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 وتأثريه يف، وتطور ذلك،التعامل مع مشكلتهم من اهليئات احلكومية يف كال البلدين
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رؤية تركية

ABSTRACT The research focuses on the refugee crisis in Jordan and Saudi Arabia,
the governmental ways of dealing with it, the development of this crisis, and its
impact on the asylum on-the-ground reality. The research pays special regards to
Syrian, Yemeni and other refugees who have been forced to flee their countries due
to war atrocities. It tracks asylum’s manifestations in previous stages and its current
advances, the repercussions that accompanied the causes of refugees waves and their
distribution as well as dealing with international organizations interested in their
affairs.
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مقدمة
توترا يف العامل؛ بس�بب ما ش�هده -وال
يع�دّ إقلي�م الرشق األوس�ط من أكث�ر مناطق العامل ً
ي�زال -من ح�روب ورصاعات مد ّم�رة منذ هناية احلربين العامليتني يف الق�رن العرشين ،ليس
أوهلا احلروب العربية-اإلرسائيلية ،وال آخرها حروب اخلليج ،وربام جتاوز عدد هذه احلروب
مس�لحا خالل ه�ذه املدة ،وهذا يرتك وباس�تمرار
ونزاعا
والنزاع�ات واح�دً ا وعرشي�ن حر ًبا
ً
ً
أوزارا متمثلة باملآيس اإلنس�انية ،التي ّ
املدنيون أبرز مكوناهتا ،إذ غال ًبا ما ت ّفر جمموعات
ً
يشكل ّ
املدنيني من مناطق الرصاع الساخنة إىل املالذ اآلمن ،املتمثّل يف الدول املستقبلة لالجئني ،التي
والس�يام إن كانت م�ن نفس دول إقليم الرشق
تعيش هي األخرى معاناة اس�تقبال الالجئني،
ّ
األوس�ط الت�ي مل تفت�أ تواجه أزمات بناء الدول�ة والتنمية وغريها من املش�كالت ،وهذا جيعل
استقباهلا لالجئني (إن مل تكن دولة رصاع) أزمة جديدة مضافة ملا تعانيه من أزمات ومشكالت
اقتصادية وسياسية واجتامعية وأمنية وغريها.
حياول هذا البحث تس�ليط الضوء عىل أزمة الالجئني يف دولتني مس�تقبلتني لالجئني ،مها:
اختصارا باألردن ،واململكة العربية السعودية التي
اململكة األردنية اهلاشمية التي سيشار إليها
ً
سيش�ار إليه�ا بالس�عودية ،ملا متثّله هاتان الدولت�ان من أنموذج ملواجهة أزم�ة الالجئني يف ظل
األزمات التي عصفت باملنطقة وال تزال.

وعلى الرغ�م م�ن أن احلروب والرصاع�ات ال تعدّ الس�بب الوحيد للهج�رة واللجوء إىل
هذي�ن البلدي�ن ،إذ إن البح�ث ع�ن احلرية الش�خصية واخلوف م�ن االعتق�ال أو البحث عن
فرص�ة عم�ل وغريها من األس�باب -مثّلت قنوات هلج�رة وجلوء الكثري إىل هاتين الدولتني،
لك�ن األزمات التي بدأت بعد العقد األول من األلفية الثالثة وما تالها من تغريات يف الوضع
اإلستراتيجي يف منطقة الرشق األوس�ط -كان هلا األثر الواضح يف ازدياد أعداد الالجئني يف
حتملتها -وال
س�بب -إضافة إىل معاناة الالجئني -معاناة أخرى ّ
األردن والس�عودية ،وهو ما ّ
ت�زال -هات�ان الدولت�ان ،حكومة وش�ع ًبا واقتص�ا ًدا ،وهذا ال�ذي جعل حماولة اكتش�اف هذا
املوضوع هد ًفا يف صفحات البحث اآلتية.

� اًأول :الأردن ملج�أ الهاربين

تواج�ه األردن صاحب�ة اإلرث القديم يف اس�تقبال الالجئني الفلس�طينيني منذ حرب عام
 ،1948وقيام دولة (إرسائيل) مش�كالت الزمتها منذ تأسيس�ها ،ش�أهنا يف ذلك ش�أن غريها
من البلدان العربية .أخذت هذه املشكالت بالنمو والتضخم ،وأخرى نجمت عن التطورات
ودوليا ،ولعل أبرز املشكالت التي تواجهها الدولة
وإقليميا
داخليا
التي تفاعلت معها الدولة
ًّ
ًّ
ًّ
ه�و حمدودية القدرة االقتصادية للدولة ،إذ ال تتمتع جغرافية الدولة باملواد األولية التي حتتوي
عليها دول أخرى يف إقليمها ،كالعراق والسعودية ومرص واألرايض الفلسطينية و(إرسائيل)،
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وهذا أ ّدى إىل أن تعمد الس�لطات إىل تفعيل عامل التنظيم ،واالس�تفادة بام يمكن من إيرادات
الرضائب وغريها؛ لدعم امليزانية ،وحماربة الفس�اد اإلداري ،وإدارة التنوع الس�كاين ،الذي ال
ّ
والس�يام مع تفاعله مع أزم�ات البطالة ،وارتفاع
يش�كل حتدّ ًيا ماثلاً للحكومة األردنية،
ي�زال
ّ
األس�عار ،وانخفاض األجور ،وتلكؤ االس�تثامر الداخيل واخلارجي ،وغريها من املش�كالت
االقتصادية، التي أضافت أزمة الالجئني والسيام السوريني عبئًا جديدً ا إليها ،وجعلت األردن
يقف أمام حتدّ كبري متمثّل يف اس�تقبال أكثر من مليون وثالث مئة ألف  1.300000س�وري،
منهم  650000مس�جلون لدى األمم املتحدة ، 1وبلغ سكان األردن بحسب إحصاء 2015
 9.5ماليني نس�مة ،منه�م  6.6ماليني أردين ،ونحو  3ماليني غير أردين ،يتوزعون بني 1.2
مليون س�وري ،و 634ألف فلس�طيني ،و 390ألف مرصي ،و 130ألف عراقي ،و 31ألف
يمن�ي ،و 23ألف ليبي  2،وهذا يمثّل الطاقة االس�تيعابية القصوى لبلد كاألردن ،مع أوضاعه
وثقافيا
اجتامعي ا
االقتصادية واالجتامعية ،ووجود جاليات من دول أخرى يف هذا البلد املتنوع
ًّ
ًّ
وقيميا.
ًّ

