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م�شكلة الهجرة واللجوء في المنطقة العربية
ّ في
ت الراهنة
ظل الأزما 
* مثنى العبيدي
 تعدّ أزمتا اهلجرة واللجوء يف املنطقة العربية من األزمات واملشكالت املعقدة؛:ملخص
فاهلجرة واللجوء يف املنطقة يتامثالن من حيث انتقال األفراد واجلامعات من دولة إىل
 وخيتلفان من حيث، سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتامعية:أخرى ألسباب متعدّ دة
ّ اإلرادة يف هذا االنتقال؛ إذ
. بينام اللجوء يكون اضطرار ًّيا،إن اهلجرة قد تكون اختيارية
 وتشهد املنطقة.خيص املنطقة العربية فإن االنتقال فيها عىل األغلب اضطراري
ّ وفيام
 ثم، إىل اآلن1948  تتمثّل يف جلوء الفلسطينيني منذ عام،أطول أزمة جلوء وأعقدها
متس الدول املصدّ رة
ّ  وهلذه األزمة تداعيات،جاءت أزمة جلوء العراقيني والسوريني
. وهذا ما يستدعي وضع حلول جذرية ألسباب األزمة ونتائجها،واملستقبلة لالجئني
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ABSTRACT Migration and asylum are complex crises in the Arab region. Migration
and asylum are similar in that they are both acts of movement from one country to
another for a specific reason be it political, security, economic, or social. While they
differ concerning the will of this movement; migration may be optional, while asylum
is compulsory. As for the Arab region, the movement is mostly forced. The region
has witnessed the longest and most complex refugee crisis: the Palestinian refugees'
displacement since 1948; and the refugee crisis of Iraqis and Syrians, which has
repercussions in for countries that export and receive refugees. Thus, it is necessary to
find radical solutions for this crisis and its consequences.
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المقدمة
متر املنطقة العربية بتحديات ومش�كالت عديدة :سياس�ية واقتصادية وأمنية واجتامعية،
ّ
تتمث�ل يف الرصاع�ات واحل�روب ،وعدم االس�تقرار الس�يايس ،واالضطرابات واملش�كالت
الدينية والطائفية واالجتامعية ،وغريها من التحديات التي كان هلا أثر كبري يف ظهور مشكالت
املهمة
وحتدّ يات أخرى ،مثل مش�كلة اهلجرة واللجوء التي أصبحت من املش�كالت والقضايا ّ
واملؤثرة ،التي تستدعي االهتامم والدراسة واملعاجلة عىل املستويني الداخيل واخلارجي.

ومش�كلة اهلج�رة واللجوء ليس�ت وليدة األوضاع والظروف الراهن�ة بقدر ما تعود إىل
مراحل تارخيية قديمة عرفتها املجتمعات البرشية األوىل ،برصف النظر عن اختالف اهلجرات
وطبيعتها ،واألس�باب التي أدت إليها ،بيد أن األمر اختلف بالنس�بة هلذه الظاهرة اإلنسانية يف
الق�رن العرشين ،مثلام اختلفت أش�كاهلا وأس�باهبا التي كانت يف أغلبه�ا جغرافية أو اقتصادية
تتضمنه م�ن رصاعات
س�اب ًقا ،لتك�ون األس�باب والعوام�ل سياس�ية واقتصادي�ة وأمنية ،بما
ّ
ريا من العوامل واألسباب األخرى.
وحروب ونزاعات داخلية وخارجية أكثر تأث ً
ّ
وتش�كل املنطق�ة العربي�ة م�ن بين أكث�ر مناطق الع�امل من حي�ث تأثرها بظاه�رة اهلجرة
حت�والت ،وتتعرض له م�ن أحداث خمتلف�ة جعلت منها م�ن املناطق
مت�ر به من ّ
واللج�وء ،مل�ا ّ
املرس�لة واملستقبلة للمهاجرين والالجئني ،سواء من مواطنيها أم من مواطني الدول واملناطق
املجاورة ،ومن هنا تثار عدة أسئلة بخصوص هذه املشكلة ،لعل أمهها :كيف نشأت وتطورت
مشكلة اهلجرة واللجوء يف املنطقة العربية؟ وما أسباهبا وعواملها يف املنطقة؟ وكيف تؤثر؟ وما
تداعياهتا عىل املجتمعات العربية؟ وما احللول املقرتحة ملعاجلتها مستقبلاً ؟

