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  مقدمة
أدت أزمات الالجئين في الشرق األوسط، وخاصة بعد عاصفة ما سمي بالربيع العربي إلى تفاقم   

التحديات االقتصادية واألمنية والسياسية والبيئية وغيرها من القطاعات الخدماتية األخرى؛ نتيجة 
ما أن سي لمضيفة في التعامل معها، واللتدفق األعداد الكبيرة من الالجئين التي فاقت قدرات الدول ا

وعلى صعيد آخر، هناك دول قد . الدول محدودة الدخل هي التي تستقبل العدد األكبر من الالجئين
حولت اللجوء إلى فرص، فرفدت التركيبة السكانية الهشة بالفئات العمرية الشابة، وبالطاقات البشرية 

نتهجت دول أخرى ممن كان لها الدور الرئيس في تفكيك دول وفي المقابل، ا. والخبرات والعلماء
المنطقة بتبني سياسات غسل اليد، ونأت بنفسها عن المشاركة في تقاسم أعباء اللجوء اإلنساني على 

وفي السياق نفسه، فقد صعدت المشاريع اإلقليمية في المنطقة من حدة الصراع بإطالة أمد . أراضيها
شهد؛ ليصبح أشد إيالمًا والمتمثل في التغيير الديموغرافي الممنهج وما نتج عنه األزمة، وتعقيد الم

 .من صعوبات في نزع فتيل األزمة وإيجاد حلول دائمة في الدول التي تشهد النزاعات المسلحة
من هنا، تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر الدولي، وفي هذا الوقت بالذات من أجل وضع األطر   

لتنمية الشاملة من حيث إعادة إعمار الدول المتضررة من النزاعات المسلحة بجهود إقليمية المناسبة ل
ودولية، وإرساء دعائم المصالحة الوطنية، وكذلك دعم اقتصاديات الدول التي تحملت العبء األكبر 

من استضافة الالجئين نيابة عن المجتمع الدولي. 
  

  أهداف المؤتمر

 .هج الشمولي إلعادة إعمار الدول المتضررة من النزاعات المسلحةسليط الضوء على المنت -
 .توضيح واقع ومستقبل األمن اإلنساني في إقليم مضطرب -
توضيح التبعات المختلفة لحركات اللجوء وخاصة التبعات األمنية سواء على المستوى  -

 .الداخلي لكل دولة أو على مستوى المنطقة والعالم
جدات المتعلقة بالعودة القسرية والعودة الطوعية لالجئين والنازحين الوقوف على آخر المست -

 .في ظل التحوالت السياسية في الصراع
 .استعراض المبادرات الدولية لمعالجة قضايا الالجئين -
استعراض مخرجات مؤتمري لندن وبروكسل وأثرهما على عمالة الالجئين السوريين والدول  -

 .المضيفة
 .كانيات تأهيل الالجئين وبخاصة توفير فرص التعليم لهماستعراض فرص وإم -
- ة ودورها في التغيير الديموغرافياستعراض المشاريع اإلقليمي. 
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  المحاور الرئيسة للمؤتمر
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  ملخصال
ومــدى وهــي مســألة الالجئــين  ،حقــل العالقــات الدوليــةهــذه الدراســة بمســألة حساســة فــي  تبحــث 

 خاصـة بــأن . ميـة فــي إدارة هـذه األزمـة   منظمــات المجتمـع الـدولي والهيئـات العال   وسـائل  ة كـل مـن   فاعليـ 
وتعددت األسباب في القـرنين العشـرين    .طويًال ليه وضمنه تاريخًاإومن الوطن العربي  للنزوح القسري

والحادي والعشرين، التي تتضمن المفاعيل االستعمارية، كمـا فـي حالـة طـرد الفلسـطينيين      ة االستيطاني
ين األكـراد، والحـرب األهليـة    يمثـل الالجئـين الصـحراو    سـتعمار االمن أرضهم، وسـياقات مرحلـة مـا بعـد     

ف علــى وللتعــر. ن وأوضــاع الصــراع ومــا بعــد الصــراع مثــل الالجئــين العــراقيين  يجئــين الســوريالالمثــل 
مؤسسـات   مـا دور : اإلشكال التاليرح الدراسة تط مدى دور المنظمات والهيئات في حل هذه المسألة،

المجتمع اـلدولي والمنظمـات الدوليـة فـي إيجـاد حـل قـانوني فعلـي لملـف الالجئـين السـوريين؟ وتكمـن             
بـالرغم مـن وجـود     حتـى اآلن ل حـ كونهـا مـن القضـايا التـي لـم تُ     فـي  الالجئين الفلسـطينيين   قضيةأهمية 

قوانين دولي    إلـى وطنـه   ة تحمـي الالجـئ وتفـرض عودتـه . ـ إال أن هـذا ال يالالجـئ الفلسـطيني   ق علـى  طب
ة عنـد الغـرب وعـدم    ن ومـا تحملـه مـن تعقيـدات أمنيـ     يلة الالجئـين السـوري  إضـافًة إلـى أن مسـأ   . باألخص

القضـية   لـة فهـم هـذه   هذا ما يقودنـا لمحاو  .قدرتهم على إيجاد حل لها مع احتدام األزمة داخل سوريا
مقاربــة  و المقاربــة النيوليبراليـة ة المتمثلــة فـي المــنهج التـاريخي و   بالمقاربــة المنهجيـ . وفـك ميكانزماتهـا  
 علـى ة اقتصـر  ل المنظمـات الدوليـ  تـدخُّ  لـى أن فـي هـذه المقاربـات توصـلت الدراسـة إ     و. األمـن اإلنسـاني  

ة محور في تقـديم المسـاعدات اإلنسـاني   تي والذي العمل اإلغاثي من خاللقضايا اللجوء لكال الدولتين 
  . تجاه مواطنيها اقتصاديًا لة والتي بدورها تعاني عجزًاستقبة أو الدول المر الحكوميعبر المنظمات غي
  . ة، التهجير القسري، المسألة السورية، النزوح، المنظمات الدوليالالجئين: الكلمات المفتاحية

Abstract 
The issue of refugees between international conventions and the political 

reality - Syrian refugees a model  
The study seeks for a sensitive issue in international relations field ,namely the 
issue of refugees and the effectiveness of both the ways of the international society 
organizations ,and the global committees to manage this crisis .Especially there is a 
long history of the forced displacement from Arab world and force displacement to 
the Arab world .The causes of forced displacement in the twentieth and twenty-first 
centuries varied and included colonial experiences as in the case of Palestinians 
expelled from their territory, postcolonial contexts such as Sahrawi and Kurdish 
refugees , civil war (Lebanese refugees), and conflict and post -conflict situations 
(Iraqi refugees ). To identify the extent of the role of organizations and committees 
to resolve this issue, the study raises the following issue: How is the seriousness 
and the pursuit of the international community and international organizations to 
find a real and legal solution of Syrian refugees file? The importance of the 
Palestinian refugees issue being one of the unresolved issues until now , despite 
there are international laws that protect the refugee and imposes return to his 
homeland , but this doesn't apply to the Palestinian refugee particularly .In addition 
to the Syrian refugees issue and their attendant security complexities in the West 
and their inability to find a solution with the intensification of crisis in Syria and 
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this is what leads us trying to understand this issue and solve its details. Approach 
methodology of the historical method and approach of neoliberalism and human 
security approach.  
 The study concluded that the intervention of international organizations was 
limited in asylum issues to both countries on relief work which focus on the 
provision of humanitarian aid through the non-governmental organizations or 
receiving countries which in turn suffer economically deficit towards its citizens.  
Keywords: refugees, migration, international organizations, forced displacement, 
the Syrian issue. 

  :قدمةم
 نأه ممـا ال شـك فيـه    نـّ فإ ،خطيرة ونتائج بالغة السوء أثارللحروب  أن ًاتاريخي كان من الثابت إذا
م عنهــا مــن خســائر  مــا يــنجالخســائر البشــرية ال   أنومــن المعلــوم   ،اإلطــالقعلــى  أخطرهــاهــو  ةبشــري

ــًا وإنمـــاتقتصـــر فقـــط علـــى القتلـــى والجرحـــى والمعـــاقين     رين ولتشـــمل الالجئـــين والمهجـــ  تمتـــد أيضـ
ــىالمطــرودين مــن ديــارهم والمحــرومين مــن حــق العــودة      النــازحين و ــون ويتحووطــنهم،  إل مــن  فجــأةل

  .العالم أركانالجئين في  إلىمواطنين في بالدهم 
، تعقيــدًا المجتمـع الــدولي القضــايا المعروضـة علــى   أكثـر فـي العــالم مــن  الالجئــين  مسـألة  عــدُت ذالـ 
ــاك  أن حيـــث ــن أكثـــرهنـ ــوم يحتـــاجون     30مـ ــي العـــالم اليـ ــئ فـ ــىمليـــون الجـ ــالذ   إلـ ــنالرعايـــة والمـ  اآلمـ

   .ة األخرىالخدمات اإلنساني إلىعن حاجاتهم  فضًال ،واالستقرار
نتــاج المفاعيــل االســتعمارية     كانــت فــي المنطقــة العربيــة     موجــات الالجئــين فــي العــالم     أخطــر  إن

 1948االحـتالل اإلسـرائيلي لألراضـي الفلسـطينية عـام      بالالجئين الفلسطينيين بعـد   بدايًة .االستيطانية
شعوب العربية كالعراق بعد االحتالل األمريكي البريطـاني  لموجات لجوء في الوطن العربي ل تعاقبهاثم ،

، إضـافة  )ين واألكـراد يمثل الالجئـين الصـحراو  (سياقات مرحلة ما بعد االستعمار في و .2003 لها عام
والحـروب   ثـورات الربيـع العربـي    لتـأتي  الى أوضاع الصراع وما بعد الصـراع ، مثـل الالجئـين العـراقيين،    

  . الالجئين السوريينو ،اللبنانيينالالجئين  مثل األهلية
 عمليات متقاطعة لنزوح قسـري  أيضًاشهدت المنطقة العربية  ،تجارب النزوح الداخلي وإلى جانب
وتوطين قسري لسكان رل الحركة والترحال عنصرين محوريين في حياتهم ومعيشتهمشكِّل وبدو ُتح.  

مــا شــهدت فقلَّ ،هــذا حتــى وقتنــا حــّلمــن المســائل التــي لــم ُت الفلســطينيين الالجئــينلة مســأ عــدُتو
ــا الحــديث  العالقــات الدوليــ  ــتقــوم  أنة وعالمن ــ      ةأقليمــن  ة غاشــمة مــن المحــاربين الغربــاء بطــرد أكثري

 إبــان ت المجــازر المرتكبــة ضــد الشــعب الفلســطيني فلقــد أدواطنين مــن بالدهــم ومــوطنهم األصــلي؛ المــ
ر فـي الـديموغرافيا   يـ تَغ إلىتهجير نصف مجموع الشعب الفلسطيني مما أدى  إلى ،االحتالل اإلسرائيلي

القـرى   إلـى ناس جدد من مناطقهم رت ُأما هجلوهكذا كلما اتسعت رقعة إسرائيل ك ،لشعب الفلسطينيل
أوروبـا والواليـات   فـي   سوريا ولبنـان وبـاقي دول العـالم   و كاألردنالبلدان القريبة  إلىالمجاورة ومن ثم 

تـرفض  يومنـا هـذا    وحتـى 1948كبيـر لمـا يحـدث منـذ عـام       أممـي وفـي ظـل صـمت     .األمريكيـة المتحدة 
فــي القــرارات  ذهوبقيــت هــ .الالجئــين بشــأنة الصــادرة حــق عــودتهم وتــرفض القــرارات األمميــ  إســرائيل

   .األمم هيئةمكاتب  أدراج



4 
 

واكبــت ســوريا فلقــد  ،المعطيــات المســببة لهــذا اللجــوء  لالجئــين مــع اخــتالف خــرنمــوذج آســوريا 
للظلــم واالســتبداد الــذي يعانيــه مــن قبــل    ثــورات الربيــع العربــي حيــث خــرج الشــعب الســوري مناهضــاً   

ت إلى قتـل اآلالف وتشـريد المئـات مـن     ة شرسة أدهذا األخير قابل موجة االنتفاضة بحملة أمني ،نظامه
إلـى أن ضـاق    ،براميل المتفجـرة والصـواريخ مـن مدينـة إلـى أخـرى      لاهذا الشعب الذي حاول الهرب من 

  .الذهاب إلى دول اإلقليم المجاورة كاألردن وتركيافاختار بالده في  به العيش
فظهـرت قـوارب المـوت بعـرض      ،لم تكن تركيا سوى نقطة عبور آلالف الالجئين نحـو دول أوروبـا  

بـاحثن بـذلك عـن عـيش كـريم لهـم        ،الـدول األوروبيـة  وبـاقي   ألمانيـا المتوسط نحو اليونان ومن ثم إلـى  
الموت أو الوصول إلـى بلـدان وحجـزهم فـي نقـاط معينـة دون السـماح لهـم          فكانت النتيجة إما وألبنائهم

بمواصلة اللجوء كما يحصل اآلن لهـؤالء الالجئـين فـي اليونـان وانتظـارهم للسـلطات المقدونيـة لقبـول         
  .عبورهم

ــاءحــاول هــذه الدراســة ت  ــى الضــوء  إلق لة بمســأ  ة تتمثــلحساســة فــي العالقــات الدوليــ   لة مســأ عل
ــة   ــة    كــل مــن وســائل    الالجئــين ومــدى فاعلي ــدولي والهيئــات العالمي هــذه  إدارةفــي منظمــات المجتمــع ال

  .األزمة

  :همية الدراسةأ .1
  :من انطالقًاأهمية  السوريينالالجئين  لةموضوع مسأيكتسب 

ــلة الالجئــين الســورين ومــا تحملــه مــن تعقيــدات    مســأ - عنــد الغــرب وعــدم قــدرتهم علــى    ةأمني
القضـية   ذهولـة فهـم هـ   محاإلـى  هذا ما يقودنا وداخل سوريا  األزمةإيجاد حل لها مع احتدام 

 .وفك ميكانزماتها
 : إشكالية الدراسة .2

مـن أزمـات تعصـف بـين     إيجـاد حلـول لمـا يعانيـه العـالم      صـعوبة   مـن حقل العالقـات الدوليـة    يعاني
ر ُطبلدانهم، تحاول الدراسة دراسة ُأ تهجير البعض من إلى أدت أزمات عاني منودول ت ،الحين واآلخر

  . د حل جذري لهاالسبل القانونية والسياسية إليجاوحلول لمعالجة ملف الالجئين و

إيجـاد حـل   المنظمـات الدوليـة فـي    ولمجتمـع الـدولي   ادور  ما هو: لذا نطرح اإلشكال التالي

  قانوني فعلي لملف الالجئين السوريين؟
  :ية تحقيق هدفيناإلشكالية بغوقد تمحورت الدراسة حول هذه 

والمســتويات الســوريين النظــري لملــف الالجئــين   التأســيس إلــى اإلشــكالية تهــدف: هــدف نظــري
  .التي يدور فيها التحليلية

ــي  ــين ومــا    : هــدف عمل ــة ملــف الالجئ ــانوه خــارج   البحــث عــن ماهي  إســهاماتومــدى  أوطــانهميع
  .همدبال إلىنهم من العودة المنظمات الدولية في إيجاد حل قانوني وواقعي لهم يمّك

  :يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية اإلشكالوضمن هذا 
 أهمية قضية الالجئين في العالقات الدولية؟ ما -1
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ن والضغط على يالسوريتدويل قضية الالجئين  إلىت المنظمات الدولية عأي مدى س إلى -2
 لعودتهم؟ المجتمع الدولي

 : فرضيات الدراسة .3
 :اإلشكالية الرئيسية والفرعية من خالل الفرضيات التالية علىاإلجابة  سنحاول

- جمـاع اإللكـن عـدم    ،ة فيما يخص ملف الالجئينسعت هيئة األمم المتحدة التخاذ قرارات عد 
 .رض الواقعذها حال بينها وبين تطبيقها على أالقرارات وتنفي في الموافقة على هذه

الغربيــة مــن عــدم القــدرة علــى تــوفير   و البلــدان العربيـة ن فــي يغلــب الالجئــين الســورييعـاني أ  -
 .ومشرب وملبس وتعليم مأكلمطالبهم األساسية من 

  :المقاربــــة المنهجية .4
ة مناهج لكون الظاهرة عتماد على عدوالمنهجي لهذه الدراسة يتطلب اإل إن طبيعة اإلطار النظري

ــالسياســيلــذا فقــد اعتمــدت  ،بــة ومتعــددة األبعــاد والمتغيــراتظــاهرة معقــدة، مرّكة عمومــًا ة واالجتماعي
  :الدراسة على عدة مناهج منها

ة التـي تعمـل علـى    التاريخيـ  ر عـن الطريقـة  عبمناهج البحث العلمي الذي ي أحدوهو : المنهج التاريخي -
ؤ بمــا ســيكون والتنبــ ،تفسـير الظــاهرة والحــوادث التاريخيــة الماضــية كأســاس لفهـم المشــاكل المعاصــرة   

  .عليه المستقبل، فالمنهج التاريخي يضطلع بدور حيوي وأصيل في ميدان الدراسات والبحوث العلمية
ن يوسنخصصه لالجئـين السـوري   األوسطكوننا سندرس ملف الالجئين في الشرق  :منهج دراسة حالة -

  .استخدام هذا المنهج لذا تتطلب الدراسة
د إمكانيات ر هذه المقاربة اإلنسان الفرد وحدة تحليل أساسية، تجّنبعَتَت :مقاربة األمن اإلنساني -

ففشلها يسمح باللجوء  ،من القوة الصلبة لتطوير التنمية البشرية بدًال) التغير البنيوي( القوة اللينة
  .لدور الفواعل غير الدوالتية لحماية األمن اإلنساني كون الدول أصبحت مصدر تهديد ألفرادها

حليلهـا ألسـباب تنـامي    بت ةثنيـ ة فـي مجـال الدراسـات اإل   هـذه المقاربـة نقلـة نوعيـ     تعـد  :الدولة الفاشلة -
عـدم تطبيـق القـانون وإلـزام     وة وهشاشـة اقتصـادها،   السياسـي  ة األنظمـة غياب شـرعي هذه الظاهرة، مثل 

  .عجز الدول عن احتواء مطالب الشعوبواألفراد به، 

  :التقسيم الهيكلي للدراسة .5
 .ة اللجوء والالجئين في المواثيق الدوليةمفهوم قضي: المحور األول
  .ينيواقع ملف الالجئين السور: المحور الثاني
   .ة إليجاد حل قانوني وسياسي لقضايا اللجوء في سورياالمنظمات الدولي لخُّدَت: المحور الثالث

 .مفهوم قضية اللجوء والالجئين في المواثيق الدولية: المحور األول
  تعريف الالجئ -1

  .أصدرتها التي الجهة طبيعة اختالف مع عام، بشكل اجئلّل التعريفات من العديد هناك
  :التعريفات هذه من
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 الشـيء  إلـى  فالًنـا  ألجـأت  ويقـال  ولجـوًءا،  لجـأً  يلجـأُ  والمكـان  الشيء إلى لجأ :أجَل من" : لغة الالجئ
 أو سياسي ألمر بالده من هرب الذي" :والالجئ 1".إليه اضطره :الشيء إلى وألجأه ملجأ، في حصنته إذا

   2".سواها بالد إلى ولجأ غيره
 تعريًفا جنيف اتفاقية خالل من المتحدة األمم هيئة صاغت 1951 عام : جنيف اتفاقية في الالجئ

 لـه  خـوف  بسبب 1951 سنة الثاني كانون قبل وقعت أحداث نتيجة _ يوجد شخص كل ":أنه على اجئلّل
 آرائـه  أو معينة، اجتماعية إلى فئة انتمائه أو دينه أو جنسه أو عرقه بسبب لالضطهاد التعرض من يبرره ما

 .الخـوف  بسـبب  البلـد  ذلك بحماية ال يرغب أو يستطيع وال جنسيته يحمل الذي البلد خارج _ السياسية
 إلى العودة في الخوف ذلك بسبب يرغب ال أو وال يستطيع السابق بلده خارج وهو له ةجنسي ال نم كل أو

  3".البلد ذلك

الوحـدة   منظمـة  ميثـاق  فـي  الالجـئ  تعريـف  ورد: اإلفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  ميثـاق  فـي  الالجـئ 
 مغـادرة موطنـه   علـى  مرغـِ ُأ شـخص  كـل  " هأنـّ  على (2 ) الفقرة (1 ) المادة في ( 1969 ) لسنة اإلفريقية
 احتالل أو عدوان خارجي نتيجة وذلك األصل، أو المنشأ وطنه خارج آخر مكان في مالذ عن بحًثا األصلي

   .4"أو كله وطنه من جزء في العامة السالمة تهدد خطره أحداث أو أجنبي غزو أو

  :بين اللجوء والنزوحالفرق  -
ظهر هـذا المصـطلح السياسـي علـى إثـر الهجـرة الثانيـة التـي تعـرض لهـا الفلسـطينيون بعـد حـرب              

1967     ـ ، وأطلق عليهم هـذا التعبيـر لتمييـزهم عـن الـذين هوهنـاك  1948-1946روا خـالل سـنوات   ج ،
لإلقامــة فــي أراضــي وهــاجر  1948فــي أراضــي  ، فمــنهم مــن كــان مقيمــاً ونازحــًا مــن أصــبح مــنهم الجئــاً 

للنـزوح مـن القـرى والمنـاطق      رللهجـرة الجديـدة، ومـنهم مـن اضـطُ      1967 عـام  ، واضطروا بعد1967
الحدوديةة إلى مناطق داخلي.  

ة لـــم تتطـــرق أن القـــرارات والمواثيـــق الدوليــ  وقــدمت األدبيـــات التعريــف التـــالي للنـــازحين، علمــاً   
ردوا من أبناء الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    المواطنون الذين ش:(فهوللنازحين في أي منها، أما التعريف 

، ولم يتمكنـوا مـن العـودة إلـى ديـارهم بعـد العـام        1948 الجئي، وهم من غير 1967نتيجة القتال عام 
1967."5  

 وخصوصـيته،  موضـوع الدراسـة   ألهميـة  ونظـرا  ،"الالجئـين " لتعريف السابقة المحاوالت ضوء على
 الجمعيـة  عـن  الصـادر  194قـرار  فـي  الفلسـطينيين  الالجئـين  تعريـف  هـو  تتبناه الدراسة لذيا التعريف فإن
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   11-13).1997، ص ، الفلسطينية الدراسات مؤسسة بيروت، ،1 ط السلمية، والعملية الفلسطينيون الالجئون إيليا، زريق، 4
ســامر، عبــده عقــر ورق، جامعــة النجــاح الوطنيــة، تعريــف الالجئــين الفلســطينيين، البرنــامج األكــاديمي لدراســات الهجــرة        5

   https://www-old.najah.edu/ar/page/3510 2006. القسرية
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 غطـي ي ال القـرار  أن العلـم  مـع  الـواردة،  التعريفـات  مـن  غيـره  مـن  شـموالً  األكثـر  ألنـه  المتحـدة؛  لألمـم  العامـة 
  .ومحدد واضح بشكل الالجئين مفهوم

  .لمسألة اللجوءتفسير المواثيق والمعاهدات الدولية : ثانيا
1-  تبنت الدول : اجئينة المتعلقة بحماية الالجئين في إطار القانون الدولي لّلاالتفاقيات الدولي

عليه  ما جاء النص ،وأهم ما تضمنته االتفاقية 1951اتفاقية دولية لحماية الالجئين سنة 
: الالجئ بقولها فتفيما يتعلق بمفهوم الالجئ حيث عر 2 – 1 –في مادتها األولى فقرة أ 

 :على "الجئ"ألغراض هذه االتفاقية، تنطبق لفظة " 
، 1928 يونيو/حزيران 30و 1926مايو /يارأ 12الجئًا بمقتضى ترتيبات  ربكل شخص اعُت -2

 1938فبراير /شباط  10و 1933أكتوبر /تشرين األول 28بمقتضى اتفاقيتي أو 
وال ".لالجئين المنظمة الدولية"دستور ، أو بمقتضى 1939سبتمبر /أيلول 14وبروتوكول 

ة لصفة األهلي مقررات بعدميحول ما اتخذته المنظمة الدولية لالجئين أثناء واليتها من 
من  2الفقرة  عليها فيالالجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص 

، 1951يناير /كانون الثاني 1كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل  .هذا الفرع
وبسبب خوف لهما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 

معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته وال يستطيع أو ال يريد  فئة اجتماعيةإلى 
البلد، أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد  ، أن يستظل بحماية ذلكذلك الخوفبسبب 

السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب  إقامتها لمعتادةخارج بلد 
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة . يعود إلى ذلك البلد الخوف، أن

حرومًا من حماية بلد كًال من البلدان التي يحمل جنسيتها، وال يعتبر م "بلد جنسيته"
 االستداللكان، دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره، لم يطلب  جنسيته، إذا
  1".من البلدان التي يحمل جنسيتها بحماية واحد

أنها جعلت الحماية التي تكفلها لالجئين مقتصرة فقـط علـى الالجئـين     ،والمعروف على نص المادة
مقيـدة مـن حيـث     أي أنهـا اتفاقيـة   1951،2يناير /كانون الثاني 1وقعت قبل  أحداثة الذين كانوا ضحي

إضــافي لهـذه االتفاقيــة ليــتم تجــاوز   بروتوكــول إلـى إبــرام الزمـان وهــذا مــا جعـل المجتمــع الــدولي يلجــأ    
 ربـ ، واعُت1967البعد الزمني، وذلك في البروتوكول الخاص بالالجئين الصادر عـن األمـم المتحـدة عـام     

  : " على أنه 1عن التاريخ، حيث نص في مادته  كل من يستوفي باقي الشروط بعيدًا الالجئ

                                                             
 متحصـــــــل عليـــــــه مـــــــن . المتعلقـــــــة بحمايـــــــة الالجئـــــــين  1951مـــــــن اتفاقيـــــــة  2 – 1المـــــــادة األولـــــــى فقـــــــرة ألـــــــف   1
:http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx   
متصـاص آثـار   جاءت هذه االتفاقية على خلفية الحرب العالمية الثانية وما خلفته مـن ويـالت ودمـار وتشـتت، لـذا صـيغت ال      2

لـذلك جــاء التعريـف وفقــا لمفـاهيم أوروبيــة،    " أوروبيــة"الحـرب وبـالرغم مــن دوليتهـا إال أنهــا تعـد خاصــة بشـعوب محـددة       
م، فـالالجئ بعـد هـذا التـاريخ ال     1951قبـل األول مـن ينـاير    "عالوة علـى أن الـنص يقتصـر علـى بعـد زمنـي واضـح للجـوء         

  .تشمله االتفاقية
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مـــن االتفاقيـــة علـــى  34إلـــى  2تتعهـــد الـــدول األطـــراف فـــي هـــذا البروتوكـــول بتطبيـــق المـــواد     -1
  .يريفهم فيما يلالالجئين الذين يرد تع

الثالثـة مـن هـذه المـادة،     باستثناء حالة تطبيق الفقـرة  " الجئ"لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة  -2
) 2(من االتفاقية كما لو لم ترد فـي الفقـرة    1كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 

وكلمـات  " 1951ينـاير  /نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثـاني "من الفرع ألف منها الكلمات 
  ."بنتيجة مثل هذه األحداث"

ن أي حصر جغرافـي باسـتثناء أن اإلعالنـات الصـادرة     تطبق الدول األطراف هذا البروتوكول دو" -3
) ب( )1(المادة من) أ) (1(ة للفقرة الفرعي عن الدول التي هي بالفعل أطراف في االتفاقية ووفقًا

 سـارية المفعــول فـي ظــل هـذا البروتوكـول مــا لـم يكــن قـد وســع نطاقهـا وفقــاً         مـن االتفاقيـة تبقــى  
  1."قية المذكورةباء من االتفا 1من المادة ) 2(للفقرة 

 بقـان  اطهما ال يتالمذكورين أعاله وتعريف والبروتوكولأحكام االتفاقية وبناء عليه، يمكن القول أن
كسـبب  " االضـطهاد "على  حيث ترتكز أساسًاجئين السورين، على حاالت اللجوء المعاصرة، خاصة الال

لمـن هـو الالجـئ، يقصـي الماليـين مـن        ةتعريـف االتفاقيـات الدوليـ    نجوء، ومـن هنـا فـإ   رئيسي مباشر لّل
  .الالجئين في العالم الذين لم يتعرضوا بشكل شخصي لالضطهاد

 ومن هنـا ي مـا هـي أحكـام حمايـة الالجئـين فـي إطـار االتفاقيـات اإلقليميـة المتعلقـة            ،ح التسـاؤل طـر
 يـة الالزمـة  بمـا يضـمن لهـم الحما   ن االستفادة من هـذه األحكـام   يمهاجرين السوريلبذلك؟ وكيف يمكن ل

  بمقتضى أحكام القانون الدولي لالجئين؟

  : االتفاقيات اإلقليمية وحماية الالجئين: ثالثا

  : االتفاقيات العربية  -  أ
لكـل شــخص الحـق فـي طلــب    : " مـن الميثــاق العربـي لحقـوق اإلنســان علـى أنـه      28تـنص المـادة   

مــن أجــل  عــهمــن االضــطهاد وال ينتفـع بهــذا الحــق مــن يجـري تتب    اللجـوء السياســي إلــى بلــد آخـر هربــاً  
  2."جريمة تهم الحق العام وال يجوز تسليم الالجئين السياسيين

نــص هــذه المــادة أنهــا منعــت تســليم الالجئــين السياســيين، وهــو مــا يعتبــر برأينــا       والمالحــظ مــن
  . خطوة مهمة في قضية تسليم الالجئين السياسيين

  :فريقيةاالتفاقيات اإل  -  ب
فريقيـا  نب المختلفة لمشاكل الالجئين في إالتي تحكم الجوا فريقيةتوسع اتفاقية منظمة الوحدة اإل

نطــاق تعريــف الالجــئ - 1969أيلــول  10فريقيــة لالجئــين الصــادرة بتــاريخ الوحــدة اإلاتفاقيــة منظمــة -

                                                             
متحصـــــــــــل عليــــــــــه مـــــــــــن  .1967بروتوكــــــــــول المتعلــــــــــق بوضـــــــــــع الالجئــــــــــين لســــــــــنة     المــــــــــادة األولــــــــــى مـــــــــــن ال   1
:https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b083.html  
  :متحصل عليه من.من الميثاق العربي لحقوق االنسان 28المادة  2

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html  
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ــدانهم بســبب       األشــخاصليشــمل  ــى مغــادرة بل العــدوان الخــارجي، أو االحــتالل أو   "الــذين ُأرغمــوا عل
  1."السيطرة األجنبية أو األحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير

   :االتفاقيات األوروبية - ج 
اب شـتى العـودة   ون ألسـب أولئـك الـذين ال يسـتطيعون وال يـود     "ركز ميثاق أوروبا في تعريفه علـى 

ــى  ــة الصــادرة عــن االتحــاد األوروبــي بخصــوص        وقــدمت كمــا   ".وطــنهم األصــلي  إل المواثيــق األوروبي
الـذكر والمعاهـدات    نفـة آا سواها من االتفاقيـات  ة لمفهوم الالجئ عمدقة وشمولي أكثروصف  ،الالجئين

طهاد ضـين لخطـر االضـ   ، علـى حـق اللجـوء لألفـراد المعر    1967لسـنة   14القـرار رقـم    صاإلقليمية، فـنَ 
بغــرض  1984كــذلك توصــية  .ات اللجــوءإلــى تحمــل تبعــ  1980تفــاق األوروبــي والتعســف، وأشــار اال
أي دولـة عضـو فـي     1990لسـنة  " دبلـن "شروط معاهدة جنيف، وألزمت معاهـدة  لالحماية للمستوفين 

 أكثـر عد مسؤولة عن النظر في طلـب حـق اللجـوء عنـدما يرغـب الشـخص بـذلك إلـى دولـة أو          االتحاد ُت
ة مـن  شـمولي  أكثـر ظ أن صفة الالجـئ فـي المواثيـق األوروبيـة جـاءت      الحوي، 2دول االتحاد األوروبي من

لم تعطي تعريف خاص بمصطلح الالجئ وتعاملت مع اللفظ  توصيفات االتفاقيات الدولية، إال أنها أيضًا
  .بعموميته

  :االتفاقيات األمريكية - د 
فــي  1889بــي منــذ عــام  والمعضــلة قبــل المجتمــع األور وقــد واجــه مجتمــع أمريكــا الالتينيــة هــذه   

 1954عـام  " معاهـدة كاراكـاس  "وهي أول وثيقة إقليمية تتناول اللجوء ثم تالها " اتفاقية مونتفيديو"
إعـــالن "ف عـــروي 1984عــام  " إعـــالن قرطـــاج"عــن حـــق اللجـــوء الدبلوماســي واإلقليمـــي، ثـــم تبعهــا    

ين من بالدهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم ألشخاص الفارأن ا:" الالجئ على النحو التالي " قرطاج
أو حريتهم، بسبب أعمال العنـف أو عـدوان خـارجي أو نزاعـات داخليـة أو خـرق عـام لحقـوق اإلنسـان،          

ه نَّـ ظ مـن خـالل قـراءة هـذا الـنص، أ     الحـ وي" ت بشدة بالنظام العام في بالدهـم أو أية ظروف أخرى أخلَّ
غيـر   أوطانهم بسبب عنف أو عدوان، ولكن يبقى إعالن قرطـاج وثيقـة   يتحدث عن أشخاص هاربين من

ملزمـة ال تتمتـع بـنفس درجـة اإللـزام بالنسـبة للوثـائق السـابقة بـالمعنى القـانوني، وذلـك علـى الـرغم مــن              
 القـانوني علـى المسـتوى اإلقليمـي لحمايـة      اإلطـار  نللتحليـل السـابق فـإ    أهميته في هذا المجال، ووفقـاً 

متفاوتــة  ٍبســفــي حمايتــه لهــذه الفئــة منــه علــى المســتوى الــدولي، وذلــك بنِ    كــان أكثــر توســعاً الالجئــين 
3:"، وذلك على النحو التاليمة لتعريف الالجئ إقليميَاحسب التعريفات المقد  

  .هروب األشخاص وبحثهم عن ملجأ، بسبب الحرب والعدوان الخارجي -1

                                                             
، 21، منظمـة العفـو الدوليـة، المجلـة االلكترونيـة، العـدد       "سـرية الالجئـون ومبـدأ عـدم اإلعـادة الق    " شريف السيد علـي،   1

  :على الموقع االلكتروني
 http://www.amnestymena.org/ar/magazine ،24/03/2016.  

 http://www.safsaf.org/ ،22/03/2016:، على الموقع االلكتروني"الالجئون في االتفاقيات الدولية/الالجئ"  2
  :استجابة لالزمة السورية،متحصل عليه من 2015.2016الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات  3

http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2014/11/3RP-Regional-Overview-
Arabic.pdf   
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 .باإلقامة المعتادة، بسبب خوف من خطر مؤكداضطرار أشخاص إلى ترك دولتهم بالجنسية، أو  -2
 .الخوف من االضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي -3
 .الفقر والمجاعات واألمراض والكوارث الطبيعية -4

ــالم ــا لهــذه المســألة         مــنظ الح ــة المنظمــة لمســألة اللجــوء ســواء كــان تنظيمه االتفاقيــات اإلقليمي
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أنهــا توســعت أكثــر مــن االتفاقيــات الدوليــة فــي إطــار القــانون الــدولي     

  .لالجئين

   .نيالالجئين السوري مسألةواقع : المحور الثاني

  نيالالجئين السوري مسألة
خصائص تميزها عن كثير من دول الجوار، وتجعلها مختلفة عن كل الدول العربيـة  تمتلك سوريا 

من حيث طبيعة النظام، والخصائص الجيوسياسية، والعالقات والتحالفات اإلقليمية والدوليـة، وخلفيتهـا   
حيــث تعتبــر ســوريا بلــد مقــاوم، منــاهض للسياســات األمريكيــة الغربيــة فــي المنطقــة، وكانــت   . التاريخيــة

ستها الخارجية تحظى باحترام وتقدير كبيرين، فكثيـر مـا وقفـت مناصـرة وداعمـة للمقاومـة اللبنانيـة        سيا
  .والفلسطينية ومؤيدة لمنظمات عراقية تقاوم المشروع األمريكي

عمل النظام السوري علـى تحصـين نفسـه مـن خـالل شـبكة عالقـات وثيقـة تربطـه مـع قـوى مـؤثرة             
ــل روســيا   جــدًا ــاً  إيــران  والصــين ومث ــار البلــد       وحــزب اللــه، وداخلي مــن خــالل ســحق المعارضــة، وإفق

ب السياسـية الحاكمـة تعتقـد أنهـا     خـَ الُن رهينة لعائلـة واحـدة، كـل هـذا جعـل      ، بجعلهاواقتصاديًا سياسيًا
  . ستكون بمنأى كبير عن كل ما تعرضت له الدول العربية

ي السـورية ثـورة شـعبية بـدأت     ، فشـهدت األراضـ  جـداً  رض الواقـع كـان مغـايراً   لكن ما حدث علـى أ 
ضـد القمـع والفسـاد وكبـت الحريـات،ثم امتـدت وأصــبحت        2011شـباط  /بمظـاهرات انطلقـت فـي فبرايـر    
. ت الســلطات الســورية عليهــا بحملــة قمــع وحشــية وفــي الشــهر التــالي رد ،علــى نطــاق جمــاهيري واســع

وتعــرض العديــد  ا حــتفهمالف مــن معارضــين الحكومــة وثلـثهم لقــو علـى عــدة آ  ضبومنـذ ذلــك الحــين قـُـ 
، وفـي سـياق النــزاع    األشـخاص ضـحايا لالختفـاء القسـري    وأصـبح آالف   المعاملة، وسوءتعذيب منهم لل

 ،"الشـبيحة "يطلـق عليهـا اسـم    المليشـيات المؤيـدة للحكومـة، التـي     المسلح، ارتكبت القوات الحكومية و
ى مــن الجـــو  لقـَـ ُتســـتخدمت القنابــل غيــر الموجهــة التـــي    وقــد ا . جــرائم حــرب وغيرهــا مـــن االنتهاكــات    

 ضـد السـكان   واألسلحة الكيميائية والصواريخ البالستية والذخائر العنقودية المحظورة دوليـاً  والمدفعية
حصــدت مئــات اآلالف مــن  وفــي ظــل حالــة الصــراع الداخليــة المســتمرة،  .المــدنيين فــي المــدن والقــرى

  1".هائلة، وكذلك أزمة لجوء عابرة للمتوسط األوروبي األرواح، وأدت الى أزمة إنسانية
، حيــث بلـــغ عـــدد الالجئـــين الســـوريين  كبيـــرًا وبــات يشـــكل الوضـــع اإلنســـاني فــي ســـوريا تحـــدياً   

مليـون   407أكثـر مـن    2016المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة ولشؤون الالجئين في 

                                                             
 .االقتصاديين العرب، منتدى أزمة الهجرة السورية تشكيل نموذج تنموي لما بعد النزاع 1

http://www.economistes-arabes.org/fr/  
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لــف الجــئ أ 28وأكثــر مــن . لعــراق ولبنــان ومصــر وامليــون الجــئ مســجلين بــاألردن   2.1الجــئ، مــنهم 
  .بدول شمال إفريقيا، حيث تتحمل المنطقة العربية العبء األكبر لهذه األزمة

ر عــدد قــدفــي ذات الوقــت ي. شــكل النســاء واألطفــال ثالثــة أربــاع عـدد الالجئــين الســوريين  كمـا ت 
كمــا أن هنالـــك  . مليــون ســـوري  7.6لـــى المســاعدة اإلنســـانية ب  ين يحتــاجون إ ذالـــ النــازحين داخليــاً  

-2011الحصـول علـى حـق اللجــوء فـي أوروبـا فـي الفتـرة مـا بــين         بشـخص سـوري طالـب     897.645
2015."1  
ــم تكــن نتائجهــا محصــورة فــي إفــراز الجئــين             " والجــدير بالــذكر أن أحــداث العنــف فــي ســوريا ل

ن ممـن اتخـذوا مـن سـوريا ملجـأ لهـم قبـل انـدالع         فقـد كـان هنـاك فلسـطينيون وعراقيـو     .سوريين جـدد 
وقـد واجـه هــؤالء الالجئـين إجـراءات مختلفــة لدرجـة وصـلت إلغــالق       . 2011أحـداث العنـف فيهـا عــام    

  2".عن الالجئين من أصل سوري وعزلهم في مخيمات خاصة فيهم بعيدةالحدود أمامهم، 

  :معاناة الالجئ السوري في الدول المستقبلة -1
 ،مـن الالجئــين  هـائالً  اإلقليميــة هـي الـدول األولـى التـي اســتقبلت كمـاً      الـدول أن  ًاكمـا ذكرنـا سـابق   

وسنحاول في هذا المحور معرفة حجم المعاناة من ناحية الحقوق اإلنسانية التي كفلتها قوانين الالجئ 
  .م1951في جنيف

  أوضاع الالجئين في دولة األردن  -  أ
ــت   ــي كانــ ــدول التــ ــن الــ ــالذ األول األردن مــ ــوريين    المــ ــين الســ ــن الالجئــ ــد مــ ــل  ،لعديــ ــد وصــ  فقــ

هـذا العـدد فـي األردن لـم يـتم      هناك أعداد أضـخم مـن    نأد عتَقلكنه ي ،لف الجئ مسجلأ103488إليها
الجئـين يعيشـون فـي المنـاطق     المـن   %65مـا نسـبته    حيث أعلنت الحكومة األردنيـة أن  ،ها بعدإحصاؤ

رغـــم األعبـــاء و.الحكومـــة األردنيـــة كمخـــيم الزعتـــري  االحضـــرية والبـــاقي فـــي المعســـكرات التـــي أعـــدته  
االقتصـادية واألمنيـة التــي فرضـها تــدفق مئـات اآلالف مــن الالجئـين الســوريين إلـى عــدد مـن محافظــات         

إذ أن قطاعـات واسـعة مـن االقتصـاد    . تـداعيات األزمـة ال تقتصـر علـى الجوانـب السـلبية       األردن، إال أن 
 ير مباشر من تزايد الطلب علـى السـلع والخـدمات التجاريـة، فضـالً     الوطني استفادت بشكل مباشر أو غ

 .عن تدفق المساعدات الخارجية من الدول المانحة في شكل غير مسبوق
قل مـن نصـفهم فـي عـدد مـن      تم استيعاب أ. ويستضيف األردن ما يتجاوز المليون ونصف المليون سوري

ــم        ــة األم ــى نفق ــي محافظــات الشــمال عل ــين ف ــيش غــالبيتهم      مخيمــات الالجئ ــا تع المتحــدة والــدول المانحــة، فيم
بحسـب وجهـة    –علـى المـوارد االقتصـادية     بإمكاناتهم المالية الخاصة وفي الوقت الذي يشكل فيه الالجئين عبئًا

                                                             
 .التقارير والبيانات المختلفة المنشورة على موقع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 1

www.unhcr.org   
-http://www.refworld.org/cgi، 20،ص "قاسية وظروف متزايدة قيود" الدولية، العفو منظمة 2

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5278edcf4   
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ممثلـو قطاعـات    نإال أ در الطبيعيـة لضـغوط متزايـدة،   إضـافة إلـى تعـرض البنـى التحتيـة والمصـا       –نظر الحكومة 
  1".لالستفادة على صعيد االقتصاد في إطار مجتمعاتهم المحلية فرصًا رونأردنية يتجارية وصناعية 

         عـدد   وأظهرت إحصـاءات رسـمية صـادرة عـن إدارة شـؤون المخيمـات التابعـة لـوزارة الداخليـة أن
 750ألف شخص، مـنهم   700ة مليون والسوريين الموجودين في األردن قبل األزمة وبعدها يبلغ قراب

  .2011) مارس(آذار  15كانوا موجودين في المملكة قبل األزمة بتاريخ لف سوري أ
هــذه األعـداد تشــمل المسـجلين فـي مخيمــات الزعتـري ومريجيــب الفهـود والرمثــا،        نإلـى أ وأشـار  

ة التابعـة لألمـم المتحـدة    ة السـامي صـفة الالجـئ تنطبـق علـى كـل مـن يحمـل بطاقـة المفوضـي          أن موضحًا
 والمحافظــة علـى حقوقــه لحـين عودتــه الطوعيـة إلــى بـالده التــي خـرج منهــا طالبــاً       والتـي تتــولى حمايتـه  

وحـددت المفوضـية فـي األردن    .وطنـه اللجوء بسبب الحرب والمعاملـة غيـر اإلنسـانية التـي يواجههـا فـي       
ربــد ومخـيم الزعتـري وهـذه المراكــز    وتشـمل عمـان وإ   ،مراكـز لتسـجيل الالجئـين الســوريين فقـط     ثـالث 

التي تقوم باإلشراف على مـنح بطاقـة الالجـئ والتـي تخولـه االسـتفادة مـن خـدمات المفوضـية          المعتمدة 
السامية لشؤون الالجئين وتتكفل بتقديم الحماية المدنية والحقوقية له في البلد الـذي لجـأ إليـه ودون    

المعمـول  لة القانونيـة إال فـي حـاالت قيامـه بأعمـال تتعـارض مـع التعليمـات واألنظمـة          ءأي تعرض للمسـا 
دينــار  2500وبحســب دراســات محايــدة، تبلــغ كلفــة استضــافة الالجــئ الواحــد حــوالي    .األردن بهــا فــي
  2".تتحمل األمم المتحدة والدول المانحة الجزء األكبر منها سنويًا

  ن في لبنانويالالجئون السور  -  ب
ــة  ن نســبة عــابري الحــدود  إ ــدون أوراق رســمية يشــكل   اللبناني ــابرين بطــرق رســمية    %26ب والع
يبلغ الـرقم التقريبـي   3".إلى لبنان الجئينالمن  %0.5والمصابين فتقدر نسبتهم  الجرحى،أما  73.4%

  . لف الجئأ 80800يين في لبنان نحولعدد الالجئين السور
مـن الالجئـين تتكفـل بهـم جمعيـة اإلرشـاد        %67منطقـة طـرابلس أبـو سـمرة حـوالي      ويتواجد في 

واإلصالح من ناحية اإلغاثـة والمأكـل والمشـرب والملـبس والمفوضـية العليـا الخاصـة بشـؤون الالجئـين          
 إليهـا غلـب الوافـدين   أو ،عائلة1300منطقة عرسال يتواجد حوالي أما في  4".وبعض الجمعيات األهلية

مـن ريـف القصـير لمحافظـة حمـص وريـف دمشـق         غلـبهم أحسب المفوضية دخلوا بطرق غيـر شـرعية و  
هذه المنطقة أن مشقة الطريق من سورية إلى عرسال لغلب الالجئين أالمحاذي لعرسال وحسب وصف 

علـى األقـدام، إضـافة     سـاعة مشـياً  14 حـوالي يشكل العقبة الكبيرة فـي هـرب النـاس إذ يسـتغرق الطريـق      
بالتعــاون مــع   ةى البلديــة كافــة المهــام اإلغاثيــ  غلــب الجرحــى يصــلون وهــم بغايــة الســوء وتتــولّ    أإلــى أن 

  5".الجماعة اإلسالمية والمكتب النرويجي لشؤون الالجئين

                                                             
   http://governance.arij.net: ،متحصل عليه من-مخاطر وفرص-معاذ فريحات،أزمة الالجئين السوريين في األردن 1
  .معاذ فريحات، المرجع السابق 2
مركـز دمشـق    ):ن.م.د( ،)مصـر  العـراق،  تركيـا،  األردن، لبنـان، (تقرير النازحون والالجئون السوريون في  ناصر الغزالي، 3

  www.achr.eu/raport%20syria.pdf:،متحصل عليه من28للدراسات النظرية والحقوق المدنية،ص
  .31المرجع السابق،ص ناصر الغزالي، 4
  .33-32المرجع السابق،صناصر الغزالي،  5
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ة فـي  طـَ زالت ناقصة ومحب مت بعض الخدمات والتي ماغلب الدول التي استقبلت الالجئين قدأإن 
فــالغالء الفــاحش ألســعار   ،بعــض األحيــان ويــتم التعامــل معهــم علــى المســتوى القــانوني بطــرق مختلفــة    

المواد األوليبت مـن واقـع حـال الالجئـين فـي المنـاطق       ة كالحليب والسكر وبعض المنتجات الغذائية صع
شمس الصيف وال أمطـار وريـاح الشـتاء فهـم يعـانون وضـع        المخيمات التي ال تقيهم حر العربية وأيضًا

  .كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى

  لسوريون في تركياالالجئون ا -ج
حسب تصريح المفوضيرت الحكومة التركية أعداد الالجئـين  ة العليا لشؤون الالجئين في تركيا،قد

الجــئ إضــافة إلــى عــدة اآلالف ال     93.500هنــاك والــذين يتلقــون مســاعدات مــن الحكومــة التركيــة ب        
 مخـيم اوفـة، مخـيم كلـس،    :مخـيم وهـي  13حيـث قـدرت ب   ،ت لهـم صـ صيعيشون ضمن المخيمات التي ُخ

، مخــيم 2،مخــيم بخشــين 1اإلصــالحية، مخــيم بخشــين  مخــيم غــازي عنتــاب،مخيم قرمــان مــرعش مخــيم   
  . ،مخيم التتوز،مخيم العثمانية،مخيم كوفتشي،مخيم ادي يمان2،مخيم ييالداغي 1ييالداغي
تالف هنـا فـي الطبيعـة الجغرافيـة     المعسكرات تختلف ومنتشرة في الجنوب التركي ونمـط االخـ   ذهه

لك باإلضــافة إلــى نوعيــة  المعســكرات والرعايــة الصــحية والتعليميــة كــذ   ذهفيهــا هــ  ةلكــل منطقــة متواجــد 
  . الالجئين

ــرم      3 كمـــا يوجـــد ــدود التركيـــة الســـورية يمكـــن أن تعتبـــر منطقـــة الحـ مخيمـــات جديـــدة فـــي الحـ
مـن معبـر بـاب الهـوى وكـل مـن قريـة         لقربالحدودي بين تركيا وسوريا من الطرف الشـمالي الغربـي بـا   

  .طمة وقاح الحدوديتانأ
الف شـــخص يســـكنون خـــيم عشـــوائية قـــام  آ 4ة علـــى ســـبيل المثـــال يقطنـــه حـــوالي  طمـــفمخـــيم أ

فأغلبهـا بـدون    ،الخيم بنقص كبير فـي التهيئـة   أو من تبرعات السكان، تتميز هذه الالجئين بجلبها معهم
باإلضـافة إلـى أنهـا ال تقـيهم حـر       .أو حصـير جلبـوه معهـم    التـراب ينـام فيهـا السـكان علـى     تدفئة وأخرى 

اسـي منظمـة   تقـوم بعـض المنظمـات وبشـكل أس    ء، ومن حيث المستلزمات الغذائية الصيف أو برد الشتا
مين مســتلزمات الالجئـين وبعــض المتبــرعين لكنهـا فــي شــكل يـوم بيــوم أي غيــر     االي هـا هــا التركيـة بتــأ  

  .مستمرة
تركيـا فهنـاك بعـض المالحظـات الواجـب ذكرهـا       وا لمخيمـات الالجئـين ب  هدات مـن دخلـ  حسـب مشـا  

  :1وهي
لــب وريــف الالذقيـة هربــوا مــن ويــالت   ح اطني المخيمــات هـم مــن منطقــة إدلـب و  إن معظـم قــ  -

ال تتـوفر جـل الحاجيـات األساسـية     وعمـال،  ومـزارعين  مـن  من الطبقات المتوسطة وم الحرب 
 .وصحةلهم في المخيم من مأكل ومشرب وتعليم 

يقطنـــون بعــض المـــدن القريبــة مـــن الحـــدود   فهـــم الالجئــين غيـــر متواجــدين فـــي المخيمــات     -
 وآخرين 

  .بمناطق بعيدة مثل إسطنبول وأزمير
                                                             

1 Olszewski, Paweł, Artur Wróblewski, and Daria Orzechowska. "New Global Challenges 
Revolutions, migration, world order."p17   
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  :ن في العراقوالالجئون السوري -د
وال  1951ع على اتفاقية الالجئين العراق بلد حدودي مع سوريا وبالرغم أن دولة العراق لم توقِّ

 .مــن الالجئــين بدايــة األزمــة الســورية   كبيــرًا هــا اســتقبلت كمــاً إال أنَّيوجــد توضــيحات إلجــراء اللجــوء،  
ة وجـود  رت المفوضـي وقـد  ئ ،الجـ  33704بهـا  ه يتواجـد نَّـ ة العليا لشؤون الالجئين فإحسب المفوضيبف

األنبـار وبغـداد ،ومنـذ     باإلضـافة إلـى وجـود آخـرين بمدينـة      ،الجىء بإقليم كردستان في العراق28000
بداية موجة اللجوء إلى العراق تـم إجـراء تشـكيل مجموعـات عمـل فرعيـة لتنسـيق الجهـود واالسـتجابة          

 بـين وكـاالت األمـم المتحـدة مـع الـدوائر       عليـه تـم االتفـاق    علـى مـا   بنـاءً ن يوالمساعدة لالجئـين السـوري  
حيــث تــم االتفــاق علــى  . 2012أيــار /مــايو31الحكوميــة بتــاريخ الرســمية ذات الصــلة والمنظمــات غيــر  

 1".مين المخيمات والمشرب والملبس والصرف الصحييفية توزيع المعونات اإلغاثيه وتأك
ل المنظمات الدولية إليجاد حل قانوني وسياسي لقضايا اللجوء في تدخُّ: المحور الثالث

  .سوريا
عنـد مـا تـم التنصـيص لـه فـي القـانون الـدولي الخـاص          الوقـوف  مـن   بد من خالل ما تم عرضه ال

بحقوق الالجئين وما يتم في الواقع في الدول المستضيفة مع عجز دولي في تقديم يد المعونة للـدول  
لنا أن نعلم  المستضيفة والتي تعاني من أزمات خانقة حيث البددولة هو في أي ينحق الالجئ أن:  

 .مضمان األمن له -
 .عدم ترحيلهم -
للشـــريحة الضـــعيفة مـــنهم كالنســـاء واألطفـــال   إتاحـــة المســـاعدات اإلنســـانية لهـــم وخصوصـــاً  -

 .والشيوخ
 .شرعي ألراضي الدول المستقبلةالعدم معاقبتهم بتهمة الدخول غير  -
 .معيشية مقبولةبظروف السماح لهم باإلقامة المؤقتة و -

غيـر  دوليـة الحكوميـة و  ا المنظمـات ال التـدخالت التـي قامـت بهـ    عرض  سبق سنحاول على ضوء ما
  :تياآللة اللجوء في من مسأ حكومية للحدال

  :التدخل لحل قضايا الالجئين السوريين
قـام مركــز دمشـق للدراســات النظريـة والحقــوق المدنيـة واللجنــة العربيـة لحقــوق اإلنسـان بعمــل        "

 ،والصــحي لالجئــين الســوريين بالبلــدان التــي تــم ذكرهــا ســالفاً   القــانوني واإلغــاثي اســتبيان عــن الوضــع
2"ل االستبيان لعدة نتائج من أهمهاوتوص :  

ــين الســـوريين     - ــمول الالجئـ ــدم شـ ــيفة التفاقيـــة       لعـ ــدول المضـ ــواء فـــي الـ ــع اإليـ ــة مواقـ  1951كافـ
ائيـة  الـدول علـى االتفاقيـة أو االنتق    سباب عـدة مـن أهمهـا عـدم توقيـع هـذه      أل 1967والبروتوكول 
 .كما في تركيا

                                                             
1 Taha, P. H. Traumatic experiences among Iraqi internally displaced persons and Syrian 
refugees. p.p11-13 

  .70-69ص  ،سابقمرجع ناصر الغزالي،  2
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- ح لالجئ وضعه القانوني داخل الدولة المستقبلةعدم وجود لجان قانونية توض. 
ــدول        - ــان (مثــل  تقــديم الــدعم اللوجســتي والعســكري مــن بعــض ال  جماعــات لــبعض ال ) تركيــا ولبن

يـرى   فـراد األتسهيل العبور لبعض نون والعالقات بين الدول، إضافة إلى المسلحة مما يخالف القا
فيها النظـام السـوري وبعـض الـدول األوروبيـة أنهـا إرهابيـة الـذي ينـاقض كافـة المواثيـق الناظمـة             

 1".لهذا الشأن
لظـروف السـيئة   بفعـل ا  جئين بسـبب طـول األزمـة وأيضـاً    ظهور أعراض التذمر واالكتئاب وسط الال -

 .فيهاالتي يعيشون 
قـوق الطفـل حيـث يـتم اسـتغاللهم      انتشار التشرد بين األطفال في الدول المضيفة وهـذا خـارق لح   -

 .في بعض البلدان كاألردن في عمالة األطفال
البلــدان نقــص حــاد فــي مســتلزمات المســاعدات     ذهمخيمــات الالجئــين فــي هــ   كــلظ فــي مــا يالحــ  -

 .الطارئة للشريحة الضعيفة وعدم كفايتها وتذبذبها في بعض األحيان
األخطار المتصلة بالعنف الجنسي من  تخفيفالمواجهة األزمات والحاجة إلى مواصلة  كما ينبغي"

اللجنـة تحقيـق األمـن     ذهوستواصـل هـ   والعنف القائم على أساس النوع ضـد النسـاء والفتيـات والرجـال،    
  2".الفئات المستهدفة في الدول المضيفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذهله

ــة مــن ال      ــدول المســتقبلة علــى جمل ــت ال ــين فضــالً   جهــود عمل عــن تــدخل بعــض    لمســاعدة الالجئ
حصـص الغذائيـة   التوزيـع  د اإلغـاثي تعمـل الحكومـة التركيـة علـى      فعلـى الصـعي   ؛المنظمات الغير حكومية

وهـي عبـارة عـن المـواد الغذائيـة األساسـية مـن شـاي وسـكر ورز وسـمن            ،على الالجئين فـي المخيمـات  
وغيــره، وفــي بعــض المخيمــات مثــل كلــس تــوزع علــيهم بعــض المبــالغ الماليــة العينيــة لشــراء الحاجيــات    

ــي تقــدر ب    ــرة للعائلــة   200الخاصــة والت ــى      وكمــا لي ــات عل ــع اإلغاث يقــوم الهــالل األحمــر التركــي بتوزي
  .حكومية كمنظمة االي ها ها التركيةالغير  الالجئين وبعض المنظمات

  :النتائج
ــان       -1 ــئ ال يتطابقـ ــا لالجـ ــة وتعريفهمـ ــوالت الدوليـ ــات والبروتوكـ ــام االتفاقيـ ــعأحكـ ــوء   مـ ــاالت اللجـ حـ

ل ذاتــي يتمثــل بــالخوف مــن  حيــث يرتكــز األول علــى عامــ  ين،يالمعاصــرة، خاصــة الالجئــين الســور 
للجــوء إلـــى الـــدول المضــيفة ألســـباب تتعلـــق   اضـــطر الســـوري الالجــئ   ، فـــي حـــين أناالضــطهاد 

باالنتهاكــات الجســيمة التــي ارتكبــت بحقــه، وعلــى رأســها أعمــال الطــرد والمجــازر التــي دفعتــه إلــى    
تعريـف  ومـن هنـا فـان     ،إلـى الجئـين   سـوري الرحيل، األمر الذي أدى إلـى تحويـل معظـم الشـعب ال    

يتعرضـوا  الجئـين فـي العـالم الـذين لـم      مـن ال  االتفاقيات الدولية لمن هو الالجـئ، يقصـي الماليـين   
  .بشكل شخصي لالضطهاد

                                                             
 ،قمرجــع ســاب ،اســتجابة لالزمــة الســورية  2015.2016الخطــة اإلقليميــة لالجئــين وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات   1

  .10ص
2 Knox, S. E. (2017). How they see it: young women's views on early marriage in a post-
conflict setting. Reproductive health matters, 25(sup1), 96-106.  
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 ، يصــعب مواجهتهــا مــن قبــل دولــة مــا أو منظمــة أو جهــة واحـــدة     مشــكلة الالجئــين الســوريين إن  -2
 ي يجب على جميع المنخرطين والمعنيين تقويـة أوجـه الشـراكة والتعـاون فـي هــذا      الوبالت منفصلة،

 .وتفعيل مبدأ اقتسام التبعات على المستوى الـدولي الشأن باإلضافة إلى فهم أوضح ألدوارهم
 م للجـوء مـن شـأنها أن تحـدد وعلـى نحــو      ظـُ م الدول نفسـها بإنشـاء نُ  لزمن جانب آخر يجب أن ُت -3

 .حقوق والتزامات الالجئين وواجبات وحقوق الدولة المضيفة من ول مسؤ
، وما ارد وفي كافة القطاعاتيد في المواألردن من شح شد تعاني الدول العربية المستضيفة مثل -4

عن طريق توفير البحث في موارد غيـر تقليديـة حيـث أضـافت موجـات الالجئـين        انفك يتعامل معـه
البلــدان المجــاورة، وآخــرهم الالجئــون مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، عبئــًا أكبــر    القـــادمين مـــن
لمتزايـد علــى األردن ضــغطًا  الموجـود أصــًال فــي هـذه المــوارد، وقـد وضــع التــدفق ا     علـى الـــنقص 
الـدولي إلــى اآلن لـم تكـــن    لكــن التـدابير المتخــذة مـن قبـل المجتمــع   جميــع القطاعـات،   هــائًال علــى  

 .كافيـة
 األولية، فالـدول المستضـيفة   من مواضيع اإلغاثة واالحتياجات إن األزمة السورية تعتبر أكثر عمقًا -5

الالجئــين الســوريين فالتــدخالت اإلنمائيـــة جميــع القطاعــات التـي تستضــيف  " تطــوير"إلــى  بحاجـة 
ـــة ـــف          طويلـ ـــى تكيـ ــدرة علـ ــاء القـ ــاد وبنـ ــاش االقتصـ ــتقرار وانتعـ ــق االسـ ــى تحقيـ ــدف إلـ ــل تـه األجـ

المضيفة وذلك للمساعدة على الصمود في وجه آثار األزمة السورية الممتـدة   العربية المجتمعـات
 .يالدولي في حل أزمة اللجوء السورإخفاق المجتمع  في ظـل

كثيـرة منهـا تعقيـد الموقـف الـدولي      على المجتمعات المحليـة المضـيفة ألسـباب     سلبًايؤثر اللجوء  -6
 زمــة الســورية  إخفـاق فـي إيجـاد حلـول سياســية لأل      األزمة السورية وما ترتب علـى ذلـك مـن    تجـاه

هـذه   واستمرار موجات اللجوء إلى دول الجوار مما سبب ضـغط علـى إمكانـات ومــوارد وخــدمات     
األزمـة   م الوقـوف بكـل اإلمكانـات والقـدرات والخبـرات لمواجهـة آثــار هــذه        الدول األمر الـذي يحـتِّ  

 .وفق رؤيا واضحة المعالم طويلة األمد
 تتمحـور  حيـث  على العمل اإلغاثي الالجئين السورييناقتصر تدخل المنظمات الدولية في قضايا  -7

لحكومية أو الدول المسـتقبلة والتـي بـدورها    ر امساعدات اإلنسانية عبر المنظمات غيتقديم ال في
  . تجاه مواطنيها اقتصاديًا تعاني عجزًا

 : التوصيات
ألزمـة الالجئـين السـوريين،     ناجعـاً  مثـل حـالً  ا تلى تسوية سياسـية لألزمـة السـورية؛ ألنهـ    الوصول إ .1

، ولـيس هنـاك أفـق لحـل     ًازال غائب عالج جذور األزمة، لكن من الواضح أن منطق التسوية الفهي ت
سياسي ينهي معاناة السوريين ككل، بل ترفد الحرب األهلية المتصاعدة حركـة اللجـوء مزيـد مـن     

ما فـي الـدول المضـيفة    فـي تخفيـف حـدة األزمـة السـي      ، ولكن معالجة جزئية قـد تلعـب دوراً  األرقام
لحمايـة الدوليــة،  ومنهـا إقامـة منـاطق عازلـة، أو منـاطق حظـر طيـران علـى الحـدود وتكـون تحـت ا           

 أوضــاعالـذين يعـانون مـن     حين، وكـذلك مراكـز لعـودة الالجئــين   النــاز سـتقبال ابحيـث تكـون مراكـز    
 .صعبة
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هناك حاجة ماسة إلى تعديل تعريف مفهـوم الالجـئ فـي المعاهـدات الدوليـة باعتبـار أنـه لـم يعـالج           .2
ة عمليـة أسـهمت   قضية الالجئ السوري من وجهة نظر حقوق اإلنسـان، إنمـا تطـرق لهـا مـن وجهـ      

 .في التمييز بين الجئ وآخر دون أي مبرر قانوني
على عاتق المجتمـع الـدولي وعلـى    تقع معالجة أزمة التمويل، وتأتي في سياق المهام العاجلة التي  .3

ــاء       ــل األعبـ ــن تحمـ ــدول المضـــيفة مـ ــتمكن الـ ــى تـ ــة، وذلـــك حتـ ــر الحكوميـ ــة غيـ  المؤسســـات الدوليـ
المتحـدة   األمـم والتي تبدو بال أفق قريب للحل، وقد أعلنـت  المتزايدة لحركة اللجوء المتصاعدة 

ــوفير    مــؤخرًا ــاك حاجــة لت ــرأن هن ــام      أكث ــة الع ــار دوالر، قبــل نهاي مــن أجــل تلبيــة    2016مــن ملي
مـــن  أكثـــرن المبـــالغ المتاحـــة لهـــذا الغـــرض ال تغطـــي  ورات الملحـــة لالجئـــين الســـوريين، وأالضـــر

المتحـدة قـد دعـت الجهـات المانحــة      األمـم ن المعانـاة سـتبقى، كمـا أن    الـذي يعنـي أ   األمـر ، 30%
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  الملخص 
 الدوليةو ن ببعدها النظري وفق التشريعات الوطنيةيمساحة كبيره تفصل بين مسألة الالجئ

العملياتي من ناحية  اللتعاطي مع الالزمة ببعدهبين التطبيقات العملية و من ناحيةالروئ االنسانية و
بين ما يقال و بين ما هو كائن فعلياو القانونو االمر الذي تسبب بوجود بون واسع بين الواقعاخرى 

  . او ما يجب ان يكون
 استقصاء الحقيقة من خالل تتبع استعراض حكاية اللجوءعمدت هذه الدراسة الى محاولة 

توصيف و –ما بعد الحرب العالمية الثانية  -متابعة تطور النظرة العالمية لالجئين في العصر الحديث و
شركاء في التنمية يجب التسابق الستقطابهم او انهم و االختالف في النظرة ما بين كونهم فرصة

  . انكار وجودهم و اعباء يوجبون التغافل عنهمو عقبات
 حيث انه، موذج للعالقات الدولية في التعاطي مع قضايا اللجوءتم تناول المسألة السورية كن

محاورات طويلة لم تثمر سوى قرارات باالنتقال في الحوار و بعد سبعة اعوام عجاف من عمر االزمةو
 ما زالت ادوات السياسة الدولية عقيمهو اليوم في سوتشيو من مكان الى اخر ف من فينا الى جنيف

  . جثث بال شواهد و نزيف الشعب السوري الذي يقطر بشرا بال مأوىغير قادره على عالج و
تأثرها باي و الذي تعيشها العالقات الدولية في ظل المسألة السوريةان حالة االيدز السياسي 

التسوية هو دليل جديد على االثار السلبية و اجهاض كل محاوالت العالجو حدث بشكل سلبي
لسورية ببعدها االنساني من كونها قد كانت صفحة الغالف على المتفاقمة حيث تراجعت المسألة ا

قد ال يتسع و ن ما يستجد من اعمالحت عنواصغير تاجندة المجتمع الدولي الى ان باتت مجرد بند 
  . لها الوقت او الزمان 

كادت و شهدت اوروبا مراجعات حقيقة لسياساتها تجاه الالجئين 2016و 2015خالل عامي 
البعد االنساني كاحد مكونات كادت ان تعيد ، الجثث على شواطئهاو الطفل ايالنبعد حادثة 

عمدت الى اجراء مراجعات الى اتفاقيات و ما تراجعت عنه اساتها الخارجية االمر الذي سرعانسي
باتت مسألة اللجوء و العودة الى مربع المصالح الوطنية اوًالو نحو االنغالق دبلن باتجاه اكثر تشددًا

التي اسهمت بدورها بصعود اليمين و االنتخابية المكونات الرئيسية على البرامجو ى المواداحد
المتطرف سواء في القارة العجوز او في الواليات المتحدة االمريكية االمر الذي اختتم بالالدارة 

  .  االمريكية الجديدة التى انتهجت الميكافيلية الصريحة في التعاطي مع قضايا اللجوء
Abstract  

Huge space separates the issue of refugees with its theoretical dimension in 
accordance with national and international legislation and humanitarian vision on 
the one hand, and practical applications to deal with the need for its operational 
dimension on the other, which caused a wide gap between reality and law and 
between what is actually and what is said Or what it should be.   

The Syrian issue was dealt with as a model for international relations in 
dealing with asylum issues. After seven years of stagnation and long discussions, 
only decisions were made to move the dialogue from one place to another, from 
Vienna to Geneva and today in Sochi, International politics is futile and unable to 
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treat the bleeding of the Syrian people, which is dripping homeless people and 
bodies without tag names . 

The political AIDS in the international relations under the Syrian issue and its 
impact on any event negatively and aborting all attempts at treatment and 
settlement is a new evidence of the negative effects worsened where the Syrian 
issue has decreased its human dimension of being the cover page on the agenda of 
the international community to It is just a small item that is going through what is 
new and may not have time or time. 

During 2015 and 2016, Europe witnessed a real review of its policies towards 
the refugees, and almost after the incident of the child Ilan and the dead bodies on 
its beaches, it almost returned the human dimension as one of the components of its 
foreign policy, which pleased what they retracted and conducted a review of the 
Dublin agreements towards a more rigid towards And the return to the square of 
national interests first and became the issue of asylum one of the main components 
and components on the electoral programs, which contributed to the rise of the 
extreme right both in the old continent or in the United States of America, which 
ended with the new US administration that followed obvious Machiavellian in 
dealing with asylum and migration issues .  

  : مقدمة
ني او جغرافي فال يمكن تأطيرها ضمن مسألة اللجوء في العالم ليست مقتصره على اي قيد زم

  . والجغراقيا للزمنن العالم فهي مسألة عابرة حقبة زمنية محددة او منطقة م
هجرة او اللجوء سواء في اطار ال نذ فجر التاريخمن هنا فان الحديث عن الحركات البشرية م

المعاصرة والباقية  الكونية القديمة الحديثة وصوًال الى عصرنا الحاضر تؤكد انها احدى السنن
في موضوع الهجرة واللجوء يكمن في كيفية النظر ولكن الفارق بين االمس واليوم ، المستمرة

ام انها فرصه وحاله ، والتعامل مع الظاهرة وذلك باعتبارها ازمة وتحدي يطغى عليها الطابع السلبي
  . بيةثار ايجاآيتمخض عنها من  ما قدايجابية البد من استثمارها واقتناص 

الوقوف و من هنا سوف نحاول من خالل هذه الورقة االطالل على اللجوء في عصرنا الحديث
عند بعض المحطات الفارقة في تاريخ الالجئين والتي شكلت اضاءات من شانها تمكيننا من الوقوف 

عرف عسانا نتعلى حقيقة الظاهرة باطارها التشريعي من ناحية والواقعي التنفيذي من ناحية اخرى 
  .على المساحة الفاصلة بين الواقع والقانون في مسائل الالجئون وما هو كائن وما يجب ان يكون

  سكانية ام العقبة االنمائية ؟ـــالفرصة ال ونــــالالجئ - المبحث األول

  الخلفية التاريخية : ألولا المطلب
ومن اين تعالج وما  درس وتبحثـرأ وكيف تـادي والعشرون كيف تقـازمة القرن الح، وءـاللج
  . الجنوبها على شكل العالقة بين الشمال وارـاثا وـانعكاساته

االوروبية  لطالما كان الالجئون بعيد الحرب العالمية الثانية موضع ترحيب حيث كانت الدول
االحتياجات في سبيل التنافس مع الدول تعمل على استقطابهم وتوفر لهم كافة االجواء والمتطلبات و

جديد بعد ان كان العالم المن الالجئين خصوصًا في اوروبا و ى لالستحواذ على الحصة االكبراالخر
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 غربًاسفنها للسواحل االوروبية للراغبين بالهجرة  قد فتحت ابوابها وارسلت) يات المتحدة الوال(
وى البشرية القو مع الدول االوروبية التي تعاني من نقص العمالةلتدخل حلبة المنافسة على الالجئين 

  . المطلوبة العادة اعمار اوروبا المدمرة بعد الحرب

  الى اوروبا و االجئون من -: أوًال
ي االطار التشريعلتشكل حجر الزاوية و 1الخاصة بوضع الالجئين 1951ت اتفاقية عام جاء
حقوقهم  تأطيرونية لهم لغايات تنظيم تقاسمهم وتوفير الحماية القانشؤون الالجئين ول الناظمالدولي 

عامل االطار المؤسسي ال هيالمفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين  باتتكما ، وواجباتهم
الكثير من الراحة وو د اطار من االستقراراالمر الذي اوج ،ئينالجلالحماية على حمل لواء الدفاع و

 اقتصادهات حدودها والتي فتح االختيار بين دول اعادة التوطينالخيارات امام الالجئين للفرار و
 . الستقبالهم

 1احداث وقعت قبل كل شخص يوجد نتيجه ( الجئ في االتفاقية بأنه للمعنى ا وفق التعريف 
وف له ما يبرره من التعرض الضطهاد بسبب عرقه او دينه او خبسبب و 1951يناير /كانون الثاني

ئه السياسية خارج بلد جنسيته وال يستطيع او ال رامائه الى فئة اجتماعية معينه او آجنسيته او انت
يوجد خارج جنسية وذلك البلد او كل شخص ال يملك  يرغب بسبب ذلك الخوف ان يستظل بحماية

ال يرغب بسبب ذلك الخوف ان ة مثل تلك االحداث وال يستطيع او السابق نتيج بلد اقامته المعتادة
من االتفاقية ) ب ( بين سطوره ما حاولت تفسيره الفقرة ونقرأ في التعريف ، 2)يعود الى ذلك البلد 

اختياري عائد  غير ذلك فهو امرلك التي وقعت في اوروبا وبان المقصود باالحداث المشار اليها هي ت
وار بخصوص الالجئين بين الشمال والجنوب وانما كان بالتالي لم يكن هناك اي حللدول المتعاقدة و

اوروبا ( ان دول الشمال انذاك  مرد ذلك الىو. الشمال فقط ين الشمال والحوار والمباحثات كلها ب
  هي ذاتها الخارجين منها هي الدول المستضيفة لالجئين و)  الواليات المتحدةو

  الزمانيو االطار الجغرافي -: ثانيًا
في تشرين  سريانهانصف على بمراجعة االتفاقية بعد عقد و تامالدول المتعاقدة ما لبثت ان ق 
االطار الزمني الوارد في االتفاقية مما يعني توسعة االطار بتوسعة  لتقوم ذلكو 1966نوفمبر  /الثاني 

من هنا بدأت عمليات التنقل بين بعض دول الجنوب يتمدد ليشمل كافة انحاء العالم والجغرافي ل
كانت دول الشمال ما تزال حيث الجنوب ي يعد بداية الحوار بين الشمال وباتجاه الشمال االمر الذ

ين من يين االقتصاددخال المهاجرإل 1967ى ألستقطاب المهاجرين وتم اطالق بروتوكول عام تسع
ء من القوى العامله على البناء ليصبحوا جزذلك لغايات ضمان بقائهم في دول التوطين بوابة اللجوء و

م العنصر روع مارشال كان الالجئين هالمالي لمش التعمير فكما كانت الواليات المتحدة هي الممولو
  . القوة لهذا المشروعالبشري و

                                                             
المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون – الخاصة بوضع الالجئين 1951اتفاقية االمم المتحدة لعام  الالجئين  1  

المادة الثانية من اتفاقية الالجئين   2 
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نية التي تحتاجها اوروبا خصوصا ودول كان الالجئين في تلك الفترة يمثلون الفرصة السكا
جهم في مجتمعات محاوالت ادمااستيعابهم وو هدًا في استقبالهمبالتالي لم يدخروا جالشمال عمومًا و

لها في  الجنس حيث كان ينظرتالفات في العرق والدين واالخكافة الفروقات والشمال بغض النظرعن 
 . اثراء للمجتمعاتحينه بانها عناصر تنوع و

ين آنذاك فقد المهاجرتجاه الالجئين وانطالقًا من استراتيجية الشمال وفق المعطيات اعاله و
نسان وحق التنقل حقوق االجرين يتمحور حول المهاكان حوار الشمال والجنوب بخصوص الالجئين و

المهاجرين لغني المتقدم هو قبلة الالجئين وغيرها من االمور التي بات بموجبها الشمال اوالتعبير و
بسبب بالتالي لم تكن تشهد العالقات اي توتر له ووتوفير الرفاه من الجنوب للمساهمة ببناء الشمال 

تسهل من خالل بعثاتها الشمال تساعد وى العكس كانت دول المهاجرين او الالجئين بل عل
  .تحث دول الجنوب على ذلكالدبلوماسية في الجنوب استقبال وتيسير عمليات الهجرة و

  حوار اليوم وعالقات االمس -المبحث الثاني
 الجئينالرغبة بأستقبال احيث ان العالقات الدولية ليست استثناء دوام الحال من المحال و

اختلفت نوعياتهم فبعد ان كان الحديث عن تزايدت اعدادهم وقد بدأت بالتراجع عندما استقطابهم و
اليوم ما  والمهجرين قسرًا النازحينالالجئين و مئات االلوف او بضعة ماليين من الالجئين ناهز عدد

تقريبًا جلهم من الضعفاء سواء من حيث النوع االجتماعي او  3مليون شخص )60(يزيد على 
  . الخبرات العلميةالحياتية والمؤهالت وت المهارا

  تراجع ادواتها للحد من الهجرة و اوروبا تتراجع:  وًالأ
فتم صياغة اطار قانوني خاص اللجوء مراجعة سياساته الخاصة بالهجرة ومن هنا بدأ الشمال ب

الالجئين في اوروبا عايير قبول في اوروبا من خالل اتفاقيات دبلن التي تم بموجبها توحيد م باللجوء
تعزيز السيطرة عليها منهم كما تم انشاء وحدات خاصه ومعنية بمراقبة الحدود و الحدوالتقنين و

الوكالة االوروبية الدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول األعضاء في االتحاد ( مثل
 الحدودبهدف مراقبة  في وارسو 2004حيث تم تأسيسها عام  Frontex) (ـالمعروفة ب )االوروبي
الوطنية لضمان  حرس الحدودتنسيق أنشطة قوات مل على الوروبي للعا االتحادفي  عضاءاألللدول 
كانت هذه بداية و. 4وتهريب البشر الهجرة غير الشرعيةمن حمايتها و يحدود االتحاد االوروبتأمين 

اتفاقية  ين االمر الذي نصتالجنوب بسبب الالجئبين الشمال ومن عالقات التوتر مرحله جديده 
طابع االنساني لمشكلة يد على اهمية العلى ضرورة الحيلولة دونه في ديباجتها عند التأك1951

 5"تبذل الدول كل ما في وسعها للحيلولة دون ان تصبح سببا للتوتر بين الدول" بالتالي الالجئين و
االمر الذي دفع دول الشمال في اوروبا الى مراجعة عالقاتها مع دول افريقيا في محاوله لحث . 

                                                             
3 http://www.unhcr-arabic.org/53f044b06.html  11/12/2017   
4 http://frontex.europa.eu/ 15 /01/2018   

 - المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين – الخاصة بوضع الالجئين 1951لعام  اتفاقية االمم المتحدة 5 
   الديباجة
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مة في برامج من الهجرة وذلك من خالل مشاريع والمساهيرة على اتخاذ اجراءات للمراقبة والحد االخ
تعزيزقدرة دول الممر لى البقاء في اوطانهم من ناحية وللجنوب الفقير لتشجيع المهاجرين عتنموية 

االفارقة الراغبين بعبور المتوسط باتجاه إلدماج او توطين ) دول العربية في شمال افريقياال(لالجئين ل
  . دول امريكا الالتينيةه الواليات المتحدة مع المكسيك وتبنت ذات االمر الذي اوروبا

من % 75ان اكثر من ن الالجئين هر احصائيات المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤوتظ
 بات الالجئين يشكلون مشكلة عالميةومن هنا  )دول الجنوب ( الالجئين يقيمون في الدول النامية 
تردي االوضاع االقتصادية في دول الجنوب االمر تزيد في فقر وتعيق خطط التنمية لدول الشمال و

وقت تحمل فيه  الذي ارخى بسدوله على العالقات بين الجانبين خصوصًا بين ضفتي المتوسط في
ما حققته  خسارةو ء وترفض دول الشمال المخاطرةمبدأ ضرورة تقاسم االعبادول الجنوب شعار و

  . رخاءمن ثراء و
وم فمن كانوا شركاء في هي اسباب الرفض اليمس اسباب القبول في األ باتتتبدل الحال و

من كان ينظر لهم بانهم فرصة سكانية باتوا التنمية والرخاء و البناء اصبحوا خطرًا علىعمار واإل
ألجلهم اتفاقيات حقوق االنسان  من صيغتطرًا على التركيبة الديمغرافية والهوية الوطنية وخ
ومكافحة  سهم من شكلت لمكافحتهم تحالفات واتفاقيات مكافحة االرهابم انفتحالفات الحماية هو

  . تحت مسمى االتجار بالبشر البشر

  تقاسم االعباء  :ثانيًا
من اهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي االنساني هو مبدأ تقاسم االعباء بين اعضاء  

المجتمع الدولي في وقت االزمات االمر الذي بقي على مدى عقود مجرد ماده اعالمية للخطابات 
 ولم احد محاور البرامج النظرية في وقت الحمالت االنتخابيةياسية على منصة االمم المتحدة والس
من االمثلة الجلية على ذلك ما تشير و ،التحدي التنمويو االحتاج االنساني يوما الى مستوى يرق

 ردناال(هي و دول فقط 5تواجدين في من الالجئين السوريين م% 95اليه منظمة العفو الدولية بان 
   6فقط% 5المجتمع ال يتحمل سوى مسؤولية  بينما باقي) تركياو العراقو مصرو لبنانو

التي تاتي على رأس القائمة في استقبال الالجئين من حيث  )لبنان واالردن(بالرغم من ان 
االردن (اال انهما ) 1951(بالرغم من كونها غير موقعه او مصادقة على اتفاقية الالجئين ، النسبة
ه االنظمة تتميز هذو تبنيا انظمة لجوء غير رسمية تتجاوز التزاماتها في مذكرات التفاهم" قد) ولبنان

  7"بتدابير تسامح مؤقتة تجاه وجود طويل االمد لالجئين على اراضيها 
  ......اوكسفام 

  ، التطبيق العملي

                                                             
6 Syria's refugee crisis in numbers https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/syrias-
refugee-crisis-in-numbers/  25/01/2018  

تحديات الهجرة  ،االردن و مذكرات التفاهم في لبنان: الحكومات العربية و العالقات بين مفوضية الالجئين ،غيده فرنجية  7
   2016مركز الشرق الالوسط  ،القسرية على المدى الطويل 
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  8)  2014تقرير المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين (  المصدر

  

   وريةــالمسألة الس  :المبحث الثاني
ة بين الدول تغيرات في شكل العالقوشهدت تحوالت  عمر األزمة هياعوام عجاف  سبعة

يوازي بل يكاد يزيد عن ما شهدته على مدى العقود الماضية المستضيفة لالجئين والمجتمع الدولي 
منذ توقيع اتفاقية جنيف سواء على مستوى العالقات الثنائية بين الدول او العالقات المتعددة 

االزمة  عياتامرد ذلك الى تدقات الشمال والجنوب بشكل عام والى عال االطراف بين التكتالت وصوًال
  .السورية على النظام الدولي

  استجابة المجتمع الدولي : المطلب االول
انتقالها الى وتنامي اعمال العنف و 2011عام  منذ اندالع شرارة االحداث في سوريا مع مطلع 

االنسانية االكبر منذ الحرب العالمية الثانية مستويات غير مسبوقه باتت االزمة السورية هي الكارثة 
ء من حيث حجم الدمار او القتلى والجرحى والمشردين داخليًا وخارجيًا كنازحين او الجئين سوا

باتت صفحة الغالف في غالبية أس القائمة في االجندة الدولية وتلت االزمة في عامها االول راحو
ء في قضايا التنمية او االرهاب وحتى المناخ بحث سواالمؤتمرات التي تالمناقشات والمباحثات و

 زمة السورية من جنيف الى فينا ومن ثم واشنطناقترن اسم عواصم الشمال بمحاوالت بحث االو
زمة محاوالت تسويه لأللم التي باتت عنوانًا لمباحثات ومن عواصم العاغيرها و والقادم سوتشي

  . السورية او احتواء تبعاتها
نساني كانت وى اإلزمة السورية على المستلمجتمع الدولي للتعامل مع تبعات األاستجابة ا 

التحديات التي تحملتها المنطقة سواء وحجم االعباء ولم ترقى الى مستوى متواضعة جدًا و
  .السوريون انفسهم على المستوى االنساني او دول الجوار السوري المستضيفه لالجئين

                                                             
  )  2014تقرير المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين (  8

 



26 
 

قدم كل ما جاد في ادارتها وأاستعراض تجربة االردن في ادارة ازمة اللجوء السوري االزمة التي 
 التحدياتاجد السوري في البالد من ناحية وابراز االعباء وهو ممكن سواء بالتخفيف وتنظيم التو

ات معطيووس الناجمة عن قيام المملكة بهذا الدور نيابة عن المجتمع الدولي عبر اسلوب علمي مدر
مشترك مع وكاالت االمم المتحدة وبالتالي صياغة التحديات تنسيق و على جهد نوعي حقيقيه قائمه

زمة السورية بشقيها سواء على مستوى دعم الالجئين لالستجابة لأل ةاالحتياجات ضمن خطه وطنيو
   9.من ناحية او المجتمعات المستضيفة من ناحية اخرى

االردن في االعباء التي تحملها  بمشاركةالمجتمع الدولي قناع كل تلك الجهود لم تفلح في ا
دول الشمال بشكل ما قدمته دول العالم بشكل عام و حيث ان مجموع جراء استضافة السوريين

بينما تحمل االردن الباقي  الى المستوى المطلوب سواء بالمعايير الكمية او النوعية لم يرق خاص
بة المتواضعة قاصره على ستجالم تكن هذه االو . الكلف غير المباشرةمن الكلفة المباشرة اضافه الى 

سواء في الداخل السوري او في دول الجوار السوري االخرى  لكنها امتدت لتكون اكثر سوًءاالردن و
الذي تصدره دوريًا حول تحليل " اوكسفام " رلالجئين االمر الذي يتضح جليًا في تقريل المستضيفة

 10.الحصص العادلة لواجبات المجتمع الدولي
  : سياسية  ازمة انسانيه برؤيأ -:المطلب الثاني 

بتفاعل الضمير  يالسبب الرئيسوانه هو االساس وزمة السورية بالرغم من البعد االنساني لأل
او وقف اال ان القناعات لدى الجميع بان تلك االزمة ال يمكن معالجتها  زمةاالنساني لتداعيات األ

ما زال  االمر الذي، ين في المنطقةيساستوافق دولي اساسه الفاعلين األاال بحل سياسي و تبعاتها
فعلي من  يراوح مكانه على مدى االعوام الخمسة الماضية دون ان تبذل جهود حقيقيه او تجاوب

بينما لم ، بوصلة التطورات في المنطقةتمسك بناصية االحداث و كانت التيؤثرة والقوى الكبرى الم
تفاعل اكبر دون ان المستضيفة من االوراق سوى الحث والمناشدة الستجابة اعمق وتمتلك الدول 

   .ال يتم التفاعل معها كما يجب و اثر يذكر او صدى يسمع تلك المناشداتل يكون

  الجنوب و الشمال: اوًال 
 االخيرةوجدت  مسؤولياتها تجاه الدول المضيفة لالجئينام تجاهل دول الشمال لواجباتها وام

جئين حيث باتت ازمة الالجئين تهدد النفسها مجبرة على مراجعة سياسة االبواب المفتوحه امام ال
تماعية االجقتصادية او التداعيات السياسية وسواء بسبب االعباء اال، عصب االستقرار في تلك الدول

، منية من ناحية اخرىواألاالبعاد االقتصادية من ناحية وفي بعض الدول جراء تنامي خطاب الكراهية 
التذكير انتقلت من مستوى المناشدة وو ابقد صعدت دول الجنوب من لهجة الخطهذا و

بمهامها المباشرة بان الدول المضيفة تقوم المسؤوليات الى التهديد المبطن والمكاشفة الصريحة وب
مني قد يطال الجميع ولن يقف عند ثر األن األنيابة عن المجتمع الدولي في البعد االنساني اال ا

                                                             
9 http://www.jrpsc.org/ JORDAN RESPONSE PLATFORM for the Syria Crisis ( 15 DEC. 
2017 )  
10 https://www.oxfam.org/en/research/syria-crisis-fair-share-analysis-2016 Syria Crisis Fair 
Share Analysis (  -  11/DEC/2017 ) 
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هو ما اشار اليه العاهل االردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حين قال في حدود دول الجوار و
لية الشرقية حيث قادمين من سوريا عبر الحدود الشماالمعرض حديثه عن ضغوط دوليه الستقبال 

األمور وصلت إلى مرحلة  " 2016في الثاني من شباط  ) BBC(لمحطة ال بي بي سي  قال
لقد استضفنا . هو خط أحمر بالنسبة لناهذا األمر ...وعاجًال أم آجًال، فإن صبرنا سينفد ...حرجة
المجموعة، فيسرنا أن ننقل هذه ، مليون شخص، وإن أردتم المزاودة علينا في هذه القضية 1.4

وبالنظر إلى عدد من نستضيفهم في بلدنا، فإن ! إلى دولكم ألف الجئ 16الذين تقولون أنهم مجرد 
ألف الجئ  16كنتم ترغبون في المساعدة في حل مشكلة الالجئين، فال مشكلة إذن أن تستضيفوا 

  11 "وال أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لكم، عندكم
ص الالجئين حيث ان كل من تركيا الجنوب بخصوحوار الشمال وك مرحلة جديده في يعد ذل

بعض الحوار وذلك بتصعيد اللهجة احيانًا و نان قد انتهجت االسلوب االردني وقد رفعت من لهجةلبو
لن  كما اعلنت تركيا انها، حيث اعلن لبنان عن اغالق الحدود بشكل كاملاالجراءات احيانًا اخرى 

  . بات واضحًا انها ال تقوم بجهد كبير لمنع المهاجرين نحو اوروبا تستقبل المزيد من الالجئين و

  تفاعل الغرب : ثانيًا 
 المستويات وبعض دولبتداعياتها على كافة القطاعات وعلى جميع الصعد و االزمة السورية 

عن التعاطي معها او االلتفات  ونابعد ما تكالشمال كانت تتعامل مع االزمة وكأنها في كوكب اخر و
عندما بدأت تدفقات  2015الى وقت قريب في الربع االخير من عام اليها باي شكل من االشكال 

حيث شهدت سواحل تصل الى مستويات غير مسبوقه الالجئين والمهاجرين الى اوروبا تتزايد و
عدد الالجئين في الفترة من قفزاجرين ممن يطلبون اللجوء حيث ايطاليا تدفق آالف المهاليونان و

صوال الى قرابة نصف مليون و 12في ايلول  120000الجئ تقريبًا الى  22000من  2015تموز 
 ثلثهم من السوريين 2015نصف نهاية عام حتى وصل عدد طالبي اللجوء في اوروبا قرابة المليون و

حر االبيض المتوسط تقزم البحيث  13 2016توقعات بان يصل مليون شخص اضافي خالل عام و
ليصبح في نظر المهاجرين مجرد بحيره صغيره تفصلهم عن النعيم المنشود او المفر من الجحيم 

  . الذي يعانونه
حاولت التنسيق في سياق اعادة من الالجئين و االف بضعة تسجيلت الدول االوروبية على عمل

كن هذا لومن القارة دون االخالل بأاالتحاد بما ينسجم مع سياساتهم واحتياجاتهم توطينهم في دول 
عان ما تراجع االوروبين عن تغليب البعد االنساني لالزمة باعتبار تدفق فسر، االمر لم يدم طويًال

 لم يقتصر على اعداد محدده او فترة زمنية ضمنوروبا لم يقف عند السوريين فقط والمهاجرين الى ا
على  كد دول االتحاد االوروبي تباعًا عدم قدرتهاباتت تؤفقد تراجعت اوروبا و، اطار زمني متوقع

انها لن تتمكن من فتح حدودها لهم حتى بتنا نسمع بعض االصوات استقبال مزيد من الالجئين و

                                                             
11http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/news/view/id/13011/videoDisplay/1.html  
12 https://arabic.rt.com/photolines/793735 -  المفوضية االوروبية: المصدر   
13 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-worst-of-the-syrian-
refugee-crisis-is-coming-for-europe  -  معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى  
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لثة ثاباالنسحاب من االتحاد االوروبي واخرى تلوح تكاد تتراجع عن اتفاقيات دبلن و االوروبية
وروبية اخذت تعمل على مراجعة جميع الدول اال صوًال الى انتتراشق االتهامات مع بعضها و

ذلك بالتحول من مفهوم منح ر التشريعي وقامت بتعديل االطاالجئين وتعامل مع اللراتيجياتها بااست
سقف زمني يختلف من حق اللجوء بمعناه الدائم الى منح حق الحماية القانونية المؤقتة المحددة ب

  . الى خمسة اعواملكنه يتراوح بين ثالثه بلد الى اخر و
ت اوروبا على وقع القصف الروسي الذي يرى البعض انه احد االسباب الرئيسية في استيقظ

 قواعد العالقات الدوليةم الى ابجديات العلوم السياسية واالمر الذي اعاده، تزايد اعداد الالجئين
  :الحل يكمن في المحاور التالية نظرياتها التي لطالما اكدت بان و

ومعالجة  زمة السوريةذلك بتسوية سياسية لألتقرارالحديقة الخلفية الوروبا واس - : االول المحور
  . المشكلة من جذورها لوقف التدفق من منابعه

ص مساعدات تنمويه حقيقيه لدول االقليم من خالل مشروع مارشال جديد خا - : المحور الثاني
 هبالتالي تمكينيم من النهوض االقتصادي وبعد تنموي يمكن االقلبالشرق االوسط بتمويل اوروبي و

لبنان و ان الماليين منهم يقفون على اعتاب اوروبا سواء في تركياخصوصًا و، من استيعاب الالجئين
ت الموت كما ان حيث ان الالجئين باتوا ال يبالون بمخاطر الهجرة او احتماال، او شمال افريقيا

م من الوسائل والسبل ما يمكنهم من تجاوز كافة تجار ومهربوا البشر لديهالنخاسون الجدد و
  . منية التي تتخذها القارة العجوزاالجراءات اال

  : صفحة جديدة
دعم سوريا " الدرس وايقنت ان الحل هو مارشال جديد ومن هنا جاء مؤتمر  العالمفهم 

في صفحات  ةبمثابة اعالن عن صفحه جديد 04/02/2016الذي عقد في لندن بتاريخ " االقليم و
ة تنموية تسعى لتلبية احتياجات ذلك من خالل استجابستجابة الدولية لالزمة السورية وملف اال

متطلبات الدول المستضيفة لالجئين من خالل التركيز على دعم اقتصاديات الدول المستضيفة بعدة و
جهة لالسواق المنشأ للصادرات المتاء من خالل الدعم النقدي المباشراو تبسيط قواعد سبل سو

كين السوريين من ذلك لتمية وصوأل الى دعم قطاع االعمال والتعليم في الدول المستضيفة واالوروب
 البحث عن الفرصة االقرب للقفز الىاالنشغال ببناء مستقبلهم حيث وجدوا دون ممارسة حياتهم و

  .القوارب المتجهة الى اوروبا
ن االستجابة حيث كان مع المستوى الجديد متفاوت مستوى التفاعل من الدول المستضيفة 

 لدقةؤتمر بحصافه ووعي اميزها تفاعًال هو النموذج االردني الذي قام باالعداد للمافضلها اداءًا و
ذلك المثل بما يحقق مصالحه الوطنية ويخفف االعباء ويفها بالشكل االمرحلة ومعطياتها وامكانية توظ
االمر الذي جعل التعاطى االردني مع المؤتمر يتم ، سؤولياتهمام مأمن خالل وضع المجتمع الدولي 

العاهل  االقتصادي فكان الفريق االردني بقيادةالمستويات على الصعيد السياسي و من خالل اعلى
الصفوف اني ابن الحسين والفريق الفني والمباحثات على مستوى الوزراء والملك عبدالله الث االردني

  . ؤسسات الوطنية االدارية االولى في الم
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تاله جهود سياسية تهدف للتسوية كللت بنجاح جزئي من على صعد اخرى رافق مؤتمر لندن و
المعارضة اضافه الى حراك  خالل اعالن وقف اطالق النار بين ابرز اطراف النزاع سواء النظام او

لشمال والجنوب النظام الدولي من ا لقاءات مكوكية جمعت بين وزراء خارجية الفاعلين فيدولي و
  . تحقيق التسويةبهدف انجاح التهدئه و

على مدى عقود خلت، المهاجرين و ترحب بالالجئين السياسة الخارجية األمريكية التي كانت
إختلفت تمامًا حيث أن مشروع مارشال الذي شرحه وزير الخارجية االمريكي جورج مارشال في 

موجهه ضد .... إن سياستنا "اوروبا  انعاش عن مشروع"قال  1947الخامس من حزيران عام 
  . 14"فوضىالجوع والفقر وال

بالرغم من األهداف السياسية للمشروع ومحاولة أنسنه االستجابة االمريكية لحالة البطالة 
العاطلين عن قد تزيد نسبة  قلق االدارة االمريكية ألن الحرب"وبرغم المخاوف من والكساد االوروبي 
  . 15"ضمون الى األحزاب اليسارية والشيوعيةالعمل والذين سين

بالرغم من ذلك اال ان جميع االدارات االمريكية المتعاقبة استمرت برفع لواء الحرية وبانها قبله 
  .للمظلومين ومقصد القادمين من أماكن الصراع
توجيه السياسي الذي أعاد كانت بمثابة الزلزال  2016انتخابات الرئاسة االمريكية في نوفمبر 

االمر الذي ، على اختالف اسبابهمو بوصلة السياسة االمريكية بخصوص المهاجرين بكافة اطيافهم
المنهج المعلن دون تجميل و باتت الميكافيلية الصريحة عنوان المرحلةو انعكس على الساسة العالمية

  . ال حتى غطاء و فلم تعد االنسانية تمثل ال هدفا، لالسلوب او اخفاء للغاية
لكنه تجاوزها ليصبح نهجا عالميا سواء على و م يتوقف االمر على السياسة االمريكية وحدهال

ليس ادل على ذلك من تصويت المملكة المتحدة على مغادرة االتحاد و الشعبيو المستوى الرسمي
  . االوروبي

  

   التوصياتو النتائج
الشمال انعكاسات ذلك على عالقات تفاعالت النظام الدولي واالحداث التي تشهدها المنطقة و

الحراك الذي عصف ببعض ملفات اللجوء ببعدها االنساني وتبعاتها االقتصادية و الجنوب سواء فيو
عدم االستقرار التي ما زالت ترزح تحتها وتداعيات الربيع العربي وحاالت الفوضى ودول المنطقة 

بشكل خاص الى مراجعة التشريعات الناظمة الدول االوروبية و قادت دول العالم بشكل عامالمنطقة 
حيث ان مجموع ، لعمليات اللجوء اليها وذلك بتقنين االعداد احيانا وتحديد المفهوم احيانًا اخرى

من تم اعادة توطينهم في الغرب وفق منظومة ومنهجية االمم المتحدة اقل من نصف بالمائة من 
النخاسون  بين ايديت واء انفسهم في قوارب المولقاعداد الالجئين االمر الذي دفع بهؤالء الى ا

  . ةحث عن حياة افضل او حتى مجرد حياالجدد في سبيل الب

                                                             
  .1156، ص  2004، وبا الحديث والمعاصر، دار اسامةالزبيدي، معيد، موسوعة تاريخ اور 14
  .1155ابق صفحة الزبيدي ، المرجع الس 15
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انما العودة الطوعية و لن يكونو الناجع لمشكلة االجئين اعادة التوطين لم يكن يومًا هو الحل
سوى بمعالجة  مان والحياة الكريمة هي الحل وهذا امر ال يتحققالمشروطة بحق العائدين في األ

 المتمثلة بان الكارثةو اسبابهاو اسباب االزمات وبعليه فان الحلول تبدًا من خالل االعتراف بالمشكلة
تستدعي ان يتصالح النظام و مشكله سياسية باالصلاالنسانسة وابعاده االقتصادية كلها ما هي اال 

تعترف بمسؤوليتها المباشرة بالفعل من ناحية والتقصيرمن و مع انفسها القوى الفاعلة فيهو الدولي
 . ناحية اخرى

 يجب مراجعة منظومة التشريعات الدولية المعنية بحل المنازعات باتجاه تفعيل اكبر لدور
 التعامل مع ازمات العالم بمعيار واحدو المجتمع الدولي على المستوى السياسي بما يتضمن العدالة

 ةالحد من حاالت الهجرو واربه او ظلم االمر الذي من شانه تحقيق العدالةمكيال ثابت دونما مو
  . بكافة اشكالها او التقصير من امدها ان امكنو

البد ان تقترن مسؤليات المجتمع الدولي على الصعيد االنساني بصفة االلزام شأنها شأن باقي 
اختياري يصطدم دومًا مع و وازيال تبقى شأن جو الالرهابو التشريعات المرتبطة بمكافحة التطرف

ذلك من خالل تطوير ادوات السياسة الدولية و ،النظام العامو اعمال السيادةو مفهوم الدولة الوطنية
  . التنفيذ و آليات لأللزامو بحيث تقترن التشريعات بأدوات

مع الهجرة ان تكون اكثر حصافة بالتعامل و على دول الجنوب االكثرانغماسًا بأزمات اللجوء
 توحيد او تنسيق الخطاب االنساني في مواجهة المجتمع الدولي للتعامل مع مسؤولياتهو قضاياها

   .حدود احد التحديات باعتبارها مسؤولية مشتركة وان آثارها لن تقف عند و
التقييم لمستوى االستجابة و المختصين واجب اجراء المزيد من الدراساتو على الباحثين

دون تبني الجندات احد او اراء مسبقة بما يسهم و لناجمة عنها بشكل موضوعيالتحديات او لالزمات
 بتوضيح الصورة لصانعي القرار بان التباطوء في الالستجابة او تجاهل التعاطي مع تحيات الهجرة

القاء االباء على دول بعينها من شأنه ان يفاقم المسألة لتصبح بمثابة قنبلة موقوته تكبر و اللجوءو
  . ان انفجارها سوف يطال الجميع و بعد يوميومًا 
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  أثر الهجرة القسرية على القطاعات االقتصادية واالجتماعية في األردن

  

  صدقي سمير حمدان
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  ملخصلا
إن تدفق الالجئين السوريين يشكل عبئًا كبيرًا على المجتمعـات األردنيـة المضـيفة، والتـي هـي فـي       

وتعاني من شح وِقدم الخدمات االجتماعية األساسية واالقتصادية، األمـر الـذي    األصل مجتمعات فقيرة
 .علـى البنيـة التحتيـة والخـدمات     هـائالً  يؤدي إلى استنزاف  الموارد المحليـة المحـدودة ويشـكل ضـغطاً    

فضًال عمـا وّلـده مـن آثـار اجتماعيـة وأمنيـة واقتصـادية سـلبية علـى المجتمـع والدولـة األردنيـين وخلـق              

 االقتصـادية  اآلثـار  علـى  الضـوء  الورقـة إلـى إلقـاء    تهدفسـ و. تحـديات ضـخمة علـى مختلـف القطاعـات     
  .على األردن في مختلف القطاعات السوريين الالجئين لتدفق واالجتماعية

Abstract 
Impact of Syrian Refugees on Economic Activities and Social sectors in 

Jordan. 
The influx of Syrian refugees is a major burden on Jordanian host 

communities, which are originally poor and suffering from scarcity and provision 
of basic social and economic services, leading to depletion of limited domestic 
resources and placing enormous pressure on infrastructure and services. As well as 
the negative social, security and economic effects it has had on Jordanian society 
and the State of Jordan and the creation of huge challenges in various sectors. The 
paper aims to shed light on the economic and social impact of the Syrian refugees' 
flow on Jordan in various sectors.  
Key Words: Syrian refugees in Jordan, the economic and social impact 

 مقدمة
 ثـر أ مـن  لهـا  لمـا  السـكانية،  الدراسـات  في المهمة الديناميكية السكان حركة ظواهر إحدى ةالهجر تعد

 native area & area)والوصـول   األصـل  منطقتـي  الديموغرافية بـين  الخصائص من كثيرتغيير  في بالغ
destination)   دفعـت  التـي  والـدوافع  إليهـا  الموجبـة  األسـباب  الخـتالف  تبعـاً  شـكالها وأنواعهـا  أ وتتعـدد 

 . المسببات الختالف يضًاأ وحجمها مختلف تياراتها فإن وبالمقابل ،التحرك لىإ بالسكان
 .ألردنا فـي  اآلونـة األخيـرة   فـي  السـكانية  الحركـات  خطـر أ مـن  واحـدة  1القسرية الهجرة ظاهرة وتمثل

التحتيـة والمصـادر    علـى المـوارد االقتصـادية مـن جهـة وتعـرض البنـى        ن في األردن عبئـاً يويشكل الالجئ
اآلثــار تلــك فــي رصــد  ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذه الورقــة   .مــن جهــة أخــرى  الطبيعيــة لضــغوط متزايــدة

    .في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية على األردن
لقــد اســتقبل األردن علــى مــر العقــود العديــد مــن الهجــرات القســرية مــن شــتى بقــاع األرض، التــي   
حطت الرحال على أراضيه، وعاشت معظمها برهة من الزمن تـنعم بخيراتـه، وتتقاسـم الحيـاة بصـعوبتها      

الد وسهولتها من المواطنين األردنيـين، ومنهـا مـن زار وخفـف وعـاد أدراجـه إلـى بـالده أو انتشـر فـي بـ           
  .2004من هجرة الشركس والشيشان لألردن وانتهاًء بتدفق العراقيين عام  بدءًاالله األخرى 

                                                             
 سياسـية  او اقتصادية او طبيعية السباب جماعية او فردية بصورة ختياري للسكان الال او االضطراري )االجباري النزوح( 1

  .دائمة او مؤقتةة بصور االقامة محل تغيير جراءها يترتب قاهرة اودينية
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حيـث شـهدت األردن    أما الهجرة القسرية للسوريين، فهي من الهجرات الحديثة التي نعيشها حاليًا
الكثير من  األمر الذي أدى إلى 2011عام منذ  ان السوريين إلى أراضيهكبيرة من الالجئي أعدادتدفق 

ــرة   المــوارد الضــغط علــى  مــن جهــة و  علــى المجتمــع األردنــي  التحــوالت االجتماعيــة واالقتصــادية الخطي
   .الطبيعية من جهة أخرى

  أهداف البحث
 المجتمعـات  فـي  كبيـرة  بدرجـة  السـوريون  يترّكـز  إذ .لـألردن  سياسـية  مشـكلة  السـوريين  تـدّفق  يشـّكل 

 التحـديات السياسـية   تفـاقم  إلـى  السـوريين  الالجئـين  أزمـة  أدتواألردن  انكشـافًا فـي   األكثـر  المحليـة 
عبئًا كبيرًا على المجتمعـات   كما ويشكل تدفقهم .األردن في المزمنة الموارد تحديات ومعها واالقتصادية

   .األردنية
القطاعـــات مختلـــف أثـــر الهجـــرة القســـرية علـــى فـــي التعـــرف علــى  الورقـــة تنبـــع أهميـــة ومــن هنـــا،  

ــى بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة والســجالت     وذلــك اســتنادًا   واالجتماعيــة فــي األردن، االقتصــادية  إل
  .اإلدارية من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية

  :ة البحث لمشك
وعليــه، فــإن الحكومــة األردنيــة    ،أدى الصــراع فــي ســوريا إلــى تزايــد الهجــرة القســربة إلــى األردن    

الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية والصحية والتعليميـة، ومـن هنـا     في مختلفواجهت ضغوطات 
  -:تنطلق مشكلة البحث في الجوانب التالية

 ؟وأين مناطق تركزهم ؟األردن الى الوافدة القسرية الهجرة تيارات حجم ماهو  -1
 المترتبة على الهجرة القسرية في مختلف القطاعات؟ هي اآلثارما   -2
 ما هي اآلثار المترتبة على التغيرات الديموغرافية الناتجة عن الهجرة القسرية؟ -3

  

  الدراسات السابقة 
 اللجــوء مــن والكبيــر الهائــل الــزخم نتيجــة واجتماعيــًا اقتصــاديًا وكبيــر واضــح بشــكل األردن تــأثر
 حول واالجتماعي االقتصادي المجلس في الباحثين من فريق قبل من إعدادها تم دراسة ففي السوري

 اإلجمـالي  المـالي  األثر درُق الوطني االقتصاد على السوريين نزوح ألزمة واالجتماعية االقتصادية اآلثار
ــزوح ــين لنـــــــ ــوريين الالجئـــــــ ــى الســـــــ ــاداالقت علـــــــ ــوطني صـــــــ ــالل الـــــــ  2012 -2011 العـــــــــامين  خـــــــ

 وبينـت  .2للمملكة اإلجمالي الناتج من %)3( نحو وتشكل أردني دينار مليون )590.100.000(بنحو
ــأن الدراســة ــة الكلــف ب ــوزع اإلجمالي ــى تت ــاني القطاعــات، هــو األول مســتويين عل ــي المســتوى والث  الكل
 .العمـل  سـوق  علـى  تواجـدهم  تـأثير  إلـى  إضـافة  والمسـتوردات،  المديونيـة  على ذلك وانعكاس لالقتصاد

 المعتمـدة،  المخيمـات  فـي  مـنهم  %20 تركـز  سـوري  ألـف  )220( حوالي السوريين النازحين عدد وأن
 شـكل  الـذي  األمـر  المملكـة  ومـدن  محافظـات  على يتوزعون منهم %80 من يقرب ما هناك أن حين في

  .السكان عدد من %3 بتهنس مفاجئ سكاني نمو إلى أدى مفاجئًا ديموغرافيًا ضغطا

                                                             
  .م2012 -م2011المجلس االقتصادي واالجتماعي دراسة عام  2
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 الالجئــين تكلفــة وأن ســنويًا دينــار )2500( حــوالي تصــل الواحــد الالجــئ استضــافة كلفــة وتبلــغ
ــالل ــام خـ ــت 2012 العـ ــون )449.902( بلغـ ــار، مليـ ــدر دينـ ــة وتقـ ــالل الكلفـ ــام خـ ــوالي 2011 العـ  بحـ

 العامـة،  والمرافـق  ة،التحتيـ  البنيـة  على بضغط الطارئ السكاني النمو وتسبب .دينار مليون )140.28(
 الصــناعي القطــاع كلــف قــدرت حيــث .وغيرهــا والميــاه، والطاقــة، والنقــل، التعلــيم، قطــاع فــي خصوصــا

  .3والمياه التحتية والبنية واألمن والحماية والطاقة والصحة التعليم على أنفقت مليون )163.9( نحو

  ، نظرة عامةفي األردن نالالجئو
مليون نسمة بحسب نتائج التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن      9,5 بلغ إجمالي عدد سكان المملكة

، فيمـا يشـكل   %69.4منهم أردنيون أي ما نسـبته   6,613، حيث بينت النتائج بأن حوالي 2015لعام 
ــًا مــن الســوريين، حيــث بلــغ      % 30.6غيــر األردنيــين حــوالي   مــن إجمــالي عــدد الســكان، نصــفهم تقريب

  .مليون سوري 1.266عددهم حوالي 
  2015 التوزيع النسبي للسكان في األردن، )1(الشكل

  
 2015التعداد العام للسكان و المساكن،/دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

 النصف من أكثر أن اتضح األردن، إلى للقدوم األردنيين غير السكان دفعت التي األسباب دراسة وعند
 األصـلية،  دولـتهم  فـي  المسـلحة  النزاعات ولوجود األمن غياب بسبب األردن إلى جاءوا قد%) 55( بقليل
 .للدراسة لألردن جاءوا قد منهم %2و لألردن، قدموهم في السبب العمل كان منهم  %18 أن كما

 2015إلى األردن، للسكان غير األردنيين حسب السبب الرئيسي للقدوم التوزيع النسبي  )2( الشكل

  
 2015التعداد العام للسكان و المساكن،/دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر      

                                                             
  .المصدر السابق  3
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تالهــا  ســوريين،%  13.3 أن نجــد الجنســية، بحســب الســكان غيــر األردنيــين توزيــع وعنــد
وجــاء العراقيــون فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة    . لكــل منهمــا % 6.7الفلســطينيون والمصــريون إذ بلغــت  

   %.1.4بلغت 
 2015حسب الجنسية، غير األردنيين للسكان التوزيع النسبي ) 3(الشكل 

  
 2015التعداد العام للسكان و المساكن،/دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر        

العاصـمة،  (محافظـات  وبالنظر إلى توزيع السوريين حسب المحافظة، يالحظ أنهم تركزوا في أربع 
ــاء   ــرق، والزرق ــد، المف ــوالي % 1.8و% 2.2، %3.6، %4.6وبنســب بلغــت  ) إرب ــى الت فــي حــين   .عل

  .المحافظاتفي بقية  %1.1بلغت 
 2015للسوريين حسب المحافظة، التوزيع النسبي  )4( الشكل

  
 2015للسكان و المساكن،التعداد العام /دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

  الوطني االقتصاد على السوريين الالجئين زمةأل واالجتماعية اآلثار االقتصادية
 الدوليـة  باالتفاقيـات  الخاصـة  الدوليـة  وبااللتزامات اإلنسانية بالقضايا الدول التزام أن فيه شك ال مما

 علـى  المباشـرة  وغيـر  المباشـرة  واالجتماعيـة  االقتصـادية  اآلثـار  مـن  الكثير يترك الالجئين المرتبطة بقضايا
 الالجئـين  أزمـة  وتعـد  المجـال،  هـذا  فـي  التحـديات  مـن  العديـد  األردن واجـه  وقـد  .تلـك الـدول   اقتصـاد 

 واألخالقـي  العربـي  اإلطـار  ضـمن  التزاماتـه  عبـر  األردن لهتحم الذي اإلنساني بعدها من بالرغم السوريين،
 التـي  الكليـة  االقتصـادية  الظـروف  ظـل  فـي  لـألردن  بالنسـبة  كبيـرا  اقتصـادياً تحديًا  واإلنساني، واالجتماعي

 العـام  نهايـة  منـذ  والمنطقة بالعالم عصفت التي العالمية المالية تبعات األزمة من بعد يخرج لم وهو يعيشها
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 حـادة  اقتصـادية  آثـاراً  تـرك  والـذي  األردن وفي المنطقة في الشعبي الحراك بمعطيات تأثره ثم ومن ،2008
   .4أردني دينار مليارات 3 يزيد عن بما الدراسات بعض رتهاقد األردن على

  :قطاع التوظيف.1
وساهم  ،في سوق العمل األردني أحد أهم التحديات التي تواجه االقتصاد األردنيالبطالة  تشكل

األردنيين، معدل البطالة في صفوف  اللجوء السوري التي تعرضت له محافظات المملكة من ارتفاع
  .آفاق العمل وانسداد

ــين الســوريين     إوتشــير  ــة عــام   األردن أنحصــاءات المفوضــية الســامية لشــؤون الالجئ  2016لغاي
ــادل      655,217استضــاف  ــًا ســوريًا مســجًال، ومــا يع مجتمعــات محليــة   مــنهم يعيشــون فــي   80%الجئ

  .انفي محافظات المفرق وإربد وعم من الالجئين السوريين% 78مضيفة، ويعيش 
ــى التحتيــة االقتصــادية والمــوارد فــي       كبيــراً  شــكل هــذا النمــو الســكاني الطــارئ ضــغطاً      ــى البن عل

 إلــى 2011عــام % 12.9مــن  5ارتفــع معــدل البطالــة إذردنيــين، األمــام أردن، وأضــعف فــرص العمــل ألا
مــن االســتفادة مــن   األردناســتمرار هــذا الوضــع بــدون تــدخل يهــدد فــرص     إن، 2016عــام % 15.3

مشروعها التنموي الذي يرتبط باستفادته من الفرصة التي يفرزها التحول الديموغرافي الـذي يمـر بـه،    
ــك ضــمن التوقعــات التــي مفادهــا أن يبقــى معظــم الالجئــين الســوريين فــي           لعــدد قــادم مــن    األردنوذل

  .السنوات
 تـدفق  علـى  المترتبـة  اآلثـار  مقيـي ت ، والتي هدفت إلى2015عام 6وفي دراسة لمنظمة العمل الدولية

 محافظـات اربـد والمفـرق والعاصـمة، ولعـل      فـي  العمـل  سـوق  علـى  نرييالسـو  الالجئـين  مـن  رةبيـ ك أعـداد 
 أن حقيقـة  هـو  ننيـي األرد بـين  الصناعية في المهن رغييبالت علقيت مافياألهم التي أبرزتها الدراسة  النتيجة
 ال بقليل السورية األزمة حدوث قبل والزراعة الصناعة في يعملونكانوا  الذين العاملين من %30 حوالي
 في ما حد إلى نيينلألرد نرييالسو ورصدت الدراسة مؤشرات لمزاحمة وم،ليا الصناعات هذه في يعملون

 مـات يالمخ ن خـارج ييالسـور  الالجئـين  مـن  %23 أنوجـد   ثيح والتجزئة، عيالب وقطاع قطاع االنشاءات
 خـارج  عملـون ي نيالـذ  نييالسـور  نيالالجئـ  كافـة  أننت الدراسـة  وقد بي .قطاع البيع والتجزئة يف يعملون

 قـانون  نطـاق  وخـارج  المـنظم  غيـر  االقتصـاد  فـي  عملـون ي يبالتالوهم  عمل، رخص حملون يمات اليالمخ
 العمـل  سـوق  علـى  ريينالسـو  نجئـي الال لتـدفق  رئيسـية  آثـار  أربعـة الدراسـة  وقـد رصـدت    األردنـي،  العمـل 

مهارات متدنية، والثانية  وذات ثًاديح برزت وظائف في ندنيياألر لغيتش زيادة فرصة األردني، منها فقدان
 إلـى العمـل، باالضـافة    سـوق  فـي  للتـزاحم  ةليمسـتقب  القائمة، والثالثة تهديـدات  الوظائف على التنافس ادةزي

األردن، كمـا بينـت هـذه     فـي  الالئـق  العمل في القصور دةى زياإل العمل بما يؤدي ظروف في العام التدهور
 العمـل  سـوق  إلى انضموا ماتخيالم خارج شونذين يعيال نرييالسو الرجال من 51% حوالي أن الدراسة

 مـن  %40مـن   أكثـر  أناألردنـي، كمـا    العمـل  سوق في شاركن اتريالسو النساء من %7األردني، وفقط 
                                                             

 على واألردن المنطقة في الشعبي الحراك أثر" ، 2102 لالستشارات، إسناد مراجعة، يمكن ذلك حول التفاصيل من لمزيد  4
  ."األردن في الكلية المؤشرات االقتصادية

  .مسح العمالة والبطالة/ دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر  5
  2015، األردني العمل سوق الى السوريين الالجئين تدفق آثار ،FAFO ،2015منظمة العمل الدولية،   6
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 فـي  البنـاء،  صـناعة  فـي  عملـون ي والمفـرق  وإربـد  عمـان محافظـات   فـي  ماتخيالم خارج لينالعام نرييالسو
 الصـناعات  فـي  % 12ح، وليالتصـ  وصـناعة  التجزئـة  وتجـارة  بالجملـة  عبيـ ال فـي  عملـون ي % 23أن حـين 
 نجئـي الال مـن %  53فـإن للمهـن   ة، وبالنسـبة ائيـ الغذ والخـدمات  اإلقامـة  فـي صـناعة  8% و ة،ويليـ التح
 24% و عالقـة  ذات فـي مهـن   وكعمـال  نفييعملـون كحـر  ي مـات خيالم خـارج  عملـون ذين يالـ  ريين السـو 
واألردنيـين  فالمنافسة بـين العمـال السـوريين     .ةلياألو المهن في12% و عات،بيوالم الخدمات في لينكعام

القائلـة إن مشــاركة السـوريين فـي القـوى العاملـة ســاهمت بصـورة مباشـرة فـي فقــدان         ُتسـهم فـي الفكـرة    
  .األردنيين لوظائفهم

  :التعليمقطاع  . 2
، عبـرت المجتمعـات المضـيفة عـن     ن السـوريين الحكوميـة متخمـة بـالالجئي   عندما أصبحت المدارس 

   .الدراسية ونظام الفترتين دة الحصص الدراسية واكتظاظ الصفوفإزاء تقصير م اقلقه
ين السوريين، كان األردن يحرز تقدمًا في قطاع التعليم، مما أدى إلـى تصـاعد   وصول الالجئقبل 

ــدارس         ــابت المـ ــي أصـ ــرة التـ ــاد األخيـ ــل اإلجهـ ــاه عوامـ ــة تجـ ــور والحوكمـ ــاط لـــدى الجمهـ ــاعر اإلحبـ مشـ
  .الحكومية

ن السـوريين فـي األردن تحـت سـن الثامنـة عشـرة، األمـر الـذي يرّتـب          جئـي أكثر من نصف عـدد الال 
 ســوريينوطالبــة ألــف طالــب  )014( حيــث أن هنــاك أكثــر مــن  .7مطالــب كبيــرة علــى القــدرات التعليميــة 

مدرسة إضافية بنظـام الفتـرتين    98 تم فتحقد ف  ،الحكوميةساهموا بعودة نظام الفترتين في المدارس 
وبناًء على ذلـك، زادت نسـبة الطـالب الـذين يلتحقـون       .8لتخفيف الضغوط على حجم الفصول الدراسية

فـي   .20149 عـام في ال% 13.4إلى  2009في العام % 7.6بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين من 
محــافظتي عمــان وإربــد، يعــاني حــوالي نصــف المــدارس مــن االكتظــاظ، كمــا أن قــدرتها محــدودة علــى     

أن ارتفاع أعـداد الطلبـة فـي الغـرف الصـفية إلـى        ،والجدير بالذكر. 10استيعاب أعداد إضافية من الطلبة
حد االكتظاظ واختصار الوقـت المخصـص للحصـة الصـفية المقـررة للطالـب انعكـس بشـكل واضـح علـى           
جـودة التعلـيم المقـدم للطلبـة فـي المـدارس وبخاصـة الحكوميـة، وأدى كـذلك إلـى التـأثير علـى مســتوى             

يمكنــه مــن  لــب يأخـذ حقــه الكـافي مــن الوقــت الـذي   االسـتيعاب والفهــم لـدى الطلبــة، حيــث لـم يعــد الطا   
  . استيعاب الدرس

  

                                                             
7 United Nations Children’s Fund, Access to Education for Syrian Refugee Children and 
Youth in Jordan Host Communities (New York: UNICEF, March 2015), 
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8570. 
8 REACH, Evaluating the Effect of the Syrian Refugee Crisis on Stability and Resilience in 
Jordanian Host Communities. 

  .نفس المصدر السابق  9
10 Ministry of Planning and International Cooperation, Needs Assessment Review of the 
Impact of the Syrian Crisis on Jordan, Hashemite Kingdom of Jordan and the United 
Nations (November 2013), 59, www.undp.org/content/dam/rbas/doc/ 
SyriaResponse/Jordan%20Needs%20Assessment%20-%20November%202013.pdf 
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  :قطاع الرعاية الصحة . 3
تقديم  ىتعرض نظام الرعاية الصحية األردني إلى الضغط من حيث الموارد المالية والقدرة عل

وزارة الصحة، ازداد عدد زيارات المرضى الخارجيين السوريين إلى مراكز الرعاية لووفقًا . الخدمات
/ ألف زيارة في آذار  16حوالي إلى  2012يناير  /في كانون الثانيزيارة  68الصحية األولية من 

وازداد عدد من تم إدخالهم من الالجئين السوريين إلى المستشفيات الحكومية أيضًا  .201311مارس 
ونتيجة لهذه األعباء، تم توجيه األردنيين بصورة  .12خالل تلك الفترةحالة  10,330 حالة إلى 300من 

   .13متزايدة إلى المراكز والمستشفيات الخاصة لتلقي العالج
ــى األدويــة والمســتهلكات الطبيــة، حيــث ارتفعــت            وبحســب وزارة الصــحة ، فقــد ارتفــع الطلــب عل

إلـى   2013مليـون دينـار فـي عـام      54 لـوزارة الصـحة مـن حـوالي    الموازنة العامـة  في المبالغ المرصودة 
. 2018مليون فـي عـام    95ومن المتوقع أن تصل إلى  ،2014مليون دينار أردني في عام  89حوالي 

مركـزًا صـحيًا فـي مختلـف محافظـات المملكـة، نصـفها فـي          16 نشاءإتم   2015و 2013خالل الفترة 
مركز صحي  16، في حين هنالك قيد التنفيذ ًا صحيًامركز 21وهناك حوالي . وإربد محافظتي المفرق

وعالوة على ذلك، فإنه تم تشغيل مستشفيين جديدين همـا   .في مختلف محافظات المملكة تم توسعته
وتجـدر  . سـرير  100سـرير ومستشـفى الباديـة الشـمالية بسـعة       500مستشفى الزرقاء الحكومي بسعة 

ُتقـدر كلفـة األعبـاء     األردنية تصرف على الالجئين السوريين، حيث موازنة الدولة  1/3أن اإلشارة إلى 
، دينـار  مليـار  1,424,000الصحية المقدمة في القطـاع العـام الناجمـة عـن الالجئـين السـوريين بحـوالي        

  .30/12/2015وحتى نهاية  2011عام  وذلك منذ بداية اللجوء السوري

  :اإلسكانقطاع   4
كـان لالجئـين تـأثيرًا كبيـرًا علـى       السوريين يعيشـون خـارج المخيمـات،   من % 80بما أن أكثر من 
نقص مزمن في إسـكان    فقد اكتسحت أزمة الالجئين السوريين األردن وسط .14سوق اإلسكان األردني

وأدت زيــادة الطلــب علــى الســكن الــذي نشــطه الســوريون إلــى ارتفــاع أســعار    . ذوي الــدخل المــنخفض
اإليجارات في البلديات األردنيـة الشـمالية السـت، وكـذلك شـددت الضـغط علـى تـوافر المسـاكن بأسـعار           

المفــرق والرمثـــا،   بيــرة ، كفــي المــدينتين اللتــين اســتقر فيهمـــا الالجئــون الســوريون بصــورة        . معقولــة 
يجــارات إلـى سـتة أضــعاف معـدالت مـا قبــل األزمـة، فـي حــين تضـاعف متوسـط أســعار          إلعـت بعـض ا  ارتف

                                                             
11 Ministry of Planning and International Cooperation, Needs Assessment Review of the 
Impact of the Syrian Crisis on Jordan, 69. 

  نفس المصدر السابق  12
  المصدر السابقنفس   13

14 Ministry of Planning and International Cooperation, National Resilience Plan 2014-2016, 
Host Community Support Platform, Hashemite Kingdom of Jordan, and the United Nations 
(Amman: Hashemite Kingdom of Jordan, May 29, 2014). 
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ح الفقــراء األردنيــين والســوريين مــن  زاالضــغط علــى قطــاع اإلســكان أ . 15اإليجــارات ثــالث مــرات تقريبــاً 
  .سوق اإلسكان

كمــا . وى هــو المحــرك الــرئيس للتــوتر يشــير األردنيــون إلــى أن التنــافس علــى الحصــول علــى المــأ  
تفرض الزيادة في اإليجار تكلفة اجتماعية على المجتمعات األردنية المضيفة، حيث يـذكر األردنيـون أن   
تضـخم تكـاليف السـكن يجبـر الشـباب علـى تـأخير زواجهـم، ألنهـم ال يسـتطيعون تحمـل تكـاليف السـكن              

  .16ناجم عن تدّفق الالجئينالجديد، ما يسهم في زيادة اإلحباط االجتماعي ال
  :قطاع المياه  5

ُتعد النـدرة المطلقـة للميـاه مـن بـين أهـم المشـاكل التـي يواجههـا األردن باعتبـاره ثالـث أفقـر بلـد              
  17بالمياه في العالم

أمـام التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية بسـبب نـدرة الميـاه التـي تفاقمـت بفعـل            وتشكل المياه عائقًا
مـن الميـاه انخفـض مـع وجـود       وبحسب بيانات وزارة المياه والـري فـإن نصـيب الفـرد     الهجرة القسرية، 

وأدنـى  ، 2015متـرًا مكعبـًا فـي عـام      127.6 إلـى  2013فـي عـام   سنويًا مترًا مكعبًا  154 من الالجئين
 أي فـإن  ،وعليـه  .ألـف متـر مكعـب    والبـالغ خـط الفقـر العـالمي الـذي وضـعته منظمـة الصـحة العالميـة         من 

 .منهـا  المـواطنين  واحتياجـات  الميـاه ر لمصـاد  كبيـراً  جوهريـاً  تحـدياً  يشـكل   األفراد بأعداد مفاجئة زيادة
اليوميــة مـــن الميــاه فــي البلـــديات    انخفــض متوســـط اإلمــدادات   ، Mercy CROPSووفقــًا لمؤسســة   
 .18لتـرًا فـي اليـوم للشـخص الواحـد      30معظم الالجئين السـوريين إلـى أقـل مـن      يحتاجالشمالية، حيث 

 .19لتــرًا فـي اليــوم للشـخص الواحــد ضـروريًا لتلبيــة الحاجـات األساســية فقــط      80ويعتبـر تــوفير مقـدار   
عـن تـدفق الالجئـين     الناجمـة المفـرق، ازداد العجـز المـائي أربعـة أضـعاف بسـبب الضـغوط         محافظةوفي 

  .20السوريين

  

  

  

                                                             
15 Mercy Corps, «Mapping of Host Community-Refugee Tensions in Mafraq and Ramtha,» 
May 2013, p. 9; Doa Ali et al., «A Town’s Sudden Growth: Jordanians and Syrians Share 
the Poverty of Mafraq,» 7iber, April 2014, www.7iber.com/2014/08/ a-towns-sudden-
growth/. 
16 Ziad Abu-Rish, «On the Nature of the Hashemite Regime and Jordanian Politics: An 
Interview With Tariq Tell (Part 1),» Jadaliyya, August 22, 2012, www.jadaliyya. 
com/pages/index/6979/on-the-nature-of-the-hashemite-regime-and-jordania. 
17 Mercy Corps, Tapped Out: Water Scarcity and Refugee Pressures in Jordan (Portland, 
OR: Mercy Corps, March 2014), www.mercycorps.org/researchresources/tapped-out-water-
scarcity-and-refugee-pressures-jordan. 
18  Mercy Corps, Tapped Out. 

  .المصدر السابق  19
  .المصدر السابق  20
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 2015و  2013لعامي  )يوم/لتر(حصة الفرد من المياه  5 الشكل

  
  وزارة المياه والري :المصدر

  قطاع النفايات   6
واستشـهدت دراسـة صـادرة    . في العديـد مـن البلـديات األردنيـة     كبيرًا تشّكل إدارة النفايات تحديًا

مـن   33النفايات الصلبة باعتبارها الخدمة األكثـر تضـررًا فـي     بإدارةالمتحدة اإلنمائي  األممعن برنامج 
وقـد زاد تــدفق الالجئــين السـوريين حجــم النفايـات الصــلبة بواقــع     . 21بلــدة شـملتها الدراســة  36أصـل  
طّنـًا إضـافيًا مـن النفايـات      60في مدينة المفرق وحدها، ساهم الالجئـون تقريبـًا بــــــ   . 22طّنًا يوميًا 340
التكلفـــة الماليــة اإلجماليـــة  ) USAID(وقـــدرت الوكالــة األميركيـــة للتنميــة البشـــرية الدوليــة      .23يوميــاً 

 مليـون دوالر فــي  25.4 الناجمـة عـن أزمـة الالجئـين السـوريين بالنســبة إلـى الحكومـات البلديـة بحـوالي         
  .2014مليون دوالر في العام  33و 2013العام 

فعـت أكــوام النفايـات فــي خاليــا التجميـع بمكــب األكيــدر     فـق برنــامج األمـم المتحــدة اإلنمــائي ارت  وِو
حيـث أصـبح يعمـل    . شمال األردن لتشكل هضابًا وتـالًال، بعـد أن ضـاق المكـب بنفايـات تفـوق اسـتيعابه       

طن يوميًا، بسـبب   1500طن إلى  800بقدرة أعلى مما صمم له بكثير، لترتفع النفايات الصلبة به من 
وّلد ضغطّا مضاعفّا عليه، وأحاله إلى بـؤرة بيئيـة سـاخنة، تنـذر بكارثـة      تداعيات اللجوء السوري الذي 

وال تقــف أزمــة المكــب عنــد حــد النفايــات الصــلبة، فقــد أكــد    . فــي حــال العجــز عــن ايجــاد حــل جــذري  
  . متر مكعب 1200مترًا مكعبًا يوميًا إلى  750 البرنامج األممي ارتفاع النفايات السائلة بالمكب من

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 UNDP, Municipal Needs Assessment Report: Mitigating the Impact of the Syrian 
Refugee Crisis on Jordanian Vulnerable Host Communities (Jordan: UNDP, 2014), 
www.undp.org/content/dam/jordan/docs/Poverty/needs%20assessment% 20report.pdf. 
22 Ministry of Planning and International Cooperation, Needs Assessment Review. 
23 UNDP, Municipal Needs Assessment Report. 
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  ملخص ال
يقع األردن في بؤرة مشتعلة من الحروب، وبالرغم من ذلك فإن قيادته الحكيمة تحافظ على أمنه 

كثير من التحديات من خالل استضافة الالجئين من دول الجوار لقد واجه األردن ال. واستقراره
  .وخاصة الالجئين السوريين

فقط منهم في المخيمات % 20لقد تأثرت المملكة باألعداد الكبيرة من الالجئين الذين يعيش 
بينما يعيش الباقي في مختلف المدن والقرى األردنية، وبالتالي فقد أصبحوا جزًء ال يتجزأ من 

  .نا األردني، األمر الذي أثر على العديد من القطاعات ومن بينها قطاع العقاراتمجتمع
ومن جهة أخرى، صنفت السوريين . لقد الورقة البحثية تعريف كًال من الالجئ والمهاجر والنازح

الذين يعيشون على أرض األردن، باإلضافة إلى طرح عدة مسائل تتعلق بأثر وجود الالجئين 
سوق العقار في األردن سواء من حيث اإليجارات أو التملك، والمدن التي تأثرت بهذه السوريين على 

الظاهرة، وانعكاس ذلك على المواطنين األردنيين في ظل متوسط دخل الفرد األردني، والمشاكل 
المتعلقة بسوق العقار خالل تلك الفترة، إضافة إلى التوصيات المقترحة للحد من أي تأثيرات سلبية 

  .ا يدعم االقتصاد الوطني لبالدناوبم
Abstract  

The Syrian Refugees' Impact On The Real Estate Market In Jordan 
Jordan is located in a burning region of wars, although it's wise leadership 

keep it's security and stability. Jordan face big challenges through hosting refugees 
from neighborhood countries specially the Syrian refugees' case. 

The kingdom was affected by the large numbers of the refugees which only 
20% of them live in camps while others live in several Jordanian cities and 
villages, then they became apart of our Jordanian society, which is affected in 
many sectors such as real estate sector. 

This paper explains the definitions of the refugee, immigrant and displaced 
people. On other hand, it classifies Syrian people which live in Jordan. In addition 
to discuss many issues about the Syrian refugees' effects on the real estate market 
in Jordan both in terms of leasing or property, the cities were affected, the 
reflections on the Jordanian citizens according to the average of the individual 
income (salary), the problems that related to the real estate market on that interval 
and the suggested conclusions that limit of any negative effects and support the 
national economy of our country. 

  دمـةمقـ
م حاجًة والَِّذين َتبوُءوا الدار واْلإيمان ِمن َقبِلهم يِحبون من هاجر إَليهم وَلا يجدون ِفي صدوِرِه(

هم  وَلِئكومن يوق شح َنْفِسِه َفُأ)ج(مما ُأوُتوا ويؤِثرون عَلى َأنُفِسهم وَلو َكان بهم َخصاصٌة
ونْفِلحمن سورة الحشر 9اآلية رقم . )اْلم   

بسبب الحرب على  تعد منطقة الشرق األوسط وبما شهدته خالل السنوات العشر الماضية
حروب وصراعات داخلية وعدم استقرار سياسي وأمني في بعض البلدان  من اإلرهاب وما نتج عنه

دول  إلىواللجوء  الفرار إلىعديد من األفراد والجماعات اضطر الدافعًا  ،وانتهاكات لحقوق اإلنسان
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، وبالرغم من ذلك فإن األردن في بؤرة مشتعلة من الحروبيقع  .للحماية والعيش بإنسانية أخرى طلبًا
، األمر الذي جعله مالذًا آمنا للعديد من الالجئين وعلى قيادته الحكيمة تحافظ على أمنه واستقراره

على الصعيد العربي والدولي في مجال اللجوء والالجئين  ياألردنالدور  إن. دممر التاريخ منذ الق
المضياف لم يتوانى أبدًا في تقديم ما يستطيع لضمان فاألردن . جعل العالم يدرك ما تعانيه المنطقة

في  سالمة الالجئين ضمن امكانياته وموارده، األمر الذي جعل األردن يقف أمام العديد من التحديات
  .ختلف القطاعاتم

م تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية والمفوضية 1998في عام 
تحديد آلية  إلىوتهدف  ،2014وتم تعديلها في عام  )1(السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

عاملة الالجئين للتعامل مع األمور المتعلقة بالالجئين واألشخاص المشمولين برعاية المفوضية، وم
بصورة ال تقل عن المعاملة الممنوحة للمواطنين األردنيين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وعدم 
التمييز بينهم من حيث العرق أو الدين أو الوطن، وبما ال يتعارض مع أحكام الدستور األردني وأن ال 

من جهة أخرى حقهم في تملك و .للقوانين واألنظمة واآلداب العامة مخالفهتكون هذه الشعائر 
كما وتؤكد على عدم طرد أو رد  .العقارات وممارسة المهن الحرفية والحصول على السكن والتعليم

األردن ضمن أسس وأطر أمنية معينة، وضرورة التزام الالجئين بالقوانين  إلىأي الجئ يطلب اللجوء 
أنشطة تخل باألمن أو تسبب مشاكل بين  واألنظمة والتدابير في المملكة، وعدم قيام الالجئين بأية

  )2(.أنه يحق لالجئين التقاضي أمام جميع المحاكم إلىاألردن والدول األخرى، إضافة 

  :دراسات سابقة
هناك العديد من الدراسات التي تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالالجئين السوريين في 

بالرغم من ذلك لم تكن هناك دراسة تفصيلية بما يتعلق و. المملكة اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا وبيئيًا
بما يتعلق بالعقارات وتأجيرها وتملكها، وإن كان هناك بعض التقارير  بأثر الالجئين السوريين

وعليه فقد تعد هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى تتعلق بهذا . الصحفية التي تناولت هذا الموضوع
     . المجال في المستقبل

  لبحثأهمية ا
إن قضية الالجئين السوريين تعد من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة منذ أن اندلعت 

لقد تـأثرت المملكة باألعداد الكبيرة من الالجئين السوريين . الحرب في القطر السوري الشقيق
ردنية، والذين يعيش نسبة قليلة منهم في المخيمات بينما يعيش الباقي في مختلف المدن والقرى األ

وبالتالي فقد أصبحوا جزًء ال يتجزأ من مجتمعنا األردني، األمر الذي أثر على العديد من القطاعات 
  .مدار البحث ومن بينها قطاع العقارات

  أهداف البحث
ومن جهة أخرى، تصنيف . وضحت الورقة البحثية تعريف كًال من الالجئ والمهاجر والنازح

األردن، وتأثير وجود الالجئين السوريين على سوق العقار في  السوريين الذين يعيشون على أرض
األردن سواء من حيث اإليجارات للشقق السكنية أو المحالت التجارية، أو التملك للشقق السكنية 
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واألراضي، وكيف انعكس ذلك على مختلف المدن األردنية التي تأثرت بهذه الظاهرة، وكيف أثر ذلك 
المتعلقة بسوق العقار  أبرز القضايافي ظل متوسط دخل الفرد األردني، و على المواطنين األردنيين

  . وبما يدعم االقتصاد الوطني لبالدنا استنادًا للنتائجخالل تلك الفترة، إضافة إلى التوصيات المقترحة 

  منهجية البحث
نات من خالل عي - اعتمدت الدراسة على النهج العلمي البحثي في جمع المعلومات والبيانات

وزيارات ميدانية ومحادثات هاتفية مع مكاتب عقارية وأصحاب ممثلة وموزعة في عدة مناطق 
ضمن المعدالت التي تحاكي الواقع،  النتائج إلىللوصول  هذه البيانات وتصنيفها وتم تحليل - اسكانات

وقد كان هذا هو الجزء األهم والذي  .وعرضها من خالل جداول ورسومات بيانية وتوضيحية
  .استغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا أثناء إعداد هذه الدراسة

  خطة البحث
تعريف كًال من  المطلب األول ضمنمتتالية، حيث ت ستة مطالب تم تقسيم هذه الدراسة إلى
في السوريين الذين يعيشون على أرض األردن، و المطلب الثاني الالجئ والمهاجر والنازح، وصنف
ناقش أعداد الالجئين السوريين في المحافظات األردنية، وعلى  المطلب الثالث تم تسليط الضوء

أثر  كما وضح المطلب الخامس أثر الالجئين السوريين على تملك العقارات في األردن،المطلب الرابع 
المواطن األردني وسوق وصف المطلب السادس الالجئين السوريين على إيجار العقارات في األردن، و

  .أهم النتائج و التوصيات التي خلصت اليها الدراسة ، كما تم إبرازالسوري العقار في ظل اللجوء

  المطلب األول

  من هو الالجئ والنازح والمهاجر؟
لقد تم تعريف الالجئ في مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية والمفوضية 

 أو عرقه بسبب لالضطهاد عرضالت من يبرره ما له خوف بسبب السامية لشؤون الالجئين بأنه شخص
ا جنسيته يحمل التي البلد خارج السياسية آرائه أو معينةة اجتماعي فئة إلى انتمائه أو جنسيته أو دينه
 خارج وهو له جنسية ال من كل أو الخوف ذلكب بسب البلد ذلك حماية في يرغب ال أو يستطيع وال
  )3(.البلد ذلك إلى العودة في الخوف كذل بسبب يرغب ال أو يستطيع وال السابقة إقامته بلد

يعرف األشخاص النازحون داخل بلدانهم ووفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم المتحدة 
بأنهم أشخاص أو جماعات أكرهوا على الهرب أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا 

نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات ذلك، وال سيما نتيجة أو سعيًا لتفادي أثار  إلى
حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها 

  )4(.للدولة
أشخاص يختارون  ين بأنهمالمهاجر جئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالتعرف 

االنتقال ليس بسبب تهديد مباشر باالضطهاد أو الموت، بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي من خالل 
وعلى عكس . أو في بعض الحاالت من أجل التعليم أو لم شمل العائلة أو أسباب أخرى ،إيجاد العمل
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. أمان، ال يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق للعودةوطنهم ب إلىالالجئين الذين ال يستطيعون العودة 
  )5(.سيستمرون في الحصول على الحماية من حكومتهم الوطن إلىفإذا اختاروا العودة 

إن المصطلحات والتعريفات السابقة توضح وتزيل أي لبس في فهم وتصنيف األشخاص وبالتالي 
  . هم وما هي حقوقهم وواجباتهمتحدد المواد والنصوص القانونية التي تحكم التعامل مع

  المطلب الثاني

  السوريون على أرض األردن
عمان قبل تأسيس اإلمارة، وبالتحديد بعد عودة الدولة العثمانية  إلىبدأت الهجرات الشامية 

وبسط نفوذها على عجلون والبلقاء والكرك في النصف الثاني من القرن التاسع، حيث كان االنتقال من 
ومع اتساع النشاط  .عمان انتقاال داخليا وليس هجرة خارجية إلىالسلط وطرابلس دمشق ونابلس و

التجاري الشامي في عمان وتزايد مجاالت جني الربح، أخذ التجار السوريون يتخذون لهم مساكن 
  .وقد أخذ بعض منهم الجنسية األردنية عند إعالن استقالل المملكة )6(قريبة من مصالحهم

جد الوافدون السوريون للعمل على أرض المملكة بتصاريح عمل لتحسين من جهة أخرى، يتوا
  .فرص معيشتهم وبحسب قوانين وزارة العمل وقوانين استقدام الوافدين للعمل على األراضي األردنية

أراضي المملكة من خالل  إلىالذين قدموا  يونن والتجار ورجال األعمال السوروالمستثمر
واعتماد البطاقة ووزارة الداخلية ألخذ الموافقات الالزمة،  األردنيين  لمخاطبة جمعية رجال األعما

التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع االستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على 
  )7(.وذلك بعد تأسيس شركة قائمة ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، األردنية  األراضي

أرض المملكة خالل األحداث األخيرة في سوريا، وحصلوا  إلىوا الالجئون السوريون الذين تدفق
على بطاقات تعريفية أمنية من المفوضية السامية في األمم المتحدة لشؤون الالجئين وهم مسجلون 

. األردنيةوالقرى في المخيمات، فيما يعيش البقية في المدن % 20يعيش جزء منهم بنسبة . لديها
  .ريين على أراضي المملكةتصنيف السو )أ(الشكل وفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصنيف السوريين على أراضي المملكة) أ(الشكل 
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عدد الالجئین السوریین

عدد الالجئين السوريين

  المطلب الثالث

  الالجئين السوريين في المحافظات األردنية؟ أعدادما هي 
، أراضي المملكة األردنية الهاشمية منذ بداية األزمة السورية إلىلقد تدفق الالجئين السوريين 

 إلىغلبهم أمات التي لم تستوعب العدد الهائل من الالجئين، فيما توجه وقد تم إيواءهم في المخي
ومن الجدير بالذكر أن عدد الالجئين السوريين . المدن والقرى في مختلف محافظات المملكة

منهم فقط في % 20الجئ يعيش ما نسبته  ألف657قد بلغ  2017المسجلين في االردن عام 
والشكل  )أ(ويوضح الجدول  )8(سوري غير مسجلين كالجئين ألف700مخيمات الالجئين، عدا عن 

لالجئين خالل األعوام من  التراكمية عداداألفي فترات التدفق لالجئين السوريين ويالحظ التزايد  )2(
نتيجة الهدنة وعودة بعض الالجئين لبالدهم  2017وتراجع هذه النسب في عام  2016 وحتى 2012

  .الخارج إلىأو هجرتهم 
  عدد الالجئين السوريين  العام

  ألف 20  2012

  ألف 90  2013

  ألف 585  2014

  ألف 629  2015

  ألف 657  2016

  ألف 654  2017

(فترات التدفق لالجئين السوريينلالجئين السوريين خالل التراكمية عداد األ) أ(الجدول 
9
(  

  

  

  

  

    

  

  

  

  )2017 – 2012(ترة لفاعدد الالجئين السوريين في ) 2(الشكل 

إن معرفة عدد الالجئين في المحافظات األردنية يضعنا أمام حجم المشكلة الحقيقي نتيجة 
توزيعهم في المحافظات المختلفة، وال نخفي صعوبة الحصول على هذه المعلومات وكم من الجهد قد 

أدناه عدد  )3( شكليوضح الوكما . بذل للوقوف على هذه األرقام الدقيقة التي تفيد هذه الدراسة
ويالحظ أن محافظة العاصمة قد تحملت الحجم  ،الالجئين السوريين في مختلف المحافظات األردنية
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األكبر من الالجئين في حين أنه كان من المتوقع أن المحافظات في شمال المملكة قد كانت أكثر تأثرًا 
 في المحافظاتبر أكوقد كانت أعداد الالجئين السوريين . نظرًا لموقعها القريب من الحدود السورية

في حين  ،)العاصمة، إربد، المفرق، الزرقاء، البلقاء، جرش وعجلون ثم مادبا(التالية حسب الترتيب 
باقي المحافظات كانت بسيطة مقارنة بباقي المحافظات وتتراوح بين أعداد الالجئين السوريين في أن 

  .الجئ سوري 8500-  3000

  
10()2017 – 2014(ترة لفافي  المحافظات األردنية في عدد الالجئين السوريين) 3(الشكل 

(  

لقد أثر وجود الالجئين السوريين في مختلف القرى والمدن األردنية خاصة في شمال المملكة 
قد تأثر سوق العقار و. على العديد من القطاعات سواء الصحية والتعليمية واالجتماعية والسكنية

، ومن حيث التملك أيضًا السكنية والمحالت التجارية يجارات للشققبشكل كبير سواء من حيث اإل
  .، وسنتطرق في هذه الورقة البحثية لكل هذه األمورالسكنيةالشقق  سواء لألراضي أو

  المطلب الرابع

  في األردن اتالعقارتملك  على أثر الالجئين السوريين
ملك غير األردنيين ينبغي في البداية أن نتطرق للقوانين واألنظمة والتشريعات التي تحكم ت

يجار األموال غير المنقولة وبيعها لغير األردنيين واألشخاص إانون يحكمها ق للعقارات، و التي
حكام التشريعات النافذة بما يتعلق بتملك أوالذي يوضح مواد و ،)11(2006لسنة  47المعنويين رقم 

ت التي يسمح بتملكها تبعا للغاية غير األردنيين وبما يتناغم مع قوانين الجهات التنظيمية والمساحا
  .من التملك

يعتمد على البطاقة األمنية التي يحملها الالجئ الالجئين السوريين وتملكهم فهذا فيما يتعلق ب
أو  راضي المملكة تحدد حقه في تملك العقاراتأ إلىلية دخول الالجئ آالذي يطلب التملك، حيث أن 

بطريقة  أراضي المملكة إلىدخلوا  الذي ينإن الالجئ. قرارات مجلس الوزراءوذلك حسب  ،عدمه
 ةالرسمي ةبر الحدودياوهي المع – الحدودي الرمثا معبرأو  الحدودي جابرمعبر عن طريق  مشروعة

هم الالجئين  ،أو عن طريق مطار الملكة علياء الدولي –بين األراضي األردنية واألراضي السورية 
خذ الموافقات األمنية أوذلك بعد  ردنية الهاشميةلمملكة األأراضي االذين يحق لهم التملك على 

في حين أن  ،أن يتملك بأكثر من عقار واحد هو وأفراد عائلته لالجئأنه ال يحق  إلىمنوهًا  ،الالزمة
ال أي بطريقة غير مشروعة أراضي المملكة عن طريق الشريط الحدودي  إلىالالجئين الذين عبروا 

  )12(.على أراضي المملكة مطلقًا يحق لهم التملك
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يحق للمستثمر أو التاجر أو رجل األعمال من الجنسية السورية التملك وفق أحكام و كما
جراءات التملك في قسم تسهيل االستثمار في دائرة األراضي إووفق  ،القانون السابق الذكر

ن من القد ك .ملكياتوذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية الالزمة، وال يتقيد بشرط حصر ال ،والمساحة
الصعوبة بمكان الحصول على البيانات المتعلقة بتملك الالجئين السوريين للعقارات بشكل منفصل، 
حيث أن وزارة الداخلية ودائرة األراضي والمساحة ال تصنفان طالب التملك السوري بوصفه مستثمرًا 

لمناطق التي تركز فيها تملك توضح ا )13(جداول ورسومًا بيانية فإنني أدرجأو الجئًا، وبذلك 
   .قطع األراضيلأو  للشقق السكنيةفي مختلف محافظات المملكة سواء  بشكل عام السوريين

  مؤشرات تملك السوريين في محافظة العاصمة): ب(الجدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 اراضي قشق اراضي شقق اراضي شقق اراضي شقق اراضي شقق اراضي شقق المديرية

 5 24 6 40 4 24 9 61 7 43 1 29 اراضي عمان

 2 22 5 29 5 31 4 43 4 31 4 25 اراضي غرب عمان

 10 52 8 52 2 48 10 78 5 79 3 57 اراضي شمال عمان

 1 30  0 17 5 24 1 47 3 42 8 31 اراضي شرق عمان

 10 6 5 14 7 13 11 11 1 3 7 4 اراضي جنوب عمان

  0 15  0 9 2 12 1 19 3 10 2 4 اراضي ناعور

 1  0 1  0 1  0 2 0  0  0 0   0 اراضي الموقر

  تملك السوريين في محافظة العاصمة مؤشرات )4(لشكل ا

يالحظ من الرسم السابق أن اتجاه السوريين لتملك الشقق في محافظة العاصمة كان أكثر من 
كما ويالحظ أن المناطق التابعة . راضيويعود ذلك الرتفاع اسعار األ اتجاههم لشراء قطع األراضي

0

10

20

30

40

50

60

70

80
قق

ش

ضي
ارا

قق
ش

ضي
ارا

قق
ش

ضي
ارا

قق
ش

ضي
ارا

قق
ش

ضي
ارا

قق
ش

ضي
ارا

201220132014201520162017

محافظة العاصمة  اراضي عمان

محافظة العاصمة  اراضي غرب عمان

محافظة العاصمة  اراضي شمال عمان

محافظة العاصمة  اراضي شرق عمان

محافظة العاصمة  اراضي جنوب عمان

محافظة العاصمة  اراضي ناعور

محافظة العاصمة  اراضي الموقر



53 
 

 كثر تركيزًاكانت المناطق األ ،عمان وغرب عمان على التواليشرق لمديريات شمال عمان وعمان و
  .زمة السورية كما هو واضح بالرسم اعالهوريين لشراء الشقق منذ اندالع األمن قبل الس

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 اراضي شقق اراضي شقق اراضي شقق اراضي شقق اراضي شقق ياراض شقق  المديرية

اراضي 

 7 34 2 27 2 24 8 71 13 59 1 23 اربد
اراضي 

 1 0   0  0  0  0 2  0 5  0  0 8  الرمثا
  مؤشرات تملك السوريين في محافظة إربد): ج(الجدول 

  
  تملك السوريين في محافظة إربد مؤشرات )5(الشكل 
ربد كان أكثر من إابق أن اتجاه السوريين لتملك الشقق في محافظة يالحظ من الرسم الس

القوة الشرائية لغالبية السوريين ومن جهة اخرى ، ويعود ذلك لضعف اتجاههم لشراء قطع األراضي
أراضي إربد كما ويالحظ أن المناطق التابعة لمديرية تسجيل . تكاليف البناء والفترة الزمنية النجازه

كما هو  ،زمة السوريةمن قبل السوريين لشراء الشقق منذ اندالع األ كثر تركيزًاألكانت المناطق ا
وبالمقارنة مع محافظة العاصمة يالحظ أن شراء الشقق من قبل السوريين في . عالهأواضح بالرسم 

عمدوا  حيث أن غالبية السوريين الذين يمتلكون أمواًال محافظة العاصمة أكثر منه في محافظة اربد،
مما يعطي مؤشرًا  .شراء شقق وأراض في العاصمة عمان بنسبة أكبر مقارنة مع باقي المحافظات ىإل

  .داعمًا بأن تركيز وجود السوريين في محافظة العاصمة أكثر منه في محافظات الشمال
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 أراضي شقق أراضي شقق أراضي شقق أراضي شقق أراضي شقق أراضي شقق المديرية

اراضي محافظة 

 الزرقاء
4 7 2 9 8 4 5 0 8 3 13 4 

 2 2 5 1 3 0 6 0 0 0 1 0 اراضي السلط
 2 2 0 0 0 0 10 0 13 0 9 0 اراضي المفرق
اراضي البادية 

 الشمالية
0 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 اراضي مادبا
 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اراضي جرش
 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 اراضي عجلون
 1 2 1 2 0 1 0 0 0 3 0 1 اراضي العقبه

  مؤشرات تملك السوريين في باقي محافظات المملكة): د(الجدول 

  
  مؤشرات تملك السوريين في باقي محافظات المملكة) 6(الشكل 

حافظات المملكة لم يكن يالحظ من الرسم السابق أن اتجاه السوريين لتملك الشقق في باقي م
ومن جهة أخرى فإن محافظتي المفرق والزرقاء قد شهدتا . ربدإكمثيلتها في محافظتي العاصمة و

، في حين ارتفع مؤشر تملك الشقق في 2013في عام  قطع األراضي أكثر من الشققإقباًال لشراء 
زمة السورية كما ع األبنسب منخفضة أيضا منذ اندال لكن 2017و 2016محافظة الزرقاء في عامي 

  .وتكاد النسب ال تذكر بما يتعلق في باقي محافظات المملكة، عالهأهو واضح بالرسم 
ن نسبة توجه الالجئين لشراء الشقق أعلى المعطيات السابقة يظهر  بعد التحري والتقصي وبناًء

ريين بسبب تردي ضعف القوة الشرائية لالجئين السو إلىأو األراضي هي نسبة منخفضة، ويعود ذلك 
قناعتهم بأن األحداث التي جرت في سوريا هي أحداث مؤقتة وأنهم  إلىإضافًة . أحوالهم المادية

التريث في قرار تملك وشراء العقار واالتجاه نحو  إلىسيعودون لبالدهم في وقت قريب، مما دفعهم 
وذلك راضي بشكل كبير، إن وجود الالجئين السوريين لم يؤثر على ارتفاع أسعار األ. االستئجار
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إال أن زيادة الطلب على الشقق شجع االستثمار في األراضي  بسبب ضعف القوة الشرائية لالجئين،
  )14(.رفع سعر األساس لألراضي إلىمما أدى  ،لبناء الشقق السكنية عليها

  المطلب الخامس

  يجار العقارات في األردنإأثر الالجئين السوريين على 
عنه في الجزء السابق بما يتعلق بتملك الالجئين السوريين، وكيف تم أخذ في ظل ما تحدثنا 

أراضي المملكة األردنية الهاشمية بعين االعتبار في تصنيف حقهم في تملك  إلىطريقة دخولهم 
أرض المملكة عبر الشريط  إلىالعقارات، وحيث أن النسبة األكبر من الالجئين السوريين قد دخلوا 

أن قطاع اإليجارات قد تأثر بشكل كبير حيث لجأ أغلب  إلىالحدودي، فهذا يعطي مؤشرًا قويًا 
  .الالجئين السوريين الستئجار العقارات بدالً  من شرائها

في ظل حركة اللجوء السوري قد تأثر بشكل ة ارغلفاالشقق المفروشة وإن تأجير  في الواقع
حيث أن العديد من أصحاب  ،بب الوجود السوري بأزمة حقيقية في إيجاد شقق لإليجار، فقد تسكبير

االسكانات يفضلون الالجئ السوري على المواطن األردني للتحكم في إيجار المنزل، وقد تلقى العديد 
 دينار أردني، 100 إلى 50جار الشقق بما ال يقل عن يإمن المواطنين إنذارات باإلخالء أو رفع 

خيرية و بتمويل من منظمات و الجمعيات من المحسنين وال نتيجة ألن هناك تي هذه المعاناةوتأ
 ،)15(المخيماتهيئات عربية ودولية تعمل على تأمين شقق للعائالت السورية والتي تم تكفيلها من 

زيادة كبيرة في قيمة  األمر الذي ساهم بزيادة الطلب على الشقق السكنية وما رافق ذلك من
  )16(.يجاراتالمواطنين على مجاراة ارتفاع اإل يجارات وعدم قدرة الغالبية العظمى مناإل

يجارات الشقق إي بعد بدء األزمة السورية بينت أن أ 2014و  2013في دراسة حكومية عامي 
في و% 100و% 60وفي عمان ارتفعت بين % 120و  100في الشمال ارتفعت بنسبة تتراوح بين 

يجارات في تلك ويعزى االرتفاع في اإل ،%40و  25رتفعت بنسبة تتراوح بين باقي المحافظات ا
لنقص العرض  يجارات نظرًا، مما أدى الرتفاع اإلالسوريين عداد الكبيرة من الالجئيناأل إلىترة لفا

تحول بعض العمارات السكنية  إلى لقد أدت الزيادة على طلب استئجار الشقق .)17(واستمرار الطلب
، وقيام البعض من أصحاب الشقق بتأجير عمارات تقطنها عائالت سورية إلىللطالبات المخصصة 

ارغة وبشروط دفع لفاوهذا االرتفاع شمل الشقق المفروشة و. العائالت بالغرفة الواحدة وليس الشقة
  )18(.اإليجار مقدمًا لستة أشهر

صحاب أدفع بعض  –في بداية األزمة السورية  –إن الطلب المرتفع في البحث عن شقق 
الطلب على الشقة بات بدون شروط العقارات الستغالل ظروف الالجئين السوريين الصعبة، حيث أن 

دفع بعض أصحاب العمارات  إلىأدت زيادة الطلب  من جهة أخرى،. مسبقة من قبل الالجئ
ديو، كما تأجير الطوابق المخصصة للمكاتب التجارية كشقق على نظام است إلىوالمجمعات التجارية 

أن بعض أصحاب الشقق قاموا بتأجير أسطح البنايات بعد أن قاموا بتجهيزها بطريقة متواضعة 
  )19(.على محيط السطح ومن ثم تأجيرهاواضعين ألواحًا حديدية على السقف وطوب 

بعد جمع وتحليل المعلومات والبيانات عن ارتفاع اإليجارات في مختلف المحافظات التي شهدت 
للسوريين في تلك  لالجئين السوريين تبين أن المدن والقرى التي لم تشهد تواجدًا تواجدًا
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وبشكل يوازي ارتفاع االيجارات في المدن والقرى التي  أيضًا المحافظات قد ارتفعت فيها االيجارات
  .يتواجد فيها الالجئون السوريون

دينار ) 150 – 100(ا بين م بمعدل االيجارات في المناطق الشعبية كانتفي محافظة العاصمة 
 دينار أردني بعد األزمة السورية) 300 – 250(أردني قبل األزمة السورية وقد ارتفعت بمعدل 

) 300– 200(الحديثة كان معدل االيجارفي المناطق . دينار) 200 – 180( إلىوانخفضت حاليًا 
 – 300( إلىوانخفضت  يدينار أردن) 550–450( إلىدينار أردني قبل األزمة السورية وارتفعت 

قبل األزمة السورية دينار أردني  ألف 15ارات ــــكانت االيج ودير غبار في عبدون. دينار) 350
، وقد ال يكون الالجئ السوري من يقطن بهذا االيجار المرتفع، )20(دينار أردني ألف25 إلىوارتفعت 

وجود الالجئين السوريين في المنطقة إال أن األزمة السورية كانت قد رفعت اإليجار بغض النظر عن 
  .أو عدمه

دينار ) 300 – 250(وتحديدًا مدينة إربد كانت االيجارات بمعدل ما بين  في محافظة إربد
وانخفضت  دينار بعد األزمة السورية) 650 – 500(قبل األزمة السورية وارتفعت االيجارات بمعدل 

اربد كانت االيجارات قبل األزمة السورية بمعدل في قرى محافظة . دينار) 400 – 350( إلىحاليًا 
بعد األزمة السورية وانخفضت االن  دينار )280 – 220(دينار وارتفعت بمعدل ) 100 – 80(

أما في مدينة الرمثا والتي تعد من أكثر المدن األردنية تأثرا باللجوء . دينار) 180 – 150(بمعدل 
دينار قبل األزمة السورية  )80-60(جارات بمعدل السوري في محافظات الشمال فقد كانت االي

  .دينار )170 – 150(  إلىدينار وانخفضت حاليًا ) 300 – 250( إلىوارتفعت 
دينار قبل األزمة السورية وارتفعت ) 100 – 80(في محافظة المفرق كانت االيجارات بمعدل 

  )21(.دينار) 250 – 180(دينار وانخفضت حاليًا لتصبح بمعدل ) 450 – 300(بعدها بمعدل 
) 60 – 50(قبل األزمة السورية كانت االيجارات  ي المناطق الشعبيةأما في محافظة الزرقاء ف

) 100 – 80(دينار وانخفضت االن بمعدل ) 150 – 100( إلىدينار وارتفعت بعد األزمة السورية 
 إلىدينار وارتفع ) 150 – 120(في المناطق الحديثة مثل جبل طارق كان االيجار بمعدل. دينار

أما في مناطق . دينار) 200 – 180( إلىدينار بعد االزمة السورية وانخفضت ) 300 – 200(
دينار ) 450 – 350(دينار وارتفع بمعدل ) 300 – 250(الزرقاء الجديدة فقد كان االيجار بمعدل 

  .)22(دينار) 300 – 280(وانخفضت االن بمعدل
دينار وارتفعت بعد األزمة السورية ) 80 – 70(ات بمعدل في محافظة عجلون كانت اإليجار

أما في محافظة جرش فقد كانت . دينار) 180 – 150( إلىدينار وانخفضت ) 250–200(بمعدل 
 إلىدينار وانخفضت ) 300 – 250(دينار وارتفعت بمعدل ) 150 – 100(االيجارات بمعدل 

  .دينار) 250 –200(
دينار وارتفعت بعد األزمة السورية ) 100 – 80(ات بمعدل في محافظة مادبا كانت اإليجار

  .دينار) 150 – 130( إلىدينار وانخفضت ) 180 – 150(بمعدل 
وارتفعت بعد األزمة السورية بمعدل  دينار )250 – 180(في السلط كانت اإليجارات بمعدل 

السكانات في دينار واستقرت تقريبًا ضمن هذا المعدل بسبب انتعاش قطاع ا) 300 – 200(
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في بعض المحافظات والمدن  للشقق السكنية اإليجاراتمعدالت  ارتفاع )7(ويوضح الشكل . المنطقة
  .األردنية

  
  في بعض المحافظات والمدن األردنية للشقق السكنية اإليجارات معدالت ارتفاع) 7(الشكل 

لية نتيجة لزيادة يالحظ من الرسم السابق أن إيجارات الشقق السكنية قد ارتفعت بنسب عا
الطلب عليها، وذلك في ذروة تدفق الالجئين السوريين، في حين عادت لالنخفاض حاليًا ولكن بقيت 

إن انخفاض الطلب حاليًا إضافة إلى هجرة . قيمة اإليجارات أعلى من معدالتها قبل األزمة السورية
قق مما أدى إلى انخفاض قد ساهم في انخفاض الطلب على الش ،بعض السوريين إلى خارج األردن

  .الفترة السابقةعن  اإليجارات
بعد األزمة  بما يتعلق بارتفاع اإليجارات السكنية لم تكن المحالت التجارية أوفر حظًا من الشقق

جانب  إلىن أسعار اإليجارات في المجمعات التجارية مرتبط بعملية العرض والطلب حيث أ .السورية
  .التي يبنى عليها المجمع ونوعية البناء المنطقة التي تحدد سعر األرض

إن ارتفاع الطلب على المحال التجارية الواقعة في الشوارع المهمة والحيوية في العاصمة هو ما 
) 550 – 450(في منطقة الجبيهة مثًال كان ايجار المحل التجاري بمعدل  .اإليجارات أسعاريرفع 

في منطقة شارع مكة وشارع  .دينار شهريًا) 1500 – 900(دينار شهريًا وارتفعت اإليجارات بمعدل 
) 3000 – 2000(دينار شهريًا وارتفعت بمعدل ) 1500 – 1000(المدينة كانت اإليجارات بمعدل 

 200(بمعدل  وهي منطقة شعبية حيوية كانت االيجاراتوعدن النصر  جبلفي منطقة . دينار شهريًا
  .دينار شهريًا) 400 – 350(دينار شهريًا وارتفعت بمعدل ) 250 –

سوريين سجلوا في غرف الصناعة والتجارة في مدينتي المفرق و التجار ال عددًا كبيرًا من  إن
في اربد وفي  .)23(وخاصة المطاعم معدالت إيجارات المحالت التجارية ارتفاع إلىإربد مما أدى 

دينار ) 1200 – 1000(عدل المناطق الحيوية مثل شارع السينما كان االيجار للمحالت التجارية بم
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دينار شهريًا، أي أنه ارتفع بنسبة ) 3200 – 3000(شهريًا قبل األزمة السورية وارتفع بمعدل 
في منطقة شارع % 50في حين ارتفع إيجار المحالت التجارية بنسبة . تقريبًا% 70 إلى% 60

األزمة السورية بمعدل دينار شهريًا وارتفع بعد ) 600 – 500(الهاشمي فقد كان معدل االيجار 
   .دينار شهريًا) 1200 – 1000(

، بسبب وجود الالجئين % 200ارتفعت أجور المحال التجارية بنسبة تزيد على  في الرمثا
 إلىارتفع وقد دينار  )100 – 70(معدل السوريين كان المحل التجاري يؤجر قبل اللجوء السوري بـ

  .دينار )300 – 250(
دينار شهريًا وارتفت االيجارات ) 150 – 120(المحالت التجارية بمعدل في المفرق كان ايجار 

  ..دينار شهريًا) 500 – 400(بعد األزمة السورية لتصبح بمعدل % 300بنسبة 
مثال بمعدل  وشارع الحمرا يجار المحالت التجارية في منطقة وادي الحجرإفي الزرقاء كان 

في منطقة . دينار شهريًا بعد األزمة) 200 – 150(دينار شهريًا وارتفعت بمعدل ) 100 – 75(
دينار شهريًا ) 300 – 250(شارع السعادة وهي منطقة تجارية حيوية كانت االيجارات بمعدل 

تحديدًا كانت  36وفي منطقة الزرقاء الجديدة شارع . دينار شهريًا) 800 – 700(وارتفعت بمعدل 
  .دينار شهريًا) 500 – 450( إلىرتفعت دينار شهريًا وا) 280 – 200(اإليجارات بمعدل 
دينار شهريًا وارتفعت ) 150– 100(كانت االيجارات للمحالت التجارية بمعدل  في عجلون

 – 150(بمعدل  للمحالت التجارية في جرش كانت االيجارات .دينار شهريًا) 300 – 200(بمعدل 
  .دينار شهريًا )400 – 250(دينار شهريًا وارتفعت بمعدل ) 250

دينار شهريًا وارتفعت ) 300– 200(كانت االيجارات للمحالت التجارية بمعدل  في السلط
 – 150(في مادبا كانت االيجارات للمحالت التجارية بمعدل  .دينار شهريًا) 350 – 250(بمعدل 

  .دينار شهريًا) 280 – 220(دينار شهريًا وارتفعت بمعدل ) 200
الجئين السوريين على إيجارات المحالت التجارية في مختلف يالحظ التفاوت الكبير في تأثير ال

ويتضح من البيانات أعاله أن . المناطق بشكل عام كافةالمحافظات، بالرغم من ارتفاع اإليجارات في 
في عمان وإربد والزرقاء  االرتفاع في معدالت اإليجارات كانت في المناطق التجارية األكثر حيوية

رأ ارتفاع كبير في باقي المناطق، وهذا ما يعطي مؤشرًا على مدى كثافة في حين لم يط. والمفرق
ويوضح . تواجد الالجئين السوريين في تلك المناطق، إضافًة إلى انتعاش التجارة في تلك المواقع

  .ارتفاع معدالت اإليجارات للمحالت التجارية في بعض المحافظات والمدن األردنية) 8(الشكل 
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  .ع معدالت اإليجارات للمحالت التجارية في بعض المحافظات والمدن األردنيةارتفا) 8(الشكل 

  المطلب السادس

  وسوق العقار في ظل اللجوء السوري المواطن األردني
إن االرتفاع الذي شهدته الشقق السكنية والمحالت التجارية في مختلف المحافظات والمدن 

واطنين الذين أصبحوا ال يستطيعون دفع اإليجارات على الم لالجئين السوريين انعكسالتي تأثرت با
ومن جهة أخرى قاد هذا االرتفاع لزيادة قيمة  .المتواضع نيدرد األرلفافي ظل متوسط دخل  العالية

عدم  إلىإضافة  .وفترة سداد األقساط البنكية مما ساهم في عدم قدرة المقترضين على السداد
استئجار أو شراء الشقق نتيجة االرتفاع الذي شهدته  مقدرة الشباب المقبلين على الزواج على

ومن ناحية أخرى، فقد انعكس ذلك االرتفاع بأن اضطر بعض . )24(الشقق السكنية بعد األزمة السورية
إن جشع . تخفيض أعداد العاملين في المحالت مما انعكس سلبًا على المواطنين إلىأصحاب المحالت 

ليتناغم مع الشقق دفعهم لرفع اإليجارات على المواطنين األردنيين بعض أصحاب االسكانات أو مالكي 
. ت أعلىايجارإاإليجارات الجديدة في المنطقة، أو الطلب منهم إخالء المأجور لتأجيرها لسوريين ب

الحصول بومن الجدير بالذكر أن الالجئ السوري لم يهتم كثيرًا بقيمة اإليجار إذ كان اهتمامه منصبًا 
  .جار وإبرازه للمفوضية للحصول على الدعمعلى عقد إي

لم يكن اللجوء السوري هو السبب الوحيد الرتفاع أسعار وإيجارات الشقق السكنية والمحالت 
ترة وزيادة الطلب على األراضي لغايات بناء لفافإن ارتفاع أسعار مواد البناء في تلك . التجارية

رى فإن رفع الدعم عن المشتقات النفطية في تلك ومن جهة أخ. كان لها أثر كبير أيضًااالسكانات 
أرباح  إلىإضافة . أيضًا ترة زاد أجور نقل مواد البناء للمواقع  وساهم في رفع أسعار مواد البناءلفا

كما أن . )25(غًا فيها في ظل غياب الرقابة على هذا الموضوعلشركات االسكانات والتي قد تعد مبا
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ة ممن كانوا في السابق يصطافون في سوريا ومصر ولبنان يعد سببًا ارتفاع أعداد القادمين للسياح
  .إضافيًا لزيادة الطلب على العقارات والمنازل الجاهزة للسكن

  خـاتمــــة
في ظل األزمة السورية وتدفق األعداد الكبيرة من الالجئين  تحديًا حقيقيًالقد واجه األردن 

ومن ناحية . يجارات الشقق السكنية والمحالت التجاريةأسعار وإ ارتفاع وانعكاس ذلك على السوريين
أخرى فإن الحركة التي حصلت في سوق العقار قد عكست ازدهارًا من النواحي االقتصادية ألصحاب 
رؤوس األموال والعاملين في قطاع االسكان ، إال أن المواطن األردني البسيط وفي ظل معدل دخله 

ن تدفق الالجئين السوريين السبب الوحيد الرتفاع اسعار كما أنه لم يك. قد تعرض لضغط شديد
وايجارات الشقق السكنية والمحالت التجارية، فقد تزامن ذلك مع ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار 

من ناحية أخرى المواسم السياحية المزدهرة في ظل االوضاع األمنية الغير مستقرة في . مواد البناء
ومن جهة أخرى طمع بعض مالكي العقارات . إلى زيادة الطلب على الشقق الدول المجاورة قد أدت

  .أثر على سوق العقار في المملكةمما  –سواء في رفع االسعار أو رفع اإليجارات   - واستغاللهم 
  :فيما يلي التوصياتنستطيع تلخيص في ظل النتائج السابقة و
لدية وأمانة عمان الكبرى وذلك بزيادة تعديل نظام األبنية المعمول به في وزارة الشؤون الب -

فزيادة أعداد الطوابق تعني  النسبة السطحية أو الطابقية المسموح بناؤها وزيادة عدد الطوابق
 .أن تتوزع قيمة األرض والتكلفة على عدد أكبر من الشقق مما يعني انخفاض سعر الشقة

قتصادي واالجتماعي وعدم ترك إيجاد صيغة عادلة لتقدير اإليجارات مع مراعاة الجانبين اال -
 .األوضاع تتفاقم بسبب جشع بعض المالك

وضع ألية يتم بها تحديد هامش الربح ألصحاب شركات االسكان بحيث يكون الربح منطقيًا  -
هو ومقبوًال، علمًا بأن اإلعفاء الذي يمنح من دائرة األراضي والمساحة ألصحاب االسكانات 

إال أن بعض أصحاب االسكانات يضعون فرق الرسوم في  ينلتوفير فرق الرسوم على المواطن
 )26.(جيوبهم

من رسوم تسجيل الشقة ورسوم  تشمل كًالأنها تخفيض الرسوم الحكومية بنسبة معقولة حيث  -
رخصة البناء وضريبة المبيعات على المخططات الهندسية وضريبة المبيعات على مواد البناء 

 .فدة ورسوم تسجيل قطعة األرضوارتفاع رسوم تصاريح العمالة الوا
لضبط األوقات المعيارية للحصول على رخصة البناء وإذن األشغال وتقليلها حيث تعد إيجاد الية  -

زيادة كلفة االقتراض أو  إلىالمال إضافة  رأستكلفة غير منظورة بسبب طول مدة استثمار 
 . ائدة البنكية إذا ما كان المستثمر يعمل بقروض بنكيةلفا

وضع خطة إلدارة المخاطر لمواجهة مثل هذه التداعيات وبشكل يضمن عدم المساس  ضرورة -
 .بالمواطن األردني واستقراره
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  ملخصال
تحديات إلى  والتعرف، ية في بلد اللجوء األردنواقع العودة الطوع إلى هدفت الدراسة التعرف

بين  الفروقباإلضافة إلى معرفة ، من وجهة نظر الالجئين السوريين الوطن سوريا فيالعودة الطوعية 
عينة الدراسة وزعت على حيث تم بناء استبانة ، الدراسة استجابات الالجئين السوريين تبعًا لمتغيرات

لواقع العودة  السوريين أن وجهة نظر الالجئين الدراسةنتائج  وقد أظهرت، الجئًا) 385( المؤلفة من
لتحديات العودة  همأن وجهة نظرو، قع ضمن المستوى المرتفعتالطوعية في بلد اللجوء األردن 

أن هنالك عوامل عديدة النتائج كما أظهرت ، قع ضمن المستوى المتوسطتسوريا إلى الوطن الطوعية 
االنتماء والحنين إلى كنحو العودة الطوعية المتعلقة لالجئين وجود اتجاه إيجابي ل تمثل أسبابًا

بالمخاوف  تتعلقهنالك تحديات وعوامل تؤثر بشكل سلبي على العودة الطوعية إلى الوطن و، الوطن
، لعودةتسهيل إجراءات ا إلىالهادفة  دراسة مجموعة من التوصياتوقدمت ال. ةواالقتصادي األمنية
بدء حياة لوتأمين الضروريات األساسية ، كافة أشكال العنفالتي تحميهم من  اآلمنةعودة ال وتوفير

  .مستقرة داخل وطنهم

  .العودة الطوعية، السورية أزمة اللجوء، أزمة :الكلمات الدالة
Syrian asylum crisis: The Challenges of voluntary refugee's 

repatriation in the country of asylum Jordan 
The study aimed to identify the reality of voluntary return in the country of 

asylum -Jordan and to identify the challenges of voluntary repatriation from the 
perspective of the Syrian refugees, in addition to knowing the differences between 
the responses of the Syrian refugees according to the study variables, a 
questionnaire was built and distributed to the study sample which consisted of 
(385) refugees. The study results showed: The view of the Syrian refugees of the 
reality of voluntary return in the country of asylum Jordan is within the high level, 
and that their view of the challenges of voluntary repatriation to Syria is within the 
middle level. The results also showed that there are many factors that represent the 
existence of positive indication toward the voluntary return to belonging and 
longing for the homeland, and that there are challenges and factors that negatively 
affect the voluntary repatriation to homeland, related to security and economic 
concerns. The study presentedaset of recommendations, aimed to facilitating return 
procedures, and providing safe return that protects them against all forms of 
violence, and securing basic necessities to ensure a stable life within their 
homeland 
Keywords: crisis, Syrian asylum crisis, voluntary return. 