واقع االقت�صاد الأردني

ّ
يلخص البنك الدويل احلالة العامة يف األردن كام يأيت" 3 :خالل الس�نوات العرش املاضية،
طب�ق األردن إصالح�ات هيكلية يف جم�ايل التعليم والصح�ة ،وكذلك اخلصخص�ة ،والتحرر
االقتص�ادي .وقامت احلكومة األردني�ة بتطبيق أنظمة محاية اجتامعي�ة ،وإصالح نظم الدعم،
واخلاص ،يف جمال
ممّا أ ّدى إىل هتيئة الظروف املناس�بة للدخول يف رشاكات بني القطاعني العام
ّ
البني�ة التحتية وتطبيق إصالحات رضيبية .ومع ذلك ،ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي حتقيقه
لتعزيز مناخ االستثامر ،وتسهيل ممارسة األعامل ،إىل حتقيق نتائج ملموسة ،ومازالت التطورات
اإلقليمي�ة تؤثر بش�كل كبير يف األردن ،وبخاصة أزمتا س�وريا والعراق اللتان ش�كلتا صدمة
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كبيرة يف األردن يف الفترة األخيرة .ويتجىل ذلك بوضوح يف التدفق غري املس�بوق للالجئني،
واضط�راب طرق التجارة ،وتراجع االس�تثامرات ،وحركة الس�ياحة الواف�دة .وتؤثر األعداد
تأثيرا ش�ديدً ا يف اقتص�اد البلد ونس�يجه االجتامعي.
الكبيرة لالجئين الس�وريني يف األردن ً
وتتضمن التحديات الرئيس�ة األخرى التي تواجه األردن :ارتفاع معدالت البطالة ،واالعتامد
على املن�ح والتحويالت من دول اخلليج ،إضافة إىل اس�تمرار الضغوط على املوارد الطبيعية،
وسجل عام  2017حتسنًا يف عجز املوازنة العامة يف األردن الذي تق ّلص ،شاملاً
والسيام املياهّ .
املنح من  % 2يف  2016إىل  % 2.6من إمجايل الناتج املحيل املتوقع لعام  .2017وبلغ متوسط
مع�دل البطال�ة  % 18.3يف ع�ام  ،2017يف حين بلغ متوس�ط املش�اركة يف األي�دي العاملة
 ،"% 39.2وتتض�ح م�ن خالل ذلك حمدودية اإلمكانات االقتصادية يف بلد مثل األردن ،مع
ما أضافته األعداد الكبرية من الالجئني التي توافدت عليه بعد أزمات العراق وس�وريا ،وهو
4
البلد الذي ال يتجاوز عدد سكانه  10ماليني نسمة.

الالجئون الفل�سطينيون في الأردن
ثم�ة عرشة خميامت ،يعود تاريخ تأس�يس بعضها إىل ما قبل ح�رب  ،1976وترشف عليها
5
حاليا منظمة UNRWAالتابعة لألمم املتحدة  ،وهي كام يأيت:
ًّ

 - 1الزرق�اء :ه�و املخيم األول واألق�دم ضمن املخيمات يف األردن ،ويقع جنوب رشق
مدينة الزرقاء ،عىل بعد حوايل  20كم شمال رشق عامن .وقد أنش�ئ عام  ،1949عىل مس�احة
 180دونماً  ،بنس�بة  % 3.1من مس�احة املخيامت يف األردن .وبلغ عدد س�كانه عند اإلنش�اء
املس�جلني داخل املخيامت ،بحس�ب إحصاءات  1995إىل نحو
 8آالف نس�مة ،ووصل عدد ّ
 17876نسمة.

ّ
ويشكل يف الوقت الراهن جز ًءا من كتلها السكنية ،ويبعد
 - 2إربد :يقع شامل مدينة إربد،
عن عماّ ن  90كم .أنشئ عام  ،1951عىل مساحة  244دونماً  ،بنسبة  % 4.2من مجلة املخيامت،
وبلغ عدد س�كانه عند اإلنشاء حوايل  4آالف نسمة ،ووصل العدد إىل حوايل  23984نسمة،
بحسب إحصاء .2003
 - 3احلسني :أقيم عام  1952عىل مساحة  367دونماً  ،وهو يتبع منطقة العبديل يف العاصمة
األردنية عامن .ونسبته حوايل  % 6.4من مساحة املخيامت ،وبلغ عدد سكانه حوايل  8آالف،
عند اإلنشاء ،ووصل إىل حوايل  28000نسمة ،بحسب إحصاءات .2003

 - 4الوحدات :أقيم املخيم يف عام  1955عىل مس�احة  488دونماً  ،بنس�بة  ،% 8.5وكان
عدد سكانه عند اإلنشاء حوايل  5آالف نسمة ،ويقع جنوب عامن .وبلغ عدد سكانه 50601
نسمة ،بحسب إحصاءات .2003
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 - 5س�وف :أقيم خميم سوف عام  ،1967ويقع بالقرب من مدينة جرش ،عىل بعد حوايل
 50كم شمال غرب مدينة عامن ،وعىل بعد  5كم من اآلثار الرومانية ،شمال غرب العاصمة.
وبلغت مس�احته حوايل  500دونم ،بنس�بة  % 8.7من جمموع مس�احة املخيامت يف األردن،
وبل�غ ع�دد س�كانه عند اإلنش�اء  8آالف نس�مة ووص�ل إىل ح�وايل  19051مقيماً  ،بحس�ب
إحصاءات .2003

 - 6الطالبية :أقيم عام  ،1968وهو يقع عىل بعد  350كم جنوب عامن ،وبلغت مساحته
 130دونماً  ،بنس�بة  ،% 2.3وكان عدد س�كانه عند اإلنشاء حوايل  5آالف نسمة ،ووصل إىل
 9000مقيم يف حسب إحصاءات .2003
 - 7م�اركا (حطني) :أقي�م خميم حطني عام ،1968
ويقع جنوب غرب الزرقاء ،عىل بعد حوايل  10كم شامل
عماّ ن .بلغت مس�احته حوايل  917دونماً  ،بنس�بة % 16
من املساحة الكلية ملخيامت األردن .بلغ عدد سكانه عند
اإلنش�اء  15ألف نس�مة .وحوايل  37903الجئًا وأكثر
من  15ألف مهجر ،بحسب إحصاءات .2003

تواجه الأردن �صاحبة الإرث القديم
في ا�ستقبال الالجئين الفل�سطينيين
منذ حرب ع � � ��ام  1948وقي � � ��ام دولة
(�إ�سرائي � � ��ل) م�ش � � ��كالت الزمتها منذ
ت�أ�سي�سها �ش�أنها في ذلك �ش�أن غيرها
من البلدان العربية

 - 8احلص�ن :أقي�م جن�وب رشق إرب�د ،على بع�د
حوايل  80كم شمال غرب مدينة عامن .بلغت مس�احته
حوايل  774دونماً  ،بنس�بة  .% 13.5بلغ عدد الس�كان عند اإلنشاء  12.500نسمة ،ووصل
إىل حوايل  27166نسمة ،بحسب إحصاءات .2003

 - 9غ�زة :أنش�ئ خميم غزة عام  ،1968ويقع بالقرب م�ن مدينة جرش ،وعىل بعد حوايل
 50ك�م شمال غرب مدينة عّم�اّ ن .يقع عىل بعد  5كم جنوب غرب اآلث�ار الرومانية .بلغ عدد
س�كانه عند اإلنش�اء  11.500نس�مة ،وحوايل  ،27916بحس�ب إحصاءات  .2003وتبلغ
مساحته حوايل  750دونماً  ،بنسبة  % 13من مجلة املخيامت.