�أو اًّل :مفهوم الهجرة واللجوء

ال خيتل�ف مصطلح�ا اهلجرة واللجوء ع�ن باقي املصطلحات يف الدراس�ات االجتامعية
واإلنس�انية م�ن حيث ع�دم وجود تعريف مانع جامع هلما ي ّتفق عليه العلامء والدارس�ون ،بل
ّ
إن ل�كل منهما تعريف�ات عديد ًة ختتلف بحس�ب وجهات النظر ملتبنيها ،س�واء من الدارسين
والباحثني أم من املنظامت املعنية بظاهرة اهلجرة أم من الدول ذات الصلة هبا.
 - 1مفه�وم اهلج�رة :للهج�رة العديد من التعريفات واملضامني ،فهي بش�كل عام تشير
إىل أنهّ ا "عبارة عن عملية احلركة واالنتقال من منطقة إىل أخرى ،إ ّما لتحسين وضع اإلنس�ان
االقتص�ادي ،وإ ّم�ا هر ًب�ا م�ن ظ�روف مناخية س�يئة ،أو ظواه�ر طبيعي�ة خمتلفة .م�ن األنامط
ً
أيض�ا هج�رة الكف�اءات العلمية ونزيف األدمغة بعوام�ل طرد تتعلق بواق�ع احلياة االجتامعية
واالقتصادية والسياس�ية ،وعوامل جذب تتعلق باألجور ومس�توى املعيش�ة .وللهجرة خماطر
وتداعي�ات تتعلق بفقدان االس�تثامرات التعليمية واملالية ،وهدر وضي�اع رأس املال البرشي،
وإضع�اف الق�وى املنتج�ة والعامل�ة التي يرتك�ز عليه�ا املجتم�ع" .1واهلجرة" :ه�ي مغادرة
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الش�خص إقلي�م دولته ،أو الدولة املقي�م فيها إىل إقليم دولة أخرى بني�ة اإلقامة يف هذه الدولة
األخرية بصفة دائمة".2

وتعرف اهلجرة بأنهّ ا" :التغري الدائم أو شبه الدائم ملكان اإلقامة ،بغض النظر عن املسافة
ّ
ح�رة أو إجبارية ،أو التفريق ما بين اهلجرة الداخلية
اهلجرة
بكون
االهتمام
ودون
املقطوع�ة،
ّ
وتعرف ً
أيضا بأهنا" :انتقال الش�خص من مكانه األصلي ،أو املكان الذي
واهلج�رة الدولي�ة"ّ ،
غادره إىل مكان آخر جديد ،يقصده برشط أن جيتاز الشخص املهاجر حدو ًدا إدارية ،أو حدو ًدا
سياسية لبلدان معينة ،وتقتيض اهلجرة التغيرّ الدائم أو شبه الدائم ملكان اإلقامة ،دون االكرتاث
باملسافة التي يقطعها الشخص املهاجر".3
تع�رف اهلج�رة ً
أيض�ا بأهنا تعن�ي" :انتقال الف�رد أو اجلامعة من جمتم�ع آلخر ،وهذا
كما ّ
االنتق�ال غال ًبا م�ا يتضمن التخليّ عن حميط اجتامعي معني ،والدخ�ول يف حميط اجتامعي آخر،
وه�ذا يعرف باهلجرة الداخلية ،أ ّما إذا انتقل الفرد إىل خارج احلدود السياس�ية لدولته فيعرف
باهلجرة اخلارجية".4

