20(هذه العينة  فيبلغ عدد الذكور 
ل سنوات خبرتهم في مجال العمل من الذين تِق ةفراد العينأوفيما يتعلق بسنوات الخبرة ،بلغ عدد 

ينة من الذين تزيد خبرتهم العملية في مجال عفراد الأبلغ عدد ،بينما %)60( نسبةب) 30(االغاثي 
  .)40(مفردة بنسبة ) 20(ية عن خمسة سنوات نغاثة االنسااإل

قسام أبلغ عدد الممارسين العاملين في  ،إْذربع فئات أفيما يتعلق بالقسم ،تكونت عينة الدراسة من 
الممارسين في اقسام المتابعة و التقييم  ،وبلغ عدد%) 12(بنسبة ) 6(عالم العالقات العامة و اإل

  %).70(بنسبة ) 35(وبلغ عدد الممارسين في ادارات البرامج %).12(بنسبة ) 6(

  لمجال الزمني للدراسـة ا
  . 2016حزيران - 15 إلى 2016شباط  1تم تطبيق الدراسـة خالل الفترة من 

  جمع البيانات اأدات
على  جراء هذه الدراسة ،حيث اعتمدتلكمية إلوا دوات الكيفيةاألاعتمدت الباحثة على 

  .عينة الجمهور و الممارسينتم من خاللها مسح و التي المقابالت لجمع البيانات االستبانة و 

  الميدانية خالصة نتائج الدراسة 

   الالجئينب خالصة نتائج الدراسة الميدانية الخاصة: اوال
  97.6(وبنسبة ) 125(حيث ان  منهاكثر الخدمات استفادة أ "الخدمات الطارئة"جاءت (%

خدمات التنمية "من اجمالي عينة الجمهور يستفيديون من هذا النوع من الخدمات ،تالها 
من اجمالي الجمهور يستفيدون من هذه %)66.4(بنسبة و )85(حيث ان " و التطوير
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من %) 48.4(وبنسبة ) 62(بتكرار االقل استفادًة" الخدمات الصحية"جاءت و الخدمات 
ويعزى ذلك الى اهمية الخدمات الطارئة بالنسبة لالجئين ،والذين تتم دراسة . اجمالي العينة

احتياجاتهم قبل البدء بأي برنامج أو تقديم أي خدمة،ذلك أن المنظمات ومن خالل 
تقديمها للخدمات الطارئة تغطي االحتياجات االساسية من الغذاء والماء والتي قد يصعب 

 .الالجئين انفسهم خصوصًا المقيمين في المخيمات تغطيتها من قبل
 نوعية الخدمة  يتمثل نجاح المنظمة بالنسبة لعينة الدراسة من جمهور العالقات العامة في

عينة الالجئين من %)  60.1(لىإوبنسبة وصلت ) 128( صلأ من) 77(ان  إْذ ،المقدمة
" الخدمة جودة"تبعها"المنظمة،هي اهم معايير نجاح  "نوعية الخدمة" نأالدراسة بعتبرون 

 ،وتؤكد هذه النتيجة ما سبقها.جئينمن الالمن اجمالي عينة الدراسة %) 21.8(بنسبة 
حيث تبرز اهمية نوعية الخدمة في قدرتها على التقليل قدر اإلمكان من اثار الحرب و 

تها نجاح المنظمة وسمعتها مرهون بقدر تمكين الالجئين من االنخراط في مجتمع جديد،
 .على االستجابة لمتطلبات الالجئين الرئيسية

  شخص ) 82(؛حيث أن مع الجمهور كثر الوسائل االتصالية استخدامًاأ" الزيارات"جاءت
 لزيارات جمالي عينة الدراسة من جمهور العالقات العامة تعرضواإ من%) 64( وبنسبة

جلسات "و%) 40.6( بنسبة "الهاتف"تبعها ،لغايات تقديم الخدمة و لغايات الدراسة 
 بنسبة"فرق مجتمعية ال"و%) 13.2( بنسبة"المقابالت"ثم %) 17.9(بنسبة " التوعية

مكتب "جاء  واخيرًا .لكل منها%) 5.4(بنسبة " المنشورات" و"ستبانات اإل"و%) 8.5(
و يتضح من هذه النتيجة أن المنظمات تركز على .%)3.1(ًا بنسبة قل تكراراأل" الشكاوي

وبخاصة ، صال الشخصي لما لها دور في التعرف على اوضاع الالجئين عن قربوسائل االت
 .اولئك الذين يقيمون في المخيمات و الذين يتم التواصل معهم بشكل يومي 

  من وجهة نظر كانت اوجه القصور في العالقات العامة للمنظمات الدولية غير الحكومية
من %) 71(بلغت  تكرار نسبة بأعلى"ابة تأخر االستج"تتمثل في  الالجئين عينة الدراسة

%) 29.6" (ضعف التخطيط"ثم  ،%)48.4"(كمية الخدمة "اجمالي العينة ،تبعها 
استخدام اشخاص غير "و%) 20.3"(المحسوبيات " ثم ،%)22.6"(عدم الوضوح"و

إدارة  و تعكس هذه النتيجة ضعف.الالجئين الجمهور عينة  من اجمالي %)6.2"(مؤهلين
ين الممارسين داخل المنظمة نفسها من جهة وبين الممارسين و الالجئين من االتصال ب

كيز على مهارات االتصال ركما تشير أن على الممارسين هذه المنظمات الت.جهة اخرى 
للتمكن من ايصال التفاهم مع الالجئين و بالتالي الوصل الى درجه من الوضوح بما يتعلق 

 .بالخدمات و كيفية توزيعها 
 من %)38.2(بنسبة) 49(مات الدولية ،اشارظيتعلق بمدى رضا الجمهور عن المن فيما

وبنسبة ) 45(ثانيا بتكرار "الحياد"جاء ، "عدم الرضا"اجمالي عينة الدراسة الى 
عن المنظمات و " الرضا الكلي "الى ) 23.4(بنسبة) 30(في حين اشار %) .35.1(

الى  اشاروفقط %) 3.1(فقط وبنسبة )4(نإالخدمات المقدمة لهم من قبلها ،بالمقابل ف
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ويدل ذلك على أن المنظمات لم تتمكن من إدارة أزمة .عن المنظمات " رضاهم النسبي"
الالجئين السوريين بالشكل السليم،وذلك يتضح من تقييم اصحاب العالقة للخدمات المقدمة 

  .لهم
  خالصة نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالممارسين : ثانيا

 اكثر مصادر المعلومات التي يعتمدها ممارسو العالقات العامة" الميدان"و" االنترنت"ء جا 
،تبعهما  لكل منها%) 72(وبنسبة ) 36(بتكرار في المنظمات الدولية غير الحكومية،

 وبنسبة) 23(بتكرار" واالحصائيات الدراسات"ثم ،%)54(وبنسبة  )27(بتكرار" التقارير"
االقل " المنظمات فياالدراة "وجاءت ،%)36(وبنسبة )18(ت،تبعها االجتماعا%)46(

وتعكس هذه النتيجة نجاح الممارسين في إتصالهم مع %).24(وبنسبة ) 12(ًا تكرار
الالجئين وإدراكهم بأهمية تجربة الالجئين الشخصية كمصدر معلومة يجعل الممارسين 

لية تجاه إدارة أزمة اولئك مدركين آلثار االزمة عن قرب وتساعدهم على االحساس بالمسؤو
بالمقابل لم تتمكن اإلدارات في المنظمات ، الالجئين وتقديم الخدمة لهما بأفضل األساليب

 من خلق قنوات اتصالية قادرة على مساعدة الممارسين في الميدان من فهم االزمة السورية
 .اآلثار المترتبة عليها

 على  ًاكثر العوامل تأثيرأهي "االنسانيطبيعة العمل "شار الممارسون عينة الدراسة انأ
 عينة من اجمالي %)76(بنسبةو  )38(عدد المتأثرين بطبيعة العمل حيث بلغ ، عملهم

 و بنسبةمفردة  )26( ب "التواصل الفعال بين اعضاء المنظمة"تبعها الممارسين،
 )5(ار بتكر"اللغة "،ثم%)63(وبنسبة ) 18(بلغ بتكرار  ثالثًا" الثقافة""جاءت. %)52(
وبنسبة مفردة ) 2(ب اخيرًا" سرعة الحصول على المعلومة" جاءت %).20(بنسبة و
ن وويعكس ذلك حذر الممارسين في الميدان في اتصالهم مع الالجئين، فالممارس%) .4(

يأخذون العوامل النفسية و االجتماعية و االقتصادية الجديدية التي فرضت على الالجئين 
 . جراء االزمة

 لدى  ًاكثر تكراراأل" الشخصي غير المباشر"و"الشخصي المباشر"ائل االتصالجاءت وس
وبنسبة ) 50(من اصل اممارس ) 49(حيث ان ؛ ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة

تصاالتهم مع الموظفين في المنظمة و افي  يستخدمون هذا النوع من الوسائل%)98(
بتكرار وصل  "سائل االتصال الجماهيريو"تبعها  خرى،الجمهور وموظفي المنظمات األ

" وسائل االتصال الجماهيري"تبعها  %).90(وبنسبة ) 50(من اصل  اممارس)45(الى
وتبزر هذه النتيجة أن وسائل االتصال  .من اجمالي الممارسين%) 36(بنسبة  اخيرًا

ت العامة الجماهيري تقتصر على عمل ممارسسي العالقات العامة في اقسام االعالم و العالقا
و وحدات المتابعة و التقييم ،إذ يشترك الممارسون من هذه الفئات في إعداد التقارير التي 

 . من شأنها الترويج للمنظمة و منجزاتها و بالتالي دعمها ماديًا و معنويًا
   من قبل ممارسي  مًاااستخد كثر االستراتيجيات االتصاليةأهي " الحوار"استراتيجية

 جاءت.من اجمالي العينة % )92( عينة الدراسة ،بنسبة تكرار بلغت العالقات العامة
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جاءت استراتيجية  و اخيرًا%) 64(بنسبة" قناعاإل"ثم %) 80(ثانيا بنسبة  "عالماإل"
مما يعني ان المنظمة تعتمد اكثر من نموذج في تعاملها مع %).52(بنسبة" جماعاإل"

تطبق اكثر من نموذج اتصالي في اتصاالتها و أن المنظمات الدولية عينة الدراسة الجمهور 
و موظفي المنظمات االخرى و  مع كل من الموظفين في المنظمة و جمهور الالجئين

 .الجهات المانحة 
 مارسي العالقات العامة عينة الدراسة حسب القسم،اال انهم متختلف االنشطة االتصالية ل

يشاركون  فبلغت نسبة الذين، "ريراعداد الدراسات و التقا"يشتركون ببعض االنشطة مثل 
( عداد التقارير من ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة من العاملين في البرامج إب

حدات وعالم و قسام اإلأمن ممارسي العالقات العامة من % )100(مقابل ،%)97.5
. عنها التقارير عدادإو البحوث و جراء الدراساتإالمتابعة و التقييم و الذين يقومون ب

ويشير ذلك الى ضرورة اهتمام المنظمة بالقنوات االتصالية مع الجهات المانحة من خالل 
 التي من شأنها ابراز دور المنظمة و قدرتها على إدارة االزمة تزويدها بالتقارير والدراسات

 .النجاح و االستمرارية  يحقق لها الدعم المادي و بالتالي ضمان االمر الذي
 زمة من قبل وحدات المتابعة و التقييم و الممارسين األ دارةنشطة الالزمة إليتم تنظيم اال

من الممارسين في وحدات المتابعة و %) 100%) .(100(بنسبة  العاملين في البرامج
بينما " اعداد التقارير ألغراض التمويل"و " باجراء الدراسات "التقييم يقومون

%) 100". (الجهات الحكومية  و الوزاراتالتنسيق مع " منهم يتولون امور%) 33.3(
يلتحقون %) 74.2(و" وضع خطة عمل مع الفريق"من الممارسين في البرامج يقومون ب

اجراء "فقط في %) 20(بينما يساهم" االجتماعات التنسيقية مع المنظمات االخرى "ب
ام االعالم و ، بالمقابل فإن ممارسي العالقات العامة العاملين في اقس"الدراسات الالزمة 

يتضح من هذه النتيجة أن المنظمة .العالقات العامة ال يساهمون بعملية تنظيم تلك االنشطة
تحقيق أهادافها إال من خالل التنوع مي المهمات و تحقيق التفاهم و التعاون  طيعال تستي

 .فيوهذا ما تقول بها نظرية البناء الوظي، بين أقسام المنظمة و فئات موظفيها المختلفة
  يقوم بعملية الرقابة و تقييم النشاطات من قبل ممارسي العالقات العامة من موظفي وحدات

من اجمالي العينة ،تتضمن عملية المراقب ثالثة مراحل %) 12(بنسبة  المتابعة و التقييم
متابعة خارجية "و" متابعة المؤشرات و االرقام" و" متابعة داخلية الجراءات الخدمة :"هي

ويفسر ذلك أهمية عملية الرقابة  .بمجتمع الالجئينعلى مدى تأثير الخدمة  "المانحمن قبل 
و المتابعة لمجريات العمل من قبل المنظمة نفسها لضمان عملية تقييم جيدة من المناحين 
و بالتالي ضمان الحصول على الدعم الذي يمكن المنظمة من االستمرار في إدارة أزمة أكبر 

  .ئين السوررين في األردنالالج عدد ممكن من

  الصة نتائج اختبار الفروضخ
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  خالصة نتائج اختبارات الفروض الخاصة بعينة الالجئين:اوال

لم يتم اثبات صحة الفرض االول القائل بوجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الرضا  .1
 .)قامة مكان االقامة ،ومدة اال، النوع(عن المنظمة يعزى الى المتغيرات الديمغرافية

ية في نوعية الخدمة لم يتم اثبات صحة الفرض الثاني القائل بوجود فروق ذات داللة احصائ .2
 )النوع، ومكان االقامة ،ومدة االقامة(الى المتغيرات الديمغرافيةى المقدمة تعز

اثبات صحة الفرض الثالث جزئيا و القائل بوجود فروق ذات داللة احصائية في الوسائل  تم .3
النوع ،ومكان االقامة ،ومدة (المستخدمة تعزى الى العوامل الديمغرافية االتصالية 

؛حيث اثبت االختبار بوجود فروق ذات داللة احصائية في الوسائل االتصالية )االقامة
المكان ؛فالوسائل االتصالية المستخدمة في المخيم تختلف عن  المستخدمة تعزى الى

تاج الى رية ؛ذلك أن بيئة المخيمات تحفق الحضالوسائل االتصالية المستخدمة في المناط
كما اظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة .خدمات أكثر وبالتالي ألنشطة إتصالية أكثر

،ذلك أن من يقيمون منذ سنوات أكثر مدة االقامة تعزى الى إحصائيةالوسائل االتصالية
  . تعرضوا لوسائل اتصالية أكثر

قائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين نوعية تم اثبات صحة الفرض الرابع ال .4
فمستوى الرضا مرتبط بقدرة المنظمة على فهم  .الخدمة المقدمة ومستوى رضا الجمهور

 .احتياجات الالجئين و إمكانية تغطيتها
تم اثبات صحة الفرض الخامس القائل بوجود عالقة ارتباطية بين الوسائل االتصالية  .5

حيث اثبت اختبار معامل االرتباط بيرسون :الجمهور و مستوى الرضا المستخدمة مع 
وجود عالقة ارتباطية عكسية بين الوسائل االتصالية و مستوى الرضا لدى الجمهور عينة 

فكلما زادت المنظمة من الوسائل االتصالية في تعاملها مع الجمهور قل الرضا،وب . الدراسة
عتبار ين االلوسائل االتصالية المناسبة مع األخذ بعالتالي على المنظمات أن تركز على ا

ون فادة الالجئ من خدمة معينة بعد كل عملية إتصال تقوم بها،حيث أشار الالجئإضرورة 
  .سباب ال تهمهمأللوسائل اتصالية مختلفة  عينة الدراسة الى انهم يتعرضون

ة المقدمة والوسائل تم اثبات الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية بين نوعية الخدم .6
،نوعية الخدمة تحدد الوسيلة االتصالية المستخدمة مع الالجئ، فعلى االتصالية المستخدمة 

الطارئة مثًال،بينما يتم  سبيل المثال تستخدم الوسائل االتصالية الشخصية في الخدمات
  .التكريز على وسائل االتصال الجمعي في الخدمات التعليمية و خدمات التنمية 

  خالصة نتائج اختبارات الفروض الخاصة بعينة الممارسين :انياث
تم اثبات صحة الفرض االول و القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  .1

  .ةاالنشطة االتصالية للمارسين ومصادر المعلومات المعتمدة لدى افراد العين
ارتباطية ذات داللة احصائية بين  تم اثبات عدم صحة الفرض الثاني و القائل بوجود عالقة .2

 .العوامل المؤثرة على عمل الممارسين و االنشطة االتصالية 
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تم اثبات صحة الفرض الثالث و القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  .3
  واالنشطة االتصالية ألفراد تلك العينة الوسائل االتصالية المستخدمة لدى افراد العينة

ت عدم صحة الفرض الرابع و القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين تم اثبا .4
فتنوع  .بل افراد العينةقاالنشطة االتصالية و استراتيجيات العالقات العامة المستخدمة من 

 .الوسائل االتصالية ابرزت تنوع استراتيجيات العالقات العامة المستخدمة من قبل المنظمات
داللة احصائية في  ذاتالفرض الخامس جزئيا و القائل بوجود فروق  ثم اثبات صحة .5

 ،، سنوات الخبرةالنوع(ين تعزى الى المتغيرات الديمغرافية ساالنشطة االتصالية للمار
حيث اثبتت النتائج بوجود فروق ذات داللة احصائية في االنشطة االتصالية  ؛)القسم
ي أقسام ف، فكان ممارسو العالقات العامة الوظيفيةالى متغير القسم او الفئة  ىين تعزسللمار

حيث  مع المهام اليهم العامة؛ اإلعالم والعالقات العامة االكثر نشاطًا إتصاليًا و يتماشى ذلك
 .يعد اصحاب هذه الفئة وذلك بسبب تنوع الجهات التي يتواصلون معها
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- 1921( دراسة في الدور السياسي والفكري لالجئين الفلسطينيين في العراق: الالجئون الفلسطينيون

2003(  
السياسي والفكري  الدوريتناول البحث وهو بعنوان الالجئون الفلسطينيون في العراق دراسة في 

واقع  2003يس الحكم الوطني وحتى العام في الحقبة الممتدة بين تأس لالجئين الفلسطينيين في العراق
البحث كيفية اسكان وتوطين الوجود الفلسطيني في واحدة من بلدان اللجوء العربية اال وهو العراق ولقد تابع 

الالجئين الفلسطينيين في المدن العراقية ومن ثم حصولهم على حقوقهم الخاصة بالسكن والتعليم وحق 
ومشاريع التوطين التي بدأ الحديث عنها في وقت مبكر تلى الوجود الفلسطيني في  التوظيف والتنقل والسفر،

وبين المراحل التاريخية التي مرت طينيين في هذه المشاريع ودور منظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلس العراق
على الوجود الفلسطيني في العراق ومن ثم قدم البحث اهم االسهامات الفكرية والثقافية التي برز فيها الجئون 
فلسطينيون في العراق على صعيد الفكر والثقافة والفن، ونمط العالقة السائدة بين الفلسطينيين والسلطات 

لقد استند البحث على فرضية أساسية وهي كيف . ائمة في العراق منذ الحقبة االولى لوجودهم في البالدالق
تعاملت السلطة والمجتمع في العراق مع القضية الفلسطينية و واقع الصراع العربي االسرائيلي؟ ومن ثم كيفية 

و التضييق عليهم أسح المجال لهم احيانا انعكاس هذا التعامل على معاملة الالجئين الفلسطينيين في العراق وف
ثم تابع البحث االوضاع التي أل اليها وضع الفلسطينيين في  .حيانا اخرى بحسب السياسة الحكومية الرسميةأ

اق والبحث عن مناٍف وتعرضهم لموجة من التهديد والتهجير حتى اضطروا لترك العر 2003العراق بعد العام 
طر ن اثناء تواجدهم في العراق وتعرضهم لذات المخاوجئليات التي تعرض لها الالامنة، متناوًال اهم االشكا

سواء في مرحلة الحصار االقتصادي أو الحرب االهلية التي شهدها العراق ن ووالمشاكل التي واجهها العراقي
  .2003بعد العام 

  
The Palestinian Refugees, Study of Political and Intellectual Role of 

Palestinian In Iraq (1921-2003) 
This paper deals with the reality and the path of the Palestinian presence in one 

of the Arab countries of asylum, but which Iraq and the role played by the presence 
in the political and cultural life to Iraq since the settle of Palestinian refugees in 
Iraq in 1948. 

The topic area of that’s paper dealing with basic premise namely How did you 
deal of authority and society in Iraq with the Palestinian question and the reality of 
the Arab-Israeli conflict? And then how to handle this was reflected on the 
treatment of Palestinian refugees in Iraq and to allow them sometimes or restricting 
them, according to the prevailing government policy. 

The paper will treat and argued with some field facts concerning with insight of 
Iraqi citizen toward Palestinian presence in Iraq and developments in the 
Palestinian question and exits after the second Gulf War in 1991 , research will try 
to answer the following question which is' What is a premise which is seen by the 
Iraqi society to the Palestinian question and national humanitarian dimensions and 
how these can affect the perception of the reality and the future of the Palestinian 
presence in Iraq and the Iraqi policy toward the Palestinian question. 

  
  



397 
 

  المقدمة
يتناول هذا البحث واقع ومسار الوجود الفلسطيني في واحد من بلدان اللجوء العربية اال وهو 
العراق، والدور الذي لعبه هذا الوجود في المسار السياسي والثقافي للعراق منذ ان حلت اقدام 

  .1948اق في العام الالجئين الفلسطينيين في العر
ما هي طبيعة المالمح التي اتخذتها عملية لجوء : الذي يطرحه البحث هو ن التساؤل االساسإ

ن ووالمراحل التي اتخذتها عملية توطين الالجئين والدور الذي لعبه الالجئالفلسطينيين في العراق 
التي شهدت بقائهم وما هي في الحياة السياسية والثقافية في العراق طيلة الحقبة ن والفلسطيني

 السؤال على االجابة البحث يحاول وسوف االحتماالت الخاصة ببقائهم في ظل االوضاع الحالية؟
 القومي ببعديها الفلسطينية للقضية العراقي المجتمع بها ينظر التي المنطلقات ماهية وهو التالي

 العراق في الفلسطيني الوجود ومستقبل واقع على تؤثر ان النظرة لهذه يمكن وكيف واالنساني
  .الفلسطينية القضية تجاه المتبعة العراقية والسياسة

واما الفرضية التي ينطلق منها البحث فتقوم على إن للوجود الفلسطيني في العراق جملة من 
المؤثرات التي تركت بصمات واضحة في الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية في العراق على الرغم 

العوامل التي كان لة عدد الالجئين الفلسطينيين، ولقد ارتبط هذا الوجود الفلسطيني بجملة من ن قم
ومرتبط بمشاريع خاصة لتوطين الالجئين الفلسطينيين في معظم دول الشتات العربي بعض منها دوليًا 

 في والمجتمع السلطة تعاملت كيف :وهو وانطالقًا من هذه الفرضية يطرح التساؤل التالي .في العراق
 التعامل هذا انعكاس كيفية ثم ومن االسرائيلي؟ العربي الصراع واقع و الفلسطينية القضية مع العراق

 احيانا عليهم التضييق او احيانا لهم المجال وفسح العراق في الفلسطينيين الالجئين معاملة على
  .الرسمية الحكومية السياسة بحسب اخرى

  :البحث تحقيقها فهياما االهداف التي يتوخى 
عرض الوجود التاريخي لالجئين الفلسطينيين في واحدة من اهم الدول العربية التي شاركت . 1

  بفاعلية في احداث القضية الفلسطينية
في االحداث التاريخية التي شهدها العراق منذ الحرب تبيان األهمية الخاصة للقضية الفلسطينية . 2

   1948في العام العربية االسرائيلية االولى 
 1948تبيان الدور السياسي والفكري الذي لعبه الالجئون الفلسطينيون في العراق منذ العام . 3

  .وأهم الشخصيات الفلسطينية التي لعبت دورا في الحياة الثقافية العراقية
  .2003سيما بعد العام والالكشف عن المصير الذي ال اليه الوجود الفلسطيني في العراق . 4

فتتجلى بدراسة االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي عاشها اما االهمية الخاصة للبحث 
الالجئون الفلسطينيون في العراق منذ بداية تهجيرهم واسكانهم في العراق وحتى المراحل التي 

كبيرًا شهدت طرح مشاريع توطين الالجئين في عقد التسعينات وصوال للمراحل التي شهدت نزوحًا 
  .2003لالجئين بعد العام 

بشكل تاريخي بدايات الوجود الفلسطيني في لقد اعتمد البحث المنهجية التاريخية إذ عرض 
بدايات اسكان الالجئين الفلسطينيين في العراق العراق منذ تأسيس الحكم الوطني ومن ثم تناول 
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ثم بدايات انخراطهم في الحياة  والجهات التي كانت مسؤولة قانونيًا عن اوضاعهم المعيشية ومن
  .العامة في العراق وممارستهم لدور كبير ومؤثر في الحياة السياسية والثقافية في العراق

االول الجذور التاريخية لتعاطي العراق  بحثيتناول الم ةاساسي مباحث ةث لثالثسوف ينقسم البح
 1921مع القضية الفلسطينية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العام ) الدولة والمجتمع(

ونزوح اولى  1948وتعاطي السياسة العراقية منذ تلك الحقبة للقضية الفلسطينية وصوال حتى العام 
ات المتبعة من لدن الحكومات العراقية المتعاقبة في موجات الالجئين الفلسطينيين للعراق، والسياس

التعامل مع قضية الالجئين من ناحية االسكان واصدار الوثائق التي تعرف باسم وثائق السكن، 
ثم يتابع البحث موقف الحكومات . والتعامل مع االنتماءات السياسية للجالية الفلسطينية في العراق

 إلنشاءوسعي الحكومة القائمة  1958سيما بعد ثورة العام والين الجمهورية من الالجئين الفلسطيني
كيانية فلسطينية تمثلت بقبول انخراط ابناء الجالية الفلسطينية في العراق في الكلية العسكرية ومن ثم 
تأسيس جيش التحرير الفلسطيني والذي يعد بدايات تشكل قوة فلسطينية مسلحة مستقلة بنحو ما 

من القضية ) 2003-1968(، ثم يتابع البحث موقف حكومة حزب البعثعن اي حكومة عربية
والوجود الفلسطيني واستخدام الفصائل الفلسطينية المسلحة التابعة للتيار الفكري  الفلسطينية

) فتح(للسلطة في اطار النزاع الفلسطيني وموقف السلطة من دعم حركة التحرر الوطني الفلسطيني
في العراق وموقف ) ابو نضال(نشق والذي أسسه صبري البنا المجلس الثوري الجناح الم

  .الفلسطينيين المقيمين في العراق منه
سيما اليسارية منها على والكما سيتناول البحث وجود الفصائل والتيارات الفلسطينية االخرى 

ة ومن ثم يتناول في المحور موقف القوى االجتماعي 2003الساحة العراقية ودورها حتى العام 
وكيف  2003والسياسية العراقية من القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في العراق بعد العام 

  . واجه الفلسطينيون الظروف الخاصة بالتغيير السياسي في العراق
لدور الثقافي والفكري الذي مارسه الفلسطينيون في في المبحث الثاني اوسوف يتناول البحث 
ركة الثقافية العراقية ومدى انخراطهم في الحراك السياسي واالجتماعي العراق ومساهمتهم في الح

والذي شهده العراق منذ عقد الستينات، ومدى اندماجهم في البنية المجتمعية العراقية، وكيف اثر 
مثل هذا االنخراط على السلوك السياسي الذي انتهجه الفلسطينيون في العراق سيما باتجاه العالقة 

قائمة والذي كان بشكل عام موقف التأييد والقبول وعدم الخروج على الواقع السياسي مع السلطة ال
ضحت موضوع المبحث الثالث من ووالتي أ 2003القائم، وصوال لمرحلة التغيير السياسي في العام 

في العراق وتعرضهم لموجة من العنف اثرت  الفلسطينيينوالظروف التي واجهت والذي تناول  البحث
على نسبتهم السكانية بعد ان اضطرت نسبة كبيرة منهم مغادرة العراق، وتشتتهم في اكثر من بلد من 

  .الفلسطينيينبلدان المهاجر التي يتواجد فيها 
وسوف يتعامل البحث مع وقائع ميدانية تتعلق بنظرة المواطن العراقي للوجود الفلسطيني في 

، 1991ومخارجها التي تلت حرب الخليج الثانية في العام  الفلسطينيةالعراق ولتفاعالت القضية 
وبحكم اختالط الباحث مع المجتمع الفلسطيني في العراق وعمله في واحد من اقدم المراكز البحثية 

وثائق فقد استطاع االطالع على الكثير من الالمتخصصة في القضية الفلسطينية في جامعة بغداد 
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التاريخية التي تخص تعامل السلطات العراقية المتعاقبة مع القضية الفلسطينية وكيفية تعامل القوى 
  .السياسية واالجتماعية في العراق مع القضية الفلسطينية ومع الوجود الفلسطيني في العراق

  في العراق  للفلسطينيينالوجود التاريخي : المبحث االول
في العراق اال ان  1948على الرغم من ان هنالك وجود لبعض الشخصيات الفلسطينية قبل العام 

معظم هذه الشخصيات كانت نخبوية او سياسية ولم يكن لديها تماس كبير مع المجتمع العراقي، ولكن 
 جئاللجأ للعراق ما يقارب خمسة االف  1948وبعد الحرب العربية االسرائيلية االولى في العام 

فلسطيني وكانت هنالك عالقة قد نشأت بين جنود وضباط الجيش العراقي وشكان قرى اجزم وعين 
غزال وجبع، ولقد توطدت هذه العالقة خالل صمود سكان هذه القرى والذين حاصرتهم العصابات 

  1.الصهيونية قرابة ثالثة اشهر بعد انسحاب القوات البريطانية منها
بير بين قوات الجيش العراقي وسكان القرى الفلسطينية التي شاركت ولقد اضحى هنالك تفاعل ك

هي االخرى في القتال الدائر بين الجيش العراقي والعصابات الصهيونية ولقد مكن هذا التفاعل قرى 
مثلث الكرمل وهي جبع واجزم وعين غزال من الصمود لفترة اطول من باقي القرى الفلسطينية ولم 

، إذ شهد هذا اليوم نزوح اعداد كبيرة من 1948تموز من العام  26 في ينزح معظم سكانها إال
  2.سكان هذه القرى نحو جنين

–قوافل الالجئين الفلسطينيين والذين تجمعوا في جنين باالنتقال إلى العراق في اب  بدأتولقد 
الثة وقام الجيش العراقي بنقلهم في شاحنات واستمرت رحلتهم حوالي ث 1948اغسطس من العام 

ايام حتى وصلوا لبغداد وكان معظم الالجئين من النساء واالطفال والشيوخ واما الرجال فقد تم 
استبعادهم لمتابعة مواجهتهم القوات االسرائيلية مع الجيش العراقي المرابط في فلسطين، وبعد ان 

باشرة تحت الالجئون يقعون م هؤالءفلسطيني كان  الجئاالف ) 4000-3500(انتقل ما يقارب من 
فقد انتقلت مسؤولية  1950واما بعد العام  1950-1948إشراف وزارة الدفاع العراقية بين العامين 

 بإدارةشؤون الالجئين إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتي أسست لهم إدارة خاصة سميت 
  3.شؤون الفلسطينيين في العراق

الالجئين الفلسطينيين في دار المعلمين  إسكانبولقد قامت الحكومة العراقية في ذلك الوقت 
في منطقة االعظمية وفي مباني كلية العلوم االسالمية وفي دار المعلمين ) كلية التربية حاليا(العالية 

اقامة مؤقتة لم تتجاوز االسبوعين  المعظم وبعدالريفية في الكرادة، وفي بنايات كلية الهندسة في باب 
الفلسطينية إلى البصرة حيث تم اسكانهم في منطقة الشعيبة وفي القاعدة تم نقل عدد من العوائل 

البريطانية سابقًا، كما نقلت عوائل فلسطينية اخرى الى مدينة الحلة والى منطقة الحويجة في كركوك 
ومن ثم لمدينة الموصل، ولقد اريد توزيع العوائل الفلسطينية في مدن العراق الثالث الرئيسة واما 

الدفاع لوزارة العمل والشؤون  وزارةاي بعد انتقال تابعية شؤون الالجئين من  1950ام بعد الع

                                                
 ،2003إلى ما بعد االحتالل االمريكي  1948عز الدين محمد، الالجئون الفلسطينيون في العراق، من النكبة عام . 1

 )13-12(،ص 2007مركز الغد العربي للدرسات، دمشق،
 90:، ص1972)سبتمبر(،ايلول)13(فلسطينية، عشؤون  عصام سخنيني، الفلسطينيون في العراق،.2
 91:نفس المصدر السابق، ص.  3
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االجتماعية فقد تم نقل اغلب العوائل الفلسطينية لمدينة بغداد والتي قطنتها النسبة الغالبة من 
 آنذاكالى ان سعي الحكومة العراقية  الدارساتالفلسطينيين المقيمين في العراق، ولقد أشارت بعض 

 بإجراءاتلتشتيت الالجئين الفلسطينيين في اكثر من مدينة عراقية قد جاء نتيجة النشغال الحكومة 
تسفير اليهود العراقيين من بغداد وسائر مدن العراق وبالتالي خلو المناطق واالماكن التي كانوا 

 الفلسطينيين والسعي احتكاك بين اليهود العراقيين والوافدين بإيجاديتواجدون فيها وعدم الرغبة 
   1.الفلسطينيين في االماكن التي شغرت نتيجة هجرة اليهود العراقيين إلسكانفيما بعد 

لم تقم الحكومة العراقية في تلك المرحلة وفي المراحل التاريخية التي تلتها بالموافقة على إشراف 
ت مسؤولية وجودهم على شؤون الفلسطينيين في العراق، إذ بقي وكالة غوث وتشغيل الالجئين

محصورة كما ذكرنا انفا بين وزارتي الدفاع في بداية اسكانهم في العراق ومن ثم انتقلت المسؤولية 
  .لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

ولقد تبنى العراق وباتفاقية مع االمم المتحدة قضية عدم تسجيل الالجئين الفلسطينيين في االونروا 
فقد تقدمت السفارة الفلسطينية في بغداد بطلب رسمي للحكومة العراقية  واما في بداية التسعينات

من اجل السماح لألونروا بالعمل في التجمعات التي تشكل تواجدًا للفلسطينيين في العراق ولقد 
  .اال ان هذا الطلب رفض من لدن االمم المتحدةوافقت الحكومة العراقية في حينه 

الحالة الخاصة بوجود  1938والصادر في العام ) 64(الرقم والعراقي ذولقد نظم قانون االقامة 
تم استثناء الالجئين الفلسطينيين من شروط االقامة التي  الالجئين الفلسطينيين في العراق حين

تضمنها هذا القانون ولكنه اشترط حصول الفلسطيني على هوية تصدر بموافقة لجنة ادارة شؤون 
اصدار وثيقة السفر الخاصة  1964والصادر في العام ) 36(الرقم ولقانون ذالالجئين ومن ثم نظم ا

دولة  أليالمقيمين في العراق ولقد خولت وثيقة السفر هذه الفلسطيني من السفر  بالفلسطينيين
  2003.2يرغب في السفر اليها ولقد بقي هذا القانون ساري المفعول حتى العام 

طينيين في العراق سيما بعد تطبيق سياسة لم شمل العوائل ولقد ازدادت اعداد الالجئين الفلس
 1972الفلسطينية طيلة حقبة الخمسينات، وكذلك القرار الذي اصدرته الحكومة العراقية في العام 

وثائق سفر وهويات خاصة  لعراق والذين ال يحملونوالذي يعطي لكل الفلسطينيين المقيمين في ا
 1967بعد العام  ئات من الفلسطينيين والذين نزحوا للعراقبالفلسطينيين، ولقد شمل ذلك الم

ولقد تزايد عدد الالجئين .1970نزحوا من االردن بعد أحداث ايلول في العام  ينوكذلك اولئك الذ
وبعد ان تم طرد االسر الفلسطينية في الكويت حيث  1991الفلسطينيين في العراق بعد احداث العام 

النسبة  ة االف فلسطيني ولقد عمدتسف عائلة اي ما يقارب من خملجا للعراق ما يقارب من ال
في العام الغالبة من هذه االسر للسفر الى فلسطين والسكن في غزة بعد التوقيع على اتفاق اوسلو 

  .والحصول على تصاريح زيارة ودخول مناطق السلطة الفلسطينية1993

                                                
 6:،بغداد، ص2003تموز  10، 1424جمادى االول )11(الجريدة،  العراق ، صحيفةهيثم المناع، الفلسطينيون في . 1
 نفس المصدر السابق.  2
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والبد من االقرار بحقيقة وهي ان العراق سواء على مستوى الشعب او الحكومات المتعاقبة في 
مع القضية الفلسطينية وكان هنالك وعي كبير  بإيجابيةالعهدين الملكي والجمهوري قد تعاملوا 

راق لمخاطر الوجود اليهودي في فلسطين، ولقد كان للشعب العراقي وقفة في التضامن مع انتفاضة الب
والسالح لصالح الثورة الفلسطينية في العام  باألموال، وفي التبرع 1929والتي اندلعت في العام 

واستضاف العراق محمد امين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا، وعددًا من كوادر وقيادات  1936
غداد، وساهمت الثورة الفلسطينية ومنهم عبد القادر الحسيني والذي دخل الكلية العسكرية في ب

في  تشكلتالقوى الشعبية والسياسية العراقية في فضح ما تسعى اليه الحركة الصهيونية العالمية، لذا 
شاركوا الجيش كان افرادها قد لجان كان مهمتها دعم الفلسطينيين بالمال والسالح، و 1948العام 

تتميز بضمها لمقبرة الضباط  ومن المعروف ان مدينة جنين ال تزال.1948العراقي معاركه في العام 
 1948والجنود العراقيين والذين تساقطوا شهداء في الحرب العربية االسرائيلية االولى في العام 

ينة والمدن والقرى المجاورة والذين خاضوا وبضراوة معركة تحرير المدينة وال يزال سكان المد
ستذكرون مأثر الجيش العراقي في المثلث بين الحين واالخر مقبرة الشهداء العراقيين هذه وي ورونيز

  1.الذي عرف باسم مثلث الشهداء في جنين
ويعزو كثير من المؤرخين العراقيين الى ان النواة االولى لتشكيل تنظيم الضباط االحرار والذي قاد 

قد نشأت ونمت في ظل االوضاع التي أعقبت ،1958فيما بعد ثورة الرابع عشر من تموز في العام 
ولقد تميزت قيادة ثورة الرابع عشر من تموز بكونها اول حكومة عربية توافق على ،1948لعام حرب ا

انخراط الفلسطينيين المقيمين في العراق في الكلية العسكرية اسوة بالعراقيين وتشكيل فوج عرف 
باسم فوج التحرير الفلسطيني والسعي لتحرير القرار السياسي والعسكري الفلسطيني من هيمنة 
الدول العربية، وكذلك دعم وتأسيس رابطة ابناء فلسطين في العراق، ولقد تم اصدار تشريع خاص 

وفعال من اجل فلسطين يؤمن باستعادة الوطن  جرئبتشكيل جيش التحرير الفلسطيني لتنظيم جهاز 
الفلسطيني ويعالج الكيفية التي يتم بها التحاق الفلسطينيين الراغبين بالجيش المذكور وشروط 

  2.التحاقهم به، وكيفية منحهم الراتب، وترقيتهم وتسريحهم، وانضباطهم 
في  للفلسطينيينالمحلية كما كانت رابطة ابناء فلسطين في العراق بمثابة المرجعية الوطنية 

فلسطين  ألبناءالعراق، ولقد اريد من تأسيسها تحقيق جملة من االهداف منها رفع المستوى الثقافي 
دراستهم،  إلتماملطلبة المعوزين والقاصرين لومراكز تثقيفية ومساندة  في العراق وافتتاح مدارس

لطات العراقية، ورفع المستوى ورفع المستوى الصحي لالجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الس
االجتماعي ومساعدة الفقراء والمعوزين، وتعريف الرأي العام العربي والدولي بظروف ومالبسات 
القضية الفلسطينية في مختلف وسائل النشر وبالطرق القانونية، وبث الروح المعنوية في صفوف ابناء 

  .فلسطين القاطنين في العراق

                                                
نازحون  انظر ايضا، علي بدوان،و 1984، دار الرشيد للنشر،الفلسطينية ،بغدادوالقضية  جبار، العراقعباس عطية . 1

 9: ،ص2001شباط،–فبراير  12االثنين،  الحياة، فلسطينيون من قرى جنوب حيفا والمثلث،
 ،مجلة نصف سنوية تصدر عن وزارة الهجرة والمهجرين(الهجرة، في العراق، الفلسطينيوناحمد طارق، الالجئون . 2

 59-58:،ص2012)22(ع وزارة الهجرة والمهجرين،
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في تجربة رابطة ابناء فلسطين هي استشعار الفلسطينيين في العراق لقد كانت النتيجة االبرز 
  1.بضرورة بلورة الكيانية الفلسطينية المعبرة عن امال وطموحات الشعب الفلسطيني

ولعل من صور الدعم االخرى التي حظيت بها القضية الفلسطينية في العراق تأسيس مركز بحثي 
اال وهو مركز الدراسات  1967ية االسرائيلية في العام متخصص في جامعة بغداد غداة الحرب العرب

الفلسطينية ولقد جاء امر تأسيسه بموجب مرسوم جمهوري، والذي يعد واحدا من اقدم المراكز 
العلمية المتخصصة بالقضية الفلسطينية في المنطقة العربية، ولقد قدم المركز طيلة عقود جملة من 

االسرائيلي واليزال –طينية والمسائل المختصة بالصراع العربي الدراسات المعمقة في القضية الفلس
  .حتى الوقت الحاضر يواصل نشاطه العلمي واالكاديمي البحثي

ولقد تراوحت المواقف الرسمية العراقية بين االعتراف بحق الفلسطيني المقيم في العراق بذات 
التملك اذ اعطته حق منفعة العقار الذي الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بها المواطن العراقي خال حق 

يقطن فيه مع حق بيعه، ولكنها منحته كافة الحقوق االخرى ومنها حقه في التعلم وفي التمتع بالرعاية 
  2.الصحية وبحق العمل

 1948وفيما يخص تمتع الفلسطيني بحق التعليم فقد ضمنت الحكومة العراقية ومنذ العام 
للفلسطينيين المقيمين في العراق حق التعليم اسوة بالمواطن العراقي ولقد تم شمولهم بكافة 

 والمتوسطةالقوانين واالنظمة التي تكفل للمتعلم حق التعلم مجانا في مراحل التعليم االبتدائية 
ن في العراق وكذلك طلبة االراضي المحتلة ون المقيموبة الفلسطينيلولقي الط .لثانوية والجامعيةوا

اذا تم قبول اعداد كبيرة منهم وتمت  1967معاملة خاصة سيما بعد حرب الخامس من حزيران 
ولقد سعت السلطات  .مساواتهم بالطلبة العراقيين بل تمتعوا في احيان كثيرة بمعاملة تفضيلية

إلى توسيع قبول الطلبة الفلسطينيين في قطاع  2000العراقية سيما بعد انتفاضة االقصى في العام 
واما ما  .غزة والضفة الغربية وبالتنسيق مع الحركات السياسية الفلسطينية الموجودة في العراق

يخص حق الفلسطينيين في التمتع بحق الطبابة فقد تم مساواتهم ايضا بالعراقيين ولعل من الحاالت 
 بأمراضالتي تعكس هذه المساواة على سبيل المثال تزويد الفلسطيني المقيم بالعراق والمصاب 

  3.مزمنة ببطاقة صرف الدواء بشكل شهري وبسعر رمزي
ي بالعراق بحق العمل فقد تطورت في واقع االمر القرارات الخاصة واما على صعيد تمتع الفلسطين

والسيما بعد ان زالت تبعية الفلسطينيين لوزارة 1948بهذا الحق منذ وصول الفلسطينيين في العام 
اذ عومل الفلسطيني في 1950الدفاع واضحوا يتبعون وزارة العمل والشؤون االجتماعية بعد العام 

ة الجندي الذي يقدم له الطعام والشراب والكساء فقط، واما المرحلة والتي المرحلة االولى معامل
فقد انخرطت نسبة ال بأس منها من الفلسطينيين في سوق العمل 1964- 1950تمتد بين العامين 

الرسمي والخاص ولكن على صعيد المؤسسات الحكومية عومل الفلسطيني معاملة االجنبي المقيم 
ف في الدوائر الرسمية اال بعقد وعند انتهاء عمله كان يعطى اجرا يحق التوظبالعراق إذ لم يكن له 

                                                
 112:مصدر سبق ذكره،ص عصام سخنيني،.2.
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- 1964واما خالل الحقبة الممتدة بين عامي . يعادل مرتب اخر شهر، ولم يكن مشموًال بحق التقاعد
فقد تم العمل على اصدار قرار تمت من خالله معاملة الفلسطيني معاملة العراقي من حيث 1969

والعالوات السنوية ومخصصات غالء المعيشة واالجازات وتطبيق قانون الخدمة  استالم الرواتب
وكانت مؤسسات الدولة تقوم بتنظيم عقد عمل محدد بخمس سنوات قابل للتجديد،  .المدنية عليهم

الموظف الفلسطيني في حالة عودته لوطنه بدائرته او المؤسسة التابع الخاص ب اريد منه فك االرتباط
يقضي بمساواة الفلسطيني المقيم ) 336(فقد صدر قرار يحمل الرقم 1969بعد العام لها، واما 

بالعراق بالعراقي في حالة التعيين والترقية والتقاعد على ان يبقى التعيين مشروطًا باالنتهاء في حالة 
عودة الفلسطينيين إلى وطنهم، ومساواة الفلسطيني بالعراقي في حالة الحصول على االجازات 

  1.قانونية ومن ضمنها الحصول على االجازة الدراسية وعند استالمهم الوظيفةال

  :االنتماء السياسي لالجئين الفلسطينيين في العراق
بع انحدر معظم الالجئين الفلسطينيين في العراق من بيئة فالحية اذ كان معظمهم من قرى ج

وعين غزال واجزم كما ذكرنا سابقًا، وبالتالي لم يكن لديهم ذلك االنتماء السياسي الواضح سوى 
، وبالتالي لم يحمل ألرضهمااليمان بعدالة قضيتهم وضرورة العمل على ازالة االحتالل االسرائيلي 

لك التيارات الحزبية والسياسية سيما بعد ان فشلت ت مؤسساتهمالفلسطينيون معهم للعراق اي من 
في قيادة الشعب الفلسطيني وتنظيمه لمواجهة المخططات الصهيونية، لقد تمسك الفلسطينيون في 
العراق بجذور هويتهم الفلسطينية وكانت واضحة على صعيد التعامل مع المجتمع العراقي فلم يحصل 

نسب التزاوج  ضحا فيفي واقع االمر ذوبان للفلسطينيين في االطر المجتمعية العراقية وبدا ذلك وا
عديدة منها وجود مسافة اجتماعية كبيرة بين المجتمع العراقي  ألسبابذلك  عوداو المصاهرة وقد ي

والمجتمع الفلسطيني، ناهيك عن االختالف المذهبي والثقافي والذي يجعل الفلسطيني اكثر انسجامًا 
ولقد استقر معظم المهاجرين  .قيمع بيئة بالد الشام التي انحدروا منها مقارنة بالمجتمع العرا

الفلسطينيين في بغداد او البصرة والموصل والتي هي مدن متطورة حضاريا قياسًا بالبيئات التي 
ن غير قادرين على تنمية انفسهم اقتصاديًا، وبفعل افتقارهم للمهارات ومنها، وكان الالجئ واانحدر

ن، ولم يكونوا قادرين على التكيف مع الحياة الفنية غير قادرين على منافسة نظرائهم من العراقيي
االقتصادية واالجتماعية والتي وجدوا انفسهم وقد انفتحوا عليها وبدون تهيئة االمر الذي اضطرهم 

ولم . لالنعزال في مالجئهم االمر الذي اوجد منهم ما تصح تسميته بطبقة فقيرة منفردة ومنعزلة
ي والذي كان مصدر معيشتهم في فلسطين الن الحكومة ن العمل في القطاع الزراعويستطع الالجئ

العراقية رفضت أصًال عملهم في الزراعة او تملكهم اراض زراعية، وال يخفى ان عمل االنسان في 
 له فرصة كبيرةلية االنتاجية كانت ستوفر مهنته االصلية سيما اذا كانت الزراعة ومشاركته في العم

  2.لالندماج بالمجتمع العراقي
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تشجع القوانين العراقية الخاصة بالعمل على ارتباط الفلسطينيين بالمجتمع سيما وان هذه  ولم
القوانين كانت تعد عمل الفلسطيني سواء في الدوائر الحكومية الرسمية او في القطاع الخاص بمثابة 

كنًا اال عمل مؤقت ريثما يتم تحرير االرض الفلسطينية، كما لم يكن سفر الفلسطيني خارج العراق مم
فلم يعد باستطاعة  1967اما بعد حرب العام  بموافقة مديرية شؤون الفلسطينيين في دائرة االقامة،

  1.الفلسطيني المقيم في العراق السفر اال بموافقة منظمة التحرير الفلسطينية
كما لعبت عوامل عديدة ساهمت في عدم اندماج الفلسطينيين في العراق تتعلق بطبيعة وبنية 

جتمع العراقي فهو مجتمع يتميز بتعدد قومياته ومذاهبه واعراقه وكان لكل جماعة او مكون موقف الم
ما من القضية الفلسطينية وان كان هنالك موقف محدد وقفه العراقيون جميعا بجانب الثورة 

ذلك لم ، فأن 1948وكذلك في الحرب العربية االسرائيلية االولى في العام  1936الفلسطينية في العام 
ينعكس فيما بعد على الموقف من الوجود الفلسطيني في العراق، إذ عدت نسبة كبيرة من العراقيين 
الفلسطينيين متهاونين في قضية بالدهم وقد باعوها لليهود، ويبدو ان مثل هذه النظرة والتي كانت 

ق كانت قاسية وحدية ن اال انها في العراوولحد ما سائدة في اكثر من بلد عربي عاش فيه الفلسطيني
نتيجة للطبيعة الخاصة بالشخصية العراقية وتميزها بنظرة احادية حدية قد ال تقبل احيانا بالتبرير 
الذي يضعه المقابل لموقف سياسي ما، ومثل هذا الموقف ترك حالة من عدم اندماج الفلسطينيين 

  2.وهو ما أثر سلبًا عليه فيما بعد بالواقع العراقي وانغالقه وعدم تفاعله مع المحيط الذي يعيش فيه
اما بالنسبة للتيارات التي توزع على أساسها الفلسطينيون في العراق فقد كانت في اغلبها قومية 
ورغم محدودية الدور والتأثير الذي مارسه الشارع السياسي الفلسطيني في العراق في المسار 

العراق سيما بعد ان تدخل النظام  فلسطينيو ال ان هنالك بصمات تركهاالسياسي الفلسطيني العام، ا
وهو ما سوف . 1968السياسي العراقي في مجريات القضية الفلسطينية بشكل مباشر بعد العام 

  .نتناوله في ثنايا البحث
لقد جاء الفلسطينيون للعراق والظاهرة الحزبية فيه ظاهرة قديمة تعود لبدايات تأسيس الحكم 

كانت الحقبة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية قد شهدت اعادة  كما 1921الوطني في العام 
الحياة للظاهرة الحزبية في العراق بعد ان منعت خالل سني الحرب وهذا يعني ان الفلسطينيين حينما 
قدموا للعراق قد وجدوا ظاهرة سياسية اعمق بكثير من الممارسات السياسية التي كانت موجودة في 

تمكنهم ظروفهم االقتصادية والمعيشية والتنقل بين بغداد والمدن العراقية الرئيسة من فلسطين، ولم 
فلم تستطع االحزاب السياسية العراقية القائمة  .آنذاكالتفاعل مع الحراك السياسي العراقي القائم 

من برامجها السياسية ان تجتذب  مهمًاوالتي وان كانت قد أولت للقضية الفلسطينية جانبا 
فلسطينيين في العراق سيما وان هذه االحزاب كانت تعطي لمشاريعها وبرامجها السياسية في العراق ال

 مثل اصالح النظام السياسي او العمل على تحقيق االصالح الزراعي او اصالح القطاع النفطي او
ن االنتماء الدعوة لتأميمه جانبًا اكبر من القضية الفلسطينية وبالتالي جعلت الفلسطينيين ينأون ع
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اليها، وال ننسى اصال ان الفلسطينيين لم يكونوا يشكلون نسبة عددية كبيرة في العراق حتى يتمكنوا 
  1.من التأثير على المسار السياسي العام او يدعو االحزاب السياسية العراقية القائمة الجتذابهم

من الفلسطينيين في اطار انضوى عدد كبير  1965ومع بداية اعالن الثورة الفلسطينية في العام 
التنظيمات السياسية المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية اال ان االتجاه الغالب كان بكل 

ا في اطار التنظيمات واالحوال قوميا رغم ان هنالك نسبة كبيرة من الفلسطينيين كانوا قد انضو
ولقد مارست منظمة التحرير اليسارية والسيما الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 

قياداتها بالمراجع الدينية  واتصلت 1964في العام  تأسيسهاالفلسطينية عملها في العراق منذ بداية 
أو المساندة  باألموالالتام سواء بالتبرع  والدعم االسالمية من كال المذهبين ولقت التأييد الكامل

ولقد مر  .المعنوية وحث المسلمين في العراق على دعم القضية الفلسطينية بكافة الجهود الممكنة
بفترات مد وانحسار متتالية تبعًا للتطورات التي  1964مكتب منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 

االخص على صعيد ترتيب الخارطة التنظيمية للقوى  وعلىكانت تحدث على الساحة الفلسطينية 
ولقد لعب مكتب المنظمة في بغداد دورا كبيرا في االنشقاق الذي الفلسطينية داخل وخارج المنظمة 

 سيما بعد ان قام صبري البنا) فتح(داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني 1974حصل في العام 
المنظمة في بغداد باالنشقاق عن الحركة وتأسيس ما عرف مسؤول مكتب )ابو نضال(1937-2002

، ولقد سبب انشقاقه المجلس الثوري وكان مدعوما من النظام الرسمي في العراق -باسم حركة فتح
ادة تشنجًا في العالقات التي تربط القيادات الفلسطينية بالقيادة العراقية وانتقادًا من لدن القي

  2.لعراق السلبي من هذا االنشقاقا نييالفلسطينية لموقف فلسطي
المر لدى فلسطيني العراق القدرة على تحدي الواقع السياسي القائم لقدرة ولم يكن في واقع ا

حجمهم العددي وبالتالي عدم السعي لمعارضة اي موقف رسمي قد تأخذه الحكومة  الدولة ولصغر
 .مة التحرير ومن فصائلها المتعددةالعراقية او النظام السياسي من القضية الفلسطينية او من منظ

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في حل كثير من  إلشراكالفلسطيني في العراق يسعى  الالجئوكان 
، وكان الفلسطينيون في العراق يعتقدون ان من المشاكل التي يواجهها حتى وان كانت مشاكل خاصة

تمثل الكيان السياسي والوطني للفلسطينيين ما دامت المنظمة صلب عمل المنظمة رعاية شؤونهم 
، بل أضحى المواطن العراقي ذاته في حقبة يلجأ للمنظمة إذا ما حصلت لديه مشكلة بدون استثناء

مثل  إلعطاءولم يكن نظام الحكم في العراق سيما بعد تأسيس المنظمة ساعيًا  فلسطيني، الجئ مع
لسطين ضمن ما فما عرف باسم المكتب القومي ل هذا الدور المحوري للمنظمة اذ عمل على تأسيس

عرف بالقيادة القومية لحزب البعث، ومنعت اي اتصال لمكتب المنظمة وسائر فصائل المنظمة باي 
من امكانية تحرك مكتب وهو االمر الذي اعاق  جهة مسؤولة في الحكم إال عن طريق هذا المكتب

  3.راتهمنظمة التحرير الفلسطينية وعطل الكثير من مباد
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منها الفلسطينيون في العراق اال انهم كانوا  ىورغم وجود جملة من الصعوبات والمعوقات التي عان
السنوية والتي تعد مصدرا مهما من مصادر التمويل الخاص يشاركون بانتظام في دفع االشتراكات 

انتظاما وذلك بطلب من ، ولقد اتخذت الية جمع االشتراكات المالية في العراق شكال اكثر بالمنظمة
اذ حث السلطات 1965ومنذ العام  )1980- 1908(رئيس منظمة التحرير الفلسطينية احمد الشقيري

وعرف باسم قانون استقطاع مبالغ الصندوق القومي ) 130(العراقية على اصدار قانون حمل الرقم
فين والعمال رواتب واجور الموظمن % 3الفلسطيني نصت المادة االولى منه على استقطاع 

والشركات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينيين والذين يعملون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية 
ومن ثم عدل هذا القانون حتى غدا يشمل اولئك الذين  1.ويعد ايرادها للصندوق القومي الفلسطيني
  .يعملون في القطاع الخاص والمهن الحرة

االتحاد العام  1963واما بالنسبة للنشاط النقابي الفلسطيني في العراق فقد تأسس في العام 
وكان 1965لطلبة فلسطين ثم تم حله بعد انقالب شباط في العام نفسه واعيد تشكيله في العام 

تم فتح فرعين في االتحاد يمارس نشاطه في جامعة بغداد وبعد تأسيس جامعتي البصرة والموصل 
ين الجامعتين، ولقد لعب االتحاد العام لطلبة فلسطين دورا مهما ومحوريا في النشاط الطالبي هات

الى دور هذا  وباإلضافةحتى اضحى بمركز متقدم من بين االتحادات الطالبية العربية  الفلسطيني
زمة في الالطلبة الفلسطينيين وتقديم المساعدات االتحاد في وقت مضى في انشاء حالة تعبوية بين ال

  2.لطلبة المقيمين منهم في العراق او الوافديناازمة  حالة بروز
إذ تأسس في العام واما االتحاد العام لعمال فلسطين فقد تلى االتحاد العام للطلبة في التأسيس 

جملة من ولقد أشرف هذا االتحاد على العمال الفلسطينيين وكان يسعى لتوجيه نشاطات  1965
دور ، كما كان لالتحاد عادت بالنفع على الفلسطينيين في العراق وفي االراضي المحتلةالنشاطات التي 

كما 1970جروا من االردن بعد احداث العام ابارز ومؤثر في جمع التبرعات للفلسطينيين الذين ه
كما ساهم االتحاد في ارسال عدد من انشأ االتحاد مشروع الضمان الصحي للعمال الفلسطينيين 

وهنالك ايضا االتحاد العام للمرأة  .العالجية والتثقيفية والتربوية للعمال خارج العراق البعثات
والذي اضحى يعرف فيما بعد باسم رابطة المرأة  1966الفلسطينية والذي تأسس في العام 

في العراق في مختلف النشاطات  الفلسطينيةولقد تولت هذه الرابطة مهمة اشراك المرأة الفلسطينية 
طنية والتعبوية، كما ظهر للوجود تنظيم اخر عنى بشؤون المعلمين الفلسطينيين عرف باسم الو

ولقد ضم هذا االتحاد في عضويته جميع 1970االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في العام 
المعلمين والمدرسين الفلسطينيين العاملين في العراق، ولقد جمعت كل هذه االتحادات فيما بعد في 

ار جامع عرف باسم المجلس القطري لالتحادات الفلسطينية في العراق بهدف تنسيق نشاطها اط
  3.في مختلف المجاالت ألعمالهاوالتخطيط 
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  :المبحث الثاني

  العراق الفلسطينيين فيثقافي والفكري الذي مارسه الدور ال
من بيئة قروية فالحية اال ان ذلك  رغم انحدار النسبة الغالبة من الفلسطينيين الذين لجأوا للعراق

لم يعدم وبمرور الوقت ظهور عدد كبير من المثقفين والفنانين واالدباء والشعراء من بين اوساطهم 
- 1920(اابراهيم جبر اد الثقافي العراقي االديب الفلسطيني جبرهولعل اشهر االسماء التي اغنت المش

السريان لطائفة تنتمي  ألسرة 1920- 8-28جبرا في بيت لحم في  برا ابراهيمجولد )1994
ومن في بيت لحم خالل المرحلة االبتدائية  األرثدوكسدرس جبرا في مدارس السريان . األرثدوكس

طوقان  كإبراهيمثم المدرسة الرشيدية في القدس والتي مكنته من التلمذة على ايدي اساتذة كبار 
، ثم التحق بالكلية العربية في القدس وهو ما مكنه من )ابي سلمى( كرميواسحق الحسيني وابراهيم ال

من اللغة العربية بشكل  كنهللغة السريانية وتم إلجادته باإلضافةليزية بشكل ممتاز جاتقان اللغة االن
النقد االدبي وحصل على  اثم التحق بجامعة كامبريدج ودرس فيه .اتاح له الكتابة واالبداع فيها

روائية والتي ، وفي لندن طبع ونشر مجموعته ال1948في النقد االدبي في العام شهادة الماجستير 
والتي كان بعنوانها سفر في ليل صامت والتي ترجمها ونشرها  1946كتبها بعمر مبكر في العام 

  1.باللغة العربية بعنوان صراخ في ليل طويل
ه بعد اكمال دراسته وتزوج سيدة عراقية بعد ان اعلن اسالمه واكتسب اختار العراق وطنا ل

، ولقد أضحى لجبرا ابراهيم جبرا دور إال ان فلسطينيته بقيت في اعماق وجدانهالجنسية العراقية 
 جماعة) 1964-1921(كبير في الحياة الثقافية العراقية سيما بعد أن أسس مع الفنان جواد سليم

، وكتب مقدمة المجموعة الشعرية اغاني المدينة الميتة لبلند 1951في العام فن الحديث لل بغداد
من كتاب الغصن  ألجزاءوترجمته ) 1964-1926(، واثرت صداقته مع بدر شاكر السيابالحيدري

في القصة  آراؤهولقد تركت  المدرسة الحديثة في الشعر، بآراءالذهبي لجيمس فريزر باقتناع السياب 
نال عدة من  .مة والشعر تأثيرا على االجيال االدبية في العراق وفي خارج العراقالقصيرة والترج

االنكليزية واالسبانية  امن لغة منه ألكثروترجمت مؤلفاته  منها ما كان عراقيا وعربيا ودوليًااالوسمة 
  2.والفرنسية وااليطالية والسلوفاكية والصربية والعبرية