 - 10البقع�ة :يق�ع يف البقع�اء ،عىل بعد  20كم شمال غرب عماّ ن .أقيم ع�ام  1968عىل
مس�احة  1400دونم ،بنس�بة  .% 24.3وتشكل مساحة خميم البقعة املرتبة األوىل؛ فهو حوايل
ربع املس�احة اإلمجالية للمخيامت يف الضفة الرشقية .وبلغ عدد س�كانه عند اإلنشاء حوايل 26
ألف نسمة ،وحوايل  80100نسمة ،بحسب إحصاءات .2003
رسميا ،لكنها تقدّ م خدماهتا
و يذكر أن هناك ثالثة خميامت أخرى ال تعرتف «األونروا» هبا
ًّ
6
إىل الجئيها ،بالتزامن مع دائرة الشؤون الفلسطينية ،وهي:
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أس�س ع�ام  ،1956وعدد س�كانه بحس�ب قي�ود وكالة الغ�وث الدولية
 .1خمي�م مأدباّ :
( )5500نسمة.
أسس عام  ،1967وعدد سكانه بحسب قيود وكالة الغوث الدولية
 .2خميم األمري حسنّ :
( )10آالف نسمة.
أسس عام  ،1969وعدد سكانه بحسب قيود وكالة الغوث الدولية ()6
السخنةّ :
 .3خميم ّ
آالف نسمة.
جرى جتنيس العديد من الفلس�طينيني باجلنس�ية األردنية منذ عام  ،1950إال أن ذلك تغيرّ
مع تبلور املؤسسات السياسية املعبرّ ة عن قضية الشعب الفلسطيني ،وتوجد اآلن وزارة كاملة
الصالحية تسمى (وزارة الشؤون الفلسطينية) تأخذ عىل عاتقها التنسيق مع املنظامت الدولية،
والسيام األونروا  UNRWAلتقديم اخلدمات الصحية والتعليمية للفلسطينيني يف األردن∗،
ّ
7
فضلاً عمن حصلوا عىل اجلنسية األردنية ومت ّتعوا بكامل حقوق املواطنة.
الالجئون السوريون يف األردن

يعيش أكثر من  % 80من الالجئني السوريني يف األردن خارج املخيامت ،وعدد كبري منهم
استنزفت مواردهم ومدخراهتم ،وارتفعت مستويات ديوهنم؛ كام أن أكثر من  % 85من أرس
الالجئني الس�وريني حت�ت خط الفقر يف هذا البل�د ،وعىل الرغم من حص�ول بعض الالجئني
عىل وظائف بش�كل قانوين ،وذلك بعد اتخّ اذ احلكومة األردني�ة بعض املبادرات اإلجيابية التي
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زادت م�ن فرص الالجئني للحصول عىل ترصحي�ات العمل 8،إال أنه ال يزال الكثري يعاين من
البطالة التي تزيد من معاناة اللجوء واالغرتاب ،ويعيش الالجئون السوريون يف ثالثة خميامت
ويضم ما يزيد عىل  80ال�ف الجئ) ،ومرجييب
(أس�س ع�ام ،2012
رئيس�ة ،هي :الزعرتي ّ
ّ
الفه�ود ،واألزرق 9.ومن بني نحو  657.000الجئ س�وري مس�جل يف األردن يعيش أكثر
من  % 80منهم حتت خط الفقر بأقل من  3دوالرات يف اليوم الواحد ،مع معاناة إنسانية كبرية
يف جوان�ب الصحة واملي�اه والتعليم والعمل وغريها ،وأص�در األردن حتى بداية عام 2018
أكثر من  88.000ترصيح عمل للسوريني ،عىل أنه جزء من اتفاق جرى يف عام  2016لرفع
مس�توى املس�اعدات الدولية املقدّ مة للبالد .وقد صدرت أغلبية الترصحيات لقطاعي الزراعة
والبناء ،ومتثل النساء نحو  % 5من جمموعها .10

ّ
توجهات الأردن �إزاء ملف الالجئين ال�سوريين

اتخّ ذت احلكومة األردنية مجلة من اإلجراءات التي هتدف إىل تقليل اآلثار الس�لبية ملش�كلة
الالجئني السوريني ،مع احلرص عىل عدم إحلاق الرضر قدر اإلمكان هبم ،وذلك وفق يأيت:
 .1اإلعالن عن عدم القدرة عىل استقبال مزيد من الالجئني.

 .2إطلاق محل�ة تقنين لوج�ود الالجئين الس�وريني على األرايض األردني�ة ،من خالل
اس�تهداف املبادرة لالجئني السوريني الذين يعيش�ون بصورة غري رشعية يف املناطق احلرضية،
يس�جلوا لدى املفوضية العليا لألمم املتحدة لش�ؤون الالجئني  ،UNHCRالتي
أو الذين مل ّ
أعلنت احلكومة أهنا تعمل بالتعاون مع املنظمة األممية عىل هذا املرشوع ،وأن تسجيل الالجئني
يستمر حتى هناية ش�هر أيلول /سبتمرب من عام  ،2019وتس�تهدف احلملة السوريني
س�وف
ّ
الذي�ن غ�ادروا املخيامت ب�دون ترصيح قبل األول من مت�وز /يولي�و  ،2017ومل يتمكنوا من
العودة منذ ذلك التاريخ ،وكذلك األش�خاص الذين دخلوا األردن من دون تس�جيلهم لدى
املفوضي�ة العليا لالجئني 11،وأعرب س�تيفانو س�يفريي ممثل مفوضية األمم املتحدة لش�ؤون
الالجئين املقي�م يف األردن ح�ول ه�ذه احلملة بام ي�أيت" 12:من خلال تصوي�ب أوضاعهم،
س�يتمكن الالجئون الس�وريون يف األردن من االس�تفادة من احلامية ،واخلدمات التي تقدّ مها
املفوضية ورشكاؤها يف اململكة ،كام سيؤدي ذلك إىل حتسني ظروفهم املعيشية ،كام سوف يكون
إجيابيا من قبل
باس�تطاعتهم السكن يف املناطق احلرضية بشكل رسمي" ،وهو أمر يمثّل توجها
ًّ
احلكومة األردنية بالتعاون مع املنظامت الدولية من أجل تنظيم أحوال الالجئني السوريني.
توجه األردن نحو اإلعادة القرسية لالجئني السوريني ،وأن العودة ستكون
 .3تأكيد عدم ّ
13
طوعي�ة ،وذل�ك عىل لس�ان وزيرة التخطي�ط والتعاون ال�دويل األردني�ة ،إذ إن األمر منوط
أخالقيا من قبل احلكومة األردنية إزاء
بتحس�ن األوضاع يف س�وريا ،ويعدّ هذا التوجه التزا ًما
ًّ
ّ
ملف الالجئني السوريني.
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 .4التنس�يق م�ع الق�وى الفاعل�ة على األرض يف س�وريا من أج�ل هتيئة الظ�روف لعودة
ويتجس�د ذلك يف مباحثات وزير اخلارجي�ة األردين ،أيمن الصفدي مع
الالجئني الس�وريني،
ّ
الوفد الرويس برئاسة نائب وزير اخلارجية سريغي ريابكوف؛ لبحث تطورات األزمة السورية
واجلهود املشرتكة لتسهيل عودة الالجئني السوريني إىل بالدهم.14