وم�ن ه�ذه التعريف�ات يتضح أن اهلجرة تتضمن االنتقال من م�كان إىل مكان آخر نتيجة
ألسباب وعوامل خمتلفة ،من أجل تغيري حال ،أو وضع الشخص املهاجر إىل وضع آخر أفضل
مم�ا كان علي�ه ويف مكان آخر غير مكانه األصيل ،وعىل األغلب تكون اإلقامة اجلديدة ليس�ت
باملؤقتة.
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وللهج�رة أن�واع خمتلف�ة تتباي�ن بحس�ب املعي�ار ال�ذي تص ّن�ف عىل أساس�ه ،فبن�ا ًء عىل
املعيار املكاين أو اجلغرايف تنقس�م إىل :اهلجرة الداخلية :وتعني االنتقال اجلغرايف للس�كان بني
الوح�دات اإلداري�ة التابعة للدولة ،مث�ل اهلجرة من الريف إىل املدين�ة ،أو إىل املراكز احلرضية
داخ�ل الدولة ،وهل�ا عوامل عدة ،منها التكلفة املنخفضة ،وس�هولة االنتق�ال ،وانعدام املوانع
دوليا؛ أي
القانونية ،واالستعداد
النفيس ...وغريها ،واهلجرة اخلارجية :وتعني انتقال السكان ًّ
ّ
من دولة إىل أخرى من خالل عبور احلدود السياسية هلا ،من أجل االستقرار الدائم ،والعمل،
5
من دون النظر إىل املسافة املقطوعة ،سواء كانت قصرية أم طويلة.

ال يختل � � ��ف م�صطلحا الهجرة واللجوء
ع � � ��ن باق � � ��ي الم�صطلحات ف � � ��ي الدرا�سات
االجتماعي � � ��ة والإن�ساني � � ��ة من حيث عدم
وج � � ��ود تعريف مان � � ��ع جامع لهم � � ��ا ّيتفق
عليه العلماء والدار�سون بل � ّإن لكل منهما
ً
عديدة
تعريفات

وتقس�م اهلجرة بنا ًء عىل معيار الرغبة أو االختيار
إىل اهلج�رة االختياري�ة :وتعني مغادرة األف�راد طواعية
من دولة املوطن قاصدين الدخول إىل إقليم دولة أخرى
والبق�اء فيها بصفة دائم�ة ،أو لفرتة معينة بغرض العيش
وألس�باب خمتلف�ة 6،واهلج�رة القرسية :وتعن�ي اهلجرة
ربا،
االضطراري�ة التي جيبر عليها الف�رد أو اجلامعات ج ً
إ ّما ألسباب اقتصادية أو سياسية قهرية.7

وتقس�م بنا ًء عىل املعي�ار الزماين إىل :هجرة مؤقتة:
وتعن�ي انتقال األفراد من دول�ة إىل أخرى بقصد اإلقامة
ملدة حمددة عىل أن ال تكون من أجل الس�ياحة أو التجارة أو التعليم ،وهجرة دائمة :وتعني أن
ينتق�ل الفرد أو اجلامعة من دولة إىل أخرى هبدف اإلقامة بش�كل مس�تقر أو دائم ،بغض النظر
8
عن األسباب وراء إقامته هذه.

أ ّما التقسيم األخري فيكون بنا ًء عىل مدى رشعيتها أو قانونيتها ،وتقسم إىل :هجرة رشعية:
تتم وف ًقا لإلج�راءات والضوابط القانونية والش�كلية
وتعن�ي اهلجرة املنظم�ة والقانونية الت�ي ّ
دولي�ا ،واملتطابقة مع ما يفرضه قان�ون كل دولة من ال�دول ،وتقابلها اهلجرة غري
املتعام�ل هبا ًّ
أي دولة من قبل
أي إقليم يف ّ
تعرف بأهنا تدبري الدخول غري املرشوع م�ن وإىل ّ
الرشعي�ة :الت�ي ّ
أف�راد أو جمموع�ات من غري املنافذ املحدّ دة لذل�ك ،دون التقيد بالضوابط والرشوط املرشوعة
9
التي تفرضها كل دولة يف جمال تنقل األفراد.