جسد جبرا ابراهيم جبرا في واحدة من اشهر رواياته وهي البحث عن وليد مسعود والتي عدت 
الهوية العربية إذ عالجت موضوع الهوية الفلسطينية والتي تعاني ،تاريخ الرواية  يفبمثابة نقلة نوعية 

المعا وبدا فيها جبرا وهو يتحدث عن نفسه فهو العراقي والذي اضحى اسما من التمزق والتشظي 
سواء كانت مدينية  بأصولهالذي يعتز في عالم الثقافة العراقية ولكنه في ذات الوقت ذلك الفلسطيني 

او قروية، فوليد مسعود والذي هو في واقع االمر جبرا ابراهيم جبرا قد ترك بغداد ليبحث عن ذاته 
ها الحرية والطوفان والتي ترك جبرا كتبًا نقدية عديدة من لقد. الفلسطينيتينولينظر لبغداد بعينيه 
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، وتمجيد 1979وينابيع الرؤيا في العام ،1967، والرحلة الثامنة في العام 1960صدرت في العام 
  1991.1ومعايشة النمرة في العام ،1989في بنيان مرمري في العام  وتأمالت، 1989الحياة في العام 

النقلة النوعية التي جرت في عالم الرواية ولقد كان التنوير والسعي لجعل الجمهور العربي يدرك 
 تسواء في الترجمة او النقد او في كتابة الرواياابراهيم جبرا  االحديثة هي الدوافع االساسية لجبر

وهي المسرحية التي تركت تأثيرا )في أنتظار غودو(لقد ترجم على سبيل المثال رائعة صموئيل بيكيت 
، ، وفي تساؤل المثقفين حول الحاضر والميتافيزيقاث خصوصاكبيرا على المسرح عموما ومسرح العب

وجعلها  ،ترجم رواية فوكنر الصخب والعنف وهي الرواية المعقدة ونجح في تفكيك مصطلحاتها ماك
 االعربي وقد تأثر بها الشاعر غسان كنفاني برواية الصخب والعنف وبترجمة جبر للقارئمفهومة 

 :، وترك جبرا ابراهيم جبرا جملة من الكتب المترجمة منها)ما تبقى لكم(وظهر تأثره جليا في روايته
واالديب وصناعته لمجموعة من  وافاق الفن اللكسندر اليوت، ما قبل الفلسفة لهنري فرانكفورت،

 النقاد االنكليز،واالسطورة والرمز لعدد من  ،، والحياة في الدراما الريك بنتلياالدباء االمريكيين
لمؤلفه ، كما ترجم جبرا عن اللغة الفرنسية حياة وادب البير كامو وقلعة اكسل الدموند ويلسون

  2.يرمن بيريب
العراقي فان فلسطينيا اخر قد لعب دورا  لألدبوبالقدر الذي اضاف فيه جبرا ابراهيم جبرا 

، ولد )1998-1923(حي الخماشمتميزا في مجال الموسيقى العراقية ذلك هو الفنان الراحل رو
ودرس في مدرسة الخالدية ومن ثم في مدرسة النجاح 1923روحي الخماش في نابلس في العام 

والعزف بدأ مشواره الفني في سن مبكرة اذ تعلم وهو في المدرسة االدوار الغنائية . والتي تخرج منها
مرة في المعرض الفني العربي في القدس  وألول، وفي سن التاسعة غنى على العود وقراءة الموشحات

مونولجا 1933يافا في العام ولقى تشجيعا من المستمعين، ثم غنى امام ام كلثوم حينما قدمت ل
، والذي به وشجعته، ثم غنى امام محمد عبد الوهاب فأعجبتوهو لها  بعنوان سكت والدمع يتكلم

-1912(وغنى امام الملك غازي 1935شجعه هو ايضًا ثم قدم للعراق في العراق في العام 
ثم ارسل في  .والذي امر باستضافته وبقي ينشد في العراق ستة اشهر امام المدارس العراقية)1939
وقد تخرج منه في بعثة دراسية لدراسة الموسيقى في معهد فؤاد االول في القاهرة  1937العام 

ًا للفرقة السمفونية الحديثة والتي رئيسحيث عمل  1939في العام بدرجة االمتياز وعاد لفلسطين 
حيث انتقل بعد  1948واستمر في عمله هذا حتى العام  كانت تعمل ضمن االذاعة الفلسطينية،

فعمل في بداية االمر مايسترو للفرقة الموسيقية الحرب للعراق والذي غدا المحطة االهم في حياته 
، وفي المعهد عمل على تأسيس عدة من المعهدالتابعة لمعهد الفنون الجميلة ثم مدرسا في ذات 

والسيما في مجال  الفرق الموسيقية والتي قدمت العديد من االعمال التي كانت من تأليفه وتلحينه
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ولقد ترك الخماش بصمة كبيرة في الموسيقى  الموشحات والقصائد واالناشيد الدينية والوطنية
  1.يمية الفنون الجميلةوال تزال الحانه تدرس في معهد واكاد العراقية

التي اثرت المشهد الثقافي واالكاديمي ات الفلسطينية يك بطبيعة الحال مجموعة من الشخصوهنا
س في العراق ، در1948في العراق منها الشاعر برهان الدين العبوشي والذي قدم للعراق منذ العام 

، وهنالك ايضا الموسيقار شعرية كانت بمجملها تتعلق باالنتماء لفلسطين اٍتوصدرت له عدة مجموع
فة حجاوي والتي ، والشاعرة سالجميل قشطة والذي وضع الحانا الغان عراقية خلدت في الذاكرة

شعرية، واالستاذ الدكتور خالد علي مصطفى رئيس قسم اللغة العربية في كلية  دواويناصدرت عدة 
ن، المقاومة في فلسطي بأدبشعرية منها ما تعلق  دواوين، والذي أصدر عدة جامعة بغداد اآلداب

، والدكتور حسن محمود طه والذي شغل منصب معاون عميد كلية والصحفي نواف ابو الهيجا
والذي اكمل )1999-1945(الشاعر محمد علي الفرحات، وهنالك ايضا الصيدلة في جامعة بغداد

التحرير الفلسطيني والذي شكل بعد ثورة الرابع عشر من تموز في  الثانوية في بغداد والتحق بجيش
ودخل جامعة بغداد في كلية التربية قسم الرياضيات وانتمى لجبهة تحرير فلسطين والتي 1958العام 

، ومارس التدريس في وقام بالتنسيق والتعاون مع جماعة االخوان المسلمين 1960تشكلت في العام 
ودية وليبيا والقى الشعر في اكثر من مناسبة وطنية وقومية وكانت جل اشعاره العراق والكويت والسع

ونشر في كثير من الصحف العراقية وعمل في االذاعة  في فلسطين والدعوة للكفاح من اجل تحريرها،
باتفاق اوسلو ورفضه من لدن ابناء فلسطين  1993باته بعد العام االعراقية، وندد في قصائده وكت

  2.في العراق

  2003الفلسطينيين في العراق بعد العام : لثالثالمبحث ا
التي ال اليها الفلسطينيون في العراق  باألوضاعقبل الدخول في التفاصيل والمالبسات الخاصة 

وجب علينا المرور بشكل سريع على طابع العالقات التي  2003غداة سقوط النظام السابق في العام 
والبد من التذكير بحقيقة ذكرت في مطلع البحث وهي ان  ،العراقيربطت الفلسطينيين بالمجتمع 

هنالك ارتياح  يكنالمسافة االجتماعية بين العراقيين والفلسطينيين كانت شاسعة وكبيرة وبالتالي لم 
كبير من لدن الفلسطينيين للوجود في العراق سيما وانهم عدوا الجيش العراقي بمثابة الطرف الذي 

كانت النظرة التي احس بها  قراهم ريثما يتم تحريرها في مقابل هذه النظرة دعاهم للخروج من
ن للفلسطينيين الوافدين انهم اناس تخلوا عن وطنهم والدفاع عنه وفسحوا المجال امام والعراقي

من االراضي الفلسطينية وبطبيعة الحال تركت هاتين النظرتين ما يشبه اليهود الحتالل اكبر قدر ممكن 
باي حال من االحوال ان هنالك عالقات  العراقي والفلسطيني وهذا لم يلغ في عالقة الشعبين العقدة

قياسا للتواجد التاريخي الذي امتد  ضئيلةوتزاوج بين الشعبين الشقيقين وان كانت النسب مصاهرة 
ة الكبيرة ، ومن المعروف ان هنالك اختالفاٍت مذهبية بين الفلسطينيين وبين النسبستين عامًاحوالي 
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فضال عن االنقسام السياسي والذي يميز الطابع العام للحراك السياسي في من المجتمع العراقي 
فهنالك التيار الوطني العراقي وهنالك التيار العراق سيما في المرحلة التي دخل فيها الفلسطينيون 

كثر تفاعال من التيار العراقي القومي وهو وان كان اكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية اال انه لم يكن ا
او اكثر ايجابية في التعامل مع الفلسطينيين سيما وان قيادات فلسطينية كثيرة غدت تشعر ان التيار 

عملية الزمة القومي العربي في العراق يقتات على الهتاف للقضية الفلسطينية بدون ان يتخذ اجراءات 
  .يسهل العمل الوطني الفلسطيني في العراق او يتجاوب مع مستجداتها اوللتفاعل مع القضية 

ومن المعروف ان الثورة الفلسطينية او قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قد دخلت في ازمة مع 
غداة تشجيع النظام النشقاق صبري البنا عن حركة فتح  1974النظام العراقي الحاكم في العام 

اغتيال الشخصيات والتي عمدت إلى ) المجلس الثوري - حركة فتح(وتأسيس ما عرف باسم 
القيادية والتي عادت او انتقدت التدخل العراقي في القضية الفلسطينية والذي عدته ال  ةالفلسطيني

، ولقد انعكست مثل هذه المواقف يصب بمجمله او في بعض مفاصله في خدمة القضية الفلسطينية
سيما وان النظام عمد الى دعم فصيل سياسي معين كان بمثابة على واقع الفلسطينيين في العراق 

وكذلك قدم دعما ماليا ف لحزب البعث في االطار الفلسطيني اال وهي جبهة التحرير العربية، الردي
كما كان الدعم المالي للنظام يصب في مصلحة قيادات ،1991ولوجستيا لتنظيم ابو نضال بعد العام 

شراء اقالم وشخصيات اعالمية فلسطينية بغية فلسطينية محدودة، واقتصر في احيان كثيرة على 
بمزايا او تسهيالت نعمل الجمهور الفلسطيني ولم يكن ليتمتع  تبرير سياسية النظام العراقي السابق

المواطنة اال باستثناءات قليلة وكانت سياسات دعمهم  قعلى اندماجهم في المجتمع او تمتعهم بحقو
روح الحقد والبغضاء بين  إلثارةرمي في احيان كثيرة يدعائي اعالمي و نمطتخضع في احيان كثيرة ل

ولقد ميزت قطاعات كبيرة من المجتمع  .الوجود الفلسطيني وبين قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي
العراقي بين القضية الفلسطينية كقضية عربية واسالمية وكبلد محتل تعرض لمؤامرة دولية رسمتها 

يعيشون في العراق  كأفرادالفلسطينيين  القوى الغربية الكبرى لمصلحة يهود العالم وبين التعامل مع
م بحكم ظروفهم على هوبطبيعة الحال كان اللتزام الفلسطينيين بهويتهم وانغالقهم عليها وعدم تفاعل

اي ان هنالك نسبة كبيرة من 1.الواقع العراقي قد ترك تأثيرات سلبية على تعايشهم مع المجتمع العراقي
السياسة السلبية التي مارسها النظام السابق بحق القضية  راتتأثيالعراقيين قد حملت الفلسطينيين 

  . الفلسطينية
مع الفلسطينيين المقيمين ولهذا نرى اثار هذه السياسة في تعامل قوى مجتمعية وسياسية عراقية 

، كما حملت القضية الفلسطينية برمتها والذي كان ولحد ما تعامال سلبيًا 2003بالعراق بعد العام 
شعر معه من حصار دولي واستبداد داخلي  1991التي لحقت بالعراق بعد العام  المآسيجملة 

العراقيون ان النظام يقوم بتبذير موارد واموال كان من االولى تقسيمها بشكل عادل على العراقيين 
بمجملها لخدمة القضية  لم تؤدبدال من توزيعها على جهات فلسطينية تقوم بتنفيذ اجندات خاصة 

  .لسطينيةالف
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ولقد برزت خالل عقد التسعينات سيما بعد بدايات مشروع تسوية القضية الفلسطينية دعوات 
وطرح تحديدا في  المشروع الصهيوني تأسيس تاجديدة هي في واقع االمر قديمة تعود لبداي

ترمي إلى توطين الالجئين الفلسطينيين في  ،1911المؤتمر الصهيوني العاشر والذي عقد في العام 
التلميح إلى ان مثل هذا ، وتم العراق ي جنوبف وال سيمامعظم دول الشتات المحيطة بإسرائيل 

التي يتمتع بها المذهب االغلبية العددية توازن مذهبي في العراق يلغي معه  إلحداثالمشروع يرمي 
يتمتع بها المجتمع تفعة والخصوبة العالية التي االسالمي الشيعي سيما مع نسبة الوالدات المر

  1.الفلسطيني في العراق او في دول الشتات
حينما سعت الحكومة البريطانية للترتيب  1949وعاد هذا المشروع ليتم تداوله في العام 

لمشروع يهدف لتوطين جميع الالجئين الفلسطينيين في دول الشتات واسكانهم في العراق ولقد 
سفارة البريطانية في هذا المجال مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين االونروا وخرجت دراسة تعاونت ال

مشتركة بين الجانبين ضمت جملة من المقترحات التي كان من بينها توصيات االونروا والتي تضمنت 
نوعا من التفاؤل في امكانية دمج الفلسطينيين في المجتمع نظرًا لوجود سوق عمل تستوعب اعداد 
كبيرة من الالجئين في المستقبل، كما تضمن التقرير تحذيرا من اثارة قضية التوطين علنًا ألنه سوف 

لى ان اعداد الفلسطينيين في حقبة إوأشار تقرير االونروا يثير الشارع العراقي واالوساط السياسية 
العراقي، كما ان الالجئين حريصين  الخمسينات في تزايد مستمر ومن الممكن استيعابهم في االقتصاد

ولقد عارض التقرير وبشدة  .على اال تعرف االونروا عنهم خشية ان تسحب منهم بطاقة التموين
أو حتى االقتراح الذي يقوم على ضرورة قيام االونروا بتشغيل الفلسطينيين حال نزوحهم للعراق 

توظيف خاصة ومدعومة من االونروا  الةتقديم النصح لهم بشأن ايجاد عمل بل العمل على انشاء وك
ي دون أن تظهر عالقة مع االونروا، وبعد ذلك قدم القسم االقتصادي في االونروا تعمل بشكل تجار

تقريرًا مفصًال عن االوضاع االقتصادية في العراق تم التركيز فيه على امكانية دمج الفلسطينيين في 
لشابة بالحصول على الجنسية العراقية، ولقد حبذت سوق العمل ورغبة الفلسطينيين من االجيال ا

بعض النقاط الواردة في التقرير ورفضت نقاطًا اخرى واشارت الى ان التوطين السفارة البريطانية 
  2. ممكن في المرحلة الحالية على ان يتم بصمت وحذر

ن بعد وفلسطينياالنتهاكات التي تعرض الوال يمكن تحميل المجتمع السياسي العراقي برمته اثار 
فلقد تعددت التيارات والفصائل السياسية وكانت هنالك رغبة لدى البعض بتصفية  2003العام 
، ومنها الوجود الفلسطيني في العراق، رغم صدور صيحات استنكار بات مع تركة النظام السابقاالحس

                                                
نفس المصدر السابق، والبد من التذكير ان قطاعات كبيرة من الفلسطينيين في العراق كانوا يحذرون وبشكل كبير من . 1

ينفون هذه الفكرة جملة وتفصيال، وهو ما لمسناه  اثارة مشروع التوطين او الحديث عنه او الترويج له بل بالعكس كانوا
  .خالل لقائنا مع العديد منهم من مختلف الفئات

عالء عبد الرزاق، مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين، نشرة مركز الدراسات الفلسطينية، مركز الدراسات .  2
  7:،ص2006الفلسطينية، جامعة بغداد، 
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معاملة الفلسطيني معاملة  ضرورةوالدعوة ل واستهجان من لدن اعلى المرجعيات الدينية والسياسية
  1.العراقي طالما كان ضيفا الجئًا في العراق

المواقف واالجراءات السلبية التي  وروجت كذلك بعض القنوات االعالمية العربية عزا البعض دلق
الفلسطينيين بين إلى طبيعة االختالفات المذهبية  2003طالت الفلسطينيين في العراق بعد العام 

الصراع السياسي بعد سقوط النظام السابق طابعًا مذهبيا  واتخاذوقطاع كبير في المجتمع العراقي 
هذا الصراع النتمائهم لمذهب معين، والواقع ان مثل هذه الرؤيا تخالف ب الفلسطينيينوتأثر  وعرقيا

من لدن  1928ية منذ العام الفلسطينالواقع التاريخي والذي برزت فيه مواقف داعمة وبشدة للقضية 
سيما وان القضية الفلسطينية ليست قضية تابعة لمذهب ما قادة ومراجع المذهب االسالمي الشيعي 

انسانية وبالتالي شاركت في دعمها او حتى لدين ما في حقبة من الحقب بل كانت قضية اسالمية و
ت تيارات سياسية عراقية عديدة جملة من الشهداء دمفي المجتمع العراقي وققوى وتيارات عديدة 

  .محددةلم يكن كلهم من معتنقي مذهب معين او جهة سياسية 
في العراق عندما قامت القوات االمريكي الوجود العسكري  بأثارالعراق  نيولقد اكتوى فلسطي

كان هذا بغداد وقتل عدد من سالمجمع السكني الذي يقطنه الفلسطينيون في االمريكية بقصف 
وكان ذلك اول احتكاك بين الوجود العسكر االمريكي . مع والتجأ الباقي لدور العراقيينالمج

السفارة في  بأعمالفي العراق، والذي اعقبه اقتحام السفارة الفلسطينية واعتقال القائم  والفلسطينيين
  .بغداد

إلى مجموعة كبيرة من الفلسطينيين في العراق  2003ظروف الحرب في العام  اضطرتلقد 
غط االوضاع التي اعقبت الحرب وحينًا بسبب التهديد واالجبار على ترك ض ببالرغبة بالهجرة حينا بس

القانون الدولي االنساني والتي  مبادئوهنا حصلت بطبيعة الحال مخالفة لواحدة من اهم  ،منازلهم
للبلد  باإلكراهعلى ترك البلد الذي لجأوا اليه او اجبارهم على العودة  الالجئعدم اجبار  تؤكد على

فلم تكن لديهم جهة يتجهون الذي اتوا منه، وبطبيعة الحال كانت المأساة امام الفلسطينيين مركبة 
) االونروا(سيما وانهم غير مسجلين في الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اليها

او نظام قائم يستطيع ان وكانت االوضاع في العراق تنذر بشر مستطير فلم يكن هنالك قانون مرعي 
ت التي ولم تحدد الجها يتعرضون اليه، انوايدفع عن الفلسطينيين فضال عن العراقيين االذى الذي ك

باستثناء ربطها وبدون مبرر بين الوجود الفلسطيني في قامت بتهديد الالجئين الفلسطينيين هويتها 
لعملياِت لصالح االجهزة  بمثابة عمالء او منفذين، وأظهرت الفلسطينيين العراق والنظام السابق

  2.االمنية للنظام

                                                
ة بين المرجع الديني السيد علي السيستاني والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بشان للتفصيل ينظر الرسائل المتبادل.1

، الشبكة العالمية السيستاني، الموقع الخاص بسماحة المرجع الديني االعلى السيد علي الحسيني الفلسطينيينالتعامل مع 
 . للمعلومات، االنترنيت

ركيك  بأسلوبعلى واحٍد من نماذج التهديد التي القيت على بعض االسر الفلسطينية وقد كتبت  لقد اطلع الباحث.  2
 .ولجهة غير معروفة
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وبعد انتهاء العمليات العسكرية وترادفت  2004منذ العام ولقد ابتدأت عمليات التهجير المنظمة 
 بإبالغاحدهما عن طريق قيام بعض اصحاب العقارات من العراقيين او تزامنت عن طريقين 

سيما تلك المؤجرة واالنتقال لمساكن اخرى وهو  بضرورة اخالء المنازل التي يقطنونها نالفلسطينيي
ظل االوضاع التي كان يمر بها العراق وصدرت في ذات الوقت ما سبب ارباكًا لهذه االسر سيما في 

لسطينية في مناطق عديدة في بغداد، كما تم اغتيال التي تلقتها اسر فجملة من بيانات التهديدات 
اكثر من شخصية فلسطينية مثل الدكتور حسام الدين االسعد االستاذ في جامعة بغداد ناهيك عن 

لحوادث قتل واختطاف واعتقال، ولم يكن من الملفت للنظر ان يبلغ تعرض عدد من الفلسطينيين 
قتلى ) 10(حجم القتلى الفلسطينيين خالل الشهر االول بعد تغيير النظام السياسي في العراق 

  1.فلسطينيين منهم من قتل اثناء دخول القوات االمريكية لبغداد ومنهم من قتل بحوادث امنية متفرقة
الى اقامة اكثر من هجير القسري التي تعرضت لها االسر الفلسطينية ولقد اضطرت ظروف الت

في نادي حيفا الرياضي وهو المخيم الذي تجمعت فيه مخيم للفلسطينيين في بغداد منها ما كان 
العوائل المهجرة من احياء عديدة داخل بغداد، ومن ثم اسكنت هذه العوائل المهجرة في عمارات 

  .ة السامية العليا لشؤون الالجئين في العراقالمفوضي استأجرتهاسكنية 
 2003وحينما تفاقمت االوضاع االمنية سوءا سيما خالل االشهر االولى بعد نيسان من العام 

للحدود العراقية السورية والحدود العراقية االردنية وقد لجأت أعداد كبيرة من االسر الفلسطينية 
ثم عاد لبغداد الف  الجئ) 1500(وصل عديدهم في االيام االولى بعد سقوط النظام السابق لحوالي 

فلسطيني اذ لم يتم السماح لهم بدخول االردن وسمح لعدد قليل منهم ممن كانت له اسر او اقارب 
، وقد انشأت المفوضية السامية لالجئين مخيما عرف باسم مخيم يملك وبأمربالدخول  الردنافي 

وهو في المنطقة الحدودية بين العراق واالردن ومن ثم انشأت مخيمًا داخل االراضي االردنية  الكرامة
يحملون وثائق  الجئ فلسطيني) 1500(، وقد انتقل اليه ما يقارب من باسم مخيم رويشدعرف 

 وثائق سفر مصرية ولبنانية وهنالك اسر كانت تحمل جواز سفر اردني نوسفر عراقية واخرون يحمل
اال انه لم يسمح لهم بالعمل االمر الذي دعاهم للعودة  لألردنورغم السماح لبعضهم بالدخول 

مخيم الهول ويقع بالقرب من  2006اقامت الحكومة السورية في العام ، واما في سوريا فقد للعراق
انهم بشكل مؤقت في مخيمات اعدت لتامين احتياجاتهم مع تأمين تعليم وتم اسكمحافظة الحسكة 
  2.مبادئ التعليم االبتدائي والثانوياالطفال والبالغين 

وهناك بطبيعة الحال مخيمات انشأت على طول الحدود العراقية السورية والحدود العراقية 
قليلة من الالجئين الفلسطينيين  منها مخيم التنف ومخيم الوليد وقد لجأت اليهما اعداد االردنية

ومن ثم الجئ ) 1602(ولقد عملت االونروا على توطين الالجئين الفارين والذين وصل عديدهم إلى 
ن والذين بقوا في ولها الفلسطيني ازداد عديدهم نتيجة زيادة حوادث القتل واالختطاف والتي تعرض

ملجًا اكثر امانا من بغداد وهو االمر  نبحثا عبغداد وقد قام قسم كبير منهم بقصد مدينة الموصل 

                                                
وقائع المؤتمر اذي نظمته عيادة  محمد الشاللدة واخرون، الالجئون الفلسطينيون في العراق بين الواقع والحلول،. 1

 )16-15(،ص2009كلية الحقوق، جامعة القدس، القدس لحقوق االنسان،
 )106-104(،ص نفس المصدر السابق، وانظر ايضا عز الدين محمد، مصدر سبق ذكره. 2
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 كانوا يتمتعون بها في بغدادالذي ادى الى فقدان نسبة كبيرة منهم لوظائفهم او فرص العمل التي 
  .الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص ألولئكسيما بالنسبة 

نقص الخدمات التي  ولقد عزا البعض تناقص عدد الالجئين الفلسطينيين في العراق وهجرتهم إلى
تقدمها االونروا والتي لم تقم بالدور الذي يفترض أن تقوم به منظمة دولية معنية بغوث وتشغيل 

  .الالجئين
رحلة فالبعض سعى للسفر والهجرة لقبرص او الهند او ولقد استمرت مأساة االسر الفلسطينية الم

 هؤالءنيين من العراق ولكن بقت اوضاع السودان والتي ابدت الرغبة في استضافة الالجئين الفلسطي
أو تهيئة مالذ اسكانهم او البحث عن فرص كريمة لمعيشتهم وعملهم م يتم لالالجئين دون حل إذ 

  .وألسرهمامن لهم 
لقد تداعى المجتمع الفلسطيني في العراق سيما بعد هجرة او لجوء عدد كبير من ابناء االسر 
الفلسطينية خارج العراق نتيجة لعوامل عديدة وبطبيعة الحال سرى عليهم ما سرى على العراقيين 

، وبدا للكثيرين ان الوجود الفلسطيني والذي 2003عديدة بعد العام  ألسبابمن ضغوط ومضايقة 
ستين عاما وقد تالشى او تم نسيانه والواقع ان كثيرا من العراقيين ال مضى عليه في العراق حوالي 

بل ويربطون بينها وبين االوضاع التي يمكنهم تناسي االهمية الخاصة والحيوية للقضية الفلسطينية 
جم ما جرت للعراق ويرون ان اي حل للمشاكل التي تخص البنى السياسية في العراق وكذلك ح
وبطبيعة تعرض له من تهديد ومخاطر ومن ثم احتالل رهين بموقف شعبه من القضية الفلسطينية 

ذكر اي صيغة يتم الحال فان موقفه شعبه كان على الدوام بالضد من التطبيع مع إسرائيل او حتى 
ما جرى ، ان إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني فيها تسوية القضية الفلسطينية بالشكل الذي يؤدي

وتم تصويره بانه موقف سلبي من العراقيين كمجتمع اهلي ومدني ومن ثم مجتمع سياسي من 
الفلسطينيين يعكس في ذاته االسلوب الخاطئ الذي تعامل به النظام السابق مع القضية الفلسطينية 

ين المجتمع والذي لم يعد بالنفع كما ذكرنا انفًا على القضية الفلسطينية ولم يؤد لتفاعل ايجابي ب
وهذا ال ينفي بطبيعة الحال ان هنالك جهودا تبذلها اكثر من  .العراقي والوجود الفلسطيني في العراق

العناية من اجل  2003مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والتي تشكلت في العراق بعد العام 
ولكن تبقى في مناطق اكثر امنا من المناطق التي اضطروا لتركها،  إلسكانهمبالفلسطينيين او السعي 

اي حلول قدمت في هذا المجال حلول مؤقتة ما لم يكن هنالك استتاب للوضع االمني وايقاف اي 
ولعل من الطبيعي ان الفلسطيني ال يعد العراق  .فرد سواء كان عراقيا او فلسطينا أليتهجير قسري 

طرحت في التسعينات بما في ذلك تلك يرفض اي مشروع من مشاريع التوطين  وطنًا بديال سيما وانه
وكان لها مرام سياسية وأدت إلى تعكير العالقات المجتمعية بين العراقيين أو اعيد التذكير بها 

  .والفلسطينيين
ولم يكن هنالك مستفيد من  2003في العراق بعد العام  للفلسطينيينلقد تهاوت البنية المجتمعية 

تنامي موجة العنف التي طالتهم كما طالت العراقيين سواء جهات خارجية ارادت تعميق االزمات التي 
والبدء من جديد في دورة من البحث عن اوطان بديلة حتى يصبح حلم العودة يعيشها الفلسطينيون 

  .مستحيال
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كبيرة فقد  1967ومن ثم العام  1948مأساة الفلسطينيين في العام  وبالقدر الذي كانت فيه
، فلم يكونوا إلى انشاء استجابة للتحدي الذي واجههم ودفعهم لهجر بلدهم دفعتهم في بلدان الشتات

وانخرطوا في تنمية قدراتهم وطاقاتهم بل ساهموا بالقدر الذي يستطيعون في العراق عالة على احد 
ورغم  المشروع الثقافي العراقي،ية والمهنية واالكاديمية وقدموا اسهامات كبيرة في في الحياة الثقاف

في اطارها  شونمن حياة الريف التي كانوا يعيالعراق انتقال غالبية الفلسطينيين الذين استوطنوا 
ا التغيير القسري كانت سريعة لحد كبير وحافظوا ايضا على ذاال ان استجابتهم لمثل هلحياة المدينة 

الحاضنة االساسية للمشروع الوطني الفلسطيني سيما في تماسك االسرة الفلسطينية والتي غدت 
قادرة على المرحلة االولى من حياة ابناء فلسطين في العراق حيث لم تكن هنالك تيارات سياسية 

هوية الفلسطينية والتي غدا التمسك بها وعلى نحو يقارب التزمت ، كما تم الحفاظ على الاستقطابهم
البديل االمثل عن ضياع الوطن وسعيا الستذكاره في كل لحظة بما يعزز حلم العودة والذي غدا في 

  .الوقت الحاضر شبه مستحيل

   واالستنتاجاتالخاتمة 
اق وبدورهم الفلسطينيين في العرن مما يمكن ان يخلص اليه هذا البحث من نتائج تتعلق بوجود إ

  :النقاط التاليةل الذي انتهى اليه هذا الوجود يمكن ان يتلخص في آالسياسي والفكري والم

االسرائيلية االولى في  بيةنية وليد مشاركته بالحرب العرلم يكن ارتباط العراق بالقضية الفلسطي -
بل كان هنالك تفاعل كبير بين تيارات سياسية عراقية عديدة والمخاطر المترتبة  1948العام 

بل وخرج على المشروع الصهيوني وتحذريها منه وبالتالي التفاعل مع القضية الفلسطينية 
كان  نها ماما هو عسكري وم امنه عليه بصمات كثيرة تالجيش العراقي بعد الحرب وقد رسم

، وبطبيعة الحال كان اجالء االسر واضحة على مسار السياسة العراقية تأثيراتسياسيا ترك 
والذين اجلوا  الفلسطينيينالفلسطينية وجلبها للعراق واحدا من نتائج الحرب والتي ادت لسكن 

مباشر  من قرى حيفا ويافا في العراق وهو بطبيعة الحال احد البلدان التي ليست لديها تماس
والبد من التذكير . مع فلسطين ويختلف في بنيته االجتماعية والثقافية عن البيئة الشامية

مكوناتهم كانوا في حالة تماس وتعاطف مع القضية  جميعوهي ان العراقيين ببحقيقة تاريخية 
الفلسطينية بمختلف مراحلها وقدمت جهات واطراف عديدة دعما متواصال للثوار الفلسطينيين 

وأم المرجع الديني االعلى للمسلمين الشيعة الشيخ محمد الحسين ال  1936ي ثورة العام ف
كاشف الغطاء المسلمين في المسجد االقصى في ذات العام، وهو ما يؤشر مدى التفاعل 

الفكرة ، وهو ما يدحض الفلسطيني الوطني بين قطاع كبير من العراقيين وحركة النضال الكبير
بعد حول عدم اندماج الفلسطينيين في العراق او كرههم للعراقيين وبالعكس التي سادت فيما 

  .2003، وهو ما شاع وترسخ بعد العام بسبب االختالفات المذهبية

العراق في المراحل االولى لوجودهم من جملة من الصعوبات والعقبات  نيولقد عانى فلسطي -
السياسة الحكومية فيها كما لم تكن  التي الزت عدم تكيفهم مع االوضاع التي وجدوا انفسهم

الستقبالهم وتعاملت التي تعاملت مع وجودهم متعاطفة بشكل كبير معهم ولم تكن مهيأة اصال 
عاملة لوزارة الدفاع كان يشي بسوء الم مع وجودهم على انه وجود مؤقت ويكفي ان تبعيتهم
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ارة الدفاع لوزارة العمل والشؤون التبعية من وزالتي يتلقونها في تلك الحقبة، ولم يغير انتقال 
االجتماعية من اوضاعهم المزرية شيئًا فبقوا يعيشون في مالجئ تفتقد في قسم كبير منها 

  .لشروط الحياة االنسانية الكريمة

ع عشر من تموز في بحصل تقدم كبير في اوضاع الفلسطينيين المادية والمعاشية بعد ثورة الرا -
سيما مع تأسيس فوج التحرير وبدأت مالمح تشكل نوع من الكيانية الفلسطينية  1958العام 

وانخراط الفلسطينيين في الحياة المدنية وتأسيس  رابطة ابناء فلسطين في العراقالفلسطيني و
 ارتباطهنالك ولم يكن . روابط مهنية ونقابية تخصهم مستقلة بشكل كامل عن مثيالتها العراقية

واالفكار السياسية التي يحملها  االيدلوجياتكبير بين االتجاه السياسي العام في العراق وبين 
ن في العراق، ولقد أدى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والمقيمأو حملها الفلسطينيون 

خ في إلى حدوث نوع من الشر )فتح(بفصيلها االكبر وهو حركة التحرير الوطني الفلسطيني
، ذلك ان قسما كبيرا من بين الواقع الشعبي الفلسطيني وبين السلطة القائمةالعالقة 

الفلسطينيين رأوا في المنظمة بمثابة السلطة الشرعية التي تمثلهم وهو ما اصطدم بواقع 
عيات جالسلطة القائمة والتي لم تكن لترضى بتعدد الوالءات داخل البلد الواحد او تعدد المر

وقسمت البيت  الداخلي ، كما تدخلت السلطة السابقة في الصراع الفلسطينيالسياسية 
ح واضحى العراق منذ عقد السبعينات من القرن الماضي الفلسطيني سيما داخل حركة فت

، وتم استقطاب العديد من القيادات الفلسطينية واحدا من الدول المؤثرة في القرار الفلسطيني
ورغم هذا الدور فان فلسطيني العراق لم يكن لديهم القدرة الكافية على  اقللعمل في العر

ل كان بفلم يكن دورهم ايجابيا فاعال خيارات العمل السياسي الفلسطيني داخل العراق تحديد 
تجاه المواقف السلبي للخطوات التي يتم اتخاذها من لدن النظام السابق  بالتأييدهنالك اكتفاء 

  .مرت بها القضية الفلسطينيةالمفصلية والتي 

العراق كما هو الحال مع العراقيين من اثار الحصار الدولي والذي فرض  نيولقد عانى فلسطي -
واضطر عدد البأس به منهم من مغادرة البلد سيما 1990العراق بعد احداث الكويت في العام 

المرحلة بتقليص ولقد بدأ العراق خالل هذه 1967من اولئك الذين وفدوا عيه بعد العام 
الدارسين في العراق والقادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة استقبال الطلبة الفلسطينيين 

  . نتيجة النخراط منظمة التحرير الفلسطينية في اطار العملية السلمية مع إسرائيلوذلك 

المسار الثقافي والفكري والفني في العراق واستطاعوا العراق بعيدين عن  نيولم يكن فلسطي -
فكري استقر في الذاكرة العراقية ولقد تم المعة وبنتاج  بأسماءرغم قلة عددهم ان يحفروا 

خالل البحث استعراض اهم االسماء الفلسطينية التي نبغت في اكثر من مجال من مجاالت 
  .االدب والفكر والفن

للعراق من ويالت الحرب ودخول القوات االمريكية  2003العام  ولقد عانى الفلسطينيون بعد -
وقيام بعض الجهات السياسية والتنظيمات المسلحة بتهجير االسر الفلسطينية تحت شعارات 

، ولقد جاء مثل هذا التهجير الجديد ليزيد التي لحقت بالعراق المآسيوتم تحميلهم مذهبية 
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ن وليزداد اغترابهم داخل وخارج وعاني منه الفلسطينيالتي عاني وي واالضطهادمن دورة العنف 
لهم العيش الكريم االمر الذي يعني ضياع حلم العودة  تأمنالعراق ويبحثون عن مناِف بعيدة 

 .للوطن الذي بات بعيدا عنهم في اطاره المكاني
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  1948أهم المبادرات الدولية في معالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين 
التي طرحتها الدول الغربية والعربية لتسوية وحل قضية  درات والمشاريعدراسة إلى الوقوف على أهم المباالتهدف  

حتى الوقت الحاضر؛ حيث تعتبر مشكلة  1948الالجئين الفلسطينيين، فهي السياسة الداعمة لقضيتهم منذ نشأتها عام 
قليمية ودولية، ت أبعاد إة للشعب الفلسطيني ذا، وهي قضية مركزياإلسرائيليالالجئين الفلسطينيين جوهر الصراع العربي 

ة بطرد آالف الفلسطينيين واقتالعهم من بيوتهم وأمالكهم وتشريدهم في شتى بقاع األرض، وجلب لوقد بدأت المشك
نحاء العالم للسكن مكانهم بالقوة على أنقاض الشعب الفلسطيني تنفيذًا للمشروع د من مختلف أالمهاجرين اليهو
 إصدار المتحدة والواليات المتحدة األمريكية والدول العربية واألجنبية إلى األمم ةبمنظم حدا الذي الصهيوني، األمر

 حق حفظ ديارهم مع إلى العودة في وحقهم الفلسطينيين، من المبادرات والمشاريع الخاصة بحل مشكلة الالجئين العديد
صت الدراسة إلى مجموعة من النتائج خل .آلخر أو لسبب بالعودة يرغب ال من ولكل العودة في يرغبون للذين التعويض

: أن الموقف األمريكي من قضية الالجئين الفلسطينيين بقي يتراوح بين ثالث إمكانيات: والتوصيات والتي من أهمها
التهرب من مسؤوليته، والمماطلة في : بينما نجد أن الموقف االسرائيلي يتمثل في. التوطين والتعويض وإعادة التأهيل

إلى التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية  بناء عليه فإننا ندعو .ات الدولية الخاصة بالالجئين الفلسطينيينتنفيذ القرار
الفلسطينية ومقاومة كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين ورفع دعاوى أمام المحاكم الدولية 

المطالبة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس األمن وكذلك . نيلمحاكمة قادة االحتالل عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطي
  .م1948لسنة " 194"و 1947لسنة" 181"القرارين رقم وباألخصوالجمعية العامة لألمم المتحدة، 

The most significant international initiatives to address Palestinian Refugee 
issues in 1948 

  This paper aims at focusing on the most important actions and projects that are 
introduced by the foreign and Arab countries in order to reconcile and resolve the 
Palestinian Refugee issue; which is the supportive policy for their issue since the time of 
it’s beginning in 1948 until this moment. Hence, the Palestinian refugee issue is considered 
the core of the Arab-Israeli conflict as well as the central issue for Palestinians, which has 
regional and international dimensions. The Palestinian refugee issue has started since the 
IOF has expelled them from their house and stole their properties as well as displaced them 
in various parts across the world. According to the Zionist project, many of Jewish 
immigrants are brought from all over the world to settle in by force. Accordingly, the 
United Nations, the United States, and the Arab and foreign countries try to issue a various 
number of actions and projects for solving the Palestinian refugee problem in addition to 
their return right while compensate who return and who don’t want to return for any 
reasons. The paper concluded a set of findings and recommendations and the most 
important one is that the US position on the Palestinian refugee issue remained between 
three possibilities: Resettlement, compensation and rehabilitation. Hence, the Israeli 
position is an evasion of responsibility as well as procrastination from implementing the 
international resolutions in solving the Palestinian refugee issue. Accordingly, we call to 
hold on the national Palestinian rights. We also try to strongly resist all projects aimed at 
the liquidation of the Palestinian refugee issue. Moreover, we have to prosecute for 
International Courts to verdict the leaders of the Israeli occupation for their crimes 
committing against Palestinians. Furthermore, we have to call for the need to implement the 
resolutions of the Security Council and the General Assembly of the United Nations - 
especially “181” in 1947 and “194” in 1948.  
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  المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، من يهده الله، فال مضل له، ومن 

  يضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد؛
سرائيلي، وهي قضية جوهر الصراع العربي اإل تعتبر نيمشكلة الالجئين الفلسطينيفإن 

شعب الفلسطيني ذات أبعاد اقليمية ودولية، وقد بدأت المشكة بطرد آالف الفلسطينيين مركزية لل
د من وجلب المهاجرين اليهو ،رضأمالكهم وتشريدهم في شتى بقاع األواقتالعهم من بيوتهم و

  .صهيونينقاض الشعب الفلسطيني تنفيذًا للمشروع النحاء العالم للسكن مكانهم بالقوة على أمختلف أ
 لجوء مئات عن أسفرت ، القسري التهجير عمليات أكبر من واحدة المنطقة هدتش لقد

 بيوتهم وممتلكاتهم، وراءهم تاركين األمن، عن بحًثا ، مجاورة مناطق إلى الفلسطينيين من اآلالف
 نتيجة- حلم العودة أن غير بذلك، حلموا كما أو إليهم يلُخ كما إليها العودة في األمل يحدوهم
 ما سرعان التيالالجئين،  مشكلة هي ومعقدة كبيرة مشكلة إلى تحول ما سرعان -يدةعد عوامل
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية  األممب حدا الذي األمر الدولي المجتمع على نفسها فرضت

 من المبادرات والمشاريع الخاصة بحل مشكلة الالجئين العديد إصدار والدول العربية واألجنبية إلى
 ولكل العودة في يرغبون للذين التعويض حق حفظ ديارهم مع إلى العودة في وحقهم فلسطينيين،ال

  .آلخر أو لسبب بالعودة يرغب ال من
من هنا تنطلق المبادرات تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين، وهي السياسة الداعمة لقضية 

ي عليه الضوء في الصفحات قحتى الوقت الحاضر، وهذا ما سنل 1948الالجئين منذ نشأتها عام 
ال  عنصريةهمية في هذا الوقت بالذات الذي يجتاح العالم فيه اضطرابات لذلك رأيت من األالقادمة؛ 

هم المبادرات التي طرحت لقضية الهامة متناوًال فيها أأن أبحث في هذه افي العالم  خلو منها منطقةت
  .شاريع التوطين، والدمج، والتهجيرالمتمثلة في م الفلسطينيين لمعالجة قضية الالجئين

ت المقترحه اوالمبادر حول قضية الالجئين الفلسطينيين تتمحور مشكلة البحث :مشكلة البحث
سطينيين من ما هو موقع قضية الالجئين الفل: ئيس هوعل التساؤل الرصوص حل مشكلتهم، ولبخ

 .جنبية العربية واأل ن المؤتمرات الدوليةفي العديد م المبادرات والمشاريع المقترحة
إلقاء الضوء على قضية الالجئين الفلسطينيين كقضية محورية وهامة جدًا في : أوًال :أهداف البحث

  .تاريخ القضية الفلسطينية وقضية الصراع العربي
لتسوية وحل قضية الالجئين هم المبادرات التي طرحتها الدول الغربية والعربية وف على أالوق: ثانيًا

  .1948يين منذ ظهورها سنة نالفلسطي

  :أهمية البحث 
  :تنبع أهمية البحث من خالل

  .الجغرافي خارج فلسطين الالجئين الوقوف على أسباب اللجوء وتوزيع: أوًال
المبادرات الدولية والعربية واألمريكية التي طرحت لحل مشكلة الالجئين  أهمالوقوف على  :ثانيًا

  .الفلسطينيين
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بر والدروس من أجل تمريرها إلى صناع القرار الفلسطيني، حتى يقوم بتبني استخالص الع: ثالثًا
  .السياسات الصحيحة في تعاطيه مع قضية الالجئين

  :منهجية البحث
مراجعة  ، وذلك من خاللهذه القضيةوالمنهج التحليلي لمعالجة التاريخي المنهج  الباحث استخدم 

خذ منها في واأل ،سواء كان ذلك أبحاثًا أو دراسات عالعديد من الكتب والمصادر المتعلقة بالموضو
بالمعلومات المتعلقة بهذا  باإلضافة لالستعانة ل المعلومات التاريخية والسياسية،ق كلتوثي منهمحاولة 

 ".االنترنت" الموضوع من خالل شبكة المعلومات 
  :خطة البحث

  :و على النحو اآلتيه في ثالثة مباحث وخاتمة، وهلتحقيق أهداف البحث وغرضه جعلت

 .نشوء وتشكل قضية الالجئين الفلسطينيين وتوزعهم الجغرافي: المبحث األول
 .الخلفيات التاريخية لنشوء اللجوء: المطلب األول
 .أسباب اللجوءدوافع و: المطلب الثاني

  .التوزيع الجغرافي لالجئين الفلسطينيين: لثالمطلب الثا

  .يع الدولية لمعالجة قضايا الالجئينوالمشارالمبادرات : المبحث الثاني
  .ومبادرات الواليات المتحدة االمريكيةقرارات األمم المتحدة : المطلب األول
  .واألجنبية المبادرات الدولية: المطلب الثاني
  .المبادرات العربية:المطلب الثالث
  .المبادرات االسرائيلية والفلسطينية: المطلب الرابع

  .م النتائج والتوصياتوتشتمل على أه :الخاتمة
  .التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين - -أسأل الله   

 .وتوزعهم الجغرافي الفلسطينيين نشوء وتشكل قضية الالجئين -:المبحث األول
  .لنشوء اللجوء الخلفيات التاريخية -:المطلب األول

التي أثرت بشكل كبير على مجريات ة حداث السياسيالعديد من األ طينلقد تعاقبت على فلس
  .األحداث وتمخض عنها عدد من القضايا السياسية وبشكل خاص مشكلة الالجئين الفلسطينيين

بشكل من  الشعب الفلسطينيها ب ستعراض األحداث السياسية التي مرومن المفيد في هذا المجال ا
  :االيجاز

السياسية بالمنطقة العربية عامة ة الديمغرافية من أهم تلك المنعطفات التاريخية التي غيرت الخارط
من  التي كان م1914 عام ولىفي الحرب العالمية األ العثمانية ةانهيار الدولوفي فلسطين خاصة، 

دولة يهودية في  قامةوتقاطعت أهداف مصالح الحركة الصهيونية في إ ،تبعاتها تقسيم الوطن العربي
  .ا الدول المستعمرة للمنطقة العربيةمعتبارهبا فرنسا وبريطانيامع مصالح فلسطين 

من خالل  "أرض الميعاد"لى إومنذ ذاك الوقت قامت الحركة الصهيونية بتشجيع الهجرة اليهودية 
، وقد تزايدت هجرة اليهود "رض بال شعبأ"ت كاذبة عن أن فلسطين عبارة عن بث وترويج دعايا
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روبية وتحديدًا بريطانيا مساعدة الدول األات واألربعينات بلى فلسطين خالل عقدي الثالثينإ
لليهود راضي قد قامت بتسهيل الهجرة وتمليك األف ،دولة المنتدبة على فلسطينلباعتبارها ا

   .المهاجرين المستوطنين في فلسطين
 1917عطى بلفور وزير خارجية بريطانيا العظمى في العام أ ولىعقب انتهاء الحرب العالمية األو

في فلسطين متجاهًال حقوق الشعب الفلسطيني في العيش على لهم مة وطن قومي قالليهود حق إ
: المنظمة العالمية الصهيوينة رئيس "لدياللورد روتش"لى وفي سياق رسالته التي أرسلها إ أرضه،

قومي للشعب اليهودي في فلسطين  سيس وطنلى تأالعطف إ ة الجاللة تنظر بعينن حكومة صاحبإ"
وبالفعل نفذت القيادة العسكرية حينذاك في عام  ".يل تحقيق هذه الغايةها لتسنها ستبذل جهدهوأ

وراحت قواته تعمل كل ما يلزم لتهيئة فلسطين كي تصبح وطنًا  "لنبيالجنرال اِل"بقيادة  م1918
  .عد هذا الوعد نقطة تحول كبيرة في تاريخ القضية الفلسطينيةوي ،قوميًا لليهود تنفيذًا لوعد بلفور

طماعهما إلى إصدار صك بل امتد نفوذهما وأ تكتف الحركة الصهيونية وبريطانيا بوعد بلفور،لم 
وجاء في مادته ، وطن قومي لليهود وتشجيع الهجرة اليهوديةلى تأسيس االنتداب الذي يسعى إ

 تضمن وإداريةاسية واقتصادية يحوال سعن وضع البالد في أ ولةمسؤتكون الدولة المنتدبة " :الثانية
  .)1("نشاء الوطن القومي اليهوديإ

ثانية على الهدف الالحرب العالمية طوال تلك الفترة حتى انتهاء  وقد ركزت الحركة الصهيونية
لمانيا وبولندا وعدد أ قامة وطنهم، لذلك قامت باستثمار مذابح النازيين لليهود فياالستراتيجي في إ

ى فلسطين ونتيجة لزيادة أعداد اليهود المهاجرين إا نجحت الحركة الصهيونية بوبهذ ،اروبومن دول أ
واليات المتحدة يدت اليهودية على أرض واحدة، وفي حينه أنشاء دولتين عربية ولذلك ظهرت فكرة إ
: نص علىالذي " 181"رقم مشروع وقرار التقسيم  م1947 وروبية في عاموروسيا والدول األ

   .)2(إسرائيلدولة  نشاءإل% 54رض فلسطين بما نسبته اقتطاع جزء من أ"

   .الهجرة دوافع وأسباب :المطلب الثاني
فلسطيني من  800,000بأكبر عملية تطهير عرقي حيث طردت أكثر من  م1948عام سرائيل قامت إ

ثارهم الثقافية لسطينية وطرد سكانها ومحو آمدينة وقرية ف 531الء بالقوة على يديارهم، واالست
  .)3(لصمت الدولي والعربي والظروف السياسية وظروف الحربوالعمرانية، مستغلة بذلك ا

                                                             
مجلــة  ،9 -5ص/2ع/11م ،)دراسـة فــي الجغرافيـة السياســية  (مشــكلة الالجئـين الفلســطينيين  : صــبحي يوسـف  األسـتاذ،  1 

ــا فــي تهجيــر       . د رابــي،  .2009اإلنســانية،  غــزة، سلســلة العلــوم    زهــر، جامعــة األ أزهــار محمــد عبــد القــادر، دور بريطاني
انظــــــر  .2016 ،1ور فــــــي كتــــــاب حــــــق العــــــودة، طـــــــ شــــــ، بحــــــث من146، صالفلســــــطينيين واحــــــالل اليهــــــود مكــــــانهم 
http://www.mnofal.ps/ar/2004/ بقلم ممدوح  ،)2004-1964(تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئين

  .نوفل
، جمعيـة  71 - 70الواليات المتحدة والفلسطينيون بين االستيعاب والتصفية، ترجمة كوكـب الـريس، ص  : شديد، محمد 2

  .1985القدس،  –الدراسات العربية 
 –، مركــز القــدس العـالمي للدراســات الفلســطينية، القــدس   62ص الشــتات الفلســطيني هجـرة أم تهجيــر، : شــريف كناعنـة،  3

  .1992 فلسطين،
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صها في النقاط يلخت لى الهجرة يمكندفعت الشعب الفلسطيني إالتي سباب وهناك مجموعة من األ
  :تيةاآل

تنفيذ وعد بلفور المشؤوم  فعملت سلطات االنتداب البريطاني على :سياسة االنتداب البريطاني: أوال
مين ى تألليهود في فلسطين، فعملت عل" وطن قومي" وإنشاءلى إقامة اعي إم الد1917 عام الصادر

وكان أخطر  صليين،اليهود مكان السكان الفلسطينيين أصحاب األرض األ كافة الشروط الالزمة إلحالل
صدار أيضًا على إلى فلسطين، وعملت مصراعيها أمام الهجرة اليهودية إ بواب علىما قامت به، فتح األ

باإلضافة  ،هامساحات كبيرة منطاع اليهود من خالله الحصول على الذي است مليك األراضيقوانين ت
السكان الفلسطينيين من أجل  بغرض تضييق الخناق على واإلجراءاتوانين لى سن مجموعة من القإ

  . )4(فرض الضرائبكعلى الهجرة منها  وإجبارهمراضيهم هجر أ
ل بكل الوسائل المتاحة لها وبالتعاون مع الدولصهيونية سعت الحركة ا :الهجرة اليهودية: ثانيا

رضًا وشعبًا وهذا ما فتئت تعمل به حتى اليوم، فقد عملت على االستعمارية على تهويد فلسطين أ
مهاجرين يهود  وإحالل األصليينالمتمثل في طرد السكان  لطابع الديمغرافي للشعب الفلسطينيتغيير ا

   .)5("!رض بال شعب، لشعب بال أرضفلسطين أ:" قولة الكاذبةتطبيق المجدد بدًال منهم، و
شن  إلى) الهجناة وشتيرن واالرغون(حيث عمدت العصابات الصهيونية  :رهاب الصهيونياإل :ثالثا

زروعات البيوت، وحرق الم ، وتفجيرقتل من هجمات وارتكاب مجازر وحشية على القرى الفلسطينية
مر عند في مدينة المجدل، ولم يقف هذا األبالطائرات كما حدث منين والمنازل، وضرب السكان اآل

مما دفع . هذا الحد بل تعداه إلى حرق السكان أحياًء كما حدث في مدينة الطيرة قضاء حيفا
لشكل استطاعت الفلسطينيين للهجرة وإجبارهم على الهرب إلى مناطق داخل وخارج فلسطين، وبهذا ا

   .)6(قدر من أراضي فلسطيناحتالل أكبر  الحركة الصهيونية
؛ يعتبر قرار التقسيم هذا شهادة ميالد لدولة اسرائيل: م1947عام  "181"رقم  قرار التقسيم :رابعا

فقد وقعت بعد صدوره حادثتان في وقت واحد؛ أولهما ظهور إسرائيل، وثانيهما ظهور مشكلة 
، من مساحة فلسطين االنتدابية% 55 وكان هذا القرار متحيزًا لصالح اليهود حيث أعطاهم الالجئين،

                                                             
 انظر .11 -10ص/2ع/11مالفلسطينيين، مشكلة الالجئين : األستاذ4

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3257 .
   .http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Storyانظر

 ،133ص ،)1948 -1882(كـر والتخطـيط الصـهيوني    طـرد الفلسـطينيين مفهـوم ترانسـفير فـي الف     : مصالحة، نور الـدين  5
  .1992 بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

، مركـــز الالجئـــين والشـــتات الفلســـطينيين     117 -115الشـــتات الفلســـطيني هجـــرة أم تهجيـــر، ص    : شـــريف . كناعنـــه، د  6
: ء محمـد أبـو ديـة   عـال  زقـوت،  .15 -13ص/2ع/11مالفلسـطينيين،  مشـكلة الالجئـين   : األسـتاذ انظر . 2000،)شمل(
) م1948دراسة تحليلية للتعرف على دوافع وأسباب اللجوء الفلسطيني لعام (سباب والدوافعء الفلسطيني بين األجولال

إحياء ثقافة حق : عقروق، سامر عبدهانظر  .م2012 ،226ص بحث منشور في كتاب الذكرى الرابعة والستون للنكبة،
انظـــر  .م2010 رى الثانيـــة والســـتون للنكبــة، دائـــرة شـــؤون الالجئـــين،  الـــذك ، بحـــث منشـــور فـــي كتــاب 27ص العــوده، 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?  .انظرhttp://www.palestineremembered.com/.   
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وكذلك االحتفاظ  الفلسطيني من عكا حتى جنوب يافا، هذا بجانب السيطرة الكبيرة على الساحل
   .)7(بمصادر المياه والسيطرة على البحر الميت والثروات المعدنية الموجودة فيه

ادمة بين و تسوية قساس القانوني في أي حل أه األويكتسب قرار التقسيم أهمية خاصة باعتبار
أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة في بار ولقد حظي هذا القر. سرائيليالجانبين الفلسطيني واإل

دولة وامتنعت عن  13دولة وعارضه  33القرار الموافقة حيث أيد القرار وبذلك نال ذلك الوقت،
  .)8(دت القرارمريكا كانتا من الدول التي أيأدولة، علمًا بأن روسيا و 11التصويت 

ساليب الحرب النفسية، حيث عمدت الحركة الصهيوينة إلى استخدام أ: الحرب النفسية :خامسًا
ومن هذه  والمقصود منها تقويض ثقة السكان بأنفسهم وقياداتهم وتحطيم معنوياتهم بشكل عام،

وبئة، أما الطرق من انتشار األالحديث عن عدد الخسائر في األرواح بين العرب، والتحذير  ساليباأل
خالء البلد، ووضع تسجيالت صى إلقبين التهديد والوعيد، ووضع موعد أكثر مباشرة، فتراوحت األ

ورميهم في مناطق بعيدة، لى وضع الناس في ناقالت، إضافة إ غات العربية،لبكاء وعويل وصراخ بالل
  .)9(طالق الرصاص فوق رؤوسهموطردهم وإ

 ، ومع ذلك فعلى الرغم مننتاح فكرة صهيونية هي ئين الفلسطينيينمشكلة الالجن وبهذا يتضح لنا أ
على يد رهاب والتعذيب والقتل والمعاناة كل ما تعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من عمليات اال

الحركة الصهيوينة والقوى االمبريالية منذ بداية القرن العشرين حتى اليوم، إال أن كل هذه الممارسات 
مع العدو الصهيوني، لم  في سياق الصراع التاريخي الوجوديستمرة إلى يومنا هذا، العدوانية، الم

  .تنجح في اقتالع هذا الشعب من أرضه بالكامل، وفق المخططات التي رسمت لهذه الغاية

  .نيالفلسطيني ينئتوزيع الجغرافي لالجال: المطلب الثالث 
، لما تتعرض له هذه القضية لكثير من ين أهمية كبيرةتكتسب معرفة اعداد الالجئين الفلسطني

لى اسرائيل في عودة هؤالء الالجئين إماطل ، حيث ُتوالتأجيلمحاوالت الطمس والتقزيم والتحريف 
لكن في الحقيقة ال يوجد عدد محدد ألعداد الالجئين الفلسطينيين الموجودين داخل  .ديارهم

جمالي ن أعداد الالجئين الفلسطينيين اإلأ ُتبين الكثير من الدراسات تات، إال أنفلسطين وفي الش
ناتجة  ، وهيغير رسميةدقيقه و، وهذه اإلحصائيات غير مليون الجئ 7مليون و 6.5يترواح ما بين 

   .)10(بسبب عدم وجود سجالت رسمية ثابتة ألعداد الالجئين الفلسطينيين

 1967داخل أراضي  يع الالجئينتوز:  

                                                             
حـق الالجئـين   : سيف، محمـد  انظر .، بيروت11ص ،)اع الديموغرافية للشعب الفلسطينياالوض( الموسوعة الفلسطينية 7

. 2002بيـروت،   -، الـدار العربيـة للعلـوم    21الفلسطينيين في العودة والتعويض فـي ضـوء أحكـام القـانون الـدولي، ص     
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?  .انظرhttp://www.palestineremembered.com/.   