 .5املب�ادرات اخلاص�ة التي تق�وم هبا فعالي�ات املجتمع امل�دين األردين واملتطوعون هبدف
التخفيف من معاناة الالجئني الس�وريني ،مثل إقامة دورات تعليمية ،ورعاية مبارشة لألطفال
15
املرشدين ،وغريها من اإلسهامات.

الالجئون العراقيون في الأردن

ّ
تش�كل نس�بة كبيرة م�ن املقيمين يف األردن بعد جم�يء الالجئني
مل تع�د اجلالي�ة العراقي�ة
السوريني ،وبحسب إحصاءات املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،بلغ عدد الالجئني العراقيني
املس�جلني فيه�ا  32.507الجئني ،غير أن األرقام تتض�ارب حول هذا الوجود بش�كل كبري
والف�ت ،فتذهب بع�ض التقديرات إىل أن الع�دد يصل إىل  750.000الج�ئ ،تدعمه نتيجة
إحص�اء قامت به منظم�ة الفافو النروجيية ملصلحة احلكومة األردني�ة ،ويتضمن هذا اإلحصاء
م�ع العراقيين املس�جلني -الذين حيمل�ون اإلقامات الرس�مية ،واآلخرين الذي�ن ال يتمتعون
16
بإقامة قانونية.
نسبيا ،إذ أسهم
وجتدر اإلشارة إىل اختالف حالة الالجئني العراقيني يف األردن عن غريهم ًّ
هؤالء يف دعم االقتصاد األردين يف استثامرات وصلت إىل  18مليار دوالر عام  17 ،2018إال
أهنم من جانب آخر أ ّثروا يف زيادة الطلب عىل اخلدمات والسلع ،وهذا أ ّدى إىل زيادة يف األسعار
انعكست عىل الفرد األردين 18،ويشري أحد التقارير املختصة إىل أن هجرة العراقيني إىل األردن
بع�د احلرب عام  2003أس�همت يف ختفيف ع�بء احلكومة األردنية يف متويل االس�تثامرات،
19
حتول األردن إىل مركز إلدارات املنظامت اإلنسانية العاملة يف العراق.
وكذلك يف ّ

الم�صريون واليمنيون والليبيون وغيرهم في الأردن
هن�اك أع�داد من اجلاليات املرصي�ة يف األردن ،وغال ًبا ما يك�ون وجودها ألغراض العاملة
اخلارجية ،كام توجد جاليات يمنية وليبية بس�بب األوضاع غري املستقرة التي تشهدها بلداهنم،
وتكاد أوضاع هؤالء تتشابه مع بقية جنسيات الالجئني كالعراقيني والسوريني.
ويتضح مما س�بقت اإلشارة إليه من معطيات حول الالجئني يف األردن حجم الثقل الكبري
يسجل ضمن نجاحات هذه
الذي متثّله هذه الكتل السكانية عىل كاهل الدولة األردنية ،وهذا ّ
الدولة حمدودة املوارد يف سعيها إىل توفري خدمات األمن والصحة والتعليم وغريها ملواطنيها،
الكم الكبري من املقيمني فيها ،الذي�ن حيتاجون إىل توفري هذه اخلدمات ،إضافة
م�ع وجود هذا ّ
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إىل أن األردن ليس من الدول املوقعة عىل اتفاقية عام  1951اخلاصة بوضع الالجئني∗ ،وعليه
فهو غري ملزم بام تلزم به االتفاقية الدول املوقعة عليها ،وهو أمر تشرتك السعودية فيه.

ثانيًا :ال�سعودية الأخت الكبرى
أساسيا يف النظام اإلقليمي يف الرشق األوسط ،وتتمتع
حمورا
متثّل الس�عودية منذ تأسيسها ً
ًّ
نس�بيا مقارنة ب�األردن ،نتيج�ة الوف�ورات املالية الت�ي تراكمت عرب
بوض�ع اقتص�ادي مري�ح
ًّ
الس�نوات بعد اكتش�اف النفط ،وه�ذا جعل مواجهة ه�ذه الدولة ألزم�ة الالجئني أفضل من
األردن ،لك�ن الواقع يشير إىل ضبابية حال�ة الالجئني يف هذه الدولة ،الت�ي امتنعت عن إقامة
خميامت الالجئين باس�تثناء خميم (رفح�ا واألرطاوية)∗.
هناك �أعداد م � ��ن الجاليات الم�صري � ��ة في الأردن
ال يميل املوقف الرس�مي يف الس�عودية (بشكل عام) إىل
ً
احلديث عن اجلهود املبذولة يف اس�تقبال الالجئني ،وهو وغالب � ��ا م � ��ا يك � ��ون وجوده � ��ا لأغرا� � ��ض العمال � ��ة
ما ينطبق عىل اس�تقبال الالجئني الس�وريني أو اليمنيني ،الخارجي � ��ة كما توج � ��د جاليات يمني � ��ة وليبية
وكان من السوابق استقباهلا للنازحني الكويتيني الفارين ب�سب � ��ب الأو�ض � ��اع غي � ��ر الم�ستقرة الت � ��ي ت�شهدها
م�ن االجتياح العراقي للكويت ع�ام  ،1990إذ اكتفت بلدانه � ��م وت � ��كاد �أو�ضاع ه� � ��ؤالء تت�شاب � ��ه مع بقية
بالترصي�ح عن اس�تقباهلا لآلالف م�ن الكويتيني ،وفتح
م�دن اململكة كاف�ة أمامه�م ،وتقديم مجيع التس�هيالت جن�سيات الالجئين كالعراقيين وال�سوريين
اإلنس�انية هل�م ،بوصفه�م (ضي�وف الس�عودية) ،وه�و
م�ا ش�هد به الكويتي�ون الذين عارصوا تل�ك املرحلة ،إذ يذك�ر البعض أنه إضافة إىل املس�كن
20
والغذاء ،كان وقود السيارات جما ًنا للكويتيني يف تلك املرحلة.