  المقدمـة 
وفــي ، الزمــتهمالماليــين مــن الالجئــين فــي أنحــاء العــالم لســنوات عديــدة دون إيجــاد حــل     يعــيش 

فـي المقابـل   يوجـد  ، الكتفـاء الـذاتي  ل محققـة الوقت الذي يعـيش فيـه الـبعض مـنهم فـي ظـروف معقولـة و       
ــرين ــث يتعرضــون إلــى         معظــميضــطرون إلــى قضــاء    ممــن الكثي ــاتهم فــي ظــروف صــعبة حي ســنوات حي

ــع حقــوقهم  ، مجموعــة واســعة مــن المخــاطر   وتشــير ، )2014، ةديالرشــا(وال يســتطيعون ممارســة جمي
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مليـون شـخص مـن     )42.5(وجـود عـن   نجئـي الالتحـدة لشـؤون   الممـم  ألفوضية السـامية ل الم إحصائيات
إلـــى و، 2012عـــام  فـــي مليـــون )45.2(إلـــى األرقـــامارتفعـــت هـــذه و، 2011عـــام فـــي  قســـرًا نالنـــازحي

ليصـل   استمر التهجير القسريو، 2014مليون عام  )59.5(وأصبحت، 2013مليون في عام  )51.2(
ألمـــم المتحـــدة امفـــوض قـــال و.(UNHCR,2015) 2015حتـــى عـــام  شـــخص مليـــون )65.3(إلـــى 

أنتجت  حيث، مليون الجئ حول العالم) 65.5(أكثر من  بلغ 2017في عام  العدد لشؤون الالجئين إن
مـن  ) %84( يعـيش نحـو  و، ونـازح  مليـون الجـئ  ) 12(األزمة السورية التـي تـدخل اآلن عامهـا السـابع     

 (UNHCR, 2017). ذات الدخل المتوسط والمنخفض لدول المضيفةفي االعالم  ئيالج
لتمويـل المسـتدام   ل ضـمان وجـود مـا يكفـي    دعت منظمـة العفـو الدوليـة المجتمـع الـدولي إلـى       لقد 

تمكيــنهم مــن  ل ودعــم البلــدان المضــيفة الرئيســية  ، ةأزمــة اللجــوء الســوري للنــداءات اإلنســانية مــن أجــل   
، البحـث عـن حلـول عاجلـة    أيضـا إلـى زيـادة     دعـت و، وتوفير الحماية والمساعدة لالجئـين  احتواء األزمة

وفــي ظــل غيــاب كــل وســائل الضــغط المــادي    ، معينــةبعــد تــوفر شــروط   مبــدأ العــودة الطوعيــة  ويعتبــر
الالجئــين  لحلــول الواقعيــة للتطبيــق لغالبيــة أكثر ا؛وتــوفر وســائل الحمايــة المحليــة والدوليــة  ، والمعنــوي
  (UNHCR, 2008).طويلة األمداللجوء لحاالت وخاصة 
المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحـدة   صرح 2017في عام و

عـاد مـا    حيـث ، سـوريا  داخـل وخـارج   مـن للعـودة الطوعيـة    ملحوظًا توجهًا هنالكأندريه ماهيسيتش إن 
ألف نازح سوري إلـى منـاطق فـي حلـب وحمـاة وحمـص ودمشـق بهـدف االطمئنـان علـى            )500(يقرب 

رغــم تحــذيرات المنظمــة مــن أن مثــل هــذه العــودة مــا زالــت    ، ممتلكــاتهم ومــن تبقــى مــن عــوائلهم هنــاك  
  .(UNHCR, 2017)محفوفة بالمخاطر فاشتراطات العودة اآلمنة الكاملة لم تتحقق بعد

ال  كارثـة إنســانية مـع معانـاة وتشــريد   و، كبـرى  أزمــة اللجـوء السـورية  أزمـة  أصــبحت : مشـكلة الدراسـة  
هائلـة علـى الالجئـين والمـوارد      الـدول المجـاورة لسـوريا ضـغوطاً     إلـى تدفق الالجئين  وفرض، مثيل لها

، فيهـا البنيـة التحتيـة االقتصـادية    قـت  رِهُأ التـي المحدودة المتاحة فـي تلـك البلـدان وال سـيما فـي األردن      
ــين    ًادمقيـــــاألردن  فأصـــــبح، زمـــــةاألزاد مـــــن مخـــــاطر و ــي قدرتـــــه علـــــى االســـــتجابة ألزمـــــة الالجئـــ فـــ

تحســين  مــن خـالل دولـة  أي ويــنعكس نجـاح عمليــة إدارة األزمـة داخــل   ، )2015، فرانسـيس (السـوريين 
ــانون   ــة فــي اتجــاه خــاطئ    ، فــرص تطبيــق الق ، الصــحيحتجــاه االوتوجيههــا فــي  ، ووقــف الجهــود المبذول

ترتيبــات لتقاســم   نلبحــث عــ ا مــن خــالل، وفــق معــايير الكفــاءة والفاعليــة  طويلــة المــدى إيجــاد حلــول و
  .)2012، الحريري(حل جذري  إلىوالتوصل  المسؤولية

بالتعـاون مـع الحكومـات والمجتمعـات والشـركاء      تدعم مفوضية األمم المتحـدة لشـؤون الالجئـين    و
العـودة   عـد تيسـير  يو، مختلفـة الوسائل الب اللجوء السوريةزمة التوصل إلى حل سلمي أل فرصاآلخرين 

وذلـك مـن   ، ومؤقتـاً  جزئيـاً  يعتبـر ن أي حـل آخـر   أو، مـن أفضـل السـبل لحـل األزمـة     الطوعية إلى الـوطن  
 موأن يسـهموا فـي الجهـود التـي تقـوده     ، وواعيـة مـن اتخـاذ خيـارات حـرة      الالجئينن يضمان تمكخالل 

، واالنخـراط فـي أنشـطة السـالم والمصـالحة     ، توفير معلومات مستكملة عن البلـد والمنطقـة األصـلية    إلى
 علـى وغيرهـا مـن أشـكال المسـاعدة     ، وتقديم المساعدة القانونيـة وااللتزام الكامل بعملية إعادة اإلدماج 

يمكـن إعـادة الالجئـين    في القاموس العملي للقانون اإلنسـاني بأنـه   ) 2005(سولينييه وقد ذكر ، العودة
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يجوز لدولـة الملجـأ تشـجيع العـودة فـي حـال       كمـا ، الظروف فـي وطـنهم األصـلي   إذا تغيرت إلى أوطانهم 
  .الالجئون يسببهاعدم تمكنها من تحمل األعباء التي 

بلـد اللجـوء وقـرار     فـي لالجـئ  حريـة االختيـار   : على عنصـرين همـا   ةالطوعيالعودة ينطوي قرار و
ــرات التــي تحــدث   ومســتنير يتعلــق بالحالــة    ــي الــوطن األصــلي بعــد طــول الغيــاب     التغيي وأن عوامــل  ، ف

et al.,  ,(Blackفـي بلـد اللجـوء   " الـدفع "عوامـل   فـي بلـد األصـلي هـي أكثـر أهميـة مـن       " الجـذب "
واقـع العـودة   ل وجهـة نظـر الالجئـين السـوريين    تتجسد مشكلة الدراسة في التعرف على لذلك ،  (2013

ــد اللجــو    ــد    ، األردن ءالطوعيــة فــي بل ــل ســوريا  األصــليوتحــديات العــودة فــي البل مشــكلة فــي  الوتتمث
بلـد   العودة الطوعيـة لالجئـين السـوريين فـي     تحدياتما  :السؤال الرئيسي :اإلجابة على األسئلة التالية

 األردن ؟ اللجوء
  : التالية الفرعية األسئلة الرئيسي السؤال من ويتفرع

 السوريين؟ الالجئينمن وجهة نظر ) األردن(واقع العودة الطوعية في بلد اللجوء ما  .1
 من وجهة نظر الالجئين السوريين؟) سوريا(العودة الطوعية إلى الوطن  تحدياتما  .2
الالجئـين السـوريين    بين اسـتجابات  (α≤0.05)ىئية عند مستوهل توجد فروق ذات داللة إحصا .3

ــد اللجــوء     العــودةواقــع حــول  ــة فــي بل مكــان ، العمــر، الجــنس(لمتغيــرات  تعــزى )األردن(الطوعي
 ؟) اإلقامة

الالجئــــين  اســـتجابات  بــــين (α≤0.05) هـــل توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحصـــائية عنــــد مســـتوى     .4
، العمـر ، الجـنس (لمتغيـرات   تعـزى  )سـوريا (السوريين حول تحديات العـودة الطوعيـة إلـى الـوطن     

 ؟) مكان اإلقامة
مـن  واقع العودة الطوعية في بلـد اللجـوء األردن    إلى التعرفتهدف الدراسة الحالية  :الدراسةأهداف 

مـن وجهــة   سـوريا تحـديات العـودة الطوعيـة إلــى الـوطن     إلـى   التعــرفو، وجهـة نظـر الالجئـين السـوريين    
العــودة  الالجئـين الســوريين حـول   بين اســتجاباتالفـروق معرفــة  إلـى  باإلضــافة .نظـر الالجئــين السـوريين  

 والتوصــيات الصـيغ  تقـديم ومـن ثـم   ، مكـان اإلقامـة  ، العمـر ، الجـنس : لمتغيـرات  تبعـاً ا وتحدياتـه  الطوعيـة 
  .لالجئين السوريينالعودة الطوعية عن تحديات  المقترحة

مـن خـالل طـرح    : الجانـب النظـري   :تسـتمد هـذه الدراسـة أهميتهـا مـن جـانبين همـا       : أهمية الدارسة
لـدى العـدد األكبـر مـن الالجئـين      اللجـوء  زمـة  ألالمفضـل  وبوصفه الحل الدائم العودة الطوعية موضوع 

علــى النظــرة الذاتيـــة لالجئــين مــن حيــث الظـــروف      والتركيــز  ، مــع تحقيــق الســالمة والكرامــة اإلنســـانية    
عمليـة اتخـاذ قـرار     من خالل تحديد العوامل المتوقع أن تكون حاسمة فـي ، اإلجمالية في البلد األصلي

فــي علـى الالجئــين السـوريين    ُطبقــتكونهـا   فــي الدراسـة  أهميــة تكمنفـ  :الجانــب التطبيقــي أمـا .العـودة 
تأمـل الباحثـة أن تـزود     وبالتـالي ، مغادرتهم وطنهم سـوريا و، أزمتهمسنوات على سبع بعد مرور األردن 

المعنيـة  الجماعات األخـرى  والحكومة األردنية و المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والدراسة 
التوصـل إلـى اتفـاق بـين مختلـف المؤسسـات       بنتـائج علميـة وميدانيـة يمكـن االسـتفادة منهـا فـي         بالعودة

السـورية  زمة اللجـوء  إليجاد حل ألات ياتفاقتصورات وبرام إلالمعنية التي يتم فيها تقاسم المسؤوليات 
  .في األردن لالجئين السوريينالطوعية  العودة تحديات من خالل معرفة
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، مـدن ( األردنفـي  السـوريين  فـي جميـع الالجئـين    : الحدود البشـرية والمكانيـة  تتمثل : الدراسة حدود
بقـت خــالل الربــع األخيـر مــن عــام   ُطبأنهــا  :للدراســة الحــدود المكانيـة وتتمثــل  ).الزعتـري  مخــيم، قـرى 

)2017(.  

  :اإلجرائيةالتعريفات 

 وقـيم ومعتقـدات وممتلكـات األفـراد والمنظمـات      غيـر متوقـع ألهـداف   ًا أو متوقع ًاخطرو ًاتهديد :األزمة

نوع من  هي :السورية أزمة اللجوء. والتي تحد من عملية اتخاذ القرار فيهااألردن في  والمؤسسات
بلــد علـى  و السـوريين أنفسـهم  علـى الالجئـين    أثارهـا لهــا التـي  التـي تتعـرض لهـا األردن و   األزمـاِت  أنـواع  

  .ككل على المجتمع الدوليو اللجوء األردن

أن تســـاعد علــى عـــودة  نها الظــروف التـي مــن شـأ   تهيئـة هـي قــرار حـر ومســتنير مـع     :العـودة الطوعيــة 
 مــع تــوفير الحكومــات ، الكاملــة لحمايــة الوطنيــةا وضــمن أمــان وكرامــةب ســوريا إلــىالســوريين الالجـــئين 

ــة    ــودة الطوعيـ ــير العـ ــراءات لتيسـ ــة إجـ ــات المعنيـ ـــات  ، والمنظمـ ـــوية المنازعــ ـــلمية وتســ ـــائل الســ ، بالوســ
  .دماجالمســاعدة في جهــود إعــادة اإل وتقديم

ــد اللجــوء   ــة فــي بل الظــروف و تصــورات الالجئــين الســوريين أنفســهم؛   معرفــة: واقــع العــودة الطوعي

تحـديات العــودة   .فــي االسـتبانة )  11-1( بـالفقرات وتـم قياسـه   ، األردن فـي بلـد اللجــوء  الموضـوعية  

أبعادهــا ب، ســوريا تصــورات الالجئــين الســوريين فــي بلــد العــودة  معرفــة :األصــليبلــد الالطوعيــة فــي 
  .في االستبانة) 21-12(بالفقرات اوتم قياسه، والجسدية االجتماعية واالقتصادية واألمنية

   :النظري اإلطار

  : الطوعية العودة
كانــت ثمــة   ، إما مقررة أو جارية بالفعــل  لالجئينفي الحـاالت الـتي كانت فيها العودة الطوعية 

فــي تلــك المنــاطق مــن خــالل تــوفير األمــن والحمايــة وتطبيــع    االســتقرارســبل حاجــة واضــحة إلــى كفالــة 
كوســيلة لحــل أزمــة   الظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية وغيرهــا مــن العوامــل الداعمــة للعــودة الطوعيــة     

  .)2015، سالم(بشكل مستدام  اللجوء
عــادات اإل ســمإحــاالت مــا بعــد الصــراع المعروفــة ب    المفوضــة الســامية نهجــا متكــامال إزاء  تقتــرح و
 أزمــةحــل التــي تهــدف إلــى ، بنــاءالوإعــادة التأهيــل وإعــادة وإعــادة اإلدمــاج  الــوطن إلــى إعــادة" األربعــة

ــة بيئــة مواتيــة فــي   وته، ات الفاعلــةالجمــع بــين المســاعدة اإلنســانية والجهــ   اللجــوء مــن خــالل   ــدان يئ بل
العودة الطوعيـة   تحظىو، (UNHCR, 2004)العودة المستدامة إلى الوطن  المساعدة علىو المنشأ

حثـت اللجنـة التنفيذيـة    و، الالجئـين باهتمـام متزايـد مـن جانـب المجتمـع الـدولي        ألزمـة إلى الـوطن كحـل   
وتطــــوير التعــــاون الــــدولي فــــي تنفيــــذه  لالزمــــة علــــى أهميــــة هــــذا الحــــل  المفــــوض الســــامي  لبرنــــامج

(UNHCR, 1985).  
بــرامج المســاعدة علــى العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج فــي العديــد مــن الــدول        انتشــرت مــؤخراً 

ــات اإلكــراه          ، األوروبيــة ــدًال مــن اســتخدام آلي ــرامج فرصــة العــودة المنظمــة للمهــاجرين ب ــيح تلــك الب وُتت
وعلـى  ، 2011برنامجًا في عـام   )35(إلى  1995ج في عام وقد ارتفع عددها من خمسة برام المباشر



68 
 

الرغم من أن للمنظمات غير الحكومية واألكاديميين على حد سواء تحفظـات قـديمًا علـى تلـك البـرامج      
التي يدير غالبيتها المنظمة الدولية للهجرة من حيث تصنيفها المضـلل وغيـاب مبـدأ الطوعيـة الحقيقيـة      

عنــد وضـع بــرامج  نصـح الحكومــات الملتزمـة بحمايــة الالجئـين مـن العــودة القسـرية      ت ذلــكلتجنـب  و، بهـا 
 ,Koch) مؤسسيًا عن هيئة العودة القسـرية  اانفصالهبمراعاة جديدة للمساعدة على العودة الطوعية 

 2013).  

حق ، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )2(13تقر المادة :العودة الطوعية من وجهة نظر القانون
 الخـــاصمــن العهــد الــدولي    ) 4(12والمـــادة ، )1948، المتحــدة  األمــم ( الفــرد فــي العــودة إلـــى بلــده    

األمــم (والبروتوكـول الرابـع الملحــق باالتفاقيـة األوروبيـة لحقــوق اإلنسـان     ، المدنيـة والسياســية  بـالحقوق 
) 2(12والمـادة   )1969، االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان    (من ) 5(22والمادة  )1966، المتحدة

تنص هـذه المـواد   و )1198، منظمة الوحدة األفريقية( من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
 ضرورةعلى ) 1993، األمم المتحدة( وأكدت، من حق الدخول إلى بلده حرمان أحد تعسفًا عدمعلى 

عـودتهم   ومنهـا ، زمـتهم ألوإيجاد حلول دائمـة  ، وخارجيًا يًالمسائل المتصلة بالمشردين داخلباهتمام اال
  .الطوعية واآلمنة وإعادة تأهيلهم

 ،األصـلية  منـاطقهم  فـي  واسـتقرارهم  والنـازحين  لالجئـين  الطوعيـة  العـودة  إن :الطوعيـة  شروط العودة
ة والمنظمـات  الــدولي والمجتمــع الحكومــات بــين مشــتركًا جهــدًا تتطلــب التــي المراحــل أهــم مـن   الطوعی

 الالجئــين ةمشــارك كفالــةو وقانونيــة إنســانية بطــرق العمليــة إلنجــاح وذلــك ،المــدني المجتمــع ومنظمــات
 تجبـر  أن شـأنها  مـن  إجـراءات  أي اتخـاذ  من والحكومات المحلية السلطات منعو االختيار في والنازحين
 لخطــرل معرضــة وحريــاتهم حيــاتهم فيهــا تكــون أخــرى جهــة إلــى أو ،دولهــم إلــى العــودة علــى الالجئــين

 عمليـة  علـى  الـدولي  المجتمـع  إشـراف  مـع  والماديـة  والقانونية البدنية السالمة ذلك ويشمل ،واالضطهاد
 واإلشـراف  ،وممتلكـاتهم  مسـاكنهم  اسـترداد  فـي  والمسـاهمة  وحقوقهم العائدين وحماية الطوعية العودة

 .)2012 ،سليمان(اإلعمار وإعادة التعويض عمليات على
زمـة  ألحلـول دائمـة    بإيجـاد فيما يتعلـق  ) 2016(المتحدة الدورة السبعون  األممجاء في تقرير و

ينبغــي للــدول ومنظمـــات   بأنـه  ، مـن أجـل ضـمان العــودة وإعـادة اإلدمــاج بطريقــة مســـتدامة      و، لالجئـين ا
الطوعيــة  التخطيط ودعم التدابير الراميـة إلى تشـجيع العــودة  باألمم المتحدة والشركاء المعنيين القيام 

مــع مشـــاركة النســاء والشـــباب علــى قـــدم    ، والتنميـــة، واإلعمــار ، والواعيــة وإعـــادة اإلدمـاج والمصــالحة  
ـــدين       و، المســـاواة ــدمج االحتياجــات الخاصـــة للعائ ــوطني ي ويعــزز  ، التأكــد مــن أن التخطــيط اإلنمــائي ال

  .اإلدماج المستدام والشامل

  :الدراسات السابقة
قسـرية والعـودة الطوعيـة بـين االختيـار واإلكـراه فـي        الالعـودة  فـي    (MMP, 2017)دراسـة  بحثت

مـن أجـل تقيـيم أفضـل لممارسـة عـودة طـالبي اللجـوء         ، حالة األفغان العائدين من أوروبا إلى أفغانستان
 :وهـي ، عودةللالثالثة األنواع  الدراسة تقييم تناولتو، والمهاجرين الذين رفضوا وضعهم غير القانوني

أخالقيــات  لمعرفـة ، )بـدون مســاعدة (والعـودة الطوعيــة  ، والعــودة الطوعيـة المدعومــة ، اإلعـادة القسـرية  
الدراســة  وأظهــرت، نظـام العــودة الــذي تســتخدمه وتـدعو إليــه العديــد مــن حكومـات االتحــاد األوروبــي    
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التعــرض نتــائج منهــا أن األشــخاص الضــعفاء قــد أعيــدوا إلــى أوضــاع غيــر آمنــة حيــث يتعرضــون لخطــر   
  .مثل أفغانستان وال سيما في حالة العودة إلى بلد غير آمن وغير مستقر سياسيًا للعنف
برامج المسـاعدة علـى    تطبيق اآلثار المترتبة على (Encinas, 2016) تناولت دراسة إنسيناسو 

والمشـاكل  وتحليل هذا النوع من البرامج فـي المملكـة المتحـدة    ، العودة الطوعية على النساء واألطفال
ـــودة   الأظهـــرت و، المترتبـــة عليهـــا نتـــائج أن المبـــدأ الـــــذي يدعـــــم إنشـــــاء برامـــــج المســـــاعدة عــــلى العـ

ســـواء مـــن وجهـــة نظــر قانونيـــة أو مـــن وجهـــة نظـــر سياســـة حقـــوق   ، الطوعيــة تشـــوبه مشـــاكل كبـــيرة 
لمراقبــة الحــدود والهجــرة مــن خــالل       الجهـات الفاعلـة الدوليـة والحكومـات الوطنيـة   يضعفهو ، اإلنسان

فلذلك قد تعــود غالبيـــة النســـاء    ، وغالبا ال تكـون قـرارات العـودة بيـد النسـاء أنفسـهن، تشـجيع العـودة
واألطفال المشــاركون في برامــج المســاعدة علـى العـــودة الطوعيـــة إلـى مناطـــق نـــزاع يواجهـــون فيهـــا         

 .مــن التهجـيـر ـة واضطهــادًا وربمــا مزيــدًامصاعــب إضافيـ
مـن خـالل تطبيـق    ، أثـر اللجـوء السـوري علـى األردن     )2014( دراسة سميران وسـميران ناقشت و

عملي على بعض الالجئـين السـوريين المـدنيين الـذين دخلـوا األراضـي األردنيـة والقـاطنين مـع توضـيح           
 نتــائج الدراســة وأظهــرت، والحيــاة العامــة فــي المخــيم ، والمعانــاة أثنــاء رحلــة الخــروج ، أســباب الخــروج

 محافظـة  عـد وُت ،والالجئـين  النـازحين  مـن  موجـات  اسـتقبال  في العالم في الدول أكثر من األردن أن:منها
 إلــى الالجئــين تــدفق نأو ،الســوري اللجــوء مــن تضــررًا المحافظــات أكثــر مــن اربــد ومحافظــة المفــرق
 ،األردنيـة  للحكومـة  المقدمـة  والمسـاعدات  المـنح  قلة ظل فيالمحدودة المحلية الموارد استنزف األردن

  .الحرب انتهاء بعد بالدهم إلى بالرجوع يرغبون الالجئين من تقريبا )%76( أن النتائج وأشارت
 المتعلقـة  المسـائل  فـي  )&McGhee Anderson, 2014( ومـاكغي  اندرسـون  دراسـة  حثـت بو 

ــى مســاعدةلل وســائل ثالثبــ ــة العــودة عل ــةب للمهــاجرين الطوعي ــامج:وهــي ،المتحــدة المملك  العــودة برن
 علـى  والمسـاعدة  ،النظاميين غير للمهاجرين الطوعية العودة على والمساعدة ،اإلدماج وإعادة الطوعية
 المشـورة  ديمتقـ  فـي  لمنظمـات ل المختلفـة  بـاألدوار  الدراسـة  وبحثت ،واألطفال للعائالت الطوعية العودة
 قــوانين تنفيــذ فــي منظمــة إدارة وجــود مــن بــد ال نــهأ:الدراســة نتــائج وأظهــرت ،العــودة أســاليب بشــأن
 علــى المســـاعدة عواقـــب إحــــدى نأ الدراســة أظهــرت كمــا ،اإلنســان حقــوق مــع تتوافــق بحيــث ةالهجــر
ـــودة ـــة الع ــى تركيزهـــا فــي  الطوعي ـــار حريـــة  عل ـــل بحيــث  االختي ــين تجع  العواقـــب  عـــن مســئولين  الالجئ

 الالجئـيــن  تجـــاه  مســـؤولية  أي مـــن  الداخليـــة  وزارةو المختصـين  يعفـــي  مـمــا  ،عودتهـــم  ـىلـ عـ المترتبــة
  .حياتهــم تهــدد خطــرة أوضــاع إلى العائديــن
ومعرفــة  حق العــودة لــدى الالجئــين الفلســطينيين بدراســة تنــاولت) 2011( رمضــان أبــو تقامــكمــا 

وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن    ، ، لالجئين الفلسطينيين بحـق العـودة  عن تمسك ا المسئولةاألبعاد النفسية 
كمـا ظهـر   ، دى أفـراد العينـة  لـ %) 89.5( الوزن النسبي لالنتماء إلى الوطن والتمسك بحق العـودة بلـغ  

والتمسك بحق العودة لصـالح  وجود فروق ذات داللة إحصائية في المستوى الكلي لالنتماء إلى الوطن 
ــرة  ــة فأقــل     ، األعمــار الكبي ــة الثانوي ــزوجين ولصــالح المســتويات التعليمي ــراد  و، ولصــالح المت لصــالح األف

التعــرف علــى عــودة الالجئــين   إلــى  (2010)فيــريسدراســة  هــدفتو. الــذين ال يوجــد دخــل ثابــت لهــم  
وبيــان ، العائــدين فــي المجتمــع العراقــي إعــادة دمــج والعــراقيين إلــى ديــارهم وعلــى العالقــة بــين العــودة   
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الطريــق التــي يعـــود بهــا الالجئـــون    وأظهـــرت الدراســة نتــائج منهـــا إن   ، الطريقــة التــي يـــتم بهــا العــودة    
أن و، العراقيــون ويعــاد دمجهــم فــي مجتمعــاتهم تــؤثر إلــى حــد بعيــد فــي شــكل العــراق مــا بعــد الصــراع   

   .ةحاالت العودة إلى العراق وإعادة الدمج لن تكون سهل
ــادة لعـــودة ا (Riiskjaer &Nielsson, 2008) ريســـكجاير ونيلســـون دراســـة تناولـــتو وإعـ

ما هي العوامل التـي تفسـر   : وكان السؤال البحثي المطروح، وطنهمغير الناجحة للعراقيين في اإلدماج 
) 35(وقد أجرت الدراسة مقابالت مع  .والعودة إلى الدنمارك، ن عن عودتهم إلى ديارهميالالجئ تخّلي
: نتـائج الوأظهـرت  ، ومـن ثـم عـادوا إلـى الـدنمارك     ، العراق من الدنمارك إلىن اختاروا العودة مم ًاعراقي

، األصـلي الوطن غيـر مسـتدامة بسـبب صـعوبة االنـدماج مـع الـوطن         إلىتكون العودة  أننه من الممكن أ
وقلـة  ، ن الـوطن تغيـر  أشـعورهم بـ  الـوطن األصـلي منهـا     الدراسة أسباب عدة لفشل العودة إلـى  وأظهرت
األسـرة  أفـراد  ن أو، الصعوبة في إيجاد عمل أووانعدام الخدمات ، األصليالوطن  إلىباالنتماء  الشعور

  .في قرار العودة ختلفينم
اســتعراض الدراســات السـابقة يتبــين أن الدراســة الحاليــة تتميـز عــن الدراســات الســابقة     خــاللمـن  

وهو ما ، في بلد اللجوء األردنالالجئين السوريين  موضوع العودة الطوعية من وجهة نظرباختيارها ل
  .لم تتناوله أية دراسة سابقة وتحديدًا في األردن

  : واإلجراءات الطريقة

  منهج الدراسة
  .الدراسة أغراض هئمتالدراسة على المنهج الوصفي المسحي الميداني لمالاعتمدت 

  : مجتمع الدراسة وعينتها
الجــئ  ألــف )629(والبــالغ عــددهم ، األردنتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الالجئــين الســوريين فــي   

مجتمـع الدراسـة   نظـرا ألن  و، مخـيم الزعتـري   إلـى  باإلضـافة  األردنيـة موزعين في مختلف المدن والقرى 
وذلــك حســب أســلوب العينــة  ، فقــد تــم تطبيــق العينــة االحتماليــة؛ لتحديــد حجــم العينــة المالئــم   ، معلــوم

توزيــع أفــراد عينــة ) 1(ويظهــر الجــدول ، فــردا) 385(بلــغ حجــم العينــة  المعادلــةوبتطبيــق . العشـوائية 
  .الدراسة حسب متغيراتها

  حسب المتغيرات الشخصية والوظيفيةعينة الدراسة  توزيع أفراد) 1(الجدول 
 النسبة المئوية التكرار  الفئة  المتغير
 %59.2 228 ذكر  الجنس

 %40.8 157 أنثى
 %44.9 173 30أقل من  العمر

 %31.2 120 فأقل 30-40
 %14.5 56 فأقل 40-50

 %9.4 36 فأكثر 50
 %26.0 100 مخيم مكان اإلقامة

 %51.7 199 مدينة
 %22.3 86  قرية



71 
 

فقرة ) 25(لية من تكونت بصورتها األوو، قامت الباحثة بتطوير استبانة كأداة للدراسة :أداة الدراسة
باإلضافة للبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة من حيث الجنس والعمر ومكان ، لغايات التحكيم

الخماسي حسب أنموذج وقد تم تصميم االستجابة على اإلستبانة وفق التدريج . األردنفي  اإلقامة
)Likert (كما يلي:  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
5  4  3  2  1  

مـن أعضـاء    محكمـين ) 6(تم التأكد من صدق األداة بعرضها علـى  :صدق أداة الدراسة وثباتها
، توصــياتهمتــم إجـراء التعــديالت التــي أوردهــا المحكمــون فــي   و، ئـة التــدريس فــي الجامعــات األردنيــة هي

) 3(وحـذف  ، حذف فقرة واحدة من القسم الذي يقيس واقع العودة الطوعية في بلد اللجـوء حيث تم 
وفــي ضــوء التعــديالت أصــبحت  ، فقــرات مــن القســم الــذي يقــيس تحــديات العــودة الطوعيــة إلــى الــوطن  

ة فـي بلــد  الــذي يقـيس واقـع العـودة الطوعيـ     األولالقسـم  : فقـرة موزعـة فـي القسـمين    ) 21(األداة مــن  
والقســم الثــاني الــذي يقـيس تحــديات العــودة الطوعيــة إلــى الــوطن ويضــم   ، فقــرة) 11(ويضــم  اللجـوء 

الجئـًا  ) 30(شـملت   اسـتطالعية عينـة  على  هاتم تطبيق األداةمن ثبات  التحقق وألغراض. فقرات) 10(
، "Cronbach's alpha"ات باستخدام معادلة كرونبـاخ ألفـا  ومن ثم تم استخراج معامالت الثب، سوريًا

كمـا  ، )0.931( واقـع العـودة الطوعيـة فـي بلـد اللجـوء      الثبات فـي القسـم المتعلـق ب    بلغت قيمة معاملو
  ).0.899( تحديات العودة الطوعية إلى الوطنالثبات في القسم المتعلق  بلغت قيمة معامل

لإلجابــة عــن  الحســابية واالنحرافــات المعياريــة تــم اســتخدام المتوســطات:المعالجــات اإلحصــائية
تـم تحديـد األهميـة النسـبية لدرجـة واقـع وتحـديات العـودة الطوعيـة فـي           قـد  و، السؤالين األول والثاني

) 2.33-1.00(المتوسـط الحسـابي مـا بـين     " :كمـا يلـي  " منخفضة، متوسطة، مرتفعة"ستويات ثالث م
) 3.67-2.34(المتوسـط الحسـابي مـا بـين     / منخفضـة  يعني أن درجة واقـع وتحـديات العـودة الطوعيـة    

) 5.00-3.68(المتوسـط الحسـابي مـا بـين     / يعني أن درجة واقـع وتحـديات العـودة الطوعيـة متوسـطة     
ــة     ــة مرتفعــ ــودة الطوعيــ ــديات العــ ــع وتحــ ــة واقــ ــي أن درجــ ــا. "يعنــ ــم  كمــ ــتخدامتــ ــاين   اســ ــل التبــ تحليــ

(Univariate Analysis)   تبعـــًا ، فــي اســتجابات أفــراد العينــة     الفــروق للكشــف عــن   ، بــدون تفاعــل
 (Scheffe) "شـيفيه "طريقة بوتم استخدام المقارنات البعدية  اإلقامةمكان و العمرو الجنس لمتغيرات

  .اإلقامةلكشف عن مصدر الفروق الدالة إحصائيًا تبعًا لمتغيري العمر ومكان ل

  نتائج الدراسة

مـن وجهـة   ) األردن(الطوعيـة فـي بلـد اللجـوء     ما واقـع العـودة   : نتائج اإلجابة عن السؤال األول

  نظر الالجئين السوريين؟
واالنحراف المعيـاري والترتيـب إلجابـات    ، لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي

، مــن أداة الدراســة واقــع العــودة الطوعيــة فــي بلــد اللجــوء علــى فقــرات القســم الــذي يقــيس   المبحـوثين 
  ).2(لجدول وكانت النتائج كما في ا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع العودة الطوعية في بلد اللجوء ) 2(الجدول 
  )األردن(

الترتيب
  رقم

الفقرة
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

1 1 
ــا تمثـــل لـــي األرض    ــالعودة لـــوطني ســـوريا ألنهـ أتمســـك بحقـــي بـ

 مرتفعة 0.43 4.89 .والوطن والهوية

2 3 
ن وسوريا تجعـل أمـور العـودة    أعتقد بأن قرب الحدود بين األرد

 مرتفعة 0.89 4.37 .أسهل

 مرتفعة 1.04 4.31 .يتم تقدم الحماية األمنية الكافية لالجئين الذين يريدون العودة 5 3

4 6 
لــدي درايــة تامــة بالتعليمــات واألنظمــة المعمــول بهــا فــي األردن    

 مرتفعة 1.11 4.22 .إلى الوطن فيما يتعلق بالعودة

5 7 
يوجد لدي رغبة حقيقية في العودة إن استقرت األوضاع األمنية 

 مرتفعة 1.04 4.03 .في الوطن

6 11 
يـتم تنظـيم حمــالت إعالميـة إلبــالغ الالجئـين بالحالــة األمنيـة فــي       

 مرتفعة 1.12 4.02 . الوطن

7 8 
سيكون له دور اعتقد إن تحسن األوضاع االقتصادية في الوطن 

 مرتفعة 1.05 3.89 .في العودة

8 10 
تـــوفر الحكومـــات والمنظمـــات المعنيـــة إجـــراءات لتيســـير العـــودة  

 متوسطة 1.10 3.56 .الطوعية إلى الوطن

 متوسطة 1.16 3.36 .كلما ذكر اسم بلدي األصلي أشعر بالشوق للعودة إليه 4 9

10 9 
تعتبر قلة اإلمكانيات المادية في األردن من العوامل التي تجعلني 

 متوسطة 1.10 2.82 .الوطن إلىأفكر بالعودة 

 متوسطة 0.84 2.64 .الوطن إلىيشكل األمن في األردن سببًا لعدم العودة  2 11
 مرتفعة 0.36 3.83  المتوسط الحسابي العام لواقع العودة الطوعية

العـودة الطوعيـة فـي بلـد اللجـوء       العينـة حـول   أفراداستجاباتأن ) 2(في الجدول  النتائجيتبين من 
ــاري  ) 3.83(بمتوســـط حســـابي  جـــاءت بشـــكل عـــام ضـــمن الدرجـــة المرتفعـــة  ) األردن( وانحـــراف معيـ
، العينـة مـا بـين الدرجـة المرتفعـة والمتوسـطة       أفـراد للفقرات فقد تراوحت استجابات  وبالنسبة).0,36(

ــاك   ــان هنـ ــث كـ ــة   حيـ ــودة الطوعيـ ــى العـ ــجع علـ ــل تشـ ــبعة عوامـ ــة ، سـ ــة مرتفعـ ــاءت بدرجـ ــت ، وجـ وتراوحـ
 أتمسـك "بالترتيـب األول  )1(وجاءت الفقرة رقـم  ، )3.89(و) 4.89(المتوسطات الحسابية لها ما بين 

وجـاءت الفقـرة   ، بدرجـة مرتفعـة  " في حقي بـالعودة للـوطن سـوريا ألنهـا تمثـل األرض والـوطن والهويـة       
اد الالجئين إن تحسن األوضاع االقتصادية في الوطن اعتق" ة وبدرجة مرتفعةخيراألبالمرتبة  )8(رقم 

  ."سيكون له دور في العودة
يشـكل األمـن   ) "2(حيث جاءت الفقرة ، فقرات ضمن الدرجة المتوسطة أربعةجاءت  كانفي حين 

سـبقتها فـي   ، )2.64(بمتوسـط حسـابي    األخيـر فـي الترتيـب   " الـوطن  إلـى في األردن سببًا لعدم العـودة  
تعتبــر قلــة اإلمكانيــات الماديــة فــي األردن مــن العوامــل التــي تجعلنــي   ) "9(الفقــرة  األخيــرالترتيــب قبــل 
  )2.82(بمتوسط حسابي " الوطن إلىأفكر بالعودة 
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مـن وجهـة   ) سـوريا (مـا تحـديات العـودة الطوعيـة إلـى الـوطن       : نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني

  السوريين؟نظر 
واالنحراف المعيـاري والترتيـب إلجابـات    ، لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي

ــذي يقــيس    على المبحــوثين ــرات القســم ال ــوطن     فق ــى ال ــة إل ، مــن أداة الدراســة تحــديات العــودة الطوعي
  ).3(وكانت النتائج كما في الجدول 

المعيارية لتحديات العودة الطوعية إلى الوطن المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 3(الجدول 
  )سوريا(

  رقم الترتيب

  الفقرة

المتوسط   الفقرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 مرتفعة 0.95 4.14 .لدي مخاوف من عودة انعدام األمن في حال العودة 16 1
اعتقـــد أن العـــودة إلـــى الـــوطن فـــي الوقـــت الحـــالي تســـبب تهديـــد     14 2

 .على الحياةجوهري 
 مرتفعة 1.09 4.11

النفســـي بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف  (لـــدي مخـــاوف مـــن ســـوء المعاملـــة   15 3
 .واالستغالل في حال العودة) الجنسيوالجسدي و

 مرتفعة 0.74 4.09

أعتقـــد بوجـــود صـــعوبات فـــي العثـــور علـــى عمـــل أو بـــدء بنشـــاط     20 4
 .تجاري في حال العودة

 مرتفعة 1.09 3.88

حــال لــدي مخــاوف مــن االفتقــار إلــى تــوفر الوثــائق الشخصــية فــي      19 5
 .العودة

 مرتفعة 1.05 3.87

، الغذاء(لدي مخاوف من القدرة على توفير الضروريات األساسية  17 6
 .في حال العودة) التعليم، المأوى

 مرتفعة 0.96 3.85

طـــول فتـــرة األزمـــة فـــي الـــوطن يولـــد لـــدي الشـــعور بـــالخوف مـــن     13 7
 . العودة

 مرتفعة 0.55 3.83

 متوسطة 1.14 3.61 .في قرار العودة إلى الوطن األسرةيختلف أفراد  21 8
ــي إعـــادة         18 9 ــية فـ ــل المفوضـ ــاعدة مـــن قبـ ــوفير المسـ ــكوك بتـ ــدي شـ لـ

 .االندماج مع الوطن في حال العودة
 منخفضة 0.80 1.95

اعتقــــد بوجــــود ضــــعف فــــي التعــــاون عبــــر الحــــدود بــــين مكاتــــب      12 10
المفوضــــية والحكومــــات والمنظمــــات الدوليــــة فــــي عمليــــة العــــودة  

 .الطوعية إلى الوطن

 منخفضة 0.84 1.58

 متوسطة 0.33 3.49  المتوسط الحسابي العام لتحديات العودة الطوعية
إلـى   الطوعيـة تحـديات العـودة    العينـة حـول   أفـراد  اسـتجابات أن ) 3(يتبين من النتائج فـي الجـدول   

ــوطن  وانحــراف  ) 3.49(بمتوســط حســابي    الدرجــة المتوســطة   ضــمن جــاءت بشــكل عــام     )ســوريا (ال
ــاري  ــراتوبالنســبة ).0,33(معي ــرادفقــد تراوحــت اســتجابات    للفق ــين الدرجــة المرتفعــة      أف ــا ب ــة م العين

، الطوعيـــة إلـــى الـــوطن بدرجـــة مرتفعـــة حيـــث كـــان هنـــاك ســـبعة تحـــديات تواجـــه العـــودة  ، والمنخفضـــة
بالترتيـب  ) 16(وجـاءت الفقـرة رقـم    ، )3.83(و ) 4.14(وتراوحت المتوسطات الحسابية لهـا مـا بـين    

وجـاءت الفقـرة رقـم    ، "مخاوف الالجئين من عودة انعدام األمن في حال العودة"األول وبدرجة مرتفعة 
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ى الالجئــين مــن أن طــول فتــرة األزمــة فــي   وجــود تخــوف لــد"األخيــر وبدرجــة مرتفعــة  بالترتيــب ) 13(
  ."الوطن يولد الشعور بالخوف من العودة

يعـد تحـديًا    فـي قـرار العـودة إلـى الـوطن      األسـرة أفراد  اختالفالنتائج أن  أظهرتفي حين النتائج 
النتـائج أن المواضـيع    أظهـرت بينمـا  ، )3.61(وحصـل علـى متوسـط حسـابي     ، متوسطًا بالنسبة لالجئـين 
العودة الطوعيـة  أمامـ ال تمّثـل تحـديات حقيقيـة     والحكومـات والمنظمـات الدوليـة   ذات العالقة بالمفوضية 

اعتقد بوجود ضعف في التعـاون  ) "12(الوارد في الفقرة  التحديأن حيث أظهرت النتائج ، الوطن إلى
الدوليــة فــي عمليــة العــودة الطوعيــة إلــى    عبــر الحــدود بــين مكاتــب المفوضــية والحكومــات والمنظمــات    

سـبقها فـي الترتيـب    ، وبدرجـة منخفضـة  ) 1.58(بمتوسـط حسـابي    األخيرقد جاء في الترتيب " الوطن
لـدي شـكوك بتـوفير المسـاعدة مـن قبـل المفوضـية فـي         ) "18(التحـدي الـوارد فـي الفقـرة      األخيـر قبل 

  .وبدرجة منخفضة) 1.95(ي بمتوسط حساب" إعادة االندماج مع الوطن في حال العودة

 (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: اإلجابة عن السؤال الثالث نتائج
ــزى ) األردن(بــين اســتجابات الالجئــين الســوريين حــول العــودة الطوعيــة فــي بلــد اللجــوء       تع

  ؟)مكان اإلقامة، العمر، الجنس(لمتغيرات 
، بـدون تفاعـل   (Univariate Analysis)تحليـل التبـاين    اسـتخدام تـم   عـن هـذا السـؤال    لإلجابـة 

وكانـت  ، )مكـان اإلقامـة  ، العمـر ، الجـنس (لمتغيـرات  أفـراد العينـة تبعـًا     للكشف عن الفروق في اسـتجابات 
  ).4(النتائج كما في الجدول 

للكشف عن الفروق بين ، الحسابية ونتائج تحليل التباين بدون تفاعل المتوسطات) 4(الجدول 
مكان ، العمر، تبعًا لمتغيرات الجنس، الدراسة حول العودة الطوعية في بلد اللجوء ةاستجابات عين

  اإلقامة
المتوسط   فئات المتغير  المتغير

 الحسابي
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" F"قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 *0.023 5.187 0.505 1 0.505 3.86 ذكر  الجنس
 3.78 أنثى

 *0.000 31.300 3.048 3 9.143 4.00 30أقل من  العمر
 3.62 فأقل 30-40
 3.77 فأقل 40-50

 3.74 فأكثر 50
مكان 
  اإلقامة

 *0.002 6.457 0.629  2 1.257 3.97 مخيم
 3.80 مدينة
 3.73 قرية

  )α≥ 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
عينة الدراسـة حـول   اسـتجابات وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين      ) 4( الجـدول  فـي  النتائجبين ُت

لصالح الذكور كون المتوسط الحسابي الستجاباتهم أعلى  لجنسلتعزى العودة الطوعية في بلد اللجوء
النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين    بينــتكمــا ، اإلنــاثمــن المتوســط الحســابي الســتجابات  
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، مكــان اإلقامــة والعمــر لمتغيــري تعــزى  عينة الدراســة حــول العــودة الطوعيــة فــي بلــد اللجــوء   اســتجابات
الفـــروق الدالـــة للتعـــرف علـــى مصـــدر   (Scheffe) "شـــيفيه"بعديـــة بطريقـــة مقارنـــات  إجـــراءتم وقـــد

  ).6(و) 5(هو موضح في الجدول كما ، عينة الدراسةاستجاباتبين إحصائيا
عينة  الفروق بين استجابات للكشف عن مصدر" شيفيه"ية بطريقة نتائج المقارنات البعد) 5(الجدول 

  العمر الدراسة حول العودة الطوعية في بلد اللجوء تبعًا لمتغير

  متغير 
  العمر

 فأكثر 50 فأقل 50-40 فأقل 40-30 30أقل من   

 
4.00 3.62 3.77 3.74 

 *0.26 *0.23 *0.38  - 4.00 30أقل من 
 0.12 0.15  -  - 3.62 فأقل 30-40
 0.03  -  -  - 3.77 فأقل 40-50

  -  -  -  - 3.74 فأكثر 50

  )α≥ 0.05(مستوى الداللة الفروق في المتوسطات الحسابية دالة إحصائيا عند * 
عينة الدراسة حـول   استجاباتأن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين ) 5(تبين النتائج في الجدول 

) 30أقل من (أفراد العينة من الفئة العمرية مؤهل  استجاباتكان بين ، العودة الطوعية في بلد اللجوء
و ) فأقـل  50-40(و ) فأقـل  40-30(وبين استجابات أفراد العينـة مـن بـاقي الفئـات العمريـة      ، من جهة

  .)30أقل من (ولصالح الفئة العمرية ، )فأكثر 50(
عينة  للكشف عن مصدر الفروق بين استجابات" شيفيه"نتائج المقارنات البعدية بطريقة ) 6(الجدول 

  اإلقامةالدراسة حول العودة الطوعية في بلد اللجوء تبعًا لمتغير مكان 

  متغير 
  العمر

 قرية مدينة مخيم  

  
3.97 3.80 3.73 

 *0.24 *0.17  - 3.97 مخيم
 0.08   - 3.80 مدينة
  -  -  - 3.73 قرية

  )α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الحسابية المتوسطات في الفروق *
عينة الدراسة حـول   أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين استجابات) 6(تبين النتائج في الجدول 

، جهـة كـان بـين اسـتجابات أفـراد العينـة ممـن يقيمـون فـي المخـيم مـن           ، العودة الطوعية في بلد اللجـوء 
ولصالح أفـراد العينـة   ، أخرىوبين استجابات أفراد العينة ممن يقيمون في المدينة وفي القرية من جهة 

  .ممن يقيمون في المخيم

 0.05( هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       : اإلجابة عـن السـؤال الرابـع    نتائج

≤α(       الطوعيـة إلـى الـوطن    بين استجابات الالجئـين السـوريين حـول تحـديات العـودة) سـوريا( 

  ؟)مكان اإلقامة، العمر، الجنس(تعزى لمتغيرات 
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، بـدون تفاعـل   (Univariate Analysis)تحليـل التبـاين   اسـتخدام  تـم   لإلجابـة عـن هـذا السـؤال    
وكانـت  ، )مكـان اإلقامـة  ، العمـر ، الجـنس (للكشف عن الفروق في اسـتجابات أفـراد العينـة تبعـًا لمتغيـرات      

  ).7(في الجدول النتائج كما 
عينة الدراسة  للكشف عن الفروق بين استجابات، المتوسطات الحسابية ونتائج تحليل التباين بدون تفاعل) 7(الجدول 

  مكان اإلقامة، العمر، تبعًا لمتغيرات الجنس، حول تحديات العودة الطوعية إلى الوطن
المتوسط   فئات المتغير  المتغير

 الحسابي
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" F"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.647 3.43 ذكر  الجنس
 

1 
 

1.647 
 

16.554 
 

0.000* 
 3.58 أنثى 

 2.578 3.42 30أقل من  العمر
   
   
   

3 
   
   
   

0.859 
   
   
   

8.637 
   
   
   

0.000* 
   
   
   

 3.58 فأقل 30-40
 3.57 فأقل 40-50

 3.45 فأكثر 50
 0.995 3.42 مخيم  مكان اإلقامة

 
2 

 
0.498 

   
 

5.000 
   

 

0.007* 
   

 
 3.48 مدينة
 3.60 قرية

  )α≥ 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
عينة الدراسة حول  استجاباتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 7(الجدول  ُتظهر النتائج في

ــوطن  تحــديات العــودة   ــة إلــى ال ــر الجــنس   الطوعي كــون المتوســط الحســابي    اإلنــاثلصــالح  تعــزى لمتغي
النتــائج وجــود فــروق ذات  ظهــرُتكمــا  .الســتجاباتهن أعلــى مــن المتوســط الحســابي الســتجابات الــذكور 

تعـزى لمتغيـري    تحديات العودة الطوعيـة إلـى الـوطن   عينة الدراسة حول  استجاباتداللة إحصائية بين 
للتعــرف علــى  ، (Scheffe)" شــيفيه"المقارنــات البعديــة بطريقــة   إجــراءتم وقــد، اإلقامــةمكــان ، العمــر

  ).9(و ) 8(موضح في الجدول  هو كما، عينة الدراسةاستجابات بين  الدالة إحصائياالفروق مصدر 
عينة  للكشف عن مصدر الفروق بين استجابات" شيفيه"نتائج المقارنات البعدية بطريقة ) 8(الجدول 

  تبعًا لمتغير العمرتحديات العودة الطوعية إلى الوطنالدراسة حول 

  متغير 
  العمر

 فأكثر 50 فأقل 50-40 فأقل 40-30 30أقل من   

 
3.42 3.58 3.57 3.45 

 0.03 *0.15 *0.16  - 3.42 30أقل من 
 0.13 0.01 -  - 3.58 فأقل 30-40
 0.12 - -  - 3.57 فأقل 40-50

  -  -  -  - 3.45 فأكثر 50

  )α≥ 0.05( الفروق في المتوسطات الحسابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*  
عينة الدراسة حـول  ت استجاباأن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين ) 8(تبين النتائج في الجدول 

) 30أقـل مـن   (كان بين استجابات أفـراد العينـة مـن الفئـة العمريـة      ، تحديات العودة الطوعية إلى الوطن
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ــين العمــريتين      ، مــن جهــة  ــة مــن الفئت ــراد العين ــين اســتجابات أف ، )فأقــل  50-40(و ) فأقــل 40-30(وب
  .)فأقل 50-40(و ) فأقل 40-30(ولصالح الفئتين العمريتين 

عينة  مصدر الفروق بين استجابات للكشف عن" شيفيه"نتائج المقارنات البعدية بطريقة ) 9(الجدول 
  اإلقامةتبعًا لمتغير مكان تحديات العودة الطوعية إلى الوطنالدراسة حول 

  متغير 
  العمر

 قرية مدينة مخيم  

 
3.42 3.48 3.60 

 *0.18 0.06  - 3.42 مخيم
 *0.12 -  - 3.48 مدينة
  -  -  - 3.60 قرية

  )α≥0.05(الحسابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  المتوسطاتالفروق في *  
حـول  عينة الدراسة استجابات أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا بين ) 9(تبين النتائج في الجدول 

، كان بين استجابات أفراد العينة ممن يقيمون في القريـة مـن جهـة   ، تحديات العودة الطوعية إلى الوطن
ولصــالح أفــراد ، أخــرىوبـين اســتجابات أفــراد العينــة ممــن يقيمــون فــي المدينــة وفــي المخــيم مــن جهــة    

  .العينة ممن يقيمون في القرية

  مناقشة النتائج

ــة ب  ــة فــي بلــد اللجــوء    النتــائج المتعلق ــودة الطوعي ــع الع ــين   ) األردن(واق ــة نظــر الالجئ مــن وجه

 :السوريين
يقـع ضـمن   الالجئـين لواقـع العـودة الطوعيـة فـي بلـد اللجـوء األردن         وجهـة نظـر  أن  أظهرت النتـائج 
هنالك عوامل عديدة تمثل أسبابا هامـة فـي وجـود اتجـاه      أنإلى  شيروهذه النتيجة ت المستوى المرتفع

بأنـه   أظهرت النتائجكما ، باالنتماء والحنين إلى الوطنالمتعلقة  العودة الطوعية وخصوصًاإيجابي نحو 
تمســك بأرضـهم وعــدم    في بلـد اللجـوء األردن إال أن الالجئـين لـديهم      ةالمساعدة واألمن المتوفررغم 

  .وبالتـالي تمسـكهم بحـق العـودة، التفـريط بهـا

ــة ب  ــائج المتعلق ــوطن    النت ــى ال ــة إل ــودة الطوعي ــة نظــر   ) ســوريا(تحــديات الع ــن وجه ــين م الالجئ

  :السوريين
يقـع ضـمن    )سـوريا (إلـى الـوطن   الالجئـين لتحـديات العـودة الطوعيـة      وجهة نظرأن  أظهرت النتائج

 تــؤثر بشــكل ســلبي علــى العــودة الطوعيــة إلــى   قــد  تحــديات وعوامــل  هنالــكأن و، المســتوى المتوســط 
مخاوف عدم االستقرار والوصول إلـى   ومنها، ةواالقتصادي ةاألمني بالمخاوف المتعلقة خصوصًا، الوطن

ال يوجــد مخــاوف مــن وجهــة نظــر الالجئــين     هبأنــ أظهــرت النتــائج كمــا  .ســبل العــيش فــي حــال العــودة  
لقنـاعتهم  ويمكن تفسير هذه النتيجة  إلى سوريا دات الدولية لتسهيل موضوع العودةبخصوص المساع

لـى قـرار العـودة    بشـكل مباشـر ع  ال يـؤثر   نه فعليًاأو، إلى إنهاء األزمة يسعى جاهدًاإن المجتمع الدولي 
  .األزمة وتحسنت األوضاع فال يوجد ما يمنعهم من العودة إلى وطنهم فمتى زالت أسباب
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د اســتجابات الالجئــين السـوريين حــول العــودة الطوعيــة فــي بلــ   النتـائج المتعلقــة بــالفروق بــين 

 :)مكان اإلقامة، العمر، الجنس(لمتغيرات تبعًا) األردن(اللجوء 
بدرجـة أعلـى    إلـى الـوطن  لـديهم توجهـات إيجابيـة نحـو العـودة الطوعيـة        الـذكور أن  أظهرت النتائج

ال قـد  ن الـذكور  كمـا أ ، قـل أن درجـة المخـاوف لـدى الـذكور     بـأ  ويمكن تفسير هـذه النتيجـة  ، اإلناثمن 
ــي بلــد اللجــوء   يشــعرون باالســتقرار  ــع علــى عــاتقهم والحاجــة إلــى تــأمين        نظــرًا ل ف لمســؤولية التــي تق

 .األعباء االقتصادية وهذا يتم بالرجوع إلى الوطنوتحمل  مستقبل أبنائهم
ــائج و ــة أقــل مــن       أظهــرت النت ــة العمري ــديهم توجهــات  ســنة ) 30(أن الالجئــين الســوريين مــن الفئ ل

ويمكـن تفسـير هـذه    ، بـاقي الالجئـين فـي الفئـات العمريـة     إيجابية نحو العودة الطوعية بدرجـة أعلـى مـن    
م إال أنهـ  عـودتهم  فـي  فئـة الشـباب  تعـرض لهـا   يمكـن أن ي رغم جميـع الظـروف القاسـية التـي      هالنتيجة بأن

 .إلى الوطن العودة حال في يجدون فرص العمل والزواج واالستقرار
أن الالجئين في المخيم لديهم توجهات إيجابية نحو العودة الطوعية بدرجة أعلـى   أظهرت النتائجو

 يعيشــهاالظــروف التـي   إن ويمكـن تفســير هـذه النتيجـة   ، فــي األردنمـن الالجئـين ســكان المـدن والقـرى     
العـودة   أنلذلك هـم يعتبـرون    من باقي المناطق وعوامل الضغط اكبر أصعبالالجئين في المخيم تكون 

  .هي الحل الوحيد الجذري الزمتهم

استجابات الالجئين السوريين حول تحديات العودة الطوعية إلـى   النتائج المتعلقة بالفروق بين

 :)مكان اإلقامة، العمر، الجنس(لمتغيرات تبعًا) سوريا(الوطن 
بدرجـة أعلـى    العودة الطوعيـة إلـى الـوطن    أن اإلناث يعتقدن بوجود تحديات تواجه أظهرت النتائج

ــذكور   ــى   فــي لإلنــاثية التشــاؤم ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــالنظرة   مــن ال ــى  المحافظــةالقــدرة عل عل
 .في حال عودتهم حياتهم ورزقهم وكرامتهم

أن الالجئــين الســوريين مــن الفئــات العمريــة الكبيــرة يعتقــدون بوجــود تحــديات           وأظهــرت النتــائج 
، سنة )30(تواجههم في العودة الطوعية إلى الوطن بدرجة أعلى من الالجئين الذين تقل أعمارهم عن 

بحجم األزمة ومخاوفهم من احتمالية التوصل  بسبب زيادة وعيهم وإدراكهمويمكن تفسير هذه النتيجة 
 .إلى األمن االجتماعي والقانوني والمادي في حال العودة

الالجئــين الــذين يقيمــون فــي القــرى يعتقــدون بوجــود تحــديات تــواجههم فــي      أن أظهــرت النتــائجو
ويمكن تفسير ، في المدينة وفي المخيم المقيمينالعودة الطوعية إلى الوطن بدرجة أعلى من الالجئين 

 نيشـعرو  وأنهـم ، المجتمع األردني القروي لمـا يتمتـع بالبسـاطة    معن تلك الفئة انسجموا أب هذه النتيجة
  .العودة سلبياتالتفكير أكثر في بالتالي و، ما باالستقرار نوعًا

  :اآلتية التوصياتفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تم تقديم : لتوصياتا
بتــوفير الخــدمات النفســية لالجئــين أســوة بتــوفير الخــدمات   الــدولي أن يقــوم المجتمــع  يجــب علــى .1

طـول فتـرة   يعيشـون بقلـق دائـم حـول      الـذين  الالجئـين  األخــرى ألنهـا ال تقـل عنهـا أهميـة وخاصـة      
 .األزمة
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ــة والحكومــة األردنيــة      عقــد اجتماعــات منتظمــة مــن     .2 ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي المنظمــات الدولي
اإليجابيـة  ولتهيئـة الظـروف المواتيـة    لمناقشـة الوضـع الـراهن و   والجماعات األخرى المعنية بالعودة 

لممارسـة حيـاتهم    وطنهم سوريالالجئين إلى المستدامة لعودة اآلمنة والطوعية لتسهيل إجراءات ا
 .الطبيعية من خالل التوصل إلى الحل النهائي المتمثل في تحقيق السلم وانتهاء الحرب

تقـديم المسـاعدات الماديـة والمعنويـة للحكومـة األردنيـة مـن قبـل األمـم المتحـدة وجميـع الجهــات             .3
اجل التخفيف من الضغوطات التـي تشـكلت مـن أعـداد الالجئـين بالمقارنـة       والمنظمات المعنية من 

 .مع اإلمكانيات األردنية المحدودة
مين لهـم عـودة أمنـه علـى     أتمن خالل العودة على  لمساعدتهمتقديم الحوافز لالجئين السوريين   .4

) التعلـيم والمـأوى  والـدواء  و الغـذاء (وتأمين الضروريات األساسية حياتهم من كافة أشكال العنف 
 .ضمان إمكانية بدء حياة مستقرة داخل وطنهمل

ية مع السفارة السورية والجهـات ذات  األردنالتواصل المستمر من قبل المجتمع الدولي والحكومة  .5
والوثـائق الشخصـية    لممتلكـاتهم  هكافة األوراق الثبوتيـ ب الالجئين السوريين العالقة من اجل تأمين

 . لالجئين الذين يسعون إلى العودة
بـين مكاتـب المفوضـية    والتنسـيق الفعـال عبـر الحـدود     إنشاء منطقة أمنية داخل األراضي السورية  .6

 .الحماية الدولية مع تقديمأمن وكرامة بلعودة الالجئين إليها  والحكومات والمنظمات الدولية
  :العربية المراجع

رسالة ماجستير غير . دراسة نفسية تحليلية: لدى الالجئين الفلسطينيينحق العودة ). 2011(هناء ، رمضان أبو
 .فلسطين، غزة، الجامعــة اإلسـالمية، منشورة

 منشورات: شيكاغو .اتفاقية سان خوسيه بين منظمة الدول األمريكية). 1969(لحقوق اإلنسان  األمريكية االتفاقية
 .اغوبجامعة دي بول شيك المعهد الدولي لحقوق اإلنسان
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صخملال  
أن للحروب والنزاعات المسلحة في  منطلق منوإشكاليتها وأهميتها  الدراسةهذه أهداف تأتي 

من  الوقت المعاصر تأثيرات على األوضاع اإلنسانية، حيث تعد أزمة الالجئين في الشرق األوسط
المجتمع الدولي خالل المرحلة الراهنة، بل وتمثل كارثة إنسانية واجهت  أخطر األزمات اإلنسانية التي

إنسانية صعبة من جراء الحرب والنزاعات  ًايعيشون أوضاع أصبح الالجئيندة األبعاد حيث متعد
أدت  كما، آثار وخيمة على أوضاع الالجئين وتمخضت عنهاالتي إجتاحت المنطقة العربية و ،المسلحة

ة من نتيجة لتدفق األعداد الكبير، إلى تفاقم التحديات االقتصادية واألمنية والسياسية والبيئية
على األوضاع  ًاللنزاعات آثاروبما أن ، الالجئين التي فاقت قدرات الدول المضيفة في التعامل معها

المنهج و، المنهج الوصفي التحليلي نااقتضت طبيعة هذه الدراسة أن يستخدم الباحث، اإلنسانية
والتي تتمثل ، ة المهمةقعيالواالستخالص النتائج المنطقية المنهج االستنباطي باإلضافة إلى االستقرائي 

وعلى وجه الخصوص  المجتمع الدوليوقفت أمام  في أن تدفق الالجئين هو أحد التحديات التي
نتيجة للنزاعات المسلحة  تعتبرفمعظم حاالت التدفق ، في منطقة الشرق األوسطالدول العربية 

 على الهروب ومغادرة ر السكانكل ذلك لعبت دورًا كبيرًا في إجبا عالوة على، واالضطرابات الداخلية
هذه قتضي ذلك أن توصي وإ .األماكن التي تدور فيها الحرب بحثًا عن مأوى ومأكل وملبس ومشرب

من أجل الوقوف  بي وكذلك أعضاء المجتمع الدوليالدول في الوطن العر كل تكاتف الدراسة بضرورة
م المساعدات والمؤنات الضرورية تقدي مع السلطات االردنية لتخفيف العبء عليها وذلك من خالل

الدولة األكثر إستضافًة للالجئين في الشرق  فهيلتلبية احتياجات الالجئين في األراضي األردنية 
األمر ، زيادة في األعباء االقتصادية واالجتماعية تدفق الالجئين يترتب عليهعلى اعتبار أن ، األوسط

  .الء الالجئينالذي يجعل األردن في موقف صعب بسبب مشكلة هؤ
Abstract 

The study goals, importance and problems are based on the fact that armed 
conflicts and wars in the contemporary era have deep effects on humanitarian 
positions ,that refugees crisis in the Middle East are supposed to be one of the most 
serious humanitarian crisis that faced and still faces the world community in the 
current era, more over represents a multidimensional humanitarian disaster, that 
refugees are dealing with an unbearable humanitarian positions resulted from war 
and armed conflicts that have swept the Arabic area creating serious consequences 
for the situation of refugees, which have exacerbated economic , security, political 
and environmental challenges as a result for the huge influx of refugees numbers 
that have gone beyond the abilities of the hosting countries to deal with them. 
Since conflicts have negative impact on humanitarian positions ,the researchers 
adopted analytical descriptive, the inductive and the deductive methods to arrive at 
the important logical and realistic results , that are represented in the fact that the 
influx of refugees is one of the challenges that faced the world community 
specifically the Arabic world in the Middle East area. Most of the influx cases and 
internal disorders played an essential role in forcing inhabitants to flee from the 
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war zone, seeking for shelter, food water and clothing. So the study recommends 
the necessity of co-operation among all estates in Arabic land in addition to the 
members of the world community to stand by the Jordan authorities to lighten the 
burden on Jordan through offering urgent and essential aids to answer the question 
of refugees on Jordanian land, for it’s the country that hosts the majority of 
refugees in the Middle East, considering that influx of refugees means more 
economical and social burdens. 

:مقدمة  
.الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد  

 ًاآثار تخلقمر بها المجتمع الدولي وهي يشية التي تمثل النزاعات المسلحة أقصى األعمال الوح
المسكن  فقدانزحت بسبب الحرب بعد ب أو التي نوالتي تتواجد في مناطق الحر سيئة على األسر

أو ما  الشرق األوسط خاصة في منطقةتاحت العالم ي اجالنزاعات المسلحة الت والمأوى عن طريق
 أثرت بصورة مباشرة علىقد ، وسوريااليمن و، وكذك الحرب في العراق، ثورة الربيع العربيب يعرف

يدة لتدارك األضرار التي تلحقها النزاعات البحث عن وسائل جد كما أصبحت عملية األوضاع اإلنسانية
شهد يالعالم  كما نجد أنخاصة  حقوق اإلنسانبللكثير من المنظمات المهتمة  هدفًا، المسلحة

ظاهرة  على كافة المستويات مما تسببت في انتشار اضطرابات ونزاعات مسلحة لها آثار جسيمة
جتماعية االقتصادية واالفي ظل أوضاع ها في التعامل معبشكل يفوق طاقة الدول المضيفة اللجوء 

أدت كما ، من الالجئين األعداد الكبيرةهي تستقبل والدول محدودة الدخل هذا أن  خاصةوصعبة ال
ظاهرة اللجوء والصعوبات الناجمة عنها إلى تفاقم المشاكل المرتبطة باستقبال النسب المتزايد من 

من أكثر  منهاولهذا السبب تعد مشكلة الالجئين  طخاصة في منطقة الشرق االوسوبصفة الالجئين 
حلول دائمة  للبحث عنالدراسة لذلك جاءت هذه و، العربية تعقيدًا الدولالقضايا المعروضة على 

 تقسيم تمذلك  لتحقيقو، النزاعات المسلحةهذه في الدول التي تشهد لألوضاع اإلنسانية لالجئين 
  .مباحث خمسةإلى  الدراسة

  :سةأهمية الدرا
في أن للحروب والنزاعات المسلحة في الوقت المعاصر تأثيرات  الحالية تكمن أهمية الدراسة

في الدول  شح الموارد البيئيةفي سبب تالوني التحتية ر البيتدم عنفضًال ، نسانيةاألوضاع اإلعلى 
في  تسببتتالي وبالمن السكان تشرد مئات الماليين و .الفقر والمجاعةفي  تكون سببًا المتأثرة بها

   .موجات اللجوء بشكل يفوق إمكانيات الدول المضيفة

  :مشكلة الدراسة
تمثل خطرًا كما  لي وغير الدوليالنزاعات المسلحة بشقيها الدو كثرة تكمن مشكلة الدراسة في

إلى النتائج  نظرًا، المتاثرة بالنزاعات المسلحة في الشرق األوسط الدول في األوضاع اإلنسانيةعلى 
وخاصة بعد عاصفة ثورة الربيع العربي التي ضربت بعض بلدان المنطقة  لخطيرة التي ال يمكن تجنبهاا

نتيجة لتدفق األعداد الكبيرة و، تفاقم التحديات االقتصادية واألمنية والسياسية والبيئية والتي أدت إلى
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 من وضع األطر القانونية ك البدولذل، من الالجئين التي فاقت قدرات الدول المضيفة في التعامل معها
وإعادة ، استضافة الالجئين منلدعم الدول التي تحملت العبء األكبر  مناسبة المناسبة وإيجاد سبل

، هؤالء الالجئيلالعودة الطوعية  عملية تسهيل لضمانإعمار الدول المتضررة من النزاعات المسلحة 
  :لذلك تطرح المشكلة األسئلة التالية

  زاعات المسلحة وأنواعها وأسبابها؟هي الن ما.1

  حة أثر على األوضاع اإلنسانية؟لهل للنزاعات المس. 2

  ما المقصود باللجوء والالجئ وما هي أسباب ودوافع اللجوء؟. 3

؟ وهل هي جهود دولية وإقليمية وعربية لمعالجة أوضاع الالجئين في الشرق األوسطهل هناك . 4
  وكافية؟ فعالة

  الشرق األوسط؟ الالجئينأزمة تجاه دور فعال لية للصليب األحمر للجنة الدوهل . 5

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى

  .معرفة مفهوم النزاعات المسلحة أنواعها وأسبابها. 1

  .معرفة مفهوم اللجوء والالجئ. 2

  .اإلنسانية لالجئين األوضاع معرفة مدى تأثير النزاعات المسلحة على. 3

  .لجهود الدولية واإلقليمية والعربية تجاه أوضاع الجئي الشرق األوسطالوقوف على ا. 4

  .معرفة دور اللجنة الدولية للصليب االحمر تجاه معاناة الالجئين. 5

  :منهج الدراسة
  المنهج اإلستقرائي والمنهج اإلستنباطي باالضافة إلى، إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

  في القانون الدولي اإلنساني اعات المسلحة وأنواعها وأسبابهامفهوم النز: المبحث األول 

  مفهوم النزاعات المسلحة: أوًال 
إذا جاذبته في الخصومة ، ونزاعًا ًانازعته منازعت، بية من مصدر نزعالنزاعات في اللغة العر

لف من فالنزاع بصفة عامة اختالف وتخاصم وتخت.)1(والتنازع التخاصم، أي خصومة :وبينهم نزاعة 
أما النزاع المسلح هو مفهوم عام يطبق على المواجهات المسلحة المنظمة التي يمكن أن ، حيث حدته

أو بين دولة وكيان مسلح ال يشكل دولة بالمعنى القانوني للقانون ، تحدث بين دولتين أو أكثر

                                                             
  .555ص ، بيروت، دار الحضارة العربية، المجلد الثاني، الصحاح في اللغة والعلوم، نديم مزعشيلي - 1
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ين أو بين جماعتين عرقيتين أو طائفت أو، كما يحدث بين دولة وبين جماعة منشقة، الدولي
  . )1(مجموعات أيديولوجية مختلفة ضمن دولة واحدة

  انواع النزاعات المسلحة: ثانيًا 
نزاع مسلح دولي وغير دولي  ىتقسيم النزاعات المسلحة إلإلى المعاصر  القانونيدرج الفقه 

  :وفيما يلي نبين مفهوم النزاع مسلح دولي وغير دولي، )داخلي(

 لدولة المسلحة القوة َتدخُّل رف النزاعات المسلحة الدولية بأّنهاع :مفهوم النزاع المسلح الدولي. 1
 أم، رسميًا الحرب وسواء أعلنت ،مشروع غير أم، مشروعًا التدخل أكان سواء، أخرى ضد دولة

أي ، تبين من هذا التعريف أن أطراف النزاع المسلح الدولي يكون بين الدولوقد . )2( تعلن لم
( القانون الدولي العام كما ورد في ، بين طرفين تقدير على أقل أن شرط الدولية يعني

ة ال وكما جاء أيضًا من التعريف السابق فإن مفهوم النزاعات المسلحة بين الدول. )3()الدول
، المهم هو حصوله إنما مهما اإلعالن ال يعد شكل" وكما، هيعتد بمشروعية الحرب من عدم

 نزاع في للدخول القرار باتخاذ التنفيذية قدرة السلطة على لمؤشرا بمنزلة الواقعة هذه تعد حيث
 العرفي الدولي القانون وكان، عدمه من وأخذ موافقتها التشريعية السلطة إلى العودة دون مسلح

 تجعل الدولي المسلح إعالن النزاع عدم واقعة تكن ولم اختياريا، أمرا الحرب إعالن من جعل قد
 هذه مراعاة تمت ، فقدالموضوع لهذا بالنسبة الدول سلوك تختلف لذا، عمشرو غير نزاعا منه

 العالمية في الحرب المبدأ هذا ألمانيا تراع لم بينما، مثًال األولى العالمية الحرب في القاعدة
 الواليات هاجمت اليابان عندما األمر وكذلك، السابق السوفيتي االتحاد على هجومها عند الثانية

 لم حرب شنتها مائتي من أكثر فبين الواليات المتحدة وأما ،هاربر بيرل في مريكيةاأل المتحدة
 بعد سًتا العدد ليصبح، خارجيتها وزراء أحد بيكر لجميس تصريح حسبمنها  خمسة إال تعلن
وبما أن طبيعة النزاعات الدولية كما الحال في العصر ، )4("٢٠٠٣ عام العراق على الحرب إعالن

( وأبعادها، )اجتماعية، سياسية، اقتصادية( ين في أهدافها وأغراضها وأسبابهاالحديث تتبا
أن يكون صدامًا  يمكن الشروط السابقة ىفالنزاع المسلح الدولي إضافة إل) عسكرية، مدينة
  .متطورة وأاستخدام أسلحة تقليدية أو مستحدثة  ًا عن طريقمسلح

ويعـزي الـبعض مـن    ، )5()الحـرب (وواسعة النطـاق  ، محدودة: نوعين ىالنزاعات الدولية إل نقسموت
 مفـاهيم  بح مصطلحًا واسعًا يشـمل علـى ثـالث   ألن مصطلح الحرب أص، استخدام مصطلح بدل الحرب

                                                             
قدم في مؤتمر ،جامعة ، تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة إلي التعديل: ورقة بحثية، أحمد اشراقية - 1

  .5ص م، 2016، بيروت، العلوم التطبيقية الخاصة
  .18ص ، القانون الدولي اإلنساني في الشريعة والقانون، محمد سليمان الفرا - 2
  .17ص ، م، الدار الوطنية للدراسات1998الطبعة األولي ، النزاعات الدولية، كمال حماد - 3
عة دمشق للعلوم مجلة جام، أمل يازجي، القانون الدولي اإلنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع -  4

  .113، دمشق، ص 2003العدد األول ، االقتصادية والقانونية
  .12ص ، م2009، القاهرة، دار النهضة العربية، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، أحمد أبو الوفا - 5
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 هـذه  بـين  التمييـز  ضـرورة  جـاءت  وقـد ، األمـن الجمـاعي  و المشـروع  الـدفاع و العـدوان : وهـي  قانونيـة 
 الدولية النزاعات لحل المسلحة القوة إلى اللجوء ىأو باألحر الحرب إلى اللجوء حرم أن بعد المفاهيم
 التهديـد  أن حـرم  بعـد  العـدوان  حـرم  حيـث ، المتحـدة  األمـم  كيلـوغ وميثـاق   -بريـان  ميثـاق  مـن  ابتـداءً 

 حتـى  الـنفس  عـن  المشـروع  الـدفاع  حـق  الـدول  أعطيـت  بينمـا ، الدوليـة  العالقـات  فـي  القـوة  باسـتخدام 
 أيضـًا النزاعـات   الحـرب  وتشمل، استخدامه وسوء وضوحه عدمالمفهوم و خطورة رغم، منه االستباقي
 فاستخدمه، العام المجال الحرب مصطلح كما دخل، الدولية غير المسلحة والنزاعات الدولية المسلحة

 غـالء  أو الفسـاد  ضـد  حـروب ال أو النجـوم  و حـرب  مـثال  البـاردة  الحـرب  إلـى  ليشـيروا  اسـة يالسأهـل  
 مصـطلح  حـل  وقـد ، قـانوني  مصـطلح  هـو  ممـا  أكثـر  سياسـيا  اعيـا مصـطلحا اجتم  أصـبح  وقـد ، المعيشة
 المصـطلح  فـي اسـتخدام   الكتـاب  بعـض  اسـتمرار  رغم الحرب مصطلح محل تدريجيا المسلحة النزاعات
  .)1( األخير

وهـي   مـا  غايـة وإذا كانت النزاعات المسـلحة المحـدودة تمثـل اسـتخدامًا للقـوة المسـلحة لتحقيـق        
أي امتـداد مسـرح العمليـات     ،أن هـذه األخيـرة تتميـز أساسـًا باتسـاع نطاقهـا       إّلا، بذلك تتفق مع الحرب

 ىذهـب االسـتخدام الـدارج لكلمـة الحـرب إلـ       وقـد ( على نطاق واسع بين الدولتين أو الدول المتحاربـة  
كـل صـراع    ىوعلـى هـذا فـالحرب أيضـًا تنصـرف إلـ       ،)2()استخدامها حتى في إطار المنازعات المحـدودة 

يكـون الغـرض مـن    كمـا  . من أشخاص القانون الدولي العام األخـرى أو غيرها من أو ، ولالد بينمسلح 
مـن تطبيـق    يلحـق بهـا  قيـام حالـة الحـرب ومـا      ىاتجهت إرادتها إلإذا  وراءه تحقيق مصالح ذاتية خاصة

  . )3(عناصر الحربفي قانون النزاعات المسلحة 

هو صدام مسلح ما بين فرق مسلحة ): لدوليغير ذات الطابع ا( مفهوم النزاع المسلح الداخلي  .2
: ت كذلك عرفو. )4(منظمة تقاتل ضد الحكومة والقوات المسلحة التابعة لها في إقليم دولة معينة

نزاعات تدور داخل حدود الدولة وتنشب بين دولة ما وجماعة أو جماعات مسلحة منظمة من 
  .)5(غير الدولة أو ما بين الجماعات نفسها

مثـال  و(  ،تم داخـل حـدود إقلـيم دولـة مـا     يـ نجد أن النـزاع المسـلح الـداخلي     ا سبقمن خالل مو
 ىأو المطالبة بأمور معينة يسعى إلـ ، ذلك وقوع تمرد أو عصيان مسلح لالنفصال عن السلطة المركزية

وهي تدور بين قواتها المسـلحة وقـوات مسـلحة منشـقة أو جماعـات نظاميـة مسـلحة أخـرى         ). تحقيقها

                                                             
   .109ص ، المرجع السابق، إلنساني وقانون النزاعات المسلحةالقانون الدولي ا، أمل يازجي - 1
  .12مرجع سابق، ص، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، أحمد أبو الوفا - 2
  .152ص ، م2008، قانون النزاعات المسلحة الدولية، حازم محمد علتم - 3
  .40ص، م2007، القانون الدولي اإلنساني مبادئه وأحكامه، بدر الدين عبدالله حسن - 4
  .5ص ، م2008اللجنة الدولية للصليب األحمر، ، إلنسانيتعزيز احترام القانون الدولي ا - 5
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ــ ادة مســـئولة علـــى جـــزء مـــن اإلقلـــيم مـــا يمكنهـــا مـــن القيـــام بعمليـــات عســـكرية متواصـــلة     وتمـــارس قيـ
  . )1(ومنسقة

 نزاعات، قسمين ىنقسم إليا هو واضح من التعريفات السابقة والنزاع المسلح الداخلي أيضًا كم
 إطـار  خـارج  مسـتقرة  وطنيـة  أو أجنبيـة  مسـلحة  فصائل مع نظامي جيش فيها دولية يتواجه غير مسلحة

  .)2(األهلية الحروب أي داخلية مسلحة ونزاعات، بالنزاع الدولة المعنية
تبين أن المعيار األساسي للتفرقـة  يالنزاع المسلح الدولي والداخلي  لمفهوم تعرضلعلى ضوء او 

بينهما أن النزاع المسلح الدولي أطرافه الدول على نقيض النـزاع المسـلح الـداخلي عـادة مـا بـين فـرق        
لكـن السـؤال الـذي مـا ذال     . مسلحة منظمة والقوات المسـلحة التابعـة لحكومـة تلـك الدولـة      أو جماعات

هـل قواعـد القـانون الـدولي واجـب التطبيـق علـى كـل أطـراف نـزاع مسـلح؟ أم القـانون             ، جدير باإلجابة
ر محددة وموضـوعية؟ ومـا المقصـود    يياق معالدولي اإلنساني بمنأى عن بعض النزاعات والتوترات وف

  قانون الدولي اإلنساني؟بال
ــه   كمــا  مجموعــة القواعــد العرفيــة والمكتوبــة التــي تســتوحي    : عــرف القــانون الــدولي اإلنســاني بأّن

 مشــاكلالشــعور اإلنســاني وتركــز علــى حمايــة الفــرد فــي حالــة النــزاع المســلح بمــا ينــتج عــن ذلــك مــن      
وكمـا يعـرف   . )3(ات العسـكرية إلـي حمايـة األمـوال التـي ليسـت لهـا عالقـة مباشـرة بالعمليـ          ويهدف كـذلك 

 ذلك الفرع مـن القـانون العـام الـذي تطبـق قواعـده العرفيـة والمكتوبـة فـي حـاالت النـزاع المسـلح            : بأّنه
(Armed Conflict)  4(والتي تهدف إلى حماية اإلنسان باعتباره إنسانًا(.  

ن قواعـد عرفيـة   مـ  ايمكن القول أن قواعد القـانوني الـدولي اإلنسـاني تستسـقي مصـادره     وبإيجاز 
تسـتمد أيضـًا مـن المبـاديء اإلنسـانية العامـة ومـا تقتضـيه الوجـدان السـليم أثنـاء            و، طابع أخالقي ذات

فضًال عن المصـادر المكتوبـة والمدونـة وتشـمل كـذلك قواعـد االتفاقيـات والوثـائق         ، النزاعات المسلحة
وأهمهــا ، ين وغيــر المحــاربين الدوليــة التــي تــنظم ســير العمليــات العســكرية وحقــوق وواجبــات المحــارب    

م وغيرهـا مـن االتفاقيـات    1977م والبرتوكـوالن الملحقـان بهـا لعـام     1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
النطـاق المـادي   (االتفاقيـات األربعـة    تبينـ و، الدولية التي تمتد نطاق حمايتها إلـي األشـخاص واألعيـان   

تطبـق فـي حالـة    : ونصـت علـى أّنهـا    ،) لمسلحة الدوليـة للتطبيق القانون الدولي اإلنساني في النزاعات ا
الحرب المعلنة أو أي اشـتباك مسـلح آخـر ينشـب بـين طـرفين أو أكثـر مـن األطـراف السـامية المتعاقـدة            

وكمـا تنطبـق أيضـًا فـي جميـع حـاالت االحـتالل الجزئـي أو         ، حتى وإن لم يعتـرف أحـدهما بحالـة الحـرب    

                                                             
  .9المرجع السابق، ص، أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني - 1
  .109ص ، مرجع سابق ،وقانون النزاعات المسلحةالقانون الدولي اإلنساني ، أمل يازجي - 2
  .7ص، م2008، قانون الدولي اإلنسانيمجموعة محاضرات في أحكام ال، سامي يس خالد - 3
 .229ص  م،1997حقوق اإلنسان،  –الوسيط في القانون الدولي العام ، عبد الكريم علوان -4
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، وتنــدرج فــي نطــاق النزاعــات   )1(ذا االحــتالل مقاومــة مســلحة ، حتــى لــو لــم يواجــه هــ  مــاالكلــي إلقلــيم  
الدولية أيضًا حروب التحرير الوطني ضد االستعمار األجنبي والنضال المسلح للمقاومة ضـد االحـتالل   

ــر المصــير   ــانون الــدولي اإلنســاني فــي       و. )2(واألنظمــة العنصــرية لتقري ــق الق أمــا النطــاق المــادي للتطبي
في حالة قيام نـزاع مسـلح لـيس    : لدولية فقد نصت االتفاقيات األربعة على أّنهاالنزاعات المسلحة غير ا

يلتزم كل طرف فـي النـزاع بـأن يطبـق كحـد      ، له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة
 لمشتركةا المادة الثالثة وقبل، )3(أدنى األحكام الواردة في المادة الثالثة المشتركة في االتفاقيات السالفة

 علـى ( المسـلحة الداخليـة   بالنزاعـات  مهتمـاً  الـدولي  القانون يكن لم، 1949 األربعة جنيف اتفاقيات في
 تتقـدم  وهـي المـرة األولـى التـي     قانونيـة،  ثـورة  الـنص  هـذا  وشـكل ) الوطنيـة  بالسـيادة  تتعلق أنها اعتبار

  .)4(الدول سيادة على حماية األفراد

اللجوء وأسبابهمفهوم الالجئ و: المبحث الثاني   

   اللجوء مفهوم: أوًال  

ويعني الشئ غير ) Asylon(هو  هي كامة التينية من أصل يوناني) Asylum( كلمة اللجوء
وقد يكون هذا المكان ، القابل لألسر أو المكان الذي يمكن للفرد اللجوء إليه بهدف طلب الحماية

على اللجوء إلى هذه األماكن هربًا من  مقدسًا كالمعبد أو الكنيسة حيث درج األفراد في الماضي
أو قد يقصد به المكان الذي تتم فيه عناية المرضى عقليًا أو حيث يتواجد فيه األشخاص ، المالحقة

واللجوء في اللغة هو مصدر الفعل لجأ يقال لجأ إلى شيء والمكان بمعنى الذ ، )5(المسنون أو األيتام
ويقصد . )6(أي أسندت أمري لله وسلمت أمري له ليتواله ويقال ألجأت أمري إلى الله، واعتصم به

باللجوء في القانون الدولي هروب الضحايا من األخطار المحدقة بهم بسبب النزاعات المسلحة إلى 
وأول األماكن التي يلجأ الضحايا إليها هي اللجنة الدولية ، أماكن وهيئات تتوفر لهم فيها الحماية

سواء كانوا  ة جنيف بحماية أكثر األفراد ضعفًالمفوضة من طرف اتفاقيللصليب األحمر باعتبارها ا
كما تقوم بتقصي المفقودين ولم شملهم مع عائالتهم ، عرضون للهجومتأسرى حرب أو مدنيين ي

                                                             
والثانية ، األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان(المادة الثانية، اتفاقيات جنيف األربع  - 1

الرابعة بشأن حماية ، القوات المسلحة في البحار، والثالثة بشأن معاملة أسرى الحربلتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى 
  .م1949لعام ) األشخاص المدنيين في وقت الحرب

  .م1977البرتوكول اإلضافي األول لعام  - 2
  .م1949المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع، سنة - 3
  .7ص ، مرجع سابق ،ت المسلحة بين كفاية النصالنزاعاتصنيف ، أحمد اشراقية - 4
 .12ص، م2015، حقوق وحماية الالجئين، سرور طالبي المل - 5
مقال منشور بموقع مجلة الشريعة والدراسات ، خالد الربيع حق اللجوء في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي -  6

وضع الالجئين في القانون ، ًال عن بلمديوني محمدنق http;//pubcouncil.kuniv.edu.kw، جامعة الكويت، اإلسالمية
  .161ص، م2017جانفي  17العدد ، مجلة األكاديمية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، الدولي اإلنساني
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جميع أطراف النزاع بأنهم ملزمون بتطبيق أن واإلشراف على إعادة األسرى إلى أوطانهم وتذكر 
  .)1(اتفاقيات جنيف

  مفهوم الالجئ: ثانيًا 
تحديد مفهوم الالجئ بصورة عامة من المسائل الصعبة في القانون الدولي حيث لم ينتهي الفقه 
الدولي الحديث لتعريف شامل وموحد لالجئين لكن هذا اليعني عدم اهتمام القانون الدولي 

حيث عرف  الالجئفهناك عدد من اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تطرقت لمفهوم ، )2(بالالجئين
الالجئ بأنه كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت وسببت له خوف من التعرض لالضطهاد بسبب 

وال يستطيع ، عرقه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته
جنسيه ويوجد  أو كل شخص ال يملك، أن يستظل بحماية ذلك البلد تدارك ذلك الخوف او تالفيه

خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة تلك األحداث وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن 
كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء  كما عرف بأنه، )3(يعود إلى ذلك البلد

جزء من  أيبشكل خطير في  النظام العام حدوث تؤثر علىأو ، أو هيمنة أجنبية، أو احتالل، خارجي
من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو فهو يخرج ، بلد منشأه أو جنسيته

أيضًا الالجئين هم األشخاص الفارين من بالدهم بسبب تهديد حياتهم بسبب أعمال العنف و، )4(جنسيته
وكذلك ، )5(أي ظرف آخرالعنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق اإلنسان أو 

يعتبر الجئًا كل شخص يلجأ مضطرًا إلى عبور حدود بلده األصلي أو مقر اقامته االعتيادية بسبب 
والسيطرة األجنبية عليه أو لوقوع كوارث أو أحداث ، الحتاللا بسبب على ذلك البلد أوالعدوان 

   .)6(زء منهجسيمة ترتب عليها اخالل كبير بالنظام العام في كامل البلد أو ج

  أسباب اللجوء: ثالثًا 
باستقراء نصوص المواثيق الدولية واإلقليمية والتي عرفت الالجئ نستطيع أن نعدد األسباب 

  : المنطقية الدافعة للجوء وهي

  األسباب المؤدية إلى اللجوء ويعد الخوف أحد أهم: الخوف . 1

                                                             
 .360ص، م2005، معجم في القانون الدولي المعاصر، عمر سعد الله - 1
، م نقًال عن بلمديوني2001مارس  7العدد ، جلة رؤيةمقال منشور بم، الالجئ في القانون الدولي، ناهض زقوت - 2

 .168ص، مرجع سابق، وضع الالجئين في القانون الدولي اإلنساني
 .م1951من اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجين سنة  1المادة  - 3
خلت حيز التنفيذ م د1969االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجئين في أفريقيا سنة  من 1/2المادة  - 4

 .م1974يونيو  20في 
 .م1984من اعالن قرطاج لالجئين سنة  1المادة  - 5
 .1994من االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية سنة 1المادة  - 6
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اكًا لحقوق اإلنسان التي نصت عليها وهو التعرض والتهديد للحياة والحرية وانته: االضطهاد. 2

 .اإلعالنات المواثيق الدولية
التمييز في المعاملة والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشخص وحتى في  ويعني: التمييز. 3

الواجبات المفروضة على األشخاص وذلك بناء على العرق أو الدين أو االنتماء إلى طائفة 
بالخشية وعدم األمان في ظل وجود الشخص الذي  رًاوهو ما يولد شعو، اجتماعية معينة

 . األساسية حقوقهعلى يمارس ضده التمييز وتمكينه من الحصول 
إدانة واسعة على الصعيد  وجدويعد التمييز على أساس العرق أشد أنواع التمييز وقد : العرق . 4

 .لحقوق اإلنسان الدولي بوصفه انتهاكًا
تعني المواطنة فقط فهي تشير أيضًا إلى االنتماء إلى فئة عرقية ولغوية والجنسية هنا ال  :الجنسية. 5

مع العرق حيث قد يؤدي تعايش اثنين أو أكثر من الفئات داخل  فقد تتداخل أحيانًا، معينة
، حدود إحدى الدول إلى نشوء حاالت من النزاع واالضطهاد بسبب انتمائهم إلى جنسية معينة

 . مما يؤدي بهم إلى اللجوء
فكثير من األقليات التي تنتمي إلى فئات اجتماعية معينة تتعرض : االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة . 6

للمالحقة واالضطهاد نتيجة عدم الثقة في والء هذه الفئة للنظام السياسي الحاكم في البلد التي 

 . يضطهدون فيها
ختلف عن أراء الحكومة قد يؤدي إلى اعتناق الشخص آلراء سياسية معينة تيعد  :الرأي السياسي. 7

من أسباب  اعتناقه لهذا الرأي المعارض للحكومة سببًا اليعد، الخوف من التعرض لالضطهاد

  .)1(أو غيرها اللجوء فالبد أن يقترن بانتهاكات فعلية كالسجن أو التضييق

أثر النزاعات المسلحة على األوضاع اإلنسانية: المبحث الثالث  
مع الدولي في استتباب السالم واألمن واإلستقرار إال أن مخاطر الحروب ما تزال رغم رغبة المجت

ورغم قواعد القانون ، وكوارث أضرارينجم عنها من  بماتهدد المجتمعات اإلنسانية وتشغل بالها 
الدولي لتجريم جنايات الحرب وحماية المدنيين واألسرى والجرحى وحماية المدن واألماكن اآلهلة 

من قوة  راف المتحاربة ونظرًا لما تمتلكهالعبادة فان األطدور المدنيين والممتلكات الثقافية و بالسكان
ورغم إقرار المجتمع الدولي بضرورة ، عسكرية تدميرية فانها ال تتوانى عن انتهاك تلك القواعد

                                                             
 1والمادة ، م1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين سنة  1والمادة ، م1984من إعالن قرطاج سنة  1المواد : أنظر - 1

من اتفاقية جنيف الرابعة  49و 45والمواد ، م1994من االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية سنة 
من البروتوكول االضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف  73والمادة ، م1949الخاصة بحماية السكان المدنيين سنة 

من الروتوكول االضافي الثاني الملحق  17والمادة ، لنزاعات المسلحة الدوليةم الخاص بحماية ضحايا ا1977سنة
 .م الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية1977باتفاقيات جنيف األربعة سنة 
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تلين إال أن تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني وتوفير الحماية اإلنسانية الدولية لغير المقا
  .)1(المصالح السياسية ألطراف النزاع هي التي تتحكم في تدخلها

ناطق العالم المتضررين من ة عدد األشخاص الذين يعيشون في مإلى زياد كل ذلك أدى وقد
وقد نتج عن ، الذين يعانون من عواقب سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية وإنسانية وخيمة، الصراع

يعتمدون على المساعدات اإلنسانية للبقاء على أصبحوا من األفراد من العنف و الماليين ذلك فرار
يحدث في بعض بلدان الشرق األوسط على سبيل المثال في  حدث وما يزال قيد الحياة وهذا ما

  .)2(وأيضًا اليمن العراق، سوريا
المجتمع الدولي  من أخطر األزمات اإلنسانية التي تواجه في الشرق األوسطتعد أزمة الالجئين و
السوريين  حيث أجبرت الحرب في سوريا، وتمثل كارثة إنسانية متعددة األبعاد، الوقت الراهنخالل 

ما أو، ما البقاء ومواجهة خطر الموتأ، على مغادرة بالدهم بعدما باتوا يواجهون خيارين ال ثالث لهما
إلى تأمين أبسط احتياجاتهم  الهروب إلى الدول المجاورة ومواجهة مستقبل غامض يحتاجون فيه

وال تتوقف اآلثار السلبية لألزمة على أبعادها اإلنسانية ، ومأوى وملبس اإلنسانية اليومية من مأكل
بل تمتد تداعياتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية إلى داخل الدول التي تستقبل ، فقط

، )3(وبالتحديد األردن ولبنان وتركيا والعراق، إلقليميال سيما دول الجوار ا، آالف الالجئين السوريين
للمساعدات  الالجئين وال يزال الوضع اإلنساني في سوريا آخذ في التدهور حيث يحتاج الماليين من

في األمن الغذائي والحاجة إلى المياه النظيفة والصرف الصحي باإلضافة إلى  ةاإلنسانية والمتمثل
 لكثرةالعالم في الوقت المعاصر  في زماتاألك تبقى األزمة السورية أكبر لذلو، المستشفيات والمدارس

وكذلك الضعفاء من ، لهملالجئين الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات والمجتمعات المضيفة ا
  .)4(حاجة للمساعدات اإلنسانيةأشد في  هم أفراد المجتمعات المحلية الذين

 انقسمحيث ، الالجئون والدول المستقبلة لهم، األطراف ى كلعل هااألزمة السورية ُتلقي بظاللو
حتى اآلن ما بين الجئ ونازح يعانون ظروًفا إنسانية غاية في  ينسوريالالالجئين من الماليين 
وتعاني في الوقت نفسه الدول المستقبلة لهم ضغوًطا هائلة الستيعاب هذه األعداد ، الصعوبة

وقد .لهمدمات االجتماعية واالقتصادية التي تقدمها تلك الدول ما يمثل ضغًطا على الخب، الضخمة
لتشمل  واإلنسانية تتجاوز التأثيرات السلبية للجوء الجماعي األوضاع االجتماعية واالقتصادية

                                                             
 .7ص، م2008، والتعامل الدولي، قواعد القانون الدولي اإلنساني، كامران الصالحي - 1
 www.humanitarianres.infoمقال منشور على شبكة اإلنترنت ، ع اإلنسانية في العملنظرة عامة على األوضا -  2

  .م17/12/2017تاريخ التحميل 
 بتاريخ مقال منشور على شبكة اإلنترنت، أثيرات أزمة الالجئين السوريين في الشرق األوسط، صافيناز محمد أحمد - 3
 .م17/12/2017م تاريخ التحميل 7/4/2017
 .المصدر السابق، نظرة عامة على األوضاع اإلنسانية في العمل - 4
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 وهو ما قد يؤثر على االستقرار السياسي واألمني لتلك الدول في الوقت، األوضاع السياسية واألمنية
  .)1(المعاصر

في الشرق األوسط يعيشون أوضاع  الالجئونء وتحليل ووصف ما سبق نالحظ أن باستقرا
ا آثار إنسانية صعبة من جراء الحرب والنزاعات المسلحة التي إجتاحت المنطقة العربية والتي له

منها ارتفاع تكاليف الحياة ، من مجموعة من المشاكليعانون وبالتالي  ،وخيمة على أوضاع الالجئين
اسا بمثيالتها في وطنهم األم، كزيادة أسعار السلع، والدواء، والخدمات، وارتفاع معدالت اليومية قي

  .، والحاجة إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب باإلضافة إلى المستشفيات والمدارسإيجار السكن

اإلقليمية والعربية لمعالجة أوضاع الالجئيين في الشرق الدولية والجهود : المبحث الرابع 

  األوسط
ووضـع خطـط   وعربـي  إن حل مشكلة الالجئين ال يـتم إال بطـرق سياسـية وتنسـيق دولـي وإقليمـي       

ــدولي منــذ القــرن العشــرين فــي اإلهتمــام بأوضــاع          ، اســتراتيجية امنيــة محكمــة   حيــث ســعى المجتمــع ال
، فبــدأت عمليــًا إنشـاء مؤسســات وأجهــزة خاصـة تعنــي بحمايــة الجـئ الحــرب العالميــة األولــى    ، الالجئـين 

م عــين مجلــس عصــبة األمــم مفوضــًا ســاميًا نيابــًة عنــه فيمــا يتعلــق بمشــكلة الالجئــين     1920ففــي ســنة 

 1933ثـم فـي عـام    ، م أنشأت العصبة مكتب نانسـن الـدولي لالجئـين   1931وفي عام ، الروس في أوربا
ــا      ــين القــادمين مــن ألماني ــة    ، المفوضــية الســامية لالجئ وإعــادة   كمــا أنشــئت ادارة األمــم المتحــدة لإلغاث

وفـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة واصـلت هيئـة األمـم المتحـدة جهودهـا مـن            .1943التأهيل في عـام  

ثـم أنشـئت   ، م المكتـب الـدولي لالجئـين   1947أجل توفير الحماية والمساعدة لالجئين فأنشئت في عام 

مــم المتحــدة م مكتــب المفــوض الســامي لشــؤون الالجئــين وتعبــر المفوضــية الســامية لأل  1949فــي عــام 
وهـي  سياسـية بـل عملهـا إنسـاني واجتمـاعي       صـفة لشؤون الالجئين وكالة إنسانية محايدة ليس لها أي 

مقرهـــا الرئيســـي هـــو مدينـــة جنيـــف  و، المتضـــررين فئـــات مـــن الالجئـــين المجموعـــات والعـــالج شـــؤون ت
تصـــاالت قســـم االو، وإدارة الحمايـــة الدوليــة ، بسويســرا ويضـــم خمســة أقســـام هــي المكتـــب التنفيــذي    

  .)2(وقسم إدارة الموارد البشرية، والمعلومات
مـم المتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـين وجامعـة       مفوضـية األ وقعـت  وفي اإلطـار اإلقليمـي والعربـي    

الــدول العربيــة مــذكرة تفــاهم بهــدف وضــع إطــار عــام للتعــاون مــن أجــل اإلســتجابة الفعالــة إلحتياجــات       
سـتجابة اإلنسـانية فـي حـاالت     وصـول المسـاعدات اإلنسـانية واإل   يل الالجئين في المنطقـة العربيـة وتسـه   

وتعمــل المفوضــية بشــكل وثيــق مــع جامعــة الــدول العربيــة لحشــد الــدعم والتوعيــة بقضــايا        ، الطــوارئ

                                                             
مقال منشور على شبكة اإلنترنت ، أثيرات أزمة الالجئين السوريين في الشرق األوسط، صافيناز محمد أحمد - 1

http://www.siyassa.org.eg  م17/12/2017م تاريخ التحميل 7/4/2014بتاريخ. 
تصدر عن مركز ، سلسلة المحاضرات العلمية، )فئات الحماية ( القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، سرور طالبي المل -  2

 .21ص، م2015، لبنان طرابلس، جيل البحث العلمي
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وتوسـيع نطـاق   ، اللجوء في المنطقة وتعزيز الـدعم السياسـي بـين الـدول األعضـاء فـي الجامعـة العربيـة        
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من نصف الالجئين في جميـع  ، الحماية في جميع أنحاء المنطقة

كما تشـير التقـديرات   ، من النازحين داخليًا متواجدون في المنطقة العربية% 40أنحاء العالم وحوالي 
ــة         ــات فــي منطق ــة الســنوية للمفوضــية مخصصــة للعملي ــى أن نصــف الميزاني الشــرق األوســط وشــمال   إل

حـذرت الجامعـة العربيـة مـن خطـورة تزايـد موجـات الهجـرة فـي المنطقـة العربيـة األمـر             لذلك  .)1(أفريقيا
فـإن المنطقــة العربيـة تتحمــل العـبء األكبــر لهـذه األزمــات     ، الـذي يفــرض تحـديات علــى جميـع األطــراف   

ــاهمة فـــ        ــين أو المسـ ــن الالجئـ ــر مـ ــدد األكبـ ــافة العـ ــالل استضـ ــن خـ ــواء مـ ــالزم   سـ ــل الـ ــديم التمويـ ي تقـ
ــة والدوليــة فــي هــذا              للمســاعدات اإلنســانية الالزمــة لهــم مــع أهميــة تضــافر الجهــود العربيــة واإلقليمي

  .)2(الصدد
حول معضالت مترابطة عـدة تواجـه البلـدان     لالجئين في الشرق األوسط تتمحور األزمة اإلنسانية

ب التصدي لها التخطـيط علـى المـدى الطويـل إلـى      ويتطّل. المضيفة ومنظمات اإلغاثة المحلية والدولية
فـي   وكذلك التعاون بين الحكومات المضيفة والشركاء المحليين، جانب تقديم اإلغاثة اإلنسانية العاجلة

الشــرق  منطقــةوهمــا أصــغر وأفقــر بلــدين فــي  ، ولبنــان األردنوالجــدير بالمالحظــة أن  المنطقــة العربيــة
مــا أســفر عــن تــوّترات اقتصــادية   ، مــن الالجئــين بصــورة غيــر متكافئــة عــددًا كبيــرًا  األوســط يستضــيفان

الحكومـات المضـيفة بالتعـاون    واجتماعية حادة غير أن األزمة تتطّلب تخطيطـًا طويـل األجـل مـن جانـب      
ــي والمؤسســات متعــددة     ــى وجــه  و أيضــًا واألزمــة تســتدعي . الجنســيات مــع المجتمــع المــدني المحّل عل

، مثـــل تحــديث البنيــة التحتيــة وخلــق فــرص العمـــل     ، اجــات التنميــة االقتصــادية   االنتبــاه الحتي  التحديــد 

 .)3(والتي تشمل الالجئين والمجتمعات المضيفة، النتشال جميع الفئات الضعيفة من السكان
يستدعي تنسيقًا على جبهات  في الشرق األوسط مشكلة الالجئينأن حل  ومما تقدم نجد

تلقي مع . لسماح بدخول الالجئين الشرعيينلمضيفة االستمرار في اإذ يتعين على البلدان ا، متعددة
وينبغي أن ، المناسبة تقديم الدعم والمساعدة إليجاد الحلولمن لمجتمع الدولي ساعدة من قبل االم

يأتي هذا الدعم والمساعدة عبر مزيج من االستثمار في التنمية على المدى الطويل واالهتمام 
 في إطار جهد يشمل البلدان المضيفة، من مأكل وملبس ومشرب العاجلة باالحتياجات اإلنسانية

الدولية وأن يكون دورها مساِعدًا ومكمًال لدور  ومنظمات اإلغاثةومؤسسات متعددة الجنسيات 

                                                             
مقال منشور ، عربيةمذكرة تفاهم بين مفوضية الالجئين وجامعة الدول العربية لمعالجة تهديات الالجئين في المنطقة ال - 1

  .18/12/2017م تاريخ التحميل 22/9/2017بتاريخ  www.un.orgعلى شبكة اإلنترنت 
 www.dostor.orgمقال منشور على شبكة اإلنترنت ، الجامعة العربية تحذر من تنامي موجات الهجرة في المنطقة - 2

  .م18/12/2017م تاريخ التحميل 2017يوليو14بتاريخ 
-http://carnegieمقال منشور على شبكة اإلنترنت ، الالجئون السوريون واألزمة اإلقليمية، عمر ضاحي - 3

mec.org/2014/12/30  م18/12/2017تاريخ التحميل. 
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عندما تمضي عملية السالم ُقدمًا، يجب أن يشمل أي حّل العودة الطوعية و، الدولة ال أن يحّل محّله

  )1(.ينالكاملة لالجئ

 مـن جهـد لمعالجـة األوضـاع اإلنسـانية     المجتمـع الـدولي    تبذلـه أن مـا   مماسبق نسـتطيع أن نقـول  و
وما تقوم بهـا المجتمـع اإلقليمـي والعربـي لتحسـين األوضـاع اإلنسـانية لالجئـين فـي           في العالم لالجئينل

وضـع حـد   و انيةاإلنسـ  هـذه المشـكلة   عـالج لكن لكـي ت  ناهي جهد مقدر في تقديرمنطقة الشرق األوسط 
يجـب وضـع اسـتراتيجية محكمـة لمعالجــة      لموجـات اللجـوء والتـي أصـبحت تفـوق طاقـة الــدول المضـيفة       

  :أسباب ودوافع هذه الظاهرة أوًال وأن تأخذ هذه الخطة بعين االعتبار العوامل اآلتية

  .وضع حد للنزاعات المسلحة والحروب األهلية التي هي أساس هذه الموجات من اللجوء. 1

والتصــديق علــى اإلتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحمايــة الالجئــين حتــى نضــمن   تشــجيع الــدول للتوقيــع. 2
  .سالمتهم في الدول المضيفة

  .وتشجيعهم على روح التعاون ونبذ العنف دعم التفاهم بين المجتمعات المدنية المحلية .3

ى انتهاكــات حقــوق اإلنســان  تشــديد الرقابــة علــ علــى المنظمــات العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان   . 4
والحــد منهــا ولفــت نظــر الــدول لمعاقبــة الخــارجين علــى القــانون ســواء كــانوا مــن المــواطنين او       

  .األجانب وفقًا للنصوص التشريعية المحلية

   .منظمة الهجرة الدولية التنسيق بين دول المعبر ودول المقصد لتنظيم وتيسير الهجرة على. 5

عـاون مـع المفوضـية السـامية لشـؤون الالجئـين للتعـرف علـى أسـر الالجئـين           على الـدول المضـيفة الت  . 6
  .الذين تشتتوا أثناء عبورهم حدود الدولة وملتمسي اللجوء

الستيعاب بعض من هؤالء الالجئين خاصة  على المجتمع الدولي تقاسم األعباء مع الدول المضيفة. 7
  .الدول المتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا

المياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم لالجئين في مخيمات اللجوء في الدول  ضرورة توفير. 8
  .المضيفة وذلك عن طريق المنظمات الدولية العملة في مجال حماية حقوق اإلنسان

  .حسم التنظيمات اإلرهابية والجماعات المتطرف في منطقة الشرق األوسط. 9

  صليب األحمر تجاه الالجئينجهود اللجنة الدولية لل: المبحث الخامس 
تعمل على إغاثة ضحايا الحروب  هي منظمة دولية غير حكوميةاللجنة الدولية للصليب األحمر 

فهي منظمة محايدة مستقلة على ، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية بمختلف أنحاء العالم
في حاالت النزاعات المسلحة تقوم بدور الوسيط المحايد ، المستوى السياسي والديني واأليدولوجي

وتقتصر مهمتها اإلنسانية على حماية حياة وكرامة ، )2(والحروب وفقًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني

                                                             
 .مصدر نفسهال - 1

  .153 -152ص، شريف عتلم محاضرات في القانون الدولي اإلنساني -  2
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) كالمعونة والغوث ( كما يجوز لها أن تؤدي أي أنشطة إنسانية أخرى ، )1(ضحايا النزاعات المسلحة
وفقًا  وتعمل على نشر القانون الدولي اإلنساني، )2(لصالح ضحايا الحرب شريطة موافقة أطراف النزاع

وتقدم الحماية والمساعدة إلى ضحايا الحرب انطالقًا من اعتراف دول العالم بحقها في ، لقواعده
وتستطيع أن تعرض خدمات إبان التوترات الداخلية والقالقل الشعبية وحاالت لم ، اتخاذ المبادرات

وعلى المستوى اإلنساني يعني ، م وبروتوكوالها اإلضافيان1949م تناولها اتفاقيات جنيف األربع لعا
السكان المدنيين هم أكثر الضحايا تضررًا في  هذا الدور خالل النزاعات المسلحة في الواقع أن

، وإن غالبية النزاعات المعاصرة هي نزاعات داخلية، )3(النزاعات بسبب زيادة الطابع العشوائي للمعارك
ويتزايد فيها استهداف ، ح األشد فقرًا بين السكان األكثر تضررًا على وجه العمومحيث تكون الشرائ
ولهذا ، حيث يكون أفراد المجتمع األكثر ضعفًا هم في الواقع أول ضحايا العنف. للسكان المدنيين
تشير تصريحات عدة صادرة عن اللجنة ، األطفال برعاية خاصةالمدنيين وخاصة يتعين أن يحظى 

وبمناسبة انعقاد ، للصليب األحمر إلى حماية األطفال المتضررين من النزاعات المسلحةالدولية 

 2002أيار /مايو 10و 8الجلسة غير العادية للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك بين 
خالص " أعربت اللجنة الدولية في مداخلتها عن ، والمكرسة لمتابعة أعمال القمة العالمية لألطفال

نيها في أن تقود هذه الجلسة غير العادية الدول إلى اتخاذ تدابير صارمة وملموسة تؤدي إلى أما
وتؤكد اللجنة الدولية هنا على عزمها على متابعة فعالة  ،تحسن فعلي لمصير األطفال في العالم

اية من أجل توفير أنجح حم. حيث يمثل األطفال نسبة كبيرة من المستفيدين منه لنشاطها اإلنساني
ومثلهم في ذلك ، ممكنة لكافة ضحايا الحرب يحظى األطفال بحماية عامة تمنحهم ضمانات أساسية

. مثل كافة المدنيين اآلخرين فإنهم يتمتعون بالحق في احترام حياتهم وسالمتهم البدنية والمعنوية
إزاء األطفال أو وُتحظر أعمال اإلكراه واإليذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعية واالقتصاص 

وتؤدي اللجنة الدولية للصليب األحمر مهامها اإلنسانية لصالح االطفال ) 4(.إزاء غيرهم من المدنيين
وتقوم بالعمل على ، )5(بصفة خاصة في وقت الحرب أو الحروب األهلية أو االظطرابات الداخلية

بشان  ىلحة فهي تسلم الشكاوالتطبيق الدقيق للقانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المس

                                                             
كتاب القانون الدولي اإلنساني دليل التطبيق ( من  إسماعيل عبد الرحمن األسس األولية للقانون الدولي اإلنساني -  1

ر المستقبل العربي ـ القاهرة ـ دا ،تقديم احمد فتحي سرور ،اعداد نخبة من الخبراء المختصين) على الصعيد الوطني 
  .20ص، م2003الطبعة األولى 

  .م1949سنة  4ج 10والمادة ، 3ج 9والمادة ، 2ج 9و المادة  1ج 44، 9المواد  -  2
شركة مطابع ، القانون الدولي اإلنساني بين مبادئ الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية، احمد الدومة رحمة احمد -  3

  .48ص ، م2012، الخرطوم، محدودةالسودان للعملة ال
م على شبكة االنترنت 31/12/2001مقال منشور بتاريخ ، المجلة الدولية للصليب األحمر، ألطفال والحربا -  4

https://www.icrc.org  م3/9/2017تاريخ التحميل.  
  .44، ص1984جنيف ، عهد هنري دونانم، مبادئ الهالل والصليب االحمر، جان بكتيه -  5
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األحمر  للصليب وما تقوم به اللجنة الدولية، )1(أي إخالل مزعوم بهذا القانون وبمساعدة الضحايا
  : بشكل مباشر أو غير مباشر الالجئينلمساعدة 

انه من  لهمفهي تدرك عند تقديم المساعدة الطبية والغذائية ، بسوالملتوفير االغذية  -1
وأن ترتبط أولوية تقديمه بالسرعة التي ، بحسب مقدار معاناته االنسان عونا مناسبًاالواجب ان يلقى 

ر باتباعه عند تقديم خدماته تتطلبها حالته وهذا هو المعيار الوحيد الذي يلتزم به الصليب االحم
  .)2(ن مبدأ المساواة وهو ثمرة االحساس باإلنسانية أكما 

المفقودين مر اهمية خاصة لصون وحده األسرة وأعادة تولي اللجنة الدولية للصليب األح -2
األطفال الى أهلهم خاصة في ظل أوضاع النزاعات الحديثة والمعقدة والتي تتزايد فيها من األسر و

فعمليات . وتكافح اللجنة الدولية للتغلب على معاناة االطفال في هذه الحالة، حاالت تفرق شمل األسرة
وط بها للوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية البحث ولم شمل العائالت من

وفي سبيل ذلك تحصي وتتابع ، للصليب األحمر وتشمل اعمال الوكالة األطفال الذين ال عائل لهم
جميع األطفال الذين تفرقوا عن عائالتهم اينما كانوا وتسجل هوية كل واحد منهم عن طريق معرفة 

الديه وعنوانه السابق والحالي كما انها تنشئ نظامًا للبحث عن األهل يشمل اسم كل طفل واسم و
ماكن العامة التي يحتشد عنهم في مخيمات الالجئين وفي األ اعالن أسماء األهل الذين يجري البحث

فيها الناس وإعالن األسماء على موجات االذاعة المحلية والدولية وتوجيه نداءات الى األهل الذين 
عن أطفالهم لكي يتصلوا بأقرب مكتب للصليب األحمر او الهالل األحمر باالضافة لتوصيل  يبحثون

  .)3(الرسائل التي كتبها األطفال إلى العناوين القديمة للوالدين

 ى االشخاصالزيارات التي تقوم بها إل، ومن االنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية أيضًا -3
فقد يتعرض األطفال عند مشاركتهم في ، سرى الحربأعسكرات م لىإو أالمحرومين من حريتهم 

وهنا تقوم اللجنة الدولية للصليب االحمر بزيارة هؤالء االطفال ، األعمال العدائية لالعتقال او لالسر
طبقًا للمهمه التي عهدت لها بها الدول األطراف في معاهدات القانون الدولي اإلنساني وخاصة المادة 

فتعمل على ضمان احترام القواعد التي تخول لألطفال حماية خاصة ، جنيف الثالثة من اتفاقية 126
قدراتهم المحدودة بحكم سنهم الذي يتطلب اتخاذ تدابير  وتؤكد أيضًا على ضرورة مراعاة

  .)4(لصالحهم
، الالجئينباستقراء ما تقدم من الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر تجاه 

أن نقول أن اللجنة الدولية للصليب األحمر هي الراعية للقانون الدولي اإلنساني وبالتالي نستطيع 
بصفة خاصة وقت و الالجئين ضحايا النزاعات المسلحة بصفة عامة  ةتلعب دور مهم في مساعد

                                                             
  .53ص، 2010، جامعة االسراء، حماية االطفال في القانون الدولي االنساني، فيصل الطالفحة -  1
  .44ص، المرجع السابق، مبادئ الهالل والصليب االحمر، جان بكتيه -  2
  .54ق ،صالمرجع الساب، فيصل الطالفحة، حماية االطفال في القانون الدولي االنساني -  3
  .226ص ،2004الحماية الدولية لحق االنسان في السالمة الجسدية  حسن سعد سند، -  4
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سواء في حاالت  مواد اإلغاثة الغذائيةأغلب والذي يتمثل في توفير  ،والنزاعات المسلحة بوالحر
 كما توفر الرعاية الصحية والمتمثل في، وتقييم ظروف االحتجاز وارئ أو على المدى الطويلالط

لكن من المالحظ أن المعونة الغذائية والخدمات . الوقاية من األمراض واإلمداد باإلسعافات األولية
يات جنيف التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب األحمر لضحايا الحرب والنزاعات المسلحة حسب اتفاق

هنا إذا لم يوافق أحد أطراف النزاع في تقديم هذه المساعدات ، أنها تقدمها بموافقة أطراف النزاع
على  لذلك نرى ضرورة تعديل نصوص هذه االتفاقياتو، كارثة إنسانية من الصعب تفاديها منكون أما

  .أطراف النزاعأن تصبح تقديم هذه المساعدات في أي زمان وأي مكان حتى لو لم يوافق أحد 

 الخاتمة
دراسة نظرية تحليلية ( في الشرق األوسطلالجئين النزاعات المسلحة على األوضاع اإلنسانية 

نبرز أهم  الدراسةة لشكمومن خالل الدراسة وربطها ب، )من منظور القانون الدولي اإلنساني وصفية
  :اآلتي وهي تتمثل فيالدراسة إليها النتائج التي توصلت 

  النتائج: أوًال 

وعلى وجه الخصوص الدول  إن تدفق الالجئين هو أحد التحديات التي واجهت المجتمع الدولي. 1
فمعظم حاالت التدفق هي نتيجة للنزاعات المسلحة ، في منطقة الشرق األوسط العربية

ن األماك على الهروب ومغادرة كل ذلك لعبت دورًا كبيرًا في إجبار السكان، االضطرابات الداخليةو
  .بحثًا عن مأوى ومأكل وملبس ومشرب التي تدور فيها الحرب

الالجئين في الشرق األوسط يعيشون أوضاع إنسانية صعبة من جراء الحروب والنزاعات المسلحة . 2
، التي إجتاحت المنطكقة العربية وخاصة بعدما ضربت ثورة الربيع العربي بعد بلدان المنطقة

حيث أصبحت أزمة الالجئين في الشرق ، ة والجماعات المتطرفةوكذلك ظهور التنظيمات اإلرهابي
  .األوسط من أخطر األزمات اإلنسانية التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت المعاصر

كما أن ، إن أغلب الالجئين وطالبي اللجوء هم من الذين يعانون في بلدانهم ويالت الحروب. 3
جوء في دول أوربا وبعض من الدول العربية أكثرهم الالجئين المتواجدين اليوم في مخيمات الل

ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وحروب أهلية دفع بهم للجوء بحثًا عن مأوى آمن ومأكل 
  .ومشرب وملبس

اللجنة الدولية للصليب األحمر تلعب دور مهم في مساعد ضحايا النزاعات المسلحة بصفة عامة . 4
سواء في  لحرب والذي يتمثل في توفير مواد اإلغاثة الغذائيةبصفة خاصة وقت االالجئين و

  .حاالت الطوارئ أو على المدى الطويل

وقعت جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع مفوضية األمم المتحدة  والعربي في االطار اإلقليمي. 5
منطقة  بهدف التعاون من أجل اإلستجابة الحتياجات الالجئين فيالسامية لشؤون الالجئين 
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، والتوعية بقضايا اللجوء، الشرق االوسط والمتمثل في تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية
  .وتعزيز الدعم السياسي بين دول المنطقة

 التوصيات: ثانيًا 
  :وصت الدراسة بعد المناقشة والتحليل بعدة توصيات نجملها في اآلتي

ومنظمات اإلغاثة فوضية العليا لالجئين التعاون الوثيق بين الحكومات المضيفة والمضرورة . 1
  . الحكومات المضيفة في زيادة األثر اإلنمائي للنفقات ةساعدلم وذلك، األخرى

لإلنشاء  مثل البنك الدولي، جهود المؤسسات متعددة الجنسيات تملأن تك أيضًا ومن الضروري. 2
عمار البلدان التي دمرتها وذلك للمساهمة في عملية إعادة إ وصندوق النقد الدولي والتعمير

  .الحرب لتسهيل عملية العودة الطوعية لالجئين
للحد من ، اتخاذ التدابير الالزمة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي للدول. 3

كمحاربة ومنع االضطهاد والعنف والحروب األهلية وغيرها من ، األسباب المؤدية إلى اللجوء

 .للجوء م فياألسباب التي تساه
أعضاء المجتمع الدولي والوقوف مع الدول في الوطن العربي وكذلك تكاتف جميع  ضرورة. 4

، ألنها أكثر الدول إستضافًة للالجئين في الشرق األوسط السلطات االردنية لتخفيف العبء عليها
دول التي توفر تدفق الالجئين يترتب عليها زيادة في األعباء االجتماعية واالقتصادية على الألن 

تقديم المساعدات والمؤنات الضرورية لتلبية احتياجات  وذلك من خالل، وتواصل توفير الملجأ
جل التيسير على الالجئين وتمتعهم بحقوقهم التي كفلها لهم أالالجئين في األراضي األردنية من 

  .المواثيق الدولية
دول  وسلطات الملجأدول  و على سلطات عودة الالجئين إلى بالدهم األصلية اختياريًا أن يكون. 5

  .عودة الالجئين إلى أوطانهم بشكل آمن وكريم تسهلوالظروف التي  المنشأ أن توفر البيئة

ضرورة توفير حماية أكثر فاعلية لألطفال خاصة ونحن نعيش في ظل ظروف يسود فيها نزاعات . 6
اللجنة الدولية للصليب األحمر واالعتراف بجهود  لم تكن مألوفة وغير موجود من قبل جديدة

  .في المجال اإلنساني والسماح لها بتقديم خدماتها اإلنسانية لصالح ضحايا الحرب

باعتبـار أن ظـاهرة اللجـوء أحـد      أخيرًأ نوصي بعقد المزيد من المؤتمرات الدولية فـي هـذا الصـدد   . 7
البــاحثين والكتــاب   كمــا نوصــي ، الظــواهر التــي تشــغل بــال المجتمــع الــدولي فــي الوقــت المعاصــر    

تكفـل   باجراء المزيد مـن الدراسـات والبحـوث والخـروج بنتـائج ومقترحـات قابلـة للتطبيـق العملـي         
   .في الشرق األوسط الالجئين كلال مشح
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  ملخص ال
مخيمات الالجئين لعبت المملكة األردنية الهاشمية دورًا عظيمًا وشجاعًا وخالدًا في دعم 

وكان هذا الدعم حافل بالمقاومة والبطوالت والتحدي والصمود في وجه ، الفلسطينيين على أرضها
وتجسيد ، وإيقاع الخسائر فيه وإبقاء قضية الالجئين حية ودرء األخطاء عنها، االحتالل الصهيوني

والمرتكزات التي يقوم عليها آمال وطموحات أبنائها بالتكامل والتضامن، والتزمت األردن بالثوابت 
واحترام الضوابط التي تحكم العالقات األردنية الفلسطينية ، العمل األردني الفلسطيني المشترك

وتصون المصالح الحيوية للمخيمات في إطار تحقيق الوفاق األردني الفلسطيني واألمن القومي 
  .العربي

وسعيها إليجاد حياة كريمة لسكان  لقد هدفت هذه الدراسة أن تبين دعم األردن ومساندتها
  :المخيمات في شتى الميادين والمجاالت، وقد قسمت إلى المحاور األتية

 الطبيعة الجغرافية والبشرية لألردن: المحور األول  
 أوضاع الالجئين الفلسطينيين في األردن: المحور الثاني  
 الفلسطينيين وأخيرًا الخاتمة جهود الحكومة األردنية تجاه مخيمات الالجئين : المحور الثالث

 والنتائج والتوصيات ثم المصادر والمراجع
Abstract 

The Hashemite Kingdom of Jordan has played a brave and eternal role in 
supporting the Palestinian refugee camps on its land. This support was full of 
resistance, challenge and heroism on the zionist occupation face, which has also 
kept the refugees issue alive and has stood strongly and bravely against the dangers 
and challenges that face such issue.  

This role has also provided the refugees with the hopes and ambitions based on 
the Jordanians solidarity and support. Jordan has always stood and committed to 
the Palestinian issue constants which provided a clear path for the Palestinians-
Jordanians coordination. Jordan has always respected the regulations that govern 
the Palestinian - Jordanian relations which keep in focus the vital benefits of the 
refugee camps to insure the Palestinian - Jordanian security and the national 
security of the Arab world.  

The current study focuses on showing the Jordanian support and efforts to 
provide a humane life for the refugee camps residences on all of life aspects. The 
study is divided into the following: The first sector: The demographic and 
geographic nature of Jordan. 

The second sector: The Palestinian refugees in Jordan.  
The third sector: The Jordanian Government efforts in supporting the 

Palestinian camps.  
Finally: The results, recommendations, followed by the study resources. 
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  مقدمة
وتباينت اآلراء فإن القضية الفلسطينية نقطة التقاء واتفاق عند  مهما اختلفت األقاويل والكتابات،

وستبقى قضية وطنية بالنسبة ألبناء المملكة األردنية الهاشمية الذين كانوا وال يزالون جميع األردنيين 
  .يعتبرونها أم القضايا، وأنهم معنيون بها كما األمر بالنسبة للفلسطينيين ولكل عربي ومسلم

والعرى الوثيقة التي ربطت األردن ، االرتباط التاريخي المتين بين األردن وفلسطين منذ القدم
إذ كانوا يعتبرون أن الحج ال يكتمل إال بزيارة القدس واألقصى ، بالقدس على الخصوص، فلسطينب

حيث شارك األردنيين في تحرير القدس من الصليبيين في عهد السلطان صالح نظرًا لمكانتها الدينية 
وأدباء ، واألعداد الغفيرة منهم التي رابطت في األقصى بمن فيهم علماء وفقهاء الدين األيوبي

ي تعرضت لتدمير وشعراء وجنود وضباط وقادة وزعماء، الذين دافعوا عن القدس واألقصى والت
م، نظرًا لما ترمز إليه 1967وس أصحابها فور احتالل الجزء الشرقي من القدس عام شامل، وعلى رؤ

  .ولموقعها ولما اشتهرت به
العقول األردنية كقضية وطن،  األردني يعتبر أن المسألة الفلسطينية مختزلة فيإن الشعب 

، ذاكرة لنسيان ودم يسري في شريان قلوبهممسارها الكفاح والنضال والمقاومة، ذاكرة تأبى ا
  .باء األردنيين ألبنائهم وأحفادهم مها اآلذاكرة عّل، مستديمة صلبة عتية عن الذوبان أمام اإلعصار

والوئام بينهما بالتعاون المستمر بروابط ارتبط جذور األردن بجذور فلسطين والتحم الوفاء 
ودفاعه  وطيدة فارتبط بالقضية الفلسطينية على أكثر من صعيد منذ دعم األردن للشعب الفلسطيني

وإقامة مخيمات لالجئين على أرضه وتقديمه للشهداء  م،1948عن األرض الفلسطينية في حرب عام 
نية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من أجل األقصى واعترافه بمنظمة التحرير الفلسطي

دون سواها، واعترافه بالسلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها معنويًا وماديًا، حيث ساهمت في دعم 
، الجامعات وقبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات األردنية وترميم المسجد األقصى والحفاظ عليه

ي قامت به المملكة األردنية الهاشمية في دعم القضية الذوالكبير ونتيجة لهذا الدور الخالد 
أوضح أردت ان أكتب في هذا البحث لكي  .الالجئين الفلسطينيين على أرضها الفلسطينية ومخيمات

الدعم األردني للشعب الفلسطيني ومخيماته، وقضيته العادلة، حيث ال أحد يستطيع أن ينكر هذا 
ة األردن الشقيقة في الدفاع عن المخيمات الفلسطينية وتلبية الدور العظيم الخالد الذي لعبته دول

حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس  احتياجات أبناءه من أجل نيل
   .الشريف 

تعتبر دراسة موضوع الالجئين الفلسطينيين ودعم األردن لهم ذات أهمية كبيرة في هذا الوقت 
عون عامًا على هجرتهم وعلى االحتالل الصهيوني لغالبية فلسطين باإلضافة بالذات، أي بعد مرور سب

إلى الدور الكبير الذي لعبه المخيم للثورة الفلسطينية في الشتات ومن ناحية أخرى موضوع إعالن 
الرئيس األمريكي ترامب عن القدس عاصمة إسرائيل وأمر بنقل السفارة األمريكية من تل آبيب إلى 

  )1(.م6/12/2017ألربعاء الموافق القدس يوم ا

                                                             
  م6/12/2017اإلخبارية معًا  -  1



104 
 

والتقارير والصحف والمجالت  ومراجع تاريخية،وتعتمد هذه الدراسة على مصادر عديدة 
المتعلقة بالمملكة األردنية الهاشمية والالجئين الفلسطينيين وتستند كذلك إلى تقارير وكالة الغوث 

  .الدولية حول الالجئين والمخيمات في األردن
قد أسهمت من خالل هذه الدراسة ولو إسهامًا متواضعًا في إظهار موضوع مل أن أكون وآ

الالجئين الفلسطينيين ودعم األردن لهم وخصوصًا في هذا الوقت الذي تطرح فيه المشاريع والحلول 
واعتراف البيت األبيض بالقدس عاصمة إسرائيل ضاربة كل القوانين ، االستسالمية والهجمة األمريكية

  .دولية بعرض الحائط، وتغييب حقوق الالجئين الفلسطينيين من عودة وتقرير مصيرواألعراف ال
  :وقد قسمت هذه الدراسة إلى المحاور التالية

 لألردن والبشرية الطبيعة الجغرافية :المحور األول  

 أوضاع الالجئين الفلسطينيين في األردن: المحور الثاني  

 وأخيرًا  األردنية تجاه مخيمات الالجئين الفلسطينيين ةجهود الحكوم :الثالث المحور

  الخاتمة والنتائج والتوصيات ثم المصادر والمراجع
 مشكلة الدراسة  

، م1948شكلت قضية الالجئين الفلسطينيين بعدًا مهمًا في الصراع العربي اإلسرائيلي منذ عام 
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في البناء وكان لها تداعيات مختلفة على جميع األصعدة السياسية 

لت األردن المسئولية التاريخية في الدفاع عن المخيمات الفلسطينية االجتماعي الفلسطيني وقد تحم
ووقفت ، ولعبت دورًا مهمًا في تقديم الخدمات في شتى الميادين والمجاالت، لالجئين الفلسطينيين

، عادلة سواء على المستوى المحلي أو العربي أو اإلقليمي أو الدوليموقفًا داعمًا لهم وإلى قضيتهم ال
المغفور له الحسين المعظم ملك  –بن  - نصره الله-بقيادة صاحب الجاللة الملك عبد الله الثاني 

  المملكة األردنية الهاشمية

 تساؤالت الدراسة  
  :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي وهو

  .ألردن في دعم مخيمات الالجئين الفلسطينيين على أرضهاما هو دور ا

 منهج الدراسة  
تبنى الباحث المنهج التاريخي من خالل إلقاء الضوء على دور األردن في دعم مخيمات 

  .الالجئين

 أهداف الدراسة  
 .تركز الدراسة على دور األردن في دعم مخيمات الالجئين الفلسطينيين على رضه .1
اإلجراءات األردنية وممارساتها اإلنسانية ومساندتها لالجئين الفلسطينيين  توضيح وبيان .2

 .ومساعدتهم
كرة المشتركة للشعب الفلسطيني وثورته مع دولة المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، توثيق الذا .3

 .لتكون منارة لألجيال القادمة لالطالع عليها
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 .لسطينيين في األردن وأشقائهم األردنيينتعزيز روح األخوة والتعاون بين الالجئين الف .4
 .بيان موقف األردن من جرائم الحرب اإلسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني .5
 لدراسةأهمية ا  

لم تظفر المملكة األردنية الهاشمية بما تستحقه من عناية الباحثين في بيان دورها في دعم 
المعرفة بها ال تعدو، صورة شاحبة باهتة ال تمثل وكانت ، مخيمات الالجئين الفلسطينيين على أرضها

حقيقته بحال من األحوال، فجاءت فكرة هذا البحث من أجل تسليط الضوء على دور األردن في دعم 
  .مخيمات الالجئين الفلسطينيين وما قدمته األردن من دعم معنوي ومادي لهم وإلى قضيتهم

  لألردنالطبيعة الجغرافية والبشرية : المحور األول 
تقع المملكة األردنية الهاشمية في قارة آسيا ويحدها من الشمال سوريا ويحدها من الجنوب 

  المملكة 
العربية السعودية ويحدها من الغرب فلسطين ويحدها من الشرق العراق والمملكة العربية 

م يكن قد واألردن ل )1(.السعودية، وتطل األردن من أقصى الجنوب الشرقي على رأس خليج العقبة
يطلق عليه ) بالد الشام(بل كان يعتبر قسمًا إداريًا من سوريا ، شكل قسمًا من فلسطين في التاريخ

  )2(.لواء البلقاء

   )3(نسمةمليون  3375م حوالي 1985ويبلغ عدد سكانها سنة ، 2كم96610تبلغ مساحة األردن 

وال يملك من الثروات من هذه المساحة هي أرض صحراوية رملية أو جبال جرداء % 80فإن 
سوى ثروة معدنية صغيرة تقتصر على الفوسفات والبوتاس ومنفذا صغيرا على خليج العقبة يتمثل في 

 .مدينة العقبة
وقد تعرضت البنية االجتماعية لألردن لهزة قوية عقب لجوء الفلسطينيين إليه في خالل وعقب 

 300,000لك عندما تدفق عليه أكثر من وكذ 1948,1949الحرب العربية اإلسرائيلية األولى عام 
من العاملين الفلسطينيين الذين يقيمون في العراق والكويت عقب غزو الرئيس صدام حسين للكويت 

  )4().وهم ال يعدوا من قبل وكالة األونروا الجئين ألنهم غير مسجلين لديها( 1990عام 
م المستقل لملك شرق األردن، م بقدر من الحك1923سنة ) بريطانيا(سمحت المملكة المتحدة 

م أبرمت المملكة المتحدة معاهدة تحالف مع مملكة شرق األردن، اعترفت بموجبها 1946وفي سنة 
م وقعت 1948آذار  15وفي ، المملكة المتحدة بالمملكة األردنية دولة كاملة االستقالل والسيادة

ة حلت محل معاهدة التحالف السابقة المملكة المتحدة معاهدة تحالف مع مملكة شرق األردن الهاشمي
االنتداب على فلسطين وما تاله من قتال ومعارك في وهكذا فإن األردن عند انتهاء ، م1946لسنة 

                                                             
جمهورية ، األطلس العربي، وزارة التربية والتعليم ،الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية -  1

  32ص، اإلصدار الثامن، م1989مصر العربية عام 
  36ص ،م1999 ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،رشدي األشهب: ترجمة ،قضية فلسطين ،هنري كتن -  2
  82ص، بق ذكرهامرجع س ،الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية -  3
 WWW.nbakba.ps ،الجاليات، أقسام النكبة -  4
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م 1949نيسان  3في  )1.(فلسطين ودخول الجيوش العربية كان دولة مستقلة ال تخضع لالنتداب
على يد الدكتور بنش، وكان ، لمتحدةأبرمت األردن هدنة مع إسرائيل في رودس تحت رعاية األمم ا

  )2(وسيط األمم المتحدة 
م عقد اجتماعان أولهما في أريحا والثاني في نابلس لزعماء 1948في كانون األول من عام 

الضفة الغربية وأعيانها الذين يمثلون العرب الفلسطينيين ومن بينهم أولئك الذين نزحوا عن ديارهم 
ابن الملك حسين بن علي  واتخذت قرارات تلتمس من الملك عبد الله" الالجئين " في فلسطين
عاهل األردن أن يوحد أراضي ضفتي األردن الشرقية والغربية هي وسكانها في دولة  شريف مكة

   )3(واحدة في ظل حكمه،
ثم أجريت انتخابات النتخاب ممثلين للضفة الغربية ليكونوا أعضاء في المجلس الوطني 

  )4.(األردني
ذه المؤتمرات التي عقدت والتي طالبت أثناء انعقادها كانت بإرادة القائمين عليها وإرادة ه

المنتخبين الذين انتخبوا ممثلين عنهم في المجلس الوطني األردني حفاظًا منهم على األراضي 
دولتها الفلسطينية الباقية خارج نطاق األراضي التي استولت عليها العصابات الصهيونية وأقامت عليها 

  .التي عرفت باسم إسرائيل
م اجتمع المجلس األردني الجديد مؤلفًا من أعيان ونواب من كلتا ضفتي 1950نيسان  24وفي 

وصدر في هذه الجلسة اعالن اجماعي باتحاد ضفتي األردن أرضًا وشعبًا ويدمجهما في دولة ، األردن
وظلت الضفة  )5.(ردنية الهاشميةعربية مستقلة واحدة تحت نظام ملكي تعرف باسم المملكة األ

  الغربية
  .ثمانية عشر عامًام أي نحو 1967حزيران /م حتى يونيو3/4/1949اإلدارة األردنية من  تحت

  أوضاع الالجئين الفلسطينيين في األردن: المحور الثاني 
تشرين الثاني  29بتاريخ ) 2الدورة ( 181صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة قرا رقم 

م التوصية بخطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ويجعل لمدينة القدس 1947) نوفمبر(
كيان منفصل خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى األمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم 

ارتكبت  ونتيجة لهذا القرار) 6(بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عن األمم المتحدة مع اتحاد اقتصادي،
المجازر والفضائع والقتل ) بريطانيا(العصابات الصهيونية وبمساندة من الدولة المنتدبة على فلسطين 

                                                             
دراسة للضفة الغربية ، حق الفلسطينيين في تقرير المصير ،الحسن بن طالل ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية -  1

  39ص ،م198ميلبورن نيويورك عام  ،لندن، ورنيت مطبوعات كو ،وقطاع غزة
  41-40ص، مرجع سبق ذكره، الحسن بن طالل ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية -  2
  43ص، م1977، معهد البحوث والدراسات العربية، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية، بطرس غالي -  3
  41-40ص، المرجع السابق نفسه -  4
  36ص، م1999، رشدي األشهب: ترجمة، قضية فلسطين، هنري كتن+  41ص، المرجع السابق نفسه -  5
مؤسسة الدراسات ، م1974-1947المجلد األول ، اإلسرائيلي -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي -  6

  13ص، م 1993أبريل عام /نيسان، الطبعة الثالثة، لبنان، بيروت، الفلسطينية
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والتنكيل ضد الفلسطينيين واستخدمت أساليب القمع لالستيالء على أراضي الشعب الفلسطيني 
هيئة األمم وحسب إحصائية  )1(م حوالي مليون فلسطيني1948وممتلكاته وأمواله، حيث نزح عام 

ولجأ ، عن ديارهم وتركوا كل ما يملكون وراءهم على أمل العودة القريبة )2(ألف الجئ 750المتحدة 
جزء منهم إلى مناطق من فلسطين لم تحتل أنذاك كالمنطقتين اللتين أطلق عليهما، الضفة الغربية 

  .نان،األردنوقطاع غزة، وكذلك لجأ اآلالف إلى الدول العربية المجاورة مثل سوريا،لب
إنهاء وجودها في فلسطين في منتصف ) الدولة المنتدبة من قبل عصبة األمم(أعلنت بريطانيا 

ودخلت ، وفي نفس الوقت أعلنت الوكالة اليهودية قيام دولة إسرائيل، م1948مايو  15-14ليل 
القوة  ، وحاصر الجيش العربي األردني ومعهالجيوش العربية الحرب ضد إسرائيل في نفس اليوم

الخفيفة المصرية مستعمرات النقب وحصار القدس وسقطت عصيون وبيت عرابة واللطرون والنبي 
يعقوب والحي اليهودي في القدس القديمة وكان النصر في متناول الجيوش العربية ولكن موافقة 

ى الحكومات العربية على قرار األمم المتحدة بوقف القتال لمدة شهر كانت قد خسرت الحرب إل
واستمرت الحرب حتى وقعت في جزيرة رودس اتفاقات للهدنة بين الدول العربية المحاربة  )3(األبد،

هاجر من فلسطين عشرات اآلالف ) 4(.م3/4/1949وإسرائيل، ووقعت األردن الهدنة مع إسرائيل في 
  .من أبنائها إلى المملكة األردنية الهاشمية، وثم استقبالهم وتقديم الخدمات لهم

ظاهرة من ابرز ظواهر الالجئين في العصر الحديث بل  نكل قضية الالجئين الفلسطينييوتش
ففيها تختلط الديانات بالقومية واإلنسانية بالقانونية ، األكثر مأساوية في قضايا الالجئين في العالم

يما مما حولها إلى قضية مزمنة تجاوزت القضية الفلسطينية وشكلت هاجسا دوليا وإقل، والوجودية
  )5(.طال الشعب الفلسطيني برمته، وقوميا

لقد استعملت كلمة الجئ بالمعني الواسع لتعبر عن شخص في حالة فرار  :مفهوم الالجئ 
والهدف الذي يقصده هذا الشخص الهارب غير  محتملةيضطر للهرب لظروف شخصية قد تبدو غير 

محدد ،فقد يهرب نتيجة اضطهاد تعرض له أو من تهديد يستهدف حياته أو حريته الشخصية وقد 
يهرب من تهمة معينة أو من الفقر المدقع وقد يكون سبب الهرب نتيجة لحالة حرب أو نضال مدني 

  )6(.اية الزائدة،وينتج هذا المفهوم أن الالجئ يجب أن توفر له الحم

                                                             
منظمة التحرير ، مركز األبحاث، مساراتها، تأسيسها، جذورها، منظمة التحرير الفلسطينية ، أسعد عبد الرحمن -  1

  23ص، م1987سنة ، الفلسطينية
  5ص، 1997، جامعة بيرزيت، مشروع التنمية المستدامة، الالجىء الفلسطيني إلى أين، ناجح جرار -  2
  422-421ص، م1986، القاهرة، الزهراء لإلعالم العربي، رؤية مصرية، م1948حرب فلسطين ، إبراهيم شكيب -  3
  137ص، م1978 ،معهد البحوث والدراست العربية، ميثاقها وإنجازاتها، جامعة الدول العربية، مفيد محمود شهاب -  4

العدد ، العسكريةمجلة كلية الملك خالد ، في القانون الدولي نحق تعويض الالجئين الفلسطينيي، السيد أبو الخير -1 
. 60ص ، 2009، 25السنة ، 99  

وزارة الثقافة ، حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العام، محمد سيف 6 - 
  . 41ص، 2002، األردنية
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كل شخص بسبب خوف له ما يبرره من : "م، هو1951يعرف الالجئ بموجب اتفاقية و .1
أو أرائه ، التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
كل أو ، السياسية خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع أو ال يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد

مثل ذلك األحداث  ةشخص ال يملك جنسية ،ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيج
  )1.(" ،وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد

 الذين العرب المواطنون هم :الفلسطيني الوطني الميثاق في الوارد لالجئ الفلسطيني المفهوم. 2
 فيها، بقي من أم منهاأخرج  من سواء 1947 عام حتى فلسطين في عادية إقامة يقيمون كانوا
  )2(.فلسطيني هو خارجها أو فلسطين داخل التاريخ هذا بعد فلسطيني عربي ألب ولد من وكل

وتريد أمريكيا أن " هو كل من تم اقتالعه من مكانه نتيجة للصراع " : التعريف األمريكي لالجئ. 3
هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل ضمن مفهوم الجئ وذلك ليتم تشمل اليهود الذين 

  )3(.تعويضهم عن ممتلكاتهم السابقة في الدول العربية

الفلسطيني بشكل فيه نوع من التحديد وذلك نتيجة لألوضاع  الالجئ اولقد عرفت األونرو. 4
ي فلسطين لمدة عامين الشخص الذي كان مسكنه الطبيع" بأنه  نالخاصة بالالجئين الفلسطينيي

مسكنة  1948، والذي فقد نتيجة الحرب 1948أيار  15إلى  1946حزيران  1على األقل بين 
وينسحب هذا التعريف ، ووسائل معيشته ولجأ إلى احدي الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها

  وأهلية تقديم المساعدة على 
  )4(. األوالد واألحفاد

 للفلسطينيين العودة حق تجزئ أجل من م ١٩٦٧ حزيران حرب بعد ظهر سياسي: مفهوم النازح. 5
 هذا، ومرد النازحين، لمصطلح محدد تعريف على إجماعا نجد فال لذا عن وطنهم، المهجرين

 على يطلق النازحين تعبير فان عامة وبصورة عدد النازحين، تحديد من عليه - يترتب لما
 فان هذا ومع. م ١٩٤٨ مهجري عام عن تمييزهم بغية م ١٩٦٧ عام الفلسطينيين المهجرين

 بين كان فقد واحد، آن في ونازحون الجئون أنهم أي مزدوجة، صفة ذو هم النازحين بعض
 وقطاع غزة، الغربية الضفة في يقيمون كانوا وممن. م ١٩٤٨ الجئ من أعداد م ١٩٦٧ نازحي
  )5(.الثانية للمرة للهجرة واضطروا م، ١٩٦٧حرب  نشوب عشية

عاش الالجئون الفلسطينيون في العراء وتحت األشجار وفي الخيام حتى قدمت لهم وكالة الغوث 
ثم انتقلوا إلى بيوت من مواد رخيصة جدًا ومن الطين والقش، ، م1957خيامًا مكثوا فيها حتى عام 

                                                             
  . 61ص، مرجع سبق ذكره، السيد أبو الخير -  1
  38ص، 2011، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، الفلسطينيين حق العودة لدى الالجئين، هناء أبو رمضان -  2
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العالي وقد أقيمت هذه البيوت بطرق سيئة جدًا من حيث الوضع الصحي ودرجة الكثافة والتزايد 
مخيمات الالجئين ، وأقيمت هذه المباني في تجمعات سكنية عرفت بالمخيمات)1(.لنسبة السكان
، مخيمًا 20الضفة الغربية  :مخيمًا موزعة كاالتي 61والتي أصبح يوجد منها حاليًا ، الفلسطينيين
افة إلى هذا باإلض. مخيمات 10واألردن  13ولبنان ، مخيمات 10وسوريا ، مخيمات 8وقطاع غزة 

أو ، مئات آالف الالجئين الذين يعيشون في المدن الكبرى في األحياء الفقيرة بحثًا عن فرص العمل
في ، بيرزيت، تجمعات أخرى تشكل مخيمات غير معترف بها كمخيمات عين كريك، سلواد، قدورة

  )2(.منطقة رام الله

ة الغربية وقطاع غزة ألف فلسطيني من الضف 350م نزح حوالي 1967ونتيجة لحرب حزيران 
وقد أقيمت مخيمات مؤقتة  ألفًا نزحوا للمرة الثانية في حياتهم وتوجهوا إلى األردن 175منهم 

، الرمثا، الشونة، وغور نمرين نذكر منها الكرامة، معدي، غور الوحادنة لهؤالء الالجئين في األردن
  )3.(في مخيمات الضفة الغربيةألف الجئ كانوا وما زالوا مسجلين  41حوالي  التي كانت تأوي

م بثالثة أشهر 1967أي بعد حرب عام ، م30/9/1967بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين حتى 
الجئًا حسب سجالت وكالة الغوث الدولية وكان يوجد منهم في األردن حوالي  1.351.235

زيران ح وبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في األردن )4.(أسرة 49670حوالي ، شخص 288912
  )5( .فردًا في عشر مخيمات 845542م حوالي 1987عام 

 3موزعة في مناطق عمان ، مخيمات 10في % 25الجئًا منهم  845542يعيش في األردن  
مخيمات، باإلضافة إلى المدن الكبرى مثل عمان  3البلقاء ، مخيمات، الزرقاء مخيمان، أربد مخيمان

  )6. (، والبلقاءوالزرقاء وأربد وجرش
م لم يكن هناك أي فارق بين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية 1988م، 1950بين عامي 

بسبب حسن الرعاية األردنية لالجئين ، م1988من الجئين والمقيمين في مخيمات األردن حتى عام 
فك " حسين بن طالل" المعظم جاللة الملك المرحوم م أعلن31/7/1988وفي ، الفلسطينيين

   )8.(م3/4/1949الذي كان قد أعلن في ) 7(بين شرق األردن والضفة الغربية االرتباط
ومنذ تاريخ هذا اإلعالن لم يعد سكان الضفة الغربية والالجئين منهم يتمتعون بالجنسية األردنية 
ولم يعد يسمح لهم باإلقامة في األردن، ولكنهم منحوا جوازات سفر أردنية صالحة لمدة عامين فقط 

  )9(.لهم دخول األردن إال بتصريح دخول أو موافقة من السلطات المختصةال تجيز 
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مليون مسجلون لدى األونروا كالجئين  4,1وأصبح أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 
من مجموع الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى % 41.6فلسطينيين، وهم يمثلون ما يساوي 

قطاع غزة والضفة الغربية (األكبر مقارنة باألقاليم األربعة األخرى األونروا، وهم الكتلة السكانية 
  )1(.)وسوريا ولبنان

 360هذا وتقع على األردن أعباء كثيرة ألن له أطول حدود لدولة عربية مع فلسطين إذ تبلغ 
كيلو متر يقع جزء منها مع الضفة الغربية التي يفصلهما نهر األردن وجزء آخر يفصله عنها حدوده 

لى البحر الميت وهو بذلك حساس ألية اضطرابات في فلسطين قد تؤدي إلى تهجير مزيد من ع
  .ألردنية والخدمات األردنية التي يقدمها لمواطنيهاالالجئين إليه مما ال تتحمله الموارد 

  تطور أوضاع مخيمات الالجئين في األردن
من مجموع % 51بنسبة ) 5822578(م 1/1/2010بلغ مجموع الفلسطينيين في الشتات في 

إلى تقديرات األونروا كما  تنادالشعب الفلسطيني ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين باالس
، )2(من إجمالي الشعب الفلسطيني% 43نسمة أي بنسبة ) 4905617(م نحو 1/1/2010في 

وتصل نسبة ) 1356717(ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين غير المسجلين في األنروا في األردن 
) 3.(من مجموع الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث% 41.6الالجئين الفلسطينيين في األردن إلى 

في % 15في لبنان، % 9.2في الضفة الغربية، % 16.3في قطاع غزة، % 22.9مقابل ) 3.(الغوث
  )4.(في سوريا

لين لدى الجئ من المسج 283183تضم المعسكرات الرسمية العشرة لالجئين في األردن 
 4وقد أقيمت ، مليون الجئ مسجل لدى األونروا في األردن 1,7من % 16األونروا أو ما يعادل 

. م1948من هذه المعسكرات في الضفة الشرقية لنهر األردن في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيلية عام 
والتي  ،مأدبا  ، الزرقا ،أحياء في عمان  3وباإلضافة إلى ذلك فهناك  1967معسكرات بعد حرب  6و

ن قبل الحكومة األردنية كما أنها تعتبر في نفس الوقت من قبل األونروا معسكرات متعتبر معسكرات 
وعدد السكان في المعسكرات العشرة الرسمية والثالثة غير الرسمية والسكان المحيطين ، غير رسمية

من % 65يشكلون جميعًا بالمعسكرات الذين يعيشون في نفس المستوى االقتصادي واالجتماعي 
  )5(.مجموع الالجئين الفلسطينيين في األردن

ألف الجئ نهر األردن واتخذوا مأوى لهم في معسكرات مؤقتة  100عبر حوالي  1848في عام 
وفي المساجد والمدارس وفي المدن وفي القرى، وقد قامت الهيئات اإلنسانية الدولية مثل الهيئة 

                                                             
  المرجع السابق نفسه -  1
معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات كما في ، غازي الصوراني -  2
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حتى بدأت  1948بتقديم المساعدة اإلنسانية لالجئين منذ عام  (ICRC) الدولية للصليب األحمر
 )1(.م1949 ديسمبر األونروا عملها في

-1951(كم شمال غرب عمان وفي الفترة  25على بعد ) الزرقاء(وقد أقيم المعسكر األول 
 .األردنمنها في منطقة عمان والثالث في مدينة إربد شمال  2معسكرات إضافية  3أقيمت ) 1954

واحتالل القوات اإلسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة  1967عقب الحرب اإلسرائيلية العربية 
 140وكان هناك  1948فقد حدثت موجة جديدة من المهاجرين إلى األردن بعد الموجة األولى عام

م حوالي واشترك معه 1948ألف الجئ في الضفة سجلوا أنفسهم كالجئين جدد لدى األونروا منذ عام
ألف مواطن من الضفة الغربية حيث تم تسجيلهم ألول مرة كالجئين لدى األونروا والذين عرفوا  240

) 1967-1948وقد أدارت األردن الضفة الغربية من ( DISPLASED فيما بعد بالنازحين أي
سكرات هؤالء الالجئين الجدد اتخذوا مالجئ لهم في مع. الجئ) 380,000(وبالتالي أصبح المجموع 

مؤقتة في وادي نهر األردن عندما تصاعدت العمليات العسكرية وتحركوا إلى أماكن أكثر أمنًا في 
  )2(.األردن

 معسكرات طوارئ تشغلها الخيام لهؤالء الالجئين والنازحين 6أقيمت  1968وفي أوائل عام 
لسطينية في وزارة إدارة الشئون الف(وتنسق األونروا أعمالها في األردن مع الحكومة األردنية 

وكذلك مع مجالس تطوير المعسكرات المشكلة من الالجئين أنفسهم والذين يتم اختيار ) الخارجية
بعضهم بمعرفة إدارة الشئون الفلسطينية من بين الوجهاء وقادة المجتمع الذين يضطلعون بدور 

 .دولة المضيفةويعد إمداد المعسكرات بالمرافق األساسية من مسئوليات ال. المجلس البلدي
وبالرغم من ذلك فإن إدارات األونروا الفنية تعمل يدا بيد مع إدارة الشئون الفلسطينية 
وجمعيات الالجئين لتحسين أوضاع الطرق واألزقة والصرف الصحي، وكل الالجئين الفلسطينيين 

الفلسطينيين في وكل الالجئين . المسجلين لدى األونروا في األردن يحق لهم التمتع بخدمات األونروا
ألف الجئ من قطاع غزة، الذي  120األردن يحصلون على المواطنة األردنية وذلك باستثناء حوالي 

تحت اإلدارة المصرية فإنهم يحصلون فقط على جوازات سفر أردنية مؤقتة ال  1967كان حتى عام 
 .تمنحهم مواطنة كاملة مثل حق التصويت أو التعيين في الحكومة

الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا في األردن سواء كانوا يقيمون في  كل الالجئين
المعسكرات أو خارجها فإنهم مؤهلين للحصول على خدمات األونروا، وتقع في عمان الرئاسة 

مجموع الالجئين المسجلين حيث يبلغ  .اإلقليمية إلقليم األونروا في األردن وكذلك رئاسة منطقة عمان
  )3(.مراكز 8عدد مراكز التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ويبلغ  .الجئ 1,780,701لدى األونروا 

  األردنية تجاه مخيمات الالجئين الفلسطينيين ةجهود الحكوم: المحور الثالث 

                                                             
قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية+ المرجع السابق نفسه -  1

  21ص، مرجع سبق ذكره، اإلسرائيلي
المجتمع الفلسطيني أربعون عامًا على النكبة وواحد وعشرون عامًا على احتالل الضفة + المرجع السابق نفسه  -  2
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قدم األردن خدمات عديدة وعظيمة وجليلة ألبناء الشعب الفلسطيني في مخيماتهم على أرض 
في ) معركة الكرامة(األردني حربًا ضد الكيان اإلسرائيلي حيث خاض الجيش العربي ، األردن

م دفاعًا عن المخيمات الفلسطينية المؤقتة التي أقيمت لالجئين الفلسطينيين النازحين 21/3/1968
حيث أعلن رئيس الحكومة ، م1967بعد حرب حزيران  من ديارهم من الضفة الغربية وقطاع غزة

شيئًا ليضع حدًا ألعمال  إن األردن ال يفعل" م 18/3/1968ت في اإلسرائيلية ليفي أشكول في الكنيس
واألردن مسئول عن الخرق المستمر لوقف إطالق النار والنتائج ، الفدائيين التي تنطلق من أراضيه

  ) 1(".التي يمكن أن تسفر عن ذلك، وسنضطر نحن لحماية أمننا

رئيس " إسحاق رابين " جر جنرال م قال المي1968ونتيجة لشدة العمل الفدائي في مطلع عام 
تبدو عاجزة اآلن عن مراقبة تسلل إن السلطات األردنية " : األركان العامة اإلسرائيلية في تلك الفترة 

ين، قال وزير وبعد تصريح إسحاق راب) 2(" الفدائيين إلى إسرائيل وأعمال الجنود األردنيين أنفسهم
الحكومة األردنية ستضرب بيد من حديد كل نشاط يمكن أن إن "" : حسن كايد"الداخلية األردني 

  )3". (تستخدمه إسرائيل ذريعة للضغط على األردن
نائب ، اشترك الجيش العربي األردني بقيادة اللواء مشهور حديثة الجازي قائد الفرقة األولى

  .رئيس
التحرير الوطني األركان للجيش األردني آنذاك مع قوات الفدائيين الفلسطينيين أبناء حركة 

في صد الهجوم اإلسرائيلي على شرق نهر األردن وخاصة في منطقة الكرامة وألحقوا فتح الفلسطيني 
بالعدو خسائر فادحة في الجنود والمعدات وأجبروه ألول مرة في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي أن 

رفض ذلك بوقف إطالق النار من جانب واحد، ولكن األردن بقيادته الحكيمة  الجيش اإلسرائيلي يطالب
  )4.(الفوري للقوات اإلسرائيلية من كل األراضي األردنية  إال بالخروج

بعد هذا االنتصار في معركة الكرامة ، وهذا ما تم فعًال تحت نيران قصف المدفعية األردنية
 عزز المرحوم جاللة الملك حسين.األغوار إلى غرب النهروإجبار العدو الصهيوني على االنسحاب من 

مارس  23من صمود أبناء المخيمات الفلسطينية ورفع معنوياتهم بأن عقد مؤتمرًا صحفيًا في  المعظم
.. " هنا نعيش بكرامة وهنا نموت .. إن األردنيين لن يسلموا أرضهم : " م في عمان قال فيه1968

التي تحتل أرضًا ال يمكن أن يتحمل مسؤولية أمن القوات اإلسرائيلية  إن األردن" وتابع يقول ) 5(
أردنية وذكر أن كل الناس شاركوا في معركة الكرامة وكان من الصعب التفريق بين الفدائيين 

  )6.(وغيرهم

                                                             
  610ص، بيروت، م1968الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية -  1
منظمة التحرير ، مركز األبحاث، م 30/6/1968م إلى 1/1/1968المجلد السابع من ، اليوميات الفلسطينية -  2
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  120ص،  2009، عمان، األهلية، معركة الكرامة، محمود الناطور -  4
  278ص، المرجع السابق نفسه -  5
  278ص، المرجع السابق نفسه -  6



113 
 

إن معركة الكرامة ، )1(شهيدًا  74وبلغ عدد شهداء الجيش العربي األردني في معركة الكرامة 
إن دلت على شيء فإنها تدل على التنسيق الكامل بين المقاتل األردني والمقاتل الفلسطيني وامتزاج 

بناء المخيمات أدم الطرفين على أرض األغوار وحب الجيش العربي األردني في الدفاع عن أرضه وعن 
  .الفلسطينية

  في األردن العليا إلغاثة النازحين األردنية اللجنة الوزارية
تم في األردن تأسيس لجنة وزارية إلغاثة النازحين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة 

م ونتيجة لنزوح أعداد كبيرة من 1967اثر عدوان حزيران  وكان ذلك على، م20/6/1967بتاريخ 
فرأت الحكومة األردنية ضرورة ، الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة

تأسيس لجنة على مستوى وزاري نيطت بها مسئولية إغاثة النازحين الفلسطينيين وتوفير المأوى 
  ) 2.(والتخطيط لكل ما يتعلق بأمورهم وامور عودتهم الى ديارهم والملبس والمأكل لهم، 

فقد تكونت عند ، في األردن واللجنة الوزارية إلغاثة النازحين لجنة مستقلة عن الجهاز الحكومي
" بصفته الشخصية " تأسيسها من ستة وزراء يمثلون القطاع الحكومي برئاسة وزير اإلنشاء والتعمير

باإلضافة الى وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الشئون االجتماعية والعمل ووزير االقتصاد الوطني، 
ية الهالل األحمر األردني ورئيس اتحاد رئيس جمع: وكانت تضم أعضاء من القطاع األهلي وهم

واما في ، وممثل عن المصارف في األردنالجمعيات الخيرية ورئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة 
  )3(.الوقت الحاضر فقد تم استبدال وزير التموين بوزير االقتصاد الوطني 

م نحو 1978الدعم عام  تتلقى اللجنة دعمًا من حكومة المملكة األردنية الهاشمية وقد بلغ هذا
وكانت اللجنة تجتمع عند تأسيسها يوميًا برئاسة وزير اإلنشاء والتعمير،  .ردنيأخمسة ماليين دينار 

وأما . األسبق أصبح عضوًا في مجلس األعيانوأما اليوم فإنها تجتمع عند الحاجة بدعوة من رئيسها 
  )4(.سكرتير تنفيذيالعامة فيشرف على إدارتها وتنفيذها جهاز يرأسه  شؤونها

والخدمات التي تقوم اللجنة بتقديمها إلى النازحين تتنوع بين اجتماعية وصحية وتعليمية 
فقد قدمت في البداية الخيام واألغطية والبسط وأدوات المطبخ لكل عائلة في المخيمات، ، وإدارية

، وتدفع أثمان المياه وهي توزع شهريًا الطحين واألرز والسكر والزيت والحليب المجفف والصابون
والكهرباء وأجرة األراضي في المخيمات وتوفر المقاعد ألبناء النازحين في المدارس الحكومية، وقد 
أنشأت اللجنة المستوصفات ومراكز رعاية األمومة والطفولة، ودفعت أجور الرحالت الجوية لجمع 

عائالت الشهداء، وساعدت في حل وصرفت مساعدات ل، شمل أبناء غزة مع ذويهم في األقطار العربية
  )5(.مشكالت فردية عاجلة أخرى

                                                             
  334-333ص، المرجع السابق نفسه -  1
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نازحًا  34.865م نحو 31/3/1978وقد بلغ عدد النازحين الذين تولت اللجنة إغاثتهم في 
  )1(:على النحو التالي) م1967هي مخيمات النازحين بعد حرب (على ستة مخيمات طوارئ 
  اسم مخيم
  الطوارئ

  المجموع  المسجلينغير   المسجلون رسميًا
  األفراد  العائالت  األفراد  العائالت  األفراد  العائالت

  البقعة
  جرش
  سوف

  الحصن
  ماركا

  الطالبية

1.504  
935  
100  
627  
878  
542  

8.504  
5.063  

747  
4.509  
5.926  
4.535  

102  
144  

2  
111  
62  
93  

2.061  
2.016  

19  
459  
351  
675  

1.606  
1.079  

102  
738  
940  
635  

10.565  
7.079  

766  
4.968  
6.277  
5.210  

  34.865  5.100  05.581  514  29.284  4.586  المجموع

تتباين أعداد الفلسطينيين في المخيمات بين تقديرات وكالة الغوث وتقديرات دائرة الشئون 
ويشكل  1994الفلسطينية التابعة للحكومة األردنية المبنية على نتائج المسح الوطني للسكان عام 

من مجموع الالجئين المسجلين لدى األونروا، % 41الفلسطينيين في األردن من نسبته الالجئين 
من أعداد الالجئين في الدول % 60وإذا استثنينا الالجئين الفلسطينيين في األردن أكثر من 

  )2(.المضيفة
ن قيمة وتعتبر األردن أكبر دولة مانحة لوكالة الغوث الدولية حيث تشير التقديرات المختلفة إلى أ

مليون  350الخدمات التي تقدمها الحكومة األردنية لالجئين الفلسطينيين تبلغ قيمتها سنويا حوالي 
 )3(.دوالر أمريكي

والالجئ الفلسطيني في األردن مواطن يحمل الجنسية األردنية وله حرية التنقل واإلقامة في أي 
المقدمة من حكومة األردن لالجئين ومن الصعب حصر كافة الخدمات ، من مناطق المملكة الهاشمية

والنازحين باعتبارهم مواطنون أردنيون يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات التي توفرها الحكومة 
  )4(.األردنية لمواطنيها في مختلف المجاالت
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 طور عدد السكان الفلسطينيين الالجئين في المخيمات األردنيةت
  2008  2005  2000  1995 المخيم

  93,916  68,386  75,295  63,463  البقعة

  51,443  50,703  7,184  39.861  الوحدات

  45,593  38,425  38,630  30,580  ماركا

  29,464  29,998  27,870  28,754  جبل الحسين

  25,250  24,351  22,243  19,762  إربد

  22,194  20,988  18,466  16,039  الحصن

  18,509  18,004  16,138  15.525  الزرقا

  20142  15,882  13,967  12,193  سوف

  24,090  15,488  13,852  11,471  جرش

  6,970  0,871  3,463  1,040  الطالبية

  337,571  283,096  237,108  238,688  المجموع

 سكان معسكرات الالجئين الفلسطينيين في األردن
معلومات هناك مخيمات ال تعترف بها وكالة الغوث وال تقدم لها أي خدمات وال تتوفر عنها أية 

 )1(.السخنة، مأدبا، حي األمير حسن :أو سجالت لدى الوكالة وهي

دفع قيمة إيجار األراضي : وتقدم الحكومة األردنية مباشرة الخدمات التالية لسكان المخيمات
تنفيذ مشاريع البني التحتية والخدمات العامة األساسية مثل الطرق  ،)العشرة(المقامة عليها المخيمات 

حفظ ، تأمين خدمات الصحة والسالمة العامة والحفاظ على النظافة، والكهرباء والصرف الصحيوالماء 
خدمات  ،)وأحيانا األساسي(التعليم الثانوية ، األمن والنظام وإقامة مراكز األمن العام والدفاع المدني

ة أو مساعدات دعم النازحين عبر تقديم مواد عيني، خدمات إدارية وإشرافيه عامة، الرعاية الصحية
مراكز لتعليم الخياطة  3إدارة ، تقديم دعم مالي للهيئات التطوعية والنوادي داخل المخيمات، نقدية

 )2(.في ثالثة من المخيمات
وقد أنشأت الحكومة األردنية دوائر مختلفة عبر العقود الماضية لمعالجة المسألة الفلسطينية  

ومنها دائرة الشئون الفلسطينية التابعة مباشرة لمجلس الوزراء األردني في جانبها اإلنساني والسكاني، 
وهي دائرة حكومية مستقلة تعمل على تنفيذ السياسات لترعى أحوال الالجئين على األرض األردنية 

 )3(:األردنية الرسمية وفق محاور أربعة هي
 لمحتلة وسلطتهم الوطنية تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية ا: أوًال

 .الفلسطينية
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 متابعة تطورات القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا عبر المشاركة في المؤتمرات : ثانيًا
 .واالجتماعات الرسمية والمفاوضات المتعددة األطراف

 اإلشراف على شئون المخيمات في المملكة وتقديم الخدمات العامة بكافة أشكالها والعمل : ثالثًا
وضع الخطط والمشاريع الهادفة إلى رفع ، تنمية المجتمعات المحلية من سكان المخيمات على

 .مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر والبطالة
 التعاون والتنسيق مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين: رابعًا UNRWA  في جميع

قدمها كذلك في رسم السياسات العامة لعمل أعمالها داخل األردن فيما يتعلق بالخدمات التي ت
  )1(.الوكالة من خالل عضوية لجنتها االستشارية ومنتدى كبار الدول المانحة والمضيفة لألونروا

 األردنيينن يالالجئون الفلسطينيون والمواطن
  بين %) 70 – 65(مجموع الفلسطينيين في األردن تتراوح نسبتهم إلى مجموع السكان هناك

 .1967-1948عامي 
  1993مليون نسمة عام ) 2,1(بلغ مجموع الفلسطينيين في األردن. 
  مليون) 2,3(في األردن ليصل  1998زاد مجموع الفلسطينيين في عام. 
  من ) % 33,3( 2002نسبة الفلسطينيين في األردن إلى مجموع الشعب الفلسطيني في عام

 .مليون فلسطيني) 8,2(أصل 
 مليون الجئ مسجل في ) 1,7(هناك  2002ين في األردن عام من بين مجموع الفلسطيني

 .من مجموع الفلسطينيين في األردن% 63األونروا يمثلون 
  من مجموع النازحين الفلسطينيين% 66,7يستحوذ األردن على. 
  الجئ يتركزون ) 1679623(هناك  2002الجئ فلسطيني مسجل عام ) 3973360(من بين

 .مجموع الالجئين من% 42,3في األردن يمثلون 
  طبريا –بيسان  –يافا  –الرملة  –اللد (من الالجئين في األردن إلى مدن % 75تعود أصول(. 
  دونم أكبرها مساحة هو  4740يوجد في األردن عشرة مخيمات فلسطينية تقدر مساحتها بـ

 .مخيم البقعة
  دونم أي بنسبة  1279) الحسين، الوحدات، الزرقاء، إربد( 1948مساحة مخيمات الجئ

 .من المساحة اإلجمالية% 22,2
  دونم وهي مخيمات ) 4471(تقدر مساحتها بـ  1967مخيمات النازحين الذين طردوا في عام

 )2(.)البقعة، حطين، الحصن، الطالبية(
 خدمات األونروا لالجئين الفلسطينيين في األردن

مليون دوالر  71,069ا البالغة من ميزانية األونرو% 69,6يستأثر التعليم بنسبة  :التعليم
 .2002مدرسة ابتدائية وإعدادية عام ) 190(يوجد 
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 4تدير األونروا وتمول مركزين للتدريب المهني في األردن إضافة إلى كلية علوم تربوية لمدة 
 .سنوات

يعتبر قطاع الصحة النشاط الثاني لألونروا بين الالجئين الفلسطينيين في األردن إذ  :الصحة
 23من المجانية المخصصة لألردن، وتقدم األونروا خدماتها الصحية عبر % 15,5يستأثر بنسبة 

مركز صحي عام تقدم رعاية األم والطفل، ونفس العدد لصحة األسنان  23مركز صحي ويوجد أيضا 
 .وحدات متنقلة3منها 

بينما يقطن من إجمالي الالجئين في األردن في المخيمات الفلسطينية % 17يتركز حوالي 
 )1(.2002منهم في المدن األردنية عام% 83حوالي 

بعد القرار األردني بفك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية أصبح بعض الفلسطينيين 
 .يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة صالحة لسنتين لكنها ليست دليال على التمتع بالجنسية

 ،حيث يتمتع معظمهم بالجنسية األردنية ،الفلسطينيين في األردنويقيم أكبر عدد من الالجئين 
  ويمكنهم 

العمل في المكاتب الحكومية وفي جميع مجاالت االقتصاد المحلي كما يمكنهم الوصول إلى 
المؤسسات الحكومية والحصول على األنواع األخرى من المساعدات وتقدم حكومة األردن لالجئين 

دمات واستحقاقات مثل التعليم واإليجار والمرافق واإلعانات وحصص الفلسطينيين وللنازحين خ
 .اإلعاشة وخدمات المخيمات والرعاية الصحية واألمن العام والخدمات االجتماعية

وأيضًا الحفاظ على ، يسعى دائمًا لحصول الفلسطينيين على حق العودة وتقرير المصيراألردن 
ومستلزمات الهوية ) الوحدة الوطنية(توافق بين ضوابط البحث عن صيغة لل حياتهم وفي نفس الوقت

وال يوجد أي ، يمنع الدمج السياسي لالجئين ويحافظ على دور األونرواوكذلك  .القومية للمملكة
تاريخها هو الحفاظ  رمطامع لألردن في األراضي الفلسطينية ولكن هدف الحكومات األردنية على م

  .على الشعب الفلسطيني وحفظ هويته

  الخاتمة
نتيجة للمجازر والفضائع والقتل والتنكيل التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين 

م 1948نزح عام ، وأساليب القمع التي استخدموها لالستيالء على أراضيهم وممتلكاتهم وأموالهم
ريبة ولجأ جزء حوالي مليون فلسطيني عن ديارهم وتركوا كل ما يملكون وراءهم على أمل العودة الق

منهم إلى مناطق من فلسطين لم تحتل آنذاك، كالمنطقتين اللتين أطلق عليهما قطاع غزة والضفة 
  .سوريا،لبنان،واألردن، الغربية، وكذلك لجأ عشرات اآلالف إلى الدول العربية المجاورة

على أرضها  وتتبع دعمها لالجئين الفلسطينيين، تعرض الباحث لدور المملكة األردنية الهاشمية
مما أهّلها لكي تحتل مكانة مرموقة بين الدول ، وأيضًا دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات

العربية والعالمية التي استطاعت أن تقدم الخدمات لالجئين الفلسطينيين في شتى الميادين 
وة على ذلك وخاضت حروب من أجل الدفاع عن مخيمات الالجئين الفلسطينيين عال، والمجاالت
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مما أتاح لها شهرة مكنتها من جعلها أقوى الدول العربية ، قدمت لهم المساعدات المادية والمعنوية
دفاعًا عن القضية الفلسطينية، واألردن الشقيق شأنه شأن جميع الدول العربية المضيفة لالجئين ال 

، إلى وطنهم السليب فلسطين يقبل وال يتمنى توطين الالجئين المقيمين على أرضه بل يتمنى عودتهم
يمارسون حقهم في العودة ويعيشون حياة مستقرة في أرضهم وليس أدل على ذلك من زيارة معالي 

والمسجد األقصى تضامنًا ودفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني وزير الداخلية األردني إلى القدس 
  .م7/1/2018يوم األحد الموافق 

  :النتائج

  :الباحث بعد الدراسة هي إليهاالتي توصل  النتائجوكان من أهم 
 .أكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين موجود في المملكة األردنية الهاشمية .1
دول العالم التي تقدم الخدمات في شتى الميادين الدول العربية وتعتبر األردن من أكثر  .2

 .والمجاالت لالجئين الفلسطينيين
 .لالجئين الفلسطينيين حًال عادًال وشامًالال يوجد سالم حقيقي من دون حل قضية ا .3
 .عدم الخوض في تفاصيل قضية الالجئين واختفاء الصوت العربي حول القضية .4
 .ضرب إسرائيل المستمر بعرض الحائط كل القرارات الدولية وخاصة المتعلقة بقضية الالجئين .5
ربية واإلقليمية والدولية موقف األردن الداعم لقضية الالجئين الفلسطينيين في كافة المحافل الع .6

 .والرافض لتوطين الالجئين الفلسطينيين في غير ديارهم
بل يتمنى عودتهم إلى ، األردن ال يقبل وال يتمنى توطين الالجئين الفلسطينيين على أرضه .7

  .وطنهم السليب

  التوصيات
األمم المتحدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية المبنية على الشرعية الدولية وقرارات  .1

 .الخاصة بعودة الالجئين الفلسطينيين وتقرير المصير
 .شرطًا ألي تسوية 194التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات وفقًا للقرار  .2
المحافظة على المخيمات الفلسطينية أينما وجدت والوقوف بقوة أمام مشاريع تصفية هذه  .3

يمات تمثل االلتزام السياسي والقانوني لمشكلة المخيمات أو دمجها أو نقلها، ألن هذه المخ
الالجئين الفلسطينيين وهي شاهد على المأساة التي حلت بالشعب الفلسطينية مع العمل على 

 .تحسين الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين
العمل على تبني استراتيجية موحدة بين الجئي الوطن والشتات عبر صياغة برامج وسياسات  .4

 .جمة ما بين الداخل والخارجعمل منس
 .العمل على تعزيز مبدأ التشاور والتعاون والتنسيق بين أهالي المخيمات والحكومة األردنية .5
حكومة و ودعم األردن ملكًااحترام الالجئين الفلسطينيين لسيادة المملكة األردنية الهاشمية  .6

 .وشعبًا في خطواتهم الحكيمة دفاعًا عن أرض األردن 
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الالجئين الفلسطينيين في شئون األردن الداخلية وااللتزام بقرارات المملكة األردنية عدم تدخل  .7
  .الهاشمية

  :المصادر والمراجع
 WWW.nbakba.psأقسام النكبة،الجاليات،  .1
وزارة التربية والتعليم،األطلس العربي،جمهورية ، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية .2

  .م،اإلصدار الثامن1989العربية عام مصر 
دراسة للضفة الغربية ، الحسن بن طالل ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية، حق الفلسطينيين في تقرير المصير .3

  .م198ميلبورن نيويورك عام  مطبوعات كوورنيت ،لندن،، وقطاع غزة
، الفلسطينية، مطبوعات وزارة الثقافةالسلطة الوطنية ، رشدي األشهب. د: قضية فلسطين، ترجمة، هنري كتن .4

  .م1999الطبعة األولى،سنة 
  .م1986عام ، رؤية مصرية، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة،الطبعة األولى، م1948إبراهيم شكيب، حرب فلسطين  .5
ر منظمة التحرير الفلسطينية ،جذورها،تأسيسها،مساراتها، مركز األبحاث، منظمة التحري، أسعد عبد الرحمن .6

  .م1987سنة  الفلسطينية،
  .م1977سنة ، بطرس غالي، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية، معهد البحوث والدراسات العربية .7
  .م1978العربية،سنة ات معهد البحوث والدراس ميثاقها وإنجازاتها، مفيد محمود شهاب، جامعة الدول العربية، .8
العدد ، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، فلسطينيين في القانون الدوليالسيد أبو الخير، حق تعويض الالجئين ال .9

  .م2009، 25، السنة 99
  .م2011، مجلة التاريخية الفلسطينية، العدد األول، مفهوم الالجئ الفلسطيني بين القصور والشمول، عصام عدوان .10
الفلسطينيين في الوطن والشتات كما في غازي الصوراني، معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني والالجئين  .11

  .م 1/1/2008
مؤسسة ، م1974-1947المجلد األول ، اإلسرائيلي -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي .12

  .م1993أبريل عام /الدراسات الفلسطينية ،بيروت،لبنان، الطبعة الثالثة، نيسان
المملكة األردنية الهاشمية ،عمان،وسط البلد، الطبعة ، والتوزيع األهلية للنشر، معركة الكرامة، محمود الناطور .13

  .م2009األولى، سنة 
وزارة الثقافة ، حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العام، محمد سيف .14

  . م2002، األردنية
على النكبة وواحد وعشرون عامًا على احتالل الضفة  المجتمع الفلسطيني أربعون عامًا، إحياء التراث العربي مركز .15

  .م1990الطيبة عام ، والقطاع
  .بيروت، لبنان، م1968الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية .16
 .م1984دمشق، ، الطبعة األولى، )ي-ل(المجلد الرابع، الموسوعة الفلسطينية .17
  .م1997الفلسطيني إلى أين، مشروع التنمية المستدامة، جامعة بير زيت،  الالجئ ناجح جرار، .18
، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، خط العودة لدى الالجئين الفلسطينيين، هناء أبو رمضان .19

  .م2011
  .م1997، لمجتمعلمركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية ا، حق العودة والبدائل الفلسطينية، وليد سالم .20
منظمة التحرير ، م ،مركز األبحاث30/6/1968م إلى 1/1/1968اليوميات الفلسطينية، المجلد السابع من  .21

 .بيروت، لبنان الفلسطينية،
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  ملخص ال
تعتبر أزمة الالجئين من المشكالت المعاصرة بعد الحرب العالمية الثانية وأكبرها على اإلطالق 

في الواليات المتحدة  سبتمبر 11بعد أحداث  شوء الحرب العالمية على اإلرهابوخاصة بعد ن
وفي هذا البحث حاولت تسليط الضوء على مشكلة الالجئين الواقعة بين مطرقة القانون ، األمريكية

هم  الالجئين بأن(الدولي وتشريعات الدول واالتفاقيات وبين اإلرهاب على اعتبارات متعددة وأهمها 
  ) .ين حتى يثبت العكس بغض النظر على أنهم متضررين وبحاجة لألمن واالحتماءإرهابي

  على  الدراسة التعرف هذه هدفت
  .سبتمبر في الواليات المتحدة األمريكية على أزمة الالجئين دوليا 11التعرف على تأثير أحداث  .1
  . التهديدات األمنية والمخاطر المحتملة من الالجئين في الدول المستضيفة .2
  .الكشف عن أبعاد بعض االتفاقيات الدولية أو التي عدلت بخصوص ظاهرة اللجوء .3
 .الوقوف على أزمة الالجئين السورية وأثارها على المملكة األردنية الهاشمية  .4

 ـ:وقد تبين من خالل الدراسة الحالية النتائج التالية 
كثر من تهديدات الكوارث من أعداد طالبين اللجوء أ أن الحرب العالمية على اإلرهاب زادت .1

السالم واألمن (المجتمع الدولي  الطبيعية غياب الحلول السياسية بما تقتضيه متطلبات
  وتأثيرها سلبا بزيادة حركات اللجوء ) الدوليين

) ودول االتحاد األوروبيالواليات المتحدة األمريكية (بعض االتفاقيات لدول غير عربية مثل  .2
 . تشريعات صارمة على حركات اللجوء والمتقدمين لها لديهم  مين حدوده بواسطةأقامت بت

ثمة ربط بين إمكانية إحالل السالم وبالتالي معالجة حاالت الهجرة واللجوء وبين إمكانية إسقاط  .3
 .أنظمة سياسية
   وتوصي الدراسة

ت قاعدة محددة إعادة النظر بالتشريعات الدولية واالتفاقيات وبعض نصوصها التي اعتمد .1
ن الالجئين هم أتهم على اعتبارات مختلفة ومنها بمنيا وال تفي بأغراض حمايأانات الالجئين لبي

   .امتدادا لإلرهاب
 حث الدول الكبرى مثل الواليات المتحدة األمريكية على إلغاء تحديد أعداد طالبي اللجوء لديها .2

 .بعد أن قامت بتحديد سقف أعداد طالبين اللجوء
جئين بقضايا السالم وفكها عن قضايا سياسية تدعوا لرحيل أنظمة ربط وتوثيق أزمات الال .3

 .سياسية على اعتبارات السيادة وحق تقرير المصير
 .االستمرار وعدم التوقف بدعم المفوضية السامية لشؤون الالجئين .4

The strategy of dismantling terrorism and its impact on the global refugee 
crisis (Syria model) and host countries (Jordan model).  