تطور الموقف الفلسطيني من حـل  /http://www.mnofal.ps/ar/2004 .143ص ،الجئون وحلم العودةال :عبد ربه 8
  .بقلم ممدوح نوفل ،)2004-1964(قضية الالجئين 

  . http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3257انظر  9
، بحث منشور في كتاب الذكرى الثانية والستون 47، ص)لنحافظ عاى اللغة األم(أهلنا بالشتات : المنعم حمدان، عبد 10

  .2010للنكبة، دائرة شؤون الالجئين، 
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راضي ألى إ 1948 عام سرائيلإوا من أراضيهم التي اغتصبتها ن هجرن الذييمن الفلسطينيعدد لجأ 
 في عدادتلك األ وضعت ، وقدم1967ها اسرائيل فيما بعد عام الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلت

ووزعت في عدد من المدن والقرى في الضفة  ،"نمخيمات الالجئي"انية أطلق عليها تجمعات سك
  .)11( وقطاع غزة

 الخارجفي  توزيع الالجئين:  
لى الدول العربية المجاورة إ وتحديدًا دول العالمالكثير من  إلىن يجر الغالبية العظمى من الفلسطينيه

طمعًا في تحقيق المشروع  األجنبية،لى الدول ونسبة قليلة منهم إ )، لبناناألردن، سوريا( مثل
 نإال أ .ن المهاجرين اليهودخالء أرض فلسطين من سكانها، وجلب المزيد مإالصهيوني المتمثل في 

ال تشرف هم غير مسجلين لدى وكالة الغوث وفي مناطق مختلفة وثمة العديد من الالجئين توزعوا 
حصائيات السنوية لالجئين في اإل وال يذكرون% 30 – 25وتتراوح نسبتهم ما بين ، معليه

  .)12(الفلسطينيين
حصائيات الرسمية حسب آخر اإلج فلسطين تي توزيعهم الجغرافي داخل وخاريبين الجدول اآلحيث 

  .)األونروا(لوكالة الغوث 
  )باأللف نسمة( الوطن والشتاتفي  ن منهموالالجئي يالفلسطينمجموع أبناء الشعب ): 1(جدول رقم 

  الالجئون  الفلسطينيون  
 (%)النسبة  العدد (%)النسبة  العدد  مكان اإلقامة

سنة األراضي المحتلة 
1967 

 10 772.2  23 2,826.4  يةالضفة الغرب
  15 1,216.8  15 1,790  قطاع غزة

 2  150 12 1,462.5  )13()إسرائيل( 1948ألراضي المحتلة ا
  65 5,341.5  44 5,341.5  الدول العربية

  8 675.3  6 675.3  الدول األجنبية
 100 8,155.8 100 12,095.7  المجموع الكلي

  

  

  

  

  

                                                             
  .22ص/2ع/11مالفلسطينيين، مشكلة الالجئين : األستاذ 11
.. ام دولة الكيان الصهيونياحتالل فلسطين وقي/في ذكرى مرور أربعة وستين عاما على النكبة: غازي الصوراني، 12

، 11ص ،1/1/2012رقام حول الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كما في أطيات و مع
  .17ص/2ع/11م مشكلة الالجئين الفلسطينيين،: األستاذ انظر. 2012 غزة،

شمل المواطنين في األراضي التي احتلت ، فهي ال ت1948بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة سنة  13
بما فيها محافظة القدس، وال تشمل العرب السوريين أو اللبنانيين أو المسيحيين غير العرب أو فئة  م1967سنة 

  .اآلخرين
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ل الالجئين يوتشغ إلغاثةلون لدى وكالة األمم المتحدة الالجئون الفلسطينيون المسج): 2(جدول رقم 

  م2016ن لعام يالفلسطيني
  المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية  سوريا  لبنان  األردن  

الالجئون 
  المسجلون

2247768  504376  630035  970633  1388668  5741480  

  %100  %24  %17  %11  %9  %39  النسبة
  1632876  568435  235475  182767  255208  390991  في المخيمات
النسبة في 
  المخيمات

17  51  29  24  41  28  

  58  8  19  9  12  10  عدد المخيمات
  692  257  96  99  68  172  المدارس
  500698  250118  48884  45541  36549  119606  الطالب

ردن يحظى عدد الالجئين الفلسطينيين في األ يتضح بأن) 2(من خالل االطالع على الجدول رقم  
 ،من مجموع الالجئين الفلسطينيين %39 ، أي حوالي2,247,768ر تجمع، حيث بلغ عددهم بأكب

من مجموع  %24 ، أي حوالي1,388,668 يليه قطاع غزة، حيث بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين
، من مجموع الالجئين الفلسطينين %9، لبنان %11 ، سوريا%17 ليه الضفة الغربية، تالالجئين

  .كالة الغوث الدوليةالمسجلين لدى و
مما يؤدي إالى  ية تشكل عبئًا عليهانستنتج من ذلك بأن هذه األعداد الهائلة في تلك الدول العرب

لى طرح العديد من ، مما دفعها إالتوتر الداخلي فيها خاصة إن عجزت عن توفير فرص عمل لهم
يجاز في المبحث بشيء من اإلدرات لة الالجئين، وسنتناول هذه المبالحل مشك المبادرات والمشاريع

   .اآلتي

  .الدولية لمعالجة قضايا الالجئين والمشاريع )14(دراتالمبا:لثالمبحث الثا
شكلت قضية الالجئيين الفلسطينيين محورًا أساسيًا في الحلول والمبادرات السياسية فيما يخص 

العربية في طروحات ربية وركزت العديد من الدول الغ القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وقد
  :على حل تلك المشكلة وكيفية الخروج من التعقيدات التي تتضمنها وهي مبينة على النحومبادراتهم 

  :األمريكية الواليات المتحدة مبادراتوقرارت األمم المتحدة  :المطلب األول

الخاصة بمشكلة ة ت التي أصدرتها األمم المتحدامن أهم القرار -:مم المتحدةمبادرات األ .1
  - :هي الالجئين، 

                                                             
 انظـر ابـن منظـور،   . سـرعوا َأ: وَتبـادر القـوم  . بـادرُت إليـه   َأسـرعُت، وكـذلك  : بدرُت إلى الشيء َأبدر بـدوراً : لغة: المبادرة 14

لسان العـرب، مـادة بـدر،    ): هـ711ت(محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى 
، هــذا "اإلســراع إلــى فعــل شــيء بهــدف التغييــر  " :اصــطالحا .هـــ 1414 ،بيــروت –دار صــادر  ،48ص/ 4ج ،3طـــ

مكن للمبادرة أن تكون إيجابية أو سلبية، وذلـك بحسـب الهـدف    وي .الشيء قد تكون فكرة أو عمل أو أي شيء آخر
منه، فالذي بادر لعمل المصباح الكهربائي مثال قد بادر مبـادرة إيجابيـة، أمـا الـذي اختـرع القنبلـة الذريـة، فقـد بـادر          

  .مبادرًا كن التميز -رسالة /https://www.skgep.gov.ae/docsانظر .مبادرة سلبية
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وكالة غوث الالجئين  مم المتحدة بموجب هذا القراراأل حيث شكلت: م1949" 302"قرار رقم  .1
متابعة شؤون الالجئين الهدف من تشكيل هذه الوكالة هو  ، وبينت بأن)15(الفلسطينيين

مساعدات اإلغاثية الفلسطينيين في داخل األراضي الفلسطينية وفي الدول العربية وتقديم ال
وا إليها، ويعتبر قرارها في التي لجؤ م حسب المناطق أو الدولالالزمة لهم وإحصائهم وجدولته

  .)16(إغاثة وتشغيل الالجئين ال يمس وال يؤثر في حق العوده لهم
القرارات التي أكدت الحقوق المعترف الذي يعد من أهم  :م1947لسنة  181قرار التقسيم رقم  .2

 .ار التقسيم هذا لم يشر إلى حق العودةرين بالرغم من أن قين الفلسطينبها لالجئي
الجمعية  ىلإ ًامشروع "الكونت بيرنادوت"دمَق حيُث: م1948" الكونت بيرنادوت"مشروع  .3

نكار أنه لن يكون هناك تسوية يمكن أن تكون كاملة نه على أية حال يستحيل إإ(: العامة قال فيه
لى بيوتهم التي طردوا منها خالل ف بحقوق الالجئين العرب بالعودة إتراونهائية، إال إذا تم االع

أ العدالة إذ أن هناك النزاع المسلح بين العرب واليهود في فلسطين، وسيكون مخالفة لمبد
لى ، بينما اليهود المهاجرون يصلون إلى بيوتهمالضحايا األبرياء للصراع أنكر حقهم بالعودة إ

بات الصهيونية في اكلف السيد برنادوت حياته حيث اغتالته العص ، وهذا التقرير)فلسطين
 .)17(م1948القدس عام 

حق الالجئين : "الذي يتضمن :م1948لسنة  194والتعويض رقم  قرار حق العودة  .4
لى بيوتهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم إين في العودة يالفلسطين

فيذ حينها رفضت تن سرائيللكن حكومة إ ،"عن ممتلكاته بالعودةوتعويضهم ممن ال يرغب 
 .)18(على تنفيذه إلرغامهامم المتحدة وال الدول الكبرى القرار المذكور ولم تتحرك األ

كل عام من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية بشمم المتحدة بإصدار سلسلة امت األق .5
رقم  وتقرير المصير دة والتعويضحق العوبمعظمها  عترف، وتومشكلة الالجئين بشكل خاص

)3236)19(( . 

                                                             
حسب و. م في المناطق التي أصبحت دولة اسرائيل فيما بعد1948الذين فقدوا بيوتهم سنة ن والفلسطينيهم  :الالجئ 15

وفقد  1947/ايار15 – 1946حزيران 1الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خالل الفترة من : تعريف األنروا هو
مسـتقبل الالجئـين الفلسـطينيين وأعمـال لجنـة الالجئـين       : انظر تماري، سليم .م1948بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 

أبـــو ســـته،  انظـــر. ، مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية 88فـــي المفاوضـــات المتعـــددة األطـــراف واللجنـــة الرباعيـــة، ص 
  .2001بيروت، -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر37حق العودة قانوني ومقدس وممكن، ص: سليمان

ــين الفلســــطينيين، ص  : االســــتاذ16  ــكلة الالجئــ ــر  .22مشــ ــف   /http://www.mnofal.ps/ar/2004انظــ ــور الموقــ تطــ
   .بقلم ممدوح نوفل ،)2004-1964(ي من حل قضية الالجئين الفلسطين

، المؤسسة الدولية الفلسطينية 28ص ترجمة بكر عباس،وضع الالجئين الفلسطيني في القانون الدولي، : لكس تلكتبرع، 17
  .م2003 عمان، –

  .39 -38ص ،حق العودة قانوني:أبو ستهانظر  .69ص ،ن في العودة والتعويضيحق الالجئين الفلسطيني :سيف 18
سـيادة  حيث أعطى هذا القرار الفلسطينيين الحق في تقرير المصير وحـق االسـتقالل وال  : 1974لعام  "3236"القرار  19

قـرارات  (الالجئـون الفلسـطينيون  : انظر سالمة، سعيد انظر. الوطنيين وحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
  .2010فلسطين،  -، دائرة شؤون الالجئين57-56، ص2، طـ)واتفاقيات ومعاهدات
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ت امم المتحدة بشأن الالجئين الفلسطينيين نجد أن هذه القرارمن خالل النظر في قرارات األ
تؤكد على الحق الثابت وغير القابل للتصرف في العودة والتعويض وتقرير المصير، أما من 

وفقًا زام ، فإنها تكتسب صفة اإللمتحدةال لألممحيث القيمة القانونية لتوصية الجمعية العامة 
إذ صدرت توصية بموافقة األغلبية العظمى من أعضاء األمم المتحدة وال سيما  ؛للفقه الدولي
اطبة في التوصية، فإن التوصية تتحول إلى قرار ملزم بالنسبة لها وليس من حقها أن الدولة المَخ

  .)20(تتراجع عنها أو أن تنحل من التزاماتها

 مريكية على مدار السنوات العديد منطرحت االدارة األ :الواليات المتحدة األمريكيةدرات مبا .2
 -:منها المبادرات من أجل حل قضية الالجئينالمشاريع و

 ،حينذاك "ماك جي" مريكية األيوزير الخارجنائب  طرحها: م1949" ماك جي"خطة  .1
 ساس العملي الشرق األوسط على أواقتصادية ف لب فيها دمج الالجئين في هياكل سياسيةاوط

 . )21( وليس الغوث
وادي دارة رئيس مجلس إالذي كان " كالب"طرحه  :م1951 "غوردن كالب"مشروع  .2

على توطين الالجئين في البلدان العربية  ركز في مشروعه مريكيةتنس في الواليات المتحدة األ
مين عمل لهم ألراضي فيها وتأستصالح االمقيمين فيها عن طريق دعمهم اقتصاديًا عن طريق ا

 .)22(فيها
 اسمه يحمل الذي مشروعه "جون فوستر" حيث طرح :م1955لعام  "داالس"مشروع   .3

 الجئ 900,000 يقارب ما مأساة إنهاء على خطته جوهر وانصب ،األمريكي الكونغرس أمام
 نقاط ثثال على داالس خطة اشتملت بحيث ،إسرائيل عليها أقيمت التي المناطق في فلسطيني

 عن لهم كريمة حياة تأمين يستدعي مما ،فلسطيني الجئ مليون لبؤس حد وضع وهي :ةيرئيس
 اآلخر بعضهم وتوطين ،إسرائيل به تسمح الذي الممكن حدود ضمن فلسطين إلى العودة طريق

 مشاريع تكثيف خالل من جديدة زراعية أراض استصالح أيضًا اقترحو. )23(العربية البلدان في

                                                             
  .38، صحق العودة قانوني، مرجع سابق :أبو سته 20
مشاريع توطين  /http://www.aljazeera.net/specialfiles/pagesانظر .59أهلنا بالشتات، ص: حمدان 21

  .كمال القصير الفلسطينيين في الخارج،
،مؤسسة 12ص حدود الرفض العربي، )1951-1948(لجنة األمم المتحدة للتوافق بشأن فلسطين  :أيف أولبيه ،جان 22 

 -www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436dبيروت، الدراسات الفلسطينية،
  .مشاريع توطين الفلسطينيين في الخارج،كمال القصير 

من حل  تطور الموقف الفلسطيني/http://www.mnofal.ps/ar/2004 انظر .60ص أهلنا بالشتات،: حمدان 23
 /www.qou.edu/arabic/magazine/issued15  .بقلم ممدوح نوفل، )2004-1964( قضية الالجئين

 من مبادرات الحرب الباردة إلى مقترحات كلينتون ،: الالجئون الفلسطينيون وحق العودة في السياسات األمريكية
  .فلسطين -أيمن طالل يوسف، الجامعة العربية األمريكية، جنين
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 خالل من الالجئين مساعدة آلية حدد وقد ،واالستقرار العمل من الالجئون يتمكن حيثب الري
  .)24(رئيس بشكل فيه المتحدة الواليات تشارك دولي قرض بوساطة لهم تعويضات دفع

شروع في هذا الم "يزنهاورإ" لرئيس األمريكي ا وقد طالب :م1958 "أيزنهاور"مشروع  .4
 ا، وأن تتم العودة على عدة مراحل،جروا منهديارهم التي ه لىبعودة الالجئين الفلسطينيين إ

  .)25(. ال يرغبون بالعودة منوتعويض 
خطابه أمام " كينيدي جون" األميركي الرئيس لقىحيث أ :1957" كينيدي جون" مشروع .5

 منهم يرغب من عودة الفلسطينيين الالجئين بشأن واليهود، واقترح للمسيحيين القومي المؤتمر
 منهم يرغب ال من وتعويض الوفية، الصداقة باسم اإلسرائيلية الحكومة ظل في ليعيش ودةالع في
 .)26(المنطقة في اقتصادية بمشروعات القيام عبر اآلخرين الالجئين وتوطين العودة، في

 تضمن وقد ،العالمي رئيس معهد كارنجيا للسالم :م1961"جوزيف جونسون"مشروع  .6
 قيمة اعتبار مع أوالتعويض، العودة بين االختيار فرصة جئينالال من أسرة كل إعطاء مشروعه

 يستفيد أخرى ناحية ومن ،هي حيث البقاء اختارت إذا كبديل ستتلقاها التي الكبيرة التعويضات
 على لمساعدتهم مقطوع مالي تعويض من فلسطين في ممتلكات لهم يكن لم الذين الالجئون
  .)27(فيها التوطن يختارون التي المجتمعات في االندماج

مساعد نائب وزير الخارجية " زروونداهارولد س"وقد كان  :م1975 "زروونداس"وثيقة  .7
و  )28(242"قرار مجلس األمن حينذاك، طرح فيها بخصوص مشكلة الالجئيين بأن يكونمريكي األ

 .)30(األساسية في المفاوضات المرجعيةهما "  )29(338

                                                             
الواليات المتحدة األمريكية من قضية الالجئين الفلسطينين، الثوابت والمتغيرات في موقف : الموعد، حمد سعيد 24

  .م1991، 219ص/106ع
ــين، ص   : الصــايغ، فــايز  25  اللهيبــي، .1959بيــروت،  -، دار الفجــر الجديــد 154 -153مشــروع همرشــولد وقضــية الالجئ

 -دار غيـداء   ،558،ص)1967 -1948(الالجئين الفلسطينيينموقف الواليات المتحدة االمريكية من مشكلة : أديب
  .الالجئون الفلسطينيون وحق العودة /www.qou.edu/arabic/magazine/issued15 .2012عمان،

26 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages ،كمال القصير مشاريع توطين الفلسطينيين في الخارج.  
ــدي،  27 ــين العـــــــــودة والتـــــــــوطين،     :إبـــــــــراهيم الجنـــــــ  .م2001 دار الشـــــــــروق،  ،47ص الالجئـــــــــون الفلســـــــــطينيون بـــــــ

http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued15/      الالجئون الفلسطينيون وحـق العـودة فـي السياسـات
 -أيمن طالل يوسف، الجامعـة العربيـة األمريكيـة، جنـين     من مبادرات الحرب الباردة إلى مقترحات كلينتون،: األمريكية
  المغيب جوهر القضية . دراسة بعنوان الالجئون الفلسطينيون www.palinfo.com/news/2015انظر .فلسطين

اب الحرب الصـهيونية، أشـار فقـط    م، في أعق 1967نوفمبر  22أصدره مجلس األمن الدولي في " : 242"القرار رقم  28
بمــا ال يتضــمن حــق العــودة، بــل يفســح المجــال  "تحقيــق تســوية عادلــة لمشــكلة الالجئــين  " مــا أســماه ضــرورة  ىإلـ 

: ســالمةانظــر . وض الصــهيوني فــي النظــر إلــي قضــية الالجئــين  الخيــارات عــدة، وهــو األمــر الــذي يعتمــد عليــه المفــ   
  .76 -75الالجئون الفلسطينيون، ص

وقـف اطـالق   : ومما جـاء فيـه   /1973أكتوبر/تشرين األول 22صدر عن مجلس األمن الدولي في ": 338"القرار رقم  29
والـدعوة إلـى   . بدء مفاوضات بين االطراف تحت اشراف االمم المتحـدة بهـدف اقامـة سـالم عـادل ودائـم      . النار فورًا

  .76الالجئون الفلسطينيون، ص: انظر سالمة. بجميع أجزائه) 242(تنفيذ القرار رقم 
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خالل مؤتمر  "كارتر" ح الرئيس األمريكيحيث طر :1980 – 1977 "كارتر "روع مش .8
 .)31( "حق الفلسطينيين في وطن، وفي التعويض لما فقدوه من ممتلكات " :قائًال صحفي

الرئيس األمريكي حينذاك حول " رونالد ريغان" كانت فكرة  :1982 "ريغان"مبادرة  .9
قضية الالجئين تتمثل في أن الحل األمثل لها يالعربية البلدان يف الالجئين توطين في نكم 

 تابعة خاصة لجنة عليه تشرف للتعويضات صندوق إنشاء مع واألردن سوريا خاصة ،المضيفة
 .)32( فيها يتواجدون التي البلدان في احتياجاتهم ولمعرفة الالجئين خسائر لتقدير المتحدة لألمم

حل حيث طرح وزير الخارجية االمريكي مبادرة سياسية ل :م1988 "شولتس"مبادرة   .10
بكل  338و 242مجلس األمن  أساس المفاوضات قرارا" ها على أن الصراع أكد في

 .)33("بنودهما
في مؤتمر " جورج بوش"مريكي حيث بادر الرئيس األ :م1991 "ببوش األ"باردة م .11
ن إ" :في المنطقة، وأما بخصوص الالجئين فقال بادرة لصنع السالمإلى إعالن م" مدريد للسالم"

 ."338،242" منسترتكز على قراري مجلس األ واإلسرائيليينالفلسطينيين بين المفاوضات 
شارة بسيطة لقضية الالجئين دون التطرق لتفاصيل الحل، ه إيوجد في 242ن المعلوم بأن قرار وم

 .)34("194" مثل قرار
حيث قدم دراسة حول قضية الالجئين مضمونها التعويض : م1995 "دون بيرتس"مقترح  .12

 ،التعويضات أموال توزيع مهمته خاص مصرف إنشاء لهم، ودعا إلى حق العودة والتوطين بدون
 .)35(يتواجدون أينما أرزاقهم كسب على لتشجيعهم ،قروضًا الالجئين ومنح

دراسة أمام  "آرزت" حيث قدمت المحامية االمريكية : م1997" دونا آرزت"مقترح  .13
طرحها لمشكلة الالجئين على  ركزت في األمريكيمجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس 

                                                                                                                                                           
، منشــورات 531 -530، ص)1974 -1934(المسـألة الفلســطينية ومشــاريع الحلـول السياســية   : هــادي، مهــديعبـد ال  30

الالجئـون   /http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued15 انظـر  .م1975بيـروت،   -المكتبة العصـرية 
  .الفلسطينيون وحق العودة

ص  ،1طــ  ،)ريغـان .. كـارتر .. فـورد ..نيكسـون (  ق األوسـط السياسـة األمريكيـة فـي الشـر    : و بحيـري، مـروان  يـ بارود، ليل 31
 1973اكتـوبر  ( سـرائيلي األمريكية تجاه الصراع العربي اإلالسياسة  :وانظر عبد الغفار، نبيل محمود. م1963 ،52

  .م1982القاهرة،  - ، الهيئة العامة للكتاب217، ص)1978سبتمبر 
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 وسبعين خمسة يقارب ما استيعاب إمكانية مع ،العتيدة الفلسطينية الدولة في الالجئين استيعاب
 حتى اإلنجاب على قادرين وغير ،العمر كبار من يكونوا أن على ،إسرائيل في فلسطيني الجئ ألف
 إلى الفلسطينيين الالجئين عودة وتكون .السكانية تركيبتها وتتأثر األمني إسرائيل مستقبل يتأثر ال

 ،العائالت شمل لم خالل ومن ،جماعي بشكل اإلسرائيلية السيطرة تحت الواقعة ديارهم
 ،لمغادرتها اضطروا الذين اليهود بتعويض العربية الدول تقوم فيما ،المالئم بالشكل وتعويضهم
 .)36(أمالكهم وراءهم تاركين إسرائيل إلى وارتحلوا

عضاء الوفدين الفلسطيني على أ" كلينتون"حيث أملى الرئيس  :م2000" لينتونأفكار ك" .14
ينية وإنهاء النزاع لحل القضية الفلسط) مبادرة(واالسرائيلي في واشنطن بحضور أركانه 

إنشاء لجنة وذلك عن طريق قضية الالجئين وقد طرح فيها تصورًا لحل سرائيلي، الفلسطيني اإل
وأعطى تفسيرًا  .تفاق على التعويض وإعادة التوطينتي تنجم عن االلتنفيذ الجوانب ال دوليه

 وأيد ضمنًا. المتعلق بحق الالجئين في العودة والتعويض 194خاصًا لقرار األمم المتحدة رقم 
 .)37(الذي يعتبر العودة تهديدًا ألمنها وطابعها اليهوديسرائيل موقف إ

الل مشروع حل من خجئين قضية الال طرح :م2008 – م2001 "بوش االبن"عهد  .15
الالجئين يجاد حل لقضية لى إإ"شارت وقد أ" خارطة الطريق" ه طلق عليللقضية الفلسطينية أ

ولكن لم تقدم الوثيقة ماهية هذا الحل  ".منطقيا وواقعيا عادًاليتضمن حًال متفقا عليه 
ي مبادراته عن رض الواقع، وبهذا فقد ابتعد بوش االبن فأ والخطوات الالزمة لتنفيذه على

وخاصة بعد تصريحاته بأن إسرائيل دولة يهودية . الجئينالقرارات الدولية الخاصة بقضية ال
  .)38(" خارطة الطريق" مكانية تنفيذ ما جاء في خالصة، مما أغلق الباب على إ

  :بخصوص حل مشكلة الالجئين نجدمريكية المطروحة األ من خالل استقراء المشاريع والمبادرات
كان فيه نوع من التخاذل بل يمكن القول التأييد المطلق لمواقف  األمريكية ن موقف اإلدارةإ -

القتصادي على الجانب ااسرائيل اتجاه قضية الالجئين، فنراها تركز في معظم مشاريعها ومبادراتها 
نجدها تركز ، وأيضًا لى حلول واقعيةبحاجة إ اقتصادية إنسانية مشكلًة جعل المشكلَةلالجئين محاولة 

  .الالجئين في البلدان العربية التي يتواجدون بها وتعويض على توطين
 حتى ترومان هاري أيام تبنت منذ في تعاطيها مع قضية الالجئين األمريكية المختلفة اإلدارة نجد أن -

 الجئينل والتعويض العربية، البلدان في التوطين: وهي القضية، لهذه حلول إليجاد إمكانيات ثالث اآلن
 الواقع مع ويتأقلموا يتكيفوا أن بمقدورهم يكون حتى تأهيلهم وإعادة ،الحرب أثناء خسروه عما

  .فيها يعيشون التي البلدان في والسياسي االجتماعي

                                                             
  .الالجئون الفلسطينيون وحق العودة/http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued15انظر  36 

بقلم  ،2004-1964تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئين انظر  .20ص المواقف األمريكية، أكرم :عدوان 37
  ./http://www.mnofal.ps/ar/2004 ممدوح نوفل
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 أن العرب لحلفائها انطباع إعطاء إلى تهدف تخديرية شكلية كانت األمريكية المبادرات أغلب إن -
 العربية الدول بعض تجنح أن من خوفًا ،الفلسطينيين الالجئين لقضية حلول بإيجاد متمسكة أمريكا

 .العالم في األقوياء بين النفوذ تقسيم لعبة في السوفييتي االتحاد نحو المعتدلة
 :  الدولية واألجنبيةمبادرات ال :الثاني طلبالم
 :أساسية عدة نقاط تإلى الدول العربية وإسرائيل وطرح ةالمقدم :1949" لوزان"مبادرة  .1
  39( .من ال يرغب بالعودةكهم وحق التعويض لأموالهم وأمالبالتصرف بعودة الالجئين وحقهم(. 

ها السوق قدمتوعبرت أوروبا من خالل ورقة عمل صاغتها  :م1971" شومان"وثيقة  .2
والتي تستند إلى قرار " التعاون السياسي األوروبي" طار ما سمياألوروبية المشتركة في إ

من ضمنها ما يخص قضية الالجئين  ، وتناولت عدة نقاط أساسية"242"حدة رقم األمم المت
 .)40()حق الالجئين العرب في العودة إلى أرضهم أو اختيار التعويض عليهم( :يتاآلونصت على 

 ال لمن الهوية منح "بيرون مارك" الكندي الدبلوماسي طرح: م1993" بيرون مارك" مشروع .3
 االقتصادية بالحقوق يتمتعون بحيث الحالية اللجوء دول في نيينالفلسطي وتوطين لهم، هوية

 .)41(كاملة والمدنية
قدمتها كندا التي كانت تترأس حينها مجموعة العمل الخاصة  :م1995" رؤية بيرون"  .4

 التي) وكندا وأوروبا أمريكا( عمومًا الغربية الرؤية الورقة هذه محتويات تعكسوبالالجئين، 
 واستخدام ،المجاورة العربية والدول الغربية الضفة أراضي في الالجئين يلتأه إعادة على نصت
 .)42(إسرائيل داخل إلى العدد محدودة لعودة العائالت شمل لم آلية
  :عربيةال مبادراتال :الثالث المطلب

باالتفاق مع وكالة الغوث على  واقفت الحكومة المصرية حينذاك :م1951" مشروع سيناء" .1
 .م1953 – 1951م من الجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة ما بين مشروع توطين قس

باالتفاق مع وكالة " حسني الزعيم" طرحه الرئيس السوري  :م1952 "الجزيرة"مشروع  .2
، وقد رفض جئ في منطقة الجزيرة شمال سورياال 300,000الغوث الدولية يقوم على توطين 

طالبه بتعويض الالجئين  "الزعيم" ألن  "بن غوريون"من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 . )43(وتقديم المساعدة لهم

                                                             
  .7 -6، ص)2007 -1948(المواقف األمريكية من قضية الالجئين الفلسطينيين أكرم  :عدوان 39
تقرير حول الموقف األوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية  /http://www.alzaytouna.net/2012انظر  40

  .)2012-1947(الفلسطينية 
41 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages مشاريع توطين الفلسطينيين في الخارج،كمال القصير.  

 ،بيروت -، مؤسسة الدراسات الفلسطينية162-160ص ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية: إيليا ،إيليا زريق 42
ع /31م ،لتعامل مع األطروحات الدولية وقواعدهأسس ا: مستقبل فلسطينيي الشتات: عدنان ،الهياجنةانظر  .1997

 /http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued15 انظر .2002، مجلة العلوم االجتماعية، 846ص/4
  .الالجئون الفلسطينيون وحق العودة

  جوهر القضية المغيب .. اسة بعنوان الالجئون الفلسطينيوندر https://www.palinfo.com/news/2015انظر 43
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 ًااتفاق ية وحكومة أديب الشيشكلي السوريةمريكأبرمت الواليات المتحدة األ :م1953اتفاق  .3
 . )44(عادة تشغيلهم وتقديم معونات اقتصادية لهمين فلسطينيين في سوريا، وإوطلت

ية مبادرة كحل للقض "فهد بن عبد العزيز"ر ميقدم األ: م1982) فاس(فهد  ميرخطة األ .4
وتضمنت العديد من النقاط التي عقدت بالمغرب،  العربية" اسف"وقد تبنتها قمة الفلسطينية 
كدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير حيث أ(: مها فيما يخص قضية الالجئينكان من أه

هذه الخطة جواب زعماء العرب  وتعتبر. )وتعويض من ال يرغب بالعودة ،ف.ت.مصيره بقيادة م
 .)45(على خطة ريغان؛ حيث جاءت بعد ستة أيام من خطة ريغان

"  عبد الله بن عبد العزيز" وقد قدمها الملك السعودي  :م2002مبادرة السالم العربية   .5
على حل عادل لمشكلة الالجئين فيها رحمه الله في مؤتمر القمة العربي في بيروت، حيث أكد 

 .)46("194"ه وفقًا لقرار األمم المتحدة قرار علي يستند
بمشاركة العديد  1988 – 1964ما بين الفترة  )القمة العربية( تم عقد العديد من المؤتمرات .6

وما ورد فيه بشأن  "194"من الدول العربية، تمسكت من خاللها جامعة الدول العربية بالقرار
بخصوص  1948بعد نكبة عام  عتمدتهاسس التي اوتعويض الالجئين، وحافظت على األ عودة

 .)47(مالكهمحماية أ
لم تقدم حلوًال جذرية لمشكلة  نهاأعراض المبادرات والمشاريع العربية نالحظ تومن خالل اس

م وواقعهم أو تطلعاتهم، واالكتفاء بمحاولة طرح األفكار في ظل مواقف سياسية ين تتواءالالجئ
 تقديم وعدم أساس، بشكل السياسي الطرح على كازواالرت. لخدمة بعض المراحل في المنطقة

 الفلسطيني اإلنسان حق على صريح بشكل نصت التي الدولية الشرعية لقرارات وفقا األطروحات
  .)48(مصيره  تقرير في

 .سرائيلية والفلسطينيةالمبادرات اإل: الرابع المطلب
 ة منهاية فلسطينيسرائيلمبادرات إ: - 

                                                             
  جوهر القضية المغيب .. دراسة بعنوان الالجئون الفلسطينيون https://www.palinfo.com/news/2015انظر 44
تقرير حول الموقف األوروبي مـن مبـادرات التسـوية السـلمية للقضـية       http://www.alzaytouna.net/2012انظر  45

تطور الموقف الفلسـطيني مـن حـل قضـية     /http://www.mnofal.ps/ar/2004انظر  2012-1947الفلسطينية 
مشـاريع تسـوية    https://pulpit.alwatanvoice.com/artiانظـر   .بقلم ممدوح نوفـل  2004-1964الالجئين 

ــة       . د:وسياســة األردن تجاههــا بقلــم  ) 1990-م1982(القضــية الفلســطينية والصــراع العربــي اإلســرائيلي خــالل حقب
  .محمد منصور ابوركبة

، بحـث  113ص ،2، طــ سطينيين وحـق العـوده  الفل الالجئينة يمستجدات سياسية خطيرة تستهدف قض: إدريس، عدنان 46
. مبادرة السالم العربية/https://ar.wikipedia.org/wikiانظر .م2012 الذكرى الستون للنكبة، منشور في كتاب

  http://www.qudspress.com/index.php?paانظر
، ) 2004-1964(تطـور الموقـف الفلسـطيني مـن حـل قضـية الالجئـين        /http://www.mnofal.ps/ar/2004انظـر   47

  .بقلم ممدوح نوفل
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435 
   

قضية الالجئين في المفاوضات السرية بين اإلسرائيليين  تم طرح: م1993اتفاق أوسلو  .1
جل حل قضية الالجئين الفلسطينيين إلى مفاوضات الوضع والفلسطينيين في أوسلو، ولكن ُأ
راع واالعتراف م، بعد االتفاق بينهما على إنهاء الص1996النهائي على أن تبدأ منتصف عام 

  .)49(بادلةالمشروعة والسياسية المت المتبادل بحقوقهما
 - بيلين ويوسي عباس محمود من كال مباحثات جمعت" : وبيلين مازن أبي"  وثيقة .2

 اتفاق توقيع عقب رسمية، غير بكونها وصفت -" رابين إسحق" حكومة في العدل وزير
 الحقًا "رابين إسحق" األسبق اإلسرائيلي الوزراء رئيس عنها يعلن أن يفترض وكان .أوسلو
 لكن ،1996 لسنة التشريعية االنتخابات في المقرر العمل لحزب تخابياالن البرنامج ضمن
وكان مما جاء  .الكتمان قيد االتفاق بقاء في ساهم 1995 سنة "رابين" اغتيال حادث
 عن التعويض إلى باإلضافة للفلسطينيين، مبدئي حق العودة بأن إسرائيل تعترف( :فيها

 أن الفلسطيني الجانب اعتراف بشرط لكن 1967و 1948 حربي عن الناتجة الخسائر
 تشكيل إلى اإلشارة تمت وكذلك .عملي غير أمرًا صارت 194 القرار عليها نص كما العودة
 .)50()يتواجدون حيث وإدماجهم الالجئين تأهيل على لإلشراف دولية لجنة

سري نسيبة مسؤول ملف القدس في  من دم كلَق :م2002" نسيبة –لون ايأ"مبادرة  .3
باك والقيادي في حزب العمل االرئيس السابق لجهاز الش" عامي ايالونو"حرير تمنظمة ال
 : اآلتيةنصت على النقاط و ، خطة سميت باسميهماحينذاك

 اعتبار الدولة الفلسطينية هي مأوى الالجئين والشتات الفلسطيني. 
 في لبقاء حسين وضع الالجئين الساعين لتشكيل صندوق دولي يعمل على منح التعويض لت

 .)51(لى الهجرة الى دولة ثالثةها، أو الساعين إالدول التي يعيشون في
الم الفلسطيني ائتالف الس"وهي مبادرة غير رسمية أكد فيها  :م2003وثيقة جنيف  .4

على صيغة محددة لحل " وياسر عبد ربه" " يوسي بيلن" بزعامة كل من " سرائيلي اإل
لى أراضي الدولة الفلسطينية في والعودة إهم في التعويض ر في حقتنحص مسألة الالجئين

 .)52(م1967لغربية وقطاع غزة ضمن حدود الضفة ا
، يتبين لنا أن قصة الالجئيين سرائيلية الفلسطينيةلمبادرات اإلعرض المختزل لالمن خالل 

ئة بالعذاب واأللم الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة قصة طويلة ومعقدة، كانت وما تزال ملي

                                                             
 ،)2004-1964(تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئين  /http://www.mnofal.ps/ar/2004انظر  49

  .بقلم ممدوح نوفل
ــاريع  /http://www.aljazeera.net/specialfilesانظــــر. 146 -144ص  الالجئــــون الفلســــطينيون،: ســــالمة 50 مشــ

  .ركمال القصي توطين الفلسطينيين في الخارج،
تقريـر حـول الموقـف األوروبـي مـن       http://www.alzaytouna.net/2012انظـر  . 63ص أهلنـا بالشـتات،  : حمدان 51

  ).2012-1947(مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية 
تطــور الموقــف الفلســطيني مــن حــل  /http://www.mnofal.ps/ar/2004انظــر . 64ص أهلنــا بالشــتات،: حمــدان 52

  .بقلم ممدوح نوفل ،) 2004-1964 (قضية الالجئين
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أملهم سنين طويلة يحلمون بالخالص والعودة للوطن وكثيرًا ما هبط ظلوا واألمل، و
  .رتفع أحيانًا إلى األعالي، واللحضيض

 كماائيل تتنصل من هذه المشكلة، سرمنذ نشوء مشكلة الالجئين دأبت إ - :اإلسرائيليةمبادرات ال 
ن وتدعي عدم مسؤوليتها مم المتحدة وقرارات مجلس األمتنفيذ قرارات األ أخذت تماطل وتتهرب من

 .نفسهم والدول العربيةنيين أعنها، وتلقي بالمسؤولية على الفلسطي
سرائيلية في حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين عن طريق التعويض والتوطين وتتمثل الرؤية اإل

كما تعد ملف الالجئين الفلسطينيين خطًا أحمر  ق دولي للمساعدة في هذه المشاريع،صندو وإنشاء
  . يمكن االقتراب منه، وسنقوم في هذا السياق باستعراض هذه المواقفال

كون من تسع ، وتالمتحدة لألممالذي قدم للجمعية العامة  :م1968" انايب باأ"مشروع  .1
دول الشرق ليتم بحث مشكلة الالجئين في مؤتمر (  :علىالخامسة ونصت النقطة  ،نقاط

نشاء وإ خمس سنوات لحل مشكلة الالجئيناالوسط على أن يضع المؤتمر خطة تنفذ خالل 
 .)53()دماجهم لجان لتوطينهم وإ

" يفيد بن غوريوند"مدير الصندوق القومي اليهودي خطة على  "يوسف فايتس"اقترح   .2
لى ديارهم ين إتحول دون عودة الالجئيل، سرائإسرائيلي بعد قيام دولة أول رئيس وزراء إ

 - :في عدة نقاط أهمهاخلق واقع جديد على األرض تتمحور وتعمل على 
 .تدمير المدن والقرى العربية -
 .أمالكهمالعرب من االستفادة واالنتفاع بمنع  -
 .تشجيع االستطيان اليهودي في المدن والقرى العربية التي هجرها أصحابها -
 .)54(العربمساعدة الدول العربية في استيعاب المهاجرين  -

 ومفادها. م1973عام  فيحكومة بيجن  ًا فيزيرالذي كان و :"سرائيل غاليليإ"خطة  .3
الجئ من المخيمات  ألف 250ن إلى مدن ودمجها في البلديات ونقل تحويل مخيمات الالجئي

 .)55(ن هذه الخطة باءت بالفشلإال أمليار دوالر،  2بكلفة 
م والتي عقدت على مدار عشر ستوكهوللمفاوضات التي ُقدمت  ":الوثيقة السرية"  .4

سرائيل على مبدأ لم الشمل لحوالي توافق إ: (كان فيما يخص قضية الالجئين فيهاو ،جلسات
فذ على مدى ، وين"194"عالقة بالقرار ذلك أي م، وليس ل1948ء سنة ىالجألف  1000

لى األول يعود إ: ، وتم تقسيمهم إلى ثالثة أقسام سنوات، وينطبق فقط على الجئي لبنان 10
ينية، والقسم الثاني لحوالي راضي السلطة الفلسطصيغة لم الشمل أو أ) إسرائيل(فلسطين 

                                                             
 ،)2004-1964(تطــور الموقــف الفلســطيني مــن حــل قضــية الالجئــين    /http://www.mnofal.ps/ar/2004انظــر  53

  . بقلم ممدوح نوفل
نـدوة مسـتقبل الالجئـين الفلسـطينين      لة فلسـطيني الشـتات،  التوجيهات والمواقف العربية الراهنة لحل مشـك  :نجم، رائف 54

  .م2002 عمان، –مركز دراسات الشرق االوسط  ،596ص وفلسطيني الشتات،
  .84، ص حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض: سيف 55
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و خارج البالد والقسم الثالث يوطن خارج لبنان أ لف يقطنون في الجنوب من لبنان،أ 100
 .)56()لفأ 370ألف الجئ فقط من أصل  100العربية، وبذلك يبقى في لبنان 

خالل خطابه " ق شاميراسحإ"سرائيلي حيث قدم رئيس الوزراء اإل :م 1989"شامير"طرح  .5
: ( في مؤتمر مدريد للسالم طرحًا لحل مشكلة مخيمات الالجئين مخاطبًا الحاضرين بقوله

اسمحوا لنا وللمجتمع الدولي ببناء مساكن الئقة للناس الذين يعيشون اآلن في مخيمات 
 .)57()الالجئين

، "يالونبني أ" سرائيلي وزير السياحة اإل قدم هذه الخطة :م2002" بني أيالون"خطة  .6
لالجئين لمعالجة قضية ا ول حًالبنود أساسية وطرح في البند األ 3 وقامت هذه الخطة على

 المتحدة والواليات إسرائيل فتقوم. المخيمات وتفكيك الالجئين تأهيل إعادة( :لىإ حيث دعا
 لالجئين والسريع الكامل التأهيل إلعادة السنوات متعدد برنامج بصياغة الدولي والمجتمع

 سيتم التأهيل، إعادة عملية وخالل. مختلفة بلدان في وتجنيسهم واستيعابهم الفلسطينيين،
 اإلقامة الالجئين مخيمات في المقيمين لجميع وستقدم ،"األونروا" الالجئين غوث وكالة حل

 .)58()الالجئين مخيمات كل تفكيك سيتم ذلك وبعد سخية، تأهيل ومنحة والمواطنة الدائمة
 المؤسسات رجال من مجموعة تبنت هذه الخطة: م2011 واألكاديميين عام األمنيين خطة .7

 "بيري يعقوب "الشاباك، جهاز رؤساء رأسهم وعلى إسرائيل، في األكاديمي والسلك األمنية
 اللواء األسبق األركان ورئيس ،"ياتوم داني" األسبق الموساد ورئيس ،"أيلون عامي"و

 بأن يتملقضية الالجئين في خطتهم هذه  وقد طرحوا حًال ."شاحاك ليفكين أمنون" احتياط
 الدولة إلى العودة وبين المادي التعويض بين الشتات دول في الفلسطينيين الالجئين تخيير

 لبعض يمكن وبموجبها المتبادل، تفاقباال تتم االستثناءات بعض وجود مع الفلسطينية،
  .)59(إسرائيل داخل إلى العودة لالجئينا

 ين،يسرائيلية تجاه حل مشكلة الالجئين الفلسطيناإلمن خالل استعراض أهم المبادرات 
  -:يكاآلتلخص فتت) المشكلةق هذه لة والمباشرة عن خلرغم مسؤوليتها الكام(

 ين شرط تقديم تعويض أيضًا ليهود البالد يين الفلسطينتقديم تعويضات لالجئ
 .بيةالعر

 قامة ن تواجدهم من خالل منحهم حقوق اإلعادة تطوين الالجئين في أماكإ
 .لبالد العربية المجاورةوالجنسية في ا

  م وقف الشعب 1948ن الفلسطينيين عام منذ بداية مشكلة الالجئي -:فلسطينيةمبادرات
لمشاريع لى بالده، وقاوم كل امبنيًا على التمسك بحق العودة إ الفلسطيني موقفًا قويًا

                                                             
ــين، نــدوة مســتق      :أحمــد ثابــت، 56  فلســطينين وفلســطيني بل الالجئــين الالترتيبــات الدوليــة واالقليميــة لحــل قضــية الالجئ

  .2002 عمان، -وسطمركز دراسات الشرق األ ،632صالشتات، 
  .632ص الترتيبات الدوليه،: ثابت 57
   .تعرفوا على الطروحات اإلسرائيلية لحل القضية الفلسطينية / /http://raseef22.com/politics/2016انظر 58

  تعرفوا على الطروحات اإلسرائيلية لحل القضية الفلسطينية  / /http://raseef22.com/politics/2016انظر 59
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والمبادرات التي كانت تطرح فكرة التعويض والتوطين والمشاريع االقتصادية والتنموية، 
هذه  وااجهين وحرفها عن مسارها؛ حيث وإلى تصفية قضية الالجئالتي كانت تهدف 

هرات واالعتصامات داخل فلسطين وخارجها، ولم يقفوا عند درات والمشاريع بالمظاالمبا
  -:منها ات في فلسطين وفي الشتات العديد من المؤتمرهذا الحد بل عقدوا 

م، وأكدوا فيه على أن قضية الالجئين 1995عقد في مخيم الفارعة عام  :مؤتمر الفارعة .1
سانية أو قضية تحسين نسياسية وليست اقتصادية أو قضية إ الفلسطينيين هي قضية

مم الجمعية العامة لأللتمسك بقرارات ا( :هم التوصيات التي خرجوا بهاخدمات، ومن أ
 .)60()م1948لسنة  "194"المتحدة وخاصة القرار 

سيس مؤتمر حق في الداخل والخارج بتأ نيالفلسطينينخبة من  قام :حق العودةمؤتمر   .2
مرة في ول وعقد أ ، ليكون مظلة تنسيقية للجمعيات ولجان حق العوده في العالم،العودة

 . )61(م2003لندن عام 
 ةثماني عشر 2004 – 1964ني الفلسطيني خالل الفترة الواقعة بين عقد المجلس الوط .3

دورة في القدس والقاهرة وعمان ودمشق وتونس والجزائر، كان يركز معظم اجتماعاته على 
  .)62(حق الالجئين في العودة والتعويض كما وردت في الميثاق الوطني

  الخاتمة
األكثر  ألنهاالقضايا إشكالية وتعقيدًا، ين من أكثر يتعد قضية الالجئين الفلسطين وختامًا،

مليون فلسطيني من فهي مرتبطة بتهجير ما يقارب  ،حساسية واألكثر انفعالية في السياق الفلسطيني
ساس فلسفة اقتالعية وإحاللية؛ سرائيل منذ وجودها على أقامت إ ة، حيثعقاب النكبأفي  م1948عام 

من ممتلكاتهم وأراضيهم، ياهم ن ديارهم وقراهم، حارمة إطينيين ممن الفلس اآلالف ألنها شردت مئات
سرائيل من عالقات اليهود خالل فترة الحرب العالمية الثانية مع القوى الكبرى في تلك استفادت إ

الفترة خاصة بريطانيا وفرنسا، فبريطانيا هي المسؤولة عن تقسيم المشرق العربي، وجعله منطقة 
نها أصدرت وعد بلفور عام م، كما أ1916بيكو عام  - اقية سايكسنفوذ لها ولفرنسا من خالل اتف

   .الخاص بضرورة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين م1917

  :وبناء عليه فقد توصلت إلى النتائج اآلتية
 قرار للجمعية أول يعد الذي 181 التقسيم قرار إلى يعود الفلسطيني الشعب تشريد تاريخ .1

 .طينيةالفلس القضية بشأن العامة

                                                             
  .1996 القدس، -مركز المعلومات البديلة ،44ص ،رض البرتقال الحزينإلى أالالجئون وحلم العودة  :صالح عبد ربه، 60
  .4ص ،حق العوده :أبو سته 61
 ،) 2004-1964(تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئين  /http://www.mnofal.ps/ar/2004انظر  62

   .بقلم ممدوح نوفل
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ارتكاب : ساليب البشعة مثلهيونية المتمثل في استخدام كل األر لنا الوجه الحقيقي للصظه .2
حالل مهاجرين سكانها، وإ نية، وطردالفلسطي راضيوالحرب النفسية؛ للسيطرة على األ المجازر،

 .جدد بدًال منهم
راضي القوة على األي، حيث تم السيطرة بالذي حل بالشعب الفلسطين المأساويلنا الوضع  تبين .3

 .لى المهاجرين اليهودنقلها إ وتم والممتلكات،
ودور الجمعية العامة لألمم المتحدة التي  قضية الالجئين، تجاه ظهر لنا دور األمم المتحدة .4

" 194"أصدرت العديد من القرارات التي تؤكد على حق العودة والتعويض وخاصة القرار 
 .م1948لسنة 

: بين ثالث إمكانياتمريكي من قضية الالجئين الفلسطينيين بقي يتراوح أللنا أن الموقف ا تبين .5
 .التوطين والتعويض وإعادة التأهيل

التهرب من : طينيين المتمثل فياالسرائيلي من قضية الالجئين الفلسموقف لا انلظهر  .6
 .نيوليتها، والمماطلة في تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالالجئين الفلسطينيمسؤ

  .األمم المتحدة قرارات ومن التاريخي حقها من شرعيتها استمدت شرعية قضية الالجئين يةقض .7
 وعن األرض، حق عن بالتنازل تطالب ألنها اإلنسانية؛ بحق جرائم التوطين مشاريع كل تعد  .8

  .194 القرار أكده الذي الحق هذا الممتلكات؛
 اإلصرار يجب بل نفوسنا، إلى يتسلل واإلحباط اليأس نجعل وال األمل نفقد ال أن بدايًة يجب

 الترهيب من بالرغم حتى ،األحوال من حال أي تحت إسقاطه وعدم العودة بحق التمسك على
 صرح انهدم فقد ذلك، علي دليل خير األخرى الدول وتجارب والمعاناة، واالضطهاد والقهر والترغيب

 كل ورغم. الزمان من قرنين نحو راستم أن بعد أفريقيا جنوب في) االبرتهايد( العنصري الفصل
 الشرقية وتيمور وكوسوفا البوسنة من كل في الدولي، للقانون تطبيقًا الالجئون عاد الصعوبات
  . )اإلعداد دور في( وقبرص وجورجيا وأبخازيا وجواتيماال ورواندا

  :وبناء عليه، فقد توصلت إلى التوصيات اآلتية
لى تصفية قضية ومقاومة كل المشاريع التي تهدف إ لسطينيةالتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية الف .1

رائمهم ضد دولية لمحاكمة قادة االحتالل عن جالالجئين الفلسطينيين ورفع دعاوى أمام المحاكم ال

 .نيالشعب الفلسطي
 وباألخصالمتحدة،  لألممالمطالبة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة  .2

 .م1948لسنة " 194"و 1947لسنة" 181"مين رقالقرار
العمل على تفعيل دور الجماهير الفلسطينية في الداخل والخارج، وحثهم على عقد المؤتمرات  .3

الندوات التي تنادي بحق العودة وتقرير المصير، وجعل قضية الالجئين حية في الضمير العربي و
 .والعالمي

طارها العربي اطارها الفلسطيني الضيق إلى إ من نيينالعمل على نقل قضية الالجئين الفلسطي .4
 .وإسالميلى ديارهم مطلب عربي واإلسالمي األكبر، ألن عودة الالجئين الفلسطينيين إ
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اإلسرائيلية، وشرح قضايا القيام بحمالت اعالمية على مستوى دول العالم، لفضح الممارسات  .5
 .جئون الفلسطينيونن ومعاناتهم والظروف المأساوية التي يعيشها الالالالجئي

ماكن تواجدهم، ين وأتدريس مساقات كاملة حول اللجوء والشتات ومعاناة الالجئين الفلسطيني .6
 .طروحاتهم في هذا الموضوعجامعات والدراسات العليا لكتابة أوتشجيع طلبة ال

الل مريكية، وهذا واضح من خالمشتركة بين اليهود واإلدارة األكشف العالقات الوثيقة والمصالح  .7
 . كافة العصور فيالمبادرات التي كانت تطرحها االدارة االمريكية 

عادة هيكلة الوفد الفلسطيني المفاوض بما يتوافق مع طبيعة القضية المطروحة، إالتأكيد على  .8
 .واالستفادة من خبرة المتخصصين في مجال الالجئين

الالجئين الفلسطينين كل عام وهمية للدراسات التي تتناول موضوع الالجئين بشء األعطاضرورة إ .9
ولية ومات من مصادرها األللدراسات التي تختص بالمخيمات وتوثيق المعجراء ابشكل خاص، وإ

 .وذلك من خالل التاريخ الشفوي
 رفع مستوى أجل من وإخالص جدية بكل العمل واإلسالمية العربية والدول المتحدة األمم على .10

 إلى عودتهم أن تتم إلى والنفسية واالجتماعية والعلمية ةاالقتصادي ؛الخارج في الالجئين حياة
 .بالدهم

 الوطنية التي الوحدة خالل من السياسي القرار توحيد على العمل الفلسطينية القيادة على .11
 مع الذي يتعارض الخارجي للتدخل السماح عدم مع لالنقسام حد بوضع إال تتحقق أن يمكن ال

 للشعب حق العودة أعداء أمام واحد خندق في العملو الفلسطيني، للشعب القوة مصالح
 .الفلسطيني

التواجد الفلسطيني في أرضه، وهذه عزيز الصمود ولت واإلسالميالعربي  توفير الدعم المالي .12
راضي لقدس المحتلة والفلسطينيين في األهالي مدينة الى أن تطبق عيمكن أ بشكل خاص
  . عنها وإبعادهممخطط اقتالعهم من أرضهم  ، حيث يحاول االحتالل إكمال48 المحتلة عام

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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  المصادر والمراجع

  .المعاجم: أوال
): هـ711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى  -

 .هـ 1414بيروت،  –دار صادر  ،3لسان العرب، طـ
 الثقافية الكتب: ثانيا
 .1997 ،بيروت -مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية ،إيليا زريق -
.. كارتر.. فورد..نيكسون( السياسة األمريكية في الشرق األوسط : وبحيري، مروان بارود، ليلى -

 .م1963، 1، طـ)ريغان
لدولي، ترجمة بكر عباس، المؤسسة الدولية وضع الالجئين الفلسطيني في القانون ا: تلكتبرع، لكس -

 .م2003عمان،  –الفلسطينية 
الترتيبات الدولية واالقليمية لحل قضية الالجئين، ندوة مستقبل الالجئين الفلسطينين  :ثابت، أحمد -

 .2002عمان،  -وفلسطينين الشتات، مركز دراسات الشرق األوسط
حدود الرفض العربي،  )1951 -1948(بشأن فلسطين  لجنة األمم المتحدة للتوافق :أيف أولبيه ،جان -

 .م1991مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،
 .م2001الالجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين، دار الشروق، : الجندي، إبراهيم -
 عمان، -مستقبل السالم في الشرق األوسط، المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث :الحمد، جواد -

1994. 
 - المؤسسة العربية للدراسات والنشر حق العودة قانوني ومقدس وممكن،: سته، سليمان أبو -

 .2001بيروت،
 - ، دائرة شؤون الالجئين2، طـ)قرارات واتفاقيات ومعاهدات(الالجئون الفلسطينيون: سالمة، سعيد -

 .2010فلسطين، 
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  أنموذجا التهجير القسري للفلسطينيين لألردن: حركات اللجوء في الشرق االوسط
ألوسط من قضاء حيفا شماًال حتى السهل الساحلي الفلسطيني ا الفلسطينيين من تعنى هذه الدراسة بعملية تهجير       

حيث بدأت الحركة الصهيونية في التفكير جديًا بالتطلع إلى االستيطان في  ؛1947/1948قضاء يافا جنوبًا في حرب عام 
مهاجرين اليهود للتوجه إلى فلسطين في أواسط القرن التاسع عشر، وألحقت القول بالفعل، وبدأت التنفيذ بتشجيع ال

وقوى وبدأ التالقي العضوي بين الحركة الصهيونية  .1882فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد بعد عام 
الحركة الصهيونية من أن تسير بخطوات حثيثة ومتسارعة نحو السيطرة على  االستعمار الغربي الذي ساند ومكن
  .29/11/1947الصادر في " 181"ار التقسيم رقم فلسطين عسكريا وشرعيا حسب قر

وكانت نقطة البداية الحتالل فلسطين هي السيطرة على مواقع في السهل الساحلي؛ وهو ما كان ليتم دون تهجير       
سكانه؛ وهو ما تعنى هذه الدراسة بالبحث فيه، في محاولة إلثبات أن عمليات التهجير تمت قسرًا  وليست طوعًا أألمر 

الصهيونية كحل للمشكلين الديمغرافية واألرض اللتين كانتا تعتبران مشكلتين كبيرتين " الترحيل"لذي قامت عليه فكرة ا
، والتي 1948-1930للتخطيط لترحيل الفلسطينيين  بين سنتي " اليشوف"بالنسبة للحركة الصهيونية، ما دفع قيادة 

أن يدير ترحيًال عربيًا شامًال عن الدولة اليهودية " اليشوف" حتى يصبح في إمكان.1948دخلت حيز التنفيذ في حرب 
 ،حيفا:( ةفلسطينية الساحلية الثالث،والتي كانت نواتها في السهل الساحلي الفلسطيني على ربوع األقضية ال.المقترحة

  . -مستعمرة تل أبيب -)طولكرم، يافا 
تهجير ألقسري للفلسطينيين في وقت مبكر، وعندما زادت من المتحمسين لفكرة ال" وبن غوريون" "وايزمان"كان و     

الهجرة الصهيونية بشكل ملحوظ؛ وصلت إلى ما يقارب ثلث السكان إمتثلت الهاغاناه بقوتها وتنظيمها وتسليحها ،ألمر بن 
  .غوريون باالستيالء على فلسطين عسكريًا وترحيل السكان العرب

وفي مناطق تم مهاجمة  ففي مناطق تم الطرد بأوامر مباشرة، إلى أخرى؛ ولقد تباينت سياسة الطرد من منطقة       
كما حدث في قرية الطنطورة جنوب حيفا، ورافقت عملية التطهير  القرى، وارتكبت القوات اليهودية مجازر ومذابح بها،

ونهب  رى الحرب؛وأس العرقي أعمال مشينة قامت بها القوات اليهودية من قبيل التحرش بالنساء وقتل المدنيين؛
ألف قتيل  16 علىما يزيد  1948حتى توج األمر بأن خلفت حرب عام  الممتلكات الخاصة بالسكان الفلسطينيين؛

مهجر يعيشون في مناطق الشتات؛ بمخيمات يح وأكثر من ثالثة أرباع المليون ألف جر 20فلسطيني ويزيد عن عشرين 
من قرى % 50لصحية اإلنسانية؛ ودمرت إسرائيل أثنائها وبعيدها بؤس تفتقر ألدنى الخدمات ومستلزمات الحيات ا

اتجه عدد  .؛ الشرائع السماوية واألخالق اإلنسانية السوية بعرض الحائطالدوليةفلسطين التاريخية ضاربة كافة القوانين 
حابة صدر المهجرين وتحمل االردن بر. الدول المجاورة لفلسطينالفلسطينيين الى االردن الشقيق و الالجئينكبير من 

الصادر عن الجمعية العامة " 194"التعامل مع القرار  رفضت اسرائيل .ن السنة الماضيةيالفلسطينيين والعرب خالل السبع
لألمم المتحدة بحق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين، والذي يتجاوز تعدادهم اليوم عن خمسة ماليين الجئ 

  . مجاورة ودول العالم، رافضين كل مشاريع التوطين ومتمسكين ومتشبثين بحق العودةومشتت في األقطار العربية ال
     Refugees movement in the Middle East Forced Displacement of Palestinians: 

Jordan a Model 
 In the mid-nineteenth century the founders of the Zionist movement  began to 

contemplate settlement in Palestine.  According to the partition resolution number 181, 
issued on   29/11/1947, western countries supported the Zionist movement and encouraged 
 them to take vigorous and rapid steps to colonize Palestine militarily  and legitimately.  
The Zionists began their settlement of Palestinian land by occupying a few locations on the 
crucial coastal plain where  residents were displaced. The objective of this study is to 
examine an attempt  to prove that the displacement was forced, not voluntary, and that this 
 behavior epitomizes the "migration Zionist”. The migration  Zionist claimed to seek a 
solution to the  big problem (in their mind) of the Arabic demography and the land. Leader 
(Yishuv) and planned to deport the  Palestinians between (1930 /1948). During the 1948 
war,  they forced Palestinian deportation from the center of the  Palestinian coastal plane,   
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including the three coastal districts of  Haifa, Tulkarem and Jaffa – (Tel Aviv colony)  . 
Controlling the coastal plane was the initiation of  occupied Palestine, and it was not 
intended to displace residents,  so that” Yishuv” could manage the comprehensive 
deportation of  Arabs for the proposed Jewish State.  Weizmann and Ben-Gurion were 
enthusiastic about the  forced displacement of Palestinians at early stages, according to 
“Haganah's” order from  Ben Gorion to   deport the Arab  population. 

The adopted policy of Palestinian expulsion varied from one region to 
another,;there  where areas where deportation were under direct orders, and in  other regions, 
villages were attacked, and Jewish forces  committed massacres and genocide, as had 
occurred in the village  of Tantura south of Haifa. Accompanying the process of ethnic 
 cleansing were despicable acts of violence carried out by Jewish forces,  such as sexual 
harassment and killing of civilians, prisoners of war,  and looting of Palestinian property.  
These war  killed more than 16,000 ocivilians, 20,000 were and 750,000 were displaced and 
forced to live in the diaspora - miserable  camps that lacked minimum services and vital 
supplies.  , Meanwhile, Israel destroyed about 50% of the villages  in Palestine and ignored 
all international laws, and other heavenly  religions, ethics and human decency.  According 
to witnesses, it was so clear that the Zionist lies, and Israeli  have a deceptive policy, that 
they assumed  Arabs left their land voluntarily,  or under order of their leader. These lies 
were embodied in this study  in the form of oral histories. This was the Israeli justification 
of their refusal to deal with the resolution, "194 " of the General  Assembly of the United 
Nations, which states the right of the Palestinians to return home and  that there are more 
than five million Palestinian refugees in the other Arabic countries and countries of the 
world are refusing all the projects of resettlement or citizenships, these refugees are 
clinging and adhering to their right of returning home. 