ي ال�سعودي
الواقع االقت�صاد 
القومي اإلمجا ّيل ما
ريعيا ،معتمدً ا عىل النفط ،وبلغ الناتج
اليزال االقتصاد السعودي ًّ
ّ
مقداره  684مليار دوالر أمريكي يف عام  ،2017وبلغت نس�بة البطالة  % 6.1عام ،2018
وبلغ عدد سكان السعودية مع املقيمني  32.61مليون نسمة عام  21 ،2017وكشفت املصادر
الرس�مية أن عدد املواطنني السعوديني فقط بلغ ما يقرب من  20.4مليون نسمة ،وهذا يعادل
 % 63من إمجايل عدد الس�كان ،أما عدد الس�كان غري الس�عوديني فبلغ  12.2مليون نس�مة؛
أي م�ا يمثّ�ل حوايل  % 37من إمجايل عدد الس�كان 22،وهذا يعن�ي أن هناك خماوف اجتامعية
قياسا إىل عدد السكان املواطنني.
واقتصادية وأمنية من وجود هذه النسبة من الوافدين ً

ال�سوريون في ال�سعودية
كان سبب وجود اجلالية السورية يف السعودية مشا ًهبا لوجودها يف غريها من الدول،
حت�ول إىل الوطن األصلي للمقيم ،لكن اختل�ف األمر بعد
وه�و العم�ل ،وحتقيق أرباح مالية ّ
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احلرب يف سوريا مع اإلجراءات امل ّتخذة بحق املقيمني ،كزيادة الرسم املايل عىل العاملةالوافدة
أمريكياش�هر ًّيا،
دوالرا
يف القطاع�ات ذات األعداد األعىل من الس�عوديني إىل ما يفوق 150
ً
ًّ
ّ
األقل من السعوديني إىل مبلغ مشابه لذلك ،عىل أن يرتفعالرسم
ويف القطاعات ذات األعداد
امل�ايل ّ
أمريكيا ش�هر ًّيا،وهتدف
دوالرا
ل�كل مرافق للعامل غري الس�عودي إىل ما يزيد عىل 75
ً
ًّ
احلكوم�ة من خالل ه�ذه اإلجراءات إىل زيادة اإليرادات غري النفطي�ة ،وهذا جعل الكثريمن
الس�وريني املقيمني يف السعودية إىل اهلجرة أو التفكري يف
ّ
تمث � � ��ل ال�سعودية من � � ��ذ ت�أ�سي�سها محورًا
اهلجرة إىل بلدان أخرى ،مثلتركيا.23

�أ�سا�س ًّي � � ��ا في النظام الإقليمي في ال�شرق
الأو�سط وتتمتع بو�ضع اقت�صادي مريح
ّ
ح�ذرت املنظم�ة الدولي�ة للهج�رة (IOM) ،وهي
ن�سب ًيّا مقارنة ب � � ��الأردن نتيجة الوفورات
إحدى املنظامت التابعة لألمم املتحدة،من أن الس�عودية
المالية الت � � ��ي تراكمت عب � � ��ر ال�سنوات تس�عى إىل ط�رد  700أل�ف عام�ل يمن�ي فيها؛ بس�بب
خمالفته�م لتعليامت اإلقام�ة،ومل ير ّد متح�دث حكومي
بعد اكت�شاف النفط
اليمنيون في ال�سعودية

س�عودي على ذل�ك وف ًق�ا للتقاري�ر املعلن�ة  ،24وس�بق
ّ
للس�عودية أن أقدم�تعلى خطوة مش�اهبة يف ع�ام  2013برتحي�ل العماّ ل الذي�ن ال يملكون
وثائق عمل صاحلة ،وزيادةتكاليف ترصحيات اإلقامة ،وهذا أدى إىل ترحيل الكثري من العامل
األجانب ،وعودة  655ألفشخص إىل اليمن ،كام أقدمت عىل طرد أعداد كبرية من اليمنيني
(م�ا يق�ارب مليون يامين)  25بعدمس�اندة احلكوم�ة اليمنية للعراق يف ح�رب ( 1990اجتياح
الكوي�ت) ،وهو ما كان س�ب ًبا يف اندالعاحلرب الداخلية اليمني�ة عام  ،1994ويتو ّقع أن ّ
ينظم
ّ
املس�لحة ،ويدفع هبم إىل ساحات القتال يف
يرحلون من الس�عودية يفاملجموعات
العديد ممن ّ
اليمن؛ بس�بب س�وء األوضاعاالقتصادية الناجتة عن احلرب الدائرة هن�اك منذ ما يزيد عىل 6
سنوات 26.

�إجراءات ال�سعودية حول ملف الالجئين

اتخّ ذت الس�عودية وفق ما تراه مناس� ًبا ملصلحة دولتها وجمتمعها -جمموعة من اإلجراءات
حول ملف الالجئني ،وفق اآليت:

 .1التوق�ف عن اس�تقبال العراقيني بعد إغالق خميم (رفحا) ،س�وى حاالت فردية ،وبناء
على توصي�ات ملكي�ة؛ لغرض العلاج وغريه ،حتى بعد ظ�روف احلرب ع�ام  ،2003إذ إن
التأشريات للعراقيني ال تزال شبه معدومة ،إال ألغراض العمرة ،وحاالت نادرة.

 .2ع�دم إقامة خميامت جلوء لالجئني الس�وريني واليمنيين ،ألنهّ م (ضيوف اململكة) ،رغم
ترصيح املسؤولني احلكوميني (سفري السعودية يف مرص) باستقبال السعودية ما يقرب من 2.5
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ملي�ون مواطن س�وري∗ ،وحرصت عىل «ع�دم» التعامل معهم بصفته�م الجئني ،أو وصفهم
ختصص هلم خميامت جلوء ،ومنحتهم حرية احلركة التا ّمة ،وس�محت هلم بالدخول
بذل�ك ،ومل ّ
إىل سوق العمل ،واحلصول عىل الرعاية الصحية ،والتعليم املجاين ،وبلغ عدد الطلبة السوريني
27
ما يزيد عىل  141ألف طالب.