The refugee crisis is a contemporary problem after the Second World War and 
the largest ever, especially after the emergence of the global war on terrorism after 
the events of 11 September in the United States of America. In this paper I tried to 
highlight the problem of refugees between the hammer of international law and the 
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legislation of states and conventions (That the refugees are terrorists until proven 
otherwise, regardless of whether they are harmed and in need of security and 
protection). 
This study aimed to identify the 
1. Learn about the impact of the September 11 events in the United States on the 

international refugee crisis. 
2. Security threats and potential risks to refugees in host countries. 
3. Disclosing the dimensions of some international conventions or that has been 

amended regarding the phenomenon of asylum. 
4. Stand up to the Syrian refugee crisis and its impact on the Hashemite 

Kingdom of Jordan. 
The following findings were found in the present study: 
1. The global war on terrorism increased the number of asylum seekers more 

than the threats of natural disasters, the absence of political solutions as 
required by the requirements of the international community (international 
peace and security), and their negative impact on the increase of refugee 
movements. 

2. Some agreements for non-Arab countries (such as the United States and the 
European Union) have secured their borders through strict legislation on 
asylum movements and their applicants. 

3. There is a link between the possibility of establishing peace and thus 
addressing situations of migration and asylum and the possibility of 
overthrowing political systems.  

The study recommends 
1. Reviewing international legislation, conventions and some of its provisions 

that have adopted a specific rule for refugee data security and do not meet 
the purposes of protecting them on various grounds, including that 
refugees are an extension of terrorism. 

2. Urge major states such as the United States of America to deselect their 
numbers of asylum seekers after setting the ceiling for the number of 
asylum seekers. 

3. Linking and documenting refugee crises with peace issues and eliminating 
them from political issues that call for the departure of political regimes 
based on considerations of sovereignty and the right to self-determination. 

4. Continue and not stop supporting UNHCR. 
  المقدمة
  :أما بعد، الصالة والسالم على أشرف األنبياء المرسلينو، لله رب العالمينالحمد 

أو  تتعلق باالضطهاد الديني مختلفة ومنها ألسبابالمجتمعات اإلنسانية المتعاقبة  شهدتها
 سبتمبر 11أحداث  وهي لجوء واسعة حركاتالتي تسببت بومن أشهر األحداث المعاصرة السياسي 

حركات االحتجاج العربي وأيضا  2003ونتج عنها اللجوء العراقي عام  اليات المتحدة األمريكيةفي الو
  .ولالن 2011األحداث الجارية في سورية منذ عام  مثل) الربيع العربي(
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ملك  المية وبحاجة لحلول واقعية هوعن ظاهرة اللجوء كمشكلة ع ابرز الذين تحدثومن أ
وذلك في أكثر من مناسبة  المعظم الثاني هالل جاللة الملك عبد، يةصاحب الجاللة الهاشم ،األردن

في قمة القادة حول أزمة الالجئين على هامش االجتماع الحادي والسبعين  خطابة دولية ومنها خالل
أزمة الالجئين الدولية، التي نشهدها اليوم،  إن(وقال  2016عام  للجمعية العمومية لألمم المتحدة

اتت تشكل كارثة إنسانية تثبت أنها خطر متنام يهدد األمن والتنمية والنمو غير مسبوقة، وب
وبالتالي، فإن االستجابة لها مسؤولية جماعية، إذ نحن بحاجة إلى أن نرتقي إلى . االقتصادي العالمي

وأود أن . المستوى المطلوب من االنخراط الدولي دون تباطؤ، ونحن بحاجة إلى األفكار المبدعة
  ). شكري للدول التي تساهم معنا في استضافة هذه القمة، ولكل المشاركين معنا اليوم أعرب عن

ببعض دول  إرهابيةبعد وقوع حوادث ليا كظاهرة مقلقة دو، اللجوءظاهرة ويهدف بحثي لدراسة 
، وتبين أن من بين المنفذين هم الجئين كما حدث في الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا، العالم
لجوء بظروف وصعبت إجراءات قبول طلبات السلبا على حركات اللجوء تلك الحوادث أثرت  حيث

إستراتجية األمن ومشاريع سياسية واتفاقية دولية تتضمن تشريعات  نها بينإنسانية قاسية وترك شأ
  .مصدرا للتهديد وأنهمللجوء بعدم اإلحساس باألمان من طالبين األسباب تتعلق  متشددة

 أماوحيث اعتمدت المنهج التحليلي للبحث والدراسة، و، لخمسة محاور أساسيةبحثي مقسم 
على المصدر  اعتمدت حيث، المعلومات جمع بدايات في كانت، البحث في واجهتني الصعوبات التي

 مع اقتناعي المتكررةصل بالمعلومات التي اعتمدتها هي المعلومات ن الفيوقد كا) االنترنت( االلكتروني
مؤشر المعلومات يذهب  أنوحيث ، رسمية تخص معلومات البحثبتقارير  والموثقة الدليلبالحجة و

إلى أن ظاهرة اللجوء أصبحت تفتقر لحلول أساسية وواقعية وباتت ترهق بعض الدول المستضيفة من 
في توفير حلوال  الدول العربية مثل المملكة األردنية الهاشمية وأيضا باتت توضح مدى العجز الدولي

  .بمشاريع سالم ومصالحات تنهي حاالت الحرب والنزاعات والصراعات  الظاهرة تعالج هذه مناسبة

   تاريخيا هاللجوء ووجودتعريف  :األول  ــتوىـــمحــال

وقبـل التطـرق    ،مخـاطر لللحة للبحث عن األمـن نتيجـة   الحاجات اإلنسانية الم هذا المفهوم يعكس
  .االصطالح عناه لغويا وفي على م سنتوقففي دراسة ظاهرة اللجوء 

لجأ، ): فعل(، اءلجوء االلتج :لجوء، مصدر لجأ :، مصدر لجأ)اسم( ُجوء :في اللغة يعني اللجوء
استند إليه  :قصده واحتمى به، لجأ إلى فالن: والمفعول ملجوء إليه ،لجأ الشخص إلى المكان وغيره

  )1(.بلد لكل إنسان غادر بالده مكرهاحق االلتجاء واالحتماء ب: ق اللجوء السياسيحوأعتضد به 

المادة األولى من تعريف ، تعدد ومن التعريفات الهامة اللجوء اتتعريف وفي االصطالح تعددت
إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته (الخاصة بوضع الالجئين، الالجئ  االتفاقية

العنصر، أو الدين، أو القومية، أو  المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب
االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد 

وأيضا تعريف  )2(.)تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد/ أن يستظل 

من بلده جراء ما تعرض له من انتهاكات  فر الالجئ هو الشخص الذي: الدولية  منظمة العفو
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 توفير الحماية راغبة في غير أوقادرة  لحقوق اإلنسان أو بسبب معتقداته ،وتكون حكومة بلده غير
 بأنه وطالب اللجوء هو الشخص الذي تقدم بطلب للجوء ولم يتم بعد االعتراف به رسميا ...له

 )3(.الجئ
إعطاء األمن لملهوف فـار إلـى دار ( :سالم بأنهتعريف الملجأ أو الجوار في اإل كما يمكن

 وقد استخدم القران الكريم، )اإلسـالم مـن اضـطهاد و ظلـم أو وضـع سـيء يمكـن أن يتعـرض له
 اْلمشرِكين  ِمن  َأحد  وإن( بقوله تعالى من سورة التوبة 6في اآلية رقم " إجارة" "استجارة"
 كارَتجاس  هرفهـي تعنـي وجـود اضـطهاد (ففي اإلسالم كلمة استجاره أفضل من كلمة اللجوء  ...) َفَأج

وإال مـا كان يستجير وهي تنطوي على رغبة في االحتماء ، أو اضـطرار دافـع إلـى طلـب الحمايـة

الدولي  القانونيالهجرة تعادل في المصطلح ، استجار بهبشخص ما، أو سلطة ما، وإال ما 

دار  إلى وأهلهعلى نفسه  اإلنسانالهجرة من دار يخشى فيها  أي: )اإلقليميلجوء ال(المعاصر 
 آمُنوا الَِّذين إن( :قوله تعالى األنفالمن سورة  72رقم  اآليةبينت ذلك ، والحماية باألمنيستظل فيها 

 بعضهم َأوِلياُء ُأوَلِئك وَنصروا آووا  ِذينوالَّ  اللَِّه  سبيل ِفي وَأْنُفِسهم بَأمواِلهم وجاهدوا وهاجروا
ضع4().ب(  

قبل وبعد  مختلفة، مثالة ومارستها شعوبا متعددة وبعصور ظاهرة اللجوء قديم أنب علما

 وجدت قبل وبعد الثورة الفرنسية وأيضا، ويتمثل بالهروب للمعابد نتيجة لالضطهاد المسيحية
والثورة غيرت ، السياسي وليست السياسيةيمنح لمرتكبي الجريمة العادية  حيث كان اللجوء قديماو

على أحقية منح اللجوء وأصبح طبيعيا تسليم مرتكبي الجرائم العادية وأما مرتكبي الجرائم السياسية 

وقيد هذا القانون، حيث لم يستثن من ( حتى جاء الشرط البلجيكي تمتعوا بحماية من نوع خاص
جرمين السياسيين الذين تتعلق جرائمهم بالملوك، والرؤساء، وذويهم، ثم جاءت مفاهيم التسليم الم

 حقوق اإلنسان، والحفاظ على حياته، وكرامته بضرورة توفير الحماية، واألمن لمن يترك موطنه األم

ريعة لشوتم التعامل معه وفقا ل ظاهرة اللجوء شهد العهد اإلسالمي كذلك،) ودياره طالبًا للحماية
 للمسلمينومن أمثلة اللجوء ، يدخل الدولة اإلسالمية من غير المسلمين وحماية مناإلسالمية 

  )5(.إلى الحبشة من مكة المكرمة تهمهجر

الذي هرب بحثا عن األمان بسبب تعرضه  هو الشخص )لقوانينلوفقا (هو  الالجئ ل عامبشكو

الحروب والنزاعات ددت حياته مثل وسياسيا وغيرها هدينيا  لالضطهاد بأشكاله المتعددة،

     .ووجب حمايته

   الجهود الدولية في حماية الالجئين:المحتوى الثاني 

وافقـت الجمعيـة    1951تمـوز   25وبتـاريخ   توالى االهتمام بقضية الالجئين بـالقرن العشـرين  
بـدأت   1951العامة لألمـم المتحـدة علـى االتفاقيـة الخاصـة بأوضـاع الالجئـين وفـي شـهر كـانون الثـاني            

عملها كانت محصورة علـى حمايـة الجئـين أوروبـا فـي       وبدايةالمفوضية السامية لألمم المتحدة عملها ،
وأن حمايـة الالجئـين تقـع علـى     1967بروتوكـول عـام    وتوسـع عملهـا بعـد   أعقاب الحرب العالمية الثانيـة  
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 )6( 1951 اتفاقيـة  دولـة مـن الـدول الموقعـة علـى      130 مـن  أكثرعاتق 
قـام   1951تمـوز  /28خ بتـاري و،

مؤتمر األمـم المتحـدة للمفوضـين بشـان الالجئـين وعـديمي الجنسـية باعتمـاد االتفاقيـة الخاصـة بوضـع            
إذ يضـعون  حيـث تضـمنت الدباجـة    ، 43وفقا ألحكـام المـادة    1954نيسان 22 فذت بتاريخنالالجئين و

ان الـذي أقرتـه الجمعيـة العامـة     في اعتبارهم أن ميثـاق األمـم المتحـدة، واإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـ       
، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشـر دون تمييـز بـالحقوق والحريـات     1948ديسمبر /كانون األول 10في 

و منها تعريف لفظة الجئ علـى حسـب مـا جـاء فـي المـادة        على جميع أسس االتفاقية واتفقوا األساسية

و  1926أيار مـايو  /12ترتيبات  كل شخص اعتبر الجئا بمقتضى :وهو أ/ تعريف لفظة الجئ  1
فبرايـر  /أشـياط  10و  1933أكتـوبر  /تشـرين األول  28أو بمقتضى اتفاقيتي  1928يونيه /حزيران 30

و بمقتضى دسـتور المنظمـة الدوليـة لالجئـين وال يحـول       1939سبتمبر /أيلول  14وبرتوكول  1938
بعـدم األهليــة لصـفة الالجـئ دون مــنح    مـا اتخذتـه المنظمـة الدوليــة لالجئـين أثنـاء واليتهــا مـن مقـررات        

كــل شــخص و الفـرع  هــذامـن   2ط المنصــوص عليهـا فـي الفقــرة   هـذه الصـفة لمــن تتـوفر فــيهم الشـرو    

، وبسـبب خـوف لـه مـا يبـرره مـن       1951ينـاير  /الثـاني  كـانون  1يوجد، بنتيجة أحداث وقعـت قبـل   
جتماعيـــة معينـــة أو آرائـــه التعـــرض لالضـــطهاد بســـبب عرقـــه أو دينـــه أو جنســـيته أو انتمائـــه إلـــي فئـــة ا 

السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يسـتطيع، أو ال يريـد بسـبب ذلـك الخـوف، أن يسـتظل بحمايـة ذلـك         
البلــد، أو كــل شــخص ال يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة الســابق بنتيجــة مثــل تلــك      

 )7(.البلداألحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك 
كانت  أنبعد  أزال الحدود الجغرافية والزمنية للمستفيد من اللجوء 1967 وجاء بروتكول عام

لحماية احد مبادئ القانون الدولي  /عدم اإلعادة القسرية (وبعده تم إقرار مبدأ، ألوروبافقط 
عام الالجئين  يةاتفاقفي  رسميا) من إعادتهم إلى األماكن التي تهدد حياتهم أو حرياتهمالالجئين 

ومبدأ  1984من اتفاقية مناهضة التعذيب عام  3والمادة  1967في بروتوكول عام  وضمنت 1951
  )8(.عدم اإلعادة القسرية

الدول المتعاقدة من طرد أو  منع: أوال(ونصت  33المادة ، 1951اتفاقية  أحكام من أهم
دة بالخطر بسبب عرقه أو ديانته أو ترحيل الجئ إلى حدود أراضي دولة تكون حياته أو حريته مهد

لالجئ أن يتمسك باالنتفاع بهذا الحكم من قامت أسباب جدية العتباره  ليس: وثانيا، الخ..جنسيته
على هذه الدولة أو بسبب صدور حكم نهائي " على امن الدولة الموجود فيها أو شكل خطرا" خطرا

هو نص ، اإلنسان المهمة لحقوقلقانونية ومن النصوص ا ،)ي جناية أو جنحة بالغة الخطورةضده ف
على حق كل فرد في إن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها (وتضمن صراحة ) 14م (

من االضطهاد وال ينتفع من هذا الحق في المحاكمات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو " هربا
على من  )3,  2(اإلعالن العالمي في الفقرة  أكد ، كما)مم المتحدةأعمال مخالفة ألغراض ومبادئ األ

هي وعدم إخضاع الالجئين إلجراءات منع اجتياز الحدود أو ترحيله بعد تجاوزه عدا حالة واحدة 
بشكل و)9( )وحماية سكانها قاهرة تتعلق بأمنها القومي" عندما تواجه الدولة مانحة اللجوء أسبابا(
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بما يكفل الحماية الدولية لهم وفقا ، والقانونية لالجئينعام مثلت هذه الجهود القواعد األساسية 

         .للقواعد اإلنسانية
  )نموذجا سورية(وتأثيره على اللجوء الحرب على اإلرهاب :لثالمحتوى الثا

 اإلشارةالبد من  ،عالميا ظاهرة اللجوءعلى  وأثاره اإلرهابالحرب على  تأثير لالنطالق بدراسة
شكلت  وهذه الحروب، دينية وأخرىسياسية  ألسباب حروبااني ال زال يشهد التاريخ اإلنس أن إلى

في  نطالقولال2001وسوريا من عام  2003من عام  كما يحدث في العراق تأرضا خصبة للتنظيما
  . الدراسة البد من تعريف الحرب

قتال بين فئتين وجمعها حروب  أنها كما جاء في معجم المعاني الجامع الحرب في اللغة
. حربه حربا أي سلبه جميع ما يملك ) فعل(الويل والهالك والحرب ) اسم(الحرب ، وعكسها سلم

ومن  هي نزاع مسلح تبادلي بين دولتين أو أكثر من الكيانات غير المنسجمة، كتعريف الحربو )10(

 تنتمي إلى أمة واحدة أو كيان سياسي متصارعةهي حرب بين قوى ( األهليةالحرب الحروب  أنواع

وبعد أن بينا معنى )11(.)عن تلك األمة أو الكيان السياسيوتتنافس من أجل السيطرة أو االستقالل 

  ـ:للدراسة وهما  أساسيينقسمين  سنتناول، وتعريفه الحرب

  . سبتمبر 11الحرب على اإلرهاب بعد احداث : أوًال

ــة األولــى    ومنهــا ، هشــهد العــالم عــد   ــا أكثــر مــن   ونــتج ع : ( )1918-1914(الحــرب العالمي  8نه
 -1939(الحـرب العالميـة الثانيـة     وأيضـا  )مليـون أسـير ومفقـود    7مليـون جـريح، و   21ماليين قتيـل، و 

مليــون نســمة أي مــا   62ونــتج عنهــا مقتــل عــدد كبيــر مــنن العســكريين والمــدنيين و تجــاوز     ) 1945
ب بـين الواليـات   دارت هـذه الحـر   والحرب البـاردة  وكذلك ، من سكان العالم في ذلك الوقت% 2يعادل 

ــل         ــى أوائـ ــات حتـ ــف األربعينيـ ــن منتصـ ــدة مـ ــرة الممتـ ــن الفتـ ــائهم مـ ــوفيتي وحلفـ ــاد السـ ــدة واالتحـ المتحـ
مليــار دوالر فــي حــرب  738يــوازي حاليــا  الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــا وبلغــت نفقــات  التســعينيات،

رهــاب فــي العــراق  الحــرب علــى اإل هــي  ألحديثــهالحــروب مــن ، وألــف جنــدي  58 وعــدد القتلــى فيتنــام، 
   )12(.وأفغانستان وان هذه الحرب هي األكثر تكلفة على اإلطالق عالميا

مـن الفعـل المزيـد    فـي اللغـة مشـتقه     )اإلرهـاب  ( فكلمـة  اإلرهـاب وللدراسة ال بد من تعريف 
 ،أمـا ) رهب(المضعف  الفعل يدل عليه خوفه وفزعه وهو المعنى الذي:أي) ارهب فالنا(ويقال ) أرهب(

رهـب الشـيء   (: فيعنـي خـاف فيقـال    ) يرهـب رهبـة ورهبـا     رهـب (نفسـها وهـو    من المـادة  المجرد الفعل
   )13().الخوف والفزع:والرهبة  ،خافه: رهبا ورهبة أي 

 من تعبير اإلرهاب هو ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن، ومعنى اإلرهاب اصطالحا قد تعدد
 في"Reign of Terror" الرهب اإلرهاب أو عهد ايةبد روبسبير أعلن حينما، الفرنسية الثورة ابتداع

ومن اسم هذا العهد اشتقت اللغتان اإلنجليزية ) م1794يوليو  27 - م 1793مارس  10(بالفترة 

وفي  )14(" اإلرهاب" وتعني، بالفرنسية (Terrorisme) باإلنجليزية و (Terrorism) والفرنسية كلمة
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صف خرق القوانين الحرب أثناء النزاعات مثل القرن العشرين استخدم مصطلح اإلرهاب لو

  ـ:هياإلرهاب  تعريفاتمن االعتداء على المدنيين، و
 متعمد يقوم بها أفراد أو مجاميع  اإلرهاب عبارة عن عمل عدواني : التحـــاد األوروبــــيا تـــعريف

وتكون موجهة ضد دولة أو أكثر من دولة لغرض ممارسة الضغط على الحكومات بأن تغير 
 )15(. سياساتها الدولية والداخلية واالقتصادية

 أفراد آو جماعات أو دول بغيا على العدوان الذي يمارسه : تعريف المجمع الفقهي اإلسالمي
ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل )دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه(اإلنسان 
  )16(.بغير حق

و تم تعريفها بأنها  بالحرب العالمية على أإلرهاب سبتمبر ظهر ما يسمى 11وبعد أحداث 
حلفائها، وأن هذا المفهوم تطور على أساسين بقيادة الواليات المتحدة األمريكية و حملة عسكرية

، جورج دبليو بوش"إدارة الرئيس األمريكي السابق  :ىاألولف ،لواليات المتحدة أألمريكيةلإدارتين 
بالحرب العالمية على  وسميتوتركزت سياسة إدارته ،الحرب على أإلرهاب ومن يرعاه داخليا وعالميا 

، لكونها ليست تقليدية وغير واضحة ومتعددة أألهداف واألبعاد الطويلة بالحرب أإلرهاب وتعرف أيضا

التخلي عن (وتركزت إدارته  2010عام  أوباما في األمريكي السابق إدارة الرئيس: الثانية وأما 
مصطلح الحرب على أإلرهاب والتركيز على ما يوصف باإلرهاب الداخلي وذلك في إستراتجيتها 

حرب عالمية على اإلرهاب أو على  حالة في ليست ن بان أمريكاواإلعالالجديدة لألمن القومي ،
  )17().حرب على شبكة محددة هي تنظيم القاعدة واالرهابين المرتبطين به  أإلسالم بل هي
الحرب على اإلرهاب ،هي جهود دولية وعسكرية ضمن تحالف بقيادة ، يمكننا القول مما سبق

 ووصوله منع انتشار اإلرهاب ومن أهدافها، ت اإلرهابيةالتنظيما ضدالواليات المتحدة األمريكية 
الثنائي القطبية للنظام العالمي بعد انحسار االتحاد السوفيتي  أعادة،وهذه الحرب ألنظمة الحكم

 وألول(القطب  اإلرهابيةوحلفائها قطبا والتنظيمات  األمريكيةبالتسعينيات و بحيث الواليات المتحدة 
من  بعض الدول العربية هذه الحرب عالية على،وان تكلفة  )دولةالبدل  مرة يحل تنظيما في صراع

  .)نموذجاسورية (في اللجوء  إحداهاحيث أزمة اللجوء وسنستعرض 

  )نموذجا ةسوري( اللجوء  ـ الحرب على اإلرهاب وأثاره على:ثانيا 

 )وذجا وأثاره على مشكلة اللجوء نمسوريا في ( اإلرهاب  على الحرب تناول وللشروع في
وزارة  من قبل 1979/ 29/9مصنفة من الدول الراعية لإلرهاب منذ  سورية الذكر بأنالبد من 

الدول التي تزعم بأنها قدمت مرارا وتكرارا الدعم (الخارجية األمريكية حيث أطلقته الوزارة على 
قام مستشارين  2016وفي عام  )18(الجنوبي  وليبيا واليمن إضافة للعراق) ألعمال اإلرهاب الدولي

أن سوريا من ضمن قائمة الدول المصدرة لإلرهاب (الرئيس األمريكي دونالد ترامب التأكيد على 
   )19( ).إلى مصر  باإلضافة

الربيع   وهي جزء من موجة احتجاجات 15/3/2011وسوريا تشهد حربا أهلية من 
وكوريا  والصين روسيا الحكومة السورية وحلفاءها، ،يها هيفالحرب وأطراف ، 2011 العربي
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بما في ، السورية  وتحالف فضفاض للجماعات المسلحة المعارضة وحزب الله وإيران الشمالية
سلفية  التي تضم أغلبية كردية، وجماعات قوات سوريا الديمقراطية ، والجيش السوري الحر  ذلك

ن وقد بي، )20(). داعش( تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام و جبهة النصرة ،وبما فيها جهادية
مؤشر اإلرهاب العالمي /ومن قسم التحقيقات بمعهد االقتصاديات والسالم  2017تقرير صدر عام 

التقرير أن الشرق األوسط وبين  لتنظيم داعشالمعقل األساسي  هما ال تزال سوريا والعراق(وتضمن 
ن م% 94إذ سجل ، ...العراق وأفغانستان وسوريا“، وخاصة ”داعش“هو الضحية األساسية لرعب 

وفي تقرير نشره )21(،)احاالت القتل بسبب اإلرهاب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسي

أن عدد ضحايا الهجمات )  2017خالل عام  سترالي لألبحاثمعهد االقتصاديات والسالم اال

،ونبه من  2015عن عام % 22وتراجع  25673 هو 2016خالل عام  اإلرهابية في العالم
ديدة أو مجموعات تابعه له تنظيم داعش من سوريا والعراق إلى فروع متطرفة ج احتمالية خروج

حسب دراسات وإحصائيات  يعتبر من المشكالت المعاصرة، اللجوء السوريأن  )22(.أخرى ببلدان
                                                                   :ومنها  وتقارير عالمية

أكثر من خمسة ماليين  عن هيومن رايت، تضمن أن 2017ر في عام وفقا لتقرير صد .1

 )23(. في لبنان وتركيا واألردن 2011منذ عام  يعيشون سوري
 أزمة الالجئين السوريين هي أن وجاء فيه، البنك الدولي عن 10/7/2017بيان صدر بتاريخ  .2

 )24(. منازلهم  انالسك ترك أكثر من نصف بحيث، العالمية الثانية الحرب أزمة منذ اكبر
عدد الالجئين قدرت ، لالجئين التابعة لألمم المتحدة ولجنة اإلنقاذ الدوليةا وكالة شؤون بيانات .3

اإلنسانية لمساعدات  مليون نازح بحاجة 5.3، )4958737( بـمنذ بداية الحرب السورية 
ي مالين سور 7مليون شخص يعاني من إعاقة دائمة، 2.8مليون نشخص بالفقر،  6.3و

من السوريين ينفقون من دخل األسرة على شراء مياه %25يعيشون بانعدام األمن الغذائي، 
  )25(.2016ألف قتيل حتى شهر شباط  470الشرب، ويقدر عدد القتلى 

 31،000رصدت المفوضية أكثر من وحيث  2017يونيو  30 السامية بتاريخ ةتقرير للمفوضي .4
الجئ تلقائيا  ألف 260،000عاد 2015ة ،ومنذ عام الجئ سوري عائدون من البلدان المجاور

 .نازح سوري لمنازلهم 440.000وعاد  ،إلى سوريا، من تركيا إلى شمال سوريا بشكل أساسي
)26(  

ومما تقدم تكشف هذه األرقام مأساة الالجئين السورين عدا أوضاعهم بالداخل بين النزوح 
 .اء والقتل وافتقارهم للرعاية من حيث الغذاء والدو

    .وأثارها على أزمة اللجوء عقب حوادث إرهابية  االتفاقيات الدولية :المحتوى الرابع
ــر   أصــبحت مشــكلة اللجــوء هــي مشــكلة سياســية وأمنيــة      ــام الكثي ــالم بتعــديل   مــن دول بعــد قي الع

هـم   نأن مـن بـين الالجئـي    حركـات الهجـرة واللجـوء علـى اعتبـارات كثيـرة ومنهـا        علـى  قوانينها وتطبيقها
عالقـة بـبعض عمليـات التفجيـر، ومـن الجـدير بالـذكر         هـم لتنظيمـات إرهابيـة ول   صال متسـللين وينتمـون  أ

ن مخـاطر قـد تترتـب عليهـا مـ      أيـة لحمايـة الـدول مـن     أساسـية قواعـد   1951اتفاقية الالجئـين عـام   بأن 
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ونصـت ال تنطبــق أحكـام هــذه االتفاقيـة علــي أي شــخص     ذلــك و /1الالجئـين حيـث ضــمنت المـادة   

  :ر أسباب جدية لالعتقاد بأنهتتوف

ارتكب جريمة ضد السالم أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية، بالمعني المستخدم لهذه  أ ـــ 

  .الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها

  . جئارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة ال ب ــ 

   )27(.ارتكب أفعاال مضادة ألهداف األمم المتحدة ومبادئها _ج

بإجراءات قانونية صارمة لضبط حركات  بعض الدول لربط اإلرهاب باللجوء قامت ةونتيج

   :ومن األمثلة على ذلك ، اللجوء سعيا لتعزيز األمن القومي

  سبتمبر  11الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  : أوًال
تحديـد  (قوانين وسياسات مكافحة اإلرهاب األمريكية على فعلت  2001سبتمبر  11هجمات بعد 

حيـــث هبطـــت طلبـــات اللجـــوء  ، )وتقييـــد المخـــاطر األمنيـــة والمحتملـــة التـــي يشـــكلها الرعايـــا األجانـــب  
وهـي اقـل بكثيـر عـن معـدالت القبـول        53،813تـم قبـول    2005السنة الماليـة لعـام    فمثال في، مباشرة

  أعضاء  على قوللتضيي .بتمبرس11 قبل
لقـانون   1996وفقـا لتعـديل صـدر فـي عـام       تم العمل بمفهـوم الـدعم المـادي    المنظمات اإلرهابية

مـن   18ويعـرف الـدعم المـادي لإلرهـاب فـي شـكله األحـدث فـي المـادة          ( 1952 الهجرة والجنسية لعام
ــه    أو خدمــة قــدمت لمنظمــات   ، أي ممتلكــات، ملموســة أو غيــر ملموســة  "قــانون الواليــات المتحــدة بأن

الــذي صــنف ) 2001بــاتريوت فـي أكتــوبر لعـام   (وقــد توسـع العمــل مـع هــذا المفهــوم قـانون     )إرهابيـة  
) المنظمات من المستوى الثاني وما يتعلق بمفهوم الـدعم المـالي   ، األكثر خطورة(الجماعات اإلرهابية 

أو أكثر، سـواء كـانوا منظمـين أم ال،    مجموعة من شخصين "وحدد مفهوم المنظمة اإلرهابية على أنها 
  )28( .ينخرطون في جماعة إرهابية أو ينتمون إلى مجموعة فرعية تمارس نشاطا إرهابيا

ــائج   ــن نت  بهــم و ملتمســين أللجــوء مشــتبه واعتبــرت لمكافحــة  تشــريعات صــدورســبتمبر  11وم
ومـن تلــك  ، )ام األمـن إرهـابيون بغـض النظــر عـن حقيقـة أن الالجئــين هـم أنفسـهم ضـحايا النعــد       ( وإنهـم 

تشـديد الرقابـة   ، قف برامج إعادة التـوطين وو، الفحوصات األمنية، البحر االعتراضي في التشريعات هي
الخاصــة  حقــوق اإلنســانن الدوليــة ومــع معــايير  تشــريعات متفقــه مــع القــواني التكــون  أنو علــى الحــدود

رج نطـاق نظـام الحمايـة، بصـرف     خطـرا امنيـا محـتمال وأبقـت المجـرمين خـا      (الـذين يشـكلون   بالالجئين 
. ) النظر عن إمكانية منح الحماية بموجب صكوك حقوق اإلنسان

)29(   

ــه ممــا  ــدم أن هجمــات   وعلي ســبتمبر وضــعت إجــراءات صــارمة للتصــدي لإلرهــاب      11تق

هي التـي انبثقـت   ، ومن األمثلة على تشدد اإلجراءات األمريكية، المحتمل وقوعه عبر حركات اللجوء
إعـادة  (قيام مجلس النواب األمريكي بفرض قيـود وتشـريعات جديـدة علـى      بعد 19/11/2015بتاريخ 

هجمـات بـاريس والتـي     عقـب وذلـك   لتعزيز الحماية مـن اإلرهـاب  ) توطين الالجئين السوريين والعراقيين
شخص سـوري عبـر إلـى ارويـا عـن طريـق اليونـان        وكان احد المنفذين هو شخص  129أدت إلى قتل 
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مـدير التحقيقـات   (قبـل  تم دعم النظر بقبـول طلبـات اللجـوء وفقـا لتوصـيات مـن        حيثو ،هاجرينمع الم
  )30( .)الفدرالي ومدير االستخبارات الوطنية ووزير األمن الداخلي

  .االتحاد األوروبي :ًا انيث

 تـم  تقريـر  وحسب 2017 عام خالل متعددة إرهابية لهجمات األوروبية الدول بعض تعرضت
 14 عــن الحــديث تضــمن ،قــد اإلرهــاب مكافحــة لدراســة األوروبــي المركــز قبــل مــن العــام فسبــن نشــره
 علـى  األوروبيـة  الـدول  مخـاوف  عكـس  اإلرهـابي  النشـاط  وهـذا  ،وضـحايا  قتلـى  عنها ونتج إرهابية عملية
 والذي األوسط الشرق من بلدانهم إلى اإلرهابيين عودة من خشية امتشدد امني طوق وضع من الرغم

 الدراســة وألهــداف ،والعــراق بســورية داعــش تنظــيم مثــل فيهــا اإلرهابيــة الجماعــة ضــد حربــا يشــهد

 المتشــددة أوروبــا دول سياســة علــى أثــرت التــي اإلرهابيــة العمليــات بعــض ســنذكر وكمؤشــر،

  : هي العمليات تلك ومن ،الهجرة وحركات اللجوء مع بالتعامل
” دروتننغ غتن“المشاة في شارع  شاحنة مجموعة من دهست دهست 2017 ابريل 7 يوم في .1

، عاما 39يبلغ من العمر  ستوكهولم، ومنفذ العملية رجل أوزبكي وسط العاصمة السويدية
  .وسبق أن أعطى البيعة لداعش

قتل شرطي فرنسي، وأصيب اثنان آخران، جراء إطالق نار من   : 2017أبريل  20يوم في  .2
 31” آدم جزيري“ويدعى منفذ العملية ، وسط باريس،” الشانزيليزيه“قبل مسلح في جادة 

” داعش“وأعلن تنظيم ، عاما ولد في بلدة أرجنتوي قرب باريس وهو من أصول تونسية
 .مسؤوليته عن الهجوم

من عمره بسكين  30هاجم رجل مسلح صومالي الجنسية في الـ 2017 أغسطس 25 يوم في .3
إلى إصابة جنديين ومقتل  أدى ومجموعة من العسكريين وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، 

 )31( .مسؤوليته عن الهجوم” داعش“وأعلن تنظيم ، المهاجم،
سـنتناول  على مخاوف الدول األوربية من اإلرهـاب وشـعورهم بـالخوف مـن الالجئـين ،      ولالستدالل

ــي   ــث فــ ــتنا البحــ ــي دراســ ــة فــ ــن (  اتفاقيــ ــة دبلــ ــا   اتفاقيــ ــرف بأنهــ ــعه (وتعــ ــانوني وضــ ــام قــ ــاد  نظــ االتحــ
لتنسـيق التعامـل الموحـد فـي قضـايا اللجـوء ببلدانـه، وتحديـد الدولـة العضـو المسـؤولة عـن              األوروبي

) لبـات وحقـوق وواجبـات كـال الطـرفين     دراسة طلبات الالجئين، واإلجراءات المنظمـة للبـت فـي هـذه الط    

 1990حزيـران   15بتـاريخ   وفقـا لالتفاقيـة   ضـمن مراحـل التعـديالت الثالثـة     تم نظام دبلـن الخـاص  و
 وعــدلت بعــام) 2اتفاقيــة دبلــن(وســميت  2003وعــدلت بعــام  1997أيلــول  1وتــم العمــل بهــا بتــاريخ  

التفاقيـة حجـر الزاويـة فـي نظـام      وتعتبـر ا ) 3دبلـن ( وسـميت اتفاقيـة   2013وطبقت في حزيـران   2008
قاعـدة بيانـات بصـمات الالجئـين غيـر النظـامين       (أوروداك دبلن والـذي يتـألف مـن نظـام دبلـن ومنظومـة      

منـع تعـدد طلبـات اللجـوء مـن الشـخص الواحـد داخـل أوروبـا وكمـا تهـدف             تهدف االتفاقيـة إلـى   ،و)
ا والبـث فيهـا مـن الناحيـة القانونيـة      لتحديد من هي الدولة المسؤولة عن تلقي طلبات اللجـوء ودراسـته  

أهـم بنودهـا تتحمـل أول دولـة يـدخلها الالجـئ       و )32(.أو اإلنسانية وذلك وفق معايير تضمنتها االتفاقية
فـي حـال    ويحق لتلك إعادة اللجوء إذا كان ال يستوفي شـروط االتفاقيـة   المسؤولية عن النظر في طلبه
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 ةفي طلبهم التي لديها اكبر عدد منهم تحديد مسؤولي بتأسرة واحدة في أكثر من دولة ت أبناء وجود
  )33(.فيها قانونيا وإنسانيا  الطلبات ودرسها والبت تلقي عن الدول

والخـاص بتأييـد قاعـدة االتحـاد األوروبـي       صدر قرار من محكمة العدل األوروبية 2017في عام 
القـــرار يؤكـــد توافـــق اإلجـــراء وفــي تقـــديم طلبـــات اللجـــوء فــي أول دولـــة أوروبيـــة يصـــلها الالجئــون،     

فــي  وأحيانـا بينمـا كانـت االتفاقيـة سـابقًا ُتسـقط بصـمة اليونـان        ( األوروبـي فـي الوضـع االسـتثنائي أيضـا     
وان مشــكل الهجـرة غيــر شـرعية وتــداعياتها قـد غيــرت مـن تعامــل      ، )عـدة دول منهـا ألمانيــا و السـويد   

لها أمام الالجئين ومنها التخلي عن التزاماتهـا  االتحاد األوروبي ودول االتحاد حيث أحدثت انقسام داخ
ــة وربمــا األخالقيــة   (فــي  ــات الدولي ــن وحتــى جنيــف    .. االتفاقي ــاق دبل ــا اتف الخاصــة بحــق   1951و منه

بين دول االتحاد جراء اعتبار أن المهـاجرين قـد يشـكلون     وتم تعليق هذه الخالفات) اللجوء واإلنسان
فـي وقـت سـابق إن المهـاجرين     ” روبـرت فيكـو  “لـوزراء المجـري   قـال رئـيس ا  (فمثال  مخاطر على األمن

في المئة منهم ليسوا هاربين من الخطر بل  95قد يشملون بعض من لهم صلة بجماعات إرهابية وإن 
االقتصــادية بســبب تــدفق الالجئــين    توهــذا غيــر وجــود التابعيــا  ) يســعون للحصــول علــى منــافع ماديــة  

ــرغم مــ      ــى ال ــه فــي عــام   وخاصــة العراقــي والســوري عل لدرجــة النصــف بعــد أن قــدرت     2016ن تراجع
  )34(.2015أعدادهم المليون والنصف بعام 

  : انتقاد هذه االتفاقية كثيرا ومن ضمن االنتقادات تم 
 عرضت  قد، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين" اكر"المعني  وفقا للمجلس األوروبي

تطبيق هذه الالئحة  وأن، تفاقية إجراءات اللجوءأعاقت اال 2008مثال في عام فالالجئين للخطر 
من أسباب القلق  وتضمن إليهاإلى عدم االستماع  وبالتالي أدىإلى تأخير تقديم المطالبات أدى 

استخدام االحتجاز لفرض عمليات نقل ملتمسي اللجوء من الدولة التي تنطبق فيها على الدولة 
 .نقالت دبلن، وفصل األسرالتي تعتبر مسؤولة، والمعروفة أيضا باسم 

   المفوضية السامية لشؤون الالجئين وغيرها ومن ضمن االنتقادات التي صرح بها ،هو انتقاد
نظام اللجوء في اليونان، بما في ذلك انعدام الحماية لمن المنظمات غير الحكومية صراحة 

لبي اللجوء إلى والرعاية لألطفال غير المصحوبين بذويهم، علقت عدة بلدان عمليات نقل طا

أغسطس  24في السوري  على اللجوء من المشاكلوأيضا  ،الثانيةاليونان بموجب الئحة دبلن 
طالع طوعا بمسؤولية معالجة طلبات لال" رط السيادةش"، قررت ألمانيا االستفادة من 2015

قررت  ،2015سبتمبر  2ي وف اللجوء السورية التي ال تكون مسؤولة عنها وفقا لمعايير الالئحة
الجمهورية التشيكية أيضا تقديم الالجئين السوريين الذين تقدموا بالفعل بطلب لجوء في دول 
االتحاد األوروبي األخرى والذين يصلون إلى البالد إما أن يكون تطبيقها في الجمهورية 

  )35().أي الحصول على اللجوء هناك أو مواصلة رحلتهم في أماكن أخرى(التشيكية 
مـن الالجئـين بسـبب     والخـوف  بـاألمن  عـدم اإلحسـاس   الـدول األوربيـة   لكثيـر مـن   ىلد أصبح حيث

ات ووجــود تأكيــد، ألمانيــا كمــا حــدث فــي  2017و 2016 نفــذت فــي عــامي  إرهابيــة تــورطهم بعمليــات
 خاليــا ،مثــل وجــود لهـا  إرهابيــة أو مؤيــدين بتنظيمـات  وعالقــتهم كالجئــين إرهـابيين  أمنيـة حــول تســلل 

 إلـى  الالجئـين دخلـوا مـع    شـخص  100حـوالي   أعضـاءها  ألمانيا ويقـدر  في يم داعشنائمة لتنظ إرهابية
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 مـن  أكثـر  فـي  إرهابية لتنظيمات تأيدهم لالجئين حول عالقتهم أو اعترافات أمنية رصد وأيضا تم ارويا
وأيضـا فـي   ، حالـة  100في والية بادن فورتمبيرغ وتقدر الحاالت التي حقق بهـا بــ    ومنها ألمانية والية

 2016حالـة اعتـراف بـين خريـف      150فـي أكثـر مـن    (المحلية ميونخ تم التحقيق بالعاصمة  تحقيقاتال
أمـام   2017وأبريـل   2016طالب لجوء بـين سـبتمبر    40، واعترف في ميونيخ أكثر من 2017وصيف

موظفي دائرة الهجرة واللجوء، أثناء أخذ المعلومات مـنهم حـول تفاصـيل حيـاتهم، بـأنهم مـن المنتمـين        
  ،)36() لى تنظيمات إرهابية أو من الداعمين لها إ

حادثـة كولونيـا والهجمـات التـي     ( لوع الالجئـين بعمليـات إرهابيـة هـي    ومن بين االتهامـات حـول ضـ   
قيام الجئ سوري بقتل نفسه بعد محاوالته القيام بعملية تفجير مطعم في ، اتهم الجئون بالضلوع فيها

وحادثـة التحـرش   ، الجئين سوريين مـرتبطين بأنشـطه إرهابيـة    وضبط مدينة أنسباخ وطعن الجئ أفغاني
ومحـاوال تفجيـر اتهمـت     2016الجنسي في مدينة كولونيا والمنسـوبة لالجئـين مـن شـمال أفريقيـا عـام       

وعليــه  )37( ).مــن الســوريين قــة بــالالجئين الجــدد هــزت الث فيهــا الحكومــة األلمانيــة الالجئــين بالضــلوع 

 كغيرهـا مـن   اللجوء فـي االتحـاد األوروبـي    متطلبات أن قضية األمن قد سادت على جوانب نجد

  .العالم  دول

  متعددة األطراف  5مبادرة قوة جي :  ًاالثـث

ومكافحـة الهجـرة    لغايات إنهاء االضطراب األمنـي المطـرد   هذه المبادرة تم الدعوة إلنشائها

وتضـم هـذه القـوة قـوات     ، قيا إلى أوروبـا عبـر ليبيـا   من أفري وتهريب البشر واإلرهاب غير شرعية
وتتمركز قياداتها في سيفار وسط مالي بمشـاركة   من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسور وموريتانيا،

المتحــدة فــي مــالي ،وتهــدف للســيطرة علــى منــاطق الســاحل      لألمــمقــوة حفــظ الســالم الدوليــة التابعــة   
ــدي 5000ث تشــكيلها مــن  وتتضــمن مــن حيــ   )38(والحــدودالصــحراوي  فرنســي  وهــي ذات اهتمــام  جن

 2018مليون يورو ومن المقرر نشر تلك القـوة فـي ربيـع     423 وايطالي ويقدر دعمها المالي السنوي
من دول الساحل وعلى الـرغم مـن وجـود ازدحـام امنـي فـي بعـض الـدول المشـاركة بهـذه            ضمن خمسة

  مثال القوة 
ألـف عنصـر لمكافحـة اإلرهـاب فـي مـالي وكـذلك لفرنسـا          11 تتألف من(المتحدة تدعم قوة  األمم

                        )39( .900وأيضا أن الواليات المتحدة األمريكية ما يصل إلى ) بها  وجود عسكري

 المتصـاعدة فــي  اإلرهابيـة التنظيمــات  ألنشـطة مقاومـة   بأنهــا القـوة  هـذه  أهــداف وتتصـف جميـع  
والتـي تهـدد دول منـاطق     اإلرهابيـة قاعـدة للتنظيمـات    إلـى  اليشـمال مـ   ووجود تخـوف مـن تحـول    مالي

 اإلرهابيـة الجزائر ومرورا بموريتانيا والنيجر ونيجيريا ومن ضمن تلك الجماعـات   إلىالساحل من ليبيا 
 أكثـر فرنسي ووضـحت   ذا اهتمام بأنها ذكرنا وهذه القوة كما، ) اإلسالم أنصار(غير القاعدة مجموعة 

 نفسـها تشـكل الـدور الرئيسـي فـي      برعتوت 2018لعام  الفرنسية الدفاع يزانية وزارةم وزارة مشروع في
  )40(. الخمسة  صعود الدول
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بالترحيــب بنشــر قــوة مشــتركة  ) 2017(2359باإلجمــاع واعتمــاد قــرار   األمــن مجلــس حيــث قــام
الــدول   وتفــاقم األوضــاع اإلنســانية والتأكيــد علــى ســيادة       لمكافحــة المخــاطر المحتملــة مثــل اإلرهــاب    

  :بنشاطها مثل  الساحل وحثها لمراعاة عدة أمور قانونية والمتعلقة
   االمتثال للقانون الدولي وبما في ذلك قانون الالجئين وقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
  في مناطق الساحل وروابطها الوثيقة باإلرهاب فضال عن  نشاط الجريمة المنظمةنبه عن مخاطر

 .ة والمخدرات وتهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص االتجار باألسلح
  الذين كانوا مرتبطين  الخمسة مراعاة مسالة األطفال وحمايتهم وخاصةشدد على الدول

التعاون األمني وتفعيل هيكل السالم  عنها والتأكيد على تعزيز نفصلواأو ا بجماعات إجرامية
 واألمن اإلفريقي في منطقة الساحل 

 إفريقيا وغربها وفي مكتبها  الدائم مع مكتب األمم المتحدة اإلقليمي في وسطسيق على التن أكد
بمنطقة الساحل وتؤكد مسؤوليتها الرئيسية بصون السلم واألمن الدوليين والتزامها بسيادة 

  )41(. بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية
األنشطة  ومنع تسعى إلغالق الحدود بدول الساحل 5قوة جي أن الدراسة تبينومن خالل 

 لدول تصديرها اإلرهابية واألنشطة الممنوعة مثل تجارة األسلحة والمخدرات احترازا من

ولديها مسالة هجرة  أيضا متضررة هي والتي ،الساحل بدول عليها ضيق الخناقأوروبا ولت

  .شاسعة ولجوء

  اقية تركيا وأوروبا بشان الالجئين اتف :ًا رابع
ــا وتركيـــا  وقعـــت ــة أوروبـ ــام  اتفاقيـ ــة علـــى   2016 خـــالل عـ ــوم هـــذه االتفاقيـ ــين   وتقـ ــادة الالجئـ إعـ

مقابل كل الجـئ تـتم إعادتـه إلـى األراضـي التركيـة مـن اليونـان         ، الواصلين إلى الجزر اليونانية إلى تركيا
تركيا في دولة من دول االتحاد األوروبي، تكلفـة  ستقوم دول أوروبا بتوطين الجئ من المتواجدين في 

 مـن أهــم ،و )42(، وإعـادتهم إلــى تركيـا ســتكون مسـؤولية االتحـاد األوروبــي    مــن اليونـان  نقـل الالجئـين   
هــذا ( ارويـا إلـى   سـوريا لحصـر توجـه حركــة اللجـوء السـورية      فـي  إقامـة منـاطق أمنــه   بنـود االتفـاق هـو   

تـدفق السـورين مـن سـوريا إلـى      فـق عليـه لغايـات الحـد مـن      ووا االقتراح وضـعته تركيـا ضـمن شـروطها    
التأشــيرة المفروضــة علــى المــواطنين  لالتحــاد األوربــي وإلغـاء  فــتح ملــف انضـمام تركيــا  وأيضــا، )تركيـا 

دخـول مـواطنين    تعتبر هذه االتفاقية في مـأزق وخاصـة بتـأخر إجـراءات    ، األتراك عند سفرهم إلى ارويا
رة وأيضا تـأخر دفـع التكـاليف الماليـة المتفـق عليهـا لتركيـا للمسـاعدة فـي          األتراك إلى أوروبا دون تأشي

وأيضا تأخر تركيا عن إجراء إصالحات وتعديل قانون مكافحة اإلرهاب، الذي  دعم الالجئين السوريين
   )43(.يسمح بمحاكمة األكاديميين والصحفيين

بـين   الشـمل  مـنهم الوصـول للـم   ومحاولـة الكثيـر    وفي النهاية يبقـى الحـوار حـول أوضـاع الالجئـين     
بينت دراسـة أجرتهـا    24/11/2017بتاريخ :كثيرة ومنهاوفقا لمؤشرات  و السياسة والمعطيات األمنية

  أن ، المنظمة الدولية للهجرة
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عـدم وجـود سـبل قانونيـة لتوجــه طـالبي اللجـوء والالجئـين إلــى أوروبـا، أدى إلـى زيـادة الوصــول           
فـي البحـر    شـخص  ألـف  34حصـول حـاالت فقـدان للحيـاة وتقـدر بــ       و 2009إليها عبر البحر منذ عام 

إغــالق الحــدود (أثــرت إجــراءات وأيضــا وبشــكل أخــر )46( .وســعت نشــاط المهــربين وهــذه، المتوســط
آذار مع تركيا في انحسار كبيـر فـي عـدد الوافـدين عـن طريـق البحـر        /على امتداد البلقان واتفاق مارس
في حين حافظت الهجرة في القـوارب مـن شـمال أفريقيـا إلـى إيطاليـا        إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة،

مـا يقـرب مـن     2016على وتيرتها في السنوات السابقة عبر البحر في األشهر العشرة األولـى مـن العـام    
، 2015خـالل نفـس الفتـرة مـن عـام       736646ألفا للوصـول إلـى الشـواطئ األوروبيـة، مقارنـة بــ        328

مـن الـذين وصـلوا عـن طريـق       % 85 كـان  مية لألمم المتحدة لشـؤون الالجئـين  وفقا لـ المفوضية السا
 وإريتريـا،  دول مصدرة لالجئين في العالم، بما فيهـا سـوريا وأفغانسـتان والعـراق و     10البحر من أكبر 

قـد   وبينـت انـه   % 21شّكل الوافدون من نيجيريا وباكستان وغامبيا وساحل العـاج وغينيـا معـا نسـبة     
  )44( ).2016تشرين الثاني/شخصا حتى منتصف نوفمبر 4271حر مات في الب

 وأثارهـا  اإلرهـاب من جهود دولية حاولـت الوقـوف علـى مخـاطر      أوردناهامما  وبشكل عام

صكوك مكافحة اإلرهـاب قـد جـرت علـى الصـعيدين       أنبه  على قضية اللجوء يمكن االستشراف

ي، مع اإلشارة إلى اللجوء وهي تحتوي الدولي واإلقليمي و صدر قراران من مجلس األمن الدول

  : على توضيحين هامين
 .على الدول واجب ضمان عدم إساءة معاملة مرتكبي اللجوء مركز الالجئ .1
يجب أن تكون جميع التدابير المتخذة في مجال مكافحـة اإلرهـاب متفقـة مـع القـانون الـدولي، بمـا         .2

 .في ذلك المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 مبنـى المفوضـية السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين لحادثـة إرهابيـة فـي           ضتعـر  وعلى اثـر 
ال توفر مالذا آمنـا لإلرهـابيين، كمـا أنهـا ال تحمـيهم       1951باستمرار أن اتفاقية عام (بغداد قد أكدت 

                           )45() .وال تشمل أحكامه مرتكبي الجرائم الخطيرة من منحهم حق اللجوء .من المالحقة الجنائية
شخصا في  122أن شخص من كل  2015بين احد التقارير األممية في عام قد  وبشكل عام

بلغت خسائر كل هذه الحروب  ...مشردا داخليا أو طالب للجوء، الكوكب هو اآلن الجئ(
الماضي  والصراعات؟ أرقامًا فلكية، فمعهد الدراسات االقتصادية والسالم قدر تكلفة العنف العام

 1876أو ما يعادل (من الناتج العالمي اإلجمالي % 13.3تريليون دوالر، أي ما يعادل  13.6بـ
ن أ ...ضعفًا للمبالغ المنفقة في االستثمار األجنبي المباشر 11، كما أنه يساوي )دوالرًا لكل شخص

لعنف االقتصادية في آثار ا% 10معالجة التفاوت العالمي في نسب السالم وتحقيق انخفاض مقداره 
تريليون دوالر، أي ما يعادل حجم صادرات  1.36من شأنه أن يعود علينا بعائدات سالم قدرها 

                                                                                                                               )46().الغذاء العالمية تقريبًا

  وأثارهااألردن وأزمة الالجئين السورية  :المحتوى الخامس 
تمّكن األمير  حيث بن الحسين بتأسيس إمارة شرق األردن هقام األمير عبدا لل 1921في عام 

وأصبحت إمارة  25/5/1946عبد الله بن الحسين من الحصول على استقالل إمارة شرق األردن في 
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أصبح األردن عضوًا مؤسسًا م  1945وفي عام ، سم المملكة األردنية الهاشميةشرقي األردن ُتعرف با
 استشهد الملك 1951تموز  20 وفي انضم لألمم المتحدة 1955وفي عام في جامعة الدول العربية، 

ولم يستمر طويال  هعلى أعتاب األقصى وتولى بعده العرش األمير طالل بن عبدا لل األول هعبدا لل
تولى  1952وفي عام  1952ه الصحي ومن أهم انجازاته سن الدستور األردني عام بسبب وضع

 –وإلغاء معاهدة األنجلو قيادة الجيش  قام بتعريب 1956العرش الملك حسين بن طالل وفي عام 
و  )47( أردنية، وذلك لتأكيد سيادة األردن الكاملة على األرض باعتبارها دولًة مستقلًة استقالًال تاما

  :عمل على دراسة أثار اللجوء على األردن تبعا ألساسين وهما سن

  .)نفذت أو أحبطت(ة وقضايا إرهاب المملكة األردنية الهاشمي :أوال
أحداث وعمليات إرهابية بمواقع مدنية  في السنوات الماضية وقعت على األراضي األردنية

بتنظيمات إرهابية خطيرة مثل القاعدة مقتل أبرياء ،وكانت هذه األحداث مرتبطة  ونتج عنها وعسكرية
وهما هدفان للتحالف الدولي العسكري بقيادة الواليات المتحدة األمريكية والحلفاء،  وتنظيم داعش

  :ومن تلك األحداث اإلرهابية التي سنوردها مايلي 
ثالثة فنادق  في، وقوع ثالثة عمليات تفجير باستخدام أحزمة ناسفة 2005نوفمبر 9بتاريخ  .1

ونتج ) فندق حياة عمان و بفندق دايز إن ، في مدخل فندق الراديسون ساس( :ان وهيعمب
جريح وكان المسؤول عن هذه التفجيرات تنظيم القاعدة في بالد الرافدين  115قتيال و 57عنه 

.)48( 
واستشهد فيها الضابط  في محافظة اربد وقعت مواجهات مع مجموعة إرهابية 2016في آذار  .2

 .راشد الزيود
تعرض مكتب مخابرات البقعة في منطقة عين الباشا ونتج عنها استشهاد  2016حادثة حزيران  .3

 )49(.خمسة من كوادره
في مقر السرية األولى التابعة للقوات المسلحة  وقعت حادثة الركبان 21/6/2016بتاريخ  .4

ات المسلحة األردنية ومنفذ العملية من تنظيم داعش ونتج عنها استشهاد سبعة من مرتبات القو
 )50(.األردنية 

إحراق الطيار األردني معاذ الكساسبة من قبل تنظيم داعش في سوريا  2015فبراير  3حادثة  .5
.)51( 

أشخاص من  ونفذها أربعة وقعت حادثة هجوم إرهابي في مدينة الكرك 2016ديسمبر  18في   .6
  )52(.مدنيين تنظيم داعش وتضمنت شهداء من مرتبات األمن العام والدرك األردنية و

وكالة التنمية األمريكية ) الري فولي (حادثة اغتيال الدبلوماسي األمريكي  28/10/2002حادثة  .7
 .بالسفارة األمريكية 

اإلرهابية تم إحباطها من قبل األجهزة األمنية األردنية وفي مراحلها  وهناك الكثير من الخاليا
ومن  2004ـ  1989قبة في الفترة الواقعة بين بسنوات متعا األولى قبل تنفيذ عملياتها العسكرية

،األفغان األردنيون  1999،خلية خضر أبو هوشر  1994تنظيم البيعة ، 1989جيش محمد (أبرزها 
  )53().  2004، ومجموعة الجيوسي 1998، حركة اإلصالح والتحدي 2001
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إلرهاب في النهاية يمكننا القول أن هذه الحوادث وغيرها تبين مدى خطورة تنامي ا

المحتملة أو  التهديدات اإلرهابية ة ضدأمنية باهضجهود  وقد كلفها، األردن وخطورته على

أن لألردن  على الشريط الحدودي لسوريا وأيضا العراق وخاصة األعمال غير المشروعةمن 

  .ضد اإلرهابموقفا دوليا واضحا 

   لهاشمية وأثارها األردنيةعلى المملكة  2011اللجوء السوري منذ عام :  ثانيًا
كان والزال له موقفا  2011لسورية والتي تشهد حربا أهلية منذ  ابحكم موقع األردن وجواره

 السوريين يتمثل باستضافتهم داخل المخيمات المخصصة أو خارجها ووفر لهم نإنسانيا لالجئي
الخاصة  1951ليس طرفا في اتفاقية  معظم الخدمات الصحية والتعليمية على الرغم من أن األردن

بوضع الالجئين ومع ذلك تعتبر الحكومة األردنية السوريين الجئين وتوجد مذكرة تفاهم بين المفوضية 
  )54(. 2014والمعدلة جزئيا بعام  1998والحكومة األردنية من عام 

مثل التعامل مع اإلرهابيين (أفرزت أزمة الالجئين السوريين مشاكل أمنية  2011منذ عام 
ولكن تغبرت سياسة  كم378على الحدود األردنية السورية والتي تمتد حوالي )خدراتهربي الممو

منطقة (إغالق الحدود األردنية مع سورية واعتبارها  تم و 2016بعد حادثة الركبان عام األردن 
تسللت عناصر إرهابية قد تكون  وذلك لوجود) األمن أوال (، وذلك ضمن إستراتجية )عسكرية مغلقة 

  )55(.جئينمع الال

 2015لعام  إجمالي عدد سكان المملكة بحسب التعداد العام للسكان والمساكن ويقدر
وتقدر نسبة غير % ،69.4منهم أردنيون أي ما نسبته  6.613،وان حوالي ) مليون نسمة 9.5(

من إجمالي عدد السكان، نصفهم تقريبًا من السوريين، حيث بلغ عددهم % 30.6األردنيين حوالي 
  )56(.) 2017(مليون لغاية نيسان 1.377في حين وصل عددهم . مليون سوري1.266 حوالي

السوريين والمسجلين باسم المفوضية السامية لألمم المتحدة  فيما يخص أعداد الالجئين
وعدد ) خارج المخيمات  ألف الجئ 514( يزيد عن، 2017لعام  في األردن لشؤون الالجئين

من مجموع الالجئين المسجلين % ) 27.5( وهذا يشكل نسبة) جئألف ال 180(المقيمين في عمان 
ألف الجئ يعيشون في  141(وان ، ) 20.8وبنسبة  ألف 136( اربد ( وفي محافظة، لدى المفوضية

من المجموع الكلي لالجئين هم من األطفال  50.9( وان) مخيم الزعتري واألزرق والمخيم اإلماراتي 
وتليها )ألف الجئ ( 276وبعدد  ان الجئون درعا يشكلون األغلبيةو) عام  17وأعمارهم اقل من 

وبلغ عدد المسجلين منهم  2015وعلى حسب إحصائية أخرى لعام  ،)57() أالف 104( حمص بعدد
بالمائة من الالجئين السوريين يعيشون  83ألف الجئ، مشيرة إلى أن حوالي  630كالجئين حوالي 

بالمائة من مجموع الالجئين  23ر5ات، تشكل النساء نحو خارج المخيمات في مختلف المحافظ
  )58( ).دون سن الخامسة%  18منهم %  53السوريين، واألطفال 

بلغت كلفة استضافة الالجئين السوريين في األردن منذ عام  2016ولغاية  2012منذ عام 
المعيشية  الخدمات جميع مليار دوالر وتشمل) 10.6(بـ  قدرت 2016وحتى نهاية عام  2012

، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة )الخ...والصحية والتعليمية وخدمات و الكهرباء والماء والنقل 
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( مليار دوالر سنويا 3.5 ـ3.1 السنوية بناء على دراسة أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بحوالي

59(
من سكان % 20 ردن يشكلونالجئين السورين في األتضمن بان اللمؤشرات أخرى بينت  ووفقا 

وتجاوز المليون والنصف بحسب ما أعلنته مؤسسة (مليون  1.4األردن وبلغ عددهم حوالي 

في شهر  )60( . مليار دوالر أمريكي 6.6وان تكلفة أللجوى تجاوزت ) تومبسون رويترز اإلخبارية
الجئين السورين منذ عام كلفة استضافة ال قدرت وزارة الخارجية لشؤون المغتربين األردنية 3/2017

وان تكلفت  وتشمل جميع الخدمات المقدمة لهم مليون دوالر أمريكي 301مليارات و 10( بـ 2011
  )61() .مليار دوالر أمريكي 1.7( 2017استضافتهم للعام 

 أصبح التدريس(قاسية على مستوى التعليم  وعليه ،لقد فرضت أزمة اللجوء على األردن ظروف
على ) ارتفعت األجور حتى ستة أضعاف في مدن مثل المفرق والرمثا (مستوى السكن على ) بفترتين 

، وأن )لتر  80لترا بالمقارنة مع الكمية المطلوبة  30(حصة الفرد إلى  تمستوى الماء انخفض
بل هي مشكلة على مستوى العالم لعدم  مشكلة الالجئين السورين ليست مشكلة الحكومة األردنية

فمثال خطة االستجابة اإلقليمية لالزمة السورية لعام  مناسب لتلبية احتياجات الالجئينوجود الدعم ال
إلى قد احتاجت  وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميةوالتي تشرف عليها  2016ـ 2015

في  41/مليار دوالر  1.83 (ومع ذلك لم يتم تأمين سوى،خطةاللتنفيذ  )مليار دوالر 4.53مبلغ (
  )62(.2015سبتمبر لعام /حتى نهاية أيلول )%

 منذ األزمة السورية األردن وجدنا أن أعداد الالجئين السورين فيإذا من خالل الدراسة وبحثنا 
 سكان األردن وان من% 20بنسبة  ويشكلون ن ونصف الجئ سوريحوالي مليو 2011عام  في

كثيرا على بلد محدودة  وهذا يعتبر) مريكي مليار دوالر أ 11ـ  6(تراوحت بين  تكلفة اللجوء المالية
 حاد بالموارد جانب نقص إلى مشاكل تنموية من الموارد والمقدرة من النواحي االقتصادية وتعاني

 .المائية 
               استنتاجات البحث والدراسة

ألمن لى قضايا اأن الجهود الدولية متفقة ع تبين أوردناه ومن خالل البحث إذا وانطالقا مما
ها قضايا الالجئين رأس المناسبة للقضايا اإلنسانية وعلى متأرجحة في تناول الحلولوالسلم الدوليين 

نحو إحالل  هذه الجهود الدولية وتوجهاتها وتبقينا أمنية وسياسية اعتبارات وطالبي اللجوء على
حروبا  تشهد تيال في البلدان األوضاع اإلنسانية كثير وتكشف مدى المستقبل أسئلة األمن في

ضل تشديد اإلجراءات على طالبي اللجوء والباحثين على مالذ امن وإبقائهم  في ونزاعات وصراعات
على  وهل من المنطقي لحوادث إرهابية متفردة أن تسيطر،داخل مناطق الحروب بحلول كادت بطيئة 

رهاب على حركات إجراءات طالبي اللجوء بأعداد تجاوزت المالين التي تشهد حروبا وتفسير اإل
أية حلل من شأنها اإلفراج عن االحتياجات اإلنسانية والشرعية وفقا  دون الهجرة واللجوء جميعها

  .لألنظمة الدولية واإلنسانية 

دورا عاتيا  أزمات الدول السياسية لعبتوأيضا من خالل دراستنا لهذا الجانب تبين أن 

وخاصة إفرازات الحرب على  لجوء وهجرة نسانية وتتمثل بحركاتفي رفد تفاقم األوضاع اإل
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، ومن خالل دراستنا والبحث توصلنا لالستنتاجات العربي ب أو بعد حركات االحتجاجاإلرها

  :التالية 
سبتمبر في الواليات المتحدة األمريكية والعمليات اإلرهابية التي وقعت بعدها ببعض  11أحداث  .1

 :نتج عنها  دول أوروبا والعربية
  لطالبي اللجوء  قوانين متشددة وتضمنت معالجة أنواع وحاالت محددةاتفاقيات و. 
 محتمله وحرصت على إبقائهم خارج نطاق  استبعدت الالجئين الذين يشكلون مخاطر أمنية

 الحمية 
  أمنت حدود الدول غير عربية. 
 خسائر أعداد ضحايا الحرب على اإلرهاب اكبر من ضحايا العمليات اإلرهابية وال يقارن بحجم ال

  المادية
  . وبما يقتضيه السالم واألمن الدوليين 

بينت عجز المفوضية السامية لشؤون الالجئين معالجة تدفق حاالت اللجوء وذلك نتيجة لتراجع  .2
 .الدعم المالي المناسب ولقصور المشاريع السياسية التي من شأنها فرض السالم وإنهاء الحرب 

أنظمة سياسية أكثر من مشاريع مصالحات واتفاقيات  مرتبطة بإسقاط قضايا الالجئين حلول .3
وكما يحدث في " ليبيا" "العراق"مثل  بعض الدول العربية وقف إطالق النيران كما حدث في

 .وبقاء أزمة اللجوء والنزوح مستمرة" سورية"
موضوع الربط بين اإلرهاب والالجئين بحاجة لكثير من البحث و الدراسات لمعالجة أوضاع  .4

فعال والناقل له أو المؤيد له  لغايات تسليط الضوء والتفرقة بين اإلرهابي رين وذلكالمتضر
 .طوعا أو باإلكراه وبين أصول المنفذين لعمليات إرهابية كانوا أصال بين الالجئين

 "األردن"والتي تستضيف الالجئين مثل  يوجد تقصير دولي تجاه الدول المحدودة الموارد .5
                               .االقتصادية وشكل تحديات متعددة عليها غير موارد المياه اوهذا زاد من تابعياته

                    الخاتمة والتوصيات

مكنتنا من تسليط الضوء على حجم الكارثة على  الحروب والصراعات والنزاعات ومما سبق أن
ولجوء تفوق أزمات العالمية  وهجرة وبينا أن العالم يشهد حوادث نزوح، مسالة اللجوء وطالبيه

ثمة ربط بين اإلرهاب وعالقته بأزمة  العالمية الثانية وأيضا مكننا من توضيح بان الحروب السابقة منذ
؟ هل ستنتهي  وهذا يبقينا على سؤال في غاية األهمية اللجوء اإلنسانية على خلفية عمليات إرهابية

وتنظيماته ماعدا مشاكل الفقر والبطالة والبحث عن األموال أزمات الالجئين بانتهاء مخاطر اإلرهاب 
؟ هل افتقار العالم لجهود وتنسيق  دون عناء ؟هل ستنتهي أزمات الالجئين بتغير أنظمة سياسية

دولية بخصوص أزمات الالجئين ستزيد من معاناة المتضررين نحو تراجع مستوى الرعاية األمنية 

وبالتالي التنظيمات المتطرفة للحكم وتوسع نشاطها اإلرهابي  خشية من وصل والصحية والتعليمية

ن أزمة اللجوء مرادفه لعدم استقرار النظام الدولي إزاء المشاكل السياسية ومخاطر أب

   : وعلية نوصي بما يلي ،تهديدات اإلرهاب
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ددة مح قاعدة بياناتنصصها التي اعتمدت الدولية واالتفاقيات وبعض التشريعات النظر ب إعادة .1
أنهم امتدادا ب على اعتبارات مختلفة ومنهاال تفي بأغراض حمايتهم منيا وأالالجئين  لبيانات
  .لإلرهاب

 .الربط بين الالجئين وأحداث إرهابية بشكل تام عدم  .2
 .التنسيق الدولي والعمل المشترك لتحمل عقبات اللجوء اإلنساني تفعيل  .3
 ريكية على إلغاء تحديد أعداد طالبي اللجوء لديهاحث الدول الكبرى مثل الواليات المتحدة األم .4

 .بعد أن قامت بتحديد سقف أعداد طالبين اللجوء
التوقف عن دعم دول الجوار للدول التي تشهد حركات هجرة وعبور ولجوء لديها مثل  عدم .5

 . والتي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة ومحدودية بمواردها األردن
قضايا السالم وفكها عن قضايا سياسية تدعوا لرحيل أنظمة ربط وتوثيق أزمات الالجئين ب .6

 .سياسية على اعتبارات السيادة وحق تقرير المصير 
 . االستمرار وعدم التوقف بدعم المفوضية السامية لشؤون الالجئين .7
باالهتمام بالدول التي ساهمت بتحمل مشكلة الالجئين وخاصة أزمة اللجوء السوري نوصي  .8

لم ، التي صدرت من منظمات و مراكز دراسات متخصصة تقارير العالميةوذلك لكون بعض ال
حيث أن نقاش ، تعطي دوال عربية حقها بجهودها الساعية الحتواء أزمات اللجوء مثل األردن

وحاالت  اقتصادية واجتماعية كثيرة على األردن، مشكلة إحصائية الالجئين قد وضع أعباء أمنية
 .لوب لسياسة احتواء اللجوء السوري لديها دون توفر الدعم المادي المط
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  الملخص
السوري على األمن المجتمعي هدفت الدراسة التعرف إلى اآلثار االجتماعية الناتجة عن اللجوء 

اآلثار األمنية الناتجة عن اللجوء السوري من وجهة واألردني، وكذلك التعرف إلى اآلثار االقتصادية 
ومن أجل تحقيق هذا تم إجراء دراسة  .اعيين العاملين في مخيم الزعترينظر األخصائيين اإلجتم

، أخصائيًا وأخصائية) 86(ري البالغ عددهم مسحية لألخصائيين االجتماعيين العاملين في مخيم الزعت
إلى  20/2/2017(ه بين وقد تم أختيارهم بطريقة الحصر الشامل، خالل الفترة الممتد

باالعتماد على المنهج الكمي، فتم تطوير استبانة أعدت خصيصا للدراسة الكمية وتم ) 20/3/2017
باستخدام  (SPSS)العلوم االجتماعية  تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي في

لبيان الفروق والدالالت اإلحصائية بين متوسطات  (T-test)األساليب اإلحصائية المناسبة، وتطبيق 
أظهرت النتائج أن اآلثار األمنية  . (ONE WAY ANOVA)المتغيرات، واستخدام التباين األحادي

هة نظر األخصائيين االجتماعيين، وبينت النتائج أن ِمن أبرز اآلثار الناتجة عن اللجوء السوري من وج
الالجئين السوريين يشكلون خطرا على األمن الوطني فازدادت األعمال اإلرهابية بسبب اللجوء 

، وأن أبرز اآلثار زدياد معدالت الجريمة في األردن بسبب اللجوء السوريانتائج الأظهرت كما  السوري،
السوري ازدياد نسبة المتسولين مع قدوم السوريين، وَخْلق التخوف االجتماعية الناتجة عن اللجوء 

ردني شعور المواطن األ وأظهرت النتائج ،سورياتالعلى الزواج من  زوجهالدى المرأة األردنية من إقبال 
أبرز اآلثار االقتصادية الناتجة عن اللجوء  ، وأنضافيةإأصبح يتحمل أعباء إذ  ؛كالالجئبالغربة بأنه 

تفضيل أصحاب العمل ، و قلة بسبب اللجوء السوري هحصة المواطن األردني من المياي هي السور
   .لألردنيين بعد اللجوء السوري ةل أعداد الشقق المتاحؤوتضا، الشباب السوريين للعمل لديهم

ABSTRACT 
Syrian asylum and its impact on community security from the point of view of 

social workers in the Za'tari camp 
The study aimed to identify the social effects of Syrian asylum on Jordanian 

social security, as well as the economic and security effects of Syrian asylum from 
the point of view of the social workers working in the Za'tari camp. 

In order to achieve this, a survey was carried out for the social workers 
working in the Za'tari camp, which were (86) specialists and specialists, and were 
selected in a comprehensive inventory, during the period (20/2/2017 to 20/3/2017) 
A questionnaire was developed specifically for the quantitative study. The data 
were analyzed using the SPSS using appropriate statistical methods, the application 
of T-test to demonstrate the statistical differences between the mean variables . 

The results showed that the Syrian refugees constitute a danger to national 
security. The terrorist acts have increased due to Syrian asylum. The results also 
showed an increase in crime rates in Jordan due to Syrian asylum. The most 
prominent social effects resulting from the Syrian asylum, As a result, the 
Jordanian citizen feels that he is alienating as a refugee; he has borne additional 
burdens, and the most prominent effects The economic result of the Syrian asylum 
is the Jordanian citizen's share of the water shortage because of Syrian asylum, the 
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preference of Syrian young employers to work for them, and the decline in the 
number of apartments available to Jordanians after the Syrian asylum. 

 ةمقدم
ستقرار تسعى جميع المجتمعات في بقاع األرض إلى الوصول إليه، فاال ًاأساسي ًااألمن مطلبيعد 

نشغال في التحديث والتقدم طمئنان ومن ثم االيمّكن المجتمع من تلبية حاجات أفراده وتحقيق اال
نعدام وغياب ان مع ضمان بقاء المجتمعات واستمرارها، وتزداد أهمية األمن بقدر فقدانه أل يوالرق

   ).2، 2014الرشايده ،( النظام يضعفان قيمة الحياة ومعناها وأهدافها 
بسبب  منيًاأو وصحيًا قتصاديًااو جتماعيًااالهاشمية بشكل واضح  ةردنيتأثرت المملكة األوقد 

د، ربإالزخم الهائل من الالجئين السوريين خاصة على المناطق الحدودية التي تمثل منطقتي المفرق و
قتتال في سوريا، االالحرب والعديد من التحديات نتيجة النزوح واللجوء الجماعي بسبب  تفقد واجه

 مما أدى إلى مشاكل عديدة على كل مواطن أردني وخاصة الفئة الشبابية التي عانت من الضغوطات
   .القطاعات المختلفة بشكل ملحوظ فيالكبيرة 

من المجتمعي، أثر اللجوء السوري على األ تعرف إلىومن هنا فإن هذه الدراسة ستركز على ال
عن  ةالمترتب ثار بهدف التخفيف من حدة المشكالتوعلى إيجاد مقترحات تساهم في الحد من هذه اآل

معلومات وتوجيهها إلى عينة من األخصائيين لللذلك تم إعداد استبانة كأداة جمع وثار، هذه اآل
وعرضها وربطها باألدبيات،  العمل على تحليل النتائج وتم ري،االجتماعيين العاملين في مخيم الزعت

 . والدراسات السابقة؛ وصوًال إلى وضع التوصيات
  :شكلة الدراسةم

 ةإثر األزمة والقطاعات المختلف ،على كافة الموارد في األردن ًاكبير ئًايشكل اللجوء السوري عب
ة دائر هذا ما أكدته ة،ألردن في السنوات األخيرافي أعداد الالجئين السوريين  تزدادإ، فقد ةالسوري
 بلغت ردنأعداد السوريين في األ أن ذكرتم، فقد  (2016)ت عامحسب إحصائيا ةات العامءاإلحصا
ألمر الذي أدى إلى ا2016)  ة،ات العامءدائرة اإلحصا (ألف مسجل كالجئ) 640(مليون منهم  (1.4)

ل على المجتمع األردني من جميع النواحي، فقد شّك ةددالمتع تضخم كبير في حجم السكان والمشاكل
ساهمت في رفع  تقبل أدنى األجور بساعات عمل كثيرة وظروف عمل أصعب، ةعمالة منافسهؤالء 

 والمنتجات إلى تأثيرهم على رفع أجور الشقق السكنية ًةضافإنسبة البطالة بين األردنيين، 
لصحي فيمكن مالحظة الوضع المتردي في المناطق التي ، وتأثير الالجئين على الوضع اةستهالكياال
قد  ة، مما خلق مخاوف أمنيةوالتعليمي ةستقبلت الالجئين نتيجة الضغوطات على األوضاع الصحيا

لهذا جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى اآلثار االجتماعية واالقتصادية ستقرار المملكة، اتؤثر في 
اعيين مجتمعي األردني من وجهة نظر األخصائيين االجتمواألمنية للجوء السوري على األمن ال

  :العاملين في مخيم الزعتري

  :أسئلة الدراسة
  جتماعيين العاملين في مخيم الزعتري؟خصائيين االقتصادية لألجتماعية واالما الخصائص اال .1



148 
 

خصائيين من وجهة نظر األ جتماعية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردنيما اآلثار اال. 2
  جتماعيين العاملين في مخيم الزعتري؟اال

من وجهة نظر األخصائيين  األردني قتصادية للجوء السوري على األمن المجتمعيما اآلثار اال. 3
 جتماعيين العاملين في مخيم الزعتري؟اال

 من وجهة نظر األخصائيين األردني ما اآلثار األمنية للجوء السوري على األمن المجتمعي . 4
  جتماعيين العاملين في مخيم الزعتري؟اال

 : ةأهمية الدراس
األعباء  الع علىّطتعميق فهم تأثير الالجئين السوريين، بعد اال فيتنبع أهميه هذه الدراسة 

في  ليتمكن الباحثونهذا الموضوع في مكتبة العلمية لل ، وكذلك إثراًءاللجوء السوري لىالمترتبة ع
في البحث والتطوير في ولإلفادة منها ، هالى نتائجإى هذه الدراسة للتعرف طالع علالامن هذا المجال 

من عنه تبرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة فيما ستسفر كما و. نفسهموضوع الأبعاد أخرى تخص 
دراسة اللجوء السوري وأثره على األمن المجتمعي، بإثراء الدراسات العلمية في مجال اللجوء 

ِمن الباحثين  وتمّكن لى مجموعة من النتائج والتوصيات التي في مجموعها ستعززإل صلتواومحاولتها 
في هذا المجال، إذ من المتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة  بعد اختيارها صياغة أبحاثهم العلمية

 صناع القرار والمخططون والمهتمون سواء في المجتمع األردني بشكل خاص أو المجتمع العربي
اللجوء السوري وأثره على  هتمت بدراسةاإلى ندرة الدراسات والبحوث العلمية التي  فةإضا ،عامه

 . األمن المجتمعي
  : أهداف الدراسة

  :الدراسه إلى تحقيق األهداف التاليه هذه تسعى

جتماعيين العاملين في مخيم خصائيين االقتصادية لألجتماعية واالالتعرف إلى الخصائص اال .1
 .الزعتري

من وجهة نظر  جتماعية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردنيالتعرف إلى اآلثار اال .2
 .جتماعيين العاملين في مخيم الزعترياألخصائيين اال

من وجهة نظر  األردني قتصادية للجوء السوري على األمن المجتمعيالتعرف إلى اآلثار اال. 3
 .لزعتريجتماعيين العاملين في مخيم ااألخصائيين اال

التعرف إلى اآلثار األمنية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني من وجهة نظر األخصائيين . 4
  .جتماعيين العاملين في مخيم الزعترياال

 : لدراسات السابقةا
   :الدراسات العربية

هدف تسليط ب "نزمة السورية على األردأثر األ"دراسة بعنوان   2016)،العموش(أجرت 
في األردن، وبيان  وء على التحديات التي رافقت أزمة اللجوء السوري على القطاعات المختلفةالض

على  تأثيرهاومدى ، مدى تأثير األزمة السورية على األردن على المستويين الداخلي والخارجي
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شكل الالجئين السوريين ب قتصادية للدولة األردنية، وتحمل األردن كلفةجتماعية واالالمجاالت اال
الباحثة المنهج  ت، وأستخدمةستنزاف موارده المحدوداجتماعية وقتصادية واالالا تهيفوق إمكاني

على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع بإعطائها وصفا رقميا من خالل أرقام ، معتمدًة الوصفي
 أوصت بتشجيع األثر اإليجابي للوجود السوري فيقد وجداول توضح حجم اللجوء السوري، و

، وتنظيم المساعدات المقدمة لالجئين ةستثمار لخلق فرص عمل جديداألردن وخاصة في قطاع اال
  .السوريين بحيث يتم تقاسمها مع األسر األردنية التي كانت تعتمد على المساعدات والمنح الخارجية

جتماعية حول ادراسة  - جتماعي في األزمات األخصائي اال"بعنوان ) 2016 ،ةالقضا(دراسة 

هدفت إلى تحديد كفاءة  التيو" التكيف المجتمعي لالجئيين السوريين مع المجتمع المحلي
ن وقت األزمات وخاصة عملية التكيف لدى الالجئين السوريين والمجتمع يجتماعياألخصائيين اال

والتعرف  ،جتماعي العامل في المجتمع المحلي وقت األزماتالمحلي والتعرف إلى مهام األخصائي اال
جتماعي والتعرف إلى وجهة نظر ى آثار اللجوء السوري على األردن مع التركيز على األثر االإل

جتماعي منهج المسح اال وذلك باالعتماد على مهام األخصائي اإلجتماعي، فيالالجئين السوريين 
مركز  جتماعيين والالجئين السوريين المشاركين ببرنامج التكيف المجتمعي فياال لألخصائيينة بالعين

، جتماعيينوالمقابالت مع األخصائيين اال ستبانه مع الالجئين السوريينالا وأستخدم التنمية المحلي،
) 80(ين السوريين يومن المجتمع المحلي والالجئ ًاجتماعيا ًاأخصائي) 20(البحث عينة بلغ حجم  إذ

من %) 81,3(وأشارة، فعجتماعي جاءت أهميتها مرت، وكشفت النتائج أن كفاءة األخصائي االًامشارك
أهمية ذلك الدور،  إلىالمنتفعين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بدورهم في تنمية المجتمع المحلي 

من األسر %) 97,5(، وبينت %)91,3(ستفادت من البرنامج في المركز اوبلغت نسبة األسر التي 
ي وبشكل دائم، كما أنها تساعد قدر المجتمع بأنها تعامل الالجئين كأحد أبناء المجتمع المحلفي 

ما نسبته من األسر، وأكد %) 93,8( هجتماعية معهم وهذا ما أشار إلياإلمكان في بناء العالقات اال
خدمات التوجيه واإلرشاد لالجئيين بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات  تقديممن األسر %) 88,8(

حسب  كلٌّ لمشورة في التعامل مع الالجئينجتماعي لذات العالقة بشكل دائم إلى األخصائي اال
 .همنطقت

تصورات األردنيين نحو تبعات اللجوء  " عنوانها ةبدراس )2016 خرون،آو ةالعثامن( قام

 ةواألمني ةقتصاديه والنفسيإلى قياس تصورات األردنيين نحو التبعات اال ةهدفت الدراس ،"السوري
مقترحات األردنيين التي يرونها سبيال للتخفيف من  إلىللجوء السوري والتعرف  ةوالبيئي ةواإلعالمي

 ةاألردنيين نحو بعض القضايا المتعلق اتأعباء اللجوء السوري على األردن والتعرف على تصور
جميع  ةوشمل مجتمع الدراس مستبانه أداة لدراستهبالالجئين السوريين أنفسهم، وقد إستخدمو اال

أما عينة الدراسة  ،ةالهاشمي ةاألردني ةوالرمثا والمفرق في المملكربد إين في مناطق ناألردنيين القاط
غير  ةبطريق ةختيار العينا، وقد تم م)2015( ول من عامخالل الربع األ شخصًا )1600( شملتفقد 

عند  ةنتائج الدراسه وجود فرق ذي داللة إحصائيمن  ، وكانتةالمتوفر ةحتماليه بأسلوب العينا
على البعد  ةالدراس ةبين المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عين (a=0.05) ةائياإلحص ةمستوى الدالل
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بالمتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة  ةمقارن )لواء الرمثا( ةقامالنفسي وفقا لمتغير مكان اإل
ولصالح تقديرات أفراد عينه الدراسه القاطنين في الرمثا ووجود ) المفرق(على مكان اإلقامه  ةالدراس

، )إربد( ةبالمتوسط الحسابي لمكان اإلقام ةمقارن )المفرق( ةرقين المتوسط الحسابي لمكان اإلقامف
ستضافة الالجئين اوأن المجتمع المحلي يطلب بضرورة تحمل الدول العربيه جزءا من تكلفة 

  .لهم ةالسوريين، وضروره حصر إقامة الالجئين السوريين في المخيمات المخصص
السورية  ةزماآلثار االجتماعية والنفسية لأل " عنوانها بدراسة ) 2014ش ،أبو طربو(قامت 

اآلثار اإلجتماعية والنفسية  إلى التعرفة الدراس ، وقد هدفت"على األطفال السوريين في األردن
لألزمه السورية على األطفال الالجئين والتعرف إلى عالقة هذه اآلثار بمتغيري الجنس والعمر والفترة 

رتباطها بالمشكالت التي تواجه بالد اللجوء، اية التي مضت على وجود الطفل في األردن ومدى الزمن
 تكونتوالمقابلة المقننة، وقد  ستبيانالوصفي بواسطة اال ستخدمت الباحثة في دراستها المنهجاوقد 
لالجئين على عدد من ا ن وقد أجريت الدراسةامنهم األطفال والوالد ،فرد) 100(الدراسة من  عينة

من الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تقدم برامج الدعم االجتماعي والنفسي لالجئين 
على األطفال بدرجات متفاوتة  ةواجتماعية ثار نفسيآدراسة الباحثة وجود  نتائج بينتالسوريين، و

 عمر كلما قلتوكلما زاد ال ،ةمتوسطة غلبيمنها ما هو متدني ومنها المتوسط والمرتفع وكانت األ
اآلثار  زادت حدةزادت المشكالت التي يتعرض لها الطفل في األردن وو جتماعية والنفسية،اآلثار اال

 .كما جتماعية والنفسية التي يعاني منها،اال
جتماعي تأثير الالجئين السوريين على األمن اال"بعنوان  ةدارس) 2014، ةالرشايد(أجرت 

ستقبال الالجئين على القوى العاملة األردنية، ومدى ان تأثير الكشف ع بهدف، "في مدينة الرمثا
ستقبال الالجئين على أداء انتشار التسول في المجتمع، ومعرفة تأثير استقبال الالجئين على اتأثير 

مجتمع الدراسة من جميع المواطنين  وتكون، منهج المسح اإلجتماعي بالعينةباستخدام  الكادر الطبي،
من الموظفين وأصحاب المصالح  ًامواطن) 413(من  ةينة الرمثا وتم أخذ عينه مكوناألردنيين في مد

أن منها  نتائج خلصت إلىو ستبيان لجمع البيانات،اال ، وباستخداموالمشاريع والعاطلين عن العمل
 علىو ،الضغط على وسائل النقل العامة اداللجوء السوري أثر على األمن الصحي في مدينه الرمثا وز

التسول  انتشرت ظاهرةال الشباب األردنيين في مدينه الرمثا على الزواج من الجئات سوريات وإقب
  .ةمرتفع ةبدرج

التعرف إلى  هدفب "اللجوء السوري وأثره على األردن "بعنوان ًابحث) 2014، سميران (أجرى
ذي حدث للمملكة تعليم والعبء الالصحة والتأثير الالجئين السوريين على قطاعات الخدمات والنقل و

وبهدف في ظل اللجوء السوري وما أحدثه من أضرار على الشباب األردني وخاصة حديثي الزواج، 
 ةالسورية من قلة المنح والمساعدات المقدمة للحكومة األردني ةثر األزمإالكشف عن مشاكل األردن 

عشوائية ة بطريق ةعين ختيارابوقد قام الباحث  ،ةإلى الالجئين مع حدوث أعباء كبير ةدفع مباشرالتي ُت
ن أكثر الالجئين أ ، مبينستبياناعليهم  أفراد وزع) 105(ربد والمفرق التي تألفت من إفي منطقة 

أجور المساكن بشكل كبير جدا وقلة  كما تبين ارتفاع ،يرغبون بالعودة إلى بالدهم%) 76(ة بنسب
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وقد  ة،ية الصحية المقدمة من الحكومة األردنيوالرعا ةالمنح والمساعدات المقدمة للحكومة األردني
 ةعلى الموازنة األردني إضافيًا حجم الخسارة التي شكلت عبئًا فيضرورة إعادة النظر بالباحث  أوصى

 .وتضخم للمديونية زاد من المشاكل التي تواجه الشعب األردني ةمع وجود ضائقة مالي
ألزمة الالجئين  ةجتماعيقتصادية واالاآلثار اال"دراسة بعنوان  )2012الوزاني، (رى أج

قتصادية ، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار اال"ردنيقتصاد األالسوريين على اال
ستخدم الباحث قد او ،)2012-2011(جتماعيه لتدفق الالجئين السوريين على األردن خالل عاميواال

ستقبال الالجئين السوريين تقدر بنحو ال الكلفة الكليةبأن  نتائجال وخرجتمنهج التحليل الكمي، 
، وقد تبين أن عدد ةمن الناتج اإلجمالي للمملك%) 3(مليون دينار أردني وتشكل نحو) 590,1(

%) 80(منهم في المخيمات المعتمده %)20(ألف سوري تركز ) 220(النازحين السوريين حوالي 
ديموغرافيا مفاجئا أدى إلى نمو يتوزعون على محافظات ومدن المملكه األمر الذي شكل ضغطا 

أن النمو السكاني الطارئ تسبب بضغط على البنية التحتية  ةسكاني مفاجئ، وأظهرت نتائج الدراس
وأوصى الباحث  ،واألمن والمياه ةوالحماي ةفي قطاع التعليم والنقل والطاق ةخاص ةوالمرافق العام

التي يتحملها االقتصاد األردني والسعي لحل بضرورة المساعدة من صانعي القرار فيما يخص التكلفة 
  .المشاكل التي عانى منها منذ بدء اللجوء السوري

، التي هدفت إلى "تأثير الالجئين العراقيين على األردن " بعنوان ) 2012، ةالبزايع(دراسة 
ضع القانوني والو ةقتصاديجتماعية واالمعرفة حجم تأثير الالجئين العراقيين على األردن من الناحية اال

التي قدمت مساعدات  ةللدول المضيفة لالجئ اإلنساني وما هي واجبات الدولة والمبادرات األردني
ستقرار في البالد وذلك لالجئين في األردن، وتحدث عن مدى تأثير الالجئين بشكل عام على حالة اال

لمترتبة على الشعب األردني، من أجل تجاوز السلبيات التي قد تتعرض لها الحياة السياسية واألعباء ا
، وأوصى إلى ضرورة التبادل ةردنيمن األسر األ ةألف من مجموعتدراسه عشوائية تال ةوكانت عين

قتصادي والعسكري لدعم الالجئين وتقديم المساعدات المادية والعينية، باإلضافة إلى وضع خطط اال
 .للتخفيف من األضرار التي تصيب الدول المضيفة إثر اللجوء

 :جنبيةالدراسات األ
 "األردن أزمة الالجئين في" بعنوان األوسط للشرق كارينغي لمركز) 2015فرانسيس، (دراسة 

التي قدمت فية الباحثة تسلسال ألبرز التحديات التي نتجت عن أزمة اللجوء السوري سواءعلى 
ات المانحة في األردنيين أو على الالجئين السوريين، وشرحت دور دعم المجتمع الدولي والجه

كما ألقت الضوء على تزايد مستوى اإلحباط العام الذي  النهوض بأعباء تلك التحديات ومواجهتها
طرأ على األردن والالجئين إثر تدهور األوضاع السياسية في المنطقة إقليميا واقتصاديا عبر تضاؤل 

ة، باإلضافة إلى شرح الباحثة وتقليص مستوى التمويل الدولي في إطار المساعدات المادية واألساسي
بإدخال السوريين إلى  لتطور السياسات الخاصة بالالجئيين السوريين، بتشديد القيود التي تسمح

األراضي األردنية، وخاصة بسبب الضغط الناجم عن زيادة أعداد الالجئين على قطاع المياه والعمالة 
للدولة األردنية لمواجهة تحدياته في ظل  واالقتصاد، ولقد أكدت الباحثة أهمية توفير المساعدات
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نسانية األساسية لالجئين شح الموارد وضعف االقتصاد وأهمية الحفاظ على نطاق الحماية اإل
االجل في النهوض بأعباء السوريين  السوريين عبر وصول المجتمع الدولي نحو نهج مستدام طويل

 .النازحين والمجتمعات المضيفة
األمن "دراسه بعنوان  )Naderi 2013 ,و نادري Saroukhani سروخاني (جرى كل منأ

إلى معرفة مستوى األمن الثقافي  ةهدفت الدراس ،"إيران –الثقافي في طهران  –جتماعي اال
ختيار استخدم الباحثان أسلوب التحليل الكمي لتحليل كل فرد وتم او طهران، ةجتماعي في مدينواال

فيما يتعلق بمتغيرات األمن : وأظهرت النتائج ، Cochran’s formulaالكوكران ةبصيغ ةعينة الدراس
حتماليه فقدان العمل، وتأثير المشاكل ابين هذه المتغيرات و ثمة عالقةجتماعي والثقافي اال
على  ةالبطال وتأثيريقلقون حول السكن  ةمن العين%) 88(  نأقتصاديه على شعورهم باألمن حيث اال

، رنتحاجتماعيه منها االجتماعي فيما يتعلق بالمشكالت االتهدد األمن اال ةاألمن، وهناك مؤشرات عالي
 ةجتماعيه والثقافياال بالمؤسسات ةاألبناء، وعدم الثق وسوء تربية، ، تعاطي المخدرات، الطالقةالسرق

أي كلما زادت  ،ةقوي ةوهي عالق (r= 0.465) جتماعيه واألمنبين المشكالت اال ةوكانت العالق
 ةجتماعي والثقافجتماعي، أما فيما يتعلق باألمن االنخفض معها األمن االا ةجتماعياالالمشكالت 

قضاء وقت الفراغ ومعدالت التسرب من  ةوكيفي ةجتماعي وحريه الفكر والكتابكالتحسين الوضع اال
  . المدارس

األمن الداخلي في ظل اللجوء "بعنوان  (Jordan defence&security,2010) تقرير ىأجر

عن األمن في األردن وحالة الدفاع خاصة مع اللجوء العراقي لألردن  ةعام ةذكر فيها نظر "عراقيال
وكان  ) 2007(الذي يقدر بنصف مليون الجئ حسب دراسة لمعهد البحوث النرويجي في نوفمبر

عداد الالجئين غير أ هدف التقرير إلى التعرف إلى إذ عددهم، زدادالعدد أكبر من التوقعات وأ
 قامه،إوالتعرف إلى الالجئين غير القانونيين ولم يحصلوا على بطاقات  المخيماتمحصورين في ال

نتشار اإلرهاب ا ىما سببه اللجوء العراقي من ضغط في الخدمات التعليمية والصحية، وما مد ةومعرف
وأن  ق،العرتجار والتهريب عبر الحدود مع ازدياد االاوأظهرت نتائج الدراسة  بسبب اللجوء العراقي،

وإخالل االستقرار في األردن  رتفاع معدالت الفقر والبطالةا بسبب ًامستمر ًاإقتصادي ًاهناك سخط
اإلرهاب وكان له يد بدعم النشاط اإلرهابي وفق  ، وأن اللجوء سببجتماعيًااو وسياسيًا قتصاديًاا
ضاع السجون األردنية باإلضافة إلى سوء أو نتحاريين،امن ظهور مفجرين ) 2008(  ستطالع عاما

نتقادات الموجهة إلى زدياد االاو ،عتداء على الالجئين دون مصداقية لهذه المعلوماتتهمت باالاوقد 
  .الحكومة

أثر تدفقات الالجئين على سكان " بعنوان ةجراء دراسإب، Garcia ,2007)غارسيا(قامت 

 )بوروندي(تدفقات الالجئين من تأثير التعرف إلى  بهدف، "دليل من تانزانيا:  ةالمضيف ةالدول
المنهج الكمي وقامت  ة، واستخدمت الباحث)تانزانيا(على غرب  1994و  1993في  )راندا(و
في أسعار  ةكبير ةأن الالجئين أدوا إلى زياد وكان من أهم نتائجهالسكان المحليين، استطالع رأي اب
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وأصبحت رفاهية السكان المحليين تعتمد عليهم ، ةالقريب ةالتنزاني ةفي األسواق الزراعي ةالمواد الغذائي
 .زدحام المرورزاد االمحليين و ةالمهر ةأجور العمال تونقص ةالبيتي ةزدادت أسعار مواد الرفاهاو

 :ةجرائياإلالدراسة تعريفات 
من  اغاثة من بلد أكثر أمانا تمنحه الدولة فوق أراضيها أو أفراد هربوواإل ةهو طلب الحماي :اللجوء

 ةأو عرقي ةديني ةأو خوف من عنصري سياسيالختالفات في الرأي ابسبب  ةبالدهم الصعب ظروف
 .صليقامتهم األإستعمار في مكان اأو كفاح ضد حرب و

لى داخل إ ةراضي السوريردن من األألى الإ ةالوافد ةالحركه السكانيهي  :السوريلجوء ال -
 .لما ال يقل عن عام واحد ةالقصري ةقام، وتهدف إلى اإلبغرض اللجوء فرديًا ةحدودها السياسي

من األشخاص قدموا إلى األردن من خارج حدودها  ةهم مجموع : نون السوريوالالجئ -
ضطهاد، إلى وطنهم بسبب الخوف من اال ةعلى العودولعدم قدرتهم  خوف مؤكد ةنتيج ةالسياسي

 . جماعي سواء كان قدومهم بشكل فردي أو
 ةقتصاديالوا ةجتماعيمن واألمان ألفراد المجتمع على النواحي االهو ضمان األ :األمن المجتمعي -

ألفراده والعمل على  ةجتماعياال ةعن طريق توفير الرعاي ةوالبيئي ةوالصحي ةواألمني ةوالسياسي
 .هستقرار المجتمع وتوازنا

  األطار النظري

 :نظرية األزمة
جتماعية، والتي تعمل على دراسة من أبرز رواد النظرية النفسية اال" إريك أريكسون " يعتبر

هذه المراحل المختلفة، والتي يطلق  المختلفة والمشكالت التي تواجهه خالل مراحل نمو اإلنسان
، ويشير أريكسون إلى أن الصراع ينشأ بين الحاجات الموجودة لدى "األزمات" عليها مصطلح 

الفرد خالل فترة نموه إلى تنمية بعض  لهذه الحاجات المطلوبة، لهذا يسعى األفراد، ومطالب المجتمع
  .)45:ص ،1983عبد الرحيم، (ة بكافة الطرق الممكن ومواجهتها المهارات لديه لمجابهة هذه األزمات

 المجتمعأن قدوم موجات اللجوء السوري إلى  عتباراوذلك بزمة نظرية األ تعتمد الدراسة علىو
التي تعد من أعقد األزمات في تاريخ المنطقة عن الصراعات المتواصلة في سوريا ة األردني ناتج

وقلة وجود فرص العمل  ةالعربية، إضافة إلى وجودها في بلدنا الذي يتصف بموارده الشحيح
نحراف أدى إلى أزمة مجتمعية حيث تزايد الضغط على قطاع الخدمات رتفاع نسبة الجريمة واالاو
األفراد  ةأهم المداخل العالجية لمساعدوتعتبر نظرية األزمة من  ).151:،ص 2015،أبو زيتون(

للممارسين في فهم الديناميات  ُاالالجئين على مواجهة مشكالتهم الطارئة، كما تعد نظرية األزمة محور
التشخيص  وواألفعال السلوكية المتوقعة، وتتميز هذه المواقف المتأزمة سواء أكان ذلك في الدراسة أ

 :55-50 ):،ص1991الصديقي ،( زمة منهابنظرية األ ةتبطالعالج، وهناك مفاهيم أساسية مر وأ
المواطنين في الدول المستضيفة معرضون لضغوط مختلفة داخلية  وفراد سواء الالجئين أأن األ .1

من الحيل  ستخدام سلسلةاوخارجية، وأنهم يسعون دائما للبقاء في حالة من التوازن من خالل 
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 هلدور هومتطلبات أدائ حتياجاته األساسيةاواجهة التكيفية واألنشطة لحل المشكلة من أجل م
 . ثار المترتبة عن لجوء السورييناآلداخل 

يؤدي إلى أضطراب التوازن في مكونات العناصر األساسية  أن تأثير األحداث التي تمثل ضغطًا .2
 : مثل، بؤ بهانللفرد مما يترتب علية ظهور سلسلة من الخطوات يمكن الت

إذا لم ينجح في ذلك  ،.يكانيزمات لحل المشكلة مع ما يصاحبها من زيادة توترمحاولة إستخدام م - أ
ستمرت اذا إ، وأساليب توافق جديدة جديدة للطاقة وحيًال نه يزيد رصيد اإلحباط ويتبع طرقًاإف

العوامل تمهد  نإعلى تحديدها بوضوح ف ةستعادة القدراالمشكلة ولم يصل لحلها أو تجنبها أو 
في إعادة التنظيم إلى أن يصل إلى حالة  هنقطة عودة يظهر عندها التوتر في ذروتللرجوع إلى 

 . جديدة
على  هأو لقدرت ةالفطري تهللتهديد لحاج خالل موقف األزمة يدرك الفرد أن هذا الموقف مصدرًا .3

 .التحكم في ذاته
ثير درجة كتئاب واإلحساس بالضياع والعجز ولكن التحدي يستهذا التهديد يظهر القلق واال .4

 . لحل المشكلة ةمتوسطة من القلق باإلضافة إلى بعض الشعور باألمل ويحرر طاقة جديد
ة ويعني لنا تدفق الالجئين السوريين وقوع المجتمع األردني بأزمة ووضع النظام أمام حالة مفاجئ

مضار على تحتاج إلى آلية خاصة للتعامل معها والسيطرة عليها ومعالجة ما ينتج عنها من سلبيات و
ن األزمة تحدث إويمكن القول ، والتعليمية للمجتمع األردني ةقتصادية والسياسيجتماعية واالالحياة اال

فاألزمة ، معينًا يمثل بالنسبة لهم تحديًا جتماعيًاا نفسيًا أكثر للمواطنين عندما يواجهون حادثًا
، فالفرد يسعى ةمواردهم الحاليب هبالنسبة لهؤالء األشخاص تمثل دعوة لحدث ال يستطيعون مواجهت

إلى المحافظة على حالة من التوازن من خالل سلسلة من الجهود التكيفية تسعى أنشطة حل  دائمًا
 .ساسية للفردشباع الحاجات األإالمشكلة من خاللها إلى 

إيصعب مواجهتها  ًاوسريع هغير متوقع حدوث ذريًاج ًااألزمة بالنسبة لألردن تمثل تغير ن
متوقعة بعدد السكان، وأدت األزمة السورية اللقلتها مقارنة مع الزيادة غير  وارد المتاحة نظرًابالم

المتوترة، ألن ذلك  ةالمفاجئة ونزوح الالجئين إلى ضعف البديل المطروح لمواجهة األحداث المتسارع
افة الجوانب قتصادية وسياسية تسببت في تراجع التطور والتقدم على كاجتماعية وايتم تحت ضغوط 

 :156).مرجع سابق،ص(
  :الطرد والجذب ةنظري

يرى بأن  الذي (Herberle)أول من وضع فكرة قوى الجذب والطرد شخص يدعى هربرل 
اللجوء نتاج مجموعة من عوامل الطرد وعوامل الجذب في مكان األصل أو مكان اللجوء، ولقد لخص 

  :(www.m.ahewar.org) يأتهذه النظرية في شكل نقاط كما ي (Boug)بوج 
 ةنخفاض أسعارها، وتدهور حجم الطلب على سلعاتدهور بعض الموارد المحلية أو  :عوامل الطرد -

ستقرار الكوارث الطبيعية والحروب وعدم اال، وقتصادي رئيسي لهماأو خدمة ما يعتمد عليها كمصدر 
اج ومن عدم الحاجة أو قتصادي أو بسبب قلة وسائل اإلنتالبطالة بسبب الركود اال، والسياسي

 .هالشعور باإلختالف والتميز عن بقية أفراد المجتمع أو ثقافتو، يدي العاملةستغناء عن األاال
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منة أو ظروف معيشية آوجود بيئة  ،وجود فرص عمل أفضل في مكان اللجوء : عوامل الجذب -
 ،كان اللجوء أفضلقتصادية أو الطقس في ماجتماعية واأفضل من مسكن وخدمات تعليمية وصحية و

ي فرد الجئ دون أي صعوبات في أن يتمتع بها أاألنشطة التي تقدمها دولة اللجوء والتي يمكن 
 . اإلجراءات

عن مكان  تجعل الفرد ينطلق بعيدًا ةمن المؤكد أن اللجوء يحدث ألسباب طاردة أو دافعو
منها عوامل  هي مكان إقامتعوامل جاذبة متميزة وغير موجودة ف هصوب مكان آخر تتوفر فيه إقامت

ستنزاف المناجم انخفاض في حجم الموارد الوطنية أو في أسعار تلك الموارد وقتصادية تتمثل باالا
قتصادي وتدهور الموارد المحلية األساسية اأو ركود  رتفاع معدالت البطالةاوالموارد الزراعية و

رتفاع الضغط السكاني والكثافة اماعية كجتانخفاض مستويات المعيشية، ومنها عوامل ديموغرافية واو
على إمكانية الحصول على وسائل كسب  ختالل معدالت الموارد للسكان بشكل يؤثر سلبًااالسكانية و

ومنها  إضافة إلى عدم وجود فرص الزواج والعمل المناسب لألفراد وعدم تطابق عاداتهم، ،ةمعقول
جتماعي غتراب وغياب فرص الحراك االالشعور باالالعوامل السياسية كالتفرقة والتمييز العنصري و

نتماءات السياسية أو العرقية ضطهاد بسبب االجتماعي والقمع والظلم واالستقرار االالعائد وعدم اال
 .:3)ص، 2000المالكي ،( أو الدينية وكذلك اإلبعاد من المجتمع

ش كريمة وفرص هي عكس العوامل الطاردة وتتلخص في توفير فرص عيفأما عوامل الجذب 
التعليم والمسكن والرعاية الصحية وكذلك  :مثل، مناسبة وظروف معيشية أفضل ةعمل وتوفر لهم بيئ

ضطهاد والتمييز وتتعمق فيها توافر المرافق والنشاطات، ويلجأ األفراد إلى المناطق التي يقل فيها اال
  ).14-10:،ص2002الزغل والعثامنة،( معاني الحرية والديموقراطية

التي دفعت السوريين للجوء بسبب الفساد السياسي  ةهناك العديد من العوامل الطاردو
وتدهورها وعدم  ةيوما بعد يوم وتراجع أوضاعهم المعيشي ةوالنزاعات والصراعات الدموية المتزايد

من كل مكروه  همان وحفظمن واألفي األردن أدام الله عليه نعمة األ اوجدو ،ستقرار واألمان حيثاال
للعيش فية بأمان والحصول على حاجاتهم األساسية والبقاء على قيد  ًامتوازن ًاومناخ ةبيئة جاذب

  . الحياه أمنين مطمئنين

  :منهجية الدراسة
وقد استخدم هذا المنهج : تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج المسحي الوصفي التحليلي 

دراسة على : لسوري وأثره على األمن المجتمعيباللجوء ا"الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة 
  ."األخصائيين االجتماعيين العاملين في مخيم الزعتري

  :وعينتها مجتمع الدراسة
على جميع األخصائيين االجتماعيين العاملين في مخيم الزعتري عند إجراء  أشتملت الدراسة

 األخصائيينمن ) 90(راسة على أخصائي اجتماعي، إذ تم توزيع الد) 90(الدراسة، والبالغ عددهم 
االجتماعيين الذين يحملون درجة البكالوريوس في الخدمة األجتماعية وعلم االجتماع أختيروا بطريقة 

وبعد الفرز األولي ، 20/3/2017إلى  20/2/2017( خالل الفترة الممتده بين الحصر الشامل، 
تها ألغراض التحليل األحصائي ونقص لألستبيانات تم أستبعاد ستة استبيانات منها؛ لعدم صالحي
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مديرية شؤون الالجئين، اإلدارة العامة، . (إستبيانة) 86(البيانات المطلوبة، فتمثلت العينة النهائية ب 
  .) 2016مكتب العالقات العامة، 

   ":االستبانة"أداة الدراسة ) 3-4( 
  : تكونت أداة الدراسة من أسئلتها المكونة من 

النوع االجتماعي، والمؤهل  :المعلومات الديمغرافية، المكونة منهذا الجزء  نيتضم :ولالجزء األ
العلمي، والحالة االجتماعية، ومكان اإلقامة، وعدد سنوات العمل في المخيم، والدخل الشهري 

 .بالدينار األردني، ونوع المنظمة 
باللجوء السوري وأثره  ةعلقتمفقرة، وجميعها  (35) المكونة من يتضمن أسئلة الدراسة :الجزء الثاني

 تناول المحاورب )ليكرت الخماسي(على األمن المجتمعي، وتم تصميم األداة على غرار مقياس 
   :اآلتية

  يتناول اآلثار االجتماعية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني، : األولالمحور
 ).20-9(ويتضمن الفقرات من 

 قتصادية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني، باآلثار االيتعلق  :الثاني المحور
 ).35-21(الفقرات من ويتضمن 

 باآلثار األمنية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني، ويتضمن  يتعلق :الثالث المحور
  ).43- 36( الفقرات من

  :صدق محتوى أداة الدراسة 
قسم العمل االجتماعي،  لتدريس فيمحكمين من أعضاء هيئة ا )5(لقد تم عرض االستبانة على

، جامعة األميرة الجامعة األردنية، جامعة البلقاء(م واإلحصاء من والقياس والتقوي وعلم االجتماع
من  الباحثة باإلضافة إلى عدد من المختصين، للتحقق من مدى صدق فقراتها، وقد استفادت ،)سمية

، سواء كانت %)80(تفاق عليها بنسبة مالحظات المحكمين وذلك بأخذ المالحظات التي تم اال
النهائي موزعة على ثالثة محاور  بالحذف أو اإلضافة أو التعديل إلى أن ظهرت أداة الدراسة بشكلها

 ومالءمة فقراتها األداةداللة على صدق محتوى  آراء المحكمين وتعديالتهم الباحثة رئيسة، واعتبرت
؛ تحقق التوازن بين مضامين أداة الدراسة في فقراتها وتنوعها، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة،

صدق المقياس األمر الذي أكد. 
  :ثبات أداة الدراسة 

باستخدام  الباحثة ستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه، قامتساق كل فقرة من االتَّاللتعرف إلى و
 عامل كرونباخ ألفاستبانة عن طريق استخدام مرتباط بين كل فقرة من الفقرات االمعامالت اال

(Chronbach Alpha) ،نتائج االختبار، حيث كانت قيم كرونباخ ألفا ألداة (1) ل رقمويبين الجدو
 رقم كما في الجدول وهي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية) 0.90(الدراسة بشكل عام 

(1):  
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  .باخ ألفانتائج معامالت الثبات باستخدام معامل كرون) : 1(رقم  الجدول

 الفقرات  متغيرات الدراسة
معامل الثبات باستخدام 

  اختبار كرونباخ ألفا
اآلثار االجتماعية للجوء السوري على 

 األمن المجتمعي األردني
10-21 

0.74 

اآلثار االقتصادية للجوء السوري على 
 األمن المجتمعي األردني

22-36 
0.81 

اآلثار األمنية للجوء السوري على 
 لمجتمعي األردنياألمن ا

37-44  
0.89 

  0.90 (44-10) األداة ككل

  :مجاالت الدراسة
تم البدء بتنفيذ اإلطار النظري والمنهجي للدراسة في شهر تشرين الثاني : المجال الزماني .1

، وبعد االنتهاء من الصياغة األولية لإلطار النظري واالنتهاء من تصميم )2016(من عام 
إلى  )20/02/2017(صورتها النهائية في الفترة الواقعة بين االستبانة، تم توزيعها ب

)20/03/2017.( 
 .بتطبيقها على مخيم الزعتري لالجئين السوريين الدراسة تقتصرا: المجال المكاني .2
من األخصائيين االجتماعيين العاملين في لدراسة يتكون المجال البشري ل: المجال البشري .3

 .مخيم الزعتري
  :ةالمعالجة اإلحصائي

ستخدام الإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك بو
ستخراج التكرارات والنسب المئوية للتعرف إلى خصائص اتم  إذ، (SPSS)الرزمة اإلحصائية 

العاملين في مخيم الزعتري، وقد تم استخدام  واالقتصاديةاالجتماعية األخصائيين االجتماعيين 
 تمفقد للتأكد من ثبات أداة الدراسة، ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة  )كرونباخ ألفا(تبار خا
تت اإلجابات عن المتوسط نحرافات المعيارية لقياس تشستخدام المتوسطات الحسابية، واالا

  .الحسابي

 نتائج الدراسة
ين العاملين في مخيم جتماعيخصائيين االالنتائج المتعلقة بالبيانات األولية الخاصة باأل: أوال

لى البيانات األولية الخاصة إستخراج التكرارات والنسب المئوية للتعرف االزعتري، وقد تم 

  :ي النتائجأتوفيما ي ،همب
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  ين العاملين في مخيم الزعتريجتماعيخصائيين االالبيانات األولية الخاصة باأليبين ) 2(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارت   النوع االجتماعي

  58.1  50  ذكر

  41.9  36  أنثى 

  100.0  86  المجموع

  النسبة المئوية  التكرارات  المؤهل لعلمي

  20,9  18  دبلوم

  57,0  49  بكالوريوس

  22,1  19  دراسات عليا

      الحالة االجتماعية

  48,8  42  أعزب 

  51,2  44  متزوج

      مكان االقامة

  68,6  59  مدينة

  26,7  23  قرية

  4,7  4  مخيم

 العمر
 61,6  53 سنة 22-30
  14,0  12 سنة 31-40

 24,4  21 سنة فأكثر 41
    نوع المنظمة التي تعمل بها

 30,2  26 منظمة حكومية
 69,8  60 منظمة دولية

ين في مخيم خصائيين االجتماعيمن األ%) 58.1(أن نسبة ) 2(يالحظ من بيانات الجدول رقم 
ناث، وهذا يدل على تجانس إين خصائيين االجتماعيمن األ%) 41.9(الزعتري ذكور، وما نسبته 

ناث بشكل عام في رتفاع نسبة الذكور يدل على ضعف توظيف اإلاين وجتماعينوع األخصائيين اال
أن  كما تبين، ناثاإل في شأنمعينة  ًاالعادات والتقاليد التي تضع شروطنتيجة القطاعات المختلفة، 

على  ، األمر الذي يدلوهي أكبر نسبة%) 57(لوريوس ااعيين من حملة البكجتمخصائيين االنسبة األ
ن أ، ووخبراتهم ين المهنيةجتماعيخصائيين االاأل ن هذا المؤهل العلمي شرط مهم لتوظيف مهاراتأ

 عدد ِمن ، وأقل%)22.1(ين من حملة درجة الدراسات العليا بلغت جتماعيخصائيين االنسبة األ
خصائيين نسبة األوبلغت  %).20.9(حملة درجه الدبلوم هم ِمن ماعيين جتخصائيين االاأل

من األ %)48.8(، وان ما نسبته %)51.2(المتزوجين  يناالجتماعيالعاملين  ينخصائيين االجتماعي
يالحظ من بيانات الجدول و، مع المتزوجين ةوهي نسبة متجانس ،غير متزوجين نفي مخيم الزعتري ِم
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، وأن نسبة %)68.6(بنسبة  ةالمدين يقيمون فيين جتماعيخصائيين االمى من األغلبية العظأن األ
من %) 4.7(، وأن ما نسبته %)26.7(في القرية بلغت  المقيمينين جتماعيخصائيين االاأل
 ةين من الفئة العمريجتماعيخصائيين االنسبة األ وبلغت ،جتماعيين يقيمون في مخيماتخصائيين االاأل
العمر المناسب للبدء لكونه كبر النسبة األالعمرية  ةهذه المرحل ، وقد مثلت%)61.6() ةسن30- 22(
 ةسن 41(بين  ةكتساب الخبرات الخاصة بالحياة المهنية، يليها الفئة العمرية الواقعاالعمل و ممارسةب

ن ين أعمارهم واقعه بيمن األخصائيين اإلجتماعي%) 14(، وأن ما نسبته %)24.4(بنسبة ) فأكثر
ين يعملون في منظمات من األخصائيين االجتماعي%) 69.8(يالحظ أن ما نسبته ، و)ةسن 40- 31(

وأن ما نسبته ، تدل على حجم الدعم الدولي الكبير لالجئين السوريين ةدولية وهذه النسبة المرتفع
  .ين يعملون في منظمات حكوميةخصائيين االجتماعيمن األ%) 30.2(

  ؟ناتجة عن اللجوء السوري على المجتمع األردنيما اآلثار ال: ثانيًا

اآلثار الناتجة عن اللجوء  الداّلة علىنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: )3(الجدول 
مرتبة ترتيبًا ين في مخيم الزعتري جتماعيالسوري على المجتمع األردني من وجهة نظر األخصائيين اال

 .تنازليًا

  المحور الرقم
سط المتو

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 األثر الترتيب

3 
اآلثار األمنية للجوء السوري على 

  .األمن المجتمعي األردني
 مرتفع 1 0.82 3.80

1 
جتماعية للجوء السوري على اآلثار اال

 .األمن المجتمعي األردني
 متوسط 2 0.63 3.36

2 
قتصادية للجوء السوري اآلثار اال

 .ردنيعلى األمن المجتمعي األ
 متوسط 3 0.71 3.15

 متوسط  0.61 3.44 المتوسط الحسابي العام

اآلثار الناتجة عن اللجوء السوري على ( ـِل أن المتوسط الحسابي (3)يتضح من الجدول رقمو
 حازت اآلثار على متوسط حسابي إجمالي إذ ؛3.15)و  (3.80 تراوح ما بين )المجتمع األردني

السوري على األمن المجتمعي  للجوءمتوسط، وقد جاءت اآلثار األمنية ، وهو من المستوى ال(3.44)
وهو من المستوى  ،)0.82(وبانحراف معياري ) 3.80(المرتبة األولى بمتوسط حسابي في األردني 

لما سببه اللجوء السوري من مخاوف أمنية على المجتمع االردني، وفي المرتبة الثانية  المرتفع نظرًا
) 3.36(جتماعية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني بمتوسط حسابي جاءت اآلثار اال

قتصادية وهو من المستوى المتوسط، وفي المرتبة الثالثة جاءت اآلثار اال) 0.63(حراف معياري انوب
) 0.71(نحراف معياري اوب) 3.15(للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني بمتوسط حسابي 

أن اآلثار الناتجة عن اللجوء السوري على على وهذا يدل  المتوسط أيضًا،وهو من المستوى 
 .جتماعيين في مخيم الزعتريالمجتمع األردني متوسطة المستوى من وجهة نظر األخصائيين اال
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ما اآلثار االجتماعية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 .خصائيين االجتماعيين في مخيم الزعترياألمن وجهة نظر 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات : )4(الجدول
   .مرتبة ترتيبًا تنازليًا" اآلثار االجتماعية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني"محور 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
اف االنحر

 المعياري
 األثر الترتيب

13 
زاد عدد المتسولين مع قدوم 

  .السوريين
 مرتفع 1 1.12 4.31

17 
لدى  ًاخلق اللجوء السوري تخوف

قبال زوجها على إردنية من المرأه األ

 .الزواج من سوريات
 مرتفع 2 0.98 4.17

15 
برزت ممارسة الدعارة بشكل كبير 

 .بعد دخول الالجئين السوريين
 مرتفع 3 1.01 3.83

10 
أزمة سكن حقيقية للمواطنين ثمة 

 .بسبب اللجوء السوري
 مرتفع 4 1.29 3.80

16 
السرقات بعد لجوء  زادت نسبة

 .السوريين
 مرتفع 5 1.08 3.77

12 
 غربةبالردني بأنه يشعر المواطن األ

نه أصبح يتحمل أعباء كالالجئ أل

 .ضافيةإ
 متوسط 6 1.50 3.40

11 
من عدم التكيف  ردنيونيعاني األ

 .االجتماعي مع الالجئين السوريين
 متوسط 7 1.43 3.22

18 
ستقبال الالجئين في الضغط اساهم 

 .جتماعيةعلى المؤسسات اإل
 متوسط 8 1.33 3.06

14 
زداد تعاطي المخدرات بسبب اللجوء ا

 .السوري
 متوسط 9 1.12 2.92

19 
بعد اللجوء  ةزادت نسبة العنوس

 .ردنياتت األالسوري بين الفتيا
 متوسط 10 1.27 2.72

9  
زاد عزوف الشباب عن الزواج مع 

 .اللجوء السوري
 متوسط 11 1.18 2.66

20 
ن من ضغوط وردنييعاني الطلبة األ

المدارس  اكتظاظ ةنفسية نتيج

 .بالطلبة السوريين
 متوسط 12 1.42 2.43

 متوسط  0.63 3.36  المتوسط الحسابي العام
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جتماعية للجوء اآلثار اال(لالمتوسطات الحسابية  نأ )4(جدول رقم يالحظ من بيانات ال
حاز المحور على متوسط ، إذ 2.43)و  (4.31 ، تراوحت بين)السوري على األمن المجتمعي األردني

وى الفقرات فقد حازت الفقرة تأما على مس ، وهو من المستوى المتوسط،(3.36) حسابي إجمالي
وهو من المستوى ، (1.12) ، وبانحراف معياري(4.31) بلغ إذسابي على أعلى متوسط ح (13) مرق

ستعطاف الكسب المال و "زاد عدد المتسولين مع قدوم السوريين" المرتفع، وقد نصت الفقرة على
 حسابيبمتوسط ) 17(ن، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم والمواطنين عندما يعلمون بأنهم الجئ

خلق اللجوء "نصت الفقرة على  إذوهو من المستوى المرتفع، ) 0.98(ي نحراف معياراوب) 4.17(
فأصبح العديد من  "قبال زوجها على الزواج من سورياتإلدى المرأة األردنية من  ًاالسوري تخوف

ردني شعور المواطن األ"، كما يبدو واضحا نزواج يرغبون بالزواج من سوريات لقلة مهورهاأل
لى شعوره إ، مما أدى )3.22( بمتوسط حسابي "ضافيةإ ءبح يتحمل أعبانه أصكالالجئ إل غربةالب

ن يتلقون دعمًا من الجهات الدولية، وفئة كبيرة من يجئالبحالة من الضيق النفسي خصوصًا أن ال
بمتوسط )  20( وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ،المواطنين يعيشون حالة من الفقر المدقع

يعاني " نصت الفقرة على إذوهو من المستوى المتوسط  ،(1.42)اف معيارنحراوب (2.43) حسابي
لى إنتباة الحكومة األردنية ، وهذا يعود ال"ن من ضغوط نفسية نتيجة اكتظاظ المدارسوالطلبة األردني

  .و خارجهأهمية توفير مدارس مخصصة لالجئين سواء داخل المخيم أ

قتصادية للجوء السوري على األمن المجتمعي ار االما اآلث: لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا

  األردني؟
ستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات نحرافات المعيارية الالمتوسطات الحسابية واال:)5(الجدول

 .مرتبة ترتيبًا تنازليًا" قتصادية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردنياآلثار اال"محور 

  الفقرة الرقم
المتوسط 

 لحسابيا
االنحراف 

 المعياري
 األثر الترتيب

23 
ردني من المياه نقصت حصة المواطن األ

  .بسبب اللجوء السوري
 مرتفع 1 1.07 4.15

31 
لألردنيين بعد  ةل أعداد الشقق المتاحؤتضا

  اللجوء السوري
 مرتفع 2 1.11 4.03

35 
تفضيل أصحاب العمل الشباب السوريين 

 .رهمجوأللعمل لديهم بسبب قلة 
 مرتفع 3 1.02 3.87

34 
قتصادية السوق نافست أنشطة السوريين اال

 .المحلي
 متوسط 4 1.14 3.58

25 
 ينالمتجول أعداد الباعة السوريين ازدياد

شارات الضوئية بعد على مفترق الطرق واإل

 .اللجوء السوري
 متوسط 5 1.34 3.55
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22 
ردنيين في األعمال نافست العمالة السورية األ

 متوسط  6 1.53 3.37  .لهم ةغوبالمر

24 
أثر اللجوء السوري على حصة الفرد من 

 .األساسية ستهالك السلعا
 متوسط 7 1.16 3.16

27 
رتفعت رسوم الدراسة الخاصة بعد اللجوء ا

 .السوري
 متوسط 8 1.22 2.94

28 
جور وسائل النقل بسبب اللجوء أرتفعت ا

 .السوري
 متوسط 9 1.32 2.84

 متوسط 10 1.40 2.81 .يونية بسبب لجوء السوريينزادت المد 32

33 
عالقة  ردنيةللدولة األ ةالمالي ةنقص الميزانيل

 .باللجوء السوري
 متوسط 11 1.26 2.72

21 
ساهم اللجوء السوري في ارتفاع اسعار 

 .ةالسلع الغذائي
 متوسط 12 1.62 2.65

29 
زادت تكلفة العالج في المستشفيات 

 .الجئين السوريينوالعيادات بسبب ال
 متوسط 13 1.32 2.56

 متوسط 14 1.29 2.42 .زادت البطالة بسبب اللجوء السوري 26

30 
 نتيجةتأثرت المشاريع الخاصة للمواطنين 

 .اللجوء السوري
 متوسط 15 1.54 2.40

 متوسط  0.71 3.15  المتوسط الحسابي العام

اآلثار االقتصادية للجوء (للحسابية المتوسطات اأن ، )5(يالحظ من بيانات الجدول رقم 
، )السوري على األمن المجتمعي األردني من وجهة نظر األخصائين االجتماعيين في مخيم الزعتري

، وهو من (3.15) حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي إذ ،) 2.40و (4.15 تراوحت بين
على أعلى متوسط حسابي (23) مقد حازت الفقرة رقفالمستوى المتوسط، أما على مستوى الفقرات 

نقصت "، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على(1.07) نحراف معياريا، وب(4.15) بلغ إذ
ردن مشكلة تواجه األيعد  ن نقص الموارد المائيةأل "ردني من المياه بسبب اللجوءحصة المواطن األ

) 31(المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم بالمياه، وفي  من أفقر عشر دول في العالم الذي يعتبر
نصت الفقرة  إذوهو من المستوى المرتفع، ) 1.11(نحراف معياري اوب) 4.03(بمتوسط حسابي 

نتيجة الزخم الهائل من الالجئين " ل أعداد الشقق المتاحة لألردنيين بعد اللجوء السوريؤتضا"على 
وبانحراف  (2.40) بمتوسط حسابي )30( قرة رقمعلى الشقق السكنية، وفي المرتبة األخيرة جاءت الف

تأثرت المشاريع الخاصة "وهو من المستوى المتوسط حيث نصت الفقرة على ،(1.54) معياري
وهذا يشير إلى أن المشاريع الخاصة بالمواطنين منها ما تأثر " للمواطنين بسبب اللجوء السوري

  .إيجابيًا ومنها ما تأثر سلبيًا
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  ما اآلثار األمنية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني؟ :رابعبالسؤال الالنتائج المتعلقة 
ستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات نحرافات المعيارية الالمتوسطات الحسابية واال: )6( الجدول

  .مرتبة ترتيبًا تنازليًا" اآلثار األمنية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني"محور 

  الفقرة قمالر
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

  المعياري
  األثر الترتيب

37 
ردن خطرا ن في األويشكل السوري

 .على األمن الوطني
 مرتفع 1 1.02 4.14

36 
شكلت التنظيمات المسلحة في 

 .ردن مستقبالسوريا خطرا على األ
 مرتفع 2  0.72  4.13

40  
رهابية بسبب زادت نسبة األعمال اإل

 .اللجوء السوري
 مرتفع 3 1.13 4.02

39 
ردنية مشكالت السياسات األ تواجه

 .مع اللجوء السوري
 مرتفع 4 0.90 4.01

38 
ستقبال الالجئين يضر استمرار ا

 .بالمصلحة الوطنية
 مرتفع 5 1.02 3.81

42 
ردن في األ ةاد معدالت الجريميزإ

 .بسبب اللجوء السوري
 متوسط 6 1.24 3.58

41 
ن الالجئين ازدادت المشاجرات بي

 .السوريين والمواطنين
 متوسط 7 1.26 3.44

43 
في  شكل اللجوء السوري خلًال

 .االستقرار السياسي
 متوسط 8 1.30 3.23

 مرتفع  0.82 3.80  المتوسط الحسابي العام

اآلثار األمنية للجوء السوري على (أن المتوسطات الحسابية ل) 6(يتضح من الجدول رقم و
حاز المحور على متوسط حسابي  إذ، ) 3.23و  (4.14 ، تراوحت بين)ألردنياألمن المجتمعي ا

 (37)، وهو من المستوى المرتفع، أما على مستوى الفقرات فقد حازت الفقرة رقم(3.80) إجمالي
وهو من المستوى المرتفع، ، (1.02) نحراف معيارياوب، (4.14) بلغ إذعلى أعلى متوسط حسابي 

اللجوء قد أثر ف "الوطني ن في األردن خطرًا على األمنوشكل السوريي "وقد نصت الفقرة على
وفي المرتبة الثانية جاءت  ،ستقرارهايهدد أمنه وأخذ ردن الوطني بشكل كبير والسوري على أمن األ

وهو من المستوى المرتفع، ) 0.72(نحراف معياري اوب) 4.13(بمتوسط حسابي ) 36(الفقرة رقم 
بسبب  )لت التنظيمات المسلحة في سوريا خطرًا على األردن مستقبًالشك(نصت الفقرة على  إذ

 وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم الذي أثر على جميع الجوانب، االصراع الدموي في سوري
نصت  إذ، وهو من المستوى المتوسط (1.30) نحراف معيارياوب (2.23) بمتوسط حسابي (44)

، وهذا يدل على أن اآلثار األمنية "في االستقرار السياسي خلًال شكل اللجوء السوري" الفقرة على
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مرتفعة المستوى من وجهة نظر األخصائيين  للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني
  .ين في مخيم الزعتريجتماعياال

  :مناقشة النتائج

 ع األردني؟الناتجة عن اللجوء السوري على المجتم االجتماعية اآلثارب النتائج المتعلقة
ن أعداد المتسولين زاد مع قدوم الالجئين السوريين، إذ حازت على المرتبة أنتائج الدراسة  أظهرت

وذلك %) 4.11(الثانية بعد العاصمة عمان، محافظة المفرق بارتفاع أعداد المتسولين وقد بلغت 
عة إلى حجم المسؤولية ، وتعود هذه النسبة المرتف)2016وزارة التنمية االجتماعية ،(حسب إحصائية 

في تحمل أعباء الحياة القاسية والعوز والحاجة بسبب تردي  السوريالتي تقع على عاتق الالجئ 
أسعار المواد الغذائية واإليجارات المستمر وصعوبة الحصول على عمل أو  الوضع المعيشي وارتفاع

، فمن الممكن أن األجورض عدم إتقان أي عمل خاصة بالنسبة للنساء واألطفال الالجئين وانخفا
تزداد ظاهرة التسول عند الالجئين الذين ال تقدم لهم المساعدات بشكل كاٍف لتلبية احتياجاتهم، 
والمجتمع األردني يستعطف هذه الفئة كونها مركز ضعف، فقد وجد الالجئون في التسول طريقة 

إلى خروجهم للتسول  سهلة للحصول على المال لما يتلقوه من معاملة سيئة وضغوطات تؤدي
إلى أن الالجئين السوريين قد ال تربطهم معرفة النسبة  والهروب من هذه الضغوطات، وقد تعود هذه

بأهل البلد فقد يساعد ذلك على امتهان التسول بسبب نقصان عمليات الضبط االجتماعي، إضافة إلى 
العثامنة (ين، وهذا يتفق مع دراسة ارتفاع أسعار السلع األساسية وتزايد الفقر والبطالة بين الالجئ

التي أكدت أن اللجوء السوري سبب رئيسي في زيادة ظاهرة التسول في المجتمع ) 2016وآخرون،
األردني خاصة في المناطق المتواجد فيها أعداد كبيرة منهم، وهذا ما اتفق أيضًا مع دراسة 

ن اللجوء السوري ساهم في التي أشارت إلى أ) 2014أبو طربوش،(ودراسة ) 2014الرشايدة،(
يظهر و . ازدياد أعداد المتسولين في الشوارع وعلى اإلشارات الضوئية خاصة ِمن النساء واألطفال

أن اللجوء السوري خلق تخوفًا لدى المرأة األردنية من إقبال زوجها على الزواج من  من خالل النتائج
هلة دون أي التزامات بمواصفات مميزة سوريات لقلة مهورن، ألن شروط الزواج من السوريات مس

ذلك لتأمين احتياجاتهم المختلفة، أو قد يدفع آباء الالجئات بناتهم  هوسن صغير وموافقة أهلها علي
 عليهن أو لتخفيف اإلنفاق واإلعالة عنهم، وقد تكون الالجئات بدون عائلة مثًال للزواج إما خوفًا

مع ما  يتفقوهذا  واج بأقل المهور وبأيسر شروط الزواج،فتزداد الرغبة لديهن في طلب السترة والز
التي أكدت بأن اللجوء السوري شجع بعض الرجال على ) 2016العثامنة وآخرون ،(توصلت له دراسة 

والتي ) 2014الرشايده ،(الزواج من سوريات وأستغالل أوضاعهن االقتصادية واالجتماعية، ودراسة 
يين ساهم في زيادة رغبة الرجال المتزوجين بالزواج من أخريات أكدت أن استقبال الالجئين السور

 .سوريات
سبب الوهذا  بروز ممارسة الدعارة بشكل كبير بعد دخول الالجئين السوريين، وأظهرت النتائج

ممكن لفقدان األب واألم أو فرار عدد كبير من الفتيات دون أسرهن ومن غير مورد مالي، فتقل 
والتماسك، فقد وجد بعد  باألمانيعد األب المصدر األقوى لشعور األسرة  مراقبتهم وتوجيههن إذ
بيت دعارة في المفرق جراء التواجد الكثيف لالجئين السوريين خارج ) 178(األزمة السورية حوالي 
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ولفت المصدر إلى أن عشرات من ) 2016صحيفه جراسا ،(نطاق مخيم الزعتري حسب ماقالته 
في مجال الدعارة كوظيفة لهن لتأمين كافة أحتياجاتهن فقد ألقت القوات  السيدات السوريات يعملن

األمنية القبض على العديد من الفتيات السوريات بسبب سلوكيات عامة غيرالئقة فبعضهن يتم 
إجبارهن أو بيعهن حتى من قبل عائالتهن إلرسال أموال لهم بسبب تزايد أوضاعهم المأساوية، وهذا 

التي أشارت إلى أن نسبة الدعارة في محافظة الرمثا لم تبرز ) 2014الرشايدة، (يتعارض مع دراسة 
بشكل الفت مع اللجوء السوري وقد يعود ذلك إلى طبيعة المنطقة المدروسة كونها بيئة محافظة على 

التي أشارت إلى )  2016العموش،(عاداتها وتقاليدها، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
التي أكدت ) 2014أبو طربوش ،(اع نسبة السلوكيات الغير أخالقية مع اللجوء السوري ودراسة أرتف

على إجبار بعض النساء واألطفال على القيام بالممارسات المنافية لألدب لتأمين احتياجاتهم األساسية 
القيام التي أكدت أن اللجوء قد يدفع بعض الفتيات إلى  (Saroukhani &Naderi,2013) ودراسة

كالالجئ ألنه  شعور المواطن األردني بالغربة وأظهرت النتائج .بأخالقيات مّخله باألدب لكسب المال
إضافية، مما أدى إلى شعوره بحالة من الضيق النفسي خصوصًا أن الالجئين  أصبح يتحمل أعباء

ردنيين يعيشون حالة من يتلقون دعمًا ماديأ ونفسيًا من الجهات الدولية، وفئة كبيرة من المواطنين األ
الضغط النفسي واضحًا على بعض المواطنين بردات فعل على شكل غضب وقلق  أالفقر المدقع، إذ بد

التكيف االجتماعي مع الالجئين السوريين  األردنيون على وإحساس بالغربة داخل الوطن، وعدم قدرة
تي أكدت التعاطف والتكيف ال) 2016العثامنة وآخرون، (وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

االجتماعي في المجتمع األردني مع اإلخوة السوريين بدأ باالنخفاض التدريجي مقارنة ببداية األزمة 
تحمل أعباء إضافية ال يقوى بدأ يشعر بأنه ضحية كالالجئ ألنه ي السورية وأن المواطن األردني

  .عليها
ردن وذلك ألن الطلبة األردنيين يعانون من ويبدو أن للجوء السوري أثرًا على التعليم في األ

ضغوطات نفسية نتيجة اكتظاظ المدارس بالطلبة السوريين بدرجة متوسطة وتفسر الدراسة هذا 
لتقسيم المدارس المكتظة بالطلبة السوريين إلى نظام فترتين فترة صباحية وفترة مسائية وإعطاء 

الب األردني وجعلها أقصر وقلة كمية الطالب معلومات بشكل أقل بسبب تقليل وقت حصة الط
المعلومات التي كان يتلقاها لتركيز المعلمين والمعلمات على توزيع جهدهم بين أعداد الطلبة الكثيرة، 
وجاءت هذه النتيجة متوسطة ألن هذا الضغط على الخدمات التعليمية لم يشمل جميع المدارس بل 

يت كما هي وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه بعض المدارس الحكومية وأن المدارس الخاصة بق
التي أشارت إلى تأثر الخدمات التعليمية مع اللجوء )2012الوزاني ،(و)  2014سميران ،(دراسة 

ودراسة  السوري وعدم توزيع الجهود بين المعلمين للحفاظ على وصول المعلومات لجميع الطلبة،
جوء السوري زاد من التزاحم وأثر على العملية التي أكدت أن الل) 2016العثامنة وآخرون ،(

التي أكدت أن أبناء الالجئين السوريين أثرو على أبناء ) 2014الرشايدة،(التدريسية، ودراسة 
األردنيين في المدارس الحكومية وبتقليل ساعات الدراسة إذ انعكس سلبًا على تعليمهم، وأتفقت هذه 

أن اللجوء يكون نتيجة أزمة ويسبب أزمة حقيقية على  التي نصت على نظرية األزمة النتيجة مع
الخدمات التعليمية المقدمة للطالب األردني وقد يؤدي إلى أرتفاع تكاليف التعليم والتقليل من الطلبة 
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الذين يدرسون في المدارس الخاصة نظرا ألن اللجوء شكل أزمة مالية لدى األسرة األردنية 
ارس الحكومية وعدم متابعة عمليتهم التعليميه ومراقبة تحصيل وتفضيلهم تعليم أبنائهم في المد

  . أبنائهم الدراسي وتركيزهم
أظهرت نتائج  اآلثار االقتصادية للجوء السوري على األمن المجتمعي األردني؟النتائج المتعلقة ب

طن األردني الدراسة أن أبرز اآلثار االقتصادية على األمن المجتمعي األردني تتمثل في قلة حصة الموا
من المياه بسبب اللجوء السوري، وهذا يعود إلى ما تعانيه المملكة األردنية الهاشمية من شح 
الموارد المائية من قبل اللجوء السوري ومع استقبال أعداد هائلة منهم األمر الذي أدى إلى الضغط 

لمصادر المياه واحتياجات  فشكل تحديًا جوهريًا كبيرًا على الموارد المائية المحدودة وغير المتجددة
د انقطاع المياه في بعض المناطق ياالمواطنين، فقد أصبح المواطن األردني يأخذ حصة أقل وتز

السكنية وباإلضافة إلى عدم انتظام مواعيد التزويد بالمياه في بعض األحياء لمرة واحده في األسبوع 
التي أكدت أن حصة  )2016وآخرون ، العثامنة(وهذه النتائج تتفق مع دراسة  ولساعات قليلة،

ة ودراس ،)2014 سميران،(ودراسة  المواطن األردني من المياه نقصت بسبب اللجوء السوري،
أن األردن  التي أكدت )2012البزايغة ،(ودراسة  ،)2016العموش ،(ودراسة  ،)2012الوزاني ،(

 (Garcia,2006) السوري، ودراسة يعاني من شح الموارد المائية والذي ازداد بشكل أكبر مع اللجوء
  .التي أشارت إلى أن اللجوء سبب أزمة مائية في الدولة المضيفة

ويظهر من خالل النتائج تفضيل أصحاب العمل الشباب السوريين للعمل لديهم بسبب قلة 
 أجورهم ويعود ذلك إلى مهارة العامل السوري وإتقانه لعمله دون تذمر أوملل ورضاه بأي أجر يتلقاه

بساعات عمل أطول وظروف عمل أصعب أكثر من العمال اآلخرين خاصة العمالة الوافدة المصرية 
التي تضررت مع اللجوء السوري، فقد دخل العامل السوري سوق العمل فزادت صعوبة حصول بعض 
 العمال على العمل خاصة في أعمال البناء وشكلوا عمالة منافسة للعمالة المحلية، بسبب وضعهم الذي
يمرون به أو ألن أصحاب العمل قد يميلون أكثر إلى استعمال الالجئين ألنهم قد ال يطالبون بحقوقهم 
أو الحصول على بعض االمتيازات باإلضافة إلى أنه قد يسهل االستغناء عنهم، وهذا يتفق مع دراسة 

لية وأنهم مطلوبون التي أشارت إلى أن العمالة السورية أحتلت مكان العمالة المح) 2014الرشايدة ،(
 (Garcia,2007) أكثرمن غيرهم لتحملهم أعباء العمل ومشقته مقابل مبلغ مالي أقل، ودراسة

(Naderi & Saroukhani,2013) التي أكدت على أن استقبال الالجئين الذي يهدد فقدان البعض
 . ألعمالهم ويزيد ِمن صعوبة حصولهم على العمل

ق المتاحة لألردنيين بعد اللجوء السوري، وهذا أدى إلى وبينت النتائج تضاؤل أعداد الشق
مما أدى إلى عدم إمكانية األردنيين خاصة المقبلين على  ارتفاع أجور المساكن بشكل كبير جدًا

الزواج دفع تكاليف أجور السكن الباهظة وخلق مشاكل مالية بسبب الزخم الهائل من الالجئين 
لى البنية التحتية والخدمات، ففي بداية األزمة السورية كانت السوريين الذين شكلوا ضغطا هائال ع

صالت القرابة بين الشعبين تخفف من األعباء على الشقق المتاحة لكن هذا على المدى القصير ألن 
مشاركة المواطنين منازلهم مع أشخاص فقدوا كل شيء قد تتحول إلى عبء كبيرعلى المدى الطويل 

ودراسة ) 2014سميران، (ودراسة ) 2012الوزاني ،(ه دراسة وهذا يتفق مع ما توصلت إلي
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التي أشارت الى أرتفاع اجارات الشقق بسبب قلتها وزيادة طلب الالجئين على ) 2011البزايغه،(
حصول حديثي الزواج التي أشارت إلى صعوبة ) 2016العثامنة وآخرون ،(لشقق السكنية، ودراسة ا

  .ث أصبحت مشكلة حقيقية تواجه األردنين المساكن فارتفعت تكاليفها بحي على
الخاصة بالمواطنين األردنيين تأثرت بسبب اللجوء السوري، وهذا يعود لقيام  كما أن المشاريع

بتنمية القليل من المشاريع الخاصة بالمواطنين، وتقليل اإلقبال على بعض المشاريع،  اللجوء السوري
يرًاعلى بعض المشاريع كاللجوء العراقي الذي كان يحمل إذ إن اللجوء السوري لم يحدث تضاربًا كب

 ،الرشايدة(دراسة  ثروات تغطي مشاريع ورؤوس أموال األردنيين، وهذا يتفق مع ما توصلت إليه
التي أكدت بأن الالجئيين السوريين قاموا بتأسيس مشاريع تجارية خاصة انعكست على ) 2014

التي ) 2012، البزايغة(نتيجة مع ما توصلت له دراسة مشاريع المواطنين الخاصة، وتختلف هذه ال
وزيادة المستثمرين داخل البالد، وتتفق  أكدت أن اللجوء سبب رئيسي الزدهار مشاريع المواطنين

من أهم عوامل الطرد تدهور بعض الموارد  هنأالتي نصت ب نظرية الطرد والجذبهذه النتيجه مع 
قتصادي في سوريا أدى إلى استقطاب المشاريع الخاصة في المحلية وأنخفاض اسعارها والركود اال

  .االردن 

لقد بينت  ؟سوري على األمن المجتمعي األردنياآلثار األمنية للجوء الب النتائج المتعلقة
نتائج الدراسة أن اآلثار األمنية للجوء السوري على األمن المجتمعي هي أكثر المحاور ارتفاعا وهذا 

األردني على أمن وأمان بالده، إذ كشفت نتائج الدراسة وبدرجة مرتفعة عن يدل على خوف المجتمع 
أن السوريين في األردن يشكلون خطرا على األمن الوطني بسبب تغير الكثير من األمور األمنية في 
البالد نتيجة تزايد أعداد السوريين الفارين من بالدهم ولديهم إسباقيات جرمية، فالتدفق الكبير 

وري ساهم بشكل كبير في تعريض أمن األردن واستقراره للخطر بسبب االنتشار العشوائي للجوء الس
دون ضوابط حقيقية لالجئين في بداية األزمة السورية على امتداد الوطن حتى أصبحوا جزءًا من 
النسيج االجتماعي األردني دون معرفة خلفياتهم السياسية وارتباطاتهم التنظيمية وأصبحوا يشكلو 

من  واجتماعيًا للعيان وورقة ابتزاز للدولة األردنية بهدف تكبيل األردن سياسيًا أمنيًا واضحًا ًاخطر
جميع األطراف في ظل األوضاع الملتهبة في اإلقليم وعدم الثقة بين كافة دول األقليم، فمنذ بداية 

فأصبح اللجوء الصراع الدموي داخل سوريا كان لألردن دور إيجابي في تحمل أعباء أمن الحدود 
ودراسة ) 2009منور ،(السوري يشكل هاجسا أمنيا على األمن الوطني، وهذا يتفق مع دراسة 

اللجوء سبب رئيسي في  على أن التي أكدت (Rhee-Siyon ,1996)ودراسة  )2012البزايغة ،(
ر إخالل األمن الوطني للدولة المضيفة والمساس به والتعرض لتحديات خارجية تعرض االستقرا

التي أكدت خشية األردنيين من األخطار ) 2016عثامنة وأخرون ،(السياسي للتذبذب ودراسة 
 .المتنوعة على األمن الوطني

على  نتائج الدراسة وبدرجة مرتفعة أن التنظيمات المسلحة في سورية شكلت خطرًا وبينت
وجهة  هممير معظمستقبل األردن فأصبحت تخلق مخاوف لدى جميع األردنيين على حياتهم، إذ غ

عن األردن لعدم األمان كما سبق، وقد أصبحت الحدود األردنية السورية منطقة حرب وتهدد  نظرهم
أمن واستقرار قوات األمن والجيش العاملين على حمايتها إثر الصراع في سوريا، حيث شكل مخاطر 
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ت بأن الوجود السوري التي أكد) 2016 ،العموش(كبيرة على جميع الجوانب، وهذا يتفق مع دراسة 
في األردن أدى إلى خلق مخاوف بسبب الجماعات المسلحة التي قد تهدد االستقرار الوطني للممكلة، 

  .التي أكدت أن التنظيمات المسلحة السورية تهدد أمن األردن) 2016العثامنة وآخرون ،(ودراسة 
لسوري الذي ساهم في زيادة وكشفت النتائج عن ازدياد نسبة األعمال اإلرهابية بسبب اللجوء ا

فرص تسلل المخاطر اإلرهابية واالنخراط في األنشطة اإلرهابية، السيما أنه ثمة بوادر لبداية تطرف 
سلفي، وقد أثر ذلك على عقول بعض من شبابنا فزادت في األونة األخيرة العمليات اإلرهابية التي راح 

ما توصلت إليه  تراب الوطن، وهذا يتفق مع ضحيتها مواطنون مدنيون وعسكريون وهم يدافعون عن
أكدت الخوف من  التي (Jordan defence&security, 2010)ودراسة 2012) ،البزايغه( دراسة

 . التنظيمات واألعمال اإلرهابية التي أحدثها اللجوء خاصة في المناطق الحدودية
 للجوء السوري، ويعودكما أظهرت نتائج الدراسة ازدياد معدالت الجريمة في األردن بسبب ا

ذلك إلى أن المواطنين والالجئين أصبحوا يعانون من مشكالت اقتصادية واجتماعية متكرره نتيجة 
الضغوطات المختلفة التي تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أفعال تنافي األنظمه والقوانين المنصوص 

اللجوء السوري وآثاره األمنية في عليها في الدستور األردني، وأصبحت الدولة األردنية تعاني خطورة 
إلى األعمال اإلجرامية بحجة اللجوء تعد السبب  بعض مرتكبي الجرائم يذهبون إن اآلونه األخيرة، إذ

الرئيسي في المساس بأمن الدولة، وصعوبات قرارات الحكومة األردنية في حل هذه العقبات زاد ِمن 
لتي أكدت أن ا ) (abualhaija,2006 )2009نور،م(نسبة معدالت الجريمة، وهذا يتفق مع دراسة 

اللجوء يعد مصدرًا أساسيًا الرتفاع معدالت األعمال اإلجرامية، وزيادة األعباء األمنية والخاليا النائمة 
التي أكدت أن اللجوء السوري أظهر أنماطًا جديدة ) 2016العثامنة وآخرون ،(والتطرف، ودراسة 

  .في الفترة األخيرةمن الجريمة فازدادت معدالتها 

 : توصيات الدراسة
 :وبعد االطالع على نتائج الدراسة، توصلت الباحثة إلى التوصيات المقترحة اآلتية

 فيتطوير البنى التحتية بسبب تزايد أعداد السكان مع الزخم الهائل من الالجئيين السوريين  )1
 . ردناأل

 . ةيتحسين شبكات المياه والطرق والخدمات الصحية والتعليم )2
العمل على مراقبة إيجارات الشقق السكنية والمنازل وضبطها بأسعار مناسبة ليتمكن المواطن  )3

 .ةعلى الزواج من إيجاد شقق سكني منهم المقبل ال سيماردني األ
 . ردنية للقيام بالمهام التي يتطلبها اللجوءاأل ةلحكومل ةتقديم المساعدات من الدول المانح )4
لتنمية ، ينجتماعياخصائيين لأل اعداد دورات تدربيةوالدولية على  حكوميةحث المنظمات ال )5

 .وتطبير خبراتهم المهنية بشكل مستمر
اإلشارات الضوئية بعد تطور ظاهرة  خاصةفي الشوارع و تهمرقابة المتسولين متابع زيادة )6

 . التسول بسبب اللجوء السوري
 . ردنيالوطني األ التشديد األمني وتفعيل األنظمة والقوات لحماية األمن )7
ستفاده من المؤتمرات والندوات والرسائل الجامعية واألبحاث في تحليل تأثيرات اللجوء اال )8
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ردن واألخذ بتوصياتها في قتصادية على األجتماعيه واالالسوري في المجاالت السياسية واال
 . سبيل إيجاد حلول للمشاكل التي جاءت بها

ردن بسبب اللجوء السوري بإيجاد مشاريع تنموية وخلق ستغالل المنح والقروض المقدمة لألا )9
  .فرص عمل

  :المراجع
 ،ثارهم على سوق آالخصائص االجتماعية واالقتصادية لالجئين السوريين و ).2015(ناصر عبدالله  أبو زيتون

  .مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع: العمل في محافظة معان، جامعة الحسين بن طالل
 طفال السوريين الالجئين على األ ةالسوري ةزملأل ةوالنفسي ةثار االجتماعياآل.)2014(بوش، ربى نجيح عادل أبو طر

  .ةردنيالجامعة األ :ةمنشور ةلألردن، رسالة جامعي
  ة، جامعةمنشور ةجامعي ة، رسال)2011-2003(تأثير الالجئين العراقيين على االردن ). 2012(البزايغة، خليل 

  . الشرق االوسط
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  ملخصال
تقــديم و ،هـدفت هــذه الدراسـة إلــى القــاء الضـوء علــى واقـع حيــاة الالجئــين السـوريين فــي األردن      

ــين فــي    ــات العســكرية فــي بالدهــم    رؤيــة للواقــع المســتقبلي لهــؤالء الالجئ ــالي و ظــل اســتمرار العملي بالت
  : وحاولت الدراسة اإلجابة عن سؤال رئيسي هو ،استمرار أزمة اللجوء في األردن

اسـتخدمت الدراسـة   و "ما هي السيناريوهات المستقبلية لوجود الالجئين السوريين فـي األردن؟ "
رسـم  و ،خـارج المخيمـات  و فـي األردن داخـل   المنهج الوصفي التحليلي لوصف حياة الالجئين السوريين

  .سيناريوهات للمستقبل بناء على ذلك
  : وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة منها

بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والمحليــة فــي تخفيــف معانــاة الالجئــين      و يبــذل األردن: أوًال -
 . السوريين في األردن قدر اإلمكان

ي األردن في ظل انعدام حل العـودة الطوعيـة فـي الوقـت     مستقبل الالجئين السوريين ف: ثانيَا -
يبقـى سـيناريو واحـد هـو      ،عدم امكانية اعادة توطين جميع الالجئين في دول أخـرى و القريب

وهــو اإلنـدماج المحلــي الجزئــي بمعنــى مـنح الالجئــين الســوريين فــي األردن    : األكثـر احتماليــة 
لكن دون  ،ي اإلندماج مع المجتمع األردنيالتعليم تساعدهم فو حقوقَا أوسع في مجال العمل

 .تجنيسهم أو رفع صفة اللجوء عنهم
تــدابير و يحمــيهم مــن الفقــر والعــوزإنــدماج الالجئــين الســوريين فــي المجتمــع األردنــي  : ثالثــَا -

 يســاعد علــى نــه إكمــا أنــه مهــم للمجتمــع والدولــة األردنيــة حيــث     ،والتمييــز ،التكيــف الســلبية
يـدعم الطلـب علــى   و ،اإلحبــاط االجتمـاعي النـاجم عـن تــدّفق الالجئـين    و تهدئـة االسـتياء العـام   

تحسين اإلقتصاد الوطني فـي حـال التزمـت    و وقد يساعد في زيادة النمو ،السلع االستهالكية
 . الدول المانحة بتعهداتها

Abstract 
The future of Syrians refugees in Jordan. 

This study aims to identify the reality of the lives of the Syrian refugees in 
Jordan and provide a vision of the future reality of these refugees in the light of the 
continuation of military operations in their country and therefore the continuation 
of the refugee crisis in Jordan. The study attempted to answer a main question: 

"What are the future scenarios for the presence of Syrian refugees in Jordan?" 
The study used the analytical descriptive approach to describe the lives of 

Syrian refugees in Jordan inside and outside the camps، and draw scenarios for the 
future accordingly. 
The study concluded several results, including: 

 First: Jordan, in cooperation with international and local organizations, is 
working to alleviate the suffering of Syrian refugees in Jordan as much as 
possible. 

 Second: The Future of Syrian Refugees in Jordan In the absence of a 
solution to voluntary repatriation in the near future and the inability to 
resettle all refugees in other countries, one scenario remains the most 
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likely: partial local integration, which means granting Syrian refugees 
more rights in the fields of work And education to help them integrate with 
Jordanian society, but without giving them citizenship or revoking the 
status of asylum. 

 Thirdly, the integration of Syrian refugees into Jordanian society protects 
them from poverty, destitution, negative adjustment measures and 
discrimination, It is also important for the Jordanian community and state 
as it helps to calm public discontent and social frustration caused by the 
influx of refugees, and supports demand for consumer goods, and It may 
help to increase growth and improve the national economy if donor 
countries commit themselves to their commitments. 