  
  المقدمة 
اسـطة  تال التخطيط النظري تنفيـذ عملـي لعمليـة التهجيـر القسـري والقهـري لسـكان فلسـطين بو              

والتـي وضـعت فـي إسـتراتيجيتها     " د" "دالت" "بيت" "ب"الخطط العسكرية والتي كان أهمها الخطة 
العســكرية  مهاجمــة المــدن والقــرى الفلســطينية ،وعمــل مــذابح بــين ســكان القــرى والمــدن التــي تكــون     

ز  مراكــز لقــرى متعــددة وكــان لسياســة اإلرهــاب فــي هجمــات العصــابات الصــهيونية علــى القــرى ومراكــ        
التسوق والتجمع وطرق المواصالت أثـر فـي إرهـاب الفلسـطينيين وإكـراههم علـى تـرك منـازلهم والنجـاة          

  .بأطفالهم وأنفسهم من التفجيرات والقنابل التي كانت تزرعها العصابات الصهيونية
ــة مــع               ــت تحتلهــا العصــابات الصــهيونية وسياســة التواطــؤ البريطاني إن حداثــة األســلحة التــي كان

لصهاينة وإغماض األعـين عـن أفعـالهم ومـدهم بالسـالح وحمـايتهم وضـعف العـرب الفلسـطينيين ماديـًا           ا
فــي قيــام  االثــرالــذي كــان لــه   29/11/1947دور قــرار التقســيم فــي  والتــآمر الــدولي المتمثــل فــي صــ 

د ممكن مـن  الدولة العبرية وتغيير فلسطين اثنيًا ودينيًا وديموغرافيًا ،مع ما واكب من تهجير ألكبر عد
ألف إلى مليون فلسطيني مـن مـدنهم وقـراهم وضـياعهم ومالعـب صـباهم إلـى         750السكان قدر مابين 

الذي كان مجرد حلمًا صهيونيًا أواخر القرن التاسع عشر أصـبح حقيقـة سياسـية     خارج الدولة العبرية،
  . 1948 عام
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قريــة  500تــم تهجيــر أكثـر مــن   الصـهيونية " العصــابات"وبفعـل سياســة اإلرهــاب التـي انتهجتهــا         
 أصبح سكانها هائمين على أوجههم بـدون مـالذ وال مـأوى وال هـدى فـي اكبـر عمليـة       ، وموقع فلسطيني

ــر عرقــي، منتشــرين فــي ارض الشــتات فيمــا تبقــى مــن األرض الفلســطينية دون احــتالل           الضــفة  "تطهي
مصـر وحـاول ومـا زال الصــهاينة    ودول الجـوار لبنـان وســوريا واألردن والعـراق و   " الغربيـة وقطـاع غـزة   

والدولة العبرية جادين في تغييـر المعـالم  الحضـارية والثقافيـة والجغرافيـة واسـم فلسـطين مـن خريطـة          
   .العالم السياسي بفعل سياسة التهجير القسري واالستيطان والتي كان آخرها جدار الفصل العنصري

      ي بــل عانــت ومــا زالــت الــدول المضــيفة مــن  وحــدهم مــن التهجيــر القســر ن والفلســطيني لــم يعــان
ــرين        ــتقبلت المهجـ ــمية التـــي اسـ ــة الهاشـ ــدول المملكـــة االردنيـ ــذه الـ ــري ومـــن هـ ــر القسـ عمليـــات التهجيـ

ارضـه   تردن لقمة العيش وشربة الماء مع كل من وطـأ ألوتقاسم ا ةوكرم ضياف برحابة صدر الالجئينو
فمواقفـه القوميـة عبـر الصـراعات التـي       وشـعباً  ةة والوطنيـة المشـرفة ملكـا وحكومـ    لحسه ومواقفه القومي

جنـده البواسـل عـن سـواعدهم وكـانوا       شـمر عصفت باألمة العربية ان جاز لنا التعبير او الوطن العربـي  
  .ول المدافعين عن الحق العربيأ

م ارتقــى عــدد كبيــر مــن افــراد وضــباط الجــيش العربــي     1948فخــالل الصــراع الصــهيوني عــام         
م علــى االراضــي العربيــة  1967داء علــى ارض فلســطين وخــالل العــدوان االســرائيلي عــام  االردنــي شــه

  .مستقلةلتبقى سقط العديد من الشهداء مدافعين عن القدس الشريف 
لكـن  . ويشهد لألردن دفاعـه عـن البوابـة الشـرقية للـوطن العربـي خـالل الحـرب العراقيـة االيرانيـة                

فهـو الـذي اسـتقبل    وحمـل فـوق طاقتـه برحابـة صـدر      محـدودة  ء ومـاء  االردن موارده الطبيعية من غذا
، م والمهجرين من الحرب االهليـة فـي لبنـان    1967م والنازحين عام  1948الفلسطينيين عام  الالجئين

مـن دول شـمال    الالجئـين من حربي الخليج االولـى والثانيـة وهـو الـذي اسـتقبل المهـاجرين و       الالجئينو
وهذا انعكس على اقتصـاد   .الشقيق والمجاور له بأعداد تفوق طاقته االستيعابيةافريقيا وسوريا البلد 

فــي الشــرق   "الفوضــى الخالقــة"وبقيــت الــدول الكبــرى التــي صــنعت  ، الدولــة والمــواطن االردنــي ســلبًا
وغيرهـا  أفلسـطين   منهـا سـواء أكانـت   االوسط متفرجة وبيدها صنع السـالم فـي الـدول التـي شـرد اهلهـا       

مقـدرات الــدول المجــاورة إلسـرائيل يصــب فـي الحفــاظ علــى امنهـا كمــا يريـد حلفائهــا فــي        تــدميرولكـن  
   .الغرب

  أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية هذه الدراسة بما يلي

ترمي هذه الدراسة إلى وصف وتحليل النوايا والتخطيط والتنفيذ الصهيوني في التهجير ألقسري  .1
  .وطنية للشعب الفلسطينيوالقهري للشعب الفلسطيني والتنكر للحقوق ال

  .بيان األساليب اإلرهابية التي اتبعتها الحركة الصهيونية لتهجير الفلسطينيينتهدف الدراسة إلى  .2
بيــان الروايــة الفلســطينية الشـعبية للمهجــرين وهــي أهــم المصــادر األوليــة التــي   تهـدف الدراســة إلــى   .3

 .سوف تستند إليها هذه الدراسة كمراجع أولية
ة الفلسطينية ليست قضية الجئين بل هي عملية سطو وسرقة لألرض واقتالع شـعب  بيان أن القضي .4

 .الدوليةفي القرن العشرين تم تبيانها عبر مؤسسات الشرعية 
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تهدف الدراسة إلى بيان دور األردن الشقيق ووقوفه بجانـب الشـعب الفلسـطيني حتـى ينـال حقوقـه        .5
 .المشروعة ويضمن له حق العودة

ــذي قامــت بــه المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــع          كمــا تهــدف الدراســة    .6 ــدور اإلنســاني ال ــى تبيــان ال إل
 .الفلسطينيين خالل السبعين عام الماضية الالجئين

  أهداف الدراسة
ــة بتجــرد مــن وجهــة نظــر المهجــرين مــن خــالل وصــف عمليــة             .1 ــز وتبيــان الحقيق ــراء وتعزي إث

  .التهجير ألقسري والقهري للفلسطينيين
  .ية الفلسطينية من خالل التاريخ الشفوي لهم لألجيال القادمةتوثيق الرواية الشعب .2
 .التأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضهم ال يسقط في التقادم .3

  الباب االول
يســتعرض البــاب مــن الدراســة اتجاهــات التهجيــر والشــتات ومنــاطق لجــوء الفلســطينيين بعــد    

ء داخل األراضـي الفلسـطينية بالضـفة الغربيـة وقطـاع      ، سوا1948-1947تهجيرهم قسرا في حرب عام
  .ومصر والعراق وسوريا ولبنان، موضوع الدراسة األردن: الىغزة، أو في خارجها بدول الجوار 

ركزت الدراسة علـى عمليـة التهجيـر القسـري الـى االردن الشـقيق المشـارك فـي اطـول حـدود           
أو مـا يسـمى    29/11/1947مـم المتحـدة فـي    فشل قرار التقسيم الصـادر عـن األ   مع فلسطين مشتركة

مبادرة األمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية أو المشكلة العربية اإلسـرائيلية، وتـال هـذا الفشـل حـرب      
ــة وإســرائيليا      1948 ــه عربيــا النكب ــق علي ــغ وتــدمير    "حــرب التحريــر "، أو مــا أطل ــى تفري ــي أدت إل ، الت
مــن الفلســطينيين العــرب، وبقــي هــؤالء أقــرب مــا  % 60 أكثــر مــن رمدينــة وقريــة، وتهجيــ 531حــوالي 

 . 1قتلعوا منها، بقوة السالح، يأملون في العودة إليهاا يكونون من المناطق التي
كانت عملية التهجير التي تعرض لها الشـعب الفلسـطيني، خـالل الحـرب، عمليـة تطهيـر عرقـي        

عمليـة تـدمير لجميـع البنـى التحتيـة      تكـن عمليـة تهجيـر فحسـب، بـل كانـت        مـن الدرجـة األولـى، فهـي لـم     
ــاري        ــوروث الحضـ ــطينية والمـ ــية الفلسـ ــة والخصوصـ ــارة العربيـ ــة والحضـ ــطيني وللمدنيـ ــع الفلسـ للمجتمـ
ــانية         ــل إنسـ ــكل ويكمـ ــذي يشـ ــوطن الـ ــطينيين األرض والـ ــن الفلسـ ــلب مـ ــد سـ ــع الفلســـطيني؛ فقـ للمجتمـ

  .2اإلنسان
حـل الـبعض علـى غيـر هـدى،      كان مشهد الطـرد واللجـوء والرحيـل والترحـال مروعـا؛ حيـث ر      

والبعض اآلخر ذهب إلى المجهـول، والقسـم القليـل اتجـه إلـى بيـت قريـب أو صـهر أو صـديق، وافتـرش           
البعض في أيام اللجوء األولى األرض، والتحف بالسماء، واصطلى بحرارة الشمس صيًفا، وارتجف مـن  

د وكنــائس، وميســور الحــال  الــبعض تــم إيــواؤهم بالمــدارس ودور العبــادة مــن مســاج   .. بــرودة الشــتاء 

                                                
 .2008ستة، خريطة القرى المدمرة والمهجرة  حقائق وأرقام، جمعية الدراسات العربية، بيروت،  سليمان أبو1
، القاهرة، معهد "ي الوطن العربيف الفلسطينيون"، )إشراف(أحمد صدقي الدجاني، علي الدين هالل، سيد ياسين 2

 .143، ص1978البحوث والدراسات العربية، 
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لقد عـانوا جميعـا مـن الجـوع والعطـش وسـوء األوضـاع الصـحية         .. استأجر غرفة له في مدينة أو قرية
  .3والنفسية

  : ويمكن تقسيم اتجاهات اللجوء إلى الجهات التالية

  :ـ  بالنسبة لحيفا وقضائها1
ًال إلى عكـا، ومنهـا إلـى    تم ترحيل سكانها نحو شمال لبنان عبر البحر، وتوجه قسم منهم راج

الجليـل ومـن ثـم إلـى سـوريا، والقســم اآلخـر توجـه إلـى الجنـوب الشــرقي إلـى وادي عـاره ومـن ثـم إلــى              
مدينة جنين في الضفة الغربية، ثم توجـه قسـم مـنهم إلـى مدينـة نـابلس وطـولكرم والـبعض اآلخـر اتجـه           

  .  4إلى شرقي األردن والعراق

  :ـ بالنسبة لقرى قضاء طولكرم2
منة مثـل  آلمحيطة بها التي كان يعتقد أنها جه قسم من السكان إلى مدينة طولكرم والقرى اات

اكتابـه، بيـت ليـد، عنبتـا،     ، قرية زيتـا، عـال، صـيدا،  باقـة الشـرقية، عتيـل، ديـر الغصـون، شـويكة، ذنابـه          
ه إلـى  كفـر زبـاد، كفـر صـور، كفـر عبـوش، فالميـة، والقليـل مـنهم توجـ          : رامين، ومجموع قـرى الكفريـات  

  . 5مدينة نابلس وعمان

  : ـ بالنسبة ليافا وقضائها3
إلـى الجنـوب إلـى    : تم ترحيل سكان المدينة وقـرى القضـاء إلـى ثالثـة اتجاهـات رئيسـة، األول      

إلــى الشـرق إلـى منطقــة رام اللـه والبيــرة وقراهمـا ومدينـة بيــر زيـت، فيمــا        : قطـاع غـزة ومصــر، والثـاني   
إلـى شـرقي األردن ومـن    : حيث مدينتي طولكرم ونـابلس، والثالـث   توجه قسم منهم إلى الشمال الشرقي

 .بعد بضعة أشهر من الترحيل، وذلك للبحث عن أسباب الرزق والعمل 6ثم إلى العراق
عدد الفلسـطينيين الـذين ُأجبـروا علـى مغـادرة بالدهـم        وطبًقا  إلحصائيات األمم المتحدة بلغ

فــي األشــهر الثالثــة  الالجئــينطيني، وكــان عــدد ألــف فلســ 900مــا ال يقــل عــن  1948مــايو  14حتــى 
، 7م1948صغيرا نسبيا، لكنه تضخم واتسع نتيجة لمذبحة دير ياسين في أبريـل  1948األولى من عام 

الفلسـطينيين الـذين هجـروا     الالجئـين وحسب إحصائية دائرة اإلحصاء المركزي الفلسطيني وصل عدد 
ــام   1948 -1947فــي حــرب عــام    ــي الع ــون نســمة  5.5إلــى 2009ف ــين و  8ملي  800، مــنهم أربعــة مالي

الفلســـطينيين  الالجئــين مســجلون فـــي قــوائم المســـاعدة لــدى وكالـــة األمــم المتحـــدة إلغاثــة وتشـــغيل       

                                                
 .روايات المهجرين  3
، 1991حيفا،  ساهرة درباس، وطن عصي على النسيان،: انظر . 105أبو راشد، طير الكرمل، ص  عبد الصمد 4

 .مجموعة من المقابالت الشفوية مع المهجرين أرشيف مركز األبحاث جامعة بير زيت . 17ص
 .أرشيف مركز التاريخ الشفوي، مخيم نور شمس، أرشيف مكتب وكالة الغوث، مخيم طولكرم 5
 .أبحاث جامعة بير زيت، مقابالت ميدانية مع عدد من المهجرين أرشيف مركز  6
 .145، ص أحمد صدقي الدجاني،  7
  . 2009رام الله، فلسطين،  دائرة اإلحصاء المركزي الفلسطيني، 8
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UNRWA )ألف الجئ في داخل إسـرائيل، تـم مـنعهم مـن العـودة       350، وهناك ما يقرب من 9)األنروا
أما من بقي من الفلسطينيين في مدنهم وقـراهم  ، 194810إلى قراهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عام 

  . 11ألًفا 153فهم حوالي  1948في فلسطين المحتلة عام 

  : ثانياـ مناطق اللجوء في دول الجوار

  :ـ  المملكة األردنية الهاشمية1
ثمة عشرة مخيمات في الضـفة الشـرقية لـألردن اتسـمت بثبـات مسـاحتها منـذ تأسيسـها حتـى          

غـزة؛ سـوف،    الزرقـاء؛ إربـد؛ جـرش؛ البلقـاء؛ الطالبيـة؛ حطـين؛ الحصـن؛       : ت هـي اليـوم، وهـذه المخيمـا   
ــى مــا بعــد حــرب          ــة مــن هــذه المخيمــات إل ــاريخ تأســيس أربع ــة، ويعــود ت ، فيمــا ضــمت  1948 والبقع

  12.الباقية األخرى نازحين المخيمات

  :ـ الزرقاء
ينة الزرقاء على هو المخيم األول واألقدم بين المخيمات في األردن، ويقع جنوب شرق مد

دونما بنسبة  180على مساحة  1949كم شمال شرق عمان، وقد ُأنشئ عام  20بعد حوالي 
آالف نسمة،  8في األردن، وقد بلغ عدد سكانه عند اإلنشاء  من مساحة المخيمات% 3.1

غوث ال، ووفق سجالت وكالة 15,02513حوالي  1995حسب إحصاءات  والمسجلون داخل المخيم
  .2009الف نسمة حسب تقديرات عام  22وقدر عددهم . 14نسمة 18,000سكانه يبلغ عدد 

  :ـ إربد
 750وتبلـغ مسـاحته حـوالي     ،وهو يقـع شـمال األردن وسـط مدينـة إربـد      ،1948تأسس عام 

، ثـم وكالـة غـوث وتشـغيل     1950وقد أشرف على المخيم الصليب األحمـر الـدولي حتـى    ،ألف متر مربع
 244أعيد بناء المخيم على مساحة تقـدر بحـوالي    1951وفي عام . آلنوحتى ا 1950منذ  الالجئين

كيلـو متـرا، ولقـد وصـل عـدد       90ألف متر مربع شمال المدينـة التـي تبعـد عـن العاصـمة عمـان حـوالي        
حســب تقــديرات  25,000و ،2001سـنة   23,085الجـئ ســنة التأســيس، و  4000سـكانه إلــى حــوالي  

  .2009في عام  26,500 دد سكانهوبلغ ع.15 2007وكالة الغوث في عام 

                                                
، قضية الالجئين الفلسطينيين والقانون الدولة، "الحماية المؤقتة لالجئين الفلسطينيين"سوزان أكرم ونيري ريمبل،  9

  .257ص ،2006 ، عائدون، دمشق،7/9/2004-6أعمال ندوة دمشق العالمية، 
انظر أيضا، سجالت االنروا عام . ، رام الله فلسطين2002المركز اإلحصائي الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام  10

    UN GAOR6Sess. Supp. No 16 . UN Doc . A/ 1905.30 June1951:في تقرير  ،1951
  . 52-51ص حسن أمون وآخرون، العرب الفلسطينيون في إسرائيل،. 336، تاريخ فلسطين، مصدر سابق، صرةتيسير جبا 11
الفلسطينيون في المملكة األردنية الهاشمية، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الدول العربية، :محمد حبش محمد 12

  ،.  160-158صص 2001معهد البحوث والدراسات العلمية، 
، 106، صامد االقتصادي، عمان، العدد "المخيمات الفلسطينية في األردن حقائق وأرقام"عبد الهادي، محمد  - 13

 .154-138 ، ص1996تشرين األول 
14 -www.panecs.org          ، 2007سجالت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين القدس 
 .2007الالجئين ،القدس ، سجالت وكالة غوث وتشغيل 15
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 : ـ الوحدات
دونما جنـوب عمـان، وكـان عـدد سـكانه عنـد        488على مساحة  1955ُأقيم المخيم في عام 

، وهـو يعتبــر واحــدا مــن  1995إحصــاءات  حســب 39,861آالف نســمة ارتفـع إلــى   5اإلنشـاء حــوالي  
طينيين الذين تشردوا من ديارهم الفلس الالجئينإليواء  1948المخيمات التي تأسست بعد حرب عام 

ويقع هذا المخيم جنوب شرق العاصمة األردنية  .16نتيجة الحتالل أرضهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي
الجـئ مسـجلين لـدى المنظمـة      5000ويبلغ عـدد سـكانه    ،ألف متر مربع  488وتبلغ مساحته  ،عمان 
مسـجلين كالجئـين حسـب     49,034نهم مـ  57,071ويبلـغ عـدد سـكانه حـوالي      ،سنة التأسـيس  الدولية

   .ألف نسمة 80ب 2009ويقدر عدد سكان المخيم في عام .2001إحصائيات كانون أول سبتمبر 

  :مخيم جبل الحسين ـ 
وسـط العاصـمة    ويقـع فـي   ،ألف متر مربـع  421، وتبلغ مساحته حوالي 1952تم إنشاؤه عام 

الجــئ، وارتفــع إلـــى    8000ه عنــد إنشـــائه  وقــد بلـــغ عــدد ســاكني    ،عمــان فــي الجهــة الشـــمالية الغربيــة    
، ولقـد بـدأ المخـيم بعـدة آالف مـن الخيـام التـي        2009عام   30,674ثم إلى   ،2001عام  28,060

واألسمنت فيما بعد، واآلن تحـول إلـى شـبه ضـاحية ومركـز تجـاري حيـوي نظـرا لموقعـه           بنيت بالطوب
  .17المتوسط بين األحياء السكنية

 :ـ سوف
غـرب   كـم شـمال   50، وهـو يقـع بـالقرب مـن مدينـة جـرش علـى بعـد حـوالي          1967ُأقـيم عـام   

دونم،  500كم من اآلثار الرومانية، وقد بلغت مساحته عند إنشائه حوالي  5مدينة عمان، وعلى بعد 
 8سـكانه عنـد اإلنشـاء     في األردن، وبلغ عـدد  من مجموع مساحة المخيمات الفلسطينية% 8.7بنسبة 

  .200918عام  44,911، ثم إلى 1995حسب إحصاءات  12,193والي آالف نسمة ارتفع إلى ح

 :الطالبيةـ 
 دونمًا 130كم جنوب عمان، وبلغت مساحته  350، وهو يقع على بعد1968ُأقيم عام 

حسب  9,534آالف نسمة، وصل إلى  5، وكان عدد سكانه عند اإلنشاء حوالي %2.3بنسبة 

   .200919عام 13,000، ثم 1995إحصاءات 

 ):حطين(كا ـ مار
ــيم فــي عــام    ــا االتحاديــة     1968ُأق ــة حكومــة ألماني ــه اســم مخــيم      ،علــى نفق وكــان يطلــق علي

نسبة إلـى ثيـودور شـنلر الـذي أسـهم بتقـديم المعونـات الخيريـة والمسـاعدات اإلنسـانية ألبنـاء            ) شنلر(
 الالجئـين نـاء  المخيم، وما زال مركزه المهني على مدخل المخـيم الغربـي قائمـا حتـى اللحظـة لتـدريب أب      

كـم شـمال عمـان، وبلغـت مسـاحته حـوالي        10والفقراء، وهو يقع جنوب غرب الزرقاء على بعد حوالي 
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من المساحة الكلية للمخيمات الفلسـطينية بـاألردن، وبلـغ عـدد سـاكنيه عنـد       % 16دونما بنسبة  917
عــام  41,237، ثــم إلــى 1995حســب إحصـاءات   30,580ألــف نســمة ارتفـع إلــى حــوالي   15اإلنشـاء  

200920.  

  ):غزة(ـ مخيم جرش 
كيلو متر إلى  7كيلومترا إلى الشمال من عمان، و 53ويقع على بعد  ،1968تأسس في عام      

 1500وكان في المخيم  ،ألف متر مربع 750وتبلغ مساحته  ،الجنوب الغربي من مدينة جرش األثرية
 1968سبست أو الزينكو بين عامي براكية من اال 2000خيمة سنة التأسيس استبدلت بحوالي 

بأمر من الرئيس األمريكي  1967بدعم من منظمة الطوارئ للشرق األدنى التي تأسست عام  1971و
الجئ   14,434: وهم 2001سنة   26,323و، 11,500وبلغ عدد سكانه عند نشأته  ،آنذاك

  50696.22ويبلغ عدد سكانه اليوم  .21.نازح 11,889و

 :ـ الحصن
دونمـا، وقـد    774م جنوب شرق محافظـة إربـد علـى مسـاحة تقـدر بحـوالي       1968أقيم عام 

، 1995حسب إحصاءات عـام   16039 نسمة، وصل إلى حوالي 12,500بلغ عدد سكانه عند اإلنشاء 
  19573.23إلى  2009ثم قفز عام 

  :ـ البقعة
مـان،  كم شمال غـرب ع  20دونمًا في البقعاء على بعد  1400على مساحة  1968ُأقيم عام 

ثـم إلـى   ، 63,463إلى حـوالي   1995ألف نسمة، وصل عام  26وبلغ عدد سكانه عند اإلنشاء حوالي 
، ويعتبـر المخـيم األكبـر لالجئـين الفلسـطينيين الـذين تركـوا مخيمـاتهم المؤقتـة          200924عام  96,100

ضـفتي نهـر    بعد ارتفاع وتيرة المواجهات علـى  1967التي أقيمت في منطقة غور األردن إثر حرب عام 
  .25األردن بين جنود جيش االحتالل الصهيوني والفدائيين الفلسطينيين

  :مخيم مأدبة -
 1967من المخيمات الفلسطينية غير الرسمية والتي تشرف عليه الحكومة األردنية أنشأ بعد عام  

في  6900وقدر عدد سكانه، 1995نسمة عام  6000كان عدد سكانه ، بعد إلغاء مخيمات األغوار
   2009.26عام 
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  .2009جدول إحصائي للمخيمات الفلسطينية وسكانها في المملكة األردنية حسب تقديرات عام  )1(جدول 

  القضاء ،مناطق القدوم  عدد السكان  المخيم

  بيسان طبريا عكا،، حيفا  26,500  إربد

  بيسان، القدس يافا، طولكرم، عكا، حيفا،  80,000  الوحدات

  بيسان، القدس، طولكرم فا،يا  30,674  جبل الحسين

  طولكرم الرملة، اللد، يافا،  44,911  سوف

  القدس حيفا،، طولكرم يافا،  13,000  الطالبية

  حيفا الرملة، طولكرم،، يافا  41,257  ماركا

  يافا حيفا، بيسان، طولكرم،  50,696  )غزة (جرش 

  الرملة، يافا، حيفا،  19,575  الحصن

  الرملة يافا، طولكرم، حيفا،  96,100  البقعة

  القدس السبع قرى غزه،  6900  مأدبة

    409,613  10:المجموع 

أن غالبية سكان المخيمات فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية قـدموا مـن منـاطق        ) 1(يبين الجدول       
الســهل الســاحلي والقــدس لقربهــا الجغرافــي بالمملكــة ومنطقــة الخليــل لصــالت العشــائرية بــين عــائالت      

ــل وعــا  ــة  الخلي ــة الســلط األردني ــى غــور األردن ســهل         .ئالت مدين كمــا أن قــرب قــرى قضــاء بيســان عل
قضــية ســابقة الــذكر  ألالعالقــات االقتصــادية بــين ا  ،)األرضــي األردنيــة (انتقــالهم مــن والــى شــرقي النهــر   

  . وعمان كانت األقوى

  .1967المرحة الثانية لعملية الطرد عام 
سري او الطرد خالل الساعات واأليام االولى لحرب عام بدأت المرحلة الثانية من التهجير الق

وكانــت االوامــر مباشــرة مــن قبــل القــادة العســكريين للقــوات االســرائيلية وبالتحديــد صــدرت       م  1967
ومنهـا مدينـة جنـين وقضـائها ومدينـة طـولكرم ومدينـة         .االوامر للمدن والقرى المتاخمة للخط االخضر

ض قـرى محافظــة القــدس والتــي تــم طـرد اهــالى ثــالث قــرى منهــا    قلقيليـة وبعــض قــرى رام اللــه و وبعــ 
وكانــت عمليــة الطــرد مباشــرة الــى    ةثــالوتــم تــدمير القــرى الث  –وبيــت نوبــا يــالو وعمــواس  –بالكامــل 

االهالي فـي حـافالت او شـاحنات وتـركهم قـرب الحـدود الفلسـطينية         يقااما ب.المملكة االردنية الهاشمية
 .لنبـي كمـا حصـل مـع اهـالي مدينـة طـولكرم       ا هاوما يطلق عليـ "ملل حسين سر الاالردنية بالقرب من ج

27  
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وأطلــق  300000اعترفــت اســرائيل فقــط بحــوالي  ، ين اكثــر مــن نصــف مليــون نســمة بلــغ عــدد المهجــر
عاد منهم بضع أالف بعد الحرب عن طريق التهريب والتسلل عبر منطقة الكريمة ، عليهم اسم النازحين

والـبعض االخـر منـع مـن العـودة واعتبـر الجــئ بعـد ان اجـرت اسـرائيل عمليـة احصـاء وتسـجيل لســكان             
   28.الضفة الغربية وقطاع غزة

 وحسب دراسات وزارةهي كلمة مخففة عن المهجرين ) نيالنازح(ويرى الباحث ان مصطلح 
  : التالي م حهالخارجية الفلسطينية فقد عرف النازحون الى االردن وبينت اسباب نزو

النازح أو النازحون مصطلح سياسي ظهر في بداية العقود القليلة الماضية؛ من أجل تجزيء حق "
العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم، لذا فال نجد إجماعًا على تعريف محدد لمصطلح 

؛ 1967ن بشكل عام فإن تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام النازحين، ولك
، ومع ذلك فإن بعض هؤالء النازحين هم ذو صفة مزدوجة، أي أنهم 1948لتمييزهم عن مهجري عام 

، ممن كانوا 1948أعدادًا من الجئي  1967فقد كان بين نازحي . الجئون ونازحون في آن واحد
 .، واضطروا للهجرة للمرة الثانية1967لغربية وقطاع غزة عشية نشوب حربيقيمون في الضفة ا
على تشكيل لجنة رباعية من مصر، األردن " أوسلو"من إعالن المبادئ  12وقد نصت المادة 

وإسرائيل و فلسطين، وبحث األمور التي تهم األطراف جميعًا، وبحث األمور التي تهم األطراف 
للجنة على مستوى وزراء الخارجية كلجنة دائمة، ويتفرع منها اللجنة جميعًا، وتم إقرار تأسيس ا

  .الرباعية على المستوى الفني للموظفين رفيعي المستوى
 :هي ،ةن اصطالح النازحين خمس فئات رئيسوهكذا فإنه يدخل ضم

 ، وحتى بداية1967العمليات العسكرية في حرب حزيران عام  ءهي التي نزحت مع بد: الفئة األولى
أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في شهر أيلول من نفس العام، وهي تشمل أيضًا سكان 

 .التي أزالتها قوات االحتالل من الوجود) عمواس، يالو، وبيت نوبا(القرى الثالث 
هي التي كان مكان إقامة أفرادها العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة : الفئة الثانية

، ولكنه لحظة وقوع الحرب كانوا موجودين 1967، وذلك لغاية ساعات الصفر في حرب والقدس
خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بشكل مؤقت، ألغراض الدراسة أو العالج أو العمل، وحال 

  .وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم

األوامر العسكرية واإلدارية اإلسرائيلية هي التي تشمل جميع األشخاص الذين حالت : الفئة الثالثة
دون عودتهم لمكان إقامتهم الدائم والعادل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك رغم 
حصولهم على بطاقات الهوية الصادرة عن سلطات االحتالل العسكرية، وخروجهم بتصاريح أو وثائق 

 .عودةسفر إسرائيلية، انتهت مدتها دون أن يتمكنوا من ال
هي التي تشمل كل األشخاص الذين ابعدوا قسرًا إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة : الفئة الرابعة

 .والقدس، بأسلوب سافر ومعروف بحجج أمنية أو غيرها
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  .هي التي تشمل نسل الفئات األربعة السابقة :الفئة الخامسة
نازحين، وذلك في اجتماعات ومع ذلك فإن إسرائيل أصرت على عدم التسلم بهذا التعريف لل

اللجنة المستمرة الرباعية، ولم تتفق على تحديد تعريف عام وشامل لكل النازحين، كما أصرت 
، والتي "المستمرة الرباعية " إسرائيل على موقفها في اجتماعات لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة 

ع الوفد اإلسرائيلي بأن أحفاد النازحين ولم تستطع الوفود إقنا .21/2/1996عقدت في القاهرة بتاريخ 
هم أيضًا من النازحين، أسوة باليهود األلمان  1967ممن كانوا يقيمون في فلسطين خالل حرب 

والذين تطالب إسرائيل من ألمانيا بالتعويض عليهم وعلى ، 1945ضحايا المذابح النازية حتى عام
وايزمن رئيس الدولة اليهودية أمام برلمان  ، كما جاء ذلك في خطاب حاييم1946أحفادهم حتى سنة 

وحاولت الوفود المجتمعة تجاوز هذه المعضلة ببحث . 1996أوربا في ستراسبورغ في ديسمبر 
، 1967المصادر التي اعتمدها كل طرف الستيفاء معلوماته منها حول عدد النازحين إثر حرب 

وضوع، باإلضافة إلى طرق وأشكال واتفق على تخصيص االجتماعات الالحقة لها، لبحث هذا الم
 29".عودتهم
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  : الباب الثاني

 أي بلد بما في ذلك بلده،وهذا يعتبر حقًا طبيعيا عامًا إلى من حق كل إنسان أن يغادر"حق العودة 
بقدر ما يحتاج إلى تنظيم يكفل ، تقتضيه ظروف الحياة والعمل وال يحتاج إلي قرار بحرية ممارسته

  . الفاعلية في ممارسته، وتحقيق أفضل المنافع من تلك الممارسة
ــًا شــديداً         ــانوني وأواله اهتمام ــه الفقــه السياســي والق ــي ب ــذي عن ــب ال كهــدف مــن  ، وهــذا هــو الجان

ار أن هذا الحق الذي اعتنى به اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان حقـًا جوهريـًا      باعتب أإلنسانيةاألهداف 
  .30 " يتمتع به الجميع تمتعا كامال من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــةولقــد أظهــرت الممارســات    ــاس ممارســته بشــكل طبيعــي؛ إّال أن الفلســطينيين      الدولي أن بوســع الن
ــن ممار  ــمنته المواثيـــق    حرمـــوا مـ ــذي ضـ ــذا الحـــق الـ ــةســـة هـ ــوانين   الدوليـ ــاتير والقـ واإلقليميـــة والدسـ

بسبب التعنت اإلسرائيلي الذي يواجه هذا الحق بالقوة والعنف، مع العلم بأن كل دول العالم ، )الوطنية
  . ت بهذا الحق ما عدا إسرائيلفاعتر

 universal declaration of human"مـن اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان       12ونصـت المـادة   
rights   "قانون الدولي على ما يليالذي اعتبر من إنجازات األمم المتحدة في مجال إقرار معايير ال:  

  .لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة -1
 .حق كل فرد أن يغادر أي بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه -2
الخاصـة بـالحقوق    الدوليـة م، العديـد مـن االتفاقيـات    1948العـالمي لحقـوق اإلنسـان     تبع اإلعالن"

 الالجئــينالمتعلقــة بأوضــاع  الدوليــةواالتفاقيــات ، 1949ية، وكــذلك اتفاقيــات جنيــف  المدنيــة والسياســ
م، واالتفاقية الخاصة بحماية السكان األصليين وغيرهم مـن السـكان القبليـين وإدمـاجهم فـي      1951لعام 

ــام والــبالد المســتقلة  ا ــث أكــدت المــادة   ، لمجتمــع الع ــل الســكان      12حي ــة بعــدم جــواز ترحي مــن االتفاقي
ــي اعتــادوا الســكن فيهــا دون مــ      ــا وافقتهم؛ إّال فــي الحــاالت المتفــق  المــدنيين مــن المنــاطق الت مــع  عليه

ن؛ مثل اتفاقيـة  التشريع الوطني، وكذلك أكدت االتفاقيات اإلقليمية على حق المغادرة والعودة للمواطني
حقـوق اإلنسـان بـين الـدول األمريكيـة، واتفاقيـة الميثـاق العربـي لحقـوق اإلنسـان، كمـا أكـدت الدســاتير             
ــانون        ــة؛ وال ســـيما القـ ــاتير العربيـــة واألجنبيـ ــن بينهـــا الدسـ ــى حـــق العـــودة لمواطنيهـــا، ومـ الوطنيـــة علـ

بعاد أي فلسطيني عن أرض ال يجوز إ" على أنه 28المادة م حيث تنص 2003األساسي المعدل لعام 
الوطن أو حرمانه من العودة إليـه أو منعـه مـن المغـادرة أو تجريـده مـن الجنسـية أو تسـليمه أليـة جهـة           

  31".أجنبية

  حق العودة في ضوء القرارات الشرعية
ُتعد نكبة فلسطين محطة سـوداء فـي تـاريخ الشـعب الفلسـطيني، فمـن ناحيـة تـم طـردهم مـن             

تــي ارتكبتهــا العصــابات الصــهيونية ضــدهم تــاركين بيــوتهم وممتلكــاتهم، ومــن   أرضــهم بســبب المجــازر ال

                                                
 2016، يوم دراسي، جامعة القس المفتوحة ،في الشرعية الدولة فرا، حق العودة لال جئين الفلسطينينعبد الناصر ال 30
 . 98، 97ص
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م، احتالل حوالي ثالثـة أربـاع فلسـطين،    1948ناحية ثانية تم تشريدهم وتشتيتهم، حيث نتج عن نكبة 
الفلسـطينيين حتـى    الالجئـين وقـد وصـل عـدد    . من السكان% 85قرية ومدينة وتشريد  531وتدمير 

يمثل . الجئ مسجلين لدى وكالة الغوث .4 200.000نسمة، منهم  6.100.000م، 2003نهاية عام 
ماليين نسمة؛ وهي من أكبـر   9م، 2003الالجئون ثلثي الشعب الفلسطيني البالغ عدده حتى نهاية عام 

 الالجئـين الفلسـطينيين مـن أكبـر وأقـدم وأهـم مشـاكل        الالجئـين في العالم، وتعد مشكلة  الالجئيننسب 
   .32في العالم

  :تعريف الالجئ الفلسطيني 
حـال أو يحـول االحـتالل الصـهيوني دون     تـم طـرده وتـم تهجيـره قسـرًا  و      هـو كـل فلسـطيني      

فـي فلسـطين    تـه وطنه االصلي ومسقط رأسه ومنبت وجـذور عائل تمتعه وذريته بحق اإلقامة الدائمة في 
الحــق أو طريقــة حرمانــه دون النظــر إلــى تــاريخ بــدء حرمانــه مــن هــذا   يهــافوبكامــل حقــوق المواطنــة "

بـاللجوء أو النـزوح أو التهجيـر أو الطـرد أو اإلبعــاد أو التغييـب أو التجنـيس أو المنـع أو اســتخدام أي        
م فقـد عرفـت الالجـئ بأنـه كـل شـخص       1951أما اتفاقية جنيف عام . وسيلة تحرمه من حقه في العودة

ــل      ــاني   1يوجــد نتيجــة أحــداث وقعــت قب ــانون الث ــاير / ك ــرره مــن      م و1951ين ــه مــا يب بســبب خــوف ل
التعـــرض لالضـــطهاد بســـبب عرقـــه أو دينـــه أو جنســـيته أو انتمائـــه إلـــى فئـــة اجتماعيـــة معينـــة أو آرائـــه   

أو يســتظل بحمايــة هــذا ، وال يســتطيع أو ال يريــد ذلــك بســبب الخــوف ، السياســية خــارج بلــد جنســيته
  .  33"أن يعود إلى ذلك البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة، البلد

 : 194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
تطبيــق حــق العــودة علــى الفلســطينيين الــذين تــم    اقــرار و المتحــدة  الجمعيــة العامــة لألمــم  ســعت

من أجل  وأطفالهمعلى ارواهم  خوفا وذلك أإلسرائيليةأو الذين هربوا من المجازر  أرضهمطردهم من 
وأنشــأت بعــض   ألعــودةلهــذا أصــدرت العديــد مــن القــرارات المتعلقــة بحــق     فــي ألحيــاة  ممارســة حقهــم 

  :من هذه القرارات .األجهزة من أجل تطبيق هذا الحق

  :1948-47المتعلقة بالجئي عامي " 3_د" 513و " 5_د" 194و " 3_د" 194قرار  -1
تقـدم بهـا فـي     والتـي  الالجئـين بشـأن  " الكونـت برنـادوت  "حين تبنى الوفـد البريطـاني توصـية    

فلســطين التقريــر  : " تحــت عنــوان " 3_د"194صــيغة مشــروع، اتخــذت الجمعيــة العامــة قرارهــا رقــم    
  .م1948كانون أول عام  11بتاريخ " المرحلي لوسيط األمم المتحدة

كــان هــذا القــرار محاولــة شــاملة لمعالجــة الحالــة فــى فلســطين، وتضــمن خمــس عشــرة فقــرة،    
لجنــة توفيــق خاصــة بفلســطين وتابعــة لألمــم المتحــدة، وتقريــر وضــع    ونــص هــذا القــرار علــى تشــكيل   

                                                
 ).15: 2010للنكبة،  62ياء الذكرىاللجنة العليا إلح(انظر .  97المرجع السابق، ص   32
مجلة صامد االقتصادي، السنة الثامنة  ألفلسطينيينولي بقضية الالجئين خير، فاطمة، البعد الدالمرجع السابق، انظر  33
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القدس تحت النظام الـدولي، وُخولـت اللجنـة سـلطة واسـعة لالّطـالع بالمهـام التـي كانـت مناطـة بوسـيط            
مــن القــرار بعبــارة جازمــة أن الجمعيــة العامــة تقــرر   11وقــد أعلنــت الفقــرة "األمــم المتحــدة لفلســطين، 

الراغبين فـى العـودة إلـى ديـارهم والعـيش بسـالم مـع جيـرانهم وأن يفعلـوا ذلـك           وجوب السماح لالجئين 
فى أقرب وقت ممكن عمليا ووجوب دفـع تعويضـات عـن ممتلكـات الـذين يقـررون عـدم العـودة عـن كـل           
فقــدان أو ضــرر يصــيب هــذه الممتلكــات، وعنــدما يكـــون مــن الواجــب وفقــا لمبــادئ القــانون الـــدولي            

تعنــي هــذه الفقــرة أن   34".ات المســئولة بــالتعويض عــن الخســائر واألضــرار واإلنصــاف أن تقــوم الحكومــ
الفلســطينيين إلــى بيــوتهم وممتلكــاتهم هــي حــق لهــم واجــب     الالجئــينالجمعيــة العامــة قــررت، أن عــودة  

ــاف    ." التنفيـــذ ــروح اإلنصـ ــال بـ ــدولي أو عمـ ــانون الـ ــادئ القـ ــى مبـ ــين بمقتضـ ــات أو  ، ويتعـ ــى الحكومـ علـ
، وتــوطينهم مــن الالجئــينوتــوعز إلــى لجنـة التوفيــق تســهيل إعــادة    .ض عنــهالسـلطات المســئولة التعــوي 

جديد، وإعادة تأهيلهم االقتصادي واالجتماعي ودفع التعويضات لهـم، وإقامـة عالقـات وثيقـة مـع مـدير       
ومع األجهزة والوكاالت المناسـبة فـى األمـم    ، الفلسطينيين الالجئينوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

  35".ة، بحيث يؤدي ذلك إلى المصالحة والتطبيع وتحقيق سالم شامل في الشرق األوسطالمتحد
للمطالــب الفلســطينية  الدوليــةالواضــح أن هــذا القــرار؛ رغــم ضــعفه يمثــل نوعــا مــن الشــرعية   

بشــأن حــق الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديــارهم مــع دفــع تعويضــات لهــم عــن األضــرار التــي لحقــت               
يـار السـكان بـين العـودة أو التعــويض، فهـذا سـوء فهـم للقـرار؛ ألنـه لـو ُقصــد           بممتلكـاتهم، أمـا حـول خ   

بالقرار إما العودة أو التعويض، يكون القرار قد تضمن تناقضا ألنه أقر مبدأ التنازل عن حق شخصـي  
ال يقبل التنازل وهو حـق العـودة الفـردي، وأيضـا الحـق الجمـاعي فـي العـودة هـو حـق مطلـق ال يمكـن             

، وال يحـق ألي جهـة دوليـة أو محليـة أن تفــرض التنـازل عـن هـذا الحـق مقابـل تعويضــات؛          التنـازل عنـه  
  :هي  ،2016الفرا  "كما يقول فالتعويضات 

 جزء من حق العودة، وهو مكمل له، وال يتعارض معه، ودونه يكون حق العودة ناقصًا.  
 تقلةجزء من حق سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه، وإقامة دولته المس. 
  ويكفله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالدوليةجزء من حق التملك، الذي تكفله الشرعية ،. 
            مرتبطة بمسؤولية الطرف المعتدي؛ الـذي قتـل وشـرد واحتـل وأبعـد، وبهـذا فـإن مـن حـق الطـرف

 .المتضرر أن يحصل على تعويضات
 حق فردي ال يحق ألي جهة أن تتجاوزه أو تقفز عنه.  

  :الث الباب الث

  لالجئين على الدول المضيفة واالجتماعية االثار االقتصادية 
 تارغــم إمكانيــ  هماعــداد كبيــرة مــن األردن بعــد ان استضــاف   الســورين الالجئــيناذا استعرضــنا مشــهد 

ــاتورة         ــم ان الفـ ــرًا رغـ ــان حاضـ ــة كـ ــد المملكـ ــاني عنـ ــد االنسـ ــدودة إال ان البعـ ــادية المحـ األردن االقتصـ
 .ظة الثمناالقتصادية كانت باه

                                                
 . 359ص : 1996الموسوعة الفلسطينية،  34
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أن التكلفة   عماد الفاخوري، اليوم الخميس، ألردنياوالتعاون الدولي   التخطيط  كد وزيرأ"      
، وفق 2016و 2011بين األعوام  أميركي دوالر مليار 8.6المباشرة لألزمة السورية على بالده بلغت 

 .دراسات األمم المتحدة، والبنك الدولي
ت صحفية، تعليًقا على التكلفة غير المباشرة للنزوح في تصريحا "الفاخوري"وقال       

المعدة من  الدراسة بحسب أميركي سنويا، دوالر مليار 3.4و 3.1إنها تراوحت بين "  السوري
بضرورة االستمرار  ألمانحةوطالب المجتمع الدولي والدول  إلنمائيااألمم المتحدة  برنامج  خالل

ة ولخطط االستجابة الوطنية وتقديم التمويل الميسر، رغم بتقديم، وزيادة الدعم الالزم للموازن
   36.تصنيف األردن كدولة متوسطة الدخل

 الالجئينأدت أزمة " :نشره مركز كارينجي للشرق االوسط بقوله لكسندر فرنسيسا" في دراسة
. ردنالسوريين إلى تفاقم التحديات السياسية واالقتصادية ومعها تحديات الموارد المزمنة في األ

عمد  أألخرىوفيما يدخل الصراع في سورية وضعًا مديدًا وتزداد وتيرة االستياء العام والتوّترات 
تبدو جذور التحديات التي تواجه المملكة أعمق  ذلكومع . األردن إلى الحد من استجابته اإلنسانية

. لة من عدم االستقرارُتركت من دون معالجة فسوف تشّكل إرهاصات لحا وإذا ما الالجئينمن أزمة 
وإذا ما أراد األردن مواجهة التحديات الوطنية واالستمرار في توفير مالذ آمن لالجئين السوريين، 

 .سيحتاج إلى زيادة الدعم الدولي
 التحديات العديدة التي تواجه األردن

جيل ، تم تس2015يونيو /فحتى حزيران. السوريين إلى األردن هائًال الالجئينكان تدّفق 
ويعيش أربعة وثمانون . ألفًا من السوريين لدى وكالة األمم المتحدة لالجئين في األردن 620أكثر من 

أرهق الالجئون  .الالجئينمن هؤالء السوريين في المجتمعات المضيفة بدًال من مخيمات  المائةفي 
هيكلية  أصًال من مشاكل والتي كانت تعاني أألردنالسوريون البنية التحتية االقتصادية والموارد في 

  . قبل اندالع أزمة الالجئي
وهو يواجه النداءات اإلنسانية التي  الدوليةفقد األردن الثقة في دعم الجهات المانحة 

ومن دون الحصول على مساعدات إضافية واستجابة مستدامة . تشتكي باستمرار من نقص التمويل
فإن القيام بذلك سوف  وعلية. ماية السوريينسيستمر األردن في تضييق نطاق ح الالجئينألزمة 

  37 .ألطويليزيد من مخاطر عدم االستقرار في األردن والمنطقة على المدى 

  النتائج والتوصيات 
          تعــرض الالجئــون الفلســـطينيون لعمليــة تــدمير شـــاملة للبنــى التحتيــة فقـــدوا فيهــا كــل مقومـــات

والقريــة والمدينـة، وعاشــوا فــي   وا البيـت فقــدوممتلكاتـه،   بثرواتــهفقــدوا األرض والـوطن   ،الحيـاة 
على ذلك عاشوا حالة تمزق في النسـيج االجتمـاعي    ًاالمخيمات في حالة بؤس وحرمان، وتأسيس

 .على مستوى األسرة والعائلة أو الحمولة والقبيلة

                                                
36  http://eldorar.com/node/106953 
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  هجر  وتدمير اكثر من الفلسطينيين إن عدد المهجرينقرية  500ما يقارب مليون م  
   ــت اتجاهــات ــاطق اللجــوء   تباين الــى االردن الشــقيق فــي حربــي عــام      وأكثــرهم اتجــه الشــتات ومن

   .م 1967م وعام 1948
   الفلســـطينيين والعـــرب مـــن الـــدول   الالجئـــينكـــان االردن ومـــا زال يستضـــيف اعـــداد كبيـــرة مـــن

  .تحمل االعباء االقتصادية لهميو  المجاورة
        ــي بلغــ ــوطين الت ــة مشــاريع الت ــون كاف ــل رفــض الالجئ مشــروعا كمــا رفضــتها    243ت وفــي المقاب

ومــا زال تمســكهم بحــق العــودة والتعــويض قائمــا اســتنادًا    ألفلســطينيالقيــادة السياســية للشــعب 
  ).194(لقرار رقم 

     حســب تقريــر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مــازال أكثــر مــن مليــون ونصــف الجــئ غيــر
وتأسيسًا عليه فـال يوجـد رقـم    ).روا األن( الالجئينلغوث وتشغيل  الدوليةمسجلين لدى الوكالة 

    .دقيق ألعداد المهجرين الفلسطينيين حسب علم الباحث واألرقام الواردة تقريبية

  التوصيات 
            على الدول الكبـرى ومنظمـات الشـرعية الدولـة التحـرك الجـاد لحـل القضـية الفلسـطينية والضـغط

  .194أألممي  رعلى اسرائيل بتطبيق القرا
 في الدول التي يعيشون  الالجئيناح المخطط اإلسرائيلي الهادف إلى توطين العمل على عدم إنج

  .فيها مع رفض مبدأ التعويضات حسب المنظور االسرائيلي
       وقــوف الجامعــة العربيــة ومنظمــة العــالم االســالمي مــع االردن اقتصــاديا وسياســيًا لتحملــه اعبــاء

  .اليومعبر اراضيه منذ منتصف القرن الماضي حتى  الالجئينتدفق 
    واإلنسـانية ذات الصـلة المسـاهمة الفاعلـة والحقيقيـة فـي        الدوليـة على الدول الكبـرى والمنظمـات

   .المشاريع التنموية واإلغاثة  لالجئين المستضافين في االردن
    ايجــاد حــل عـادل للقضــية الفلسـطينية واألزمــة الســورية     الدوليـة علـى الــدول الكبـرى والمنظمــات

  .الى بالدهم يتسنى لالجئين العودةل
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  م1948- 1917الواليات المتحدة األمريكية وقضية الالجئين الفلسطينيين 
في قضية الالجئين الفلسطينيين وترحيلهم من  لعبت الواليات المتحدة األمريكية دورًا هامًا وخطيرًا

ديارهم منذ أن سمحت لنفسها بالموافقة على الدعم المادي للصهيونية وعلى هجرة اليهود إلى فلسطين، ومنذ 
م استمرت سياسة 1945المتحدة األمريكية في النصف األول من العام تولي هارلي ترومان رئاسة الواليات 

م طلب ترومان من كليمنت إتلي رئيس وزراء بريطانيا فتح 1945هيونية ففي عام بالده لخدمة الحركة الص
أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية والسماح لمائة ألف مهاجر يهودي بالهجرة إليها كذلك وافقت الواليات 

تقسيم من أجل إنجاح قرار الالمتحدة األمريكية على قرار تقسيم فلسطين وحشدت كل ما لديها من طاقات 
م وهزيمة الجيوش 1948في إنشاء دولة إسرائيل ومساعدتها ووقفت بجانب دولة إسرائيل بعد حرب عام 

لقد هدفت هذه الدراسة أن تبين  .العربية وهجرة الشعب الفلسطيني وقيام دولة إسرائيل واالعتراف بها
لى فلسطين وسعيها لطرد سكانها تحركات الواليات المتحدة األمريكية ودعمها ومساندتها للهجرة اليهودية إ

  :وقد قسمت هذه الدراسة إلى المحاور اآلتية، األصليين وترحيلهم عن ديارهم
التاريخية للواليات المتحدة األمريكية عن قضية الالجئين الفلسطينيين منذ  المسؤولية: المحور األول: أوًال

  .م مؤتمر بلتيمور1942نشأة الصهيونية حتى عام 
  ". قيام دولة اسرائيل" الجريمة  م ارتكاب1948م مؤتمر بلتيمور حتى عام 1942: ور الثاني المح: ثانيًا

  .وأخيرًا النتائج والتوصيات ومن تم المصادر والمراجع
  

Since The United States of America financially supported the Zionist 
movement and the Jew’s settlement in Palestine; it has played an important role in 
the Palestinian refugees’ issue, with concern to their deportation from their 
homeland and settling the Jews in Palestine. Even after Harley Truman became 
president of The United States of America in 1945, USA continued to serve the 
Zionist movement. Truman requested from Clement Attlee the British Prime 
Minister then to open the migration doors for Jews into Palestine where a hundred 
thousand Jews immediately settled in Palestine. Not only, The United States of 
America agreed on the Partition Resolution, but also assembled all the necessary 
resources to pass it in the United Nations; which resulted in the establishment of 
the State of Israel. The United States of America stood beside Israel after the 1948 
war, which resulted in the defeat of the Arab armies, the deportation of the 
Palestinian people and the establishment and recognition of the State of Israel. This 
study aims to highlight The United States of America support of the Jewish 
settlement in Palestine and the USA efforts to deport the Palestinians from their 
homeland. This study has been divided into two sections: 
 Firstly: since the establishment of the Zionist movement until the Baltimore 
Conference in 1942. 
Secondly: Since the Baltimore Conference in 1942 to 1948.  
Finally: The study results, recommendations and references.  
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  المقدمة
ة في جبينها إلى األبد، إذا لم لمأساة فلسطين تاريخ مؤسف في األمم المتحدة وسيظل وصم

تدارك موقفها وتضمن تنفيذ قراراتها التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط، فقد لعبت األمم ت
ًا وهميًا في المتحدة دورًا فعاًال في سبيل إقامة إسرائيل وهي الدولة الغاصبة المعتدية التي تدعي حق

ة من الضمير العالمي اغتصاب هذه األرض وطرد سكانها لأرض ال تملكها والتي استطاعت في غف
  األصليين، فشردت بذلك شعبًا بأكمله ألول مرة في التاريخ الحديث

الحقائق وتزييفها في المجال الدولي، ت الصهيونية مختلف الوسائل واألساليب لقلب لقد استخدم
العالم، وتصوير االغتصاب العدواني االستعماري لفلسطين بصورة مخالفة للحقيقة لتضليل الرأي 

نها من التأثير على الرأي العام العالمي تأثيرًا مستمرًا عن طريق ممارسة أنواع والواقع، مما يمّك
  .مختلفة من الضغوط في شتى المجاالت

، إذ أنها تمثل قضية شعب أجلي لما كانت القضية الفلسطينية، قضية سياسية في الدرجة األولى
عن وطنه ودياره لتحل فيهما أقلية مغتصبة، لم يترك االستعمار وسيلة إال واتبعها لتحقيق أطماعه 

، بقدر ما "قضية حقوق"فيها، ولما كانت قضية فلسطين هي قضية العدل اإلنساني والكرامة البشرية 
نية واالستعمار ال يقنعان بالمنطق والحجة هي قضية القومية العربية األولى، ولما كانت الصهيو

السليمة، فإن هذه القضية ال يمكن أن تحل إال باللغة الوحيدة التي يفهمها االستعمار والصهيونية 
على أن يتولى أبناء فلسطين وبناتها دور الطليعة في تحرير وطنهم ومن ورائهم أبناء األمة العربية 

  .كلها
طيعة في يد الدول االستعمارية، فقد استطاعت بعض هذه الدول  لقد كانت األمم المتحدة أداة

وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية استخدام هذه األداة بطريقة مباشرة في خدمة غرضها الذي 
وفي هذه  .تسعى إليه وهو إقامة دولة إسرائيل لتكون رأس رمح لنفوذها في منطقة الشرق األوسط

بتوضيح دور الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة ومسئوليتها  الدراسة سوف يقوم الباحث
وطرد ) إسرائيل(التاريخية عن دعم الصهيونية ومساعدتها لتهجير اليهود إلى فلسطين وإقامة دولتهم 

  : هيهم من ديارهم من خالل عدة محاور، سكانها األصليين العرب الفلسطينيين وتهجير

منذ الالجئين الفلسطينيين  التاريخية للواليات المتحدة األمريكية عن قضية يةالمسؤول: المحور األول
  .)مؤتمر بلتيمور(م 1942نشأة الصهيونية حتى عام 

  ".قيام دولة إسرائيل"  "ارتكاب الجريمة"م 1948 –" مؤتمر بلتيمور"م 1942: المحور الثاني

  مشكلة الدراسة
م، 1948مًا في الصراع العربي اإلسرائيلي منذ عام شكلت قضية الالجئين الفلسطينيين بعدًا مه

وكان لها تداعيات مختلفة على جميع األصعدة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في البناء 
التاريخية عن تهجير الالجئين  المسؤوليةاالجتماعي الفلسطيني، وقد تحملت بعض الدول الكبرى 

متحدة األمريكية التي لعبت دورًا مهمًا في تأييد الصهيونية ومساعدة الفلسطينيين ومنها الواليات ال
طين، ويتركز موضوع الدراسة حول موقف الواليات المتحدة األمريكية من ساليهود في الهجرة إلى فل

  .ضية الفلسطينية في األمم المتحدة والموافقة على تقسيم فلسطين وطرد سكانهاالق
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   تساؤالت الدراسة
  : هوسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس لدراتسعى هذه ا
إيجاد مشكلة الالجئين الفلسطينيين وموقفها الواليات المتحدة األمريكية في ) وليةؤمس(ما هو دور 

  .في األمم المتحدة ضد القضية الفلسطينية

  منهج الدراسة
الواليات المتحدة تبنى الباحث المنهج التاريخي الوصفي التحليلي من خالل إلقاء الضوء على دور 

في هجرتهم إلى  إيجاد مشكلة الالجئين الفلسطينيين وتأييد اليهود في األمم المتحدة و األمريكية في
  .فلسطين وحثهم على االستيطان فيها

  اف الدراسةأهد
  التاريخية للواليات المتحدة األمريكية في إيجاد مشكلة الالجئين  المسؤوليةتركز الدراسة على

  . الفلسطينيين
 تركز الدراسة على موقف الواليات المتحدة األمريكية من القضية الفلسطينية في األمم المتحدة.  
 إبراز واقع ومعاناة الالجئين الفلسطينيين .  
  كشف وفضح اإلجراءات األمريكية وممارساتها الوحشية والالإنسانية ومساندتها للصهيونية ضد

 .الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه
  الدراسةأهمية 

  تأتي أهمية هذه الدراسة في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة الشرسة األمريكية ضد الالجئين
وموقفها المتصلب من القضية الفلسطينية والداعم للصهيونية وخاصة بعد مجيء الفلسطينيين 

  .م20/1/2017الرئيس األمريكي ترامب إلى الرئاسة األمريكية في 

التاريخية للواليات المتحدة األمريكية عن قضية الالجئين  المسؤولية: المحور األول

  . )مؤتمر بلتيمور(م 1942منذ نشأة الصهيونية حتى عام الفلسطينيين 

  م1921- 1913إدارة الرئيس األمريكي توماس وودرو ولسون 
وضعت الصهيونية استراتيجية للغزو واالحتالل، رسمت معالمها في المؤتمر الصهيوني األول 

م، وهكذا أصبح هدف الحركة الصهيوني 1897أغسطس عام / قد في بازل بسويسرا في آبالذي ع
والتقت مصالح الواليات المتحدة األمريكية مع مصالح  1خلق وطن في فلسطين للشعب اليهودي

في عهد الرئيس األمريكي م 1917الحركة الصهيونية في الربع األول من القرن العشرين وخاصة عام 
كان النشاط الصهيوني فعاًال في الواليات المتحدة األمريكية بقيادة القاضي اليهودي عندما ولسون 

األمريكي الصهيوني لويس برانديس الذي استطاع أن يجند عددًا من زعماء اليهود لمصلحة 
  .2الصهيونية، وأن يكتسب عطف الرئيس األمريكي ودرو ولسون

                                                             
   .10م، ص1956فايز الصايغ، االستعمار الصهيوني في فلسطين، مركز األبحاث، بيروت، عام 1
  .51، صس 2
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كا سوف يحمل أمريكا على دخول الحرب مع الفرنسي أن كسب اليهود في أمري وقد أدرك بيكو
الحلفاء فأرسلت فرنسا مندوبًا إلى أمريكا ليؤكد لليهود فيها أن استيطان اليهود في فلسطين بعد 
الحرب سوف يحمي من بريطانيا وفرنسا وكذلك لعب مارك سايكس البريطاني دورًا مهمًا في إقناع 

  .1أمريكا لدخول الحرب الوزارة البريطانية على قدرة اليهود في إقناع
ثم بلغ النفوذ الصهيوني في الواليات المتحدة حد حمل بريطانيا على استرضائه، وعندما أصدر 

م وعده 1917 -تشرين الثاني– وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في الثاني من نوفمبر
امة وطن يهودي في فلسطين، الشهير في رسالة وجهها إلى المليونير اليهودي اللورد روتشيلد بإق

كان يتطلع إلى استرضاء يهود الواليات المتحدة على أمل توظيف نفوذهم هناك لمل اإلدارة األمريكية 
، 3، ولكن الميدان الرئيس للمفاوضات كان في بريطانيا2على تأييد بريطانيا في الحرب العالمية األولى

مقابلة مع كبار الساسة في أمريكا  200د لقد استطعت أخذ تصريح بلفور بع: "ويقول وايزمان
  .4"وفرنسا

عالقة الصهيونية بيهود العالم، هي عالقتها أساسًا بيهود الواليات المتحدة األمريكية والسبب 
من يهود العالم يعيشون في أمريكا وهم طائفة قوية ونشيطة، لقد % 40واضح وبسيط، هناك حوالي 

وحتى الحرب العالمية الثانية في غالبيتهم الساحقة، عبارة عن كان يهود أمريكا من نشأة الصهيونية 
مهاجرين جدد، قدموا من روسيا القيصرية وبولونيا، وكانوا منهمكين في العمل، على التأقلم في 
المجتمع األمريكي لذلك نالحظ أنه على الرغم من كثرة عددهم فإن دورهم في النشاط الصهيوني لم 

ر، ولكن العمل الصهيوني بين الحربين العالميتين األولى والثانية، كان يتركز يكن كبيرًا في بادئ األم
بين يهود بولونيا أوًال، يليهم يهود الواليات المتحدة األمريكية ويأتي يهود فلسطين في المرتبة 

  .5الثالثة
لقد اقتصر دور اليهود األمريكيين في المرحلة األولى على تقديم الدعم المادي للحركة 

  .6صهيونية، وهناك عدد ضئيل جدًا منهم، هاجر إلى فلسطينال
ومن الجدير بالذكر أن نص تصريح بلفور، كان قد عرض على رئاسة الواليات المتحدة األمريكية 

الرئيس األمريكي إلى وزارة الخارجية  التي وافقت عليه في برقية وجهها الكولونيل هاوس مستشار
  .)أي تمت الموافقة عليه قبل صدوره(م 16/10/1917البريطانية بتاريخ 

هذه الموافقة على تصريح بلفور الذي وعد فيه بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، باإلضافة 
إلى تقرير لجنة الخبراء األمريكية حول فلسطين الذي قدم إلى الرئيس األمريكي ولسون بناًء على 

                                                             
محمد بديع شريف، مدخل لدراسة مطامع اليهود في فلسطين قديمًا وحديثًا، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم  1

  .125-124م، ص 1973البحوث والدراسات القومية، عام 
، 2000اإلسرائيلي في مائة عام،  -معهد البحوث والدراسات العربية، أعمال ندوة الحركة الصهيونية والصراع العربي 2

  .23ص
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مباشر للسياسة األمريكية مع القضية م يمكن اعتبارها بداية التماس ال12/1/1919طلبه في 
الفلسطينية، ففي تلك الفترة كانت الواليات المتحدة األمريكية ترسم مستقبل عالقاتها مع العالم خارج 

، كذلك الرئيس 1القارة األمريكية، بعد أن أدى تدخلها في الحرب العالمية األولى إلى انتصار الحلفاء
  .2م1919ل نشره، ثم وافق عليه رسميًا وعلنيًا عام األمريكي ولسون وافق على محتواه قب

ومع نهاية الحرب العالمية األولى برزت أمام الحلفاء مشكلة الواليات العربية التي كانت تحت الحكم 
العثماني والتي أعلن شعبها عن رغبته في قيام دولة عربية واحدة مستقلة في حين كانت تقتضي 

م أمريكا تجزئة هذا الوطن والشعب بأي ثمن لتسهيل عملية مصلحة الحلفاء مجتمعين ومن بينه
إدخاله في العالقات االقتصادية االمبريالية من جهة أولى، ولجعله تابعًا من جهة أخرى، إذ أن وحدته 

إنتاج معادية للعالقات االمبريالية ومزاحمة لها، في ما تؤدي إلى قيام دولة فتية على أرضية عالقات 
  :ان العالم الثالث وتقدمت لجنة الخبراء بعدة اقتراحات منهااليوم ببلديسمى 

فصل فلسطين عن سوريا وقيام دولة منفصلة يدعى يهود العالم لالستيطان فيها كي تصبح دولة 
جبل (يهودية تبسط سيطرتها على مصادرها الخاصة للطاقة المائية والري من على جبل حرمون 

  .3ألردنشماًال وإلى الشرق من نهر ا) الشيخ
وضع هذه الدولة تحت إشراف بريطانيا كدولة منتدبة عن عصبة األمم ويمكن االعتماد عليها كي 