 .3دعم املنظامت الدولية املعنية بتقديم املس�اعدات لالجئني (خارج احلدود الس�عودية)،
مث�ل دع�م منظمة أون�روا  UNRWAالتي تدعم الالجئني الفلس�طينيني ،إذ تعدّ الس�عودية
ثال�ث أكبر الداعمني هلا بع�د الواليات املتح�دة األمريكية واالحت�اد األورويب من جمموع 60
دولة ،إذ بلغ الدعم يف عام  2013ما يزيد عىل  151مليون دوالر أمريكي .28

 .4إطلاق محالت للتقلي�ل من إقامة األجانب غري القانونيني داخل الس�عودية ،مثل محلة
رحلت الس�لطات بموجبها ما يزيد عىل  700ألف مقيم 29 ،وغريها
(وطن بال خمالف) ،التي ّ
م�ن احلمالت التي هت�دف يف النهاية إىل تقليل إقامة العاملة الوافدة داخل الس�عودية ،وإحالل
الي�د العاملة الس�عودية حم ّلها؛ وف ًق�ا لرؤية الس�عودية  ،2030التي تس�عى إىل توفري مزيد من
30
الوظائف ،وتقليل البطالة يف فئة املواطنني.
 .5ال متي�ل احلكوم�ة الس�عودية إىل فس�ح املج�ال أم�ام املنظمات الدولي�ة املعني�ة بتقديم
املساعدات اإلنسانية إىل العمل بحرية داخل أراضيها؛ بسبب العديد من االعتبارات التي ربام
يرجع بعضها إىل جوانب قيمية ودينية ورمزية ،عىل الرغم من فتح أبواهبا أمام استقبال القوات
األجنبية ،والسيام بعد احلرب عام  ،1990إال ّ
أن السعودية تتجنب العمل بشفافية يف موضوع
ّ
وتغطي عىل ذلك بالتربعات السخية للمنظامت الدولية الداعمة
الالجئني والقضايا اإلنسانية،
لالجئني (بعيدً ا عن أراضيها).
 .6بس�بب عدم التعاون املطلوب للس�عودية مع املنظامت املعنية بأحوال الالجئني مل تتوفر
بيان�ات واضح�ة ح�ول أح�وال الالجئني يف تل�ك الدول�ة ،أو أعداده�م ،وم�ا يواجهونه من
مشكالت ،عىل الرغم من أن هذه املشكالت يفرتض أال تكون كبرية يف بلد غني كالسعودية.
ويبدو أن السعودية تسعى من خالل هذه اإلجراءات وغريها إىل احلفاظ عىل أمنها السيايس
واالجتامع�ي واالقتصادي والثقايف وغريها ،وهذا قد ينعكس س�ل ًبا على أوضاع (الالجئني)
فيها ،والسيام السوريني واليمنيني.

خاتمة وا�ستنتاجات:
يب�دو أن أزم�ة الالجئني يف األردن والس�عودية ال تعدّ حالة عابرة ،وإنام مش�كلة متجددة
بتج�دّ د التوت�رات واحل�روب الداخلي�ة والبيني�ة يف إقليم الدولتين ،ذلك اإلقليم ال�ذي يتأثر
بمجموع�ة من املعطي�ات الداخلية والدولية ،التي تعدّ األردن والس�عودية جز ًءا منها كذلك،
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ومن املهم اإلشارة إىل أن معظم الالجئني الذين وجدوا يف هاتني الدولتني ليسوا من أعراق أو

ثقاف�ات أو حتى ديانات خمتلفة عن جمتمعات الدولتني ،بحيث أ ّثر يف آلية التعامل معهم س�ل ًبا
أو إجيا ًبا؛ ألن لكل دولة ونظام س�يايس حس�اباته اإلستراتيجية ،التي حت ّتم عليه رس�م مالمح
التعامل مع أزمة الالجئني أ ًّيا كانت مس�بباهتا وطبيعتها وتداعيتها عىل الالجئني أنفسهم وعىل

الدول املستضيفة هلم.

وتأسيس�ا على ما تناولته صفحات ه�ذا البحث ،تتضح جمموعة من االس�تنتاجات يمكن
ً

اختصارها بام يأيت:

 .1تتمت�ع األردن بخبرة تأرخيي�ة أكثر م�ن الس�عودية يف التعامل مع أزمة اللج�وء ،إذ إهنا

كانت املالذ األول لالجئني الفلسطينيني منذ سنوات سبقت عام .1948

 .2كان األردن ذا سياسة واضحة وشفافة بشكل كبري مع أزمة الالجئني ،مما ّ
مكن املنظامت

ودوليا مع معرفة كيفي�ة التعامل مع هذه األزمة
إقليميا
الدولي�ة واجله�ات احلكومية األخ�رى
ًّ
ًّ
بالتعاون مع احلكومة األردنية.

مهيأ الستقبال مزيد من الالجئني مع التحدّ يات التي أصبح ّ
يشكلها
 .3يبدو أن األردن غري ّ

وجودهم عىل أراضيه ،فالعراقيون رفعوا األسعار ،والسوريون زادوا من البطالة ،وهو ما يثقل

كاهل املواطن األردين ،الذي يمث ًّل ضامن حياة الئقة به هدف احلكومة األردنية.

 .4حرصت الس�عودية عىل إبعاد مشكلة الالجئني عن أراضيها ،وسعت إىل تقديم الدعم

املبارش ،أو عرب املنظامت الدولية إليهم يف أراض خارج حدودها ،وكان الدعم داخل أراضيها

مقتصرا عىل السماح بحري�ة احلركة ،ودعم الطلبة والس�يام الس�وريني ،مع السماح بالعمل،
ً
توجهات احلكومة نحو توطني الوظائف؛ بسبب الظروف اخلاصة
والتضييق عليه فيام بعد عرب ّ
باملجتمع واالقتصا د السعوديني.

دورا ال يمكن نكرانه يف التخفيف من وطأة أزمة
 .5أ ّدت الدولتان (األردن والس�عودية) ً

الالجئين ،لك�ن اصطدام ه�ذه األزمة باملصال�ح احليوية للبلدي�ن فاقم من معان�اة الالجئني،
أمرا
مروا هبا وال يزالون ،وجعلت بقاءهم يف هذين البلدين ً
وتس�بب يف صعوبة الظروف التي ّ