  المقدمة 
ــدهور األوضــاع األمنيــة      ــى تشــرين الثــاني   ترتــب علــى األزمــة الســورية منــذ ت ــاريخ  -2017/وحت ت

 نزوح ولجوء ما يقرب من نصف سكان سـوريا سـواء إلـى الـداخل السـوري أو إلـى       -هذا البحثإعداد 
كمــا  ،والتــي كانــت ســخية فــي اســتقبال ماليــين الالجئــين    ،)األردن ،تركيــا ،العــراق ،لبنــان(دول الجــوار 

  .الملحةاإلستجابة لتلك الحاجة اإلنسانية المساعدة في المحلية بو المنظمات الدولية قامت العديد من
فــي اســتقبال مئــات   كــان -وقــومي إنســانيومــن منطلــق   -الســوريدول الجــوار  مــناألردن يعــد و

اتبعــت سياســة األبـــواب المفتوحــة تجــاه الســـوريين علــى الــرغم مـــن       و اآلالف مــن الالجئــين الســـوريين  
بلـغ   2017/الثـاني فحتى تشـرين   ،التي سببها التدفق الهائل لالجئين واالجتماعية االقتصاديةالتحديات 

المفوضـية   إلحصـاءات طبقـَا   الجـئ  ألـف  650أكثـر مـن   عدد الالجئين السوريين المسـجلين فـي األردن   
أن عـدد   إلـى تشير الحكومـة األردنيـة   و .UNHCR, 2017a)( السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

أنفســهم  ايســجلولــم  كبيــرًا ًاحيــث أن جــزء  ألــف نســمة  266و مليــونال الســوريين فــي األردن يتجــاوز 
 سـوريا  إلـى كالجئين أو أنهم كانوا يقيمون في األردن قبل األزمة وفي جميع األحوال ال يمكنهم العـودة  

الالجئـين السـوريين يستضـيف األردن حـوالي      إلـى ة فباإلضا -)2016،وزارة التخطيط والتعاون الدولي(
ــف الجــئ مــن العــراق و    63 الــيمن  و الصــومال والســودان  آالف الجــئ مــن دول أخــرى مثــل    عشــرة  أل
)(CARE, 2017a،   كمــا زاد، ة األردن المثقلــة أصــالَ فــي ميزانيــ  اتســاع العجــز  إلــىاألمــر الــذي أدى 

   .الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات :البنى التحتية وخصوصًا الخدماتية من مثل الضغط على
وبينمـا يفضـل    ،تحـل سـريعاً   مـد ال لتجارب أن حاالت اللجـوء طويلـة اآل  ا أظهرتوبشكل عام فقد 

 ال ذلــك غالبــًا أن إالَّ ،قريبــًا أوطــانهم إلــىالالجئــون والحكومــات والمجتمعــات المضــيفة عــودة الالجئــين  
  .أخرى حتى عقود أوردن سنوات قد يستمر وجود الالجئين السوريين في األلذلك فو يحدث
ــدفق الالجئــين الســوريين    بــالرغم مــن اآلثــار الســلبية الكبيــرة   و ــيم   لت علــى قطاعــات الصــحة والتعل

 فـي  اآلثـار اإليجابيـة للجـوء السـوري     فال يمكن إغفـال  ،األمن غيرهاو والخدمات العامة والموازنة العامة
والنمـو فـي    ،اإلسـتثمار العـام   زيـادة و ردني من الزيادة السكانيةفبشكل عام استفاد اإلقتصاد األ ،األردن

ــاء والنقــ     ــة والبن ــادة اإلســتثمارات األجنبيــة   و ،الخــدماتو ل واالتصــاالتقطاعــات الصــناعات التحويلي زي
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ــك زيــادة المســاعدات     ،األردن إلــىالمباشــرة حيــث انتقــل بعــض المســتثمرين الســوريين      إضــافة إلــى ذل
 . المنح التنموية التي ساعدت في نمو الناتج المحلي اإلجماليو الخارجية
بوادر للحـل علـى المـدى القريـب كـان ال      عدم ظهور و استمرار أزمة اللجوء السوريبالنظر الى و

يظهــر عنــدنا  وهنــا ،مــن بينهــا األردنو بــد مــن التفكيــر بمســتقبل الالجئــين الســوريين فــي دول الجــوار   
هــذا و "مــا هــي الســيناريوهات المســتقبلية لوجــود الالجئــين الســوريين فــي األردن؟     "ســؤال مهــم هــو  

  . السؤال سيكون مشكلة البحث في هذه الورقة
واقــع حيـاة الالجئــين السـوريين فــي الوقــت   الســؤال يجـب القــاء الضــوء علـى   و لإلجابـة علــى هـذا   

كمــا ســتلقي الضــوء   .،والتــأثيرات اإليجابيــة والســلبية لتــدفق الالجئــين الســوريين علــى األردن   ،الحــالي
والـذي يعـرف    -،ة المـنهج الوصـفي التحليلـي   دراسلذلك ستتبع الو .تأثيراتهو احتمالية كل سيناريوعلى 
ظـاهرة أو مشـكلة محـددة تصـويرَا كميـَا       فلوصـ  ،أحد أشـكال التحليـل والتفسـير العلمـي المـنظم      "بأنه

 تحليلهـــاو تصـــنيفهاو ،المشــكلة  أوعلومــات المقننـــة عـــن هــذه الظـــاهرة   معــن طريـــق جمــع البيانـــات وال  
التنبــؤ و لوصــف واقـع الالجئـين السـوريين فـي األردن     –) 2001،ملحـم ( "إخضـاعها للدراسـة الدقيقـة   و

  .بالسيناريوهات المستقبلية
وضـع   :حيـث يبحـث الفصـل األول فـي     ،تمـة باإلضـافة إلـى الخا   فصـلين وقد تـم تقسـيم الورقـة إلـى     
ــين الســوريين فــي األردن    ــى الالجئ الســيناريوهات   :يبحــث الفصــل الثــاني فــي   و ،2017واخــر عــام  أحت

  .السوريين في األردنالمستقبلية لالجئين 

  واقع الالجئين السوريين في األردن :  ولالفصل األ
ــع الجغرافــي    ــألردنيلعــب الموق ــات الحيــاة السياســية واإلقتصــادية    ًا بــارز دورًا ل  فــي تشــكيل معطي

تــزال مسـرحًا لكثيــر مــن   فـبحكم وقوعهــا فـي منطقــة الشــرق األوسـط التــي كانـت وال     ،واإلجتماعيـة فيهــا 
مــا تتــأثر بشــكل ملحــوظ بــأي   ًاكثيــر فإنهــاصــغر حجمهــا نســبيًا و وبحكــم محدوديــة مواردهــا ،النزاعــات

من الناحيـة   بدول الجوار سواًء ًاترتبط ارتباطًا وثيقو ،تداعيات لألوضاع في أي من دول هذه المنطقة
المجتمعــات المحليــة فــي األردن   أنحيــث  ،اإلقتصــادية والتبــادل التجــاري أو حتــى الــروابط اإلجتماعيــة  

  . المذهبية مع سكان الدول المجاورةو ترتبط بصالت القرابة باإلضافة إلى الهوية الثقافية
 ،وهــذه األســـباب إلـــى جانــب اتبـــاع األردن سياســـة األبـــواب المفتوحــة تجـــاه الالجئـــين الســـوريين    

  .والحفاوة التي قدمتها الحكومة كانت أهم األسباب التي دفعت السوريين إلى اللجوء إلى األردن

 الوضع القانوني لالجئين السوريين في األردن :أوال
ومع ذلك  ،1967الخاصة بالالجئين وال بروتوكولها لعام  1951لم يوقع األردن على اتفاقية عام 

إذ أنــه وقــع مــذكرة تفــاهم مــع المفوضــية الســامية      ،"ادة القســريةعــدم اإلعــ "فــإن األردن ملتــزم بمبــدأ  
كما أنـه صـادق علـى العديـد مـن االتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق           1998لشؤون الالجئين في عام 

والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق   ،اإلنســان مثــل العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية   
واتفاقيـة   ،واتفاقيـة حقـوق الطفـل والميثـاق العربـي لحقـوق اإلنسـان        ،لثقافيـة االقتصادية واالجتماعيـة وا 

المــادة الثالثــة مــن هــذه االتفاقيــة علــى عــدم طــرد أي الجــئ إلــى    وتــنص 1991مناهضــة التعــذيب لعــام 
  )Map action, 2015.(الدول التي يواجه فيها تهديدًا لحياته أو لحريته
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فقـد أحـال األردن مهمـة     ،ينظم وضع الالجئين فـي األردن وبسبب عدم وجود إطار قانوني واضح 
تحديد الالجئين إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين والتي تعمل بموجب مذكرة تفـاهم وقعتهـا مـع    

ــة عــام    " الالجــئ"تضــمنت المــذكرة نفــس تعريــف   و ،1998األردن فــي عــام   ــواردة فــي اتفاقي  1951ال
 ،د الـواردة فـي االتفاقيـة كـااللتزام بمبـدأ عـدم اإلعـادة القسـرية        كما تتضـمن العديـد مـن المـوا     ،لالجئين

 ،غرامـات تجـاوز مـدة اإلقامـة    و وإسقاط رسوم المغادرة ،وعدم التمييز والحق في الوصول إلى المحاكم
وفقًا للمذكرة يجب على المفوضية إيجاد حلول دائمـة لالجئـين مثـل العـودة الطوعيـة أو التـوطين فـي        و

من الناحيـة العمليـة فـإن هـذا الحكـم لـيس       و ،رة أقصاها ستة أشهر بعد االعتراف بهمبلد ثالث خالل فت
  )Map action, 2015.(قسريًا ولكن الهدف منه التأكيد على أن اإلقامة مؤقتة

منحهم الحماية سـواٌء دخلـوا مـن    و األردن سياسة األبواب المفتوحة تجاه الالجئين السوريين اتبع
أو تصـريح   ،كمـا يعفـى السـوريون مـن الحصـول علـى تأشـيرة دخـول         ،الرسميةالحدود الرسمية أو غير 

 2011/السـورية فــي آذار  األزمــةمنــذ بدايـة   ،ويطلـب مــنهم جـوازات الســفر فقـط لـدخول األردن     ،إقامـة 
ــران   ــي         ،2016/وحتــى حزي ــاألمن القــومي األردن ــق ب ــم إغــالق الحــدود الرســمية ألســباب تتعل ــث ت  ،حي

دن الالجئين السوريين المسجلين خارج المخيمات الحق فـي الحصـول علـى    وتمنح األر ،)2016،الغد(
منظمـة  ( .والحـق فـي التسـجيل فـي المـدارس العامـة       -2014/حتى تشرين الثاني-الرعاية الصحية العامة

  )2013 ،العفو الدولية

  الالجئون السوريون في المخيمات: ثانيًا -
بينمــا  ،فــي األردن خــارج المخيمــات  مــن الالجئــين الســوريين المســجلين  % 79يعــيش أكثــر مــن  

يــؤوي و "المفــرق"بــالقرب مــن مدينــة  " الزعتــري"مخــيم : وهــي  ،ة مخيمــاتأربعــيتــوزع البــاقي علــى  
ألــف  53ويـؤوي حـوالي   " األزرق"ومخـيم األزرق بـالقرب مـن مدينـة      ،ألـف الجـئ سـوري     79حـوالي  

" الزرقـاء "في محافظـة  " مريجيب الفهود"األردني الذي يعرف باسم -والمخيم اإلماراتي ،الجئ سوري
" الرمثـا "بـالقرب مـن مدينـة    " حـدائق الملـك عبـد اللـه    "ومخـيم   ،آالف الجـئ سـوري   7ويؤوي حوالي 
  )UNHCR, 2017b. (الجئًا سوريًا 760ويؤوي حوالي 

ومـع ذلـك يـدخل جـزء      ،الرمثـا /درعاو برجا/نصيب: يمتلك األردن معبرين رسميين مع سوريا هما
ــة غيــر الرســمية        ــى األردن عــن طريــق المنافــذ الحدودي بعــد دخــول  و ،كبيــر مــن الالجئــين الســوريين إل

ربـاع  "األراضي األردنية يتجمع الالجئون في نقاط التجمع حيث يقوم الجيش األردني بنقلهم إلـى مخـيم   
المفوضـــية و هم مـــن قبــل الســـلطات األردنيــة  حيـــث يــتم فـــرز الالجئــين الســـوريين وتســجيل   " الســرحان 

يستطيع الالجئ السـوري  و ،بعد ذلك يتم نقلهم إلى أحد مخيمات الالجئينو ،السامية لشؤون الالجئين
فيقـوم مـواطن أردنــي    ،"الكفالــة"االسـتقرار فــي المـدن أو األريـاف عبــر إجـراء يسـمى      و مغـادرة المخـيم  

أو عــن طريــق لــم   ،)أ2013،منظمــة العفــو الدوليــة  ( ،بكفالــة الالجــئ ضــمن شــروط وتعليمــات محــددة   
 .أو عــن طريــق حصــول الالجــئ الســوري علــى تصــريح عمــل     ،خــارج المخيمــات و شــمل لألســر داخــل 

  ) 2017 ،العربية نت(
فعلــى  ،خــدمات المــأوى فــي المخيمــات مــن مخــيم إلــى آخــر إّلــا أنهــا فــي تحســن مســتمر   وتختلــف 

ات الالجئــين الســوريين فــي األردن بــدأ بمجموعــة خــيم    ســبيل المثــال فــي مخــيم الزعتــري أكبــر مخيمــ    
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الالجئين السوريين في المخـيم   جميعأصبح  2014مع نهاية عام و طوارئ ونسبة صغيرة من الكرفانات
وفــي مخــيم األزرق تــم تصــميم المســاكن مــن الزنــك والحديــد لمقاومــة     ، يعيشــون فــي كرفانــات جــاهزة  

ــحراء األردن   ــي صـ ــعبة فـ ــة الصـ ــاراتي    ،)UNHCR, 2015a(،الظـــروف الجويـ ــيم اإلمـ ــي المخـ ــا فـ بينمـ
  .)IRIN, 2015( ،فإن جميع المساكن هي من الكرفانات" مريجيب الفهود"

وتقـــدم  ،يســتطيع الالجئــون الســـوريون فــي المخيمـــات الحصــول علـــى الخــدمات الصـــحية مجانــاً      
حيـث تقـدم    ،ردنيـة العديد من المنظمات الدولية والمحلية هذه الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصـحة األ 

ــادات منظمــات   ــال حــدود   "عي ــالم  "و "MSFأطبــاء ب ــاء الع ــة للعــون   "و "MDMأطب الجمعيــة األردني
وغيرهــا فــي مخــيم الزعتــري خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة وخــدمات الصــحة اإلنجابيـــة           " الصــحي 

كمـا  ) UNHCR, 2015b, WHO, 2013( ،والتحصـين وخـدمات الرعايـة الصـحية العقليـة والنفسـية      
باإلضـافة  " النرويجـي واأللمـاني  و الصليب األحمر الكنـدي والفنلنـدي  "و "الهالل األحمر األردني"يقدم 

بينما تقـدم  ) IFRC, 2015(،إلى عدة منظمات أخرى خدمات الرعاية الصحية األولية في مخيم األزرق
 .مريجب الفهـود  - ألردنيولية في المخيم اإلماراتي اعيادات الهالل األحمر اإلماراتي خدمات الصحة األ

)IRIN, 2015( 
ــة فــي مخــيم الزعتــري           ــوفر ســتة مستشــفيات ميداني  ،أمــا بالنســبة للخــدمات الصــحية الثانويــة فتت

ــيق مـــع وزارة الصـــحة األردنيـــة    ــرب وفرنســـا  –تـــديرها الـــدول المانحـــة بالتنسـ ــعودية  و المغـ قطـــر والسـ
ويتلقـى الالجئـون   " أطبـاء بـال حـدود   "منظمـة  شفى لألطفـال أقامتـه   باإلضافة إلى م -مارات وإيطالياواإل

) UNCIF,2015(،الخــدمات الصــحية فــي المشــافي العامــة األردنيــة فــي حــال عــدم توفرهــا فــي المخــيم   
بينمـا يقــدم المشـفى الميــداني اإلمـاراتي خدمــة الرعايـة الصــحية األوليـة والثانويــة لالجئـين فــي المخــيم        

ألزرق قامـت الحركـة الدوليـة للصـليب والهـالل األحمـر       وفـي مخـيم ا   ،)IRIN, 2015(اإلمـاراتي األردنـي  
كما تم إنشاء مشفى  ،سريرًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية لالجئين السوريين 60ببناء مشفى بسعة 

  )IFRC, 2015( .ميداني آخر بدعم من ايطاليا
تـري يبلـغ   ففـي مخـيم الزع   ،جزء كبير من الالجئين في المخيمـات ويمثل األطفال في سن الدراسة 

 19,150طفـل وفــي مخــيم األزرق   28,569حــوالي  -سـنة  17 -5 -الدراســة  عـدد األطفــال فـي ســن  
من % 50.8ففي مخيم الزعتري  ،هؤالء األطفال يرتادون المدارس في المخيمات جزء كبير من ،طفل

المــــدارس النظاميــــة داخــــل المخــــيم خــــالل العــــام الدراســــي    اارتــــادومــــن الــــذكور  49.2%و اإلنــــاث
ــاد    ، 2015/2016 كمــا تقــدم   ،طالــب المــدارس النظاميــة   10,200مــن  أكثــر وفــي مخــيم األزرق ارت

وفـي المخـيم   ) UNHCR, 2017c( ،المحليـة بـرامج تعلـيم غيـر رسـمية     و العديد من المنظمات الدولية
طالب وتـوفر التعلـيم اإلبتـدائي والثـانوي      2,600اإلماراتي األردني تتوفر مدرسة بسعة استيعابية تبلغ 

 ,IRIN. (األنشــــطة الالمنهجيــــة األخــــرى تــــوفر وتحتــــوي مختبــــري حاســــوب وعلــــوم و  والرياضــــة
  )2017،الدستور،2015

فـــي المخيمـــات خـــدمات الكهربـــاء  كمـــا تقـــدم الحكومـــة األردنيـــة بالتعـــاون مـــع المنظمـــات العاملـــة  
يتم تزويد مخيم الزعتري عن طريـق الصـهاريج التـي تنقـل الميـاه مـن اآلبـار المحفـورة حـول          و ،والمياه
حيـث   ، -فاألردن يعاني بالفعل من ندرة فـي الميـاه   -الوضع المائي في المخيمات صعب جدًا و ،المخيم
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لتـرًا   145المـاء يوميـًا بينمـا كـان يحصـل علـى       لتر من  35يحصل كل فرد في مخيمات الالجئين على 
ــًا فــي ســوريا   ــة بالتعــاون مــع المفوضــية الســامية       ) UNICEF, 2017( ،يومي وتــوفر الحكومــة األردني

حيـث أقامـت المفوضـية السـامية لشـؤون الالجئـين فـي مخـيم          ،ن الالجئين الكهربـاء فـي المخيمـات   لشؤو
لتوليـد الكهربـاء مـن خـالل الطاقـة الشمسـية علـى        حطـة  الزعتري وبتمويل من الحكومة األلمانيـة اكبـر م  

 14حيـث سـتوفر هـذه المحطـة الكهربـاء لمـآوي الالجئـين حتـى          ،مستوى مخيمـات الالجئـين فـي العـالم    
  ) 2017،الغد. (ساعة

 الالجئون السوريون خارج المخيمات: ثالثًا -
خــارج المخيمــات   -%79حــوالي  – األردنتعــيش الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــين الســوريين فــي     

 باإلضـافة إلـى العاصـمة عمـان     ،ويتركز معظمهم في المحافظات الشمالية بـالقرب مـن الحـدود السـورية    
يسـتطيع الالجئـون   و ،)Care, 2017( مـن الالجئـين السـوريين المسـجلين    % 27.7التي تؤوي حـوالي  

كمــا يســتطيع  ،ةالســوريون الــذين يــدخلون مــن معــابر الحــدود الرســمية اإلقامــة فــي المنــاطق الحضــري    
حيـث يقـوم شـخص أردنـي بكفالـة الالجـئ ضـمن        " الكفالـة "الالجئون مغادرة المخيمات مـن خـالل نظـام    

أو مــن خــالل لــم شــمل األســرة أو مــن   شــروط معينــة وبعــدها يمكنــه اإلقامــة فــي أي مكــان فــي المملكــة  
خـــدمات ويســـتطيع الالجئـــون الســـوريون المســـجلون الحصـــول علـــى ال  ،خـــالل إصـــدار تصـــريح العمـــل 

والمســاعدات التـي تقــدمها المفوضــية   ،والتعليميـة العامــة مجانـاً   -2014/حتــى تشـرين الثــاني - الصـحية 
الخــدمات الصــحية لالجئــين بغــض   الدوليــة مــع ذلــك تقــدم بعــض المنظمــات  ،الســامية لشــؤون الالجئــين

  )Map action, 2015( .لهم لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئينيالنظر عن تسج

 أدى التدفق الكبيـر لالجئـين السـوريين إلـى تفـاقم أزمـة المسـاكن فـي األردن وبشـكل          : المأوى
األمـر الـذي    ،"الرمثـا "و "المفـرق "خاص في المدن التي يتركز فيها الالجئون السوريون مثـل  

لالجئـــين الســـوريين إلـــى العـــيش فـــي مســـاكن دون    بـــبعض زاد مـــن إيجـــارات المســـاكن ودفـــع 
تتميــز بســوء التهويــة والرطوبــة والعفونــة ووجــود المرافــق الصــحية      المســتوى شــملت منــازل  

 CAREوفـي تقيـيم قامـت بـه منظمـة       ،الى مشاركة المنازل بين بعض األسر وأ ،خارج المنزل
فـإن ثلـث الالجئـين الســوريين المسـجلين فـي المنـاطق الحضـرية يعيشـون فــي          2017فـي عـام   

 Care, 2017).(أماكن إقامة غير صحية
   ألـــف الجــئ ســوري مســجل لـــدى     650يقـــيم فــي األردن اكثــر مــن     :وســبل العــيش  العمــل

, امـرأة فـي سـن العمـل    و ألـف رجـل   297المفوضية السامية في شؤون الالجئينو مـنهم حـوالي   
وفي بداية األزمة تعامل القانون األردني مـع الالجئـين فيمـا يتعلـق بالعمـل علـى قـدم المسـاواة         

امـتالك جـواز    -شـأنهم شـأن األجانـب   –الالجئـين السـوريين   حيث يجب علـى   ،مع غير األردنيين
إقامـة قانونيـة كمـا يجـب علـيهم الحصـول علـى تصـريح عمـل مـن وزارة           و سفر ساري المفعول

ويدفع صاحب العمل أو العامل رسوم تصاريح العمل لمـدة سـنة واحـدة قابلـة      ،العمل األردنية
. ال يسـمح لغيـر األردنـين بالعمـل فيهـا      هنـاك قائمـة مهـن فـي وزارة العمـل األردنيـة      و ،للتجديـد 

)Map action, 2015( 
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قامـت   -بالتنسيق مع مخرجات مـؤتمر لنـدن   – 2016منذ بداية عام و غير أن الحكومة األردنية
وبـدأت   ،بإجراء التغييرات اإلدارية الالزمة للسـماح لالجئـين السـوريين بالحصـول علـى تصـاريح عمـل       

فـــي المهـــن الفتوحـــة لغيـــر مـــدة ســـنة واحــدة قابلـــة للتجديـــد  وزارة العمــل بإصـــدار تصـــاريح عمـــل ل 
ــاء الالجئــين الســوريين مــن دفــع رســوم إصــدار تصــاريح العمــل       و ،ناألردنيــي ــم إعف ــث أصــدرت  ،ت  حي
ــين الســوريين فــي      60نحــو  2016و 2017 ياألردن خــالل عــام  وجــددت ــف تصــريح عمــل لالجئ أل

ــب لــوزارة العمــل فــي مخيمــات الزعتــري         ،المخيمــات والمجتمعــات المضــيفة   ــاح مكات كمــا قامــت بإفتت
لمــدة تصــل إلــى   وتســمح لالجــئ الســوري بمغــادرة المخــيم   ،واألزرق تصــدر تصــاريح عمــل لالجئــين 

كما أن الحكومة األردنيـة أنشـأت برنامجـا تجريبيـا      ،العمل في أي مكان في المملكةب تسمح لهو ،شهر
لى تصاريح عمل في الزراعة تسمح لهـم بـالتحرك بـين أصـحاب     يمكن من خالله للسوريين الحصول ع

  )UNHCR, 2017d(.عمل متعددين
هنــاك تحــديات تواجــه الالجئــين الســوريين فــي الحصــول علــى فــرص عمــل أو فــي    فذلــك مــع و  

هنــاك بطالــة مرتفعــة و فمــن جهــة ســوق العمــل األردنــي صــغير  ،القـدرة علــى تلبيــة حاجــاتهم األساســية 
كمـا أن   ،ومن جهة أخرى فإن تكاليف المعيشـة مرتفعـة مقارنـة بـاألجور     ،أنفسهم ناألردنييبالفعل بين 

بسـبب عـدم    – بعض السوريين ال يزالون يعملون في القطاع غير المنظم وذلـك بسـبب عـدم قـدرتهم    
أو عــدم رغبــتهم باستصــدار     -وجــود صــاحب عمــل أردنــي يكفلهــم أو عــدم حيــازتهم لوثــائق خدمــة        

 ،أن الوظائف المتاحـة لغيـر األردنـين يسـيطر عليهـا بشـكل عـام قـوة عاملـة أجنبيـة           كما ،تصاريح عمل
يضـطر   ،صعوبة الحصول على عمـل دائـم   و مع انخفاض المساعدات المقدمة من المنظمات الدوليةو

ــون الســوريون فــي األردن إلــى اســتخدام تــدابير ســلبية لتــأمين حاجــاتهم األساســية مثــل بيــع             الالجئ
  )UNHCR, 2017d. (ية أو االعتماد على الديون دون القدرة على تسديدهاالممتلكات الشخص

 وبداية تدفق الالجئين السوريين  ،2011 منذ اندالع النزاع في سوريا عام: الوضع التعليمي
ــى ــ ،األردن إلـ ــاتهم       ذتاتخـ ــتيعاب احتياجـ ــوات السـ ــدة خطـ ــة عـ ــيم األردنيـ ــة والتعلـ وزارة التربيـ

ــة ــة    بالتحــاق  حيــث ســمحت .التعليمي وقامــت   ،األطفــال الســوريين بالمــدارس الحكوميــة المجاني
لتهيئــة  2017حتـى عـام   مدرسـة   206، وفــتح فتـرات مسـائية فـي نحــو    بتوظيـف معلمـين جـدد   
ــول  ــن الفصـ ــد مـ ــو     ،المزيـ ــأن نحـ ــيم بـ ــة والتعلـ ــادت وزارة التربيـ ــوري   126،127وأفـ ــل سـ طفـ

-2016ام الدراســي وأنهــم حصــلوا علــى شــهادات فــي العــ   ،مســجلون فــي المــدارس الحكوميــة 
 )UNHCR, 2017e. (في المخيمات والمجتمعات المضيفة 2017

قـدمت عـدة وكـاالت تعمـل فـي قطــاع      و ،مدرســة 48كمـا اسـتمرت المراكـز الصـيفية بالعمـل فـي       
 240كمــا تــم توظيــف   ،طفــًال ببــرامج التعلــيم غيــر الرســمي   96,492التعلــيم تقــارير تفيــد بإلتحــاق   

 240كمـا سـيتم توظيـف     ،ميسر أردنـي لمسـاعدة الطـالب فـي عمليـات اإللتحـاق بالمـدارس المسـائية        
  )UNHCR, 2017e. (ميسر سوري لنفس الغرض

يــزال جــزء كبيــر مــن الالجئــين الســوريين فــي عمــر الدراســة    البــالرغم مــن كــل هــذه الجهــود    
ذلـك بعـض   سـبب  و ،ك جـزء كبيـر يتسـربون مـن المـدارس     كـان ال يـزال هنـا    ،خارج المنظومة التعليمية

وأبـــرز هـــذه التحـــديات التكـــاليف المتعلقـــة بـــالتعليم مثـــل الكتـــب والـــزي    ،التحـــديات التـــي يواجهونهـــا
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كما تمنع عمالـة األطفـال جـزء كبيـر      ،اختالف المناهج الدراسيةو اإلكتظاظو ،المدرسي ووسائل النقل
من الالجئين من اإللتحاق في المدارس أو تدفعهم إلى التسرب مـن المـدارس للمشـاركة فـي األنشـطة      

  )UNHCR, 2017 e. (المدرة للدخل إلعالة أسرهم

  ــة   : الخــدمات الصــحية الســوريون المســجلون فــي األردن   لالجئــين  ســمحت الحكومــة األردني
رعاية الصحية األولية والثانوية في مرافـق الرعايـة الصـحية والمشـافي     الحصول على خدمات ال

يجـب علـى السـوريين    حيث أصـبح   ،2014/حتى تشرين الثانيو 2012/العامة مجانًا منذ آذار
ــذين ال يملكــون أي تــأمين       ــون ال ــي يــدفعها األردني ــع الرســوم الت  -%35هــو مــا يســاوي   و دف

أنهــا  إال ناألردنيــيوبــالرغم مــن أن هــذه األســعار معقولــة لألفــراد   ،ممــا يدفعــه األجانــب% 60
تحـديًا كبيـرًا لالجئـين السـوريين المحتـاجين للرعايـة الصـحية وخصوصـًا الفئـات األكثـر            تشكل
 تطعـيم مجانيـة  الحمـالت  و ،النسـاء الحوامـل  و تقديم اللقاحات لألطفال يستثنى من ذلك ،ضعفًا

ســنوات مــن جميــع  5دون سـن  لألطفــال األمــراض المعديــة ضـد   التـي تقــوم بهــا وزارة الصــحة 
ــل       ،الجنســـيات ــل الليشـــمانيات والسـ ــراض المعديـــة مثـ ــالج المجـــاني لألمـ ــتم تـــوفير العـ كمـــا يـ

  )UNHCR, 2017f. (وفيروس نقص المناعة البشرية للسوريين
يســتطيع الالجئــون الســوريون غيــر المســجلين أو الــذين ال يملكــون الوثــائق المناســبة تلقــي         

الخـدمات الصــحية مجانــَا فــي المرافــق الصــحية التابعـة للمفوضــية الســامية أو لجمعيــة العــون الصــحي     
فقـد   2016/وبحسب تقييم أجرتـه المفوضـية السـامية لالجئـين السـوريين فـي كـانون األول        ،األردنية 

من المبحوثين أن العائق الرئيسي أمام حصولهم علـى الرعايـة المناسـبة هـو عـدم القـدرة       % 50ر أشا
 ،أنهــم لــم يشــعروا بضــرورة الحصــول علــى الرعايــة الصــحية  % 21بينمــا أشــار  ،علــى تحمــل الرســوم

   (UNHCR, 2016a) .نقص المعلومات كانت العائق الرئيسي أن% 8أشار و
ة بــذلت وســعها فــي التخفيــف مــن   محليــالمجتمعــات الو دنيــةممــا ســبق نجــد أن الحكومــة األر   

ــاة الالجئــين الســوريين ع   ــدعم الــدولي     معان ــرغم مــن قصــور ال كمــا أن الالجئــين الســوريين ال    ،لــى ال
يواجهــون صــعوبات حقيقيــة فــي االنخــراط فــي المجتمــع األردنــي مقارنــة بالــدول األوربيــة أو الواليــات     

العشـائرية التـي تجمـع بـين الشـعبين باإلضـافة الـى وحـدة         و حيـث أن العالقـات األسـرية    ،المتحدة مـثالً 
سـعة  و التقارب في المناهج التعليمية باإلضافة إلى الصفات الحميدة من الكـرم و ،الدين واللغة والثقافة

الســكان فــي المجتمعـــات   و الصــدر عنــد المجتمعـــات المحليــة تجعــل عمليـــة اإلنــدماج بــين الالجئـــين      
غيــر المباشــرة التــي ســببها التــدفق  و إّلــا أن التــأثيرات اإلقتصــادية المباشــرة ،ضــيفة ســهلة نوعــًا مــاالم

 رة في الحجـم ال سيما أن األردن دولة صغي ،ة الدولةيالضخم لالجئين أدت إلى ضغط هائل على ميزان
جعـل  ل مـع طـول أمـد النـزاع وعـدم ظهـور بـوادر حـ        كما أن اللجوء بحد ذاته . ذات موارد محدودةو

حيـث أن   ،يواجهون تحديات لتلبية متطلبـات الحيـاة وسـبل العـيش    و ،السوريين في األردن أشد ضعفًا
ــزواج           ــال أو ال ــة األطف ــل عمال العديــد مــن الســوريين أضــطروا الســتخدام أســاليب التكيــف الضــارة مث

 %93 أنللمفوضـية السـامية لشـؤون الالجئـين      تقريـر فبحسب  ،كر لسد الفجوة في إنفاق الدخلالمب
علـى  و ،)UNHCR, 2017g. (يعيشون تحـت خـط الفقـر    في األردن في المائة من الالجئين السوريين
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الالجئــين الســوريين خيــارات محــدودة ســيتم مناقشــتها فــي الفصــل    و الدولــة األردنيــةذلــك يبقــى أمــام  
  .التالي

 السيناريوهات المستقبلية لالجئين السوريين في األردن : الفصل الثاني 
علـى المجتمـع   و تـؤثر عليهـا  و ،قضايا اللجوء من أعقد األزمات التي تواجـه الدولـة المضـيفة   تبقى 

حكومات الدول المضـيفة مـع أنهـا تعلـن وتصـر علـى       و ،على الالجئين أنفسهم على حد سواءو المضيف
ة أن اللجوء هو أمر مؤقت إّلا أنها تضع خطط مرحلية للتعامل مع بقاء الالجئـين داخـل الدولـة المضـيف    

الالجئــين الســوريين فــي األردن فبعــد أكثــر مــن ســت ســنوات مــن بــدء األزمــة    وفــي حالــة  ،لفتــرة طويلــة
ــي       ــع خيـــارات وهـ ــين أربـ ــي األردن بـ ــين الســـوريين فـ ــتقبل الالجئـ ــإن مسـ ــة  : الســـورية فـ ــول الدائمـ الحلـ

ــؤون الالجئـــين    ــية الســـامية لشـ ــتقرار  للمفوضـ ــة : أو ســـياقات اإلسـ  اإلنـــدماج المحلـــي   ،العـــودة الطوعيـ
فيمـا يلـي بحـث    و "اإلنـدماج الجزئـي  "يضاف إليها و )UNHCR, 2016b( ،التوطين إعادة ،)التوطين(

  .كل من هذه الخيارات

   :إلى الوطن العودة الطوعية: أوًال
ذلـك ألسـباب يفرضـها السـياق     و ،تبقى العودة الطوعية ألرض الوطن الحـل الـدائم األمثـل لالجئـين    

 ،كمــا يفرضــها التــزام الــدول الصــريح بموجــب القــانون الــدولي بقبــول مواطنيهــا   ،السياســيو اإلجتمــاعي
إّلـا أن األسـباب التـي أدت إلـى تـدفق أعـداد هائلـة         ،للـدول المضـيفة  و وهذا الحل هو المفضـل لالجئـين  

يكــون مــن الصــعب عــودة  و أي أن النزاعــات تبقــى مســتمرة ،مــن الالجئــين قــد تبقــى دائمــة لفتــرة طويلــة 
   .ى ديارهمالالجئين إل

ولــو  ،وجــود بـوادر لتســوية سياســية قريبــة  عــدمو اسـتمرار النــزاع ففـي حالــة الالجئــين الســوريين  
 ،وتصـل الدولـة إلـى مرحلـة مـن اإلسـتقرار       وقـت لتهـدأ االضـطرابات    إلـى تمت أي تسوية فإنها ستحتاج 

 ،القـرى المهدمـة  و التحتيـة والمـدن   مبالغ طائلة إلعادة إعمار كـل البنـى  و سوريا إلى وقت طويل حاجةو
  .غير متاح لالجئينو احتمال بعيدستجعل حل العودة الطوعية 

ــألردنوبالنســــبة  ــين    لــ ــة لالجئــ ــإن العــــودة الطوعيــ ــة  فــ ــة األردنيــ ــى الحكومــ ــتخفف الضــــغط علــ  ســ
الصـحة والميـاه نظـرًا إلنخفـاض الضـغط الـذي       و التعليمو فترتفع جودة الخدمات ،المجتمعات المضيفةو

مــن % 25يــنخفض العجــز فــي الموازنــة العامــة حيــث أن األردن ينفــق   و ،لالجئــينســببه التــدفق الكبيــر  
كما سـتنخفض فـاتورة الطاقـة    ) 2017،الدستور(،غير المباشرة لالجئينو الموازنة على الكلف المباشرة
وتـنخفض   اإلماراتيستغلق مخيمات الزعتري واألزرق والمخيم األردني و ،نظرًا إلنخفاض عدد السكان

أسـعار العقـارات بسـبب    و ستنخفض بدالت إيجار المنازلو ،وتنخفض البطالة بنسبة صغيرة ،كلف األمن
وســتحتاج  ،وفــي الوقــت نفســه ســتنخفض المســاعدات الدوليــة التــي تســتقبلها األردن   ،إنخفــاض الطلــب
كمـا قـد يسـبب توقـف      ،غيرهـا و المراكـز الصـحية  و المـدارس و تجديد شبكات المياهو األردن إلى ترميم

المحـالت السـورية   و المصـانع و عود رؤوس األمـوال تسو ،لعالمي إلى ركود في األسواقاألغذية ابرنامج 
وفـي النهايـة فـإن خيـار      ،انخفـاض النمـو  و ممـا قـد يعنـي انخفـاض النـاتج المحلـي اإلجمـالي        ،إلى سوريا

  .يحتاج إلى سنوات عديدةو العودة الطوعية غير متاح اآلن
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  إعادة التوطين : ثانيا 
نقل الالجئين من بلد لجـوء إلـى دولـة أخـرى وافقـت علـى قبلـوهم ومـنحهم االسـتقرار           بهويقصد 

إّلـا لنسـبة صـغيرة جـدًا مـن       هـذا الخيـار غيـر متـاح    و )UNHCR, 2016 b( ،الـدائم فـي نهايـة المطـاف    
تم تطوينهم باإلضـافة الـى التعهـدات    فمجموع الالجئين السوريين الذي  ،األردن السوريين في نالالجئي

ــوطين الجئــين آخــرين ال يتجــاوز         ــي قامــت بهــا الــدول لت ــف منــذ بدايــة األزمــة    250الت حتــى آذار  - أل
 ,UNHCR( ،فقــط مـن مجمــوع الالجئـين الســوريين الكلـي   % 5وهـذا الـرقم يمثــل حـوالي     ،-2017
2017g (كما أنه من المستحيل أن يستطيع المجتمع الدولي إعادة توطين جميع الالجئين السوريين .  

  ندماج المحلياإل: ًاثالث
عمـلية تدريجـية تتــزايد مـن خاللهـا درجـة االنـدماج داخـل البيئــة المحيطــة بـالالجئ بمــرور           وهي 

: يجمـع هـذا الحـل بـين ثالثـة أبعـاد      و ،أي أن الالجئين يندمجون مع السكان في البلـد المضـيف   ،الوقـت
تتضـــمن الحصــول علــى التعلــيم  البعـد القــانوني حيــث يحصــل الالجــئ علــى مجموعــة أكبـر مــن الحقــوق   

حصل علـى جنسـية البلـد    وقد ي العمل وغيرها، بغية تحقيق إقـامة دائمـة والصحة وحرية التنقل وفرص
البعد اإلقتصادي حيث أن اإلنـدماج المحلـي عمليـة اقتصـادية تهـدف إلـى إرسـاء        و ،في النهاية المضيف

البعـد اإلجتمـاعي   و ،لمجتمع المضـيف تحقيـق مسـتوى معيشـي جيـد مقارنـة بـا      و سبل العيش المستدامة
فـي   تمكنهم من المساهمةو قبول الالجئينو حيث أنها عملية اجتماعية وثقافية تهدف إلى تحقيق تكيف

  )Fielden, 2017. ( أو العداء الحياة اإلجتماعية للبلد المضيف دون خوف من التمييز
اتفاقيـة عـام   و اقتـرن بـالتجنيس   إذابالرغم من أن اإلندماج المحلي ال يكون حًال دائمـا مرضـيًا إّلـا    

ركــزت علــى أهميــة المواطنــة فــي     -التــي لــم توقــع عليهــا األردن أو لبنــان    –الخاصــة بــالالجئين   1951
ــى حلــول دائمــة   ــي – بــالرغم مــن أن هــذا الحــل  و ،التوصــل إل ــًا مــن  ال يلقــى  -أي االنــدماج المحل ترحيب

عمليًا تعترف حكومات الـدول المضـيفة باإلنـدماج الفعلـي      ،حكومات الدول المضيفة من الناحية النظرية
  .مع اإلقامة طويلة األمد لالجئين تضع خططًا للتعاملو لالجئين بل

الثقـافي  و اإلثنـي و درجـة التشـابه اللغـوي   : تساعد عدة عوامل في اإلنـدماج المحلـي عـادة منهـا    و 
قـدرة  و ،طول الفتـرة الزمنيـة التـي يقضـيها الالجئـين فـي بلـد اللجـوء         ،المجتمع المضيفو الجئينبين ال

  )Fielden, 2017(. الدولة على استيعاب الالجئين
أمـر   -التـوطين –اإلنـدماج المحلـي بمعنـاه الضـيق     و في حالـة الالجئـين السـوريين فـي األردن فـإن      

ألـف سـوري يقيمـون     400و تجنيس أكثر مـن مليـون  ترغب بوال  غير قابل للتطبيق فاألردن ال تستطيع
كمــا أن التجنـــيس ســيلغي صــفة اللجــوء علـــى      ،ألـــف مســجلين كالجئــين   650مــنهم أكثــر    ،فــي األردن 

ــين الســوريين  ــين مســؤولية        و الالجئ ســتتحمل األردن مســؤوليتهم فــي حــين أن مســؤولية هــؤالء الالجئ
وفـي الوقـت ذاتـه فـإن المـانحين مـن        ،تزاماته تجاههايجب أن يقوم المجتمع الدولية بتحمل الو مشتركة

من المبالغ المطلوبة لخطة االسـتجابة األردنيـة ألزمـة الالجئـين     %  64المجتمع الدولي لم تقدم سوى 
 واألردن كدولة محدودة الموارد لن تستطيع تحمل عـبء ) UNHCR, 2017a(،2016السوريين لعام 

  .استضافة هؤالء الالجئين لوحدها
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ولــذلك يبقــى الحــل أمــام األردن هــو اإلنــدماج الجزئــي لالجئــين الســوريين بحيــث تخطــط لحلــول     
ولكــن قــد تمــنحهم   ،طويلــة اآلجــل فــي التعامــل مــع الالجئــين الســوريين دون مــنحهم المواطنــة الكاملــة     

ــيفة       ــات المضـ ــع المجتمعـ ــدماج مـ ــى اإلنـ ــدرة علـ ــع للقـ ــًا أوسـ ــؤتمرات   ،حقوقـ ــاعدت مـ ــدن وسـ  2016لنـ
 فـي التعامـل مـع أزمـة الالجئـين      الدول التي تستقبل الالجئين السـوريين ومنهـا األردن   2017وبروكسل 

  :ولتحقيق إندماج لالجئين السوريين يجب التركيز على السياقات التالية ،تحقيق درجة من اإلندماجو

   :التعليم: أوًال
ألف الجئ سوري فـي   232هناك حوالي و ،يعتبر التعليم ركيزة مهمة تساعد في إندماج الالجئين

ــة   ــنة  إلـــى 5-األردن فـــي ســـن الدراسـ ــبة تشـــكل   -16سـ ــين  % 35.5وهـــذه النسـ ــن مجمـــوع الالجئـ مـ
وتـوفر الحكومــة   ،مهمــة لتحقيـق اإلنـدماج  و ولــذلك فهـي نسـبة كبيـرة   ) UNHCR, 2017h( ،السـوريين 

ــة   ــات الدوليـ ــة والمنظمـ ــمي  و األردنيـ ــيم الرسـ ــة التعلـ ــمي د و األهليـ ــر الرسـ ــلغيـ ــات و اخـ ــارج المخيمـ  ،خـ
وتســتعمل المــدارس فــي التعلــيم الرســمي المنهــاج الدراســي األردنــي ممــا يســاعد فــي إنــدماج الطــالب     

 ،ممـا يخفـف التمييـز ضـدهم     ناألردنيـي يتلقون نفس المعلومات التي يتلقاهـا الطـالب    أنهمالسوريين إذ 
ذلـك  و ،مهارات الحياةو عن الثقافة التعليم غير الرسمي يستخدم باإلضافة إلى المنهج األردني حصصًاو

ويجعلهــم أكثــر اســتعدادًا للمســتقبل    ،ناألردنيــيمزيــد مــن التفاعــل اإلجتمــاعي مــع    إلــىيــدفع الالجئــين 
  )UNHCR, 2016c. (وللعمل

فبحسب تقريـر لـوزارة    ،وفي هذا المجال فقد قطعت وزارة التربية والتعليم األردنية شوطًا طويًال
بالمـدارس الحكوميــة فـي العــام الدراســي    االتحقــوفـًال ســوريًا  ط 126,127دنيـة فــإن تربيـة والتعلــيم األر ال

مدرســـة إضـــافية بنظـــام الفتـــرتين   98أنشـــأت و ،فـــي المخيمـــات والمجتمعـــات المضـــيفة 2016/2017
مــن أجـل الــتمكن مـن اســتيعاب عـدد إضــافي مـن األطفــال الســوريين      ) مدرسـة  196ليصـبح المجمــوع  (
معلـم ومعلمـة جـدد فـي مـدارس       3200عـين أكثـر مـن    و ،التعلـيم النظـامي  فـي  ) ألـف طفـل   50حـوالي  (

وقــد تــم  . معلــم ومعلمــة جــدد فــي مــدارس الفتــرة الواحــدة     2500نظــام الفتــرتين إضــافة إلــى حــوالي   
  )2017 ،بعثة اإلتحاد األوروبي لدى األردن( .تدريب جميع المعلمين والمعلمات الجدد

 سوق العمل ندماج في اإل: ثانيا
خالل الوصول إلى سوق العمل يحصل الالجئون على درجة متزايدة من االعتماد على الـذات  من 

ــاة      قـــادرين علـــى ويصـــبحون ــتدامة، وبالتـــالي المســـاهمة فـــي الحيـ ــعي لتحقيـــق ســـبل العـــيش المسـ السـ
الطويــل يكــون لهــذه العمليــة أثــر إقتصــادي    و وعلــى المــدى المتوســط  ،االقتصــادية للمجتمــع المضــيف 

فمنـذ   ،رة عامة، أحرز األردن بالشراكة مع المجتمع الدولي تقدمًا هائًال فـي هـذا المجـال   بصوو ،إيجابي
  : تحققت األهداف التالية ،2017/وحتى نيسان 2016مؤتمر لندن 

   فئـة صـناعية،    52تبسـيط قواعـد المنشـأ لعـدد     " ميثـاق االتحـاد األوروبـي واألردن   "نتج عـن
ــة     ــي وخلــق فــرص عمــل      وذلــك بهــدف تشــجيع حركــة الصــادرات األردني إلــى االتحــاد األوروب

 .لألردنيين والالجئين السوريين
   مصــانع علـى تــراخيص التصــدير بموجــب اتفاقيـة التبســيط، ويــتم حاليــًا     6حصـلت حتــى اآلن

" النجاحـات السـريعة  "دعم عدد أكبـر مـن المصـانع عـن طريـق المشـروع التجريبـي المسـمى         
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)Quick Wins Pilot Project ( قدم إليها الدعم التقني وسـيتم   21والذي حددمصنعًا سي
ربطهــا مــع المشــترين والمــوزعين فــي االتحــاد األوروبــي لتمكيــنهم مــن التصــدير إلــى ســوق         

  .االتحاد
      أنشــأت أربعــة مراكــز للتشــغيل فــي عمــان وإربــد والزرقــاء والمفــرق لــربط العــاملين األردنيــين

قيـة تبسـيط قواعـد المنشـأ، إضـافة      بفرص العمل المناسبة لهم في المصانع المشمولة في اتفا
وسـتكون  . إلى تأمين األيدي العاملة السورية للعمل في الوظائف المناسـبة فـي تلـك المصـانع    

  .من الوظائف المستحدثة في هذه المصانع من صالح األردنيين% 75
   ألــف تصــريح عمــل لالجئــين الســوريين فــي المخيمــات والمجتمعــات      45أصــدر األردن نحــو

طاعـــات مفتوحـــة للعمـــال غيـــر األردنيـــين ممـــا يحـــافظ علـــى تشـــغيل العمالـــة    المضـــيفة فـــي ق
 .األردنية

 الرسمي االقتصاد في شركاتهم يدخلوا ان السوريين يسمح ۲۰۱٦وباإلضافة إلى ذلك فإن األردن 
بعثة اإلتحـاد  . (حياة أفضل على الحصول تساعدهم في وسوف دخل علىال للحصول جيدة فرصة وهذه

  )2017 ،األردناألوروبي لدى 
دون  ،وهكـذا نجـد أن األردن تســتطيع الموائمـة بــين إدمـاج الالجئــين السـوريين فــي سـوق العمــل       

أن تلتـزم الـدول   و اإلضرار بالعمالـة األردنيـة بشـرط أن يلتـزم السـوريين بالعمـل فـي القطاعـات المنظمـة         
ــة كبيــرة        ،ي دعــم اإلقتصــاد األردنــي  المانحــة باإلســتمرار فــ   ــى عمالــة أجنبي ــاألردن يحتــوي بالفعــل عل ف

سيكون ذلك أفضل بشكل عـام لإلقتصـاد األردنـي حيـث     و ،تستطيع استبدال جزء منها بالعمالة السورية
األجـور التـي    -علـى األغلـب  –بينمـا ينفـق العامـل السـوري      ،أن العامل األجنبي يرسل أمواله إلى الخـارج 

والسـوريين   ناألردنيـي أن هنـاك تكـامًال بـين المهـن والحـرف بـين        كما ،يحصل عليها في السوق المحلي
  .مما يساعد على النمو اإلقتصادي واإلندماج

  : التحتية والنقل البنى: ثالثًا
النقـل علـى اإلنـدماج فمـن جهـة يسـاعد الالجئـين علـى اإلنتقـال مـن           و يسهل تطـوير البنـى التحتيـة   

ظــروف معيشـية أفضــل لالجئـين وللســكان   و ويخلــق فـرص  ،مدينـة ألخـرى بهــدف الحصـول علــى العمـل    
ــين ــة أخــرى قــد يشــجع ذلــك       ،المحلي ــيومــن جه ــال إلــى المــدن األخــرى وتخفيــف       ناألردني ــى اإلنتق عل

وفــي النهايــة ســتتداخل حيــاة الســوريين مــع    ،اإلزدحــام فــي المــدن الكبيــرة مثــل عمــان والزرقــاء وإربــد   
ولذلك تعهـدت وزارة النقـل فـي خطـة اإلسـتجابة األردنيـة        ،يسهل عليهم اإلندماج المجتمعيو ناألردنيي
 شـوارع  وتـرميم  جديدة شوارع وبناء النقل خدمات لتحسندوالر  78,200,000بتوفير  2016-2018
  )2016 ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي. (الشمالية المحافظات في قديمة

   :األنشطة األخرى: رابعًا
ــم   ــد أهـ ــل اإلجتمـــاعي أحـ ــون     يعتبـــر التفاعـ ــرف الالجئـ ــن الضـــروري أن يتعـ ــدماج فمـ مقومـــات اإلنـ

تقـوم العديـد مـن    و ،والمجتمعات المضيفة على بعضهم البعض لتجنب التمييز والصور النمطيـة السـلبية  
مثــل  نواألردنيــيالمنظمــات فــي األردن بالقيــام بأنشــطة المنهجيــة تهــدف إلــى اإلنــدماج بــين الســوريين      
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فـــي أي مــــن نشـــاطاتها المقدمــــة    ناألردنيـــي مــــن % 30ك منظمـــة أنترســـوس التــــي تضـــمن أن يشـــار    
هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمــرأة التـــي تضـــم النســـاء األردنيـــات جنبــا إلـــى جنـــب مـــع النســـاء     و ،للســوريين 

مـع الطـالب    ناألردنيـي لدمج الطـالب   USAIDوبرنامج  ،السوريات في كل برامجها في المدن المضيفة
 ,tumen. (السوريين من خالل ممارسة ألعـاب كـرة القـدم فـي المـدارس بعـد حصـص الـدوام الرسـمي         

2016(  

  :أهمية اإلندماج في المجتمع األردني
يين في المجتمع األردني مهم لالجئين السوريين إذ أنه يحمـيهم مـن الفقـر    رإندماج الالجئين السو

 ،اإلسـتقرار فـي األردن  و ممـا يـؤثر علـى النسـيج اإلجتمـاعي      ،والتمييـز  ،تـدابير التكيـف السـلبية   و والعـوز 
اإلحبـاط  و تهدئـة االسـتياء العـام    فهو يسـاعد علـى   األردنفي نفس الوقت فإن اإلستقرار مهم للمجتمع و

ــادة      و ،االجتمــاعي النــاجم عــن تــدّفق الالجئــين    ــؤدي إلــى زي ــى الســلع االســتهالكية، وي ــدعم الطلــب عل ي
وفــي حـال التزمــت الــدول المانحـة بتعهــداتها تجــاه     ،جيــة، وخلـق فــرص عمــل جديـدة  المسـاعدات الخار 

فالمشـاريع التـي سـتنفذ سـتفيد الالجئـين والمجتمعـات        ،رصة تنمويةفاألردن ستتحول أزمة اللجوء إلى 
 فـي  لألردنيـين  جديـدة  وظـائف  الجديـدة سـتوفر   فعلـى سـبيل المثـال المـدارس     ،المضيفة على حد سـواء 

 ،المـدارس  فـي  الموجـودة  االزدحـام  تقليـل مشـكلة   علـى  سيسـاعد  المـدارس  والتوسـع فـي   ، المهنـي  القطـاع 
 فـي  األوروبـي  االسـتثمار  كمـا أن  .األردن فـي  السـكان  كـل  سـيفيد  عـام  بشـكل  التحتيـة  البنـى  تـرميم  كمـا أن 

سيؤدي إلى نتائج إيجابية تـنعكس علـى اإلقتصـاد     لألردن األوروبي االقتصاد فتح وقرار األردني االقتصاد
  . األردني

  :مةـخات
انعدام احتمالية العودة الطوعية الجماعيـة لالجئـين السـوريين فـي     و مع استمرار الحرب في سوريا

فإن الحكومـة   ،وعلى الرغم من توقف تدفق الالجئين الجدد ،واستمرار هذا العبء على األردن ،األردن
تهـدف   ،وضـعت خططـًا للتعامـل مـع األزمـة علـى المـدى الطويـل         األردنية وبالتعاون مع المجتمع الدولي

اسـتمرار حالـة الفقـر     مـن  علـى الـرغم  و ،الكريمـة لهـم   الحيـاة توفير سـبل  و إلى رعاية الالجئين السوريين
عيف فـي األردن هـو أفضـل مـن     والبطالة بين أوساط الالجئين يعي الالجئـين السـوريين أن وضـعهم الضـ    

  .أي حال سيكونون عليه في سوريا
نموذجـًا يحتـذى بـه    خلقـت  و ومنذ بداية األزمة قدمت األردن خدمات جليلة تستحق عليها الثناء

مـــن  أعلـــىوحققـــت مســـتوى  ،المجتمعـــات المضـــيفةو فـــي اإلســـتجابة الحتياجـــات الالجئـــين الســـوريين  
ع الـدعم وزيـادة المسـاعدات النقديـة وشـراء السـلع والخـدمات        استغالل القدرات الوطنية لتنفيذ مشـاري 

وقامت بتوفير الخدمات العامة األساسية لالجئـين   ،الوطنية مما يضيف قيمة هامة إلى االقتصاد الوطني
فــي المخيمــات وفــي المجتمعــات المضــيفة فــي قطاعــات الصــحة والتعلــيم والخــدمات البلديــة والنفايــات      

  .الصلبة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والكهرباء
ميثـاق  "لتزامـات  فقـد قامـت األردن وفقـًا ال    ،ومع غياب أي حل في المدى القريب سوى اإلنـدماج 

بعدة خطـوات تسـهم فـي العمـل حيثمـا أمكـن علـى تحديـد وإزالـة المعيقـات            "االتحاد األوروبي واألردن
قتصــاد التــي تواجــه الالجئــين الســوريين فــي ســعيهم للحصــول علــى عمــل قــانوني والئــق يســاهم فــي اال  
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 سـوريين علـى التعلـيم   دعم حصـول الالجئـين ال  تو ،تنافس مع وظائف األردنييناألردني، ذلك دون خلق 
  .واالستمرار في توسيع فرص الحصول على الخدمات اإلنسانية لالجئين السوريين ،الخدمات العامةو

مـع احتفــاظهم   -الالجئـين السـوريين   إدمــاجبشـكل عـام يمكـن القــول أن األردن فـي اسـتمراره فـي       و
د اإلقتصاد الـوطني علـى   فرصة تساعيستطيع تحويل أزمة اللجوء إلى  -على حقهم في العودة الطوعية

 يمثل نموذجًا للبالد األخـرى فـي الوقـت الحاضـر    و تمنع أي تمييز ضد السوريين في المستقبلو النمو
  . المستقبلو

  :قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية

ــدى المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية    -1 ــة المخرجـــات   ،بعثـــة االتحـــاد األوروبـــي لـ ــل  -ورقـ  ، ،األردن: مـــؤتمر بروكسـ
4/2017. 

 .11ص،23/3/2017 ،17842ع  ،عمان ،الدستور -2
 .2ص ،26/9/2017 ،18021ع  ،عمان ،الدستور -3
ــــــــمح بلـــــــــــم شـــــــــــمل العــــــــــائالت الســـــــــــورية فـــــــــــي األردن     ،العربيــــــــــة نـــــــــــت   -4  ،لغــــــــــط حـــــــــــول قـــــــــــرار يســ

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2017/04/11.html  
 .7ص  ،8/9/2016 ،4335ع  ،عمان ،الغد -5
 .9ص  ،14/11/2017 ،4766ع  ،عمان ،الغد -6
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  ملخصال
وثيقة سياسات استغالل الفرصة السكانية بحلول العام مدار سنوات خلت يتبنى األردن على 

الستثمار هذه ، على المستويين الحكومي والخاص قد تطلب ذلك توجيه اصحاب العالقةو. 2030
هذه الوثيقة من السياسات االقتصادية االجتماعية التي  انبثقتوقد . في الفترة المتوقعة الفرصة

زن توابهدف تحقيق تنفذها المملكة األردنية في مجال التوعية االنجابية لضبط عملية الزيادة السكانية 
  . بين النمو السكاني والنمو االقتصادي

من  %60 ا أنما علمن إذاناجحة الرسمية وقد كانت تجربة التوعية االنجابية حسب التقديرات 
 كوميحوقد حظيت هذه السياسات باهتمام . يستخدمن وسائل تنظيم األسرةاألردن في السيدات 

بدت الظروف  ،آنذاك. لشرائع االسالميةوقبول مجتمعي يما ال يتعارض وامادي ومعنوي وتثقيفي، 
أي االستفادة من الفرصة السكانية " الديموغرافي" مواتية للسير بالسياسات نحو استقبال التحول

فقد ساهمت الظروف . ) ( معدالت اعالة منخفضة إلىهذا يعني الوصول ، 2030بحلول عام 
الثاني من القرن الحالي األمر الذي بواب تدفق الالجئين من سوريا في العقد أالمحيطة في فتح 

   .في ظل سياسات االستفادة من الفرصة السكانية يضعنا أمام تحديات اقتصادية ذات أبعاد سياسية
قياس األثر المتوقع على المكاسب االقتصادية للهبة لويسعى الباحث من خالل التحليل الكمي 

الربط بين و، مكاسب في االقتصاد األردنيوهذه الالسكانية عن طريق العالقة بين تدفق الالجئين 
وتنفرد هذه الدراسة في . معدل األعالة في ظل االستعداد للفرصة السكانية والهجرات القسرية

تسهم في الحفاظ على مكتسبات السياسة االقتصادية نحو االستفادة بديلة توجهاتها نحو ايجاد حلول 
  . مستقبال من الفرصة السكانية

Assess the impact of refugee influx on economic gains of population 
opportunity. 

(The case of the Hashemite Kingdom of Jordan) 
Over the next decade, Jordan has adopted a Policy Document for Exploitation 

of the Population Opportunity by 2030. This motivated stakeholders to invest this 
gift in the expected period. This document emerged from the economic and social 
policies implemented by the Kingdom of Jordan in the field of reproductive 
awareness to control the process of population increase, I, e. the impact on 
population shifts, so that we reach a balance between population growth and 
economic growth. 

The experience of reproductive awareness is estimated to be successful if we 
know that 60% of women in Jordan use family planning methods( * ) .These policies 

                                                             
 وقد أشارت المسوحات إلى أن عوامل . 2013مسح السكان و الصحة االسرية، : دائرة االحصاءات العامة: المصدر

أنظر أيضا دراسة عبد الحليم محمد . من األثر على حجم التغير في االنجاب%  96بما يعادل  م النسل تسهمتنظي
مجلة ". اآلثار المتوقعة للهبة السكانية على النشاط االقتصادي في األردن، في المستقبل "ثائر أحمد أبو سليم وجبران 

 ). كانون الثاني( 2018نشر ويصدر في قبول للم( العلوم التطبيقية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
* Source: Department of Statistics: Population and Family Health Survey, 2013. 

Surveys indicated that birth control factors contribute 96% of the impact on the magnitude 
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were given grate material and moral and educational attention by the government 
of Jordan, additional expenses from the state budget, and the community 
acceptance which do not contradict Islamic laws. This seemed a favorable 
conditions for the conduct of policy towards the accept demographic 
transformation which gives an opportunity to take advantage of the population by 
the year 2030, this means access to low Dependency rates.  

These circumstances surrounding the opening doors of the flow of refugees 
from Syria in the second decade of this century, which puts us in front of facing 
new political dimensions of economic challenges in the light of policies that take 
advantage of the population has contributed. 

The researcher seeks through quantitative analysis to measure the expected 
impact on the economic benefits of the population gift through the relationship 
between the flow of refugees and these gains in the Jordanian economy, and 
relating the rate of dependency in preparation for the opportunity of population and 
forced migration. This study is a unique in its orientation towards finding 
alternative solutions that contribute to preserving the gains of economic policy 
towards benefiting from the future population opportunity. 

  مقدمة 
خطوات واثقة نحو النهوض باالقتصاد األردني رغم يخطو األردن على مدار عقود خلت و

وقد تمثل . منذ حرب الخليج الثانية الضغوطات االقتصادية المحلية واألوضاع السياسية المجاورة
مانية، على أساس استحقاقات سياسية في الحياة البرل ،ذلك في اعادة النظر في التشريعات االقتصادية

وتوفير بنية وتعزيز التناسب القطاعي االجنبي استقطاب االستثمار وتحسين المناخ االستثماري نحو 
ومع ضغوطات المديونية ومحدودية الموارد استطاع . التحوالتتحتية قادرة على االستجابة لهذه 

ان كان الثمن بفعل و. في مجال العالقات االقتصادية الخارجيةنوعية االقتصاد االردني تحقيق نقلة 
الضغوطات السابقة مرتفعا بالنسبة للمواطن األردني اال أن توفير مظلة حماية اجتماعية وأمنية يبرر 

  . صعوبات الحياة اليوم
األردن  إلىوفي اطار االتفاقيات الدولية والتي من شأنها تعزيز التدفقات النقدية والسلعية من و

، النقدية والتجارية بتناغم مع متطلبات الحفاظ على البنية المالية: تصاغ السياسات االقتصادية
محليا  ةمتقلبمنظومة اقتصادية االقتصادية الحالية والحفاظ على العملة الوطنية من التقلبات في 

  . وعالميا
خارج االجندة القومية على المستويين وفي ظل هذه التحوالت لم تكن المشكلة السكانية 

والحكومة األردنية لم تأل جهدا في  2009منذ اقرار وثيقة السكان في عام ف. االقتصادي والسياسي

                                                                                                                                                           
of the change in reproduction. See also a study by Dr. Abdel Halim Mohamed Jubran and 
Dr. Thaer Ahmed Abusaleem entitled "The expected effects of the demographic gift on 
economic activity in Jordan in the future". Applied Science Journal, Applied Science 
University, accepted for publication and will be published in January, 2018. 
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ستفادة من الفرصة والحفاظ عليعا وكذلك اال مكتسبات تطبيق سياسات التوعية االنجابيةمن االستفادة 

   .)*(2030ام المرتقبة عالسكانية 
تواء هذه حفتكلفة ا .ينسالحا ذي حد المشكلة السكانية،محور ، تعتبر التحوالت الديموغرافيةو

وهذا  ،مقابل العائداتمن المتوقع قد تكون التكاليف أعلى ف. عدةيضعنا أمام سيناريوهات التحوالت 
  . المجتمع والدولةالفرد وينطبق على 

وفي ظل التحوالت الديموغرافية التي يشهدها األردن هناك تحديات متجددة تحول بدورها دون 

من قبل  2009عند أقرار وثيقة سياسات الفرصة السكانية في العام جني المكاسب كما أريد لها 
وهذا المتغير . وجزء من هذه التحديات تعكسه مشكلة الهجرة والالجئين. المجلس األعلى للسكان

  . على مكاسب الفرصة السكانية المرتقبةسيكون محور الدراسة الراهنة من خالل تحليل تبعياته 

  أهمية الدراسة
الكلية في دول االقتصادية م بقضايا السكان والنمو االقتصادي متأصل في الدراسات ان االهتما
، خالفا لتوجهات الدراسات االقتصادية في الدول األقل حظا من النمو االقتصادي التقدم الصناعي

بعين االعتبار تباين توجهات السياسات أخذنا ما  إذاولهذا ما يبرره  .الدول المتأخرة اقتصاديا
الكلية بين هذه الدول واالختالف الصارخ في أولوياتها على المدى القصير وعلى المدى قتصادية اال

حث، وله مساهمات واهتمامات في مجال الفرصة السكانية، أن الفصل بين قضايا اويعتبر الب. الطويل
 أرض الواقعمن اختالالت االستهالك واالنتاج على  النمو االقتصادي وقضايا التحول االقتصادي يعزز

  . على مستوى االقتصاد األردني
وتدني مستوى  الطبقة المتوسطةأعداد  وال شك أن تزايد أعداد المتعطلين عن العمل وانحسار

الشرائية لدى أصحاب الدخل المحدود وتباين توزيع األنشطة بين  ةاألجور العام وتراجع القو
من هنا جاءت فكرة . شواهد على ذلكالقطاعات االقتصادية لحساب القطاع الخدمي من بعض ال

الدراسة الراهنة حول تقييم مكاسب الفرصة السكانية المرتقبة في ظل المتغيرات السياسية في المنطقة 
  . األراضي األردنية إلى نوتدفق الالجئي

  أهداف الدراسة

لى مستوى السياسات ع القسريتحليل عام للفرصة السكانية في ظل تحديات اللجوء  :أوًال
  . االقتصادية والسياسات السكانية

وكذلك قياس أثر الهجرة ومعدالت البطالة لمن خالل نموذج تحليل صافي األثر االقتصادي  :ثانيًا
  . معدل األعالة المعدل بالهجرة القسريةمفهوم على صافي فرص العمل 

                                                             
يمكن  ). HPC (، المجلس األعلى للسكان) 2010صدرت ( 2009وثيقة سياسات الفرصة السكانية،  :المصدر *

الصادرة عن المجلس األعلى للسكان، " وثيقة سياسات " الفرصة السكانية في األردن: النسخة المحدثة الرجوع إلى
2017.  
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الطبيعية غير زيادة الخروج بتوصيات من شأنها التغلب على التحول السكاني الطارئ نتيجة ال :ثالثًا
  .فق الالجئين في السنوات القادمةما سلمنا باستمرار تد إذا، )صافي الهجرة( للسكان

  البحث الراهندراسات في مجال 

في األردن التحليل النظري والكمي للفرصة السكانية واالقتصادية تناول العديد من الدراسات . تمهيد

وهناك مساهمات للباحث في هذا المجال نشرت في . لفةومن زوايا مخت 2030السكانية بحلول العام 
على صعيد الهجرة القسرية التي تعرضت لها سوريا . مجالت علمية محكمة وفي مؤتمرات علمية

مية كووالمؤسسات الحاالردن فقد حظي هذا الجانب باهتمامات  إلىجئين السوريين وتدفق الال
  .ذات العالقةالمؤسسات االكاديمية 

على االقتصاد األردني  وتبعاتهاجامعة اليرموك مركزا متخصصا لدراسات الهجرة فقد أنشأت 
دراسات مرجعية يشرف وهناك . المجالفي هذا ، تعقدها مؤتمرات دوريةوتنشر مساهماتها من خالل 

وأيضا، مساهمات  والذي يعتبر مقرر وثيقة سياسات الفرصة السكانية المجلس األعلى للسكان اعليه
  : ذات العالقةبحثية الدراسات الفيما يلي ملخص و. المستوى األكاديميبحثية على 

العالقة بين التدفقات المالية الخارجية وسياسات استثمار الهبة ). 2016( دراسة جبران :أوًال
االستثمار في الفرصة السكانية بحلول من كيفية االستفادة  حولالدراسة تمحورت . السكانية

ما  إذااالقتصادي  زيادة العبء: مجموعة من النتائج أهمها إلىة وقد خلصت الدراس .2030
أتت سياسات استغالل الفرصة السكانية ثمارها في المستقبل، محدودية الموارد المحلية الالزمة 
للمضي قدما في سياسات الفرصة السكانية نتيجة انخفاض معدالت االدخار األمر الذي 

حقيقي، تفعيل االنفاق الحكومي من خالل توجيه اليستوجب استقطاب رأس المال األجنبي 

  ). 1( األنظار نحو استثمارات انتاجية

اآلثار المتوقعة للهبة السكانية على النشاط االقتصادي في ). 2017( وأبو سليم دراسة جبران :ثانيًا
ركزت الدراسة على العالقة بين فرص االستفادة من السياسات . األردن، في المستقبل

اعية واالقتصادية وأثرها على مستوى الناتج المحلي االجمالي من خالل تحليل معدل االجتم
وقد خلصت الدراسة من خالل تحليل العالقة على . االعالة ومعدل االعالة الفعلي في المستقبل

 0.64مستوى  إلى 2053توقع تناقص معدل االعالة بحلول عام  إلىأساس النمذجة الرياضية 
كد نزعة هذا المعدل نحو ؤاألعلى للسكان والتي ت دراسات المجلسنتائج وهذا يتناسب مع 

  ). 2( االنخفاض عند بلوغ الفرصة السكانية

تركزت الدراسة . حول أثر النمو السكاني على التنمية) 2013( دراسة المجلس األعلى للسكان :ثالثًا
ة االنجابية ياسات الصحسفي خصائص السكان ودور ضبط معدالت االنجاب على أساس 

. والتوعية األسرية وأثر ذلك على التنمية االقتصادية في قطاعات التعليم، الصحة، الغذاء والماء
تحقيق وفر مالي في قطاعات التعليم االمر : مجموعة استنتاجات، من بينها إلىخلصت الدراسة و
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الت االنجاب الذي يترتب عليه تحسين في الخدمات التعليمية المقدمة على أثر انخفاض معد
  . وبالتالي، انخفاض أعباء رعاية األسرة

مجموعة دراسات نفذها مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك  :رابعًا
الوقوف على أبعاد هذا التحول في االقتصاد  إلىمن خالل ندوات ومؤتمرات هدفت في مجملها 

 . ، السياسية، االجتماعية والثقافية واألمنيةاالقتصادية األردني على المستويات
  فرضية الدراسة

توجد عالقة ذات داللة : تبني الفرضية التالية إلىيسعى الباحث من خالل اختبار سؤاله البحثي 
 .والمكاسب االقتصادية للفرصة السكانيةفي األردن ) الهجرات القسرية( جئينصائية بين تدفق الالحا

  :ة نظر الباحث من خالل المتغيرات التاليةهجالمكاسب ستبند من و
العاملون ، ، القوى العاملة)نسبة مئوية( العمريةالفعلي ومعدل االعالة  معدل االعالة 

من خالل الفرق بين الفرص الجديدة والفرص المتروكة خالل : والمتعطلون، فرص العمل المستحدثة
وهذا يقود . لبنية التحتية واألمن والحمايةحدود البحث الزمنية، االنفاق على الصحة والتعليم وا

  : صياغة نموذج البحث كما يلي إلىالباحث 
  
  
  

  

  

  

  

  

  لجانب النظريا

  الفرصة السكانيةماهية  :أوال
بالتحليل من حيث  ،) الهبة السكانية( الفرصة السكانية بشكل خاصتناول االدب االقتصادي 

رحلي كونه قائم على التتابع في مسار النمو السكاني عبر عتبر هذا المفهوم ميو. المكاسب والتكاليف
وفي العالم . التاريخ في أوروبا تحديدا منعهد بعيد  إلىويعود تاريخ الفرصة السكانية . السنين
خالل القرن ف. اال حديثا هذا التحول كما لو كان فرصة اقتصادية إلىلم تشر األدبيات  ،العربي

اصة في الدول سكانية ليأخذ مساحة أكبر في االدبيات االقتصادية خالماضي تجسد مفهوم الفرصة ال
  . شرق أسياجنوب  لالعربية ودو

تبني سياسات الفرصة  إلىعلى مستوى الوطن العربي، لم ترد اشارة في االدبيات االقتصادية 
ا نعرفه أسس لم) ندوات ومؤتمرات( امكثف اعلمي االسكانية علما بأن عقد السبيعينيات قد شهد حراك

  

 

  الهجرة القسرية 

  صافي فرص العمل

 المستحدثة 

 معدل البطالة  
 

  

  

  ) DR( معدل االعالة

  )في توصيفاته المختلفة(

 

المتغيرات   المتغير التابع
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اهتماما متزايدا  ،فقد أولت الدول العربية، في ظروف التـاخر االقتصادي. اليوم بالفرصة السكانية
محدودية في ظل  لسكانللتغلب على الزيادة المفرطة للسياسات تنظيم النسل ونشر الوعي االنجابي 

  .)3( الموارد االقتصادية المتاحة
السكانية في بعض الدول العربية من ضمنها مصر مؤشرات تحقق الفرصة ، حديثا، رصدتوقد 

وفي األردن تم توثيق هذا الحدث، امتدادا للسياسات القائمة نحو ضبط النسل وحركة . واألردن
 في العام السكانية سياسات الفرصة  ) ( من خالل اقرار وثيقة، عقود مضت السكان على مدار

2009)4.(  
دخالت التحول الديموغرافي ومخرجاته من خالل شملت وثيقة سياسات الفرصة السكانية م

الصحة، التعليم، األمن الغذائي : عرض المجاالت المعنية بهذا التحول في االقتصاد األردني مثل
وقد أسست هذه الوثيقة فيما بعد، حيث المجال ال يسمح بتحليلها بالكامل، . واألمن المائي

كانية ومخرجاتها وكذلك المكاسب المتوقعة على لمجموعة دراسات تركزت على تقديرات الفرصة الس
  . المستويين الجزئي والكلي

عبد الحليم  الباحثقام بها دراسة متخصصة هناك الدراسات في مجال الفرصة السكانية من بين 
اآلثار المتوقعة للهبة السكانية على  "تحت عنوانمن جامعة الزرقاء والباحث ثائر أبو سليم جبران 

على التحوالت السكانية على مدار ركزت هذه الدراسة ". في المستقبل ،صادي في األردنالنشاط االقت
عقود خلت من خالل تتبع حركة معدل النمو السكاني وتغير التركيبة العمرية للسكان بهدف التوصل 

 عدل االعالة الفعلي،جانب حساب م إلى المعتمد لدى المجلس األعلى للسكان ) *(  معدل االعالة إلى
استهدفت معدل االعالة و .بعد استبعاد أثر المتعطلين من قوة العمل ينوالذي تم بصياغة من الباحث

نتجاوز المرحلة المطلوب على مستوى التنمية المستدامة والذي يضمن ثبات نمو السكان بحيث 
وعة مجمك االجنبيةدول البعض في الحال  يكما ه عندها عدد السكان باالنخفاضالحرجة التي يبدأ

  . وغيرها االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكيةدول 
سياسات  إلى ،في طرح الفكرة األساسية حول معدل االعالة ،استند الباحثفي الدراسة الراهنة 

وهذا المطلب ذو أهمية في تحديد . اقتصادية اجتماعية سبقت اعالن وثيقة الفرصة السكانية بعقود
ضبط عملية  إلىهدفت هذه السياسات وقد  .من حيث رصدها وتوقيتها أبعاد الفرصة السكانية

. خطط التنمية االقتصاديةبحيث تحاكي هذه المتغيرات ، االنجاب وتحقيق معدالت خصوبة منخفضة
حداث تقارب بين معدالت نمو االستهالك ومعدالت نمو االنتاج على مستوى كفيل باهذا االنسجام ف

خلصت و. القومي واالستثمارالقومي  االدخارتقليص الفجوة بين لتالي القطاعات االقتصادية، وبا

                                                             
 ت المتوقعة للفرصة السكانية، حجم السكان، التركيبة العمرية للسكان، أوضاع شريحة األطفال، شملت الوثيقة العائدا

 .33 – 27صحقيق واستغالل الفرصة السكانية، كما تضمنت سياسات ت. 26 – 15. ص.سوق العمل، أنظر الوثيقة ص
) 64من هم فوق +15كانية ما دون الشريحة الس( يشير معدل االعالة إلى نسبة من هم خارج قوة العمل بين السكان *

 .وفي الجانب العملي من الدراسة يعرض الباحث تفصيال متكامال لهذا المفهوم). 64 –15(إلى مجموع القوى العاملة 
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تغذية االقتصاد من و االقتصادية أن المكاسب المتوقعة تتمثل في زيادة امكانيات الدولة إلىالدراسة 
   .داخله

أعداد من خالل انحسار  يتجلىالتحوالت هذه ، نتيجة المنشود االثر الكبير، المكسب الوطني

سنة بالتزامن مع زيادة القوى  64سنة ومن هم فوق  15الفئة العمرية بين من هم دون  السكان في
الالزمة و انخفاض في معدالت صافي فرص العملعترض حدوث هذا المكسب يلكن قد . العاملة

انسجام  هوان حثاومن النتائج التي توصل اليها الب. في السوق المتصاص فائض العمالة المتزايدة

  .)" 1" جدول رقم أنظر( اسة مع نتائج االسقاطات السكانية المعلن عنها رسمياالدر توقعات

أولى  2009وللحفاظ على ما تم تحقيقه منذ اعالن وثيقة سياسات الفرصة السكانية في العام  

التعداد اهتماما كبيرا بالتغيرات الحاصلة على أثر دراسات  2017المجلس األعلى للسكان في العام 

ريادة االعمال في ظل نمو شريحة قد سلط الضوء على قضايا و. 2015العام للسكان والمساكن في 
مع ضرورة نشر هذا الفكر في المدارس والمراكز البحثية والمؤسسات  القوى العاملة المتوقع

الرتقاء ، الالجئين السوريين ومعالجة تحديات اللجوء السوري على سوق العمقضية الاالكاديمية، 
بسياسات الصحة االنجابية من خالل تكثيف الدراسات البحثية في هذا المجال، تطوير االستراتيجية 

   ). 5( الوطنية لالعالم السكاني
بعوامل كثيرة لعل العمرية  يتحدد معدل االعالة. تاليا، يستعرض الباحث مفهوم االعالة العمرية

حجم ظاهرة زواج القاصرات في بتتأثر التي بدورها الخصوبة و ضبطمدى فعالية سياسات من أهمها 

(السكان والفئات العمرية في األردن".  1" جدول رقم
( I  

عدد  الفترة
 السكان

 الفئات العمرية للسكان 
0 – 14 64 – 15  + 65  

 العدد (%) العدد (%) العدد (%)

2009 6490000 37.64 2442836 59.44 3855060 3.24 210276 

2010 6698000 37.25 2495003 59.5 3985310 3.2 214336 

2011 6249000 37.25 2327253 59.5 3718155 3.2 199968 
2012 6388000 37.30 2382724 59.4 3794472 3.35 213998 
2013 6530000 37.25 2432425 59.4 3878820 3.35 218755 

2014  6675000 37.35 2493112 59.45 3964950 3.25 216938 

2015  )
II
 ( 9531712 34.30 3275743 61.94 5904288 3.68 351681 

2016 9798000 34.30 3365560 61.50 6034940 3.68 361500 

.(I) جداول جندرية. دائرة االحصاءات العامة: المصدر.  )II .( التعداد العام للسكان

  .2015والمساكن، 
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مستقبال األمر الذي  الفئةيعززان من ضياع حقوق هذه  18فالفتاة أو الشاب في سن تحت الـ . األردن
اض نوعية الحياة، وبالتالي ظهور أثار سلبية على النسل ومعدالت النمو السكاني فيترتب عليه انخ

  . )6(وقت الراهنومعدالت االنجاب المقبولة في ال
أنه ومن  إلىتشير االحصائيات الرسمية على مستوى الدراسات،  ،ألرقاملغة ا إلىاحتكمنا  إذا

على . )1( )2015حصائيات إ( )زواج قاصرات( 18تزوجات هناك سيدة متزوجة دون الـم 10بين 

ن سن الـ يتزوجن دوسيدات  4زوجات سوريات هناك  10من بين فمن مستوى الزوجات االجنبيات، 

مستوى التعليم الكامل يسهم في  إلى 18لـدون سن ا ينفافتقاد الشباب والشابات المتزوج ).7( 18

من الزوجات % 60أن  إلىتشير االحصائيات الرسمية في هذا المجال، . انتشار العنف األسري

العام  تزايد منذفي هذه النسبة . سنة 18دون الـ في سن تزوجن قاصرات أصال، ممن المعنفات 

لتصل  11.7في حدود  2010فحسب بيانات المجلس األعلى للسكان كانت النسبة في عام . 2010

في عام % 16.26ا السابق وتستقر عند مستوى لتتجاوز مستواه 2013 عامفي % 15إلى 

إلى مستوى حيث وصلت النسبة  2015مع الحفاظ على السلوك التصاعدي في عام  2014

18.1% )8( .  
قد تعيق لسيطرة على التحديات التي على قدرة الدولة في ااح الفرصة السكانية جويعتمد ن

وتبعاته، زيادة القسري للسوريين اللجوء مثل  ،منذ اطالق وثيقة سياسات الفرصة السكانية ،مسارها

، تراجع المانحةمحدودية الدعم المالي للجوء السوري من الدول  18عدد عقود الزواج دون سن الـ 
  ). 2(تحديات التعليم التقني والمهنيو الزيادة في فرص العمل المستحدثة معدالت

يعرض ، تحقيق الفرصة السكانية ومكاسبها وألعطاء تصور عن هذه التحديات وأثرها على
 إلىفي اطار تحويل التحديات  لمدخالت ومخرجات الفرصة السكانية اتوضيحي اسمالباحث ر

  ". 1" كل رقم، أنظر ش)3(فرص
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . ، من موقع المجلس)2017اجتماعات ( المجلس األعلى للسكان: المصدر 1
 .2017األرشيف، اصدارات . المجلس األعلى للسكان: المصدر 2
استخدم الباحث رسم مخطط مع . موقع المجلس ضمن صفحة مقاالت). 2017( المجلس األعلى للسكان: المصدر 3

  . اجراء بعض التعديالت
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  السكانية الفرصة مكاسب وتحديات".  1" شكل رقم
  

يط لالستفادة من الفرصة السكانية، طفي ظل التخ ،ن المطلب القومي في تحقيق مكاسب نوعيةإ
في ظل تزايد اعداد القوى العاملة وانحسار ، االكاديمي والمهني والتقني التعليمانظمة تحديث هو 

قين بالتعليم في المجاالت االكاديمية والمهنية حتفي أعداد الطلبة المل الحاصلفالتباين . فرص العمل
مجلس األعلى في احدى تقاريره، يشير ال. اسيعمل على اضعاف المكتسبات التي تم رصده والتقنية
المهني من اجمالي من  تراجع في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليممن يعاني  األردنأن  إلىللسكان 

  .يلتحقون بالتعليم سنويا
، نفس المستوى نسبة الملتحقين بالتعليم المهني من اجمالي الملتحقين بالتعليم في فقد بلغت

( 2013في عام % 10.3يقارب ما ، التدريب المهني، التعليم األكاديمي، التعليم التقني والبكالوريوس

، حيث تتوزع هذه المملكة بالكاملمحافظات مراكز التعليم التقني والتدريب المهني  تغطيو. ) 1

ألف طالب  15 إلىبطاقة استعابية تصل  مدرسة شاملة، مراكز تدريب مستقلة 190على المراكز 

ألف  26قادرة على استيعاب ) حكومية وخاصة ( في كليات المجتمعموزعة مراكز  إلىاضافة . وطالبة

   ).9(طالب وطالبة
لمتزايد للعوامل ا لط االدبيات االقتصادية الضوء على الدورتسمنذ تسعينيات القرن الماضي 

. مؤشرات كلية كاالدخار واالستثماراستخدام الديموغرافية في تحديد النمو والتشغيل من خالل 
 ،المرحلية ،وهذه العملية .للسكان على التركيبة العمريةهذا التحول تأثير  علىذه الدراسات وركزت ه

                                                             
 ).2017( المجلس األعلى للسكان، األرشيف: المصدر ).1(

زيادة أعداد القوى 

العاملة

 الفرصة السكانية انخفاض معدل االعالة

تدفق العمال 

 إلىالجدد 

 سوق العمل

تحقيق وفر في  زيادة عدد المتعطلين عن العمل

 الموارد 

اخفاق السياسات االقتصادية 

  )زيادة معدالت البطالة ( 

 االخفاق في استغالل الفرصة السكانية

 )زيادة اعباء االعالة(

  تصاديةزيادة أالعباء االق: التحديات

تأخر 

الفرصة 
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 إلى، التوصل فرصة السكانيةالولكي تتحقق لكي يكون التحول مثمرا و، في مراحلها األولىتشترط 
، حيث تشهد في قيمه المطلقة معدالت منخفضة من الوفيات بين األطفال مع استمرار نمو السكان

 إلىنتقل المجتمع يفي المرحلة الثانية،  .زيادة شريحة األطفال وزيادة معدالت الخصوبةالدولة 

أخذ معدل نمو يبذلك و. طفل لكل سيدة 2.11معدل الخصوبة عند حدود من مستوى منخفض 

  ).10( اعالة منخفضة لمعدالتيمهد السكان باالنخفاض وهذا بدوره 

حجم االدخار، ، ) 2(  سوق العملعلى ومن االهمية بمكان تحديد تأثير التحول الديموغرافي 
زيادة اعداد السكان في شريحة القوى تقود  ،على مستوى االدخارف .مستوى األسعار والتشغيل

. السكاني أن يدخرو أكثر والذين هم في تزايد نتيجة التحول 45هم في سن الـ  منوظفة المالعاملة 
السن متحرك بشكل واضح على  اهذ. هذا يضمن زيادة متوسط العمر المتوقع في ثبات سن التقاعد

فشريحة القوى العاملة في الدول المتقدمة . اساس مستوى التقدم االجتماعي والصناعي في الدولة

سنة نتيجة  80 –15في الدول االقل حظا من النمو تجدها بين , سنة 64 –24بين تتحدد 

  . )11(بسوق العمل رمبكالاأللتحاق 

  األردنلتحول الديموغرافي في لالهجرات كعامل محدد  :ثانيًا

 تحليل عام للهجرات السكانية  
في  يتجلى األثرو. التحول الديموغرافي الذي تشهده الدولةمحددات من  القسري يعتبر اللجوء

كون تدفق الالجئين أمام حيث ال تستطيع الدولة اغالق حدودها . وأمنية مجاالت اقتصادية، ثقافية
 قوانينفالمواثيق الدولية و .داخلية مجتمعيةعوامل وخارجية تحكمه عوامل سياسية هذا التحول 

ة محددة اليوائهم ماية المهجرين قسريا تحت وطئة النزاعات في بالدهم تفرض مواطن استضافح
  . حمايتهموتأمين 

، كظاهرة سيةظروف غير قسرية وبشروط اقتصادية وسيا في ،لهجراتيمكن النظر لفي المقابل، 
في الناتج من مساهمة الدولة المستضيفة  إلىن ويضيفه المهاجرقد وهذا يتجلى فيما . ايجابية

على مستوى البلد المضيف أو  لىإ ونجانب خبرات يحملها المهاجر إلى ،المحلي والدخل القومي
السؤال و. التخصصات التي يفتقد اليها أبناء الدولة المضيفةبعض سد النقص في المساهمة في 

 إذاويطرح في أوساط كثيرة هو كيف تعيق تدفقات الالجئين، باحث لالذي يتبادر للذهن ويراود ا
   اليوم وغدا؟ الفرصة السكانية، سياسات مستقبال هذا التدفقباستمرار سلمنا 

مع نشوب االحداث  2011األراضي األردنية منذ العام  إلىجئين السوريين بدا تدفق الال
 إلىولم تكن هذه المرحلة هي الفترة الوحيدة لدخول السوريين  .السياسية في الجمهورية السورية

                                                             
مستوى مساهمة  ، يعتمد نجاح السياسة على)64 – 15( في مرحلة التحول، زيادة فئة من هم في سن العمل ). 2( 

لكن تحركات المرأة في . المرأة في سوق العمل على أثر انخفاض أعباء رعاية األطفال نتيجة انخفاض معدل الخصوبة
سوق العمل وانخراطها في الوظائف المتاحة تقيده بعض الصعوبات مثل نوع بيئة العمل، انخفاض االجور، التوجه نحو 

 .مستقبلتنشئة أطفال متعلمين، كاستثمار في ال
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بحثا لعمل او لى مدار عقود مضت بحثا عن اعاالردن  إلى ونفقد توافد السوري، االراضي االردنية
لم تكن االزمة و. ظرا النفتاح االقتصاد االردني مقارنة باالقتصاد السورينالستثمار عن فرص أفضل ل

: اعتمدنا االحصائيات الرسمية نجد المفارقة التالية إذاف. بالحجم الذي نشهده اليوماللجوء  ةبدايفي 

على  5307&  5700 ،2015 –2014 عاميبلغ عدد العمال السوريين على األراضي األردنية في 
حاصلون على تصاريح مزاولة مهنة ويدفعون ما و مسجلون رسميا لدى وزارة العمل األردنية، التوالي

وما  2014في عام  0.02هذه األعداد لم تشكل سوى ). 12( ةماليمن نفقات يستحق عليهم 

   ).13( 2015 في عام 0.016نسبته 
التي  ةأمام العمالة األردنيويشكل تحديا سوق العمل  فييظهر جليا  أثر اللجوءوال شك أن 

الهاجس األكبر لدى فيما سبق لم تكن مسألة البطالة ف. وتدني األجورتعاني من مشكلة البطالة 
فترة بمعدالت تشغيل عالية، تلك الفقد تميزت . المواطن األردني حتى السبعينيات من القرن الماضي

ولم تكن آنذاك القطاعات مغلقة أمام العمالة األردنية كما هي حيث عمل األردنيون في كل المهن 

مع بداية التسعينيات لكن . هيكل سوق العمل" 2"يلخص جدول رقمو ). 14( الحال عليه اليوم
عندما بدأت الحركة االقتصادية تأخذ منحى  ،سوق الخليج العربي تحديدا إلى تحولت أنظار االردنيين

   .تصاعديا
  .2017–2009العمل األردنية خالل الفترة خصائص سوق ".  2" جدول رقم

 Iالموارد البشريةلتنمية ، نشرات المركز الوطني 2016 – 2010وزارة العمل، سوق العمل باألرقام : المصدر .  

II .2016 – 2010التقارير السنوية + دائرة االحصاءات العامة، تقارير سنوية : المصدر.  

III .دائرة االحصاءات العامة، تقارير سنوية: المصدر.  

 IV .السالسل الزمنيةجداول ات العامة، أالرشيف األلكتروني، دائرة االحصاء: المصدر.  

من الخارج  األردنيةالعمالة  ةعودتمثلت في  المرحلة الحرجة التي شهدها االقتصاد األردني

بما سنة ماضية  15وعلى مدار  ينرالمهاجفقد زاد عدد . ة الوافدةد العمالاعدتزامن مع تزايد أبال

(  القوى العاملة الفترة
I
  عدد ) 

(  المتعطلين
II
 (

 

  معدل

III(  البطالة
 (

 
( IV صافي فرص العمل)  

نسبة   ردنيونأ

  الوافدين

ردنيأ االجمالي غير  

ردنيأ  

2009 1400805 23.9 180284 12.9 76312   61970   14347   

2010 1412134 21.1  176180 12.5 61813  55296  7518  

2011  1436020  19.5  185049  12.6  52890  48417  4471  

2012 1443563 19.4 175470 12.2 48069  43315  4754  

2013 1444699 19.8 182063 12.6 48571  41043  7528  

2014 1460817 22.2 173649 11.9  49935  44098  5838  

2015 1607599 19.6 209569 13.00 48309  43575  4735  

2016  1660256 19.2 253616 15.3 24884 22273 2611 
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وجود مع كبيرة نسبيا  اسوق العمل في األردن سوقتعتبر الراهن في الوقت  .أضعاف 3 لـايقارب 
تناسب االقتصادية األمر الذي يعزز من الالفي توزيع النشاط االقتصادي بين القطاعات شديد تباين 

  . )15( القطاعاتهذه وزيع في ت
انتاجية جدا، وقطاعات  ةفهناك قطاعات شبه مغلقة، حيث فرص العمل المستحدثة شحيح

والتوظيف وقطاعات أخرى تتماشى مع المستجدات الحديثة لكن  اتاالستثمارحجم من حيث  ةمهمش
يدة التباين من حيث منشأ العمالة تعتبر سوق العمل في األردن شد ،من ناحية أخرى. شديد ؤبتباط

عامل  1400000قدر عدد القوى العاملة في األردن، من اجمالي سكان المملكة، بـ ، حيث يالمتوفرة

 متعطل 240000يشكلون الذين ( بما فيهم المتعطلون عن العمل 64–15العمرية  الفئةفي عاملة و
  ).عن العمل

العمالة  فحجم. من اجمالي سكان المملكة عامال 1400000ما يقارب  تشكل العمالة االجنبية
ف في ظل ما يعني شدة المزاحمة على الوظائ ،عن العملالمتعطلين األردنيين ظر عدد الوافدة ينا

وبالنسبة لعدد . محدودية موارد االقتصاد األردني وتدني معدالت فرص العمل المستحدثة سنويا
أن عدد العمال السوريين في االردن يشكل ما نسبته  إلىتشير االحصائيات ذاتها ، العاملين السوريين

  . )16(قوة العمل االردنيةمن اجمالي  0.20
المزاحمة على فرص العمل من قبل الوافدين يتمثل في ات البيانهذه الخطورة التي تعكسها و
النشاط االقتصادي في  تعمل لصالح الوافدين أنفسهم، وبالتالي، فان المكاسب المتحققة منوالتي 
 يذهب جزء كبير منيث هذا التسرب النقدي، حو. الخارجومن في الداخل من في  ايتشاطرهاألردن 

هيكل الدخل يضعف بدوره  ،الخارج ذويهم في إلى فدينتحويالت الوافي صورة هذه المكاسب 

   ).17(القومي
في القطاعات  االنخفاضتجاه ألجور ايدفع ب ن أثر اللجوء على سوق العمل في الظروف الحاليةإ

االجتماعي  ءاألمر الذي يترتب عليه زيادة في معدالت البطالة وبالتالي، زيادة العب ،العاملة والنشطة
أن العمالة الوافدة في االقتصاد األردني  إلى) *(تشير االحصائيات الرسميةو .ةعلى مستوى الدول

  ). الهجرة القسرية( نيتتباين بين عمال مهاجرين طوعا والجئ
وهذا التصنيف يخدم البحث الراهن من حيث قياس صافي األثر السلبي للهجرة على سوق العمل 

سوق العمل  إلىمن المهاجرين، الوافدين  فئةتثنينا اس إذاو. وعلى مكاسب الفرصة السكانية ةاألردني
  . ستقدام، نستطيع تحليل األثر للهجرة على مستوى اللجوء السورياك

عداد فهو في  في المفوضيةجيله ستمن تم ين، فالعمال السوريون في مجملهم مهاجريعتبر 
ين يتباين األثر على تين الفئتوبين ها. طوعا الوافدة ةمالعضمن الذلك فهو  سوىوما  ينالالجئ

المالذ اآلمن للعمالة السورية على ويعتبر . قتصاد األردني من خالل مطابقة المكاسب بالتكاليفاإل

                                                             
والتي تستند إلى بيانات دائرة  الباحث حول الالجئين ايقصد باالحصائيات الرسمية مصادر البيانات التي يستخدمه *

   .جئين في األردنلالالسامية مفوضية الاالحصاءات العامة، بيانات وزارة العمل، بيانات المجلس أالعلى للسكان، بيانات 
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الذي و قطاع الزراعة، القطاع االستراتيجي كما يراد له ،مهاجرون طوعا أو قسريا، األراضي األردني

ن العمالة الوافدة، م% 52 –41سبته ما ن ،، من بين غير األردنيينيشغل هذا القطاع. هجره أهله

بنسبة ت يحظى بحصة من العمالة الوافدة، آقطاع االنشاء .من السوريين% 40–23 من بينهم بين

  . )18( بما فيهم العمالة المصرية% 25
كيف بنا التعامل مع قضية الالجئين في المشاريع والدراسات البحثية على مستوى قضية الفرصة 

، ن السوريينمن خالل تتبع اعداد الالجئيجئين تعرض الباحث خصائص الالبداية يس. السكانية
اقامة الالجئين في ، تكلفة السوريين جئينالخصائص السكانية لالجئين السوريين، تمويل تدفق الال

  ).*(القامة الالجئين اليوم" مدفوعة"فواتير  ظل

عيشون في المخيمات في ي% 21الجئ من بينهم  648836بـ في االردن يقدر عدد الالجئين 

 يقطنون مناطق حضرية وشبه حضرية وريفية% 79، )مخيم الزعتري ومخيم األزرق ( شمال األردن

الموزعين على الجئين لحول الخصائص الديموغرافية " 4"وجدول رقم" 3"أنظر جدول رقم .)19(

  .)20( 2017– 2011في الفترة محافظات المملكة 
( موغرافية لالجئين السوريينالخصائص الدي".  3" دول رقمج

I
 (  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )I  .(الجدول من تصميم الباحث. المفوضية السامية لالجئين: المصدر. 

  

  

  

                                                             
ومسارات تمويل الالجئين، المفوضية  )2018 – 2017( على مواجهة األزمات القدرة الخطة االقليمية لالجئين وتعزيز *

 . السامية لالجئين في األردن

  التوزيع  عدد الالجئين   الفترة

بداية الهجرة (8000  2011
  )القسرية

  مناطق حضرية
+  

  مناطق شبه حضرية
+  

  مناطق ريفية
+  

  مخيم الزعتري
+          

  مخيم األزرق
  

2012  116778  

2013  576354 

2014  622865  

2015  633466  

 )17 .12 .2017(  

2016  648836  

2017 654903 
(18. 12. 2017)  

139500 21.8% 
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  .) II(  الجئين السوريينلالفئات العمرية حسب الجنس ل".  4" جدول رقم
  ( % )أنثى  ) ( %ذكر  الفئة العمرية

0 – 4  8.4  7  

5 – 11  11.3  10.7  

12 - 17  6.9  6.6  

18 - 59  21.7  23.3  

60 +  1.5  2.2  
  50.4  49.6  المجموع

 )II .( 2017المفوضية السامية لالجئين، تقارير : المصدر .  

  ) 1( الفئات العمرية لالجئين السوريين" .  5" جدول رقم 

بل الحكومة األردنية قحظيت باالهتمام والدعم من  جئيناستضافة ورعاية هذه األعداد من الال
في قطاعات وقد استهدفت برامج الدعم تغطية نفقات اقامة الالجئين . ومؤسسات وهيئات دولية

 المجتمع الدوليبالتعاون مع وفي ظل هذا العدد المتزايد لالجئين تم اعداد خطة استجابة . مختلفة

 .سنوات 3لمدة وشريك من دول مختلفة  58لية تمثلت في مساهمة قطاعات دولية وقطاعات محو

من الناتج  0.07أمريكي أي ما يعادل  ردوال مليون 2.6وقد تم فيما سبق تخصيص ما قيمته 

في الفترة من اجمالي ما تم تخصيصه % 64 بـالدعم المستلم يقدر و ).GDP(المحلي األردني

   .) 21( وفق االحصائيات الرسمية ،مليون دوالر أمريكي 705 يعادلأي ما الماضية، 
ل عامال كيخدم التنمية وقد يشقد في سوق العمل الالجئين انخراط وتسهيل  ن تقنين اللجوءإ

كانت الظروف التشريعية باتجاه منح تصاريح عمل، ضمانة للعمال  إذاف. طاردا للعمالة األردنية
ل أفضل ومكاسب اقتصادية قومية فهذا يعني وجود ظروف عم، الوافدين تجنبا لسياسات الترحيل

كانت ظروف التشريع ما دون المستوى المطلوب فنحن أمام تسرب عمالة من  إذاعلى النقيض، . أكثر
لة في قطاعات دون أخرى االمر الذي افائض عمظهور  يسهم هذا االتجاه فيقد و .االطار القانوني

  عدد الالجئين  + 65: الفئة العمرية  64 -  15: الفئة العمرية  14 - 0: الفئة العمرية  الفترة

2011 4080 4006 296 8000  

2012 59790 52550 4320 116778  

2013 295093 259359  21325 576354 
2014  318907 280289 23046 622865  

2015  324335 285060  23438 633466  

2016 332204 291976 24007 648836  

2017 335310 294706  24231  654903 
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دول ومن الج. قصذات النقطاعات الفائض مقارنة بالقطاعات ذات الاالجور في يعمل على تخفيض 

يتضح عدم التوافق أو التناقض الصارخ بين معدالت البطالة ومعدالت الزيادة في صافي ، "2"رقم
  . ) * (وهذا الوضع القائم تعززه ظروف العمل وعوامل أخرى. فرص العمل المستحدثة

 اللجوء السوري ومعدل االعالة  
تقييم معدل االعالة في ظروف الهجرة القسرية  إلىحث في هذه الجزئية من الدراسة يتطرق البا

وتتبع وتقدير . من ناحية ،قياس المكاسب المحتملةمن يمكننا  اهذ. الفرصة السكانيةرصد  مرحلةفي 
سلوك انطلقنا في التحليل من  إذاف. ، من ناحية أخرىتوقيتهامن حيث األثر على الفرصة السكانية 

على أرض : التالية نصطدم مع الحقيقةحظا من النمو، كحالة األردن،  في الدول األقلالفئة العاملة 

ما أخذنا بعين االعتبار عدم تقيد مجموعة من  إذاسنة  80 – 15بين  الفئةالواقع تتحدد هذه 
، )*(ةببلوغ سن العمل القانوني ،تدفق االطفالجانب زيادة  إلىسن العمل بسن التقاعد في السكان 

  . األساسي التعليممرحلة نتيجة التسرب من  سوق العمل مبكرا إلى

على  .)22(سنة 64 –15بين  الفئةتتحدد هذه الحكومية في االدبيات السكانية والتقارير 

–24السكانية  الفئةالمؤهلين للعمل في باالفراد الدول المتقدمة صناعيا تضطلع  من ذلك، النقيض

سوق محفوف بالتحديات يغدو أكثر تحديا " انفي تقرير لمنظمة العمل الدولية بعنو ).23( سنة 64
مقابل ) **(توطين في وطن ثالثالخطة  أوروبا في اطارقارة  إلىاللجوء كدخول تـاهيلي  إلىينظر " 

  .لصالح البلد المضيف الحصول على قروض ميسرةوزيادة االستثمار 

االفتراض . )24(هذا التوصيف يقوم على افتراضين معلنين على مستويات رسمية وغير رسمية 

. سنة 17 إلىاألزمة السورية وبالتالي احتمالية مكوث السوريين لمدة تصل  امتداد إلىيشير األول 

راهنا على االفتراض  إذا. سنوات 5 إلىجئين السوريين لفترة تصل االفتراض الثاني، يقدر مكوث الال
  . كثر تحديااألقل تفاؤال، االفتراض األول، فهذا يعني أننا أمام تحدي يغدو أ

والتي حددت حلول األزمة في ظل  )1( وهذا االتجاه تدعمه دراسة منظمة العمل الدولية
تعزيز تشغيل األردنيين، ضمان ظروف الئقة لكافة العمال، دمج : اللجوء السوري في المبادرات التالية

ب العمالة بين التقرير أيضا عوامل جذ ).25(السوريين في القوى العاملة على مستوى األردن

                                                             
بين التقرير أن . 2015 – 2007 لمحسب ترك الع ةنسبي للقوى العاملالالتوزيع . دائرة االجصاءات العامة: المصدر *

وباتجاه تصاعدي وفي المرتبة األولى، ظروف  2012 – 2007عوام من بين األسباب األكثر تأثيرا على ترك العمل في األ
   ).المبكر وغير المبكر ( يليها، في المرتبة الثانية عامل التقاعد. 28.5العمل وطبيعة العمل وبنسبة 

 ).قانون العمل األردني ( لدى االناث 16كور ومن سن ذسنة بين ال 64إلى  15سن العمل في األردن من سن تتحدد  *
  .2017، شهر حزيران، ) UNHCR( التقرير متاح على موقع مفوضية الالجئين **
من العوامل . فرد 1000الدراسة شملت عينة من أصحاب العمل، عمال أردنيين ووافدين ومسؤولين عمل، ).  1( 

مهنة دون وجود  حصول العمال على تصاريح مزاولة ،للعمالة الوافدة المحفزة لدخول سوق العمل السوداء، عوامل جاذبة
 .عالقة عمل حقيقية بين الكفيل والعامل الوافد
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رضا العمال االجانب باجور هناك  فمن العوامل الجاذبة. نتيجة الهجرة القسرية والعوامل الطاردة
. دفع األجور، تجاهل ولفترة معينة دفع اجور العمل االضافيعدم انتظام منخفضة، التكيف مع ظروف 

عدم : الوافدة مثل في المقابل هناك مجموعة عوامل طاردة في سوق العمل األردني أمام العمالة
استدامة العمل، خاصة في حاالت العمل بدون تصاريح، أساليب انتاج تتجاهل المهارات المكتسبة 

هذا . الذي يترتب عليه ضعف الشعور بتحسين المركز الوظيفي بمرور الوقت لدى األردنيين، االمر

  ).26(. تجاوزات القانون في سوق العمل تفاقمهالتحدي تدعمه وتعزز من 
 ،البحثية على مستوى الدراسات ،ري بناح في ظل االختالالت التي تالزم االقتصاد األردني

فمن بين ). 22( لة وعلى مستوى أعلى من الدقة والثقةاعالبحث عن مقاييس أكثر واقعية لمعدل اال
بان من ذاك الذي يأخذ في الحسيعتبر معدل االعالة األنسب في االدبيات السكانية  المقترحات الدولية

. الوظائفمثل هذه  إلىالفئة التي تفتقد  إلىلديهم وظائف منتجة على مستوى القوى العاملة نسبة 
العمال، من لديهم وظائف ويعملون : االفتراض التالي إلىالحقيقة يقودنا  إلىهذا المنهج االقرب 

وان كان . لسكانبانتاجية منخفضة وبالتالي دخل منخفض، لديهم القدرة على اعالة عدد أقل من ا
على اعتبار أن معدل الدخل أقل من معدل االنتاجية، نستطيع و ،عالج هذا الخلل في زيادة األجور

  . عالةخفض نسبة اإلعندئذ 
فالبطالة تحول دون رفع االجور في . سوق العملطبيعة وخصوصية هذا االجراء المثالي تقيده 

وما يدل . األردنيين غيرل المزاحمة من قبل بين األردنيين وفي ظعمل العلى فرص المنافسة ظل 
على ذلك هو غياب التفاوض في معظم الحاالت بين أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بشروط عقد 

 لكن هذا التوجه. مستوى الحد األدنى لمعدل األعالة إلىفي المقابل، ال يمنع التطلع  .) **( العمل
مرتبط بمدى وكذلك ، مستوى انتاجية العمل الحقيقيةأن يكون الدخل المستلم قريبا من بمشروط 

جدول رقم ( خطط التنمية المستدامةفي ضوء لالعلى تعديل األجور شركات القطاع الخاص بالتزام 

"6( " .  
  
  
  

                                                             
. أنظر بحث مقبول للنشر لـ د. إلى قياس ما أطلق عليه معدل االعالة الفعلي اتطرق ان،الباحث في دراسة قام بها).  2( 

، مجلة العلوم "لمستقبلفي ا ،انية على االقتصاد األردنيكأثر الفرصة الس": بعنوانوثائر أبو سليم عبد الحليم جبران 
  : أنظر ايضا دراسة لـ مايكل هرمان التطبيقية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

Population Ageing and the Generational Economy Policy Implications. UNFRA: Econ. 
Angele( October, 2010 ). 
 

ون فيما سبق أعتبر المتعطل WLO).( ظمة العمل الدوليةيخضع توصيف المتعطلين عن العمل اليوم إلى تشريعات من **
هذا القيد، من . الذين يرغبون وقادرون على العمل في سن العمل القانونية وعند مستوى األجر السائد فرادعن العمل أأل

تصاد وجهة نظر الباحث، عزز من حقيقة أن البطالة، نتيجة رفض الوظيفة بسبب األجر، هو عامل شخصي وليس نتاج اق
 .السوق والسياسات الحكومية في سوق العمل
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  .)I ()2017 – 2009الفترة ( في األردنمعدل النمو السكاني والفئات المعيلة والمعالة ".  6" جدول رقم

).( I تقارير دائرة : الجدول من تصميم الباحث، استخدم في اعداده تقارير مؤسسات حكومية وغير حكومية: المصدر
، تقارير ونشرات المجلس األعلى وجداول السالسل الزمنيةاحصائية سنوية، مسوحات العمل والبطالة : االحصاءات العامة

   .لسكانية في األمم المتحدة، ولسنوات مختلفةللسكان، تقارير وزارة العمل، تقارير اللجنة ا
 )II  .(لسنوات مختلفة تقارير دائرة االحصاءات العامة.  

III )  .( لتعداد العام للسكان لوفقا  2014 - 2004تم تعديل المعدل بناء على اعادة تعديل عدد السكان للسنوات

  .2015والمساكن، 

 )IV  .(وفقا لنتائج التعداد العام  2014 - 2004ديل عدد السكان للسنوات تم تعديل المعدل بناء على اعادة تع

  .2015للسكان والمساكن، 

  الجانب العملي

   رصد الفرصة السكانيةظل في  على معدل االعالة القسريتحليل أثر اللجوء 
حث في مواضع سابقة مدخالت الفرصة السكانية خالل الفترة التي أقرتها وثيقة اتناول الب

التغيرات في اطار  ،وتطرق التحليل. فرصة السكانية المنبثقة عن المجلس األعلى للسكانال اتسياس
مرحلة الهجرة القسرية  إلى )عوامل النمو السكاني ( على مستوى األردن لحركة السكان غير الطبيعية

لفرصة باحث على التحليل المقارن بين األراء العلمية حول الوقد اعتمد ا .2011للسوريين مع بداية 
وقد استند التشخيص . السكانية للوقوف على االيجابيات والسلبيات المحتملة نتيجة هذه التحوالت

وبعض  2016 – 2009للفرصة السكانية في ظل الهجرة القسرية على االحصائيات الرسمية للفترة 

لتحول السكاني وكذلك الدراسات العربية واالجنبية ذات العالقة والتي تناولت ا 2017البيانات لعام 
ومما ساهم في انجاح هذا التحليل المقارن . خاص والتحول السكاني على مستوى األردنبوجه 

  معدل الفترة

مو الن 

II(  السكاني
 (  

 الفئات العمرية للسكان 
0 – 14 64 – 15  + 65  
)(% العدد (%) العدد (%)  العدد 

2009  3.1  )
III
 (  37.64 2442836 59.44 3855060 3.24 210276 

2010  3.2  )
IV
(  37.25 2495003 59.5 3985310 3.2 214336 

2011 2.2 37.25 2327253 59.5 3718155 3.2 199968 

2012 2.2 37.30 2382724 59.4 3794472 3.35 213998 

2013 2.2 37.25 2432425 59.4 3878820 3.35 218755 

2014  2.2 37.35 2493112 59.45 3964950 3.25 216938 
2015 )

II
 (  2.2 34.30 3275743 61.94 5904288 3.68 351681 
2016 5.3  34.30 3365560 61.50 6034940 3.68 361500 
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االسترشاد بدراسات بحثية للباحث في مجال الفرصة السكانية، قياس األثر للتحوالت السكانية على 
  . ردنيكأحد المؤشرات ذات الداللة االقتصادية على مستوى االقتصاد األمعدل االعالة 

وجه الخصوص هو ضرورة معدل االعالة على بيتعلق وما يبرر هذا االهتمام لدى الباحث فيما 
تقدير توقيت الفرصة السكانية في ظل المتغيرات الجديدة وما سيترتب على الهجرة القسرية من 

القتصادية وهذا بدوره يمكننا من اعادة النظر في مدخالت السياسة ا. لفرصة السكانيةلر محتمل يتأخ
وضع خطط جديدة تحاكي  إلىالرسمية وغير الرسمية  اتوالمؤسس نحثياالقائمة وتوجيه انظار الب

. التحوالت على مستوى االنفاق العام وعلى مستوى الوعي المجتمعي بضرورة وأهمية هذه المرحلة
في ظل  ،السكانيةأفرد الباحث هذا الجانب من الدراسة لقياس العالقة المستهدفة بين التحوالت  دوق

مقارنة بالنمو  الهجرة القسرية، وتوقيت الفرصة السكانية على أساس تقدير معدل االعالة في المستقبل

  ". 5" وسيكون محور اختبار الفرضية البيانات في جدول رقم .السكاني
استخدم الباحث نتائج دراسة بحثية لدائرة االحصاءات العامة حوال وفي اطار تحقيق الهدف 

، ال بد من وبداية .) * (لمقارنة مع ما سيتم التوصل اليه في الدراسة الراهنةلسقاطات السكانية اال
بمجموعة محددات والتي تجعل منه مؤشرا مثاليا في رصد يرتبط معدل االعالة أن  إلىاالشارة 

وعلى ة، وهذه المحددات تتباين في تاثيرها على أساس التقدم الصناعي في الدول. الفرصة السكانية
ومن هذه . مستوى الوعي االجتماعي ومدى التزام اصحاب القرار بتنفيذ سياسات الفرصةأساس 
، معدل الزيادة في القوى نحو االنخفاض استقرار معدل النمو السكاني، نزعة معدل االنجاب: العوامل

ل البطالة نحو نظام التقاعد، اتجاه معد العاملة، معدل زيادة صافي فرص العمل المستحدثة، مرونة
  .االنخفاض

المستوى  إلىلوصول هو ان تحقيق الهدف من التحوالت والمتمثل في تخفيض معدل األعالة إ

. واحد مقابل كل معال واحد معيل آخر، أو بمعنى منهم% 50ون من السكان يعيل% 50: االمثل
 االمستوى أصبح مطلب هذا إلىالسعي  أن وان كان هذا الوضع المثالي يبتعد عن الواقعية اليوم اال

. معدالت النمو االقتصادي وتراجع القوة الشرائية لدى غالبية السكان ؤفي ظل تباط اقومي
في التقديرات المطلوبة بعض التعبيرات الديموغرافية ذات البعد االقتصادي ث حسيستخدم الباو

معدل : ه التعبيراتومن بين هذ. والتي ستكون االدوات االساس في تقدير توقيت الفرصة السكانية
للحصول و .ومعدل االعالة الفعلي ومعدل االعالة المعدل على أساس الهجرة القسريةالعمري االعالة 

  .الديموغرافيةالتعبيرات مجموعة من على التقديرات، المشار اليها أنفا، يسلط الباحث الضوء على 
  
  
  
  

                                                             
( االسقاطات السكانية لالفراد المقيمين في المملكة للفترة: الدراسة حملت عنوان. دائرة االحصاءات العامة: المصدر *

 . 2016انون األول ك ،) 2050 - 2015
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 داللة الرموز المستخدمة في المعادالت  
X1 t1  X2 t2  X3 t3  U U1 

  الماهجرون   14 –0
15– 

64  
  المهاجرون  + 65  المهاجرون

معدل 

  البطالة

 معدل البطالة

  للمهاجرين

Y1  =X1  +t1  Y2  =X2  +t2  
Y3  =X3  +t3  

 
واألرتباط بين هذه المعدالت ومعدل االعالة تقديرات : نتائج الدراسةولكي نستطيع مطابقة  

 2020نتائج التقديرات السكانية للفترة بعض مع ستحدثة البطالة، ومعدل نمو صافي فرص العمل الم

باجراء قام الباحث  ) *( نتائج دراسة بحثية بمشاركة الباحثوكذلك ب على المستوى الرسمي 2050 –
البيانات ذات العالقة الواردة في  إلىمستندا الموضحة أعاله الحسابات الالزمة على أساس المعادالت 

المقدرة من قبل دائرة االحصاءات وفيما يلي بعض نتائج الحسابات . ) 7 -1الجداول من ( الدراسة

  .على أساس معدالت االنجاب ومعدالت االعالة العمريةحركة السكان ، " 7" دول رقمأنظر ج. العامة

  ) 1( 2050 – 2015تقديرات سكانية خالل الفترة ".  7" جدول رقم
 عدد  السكان   الفترة

  السوريين

 معدل

( االنجاب
6
 (  

القوى 

  العاملة

 معدل االعالة

  % )( المقدرة

2015 )
2
 (  9401992  1265514  3.38  3981776  63.5  

2020  10044153  1441924  2.95  4523800  59.7  

2025  10644336  1666927  2.53  5106870  54.5  

2030 )
3
 (  11145040  1927027  2.10  5559116  52.4  

2035  11614924  2227190  2.10  6049932  49.0  

2040 )
4
 (  12077487  2575332  2.10  6464104  47.7  

2045  12515598  2977185  2.10  6779889  48.2  

2050  12901390  3441740  2.10  7047416  48.9  

التقديرات المنفذة اعتمدت على افتراضات المعدل المنخفض والمعدل المتوسط والمعدل المرتفع  .1
نة سيناريو المعدل المنخفض على اعتبار أن عدد وقد استخدم الباحث للمقار. لحركة السكان

وتعتبر االسقاطات السكانية المصدر  .تنازلياوطنهم سيأخذ اتجاها  إلىالسوريين العائدين 
جانب التعداد العام للسكان والمساكن، للحصول على بيانات في عملية  إلىالثاني األساس، 

  . لى مستوى الدولةالتخطيط االقتصادي والتخطيط االجتماعي الشاملين ع

يعكس عام الفرصة  2030عام ال .3 .سنة ارتكازية في االسقاطات السكانية – 2015عام . 2

  .2009السكانية حسب التقديرات الرسمية، وثيقة الفرصة السكانية 

                                                             
   .تمت االشارة إلى هذه التقديرات في موضع سابق من الدراسة *
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يعكس مرحلة ذروة الفرصة السكانية، حسب التقديرات الرسمية، وثيقة الفرصة  2040عام ال .3

 معال 47الحظ أن معدل االعالة العمرية يصل الحد األدنى عند مستوى  .2009السكانية 

   .يلمع 100مقابل 

سنة  49 – 15( بعدد االطفال لدى االناث في سن االنجاب)  TFR( يقدر معدل االنجاب الكلي. 4

 إلى 7.40انخفض معدل االنجاب من  2012 – 1976خالل الفترة ولقارنة نسب االنجاز ). 

  %.  50الي أي بانخفاض في حدود على التو 3.50

استطاع الباحث  25في صفحة "  3" والمعادلة"  2" والمعادلة " 1" لةباستخدام المعاد
جمعها من  الحصول على تصور عن سلوك معدل االعالة المستهدف على اساس البيانات التي تم

ص الباحث الحسابات مصادر مختلفة، مع وجود تباين في المنهجيات المتبعة في اعدادها، وقد لخ

   ". 8" المتكررة في جدول رقم
النمو  الفترة

  سكانيال

 )
II
 (  

  البطالة

)%(  

 

معدل االعالة 

 المعدل بالهجرة

 القسرية

 معدل االعالة

 العمرية المعدل

 بالهجرة القسرية

  معدل نمو 

صافي فرص 

  العمل المستحدثة

  معدل االعالة 

( الفعلية
V
 (  

معدل االعالة الفعلي 

بالهجرة المعدل 

 القسرية
1  2  3  4 5 6  7  8 

2009 3.1 )
III
 (  12.9 _______ ________ _________  0.67953047 _______ 

2010 3.2 )
IV
 (  12.5 _______ ________ 18.9 - 0.67224151 _______ 

2011 2.2 12.6 0.921851 0.679698  - 14.4  0.68219469 0.921342 

2012 2.2 12.2 0.918387 0.684343 - 9.0 0.68354472 0.909819 

2013 2.2 12.6 0.926203 0.683502 - 1.0 0.68217895 0.882217 

2014  2.2 11.9 0.910899 0.683502 - 2.8 __________ 0.864575 

2015 2.2 13 0.855599 0.614371 - 3.2 __________ 0.820285 

2016 5.3 15.3 0.909776 0.61758 - 3.8 __________ 0.873616 

( في االقتصاد األردني معدالت االعالةحركة السكان وحسابات ".  8" دول رقمج
I
 

(
   

I .حسابات الباحث في الدراسة الراهنة .  
II .دائرة االحصاءات العامة: المصدر.  

III . للسكان فقا لنتائج التعداد العامو 2014 -  2004على اعادة تعديل عدد السكان للسنوات  بناءتم تعديل المعدل ،

2015  

 IV فقا لنتائج التعداد العام للسكانو 2014 - 2004على اعادة تعديل عدد السكان للسنوات  بناءتم تعديل المعدل ،

2015.  
 V . ثائر أبو سليم في دراسة عبد الحليم جبران و: ة وبيانات من دراسة الباحثينالدراسة الراهن يفحسابات الباحث

  . 2017ة العلوم التطبيقية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، مقدمة ومقبولة للنشر في مجل

ونالحظ . ، يعكس الفرصة السكانية المرتقبةالمعدل بالهجرة القسرية هذا المعدل، معدل االعالة

. 0.873616 - 0.921342 بينفي الجدول تقلب هذا المعدل خالل الفترة التي اختارها الباحث 
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وما يسلط الباحث عليه الضوء في . 2016وعام  2011مرية بين عام ويفسر ذلك بتغير التركيبة الع
هذا التحليل هو اظهار أثر معدالت البطالة ومعدل نمو صافي فرص العمل والهجرة القسرية على 

تقييم مدى  إلىهذا التوجه، من خالل قياس االرتباط بين هذه المتغيرات، يقود . معدالت االعالة
السياسات االقتصادية الداعمة في استغالل الفرصة السكانية بحلول عام نجاح السياسات السكانية و

2030 .  

للحصول على "  E - Views" وقد استخدم الباحث التحليل االحصائي باستخدام برنامج
طردي بين معدل التجاه الوقد بين تحليل االرتباط ا. ) *( مستوى االرتباط بين المتغيرات المستهدفة

هذا السلوك غير االيجابي على مستوى المكاسب المرتقبة . صافي فرص العمل االعالة ومعدل نمو
من الفرصة السكانية يفسر بمحدودية فرص العمل المستحدثة، نتيجة ضعف قدرة االقتصاد على خلق 

. من ناحية أخرى، التناقض بين تسارع نمو السكان وتباطؤ نمو فرص العمل المستحدثة .الوظائف
تحديات  إلىضياع مكاسب الفرصة السكانية وتحول هذه الهبة االشياء على حالها،  هذا يعني، مع بقاء

ومن العوامل التي قد تقف وراء هذا . " 8" في جدول رقم"  6" ، " 2" : االعمدةأنظر . جديدة
حاالت الزواج بين القاصرات تزايد السلوك غير المرغوب لمعدل االعالة ضغوطات سكانية من جانب 

بالنسبة ألثر البطالة نالحظ اتجاه موجب . خضوع الالجئين لسياسات الصحة االنجابيةوأيضا عدم 

يؤدي % 1أن زيادة البطالة بمعدل  إلىخالل الفترة المدروسة بمعنوية مقبولة، حيث يشير التحليل 

                                                             
  عالقة بين معدل االعالة والبطالة والهجرة القسريةاختبار ال *

Dependent Variable: LOG(RDR1)   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2011 - 2016   
Included observations: 6 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error T - Statistic Prob. 

          
LOG(U) -0.164522 0.367104 -0.448161 0.6844 
LOG(T2) -0.016026 0.008464 -1.893414 0.1546 

LOG(NETJOBOPPORTUNITIES) -0.026391 0.072330 -0.364871 0.7394 
     

S.E. of regression 0.034946  Akaike info criterion -3.563159 
Sum squared resid 0.003664  Schwarz criterion -3.667279 
Log likelihood 13.68948  Hannan - Quinn criter. -3.979961 
Durbin-Watson stat 2.175779    
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ة عادة النظر في السياسات االقتصاديإهذه النتيجة تستدعي . ) *(% 5زيادة معدل االعالة بمعدل  إلى

  . 2025سنة  إلىالحالية ومراجعة خطط التنمية المستدامة ومدخالت رؤية األردن 

  نتائج والتوصياتال

  النتائج. أوال

مدفوعا  ،مع بعض التباطؤ ،2030 – 2017يتحرك معدل االعالة في اتجاه تصاعدي في الفترة . 1
هامش ما بعد عام  ىإلوهذا بدوره يعمل على ازاحة الفرصة السكانية . بأثر الهجرة القسرية

  . 2040ما بعد عام  إلى، وبالتالي ازاحة مرحلة ذروة الفرصة السكانية كما تم تقديره 2030

تعيقه محدودية فرص العمل  ،على مستوى االقتصاد األردنيكمكسب قومي  ،نمو القوى العاملة. 2
الت نمو صارخ بين معدالقض اتنالو .مزاحمة السوريين للفرص المستحدثة سنويا وتسارع

   .النمو السكانيوفرص العمل 

من الناتج المحلي االجمالي نتيجة تباطؤ معدالت النمو االقتصادي وزيادة  انخفاض حصة الفرد. 3
  . معدالت البطالة وتراجع صافي فرص العمل المستحدثة

                                                             
  .أثر الهجرة القسرية والبطالة ومعدل نمو صافي فرص العمل المستحدثة على معدل األعالة *

Dependent Variable: RDR1  
Method: Least Squares  
Date: 12/27/17 Time: 16:46  
Sample (adjusted): 2011 - 2016  
Included observations: 6 after adjustments  
         

Variable Coefficient Std. Error T - Statistic Prob. 
          
U 5.181961 0.639490 8.103276 0.0039 
(T2)/1000000 -0.207391 0.165848 -1.250483 0.2998 
(NETJOBOPPORTUNITIES)/10000

00 5.466920 1.455156 3.756931 0.0330 
          
R-squared 0.084656  Mean dependent var 0.878642 
Adjusted R-squared -0.525574  S.D. dependent var 0.035880 
S.E. of regression 0.044316  Akaike info criterion -3.088074 
Sum squared resid 0.005892  Schwarz criterion -3.192194 
Log likelihood 12.26422  Hannan-Quinn criter. -3.504875 
Durbin-Watson stat 2.511355    
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ة على ميل االقتصاد األردني اعباءا اقتصادية اضافيحتأخر توقيت الفرصة السكانية سيعمل على ت. 4
   .مستوى االنفاق الحكومي في قطاعات التعليم والصحة واألمن الغذائي واألمن المائي

  التوصيات. ثانيا

مراجعة دورية للسياسة االقتصادية للتغلب على تحديات الفرصة السكانية كي ال تتحول هذه . 1
  .عبء اقتصادي اضافي على مستوى االقتصاد األردني إلىالفرصة 

  .ة حقيقية للمرأة في سوق العمل من خالل تحسين ظروف العمل الراهنةتفعيل مشارك. 2

تفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة تضمن لألردنيين االستقرار الوظيفي . 3
  .وتحسين المهارات الوظيفية

وضع تشريعات تضمن استقرار حقوق العاملين األردنيين والحصول على وظائف خارج حسابات . 4
  . فسة والمزاحمة من قبل الوافدينالمنا

  قائمة المراجع 
العالقة بين التدفقات المالية الخارجية وسياسات استثمار الهبة السكانية في ).  2016( جبران، عبد الحليم .1

  :ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر تحت عنوان. المملكة األردنية الهاشمية

جامعة الزرقاء  –بتنظيم من كلية االقتصاد والعلوم االدارية " الواقع والتحديات : والمصرفية التحوالت المالية"  .2

  .2016/أيار / 5 – 4في الفترة 

اآلثار المتوقعة للهبة السكانية على النشاط االقتصادي ).  2018 – 2017( جبران، عبد الحليم وأبو سليم، ثائر .3
شر في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، مجلة العلوم التطبيقية، العدد بحث مقبول للن. في األردن، في المستقبل

  .2018/ يصدر في شهر كانون الثاني

 . مؤتمر القاهرة حول تنظيم النسل في اطار القضايا السكانية على مستوى الشرق األوسط .4
 HPC ). (، المجلس األعلى للسكان) 2010صدرت ( 2009وثيقة سياسات الفرصة السكانية،  .5
المجلس األعلى للسكان، ملخص أوراق اجتماعات المجلس األعلى للسكان، أرشيف المجلس األعلى للسكان،  .6

 . 2017اجتماعات، 
 HPC ). (المجلس األعلى للسكان . 2017زواج القاصرات في األردن، : ملخص سياسات .7
 .مرجع سابقHPC ). (المجلس األعلى للسكان . 2017زواج القاصرات في األردن، : ملخص سياسات .8
 .مرجع سابقHPC ). (المجلس األعلى للسكان . 2017زواج القاصرات في األردن، : ملخص سياسات .9

المجلس األعلى . تحديات التعليم التقني والمهني تضيع االستفادة من عوائد الفرصة السكانية: تقرير بعنوان .10

 ).  2017( للسكان، أرشيف المجلس األعلى للسكان
اللجنة االقتصادية لغربي ). الشرق األوسط ( حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربيةتقرير . نصار، هبة .11

انظر أيضا، التحول الديموغرافي والتشغيل . 2005أيار / 15 – 11، األمم المتحدة، بيروت )االسكوا ( أسيا
  : ينصح الباحث الرجوع إلى مصدر آخر. وهجرة العمالة في دول المشرق

12. Bloom, David E. and David Canning and Pia Malancy: Demographic Change and 
Economic Growth in Asia. CAER II. Discussion Paper 58, May 1999.  
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اللجنة االقتصادية لغربي ). الشرق األوسط ( تقرير حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية. نصار، هبة .13

انظر أيضا، التحول الديموغرافي . 2005أيار / 15 – 11، األمم المتحدة، بيروت )االسكوا لجنة ( أسيا
  : ينصح الباحث الرجوع إلى مصدر آخر. والتشغيل وهجرة العمالة في دول المشرق

14. Bloom, David E. and David Canning and Pia Malancy: Demographic Change and 
Economic Growth in Asia. CAER II. Discussion Paper 58, May 1999. .مرجع سابق  

 .، وزارة العمل األردنية2016تقرير سوق العمل باألرقام  .15
 .، وزارة العمل األردنية، مصدر سابق2016تقرير سوق العمل باألرقام ، .16
 ). WLO( ، المكتب االقليمي من اعداد سوزان الرزاز، منظمة العمل الدولية) 2017( تقرير  .17
. ، مصدر سابق) WLO( ، المكتب االقليمي من اعداد سوزان الرزاز، منظمة العمل الدولية) 2017( تقرير  .18

اآلثار المتوقعة للهبة ).  2017( ثائر أبو سليم. عبد الحليم جبران و د. دراسة د أنظر ايضا في هذا المجال
عة العلوم التطبيقية الخاصة، بحث مقبول للنشر في جام. السكانية على النشاط االقتصادي في األردن، في المستقبل

 ). 2018/ العدد يصدر في شهر كانون الثاني( مجلة العلوم التطبيقية
من األجور التي يستلمها %  10بينت أن ما نسبته  2017، في تقريرها ) WLO( تقرير منظمة العمل الدولية .19

 . تحول إلى ذويهم خارج األردن) العمالة الوافدة ( الوافدون
 ). WLO( ، المكتب االقليمي من اعداد سوزان الرزاز، منظمة العمل الدولية) 2017( تقرير .20
 ). 2017( وزارة العمل األردنية، تقرير مسح العمالة .21
. ومسارات تمويل الالجئين)  2018 – 2017( الخطة االقليمية للالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات .22

  .المفوضية السامية للالجئين في األردن
  .رسميةند الباحث على مجموعة تقارير احصائية است .23
 .دراسات المجلس األعلى للسكان .24
 .2016 – 2015اللجنة السكانية لالمم المتحد، تقارير  .25
 .، مصدر سابق2016 – 2015اللجنة السكانية لالمم المتحد، تقارير  .26
 .2017، حزيران UNHCR )( تقرير مفوضية الالجئين .27
 .، مصدر سابق2017، حزيران ) UNHCR( تقرير مفوضية الالجئين .28
أنظر أيضا مؤتمر دعم السوريين في . ، مصدر سابق2017، حزيران ) UNHCR( تقرير مفوضية الالجئين .29

تحويل التحديات إلى فرص في محاولة دمج السوريين في البلديات : ، تحت عنوان2016المملكة المتحدة، 
سياسات الخصائص السكانية للسوريين في األردن وفرص دراسة ملخص . انظر ايضا، الشروط الفنية. االردنية

  .، قاعدة الدراسات واألبحاث) HPC(  معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل، المجلس األعلى للسكان
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  الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص أبرز التحديات التي تواجه طلبة الجامعة السوريين الالجئين 

 :ودور الجامعات في دعمهم من خالل اإلجابة عن السؤالين التاليين يةفي المخيمات األردن
ن وجهة ما التحديات التي تواجه طلبة الجامعة السوريين الالجئين في المخيمات األردنية م. 1

  نظرهم؟
 ما الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجامعات األردنية لهم من وجهة نظرهم؟. 2

التحديات االقتصادية والمالية، : ولإلجابة عن السؤالين، صممت استبانة تألفت من ثالثة مجاالت
 وسؤال مفتوح عن الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجامعات. والتحديات األسرية، والتحديات النفسية

واستخرج لها الصدق الظاهري والثبات، وتضمنت في صورتها األخيرة . األردنية لهم من وجهة نظرهم
من طلبة الجامعة السوريين الالجئين في المخيمات ) 100(وُطبقت على . فقرة تمثل التحديات) 20(

 .األردنية
 وانحراف) 4.25( غأن المتوسط العام للتحديات يبل: أظهرت النتائج فيما يتعلق بالسؤال األول

ويقع المتوسط العام للتحديات ضمن المستوى العالي، وقريبًا من أعلى قيمة ). 0.64(معياري 
وتبين أيضًا أن متوسط مجال التحديات المالية %). 85(، ويعادل بالدرجة الكلية )5.00(

مجال النفسي وبلغ ويليه متوسط ال. ، ويحتل المرتبة األولى، وهو األكثر تحديًا)4.56( واالقتصادية
، وجاء في المرتبة الثالثة واألخيرة مجال التحديات األسرية بمتوسط )4.5(متوسطه الحسابي 

 ). 4.08(حسابي
المرتبة األولى " الخوف من اإلعادة الى سوريا"وأما على مستوى الفقرات، فقد احتلت فقرة 

، وفقرة )4.8(وبلغ متوسطها " قبلالقلق من المست"تلتها فقرة ) 4.9(بين التحديات وبلغ متوسطها 
  ). 4.8(وبلغ متوسطها " قلة المبلغ المخصص من األمم المتحدة"

بإجراء الدراسات التشخيصية : وفي ضوء النتائج، فإن دور الجامعات األردنية لدعمهم يتمثل
ية، للمشكالت النفسية والصحية واألسرية لطلبة الجامعة السوريين الالجئين في المخيمات األردن

المتالكها الخبرة والمقوم البشري من المتخصصين في الطب والطب النفسي واإلرشاد النفسي وعلم 
االجتماع، ومراكز بحثية في اللجوء اإلنساني والمهجرين، وتوفير مقاعد للراغبين بالدراسة فيها على 

  .شكل منح وتخفيض في األجور الدراسية
Challenges Facing the Refugees Syrian University Students living in 

Jordanian camps from the perspective of students 
The goals of this study are to extract and identify the challenges facing 

refugee students coming from refugee camps and to evaluate the effect of 
university supporting services. A survey was developed and it included questions 
covering economic, financial, Psychiatric, and family challenges. The 
questionnaire in included (20) items that represents the challenges. And applied to 
sample of (100) Syrian university students refugees in Jordanian camps. 

Results for the first question showed that the overall mean of the challenges is 
4.25 and a standard deviation of 0.64. The overall average of the challenges is at 



215 
 

the high level, close to the highest (5.00) and equal to the total score (85%). It also 
shows that the mean of financial and economic challenges is (4.56), ranking first, is 
the most challenging. Followed by the mean of the psychological field and with a 
mean of (4.5). The family challenges came in the third rank with a mean of (4.08). 

At the item level, "fear of return to Syria" ranked first among the challenges, 
averaging 4.9, followed by "worriness about the future" with an average of (4.8). 

In light of the results, the role of the Jordanian universities in their support is 
to carry out diagnostic studies of the psychological, health and family problems of 
Syrian refugee students in the Jordanian camps, to have the expertise and human 
resources of specialists in medicine, psychiatry, psychological counseling and 
sociology, research centers on humanitarian asylum and displaced persons, For 
those interested in studying in the form of grants and reduction in tuition fees. 

 المقدمة 
. للحصول على حرية أوسع؛ )2010( عام بالربيع العربيعلى تسميته شهدت سوريا ما اصطلح 

ور تطورت، بطريقة أدت في النهاية إلى حرب طاحنة بين النظام الحاكم وبين جماعات ولكن األم
وزاد األمر تعقيدًا عندما حدث التدخل اإلقليمي والدولي، وازداد العنف والتدمير، . الحراك الشعبي

وكان الشعب . وهدمت المدن بكل أنواع األسلحة الثقيلة األرضية والجوية والبحرية والصاروخية
العربي السوري هو الضحية، فُقِتل منه مئات األلوف ونزح منه الماليين في هجرة داخلية، كما هاجرت 
الماليين إلى البلدان المجاورة، وذهب الكثير منهم إلى دول أوروبا، وواجهوا الموت في حاالت كثيرة، 

 .فيهُلك من فيهاخاصة من عبر منهم البحار بقوارب مطاطية أو سفن متهالكة ال تلبث أن تغرق، 
% 22، منهم )1265514(واستقبل األردن أعدادًا كبيرًة من الالجئين السوريين يبلغ تعدادهم 

، وفي إربد )435578(ويبلغ عددهم في العاصمة عمان . في المدن% 78في المخيمات، و
ويتوزع البقية على محافظات ). 175280(، وفي الزرقاء )207903(، وفي المفرق )343479(
أي ) 736,396( ما يقاربوبحسب احصائيات األمم المتحدة يقدر عدد المسجلين لديها ب. ألردنا

من كل ) 89(وبذلك يكون األردن ثاني دولة في العالم تستقبل الالجئين، وبنسبة . ثالثة أرباع المليون
 الجئما يقرب من  ولو نسبناها إلى الالجئين السوريين فقط، فإن النسبة ترتفع إلى. بالعالم الجئألف 

كما أنه أول بلد في العالم وفر الطاقة . واحد من كل أربعة الجئين من سوريا اختاروا األردن
) 52,906(ومنحت وزارة العمل. الكهربائية لمخيم الزعتري من الطاقة الشمسية من مشروع األزرق

ال يحتاجون يصل عدد العاملين بأجرة يومية، ممن و). UNHCR/2017( رخصة عمل للسوريين
 .إلى رخصة عمل رسمية، أضعاف ما ذكر

التي يقدمها األردن وبعض المنظمات الدولية، إال أن الحياة في  كلها التسهيالت وعلى الرغم من
المخيم ال يمكن أن تكون حياة طبيعية لسكانه، وينجم عن ذلك مشكالت وتحديات عديدة لهم، 

 .الجامعية وخاصة للشباب الذين يطمحون إلكمال دراستهم
ال شك أن الذين يخرجون هربا من أوطانهم بسبب ظروف حرب مدمرة تستخدم فيها أحدث و

وغالبًا ما يكونوا قد تعرضوا إلى ظروف . أنواع األسلحة، يتركون معظم ما يملكون، للنجاة بأرواحهم
وتهم، أو تعرضوا هلهم يقتلون أمامهم أو يعذبون أو يعتقلون، أو ُتقصف بيألمرعبة، مثل مشاهدتهم 
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وتفرض . وُتلقي مثل هذه الظروف بظاللها على وضعهم النفسي. أو التعذيب االعتقالهم أنفسهم إلى 
  . عليهم تحديات ليس من السهل التغلب عليها

رين من ديارهم والفارين جاألقرب الى تفسير حالة الناس المه)  Maslow( نظرية ماسلو وُتعد 
ا الى الحاجات البشرية، ويصنفها الى الحاجات األولية او األساسية يشير فيه ، والتيمن الموت
في هرمه المعروف للحاجات،  اموالمتعلقة بوجوده ومصيره المادي، ويحدده" البيولوجية"الحياتية 

ى الطعام والشراب والنوم، التي تتطلب اإلشباع تحت أي ظرف من الظروف، إلبالحاجة البيولوجية 
ن عدم اشباعها لفترة طويلة يعرض اإلنسان للموت، فهو يتحمل الجوع أل حتى في اشدها خطرا،

ن إوالماء، حتى و منقطة معينة، ينتهي فيها التحمل، فيخرج باحثا عن الطعااما، ولكنه عند أيوالعطش 
من أوتظهر قوتها عندما يتعرض . لى األمنإما الحاجة المهمة الثانية، فهي الحاجة أ. تعرض للخطر

المكان الذي يعيش فيه مهددا، حتى  لى الهرب منإلى الخطر الذي يهدد حياته، فإنه يسعى إاإلنسان 
مام حاجتي الوجود أوتصبح بقية الحاجات األخرى ثانوية . ن توفر له الطعام والشراب في مكانهوإ

  .البيولوجي واألمن للفرد
اتهم أو وضعهم النفسي احتياج تناولت تشخيصويجد الباحث الكثير من الدراسات عن الالجئين 

على عينة  )Gordon, 2017(مثل دراسة جوردن. أو اتجاهات الناس نحوهم في البلد المضيف لهم
أن لديهم مخاوف كبيرة من الالجئين  نتائجها التي أظهرت. مبحوثا في جنوب أفريقيا) 27739(من 

  بينا ودراسة. وتفضيلهم العزلة عن العالم
)Pena, 2017( المكسيكيين المر على المهاجرينلين من الواليات المتحدة األمريكيةح، 

فردًا يعانون من ضغوط مخاوف ما بعد ) 47(المقابالت الفردية على عينة من استخدمت فيها 
التي سعت إليجاد حلول دائمة لمشكلة  ( Bradley et.al, 2017)ودراسة برادلي وآخرون . الصدمة

 (Kelly, 2017) ودراسة كيلي. م من ضغوط ما بعد الصدمةرين قسرًا في الفلبين ومعاناتهجالمه
رين بالقوة في أعقاب الحرب النمساوية في مخيم فيفرنيتز تحت سلطة الحكومة العسكرية جعلى المه

البريطانية، ودعوة الجماعات الخيرية إلى عزل القرارات السياسية عن األمور اإلنسانية المتعلقة 
التي درس فيها احتياجات األطفال الالجئين إلى  (Thoresen, 2017) ودراسة ثوريسن. بالالجئين

التي بحثت فيها تفاعل  (Eghdamian, 2017)ودراسة اغداميان . يعيشون في ظروف سيئةو ،المدن
الالجئين السوريين مع المجتمع المحلي في األردن، وتوصلت إلى أن الغالبية يعيشون بحالة تفاعل، 

 .في الدين االختالفالباحثة إلى عامل  سوى أقلية قليلة تنسبها
وتناولت دراسات ُأخرى أوضاع الطلبة الالجئين في الجامعات الغربية، ومن األمثلة عليها دراسة 

التي تناولت أنشطة الطلبة السوريين الالجئين في ألمانيا الذين )  ( do, 2017الفضائية األلمانية
ودراسة  ،رة النمطية السلبية عن الالجئين السوريينلتغيير الفك ،يدرسون في جامعة برلين الحرة

طلبة الجامعة السوريين في ألمانيا في المجتمع األلماني المتضمن  اندماجعن دورات ) 2017(حسين 
 .ساعة عن ألمانيا وتقسيماتها اإلدارية) 100(ساعة، ودورة ) 900(دورة لتعلم اللغة األلمانية في 
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 والالجئين السوريين عامة من الدراسات عن الالجئين ويتضح من استعراض ما سبق ذكره
أن الدراسة الحالية تعالج موضوعًا جديدًا لم تتطرق إليه الدراسات السابقة، وهو تناول  خاصة،

 . التحديات التي تواجه الطلبة السوريين الالجئين والساكنين في مخيم الزعتري
   :مشكلة الدراسة

ت التي تواجه طلبة الجامعة السوريين الالجئين في المخيمات التحدياب الدراسةتتمثل مشكلة  
  :اآلتيين ينبالسؤال تهاويمكن صياغ ،ودور الجامعات في دعمهم من وجهة نظرهم األردنية

 ؟يةما التحديات التي تواجه طلبة الجامعة السوريين الالجئين في المخيمات األردن .1
 ة لهم من وجهة نظرهم؟ما الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجامعات األردني .2

 :حدود البحث
من الطلبة الالجئين السوريين في مخيم الزعتري، وباالستبانة التي ُأعدت  بعينةيتحدد البحث 

 ).2017(لغرض البحث في عام 
 :تعريف المصطلحات

 .هم السوريون الذين عبروا الحدود إلى األردن بسبب ظروف الحرب في بلدهم: الالجئون
بها المشكالت أو العقبات أو المطالب التي تواجه الطالب الجامعي السوري الساكن يقصد : التحديات
 .في المخيم
 :المنهجية

 : مجتمع الدراسة
 .يتضمن مجتمع الدراسة الالجئين السوريين في مخيم الزعتري في شمال األردن

 :العينة
في الجامعات  طالب سوري من ساكني مخيم الزعتري الذين يدرسون) 100(تألفت العينة من 

 .وُطبَقت عليهم االستبانة التي أعدت لغرض البحث. الجنساألردنية، موزعين بالتساوي بحسب 
فقرة تحدد ) 20(لتحقيق هدف الدراسة؛ صممت استبانة تكونت في صورتها النهائية من و

خماسية أمام الفقرات يختار  ووضعت بدائل. التحديات التي تواجه الطلبة الجامعيين من الالجئين
ينطبق علي : (هي واالختيارات. الذي يعبر عن رأيه االختيارتحت ) √(المبحوث إحداها بوضع عالمة 

). كبيرة جدًا، كبيرة، كبيرة إلى حد ما، قليلة، قليلة جدًا، أو ال تنطبق علي: مضمون الفقرة بدرجة
تم تطويرها من خالل دراسة استطالعية على  وقد. على التوالي لها) 1- 2-3-4- 5: (وُأعطيت القيم

وهكذا فان أعلى درجة . من خارج عينة الدراسة) 16(عينة من الالجئين السوريين بلغ عدد أفرادها 
  .20وأدناها  100هي 

 :صدق األداة
محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية لبيان مدى ) 5(االستبانة بصورتها األولية على  عرضت
بين المحكمين % 80واعتمدت نسبة اتفاق . رات الواردة في االستبانة وشموليتهاصالحية الفق

 .ألغراض الدراسة االستخداموحصلت الفقرات جميعًا على صالحية . الفقرة صالحة العتبار
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 :ثبات األداة
استبانة، ) 40(بعد استخراج الصدق، وتطبيق األداة على أفراد العينة، سِحب منها عشوائيًا 

الداخلي وفق معادلة ألفا كرونباخ  االتساقغت بياناتها، وتم حساب الثبات بطريقة وُافر
)Cronbach's Alpha( االتساق، وبلغ معامل)0.84.(  

 :مستويات الحكم عند درجة التحديات
أعلى درجة للفقرة في البدائل مطروح : ُاحتسبت مستويات درجة اإليجابيات على النحو التالي

وبذلك تكون  ،)1.33=  3/  1-5(ا ومقسوم على عدد المستويات أي منها أقل درجة فيه
 : المستويات كما يلي

 ). 5 – 3.68: (الــعــــالــــي ).3.67 – 2.34: (المتوسط ).2.33-  1: (الضعيف
 :تحديد نقطة القطع

حدد المستوى العالي ليمثل نقطة القطع الذي يعني أن متوسط الفقرات الذي يتم الحصول عليه 
فإن أفراد العينة يرون أن ما تضمنته الفقرات هي من األمور )  5 – 3،68( في النتائج إذا وقع بين

 .السوريينمن التي تشكل تحديًا فعليًا ويؤثر في حياة طلبة الجامعة الالجئين 
 :النتائج
ما التحديات التي تواجه طلبة الجامعة السوريين  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

  ية؟الالجئين في المخيمات األردن
أظهرت النتائج أن المتوسط العام للفقرات التي تمثل التحديات التي يواجهها طلبة الجامعات 

، وهو يقع )0.64(معياري  بانحرافووفق درجة الفقرة الواحدة ) 4.25(يساوي  ينالالجئ ينالسوري
كما أن المتوسط العام للدرجات الكلية يبلغ استنادًا إلى المتوسط ). 5 – 3.68(في المستوى العالي 
  ).12.92(معياري  وبانحراف، )85(العام للفقرة يساوي 

ذو  لعينة واحدة، تبين أنه) ت(وعند اختبار داللة المتوسط العام احصائيًا باستخدام اختبار 
 ).1(كما في جدول ). 0.05(أقل من  ألفا داللة احصائية عند مستوى

 لعينة واحدة للمتوسط العام) ت(اختبار ): 1(جدول 
)ت( ن ع م  مستوى الداللة 
0.05أقل من *  5.52 100 0.64 4.25  

يحتل المرتبة ) 4.56(البالغ  واالقتصاديةأظهرت النتائج أن متوسط مجال التحديات المالية 
، بينما )4.5(ويليه متوسط المجال النفسي حيث بلغ متوسط الفقرات فيه . ألولى، وهو األكثر حدةا

قريبة من  جميعها ويالحظ أن متوسطات المجاالت). 4.08(بلغ المتوسط لفقرات التحديات األسرية 
  .وأن الفروق ضئيلة بينها، وأنها تقع كلها في المستوى العالي من الحدة ،بعض في القيم

المرتبة األولى بين " الخوف من اإلعادة إلى سوريا"أما على مستوى الفقرات، فقد احتلت فقرة 
، وفقرة )4.8(وبلغ متوسطها " القلق من المستقبل"، تلتها فقرة )4.9(التحديات وبلغ متوسطها 

لذي أما فيما يتعلق بالمتوسط ا ).4.8(وبلغ متوسطها " قلة المبلغ المخصص من األمم المتحدة"
  ): 2(جدول  حصلت عليه كل فقرة، فإن النتائج كانت كما هي مبينة في
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والمتوسطات التي حصلت  التحديات التي تواجه طلبة الجامعة السوريين الالجئين في المخيمات في األردن): 2(جدول 
  المعيارية واالنحرافاتعليها 

 االنحراف  المتوسطات التحديات الرقم

 المعياري
   :ديةاالقتصا :أوال
 0.42 4.5 العوز المادي 1
 0.73 4.2 عدم توفر فرص عمل بعد الدوام وفي أيام العطل  2
 0.53 4.8 قلة المبلغ المخصص لألسرة من األمم المتحدة 3
 0.64 4.6 ارتفاع ثمن السلع والخدمات قياسًا بدخل األسرة 4
 0.48 4.7 انقطاع موارد العائلة من الممتلكات الخاصة في سوريا 5

 0.56 4.56 المتوسط للمجال 
   :األسرية :ثانيًا
 0.59 3.4 الطالبة لمسؤوليات كبيرة داخل األسرة/ تحمل الطالب 6
غياب بعض أفراد األسرة الكبار بسبب الهجرة لبلد آخر أو  7

 الوفاة
4.2 0.92 

 0.76 4.6 ضيق المكان المخصص للعائلة 8
 0.47 3.9 ابالزواج المبكر خوفا من ضياع الشب 9

 0.85 4.1 العنف في األسرة بسبب ضغوط الحياة 10
 0.79 3.4 حاالت الطالق  11
 0.83 3.8 حالة تشتت األسرة في أكثر من بلد 12
 0,48 4,2 صعوبة توفير متطلبات التعليم الجامعي 13
 0.78 4.08 المتوسط للمجال 
   :االنفعاليةالنفسية  :ثالثًا
 0.34 4.8 بلالقلق من المستق 14
 0.56 4.7 االكتئاب 15
 0.78 4.5 .الشعور بالظلم والغبن وتخلي العالم عن مصير السوريين 16
 0.84 4.3 الشعور بالعزلة والغربة 17

 0.45 4.4 الخوف من التقصير في الدراسة 18
 0.58 4.9 الخوف من الترحيل واإلعادة إلى سوريا 19
  0.69 3.9 األسرة رادالخوف على الصحة النفسية ألف 20
 0.60 4.50 المتوسط للمجال 
 0.64 4.25 المتوسط العام 

 :النتائج ومناقشتها
 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول): أوًال(

لمتوسط عينة واحدة، أن متوسط ) ت(اإلحصائي  االختبار أظهرهايالحظ من النتائج التي 
، مما يشير 0.05أقل من  الداللة ألفا ية عند مستوىذو داللة إحصائ) 4.25(التحديات العام البالغ 

 .إلى حدة التحديات التي يواجهها طلبة الجامعة السوريين بصورة عامة وفي مختلف المجاالت
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هي فوق المتوسط في الحدة والتحدي، وكذلك األمر بالنسبة جميعها كما أظهرت أن المجاالت 
نسبة للمجاالت َتبين أن متوسط مجال التحديات بالو. للتحديات أو المشكالت بصورتها المنفردة

ويليه متوسط المجال . يحتل المرتبة األولى، وأنه األكثر حدة) 4.56(البالغ  واالقتصاديةالمالية 
 ). 4.08(، بينما بلغ المتوسط لفقرات التحديات األسرية )4.5(النفسي حيث بلغ متوسط الفقرات فيه 

المرتبة  "الخوف من اإلعادة إلى سوريا"فقد احتلت فقرة  أما على مستوى الفقرات المنفردة،
وبلغ متوسطها " القلق من المستقبل"، تلتها فقرة )4.9(األولى بين التحديات وبلغ متوسطها 

 ).4.8(وبلغ متوسطها " قلة المبلغ المخصص من األمم المتحدة"، وفقرة )4.8(
، وفقرة )3.4(ومتوسطها " ت الطالقحاال: "أما الفقرات التي حصلت على أقل المتوسطات فهي

ويالحظ أن هاتين الفقرتين ). 3.4(ومتوسطها " أو الطالبة مسؤوليات ُأسرية كبيرة/ تحمل الطالب"
مما يدل على أن التحديات الواردة ). 3.67 – 2.34(تقعان في النهاية القصوى من المستوى الثاني 

 .في الجدول تتميز جميعها بالِحدة
نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي عالجت موضوع احتياجات ومشاكل الالجئين  وتتفق

، عن معاناة المهاجرين السوريين من ),dv )2017 dوالمهجرين، مثل دراسة الفضائية األلمانية 
على المهاجرين  )(Pena, 2017 ودراسة بينا. التفكير النمطي لدى األلمان الذي يسمهم بالعنف

كيين المرحلين من الواليات المتحدة األمريكية التي بينت أنهم يعانون من ضغوط مخاوف المكسي
التي اوضحت أن المهجرين قسرًا  )(Bradley, et.al, 2017ودراسة برادلي وآخرون . مابعد الصدمة

  .في الفلبين يعانون من ضغوط ما بعد الصدمة

ما الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجامعات األردنية لهم  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ):ثانيًا(

  من وجهة نظرهم؟
استخدمت طريقة تحليل المحتوى لمضامين كتابة الطلبة عن دور الجامعة في المساعدة على 

وَتبين أنهم يرغبون في أن تكون المساعدة على شكل  ،تغلب الطلبة على التحديات التي يواجهونها
الخبرة والمقوم البشري  المتالكهاالمشكالت النفسية والصحية واألسرية،  إجراء الدراسات لتشخيص

ومراكز بحثية في اللجوء  االجتماعمن المختصين في الطب والطب النفسي واإلرشاد النفسي وعلم 
اإلنساني والمهجرين، وتوفير مقاعد للشباب للدراسة فيها على شكل منح، وتخفيض في األجور 

وية في اللغات والرياضيات، وادماجهم في أنشطة الجامعة وفعالياتها، وتوفير الدراسية، ودورات تق
 .فرص عمل للبعض منهم في داخل الجامعة

 :التوصيات
 فيما يلي بعض التوصيات في ضوء النتائج، 

أن تكون المساعدة على شكل إجراء الدراسات لتشخيص المشكالت النفسية والصحية واألسرية،  .1
والمقوم البشري من المختصين في الطب والطب النفسي واإلرشاد النفسي وعلم الخبرة  المتالكها
  ومراكز بحثية في اللجوء اإلنساني والمهجرين،  االجتماع

  .وفير مقاعد للشباب للدراسة فيها على شكل منح، وتخفيض في األجور الدراسيةت .2
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  .ة وفعالياتهاوادماجهم في أنشطة الجامع دورات تقوية في اللغات والرياضيات، عقد .3
 .داخل الجامعة للراغبين من الطلبة الالجئينتوفير فرص عمل  .4
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  المخلص
سوريا،  ،العراقفي  ديموغرافيااليرانية وأثرها على موضوع التكامل ال السياسةتناولت الدراسة 

الشرق االوسط، ثم أهم منطقة االيرانية ضمن  عرض ثالث جوانب تتعلق باالمكانيات، من خالل اليمن
ان باالفتراض  ، على اساسديموغرافيالتكامل ال مسالةفي  االيرانيااليرانية فيه، ثم الدور  هدافاال
، وقد جرى العربيةللدول  لديموغرافيالتكامل ال السلبي على بالتأثيرتساهم  االيرانية سياسةال

  .لتبيان العالاقة االرتباطية بين المتغيرين الوصفيتحليل الاستخدام منهج 
القائمة على تحقيق فكرة الدولة المركز في  االيرانية سياسةالوقد خلصت الدراسة إلى أن 

التكامل  اعاقة بناء، حيث عملت على المشرقية مشاريع بناء الدولة الوطنيةفي افشال االقليم تساهم 
نزعتها االقليمية باالثر السلبي ل، من خالل جانبين االول ويتعلق الدول المعنيةفي  ديموغرافيال
  .الشيعية موضوع حقوق االقلياتلتجاوزها للسيادة الوطنية، والثاني ويتعلق بابرازها و

ةــالمقدم  
وهو العام الذي شهد انقالب الجنرال رضا 1935ايران باسم بالد فارس حتى عام رفت ع ،

 1979، وفي عام مطلقة ذات توجهات علمانية غربية بهلوي على الحكم فيها، حيث حولها الى ملكية
 وتولى ،رجال الدين بالنظام الملكي فيها اندلعت فيها ثوره شعبية حولتها الى جمهورية اسالمية اطاح

  .للبالد علىكزعيم ا "آية الله الخميني" والدينية يطرة السياسيةالس

، كما )1988-1980( خاضت ايران حربا مع العراق لمدة ثماني سنوات ومنذ ذلك الحين
حتى وفاة السياسية واالضطرابات الداخلية والفوضى االقتصادية، الصراعات من  دوامةدخلت في 

لسيطرة  ااستمرار ومّثل ذلكللبالد، زعيم ك "علي خامنئي" مكانهن عيحيث ، 1989عام  الخميني
  .على السلطة فيهاالمحافظين 
ديمقراطية وفق المقاييس اال أنها تعد دولة  ،ثيوقراطيةدولة  الرغم من أعتبار ايران وعلى

يتم فيها تداول كما ، ةالغربية، حيث تجري فيها االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعد محدد
االنتخابات االيرانية كانت غالبا ما تاتي بمتشددين  لكن، عبر احزاب وتيارات سياسية متعددة لطةللس

بالتدخل في الشؤون الداخلية  تنهم ايران دومافي السياسة الخارجية تجاه العرب والغرب، حيث ُت
  .زعزت االستقرار االقليميبو للدول العربية

 تصدير الثورة الى جيرانها العرب، وعدائهاالقائمة على  سياستها االيديولوجيةوفي ضوء 
المتالك برنامجا نوويا عسكريا، باتت وسعيها المستمر  للواليات المتحدة االمريكية واسرائيل، علنمال

  .تصّنف على الئحة الواليات المتحدة االمريكية والدول الخليجية بالدولة الراعية لالرهاب

التابع بعزلة دولية فرضها عليها مجلس االمن  2004ايران منذ عام دخلت  ونتيجة لتلك القضايا
ها لوقف التدخل في شوؤن جيرانها عددا من القرارات التي تدعواصدر  حيثتحدة، لألمم الم

فرض عقوبات اقتصادية  تم ثم، فيه تخصيب اليورانيوم وأنشطة اعادة المعالجة ووقف االقليميين،
مما أعاقها عن استغالل مواردها النفطية في ضوابط لتصدير نفطها الى الخارج، عددا من الوعليها 

  .مشاريع التنمية االقتصادية المحلية
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 المشروع الوطني التأثير علىفي الكشف عن الدور االيراني في الدراسة تساهم وفي ضوء ذلك؛ 
كما ، السياسيةة واالزمات المذهبيمن خالل استغاللها لبعض القضايا  في الدول العربية، التكاملي

التعرف على القدرات واالمكانيات االيرانية التي تمكنها من تحقيق أهدافها االستراتيجية في ستساهم ب
في الدول العربية المشرقية ومستقبلها  مسألة التكامل الديموغرافي التوقف على ومنالمنطقة، 

  .السياسي كدول وطنية متعدد القوميات والطوائف
عملية تؤثر السياسات االيرانية على  هل ؛انطلق مشكلة الدراسة من تساؤل مركزي مفادةوقد 
 ؟، او بمعنى أخر هل تواجه الدول العربيةفي دول المشرق العربي والوطني ديموغرافيالتكامل ال
قومية ، في الوقت الذي ترى فيه االقليات ال؟التكاملي تتعلق بمشروعها الوطنيحقيقية تحديات 

  .تحديا كبيرا لمستقبل وجودهاتمثل والطوائف الدينية بان دعوى التمسك بالوحدة الوطنية 
التكامل  مسألةو ةاإليراني سياساتالبين  ارتباطيةافترضت الدراسة وجود عالقة  ولذلك
توجهات ، على اعتبار أن واليمن وسوريا كالعراق العربية المشرقيةدول الفي بعض  الديموغرافي

 فيها والوطني ديموغرافيالتكامل الساهم في زيادة أزمة ت اإلقليمية تحقيق المكانةب اإليرانية سياسةال
التكامل متغير مستقل وأزمة  االيرانية سياسةتعد ال؛ حيث من خالل تشابكها مع القوى الطائفية فيها

  .متغير تابع المشرقية الدولة العربية في
االيرانية السياسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل تناول وصف وقد 

على استغالل ازمة  وطموحاتها القومية وواقع االنظمة السياسية العربية، وبيان مدى قدرة ايران
  .في الدول العربية لصالحها والوطني التكامل الديموغرافي

  ضمن منطقة الشرق االوسط االمكانات االيرانية: أوال
احداث  علم تكن ايران بعيدة كل البعد عن تأثير التحوالت في بنية النظام االقليمي منذ اندال

في  تغيرا في استراتيجية التحالفات التقليدية أعقبها، وهي الفترة التي 2011الربيع العربي عام 
   .دولهالدول الفاشلة في عدد من  ظاهرة والذي برزت فيه، االقليم

من خارج اطار  دوليال- االقليميالتحالف  مشاريعتنام متسارع ل ه الظاهرةترافق مع هذ وقد
لتواجد العسكري للواليات المتحدة في المنطقة، كما تزايد ظام االقليمي العربي، حيث تزايد لالن

عن مشروع  لحديثا عادةااليراني والروسي بشكل واضح، وهو ما فتح المجال ألاالسرائيلي والنفوذ 
  .قومية ودينية ومذهبيةالشرق االوسط الكبير واعادة تشكيل المنطقة وفق أسس 

المشاريع الجديدة دفعت لالطاحة بالرؤى المتفائلة لحدوث تطور سياسي  ارهاصاتاال ان 
، فقد تنامت النزعة السلطوية وازمات بناء الدولة العربية، كما منطقةواقتصادي واجتماعي كبير في ال

مت الصراعات االهلية وفق اسس مذهبية، مما مكن ايران من بناء منظومة ايديولوجية تناولت تنا
  .عية المنتشرة في المنطقة العربيةاالقليات الشي

االيرانية،  ةلقد ساهمت بعض الظروف االقليمية في تشكيل توجهات السياسة الخارجية للدول
، وهو ما السياسي لمواجهة العداءات االقليميةنظامه عملت على حشد القوى السياسية داخل حيث 

يتضح من خططها المستقبلية لفرض الهيمنة على االقليم، فمثال تشير الوثيقة المستقبلية للعام 
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، الى ضرورة تحويل ايران 2008والتي اعدها مجلس تشخيص مصلحة النظام االيراني عام  2025
من  رابع، وال سيما أن إيران تحتل المركز ال)1(ياجنوب وغرب آس الى قوة اقليمية مركزية في منطقة

   .واسرائيل على مستوى المنطقة حيث الناتج المحلي بعد تركيا والسعودية

  ضمن الشرق االوسط االيرانية والديموغرافيا االثنية الجغرافيا السياسية - أ

الخليج العربي مليوم كيلو متر مربع، وبطول سواحل بحرية تطلع على  1.648تبلغ مساحة ايران 

مليون نسمة  80 2015، كما يبلغ عدد سكانها حسب احصائيات عام مك 2440وبحر العرب تبلغ 

، تليها القومية االذرية %51حيث تضم خليطا من القوميات، اكبرها القومية الفارسية وبنسبةتقريبا، 

لكن التنوع القومي في تركيا  ،)2(اضافة الى عرب واقليات اخرى 10ثم الكردية وبنسبة % 25
ومصر والسعودية أقل حدة من التنوع القومي في ايران، حيث تتسم بدرجة كبيرة من التجانس 

ها بالمقارنة مع بعض الدول مساحة ايران وعدد سكان) 1(ويوضح الجدول رقم  ،)3(العرقي والديني
  .ة في الشرق االوسطالفاعل

ي االثني عشري، كما رفين االسالمي وفق المذهب الشيعي الجعلكن بشكل عام، يعتنق االيرانيون الد
ينتمي بعضهم الى أقلية سنية تنتشر على الحدود مع تركيا وباكستان والخليج العربي، اضافة الى 

، هذا وتعد االذرية اللغة المحكية الثانية في البالد، كما جرى السماح باستعمال )4(أقلية من اليهود

  ).5(2012مناطق ذات الغالبية الكردية منذ اللغة الكردية في ال
يمكن ان ترسم بحدود لكن يالحظ أنه بالرغم من التعدد القومي في ايران، اال أن الخريطة اإلثنية 

بقية ، فان أصحابها يشاركون معينةفي مناطق  ، ففي الوقت الذي تسود اللغة التركية واألذريةمتحركة
ومن هنا يتحول المذهب إلى كابح يقلل من حدة  المذهب الشيعي من الناحية الدينية، االيرانيين

  .التقسيم اإلثني على اسس أخرى

   للدول الفاعلة في الشرق االوسط والمساحةالسكان  )1(جدول رقم 
  2المساحة البرية كم  2المساحة الكلية كم  مليون نسمة 2015السكان   الدولة

  995450  1001450  85.5  مصر

  1636000  1648000  79.5  ايران

  770760  780580  77.1  تركيا 

  1960582  1963222  30.1  السعودية

  20330  20770  10.4  اسرائيل

                                                             
1http;//iran1404.ir/swavisionsitear/swavisionen/forumNews/tabid/62/ctl/Details/mid/42/ite
mID/83/Default.aspx. 

  http://data.worldbank.org/region/MNA :الموقع االليكتروني ، على2016البنك الدولي  2
3 Robert C. Kelly (Founder and Chairman), Iran Country Review is the property of CountryWatch, 2012 

4 Ulusoy,The European Impact on State-Religion Relations in Turkey, p407-423. 
5 Ayman, Turkey and Iran: Between Friendly Competition and Fierce Rivalry, p6-26. 
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  القدرات االقتصادية االيرانية ضمن منطقة الشرق االوسط- ب
دولة  مصدرة للنفط بعد السعودية في منظمة اوبك، كما تعد ثاني اكبردولة ثاني اكبر تعد ايران 

الحرب العراقية  التي خلفتهاحالة عدم االستقرار االمني  تمتلك للغاز الطبيعي المسال بعد روسيا، لكن

الناتج المحلي االجمالي،  وانخفاضدورًا في تراجع االقتصاد االيراني لعبت ، 1988- 1980االيرانية 

الى % 12الحرب، من حيث ازدادت خدمة الدين العام نتيجة االقتراض الخارجي لتغطية نفقات 

مستوى  تطورا فيشهد االقتصاد االيراني  2000-1990، كذلك وخالل الفترة من عام )%6(34
دول اسيا الوسطى وتركيا، حيث على الدول الخليجية واالقتصادي نفتاح االداء االقتصادي نتيجة اال

مليار  3.3الى  امريكيمليار دوالر  4.2قيمة القروض واالئتمانات من البنك الدولي من  انخفظت
   .النمولزيادة معدالت ودفع العامة الموازنة ايرادات  حسن من، وهو ما )7(دوالر

نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي االجمالي  يرانيشهد االقتصاد اال 2000منذ العام و

حيث اصبحت ايران في  ،)2(كما تشير احصائيات البنك الدولي في الجدول رقم ايجابيةالى مستويات 
ارتفعت بالمقابل نسبة التجارة الخارجية كما  المرتبة الثالثة اقتصاديا على مستوى الشرق االوسط،

 800، وهو ما أدى الرتفاع متوسط دخل الفرد من )8(%44الى % 27من الناتج المحلي من 

ووصولها الى  2010ام وعلى الرغم من ارتفاع ارصدة الديوان الخارجية ع، دوالر 1970دوالر الى 

مليار  6لتصل الى  2015مليار دوالر، اال انها انخفضت بشكل واضح عام  20اقصى مستوى 
  ).9(دوالر

الحكومات العراقية  عاالقتصادية م ايران في توثيق عالقاتاالحتالل األمريكي للعراق  وقد ساهم
، المتعاقبة، حيث حضيت باكبر العقود االقتصادية والعسكرية العادة االعمار في العراق بعد تركيا

العراق ثاني اكبر وجهة  يعد" حميد حسيني"العراقية - وبحسب األمين العام لغرفة التجارة االيرانية

من  سورياثقت عالقاتها ب، كما و)10(مليون دوالر 20تصير اليران حيث تصدر له يوميا ما قيمته 

اتفاقيات تجارية مع االمارات عدة كما وقعت  ،)11(2004خالل توقيعها اتفاقية أمنية واقتصادية 

  .)1737(مكنتها من تجاوز العقوبات الدولية التي فرضها مجلس االمن الدولي عليها بقراره رقم 

                                                             
 .Worldbank,12/12/2014البنك الدولي على شبكة االنترنت 6

 http://data.albankaldawli.org/indicator/iran  
  http://data.albankaldawli.org/indicator/iran :البنك الدولي  7
: وزارة الصناعة والتجارة االيرانية، مؤشرات االداء االقتصادي، على الموقع االليكتروني 8

http://www.iit.org/indicator/ir  
9 International Debt Statistics, World Bank Group, NW, Washington Dc, 2017, p87. 