  . تمنح اليهود ذلك المركز المختار المميز الذي يجب الحصول عليه
لقد مثل هذا التقرير جوهر إمكانات السياسة األمريكية في تلك الفترة ولكنه لم يمثل طموحات 

  .4ولسون في أن تكون للواليات المتحدة األمريكية حصة ما في هذه المنطقةالرئيس األمريكي 
م، لتصفية تركة الحرب العالمية األولى في ضوء 1919عقد مؤتمر السلم في باريس في مطلع عام 

خريطة سياسية جديدة تطابق األهداف االستعمارية للدول الكبرى المسيطرة على المؤتمر 
االستعمارية المتنافسة  حالرئيس األمريكي ولسون وأمام تضارب المصال والمنتصرة في الحرب وأراد

لكل من بريطانيا وفرنسا في المشرق العربي، ورغبة في إيجاد موطئ قدم في التسويات النهائية أن 
يجري استفتاء في المنطقة العربية، التي كانت تحت حكم األتراك من قبل، لمعرفة وجهة نظر السكان 

أمريكا وبريطانيا (، فاقترح على المجلس األعلى لقوات الحلفاء يمستقبلهم السياسبالنسبة إلى 
إرسال لجنة تحقيق من دول الحلفاء إلى المشرق، للوقوف على رغبات السكان، ) وفرنسا وإيطاليا

أقر االقتراح واختار ولسون  وتقديم تقرير إلى مؤتمر الصلح، ومع أن المجلس األعلى لقوات الحلفاء
أمريكا، فإن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا انسحبت نتيجة لتدخل اليد الصهيونية من ناحية وألنها  ممثل

كانت تعرف مسبقًا أن نتيجة االستفتاء لن تكون في مصلحتهم، فمضى ولسون في تنفيذ اقتراحه فأمر 
وقد (اء ولسون مندوبيه الدكتور هنري كنغ وتشارلز كرين بالسفر مع مستشاريهما إلجراء االستفت
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بناًء على اقتراح قدمه ، وقد تكونت هذه اللجنة 1)كرين- لجنة كنغ(: دعيت اللجنة باسم المندوبين
كرين -وقد زارت لجنة كنغ .األمير فيصل في مؤتمر الصلح في باريس وتلقفه الرئيس األمريكي ولسون

عام ) أغسطس(آب والثامن والعشرين من ) يونيو(فلسطين وسوريا ولبنان بين العاشر من حزيران 
ن القومي طم، واتصلت بممثلي الشعب، فكان ثمة إجماع على رفض الهجرة الصهيونية والو1919

  .2اليهودي، والمطالبة باستقالل فلسطين ضمن الوحدة العربية
ه ما سمعته يوذكرت ف) م1922الذي لم ينشر إال في عام (كرين تقريرها - وقد أعدت لجنة كنج

ذا التقرير والتوصيات التي تقدمت اللجنة بها إلى الوفد األمريكي، في في فلسطين، وقد كان ه
مصلحة العرب، حيث بين التقرير رفض العرب البات للوطن القومي اليهودي، وبطالن الفكرة 

وال ينبغي لمؤتمر السلم أن يتجاهل أن الشعور ضد الصهيونية في فلسطين : "الصهيونية إذا قال
استشارتهم  نمن السهل االستخفاف به، فإن جميع الموظفين اإلنجليز الذيوسوريا بالغ الشدة وليس 

وهذا في حد ذاته برهان واضح .. يعتقدون أن البرنامج الصهيوني ال يمكن تنفيذه إال بالقوة المسلحة
فاالدعاء األساسي للزعماء الصهيونيين .. على ما في البرنامج الصهيوني من ظلم للسكان غير اليهود

، وأوضح 3"طين لكونهم احتلوها قبل ألفي سنة ال يمكن االكتراث به جديًاسحقًا في فل بأن لهم
ال يمكن إقامة دولة " ..التقرير كذلك أن هناك تناقضًا واضحًا في ازدواجية تعهدات تصريح بلفور

في خطير للحقوق السياسية والمدنية والدينية واالقتصادية للطوائف غير اليهودية  يهودية دون هضم
  .4، وأن المشروع الصهيوني يناقض مبدأ ولسون في حرية تقرير المصير"فلسطين

كرين وتوصياتها لم تعر أي انتباه في مؤتمر السلم وذلك ألن بريطانيا -إن تقرير لجنة كينغ
وفرنسا لم تقبال فكرة االستفتاء أصًال لعلمهما المسبق أن نتائجه لن تكون في مصلحة غاياتهما 

) مجلس األمة(الكونغرس  الوقت مشغوًال في صراع مع ك، وأن الرئيس ولسون كان في ذلاالستعمارية
بشأن االنضمام إلى عصبة األمم، وهو المشروع الذي تقدم به الرئيس ورفضه الكونغرس، وبذلك 
أنشئت العصبة من دون الواليات المتحدة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن الحكومة األمريكية 

دت فنبت سياستها في هذا الشأن على أسس تغلبت فيها المصالح االستعمارية على مبادئ نفسها عا
  .5ولسون

 25إيطاليا بتاريخ (ريمو كرين واجتمعوا في سان - لم يلتفت الحلفاء إلى تقرير لجنة كنغ
وقرروا وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني على أن تلتزم بريطانيا ) م1920أبريل عام /نيسان
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يذ تصريح بلفور رغمًا عن أن التصريح مع تنفيذه مخالف لمبادئ ولسون وللوعود التي ُقطعت تنف
  .1للعرب

فهو قد اقترح : تجدر اإلشارة هنا إلى أنه كان هناك تناقض في موقف الرئيس ولسون نفسه
قبل االستفتاء، لتمكين الشعب في سوريا من تقرير المصير، مع أنه كان قد وافق على تصريح بلفور 

إعالنه، إن موافقة الرئيس األمريكي ولسون على وعد بلفور تتعارض مع بنود الرئيس األمريكي ولسون 
األربعة عشرة والتي جاء فيها أن التسوية بعد الحرب ستكون على أساس حرية الشعوب وتقرير 

  .2مصيرها

  م1922-1921إدارة الرئيس األمريكي وارتر هاردينج 
ين القى معارضة شديدة من الصهاينة، ألنه أشار إلى عدم فصل فلسطين كرا-إن تقرير لجنة كينغ

عن سوريا وألن الصهاينة كانوا يعتمدون في حينه على بريطانيا لتحقيق حلمهم التاريخي، ولقد 
  .3أهملت اقتراحات اللجنة من قبل الرئيس ولسون وتحويلها إلى ذمة التاريخ

كراين من قبل اإلدارة األمريكية بل صعدوا - ر لجنة كينغلم يكتف الصهاينة بالتجاهل الرسمي لتقري
من نشاطهم في الواليات المتحدة األمريكية حتى استطاعوا استصدار قرار من الكونغرس األمريكي 

يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، في عهد الرئيس وارتر هاردينج  م21/9/1922بتاريخ 
  .4على ذلك بالتعاون مع بريطانياويطلب من اإلدارة األمريكية العمل 

  عصبة األمم المتحدة وقضية الالجئين الفلسطينيين 
يوليو  6أعلن مشروع صك االنتداب على فلسطين من قبل عصبة األمم المتحدة بتاريخ 

 سبتمبر 29م ووضع موضع التنفيذ في 1922يوليو سنة  24م وصودق عليه في 1921سنة 
حدة هي التي أيدت تطبيق وعد بلفور ومساعدة اليهود في الهجرة أي أن عصبة األمم المت 5.م1922

  .إلى فلسطين وتوطينهم

  م1929-1922إدارة الرئيس األمريكي كالفن كوليدج 
م، عقدت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا معاهدة أكد فيها الطرفان 3/12/1924وفي 

جاز تحقيق وعد بلفور وإعطاء قسط من ضرورة وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني وضرورة إن
الحكم الذاتي لليهود في فلسطين، وتأكيد إعطاء صفة مؤسسة عامة لوكالة يهودية تتولى أمر التعاون 
مع اإلدارة البريطانية واإلدارة األمريكية في جميع الشؤون الخاصة بمصلحة الشعب اليهودي وعلى 

إلى فلسطين، كما أن على وسائل الهجرة اليهودية الدولة المنتدبة أي بريطانيا أن تسهل بكل ال
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بريطانيا واجب استشارة الواليات المتحدة األمريكية والحصول على موافقتها قبل القيام بأية خطوة 
  .1تتعلق بمسألة فلسطين

وهكذا استطاعت الواليات المتحدة األمريكية أن تحصل من بريطانيا على اعتراف بأنها شريك 
صل الصهاينة على ورقة ضغط دائمة على السياسة حتحديد مستقبل فلسطين وولو استشاري في 

  .البريطانية في ما يخص مستقبلهم في فلسطين

  م1933 -1929إدارة الرئيس األمريكي هربرت كالرك هوفر 
  2.ازداد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين

  م 1945-1933إدارة الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت 
في تأمين النقلة النوعية التي حققتها  م بين بريطانيا وأمريكا1924سنة  معاهدةأهمية وقد تجلت 

م في 1936السياسة األمريكية في أوائل األربعينيات بعد أن اضطرت بريطانيا تحت ضغط ثورة 
فما نشرت  .الذي أوصى بتقسيم فلطسين) لجنة بيل(فلسطين أن تتبنى تقرير اللجنة الملكية 

توصياته حتى وجه الرئيس األمريكي روزفلت  يريطانية نتائج التقرير وأعلنت عن عزمها تبنالحكومة الب
م رسالة إلى المنظمة الصهيونية أعلن فيها رفض الواليات المتحدة لسياسة بريطانيا 8/7/1937في 

كما الجديدة في فلسطين وإصرار اإلدارة األمريكية على أن فلسطين بكاملها هي وطن اليهود القومي 
م 4/8/1937م و6/7/1937تبادلت وزارتا الخارجية األمريكية والبريطانية خالل الفترة الواقعة بين 

م وعدم استشارة 1924عدة مذكرات اتهمت الواليات المتحدة فيها بريطانيا بالخروج عن معاهدة 
  .3الواليات المتحدة كما تقضي المعاهدة بذلك

وتقديم تفسير مختلف للمعاهدة إال أنها اضطرت تحت  ومع أن بريطانيا حاولت التنصل من ذلك
الصهيوني إلى تحويل تقرير لجنة بيل إلى مجلس عصبة األمم المتحدة التي قررت -الضغط األمريكي

تجميده وإعادة دراسته مجددًا خالل فترة ما بين الحربين العالميتين كان الصهاينة يتوجهون أكثر 
ألمريكية ناقلين معهم قوتهم االقتصادية وما تفرضه بالتالي من قدرة فأكثر باتجاه الواليات المتحدة ا

  .الدفة السياسية للبالد على التحكم بإدارة
وأفسح تنامي قوة الواليات المتحدة اقتصاديًا وعسكريًا وضعف االمبرياليات األوروبية مجال شق 

في الشرق األوسط ومنها فلسطين طريق زعامة العالم االمبريالي وبالتالي تسلمت المهام االمبريالية 
حيث شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية تواجدًا أمريكيًا واهتمامًا متزايدًا من اإلدارة 

-1924، وبعد موجة الهجرة الرابعة لليهود بين عام 4األمريكية بالشرق األوسط والقضية الفلسطينية

                                                             
  .149المصدر السابق نفسه، ص 1
من جورج  –ودية مجلة الدبلوماسي، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية، السع، دار المنظومة 2

  49-46م ريسمبر،ص2010سنة  64العدد ، تاريخ ومفاجأت، رؤساء الواليات المتحدة، واشنطن إلى باراك أوباما
  .149المصدر السابق نفسه، ص 3
  .150المصدر السابق ذكره، ص 4
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انين حدت من الهجرة اليهودية إليها، من أجل أن م، قامت الواليات المتحدة األمريكية بسن قو1932
  .1يهاجر اليهود إلى فلسطين

األمريكي إلى جانبهم ) مجلس الشيوخ ومجلس النواب(عمل الصهاينة على اكتساب الكونغرس 
 143شيخًا و 67وكانت خطوتهم الجريئة األكثر تأثيرًا في اللجنة األمريكية لفلسطين التي ضمت 

مع (ر هذه اللجنة عندما وقع ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعدد كبير من النواب نائبًا، وقد ظهر أث
كانون (عريضة يطلبون فيها إنشاء جيش يهودي يحارب مع الحلفاء ) عدد أكبر من خارج الكونغرس

  .2)م1942ديسمبر /األول

  "قياد دولة إسرائيل"  "ارتكاب الجريمة"م 1948- " مؤتمر بلتيمور"م 1942: المحور الثاني
لم يكن مؤتمر بلتيمور، مؤتمرًا صهيونيًا عاديًا، بل هو مؤتمر فوق استثنائي، إذ يعتبر بحق 

م، 1942مايو /ارتماء من أحضان بريطانيا إلى أحضان أمريكا، حيث شهدت نيويورك في أيار
من الصهاينة  600وتحديدًا في فندق بلتيمور عقد مؤتمر استثنائي للحركة الصهيونية حضره حوالي 

الذي اتخذ ) برنامج بلتيمور(صهيونيًا من البالد األخرى، وأطلقوا على هذا المؤتمر  17األمريكيين و
عدة قرارات كان من أهمها، فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، قيام دولة يهودية وإنشاء جيش 

  .3يهودي يحارب إلى جانب الحلفاء
إن اليهود لم يعد : "ما عبر عنه بالقولوقد أطلق بن غوريون في كلمته أمام المؤتمرين 

  .4باستطاعتهم االعتماد على اإلدارة البريطانية في تسهيل إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين
ويبدو جليًا في تصريح بن غوريون، إعالن الوالء لإلدارة العالمية الجديدة التي تتمثل في 

ر، سالف الذكر، خصت الرئيس األمريكي ترومان، الواليات المتحدة، إضافة إلى أن مقررات المؤتم
ومساهمة في وضع لبنات الجيش اإلسرائيلي، " الكومنولث اليهودي في فلسطين"بربط اسمه بفكرة 

قامت الواليات المتحدة وبمشاركة بريطانية، بتشكيل لواء يهودي، كان له علم خاص، وهو علم 
إيطاليا واتخذت الحركة الصهيونية في هذا  اآلن، وقد حارب إلى جانب الحلفاء في" إسرائيل"

المؤتمر موقفًا وهو العمل على احتالل اليهود األمريكيين كاستمرار للشعار الذي طرحه هرتسل في 
  .5المؤتمر الصهيوني الثاني وهو العمل على احتالل الطوائف اليهودية

 حمريكي روزفلت في تصريم أعلن الرئيس األ16/3/1944قبل نهاية الحرب العالمية الثانية وفي 
صحفي رسمي له أن الواليات المتحدة األمريكي لم تعلن موافقتها أبدًا على الكتاب األبيض البريطاني 

م، والذي يقيد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، واتبع الرئيس األمريكي تصريحه هذا بحملة 1939لسنة 

                                                             
ين، الطبعة األولى، أسامة عبد الحق، دولة الدم واإلرهاب، وثائق االستيطان الصهيوني وجرائم المستوطنين في فلسط 1

  .66م، ص2009القاهرة، عام 
  .م115مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخها وقضيتها، مرجع سبق ذكره، ص 2
ديسمبر -، كانون األول121م، شؤون فلسطينية، العدد 1942-م1914توفيق أبو بكر، العالقات األمريكية الصهيونية  3

  .16م، ص1981
  .132م، ص1981نظرية الصهيونية، منشورات فلسطين المحتلة، بيروت، نصر شمالي، إفالس ال 4
  .137المصدر السابق نفسه، ص 5
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ملك عبد العزيز آل سعود، حليف ال، مما أجبر 1واسعة مؤيدة لألطماع الصهيونية في فلسطين
م يشرح فيه حقوق العرب 10/3/1945الواليات المتحدة إلى توجيه كتاب إلى الرئيس روزفلت بتاريخ 

في فلسطين يلمح إلى أن نفاذ صبر العرب ويأسهم من مستقبلهم سيضطرانهم للدفاع عن هذه 
م ويتضمن أن 10/3/1945ريخ ، وجاء جواب روزفلت على الرسالة غامضًا وفي نفس التا2الحقوق

الحكومة األمريكية ال تتخذ قرارًا في ما يختص بالوضع األساسي في تلك البالد بدون استشارة تامة 
  .3مع كل العرب واليهود

كذلك عرقلت الصهيونية مشروع الرئيس األمريكي روزفلت بأن تقوم كندا، واستراليا، ودول أمريكا 
اليهود األوروبيين، وعندما أراد الرئيس ترومان في ديسمبر عام  الجنوبية، بفتح باب الهجرة أمام

م أن تسهل الواليات المتحدة هجرة اليهود األوروبيين إليها، قامت الصهاينة بضغوطها على 1945
الكونغرس األمريكي، وعملت على إفشال مشروعه، كما حالت دون نجاح محاولة مشابهة، قام بها أحد 

  .4راتون بلأعضاء الكونغرس وهو ست
م بفتح 1944يونيو عام /27طالب مؤتمر الحزب الجمهوري الوطني األمريكي الذي انعقد في 

أبواب فلسطين أمام اليهود للهجرة إليها وتملكهم األراضي فيها، كما أدان المؤتمر الرئيس األمريكي 
االنتداب بينما هو لتقصيره في اإلصرار على الدولة المنتدبة على فلسطين لتنفيذ نصي وعد بلفور و

، كذلك طالب الحزب الديمقراطي األمريكي في مؤتمره بشأن فلسطين الذي انعقد 5يتظاهر بتأييدهما
م بأن تفتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية غير محددة والستعمار يهودي، 1944يوليو عام  24في 

  .6ناكواتخاذ سياسة من شأنها أن تؤدي إلى انشاء كومون ولث يهودي ديمقراطي ه
إن الكونغرس األمريكي وبتعضيد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كان قد اتخذ في عام 

م قرارًا بتعضيد قيام وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وتشجيع الهجرة اليهودية غير 1944
أنه أرسل  المحددة، وقيام دولة يهودية ومن اإلجراءات األولى التي اتخذها ترومان بعد تولية الرئاسة

إلى أوروبا لجنة برئاسة إيرل ماريسون عميد كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا وعضو اللجنة الحكومية 
ريسون بعد أن وقد خلص تقرير ها - لبحث أوضاع المشردين اليهود–المشتركة الخاصة بالالجئين 

أنه ال يوجد أي حل قام بجولته إلى تردي أوضاع اليهود الناجين من معسكرات الموت ويأسهم، وإلى 
  .7مقبول بالنسبة إلى مستقبل بعض اليهود األوربيين إال في فلسطين

                                                             
  .167، ص1987، 1987-1839وثيقة مختارة  280دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، وثائق فلسطين  1
  .172-168المرجع السابق نفسه، ص 2
  .173-172المرجع السابق نفسه، ص 3
مة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، االستعمار االستيطاني الصهيوني في المنظ 4

  .177م، ص1975فلسطين، الجزء األول، عام 
  .م167دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سبق ذكره، ص 5
    .168المرجع السابق نفسه، ص 6
  .14طفى، مرجع سبق ذكره، صأحمد عبد الرحيم مص. د 7
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كانت الواليات المتحدة تقف ضد أي مشروع ينقل االختصاصات إلى أهل فلسطين ويكون لهم فيه 
  .1أغلبية في المجالس التشريعية أو أثر في الوجود الدولي
األمريكية بصدد فلسطين من حيث المبدأ - نيةوعلى أي حال فقد جرى تنسيق الخطط البريطا

بتوجيه من روزفلت وتشرشل، فعلى حين أن رئيس الوزراء البريطاني كان معروفًا طيلة جيل من 
الزمان بتعاطفه مع أهداف الصهيونيين فإن الرئيس األمريكي كان يعتقد أن ارتباط العرب بفلسطين 

نقل عرب فلسطين إلى جهة أخرى، بل إنه في  ضعيف لدرجة أنه تحدث في أوائل األربعينيات عن
الحملة االنتخابية التي أدت إلى تبوئه الرئاسة للمرة الثالثة أبدى تأييده لفكرة الدولة اليهودية، وإن 

ين تبين مدى أثر تبني الواليات المتحدة إلقامة هذه حقد خفت حدتها  دكانت حماسته بهذا الصد
لنفط العربي، خاصة وقد اقتنع بأن استدامتها لن تتحقق إال الدولة على مصالح بلده المرتبط با

وكان ، باصطناع القوة، ولهذا وضع الخطط العريضة للوصاية على فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية
، فهو ألسباب انتخابية معروفة كان يتملق الزعماء 2روزفلت يتبع سياسة ذات وجهين في هذا المضمار

دلوني على أصوات العرب في الواليات المتحدة : "ت المتحدة، وقال ترومانالصهيونيين في الواليا
، إال أنه حرصًا على مصالح بالده النامية في 3"األصوات اليهودية وبيناألمريكية، لكي أقارن بينها 

، 4العالم العربي تعهد بعدم اتخاذ قرار حاسم بصدد المشكلة الفلسطينية إال بعد التشاور مع العرب
موظفو مكتب الشرق األدنى بوزارة الخارجية األمريكية ينبهون باستمرار إلى ضرورة عدم وكان 

إغضاب العرب الذين تقع في أراضيهم آبار النفط وأنابيبه ومخارجه ذات األهمية االستراتيجية، مما 
سجله أدى إلى اتهامهم بالتحيز إلى جانب العرب ضد اليهود، بل واتهام بعضهم بالالسامية، وهو ما 

الرئيس ترومان مرارًا في مذكراته في الوقت الذي اعتقد فيه العرب أحيانًا أن رجال المكتب منحازون 
للصهيونيين بحكم أن عملهم كان يقتضي احتكاكهم باليهود، ولم تقتصر معارضة أطماع الصهيونيين 

رهم العسكريون ألدنى، بل كان يشاركهم وجهات نظافي الواليات المتحدة على رجال مكتب الشرق 
وبخاصة األميرال ليهي رئيس أركان القائد العام للقوات المسلحة األمريكية في عهدي روزفلت 

ر البحرية جيمس فورستال، باإلضافة إلى الهيئات التنفيذية في شركات النفط يوترومان وكذلك وز
معات األمريكية وأعضاء مكتب المخابرات والمبشرون البروتستانت والمستشرقون في كبريات الجا

وكثير من الصحف والدوريات الكبرى مثل تايم واليف والنيويورك تايمز والكرستيان سانيس مونيتور 
  .5والمجلس األمريكي لليهود األمريكان

اجتمع الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس األمريكي فرانكلن روزفلت على طراد أمريكي في 
م، وجرى في االجتماع حديث عن قضية 1945فبراير /شباط 15 البحيرات المرة في قناة السويس في

                                                             
  .27الموسعة الفلسطينية، مرجع سبق ذكره، ص 1
م، دراسة وثائقية، القاهرة، دار الشروق، الطبعة 1949-1945أحمد عبد الرحيم مصطفى، بريطانيا وفلسطين . د 2

  .13-12م، ص1986األولى، سنة 
  .65لطبعة األولى صناهض منير الريس، فلسطين في الزمن الحاسم، مكتبة األمل، غزة، ا 3
  13أحمد عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص. د 4
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فلسطين وحق العرب في بالدهم، وقد أكد روزفلت للملك السعودي أنه لن يعمل شيئًا مناهضًا للعرب 
في فلسطين، وأن تأكيده هذا يعبر عن سياسته المقبلة كسلطة تنفيذية للواليات المتحدة األمريكية 

دة لن تغير من سياستها األساسية حيال فلسطين من دون مشاورات وأن حكومة الواليات المتح
  .1مسبقة وكاملة مع العرب واليهود

  م1952-1945إدارة الرئيس األمريكي هاري ترومان 
م وخلفه نائبه هاري ترومان المعروف بميوله 1945األمريكي روزفلت في أبريل  الرئيس توفي

لالستجابة  المشردين اليهود، كان على استعداد مع الصهيونية وإلى جانب تعاطف ترومان العميق
لنصائح كثير من اللبراليين الموالين للصهيونية الذي كان بإمكانهم أن يزودوا الحزب الديمقراطي 
باألموال واألصوات اليهودية، ومن الشخصيات التي كان لها تأثير قوي على ترومان فيما يتعلق 

ي الصهيوني ديفد نايلز الذي سبق له العمل مع روزفلت الذي بالمشكلة الفلسطينية مساعدة اليهود
نايلز عهد إليه بشؤون اليهود والزنوج واألقليات األخرى وقد أقر ترومان نايلز في منصبه وما لبت 

االتصال بين ترومان والدوائر الصهيونية، بحيث لم يكترث ترومان كثيرًا بوجهات نظر  أداةأصبح أن 
دفاع اللتين نظرتا إلى المشكلة من زاوية مصالح الواليات المتحدة في الشرق وزارتي الخارجية وال

  .2األوسط وبالتالي كانتا تعارضان قيام الدولة اليهودية حرصًا على عدم إغضاب العرب
ورث ترومان عن روزفلت سياسة فلسطينية غامضة في الوقت الذي هزت فيه مآسي اليهود الرأي 

 لدعاية الصهيونية واإلعالم الصهيوني وهو ما استغله الصهيونيون أحسنالعام األمريكي عن طريق ا
استغالل، أن الحكومة األمريكية في عهد ترومان لم تبادر إلى التوصل إلى سياسة فلسطينية شاملة 

ين التقى بتشرشل حوكان ترومان  .تحظى بقبول الرأي العام في الواليات المتحدة والمشرق العربي
بذ أن يدخل إلى فلسطين أي عدد من اليهود حبوتسدام قد أبلغهما بأن حكومته ت وأتلي في مؤتمر

  .3يمكن إسكانهم فيها سلميًا، وذلك رغم معارضتهم الستخدام القوات األمريكية في قمع القالقل
لقد تجاوب الرئيس األمريكي ترومان مع مطالب الهيئات الصهيونية في الواليات المتحدة وخاصة 

ال يوجد أي حل مقبول إلى مستقبل بعض اليهود األوروبيين "اريسون الذي نص على بعد تقرير ه
م بالسماح لمائة ألف 1945غسطس أ 31فطالب رئيس الوزراء البريطاني أتلي في " إال في فلسطين

، وقد تميز رد الفعل البريطاني إزاء 4مشرد يهودي أوروبي بالهجرة إلى فلسطين دون أدنى تأخير
يكي ومطالبة ترومان بإدخال مائة ألف مهاجر يهودي بالبرود ألن ممتلكات الواليات العرض األمر

المتحدة البترولية في الشرق األوسط كانت قد نمت نموًا مذهًال في الوقت الذي ارتخت فيه قبضة 
 بريطانيا على المنطقة لهذا لم تكن بريطانيا بحاجة إلى تلقي نصائح أمريكية ال تضمن تقديم األموال

 -ذا كان رد بريطانيا على العرض األمريكي هو اقتراح تشكيل لجنة إنجليزيةكوالقوات المسلحة، وه
أمريكية مشتركة، ولقد أدرك في حينه الرئيس ترومان ومستشاروه خطر االقتراح بالنسبة إلى وضع 

                                                             
  .117فلسطين تاريخها وقضيتها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .14أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص. الدكتور 2
  .22المصدر السابق نفسه، ص 3
  .14لرحيم، مرجع سبق ذكره، صأحمد عبد ا. د 4



478 
 

فقد وافق وعلى أي حال  في الشرق األوسط وبالنسبة إلى وضع الحزب الديمقراطي في أمريكا أمريكا
من اثني عشر  "األنجلو أمريكية "  ترومان على االقتراح البريطاني وقد تشكلت اللجنة المشتركة

م أعلنت في واشنطن 10/12/1945عضوًا نصفهم من اإلنجليز ونصفهم اآلخر من األمريكان، وفي 
، وأعطيت مهلة 1أمريكية، وكان معظمهم غالة المؤيدين للصهاينة-ولندن أسماء أعضاء اللجنة األنكلو

وللتأثير في اللجنة قبل مباشرة أعمالها اتخذ مجلس النواب ، 2يومًا إلنجاز العمل 120مدتها 
االنتداب لفتح أبواب دولة والشيوخ في الواليات المتحدة قرارًا بمطالبة الحكومة بالتوسط لدى 
  . 3فلسطين لهجرة يهودية مطلقة وقيام دولة يهودية ديمقراطية في فلسطين

جماعيًا في اجتماعه السابع والستين اعتبر فيه أن اهتمام الرئيس اتخذ الكونغرس األمريكي قرارًا 
األمريكي ترومان الذي خلف روزفلت بقضية فلسطين هو في محله على اإلدارة األمريكية أن تبذل 

ع سائر رية في استئناف بناء فلسطين كوطن قومي لليهود باالشتراك محمساعيها لتكون لليهود ال
ديمقراطي، حيث يكون الجميع بغض النظر عن الجنس ) كومون ولت(عناصر السكان لجعل فلسطين 
  .4والمذهب متساويين في الحقوق

م، ثم أجرت مشاورات مع كل من 1946يناير  4عقدت اللجنة أول اجتماع لها في واشنطن في 
ق العربي وأنجزت اللجنة عملها على العرب واليهود في الواليات المتحدة وبريطانيا وفلسطين والمشر

، والذي م وقع أعضاء اللجنة تقريرهم الجماعي بلوزان بسويسرا1944أبريل  20خير وجه وفي 
  .5م1946اًال، أي خالل سنة حأوصت فيه بالسماح لمائة ألف يهودي بدخول فلسطين 

المدى البعيد بحكم  وكان أعضاء اللجنة ال يهدفون إلى التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية على
إدراكهم أن هذا الحل من اختصاص األمم المتحدة وريثة عصبة األمم المتحدة التي أقرت االنتداب 

ن المتوقع أن تحظى بموافقة وقد أعلن التقرير المبادئ التالية التي كان م على فلسطين البريطاني
  :هيعامة، 

  .ي فلسطينعدم سيطرة اليهود على العرب وال العرب على اليهود ف .1
  .فلسطين دولة يهودية وال دولة عربية حأال تصب .2
 -وفقًا لضمانات دولية–أن يوفر شكل الحكومة التي ستقوم في فلسطين في نهاية المطاف  .3

الحماية التامة للديانات اإلسالمية والمسيحية واليهودية في األراضي المقدسة وأن تتم المحافظة 
  .على مصالح هذه الديانات

                                                             
  الموسوعة الفلسطينية  1
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في ذلك الوقت، وفي  فلسطين وانتهت إلى أن أي محاولة تقسيملجنة أنها ترفض وأوضحت ال
إلقامة دولة فلسطينية مستقلة أو دولتين فلسطينيتين مستقلتين البد أن تؤدي إلى (المستقبل القريب 

  .1)رب أهلية قد تهدد السالم العالميح
أن يحين الوقت الذي وخلصت من ذلك إلى ضرورة بقاء إدارة فلسطين تحت االنتداب إلى 

 100,000يتسنى فيه إقرار تسوية تنص على فرض الوصاية على البالد، وكذلك أوصت بإصدار 
  .2بالشكل الذي تسمح به الظروفوم 1946رخصة هجرة تمنح بقدر اإلمكان خالل عام 

نها ارة الخارجية األمريكية ألزلقد القى تقرير اللجنة ترحاب من الرئيس األمريكي ترومان ومن و
، لقد تجاهل ترومان رغبة الحكومة البريطانية في 3رأت أنه سيؤدي إلى تقدم صوب حل المشكلة

العمل المشترك وأصدر تصريحًا كتبه له مساعدا نايلز وكروم رحب فيه بما قررته اللجنة حول دخول 
  .4المائة ألف يهودي إلى فلسطين

م من رئيس 1945ترومان في آب أغسطس وإمعانًا في مد المظلة األمريكية على اليهود، طلب 
بأن "ألف الجئ يهودي إلى فلسطين، متعهدًا  100الوزراء البريطاني أتلي الموافقة على دخول 

، وفي "المالية في نقل الالجئين اليهود إلى فلسطين المسؤوليةالواليات المتحدة سوف تضطلع ب
ح األمريكيون باحتمال رفض الكونجرس محاولة للضغط على بريطانيا لتنفيذ الرغبة األمريكية لو

مليون دوالر، إذا لم ترضخ الحكومة البريطانية  3750األمريكي قبول طلب بريطاني لقرض قيمته 
  .5للطلب األمريكي

األمريكية شكل الرئيس األمريكي ترومان لجنة خاصة على -بعد أن فشل تقرير اللجنة اإلنجليزية
اغة سياسته من وزيري الحربية والمالية برئاسة هنري مستوى مجلس الوزراء لمعاونته في صي

ورغم عدم استعداد الواليات المتحدة للتعاون مع بريطانيا ماليًا ، 6جريدي وكيل وزارة الخارجية
ما أبداه ترومان من عدم  ورغم استياء الحكومة البريطانية بسببعلق بفلسطين توعسكريًا فيما ي

ره على إدخال المائة ألف يهودي إلى فلسطين في أسرع وقت قبول التقرير في مجموعه، بل إصرا
وبسبب اتجاه األمريكان إلى التدخل في شئون فلسطين دون أن يبدوا أي استعداد لالضطالع 

  .7بمسئوليٍة ما
وفد بريطاني يرأسه هربرت موريسون وقد طارت لجنة جريدي إلى لندن حيث تباحثت مع 

وبدأت المباحثات المكثفة بين الجانبين في الوقت الذي زادت فيه القالقل في فلسطين ووصل فيه 
  .8اإلرهاب اليهودي مداه
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نوفمبر  29وهناك وثيقة مرسلة من السفارة األمريكية في روما إلى وزير الخارجية األمريكي في 
مؤتمر الصحفي الذي عقده البروفسور جوهان سمير تنكو نائب م والتي تتحدث عن ال1946عام 

رئيس الجامعة األمريكية لتحرير فلسطين والذي تطرق فيه إلى موضوع إقامة الحكومة الفلسطينية 
إننا : "اليهودية في المنفى والتي ستشكل في غضون أشهر قليلة في مكان ما في أوروبا وقال أيضًا

وقال كذلك إن منظمته األمريكية اليهودية تعاونت مع " ه الحكومةسندعو العرب للمشاركة في هذ
اللجنة العبرية للتحرير الوطني في أمر تشكيل الحكومة الفلسطينية في المنفى، وقال جوهان سمير 
تنكو في المؤتمر أيضًا إذا وافقت الوكالة اليهودية على المشروعات البريطانية الرامية إلى تقسيم 

تحرير  تكون قادرة على ذلك بفضل استمرار عمل المقاومة السرية الرامي إلى فلسطين فإنها لن
  .1حركة المقاومة هذه بالمال وغيره دعمت فلسطين الموحدة، وقال أيضًا إن منظمتي

السعودية، مصر، العراق، سوريا ولبنان في واشنطن : م، قدم ممثلو كل من10/5/1946وفي 
ة األمريكية، سجلوا فيها معارضة حكوماتهم لتوصية لجنة مذكرة إلى دين أششون ناظر الخارجي

  .2على تصريحات الرئيس األمريكي هاالتحقيق واحتجاج
م وجه الرئيس األمريكي بسبب هذه االعتراضات رسالًة إلى رؤساء هذه الدول 17/5/1946وفي 

ماء العرب، وفي أكد فيها أنه لن يجري أي تغيير في الوضع في فلسطين قبل إجراء مشاورات مع الزع
العشرين من الشهر نفسه، طلبت نظارة الخارجية األمريكية من العرب واليهود أن يقدموا ردودًا 
رسمية على تقرير اللجنة مع اإلشارة إلى أن توصيات التقرير لها صفة استشارية وال تلزم نظارة 

رؤساء العرب في انشاص الخارجية األمريكية، وقبل مضي أسبوع على هذا الطلب، اجتمع الملوك وال
م، وقررت الحكومات العربية في كال 8/6/1946واجتمع مجلس الجامعة العربية في بلودان بتاريخ 

أمريكية واعتبار األخذ بهذه التوصيات عمًال -االجتماعين رفضها لتوصيات لجنة التحقيق األنجلو
  .3عدائيًا موجهًا ضدها

الصهيونية لتوصيات اللجنة، االستفادة من - كيةاستطاع ترومان على أرضية المعارضة األمري
البريطانية التي تبنت التقرير بشدة ألنها وجدت فيه " الحجج"المعارضة العربية للتوصيات في إسقاط 

الصهيونية لطردها من فلسطين، مما اضطر بريطانيا للقبول بمباحثات -مهربًا من الضغوط األمريكية
-غرايدي"م إلى اتفاق بمشروع 26/7/1946أدت في  بريطانية على مستوى وزاري- أمريكية

م، ويقضي 31/7/1946، عرضه هربرت موريسون في مجلس العموم البريطاني في "موريسون
يهودية، عربية، القدس، والنقب، يعطى لألولى والثانية استقالًال : بتقسيم فلسطين إلى أربع مناطق هي
الثالثة والرابعة نظام فيدرالي مع حكومة مركزية قوية  :المنطقتينذاتيًا ويجمعهما فيما بينهما ومع 

  .4تحت اإلدارة البريطانية، واقترح المشروع إدخال مئة ألف يهودي إلى فلسطين في الحال
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م، وتالها 6/8/1946لكن الوكالة اليهودية رفضت المشروع في اجتماع عقدته في باريس بتاريخ 
لمستر أتلي رئيس وزراء بريطانيا، ضمنها رفضه م إلى ا12/8/1946ترومان برسالة وجهها في 

موريسون، كما ضمنها مقترحات جديدة كان الرئيس األمريكي قد تبناها بعد أن -لمشروع غرايدي
عرضها عليه ناحوم غولدمان عضو الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية، وهي كناية عن مشروع تقسيم 

موريسون - المنطقة المعطاة لليهود في مشروع غرايديتطالب فيه الوكالة اليهودية بأن يضاف إلى 
الجليل بكامله والقدس والنقب والسهل الشاطئي، تملص أتلي من رد مباشر، واكتفى بإبداء أسفه 

موريسون، ودعا إلى عقد مؤتمر في لندن -لموقف اإلدارة األمريكية غير الداعم لمشروع غرايدي
  .1للوصول إلى حل يرضي األطراف المتنازعة

وبدعم من الواليات المتحدة، رفضت الوكالة اليهودية حضور المؤتمر الذي افتتح أعماله في 
م، وعندما قدمت الوفود العربية مقترحات جماعية، تؤدي إلى أن تكون فلسطين دولة 10/9/1946

موحدة ذات دستور ديمقراطي تضعه جمعية تأسيسية منتخبة، وتم االتفاق على تشكيل لجنة فنية 
م رفض فيه هذه 4/10/1946بريطانية لدرس المقترحات، أدلى الرئيس األمريكي بتصريح في - ةعربي

المقترحات التي سماها مشروع االستقالل اإلقليمي، وأعلن تأييد الواليات المتحدة األمريكية 
  .2)مشروع غولدن(للمشروع المقدم من قبل الوكالة اليهودية 

م، رفضت بريطانيا المشروع العربي 27/1/1947 وعندما استأنف مؤتمر لندن أعماله في
وتقدمت بمقترحات دعيت خطة بيفن، أرسلت منها نسخة إلى الوكالة اليهودية، وتقضي بوضع 

مشروع  خطة فلسطين تحت وصاية بريطانية لمدة خمس سنوات تتهيأ خاللها لالستقالل على أساس
  .مس إلى فلسطينألف يهودي خالل السنوات الخ 100موريسون ودخول -غرايدي

بدعم أمريكي المقترحات البريطانية وطالبت بإقامة دولة يهودية ) الغائبة(رفضت الوكالة اليهودية 
  .3على كل فلسطين، من نهر األردن حتى البحر ومن الناقورة حتى سيناء

أمام رفض الوفود العربية من جهة والوكالة اليهودية من جهة أخرى، وجدت بريطانيا والواليات 
المتحدة أن الحل األمثل لهذه المشكلة، مع حفظ مصالح بريطانيا في العالم العربي، وهو تحويل 

تستطيع الواليات القضية إلى األمم المتحدة، حيث يمكن إسباغ شرعية دولية على القرارات التي 
هيئة  المتحدة وبريطانيا تمريرها بحكم نفوذها على مجموعة كبيرة من الدول الصغيرة األغضاء في

  .األمم المتحدة

  هيئة األمم المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وقضية الالجئين الفلسطينيين
م، أي في 29/11/1947و 26وقد تجلى النفوذ األمريكي على هذه الهيئة، في الفترة الواقعة بين 

ففي : لتقسيمهذه األيام الثالثة التي سبقت موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على قرار ا
المشروع الذي اقترحته اللجنة الفرعية األولى، التي ) أدهوك(م قدمت اللجنة المؤقتة 25/11/1947

ضمت الواليات المتحدة والذي يقضي بتقسم فلسطين، إلى الجمعية العامة للتصويت عليه في 
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ها وجدت م، ألن29/11/1947م، ولكن الواليات المتحدة طلبت تأجيل التصويت إلى 26/11/1947
أن النتيجة المتوقعة للتصويت ليست لصالح المنظمة اليهودية، واستطاعت خالل األيام الثالثة ممارسة 
ضغوط كافية أدت إلى حصول المشروع على األكثرية الالزمة في جلسة التصويت، التي صدرت عن 

تقسيم  م، والتوصية بخطة29/11/1947بتاريخ  2الدورة ) 181(األمم المتحدة بقرار رقم 
، وبعد التصويت مباشرة أعلن موشي شرتوك، رئيس القسم السياسي في الوكالة اليهودية، 1فلسطين

  .2عن شكره الخاصة للواليات المتحدة على الجهود التي بذلتها إلنقاذ نتيجة التصويت
أحد ممثلي الوكالة اليهودية لدى المنظمة " David Horowitez"وقد قيم دافيد هورفيتس 

وضعت الواليات المتحدة ثقل نفوذها في الساعة : "ة دور واشنطن في عملية التقسيم فقالالدولي
  .3"األخيرة تقريبًا والبد من إرجاع الفضل في نتيجة التصويت النهائي إلى هذه الحقيقة

ترومان لصالحهم، حتى أن وزير الخارجية  األمريكي لقد أفلح اليهود حقيقة في استمالة الرئيس
م أن الرئيس أكد له أنه سيدعم أية سياسة 29/2/1948مارشال أبلغ نائبه روبرت لوفيت في األمريكي 

وبدء العمل على صياغة مشروع الوصاية في  -وطبعًا سليمة أي لمصالح اليهود–يعتقد أنها سليمة 
فلسطين، لعرضه على األمم المتحدة، وطلب استبدال التقسيم به، يسير على قدم وساق، وهو ينص 

وحين فشل مشروع  .طين فضًال عن الهجرةساستبدال التقسيم بوصاية بريطانيا على فل على
م، أعلن وفد الواليات المتحدة في األمم المتحدة تأييده 1947أكتوبر /الوصاية، وفي تشرين األول

الرسمي لمشروع تقسيم فلسطين، حيث تم ذلك بأمر مباشر من الرئيس ترومان، وزاد أعضاء الوفد 
 .4كي فقاموا بالضغط الفعال على بعض الحكومات الغربية، بغرض التصويت لصالح القراراألمري

 30وحين أقر مشروع التقسيم، دعت مذكرة طمأنة تقدم بها مكتب الوكالة اليهوديةـ في نيويورك 
م، المسئولين األمريكيين على عدم القلق على مصالح أمريكا النفطية في 1947ديسمبر /كانون األول

  .الم العربي نتيجة لردود الفعل التي قد تترتب على تأييدها لمشروع التقسيمالع
ولم يقتصر دور أمريكا، على تأييد قرار التقسيم، بل ذهبت أبعد من ذلك، حيث مارست ضغوطات 
خرافية على العديد من الدول التي كان موقفها معارضًا للتقسيم في بداية األمر مثل الصين وتايالند 

الفلبين وأثيوبيا واليونان، لتغيير موقفها لصالح إقرار التقسيم، وقد أفلحت في ذلك مع وهايتي و
وقد يكون االستهجان من عالقة الصهاينة والواليات المتحدة غير مبرر إذا ما ، العديد من الدول

  :5علمنا أن من أسباب هذا الدعم الالمتناهي

                                                             
اإلسرائيلي، المجلد األول، عام -مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي 1

  .4م، ص1993م، بيروت، الطبعة الثالثة، عام 1947-1974
  .152، مرجع سبق ذكره، ص126العدد سطينية،شؤون فل2
  .23الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد السادس، مصدر سبق ذكره، ص 3
، تشرين 43- 33عبد القادر ياسين، مشروعات التسوية إبان االنتداب البريطاني على فلسطين، شؤون عربية، العدد 4

  .60م، ص1983كانون األول -الثاني
  .60ابق نفسه، صالمرجع الس 5
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 يا ومحاولة األولى احتالل أماكن نفوذ الثانية، تعالي حدة الصراع بين الواليات المتحدة وبريطان
  .والشرق األوسط هو واحد من هذه الميادين المهمة

 الدخول األمريكي القوي إلى ميدان الصراع في الشرق األوسط.  
 التلكؤ البريطاني، كما يدعوه الصهاينة، في تحقيق أحالم اليهود.  
 ريكاجالء الصورة بالنسبة للصهاينة واالرتماء بأحضان أم.  
  االرتهان البريطاني للقرار األمريكي، بسبب سيف الديون المسلط على بريطانيا من قبل الواليات

 .المتحدة
وقد كان الدخول األمريكي التدريجي إلى المنطقة نتيجة لعدة أسباب لعل من أهمها، قيام الحرب 

-م حدودهما الجيوبين محوري الشرق والغرب، وما تال ذلك من محاوالت القوتين العظميين رس
  .1سياسية على العالم

وطبعًا كان من أولويات أمريكا في المنطقة تكوين إسرائيل قوية منيعة، وعصا غليظة للتلويح بها 
عند الضرورة، ولم تكن الواليات المتحدة بحاجة للتبرير للعرب، فقد أوضحت رسالة أرسلها ترومان 

يها صراحة أن السياسة األمريكية الخاصة بفلسطين م، أعلن ف1948للملك عبد العزيز آل سعود عام 
  .تنسجم مع أهداف الصهيونية

ويبدو في هذه الرسالة االلتزام التاريخي العلني حيال اليهود، وليس من قبيل الصدفة أن يجمع 
" إسرائيل"وزير المالية األمريكي آنذاك بين منصبه كوزير وكونه رئيس لجنة جمع المساعدات لدولة 

  .2المقبلة
م، وبعد اشتعال فتيل المعارك في فلسطين، دعت الواليات المتحدة 1948مارس /آذار 15وفي 

إلى عقد هدنة بين الطرفين، وتبنى الرئيس ترومان في تلك األسابيع فكرة وضع فلسطين تحت 
الوصاية، فثارت ثائرة أمريكا كلها في وجهه، وبدأ الحشد الصهيوني حتى على المستوى الشعبي، 

، "فرقة جورج واشنطن"اهيري، فهدد العمال اليهود باإلضراب، وأعلن في أمريكا عن تشكيل الجم
من المتطوعين األمريكيين للقتال جانب اليهود في فلسطين، هذا فضًال عن وفود الوساطات وأصحاب 

خ رؤوس األموال اليهود، التي أمت البيت األبيض إلقناع الرئيس ترومان العدول عن مقترحه والرضو
وبدأ تنفيذ مشروع التقسيم، واستعدت القوات البريطانية للرحيل، وحين أعلن عن  .لتقسيم فلسطين

م، أرسل الرئيس ترومان اعترافه بإسرائيل، بعد إحدى 1948مايو /أيار 14قيام دولة فلسطين في 
 جيمس"عشر دقيقة من إعالن قيامها، كما بادر إلى تعيين أحد غالة المتحمسين للصهيونية 

  .3أول سفير لدى تل أبيب" مكدونالد
مع الصين بمشروع  م، تقدمت بريطانيا1948أكتوبر /تشرين األول 28وبعد انتهاء الحرب، وفي 

إنني أرغب في تقديم : "قرار يدعو إسرائيل لالنسحاب من النقب، غير أن الرئيس ترومان أجاب
في فلسطين، إسرائيل يجب أن تكون المساعدة لبناء دولة قوية غنية، حرة، ديمقراطية، ومستقلة 

                                                             
  .13، ص82الوحدة، العدد  جمال خليل، الصهيونية تحت المظلة األمريكية 1
  .30م، ص1988ديسمبر عام /خالد القشطيني، الدول الكبرى وعام النكبة، شؤون عربية، كانون األول 2
  .32المرجع السابق نفسه، ص 3
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، وزاد ترومان في مغاالته "كبيرة، حرة وقوية بدرجة كافية تمكن شعبها من الشعور باألمان والكفاية
م أي بعد عام من قرار التقسيم إلى وايزمن يعرب عن معارضة أي محاولة 29/11/1948فأرسل في 

الحدود، دون موافقته، وبعد ذلك بيومين أقنع  ، أو إجراء أي تغيير في"إسرائيل"الستعادة النقب من 
فارة لها، وأكد على سترومان خارجيته بتحويل االعتراف الواقعي بإسرائيل إلى اعتراف قانوني وفتح 

ضرورة عدم تعديل الحدود، أو إعادة أي أرض للعرب، كما رفض فكرتي حق العودة والتعويض، 
  .1إسرائيل بالسالح وصرح بضرورة التفكير في رفع الحظر عن تزويد

لقد حدث التغير، وفي موقف اليهود األمريكيين من الصهيونية كما يبدو خالل الحرب العالمية 
الثانية، ويعود هذا التغيير إلى تغير موقف الحركة الصهيونية منهم، والواقع أن هذا التغيير قد حصل 

الدوامة النازية، وربما يشكل  نتيجة فقدان المستودع البشري في أوروبا الشرقية، الذي ضاع في
والذي أعلن فيه عن النية في إقامة "م 1942مؤتمر بلتيمور الذي عقد في أمريكا في نهاية عام 

كومنولث يهودي في فلسطين، نقطة تحول خطيرة ألنه نص على تسلم السلطة في فلسطين للوكالة 
  .2"اليهودية

الحركة الصهيونية جهودًا كبيرة للسيطرة م بذلت 1948م و1942وفي الفترة الممتدة بين عامي 
على يهود أمريكا، فقد أحرزت الصهيونية نجاحات كبيرة في هذا المجال، أهمها عزل جميع المنظمات 
اليهودية غير الصهيونية، ولقد لعب هذا اإلنجاز دورًا في القرار الذي اتخذه ترومان باالعتراف 

  .3تكون العالقة األمريكية اإلسرائيليةم، ومن ذلك الوقت بدأت ت1948بإسرائيل عام 
م، حاولت الواليات المتحدة عبر 1948مارس /الفترة التي أعقبت قرار التقسيم، وحتى آذارفي 

اتصاالت مع الدول العربية امتصاص ردات الفعل، ولكنها حين تيقنت من إصرار هذه الدول على 
الميزان العسكري في المنطقة لصالح خوض المعركة فور انسحاب بريطانيا من فلسطين، ولم يكن 

ر شكلية في قرار التقسيم وتأجيل تنفيذه بعض ظالصهاينة، حاولت كسب الوقت عن طريق إعادة ن
م إلغاء قرار التقسيم عام 19/3/1948الوقت، فأعلن وارن أوستن مندوبها في مجلس األمن بتاريخ 

حتى تبنت الجمعية العمومية لألمم م واقترح وضع فلسطين مؤقتًا تحت وصاية مجلس األمن 1947
المتحدة بذلك في جلسة خاصة، ودعا العرب واليهود إلى إجراء هدنة، وناشد بريطانيا البقاء كدولة 

  .4منتدبة تحت إشراف األمم المتحدة إلى حين التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية
ودية رفضت نظام الوصاية كبديل عن وافق مجلس األمن على االقتراح األمريكي، لكن الوكالة اليه

التقسيم، كما رفضه العرب، وبادرت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية إلى إعالن موقفها من نظام 
ألنه مؤقت سيكسب اليهود منه قوة ووقتًا، وفيه "م وأعلنت معارضته 12/4/1948الوصاية في 

أما " ن أنه قضي أو سيقضي على التقسيمإضاعة لفرصة تفوق العرب الحاضر في القتال تفوقًا ظ

                                                             
  .33المرجع السابق نفسه، ص 1
  .26المرجع السابق نفسه، ص 2
  .27مرجع السابق نفسه، صال3
  .182-181دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سبق ذكره، ص 4
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بالنسبة للهدنة، فقد اشترطت اللجنة السياسية للموافقة عليها حل الهاغاناة ووقف الهجرة وتجريد 
  .1اليهود من السالح

وبدأت الجمعية العمومية لألمم المتحدة نقاش القضية الفلسطينية بناًء لدعوة مجلس األمن في 
نه تقدم المندوب األمريكي في األمم المتحدة مستر وارن أوستن م، وفي العشرين م16/4/1948

  .2باقتراحات وضع فلسطين تحت وصاية هيئة األمم المتحدة
م وقبل أن تختتم الجمعية أعمالها بالموافقة على اقتراح جديد للمندوب 14/5/1948وفي 

-لسطين، أعلن بناألمريكي يقضي بتعيين وسيط تعينه الدول الكبرى للمساهمة في حل مشكلة ف
، وسارع رئيس الواليات المتحدة ترومان إلى االعتراف بإسرائيل "دولة إسرائيل"غوريون عن قيام 

، وذلك في 3دقيقة فقط من اإلعالن بل صدر االعتراف قبل أن تطلبه حكومة إسرائيل المؤقتة 11بعد 
عن طريق وسيط والعودة  الوقت نفسه الذي كان فيه المندوب األمريكي يناقش اقتراح حل المشكلة

  .إلى نظام الوصاية
أن أمريكا " دولة إسرائيل"بل إن المفارقة الغريبة التي حدثت أثناء إعالن بن غوريون قيام 

اعترفت بدولة إسرائيل قبل إعالن بن غوريون بسبب االختالف في التوقيت بين الشرق والغرب، وقد 
ج سياسة دعم إسرائيل تقويتها ضد العرب والمصالح درجت اإلدارات األمريكية المتعاقبة على انتها

  .4العربية
أعلنت الدول العربية في بيان بثته كافة اإلذاعات العربية عن زحف جيوشها إلى فلسطين، وفي 
أيام قليلة، منيت المنظمات الصهيونية بهزائم متالحقة أدت إلى أن تطلب الواليات المتحدة وبريطانيا 

م الهدنة لمدة أربعة 1948يونيو /حزيران 11مجلس األمن الدولي في وقف إطالق النار ففرض 
، واستطاعتا فرضه بما لهما من نفوذ تحت حجة السماح للوسيط الدولي بلعب الدور المنوط 5أسابيع

ومع أن هذه الهدنة لم تطل، فقد استطاعت الدولتان تأمين صهيوني عسكري وخلق تخاذل عربي  .به
  .سئولةعلى صعيد الحكومات الم

وكانت هيئة األمم المتحدة قد عينت الكونت فولكا برنادوت وسيطًا لإلشراف على تنفيذ التقسيم 
، الذي اتصل 6م بتعيين وسيط دولي1948مايو /أيار 14بتاريخ  186وأصدرت قرار يحمل رقم 

لوسيط بالعرب واليهود وتوصل إلى اقتراح أرسله إلى هيئة األمم المتحدة ولكن اليهود اغتالوا ا
، ثم تعين خلفًا له المستر بانش 7الدولي، ولما نشرت مقترحات برنادوت وجد أنها في صالح العرب

م دعوة األطراف المتنازعة إلى 16/11/1948الذي رفع القضية إلى مجلس األمن فقرر المجلس في 

                                                             
  .153، مرجع سبق ذكره، ص126شؤون فلسطينية، العدد  1
  .182دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .23مرجع سبق ذكره، صالموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد السادس،  3
  .65ناهض منير الريس، فلسطين في الزمن الحاسم، مرجع سبق ذكره، ص 4
  .155الدكتور محمد بديع الشريف، مرجع سبق ذكره، ص 5
  .16مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قرارات األمم بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي، مرجع سبق ذكره، ص 6
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للعرب من  وأدت سياسة الدعم الفعال للصهاينة والمماطلة والتسويف وإظهار الصداقة .1عقد هدنة
  .م، أو ما سمي في حينه بالنكبة1948قبل الواليات المتحدة إلى نتائج 

الخاص بحق ) 194(م أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم 11/12/1948في 
تقرر : "من القرار على التالي) 11(عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث نصت الفقرة 

دة، في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم السماح بالعووجوب 
مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل 
مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقًا لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف، أن يعوض 

) 149(ورغم ما يمثله القرار " أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة عن ذلك الفقدان
من قيمة قانونية على المستوى الدولي في تأكيد حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، 

  .2إال أنه يبقى قرار لتأكيد الحق ولكنه لم يأت بالحق
لقانون الدولي المعترف به عالميًا، فق العودة حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من ا

م، إذ تنص الفقرة 1948ديسمبر  10مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر في 
رة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى دلكل فرد حق مغا: "على اآلتي 13الثانية من المادة 

  .3"بلده
لصهيونية أوًال والذي ساعد في إنشاء دولة إسرائيل ثانيًا، لم إن الموقف األمريكي المساند ل

يكن إال البداية في طريق الدعم الكامل لمخطط الحركة الصهيونية منذ وجودها وحتى يومنا هذا 
بثبات وقوة وتصاعد مذهل من حيث الجوهر إذ لعبت الواليات المتحدة األمريكية دورًا هامًا وخطيرًا 

لفلسطينية حيث كانت وراء فرض اتفاقيات الهدنة الدائمة التي وقعتها إسرائيل على العرب والقضية ا
أفادت من  مع دول المواجهة العربية مصر ولبنان واألردن وسوريا بعد ما تيقنت واشنطن أن إسرائيل

حتى بعد اتفاقيات  فترة الهدنة األولى واستولت على أرض لم تكن مخصصة لها بموجب قرار التقسيم
م مثل أم الرشراش التي جعلتها إسرائيل ميناء إيالت وفتحت لها بذلك 1949الدائمة في عام  الهدنة

  .4ممرًا على خليج العقبة
وفي النهاية كان من المستحيل أن يتحقق الحلم الصهيوني في إقامة دولة إسرائيل لوال الدعم 

ة للحركة الصهيونية وخاصة بعد البريطاني وإصدار وعد بلفور ولوال تبني الواليات المتحدة األمريكي
م وإعطاؤها كل الوسائل والمال الالزمين إلقامة الدولة والموافقة على قرار 1942مؤتمر بلتيمور عام 

  .تقسيم فلسطين وحث كل الطاقات له

                                                             
  .165- 155المرجع السابق نفسه، ص  1
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إن الواليات المتحدة األمريكية تغلغلت في مسار الصراع الصهيوني العربي والقضية الفلسطينية 
متباينة وهي قوى كانت لها، وما تزال تصوراتها لتسوية قضية الالجئين ألسباب ومحددات 

  .الفلسطينيين في إطار سياستها االستراتيجية تجاه الشرق األوسط بيئة اللجوء الفلسطيني اإلقليمية
كان وال يزال لقضية الالجئين الفلسطينيين حساسيتها الواضحة وكيفية التعامل معها وتسويتها 

ن البدائل والمشاريع والمقترحات العربية واإلقليمية والدولية من أجل تهيئة البيئة وطرح العديد م
  .العربية واإلقليمية والدولية الالزمة لتثبيت الكيان الصهيوني

  الخاتمة
ين موقف الواليات المتحدة األمريكية ومسئوليتها التاريخية من قضية الالجئالدراسة  ضتعر

م، ودورها في خدمة اليهود حتى قيام دولتهم اسرائيل 1948ى عام حت 1917ن عام الفلسطينيين م
م وترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، كذلك تعرض موقف المنظمات الدولية 1948عام 

  .مم المتحدة وهيئة األمم المتحدةوخاصة عصبة األ
بي االسرائيلي، أوضحت الدراسة أن الواليات المتحدة األمريكية عملت على احتواء الصراع العر

وفي مقدمتها الحفاظ ، األهداف المختلفةوبالتالي جوهره المتمثل بالقضية الفلسطينية وذلك لتحقيق 
  .على المصالح األمريكية الشرق أوسطية أوًال والحفاظ على أمنها ثانيًا

لما مدى العالقة مع اسرائيل، فكيكية من قضية الالجئين انعكاسًا ليعتبر موقف اإلدارات األمر
االهتمام بالقضية الفلسطينية، ويمكن القول إنه منذ تولي الرئيس توطدت العالقة معها، تراجع 

م بقيت القضية الفلسطينية ومن بينها قضية الالجئين 1945األمريكي هاري ترومان رئاسة أمريكا عام 
ألمريكية المتعاقبة الفلسطينيين أسيرة الصراع الدائر بين قوى الضغط المؤيدة إلسرائيل واإلدارات ا
  .لجهة دعم المواقف اإلسرائيلية في مستويات مختلفة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية

 :لتي توصلت إليها الدراسة ما يليوكان من أهم النتائج ا
قبل نشوء الحركة الصهيونية بأكثر من نصف قرن روج االستعمار في المشرق العربي، لمقولة  .1

درًء لخطورة قيام دولة عربية قوية نواتها مصر " بال أرضفلسطين أرض بال شعب لشعٍب "
 .وبالد الشام، تضاهي الدول القومية األوروبية الناشئة آنذاك

شاركت الواليات المتحدة إسرائيل في بذل المساعي من أجل توطين الالجئين الفلسطينيين في  .2
مقاومة الشعبية غير أرضهم ولكن كل مشاريع التوطين التي عرضت باءت بالفشل بسبب ال
 .الواسعة لتلك القرارات وبسبب إصرار الالجئين على حقهم في العودة إلى ديارهم

 .الواليات المتحدة األمريكية مسئولة عن مشكلة الالجئين الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم .3
 .طينالواليات المتحدة األمريكية هي التي ساعدت الحركة الصهيونية واليهود في الهجرة إلى فلس .4
 .ساعدت في قيام دولة اسرائيل وحمايتهاالواليات المتحدة األمريكية هي التي  .5
 .عدم وحدة الدول العربية وتفككها ساعد في قيام دولة إسرائيل .6
او ما يترتب عليه، وإلغاء صفة الالجئ، باالستناد إلى  194تسعى إسرائيل اليوم إللغاء القرار  .7

 .دعم الواليات المتحدة األمريكية
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ا زالت إسرائيل تصر على رفضها لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق العالمية التي تكفل حق م .8
لكل امرئ "منه  13عودة الالجئين، مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي تنص المادة 

وأن حق العودة هو حق من " الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده
 .سان التي ال تموت بالتقادمحقوق اإلن

 .ولة عن مشكلة الالجئين الفلسطينيينعصبة األمم المتحدة هي المسؤ .9
القضية الالجئين الفلسطينيين و ولة عن مشكلةية العامة لألمم المتحدة هي المسؤالجمع .10

 .الفلسطينية وما ترتب عليها
 :ومن أهم توصيات الدراسة

ألن الوحدة الوطنية ووضع حد لالنقسام المدمر وحدة الشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة  .1
 .يشكالن السالح األمضى لحماية القضية الفلسطينية

دعوة الفلسطينيين واستنهاض هممهم في الشتات من أجل تنظيم لجان الالجئين وربطها بإطار  .2
 .كل عملية وطنية خشية تذويبها وإلغاء هويتها الوطنية وتهميش حقها في العودة

من ترك أرضه الذاكرة التاريخية بتبني مركزًا للتاريخ الشفوي وإجراء المقابالت مع الحفاظ على  .3
 .تحت القوة

التصدي لكل المشاريع االستعمارية الصهيونية التي تهدف لطمس مشكلة الالجئين وتوطينهم  .4
 .خارج فلسطين

لة يجب على المفاوض الفلسطيني إعطاء مشكلة الالجئين حق األولوية ألنها لب المشك .5
 .الفلسطينية وبدونها لن يكون حل وال سالم دائم

الفلسطينية بحق العودة لالجئين الفلسطينيين  والجامعات توعية الطالب والطالبات في المدارس .6
من خالل مناهج فلسطينية وعقد الندوات  194القرارات الدولية وخاصة قرار وتوعيتهم أيضًا ب

 .لة الالجئينوالمؤتمرات الدولية التي تبين وتوضح مشك
يجب عدم فتح المجال أمام المؤسسات أو الهيئات اإلقليمية أو الدولية للبحث في مشكلة  .7

 .الالجئين وتحويلها من حق العودة إلى مشكلة إنسانية اجتماعية اقتصادية صحية يجب حلها
 وعية الجماهيريةتطوير اللجان الشعبية في المخيمات لرفع وعي الجماهير وإشراكهم في الت .8

إطالق اسم المدن والقرى الفلسطينية التي هجر أهلها على أسماء المدن بمشكلة الالجئين و
 .والقرى العربية والفلسطينية والتذكير بها

االتصال بالمؤسسات والجمعيات والهيئات اإلقليمية والدولية وكسب مناصرتها لصالح مشكلة  .9
 .ق العودة وتقرير المصيرحالالجئين الفلسطينيين و

لبة الدول العربية كلها بأن تعامل الالجئين الفلسطينيين الموجودين في أراضيها معاملة مطا .10
أبناءها مع المحافظة على كيانهم وشخصيتهم المستقلة ليظلوا الرمز الحي للجريمة التي حلت 

 .بوطنهم
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ية مطالبة الدول العربية بتقديم المساعدات المادية والخدمات الطبية والتعليمية واالجتماع .11
لالجئين بالقدر الذي يضمن تأهيل أبناء فلسطين تأهيًال كامًال، في جميع نواحي الحياة العصرية 

 .وكذلك تقديم المنح الدراسية السنوية لهم في الجامعات العربية
مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بالعمل على تعيين قيم دولي لإلشراف على ممتلكات  .12

ع هذه الممتلكات إلى هم في المنطقة المحتلة، وتسليم ريين العرب عن ديارالنازحين الفلسطيني
 .شعب فلسطين

ووضع الخطة الكفيلة بتمكينها من القيام بمهماتها ، والفلسطينية أجهزة اإلعالم العربيةدعم  .13
حسبما تتطلب الظروف في كل بلد عربي على حدة لدعم قضية الالجئين ومدى قدرة هذه 

يام باألعباء المنوطة بها في المجال الخارجي وعلى الصعيد القومي بحيث األجهزة على الق
 .تتحمل مسئولية التوعية والتعبئة القومية
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  مشكلة الالجئين في إفريقيامتطلبات مواجهة 

                                                    
في آخر إحصائية لها  (UNHCR) مم المتحدة لشؤون الالجئينلأل ةالسامي يةالمفوض قدرت

مليون نسمة، وقالت المنظمة أن الوضع العام لالجئين في  12أن عدد الالجئين في أفريقيا، قد تجاوز 
إلى البلدان  وايذهبلن بالدهم ؤوترك الالجيغالبا ما  حيث ، العالم، بما في ذلك الدول األفريقية كارثي

للحد من هذه الظاهرة،  ةتوضيح أهم الحلول المناسبل تهدفالعالم، هذه الدراسة  األكثر فقرا في
الحلول المعتمدة في بلد المنشأ،  تحدثنا عنفي الجزء األول  ،لذلك تم تقسيمها إلى ثالثة أجزاء

عن الحلول  ناالحلول المعتمدة في دولة اللجوء، وفي الجزء الثالث تحدث عالجنا الجزء الثانيفي و
 .المجتمع الدولي، في الختام نقدم النتائج والتوصيات المقترحة مستوى عتمدة علىالم
 
 

Requirements for confrontation the refugee problem in Africa 
 

    The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) estimated in 
its latest statistics that the number of refugees in Africa exceeded 12 million, the 
organization said that the general situation of refugees in the African countries is 
catastrophic since these refugees often leave their countries, head to the poorest 
countries in the world, this study has to clarify the most important solutions in 
place to limit this phenomenon, so it has been divided into Three parts in the first 
part we discussed the solutions adopted at the country of origin level, and in the 
second part we discussed the solutions adopted at the level of the State of refuge 
and in the third part Solutions adopted at the international community level. In 
conclusion, we present the results and recommendations proposed. 
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  مقدمة
قديمة قدم الوجود اإلنساني في ال شك أن المتتبع للتطور التاريخي لمشكلة اللجوء يجد أنها      

حد ذاته وليست وليدة القرن العشرين، إنها تمتد عبر تاريخ البشرية الطويل المليء باالضطهاد 
والظلم وكل المشاكل المسببة أساسا للجوء، وما يمكن قوله هو أن هذه المشكلة من أهم المشكالت 

يسوا مجرد مجموعة من األجانب، يقيمون ذلك أن الالجئين ل ،وأكثرها خطورة، في عالمنا المعاصر
داخل إقليم دولة معينة، ولكنهم يمثلون عبئا اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وأمنيا، على الدولة 

، ناهيك )خاصة في إفريقيا وآسيا(المضيفة، والتي غالبا ما تكون هي نفسها في وضع اقتصادي صعب 
 %.80والنساء حوالي  عن نوعية الالجئين، التي يمثل فيها األطفال

 2015تشير المفوضية السامية لشؤون الالجئين في أحد آخر اإلحصائيات ضمن تقريرها لعام     
لوضع العام ، وأّكدت المنظمة أن ا1مليون 18 يفوقإفريقيا صحراء جنوب أن عدد الالجئين في 

م نقل مأساوي، فالالجئون لالجئين في دول العالم عامة، وفي الدول اإلفريقية خاصة، وضع مزر إن ل
وا إلى ِأشد البلدان فقرا، وبصفة عامة، فقد أاألفارقة وفي الغالب األعم، يتركون بلدانهم ليلج

أوضاع معيشية مالئمة لالجئين، حيث تمتع العديد  توفير، استطاعت دول اللجوء في بداية الظاهرة
مل واالعتماد على الذات، بل أنه في السياسي، واالجتماعي مع توفير فرص الع منهم بقدر من األمن

إال أنه مع تزايد  ء،الحاالت، استطاع الالجئون الحصول على حق اإلقامة الدائم في دولة اللجو بعض
الخدمات، خاصة منذ ثمانينيات القرن  أعداد الالجئين لم تعد دول اللجوء تستطيع توفير مثل هذه

  . العشرين
  ؟هذه  اللجوء ما هي أنجع الحلول للحد من ظاهرة :عنه هو  غير أن أهم ما يمكن التساؤل      

  :مباحث وفق اآلتي ةثالثو بغية اإلجابة على هذه اإلشكالية نقسم دراستنا هذه إلى 

  .الحلول المتبعة على مستوى دولة المنشأ: المبحث األول -

  .الحلول المتبعة على مستوى دولة الملجأ: المبحث الثاني -

  .لمتبعة على مستوى المجتمع الدوليالحلول ا: المبحث الثالث -

  .دولة المنشأالحلول المتبعة بمشاركة : األول  بحثالم 
إلى بلدهم األصل فرديا أو جماعيا ، إن الحل األمثل لمشكلة الالجئين هو عودتهم اإلختيارية     

تمثل الحل األمثل، ، إال أن العودة وإن كانت 19942وهو ما تم النص عليه في وثيقة أديس أبابا .