وقتيا عىل املدى املنظور.
ًّ
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الهوامش والمصادر :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1األردن :لسنا قادرين على استقبال المزيد من الالجئين السوريين ،موقع  RTعربي بتاريخ ،2018-6-24
على الرابط اآلتي:
. http://cutt.us/F0guC
 9.52مليون سكان المملكة بينهم  6.6مليون أردني ،مقال على صحيفة الرأي األردنية بتاريخ -1-11
 ،2016على الرابط اآلتي:
 . )2018-9-http://alrai.com/article/760760.html(83البنك الدولي في األردن :عرض عام ،بتاريخ  ،2018-4-18على الرابط اآلتي:
. )2018-9-http://www.albankaldawli.org/ar/country/jordan/overview(84ينظر إحصاءات البنك الدولي حول األردن على الرابط اآلتي:
. )2018-9-https://data.albankaldawli.org/country/jordan(85دليل مخيمات األردن ،المجموعة  ،194على الرابط اآلتي:
 . )2018-9-http://group194.net/menu/1(66المخيمات الفلسطينية في األردن ...نشأتها وعدد سكانها وتبعيتها ،صحيفة الدستور األردنية في -15
 ،2017-5على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/FDyfe∗ تؤكد وزارة الشؤون الفلسطينية موقف األردن من موضوع الفلسطينيين المقيمين في األردن بما يأتي:
"كان األردن -واليزال -الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت مع الالجئين الفلسطينيين الذين استقبلتهم
على أراضيها كمواطنين أصيلين فيها ،فقد منحتهم الجنسية األردنية ،وأتاحت لهم االندماج في المجتمع
األردني ،والتأثير والتأثر بالوضع االقتصادي واالجتماعي به دون دفعهم إلى التخلي عن هويتهم الوطنية ،مما
أعطى خصوصية لقضية الالجئين الفلسطينيين في األردن لعدة اعتبارات يمكن تلخيصها باآلتي:
أول :البعد الوطني:
 - 1يستمد الموقف األردني في هذا الجانب خصوصيته استنادًا إلى اتفاقية الوحدة بين الضفتين
عام  ،1950والتي بموجبها تمتّع الالجئون الفلسطينيون بالمواطنة األردنية مع التأكيد على ضرورة
الحفاظ على كافة الحقوق العربية في فلسطين ،وعدم التنازل عن حقوق الالجئين ،وفي هذا اإلطار فإنه
لم يتم فرض الجنسية األردنية على الالجئين الفلسطينيين ،ولم تمنح لهم مقابل التنازل عن حقوقهم
بوصفهم الجئين.
شدد قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية عام  1988على التزام الدولة األردنية برعاية كامل حقوق
ّ -2
مواطنيها من ذوي األصول الالجئة باعتبارهم مواطنين أردنيين لهم كامل حقوق المواطنة ،وعليهم
كامل التزاماتها دون أن ينتقص ذلك من حقوقهم كالجئين ،والتمسك بحقهم في العودة و/أو التعويض أو
كليهما ،وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ّ
ّ -3
لحل قضية الالجئين
أكدت اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية في المادة الثامنة ضرورة العمل
الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي ،سواء في المحادثات الثنائية أم في إطار المفاوضات الخاصة بالوضع
النهائي ،إضافة إلى مجموعة عمل الالجئين في المفاوضات المتعددة األطراف.
تمسكه بحقه بالتعويض عن التكلفة الحقيقية التي تك ّبدها خالل استضافته
 - 4يشدد األردن على
ّ
تحمله من نفقات وخدمات ،وتكلفة البنية التحتية ،واستنزاف الموارد ،وأي
الالجئين والنازحين ،وما
ّ
نفقات أو تكلفة مستقبلية منبثقة عن أي ّ
حل متفق عليه لقضية الالجئين ،وكما تنص عليه الشرعية
الدولية.
ثان ًيا :البعد اإلقليمي:
 - 1يؤكد األردن ضرورة إيجاد ّ
حل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لقضية الالجئين
ّ
يشكل جوهر الصراع في
الفلسطينيين باعتبارها مكون ًا أساسيًّا من النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي
المنطقة.
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 - 2يتمسك األردن بحقوق مواطنيه من ذوي األصول الالجئة باعتباره يستضيف ما يزيد عن  % 39من
مجموع الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (األونروا).
 - 3يؤكد األردن دوره المحوري في أي طرح سياسي يتناول قضية الالجئين الفلسطينيين على طاولة
المفاوضات بما يحفظ حقوق مواطنيه وحق الدولة األردنية في التعويض.
يشدد األردن على مسؤولية إسرائيل الكاملة في نشؤ واستمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين ،وبقاء
-4
ّ
قضيتهم دون حل لغاية اآلن.
ثال ًثا :البعد الدولي:
 - 1يتمسك األردن بضرورة استمرار عمل وكالة الغوث الدولية (األونروا) في رعاية وخدمة الالجئين
الفلسطينيين ،وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها إلى حين التوصل إلى ّ
حل لقضية الالجئين
ّ
الحل ،وكما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.
الفلسطينيين ،وتنفيذ هذا
 - 2المشاركة في الجهود السياسية الهادفة إلى حل قضية الالجئين حلاًّ عادلاً يعتمد مبادئ الشرعية
الدولية ذات الصلة.
 - 3يشدد األردن بأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يشكل جوهر الصراع الدائر في المنطقة ،وأن إيجاد
ّ
حل عادل وشامل لهذا الصراع سيسهم في تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة والعالم ،وفي هذا
اإلطار يؤكد األردن دو ًما ضرورة ر ّد المظالم التى تعرض لها الشعب الفلسطيني خالل العقود الماضية
و أبرزها االعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة و/أو التعويض أو كليهما" ،المصدر :الموقف
األردني حول قضية الالجئين ،دائرة الشؤون الفلسطينية ،على الرابط اآلتي:
 . )2018-9-9(60-http://www.dpa.gov.jo/page.php?607 .7توطين الالجئين الفلسطينيين في األردن ،المعرفة ،على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/N1RJv8 .8ملف األردن ،على موقع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،UNHCRعلى الرابط
اآلتي:
 . )2018-9-http://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c8.html(89 .9وزير الداخلية يزور مخيمات الالجئين السوريين في المملكة ،صحيفة الرأي األردنية ،على الرابط اآلتي:
 . )2018-9-http://alrai.com/article/10384139(7الموجهة لالجئين السوريين،
1010تشارلي دنمور ،المفوض السامي غراندي يشيد ببرامج العمل األردنية
ّ
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCR، 12فبراير  ،2018على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/9QS5s1111ينظر:
 األردن تطلق حملة لتقنين أوضاع الالجئين السوريين على أراضيها ،موقع مهاجر نيوز على الرابطاآلتي:
 . http://cutt.us/jjlxD1212دعوة الالجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات في األردن لتسوية أوضاعهم ،موقع France 24
باللغة العربية بتاريخ  2018-3-4على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/dnopX1313األردن :لن نطبق اإلعادة القسرية على الالجئين السوريين ،موقع CNNبالعربية بتاريخ  ،2018-9-6على
الرابط اآلتي:
 jordan-will-not-apply-/06/09/https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018. )2018-9-forcible-returns-syrian-refugees(8