  %/http://www.alalam.ir/news/2016051: ، على الموقع االليكتروني16/9/2017قناة العالم االخبارية،  10
 كانون اول 20 إلى 14 من 294 العدد ن،یالبحر أو لبنان ریبتفج ةیكیاألمر الضربة تتوقى رانیاجريدة السفير،  11

  .15ص، 2006
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، النفط الى تركياعدة اتفاقيات لضخ  2006منذ عام  ايرانأما على صعيد الطاقة فقد عقدت 
القدرة  وزاد مننتاج االتخفيض كلف تحسين االيرادات المالية للدولة، كما ساهم في مما ساهم في 

حيث لعبت شراكته التجارية  ،الدوليةيراني الذي بدأ يتعافى من أثار العقوبات التنافسية لالقتصاد اال
االمارات العربية الى أن  تقارير االقتصاديةشير الوته لالسواق العالمية، مع االمارات دورا في دخول

 14، وبحجم تبادل تجاري بلغ )12(المتحدة تعد الشريك االقتصادي االول اليران في المنطقة العربية

، لكن هذا النمو االقتصادي بدا يتراجع مع تزايد وطأة العقوبات الدولية )13(2016دوالر عام مليار 

من ، وهو العام الذي شهد مزيدا 2013عليها، حيث شهد االقتصاد االيراني تراجعا منذ عام 
  .واء في سوريا او اليمن او البحريناالنخراط العسكري االيراني المباشر في االزمات العربية س

/ 2015-2005 في الشرق األوسط فاعلةللدول ال الناتج المحلي اإلجمالي )2(جدول رقم 

  مليار دوالر أمريكي
   2015  2013  2011  2009  2007  2005  الدولة

  859  950  832  644  675  501  تركيا

  654  746  671  429  415  328  السعودية

  393  511  592  398  337  219  ايران

  332  288  236  188  130  89  مصر

  299  293  261  208  179  142  اسرائيل

  بالمقارنة مع دول الشرق االوسط االيرانيةالقدرات العسكرية -ج
برز التحدي الخارجي لألمن القومي االيراني بالتواجد العسكري االمريكي الدائم في الخليج 

، وهو االمر الذي اصبح متغيرا رئيسيا للسياسة الخارجية 1990العربي منذ حرب الخليج الثانية عام 

بيرا نحو سعيها دافعا ك 2003االيرانية تجاه المنطقة العربية، كما مثل االحتالل االمريكي للعراق عام 
للبحث عن بدائل متعددة لتحقيق امنها القومي، ولعل ابرزها زيادها انفاقها العسكري والسعي الحثيث 

  . لتطوير برنامجا النووي الى مستويات عسكرية
ومما يزيد االمر تعقيدا وجود خالفات جوهرية بين ايران والدول العربية، تبدأ من االختالف 

هو فارسي أم عربي، مرورا بالجزر البحرية التي تحتلها ايران، وصوال الى على تسمية الخليج، هل 
االختالفات المذهبية واتهام ايران بدعمها للميشلشيات الشيعية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
ومحاوالتها تقويض امن دول الخليج العربي، هذا ناهيك عن االختالف على إستراتيجية التعامل مع 

 .فلسطينية، واقتناع الدول العربية بسعي إيران المستمر لتصدير الثورة الشيعية إليهاالقضية ال

                                                             
  https://www.al-sharq.com/news/details/493536، 5/6/2017صحيفة الشرق االليكترونية،  12
-http://www.economy.gov.ae/Arabic/knowledge: وزارة االقتصاد االماراتية 13

section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx 
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تبنت إيران جمله من السياسات االمنية التي تجعلها العب رئيس في المنطقة، حيث بنت وقد 
عالقة استراتيجية وثيقة مع حزب الله الشيعي في لبنان وجماعة الحوثي الزيدية في اليمن، كما عملت 

سياسيا واجتماعيا، وانتقلت بذلك من إستراتيجية في العراق وسوريا ى اختراق النظام السياسي عل
إلى إستراتيجية الهجوم المضاد، وهذا ما تؤكده " أية الله خامنئي"الدفاع المقدس كما يسميها 

، والتي تبين أن هناك 2008 عام الوثيقة المستقبلية التي اقرها مجلس تشخيص مصلحة النظام

  ).14(2025بحلول عام طموح لجعل إيران إلى قوة إقليمية أساسية في غرب أسيا 
ولذلك تجد الدول المجاورة اليران بأن ايران تمثل تهديدا حقيقيا وواضحا المنها القومي، ففي 

، حدد دول مجلس التعاون للخليج العربي مفهوم األمن الجماعي ضمن بعدين؛ األول 2006عام 
والثاني خارجي؛ ويتضمن تحدي  تحدي اإلصالح السياسي ومكافحة اإلرهاب،داخلي؛ ويتضمن 

تستند نظرية ، اما بالنسبة لتركيا ف)15(القوى الشيعية في العراق والنفوذ اإليراني المتزايد في المنطقة
نظرية االمن ، في حين تستند )16(األمن القومي لديها إلى تاريخها العميق وجغرافيتها الحضارية

قامة دولة إسرائيل على حساب األراضي إلصهيونية، تدعو إلى إستراتيجية االسرائيلية القومي 
ما دفعها لزيادة ، ولذلك فان هناك استراتيجيات امنية متعارضة بين دول المنطقة وهو )17(العربية

  .)3(ية في االقليم، وكما يوضح الجدوللمواجهة التغيرات السياس انفاقها العسكري
مليون دوالر أمريكي  - الشرق األوسط في الفاعلةاإلنفاق العسكري للدول  )3(جدول رقم 

2005-2015  
  2015  2013  2011  2009  2007  2005  الدولة

  87.1  70.3  54.2  51.3  50.9  38.8  السعودية
  15.8  15.3  14.6  14.7  13.6  13.2  تركيا

  16.7  15.6  14.5  15.4  15.0  15.1  اسرائيل
  10.5  10.1  12.3  13.4  13.3  12.3  إيران
  5.4  4.7  4.9  5.0  5.5  5.4  مصر

  االيرانية في الشرق االوسط طموحاتال: ثانيا
االحتالل االمريكي  منذ لشرق االوسطالداخلية ل المشكالتباتت ايران منخرطة الى حد كبير في 

فيها، منذ وصول محمود عزز هذا التوجه صعود التيار المحافظ والمتشدد  كما ،2003للعراق عام 
احمدي نجاد الى السلطة، حيث يستند هذا التيار الى قاعدة االسالم الثوري كعامل هام في السياسة 

                                                             
14http;//iran1404.ir/swavisionsitear/swavisionen/forumNews/tabid/62/ctl/Details/mid/42/ite
mID/83/Default.aspx 

  .37-23، ص2007، الشارقة، دار الخليج-، مركز الدراسات2007-2006يجي انظر التقرير االستراتيجي الخل 15
  .53، ص2012، أنقرة، تقرير المؤتمر العام، 2023الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لعام  16
  .46،ص1984القاهرة، ايغال الون، بناء الجيش االسرائيلي، سلسلة الكتب المترجمة، الهيئة العامة لالستعالم،  17
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ساهمت االزمات ، كذلك )18(الخارجية االيرانية، بهدف جعل ايران مركز العالم االسالمي الشيعي
الحكم فيها، سواء كان ذلك في المتصاعدة في الشرق االوسط بتنامي النزعة االستبدادية النظمة 

  .الدول العربية، مما كان له االثر في تراجع وانحسار للتيارات الليبرالية واالصالحية فيهايران او 
اما بالنسبة للتيارات االصالحية االيرانية والتي تولت السلطة في عهد محمد خاتمي وحستن 

غالبا ما تتقيدت بتوجيهات  لكنهالعربي، تبنت اتجاها معتدال تجاه الغرب والعالم ا فقدروحاني، 
مرشدا اعلى للدولة،  المرشد االعلى، والذي تخضع له كافة المؤسسات الرسمية في الدولة باعتباره

مجلس تشخيص مصلحة النظام قبول مرشحى الرئاسة وهذا ناهيك عن سلطته المباشرة على 
  .والمؤسسات االمنية، كالقوات المسلحة والحرس الثوري

  :، وهيانية على مجموعة االهداف القوميةوبشكل عام تتفق التيارات السياسية االير

  تحقيق المكانة االقليمية وفكرة الدولة المركز في االقليم  -  أ
الى اكثر من اقليم جيوسياسي، فهي ترتبط قوميا وحضاريا بدول وسط تنتمي ايران عمليا 

استراتيجيا يدفعها -ولذلك فهي تحتل موقعا جيو اسيا، كما ترتبط دينيا وتاريخيا بالشرق االوسط،
هات السياسية اليران عبر ، وقد ساهم هذا التشابك في تحديد طبيعة التوجللتشابك مع اكثر من اقليم

  .التاريخ
شكل دخول اإلسالم الى ايران ونهاية أخر كسرى في تاريخ الدولة الساسانية بعد معركة  لقد

 ةي التاريخ اإليراني، فقد ذوبت الشخصية السياسية للدولة الفارسيم، نقطة تحول كبرى ف642نهاوند 
، وعلى الرغم من تحول ايران من المجوسية الى )19(كما تحول نصف المجتمع الى الدين االسالمي

االسالم، اال انها بقيت محافظة على لغتها الفارسية التي لم تتعرب، االمر الذي يدل على عمق 
  .نيين بحضارتهم الفارسيةاالحساس الثقافي لاليرا

في تعاطيها السياسي قيمة كبرى  ة التاريخ الفارسيتوليلم تغفل عن النزعة القومية االيرانية  ان
مع الدول العربية، حيث ظهر ذلك في اصرار حكومة الشاه محمد بهلوي على تسمية الخليج العربي 

، 1971العالن البحرين الستقاللها  رفضهابالخليج الفارسي في االتفاقيات البحرية مع بريطانيا، ومن 

ال بل ان  ،1971وبسط سيادتها على الجزر المتنازع عليها بعد انسحاب بريطانيا من االمارات 
، هذا ناهيك )20(دعاتها من مثقفين وسياسيين يربطون بين المشكالت االيرانية والغزو العربي لبالدهم

التاريخية الوحيدة في المنطقة العربية التي تتكون حسب إيران تعتقد بأنها الدولة الطبيعية وعن ان 
  ).21(التصور اإليراني من دول مصطنعة صنعتها القوى االمبريالية

                                                             
  207ص ،2007نهار، مصادر تهديد االمن القومي العربي الداخلية، دار االعالم، عمان، غازي  18

19 Mortaza Motahhari-Islam in Iran:A Historical Study of Mutual Services. 
 http\\www.al-islam.org\al-tawhid\Iran\Mutual.htm 
20 Christopher Hichens-The Persian Version,Atlantic 
Monthly,vol.297,Issue.6,July/Augast.2006. 
21 Anoushirvan Ehteshami and Ramond A.Hinnebusch-Syria and Iran :Middle Powers in a 
Penetrated Regional System,Routledge,1997.p.28 
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في سياستها الخارجية ، بدات ايران تتصرف 1979في ايران عام االسالمية ومنذ نجاح الثورة 
المني للواليات المتحدة االمريكية منية تجاه بيئتها االقليمية، السيما في ظل التهديد اأوفق معطيات 

وحلفائها في المنطقة، وهو ما ساهم في تعزيز قبضة المحافظين على السلطة، وتراجع التيار 
االصالحي االكثر براغماتية، السيما وان السياسة الخارجية للدول العربية في الخليج العربي تبدو 

تحالف االيراني مع العراق وسوريا وقوى المقاومة اكثر عدائية تجاه التقارب االمريكي االيراني، او ال
  .في لبنان وغزة

وبالتالي سعت ايران منذ االحتالل االمريكي للعراق ألن تصبح قوة عسكرية مركزية في االقليم، 
اذ اهتمت بالعمل على تطوير الصناعات العسكرية المحلية، وامتالك ادوات الردع، حيث وجدت 

النووي السبيل الوحيد لردع الي عدوان، لكن القادة االيرانيون يفندون اي بالسعي المتالك السالح 
ادعاءات بالسعي للهيمنة االقليمية، اذ يدعون بان عقيدتهم العسكرية هي عقيد دفاعية وليست 

  ).22(هجومية

  تعزيز والية الفقيه ونشر التشيع في المنطقة- ب

اعتبار م، كما جرى التأكيد على 1501ة عام تبنت ايران المذهب الشيعي مع قيام الدولة الصفوي

، ومع تولي اسرة رضا )23(1906المذهب الجعفري االثني عشري هو المذهب الرسمي للدولة عام 

بدأ عهد جديد من علمنة الدولة االيرانية وتحديثها وفق اسس ، )1979-1925(بهلوي للحكم 

، وهو 1979و 1963، 1953ة شعبية غربية، لكن تلك االجراءات قابلها رجال الدين بثورقومية 
  .العام الذي شهد وصول رجال الدين الى قمة السلطة ونهاية الحكم الملكي

تولى  امكانيةتأسيس نظرية سياسية جديدة تستند إلى  تمومع وصول رجال الدين الى السلطة 
، لكن هذه الفكرة لم تلق قبول عن اإلمام المنتظرنيابة الثيوقراطية تاسيس الدولة الدين علماء 
الى سعى رجال الدين  وبهدف الترويج لهذا الطرح العقائدي الجديد،، في بداية عهدهاالعرب الشيعة 

 في ،التي تشتمل على نظرة تشاؤمية للتاريخ وغلبة إحساس الضحية الشيعيةسيكولوجية الاستغالل 
   .متأمرة ضد قوى الثورة بكونها بية عن البيئة االقليميةرسم صوره سل

المستند الى قاعدة االسالم الثوري كعامل مؤثر في  الطائفيسعت ايران الستخدام البعد  لقد
سياستها الداخلية والخارجية، حيث جعلت من المذهب الشيعي قاعدة مركزية في هويتها االيرانية، 

انخرطت باالزمات مي، وبالتالي مستفيدة من احساس الشيعية بانهم اقلية مستضعفة في العالم االسال
أستثمرت وجود األقليات الشيعية المنتشرة في المنطقة كعامل مساند في الداخلية في الدول العربية و

  .تمددها االستراتيجي في المنطقة للعمل على كسبها الى صفها وبحيث تبرز نفسها كدولة الشيعة االم

                                                             
  .85، ص2015عطا زهرة، البرنامج النووي االيراني، مركز الزيتونة، بيروت،  22
المجلس الوطني للثقافة  ،250عدد  ، عالم المعرفة،)1979-1906( تاريخ إيران السياسي بين ثورتين-آمال السبكي 23

  38-9ص.1999والفنون واآلداب،الكويت،
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، لتسريع 1980ع الحرب العراقية االيرانية تحالفها مع سوريا خالل انداللقد استغلت ايران 

وتوقيع الطرفين 2003ع فيها، كما تصاعدت هذه الوتيرة بعد االحتالل االمريكي للعراق وتيرة التشي ،

، كما ساهم انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان بعد انتصار حزب الله في 2004اتفاقية دفاعية وامنية 

في تنامي التحالف االستراتيجي بين الطرفين، ويشير بعض الباحثين الى ان قدوم  2006ب تموز رح
بحجة زيارة المقامات الدينية، جعل منطقة السيدة زينب االيرانيين الشيعة الى سوريا باعداد كبيرة 

  ).24(تصبح وكأنها مدينة ايرانية شيعية
 الشيعيةللتشابك مع القوى منها محاولة تمثل ية فكرة التغلغل االيراني في المجتمعات العرب ان

السياسي اتجاه دعم االسالم  فقد تبنت ايران، داخل الدول العربية والتأثير في النسيج المجتمعي
حيث بنت عالقة استراتيجية مع حزب الله في جنوب لبنان وقدمت له اعانات ، سرائيلال ناهضالم

 هذا وفي ،ع االمريكان السقاط نظام حكم صدام حسينعسكرية ومالية لمواجهتها، كما تعاونت م
 قدمت " بالده أن خاتمي محمد السابقااليراني  سئيالر نائب "أبطحي علي محمد" قال اإلطار
 سقطت لما التعاون لوال "أنه ومؤكدا ،والعراق أفغانستان ضد حربهم في كانريلألم العون من ریالكث

  ). 25(السهولة بهذه بغدادو كابول
 مع انطالق احداث الربيع العربي جديد جهادي ضوء هذه التوجهات االيرانية تبلور نمطوفي 

 الخطوط في شيعة قاتلينم كشفت االزمة السورية وجود فقد ،"المقدس المذهبي لجهادبا عرف
 اخرى من شيعيةحزب الله اللبناني، ومجموعات  وفي مقدمتهم مقاتلين من، للجبهات الساخنة األمامية
 كما الشيعية، المراقد السوري وحماية النظام لدعم "العباس الفضل ابو" لواء أنشأوا ممن العراق
 من عناصرداخلية وجود ال معاركال في إيرانيين قتلى ووقوع إيرانيين على القبض حاالت اكدت

  ).26(الرئيسية المعارك في تشارك الثوري الحرس
المذهبي المسلح بين االصولية السنية اما في العراق فقد شهد مبكرا معركة االستقطاب 

بين القوى  للصراعات، كما شهد بداية مبكرة 2010بعد االنسحاب االمريكي  واالصولية الشيعية
االدنى من الدولة والعابرة للدولة التي تحارب بالوكالة عن الحكومة في معارك ضد تنظيم الدولة 

  .والبشمركة الكردية

  والوطني االيراني على مسألة التكامل الديموغرافيانعكاسات الدور  :اثثال

، وهـــي فـــي اساســـها تســـتخدم فـــي  التفتـــت يمكـــن أن ينظـــر إلـــى التكامـــل كعمليـــة عكســـية لعمليـــة  
حســب لقيـاس كميـات قابلــة للتجزئـة مثــل المسـاحة أو الحجـم أو الكتلــة، وهـي        الرياضـيات كمكملـة دالــة  

                                                             
  .115، ص2010، مكتبة مدبولي، )2(اسامة شحادة، وهيثم الكسواني، الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم  24
: على الموقع االليكتروني 5/11/2013االيرانية، -الرمضاني، العالقات العراقية مازن 25

http://www.dohainstitute.org/release/232a0cb2-70bd-4555-8186-6176c61cfbds  
، رؤية استشرافية، التحوالت http://www.alarabiya.net/ar/arabic-studies/2013/03/09 العربية نت، 26

 .2013/ 9/3. ، معهد العربية للدراسات، دبي2012-2011االستراتيجية في النظام االقليمي العربي 
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اي  "انطـوني جـدنز  " يـرفض تعبير عن تجميع وحدات اجتماعية قابلـة للتجزئـة، حيـث     علماء االجتماع
بانه ال يوجد شيء اسمه مجتمع وانما المجتمع هـو   ، ويعتقدشكل من اشكال التفسير البنائي للمجتمع

ــد انتاجــه البشــر    ــم اال  عتقــدي لكــن وبشــكل عــام  ، )27(مــا ينتجــه ويعي ــان   علمــاء عل جتمــاع السياســي ب
، فـي النظـام السياسـي    االجتماعية وحداتبارة عن عملية البناء الواعية للع السياسي-جتماعيالتكامل اال

صـــياغة القـــرار الـــوطني والمســـئولية  حـــق المشـــاركة فـــي ويـــدخل فـــي تشـــكيله تلـــك االبعـــاد المتعلقـــة ب 
  :، وقد ساهمت ايران في تفكيك هذه المعادلة وعلى النحو التالي)28(السياسية

   والتهجير القسريالتغيير الديموغرافي  مسألةالصراع الطائفي و- أ
ــدول العربيــة       ــي ال ــاج لمشــروع     المشــرقية ظهــرت االنظمــة السياســية ف ــع القــرن العشــرين كنت مطل

ــة    ــة العثماني ــب التركــة    1916وفــق معاهــدة ســايكس بيكــو  تقســيم االمبراطوري ، حيــث جــرى اعــادة تركي
العثمانية وفقا للمصالح القومية للدول المنتصـرة فـي الحـرب، دون اي اعتبـار للمحتـوى السيسـولوجي       

لبـة  ، ممـا جعـل مسـألة سـيادة الـنظم الحاكمـة امـرا مرهونـا بفكـرة الغ         او التاريخي للشعوب الخاضعة لهـا 
  .للطوائف االجتماعية الموجودة

 وطنيـة لهـا مـن خـالل    لبناء مشروعية دول المشرق العربي في  كمة الجديدةلقد سعت النخب الحا
استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة لديها لكي تمكنها من بناء الدولة الريعية الكالسـيكية، ممـا ادى الـى    

ــة المهــيمن        تهيمنــ الحكومــات علــى كافــة االنشــطة االنســانية بمــا فيهــا المجتمــع المــدني، وغــدت الدول
ــي النشــا  والفاعــ ــد ف ــع ظهــور     ط االقتصــادي واالجتمــاعي والسياســي  ل الوحي ــم يمن مســألة  ، لكــن ذلــك ل

االعتـراف بـه   تـرفض  الدول التي تعـاني مـن صـراع داخلـي      على الرغم من أن ،بعضهافي  االثني صراعال
  .اره المشكلة الرئيسة في الصراعباعتب

التـي تشــهد صــراعا   الحكـم العربيــة كبيــرة لـدى انظمــة  حساســية  تعبيـر الصــراع الطـائفي   لقـد أثــار 
 تـرفض  النخـب الحاكمـة   مـا جعـل  وهـو  لما له من دور فـي تهيـيج المشـاعر العرقيـة والدينيـة،       فيهااهليا 

يغلب على معظم الدول العربية وجـود   حيث، )سياسي-اجتماعي( وطنيصراع بأنه  لصراعوصف ذلك ا

السـوريون وصـف   المثقفـون والسياسـيون   فقـد رفـض   ، )4(ح الجدول رقم ضوكما يو ااقليات اثنية فيه
النزاع في بلدانهم بأنه صراع طائفي، بل رغبوا باعتباره تعرض مجتمع متعـدد االثنيـات لهجـوم خـارجي     

، وذلـك  )29(متطرف دينيا، وفضل البعض تسميته انحالل مجتمـع متعـدد االثنيـات يقـوم علـى التعدديـة      
  .لعراقيين والذين لديهم مشروعا قوميا واضحاالمثقفين والسياسيين من الكرد ا على عكس ما وصفه

  

  

  

                                                             
، 244المعرفة، العدد من بارسونز الى هبرماس، ترجمة محمد غلوم، سلسلة عالم...ايان كريب، النظرية االجتماعية 27

  .170، ص1999المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 
  .42، ص1993كمال المنوفي، مناهج وطرق البحث في علم السياسة، الويت، وكالة المطبوعات،  28

29 M. Glosary: "Inflect in Syria: Society and International Relation"s, Camb, Polity Press, 
2014, p101-102..  
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  2011لعام  - وبعض الدول العربيةإيران توزيع السكان حسب األثنية في  )4(جدول رقم 

  الدولة

  السكان

  مليون نسمة

  %االديان والمذاهب   % القوميات
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ني

 س
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م 

سل
م

  

 
حي

سي
م

  

 
رى

اخ
  

 1 - 89 10 13 26 51 7 3 77.0  إيران

 1 2 62 35 - 2 3 17 78 32.5  العراق

 - - 35 65 1 - - - 99 26.0  اليمن

 - - 10 90 10 - - - 90 25.6  السعودية

 4 10 12 74 - 3 - 7 90 20.9  سوريا

 5 41 27 27 1 4 - - 95 5.8  لبنان

 14 14 50 22 49 - - - 51 1.3  البحرين

سوريا واليمن عن وجود اشكالية كبرى في ولقد عبرت حالة عدم االستقرار السياسي في العراق 
قوميا إلى جماعات محدودة  االنتماء والوالءمن حدث نوع حيث ، الجامعة موضوع الهوية الوطنية

هذه  كما عكستللمجتمع ومؤسسات الدولة بشكل ملحوظ،  الوالء على حساب طائفيا وعشائرياو
اعتبرت حتى ، في تلك الدول ألبنية االجتماعيةوتصدع ااك مستمر لحقوق الهويات الفرعية االزمة انته

األقليات العرقية والدينية أحد أبرز القضايا المثيرة للجدل في إطار مفهوم الدولة تهجير مسألة 
العربية، كما اعتبر موضوع حق تقرير المصير لألقليات فيها أمرا بالغ األهمية، السيما وأن وطنية ال

العربية بنسبة عشرة أضعاف عما التقارير الدولية تشير الى الصراعات االثنية قد ازدادت في البلدان 
ت الدول وبالمقابل ازدادت نسبة الالجئين حيث احتل، )30(كان عليه الحال اثناء الحرب الباردة

  .من الجيئ العالم% 60ما نسبته  العربية
داخل حدود الدولة وخارجها حركة الهجرة واللجوء القسري والتغيير الديموغرافي لقد تنامت 

، السيما فيها مذهبيةالصراعات البشكل واضح في كل من العراق وسوريا، وبشكل متزامن مع تنامي 
صراعا كذلك عبر عن ي بدأحيث  ،اجتماعية ضد غيرهامواقف طائفية داعمة لفئة ايران مع تبني 

انتهاكا صارخا  بين االغلبية السنية واالقلية الشيعية وبشكل شديد القساوة، حتى مثل ذلك مذهبيا
تدفع الكثيرين باتجاه الهجرة او المذهبية  تلك الصراعات مما جعللحقوق االنسان وحقه في الحياة، 
عمليات التطهير  حتدام الصراع الطائفي في مناطقهم، وما تنتجهاللجوء خارج اوطانهم، نظرا ال

األالف من المدنيين الذين أصبحوا ضحايا لنزاعات تعبر في كثير منها عن مصالح  قتل العرقي من

                                                             
30 G.gard and B. coulman .Conflict in Arab World, Rasher, N.Y. West view Press, 2014, 
p23-24. 
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هم من في الشرق االوسط االثنية  صراعاتمن ضحايا ال% 90- 80، فمن بين متصارعة قوى أقليمية
  ).31(المدنيين
حالة كباتت ترتبط حالة التغيير الديموغرافي في العراق وسوريا سباب الحقيقة وراء تنامي األ ان
على حكوماتها القومية االشتراكية قامت  والتي تلك الدولفي  ئفيةاوالط مذهبيةال لصراعاتل طبيعية

يبدو ان الطائفية الزالت من مظاهر  اذأساس صهر ابناء المجتمع في بوتقة النظام السياسي الواحد، 
أن األثر السلبي للتعدد الطائفي أبرز الوالء السياسي كتابعًا لإلنتماء  يتضح، حيث افيهالتجزئة 

  .الطائفي، وبذلك أصبح األخير المحور والمحرك للعمل السياسي
لمختلطة في مواجهة تنظيم الدولة في المحافظات اللحشد الشعبي  لقد ساهم الدعم االيراني

في تهجير عدد كبير من سكانها السنة نحو المحافظات ذات االغلبية  كالموصل ونينوى شمال العراق
الجيش السوري في طرد العراق، كما ساهمت الميليشيات الشيعية المقاتلة الى جانب  غربالسنية في 

حيث اتهم باتجاه شمال البالد وشرقها،  في القلمون اللبنانيةالمحاذية للحدود  مناطقالسنة من ال
كجبهة النصرة وجيش  واالرهابية بانهم يمثلون البيئة الحاضنة للجماعات الجهادية ناطقسكان تلك الم

بان المجتمع السياسي في العراق وسوريا  وهو ما اظهرتنظم الدولة، واالسالم وجبهة فتح الشام 
هناك ، حيث ال زالت وبناءه السيوسيولوجي جتماعييعاني من عدم التجانس في مستوى التطور اال

ال زالت تصنف ضمن المجتمعات  تلك المجتمعاتال سيما وأن غالبية  ،فجوة في االنساق االجتماعية
  .)32(القبلية القديمةو مذهبيةالالتقليدية، كما أنها ال زالت تعتمد في تنشئة ابنائها على االنماط 

  الشيعيةالتشابك مع القوى التغلغل و -ب

سمحت ايران للمعارضة العراقية الموجودة على  ،2003األمريكي للعراق  حتاللمع بدء اال
، كما اقامت )33(االمريكيين من اجل البحث بمستقبل العراق وشكل الحكومة القادمةاراضيها بلقاء 

االنسحاب، وقد اكد معسكرات تدريبية لميليشيات شيعية على اراضيها لالستفادة منها لمرحلة ما بعد 
  .)34(سابق للقوات االمريكية في العراقالقائد ال" راي اوديرنو"ذلك الجنرال االمريكي 

العراقية التي  ات، دعمت ايران الحكوم2010-2003وخالل فترة االحتالل االمريكي للعراق
اغلبية شيعية حيث حشدت له ، برئاسة نوري المالكي الموالي اليران ة االسالميةترأسها حزب الدعو

، كما وقعت اتفاقية )35(1982عمادها المجلس االعلى للثورة االسالمية والذي اسسته ايران عام 

الله اللبناني في مواجهة  ، واقامت شراكة استراتيجية مع حزب2004تعاون استراتيجي مع سوريا 
  .اسرائيل

                                                             
 .160، ص2014في الشرق االوسط، ترجمة احمد حسون، دار جرير، القاهرة  جون ستيفاني، حقوق االنسان 31
  .35-34، ص2014، احمد زيتون، ديموغرافيا السكان في العالم العربي، مكتبة دار العلوم، بغداد 32

33 International Crisis Group, Iran in Iraq : How much influence ?, Middle East Report 
N°38 –21 March 2005 , p9 

الرد على المقاربة الحكومية الشاملة التي تنتهجها طهران، : مايكل ازنشتات ومايكل نايتسن، النفوذ االيراني في العراق 34
  . 147، ص 2011، 388ترجمة احمد علي، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

  .40، ص2009، مكتبة مدبولي، )1(صرة في العالماسماة شحادة، وهيثم الكسواني، الموسوعة الشاملة للفرق المعا 35
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 نشرتها مقابلة ثاني فيحذر ملك االردن عبدالله ال، االيرانية وفي ضوء هذه االستراتيجيات

هالال شيعيا بدأ يظهر في المنطقة، أن من  2004 كانون أول 8 خبتار بوست الواشنطن فةصح

الجماعات واالحزاب السياسية العراقية الموالية اليران على الحكومة  طرتس إذا أنهب وضححيث 

كل من  في مهمة ةعش حكومات أو حركات ضم جديد" هالل"يظهر  فقدالعراقية الجديدة 

 زعزعة إلى ؤديی سوف دیجد "عيیش هالل" نیتكو أن من وحذر ،ولبنان العراق وسوريا
، وقد مثل هذا التحذير اشارة صريحة عةیش سكان تضم التي جیالخل استقرار المنطقة ودول

  .لوجود تمدد وتغلغل ايراني واضح في الدول المعنية
المدعومة باغلبية برلمانية وخالل فترة اندالع احداث الربيع العربي مارست الحكومة العراقية و
حيث توثيق العالقة مع ايران سياسة  ،حزب الدعوةمن المجلس االعلى والتيار الصدري وشيعية 

سمحت بتشكيل ، كما )36(عقدت معها اتفاقية للتعاون العسكري في مجال مكافحة االرهاب
  .الميليشات الطائفية المسلحة والتابعة للتيارات الحزبية والمرجعيات الدينية

تضييق الخناق على قيادات السنة إلى حد اتهامهم بدعم انتهجت سياسة وفي الوقت نفسه 
أبان حكومة المالكي، في " صالح المطلق"اإلرهاب، وقد وصل االتهام إلى نائب رئيس الجمهورية 

قاسم "ان تواجدها العسكري اإليراني في االراضي العراقية والسورية بقيادة الوقت الذي كثفت اير

الموصل وتدمر ) 2016(قائد فيلق القدس في معارك استعادة تكريت واالنبار" سليماني

  ."تنظيم الدولة االسالمية"من ) 2017(والبوكمال
 سوريافي  "الدولة االسالمية"تنظيم بوظهور ما يسمى  ومع تصاعد االحداث في سوريا

استغلت  وتمدده الى العراق، وقيامة بانتهاكات جسيمة لحقوق االنسان في المناطق التي سيطر عليها،
لدعم الحركات الشيعية المقاتلة  في العراق "تنظيم الدولة"الذي يعادي االجتماعي ايران المنظور 

طرد و ي شمال شرق البالدساهمت بدورها بتحرير المناطق التي يسكنها غالبية سنية ف والتي، ضده
بشكل قسري منها بتدمير القرى السنية وتهجير سكانها في الوقت نفسة قامت  لكنها، التنظيم منها

  .)37(بحجة دعمهم للتنظيم
الى مأسسة الميليشيات العسكرية  وسوريا لقد أدى التواجد العسكري االيراني في العراق

، حيث تم االرهابيةالمعارضة والجماعات في مواجهة  جيوشها الوطنيةالشيعية المقاتلة الى جانب 
في  تنظيمها ودمجها في ما يعرف بميليشيا الحشد الشعبي والتي جرى االعتراف بها كجيشا شعبيا

حتى تبلور رأي لدى ، كذلك اصبحت وحدات الدفاع الوطني في سوريا جيشا شعبيا بامتياز، العراق
، في أراضيهماة الوجود العسكري اإليراني في تحقيق األمن في قادة الحكومة العراقية والسورية بأهمي

                                                             
: ، على الموقع االليكتروني10/11/2013محمد عبد العاطي، العالقات االيرانية العراقية بين عهدين،  36

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8f6b56d9-61b2-426e-84f1-ee0c8d62ec4f  
  .www.Aljazeera.net ،11/10/2017.الجزيرة نت،  37
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أن الخطر األول في العراق ال يتمّثل في " دونالد ترامب"الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس االمريكي 
  ).38(في الحركات السلفية االرهابيةبقدر ما يتمثل  والميليشات الشيعية ايران

وتحريف  للمجتمع اليمنيالتأثير في النسيج االجتماعي على  ايران عملت أما في اليمن فقد
، التغلغل في القوى االجتماعية، حيث انخرطت بذلك من خالل وسيلتين، الجماعات الشيعية فيه عقائد

 فقد شراء الوالءات السياسية،لالمساعدات المالية  من خالل استخدام، )39(في المؤسسات التغلغلو
زيديه تتوافق واتجاهاتها السياسية فيما يتعلق بوالية يمنية لعائالت عملت على تقديم الدعم المالي 

جماعة أنصار "الفقيه، حيث قدمت الدعم لعائلة الحوثي التي تمكنت الحقا من تأسيس ما يعرف باسم 
مركز كالفكرية جمعيات ومراكز وصحف تواكب نهجها السياسي وأطروحاتها دعمت ، كما )40"(الله
  ".والرابطة الجعفرية" العلمي الحوثي بدر

استغلت إيران حالة الفوضى  2011وبعد اندالع االحتجاجات الشعبية ضد حكم علي صالح 
" عبد الملك الحوثي"األمنية وتردي األوضاع االقتصادية لتعزيز قدرة الجماعة الشيعية بقيادة 

بعض " كرمانتوكل "وقد اتهمت الناشطة الحقوقية  ،)41(للسيطرة على مؤسسات الدولة اليمنية

، بالعمالة إليران والتعاون مع الحوثي 2011المسئولين والمشاركين في التظاهرات اليمنية عام 
ال بل تجاوز األمر إلى قيام رجال أعمال حوثيين وبرؤوس أموال ، )42(إلفشال العملية السياسية

مع  على الحدود" ميدي"ء إيرانية، بشراء مساحات كبيرة من األراضي المجاورة لمينا
منذ  استغلت عالقاتها مع اريتريا وقد اشارات بعض الصحف السعودية الى ان ايران ،)43(السعودية

اتهمت السعودية ، كما )44(لتأمين جسر بحري لعبور األسلحة اإليرانية إلى الحوثيين 2009عام 
  .لخلق كيان شبيه بحزب الله اللبناني في اليمن إيران بأنها تسعى

  :مةـــــــالخات
اس التكامل السياسية على اس اتظهر االرتباط بين مكوناته بنية النظم السياسية العربية لمان 

بئة الجماهير تعتظهر كأنها مصابة بالتشرذم واالنشقاق وضعف القدرة على  هالواالتفاق، وهو ما يجع
بهدف  مؤسسات المجتمع المدني،مع  صراع مؤسسات الحكمالنعدام الثقة بها، هذا ناهيك عن 

                                                             
 www.aljazera.net/arvchive: الجزيرة نت، على الموقع االليكتروني 38
  .23، ص2015بيروت، ، 22احمد منصور، الحركة الجديدة للتشيع في تونس، مجلة النهضة الفكرية، العدد 39
  : ، على الموقع االليكترونياليمنيةالسكينة  صحيفة 40

http://www.assakina.com/center/parties/66603.html- 
 2016صحيفة السكينة اليمنية، طهران والحوثيين،  41
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  م2012فبراير / شباط  15 بيروت صحيفة الشرق االوسط، 43
اإليرانية غرفة االنعاش، صحيفة الوطن السعودية، العدد -، سفينة االسلحة تدخل العالقات اليمنيةالح السلميص 44

  .15- 12، ص2009اكتوبر /تشرين اول 3319
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مؤسسسات المجتمع المدني االمر الذي خلق مجتمعا تقليديا تغيب فيه ادوار ، ااضعافها سياسي
  .، واوجد اليران الفجوة للدخول منها للتشابك مع القوى االجتماعية فيهاالحديثة

مسائل معقدة يصعب التي جرت ورائها و ،استقطابا بأتجاه المؤسسات الطائفية االمر الذي خلق
مشاكل لالقليات و، واالستيعاب ألقسري كات النظم الحاكمة لحقوق اإلنسانكشف أنتها، كما حلها

اشتراك لدول الالجئين ومسألة حماية المدنيين، هذا فضال عن أمتدادها لتخلق اختفاء للحدود و
في منطقة الصراع كأزمة الصراع المذهبي بين السنة والشيعة في العراق  جوار ذات امتداد طائفي

  .وريا ومن ثم اليمنيران والسعودية فيه وامتداده إلى سوتدخل ا
ألدوار المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في  الطائفيةن احتالل المؤسسات ا

، ساهم في دفعها ألن تخلق تصعيد نحو الحرب االهلية وتهييج للمشاعر العراق وسوريا واليمن
لغيرها من الدول االقليمية واليران وتجنيد للمتطوعين من خارج أطراف النزاع، مما فتح المجال 

، بهدف الصراع األهليبشكل مباشر في  للتدخل ،مشتركة طائفيةسياسية و شاريع ومصالحم لهاوالتي 
   .زين القوى بين الفئات المتصارعةايجاد خلل في موا

الطموحات االيرانية بين  ارتباط واضحةوجود عالقة الى الدراسة  توصلتوفي ضوء ذلك 
معززا المعنية في الدولة العربية  جتماعيأزمة التكامل االوبين  ،بالهيمنة االقليمية سياسيا ودينيا

عن صهر مكونات انظمة الحكم العربية فيها  حيث ظهر عجز ،مجتمعاتهاببروز الوالءات الطائفية داخل 
هذه العالقة بشكل  الستثمار خلق فضاءات واسعة اليرانوهو ما ، المجتمع في بوتقة الدولة الوطنية

لمكونات السياسي لسلوك الكمتغير اساسي في يظهر االنتماء الطائفي  االمر جعليفيد مصالحها، 
  .المكونة لها والدينية االجتماعية

  :المراجعقائمة 
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  الملخص
 الدول في عملية تسجيلتهدف هذه الدراسة الى الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه 

المتبعة في الدول التي ال يوجد فيها  التسجيل تاجراءإوالوثائق الثبوتية،  طالبي اللجوء فاقدي
 األردنيةواتخذت الدراسة من المملكة  .ينظم تواجد طالبي اللجوء على اراضيها قانون وطني

الهاشمية نموذجا للدول التي ال يوجد فيها قانون وطني حيث تقوم المفوضية السامية لشؤون 
لطالبي اللجوء المتواجدين في المملكة أو على حدود المملكة بموجب مذكرة  الالجئين بإجراءاٍت

   . 1998في عام  تفاهم موقعة بين الطرفين
Abstract 

This study aims to identify the challenges and difficulties face the countries in 
the registration process of asylum seekers who have lost identification cards or 
personal documents. It also shows the registration procedures that applied in the 
countries that do not have a national law regulate the refugees issues. The study has 
taken the Hashemite Kingdom of Jordan as a model for these countries, where the 
office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) register asylum seekers 
inside the Kingdom and at the borders of the Kingdom as per the memorandum of 
understanding signed between UNHCR and Jordan in 1998.  

  مقدمة 
هي ، ولمتعلقة بالالجئين وطالبي اللجوءلجمع المعلومات ا يعتبر التسجيل المصدر الرئيس

مم المتحدة المقررة باتفاقية األعون للحماية شخاص الذين يخضمرحلة مهمة من مراحل تحديد األ
كما ويعد التسجيل الذي تقوم المفوضية  .ن بالالجئينالخاصيي 1967وبروتوكول عام  1951ملعا

عنصرا مهما في توفير الحماية لالجئين وطالبي اللجوء الذين ) UNHCR(ين ئالسامية لشؤون الالج
  .)1(من لهم ولعائالتهمة بحثا عن مالٍذ آت الداخلية المسلحتركوا بلدانهم هربا من الحروب والنزاعا

نه غالبا ما يكون إال أ، يةهمية الكبيرة للتسجيل الذي تقوم به المفوضية الساموبالرغم من األ
هنالك تحديات تواجه عملية التسجيل في الدول المستقبلة لطالبي اللجوء والتي تنظم عملية تواجد 

ما وأ، تسجيل واالعتراف بهم كالجئينلية الوطني يحدد آأراضيها بموجب قانون طالبي اللجوء على 
راضيه كالمملكة االردنية الهاشمية ن وطني ينظم تواجد الالجئين على أفي الدول التي ال يوجد قانو

على مذكرة تفاهم تنظم عملها والتي تسمح للمفوضية السامية بالقيام بتسجيل طالبي اللجوء بناءا 
، بحيث تضمن المملكة قيام المفوضية بتوفير الحماية القانونية 1998راضيه وقعت في العام على أ

  .)2(المنصوص عليها في االتفاقيات والمواثيق الدولية
ومن الصعوبات التي تواجه عملية التسجيل هي الحصول على المعلومات والتاكد منها وخاصة 

يضا سالمة هذه المعلومات ا، وأائق الثبوتية موضوع بحثنا هذفيما يتعلق بطالبي اللجوء فاقدي الوث

                                                             
(1) HANDBOOK FOR REGISTRATION, Procedures and Standards for Registration, 
Population Data Management and Document at ,UNHCR,2003,P1. 

للمزيد من التفاصيل عن مهام المفوضية في المملكة، يرجى الرجوغ الى بنود مذكرة التفاهم الموقعة بيم المملكة  )2(
 1998والمفوضية السامية عام 
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جراءات التسجيل وسرية الجهة التي تقوم بعملية التسجيل أن تضمن سالمة إوالتي يجب على 
حيانا بتعطيل عملية كما وتساهم الظروف األمنية السائدة أ.بي اللجوء المعلومات المقدمة من طال

إضافة إلى ذلك بأن . على سالمتهم م بواجباتهم حفاظاحيث تمنع موظفي التسجيل من القيا، التسجيل
  .عاقة عملية التسجيلنقص الموظفين قد يكون سببا في إ

يحدد عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية فهو ، هيمة كبيرةحظى التسجيل بأوي
وغير ذلك من وخدمات طبية غذاء وماء  نسانية منالمساعدات اإل كمية ، وكذلكوالمساعدة

   .الالزمةالمساعدة المادية 

  مشكلة البحث/ وًالأ
المعنية بتسجيل طالبي  وجود تحديات تواجه الدول والمنظمات الدوليةفي  البحث تكمن مشكلة

   .نساني فاقدي الوثائق الثبوتية التي تساعد في تحديد مركزه القانونياللجوء اإل
من طالبي اللجوء  جراءات المتبعة حاليا في تسجيل تلك الفئةباإل يتعلقالرئيس  البحثوسؤال 

وما هي التحديات التي تواجه الدول المستضيفة و المنظمات الدولية التي تقوم بالتسجيل كالمفوضية 
  السامية لشؤون الالجئين ؟

  هداف البحث أ/ ثانيًا
التحديات التي تواجه الدول في عملية تسجيل طالبي اللجوء لى الوقوف على إ الدراسةهدف ت

تقوم الدول  حيث. و دخولهم للدول المستضيفة وثائق ثبوتية عند وصولهم أيحملون الذين ال 
الهاربين من المستضيفة و المفوضية السامية لشؤون الالجئين باستقبال وتسجيل طالبي اللجوء 

  .امن النزاعات الداخلية بحثا عن مالذ ودولهم نتيجة للحروب أ
   :ومن خالل البحث سيتم التطرق الى

، وفقا التفاقية االمم المتحدة عام وبيان الشروط الواجب توافرها فيهاللجوء  التعريف بطالب .1
  الخاصيين بالالجئين 1967وبروتوكول عام  1951

   . جراءات تسجيل طالبي اللجوءبعملية وإالتعريف  .2
و المنظمات الدولية بتسجيل طالبي تواجة الجهات المعنية في الدول أ التحديات التيبيان  .3

  .الوثائق الثبوتية اللجوء فاقدي

  همية البحثأ/ ثالثًا
شكاليات ول والمنظمات الدولية لمواجهة اإلبيان االجراءات التي تقوم بها الدتكمن االهمية في 

ية ي اللجوء الذين ال تكون بحوزتهم أخاصة ما يتعلق بفئة طالب، التي تظهر خالل عمليات التسجيل
  .او المراكز الحدودية وثائق ثبوتية عند وصولهم الدولة المستضيفة

، عام والمختصين في مسالة اللجوء بشكل وستوفر الدراسة معلومات قد يستفيد منها الباحثين
بشكل خاص ونأمل أن يتم إضافة معلومات وأفكار جديدة إلى تلك التي سبقنا وطالبي اللجوء 

  .ليهاالباحثون إ
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  سئلة البحث أ/ رابعًا
  :الت ومن هذه التساؤالتؤجابة على عدة تسااإل البحث اسنحاول من خالل هذ

  طالب اللجوء؟ من هو .1
  ؟الشروط الواجب توافرها بطالبي اللجوء ما هي .2
  ؟جراءات تسجيل طالبي اللجوءإ يما ه .3
ما هي التحديات التي تواجه الدول والمنظمات الدولية في تسجيل طالبي اللجوء فاقدي الوثائق  .4

  الثبوتية؟

  حدود البحث / خامسًا
 طالبي اللجوءالتحديات التي تواجه الدول والمنظمات الدولية في تسجيل هذه الدراسة  بحثت

 .لوالية المفوضية السامية لشؤون الالجئين فاقدي الوثائق الثبوتية الخاضعين 
  طار النظري للبحث اإل/ سادسًا

  :سيقسم هذا البحث الى مبحثين 
. بينحيث تم تقسيم المبحث الى مطل، جاء تحت عنوان ماهية طالب اللجوء: المبحث االول  -1

 1951طلب االول في تعريف طالب اللجوء على ضوء اتفاقية االمم المتحدة لعام مبحث في الن
ونبين في المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها . الخاصيين بالالجئين 1967وبروتوكول عام 
 .في طالب اللجوء

تواجه الجهات المعنية بتسجيل طالبي اللجوء تحت عنوان التحديات التي : المبحث الثاني  -2
ب االول في نبحث في المطل، المبحث الى مطلبين وتم تقسيم هذا. الوثائق الثبوتية فاقدي

جراءاته، وفي المطلب الثاني نبين تحديات تسجيل طالبي اللجوء تعريف التسجيل وبيان إ
 . فاقدي الوثائق الثبوتية لتحديد مركزهم القانوني

  االول ماهية طالب اللجوءالمبحث 
سنحاول التطرق الى معرفة من هو طالب اللجوء من خالل تعريفه  المبحث هذامن خالل 

وعلى ضوء ذلك تم تقسيم هذا المبحث الى ، وتوضيح الشروط التي يجب توافرها في طالب اللجوء
  :على النحو التالي  مطلبين

 1967وبروتوكول عام  1951عام  تعريف طالب اللجوء على ضوء اتفاقية المطلب االول

  الخاصيين بالالجئين
اي  1967وبروتوكول عام  1951مم المتحدة الخاصة بالالجئين لعام لم يرد في اتفاقية األ
أ من /2من الفقرة ) 1(فهو يخضع لذات التعريف الوارد في المادة ، تعريف خاص بطالب اللجوء

، بلد إقامته المعتادة شخص يوجد خارج بلد جنسيته او "نهفقد عرفت االتفاقية الالجىء بأ. ةاالتفاقي
نتماء الى له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب العنصر او الدين او القومية او اال بسبب خوف

يستظل بحماية ذلك البلد رائه السياسية وال يستطيع بسبب ذلك الخوف ان طائفة اجتماعية معينة أو آ
  ".ليهأو ال يرغب العودة إ
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ن جىء وطالب اللجوء على الرغم من أن االتفاقية لم تميز بين الالخالل التعريف نجد بأ من
ية لشؤون طالب اللجوء ما هو اال الجىء محتمل ويتضح ذلك من خالل تعريف المفوضية السام

تم بعد معالجة طلبه من أجل الحصول على مكان هو الشخص الذي لم ت"نهالالجئين طالب اللجوء بأ
  )1("للعيشمن آ

 نص بلدانهم واحدة، ولكنها تختلف بأشخافاألسباب والظروف التي على أساسها غادر األ
يتم البت في طلبه سواء  بينما طالب اللجوء لم، الالجىء قد تم البت في طلبه ومنحه صفة الجىء

  .)2(تم استبعادهو ال يستحقها وبالتالي ييستحق الحماية الدولية أنه بالقبول أو الرفض، والتأكد من أ

  توافرها في طالب اللجوء الواجب الشروط الثانـــي المطلب
يتضح ، 1951اصة بالالجئين لعام مم المتحدة الخيف الالجىء الوارد في اتفاقية األمن خالل تعر

و هذه ، ساسها منحه صفة الالجىءعلى أ نمكجب توافرها في طالب اللجوء حتى يشروط ي هنالك نأ
  :النحو التاليالشروط على 

ن ينطبق وصف طالب اللجوء على اي شخص اال فال يمكن أ، يجب ان يكون خارج بلده األصلي -1
خل النطاق االقليمي فإذا كان موجودا دا، الشخص خارج حدود بلد جنسيته اذا كان هذا

  .)3(لدولته فهو ال يعد في هذه الحالة طالب لجوء
 .)4(و حريتهاي تهديد حياته أ، ف من االضطهادن يكون سبب مغادرته الخوأ -2
سباب وهنا يقع عبء اإلثبات على طالب اللجوء في تقديم أ، )5(ن يكون لهذا الخوف ما يبررهأ -3

 .معقولة
بسبب خوفه من وجود ظروف تمنع حكومة دولته من منحه  ب في الحماية من ذلك البلدال يرغ -4

 .)6(و تكون تلك الحماية غير كافيةاية أالحم
تصاص النظر في طلبات اللجوء والتأكد من تطابق جهة االخ شروط تتولىعلى ضوء تلك ال

ن صل أواأل، طلبات اللجوءىء مع طالب اللجوء وذلك للبت في ركان التعريف الخاص بالالجعناصر وأ
نظر ن هنالك بعض الدول تحيل الإال أيتم النظر في طلبات اللجوء من قبل الدول المستضيفة، 

  .لى المفوضية السامية لشؤون الالجئين منها إ بطلبات اللجوء والتحقق

                                                             
تاريخ الزيارة . UNHCR(،www.unhcr.org(انظر الموقع الرسمي لللمفوضية السامية لشؤون الالجئين  )1(

  .م30/11/2017
  .91ص  ،، دار وائل2015ي،االلتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدول:ضحى نشأت الطالباني )2(
القانوني لطالبي اللجوء في المملكة االردنية الهاشمية في ظل عدم مصادقة المملكة الوضع : احمد سالم المهيرات  )3(

جامعة الزيتونة ، ، رسالة ماجستير غير منشورة1967وبروتوكول عام  1951على االتفاقية الخاصة بالالجئين عام 
  .47ص  ،2017، االردنية

  11، ص 2007عمان،، المركز الوطني لحقوق االنسان )4(
  .42دليل االجراءات والمعايير، فقرة ، المفوضية السامية لشؤون الالجئين )5(
  .47مرجع سابق، ص ، احمد سالم المهيرات )6(
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فاقدي الوثائق اللجوء  بتسجيل طالبي المعنيةتواجه الجهات التحديات التي  الثانيالمبحث 

  الثبوتية
المعلومات والشروط التي يجب منح طالب اللجوء صفة الالجىء ال بد من التحقق من كافة لكي ي

لمفوضية السامية لشؤون الالجئين أو جراء التحقق عادة المنحه تلك الصفة ومن يقوم بإ توفرتن أ
شكاليات والتحديات ت المعنية بالتسجيل غالبا بعض اإلثناء عملية التسجيل تواجه الجهاالدول وأ

وكيف يتم التحقق من  التسجيلاللجوء، ولتوضيح عملية  طالبيلدى  تتعلق بفقدان الوثائق الثبوتية
  :المعلومات التي يقدمها طالب اللجوء بغية الحصول على اللجوء، سنقسم هذا المبحث الى مطلبين 

   اهميتهتعريف التسجيل و المطلب االول

  تعريف التسجيل :  أوًال
لشؤون الالجئين تسجيل الالجئين يعرف دليل تسجيل الالجئين الصادرمن المفوضية السامية 

بهدف  وتسجيلها وتحديثها معلومات األشخاص الذين تعنى بهم المفوضيةمن  التحققه عملية ّنبأ
   . )1(توفير الحماية لتلك الفئة وتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بهم

مفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن التسجيل ال يعتبر إحصاء ألعداد األشخاص الذين ترى ال
 المعلوماتتسجيل  بعد من ذلك الىبل يذهب أ، طلبا للحماية الدوليةنهم جبروا على الفرار من بلداأ

  .)2(تلك الفئة والتحقق منها وتحديثها عن

  التسجيل  هميةأ:  ثانيا
هي و، لجمع المعلومات المتعلقة بالالجئين وطالبي اللجوء يعتبر التسجيل المصدر الرئيس

مم المتحدة للحماية المقررة باتفاقية األعون شخاص الذين يخضاأل تحديدمرحلة مهمة من مراحل 
  .ن بالالجئينالخاصي 1967ام ــوبروتوكول ع 1951لعام

التعسفي واالحتجاز وضمان  االعتقال ويساعد التسجيل طالبي اللجوء في توفير الحماية لهم من
اتفاقية عام سباب التي وردت في ى الدول التي قدموا منها نتيجة ألحد األلإ )3( عادة القسريةعدم اإل
الخاصيين بالالجئين والتي حددت الشروط الواجب توافرها لمنحهم  1967وبروتوكول عام  1951

  .)4( وبالتالي تمتعهم بالحماية المقررة لهم، صفة الالجىء

                                                             
(1) UNHCR handbook for registration define registration as” Refugee registration is the 
recording, verifying, and updating of information on persons of concern to UNHCR with 
the aim of protecting and documenting them and of implementing durable solutions. 
(2) http://www.unhcr.org/registration.html. “Registration goes far beyond a mere head 
count: it is the recording, verifying, and updating of information on people forced to flee so 
they can be protected”.  04/12/2017تاريخ الزيارة ،  

يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده  ال" الخاصة بالالجئين  1951من اتفاقية عام  33/1نصت المادة  -)3( 
التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو  ة من الصور إلي حدود األقاليمبأية صور

  ".انتمائه إلي فئةاجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية
)4( http://www.unhcr.org/registration.html 25/11/2017: الزيارة ، تاريخ  .  
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ولم شمل العائالت ، طفال من التجنيد العسكريوم التسجيل بدور مهم في حماية األكما ويق
عادة إيجاد حل من الحلول الثالثة وهي إويساهم التسجيل في محافظة على وحدتها، كما وال

سجيل الدقيق عادة الطوعية لبلدانهم، ويحدد التو اإلأو االندماج مع المجتمع المحلي أ، التوطين
    .نسب لطالبي اللجوءي الحلول األو االندماج المحلي هأعادة التوطين إالحاالت التي تعتبر 

اللجوء حرية التنقل داخل الدولة، فال تتقيد تحركات طالبي اللجوء ويضمن التسجيل لطالبي 
كما . هاداخل وال على كامل اقليم الدولة التي سجلحرية التنق مبل له، لتي سجلوا بهافي المنطقة ا

كثر عرضة للخطر واالستغالل من النساء واالطفال حماية االشخاص األساهم التسجيل في وي
  .لذوي االحتياجات الخاصةوكذلك بالنسبة ، والشيوخ

شخاص المؤهلين الستالم المواد ويحظى التسجيل بأهمية كبيرة على اعتبار أنه يحدد األ
ضافة الى الحاالت الطبية التي تحتاج الصحية والدواء، والتطعيم، باإلضافة الى الخدمات باإل، الغذائية

من تحديد المستفيدين  حيث يتم .راضي المملكةويتطلب نقلهم ودخولهم الى داخل أ لتدخل جراحي
  .خالل التسجيل

، وعمل الخطط المناسبة شخاص المتواجدينلأل شامل تحليل ل في توفيركما ويساهم التسجي
  .بطريقة منتظمة و بكفاءة اإلنسانية اتتقديم المساعدل

  التسجيل  اجراءات: ثالثا 

  جراءات التسجيل في االردنإ  ) أ
 1951الهاشمية من الدول التي لم توقع على االتفاقية الخاصة بالالجئين ردنية تعتبر المملكه األ

مكتب  اءعلى انش 1991وافقت في العام نها أال إ، الخاصيين بالالجئين 1967عام  و بروتوكول
يقوم المكتب بتوفير الحماية  ذإ، لشؤون الالجئين في المملكة مم المتحدةالسامية لأل للمفوضية

وقعت الحكومة االردنية اتفاقية  1997ن في االردن بسبب حرب الخليج، وفي العام لالجئين المتواجدي
عمل المفوضية وواليتها على  روطحكام وشأبين تعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين ت

  .راضي المملكهأ
 جلأمن  1998اهم بين الطرفين في عام لى توقيع مذكرة تفإتكللت جهود التعاون بين الطرفين 

ل الحماية راضي المملكه في كافة شؤون الالجئين في مجاأنشطة المفوضية على أتنظيم عمل و
  . الفلسطينيينباستثناء الالجئين ، شخاص الذين تحت رعايتهانسانية لألالدولية والمساعدات اإل

على العديد  تصادق ااال انه 1951لم توقع على اتفاقية الالجئين  ةالمملك نأ الرغم من علىو
وتشمل هذه االتفاقيات العهد الدولي . واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان المعاهدات من

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
يب، واتفاقية القضاء على والثقافية، واتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذ

من اتفاقية مناهضة  3التمييز العنصري والميثاق العربي لحقوق اإلنسان و واألهم من ذلك المادة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة والتي تعتبر حظرا فعاال ضد اإلعادة القسرية، 

األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددة وهو ما يعني ال يجوز طرد الالجئ أو إعادته إلى حدود 
  .فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية
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 الالجئين جراءات التسجيل في المفوضية السامية لشؤونإ  ) ب
حكومة هم الموقعة بين تقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئين واستنادا الى مذكرة التفا

جراءات تسجيل بإ 1998امية لشؤون الالجئينن عام ردنية الهاشمية والمفوضية السالمملكة األ
 . جراءات التسجيل ومة في إوال تتدخل الحك، اللجوءالالجئين وطالبي 

فقد تعرضت المملكة لموجات كبيرة من تدفق الالجئين الجماعي من الدول المجاورة وخاصة 
عداد الكبيرة األ، منها يرة في عملية التسجيلهت المفوضية تحديات كبحيث واج، سوريا والعراق

باالضافة الى  .موظفي المفوضية بكثير من قدراتهمق قدرات ولحركات اللجوء الجماعي التي تف
منية السائدة في ي المناطق الحدودية، والظروف األصعوبة الوصول الى اماكن تجمع طالبي اللجوء ف

  . حياة موظفي المفوضية وشركاءهم في العمل في خطر تضعتلك المنطقة والتي 
جميع هذه الظروف تلعب دورا كبيرة في الحد من قدرة المفوضية في تسجيل طالبي اللجوء 

 .وبالتالي توفير الحماية لهم
نها االشخاص الذين عالم طالبي اللجوء عند استقبالهم لتحديد حاالتهم ،وموتلتزم المفوضية بإ

اجراءات التسجيل ، حقوقهم وواجباتهم تجاه المفوضية وتجاه الدولة المستضيفة اللجوءيشملهم 
 . )1(مور التي تهمهمية تقديم الطلبات وغيرها من األوكيف

  : )2(األردنعداد الالجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الجدول التالي يبين أ

  االردنوطالبي اللجوء المسجلين في  عدد الالجئين  المحافظة
 185168  العاصمة
 157515  المفرق
 135017  اربد

 108185  الرزرقاء
 18700  البلقاء
 11569  مادبا
 9412  جرش
 8591  الكرك
 7506  عجلون
 7280  معان
 3446  العقبة
 1542  الطفيلة
 1125  متنقلين
  655056  المجموع

 

                                                             
(1) Procedural standards for RSD(Refugee Status Determination ) under UNHCR mandate, 
reception and registration –unit three, UNHCR,P 3-3. 
(2) http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 25/11/2017  



249 
 

وفير الحماية لطالبي المسؤولة عن تتعد المفوضية السامية لشؤون الالجئين المنظمة الدولية 
 1967وبروتوكول عام  1951شراف على رقابة تنفيذ اتفاقية االمم المتحدة عام اللجوء، واإل

ء بإجراءات التسجيل لطالبي اللجوء سوا واألصل أن تقوم الدولة المستضيفة .الخاصيين بالالجئين
سيس إال أنه وبعد تأ. ل فردي او في حالة الدخول بشك كان ذلك في حالة الدخول الجماعي

صبحت تناط بها مهمة تسجيل الالجئين لطالبي اللجوء العالقين ، أفوضية السامية لشؤون الالجئينالم
 . وكذلك تسجيل طالبي اللجوء المتواجدين في المدن والقرى داخل الدول، في المناطق الحدودية

المملكة ، للمفوضية السامية لشؤون الالجئين نجئيمة تسجيل الالالتي اناطت مه ومن الدول
  .)1(وغيرها من الدول ، اندونيسيا، الكاميرون، لبنان، ردنية الهاشميةاأل

    )2(جراءات تسجيل الالجئين ،االكوادور وجنوب افريقياالدول التي تقوم حكوماتها بإومن 

  جه المعنيين بتسجيل طالبي اللجوء فاقدي الوثائق الثبوتية التي تواالتحديات  المطلب الثاني
ولة هي لبي اللجوء هو الدولة حيث تكون الدساس في تسجيل طااأل نكما أوضحنا سابقًا أ

وذلك عندما تكون للدولة  .صاحبة االختصاص عند دراسة طلبات اللجوء ومن ثم البت بهذه الطلبات
حيث تعكس هذه التشريعات الوطنية التزام الدول باالتفاقيات  وطنية تعالج موضوع اللجوء تشريعات

المتحدة ل ذلك الواليات امث، الدولية التي صادقت عليها وقامت بمواءمتها مع قوانينها الوطنية
الدول التي ال تعالج تشريعاتها ولكن في حالة .  )3(، االكوادور وجنوب افريقيااالمريكية ،كندا، السويد

تحيل الدول مهمة التسجيل والبت في طلبات اللجوء الى المفوضية السامية ، اللجوءالوطنية موضوع 
و ان من ينظر طلبات اللجوء الدولة أوسواء ك .لشؤون الالجئين ومثال ذلك االردن، لبنان واليمن

فانها تواجه بعض التحديات التي تتعلق بطلبات اللجوء وهي ، المفوضية السامية لشؤون الالجئين
  :نحو التالي على ال

  .التحديات التي تتعلق بصحة المعلومات المقدمة من طالب اللجوء واثباتها:  وًالأ
ا تقع على عاتق مقدم طلب ومدى مصداقيته ثبات في المعلوماتكما هو معروف ان عبء اإل

و رفض طلبه صفة الالجىء أ اللجوء وعلى ضوء ذلك تستطيع الجهة التي تنظر في طلب اللجوء منحه
  :تي اآلوالتحدي هنا يكمن في .  )4(ثبات الخوف الذي يدعيهحال عدم تمكنه من إفي 

 .ثبات ما تعرض له طالب اللجوء من اضطهادصعوبة إ -1
 .ي مستندات تثبت ما يدعيهعدم وجود أ -2
 .ي وثائق مع طالب اللجوء تثبت شخصيتهعدم وجود أ -3
 .تعرضه لالضطهاد دلة تؤكدعند فرار طالب اللجوء لم يأخذ معه أي مستندات او أ -4

                                                             
(1) Mary Beth Morand , Katherine Mahoney , Shaula Bellour , Janice Rabkin, The 
Implementation of UNHCR’s Policy on Refugee Protection and Solutions in Urban Areas , 
Global Survey – 2012,P16. 

  نفس المصدر )2(
  .115ضحى نشأت الطالباني، مرجع سابق،ص  )3(
  .42مرجع سابق، فقرة، دليل االجراءات والمعايير، المفوضية السامية لشؤون الالجئين )4(
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ثبات صحة ما يدعيه لحصول طلبه اجه طالب اللجوء صعوبة كبيرة في إعلى ما سبق، يو بناء
خذ بعين االعتبار مصداقيته من هنا وفي هذه الحالة يتوجب األ. ىءعلى القبول في منحه صفة الالج

  .)1(قبل الجهة المعنية بدراسة طلبات اللجوء

  ).شهادات الميالد وعقود الزواج( الوثائق الثبوتية تحديات تتعلق بفاقدي : ثانيُا
تقدم لهم  نالنزاع الى الفرار الى دول يمكن أعات المسلحة يضطر سكان مناطق انتيجة النز

و المصادرة عرض وثائقهم الثبوتية الى التلف أو الفقدان أحيان واثناء الفرار تتالحماية وفي بعض األ
ومن التحديات التي . ثبات عند تقديم طلبات اللجوء صعوبة في اإلاالمر الذي قد يترتب عليه الحقا 

  :تواجه تلك الفئة 
 .)2(عدم وجود عقد الزواج الذي يثبت الرابطة الزوجية للعائلة عند تقديم طلب اللجوء -1
 .عدم وجود وثائق ثبوتية او قانونية تربط االبناء بوالديهم -2
، منها مادية او بسبب النزاعات المسلحة في بلدهينفصل بعض القاصرين عن ابائهم لعدة اسباب  -3

ثناء تقديم غير مصحوبين أو، نهم قصرن وثائق ثبوتية تؤكد أويكون هؤالء القصر ال يحملو
 .)3(االمر الذي يصعب معه تحديد المركز القانوني لهذه الفئة من االشخاص، اللجوءطلبات 

الصعب بعض ممن يتقدمون بطلبات لجوء هم من ذوي االحتياجات الخاصة حيث يصبح من  -4
ثبات ما يتعرضون له من اضطهاد وال يملكون وثائق ثبوتية تساعد على هذه الفئة القدرة على إ

 .على تحديد مركزهم القانوني
  :الخاتمة

الجهات المعنية بتسجيل طالبي  نا ابراز أهم التحديات التي تواجهمن خالل هذا البحث حاول
اللجوء من فاقدي الوثائق الثبوتية متخذين من المملكة األردنية الهاشمية نموذج تطبيقي لتلك 

وقبل ، التحديات كونها تستقبل أعدادًا كبيرة من الالجئين من مختلف دول النزاع المحيطة بها
، ها في طالبي اللجوءالواجب توافرالخوض في موضوع البحث حاولنا تعريف طالب اللجوء والشروط 

لى تعريف التسجيل وأهميته واجراءاته والتحديات التي تواجه المعنيين بتسجيل طالبي ثم تطرقنا إ
  :ل هذا البحث الى النتائج التاليةوقد توصلنا من خال. اللجوء فاقدي الوثائق الثبوتية

  لنتائج ا
  :توصلت الدراسة الى النتائج التالية 

المفوضية السامية لشؤون الالجئين هي الجهة المسؤولة عن تسجيل الالجئين في المملكة  نأ -1
 .وال تتدخل الحكومة االردنية في عملية التسجيل

                                                             
  .91ايمن هلسا، المرجع السابق، ص  )1(
عمان بهدف الحصول على  قام الباحثان بزيارة الى المفوضية السامية لشؤون الالجئين في، 7/12/2017بتاريخ  )2(

كما وحصل الباحثان على بعض المعلومات من الشريك القانوني للمفوضية السامية ، معلومات تتعلق بموضوع البحث
 .لشؤون الالجئين منظمة ارض العون القانوني 

  .144ص  الطالباني، مرجع سابق، نشأتضحى ) 3(
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 حياناأ قوعداد الكبيرة لحركات اللجوء الجماعي التي تفاأل تواجه المفوضية صعوبة في تسجيل  -2
 .قدرات موظفي المفوضية بكثير من قدراتهم

لغايات تسجيل طالبي  ماكن تجمع طالبي اللجوء في المناطق الحدوديةأالوصول الى  صعوبة  -3
 .اللجوء

مام المفوضية للقيام مناطق تواجد طالبي اللجوء عائقًا أمنية في تقف احيانا الظروف األ -4
 .باجراءات التسجيل، حيث تكون حياة طالبي اللجوء وموظفي المفوضية وشركاءهم في خطر

سا في تحديد االشخاص نها تلعب دورا رئيتسجيل تحظى بأهمية كبيرة نظرا ألعملية ال نأ -5
 .الخاصة بالالجئين 1951فاقية عام تالذين يخضعون للحماية وفقا ال

ذا كان الجىء او طالب فيما إ، الشخاص فاقدي الوثائق الثبوتيةصعوبة تحديد الوضع القانوني ل -6
 .لجوء

شخاص الفارين من دولتهم وال والحالة االجتماعية لألالمعلومات صعوبة التاكد من صحة  -7
 .يحملون وثائق ثبوتية

كبر د الحصول على كمية ألية التسجيل الحالية بقصبعض الالجئين وطالبي اللجوء على آتحايل  -8
 .من المساعدات

  التوصيات 
على اعتبار ان فقدان ، ضرورة ايجاد معالجات وحلول لطالبي اللجوء فاقدي الوثائق الثبوتية -1

 .و بسبب فرارهم من بلدانهم نتيجة النزاعات المسلحةحصل رغمًا عنهم أتلك الوثائق 
ثبات ما يدعوه من تعرضهم لالضطهاد وحتى الوعي لدى طالبي اللجوء بضرورة إ رفع مستوى -2

 . يتم منحهم صفة الجىء
ة تحديد مركزه القانوني خاصرفع مستوى كفاءة الموظفين القائمين على تسجيل طالبي اللجوء و -3

 .مصحوبينالغير مع القاصرين  من يتعامل منهم
، 1967وبروتوكول عام  1951حث الدول على االنضمام الى االتفاقية الخاصة بالالجئين عام  -4

 .وكذلك وضع تشريعات وطنية تعالج موضوع اللجوء وطلبات اللجوء
توفير البيئة المناسبة ووسائل الحماية حث الدول والجهات المعنية االخرى على المساهمة في  -5

 .جراءات التسجيللموظفي المفوضية للقيام بإ يةالضرور
المؤهلين والمدربين بهدف  عداد موظفي المفوضيةمراجعة آلية التسجيل الحالية، وزيادة أ  -6

 .كبر عدد ممكن من طالبي اللجوء وخاصة العالقين على الحدود بين الدولتسجيل أ
جراءات التسجيل، مع للبدء بإ للتسجيل من حيث المساحة والتجهيزات المالئمة ماكنتجهيز األ  -7

 . مرعاة الخصوصية وظروف االطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة 
  المراجع

دار وائل للنشر  االلتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي ،الطبعة االولى،، )2015(الطالباني، ضحى  -
 .االردن –عمان  والتوزيع،

 .، الحماية الدولية لطالب اللجوء،دار النهضة،مصر)2004(هلسا، ايمن  -
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اصدار خاص حول البرنامج التدريبي لقضايا الالجئين وحقوق ، )2007( المركز الوطني لحقوق االنسان -
 .االنسان،عمان

تطبيقها لتحديد وضع الالجىء دليل االجراءات والمعايير الواجب ، )1992(المفوضية السامية لشؤون الالجئين  -
  .، جنيفالخاصين بوضع الالجئين 1967وبروتوكول 1951بمقتضى اتفاقية عام 

، مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين والحماية )2006(المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين -
 .برنامج تمهيدي حول الحماية: الدولية

في المملكة  الوضع القانوني لطالبي اللجوء ة ماجستير غير منشورة بعنوانرسال ،)2017(احمد ، المهيرات -
، جامعة 1967وبروتوكول  1951االردنية الهاشمية في ظل عدم مصادقة المملكه على االتفاقية الخاصة بالالجئين 

 .الزيتونة االردنية ،عمان
 ).1998(مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية والموفوضية السامية لشؤون الالجئين الموقعة عام  -
 . 1951اتفاقية االمم المتحدة الخاصة بالالجئين عام  -

- Mary Beth Morand, Katherine Mahoney , Shaula Bellour ,Janice Rabkin  ( 2012 ), The 
Implementation of UNHCR ,Policy on Refugee Protection and Solutions in Urban 
Areas , Global Survey . 

- UNHCR (2003) , HANDBOOK FOR REGISTRATION , Procedures and Standards 
for Registration, Population Data Management and Documentat . 

- UNHCR mandate ,Procedural standards for RSD (Refugee Status Determination ) , 
reception and registration  

- http://www.unhcr.org/registration.html/  .  

- http://data.unhcr.org 
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 عنهم الالجئين والدفاع حماية حقوق في المدني المجتمع منظمات دور
  الالجئين داخل المملكة األردنية الهاشميةدراسة تطبيقية على عينة من 

  

  النعيمات حمود عيسىم. د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

254 
 

  :الملخص
التعرف إلى دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين هدف هذه الدراسة 

الجئ من الالجئين داخل المملكة األردنية ) 1500(قد تكونت عينة الدراسة من و ،والدفاع عنهم
أسفرت . فقرة) 12(الهاشمية، ولغرض جمع البيانات تم تطوير استبانة تكونت من مجالين تضمنت 

  : الدراسة إلىنتائج 

  .ضعف منظمات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف لالجئ لمعرفة حقوقه بدولة اللجوء -

التنسيق غير كاٍف بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لغايات حماية ودعم  -
  .الالجئ

  .اإلغاثيةالعشوائية في العمل وعدم التنسيق الجيد بين المنظمات في ما بينها يهدر قدراتها  -
  :التوصيات

  .بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في دولة اللجوءزيادة التعاون والتنسيق  -

  .زيادة الكادر القانوني للدفاع عن الالجئين أمام المحاكم ومتابعتهم في السجون -

خ هذه من قبل وسائل اإلعالم بشكل مستمر لترسياللجوء تغذية العقل الجمعي للمجتمع بثقافة  -
  .الثقافة

  .اللجوء، منظمات المجتمع المدني: الكلمات المفتاحية
The Role Of Civil Society Organizations In Protecting And Defending The 

Rights Of Refugees  
This Study Aimed At Investigating The Role Of Civil Society Organizations 

In Protecting And Defending The Rights Of Refugees. The Sample Of The Study 
Consisted Of (1500) Refugee in the Hashemite Kingdom of Jordan. To Collect 
Data, A Questionnaire Was Developed, The Questionnaire Included Tow Major 
Domains And Contained (12) Items. 

This Study Resulted In:  
1- The Weakness Of Civil Society Organizations In Raising Awareness And 

Education For Refugees To Know Their Rights To The State Of Asylum.  
2- Not Enough Coordination Between Civil Society Organizations And National 

Institutions To Support And Protect Refugees. 
3- The Randomness Of Work And Not Enough Coordination Between The 

Organizations Waste Their Relief Capacities. 
Recommendations: 
1. Increase Co-operation And Coordination Between Civil Society Organizations 

And National Institutions In The State Of Asylum. 
2. Increase The Legal Staff To Defend The Refugees Before The Courts And 

Follow Them In Prisons. 
3. Feed The Collective Mind Of The Society And The Culture Of Asylum By 

The Media Continuously To Consolidate This Culture. 
Key words: Seek refuge, Civil Society Organizations 
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 :المقدمة والخلفية النظرية للدراسة: وًالأ
يعد اللجوء حق أصيل من حقوق اإلنسان، والتي نصت عليها قوانين وطنية واتفاقات ومواثيق 

وألزم  ،على منح حق اللجوء 1948دولية، فقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 
مؤتمر  1951تموز  28الدول التي تمنحه بحماية الالجئ، وبعد ذلك بثالث سنوات اعتمدها يوم 

األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
، 22/4/1954تاريخ بدء النفاذ  14/12/1950المؤرخ في  429االنعقاد بمقتضى قرارها رقم  ىإل

، بإلزامها للدول المستضيفة حماية ورعاية الالجئ، وتعود جذور حق )(43وفقا ألحكام المادة 
اللجوء إلى أعماق التاريخ، وظهرت التشريعات السماوية المتعاقبة وخصوصا اإلسالمية بعدم إباحة 

  .)1993مم المتحدة، األ( سفك الدماء والتعامل اإلنساني وإقرار حماية األفراد نفسيا ومعنويا
و أفاللجوء عبارة عن صبغة قانونية تمنح حماية الشخص الذي غادر وطنه خوًفا من االضطهاد 

وهو أشهرها ألنه لكافة  منها اللجوء اإلنساني: أنواع اللجوء 2016)(الموت، وقد حدد يازجي 
اللجوء االنساني ، ويعد اللجوء األمني من اهم انواع الناس وغير مقتصر على فئة دون األخرى

، أما اللجوء السياسي والمركز على بحث الفرد او الجماعات عن منطقة جغرافية آمنة من االنتهاكات
فهو يمنح للشخصيات المشهورة والقادة المنشقين عن حكوماتهم، واللجوء الديني عندما يتعرض 

عندما يطلب  االقتصاديضطهاد الديني أو بسبب المعتقدات الالدينية، وأخيرا اللجوء الشخص لال
الفرد اللجوء لدولة أخرى للبحث عن فرصة عمل وبالعادة يتم رفض هذا النوع من اللجوء؛ لذا 
يتذرع الالجئ اقتصاديًا بأعذار أخرى، ومن األسباب الرئيسة للجوء االقتصادي البطالة والفقر 

  . إلنساني يفي بالغرضهو غير معمول به عالميا اآلن نظرا ألن اللجوء اوالفساد الحكومي و
الالجئ هو ) 2015(في تقريرها السنوي للعام  Amnestyوقد عرفت منظمة العفو الدولية 

الشخص الذي فر من بلده جراء ما تعرض له من انتهاكات لحقوق اإلنسان أو بسبب معتقداته، 
وراء  وتكون حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له، ما يضطره للمغادرة سعيا

مليون الجئ في العالم، تعيش األغلبية  21ما يزيد على  وثمة حاليًا. الحصول على الحماية الدولية

  .في المناطق النامية %86 العظمى منهم
وبالرغم من عدم وضوح الوضع القانوني لطالب اللجوء، إال أن هناك مجموعة من الحقوق 

   : هي (Peters and Msth, 2016)بيترس ومسته كما حددها األساسية التي يتمتع بها 
 إلى دولة االضطهاد مبدأ عدم اإلعادة.  

 حقه في أن يخضع إلى مجموعة من اإلجراءات بهدف تحديد مركزة القانوني .  

 حمايته من االجراءات التمييزية . 
 حمايته من التدابير العقابية في حالة دخوله غير الشرعي أو اقامته غير الشرعية في دولة الملجأ   

لتي تؤدي في النهاية إلى حرمان طالب وعلى الرغم من ذلك توجد بعض الممارسات الدولية ا
لذا يتعين الوقوف عند هذه الممارسات لبيان مدى شرعيتها وفي  ؛اللجوء من التمتع بهذه الحقوق
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وجود  وينبغيحال كون هذه الممارسات مخالفة لاللتزامات التي ترتبت على عاتق الدولة المعنية 

  (Megrapolis, 2017 ).ميغرابوليس تزاماآليات فعالة لردعها وضمن احترام الدول لهذه االلت
ن االهتمام الوطني والدولي بقضايا حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتوفير الضمانات الالزمة إ

لكفالة التمتع بها، لم يقف عند مجرد التوكيد على هذه الحقوق وتلك الحريات وإقرارها في صلب 
المواثيق الدولية، أو وضع المعايير التي يسترشد بها الدساتير والتشريعات الوطنية وفي العديد من 

بالنسبة إلى معايير العمل الدولية، أو تلك التي نجدها متضمنه في  –مثًال  –بشأنها، كما هو الحال 
  ).2015العنزي، (يأحكام القانون الدولي اإلنسان

ي في حماية وفي هذا اإلطار سوف يتناول البحث بإيجاز بيان دور مؤسسات المجتمع المدن
والدفاع عن الالجئ من خالل بيان مفهوم المجتمع المدني وعالقته بحماية حقوق اإلنسان وآلياته في 

  :هذا الشأن وذلك من خالل البيان اآلتي
القطاع (يمكن القول بأن المجتمع المدني هو القطاع غير الحكومي الذي يطلق عليه أحيانًا 

والقطاع الخاص من ناحية ثانية، فهو يتكون من منظمات  ليميز عن الحكومة من ناحية،) الثالث
وجمعيات وروابط تقوم على العمل التطوعي، وال تسعى إلى تحقيق الربح وإذا كانت كلمة مجتمع 

لتدل على ارتباط " مجتمع أهلى"حتى وقت قريب تترجم في اللغة العربية إلى  Civil Societyمدني 
الحكومية، التي تنشأ لتحقيق أهداف اجتماعية لألهل  مجموعة من المنظمات والمؤسسات غير

واألقارب والجيران، بما يوحي بمعاني التضامن وقوة االرتباط فإن تعقد الحياة في المجتمع أدى إلى 
اتساع نطاق تلك المنظمات بحيث لم تعد قاصرة على الروابط الضيقة بين أفراد عائلة معينة أو سكان 

محددة، وإنما أضحت تضم أفرادًا من انتماءات أسرية، وثقافية، واجتماعية منطقة معينة أو حتى دولة 
متعددة ال تجمعهم صلة دم أو قرابة أو جيرة مباشرة وإنما يشتركون في مصالحهم االقتصادية 

، وأصبح المجتمع )كالدفاع عن مصالح أو قضايا أو فئات معينة( واهتماماتهم االجتماعية والفكرية 
منظمة أو مؤسسة ال تنشأ بواسطة الحكومة وال تخضع لتوجيهها المباشر، وإنما  المدني يشمل أي

يؤسسها األفراد بإرادتهم الحرة، للقيام بعمل تطوعي يخدم األعضاء والمجتمع باستخدام الوسائل 
  ).2015النعيمات،(السلمية التي يجيزها النظام والقانون دون اللجوء إلى وسائل العنف القوة 

جتمع المدني ليست مقتصرة على المجتمعات المحلية أو الوطنية، ولكنها موجودة وظاهرة الم
أيضًا في المجتمع الدولي، وأصبحت أدوات ووسائل المجتمع المدني من الوسائل واآلليات التي تؤثر 
في العالقات الدولية، وكان من أبرز التطورات العالمية الجديدة تزايد عدد المنظمات غير الحكومية 

تساع نشاطها بما بتجاوز حدود الدول القومية، وفي ظل التقدم الهائل في مجال اإلرسال الفضائي وا
واألقمار الصناعية، استطاعت هذه المنظمات توعية الرأي العام العالمي بما يجري من انتهاكات في 

ًا إلى جنب أي دولة، وتقديم العديد من الخدمات في مختلف نواحي الحياة في المجتمع الدولي، جنب
  ).2015 النعيمات،(مع الدول والمنظمات الدولية الحكومية 
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  :وظائف المجتمع المدني
تحقيق النظام : يسعى المجتمع المدني بصفه عامة إلى تحقيق الوظائف واألهداف التالية

واالنضباط في المجتمع وتحقيق الديمقراطية وترافقها التنشئة السياسية واالجتماعية والوفاء 
جات وحماية الحقوق والوساطة والتوفيق، وملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها بالحا

  ICSP, 2007)(وتوفير الخدمات ومساعدة المحتاجين وتحقيق التنمية الشاملة 

  :عالقة مؤسسات المجتمع المدني بحقوق اإلنسان
مؤسسات المجتمع  توجد عالقة وثيقة بين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان، إذ أن

المدني تعمل على حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية المرتبطة بها، والضغط على الحكومات من 
أجل تحقيق ذلك،إذ تعد مؤسسات المجتمع المدني صلة ما بين الدولة من جهة واألفراد من جهة 

  ).2015 النعيمات،(أخرى 
وال شك أن وجود مثل هذه المؤسسات غير الحكومية دليل على وجود حالة من التعددية 
والديمقراطية والتي تشكل أهم مرتكزات حقوق اإلنسان، ويؤكد الصلة الوثيقة بين مؤسسات المجتمع 

حق كل شخص أن "المدني وحقوق اإلنسان كما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن من 
  ).2003ضاري، " (م إلى نقابات حماية لمصلحتهينشئ وينض

وتوفير الضمانات لحقوق اإلنسان وحمايتها ال يتحقق بوجود الضمانات الدستورية والقضائية 
فحسب بل بوجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة في الدفاع عن حقوق االنسان والعمل على 

  ).ICSP, 2007(افة وقيم حقوق اإلنسان فضًال عن دورها في نشر الوعي بثق, حمايتها وتعزيزها

  :ـكلة البحثمش
يعد اللجوء من أهـم القضايا اإلنسانية التي تواجه العالم حيث أنهـا تأخـذ أبعـاد سياسيه 
واجتماعيه وأمنيه واقتصاديه وديموغرافيه معقده، وبما أن لكل مجتمـع خصوصـيته فقد وجدت 

مـن كافـه الفعاليـات السياسـية واالقتصـادية واالجتماعية على مستوى  مشكلة اللجوء اهتماما متعاظمًا
كان  ،جمع، وقد أفردت لها العديـد مـن المـؤتمرات واالتفاقيـات والمعاهدات اإلقليمية والدوليةأالعالم 

بعيدا  ةنتاجها مجموعه من المقررات تلزم الدول بضرورة التعامل مع قضايا الالجئين بصوره إنساني

دور منظمات (كمن مشكلة البحث في التعرف على وت ن النعرات السياسية واالجتماعية الضيقةع

 ، وما المؤثرات الحقيقية على قدرة)المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين والدفاع عنهم
  .المنظمات في حماية الالجئين ودفاع عنهم

  : تساؤالت الدراسة

  ؟المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين والدفاع عنهمدور منظمات ما : السؤال الرئيس

  :الدراســـة أهداف
  :تتمثل أهداف الدراسة في مجموعة نقاط نبلورها في ما يلي

  بمنظمات المجتمع المدني وبيان وظائفهاالتعريف.  
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 بيان قدرة منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين والدفاع عنهم.  
  وتقصير لدى هذه المنظماتضعف بيان مواطن. 

 :أهمية الدراســـــة
 :األهمية النظرية: أوًال

  .دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين والدفاع عنهمقلة الدراسات التي تناولت 

  :األهمية العملية: ثانيا
 لتحملمنظمات المجتمع المدني تحفيز أصحاب القرار في جميع مؤسسات الدولة لتشجيع 

مساعدة منظمات المجتمع المدني على توجيه و الالجئيننسانية تجاه مسؤوليتها االجتماعية واإل
 .عملها بمهنية أكبر لمساعدة الالجئين

 : متغيرات الدراسة: ثالثا
 :المتغيرات الديموغرافية

  .ذكر، أنثى: الجنس وله فئتان

  .المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين والدفاع عنهم منظماتدور : المتغير المستقل
ويتمثل في الدرجة الكلية إلستجابات أفراد العينة على أداة الدراسة، واستجاباتهم : المتغير التابع

  . كذلك على مجاالت الدراسة

  :محددات الدراسة: رابعا
العينة عليها، وإن تعميم حددت نتائج هذه الدراسة بصدق األداة وثباتها وباستجابات أفراد 

  .نتائج هذه الدراسة تصلح على المجتمعات المشابهة لهذا المجتمع

  :الدراسات السابقة ذات الصلة: خامسا
مجموعة من الدراسات السابقة،  من خالل اّطالع الباحث على األدب النظري السابق حصل على

ت المجتمع المدني وحقوق منظماحيث عالجت موضوع التي تعد ذات عالقة بموضوع الدراسة 
وتم إدراجها . واللجوء االنسانيحقوق االنسان ومنظمات المجتمع المدني ، ومفاهيم  الالجئين

  :تصاعديا من األقدم إلى األحدث وتضمنت الدراسات العربية وكانت كاآلتي
الدولي المعالجة اإلغاثة اإلنسانية بين اإلسالم والقانون بدراسة مغزاها ) 2014( سميرانقام 

صحيفة، وأبرز نتائج الدراسة وجود ضعف ) 65(واقع وتطلعات، وتم سحب عينة عشوائية مكونة من 
  .اإلغاثة اإلنسانيةاعمال كبير في 
االثار االجتماعية والنفسية لالزمة التعرف  دراسة هدفت على) 2014( ابو طربوش تأعد
فرد، ) 100(سحب عينة عشوائية مكونة من وتم ، على االطفال السوريين الالجئين في االردن السورية

  .األطفال السوريين بحاجة ماسة للمساعدة والدعم والحمايةومن أهم نتائج الدراسة ان 
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  التعقيب على الدراسات السابقة
ومن ، حماية حقوق الالجئينتركز على  الدراستينبعد استعراض الدراسات السابقة نالحظ إن 
وقد تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة اهم توصياتهم تفعيل المنظمات االنسانية لذلك، 

في الهدف، وأداة جمع البيانات وطريقة اختيار العينة، وتميزت عنها في الجمهور وموضع الدراسة 
اسة الحالية من واستفادت الدروشمول االستبانة لمحاور لم تشملها استبانات الدراسات السابقة، 

  .أداة الدراسة تطويراألدب التربوي الوارد في الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية، و

:الطريقة واإلجراءات  
اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، وذلك بدراسة العالقات بين المتغيرات :منهج الدراسة

دور منظمات المجتمع المدني في في ، من خالل جمع وتحليل البيانات ذات العالقة والفرعيةالرئيسة 
   .بوصفها مجتمع الدراسةحماية حقوق الالجئين والدفاع عنهم 

 تقريبا من جميع الجنسياتالجئ اثنين مليون من يتكون مجتمع الدراسة : مجتمع الدراسة
  .الهاشميةداخل المملكة األردنية 

من مجتمع  فردا) 1500(تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من  :الدراسةأفراد عينة 
  .ثذكور وإنا منهمالدراسة 

  سةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدرا: )1(الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير المتغير

 الجنس
 %84 1105 ذكر
 %16 215 أنثى

 %100 1320 المجموع

:أداة الدراسة  
بالرجوع لعدد من  دور منظمات المجتمع المدنيالباحث ألغراض الدراسة الحالية مقياس  طور
السابقة التي استخدمت دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق اإلنسان  واألبحاثالدراسات 

جامعة  - 2011 –القاهرة  –مثل دراسة دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان 
  القاهرة

:صدق أداة الدراسة  

 ا إلىا على خطوات إجرائية محددة، واستناداعتماد المقياستم بناء هذا : صدق المحتوى
  ا على صدق المحتوى، وقد اعتبر الباحث هذه اإلجراءات دليًلواإلطار النظري األدب السابق تحليل

  :ثبات أداة الدراسة
-Retest(األولى للدراسة باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار تم التأكد من ثبات األداة 

Test ( من خالل تطبيق اإلستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، وبعد مرور أسبوعين
  .وهي نسبة مطمئنة لنتائج الدراســــة ،%)90.3(وكانت نسبة الثبات  ،طبقت على أفراد العينة نفسهم
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:اسةإجراءات الدر  
 :اآلتية باإلجراءاتقام الباحث 

 تحديد مجتمع وأفراد الدراسة. 
 أداة الدراسة تطوير.  
 اعتماد معيار الحكم على نتائج الدراسة، وذلك بصدق وثبات أداة الدراسة.  
 جمع االستبانات وتفحصها ومعالجتها إحصائيًا. 
  :لمعالجة اإلحصائيةا

والدفاع  المدني في حماية حقوق الالجئين دور منظمات المجتمعما : إلجابة سؤال الدراسة

  ؟عنهم
  .لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة التكرارات والنسب المئويةحساب  فقد تم

:نتائج الدراسة ومناقشتها  

ما دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين والدفاع  :سؤال الدراسة نتائج

استبانة ) 1500(السؤال بوصف الخصائص الشخصية، وقام الباحث بتوزيع ، وتمت اإلجابة عن ؟عنهم
وبعد  ،%)88(بواقع استبانة ) 1320(، وتم استرداد على الالجئين داخل المملكة االردنية الهاشمية

  . الجئ) 1320(مراجعة االستبانات تبين أن اغلبها صالحة للتحليل، بهذا تكونت عينة الدراسة من 

 .دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين: المجال األول
دور منظمات المجتمع المدني التكرارات والنسب المئوية لموافقة األفراد المبحوثين عن فقرات : )2(الجدول رقم 

  .في حماية حقوق الالجئين

 الفقرة
كبيرة 

 جدا
 قليل متوسطة كبيرة

قليل 

 جدا
 المجموع

منظمات توجد .1

تقوم مجتمع مدني 

بحماية حقوق 

 .الالجئين

 1320 43 123 763 317 74 التكرار

النسبة 

 المئوية

%6 24% %58 9% %3 100% 

منظمات تخصص .2

المجتمع المدني برامج 

ولقاءات للتوعية 

 بحقوق الالجئ

 1320 93 102 822 277 26 التكرار

النسبة 

 المئوية

2% 21% 62% 8% 7% 100% 

لدى منظمات .3

المجتمع المدني وسائل 

تواصل كافية تمكن 

الالجئ من الوصل اليها 

 1320 17 75 681 495 52 التكرار

النسبة 

 المئوية

4% 38% 51% 6% 1% %100 
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 بسهولة
لدى منظمات 4.

المجتمع المدني نشطاء 

دائمين في تجمعات 

 الالجئين

 1320 25 58 397 654 186 التكرار

النسبة 

 المئوية

14% 50% 30% 4% 2% %100 

يتعامل النشطاء .5

والعاملين بمنظمات 

المجتمع المدني بكفائة 

 مع قضايا الالجئين

 1320 7 69 311 705 228 التكرار

النسبة 

 المئوية

17% 53% 24% 5% 1% %100 

تساهم منظمات .6

المجتمع المدني في دمج 

الالجئين بالمجتمع 

 المحلي

 1320 2 59 597 464 198 التكرار

النسبة 

 المئوية

15% 35% 45% 5% 0% %100 

نتائج والجدول السابق يتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين، 

يتعامل ) "5(رقم حيث تبين بأن الفقرة  ،يلي من األعلى معياريا الى األقل افقرات الجدول كم
%) 74.8(مرتفعة وبنسبة  ،"مع قضايا الالجئين ءةبكفاالنشطاء والعاملين بمنظمات المجتمع المدني 

وهي  ،"لدى منظمات المجتمع المدني نشطاء دائمين في تجمعات الالجئين) "4(رقم ثم يليها الفقرة 

تساهم منظمات المجتمع المدني في دمج ) "6(رقم ثم يليها الفقرة  ،%)70.1(مرتفعة وبنسبة  أيضا

لدى منظمات ) "3(ثم الفقرة  ،%)59.3(بدرجة متوسطة وبنسبة  "المحلي بالمجتمعالالجئين 
ودرجتها أيضا متوسطة  "يها بسهولةإلالمجتمع المدني وسائل تواصل كافية تمكن الالجئ من الوصل 

 "توجد منظمات مجتمع مدني تقوم بحماية حقوق الالجئين) "1(رقم ثم الفقرة  ،%)52.2(وبنسبة 

تخصص منظمات المجتمع المدني برامج ولقاءات ) "2(رقم رة خيرا الفقأو %)41.6(وبنسبة 
 .)35.4%(بدرجة ضعيفة وبنسبة  "للتوعية بحقوق الالجئ
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  والنسب المئوية ونوعها التكرارات: )1(الشكل رقم 

  
  

  .دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الالجئين: الثاني المجال

دور  والنسب المئوية لموافقة األفراد المبحوثين عن فقراتالتكرارات : )3(الجدول رقم 

.منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الالجئين  

 الفقرة
كبيرة 

 جدا
 كبيرة

متوسط

 ة
 قليل

قليل 

 جدا
 المجموع

تساهم منظمات .7

المجتمع المدني في 

تحسين الوضع 

 القانوني لالجئين

 التكرار
361 194 639 60 66 1320 

النسبة 

 المئوية

%26 %16 %49 %4 %5 %100 

منظمات  تتفاعل.8

المجتمع المدني مع 

قضايا الالجئين 

وقت  هتماماب

 حدوثها

 1320 28 85 813 327 67 التكرار

النسبة 

 المئوية

%5 %25 %62 %6 %2 %100 

منظمات تنسق .9

 مع المجتمع المدني

  الرسمية الجهات

 1320 96 189 615 303 117 التكرار

النسبة 

 المئوية
%9 %23 %47 %14 %7 %100 

تقدم منظمات .10

المجتمع المدني 

استشارات قانونية 

 1320 59 111 589 369 192 التكرار

النسبة 

 المئوية

%15 %28 %45 %8 %4 %100 



 
 

263 
 

 لالجئ بدون مقابل
تؤمن منظمات .11

المجتمع المدني 

كادر قانوني 

للدفاع عن الالجئ 

 اذا ما احتاج لذلك

 1320 114 224 562 343 77 التكرار

النسبة 

 المئوية

%6 %26 %43 %17 %8 %100 

تتابع منظمات .12

المجتمع المدني 

الالجئين داخل 

 السجون

 1320 170 272 633 218 27 التكرار

النسبة 

 المئوية

%2 %17 %48 %20 %13 %100 

نتائج  ،الدفاع عن الالجئينيتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني في السابق الجدول   

تقدم منظمات )"10(رقم فقرات الجدول كم يلي من األعلى معياريا الى األقل حيث تبين بأن الفقرة 

ثم %) 52.1(وبنسبة بدرجة متوسطة " المجتمع المدني استشارات قانونية لالجئ بدون مقابل

بدرجة  "لوضع القانوني لالجئينتساهم منظمات المجتمع المدني في تحسين ا) "7(رقم يليها الفقرة 

تتفاعل منظمات المجتمع المدني مع قضايا ) "8(رقم  الفقرةثم يليها  ،%)51.8(وبنسبة متوسطة 

تنسق ) "9(رقم ثم الفقرة  ،%)42.4(بدرجة متوسطة وبنسبة  "هتمام وقت حدوثهااالالجئين ب
ودرجتها أيضا متوسطة  "الالجئينمنظمات المجتمع المدني مع الجهات ذات االختصاص بقضايا 

كادر قانوني للدفاع عن  المدنيتؤمن منظمات المجتمع ) "11(رقم ثم الفقرة  ،%)41.4(وبنسبة 

تتابع منظمات المجتمع ) "12(رقم خيرا الفقرة أو ،%)40.5(وبنسبة  "ذا ما احتاج لذلكإالالجئ 

  .)28.7%(وبنسبة  وجاء بدرجة ضعيفة" المدني الالجئين داخل السجون

 والنسب المئوية ونوعها التكرارات: )2(الشكل رقم 
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 :النتائج
  .ضعف منظمات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف لالجئ لمعرفة حقوقه بدولة اللجوء .1

ــة ودعــم          .2 ــة لغايــات حماي ــاٍف بــين منظمــات المجتمــع المــدني والمؤسســات الوطني ــر ك التنســيق غي
  .الالجئ

  .وعدم التنسيق الجيد بين المنظمات في ما بينها يهدر قدراتها اإلغاثيةالعشوائية في العمل  .3

  :التوصيات
  : وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات

  .بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في دولة اللجوءزيادة التعاون والتنسيق  .1

  .المحاكم ومتابعتهم في السجونزيادة الكادر القانوني للدفاع عن الالجئين أمام  .2

من قبل وسائل اإلعالم بشكل مستمر لترسيخ هذه اللجوء تغذية العقل الجمعي للمجتمع بثقافة  .3
 .الثقافة

  قائمة المراجع
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . تغطية الصحافة السعودية للعمليات اإلرهابية). 2006(ابن نجم، خالد  -

 .السعودية: والتدريب، الرياضنايف للعلوم األمنية 
االثار االجتماعية والنفسية لالزمة السورية على االطفال السوريين الالجئين في ). 2014(ابوطربوش، ربى  -

 .األردن: ، الجامعة االردنيةغير منشورة رسالة ماجستير .االردن
 45 اعتمدت بقرار الجمعية العامة 158 حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية لحماية  -

  1990ديمسبر / كانون األول  18مؤرخ في ال

 تورنغن الواليات المتحدة االمريكية.1ط.حقوق وواجبات طالبي اللجوء).2006(ايكهارد بيترس وفابيان ميتسه  -
، رقم 1993، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، مجموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان -

 892، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع
  61، جامعة بابل، صمفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان والمعوقات التي تواجهها) 2015(العنزي، عالء،  -
: بغداد .المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة). 2003(محمود، ضاري ويوسف، باسيل  -

 .دار الحكمة
 53، ص 1، بون المانيا االتحادية، طومعاناتهم صص الالجئينق) 2017(،ميغرابوليس -
 89الخرطوم ، ص .تُاثير االعالم في نشر ثقافة حقوق االنسان). 2015(النعيمات، محمود،  -
 .، جنيف16، مجلد  لتحديد وضع الالجئ دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها). 2016(يازجي، أمل  -
- ICSP،)2007 ( دهوك، كردستان العراق المجتمع المدنيدور منظمات ،  
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  السودان في السودان الالجئين من دولة جنوبالتحديات التي تواجه 

  )والية النيل االبيض محليتي الجبلين والسالم (

  

  الطيب الفكي موسي شيماء .د

  جامعة بخت الرضا /السودان
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  صملخال
مـن   ي الشرق االوسط مـن القضـايا التـي اصـبحت تـؤرق اسـتقرار الـدول لمـا لهـا         فقضية الالجئين 

ــل ل     آثــار علــي المجتمعــات المستضــيف   ــين انفســهم لمــا يجدونــه مــن عــدم تقب ــدة  ة والالجئ لبيئــات الجدي
  .ب الحروب الدائرة في الشرق االوسط وتشرد اغلبهم بسب

انية فـي  الالجئـين مـن دولـة جنـوب السـودان فـي االراضـي السـود         أوضـاع وصف  الي الورقةتهدف 
 2017ســمبر دي يالــف الجــئ واكثــر حتــ 160وديــة والتــي تســتقبل الـي اآلن  واليـة النيــل االبــيض الحد 
المنطقـة فـي   ه توضع المشكالت التي تواج كما انها.ين في السودان ئون الالجؤوفقا لتقرير معتمدية ش

مختلفـة فـي المنطقـة االمـر الـذي جعـل الجهـود         جود ثـالث فئـات مجتمعيـة   ادارة ملف الالجئين بسبب و
طرق حتـي تجـد طريقـة مثلـي لمحاولـة توفيـق االوضـاع فـي تلـك المنطقـة           الالطوعية الدولية في مفترق 

  .خاصة مع انتشار الفقر بين اواسط المجتمع 

النيـل  (مسـتمر داخـل الواليـة الحدوديـة     تزايـد في أن اعداد الالجئين فـي   مشكلة الدراسةتتمثل 
ون الالجئــين واســتقرارهم بــالرغم مــن تواجــد  ؤفــي العمــل علــي ادارة شــ  ًاصــعاب تواجــهوالتــي  )االبــيض

اليـة ومحاولـة توفيـق    ر سـبل عـيش لهـؤالء الالجئـين فـي الو     المنظمات التي تعمل تقـديم الخـدمات تـوفي   
ين والســــالم لـــ الجب المحليتــــينســـكانها أي  والتــــي يبلـــغ عــــدد  االوضـــاع مـــع المجتمعــــات المستضـــيفة    

علي المنهج الوصـفي   ةاعتمدت الدراس. . ًاالف الجئ 160جئين بعددالاضافة الي وجود ال 424.672
  .دوات لهاأمتخذة من التقارير والمقابالت التحليلي 

Abstract  
The refugees issue in Middle East became issues that obstruct state’s stability , 

because its has effects on the weak communities and the refugees themselves who 
did not accept the new environment that they lived in and most of them were 
became homeless because of war in Middle East.  

This paper aimed to describe the situation of refugees in South Sudan State 
inside the Sudanese area specially in border White Nile state which received more 
than 160 thousand up December 2017, according to the report issued from 
Refugees Affairs Commission in Sudan. also it put the problems that faced the area 
in the file of refugees management, this area exist of three different communities, 
so it became difficult to find appropriate method to deal with their situations 
specially the spread of poverty among this community.  

The problem of the study represented in the number of refugees that increase 
day by day inside the border of the state ( White Nile State) which faced 
difficulties in running the refugees situations and their stabilization , although there 
are many organizations exists and provide services to as well as livelihood means 
for those refugees and try to make coexistence with the weak communities of the 
area itself which their population was 424,672 in addition to refugees exist 160 
thousand. The study depend on the descriptive analytical method using reports and 
interviews as a tools in collecting data.  
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  :مقدمة
ــين        ــوب الســودان فــي     (*)يتركــز المحــور االساســي لمشــكلة هــذا البحــث علــي الالجئ ــة جن مــن دول

االهليـة فـي دولـة جنـوب السـودان فـي       األراضي السودانية والظروف التي تعرضوا لها بعد قيـام الحـرب   
فكان تواجدهم في تلك الفترة باسم الوافدين من دول جنوب السودان لـذا لـم    .م  2013اواخر العام 

يكـــن هنالـــك اهتمـــام دولـــي مباشـــر موجـــة لهـــم فـــي البدايـــة وكانـــت كـــل المســـاعدات تـــأتيهم مـــن قبـــل      
بعــد . تمــع المــدني العاملــة بالمنطقــةومنظمــات المج ة الســودانحكومــومــن  (1)لمستضــيفة االمجتمعــات 

لالجئـين فـي    لشـؤون  المفوضـية السـامية  (ذلك تم االقرار بـأنهم الجئـين فتـدخلت وكالـة االمـم المتحـدة       
فعليا واقامـت معسـكرات بعـد ان كـانوا يتواجـدون فـي نقـاط انتظـار علـي الحـدود بـين             )م 2014العام 

فــي واليــة النــي االبــيض فــي محليتــي الســالم    تقــع هــذه المعســكرات  .دولــة جنــوب الســودان والســودان   
كثر فقرا في الوالية ، االمر الذي اتاح فرصة للمجتمع المستضيف مـن العمـل مـع الحكومـة     والجبلين األ

علــي تســوية االراضــي التــي تــم انشــاء المعســكرات فيهــا مقابــل تقــديم خــدمات ألهــالي المنطقتــين التــي    
  (2)%.40-10بنسبة الحياة االساسية متطلبات  تفتقر ألبسط

ــين وحتــي االعتــراف بهــم          ســباب اختيــار الموضــوع  أ هــو تــدني الخــدمات بســبب قــدوم الالجئ
وضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة بواليــة النيــل   النتيجــة تــدهور اال لمجتمــع الــدولي ، كالجئــين مــن قبــل ا 

ر البيئـــة االمــراض وتــدهو   اد مـــن معــدالت الفقــر وانتشـــار  المجتمعـــات المستضــيفة ممــا ز  االبــيض فــي   
تواجـد   هـي الفرضـية التـي تقـوم عليهـا الدراسـة       .جد دراسة تعالج هذا الطرح بالـذات وت وال ،بالمنطقة

  .لالجئين من دولة جنوب السودانعلي تقديم الخدمات  ية يؤثرثالث فئات مجتمع
استقرار الجئ دولة جنـوب السـودان    همعرفة الفرص والتحديات التي تواجالورقة  هالهدف من هذ

  .في السودان وماهي االثار المترتبة علي تواجدهم في السودان علي المجتمع المستضيف 

  .ت الدراسةامصطلح

أفــرادا أم  ،علــي تـرك بيــوتهم خوفـا مــن االضـطهاد   الالجئــين هـم االشـخاص الــذين يجبـرون     :نئـي الالج
تـــقع واليــة النيــل األبــيض بــين    .(1)أو ألســباب أخــرىألســباب سياســية أو دينيــة أو عســكرية   ،جماعــات

مـن جهـة    تحـدها  .شـرقاً  33: 15 - 13:31وخطـى طـول   . شمال 15: 15 - 11: 57 خطى عـرض
ي شـمال  واليـات النيـل األزرق، سـنار والجزيـرة ومـن الغـرب واليتـ        الشمال والية الخرطـوم ومـن الشـرق   

 . (2)1دولة الجنوب ومن الجنوب وجنوب كردفان
  :مجتمع الدراسة

  :والية النيل األبيض
                                                             

  م2017الف الجئ تقرير معتمدية الالجئين نوفمبر  160عدد الالجئين من دولة جنوب السودان وصل الي (*)
  2017مقابلة مع عمدة منطقة العلقاية بمحلية الجبلين مارس  (1)
  م2017ابريل )االتفاقيات الفنية (والية النيل االبيض السودان  تقرير مفوضية العون االنساني (2)
إبراهيم دراجي، اللجوء والنزوح والهجرة، الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية المتخصصة، تاريخ الدخول  (1) 
   www.arab-ency.comم، 23/12/2017
  .1م، ص2016، إلستثماروالية النيل األبيض، وزارة المالية واإلقتصاد، مفوضية ا (2)
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 معبـراً لكـل الواليـات و   ًاالموقع الجغرافي اإلسـتراتيجي بتوسـطها لواليـات السـودان، إذ تعتبـر معبـر      
تتــوفر الخــدمات الضــرورية مــن اســتقرار األمــن واالتصــال والتعلــيم والصــحة والبنــوك       .لدولــة الجنــوب 

تتمتــع الواليــة  .األولــى فــي صــناعة الســكر فــى الســودان  المرتبــة تحتــل الواليــة .إضــافة للطاقــة الكهربيــة
الــذى يختــرق ) النيــل األبــيض(بمــوارد طبيعيــة متمثلــة فــى األراضــي الصــالحة للزراعــة ومصــادر الميــاه   

يوجــد بهــا . كيلــومتر توجــد بهــا ثــروة ســمكية هائلــة  ) 629(الواليــة مــن الجنــوب إلــى الشــمال بطــول  
ــرب م    ــوب غـ ــك وجنـ ــة ربـ ــوب منطقـ ــرول جنـ ــتى  البتـ ــة كوسـ ــتراتيجي . حليـ ــتودع اإلسـ ــا المسـ ــواد  بهـ للمـ

  .يابها محطة كهرباء أم دباكرا،البترولية

  :المستضيفة حلياتالم

تقع محلية السالم جنوب والية النيل األبيض وعلى الضفة الغربية للنيـل األبـيض    :محلية السالم :أوًال
ويحدها من الشمال محلية كوستي ومن  35.48 – 32وخطى طول  12-13وبين خطى عرض 

 أعــاليالشــرق نهــر النيــل ومحليــة الجبلــين ومــن الغــرب واليــة شــمال كردفــان ومــن الجنــوب واليــة    
 . النيل من دولة جنوب السودان

  : الممـيزات

  واليات 4ملتقى طرق بين الشمال والجنوب وتربط حوالي   .أ 

  تتمتع بثروة حيوانية ضخمة   .ب 

  ).النعيم -المقينص  –الراوات ( بها أسواق متخصصة للمحاصيل والماشية   .ج 

  . تتوفر بها خدمات االتصال الثابت والسيار  .د 

فـدان   164.138.095يعـادل  كيلـو متـر مربـع أي مـا      6919تبلغ المساحة المحلية حـوالي   :المساحة
  . من مساحة الوالية% 7وهذه المساحة تشكل 

نسمة باإلضافة الي الشماليين العائدين من دولة  154.572يبلغ عدد سكان المحلية حوالي : كانـالس
  .نسمة 24.686الجنوب وهم حوالي 

  :محلية الجبليين :ثانيا 

 دهامتـر مـن مدينـة ربـك مـن الغـرب يحـ       كيلـو   60تقع في جنـوب النيـل األبـيض وتبعـد حـوالي       :الموقع
بــين  قــدم مــن ســطح األرض، 300جبلــين ال يزيــد ارتفاعهمــا عــن   دهاالنيــل األبــيض ومــن الشــرق يحــ 

  .33-32،15-35وخطي طول  13-12،39-15خطي عرض 

ألـف   825المساحة المزروعة حاليـا  . تقريبام .كيلو م 8534لية بحوالي تقدر المساحة الك :المساحة
  .فدان قابله للزيادة 

  نسمة 179414يبلغ عدد السكان بمحلية الجبليين  :السكان

 .تعايشه، جعليين، هبانية، حسانية صبحة، :القبائل
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  :ةـي للورقـار المفاهيمـاإلط

  . المجتمع المستضيف  .أ 

  . العائدين الشماليين من دولة الجنوب  .ب 

 . الالجئين من دولة جنوب السودان  .ج 
  : المجتمع المستضيف: أوًال

  : في كل من قرى منطقتي الجبلين والسالم وهي متمثل .1

 جـــودة   .أ 

 العـلقاية  .ب 

 .)1(دبة بوسن  .ج 

  : محلية السالم وتحتوى على الوحدات اإلدارية التالية  .د 
  المنظمة النعيم  )1(
  جـوري  )2(
  الكشافـة  )3(
  9الرديس  )4(
  الزليط )5(

ــل الســليم    .2 ــةتضــم قبائ ــي هلبــة أوالد حســن    والفالت عبيســاب والقبائــل   –جمــع مشــالقة   –وبن
  .الوافدة حسانبة حسنات رعاة ابقار اضافة الى رعاة االبقار من بنى جرار والكبابيش

  :مجتمع العائدين: ثانيًا
ــي تضــم القبائــل الموجــودة أصــًال فــي             إن مجتمــع العائــدين الشــماليين مــن جنــوب الســودان والت

 .الذين عملوا على االستقرار فـي جنـوب السـودان حتـى انفصـاله عـن شـمال السـودان         المجتمع المحلي
في مقابلة له إن أوضاعهم بعـد  ) أدرا(حيث نجد أن وصف هؤالء بعد االنفصال كما قال مدير منظمة 

م، كانـت هنالـك حركـة    2009االنفصال كانـت فـي حالـة مزريـة وتشـرد كثيـر مـنهم بسـبب االنفصـال ففـي           
الــى  وتوصــلت نــوب فقامــت جمعيــة الهــالل األحمــر الســوداني بعمــل مســح لهــؤالء األســر    نــزوح مــن الج

منطقــة الســالم موزعــة بــين خــور أبــو هــرم والجبلــين وتــدخل ديــوان الزكــاة كــداعم للغــذاء فــي ابريــل         
، فـي منطقـة الـدبيب    )2(م2011ومدهم بالغذاء واستقرارهم وتـوالى رجـوعهم الـى منـاطقهم ففـي مـارس       

أسرة من قبيلة  60أسرة عائدة وفي شهر ديسمبر من نفس العام كان هناك رصد لـ  271كانت هنالك 
  . نسمة 3.200م كان عدد العائدين 2015وفي تقرير المفوضية عام  .الفالته في منطقة أبو رماد

  :الالجئين من دولة جنوب السودان: ثالثًا

                                                             
 .3ص. م2015والية النيل األبيض، وزارة المالية واإلقتصاد، مفوضية االستثمار، ) 1(
   .م2012م، 2011م، 2009تقرير الجمعية السودانية الهالل األحمر ) 2(



 

270 

  .المسيحية والديانات المحلية  والتي تضم مختلف القبائل من دولة جنوب السودان ذات الغالبية
ــة   ــات مجتمعـ ــذة الفئـ ــدى  كـــل هـ ــكلت تحـ ــذة      شـ ــاع لهـ ــق االوضـ ــة توفيـ ــي كيفيـ ــدولي فـ للمجتمـــع الـ

  .المجتمعات الثالث 

  :2013الالجئين من دولة جنوب السودان بعد الحرب االهلية 
ديسـمبر   15اسية بدولة جنوب السودان والتي كانت بدايتها فـي  يفي ظل الحروب والتوترات الس

م والتي ترتب عليها تشرد اهالي الجنوب الي الدول المجاورة فرارا من ويالت الحرب  2013من العام 
كان المالذ االمن لهم السودان حيـث توافـدت قبائـل الجنـوب ،وقـد اختلـف عـدد االسـر الوافـدة حسـب           

ول أ .وبلقائمـــة بدولــــة الجنــــ المنـــاطق كمــــا اختلفـــت الفتــــرات بحســـب مجريــــات الحـــرب واالحــــداث ا    
ــث أوت     المعســكر ــة الجبلــين حي ــة بمحلي ــت معســكر العلقاي ــرد1441(اســرة  1301ات كان ومعســكر ، )ف

ني حيـث بـادرت منظمـات المجتمـع المـد     ) فـرد 18217(اسـرة  13161 بـإيواء بمحليـة السـالم    10كيلـو  
وتوزيــع ل االحمــر الســوداني بالعمــل علــي ادارة المعســكرات وااليــواء    فــي الواليــة واولهــا جمعيــة الهــال  

مراكــز صــحية وتعزيــز الوضــع الصــحي واعــادة الــروابط االســرية واالســعافات     4المــواد الغذائيــة وادارة 
  (1)االولية وخدمات الدعم النفسي 

  م2015وحتي العام  2013تدفقات الالجئين منذ العام يوضح  )1(جدول 
 عدد األفراد عدد األسر األعوام

2013 5996 30053 

2014 7256 36378 

2015 20168 97407 

 118415 31327 2017وحتي الربع األول من العام  2016
  جئينتدفقات الال معدل التدفق خالل األعوام يوضح )2(جدول 

 نسبة التدفق األعوام
2013  - 2014 11% 

2014  - 2015 13% 

2015  - 2016 35% 
 %42 2017/ 3/ 31حتي  2016

  م2017مارس  31الالجئين بالمعسكرات حتي تدفقات  إحصائية يوضح )3(جدول 
 عدد األفراد عدد األسر نقاط االنتظار

  9556  2474 جوري 

                                                             
  م5/5/2017جمعية الهالل االحمر السوداني ،تقرير تدفق الالجئين  (1) 
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  12903  3027 الكشافة 

  15819  4432 العلقاية

  3019  819 دبة بوسن 
  11310  1919  1الرديس 

  2121  5472  2الرديس
  13751  4419 ام صنقور

  30840  7765 خورالورل
  118415  31327 الجملة 

اشهر السابقة من  3جئين عبر المعابر خالل تدفقات الالل متوسط الدخول اليومي يوضح )4(جدول 
  .)1(م2017العام 

  )بالجنيه السوداني (متوسط الدخول اليومي باألسر المعابر

 176 المقينص
 42 جودة
 19 الكويك

ادي  أن ذلـك  نجـد  للمعسـكرات مـن خـالل نقـاط االنتظـار     مع وجود هذا الكم من الـدخول اليـومي   
واجهــت  التــي والتــي خلقــت العديــد مــن التحــديات والمشــكالت الــي وجــود ثــالث فئــات مجتمعيــة ثقافيــة  

 :تواجد الالجئين في السودان وهي 
 فــيتواجــدهم فــي  هــيالالجئــين مــن دولــة جنــوب الســودان  فيمــا يخــص المشــكالت التــي واجهــت  

عائـدين مـن دولـة الجنـوب هـذا المسـمى لـم يضـعهم          بإسـم الحرب في دولة الجنوب  السودان في بداية
فـي حيــز الالجئـين اال ان تــم تغيــر تواجـدهم الــي مســمي الجئـين وبعــدها دخلــت وكالـه االمــم المتحــدة       
لشـئون الالجئـين واقامــت المعسـكرات وتــم تحـويلهم مــن نقـاط االنتظــار الـي معســكرات فـي المجتمعــات         

  (1)المستضيفة 
مشكلة القبلية وتوزيع المعسكرات تفاديا للتشابك بـين القبائـل تـم تـوزيعهم وبمسـاعدة المنظمـات       

للمنظمـات االجنبيـة    (*)الوطنية والتي تعتبر الشريك الـوطني وفقـا لقـانون العمـل الطـوعي فـي السـودان       
  .قبل االنفصال  ولمعرفتها بالقبائل من جنوب السودان
بســبب انتشـارهم وتواجــدهم  (2)وبـائي والكــوليرا وسـوء التغذيـة    انتشـار االمـراض خاصــة الكبـد ال   

  .تضيفة االمراض ومعاناة المجتمعات المس انتقال ترتب عليهعلي الشريط النيلي 

                                                             
  .7المرجع السابق، ص) 1(

كوستي  -جمعية الهالل األحمر السودانيمحطات المياة، مسئول إدارة الطوارئ ، مقابله الطيب عبد العاطي عثمان ، (1)
  ظهرا  1س  15/4/2017،

 

  م2006قانون العمل الطوعي في السودان  (*)
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الغبن االجتماعي من قبل المجتمعات المستضـيفة التـي تنازلـت عـن االراضـي فـي مقابلـة الخـدمات         
ين الالجئـين المجتمعـات   اشـتباكات بـ  ما تسبب فـي  م(3)ة رها ضعيف لدي المجتمعات المستضيفالتي أث

تبنت منظمة بالن سودان بالتعـاون مـع منظمـة االيثـار الخيريـة التعـاون مـن اجـل رفـع           وقد .المستضيفة
ومحاولـة   لألطفـال الوعي التعليمي وادماج الالجئين االطفال في مـدارس وعمـل مسـاحات صـغيرة للعـب      

ــالتخفيــف مــن الوضــع التنفســي الســي ا     ــال الال ذي ل  هــي جئــين واصــبحت المشــكلة الحقيقيــة    واجــة اطف
فـي دولـة السـودان باللغـة     المقررات التي كانت في دولة جنـوب السـودان باللغـة االنجليزيـة      بينالتوفيق 

 (*)المنظمـات وبالتعـاون مـع المركـز القـومي للمنـاهج بخـت الرضـا         هالعربية وحل االشكال بـأن قامـت هـذ   
وتـم اشــراك   ة ومــن الالجئـين انفسـهم  مـن المجتمعـات المستضـيف    بأســاتذةسـتعانة  بتوفيـق االوضـاع واال  

   .طلبة من المجتمع المستضيف تفاديا للغبن ومحاولة ادماج المجتمع المستضيف في الخدمات

  جهود منظمات المجتمع المدني في تحسين اوضاع الالجئين في منطقة النيل االبيض 

  :في مجال محاربة الفقر والبطالة: أوال

لـــدي أفـــراد  تتضـــافر جهـــود منظمـــات المجتمـــع المـــدني للعمـــل علـــي تحســـين مســـتويات الحيـــاة   .1
المجتمع في والية النيل األبيض والتـي تعـد الواليـة الحدوديـة ذات التـدخالت القبليـة خاصـة بعـد         
أن أصــبحت مستضــيفه لالجئــين مــن دولــة جنــوب الســودان األمــر الــذي جعــل منهــا مركــزًا إلدارة      

من دولة الجنوب حديثة الوالدة خاصـة فـي ظـل الحـروب األهليـة القائمـة فـي تلـك         شئون الالجئين 
  .المنطقة 

: فــي الحقــل اإلنســاني فــي محاولــة إرضــاء فئــات المجتمــع الــثالث     العاملــةبــذلت جميــع المنظمــات   .2
من خـالل تـوفير بـرامج سـبل كسـب العـيش وتـوفير         مجتمع مستضيف – شماليين عائدين-الجئين

قامــت بعمــل ) جســمار لألمــن اإلنســاني(حيــث نجــد أن منظمــة  واالهتمــام بالصــحة  فــرص للتعلــيم
أنظمـة المشـروع تنحصـر فـي      مشروع أمن المجتمع في منطقة جوده العدل بوحدة جوده اإلدارية

حيث كونت جمعية زراعية من ثمانيـة عشـر عضـو لتقـوم بـإدارة الجمعيـة       –شقين زراعي وتوعوي 
ايـة االجتماعيـة ثـم    تـم تسـجيلها لـدي وزارة الرع   ولعمليـة الزراعيـة   لبـات ا الزراعية والمعدات ومتط

لك تـم تكـوين عـدد ثمانيـة مـن المجموعـات وكـان عـدد المسـتفيدين حـوالي أربعـة وسـتون             بعد ذ
كما انه تم تكوين جمعية بإسم جـوده العـدل التنمويـة مـن خمسـة عشـر        ،امرأة رجًال وستة عشرة

ــام بال   ــاث والـــذكور للقيـ ــة    عضـــوًا مـــن اإلنـ ــع الجهـــات الممولـ ــد شـــراكات مـ توعيـــة المجتمعيـــة وعقـ
األلبــان  للمشـروعات حتـي تكـون هنالــك حركـة عمليـة التنميــة بالمنطقـة كمـا أنهــا تسـاهم فـي إدارة         

  .الزراعية الخاصة بالمشروع

                                                                                                                                                           
مقابله احمد الزبير، مسول اإلصحاح البيئي، منظمة اإليثار، ثقافة اإلصحاح البيئي في المجتمعات المستضيفة، منظمة  (2)

 صباحا11م،س 7/5/2017كوستي،-اإليثار
  

  .م12/5/2017ية لدبة بوسن الجبلين مناقشة جماعية مع مجموعة شباب الوحدة اإلدار(3)
  اسة في السودان المركز القومي لتيسير مناهج الدر (*)
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وتواصل المشروع وانتقل الي منطقة العلقاية والجديد في المشروع أنه تـم عمـل جمعيـه زراعيـة وهـي      
نة منبثقة من أمن واستقرار المجتمع حتي نشرف علي أمن واستقرار المجتمع والتـي  عبارة عن لج

تتكون من عشرين مجموعـة عـدد أفرادهـا مئتـان مـنهم خمسـون مـن قـدامي المحـاربين والتـابعين           
ــي مجمــوعتين حســب موســم الزراعــة مــروي         للقــوات المســلحة الســودانية وقســمت المجموعــة ال

  .)1(ت الزراعية وملحقاتها العملية للزراعةومطري وتم توفير جميع المعدا
التـي كانـت بـدايتها فـي مجـال حقـل األلغـام ومحاربـة مـرض          ) أصدقاء السالم والتنمية(أما منظمة 

الـي محاولـة إدمـاج المجتمـع وتـوفير الـدخل مـن خـالل مشـروع           2009االيدز تحول عملهـا منـذ العـام    
األمم المتحدة فهي المانح لهذا المشروع والذي توفير سبل كسب العيش والذي تتكفل به كل وكاالت 

،في مجـال الزراعـة عملـت     يستفيد منه الالجئين، والمجتمع المستضيف، والعائدون من جنوب السودان
األراضي  صيد األسماك شراكه مع المجتمع المستضيف بإيجار علي تقسيم المنشط الي زراعي ومنشط

، كبدايـة لعمـل   ًاخمسـة وعشـرين فـدان    كانـت البدايـة بإيجـار   منهم وإشراكهم فـي العمليـة الزراعيـة حيـث     
  .)2(المشروع وزادت بعد ذلك

حيـث أهتمـت    2013أيضا قامت بالمساهمة في العمل الزراعي منذ العام ) ADRAأدرا (منظمة 
بالزراعــة المروـيـة بتــوفير ســـبعا وعشــرين طلمبــة ري وبــذور الخضـــروات ومعــدات الزراعــة للعائـــدين         

واإلرشـاد   ةذ الدورات التدربيـ برميل جازولين وتم تنفي 15فدان وتوفير) 676(األفدنة وتوزيعها عدد 
مـزارع عائـد بمحليـة السـالم      180الزراعي للمـزارعين فـي كـل مـن المحليتـين وكـان عـدد المسـتفيدين         

المطريـــة، أهـــداف المشـــروع تـــوفير التقـــاوي   الزراعـــةمـــزارع عائـــد بمحليـــة الجبلـــين فـــي مجـــال  225و
ــة اســتهدفت        20000المحســنة  ــة التقليدي ــي المعــدات الزراعي أســرة ونفــذت   5000فــدان باإلضــافة ال

ــا واالســتفادة لعــدد       مــزارع فــي   2000دورات تدريبيــه لكيفيــة زراعــة هــذه المحاصــيل حيــث تــم توزيعه
 أسـره  460الحيوانيـة عملـت علـي تمليـك      المحليتين موزعه في مناطق الوالية وفي مجال برامج الثـروة 

لكــل أســره مــع وجــود دورات تدريبيــه لكيفيــة رعايــة المــاعز وتحصــينهم مــن األمــراض        )ودولــ( مــاعز2
أســرة بمحليــة  225أســرة بمحليــة الســالم و  225مــاعز اســتهدفت عــدد  900الشــائعة حيــث تــم شــراء  

  .)3(الجبلين
ي محليتـي  قامت جمعية الهالل األحمر السوداني بعمل برنامج يسهم في دعم القدرات للعائدين فـ 

أسـرة قـادمين مـن غـرب واليـة اعـالي النيـل        ) 3000(وبعد االنفصال بما يقـدر ب  السالم والجبلين قبل
أسره قادمين من محافظة أعـالي النيـل وكـان نشـاطهم االقتصـادي الزراعـة والرعـي        ) 2500(يقدر  وما

راد واألعمال الحرة وهدف هذا المشـروع هـو العمـل علـى إدرار وتحسـين الـدخل لألفـ        وبعض األنشطة
ــي مجــال األراضــي الزراعيــة وزراعــة      ــة حيــث ســاعد     25: فــدان 500العائــد نســبة فف ــدان لكــل محلي ف

رة العلميـــة الزراعيـــة وحتـــى اآلن يوجـــد اســـتمرار لهـــذه  االجهـــات الزراعيـــة المنشـــأ فـــي المحليتـــين بـــإد 
لـى  األنشطة في مجال صيد األسماك فتلك المناطق تشتهر بصـيد األسـماك فركـزت المنظمـات العمـل ع     

                                                             
  م2015-2014تقرير منظمة جسمار لألمن اإلنساني، المشروعات المنفذة بوالية النيل األبيض، يونيو ) 1(
 .2المرجع السابق، ص ) 2(
 .م2016 - 2013تقرير عن مشاريع منظمة أدراسودان بالنيل االبيض، كوستى للعام ) 3(
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إدارة الـدخل وانتقـال الشــباب مـن البطالــة والتقليـل مــن الفقـر العــام فـي المنطقــة عـن طريــق تـوفير كــل          
للصـيد ليســتفيد منهـا كـل مـن المجتمــع      اربطـرق تخزينـه وعلمــت علـى تمليـك قـو     مسـتلزمات الصـيد و  
  . )1(والالجئين من دول الجنوب ينالمستضيف والعائد

بتـوفير   تقامـ  مدعومـة مـن الصـليب األحمـر النمسـاوي     ) انيالهالل األحمر السـود (كما أن جمعية 
قاربًا صيد وقاربين كبيـرين للتجميـع وتوظيـف العائـد مـن المشـروع فـي إدرار الـدخل لألسـر           22عدد 

  .منتج محلي وهو)الفسيخ (المستفيدة والتدريب على مهارات الصيد وتجفيف األسماك وصناعة 
ن الجبلـــي م، فـــي محليتـــي2013العـــام منـــذ  اكبـــر المشـــروعات) ADRA(خصصـــت منظمـــة أدرا 

والسالم لخدمة السودانيين العائدين من الجنوب بشراكة مـع جمعيـة الهـالل األحمـر السـوداني وجمعيـة       
ــكنية       ــة والجمعيـــات السـ ــة بالمـــدارس والوحـــدات العلميـ ــم بنـــاء مـــراحيض عامـ ) 21(العائـــدين حيـــث تـ

 28مـدارس بمحليـة السـالم شـيد عــدد      أربـع تسـع مـدارس بمحليـة الجبلـين و     منهـا   مرحـاض اسـتفادت  
ألــف جركانــة حبــوب وكلــور وصــابون ومعــدات نظافـــة        6000، وتــم توزيــع   )6-2(مرحــاض مدرســي   

لجنـة مـن المجتمعـات علـى اسـتخدام       19وعملوا على التدريب على التثقيـف الصـحي حيـث تـم تـدريب      
 15محليتـين وتـم تنفيـذ عـدد     مـن ال  ًامتـدرب  20فيهـا   كوتخزين الكلور الصحي مع ميـاه الشـرب وشـار   

محاضـرات مدرسـية    معـدات النظافـة بـالمحليتين ونفـذت    قرية تم توزيع العيـون و  16حملة نظافة لعدد 
  . وتوزيع الصابون للتالميذ مدرسة بالمحلية بأهمية غسل األيدي 18لعدد 

خ كلــم مــع كــل وحــدة للضــ  3.5كمـا انــه تــم وضــع خطــة ميــاه فــي منــاطق ودبكراياوالتقابــة بطــول   
م واصـلت فـي جهودهـا توصـيل خــدمات     2014أســرة وفـي   2400ونقطتـين توزيـع والتـي اسـتفاد منهـا      

م تم تشـييد  2016نقاط ومياه في منطقة الرديس والكشافة كما أنها في  4مراحيض و 4الصحة بعمل 
لترًاوإنشــاء  1800لتــرًا وأيضــا فــي منطقــة ســيد مهــدي بســعة   1800ربيعــة مــن محطــة  محطــات ميــاه

  .)2(م2016صنقور أيضا تم إنشاء مرحاض ونقطة مياه في العام  منطقة أممرحاض 

 : دور منظمات المجتمع المدني في مجال المرأة والطفل :ثانيا
م بعمل مشروع لمعالجة المجتمعية لسوء التغذيـة فـي محليتـي    2015قامت منظمة رفاء في العام 

 3417والجبلـين   1000العـدد المسـتهدف    1676السالم والجبلين العـدد الكلـي لألطفـال فـي السـالم      
 %.15 -% 23الهدف من المشروع خفض الهروبات من البرنامج من  1500والمستهدف 

فــرد مــن  50أنشـطة المشــروع تغذيـة الرضــع، صـغار األطفــال، ومجموعــات الرضـاعة، تــم تـدريب       
تـم تـدريبهم علـى    ) جـودة أبو رماد، الهبانية، الجرارحة، العلقاية، (المتطوعين في المحليتين في مناطق 

ــة الرضــاعة           ــى طــرق الرضــاعة الطبيعيــة الصــحية وأهمي ــة بمســاعدة األمهــات عل مزايــا الرضــاعة الطبيعي
ــة لكــل واحــد مــن            ــات الرضــاعة التكميلي ــة بعمــل وجب ــى خفــض ســوء التغذي ــك عل الطبيعيــة ســاعدت ذل

يعمـل مسـح دوري   من النساء في مجموعة عمل، حيـث يقـوم فريـق العمـل      10المتدربين عليه تدريب 
شـهري فـي المحليـات الكتشـاف حـاالت سـوء التغذيـة وتمويلهـا مراكـز المعالجـة، وفـي مجموعـات دعــم             

ــدريب    ــم ت ــين و   12الرضــاعة ت ــه بوســن        12مــن محليــة الجبل ــة الســالم مراكــز المعالجــة ودب مــن محلي
                                                             

  .م3/7/2012في الزراعة وصيد االسماك،  تقرير مشاريع جمعية الهالل االحمر السوداني،) 1(
 .32م، ص2016 -2013تقرير مشاريع منظمة أدرا، السودان، النيل االبيض، كوستى للعام ) 2(
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وعمـل زيـارات    كمـا أنـه تـم تثقيـف األمهـات     ،. والعقاية وجودة ومستشفي الجبلـين أبـو رمـاد    والجرارجة
كيسـًا   21منزلية لمتابعة األطفال في البرنـامج، سـاهمت اليونسـيف بتوزيـع وجبـة تغذيـة لألطفـال بواقـع         

من األطفال مصـابين بسـوء التغذيـة يـتم فـتح      % 5لألسبوع، كما نجد أن عند عملية المسح إذا وجد 
أطفال العائدين من دولة جنـوب   أكثر األطفال تأثرًا بأمراض سوء التغذية هم .مركز للمعالجة بالمنطقة

السودان من الشماليين حيث تأثر األطفال بتغيير البيئات كما أنه ال يوجد نوعية جيدة من الطعام قبل 
  .دخول المنظمات

 اءكمــا نجــد أن منظمــة رفــاء عملــت علــى االســتعانة بالمعــالجين التقليــدين مــن المشــايخ والبصــر     
فـي   50د تـدريبهم علـى وسـائل العـالج الحـديث وكـان عـددهم        حيث االعتقاد عند األهالي أكثر بهم بعـ 

  .محليتي السالم والجبلين

  : في مجال الصحة المدنيدور منظمات المجتمع  :ثالثًا
توجد مشروعات في الصحة واإلصـحاح البيئـي مـن قبـل المنظمـات الوطنيـة شـراكة مـع المنظمـات          

، عملـت علـى تنفيـذ    )أصـدقاء السـالم والتنميـة   (منظمةاألجنبية العاملة في الحقل الصحي حيث نجد أن 
مشروعات في مجال اإلصحاح البيئي والمياه فقامـت بعمـل دورات تدريبيـة فـي تعزيـز الصـحة والتثقيـف        
الصــحي للكبــار فــي المجتمعــات المستضـــيفة وتثقيــف صــحي للكبــار والصـــغار وعلــى فتــرات مــع قـــادة           

بلـغ   ة للنسـاء ومحاضـرات عمليـة فـي نقـاط الميـاه      المجتمع وعمل حمالت نظافة شهرية وجلسـات خاصـ  
فــي المحليتــين يتجــدد أمــل هــذا المشــروع بوجــود مــانع لتنفيــذ مزيــد مــن       21977عــدد المســتفيدين 

-2007، أمــا جمعيــة الهــالل األحمــر الســودانية فعملهــا ينحصــر فــي مجــال الصــحة منــذ     )1(المشــروعات
عملـت علـي    2007وهـو عمـل طـوارئ ففـي     في االستعداد للكوارث فـي مجتمـع الجيلـين والسـالم    2008

تشــمل  .رمـاد  ومحطــات ميـاه فــي منطقـة الحـديب وأبــ    عملـت  2008دورات إسـعافات أوليـه وفــي العـام    
الصحية وتدريب علي مشروع التدريب المنزلي وتوجـد فـي    والرعاية األولية اإلسعافات أنشطة الجمعية

ألف مدربًا، وعلى مسـتوي المحليتـين   10000وحده هالل أحمر متوسط التدريب علي مستوي الوالية 
أقيمت برامج مسعف لكل أسره ومدربو البرنامج يبلـغ   وهو يكون الهدف العام السنوي للجمعية 1500

امج جمعية الهـالل األحمـر   اآلن نجد أن برالى 2009منذ العام و.35في السالم المحليتين  23عددهم 
ث كان الدعم ذاتي من قبل أفـراد المجتمـع حيـث يقـوم     السوداني اختلفت بعد انفصال دولة الجنوب حي

مـن تكلفــة الكـورس وعلــي جمعيـة الهــالل     ًاالمجتمـع نفســه بتـوفير خــدمات للمـدربين كاملــة ويـوفر جــزء    
ب دخــل برنــامج صــحة المجتمــع الــدعم مــن الصــلي    2012.األحمــر تــوفير الكــادر والمعينــات التدريبيــة   

ئــة الداخليــة والخارجيــة فــي تــوفير مــوظفين وضــابط ميــداني    البي علــى،ارتكــز الــدعم  األحمــر النرويجــي
للبرامج أضافه الي دفع التكاليف للمدربين وتكاليف تدريب المتطـوعين ويـدفع للوحـدات الجديـدة التـي      
تم إنشائها كما أنها ركزت علي تـدريب طلبـة المـدارس الثانويـة فـي برنـامج اإلسـعافات األوليـة وعملـت          

  .دارس في كل منطقة تعليمية في الوالية1000الطالبي بتدريب علي شراكة إدارة النشاط 

                                                             
  .2016-2015منظمة أصدقاء السالم والتنمية، مشروع اإلصحاح البيئي والمياه،  رتقري) 1(
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فرق طـوارئ   1440 سنويا والرعاية الصحية بتدريب 1800التمريض المنزلي استهدف برنامج  
كما أن الجمعيـة عملـت فـي محليـة الجبلـين      .فرد 20فرقه يستهدف في كل محليه 20صحية ويتكون من

 لســوء الميــاه ممــا أدي الــي إســتدامة     ت فــي االســتمرار واصــل والســالم محطــة طــوارئ للميــاه ولكنهــا    
عملت الجمعية في منطقة دبه بوسن في الجبلين محطة للمياه استفاد منها  2013في العام .المشروع 

منطقــة أبــو رمــاد  األمــراض المنقولــة بالميــاه وأيضـا فــي  أدي لتقليـل األمــر الــذي % 70األهـالي بنســبة  
 3000حيـث اسـتفاد أكثـر مـن      ضـلوع  ن مـن الجنـوب فـي منطقـة أبـو     والتي استفاد منها معسكر العائـدي 

مستفيد وفي منطقـة العلقايـه أيضـا فـي الجبلـين عملـت محطـة أساسـاً لالجئـين الجنـوبيين اسـتفاد منهـا             
اسـتفاد منهـا    2012-2010أهالي المنطقةاألصلين وتوجد أيضا محطة ميـاه فـي منطقـة جـوده العـدلي      

مراكـز صـحية فـي محليتـي      5عملتها جمعية الهالل األحمر السوداني  فرد المراكز الصحية التي 2500
  .)1(نسمه 40000الجبلين والسالم عدد المستفيدين 

قــائم  )Plan Sudan(ســودان  لإلصـحاح البيئـي لـبالن    ًابرنامجــ) منظمـة اإليثـار الخيريـة    ( عملـت 
ــة  ــوفير بيئـ ــي تـ ــحية معافـــ  علـ ــع       اهصـ ــراحيض للمجتمـ ــاء مـ ــي بنـ ــه علـ ــروعات قائمـ ــن مشـ ــارة عـ ــي عبـ وهـ

في خور الورل محلية السالم والعمل علـي إدارة ترقيـة    ًامرحاض 24المستضيف حيث عملوا علي بناء 
معـزز صـحة فـي ثالثـة قــري      25الصـحة بالمنطقـة متزامنـة مـع خدمـة المجتمـع الالجــئ وقـاموا بتـدريب         

محاضـرات فـي تجمعـات نقـاط الصـحة وتوزيـع صـابون وجركانـات          وبالتعاون مع اليونسـيف قامـت بعمـل   
وقاموا بتدريب قيادات المجتمع بتـدريب  .جركانه  15000لنقل المياه للمجتمع المستضيف والالجئين 

والمنظمـات بثالثـة قـري بـالخلو مـن التبـرز فـي العـراء          في المجتمع المستضيف واحتفل المجتمـع  230
  )2(السنويةكما ان هنالك مجموعات النقاش 

  : دور منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم :رابعًا
يـذ خطـط وإسـتراتيجيات تـدعم مـن      تتعدد المنظمات ذات المشروعات مـع المنظمـات الدوليـة لتنف   

ات األهالي لتجعلهم منخرطين في الحياة العامة بإدخال تقنيات تعليمية وتهيئة أفراد المجتمع لتقبـل  درق
نجد أن مـن األنشـطة التـي قامـت بهـا منظمةجسـمار لألمـن اإلنسـاني         .هذه المنظماتالجديد من خطط 

م عمـــل دورات للشـــباب وورش للقيـــادات المجتمعيـــة حـــول الصـــحة  2011فـــي فـــي الفتـــرة بـــين يونيـــو  
امـرأة وكانـت مـدة     98 تي اسـتوعب تملت المنظمة فصول محو األمية والم ع2014اإلنجابية وفي العام 
بالتعـاون مـع إدارة محـو األميـة بوحـدة جـوده اإلداريـة بمحليـة الجبلـين وفـي مجـال            الدراسة ستة أشهر 
وتوريــث هــذه  ًاوإناثــ ًامســتفيد مــن الشــباب ذكــور  74م قامــت بتــدريب عــدد 2014التــدريب أيضــا فــي  

ــحة        ــاه وصـ ــة والميـ ــدز والصـــحة األوليـ ــيع األيـ ــي مواضـ ــيم المـــدني فـ ــوعات التعلـ ــى موضـ المجموعـــة علـ
تخصصــت منـذ بــدايتها فــي مشـروع تــدريب فئــات المجتمــع    ) أصــدقاء السـالم والتنميــة (منظمــة.)3(البيئـة 

                                                             
كوستي -جمعية الهالل األحمر السوداني محطات المياة ،،مسئول إدارة الطوارئ ، مقابله الطيب عبد العاطي عثمان) 1(
  ظهرا  1س  15/4/2017،

  

مقابله احمد الزبير، مسول اإلصحاح البيئي، منظمة اإليثار، ثقافة اإلصحاح البيئي في المجتمعات المستضيفة، منظمة ) 2(
 صباحا11م،س 7/5/2017كوستي،-اإليثار

  . م16/4/2017نظمة جسمار تقرير معد لمفوضية العون اإلنساني، م) 3(
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علــى كيفيــة كســب ســبل العــيش عــن طريــق تــوفير تــدريب كــل فئــات المجتمــع وتعلــيمهم مهــارات مهنيــة      
بجعلهم قادرين على العمل وفـق حرفة معينة بعد التدريب وتمليك الفئات المدربة وسـائل اإلنتـاج وفقـًا    

م، وبعـد مـا جـاء الالجئـون نجـدها قامـت بعمـل ورش فـي         2013قل الـذي تـدرب عليـه فمنـذ العـام      للح
مجال الحدادة والكهرباء والسـيارات وصـيانة الموبـايالت ومهـارات النسـاء فـي العمـل اليـدوي ومهـارات          
حفظ األسماك بشتى الطرق وفي مجال التعليم قامت المنظمة بعمل تأسيس المكاتـب وإجـالس الطـالب    

 6مــن المتطــوعين والــذين تقــوم بتــدريبهم كــل  ( ًاكمــا أن للمنظمــة عــدد 450وبلـغ عــدد المســتفيدين  
شهور على مجاالت عمل المنظمة وإعطائهم حـافزًا للعمـل ممـا سـاعد فـي عمليـة تحريـك العمـل داخـل          

م مشـروعها فـي هـذا العـام فـي      2014العـام   ADRAخصصت منظمـة  ،.)1(الوالية والتخفيف من البطالة
تسـتوعب اإلعـداد المتزايـدة مـن أبنـاء جنـوب       ل البيئـة التحتيـة لمنشـآت التعلـيم    م التعليم في تحسـين  دع

 12طقـم و   320وإجـالس   ًامكتب 12و  فصًال 24السودان في المجتمعات المستضيفة فقامت بإنشاء 
م طقم للمكاتب وعملت استراحة معلمين ومعلمـات فـي كـل منطقـة مـن منـاطق محليتـي الجبلـين والسـال         

) UNHCR(وعلمت تنوير لهـذه المـدارس وكـان الـدعم مـن قبـل المفوضـية السـامية لشـئون الالجئـين           
ــل      2015وفـــي فبرايـــر  ــيم مدعومـــة مـــن قبـ ــروع تحســـين بيئـــة التعلـ ــة فـــي عمـــل مشـ م واصـــلت المنظمـ

)DEFID - UNICEF (  طقـــم وفــي مـــايو   300مكتـــب وإجــالس   15فصــل شـــبه دائــم و    30بعــدد
يم فصل ثابت، أيضا قامت بدعم برنامج التعلـ  35إجمالي الفصول ) UNICEF - CERF(وبدعم من 

 10.000، و )2(مــن المجتمعــات المستضــيفة  ًالبــاط 6000حــوالي  م حيــث اســتفاد 2015فــي ديســمبر 
من مجتمعات الالجئين واللذين تم استبعادهم وفقًا للمنهج السوداني للتعليم وخـالل هـذه الفتـرة     ًاطالب

فصل محليتي الجبلين والسالم، وعملت على تـدريب   75توجد وحدة لصيانة الفصول حيث تم صيانة 
اء وأيضـا تـم إنشـ    ًامعلمـ  285اآلبـاء وعـدد    سمن مجال 13لمعلمين حيث تم تدريب مجالس اآلباء وا

تشـارك منظمـة رفــاء والجمعيـة السـودانية للهـالل األحمـر فـي تنفيـذ          . )3(فصل دراسي آخـر جــديد  80
مشروعات منظمة أدرا باعتبارها الشريك الوطني وبـالرغم مـن ذلـك نجـد أن لهـا مشـروعات خاصـة بهـا         

ة عـدد  قامت بها عن طريق جهدها الذاتي فجمعيـة الهـالل األحمـر قامـت بمشـروعات للفصـول الدراسـي       
 1335فصــل فــي محليــة الســالم عــدد المســتفيدين       20فصــل فــي محليــة الجبلــين و    11،فصــل  31
وجـود وحـدة إلدارة المتطـوعين داخـل      الهـالل االحمـر السـوداني    جمعيـة  يميـز  مـا  نجد أن أكثر .ًاطالب

ــر دائمــة    ال ــة وهــي وظيفــة غي للشــباب بإعطــائهم حــافزًا ووجبــات خــالل عملهــم بالمعســكرات فــي         جمعي
كورس تدريبي الرعاية األولية المنزليـة   229طقتي السالم والجبلين عن طريق تدريبهم فقامت بعمل من

كـورس تـدريبي فـي     24متطوع كمـا أنهـا قامـت بعـدد      157 ةبمشارك 6870استفاد منها حوالي  حيث
والدرس المسـتفاد مـن تجربـة التطـوع هـو عمـل       .)4(متطوع 720صحة المجتمع وكان عدد المتطوعين 

                                                             
تقرير مشروع تحسين األمن الغذائي وتنويع فرص سبل العيش للوافدين الجنوبيين والمجتمعات المستضيفة بوالية ) 1(

  2016النيل األبيض ديسمببر 
(2) DEFID- the department for intentional Development GOR, UK. CERF – the united 
nation central emergency response funnel. 

  . م المقر رللمفوضية2013تقرير منظمة إدرا عن مشروعاتها المقدم منذ ) 3(
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م اللـذين تـدربوا علـى التعـرف     نفسـه ضـيفة والالجئـين وأيضـا المتطـوعين أ    تربط حيـث المجتمعـات المس  
على بيئات جديـدة تسـاعدهم فـي المشـاركة فـي مشـروعات أخـرى فـي منـاطق أخـرى والعمـل فيهـا مـن              

. )1(حيث تطلب ذلك عن طريق تدريبهم على إدارة المعسكرات وكيفية التخطيط لها متى ما تطلـب ذلـك  
فــي مجــال التعلــيم نجــدها قــد عملــت مشــروع الــدعم للمعلمــين الوافــدين مــن دولــة     ) منظمــة رفــاء(مــاأ

م حيـث  2014جنوب السودان فـي نقـاط االنتظـار والمجتمعـات المستضـيفة بمحليتـي الجبلـين والسـالم         
لكـل مـن الرجـال    % 50مـن المجـالس التربويـة والمعلمـين مقسـمة بنسـبة        415كان عدد المسـتفيدين  

ــة       ءاوالنســـ ــتعلم فـــي حالـ ــية واالجتماعيـــة والـ ــب التربويـــة والنفسـ ــيم مختصـــة بالجوانـ كمـــا دورات التعلـ
الطوارئ والصحة النفسية وثقافة السالم والتعايش السلمي وحقوق الطفـل اسـتنادا علـى قـانون حمايـة      

ــا     2010الطفـــل  م ودور المدرســـة فـــي تنميـــة المجتمـــع، والهـــدف هـــو دعـــم األطفـــال نفســـيًا واجتماعيـ
  .تدريب على طريقة التعلم في حالة الطوارئوال

:م2015 –م 2014في التعليم للعام الدراسي  منظمة اإليثار ومنظمة بالن سودان  
عـدد الطلبـة المسـتفيدين مـن      1.280عدد المستفيدين من المعينات الدراسية خالل سـبتمبر  

  البنين والبنات 
 م2015المستفيدين من خدمات التعليم  يوضح )4( جدول رقم

 الجهة الموضوع م
 في المعسكرات في المجتمع المستضيف 1
بنات 47بنين 75الرديس الحلة  2 بنات 762 766الرديس العسكر بنين   
اليوجد مدرسة الكفافة 3 بنات 615 661مدرسة الكفافة بنين    
بنات 345 351مدرسة جوري المعسكربنين  بنين 299بنات  139جوري الحلة  4  
بنات 314 319مدرسة جوري بنين  184 بنات 374بنين الزليط  5  

  م2015 الخيرية في مجال التعليم، منظمة اإليثار تقرير عام يوضح األنشطة المنفذة
  :)2(عدد الدارسين في المستوي األول الى الصف الثامن

كما تم عمل دورات تدريبية فـي أكتـوبر للمعلمـين فـي طـرق التـدريس وتـدريب محلـي اآلبـاء مـن           
الوافدين والمجتمع المستضيف في كل من منطقة المدرسة والثقافة وجوري ومناطق انتظـار الوافـدين   

مـن النسـاء الوافـدين     130مـن الرجـال و   30حيث أشارت عينة االستفادة الي معسكر جوري الي عدد 
تـدريب  نساء والدورة التدريبية للمعلمين من الوافدين تم فيها  6رجال و 4ومن المجتمع المستضيف 

امرأة في المجتمع المستضيف وفي معسكر الرديس عدد الرجال الوافدين المسـتفيدين   13رجل و 30
نسـاء ومـن ثـم وزعـت الحقائـب المدرسـية        5مـن الرجـال و   1ومن المجتمع المستضـيف   1والنساء 18

يدًا لتوزيعهـا  للطلبة للبنين والبنات في محلية السالم وتم استالم الكتب للجان الشعبية في المناطق تمه
فــي المنــاطق الصــديقة   ًا، كمــا أن هنالــك أعــداد 1280والبنــات  746ة مــن البنــين لبــوالعــدد الكلــي للط

                                                             
  . 5م، ص2017تقرير وحدة إدارة المتطوعين، الهالل األحمر السوداني، ) 1(
  .15 -10م، ص 2015-م2014تقرير منظمة اإليثار الخيرية، إدارة التعليم، األنشطة المنفذة في مجال التعليم، ) 2(
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من البنين والبنات مع تـوفير معينـات الدراسـة خـالل      1921لألطفال بنقاط االنتظار والتي اهتمت بعدد 
 2015فبرايـر ثـم    21-19فترة من العام في مخازن اإليثار في وجودها اي نهاية العام الدراسي وفي ال

ــاعي      ــي النـــوع االجتمـ ــاء واألمهـــات فـ ــل لآلبـ ــي منـــاطق   )1(عمـ ــار للـــثالث  افـ ــدين والمجتمـــع  الوالنتظـ افـ
مـن المجتمـع المستضـيف و عـدد      8مـن النسـاء الوافـدين و    23المستضيف من القري المجاورة بعدد 

ة لمجـالس األمهـات بعنـوان    مـن المجتمـع المستضـيف وأقيمـت ورشـ      47من الرجال مـن الوافـدين و   48
أهميــة التعلــيم والتــي وجــدت قبــوًال وتفاعــل مــن المشــاركين وقــاموا بزيــادة الــدورات التدريبيــة وإقامــة     

أمــا منظمــة .90وعــدد الوافــدين  90عــدد المشــاركين مــن المجتمــع المستضــيف  . فصــول محــو األميــة
صر عملهـا علـى الالجئـين الجنـوبيين     بالن سودان فكان التركيز عليها في منطقتي الجبلين والسالم ،انح

مــع تــوفير خــدمات للمجتمــع المستضــيف ففــي مجــال التعلــيم فهــي ركــزت علــى فــرص التعلــيم فــي حالــة     
ألطفــال المجتمــع المستضــيف  ولــة جنــوب الســودان وكــذلك بالنســبة   الطــوارئ لألطفــال الالجئــين مــن د  

مـــن  4000ن دولــة الجنــوب   الالجئــين مـــ  6000و 10.000بــالقرب مــن نقــاط االنتظـــار المســتهدفين     
سبورة وتدريب  100كتاب مدرسي و 2.333المجتمعات المستضيفة وكانت األنشطة عبارة عن توفير 

وتنفيـذ   االعتمـادات ألغـراض  )قالب رملـة (20حقيبة منزلية وتوفير  10.000معلم وتوفير عدد  1800
ية واللجان المجتمعيـة وتـم   من المجالس التربو 540حلقات تدريبية عن النظافة بالمدارس وتدريب  8

حمــالت  4اجتمــاع دوري وعقـد   22فيهـا عقـد دورتــين عـن التعلــيم فـي حــاالت الطـوارئ وعقــد عـدد       
نشـاط تثقيـف صـحي وتـوفير وجبـات مدرسـية        16أنديـة لألطفـال و   9تسجيل أطفال للمدارس وكونـت  

الـزمن فـي الواليـة    أسبوعيا وبالرغم من وجود منظمة بـالن سـودان منـذ عقـدين مـن      ا معلم 150لعدد 
أهـــالي المنطقتـــين إال بعـــد وصـــول   انشـــاطاتها فـــي محليتـــي الجبلـــين والســـالم لـــم يســـتفد منهـــ   أن إال

  .)2(الالجئين من دولة جنوب السودان

  :ــةخالص
مسـتقبليا الـي    يكمـن تقسـيمها  جنوب السودان أوضـاعهم   خيرا يمكن القول ان الالجئين من دولةأ

  :ثالث سيناريوهات 
الســيناريو المرجعــي وهــو هنــا يمثــل تــدفقات الالجئــين باســتمرار لعــدم اســتقرار الوضــع واســتمرار        /1

  .الحرب االهلية في جنوب السودان 
السيناريو المتشائم وهو حـدوث غـبن اجتمـاعي مـن قبـل المجتمـع المستضـيف والعائـدين الشـمالين          /2

االسـتفادة مــن الخـدمات التــي   مـن الجنـوب وحــدوث نزاعـات بيــنهم بسـبب عــدم توفيـق االوضــاع و     
  .توفرها المنظمات في مقابل التنازل عن االراضي التي تم عمل المعسكرات فيها 

ــغ         / 3 ــة وتفريـ ــودة طوعيـ ــرامج عـ ــل بـ ــوب وعمـ ــة الجنـ ــي دولـ ــرب فـ ــف الحـ ــو وقـ ــل هـ ــيناريو المتفائـ السـ
 الميـــاهائمــة بالمعســكرات مثــل محطــات     المعســكرات واســتفادة آهــالي المنطقــة مــن الخـــدمات الد     

  .الخ...والمدارس 

                                                             
  .م 2015 –م 2014منظمة اإليثار، قطاع التعليم، تقرير عام يوضح األنشطة المتعددة في مجال التعليم ) 1(
  . 12م، ص2015تقرير بالن سودان، وحدة التعليم ) 2(
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 الملخص 
لسياسة لهذه اتفعيال و للهجــــــــــرة في بلورة سياسة جديدة 2013منذ سنة  لقد انخرط المغرب

  :الوطنية للهجرة واللجوء باالعتماد على المبادئ التالية تم تنزيل اإلستراتيجية
 التوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس بخصوص السياسة الجديدة للهجرة. 
 2011لسنة  الدستور الجديد للملكة. 
  2013اإلنسان لسنة توصيات المجلس الوطني لحقوق 
 اإلنسانالدولية للمغرب في مجال حقوق  االلتزامات 
  وهي كالتالي اإلستراتجيةلتحديد الرؤية  أساسيةكما تم رصد ست محاور: 

 -االنسجام مع القانون الدولي -اإلنساناحترام حقوق - المقاربة الشمولية- اإلنسانيةالمقاربة 
 .التعاون متعدد األطراف المسؤولية المشتركة

الشباب ، والتعليم والثقافة( :برنامج عمل 11 إعدادتم  اإلستراتجيةلتفعيل هذه الرؤية 
تدبير تدفقات ، والتشغيل، والتكوين المهني، والمساعدة االجتماعية، والسكن، والصحة، ووالرياضة

، اإلطار التنظيمي والتعاقدي، والشراكة والتعاون الدولي، والمهاجرين ومحاربة االتجار بالبشر
اج ناجح للمهاجرين والالجئين بالمغرب، تحقيق اندم إلىتهدف هذه البرامج ، والحكامة والتواصلو

 .وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الهجرة
Abstract: 

The Moroccan Experience in Managing the 
Morocco has been engaged since September 2013 to implement a new 

national migration policy, called: "The National Strategy formigration and 
Asylum". This has been developed in respect of the following foundations: 
-The High Orientations of His Majesty the King Mohammed VI. 
- The Constitution of the Kingdom of Morocco 2011. 
-The recommendations of the National Council of Human Rights 
- The international commitments of Morocco in the field of human rights. 
Therefore, we defined six main axes for this strategic vision: 
Humanistic approach - holistic approach - respect for human rights - harmony with 
international law - multilateral cooperation is a common responsibility. 
Also, this vision can be distributed into 11 action programs namely: (Education and 
Culture, Youth and Sport, Health, Housing, Welfare, Professional training, 
Employment, Managing migration flow and defeating human trafficking, 
Cooperation and International Partnerships, Regulatory and conventional 
framework &Governance and communication). 

The major objective of these actions is to ensure a successful social 
integration of migrants and refugees in Morocco, in cooperation with Government 
sectors and public institutions which work in the field of migration. 

  :مقدمة
سمي في ظل ما  يشهدها العالم العربيو التغيرات السياسية التي شهدهاو التحوالت إطار في

مال ـــشو طـــــاألوسالعربية بالشرق  األنظمةانهيار مجموعة من  إلى أدىالذي و "عربيالربيع بال"
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 نزوح مجموعة من األساسيةالتي من تداعياتها و حروبو ما نتج عنه من ويالتو )1(إفريقيا
إنسانية  مآست فالتي خلو اليمنو سورياو العراقكمن مناطق النزاع المسلح  الالجئينو المهاجرين

)2(.  
يشكل استثناء و شكل األوسطن بؤر التوتر بالشرق عبالرغم من بعده النسبي و المغرب فإن

مما جعله  فيهاالجتماعية و االقتصاديةو من حيث استقرار األوضاع السياسية إفريقيابمنطقة شمال 
  .الستقرارل بل كدولةكبلد للعبور  ليس فقطالالجئين تشد لها الرحال و قبلة للمهاجرين

 كنموذج في تدبير سياسة الهجرة في تقديم التجربة المغربية الدراسةأهمية هذه  وتتجلى
ليس العابرين  ،طرحت على المغرب إشكالية احتضان هذا الكم الهائل من المهاجرين اللجوء حيثو

بير دفي نفس الوقت تو، الدولية اللتزاماتهعدم التنكر  إلىللتوطين، األمر الذي دفع به ولكن الطالبين 
  .ليس عائقاو الهجرة فرصة للتنميةتجعل من  مندمجة فق مقاربةو واللجوءملف الهجرة 

ما و ؟اللجوءو الهجرةما هي المرجعيات القانونية والحقوقية التي تؤطر سياسة المغرب في ف 
   وما هي تحديات هذه السياسة؟؟ هذا الباباستراتيجيته في  رهانات هي

ات ـــالمرجعيو رـــاألطتحديد إلى  ينهــادفــهذه الورقة  ه من خاللتقاربحاول منما س هذا
 آلياتو -)األولالمبحث (- اللجوء بالمغرب و لسياسة الهجرة الوطنيةو الدولية الحقوقيةو ةــالقانوني

هناك  ذلك لكن بالرغم منو - )المبحث الثاني(-  مندمجة إستراتيجية رعب تصريف هذه السياسة
المهاجرين مما و األمثل لرعــــاية شؤون الالجئينو من العوائق تحد من التفعيل الكامـــل ةمجموع

  ) . الخاتمة (- أمام تلك السياسة قانونيةو واقعيةيطرح تحديات 
   :يالتصميم التال ذلك وفقو 

  .بالمغرب اللجوءو الوطنية لسياسية الهجرةو المرجعيات الدولية: المبحث األول
  . اللجوء و استراتيجية المغرب في الهجرة رهانات: الثانيالمبحث 

 .اللجوءو تحديات الهجرة: خاتمة
  بالمغرب اللجوءو لسياسية الهجرة الوطنيةو ات الدوليةالمرجعي: المبحث األول

مصدر انشغال  األوسطبلدان الشرق  من نازحينالالجئين الو اجرينالمه أوضاعلقد شكلت 
 حداثلألكذلك بالنسبة للرأي العام الوطني المغربي المتتبع و للسلطة السياسية العليا في البالد

تستجيب لمتطلبات  مستعجلة إجراءاتاتخاذ  إلىمما دفع المغرب ، اإلنسانية تداعياتهاو السياسية
لصون  )1(ةالوطنيالقوانين  مع تنسجــمو –) األول مطلبال(  -  )3(الصكوك الدولية و اتــــــاالتفاقي

  . ) الثاني مطلبال( - يةــــاآلدم هحقوقو الالجئو رـــالمهاج امةكر

                                                             
 -35: مجلة الملتقي العدد /الجيل الرابع من حروب اإلستعمار -وثائق الربيع األمريكي - اإلنقالب المدني: عمرو عمار.  1

  4: ص -2015المغرب  -الدار البيضاء -مطبعة النجاح الجديدة
مطبعة  - 9العدد  -منشورات دفاتر سياسية–تحوالت وافاق  -في العالم العربي 2011انفجارات : كمال عبد اللطيف. 2

 9: ص -2017المغرب  -الدار البيضاء -النجاح الجديدة
  : اإلنسان التي صادق عليها المغرب االتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق  بعض. 3

  . 1993االتفاقية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة - 
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  :المرجعيات الدولية : األول المطلب
هو من بين الدول السباقة ف، ليس غريبا عليه اللجوء،و الهجرة لسياسية تبني المغربإن 

االتفاقيات والبرتوكوالت مجموعة من  ذلك من خالل المصادقة علىو اإلنسانلالعتراف بحقوق 
ومن  ،تنزيلهاالتي عمل على  العمومية المرجعية الحقوقية لمختلف السياسات االختيارية التي تشكل

الوطنية للهجرة واللجوء والتي ارتكزت على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ةاإلستراتيجي هابين
، 1966بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة ثم العهد الدولي الخاص  1948 سنة الصادر

،و البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 1979صادق عليه المغرب سنة 
 .)2(ي تم التوقيع عليه من طرف المغربذوال 2008االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة 

 عمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سارية المفعول منذو االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع ال
  .1993 سنة تمت المصادقة عليهاو ،2003ة سن

من بين االتفاقيات التي تشكل أسس اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، اتفاقية جنيف  و
تمت المصادقة عليها من طرف و ،1976وبرتوكولها اإلضافي  1951المتعلقة بوضع الالجئين 

اتفاقية حقوق الطفل و ،1971في عام  1967، وتوقيع البرتوكول الصادر سنة 1965المغرب في عام 
 .1993التي تمت المصادقة عليها عام  1989
 1999وبروتوكولها االختياري  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و

كل التحفظات عليها وتمت المصادقة على برتوكولها  وتم رفع 1993ا عام والتي تمت المصادقة عليه
  . 2011االختياري عام 

يدبر  أرضية صلبة على أساسهاو قانونية مرجعية الدولية البروتوكوالتو التفاقيات اتشكل هذه و
 الوطنيةمحاال تكييف قوانينه و فلسفتها اإلنسانيةو اللجوء مستحضرا بعهدهاو هجرةالالمغرب ملف 

  .معها 

  : وطنيةالمرجعيات ال:  الثاني مطلبال
 دالبالالعليا في  ةالسياسي اإلرادةعلى  اللجوءو الهجرةقضايا  في تدبير رؤية المغربترتكز 

 إلىوجه الحكومة و اإلنسانيحيث تبنى الملك هذا الملف ، االعتبارية للمؤسسة الملكية نةالمكا بحكم
ه الظاهرة المنافية لكرامة ذإدراكا منا لخطورة هو "... الدولةرئيس  حيث يقول ضرورة تنزيله

المغرب بتشريعات عصرية  أخداإلنسان والمؤثرة سلبا على عالقات التعاون وحسن الجوار فقد 
لك كل السلطات العمومية في ظل ذمجندا لبشر، صارمة لتجريم ومحاربة العصابات المتاجرة بال

والدولية، كما أحدثنا أجهزة متخصصة في شؤون  الجهويةو اللتزاماته الثنائيةفاء منه سيادة القانون و

                                                                                                                                                           
 .1957االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين سنة  - 
  .1971البروتوكول الخاص بوضع الالجئين سنة  - 

قانون الجمعيات ، قانون الصحافة -: قوانين الجديدة للحريات العامة بالمغرب شرح ال: عبد العزيز النويضي .  1
  2004 –الرباط المغرب  –دار األمان  -قانون التجمعات العمومية ، واألحزاب والنقابات

صادق والذين  1966العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لسنة .  2
  .1979عليهما المغرب سنة 
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إسهاما من المغرب في إيجاد سياسات عمومية ناجعة للحد منها في  ،الهجرة السرية ومراقبة الحدود
تعاون تام مع جيراننا وشركائنا للحد من الهجرة غير الشرعية ومعالجة دوافعها العميقة وانعكاساتها 

لبية مؤكدين عزم المملكة المغربية الراسخ على تنسيق جهودها في هدا الشأن مع أشقائها في الس
كما  ،" االتحاد المغاربي دعما من المغرب لكل المبادرات التي تصب في هدا المسار الشاق والطويل

النعدام  مواجهة ظاهرة الهجرة، التي غالبا ما تصاحبها مآس إنسانية وتكون مصدرا ضرورة على ناأكد
 )1(."األمان

رهان تبني سياسة  يخوضو خاض المغربحيث  إطار االحترام التام اللتزاماته الدوليةذلك في و
  .في خطواتها، تراعي حقوق المهاجرين والالجئين  مسئولةو وطنية رائدة إنسانية في مقاربتها

الحقوقي لسياسة  بعدال مؤطراأسمى قانون في الدولة باعتباره  2011عليه صدر دستور و
بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا، المغرب  معلى التزاشدد  حيثاللجوء، و رةـــــــــالهج

ونص على منع كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو االنتماء االجتماعي أو 
 .)2(آخروي أو أي وضع ــــــالجه

كرامة إنسانية  المغرب قضيةالالجئين في و حقوق المهاجرين ةتعتبر حماي ومن هذا المنطلق
مكرهًا من  الالجئو المهاجروقضية حق اإلنسان في العيش والعمل واالستقرار، والسيما حين يفر 

 .الحرب والقمع واالستبدادحياته ك إنسانية سمتها تهديد أوضاع ال
 منه فلسفة واضحة نيوالباب الثا تصديرهمن خالل  2011لسنة  المغربيدستور الوقد سطر 

سعى إلى توزيع الحقوق والحريات بشكل و ،حماية للحقوق والحريات وفق المتعارف عليه دوليال
 يةــــلإلصالحات القانون اكبير اكما فتح ورش ي والمهاجر،ـــن المغربــــساوي بين المواطـــــــــــــمت
التي صادق عليها  اإلنسانلحقوق  الصكوك الدوليةويق ـــى مع روح المواثـــمالئمتها حتى تتماشو

كما ، تجار في البشرمحاربة االو جوءــــــاللو مجال الهجرةالحريات العامة و تنظيم كقوانينالمغرب 
على لسان وزير حقوق  2017سبتمبر  11دة بتاريخ ــالمتح لألممالمغرب في الجمعية العامة  شدد

بالمملكة على  اإلنسانحالة حقوق الدوري الشامل لتقرير المغرب عن  بمناسبة االستعراض اإلنسان
إليه، اللجوء جرة وـــــن الهأالتزام المغرب باحترام حقوق المهاجرين عبر اعتماد سياسة جديدة بش

اللجوء رة وـــــالقانوني للهج اإلطاروتعديل  ركزت بالخصوص على تسوية الوضع القانوني للمهاجرين
  . )3(الالجئينو المهاجرين إلدماجفيذ استراتيجيات جانب تن إلى

 استراتيجية ؟ هذه هي رهانات لكن ما
  اللجوء و استراتيجية المغرب في الهجرة: المبحث الثاني 

                                                             
  .19: ص -خطب وندوات، الرباط المغرب– 2013نونبر  6: الخطاب الملكي بتاريخ.  1
 30مكرر الصادرة بتاريخ  5964عدد  الجريدة الرسمية في نشر – 2011دستور المملكة المغربية لسنة .  2

  .2011يوليوز 29الصادر بتاريخ  1,11,91الظهير الشريف عدد  2011 يوليوز
تقرير الفريق  -اإلستعراض الدوري الشامل– 36الدورة : الجمعية العامة، مجلس حقوق اإلنسان–األمم المتحدة . 3

  .2017أيلول، سمبتمبر  29- 11 –المغرب : العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
  . 2017سبتمبر  26الخميس  -أخبار المغرب–المفوصية السامية لالجئين -
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اللجوء فقد سعى المغرب لتعزيز و الوطنية للهجرةو عيات القانونية الدوليةجباإلضافة إلى المر
مؤسساتية من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين والترافع اللضمانات ا مجموعة من توفيره تجربته إلى

سلطات المعنية بإعداد السياسات العمومية في مجال الهجرة، لعبر إعداد تقارير وتقديمها ل عنها
 ا ما تبين من خالل إعداد ذوه

- اإلنســانقوق ـــيات المجلس الوطني لحــمن توصـالذي تضو هجرةـحول ال اتيـالموضوعالتقرير 
حيث رفع إلى الملك الذي دعا الحكومة إلى اإلسراع بوضع إستراتيجية وطنية ، )األول مطلبال(

  ).الثاني مطلبال(- إلدماج المهاجرين

  اللجوءو هجرةالقضايا في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان توصيات  :األول مطلبال
 وشبكة من جمعياتالحكومية و الوطنية يتوفر المغرب على مجموعة من البنيات المؤسساتية

  .من أجلهاوتترافع  حقوق المهاجرين والالجئين تدافع عن التيالحقوقية المجتمع المدني 
الذي و بالعاصمة الرباط عديمي الجنسيةمكتب الالجئين والحكومية نجد ومن بين المؤسسات 

 لهجرةا قسم إلى باإلضافة، هذا إنجازا كبيرا المتحدة لألممالتابعة  اعتبرته المفوضية السامية لالجئين
المندوبية الوزارية المكلفة و، شؤون الهجرةو زارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارجواللجوء بالو

مؤسسة وطنية مستقلة  الذي يعتبرو اإلنسانجانب المجلس الوطني لحقوق  إلى، اإلنسانبحقوق 
وحرياتهم والنهوض بها وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان، وتم تأسيسه وظيفتها حماية حقوق المواطنين 

وفق مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ويتوفر المجلس الوطني لحقوق 
ضمن  المجلس أصدروالجهوي، و ى اختصاصات واسعة على المستوى الوطنيـــــــــــاإلنسان عل

من أجل : حقوق اإلنسان بالمغربو األجانب:"حول  2013سنة  موضوعاتيا راـــــــــمنشوراته تقري
 سياسة المغرب في الهجرة أناعتبر المجلس ، حيت "الهجرةو وءــــــــــسياسة جديدة في مجال اللج

 :التالية األربع توصياتحول ال األقلتنتظم على  أناللجوء يجب و
  .اللجوءوضعية الالجئين وطالبي  :األولىالتوصية 

   :يدعو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الحكومة المغربية إلى اتخاذ التدابير التالية
 .االعتراف الفعلي بصفة الجئ التي تمنحها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين -
 جال السكن والصحة وتمدرس األطفالوضع سياسة إلدماج هؤالء الالجئين وأفراد أسرهم في م -

  .شغلوال
ب الوطني من التقدم اتمكين الحاصلين على صفة الجئ المتزوجين الذين يصلون بمفردهم للتر -

  .بشكل قانوني بطلب االستفادة من التجمع العائلي
ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق بالالجئين كما تنص على ذلك  -

وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية  1951من اتفاقية جنيف لسنة  33المادة 
  .تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم للتراب المغربي

وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء، يرتكز من جهة على المبادئ الواردة في تصدير  -
وينظم من جهة أخرى وضع الالجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق  2011الدستور المغربي لسنة 

  من الدستور؛ 30اللجوء المعترف به في الفصل 
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العمل، في انتظار وضع اإلطار المذكور، على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية لألمم المتحدة  -
لشؤون الالجئين ومواكبة عملها السيما من خالل تيسير وصولها لطالبي اللجوء بمجموع التراب 

  .الوطني
بما أعربت عنه بعض الجهات المانحة الدولية من  يشيد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

استعداد للمشاركة ماليا في الجهود الالزمة إلدماج الالجئين بعد حصولهم على بطاقة اإلقامة ويدعو 
المجلس كال من الحكومة ومكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالمغرب 

كما  ،ورات من أجل بلورة سياسة إلدماج الالجئين وتنفيذهاوالمجتمع المدني المغربي إلى بدء المشا
   .يعرب عن استعداده للمساهمة في هذا العمل

  .  الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية األجانب :الثانيةالتوصية 
يعتبر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن الوقت قد حان لكي تباشر الحكومة بشكل رسمي 

لتسوية االستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير اإعداد وتنفيذ عملية 
مدة اإلقامة بالمغرب، الحق في العيش في كنف العائلة، شروط  :نظامية وذلك ارتكازا على معايير

االندماج في المجتمع المغربي، االتفاقيات المتعلقة باالستيطان المبرمة بين المملكة المغربية وبلدان 
 . صديقة

يهيب المجلس بالمنظمات الدولية التابعة لمنظومة األمم المتحدة والبلدان الشريكة للمغرب خاصة  -
روبية واالتحاد األوروبي للعمل بشكل فعال على إنجاح هذه العملية من خالل تعبئة الموارد األو

سياسة فعلية إلدماج المهاجرين المستوفين لشروط تسوية  البشرية والمالية الضرورية من أجل إرساء
   .الوضعية

إن االنخراط القوي واعتبارا لإلكراهات االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها بلد مثل المغرب، ف
المجلس أن هذا البعد يجب أن  ويرى ،والطموح للتعاون الدولي أمر ال محيد عنه في هذا الصدد

  .يمثل إحدى أوليات الشراكة من أجل حركية األشخاص 
واعتبارا لكون المغرب، على غرار باقي دول العالم، سيستمر في استقبال مجموعات المهاجرين 

ودون مصادرة حق السلطات في مراقبة دخول األجانب للبلد وإقامتهم به، فإن في وضعية غير نظامية 
المجلس يذكر بقوة أن هؤالء األجانب مشمولون بمجموع الضمانات الدستورية المناهضة للتمييز 

وكذا بالحقوق المخولة لهم المنصوص عليها في القانون .. وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة
 2التفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمالحظة العامة رقم الدولي خاصة ا

  .للجنة المعنية بإعمال االتفاقية التي تم اعتمادها مؤخرا
  :المغربية إلى ما يلي في هذا اإلطار، يدعو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الحكومةو
امية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظ -

إمكانية االستفادة من خدمات (االعتقال االحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في الولوج الفعلي للعدالة 
 ...)المحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء والولوج للعالج

 قوات األمن، (المكلفة بمسألة الهجرة سيس موجهة لموظفي اإلدارات ـتطوير برامج تكوين وتح
  ؛...)شرطة الحدود، موظفو السجون، القضاة، األطر الصحية
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 الء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين األجانب غير المرفوقين والنساء ـإي
  المهاجرات مع الحرص بشكل خاص على ضمان المواكبة النفسية والصحية لضحايا العنف؛

 من أشكال العنف الممارس عل المهاجرين في وضعية غير نظامية اتخاذ تدابير  حظر كل شكل
كفيلة بزجر المشغلين الذين يستغلون المهاجرين غير النظاميين، وضمان حق هؤالء المهاجرين 

  في اللجوء عند االقتضاء إلى مفتشية الشغل دون خوف؛
  الوفاةتسجيل الوالدات الجديدة وإصدار شهادات تسهيل. 