                                                
  :أنظر للمزيد من المعلومات حول اإلحصائيات موقع مفوضية األمم لشؤون الالجئين على الرابط التالي - 1

http://www.unhcr.org/africa.html 
  :من وثيقة أديس أبابا بشأن الالجئين والتشريد القسري للسكان في إفريقيا 15نص التوصية رقم  - 2
  :الحلول من أجل الالجئين«ـ 
طالما كان ذلك ممكنًا، وفي هذا  –تظل عودة الالجئين اختياريًا إلى بالدهم األصلية هي الحل األمثل  - إعادة الالجئين) أ

قد فتح الطريق لعودة أكثر من  1992الصدد فإن الندوة تشير بارتياح إلى أن عقد اتفاق سالم في موزمبيق في أكتوبر 
 –في أقاليم أخرى–جئ موزمبيق إلى وطنهم، وعالوة على ذلك فإن إمكانية إيجاد حلول لالجئين من خالل العودة مليون ال

 »...مبشرة تبدو
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فهي تصطدم بمعوقات كثيرة ترتبط في األساس بالوضع القائم في الدولة األصل ،والذي كان السبب 
  .الرئيس في ظاهرة اللجوء

يستخدم القانون الدولي مصطلح العائد، للداللة على الشخص الذي كان الجئا، ولكنه عاد       
إلى وطنه، في العادة ألن التهديد، أو الخطر الذي دفعه  ويقرر الالجئ العودة.حديثا إلى بلده األصل 

إلى مغادرة محل إقامته المعتادة، قد تالشى بدرجة كبيرة، أو أن الخطر في مكان اللجوء، قد غدا 
وقد يشجع على العودة في كثير من األحيان، إنتهاء الحرب األهلية، . العودة إلى الوطن أكبر من خطر

  .1قائمة أو إستبدال حكومة قمعية
  :وعليه نتناول ذلك في

 .أنواع العودة : مطلب األولال
 .شروط العودة : الثاني المطلب
  .دور مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في إعادة الالجئين إلى أوطانهم : الثالث المطلب

  أنواع العودة : األول  مطلبال
، كشف العمل الدولي، الملجأ إلى أوطانهممن دولة ، في إطار عملية إعادة أو عودة الالجئين      

، فنجد العـودة االختيارية لالجئين إلى أوطـانهم، أي 2عن نهجين متباينين في تعامله مع هذه الظاهرة
وهناك نوع ثان  ،يتماشى والقانون الدولي لالجئين، وهو ما ، ورغبتهم الصادقة في ذلكبإرادتهم الحرة
، سواء بطريقة مباشرة نون الدولي على رفضه، وهو العودة باإلكراهم تأكيد القا، رغولتلجأ إليه الد

  .أو غير مباشرة 

  )الترحيل اإلختياري ( العودة اإلختيارية  :الفرع األول
لكنه يبقى ، ويعتبر الحل األمثل. وهو عودة الالجئين إلى وطنهم إراديا إما فرادى أو جماعات      

وهو إلى .ضهم واألهم هو موافقة الدولة األصل على عودتهم رهنا بموافقة كل من الالجئين ،أو بع
ذلك صعب التحقيق ،إال في حاالت الجئي المناطق غير المستقلة، بحصولها على اإلستقالل وتغير 

كما حدث بالنسبة لالجئي الجزائر، الذين بمجرد .الظروف التي دفعت األفراد إلى مغادرة وطنهم 
  .3عادوا كلهم إلى وطنهم 1962ة إنتهاء حرب التحرير الوطنية سن

فالعودة الطوعية إذا تعني أنه بعد استعراض جميع المعلومات عن الظروف في البلد األصل،       
أو ، وهم يقررون ذلك عندما ال يكون هناك خطر يتهددهم. يقرر الالجئون بحرية العودة إلى بلدهم

مسألة الطوعية أو االختيار عنصرا رئيسا في وتعتبر . أو عائلية، قد يقررون العودة ألسباب سياسية

                                                
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون ، رصد وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالعائدين والمشردين داخليا: أنظر - 1

                 - www.ohchr.org/Documents/Publications/training7chapt1115ar.pdf. 3ص ، الالجئين
مجلة » اإلفريقية الكبرى منظور جغرافي بيئي ءالالجئون وتحديات التنمية في الصحرا«عزيزة محمد علي بدر،  - 2

 .266، ص 2002الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر، العدد األول، السنة 
 . 106حورية مجاهد، مرجع سابق، ص  - 3
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وال أن . إذ ال يجب بأي حال إجبارهم على العودة إلى بلدانهم األصلية. عودة الالجئين إلى وطنهم
   .1يمنعوا من العودة إليها

وأكدت ، ، مسألة اإلعادة الطوعية للوطن1969وقد تناولت إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية      
، فقد نصت المادة الخامسة 2من جهة، وعلى وجوب أن تكون طوعية من جهة أخرى على أهميتها

  .3في فقرتها األولى على وجوب إحترام هذا األمر، والتي جاءت تحت عنوان الترحيل اإلختياري

  العودة باإلكراه :الفرع الثاني
ية، كما حدث في وهو قيام سلطات دولة الملجأ، بإعادة الالجئين قسرا إلى بلدانهم األصل     

نيجيري، وقامت أوغندة سنة  ألف 20، 1969غانا التي أعادت سنة : العديد من الدول اإلفريقية مثل
آالف بينيني، كما أصدرت  10، 1978سنة الجئ رواندي، وطردت الغابون  4500، بترحيل 1982

وفيهم الكثير من ماليين أجنبي في البالد  3قرارا بإنهاء وجود حوالي  17/01/1983نيجيريا في 
  .4الالجئين من دول إفريقية متعددة

في الظاهر  لتهم األصلية ،فهي وإن كانت تبدوكذلك بالنسبة لعودة الالجئين اإلرادية إلى دو      
كذلك فإنها في الحقيقة عودة باإلجبار أو اإلكراه نتيجة للظروف القاسية،التي يحياها الالجئون في 

ضلون فيها العودة إلى بالدهم،ولو لم تتغير الظروف على البقاء في بلدان خاصة، والتي يف. المخيمات
فالالجئون في هذه الحالة يعودون إلى مناطق إنتهت منها الحروب لكن السالم فيها هش، . اللجوء

فاألمر الذي أدى أو دفع بهؤالء للعودة ...والبنية األساسية ضعيفة ووضع حقوق اإلنسان غير مستقر 
الظروف وإنما نتيجة المعاناة القاسية والمعادية التي يلقاها الالجئون في البلد المضيف ليس لتحسن 

  .     5مما يجعلهم يعتبرون العودة أقل شرا
أكدت بعض التقارير إلى أن الترحيل الطوعي لالجئين الصوماليين،  وفي منطقة القرن اإلفريقي،      

قية منظمة الوحدة وقد نصت إتفا. 6الموردة للمخيمات كان يشجعه التخفيض المتعمد لكميات األغذية
من  15كذلك التوصية رقم  .5/1الالجئين على العودة المادة  على عدم إجبار ،1969اإلفريقية 

تستنكر الندوة المحاوالت التي قامت بها بعض الحكومات في  -22«البند  .1994أبابا وثيقة أديس 
بما في ذلك األماكن التي تمثل  –ى بالدهم األصلية ضد رغبتهم إفريقيا وخارجها إلعادة الالجئين إل

التي تنص صراحة على بعض الضغوطات التي تمارسها  17والتوصية رقم » .خطرًا على سالمتهم
يجب احترام مبدأ  –تشجيعًا على عودة الالجئين « .دولة الملجأ على الالجئين إلجبارهم على العودة

                                                
 .60، صدون طبعة أو سنة نشر، ، القاهرةمركز األهرامات، حماية الالجئين، دليل ميداني للمنظمات غير الحكومية - 1
  A/RES/51/75(1997): أكدت مبدأ العودة الطوعية للوطن عدة توصيات دولية منها قرار الجمعية العامة رقم - 2

 .A/40/12/ADD.(1985 )دة السامية لشؤون الالجئين رقم وكذلك قرار اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتح
 .أي الجئ ضد إرادته تحترم حالة الترحيل االختياري بصفة أساسية في كافة الحاالت وال يتم ترحيل: على 5/1المادة - 3
 .158- 155، ص1982، 72مجلة الساسة الدولية، العدد ،إفريقيا يالتطورات الجديدة لمشكلة الالجئين ف :فرجإيمان  -4
» خمسون عاما على الحماية تحديات الحماية في الماضي والحاضر والمستقبل :الحماية الدولية لالجئين، إيريكا فيلر - 5

 . 141، ص 2001مختارات من أعداد  المجلة الدولية للصليب األحمر،
، 35ية للصليب األحمر، عدد المجلة الدول» األمم المتحدة وعودة السكان المبعدين إلى أوطانهم « : تيم آلن - 6

  255، ص 1994
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في كافة األوقات، وال يجب  1969ي اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لسنة االختيارية الوارد تفصيله ف
ال  –على الحكومات أن تلجأ إلى الترحيل اإلجباري لالجئين مهما كانت األسباب، وباإلضافة إلى ذلك 

يجب إعادة الالجئين إلى حيث يتعرضون للخطر، ويعد منع توزيع الطعام في معسكرات الالجئين 
العودة إلى بالدهم حيث يكونون ما زالوا في حاجة إلى الحماية مخالفة صارخة لقانون  إلجبارهم على

  .» الالجئين والمبدأ المتفق عليه بشأن العودة اختياريًا

  شروط العودة: الثاني  مطلبال
  :يمكن إعادة الالجئين إلى أوطانهم لعدة أسباب 

  .ـ في حالة تغير الظروف في البلد الذي هربوا منه
  . ما يجوز لدولة الملجأ تشجيع العودة في حال عدم تمكنها من تحمل األعباء التي يمثلها الالجئونـ ك

  . 1ـ كما يجوز إجبارهم بسبب الضغوط المختلفة
والتي نصت عليها ، إن هذه العودة مهما كانت أسبابها البد فيها من مراعاة العديد من الشروط      

  :هذه الشروط تتمثل في. ية األخرىوالوثائق الدول ، 19692 إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية
من  5/1المادة .(أي البد من اإلرادة الحرة غير المتأثرة بأي ضغط: العودة الطوعية :الفرع األول

عودة إلى وأن تحترم جميع األطراف الطبيعة الطوعية لل. )1969قية منظمة الوحدة اإلفريقية إتفا
ألجل أن تكون العودة بسالم ، ناك تحسن عام وشامل في حالة بلد المنشأأن يكون هو الوطن كامال 

مثل (، أي أن يعود الالجئون في ظروف سالمة قانونية: وكرامة ممكنة للغالبية العظمى من الالجئين
، وعدم التمييز، بتوفير أمن الشخص وسالمته، العفو العام تأكيد السلطات العامة في البلد األصل

الحماية من :(والسالمة البدنية والتي تتمثل في) لالضطهاد أو العقاب عند العودةوعدم التعرض 
واألمن العادي بما في ذلك تيسير ). الهجمات المسلحة ونزع األلغام من الطرق والمستوطنات

ويجب ، كما يجب عدم تعريض العائد للمعاملة القاسية أو المهينة. الوصول إلى األرض وسبل الرزق

                                                
 .125، ص 2005دار العلم للماليين، بيروت، ، ترجمة محمد مسعود ،فرانسواز بوشيه، القاموس العملي للقانون اإلنساني -  1
  : ،على5، 4، 3، 2في الفقرات  1969من إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية  5وهو ما نصت عليه المادة  - 2
  .الترتيبات المالئمة لعودة الالجئين الذين يطلبون الترحيل بشكل آمن –بالتعاون مع البلد األصلي –لة اللجوءتتخذ دو -2
إعادة توطينهم، وتمنحهم الحقوق واالمتيازات الكاملة  –عند استقبال الالجئين العائدين  –تسهل دولة المنشأ  -3

  .ويخضعون لنفس االلتزامات الدولة لمواطني
ب الالجئون الذين يعودون اختياريًا إلى بالدهم بأي حال من األحوال بسبب تركهم بالدهم لألسباب التي نجم ال يعاق -4

تقدم مناشدة من خالل وسائل اإلعالم المحلية، ومن خالل األمين العام اإلداري  –عنها وضعهم كالجئين، وعند الضرورة 
عودة للوطن، ويؤكد أن الظروف الجديدة التي تسود بلدهم األصلي لمنظمة الوحدة األفريقية يدعو فيها الالجئين إلى ال

تمكنهم من العودة دون خطر، وأنهم سيستأنفون حياة عادية وآمنة دون خوف من العقاب، وأن نص مثل هذه المناشدة 
  .وا إليهاؤيجب أن تبلغ إلى الالجئين، وتفسر لهم بوضوح من قبل الدولة التي لج

نتيجة لمثل هذه التأكيدات أو من تلقاء أنفسهم  –الذين يقررون بمحض حريتهم العودة إلى وطنهم تقدم إلى الالجئين  -5
كل مساعدة ممكنة من قبل الدولة التي لجئوا إليها، وبلدهم األصلي، والوكاالت التطوعية، والمنظمات الدولية،  –

 ».والمنظمات فيما بين الحكومات لتسهيل عودتهم
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وأن يعاملوا باالحترام ، هم العودة دون شروط ودون فصل بين أفراد األسرة الواحدةأن تتوفر ل
  .وبالقبول الكامل من جانب سلطاتهم الوطنية بما في ذلك استعادة حقوقهم كاملة 

أن يتوافر لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وصول حر دون عائق إلى  :الفرع الثاني
أحكام وشروط العودة في إتفاق رسمي بين المفوضية  -حينما يكون ممكنا- تدرج وين الالجئين والعائد

التوصية : مشاركة الالجئين في إتخاذ القرارات المتعلقة بعودتهم  ، على أن يضمن1والسلطات المعنية
  .»...يجب أن يسمح لالجئين أن يشاركوا في القرارات التي تتعلق بعودتهم «. 19رقم 

دور مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئيـن في إعـادة الالجئيـن إلى :  الثالث مطلبال

  . 2أوطـانهم
واقتناعًا بأن « :مايلي  11البند  1969لقد جاء في ديباجة إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية       

تتطلب ، الحل مشكلة الالجئين في إفريقي، فعالية اإلجراءات التي تمت التوصية بها في هذه االتفاقية
حتمًا التعاون المستمر والوثيق بين منظمة الوحدة األفريقية ومكتب األمم المتحدة للمفوضية العليا 

وال .إن دور المفوضية في مساعدة الدول في حل مشكالت الالجئين ،دور أساسي وفعال » لالجئين،
تتعاون الدول  - 1«يةمن اإلتفاق08/1وقد جاء في المادة . يمكن للدول اإلفريقية اإلستغناء عنه

  .»األعضاء مع مكتب األمم المتحدة للمفوضية العليا لالجئين 
  : ويمكن تلخيص دور المفوضية فيما يخص اإلعادة في األعمال التالية 

  .ـ مراقبة الصفة الطوعية لعودة الالجئين إلى الوطن 
ة أوضاع األشخاص ومتابع.ـ تشجيع خلق ظروف تسهل العودة الطوعية للوطن بشكل آمن وبكرامة

  .العائدين 
  .ـ تنسيق مساعدة المنظمات الدولية في هذا المجال 

  . 3ـ الحصول على ضمانات رسمية لسالمة الالجئين العائدين
فالمفوضية تعمل على تشجيع العودة الطوعية ،وتسهيلها إذا رأت أن الظروف تسمح بذلك        

.اكماتقدم منح الجئ إلى ناميبيا عن طريق الجو  41000دث عند نقل عينية كما ح اللسفر، أو منح

مليون الجئ  1.7وهي تقدم المساعدة للعائدين ،وتوفر النقل للمحتاجين ،كما هو الحال حين عودة .
  .4 1993موزمبيقي في منتصف سنة 

                                                
 . 61ص ، مرجع سابق، دليل ميداني للمنظمات غير الحكومية، حماية الالجئين - 1
وبدأت  1949تعتبر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين جهازا فرعيا للجمعية العامة لألمم المتحدة تأسست سنة  - 2

ور لمزيد من التفاصيل حول د. موظفا 6235مقرها الرئيسي في جنيف يعمل لديها حاليا حوالي  1951العمل سنة 
  :ية الالجئين أنظر االمفوضية في حم
، تحرير أحمد 1996أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين » مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين « ـ حافظ العلوي 

  .123-115،ص ص  1997، طبعة أولى، مركز البحوث والدراسات السياسية ،القاهرة، الرشيدي
 . 126ص ، مرجع سابق» اموس العملي للقانون اإلنساني الق« فرانسواز سولينييه بوشيه  - 3
، تحرير أحمد  الرشيدي، 1996أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين » الحلول ألزمات الالجئين «: كريم األتاسي - 4

 .137ص  ،1997طبعة أولى، ، مركز البحوث والدراسات السياسية ،القاهرة
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  .الحلول المتبعة بمشاركة دولة الملجأ: الثاني  بحثالم
، وهو اومحوري اأساسي الحلول لمشاكل الالجئين، دوريعتبر دور دولة الملجأ في إيجاد ا      

، يتراوح بين الحماية المؤقتة، والتي تتمثل في منح حق اللجوء إلى األفراد الهاربين من اإلضطهاد
والحماية الدائمة والمتمثلة في إدماج هؤالء الالجئين، في مواطني . والخائفين على حياتهم وسالمتهم

وبالتالي ، أو منحهم الجنسية. ما لمواطني الدولة، وعليهم ما على المواطنينالدولة بحيث يكون لهم 
  :وعليه نتناول ذلك في. يصبحون مواطنين عاديين

  . في بلد اللجوء االندماج: األول  مطلبـ ال
  .التجنيس: الثاني  مطلبـ ال
  .في بلد اللجوء االندماجدور المفوضية في المساعدة على : الثالث  مطلبـ ال

  .في بلد اللجوء االندماج: األول مطلبلا
ويطلق عليه باإلستيطان التلقائي، أو البدائي ،ويعني هجرة الالجئ إلى دولة مجاورة، عبر        

بمعنى آخر أن .الحدود وغالبا ما يكون الجئا ،إلى بقية أفراد عشيرته ،أو قبيلته التي قسمتها الحدود
ويتم عندما يجد الالجئ في البلد . تقليدية، التي عاشها الالجئهذا ال يترتب عليه تغير في البيئة ال

فهو ال يتطلب ، التلقائي أقل تكلفة من غيره واالستيطاناألرض ،والسكن ،والعمل، : التي رحل إليها 
  .1البدء في مشروعات جديدة بل يكفي تعزيز الخدمات الموجودة

الواقعي ،غير أن المأخذ  االندماجطلح مص، االندماجويمكن أيضا أن نطلق على هذا النوع من  
الوضع القانوني لوجود هؤالء الالجئين في دولة  انعدامهو ، االندماجعلى هذا النوع من  الرئيس
ن غير شرعيين ،ال حق لهم في وفقد تنظر الحكومات المضيفة إلى هؤالء ،على أنهم مهاجر.الملجأ 

   .2،والترحيل بل وحتى اإلعادة القسرية عتقالاالمما يعرضهم إلى مخاطر ، التواجد على أراضيها
أو ما إذا ، في الفترة األخيرة ظهر تساؤل ،حول ما إذا كان اللجوء يجب أن يفضي إلى اإلدماج

ومعظم الدول ترى أن .كان وسيلة مؤقتة لتوفير الحماية إلى أن تصبح اإلعادة إلى الوطن ممكنة 
  .3اللجوء البد وأن يبقى وسيلة حماية مؤقتة

  .التجنيس: الثاني  مطلبال
وقد جاء في تقرير .وهو قيام الدولة بمنح جنسيتها لالجئين بحيث يصبحون مواطنين عاديين       

يمثل التجنس ألولئك الالجئين "أنه : 1977السامي لشؤون الالجئين لسنة مفوض األمم المتحدة 
سبة لهم حتى في األجل الطويل المرحلة إلى الوطن أمرا ممكنا بالن االختياريةالذين ال تكون العودة 

على أن  1951من إتفاقية جنيف  34وقد نصت المادة ."في بلدان إقامتهم  االندماجالنهائية من 

                                                
 .106حورية مجاهد، مرجع سابق، ص  - 1
 .38ص، world refugee survey  ،2004مجلة  إنكار للحقوق وإهدار لإلنسانية، عزل الالجئينميرل سميث،  - 2
 .139كريم األتاسي، مرجع سابق، ص  - 3
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وعلى أن تبذل بشكل خاص كل "الالجئين وتجنسهم استيعابقدر اإلمكان "تيسر الدول المتعاقدة 
   .1اإلجراءات وتكاليفها قدر اإلمكانجهد ممكن لإلسراع بإجراءات التجنيس وتخفيض رسوم هذه 

  .في بلد اللجوء االندماجدور المفوضية في المساعدة على : الثالث مطلبال
تقوم المفوضية بتقديم الدعم بدرجات متفاوتة لمشروعات اإلستقرار المحلي ،في المناطق       

ألخرى ،في مجاالت الصحة الريفية التي تتخذ في العادة شكل مستوطنات ،كما تقدم لهؤالء الخدمات ا
  : وتلعب المفوضية دورا بارزا في ..،والتعليم والعمل 

ـ إزالة الصعوبات القانونية التي تعترض تجنيس الالجئين ،وتمكين الالجئين من أن يكونوا مؤهلين، 
  .للتجنس في وقت مبكر عما يسمح به عموما لألجانب 

. التي غالبا ما يكون اإلمتثال لها محفوفا بالصعوبات ـ إعفاء الالجئين من الشروط القانونية للتجنس،
  .مثل تقديم الدليل على التنازل عن الجنسية األولى أو على فقدهم لهذه الجنسية

  .2ـ اإلعفاء من رسوم التجنس أو تخفيضها في الحاالت المناسبة

  .الحلول المتبعة بمشاركة المجتمع الدولي : الثالث  بحثالم
إعادة التوطين، جنبًا إلى جنب مع إعادة الالجئين إلى أوطانهم طواعية، وإعادة تعد عملية        

إدماج الالجئين محليًا حيث يتواجدون، أحد الحلول الثالثة طويلة المدى التي تعمل بشأنها مفوضية 
ويتم اللجوء عادة إلى إعادة التوطين حين يكون الالجئون األفراد . األمم المتحدة لشؤون الالجئين

وبالتالي االنتقال إلى .في خطر، أو تكون هناك أسباب أخرى تدعو لمساعدتهم على ترك المنطقة
  :وعليه نتناول ذلك في.دولة أخرى توافق على إعادة توطينهم 

  . مفهوم إعادة التوطين: األول مطلبال
  .دور المفوضية في إعادة التوطين: الثاني مطلبال

  ن مفهوم إعادة التوطي: األول  مطلبال
ي اعتادت أن إن هذا الحل يفترض مشاركة المجتمع الدولي في تحمل بعض األعباء الت      

ومن خالل إعادة التوطين، يحصل .وحدها فيما يخص مشكلة الالجئين تتحملها دول اللجوء 
ات الالجئـون على الحمـاية واإلقامة القانونية، وغالبًا صفة المواطنة في نهاية األمر من جانب الحكوم

  .3حالة بحالة، التي توافـق عـلى فتـح مجتمعاتها ألعضاء جدد
على هذا األمر بنصها على         23البند  22في التوصية رقم  1994وقد نصت وثيقة أديس أبابا    
بينما تظل العودة إختياريًا هي الحل األمثل لمشاكل الالجئين تكون أحيانًا إعادة توطينهم في  -23«

الطريقة الوحيدة لضمان حماية الالجئين، وقد أصبحت إعادة التوطين التقليدية  دولة أخرى هي

                                                
 ىاستيعاب الالجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل عل اإلمكانتسهل الدول المتعاقدة بقدر : التجنس«  34المادة  - 1

 .»حد ممكن  ىأدن ىلتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إل الخصوص كل ما في وسعها
، )a/33/12(12ملحق رقم ، 33الدورة ، الجمعية العامة، تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين - 2

 .17ص ، منشورات األمم المتحدة
  :الموقع اإللكتروني ، ن الالجئينمفوضية األمم المتحدة لشؤو، ما هي إعادة التوطين - 3

http://www.unhcr.org.eg/protect_det.asp?doc_id=325 
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محدودة ومقيدة بشكل متزايد،وبينما تواصل المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 
 مجهوداتها إلعادة توطين الالجئين من إفريقيا في تلك البالد فهناك حاجة للدول اإلفريقية أن تعيد

    .تنشيط إعادة التوطين فيما بينها
من ، وفي الواقع فإن كثيرا من الدول اإلفريقية قبلت في الماضي الجئين من دول لجوء أخرى -24

أجل توطينهم بصفة دائمة، ومؤخرًا عرضت بعض الدول األخرى أن تعيد توطين أعداد صغيرة من 
تناشد الندوة الدول « :أنه  23صية رقم وتضيف التو.»الالجئين واشترطت نسبًا معينة لهذا الغرض 

  .»اإلفريقية أن توفر أماكن إضافية إلعادة التوطين في أراضيها لالجئين من الدول اإلفريقية األخرى 
وهناك أسباب كثيرة إلعادة التوطين ال تختلف في جوهرها عن األسباب العامة التي تدفع        

فهناك من الدول التي ال . الدول إلى محاولة إيجاد حلول لمشكلة الالجئين التي تزداد يوما بعد يوم
ى في في بلد آخر وحت.تمنح اللجوء إال بصفة مؤقتة وبشرط إعادة توطين الالجئين بعد ذلك 

البلدان التي تفرض مثل هذا الشرط فربما تفرض الظروف المحلية اإلقتصادية والسياسية واألمنية 
وهذا الحل هو أقل الحلول تفضيال لمشكلة الالجئين وهو ما نصت عليه .نقل الالجئين إلى مكان آخر

أنه  اعتبرتحيث إحدى وثائق اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
  .1يمثل حل الملجأ األخير

: وهناك عشر دول تقليدية توفر الموطن، لديها حصص وبرامج إعادة توطين سنوية، وهي      
أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وهولندا، ونيوزلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، 

ول التقليدية العشر، هناك ثماني دول تبرز وباإلضافة إلى هذه الد. والواليات المتحدة األمريكية
كمحل إلعادة التوطين، حيث بدأت تنفيذ برامج إلعادة التوطين بالتعاون مع المفوضية العليا لشئون 

بنين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وتشيلي، وأيسلندا، وأيرلندا، وأسبانيا، : الالجئين، وهي
وقد ظلت المفوضية . ت اللجوء على أساس خصوصيتهافتقبل حاال، أما الدول األخرى. واألرجنتين

العليا لشئون الالجئين تشجع على الدوام المزيد من الحكومات لتوسيع فرص إعادة التوطين لالجئين 
  .المحتاجين

و تتباين المعايير التي تلجأ إليها الدول لتحديد أهلية إعادة التوطين، مثل أعداد الالجئين التي     
البرامج التي تعترف بالعديد من الظروف القاهرة، ومن بينها حاالت الحماية، وإعادة تقبلها، وجميع 

توحيد األسرة، والالجئون ذوى االحتياجات الخاصة مثل النساء الالتي يواجهن المخاطر، 
  والمعوقين، والحاالت 

  .2المرضية الخطيرة
ة كلها ترتبط ثالث وظائف رئيسها ل، وفي األخير تجدر اإلشارة إلى أن سياسة إعادة التوطين   

بصالحيات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،في مجال الحماية والتزامات الدول في هذا 
  :المجال وهي 

                                                
 .139كريم األتاسي، مرجع سابق، ص  - 1
نشرة »  تغيير المناهج تبعا لتغير ظروف الواقع : إعادة الروح إلى عملية إعادة التوطين « ) : فريدريكسون(جون  - 2

 . 27، ص 2002 سنة، 13العدد ، الهجرة القسرية
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وتلبية احتياجات الالجئين الذين تتعرض حياتهم وحريتهم وصحتهم وأمنهم ، ـ تقديم الحماية الدولية
  .وما لهم من حقوق أخرى أساسية للخطر 

  .ن تكون حال دائما لمحنة الالجئين ـ أ
  . 1ـ أن تكون أداة للمشاركة الدولية في تحمل المسؤولية

  دور المفوضية في إعادة التوطين : الثاني  مطلبال
إن دور مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين دور أساسي وفعال في إعادة توطين       

و تعمل المفوضية عن كثب مع السلطات المركزية ، ولالالجئين، في بلدان أخرى غير بلد اللجوء األ
وقد أكدت على هذا . الالجئين وتوطينهم استقبالوالمحلية، وأيضًا الجمعيات األهلية،من أجل تأمين 

  .252والتوصية رقم  24في التوصية رقم  1994الدور وثيقة أديس أبابا 
حسين قدرتها على تحديد الالجئين وتعمل المفوضية العليا لشئون الالجئين بشكل متواصل على ت

الذين يحتاجون إلى إعادة توطين، وذلك من خالل توفير برامج تدريبية موسعة للعاملين بها 
،الذي تم تنقيحه مؤخرًا، معايير واضحة إلحالة الالجئين "دليل إعادة التوطين"ويرسى . ولشركائها

تحيلها المفوضية يعود إلى الدول المعنية، غير أن قبول أو رفض الحاالت التي .  األفراد إلى الدول
التي قد تقرر أيضًا قبول الجئين لم تتم إحالتهم من جانب المفوضية في برامج إعادة التوطين، و 

  .بمجرد أن يصل الالجئ إلى الدولة محل إعادة التوطين يصبح تحت مسؤولية تلك الدولة
لمفوضية إلعادة التوطين من الالجئين كان ثلث الحاالت التي أحالتها ا، 1966ففي عام      

، 1999وقد تم في عامي .األفارقة، وغالبيتهم من الصوماليين، األثيوبيين، اإلريتريين، والسودانيين 
  . تكثيف عملية تنويع أنشطة إعادة التوطين، 2000و

 10على ، إعادة توطين الجئين ينتمون إلى ما يزيد 1999لقد تم على سبيل المثال، في عام       
دولة تقريبًا في مواطن متعددة في القارة، وغيرها من  30جنسيات رئيسية في أفريقيا، خرجوا من 

) الجئ12.462.000(وقد شهد عدد الحاالت النشيطة في أفريقيا وحدها ارتفاعًا من . دول العالم
  .1999عام) الجئ21.111.000( إلى 1966عام 
إعادة التوطين في سياق ، جئين التابعة لألمم المتحدةوتدعم المفوضية العليا لشئون الال    

. تهدف جاهدة إلى معالجة أسباب األزمة في أقرب وقت ممكن، ودعم مبدأ اللجوء، سياسات أوسع

                                                
 . 28جون فريدريكسون، المرجع نفسه، ص  - 1
 –حيث يتم قبول الالجئين إلعادة توطينهم بموجب هذه الترتيبات فيما بين الدول اإلفريقية «على  24تنص التوصية  -  2

هم في مجتمعاتهم يجب أن توفر المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة الموارد الالزمة لتسهيل اندماج
الجديدة، وبالتعاون مع منظمة الوحدة اإلفريقية يجب أن تساعد المفوضية كذلك في تطوير معايير إعادة التوطين لضمان 

  ».أن إعادة التوطين فيما بين الدول اإلفريقية يتم تنفيذه بطريقة تتوافق مع قدرات الدول التي قبلت التوطين
ن يتم التعاون بشأن الوسائل من أجل مزيد من تشجيع وتنفيذ إعادة توطين يجب أ«فتنص على  25أما التوصية 

الالجئين فيما بين الدول اإلفريقية بين المفوضية العليا لشئون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية 
 .»والدول اإلفريقية المعنية، ومن أجل هذا الغرض يمكن عقد اجتماع تشاوري 
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وأيضًا ، وتبقي القدرة على إعادة توطين الالجئين، المحتاجين سبيًال فاعًال لتوفير الحماية لالجئين
  .إليجاد حل دائم ألزمتهم

  :ةخاتم
مجرد مشكلة  لم تعد كما كانت عليه في الماضي ،مشكلة الالجئين في العصر الحالي إن       

تهم  ، بل أصبحت ظاهرة دولية جماعية)دولة المنشأ ودولة الملجأ(تخص دولة بعينها أو دولتين 
كل ، وتعقـدت بشوقد تفاقمت هذه المشكلة )ظ السلم واألمن الدوليينحف(كافة المجتمـع الدولي 

، وأصبح عدد الالجئين يقدر ألول مرة في التاريخ ي النصف الثاني من القرن العشرينكبيـر، ف
، مع ما يترتب على هذا الوضع الدول المجاورة لبلدانهم األصليةبالماليين، يقيمون على أراضي 

كافة عين على الجديد من تبعات تقع على عاتق دولة الملجأ ومن ثمة المجتمع الدولي، والتي يت
  .األطراف الوفاء بها

ت إن مشكلة الالجئين في العالم عامة وفي إفريقيا خاصة، ترتبط أساسا بالحروب والنزاعا       
ففي القارة اإلفريقية إرتبطت هذه الحروب بداية بحركات التحرر  المسلحة الدولية وغير الدولية،

معظم دول  استقالللكن مع ، قرن العشرينمن النصف الثاني من ال ابتداءالوطني التي شهدتها القارة 
ظهرت مشاكل عديدة، كان السبب األساسي في وجودها اإلستعمار خاصة ما تعلق منها ، القارة

بالحدود السياسية بين الدول اإلفريقية وتقسيم شعوب القارة بين هذه الدول، وبالتالي خلق أزمة 
والدولية في القارة والتي كانت النتيجة  وطني سرعان ما أدت إلى قيام الحروب األهلية اندماج

  . األساسية لها هو تشريد الماليين من السكان في إفريقيا خارج حدود دولهم األصلية
بحث عن دفع المجتمع الدولي إلى محاولة ال، إن مشاكل الالجئين واآلثار الكبيرة لمشكلة اللجوء    
كما جاء في إتفاقية منظمة الوحدة  -ة هوولعل أهم حل لهذه المشكل ي هذه المأساة،تنه، حلول

من دون تضافر ، ، هذه العودة التي ال يمكن لها أن تتم"العودة الطوعية للوطن" -1969اإلفريقية 
، وفي حالة تعذر هذه العودة. من الدولة األصل ودولة الملجأ والمجتمع الدولي. جهود كل المعنيين

وهو ما تشجع عليه اإلتفاقيات ، منحهم جنسية هذا البلدو ، فإنه يمكن إدماج هؤالء في دول الملجأ
ويتم اللجوء أخيرا إلى الحل الثالث ـ والذي هو أقل تفضيال من طرف . الدولية في هذا الشأن

الالجئين ـ إلى إعادة توطين الالجئين في دولة ثالثة والتي غالبا ما تكون بعيدة آالف األميال عن 
  .البلد األصل 

هناك حاجة ملحة لمواجهة هذه  أزمة الالجئين في إفريقيا، فإن استمرارر ومع وفي األخي     
اإلنسان، والحفاظ على السالم في داخل دولة  المشكلة،  في ظل نظام متكامل من حماية حقوق

التنمية المستدامة، وتوفير الظروف المالئمة إلعاشة الالجئين، في  المنشأ، مع العمل على تشجيع
  :وعليه يمكن لنا الخروج بالتوصيات التالية . ع تيسير إجراءات عودة الالجئيناللجوء م دولة

يجب إعادة النظر في اآللية المتبعة لتحديد وضع الشخص كالجئ، ذلك أنه قد شهدت الدول  - 1
اإلفريقية، تدفقات واسعة لالجئين على دول الملجأ، في وقت قصير وصل إلى مئات اآلالف في اليوم 

يطرح مشكلة تحديد الوضع القانوني لهؤالء، ذلك أن النظام القانوني لالجئين، موجه في  الواحد، ما
.                                                                                                                            المقام األول لالجئ الفرد
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أو ما ، وتضمينها الالجئين الجدد 1969إعادة النظر في إتفاقية ، الدول اإلفريقيةيجب على  - 2
  . وهؤالء ال يدخلون في التعريف القانوني لالجئ، يطلق عليهم بالالجئين البيئيين

على كافة  واالنفتاحوالممارسة السياسية ، العمل على تعزيز الديمقراطية، ـ يجب على تلك الدول 3
بما يكفل للجميع المشاركة في حكم وطنهم، وإدارة ، وائف داخل الدولة الواحدةالتنظيمات والط

  . واالجتماعية واالقتصاديةشؤونهم السياسية 
والتخفيف من حدة ، على توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، يجب أن تعمل الدول األفريقية  - 4

، بين أفراد الدولة الواحدة ، الجتماعيةا المتمثل في غياب العدالة االقتصاديذلك أن العامل . الفقر
من تدني مستويات ، وسيطرة فئة قليلة على موارد الدولة كلها، بينما تعانى النسبة األكبر من السكان

  .وما يترتب عليها من ظاهرة اللجوء، األسباب المحفزة لقيام النزاعات الداخلية هو أحد، المعيشة
وحتى . ال تستطيع تحمل أعبائهم، عادة إلى دول فقيرةون ؤيلج، إن الالجئين في إفريقيا - 5

وال يمكنها تغطية حاجياتهم، لذا يجب على المجتمع ، المساعدات الدولية قليلة في هذا الشأن
  .والكافية لدولة الملجأ حتى يمكنها مساعدتهم ، الدولي توفير المساعدات الالزمة

نة، بحيث تكون السيطرة على هذه المخيمات توفير مخيمات كافية وآم، يجب على دول اللجوء - 6
  .لدولة الملجأ، حتى تضمن أكبر قدر من الحماية لالجئين

وقف تقديم المساعدات إلى الدول التي تنتهج سياسات قمعية ، يجب على كل الدول اإلفريقية -  7
   . ما يدفعهم إلى الهروب من بلدانهم، ضد مواطنيها
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V. CONCLUSION AND IMPLICATIONS 
The complex and long migration path of the refugee can include one or more 

traumatic experiences that can possibly evolve in mental disorders. As shown in 
the literature, refugees are in a more high risk to develop such disorders if 
compared with their peers of the host country and also with economic migrants. In 
particular they are at risk to develop post-traumatic stress disorder, depression, 
prolonged grief disorder and anxiety disorders. This is due to the peculiar events a 
refugee face during his migration path. As widely described in this article, refugees 
face big losses, separation and multiple traumas like witnessing war, being victim 
of violence or torture, and of not less importance they often encounter problems 
while integrating in the new socioeconomic environment of the host country.  

For a refugee student, those can be factors that can lead to low scholastic 
achievements and also school withdrawing, as well as low I.Q. levels. Also, the 
integration into the new school system is often problematic due to both 
bureaucratic issues and peculiar refugees’ situations. Moreover, the education of 
refugees has not taken into account the specific needs and peculiarities of these 
students, including them in bigger programs for immigrants which only partly 
address their needs by promoting second language acquisition as means of 
integration and multiculturalism. Consequently, teachers have to learn on their own 
experience how to deal with these particular group of students.  

The well-being of the refugees is crucial for rebuilding a new life in the host 
country and hence for the refugee student to continue his studies successfully. In 
order to guarantee the well-being, the host country institutions must take into 
consideration some actions. They must consider those factors that favour the well-
being of the refugees in the new country, remembering that the well-being can be 
affected not only by the events connected with the migration, but also with the 
events related to the period that follows the migration. As mentioned in this article, 
those factors are related to the socioeconomic integration, the possibility to work, 
the absence of detention processes, racism and violence. But also, they are directly 
related with the asylum length application and the separation from relatives and 
friends. Finally, it must not be forgotten that other factors can contribute to their 
well-being such as religion and a familiar sociocultural environment. It could be 
useful to this extent to increase the help funds to refugees in countries with a 
similar religion and culture, such as Syrians and Iraqis in Jordan.  

School environment is also crucial in order to build the well-being of the 
refugee student. Actions must be taken in order to guarantee the student integration 
and access in the new school in the fastest possible times. Finally, it is important to 
provide teachers for specific preparation courses in order to address this particular 
class of learners and meet their peculiar needs.  

Those actions contribute not only to the refugee’s well-being, but also to the 
country security, because the maintenance of the refugees’ well-being and the 
favouring of their integration may prevent them from incurring the marginalization 
and become an easy prey for radicalization. 
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encountered by the arrival in the new country. It is important, in order to prevent 
the onset or aggravation of post-traumatic stress disorder, to avoid systematic 
screening in favour of interventions designed only to capture any typical symptoms 
(Pottie, Greenaway, Hassan, Hui, & Kirmayer, 2016). In the wake of 
Papadopoulos, the work of Onofri et al. who write that it is better to work on the 
current needs of the refugees, given the precariousness of their present, rather than 
focusing on past traumas (Onofri et al., 2014). In this perspective, it is important 
that those who work in refugees field (consequently also the teachers working with 
refugees) may be prepared to catch the signals that mental disorders can launch. 
The teacher support in the prevention and sometimes in the treatment of minor 
disorders of the refugee could be fundamental, but surely not always sufficient, 
especially when it is necessary a true therapeutic or pharmacological treatment. 
These are not always easy to implement, because of the enormous cultural 
differences that may exist, and the frequent presence of the stigma against mental 
problems. Due to the stigma, some refugees would hardly address mental health 
services, while others, coming from cultures that use other healing methods, 
including magic, are not yet aware of the existence of this kind of sanitary service. 
For these reasons, the idea of incorporating mental health services into schools has 
recently attracted an increasing interest. In England, the use of this type of 
intervention in children with behavioural disorders reduced the onset of symptoms 
in subsequent years, demonstrating the usefulness of timely and early intervention 
in the treatment of mental health (Deighton et al., 2013). However, the integration 
of such distant and different systems is not easy. In order to ensure the success of 
this type of intervention, there is a need for common training among the various 
sectors, in order to ensure communication and, therefore, the cooperation (O’Reilly 
et al., 2013). This type of intervention is one of the educational programs focusing 
on the well-being of refugee children, which includes, in addition to the above, 
those that focus on activities that foster adaptation and the establishment of 
relationships with the host society, those designed to train teachers to assist 
refugees and those who provide for special intervention methodologies such as 
artistic expression (Rousseau & Guzder, 2008). Other types of educational 
intervention in the field of mental health use the distribution of self-help pamphlets 
at school, although this method has been proved to be ineffective (Sharpe et al., 
2016). In the last decades, the idea of promoting intercultural services has received 
a general and growing consensus. Whether in cooperation or independently, the 
two services must operate with respect and knowledge of the refugee's cultural 
background (Colucci, Minas, Szwarc, Guerra, & Paxton, 2015). For example, with 
volunteers or teachers from the same country of the refugees (Qumri, 2012), in 
order to ensure the communication with the parents of the refugee and traumatized 
children or to teach in their mother tongue in order to limit the stress of the change 
(Van Bueren, 1998). 
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worldwide increase in the presence of refugees, in most of the countries that host 
them there is no specific training for teachers, who have to learn from their own 
experience and that often occur even in discriminating the refugee students 
(Mcbrien, 2005, 2014, 2016).  

3.3. Education as a coping mechanism 
As already mentioned, the school is a place where coping mechanisms can be 

developed. School can represent the way out, the means by which face up to the 
past and build the future. It is demonstrated that refugee education represents the 
way not to lose his own rights and a means to rebuild his life (Alzaroo & Hunt, 
2003). Education serves to reconstruct the identity and becomes a means to start 
over, as well as a way to try to intervene in social, economic and political control. 
Education is a means to promote change and to take in hand his rights and 
obligations as a citizen (Taddei, 2010). Nevertheless, nowadays the education is 
still not considered an essential element and therefore does not receive sufficient 
funds from the concerned organizations (Qumri, 2012). Qumri estimated that in 
2012 43 million refugees hosted in developing countries were excluded from 
education.  

IV. INTERVENTION PRACTICES 

4.1. Professional and non-professional intervention 
As shown in the literature, refugees are at high risk to develop mental disorders 

that may interfere with the normal learning process. Consequently, monitoring and 
screening are essential in the timely prevention and intervention in the treatment of 
these disorders. In light of the number of hours they spend with students, teachers 
hold in this an important role. Moreover it has already been studied that they are 
helpful in identifying subjects with mental problems (Dwyer, Nicholson, & 
Battistutta, 2006). For this reason, the first intervention action can be undertaken 
by the teacher. His contribution can be crucial in countries with limited resources 
where services for mental health are part of a series of specialized services to 
which the access and even the mere presence in the area is often extremely limited. 
Recent studies in countries with scarce resources for specialized services have 
demonstrated the possibility to intervene with basic tools and have also shown the 
need for adequate training of the school personnel (Jordan, 2006; Syed, Hussein, & 
Yousafzai, 2007). Further subsequent research have confirmed in these countries 
the benefits of educating teachers to an early identification of disorders in children 
(Hussein & Vostanis, 2013). In fact, not all refugee children are in need of a 
professional therapeutic intervention. Often, it is enough the support of teachers 
that have received an adequate preparation. Those can help them by giving them 
listening and attention, as well as accompanying them into regular school and 
recreational activities, and as result supporting the development of resilience 
(Melzak & Kassabova, 1999).  

The need to have a therapeutic presence but not a psychotherapeutic treatment 
has already been shown (R. Papadopoulos, 1999). The refugee hardly asks for a 
psychotherapeutic service; however, he needs a support to tackle the obstacles 
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demonstrated the correlation between a traumatic past, learning skills and academic 
achievement. Studies on neglected and abused children show that these 
characteristics imply lower school performance compared to students who do not 
have suffered such trauma. Furthermore, children who are victims of abuse are 
particularly prone to show behavioural disorders (Kurtz, Gaudin, & Howing, 
1993). Other works find negative educational outcomes in maltreated children who 
have been neglected or were victims of physical and sexual abuse. In particular, the 
outcomes are based on test results, final grade, school failure and absences (Leiter 
& Johnsen, 1994). A correlation also has been found between the effects of post-
traumatic stress disorder and the school performances (Saigh, Mroueh, & Bremner, 
1997). It should be noted that this kind of disorder often occurs in comorbidity with 
others (Fazel et al., 2005), having so a heavier influence on the well-being of the 
student and, consequently, on the school performance. In this regard, a more recent 
study detected comorbidity between various disorders in a group of 90 teenage 
girls. The comorbidity was present between post-traumatic stress, depression, 
anxiety and substance abuse. The performance of these girls was found highly 
corrupted by disorders, showing a high rate of school failure than the peers without 
disturbs. It is hypothesized that the presence of insomnia, intrusive memories and 
difficulty in concentrating may be the cause of the academic failure of these 
subjects. In addition, people with PTSD also have higher rates of school 
suspension, a phenomenon that probably can be attributed to the externalization 
behaviours typical of this disorder (Lipschitz, Rasmusson, Anyan, Cromwell, & 
Southwick, 2000). Further research finds a correlation between the exposure to 
violence, presence of post-traumatic stress and reading deficits or low IQ in 
children. The violence seems interfering with the reading skills and the IQ level, 
while the co-presence of violence and post-traumatic stress causes even lower 
levels of Q.I. and reading skills (Delaney-black et al., 2002). Although these works 
refer to typical symptoms of refugees, studies of this sector on the specific case of 
the refugees are scarce. In the particular context of war trauma, we find the three 
works of Mosallam & Thabet, Ahmed et al. and Aziz and Majdalawi (Ahmed et al., 
2011; Aziz & Majdalawy, 2008; Mosallam & Thabet, 2016). The latter, based on a 
study of Gaza children, finds a correlation between exposure to trauma, presence of 
post-traumatic stress disorder and academic performance. More in detail, the study 
finds lower grades and lower grades average. 

Not to be forgotten that the school performance itself can be a further cause of 
stress and can influence more the suffering of the subjects that have this kind of 
disorders (Fratini, 2007). It is clear that the school can on the one hand create new 
suffering, on the other hand help in the treatment or prevention of the onset of the 
disorder. The school is the place where a student spends more time away from 
home and the teacher is a reference point, sometimes the main one in case of 
absence of the parental presence. After all, the preparation of the school in this kind 
of situation is still lacking. Some students drop out of school due to the lack of 
professionalism of the teachers, who are not prepared to deal with the behavioural 
problems of this specific group of students (Al-qdah & Lacroix, 2010). Despite the 



571 
 

war, during which the students are unable to attend classes because reaching the 
school is difficult or because schools are destroyed or became the refuge of those 
who got their home destroyed or cannot return to it (Unicef connect, 2015).  

The access to the education in the host country appears to be the first problem to 
be faced by the refugee student. In addition to the reasons mentioned above, most 
of the time the student will have to wait some time before starting his studies in the 
new country. Moreover, inclusion will not be easy, as he will have to face an 
education system which is often completely different from the one in which he 
previously studied. The diversity of school curriculum can lead the student to 
absenteeism or to leave school (UNHCR, 2013), with the danger of incurring the 
marginalization and become a subject at risk, easy prey for radicalization and, for 
girls, victims of sexual exploitation or early marriage (Sirin & Rogers-Sirin, 2015). 
In addition, the student who lost school years is in a situation of disadvantage 
compared to his peers of the host country, and this may affects the school 
integration, as much as being isolated, confused or often having to learn a new 
language and having to face the challenge of the adaptation and acculturation 
(Macnevin, 2012). To these basic issues, we can add those caused by the painful 
and sometimes traumatic experiences, which lead to cognitive and relational 
problems and can develop to real disorders. This dimension of psychological 
suffering and educational disadvantage can affect learning, resulting in an 
increased discomfort of the student, who may enter into a vicious circle of 
psychological suffering and educational failure. In addition, possible cognitive and 
social skills problems of the child, due to his psychological discomfort, affect the 
relationship with peers and can cause relationship problems in the classroom and at 
home (Howes, 2000). The relationship with the other students could also be 
compromised due to the different language and it is not uncommon that these 
differences bring refugees to suffer bullying (Hek, 2005). This is more common 
especially among younger children between which the acceptance of the new 
member in a group occurs with more difficulty (Patalay et al., 2015). Often, 
bullying is linked to the division between refugees and natives. The parents of the 
natives fear that the level of education and health of their children could be 
undermined by the presence of refugees and ask teachers for their children being 
separated from them, fuelling discrimination (UNHCR, 2013). The teacher plays a 
key role in this because he can prevent such situations and ensure the welfare of the 
newcomer, promoting integration among students. In this sense, knowledge or 
membership of a particular culture may be a deciding factor. Many studies turn 
their attention to the importance of the presence of a teacher having the same 
linguistic and cultural background of the refugee, as it facilitates the integration in 
the classroom by reducing the confrontation with the new environment. In line with 
this concept, the work of Geltman et al. on the importance of the similarity of the 
culture of the host country (Geltman et al., 2015).  

3.2. Effects of the trauma on learning abilities 
Literature on refugee learning difficulties is scarce and mainly it has been 

approached by a clinical perspective. However, various clinical studies have 
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the absence of detention and violence in the new country are determining factors 
for the psychophysical health of the refugee. In the absence of these and other 
factors that contribute to have a positive response to the trauma, the refugee can 
develop disorders that can require clinical and therapeutic treatment. These 
treatments become very complex in this area, due to real cultural walls. Mental 
disorders are often marked by the stigma and mental health even not known in 
some countries which greatly hinders the treatment of the disorders.  

The importance of the treatment of these diseases is high if we think that these 
disorders may persist and even worsen. In fact, although in the literature there are 
scarce longitudinal contributions, there is evidence on the persistence of psychiatric 
disorders even after twenty years after the arrival in the new country (Marshall et 
al., 2005). 

III. REFUGEES STUDENTS AND EDUCATION IN THE HOST COUNTRY 

3.1. Policies, access to the new school and integration 
The education of refugees is a field that has been rather neglected in the 

literature and the policies on the education of the refugees have so far considered 
only partly the needs of this particular category of students. Mainly, this is due to 
the prevalent absence of distinction between refugees and migrants and the 
consequent incorporation of refugee student needs to those of migrants. Evidence is 
shown in the Australian system, in which refugees converge with other categories 
of students in programs that promote multiculturalism and the host country 
language teaching (Sidhu, 2007). To the best of our knowledge, the Italian case is 
similar, where refugee students are not considered a distinguished audience from 
that of economic migrants and the different learning needs are ignored. Policy 
makers seem to have ignored the special needs of refugees, focusing only on the 
education of migrants and multiculturalism (Taylor & Sidhu, 2012). This mistake 
gave origin to the lack of interventions designed to overcome the educational 
disadvantages of refugees.  

In general, we can say that until now the attentions on the refugee students have 
considered only part of their complexity, focusing mainly on learning a second 
language as a means of integration and socio-emotional needs, while many other 
needs have been left out.  

Between the problems that a refugee student has to face surely one is accessing 
the new school. The access to the education for refugees is not simple as it appears 
in the Geneva Convention, which guarantees in its articles the same treatment 
reserved for the citizens of the host country (UNHCR, 2010). Very often, refugees 
do not have the documents certifying the previous studies. Other times they live far 
from schools and without means to get there, others cannot pay for the books (Al-
qdah & Lacroix, 2010). And often when still children they go to work or they are 
forced to beg in the streets in order to help their family (Human Rights Watch, 
2013). In addition, the time between their arrival in the host country and the 
admission in the school is often very long. Moreover, there is the possibility that 
the course of study has already been interrupted in the country of origin because of 
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difficulty in concentration, hyper vigilance, irritability or psychosomatic disorders 
such as enuresis, migraine, muscles aches, or, ultimately, affective disorders such 
as uncontrollable crying spells, depression and isolation (Cerniglia & Cimino, 
2012). 

The characteristics that lead to the developing of a disorder due to a traumatic 
experience vary according to certain factors. It has been proved that in children, 
female gender is a predictor of post-traumatic stress disorder, whereas the age 
factor gave divergent results (Kolltveit et al., 2012; Macksoud & Aber, 1996). 
These results differ from those obtained in adults, in which the age factor, as well 
as being retired, favourite the onset of PTSD and depressive disorder. Other 
predicting factors are also poverty, eradication from the culture of belonging and 
from the caregivers, trauma during the migration and integration problems in the 
new country (Cerniglia & Cimino, 2012; Marshall et al., 2005).  

II. LIFE IN THE HOST COUNTRY AND WELL-BEING FACTORS 
The refugee well-being can be compromised even once he has reached the host 

country and the migration path is completed. Although he has escaped from war 
and persecutions, passing through serious difficulties, and the host country could 
look like a safe refuge, the new life and the socioeconomic integration can pose 
more than a threat.  

The socio-cultural framework of the shelter country seems to have a great 
influence on the probability to develop or not a post-traumatic disorder. Moving to 
a country with similar culture prevents the development of disorders caused by the 
exposure to trauma. According to this, the study of Geltman et al. who compares 
the rate of post-traumatic stress among a group of Sudanese and a group of Bosnian 
refugees in America (from a Weine study) (Geltman et al., 2015; Weine et al., 
1995). Bosnians, who are native from a Western culture, have a similar culture to 
that of Americans, show low rate of PTSD, despite the high exposure to trauma.  