1414وفد روسي يناقش في األردن إعادة الالجئين السوريين ،على موقع الخليج أون الين على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/p0Vum1515مثال على ذلك ،ينظر :األردن :مبادرات أهلية لدعم الالجئين السوريين ،موقع  DWعلى الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/hsRdv1616في األردن ...الالجئون العراقيون بال حقوق ودون اعتراف رسمي ،موقع الخليج أونالين ،على الرابط اآلتي:
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 . http://cutt.us/VMMOW 181717مليار دوالر استثمار العراقيين في األردن ،على موقع الغد بتاريخ  2018-4-8على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/ZvQtx1818للمزيد ينظر :العراقيون في األردن :نعمة على االقتصاد ونقمة على المواطن؟ ،على موقع DWعلى الرابط
اآلتي:
 . http://cutt.us/Bz0rr1919المرصد األردني لالقتصاد المستقل ،التحديات االقتصادية في األردن :التقرير السنوي األول ،أيلول ،2014
عمان ،ص. 4
ّ
∗ بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين واالتفاقيات والمبادئ التوجيهية التى تستهدف حماية
الالجئين فى الشطر األول من القرن العشرين فى ظل عصبة األمم ،وهي الهيئة الدولية التي سبقت
األمم المتحدة ،وبلغت ذروتها يوم  25يوليو/تموز  ،1951عندما وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة
على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ،وتب ّين االتفاقية بوضوح من هو الالجئ ،ونوع الحماية القانونية،
وغير ذلك من المساعدات والحقوق االجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من األطراف الوطنية الموقعة
تحدد بعض
تحدد ،بقدر متساو ،التزامات الالجئ تجاه الحكومات المضيفة ،كما ّ
على هذه الوثيقة .وهي ّ
الفئات المعينة من األشخاص ،من قبيل اإلرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة الالجئ.
المصدر :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،UNHCRما هي اتفاقية عام 1951
الخاصة بوضع الالجئين؟ على الرابط اآلتي:
 . )2018-9-http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html(8∗ بعد انتهاء حرب الخليج الثانية عام  ،1991وقيام االنتفاضة الشعبية جنوبي العراق في مارس /آذار
من نفس العام ،والتي قام الجيش العراقي بقمعها بقسوة ،ف ّر آالف العراقيين ممن شاركوا في االنتفاضة
نحو الحدود السعودية .التي بدورها استقبلتهم في ربيع عام  1991بتوصية من التحالف الدولي الذي
ّ
بحل مشكلة هؤالء العراقيين،
اشترك في حرب الكويت .وقد أعطت الواليات المتحدة األمريكية وع ًدا
وبإعادة توطينهم في منطقة أخرى ،وقامت السعودية ببعض الخدمات داخل المعسكر ،مثل تأمين
العالج ،وتكييف المنازل ،وتوفير التعليم االبتدائي والثانوي ،كما اتّخذت في نفس الوقت بعض اإلجراءات
الحد من الحركة خارج المعسكر ،وتأمين حراسة مشددة على المعسكر ،وفرض حظر
األمنية ،مثل:
ّ
التجوال في الليل .وأشرفت على هذه الخدمات واإلجراءات وزارتا الدفاع والطيران ،إضافة إلى هيئة اإلغاثة
اإلسالمية العالمية السعودية ،وبلغ عدد الالجئين العراقيين بعد انتهاء حرب الخليج الثانية  90ألفًا ،دخل
منهم  33ألفًا إلى المملكة العربية السعودية ،وذلك بعد انتفاضة مارس /آذار  1991جنوبي العراق .وقد
وزّع هؤالء في البداية إلى معسكرين :أحدهما في مدينة األرطاوية (شمال المجمعة ،وشرقي الزلفي ،وتبعد
وضم الالجئين العزّاب ،والثاني قرب مدينة رفحا (شمال السعودية ضمن
عن الرياض  250كلم شمال)،
ّ
وضم الالجئين المتزوجين ،وانتهت بعد
منطقة الحدود الشمالية على بعد  35كلم من الحدود العراقية)
ّ
إما بترحيلهم إلى بلد آخر ،أو بإعادتهم إلى العراق ،للمزيد ينظر:
حرب عام  2003قضية الجئي رفحاّ ،
 الالجئون العراقيون في السعودية ،موقع الجزيرة في  ،2009-10-1على الرابط اآلتي: .http://cutt.us/lAhgKيضم حاليًّا حوالي 5000
الذي
رفحا
بمعسكر
فيه
من
ليلتحق
األرطاوية
معسكر
وخالل عام  1992أغلق
ّ
الجئ ،معظمهم من المسلمين الشيعة جنوبي العراق.
2020السعودية :ملك يوقف االحتالل بالقوة ،وشعب يفتح أبوابه للكويتيين ،صحيفة الشرق األوسط ،العدد
 ،13396في  2أغسطس .2015
2121للمزيد من المؤشرات االقتصادية ،ينظر :المملكة العربية السعودية-المؤشرات االقتصادية ،موقع
 Trading Economicsعلى الرابط اآلتي:
 . )2018-9-https://ar.tradingeconomics.com/saudi-arabia/indicators(82222هيئة اإلحصاء  32.6 :مليون نسمة عدد سكان السعودية في النصف األول  % 37 ...2017منهم أجانب،
مقال في موقع أرقام على الرابط اآلتي:
. )2018-9-https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/488235(8 -
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2323رهام األسعد ،سوريون “طفشوا” من السعودية ..وتركيا “أفضل الموجود” ،صحيفة عنب بلدي في -22
 ،2017-8على الرابط اآلتي:
 . )2018-9-https://www.enabbaladi.net/archives/196721(82424قبل ترحيل مئات اآلالف ...األمم المتحدة تدافع عن اليمنيين المغتربين في السعودية ،موقع SPUTNIK
عربي في  ،2018-5-10على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/fG7Gy2525جاسر الجاسر ،مخاطر اليمنيين في السعودية! ،موقع العربية في  2015-4-25على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/WamRq2626اإلندبندنت :ترحيل العمال اليمنيين من السعودية سيدفع بهم إلى أحضان الحوثيين والقاعدة ،موقع
 EURONEWSبتاريخ  ،2018-3-13على الرابط اآلتي:
 saudi-expulsion-of-yemeni-workers-/13/03/http://arabic.euronews.com/2018. )2018-9-swells-houthi-ranks-(8
ّ
تشكك منظمة العفو الدولية بهذا العدد ،للمزيد ينظر:
∗
بعد إعالن السعودية الستقبالها  2.5مليون سوري منذ بداية األزمة ...منظمة العفو لـ :CNNال يمكن
تأكيد دقة هذه األرقام ،موقع  CNNبالعربية بتاريخ  2015-9-12على الرابط اآلتي:
saudi-has-taken-around-25-/12/09/https://arabic.cnn.com/middleeast/2015
. )2018-8-million-syrians-spa(9
2727السعودية األولى عالميًّا في دعم الالجئين بشهادة األمم المتحدة ،صحيفة الشرق األوسط ،العدد
 ،2016-12-4 ،13886على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/s9p012828إحصائية الداعمين لمنظمة  UNRWAعلى الرابط اآلتي:
 https://www.unrwa.org/sites/default/files/all_governments_donors_ec_overall.. )2018-9-pdf(8
2929للمزيد ينظر :السعودية تعلن عن استفادة أكثر من  750ألف أجنبي من حملة «وطن بال مخالف» من
 140جنسية ،ومعظمهم قدم بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ،صحيفة الشرق األوسط ،العدد
 ،14234في  ،2017-11-17على الرابط اآلتي:
 . http://cutt.us/5zaeM3030للمزيد ينظر :نص وثيقة رؤية السعودية ص ، 36على الرابط اآلتي:
 -file:///C:/Users/windows %20dunya/Downloads/Saudi_Vision2030_AR.pdf(8. )2018-9
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