وإذ يحيي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان جهود المجتمع المدني العامل في مجال الدفاع عن 
حقوق المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء، فإنه يعتبر أن إشراكه بشكل فعال والتشاور معه 

كما يدعو إلى إنشاء أرضية دائمة . أمر ضروري لمواجهة التحوالت التاريخية المذكورة أعاله
ور بين السلطات العمومية والمجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي بما يسمح للتشا

بتبادل المعلومات وتعبئة المساعدة اإلنسانية والخبرة القانونية الضروريتين ونشر الممارسات 
ويبقى إدماج جمعيات المهاجرين والمهاجرات في هذه العملية أمرا أساسيا باإلضافة .الفضلى 

في مجال مساعدة المهاجرين مثل  ية القانونية لوضعية بعض الجمعيات العاملةإلى التسو
 . (GADEM) والمهاجرين  األجانب  مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة

  . مكافحة االتجار في األشخاص :الثالثةالتوصية 
 من  7الباب في جديدة  يدعوا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الحكومة إلى إدراج مقتضيات

الجزء األول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي تنص على معاقبة استقطاب أو نقل أو تحويل 
أو استقبال األشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غير ذلك  أو إيواء

لسلطة من أشكال القسر عن طريق االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو الشطط في استعمال ا
أو استغالل حاالت الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 

 آخر لغرض االستغالل سلطة على شخص
السياق ذاته، يقترح المجلس أن يشمل تعريف االستغالل، بموجب أحكام هذا الباب، هذا  فيو

لالستغالل الجنسي، أو األعمال  على األقل، استغالل الغير في الدعارة أو في أشكال أخرى
   .أو نزع األعضاء سات الشبيهة بالرق، أو االستعبادوخدمات السخرة أو االسترقاق أو الممار

يوصي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتضمين القانون الجنائي مقتضيات تحمي المهاجرين و
أمرا موجبا إلعمال ظروف القاصرين على وجه الخصوص، واعتبار ارتكاب جريمة االتجار بهم 

  .التشديد
من أجل ضمان الحماية الفعلية لضحايا االتجار في األشخاص المفترضين، يقترح المجلس و 

من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حماية الضحايا والشهود والخبراء  7-82تعديل المادة 
وفي األخير، ومن أجل تسهيل  . والمبلغين في ما يخص الجرائم المرتبطة باالتجار في األشخاص

تنفيذ التوصيات المذكورة أعاله، يقترح المجلس على الحكومة أن تسترشد بمقتضيات القانون 
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 النموذجي لمكافحة االتجار باألشخاص الذي أعده مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
   )1(. 2009سنة الصادر 
   : المقترحة، يوصي المجلس الحكومة بما يليلمواكبة اإلصالحات التشريعية و 

 إطالق بحث وطني حول ظاهرة االتجار باألشخاص؛ 
 بلورة خطة عمل وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص على أساس مقاربة تشاورية؛  
  تكوين قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة االتجار لوضع برنامج

  باألشخاص؛
  الدرك ، األمن(بين مختلف المصالح المعنية بمكافحة االتجار باألشخاص تعزيز التعاون(...  
 تعزيز الشراكة مع المنظمات العاملة في مجال مكافحة االتجار باألشخاص وحماية الضحايا.  

  .  األجانب في وضعية نظامية: التوصية الرابعة 
   :يدعو المجلس الحكومة إلى العمل على ما يلي

  جمادى  3الصادر في  376-58-1من الظهير الشريف رقم  26و 25و 24مراجعة المواد
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تعديله وتتميمه ) 1958نونبر  15( 1378األولى 

بما يضمن مطابقة الوضع القانوني للجمعيات األجنبية  09-07و 00-75بموجب القانونين رقم 
 مع نظيرتها الوطنية؛

  بمثابة مدونة االنتخابات كما تم تعديله وتتميمه  97-9ن القانون رقم م 4و 3مراجعة المادتين
، بما يضمن منح األجانب المقيمين بالمغرب إمكانية 08- 36و 06-23بموجب القانونين رقم 

في االنتخابات المحلية إما بمقتضى القانون أو تطبيقا التفاقيات دولية أو  ةــــــــــــالمشارك
  من الدستور؛ 30وفقا لمقتضيات الفصل ، بالمثل b ممارسات المعاملة

  بمثابة مدونة الشغل بشكل يسمح للعمال  65.99من القانون رقم  416مراجعة المادة
المهاجرين بولوج المناصب اإلدارية ومناصب التسيير بالنقابات المهنية التي ينضوون تحت 

  لوائها؛
  مل الدولية حول العمال المهاجرين، لمنظمة الع 143و 97المصادقة على االتفاقيتين رقم

وفي نفس . بالنظر لتأثيرهما الهيكلي على ضمان الحقوق االجتماعية لهذه الفئة من العمال
من الدستور المتعلقة  8السياق، ونظرا ألهمية الضمانات الجديدة المنصوص عليها في الفصل 

  .بالحريات النقابية
 :بالنسبة لوسائل االعالم
   :وطني لحقوق اإلنسان وسائل اإلعالم والصحافيين المغاربة إلى ما يلييدعو المجلس ال

 الحقد وكراهية األجانب و االمتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف
 والعنصرية 

                                                             
 –من أجل سياسة جديدة للهجرة واللجوء : األجانب وحقوق اإلنسان بالمغرب: المجلي الوطني لحقوق اإلنسان .  1

  ".2013الرباط المغرب  -ملخص تنفيذي
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 اعتماد معالجة صحافية وتحليالت متوازنة لظاهرة الهجرة مع التركيز على جوانبها االيجابية؛  
  النمطية والخطابات السلبية حول الهجرة؛محاربة الصور  
 العنصرية وكراهية األجانبسلبيات  المساهمة بشكل فعال في تحسيس الساكنة حول.  

ويوصي المجلس الصحفيين بشكل خاص باالسترشاد في إطار ممارستهم ألنشطتهم المهنية 
اإلعالم الجماهيري في إعالن المبادئ األساسية المتعلقة بمساهمة وسائط "بالتوجيهات الواردة في 

توطيد السلم والتفاهم الدولي وفي تعزيز حقوق اإلنسان ومناهضة العنصرية والفصل العنصري 
المعتمدان على التوالي من لدن " إعالن المبادئ المتعلقة بالتسامح"و "والتحريض على الحرب

نسان، مختلف وأخيرا، يوصي المجلس الوطني لحقوق اإل. 1995و 1978منظمة اليونيسكو سنتي 
مؤسسات تكوين الصحفيين المهنيين سواء العمومية أو الخصوصية باتخاذ كل التدابير الالزمة 
الكفيلة بتعزيز وتطوير مواقف وسلوكات لدى الطلبة الصحفيين المكونين، مرتكزة على االعتراف 

م المسبقة خاص وعبر وسائل بيداغوجية مالئمة على مناهضة األحكا بشكل مع الحرص بالمساواة
   .والصور النمطية إزاء األجانب

   :بالنسبة للمقاوالت
   :يدعو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، المقاوالت إلى

 تشغيل األشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع  االمتناع عن
 المستخدمين الموجودين في نفس الوضعية؛

  حيث األجور والحقوق االجتماعية؛ضمان المساواة في المعاملة من  
  تنفيذ برامج خاصة بالتوعية حول عدم التمييز خاصة بالنسبة للمقاوالت المتعاملة مع األجانب.  

   :بالنسبة للنقابات
يشكل اصطفاف النقابات في جميع بقاع المعمور إلى جانب قضايا المهاجرين قيمة مضافة وفي 

عمال المهاجرين داخل المنظمة الديمقراطية للشغل، مبادرة هذا الصدد يشكل بروز مجموعة نقابية لل
  .ممتازة

   :وفي هذا السياق، يدعو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، المنظمات النقابية إلى
 أخذ الوضع الهش للعمال المهاجرين بعين االعتبار وإدماج هذه اإلشكالية في عملهم النقابي؛ 
  العمال المهاجرين في النقابات؛تنظيم حمالت تحسيسية لتشجيع انخراط  
 دعم المهاجرين في مساعيهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل. 
  اللجوء و رهانات االستراجية الوطنية للهجرة: الثاني مطلبال

تفعيال لتوصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تبنت الحكومة المغربية عبر الوزارة المكلفة 
  .اللجوءو االرستراتيجيىة الوطنية للهجرة شؤون الهجرةو الخارجفي  بالمغاربة المقيمين

  اللجوءو للهجرة لالستراتيجية الوطنية األساسيةلمحطات اكرونولوجيا : الفرع األول

 09 حول وضعية  الموضوعاتيإطالع الملك محمد السادس على التقرير  :2013شتنبر
  .الوطني لحقوق االنسان طرف المجلسمن  زالمنجو الالجئين بالمغربو المهاجرين
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 10  لإلسراع بوضع عطاء توجيهاته للحكومةإو ترؤس الملك لجلسة عمل :2013شتنبر 
 .اللجوءو لقضايا الهجرة متعددة األبعادو شاملةو تفعيل استراتيجية مالئمةو

 10  المكلفة بالمغاربة القيمين  للوزارةإحداث قطاع لشؤون الهجرة تم إسناده : 2013أكتوبر
 .شؤون الهجرة و بالخارج

 06  حول قضايا الهجرة وضع سياسة شاملة للحكومة إلى تجديد الملك الدعوة: 2013نونبر 
 . حقوق المهاجرين تحترمو تتوافق مع االلتزامات الدولية للمغرب فق مقاربة إنسانيةو الالجئينو

 11  لألجانب المقيمين بشكل  سوية الوضعية اإلداريةاإلعالن الرسمي لعملية ت: 2013نونبر
 .بالمغربغير قانوني 

 24  أسرهم  أفرادو لالجئيناإلقامة و اللجوء من بطائق األولى ةالدفعتسليم : 2013دجنبر 
 02  لألجانب المقيمين بشكل  تسوية الوضعية اإلدارية لعملية االنطالقة الفعلية :2014يناير

 .غير قانوني بالمغرب 
 18  الحكومــــةاللجوء أمام مجلس و جرةهتقديم االستراتيجية الوطنية لل: 2013دجنبر 

  . المصادقة عليها و

  .جوءلالو قضايا الهجرةلتدبير رهانات : الفرع الثاني
تراهن على إنسانية و اللجوء استراتيجية مندمجةو لقد تبنى المغرب في تدبيره لسياسة الهجرة

اعتبار مع  الثقافيةو االجتماعيةو االقتصاديةو لحقوق اإلنسان السياسيةاحترام المواثيق الدولية 
  : متكاملة رؤية  وذلك وفق، ليست عائقاو )1(للتنمية الهجرة فرصة

  رهان اإلدماج .2  يالرهان اإلنسان. 1
رهان السياسة . 3

  ةامالحكالخارجية و

 الرهانات. 4

 الثقافيةو ةاالقتصادي

  واالجتماعية

احترام حقوق  .1
 انـــاإلنس

 زـــيـــــة المـــاربـــــمح .2
تدبير تدفقات  .3

 المهاجرين
محاربة التجار في  .4

  البشر

 إلىتسهيل الولوج  .1
  الصحة

 إلىتسهيل الولوج  .2
 التربية

 إلىتسهيل الولوج  .3
  السكن

 إلىتسهيل الولوج  .4
  الشغل

  والتحسيسالتواصـل  .5

ة ــــــــالمسؤولي.1
  المشتركة

الحكامة الجهوية .2
  والدولية

اون ـــــزيز التعـــــــــــــتع.3
  دوليــــــوال ويــــــــــالجه

الهجرة كفرص .1
 االقتصادية للـتنمية

  يةـالثقافو ةاالجتماعي

 اللجوءو برامج الوطنية للهجرةال:  
اللجوء إحدى و ولتنزيل هذه الرهانات على أرض الواقع اعتمدت االسراتيجية الوطنية للهجرة

تم اتخاذ إجراءات إدارية تتعلق بتسوية  حيت، )1(للعمل في ميادين مختلفةبرنامجا ) 11(عشر 
                                                             

  .اإلستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة: الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.  1



292 
 

الوضعية القانونية للمهاجرين والالجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق األساسية، خاصة تلك 
المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة االجتماعية والقانونية، والمرافق الترفيهية 

إسوة بباقي المغاربة، وهو ما تطلب من المشرع تحيين مجموعة من القوانين، فضال عن والرياضية 
  .تسوية وضعية واندماج اآلالف من المهاجرين

ويعد هذا التعاطي اإليجابي مع قضايا الهجرة في المغرب ثمرة لمقاربة تشاركية بين الحكومة 
 .كافة القوى الحية بالمملكةوالمؤسسات التشريعية والمجتمع المدني في توافق وإجماع ل

كافية لتوضيح مدى جدية  لعل أرقام المستفيدين من هذه السياسة الوطنية الجديدة و
فمنذ إطالق العملية األولى . ومصداقية المغرب تماشيا مع التزاماته الحقوقية الوطنية والدولية

 .شخصا 23.096استفاد ، 2014لتسوية الوضعية اإلدارية لألجانب في وضعية غير قانونية سنة 
وعلى غرار العملية األولى، تطمح العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير 

بالمائة  82دجنبر الجاري، إلى تحقيق نسبة تسوية تبلغ على األقل  31قانونية، المستمرة إلى غاية 
ان إلى أنه تم تجميع أكثر من الملفات المعروضة، حيث تشير معطيات المجلس الوطني لحقوق اإلنس

 32.95في المائة من الرجال، و 58.32عمالة وإقليما، قدمها  70طلبا على مستوى  25.690من 
   .في المائة من القاصرين  8.73في المائة من النساء و

  .التعاون الدوليالشراكة و. 9  .التشغيل. 5   .الثقافةالتعليم و. 1
الشباب .  2
  .الرياضةو

  .التعاقدياإلطار التنظيمي و. 10   .االجتماعيةالمساعدة . 6

  .التواصلو الحكامة. 11  .التكوين المهني. 7   .الصحة.  3
  .اجرين ومحاربة المتاجرة في البشرتدبير تدفقات المه. 8  .السكن. 4

  :خاتمة 
 يبدلها المغرب في مجال تدبير سياسة الهجرةو تلك المجهودات الجبارة التي بدلهابالرغم من 

 األمثل لرعــــاية شؤون الالجئينو من العوائق تحد من التفعيل الكامـــل ةمجموع نإف ءاللجوو
  .قانونية أمام تلك السياسةو واقعية المهاجرين مما يطرح تحدياتو

ليس فقط الفارين من بؤر  الالجئينأعداد المهاجرين و رأس هذه العوائق التزايد الكبير في وعلى
الراغبين  األفارقةالالجئين و موجات من المهاجرين إليهمبل انضافت  األوسطالحروب بالشرق و التوتر

 األوربيةلكن تشديد المراقبة على الحدود ، المتوسط األبيضمن البحر  األخرىفي العبور للضفة 
 تالسلطاحيث سجلت ، مأوىبدون  مهاجرا غير شرعي بالمغرب يجد نفسه جعل الكثير منهم

في  ختباءاالماكن العمومية كالساحات ولأل الالجئينو في كثير من الحاالت احتالل المهاجرين المغربية
 ، ناهيك عن اقتراف مجموعة من الجرائموالبيوت المهجورة األماكنبل احتالل  الغاباتو األحراش
  .امتهان التسول  أوكالسرقة 

قبال للمهاجرين الذين تحولوا بعد أن كان المغرب بلد عبور للمهاجرين أصبح بلد استوهكذا و
  .الجئين يطالبون بالحق في التوطين  إلى

                                                                                                                                                           
  . دليل الهجرة واللجوء: الرسمي للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالموقع .  1
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القانون الدولي لالجئين ومن جهة أخرى ف هذا من جهة العوائق الواقعية لتدبير سياسية الهجرة
توفر توجيهات محددة  ، ال1951بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام 

االستقبال الذي يتوقع أن توفره هذه الدول لملتمسي اللجوء، على نحو قد  للدول بشأن معايير
فرد في أن  كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، التي تؤكد على حق 14تتكامل فيه مع المادة 

 .يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول االنتماء إليها هربا من االضطهاد
الخاصة بالحصول على اللجوء لجميع األشخاص  للدول المضيفة الحق في رفض الطلباتيبقى و

المختصة بعدم وجود ما يبرره الخوف من  المسئولةالجهات  -) السلطة التقديرية( -  الذين لم تقتنع
ألي تعريف  1951في بلدانهم األصلية، وذلك يعود لعدم تضمن اتفاقية جنيف لعام  االضطهاد

  .االضطهاد لوجود عامل الخوف من لالضطهاد بالرغم من أنها تسعى لضمان حمايتهم
هو أوسع من أن يكون مقتصرا في ممارسته على سلطات النظام نفسه  مصطلح االضطهادو 

اإلنسان من طرف  السياسي، حيث أثبتت أوضاع الالجئين بأنهم يتعرضون لكل أشكال انتهاكات حقوق
الحكومية في فترة النزاعات الداخلية وذلك ما أغفلته صكوك القانون الدولي  المليشيات المسلحة غير

رسه سلطات الذي تما باالضطهادلالجئين في صياغتها لتعريف الالجئ حين ربطت عامل الخوف 
  .الحكومات القائمة فقط

  :ع ـــالمراج
العدد  –مجلة الملتقى /الجيل الرابع من حروب االستعمار : األمريكيوثائق الربيع  –االنقالب المدني : عمرو عمار .1

 .2015، المغرب –الدار البيضاء  / مطبعة النجاح الجديدة، 35
 09: العدد  –منشورات دفاتر سياسية ، افاقو تحوالت –في العالم العربي  2011انفجارات : اللطيف كمال عبد .2

 .2017، الدار البيضاء المغرب، مطبعة النجاح الجديدة /
، النقــاباتو األحزابو قانون الجمعيـــــات، قانون الصحافة -: شرح القوانين الجديدة للحريات العامة بالمغرب .3

 .2004 –الرباط المغرب  –دار االمان  -قــانــون التجمعـــــات العموميــــة 
 .2014، المغرب -الرباط ندوات، و خطب – 2013نونبر  6: الخطاب الملكي بتاريخ .4
 30مكرر الصادرة بتاريخ  5964عدد  الجريدة الرسمية في نشر – 2011دستور المملكة المغربية لسنة  .5

 .2011يوليوز 29الصادر بتاريخ  1,11,91الظهير الشريف عدد  2011 يوليوز
تقرير الفريق  -اإلستعراض الدوري الشامل– 36الدورة : الجمعية العامة، مجلس حقوق اإلنسان–األمم المتحدة  .6

 .2017أيلول، سمبتمبر  29- 11 –المغرب : العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
 .2017سبتمبر  26الخميس  /أخبار المغرب: السامية لالجئين المفوضية .7
 –اللجوء و من أجل سياسة جديدة للهجرة: حقوق االنسان بالمغربو األجانب: المجلي الوطني لقوق اإلنسان .8

 .2013الرباط المغرب  -ملخص تنفيذي
 :الالجئينو بالمهاجرينالخاصة و االتفاقيات التي صادق عليها المغرب .9

 1993 سنة أفراد أسرهمو حقوق جميع العمال المهاجرين االتفاقية لحماية . 
 1957سنة  االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين. 
 1971ن سنة البروتوكول الخاص بوضع الالجئي. 

  
  
  



294 
 

  
  
  
  
  
  
 



 
  

  

  

  

  

  

  

  المشكالت االجتماعية والنفسية والتربوية للنساء النازحات في العراق

  دراسة ميدانية في مخيمات بغداد واالنبار وصالح الدين

  

  اسماء جميل رشيد.د

  أركان سعيد خطاب.د

  جامعة بغداد
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



296 
 

  الملخص
ــزوح علــى االوضــاع النفســية واالجت       ــى معرفــة أثــر الن . للنســاء تربويــةماعيــة والتهــدف الدراســة ال

ــة  .لعينــةبااعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي واســتعانت بطريقــة المســح االجتمــاعي       وشــملت عين
تـم اختيارهـا مـن مخيمـات وتجمعـات النـازحين فـي        ) 54-15(بعمـر  ةمتزوجـ  امرأة نازحة 300الدراسة 

 .االستمارة االستبيانية فهياما االداة الرئيسية . األنبار وصالح الدينو ثالثة مناطق هي بغداد
  :أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

. تجربة النزوح مفهوم جديد لالعالة، فعدم قدرة الرجل على العمل وجلب الرزق أوجدت -1
واضطالع المراة تحديدا بمهمة السعي للحصول على المساعدات قد جعل المراة ترى نفسها 

  .ادارة شؤونهاحتى مع وجود الزوج المسؤولة الوحيدة عن اعالة العائلة و
من نساء العينة على بيع المساعدات او الحصة التموينية وطلب المساعدة من % 37تعتمد  -2

 . االخرين أو ممارسة التسول لسد احتياجات العائلة
واحتل الشعور بالعصبية والتوتر الترتيب .مستوى الضائقة النفسية لدى النساء النازحات يرتفع -3

وأكثر من  .ن المشكالت النفسية التي تعاني منها المرأة النازحة يليها الشعور بالحزناالول من بي
 . يفكرن باالنتحار وربعهن ثلث النساء يرغبن بالموت

ازداد العنف االسري الواقع على النساء بعد النزوح اذ ترتفع نسبة النساء الالتي افدن بتعرضهن  -4
وكان اكثر انواع العنف  .نسبتهن قبل النزوحر عن لكل نوع من انواع العنف وبشكل متكر

واهانة المرأة ونعتها باوصاف مهينة  .انتشارا هو منع الزوجة من العمل والخروج من المنزل
 .وسبها وشتمها

The social, psychological and educational problems of the displaced women in 
Iraq, field study in the camps of Baghdad, Ambar and Saladin provinces 
The study aims to recognize the effect of the displacement on the 

psychological, social and health conditions of the women, and recognize the kinds 
of violence and violations inflicted upon the displaced women.  

The study adopted the descriptive method and utilized social survey sample 
.The sample of the research consisted of 300 displaced married women of average 
age between ( 15-54), were selected from the camps and gatherings of three sites : 
Baghdad, Ambar and Saladin provinces. 
Most important results of the study: 
1 – the experience of displacement has created a new concept of maintaining the 

family.The inability of the man to work and bring food for the family.this 
made the woman carry the burden of seeking the aids and see herself as the 
only one who maintains the family and run its affairs even with the presence of 
the husband. 

2- 37% of the sample women depend on selling the aids and the ration and asking 
for aid from others or practice begging to meet the needs of the family. 

3- the level of psychological depression is severe among displaced women and the 
feeling of nervousness an tension is in the first place among the psychological 
problems then comes the feeling of sadness and the inability to feel the 
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happiness, besides lots of weeping for simplest reasons, more than third of the 
women wish to die ( 37%) and 25% of them think of committing suicide. 

4. the family violence increased against women after the displacement, many 
women testified that they were treated with all types of violence in frequent 
way, rate of women under violence are much more than the ones before the 
displacement. The type of violence starting from the range of beating and 
getting insulted with bad names to been hold inside and preventing them from 
leaving the dwelling. 

االطار النظري للدراسة - ولالفصل األ  

عناصر الدراسة :ولالمبحث األ  

مشكلة الدراسة: أوًال   
قتـل وفـرض   متعـددة شـملت االحتجـاز وال   الى تجـارب  خالل النزاع الدائر في العراقـ لمرأة ا تعرضت

مـا  ل وطأةهاأشـد وكـان النـزوح   . الخطف واالسترقاق واالتجار واالستعباد الجنسـي القيود على الحركة و
  .على المرأة ان تواجههاجديدةكان عباء معيشية ونفسية وأمعاناة  رافقه من

تنظيم الدولـة االسـالمية علـى    ما يسمى ببعد استيالء  2013م العابدأت أزمة النزوح االخيرة في 
ليصل عدد المشردين  2014اال انها تفاقمت بعد سقوط محافظة الموصل في حزيران  مدينة الفلوجة

، او السـكن فـي   أكثـر امنـا  اكثر من اربعة ماليين عراقي اضـطروا للعـيش واالنتقـال الـى مـدن       الىداخليًا 
هامشـية تحــول دون  وهـي فـي اغلبهــا نطاقـات    . .1ملــة او فـي محطـات ايــواء  مخيمـات او مبـاني غيـر مكت   

 . ازحةالن تفتقر الى الخدمات التي تحتاجها العوائلوا مع مجتمع المدن التي نزحوا اليهالنازحين  تماس
 أرامـل  9.7مـن عـدد النـازحين بيـنهم     %54.5مانسـبته   سـنة  65تقـل عـن    ربأعما وتشكل النساء

وقــد ســجلت نتــائج المســح ذاتــه تعــرض    . 2014بحســب المســح الــوطني للنــازحين فــي العــراق للعــام    
  .2االستغالل واالضطهادالعديد من النازحات الى 

عن منظمات دوليـة   الصادرةتقارير الوتؤكد  همعلى حياة النازحين بكافة فئاتأثرت ظروف النزوح 
تغيــرات ســلوكية، مثــل زيــادة التــدخين  كمــا انتجــت . زيــادة المشــاكل األســرية ادت الــىان ازمـة النــزوح  

ازديــاد عمالــة  و. لتســرب مــن المــدارس والــزواج المبكــر  وا. والعنــف األســريتعــاطي الحبــوب المهدئــة  و
ــدة  كمــا أظهــرت . 3األطفــال ــى   تــؤدي الــ  هــذه الظــروف  مثــلان  دراســات عدي ى زيــادة العنــف الواقــع عل
  . النساء

ثـر  والكشـف عـن أ  النزوح فـي مخيمـات  المـرأة   واقعتسلط الضوء على وتحاول الدراسة الحالية ان 
 ،بما في ذلك العنف المبنـي علـى النـوع الجتمـاعي     ،النزوح على االوضاع النفسية واالجتماعية للنازحات

                                                             
التنمية للمحافظات المتضررة جراء للخطة الوطنية العادة االعمار و وثيقة االطار العام ):2017( وزارة الــتـخـطيط1

 2ص) الملخص التنفيذي( الحربيةو العمليات االرهابية
الجهاز المركزي  .وزارة التخطيط بغداد :2014ي العراق ني للنازحين فطالمسح الو: )2015(الجهاز المركزي لألحصاء 2

  107لالحصاء ص
 9ص )تقرير( :تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية في العراق): 2016(،اليونيسيف ،منظمة األمم المتحدة للطفولة3
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بأحتياجات النساء أثنـاء النزاعـات للوصـول الـى أداة عمليـة تضـمن        رفةلمعفي زيادة ا وهي بذلك تسهم
  .تلبية هذه االحتياجات من خالل البرامج والخدمات

الفلوجــة وصــالح و يتركــز البحــث علــى مخيمــات وتجمعــات النــازحين فــي ثالثــة منــاطق هــي بغــداد  
ين االول مـاتتعرض لـه   عـام وذلـك العتبـارين اساسـي     54-15الدينويستهدف النازحات المتزوجات بعمر 

هـذه الفئــة مــن ضـغوط نفســية وأعبــاء ناتجــة عـن مســؤوليتهن فــي رعايــة اسـرهن وأطفــالهن فــي ظــروف       
والثــاني لعــدم امكانيــة شــمول جميــع الفئــات العمريــة مــن النســاء       .التتــوفر فيهــا ســبل الــدعم والرعايــة   

  .المتزوجات وغير المتزوجات نظرا لتعدد المشكالت واختالفها في كل فئة

مبررات الدراسة: ثانيًا  
تأتي أهمية هذه الدراسة من خطورة العواقب المترتبة عن النزوح على أمن المرأة ورفاهيتها  -1

  .النفسية
ضحا في أوضاع النازحين في أظهرت المسوحات والتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية تراجعا وا -2

كالت التي يمكن ان تنعكس على وضع كشفت عن ارتباط أزمة النزوح بعدد من المشو.العراق
اثارت المؤشرات التي ماك.مثل التسرب الدراسي والزواج المبكر نبعد العودة الى مناطقه النساء

ها من خالل دراسة تركز على وضع يأسئلة جديدة تستدعي االجابة عل اريرقكشفت عنها هذه الت
  .النساء النازحات وأثر النزوح على حياتهن

مثل . في التقارير والبحوث السابقةعديدة من حياة النساء لم يتم التطرق لها هناك جوانب  -3
  .التعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي

النازحين سواء كانوا رجاال أم  الدراسات والتقارير تناولت أزمة النزوح واثاره على عموممعظم  -4
من حياة االفراد أو  زوح على جانبلت ان تالمس أثر الننساءمع وجود بعض الدراسات التي حاو

تحاول  ةتوجد دراس وال.أو النساء الحوامل المراهقين وأعلى فئات محددة مثل االطفال  اثره
الطبيعة  النازحة والمشكالت ذات واالجتماعية للنزوح على المرأة االثار النفسيةان تغطي 

  .الخاصة بهذه الشريحة

أهداف الدراسة: ثالثًا   
 .وضاع االقتصادية والمعيشية لالسر النازحةالتعرف على اال -1
 .الكشف عن ظروف االيواء والوصول الى الخدمات -2
 الكشف عن أثر النزوح على التحاق الفتيات بالمدراس وزواج الصغيرات -3
 .لدى النساء النازحاتالتعرف على طبيعة المشكالت النفسية ومستوى الضائقة النفسية  -4
 .النساء في مخيمات النزوح  هعرض لتت الذيالتعرف على أنواع العنف  -5

منهجية الدراسة: رابعًا  
الوضاع النازحات كما  صورة مفصلةلقدرته على تقديم اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

واستعانت بطريقة المسح االجتماعي بالعينة للوصول الى بيانات يمكن . في الواقع ةموجود يه
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سه باستطالع اراء عدد كبير من النساء مما يؤمن الثقة سمح في الوقت نفتو ،تصنيفها وتفسيرها
 .بالنتائج المستحصلة ويجعلها قابلة للتعميم

في ضوء المقابالت التي صممت االستمارة االستبيانية التي  ياما االداة الرئيسية لهذا البحث فه
امرأة نازحة  300شملت عينة الدراسة و .النازحات واالدبيات السابقةمع عدد من النساء أجريت 
 تم اختيارها من مخيمات وتجمعات النازحين في ثالثة مناطق هي بغداد) 54-15( بعمر متزوجة

  .الفلوجة وصالح الدينو

دراسات سابقة: المبحث الثاني  
النازحين والمهجرين وخاصة النساء النازحات ورغم  حياةمن  مختلفةجوانب  ةدراسات عد تناولت 

أال أنها أفادت الدراسة الحالية في تحليل الكثير من القضايا الخاصة بواقع قلة هذه الدراسات وندرتها 
 .هم هذه الدراسات عرضًا ألالنازحات وفيما يلي 

القلق االجتماعي لدى النساء المهجرات في محافظة (دراسة بعنوان ) 2008( أجرى محمد
ور القلق االجتماعي لدى جتماعية المسؤولة عن ظهاالالعوامل  معرفةهدفت الدراسة إلى  )ديالى

امرأة مهجرة ضمن  50واعتمدت على طريقة المسح االجتماعي وشملت العينة  ،النساء المهجرات
وان . سنة 30 الى 25 النتائج ان معظم المهجرات تراوحت اعمارهن منواظهرت .محافظة ديالى

وأن . مرارالشعوربالقلقغالبيتهن اليظهرن في األماكن العامة بسبب أعمال العنف التي أدت إلى است
كما توصلت .أكثرهن يشعرن بعدم االطمئنان والخوف من المجهول ومن القتل أو التهديد به أحيانًا

الدراسة الى ان النساء المهجرات لم يتمكن من التكيف مع الواقع الجديد بسبب عدم وجود خيار أخر 
على شعورهن أنعكس سلبًا غير السكن في مناطق ومساكن التتوفر فيها أبسط الخدمات مما 

 4.بالراحة
دراسة تطبيقية على : التهجير القسري في العراق(دراسة بعنوان ) 2008( حسن واجرى

هدفت الدراسة الى معرفة اثر المتغيرات السياسية واالقتصادية واألمنية ) المهجرين الى قضاء خانقين
العامل األمني هو األكثر تأثيرا في  وأظهرت النتائج ان. واالجتماعية على عملية التهجير القسري

  5.هجرة األسر من مناطق سكناها
بدراسة التباين المكاني لظاهرة الهجرة القسرية الداخلية ) 2014( جبيل وعلوش وقام كل من

في العراق عدا إقليم كوردستان بهدف التعرف على واقع الهجرة القسرية بين محافظات العراق وعدد 
العوامل واألسباب التي أدت الى تباين التوزيع  محافظات فضال عن معرفةاالسر النازحة بين ال

ومن ابرز النتائج التي .واقتصرت الدراسة على خمسة عشر محافظة ،الجغرافي للعوائل المهجرة قسرا
وان . وجود هجرة قسرية شملت جميع المحافظات وشملت جميع الطوائف ،توصلت اليها الدراسة

                                                             
 . 34العدد .لة الفتح مج.القلق االجتماعي لدى النساء المهجرات في محافظة ديالى: )2008( عبد الرزاق جدوع محمد4
مجلة . دراسة تطبيقية على المهجرين الى قضاء خانقين .التهجير القسري في العراق): 2008( حسن محمد حسن5

 . 34العدد .الفتح 
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قسرية انتشار ظاهرة البطالة بشكل واسع نتيجة فقدان االسر المهجرة لمصادر أبرز مشاكل الهجرة ال
  6.وازمة السكن وظهور العشوائيات والضغط على الخدمات. رزقها

مرونة االنا وعالقتها بأساليب (باجراء دراسة بعنوان ) 2016(وقامت كل من احمد واخرون
هدفت الدراسة الى قياس مرونة ) دينة أربيلمواجهة الضغوط النفسية لدى النازحات المسيحيات في م

وقياس العالقة االرتباطية بين مرونة االنا وكل من العمر  ،وأساليب مواجهة الضغوط النفسية ،االنا
إضافة الى قياس العالقة االرتباطية بين مرونة االنا وأساليب  والمستوى التعليمي وعدد األطفال

سة الى وجود مؤشرات ايجابية على تمتع النازحات بالقدرة الدرا وتوصلت. مواجهة الضغوط النفسية
وتراوحت أساليب . على تحدي الظروف الصعبة المحيطة بهن اذ اتضح ارتفاع مرونة االنا لديهن

اما ،بين االرتفاع واالعتدال) إعادة التفسير اإليجابي،االبتعاد الذهني (مواجهة الضغوط النفسية لديهن 
وال توجد عالقة ارتباطية دالة  ،ما يدل على نظرتهن الواقعية المتحدية،فضا أسلوب االنكار فكان منخ

  7.إحصائيا بين مرونة االنا والعمر والمستوى التعليمي وعدد األطفال
أوضاع وحقوق الفتيات والنساء النازحات (دراسة عن ) 2014( إسماعيل وفي فلسطين أجرت

الدراسة الى رصد واقع الفتيات والنساء اثناء  هدفت) اثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
إضافة الى ،فيما يتعلق بالعنف ضدهن  2014العملية العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة في عام 

والوقوف . تقييم الخدمات المقدمة لكل من الفتيات والنساء من قبل المؤسسات المحلية والدولية
وكانت ابرز النتائج وجود  .لنساء ومدى مالئمتها الحتياجاتهنعلى اليات الحماية المتوفرة للفتيات وا

قصور في خدمات المساندة والدعم النفسي المراعي الحتياجات الفتيات والنساء النازحات وهناك 
حاجة للعمل الجدي على حماية السالمة الجسدية والنفسية للفتيات والنساء وحفظ كرامتهن اإلنسانية 

كما بينت الدراسة تعرض النساء النازحات الشكال متعددة من  ،الحرب وبعدها في مراكز االيواء اثناء
كما تعرضت النساء للتميز في تلقي المساعدات والخدمات والخدمات في مراكز  ،العنف ضدهن

  8.االيواء

  

  

  

  

  

                                                             
عدا اقليم  التباين المكاني لظاهرة الهجرة القسرية الداخلية في العراق): 2014(جبار عبد جبيل وقيس مجيد علوش6

 .جامعة بابل.ية التربية مجلة كل.كوردستان
مرونة االنا وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى النازحات المسيحيات في ): 2016(جاواناحمد واخرون 7

 .قسم علم النفس في كلية االداداب جامعة صالح الدين .مدينة أربيل
جمعية . والنساء النازحات في قطاع غزة أوضاع وحقوق الفتيات  حماية في مهب الريح ):2014( دنيا االمل اسماعيل8

 .الثقافة والفكر الحر
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  نتائج الدراسة الميدانية الفصل الثاني

  حاتالخصائص الديموغرافية لعينة النساء الناز: المبحث االول

  أعمار النساء المشاركات بالدراسة :أوًال
وتتوزع العينة على الفئات . سنة 54- 15تراوحت اعمار النساء المشاركات في الدراسة مابين   

سنة،  34-25تتركز في الفئات العمرية الممتدة من  أكثر من ثلث العينةيالحظ ان و العمرية المختلفة،
  .سنة 55الى مادون  45فئة العمرية من وان مايقرب من ربع العينة تتركز في ال

  التوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب االعمار)  1(  الجدول
 الفئات العمرية العدد %

سنة 20أقل من  25 8.3  
14 42 20-24  

15.7 47 25-29  
15.7 47 30-34  
10.7 32 35-39  

9.7 29 40-44  
فأكثر -45 78 26  

ةالحالة الزواجي: ثانيًا  
اكثر من ثلثهن ينتمين الى  ثلثي عينة النساء النازحات المشاركات في الدراسة متزوجات غير ان

ارامل ( النزاع والتهجير التي تفتقد للدعم االجتماعي وتكون اكثر عرضة للتأثر بظروف9الهشةات الفئ
  .)ومهجورات وزوجات معتقلينومطلقات

  ةينازحات بحسب الحالة الزواجالتوزيع النسبي لعينة النساء ال)  1(  الشكل

 

                                                             
تلك الفئات التي تعاني من قصور في إشباع الحاجات االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية، وال تستطيع  وهي9

الرئيسة، ومن تحقيق المستوى المعيشي المعقول، وتفتقر إلى وجود مورد ثابت يساعدها في إشباع احتياجات أفرادها 
احمد  .ثم تصبح تلك الفئات بحاجة إلى توفير نسق متكامل من الخدمات المادية والعينية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية

-https://arمتاح على الرابط  مفهوم الفئات االولى بالرعاية : رضوان
ar.facebook.com/socilogy/posts/414507195256910 
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في % 15 تهتشكل االرامل ما نسبو%.69,7بلغت نسبة النساء المتزوجات في عينة الدراسة   
اما المهجورات والمنفصالتوالالتي فقدن ازواجهن اما باالعتقال او % 7,1حين بلغت نسبة المطلقات 

من هذه الفئات  ني ان نسبة كبيرةوهذا يع .اليعلى التو% 3,0و% 3,7فقد بلغت نسبتهن  االختفاء
ويترتب  .المتمثلة بالعمل والتعليمتتحمل عبئ اعالة اسرتها في ظل بيئة التوفر فرص التمكين للنساء 

 شيوعدم القدرة على الوصول الى مستوى معي. االساسيةقصور في تحقيق الحاجات على ذلك 
  .مقبول

  الحالة التعليمية :ثالثًا
 الدراسةي بشكل واضح بين النساء النازحات والغالبية العظمى من عينة المستوى التعليم نخفضي

  .لم يصلن الى مستوى تعليمي عالي وغير متمكنات في مجال التعليم % 96
التوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب المستوى التعليمي)  2 (الشكل

 
وهي اعلى بكثير من % 38ازحات لتصل الى ترتفع نسبة غير الملمات بالقراءة والكتابة بين النساء الن

كما تنخفض نسبة .10بحسب المسوحات الرسمية% 28,2النسبة الوطنية المية االناث البالغة 
لم يتجاوز  من العينة %9,7في حين ان %.24,7الحاصالت على الشهادة االبتدائية لتصل الى 

اما الحاصالت على .ثار االمية ذاتهاتعليمهن المرحلة المتوسطة ومثل هذا المستوى من التعليم له آ
ويرتبط انخفاض المستوى التعليمي للنازحات الساكنات .فقط%4شهادة الثانوية فلم تتجاوز نسبتهن 

بطبيعة البيئة التي انحدر منها النازحين والمستوى  ،مخيمات حيث تتركز عينة الدراسةالداخل 
قراء، ومن بيئات ريفية ومثل هذه البيئة غير المعيشي، فمعظم الذي لجأوا الى المخيمات هم من الف

ساكينيها ان الزواج والبيت هو المكان الطبيعي ت وبشكل خاص في االرياف اذ يرىداعمة لتعليم الفتيا
  .للفتاة وال يؤيدون اكمال الفتيات لتعليمها

  االطفال: رابعًا
اج لديهن اطفال باستثناء الالتي سبق لهن الزووالمتزوجات  ،جميع النساء المشاركات في الدراسة

  .أمرأة واحدة فقط

                                                             
المرأة تكافح الستعادة : العراق بعد مرور عشر سنوات). 2014(تنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب األمم المتحدة ل10

 http://arabic.irinnews.org/Report/3691#sthash.kI4LIcli.dpuf :متاح في الرابط. مكانتها
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التوزيع النسبي لعينة الدراسة بحسب عدد االطفال) 2(جدول ال  

 عدد االطفال العدد %
 ليس لديها اطفال 1 0,3
 اقل من ثالث 66 22

55,6 167 3-6  
فما فوق 7 66 22  

وهو ما يتطابق تقريبا  6-3من عينة النساء النازحات بين % 55,6يتراوح عدد االطفال لما نسبة 
كما وتقترب ،5,311والبالغ ) 48-15( مع المعدل الوطني لمتوسط عدد المواليد االحياء للنساء بعمر

هذه النسبة من متوسط حجم االسر النازحة لعموم محافظات العراق عدا االنبار واقليم كوردستان 
مما يعني زيادة في .فال فأكثراط 7من عينة النازحات لديها % 22وهناك  .12فرد 5,2والذي بلغ 

سنة يزداد العبئ الذي  15االعالة، فكلما زاد معدل عدد االطفال الذين تقل اعمارهم عن  عبيء
وقد يؤدي تدهور الوضع المعيشي للنازحين الى . تتحمله االسرة ويتأثر المستوى المعيشي لها

وبشكل عام يتميز مجتمع .ةالعمل من اجل تلبية احتياجات االسر 15اضطرار االطفال دون سن 
شخص  100اي ان كل % 79,9النازحين بارتفاع نسبة اعالة االطفال اذ بلغت نسبة اعالة االطفال 

  .13.طفل تقريبًا 80في سن العمل يعيل 

جنس رب االسرة والنساء المعيالت ألسرهن :خامسًا  
ساء اسر ما نسبته الن تترأسفي حين % 76,7اكثر من ثلثي االسر النازحة يترأسها الرجال  

من عينة النازحات المشاركات في الدراسة، وعند مقارنة هذه النسبة بنسبة النساء االرامل % 23,3
نجد ان هناك تفاوت واضح بين % 30والتي وصلت الى اكثر من  ،والمطلقات وفاقدات الزوج

لزوج، بل قد تعود س االسرة بعد فقدان اأما يعني انليس جميع االرامل والمطلقات تتر ،النسبتين
بوها او والد المرأة الى اهلهااو قد تعيش هي واطفالها ضمن اسرة اهل الزوج المتوفي ليكون ليكون ا

  .زوجها هو رب اسرتها
التوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب جنس رب االسرة) 3( جدول  

 جنس رب االسرة العدد %

 ذكر 230 76.7

 انثى 70 23.3

جموعالم 300 100  

  

  

                                                             
حية للمرأة المتكامل لألوضاع االجتماعية والص نتائج المسح). 2011(الجهاز المركزي لإلحصاء : وزارة التخطيط11

 23التقرير الموجز ص العراقية
 9مصدر سابق ص.2014ني للنازحين في العراق طالمسح الو: )2015(الجهاز المركزي لألحصاء 12
 .28ص . المصدر السابق13
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 مفهوم االعالة في مخيمات النزوح
من اسر النازحات المشاركات في هذه الدراسة يترأسها الرجالغير ان رب % 76على الرغم من ان 

ففي سؤال وجه الى المشاركات حول  ،االسرة ليس بالضرورة هو المعيل لالسرة من وجهة نظر النساء
وهذا يعني ان اكثر من  ،بأاليجاب %51رتها، افادت اذا كانت المستجوبة هي المعيلة الوحيدة السما 

نصف النساء يجدن انفسهن المعيالت الوحيدات السرهن اثناء تجربة النزوح والعيش في 
  . 14عينة الدراسة خارج القوى العاملة فيعلما ان جميع النساء النازحات .مخيمات

ا كانت هي المعيلة ألسرتهاالتوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب ما اذ) 4(الجدول   
 هل انت المعيلة الوحيدة العدد %

 نعم 153 51,0
 كال 147 49,0
 المجموع 300 100

مفهوم جديد . ةير لمقومات الحياة اليومية الضرورافتقاالولقد اوجدت تجربة العنف والتهجير 
دات المقدمة، واضطالع االعتماد على المساعو. ، فعدم قدرة الرجل على العمل وجلب الرزق15لالعالة
بمهمة السعي للحصول على هذه المساعدات قد جعل المراة ترى نفسها بانها هي  ًاديدحت النساء

فهي المسؤولة ).رب االسرة( المسؤولة الوحيدة عن اعالة العائلة وادارة شؤونها حتى مع وجود الرجل
عداد الطعام وتمشية امور ووقود ومبالغ نقدية ال أطعمةمن  االعاناتعن السعي للحصول على 

جهة اخرى فان تعرض النازحين في بعض المناطق الى االختطاف والقتلواالعتقاالت  من .16االسرة
صوصا خجعل الرجال يخافون من مغادرة منازلهم ويتجنبون الخروج حتى لمراجعة الدوائر الرسمية 

ماءات المجتمع المضيف كما هو في المناطق التي يكون فيها النازحين من انتماء مذهبي مغاير النت
 مما دفع بالنساء الى واجهة المسؤولية فاصبحن المسؤوالت عن القيام) المسيب(قضاءفي الحال 

على حد قولهن من جمع المساعدات الى التسوق والتعامل مع السلطات واالمور االدارية ) بكل شيء(
لقد احدثت تجربة النزوح .17لعامحتى ان بعضهن مسجالت كربات اسر على بطاقات نظام التوزيع ا

                                                             
فقط حسب المسح الوطني % 3.7لم تتجاوز نسبة النساء العامالت بين النازحين في عموم العراق عدااقليم كوردستان 14

ني للنازحين في طالمسح الو: )2015(الجهاز المركزي لألحصاء ينظر.ومعظمهن من الساكنات خارج المخيمات للنازحين
 30مصدر سابق ص.2014العراق 

وعادة ما يكن ارامل ومطلقات او  ،يشير مفهوم النساء المعيالت الى اللواتي يتولين بمفردهن رعاية شؤون اسرتها ماديًا15
عمل واالنفاق بسبب عاهة او مرض او غير متزوجات اصًال ولجأن للعمل بسبب فقدان يكون ازواجهن عاجزين عن ال

وعلى الرغم من ان هذا المفهوم الينطبق على النازحات كونهن اليعملن االانهن يجدن انفسهن معيالت ).االخ ،االب( المعيل
 .السرهن

) الخالدية والحبانية ،عامرية الفلوجة( النبارفي هذه الدراسة ان الرجال في مخيمات ا ذكرت احدى جامعات البيانات16
يأنف من الوقوف في طلب واخذ المساعدات ويمتنع من السعي وراء طوابير االغاثة وان من يتولى هذه المهمة عادة 

 )مقابلة اجرتها الباحثة االجتماعية رنا من مخيمات عامرية الفلوجة(النساء ما جعلهن يشعرن بانهن هن من يعيل العائلة 
مركز سيسفار لحقوق المدنين والمجموعة الدولية  ،أزمة النزوح في العراق االمن والحماية). 2016(لهيب هيغل 17 

 13ص .لحقوق االقليات
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ة هي المعيلة السرتها، بالمفهوم الذي أتحوال في االدوار التقليدية للنساء والرجال اذ اصبحت المر
يشير الى تأمين وجبات الطعام وتوفير المياه والطاقة الالزمين الستعمال االسرة في ضوء تقلص 

  .ل عليهاالخدمات العامة والسلع المنزلية وانحسار فرص الحصو

في مجتمعات النزوح المعيشيةاالوضاع :المبحث الثاني   

في النشاط االقتصادي قبل التهجير وبعده همةالمسا: أوًال   
اثر النزوح على االوضاع االقتصادية والمعيشية للنازحين عموما والنساء بشكل خاص، نتيجة لفقدان 

في المقابل كان ألبتعاد النازحين عن  ،همعدد كبير منهم لوظائفهم التي كانوا يزاولونها قبل نزوح
بيئاتهم وشبكاتهم االجتماعية اثرا كبيرا في عدم مشاركتهم في سوق العمل داخل المجتمعات 

  .المضيفة مما ساهم في انخفاض معدالت الدخول، وزيادة اعتمادهم على المعونات والمساعدات
مهنة الزوج قبل النزوح وبعدهالتوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب ) 3(الشكل

 
نتائج الدراسة الحالية الى ان النزوح فرض واقعًا جديدا انخفضت بموجبه نسبة العاملين في  وتظهر

مختلف المهن الى النصف تقريبا بينما تضاعفت فيه نسبة العاطلين عن العمل الى ما يقرب الثالث 
اء النازحات المشاركات في الدراسة كانوا اضعاف ويتضح من الشكل اعاله ان معظم ارباب اسر النس

صغيرة ام ( وتجمع هذه الفئة من المهن ما بين العمل الحرفي والتجارة% 42كسبة قبل نزوحهم
وتطلق داللة على استحصال الدخل من العمل الخاص والذي عادة ما يكون غير محدد او ) كبيرة

وخاضع بشكل  ممستقر ودخل غير منتظثابت، وترتبط هذه المهن عادة بوضع معيشي متذبذب وغير 
  .كبير ويتأثر باالزمات السياسية التي يمر بها المجتمع

نسبة العاملين في القطاع العام والخاص قبل النزوح من  كما يالحظ من الشكل السابق انخفاض
على التوالي مما يعني  %10.3 ،%6 ،%5 ،ظفي القطاع الخاصموظفين عموميين وعسكريين ومو

قبل  فقرا ثابت واالكثرالغير ويءطاالنازحين في عينة الدراسة هم من ذوي الدخل الوان معظم 
هو ان معظم المشاركات في الدراسة هم من ساكني ) الفقراء( وتفسير ارتفاع نسبة.نزوحهم

المخيمات، والمعروف هو ان الفقراء ومعدومي الدخل هم من يتوجه عادة للسكن في المخيمات اما 
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ي الدخل الجيد فعادة ما يلجاون الى استأجار المنازل او العيش في الفنادق، بعيدًا الميسورين وذو
  .18عن مخيمات النزوح

ان نسبتهم اال  ،عملوناالسر الذين يأرباب اما بعد التهجير فقد ظل الكسبة يشكلون اعلى نسبة بين 
م المتبقي منهم بعد النزوح ليتحول القس %29.3قبل النزوح الى %41.7انخفضت بشكل الفت من 

بعد % 43,7قبل النزوح لتصل الى % 16الى فئة العاطلين عن العمل والتي تضاعفت من 
غير .بعد النزوح % 1,7قبل النزوح الى % 8,3كما انخفضت نسبة العاملين في الزراعة من .النزوح

ذ استطاع ا ،سر النساء النازحات في النشاط االقتصاديأمساهمة ارباب  لطفيف طرأعلىان ثمة تحو
 ويالحظ من الشكل.بعضهم ان يجد مهن اخرى خارج التصنيف الذي شملته استمارة االستبيان للمهن

مما يعني ان % 6,3الى  قبل النزوح %3,3 من ارتفاع في نسبة العاملين في المهن االخرى السابق
ما فيما ا.ة الدراسةنسر عيأمن ارباب % 3وجدت فرص عمل ل أتجربة النزوح يمكن ان تكون قد

الدراسة الحالية ان جميع نتائج أشارت فقد ليتعلق بمساهمة النساء في النشاط االقتصادي وقوى العم
  .النساء المشاركات من عينة النازحات اليعملن مقابل اجر

  المصادر المالية لسد احتياجات العائلة: ثانيًا
المقدمة من الحكومة  يعتمد النازحون وبشكل خاص الساكنون في المخيمات على المساعدات

وفي اطار هذا .التنسيقالى ويفتقر  ،ولكن بشكل غير منظم وغير مستمر .غير الحكوميةوالمنظمات 
% 44,3وقد تبين ان  ،المبحوثات عن المصادر المالية لسد احتياجات العائلة وجه سؤال الىالوضع 

واالبناء او رواتبهن الخاصة  من المشاركات في الدراسة يعشن على رواتب تقاعدية او عمل االزواج
ويعتمدن على بيع المساعدات والحصة  ،مصادر مالية ثابتة ومنتظمة يملكنوان اكثر من نصفهن ال 

  .او القروض والديون او مساعدات االهل واالقارب ،التموينية
  ئلةالتوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب المصادر المالية لسد احتياجات العا) 5(لالجدو

 المصادر المالية العدد %
  راتب او تقاعد 62 20.7

  عمل الزوج أو االبناء 61 20.3

  عملك او راتبك الخاص 10 3.3

  ديون وقروض 9 3

  والحصةبيع المساعدات  63 21

  التسولو طلب المساعدة 15 5

  من الجامع 7 2.3

  مساعدات االهل واالقارب 48 16.5

اتمنح من الدولة والمنظم 15 5  

                                                             
 سنة فأكثر يعملون مقابل اجر بينما كانت 15من النازحين الذكور بعمر % 32,1اظهر المسح الوطني للنازحين ان 18

ني طالمسح الو: )2015(الجهاز المركزي لألحصاء ينظر%. 20,9يمات هي االدنى نسبة العاملين من الساكنين في مخ
 30مصدر سابق ص .2014للنازحين في العراق 
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بلغت نسبة النساء النازحات المشاركات في الدراسة الالتي يعتمدن على رواتب تقاعدية لسد 
في حين بلغت نسبة النساء الالتي يعتمدن على عمل ازواجهن وابنائهن % 20,7احتياجات العائلة 

لة قد يكون االبن في عمر الطفو ذعلى ان ال يفهم عمل االبناء على انه ظاهرة طبيعية ا% 20,3
واصبح المعيل لألسرة وقد اكدت دراسة عن عمالة االطفال ان معظم االطفال العاملين هم من اسر 

يمتلكن موردا خاصا سواء من عملهن او من رواتبهن او  التيولم تتجاوز نسبة النساء ال. 19نازحة
ن م% 21وتعتمد  .%3,3) بالنسبة لالرامل والمطلقات خصوصا( من راتب الرعاية االجتماعية

% 5ينية لسد احتياجات العائلة وهي النسبة االعلىوعلى بيع المساعدات او الحصة التمونساء العينة 
 بلغتفي حين . التسول لسد احتياجات العائلة سمن النساء تطلب المساعدة من االخرين او تمار

دينية نسبة النساء الالتي يعتمدن على المنح المقدمة من الحكومة والمنظمات او المؤسسة ال
  .من عينة النساء النازحات% 3اما الالتي يلجان للقروض والديون فقد بلغت نسبتهن %.7,3

ان عدم القدرة على توفير االموال لسد احتياجات العائلة واالوضاع االقتصادية المتردية التي يعيشها 
الى ازدياد حاالت  يقد تؤد) اما بالموت او االعتقال او االختفاء( وغياب المعيل التقليدي ،النازحون

من  10000الى 7500الى تعرض مابين تقارير صدرت عن منظمات دوليةوتشير . االتجار بالبشر
وان هناك  واالتجار الغراض االستغالل الجنسي خالل النزاع الذييشهده العراقالنساء الى االختطاف 

لتي اجريت مع عدد من وقد اكدت المقابالت ا.20قلق كبير من االتجار الجنسي للنازحين داخليًا
تعرض بعض النساء لالستغالل الجنسي بسبب اوضاعهن  الى مقدمات الخدمات في مخيمات النزوح

مما دفع الى توجيه سؤال حول ما اذا كانت النساء المشاركات في الدراسة قد سمعن او  ،المعيشية
ن تفهمها النساء في وهي عبارة يمكن ا) مشينة( الحظن اضطرار بعض االناث الى القيام بأعمال

وقد اظهرت النتائج ان ثلثي العينة لم تسمع او تالحظ قيام  ،على انها اتجار بالجنس الثقافة السائدة
ذكرت ان هذه الحاالت % 13.7و ،من العينة بااليجاب%15في حين اجابت  ،النساء باالتجار بالجنس

وضاع النازحات واالتجار بهن واحدة ان استغالل اقد يدفع الى االستنتاجب مما ،موجودة الى حد ما
  .من االثار التي دفعت اليها اوضاع المرأة اثناء النزوح وهو موجود ولكن بشكل محدود

  التوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب ما اذا سمعن او الحظن االتجار بالنساء)  6(الجدول

 االجابة العدد %
 نعم 45 15
 كال 210 70

ماالى حد 41 13.7  
 التوجد اجابة 4 1.1
 المجموع 300 100

  

                                                             
 7ص بغداد. التقييم السريع السوء اشكال عمالة االطفال): 2015(اليونسيف هيئة رعاية الطفولة وجمعية االمل العراقية19
 6ص :تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية في العراق) : 2016(،يفاليونيس، منظمة األمم المتحدة للطفولة20
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 االيواء والوصول الى الخدمات: ثالثًا
طبيعة االيواء-1  

العينة  غالبية النساء المشاركات في الدراسة يقمن في المخيمات المخصصة للنازحين فيما تتوزع
  :جدول االتيالباقية في ترتيبات سكنية اخرى وكما موضح بال

نسبي لعينة النساء النازحات بحسب نوع المأوىالتوزيع ال) 7(الجدول  
 طبيعة االيواء  العدد %
  سكن مستأجر 7 2.3
  بناية عامة 40 13.3

  هيكل 12 4.0

  عند االقارب 14 4.7

  مخيم 177 59

  أخرى 50 16.7

من عينة الدراسة وهي % 59شكلت النساء الالتي يعشن في المخيمات الخاصة بالنازحين ما نسبة 
االعلى وذلك الن معظم العينة قد سحبت من مخيمات النازحين، وال تعكس هذه النسبة توزيع  النسبة

النازحين على ترتيبات المأوى المختلفة في عموم العراق، والتي تتغير بشكل مستمر في كل جولة من 
بين  هي االكثر شيوعًا من) المستأجرة في الغالب( وعلى الرغم من ان المساكن الخاصة21.التقارير

من في سكن قاال ان نسبة النساء النازحات في عينة الدراسة الالتي ي. 22ترتيبات المأوى للنازحين
يقمن عند اقاربهن او عند عائالت % 4.7مقابل % 2,3خاص مستاجرأ في العادة لم تتجاوز 

غالبًا ما تكون مدارس او % 13,3اما ما تبقى من العينة فتعيش اما في بنايات عامة.مضيفة
بيوت غير ) هياكل( ستوصفات او دوائر حكومية او مجمعات سكنية غير مكتملة وغير مأهولة اي فيم

ومعظم هذه االنماط  ،او في مباني مهجورة ودور عبادة ومستوطنات عشوائية% 4,0مكتملة البناء 
كبيرة قاعات  داخل من االيواء هي ترتيبات سكن غير مالئمة اذ تتواجد عائالت كثيرة في مكان واحد

 ،مما ينعكس على اوضاع النساء والفتياة بشكل كبير ،الخصوصية معهافي تنتاو خيم متالصقة 
في ) وان كانوا نازحين من منطقة واحدة( فتواجد عائالت كثيرة من بيئات مختلفة عن بعضها البعض

                                                             
في المسح الوطني الذي شمل النازحين في عموم العراق عدا اقليم كوردستان واالنبار بلغت نسبة االسر التي تعيش 21

مخيمات تعبش في كرفانات وهي االدنىفي حين وصلت نسبة االشخاص الذين يعيشون في % 0.8و %2.9في مخيمات 
 منهم في دهوك% 61 ،بحسب المفوضية السامية لشؤون الالجئين 2016لغاية آذار % 39كوردستان و في االنبار

المسح : )2015(الجهاز المركزي لألحصاء : في سليمانيةينظر% 24و في اربيل% 27و منهم في االنبار% 34و
) : 2016(،اليونيسيف،ألمم المتحدة للطفولةمنظمة اوايضًا  14مصدر سابق ص.2014ني للنازحين في العراق طالو

 4تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية في العراق ص
في % 64و في المسح الوطني للنازحين 2014عام % 63،0شكلت االسر التي تسكن في بنايات مؤجرة نسبة قدرها 22

مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون :ينظر.بحسب تقرير االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية في العراق 2015آذار 
 3ص).2015اذار  27-21(37تقرير الوضع االنساني رقم ): 2015(االنسانية 
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على المساحة ذاتها تفقد النساء الخصوصية ويزيد من شعورهن بعدم االمان ويؤثر بشكل كبير 
  .23قدرتهن على التكيف مع الظروف الجديدة 

وتكشف ترتيبات السكن المخصص للنازحين سواء داخل مؤسسات حكومية او بنايات مهجورة او 
غالبا ما تكون في اطراف  في نطاقاتنازحين قد تم عزلهم لمستوطنات عشوائية او مخيمات ان ا

عن المجتمع  ويبعدهمالمضيفة  جتمعاتع المالمباشر م مومثل هذا العزل يحول دون اندماجه ،المدن
بالتمييز  مالذي جائوا اليه وميزهم كفئة مختلفة وادنى من المجتمعات المضيفة مما ادى الى شعوره

ومع ان النازحين الذين يعيشون في مخيمات يتلقون الدعم  ،في المجتمع مواثر على اندماجه
رج المخيمات بسبب تواجد المنظمات الناشطة والمساعدات بشكل يفوق النازحين الذين يسكنون خا

التي تركز جهودها على دعم النازحين داخل المخيمات، اال ان للعيش داخل المخيم آثار وتداعيات 
على فئة  وركزوقد اظهر التقييم الذي اجرته منظمة اليونسيف حول االوضاع النفسية للنازحين .كبيرة

ان قدرة االطفال الذين يعيشون داخل المخيمات على التكيف من الذكور واالناث  والمراهقيناالطفال 
وااللتحاق بالتعليم كانت اقل من اقرانهم النازحين خارج المخيمات كما ان شعورهم بالحزن والكآبة 

  .24وعدم االمان كان اكبر

نمط السكن وطبيعته  -2  
اهل الزوج او اهل  اكثر من نصف العينة تعيش في مسكن مستقل اما النصف االخر فتعيش اما مع

ولم تتضمن استمارة االستبيان اسئلة عن نمط السكن قبل النزوح لمعرفة ما . الزوجة او مع االقارب
اذا حدث تحول في نمط السكن من مستقل الى السكن االبوي او العكس لكن المالحظة الميدانية 

مشترك واحد وخصوصا اخذت تتجمع للسكن في مكان  برابطة قربىتشترك تظهر ان العوائل التي 
بالنسبة للعوائل التي تعيش في اماكن مستاجرة وذلك لتتمكن من توفير وتوزيع قيمة االيجار الذي ال 

  .تتحمل عبئه عائلة نازحة واحدة

التوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب نمط السكن) 4(الشكل  

  

                                                             
حقوق الفتيات والنساء في قطاع غزة وانتشار العنف ضدهن في اماكن النزوح الرسمية : بدون مؤلف  23

 12ص.واالهلية
مصدر سابق ،قييم االحتياجات النفسية واالجتماعية في العراق ت) : 2016(،اليونيسيف،منظمة األمم المتحدة للطفولة24
 8ص 
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ي الدراسة يعشن في سكن مستقل، من النازحات المشاركات ف% 54,7السابق ان  شكليتضح من ال
لحصول نواة المتكونة من االب واالم والطفاالويمكن استنتاج ان العيش ضمن مخيمات اتاح للعائلة ال

كما %.64,4على خيمة او كرفان مستقل علمًا ان نسبة الساكنات في خيم او كرفان قد بلغت 
ولهذا  ،يقمن مع اهل الزوج% 29,7يالحظ من الجدول السابق ايضا ان ما يقارب من ثلث العينة 

مما يعني  النوع من السكن ابعاده اذ تؤدي الى تركز السلطة في كثير من جوانبها في يد كبار السن
كما يعني زيادة في . على النساء النازحات وهي سلطة اهل الزوج) جديدة( فرض سلطة اخرى

اما نسبة . ا واطفالها وخدمة اهلهاالعباء والمسؤوليات اذ يكون على المرأة النازحة خدمة زوجه
  .من عينة الدراسة مع اقاربهن% 5.3فيما تعيش % 10.3النساء الالتي يعشن مع اهلهن فقد بلغت

او  ةمن عينة النساء النازحات يقمن في خيم% 64,6اظهرت النتائج ان  ،وفيما يتعلق بنوع السكن
 ة اي ما يقرب ثلث العينةفي شق% 29,7فيما تسكن  ،على التوالي% 30,3و% 34,3كرفان

  .في غرفة واحدة يعشن% 5,3و
لسكنالتوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب نوع ا)  5(شكل

 
توفر الخدمات والوصول اليها -3  

غلب تجمعات النازحينالتي أوى والمساعدات الغذائية التي تقدمها جهات مختلفة فان أبأستثناء الم
الصحة والتعليم والدعم (خدمات الضرورية التي تحتاجها العوائل النازحة شملتهاالدراسة تفتقر الى ال

كما تفتقر الى عناصر الجذب والبرامج والخدمات التي توفر مساحات آمنه للنساء واالطفال  .)النفسي
وتتيح لهم ممارسة انشطة ترفيهية تخفف من الضغط النفسي الناتج عن ظروف االقتالع من المجال 

  .يش في مجال آخر غير مألوفالمالوف والع
لذلك فان  ،وتنشأة االطفال. ولما كانت المرأة هي المسؤولة عن رعاية االسرة وتلبية احتياجاتها

النساء سيكونن مضطرات الى التعامل الطويل االمد مع اآلثار الناتجة عن غياب هذه الخدمات او 
  .دراسة لعدد من الخدمات الضروريةويظهر الجدول االتي تقييم النساء المشاركات في ال.25نقصها

  

                                                             
حقوق الفتيات والنساء في قطاع غزة وانتشار العنف ضدهن في اماكن النزوح الرسمية واالهلية : بدون مؤلف  25
 .10ص.
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  التوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب توفر الخدمات) 8(الجدول

 نوع الخدمة متوفرة بشكل جيد متوفرة بشكل محدود غير متوفرة
 وجود خدمات صحية 82,7 17,0 0,3

 وجود مدارس  27,7 8,7 57,7
 وجود منظمات  16,7 40,7 37,3
الطفالاوجود اماكن للعب  15,5 4,3 80,7  
 مراكز خاصة بالنساء 4,0 4.3 91,7

الى توفر الخدمات الصحية وبشكل جيد، % 82,7الدراسة في اشارت غالبية النساء المشاركات 
او عيادات ثابت % 21,7او مراكز صحية % 58,3تشمل هذه الخدمات وجود فرق صحية جوالة و

  %.2,7داخل المخيم 
مما يدفع الى االستنتاج . ساء فقط صعوبات في الوصول الى هذه الخدماتاي ثالث ن%  0.3وتجد

 .ت بما فيها خدمة الصحة االنجابيةبان الخدمات الصحية كانت متوفرة وبشكل جيد للنساء النازحا
وسهولة الوصول  ،كتوفير مياه صالحة للشرب ،غير ان الحفاظ على الصحة مرتبط بأحتياجات اخرى

وهو ما لم يتحقق بسهولة وخصوصا في الفترات االولى من  ،وخصوصيتها غتسالالى اماكن اال
بعيدة وال تتناسب مع عدد النازحين وغير مراعية الحتياجات  غتسالالنزوحاذا عادة ما تكون اماكن اال

غير ان مشكلة الوصول  ،النساء وفي البداية كانت مشتركة بين الرجال والنساء ثم تم فصلها الحقًا
في ويؤكد تقرير المفوضية العليا لحقوق االنسان . صعبًا على النساء وخصوصا في المساءاليها بقي 

، عدم توفر حمامات ومرافق صحية 2015الذي رفع الى المقر الخاص لألمم المتحدة سنة العراق 
  .26اكز صحية دائمية وثابتة للنازحينمناسبة وعدم وجود مر

باالهتمام الكافي في تجمعات النازحين  ظانها لم تكن تح اما فيما يتعلق بالخدمات التعليمية فيبدو
من عينة النساء النازحات بعدم توفر المدارس داخل % 57,7اذا اشارت . المشمولة بالدراسة

من العينة وجود هذه الخدمة % 8,7واكدت . اماكن يمكن الوصول اليها بسهولة في او ،المخيمات
وتعد الخدمات التعليمية مشكلة تواجهها .البتدائية فقطولكن بشكل محدود ويقتصر على المدارس ا

ففي بغداد مثال فتحت الحكومة ثالث مدارس  ،الحكومة في التعاطي واالستجابة الحتياجات النازحين
للنازحين في مركز المدينة في اال ان هناك صعوبة في نقل الطلبة الى المدارس من مناطق سكناهم 

  .27التي تكون عادة في الضواحي
لما نسبته  ةوجود مساحات صديقة للطفل فهي غير متوفر بمافيهااما الخدمات النفسية والترفيهية 

. من عينة الدراسة% 4,3من عينة النساء النازحات ومتوفرة ولكن بشكل محدود لما نسبته% 80,7
  .%15ومتوفرة بشكل جيد ل

                                                             
قر الخاص في االمم تقرير مقدم للم.والمهجرون داخليًا النازحون): 2015(المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق 26

 .نسخة الكترونية.بغداد.المتحدة 
تقييم الخدمات الصحية واالجتماعية المقدمة لالسر في مجتمعات ):2016(هدى باقر حسن وكريم غضبان صجم 27

 www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/kjns/article/download/5026/pdf.النازحين في يغداد 
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عبر ( لصحة النفسية لالطفالتقدم خدمات الدعم النفسي وا فاعلةوعلى الرغم من وجود عدة جهات 
ولكن يبدو ان هذه الخدمات لم تقدم بطريقة عادلة بحيث يمكن  28)اللعب والمساحات الصديقة للطفل

بينما  ،اذ تتركز معظم هذه الخدمات في مخيمات اقليم كوردستان  ،لجميع النازحين الوصول اليها
  .اال نسبة محدودة) بغداد ،ح الدينصال ،االنبار( التوجد في المناطق التي اجريت فيها الدراسة

وتقدم فيها خدمات الدعم النفسي  ،كما لم تتوفر مساحات آمنة للنساء تمارس من خاللها االنشطة
من النساء المشاركات في الدراسة بعدم % 91,7اذ افادت .واالستشارة في حالة التعرض للعنف
 4,35و ى وجود مثل هذه المراكزال% 4في حين اشارت  ،وجود اماكن او مراكز خاصة بالنساء

اكدت وجودها ولكن بشكل محدود مما يعني ان النساء في تجمعات النازحين المشمولة في الدراسة 
في المقابل  ،ال يجدن اي جهة يمكن التوجه اليها في حالة تعرضن للعنف، او واجهن مشكالت نفسية

ارات للنساء بعدم قدرتها على الوصول تعترف المنظمات العاملة على تقديم الدعم النفسي واالستش
  .الى النساء الالتي بحاجة الى مساعدة بوصفها عقبة امام تقديم هذه الخدمة

فهناك ما  ،الدعم النفسي والمساحات اآلمنه للنساء في مخيمات اقليم كوردستان مراكزمعظم  وتتركز
ومع ان صندوق  .29ليمانيةمنظمة تقدم خدماتها للنساء في كل من دهوك واربيل وس 16اليقل عن 

االمم المتحدة للسكان قام بتدريب فريق كبير من الباحثات للعمل في وحدات متنقلة تقدم االستشارة 
والدعم النفسي للنساء المعنفات في مناطق الدراسة اال ان هذه الوحدات غير ثابتة وال يمكن معها 

وبشكل عام يمكن القول ان  ،سة الحاليةالقول بوجود مراكز ومساحات آمنه للنساء في مناطق الدرا
فرصة النساء في الحصول او الوصول الى خدمات الدعم النفسي واالستشاري هي محدودة 

تحد من قدرة النساء في الوصول الى هذه الخدمة او حتى  هناك اسباب ثقافية واجتماعيةو.وضعيفة
التي انحدر منها النازحينوعدم  اتجتمعالمعرفة بوجودها ان وجدت تتمثل بالثقافة السائدة في الم

في رعاية االطفال  نومسؤوليته ،هذه الخدمات من قبل اسرهن حصولهن علىالسماح للنساء ب
  .ةالعائلوشؤون 

  المشكالت التربوية التي تواجه النساء النازحات: المبحث الثالث
المدرسة على انتاج رأس مال معرفي وثقافي وانما ايضا انتاج رأسمال اجتماعي فهي ال يقتصر دور 

معنية برعاية وتنمية قيم المواطنة واالنتماء وتسهم في اثراء المجتمع ككل عبر تعزيز مقومات نموه 
 وكان التعليم من أكثر المجاالت تضررًا واهماًال خالل.30وامنه وقيمه وقدرته على تجاوز التحديات

على جهود العاملين في هذا المجال أعمال االغاثة وتقديم المعونات اذ غالبا ماتتصدر  ،أزمة النزوح
 اوتًا وتباينًافوتظهر التقارير والمسوحات ت.31لتعليمهم النازحين حساب االهتمام بمواصلة االطفال

                                                             
مساحة صديقة للطفل لسد االحتاجات النفسية واالجتماعية لالطفال والمراهقين  45تدعم منظمة اليونسيف لوحدها 28

 .من خالل التمكين والمشاركة
  6ص ،مصدر سابق،واالجتماعية في العراق  تقييم االحتياجات النفسية) : 2016(، منظمة األمم المتحدة للطفولة29
دراسة حاالت في االراضي .المدرسة االساسية ورأس المال االجتماعي ):2010(جميل هالل واخرون 30

 13ص.معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،الفلسطينيةالمحتلة
 17مصدر سابق ص.2014ني للنازحين في العراق طالمسح الو31



313 
 

ويعود هذا  ،وحاالطفال الملتحقين والتاركين للمدرسة في مجتمعات النزفي اعداد ونسب  كبيرًا
مناطق الجغرافية التباين الى تاريخ اجراء المسح والفترة الزمنية التي جمعت فيها البيانات وكذلك ال

وتشير بيانات .من ناحية شمولها جميع مناطق العراق بما فيها اقليم كوردستانح التي شملها المس
الى ان االشهر االولى من النزوح  المسح الوطني للنازحين الذي اجراه الجهاز المركزي لالحصاء خالل
من % 23وهذا يعني ان % 77معدل االلتحاق االجمالي بالتعليم االبتدائي بين النازحين قد بلغ 

أعلى من وكان معدل التحاق الذكور .سنة هم خارج التعليم  11-6ال بعمر المرحلة االبتدائية فاالط
ان ثالث من كل اربعة  مصادر دولية أخرىوتقدر . 32لالناث% 73للذكورمقابل% 81االناث اذ بلغ 

من % 75وهذا يعني ان  2015حتى شباط من العام  اطفال نازحين داخليا هم خارج المدرسة
بينما بلغت  .33سنة خارج المدرسة 17- 6ما يقارب نصف مليون طفل من عمر اياالطفال النازحين 

سنة 17-6فتى وفتاة بعمر  754000من اصل % 68نسبة النازحين الذين لم يلتحقو بالمدرسة 
  .2015.34بحسب تقرير الوضع االنساني في العراق الذي صدر في اذار 

ولغرض التعرف على المشكالت التربوية التي تواجهها النساء النازحات فيما يتعلق بالتحاق ابنائهم 
ها ابنائها الذكور وبناتكانوبشكل خاص الفتيات بالمدارس وجه سؤال للمشاركات حول ما اذا 

من نساء العينة لديهن ابناء ذكور بعمر المدرسة % 66ان  وقد اضهرت النتائج. مستمرين بالدراسة
من النساء التحق جميع ابنائها الذكور فيما كانت نسبة % 13وان  ،لديهن فتيات بهذا العمر% 60و

الدراسة فلم  اما النسبة االكبر من عينة% 17النساء الالتي التحق بعض ابنائها الذكور بالمدارس 
وكان هناك تباين بين االناث واالذكور في مواصلتهم %.35,3يذهب اي من اوالدها الى المدرسة 

% 13,7من عينة النساء التحقت جميع بناتها بالمدرسةوان % 11,3للتعليم اذ اضهرت النتائج ان 
 بينوي%. 34.3راسة استمرت بعض بناتها في الدراسةفي حين ان النسبة االكبر لم تلتحق بناتها بالد

  .بالمدرسة الذكورالتباين في التحاق االناث و التيالشكل ا
ور واالناث اال ان الفرق كتساوي نسبة غير الملتحقين بالدراسة بين الذوعلى الرغم من 

سواء جميعهم او بعظهم اذ يظهر الشكل اعاله  بين الجنسين يظهر بشكل واضح في نسبة الملتحقين
ء الالتي التحق جميع ابنائها الذكور والالتي التحق بعظهم عن نسبة النساء الالتي ارتفاع نسبة النسا

مما يعني انهناك فجوة في االلتحاق بالمدرسة داخل مخيمات النازحين  نتحقت جميع بناتها او بعظهلا
  .وان الذكور كانت فرصتهم اكبر في الذهاب الىالمدارس

نتائج الدراسة ان ظروف النزوج كانت السبب االول الذي  فقد كشفتللتعليم الفتيات  تركاما اسباب 
تتمثل بالخوف على % 36اخرىيليه اسباب. %54 اذ بلغت نسبتهنعينة الاشارت اليه النساء في 

او عدم قبول ادارات المدارس الفتيات وعم وجود اوراق ثبوتية او النهن غير ملتحقات اصال بالدراسة
ولم يشكل .عدم القدرة على استيعاب اعداد اضافية من التالميذتسجيل النازحين بسبب االكتظاظ و

فقط من عينة % 4كبيرا اما ذهاب الفتيات الى المدارس اذ اشارت  عدم وجود مدارس قريبة عائقًا
                                                             

 20ص  المصدر السابق 32
  3ص 2ص.االزمة السورية.نشرة الوقائع عن التعليم) :2015(منظمة األمم المتحدة للطفولة33
 6ص).2015اذار  27-21(37تقرير الوضع االنساني رقم ): 2015(مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 34



314 
 

النازحات الى هذا السبب في حين بلغت نسبة النساء الالتي اشرن الى عدم رغبة البنات بالعودة 
ليه المسح الذي اجرته وزارة التخطيط االدراسة الحالية مع ماتوصل وتقترب نتائج %. 6 للمدرسة

والذي اشار الى ان الوضع االقتصادي هو المؤثر االقوى في حرمان النازحين من فرص 
على ) اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولةبينما توصل التقييم الذي أجرته  35.االلتحاقبالمدارس

وحواجز اللغة ،الى ان النظرة المتشائمة للمستقبل وعدم اهتمام االبوين النازحين في اقليم كوردستان
 اسباب ترك الدراسةاهم من وبعد المسافة بين المدرسة ومكان االقامةوالصعوبات االقتصادية هي 

ويوضح الشكل االتي االسباب التي دفعتها النازحات لتبرير ترك بناتهن .36التي اشار اليها المبحوثين
  .للتعليم

  أسباب ترك بناتهن للتعليمالتوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب )  6(كلش

  
فقد أجبر النزوح . رافقت مشكلة ترك التعليم مشكلة تربوية اخرى تتمثل بتزويج الفتياة بعمر مبكر

من عينة %  15.7من عينة الدراسة على الزواج قبل بلوغهن السن القانونية كما اجبر  9.7
اما االسباب فقد كانت لتخفيف مسؤوليات االسرة .سنة 18بناتهن بعمر اقل من  على تزويجالنازحات 

 .والفقر وظروف النزوح والخوف على البنات
  االوضاع النفسية للنساء النازحات: المبحث الرابع

على الصحة النفسية كما يعد النازحين بشكل عام  امشاكل من ناحية تأثيرهالمن اخطر التهجير  يعد
اذ غالبا ماتكون . النساء منهم بشكل خاص من أكثر الفئات تعرضا للضغوط النفسية بكافة اشكالهاو

اكثر عرضة لالصابة باالضطرابات النفسية واضطراب مابعد )االطفال والنساء(الفئات االضعف ومنهم 
موعة كبر تجاه الحوادث الصادمة مما يؤدي الى مجأهر تحسسًاظالصدمة وذلك الن هذه الفئات ت

ان تعاني النساء من اضطرابات  تقرير صحة االسرة في العراق وقد اكد.مركبة من المشكالت النفسية

                                                             
  20ص . 2014ني للنازحين في العراق طالمسح الو: )2015(الجهاز المركزي لألحصاء 35

مصدر ،تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية في العراق) : 2016(،اليونيسيف،منظمة األمم المتحدة للطفولة36
 21ص،سابق
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 37.رنتيجة لما شهدوه من عمليات عنف وفقدان االحبة وتهجي نفسية بشكل اكبر مقارنة بالرجال
 شعورًا داخل المخيمات في التقييم الذي اجرته منظمة االمم المتحدة للطفولة الفتياتأظهرت و

بشكل يفوق ما  التوتر والتعب والمرضواضطرابات في النوم والكوابيس، وألمان بالخوف وعدم ا
  .مما يؤكد ان النساء اكثر عرضة لالصابة بالكرب النفسي من الرجال38. أظهره الفتيان

  مستوى الضائقة النفسية للنازحات : اوًال
 االسئلةه للمشاركات في الدراسة مجموعة من النفسية للنزوح فقد وج التأثيراتعلى  فلغرض التعر

الضائقة النفسية أو كانت المستجيبة تشعر بواحدة من عالمات االعتالل  إذاالتي تستوضح فيما 
 تبدأهذه البدائل اوزان لواعطيت  .نادرا أحيانا،نعم  دائما،كل سؤال ثالث بدائل هي نعم ازاء ووضع 

نادرا وتم بعد ذلك احتساب مجموع الدرجات التي للبديل  1لبديل أحيانا ول 2بديل دائما ولل 3من 
اظهرت نتائج التحليل وقد .سؤال 14البالغة و حصلت عليها المستجيبة على كل سؤال من األسئلة

ذ بلغ كان مرتفع االنساء النازحات الضائقة النفسية بينمستوىان  ئياالحصائي باستعمال االختبار التا
وعند  28والبالغ 39يالفرضاعلى من الوسط  وهو 28.6ة الدراسة عين لدرجات الوسط الحسابي

والوسط الحسابي  الوسط الفرضيلألداةلعينةواحدة لمعرفة داللة الفروق بين  تائياستخدم االختبار ال
على من القيمة وهي أ 2.01تائيةالمحسوبةالقيمة الاحصائيا اذ بلغت تبين ان هناك فروق دالة 

  .النفسيةمما يعني ان النساء في عينة الدراسة يعانين من الضائقة  1,96والبالغة  الجدولية
روق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي فياس القاالختبار التائي لعينة واحدة لنتائج ) 9(الجدول

 على اداة الضائقة النفسية
  المتوسط  العدد

  لحسابيا
  االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
  الفرضي

  تاء
  المحسوبة 

  تاء
  يةالجدول

  درجة
  الحرية 

  مستوى
  الداللة

  دالة  299  1,96  2.01  28  5.71  28.66  300

 اثاره على الصحة النفسية للنساء وهو مايتماشى مع على ذلك يمكن استنتاج ان النزوح قد ترك وبناء
دراسات سابقة ومع نتائج المسح الوطني للنازحين التي اضهرت ان التهجير والنزوح اليه ماتوصلت 
وتكمن الخطورة الحقيقية في ان هذه المشكالت يمكن ان تتحول . الالت واضطرابات نفسيةيترك اعت

ومعالجتها  الى اضطرابات عقلية على المدى البعيد فيما لو لم يتم االستجابة لالحتياجات النفسية
  .موجودة سابقًاوخاصة عند النساء الالتي لديهن استعدادات 

ا الشأن الى ي قد تصيب النازحات فقد اشارت االدبيات المتعلقة بهذاما اسباب االعتالالت النفسية الت
فبعض االثار النفسية ينتج عن فقدان المقومات االساسية للحياة وعيش  ،مصادر وعوامل متعدد

النازحة في ظروف التضمن لها التوافق النفسي فضال عن اضطراب االدوار االسرية واضطرار  المرأة

                                                             
رجح تقرير صحة األسرة في العراق ان تعاني امرأة واحدة من بين كل خمس نساء ورجل واحد من بين كل سبعة رجال 37

تحديات توفير :مداواة الجروح النفسية ): 2013(مة أطباء بال حدودمنظ: خالل حياتهم نقالعنمن اضطراب نفسي
  :متح في 3ص.الرعاية الصحية النفسية في العراق

www.msf-me.org/ar/general/downloadFile/file/5648/dId/6086 
 .18مصدر سابق ص) : 2016(،اليونيسيف،منظمة األمم المتحدة للطفولة38
 28= 14 ×]3÷)3+2+1([= عدد الفقرات × لبدائل متوسط أوزان ا= المتوسط الفرضي39
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متعددة مثل اعالة ااالبناء وكبار السن وحل المشكالت االسرية في ظل غياب  المرأة لالضطالع بادوار
وعدم القدرة  كما اشارت دراسات اخرى الى ان الشعور بعدم االمان40.الرجل وشحة السلع والخدمات

على التكييف مع الغرباء وفقدان الخصوصية في مخيمات النزوح يشكل الخطر االول الذي يهدد االمن 
وزيادة العنف المنزلي  نفسية ناتجة عن توتر الوضع االسري وثمة اثار. 41ساء والفتياتالنفسي للن

ووفقا للبيانات المأخوذة من منظمة اطباء . نتيجة للضغوطات الحياتية المترتبة على الحرب والنزوح
يا فأن التعرض للعنف المباشر جسميا كان ام نفس 2012بال حدود ووزارة الصحة العراقية في العام 

شكل الحدث االكثر شيوعا الذي يسرع من بدء المشاكل النفسية يليه الخالفات االسرية التي كثيرا 
ماتتفاقم في المجتمعات التي تشهد النزاعات وخالل النزوح جراء الضغط التي تمارسه الظروف على 

رابات النفسية كما ان فقدان االحبة ومشاهدة احداث العنف يعد مصدرا مهما لالصابة باالضط. االسر
وطبقا لمنظمة اطباء بال حدود فان عدد العراقييين المتضررين نفسيا جراء الوفيات واالصابات 

كما اشارت الدراسات  42،ذين خسروا حياتهماليااوفقدان االحبة يزيد أضعافا مضاعفة عن عدد الضح
مهدد ومليء باالخطار  الى اسباب اخرى لالعتالالت النفسية مصدرها تحول العالم الخارجي الى عالم
  .43وانحسار مساحات الترفية ومناسبات التفاعل االجتماعي التي تغني الشخصية

  طبيعة المشكالت النفسية للنازحات ::ثانيا
 الكشف عنلغرض التعرف على طبيعة المشكالت النفسية ومدى تأثيرها وشدتها على المرأة النازحة و

د ترتيبها وتسلسلها بين المشكالت االخرى فقد تم اللجوء كثر ارتباطا بالنزوح وتحدياالالمشكالت 
حيث تم تحديد الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات االداة ،الى مقياس شدة الفقرة

وقد اظهرت النتائج ان الشعور بالعصبية والتوتر قد احتل الترتيب االول من بين المشكالت النفسية 
   .القدرة على الشعور بالفرح وكثرة البكاء  مازحة يليها الشعور بالحزن وعدالتي تعاني منها المرأة الن

  الوزن المئوي للمشكالت النفسية التي تعاني منها النساء النازحات)10( الجدول 
نعم   االعراض  ت

  دائما 
نعم 

  احيانا
االوساط   نادرا

  المرجحة
االنحرافات 

  المعيارية
االوزان 
  المئوية

 85.33 62. 2.56 22 88 190  التوترالشعور بالعصبية و  1
الشعور بعدم القدرة على   2

  الفرح
161 109 30 2.44 .66 81.33 

 80.67 73. 2.42 43 88 169  البكاء والبسط االسباب  3
 79.67 73. 2.39 45 94 161  التعب واالرهاق الدائم  4
 73.00 76. 2.19 64 117 119  كثرة النسيان  5

                                                             
 :متاح على الرابط:االثار االجتماعية والنفسية للنزاعات المسلحة على المرأة :دعد موسى 40

http://musawasyr.org/?p=2612 
أوضاع وحقوق الفتيات والنساء النازحات اثناء العدوان / حماية في مهب الريح ):2014(دنيا االمل اسماعيل 41
 29ص. السرائيلي على قطاع غزةا

متاح على  6-2ص تحديات توفير الرعاية النفسية في العراق/ مداواة الجروح النفسية): 2013(منظمة أطباء بال حدود42
 www.msf-me.org/ar/general/downloadFile/file/5648/dId/6086:الرابط

 .www.amel .orgتاح في م:4ص "لبنان  حالة"الحرب  في  المكان لألطفال ):2008(كامل مهنا43
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 73.00 77. 2.19 67 109 124  زهل تشعرين بضعف التركي  6
 69.33 81. 2.08 89 100 111   العزلة وتتجنب االخرين  7
 67.67 83. 2.03 100 92 108  كوابيس مزعجة  8
العجز واالعتمادية على   9

  االخرين
97 109 94 2.01 .80 67.00 

 65.33 81. 1.96 108 99 93  هل تضربين اطفالك  10
 64.00 79. 1.92 108 111 81  إهمال نفسك وبيتك وعائلتك  11
 55.33 76. 1.66 157 90 53  هل ترغبين احيانَا بالموت  12
 49.67 90. 1.49 157 72 71  تتعاطي العقاقير المهدئة   13
 44.00 61. 1.32 226 52 22  هل فكرت باالنتحار  14

ة يشعرن ويتضح من الجدول السابق ان الغالبية العظمى من النساء النازحات في عينة الدراس
وجاء % 63.3تي اجبن بنعم دائما بلغت نسبة النساء ال أوأحيانا، اذ والتوتر بشكل دائم بالعصبية

 الشعوربالحزنترتيبها األول من بين المؤشرات الدالة على الضائقة النفسية يليها من حيث الترتيب 
عم دائما فيما على البديل ن% 53.7مشاركة وبنسبة  161ح حيث اشارت وعدم القدرة على الفر

األسباب  بالبكاءوألبسطالرغبة  تأتيثم .على البديل نعم أحيانا% 36.3مشاركة وبنسبة  109اشارت 
 88على البديل نعم دائما و% 56.3عينة الدراسة وبنسبة  فيامرأة169الثالث حيث اشارت  بالترتيب

عينة الدراسة من الشعور  يفنازحة  امرأة 161 عانيوت.أحياناعلى البديل نعم % 29.3وبنسبة  امرأة
 تسلسل ليأتي.أحيانابهذه االعراض  امرأة 194شعر تواالرهاق الدائم فيما  بالتعب
السادسة على تبة الخامسةوثم يأتي كثرة النسيان وضعف التركيز في المرالرابعة بالمرتبةالمؤشر
نازحة من عينة  71حيث اشارت بالتسلسل ماقبل االخير ئةتعاطي العقاقير المهد ويأتي.التوالي

 24,0نازحة وبنسبة  70تعاطي المهدئات بشكل دائم فيما اشارت  الى%  23,7الدراسة وبنسبة 
وجود  وعلى الرغم من ان تعاطي االدوية هو مؤشر على .أحياناة أعلى تعاطيها الحبوب المهد% 

الى  أمن النساء تلجنسبة قليلة  الندوبومع ذلك فانلهذه  ايمكن ان يكون عالج ندوب نفسية غير انه
تعاطي االدوية المضادة لالكتئاب والقلق والتوتر وذلك بسبب قلة فرصهن في الحصول على مساعدة 

عة بل ئطبية في مجال الصحة النفسية والن تعاطي االدوية المعالجة لحاالت األلم النفسي ثقافة غير شا
ن الجدول السابق ان الرغبة مظ كما يالح .النازحينالتي انحدر منها  المجتمعاتمرفوضة داخل 

 بالحياةاال ان نسبة النساء االتي فقدن الرغبة  جاء تسلسلها متأخراومحاوالت االنتحار وان  بالموت
يفكرن باالنتحار بشكل دائم او في بعض امرأة  74ربع النساء النازحات من عينة الدراسة فلقا،قميعد 

ير فقد أشار تقرير حول تنامي مشكالت الصحة النفسية ك بكثلوالواقع يعكس ارقام اعلى من ذ.األحيان
االنتحار  حاولوابال حدود قد  أطباء عيادات منظمة راجعونان معظم النازحين الذين ي العراق،في 

التقرير ان  المستمرة، وذكرشابه اشعلت النار في جسدها بسبب المشكالت العائلية  امرأةفعال ومنهم 
ي عوهذا االمر يستد44عن الطالق واالجهاد واالكتئاب  يتحدثونطبية النازحين طالبي المساعدة ال

                                                             
تنامي المشكالت الصحة النفسية في العراق ملف ما بعد الموصل العقبات التي تواجه السالم في ) . 2017( اني سليمورد

العراق على المدى الطويل تحقيق شبكة االنباء اإلنسانية   irin  متاح على الرابطhttp://www.irinnews.org44 
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تبني استراتيجية لتطوير خدمات الدعم النفسي للنساء في المناطق التي شهدت عمليات نزوح كبيرة 
وبما يضمن حصول النساء وفي كافة  األولية،الصحيةوادماج الرعاية النفسية ضمن مراكز الرعاية

  .والرعاية النفسية المطلوبة  التأهيلعلى  الصحية يها مراكز الرعايةالمناطق التي تتوزع عل

 العنف ضد المرأة تزايد اثر النزوح على: خامسالمبحث ال
  التعرض للعنف خالل النزوح: أوًال

فأن  القسريةالهجرة  ةوبحسب نشر .للعنف المرأةتعرض خطر تشير الدالئل الى ان النزوح يزيد من 
خالل النزوح المبني على النوع االجتماعي لعنف التعرض ليرتبطان بزيادة  هناك عامالن اساسيان

االسرة نتيجة لتدهور الظروف االجتماعية رب واجهها يوالتهجير األول زيادة الضغوطات الحياتية التي 
الشعور الى واالقتصادية وعدم توفر الخدمات األساسية الالزمة للحياة من ماء وكهرباء مما يؤدي 

والثاني غياب اليات الدعم والحماية .النساءضدالعنف  ارتكاب الرجل الى وهو مايهيءاط باإلحب
التقليدية عند انتقال النساء الى مكان جديد غير مألوف اذ قد تفقد المرأة الدعم الذي يمكن ان 

في مما يجعلها  ،معاملتهاتحصل عليه من اقاربها وجيرانها وأهلها بل وحتى عشيرتها في حالة اسيء 
  .45بالعنفموقف ضعيف ومن السهل استهدافها 

تقييم منظمة  ويظهر ،اشكالهالنساء وبمختلف  ضدوقد أدى النزوح الى زيادة انتشار العنف 
 أحدحول االحتياجات النفسية في العراق ان الخالفات االسرية والعنف االسري كان  اليونيسف

شعور الفتيان والمراهقين  والتي ادت الىوح التغيرات السلوكية الخطيرة التي رافقت عمليات النز
  .46والخوف وعدم األمان بالحزنالنازحين 

  العنف االسري الواقع على النساء قبل النزوح: ثانيًا
عن العنف  هفي جوهر ختلفيال خالل النزوح والصراعات المسلحة  المرأةان العنف الذي تتعرض له 

من تمييز وبخس القيمة والتهميش في  المرأةا تعانيه فهو امتداد لم لمالممارس ضدها في فترات الس
اال ان هذا العنف يمتد ويتفاقم خالل النزاعات وظروف  .النزوحالنزاعو المرحلة السابقة الندالع

عليه من مبررات  ما تنطويبسلطة الضبط االبوية  تضخمدة من أسباب انتشاره هو حوا ،التهجير
ة النساء يرافقها تفكيك البنى االجتماعية التي غالبا ما تؤدي الى عتباره أداة لحمايباالستعمال العنف 

كانت  ما اذاولغرض التعرف على . مساواةالزيادة اضعاف المرأة وتهميش دورها وتعميق حالة ال
فقد وجه سؤال حول ما اذا كان  المشاركات في الدراسة قد تعرضن للعنف االسري قبل نزوحهن

يسيء معاملتها او يضربها او يشتمها قبل اندالع النزاع وتهجيرهم من الزوج او احد افراد االسرة 
  .مناطقهم 

                                                             
النزوح والعنف ضد النساء في أفغانستان، نشرة الهجرة القسرية متاح على الرابط : كاميل هينون45

http://www.fmreview.org/ar/afghanistan/hennion.html 
. مصدر سابق تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية في العراق): 2016( اليونيسيف ،منظمة األمم المتحدة للطفولة46
 12ص
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لنزوحا التوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب تعرضهن للعنف قبل )7(  الشكل

  
 النزوح،او الضرب او الشتم بشكل متكرر قبل  لإلساءةمن عينة النساء بتعرضهن % 9.7أفادت 

كون نسبة النساء الالتي تضهن للعنف في بعض األحيان وبذلك بتعر% 53.3فيما أفادت 
وتشير هذه النتيجة الى %  63يتعرضن للعنف من قبل ازواجهن او احد افراد اسرتهن الذكور 

ومن المحتمل ان تتفاقم هذه  نزوحهم،ان ثقافة العنف ضد النساء سائدة بين النازحين قبل 
 وطبيعة العالقات بين الجنسين قبل اندالع النزاع أةالمرالممارسة بعد النزوح وذلك الن وضع 

  47.ها وخياراتها اثناء النزاع وما يرافقه من نزوحوضعتهجير هو الذي يحدد ووال
  العنف االسري ضد النساء بعد النزوح: ثالثًا

اذ تراوحت نسبة  ،ثمة ازدياد واضح في التعرض للعنف األسريبأنواعه المختلفة بعد النزوح
وهي %21و10.3تي افدن بتعرضهن لكل نوع من انواع العنف وبشكل متكرر مابين النساء الال

غير ان هذه الزيادة ال يمكن اختبارها إحصائيا بسبب االختالف في .اعلى من نسبتهن قبل النزوح
صيغة السؤال الموجه للمبحوثات حول العنف الذي تعرضت له داخل األسرة قبل النزوح والعنف 

اذ حاولت الدراسة ان تتقصى عن كل نوع من أنواع .د النزوح او في أثنائهالذي تتعرض له بع
  .وى انتشاره بعد وفي أثناء النزوحالعنف األسري الذي يمارسه الزوج تحديدا للكشف عن مست

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 9ص .مصدر سابق حماية في مهب الريح):2014( دنيا االمل اسماعيل47
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 النزوح من قبل الزوج بعدلعنف لكل نوع من انواع االتوزيع النسبي لعينة النساء النازحات بحسب تعرضهن  )8( الشكل

  
ع الزوج نبين النساء في عينة الدراسة هو م هرت النتائج ان اكثر أنواع العنف انتشارًاظوقد ا

على انه حرمان من  المرأةلزوجته من العمل والذي يصنف في االدبيات التي صنفت العنف ضد 
عنف من عينة النساء النازحات بتعرضهن لهذا النوع من ال 21.7اذ أفادت ،الفرص والموارد

ويرجح ان هناك سببان جعالن هذا النوع من العنف يتصدر .تعرضها أحياناب%8.0متكررو شكلب
حاجة المراة للعمل في ظل بطالة الزوج والظروف المعيشية االنواع االخرى يتمثل االول ب

 بالخروجللنساء  ال تسمحمدفوعا بثقافة  للمرأةالصعبة التي يواجهها النازحون، ومنع الزوج 
النساء قد ال يستطعن اإلفصاح او اإلبالغ  ويتمثل الثاني في انمهما كانت الظروف  للعمل

للضرب والشتم او االجبار على المعاشرة الزوجية بسبب الثقافة التي تفرض التكتم  نبتعرضه
  . بمثل هذا الحظر والتكتمال يحظالتصريح بمنعهن عن العمل بينما، االنواعهذه  على

تعاني من % 27النازحات من غضب الزوج وصراخه بشكل مستمر ومن % 18,7كما تعاني 
والنعت باوصاف  تبخيس القيمةلمنهن بتعرضهن % 13وأفادت . هذا الشكل من العنف احيانًا

من السب والشتم واالهانة بشكل متكرر أو في بعض % 33,7فيما تعاني .بشكل متكرر مهينة
لعنف الجنسي من خالل االجبار على المعاشرة من عينة النساء بتعرضها ل% 18وأقرت . االحيان
  .الزوجية

  االستنتاجات والتوصبات
النساء خالل النزاع  عايشتهاالتجارب التي  خطريعد النزوح واالجبار على ترك المنزل من أ

لما يتركه من  ،الدائر في العراق وسيطرة مايسمى بتنظيم الدولة االسالمية على ثلث أراضيه
غالبا مايكون مصدرها فقدان المقومات ،اجتماعية وتربوية وصحية ونفسيةمشكالت أقتصادية و

النازحة في ظروف التضمن لها التوافق النفسي فضال عن  االساسية للحياة وعيش المرأة
في ظل غياب الرجل وشحة السلع . اضطراب االدوار االسرية واضطالع المرأة بادوار متعددة

وتوتر الوضع االسري  .مخيماتداخاللقدان الخصوصية وف والشعور بعدم االمان. والخدمات
  .وزيادة العنف المنزلي نتيجة للضغوطات الحياتية المترتبة على الحرب والنزوح
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  أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة
. تجربة النزوح مفهوم جديد لالعالة، فعدم قدرة الرجل على العمل وجلب الرزق أوجدت -1

ة ترى أبمهمة السعي للحصول على هذه المساعدات قد جعل المر واضطالع المراة تحديدا
 .نفسها بانها هي المسؤولة الوحيدة عن اعالة العائلة وادارة شؤونهاحتى مع وجود الزوج 

من نساء العينة على بيع المساعدات او الحصة التموينية وطلب المساعدة من % 37تعتمد  -2
 . لعائلةاالخرين أو ممارسة التسول لسد احتياجات ا

اغلب تجمعات النازحين التي شملتهاالدراسة تفتقر الى الخدمات الضرورية التي تحتاجها  -3
العوائل النازحة كما تفتقر الى عناصر الجذب والبرامج والخدمات التي توفر مساحات آمنه 

 .للنساء ومساحات صديقة لالطفال 
الشعور بالعصبية والتوتر الترتيب واحتل .مستوى الضائقة النفسية لدى النساء النازحات يرتفع -4

االول من بين المشكالت النفسية التي تعاني منها المرأة النازحة يليها الشعور بالحزن وعدم 
وأكثر من ثلث النساء يرغبن .القدرة على الشعور بالفرح وكثرة البكاء والبسط االسباب

 . وربع النازحات يفكرن باالنتحار % 37بالموت
%  15.7ن عينة الدراسة على الزواج قبل بلوغهن السن القانونية كما اجبر م9.7أجبر النزوح  -5

اما االسباب فقد كانت لتخفيف .سنة 18بناتهن بعمر اقل من  من عينة النازحات على تزويج
 .مسؤوليات االسرة والفقر وظروف النزوح والخوف على البنات

 .هذه الممارسات بعد النزوح تتتفاقوتشيع ثفاقة العنف ضد المرأة بين النازحين قبل تهجيرهم  -6
  التوصيات

تسهيل سبل  تنفيذ وتوسيع دورات الدعم النفسي واالجتماعي للنساء والفتيات وربطها بعملية -1
  .العيش مابعد األزمة

 .العمل على تعويض األسر المهجرة على كل ماأصابهم من جراء التهجير ماديًا ومعنويًا -2
 تؤسس لتحسين اجراءاتالحماية للنازحيندعم وتمويل اجراء دراسات وابحاث  -3
انشاء مركز رصد النزوح يعمل على توفير البيانات والتقارير واالدلة التدريبية بحيث يمكن ان  -4

 .شكل مرجعية يمكن العودة له في الدراسات والبحوثي
وادماج من استوطن منهم في المجتمعات .ضمان عودة النازحين الطوعية لمناطقهم االصلية  -5

 فة المضي
 تنمية المناطق المحررة وادماج النساء في عملية التنمية  -6
بمدارسهم واالستثمار في التعليم  ضمان التحاق جميع االطفال والطالب المتسربين من الدراسة -7

 .من خالل خلق بيئة جاذبة للطالب 
وضع خطة وطنية لتطوير خدمات الصحة النفسية على ان يتم ادماج هذهالخدمات في مراكز  -8

 عاية الصحية االولية لضمان وصول النساء اليهاالر
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  خلصمال
بشكل عام لالتفاقيات والمعاهدات الدولية أي ان المشرع الوطني  يخضع الوضع القانوني لالجئ 

لية الوطنية والمعايير الدولية العالمية عنـد  في جميع الدول يفترض فيه ان يزاوج بين االعتبارات الداخ
ويقتضي من المشرع الوطني ان يكيف تشريعاته الداخلية خدمـة   التعامل تشريعيًا او واقعيًا مع الالجئ

و انظــم اليهــا ذات الصــلة بوضــع   ألتنفيــذ التزاماتــه الدوليــة الــواردة فــي االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا     

الحقيقــة ان القواعــد المتقدمــة ال تســلب حــق الدولــة فــي     و، 1951 امالالجــئ ومنهــا اتفاقيــة جنيــف لعــ  
و سـالمتها  أاتخاذ بعض إجراءات االحترازية من ازاء أالجئ عندم يقوم بعمل من شانه المساس بأمنها 

 ،و سيادتها فعندها يكون حق وواجب عليها ابعاده عن أراضيها، وذلـك يعـد جـزاءًا مـن سـيادة الدولـة      أ
  .جزء مهم ال يستهان به وحمايتهم تتم من قبل المجتمع الدولي عامةوحماية الالجئين 

ABSTRACT  
Legal mechanisms of the international criminal justice system to protect 

refugees  
The legal status of refugees in general international conventions and treaties 
under which the national legislature in all states supposed to mating between 
national internal considerations global and international standards when dealing 
legislatively or realistic with refugee and requires the national legislature to adjust 
the internal legislation Service to carry out its international obligations contained 
in the agreements ratified or it teamed relevant refugee status, including the 
Geneva Convention of 1951, and the fact that developed rules do not rob the 
State's right to take some precautionary measures over a refugee And doing 
would compromise its security or integrity or sovereignty, then it is the right and 
duty by him out of their territory and it is the sanction of state sovereignty. 

  ةالمقدم

المجتمع البشري، فقد حفل التاريخ  من الثابت أن ظاهرة اللجوء تعتبر قديمة قدم :تقديم البحث -1
اإلنساني عبـر عصـوره بصـور مختلفـة للجـوء، و قـد فرضـت قضـية الالجئـين نفسـها كواحـدة مـن             
أبــرز قضــايا القــانون الــدولي المعاصــر، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن هنــاك إجماعــًا دوليــًا بــأن مــن      

فإنــه ال يعتبــر الجئــًا،  ارتكــب جريمــة مخلــة بــاألمن أو جريمــة غيــر سياســية مهمــا بلغــت جســامتها    
كــذلك فــإن صــفة اللجــوء ال تنطبــق علــى مــن ارتكــب جريمــة حــرب أو أيــة جريمــة تتنــافى ومبــادئ    

  .وأهداف األمم المتحدة

والمعدلـة بموجـب البرتوكـول     1951يعرف الالجئ بحسب االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعـام  

بـأن الالجـئ كـل شـخص     . 1971في عام  والذي دخل حيز النفاذ 1966الخاص بوضع الالجئين لعام 
يوجد نتيجة إحداث وقعت وسببت له خوف من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو جنسـيته أو انتمائـه   

 ،وال يستطيع تدارك ذلك الخوف او تالفيـه  ،خارج بلد جنسيته،لفئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية 
جنســيه ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة   أو كــل شــخص ال يملــك ،"أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد



327 
 

. الســابق نتيجــة تلــك اإلحــداث وال يســتطيع أو ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف أن يعــود إلــى ذلــك البلــد       
  )1(.ومبادئها

إزاء البلد  1951ويتوجب على كل الجئ وفقا للقواعد الدولية الواردة في اتفاقية الالجئين لعام 
خضــوعه لقوانينــه وأنظمتــه وان يتقيــد فــي التــدابير    ،خصوصــًاالــذي يوجــد فيــه واجبــات تفــرض عليــه   

من االتفاقيـة المتقدمـة، وعلـى    ) 2(المادة  اذ نصت على ذلك. المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام
 ،وفي نفـس الظـروف  ،الدول أن تمنح الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة تمنح 

وان ال تكون أقل مـن الرعايـة الممنوحـة     )2(.ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجورلمواطني بلد أجنبي في
ــا األجانــب بشــكل عــام    فيمــا يتعلــق بممارســة عمــًال لحســابهم الخــاص فــي الزراعــة والصــناعة          ،للرعاي

إمــا .)3( كـذلك فــي إنشـاء شــركات تجاريـة وصــناعية وممارسـة المهــن الحـرة      ،والحـرف اليدويـة والتجــارة  
لالجئين الموجدين بصورة غير مشروعه في بلد الملجأ فتمتنع الدول عن فرض العقوبات بالنسبة إلى ا

ويتوجـب علـى الالجئـين الـذين يـدخلون إقلـيم دولـة        . الجزائية بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانون
إن يقــدموا  ،قــادمين مباشــرة مــن إقلــيم كانــت حيــاتهم وحــريتهم مهــددة   ،مــا أو يوجــدون فيــه دون إذن

م إلى السلطات المختصة دون إبطاء وان يبرهنوا على وجاهـة أسـباب دخـولهم أو وجـودهم غيـر      أنفسه
كما تمتنع الدول عن فرض غير الضروري من القيود على تنقالت هؤالء الالجئين وال تطبـق  . القانوني

ن هذه القيـود إال ريثمـا يسـوى وضـعهم فـي بلـد المـالذ أو ريثمـا يقبلـون فـي بلـد آخـر وعلـى الـدول أ              
تمنح الالجئين المذكورين مهله معقولة وكذلك كل التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبـول بلـد آخـر    

  )4(.بدخولهم إليه

وخصوصـا تفـاقم عـدد الالجئـين فـي العـالم        ،تأتي فـي ظـل متغيـرات دوليـة متسـارعة     : البحث أهمية-2
جوانـــب الحيـــاة  وتـــأثيره بشـــكل كبيـــر علـــى كافـــة   ،بشـــكل عـــام والمملكـــة األردنيـــة بشـــكل خـــاص  

  . االقتصادية واألمنية والسياسية واالجتماعية

لالجئ كرامته وإنسـانيته وتمكنـه مـن العـيش الكـريم بمـا        وجود حلول مالئمة تحفظ :البحث أهداف-3
  .التي أرستها المواثيق الدولية واالتفاقيات يتألم مع إنسانيته والمحافظة على حقوقه وحريته

  المبحث األول

  ينبغي أن يتمتع بها الالجئون الحقوق التي
كــرس المفهــوم الحــديث لحمايــة الالجئــين فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة اســتجابًة الحتياجــات     

الخاصـة بوضـع    وقـد أرسـْت اتفاقيـة األمـم المتحـدة     . ماليين الالجئين الذين فـروا مـن بلـدانهم األصـلية    

النظـام الـدولي لحمايـة     1967لملحـق بهـا لعـام    والبروتوكـول ا ) اتفاقيـة الالجئـين  (1951الالجئين لعام 
  .الالجئين

                                                             
  .1951المادة األولى من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام  -1
 .1951المادة الثانية من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام  -2
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أن مصدر حقوق الالجئين ال تقتصر فحسب على اتفاقيات الالجئين باعتبار أن كثيـرًا مـن الحقـوق    
الممنوحة لالجئ إنما يكتسبها بصفته البشرية كإنسان فكون اإلنسان الجئًا ال يعني أنـه قـد فقـد صـفته     

ولهذا ينبغي البحث عن التزامات الـدول تجـاه الالجـئ بوصـفه إنسـان      . عنهااإلنسانية وحقوقه المتفرعة 
مـع العلـم أن   . مما يقتضي تمتعهم بالحقوق المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـات حقـوق اإلنسـانية األساسـية       

الالجئ عندما يدخل إقليم أي دولة فإنـه سـيكون فيهـا أجنبيـًا بـنص القـانون ممـا يقتضـي أيضـًا البحـث           
ته هـذه أي كـأجنبي خاصـًة فـي ظـل التوافـق الـدولي علـى مـنح حـد أدنـى مـن الحقــوق             عـن حقوقـه بصـف   

  .لألجانب ال يجوز النزول عنها
وبالتـالي فـإن تحديـد حقـوق الالجئــين فـي تركيـا، وأي دولـة أخــرى بـذات ظروفهـا القانونيـة لجهــة           

  المصادقة على اتفاقيات الالجئين وحقوق اإلنسان ذات الصلة

  :هذا المبحث بالمعلومة القانوني أرى تقسيمه على ثالثة مطالب لتغطيةوينبغي هنا 

  الحقوق المستقاة من كونهم أجانب: المطلب األول

  حقوق الالجئين المستقاة من اتفاقيات الالجئين ذات الصلة : المطلب الثاني

   حقوق الالجئين المستمدة من اتفاقيات حقوق اإلنسان: المطلب الثالث

  المطلب األول

  المستقاة من كونهم أجانب الحقوق
فاألجنبي الزال يعتبـر غريبـًا عـن المجتمـع الـذي هـاجر إليـه         رغم كل التقارب واالنفتاح بين الدول

وهو مـا يشـكل مـن العوامـل الرئيسـة لحركـة األشـخاص         أو لجأ إليه للعمل بحثًا عن أسباب حياة أفضل
وسـائل المواصـالت والتعـاون والتقـارب بـين       عبر الحدود ومنهم أالجئين باإلضافة إلى التقدم الهائل في

لمـنح تسـهيالت لألجانـب فـي الـدخول       ،الدول الذي تمثل في إبرام االتفاقيات الثنائية و الجماعيـة بينهـا  
ضروب التعاون بين الدول الذي يقوم على منع وحجب الكثير مـن القيـود التـي تفصـل      و اإلقامة ،ورغم

أالن الحماية الفعلية و الكفايـة لفئـات مـن األجانـب لهـم وضـعهم       بين الشعوب إال إن ذلك لم يحقق حتى 
  .الخاص أال وهم أالجئين الذين تمتزج القواعد الداخلية والقواعد الدولية في حكمهم

سـواء أكـان يحمـل جنسـية      ،)1(ويعرف األجنبي في دولة معينة هو كل شـخص ال يتمتـع بجنسـيتها   
وسـواء أكـان مقيمـًا علـى إقليمهـا أم       ،أي عـديم الجنسـية   ،دولة أخرى أم كان ال يحمل جنسية دولة ما

  . ال
ــا           ــع به ــي يمكــن أن يتمت ــدول ضــمن نصــوص تشــريعاتها الوطنيــة الحقــوق الت ــُا تحــدد ال وعــادًة م

مــن دون اإلخــالل بالتزاماتهــا   ،األجانــب علــى إقليمهــا اســتنادًا إلــى مبــادئ القــانون الــدولي بهــذا الشــأن   
فيما يحرص البعض منها على ضمان الحقوق األساسية لألجانب بنصوص . الدولية التعاقدية أو غيرها

علمًا أنه ليس هناك اتفاق أو نهج موحد حول تحديـد مضـمون الحـد األدنـى الـذي يجـب       . )2(دستورية
ــدول عنــدما تتــولى تنظــيم المركــز القــانوني لألجانــب تنــتهج سياســة       . أن تلتزمــه دول العــالم  كمــا أن ال

                                                             
  .7ص  ،1986 ،منشورات جامعة دمشق ،المركز القانوني لألجانب في سورية ،فؤاد شباط -1
  .3ص  ،2006،منشورات جامعة حلب ،الجنسية ومركز األجانب ،القانون الدولي الخاص ،مجد الدين خربوط  -2



329 
 

ياســـة غيرهـــا وتتـــأثر فـــي ذلـــك بعوامـــل متعـــددة سياســـية وديموغرافيـــة   وطنيـــة خاصـــة تختلـــف عـــن س 
فهـي فـي الـدول التـي تعـاني مـن زيـادة السـكان أو مـن البطالـة           . واقتصادية واجتماعية وعقائدية ودينية

مثًال تغاير ما في الدول الفقيرة إلـى السـكان، وهـي فـي الـدول التـي تعـاني مـن االضـطرابات االجتماعيـة           
   )1(.تلف عما في الدول ذات االستقرار االجتماعي والسياسيأو السياسية تخ

ولهــذا فالحــد األدنــى للحقــوق القانونيــة لألجانــب هــو قــدر معــين مــن الحقــوق المقــررة بمقتضــى       
وبهـذه يجنـب هـذا     ،العرف الدولي والتي ال يصح للدولة المساس بها وإال تعرضت للمسـؤولية الدوليـة  

طني ويســتمد قوتــه وإلزامــه مــن المبــادئ الوضــعية فــي القــانون   الحــد األدنــى مــن ســلطات المشــرع الــو 
  . الدولي العام

أما فيما يتعلق بمضمون الحد األدنى مـن هـذه الحقـوق فلـيس هنـاك إجمـاع دولـي أو فقهـي علـى          
ــة الفقــه والتعامــل الــدولي بالنســبة للحقــوق التــي يتصــور أن يتمتــع              ــدها بدقــة ولكــن يميــز غالبي تحدي

ام التشــريعات الدوليــة مــا بــين الحقــوق العامــة والحقــوق الخاصــة الالزمــة لحيــاة       األجانــب وفــق ًا ألحكــ 
  )2(.األجنبي في إقليم الدولة

 ،وبشـكل عـام   ،وهـي القواعـد الحاكمـة علـى عالقـات الدولـة ورجالهـا مـع النـاس         : الحقوق العامـة : أوًال
األجنبــي بالحريــات والــذي يهمنــا فــي هــذا المقــام الحقــوق العامــة التــي مــن الواجــب أن يتمتــع بهــا   

فبمقتضى تواجد األجنبي على إقليم الدولة يعترف له بالحريات الالزمـة   ،)3(العامة والمرافق العامة
والمرتبطة بكونه إنسانا مثل حريـة العقيـدة والديانـة واالنتقـال داخـل إقلـيم الدولـة المضـيفة دون         

  )4(.التعبير عن الرأي قيود أو شروط كذلك يتمتع األجنبي بحرية
وبالتالي فإن القاعدة العامة هي تمتع األجانب بالحريات العامة مساواة بالمواطنين ألنها تعتبر مـن  
الحريات اللصيقة بشخص اإلنسان وترتبط به انطالقا من أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في 

تمييــز كــالتمييز الكرامــة والحقــوق وعلــى أن لكــل النــاس حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات دون أي    
بســبب العنصــر أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي السياســي أو أي رأي آخــر أو األصــل   

هـذا ويسـتفيد األجانـب بحسـب     . القومي أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو غير ذلك من األوضـاع  
  )5(.ت اإلنساناألصل من الخدمات والمرافق العامة والتي تعتبر ضرورية إلشباع حاجا

ــة والواجبــات الفرديــة         : الحقــوق الخاصــة : ثانيــًا ــى األنظمــة الحاكمــة علــى العالقــات العائلي طلــق عل
ومعنـى الحقـوق الخاصـة فيمـا يخـص      . واألنشطة التجارية بين األفراد وأبناء البلـد فـي مجتمـع مـا    

الخاصــة الالزمــة األجنبـي هنــا هــو وجــود األجنبـي أوًال علــى إقلــيم الدولــة لغـرض تمتعــه بــالحقوق     
  )6(.لكونه إنسانًا وهنا يتمتع بالشخصية القانونية
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واالعتراف الدولي لإلنسان بصـفة عامـة سـواء أكـان وطنـي أو أجنبـي بالشخصـية القانونيـة يترتـب          
  : )1(عليه االعتراف له بالحقوق الالزمة لممارسة هذه الشخصية لوظيفتها أبرزها

شخصية القانونية لألجنبي يترتـب عليـه كافـة اآلثـار المرتبطـة      حيث أن االعتراف بال: حقوق األسرة -1
بها فيما يتعلق بالحقوق التـي يمكـن لألجنبـي التمتـع بهـا فـي إقلـيم الـدول األجنبيـة، ولعـل حقـوق            

فاألجانب لهم الحـق فـي إبـرام الـزواج فـي      . األسرة تعد من أهم الحقوق المرتبطة بوجود اإلنسان
  .حرية في تكوين عالقات القرابة وكل ما تقتضيه األسرةإقليم الدول المضيفة ولهم ال

تعــد الحقــوق الماليــة إحــدى الحقــوق الخاصــة التــي تمــنح لألجنبــي لمــا لهــا مــن    :الحقــوق الماليــة -2
ــيم الدولــة             ــاة أســرته فــي إقل ــة الســماح لــه بمباشــرة التصــرفات الماليــة الالزمــة لحياتــه وحي حتمي

  )2(.األجنبية
اإلعــالن المتعلـق بحقــوق اإلنســان  " ة لألمــم المتحـدة كانــت قــد اعتمـدت   علمـًا أن الجمعيــة العامـ  

 40/144وذلــك بموجــب قرارهــا رقــم  " لألفــراد الــذين ليســوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيشــون فيــه   

  .1985ديسمبر / كانون األول 13المؤرخ قس 
الالجـئ، فـي   وخالصة لهـذا المطلـب فـإن األثـر القـانوني يرتـب االعتـراف للشـخص األجنبـي بصـفة           

مواجهة الدول األخرى كافة، بما في ذلك الدولـة التـي ينتمـي إليهـا بالجنسـية أو دولـة إقامتـه المعتـادة،         
يتمثـل فـي وجـوب تسـليم هـذه الــدول جميعهـا بتمتـع هـذا الالجـئ بــالحق الممنـوح لـه مـن جانـب دولــة              

ن أعمـال السـيادة بالنسـبة إلـى     الملجأ، واعتبار أن منح الالجئ هذا الحق ال يعدو إال أن يكـون عمـًال مـ   
ويتصل بذلك أيضًا، التزام هذه الدول ــ كافة ــ بعدم القيام بأي عمل عدائي ضـد  . هذه الدولة األخيرة

الالجئ يستهدف تعريض حياته للخطر كاالختطاف أو القتل أو غير ذلك، وهو ما يعنـي أن القيـام بـأي    
واجهـة الدولـة التـي قامـت بـه، كـذلك فإنـه ال ينبغـي         تصرف من هذا النوع، يرتب مسئولية قانونيـة فـي م  

للـدول األخـرى أن تنظــر إلـى موقــف دولـة الملجـأ المتمثــل فـي منحهــا اللجـوء لشـخص معــين علـى أنــه           
  )3(.عمل غير ودي أو عدائي موجه ضدها

  المطلب الثاني

  حقوق الالجئ المستقاة من اتفاقيات الالجئين ذات الصلة
مـن االتفاقيـات والمواثيـق واألعـراف الدوليـة التـي تحمـي وتحـافظ          قدمت األمم المتحدة مجموعـة 

، 1951وحقوقه، ومن هذه االتفاقيـات، االتفاقيـة الدوليـة لوضـع الالجئـين عـام       " الالجئ"على اإلنسان 
إذ نصـت هـذه االتفاقيـة علـى مجموعـة مـن الحقــوق        ،وهـي ابـرز االتفاقيـات بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة       

وااللتزام بها لغرض مراعة ظروف الالجئ الـذي تـرك    ،لتي يتعين على الدول مراعاتهااألساسية لالجئ ا
  :وطنه بسبب الظروف القاهرة التي جعلته يطلب اللجوء وهذه الحقوق هي

  :العودة القسرية لالجئ: أوًال
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ونظـرًا لمـا يمثلـه هـذا الحـق مـن أهميـة         ،يعتبر هذا الحق هو الركيزة األساسية في قانون اللجوء
إذ جاء في الفقـرة األولـى مـن المـادة الثالثـة مـن إعـالن         ،كبيرة نصت عليه االتفاقيات والمواثيق الدولية

إلجـراءات  ) أي الالجئـين ( ال يجـوز أن يتعـرض أي شـخص مـن المشـار الـيهم       " األم المتحـدة مـا نصـه   
: ه إلجراءات مثـل أو إذا كان قد دخل اإلقليم الذي ينشد اللجوء إلي ،كالمنع من الدخول عند الحدود

  )1(".إلى أية دولة يتعرض فيها لالضطهاد أو اإلعادة جبرًا ،اإلبعاد

بشأن مركز الالجئـين،   1951إذ ان هذا المبدأ على النحو المبين في اتفاقية األمم المتحدة لعام 
 ينص على أنه ينبغي أال يعاد أي الجئ، بأيـة صـورة مـن الصـور إلـى أي بلـد يكـون معرضـًا فيـه، لخطـر          

الذي يعني الـدفع  " refouler"االضطهاد، وقد استمد تعبير عدم اإلعادة القسرية من الفعل الفرنسي 
إلى الوراء أو النبـذ، وقـد أشـير ألول مـرة إلـى فكـرة أنـه ال يجـب أن تعيـد أي دولـة أشخاصـًا إلـى دول             

جئين التـي تعهـدت   المتعلقة بالمركز الدولي لال 1933من اتفاقية  3أخرى في ظروف معينة في المادة 
بموجبهــا الــدول األطــراف بــأال تقــوم بطــرد الالجئــين المقيمــين مــن إقليمهــا وبــاال تمــنعهم مــن دخولــه        

، ما لـم يتطّلـب   "Refoulement"بواسطة إجراءات للشرطة مثل الطرد أو عدم القبول عند الحدود 
ال مــن األحــوال دخــول بــأال تــرفض فــي أي حــ"ذلـك األمــن الــوطني أو النظــام العــام والتزمــت كــل دولــة   

  ".الالجئين إقليمها عند حدود بلدان منشأهم

  : تقييد سلطة الدولة بالنسبة إلبعاد الالجئين: ثانيًا
والـذي يقضـي بعـدم جـواز اإلعـادة القسـرية        ،يعد هذا المبدأ تطبيقًا مـن تطبيقـات الحـق السـابق    

  .لدولة االضطهاد

علـى ثالثـة ضـمانات أساسـية لالجـئ فيمـا       1951من اتفاقية األمم المتحدة لعام  32نصت المادة 
  :يتعلق بإبعاده من إقليم الدولة التي يوجد فيها وهي علي النحو التالي

تقييد سلطة الدولة في إبعاد الالجئين، بحيث ال يكون هذا اإلبعاد إال على سبيل االستثناء وعنـدما   -أ
  .تقتضيه أسباب خاصة تتعلق باألمن القومي أو النظام العام

ضرورة اتباع إجراءات معينة فيما يتعلق بقرار اإلبعاد والطعن فيـه، حيـث يتعـين علـى دولـة الملجـأ        -ب
عدم إبعاد الالجئ الذي يقوم في مواجهته سـبب مـن هـذه األسـباب إال بمقتضـى قـرار يصـدر مـن         

فاعـه  جهة قضائية أو إدارية طبقًا لإلجراءات التي رسمها القانون، على أن يسمح لالجئ بتقـديم د 
ضد هذا القرار وإثبات أن استمرار وجوده داخل اإلقليم ال يتعارض مـع مقتضـيات األمـن القـومي     
للدولــة أو نظامهــا العــام، وتمكينــه مــن الطعــن فــي ذلــك القــرار أمــام الجهــة المختصــة، إال أن هــذه     
 المــادة ذاتهــا فــي فقرتهــا الثانيــة أعطــت للدولــة الحــق فــي حالــة وجــود ظــروف اضــطرارية تتعلــق     

بأمنها القومي أن تتخذ قرار االبعاد في أقصر وقت ممكن وبالتالي في مثل هذه الحالة يصبح من 
  .المتعذر على الالجئ الدفاع عن نفسه وتقديم األدلة المطلوبة إلثبات براءته

                                                             
 .40ص  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،حقوق الالجئ طبقا لمواثيق األمم المتحدة  ،محمد شوقي عبد العال -1
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يتعين على دولة الملجأ في حالة ما إذا أصبح قرار اإلبعاد نهائيًا وواجب التنفيـذ بصـدوره بالشـكل     -ج

، عــدم تنفيــذ هــذا القــرار فــورًا،   32إلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة    وا
وإنما يجب أن تمنح الالجئ مهلة معقولة يبحث خاللها عن دولـة أخـرى يـذهب إليهـا خـالف دولـة       

  .جنسيته أو الدولة التي يتهدده فيها االضطهاد

مـن االتفاقيـة ال يسـتفيد     32فـي نـص المـادة    وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هـذه الضـمانات الـواردة    
منهــا إال الالجئــون الموجــودون علــى إقلــيم الدولــة بصــفة قانونيــة ومشــروعة، أمــا غيــرهم مــن الالجئــين   
بصورة غير قانونية وغير مشروعة، فـإن الـنص يـراهم غيـر جـديرين بـالتمتع بهـذه الضـمانات، وهـو مـا           

الموجـودين بصـورة قانونيـة وأولئـك الموجـودين بطريقـة       ينطوي على تمييز في المعاملة بـين الالجئـين   

  )1(.من االتفاقية نفسها 31غير قانونية ويتعارض مع روح المادة 

ــًا ويقصــد بــه أنــه إذا كــان مــن حــق الدولــة عــدم مــنح الملجــأ داخــل إقليمهــا       : المــأوى المؤقــت  :ثالث
ن تحـرم الالجـئ مـن فرصـة     أ -مـا لـم تتعـرض مصـالحها الحيويـة للخطـر       -لألجانب، فإنه لـيس مـن حقهـا   

الحصول على هذا الملجأ في إقليم دولة أخرى، وبالتالي يتعين عليها أن تمد لالجـئ يـد العـون سـواء     
إن كــان موجــودًا   -بالســماح لــه بــدخول إقليمهــا والبقــاء فيــه لمــدة معينــة أو بتأجيــل طــرده أو إبعــاده     

اسـبة حتـى يسـتطيع الحصـول علـى تصـريح       لمدة معينـة وبالشـروط التـي تراهـا من     -بالفعل داخل اإلقليم
  .بالدخول إلى دولة أخرى أو يتمكن من الحصول على الملجأ فيها

ويتضح من ذلك أن فكـرة المـأوى المؤقـت هـي محاولـة للتوفيـق بـين مصـلحة الدولـة فـي السـيادة            
فــي اإلقليميــة وعــدم قبــول الالجئــين داخــل إقليمهــا ضــد إرادتهــا مــن ناحيــة، ومصــلحة الالجــئ الملحــة    

تجنب الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تالحقه أو التعرض ألي خطر آخر يتهدد حياته من ناحيـة  
  .أخرى

ــام          ــين لع ــة األمــم المتحــدة بشــأن مركــز الالجئ ــي فكــر  1951وفــي هــذا اإلطــار أشــارت اتفاقي ة إل

صــفة غيــر ذلــك بالنســبة لالجئــين الموجــودين داخــل إقلــيم الدولــة ب  و 31المــأوى المؤقــت، فــي المــادة  

المتعلقـــة  32قانونيـــة ثـــم قـــدموا أنفســـهم للســـلطات المختصـــة فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، وفـــي المـــادة   
بالالجئين الموجودين في اإلقليم بصفة قانونية ولكن قامت في حقهـم أسـباب خاصـة بـاألمن القـومي أو      

تمـنح الالجـئ قبـل    النظام العام لدولة الملجأ تسـتدعي إبعـادهم، فألزمـت الدولـة فـي كلتـا الحـالتين بـأن         
طرده أو إبعاده مهلة معقولة فضًال عن التسهيالت الالزمة حتـى يمكنـه السـعي إلـى الحصـول علـى قبـول        

  )2(.دولة أخرى له في إقليمها

أو بمركز قانوني ال يختلف كثيـرًا  : التزام دولة الملجأ بتوفير حد أدنى مناسب من المعاملة: رابعًا
نيهــا، أو علــى األقــل تعتــرف لــه بمركــز يماثــل ذلــك الــذي تســلم بــه   عـن المركــز الــذي تعتــرف بــه لمواط 

وقـد اسـتقر الـرأي فـي الفقـه علـى أنـه إذا وجـدت         . لألجانب الذين يقيمون على إقليمها بصـورة معتـادة  

                                                             
 .44ص ،مرجع سابق ،حقوق الالجئ طبقا لمواثيق األمم المتحدة ،لالعا محمد عبد -1
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الدولة أن ثمة ما يدعوها إلى التمييز بشكل عـام بـين المـواطنين والالجئـين، فـإن ذلـك ينبغـي أن يكـون         
  .في أضيق الحدود

التزام دولة الملجأ بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة لشـئون الالجئـين فـي مباشـرتها     : مسًاخا

وبصــفة خاصــة مــن أجــل تســهيل واجباتهــا فــي اإلشــراف علــى تطبيــق أحكــام االتفاقيــات ذات      : لمهامهــا

ــين لعــام           وبروتوكــول عــام    1951الصــلة، وبالــذات أحكــام اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن مركــز الالجئ

  .المكمل لها 1967

وبإرادتهـا  : التزام دولة الملجأ بعـدم المبـادرة إلـى إنهـاء حالـة اللجـوء مـن تلقـاء نفسـها         : سادسًا
المنفردة في أية لحظة ما لم توجد المبررات الموضوعية التي تسوغ لها ذلك، كما أنه يتعين على هـذه  

ة إلـى بلـده األصـلي أو إلـى بلـد آخـر       الدولة أن تحترم رغبة الالجئ في إنهاء حالـة اللجـوء هـذه والعـود    
  )1(.يرى أنه سيوفر له ظروفًا أفضل للحياة

  حقوق الالجئين المستقاة من اتفاقيات حقوق اإلنسان المطلب الثالث
نجح المجتمع الدولي باعتمـاد عـدد مـن الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة تبحـث فـي أوضـاع الالجئـين           

وتـأتي بـالطبع فـي مقدمـة هـذه الصـكوك اتفاقيـة        . وقهموتنص مختلف موادهـا علـى حمـايتهم وبيـان حقـ     

، والتـي دخلــت  28/7/1951األمـم المتحـدة الخاصـة بوضــع الالجئـين والتـي تـم اعتمادهــا بجنيـف فـي         

ــي   ــاد فــ ــز النفــ ــي      22/4/1954حيــ ــاده فــ ــم اعتمــ ــذي تــ ــين الــ ــع الالجئــ ــاص بوضــ ــول الخــ ، والبروتوكــ

  . 4/10/1971، ودخل حيز النفاد في 31/1/1967
ق اإلشـارة اليـه فـإن البحـث عـن حقـوق الالجئـين ال يمكـن ان يقتصـر قـط علـى المواثيـق             وكما سب

الدوليـة اآلنـفة الـذكر ذات الصـلة باعتبـار أن كثيـرًا مـن حقـوق الالجئـين سـنجد منشـأها ومصـدرها فــي             
اتفاقيــات حقــوق اإلنســان األساســية والتــي ينبغــي أن يســتفيد منهــا الالجــئ كإنســان أوًال قبــل أن يكــون    

  .جئًاال
  :ومن اتفاقيات األمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق اإلنسان وهي

  ).1996(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -1

  . )1996( ية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاد -2

  ).1968(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  -3

  ). 1994(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة          -5

)1994.(  

  ).1991(اتفاقية حقوق الطفل  -6

                                                             
لدولية وفي بعض اثيق الموا ءسة في ضوادر.: إلنساناكأحد تطبيقات حقوق  ءللجوالحق في طلب ا" يدي،أحمد الرش -1
  . 84ص ،1996 ،لرياضالدولية لالجئين الحماية اندوة  ،لعربيةاريعات لتشالدساتير وا
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  ).٢٠٠٥" ( اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم -7
العودة إلـى تحليــل االلتزامـات المفروضــة علـى الــدول بمقتضـى تلــك االتفاقيـات فإننــا نصـل إلــى        وبـ 

نتيجة أنه وبعيدًا عن اتفاقيات الالجئـين وإشـكالية المصـادقة مـن عـدمها ومـدى وجـود التـزام، فـإن أي          
.. مغتربـًا  أو .. الجئـًا أو مهـاجرًا   .. شـخص موجـود علـى إقلـيم الدولـة سـواء أكـان موطنـًا أم أجنبيـًا          

فــإن ثمــة حقــوق أساســية ينبغــي أن يتمتــع فــي إقلــيم الدولــة المصــادقة علــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان       
األساســية، كمــا هــو الحــال بالنســبة لســورية ، وتشــتمل هــذه علــى الحــق فــي أعلــى مســتوى متــاح مــن       

ي العمـل وفـي حقـوق    ،وكـذلك فـ  )4(الكـافيين  ،والغـذاء والمـاء  )3(، والسكن الكافي)2(، وفي التعليم)1(الصحة
  )5(.العمل

ــية واالقتصـــادية           ــوق المدنيـــة والسياسـ ــة الحقـ ــه ينبغـــي ممارسـ ــى أنـ ــانون الـــدولي علـ ــد القـ ويؤكـ
األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو الثـروة،     "واالجتماعية والثقافية دون أي تمييز علـى أسـس مـن قبيـل     

 )7(.شــكل مــن أشــكال التمييــز  كمــا يتعــين علــى الــدول القضــاء علــى أي ." )6(أو غيــر ذلــك مــن األســباب 
ويــنص العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة علــى ضــمان التمتــع الفعلــي    

للدولـة  (تسمح به المـوارد المتاحـة  . وبأقصى ما"التدريجي بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  )8().الطرف

                                                             
؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ١٢العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة  -1

؛ )ب( ١٤والمــادة  ١٢ة المــادة اتفاقيــة القضـاء عــل جميــع أشـكال التمييــز ضــد المـرأ     ،)٥)( هـــ(٥التمييـز العنصــري المـادة   
  .٢٨؛ االتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين المادة ٢٥و  ٢٤اتفاقية حقوق الطفل المادتان 

مــن  ٢٩و  ٢٨مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة؛ والمادتــان    ١٤و  ١٣المادتــان  -2
 ٢٨االتفاقية الدولية للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري؛ والمـادة         من) ٥)( هـ(٥اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة 

  .من االتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين
؛ اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز     ١١العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة  -3

 ٣)( هــ (٥؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة )٣.( اتفاقية  ،)2)(١٤(ضد المرأة المادة
 .١٦حقوق الطفل المادتان ) ٢٧(و ) ١) (

العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة         ،اشـكال التميـز  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع  -4
  ٢٤مادة ؛ اتفاقية حقوق الطفل ال١١المادة 

؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع ٨و  ٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادتان  -5
؛ ١٤و  ١١؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة المادتــان        )١)( ه(٥أشــكال التمييــز العنصــري المــادة    

  .٢و  ٢٥جرين المادتان االتفاقية الخاصة بالعمال المها
مــن العهــد الــدولي الخــاص  . مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة   ) 1) (٢(المــادة   -6

 .بالحقوق المدنية والسياسية
خـاذ  مـن االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري علـى جميـع الـدول األطـراف ات             ) ج)(١( المادة  -7

أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤديـة إلـى إقامـة التمييـز العنصـري       ٢توجب المادة ) لتعديل أو إلغاء "تدابير فعالة 
 ."أو إلى إدامته حيثما يكون قائم ًا

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ١( ٢المادة  -8
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ولـذا فـإن مـن واجـب الــدول المضـيفة، سـواء داخـل اإلقلـيم أو خارجــه، فعـل كـل مـا فـي وســعها،             
بمقتضـــى القــــانون اـلـــدولي لحقـــوق اإلنســــان، لضــــمان الحمايــــة لجميـــع الحقــــوق اإلنســــانية لالجئــــين     

  .الموجودين في بلدانها بما يضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  المبحث الثاني

  لقانونية لحماية الالجئيناالليات ا
هتمت األمم المتحدة منذ نشأتها بحالة الالجئيين، فاعتمدت في دورتها االولى والتي عقـدت فـي   ا

الذي ارست بموجبه أنشطة األمم المتحدة لـدعم الالجئيـين ودعـت فيـه      A/45القرار رقم  1946عام 
 .لى عودته الى وطنهالى االقناع عن ارغام اي الجئ او مشرد يبدي اعتراضات وجيهة ع

وقــد أوصــت الجمعيــة العامــة الــى المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي تشــكيل لجنــة خاصــة ووضــع      
تقرير بذلك، واقرت في لندن وضع تشكيل جهاز دولي للتعاطي مع مسألة الالجئيـين، واوصـى المجلـس    

الدولية ان تكون  وكان الغرض من منظمة الالجئيين. النظر في مشروع دستور لمنظمة دولية لالجئيين

مـن الميثـاق، وتعمـل     57،63وكالة متخصصة مؤقته مرتبطة مع األمم المتحدة باتفاقية وفقًا للمـادتين  
ثم تبين فيما بعد ان مشـكلة الالجئيـين   . بشكل رئيسي الى التماس حلول لمشاكل الالجئيين المشردين

 )1(.ليست بظاهرة مؤقته
انتهـاك حقـوق االنسـان واضـطهاد االقليـات والصـراعات        وقد ارجعت أسباب اللجوء الرئيسـية الـى  

  )2.(الدولية

  :الخاصة بوضع الالجئيين، تعريف الالجئ 1951وقد تناولت اتفاقية 
وهو كل من سبب له الخوف ما يبرر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسـيته او  (

ارج البالد التي يحمل جنسيتها وال يسـتطيع أو  انتمائه الى فئة اجتماعية معينة بسبب أرائه السياسية خ
ال يرغــب فــي حمايــة ذلــك البلــد بســبب هــذا الخــوف او كــل مــن ال جنســية لــه وهــو خــارج بلــد اقامتــه      

  )3).(يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة الى ذلك البلد و الأالسابقة وال يستطيع 
االوربـي واالفريقـي وكـذلك جامعـة     كذلك اهتمت المنظمات االقليمية بشؤون الالجئيـين كالميثـاق    

  .الدول العربية والمنظمات غير الحكومية

  :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئيين: وًالأ

ــة العامــة بقرارهــا    1949فــي عــام   ــب المفــوض الســامي لشــؤون     319قــررت الجمعي تأســيس مكت

المفوض السامي يعمـل فـي   وبموجب هذا القرار فأن مكتب . 1951الالجئيين ابتداءًا من كانون الثاني 
اطار األمم المتحدة بدرجـة مـن االسـتقاللية ويخلـو عملـه مـن الطـابع السياسـي، ومهامـه االساسـية هـي            
توفير الحماية الدولية لالجئيين والسعي الى حلول دائمة لالجئيـين بمسـاعدة الحكومـات وعلـى تسـهيل      

                                                             
  . 3ص ،1988 ،جنيف ،حمر والهالل األحمرمجلة اضواء على الصليب اال -1
  .                WWW. Amnesty. Org / ar/humar- rights2017موقع على االنترنيت     -2
                    WWW. Amnesty. Org / ar/humar- rights 2017موقع على االنترنيت    -3
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ة مسـاوية مـن معاملـة المـواطنين فـي      عودتهم للوطن وادماجهم في المجتمعات الجديدة، وضمان معامل
  .نفس الدولة المضيفة

وان الحماية الدولية لالجئيين مسؤولية اساسـية وانسـانية مـن مسـؤوليات مفـوض األمـم المتحـدة        
السامي لشؤون الالجئيـين وهـي تتطلـب فـي جوهرهـا ان يتوسـط المفـوض السـامي ومكتبـه بـين االفـراد            

وهنــاك حقــوق ومبــادئ أساســية معتــرف بهــا دوليــًا هــي    . المعرضــين للخطــر وبــين ســلطة فــي دولــة مــا  
 )1.(الدعامة والهيكل لجهود الحماية التي يبذلها المفوض السامي

وان احترام الحماية الدولية لالجئيـين يعتمـد علـى عـدم وجـود انحـراف عـن المبـادئ التـي تشـكل           
ليـة مـن قبـل الـدول وال     جوهر والية المفوض السـامي، حيـث يجـب عليـه ان يفـي بالواليـة التـي عهـدت ا        

يمكــن فشــله فــي الــدفاع عــن المبــادئ االساســية وحمايــة حقــوق الالجئيــين اّال ان يــؤدي الــى تأكــل فــي    
ســلطته وتآكــل نظــام الحمايــة الدوليــة فــي نهايــة االمــر، لــذلك يجــب ان تشــمل مشــكلة الالجــئ بعمــوم         

  )2.(ولة ماادماجه المجتمعي في د بإعادة ها بدءًا بأسباب الهروب وانتهاًءنطاق
ــب        ــين عــن كث ــذل فــي المحافــل     وباهتمــاموتابعــت مفوضــية األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي مــا يب

الدولية وال سيما لجنة حقوق االنسان والجمعية العامة مـن جهـود التصـدي لمشـكلة االسـباب الجذريـة       
  .ومسؤوليات الدول بهذا الصدد

بشــكل تفصــيلي، حيــث   1951عــام  فقــد تطرقــت اليهــا اتفاقيــة  امــا بخصــوص حقــوق الالجئيــين، 
تشمل الحق في عدم تعرض الالجئيين الى التمييز بسبب العـرق او المواطنـة وان يتمتـع بـنفس الرعايـا      

، وكــذلك تمتــع ألوالدهــمالممنوحــة لرعايــا الدولــة مــن حيــث ممارســة الشــعائر الدينيــة والتربيــة الدينيــة    
ــة بالمثــل بالنســبة     ــين بالمعامل ك احتــرام أحــوال الالجئيــين الشخصــية والســيما     ، وكــذللألجانــب الالجئي

ــالزواج   كمــا يمــنح الالجئيــين أفضــل معاملــة مــن حيــث االســكان واكتســاب ملكيــة          . الحقــوق المتعلقــة ب
وكـذلك مـنح   . االموال المنقولة وغير المنقولـة، والتقاضـي امـام المحـاكم والمعونـة القضـائية واالعفـاءات       

اءه مــن التــدابير المفروضــة علــى االجانــب، وتطبيــق الضــمان  الالجــئ المعاملــة االفضــل فــي العمــل واعفــ 
ــازات        ــل االضـــافي، واالجـ ــاعات العمـــل والعمـ ــي األجـــر وسـ ــنفس المعاملـــة فـ ــى الالجـــئ بـ االجتمـــاعي علـ

  )3.(المدفوعة، وكذلك رعاية الالجئ من حيث السكن والتعليم

لرئيسـي لحمايـة الالجئيـين يتركـز     الهـدف ا : الدوليـة  وتأثيراتهـا أهداف الحماية الدوليـة لالجئيـين    :ثانيًا
حماية حقوق الالجئ حتـى يـتمكن المضـطهدون مـن خـالل تـوفير االوضـاع الكريمـة مـن ممارسـة الحـق            
في اللجوء والعثور على مالذ آمن في دولة أخرى، وتشجيع الدول على تهيئة االوضاع التي تفضي الى 

 )4.(حماية حقوق االنسان وحل المنازعات بالطرق السلمية

                                                             
دار   ،2ج ،موسـوعة حقـوق االنسـان    :وزير عبـد العظـيم  والدقاق محمد سعيد، و : محمود شريف بسيوني، واخرون  -1

   ،180ص ،1989 -1العلم للماليين، بيروت ط
                         www.Sis.Gov. egموقع على االنترنيت             -2
  . من االتفاقية 19-18-17-16-14-13المواد  -3
  .1991 42، والدورة 1992 .12 47الدورة  ،العامةالجمعية  ،تقرير مفوضية المفوض السامي لشؤون الالجئيين -4
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ايضًا مـن اهـداف الحمايـة لالجئيـين، دعـوة الحكومـات وتشـجيعها علـى االنضـمام فـي االتفاقيـات            و
وتــوفير ضــمانات األمــان . والعائــدين والنــازحين وضــمان تنفيـذها  بـالالجئين الدوليـة واالقليميــة المعنيــة  

ــى بلــد يكــون المبــرر الخــوف مــن التعــرض          ــه  لالجئيــين وحمــايتهم مــن احتمــاالت العــودة القســرية ال في
   .األذىو ألالضطهاد 

وكذلك فحص الطلبات المقدمة للحصوص على اللجوء بعدالة مـع تـوفير الحمايـة لطـالبي اللجـوء      
ــًا          أثنــاء فحــص طلبــاتهم ضــد احتماليــة العــودة القســرية ممــا يعرضــهم للخطــر، وضــمان معــاملتهم وفق

المكانــة التــي يتمتــع بهــا   للمعــايير الدوليــة المعتــرف فيهــا والحصــول علــى مركــز قــانوني مناســب بــنفس     
مواطنـو البلــد الـذي منحــوا فيـه اللجــوء كـالحقوق االقتصــادية واالجتماعيـة والثقافيــة وغيرهـا، والعمــل        
على ايجاد حلول دائمة لالجئيين سواء عن طريق العودة الطوعية الـى بلـدانهم االصـلية او عـن طريـق      

الجئيـين العائــدين الــى بلــدانهم بالتشــاور  اكتسـاب جنســية بلــد االقامــة، والمسـاعدة فــي اعــادة ادمــاج ال   
الوثيــق مــع الحكومــات المعنيــة ومراقبــة تنفيــذ قــرارات العفــو والضــمانات التــي عــادوا الــى وطــنهم علــى      

  .أساسها
ــق          ــز االمــن الجســدي لالجئيــين وخصوصــًا فيمــا يتعل ــين ايضــًا تعزي ومــن أهــداف الحمايــة لالجئي

 .عادة جمع أسر الالجئيينإوالتشجيع على . بسالمتهم من الهجمات العسكرية وأعمال العنف
وتعتمد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئيين منهج االعادة الطوعية الى الـوطن فـي حالـة اذا    
كانت الظروف السائدة في الـوطن األم علـى درجـة مـن االمـان وتـوفر المسـاعدات للعائـدين، وفـي حالـة           

دة التـوطين فـي بلـد ثالـث بالنسـبة لالجئيـين الـذين ال        تعذر ذلك تستخدم التوطين المحلي، وكذلك اعا
  .يستطيعون العودة الى بلدهم وال البقاء أمنين في بلد اللجوء

  :فاعلية اجراءات الحماية لالجئيين ومعوقاتها :ثالثًا
يعد جوهر الحماية، وان المساهمة في الجهود الرامية الـى تعزيـز    أما ضمان حقوق الالجئين فهو

االنسان االساسـية هـي محـور هـام ألنشـطة حمايـة الالجئـين، لـذلك فـأن اللجنـة التنفيذيـة            مراعاة حقوق 
للمفوضية قد وضعت هذا األمر في االعتبار عندما دعت المفـوض السـامي الـى مواصـلة المسـاهمة فـي       

  )1.(مداوالت هيئات حقوق االنسان الدولية
تابعـة لألمـم المتحـدة بغيـة اسـترعاء      كما التمست مزيـدًا مـن التعـاون مـع هيئـات حقـوق االنسـان ال       

  . وسواهم من االشخاص الذين يهمون المفوضية بالالجئينانتباها الى القضايا المتعلقة 
ــًا            ــر مــن اربعــين عام ــين وخــالل اكث ــه ان مفوضــية األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي وممــا الشــك في

ل جهودهـا فـي موضـوع رعايـة     استطاعت وبالتعاون مـع الحكومـات المعنيـة والمجتمـع الـدولي، أن تواصـ      

يـر علـى   قد عاد بنفـع كب  1951حقوق الالجئيين وتوفير الحماية لهم، كما ان تقيد الدول باتفاقية عام 
مع ذلك فأنـه ال تـزال توجـد مجموعـة مـن المعوقـات التـي يـنعكس اثرهـا          ) 2.(الحماية الدولية لالجئيين

                                                             
  .6ص 1992نيويورك  12ملحق  47الدورة  ،الجمعية العامة ،تقرير مفوضية األمم السامي لشؤون الالجئيين -1
: الجمعيــــة العامــــة للمـــــم المتحــــدة الوثيقـــــة    ،انظــــر تقريــــر المفوضـــــية الســــابقة، وكــــذلك مـــــذكرة المفــــوض الســـــامي      -2
)E/1991/65.( 
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فـي   المتخـذة الذي يحد من مدى فعالية االجراءات سلبًا على الحماية الدولية المقدمة لالجئيين، االمر 
  :سبيل تحقيق هذه الحماية، وأهم هذه المعوقات

تعتبــر  فأنهــاتمثــل فكــرة الســيادة التــي تتمتــع بهــا الــدول رغــم تقييــدها وتقييــد الســلطان الــداخلي،     -1
ــرفض         العــائق الرئيســي الــذي يعتــرض تأســيس ضــمان دولــي الحتــرام الحقــوق االنســانية، حيــث ت

قواعده القانون الدولي، لذلك فقـد تعـرض     دول اخضاع اراداتها لقانون مشترك يرسخه ويضعال
مبدأ سيادة الدولة الى نقد شديد، الن أية اتفاقية دولية ستضـل ناقصـة بـل غيـر ملزمـة فـي ظـل        

  )1.(مفهوم السيادة المطلقة وانعدام الجزاءات الدولية

، فالتزال هناك مصاعب تحول دون هذا بالالجئينمتعلقة فيما يتعلق بانضمام الدول في الصكوك ال -2
االنضمام نتيجة لسوء الفهم السائد حول اآلثار التي سيرتبها على الدول المنظمة، اضافة الـى ان  

تزايد اعداد طالبي اللجوء نتيجة للعالقة التي ستنشأ عنه بـين الـدول    باحتمالاالنضمام سيقترن 
ضًا والتـي تحـول دون االنضـمام هـو أن الـدول سـتتحمل أعبـاء        وبين المفوضية، ومن المخاوف أي

ال  باعتبــارهماليـة ثقيلــة والتخـوف أيضــًا مـن هــذا االنضـمام ســيؤدي الـى خلــق تـوتر بــين البلـدان         
   )2.(يتماشى مع ودية العالقات بين الدول

ة معقـدة  استحداث بعض الدول المانحة للجوء تدابير تقييديـة تمنـع الوصـول الـى أراضـيها بصـور       -3 
لرعايا بعض البلدان، وفرض غرامات على الخطـوط الجويـة التـي     التأشيراتومتعبة للحصول على 

  .كما حصل في اوربا في العقدين االخيرين. تحمل أجانب بدون وثائق

غلق االبواب امام طلبات طالبي اللجوء، كما ان التعصب والعنصرية والخوف من االجانب كثيرًا مـا   -4
حصل ويحصل اآلن في الدنمارك بصورة  ل الالجئ على حقوقه الدنيا وهذا ماتحول دون حصو

خاصـة مـن خـالل تضـييقهم علـى طـالبي اللجــوء وعـدم مـنحهم االقامـة رغـم بقـائهم فـي معســكرات             
  .اللجوء اكثر من ثماني سنوات وكذلك ما يحصل في بعض البلدان االوربية بصورة عامة

اللجـوء مـن المطـارات ومـن الحـدود وهـذا مـا يخلـق مشـاكل           كما تعمل بعض الدول على رد طـالبي   
يــاتهم وامــنهم  كبيــرة لملــتمس اللجــوء بشــكل غيــر انســاني وهــذا مــا يســبب خطــر عظــيم علــى ح      

عيدت قوارب ملتمسي اللجوء بالقوة الى البحـر للمـوت جوعـًا او الوقـوع     وحريتهم، كما حصل وأ
  )3(.معينة شواطئول الى فريسة للقرصان والحيتان عندما كانوا يحاولون النز

صــعوبة االجــراءات المتعلقــة بتحديــد مركــز الالجئيــين، وكــذلك االنتقائيــة التــي تتبعهــا بعــض الــدول     -5
حيث تحـدد جنسـيات محـددة يؤهـل أصـحابها للنظـر فـي طلبـاتهم، بينمـا يمنـع اصـحاب جنسـيات             

  )4.(اخرى من اجراءات تحديد مركز الالجئيين

                                                             
  .259- 258ص ،2001 ،عمان ،دار الحامد ،"حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني ،فيصل شطناوي. د  -1
  .260ص ،سابق ،مرجع سابق ،فيصل شطناوي. د -2
 .25- 24ص ،1993 ،جنيف ،الصادرة من األمم المتحدة 20رقم  ،نصحيفة حقوق االنسا -3
  .7ص ،مرجع سابق ،مذكرة المفوض السامي - 4
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ائمـًا تحـبط عمـل مسـاعي المفوضـية والمنظمـات الدوليـة للصـليب االحمـر          هذه هي المعوقات والتي د  
الحلـول   إليجـاد والمنظمات غير الحكومية، األمـر الـذي يتطلـب تصـديًا مـن قبـل المجتمـع الـدولي         

  .المناسبة لهذه المشاكل التي تتفاقم يومًا بعد أخر في كثير من دول العالم

  الخاتمة
 المتحـدة  لألمـم  السـامية  المفوضـية  خـالل  مـن  الالجئيـين  بحالـة  نشـأتها  منذ المتحدة األمم اهتمت

 مــن المضــطهدون يــتمكن حتــى الالجئيــين حقــوق حمايــة علــى اهــدافها تركــزت التــي الالجئيــين لشــؤون
 تفضـي  التـي  االوضاع تهيئة على الدول وتشجيع اللجوء حق ممارسة من الكريمة االوضاع توفير خالل
 علـــى وتشـــجيعها الحكومـــات ودعـــوة الســـلمية بـــالطرق نازعـــاتالم وحـــل االنســـان حقـــوق حمايـــة الـــى

ــة االتفاقيــات فــي االنظمــام ــازحين والعائــدين بــالالجئين واالقليميــة الدولي  دائمــًا هنــاك كانــت ولكــن والن
 لمـا  ووفقـاً   .الالجئيـين  بحمايـة  الخاصـة  الدوليـة  والمنظمـات  المفوضـية  مسـاعي  عمـل  أحبطـت  معوقات
ــي مواضـــيع مـــن تناولنـــاه ــاثنا فـ ــث هـــذا يـ ــى توصـــلنا فقـــد المتواضـــع، البحـ ــتنتاجات مـــن جملـــة الـ  االسـ

  :االنسان حقوق حماية ودعم تعزيز الى خاللها من نرمي المقترحات، او والتوصيات

  : النتائج -1

 الـدول  تتخلـى  لـم  حيـث  االنسـان،  لحقـوق  الدوليـة  الحمايـة  أمـام  عقبة تشكل السيادة مسألة تزال ال -1
 .الدولية االرادة تطبيق تعذر مما الداخلية، صاصاتهاواخت خصوصياتها عن بعد

 واالزدواجيـة  السياسـية،  االعتبـارات  بسـبب  والمصـالح  اآلراء وتعـارض  الدولي المجتمع تناقضات ان -2
 مــن هــي االنســان حقــوق ان أســاس علــى التــدخل الــى الــدولي المجتمــع يــدعو فتــارة التعامــل، فــي

 المحجــوز الميــدان ضــمن تقــع انهــا أســاس علــى خلالتــد يــرفض اخــرى وتــارة الدوليــة، الشــؤون
 .االنسان لحقوق الحماية دور اضعاف الى ادى ذلك كل للدول،

 زال ال ولكـن  الالجئين، حماية بقضية أهمية المتحدة األمم وجهود واالقليمية الدولية الجهود أولت -3
 الــدول اسـتحداث  ان كمــا. مغّلفـة  بصــورة او سـافرة  بصـورة  امــا عديـدة  دول فــي يمـارس  التمييـز 
 وغلــق اراضــيها، الــى لالجئيــين الوصــول منــع الــى تــؤدي التــي التقييديــة للتــدابير للجــوء المانحــة
 والتعصــب االقامــة، بــدون اللجــوء معســكرات فــي بقــائهم أو اللجــوء، طــالبي طلبــات أمــام االبــواب

 التــي مهمــةال المعوقــات مــن كانــت االمــور تلــك كــل واالجانــب، الالجئيــين مــن والخــوف والعنصـرية 
 األحمـر  للصـليب  الدوليـة  والمنظمـات  الالجئيـين  لشـؤون  السـامية  المفوضـية  مسـاعي  عمل أحبطت

  .الحكومية غير والمنظمات

  :التوصيات -2

 فـال  الـدولي،  للمجتمـع  الدوليـة  االرادة أمام عقبة شّكل قد الوطنية بالسيادة االحتجاج ان بما .1
 تقررهـا  التـي  الدوليـة  األجهـزة  بين مشتركة ناالنسا حقوق حماية في المسؤولية تكون أن بد

ــذها وتراقــب ــة والســلطات  تنفي ــي الوطني ــا، تحترمهــا  الت ــى العمــل  وكــذلك وتطبقه  تشــجيع  عل
  .االنسان حقوق لحماية وسيلة خير يعتبر الذي االفراد شكاوى نظام وتعزيز
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 ثحــ علــى ويؤكــد يــدعو المتحــدة األمــم منظمــة أطــار فــي عــالمي دولــي مــؤتمر بعقــد نوصـي  .2
 االنســان حقـوق  بحمايــة المعنيـة  الدوليـة  االتفاقيــات أحكـام  وادراج دمـج  علــى والزامهـا  الـدول 

  .الدولية والتزاماتها تعهداتها وتنفيذ الوطنية تشريعاتها في

 المتعلقـة  المتحـدة  األمـم  أجهـزة  وقـرارات  توصيات وتطبيق احترام واهمية ضرورة الى السعي .3
 يلحـق  بروتوكول خالل من الالجئين بقضايا خاصة مةمحك انشاء خالل من االنسان، بحقوق

 وكـذلك  الدوليـة،  االتفاقيـات  في المقررة بالحقوق المتعلقة القضايا في النظر يخولها بالميثاق
 اختصاصـــات عــن  تخــرج  التـــي واالختصاصــات  االعمــال  تّغطــي  اخـــرى لجــان  انشــاء  ضــرورة 

 االجهــزة بـين  فيمـا  لتـداخل وا التضــارب عـدم  الـى  يـؤدي  مــا وهـذا  االخـرى،  اللجـان  وسـلطات 
  .بينها فيما والفصل

 باالنضـمام  الـدول  الـزام  خـالل  مـن  الالجئيـين  لمشـكلة  دائمـة  حلـول  ايجاد على بالعمل السعي .4
 حقـوق  وحمايـة  اللجـوء  علـى  الحصـول  في التدابير وتسهيل بالالجئين، المتعلقة الصكوك الى

 حيــاة بضــمان للجــوء المانحــة الــدول يجبــر دولــي مــؤتمر اجــراء خــالل مــن وذلــك الالجئيـين، 
 .وحمايتهم لالجئين كريمة

 .ومساعدته الالجئ الطفل حماية اجل من االطراف الدول بين التعاون وجوب .5
 للقيــام اللجــوء قضــايا مــع تتعامــل التــي الدوليــة للمنظمــات الكــافي المــالي الــدعم تــوفير عــدم .6

  .المنشود النحو على بواجباتها

  المراجع
  الكتب : أوًال

  .2003،القاهرة الدولية، الشروق مكتبة والتطبيق، النظرية في مقارنة دراسة االنسان حقوق الرشيدي، أحمد - 

 بعض وفي لدوليةا ثيقالموا ءضو في سةادر: إلنسانا حقوق تطبيقات كأحد ءللجوا طلب في لحقا"  الرشــيدي، أحمــد - 

  .1996 ،ياضلرا ،لالجئين لدوليةا لحمايةا ندوة ،لعربيةا لتشريعاتاو لدساتيرا
  .١٩٨٦ ،دمشق جامعة منشورات ،سورية في لألجانب القانوني المركز ،شباط فؤاد - 
  .سورية ،العربية الموسوعة هيئة ،لألجانب القانوني المركز ،ديب فؤاد - 

  .2001 ،عمان ،1ط ،للنشر الحامد دار ،" االنساني الدولي والقانون االنسان حقوق: شطناوي فيصل - 
  .٢٠٠٦ ،الحقوق كلية ،حلب جامعة منشورات ،األجانب ومركز الجنسية ،الخاص الدولي القانون ،خربوط الدين مجد - 
  .القاهرة ،العربية النهضة دار  المتحدة األمم لمواثيق طبقا الالجئ حقوق ،العال عبد شوقي محمد - 

 دار، 2ج ، االنسـان  حقـوق  وعةموسـ  ، العظـيم  عبـد  وزيـر  سـعيد،  محمـد  والدقاق ،: ،واخرون بسيوني، شريف محمود -

  .1989 -1ط بيروت للماليين، العلم
 ،باإلسـكندرية  المعـارف  منشأة ،األجانب مركز في الثاني لدلمجا ، األجانب ومركز والموطن الجنسية ،صادق علي هشام - 

1977 .  

  :االتفاقيات والمعاهدات الدولية: ثانيًا

  .1951 لعام الالجئين بوضع الخاصة االتفاقية -
  .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد -
  . العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية -
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  .المرأة ضد التمييز أشكال جميع عل القضاء اتفاقية -
  .الطفل حقوق اتفاقية -
  .المهاجرين بالعمال الخاصة االتفاقية -
  .العنصري التمييز أشكال جميع على لقضاءل الدولية االتفاقية - 

  التقارير : ثالثًا

 42 والـدورة  ،1992 نيويـورك  12 47 الـدورة  ،العامـة  الجمعيـة  ،الالجئيـين  لشـؤون  السامي المفوض مفوضية تقرير - 

  .1991 لعام

  .1992 نيويورك 12 ملحق 47 الدورة ،العامة الجمعية ، الالجئيين لشؤون السامي األمم مفوضية تقرير - 

   :المجالت: رابعًا

  . 1988 ،جنيف ،األحمر والهالل االحمر الصليب على اضواء مجلة -

  .1993 ،جنيف ، المتحدة األمم من الصادرة 20 رقم االنسان حقوق صحيفة -

  مواقع االنترنت: خامسًا

                      www.Amnesty. Org / ar/humar- rights تاالنترن على موقع -

   www.Sis.Gov.eg  تاالنترن على عموق -
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  م البحر المتوسطلعا في الالجئينعلى  األوربي األمريكيالتحالف  أثر

  

  

  عزة جمال عبد السالم زهران .د

  المملكة العربية السعودية  -جامعة نجران
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 ملخص
فى  تعد قضية الالجئين في عالم البحر المتوسط أثر التحالف األمريكي األوربي على الالجئين

تداعيات مختلفة على دول  لمي، و لهاالم البحر المتوسط من القضايا الهامة على المستوى العاع
حيث شهدت سياسات الدول األوروبية تجاه القادمين إليها متأثرة بسياسة ، اإلرسال واالستقبال

لشؤون  حليفها االمريكى، يمثل البحر المتوسط اخطر الطرق في العالم كما وصفته المفوضية األوربية
فى البحر األبيض المتوسط فى  ارتفع عدد األشخاص الفارين إلى الشمال الذين غرقوا الالجئين حيث

بلغ عدد الالجئين الواصلين إلى  2017منذ بداية عام  الى أكثر من خمسة أالف شخص، 2016 عام
ى اسبانيا إل 6500إلى اليونان، ونحو  9300كما وصل نحو ، إلف الجئ 100 عبر ايطاليا أوروبا

ولقي أكثر من ثالثة آالف مهاجر حول العالم حتفهم منذ مطلع . الى جزيرة قبرص 270وأكثر من 
باإلضافة إلى قتل .  2017قضوا إثناء محاولتهم العبور إلى اوروبا 2200، من بين هؤالء 2017

فق تد 2014بينما شهد االتحاد األوروبي عام ، 2016عام  5000و 2015عام  1500 أكثر من
 .ألفا 170

تعتبر مشكلة الالجئين من المشاكل البارزة على الساحة الدولية مما يؤكد على أهمية تلك 
للواليات  المؤثرات السياسة الجديدة الدراسة بشكل كبير حيث تهدف هذه الدراسة إلى تفسير

 .البجر المتوسط واآلثار المترتبة بتلك السياسات على الالجئين فى عالم  المتحدة و لالتحاد االوربى
نتحدث  تأثير ثورات الربيع العربي على تدفق الالجئين فى عالم البحر المتوسط ويناقش البحث

حول  فيه عن الالجئون من جنوب وشرق عالم البحر المتوسط و يتناول االتفاقات األوربية التركية
كية األوربية بشأن الالجئين و الدور االوربى والتركي والصفقة التر الالجئين فى عالم البحر المتوسط

و .والتوترات بين تركيا وألمانيا وتأثيرها على الالجئين ، وموقف جماعات حقوق اإلنسان منها
ونستعرض  السياسات واالستراتيجيات األوروبية األمريكية لتوطين الالجئين من عالم البحر المتوسط

 .حول قضية الالجئين 2017ديدة له فى فيه موقف االمم المتحدة واالتحاد االوربى والقرارات الج
 ونلقى الضوء التحالف االوربى االمريكى للمساعدة األمنية والبحرية لالجئي عالم البحر المتوسط

والتعاون المشترك والخامس مستقبل الالجئين فى عالم  السياسات األمنية والبحرية والجوية يتناول
 . ربىالبحر المتوسط فى ضوء التحالف االمريكى االو

حيث كان لفوز دونالد ترامب وخطابه الشعبوي دور في إحياء األمل لدى األحزاب اليمينية 
المتطرفة، يرى بعض زعماء اليمين في أوروبا أنهم أسالف ترامب، وما هو إال مقّلد استلهم منهم 

ين المستمرة نضالهم وأفكارهم ليطبقها في أميركا الكراهية والتمييز العنصري عززت أزمة الالجئ
والهجمات التي شنها متطرفون مسلحون في بلجيكا وفرنسا وألمانيا كراهية األجانب والخوف من 

 . اإلسالم والمشاعر المعادية للمهاجرين
تجسد ذلك في هجمات على المسلمين والمهاجرين والذين يعتقد أنهم أجانب، باإلضافة إلى 

كثير من دول االتحاد األوروبي فضال عن القلق دعم األحزاب الشعبوية المناهضة للهجرة في 
وأخيرا نطرح الدور الواجب على الواليات المتحدة فى الحفاظ ، االجتماعي والمشكالت االقتصادية

 . على االستقرار اإلقليمي
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Abstract 
The impact of the US-European alliance on refugees in the Mediterranean 

world 
The issue of refugees in the Mediterranean is an important issue at the global 

level and has different implications for the countries of transmission and reception, 
Where the policies of European countries towards those coming to them were 
influenced by the policy of its American ally, The Mediterranean is the most 
dangerous road in the world, as described by the European Commission for 
Refugees, Where the number of people fleeing to the North who sank in the 
Mediterranean in 2016 to more than five thousand people, Since the beginning of 
2017, 100 thousand refugees have arrived in Europe through Italy, Some 9,300 
have arrived in Greece, some 6,500 to Spain and more than 270 to the island of 
Cyprus, . More than 3,000 immigrants have died since the beginning of 2017, of 
whom 2,200 died while trying to cross into Europe in 2017. In addition to the 
killing of more than 1500 in 2015 and 5000 in 2016, while the European Union in 
2014 saw a flow of 170 thousand. 

 The problem of refugees is a prominent problem in the international arena, 
which emphasizes the importance of this study significantly, This study aims to 
explain the new political influences of the United States and the European Union 
and the implications of these policies on the refugees in the Mediterranean 
medium, , And discuss the impact of the Arab spring revolutions on the flow of 
refugees in the Mediterranean world, where we talk about refugees from the south 
and east of the Mediterranean world, Deals with European-Turkish agreements on 
refugees in the Mediterranean world, The European and Turkish role and the 
Turkish-European deal on refugees and the position of human rights groups, 
Tensions between Turkey and Germany and their impact on refugees, And 
European-American policies and strategies for settling refugees from the 
Mediterranean world, We will review the position of the United Nations and the 
European Union and its new resolutions in 2017 on the refugee issue, The 
European-US Security and Maritime Assistance Alliance for Mediterranean 
Refugees, which deals with security, maritime, air and joint cooperation, and the 
fifth, the future of refugees in the Mediterranean world, was highlighted in light of 
the US-Where Donald Trump and his populist speech were instrumental in 
reviving the hope of right-wing parties. 

Some leaders of the right in Europe see them as the ancestors of Trump, and 
only imitators inspired by their struggle and ideas to be applied in America. Hate 
and Racial Discrimination The continuing refugee crisis and attacks by armed 
extremists in Belgium, France and Germany have fueled xenophobia, fear of Islam 
and anti-immigrant sentiment. 