Another protective factor is religion and spirituality, which are thought to 
prevent the development of symptoms such as post-traumatic stress disorder, 
depression and anxiety disorders (Mollica, Cui, Mcinnes, & Massagli, 2002; 
Shrestha et al., 1998). The religious and spiritual factor has been analysed in 
various studies and literature reviews that have demonstrated the relationship 
between this factor and the mental well-being; the well-being seems to increase 
when there are higher levels of religiosity or spirituality (Cotton, Larkin, Hoopes, 
Cromer, & Rosenthal, 2005; Pearce, Little, & Perez, 2003; Wong, Rew, & Slaikeu, 
2006). Religion remains the only door of hope and the only reference point in 
extremely difficult situations (Taddei, 2010). Through religion and spirituality, 
refugees search the meaning of their trauma and look for their future, while being 
accompanied in the identity reconstruction (Boehnlein, 2007).  

The economic well-being and the possibility of working in the host country are 
also other influential factors. Refugees who work are less likely to develop 
depression compared to those who do not work and thus contribute to the welfare 
of the whole family (Mollica et al., 2002). From the studies mentioned so far, the 
economic well-being, the employment, the cultural and linguistic integration and 
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highlights the split between refugees and economic migrants (Kandula, Kersey, & 
Lurie, 2004).  

Post-traumatic stress symptoms have a duration of more than a month and 
include: intrusive thoughts, avoidance of trauma related situations, hyper vigilance 
and negative changes in cognition and mood (Mela, 2015).  

Torture derived trauma is peculiar of refugees and it has not been a very 
common field of clinical psychology until few years ago. However, it has captured 
recently its attention because of the increasing presence of refugees worldwide, 
which calls the field on the need to have appropriate therapeutic professionals and 
methodologies (Gorman, 2001). Some refugee, victims of dictatorial governments 
were political prisoners and have suffered detention and torture. As already 
demonstrated, refugees who have suffered imprisonment and torture show higher 
levels of anxiety and have lived more traumatic events than the refugees who were 
not political prisoners (Crescenzi et al., 2002). The peculiarities of torture derived 
trauma are described by Gorman, who gives us the strategies to cure it, which find 
their foundations in the psychology of multicultural diversity and that of trauma 
and rehabilitation (Gorman, 2001). According to Gorman, torture can generate 
diverse symptoms such as somatization, depression, post-traumatic stress disorder, 
dissociative disorders, intrusive thoughts, memory problems, insomnia, denial, 
repression and many other symptoms. Torture is sometimes difficult to be detected 
and the victims are often reluctant to tell their stories. Sometimes they may feel 
ashamed or guilty, even for surviving. Moreover, it is not always easy to find 
experts who agree to listen to the atrocities of which these individuals were 
victims. 

1.2. Consequences in children and adolescents 
As already wrote, refugees could potentially develop mental problems due to 

their migration history, those disorders are essentially divided between depression, 
prolonged grief disorder, post-traumatic stress and anxiety disorders. Only few 
studies in the literature have focused on more severe mental problems and 
psychotic disorders (Hassan et al., 2015). The outcome of the trauma depends on 
the suffered traumas, or else the possibility to experience greater stress due to a 
particular trauma is correlated to the quantity of traumas experienced. In a study on 
Lebanese children victims of war, it has been studied that a child in a country under 
war is on average victim of six traumas and also that the type of trauma varies 
between: exposure to combat and bombardments, bereavement, displacement, 
witnessing violent acts, emigration, separation from parents, extreme deprivation, 
victim of violence, physical injuries and involvement in hostility (Macksoud & 
Aber, 1996). Moreover, children who have lost their parents are more prone to 
develop depression. A more recent study on nearly 7,000 refugees finds high rates 
of post-traumatic stress and depression in children. The results show that one out of 
10 children suffers post-traumatic stress, 1 in 20 depression and 1 in 25 of anxiety 
disorders.  

These numbers imply a great potential presence of mental disorders among 
refugees. The typical symptoms of children are divided between: nightmares, 
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war, cultural change or by the economic and employment difficulties as well as 
many other factors that cover the various periods of the migration (Gilbert, 2009). 
It is clear that refugees are victims of numerous traumas during the entire migration 
process and not only in the period preceding migration. Although the migration 
path has ended, once arrived in the host country, the refugee will face other 
difficulties that may influence his psychosocial well-being. For example, the length 
of the asylum procedure can increase the risk of developing mental disorders, 
especially anxiety disorders, depression and somatoform disorders (Caroppo, 
Basso, & Brogna, 2014; Laban, Gernaat, Schreuders, & Jong, 2004). The approval 
of the asylum application is the first priority for the asylum seekers and it is 
directly connected to their clinical changes (Onofri, Castelli Gattinara, Ciolfi, 
Lepore, & Ventriglia, 2014). Imprisonment is another circumstance correlated with 
low levels of mental health and greater emotional stress (Robjant, Hassan, & 
Katona, 2009). Many adults and even refugees children suffer detention, during the 
migration or once arrived in the land of the shelter (Campesi, 2011). Many others 
suffer violence incidents (Marshall, Schell, Elliott, & Berthold, 2005) and bullying 
episodes in the host land (Hek, 2005; Jeng, Lim, & Hoot, 2015). Moreover, in the 
post migration period, adaptation and socio-economic integration are fundamental. 
Consequently, the inability to succumb to economic needs affects unquestionably 
the psychological and physical condition with frustration and anger feelings that 
have an impact on all family members (Gilbert, 2009). In summary, the refugee 
psychosocial well-being is affected by numerous factors that can be classified, 
according to Kirmayer et al., in function of the three times of the migration: pre 
migration, migration and post-migration. According to the authors, for each period 
there are specific factors that can potentially lead to the development of disorders 
and that are different for adults and children. Those factors are linked with many 
life events such the exposure to violence and traumas, changes in the socio-
economical position of the individual and the disruption of family and community 
relations. Specifically about the child, factors can be linked to the age at the 
migration, to the disruption of education and the separation from family members 
and caregivers (Kirmayer et al., 2011). 

The correlation with these events and the possibility to develop a consequent 
disorder or psychological malaise depend on the extent of the trauma and on the 
way the refugee reacts to it. In this context, we will refer to the negative response 
to the trauma, as we will deal with the negative impact that it has in the ability to 
learn and the factors that must be taken into account by the institutions in order to 
protect and promote the positive reaction and therefore the well-being of refugees. 
The negative response to trauma may generate, among other outcomes and more 
frequently, the onset of the post-traumatic stress disorder. This disorder has a 
higher incidence among refugees than in the native population of the host country; 
it is estimated that refugees are approximately ten times more at risk than their 
peers of the host country (Fazel, Wheeler, & Danesh, 2005). In addition, refugees 
have a much greater risk of developing this disease compared to immigrants, which 
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To accomplish this revision we have used various information sources: journals, 
books, internet and reports. We have opted for an automatic search strategy 
through the Google Scholar and ResearchGate databases. We have also searched in 
editors and journals databases, mainly those of Taylor & Francis, Elsevier, 
Springer and PubMed. The criteria for the inclusion in the documents search has 
been: consider books, book chapters, articles and reports that use qualitative or 
quantitative methodology on the effects of trauma on refugees and war victims and 
on trauma impact on learning, regardless of age and gender. We included also 
works regarding the interventions in this field. The temporal range considered is 
from the 1990s until today. By this search we have mainly gathered contributions 
in English, but we also have included some Italian studies, aiming to take into 
account the state of the art at a global level. We have used the following keywords 
in various possible combinations: "refugee", "migrant", "immigrant", "victims", 
"mental health", "effects of trauma", "violence", "impact of trauma", "war", 
"torture", "mental disorders", "learning", "school performance", "education", 
"teaching", "school", "children," adolescents", " educational needs", "support", 
"prevention", "health", "resiliency", "adaptation", "intervention". The relevant 
works for the review were then selected according to their content and catalogued 
by subject, obtaining a total of approximately 70 articles. The contents have been 
then organized into three categories. The first refers to the effects of the refugee 
status, the second refers to the education of refugees, while the third considers the 
interventions to improve the psychosocial and educational status of the refugee. 
Each of these categories encompasses others subcategories that allowed to 
organize, classify and analyse the information we have found. Finally, as a result of 
the analysis of the accomplished literature review, we have suggested some 
implications directed to the concerned institutions. 

I. THE CONSEQUENCES OF THE MIGRATION PATH ON REFUGEES 
1.1. Negative factors that affect the well-being of refugees: from the migration 
to the psychological consequences 

There are numerous contributions in the literature on the negative factors 
affecting the well-being of refugees. The migratory path of the refugee, steeped in 
pain, separation and trauma, inevitably influences his psychosocial status. Ahearn 
identifies four essential concepts on which most of the studies of this sector are 
based: loss, separation, stress and trauma (Ahearn, 2000). Those who flee from 
wars, dictatorships, and undertake the migratory path looking for a refuge, are 
subject to one or more of these factors and sometimes to the psychological 
consequences that they generate. The loss of relatives and friends or that of 
properties such his own house can give rise to depression, somatic disorders and 
anxiety disorders (Kondic & Marvar, 1992). The separation is frequently linked to 
that of children from parents and it is a kind of loss which can produce 
manifestations of anger (Eisenbruch, 1992).  

The refugees’ malaise is commonly linked to trauma and Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD). Refugees are often victims of traumatic events such as war, 
persecution, torture or the migration itself (Ahearn, 2000). Stress can be caused by 



565 
 

INTRODUCTION 
According to the United Nations Convention on the Status of Refugees of 1951, 

the term “refugee” is applied on every person “owning to well-founded fear of 
being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a 
particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality 
and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection 
of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of 
his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such 
fear, is unwilling to return to it” (UNHCR, 2010). These features clearly 
distinguish refugees from economic immigrants. The concept of immigrant refers 
to a person who has left his country by legal or non-legal means, to find a better 
life in a third country. According to UN, most of them move to other countries in 
order to get better opportunities for themselves and their families, which is why 
they are also called "economic immigrants". Those who moved to another country 
for economic reasons have full control of their identity path of migrant and can 
choose when, how, why and where to move. On the contrary, a refugee is not only 
obliged to escape, but he is even victim of the migratory path modalities. In most 
cases, he is not free to choose when to leave and where to go, but he is under the 
thumb of the events from which he escapes. Refugees are forced to flee in order to 
save their lives and the journey that they undertake sometimes lasts months or 
years and puts their lives in danger. In this arduous path, the migrant suffers an 
identity disintegration process, he loses his documents or fails to take them because 
of not having enough time. He begins his trip with the hope to survive and rebuild 
his identity of person. A refugee does not have a migration project. He just flee to 
get his life saved (Mela, 2015). There are various reasons why refugee escapes and 
between those there are political persecutions, war and torture. A refugee has often 
witnessed horrific violence, he has seen members of his family and friends being 
killed, he suffered violence and abuse, he has witnessed bombings. These traumas 
are added to those he suffers during the long and traumatic journey, during which 
there is often other violence and he also undergoes in other separations. Upon 
reaching the promise land, he might sometimes clash with detention and long 
procedures for granting asylum, which are not always successful. He suffers a 
precarious socio-economic situation and most likely does not have family or 
personal ties.  
METHODOLOGY 

In this work we review the state of the art of the studies on the factors that affect 
the psychosocial well-being of the refugees and the impact of these factors in 
learning. To do this, we consider the three stages of migration (pre-migration 
period, migration and post-migration period) and the factors that in these phases 
can affect the refugee well-being. Specifically, first we have made a review of 
studies on mental health regarding the impact of traumatic experiences in refugee 
and war victims. Second, we have reviewed the literature of trauma effects on 
learning. Finally, we have considered the studies on the educational intervention in 
this regard. 
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  الملخص
استمرار زيادة أعداد الالجئين حول العالم يؤثر على البلدان المضيفة ويدفعها إلعادة جدولة سياسة االستقبال 

يساهم هذا العمل في تلبية زيادة الطلب على المعرفة المتعلقة بهذا المجال ويساهم كذلك . وديناميكية التكامل
بشكل خاص إلى وصف العوامل التي تعزز الرفاه النفسي تهدف الدراسة . في فهم أفضل الحتياجات الالجئين

لتحقيق هذا الهدف سيقوم البحث أوال بتحليل العوامل التي لها أثر . لالجئين مع التركيز على الطالب منهم
إيجابي أو سلبي على الرفاه النفسي واالجتماعي لالجئين، مع عدم االقتصار على مراعاة األثر السيئ من 

ثانيا سيقوم . ط، بل لتشمل جميع مراحل الهجرة بما في ذلك مرحلة ما بعد الترحيل أيضاصدمات الحرب فق
البحث بتحليل حالة تعليم األطفال والمراهقين الالجئين تحديدا، مع التركيز على كيفية تأثير ردود األفعال 

ى إمكانية مساهمة ومن ناحية أخرى، سيتم التركيز أيضا عل. السلبية بسبب الصدمات على قدرات التعليم
أخيرا، سنقوم بتحديد التداخالت التي تمت معالجتها في الدراسات السابقة في هذا . التعليم في آليات التكيف

في نهاية هذا البحث سيتم تلخيص قائمة من االستنتاجات التي قد تساعد في تحسين الرفاه النفسي . المجال
  .لالجئين

  تربية، تعليم، تعلم، أطفال، مراهقين الالجئين، صدمة،: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The continued growth of refugee’s number around the world keeps influencing the 
host countries which have to reschedule their reception policies and integration 
dynamics. This work is thought to contribute to the increasing demand of 
knowledge in this field and better understand the specific refugees’ needs. In 
particular, we aim at describing those factors that foster the psychosocial well-
being of refugees, focusing our attention on refugee students. To do this, first we 
analyse the factors that have a positive or negative impact on the psychosocial 
well-being of refugees, considering not only the bad influence of war traumas, but 
all the migration stages, including the post-migration period. Second, we analyse 
the specific case of teaching refugees children and adolescents, focusing on how a 
negative reaction to traumas can influence learning abilities and, on the other way, 
how education can contribute to coping mechanisms. Finally, we specify the 
intervention practices for refugee’s education that have been studied in literature. 
We conclude the article with some implications that can help refugee students’ 
psychosocial wellbeing. 
Keywords: Well-being Welfare Trauma Refugees Education Learning Teaching 
Children Adolescents  
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Her daughter could not come and meet with us because she is not allowed to leave 
her living space without her husband’s permission. 
The lady said that she will start to think about her son getting married when he 
turns 18 years old, and when her next daughter turns 15 years old.’ 
Discussion 

Wider research on early marriage in communities affected by armed conflict 
show that early marriage is often used as a protective strategy, or in response to 
poverty and insecurity (Hutchinson et al 2016). However, this protection usually 
comes at a price (such as difficulties in childbearing, domestic violence, divorce, 
not being registered, social isolation, psycho-social impacts) – and the price is 
usually paid by the young women (and her family). Connecting early marriage to 
the negative outcomes of early marriage is therefore an important process, as well 
as a better engagement with the complexities of the risk and protective factors that 
impact on the process of early marriage. 

Conclusion 
While the research is still in the initial stages, it promises to contextualise the 

risk and protective factors related to early marriage in Syrian refugee communities 
in the Middle East, and embed these in current policy and practice. The research 
seems to embrace the complexity and nuance of early marriage both as a key life 
event for couples and families and as a harmful social practice which can have long 
term consequences for refugees who continue to live with high degrees of 
uncertainty about their future. 
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- Refer to CISP for shelter, nappies and financial support. CISP will try and 
place several refugee families together in a house for free 

- Talk about contraception (husband did not know about contraception) to 
help with spacing (current children only 18 months apart) 

- Gave family baby kit’ 
2) ‘I met a Syrian refugee in a refugee camp in Jordan, who is alone in Jordan with 
her five children; while her Husband remains in Syria (he also has another wife 
and three children in Syria). She told me that her eldest daughter, who is 15 years 
of age, has just got married. She explained that she has a 15 year old daughter and 
son, a 13 year old daughter, a 11 year old son and an 8 year old daughter – they 
were all living together in very cramped conditions and she was responsible for 
them all. She said that this was a big burden which she struggled with.  
The lady explained that she works at a playgroup in the refugee camp. One day 
while she was at home her supervisor came to her living space and asked if her 
daughter would consider marrying his son, who was 18 years old. This surprised 
her but she listened to his suggestion. The father, mother and son then came to visit 
them three times to talk about the marriage, and after this she and her daughter 
accepted. She said that at first her daughter had wanted to refuse because she 
wanted to stay in school; however the family agreed that she could continue in 
school after she married. They also persuaded them that they were a good family 
and the boy was a good man and would make a good husband. He spends times 
with his family and respects them and goes to school. 
The lady said that she had received marriage proposals for her daughter before 
but she was younger then, and they were not such good families. The lady respects 
her supervisor and believes them to be a good family. 
The boy’s family gave them some money to buy a dress, and organised the 
marriage. They were taken to a religious court in Amman to register the marriage 
and then came back to the camp to celebrate.  
 
Her daughter is now married and lives in a new living space with her husband in 
the same refugee camp. Her mother in law is teaching her how to run a house. 
Unfortunately her daughter has not been allowed to return to school because she is 
married. They have applied twice and it has been declined. Her husband does 
however continue to go to school. The lady said that she is very happy that her 
daughter is married, and that she is married to a good man – she is pleased 
because it reduces some of the responsibilities she has. She still sees her daughter 
and says that they are not planning for children yet because they are both still 
young. 
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A Tdh case manager has been working with her for a number of months 
when she stopped attending a Tdh support group. During the first meeting 
the young women said that the landlord had wanted to put some conditions 
on the household, so she was in conflict with the landlord. As a result her 
husband does not want her to go outside of the house in case she gets into 
more conflict. At the time I met her she was not allowed to leave the room 
or even stand by the balcony, in case she ‘starts looking for a new 
husband’.  
Identified needs 

- They have very little money. Husband has irregular work and has to 
support the whole family 

- She only has one set of clothes 
- She has no money for nappies 
- The baby cries a lot, and the young women is concerned that it is because 

the baby is still hungry and she is not producing enough breast milk  
- The family cannot afford to buy infant formula so they have been giving the 

baby milk made up of adult milk powder 
- There is not always food available 
- Her husband shouts at her 
- She might be afraid of her Mother in Law based on observation of her 

body language and behaviours 
- She has dropped out of school due to the war and marriage (previously she 

enjoyed school and had high grades) 
- Neither children are registered (only have proof of birth from the hospital) 
- Socially isolated - the young woman’s family is in Turkey, and she talks to 

them on her father-in-laws mobile phone each day. She is not allowed a 
mobile phone herself. She wanted to be a teacher when she was younger 
and still wishes she was in school. 
 

Tdh PLAN: 
- Get UNHCR support for rent, clothes and nappies 
- Refer to AMEL, an association for Syrian refugees, for health care and 

basic needs 
- Refer to psychologist at safe space (do a joint visit) 
- Joint visit with animator 
- Talk to husband about her going back to the animators group (she can go 

with the children and they will get a drink and some fruit) 
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FG1: Focus groups with young Syrian Refugees, separate focus groups with young 
women and young men (both married and unmarried), using a vignette about 
early marriage, to discuss the life event of an early marriage. The aim is to 
explore what young men, young women and families think about early marriage 
and early childbearing; whether they consider it as a ‘normal’ family process 
and why (or why not), reasons for considering early marriage; whether they 
think there are any negative consequences or risks; what the benefits of early 
marriage and early childbearing are; what processes/beliefs/principles etc 
inform the final decision; what needs young wives and young mothers have; 
what support is provided; the protective mechanisms; and whether the process 
has changed since becoming refugees. 

AD1: Assessment data from Tdh case files in Jordan and Lebanon. Review of early 
marriage cases with Tdh personal and review any data that Tdh has about 
numbers of early marriage. Add early marriage  questions to assessment 
framework, and develop an in-depth assessment tool for early marriage which 
includes questions about coping/support/protection and religious processes 

RR1: Research roundtable on early marriage and early childbearing with a range of 
stakeholders from the Syrian refugee community including religious leaders, 
members of Ministry of Social Development, members of community-based 
organisations, health and social care professionals, child protection actors, 
educators, family members and young people to discuss how concepts of ‘risk’, 
‘vulnerability’, ‘protective factors’ and ‘successful outcomes’ are understood in 
relation to early marriage and early childbearing, and what ‘protective’ actions 
can this lead to. 
The research field work has begun in both Jordan and Lebanon, and will 

continue through until 2019. Findings will be published and circulated in due 
course. 
Case study examples 

Two cases studies based on conversations in the field 
‘While in Lebanon in June 2016 I met a beneficiary, a 16 year old Syrian 
refugee who was married at 13/14 years old in Syria and has two children 
(18 month old and newborn of 6 weeks). They have been in Lebanon for 2 
years. They left Syria when she was pregnant with her first child. Her 
husband is now 24 years old. She now lives in an urban area in South 
Lebanon. 
She lives in one room with her husband, her father in law, her mother in 
law, her two children, and two children from her husband’s sister.  They 
have hardly any furniture, just a few mattresses for the floor and some 
cooking utensils. They pay $200 a month rent. Her husband might earn $8 
a day when he has work (which is not consistent). The parents get some 
UNHCR support which contributes to the rent. Often don’t have much 
money left to buy food. 
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discussion will focus on practice responses to early marriage and early 
childbearing; including any intervention programmes and what support 
services are available (this may lead to observations of interventions and 
review of any project documentation).  

QI2: Qualitative interviews with religious leaders engaging with Syrian refugees in 
both Jordan and Lebanon about marriage and childbearing using case studies 
to help illustrate responses to different situations. Ask about; 

- laws/teachings/principles related to age of marriage and early childbearing  
- how health/social policy and relevant secular laws are integrated into thinking 

and decision-making 
- how religious leaders decided if a marriage should or should not take place, 

and the appropriate nature of the match 
- understandings of ‘risk’, ‘vulnerability’, ‘protection’ and ‘successful outcome’ 

in relation to early marriage and early childbearing 
- processes/laws/teachings/principles which ensure care and protection 
- case study examples 
- how decisions are recorded and communicated 
- how displacement and refugee status has impacted the process 
- difference between current processes and historical processes in Syria 
QI3: Qualitative interviews with married Syrian refugee women in both Jordan and 

Lebanon, some who were married before they turned 18 years old and some 
who were married after they turned 18, to explore what young women think 
about early marriage and early childbearing; whether they consider it as a 
‘normal’ family process and why (or why not), whether they think there are any 
negative consequences or risks; what the benefits of early marriage and early 
childbearing are; what needs young wives and young mothers have; what 
support is provided; the protective mechanisms; and whether the process has 
changed since becoming refugees 
These qualitative interviews may then lead to fuller case studies which might 

involve observations and multiple interviews. 
QI4: Qualitative interviews with Syrian refugee familiesin both Jordan and 

Lebanon, all whom considered early marriage for their daughters, to explore 
what families think about early marriage and early childbearing; whether they 
consider it as a ‘normal’ family process and why (or why not), reasons for 
considering early marriage; whether they think there are any negative 
consequences or risks; what the benefits of early marriage and early 
childbearing are; what processes/beliefs/principles etc informed the final 
decision; what needs young wives and young mothers have; what support is 
provided; the protective mechanisms; and whether the process has changed 
since becoming refugees (i.e. difference in processes between grandmother, 
mother and daughter). 
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Research on early marriage 
This paper presents research which is being undertaken by Dr Aisha Hutchinson 

in partnership with Terre des hommes (Tdh) – Laussane Foundation.  
The aims of the research is to improve knowledge and develop a contextually 

and culturally relevant framework of risk and protective factors associated with 
early marriage and early childbearing in contexts of displacement in the Middle 
East using an ecological framework which is cognisant of and informed by Islamic 
thought and community processes. 

A range of methodologies will be used in response to the six research questions: 
1) How are health and social policies in Jordan and Lebanon on early marriage 

and childbearing shaped by Islamic teachings; and how do these impact on 
Syrian refugees? 

2) How do cultural-religious processes impact the practice of early marriage for 
Syrian refugees, for example, how do religious leaders decide that an early 
marriage should or shouldn’t take place, how do they assess the appropriate 
nature of the match, seek consent and how do they ensure that vulnerable 
young women are protected? 

3) How are concepts of ‘risk’, ‘vulnerability’, ‘protective factors’ and ‘successful 
outcomes’ understood in Syrian communities in relation to early marriage and 
early childbearing, and what ‘protective’ actions can this lead to? For 
example, why do some families actively pursue early marriage for their 
daughters and other don’t; and what do families do to ensure ‘good’ marriages 
and safe childbearing? 

4) How does the refugee context change the process and experience and risks 
associated with early marriage? 

5) What do young men and women know and expect of marriage, SRH and 
childbearing? And how are these expectations changed by the refugee 
context? 

6) How do various professionals (such as doctors, nurses, teachers, social 
workers etc.) respond to early marriage and early childbearing, and what 
support services are available?  

These methodologies include: 
PR1: Policy review of health and social policies in Jordan and Lebanon on early 

marriage and early childbearing related to Syrian refugees (including any 
teaching material used with young people in relation to marriage, pregnancy 
and parenting). The documents will be used to map policy across the region in 
relation to early marriage and early childbearing. Policies across Jordan and 
Lebanon will be compared, as well as between national and refugee context. 

 
QI1: Qualitative interviews with professionals working with Syrian refugees in 

both Jordan and Lebanon about what health and social policies they draw on in 
relation to early marriage and early childbearing, how they are operationalized 
and the models/approaches of early marriage that they draw on. Further 
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Jordan, Lebanon and Syria (let alone the wider Muslim world). In addition to the 
formal Personal Status Law, there is great variety in local practices and customs, 
which UNICEF (2014) also found when interviewing skeikhs, imams and shari’a 
court judges in Jordan. They report that some were of the opinion that it can be a 
solution for sensitive social issues or for young women living with extended family 
member. It might also provide protection for women against ‘honor’ crimes. 
However, others felt that the legal age of marriage should be increased to the 
benefit of the girls and their families as well. In relation to the directives issued by 
the Department of the Chief Justice on early marriage in Jordan, most shari’a court 
judges indicated that they were not uniformly applied and there were many ways to 
interpret ‘reasons for approval of child marriage’ (Special Instructions to Grant 
Permission to Marry for those who are below 18 years of age, Personal Status Law 
(No 36) of 2010, Article 10). 
 
Conceptualising early marriage 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Drivers of early 
marriage: 
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& responsibilities 
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Syrian 
Marriage laws 
 

This highlights different point of intervention and 
different goals of intervention 
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on hold until they reach the required age (Personal Status Law (No. 59) of 1953 
and amendments (2009), Art. 82). 

Marriage for Muslims in Syria is based on the ‘offer and acceptance’ principle 
under Syria’s Personal Status Law, whereby a man offers to marry a girl/woman 
and she or her guardian (of it is her first marriage) accepts. Traditionally this has 
taken place in the presence of a sheikh known to both parties and two make 
witnesses. The marriage must then be registered with the Syrian authorities, which 
is a legal requirement under Syrian law. However, evidence collected by UNICEF 
(2014) suggests that that it is common for the marriage to be registered some time 
after the event, such as when a child is born or to obtain travel documents. 

The legal age of marriage in Jordan is 18 years of age. This was raised from 15 
to 18 years old in 2001 (UNICEF 2014). However, children aged 15-17 can marry 
in ‘exceptional circumstances’ with approval from a shari’a court judge (UNIDEF 
2014). Marriage for Muslims in Jordan is based on principles of reciprocity, i.e. 
rights for the wide with corresponding duties for the husband, and vice versa 
(UNICEF 2011b). Only a marriage that is registered under shari’a law is 
considered legal. Documentation of a marriage, or a marriage contract, is referred 
to as ‘KatbKitab’. Other marriages, such as customary marriages, or short term 
contract marriages, are not officially recognised. In extremely rare cases a judge 
may authorise a marriage under 15, for example in the cases of a pregnancy, but 
the registration cannot occur until after they have turned 15 years of age (UNIDEF 
2014). 

In Jordan, after the KatbKitabhas been formalised in the shari’a court the 
couple will not live together or consummate the marriage until they have a public 
wedding celebration. The couple may be considered engaged until this happens, 
although they are registered as married (and if the public celebration does not 
happen they would need to apply for a divorce) (UNICEF 2014). It is after the 
public wedding celebration that couples will tend to live together. 

While marriage under 18 in Jordan is granted in ‘exceptional circumstances’, 
this appears to be very dependent on the discretion and the interpretation of the 
judge overseeing the marriage, and is reportedly not difficult to obtain (UNICEF 
2014) – as partly evidenced by the rates of early marriage that have been registered 
in shari’a courts above (Save the Children 2014). 

While the prospect of marriage can be raised by any member of a family, focus 
groups and interviews in Jordan suggest that it was usually instigated by a parent, 
and that the final decision was usually made by the male head of household 
(UNICEF 2014). 

As in Jordan there is no common minimum age of marriage for girls and 
women across Lebanon. Different religious communities have personal status laws 
that govern legal procedures on matters such as marriage, divorce and 
inheritance.For Shi’a Muslims, for example, the age of marriage with judicial 
permission is 15 for males, and 9 for females. 

Across Islam there is great debate about an acceptable age of marriage – as can 
be seen by the differing Personal Status Laws in the neighbouring countries of 
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perceived Syrians. In addition, rumours that refugee girls are stealing husbands 
from Lebanese or Jordanian girls have circulated – and concerns raised by refugee 
families about how their daughters will be treated by non-Syrians. 

Consequences of early marriage on early childbearing and women health 
Early marriage is a violation of human rights due to the nature of a child’s consent 
or lack of consent (Save the Children 2014). While the right to ‘free and full’ 
consent to marry is recognised in the Declaration of Human Rights (1948), early 
marriage (marriage under 18 years of age) is specifically prohibited by the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(1979). In addition it is well documented that early marriage usually results in the 
infringement of the rights and protections guaranteed for children (such as 
educational access). 

Critically, early marriage is associated with early (and more risky) pregnancy, 
school drop-outand low levels of education, poor vocational training, large age 
gaps between partners, higher risk of intimate partner violence and divorce, 
difficulties ensuring reproductive health rights, higher risk of HIV infection and 
poor mental health (MICS 2006; Care International UK 2015; Save the Children 
2014). Research, for example, found that women who married at younger ages in 
Syria were more likely to believe that it is sometimes acceptable for a husband to 
beat his wife and were more likely to experience domestic violence themselves 
(MICS 2008). 

It has also been found that refugee child marriages are often unregistered, which 
impacts on the rights of both the wife and any children she may have (Save the 
Children 2014; UNICEF 2014). It also means that marriages are not coming under 
the scrutiny of shari’a courts, which could put in place protective measures. 

Culturally based expectations are that married girls will not attend mainstream 
school in Jordan (UNICEF 2014) – although it is not clear whether this is a 
national policy  

Processes of marriage 
Marriage in Syria, Jordan and Lebanon is conducted in religious courts, under 

Personal Status Law (for example in Jordan, Personal Status Law (No. 36) of 2010, 
Chapter 2 Articles 5-13, ‘Conditions of Marriage’) (UNICEF 2011a). For Muslims 
this occurs in a Shari’a court where Islamic Law is applied (; UNICEF 2011a; 
UNICEF 2014). There is no civil (non-religious) marriage in Syria, Jordan and 
Lebanon – Shari’a courts have exclusive jurisdiction over personal status laws (for 
example, marriage, divorce, guardianship, alimony, child custody, inheritance). 

According to UNICEF 2014, in Syria, under Personal Status Law (No.59) of 
1953 and amendments (2009) the general legal age of marriage in 18 for males and 
17 for females. With special approval from a judge and the permission of the male 
legal guardian males are able to marry from 15 years of age, and females from 13 
years of age (Personal Status Law (No. 59) of 1953 and amendments (2009), Art. 
44). However if a female younger than 15 years of age and a male younger than 17 
years of age attempted to register a marriage, the documentation process was put 
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escort young women to school every day or protect them from sexual harassment 
or ensure they are in ‘honourable’ contexts the wholetime. The Woman’s Refugee 
Commission (2016) also note that Syrian families fear that the more modern 
Lebanese culture and access to mobile phones and internet will be a ‘bad’ influence 
on their daughters, and results in them being more restrictive and seeking early 
marriages to ‘protect’ their honour. Families are also living in new communities 
with new neighbours who they do not know, and cannot trust will be protective. 
Refugee camps are often considered as particularly dangerous for young women, as 
well as unknown host communities. Early marriage is therefore considered 
protective by families (Care International UK 2015; Save the Children 2014). 

Increased levels of poverty and unemployment also become amplified in 
contexts of displacement, and also increase rates of early marriage (Save the 
Children 2014). Reducing the number of mouths to fed and creating more space in 
a house is seen as a significant motivation for families to seek marriage for their 
daughters (UNICEF 2014). In some refugee camps, new caravans are provided for 
newly wed couples which might act as an incentive. 

UNICEF (2014) also suggests that displacement has changed the process of 
marriage, and has undermined the thoroughness of the investigations that Syrian 
families would make into the backgrounds of potential husbands, such as character, 
qualifications, religiosity. The ability of a groom to provide short-term needs such 
as housing and food has become more of a priority. In addition marriages would 
previously have been done by sheikhs known to both families, and now they are 
usually performed by a stranger. In turn this impacts on how sheikhsdetermine 
whether marriage under 18 is appropriate and whether it should be facilitated under 
the law. 

Legally, refugees are under the marriage laws of the host country, rather than 
those in Syria, which can result in confusion and mis-understanding. Based on 
Interviews and focus groups with Syrian refugees UNICEF (2014) report that in 
Syria the official registration of a marriage with the authorities often took place a 
long time after the religious union, when registering the birth of a child, for 
example, or obtaining travel documents. A belief that they will return to Syria soon 
coupled with a lack of knowledge of the registration process in Jordan has resulted 
in a high number of marriages not being registered with the Jordanian authorities. 
This causes problems when registering the birth of a child, for example. In 
response to this the Jordanian government have suspended fines for failing to 
register marriages, and UNHCR have made registration services available in the 
refugee camps. UNHCR will also support the process of couples getting their 
marriage registered and children, when needed – as will other organisations with a 
legal focus such as the Norwegian Refugee Council (NRC) in Lebanon, and 
Intersos in Jordan. 

Practices of marriage, which are different in refugee populations compared to 
host populations also have the potential to cause conflict between refugee and host 
populations. News headlines about the rates of early marriage in Zaatari camp in 
Jordan, for example, were felt to have a negative impact on how Jordanians 
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marriage will benefit them both financially and socially; the belief that by marrying 
their daughters at a young age they are ‘providing  for’ and ‘protecting’ her  and 
sustaining her ‘honor’; the need for families to control girl’s sexuality; fear of 
external influences which might effects a girls behaviour, the provision of stability 
during unstable social periods; ensuring marriage arrangements are not left too late; 
and the desire to ensure young women are not alone and supported when the 
parents die  (Care UK International 2015: MICS 2008; IRC 2012). 

In their focus groups UNICEF (2014) also found that marriage also considered 
an achievement, and remaining unmarried beyond a certain age my may carry 
stigma. Marriage is also supposed to bring about ‘sutra’ for young women, 
securing their protection from hardship. This was felt to be particularly pertinent to 
girls who were not in school.  

The ‘drivers’, or push/pull factors related to early marriage are multiple and 
complex – with usually a number of them at play at any one time. The reasons why 
early marriage is occurring in one community in Jordan may be different to the 
reasons it is occurring in a different community. Professionals in Jordan have 
indicated that early marriage is common because Syrian refugees in Jordan are 
largely from the rural and traditional areas of Daraawhere early marriage was 
socially acceptable even before the conflict. However, early marriage is still 
common in Syrian refugees in Lebanon, some who come from more urban and 
educated areas of Syria – yet as the levels of insecurity and poverty are felt to be 
higher in Lebanon, then early marriage occurs in response to this.Further work on 
the contextual risk and protective factors which impact on rates of early marriage is 
still needed to ensure a nuanced approach and understanding of early marriage. 
 
Impact of displacement on nature of early marriage 

The Inter-Agency Standing Committee (IASC) state that data suggests many 
forms of GBV are significantly aggravated during humanitarian emergencies, 
including early marriage (IASC 2015), especially in affected populations which use 
dowry and bride price (Care International UK 2015). Yet in emergencies response 
is reactive at best (Care International UK 2015).  

There are a number of reasons why early marriage may increase during 
displacement, and why it might be used as a negative coping strategy (Care 
International 2016). Some families have reported marrying their girls at the young 
age while still in Syria to protect them from rape and other sexual violence (IRC 
2012; Save the Children 2014). UNICEF (2014)and Save the Children (2014) 
found that some refugees believed it was easier to enter Jordan as a family group, 
and so would seek marriage for their young men who may otherwise have been 
turned away. Refugee camps such as the Emeriti Jordanian Camp (EJC) will not 
accept single young men, for example. 

Marriage is also believed to provide greater security for young women, 
particularly in insecure environments (Save the Children 2014; UNICEF 
2014).Save the Children (2014) report that Syrian families feel unable to protect 
their daughters as there may only be one adult male in the household and he cannot 
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However, the rate of early marriage among surveyed female Syrian refugees 
(not in camps) in Jordan by a multi-agency assessment published by UN Women 
was 51.3 per cent (most before they left Syria) (UN Women 2013). 

There have been similar reports of increases in child marriage in Syrian refugee 
populations in Lebanon, Turkey and Egypt (Care International UK, 2015; Save the 
Children 2014). Although Zetter et al (2014) suggest that while is some evidence to 
support the notion that early marriage has risen compared to the pre-crisis period, 
many reports are based on same kind of anecdotal evidence and the few pieces of 
research evidence available (such as the data presented in UNICEF 2014). 

There is little information, for example, about the scale of child marriage in 
Lebanon. According to Girls not Brides (2017), Official data from UNICEF 
suggests that 6% of girls are married by age 18 across Lebanon. However, a survey 
on early marriage in Lebanon among Syrian refugees and Lebanese populations by 
Alsharabati and Itani (2015) found that according to Lebanese electoral data, 13% 
of the population had married before they were 18 years old (but they do not know 
how many of 12-17 year old are currently married), in comparison to UNHCR data 
they had which shows that 22% of all Syrian refugees had married before they 
were 18 years old (6.3% of 12-17 years olds are currently married). Their own 
survey of Lebanese citizens and Syrian refugees found that 37% of Syrian women 
had married before 18 years old compared to 20% of Lebanese women. They also 
found larger age gaps between husband and wife if the wife had married before she 
was 18 years old. 

A vulnerability assessment of Syrian refugees in Lebanon (2013) found that 
5.8% of 654 households had used the marriage of a child under 18 as a household 
coping strategy in the past 30 days when there was not enough food available 
(WFP/UNICEF/UNHRC 2013). The same assessment in 2015 found a lower over 
average but significant difference by region with 9% of households in Akkar 
stating that they have used child marriage as a coping strategy in the past 30 days, 
while only 2% in Bekkaa and the South (WFP/UNICEF/UNHRC 2015).  

However there is little substantiate and demographic data amongst the Syrian 
refugees Syrian and Jordan currently available to look at trends by different socio-
economic factors, or concrete data regarding the different outcomes of earlier 
marriage for these populations. 

Main reasons why parents agree to marry their childrenunder 18 years of age 
Research suggests that many factors interact to place a young woman at risk of 
early marriage.  

Structural factors which influence early marriage rates include poverty; gender 
inequality; lack of education, the state of the country’s civil registration system 
(which provides proof of age for children); the existence of an adequate legislative 
framework with an accompanying enforcement mechanism to address cases of 
early marriage; and the existence of customary or religious laws that condone the 
practice (MICS 2008; Care International UK 2015: UNICEF 2014). 

Family level factors which influence early marriage include relieving financial 
burdens on the family particularly in large families; the hope of parents that the 
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Main paper 
Early marriage (which is also known as child marriage or forced marriage) 

refers to the marriage of any male or female under the age of 18, and is considered 
a form of sexual and gender-based violence (SGBV) and a violation of human 
rights (IASC 2015). The right to free and full consent to marriage is recognised in 
the Universal Declaration of Human Rights (UN 1948), with the acknowledgement 
that consent cannot be given if one of the parties is not sufficiently mature to make 
a decision about a life partner. Early marriage is predominantly experienced by 
young women rather than young men, although young men are involved in a small 
proportion of early marriages each year (UNICEF 2014). 

Rates of early marriage with Syrian populations (pre and post conflict) 
There are a number of different data sources in relation to the rates of early 

marriage among Syrians pre and post conflict. 
A multi indicator cluster survey carried out in Syria in 2006 found that 3.4% of 

Syrian women had married before 15 years of age, and 18% married before the age 
of 18 (with some regional differences). The proportion of adolescents between 15-
19 years of age who were married at the time of the survey was 9.7% (MICS 
2008).Although it is not clear whether this is based on the religious ceremony, the 
public ceremony or when the marriage was officially registered by the religious 
court – as these may happen at different times – see section on process of marriage 
below. In addition, the percentage of women aged 20-49 that were married before 
the age of 18 was around 22% in the Palestinian refugee camps in Syria (MICS 
2006), with 4.7% of 15-17 years old married at the time of the survey. It is 
generally maintained that early marriage was widely practiced and part of the 
cultural fabric of society in Syria before the Syrian conflict. 

Research-based and anecdotal evidence from organisations working with Syrian 
refugees suggests that early marriage has increased significantly among Syrian 
refugees in Jordan. In 2011, the percentage of the total number of registered Syrian 
marriages taking place which involved a girl (15-17 years old) was 12% (the 
number of boys married below the age of 18 is extremely low).  In 2013, the 
percentage of the total registered Syrian marriages which involved a girl rose to 
25% (and to just under 32% in the first quarter of 2014) (UNICEF 2014).This is at 
least one in four marriages of Syrian refugees.  

This is the data that UNICEF (2014) was able to access from the Jordanian 
shari’a courts regarding registered marriages aged 15-17 regarding marriages that 
were registered in Shari’a courts in 2013 in Jordan. 

 Marriages at 
age 15-17 

All registered 
marriages 

Marriages age 15-17 
as % of all marriages 

Jordanian 8402 66184 12.7% 
Palestinian 382 2173 17.6% 

Syrian 735 2936 25% 
Iraqi 19 471 4% 
Other 80 1096 7.3% 

Average   13.3% 
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Abstract 
Early marriage (which is also known as child marriage or forced marriage) 

refers to the marriage of any male or female under the age of 18, and is considered 
a form of sexual and gender-based violence (SGBV) and a violation of human 
rights. The right to free and full consent to marriage is recognised in the Universal 
Declaration of Human Rights, with the acknowledgement that consent cannot be 
given if one of the parties is not sufficiently mature to make a decision about a life 
partner.  

Globally early marriage is associated with early (and more risky) 
pregnancy (including higher rates of maternal and infant mortality/morbidity), 
school drop-outand low levels of education, poor vocational training, large age 
gaps between partners, higher risk of intimate partner violence and divorce, 
difficulties ensuring reproductive health rights, higher risk of HIV infection and 
poor mental health. It has also been found that refugee child marriages are often 
unregistered, which impacts on the rights of both the wife and any children she 
may have. Early marriage is predominantly experienced by young women rather 
than young men, although young men are involved in a small proportion of early 
marriages each year (UNICEF 2014). 

Critically, research, reports and anecdotal evidence indicate that rates of 
early marriage have increased in the Syrian refugee populations in Jordan and 
Lebanon in recent years. This is congruent with a general assumption that many 
forms of GBV are significantly aggravated during humanitarian emergencies, 
including early marriage, especially in affected populations which use dowry and 
bride price. Yet in emergencies response is reactive at best. 

This paper presents research which is being undertaken by Dr Aisha 
Hutchinson in partnership with Terre des hommes (Tdh) – Laussane Foundation. 
The aims of the research is to improve knowledge and develop a contextually and 
culturally relevant framework of risk and protective factors associated with early 
marriage and early childbearing in contexts of displacement in the Middle East 
using an ecological framework which is cognisant of and informed by Islamic 
thought and community processes. Initial reviews of the literature highlight current 
research gaps and raise a number of questions to be considered through the 
research. 
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an overdetermined response: (1) partial reality (the equivalent of an iatrogenic or 
induced transference resistance); (2) partial displacement within the transference 
(affectively correct, but interpersonally misdirected); and (3) a target of convenience 
(chosen for its proximity in time and place, and symbolic value). 

7 The rage itself serves cathartic, retributive, and defensive functions. The defensive 
component is the turning of passive suffering and existential despair, feelings of 
meaninglessness, powerlessness, and loss of any sense of participation in family/group 
locus of control; into what is experienced as a more tolerable, active, empowered, 
though transient and illusory sense of empowerment and purpose. When that purpose 
orients towards ideations of punishing the perceived responsible agent, the affected 
refugee member reaches his/her most likely recruitment point, whether that be self-
recruitment or external recruitment.  

8  It establishes the archetypal dynamic of victimization and vilification. The most at-risk 
refugees suffer from extreme self-punitive super-ego pathology --- often having its 
genesis in rational and irrational guilt, related to the trauma(s) experienced, and which is 
enacted at the interpersonal level (physical and/or emotional sadomasochism). These 
individuals as a subtype of refugee also frequently exhibit control sensitivity and 
sensitivity to guilt, making them a higher than normal candidate for meaning 
manipulation and subsequent recruitment.   

9 As used here, archaic typologies of human identity are psychological prototypes of 
fundamental human characteristics as expressed within a specific cultural context. 
Archaic types of masculinity, femininity, heroism, and sacrifice (as well as thousands of 
others) inform members of a collective identity how to express themselves in thought 
and emotion in order to achieve psychosocial placement within family, community, and 
ultimately, within their own self-assessment of worth.   

10  An important aspect of ISIS’ success is its purposeful dismantling and destruction of the 
existing social order which supports their claims to religious social authority over that 
of hereditary family origination.  
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Simultaneously, the research presented here is a part of Valka-Mir’s Human 
Security program that introduces advanced psychosocial-emotional analytical 
frameworks to government agency employees responsible for refugee 
administration, health and welfare.  Valka-Mir’s research grounded in advanced 
application of social and psychological sciences suggests equipping the community 
clinical engagement and government services training and advising, to work 
collaboratively to identify and disrupt lines of extremism and radicalization within 
the vulnerable young-adult and refugee populations.  
 
ENDNOTES 
1 Epidemiology is the science of studying the factors determining and influencing the 

frequency and distribution of a health related event and their causes in a defined human 
population.  Used in this context of mental health, epidemiology of violent extremism 
and radicalization deals with the origination, influence, transmission, and effects of 
totalizing cognitive thought that lead to violent extremism. 

2 Mingst, K.A., P. Karns, M. P., and J. Lyon, A. J. (2016). United Nations in the 21st 
Century. Boulder: CO. Westview Press. 

3 Transference and countertransference were first articulated by Sigmund Freud, and 
involved psychological interaction between a therapist and his/her patient.  The vast 
majority of war refugees however, are from sociocentric or collectivist societies which 
are differentiated from individualist or egocentric societies by the locus of member 
control.  In the latter, the locus of member control is external to the individual and rests 
with the collective of family and ethnic cultural kin and requires therapeutic treatment 
regimens that are group centric. In the former, the locus of member control is internal to 
the individual allowing for more individual therapeutic treatment as a successful 
treatment regimen.  

4 Anna Freud describes trauma as a ‘piercing’ or breaking of a person’s psychological 
understanding of reality.  

5 For clinical treatment, it is important to differentiate between two sources of trauma, and 
associated reactive rage that are often conflated in both the clinical literature and in 
discussions of violent extremism.  They are interrelated with the loss of meaning, and 
sense of alienation described in this section. The two modes of reactivity include 
primordial ‘reactive rage’ towards the perpetrators of traumatic experience(s), and 
‘abandonment rage’ towards the failure of perceived protective agents to provide 
security (host government, foreign internal defense forces, or culture of refuge).   
a. The first entails abandonment to the world, the second abandonment by, or from, the 

world. Etiologically these sources of rage can be differentiated. Experientially, they 
are often fused, and undifferentiated. Each of these sources of rage, and modes of 
reactivity become fused in the described “totalization” of thought and affective 
response referenced.  

b. Assessment and treatment requires assisting victims with differentiating between 
their: (1) primary emotional pain, and loss; (2) reactive rage towards perpetrators; 
(3) abandonment rage towards those perceived as having a duty to protect them from 
the fates suffered; and (4) those perceived as having a humanitarian responsibility to 
respond to their plight, after the fact.   

6 Because of their perceived culpability as passive witnesses (i.e., by-stander apathy), as 
emotionally indifferent observers, or as active contributors to further abandonment, host 
nations become the targeted ‘other’ for the ‘totalized’ rage of the violent extremist. It is 
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more members will become vulnerable to extremist, totalizing thoughts as they 
struggle to reconnect their situation to the new meanings of their host environment. 
This increase in members’ extreme thought-meanings of their situation leads in 
turn, to increased opportunities for ideologues to shape their thought-meanings into 
political, weaponized radicalization. This serves to increase the overall recruitment 
base for violent terror or crime organizations.    
The solution 
Intervening Forward of State and Federal Security Interdiction Points 

As events have now demonstrated in the America’s, Europe, the Middle 
East, and Africa, governments’ reliance on local and national security interdiction 
points places the burden of effort towards the end of the security spectrum where 
the host population is most vulnerable to attack.  This arrangement also requires the 
state to increasingly advance its domestic intelligence apparatus into the refugee 
and host populations in a manner that reduces civil liberties and undermines human 
rights protection and the rule of law.  By comparison, such clinical based, counter 
violent extremism and radicalization intervention and prevention programs 
proposed in this paper, and operate far forward of both local and national security 
interdiction points.  Our efforts focus on human security, forward of and in support 
of, state security.  Counter violent extremism clinical engagement operates within 
the refugee community to repair damaged psychosocial and emotional tissue 
sufficient to build resiliency against virulent extremist ideology and VEO 
recruitment.  

If properly trained, clinical practitioners are able to help community 
members learn to separate out the intense currents of opinionated feelings 
regarding the terrifying events in their home country from the new reality of their 
host benefactor communities.  While these opinionated feelings emerge as various 
strains of political dialogue, underlying these opinionated feelings are threats to 
large group identity definition, distinction, affirmation, and the meanings that 
directly sustain their conceptions of reality as Arab, Muslim, and the various 
tribal/nationalist identities of the refugees and their host populations. And this is 
how cultural psychologists, sociologists, and psychoanalytical anthropologists’ 
builds human security:  
- Through the stabilization of large group identity at the family, family member, 

and cultural identity community; 
- Through tribal/nationalist identity mediation that reassures family lines of 

origination with present day belonging. These lines of origination and 
belonging tend to fray and collapse in the extreme violence in northern Iraq 
and Syria;10 

- Through mediation of meaning that conforms to reality that meets their 
underlying psychosocial-emotional needs, rather than the ideologues’ political 
cause; 

- Through translation assistance of their sociocentric psychological organization 
to the new egocentric organization within their host benefactor community; 
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Central to the refugees’ discomfort will be the normative and expected 
behavior of school aged children and young adults.  In egocentric (individualistic) 
societies, the locus of internal member control is inculcated into children from the 
earliest possible age. The egocentric child is taught independent thought 
responsibility for their actions, their success, their failure, and ultimately their life 
destiny, separate from the destiny of siblings, parents, and extended family. By 
contrast, in sociocentric (collectivistic) communities, the locus of taught/learned 
member control is external to the individual. Family members are inculcated with 
the idea that they as primary and extended family, are responsible for the behavior 
or control of each other.  The sociocentric child is taught collective 
thought/decision making with shared responsibility for their actions, success, 
failure and ultimately, their interrelated life destiny.  

Western social structures are oriented around individual agency 
imperatives that require children and adults to continuously move between 
situations with varying normative behavioral expectations (social rules) such as 
school, clubs, play, jobs, and so on. This can present the sociocentric family with 
quite a dilemma.  The basis of sociocentric (collectivist) social order involves a 
different psychological organization of the family and community, one that is 
based on merged family identities with a central prototype that is limited to internal 
influence. Essentially, the concept and understanding of “self” in egocentric society 
is independent from others in the family, community and society, whereas the 
concept and understanding of the “self” in sociocentric society is interdependent 
on other selves in the family, community and society. Refugee families can and do 
adapt.  But when this important inhibitor to acculturation is combined with war 
trauma, their ability to adjust and adapt to their new found sociological structure 
that is based on a different (individual-egocentric) psychological organization, 
becomes very difficult indeed.  Traumatized families are already dealing with 
tremendous psychosocial-emotional issues, and when confronted with a clearly 
alien version of social order, their ability to recover and adapt becomes seriously 
degraded.  The resulting enhanced psychological crises for the group means that 
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important to remember is that the traumatized refugees’ minds are attempting to 
reconstruct a reality damaged by violent loss and unresolved terror. Their fixation 
on the host-population as either tormentor or savior through this transference of 
meaning and feeling is not based on reality, but an attempt at realigning a damaged 
reality.    

Countertransference on the other hand, is often a reaction to Transference, 
where those in that power position (host population) develops conscious or 
unconscious positive or negative feelings about the Refugees.  Again 
countertransference is based not on reality but on often, unconscious effects that 
the presence of refugees have on the group identity definition of the host 
population. As with transference, counter-transference attitudes also include both 
rational and irrational themes. Countertransference effects of alienation, exclusion, 
or revulsion can have powerfully radicalizing effects on the traumatized refugees, 
fueling powerful ideological narratives of the host population as tormentors and 
causative agents of their suffering and loss.  

Secondary trauma occurs when there is sufficient intermingling of 
‘psychological-emotional’ narratives from the traumatized refugees to the host 
population, to the point where elements of the host population begin to suffer 
trauma (breaking of reality) on behalf of the refugees. Secondary trauma within 
members of the host population that are related (real or believed) to the refugees 
can create equal levels of totalizing thought within this part of the host population 
despite the fact that they may never have even visited the conflict zone.  
The Inhibitors of Effective Refugee Adjustment and Acculturation: Psychological 
Organization and Sociological Order 

There are several important inhibitors of refugee adjustment and 
acculturation into their new surroundings which, by themselves are common to 
most immigrant families relocating to host populations’ sociological and cultural 
order.  This inhibition of refugee adjustment and acculturation is not to be confused 
with integration, but merely an ability to sustain psychological, emotional and 
physical life cycles within a new social environment. The inability of refugee 
families and individual members to successfully adjust and acculturate into their 
new host environment creates and sustains conditions of alienation, shame, and 
ultimately rage that can be redirected by ideologues into radicalization and terror-
crime recruitment, specifically toward the host-nation population. The two most 
important inhibitors of refugee adjustment and acculturation are psychological 
organization and sociological order. The graphic below illustrates the differences 
between social structures that are characteristic of the refugees’ norm versus the 
structure characteristic of their new host benefactors.  
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highly susceptible to interference by terror-criminal ideologues who work to 
reshape meaning for the traumatized refugees as anti-modern, anti-western, and 
call for mental and physical resistance. The call to assign responsibility onto the 
benefactor host population for their suffering affects only a percentage of the 
traumatized population.  As well, many traumatized refugees are able to recover 
their relationship to their new reality without succumbing to totalization of thought 
necessary for extremism and subsequent radicalization.   

For those members of the traumatized refugee community whose affected 
psychological-emotional state remains vulnerable to extremism, additional 
supportive intervention is required to prevent their descent into radicalization and 
subsequent recruitment by terror-crime organizations.  The patterns of 

psychological and emotional traumatization and the ideologue involvement within 
the transference, countertransference, and secondary trauma constitute the 
extremism health event that we refer to as the epidemiology of violent extremism.  
The epidemiology of violent extremist ideations show how traumatized thought is 
influenced as a pattern towards the host population as a causative agent of suffering 
and how that thought pattern is transmitted between traumatized and non-
traumatized populations through transference, countertransference, and secondary 
traumatization.  

Refugee transference in this context involves the (mostly) unconscious 
redirection of feelings and attitudes about their suffering/condition/plight onto a 
more accessible representation of their tormentor or savior – the host population. 
These transference reactions include both rational and irrational themes. The 
representation of the host population as tormentor is a common ideation pushed by 
terror-criminal ideologues, and the representation of the host as savior is viciously 
attacked by those same ideologues at each setback suffered by the refugee.  What is 
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The human security analytical framework below is a primary clinical 
assessment and engagement tool for Valka-Mir cultural psychologists and 
sociologists.  For most of the war refugees, the psychological structure of their 
personal and family identity has become unstable from failing archetypes (such as 
heroism, sacrifice, and masculinity) that are necessary to a patriarchal society.9  
Meanwhile, the sociological order of family, ethnic, and cultural kinsmen within 
the larger community has collapsed with the destruction of their homes, farms, and 
towns. Their generational transmission of historical narrative that memorializes 
their past, connects to their present, and prepares their children for the future is at 
imminent risk of obsolescence with the loss of so many members of family and 
ethnic kin.  

Finally, the war refugees find themselves in camps or towns within the 
benefactor nations whose psychological organization, sociological structure, and 
emotional conjugations are vastly different than the refugees own rapidly failing 
group identity. As individuals, and as a body of humans, they are in a profound 
psychological and emotional crisis. Their primary loss of home, rootedness, and 
sense of place in a now vanquished localized world order is made worse by the 
day-to-day meaninglessness of routinized camp experience lived within a grid 
environment. In this state, the refugees are spectacularly vulnerable to damaging 
transference and countertransference exchanges with their host benefactor 
population.  These ‘psychological transfers’ of roles, feelings, and meanings 
between refugees and hosts establish the basis for extremism and radicalization that 
requires early intervention.  
The epidemiology of extremism and radicalization 
The relationship between trauma transference, countertransference and extremism.    

The cognitive and subconscious minds of traumatized refugees 
continuously seek to reestablish their relationship with reality.  Unaided by 
supportive intervention, the refugees’ thought patterns seek out explanatory 
meanings that relieve their suffering.  Two common modes of transference entail 
the psychic extremes of idealization, and devaluation. For example, many find that 
their suffering is relieved by meanings-explanations that are based on safety-
security, where the host-population takes on the role of idealized savior or rescuer. 
For others, suffering is relieved by affixing responsibility for their suffering, often 
as a relief from unbearable survivor guilt. In this version of transference, the host-
population takes on the role of betrayer and devalued, because they were culpable 
witness to the death families without intervening to save them. These two examples 
illustrate the vulnerable state of mind of the refugees as they search for meaning-
explanations that support the reestablishment of their personal and family 
relationship with reality.   

As the graphic below illustrates, this is accomplished in part through a 
process known as transference, where the refugees reassign meaning and feelings 
onto their new surroundings within their host benefactor community. This is how 
refugees can ascribe to a previously unknown host community, the roles of savior 
or betrayer.  This process of transference and search for meaning-explanations is 
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Travelling within the 60 million war refugees is a collective memory of 
profound terror and reality shattering losses of children and ancient historical 
narrative that carried their generational remembrance and existential meaning.  

Behind the seemingly calm faces of the refugees lays a vast invisible psychological 
trauma of a social reality broken under armored tank treads and brutal beheadings.  
The surviving families that are filling the growing Lebanese/Turkish/European 
refugee camps are likely suffering from a collection of conflicting cognitive 
thoughts of survival and alienation; raw emotions of unintegrated grief, shame and 
rage; and sub-conscious ideations of hope, despair, and terrorized anxiety.   

By most accounts, the physical needs of the war refugees in Europe and 
the United States are being met by a combination of government and non-
government organizations, especially in comparison to those remaining in Lebanon 
and Syria. Even as the most life-threatening needs (food, shelter, medicine, 
physical protection) are met however, the deeper, psychological trauma that was 
previously submerged, begins to emerge and destabilize families and individual 
members of these traumatized refugee communities. In the hierarchy of human 
needs, all are required to sustain life.  Human needs are organized into a hierarchy 
because extreme cold kills before thirst which kills before hunger, and so on.  At 
the deep end of the human needs hierarchy lies the psychological, sociological, and 
emotional needs that sustain cognitive reality and provide purpose for human life.  
Adding to the difficulty of care and administration of traumatized refugees are 
trauma effects such as irrational phobia, interpersonal guardedness, increased 
social distance and relational ruptures. Traumatized individuals, while needing an 
emotionally safe and secure containing environment can frequently be prone to 
intense mistrust; they may be overcome by fears of emotional closeness; and they 
may present resistance to necessary interpersonal attachments/reattachments which 
they perceive as harbingers of further loss. These are classic symptoms of Post-
Traumatic Stress Disorder (PTSD) made more complicated by their sociocentric 
psychological organization.  
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The challenge of war-refugees 
Worldwide, the flow of war refugees has now exceeded 60 million human 

beings. This is the highest level ever recorded.   
“We are witnessing a paradigm change, an 
unchecked slide into an era in which the scale of 
global forced displacement as well as the response 
required is now clearly dwarfing anything seen 
before” – UN High Commissioner for Refugees 
António Guterres2 

The scope and volume of war refugees now threatens political and social 
destabilization in the Middle East, Europe, and the Americas.  The destabilizing 
effects of the war refugees on the host populations receiving them can best be 
understood within human psychology concepts of trauma, transference, and 
countertransference, through which virulent strains of violent ideology spread into 
vulnerable populations.3  These little understood social psychological processes 
present the possibilities of tremendous damage to the social fabric with attendant 
political upheaval to both refugee and host populations.  The effects of these three 
processes can be managed and mitigated with early diagnosis and treatment.  Left 
untended, the Arab Spring of violent revolutions and their descent into anarchy 
may yet spread westward with the flow of 60 million war refugees.  
The origin of violent extremism and radicalization 
Psychosocial-Emotional Damage from Trauma.    

The simplest description of extremism is the following: as a traumatized 
human being tries to reestablish their cognitive thought-relationship to reality, they 
are susceptible to ‘totalization’ of cause and effect.4  This type of totalizing thought 
is especially prevalent when it involves the nature of their emotional pain and 
psychological suffering from loss and alienation.5 Violent extremism is a 
psychological totalization of thought regarding the effects of emotional pain and 
psychological suffering that overwhelms the cognitive thought process. To restore 
connection with reality, the cause of these effects are attributed to an ‘other’ group 
because of that group’s actions, policies, or physical presence.6  Said differently, 
extremism is the mind’s errant attempt at establishing meaning to their suffering by 
assigning an antagonist to its internal protagonist. This creates a narrative that 
provides grounding structure of cause and effect.7  While extremism is a cognitive 
(conscious) thought process, extremism is driven by the subconscious’ ego 
requirement for meaning-of-suffering, without which the ego is destabilized and 
the identity that it supports (or represents) begins to devolve in a process of self-
loathing that can threaten psychic annihilation, a common basis for suicidal terror 
participation.8  
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A Psycho-Emotional Human Security Analytical Framework: Origin and 
Epidemiology of Violent Extremism and Radicalization of Refugees 

This paper addresses the challenge of young-adult and refugee vulnerability to the 
spread of violent extremist ideology, subsequent radicalization, and devolution into 
violence related behavior. The researcher’s approach is characterized by grounded 
theory that extremism and radicalization originate from profound psychosocial 
crisis rather than religious belief or unmet physical needs. Based on this grounded 
theory, researchers design and advocate the implementation of clinical counter-
violent extremism, and radicalization intervention and prevention programs that 
operate far forward of local and national security interdiction points. Our approach 
to Countering Violent Extremism (CVE) clinical engagement necessitates the 
operations within the refugee community to repair damaged psychosocial and 
emotional communities in order to build resiliency against virulent extremist 
ideology and Violent Extremist Organization (VEO) recruitment. Simultaneously, 
this approach introduces advanced psychosocial-emotional analytical frameworks 
to government agency employees responsible for refugee administration, health 
and welfare. Presenters demonstrate how community clinical engagement and 
government services training and advising efforts need to work collaboratively to 
identify and disrupt lines of extremism and radicalization within the vulnerable 
young-adult and refugee populations. This paper first outlines the challenges of 
war-refugees through describing the destabilizing effects of the war refugees on the 
host populations through psychological concepts of trauma, transference, and 
countertransference, through which virulent strains of violent ideology spread into 
vulnerable populations. Second, the paper positions the psychosocial-emotional 
damage from trauma as the origin of violent extremism as well as describes 
epidemiology and spreading of extremist messaging. Here the paper highlights the 
human security analytical framework developed by presenters that demonstrates 
the importance of specific and early intervention points. Finally, the paper presents 
the solution- intervening forward of state and federal security interdiction points by 
emphasizing the need to repair damaged psychosocial and emotional tissue 
sufficient to build resiliency of refugees against virulent extremist ideology and 
VEO recruitment. 
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supplies of water, oil, and other natural resources, which made of education as the 
main source of economic development in the country. It's the attribute which gives 
the country an excellence over many other countries in the Middle East, and for 
many years it holds the highest rank among Arab states. On one hand, the crisis has 
impacted the quality of education in Jordan due to the increase of overcrowding, 
many schools to run on double-shift, poverty and brain drain challenges have 
exacerbated. On the other hand, the refugee education worldwide is poor and 
unacceptable in comparison with what should be provided according to the 
UNHCR mandate. Nevertheless, Syrian refugee education in Jordan with regards to 
all the challenges they are facing is in a better situation. Their enrollment is higher 
than the international average, and the quality of education they have received is 
slightly better than in their own country before the crisis. 

However, the international support was significant at the first two years of the 
crisis, but it has unsurprisingly declined to lower levels as soon as it was clear that 
the crisis will last for so long. Anyway, after the London Syria Conference in 2016, 
the international attention to the crisis has increased again, as it's noticed that the 
refugee crisis might create serious problems in their host communities and 
worldwide. Particularly, that Jordan has passed through some periods of hardships 
and political instability after the year 2010, and the whole world agree that this 
country in the heart of the Middle East conflicts should be always stable. Refugee 
education strategies and the international organizations intervention always have 
been creating a multi-tier education system at the host communities. Yet, the 
education system in Jordan is divided into 4 different layers: the best one is the 
private education, then education at UNRWA schools, later is the education at the 
public schools, followed by the education provided for Syrian refugees at host 
communities or in their camps. Palestinian refugees were the reason behind 
creating the second layer, meanwhile, Iraqi refugees have widened the gap between 
private and public education. Eventually, the Syrian refugee education will create a 
new layer in the education system in Jordan. Moreover, in the long-run, they will 
outperform the nationals at the public schools if the international intervention will 
carry on in the same way of providing support only to refugee education. Add to 
the aforementioned, that the students at the public schools are mostly poor, 
underprivileged or from lower middle-class. Accordingly, it's suggested that there 
should be a significant paradigm shift in the way how international organizations 
respond to refugee education. As well as carrying out a project-based plan to 
remedy the damage caused by crises in the education system at the host 
communities. Finally, an urgent and strong collaboration between GOJ and the 
international community to mitigate the long-term impact of the Syria crisis on 
Jordan should be implemented. Furthermore, to give more focus to providing a 
better education with high-quality for both Jordanian and Syrian students in the 
country, and to provide more support to the public education system to enhance its 
resilience to the crisis. 
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the vibe of the classrooms; have affected the quality of education in Jordan, and 
declined the progress of education advancement that the country aspire. Finally, 
some recommendations to maintain the quality of education for the students who 
got affected by the refugee crisis are mentioned below in the following section. 

Recommendations 
1) Construction of new schools and infrastructure at the most affected host 

communities in order to reduce overcrowding and number of schools run on 
double-shift. As well as, revamping and rehabilitation of the existed ones to 
enhance the environment for students at these schools. 

2) Launch new economic initiatives and programs to reduce poverty at the most 
affected host communities. Also, provide more support to the entrepreneurial 
activities at these communities. 

3) Develop a remedy plan to fix the damage at the schools which experienced 
overcrowding or operated on double-shift during the years between 2012 and 
2017. Many projects should be carried to give more support to teachers and 
students at these schools in order to help them catching up with their peers at 
the other less affected or unaffected schools.  

4) Programmes to develop the skills of students and teachers at the public 
schools in general and in the schools which got affected by the crisis in 
particular. Also, to enhance the infrastructure of these schools in order to 
reduce the gap between their students and students who enrolled in the private 
sector.  

5) Many public schools infrastructure and health conditions are very bad 
comparing with the private sector and UNRWA schools. Therefore, more 
concern should be given to the improvement of health and sanitary conditions 
at these schools. 

6) More support to the host communities households to enroll their kids at an 
early stage at education programs and kindergarten. As many studies have 
proved that education at an early stage helps children a lot in having better 
results in the long-run. 

7. Conclusion  
In March 2011, the world's biggest refugee crisis since the World War II came 

out. The conflict in Syria has forced more than 6 million people to be internally 
displaced within their country, and over 4.8 million to be refugees outside of Syria. 
Only 664,118 of them are registered with UNHCR in 2016, meanwhile, the latest 
national census in late 2015 revealed that there are around 1.3 million Syrian 
refugees in Jordan. The crisis itself has imposed a comprehensive impact on 
Jordan's economy, services and other sectors. Meanwhile, the high influx of Syrian 
refugees into the major Jordanian cities has put a great pressure on the 
infrastructure and services in refugee-hosting communities. The education system 
in Jordan, which was already struggling to recover from the onus of hosting the 
Palestinian and Iraqi refugees, is now overburdened by the new refugee crisis. 
Jordan's economy is among the smallest in the Middle East with insufficient 
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in developing countries, particularly Jordan, makes remittances an important factor, 
in place of having foreign capital and hard currencies. Jordan is considered as one 
of the top-ten developing countries with high received remittances as a percentage 
of GDP. According to a World Bank report, Jordan has received $3.8 billion from 
Jordanian expatriates in 2015; this makes Jordan the fourth country in the region in 
terms of the volume of remittances. Jordanian workforces have characterized by 
high quality and have a high reputation in the region especially in the Gulf States. 
Eventually, education with higher quality among Middle East countries, will boost 
this reputation, and benefit the economy from increased remittances from 
Jordanians working abroad. Moreover, quality of education always has been the 
main driver to attract foreign students to enroll in the Jordanian higher education 
institutions. They accounted around 12 percent of the undergraduates' students 
registered at Jordanian universities in the academic year 2014/2015 (MOHE, 2015) 
[7].Those students are an important source of income to the country's universities 
and small businesses, through spending money on tuition fees, accommodation, 
food and tourism. Last but not least, an advanced education system will increase 
this percentage of foreign students in the country. Also, a high-quality education 
system will be more able to attract foreign investments to the country and diversify 
its economy. At the end, education with better quality will foster the political 
stability in the country and reduce extremism. Especially that the Middle East 
region is facing a challenging period which is so-called Arab spring, as well as the 
world currently is passing through an unprecedented extremism wave. 

7.  Findings and Discussions 
The Syria crisis has a significant impact on Jordan since its start in March 2011. 

The crisis itself has impacted the Jordanian economy and all the country's sectors. 
Meanwhile, the high influx of Syrian refugees into Jordanian cities has put a great 
pressure on the infrastructure and services in refugee-hosting communities. All the 
interviewees at the Jordanian public institutions have confirmed that the refugee 
crisis which aggravated during the years between 2012 and 2015 has imposed a 
huge pressure on resources, and overburdened the whole education system in the 
country. The education's budget in Jordan is even less than what it should be 
according to the UN, moreover, the crisis has forced the GOJ to shift some of this 
budget to cope the additional cost of hosting those refugees.  

They added that the crisis has impacted the quality of education provided for 
Jordanian students, particularly at the overcrowded schools in host communities 
and schools which run on double-shift. However, they have confirmed that up to 
this point, there is no study which has evaluated the causal impact of the crisis on 
the quality of education. But this study like many other studies which carried out 
surveys with students, teachers, parents of students, administrators and policy 
makers; have revealed that there is a significant impact of the crisis on education, 
and it's more qualitative than quantitative. Last but not least, they said that all of 
these factors which have aggravated because of the conflict in Syria such as 
Overcrowding, double-shift schools, poverty increase, school's infrastructure 
destruction, mixing students with divergent skills and the psychosocial impact on 
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World Bank estimated that the Syria conflict cost Jordan $2.5 billion annually, and 
Jordan still didn't receive two-third of this cost (MOPIC, 2017) **. According to 
the Jordan Response Platform for the Syria Crisis, Jordan has Received 60 Percent 
of London Conference Pledges (JRPSC, February 2017). 

Education has a crucial role in fostering the sustainable development and 
economic growth. It always has been the basic pillar of developing other sectors, as 
well as formulating the human capital which is the biggest asset for any country in 
the world. But in the case of Jordan, education has a particular situation. It's the 
attribute which gives the country an excellence over many other countries in the 
Middle East, and better economic situation than many developing countries in the 
world. However, in the 21st century, the world experienced a highly-speed 
globalization and technology boom, afterward the quantitative model of education 
has become insignificant. Yet, quality of education is the matter. Education without 
quality provides only consumers; meanwhile, the quality of education is the tool to 
introduce the new technologies and technical innovation into the societies.  

Education with good quality is urgent to prepare youths who are well trained 
and skilled to face the world's formidable challenges, particularly poverty and 
unemployment. Entrepreneurship is a key driver of the economy. Wealth and a 
high majority of jobs are created by small businesses started by entrepreneurially 
minded individuals (Jerinabi and Santhi, 2012) [49]. Education is the heart of 
entrepreneurship and the bedrock to any economic excellence. The rate of youth 
unemployment in Jordan is one of the highest in the world. Accordingly, the 
quality of education and entrepreneurship has a great potential to tackle this 
massive problem. Entrepreneurship and innovation programs are crucial to train 
youth who are innovative and self-reliant, in order to make them employers of 
labor rather than adding them to the statistics of unemployed graduates. Recently, 
the education systems in many neighboring countries are progressing steadily, but 
this is not the case in Jordan. The international assessments like PISA and TIMSS 
came in a place to prove that the quality of education in the country is declining. 
They have forced the country to look at its education curricula in a way that more 
focus on quality than quantity should be given. Problem-solving, creativity, 
innovation and cognition in daily life are the new features which shaped the 
advanced educational systems internationally. Therefore, it's urgent for Jordan to 
start serious educational reforms in order to catch up with the leading education 
systems, as well as to maintain their high-rank among the Middle East countries. 

* Meeting with Hisham Abo Khashabeh, Planning Department at MOE. 
** Meeting with Osama Al-Qaysi, The Financial Department at MOPIC.  
Remittances and Foreign Students: remittances play an increasingly 

important role in the international economic relations between countries which are 
labor exporting, and richer countries which are labor scarce, (Russell, 1986) [50]. 
They are considered as an important and semi-stable source of external flows to 
Jordan over many decades. They are an important source for developing and 
enhancement the economic stability, through providing an extra income to the 
families that benefited from these transfers. In addition, the lack of capital inflows 
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6. The Importance of Education in the Case of Jordan  
Due to the political, economic and social crisis in the Middle East countries in 

the last few decades; it has been increasingly recognized that education has a 
crucial role in creating sustainable development due to its economic, social, 
political and environmental returns. Jordan's economy is among the smallest in the 
Middle East with insufficient supplies of water, oil, and other natural resources, 
which underlying the government's heavy reliance on foreign assistance (Jordan 
Economy Profile, 2016). This has created a sort of strong correlation between 
education and the economic development in the country, in comparison with the 
majority of countries in the Middle East. King ABDALLAH, during the first 
decade of the 2000s, implemented significant economic reforms, such as expanding 
foreign trade and privatizing state-owned companies that attracted foreign 
investment and contributed to an average annual economic growth of 8% for 2004 
through 2008. Then, the world economic crisis caused a global economic 
downturn, the Great Recession by late 2008. Although in 2011, the Jordanian 
economy started to recover from the impact of this world financial crisis. But 
unfortunately, the world's biggest refugee crisis has come out to force around 2 
million Syrians to flee to Jordan by January 2017. The crisis has forced the 
progressive trend of economic growth in the country to hold back. The sudden 
influx of large numbers of people increased competition for jobs, overburdened 
infrastructure and strained social services, such as healthcare and education. Also, 
it has exacerbated the water scarcity problem the country is facing since many 
decades. 

Without the Syria crisis, the expected annual growth rate for 2013 was 4 percent 
instead of 3 percent. This translates into a cumulative loss of incomes close to what 
Jordan received in budget grants last year, so it is not easy to dismiss. Inflation rose 
mainly due to an increase in rental prices as many Syrian families needed 
accommodation in Jordan. Without the crisis, rents last year would have grown by 
2.7 percent instead of 7.7 percent. Furthermore, the deterioration of Jordan’s trade 
balance is a direct consequence of the crisis. Due to the conflict in Syria, Jordan 
lost its major trade route, on which it depended for transit trade to Turkey, Lebanon 
and Europe. As a consequence the country has had to resort to more expensive 
alternative routes, hurting export price competitiveness. Indeed, combined exports 
to Lebanon, Turkey, and Europe dropped by 30 percent in 2013 (Abdih and 
Geginat, 2014) [47]. In addition, cheap imports from Syria had to be substituted 
from elsewhere at higher costs. Add to the aforementioned, that the crisis has led to 
a 25% decline in agricultural exports to Syria and a 30% decline in agricultural 
imports from Syria, which translates into losses for Jordanian farmers and 
additional costs for traders. The problem is also that the majority of Syrian refugees 
who flew to Jordan were among the poorest people who left their country, in which 
two out of three refugees live below the poverty line (European Parliament, 2017) 
[48]. In 2016, the additional costs for refugee education in Jordan are around 
$249.6 million. According to MOE, the average cost of each Syrian student in the 
country is between 1,100 to 1,200 JOD (MOE, 2017)*. As mentioned before, the 



525 
 

operating many schools in the country on double-shift, and the construction of new 
schools. After the year 2015, overcrowding caused by Syrian students has reduced 
to very low levels.  

Nevertheless, those students who experienced this problem of attending 
overcrowded classrooms, definitely the quality of education value they have 
received is less than what their peers received at other un-overcrowded schools for 
that period. Therefore, some programs to remedy this damage and to help them 
catch up with their peers should be launched. However, the Ministry of Education 
with an appreciated support from the international donors has stopped many other 
reasons which affect the quality of education in the country because of the Syria 
crisis. For example, same teachers to cover both shift for almost one year and 
mixing students of divergent skills in the same classroom are no longer exist, also 
they helped to cope with schools infrastructure destruction. But, again no programs 
to remedy the damage caused during the periods of having these problems. 

The tradeoff between overcrowding and double-shift schools: teaching in an 
overcrowded classroom can be frustrating, overwhelming, and stressful. Having so 
many students in the same classroom, make it hard for the teacher to be able to 
have one-on-one interaction with students that need assistance. There is a trickle-
down effect that has a tremendous negative impact on the quality of education that 
even the most effective teachers can provide their students (Meador, 2016) [45]. 
However, the students who attend the double-shift schools might have a lower 
quality of education compared with their peers, but all policy makers at the 
Ministry of Education have confirmed that this solution has less impact on the 
quality than overcrowding. Although, operating on double-shift is better than 
having overcrowded classrooms, but this is not the best what can be done. Children 
at schools operating two shifts receive fewer hours of instruction than children at 
other public schools operating on a regular schedule. This operating manner 
enrolled more students but lowered the quality of education. Each class is 
shortened, less time to do exercises and rest between classes. Time reduction was 
necessary to keep classes short enough to operate the double shift but has resulted 
in a two-tier education system at the public schools. This has reduced the quality of 
education for Syrian and Jordanian students in double shift schools, and for Syrian 
students attending afternoon shifts in particular (Van Esveld, 2015) [46]. Teaching 
the Syrian refugees is not only an international priority, but it's a humanitarian 
commitment. From a humanitarian point of view, it's better if we all suffer a little 
than any of us have to suffer a lot (Simon Sinek, 2014) *. Therefore, if there is no 
choice to enroll the Syrian students in Jordan without operating on double-shift, 
and lowering the quality of education for their nationals, then definitely Jordan will 
go for it. Hopefully, the international community will follow into Jordan's footsteps 
and provide better education and support for both Jordanian and refugees students 
in the country. 

* Simon O. Sinek is a British/American author, motivational speaker and 
marketing consultant. He is the author of three books including the 2009 best seller 
Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. 
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generalize that more educated people earn more than less educated people, or that 
schooling causes earnings to increase. 

* Meeting with Khattab Abulibdeh, Researcher at the National Center for 
Human Resources Development 

But better-educated workers earn more and have better economic opportunities 
(Angrist and Pischke, 2008) [42]. Currently, the international community is 
focusing their support only on the Syrian refugee education. They have picked out 
the most qualified teachers and provided them with the right training to teach 
Syrian refugees. At the moment, their education in Jordan is better than in the 
average in their country before the civil war. Again, in the long run, this kind of 
intervention, will lead to the same result happened at UNRWA schools, and the 
nationals at the public schools are always the main losers in this multi-tier 
education system.  

Quality of education: in the absence of oil, gas and other natural resources, 
education with high quality is a must. Education must be prepared to both current 
and future needs and linked to the social and economic development of the country. 
The quality approach in education is more important to achieve the desired results 
(MOE, 2006). Due to having a highly-competitive business environment, yet the 
education term mostly refers to the quality. The advanced and well-developed 
education system is no longer measured by how many engineers and doctors 
graduate every year. The education system in Jordan always has been the main 
generator which moved the country to be in a better situation than the majority of 
developing countries. That's why sustaining quality of education is among the 
country's highest priorities. The Jordanian education system is facing many 
challenges; the Syria crisis came in a place to be the major challenge which could 
undermine the progress of education advancement that the country was pursuing. 
The Syria crisis has affected the whole education system in the country, 
particularly the Jordanian students who study in around 200 schools which were 
forced to run on double-shift in order to reduce the overcrowding and to make 
more room to host more refugees' students. These schools have more than 15 
percent of the student body in the country, and the majority of these schools used to 
have very good students compared with the average in the country, as most of them 
are in urban areas. 

Overcrowding has exacerbated between the years 2012 and 2015 due to 
receiving influx of Syrian refugees in Jordan. This has affected the majority of 
students in the public schools, particularly the students from poor and lower-
middle-class households. One study about the impact of overcrowding on 
education in Pakistan revealed that overcrowding can have a direct impact on 
learning. Teachers are most likely to be successful in teaching small classes 
because they are easier to handle and manage (Shah, 2012) [43]. Another study in 
the same country proved that the effective teaching was not possible in 
overcrowded classes and the majority of the teachers were facing instructional, 
discipline, physical and evaluation problems (Khan and Iqbal, 2012) [44]. The 
international donors have provided immense efforts to reduce overcrowding by 
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better education outcomes overall compared to Syria. When compared to Syrian 
education statistics before the crisis, the results of the sample survey referred to 
above show that Syrian refugees in Jordan are on a par with or slightly better off 
than the national Syrian average before the crisis (Christophersen, 2015) [22]. 
Another evidence to confirm that refugees in Jordan have good quality of education 
or even better quality than the nationals at the public schools;  is that Palestinian 
refugees at the UNRWA schools have better quality of education than students at 
the public schools in the country, as well as they have outperformed them in PISA 
and TIMSS international sessions. Furthermore, the majority of Iraqi refugees are 
attending private schools in Jordan, and these schools even outperformed the 
UNRWA and the public schools in PISA and TIMSS as well (NCHRD, 2017) *.  

Multi-tier education system: the refugee crises and the international 
intervention to respond to these crises have created a multi-tire education system in 
Jordan. Yet, the education system in Jordan contains four different layers, each one 
of them is characterized by a different level of quality of education provided to 
students. The lowest layer includes the Syrian students who attend schools in 
refugee camps and the second-shift in the public schools. The second one includes 
the national students who attend the public schools in the country. 

The third includes students at UNRWA schools, and the fourth includes 
students who attend private education institutions in Jordan. The problem is that 
the quality of education gap between students who attend public schools and who 
enrolled at the private education is widening significantly. This gap has 
exacerbated due to receiving the second wave of Iraqi refugees who came to Jordan 
between 2003 and 2007. The majority of them enrolled at the private schools, 
which has forced many nationals to move from private schools to the public ones 
due to the inflation of private education fees. The international organizations have 
considered the Iraqis in Jordan as an economic opportunity, but they have forgotten 
their impact on the inflation of education, health, accommodation and other 
services cost in the country. Eventually, there were not enough programs carried 
out to remedy this damage Iraqis caused in the education system in widening the 
gap between the private and public education in the country.  

The international organizations led by UNRWA, have provided the majority of 
their support to Palestinian refugees and their schools in Jordan. Better benefits, 
training and severance payment for their teachers, compared with teachers at the 
public schools. Also, better facilities and management provided at their schools, 
also the majority of their teachers are either satisfied or highly satisfied, in which 
it's not the case for teachers at the public schools (World Bank, 2014) [41].In the 
long run, this has helped to create the second best layer of the education system in 
the country, even though the majority of their schools still operate on double-shift 
manner. Eventually, this led to better economic opportunities for their alumni in the 
long run, compared with the nationals at the public schools. There is a strong 
correlation between schooling and average earnings, in spite of the enormous 
variation in individual circumstances that sometimes clouds this fact. It's hard to 



522 
 

Title of The Project Funded By Budget Status Aim 
The project aims to help 

teachers to better deal with 
students in emergency 
situations. It includes 

developing a training of 
trainers program, preparing 

resource material as well as a 
teacher's guidebook. 

Vocational Education and 
Training & Higher 
Education Programme for 
vulnerable Syrians and 
disadvantaged youth from 
host communities 

The European 
Union 

25 Million 
€ 

On-going To provide vocational 
education, training and higher 

education programs for 
vulnerable Syrians and 

disadvantaged youth from host 
communities in Jordan, 

Lebanon, Turkey and Iraq. 
Teacher Professional 
Development Project 

MOE, QRTA, 
UNESCO, EU 
and Saudi Fund 

for 
Development 

 On-going Developing resource materials 
for teacher training, preparing 
500 MoE trainers and training 
2000 public school classroom 
teachers with the knowledge 

and skills necessary to 
intervene on behalf of students 
who were struggling with the 

psycho-social trauma 
experienced by their forced 

displacement. 

5. Quality of Education and Multi-tier Education System 
Education is one of the highest priorities of refugee communities. Currently, 

there is no big evidence of real organizational commitment by UNHCR to 
guaranteeing the right to education for refugee children at their host communities. 
Many obstacles are in the way of meeting Education for All goals, particularly 
refugee education. High-quality education enables the refugees to have durable 
solutions, as well as help in reconstructing their home and host countries. This 
approach of providing good education to refugees is consistent with the 
fundamental mandate of UNHCR, but it does not align with current practice, 
particularly in relation to quality (Dryden-Peterson, 2011) [28]. No doubt, that the 
quality of education provided to the majority of refugees at their host communities 
is always less than or equal to the quality provided to the nationals at these host 
communities. It also depends on the trauma they have experienced, and the bad 
conditions under which they are accommodated. Add to the aforementioned, the 
capabilities and infrastructures of their host communities to provide them with 
better services, particularly at a short notice.  

However, Syrian refugees have a lot of difficulties with education in Jordan like 
highly-overcrowded classrooms in their camps, and the majority of them are 
attending the second-shift at the host communities' schools, which are 
characterized by lower quality than the first-shift. But recently, a study carried out 
by the International Peace Institute stated that the refugees in Jordan have got 
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Table 4.2 Projects to support education in Jordan, especially after the Syria crisis 
Title of The Project Funded By Budget Status Aim 

Educate every child in 
Jordan in the 2016/2017 
school year 

EU, Germany, 
Norway, United 
Kingdom and 

the United 
States, Canada, 
together with 

UNICEF 

57.5 
Million JD 

On-going To place an additional 50,000 
Syrian children in formal 

education, without affecting 
the quality of education 

provided to Jordanian students. 

Second Education Reform 
for the Knowledge 
Economy 

World Bank & 
Government of 

Jordan 

408.00  
Million 

US$ 

Finished To provide students enrolled in 
pre-tertiary education 

institutions in Jordan with 
increased levels of skills to 

participate in the knowledge 
economy. 

The Employer-Driven Skills 
Development Project 

The European 
Union 

35 Million 
€ 

Finished To create a system of 
accreditation, and reforming 
the Vocational Training 
Corporation. 

USAID NON-FORMAL 
EDUCATION PROGRAM 

USAID 4.68 
Million 

US$ 

On-going Provide education to at least 
1,680 out-of-school youth in 

Jordan. 
SCHOOL 
CONSTRUCTION 
OVERVIEW 

USAID  On-going New school construction, 
rehabilitation and expansion 
efforts focus on creating a 

child-centered learning 
environment that reduces 

overcrowding and minimizes 
barriers to access. 

EARLY GRADE 
READING AND 
MATHEMATICS 
PROJECT (RAMP) 

USAID 45 Million 
US$ 

On-going By the end of the project, it is 
expected that approximately all 
400,000 public school students 
in grades K2-G3 across Jordan 
will receive improved reading 

and math instruction, and 
14,000 teachers will be trained. 

LEARNING 
ENVIRONMENT: 
IMPROVED 
INFRASTRUCTURE 
PROGRAM (LEIIP) 

USAID 35 Million 
US$ 

On-going To improve student well‐being 
and school achievement 

through improving the physical 
infrastructure of the learning 

environment. 
CULTIVATING 
INCLUSIVE & 
SUPPORTIVE LEARNING 
ENVIRONMENTS 

USAID  On-going Over 6,900 books have been 
distributed to Model 

Community Schools to support 
authentic reading and 

expressive writing – a tool for 
teachers to enhance student 

engagement in the classroom 
and handle challenging 
behavioral problems. 

Emergency Support to 
Safeguard Education 
Quality for Syrian Students 
in Jordan Project 

UNESCO 4.3 
Million € 

On-going Sustaining quality education 
for both young Syrian refugees 
and Jordanians affected by the 
humanitarian crisis in Syria. 
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aimed at “sustaining quality education” for both young Syrian refugees and 
Jordanians affected by the humanitarian crisis in Syria (The Jordan Times, 2014) 
[39]. See Table 4.2 for more details about the projects provided by donors and the 
international organizations to support education in Jordan, particularly after the 
Syria crisis. 

As mentioned before, the international donors have supposed that the Syria 
crisis will not last for so long, therefore, their support has decreased significantly as 
soon as it was noticed that the Syria crisis will be a long-term one. Jordan’s “Syria 
Response Plan” budgeted additional costs for education at $249.6 million in 2016. 
However, after the London conference in February 2016, it was agreed that 1 
billion US$ is needed to support the education sector in Jordan over the next three 
years. In addition, the World Bank estimated that the Syria conflict cost Jordan 
$2.5 billion annually (Van Esveld, 2016) [2]. The international support to help 
Jordan bearing with the crisis was decreased at all levels. For example, the World 
Food Program has cut out food vouchers for around half a million Syrian refugees 
in Jordan in July 2015. Also, many organizations and donors have stopped their 
support to Syrian refugees in getting accommodation in Jordan. Andrew Harper, 
head of the UN Refugee Agency (UNHCR) in Jordan said “If [we] are serious 
about international burden-sharing and trying to help those in need, then Jordan is 
doing the first step, the second, third and fourth steps, but at some point, it can’t do 
it alone.”He insisted that the international community needs to be part of the 
solution. He added, “The capitals around the world who are deploring what is 
going on [in Syria] should also step up [with support],” at the end he said. “We will 
see whether the rhetoric is hollow on the humanitarian front (Andrew Harper, 
2012) [40].”  

Jordan and donors are working together to improve the quality of education for 
all children in the country, this is in order to reduce intercommoned tensions. 
"Jordanian policymakers have recognized that it's in the country’s own best interest 
to ensure that Syrian children receive an education", (Van Esveld, 2016) [2]. 
Donors and the leading international organizations in the education sector like 
USAID, UNDP, UNRWA, UNESCO, DFID, UNICEF and EU have provided a lot 
of support and carried out a lot of projects in order to tackle the problem. They also 
have shifted their activities to give more focus on the qualitative approach than the 
quantitative one in this vital sector.  

USAID is the leading supporter of the education sector in Jordan, they have 
carried out a lot of initiatives to sustain the quality of education, enlarge the 
umbrella of the education sector to cover all the areas in the country and improve 
human development skills. They have constructed and revamped many schools in 
the country in order to reduce overcrowding, particularly at the host communities 
were a significant number of refugees reside. The major projects they have 
launched in the education sector to respond to the Syria crisis are mentioned below 
in Table 4.2. 
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assistance to Syrian refugees. Since the beginning of the crisis, the European 
Commission has contributed more than 657 million Euros for Syrian refugees and 
host communities, including €271 million in humanitarian assistance (European 
Commission, January 2017) [35]. EU has been provided more than € 9.4 billion of 
total funding for relief and recovery assistance to Syrians inside the country and to 
refugees and their host communities in Lebanon, Jordan, Iraq, Turkey and Egypt 
(European Commission, March 2017) [36]. On the other hand, in late 2015, the 
total U.S. donation was $4.5 billion since the Syrian conflict began in 
2011(Morello, 2015) [37]. However, no one can deny the role which the 
international organizations played to respond to the Syria crisis, but it seems that 
the Middle East region needs way more support than what they have provided. The 
conflict between Israeli and Palestinians in the holy land; the crises and civil wars 
in Iraq, Syria and Yemen have brought out a lot of refugees and displaced people in 
the region and outside it. This put a huge onus on the international community and 
the international organizations to respond to all the crises all over the globe, 
particularly in the Middle East region. Despite Jordan is a small country with very 
limited resources, but it topped a list of ten countries which host more than half of 
the world’s refugees. Refugees from Palestine, Syria and Iraq accounted around 
half of the population in the country. Regarding the Syria crisis, at the beginning, 
the international community and the international organizations have considered it 
as a short-term crisis; so that, their support at the beginning was munificent. But by 
the mid of 2014, they have realized that the Syria crisis will be a long-term and 
very complicated problem. Eventually, their support has reduced to very low 
levels; which has put a huge pressure on Jordan's limited resources and forced the 
GOJ to bear the additional cost of hosting those refugees from its own budget. 

The Government of Jordan only allocates 11% of its budget to education, but 
according to UN Jordan should allocate one-fourth of its budget to education. 
However, donors are providing a significant support to help the kingdom bear the 
additional education costs, but the level of their support still insufficient. UNICEF, 
for example, only received $17.07m by July 2014 for educational services for 
Syrian refugees out of $42.46m needed (Oxford Business Group, 2015) [38]. 
Around one-third of the Syrian students in Jordan have remained out of schools 
(formal-education) after the academic year 2015/2016. Accordingly, European 
Union, Germany, Norway, United Kingdom and the United States, together with 
UNICEF, grant JOD 57.7 million to GOJ to provide education to all children in 
Jordan in the 2016/2017 school year, (Syrian Conference in London, 2016). This 
commitment is to place an additional 50,000 Syrian children in formal education, 
without affecting the quality of education provided to Jordanian students. "The five 
donors have developed a joint vision to also strengthen the quality of the Jordanian 
education system and to expand its capacity – not only for Syrian refugees but for 
all children in Jordan", said the German Ambassador to Jordan, Ms. Siefker-Eberle, 
(UNICEF, 2016) [9]. UNESCO, along with QRTA and the Education Ministry, 
implemented the "Emergency Support to Safeguard Education Quality for Syrian 
Students in Jordan". The 4.3 million euro project, funded by the European Union, 
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Accordingly, European Union, Germany, Norway, United Kingdom and the 
United States, together with UNICEF, grant JOD 57.7 million to GOJ to provide 
education to all children in Jordan in the 2016/2017 school year, as a result of the 
London Syria Conference (UNICEF, 2016) [9]. This commitment is to place an 
additional 50,000 Syrian children in formal education without affecting the quality 
of education provided to Jordanian students. Another problem is that the 
integration of refugees into national education systems, particularly in urban areas 
where the majority of refugees are living is very difficult. Also, many Syrian 
students have difficulty accessing a curriculum that is different from their own. But 
yet, they are more likely to be integrated into the Jordanian education system than 
in the other education systems. The language is one of the biggest barriers to 
integrating Syrian students into Turkish schools, and in Lebanon too, as many 
subjects taught in French and English. Today, most Palestinians in Jordan are fully 
naturalized, making Jordan the only Arab country to fully integrate the Palestinian 
refugees of 1948 (Revolvy, 2014) [30]. Therefore, it will be easier for Syrian 
students to be integrated in the Jordanian education system as well, particularly if 
the international organizations enhance the provided education's support. 

Table 4.1 Numbers of Syrian school-aged children accessing education in the 3-top 
hosting countries 

Country Have Access to Education Out of School 
Jordan 182,867 34,216 
Lebanon 119,389 285,661 
Turkey 200,500 394,049 

Source: UNHCR, Regional Refugee and Resilience Plan 2015-2015: Regional 
Monthly Update May 2015 

International organizations intervention: more than 21 million people around 
the world are living as refugees, and more than half of them are under the age of 
18. (UNHCR, 2016) [31]. Three-quarters of those do not live in refugee camps, but 
in urban communities, profoundly altering the social fabric of cities in major host 
countries. Their survival depends on both regular outside assistance from 
humanitarian agencies and host country governments, as well as their own support 
structures such as social network ties. But, as the average duration of refugee status 
currently last more than ten years, this is definitely an unsustainable solution 
(Center for Global Development, 2017) [32]. According to the national census in 
2015, the Syrian refugees in Jordan are more than 1,265,000 (DOS and UNICEF, 
2016) [33]. Other national estimates claimed that there are around 1.4 million 
refugees from Syria in the kingdom, of whom only 664,118 are registered at 
UNHCR in 2016. The majority of those refugees live in poor neighborhoods in 
urban areas. Moreover, 90 percent of the registered Syrian refugees in urban areas 
are below the national poverty line, while more than 67% of families are living in 
debt (Richards, 2016) [34].    

The international community represented by the international organizations has 
responded to the crisis in Syria in different approaches. The EU is the leading 
donor in the international response to support the provision of humanitarian 
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The international organizations always have been playing a major role in 
responding to crises all over the world. The refugees' crises are among the most 
challengeable crises the international community face since they were been 
created. The majority of refugees' crises are long-term crises, which put a high 
pressure on the international community and the host communities in dealing with 
it. Education is the main pillar in reducing the impact of these crises on the 
refugees themselves and their host communities. However, the international 
organizations are providing huge efforts to respond to the refugees' crises, but they 
tended to place less value on education than refugees themselves. The funding 
available for refugees assistance programmes has become progressively tighter by 
the days. In other words, this has meant that the resources available for education 
support have declined (UNHCR, 2001) [25]. Education is a human right, and it has 
to be available in any situation, including crises. Furthermore, education should 
provide the skills that people need to reach their full potential and to exercise their 
other rights, (INEE, 2010) [26]. But education can't fulfill this mission completely 
else if it is of high quality, available, accessible, acceptable, and adaptable 
(Tomaševski, 2001) [27]. Refugee education situation is poor and unacceptable in 
comparison with what should be provided. Access to education for refugees is 
limited and uneven across regions and settings of displacement, particularly for 
girls and at secondary levels. Refugee education is generally of a very low quality, 
with ineffective indicators that focus on quantity rather than quality.  Overcrowded 
classrooms full of students with divergent levels of education, teacher-pupil ratios 
average as high as 1:70 and, in many situations, teachers do not have even the ten 
days of training that would categorize them as “trained.” (Dryden-Peterson, 2011) 
[28]. UNHCR’s report finds that refugees are five times more likely to be out of 
school than the global average. Only 50 percent of refugee children have access to 
primary education, compared with a global average of more than 90 percent 
(UNHCR's Report, 2016) [29]. 

Syrian refugee education in Jordan: As mentioned before, the Syria crisis has 
imposed an extreme pressure on the Jordanian public institutions to deliver the 
basic services to an increasingly large number of vulnerable people. The Jordanian 
education system was merely able to accommodate the Palestinian and Iraqi 
refugees, as well as its growing student's body. But yet, it seems that the Syrian 
refugee students will be the straw that might break the camel's back. Despite all the 
obstacles for the Syrian school-aged children to access education in Jordan, and the 
limited resources Jordan has in its education system, but in 2015 only less than 16 
percent of refugees were out of formal and informal education in Jordan. 
Meanwhile, in Lebanon and Turkey, this ratio is way bigger than in Jordan; 
accounted 66 percent in Turkey and 70 percent in Lebanon, see Table 4.1 for more 
details. Refugee enrolment in primary school is only 76% globally and drops 
dramatically to 36% at secondary levels, and it decrease to the half for girls 
(Dryden-Peterson, 2011) [28]. During the school year 2015-2016, enrollment for 
the Syrian school-aged children in the primary and secondary schools in Jordan 
was around 65 percent (Van Esveld, 2016) [2].  
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livelihood, ruptured social networks and diminished educational opportunities; has 
led to an increase in committing crimes, smoking and drugs addiction in Jordan. In 
which made the majority of Jordanians not pleased of having the refugees from 
Syria in their country, moreover, that they accounted 20 percent of the population 
in 2016. 

Figure 3.1 Jordan GDP real growth rate (%), from 2000 to 2011 

 
Source: CIA - Jordan in Numbers, August 2011 
 
Table 3.1 Demographics of Syrian Population in Jordan; Total population in 

Jordan: 9,531,712 
City Population Percentage of 

Syrians 
Percentage of Syrians 

to Population 
Amman 4,007,526 34 % 11 % 
Irbid 1,770,158 27.14 % 20 % 
Mafraq 549,948 16.43 % 38 % 
Zarqa 1364,878 13.85 % 13 % 
Other Cities 1,839,202 8.16 % 6 % 

Source: DOS and UNICEF, General Population and Housing Census, 2015 
 
4. International Organizations and Refugees Education  

The right to education for refugees is articulated in Article 22 of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, resolution 64/290 (July 2010) of the 
Human Rights Council of the United Nations General Assembly on the right to 
education in emergencies (UN, 2010) [24]. Refugee access to education is 
fundamental in both of short and long terms, not only for the refugees themselves 
but also for the stability of the countries they are residing in. Refugees for sure 
suffer a great hardship and trauma, but education is the solution which can give 
them the perseverance to persuade a better situation and to prepare for the day 
when they can resume a normal way of life back in their countries, or even at their 
host communities. Furthermore, education will help them supporting post-conflict 
reconstruction if and when refugees are able to return to their home countries in the 
future. At the refugees communities, refugee households and the international 
community emphasize that education is the key to the future. Despite not knowing 
what will happen tomorrow, education brings stability, hope and more 
sustainability.  
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reduced. Therefore, the Ministry hired new teachers to cover the second shift; 
meanwhile the administrative staff remained covering both shifts. Time reduction 
was necessary to keep classes short enough to operate the double shift, but it has 
resulted in a two-tier education system. In which, it has reduced the quality of 
education for Jordanian and Syrian students in double shift schools, and for Syrian 
students attending afternoon shifts in particular ((Whitman, 2015) [21]. 

Poverty, dropouts and brain drains: these problems have existed in Jordan 
before the refugees from Palestine, Syria and Iraq have arrived in the country. 
Since 1989, Jordan has carried out several initiatives of economic reforms aimed to 
have a more stable economy as well as to manage the transition from a state-
dominated model to one that is based on privatization and foreign investments. 
Jordan has experienced a significant economic growth from 2000 until 2007, but 
this growth has been undermined by the world's economic crisis. Furthermore, this 
significant downward was only fully realized by 2010. Things have turned around 
after 2010, but not for so long as the Syrian civil war started in the following year, 
and a huge influx of refugees started to arrive in Jordan in 2012, see Figure 3.1 for 
more details. The Syria crisis has increased poverty and unemployment ratios in 
the kingdom. Accordingly, Syrians have replaced many Jordanians in the labor 
market, particularly in the jobs which need low or vocational skills. The Ministry 
of Education has succeeded to reduce dropout ratios to lower values due to some 
legal procedures it has followed in coordination with other governmental entities. 
But when mixing the refugees' students with Jordanian students in the same 
classrooms between the years 2012 till 2015, this led to increased dropout ratios 
again due to the snowballing effect (QRCETI, 2017) *. 

* Meeting with Marwan Al-Turman, Queen Rania Center for Educational 
Technology and Information. 

The Syria crisis has also increased brain drain phenomenon due to aggravated 
the poor economic conditions in the country, and fostered this feeling Jordanians 
already have that they should leave the country in order to enhance their economic 
conditions. This impact on brain drains was more qualitative than quantitative, as 
many countries in the Gulf region where Jordanians used work in have reduced the 
number of work permissions which are available for Jordanians; in order to have 
more Syrians to help them improve their economic conditions after the crisis in 
their country. 

In addition, the crisis has imposed a psychosocial impact in the host 
communities, mental trauma affects a large portion of Syrian refugees, whether 
forcibly displaced or not. A study which was carried out by the German Federal 
Chamber of Psychotherapists in 2015, estimated that half of the Syrian refugees in 
Germany had mental issues, with 70 percent witnessing violence and 50 percent 
having been victims of violence. What about the refugees in Jordan! Yet, it is 
estimated that only 5 percent of the needed psychotherapy for refugees in Jordan, 
Lebanon, and Turkey is provided. Meanwhile, Turkish authorities reported that 
around 55 percent of Syrian refugees there need psychological services 
(Karasapan, 2016) [23]. The psychosocial impact which caused the loss of 
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Due to poor Jordanian planning at the beginning of the crisis, again the majority 
of Syrian refugees came to reside in these three main cities, also in Mafraq which 
host a significant population of Syrian refugees and has the fifth-biggest refugee 
camp in the world, Zaatari Camp (Refugee Council USA, 2016) [20]. This high 
influx of Syrian refugees into these cities has put a great pressure on the education 
system and infrastructure in the hosting communities. Eventually, this led to highly 
overcrowded classes in these communities, overcrowding during 2014 is about 47 
percent (Whitman, 2015) [21]. The refugee crisis which aggravated during the 
years between 2012 and 2015 put a huge pressure on resources, and strained the 
whole education system in the country. 

Overcrowding, which has increased to its peak values between 2012 and 2015, 
have caused another problem in mixing students with divergent skills, different 
educational backgrounds and disparate level of qualifications. Mixing the Syrian 
students with the Jordanian ones has affected the quality of education provided for 
the national students. Before the crisis in Syria, the Jordanian education system 
way outperforms the Syrian's one in many measures. For example, in 2012 literacy 
rate for adults (people ages 15 and above) was almost 98 percent in Jordan, 
meanwhile, it was 85 percent in Syria. Another example, despite the difficult 
education's situation Syrian students face in their camps in Jordan, but their 
education's outcome as the same as or even slightly better than the average of 
education in their country before the war (Christophersen, 2015) [22]. Moreover, 
mixing the refugees' students with the nationals has also affected the atmosphere of 
the classrooms, many refugees' students have experienced trauma and they are 
accommodated under bad conditions. That's what made it difficult for the teachers 
to deal with them and prevented them from being fully integrated. 

* Data from Planning Department, EMIS DIVISION- MOE, 2017. 
In addition, the majority of them come from poor households, and they are not 

really motivated. Also, overcrowded classes are not only a school phenomenon, but 
some universities witnessed the same phenomenon too. Add to the aforementioned 
that hosting such a huge number of Syrians at the Jordanian schools, it has 
increased the infrastructure destruction ratios to be more than doubled or tripled at 
some schools. Moreover, the ongoing refugee crisis and the bad conditions under 
which refugees accommodated and treated in their host communities has led to a 
feeling of discontent toward the world and these host communities. Eventually, 
their sense of responsibility toward the infrastructure in these host communities is 
very low.  

Double-shift schools: in order to make more classrooms space available, many 
Jordanian schools started to operate on double shifts; yet, around 200 of the 
country's schools are operating on double-shift in the academic year 2016/2017. 
This enrolled more students, but it lowered the quality of education for both 
Jordanian and Syrian students at these schools compared with their peers at the 
other schools. Each class is shortened, less time to do exercises and rest between 
classes. Moreover, a lot of teachers at these schools were teaching both shifts for 
almost two semesters, therefore their performance and energy at classes has been 
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in Jordan, the prices of real estates, services and goods have increased noticeably. 
However, the Iraqis didn't cause a direct impact on overcrowding at the public 
schools in Jordan, as the majority of their children enrolled at the private sector. 
But this had an indirect impact on overcrowding in the public schools due to the 
increase in the private education fees. So that, many Jordanian students have been 
forced to leave their private schools and go to the public ones due to the economic 
conditions, in other words, a lot of them were replaced by Iraqi students.  

Again, after the 2003 invasion, the second wave of Iraqis came to Jordan. Their 
demographics were similar to those of the first wave. Many of them were 
businessmen and former government officials who brought with them a lot of cash 
and great potential for investments. This influx of cash helped out to boost the 
Jordanian economy, but also fueled the inflation and wage shortages, which 
aggravated existing inequalities. Moreover, this second wave of Iraqis had a very 
tough impact on the Jordanian middle-class society, in which it was the start of 
declining this class in the country. Prices of real estate's doubled at many places in 
the country and tripled at some other places too. The same was for the private 
education fees, but this time they went up more aggressively than at the first time. 
This really caused another strong wave of overcrowding at the public schools in the 
country, especially in Amman the capital of Jordan, as most of Iraqis resided there. 
According to the national census in late 2015, Jordan had taken in roughly more 
than 700,000 Iraqi refugees since the war began; they accounted more than 7% of 
the Jordanian population (Weiss Fagen, 2009) [18].  

The Jordanian education system has reached his peak performance among Arab 
states in 2008 and 2009. The World Bank has confirmed this by ranking Jordan as 
the best education system among Arab states in 2008. Until the end of 2011, the 
Jordanian education system got very close to meet the OECD international 
standards of overcrowding at schools (number of students per each square meter). 
The international standard suggests having one student for each 1.2 square meter of 
the classroom area. In OECD countries, the average class size at the lower 
secondary level is 23. In the year 2010, average of overcrowding in Jordan was 
around 25 students per each classroom; however, the ratio was one student for each 
square meter (MOE, 2017)*.  

Unfortunately, the world biggest humanitarian crisis since World War II came 
out in March 2011. Syrian authorities responded with force to anti‐government 
protests, eventually leading to the outbreak of an extensive civil war across the 
country. In 2016, the United Nations (UN) identified 13.5 million Syrians requiring 
humanitarian assistance, of which more than 6 million are internally displaced 
within Syria, and over 4.8 million are refugees outside of Syria (BBC News, 2016) 
[19]. The majority of Syrian refugees have moved into three neighboring countries; 
Lebanon, Turkey and Jordan. In Jordan, Amman, Irbid and Zarqa are the main 
cities which hosted the majority of Palestinian refugees and they are the cities with 
the highest number of inhabitants in Jordan, see table 3.1 for more details about 
Syrian population in Jordan.  
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Diploma Program, in order to train the teachers for one year before they start their 
career. 
3.2  Challenges are Linked to Refugee Crises 

These are the challenges which have been brought or exacerbated by hosting 
refugees from Palestine, Iraq and Syria. Some of these challenges are directly 
affecting the education system in the country; meanwhile, the rest has a long-term 
indirect impact on it. Here below, the main challenges which directly affect the 
education system are discussed in more details, followed by the challenges which 
have an indirect impact on the education system. 

Overcrowded classrooms: overcrowding is not a recent phenomenon in the 
Jordanian education system. The system has experienced this phenomenon many 
times due to receiving an influx of Palestinian and Iraqi refugees even before the 
Syria crisis. But the problem is way exacerbated due to receiving such a huge 
number of refugees from Syria. According to some national estimates, "Jordan is 
currently hosting around 1.4 million Syrian refugees", said HM King Abdullah II 
(Sanchez, 2017) [16]. Overcrowded started for the first time after Palestinians 
started to arrive in Jordan. Most Palestinian ancestors came to Jordan as Palestinian 
refugees between 1947 and 1967. In 2008, the Minority Rights Group International 
estimated that about 3 million residing in Jordan have Palestinian origin; in which 
more than 70 percent of them are registered as refugees (UNRWA, 2015) [17]. 
Nowadays, the majority of Palestinians and their descendants in Jordan are fully 
naturalized, making Jordan the best Arab country to fully integrate the Palestinian 
refugees of 1948.  

Accordingly, the education system in Jordan has experienced the overcrowding 
phenomenon during the peak influx of Palestinians who came to Jordan between 
1947 and 1967. Firstly, it was so difficult for the Jordanian education system to 
accommodate all of their children in its schools. For that reason, the Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), which was 
created in December 1949, had a major role in helping Jordan to enroll around 30 
percent of the Palestinian refugees' children in their own schools. Currently, 
UNRWA has 174 schools in different Jordanian cities, and they provide education 
for 118,546 refugees' students. The governorates which hosted a significant 
population of the Palestinian refugees are Amman, Zarqa, Irbid, Jerash and Balqa 
(UNRWA, 2015) [17]. 

At the time when the Jordanian education system was trying to recover from the 
onus of hosting the Palestinians in Jordan; the first wave of Iraqi refugees started to 
arrive at the kingdom in the 1990s in the aftermath of the 1991 Gulf War. After 
1995, Iraqis increasingly were heading to Jordan to either settle there, or to use the 
country as a transit base to other countries. The majority of those refugees were 
upper-middle class like doctors and engineers, and some of them were lower class 
and settled in Jordan, as their poverty couldn't help them to have the financial 
means to emigrate. The fact is that most of the pre-2003 migrants had sold their 
properties in Iraq and left their country with large amounts of cash, this meant that 
they aren't planning to back to Iraq. Accordingly, a very significant inflation started 
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In other words, there is a great revolution in the education sector in Jordan started 
by late 2016. Recently, in April 2017, his Majesty King Abdullah II in his seventh 
Discussion Paper, titled “Developing Human Resources and Education Imperative 
for Jordan’s Progress”, said that developing education is the most rewarding 
investment, noting that every Jordanian is entitled to an opportunity to pursue a 
good education. 

Outdated teaching methodologies, lack of teachers’ training and brain 
drains: In harmony with his Majesty King Abdullah II vision in making Jordan the 
regional technology hub and an active player in the global economy. The Jordanian 
Ministry of Education has introduced the computers to most of the country schools 
in early 2001. In addition, the Ministry is now making it mandatory for students to 
be computer literate and able to apply their studies in computers to their regular 
studies, most especially the scientific and mathematical courses. Even though, 
Jordan has early realized the importance of technology use in their education 
process. But currently, the Jordanian education system was outperformed by some 
countries in the region, and many countries in the world. Some of these countries, 
who outperformed Jordan in education, had a very similar situation to it in terms of 
resources and human development index. Moreover, some countries in the region 
were way outperformed by the Jordanian education system; meanwhile nowadays 
they topped the list of the best education systems in the Middle East region.  

The economic situation in the country is the main reason behind this slow 
progress of technology use in teaching, as well as the lack of teachers' training. 
Although Jordanian teachers considered among the best teachers in the Middle 
East, but most of them lack the right training, and they do rely on the traditional 
ways of teaching they have had experienced when they were students. Another 
problem is that many teachers don't transfer the knowledge which they receive 
from the training programs to their classrooms; training directors at the Ministry 
have confirmed that the majority of teachers don't apply the training goals in the 
classroom. In addition that a lot of the qualified teachers in the country move to 
work abroad, particularly in the Gulf States due to the higher wages they gain there 
compared with what they gain in Jordan. In the Gulf States, the Jordanian teachers 
are ranked number one among Arab teachers, and they are a preferable choice for 
many countries there. On average, each year more than 1500 teachers leave the 
Ministry of Education to work abroad; most of them are very qualified compared 
with the teachers who stay in the country. Furthermore, the majority of the 
Jordanian teachers are less motivated than any time before. They have a feeling 
that their salaries are less than their peers in other ministries and public institutions. 
Also, many of them have chosen this career just because it was the only possibility 
to get hired in the country. Therefore, QRTA (The Queen Rania Teacher Academy) 
was launched under the patronage of HM Queen Rania Al Abdullah in June 2009 
in partnership with Teachers College (TC) of Columbia University, and the 
Columbia University Middle East Research Center (CUMERC). In October 2016, 
the Ministry and QRTA have launched the QRTA’s Pre-Service Professional 
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session which was held in 2012, the Jordanian students' average in mathematics 
was among the lowest of all the participating countries (Tweissi and Abulibdeh, 
2016) [5]. Again in 2015, a random sample of students at age 15 in Jordan has 
participated in PISA. Among 56 countries have participated, results showed that 
Jordan was on the list of the last ten performed countries. Moreover, in the same 
year, only 60 percent of the students participated in the General Secondary 
Examination "Al-Tawjihi", of whom only 40 percent passed, (HM Queen Rania 
Al-Abdullah, 2016) [12]. 
3. Challenges of the Education System in Jordan 

Despite the impressive progress of the education system in Jordan, but the 
country still needs to overcome some of the persistent challenges in this vital 
sector. These challenges are divided into two parts: indigenous challenges and 
exogenous challenges. Many of the endogenous challenges are existed before 
receiving waves of refugees from different neighboring Arab countries, meanwhile 
the rest of these endogenous challenges are indirectly linked to the refugees' crises. 
Most of them are existed due to economic conditions, and the rest are related to the 
national curriculum in the country. Firstly, the main endogenous challenges are 
discussed below in more details. Secondly, the exogenous challenges which are 
directly linked to the refugees' crises will be discussed in the following section. 

The mismatch between the education system outcomes and the labor 
market: there is a real mismatch between the education's outcomes and the market 
needs in Jordan, particularly for jobs need vocational training and hands-on skills. 
The GOJ hiring practices have typically placed a premium on diplomas over actual 
skills, influencing educational outcomes and contributing to skill mismatches. "One 
of the main reasons for youth unemployment is a mismatch between the output of 
education and vocational training with market demands," (Turk, 2014) [13]. The 
rate of youth unemployment in Jordan is one of the highest in the world, not only 
in the Middle East. Unemployment rate reached 14.6 percent in the first quarter of 
2016, which is the highest value since eight years (Obeidat, 2016) [14]. The 
quantitative approach in education is no longer acceptable, because in this century 
quality of education is the matter. Despite Jordan has an advanced curriculum 
compared with the regions' countries. But it seems that the focus of this curriculum 
was more theoretical and quantitative than practical and qualitative.  

Recently, the international assessment programmes like PISA and TIMMS 
came to prove to Jordan's policy makers that more emphasizing on critical and 
creative thinking, as well as problem-solving skills should be given. Also, there is a 
need to have the right linking of the subject's contents to real-life experiences. In 
the last PISA session which was held in 2015, Jordan was on the list of the last ten 
countries among 57 countries have participated from all over the world. Reforming 
the curriculum is a pressing national necessity in order to keep track with the other 
advanced education systems over the globe. Accordingly, the Ministry of 
Education has realized that the reformation and development process of the school 
curriculum is urgent. Therefore, in October 2016, the ministry has introduced some 
amendments in order to start reforming the curriculum (Ammon News, 2016) [15]. 
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nations in the region have developed their education system using Jordan as a 
model. For many years, Jordan ranks number one in the Arab World in education. 
Its education system is meeting the international standards and its secondary 
education program (Al-Tawjihi) is accepted in world-class universities. The World 
Bank has ranked Jordan as the best education system among Arab states in 2008 
(Al Jazeera Arabic, 2012) [4]. Moreover, Jordan has been the highest overall 
performing Arab country in the international assessments like PISA and TIMSS 
until the year 2015 (Tweissi and Abulibdeh, 2016) [5]. As a consequence, the 
Jordanian education system has become an example of successful and progressive 
change that many countries in the region wish to emulate (MOE, 2003) [49]. In 
addition, this reputation always has been the main driver to attract foreign students 
to enroll in the Jordanian higher education institutions. In the academic year 
2014/2015, foreign students accounted more than 11 percent of the undergraduates' 
students registered at the Jordanian universities (MOHE, 2015) [7]. Add to the 
aforementioned that the good level of education for Jordanians has helped the 
country to receive flows of remittances from expats abroad, particularly in the Gulf 
States. According to the AMF statistics, Jordan was the third biggest recipient of 
remittances in 2010 among all Arab countries after Egypt and Lebanon (Al-Assaf 
and Al-Malki, 2014) [8]. 

However, recently the education system in Jordan is facing many challenges. In 
which they might undermine its progress compared with the regional and 
international education systems. The Syrian crisis caused highly overcrowded 
classes in the host communities, overcrowding is now closer to 47 percent. Also, in 
order to make more classroom space available, around 200 Jordanian public 
schools are operating on double-shift in the academic year 2016/2017 (UNICEF, 
2016) [9]. These two serious issues are exacerbated due to receiving large numbers 
of refugees that continue to arrive from neighboring Syria, following a previous 
influx of Iraqis and Palestinians, as well as the large and growing size of the 
kingdom’s student body. The Refuges crises are putting a growing pressure on 
resources, and straining the whole education system in the country, (Oxford 
Business Group, 2013) [10]. In 2017, more than 220,000 Syrian students attended 
school in Jordan; this is equivalent to 15 percent of all students in the country. 
Syrian crisis forced the government of Jordan to shift some of the education's 
budget to deal with other activities to accommodate the crisis. The Government 
only allocates 11% of its budget for education, but according to UN Jordan should 
allocate one-fourth of its budget to education. However, donors are providing some 
support to help the kingdom bear the additional education costs, but the level of 
their support is insufficient and still less than the required cost in the last three 
years (Culbertson, 2016) [11]. 

The performance of the Jordanian education system is declining since the last 
seven years. Recently, in the last two sessions of TIMSS which were held in 2011 
and 2015, the results were disappointing. Students at the eighth grade, instead of 
improving, Jordan's ranking has deteriorated in the last two cycles in the 
International Mathematics and Science Assessment (- 6% progress). In PISA 
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year 2015-2016. "A lost generation of Syrian children and youth is a slow-burning 
disaster for human rights and the region’s future." (Van Esveld, 2016) [2].  

On the one hand, it's an urgent priority for all the international organizations 
and international donors that all Syrian students get an access to education at the 
host communities. But, the problem is that when there is no enough capacity for 
enrolling those pupils at the education systems in the host communities. On the 
other hand, there is another urgent priority for the governments of these host 
communities to maintain the quality of education for their students, as well as 
trying to keep the pace of progression in their education systems. Accordingly, this 
will create a sort of conflicting priorities between national and international players 
at the host communities.  

Jordan has a long illustrious history in hosting refugees and displaced people, as 
well as people who suffered from forced migration. Therefore, always it has been 
difficult for its education system to recover from the challenges brought by hosting 
those refugees. In addition, receiving many waves of refugees in different years has 
undermined the desired progress Jordanians were looking for at their education 
system. So that, there are two important questions which have risen from this 
context: will the international intervention enroll the Syrian students at the 
Jordanian education system without affecting the quality of education for local 
students? And the second question is whether their intervention will create again a 
multi-tier education system in Jordan or not?  

Education is the heart of sustainable development and welfare system for any 
country in the world. In the absence of oil, gas and other natural resources, 
education with high quality is a must. Accordingly, education in Jordan is the most 
valuable resource to generate income and to formulate the human capital. For many 
years, Jordan has been investing in its education system and has accomplished 
significant results among the region's countries. However, the quantitative 
approach in education is no longer dominant, because in the 21st century quality of 
education is the matter. That's why the focus of the study is to find out better ways 
of international intervention to enroll all refugees' students to the education system 
in Jordan, but without affecting the quality of education for Jordanian students. 
Also, to remedy the damage that has been caused by enrolling them, particularly 
between the years 2012 and 2015. This paper is structured as follows: background, 
challenges, international organizations and refugees' education, the importance of 
education to Jordan, finding and suggestions and finally the conclusion. 
2. Background  

Jordan is a small country in the heart of the Middle East; it has limited natural 
resources and is highly dependent on imports, particularly oil and foodstuffs. 
Nevertheless, Jordan is classified as a country of high human development by the 
2014 Human Development Report (UNDP, 2014) [3]. Education is the most 
valuable resource to generate income and to foster the economic growth in the 
country. For the majority of Jordanian families, their children's education is the 
biggest investment for their future. Despite Jordan has limited resources, but it has 
succeeded to develop a highly advanced national curriculum, and many other 
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1. Introduction  
The Syria crisis has considered the world's largest humanitarian crisis since 

World War II. In other words, it has triggered the world's biggest refugee's crisis 
nowadays. Jordan has topped a list of ten countries which host more than half of 
the world’s refugees, according to an Amnesty International (AI) report. Jordan is 
hosting more than 2.7 million refugees, and it was ranked as the top refugee-
hosting country (Malkawi, 2016) [1]. However, Jordan provides generous efforts to 
enroll Syrian children in its public school system, but more than 80,000 out of 
226,000 Syrian children in Jordan were not in formal education during the school 
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Abstract 
This paper talks about the status of education for the Jordanian and Syrian 

students in Jordan after the Syria crisis. The question of research is: will the 
government of Jordan and international organizations provide education to Syrian 
refugees without affecting the quality of education for Jordanian students? This 
study is based on a theoretical approach, some quantitatively available data and 
some interviews with administrators at MOE, NCHRD, MOPIC and QRCETI. The 
study has shown that there is a conflicting priority between enrolling the Syrian 
students at the education system in Jordan and maintaining the quality of education 
for the national students. The quality of education for nationals at the host 
communities has been impacted by the crisis; meanwhile, its value for refugees is 
slightly better than the average in their country before the war. Nevertheless, this 
study added that the international organizations intervention always has been 
creating a multi-tier education system at the host communities. Therefore, it is 
suggested that there is a need for a significant paradigm shift in the way how 
international organizations respond to refugee education at the host communities, 
as well as carrying out a project-based plan to remedy the impact of the crises on 
the education system at these communities. Add to the aforementioned that this 
impact is a long-term impact, and has more qualitative than quantitative effect on 
the education system in the host communities. Accordingly, an opportunity to 
compromising the conflicting priorities and reducing the intercommoned tensions 
at these host communities will emerge. 
 
Key Words: Syria Crisis, Refugee Education, Jordan, International Organizations, 
Overcrowding, Double-shift Schools  
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