This is reflected in attacks on Muslims and immigrants who are believed to be 
foreigners, as well as support for anti-immigration populist parties in many EU 
countries as well as social concerns and economic problems. Finally, we put the 
United States to the task of maintaining regional stability. 
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  ـــــةدمقم
 لشؤون الالجئين األوربيةفي العالم كما وصفته المفوضية اخطر الطرق البحر المتوسط يمثل 

 فى عامالمتوسط  األبيضالبحر  في الذين غرقواالشمال  إلىالفارين  األشخاصارتفع عدد  حيث
عليا شخص، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية ال أالفمن خمسة  أكثرالى  2016

  .المتحدة لألمملالجئين التابعة 
 فبراير فيقمة االتحاد األوروبي الخاصة في مالطا  فياعتمد رؤساء الدول األوروبية وقد 

من ليبيا إلى الطريق وسط البحر األبيض المتوسط  إغالقنقاط تهدف إلى  10خطة من  2017
على الالجئين في  للقبضحل الليبي، الرئيسية للخطة هي تطوير وتدريب خفر السوا الخيوط، إيطاليا

 1.المياه اإلقليمية الليبية وإعادتهم إلى الساحل األفريقي، وإنشاء معسكرات االعتقال في شمال أفريقيا
أن العدد الفعلي للضحايا هو أعلى بكثير من التي كشفت عنها  (IOM) وتقدر المنظمة الدولية للهجرة

وحتى االن ال توجد  . ط عدد القتلى المسجلين رسمياإحصاءات األمم المتحدة، التي تسجل فق
بيانات موثوق بها عن الطريق من شمال أفريقيا إلى إسبانيا، حيث ال تزال العديد من المعابر عبر 

ارتفع عدد الوفيات على الرغم من أن عدد الالجئين الذين حيث  2. غير مكتشفةالبحر المتوسط 
إلى  2015مليون في عام  الثلثين تقريبا، من أكثر منيصلون في أوروبا قد انخفض بنسبة 

خاصة  االتحاد األوروبي األخيرة وقد هزت أزمة الالجئين والمهاجرين. 3 .2016في عام  358،000
فى معالجة  ألوربايمكنها تقديم المساعدة  أمريكا إنومن الواضح  القادمين من عالم البحر المتوسط

  .القضية

تعتبر مشكلة الالجئين من المشاكل البارزة على الساحة الدولية مما  :راسةأهمية موضوع الد: أوال
المؤثرات  تهدف هذه الدراسة إلى تفسيرحيث يؤكد على أهمية تلك الدراسة بشكل كبير 

رتبة بتلك السياسات على تواآلثار الم لالتحاد االوربى للواليات المتحدة و لجديدةالسياسة ا
  .لمتوسطعالم البجر ا في الالجئين

ولها تداعيات ، العالميمن القضايا الهامة على المستوى  الالجئينتعد قضية  :مشكلة الدراسة: ثانيا
شهدت سياسات الدول  حيث، لبحر المتوسطافى عالم  مختلفة على دول اإلرسال واالستقبال

واعد شبه تحديد في الق، متأثرة بسياسة حليفها االمريكى األوروبية تجاه القادمين إليها
والسياسات، حيث استقرت على ضبط المجال أمام الوافدين، وتضييق الخناق وفقًا ألطر قانونية 

  .ومؤسسية

                                     
1 -Martin Kreickenbaum, EU summit approves sealing off the Mediterranean from 
refugees6 February 2017 , 6 February 2017, 
https://www.wsws.org/en/articles/2017/02/06/refu-f06.html 

 2  - Martin Kreickenbaum, More than 5,000 refugees drowned in the Mediterranean in 
2016,World Socialist WebSite, 31 December 2016 , 
https://www.wsws.org/en/articles/2016/12/31/refu-d31.html 

3 Martin Kreickenbaum, More than 5,000 refugees drowned in the Mediterranean in 
2016,World Socialist WebSite, 
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تحليل العالقات  ىأو النسقي ف النظميتستخدم الدراسة منهج التحليل  :منهج الدراسة : ثالثا
عابها يقوم باستي ىلصانع السياسة والت المدخالتحيث المنهج يفرض نمطا من ، الدولية

   .وتحويلها إلى قرارات وأنماط جديدة من السياسة الخارجية

 2010عام  بعدتقع الفترة المحددة للدراسة : الزمنية والموضوعية للدراسة  الحدود: رابعا 
   .اآلنحتى 

  األول لمبحثا

  فى عالم البحر المتوسط تدفق الالجئين على العربيثورات الربيع  تأثير
 عامالى  2000 عاممنذ  شخص في عرض المتوسط غرقا 20.000 اةوف إلى اإلحصاءاتتشير 

 وتشهد الدول األوروبية الجنوبية .افريقية اغلبهم من جنسيات عربية، ، وعشية الربيع العربي2011
مشاكل كبيرة بسبب تدفق المهاجرين والالجئين غير الشرعيين، وخصوصا  عالم البحر المتوسطل

 2014مهاجر، بينما شهد االتحاد األوروبي عام  500 المتوسط البحر إيطاليا التي يصلها يوميا عبر
   1.ألفا 170تدفق 
كما ، الجئ الف 100عبر ايطاليا عدد الالجئين الواصلين إلى اوروبابلغ  2017منذ بداية عام  

ولقي . الى جزيرة قبرص 270الى اسبانيا وأكثر من  6500الى اليونان، ونحو  9300وصل نحو 
 إثناءقضوا  2200، من بين هؤالء 2017الثة آالف مهاجر حول العالم حتفهم منذ مطلع أكثر من ث

   2 2017محاولتهم العبور الى اوروبا
خالل  مهاجر والجئ 2016عام  5000و 2015عام  1500 اكثر من قتلالى  باإلضافة

 وتشير التقارير أن.  3وتعتبر ليبيا نقطة االنطالق الرئيسية إلى أوروبا . محاوالت الوصول إلى أوروبا
% 47من الالجئين في العالم و% 57.5من سكان العالم أنتجت نحو % 5الدول العربية التي تمثل 

من النازحين داخليا، واقتصر دور العديد من الدول العربية تجاه القضية علي تقديم المساعدات 
  4.ؤالء الالجئينالمالية فقط دون المحاولة جديا في معالجة األوضاع القانونية له

  :المتوسط البحر الالجئين من جنوب عالم : أوال
بطرق  أوربا إلى إفريقيامن جنوب البحر المتوسط وشمال  الالجئينمن المالحظ ازدياد حركة 

نظرا لزيادة عدد السكان فى  نالالجئيعبر اليونان حيث انه من المتوقع أن يتضاعف عدد  غير قانونية
 . أوروبا فيهور تحديات اقتصادية جديدة فضال عن البحث عن وظائف وظ أفريقيامناطق شمال 

وعبر البحر المتوسط يلجأ األفارقة والمتضررون من الصراع في الشرق األوسط إلى أوروبا نحو 

                                     
 مايو 19، الهجرة السرية والبحر المتوسط الطريق األخطر في العالم، مركز الدراسات االستراتيجية والديبلوماسية - 1

2015.  
 https://www.dailysabah.com،، ، العالم2017ألف الجئ وصلوا إلى أوروبا منذ بداية  100 - 2

3  - Martin Kreickenbaum, EU summit approves sealing off the Mediterranean from 
refugees, 6 February,2017,https://www.wsws.org/en/articles/2017/02/06/refu-f06.html 

  2016تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر عام  - 4
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إريتريا، نيجيريا، إفريقيا جنوب (ويبلع عدد المهاجرين األفارقة من . إيطاليا وإسبانيا بشكل خاص
 .الجئ 91,302) الصحراء ودول أخرى

أما القادمون من الغرب اإلفريقي إلى أوروبا فتنوعت جنسياتهم بين سوريين وغينيين 
وطالبي  بلغت أعداد المهاجرين 2017للتقرير العالمي  طبقا .جئاال 6,698وإيفواريين، وبلغ عددهم 

ية خاصة وتعتبر إيطاليا الوجهة األولى للهجرة غير الشرع. 164695وصل إلى ايطاليا  ءاللجو
، فيما يشكل النيجيريون نسبة %26للقادمين من إفريقيا، حيث تبلغ نسبة القادمين من إريتريا 

بينما  1%.11، أما نسبة الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودول إفريقية أخرى فتبلغ 12%
يقيا أيضا، حيث تبلغ ينظر إلى إسبانيا باعتبارها وجهة أولية لكل من القادمين من الشرق األوسط وإفر

مكانة محورية في  تحتل ليبيا،، وكوت ديفوار%10، وغينيا %57نسبة الالجئين السوريين إليها 
. في المائة من الالجئين ينطلقون من ليبيا في اتجاه أوروبا 90جهود االتحاد األوروبي، ألن نحو 

الفوضى بحيث أن الحكومة حيث انزلقت إلى حالة  2011خاصة بعد حكم العقيد معمر القذافي في 
  2.المعترف بها دوليا ال تبسط نفوذها اال على جزء صغير من البالد

من سوريا من  انزحوسبعة ماليين شخص قد  المتحدة أن األممسجلت أعلنت  2015 أوائلفى 
نزوح حوالى  واألردنمليون وقد سجلت المفوضية فى مصر والعراق  22سكانها البالغ عددهم  أصل

يث تم النزوح من ح.  سوريم  1.9 دخول الحكومة التركية وسجلتاليها  سوريشخص  2100000
من خالل جمهورية  عبر ممر البلقان ادخلو ءاللجو طالبيومعظم  تحوى الصراعات التيالدول 
دول االتحاد األوروبي طريق  أغلقت 3.والمجر والنمسا للوصول الى المانيا كرواتيا،، صربيا، مقدونيا
ومنذ . وهي شبكة مراقبة للبحرية،" مشروع فرس البحر"باعتمادها  متوسط في وجه الالجئينالبحر ال

إبرام اتفاق اللجوء مع تركيا تحول الطريق من شمال إفريقيا إلى مسلك رئيسي للمهاجرين، إذ مر 
   4.شخص عبر هذه الطريق نحو أوروبا 181.000أكثر من  2016فقط في عام 

وأوجدت أزمة ، ود والقيود األوروبية إلى تفاقم الوضع بشكل هائلوأدت عمليات إغالق الحد
في مقدونيا وصربيا بسبب  8،000أكثر من  ومنهم عالقين في اليونان  63،000ترك  وتم إنسانية

 .وإغالق طريق غرب البلقان إلى أوروبا 2016تنفيذ االتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا في مارس 
إيواء الالجئين الذين يتم العثور عليهم وسط البحر   األلماني توماس دي ميزيرويريد وزير الداخلية 

رئيس الكتلة النيابية للحزب االشتراكي الديمقراطي طالب  و). شمال إفريقيا(في معسكرات في بلدان 
وهذه المخططات سبق  .توماس أوبرمان مؤخرا بإعادة الالجئين للقضاء على أنشطة عصابات التهريب

، وهذه الموضوعات غير مطروحة رسميا في 2004دث عنها وزير الداخلية األلماني في عام وأن تح

                                     
  .المرجع السابق، تقرير التنمية اإلنسانية العربية - 1
  DW.com ،15-2-2017، !مهمة مستحيلة..معسكرات إيواء الالجئين في شمال إفريقيا  - 2

3 - Thanos Dokos ,POLICY PAPER | April 2016 | The Eastern Mediterranean in 2020: 
Possible Scenarios and Policy Recommendations, Hellenic Foundation for European & 
Foreign Policy (ELIAMEP)1p6 

  DW.com ،15-2-2017، !مهمة مستحيلة..معسكرات إيواء الالجئين في شمال إفريقيا  - 4
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ليس لدينا :"بروكسيل حيث قال موظف رفيع المستوى لالتحاد األوروبي لوكالة األنباء األلمانية
مخططات حاليا إلقامة معسكرات إيواء في شمال إفريقيا، رغم أن وسائل اإلعالم تثير هذا 

وأوضح أن بلدان شمال إفريقيا غير مستعدة في الوقت الراهن، و ستعارض رسميا  ".الموضوع
تونسي مطالبين بالرحيل  1.500حين حوالي  في 1. جميع المفاوضات حول اتفاقية استقبال الالجئين

تونسيا، و تعتزم الحكومة  116ترحيل فقط  تم يعيشون حاليا في ألمانيا، و في العام الماضي
حيث . مالية لهمحوافز ادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى تونس طواعية بتقديم األلمانية إع

ومن بين تلك ". تتم بشكل أفضل عندما تكون طواعية"المستشارة األلمانية بأن العودة أفادت 
تقديم المساعدة في إقامة مشاريع، وانتقدت ميركل حقيقة أن إعادة التونسيين إلى وطنهم ال الحوافز 

االتحاد األوروبي  معجراء محادثات  المغربيةوقد اكدت وزارة الخارجية  2.م بالسرعة المطلوبةتت
أن الطرفين يريدان التعاون بصفة وثيقة إلقامة نظام لجوء وطني في . لمكافحة الهجرة غير الشرعية

إلى غير أن منظمات غير حكومية انتقدت المخططات، ألنها ال تريد أن يتحول المغرب .المغرب
وأفادت دوائر دبلوماسية ألمانية أن إقامة معسكرات استقبال في المغرب ليس ". حارس بوابة أوروبا"

للجزائر طرفا في إستراتيجية شاملة لتنظيم  أن أوروباترى  ى حينف 3.مطروحا في الوقت الراهن
 وقد .الهجرة محادثات أولى حول تعاون حول انعقاد 2017 وورد في وثيقة في نهاية يناير. اللجوء

وجيرانها ليبيا وتونس إلى معسكرات لالجئين، غضبا عارما  اثار المقترح األوروبي بتحويل الجزائر
ترى رئيسة الهالل األحمر الجزائري أن الدول المسؤولة عن و .»عنصرية وتمييزا«بسبب ما اعتبر 

» تتقاسم العبء«، يجب أن مثل هذه الحاالت، والتي تميل إلى استغالل مساعداتها ألغراض سياسية
  4.من خالل المفوضية العليا لالجئين» مع الجزائر في المساعدة على التعامل مع هذه الكارثة

  : المتوسطالبحر عالم الالجئون من شرق : ثانيا
تم حيث  لشرق عالم البحر المتوسطوعدم االستقرار مصدرا للقلق االقليمى سوريا  أصبحت 
عندما بدأ تدفق  .من السكان % 3,5وري في تركيا، أي حوالي سمليون  2,75دخول  تسجيل

التحديات تعلم اللغة،وإيجاد فرص عمل مجدية، واإلسكان والتعليم،  تشمل ،2011الالجئين في عام 
بقاء الوقد بدأ إقرار  ،والضعف أمام االستغالل، والتنقل في البيروقراطية غير المألوفة والمعقدة

   5.ر في سياسات التكامل في التعليم والعمالةظه، 2016دائم في عام ال
وتعتبر القارة األوروبية أحد المقاصد صعبة المنال على الالجئين السوريين، فقد أعلنت مفوضية 

                                     
   www.oxfam.org أزمة الالجئين والمهاجرين - 1
فبراير  14(المستشارة األلمانية عقب محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في برلين  تصريحات - 2

2017(  
، 2016-2- 23مالذ أوروبا األخير لمعالجة مسألة الهجرة، : شمال أفريقيا - 3

http://carnegieendowment.org/sada/68098  
 |عبد الرحمن أميني : بوابة الوسط -الجزائر ، جدل في الجزائر بعد تصريحات أويحيى بشأن الالجئين بشمال أفريقيا - 4

   http://alwasat.ly/ar/mobile/article?articleid=146870 10:39, 2017يوليو  10االثنين 
  2016سوريا ، سياسة البقاء، تقرير: أزمة الالجئين في تركيا، ديك رومي - 5
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 2011األمم المتحدة لالجئين أن عدد من وصل منهم إلى أوروبا خالل الفترة الممتدة بين أبريل 
د الالجئين السوريين إلى أوروبا خالل عام واحد وارتفع عد. ألف 441,25يبلغ  2015وأغسطس 

، ليصل %184ألف، بنسبة زيادة تصل إلى  286,1بواقع ) 2015وأغسطس  2014بين أغسطس (
، لتقترب الزيادة من ضعفي الالجئين 1ألف 155.16ألف مقابل  441,25عدد الالجئين اإلجمالي إلى 

عدد دانية إلى تضاعف األرقام أكثر من أربعة وتشير دراسات أخرى مي. بالقارة منذ بداية األزمة
ألف وافد خالل األحد عشر شهرًا األولى من  900إلى قرابة  2014ألف وافد في  220أضعاف من 

20152   
يشكل  . فى شمال عالم البحر المتوسط تتفاوت نسبة الجنسيات التي تلجأ إلى الدول األوروبية

منهم، أما نسبة الالجئين من كوسوفو % 28يون نسبة منهم، فيما يشكل السور% 29األفغان نسبة 
وتمثل تركيا معبرًا رئيسيًا للمهاجرين والالجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، . %23فتبلغ 

مهاجر والجئ متجهين إلى تركيا  132,240قرابة ) سوريا وأفغانستان وباكستان(إذ يغادر منها 
وتعد اليونان البوابة الرئيسية إلى أوروبا ودول .أو بلغاريا ومنها يتوجهون نحو اليونان أو رومانيا

، وباكستان %)25(، وأفغانستان %59االتحاد األوروبي، خصوصًا للمغادرين من سوريا، ونسبتهم 
وحتى  3 . ، ومن اليونان يمر الالجئون عبر مقدونيا وصربيا للتوجه شماال نحو المجر والنمسا%)5(

وقد . أكبر مضيف لالجئين هامليون سوري إلى تركيا، مما جعل 2.7ن ، هرب أكثر م2016أكتوبر 
 8فرضت الزيادة السكانية المفاجئة عبئا كبيرا على اقتصاد تركيا، حيث أنفقت البالد ما يقرب من 

 4.مليارات دوالر لتوفير منازل لالجئين
  الثانيمبحث ال

  المتوسط عالم البحر في الالجئينحول  االوربية التركيةاالتفاقات  

  :تجاه قضية الالجئين  االوربىالدور : أوال 
تقع المؤسسات األوروبية ودول االتحاد ما بين معضلة كبرى؛ فمن جانب تريد الحفاظ على 
المبادئ اإلنسانية التي تم تأسيس االتحاد عليها ومنها دعم حقوق الالجئين وحمايتهم، باإلضافة إلى 

لقوى العاملة التي تريدها لتغطية العجز في عدد السكان وارتفاع أن هؤالء األفراد يمثلون تدفًقا ل
وعلى الجانب اآلخر االتجاه نحو المزيد من الحفاظ   أعمارهم بالنسبة للمطلوب في أسواق العمل،

سياسات اللجوء والهجرة؛ للحد من تدفق المهاجرين  فيوإغالق الحدود وإعادة النظر  على االمن

                                     
 المفوضية السامية لشؤون: انظر. أخًذا في االعتبار أن هذه النسبة محسوبة وفًقا ألعداد الالجئين السوريين المسجلين - 1

  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.phpالالجئين، االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين، 
فرانك الكزكو، وآن سينغلتون، وتارا براين، ومارزيا رانغو، المهاجرون الواصلون والمتوفون منهم في البحر األبيض  - 2

  .31-30أوروبا، ص ص : ، وجهة الوصول51 القسرية، العددالبيانات؟، في نشرة الهجرة  بماذا تخبرنا: المتوسط
   http://www.skynewsarabia. 21-8-2015والطريق إلى أوروبا، .. الالجئون - 3

4 - The Refugee Crisis in Europe and the Middle East A Comprehensive, . 
www.rescue.org/sites/default/files/document/911/irccrisisappealcompositerevaugust.pd
f 
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كرية وغيره لحماية سيادة دول االتحاد وحماية حريات أفرادها داخل والتحقق من خلفياتهم الف
  1.االتحاد 

ولم تكن اوروبا مستعدة لتطور تدفق الالجئين فهذه األزمة عصفت بعنٍف بأوروبا، ألنها شّكلت 
فمن الهجرة إلى سياسات . واحد من القضايا في آن عددفشًال طويل األمد في السياسة العامة في 

من السيطرة على الحدود إلى مكافحة الجريمة، ومن المساعدات اإلنسانية إلى التضامن اإلدماج، و
الداخلي وتقاسم األعباء، ومن سياسة التجارة إلى التعاون التنموي، ومن التدخالت العسكرية إلى 
السياسة األوروبية حيال الجيران، فشلت أوروبا بشكل مّتسق وشامل إلى درجة أن تصحيح هذه 

مواجهتها بشكل  األوروبيينمتعددة األوجه يعتبر من أكثر المهام تعقيدًا، والتي يتوجب على  القضية
اجتاحهم على قدم المساواة حجم  لقد تغاضى األوروبيون عن حجم هذه المشكلة، ولذلك. مشترك

 .2األزمة الذي خلقه هذا الفشل
ين الكثير من الخالفات بين دول فقد عكست اإلجراءات والتصريحات قلق الدول من تدفق الالجئ

انتقد رئيس الوزراء الصربي  2015أغسطس  19ففي  .االتحاد األوروبي وتلك المرشحة لدخوله
ألكسندر فوتشيتش االتحاد األوروبي بسبب عدم الرد على بناء المجر للسياج الحدودي، وقال إن 

فيما وصف الرئيس المجري،  .لغربيةبلغراد سوف تشيد مأوى آلالف المهاجرين العابرين إلى أوروبا ا
قواتها  بلغاريا ، ومن جهتها، استنفرت"الحصار"يانوش أدير، تدفق مئات الالجئين إلى حدود بالده بـ

  .حدود تحسبًا لتدفق الالجئين إلى أراضيهاعلى ال
وعقد رئيس الحكومة بويكو بوريسوف ووزراء الداخلية وقادة األجهزة األمنية والمخابرات 
اجتماعا طارئًا، ناقشوا خالله تحذير وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داشيتش من اتجاه الالجئين إلى 

عند إغالق الحدود المجرية في وجههم، أما رئيس الحكومة التشيكي بوهوسالف   وكرواتيا بلغاريا
 سوبوتكا، فقد حذر من اتخاذ دول االتحاد األوروبي إجراءات أحادية الجانب في مواجهة أزمة

انتهاكات الدول األوروبية وخاصة إيطاليا واليونان حيث  رصدت منظمتين عالميتين وقد 3الجئينال
سوء أحوال المعيشة لالجئين وعدم تقديم الخدمات والمساعدات لهم وتركهم فى العراء وإعادة نسبة 

إلى وضع وقامت المنظمتان بالدعوة  ,مرة أخرى أو سجنهم إن دخلوا البالد  كبيرة منهم إلى البحر
األلمانية ويعطيه الحق بجلب أطفاله وأسرته بمجرد  األراضيقانون يسمح لالجئ بحرية التنقل داخل 

المسئولون ألمانيا بضرورة بذل  دعيكما ,اإليطالية  األراضيوصوله وعدم إعادته مرة أخرى إلى 
لك الكارثة اإلنسانية مزيدا من الالجئين فى ظل ت باستقبالالجهود إلقناع الدول األوروبية األخرى 

مليون يورو  440ساهمت ألمانيا بنحو  2013و  2012فى عام  4 .تجتاح دول العالم التي

                                     
-http://ida2at.com/in-the ؟،هل تفضل أوروبا األمن على اإلنسان: في مواجهة الالجئين ،عرفاتالشيماء  - 1

face-of-refugees-do-you-prefer-a-europe-of-human-security /21/01/2016  
  .2017التقرير االوروبى، - 2
  ، 2015-8- 27ور، الجزيرة نت، الالجئون والعب..على أبواب أوروبا - 3
   سوريا الجئيدعوة ألمانيا وأوروبا لفتح حدودهما امام  ،خالد شمت –4

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/9/25/   
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للمساعدات التنموية واإلنسانية تجاه األفراد الذين عانوا من ويالت الصراع فى سوريا مما جعلها 
  . 1الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم فيتتبوأ مرتبة عليا 

لفتح أبوابها أمام الالجئين  األوروبيدول االتحاد  المنظمات السابقةدعت  2013عام  وفى
السوريين الفارين من ويالت الحرب وطالبتا الحكومة األلمانية بتسهيل إجراءات الدخول للسوريين 

جيال انتهجت المستشارة األلمانية أن ،الذين لديهم أقارب فى ألمانيا وتسهيل تصاريح العمل والدراسة
ميركل سياسة الترحيب بالالجئين خالل السنوات الماضية، وأثار ذلك غضب بعض التيارات السياسية 

 900نحو 2015كانت ألمانيا استقبلت عام . هناك، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف بأوروبا
  .2016ألفا في  280ألف الجئ، لكن هذا الرقم انخفض إلى 

إلى " صربيا وسلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا"لقان دول الب نظرا إلغالق الحدود والممرات في 
" الجارديان"وذكرت صحيفة  .جانب توقيع اتفاقية إعادة الالجئين بين تركيا واالتحاد األوروبي

حول أزمة الالجئين،  إتباعهاالبريطانية في تقرير بها أن ميركل أجرت مبادرة ينبغي ألوروبا بأكملها 
وريين الموجودين في بالدها يحق لهم الحصول على اللجوء إلى حيث أعلنت أن جميع الالجئين الس

  2ألمانيا
كما عقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة برو أزيل األلمانية مؤتمرات لدعوة الحكومة األلمانية 

بالدخول  سوري 5000بوضع قوانين خاصة بالالجئين فصدر قرار المستشارة األلمانية بالسماح ل 
المنظمتان قد أعتبرتا أن هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بما يجرى على الساحة إلى ألمانيا إال أن 

البوسنة  لالجئيبالعدد الذى سمحت به ألمانيا  مقارنةالدولية من مهازل إنسانية فى حق الالجئين 
أى بعد عامان على اندالع الثورة السورية بلغ عدد  2013وفى عام  ألف الجئ 300بلغ نحو  والذي

لمنظمة  األلمانيت كال من الفرع ءاطبقا إلحصا .ألف الجئ 50السوريين فى ألمانيا نحو الالجئين 
العالم  تطورات فىفالوعلية  . 3العفو الدولية ومنظمة برو أزيل األلمانية المعنية بشئون الالجئين

توسط شمال عالم البحر الم حيث يتعين على دول واسعة خارج المنطقة أثارالها  أصبحتالتى  العربي
  . األزمات إلدارة األمدواستراتيجيات طويلة  ةدخطط جدي إعداد

   :حول قضية الالجئين التركيالدور : ثانيا
قضية الهجرة  إزاءعن قلقها  تركيا فى العديد من المحافل الدولية الخاصة بالالجئين أعربت

والسيما تعزيز جة ايبحر  فيمؤكدة استعدادها لمواصلة التماس دعم التحالف لمراقبة التدفقات 
الحوار المتوسطي وزيادة تعزيز العالقات مع دول الخليج من خالل مبادرة التعاون في اسطنبول، من 

                                     
1  - Orchard, Cynthia and Miller Andrew, ”protection in Europe for refugees from Syria”, 

Oxford university , Refugee Studies Centre Oxford Department of International 
Development, published date: 09\2014 , available on :
http://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/policy-briefing-series/pb10-protection-
europe-refugees-syria-2014.pdf  ,  55. 

-www.el امية وسط تخاذل عربي مقابل دعم واهتمام أوروبي،مأساة د.. أزمة الالجئين - 2
tareeq.net/Article.aspx?Article  

  . مرجع سابق,  ”سوريا الجئيدعوة ألمانيا وأوروبا لفتح حدودهما امام “, خالد شمت  –3
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 خاصة بعد .أولويات تركيا ألن أنقرة قد أغلقت مؤخرا صفوفها مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي
مليون شخص  إلى وءاللج طالبيحدثت بين دول شمال المتوسط بعد ارتفاع عدد  التياالنقسامات 

حيث لم تستطيع اليونان وايطاليا السيطرة على . ضعف نظام شنن حيث كشفت عن 2015فى 
   .المهاجرين

  :الصفقة التركية االوربية
وللحد من ، الالجئين أزمةوقع االتحاد االوربى مع تركيا اتفاقا لتحسين إدارة  2016فى مارس 

  1. خل تركياوتقديم الدعم لالجئين دا األرواحفقد 
 السياسيعلى صعيد التعاون ، واالوربى التركيهذا االتفاق نقطة تحول مهمة للطرفين ويعد 
محنة منذ الحرب العالمية الثانية كادت ان  أصعب لمواجهةالن اوربا فى حاجة ماسة  واالقتصادي

 األوربيةالقارة  وفتح، إضافية أماال اما بالنسبة لتركيا فقد جلب لها االتفاق، تضرب وحدتها الداخلية

  :على ثالثة نقاط  وارتكز .مواطنيها أمام

  :والمساعدات المالية لتركيا "واحد مقابل واحد"مبدأ 
شروط االتفاق، توافق تركيا على استعادة أي مهاجرين سافروا إلى اليونان ولم يتم بموجب 

 .حاد األوروبيكيا إلى االتيعود من اليونان، سيعاد توطينه من تر تراههاجر الم منحهم حق اللجوء
  .أن تقلل العبء على تركيا 1: 1ومن شأن هذه النسبة 1:1

  المنحة المالية 
مليارات يورو تنفق على  3منحة إضافية تبلغ تعهد االتحاد االوربى بتقديم  باإلضافة إلى 

 6كيا ليصل إلى الالجئين إلى تروتصل هذه المنحة إلى إجمالي إنفاق االتحاد األوروبي على  .الالجئين
من اجل  مليارات يورو، والتي ستذهب إلى الحصول على الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية

على وعد تقديم مساعدات اخرى من  تركيا الذين تستضيفهم مليون الجئ 2.7تحسين أوضاع 
  2018.2مليارات بحلول  3تبلغ  األوربياالتحاد 

  لألتراكتحرير تأشيرات الدخول 
االتحاد أيضا من تحرير التأشيرات وتجديد المفاوضات لعضوية من االتفاقية تركيا  تفادتاس
وستعطى األولوية إلعادة التوطين للسوريين الذين لم يدخلوا أو حاولوا دخول االتحاد  .األوروبي

معايير الضعف في األمم  كما أخذ االتحاد األوروبي بعين االعتبار ،األوروبي بشكل غير نظامي
، عندما أعيد أول 2016أبريل  4تم تنفيذ الصفقة بالكامل في  .المتحدة أثناء عملية االختيار

 عقب ملحوظ بشكل الالجئين تدفق تراجعتشير بعض المؤشرات  3.إلى تركياالمهاجرين من اليونان 

                                     
  https://arabic.rt.com/news ،32016-18المهاجرين، إعادةبشأن  التركيتفاصيل االتفاق االوروبى  - 1
  .المرجع السابق -2

3  - Michael Ignatief, The United States and the European Refugee Crisis: Standing with 
Allies Faculty Research Working Paper Series, May 2016 RWP16-020, 
https://research.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/Index.aspx.  
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 6 نم اليومي التدفق انخفض حيث ،2016 مارس 21 يوم التنفيذ حيز األوروبي التركي فاقاالت دخول
   .مواطنيها عن التأشيرة بإلغاء تركيا توقعات من زاد الذي األمر ،100الـ دون ما إلى آالف

االتفاقية  اإلنسانانتقدت جماعات حقوق  :االتفاقية من جماعات حقوق االنسانموقف : ثالثا

  : لألتي

 .توطين إعادةللتباطؤ فى توفير الدعم لالجئين الذين يحتاجوا  -

ــــ  - ــار االتفاقي ــام    ا ةاعتبــ ــين لعــ ــة الالجئــ ــا التفاقيــ ــدخول     1951نتهاكــ ــن الــ ــد مــ ــة للحــ ــي محاولــ ، فــ
 .غير القانوني للمهاجرين والالجئين إلى الكتلة األوروبية

 .المتوسط األبيضلحركة المرور الخطرة بين ليبيا والبحر  التصدي -
ــوف   - ــى الخــ ــاق، إلــ ــؤدي االتفــ ــادة و، أن يــ ــينإعــ ــم     الالجئــ ــن بالدهــ ــلل مــ ــاولون التســ ــذين يحــ الــ

 .األراضي التركيةالى 
ــادت   و ــأن أفـــ ــذا الشـــ ــى هـــ ــة فـــ ــامنظمـــ ــلطات التركيـــــ   نهيومـــ ــتس ووتـــــش إن الســـ ــت  ةرايـــ أغلقـــ

ــدخول الـــبالد            ــربين لـ ــى المهـ ــى االعتمـــاد علـ ــين إلـ ــطر الالجئـ ــًا، ممـــا اضـ ــوريا تقريبـ ــع سـ ــدودها مـ . حـ
ــي         ــواطئ التركـ ــن الشـ ــتن قـــوارب مـ ــى مـ ــذين أبحـــروا علـ ــين الـ ــدد الالجئـ ـــراوح عـ ــب ت ــد قريـ وحتـــى عهـ

  1.شخص يوميا أالف 5الى  3ساحل اليوناني ما بين باتجاه ال
 2016-3-18 فـــــيقمــــة بروكســـــل المنعقــــدة    فـــــيالمتحــــدة   األمـــــم إنومــــن الجـــــدير بالــــذكر   

ــق ، جمـــاعيمعلنـــة عـــن تخوفهـــا مـــن عمليـــات ترحيـــل    االوربـــى التركـــيرفضـــها لالتفـــاق  أعلنـــت ال تتفـ
ــة   ــرعية الدوليــ ــع الشــ ــدم   ، مــ ــن عــ ــال عــ ــهفضــ ــدول     قبولــ ــن الــ ــد مــ ــن العديــ ــةمــ ــث يفتقــــد   األوربيــ حيــ

  .اإلنسانية األوربيةللمعايير 

   نالالجئيوتأثيرها على  وألمانياالتوترات بين تركيا : رابعا
مخاوف  أثارت أوروباالى للدخول  األتراك تأشيرات تأخيربعد  وألمانياان فترة التوترات بين تركيا    

ولكن سرعات ما تبددت تلك  نبالالجئياالتفاقية الخاصة  بإلغاءحيث لوحت تركيا  وألمانيا أوروبا
التقى وزير الخارجية األلماني زيغمار غابرييل بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، المخوف حيث 

 أعتقد أنه يجب علينا ـ: "وقال حينها الوزير األلماني. وحاول غابرييل إعادة أجواء الثقة بين البلدين
كر أنفسنا بالنجاحات الكبيرة التي أثمرتها هذه الصداقة، في ظل كل هذه الصعوبات القائمة ـ بأن نذ
وأضاف غابرييل أنه ". ومساهمة األتراك في بناء بلدنا  ويجب علينا أن نذكر أنفسنا بالتعاون الثنائي

   2 ".ال ألمانيا وال تركيا لديها مصلحة في أن يطول أمد الخالف"

ولكن لو  "بوقف اتفاقية الالجئينتركيا لن تغامر "وفى هذا الصدد ويرى احد الباحثين 
ألن  تركيا، أنهيت االتفاقية المبرمة بخصوص الالجئين، فإن الكثير من األمور ستتعرض للخطر في

                                     
 ما تداعيات اتفاق تركيا وأوروبا على وضع الالجئين السوريين؟ - 1

http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/12/15  
  http://www.dw اتفاق الالجئين، إلغاءبقدر تركيا جراء  تتأثر أوروبا لن - 2
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األمر ال يقتصر فقط على حصول أنقرة على أربعة مليارات يورو من أوروبا فحسب، ولكن أيضًا 
  . تسهيل حصول األتراك على التأشيرات إلى أوروبا

، بحسب ما يقول "نجاحًا كبيرًا لسياساتها"قطة مهمة للحكومة التركية ألنها ستعتبرها هذه الن
نحن نفترض أن تركيا لن : "ويضيف الباحث األلماني. الباحث في علم االجتماع فاسيليس تسيانوس

تتوجه إلى فرض عقوبة اإلعدام، وهذا يعني أن فصول اندماج تركيا داخل االتحاد األوروبي ال تزال 
لن يكون كبيرًا، ألن عدد  وحتى لو تخلت تركيا عن االتفاقية، فإن تأثير ذلك على أوروبا".مفتوحة

ويرى . الالجئين انخفض بشكل كبير حتى بدون االتفاقية المبرمة بين االتحاد األوروبي وتركيا
المال من عدد الحشود الكبيرة من الناس المستعدين للنزوح والذين يمتلكون "كريستيان براكيل أن 

  1".واألشخاص المتبقون ال ينزحون في الغالب. أجل ذلك تراجع

   الثالثالمبحث 

  البحر المتوسط من عالم لتوطين الالجئين األمريكية األوروبيةالسياسات واالستراتيجيات 

  : األمم المتحدة وتوطين الالجئين: أوال
، وقد طالبت 2018نهاية  ألف الجئ سوري في 450إلى إعادة توطين  المتحدة األمم تسعى 

بدراسة  2016فى مارس  الواليات المتحدةالمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 
 2013يذكر أن دوًال غربية عرضت منذ العام  .الجئ سوري إلعادة توطينهم 369ألف و 32أوضاع 

  2.مكانًا إلعادة توطين الجئين سوريين 150ألف و 179نحو 
ُأعيد توطين وقد . 2016أبريل  5- 4ول عملية إعادة توطين من تركيا بعد البيان في تمت أ

وجرى وضع إجراءات تشغيل نموذجية . 1:1الجئ سوري في االتحاد األوروبي بموجب المخطط  96
إلعادة التوطين بتعاون وثيق مع المفوضية األوروبية، والدول األعضاء في االتحاد األوروبي، والمكتب 

وضعت  3..روبي لدعم اللجوء، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وتركيااألو
اليونان إجراءات سريعة لتسيير جميع مراحل طلبات اللجوء على الجزر، من المراجعات األولية إلى 

ضابط استخبارات وشرطة في الجزر، وفقًا لمتطلبات  1,500وسبق لليونان أن نشرت . االستئناف
 19ضابط لجوء و 60ونشر المكتب األوروبي لدعم اللجوء . توجيه الخاص بإجراءات اللجوءال

تم تسريع البرمجة وإعداد المشاريع .مترجمًا فوريًا في الجزر اليونانية لدعم تسيير طلبات اللجوء
اد فباإلضافة إلى مبلغ مليار يورو من ميزانية االتح. بموجب اآللية الخاصة بالالجئين في تركيا

مليار  2مليار يور من مبلغ  1.61دولة عضو شهادات مساهماتها التي تغطي  16األوروبي، أرسلت 
وتم توقيع العقود األولى ضمن هذه اآللية والبالغة . 2017-2016يورو الذي تم التعهد به للفترة 

سة أدت سيافى حين  .منه 18وتسديد أول دفعة في  2017مارس  7مليون يورو في  77قيمتها 

                                     
  المرجع السابق - 1
  http://www.alhayat.com ،2018إلف الجئ سوري فى  450األمم المتحدة تسعى لتوطين  - 2

المفوضية المفوضية األوروبية تصدر تقريرًا عن تنفيذ بيان االتحاد األوروبي وتركيا، : إدارة أزمة الالجئين - 3
  Brussels, 20 April 2016 ،http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1444_ar.htm، االوربية
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اإلعادة بإجراءات موجزة وتعزيز السيطرة على الحدود البرية في إسبانيا مع المغرب في جيوبها 
األفريقية الشمالية، إلى دفع المهاجرين على نحو متزايد لمحاولة الوصول إلى سبتة ومليلة عن طريق 

  . القوارب أو السباحة
 إلى باإلضافة .2015نة مع مقار 2016من  األولفى النصف أضعاف  3ارتفع عدد الوفيات 

وإن كانت هذه المحاوالت أقل من مثيالتها ، جماعية لتسلق األسوار المحيطة بالجيوب،المحاوالت ال
دعا موزنيكس، مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان في يوليو إسبانيا إلى . في األعوام السابقة

طالب  398أعادت إسبانيا توطين  .ياعتماد إجراءات حدودية لمنع اإلعادة القسرية والطرد الجماع
في الوقت . تعهدت بنقلهم من اليونان وإيطاليا 9323من أصل ، 2016لجوء حتى منتصف نوفمبر

 1 شخصا فقط 279الجئا من مناطق أخرى، كانت قد وطنت  1449الذي تعهدت فيه بإعادة توطين 
زيادة ثالثة أضعاف في معدل  قد أدت سياسات االتحاد األوروبي إلى وفقا لمنظمة العفو الدولية

٪ 2.7إلى  2015٪ في النصف الثاني من 0.89من الوفيات على معبر وسط البحر األبيض المتوسط 
   .2017.2في عام 

  الالجئينتوطين  تجاه ألمانياموقف : ثانيا
حت في الوقت الذي أعلنت فيه المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إلغاء العمل باتفاقية دبلن، وفت

الحدود على مصراعيها الستقبال الالجئين السوريين الهاربين من جحيم الكارثة كخطوة إنسانية من 
جانب ألمانيا، وفي ظل تصاعد خطاب يميني متطرف رافض لسياسات ميركل، أجرى البرلمان 
المجري استفتاًء يدعو لرفض حصص المجر المخصصة من قبل االتحاد األوروبي الستقبال ألفي 

ئ، وأقر تشريعات مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، منها قانون يعزز احتمالية انتشار الجيش الج
  .سنوات 3على الحدود، ومعاقبة من يحاول الهجرة بطريقة غير الشرعية بالسجن لمدة تصل إلى 

ئون ذكر الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير، إن إغالق المسارات التي يسلكها الالج فى حين
في البحر المتوسط ليس من شأنه حل مشكلتهم، مشددا على ضرورة تحسين ظروفهم المعيشية في 

(..) في األصل ينبغي لالجئين القادمين عبر البحر المتوسط البقاء في بلدانهم مضيفا أنه . بلدانهم
ة غير كاف لحل المشكلة، ومن أجل حلها بمساعد) الحدود(تشديد رقابة شيء ما أو إغالقه 

أوروبية، علينا اإلجابة عن كيفية حل المشاكل االقتصادية والمعيشية في المناطق التي قدم منها 
  3".الالجئون
على مشروع قانون يتضمن » تبوند سرا«وافق مجلس الواليات األلماني  2017يونيو  2وفى

وبحسب  .ءالكثير من القواعد المشددة لترحيل الالجئين المرفوضين والتعامل مع طالبي اللجو

                                     
  .2017التقرير العالمي  - 1

2  - Jennifer Rankin in Brussels, and Jon Henley, EU appeals for refugee aid as 
Mediterranean death toll continues to rise ,the guardian, Wednesday 5 July 2017 
17.49 BST, https://www.theguardian.com/world/2017/jul/05/eu-call-to-aid-vulnerable-
refugees-amid-rising-mediterranean-death-toll 

- 7-14، ، العربيةق طرق في البحر المتوسط ال يحل مشكلة الالجئينإغال: الرئيس األلماني -  3
2014،http://aa.com.tr/ar  
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القانون، فإن من ال يحصل على حق إقامة في ألمانيا وال يغادر البالد طواعية ويدلي ببيانات مزيفة 
أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين ليس . عن هويته، سيتعين عليه توقع تقييد حرية حركته في ألمانيا

مراكز االستقبال األولى لالجئين لديهم فرص للبقاء في ألمانيا، فمن الممكن إلزامهم بالبقاء في أحد 
ومدد مشروع القانون الحد األقصى للمدة التي يقبع فيها الالجئ داخل . حتى انتهاء إجراءات لجوئهم

 وتسهيلسجن الترحيالت، كما سمح بالتوسع في سجن الخطيرين أمنيًا الملزمين بمغادرة البالد 
حادية للهجرة وشؤون الالجئين عبر هذا القانون كما حصلت الهيئة االت. مراقبتهم عبر أصفاد بالقدمين

  . على إمكانية تقييم بيانات الهواتف الذكية لطالبي اللجوء الذين ليس بحوزتهم وثائق توضح هويتهم
وتعارض منظمات حقوقية واتحادات اجتماعية وأحزاب معارضة هذه التعديالت، معتبرة إياها 

المعنية  األلمانية» برو أزول«ووصفت منظمة . الحمايةاعتداء على الحقوق األساسية للباحثين عن 
  1.»غير متناسب وغير مقبول من منطلق دولة القانون«بشؤون الالجئين القانون بأنه 

  :الالجئين توطين  تجاه األوربيموقف االتحاد : ثالثا
ما زال االتحاد األوروبي عازمًا في مساعيه لوقف موجات اللجوء من المهاجرين غير و

رعيين، حيث سبق وعرض على النيجر التي تعد من أهم محطات المهاجرين من أفريقيا نحو الش
ماليين يورو للحد من محاوالت الهجرة، كما عرض خططًا مشابهة على السنغال  610أوروبا، مبلغ 

  .ودول أخرىوإثيوبيا ومالي، باإلضافة إلى أفغانستان واألردن ولبنان وتركيا 
مراقبة السفن في المياه الدولية، وإطالق الطائرات والطائرات بدون  كذلك اتخذ خطوات منها

 جنوب البحر المتوسطالمهاجرين غير الشرعيين التي تبحر من دول سفن طيار، لجمع المعلومات عن 
البحرية الهادفة إلى الحد من عدد » تريتون«إلى شواطئ االتحاد األوروبي، وزيادة ميزانية عملية 

أما بشكل غير رسمي، فإن اإلعانات التي يمنحها االتحاد األوروبي . دار ثالثة أضعافبمق، المهاجرين
مشروطة بالمراقبة الفعالة للحدود، » سياسة الجوار األوروبية«للدول غير األعضاء المجاورة في إطار 

 إلعادةا برنامج 2015في عام  األوروبياقر االتحاد  . 2وااللتزام باستعادة المهاجرين غير الشرعيين
لكنه .أخرى أوروبيةطالب لجوء من ايطاليا واليونان إلى دول  إلف 160توزيع الالجئين بهدف نقل 

ألف شخص فقط، فيما رفضت المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا المشاركة في  20توزيع  إعادةتمت 
 .2016مارس طرأت العديد من التغييرات على قانون وسياسة اللجوء فيوقد  .البرنامج بشكل قاطع

أقر البرلمان االتحادي في فبراير القيود المفروضة على حقوق جمع شمل األسرة بالنسبة حيث 
لألشخاص الذين ال يحق لهم الحصول على وضع الالجئ الكامل، وفي يوليو مرر قانون يهدف إلى 

لفوائد واإلقامة دمج الالجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية وبعض طالبي اللجوء، ويقرن تقديم ا
أحرزت حكومات االتحاد  اإلطاروفى هذا  3.الدائمة بالتعاون مع متطلبات اللغة والتكامل األخرى

الجئا فقط إلى دول االتحاد األوروبي  8268أحضرت . األوروبي تقدما بطيئا في إعادة التوطين

                                     
  https://aawsat.com ،2017- 6- 2، ،الشرق االوسطألمانيا تشدد قواعد ترحيل الالجئين - 1
 2017/02/9، 65العدد، لمى راجح، الجمهورية/ صعود اليمين المتطرف ومسألة الالجئين - 2

http://democracy.ahram.org.eg/News  
  https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298825، 2017، العالميالتقرير  - 3
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خفض التقدم . خصدول في االتحاد االوروبي بإعادة توطين أي ش 10فشلت . 2016بحلول يوليو 
في االتحاد األوروبي التي اقترحتها المفوضية " إعادة التوطين الدائمة"الضعيف توقعات تنفيذ خطة 

قرار إعادة توطين الالجئين من  يجعل االقتراح التعاون في مجال الهجرة عنصرا في اتخاذ. األوروبية
  1.البلد المضيف

  ن الالجئينقرارات االتحاد االوربى الجديدة لتوطي: رابعا
على مقترح يقضي ، يونيو 15صدقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان األوروبي، الخميس 

وقد .سنوات قابلة للتجديد 5بحصول الالجئين في بلدان االتحاد األوروبي على تصاريح إقامة لمدة 
  .صويتعلى الت 4آخرون، فيما تحفظ  13من أعضاء اللجنة، ورفضه  40المقترح على تأييد  حصل

قدمت اللجنة  األوربيالتركية فان لجنة الحريات المدنية فى البرلمان  األناضولوحسب وكالة 
جديدة بشأن االعتراف بالالجئين، لتطبيقها مباشرة من قبل الدول األعضاء باالتحاد " تأهيل"الئحة 

  .األوروبي
من حزب (فاجون وتعقيبًا على قرار التصديق على المقترح، قالت عضوة اللجنة، تانيا 

إن القواعد الجديدة المتعّلقة بالحماية الدولية توّفر أمال "، )سلوفينيا" /الديمقراطيين االشتراكيين"
حيث  ".جديدا للمحتاجين في االتحاد األوروبي، وتقّلل العبء اإلداري الذي تتحمله الدول األعضاء

  : باالتييشمل المقترح 
  باالتحاد، عند تقييم طلبات اللجوء، باالعتماد على  الجديد للدول األعضاء اإلجراءيسمح

المعلومات المقدمة من وكالة االتحاد األوروبي المعنية باللجوء، بشأن وضعية طالب اللجوء في 
  . بلده األصلي

  يسمح بالتحقق من إمكانية وجود بدائل للحماية الداخلية، وفي حال لم تعد هناك حاجة
تشمل أيضا الحاالت التي و .لبلد المعني سحب تصريح اإلقامةللحماية، فإنه بإمكان سلطات ا

  .يثبت فيها تورط المستفيد في جرائم إرهابية أو غيرها
  ر وغير المصحوبين، فتضمنت اإلجراءات الجديدة أحكاما لضمان حصولفي ما يتعّلق بالقص

  2.لكافيةة اايالحم بين علىالمصحوغير األطفال 
الديمقراطيين "من حزب (اللجنة، تانيا فاجون  عضوهذكرت ، وتعقيبا على قرار التصديق

إن القواعد الجديدة المتعّلقة بالحماية الدولية توّفر أمال جديدا "، )سلوفينيا" /االشتراكين
  ".للمحتاجين في االتحاد األوروبي، وتقّلل العبء اإلداري الذي تتحمله الدول األعضاء

المساواة بين الالجئين ) أيضا(قواعد تتيح هذه ال"وأضافت خالل جلسة التصويت أن 
 5والمستفيدين من الحماية الفرعية من حيث الحقوق والضمانات، فيما ستوّفر مدة اإلقامة لـ 

   3".سنوات، فرصة حقيقية لالندماج

                                     
  2017التقرير األوربي  1
وكالة ، لجنة في البرلمان األوروبي تصدق على حصول الالجئين على تصاريح إقامة.. سنوات قابلة للتجديد 5 -2

 https://www.alsouria.netاالناضول 
  http://aa.com.tr/ar، 2017-6-25، لجنة في البرلمان األوروبي تصدق على حصول الالجئين على تصاريح إقامة - 3
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عن التعامل مع طلب اللجوء،  المسئولةالذي يحدد الدولة العضو " دبلن"إصالح نظام  ويعتبر
وهو الذى يحدد الدولة العضو المسئولة عن نظام عن التعامل  م للنظام االوربىمحور تحديث النظا

 1990منذ عام  أنشئوكان قد ، الدولة المستضيفةو ، وحقوق وواجبات طالب اللجؤءاللجومع طلب 
  .1997ودخل حيز التنفيذ عام 

، خضع ءجواللحدثت فى العالم مع تغيرات حركة  التيالل السنوات الماضية مع التغيرات خو
  . بىواالور االتحادالنظام لتعديالت وانضمت دول جديدة له غير منظمة فى 

على الواليات المتحدة أن تشجع الدول والمنظمات الدولية األخرى على العمل،  اإلطاروفى هذا 
التي يجب على من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية، والحفاظ على االستقرار اإلقليمي، 

دة الالجئين الذين يسعون إلعادة التوطين حيث وضعت احدى التقارير مجموعة من التوصيات ومساع
  :1منها األمريكيةوالواليات المتحدة  لالتحاد االوربى

 :المشترك لالجئين  ترسيخ النظام االوربى  -1
  ة تشجيع المفوضية األوروبية على تحديث نظام دبلن الثالث على أساس نظام الحصص السنوي

وفصل المسؤولية عن تسجيل وبصمة الالجئين من المسؤولية عن تلقي وحماية وعودة أولئك 
  .الذين ال يتأهلون للحصول على اللجوء

  على المفوضية األوروبية مواصلة توسيع برنامج إعادة التوطين لقبول المزيد من طالبي اللجوء
المبين " لمبدأ التضامن والتقاسم العادل للمسؤولية"يد على نطاق واسع تأكالإعادة و  .سنويا

على عدم  أو العواقب المترتبة وإبرام اتفاق بشأن الحوافز، االوربى من االتحاد 80في المادة 
  .معاملة الالجئين، ومنح اللجوءبمتابعة تنفيذ جميع التشريعات المتعلقة 

 :االوربى  لالتحاد األمنية واالقتصاديةالمهام  -2
  األعضاء في االتحاد األوروبي  زيادة التمويل إلى فرونتكس إلقامة تعاون أفضل مع الدول

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وجعل حدود االتحاد األوروبي في نهاية المطاف 
  .أكثر أمنا والحفاظ على الالجئين طول رحلتهم

  على عمل  توسيع البرامج االجتماعية في اليونان التي من شأنها أن تساعد الالجئين على العثور
قانونيا وتزويدهم بالخدمات األساسية في الجزر اليونانية وفي المناطق الحضرية على حد 
سواء، وخاصة من خالل استعادة وتوسيع التمويل السابق الموجه إلى العديد من الوكاالت التي 

  .قطعت بسبب برامج التقشف
   من الالجئين لكل بلد من بلدان االتحاد األوروبي استنادا إلى سكانه  بعددإنشاء نظام حصص

  .وقوتهم االقتصادية
  

                                     
1  - The Refugee Crisis in Europe and the Middle East A Comprehensive 

Responsehttps://www.rescue.org/sites/default/files/document/911/irccrisisappealco
mpositerevaugust.pdf 
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  الرابعلمبحث ا

  عالم البحر المتوسط لالجئي والبحرية األمنيةللمساعدة التحالف االوربى االمريكى 
عــالم البحــر  فــيبتقـديم المســاعدة فــى حــل قضـايا الالجئــين    األمريكيــةاهتمـت الواليــات المتحــدة  

حيـث تعاملـت بمرونـة كاملـة تجـاه مجموعـة مـن القضـايا          المتوسط من خالل عضويتها فى حلـف النـاتو  
ضــويتها فــى حلــف النــاتو  فمــن خــالل ع  واجهــت حلفاؤهــا فــى دوال شــمال المتوســط   التــيوالتهديــدات 
ــب   .  2016فبرايــر   11قــررت فــى   ــث اســتجابت لطل ــاحي ــا لوقــف االتجــار غيــر      ألماني واليونــان وتركي

  . ايجةالمشروع والهجرة غير المشروعة فى بحر 
المتوسط لرصد المعـابر غيـر القانونيـة    عالم البحر  ل شمالوتعاون الحلف مع دالوقت  ومنذ ذلك
فضـــال عـــن المشـــاركة فـــى المراقبـــة الحاســـمة لمراقبـــة االتجـــار فـــى البشـــر والشـــبكات     فـــى بحـــر ايجـــة 

 حيــث .صــلة مباشــرة مــع وكالــة حــرس الحــدود التابعــة لالتحــاد االوربــى فــرونتكس      وإقامــة، اإلجراميــة
عـن   2016يوليـو   9و8 يـومي عقـد قمـة فـى وارسـو      شاركت الواليات المتحدة مـن خـالل حلـف النـاتو    

الواليـات المتحـدة التزامهـا     وأظهـرت  بـاألمن بعـرض قضـاياهم المتصـلة     األعضـاء وقام  واإلرهابالهجرة 
  1.من دول شمال عالم البحر المتوسط األعضاء أصدقائهاتجاه 

  والدفاع المشترك األمنيةالسياسات : أوال
ركزت سياسـات الـدول األوروبيـة فـي إدارة ملـف الهجـرة غيـر الشـرعية علـى تشـديد الرقابـة علـى             

تقـــدم ســـفن التحـــاد األوروبـــي الخارجيـــة وتشـــغيل دوريـــات أمنيـــة فـــي البحـــر المتوســـط لمنـــع   حـــدود ا
حيث كـان تشـديد الرقابـة علـى الحـدود      ، وخالل أزمة الالجئين الراهنة .المهاجرين إلى القارة األوروبية

وفـي   .االخارجية لالتحاد األوروبي أحد العناصر الرئيسية في كافة خطط االتحاد األوروبي المعلـن عنهـ  
هذا اإلطار؛ تصـاعدت دعـوات اللجـوء إلـى الخيـار العسـكري، مـن خـالل اسـتخدام قطـع بحريـة وجويـة             

  ، 2لضرب المراكب التي تستخدمها شبكات التهريب
، وافق المجلس األوروبي على مفهوم إدارة األزمات من أجل سياسة األمـن  2015مايو  18ي فف 

األعمـــال التجاريـــة للمهـــربين فـــي وســـط البحـــر األبـــيض   المشـــترك والـــدفاع المشـــتركة لعرقلـــة نمـــوذج  
وقــرر االتحــاد إجــراء عمليــة عســكرية إلدارة األزمــات تســاهم فــي تعطيــل نمــوذج األعمــال        .المتوســط

التــي ) يونــافور ميــد(التجاريـة لشــبكات تهريــب البشــر واالتجـار بهــم فــي منطقــة وســط البحـر المتوســط     
السـفن واألصـول المسـتخدمة والتقاطهـا والتصـرف فيهـا        تحققت من خالل بذل جهود منتظمة لتحديـد 

                                     
1  - The EU Response to the crisis has produced some results, but will hardly pass 

another solidarity test :http://www.egmontinstitute.be/publication_article/the-european-
agenda-on-migration-one-year-on/ 

رجب عز الدين، هاني سليمان، سياسات اإلدماج األوروبية تجاه القادمين الجدد، بحث غير منشور ضمن  - 2
، كلية االقتصاد والعلوم 2016أماني مسعود، تمهيدي دكتوراه / د.مقررات مادة االجتماع السياسي أ

 .السياسية جامعة القاهرة
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ــانون الــدولي الســاري   ايشــتبه فــي أن يســتخدمها المهربــون أو المتــ     يونيــه   22وفــي   جرون، وفقــا للق
  1 :المجلس في ستراسبورغ بدء العملية، التي تم تنظيمها في البداية على ثالث مراحل ، قرر2015

خالل جمع المعلومات والدوريات في أعالي البحار دعم الكشف عن شبكات الهجرة ورصدها من  -
  .وفقا للقانون الدولي

إجراء عمليات الصعود والبحث واالستيالء والتحويل في أعالي البحار للسفن التي يشتبه في   -
أنها تستخدم لتهريب البشر أو االتجار بهم، وفقا للشروط التي ينص عليها القانون الدولي 

د إلى الطائرة أو البحث فيها أو االستيالء عليها أو تحويلها في أعالي الساري، والقيام بالصعو
 .البحار أو في والمياه اإلقليمية والداخلية لتلك الدولة

األمن التابع لألمم المتحدة أو موافقة الدولة الساحلية  من خاللأن تتخذ جميع التدابير الالزمة  -
تبه في أنها تستخدم لتهريب البشر أو سفينة وما يتصل بها من أصول يش اى ضدالمعنية، 

 .افقة االتجار بهم في أراضي تلك الدولة، وفقا للشروط المحددة في ذلك القرار أو المو
  المشترك والجوى يالبحر التعاون: ثانيا

القيادة المركزية (ووفقا للقيادة البحرية ماركوم  ..نالجارديا، أطلقت عملية 2016نوفمبر  9في  -
 -ثالث سفن تابعة للناتو وغواصة ) لبحرية التابعة لحلف شمال األطلسيلجميع القوات ا

، جميليكالفرقاطة اإليطالية إيتس أفير، والفرقاطة البلغارية بغس فيرني، والفرقاطة التركية تسغ 
سوف تسيير  -والغواصة اليونانية هس بابانيكوليس والغواصة اإلسبانية إسبس ميسترال 

تحت حلف شمال األطلسي عملية حراسة البحر لبحر المتوسط دوريات األولى في وسط ا
من عملية  5عن تحول المادة ) الناتو(وفي قمة وارسو في يوليو، أعلن حلف  الجارديان

لمجموعة  .إلى هذه العملية الجديدة استجابة للبيئة األمنية اآلخذة في التطور" النشط النشط"
من قبل طائرات  المستمرةشمل الدعم الجوي الدوريات و .واسعة من التهديدات األمنية البحرية

هذه الدوريات األولى  جرتو الدوريات البحرية من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا
 . 2 2016 نوفمبر 17خالل 

نقاط القوة البحر األبيض المتوسط عالم وفي سياق عالمي، تظهر العملية المشتركة في   -
وبدءا من االتحاد األوروبي، وبالنظر إلى سياسة الدفاع في مجال  .متينوالضعف في المنظ

وهذا يدل  . حلف الناتو بأنه دعوة للمساعدة في إدارة األزمة» طلب«الهجرة، يمكن تفسير دعم 
على أنه على الرغم من أن االتحاد األوروبي قد خطا خطوات كبيرة منذ السنوات العشر األخيرة 

 .الناشئة، فإن تدخل منظمة عسكرية ما زال ينظر فيهلالستجابة لألزمات 

                                     
1  - NATO Site, Assistance for the refugee and migrant crisis in the Aegean Sea :

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_128746.htm 
2 - NATO Site, Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg 

following the meeting of the North Atlantic Council at the level of Defense Ministers :
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127972.htm?selectedLocale=en 
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تعتبر إدارة سياسة الدفاع، وفي حالة احتواء أزمة الهجرة تحديدا، من بين اختصاصات االتحاد   -
، وخاصة من قبل ألمانيا واليونان ايجهومع ذلك، فإن طلب تدخل تركيا في بحر  األوروبي

من قبل " انعدام الثقة"جارديان، يمكن أن يقرأ على أنه إلى الناتو، والعملية ال) الدول األوروبية(
  .الدول األعضاء نحو الوسائل األوروبية

فإن االتحاد األوروبي لديه خبرة محدودة في المجال العسكري والدفاع واألمن، وهذا قد واقعيا 
لمواجهة  يكيةاألمروالواليات المتحدة  يفسر أيضا لماذا يريد االتحاد األوروبي التعاون مع الناتو

 .1األزمة الناشئة
 الخامس لمبحث ا
  .ضوء التحالف االمريكى االوربى فيمستقبل الالجئين فى عالم البحر المتوسط 

  البحر المتوسط عالمالتحديات المستقبلية لالجئين فى أوال 

  المتطرف اليمينصعود   -
 ةاليمينيحزاب كان لفوز دونالد ترامب وخطابه الشعبوي دور في إحياء األمل لدى األ

يرى بعض زعماء اليمين في أوروبا أنهم أسالف ترامب، وما هو إال مقّلد استلهم منهم المتطرفة،
ومن هؤالء فيليب دي وينتر أحد زعماء الحزب اليميني  .نضالهم وأفكارهم ليطبقها في أميركا

ئمة على تعاليم حملة ترامب كلها قا"إن : الذي قال" Vlaams Belong"البلجيكي المتطرف 
   2 "األحزاب األوروبية الوطنية القومية

وتشهد اليوم القارة األوروبية نموًا متصاعدًا لقوى اليمين المتطرف، على شكل موجة تجتاح 
، وانضمام مئات من بعض الدول األوروبية ويعتقد البعض أن ازدياد عدد الالجئين والمهاجرين

  .سورية، والعراق، شّكال صدمة كبيرة لدى الدول األوروبية في" داعش"الشباب األوروبي إلى تنظيم 
في المشهد السياسي  األمر الذي استغله اليمين المتطرف داخل المجتمعات األوروبية، للصعود 

سواء على مستوى االنتخابات البرلمانية والمحلية أو الرئاسية، وكذلك على مستوى البرلمان 
  :سيترتب االتى  األوروبي وعند صعود تلك التيارات

    :رفض استقبال المهاجرين -ا
تتشارك غالبية تلك التيارات في رفض استقبال المهاجرين من كافة أنحاء العالم، وبالتحديد من 

عالم البحر  في ال سيما من الدول التي تشهد صراعات عسكريةمنطقة جنوب البحر المتوسط 
بها القارة األوروبية في الفترة األخيرة الفرصة  ؛ حيث أعطت األحداث اإلرهابية التي منيت المتوسط

للتيارات القومية لتبني نبرة خطابية عدائية تجاه المهاجرين المسلمين من دول الشرق األوسط، 
ال يهددون األمن األوروبي فحسب، بل أيضا الهوية األوروبية المسيحية،  -وفًقا لتلك التيارات- لكونهم 

                                     
1  - NATO Site, Assistance for the refugee and migrant crisis in the Aegean Sea :

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_128746.htm 
2  - Lubomír Kopeck, «The Far Right in Europe,» Central European Political Studies 

Review, vol. 9, no. 4 (Autumn 2007), p, 283. 
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  .يدة على معظم الدول األوروبيةويضيفون أعباء اقتصادية جد
الجبهة "، و"البديل من أجل ألمانيا"وقد بدا ذلك واضحا في اآلراء التي تبنتها أحزاب 

في سويسرا، وغيرها، والتي " الشعب"في كل من النمسا وهولندا، و" الحرية"في فرنسا، و" الوطنية
المجتمعات األوروبية يجب الالجئين والمهاجرين المسلمين يشكلون خطرا على "اعتبرت أن 

  1"أوروبا خالية من اإلسالم"، بل وتمادت بعض األصوات المتطرفة في رفع شعارات "مواجهته
األوروبي بخصوص ملف الالجئين - يضاف إلى ذلك، ترفض معظم تلك األحزاب االتفاق التركي

ا يعمل على ؛ لكونه لن يعالج جذور المشكلة من األساس بقدر م2016الذي وقِّع في مارس 
فضال عن أنه يفتح المجال لتعاون أوسع مع تركيا، ويتيح لها فرصة لالنضمام . تصديرها للخارج

  .2الحًقا لالتحاد األوروبي، بما يهدد الهوية والقومية األوروبية
من سياسات أكثر تشددا من عالم البحر المتوسط ولذا، يتوقع أن يعاني الجئو دول منطقة  

يارات التي تعتمد باألساس على عدد من العناصر التي وردت على لسان قادة تلك جانب تلك الت
  3: التيارات المتطرفة؛ لعلَّ أبرزها

، وإعطاء تعليمات غلق الحدود بشكل كامل أمام دخول الجئين جدد لألراضي األوروبية -2
عي للبالد، لحرس الحدود بإطالق النار على أي مهاجر أو الجئ يحاول الدخول بشكل غير شر

  ".البديل من أجل ألمانيا"رئيس حزب " فروك بتري"كما جاء على لسان 

بما في ذلك الرعاية الصحية  تضييق الخناق على اإلعانات التي تقدمها الحكومة للمهاجرين، -3
  .والخدمات التي يحصل عليها المهاجرون، إلى جانب تقليل أعداد طالبي اللجوء

وكذلك الجمعيات اإلسالمية مية المنتشرة في الدول األوروبية، غلق جميع المدارس اإلسال -4
التي تقدم خدمات لالجئين والمهاجرين المسلمين، مع عدم السماح بإقامة مزيد من المساجد، 

  .وعدم السماح بممارسة الشعائر الدينية اإلسالمية
ين إلى أراضيهم، وقد صاحب ذلك االتجاه، وجود توجه شعبي أوروبي قوي بضرورة إعادة الالجئ

  . ؛ حفاًظا على األمن والهوية القومية األوروبية ألوروباوالتخلي عن الدور اإلنساني 
وبرغم تأكيد ذلك األمر من جانب غالبية التيارات اليمينية في أوروبا، إال أنه لم ُتعلن تلك 

حيلهم إلى بالدهم واضحة حول كيفية ترحيل الالجئين، وهل سيتم تر إستراتيجيةاألخيرة حتى اآلن 
األصلية بما قد يضيف أعباء على دول المنطقة، أم ستحيلهم إلى دولة وسيطة في ظل استمرار 

 .األوروبي- رفضهم لالتفاق التركي

                                     
1 - “The rise of Europe's far-right”, TRT World, (June 23. 2016), available at: 
https://goo.gl/Kgq3Eu 
2  -  Susi Dennison & Dina Pardijs, “The world according to Europe’s insurgent parties: 
Putin, migration and people power”, (European council on foreign relations, June 23. 2016) 
available at: https://goo.gl/VKDTEK  
3  - THE NEW YORK TIMES, “Europe’s Rising Far Right: A Guide to the Most 
Prominent Parties”, (THE NEW YORK TIMES, UPDATED December 4, 2016|), available 
at: https://goo.gl/fLrq1C  
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  :  العنصريالتمييز الكراهية و -
عززت أزمة الالجئين المستمرة والهجمات التي شنها متطرفون مسلحون في بلجيكا وفرنسا 

ألجانب والخوف من اإلسالم والمشاعر المعادية للمهاجرين، وتجسد ذلك في هجمات وألمانيا كراهية ا
على المسلمين والمهاجرين وأ الذين يعتقد أنهم أجانب، باإلضافة إلى دعم األحزاب الشعبوية 

  1..األوروبي المناهضة للهجرة في كثير من دول االتحاد
إلى توجه متصاعد " ية وعدم التسامحاللجنة األوروبية لمناهضة العنصر"أشار مجلس  حيث

، وشدد على ضرورة مكافحة 2016/ضد المهاجرين وكراهية اإلسالم في تقريره السنوي في مايو
  .العنف العنصري

نيلز موزنيكس الدول األوروبية على تحديد " مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان"حّث مفوض  
الشبكة األوروبية "أفادت . ة من التمييزأولويات إدماج المهاجرين، بما يشمل ضمان حماية فعال

دول في  8في مايو أن المرأة المسلمة كانت الهدف الرئيسي لكراهية اإلسالم في " لمناهضة العنصرية
   2..االتحاد األوروبي شملها االستطالع

اتفاقية "على االتحاد األوروبي التصديق على  2016/اقترحت المفوضية األوروبية في مارس
 قالت مفوضة االتحاد األوروبي لشؤون العدل فيرا جوروفا إن". شأن العنف األسرياسطنبول ب

نساء في االتحاد األوروبي تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو كليهما، ودعت  3من كل واحدة 
  .المتبقية إلى التصديق على االتفاقية 12الـ  األعضاءالدول 

ة في ممارسة التمييز العنصري ضد الالجئين، ثبت تورط الحكومة البريطاني اإلطاروفى هذا 
خاصة في بلدة ميدلسبره، بعدما عمدت الشركة التي تعاقدت معها الحكومة البريطانية والمكلفة 
بإسكان الالجئين السوريين إلى طالء أبواب منازلهم باللون األحمر لتمييزهم، ما أدى إلى تعرضهم 

   3.لالعتداءات العنصرية
مجموعة من القوانين بحق الالجئين، تشمل  2016 /يناير 26الدنماركي  أقر البرلمان وقد

ليست الوحيدة التي فعلت  الدانمرك. مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها لإلنفاق على إقامتهم
دوالرًا  985ذلك، سبقتها سويسرا التي بدأت بمصادرة مقتنيات طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها 

  .أمريكيًا
 الدنمركيةوقد فرض قيودًا أخرى بهدف الحد من دخول الالجئين، منها اشتراط تعلم اللغة  

والتواصل بها للحصول على تصريح باإلقامة الدائمة في البالد، وتقليص المساعدات االجتماعية إلى 
عالوة على . حد كبير، وتخفض المساعدات االجتماعية لّلاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف

، أن بالده ستطرد ما 2016يناير  27السويد التي أكد فيها وزير الداخلية أنديرس إيجمان، في 

                                     
  https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298825، لعالمياالتقرير  - 1

  ". ، 2017 العالميالتقرير  - 2
باإلضافة لمعايير التمييز . كم أن طالبي اللجوء في ويلز البريطانية يضعون سوارًا يميزهم ألجل نيل الطعام - 3

لتصويت على الخروج من االتحاد األوروبي، الذي يعد جانب منه الجديدة الخاصة بتعيين النساء المسلمات، خاصة بعد ا
  .الضغوط من أجل الهروب من التزامات الالجئين
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 ، فطلبت الحكومة من الشرطة ومن مكتب2015ألف مهاجر وصلوا إلى السويد عام  80يقرب من 
االستجابة لموجة من هجمات حرق  األلمانية السلطات وسعتفى حين  .الهجرة تنظيم عمليات الطرد

هجمة بين يناير  850سكن المتعمد لطالبي اللجوء، وأفادت الشرطة االتحادية بوقوع أكثر من ال
  .2016ومنتصف نوفمبر 

اتخذت السلطات بعض الخطوات لمعالجة أوجه القصور في استجابة ألمانيا لجرائم الكراهية، و 
ق والمالحقة القضائية بما في ذلك تدريب أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية لتحسين التحقي

  . للجرائم ذات الدوافع العنصرية
أشخاص بالسجن إللقائهم قنبلة بنزين في شقة طالبي  ثالثةحكم رئيس محكمة محلية على فقد 

    1.لجوء وأشار إلى دوافع المهاجمين بكراهية األجانب والعنصرية
ئين هناك إلى أكثر من وكشف تقرير جديد صادر عن وزارة الداخلية األلمانية تعرض الالج

هجوم خالل العام الماضي، نتج عنها إصابة المئات منهم بجروح من بينهم أطفال، إضافة إلى  3500
وشهد  .هجوما آخر ضد منظمات ومتطوعين يقدمون خدمات لطالبي اللجوء في ألمانيا 217نحو 
م تتجاوز هذه االعتداءات أكثر من ألف اعتداء ضد مقرات الالجئين في ألمانيا، بينما ل 2015 عام

  2.، مما يؤشر على تنامي الكراهية ضد هذه الشريحة2014في  199

  :والمشكالت االقتصادية االجتماعيالقلق   -
مخاوف منتشرة في قطاع عريض داخل دول االتحاد خصوصًا أوروبا أثبتت أزمة الالجئين ال

ية عن نمط متوحش من الكراهية أزمة اليونان االقتصاد الشرقية، وال يمكن فهم ذلك بمعزل عن
، والتي برزت فجأة لتباشر هجماتها القاتلة وعمليات "الفجر الذهبي" جسدته جماعات فاشية مثل

ي ألمانيا المغمورة بالرفاهية بات االعتداء على مساكن الالجئين حدثا اعتياديا تقريبا، حتى ف. الترويع
  3.بينما تواصل جماعات يمينية مظاهراتها ضد اللجوء

القادمين الجدد هم بشر وليسوا إحصاءات جامدة أو مؤشرات اقتصادية مجردة، فمع هذه 
. ظواهر وتفاعالت في المشهد المجتمعي اإلضافات الديموغرافية تنشأ وقائع ومستجدات وتتشكل

وُتستثار في ظالل التدفقات كوامن القلق االجتماعي والمخاوف االقتصادية الساذجة ومشاعر الخشية 
غير المبررة على مواقع العمل وفرص السكن والخدمات االجتماعية، بما يذكي حمى العنصرية 

   4ة ومسائل االندماجوالعداء، ويبعث الهواجس الثقافية المتعلقة بالهوي

  .الحفاظ على االستقرار اإلقليميفى الواليات المتحدة  الواجب على دورال: ثانيا

                                     
  https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298825، 2017 العالميالتقرير  - 1
-www.el ،2017- 3-1أوروبي، مأساة دامية وسط تخاذل عربي مقابل دعم واهتمام .. أزمة الالجئين - 2

tareeq.net/Article.aspx?Article  
ثالثية األمن، الهوية، والقيم االنسانية، المركز العربى للبحوث : هانى سليمان، السياسات األوروبية تجاه الالجئين - 3

  http://www.acrseg.org/40345، 2016/أغسطس/29والدراسات، 
    http://www.aljazeera.net:موقع ،ن الحلم األوروبيحسام شاكر، الالجئون واإلفاقة م -4
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  دعم اقتراح األمم المتحدة لزيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات العاملة في
ت الحقيقي مختلف مجاالت الجهود اإلنسانية لزيادة الحصول على البيانات والمعلومات في الوق

  .على تفرق النازحين والمدنيين في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة
 ــين ــدة   يتعــ ــات المتحــ ــانون ماتها ابالتزالواليــ ــب القــ ــدولي بموجــ ــاعدة  الــ ــي  مســ ــاد األوروبــ االتحــ

ر ائخسع قوومنع و، عمليـــات البحـــث واإلنقــــاذ القويـــة فـــي البحـــر األبـــيض المتوســــط       فـــى دعـــم  
ــة ألافي  ــنرواح خاصــ ــا    مــ ــا وايطاليــ ــمال افريقيــ ــى    شــ ــة إلــ ــة والقانونيــ ــوات اآلمنــ ــع القنــ وأن يوســ

ــاد األوروبـــي  ــاجرين البحـــر األبـــيض          ألنـــه  .االتحـ ــدد قياســـي مـــن المهـ ــن المتوقـــع أن يعبـــر عـ مـ
ــلوا 85،000أكثـــــر مـــــن الن  هـــــذا العـــــام المتوســـــط ــي الـــــى شـــــمال البحـــــر المتوســـــط   وصـــ فـــ

  1.اللجؤشخص يحاولون  2،150، في حين توفي 2017النصف األول من عام 
  تشجيع األمم المتحدة على إقرار قرار جديد يدعو إلى مراقبة صارمة لجميع البضائع اإلنسانية

  .لمنع استخدام الشحنات العابرة للحدود ألسباب غير إنسانية مثل شحنات األسلحة
  الستقرار اإلقليمي زيادة التمويل من خالل ربط األمن الغذائي اإلقليمي بالمصالح الدولية، مثل ا

 ضمان وصول مبادرات األمن الغذائي في البلدان المحلية  .وإمكانية انخفاض الهجرة إلى أوروبا
  لالندماج بشكل كاف إلى األفراد المحرومين نسبيا في المجتمعات المضيفة

  لكوذلمالية ا المساعدات بتوفير االتحاد االوربىمساعدة  األمريكيةالواليات المتحدة ينبغي على 
لك حصولهم ذبما في اللجؤ، طالبي و لالجئينلدعم اجل تمكينها توفير أمن  ثنائيةت ترتيبا وفق
 . دوريالمساعدات سنويا بشكل  هذهوتقديم  .لتعليم، والصحيةالرعاية اء، والغذاوى لمأاعلى 

 و دول االتحاد األوروبي أن تزيد من إعادة توطين  األمريكيةعلى الواليات المتحدة  ينبغي
وال سيما لبنان واألردن وتركيا، بتقديم الدعم ، فى عالم البحر المتوسطالالجئين من البلدان 

  .لهذه الدول  حوالمن المالي

   2:حيث ينص حث االتحاد االوربى بتطبيق نظام الالجئين األمريكيةالواليات المتحدة  تستطيع -
   1951الضغط على الدول غير الموقعة على اتفاقيات حقوق اإلنسان مثل اتفاقية الالجئين لعام 

واتفاقيات جنيف على أن تصبح موقعة من أجل تعزيز التزام دولتها  1967وبروتوكول عام 
  .بحقوق اإلنسان

  يات المتحدة والدول تسهيل التعاون الدولي بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والوال
  .المحلية لالندماج من أجل توفير وضع عادل لتحديد وضع الالجئ الذي يحدث بسرعة وعادلة

  إجراءات األمم المتحدة المسبقة للضغط على الدول األعضاء في الجمعية العامة لالمتثال تفعيل
للمكونات الدولية لنظام الالجئين من خالل الضغط السياسي واالقتصادي الدولي، لمنع 

 .كات المنهجية لحقوق اإلنسان المرتكبة ضد الالجئيناالنتها

                                     
  المرجع السابق - 1

2  - The Refugee Crisis in Europe and the Middle East A Comprehensive 
Responsehttps://www.rescue.org/sites/default/files/document/911/irccrisisappealcompo
siterevaugust.pdf 
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  :الخاتمة

بعد استعراض مشكلة الالجئين فى عالم البحر المتوسط ومن خالل عالقات الواليات 

  :نستنتج االتى المتحدة مع االتحاد االوربى

ــن            - ــتالف مـ ــيم ائـ ــي تنظـ ــادي فـ ــدور قيـ ــام بـ ــالل القيـ ــن خـ ــاهمة مـ ــدة المسـ ــات المتحـ ــن للواليـ يمكـ
ــدول ا ــين   الـ ــول الالجئـ ــتعدة لقبـ ــد       -لمسـ ــوطين المزيـ ــادة تـ ــى إعـ ــق علـ ــب أن توافـ ــن أوال يجـ ولكـ

حصــــــص  ل 2017زيــــــادة الســــــنة الماليــــــة    و مــــــن الالجئــــــين علــــــى أرض الواليــــــات المتحــــــدة     
وبمجـــــــرد أن تبـــــــرهن الواليـــــــات المتحـــــــدة علـــــــى    مـــــــن عـــــــالم البحـــــــر المتوســـــــط  الالجئـــــــين
  .بتوطين نسبة من الالجئين لديها التزامها،

خــــدمات األميركيــــة واأللمانيــــة الحاليــــة المقدمــــة لالجئــــين،   التوســــيع اليــــات المتحــــدة يمكــــن للو -
 . بما في ذلك التعليم وإعادة التدريب والمساعدة في العمل والتعليم اللغوي

وحتــــى ال يقـــــع الالجئـــــون فريســـــًة لليمـــــين المتطـــــرف، ال بـــــد مـــــن تضـــــافر جهـــــود منظمـــــات      -
ــع المـــدني فـــ    ــان ومنظمـــات المجتمـ ــن قـــيم   حقـــوق اإلنسـ ــم للـــدفاع عـ ــةي تبنـــي دورهـ  الديمقراطيـ

 . والحريات األساسية المكفولة في الدساتير، ومنها حرية المعتقد والتعبير
ــغط     - ــات الضــ ــى مجموعــ ــب علــ ــا يتوجــ ــةوربمــ ــة األمريكيــ ــاعدة    واألوربيــ ــي مســ ــدورها فــ ــام بــ القيــ

لتــــي  عـلـــى االنــــدماج المجتمعــــي والثقــــافي ضــــمن المجتمعــــات األوروبيــــة المحليــــة ا         الالجئــــين 
يتواجـــدون فيهـــا، ممـــا يقلـــل مـــن خطـــر شـــر محتمـــل قـــد يقـــع علـــيهم فـــي حـــال واصـــل اليمـــين      
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  :ملخص
يثير تزايد معدالت العنصرية والكراهية ضد المسلمين في الغرب مخاوف كثيرة حول مستقبل 

كما . التي تعيش في بلدان تنتشر فيها ظاهرة اإلسالموفوبياو ككل، الجاليات المسلمةن ويالالجئ

وفي ظل أزمة األخيرة لالجئين الغرب لإلسالم والمسلمين،  بنظرة يطرح هذا الوضع إشكاليات تتعلق
في لالجئين المتردي والتي اعتبرت أشد أزمة وأعقدها منذ الحرب الثانية العالمية، فالوضع اإلنساني 

 مع تقاطع انتشار وتزايد الهجمات اإلرهابية األخيرة في المدن األوروبية جعلنا أمام جدلية، وأوروبا
كظاهرة انبعثت من جديد بسبب اجتياح العمليات اإلرهابية والتي معظمها  "اإلسالموفوبيا"بروز 

صنفت أنها عمليات لمسلمين، تبنتها تنظيمات إسالمية متطرفة، ومع أزمة الالجئين التي أصبحت 
ب وهذا ما تهديد أمني على األمن األوروبي القومي، لذلك باتت ظاهرة الالجئين ترتبط بظاهرة اإلرها

خلق التحدي الجديد الذي يعانيه الالجئون وأبرز تنناقض القيم التي كانت تنادي بها أوروبا احترام 
  .األديان وكرامة اإلنسان

Abstract : 
The growing rate of racism and hatred against Muslims in the West raises 

many concerns about the future of refugees and Muslim communities as a whole, 
living in countries where Islamophobia is rampant. The situation of refugees in 
Europe, along with the spread of the recent terrorist attacks in European cities, has 
made us The controversy surrounding the emergence of Islamophobia as a 
phenomenon has been rekindled by the invasion of terrorist operations, most of 
which were classified as operations by Muslims, adopted by extremist Islamic 
organizations, and with the refugee crisis, which has become a security threat to 
European national security. This is what created the new challenge facing the 
refugees and highlighted the contradictions of the values that Europe advocated 
respect for religions and human dignity. 

  :مقدمة
.. قوانين مكافحة اإلرهابن في ميكالسبب الرئيسي لعودة اإلسالموفوبيا أو الخوف من اإلسالم 

هناك عوامل أخرى لكراهية اإلسالم، لكن العمود الفقري لهذه الكراهية في العديد من دول أوروبا هو 
ي في وقت أستاذ العلوم االجتماعية البريطان "ديفيد ميلر"  هكذا فسر". قوانين مكافحة اإلرهاب

سابق تصاعد موجات العنف والكراهية ضد اإلسالم والمسلمين في أوروبا، والتي اعتبر أنها نتيجة 
بشكل أساسي لمجموعة كبيرة من القوانين والقرارات الجديدة لمكافحة اإلرهاب صدرت في عدد من 

ر ما يسمى دول االتحاد األوروبي، وتنطوي على تمييز واضح ضد المسلمين والالجئين، في إطا
  .بمكافحة اإلرهاب
يشكل صعود اليمين المتطرف خطرا حقيقيا على مستقبل الالجئين المسلمين في بالمقابل، 

 أحزاب عليها يطلق ما أو اليمين أقصى ألحزاب الفتة نجاحات األخيرة، السنوات عرفتفقد أوروبا، 
 ضمن الفوضى من نوعا تخلق أن من تمكنت حيث الغربية، أوروبا دول أغلب في المتطرف اليمين

 األحزاب على الصعب من أصبح بحيث باالستقرار، غالبًا تميزت التي األوروبية السياسية األنظمة
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 مجبرة وأصبحت العادة، عليه كانت كما مستقرة أغلبية تحقق أن اليسار أو اليمين ضمن التقليدية
 العداء تصاعد مع األحزاب هذه دصعو تزامن ولقد .المتطرفة اليمينية األحزاب مع التعاون على

 إلى تحولت فكرية ظاهرة وهي .اإلسالموفوبيا بظاهرة عليه يصطلح ما أو أوروبا في للمسلمين
 أوروبا، في المهاجرين من ومعتنقيه لإلسالم نمطية وصورة اختزالية بنظرة ترتبط أيديولوجية
 والنظرة واالختزال العنف على تحض رجعية بقيم تؤمن ومحدودة، ذاتها على منغلقة كمجموعة

هم وكذا مع حيث تفاقم العداء حيال .اإلنسان وحقوق والمنطق العقالنية وترفض لآلخر السلبية
، وسجلت الجرائم ضد المسلمين ارتفاعا ملحوظا في العديد من البلدان األوروبية، المسلمة األقليات

التي تعاني منها الجاليات المسلمة في  ية،اإلنسانوما يساهم في ارتفاع التوتر يتمثل في األوضاع غير 
 ، وذلك ألسباب كثيرة تؤكد إخفاق سياسات االندماجوحاليا آخر تدفقات الالجئون المسلمون أوروبا

نحن ، قسوداوية اآلفابالنظر إلى وووصولها إلى حلول توفيقية الحتواء أزمة الالجئون، ، األوروبية
بوليتيكية لجدلية أزمة الالجئين وتقاطعها مع اإلرهاب الدولي وما - سوسيوأمام محاولة بناء مقاربة 

  ؟من جهة، وعلى إنسانية الالجئين من جهة ثانية تشكله من تداعيات على األمن األوروبي
  :الدراسة التالية محاورتمثلت 

  .م2001نبعاث اإلسالموفوبيا من جديد بعد أحداث سبتمبرإ :المحور األول

 .ضد الالجئين المسلمينفي أوروبا وحربه اليمين المتطرف بروز  :الثانيالمحور 
  .العنصريالتمييز إشكالية االندماج في ظل  :المحور الثالث

  .م2001انبعاث اإلسالموفوبيا من جديد بعد أحداث سبتمبر: المحور األول

في الغرب  واقعا معاشا )*(1"اإلسالموفوبيا"ظاهرة  أصبحتم، 2001منذ أحداث سبتمبر

كقانون (  القوانين التي تنتهك حقوق المسلمين منظومة و أوروبا خاصة، سواء من خاللعموما 

أو من خالل االنتقاد اإلعالمي   ،)المآذن في سويسرا قانون حظروحظر الحجاب في فرنسا وبلجيكا، 

حرية التعبير ك الصريح للمجموعات المسلمة من المهاجرين في الغرب، تحت غطاء القيم الليبرالية
حين أصبح انتقاد  ،بل تعدى ذلـك نحو الخطاب السياسي واإلعـالمـي الـسـائـد، وحقوق المرأة

 ،غطاء القيم الليبرالية مشروعا مقبوالظل المجموعات المسلمة من المهاجرين في الغرب تحت 
لـيـبـدو خطاب العدائية ضد  الموجه واســع مـن اإلعــالم واطئكـحـريـة التعبير وحـقـوق الـمـرأة، ذلـك بت

خاف ر غيوسياسيا، وليصبح التمييز ضد المسلمين، جزءا المسلمين، وكأنه عادي ومقبول مجتمعيا 

                                                             
إلى الحقبة االستعمارية، من قبل علماء اجتماع فرنسيين،  "اإلسالموفوبيا"تاريخيا، يعود أول استعمال لمفهوم ) *( 1

حيث استخدم هذا المفهوم لرفض جزء من اإلداريين الفرنسيين للعمل في المجتمعات المسلمة، التي كانوا يتولون إدارة 
المفهوم في المجتمعات الغربية، مع  شؤونها في زمن االحتالل، لتنفيذ المهام اإلدارية والسياسية المكلفين بها، وتجذر هذا

وقوع أحداث سبتمبر، حيث سعى اليمين المتطرف االستفادة من المناخ الدولي السائد بكل قوة، في تكريس الخوف من 
  .اإلسالم والمسلمين، وفرت لليمين خطابا مسموعا عوضه عن الضعف الذي كان يعتري خطابه السياسي
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 03واحدا من: وهو ما تؤكده التقارير األوروبية نفسها .1من المناخ السياسي السائد في أوروبا

من بين الذين أجريت معهم  من المسلمين% 50و مسلمين في أوروبا يتعرض للتمييز العنصري 

 .فقط من غير المسلمين% 09مدينة أوروبية، قد تعرضوا للتمييز العنصري مقابل  11مقابلة في
من شأنها بأن تغير في  ،وأزمة الالجئينغير الشرعية يرى بأن الهجرة  المسيحيفاألوروبي األبيض 

هي الخطر  "اإلسالموفوبيا"ظاهرة  غرافية بأوروبا على المستوى البعيد، ويرون بأنوالتركيبة الديم

قد حظي مفهوم ف .الحقيقي لهم، وقد تبلور ذلك مع تكوين حركة أوروبيين وطنيين ضد أسلمة الغرب
ظاهرة اإلسالموفوبيا في  مع ازديادبنقاش واسع في األدبيات اليمينية في الغرب،  "باأسلمة أورو"

وقد ، واضح من األوروبيين للجاليات اإلسالمية في أوروبا، التي تمتلك مظاهر العداء ،اآلونة األخيرة
، المعادية لإلسالم في ألمانيا، "أسلمة الغرب"أوروبيون وطنيون ضد "تبلور ذلك مع تكوين حركة 

، شارك فيها "دريسدن"اثنين بمدينة تظاهرات أسبوعية كل يوم  م،2014التي نظمت منذ أكتوبر

بما  ،يعني أن المسلمين يحصلون على مزيد من التغلغل والنفوذ ما شخص 00010.منأكثر 
يقوم الفكر اليميني المتطرف على فكرة   لتشكيل تهديد حقيقي للهوية األوروبية في حين  يكفي

مين، وأن الهوية األوروبية محل على أنهم أرفع وأفضل من نظرائهم المسل ،بين دعاته "االستعالئية"
 .تهديد من قبل أولئك األقل شأنا

، والبريطانية واأللمانية والفرنسية اإليطالية الدراسة في المشاركين من صغيرة مئوية نسب تتفق
أنظر ( الغرباء، قبل من باالحترام يشعرون ال المسلمين من هنالك العديد العالمي، الصعيد علىأنه 

 يحترم ال فالغرب الشعور، هذا الغربية الدول من العديد من كبيرة نسب وتتبادل) 01الشكل 

 إن يقولون الكنديين من %48 و األميركيين من %52 التحديد وجه وعلى اإلسالمية المجتمعات
  2اإلسالمية والمسلمين واإلسالم كديانة المجتمعات يحترم ال الغرب

  .في المجتمعات الغربيةاإلسالم والمسلمين الذين يحترمون يوضح نسبة  ):01شكل( 

                                                             
1 Lisa Bjurwald, The Extreme and Far Right in Europe, (Stockholm: Fores Policy Paper, 
Forum För Re- former och Entreprenörskap, Vol 05 , 2010), P .05.  
2 Wajahat Ali, Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes, and Faiz Shakir, "Fear, 
Inc: The Roots of the Islamophobia Network in America" (Washington, D.C.: Center for 
American Progress, 2011), P.99. 
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 :المصدر

GALLUP : slamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West 2011. 
التي تعني باختصار الخوف المرضي من اإلسالم، تعود بجذورها إلى " اإلسالموفوبيا"ظاهرة 

الغرب واإلسالم، مما رسخ في الذهنية الغربية أن التاريخ البعيد المليء بالعالقات المضطربة بين 

بدءًا بتدفق . عدة تاريخيةلها جذور و  .غربي هو اإلسالم خطر داهم محدق يهدد كل ما

، وما رافقها 1978المسلمين إلى الغرب في أواخر القرن العشرين، مرورا بالثورة اإليرانية عام 

وما  م،2001سبتمبر 11 صوال إلى أحداثمن حوادث اختطاف واحتجاز لدبلوماسيين أجانب، و

وبتدفق الالجئين من البالد  .تالها من تفجيرات في لندن ومدريد وغيرهما من العواصم األوروبية
عمليات إرهابية دموية الذي راح ينفذ " تنظيم الدولة"العربية واإلسالمية إلى أوروبا، وظهور 

من تزايد معدالت االعتداء بدا ذلك و" اإلسالموفوبيا"أوروبا، تعاظمت ظاهرة ربوع في  متوحشة
أو تهديدهم وإبداء عدم الترحيب بهم، وصوال إلى تشجيع األحزاب اليمنية المتطرفة  ،على الالجئين

، وقد عززت من الرؤى السائدة أصال داخل أوروبا عن اإلرهاب اإلسالمي، وخطورته وزيادة شعبيتها
العربي لم ينجحا بشكل -الدول األوروبية، خصوصا الطرفين األوروبيعلى مصالح األمن القومي لتلك 

 . 1كبير، وملحوظ في بناء تحالف دولي فاعل ضد اإلرهاب
تاريخية  التخوف المرضي من اإلسالم يزداد انتشاره في هذه المرحلة، علما بأن له أسباباإن  

على أحد، بغض النظر عن  قديمة ترتبط بتشويه الصورة، وتوجد أسباب حديثة نسبيا ال تخفى
تحليل حقيقتها والقوى التي تقف من وراء ما يطفو على السطح من أعمال إرهابية تنتحل عناوين 

اإلعالم وبعض السياسيين يساهمون في تسليط الضوء على ما يجري دون الكشف عن ، إسالمية
 ،استمرار االستبدادبما يشمل دعم  ،جذوره، وفي مقدمتها االستبداد المحلي والعدوان الخارجي

–يحتل اليوم كمفهوم سوسيو ،"الشوفينية الوطنية المرضية"أو "اليمين المتطرف"الحديث عن و
في مركز دراسات الشرق   العضو "ناتان ليان"األمريكي  صدر الباحثأبوليتيكي مساحات واسعة، 

". صناعة الخوف من اإلسالم، وكيف يقوم اليمين بتصنيع الخوف من المسلمين"األوسط، كتاب 
يتحدث عن مصنعي تلك المفاهيم ومصدريها إلى العالمين الغربي والعربي، وأهدافهم السياسية، 

                                                             
  .87، ص2017أبريل ،208دعلوي، عوامل صعود اليمين المتطرف في أوروبا، مجلة السياسة الدولية، العد مصطفى 1
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 1".رهاب اآلخر" وكيف يبيعون الخوف لشراء مراكز ومغانم على حساب أذهان يرسخ فيها
فقد  خوف ينتشر دون ضوابط بين الناس ليتملكهم كي يصبحوا غير قادرين على السيطرة عليه

ط، اإلسالم على العالقات اإلسالمية المسيحية، الشرق األوس "ناتان ليان"تركزت أبحاث 
رات تغيويتغير مع  ريف اإلسالموفوبيا ما زال قائماالنقاش حول تع إلى يشير. واإلسالموفوبيا

المنطقة، فهو انتقل من مجرد حالة من الخوف االجتماعي إلى صدمة نفسية، حتى وصلنا إلى 
الخوف من اإلسالم والمسلمين الذي يصل في أقصاه إلى الكره والحقد "تعريف شامل 

اع صن" "ليان"لكن الخوف ال يتغذى من نفسه، بل هناك من يغذيه أو كما يسميهم ". والتمييز
الجدل النظري بشأن هذه الظاهرة السياسية المقلقة، إال أن االتجاه عن الحديث حول  من، و"الخوف

سياقات الخطابات نفسها من في شدة التطرف ل قياساتطرف اليمين، هو الذي صار يسود مع الوقت، 
 مقاومة تقابلهااإليديولوجية لهذه التوجهات إلى نزعات سياسية يمينية  وانتماءات الخيارات، جهة

وتقوم بالدرجة األولى على خطابات وطنية وخيارات محلية، سواء بالقياس إلى الهموم  ،اليسار
وهي الخيارات التي ال  ،الهوية السياسية للدولة الوطنية من جهة أخرى أو ،االقتصادية و الثقافية

لـدولة  وإن اشتركت معها في بعض الرهانات المرحلية *)(2بذاتها تقلق اإليديولوجيات اليسارية

، *)( 3ةي هو مجرد خيار سياسي مضاد للهجربالتال ،ن ظهور هذه األحزاب المتطرفةأو ،وطنية قائمة
فالبرنامج األساسي للجبهة الوطنية في . كما يذهب البرنامج السياسي لهذه األحزاب لتقديم نفسها

على نفس النهج وطرد كل األجانب من البلد،  ،ارتكز على مشروع مقاومة الهجرة األجنبية ،فرنسا

                                                             
1 Repport of GALLUP : Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West 

اليمين، أو : بملكيتها( بعد اقتصادي يتحدد أساسا بالعالقة مع وسائل اإلنتاج  :يمين ذا بعدين/أصبح مفهوم يسار )*( 2
، والنظرة )اليمين(، وبعد إيديولوجي يتحدد أساسا بنوع النظرة الميتافيزيقية للكون، النظرة الدينية )اليسار: عدم ملكيتها

البعد اإليديولوجي بصفة خاصة، ظهر مرادفان،  وباالرتباط مع هذين البعدين ومع). اليسار(المادية الموسومة بالعمالية 
رجعي، فأصبحت التقدمية سمة لليسار والرجعية سمة لليمين، وحيثما يكون /هو مصطلح تقدمي ،يمين/لمصطلح يسار

البعد االقتصادي في التصنيف ضعيفا أو منعدما كان البعد اإليديولوجي يقوم مقامه، وهكذا أصبح التقدمي هو المتحرر 
والرجعي هو المتمسك بالدين، فصار التقدمي بهذا المعنى يساريا حتى ولو لم يكن من صفوف الكادحين وصار دينيا، 

  .الرجعي بهذا المعنى أيضا يمينيا، حتى ولو لم يكن من صفوف األغنياء
النواب با، إشارة إلى وعندما استعملت أول مرة في أحد برلمانات أور ،كمصطلح سياسي ظهر" اليسار"مفهوم  )*( 3

كان من المصادفة أن الذين  و. "اليمين"الذين كانوا يجلسون على يسار الرئيس، بينما سمي الذين كانوا على يمينه بـ
كانوا يجلسون على يساره كانوا يمثلون بصورة عامة الطبقة العاملة والقوى الكادحة على العموم، في حين كان الذين 

من هنا إذن بدأ مصطلح  ،واألغنياء وأصحاب األموال على العموم أيضا يجلسون على يمينه يمثلون قوة الرأسمال
يأخذ مضمونا أو بعدا إيديولوجيا، فصارت إيديولوجيا اليسار تعبر بصورة أو بأخرى عن هذه الواقعة  ،"اليسار"

ة الحال، ارتبط وعندما انتشرت الماركسية بين صفوف المثقفين وصفوف العمال، وكان هذا في أوربا بطبيع ،االجتماعية
وبما أن رجال الكنيسة عموما كانوا مع القوى القديمة أي مع  ،اليسار نوعا ما من االرتباط بالفلسفة الماركسية نفسها

القوى المالكة لزمام األمور االقتصادية واالجتماعية والثقافية أي مع اليمين، فلقد صنفت الكنيسة وبالتالي الدين بالمفهوم 
ن وربط به، بينما اعتبر اليسار ممثال لتلك الطبقة الكادحة وعلى العموم للفئات االجتماعية المتحررة نوعا األوربي مع اليمي

   .ما من الهواجس الدينية
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في  "مالمس بلوك"ما ذهب إليه أيضا حزب  الجمهوري األلماني المتطرف" يكانز ريببلي"حزب 
   1.حزب نيوزيلنداوبلجيكا، 

  .ضد الالجئين المسلمينفي أوروبا وحربه اليمين المتطرف  بروز: المحور الثاني
 ألنه نصب نفسه مرافعا عن التميز ،نجاحات انتخابية الفتةلقد استطاع اليمين المتطرف تحقيق 

 الديمقراطية عن الدفاع حزب قوات فقد حصل ،)01أنظر الشكل(ي الثقافي اإلثني والديني األوروب

 أي من انتخابي نجاح أكبر وهي الشعبية، األصوات من %13 أي صوت، ماليين 6 من يقرب ما على

 30 عن يقل الحديث، فما ال األلماني التاريخ في السياسي الطيف حق عن بعيد لحزب مضى وقت
 في األوروبي االتحاد بلدان في ،المتشابهة اليمينية الشعبية األحزاب لصالح صوتوا قد شخص مليون

نحن "نظر إلى المجتمع من خالل ثنائية ، وهذه األحزاب اليمينية المتطرفة ت2الماضية ستال السنوات
حين التقى مثل هذا في كتهديد للوحدة القومية والتماسك الوطني،  والالجئالمهاجر ، ليصور "وهم

مع مطلب مجتمعي واسع، جاءت النتيجة في شكل تصويت مكافئ من المواطن اإليديولوجي الخطاب 
خفض الخوف والقلق لدى أن يكسب ثقة المواطنين، في الذي استطاع  ،األوروبي لليمين المتطرف
تمثل هذه التصورات أساسا لتصرفات تمييزية ضد  .والالجئين ريناألفراد من خطر المهاج

المسلمين، قد تأخذ شكل المطالبة بسياسات تحد من حقوق المهاجرين المسلمين وحرياتهم، 
كرفض بناء المساجد والمؤسسات اإلسالمية، أو تخضعهم لمراقبة متزايدة من قبل السلطات األمنية، 

شويه صورة المسلمين داخل المجتمعات الغربية، وهي تتخذ وقد تأخذ صورة حمالت دعائية لت
  .أكثر وضوحًا كجرائم الكراهية والتمييز ضد المسلمين صورا أحيانا

 30رسم بياني يوضح النسب الماليين التي صوتت لصالح األحزاب اليمينية المتطرفة والتي بلغت ):02شكل(

  .م2012مليون صوت في 

  
 The rise of right-wing populism in Europe Europe, Channel Four « Television :المصدر

Corporation, 28 Seb 2017, Avaible at : https://www.channel4.com 
  

                                                             
1 Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2015, (Istanbul: SETA, 
2016), P.07 
2 Patrick Worrall, The rise of right-wing populism in Europe Europe, Channel Four 
« Television Corporation, 28 Seb 2017, Avaible at : https://www.channel4.com. 
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برامج بعض األحزاب اليمينية األوروبية المتطرفة  نتلمس هذا الموقف بشكل مباشر وصريح فيو
  :1أو مواقف بعض قاداتها كما يلي

أول حزب استخدم اإلسالموفوبيا في دعايته السياسية وحملته : الفرنسيةالجبهة الوطنية  -
 .االنتخابية للتخويف من اإلسالم والمسلمين

ألوروبا  لألمة النمساوية "العدو األولب"اإلسالم وصف : الحزب النمساوي اليميني الشعبي  -
 .والعالم

 .وحذر من أسلمة أوروبا دعا إلى إيجاد منطقة حرة للمسلمين،: نمركي التقدمياالحزب الد -
حذر الجماهير في أثناء حملته االنتخابية من اإلسالم : الحزب اليميني الشعبي الدنماركي -

 .كمصدر تهديد ألوروبا، عالوة على أنه ضد الحضارة الغربية
وصف اإلسالم بأنه أكبر مصدر لتهديد : اإليطالي" ليقا نورد"زعيم حزب " أومبرتو بوسي" -

 .ة، ودعا إلى ضرورة الدفاع عن النصرانية األوروبيةالثقافة األوروبي
هتلر  بكتاب والقرآن بالفاشية اإلسالم قارن :زعيم حزب الشعب الهولندي" فلدرس خيرت"  -

 .لذا وجب منع الهجرة من البلدان اإلسالمية نحو هولندا ،كفاحي، واعتبر المسلمين متخلفين
رأى أن المهاجرين المسلمين : األلمانيالحزب الديمقراطي االجتماعي " ثيلو سارازين" -

يزاحمون األلمان في االستفادة من وألنهم جينيا أقل ذكاء،  يجعلون ألمانيا أغبى وأفقر
 .الموارد االقتصادية

اإلرهابية، باإلضافة إلى العوامل االقتصادية " تنظيم الدولة"عمليات خاصة و الالجئينمع تدفق و

في الوصول  )*(2هم بشكل كبير في زيادة فرص اليمين المتطرففي القارة األوروبية، كل هذا أس

 م2015في انتخابات  إنجازا" الفجر الذهبي"ففي اليونان حقق حزب  ،للسلطة في معظم دول أوروبا

رغم أنه لم يتمكن خالل عقدين ماضيين بالفوز  ،من األصوات %07بعد حصوله على نحو  ،البرلمانية

المتطرفة، سيطرة كبيرة في اإلعالم، وتلقت " يوبيك"في هنغاريا، كان لحركة و .بأي مقعد بالبرلمان
في و. يمين الوسط، الذي يسيطر على مقاليد الحكم في البالد" فيديس"تحالف  تياردعما من 

صدر قرار م 2015ويولي في المتطرف الحياة السياسية،" حزب الحقوق والعدالة"بولندا يتزعم 

" البديل من أجل ألمانيا"فقد حقق حزب ا في ألمانيو .جئين في بولندايقضي بعدم استقبال الال

                                                             
مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات : بيروت لبنان(  ،أوروبا في المتطرف اليمين وصعود اإلسالموفوبيازغوني، رابح  1

  .87، ص)م2014، مارس421الوحدة العربية، العدد
لوصف موقعها من المحيط السياسي، والفرق  ،اليمين المتطرف مصطلح سياسي يطلق على الجماعات واألحزاب) *( 2

أن األول يسعى للحفاظ على التقاليد وحماية األعراف داخل المجتمع، والثاني  ،واليمين المتطرف ،بين اليمين التقليدي
 كذلك ولكن االختالف يكمن في أن الثاني يدعو للتدخل القسري واستخدام العنف للحفاظ على تلك التقاليد واألعراف

كن القول أن اليمين المتطرف في أوروبا يتصف بالتعصب القومي لجنسه، والتعصب الديني ومعاداة المسلمين خاصة ويم.
وذلك ألنه يرى أن ما يحدث من جرائم وسرقات بسبب زيادة الهجرة وأن لدى المسلمين واألجانب  ،والمهاجرين عامة

  .عامة عادات وتقاليد جلبوها من بالدهم الفقيرة 
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من األلمان  %16 أفضل نتائجه في أحدث استطالعات الرأي بحصوله على تأييد ،اليميني الشعبوي

من األصوات  %27بــ فرنسا حصل حزب الجبهة الفرنسي القومي في .في جميع أنحاء ألمانيا

أما . م2017المشاركة في االنتخابات في" مارين لوبان"نوي رئيسته ، فيما تم2015انتخابات عامب

من الحصول على أول مقعد له في البرلمان،  م،2014عامفقد تمكن " االستقالل البريطاني"حزب 
وقد زادت شعبيته بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي حيث كان ألزمة الالجئين األثر األكبر في 

وال يختلف الحال في السويد أو ، دفع البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من االتحاد األوروبي
  وروبية، حيث تشير التوقعات إلى أن أحزاب نمرك أو سويسرا عن باقي الدول األاالد

 ،في سبيلها نحو تحقيق المزيد من المكاسب خالل االنتخابات في دول أوروبا المتطرفاليمين 
وهكذا، فقد تزامن هذا الصعود لتيارات اليمين المتطرف . سواء كانت انتخابات برلمانية أم رئاسية

ذات داللة مع انعكاسات  ،ر يتأكد عبر نتائج انتخابيةوهو إنما صا في أوروبا مع هذه الفترة بالذات
على  ،الوضع االقتصادي االجتماعي العام نتيجة للهجرة، وللعمالة األجنبية المتكدسة في أوروبا

الشكل اآلني النسب وعدد  وحسب .الوضعين االقتصادي االجتماعي في المجتمعات األوروبية نفسها
 القومي العنصر ذات األطراف وعلى األوروبي االتحاد دول على ركزأصوات الناخبين بالتفصيل الذي 

  .للهجرة والالجئون المناهض الخطاب كبير بشكل مؤخرا استخدم الذي القوي اليميني أوالشعبوي

  .جدول يوضح نسب وعدد أصوات الناخبين لألحزاب المناهضة للهجرة في أروبا): 03شكل( 

  
 : Plateforme d’information sur l’asile 2017 Eurostat : المصدر 

كراهية في أوروبا  اإلرهابية وتدفق الالجئين والمهاجرين غير الشرعيينالهجمات لقد عززت و
وتجسد ذلك في هجمات على ، والخوف من اإلسالم والمشاعر المعادية للمهاجرين ،األجانب

وأولئك الذين يعتقد أنهم أجانب، باإلضافة إلى دعم األحزاب الشعبوية  ،المسلمين والمهاجرين
مبعث  ال تزال معاداة السامية وجرائم الكراهيةو، في كثير من دول االتحاد األوروبي ،المناهضة للهجرة

خاصة بعد الهجمات  ،بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا ،خطير في بعض دول االتحاد األوروبيقلق 
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اإلرهابية الدموية بأوروبا، التي تبناها المسلمون المتطرفون غضب المجتمعات األوروبية وأعطت 
  .فرصة كبيرة لألوروبيين، لتوجيه االتهام لإلسالم والمسلمين

لمكافحة " المجموعة رفيعة المستوى" م،2016يوليوشكلت المفوضية األوروبية في وقد  
التي تبذلها الدول  ،من أشكال التعصب من أجل تحسين الجهود ،العنصرية وكراهية األجانب وغيرها

وكالة االتحاد األوروبي للحقوق " فحسب ،لمنع جرائم الكراهية ،األعضاء في االتحاد األوروبي

دم في قن جرائم الكراهية في كثير من األحيان ال يبلغ عنها وال تأ م،2016في تقرير أبريل" األساسية

، وكذلك أثناء المظاهرات .المحاكم، وحثت الدول األعضاء على تحسين تحقيق العدالة للضحايا

، مراسيم تحظر على النساء ارتداء لباس م2016آببلدة في  30حوالي باعتمد رؤساء البلديات 
أو أي مالبس أخرى تغطي الجسد في الشاطئ، " البوركيني"يغطي كامل الجسم يعرف باسم بحر 

التجمع ضد "و" رابطة حقوق اإلنسان" احتجت، وبحجة أنها قد تشكل خطرا على النظام العام
حكم مجلس الدولة، أعلى محكمة . على هذا الحظر أمام المحاكم اإلدارية ،"كراهية اإلسالم في فرنسا

في فرنسا، بأن الحظر في إحدى البلدات انتهك بصورة غير قانونية الحريات األساسية، وشمل إدارية 
وتمت معارضته في بعض المحاكم  ،سحبت بعض البلديات الحظر في وقت الحق. الحكم تعليق الحظر

العرب والمسلمين كانوا  .األدنى درجة، في حين أيدت محاكم أخرى الحظر رغم قرار مجلس الدولة
المستهدفين على أرض الواقع أكثر من سواهم، من عمليات االعتداء الجسدي في الشوارع هم 

واألماكن العامة، وحرق المنازل، وجرائم القتل، فضال عن ازدياد التمييز العنصري على حسابهم في 
 على صعيد العمل والمسكن مثال، وحتى في نطاق تعامل الدوائر األمنية مع ظاهرة ،الحياة اليومية

الدرجة األولى بأسباب عديدة بيمكن تعليل استهداف العرب والمسلمين عليه و ،التطرف وضحاياها

  :1كنقاط محددة منها
  بمظهره العام أو سلوكه ، األجنبي غير المسلم في بلد أوروبي غربيمن العادة ال يتميز

شرقي مثال،  إذا كان من بلد أوروبي ،المعيشي بصورة تلفت النظر عن أهل البالد األصليين

 .على النقيض من غالبية العرب والمسلمين القادمين من بلدان أخرى من الجنوب
 من حيث انتماؤه الديني ولكن  ،اإلحصاءات الرسمية الغربية بين فرد وآخر زنادرا ما تمي

كان يقترن على الدوام بمثل هذا  ،الحديث عن طالبي اللجوء والمهاجرين بسبب الحروب
في مناصب سياسية وإدارية وبأقالم المحررين في اإلعالم، حيث  المسئوليننة التمييز على ألس

 .يرد التركيز على ربط مشكلة اللجوء باالنتماء إلى بلدان إسالمية
  التقارير الدورية حول أوضاع الجريمة في البلدان األوروبية، يمكن أن تتضمن ارتفاعا محدودا

د األصليين، وهذا ما يفسره مثال أن نسبة انتشار في أوساط األجانب بالمقارنة مع أهل البال
السياسيين وفي ظل  المسئولينالبطالة والفقر بينهم تزيد على الضعف عادة، ولكن كثيرا من 

                                                             
1 Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2015, (Istanbul: SETA, 
2016), P.07. 
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" الخطر"عموما، كانوا يبرزون في تعليقاتهم مدى " اليمين"الميل الحزبي المتزايد نحو 
وهنا يلفت النظر . تخاذ إجراءات مضادةالكامن في تلك األرقام عندما يتحدثون عن ضرورة ا

يأتي على  ،أيضا أن عدم تحديد الجنسيات أو االنتماء الديني في التقارير الدورية بوضوح
األخطر من سواها كتجارة  ،حساب العرب والمسلمين، فالواقع هو أن الجرائم عموما السيما
البلدان الشرقية بالتعاون مع الرقيق األبيض والمخدرات، إنما تقوم عليها عصابات منظمة من 

 .نادرامثيالتها في بلدان غربية، فيها من المسلمين 
  ويضاف إلى ما سبق أن مستوى الجهل أو العداء لإلسالم، والذي صنعته المناهج المدرسية

نتيجة قدر ال  ،ووسائل اإلعالم في الدرجة األولى، وساهم فيه المسلمون في الغرب عموما
التي من جانبهم، هذا الجهل أو العداء، كان من وراء المخاوف األولى " ليةاالنعزا"بأس به من 

ظاهرة للعيان في الدول  ،ة السكان عندما أصبحت آثار الصحوة اإلسالميةانتشرت بين عام
ازدياد إقبال الشبيبة على ك ،األوروبية نفسها، رغم أن تلك اآلثار اتخذت مظاهر بسيطة نسبيا

 .ميواللباس اإلسال المساجد
هو أن جميع هذه التطورات السلبية كانت تجد ما يعززها بقوة  ،واألهم من جميع النقاط السابقة

في المناخ الرسمي المعادي لإلسالم نفسه، فقد انتقل هذا العداء بصورة شاملة منذ مطلع 
التسعينيات الميالدية من فئة المستشرقين فيما مضى، ومن مستوى الكتب المدرسية والكنسية 

جهزة صناعة القرار الغربي في القطاعات األمنية والسياسية ووسائل اإلعالم والترفيه، إلى أعلى أ
وربما ما هو غير معروف عموما عن شعار ". صراع الحضارات"والفكرية، كما هو معروف شعار 

ونائب الرئيس  كي سابقايالدفاع األمر وزيرعن ، فقد ورد ألول مرة على "اإلسالم عدو بديل"
كان  مر العالمي السنوي للشؤون األمنية في ميونيخ، ثمفي المؤت ،"ديك تشيني"كي حاليا ياألمر

داخل لقاءات القمم األطلسية في روما " اإلسالم"لتجنب كلمة " مكافحة األصولية"التحول الحقا إلى 
في قمة واشنطن " الحرب ضد اإلرهاب"وبروكسل، وهذا ما أوصل في خاتمة المطاف إلى عنوان 

لقد كان جميع ذلك على أعلى و .لحرب مباشرة من بعدوقبل تحوله إلى ممارسة ا ،األطلسية
 ،تبديل المهام الرئيسية لحلف شمال األطلسي ،واقترن بتحركات عملية من مستوى ،المستويات

ما بين المغرب وإندونيسيا، " هالل األزمات"حيث تستهدف جغرافيا ، بوتشكيل قوات التدخل السريع

 .اعية وصيغ التدريب العسكري في وزارات الدفاع الوطنيةوقد ربط ذلك وأمثاله بتحديد المهام الدف
أن تمثيل الوجود العربي واإلسالمي البشري تنظيميا في أوروبا، كان وال  ،وينبغي هنا توضيح أيضا

فلم تبرز تنظيمات قائمة  ،"إسالمية"يزال في الدرجة األولى عن طريق مراكز وجمعيات واتحادات 
كما أن غلبة . وألسباب معروفة كما هو الحال مع األكراد، راعلى الرابطة القومية إال ناد

معين في بعض تلك المراكز واالتحادات، كان يلبي غالبا احتياجات واقعية في التعامل " عرق،العنصر"
كما هو الحال مع العامل اللغوي، إضافة إلى آثار مرتبطة بانتماءات حزبية لمن قام على تأسيس 

مع ازدياد نسبة الشبيبة الناشئة  ،عنية، وإن ذاب هذا العنصر مع مرور الزمنالنشاطات اإلسالمية الم
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زينو " "هادسون"وتقول الخبيرة في معهد  .1فضال عن مفعول الظروف الخارجية ،في أوروبا
 ،ن عليهم خلق مجتمعات موازيةأ ،إن رسالة هذه المجموعات تقول للمسلمين في أوروبا"": براون

رصد تقرير أعدته لجنة األمن والدفاع في البرلمان و". بهم إتباع نمط الحياة الغربية يجدر وإنه ال

أن خاليا اإلسالم المتشدد تعمل لجذب النساء إلى صفوفها وتجنيدهن للعمل  م،2016عام الهولندي
التي فيها أقليات أو جاليات مسلمة، أخطار  ،البلدان األوروبية بعضوتواجه  "الجهادي المسلح

روبرت "كي في قضايا اإلسالم يوهو ما حذر منه الخبير األمر .ب توترات على أساس دينينشو
المختصة بدراسة ظواهر التطرف الديني في العالم،  "جهاد ووتش"الذي يترأس مؤسسة  ،"سبنسر

مهددا بتكون ما سماه  ،مشيرا إلى أن التوتر بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا يتنامى باضطراد

لتي يشكل فيها وا %30البوسنة  ،60% قدونيام ،%70 في ألبانيا ة، خاص"جيوبا إسالمية"
قد بقي التحرك اإلسالمي إلى فترة متأخرة ف. ، من عدد السكان اإلجماليا مرتفعةالمسلمون فيها نسب

على  من الثمانينيات الميالدية يركز على جوانب معينة، من قبيل إحياء االرتباط باإلسالم، والحفاظ
 ،الشخصية اإلسالمية في مجتمع غربي، ولكن مع الغياب شبه المطلق عن الميادين السياسية

 .وقدر كبير من العزلة عن الميادين االجتماعية في البلدان الغربية ،الفكرية ،اإلعالمية ،االقتصادية
صليين أو المواليد إن موجة االعتداءات العنصرية، وارتفاع نسبة المسلمين من أهل البالد األ عموماو

من الجيل الثاني والثالث للوافدين، ساهما إلى جانب عوامل أخرى في تطور ملحوظ في أوساط 
كان من نتائجه المباشرة تذويب كثير من االختالفات القديمة، وازدياد نسبة التنسيق  ،العمل اإلسالمي

عرقية والحزبية، وهو ما قطع والتنظيم المشترك عبر الحدود والفواصل الجغرافية واالنتماءات ال
أشواطا ال بأس بها في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على التوالي، مع ظهور مرجعيات 

 :2ارتبط هذا التطور بمحورين رئيسيينحيث شاملة للمسلمين في أوروبا على أكثر من صعيد 
داخل المجتمع  ،اليومية المعيشيةفعالية لمصالح المسلمين في حياتهم  تمثيل أكبر وأشدال :األول -

 .وما يرتبط بذلك من ازدياد التواصل مع الجهات الرسمية والشعبية ذات العالقة ،األوروبي
كما في  ،تقليص نسبة التركيز القديم على القضايا الساخنة في البلدان اإلسالمية نفسها :الثاني -

 .م اإلنساني والماليقضية فلسطين وأفغانستان والشيشان وغيرها، باستثناء الدع
أسهمت دعاوي اليمين في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين، وجعلهم محل لالستهداف فقد 

النائب اليميني عن حزب البديل أللمانيا، " هانز توماس تيلشنايدر"واالعتداء عليهم، حيث ذكر 
اإلسالم غريب علينا، ومن أجل ذلك ال يمكن أن : " المحلي" ساكسونيا انهالت"بمجلس والية 
حيث يرى اليمين وجود المسلمين يعني زيادة في ." بدأ حرية الديانة مثل المسيحيةينطبق عليه، م

فرص اإلرهاب في أوروبا، ويستندون بالطبع إلى الحوادث اإلرهابية التي شهدتها مؤخرا المدن 

                                                             
1 Leibold, J. & Kühnel, S. Islamphobie ” reconsidered. Ethnic and Racial Studies, 
(Germany: Suhrkamp, 2013), PP. 100-119 

  .89، نفس المرجع السابق، صرابح زغوني 2
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قادة  "زيد بن رعد الحسين"حذر مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان و 1.األوروبية
أوروبا من التأثير الهدام على المجتمعات الستخدامهم التعصب وكراهية األجانب ب ،األحزاب الشعبوية
إلى توجه " اللجنة األوروبية لمناهضة العنصرية وعدم التسامح"أشار مجلس و ،ألغراض سياسية

ى ضرورة ، وشدد علم2016ومتصاعد ضد المهاجرين وكراهية اإلسالم في تقريره السنوي في ماي
الدول  "نيلز موزنيكس" مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان"حث مفوض . مكافحة العنف العنصري

في ف .على تحديد أولويات إدماج المهاجرين، بما يشمل ضمان حماية فعالة من التمييز ،األوروبية
ما تثار قضية االندماج بين المهاجرين والمجتمعات الغربية، التي  غالبا الهجرة واللجوءالحديث عن 

إليها فقد اعتقد البعض أن االندماج هو ترياق اإلرهاب، فكلما اندمج المهاجر في مجتمعه  وهاجر
انحسرت فرص تطرفه، ولكن التقرير يخالف الرأي، حيث وجد أن العمليات اإلرهابية هي أقل في 

في استقطاب  وحتى داخل القطر الواحد نجد هناك اختالفا. اج هو األدنىجنوب أوروبا حيث االندم

فإن تفسير الفوارق مرده إلى وجود مراكز استقطاب  ،وحسب ما جاء في التقرير .لكوادرها "داعش"
وتتشكل هذه النقاط، التي تجند العديد من . "النقاط الساخنة"في هذه البلدان يسميها التقرير 

. تية أو مراكز إسالمية تبث التطرفاشخصيات كرازم ت سلفية جهادية أواألشخاص حول تيارا
في تفسير ظاهرة التطرف واإلرهاب، إال أن التقرير  ،والتقرير ال ينكر العوامل االجتماعية واالقتصادية

   .يرى أهمية هذه النقاط الساخنة المتسببة بزيادة العمليات اإلرهابية

  :ج في ظل التمييز العنصريإشكالية اإلندما: المحور الثالث
القلق إزاء  م،2016أثار تقرير نشرته اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان في أبريل

. م2015بعامومعاداة السامية وكراهية اإلسالم المبلغ عنها للشرطة  ،ارتفاع عدد الحوادث العنصرية
االنتحار مرتفعا بين السجناء، وخاصة وبقي معدل ، استمر االكتظاظ الشديد في السجون الفرنسية

في ) سيداو" (لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة" مما أثار انتقادات ،بين النساء

كما أن فرص السجناء ذوي اإلعاقة النفسية في الحصول على الرعاية الصحية العقلية  م،2016يوليو

ألف  890التعامل مع اآلثار المترتبة على وصول  م6201واصلت ألمانيا عام .ةغالبا ما تكون متدني

   .م2015طالب لجوء ومهاجر عام

اتخذ ، فقد )04أنظر الشكل(وفي ظل تزايد طلبات اللجوء التي تبقى الكثير منها معلقة 
السلطات بعض الخطوات لمعالجة أوجه القصور في استجابة ألمانيا لجرائم الكراهية، بما في ذلك 

للجرائم ذات  ةالقضائيلتحسين التحقيق والمالحقة  ،إنفاذ القانون والسلطات القضائيةتدريب أجهزة 
إللقائهم قنبلة بنزين  ،أشخاص بالسجن ثالثةحكم رئيس محكمة محلية على ، فقد الدوافع العنصرية

                                                             
مجلة السياسة الدولية، :  القاهرةمصر  (ر الدسوقي، جدلية العالقة بين اإلسالموفوبيا واليمين األوروبي، أبو بك 1

  .84، ص)م2017أبريل ،52، المجلد 208العدد
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طرأت العديد من  .في شقة طالبي لجوء وأشار إلى دوافع المهاجمين بكراهية األجانب والعنصرية

 .م2016التغييرات على قانون وسياسة اللجوء في مارس
  .م2016لعاماألوروبي  االتحاد في األعضاء الدول في المعلقة اللجوء طلبات عدد ):04شكل(

  
Eurostat (Rapport : Plateforme d’information sur l’asile) 2017 :المصدر   

يرفضون  ،من المســلمين في النمسا %45وتكشف بحوث أعدتها مؤسسات مختصة أن 
وال في األصـــول بين من  ،وال يوجد فروق بين من يعتـبرون جيال ثالثا أو أول ،االندماج في المجـــتمع

الباحث  "مارك سيغمان"ستطالع قام به الووفقا  .قدم من تركيا أو الشيشان أو الدول العربية

في  "القاعدة"تنظيم ـشخص مرتبطون ب 400فيه كي في مجال اإلرهاب والطب النفساني، شارك ياألمر

منهم أصبحوا متشددين في  85 فإن ،أوروبا و ،وشمال أفريقيا ،وجنوب شرقي آسيا ،الشرق األوسط
 1."الغرب وليس في بلدانهم األصلية

إن كثيرين من اإلرهابيين الشباب ": "جيسكا شتيرن"هارفارد جامعة تقول الباحثة في من هنا و 
الذي تطوعوا للقيام بعمليات انتحارية، نما فيهم التطرف نتيجة شعورهم بالذل والتهميش في 

وباعتبار أن أوروبا هي الوجهة األكثر تدفقا من الالجئين إلى أراضيها، نجد  ."المجتمعات األوروبية
أن تعاملها العنيف معهم ينافي حقوق اإلنسان العالمية في حق اللجوء وحماية الالجئ، وصوال إلى 

يصدره الالجئ العربي المسلم من فيما قد العام اإلستباقي تشريع اعتقالهم، بدافع حسب التصور 
خاصة (نف، وسمة التخلف، وخاصة لما يحمله الالجئ من قيمه العربية واالجتماعية ثقافة الع

، والتي تعاكس تماما الهوية الدينية للمجتمعات األوروبية، وكذا عدم قدرته على التكيف مع )الدينية
ة السكانيالمجتمعات األوروبية المتطورة والمتحضرة، هذا يعتبر تهديد أمني مجتمعي يهدد التركيبة 

والخاصية األوروبية، واألمن ككل بأوروبا، وبالتالي يهدد حياة الفرد األوروبي وسالمته والذي ينعكس 

                                                             
   1 .90ص ، نفس المرجع السابق،رابح زغوني
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للمرور الحر ضمن " شينغن"بدوره على أمنه اإلنساني، وبين خالفات الطرفين، التي تهدد اتفاقية 
لعشرات آالف الفارين  دول االتحاد، والئحة دبلن الخاصة بتنظيم اللجوء، تتواصل المعاناة اإلنسانية

   .من بلدانهم باتجاه أوروبا بحثا عن العيش والعمل بكرامة وأمان
% 73فإن نحو ،المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدوليةحسب آخر تقرير وبعكس ما يشاع 

فقط كانوا من % 50 ،هم من مواطني هذه البلدان وليسوا الجئين ،من مرتكبي أعمال اإلرهاب

كانوا من المقيمين الشرعيين في  ،من مرتكبي األعمال اإلرهابية% 14و طالبي اللجوء، والالجئين أ

كانوا من المقيمين بطرق غير قانونية، أي أن  ،من المشاركين في األعمال اإلرهابية% 06البالد، و

ة ويكشف التقرير عن حقائق مهم .رفض استقبال الالجئين بحجة اإلرهاب ال تسندها األدلة الفعلية

من مرتكبي اإلرهاب هم حديثو عهد باإلسالم، % 17حول اإلرهابيين، فعلى سبيل المثال، نحو

فقط من اإلرهابيين هم من المقاتلين % 18من اإلرهابيين هم أصحاب سوابق إجرامية، و% 57ونحو

من المهاجمين % 63من هؤالء هم من لهم اتصاالت عملياتية بتنظيمات إرهابية، و% 42األجانب، و

فقط من % 80ومن األمور المهمة التي يشير إليها التقرير هو أن . قسموا الوالء لتنظيمات جهاديةا
، ولكن الذين تأثروا بدعاية "داعش" تنظيم العمليات اإلرهابية كانت بأوامر مباشرة من قيادات

، قام بها أفراد بشكل مستقل، ولكن %66، أما معظم األعمال اإلرهابية، أي نحو %26التنظيم نحو

 65ومن األشياء التي خلص إليها التقرير أن .أو تنظيمات جهادية أخرى "داعش"على تواصل مع 

وليس هناك من نمط معين يجمع يأتون من خلفيات متنوعة  ،عملية اإلرهابية 51منمن المنخرطين 
  .وفئات عمرية متنوعةوثقافية بينهم، فهم من خلفيات اجتماعية 

وكان المحور الرئيسي لها هو الربط  ،الصعيد االقتصادي يمكن رصد عدد من التطوراتعلى ف
أو الموضوعي ما بين ارتفاع البطالة من جهة، وارتفاع نسبة الوجود البشري اإلسالمي  المنهجيغير 

وكان لكل من الظاهرتين أسباب ال عالقة لها باألخرى إال هامشيا، هذا مع . في أوروبا من جهة أخرى
مالحظة أن عدد المسلمين في دول االتحاد األوروبي المقصودة بمشكلة البطالة والتطرف اليميني، لم 

% 04ي مليون نسمة، أ 380مليون من أصل  15 يتجاوز في أقصى التقديرات الغربية له حدود
من المتجنسين وأهل البالد األصليين والمقيمين منذ زمن طويل، بينما ال تصل نسبة معظمهم 

المشكلة " تضخيم"، وبالتالي يبدو للعيان مدى %01إلى" المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء"
الرسميين، عند مقارنة األرقام المذكورة مع عدد الالجئين في البلدان النامية  المسئولينمن جانب 

   .والفقيرة، كالصوماليين في البلدان المجاورة أو األفغان في باكستان وإيران
األزمة المالية " ىصعود اليمين المتطرف في أوروبا إل ىوترجع األسباب االقتصادية التي أدت إل

التي أدت النتشار البطالة والركود االقتصادي، ومع زيادة الهجرة، بدأ بعض م، 2008عامل" عالميةال
، وهنا ظهرت دعوات "خاصة المسلمين"األوروبيين ينظرون للمهاجرين كمزاحمين لهم في وظائفهم 

للتضييق على المهاجرين، ودعوات عدائية ضدهم، كما تسببت األزمة االقتصادية في صعودا اليمين 
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، وفي الدانمرك %25العالم الغربي، وزادت شعبية اليمين المتطرف في فرنسا إلى  في مختلف أنحاء

 ،ستراتيجية في أوروباتولي مراكز الدراسات والبحوث اإل، و%20 ، وكذلك النمسا إلى%23إلى 
حيث . وسط جالياتها اإلسالمية طرفوأجهزة استخباراتها المختلفة اهتماما مركزيا لقضية اإلسالم المت

إسالمي متشدد  00040. إلى وجود "رولف توبهوفن"الخبير األلماني بقضايا اإلرهاب الدولي يشير 

في بريطانيا، فيما  10.000في ألمانيا و 00013. بينهممن يهددون أمنها القومي  ،في أوروبا
وهذه التفاصيل تجعل من الحكومات األوروبية مرتبكة وقلقة، . 1يتوزع اآلخرون على الدول األخرى

وعاجزة عن فهم هذه الظاهرة، ما يجعل من إجراءاتها وقراراتها لمواجهتها في كثير من األحيان 
   2.جدل والتناقضمثيرة لل

 وأسلوب حياة، جعل األوروبيين ال ةللعلمانية كإيديولوجي إن اختيار الوعي الجمعي األوروبي
مع قيم الحرية  تتعارض مبدئيايقبلون المهاجرين المسلمين كما هم بدينهم وثقافتهم، ألنها 

وبالتالي، ال يعكس الحديث عن العداء لإلسالم في أوروبا حرية التعبير  والديمقراطية والعلمانية
يؤكد  من جهة ثانية،و .بل هو أقرب إلى تكوين نمطي مسبق ينطلق من فهم خاطئ لإلسالم ،والنقد

في خطاب اليمين المتطرف  ن المسلمينوالمهاجري ،االرتباط الواضح بين العداء الصريح لإلسالم
وبالتالي حين وجد  ،األوروبي، وزيادة شعبيته، أهمية التفسيرات الحضارية والثقافية لصعود اليمين

العداء لإلسالم طريقه إلى الظهور في برامج وخطابات اليمين المتطرف جاءت النتيجة مزدوجة، 
في مختلف االنتخابات األوروبية، وانتشار لظاهرة  ،صعود مميز لألحزاب اليمينية المتطرفة

االعتداءات العنصرية إلى وكان مما يلفت النظر أثناء فترة وصول ، اإلسالموفوبيا على نطاق واسع
التي كانت تحققها  ،ذروتها، أن الجهات اإلسالمية الناشطة لم تكن قادرة على توظيفها بالصورة الفعالة

، وهذا "العداء للسامية"وما يسمى " تجدد النازية"ه نشر المخاوف من الجاليات اليهودية في اتجا

 %05 رغم أن النسبة المئوية لألحداث التي أصابت اليهود أو منشآتهم في أوروبا آنذاك، كانت دون
بالمقارنة مع ما أصاب العرب والمسلمين، كذلك فمن الناحية النوعية، ال يوجد مجال للمقارنة بين 

مالحقة لعدة ساعات "عمليات  كانت بعض األسر المسلمة ضحية لها، أو" ساكنعمليات حرق م"
ما شابه ذلك وبين كتابة عبارات معادية  "لفرد مسلم في الشوارع مع االعتداء بالضرب حتى الموت

به ذلك مما ينشر على بعض المقابر اليهودية، أو استخدام الطالء في نشر رسوم معادية أو ما شا

  ."د العداء النازي لليهودجدت"تحت عنوان 
تحاد األوروبي فاإل ،يضاف إلى العامل االقتصادي، عامل الهوية الثقافية للمجتمعات القائمةو

على سبيل المثال، في برامج اليمين المتطرف باعتباره تهديدا للغات والثقافات الوطنية،  م اليومديق
لصالح لغة  ،الخصوصيات الثقافية لمختلف الدولصهر مع الزمن جملة نست ،أوروبا بشكل عام أنو

وإن اختفاء الهوية الثقافية، والخصوصية الوطنية  ،واحدة سائدة قد تكون األلمانية أو اإلنكليزية

                                                             
1 Enes Bayraklı & Farid Hafez ,Op, Cit, PP.12-15. 
2 Leibold, J. & Kühnel, Op, Cit, P.121. 
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سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء الهوية الوطنية كليا، ونهاية التاريخ الوطني  ،)الوطنية العملة(
لسيادة أمريكية مطلقة ال ا ر جديد، ستتحول فيه العولمة بابلشعوب أوروبا، مؤسسا لبداية عص

 .1يرضاها الضمير األوروبي المهدد
ليسوا هم وحدهم  ،هي أن أفرادا من الجاليات العربية واإلسالمية داولعل المشكلة األكثر تعقي

وبلجيكا  مسيحيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ناللجهاد العالمي، فلقد تبين أن شبا ونمن يسافر
 "جبهة النصرة"و  "داعش"تنظيم وهولندا وغيرها يعتنقون اإلسالم، وينضمون للقتال في صفوف 

وغيرهما، ويرتكبون الفظائع والجرائم، وهذا يفرض أيضا ضرورة البحث عن العوامل واألسباب التي 
مدى ارتباطها وارتكاب أفعال شنيعة وغير إنسانية و ،تدفع مواطنين مسيحيين إلى الجهاد العالمي

عجز ف !باألزمات التي تعيشها المجتمعات األوروبية، وربما بوصول الثقافة األوروبية إلى طريق مسدود
. الدول األوروبية عن إيجاد الحلول الفعالة يزيد من االرتباك والتخبط وعدم القدرة على المواجهة

ليست جديدة،  ،تمعات األوروبيةواإلسالمية في المج ،فمشكلة التطرف في أوساط الجاليات العربية
ولكنها كانت محدودة وضعيفة، ولم تنظر إليها المؤسسات المعنية بجدية، وهي منذ سنوات تشهد 

والتشدد القومي  ،تصاعدا، وتتمدد ومعها تبرز ظاهرة موازية هي التطرف المسيحي األصولي
يتعزز نفوذها في الواقع نية يميتجسدها أحزاب أوروبية  ،ثنيةالشوفيني والكراهية الدينية واإل

وتحقق إنجازات فعلية في االنتخابات وممثلوها يحتلون اآلن مواقع مؤثرة في  ،االجتماعي والسياسي
التي تهدد  ،وبمقدورهم التأثير في مسارات القرارات والقوانين ،البرلمانات الوطنية والبرلمان األوروبي

والساعي إلى مجتمعات متعددة  ،الرافض العنصرية والكراهية الدينية والعرقية ،المشروع األوروبي
حين أعلنت قبل فترة  "ركليمأنجيال "وفي الواقع لم تخطئ المستشارة األلمانية  .الدين والثقافة

فشل مشروع اندماج المهاجرين في بلدها، وهذا لألسف هو حال جميع مشاريع وبرامج االندماج 
ما في ذلك السويد التي كانت تعد النموذج الناجح والمتطور الندماج المهاجرين وبناء األوروبية، ب

  .اتالثقاف مجتمع متعدد

  :خاتمةال
إلى جانب حالة االحتقان غير و ،األخيرة التي شهدتها أوروبا في أكثر من بلداإلرهابية  األحداث

أوروبا والغرب، تنذر بمستقبل قاتم المالمح في " اإلسالموفوبيا"حالة  ،العادية في المجتمعات الغربية
ستراتيجية إ، وذلك إذا ما استمرت األمور هكذا، ولم يتم اعتماد ة الشرق األوسط باألخصوفي منطق

ستراتيجية تركز على إ ،متكاملة مغايرة بصورة جذرية لتلك المستوحاة من أطروحات صراع الحضارات
وتؤكد أوال، ، اطق النزاع التي صدرت معضلة الالجئينمنأهمية المشروع المدني الديمقراطي في 

األمن نوعا من سيحقق  ثانيا، أهمية الحوار والتمازج الحضاريين بين مجتمعاتنا ومجتمعات الغرب
عادة ما يتحدث الباحثون ثقافي -فإنه كمدخل تفسيري سيوسيو ار واستيعاب ألزمة الالجئين،واالستقر

فمع انفتاح العالم أكثر، وتقريب المسافات  ،العولمة وتطور وسائل االتصالعن المفارقة التي دشنتها 

                                                             
، 2016 ،مجلة النور ،رياح التطرف العنصري تهب في أوروبا: االرتداد إلى القومية في زمن العالمية ،سعاد الوحيدي 1

  .67ص
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بل جاءت النتيجة عكسية  ،توحيد العالم: بين أطرافه المتنامية، لم تحدث النتيجة المتوقعة والمأمولة
ذا قد يكون صعود اليمين المتطرف جل هأل، وتصاعد الهويات واإلثنيات والصراعات الطائفية: تماما
وروبا، مرتبطا بهذه الموجة، فخصوصية أوروبا أنها تستقبل عمالة أجنبية جلها من دول كانت في أ

لذا تم تصريف  ،...مستعمرات لها سابقا، وهي تصدر لها اآلن عماال من ثقافة ولغة ودين مختلفة
خصوصا وأن . صعود اإلثنيات والهويات في هذا العدو المشترك، وهو المهاجرون المسلمون

وعلى (، والمنطقة العربية باألخص للقوى الغربية الكبرى في الشرق األوسط اإلستراتيجيةح المصال
، تصطدم بمناعة الشعوب المسلمة، فتم تقديم اإلسالم كعدو، في إطار إدارة الصراع )رأسها الطاقة
وقناة ميسرة لتصريف " عدو جاهز"والنتيجة أن األوروبيين وجدوا أنفسهم أمام . االستراتيجي

  .هذا دون أن ننسى الحمولة التاريخية لعالقة الغرب المسيحي باإلسالم. االنكفاء العرقي والهوياتي
  :قائمة المراجع

مجلة السياسة الدولية، : القاهرةمصر (، علوي، عوامل صعود اليمين المتطرف في أوروبا مصطفى -1

 .) م2017أبريل ،208دالعد
مجلة السياسة :  القاهرةمصر (اإلسالموفوبيا واليمين األوروبي، أبو بكر الدسوقي، جدلية العالقة بين  -2

 .)م2017أبريل ،52، المجلد 208الدولية، العدد
 ،208دمجلة السياسة الدولية، العد: القاهرة (علوي، عوامل صعود اليمين المتطرف في أوروبا،  مصطفى -3

 .)م2017أبريل
: لندن( ،رياح التطرف العنصري تهب في أوروبا: يةاالرتداد إلى القومية في زمن العالم ،سعاد الوحيدي -4

 ).م2016، ، دار النورمجلة النور
-1 Lisa Bjurwald, The Extreme and Far Right in Europe, Stockholm: Fores Policy Paper, 

Forum För Re- former och Entreprenörskap, Vol 05 , 2010). 
-2  Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2015, (Istanbul: SETA, 
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(Germany: Suhrkamp, 2013). 
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  والتغريبة الثانية في سورية 2الفلسطينيون 1الالجئون
  

  الباحثة عبير قطناني
  

  

  

  

  

  

                                                             
من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، المعتمدة مؤتمر ) ألف/2(البند " الجئ"حول تعريف  1وفقًا للمادة : الالجئ   1

 22،  والنافذ بتاريخ 1951يوليه /تموز 28األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي الجنسية بتاريخ 
يناير /يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل كانون الثاني كل شخص"، هو )43(، وفقًا ألحكام المادة 1954أبريل /نيسان
، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية 1951

معينة و آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحمياة ذلك 
، أو كل شخص ال يملك جنسية خارج بلد إقامته المعتادة السباق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال البلد

  . ..." يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد
وما بعدها، أو ُأخرج  1948هو كل فلسطيني ُطرد من محل إقامته الطبيعي في فلسطين سنة : الالجئ الفلسطيني   2

ويبقى هذا الالجئ . أو َخرج، ألي سبب كان، ولم يسمح له الكيان الصهيوني بالعودة إلى موطنه األصلي السابقمنها، 
وهذا يعني ".  محتفظًا بصفة اللجوء إلى أن يعود هو أو نسله إلى موطنه األصلي، مهما طال أمد اللجوء من األجيال

، 1967وحرب  1948ى الفلسطينيين الذين أخرجوا بعد حرب أي إنسان ُأخرج من داره يعد الجئًا، وهذا ينطبق عل
وينطبق على جميع الفلسطينيين بين هذين التاريخين، أو بعد هذا التاريخ، ألن قسمًا من الفلسطينيين أبعدوا عن 

مدخل إلى قضية الالجئين الفلسطينيين، أكاديمية : صالح، محسن محمد: المصدر. [1967أرضهم بعد حرب 
وسيشار . 42. ، ص2014، عمان، 1.جئين، ومركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ودار النفائس، طدراسات الال

  ]المدخل لقضية الالجئين الفلسطينيين، مرجع سابق: صالح، محسن محمد: إليه الحقًا
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  الملخص
يتناول البحث قضية الالجئين الفلسطينيين في سوريا من خالل طرح عدة أسئلة، من هم؟ 

  .وأعدادهم؟ وحياتهم خالل سنوات اللجوء؟ كما يلقي نظرة على اندماجهم في المجتمع السوري
وأثرها على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريا،  2011ثم يتناول األحداث في سوريا سنة 

واضطرارهم إلى اللجوء إلى دول الجوار مرة أخرى كاألردن ولبنان وتركيا، وأيضًا مصر وقطاع غزة، 
  . ودول أوروبية

ثم . وغيرها) ألونرواا(ويناقش دور المنظمات الدولية التي تهتم بشؤون الالجئين الفلسطينيين 
الدور الملقى على عاتق كًال من المنظمات الفلسطينية، والدول العربية، والمنظمات الدولية والمجتمع 

  .الدولي واالحتالل اإلسرائيلي فيما يتعلق بشأنهم
 Abstract 

The Palestinian Refugees in Syria, and the Second Palestinian Nationalization 
This research deals with the Palestinians refugees in Syria through several 

questions: Who are the Palestinians refugees? There numbers? Where did they 
come from? There integration into the Syrian society? 

Their life during the Syrian Revolution 2011? How did the revolution affected 
on their lives, so they refugee for the second and the third time to Jordan, Lebanon, 
Turkey, Egypt, Gaza Strip and Europe. 

The Role of the Palestinian Organizations, the Arab Countries, The World, and 
U.N. Organizations and “Israel” towards the refugees. 

 
  :مقدمة

منذ سنة (تعتبر قضية الالجئين الفلسطينيين أقدم قضية مستمرة في التاريخ الحديث والمعاصر 

من الفلسطينيين الجئون، % 68، وتمثل أكبر نسبة من الالجئين لسكان معينين، إذ أن نحو )1948
هم من الالجئين الذين  والباقييخية، حيث يعيش نصف السكان الفلسطينيين خارج فلسطين التار

، ، وُأجبروا على االستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة1948ُطردوا من فلسطين المحتلة سنة 
  .والدول العربية المجاورة

قرارًا تدعو جميعها إلى تأييد حق الفلسطينيين ) 120(وقد أصدرت األمم المتحدة أكثر من 
  3.بتنفيذها" إسرائيل"أن هذه القرارات فشلت في إلزام في العودة إلى ديارهم، إال 

  :يطرح البحث األسئلة التالية

  من هم الالجئون الفلسطينيون في سوريا؟ وأعدادهم؟ -

  ما هو وضعهم المعيشي في المجتمع السوري منذ اللجوء وحتى األحداث االخيرة؟ -

                                                             
ؤتمر العالمي بناء حياة مشتركة مع المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء، ورقة ُقدمت في الم: صالح، محسن محمد   3

، مركز 22/10/2017-20الفترة من لمنظمة المدينة ومؤسسات المجتمع المدني، بإسطنبول، والتي عقدت في 
 .للدراسات واالستشارات، بيروت تونةالزي
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  ما أثر األحداث على حياتهم؟ -

  خالل األحداث؟ ما هي أوضاع الالجئين الفلسطينيين -

  ما هي دول اللجوء التي لجؤا إليها، وأوضاعهم فيها؟ -

  ما هي السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الالجئين مستقبًال؟ -

  :الالجئون الفلسطينيون في سوريا

) 935(وسياسة التهجير والتطهير العرقي التي اتبعها االحتالل، هجر حوالي  1948بعد نكبة 
غزة،  وقطاعإلى ما عرف الحقًا بالضفة الغربية  - سلمان ابو سته. وفقًا لما قاله د–ألف فلسطيني 

) 90-85(حوالي تقريبًا من هذا العدد إلى سوريا، أي %) 10(ما نسبته صل وو. وإلى دول الجوار
واستقروا فيها شمال فلسطين، مناطق معظمهم من  ،إلى سوريةن يين الفلسطينيالجئالألف من 

قدموا من لبنان ودول ( 1956ثم تبعتها دفعات أخرى في األعوام  .مات وتجمعاتمؤسسين مخي

بعد حرب النكسة التي أجبرت الكثير من الفلسطينيين إلى ترك أماكن ( 1967، و )مضيفة أخرى

بسبب أزمات  19705 ، و4)ألف 460سكناهم واللجوء إلى دول الجوار، ووصل عددهم إلى 

) 570( 2011عام  فيحتى وصل عددهم ، 1982، ومن لبنان بعد حرب عام سياسية وعسكرية

بينما   UNRWA.6) األونروا(ألف وفقًا آلخر إحصاء لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
التي تتبع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في - 7الفلسطينيين العرب الهيئة العامة لالجئيننجد أن 

يضاف إلى هذا العدد الالجئين الفلسطينيين من  .ألف الجئ) 640(وجود  قد أكد - الحكومة السورية

                                                             
، 2015، مجلة شؤون فلسطينية، بيروت، )259(فلسطينيو سوريا وتحوالت المشهد السوري، العدد : السهلي، نبيل   4

 ]، مرجع سابق...فلسطينيو سوريا: السهلي، نبيل: سيشار إليه الحقًا[ .183-17. ص
في األردن، أو ممن التحقوا مبكرًا بالمقاومة الفلسطينية بعد حرب  1970، أتى معظمهم بعد حرب عام 1970الجئو    5

حرب لبنان،  ، أو من سكان غزة، ومخيمات الضفة، أو ممن يحملون الوثائق المصرية، أو ممن هجروا بعد1967
العلي، : المصدر) [فاقدو األوراق الثبوتية(حيث فقدوا أوراقهم الثبوتية بعد هذه الحروب، وأصبحوا يطلق عليهم 

، 185. ، ص2014الالجئ الفلسطيني من االقتالع إلى العودة، دار النفائس للنشر والتوزيع، االردن، : ابراهيم
  ].جئ الفلسطيني، مرجع سابقالال: العلي، ابراهيم: وسيشار إليه الحقًا

، هدفها مساعدة 8/12/1949تأسست في : UNRWA) األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    6
الشعب الفلسطيني على مواجهة الصعوبات التي يعانون منها في الدول التي لجؤوا إليها، وقد أخذت شكًال إنسانيًا، 

مدخل إلى قضية : صالح، محسن محمد: المصدر. [باتجاه عودة الالجئين لألرضولم تتبن هدفًا سياسيًا أو علميًا 
 ].48. الالجئين الفلسطينيين، مرجع سابق، ص

استحدثت هذه الهيئة ذات الشخصية الحقوقية واالستقالل المالي في سورية : الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب   7
ومعونتهم وتأمين  ،بغاية تنظيم شؤون الالجئين الفلسطينيين العرب ،25/1/9194تاريخ  450بموجب القانون رقم 

وقد كانت . واقتراح التدابير بتقرير أوضاعهم في ذلك الوقت وفيما بعد ،وايجاد األعمال المناسبة لهم ،حاجاتهم
موسوعة ال: للمزيد حول دور الهيئة، انظر[ .باسم مؤسسة الالجئين الفلسطينيين العرب 1974تعرف حتى عام 

  الفلسطينية
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وفق المفوضية العليا لشؤون الالجئن، حيث آالف، ) 6- 5(ويقدر عددهم بنحو ، 2006العراق عام 
  .8وتشغيل الالجئين ال يدخلون ضمن احصاءات وكالة غوثأنهم 

نروا و، تعترف األ9مخيمًا على األراضي السورية) 15(أقام الالجئون الفلسطينيون في سورية في 

ال تصنف –تجمعات سكنية توجد . 11مخيمات ال تعترف بها) 5(، بينما هناك 10فقط) 10(بوجود 
  .معظمها في مدينة دمشق -مخيمات

 ضم، حيث يمساحة وسكانًاالمخيمات  دمشق من أكبرالعاصمة جنوبي الواقع " مخيم اليرموك"كان 
، "لسكانه" حق العودة"حفظ "وهناك إشكالية في تعريف المخيم، فالمخيم يعني  .أيضًا" مخيم فلسطين"

  .بينما ال تعترف لسكان التجمعات بهذا الحق، رغم تقديمها الخدمات لهم كما لسكان المخيمات األخرى
ة يصحرعاية النروا على التعليم والولمخيمات والتجمعات من األيحصل الالجئ في هذه ا

الذي تكفله الشرائع القانونية لالجئين في  "حق الحماية"فقط، لكن األونروا ال تقدم لالجئ  والخدمات
التي  12شؤون الالجئينلألمم المتحدة ل ساميةالمفوضية المقارنة ب، نود تأسيس األونرواوفقًا لبالعالم، 

  .وغيرهم في العالم تهتم بالالجئين السوريين
  :ويقسم البحث إلى عدة محاور

  :م2011-1948الالجئون الفلسطينيون ما بين عامي : المحور األول
 -، حيث كانوا مندمجين بالمجتمع السوريعاش الالجئون الفلسطينيون في سورية بحالة جيدة

  :من خالل، ويتضح ذلك -أخرىلجوء في مناطق الفلسطينيين مقارنة بالالجئين 
  :قانونيالوضع ال

باعتباره سوري األصل –ساوى الفلسطيني ) 260(مرسوم رقم /صدر قانون 10/7/1956في 
بالمواطن السوري، من حيث األنظمة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم  - من بالد الشام

                                                             
دراسة خاصة حول الحماية القانونية لالجئين الفلسطينين في سورية، صادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي  8

: سيشار إليه الحقًا. [2013فبراير -2011سورية، والمرصد األوروبي لحقوق االنسان، ومركز العودة الفلسطيني، مارس 
 ]، مرجع سابق..القانونية دراسة خاصة حول الحماية 

  .تتوزع المخيمات في دمشق، حلب، حماة، حمص، الالذقية، درعا، وإن كانت الغالبية العظمى تتركز في دمشق وريفها   9
  . سبينةال زينب، يدةالس جرمانا، ،)الطوارئ( درعا درعا، دنون، خان العائدين، النيرب،الثكنة، -العائدين الشيح، خان   10
  .الرمدان، الرمل، حندرات، الحسينيةاليرموك،    11
 عام من األول كانون/ ديسمبر 14 فيتأسست : UNHCR الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية   12

 إلى الرامي الدولي العمل وتنسيق بقيادة المفوضية والية وتقضي. المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من 1950
 ورفاه حقوق حماية في األساسية المفوضية غاية وتكمن. العالم أنحاء كافة في مشاكلهم وحّل الالجئين حماية

 على والعثور اللجوء التماس في حقه ممارسة على قادرًا شخص كل يكون أن لضمان المفوضية تسعى كما .الالجئين
 بلد في التوطين إعادة أو محليًا االندماج أو الوطن إلى الطوعية العودة اختيار إمكانية مع أخرى، دولة في آمن مالذ
: المصدر[ .الجنسية عديمي األشخاص مساعدة أجل من والية للمفوضية أن كما. ثالث

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html[  
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جيش التحرير الفلسطيني، مع االحتفاظ بالجنسية في القوات المسلحة العربية السورية، والحقًا 
  .الفلسطينية بسبب الخصوصية المتعلقة بالحفاظ على الهوية في مواجهة الغزو الصهيوني

، وبناء على توصيات المؤتمر األول للمشرفين على شؤون الالجئين 1963عام  وفي

بتارخي ) 1311(قم صدر القرار رالفلسطينيين في الدول المضيفة والذي عقد في دمشق، 

وكذلك الذي نظم استصدار وثائق السفر لالجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، ، 2/10/1963
  .13، والعراق)التي كانت تدير قطاع غزة(لبنان، ومصر في كًال من 

، 1956و  1948الذي قِدم في عامي  تمتع الالجئ الفلسطيني) 260(المرسوم /قانونللووفقًا 

، كما من دخول سوق العمل، إال من خالل التعاقد بصفة مؤقتة 1956باستثناء عدم السماح لالجئ 
بامتيازات في التعليم والصحة جميع الالجئين الفلسطينيين  لكن تمتع .يخضعون للخدمة االلزاميةال 

، والذين استطاعوا التسجيل في قيود 1967رب الجئين الذين قدموا بعد حال أماوالعمل والتمليك، 

، أما غير المسجلين، فإنهم يعاملون معاملة األجنبي، إذا 1956األونروا، فإنهم يعاملون معاملة الجئ 
ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوازات  ،)قطاع غزة(كانوا من حملة الوثائق المصرية 

فاقدو األوراق (يطلق عليهم مصطلح ، 1970عدد من الجئ وهناك  ).المؤقتة(السفر األردنية 
  .وتعد أوضاعهم األكثر تعقيدًا بسبب فقدهم ألوراقهم الثبوتية  14،)الثبوتية

  :ويمكن النظر إلى أثر هذا القانون على حياتهم في النواحي التالية
  :في نتيجة لهذه القوانين حصل الالجئ الفلسطيني في سوريا على بعض الخدمات، تمثلت

  :ةصحيالخدمات ال
كان الالجئ الفلسطيني يحصل الخدمات الصحية من األونروا ومن الحكومة السورية أيضًا، 

  .فيحق له العالج في أي منهما

  :خدمات التعليميةال

مدرسة أنشأتها، وبلغ عدد الطالب ) 42(كانت األونروا تقدم الخدمات التعليمية لالجئين في 

طالب، كما كان يحق للطالب الفلسطيني الدراسة في ) 46385(حوالي  2011فيها حتى عام 
مدارس األونروا والمدارس الحكومية السورية، وكذلك األمر بالنسبة للطلبة السوريون الذين كان 

  .15بإمكانهم الدراسة في مدارس األونروا

  :العملسوق 
تمتع الالجئ الفلسطيني في سورية بحق العمل وال زال، سواء في القطاع الخاص أو حتى في 
القطاع الحكومي، كما يتقلد جميع المناصب باستثناء المناصب السيادية أو المتقدمة أو التي تحمل 

                                                             
  .2/10/2015القوانين الناظمة ألوضاع فلسطينيي سوريا، مجلة الوطن، : بدوان، علي   13
 185-184. الفلسطيني، مرجع سابق، صالالجئ : العلي، ابراهيم   14
الالجئون الفلسطينيون في سورية، مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، محاضرة عبر منصة : حسين، أحمد   15

  .21/10/2017أكاديمية دراسات الالجئين، 
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إضافة إلى حصول اآلالف على وظائف في األونروا في مجاالت التعليم والصحة . السمة السياسية
  .والخدمات

  :الخدمات
تقاسمت األونروا والحكومة السورية خدمات النظافة والصحة والبلديات، فكانت جميع المخيمات 

الذي كان يحظى ببلدية منفصلة عن الحكومة " مخيم اليرموك"باستثناء . مخدومة من قبلهما
  . السورية

  :حق التملك

تمّلك أكثر من محل تجاري، وأيضًا االنتفاع  تحديدًا 1948عام  الفلسطيني كان يحق لالجئ
لكن ال يحق . الناتجة عن االيجار، واستثمار المتاجر، وكذلك االنتساب إلى النقابات المهنيةبالحقوق 

لكن بإمكانه تمّلك أكثر من ذلك ، 16"الطابو األخضر"له تمّلك أكثر من شقة سكنية واحدة يسجلها في 
أما األمالك المنقولة، . هناك طرق التفافية لتمّلك أكثر من عقار كما كانتفي سجالت كاتب العدل، 

  . بامتالك ما شاء منها الجئفقد كان يسمح ل

  :أثر هذه األوضاع على الحياة في سورية
ساهموا في بناء التعليم والعمل، نتيجة لهذه القوانين التي كفلت لالجئين الفلسطينيين حق 

أهمها العمل التربوي والتعليمي، حيث لم تخل منطقة من وجود البلد، في عدة قطاعات من العمل، 

وا في نشر التعليم على ، حيث ساهم)1965-1948(مدرسين فلسطينيين، وتحديدًا بين األعوام 
وبخاصة في مواد الرياضيات واللغة االنجليزية، التي كان يجيد  في جميع المناطق، أوسع نطاق،

ساتذة من األوجود عدد كبير من ظيت الجامعات السورية بوح. تدريسها الالجئون الفلسطينيون
، إضافة المراكز الثقافيةالمهنية والحرفية و وفي كافة المؤسسات التعليمية األخرى، صول فلسطينية،أ

  .ة األدبية والفنية وكافة المجاالتإلى مشاركتهم في الحيا
الذي – مخيم اليرموكية، فحقيقظهرت نهضة عمرانية وفي أماكن تجمع الالجئين الفلسطينيين 

يعد خير شاهد على هذا، حيث كان  -2م2110000على مساحة قدرها  1957تأسسس عام 
  .امتدادًا طبيعيًا لمدينة دمشق العاصمة، وسوقًا يرفد أسواقها بكل المواد

                                                             
ر على أزرق تسمى هي ورقة رسمية يحصل عليها المشتري من مديرية المصالح العقارية، لونها أخض: الطابو األخضر   16

ويعد هذا من أقوى أنواع التملك القانوني الموجود، ُتمّكن المالك من حفظ حقه . ، وهي ورقة قانونية)ورقة طابو(
فلسطينيـــو سوريــا والقوانيـــن الناظمــــة، موقــع صحفــــي جــو،  : بدوان، علــي: المصـدر[أمام المحاكم القضائية 

30/1/2014 ،
http://www.sahafi.jo/files/82f975b0435ccf3901d1ffd384391365b6c51fc2.htmlكريم الدين،  ؛

، 16/8/2017الفرق ومعنى شقة طابو أخضر، موقع سيريا نيوز، : حسام
http://syriadailynews.com/38554[  
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 -وفق ما يوفره لهم النظام القائم–وفي الحياة السياسية، مارس الالجئون بشيء من األريحية 
العمل السياسي الفلسطيني داخل المخيمات، من إقامة فعاليات وطنية تتوافق مع المناسبات 

  .الفلسطينية

  :ينالالجئأثر األحداث على : المحور الثاني

اندلعت األحداث في مدينة درعا الجنوبية، ونظرًا النتشار الالجئين  22/3/2011في 
مكونًا ذا خصوصية من مكونات النسيج السوري الفلسطينيين في أغلب المدن السورية، جعل منهم 

  .ثيقين بحكم العالقات االجتماعية واالقتصادية بين الشعبينبكل ما تعنيه من تشابك وتداخل و
وعند بداية األحداث، بدا أن ثمة اختبارًا جديدًا لمحتوى ومنسوب تأثر األوساط الفلسطينية 

حيث . شعبي السوري، وتوقعاتها من األحداث الجاريةبما يدور حولها، ولكيفية تفاعلها مع الحراك ال

لتوجيه أصابع  26/3/2011خرجت مستشارة الرئيس السوري بعد أحداث العنف في الالذقية بتاريخ 
االتهام إلى مجموعة فلسطينية على أنها تقف وراء تلك األعمال، وهو ما أثار الشكوك والمخاوف 

وعزز هذا االتجاه استحضار . طينيين في األزمة السوريةالمبكرة من محاوالت النظام إقحام الفلس
أمن "القضية الفلسطينية، عندما ربط بين استقرار النظام و " من رموز النظام"رامي مخلوف 

، إضافة إلى أن رسائل النظام 10/5/2011حيفة نيويورك تايمز في حسب تصريحاته لص" إسرائيل
يين، مع التلويح بالعواقب التي سيتعرضون لها في حال حملت منذ البداية تهديدات مبطنة للفلسطين

لكن األيام أسقطت هذه الرواية،  .17أضهروا تعاطفهم وانحيازهم إلى مطالب الشعب السوري وحراكه
نصيب من الشهداء، الفلسطينيين كان للالجئين و. حيث خرجت المظاهرات في عدة مناطق من سورية

وتوالى بعد ذلك سقوط العديد . ائل الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوافقد كان وسام الغول من أو

التي سمح النظام لهم باجتياز األسالك  "مسيرة العودة"ثالثة في ) 3(، حيث استشهد من الشهداء

في الفلسطينية باتجاه الحدود " النكبة"في ذكرى  15/5/2011الشائكة في الجوالن بتاريخ 

) 29(ثم سقط منهم  االحتالل النار عليهم،حيث فتح ، "الخالصة"ث ، فيما يسمى بأحداالجوالن

في بدأت تساؤالت بعدها ، 5/6/2011في " النكسة"في ذكرى شهيد، وتكررت مرة أخرى بمسيرة 
حول الغرض من فتح الطرق أمامهم للوصول إلى األسالك الشائكة مع أوساط الالجئين الفلسطينيين 

  . لة من الغليان في المخيمات لشعور الفلسطينيين بالخديعةبدأت حاوعلى أثرها . االحتالل
وفي المقابل لم تتخذ الفصائل الفلسطينية موقفًا واحدًا من األحداث، وبالتالي لم يتمكنوا من 

، حيث 16/12/2012حتى جاء يوم حماية الالجئين أو تحييدهم عن الصراع الجاري على األرض، 

ن ضحية، وكا) 25(وسقط فيه ، اليرموكمخيم جامع عبد القادر الحسيني في قصفت طائرات النظام 
ولم  -الذين نزحوا من مناطق الصراع إلى اليرموك–من النازحين السوريين  ًاكبير ًايأوي عددالجامع 

                                                             
تداعيات الثورة السورية على فلسطينيين سوريا دراسة حالة مخيم اليرموك، أوجه التداخل : أبو هاشم، أيمن 17

 239-229. ، ص2013، بيروت، شتاء )251(والتفاعل، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 



396 
 

 60يكن بامكان أهل المخيم منعهم من اللجوء إلى المخيم، بسبب ارتباطهم بعالقات استمرت أثر من 
   .عامًا

داخل الفئات المتحاربة مع النظام إلى دخول عدد من م توالت األحداث في اليرموك من ث

من % 80هجرة المخيم، مما أدى إلى فرض حصار على المخيم، وحرب تجويع، أدت بالنهاية إلى 
مما أثر على عدد سكان المخيم، الذين كان عددهم . سكان المخيم، ودخل المخيم في حصار جزئي

انخفض العدد بسبب األحداث وهجرة ، ثم 2011عام  وفق تقديرات األونروا الجئ) 144000(

وفق (الجئ فقط ) 3000(أعداد كبيرة منهم وبخاصة من فئة الشباب، حتى وصل العدد إلى 
  18.)متخصصين

أو  واللجوء الثانيالالجئون الفلسطينيون ما بين النزوح داخل سورية، : المحور الثالث

  :الثالث
الحرب التي أبت إال أن ُتقحم الالجئين في أتونها، نزح عدد كبير من أماكن سكناهم بسبب هذه 

  .إلى مناطق أكثر أمنًا

الجئ فلسطيني، يفتقرون إلى األمن الغذائي، ) 440000(يشير تقرير لألونروا بأن ما يعادل 

ية، و الجئ أصبحوا مهجرين داخل سور) 280000(وبحاجة ماسة للمساعدات الدائمة، وحوالي 

حيث غادروا إلى كًال من األردن،  19.اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إلى خارج سورية) 120000(
  .ولبنان، وتركيا، ومصر، وقطاع غزة، وبعض الدول األوروبية

مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية االنتهاكات التي يتعرض وثقت  30/1/2018وحتى 
  :لها فلسطينيو سورية، بما يلي

 .إمرأة) 463(من بينهم ) 3642(ضحايا  -
 .إمرأة) 105(لدى أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام، بينهم ) 1652(معتقلين  -
ر الجئًا في مخيم اليرموك نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية، بسبب الحصا) 204(قضى  -

 .يومًا) 1232(، وانقطاع المياه عنه منذ 6/2012المفروض على المخيم منذ 
 .يومًا) 1392(، وانقطاع المياه عنه منذ منه مدمر%) 70(مخيم درعا : المخيمات تدمير -

                                                             
 .9/5/2017قبل وبعد الثورة، ... الجزيرة نت، الالجئون الفلسطينيون بسوريا 18
فلسطينيو سورية ممنوع العبور، تقرير توثيقي يرصد القيود المفروضة على حق الالجئين : براهيمالعلي، إ   19

الفلسطينيين من سورية في التنقل، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، قسم الدراسات والتقارير الخاصة، 
ورية ممنوع العبور، مرجع فلسطينيو س: سيشار إليه الحقًا، العلي، إبراهيم[، 7. ، ص2017، ديسمبر 1.ط

بخصوص أزمة سورية اإلقليمية، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  2016نقًال عن النداء الطارئ لسنة ].سابق
  www.unrwa.org، 2. ، ص2016، )األونروا(الالجئين 
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) 490(من مخيم حندرات، والذي يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ %) 80(دمار أكثر من  -
   20يومًا

 ).2016(ألف الجئ فلسطيني سوري إلى أوروبا حتى نهاية ) 85(وصل حوالي  -
ألف، وفي ) 17(ألف، وفي األردن ) 31(في لبنان بحوالي يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين  -

  21 ).1000(آالف، وفي غزة ) 8(آالف، وفي تركيا ) 6(مصر 

  :دور األونروا خالل األحداث
قد ) األونروا(بما أن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

تأسست بهدف تقديم المساعدة والحماية وكسب التأييد لالجئين الفلسطينيين في األردن ولبنان 
 وتشتمل... وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم، 

خدمات الوكالة على التعليم، والرعاية الصحية، واإلغاثة، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والدعم 
  22. المجتمعي، واإلقراض الصغير، واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح

ناطق التي فإن دورها اقتصر على تقديم المساعدات الغذائية والعالجية خالل فترة الحرب في الم
ناهيك عن . تستطيع الوصول إليها، وفي غالب األحيان لم تتمكن من تقديم هذه المساعدات العينية

 السامية المفوضيةعدم وجود دور لها في حماية الالجئين الذين هم تحت مظلتها، كما هو الحال مع 
  UNHCR الالجئين لشؤون المتحدة لألمم

  :الفلسطينيين في دول اللجوء الثانيأوضاع الالجئين : المحور الرابع
نتيجة لتعرض المخيمات الفلسطينية في سورية للقصف والتجويع والتعذيب والقنص واالعدام 

ألفًا إلى خارج سورية، ) 150(ألفًا عن أماكن سكنهم، ولجأ نحو ) 260(والتفجير، فقد نزح قرابة 
  :ون على النحو التاليوهم موزع 23.سواء إلى دول الجوار، أو إلى أوروبا وغيرها

  في األردن
يواجه فيه الالجئون الفلسطينيون صعوبات جمة باللجوء إلى دول الجوار كان في الوقت الذي 

وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال األردني تخوفه من نزوح  لم يخِفأسوة بالالجئين السوريين، 
عشرات آالف الفلسطينيين من سورية، ومعاناتهم ظروفًا إنسانية صعبة في مدينة الرمثا الحدودية 

عمليات "لم تستبعد مصادر أردنية من إعادة ترحيل الفلسطينيين في حال حصول حيث شمال البالد، 

الجئ ) 150(وكانت الحكومة األردنية قد تحدثت عن عبور نحو ". تدفق غير مسيطر عليها
وكالة غوث وتشغيل الالجئين  في حين أن، واألردن سوريةعبر السياج الحدودي بين فلسطيني 

                                                             
  .، عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سورية  www.aljazeera.net، 9/5/2017موقع الجزيرة نت،  20
   30/1/2018مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سورية، فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  21
 www.unrwa.org/who-we-are) من نحن(من موقع األونروا  22
  http://refugeesps.net، 19/8/2016بوابة الالجئين الفلسطينيين،    23
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، 24.الجئ فلسطيني مقيدين في سجالتها) 1000(قد تحدثت عن عبور ) اونروا(الفلسطينيين 

مع غير المسجلين جميعهم يحملون وثائق ) 2500(وذكرت مصادر أخرى أن العدد ارتفع إلى 
  .هذه السياسة من تدفقهم إلى األردن بحثًا عن األمانسورية، فحدت 

في الرمثا شمال  25)سايبر سيتي(في مجمع الفلسطينين القادمين من سورية يعيش الالجئون 
، حيث ال تسمح لهم الحكومة بمغادرة مكان "غير انسانية"ويشكون من ظروف يصفونها بأنها . البالد

اإلقامة في حال تكفيلهم من قبل أحد األردنيين عبر الحاكم اإلداري، في حين تسمح لالجئين 
الهيئات والمنظمات  السوريين بالتكفيل، وهذه األوضاع السيئة جعلتهم يعلنون مقاطعتهم لجميع

نات الالزمة للحكومة األردنية، امع استعدادهم لتقديم الضم ،الدولية وطالبوا باخراجهم من المجمع
  .هذه الظروف العديد منهم للهروب، فأصبحوا مطلوبين لقوات األمناضطرت و

اية الجئ بنه) 10.000(ى لإتوقعت األونروا أن يرتفع عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية 

متواجدين على األراضي األردنية، يقطنون في ) 7.200(الجئ من ) 6.700(وأن هناك . 2013عام 
مجتمعات مضيفة، وقاموا بالتسجيل لدى األونروا، مما يعني أنهم قد استنفذوا آليات الدعم المتاحة 

ان الذي ، إضافة إلى األم)مواد غذائية، مسكن، عالجات(لهم، وهم بأمس الحاجة إلى المساعدة 
  26.يفتقدونه في سورية بعد الحرب

، ويقدر العدد بحوالي 27.الجئ) 18000(ويقدر عدد الالجئين الذين وصلوا األردن بحوالي 

وللسبب في الفروقات باألرقام لعدم وجود احصاءات للفلسطينيين، كما أن عددا  28.الجئ) 17000(
منهم يدخلون بأوراق سورية، أو فاقدي األوراق الثبوتية، مما ال يجعل األرقام صحيحة سواء لدى 
األونروا، أو الحكومة األردنية، أو المؤسسات البحثية التي تهم بهذا الشأن، كما أن عددا منهم ال 

  .ون عن هويتهم الحقيقية خوفًا من إعادتهم إلى سوريا مرة أخرىيفصح

  في لبنان
في بداية األحداث كانت حركة قدوم الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان تسير بشكل بطيئ جدًا، 

، بدأت الحركة تتسارع، خاصة بعد 2012لكن مع ارتفاع وتيرة استهداف المخيمات في منتصف عام 
  . ليرموك بالطائرات، ثم مخيم الحسينية وحندرات وغيرهااالعتداء على مخيم ا

عانى الالجئون الذين قدموا إلى لبنان من صعوبات جمة، فاألونروا لم تقدم لهم المساعدات 
الغذائية وال النقدية بشكل يضمن لهم حياة كريمة، كما أن الدولة اللبنانية فرضت عليهم رسم تجديد 

                                                             
، )256(قراءة في اإلعالم العربي، مجلة المنتدى، العدد / األزمة السورية وأثرها على األمن اإلقليمي: عبيرقطناني،    24

  23/9/2012، نقًال عن صحيفة الحياة اللندنية، 76. ، ص2013أبريل -يناير
عدد الالجئين غرفة، يقدر ) 140(أدوار، تحتوي على ) 6(عبارة عن بناية سكنية واحدة تتألف من : سايبر سيتي   25

 ]28/7/2012عمون : المصدر. [الجئًا) 155(الذين يقطنونها بـ 
 ، 2013من تقارير األونروا في    26
 . 7. فلسطينيو سورية ممنوع العبور، مرجع سابق، ص: العلي، إبراهيم 27
 19/12/2017مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سورية، فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  28
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ة إلى قيودها على الالجئين في العمل والتوظيف والخدمات، فلم إقامة مرتفعة على كل شخص، إضاف
مع إقامة لمدة أسبوع واحد قد تمدد إلى أسبوعين، " سائح"تنظر إليهم كالجئين، بل أعطتهم صفة 

والتمديد لفترة أطول يحتاج إلى مبالغ مالية، مما حملهم غرامات باهظة، باعتبارهم مقيمين غير 
   29.شرعيين

ألف الجئ على األقل، وينضم إليهم كل ) 20(لتقرير لألونروا فإن هناك حاجة لمساعدة ووفقًا 

ويمكن لالجئ تسجيل أبنائه في مدارس األونروا، لكن الكثير منهم أحجموا  . 30شخص) 200(يوم 
عن ذلك بسبب اختالف المناهج، والضائقة المالية التي يمرون بها، وهذا ما دفع بعض األسر للعودة 

لبنان بحوالي الفلسطينيين من سوريا الموجودين في ويقدر عدد الالجئين  .سورية مرة أخرىإلى 

  31.الجئ) 31850(

  في تركيا
من القنصلية التركية في يواجه الالجئ الفلسطيني في سورية صعوبة في الحصول على فيزا 

حيث قد . التركية ببيروت، كما يواجه صعوبات أكبر حتى يحصل عليها من السفارة )المغلقة(دمشق 
تضطرهم هذه األوضاع إلى الهجرة غير المشروعة، فيعرضهم إما لرصاص الجندرمة التركية على 

  .الحدود أو لخداع المهربين الذين يأخذون أموالهم ثم يتركونهم عرضة لمصيرهم المجهول
م ال يحملون ومع ذلك ال تكاد مدينة تركية تخلو من الجئين فلسطينيين من سورية، غالبيته

وثائق إثبات شخصية، لكن الحكومة تعتبرهم ضيوفًا إلى أن يتغير الوضع، وقد يضطر البعض منهم 
   32.الستعمال جوازات سفر سورية

بدًال من هوية اإلقامة لالجئ ) الكملك(وتشترط القنصلية إبراز وثيقة اإلقامة القانونية التركية 
  .الفلسطيني السوري من سورية

الفلسطيني في اسطنبول عبد الكريم الخطيب عدد الالجئين الفلسطينيين من  قدر القنصل

الجئ، يعاني غالبيتهم من ظروف معيشية وإنسانية صعبة، بسبب قلة فرص ) 4000(سورية بأكثر من 
  33.العمل، وعدم وجود مورد مالي ثابت

الدول - با، والتي بسبب هذه األوضاع الصعبة، اضطر الكثير من الالجئين إلى الهجرة إلى أورو
ال تسمح لهم بالحصول على تأشيرة، فيلجأون إلى المهربين، الذين بدورهم يحتالون  - األوروبية

                                                             
  .سة خاصة حول الحماية القانونية ، مرجع سابقدرا   29
تقرير موجز ومكثف ألوضاع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، منظمة ثابت لحق العودة، ديسمبر    30

2012 .www.thabit-lb.org  
  7. فلسطينيو سورية ممنوع العبور، مرجع سابق، ص: العلي، إبراهيم 31
 11/3/2016الالجئون الفلسطينيون السوريون في تركيا، بين اللجوء أو عدمه، موقع أخبار عربية، : المر، جابر 32

akhbaralaan.net 
 http://refugeesps.net. 21/6/2017بوابة الالجئين الفلسطينيين،  33
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ويقدر  34. عليهم وينهبون أموالهم، أو يقتلون من قبل حرس الحدود، أو يغرقون في قوارب الموت

  35.الجئ) 8000(عددهم بحوالي 

  في العراق
التي يعيشها العراق، فقد جازف العديد من الالجئين هربًا من على الرغم من الظروف السيئة 

الحرب بالسفر إلى العراق، حيث يعيش غالبيتهم في مناطق أربيل ودهوك، نظرًا لقربها من مناطق 
  .لجوئهم من سورية

  :في مصر
لم تسمح الحكومة المصرية لالجئين الفلسطينيين من سورية بالتسجيل لدى المفوضية السامية 

وبسبب عدم . لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، حيث أن مصر تقع خارج نطاق عمليات األونروا
. ، إال من بعد موافقة أمنيةإمكانية تسجيلهم، أصبح حصولهم على تأشيرة لدخول مصر شبه مستحيًال

ومن استطاع منهم الدخول، لم يتمكن من الحصول على تصريح إقامة، مما يعني عدم حصولهم على 

) 6000(ويقدر عدد الالجئين بحوالي  36. سائم غذائية أو مساعدات طبية أو أية خدمات أخرىق

  .لمجموعة العمل 10/12/2017وال زال العدد كما هو حسب تقرير  37.الجئ

  :أوروبادول في 
وفقًا لفريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، فإن عدد الالجئين 

وحتى ديسمبر  2011من سورية الذين لجأوا إلى االتحاد األوروبي من بداية عام الفلسطينين 

ألف الجئ حسب ) 75(، ووصل العدد إلى ما يزيد على 38الجئًا) 71.206(قد بلغ  12/2015

الجئًا غرقوا في قوارب الموت ) 60(، كما أن هناك ما يقارب الـ بوابة الالجئين الفلسطينيينر تقري

تمنع الهجرة  40FRONTEX) فرونتكس(حيث كانت الوكالة األوروبية لمراقبة الحدود  .39بالبحار

                                                             
ن، موقع شبكة السياسات عالقون على هامش القانو: الالجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا: أبو مغلي، مي 34

الالجئون : أبو مغلي، مي: سيشار إليه الحقًا[ Al-shabaka.org/ar. 20/10/2015)الشبكة(الفلسطينية 
 الفلسطينيون، مرجع سابق

 19/12/2017مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سورية، فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  35
 ن الالجئون الفلسطينيو: أبو مغلي، مي   36
 7. فلسطينيو سورية ممنوع العبور، مرجع سابق، ص: العلي، إبراهيم 37
ألفا، مقال في موقع فلسطين اآلن،  71عدد الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى أوروبا تجاوز  38
3/1/2016https://paltimes.ps/post/  

 http://refugeesps.net، 19/8/2016بوابة الالجئين الفلسطينيين،  39
الوكالة األووربية إلدارة التعاون العمليات في "واسمها الرسمي : FRONTEXالوكالة األوروبية لمراقبة الحدود  40

وكالة تابعة لالتحاد األوروبي تختص بمراقبة الحدود الدولية " الحدود الخارجية لدول األعضاء في االتحاد األوروبي
مقرها الرئيس  للدول األعضاء ومسؤولة عن تنسيق أنشطة قوات حرس الحدود لضمان تأمين حدود االتحاد األوروبي،

  ]%/https://www.marefa.org ؛/http://frontex.europa.eu:  المصدر[وارسو، بولندا، 
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ت مصادقة البرلمان األوروبي على قرار يلزم الوكالة بإنقاذ قوارب حتى تمغير الشرعية إلى أوروبا، 
  . الالجئين وعدم إعادتها إلى المياه المفتوحة في البحر المتوسط

عن توسيع نطاق برنامج إعادة توطين الالجئين السوريين أعلنت بريطانيا  26/7/2017في 
األكثر ضعفا، ليشمل الجئين عراقيين وفلسطينيين، وآخرين كانوا يقيمون في سوريا، وفروا من 

  .41الصراع

) 80000(الذين وصلوا إلى أوروبا بحوالي الفلسطينيين من سوريا وويقدر عدد الالجئين 

  43.الجئ) 85000(وقد ارتفع العدد إلى  42.الجئ

  :قطاع غزة
أن عشرات العائالت الفلسطينية "وفقًا لمصدر أمني بوزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، فقد أكد 

قادمة من سورية، عبر معبر رفح البري، بعد تدهور األوضاع  22/7/2012وصلت القطاع يوم 

  .45)1000(ويقدر عددهم بحوالي  44".األمنية هناك

  :ن الفلسطينيين مستقبًالمع الالجئيالسيناريوهات المطروحة للتعامل : المحور الخامس
سبع سنوات على الحرب في سورية، ليس من السهولة الحديث عن سيناريوهات بعد مرور 

  :متوقعة، لكن هناك توقعات بأن تنتهي الحرب إلى إحدى هذه السيناريوهات

  :الحل السياسي: األول
انتهاء الحرب بعد تسوية سياسية، ودخول البالد في مرحلة انتقالية، ال يعرف مدتها، قد يتم 
خاللها تجاهل وجود الالجئين الفلسطينيين في سورية وحقوقهم التاريخية، الذي كفلته األمم 

لى أصقاع مما يعني المزيد من األوضاع السيئة والهجرة المتزايدة إالمتحدة، والدولة السورية نفسها، 
  .العالم، وربما أمور أخرى أكثر بشاعة

  : التقسيم وتفكيك الدولة: الثاني
ويتوقع حينها أن يتم التقسيم وفقًا ألسس طائفية، ولما كان الالجئيون الفلسطينيون موزعين 
على مناطق القطر السوري كله، فإن عملية التقسيم هذه قد تؤثر عليهم سلبًا، وقد يخشى من 

  .مقارب لسيناريو ترحيل فلسطينيي العراق، الذين تم نفيهم إلى مناٍف بعيدةسيناريو 

  : استمرار الحرب: الثالث
مما يعني المزيد من الدماء واالنتهاكات، ويشكل مخاطر على الفلسطينيين أكبر من المخاطر 

  .الموجودة حاليًا

                                                             
  ، 26/7/2017مفاجأة بريطانية لالجئين من فلسطين والعراق، مقال في العربية بتاريخ  41
  7. ور، مرجع سابق، صفلسطينيو سورية ممنوع العب: العلي، إبراهيم 42
 19/12/2017مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سورية، فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  43
  الالجئون الفلسطينيون، مرجع سابق: أبو مغلي، مي 44
  19/12/2017مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سورية، فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  45
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  :انتصار المعارضة: الرابع
، وإن حدث، فإنه ال يمكن التكهن بمصير الفلسطينيين وهذا السيناريو غير واضحة معالمه أصًال

في حال وصول قوى أخرى ال نعرف موقفها من قضية فلسطين وال موقفها من الالجئين 
  .الفلسطينيين

  :الخالصة والتوصيات
إن مأساة الهجرة والتغريبة أو النكبة الجديدة التي يعيشها فلسطينيو سورية تتم اآلن وتمر 

لذلك ال يالم الالجئ . أى ومسمع كل القوى والقيادات الفلسطينية، والعالممتسارعة، وعلى مر
الفلسطيني على مغادرة البلد إلى أصقاع المعمورة، فخيارات الالجئ الفلسطيني محدودة، إن قرر 
البقاء في سورية، وإن قرر مغادرتها، وحتى لو وضعت الحرب أوزارها، فهل بإمكانه العودة مرة أخرى 

ة، وماذا سيكون وضعه حينها، حيث أقرت السلطات السورية مشروع قانون ينظم دخول إلى سوري
العرب واألجانب إلى سورية وإقامتهم فيها، والذي ينص على عدم عودة أي فلسطيني غادر األراضي 

لكن وفقا لمصدر فإن الفلسطيني الالجئ في سورية وحامل وثيقة السفر . السورية في ظل األزمة
أو " العرب"خاصة بالالجئين الفلسطينيين، ال يشمله هذا القرار، ألنه ال يعد من السورية ال

لكن الالجئ الفلسطيني ال ينطبق عليه هذا النص، حيث أنه ليس  46.بل هو بحكم السوري" األجانب"
بل  -ال يحمل جواز سفر أي دولة عربية–وليس عربيًا  - ال يحمل جواز سفر سوري–سوريًا أصًال 

فإن الالجئ  1956الصادر عام ) 260(هو يحمل وثيقة سفر سورية، وحسب نص القانون رقم 
فعلى أي أساس سيتم . الفلسطيني سوري بحكم وجوده على أراضي بالد الشام، ليس أكثر من ذلك

  ؟؟التعامل معه في حال عودته إلى سورية
ع مسؤولية حماية الالجئين الفلسطينيين في داخل سورية، والذين لذلك يقع على عاتق الجمي

  :خرجوا منها بسبب الخوف على حياتهم، وكل منهم ال بد أن يتحمل مسؤوليته

  :السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية
يجب على السلطة والفصائل الفلسطينية في الداخل السوري وخارجه، أن توحد موقفها 
للتفاوض مع الحكومة السورية وأطراف النزاع، لتحييد المخيمات والالجئين عن هذا الصراع، 
وتوابعه، وفك الحصار عن المخيمات التي ال زالت تعاني من حصار خانق عليها كاليرموك وخان 

  . على إطالق سراح المعتقلين لدى األمن السوري والمخابراتوالعمل . الشيح
وتفعيل دور السفارات الفلسطينية في دول اللجوء لمساعدة الالجئين الفلسطينيين فيها، ورفع 

  .القيود التي تحول دول حصولهم على األمان والعمل

  :الدول العربية
ة لحرمان الالجئين الفلسطينيين على الدول العربية المضيفة أن تتوقف عن التذرع بحق العود

، 1965لالجئين، الموقع في عام حقوقهم األساسية، وأن تمتثل للتعهد الدولي بعدم اإلعادة القسرية 
                                                             

عن موقع داماس بوست، قانون يمنع عودة أي فلسطيني غادر سورية خالل األزمة ويعتبر كل شخص متواجد على  46
  www.paliraq.com،  21/3/2013، "إرهابي"األراضي السورية بطريقة غير مشروعة شخص 
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وغيرها من معاهدات حقوق االنسان الدولية، التي تمنح الالجئين الفلسطينيين الحماية المنصوص 
  .عليها في القوانين واألعراف الدولية

  :ومنها األونروا األمم المتحدةلي والمجتمع الدو
  .ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على النظام السوري، لتوفير الحماية الالزمة للمخيمات

أن تسهل عملية توطين الالجئين الفلسطينيين من سورية في دول اللجوء الثالث وعدم التمييز 
  . بينهم وبين الالجئين السوريين

  .لألونروا كي تستطيع تقديم خدماتها لالجئينتوفير الدعم المالي 

  حكومة االحتالل
تتحمل جزًء كبيرًا من المسؤولية، لعدم السماح لها لالجئين بالعودة إلى بالدهم وفق قرار األمم 

الذين أقر حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وهذا يعد انتهاكًا صارخًا ) 194(المتحدة رقم 
  .للقانون الدولي

  :مصادر والمراجعال
  :اتفاقيات دولية

 28االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، المعتمدة مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي الجنسية بتاريخ 
  1954أبريل /نيسان 22،  والنافذ بتاريخ 1951يوليه /تموز

  :كتب
  2014دار النفائس للنشر والتوزيع، االردن، الالجئ الفلسطيني من االقتالع إلى العودة، : العلي، ابراهيم

مدخل إلى قضية الالجئين الفلسطينيين، أكاديمية دراسات الالجئين، ومركز الزيتونة للدراسات : صالح، محسن محمد
  2014، عمان، 1.واالستشارات، ودار النفائس، ط

  :أبحاث
بناء حياة مشتركة مع المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء، ورقة ُقدمت في المؤتمر العالمي : صالح، محسن محمد

 تونة، مركز الزي22/10/2017-20الفترة من لمنظمة المدينة ومؤسسات المجتمع المدني، بإسطنبول، والتي عقدت في 
  للدراسات واالستشارات، بيروت

  :مقاالت
 11/3/2016، عربيةجئون الفلسطينيون السوريون في تركيا، بين اللجوء أو عدمه، موقع أخبار الال: المر، جابر

akhbaralaan.net  
السياسات الفلسطينية  شبكةعالقون على هامش القانون، موقع : الالجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا: أبو مغلي، مي

  Al-shabaka.org/ar. 20/10/2015)الشبكة(
  2/10/2015القوانين الناظمة ألوضاع فلسطينيي سوريا، مجلة الوطن، : عليبدوان، 

 ، 30/1/2014فلسطينيـــو سوريــا والقوانيـــن الناظمــــة، موقــع صحفــــي جــو،  : بدوان، علــي
http://www.sahafi.jo/files/82f975b0435ccf3901d1ffd384391365b6c51fc2.html؛   

، )256(قراءة في اإلعالم العربي، مجلة المنتدى، العدد / األزمة السورية وأثرها على األمن اإلقليمي: قطناني، عبير
  23/9/2012، نقًال عن صحيفة الحياة اللندنية، 76. ، ص2013أبريل -يناير

، 16/8/2017الفرق ومعنى شقة طابو أخضر، موقع سيريا نيوز، : ، حسامالدينكريم 
http://syriadailynews.com/38554  

  :تقارير
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فلسطينيو سورية ممنوع العبور، تقرير توثيقي يرصد القيود المفروضة على حق الالجئين الفلسطينيين : العلي، إبراهيم
، ديسمبر 1.من سورية في التنقل، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، قسم الدراسات والتقارير الخاصة، ط

  .بخصوص أزمة سورية اإلقليمية 2016، نقًال عن النداء الطارئ لسنة 2017

  :منظمات
  الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

  العربالهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين 
  www.thabit-lb.org. :منظمة ثابت لحق العودة

الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العمليات في الحدود "واسمها الرسمي : FRONTEXالوكالة األوروبية لمراقبة الحدود 
  "الخارجية لدول األعضاء في االتحاد األوروبي
  www.unrwa.org، 2016، )األونروا(وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

  :محاضرات عبر النت
الفلسطينيون في سورية، مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، محاضرة عبر منصة  الالجئون: حسين، أحمد

  21/10/2017أكاديمية دراسات الالجئين، 

  :أفالم
-https://www.youtube.com/watch?v=wok: الداخليةالالجئون الفلسطينون في سوريا تأثروا باألزمة 

2AoMDcs  
  أكاديمية دراسات الالجئين –الالجئون الفلسطينيون في سوريا وتحديات اللجوء 

https://www.youtube.com/watch?v=pKoH581Ee-M  
  https://www.youtube.com/watch?v=wccUgSPvWYUقصة معاناة وكفاح شعب .. الالجئون الفلسطينيون

  https://www.youtube.com/watch?v=jNL2ezO7guE 1948مأساة الالجئين الفلسطينيين منذ : باألرقام
  https://www.youtube.com/watch?v=bUxN6dHirP0: الالجئين الفلسطينيينعن 

  https://www.youtube.com/watch?v=oOvPEnmTF5A: قصة الالجئين الفلسطينين

  :مؤسسات خاصة تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين
  http://refugeesps.net:. بوابة الالجئين الفلسطينيين

  : 19/12/2017مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سورية، فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 
http://www.actionpal.org.uk/  

  :مواقع الكترونية
  www.aljazeera.net، 9/5/2017موقع الجزيرة نت، 
  www.paliraq.com: موقع داماس بوست

  https://www.alarabiya.net:  العربيةموقع 
  www.ammonnews.netموقع عمون اإلخباري 

  https://paltimes.ps :موقع فلسطين اآلن



 
 

 



  
 

    
  

  

  

  

  
Proceedings of 

  
The Third International Conference: Refugees in the Middle East 

 
International Community: Opportunities and Challenges 

  

 Scientific Referred Conference 

  
  

Editors 

Dr. Mohammad F. Al-Hawamdeh 
Chairman, Department of Curriculum and 

Instruction  
Faculty of Education 

Dr. Fawwaz Ayoub Momani 
Director, Refugees, Displaced 
Persons and Forced Migration 

Studies Center 
  
  

Refugees, Displaced Persons and Forced Migration Studies Center  
Yarmouk University 

  
2018 

 

 



405 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE COST OF KINDNESS 
Assessing the Effects of Syrian Refugees on Jordanian Labor Markets 

 
 

Sarah Winton 
Shortened Version Adapted from A Thesis in 

International Relations and Economics 
 
 

Presented to the Faculties of the University of Pennsylvania in 
Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Bachelor of Arts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



406 
 

Abstract 
In the wake of the Syrian Refugee Crisis, there is a growing concern about 

how an unprecedented influx of refugees affects a host country’s economy. 
However, upon surveying the literature, it appears that economists have primarily 
focused on answering this empirical question in the context of developed countries. 
This thesis responds to this failure by answering this question for developing 
countries through synthesizing economic development theory and labor economics. 

To conduct its empirical quantitative analysis, this thesis uses data from the 
influx of Syrian refugees into Jordan from 2011 to 2014. This case is 
representative, stylized, and critical for the assessment of the economic impact of 
refugees. Jordan represents a typical developing economy, maintaining a large 
informal sector. The refugee labor supply shock is stylized due to Jordanian laws 
that forbid refugees from working, confining them to the informal sector. Finally, 
the case is critical due to Jordan’s geopolitical role in the regional stability of the 
Middle East.  

Using the case of Syrian refugees, this thesis seeks to answer the following 
question: how do Syrian refugees entering the informal sector affect the wages of 
Jordanians at the individual level? This question is answered by applying the 
Human Capital Pricing Model. Using regional variation in the distribution of 
Syrian refugees, this thesis isolates the effect of Syrian refugees on wages in the 
formal and informal sectors of Jordan’s economy. The results conclude that Syrian 
refugees have a negative impact on informal sector wages and no discernable effect 
on formal sector wages. Also, the status of being a refugee decreases one’s wage, 
holding all else constant. 

1. Introduction 
In the larger fields of labor economics and international migration, Jordan’s 

refugee crisis and the structure of its labor market present a unique and complex 
case that serves as an ideal focus of study for several reasons. First, due to the size 
of the Syrian refugee wave, studying Jordan provides an opportunity to test a more 
unobstructed causal pattern between migration and macroeconomic indicators such 
as income inequality and unemployment levels.1 Also, Jordan’s labor market is 
structured so that the majority of Syrians can only participate in the informal 
sector; strict government policies only allowed 1% of Syrian refugees to obtain 
work permits before a policy change in early 2017, forcing the rest to work 
illegally in the informal sector.2 This creates a stylized dynamic where the native 
population can choose between working in either the informal sector or the formal 
sector but refugees have only been able to work in the informal sector. Due to its 
                                                        
1Basem Lozi, “The Effect of Refugees on Host Country Economy Evidence from Jordan,” 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business 5, no. 3 (July 2013): 114–
26. 
2By Svein Erik Stave and Solveig Hillesund, Impact of Syrian Refugees on the Jordanian 
Labour Market, 2015, http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_364162/lang--
en/index.htm. 
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characteristics, a large growth of the informal sector would have its own exogenous 
effects on the economy, putting downward pressure on wages, undercutting the 
formal sector’s prices, and stalling economic development. Finally, the magnitude 
of the Syrian Refugee Crisis produces concerns for the economic stability and in 
turn the political stability of Jordan. Jordan’s political stability is of particular 
importance from an international relations standpoint, due to its integral role in the 
region as a buffer state for both Saudi Arabia and Israel.  

While there exists theoretical literature on the effects of shocks to a labor 
supply and available data on the Syrian Refugee Crisis, there is an absence of 
academic work applying economic modeling to analyze the effects of Syrian 
refugees on Jordan’s labor market.3 This analysis also has applications beyond the 
borders of Jordan. Many of the trends seen in Jordan’s economy mirror those in 
other developing countries that take in refugees since the majority of the world’s 
refugees relocate to countries similar to their own.4 By studying the impact of a 
large influx of refugees on a host country’s developing economy, generalizable 
patterns can be documented to inform policy makers on the realities of admitting 
refugees and influence their future policy-decisions.  

This paper is divided into two sections: a description of the methodology used 
and its subsequent analysis. The methodology section relies primarily on an 
application of the Human Capital Pricing Model to the Jordanian labor market. The 
section also introduces the underlying hypothesis, theoretical background, 
econometric model, and data of this paper. The analysis section details the model 
specifications, tests the hypothesis, and evaluate the results. The first subsection 
will provide the specifications of the model and test the hypothesis that Syrian 
refugees negatively impact informal wages among native men. The second 
subsection will evaluate these results by interpreting the effects of the coefficients, 
discussing their significance, and comparing the regression’s regional human 
capital price in the informal sector with the percentage of refugees in each region. 

2. Methodology 
1.1 Hypothesis 

Through statistical and economic analysis of the Syrian Refugee Crisis in 
Jordan, this thesis will answer the following research question: how do Syrian 
refugees entering the informal sector effect the wages of Jordanians at the 
individual level? Utilizing a micro-level perspective, this thesis will evaluate the 
effect of Syrians refugees on wages by econometric analysis across regional labor 
markets. The following hypothesis is grounded in the Neoclassical Model and the 
Human Capital Pricing Model: 

Informal sector wages will be lower in the regions with higher percentages 
of refugees to native populations, after controlling for variations in human 
capital. There will be no associated effect on formal sector wages.  

                                                        
3 In economics, a “shock” means an exogenous, unpredicted event that impacts the 
economy either positively or negatively. 
4Maystadt and Verwimp, “Winners and Losers among a Refugee-Hosting Population.” 
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This hypothesis utilizes the basic Neoclassical Model’s assumptions about 

labor supply shocks; an increase in the labor supply reduces the wage rate for those 
who are substitutes for the added workers. Since Syrian refugees have been 
confined to the informal sector, this thesis hypothesizes that wages will fall in the 
informal sectors of regions with more refugees relative to their native populations. 
Conversely, since there are no refugees in the formal sector, this thesis contends 
that there should not be a similar variation in wages as a result of regional 
differences in the percentages of refugees. This utilization of regional variation in 
the distribution of refugees to estimate the effect of labor supply shocks on wages 
comes from an application of the Human Capital Pricing Model by Heckman et al 
(1996).5 This model guides this analysis since it isolates the effect of the labor 
supply shock on wages by controlling for differences in human capital, such as 
years of education or experience in the workforce.6 
1.2 Theoretical Background 

A central concept of this approach is what constitutes working in the informal 
sector. Using the International Conference on Labor Statistics’ (ICLS) definition, I 
define informal employment as workers who: work without a written or verbal 
contract, are not covered by a social security scheme, work below the minimum 
working age, work without necessary legal permits, work for less than the 
minimum wage, or are self-employed in the informal sector.7 Because Syrian 
refugees in the workforce work without legal permits, they are considered, under 
the ICLS definition, to be informal sector workers and to represent the exogenous 
growth of the informal sector. 

I utilize individual-level data to model Jordanians’ and Syrian refugees’ wages 
as a function of human capital, regional location, and refugee status. Using the 
Human Capital Pricing Model, this thesis will estimate the effect of refugees on 
wages in both the informal and formal sectors and in different regional labor 
markets in Jordan. Developed by Jacob Mincer, the Human Capital Pricing Model 
estimates an individual’s income as a function of his or her store of human capital. 
Mincer proves that an increase in human capital results in higher lifetime earnings 
in his seminal paper, “Investment in Human Capital and Personal Income 
Distribution” (1958). To explain this relationship, the model shows that firms value 
individuals with more human capital because human capital corresponds to 
increased productivity.8 Thus, more human capital results in a higher offered wage. 
                                                        
5James Heckman, Anne Layne-Farrar, and Petra Todd, “Human Capital Pricing Equations 
with an Application to Estimating the Effect of Schooling Quality on Earnings,” The 
Review of Economics and Statistics 78, no. 4 (1996): 562–610, doi:10.2307/2109948. 
6 Human capital is any skill, knowledge, or experience that increases a worker’s 
productivity. 
7Hillesund, Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market, 2015; “Final 
Report of the 17th International Conference of Labour Statisticians.” 
8Jacob Mincer, “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution,” Journal 
of Political Economy 66, no. 4 (August 1958): 281–302. 
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In the regression, the coefficients of the human capital variables then represent the 
returns to an additional investment in one more unit of human capital such as an 
additional year of education. Moreover, the model uses the logarithm of income to 
test this relationship. Since the distribution of individuals’ incomes is skewed due 
to income inequality, the model utilizes the set of logarithms of incomes because it 
approximates a normal distribution.  
1.3 Econometric Model 

This thesis constructs its model by employing an adaptation by Heckman et al. 
(1996). While the premise of Heckman et al. is to assess the effect of school quality 
on earnings, their model utilizes regional variation as a mechanism for comparing 
different labor markets. Their model estimates a single relationship between log 
wage and human capital, which is represented by education and experience. This 
rate of return on human capital (the coefficients on education and experience in the 
regression) is constant across regions.9 The model also creates a set of dummy 
variables for each region, where the coefficient of each regional dummy represents 
the demanded price for a worker with no investment in human capital. Thus, this 
base level demanded price for labor is allowed to vary across regions. The result of 
this model’s specifications is that each region corresponds to a shift in the intercept 
of the regression while the slope remains constant. 

There will be two models of this relationship, one for each sector of the 
economy. Using the three regions in the data—Mafraq, Irbid, and Amman—the 
regressions will be as follows: 

Log wageinformal = β0 + β1Irbid + β2Amman + β3Education + β4Experience  
        +  β5(Experience)2 + β6Refugee + ε 
 
Log wageformal = β0 + β1Irbid + β2Amman + β3Education + β4Experience +  
   β5(Experience)2 + ε 
This model consists of three dummy variables for each of the three regions, a 

variable for education, a variable for experience, a variable for the square of 
experience, and a dummy variable for refugee status.  

The dummy variables (Mafraq, Amman, and Irbid) are based on an 
individual’s reported governorate. Mafraq is represented as the intercept-term with 
the coefficient β0 because including a full set of regional dummies would create 
perfect multicollinearity.  If the model calculates different demanded prices in the 
various regions (the coefficients of β0 and the added effects of β1 and β2), there 
must be some aggregate labor supply or demand factor causing such variation. 
Since the percentage of refugees relative to the total population is different across 
the regions of Jordan and not controlled for in the model, this variation can be 
attributed to the relative size of the labor supply shock of Syrian refugees. 
Therefore, this thesis anticipates that the demanded price will be lowest in the 
regions with the highest percentage of refugees relative to the native population. 

                                                        
9Heckman, Layne-Farrar, and Todd, “Human Capital Pricing Equations with an Application 
to Estimating the Effect of Schooling Quality on Earnings,” 565. 
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This paper employs a model that includes variables for years of education, 
years of work experience, and years of work experience squared to control for the 
various personal characteristics that constitute human capital, as specified by the 
Human Capital Pricing Model. According to Ben-Porath (1967), human capital is 
defined as a person’s “own abilities, innate or acquired” such as skills, knowledge, 
training or experience.10 The inclusion of a quadratic experience term is common 
among Human Capital Pricing Models “to proxy for the effect of on-the-job 
training on earnings.”11 These three control variables account for the variation in 
human capital of each individual, which impacts the wage a company offers him or 
her. Under the predictions of the Human Capital Pricing Model, an additional year 
of education or experience should increase one’s wage.  

Finally, the model includes a dummy variable for refugee status. It isolates the 
effect of being a refugee on one’s wage. Since refugees are confined to the 
informal sector, the variable is only included in the regression for informal wage. 
Overall, the aim of this model is to capture the effect of refugees on wages and the 
demanded price of human capital through regional variation. 
1.4 Data Source 

The cross-sectional data underlying this paper comes from a survey study 
conducted during February and March of 2014 through a joint effort by the 
International Labor Organization (ILO), Fafo Institute for Applied International 
Studies, and the Jordanian Department of Statistics. The survey’s structure is based 
on the Fafo’s labor force survey and working conditions survey.12 13 Employing a 
random sampling technique of three different governorates across Jordan, the 
survey creates a representative sample of the Jordanian host population and the 
Syrian refugee population, both in and out of the refugee camps.14 Additionally this 
thesis utilizes some census data from the Jordanian Department of Statistics in 
order to determine the percentage of refugees relative to the native population in 
each of the three regions. This enables the comparison between the results of the 
regressions and the effect of refugees.  

3. Analysis 
2.1 Model Specification  

The base model employed in this section relies on two important specifications 
beyond the scope of the Human Capital Pricing Model to create more reliable 
results. First, this model only uses data for men in the labor force. In Jordan, 
women are not expected to work such that they participate in the labor force at a 

                                                        
10Ben-Porath, “The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings,” August 
1967. 
11Heckman, Layne-Farrar, and Todd, “Human Capital Pricing Equations with an 
Application to Estimating the Effect of Schooling Quality on Earnings,” 564. 
12 This data is not included in this thesis because of restrictions placed on my use of it by 
the ILO.  
13Hillesund, Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market, 2015. 
14Ibid. 
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much lower rate than men, 22% compared to 87 % for men.15 In this data’s sample, 
only 297 of 2,378 employed workers are women. Only 11.7% of women 
participate in the labor force and only 4.7% of them are employed while 88.3% are 
not participants in the labor force. This labor force participation rate for women is 
remarkably low even for a Middle Eastern country and is considered a distinctive 
feature of Jordan’s labor market.16 Due to the prevalence of strict social norms and 
traditional gender roles, Jordanian women are not expected to work, particularly 
once they are married.17 Because these women choose whether or not to participate 
in the labor force, their inclusion in the model would create self-selection bias. 
Self-selection bias is the inaccuracy in the regression that estimates wages, arising 
from the fact that some individuals in the labor market self-select either to 
participate or opt-out, which creates a correlation between the error term and the 
decision to work.18 The result of self-selection is an “omitted variable bias” 
problem because there is correlation between the characteristics of the individual 
and the error term in the regression for average earnings.19 To avoid this bias, 
women are excluded from this model’s sample.  

The second modification in this model is the exclusion of other immigrant 
populations reported in the data. Since this thesis focuses on the effect of Syrian 
refugees on the economic well being of Jordanians, the inclusion of other 
immigrant populations would confound results. A labor supply shock of new 
immigrants or refugees impacts existing immigrant workers and native workers 
differently.20 While it would be interesting to test the effect of Syrian refugees on 
existing immigrant communities in Jordan, there is not a sufficiently large sample 
of non-Syrian immigrants in the data. Only 108 of 2,378 employed workers in the 
sample are neither Jordanian nor Syrian. Thus, this model also excludes the set of 
non-Syrian immigrants from the sample used in the regression analysis. 

Upon eliminating women and other immigrant workers from the sample, this 
data relies on 1,990 individuals who were employed as of 2014. This represents a 
subset of the original sample size of 3,362 individuals in the Jordanian labor force. 
The table below describes the composition of the informal and formal sectors. As 
expected due to government restrictions, less than 1% of Syrians work in the 
                                                        
15“Women in Jordan – Limited Economic Participation and Continued Inequality,” World 
Bank News, April 17, 2014, 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/17/women-in-jordan---limited-
economic-participation-and-continued-inequality. 
16“Hashemite Kingdom of Jordan: Jordan Country Gender Assessment” (World Bank, July 
2013), 27, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/503361468038992583/pdf/ACS51580WP0P13
0ox0379850B00PUBLIC0.pdf. 
17Ibid., 33. 
18Heckman, James J., “Sample Selection Bias as a Specification Error,” Econometrica 47, 
no. 1 (1979): 153–61, doi:10.2307/1912352. 
19Ibid. 
20Borjas, “The Labor Demand Curve Is Downward Sloping.” 
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formal sector. Comparatively, the informal sector employs 48.5 % of Jordanians 
such that the native working population is almost equally split between the formal 
and informal sectors.  

 
Formal Sector Employment by Nationality 
  Number of Individuals 
Syrian, Non-Refugee 2 
Syrian Refugee 4 
Jordanian 658 
Total 664 

 
Informal Sector Employment by Nationality 
  Number of Individuals 
Syrian, Non-Refugee 52 
Syrian Refugee 576 
Jordanian 698 
Total 1326 

 
Table 121 
2.2 Testing the Hypothesis 

Central to testing the second hypothesis is being able to compare the human 
capital prices (the regional dummies’ coefficients) in the various regions to the 
relative percentage of Syrians in each region. Using census information from the 
Jordanian Department of Statistics, I computed the percentage of refugees to 
natives in each of the three regions recorded in the data set.22 The results are as 
follows: 

Regional Percentage of Syrian Refugees to 
Total Jordanian Population 
Amman 10.87% 
Irbid 19.40% 
Mafraq 37.81% 

Table 223 
 With these figures in mind, this regression models the effect of region of 

residency on log wage in the formal sector.24 To account for the presence of 
                                                        
21 All tables were produced by the author of this paper using the raw data provided by the 
ILO and Fafo as described in the Methodology section. 
22“The Population of the Kingdom by Administrative Divisions.” 
23 These figures were calculated from the total number of Syrians in each region divided by 
the total regional population. 
24 See Research Design for explanation for use of log wage instead of wage (both are 
measured as hourly earnings). 
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heteroscedasticity, the formal sector regression utilizes White’s heteroscedasticity-
consistent standard errors to ensure robustness to the effects of heteroscedasticity.25 
The table below reports the resulting coefficients of each independent or control 
variable, the p-value, and statistical significance for the formal sector. 

Base Regression: Formal Sector Results 
Variable Coeffici

ent 
Robust Standard 
Error 

P-
Valu
e 

Statistical 
Significan
ce 

Amman -0.127 0.049 0.01 ** 
Irbid 0.015 0.044 0.75 

 Mafraq 
(Constant) -0.365 0.115 0.00 ** 
Education 0.079 0.007 0.00 ** 
Experience 0.015 0.007 0.02 * 
Experience 
Squared -0.0002 0.0001 0.30 

 Observations: 625 
Adjusted R-Squared: 0.214 
Statistical Significance: * denotes 0.05 level, ** denotes 0.01 level 

Table 3 
For log wage in the formal sector, education and experience are the 

statistically significant human capital factors that impact wage. Because this model 
uses logarithms, coefficients correspond to the percentage change in wage caused 
by an additional year of education or experience. Thus, an additional year of 
experience increases wage by 1.5% and an additional year of education increases 
wage by 7.9%. This follows the predictions of the Human Capital Pricing Model, 
which states that an increase in human capital results in higher wages.  

The effect of regional refugee variation on wage is inconclusive in the formal 
sector. If the formal sector wages were related to the regional percentage of Syrian 
refugees, Amman would have the highest base price for human capital, then Irbid, 
and Mafraq would have the lowest (or vice versa if the relationship were indirect). 
However, the regression has Irbid with the highest (-0.35), followed by Mafraq (-
0.365), then Amman (-0.49). Not only does this result not follow a discernable 
pattern, Irbid is also not even statistically significant. While the Mafraq variable 
appears to be statistically significant, it is used as the constant term in the 
regression so it does not predict anything about the effect of living in Mafraq 
directly.26 In the Human Capital Pricing Model, Mafraq also represents the base 

                                                        
25 See Appendix B for a more complete description of the methodology used to make the 
model robust to heteroscedasticity. 
26 When including a set of dummy variables, one must represent the constant term in the 
regression; otherwise, the result is multi-collinearity. In this case, the Mafraq variable 
represents the base price of human capital. 
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price of human capital, setting education and experience equal to 0. On the other 
hand, the Amman variable, which represents the added effect on wage of living in 
Amman (a 12.7 % decrease on wages), is statistically significant and has an 
interpretable impact. Overall, there can be no concluded effect of Syrian refugees 
on the wages of workers in the formal sector.  

Next, I tested the hypothesis by modeling the effect of regional residency on 
the log wage of the informal sector. The table below reports the resulting 
coefficients of each independent or control variable, the p-value, and statistical 
significance for the formal sector. 

Base Regression: Informal Sector Results 
Variable Coeffici

ent 
Standard 
Error 

P-
Value 

Statistical 
Significance 

Amman 0.183 0.054 0.001 ** 
Irbid 0.140 0.055 0.01 ** 
Mafraq 
(Constant) -0.732 0.104 0.00 ** 
Education 0.055 0.007 0.00 ** 
Experience 0.042 0.005 0.00 ** 
Experience 
Squared -0.0007 0.0001 0.00 ** 
Refugee Status -0.373 0.048 0.00 ** 
Observations: 1,206 
Adjusted R-Squared: 0.192 
Statistical Significance: * denotes 0.05 level, ** denotes 0.01 level 

Table 4 
As in the formal sector, education and experience impact one’s wage. An 

additional year of education increases one’s wage by 5.5% and an additional year 
of experience increases one’s wage by 4.2%. The model has strong predictive 
power in estimating one’s wage. The adjusted R-Squared is 0.192, which 
constitutes a high value for a parsimonious empirical model. 

After controlling for variation in human capital, there exists a statistically 
significant and sizable effect on wage from living in each region. Mafraq, which 
has the highest percentage of refugees, has the lowest base human capital price of -
0.732. While this seems illogical to have a negative price, this base price is for an 
individual with zero experience or education, which never exists in reality. Because 
regressions are linear, starting with a lower base human capital price corresponds 
to lower wages for each addition of human capital (education or experience). 
Subsequently, Irbid has a higher base human capital price of -0.592 and supports 
the middle percentage of refugees. With the smallest percentage of refugees, 
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Amman has the highest base human capital price -0.549.27 Thus the model of the 
informal sector predicts that the higher the percentage of refugees in a region, the 
lower its wages.  

An additional feature of this model is the inclusion of the refugee variable, 
which corresponds to whether or not the worker is a refugee. As a dummy variable, 
it forecasts that being a refugee as opposed to a native will decrease one’s wage by 
37.3% after controlling for human capital and regional variation. Thus, comparing 
a Jordanian and a Syrian refugee with the same education and experience, the 
Jordanian will make 37.3% more than the refugee on average. This result 
highlights that being a refugee negatively impacts one’s earning potential in the 
informal sector. These lower wages also have the potential to cause a depreciation 
of informal sector wages over time since firms can hire refugees for a cheaper cost 
than Jordanians. 
2.3 Robustness Tests for the Model 

In this section, the regression results reported previously will be evaluated to 
determine whether they confirm or reject the hypothesis that informal wages are 
lowest in regions with the highest percentages of refugees. However, since the 
formal sector proved inconclusive at the base human capital price and most of the 
regional variables lacked significance, there is clearly no effect on the formal 
sector from Syrian refugees entering the labor market. Thus, there is no need to 
conduct certain evaluative tests on the formal sector results. In order to conduct this 
assessment of the informal sector, I will employ various techniques used in labor 
economics and econometrics. 

First, I will calculate an average predicted log wage for each region to 
determine if the average wage is actually lower in regions with higher percentages 
of refugees. Because the coefficients of the regional dummy variables estimate the 
base human capital price, which is never observed in the real world, it is common 
practice in economics to calculate the average wage based on the base human 
capital price, the average level of education, and the average level of experience. 
For this sample, the average level of education was 9.38 years and the average 
level of experience was 18.24 years. The equation for this calculation comes from 
the regression such that the average wage is predicted by the independent variables. 
In this case, three average predicted wages are computed for the informal sector in 
each of the three regions.28 
Predicted LogWageAmman = 
 β0Amman + β1(Avg. Education) + β2(Avg. Experience) 
+  β3(Avg. Experience)2 + β4Refugee 
 

                                                        
27 In Figure 4, the coefficients for the Amman and Irbid dummy variables represent the 
added effect of working in these regions to the human capital price, compared to the human 
capital price in Mafraq. 
28 These results are still in terms of log wages and the β coefficients come from the informal 
sector regression results (see Figure 20). 
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Predicted LogWageIrbid = 
 β0Irbid + β1(Avg. Education) + β2(Avg. Experience) 
+  β3(Avg. Experience)2 + β4Refugee 
 
Predicted LogWageMafraq = 
 β0Mafraq + β1(Avg. Education) + β2(Avg. Experience) 
+  β3(Avg. Experience)2 + β4Refugee 
 

Using these equations, the following predicted average wages were calculated 
for the informal sector of each region (Table 5). 

Average Predicted Log Wage by Region 
Region Predicted Log Wage 
Amman 0.407 
Irbid 0.363 
Mafraq 0.223 

Table 5 
As anticipated, Mafraq, which has the highest percentage of Syrian refugees, 

has the lowest predicted average wage. Conversely, Amman, which has the lowest 
percentage of refugees, has the highest average wage. Irbid represents the middle 
case and has the median predicted average wage. Overall, these results affirm the 
predictions of the hypothesis.  

For this model, I conducted a joint significance test to evaluate the set of 
regional dummy variables in the informal sector regression. In econometrics, a 
joint significance test is used to test the hypothesis that all the coefficients for the 
specified subset of independent variables are equal to 0. The test will report a 
probability, corresponding to the significance level at which the hypothesis can be 
rejected. Thus, a reported probability of 0.000 justifies the definitive rejection of 
the test’s hypothesis. The purpose of such a test is to confirm the predictive value 
of the selected variables on the dependent variable. In this case, the joint 
significance test reported a joint statistic of 17.45 with probability of 0.000 at 
which the hypothesis is statistically significant. Thus, this thesis overwhelmingly 
rejects the hypothesis that the regional dummies have no predictive value in 
determining log wage.  

Finally, I will test the robustness of the results by changing the 
operationalization of wage from an hourly to weekly measure. In the 
operationalization of hourly wage, this thesis relies on survey results for monthly 
income and hours worked per week. Using two self-reported measures increases 
the likelihood of misrepresentation or human error. Thus, to assess the robustness 
of the model, this test uses weekly wage as the dependent variable, which only 
relies on one reported measure: monthly income. Monthly income is then scaled by 
a fourth to estimate weekly wage. The regressions for formal and informal sector 
remain the same except for the substitution of weekly wage for hourly wage. The 
results are as follows: 
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Weekly Wage Regression: Formal Sector Results 
Variable Coeffici

ent 
Robust Standard 
Error 

P-
Val
ue 

Statistical 
Significan
ce 

Amman 0.049 0.034 0.12 
 Irbid 0.030 0.023 0.29 
 Mafraq 

(Constant) 3.514 0.066 0.00 ** 
Education 0.064 0.005 0.00 ** 
Experience 0.011 0.004 0.01 ** 
Experience 
Squared -0.0001 0.0001 0.52   
Observations: 625 
Adjusted R-Squared: 0.333 
Statistical Significance: * denotes 0.05 level, ** denotes 0.01 level 

     Weekly Wage Regression: Informal Sector Results 
Variable Coeffici

ent 
Standard Error P-

Val
ue 

Statistical 
Significan
ce 

Amman 0.317 0.048 0.00 ** 
Irbid 0.130 0.049 0.01 ** 
Mafraq 
(Constant) 2.991 0.093 0.00 ** 
Education 0.062 0.006 0.00 ** 
Experience 0.038 0.005 0.00 ** 
Experience 
Squared -0.001 0.0001 0.00 ** 
Refugee Status -0.370 0.043 0.00 ** 
Observations: 1,206 
Adjusted R-Squared: 0.249 
Statistical Significance: * denotes 0.05 level, ** denotes 0.01 level 

Table 6 
In the formal sector model, all the regional coefficients become insignificant 

compared to the base model where the Amman variable was statistically 
significant. This reaffirms the conclusions of the base model that there is no 
regional variation in wages after controlling for human capital.  

In the informal sector model, the statistical significance of the independent 
variables and their relationship to wage match the base model. Again, all the 
variables are statistically significant at the 1% level. Being a refugee has a 
downward effect on weekly wages, reducing one’s earnings by 37%. Similarly to 
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the base model, Amman has the highest human capital price followed by Irbid then 
Mafraq. The indirect relationship between the percentage of refugees in the region 
and the wage still holds. This robustness test supports the second portion of the 
hypothesis that regions with higher percentages of refugees have lower informal 
sector wages.  

The major difference between the results of this log weekly wage model and 
the log hourly wage model (the base model) is the Adjusted R-Squared. For both 
the formal and informal sector regressions, the log weekly wage model has higher 
Adjusted R-Squared values than the corresponding log hourly wage model. The 
Adjusted R-Squared for the formal sector wage increases from 0.214 to 0.333 
while the informal sector wage increases from 0.192 to 0.249. This increase 
implies that the variables have more explanatory power for weekly wage than 
hourly wage. However, this is not surprising since weekly wage was chosen as a 
more reliable operationalization, as described previously. Therefore, the creation of 
a more predictive model that still has the same results as the base model highlights 
the robustness of the evidence supporting the thesis.  

4. Conclusion 
This micro-level analysis demonstrates that refugees have a generally negative 

impact on informal sector wages. Using the Human Capital Pricing Model and 
regional variation, this paper affirmed the hypothesis that regions with higher ratios 
of refugees to the native population have lower informal sector wages and that 
refugees have no effect on formal sector wages.29 From the analysis conducted, I 
draw the following conclusions: 

1. Syrian refugees have no discernable impact on formal sector wages. 
The results of both the base model and the robustness adaptation 
showed no relationship between the percentage of refugees in a region 
and the average formal sector wage. Moreover, the added regional 
dummies, Amman and Irbid, were statistically insignificant in the log 
weekly wage model and Irbid was in the hourly wage model as well. 
The lack of significance reaffirms the irrelevance of regional variation 
on formal sector wages.  

2. Regions with higher percentages of Syrian refugees relative to natives 
have lower informal wages. Regions with lower percentages of 
refugees have higher informal wages. In both specifications of the 
model, each regional dummy was statistically significant and an 
indirect relationship consistently held between the percentage of 
Syrian refugees in a region and the region’s base human capital price. 
For the base model, the average wage was computed for each region 
from the base human capital price and the average level of human 
capital. These average wages still upheld the effect of refugees on 

                                                        
29 These conclusions are for men, the majority of the labor force, unless otherwise 
indicated. 
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informal sector wages. Overall, this thesis generates strong evidence 
that an influx of refugees causes wages to fall. 

3. Refugee status lowers one’s wage. In both specifications of the model, 
the dummy variable representing refugee status was statistically 
significant and maintained a negative impact on wage. Holding human 
capital levels constant, being a refugee decreases one’s wage by 37% 
in both instances. Therefore, this thesis has demonstrated that refugees 
generate downward pressure on wages since they are offered lower 
wages than their native counterparts.  

These findings have powerful implications for Jordan’s labor market and its 
workforce. Foremost, they warn of the negative economic impact of accepting 
large numbers of refugees and barring them from legal employment opportunities. 
Forcing Syrian refugees to seek work in the informal sector drastically increased 
the size of informal sector, ensuring that Jordan’s economic growth slows.30 The 
influx of refugees also caused informal sector wages to fall, with no corresponding 
effect on formal sector wages; this will additionally create higher levels of poverty 
among Jordanians. Overall, the result of Syrian refugees entering into the informal 
sector has harmed the well-being Jordan’s labor market in several ways. 

In the long term, this attempt to restrict Syrian refugees from working will 
make refugees a systemically disadvantaged population in Jordan for years to 
come. Since Syrian refugees are in the informal sector and make less than 
Jordanians with equivalent levels of human capital, Syrians will always be a poorer 
segment of the population. These refugees will have no incentive to accumulate 
human capital through schooling because they are not compensated with 
comparable wages to that of native Jordanians.31Also, this period of confinement 
to the informal sector guarantees that the refugees will work in harsher jobs that 
lack regulations, safe working conditions, and insurance.32 Forbidding Syrian 
refugees from entering the labor force legally has only furthered and solidified their 
economic vulnerability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
30Charmes, “The Informal Economy Worldwide”; Afonso and Sarabanda, “The Impact of 
the Informal Economy on R&D, Wage Inequality and Economic Growth”; Bhattacharya, 
“Informal Sector, Income Inequality and Economic Development.” 
31Mincer, “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution.” 
32Hillesund, Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market, 2015. 
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Appendix A: Census Data 
Jordan’s Refugee Populations by Governorate, 2015 

 
Source: Jordanian Department of Statistics 
Appendix B: Heteroscedasticity 

It is well known that heteroscedasticity (inconsistent variance among the 
observations in the error term of a regression) can undermine the results of 
regressive analysis in cross-sectional data. To test the presence of 
heteroscedasticity in the informal and formal sector wage regressions, this paper 
relies on the White Test for heteroscedasticity. The White Test, a more generalized 
and more robust version of the Breusch-Godfrey-Pagan Test, takes the squared 
residuals from a standard OLS regression and regresses them on all the 
independent variables in the regression, their squared terms, and their cross-
products.33 The White Test then tests the null hypothesis of homoscedasticity by 
examining how well the sample size multiplied by the squared residuals 
approximates a chi-squared distribution. The results of conducting this test are as 
follows:  
 
 
 
 
  

  
 
 

                                                        
33 Diebold, F.X. (2017), Econometrics, Department of Economics, University of 
Pennsylvania, http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/Textbooks.html. 
 

The White Test for the Formal Sector Regression 
Chi-Squared 36.61 
Probability  0.002 

The White Test for the Informal Sector Regression 
Chi-Squared 21.69 
Probability  0.479 
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Based on these results, this paper rejects the null of homoscedasticity for the 
formal sector since its probability is less than 0.2%. However, the results for the 
informal sector do not substantiate the rejection of the null hypothesis. There is a 
47.9% probability that the model is homoscedastic. Thus, this paper will 
compensate for heteroscedasticity in the formal sector regression but not the 
informal sector.  

One potential explanation for the presence of heteroscedasticity in the formal 
sector regression but not the informal sector is the role of education. Different 
levels of education could create residual  errors that are not constant across 
observations. Both low levels of education and high levels of education have 
narrow variation in wage. At a low level of education such as less than a high 
school degree, one will tend to earn around the minimum wage. At a high level of 
education such as a bachelor’s degree, one will tend to earn above a certain 
threshold that is determined by the mere possession of a degree. However, middle 
levels of education experience a lot of variability because they neither possess a 
degree that entitles them to a higher salary, nor do they lack education that forces 
them to accept a lower salary. Thus, wage is determined by employment sector or 
other factors that in turn produce a larger variance in wage.  Below is a graph 
depicting this phenomenon:  

 
 However, this relationship between different levels of education and wage 

is not as prevalent in the informal sector. In the informal sector, workers tend to 
have lower levels of education and thus there is less of an effect caused by the 
variation in wage across education levels. Informal sector jobs are tailored to those 
with lower levels of education and thus those with middle or higher levels of 
education will go to the formal sector, where they are entitled to more money.  

 To make the formal sector model robust to heteroscedasticity, the 
regression relies on White’s method for correcting for heteroscedasticity. White’s 
heteroscedasticity-consistent standard errors rely on the squared residuals from the 
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OLS regression to estimate the standard errors. The result is a model with 
consistent standard errors and unchanged coefficients (when compared to the OLS 
regression results).  
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ABSTRACT 
Non-governmental organizations (NGOs) play a significant role in enhancing 

the resilience of communities affected by crises through their services and 
resources. Furthermore, NGOs are increasingly communicating with their 
stakeholders and beneficiaries via Social Media (SM) platforms. Building and 
increasing social resilience of refugees and hosting nationals has become a priority 
for governments and international organisations worldwide. This paper will 
examine the role of SM in enhancing the social resilience of refugees and hosting 
communities in conflict-affected zones. In addition, this research will explore the 
usage of SM platforms by NGOs to promote social resilience and social capital in a 
refugee crisis context.  
Keywords: Social Media, Social Resilience, Non-Governmental Organizations 
(NGOs), Syrian refugees. 

1. INTRODUCTION 
1.1 The Syrian Crisis 

Jordan has a long history of hosting refugees and displaced people from 
conflicts in Palestine, Iraq, Yemen, and Syria (UNRWA, 2016). More than 4.5 
million individuals had moved from Syria from the beginning of the conflict. The 
neighbouring countries such as Turkey, Jordan, and Lebanon have received the 
maximum number of refugees in their history. In addition, around 6.5 million are 
displaced internally inside Syria and 1.2 billion were moved from their home place 
in 2015. The UN said it will require $2.3 billion to support the 13.5 million Syrian 
population, of which around 6 million are children (World Vision International, 
2016). These refugees require some humanitarian support within and outside Syria.  

 As humanitarian supports reduce, and refugees’ savings decline, and still, 
there is no end in the war in Syria, existing policy approaches become 
unsustainable. A balanced approach is needed to respond in a manner that 
recognises the human needs of both vulnerable host societies and Syrian refugees.  
In this crisis, the role and concept of resilience are important. Resilience means 
bouncing back from a disturbance or difficult experiences and recover with 
minimal losses in humans and economy. As per Ammar et al. (2016), social 
resilience, as a dimension of resilience, is the potential of human communities to 
withstand shocks to the social infrastructure, such as variability of environment, 
social, economic and political disturbance. Hence, resilience offers the base for 
country, society and crisis transformation to take place.  

McPherson (2015), suggested that one way to increase the social resilience, so 
as to reduce the effects of the Syrian crisis, is to use Social Media (SM) platforms 
to bring in sharing of information and communication by the Non-Governmental 
Organisations (NGOs) of Jordan. SM and resilience are the terms that are 
frequently used in the emergency field. Several authors in the field of emergency 
management say that applying SM will support the society’s or community’s 
disaster resilience. As Dufty (2012) states, community resilience shall involve 
grassroots initiatives where SM is used in various ways to enhance society’s safety.  
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1.2 Background  
SM platforms are computer-mediated technologies that facilitate effective 

sharing of information by organizations and by individuals (Perrin, 2015). As per 
Salvadoretti (2017), SM plays a pivotal role in how the Syrian crisis has been 
perceived in the early stages of the crisis since it is used by ‘every side of the 
conflict to inform and misinform’ social units inside and outside Syria. Moreover, 
the opposition structure in Syria has been shaped by SM usage, and accordingly, 
this crisis has been defined as ‘the first social media war’ (O’Neil, 2013). For 
instance, YouTube may act as exposure platform that is used to give a brand to 
opposition groups’ causes and share it with the society. Furthermore, these groups 
have used Facebook as a tool for fundraising from different sectors and used 
Twitter to inform their followers where the fight is happening (Salvadoretti, 2017).  

SM has been classified as the third venue that Syrian refugees use to access 
information about NGOs that will potentially serve them, coming after the internet 
and the local television channels respectively (Alsharo and Mutahar, 2017). An 
NGO is defined as a non-profit social service voluntary organisation that takes a 
stand for community, with the support of volunteers and citizens. It is one of the 
government registered authorities, that is managed according to the rules and 
regulations framed by the government, to bring changes within the society and to 
boost their development (Kase, et al., 2014). Different NGOs operate at all levels 
and a variety of sectors, which include human right issues, education, health, 
wellbeing, and welfare, for development of aims and objectives of their target 
causes. Major services of NGOs include the improvement of community 
conditions, implementing laws for welfare, and improvement in human life. Most 
of NGOs, operating in Jordan in the context of the Syrian civil war, are commonly 
utilising SM for communication about services to refugees in need.  

Hosting communities is the place where refugees live with or without legal 
status. As per UNHCR (2017), the United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) and NGOs work together for bringing lasting solutions for 
local integration and ensuring protection to the refugees. For example,  UNHCR 
conducted a workshop in 2014, to discuss the Syrian crisis, with representatives of 
the main Gulf donors for the Syrian crisis (such as Saudi National Campaign for 
Supporting Brothers in Syria and the Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation for 
Humanitarian Services (RAF)), and with directors of the main Jordanian NGOs 
engaged in programmes for Syrian refugees (such as the Jordanian Hashemite 
Charitable Organization (JHCO), the Islamic Centre Charity Society (ICCS)) 
(UNHCR, 2014).  

Likewise, refugees inside camps, such as Zaatari, try to involve in programs to 
enhance their economic status. NGOs are hiring refugees in the camp in “cash for 
work” programs. Volunteers are the camp residents within these programs and 
receiving an allowance based on the level of the work they are expected to do. 
There are three main classifications; highly skilled, skilled and unskilled workers 
and they are paid on hourly basis. Daily, each volunteer got a maximum of six 
hours for working (Tobin and Campbell, 2016).  
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1.3 Research Objectives 
In recognition of the chronic nature of the Syrian crisis, the 

humanitarian response in Jordan has shifted toward long-term and 
sustainable approaches. This is reflected in the Regional Refugee Resilience 
Plan (3RP), which combines the national response plans for Syria’s 
neighbouring countries to create ‘national plans and development initiatives’, 
to ‘build resilience among individuals, communities, and institutions across 
sectors.’(3RP, 2016, p.8): resilience is the ability to bounce back from a 
disturbance or difficult experience. 

Additionally, Jordan has created a three-year National Resilience Plan (NRP) 
2014-2016 in partnership with United Nations (UN) agencies and international 
Non-Governmental Organizations (NGOs) with the objective ‘to successfully 
mitigate the impact of the Syria crisis on Jordan and Jordanian hosting 
communities’(NRP, 2014, p.11). This plan emphasizes the importance of the 
inclusion of NGOs to manage the humanitarian crisis. SM provides a tool for 
NGOs and beneficiaries to tackle the effects of the Syrian crisis, and this research 
has the aim of investigating current practice and how it can be improved. The 
current paper focuses on issues faced by the Syrian refugee community in three 
areas which are important for crisis recovery and community resilience: health, 
education, and employment. Also, the deterioration of these areas will directly 
affect human capital on the long run.  We explore NGOs’ SM communication 
strategy with stakeholders and communities in conflict-affected zones.  
1.4 Paper structure 

The rest of this paper will include the following; section two exhibits an 
examination of social media usage to enhance resilience in the refugee crisis as a 
communication platform. Section three presents a discussion of NGOs’ usage of 
SM and the implementation of these platforms into their accounts. Section four 
focuses on the conclusion and suggested future work. 

2. Examining the use of social media in the refugee crisis 
2.1 SM as a communication tool between NGOs and their beneficiaries  

As per McPherson (2015), SM acts as a communication channel to provide 
information to communities about what is happening in the country. SM 
technologies include blogs, micro blogs, wikis, social networks, folksonomies, RSS 
feed, mashups and geo-location tools. Social media tools can be used before, 
during and after crises to allow community members to communicate in different 
forms (i.e. chat, post, share, like, review, and tweet) and for different purposes (i.e. 
social support, accessing resources, etc.). These tools slots into the critical level of 
crisis communication that enables effective crisis management in the digital age. 

Lowry (2015) stated that SM for Syria acts as the medium to convey 
information about the conflict, enhance awareness and obtain funds for people. 
According to Narang (2015), NGOs have used SM to communicate to supporters 
and donors to provide humanitarian support in Syria. During the civil war, many 
NGOs of Jordan (e.g. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
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Affairs (UNOCHA)) supported and aided refugees and host communities in 
coordinating the work by understanding the news spread by refugees over SM 
(Herrero-Jiménez, et al., 2017). 
UNHCR and NGOs should promote effective coordination between themselves 
and the communities they serve by maximising efforts and effectiveness in the 
stability of messages and implementation of refugees’ confidentiality. According to 
Wood and Sullivan (2015), framing the coordination between activities to provide 
humanitarian assistance in terms of food and shelter is important.  
As per Fieseler and Ranzini (2015), SM has been effectively used to coordinate the 
outreach of activities that are related to resettlement of refugees. According to 
Martínez and Eng (2016), the use of SM tools to support organisations has been 
used just to transfer messages and to make people aware of the war. For short-term 
purposes, Facebook’s support for people of New York was in the form of 
campaigning to provide support to them and their families. As per Al-Qdah and 
Lacroix (2017), SM element, such as Facebook, helped individuals to post videos 
and photos about current conditions of refugees. Also, refugees were able to raise 
funds by creating a Facebook account and staring business on selling things that 
provided a source of earning. In addition, long-term use of SM can act as evidence 
for other countries by inviting refugees to work in their nation. For example, the 
US was successful in welcoming more than $5.1 million refugees from Syria. As 
per Wood and Sullivan (2015), long-term use is effective as it will provide greater 
assistance to refugees to earn a source of living for their family.  
2.2 Social resilience and social media  

According to Garcia-Dia et al. (2013), resilience could be referred to as a 
process of adopting a suitable nature and behaviour that can face adversity and 
have significant control of stress during any situation. According to Paton and 
Johnston (2017), disaster resilience is the ability of countries to manage and 
transform life standard of the community without compromising long-term aspects. 
As a dimension of resilience, social resilience could be understood as the ability of 
groups or communities to cope with the stresses within the environment and deal 
with changes in the social, political, and environmental domains (Adger, 2000).  

Resilience could be viewed from global, macro and micro levels. Global 
resilience is a general view of the development and building of human beings after 
disturbances. But, the macro level is related to the regional and national 
development of people after crises. While the micro level is related to the 
development of family and community levels. As per Keck and Sakdapolrak 
(2013), social resilience framework is a theory and practice that promotes safety, 
attention, attachment and integrative functioning in the recovery stage of a crisis.  

Creating resilience sharing networks could promote collaboration and support 
along with promoting a learning environment in the development of affected 
communities. The communities which adopt resiliency theory could recover from 
the disasters by proper planning and monitoring of the changes and reinforce what 
they can do rather than focusing on their needs in the crisis (Support to Refugees, 
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2017). Also, the definition of resilience includes the ability of government, private 
and not for profit organisation to support and recover communities after the crisis.  

There are basically three objectives associated with the implementation of 
resilience-based development process that include: a) building local governance 
structures to serve basic facilities, b) recovery of vulnerable households for dealing 
with socioeconomic impact of conflict, and c) crisis management (Schilling et al., 
2017) 

According to Yamamoto and Matsuo (2017), the framework of social 
resilience is a collective and skill-based approach to improving the lifestyle of 
individuals and wellbeing of the people of Syria that are affected by the war. This 
means that the application of this theory will promote refugees to earn a source of 
living and to accept the challenge to deal with what is happening within the 
surroundings. 

Elliott and Yusuf (2014) proposed that the using social networks for refugees 
is an integrated outcome that is based on enhancing social capital. In their paper, 
they claimed that social capital, which is strengthened through the communication 
over social networks, as positive signs for Syrian refugees in Jordan along with 
protection of their family members. There is a consensus that social capital consists 
of resources embedded in social networks and social structure that actors can 
mobilize (Dynes, 2005).  

SM acts as a support to enhance and boost the confidence of the refugees to 
face challenging situations and to deal with them effectively. Also, communities 
and partners can be of great support to recover from the crisis and take benefits in 
the long term. As per Drolet et al. (2017), different NGOs have different roles in 
promoting social resilience and they show their role by contributing towards social 
capital and the use of SM tools. Many NGOs will support in leading the change 
and coordinate the efforts, understand risks, communicate and educate the people 
regarding the risks, and collaborate with the organisations that bring the change. 
NGOs also helps in empowering the communities and individuals, reducing the 
risk in the environment and supporting capabilities for disaster resilience. 

The next use of SM in social resilience is to reduce the conflicts resolution 
initiatives in hosting communities (Dionigi, 2016). From the initial Syrian 
refugees, the local community has shown the outstanding treatment to the refugee 
population and great support to the current crises. A perspective research through 
SM has reflected that the Jordanian majority in the host communities are against 
the acceptance of more Syrian refugees due to risk and threats (Carrion, 2015). 
Through the resilience development program, UNDP supports to strengthen the 
capacity of the communities to cope with the immediate emergency by addressing 
infrastructure issues and basic needs. In this, activities have been included such as 
skill training, livelihood creation, employment generation and crisis management at 
the local level and peace building with the effective use of SM (UNDP, 2017).  
2.3 The role of NGOs in promoting resilience via SM tools 

According to Achilli (2015), the Syrian refugee entry has no doubt worsened 
the pre-existing challenges in economic and labour market which have been faced 
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by the hosting communities. It results in high unemployment and unstructured 
markets, while the big population increment has resulted into an enormous strain 
on infrastructure, services, and resources. In addition, limitations on formal work 
are contributing to suffering which includes exploitation of labour, child labour, 
refugee’s poverty and wages race in the informal sector, which impacts and 
weaken the host communities (Dionigi, 2016).  

In Jordan, most of the Syrian refugees (approximately 80%) are living in urban 
areas and facing social and economic challenges (MOPIC and UN, 2013). This is 
an opportunity and a challenge for the refugees at the same time. Living in urban 
areas may be an obstacle for donors to reach them and especially the most 
vulnerable ones. In this case, communicating with social media give one solution 
for this problem. On the other hand, living with hosting community enables faster 
integration between refugees and nationals, independence of refugees, and the 
ability of Jordan to receive more refugees to camps (Culbertson and Constant, 
2015).  

Herrero-Jiménez et al. (2017) suggested that NGOs may undertake the relief 
activities in relation to natural or man-made disasters, and defines three 
‘orientations’ for NGOs. Service orientation relates to health, family planning or 
educational services. Participatory orientation relates to the execution of the project 
by contributing towards the assets such as materials, cash, tools, land, labour etc. 
And last empowering orientation relates to social, political and economic factors to 
control recipients’ own personal lives.  

The NRP as a complementary plan to the existing ones, such as the National 
Agenda (2006-2015), had undertaken the resilience approach as its inspirational 
way to meet its objectives. From NRP’s contributions to the current plans is the 
prioritisation of three main sectors (out of seven) that have the most critical impact 
on hosting nationals and refugees; which are the social welfare (including 
healthcare), employment and training, and Education (NRP, 2014). So, in this 
study, we will concentrate on these three areas, that are strongly expressed in NRP, 
to see a few examples of how SM has been used within these domains to enhance 
the resilience of refugees and hosting nationals.  
2.3.1 Health  

The Government of Jordan grants Syrian refugees free access to national 
health care services, however the crisis has placed significant additional pressure 
on the healthcare system. Ramtha Government Hospital, which is close to Syria 
borders, reports having received 25,000 war wounded Syrian refugees in 2013. 
Seven thousand were admitted to the hospital, while 19,000 were referred to other 
hospitals in the Kingdom. Many refugees in Jordan suffer from health-related 
problems. These issues either physical (such as amputation of limbs, burns, etc.) or 
psychological (such as anxiety, depression, etc.) will affect the way of living of 
those refugees. Many NGOs are utilising SM to access those in need to provide 
them with the assistance, especially who lives outside camps. For example, 
UNICEF through HumaniTerra uses Facebook for its campaigns that search for 
people who have health conditions that need surgery. This page asked its followers 
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to report any child under 18 who needs surgery that will be done for free by 
medical professionals in Jordan. (Syrian Refugees, 2017) 
2.3.2 Education 

Jordan is a country suffering from limited resources. However, it succeeded in 
developing an advanced national curriculum and it has been ranked number one in 
the Arab countries in education for many years. Moreover, Jordan has been the 
highest overall performing Arab country in the international assessments like PISA 
and TIMSS until the year 2015 (Tweissi and Abdulibdeh, 2016). Education is the 
core of the sustainable development and welfare system for any country in the 
world and Jordan it is not an exemption. Jordan believes that the education is a 
right for refugees, a valuable resource to generate income for them, and to invest in 
their children for the future. However, many challenges arise when integrating 
refugees with the formal education system such as overcrowding in classes, 
double-shift schools which has a profound effect on the quality of teaching and 
learning (MONITOR, 2017; Bataineh, 2017) and difficulty accessing refugees 
living in urban areas. 

Despite the challenges faced by the Jordanian education system to 
accommodate Syrian refugee students in formal and informal education, the 
Government of Jordan continues to lead and implement the Jordan Response Plan 
for the Syria crisis, in strategic partnership with donors, United Nations agencies 
and NGOs.  

Table 1 shows a summary of the achievements from the programme on the 
educational sector. For example, the target of providing learning support services 
have been achieved with approximately 72 thousand children benefited from these 
services. Moreover, 126 thousand Syrian refugee children have been enrolled in the 
double-shifted public schools and in camps’ schools. However, some refugees’ 
children still can not access formal or informal learning. Since the teaching is a 
right for refugee children, some teachers record videos that explain the curriculum 
and dedicate facebook groups to share those videos and other materials (such as 
exams’ samples) for those who can’t access schools inside or outside camps ( لنتساعد
 .(2017 ,في تدریس ابنائنا المنھاج االردني للصف الرابع

One of the projects that is being carried out by the European Union, Norway, 
United Kingdom, and the United states, along with UNICEF donated JOD 57.7 
million to the Government of Jordan to support Jordan’s landmark commitment to 
place additional 50,000 Syrian students in formal education in the school year 
2016/2017 without affecting the quality of the teaching process (UNICEF, 2016). 
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Table 1: Jordan achievement on Education  Source: [3RP, 2017]. 

2.3.3 Employment 
One of the most impacted areas in the host communities is labour market. 

Therefore, in Jordan, NGOs have used different SM platforms to create 
employment opportunities for Jordanian youth to meet the refugee crises. The 
labour market improvement is done through SM platforms used by the Syrian 
refugees. It has been shown that the Syrian refugees have taken over the economy 
of Mafraq and Irbid and are spurring the local unrest of host communities (Wood 
and Sullivan, 2015). For example, JEN is an NGO working with Syrian refugees in 
Zaatari refugee camp. This organisation offers media project called “IN 
TRANSIT” that encourages youth in the camp to pursue their dreams by making 
short films about refugees’ individual stories and distributing it over social media 
and the internet. The team members have been taught by a professional film-maker 
about how to make, edit and produce good films by their hands (JEN, 2017). These 
efforts will give experiences and skills for refugees and at the same time, to gain 
some money. 
2.4 Cases of SM usage for resilience promotion 

Different strategies have to be prepared to promote the development of 
resilient communities. This article is arguing the prominent role of social media to 
promote resilience in different sectors. Beyond the three streams mentioned above, 
there are different initiatives in which SM has been used to promote resilience. 
Some examples would be: 
1. Syria Tracker is a crowdsourced reporting tool built based on Ushahidi 

mapping platform as a project to monitor the Syrian conflict without the need 
to process tremendous amounts of information coming from different sources 
such as Facebook, YouTube, NGOs and mass media (Syriatracker, 2011). 
People can use this tool to enhance their awareness of what is happening inside 
Syria. It has the advantage that, by drawing from multiple sources, the 
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information becomes more reliable. Being able to avoid misleading 
information is a step towards resilience. 

2. NGO programs make pages on Facebook to raise awareness of their activities 
and offer training opportunities for refugees to engage in learning new 
professions and gain more skills that benefit them to secure jobs. For example, 
“Tariki” (My road) is a project that use Facebook as a tool to invite people to 
register in its professional training that helps them gain employability skills. 
By accessing Facebook pages like these, refugees can take positive steps to 
improve their circumstances. 

3.  “Makani” (My space) is a project innovated by UNICEF to expand learning 
opportunities for all children who do not access any form of education in 
Jordan so to scale-up alternative education and life-skills opportunities. 
Makani centres become learning centres that provides safe and friendly place 
for children to learn and engage with the community. In one of UNICEF 
Makani’s centres in Jordan, a successful e-learning initiative by Orange Jordan 
and Orange Foundation, in partnership with Elearment, launched it’s ‘Digital 
Schools Programme’. The program will deliver free-of-charge educational 
content in digital format to several UNICEF-supported learning centres in the 
Kingdom (UNICEF, 2015). 

4. Syria Conflict Mapping Project is an initiative launched by Carter Centre to 
examine the massive amounts of online citizen-generated information related 
to the Syrian conflict such as posts on social media (Cartercenter, 2017). This 
is a single-entry point to lots of information that may help refugees locating 
jobs by responding to job offers advertised on social media. 

5. Summary and future work 
In summary, NGOs are using SM in the refugee crisis in different ways. NGOs 

communicate with social media, for purposes such as identifying people with 
specific needs and creating awareness of resources. Social media can also be used 
to deliver initiatives to help refugees.  Refugees use social media to discover 
resources and to maintain social networks, helping them to build their resilience. 
NGOs and other voluntary organisations have made plans for supporting refugees 
by increasing employment, serving basic needs, education and services of health 
and wellbeing (Berti, 2015). However, the conditions of Syria are still not clear and 
need more initiatives of volunteers to perform detail research by how to use SM 
tools effectively to accelerate the recovery and enhancing the resilience of Syrian 
refugees. 

Based on the above discussion, it can be concluded that conditions of Syrian 
refugees can be improved with the proper support of NGOs by developing effective 
crisis communication strategy with SM usage imbedded in it. NGOs could increase 
the use of SM to better communicate with its stakeholders and beneficiaries, 
especially Syrian refugees. Moreover, hosting communities could benefit from the 
Syrian crisis if they undertake the resilience approach and implement it to enhance 
their capabilities to withstand the effects of the influx. This will lead to optimise 
resources of organisation, that will be effectively used for future to serve basic 
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needs of the refugees and meet their expectations (Khataibeh and Al-Labady, 
2014).  
Further research is needed to identify current best practices and unexploited 
features of SM, which may be used to promote resilience in refugees and host 
communities. The next step is to understand the perspective of refugees and NGOs 
on how they use SM in crisis. This work is currently underway. 
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Abstract:  
The “Refugees’ Reproductive Crisis” is a new term that is introduced in this 

paper, and it is as sensitive as the term “Refugee Crisis”. Just as the global refugee 
crisis has reached a new peak, outbreaks of rapid population growths at refugee 
camps, supported by high fertility, exhibit a national as well as an international 
public health crisis. Targeting the matter of refugees’ reproductive rates not only 
reduces the gap between the met and unmet requirements of global humanitarian 
assistance, but also heightens the living standards and quality of life of refugees 
during the time they spend at the resettlement camps. This paper employs a 
qualitative descriptive analysis by conducting an in-depth critical review of the 
existing statistics and literature. To conclude, this paper proposes a number of 
practical policy changes to decrease refugee birth rates, such as limiting early 
marriage and introducing mandatory marriage and relationship education programs 
to couples before and in the early years of their marriage. Additional surveys, 
numbers and statistics concerning reproductive rates are required to better 
understand the problem.  

Introduction 
The global refugee crisis has reached a new peak, of more than sixty-five 

million displaced persons seeking refuge mainly in Middle Eastern countries, as 
shown in figure (1) (UNHCR, The World Bank, 2016).  Even more distressing is 
the quantity of unmet requirements of acute humanitarian crises and the 
international agencies’ inability to cover nearly half the funding requested by the 
United Nations in 2015, as shown in figure (2) (Global Humanitarian Assistance 
Report, 2016).  

UNHCR mainly aims to ensure that states are aware of, and act on, their 
obligations to protect refugees and persons seeking asylum. Side by side with other 
international non-governmental organizations, UNHCR maintains resettlement 
camps, provides emergency medical, food and water supplies, protects refugees 
from statelessness and physical assault as well as protects their rights to education 
and work (UNHCR, 2002). However, one of the aspects that is consistently 
overlooked is the birth-rate control among refugee populations. 
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Outbreaks of rapid population growths at refugee camps, supported by high 
fertility, exhibit a national as well as an international public health crisis. In 
general, high birth rates are associated with health problems, low quality of life, 
low lifespan, low education levels and low social status especially for women. 

According to experts discussing the matter of population body at a United 
Nations – Commission on Population and Development session, high natality 
presents a barrier to reducing poverty levels and reaching other internationally 
agreed sustainable development goals (UN News Centre, 2009).  

Targeting the matter of refugees’ reproductive rates not only reduces the gap 
between the met and unmet requirements of global humanitarian assistance, but 
also heightens the living standards and quality of life of refugees during the time 
they spend at the resettlement camps; which is seventeen years on average (The 
World Bank, 2016). Therefore, introducing and studying the ‘refugees’ 
reproductive crisis’ as a new concept is considered a priority in this paper. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statement of Purpose 

This paper aims to review the birth-rates at some of the most populated Middle 
Eastern refugee camps, and reflect on the consequences of not controlling natality 
during such humanitarian crises. It also intends to bring forward a number of 
policy-change suggestions that can be used to control population growth at refugee 
camps.  
Research Problem 

Taking into consideration all aspects of humanitarian crises and hardships that 
refugees must adapt with in refugee camps; how does high natality further impact 
the quality of life of those rapidly increasing populations with limited resources?  
Research Questions 

This paper will attempt to answer the following main questions: 
1. What are the birth rates at some of the most populated refugee camps in the 

Middle East? 
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2. What potential factors may be causing high birth rates in refugee camps? 
3. How does high natality affect the various aspects of refugees’ lives?  
4. What measures can be taken to control the ‘refugees’ reproductive crisis’? 

Theoretical Framework 
In 1929, the American demographer Warren Thompson introduced the 

Demographic Transition theory; hypothesizing that as a country goes through 
economic and social development its population growth decreases, with birth rates 
serving as a primary indicator of the process of development.  

In other words, Demographic Transition is the conversion from high birth and 
death rates to lower birth and death rates as a country undergoes industrialization 
and social evolution, in five main stages; from a pre-industrial state to a fully 
developed country. (Caldwell, J. C., 2006), as indicated in figure (3).  

Sociologists debate whether industrialization and higher income levels lead to 
lower population counts, or vice versa. And since many factors are inter-related, 
scholars also discuss to what extent various proposed elements such as higher per 
capita income, lower mortality and higher female income are involved in this 
model of transition (Galor, O., 2011).  

However, the existence of some sort of demographic transition is widely 
accepted in social sciences due to a well-established historical correlation linking 
reduction in fertility to social and economic development (Myrskylä, M., (2009) 
over a period of 200 years, with the exception of some poor countries affected by 
certain government policies, mainly in sub-Saharan Africa and some Middle 
Eastern countries such as Palestine and Yemen (Caldwell, J. C., 2006).  

The Demographic Transition theory provides two important postulates for this 
paper; (1) high birth rates at the refugee camps indicates an underdeveloped 
economic and social status and (2) for initiation of development to occur, fertility 
and natality ought to be controlled.   
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Methodological Framework 
This paper will employ a qualitative descriptive analysis by conducting an in-

depth critical review of the existing statistics on family planning and birth rates in 
refugee camps, as well as “cause and effect” studies of high birth rates in 
comparable societies. The limitation of this paper is the inability to distribute an 
intended survey due to restricted time and access to refugee camps.  

Literature Review 
Waves of forced migration are not new to the region. The Middle East 

continues to pose overwhelming challenges, with multiple and complex emergency 
situations on an unprecedented scale (UNHCR), until this day.  

Entire generations are being lost and deprived from basic humanitarian aid. A 
lot more children than one can imagine, under the age of five, have not seen 
anything but trauma, suffering, war, death, dispossession and loss (Save the 
Children, 2013). Yet, new souls are born in refugee camps every day, regardless of 
the harsh living conditions and the lack of a life of dignity that each human being 
has the right to enjoy. 

Although birth certificates are issued for new born babies in most cases, in 
Turkey for example new born children are in effect, stateless. Parents are often 
unable to register their infants at Syrian authorities since most of them do not have 
proper identity documents themselves (International Strategics Research 
Organization, 2013). 

The most populated refugee camp in the Middle East, Al-Zaatari camp in 
Jordan, witnesses eighty new births on average per week (UNHCR Factsheet, 
2017). A quick calculation would reveal that Al-Zaatari’s birth rate is 52 births per 
1,000 per year, which is considered extremely high (Child Trends, 2015). 
However, this skyrocketing in birth rates seems to be the trend in most other 
refugee camps, if not all.  

 Al-Azraq camp’s birth rate is 40 live births per 1,000 per year (Independent, 
2016). In Turkey, over 6,000 babies were born and registered by AFAD between 
May 2011 and October 2013 (International Strategics Research Organization, 
2013). In Lebanon, 300,000 births were expected in Arsal in 2017 alone, according 
to Lebanese newspapers (Syrian Observer, 2017). Whereas in Gaza, women total 
fertility rate is among the highest in the world, ranking 4.3 children per woman 
(Index Mundi, 2016). 

The reason behind these extremely high rates of refugees’ proliferation is 
deconstructed into a variety of unusual factors. Many consider birth control as a 
threat to their very existence (International Strategics Research Organization, 
2013), where contraception is often discouraged out of a sense of duty to 
repopulate the country (Independent, 2016).  

In other situations, the lack of access to contraception and maternal healthcare, 
and the lack of knowledge about reproductive health are major challenges (Global 
Fund for Women). The relatively low proportion of women holding jobs in the 
labour market may constitute an additional factor to why birth rates are extremely 
high (New Scientist, 2014). Other factors include women’s perspective regarding 
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attending available health services, who do not feel comfortable for reasons such as 
not benefiting from receiving health services and family stigmatization (USAID 
and JCAP, 2016).   

The downfalls of high birth rates are well established. On one hand, high 
fertility rates increase the rates of maternal and child mortality, affecting their 
health negatively (Urbina-Fuentes M. and Echánove-Fernández E., 1989). On 
another hand, high birth rates stress governments’ economic, educational, 
environmental, welfare and family programs.  

Indeed, high birth rates lead to low quality of life, heavy burden on public 
utility services such as housing, water supply, sanitation, power, roads and 
railways, faster environmental degradation through the use of natural resources and 
production of wastes, increase in unemployment, lower per capita income and 
more pressure of population on land (Sociology Discussion).  

In one study held in Jordan, some recommendations were proposed to increase 
Syrian refugees’ utility and access to family planning services. Overall, the report 
highlights the need for increased distribution and improved quality of information 
and access to reproductive health services among the Syrians living in host 
communities (USAID and JCAP, 2016). Specific recommendations were also 
included in the same report, which included: 
- Supporting the national health system and services to strengthen the quality 

and accessibility of comprehensive Reproductive Health and Family Planning 
information and services for all residents in Jordan, including Syrian refugees, 
throughout the reproductive lifecycle, from pre-conception to postpartum care 
(USAID and JCAP, 2016). 

- Increasing Syrian refugees’ access to accurate information about reproductive 
health and available services through intensified community-based campaigns 
and outreach services coordinated among the different partners engaged in this 
effort, especially in areas with large populations of Syrian refugees (USAID 
and JCAP, 2016). 

- Ensuring broad knowledge and consistent application of the MOH policy 
issued in February 2016 regarding free maternal and child health and family 
planning services in public health facilities for registered Syrian refugees 
(USAID and JCAP, 2016).  

- Enhancing coordination among the partners and stakeholders supporting 
reproductive health for Syrian refugees, to increase efficiency in use of 
resources and maximize access of refugees to comprehensive services (USAID 
and JCAP, 2016). 

Discussion 
The Demographic Transition theory says it all. Unless population growth and 

birth rates are controlled, a country cannot experience true development and 
industrialization. The same equation applies to refugee camps, since they are mini-
countries in principle.  

High birth rates are the norm in developing Middle Eastern countries, and the 
cultural and traditional reasons for them are quite obvious and usual. To mention a 
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few, early and arranged marriages, preference for male child, poverty, lack of 
recreational and entertainment facilities and low education levels, are all challenges 
that exist even in situations of peace.  

However, in the recent years, birth rates have been falling in Middle Eastern 
countries (Population Reference Bureau, 2008), while the opposite has been true 
for refugee camps. The unusual factors such as fearing the threat of extinction, 
increased time spent at home and women’s perception to reproductive health and 
family planning have been probably adding fuel to the fire and therefore 
exaggerating the problem of high fertility across the Middle East. The major cause 
though, remains the lack of access to family planning and to modern methods of 
contraception (UN News Centre, 2009).  

In my opinion, one additional significant factor that has not been studied, is the 
monthly financial support the family gets. The higher the count, the more financial 
support the family gets per person at the end of every month. Therefore, refugees 
resort to reproducing as a solution to their financial problems, without thinking 
about the long-term expenses that come with having to raise each and every child.  

Refugee camps are over-populated on one hand, with poor infrastructure and 
facilities, and non-governmental organizations are not able to meet the rising 
refugees’ demands on another hand, resulting in poor quality of life for refugees 
and a lost generation of children who have seen nothing but their camps’ walls.  

Urgent measures to reduce refugee birth rates must therefore be at the top of 
non-governmental organizations’ priority action lists. Increasing access to 
reproductive health and family planning is certainly one of the most efficient and 
necessary routes to controlling refugees’ reproductive crises, it is not however 
sufficient. Further policy changes that are firm and strict ought to be introduced.  

Conclusion 
The “Refugees’ Reproductive Crisis” is a new term introduced in this 

paper, and it is advised to be dealt with as sensitively as the term “Refugee Crisis”. 
Without controlling the rapid birth rates, the quality of life will not be enhanced at 
resettlement camps.  

Additional surveys, numbers and statistics concerning reproductive rates are 
required, as well as national, regional and international efforts and policy changes 
to better understand the problem and counter the skyrocketing fertility and birth 
rates inside refugee camps.  

To conclude, this paper proposes the following practical policy changes, in 
addition to the already existing measures to decreasing refugee birth rates: limiting 
early marriage; introducing mandatory marriage and relationship education 
programs to couples before and in the early years of their marriage; providing free-
of-charge contraceptive pills with the monthly support packages to refugee 
families; providing affordable modern contraception methods in accessible health 
institutions and limiting the international financial monthly support to cover a 
certain number of children born inside the resettlement camps – so refugees may 
choose to have more babies on their personal responsibility rather than non-
governmental organizations.   
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Abstract  

The politicisation of the increased influx of migrants to Europe in the last 
years as well as ISIS terrorist attacks carried out in European cities have led to a 
situation in which anti-Muslim sentiments have reached unprecedented levels. 
Interestingly, it is not only the countries directly affected by the aforementioned 
growth of the Muslim population in Europe that register increased generalised 
negative feelings towards Islam and its followers but also those that are home to 
very small and partially autochthonous Muslim populations, like Poland, that have 
not served as a transit point nor a destination for the increased number of people 
arriving from Syria and elsewhere to claim asylum in Europe. The article explores 
the ambiguity of positions within the Polish Catholic Church towards refugees, 
Muslims and Islam in these new circumstances by examining both the Church’s 
official statements and the opinions of students of Catholic seminaries. It 
demonstrates, inter alia, that the official stance of the Catholic Church towards 
refugees, Islam and its followers is significantly different from the positions taken 
by its individual members and future priests. 

Keywords: Catholic Church and migration crisis, refugees, Catholic Church in 
Poland, Muslim othering 

 

In the midst of the European migration crisis in 2015, Pope Francis called 
upon European Catholics to more actively engage in helping the refugees. This 
plea was not unprecedented in the Catholic Church, as parishes around the world 
had extended this kind of help in the past (e.g., such as by assisting refugees from 
Poland during the country’s confrontation between the Solidarity movement and 
the Communists in the 1980s). Interestingly, however, the Pope’s call has not been 
very well-received in the Catholic country that once generated significant waves of 
refugees and in the last two decades has sent over 2 million of its citizens abroad.1 
The reluctance of some sections of the Polish Catholic Church to extend 
enthusiastic assistance to refugees has been clearly linked with the stance of greater 
Polish society (which is 90% Catholic), that has voiced some of the strongest 
dissent in Europe against taking in refugees fleeing the war-torn Middle East 
and continues to express one of the highest rates of fear of Islam and its 
followers in Europe2. A few bishops openly questioned the applicability of the 
                                                             
1 GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–

2015, GUS, Warszawa 2016. 
2 Andreas Zick, Beatrice Küpper, and Andreas Hövermann, Intolerance, Prejudice and 

Discrimination: A European Report, 2011; Kasia Narkowicz and Konrad Pędziwiatr, 
Why are Polish people so wrong about Muslims in their country? | Open Democracy, 
13.01.2017, https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/kasia-narkowicz-
konrad-pedziwiatr/why-are-polish-people-so-wrong-about-muslims-in, 16.06.2017. 
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papal call to Poland while some priests took an active part in the anti-refugee and 
anti-Muslim demonstrations and have played an important role in the significant 
rise of public expression of Islamophobic sentiments that, in the context of the 
migration crisis and ISIS terrorist attacks, has moved from the margins of society 
to the mainstream.3 This trend also coincided with the intensification of the process 
of sacralisation of the nation, or the intertwining of Catholicism with Polish 
nationalism4, and a shift in populist mobilisation from nationalism to 
"civilizationism"5 that applies not only to the Polish case but extends beyond the 
national and even regional frontiers. In a new political context (locally and 
regionally) a profane nation has been increasingly converted into a holy body of a 
nation endangered not only by cultural Others, but above all by religious Others. 
Islam has been presented in this scenario as the most important enemy and key 
threat to the nation and more widely to Christian civilization, defined frequently in 
non-religious but cultural terms. 

In the most extreme version this threat (as imminent) was presented in 
2015/2016 by a young charismatic Catholic priest, Jacek Międlar, who was first 
suspended by his own religious order, Congregation of Missions, for openly 
spreading anti-Semitic and Islamophobic views and then at the end of September 
2016 announced that he had decided to leave the order.6 He became a symbol of 
the marriage of some segments of Polish Catholicism with far right movements 
(e.g. National Radical Camp) and their anti-Muslim/-refugee/-immigrant narratives 
that from 2015 onwards became increasingly more mainstream.  

This paper aims to shed light on the ambiguities of the Polish Catholic 
Church’s stance on refugees, Muslims and Islam in the context of the migration 
crisis and ISIS terrorist attacks. It compares the Church’s official statements on 
refugees, Islam, and Muslims with the views and opinions of future priests and 
current students of the Catholic seminaries on these topics. It is based on the 
research into the Christian dimension of Islamophobia in Europe carried out in 
cooperation with the University of Sodertorn7. Conceptually it draws from the 
literature on othering, threat perception, and Islamophobia understood after Bleich 

                                                             
3 Konrad Pędziwiatr, Islamophobia in Poland: National Report 2015, European 

Islamophobia Report 2015, SETA, Istanbul 2016. 
4 Michał Buchowski, Making Anthropology Matter in the Heyday of Islamophobia and the 

“Refugee Crisis”: The Case of Poland., „Český lid”, 2016, no 103, pp. 51–67. 
5 Rogers Brubaker, Between nationalism and civilizationism: the European populist 

moment in comparative perspective, „Ethnic and Racial Studies”, 2017, t.40, no 8, pp. 
1191–1226. 

6 DEON.pl, Ks. Jacek Międlar komentuje swoje odejście z zakonu, 28.09.2016, 
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,27602,ks-jacek-
miedlar-komentuje-swoje-odejscie-z-zakonu.html, 22.05.2017. 

7 More information on the project led by David Westerlund is available here 
https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_eng_138383
4566111 24.06.2017 
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as generalised negative attitudes or feelings towards Islam or Muslims.8 It begins 
with brief sketch of the importance of the Catholic Church in Poland and major 
trends in Muslim othering, then moves to present the key ways narratives of 
Muslims and refugees used by the Church leadership and future priests. 

The Church in public/private spheres and trends in Muslim othering 

In spite of rapid modernisation and predictions that this would trigger 
significant secularisation, Poland still remains a quite religious country.  43% of 
adults regularly participate in religious services9 and although the number of 
candidates for priesthood has been falling since the collapse of communism (768 in 
1992), about 500 new parish priests are being ordained every year.10 Catholicism is 
a key element of modern Polish national identity, which initially developed in the 
absence of the state (1795-1918) and in opposition to occupying foreign powers 
viewed as religiously alien (in particular Orthodox Russia and Protestant Prussia). 
After 1918, the apparatus of the state became actively involved in the 
popularization of the Polish Catholic identity, which survived the communist 
repressions and was revived robustly around 1989 when the Church, then aligned 
with the Solidarity movement, celebrated victory over communism. 

The Church’s position in today’s Poland is not only anchored historically and 
culturally but also legally, as the Church is the only religious institution that has 
relations with the state based on an international treaty or a concordat.11 Although 
articles 53 and 25 of the Polish constitution provide for freedom of religion and a 
base for a fairly equal playing field between different faith-communities, there is 
one primus inter pares in church and state relations. One of the fields where the 
privileged position of the Church is clearly visible is in the educational sphere. 
While numerous private institutions of higher education in the country depend on 
student fees and research grants, four Catholic universities (1 in Warsaw, 1 in 
Lublin and 2 in Cracow) that are private institutions receive financial assistance 
from the state (covering up to 60% of their costs) in line with the country’s 
legislation.12 

                                                             
8 Eric Bleich, What Is Islamophobia and How Much Is There? Theorizing and Measuring 

an Emerging Comparative Concept, „American Behavioral Scientist”, 2011, t.55, no 
12, pp. 1581–1600. 

9 Janusz Czapiński and Tadeusz Panek, Diagnoza społeczna 2015, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2015, 2015. 

10 ISKK and GUS, Kościół Katolicki w Polsce 1992-2011, ISKK - Rocznika 
Statystycznego Kościoła i GUS -Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014. 

11 Krzysztof Wroczyński, Konkordat, Oficyna Wydawnicza Elita-Lex, Gorzów 
Wielkopolski 1996. 

12 Josep Gallifa and Miquel Gassiot, Comparative Legal and Financial Situation of the 
European Catholic Universities, „Journal of Church and State”, 2012, t.54, no 1, pp. 
82–105. 
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Furthermore, the Catholic Church, through its teachings within its own 
premises and outside of them (e.g. religious education re-introduced to state 
schools in 1990), plays an important role in regulating various matters traditionally 
linked with the private sphere and the shape and content of public debates. 
Recently these incursions into public life include plans to forbid commerce on 
Sundays, to further limit access to in-vitro fertilization and abortion, and to prevent 
or ban gay marriage or the legal recognition of gay couples. Religious minorities, 
including the largest, the Orthodox Church, are almost invisible in these debates. 
There is also a high societal acceptance of the Catholic Church’s presence in the 
public sphere.13 

Poland’s small Muslim community (at present 0.1% of the total population) 
has been treated fairly equally since its establishment in the 14th century while 
other minorities (in particular Jews) were at times viewed with suspicion and 
sometimes hostility.14 During the communist period when numerous Arab states 
were part of the befriended block of countries, the negative portrayal of Muslims 
and Islam was not allowed by the censorship office.15 Since the collapse of 
communism, Muslims have been viewed above all as the “external enemy”16. The 
terrorist attacks on September 11, 2001, in which some Polish citizens also lost 
their lives, marked a moment from which the external enemy has been increasingly 
internalised. The participation of Poland in the military operations in Iraq and 
Afghanistan and the subsequent killings of Polish soldiers, journalists, and 
engineers as well as Polish victims of major terrorist attacks (from the Bali 
bombing 2002, through 3/11 and 7/7 to more recent attacks on the Bardo Complex 
in Tunis, the Berlin Christmas Market, and the Manchester Arena) have 
contributed to the internalization of the “external enemy”. 

One of the recent events that most strongly contributed to this process has been 
the migration crisis and the moral panic created around it. Although Poland has 
served neither as a transit point nor a destination country for over one million 
people who migrated to the EU in 2015 and applied for refugee status, mainstream 
politicians and some sections of the mass media managed to convince a significant 
part of Polish society that this was an ‘invasion of aliens’. In this process, 
Islamophobic views became increasingly taken for granted similarly to the ideas 

                                                             
13 CBOS, Religia i kościół w przestrzeni publicznej, komunikat z badań BS/170/2013, 

Warszawa 2013, p. 2 
14 Konrad Pędziwiatr, Islamophobia as a New Manifestation of Polish Fears and Anxieties, 

[in:] Nations and Stereotypes Twenty Five Years After: New Borders, New Horizons, 
ed by. Robert Kusek, Jacek Purchla, and Joanna Sanetra-Szeliga, International 
Cultural Centre, Kraków 2015;  

15 Agata Nalborczyk, "The Image of Islam and Muslims in the Polish Mass Media before 
and after 11 September”, TRANS, Int. Zeitschrift für Kulturwissenschaften 2004, no 
15. 

16 Jocelyne Cesari, Why the West Fears Islam: An Exploration of Muslims in Liberal 
Democracies, Palgrave Macmillan, New York, NY 2013. 
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and symbols of nationhood as shown by Billing.17 As a result, unquestioned 
essentialist views of Muslims and Islam are being increasingly and widely held 
across the political spectrum, not only by right-wing elites, intellectuals, and 
voters, but also increasingly by those who traditionally vote for central and leftist 
parties.18 

As various research has shown, these types of views of Muslims and Islam 
have developed in Poland  largely in the absence of any interactions with Muslims 
or visits to the Muslim world.19 On the one hand, as a result of increased contact 
with foreigners residing in Poland over the last few decades, there has been a 
growing “domestication” and concretisation of the category of the immigrant in 
Poland, and a transition from viewing them as “aliens’ to a more neutral perception 
as “others’.20 On the other hand, Muslims have been by and large excluded from 
this process of “domestication” as the essentialist portrayals of Islam and its 
followers dominate in everyday life. The ”Muslim alien” is thus not completely 
unknown to Poles since the society clearly recognizes Muslim persons as alien 
without knowing them. Muslims, are in a way, well known to the wider society 
since it views them as “aliens”. 

The Church’s leadership on refugees, Muslims, and Islam 

As shown above, the views of the Catholic Church’s leadership have an 
important influence on the shape of debates held in Poland. The bishops’ views on 
the migration crisis, Muslims, and Islam also resonate to some extent with those of 
the members of the church. Pope Francis’ call in the midst of the migration crisis 
for more active help to refugees based on the ethics of cooperation, responsibility, 
and openness to other religions as well as the retreat from religious monopoly (in 
the spirit of the Second Vatican Council’s Nostra Aetate) was received by the 
Catholic Church in Poland with mixed feelings. On the one hand the Church’s 
leadership followed the Papal call based on theological (e.g. Mt 25, 35-36) and 
ethical/social legitimisation and issued several statements calling for the assistance 
to Churches in the Middle East (March 12, 2015) and refugees from Iran and Syria 
(mainly Christians, on June 10, 2015). In its statement on the migration crisis from 
September 8, 2015, the Polish Bishops’ Conference (the central organ of the 
Catholic Church in Poland) stated however that, “The assistance is necessary for 
those who suffer as a result of wars in their countries (…) in Poland the main 
initiative and responsibility lies on the shoulders of the secular authorities. It is they 

                                                             
17 Michael Billig, Banal Nationalism, Sage Publications, London 1997. 
18  Konrad Pędziwiatr, Islamophobia in Poland: National Report 2016. In: Enes Bayralki & 

Farid Hafez, European Islamophobia Report 2016, SETA. 411-443. Istanbul 2017. 
19 CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów (Attitudes towards Islam and Muslims), 

Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015. 
20 Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w 

Polsce (Constructing "the other." Depictions of immigrants in Poland), Warszawa 
2007. 
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who are the inviting side”21. Thus, in a way the Church’s leadership tried to pass 
the obligation of assistance onto the state authorities that, especially after 
parliamentary elections in October 2015, were becoming increasingly reluctant to 
provide any assistance to refugees from Muslim countries. Ahead of the World 
Youth Days in Krakow in July 2016, the Bishops’ Conference once again decided 
to bring up the issue of assistance to refugees and suggested copying the Italian 
model of “humanitarian corridors” and bringing refugees to Poland (the first 
pronouncement of the Conference in this spirit), however with the refusal of the 
government to relocate any refugees to Poland and numerous Islamophobic 
statements by the members of the government, the initiative has not been 
implemented, a year after its introduction.  

As far as the individual statements by the bishops are concerned, research by 
Kamil Kaczmarek shows that amongst the Polish bishops there are more supporters 
of “building bridges” and cautious acceptance of refugees than supporters of 
“building walls”.22 Some of the major important supporters of ethics of 
cooperation/responsibility are Bishops Gądecki and Zadarko. Among the “wall 
builders” and advocates of ethics of defence/principles are Bishops Libera and 
Jędraszewski. The latter argued recently, for example, that the parishes are too poor 
to help refugees.23 While some Catholic media outlets (in particular the weekly 
Tygodnik Powszechny and monthly Znak, linked with the moderate wing of the 
Church) have dealt critically with the growing phenomenon of hate speech and the 
demonization of refugees and Muslims since 2015, others associated with the 
conservative wing of the Church (e.g. web portal Fronda.pl and bimonthly glossy 
magazine Polonia Christiana--web portal PCh24.pl) have significantly contributed 
to the stereotypical portrayal of refugees, Arabs, and Muslims. 

The official standpoint of the Polish Catholic Church on Islam and Muslims 
remains in line with the key pronouncements of the Second Vatican Council and 
Declaration Nostra Aetate, highlighting the salvific validity of other faiths, 
including Islam. In some ways, it goes even beyond these pronouncements and 
answers directly the call of the late Polish Cardinal Karol Wojtyła--Pope John Paul 
II--for “a truly dialogical relationship where both sides give and both receive” and 
“dialogues of life and action”.24 One of the most important elements of this 
position is the Day of Islam in the Polish Catholic Church, celebrated for the first 
time in January 2001. This unique initiative (regionally and globally), which 
consists of numerous interreligious events (e.g. conferences/seminars and 
                                                             
21 Jarosław Makowski, Polscy biskupi: między Franciszkiem a PiS-em, „Newsweek.pl”, 

2016. 
22 Kamil Kaczmarek, Głos biskupów w debacie o przyjmowaniu migrantów, presented at 

the Conference on Religion and Contemporary Challenges from the Perspective of 
Social Sciences AGH-UJ-UP 2016. 

23 Jarosław Makowski, Polscy biskupi..., op. cit. 
24 Douglas Pratt, The Vatican in dialogue with Islam: inclusion and engagement, „Islam 

and Christian–Muslim Relations”, 2010, t.21, no 3, pp. 245–262. 
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interreligious services) is held every year on January 26th in different parts of the 
country and was proposed to the Bishops’ Conference and accepted in 2000 by the 
Common Council of Catholics and Muslims.25  

As far as the individual standpoints of the clergymen on Islam and Muslims 
are concerned, they are much more diverse. One may find among the them very 
strong supporters of interreligious dialogue with Muslims within the parameters set 
by the Vatican II, as well as those who perceive refugees and Muslims as a threat 
to Christian Europe. Among the first group, one may find Bishop Ryś who has 
repeated many times that “one should not associate Islam with terrorism” and that 
“in line with the teaching of Jesus, we should accept refugees”.26 One of the 
members of the Church who sees these issues from a different perspective is 
Bishop Frankowski, who recently argued that “moderate Islam has run rampant in 
Europe. It threatens us with immigration, demography, (…) Mosques and Quranic 
schools”27. The most extreme views of religious others was propagated in 2015 and 
2016 by the young priest Jacek Międlar, who gained notoriety for taking active part 
in the demonstrations against the “Islamisation of Europe” and mixing elements of 
Catholic theology with ultra-nationalism and anti-Semitism and Islamophobia in 
his speeches.  

Future priests on Muslims and Islam  

In order to better understand the views of the Catholic Church on the migration 
crisis, Muslims, and Islam beyond the official statements of Church leadership, I 
conducted, with the kind permission of some rectors of Catholic seminaries in 
different parts of the country, a survey of future Catholic priests. The extensive 
questionnaire covered a wide range of questions relating to the migration crisis, 
attitudes towards different religious groups and levels of contact with them, as well 
as opinions and knowledge of Muslims and Islam, and was carried out between 
September and December 2016. The survey was conducted in 4 Catholic 
seminaries: 2 in Northern Poland (in Gdańsk and Pelplin n=24+68=92) and 2 in the 
Southern Poland (in Kraków and Katowice n=15+55=70). In total, 162 seminary 
students of all levels of study (almost 40% of all students in these institutions) 
completed the questionnaire. The collected data gives a unique perspective on the 
views of soon-to-be Catholic clergymen on migration processes and the resulting 
changes in European societies and ethno-religious diversity in particular.  

                                                             
25 Magdalena Lewicka, Dzień Islamu w Kościele katolickim, [w:] Muzułmanie 

Rzeczpospolitej. Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej., nr 1(5)/2010, s. 2 
More information about the Council can be found on http://www.radawspolna.pl  

26 Fakt, Polski biskup broni islamu, 28.01.2016, 
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/biskup-z-krakowa-w-obronie-islamu/s1q6f61. 

27 Fronda.pl, Mocne słowa bp. Frankowskiego, 14.09.2015, http://www.fronda.pl/a/mocne-
slowa-bp-frankowskiego-radykalni-islamisci-zwieraja-szyki-przypuszczaja-
wzmozony-atak-na-chrzescijan,56922.html, 24.06.2017. 
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The study participants consisted of men coming from diverse social and 
educational backgrounds. The largest number of students (three-fourths) came from 
villages (33%), 15% from small cities (up to 20 thousand residents), and 29% from 
middle-size cities (up to 100 thousand residents). Only 19% of respondents lived in 
big cities (up to 500 thousand residents) before joining the religious seminary and 
4% came from metropolises of over half a million residents. The majority of 
participants described the economic situation of their families as good (54%) or 
average (30%), whereas almost 16% described it as very good and less than 1% as 
bad. Only 5% of respondents had completed some studies before joining the 
seminary, whereas the vast majority went to seminary directly after completing 
their Matura or A-level exams. In contrast to research carried out in 2009 on a 
group of priests from the central region of Poland who expressed political 
sympathies not only towards right wing parties (almost 60%) but also central-right 
(36%) and central-left (6%)28 parties, respondents from the seminaries were 
characterised by very high political unanimity. Almost 80% of them claimed that 
they would vote for the ruling Law and Justice Party if the elections were to take 
place the following week, over 7% would vote for Kukiz15, the party that paved 
the way for the members of the far-right organisations to join Parliament, and an 
additional 5% would vote for other right wing parties. Only 2.5% expressed 
political inclinations to more central parties (Civic Platform and Modern), nobody 
wanted to vote for the Polish People’s Party (traditionally the Party with an 
electorate in the rural areas where many students come from) or left-wing parties, 
and a few persons claimed that they would not vote for any party or that they did 
not know who they would vote for. 

Similar to the wider Polish society in which only 12%29 of people have had 
any personal contact with persons who follow Islam, the views on Muslims and 
Islam of more than 75% of seminary students were formed largely in the absence 
of any contact with Muslims. Furthermore, only 17% of the future priests had ever 
been to a mosque, a Muslim home, or a prayer room and the vast majority of them 
only visited such places abroad. Their contacts with members of other religious 
groups through inter-faith activities or promotions of inter-religious dialogue were 
also rare, as only 34% had ever taken part in such activities.  

In the absence of contact with Muslims, their knowledge on Islam and its 
believers comes from lectures in the seminary (10%), mainstream newspapers and 
magazines (20%), scientific books and articles (45%), Catholic newspapers and 
magazines (55%) and from television and radio (67%). By far the most popular 
source of information on Islam and Muslims for the future priests was the Internet. 
                                                             
28 Sylwia Męcfal, Seminaria duchowne i jego mieszkańcy w świetle rozważań Ervina 

Goffmana o instytucjach totalnych, Universytet Łódzki, Łódź 2009. 
29 CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów (Attitudes towards Islam and Muslims)..., 

op. cit.; A. Świderska, Postawy wobec mniejszości muzułmańskiej w Polsce: Raport z 
badań sondażowych dotyczących mowy nienawiści, Centrum Badań na Uprzedzeniami 
UW, Warszawa 2015. 
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For almost 86% of respondents, this was their key source of data on other religions, 
including Islam30. In the context of the structural fragmentation of the online public 
sphere that manifests itself in the activity of media consumers who, in spite of a 
wide choice of sources of information, tend to seek those which reinforce their 
personal positions, and allow them to avoid meaningful engagement with 
difference31, the online sources of information consulted by my respondents were 
rarely of good scientific or even journalistic quality. The study respondents were 
usually reaching out for information that corresponded with their own beliefs rather 
than searching for articles that contradicted their views.32 

As far as their views on Muslims and Islam are concerned, they were analysed 
in relation to the wider religious and ethnic diversity and the migration crisis, as 
well as independently. When asked to rate major religious groups in Poland on a 
“feeling thermometer” ranging from “-50” to “50” – where -50 reflects the coldest, 
most negative possible rating and 50 the warmest, most positive rating – not 
surprisingly the three Christian groups received the highest ratings (44 for 
Catholics, 23.5 for Orthodox and 13.5 for Protestants), followed by a more neutral 
perception of Jews (12.6), atheists (6.4) and Buddhists (2.4). As shown by Figure 
1, the attitudes of the wider society towards adherents of different religions are in 
many ways comparable with those of the surveyed future priests. One important 
instance where they differ is with respect to the religious groups that both the wider 
society and future priests view predominantly negatively. Whereas Polish society 
in general perceives Islam the most negatively (-8.77), and views Jehovah’s 
Witnesses slightly more warmly (-4.32)33, the seminary students reserved their 
most negative feelings to Jehovah’s Witnesses, the fastest growing new religious 
group in the country that, according to Office for National Statistics, in 2011 had 
almost 140,000 followers34, and feared Muslims slightly less than members of this 
group. However, as one may notice, the value of negative feelings towards Islam 
amongst both future priests and wider society is quite similar and ranges between -
8 and -9.  

 

                                                             
30 Multiply answers were possible to this questions hence percentage do not sum up 100%. 
31 Lincoln Dahlberg, Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to 

contestation, „New Media & Society”, 2007, t.9, no 5, pp. 827–847. 
32 Here it is worth mentioning that the same mechanisms can be observed in the processes 

of Muslim religious radicalisation. 
33 CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów (Attitudes towards Islam and Muslims)..., 

op. cit. 
34 GUS, Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski, Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2015. 
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FIGURE 1. Attitudes of Future priests and Polish society to adherents of different religions 

Source: Own elaboration of data from survey in the religious seminaries (n=162) 

 

The survey responses showed that 47% of future priests would be ready to live 
in ethnically, religiously, and racially diverse neighbourhoods. However, 20% of 
the surveyed seminary students would not like to have immigrants as neighbours, 
17% would not like to live side by side with refugees, 13.5% would not like to live 
near people of other faiths, and 2.6% did not want to live near people of other skin 
colours. While one quarter of them stated their belief that Poland is becoming a 
better place thanks to people who come to the country from abroad, precisely the 
same number thought that the opposite was taking place, that is Poland is becoming 
a worse place due to immigration processes. At the same time almost, half of the 
respondents did not have a clear opinion on this matter and chose the answer 
“difficult to say”. 

The majority of future priests (62%) were aware of the celebrations of the 
‘Day on Islam’ by the Catholic Church in Poland and almost half of the 
respondents approved of this initiative, while one quarter opposed it and around the 
same number did not have an opinion on the matter.   

One of the most important perspectives through which the future priests 
viewed Muslims and Islam was the one dominating in the country’s mass media35. 
That is, by associating them with violence, extremism, and terrorism. Eight out of 

                                                             
35 For more information on the representation of Islam and Muslims in the Polish media 

see K. Pędziwiatr, Muslims in the Polish Media - the New Folk Devil?, „Arches 
Quarterly”, 2010, t.4, no 7, pp. 89–95. 
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ten future priests believed that Islam encourages violence to a higher degree than 
other religions. Only one out of ten claimed that Islam has no monopoly on 
violence. According to the students of the seminaries, violence and aggression are 
not only inherent characteristics of Islam but they also extend to those who follow 
this religion. 80% of respondents believed that Muslims are more aggressive than 
adherents of other religions, and half of the future clergymen surveyed disagreed 
with the statement that Muslims are not hostile to those who follow other religions. 
Only 22% seemed to view Muslims as people who are peaceful like those who 
practice other faiths. In comparison, the same belief was shared by 39% of Poles in 
2015 when CBOS asked them this question.36 Over 80% respondents viewed 
Muslims as intolerant of other religions. In line with this perception of Muslims, 
67% of future priests believed that religious fundamentalism is a phenomenon 
characteristic of the Muslim world and only 13% saw it as a wider phenomenon 
that is not limited just to the places where Muslims constitute the majority of 
residents (see figure 2). 

 

 

 

                                                             
36 CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów (Attitudes towards Islam and Muslims)..., 

op. cit. 
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FIGURE 2. Perception of Islam and Muslims by future priests 

Source: Own elaboration of data from survey in the religious seminaries (n=162) 

 

Sexual politics play an important role in anti-Muslim narratives not only 
among secular groups but also, sometimes paradoxically, among religious groups 
as well37. Although a significant part of the Catholic Church in Poland views 
feminism as an ideology that is harmful to traditional values, which espouse a 
naturalistic view of two dichotomously-opposed genders, and takes an active role 
in the ongoing “war on gender”38, it does not abstain from criticizing Muslims and 
Islam by referring to women’s rights. While doing so, it engages in a form of 

                                                             
37 Kasia Narkowicz and Konrad Pędziwiatr, Saving and fearing Muslim women in “post-

communist” Poland: troubling Catholic and secular Islamophobia, „Gender, Place & 
Culture”, 2017, t.24, no 2, pp. 288–299. 

38 Anna Szwed and Katarzyna Zielińska, A War on Gender? The Roman Catholic 
Church’s Discourse on Gender in Poland, in: Ramet, S.P., Borowik, I. (Eds.), Religion, 
Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989. Palgrave 
Macmillan, New York, 2017, pp. 113–136 
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“gender exceptionalism”39, which suspends its own ideological stance to oppose 
Islam. This concern for women’s rights is also evident among the future priests. 
Almost 80% of them believed that Muslims treat women badly and only 10% 
disagreed with this statement. They also viewed Muslim values as alien to Polish 
society and threatening to “Polish values”. At the same time, the future priests were 
divided over the statement that the “Islamisation of Europe is inevitable”. Slightly 
over 37% agreed with this statement versus 35% who opposed it and over one 
quarter did not have a clear stance on this issue. The seminary students were much 
more unified in their response to what actions should be taken to oppose the 
“Islamisation of Europe”. The approach of the controversial priest, Jacek Międlar, 
who took an active part in demonstrations against the Islamisation of Europe, was 
supported by only a minority of priests (14%), whereas almost 64% opposed this 
tactic (see Figure 3). 

 

 

 

                                                             
39 Jasbir Puar, Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham & 

London: Duke University Press. 2007 
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FIGURE 3.  Key threats of Islam and method of challenging them 

Source: Own elaboration of data from survey in the religious seminaries (n=162) 
 

As CBOS 2015 research has shown in recent years, public conviction that 
conflict between Islam and the Western world is inevitable has strengthened. While 
in 2006 one out of five Poles believed in such a scenario, in 2015 one third of 
Polish society was anticipating increased conflict. At the same time, in the wider 
society the view prevailed both in 2006 (46%) and 2015 (43%) that it is possible 
for them to reach mutual understanding.40 The future priests clearly did not share 
the optimism of the wider society in the matter since only 10% thought that a 
platform of mutual understanding between Islam and the Western world could be 
found. The vast majority believed either that violent conflict between them is 
inevitable (58%) or that smaller conflicts between them will keep re-emerging 
(22%).  

When questioned about the constitutional right Muslims in the country possess 
to build mosques, fewer than 25% of the future priests would give them such a 
right, whereas less than 40% disagreed fully (39.5%) or partially (28.4%) with such 
a law. With regards to the right to build mosques in Europe, the future priests were 
slightly more supportive of such legislation (again in place) and almost 25% agreed 
with it, while 60% opposed it.  In 2015, the chairwoman of the Estera Foundation, 
Miriam Shaded, lobbied for bringing only Christian refugees from Syria and 
proposed banning Islam in Poland. My research shows that more students of the 
Catholic seminaries sympathised with this idea and supported it fully (23%) or 
partially (21%) than disagreed with it partially (27%) or completely (13%).  

 

                                                             
40 CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów..., op. cit. 
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FIGURE 4. Perception of the right to build mosques  

Source: Own elaboration of data from survey in the religious seminaries (n=162) 

Pope Francis’ response to the migration crisis, that included calls to Catholics 
in Europe and elsewhere to provide assistance to refugees, was supported by the 
vast majority of future Polish priests. Only slightly above 13% opposed this 
strategy and 20% did not have an opinion on this matter. When asked about the 
position of the Polish Catholic Church with regards to the Pope’s call and views, 
again the majority of respondents said that the Church’s views are in line with the 
Holy See’s position. Over one quarter of them, however, disagreed with the 
statement indicating a uniformity of views between the Pope and Polish Catholic 
Church in this matter. One may see the defiance of the highest authority in the 
Catholic Church among the future clergy in their answers to the Pope’s suggestion 
that every parish and monastery should accept at least one refugee. The majority of 
respondents (41%) were mildly or strongly opposed to this idea versus 34% that 
fully or partially supported it (see Figure 5). Thus, one may observe a paradoxical 
transition from overwhelming support of the Pope’s general position with regards 
to the migration crisis, to opposition to one of the major elements of it - i.e.,  the 
invitation of at least one refugee to every Catholic parish and monastery in the 
country. 
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FIGURE 5.  Supporting and defying the Pope 

Source: Own elaboration of data from survey in the religious seminaries (n=162) 

Conclusion 
The Church, as one of most highly-valued organisations in Polish society and 

the one that has a significant influence on the shape of public debates in the 
country, has had a unique opportunity in the last years to mitigate the growing fear 
of others, conceived above all as Muslim others. In the atmosphere of reinvigorated 
processes of sacralisation of the nation and the banalisation of Islamophobia, the 
Catholic clergy, however, has done little to deconstruct the omnipresent 
representations of Muslims as bloodthirsty, violent, aggressive, and undemocratic 
and refugees from the Middle East as terrorists in disguise. These representations 
have been taken for granted by a growing number of people in Poland and some 
members of the Church have even exploited them and further contributed to the 
internalization of the “external enemy”. The fear of Islam and its followers was 
skillfully filtered through the historically-constructed notion of Poland as a bulwark 
of Christianity. The Polish Church and its priests are seen in this vision as being in 
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the forefront of the battle with enemies of Western Christianity, Muslims in 
particular. Documents such as the recently published “Christian Dimension of 
Patriotism” by the Bishops’ Conference that try to prevent the politicisation of 
Catholicism by these types of mobilisations and the revival of narrowly-understood 
national pride have been very rare and emerged too late.41  

As this paper has shown, the Pope’s views on refugees and the migration crisis 
are strongly contested by some members of the Polish clergy, especially when one 
goes beyond the official statements of the Church leadership (e.g. Polish Bishops’ 
Conference). The inter-religious dialogue initiatives such as the Day of Islam in the 
Catholic Church in Poland have become obsolete and mean very little when 
members of the church take active roles in the demonstrations against the 
Islamisation of Europe or adopt the perspective of Poland as a rampart of 
Christianity in a war with Islam in their sermons and teachings. The views of the 
future Polish priests on Muslims, refugees, and social diversity resulting from the 
migration processes are much more in line with the views of the majority in Polish 
society and the current political establishment rather than with the Pope’s position 
and the communications of the Holy See in these matters. The research carried out 
in the seminaries has shown also that the future Polish priests are characterised by 
high levels of fear of the other (in particular the Muslim other) and xenophobia, as 
well as little tolerance for widely-understood ethno-religious diversity. 
 

 

                                                             
41 Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, Konferencja 

Episkopatu Polski, Warszawa April 27, 2017, http://episkopat.pl/chrzescijanski-
ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-polski-przygotowany-przez-
rade-ds-spolecznych/. 25.07.2017 
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Abstract 
Half of all displaced Syrians living in the North of Jordan are children and 

adolescents, with roughly 80% living in the host community outside camp settings. 
These children are vulnerable to a range of mental health issues related to war and 
the living conditions of displacement. MSF-France’s Irbid and Mafraq Mental 
Health Clinics provide psychosocial support to them based on mental health need 
and functional impairment. The most common symptoms observed among new 
admissions in 2017 were fears, nightmares and aggressive behavior. These 
symptoms relate not only to the experience of potentially traumatic life events in 
the war, but also reflect exposure to current social vulnerability factors such as 
extreme poverty and resulting family stress, as well as psychological distress in 
parents. Implications for practice are discussed, and require a linkage of mental 
health support with a focus on resources and practical opportunities for 
participation. 
Keywords: mental health, Syrian refugees, host community, children and 
adolescents 

1 Background 
1.1 Mental Health among Displaced Children in Jordan 

Over the past few years, the North of Jordan has been affected by a large 
influx of refugees from neighbouring Syria, who predominantly settled in and 
around Amman, Irbid and Mafraq. In community settings alone, there are 135,779 
registered Syrian refugees living in Irbid and 78,957 registered Syrian refugees 
living in Mafraq (UNHCR,  as of February 4, 2018), excluding populations living 
in camps. Many of them have been residing in the area for some time as the Syrian 
Civil War has moved into its seventh year with the border closed since June 2016, 
and the actual number including unregistered refugees is likely to be higher. 
Around half of all displaced Syrians are children and adolescents under the age of 
17, who are also the group considered most at risk of psychological 
distress(Hassan, Kirmayer &  Mekki-Berrada, 2015; IMC, 2018). Since roughly 
80% of refugees live outside camps in the community (UNHCR, 2018), three MSF 
sections in Jordan (OCP, OCBA, OCA) are providing health services specifically 
for this target group, with a focus on reproductive healthand mental health care for 
children and adolescents.  

The mental health needs of this population are related not only to past 
experiences of conflict-related violence, but also to a protracted situation of 
displacement and its associated living conditions (UNHCR, 2015). Daily stressors 
include poverty and a resulting difficultyto meet basic needs, poor access to 
services, difficulty with legal status/documentation papers, a risk of violence and 
exploitation, social isolation and discrimination, a loss of family and community 
supports and uncertainty about the future.An early large-scale study of MHPSS 
needs among community- and camp-based adult refugees in Jordan showed that 
refugees living in Za’atari camp reported more mental health symptoms overall 
than refugees living in the community (WHO & IMC, 2013). However, a more 
recent 2017 assessment found that psychological distress, as well as mental health 
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stigma and barriers to accessing services were more prevalent in urban community 
settings than camps (IMC, 2018). Barriers to accessing care included a need for 
privacy, practical barriers (e.g. lack of transportation), and feelings of helplessness 
and hopelessness. The most common symptoms among urban refugees included 
avoidance, loss of interest, reduced functioning and overall distress. Coping 
strategies were not found to be associated with gender, and included adaptive 
behaviours such as finding comfort in faith/spiritual beliefs, as well as maladaptive 
strategies such as alcohol and drug use (though at a lower prevalence). In another 
assessment, 22.9% of adult refugees reported feeling helplessness to the point 
where they did not want to continue living (CARE, 2017).  

For children and adolescents, growing up under such conditions can have an 
impact on development via direct exposure to traumatic life events, 
intergenerational transmission of trauma or an accumulation of family stress (Sim, 
Fazel, Bowes & Gardner, 2018). Parents may rely on protective practices such as 
preventing children from leaving the home, and high family stress as well as 
overcrowded living conditions increase the likelihood of violent parenting 
strategies (Wells, Steel, Abo-Hilal, Hassan & Lawsin, 2016). Additionally, parents 
struggling with mental health issues may have a reduced capacity to be attuned to 
their children’s needs (Sim et al., 2018). In this sense, war and displacement can 
have intergenerational effects that go beyond direct exposure to traumatic life 
events by influencing family interactions (Betancourt & Khan, 2008).This has also 
been shown in other populations living under long-term displacement or 
occupation, such as Palestinians (Ahmad, Smetana & Klimstra, 2014; Atallah, 
2017). Children may take on more “adult roles” in the family as a result of 
displacement, becoming involved in work or acting as primary caregivers for 
siblings (CLMC, 2015) – particularly since 58% of displaced Syrian adults suffer 
from chronic health issues (CARE, 2017). Compared to Jordanian adolescents, 
refugee adolescents living in Jordan have been exposed to significantly more 
traumatic life events and experience higher psychological distress (Panter-Brick et 
al., 2017). Younger children, who cannot verbalize their distress as well, are likely 
to experience a cluster of symptoms such as fears, sleeping disturbances, sadness, 
aggressive behavior, enuresis and somatic symptoms (WHO & IMC, 2013). 
Providing mental health support early on for these issues is vital, and reduces the 
risk of chronification and resulting disability (WHO, 2008). 

1.2 Irbid and Mafraq Mental Health Clinics 
MSF-France’s Irbid and Mafraq Mental Health Clinics (MHCs) provide 

psychosocial support to male and female children and adolescents under the age of 
18 and their parents affected by war and/or the living conditions of displacement. 
In addition, family counselling is provided to caregivers and mothers identified in 
MSF’s maternity and neonatal intensive care units. Between November 2014 and 
January 2018, a total of 871 clients were seen in this manner, not counting adults 
engaged in support groups. In 2017, individual and group follow-up was conducted 
for an average of 9.8 sessions taking place across an average of 18 weeks. Half of 
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all individuals seen were male/female, and the largest proportion (42.2%) of them 
children between the ages of 8 and 12 years. 

A two-step psychosocial intake assessment focuses on symptoms, vulnerability 
factors, coping strategies and functional impairment, as well as social conditions. 
The three symptoms and vulnerability factors contributing to psychological distress 
and impairment that are rated most clinically significant are then recorded. A closer 
analysis of these factors provides an indicator of mental health needs and stressors 
among the target population. 

2 Children’s Mental Health Needs & Family Vulnerability 
Families presenting at both Irbid and Mafraq MHCs have often experienced a 

range of life events or ongoing stressors over time that increase their psychological 
vulnerability. In 2017, the most clinically significant vulnerability factors in terms 
of numbers were still related to conflict in some form – witnessing a violent death 
(14.8%), witnessing violent events involving human injuries (11.1%) and flight 
through war (10.3%).1 However, current vulnerability factors such as being a 
mother alone with children (7.8%) and extreme poverty/social vulnerability (6.9%) 
were also common. Frequently, there is a combination of both factors, and younger 
children in particular may not have been directly exposed to war, but indirectly 
exposed through confrontation with “the family story”, while also being exposed to 
the general living conditions of displacement in community settings (e.g. 
overcrowding, moving frequently due to debt). 

There were substantial differences between Irbid and Mafraq MHCs regarding 
vulnerability factors: While extreme poverty/social vulnerability was much more 
prevalent in Mafraq (21.3% versus 2.7%), as was severe psychological distress in 
parents (9.0% versus 3.8%), Irbid MHC saw more children who had witnessed a 
violent death (17.4% vs. 5.8%) or violent events involving human injuries (12.3% 
vs. 7.1%). This indicates that families in Mafraq are experiencing more current 
vulnerabilities, while families in Mafraq appear to be experiencing more war event-
related vulnerabilities. This likely reflects current socioeconomic differences as 
well as pre-displacement differences in residential area and resulting exposure to 
events. In addition, the presence of current, clinically significant social 
vulnerabilities does not mean the absence of past ones. Rather, where current 
stressors such as extreme poverty are present, this may be the more urgent issue 
raised by caregivers at assessment before past-related issues, since they are in a 
current “survival” mode. 

In 2017, the three most common symptoms exhibited by children overall were 
fears (22.9%), aggressive behaviour (12.5%) and nightmares (12.2%). 
Qualitatively, fears in children could partly be related to experiences in the war 
(e.g. fear of darkness following memories of night time bombings). However, 
instilling fear in children appears to be common protective practice as well as a 
discipline measure used by parents, who frequently report concerns about child 
                                                
1Percentages are “out of” the total of vulnerability factors, not the total of children. 
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kidnappings or worries that their child might misbehave as a “guest” in Jordan. 
Hyperarousal as a result of traumatic life events can lead to aggressive behaviour in 
children – or aggressive behaviour can result from domestic violence or high 
family stress due to overcrowding. Nightmares may not always be directly related 
to the war, but can be related to media consumption, where the lines between 
fiction and reality often become blurred among children whose family has been 
exposed to war and displacement (e.g. violent phone games and watching the 
Syrian news both instil fear and are perceived as similarly real by young children). 
Additionally, conditions such as primary and sometimes secondary enuresis may 
not always be directly caused by trauma, but can be one manifestation of 
developmental delays or regression based in living conditions (e.g. reluctance to 
use a “cold” bathroom in winter at night).This is especially likely if observed along 
with other issues such as poor gross and fine motor skills where children are kept 
inside all day and expected to sit quietly to “not cause trouble”. 

Overall, as displaced children grow up in community settings several years 
after arriving in Jordan, their mental health needs are more likely to be related to 
post-migration stressors affecting their development, rather than events 
experienced directly by them. However, this does not mean that they do not 
indirectly experience them, as a parental reality of the world as a dangerous –and 
often hopeless- place is transmitted to children, and they are exposed to their 
family members’ psychological distress. In this sense, symptoms cannot be viewed 
in isolation, and may reflect a secondary trauma related to parental experiences or a 
response to the current living conditions. Nevertheless, MSF is still seeing older 
children and adolescents exposed to extreme violence in war. 

Finally, while caregivers -primarily mothers- often present at the MHCs with 
high psychological distress, they also show significant coping strategies in 
community settings such as seeking help from various organisations, creatively 
finding ways to support different children, negotiating certain freedoms and social 
exchange opportunities within their family systems and relying on religious and 
spiritual beliefs and practices. Most do send their children to school, and express a 
desire for their child to “get better” and have a positive future. Considering the 
exposure to multiple past and current vulnerability factors and the protracted nature 
of the displacement, this is an enormous achievement. 

3 Implications for Practice 
3.1 Social Conditions and Mental Health 

The mental health needs of Syrian refugees in the host community have been 
explored in several assessments over the years (e.g. CLMC, 2015; IMC, 2018; 
Wells et al., 2016; WHO & IMC, 2018). Reports often conclude that displaced 
Syrians in Jordan are now more settled than in previous years, more likely to be 
economically active and less distressed (e.g. CARE, 2017). At the same time, our 
patients still face substantial current issues affecting the realization of their rights. 
For instance, a May to December 2017 review of legal advice given at MSF’s Irbid 
maternity hospital by NRC (ICLA Project) to 1,308 beneficiaries identified the 
following key issues:  difficulty obtaining legal and civil documentation, the 
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refugee registration process, housing rights issues and work rights issues and 
disputes. This shows that although theoretical access to vital resources such as 
education is present, in practice, refugees –after years of displacement- still 
encounter difficulties related to their status that can be a substantial source of stress 
and put children at risk (e.g. difficulty seeking divorce without a marriage 
certificate, difficulty registering in school without a birth certificate). 

What theanalysis above based on a selective sub-group presenting at a child 
mental health service in Irbid and Mafraq adds is an understanding of local 
differences in vulnerabilities experienced as they relate to psychological distress. 
The figures above essentially list descriptive prevalence of symptoms and 
vulnerability factors among a sample of service users in 2017. They show that 
exposure to war-related violence is, as can be expected, still a clinically significant 
factor in mental health among displaced children living in the host community, 
followed by current stressors such as extreme poverty. What these figures cannot 
convey is the qualitative information given by parents and other caregivers at the 
psychosocial assessments – for example, the fact that a large proportion of them 
report male family members staying at home due to illness, disability or safety 
concerns, or that girls are kept inside to “protect” them. This qualitative 
information places children’s mental health needs in a context of economic 
instability and challenging family roles, as well as a context of high parental stress 
and fears (of the future, for their children, for their home country). 
 
3.2 Supporting Caregivers – Supporting Children 

Parental support and secure attachment have been widely documented as 
sources of resilience for children and adolescents (Betancourt & Khan, 
2008).Parenting in a refugee context responds to challenges of disruptions in and 
alterations to living conditions, family structure and organization, values, norms 
and gender roles (Williams, 2010). Where parents struggle to “get by” in day to 
day life, economically and otherwise, survival needs may take precedence over 
value-based parenting (El-Khani, Ulph & Calam, 2016; Sims et al., 2018; 
Williams, 2011). In addition, expectations in children’s behaviour may change due 
to fear of discrimination or safety concerns for children in the host community 
(Sims et al., 2018), and parents may feel guilty and hopeless at being unable to 
meet their children’s basic needs (Ali, 2008). Even so, parents frequently have 
clear ideas about what they want or need support with, but face barriers in 
accessing it (El-Khani, Ulph, Peters & Calam, 2018).  

While interventions targeting parents are often aimed at mothers, a better 
understanding of the experiences and needs of fathers appears necessary, given that 
fathers are involved in their children’s lives and vital to their well-being, and 
including concepts of masculinities in parenting allows for the development of 
culturally relevant policies and practices (Williams, 2011). While men frequently 
derive a part of their sense of self from autonomy andachievement, women are 
socialized into a more “relational” (Darychuck & Jackson, 2015, p. 450) identity in 
terms of their ability to care for others. War and displacement often challenge these 
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self-concepts and organizations, as women seek employment (often informally) 
due to an economic need and men experience a loss of their previous social role 
(UNHCR, 2015).Involving male caregivers in psychosocial support is therefore an 
important gap to be closed. 

The stresses of displaced living and inactivity in particular were reported to 
lead to high family conflict and domestic violence in half of all psychosocial needs 
assessments for Syrian refugees in Jordan (Wells et al., 2016).Beyond providing 
mental health support to children (and adults) with the aim of a reduction in 
distress and impairment, an important emphasis should be placed on enhancing 
resources. This necessitates social and economic participation and empowerment, 
opportunities for self-sustenance and decision-making. Mental health support can 
play a role in this context, since individuals experiencing anxiety and depression 
are less likely to be able to make decisions or sustain employment. On the other 
hand, mental health can improve through being active, having a positive social role 
and being able to provide for oneself and family members. This active social role 
has often been lost for refugees – particularly fathers, who were previously in the 
role of “providers”. Supporting the mental health of refugees in the host 
community therefore requires more than psychosocial support: the targeting of 
factors causing current functional impairment and distress and a focus on building 
positive resources. Much remains to be done on this, as caregivers at our mental 
health service report a continuing instability in living conditions (moving many 
times due to debt/feeling unsafe or unwanted, stop-start of financial assistance) and 
dependency on “assistance” overall. Work opportunities are restricted to certain 
sectors typically involving hard/long physical labour (for a population with a 
higher prevalence of chronic health issues), are often temporary and difficult to 
come by as Jordanian employers pay taxes when they employ a Syrian. In this 
sense, refugees are still largely in the role of “guests” or “beneficiaries” in a state 
of waiting, rather than members of society realizing basic needs for self-
accomplishment and esteem. 

4 Conclusion 
Psychosocial support is provided to displaced children and adolescents at Irbid 

and Mafraq Mental Health Clinics, with an aim to reduce impairment and distress. 
Families in this context have been exposed to a range of vulnerability factors – 
some war-related, some displacement-related. While children are exhibiting 
symptoms due to traumatic life events, the same symptoms can also, depending on 
the developmental context, be related to the effects of displacement and/or parental 
psychosocial distress.At MSF, we still observe significant barriers to receiving 
mental health care, such as a lack of transportation, social stigma and a near lack of 
involvement of certain segments of the population (e.g. fathers), in addition to a 
shortage of trained, specialized staff.Addressing mental health needs requires a 
focus on family functioning as a whole, and an engagement of caregivers in 
treatment. On the one hand, refugees are often able to move around in host 
communities, Jordanian society has been found to be largely accepting of them and 
progress in integration has been made in recent years. On the other hand, 
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refugeesstill struggle to meet basic needs continuously, often experience their 
situation as unsafe and engage in protective behaviours such as  staying inside the 
house. While psychosocial support is highly needed, practical economic 
empowerment and opportunities for community participation can make a 
significant contribution to family mental health. Health itself requires not only a 
reduction in symptoms or the absence of disease through medical or psychosocial 
treatment, but a state of physical, mental and social well-being. For communities 
living in a protracted state of displacement with no end in sight, this is far from 
their reality, since they experience a sense of “waiting” rather than external 
stability, which is essential to mental health. As time passes, they are further 
removed from their home country, while the next generation is growing up with 
parental concerns and coping strategies impacting on their development. Officially, 
Jordan has welcomed 657,628 registered refugees – inofficially, the number is 
likely to be higher. Looking to the future and the intergenerational impact of 
displacement, finding sustainable solutions for theirde facto inclusion in society is 
vital. 
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ABSTRACT 
Although it is illegal for refugees to work without work permits in Jordan, in 

practice many are involved in unskilled, low-paid jobs that Jordanian citizens do 
not want to do. Due to their irregular status, many Syrian refugees are forced into 
taking jobs in the informal economy, where insurance provision is unlikely, and 
where workers’ rights – such as compensation for work-related injuries – may be 
ignored. This chapter argues that by benefiting from appropriate employment 
services – including career information and guidance, recognition of prior learning, 
and livelihood planning – Syrian refugees living in Jordan are more likely to have 
access to regular employment, to social protection and to decent work. This paper 
also proposes a number of innovations implemented by the Jordanian government 
with the ILO  programme of support to Jordan compact in the organisation and 
delivery of work permits as well as a linked set of guidance services, provided 
through a network of Employment Centres which functions as a one-stop shop. It 
shows how such initiatives, if properly implanted, can improve the prospects of 
Syrian refugees, while ensuring that the outcomes benefit the Jordanian host 
community as well. Guidance can thus serve as an advocacy tool, impacting both at 
the grassroots level and at the level of policy development. 

  الملخص
وعلى الرغم من أنه من غير القانوني أن يعمل الالجئون بدون تصاريح عمل في األردن، فإنهم في الممارسة 

وبسبب . العملية يشتركون في وظائف غير ماهرة ومنخفضة األجر ال يرغب المواطنون األردنيون في القيام بها
وضعهم غير النظامي، يضطر العديد من االجئين السوريين إلى أخذ وظائف في االقتصاد غير المنظم، حيث 

مثل التعويض عن اإلصابات  -من غير المرجح توفير الضمان االجتماعي، وحيث يتم تجاهل حقوق العمال 
ع الدولي بمساعدة االردن على ويرى هذا المقال أنه من خالل ااالستفادة من التزام المجتم. المرتبطة بالعمل

بما في ذلك  - االستجابة ألزمة الالجئين السوريين فإنه يمكن ان يتم تقديم خدمات التشغيل المناسبة 
التي تمكن الالجئون  –توفيرالمعلومات واالرشاد المهني، واالعتراف بالخبرات السابقة، وتخطيط سبل العيش 

تفيدوا من فرص العمل النظامية والحماية االجتماعية والعمل السوريون الذين يعيشون في األردن أن يس
كما تقترح هذه الورقة عددا من ااألفكار المبتكرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة االردنية وبدعم من . الالئق

 وتتجلى هذه األفكار من خالل تنظيم وتقديم. برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بدعم العقد مع االردن
مجموعة من الخدمات االرشادية المتكاملة المرتبطة باصدار تصاريح العمل وكذلك بانشاء مراكز التشغيل التي 
تعمل كمحطة واحدة هدفها انشاء شبكة من المراكز التي تسعى لربط الباحثين عن عمل االردنيين والالجئين 

ادرات، إذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح، وهي تبين كيف يمكن لمثل هذه المب. السوريين بفرص العمل المتاحة
. أن تحسن آفاق الالجئين السوريين، مع ضمان أن تعود النتائج بالنفع على المجتمع المضيف األردني أيضا

ومن ثم يمكن أن تكون التوجيهات أداة  فعالة تؤثر على مستوى القواعد الشعبية وعلى مستوى وضع 
 .السياسات
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INTRODUCTION 
The Syrian conflict, triggered by anti-government demonstrations in March of 

2011 as part of the broader regional movement that has come to be known as the 
‘Arab Spring’, has had a devastating effect not only on Syria itself, but also on the 
neighbouring countries and beyond. Considered the worst humanitarian crisis of 
our, the civil war has affected the country’s 22 million citizens, with more than half 
losing their lives or forced to flee. As of October 2016, the war is estimated to have 
killed over a quarter of a million people, half of who are believed to be civilians 
(Mercy Corps, 2016). United Nation (UN) estimates put the number of internally 
displaced persons at over 6 million. More than 4.7 million have left Syria, with 
1,069,111 trying to find safe haven in Lebanon, 637,859 escaping to Jordan, 
245,543 to Iraq, 118,512 to Egypt, 2,620,553 to Turkey. Close to a million have 
applied for asylum in Europe (Mercy Corps, 2016).  

This chapter focuses on the impact of the conflict on Jordan, where 1 in 13 
people is a Syrian refugee, raising the country’s population by 8%. As Carrion 
(2015, p.2) has noted “For Jordanians, the highly visible presence of many 
thousands of refugees living in their midst – mostly in urban areas, rather than 
camps – has raised fears over competition for resources and opportunities”. She 
goes on to argue that “should Syrians be given opportunities to earn a living 
legally, both Syrians and the Jordanian economy would benefit … [and] the 
benefits would outweigh the costs.” In what follows, I will contribute to the 
increasing interest internationally in exploring the role of career guidance for 
refugee populations (see, inter alia, Colic-Peisker & Tilbury, 2006; Moehling, 
2007; Yakushko et al, 2008; Gardner, 2016; Martín et al, 2016a, b; Newman et al, 
2017) by giving an account of the work being done by the International Labour 
Organization (ILO) in Jordan, and its efforts to act as an intermediary between 
Syrian refugees and the local labour market, such that their access to livelihood is 
facilitated, with due attention being given to the concerns of the Jordanian 
population. 

SYRIAN REFUGEES AND THE JORDANIAN LABOUR MARKET 
According to a recent ILO/Fafo study (Stave & Hillesund, 2015) 1 – which 

presents the main findings of a household survey conducted in Amman, Irbid and 
Mafraq between February and March 2014, and which aimed at assessing the 
implications of the large influx of Syrian Refugees onto the labour market in the 
three geographical areas – close to a fifth of UNHCR-registered Syrian refugees in 
Jordan live in camps. The majority (76%) are to be found in the abovementioned 
governorates. In Amman, Syrians constitute approximately 7% of the population, 
in Irbid 12% and in Mafraq 52%.  

The Syrian refugee population in Jordan does not have the same educational 
attainment levels as their Jordanian counterparts – only 15% of the Syrian 
population aged 15 and over has completed secondary education in comparison to 
42% among Jordanians. The majority of Syrians – as many as 60% – have not 
completed basic education (UNHCR, 2013).  
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Table 1. Percentage of individuals aged 25 and over, belonging to different 

communities, who have attained secondary or higher education. 
 

 
Source: ILO/Fafo , Stave, S.E. & Hillesund, S. (2015) 

It is also quite evident from the findings of the ILO/Fafo study that the 
structural challenges associated with the Jordanian labour market prior to the influx 
of Syrian refugees are as relevant today as they were in the past. The additional 
pressure from Syrian refugees merely serves to reinforce these challenges, making 
the efforts that had been planned to re-structure the labour market prior to the 
outbreak of civil conflict in neighbouring Syria even more intractable.  

With an overall unemployment rate hovering above 13%, the labour market in 
Jordan is characterised by a very low female participation rate, high segmentation, 
high levels of informality, weak economic growth and limited capacities of 
governance and compliance systems (Stave & Kattaa, 2014). 
Table 2. Current and previous unemployment rates by gender and community 
 

 
Source: ILO/Fafo 
 

As of May 2016, according to Ministry of Labour (MoL, 2016) database , out 
of a total of 275,018 work permits granted to non-Jordanians, only 6,478 (or 
2.35%) were given to Syrians. The share of these permits going to Syrian women 
refugees was less than 2% (115 permits). Of the Syrians who did receive permits, 
the majority found employment in accommodation and food services, 
manufacturing, and retail and sales (MoL Annual Report, 2014). Studies – such as 
the ILO/Fafo report referred to earlier – have indicated that in the informal labour 
market sector, Syrians have crowded out Jordanians, most notably in the 
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construction and wholesale and retail trade sectors. Here, the influx of Syrian 
workers has increased competition for lower-skilled jobs, thereby exerting a 
downward pressure on wages.   

Due to the protracted nature of the Syrian crisis, Jordan, with assistance from 
the international community, has adopted a resilience-based development 
approach, as expressed most recently in the Jordan Compact2 and in the Jordan 
Response Plan 2016-2018,3 which have growth, resilience and economic stability 
at their core. Through the Jordan Compact, signed in London in February 2016, the 
international community acknowledged that Jordan has assumed a disproportionate 
burden due to its hosting of refugees, and is carrying out a global public good on 
behalf of the world community. Jordan pledged to integrate 130,000 Syrian 
refugees into the labour market in return for preferential access of more Jordanian 
goods to European markets and grants to support the Jordan Response Plan.  

The strategy marks a transition from a purely humanitarian response to the 
refugee crisis to a comprehensive resilience approach that takes into account long-
term development goals. It addresses the socioeconomic impact of the crisis 
through promoting the resilience of national systems and institutions, whilst 
striving to maintain social and economic stability and meet the basic humanitarian 
needs of both the crisis-affected host communities and refugees.   

The persistent presence of Syrians in the informal economy contributes to the 
further segmentation of the Jordanian labour market with a new bottom layer of 
Syrian refugee workers (Ajluni & Kawar, 2014). Conversely, the formalisation of 
Syrian refugees’ jobs is considered here as a positive step, not only for Syrians but 
also Jordanians, as it will prevent further deterioration of the wages and working 
conditions for both groups. 
 

REGULATING REFUGEE ACCESS TO EMPLOYMENT 
Jordan has yet to ratify the 1951 UN Convention relating to the Status of 

Refugees, and its 1967 Protocol. Nevertheless, its Constitution prohibits the 
extradition of political refugees. More broadly, it is generally recognised that all 
countries have an obligation under the principle of non-refoulement to refrain from 
forcibly returning refugees to their country of origin if their lives or freedom are 
thus threatened.4 Due to its wide acceptance, the said principle is considered to 
have become part of customary law and would hence apply, even where a country 
has not signed the above-mentioned convention. However, Jordan still lacks 
domestic refugee legislation and a policy framework that would outline concrete 
measures and provisions for planning, rights and protections for its refugee 
population – not just Syrians, but Iraqi and other groups as well (Kattaa, 2015). 
Additionally, the labour law does not protect vulnerable workers – such as refugees 
or asylum seekers who do not hold a work permit – against abusive practices (ILO, 
2015a, b; 2016). 

By far the most common method that the workers interviewed in the ILO/Fafo 
study used to find their current main job was the mobilisation of help from friends 
or relatives. This is the case in both refugee and host communities, but particularly 
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so among Syrian refugee workers outside the camps. Applying directly to the 
employer, starting one’s own business or being recruited from a Syrian refugee 
camp was significantly more common among Za’atari camp5 workers compared to 
other workers. 
Table 3. Main method used to find current job among randomly selected 

workers, by community 

 
Source: ILO/Fafo , Stave, S.E. & Hillesund, S. (2015) 

 
Among workers who were looking for a job but who had not yet succeeded in 

finding one, the two main methods tried in the four weeks preceding the ILO/Fafo 
study across all communities was asking friends and relatives and applying directly 
to employers. These job search strategies were deployed by about one in three 
unemployed Jordanians and by more than 40% of unemployed Syrian refugees. 
About 10% of unemployed Jordanians used internet searches or labour offices as 
their main job search strategy. 
 
Table 4. Main method applied in search for a job among the unemployed, by 
community 

 
Source: ILO/Fafo , Stave, S.E. & Hillesund, S. (2015) 
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JORDAN COMPACT: EMPLOYMENT VERSUS FUND 
The Supporting Syria and the Region conference, held in London on 4 

February 2016, and co-hosted by the UK, Germany, Kuwait, Norway, and the 
United Nations, brought together world leaders from around the globe to raise the 
funds needed to help millions of people whose lives have been affected by the 
conflict. The conference led to the signing of the Jordan Compact, and raised over 
US$ 12 billion in pledges – $6 billion for 2016 and a further $6.1 billion for 2017-
20 to enable partners to plan ahead. The Jordan Compact proposed that the 
improvement of access to formal employment opportunities for Syrian refugees 
must take place in a context marked by job-rich economic growth that benefits both 
Jordanians and Syrians. The aim here was to change the macro-level conditions for 
job creation in the country, with radical improvements in trade and investment, in 
order to boost employment and accommodate the participation of Syrians in the 
labour market. These macro-level changes are likely to have different impact in 
various sectors, where the labour demand differs in terms of skills levels and type 
of jobs, and where specific quotas regulate the number of employed Jordanians. 

The Regional Refugee and Resilience Plan6, as well as the Jordan Response 
Plan to the Syria Crisis, both of which followed the Syria Conference, also called 
for collective action to provide better economic, financial and job opportunities for 
Syrian refugees and vulnerable Jordanians. 

Several policy decisions have been implemented to stimulate labour market 
opportunities for Syrian refugees and Jordanians, including a moratorium in June 
2016 on new migrant workers entering Jordan.  In addition, as of April 2016, the 
MoL allowed a grace period of three months for Syrian refugees working without a 
work permit to regulate their employment status. That allowance, which included 
the waiving of fees related to obtaining a permit (thus incentivising refugees and 
employers alike), and accepting the Ministry of Interior identity card instead of a 
passport, has now been extended to the end of 2016. 

Despite the new MoL regulation, only around 6,500 Syrian refugees had 
applied for work permits by May 2016. This was to be expected, given the previous 
challenges that existed in accessing the formal labour market and the time required 
for information on the new regulation to reach all key actors, including labour 
directorates and employers. Thanks to support from the ILO and other agencies, as 
well as partnerships with sector organisations, access to information was enhanced 
through advocacy and awareness-raising initiatives. 

ILO focus group discussions with Syrian refugees working in construction, 
agriculture and retail, carried out in April 2016, revealed that the main hurdles to 
regulating Syrian employment were high social security payments, restrictive quota 
requirements, as well as the complete closure of specific sectors to non-Jordanian 
employment (ILO, 2016). To obtain a work permit, Syrians, like other foreign 
workers, must have already registered with the Social Security Corporation (SSC) 
and are expected to have identified an employer, who is in turn required to pay a 
fee of 170-370 Jordanian Dinars (1JD = c. €1.30) for the work permit. Even though 
these restrictions apply to migrants and Syrians alike, they are likely to prove 
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particularly cumbersome to Syrian refugees, 68% of who, according to the 
Vulnerability Assessment Framework (2015), are living below the Jordanian 
poverty line (i.e. 68JD/€88 per month).  

Meeting the requirements of the closed occupations and quota systems has also 
hampered the formalisation of Syrian employment, particularly in sectors not 
deemed lucrative by Jordanians. As a result, employers in the latter sectors are 
sometimes registering fictitious Jordanian workers just to meet quota requirements, 
with cases being reported where Syrians are sometimes obliged to pay both fees. In 
specific sectors, such as agriculture and construction, Syrian workers are simply 
not linked to specific employers. The formal link to an employer, which is 
necessary in order to facilitate the grant of a work permit, is in some cases obliging 
refugees to resort to ‘sponsors’ or kafeels, just to be able to meet the requirements 
of eligibility for a work permit. In addition to the aforementioned, some 
occupations are not open to foreign nationals at all (ILO, 2015b). This complete 
closure of specific sectors presents a particular challenge to refugees with tertiary 
qualifications, including in the food services and retail sectors, both of which 
remain closed to non-Jordanians.  

Quotas are currently based on formal employment data provided by the SSC.  
Establishing quotas based on current employment trends rather than needs is, at 
best, ad hoc and reactive and, at worst, dismissive of employer preferences. Adding 
an evidence-based dimension to determining labour quotas – such as through 
labour forecasting models and through surveying the labour needs of businesses 
operating in the Kingdom – would bring labour quotas into greater 
complementarity with the needs of the labour market, as is in fact envisioned in the 
National Employment Strategy (ILO/WANA, 2016). 

Once a mechanism for resetting labour quotas is put into place, a ‘skill and 
attitude matching’ approach to employment could be adopted. This would go a 
long way in addressing current structural weaknesses of the Jordanian labour 
market, which include (a) a mismatch between education and the labour market, (b) 
reservations of workers towards the wage and prestige of certain occupations, and 
(c) a low level of skill utilisation in medium- to small-scale enterprises.  

Capacity building of the private sector, with a view to helping it define labour 
market needs, is required as part of a comprehensive strategic vision. Greater 
definition of labour market needs will not only serve to inform labour quotas, but 
also enable Jordan to increase the relevance of education and training programmes, 
including core work skills, and to improve the attitudes of Jordanians to the labour 
market. 

Clearly, career guidance has a valuable role to play in all this. In the sections 
that follow I will outline some of the ways in which the attainment of some of the 
objectives discussed above can be facilitated by career guidance services broadly 
understood, and provide details of some of the innovative approaches that have 
been deployed in order to better integrate Syrian refugees in the Jordanian labour 
market. Career guidance is here defined in relation to the five major functions 
identified by Hansen (2006), namely the provision of career information, career 



485 
 

education, career counselling, employment counselling, and job placement. Given 
the nature of the employment options available to Syrian refugees, and the realities 
of the job market, some of the tasks that fall within these functions – notably job 
matching, the accreditation of prior learning, facilitating regularisation of work 
status, and job placement – are inevitably more pronounced than others. 
 

INNOVATIVE APPROACHES TO SERVE REFUGEES 
The number of work permits issued up from January 2017 until 27th December 

2017 is 46,259; due to the support provided at the policy level through the 
Programme of Support. 

 

 Total Permits Jan 2016- 
December 27, 2017 

Total Permits Jan 2017- 
December 27, 2017 

Men 79,592 43,916 
Women 3,457 2,343 

Total 83,049 46,259 
 

● The Number of Work Permits issued during 2017 
Top five Sectors starting  2017 Male Female Total % 

Agriculture, forestry & fishing 18,323 1,685 20,008 43% 

Construction 8,837 3 8,840 19% 

Manufacturing 5,678 109 5,787 13% 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles 4,385 37 4,422 10% 

Accommodation & food service activities 4,136 114 4,250 9% 

All others 2,557 395 2,952 6% 

Total 43,916 2,343 46,259 100% 
 

 
 
 



486 
 

Work permits through cooperatives 
The ILO has been working with agricultural cooperatives in Jordan since May 

2016, as one among a series of efforts aiming towards the formalisation of the 
sector in which a large number of Syrian refugees are currently employed. The 
cooperatives are acting as ‘employers’ or ‘mediators’ between labour officers and 
Syrian workers, in an effort to facilitate the process of the granting of work 
permits. At the same time, cooperatives are working closely with the government 
and the ILO to raise awareness among refugees on the benefits of legalising their 
employment status. 

As noted earlier, the Jordanian government took the decision earlier this year 
to give Syrian refugees a three-month grace period to apply for work permits. The 
number of applicants was however small. In response, the ILO held discussions 
with Syrian refugee farmers and found that, despite the latest measures, a dearth of 
employers willing and able to carry out the paperwork was the main reason for the 
slow take-up. As a result, the Ministry of Labour, in consultation with the ILO, 
introduced a new model that includes de-linking the work permit application from 
specific employers in the agricultural sector, and allowing cooperatives to apply for 
work permits on behalf of Syrian refugees. 

The cooperatives have now taken responsibility for completing paperwork 
requirements themselves, thus exonerating the workers from a bureaucratic task 
that obliges them to go to the MoL, thus greatly incentivising the workers to follow 
procedure. At the same time, the cooperatives have also been helping the labour 
directorates through holding informal campaigns instructing workers on how to 
apply for work permits, as well as on their rights and entitlements under labour 
laws. As many as 90% of work permits are obtained through cooperatives now, 
with the remaining 10% being obtained through employers. 

Through efforts such as these, trust has been built between members of the 
refugee community and individuals in the cooperatives, allowing them to work 
closely together. Thanks to the application for work permits, cooperatives have 
now generated a database of Syrian workers eligible for work within specific 
sectors, and are thus taking the role of employment offices, helping facilitate the 
recruitment process and job matching. In return, this has led cooperatives to gain 
recognition from the government – particularly from the Ministry of Labour – as 
well as from NGOs working to help improve refugee access to the labour market. 

With the support of the ILO, and thanks to partnerships with sector 
organisations and to advocacy and awareness rising initiatives, the number of work 
permits issued to Syrian refugees registered a sharp increase, totalling almost 
80,000 by December 2017. The same positive results cannot be reported for Syrian 
refugee women, where a very low number of work permits were issued, amounting 
to only around 5% of the total. 

Before the introduction of the new model, the number of work permits issued 
in the agricultural sectors to Syrian refugees was less than 200. Thanks to the new 
model, the number has increased to around 30,000 work permits in the agricultural 
sector. 
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Twenty four cooperatives are being trained and empowered to provide an 
innovative package of services for jobseekers and aspiring entrepreneurs from 
refugees and host communities including job matching, career guidance and 
referrals.  
Work permits and recognition of prior learning 

As part of the implementation of the Jordan Compact, the ILO seeks to devise 
mechanisms and strategies to match Syrians and Jordanians to available jobs, to 
help them get work permits, and to benefit from decent wages and working 
conditions – which is very much part and parcel of the ILO’s remit as an 
organisation (ILO 2008, 2010). Jordan’s construction sector is of particular 
relevance here, as this is where 40% of Syrian workers are to be found, many of 
who are employed without being formally registered and without having a work 
contract (Stave & Hillesund, 2015). Here too a strategy needs to be put into place 
that ensures that Syrians are matched to available jobs, and are registered with 
work permits so that they benefit from a fair wages and acceptable conditions of 
work.  

One of the strategies that the ILO is about to implement is based on the 
Recognition of Prior Learning (RPL), which is increasingly seen internationally as 
an important aspect of career guidance (Méhaut & Lecourt, 2009). RPL facilitates 
the matching of work-ready individuals to available jobs through occupation and 
skills analysis, against agreed-to competency standards.  

In relation to the situation in Jordan, the immediate objective of this 
intervention is to give the opportunity to at least 6000 beneficiaries, whether Syrian 
or Jordanian, and residing in the Amman, Irbid, Zarqa and Mafraq governorates, to 
have their prior learning accredited thanks to Formal Skill Testing in the 
construction sector. The initiative is being implemented in phases, with each 
tranche targeting 500 participants. Beneficiaries join a short training programme to 
prepare them for a Skill Test conducted under the mandate of the Jordan Centre of 
Accreditation and Quality Assurance (CAQA). Potential Syrian refugees 
candidates are recruited through field campaigns and job fairs, tested and referred 
to short-term skills upgrading programmes, which have an on-the-job component. 

Through the support of the ILO in implementing sector-specific interventions 
aimed at formalising jobs and providing decent work environments, the Ministry of 
Labour and the General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU) recently 
signed a Memorandum of Understanding (MOU) to ease the process of issuing 
work permits to Syrian refugees in the construction sector. The agreement allows 
work permits to be issued through the GFJTU, and stipulates that workers can be 
covered by a private insurance scheme.  

Applicants for the new work permits must hold a Recognition of Prior 
Learning (RPL) certificate, which is obtained through the Centre for Accreditation 
and Quality Assurance (CAQA). The permits are issued for renewable one-year 
periods. Additionally, the RPL course that workers are required to complete 
includes sections related to OSH, where workers learn in practice all about health 
and safety measurements and requirements during the job. 
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Some 6,600 male Jordanians and Syrian refugees have so far completed the 
programme, which the ILO is implementing in collaboration with the National 
Employment and Training (NET) Company. Courses include practical and 
theoretical training in 14 semi-skilled and skilled level occupations. There are 
coaching and monitoring visits conducted by the trainers to provide feedback to 
trainees on the technical aspects of the occupation. The skills of the workers are 
also assessed on site. The programme culminates in a written test conducted by the 
Jordan Centre of Accreditation and Quality Assurance (CAQA). It also provides a 
service of matching job seekers with employers. 

The new model of work permit issued through the General Federation of 
Jordan Trade Union in construction is the first non-employer- and non-position-
specific permits to be issued to Syrian refugees in the region in the construction. 

The number of work permits issued with direct link to the Programme of 
support, mainly in the agriculture sector through the 24 cooperatives as well as in 
the construction sector through the General Federation of Jordan Trad Union 
GFJTU is almost 25,490, or more than half of the total number. 

 
Sector Total With SRCR direct support Percentage 

Agriculture 20,008 19203 42% 
Construction 8,840 6287 14% 

Total 28,848 25,490 56% 
 
 
Career guidance for Syrian refugees: Zaatri Office for Employment ZOE 
 

Over 80,000 Syrian refugees reside in Za’atari Refugee Camp in Jordan’s 
Mafraq Governorate. Most of the refugee workforce of around 33,000 are idle or 
underemployed, and in the latter case, secure some income from sale of their 
labour within the refugee camp, or to local farmers and entrepreneurs in the 
surrounding host communities. Most of the camp-based refugees are among those 
that fall outside family safety nets accommodating many other Syrian refugees 
within Jordanian host communities.  

According to an ILO/Fafo survey of 2015, more than eight in ten workers 
living in the camp do their work inside the camp, and practically no Za’atari 
residents have reported leaving the camp in order to work or to look for work in the 
past months. While qualitative interviews confirm that employers have recruited 
refugees from the camp in the past, thereby bailing them out of Za’atari, survey 
results suggest that the scope of this practice is declining, as no Syrian refugee 
workers interviewed outside the camp reported being recruited from the camp for 
their current job. 

The unemployment rate in Za’atari is approximately 80%. Currently, there are 
very limited opportunities for employment within the camp, with the ILO/Fafo 
survey indicating that the main work option is tending a market stall.  
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In comparison to refugees outside the camp, a larger share of refugee workers 
in Za’atari camp report working in the transportation and food service industry and 
an equally high share in wholesale and retail trade and repair. As many as 99% of 
all workers in Za’atari are in informal employment.  

There are also volunteer positions under ‘cash-for-work’ schemes that are 
being organised by UN agencies and NGOs: these constitute a source of income for 
19% of the refugees. However, these positions are remunerated at a set 
standardised rate of 1JD/€1.30 per hour for unskilled labour, and 1.5JD/€1.90 for 
skilled labour. Under these schemes, Syrian refugees are only allowed to work up 
to 6 hours a day, which limits their wage earning capacity. Besides, these 
opportunities are available for a very short time span, with choice of beneficiaries 
rotating every two weeks. The rotation for these positions has been an issue of 
great concern due to the abuse and corruption of street leaders who more readily 
allocate jobs to people they know, and in exchange for personal favours. Finally, 
many of these opportunities are related to what many consider ‘petty’ jobs, such as 
garbage removal and cleaning, which are below the skills set of the refugees and 
can have a negative impact on their self-esteem, besides contributing to de-skilling. 

Syrian refugees have shown impressive resilience in the struggle for economic 
survival. With entrepreneurial zeal, innovation and incredible business acumen 
they have set up approximately 2,000 small enterprises in Za’atari camp, often in 
partnership with Jordanians. These enterprises are primarily concentrated in the 
main street in the camp, somewhat cynically called Champs Elysees. Here, all sorts 
of services are provided – such as currency exchange, beauty salons, bakeries, 
restaurants, fortune telling, and so on – and a great variety of goods are sold – 
including food (meat, fruit, vegetables) as well as non-food items (clothes, 
footwear, fuel, refrigerators, washing machines, heaters, generators, televisions).  

Whilst a thriving informal economy is developing in the camp, the rules and 
regulations are inevitably unclear, and this has an impact on the profitability and 
sustainability of businesses that are operating with little profit margins. Thus, as the 
informal economy grows, there is a need to regulate the activity for the mutual 
benefit of all parties involved. Camp management is already in the process of 
setting up a decentralised governance structure based on 12 districts, where 
Jordanian authorities, personnel from humanitarian agencies, community police 
and refugees can handle local problems, thus facilitating improved service delivery. 
However, an economic governance framework is a prerequisite for sustainable 
economic activity. 

Whilst there seems to be many businesses inside Za’atari camp, in reality only 
around 1.5% of the Syrian refugees own a business. A large proportion of the 
population does not have any additional sources of income apart from the support 
provided by humanitarian agencies working in the camp. There is therefore the 
need to increase self-reliance activities that benefit a larger number of people.  

ILO’s response to problems of weak governance, poor employment services, 
and labour market tensions between refugees and neighbouring host communities, 
aims to provide a roadmap to enhance access to livelihood, productive employment 
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and income opportunities. This should work out to the benefit not just of needy 
refugees, workers and jobseekers, but also of host entrepreneurs, facilitating the 
development of a consensual governance framework. 

One of the responses that ILO is putting into place involves the setting up of a 
Livelihood Centre meant to help refugees and host communities access 
employment opportunities, guidance and skills development services. Capacity-
building in the various aspects that fall under the remit of employment services – 
such as registration, job counselling, job matching, labour market information 
analysis, and so on – is in the process of being built up, with special attention given 
to the requirements that are specific to the context, including, for instance, 
knowledge of the services that refugees can be referred to. As a part of this process, 
ready-made handbooks that were used in previous training courses for the host 
community and that have already been adapted to the local conditions of Jordan 
will be utilised. Other complementary tools and materials will be developed to 
support the training.  

Improving access to information for Syrian refugees has been one of the key 
goals of both host governments and development actors. The experience with 
Syrian refugees in Turkey is instructive in this regard. Here, a network of more 
than 50 community centres throughout areas with high concentrations of refugees 
functions as a one-stop shop delivering a wide variety of services to Syrians. These 
include information about labour market opportunities, housing, and health, and a 
range of courses, some teaching Turkish, and others familiarising Syrians with 
Turkish culture, as well as workplace expectations of Turkish companies, and their 
rights under Turkish law. These centres are led by a mix of Turkish and 
international agencies, such as the Turkish Red Crescent, local municipalities, 
international NGOs (such as the Mercy Corps), and so on. They are also robustly 
supported by local chambers of commerce and municipalities as well as by a 
variety of international organisations, including the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD), the International Organisation for 
Migration (IOM), and the United Nations High Commission for Refugees 
(UNHCR). 

Jordan has much to learn from the Turkish experience in developing a 
coordinated response to the refugee crisis. An essential aspect of the Jordanian 
response would be the launch of a Livelihood Centre, serving as a one-stop shop 
delivering employment services in a holistic and comprehensive manner. This 
would require the development of a database containing labour market information 
on job seekers, job vacancies and profiles of those who are economically active. 
The system would not only register job seekers, skill levels and other labour-
related data, but would also be set-up in such a way that job matching and career 
counselling would be possible. A skills gap analysis for specific job seekers would 
need to be included, reflecting, for instance, the Jordanian national standards in 
building maintenance, which may differ from those the refugees are familiar with. 
A direct link would also need to be established with the existing UNHCR refugee 
registration system in order to avoid duplication. In other words, existing 
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registration data would be used and complemented rather than lead to the setting up 
of a new and separate system. 

An important role of an employment centres is to familiarise refugees and the 
Jordanian host communities with the opportunities that exist. In order to do so, the 
one-stop shop would need to have both a permanent location in the different 
governorates including Amman, Zarqa, Irbid and Mafraq and other governorates, 
where it would be accessible to all refugees and host communities, as well as a 
mobile component, with staff visiting districts on a regular basis, or holding 
district-based community meetings or individual counselling inside Za’atari and 
Azraq camps. Mobility is an essential feature of the one-stop shop, both to provide 
optimal services to the refugees and host communities, as well as to remain 
appraised of possible opportunities related to employment or skills training, besides 
identifying potential problems. 

While the informal economy is growing rapidly, as already noted only few 
Syrians actually own a business in the camps: there are many barriers-to-entry and 
business operating constraints that need to be tackled, including access to Jordanian 
financial services. Labour market tensions between the refugees and host 
communities – arising mainly from downward pressure on Jordanian wages and 
incomes arising from the refugee presence – need to be addressed as a priority. In 
response, Zaatari Strategic Development Plan will advocate with authorities for 
freedom of movement, livelihood opportunities and a life in dignity for refugees by 
assessing and facilitate livelihoods opportunities for Syrian refugees including 
Persons with Disability based on their abilities.  

In starting an employment centre in Za’atari Camp – one that envisages a 
combination of services covering jobseeker registration, counselling, and a focal 
point for employers and related registered labour/skills matching as well as 
referrals to established and planned Business Development Services and TVET 
services in the camp – it would appear appropriate to invest in an initial health 
check of the camp economy and update this periodically. This check would ideally 
cover such aspects as the main recent employers; labour/skills demand trends and 
average duration of demand (workdays, months, etc) for various types of wage 
labour; wages, and so on. It would also scope niches for enterprise start-up through 
rapid market surveys including consumer surveys that would identify possibilities 
for, for instance, processed food and functional house products in demand as well 
as services (repair, maintenance, domestic services, etc.) and child day care centres 
for working women. The check would also look at sources of household income 
including remittances and recent trends. 

The most vulnerable households in Za’atari are likely to be headed by women 
encountering difficulties in selling their labour (due to lack of skills, limited time 
availability given child care responsibilities, limited to no remittance support, etc.) 
or facing severe barriers-to-entry to enterprise activities (lack of ideas, of business 
skills, of access to finance, etc.). Youths constitute another vulnerable group, 
especially young idle men prone to influence and/or to becoming involved in the 
evolving regional conflict. As the latter becomes a long drawn-out affair, the 
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training of youth should ideally focus on skills they could not only use when they 
duly return home, but that also provide them with some chance of obtaining work 
in the interim. 
Career guidance, job matching, and access to decent work  

Career information, guidance and job matching services can contribute greatly 
to giving Syrian refugees access to decent work in Jordan. Here, the relaxation, as 
part of the Jordan Compact, of the so-called ‘Rules of Origin’ restrictions – which 
mainly affect export-oriented businesses – now requires that Syrian refugees make 
up at least 15% of a firm’s labour force, with the proportion to increase to 25% 
after two years. This creates new and much-welcomed opportunities for Syrians. 

Businesses wanting to benefit from this new arrangement have however found 
it difficult to identify suitable work-ready refugees with the appropriate skills. 
Connecting Syrian refugees to these firms through job matching services can 
therefore directly contribute to a higher number of jobs for Syrian refugees. 
Moreover, in the long term, this should also allow Jordanian firms to create more 
jobs by facilitating increased exports through the enhanced access to EU markets 
under the new ‘Rules of Origin’ arrangement. 

However, the main challenge likely to render job matching difficult is the lack 
of robust data and information on the skill sets of Syrian refugees in Jordan. 
Addressing this challenge is of paramount importance, given that unless there are 
huge investments in camp-based cash-for-work activities and/or high levels of 
remittances, the camp economy will never generate beyond very basic levels of 
economic opportunities, and will certainly never move camps towards UNHCR’s 
ideal situation of self-reliance. For anything close to self-reliance to be attained, a 
broader strategy is required, one that provides camps jobseekers with more regular 
opportunities to access jobs and incomes outside the camp. Such a strategy would 
help match refugee skills supplies to business community skills demands via the 
Livelihood one-stop-shops planned for Za’atari camp and the Labour Directorates 
in host communities. Such a strategy requires additional research to uncover 
specific business niches and gaps that can be exploited, while also providing an 
overview of the numbers of refugee jobseekers that can be absorbed. 

Other solutions that can be envisaged, and which also require skills and 
occupation-related data to be matched, include the wholesale engagement of 
refugee labour in carrying out host community public works. While requiring 
large-scale investment in an unclear funding environment, the idea could appeal to 
the government of Jordan given that the project will provide the infrastructure for 
local economic growth, including environment upgrading, besides the fact that 
there are simply not enough Jordanians available or willing to do this work.  

The employment and guidance services provided by the cooperatives’ offices 
referred to earlier have an important role in matching the human resource needs of 
such infrastructural projects, linking these to the availability of Syrian refugee job 
seekers. This would create immediate and medium-term job opportunities, 
significantly contributing towards the mitigation of the adverse impact of the 
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Syrian refugee crisis on the livelihoods of vulnerable people in the most affected 
governorates in northern Jordan, namely Mafraq and Irbid.  

Another area which can potentially make a difference in giving Syrian 
refugees access to livelihoods in Jordan is matching their skills profiles to 
employment opportunities in selected industries in Special Economic Zones. SEZs 
have a variety of light and heavy industries where additional Syrian skilled and 
semi-skilled workers could be employed, and skills surveys suggest that there are 
significant opportunities for the engagement of Syrians in specific industries, such 
as the garment sector. More detailed assessments of the skills and expertise of 
Syrian refugee men and women, along with a market analysis to identify foreign 
companies and factories willing to employ Syrian refugee workers would help 
develop a coherent strategy. 

The ILO has set up nine Employment Service Centres (ESCs) hosted in the 
Ministry of Labour directorates in: Sahab, Madaba, Jarash, Karak, Zarqa, Mafraq, 
Dhulail, Irbid, and Alhassan Industrial City.  

• Two ESCs have been established in Zaatari and Azraq camps in 
collaboration with UNHCR.  

• The main services provided by the ESCs are: 
o  Job matching and placement; 
o  Active labour market programmes; 
o  Labour market information and analysis. 

CONCLUSION  
Today Syrian refugees in Jordan have better chances to access formal 

employment, especially thanks to the outcome of the London conference.  
However, great efforts must be invested in order to ensure that the push for decent 
jobs in the formal economy related to the EU trade deal is matched by a 
comparable effort in regard to the informal economy, and particularly where it 
concerns the sectors that are most affected, construction and agriculture.  

This chapter has provided some of the background needed in order to see how 
such an objective might be attained. It has highlighted the role that career guidance, 
broadly understood as a set of linked employment services, can play. It has also 
stressed the need for the creation of a regulatory framework that would increase 
wage and self-employment opportunities for both Syrian refugees and host 
communities. Such a regulatory framework, which would improve both job 
matching and compliance to the labour code, would need to be supported by a 
labour market observatory, which would produce the qualitative and quantitative 
data needed regarding labour market demand, and the impact of the changes in 
regulatory framework on the employment of Syrians.  

In trying to develop career and employment services that are fit for purpose, 
more research needs to be carried out on the attitudes of Syrians to the labour 
market in Jordan, both within and outside the camps. This would support the 
design of appropriate incentives and nudges that can be provided through career 
guidance and employment counselling. Furthermore, there is a need to strategically 
channel the London Conference pledges towards investment in the sectors and 
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projects where Syrian workers have the best potential to contribute to a more 
robust and competitive economic architecture. Here too employment services can 
provide the required information, advice and guidance in view of the opportunities 
that exist, and in providing access to training programmes. 

Clearly, however, the overall employment policy environment – including, for 
instance, the revision of labour quotas and of the list of ‘closed occupations’ – 
needs to be addressed in order to increase the employment opportunities for Syrian 
refugees in strategically selected sectors, thereby lowering the investment cost for 
job creation. It is only when such structural constraints and regulatory frameworks 
are addressed that career guidance and livelihood planning can have more scope 
and impact in supporting individuals and communities towards self-reliance in the 
aftermath of an enduring calamity. 
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