تبعا لتباين
 - 2مفه�وم اللجوء :تتعدد وختتلف تعريف�ات مصطلحي اللجوء والالج�ئ ً
تس�ببت باللجوء ،كام
الظ�روف والوقائ�ع التي يعيش�ها الش�خص ،أو طب ًقا للمالبس�ات التي ّ
تع�دّ دت يف املواثيق واملعاهدات الدولية والقانون الدويل ،إذ عرفت اتفاقية جنيف عام 1951
الالجئ بأنهّ :
ربره من التعرض لالضطهاد بس�بب
"كل ش�خص تواجد بس�بب خوف ل�ه ما ي ّ
عرقه أو دينه أو جنس�يته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة ،أو آرائه السياس�ية خارج بلد جنسيته
ّ
يس�تظل بحامية دولته ،أو غري راغب بس�بب
وال يس�تطيع أو ال يرغب بس�بب ذلك اخلوف أن
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ذل�ك اخلوف أن يعود إىل دولته" .10وترى املفوضية الس�امية لألمم املتحدة لش�ؤون الالجئني
أن "الالجئين هم أش�خاص يعيش�ون خ�ارج بلده�م األصل؛ بس�بب اخلوف م�ن التعرض
لالضطه�اد ،أو العن�ف ،أو ظروف أخرى خم ّلة باألمن العام بش�كل خطير ،وحيتاجون بذلك
"للحامي�ة الدولي�ة" ،وغال ًبا ما يعيش�ون يف ظروف خطرية ال حتتم�ل ،تدفعهم لعبور احلدود
الوطنية بح ًثا عن األمان يف البلدان األخرى".11
وق�د تشترك ظاهرت�ا اهلجرة واللجوء يف مس�ألة االنتقال من دول�ة إىل أخرى ،وكذلك
والس�يام السياس�ية واألمنية ،ولكنهما خيتلفان
يف مس�ألة تش�ابه بعض الدواف�ع واألس�باب،
ّ
يف مس�ألة أن اهلج�رة قد تك�ون طوعية ،وغال ًبا ما تكون خلفها أس�باب اقتصادي�ة ،بينام يكون
خاص به ،ويكون من
اللجوء باالنتقال االضطراري أو القرسي ،ويكون لالجئ وضع قانوين
ّ
الصعوب�ة عودته إىل بالده يف ّ
ظل الظروف التي اضطرت�ه إىل اللجوء ،عىل العكس من املهاجر
تعرضه إىل اخلطر أو
ألس�باب اقتصادي�ة أو اجتامعية الذي يمكن�ه الرجوع إىل دولته م�ن دون ّ
التهديد.

ثانيًا� :أ�سباب الهجرة واللجوء في المنطقة العربية
تكمن خلف مشكلة اهلجرة واللجوء التي تشهدها املنطقة العربية جمموعة من العوامل
واألس�باب املختلفة ،تتباين من دولة عربية إىل أخرى ،وتتمثّل باألس�باب والعوامل السياسية
واألمنية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وغريها ،ولكن ليس بالرضورة أن يتوافر كل هذه
األسباب يف وجود ظاهرة اهلجرة أو اللجوء ،فقد يكون ّ
جل هذه األسباب وراء هجرة ونزوح
مواطني إحدى الدول العربية ،وقد تكون األس�باب األمنية والسياسية سب ًبا يف هجرة مواطني
دولة عربية أخرى ،وقد تكون األس�باب االقتصادية وراء حالة ثالثة ،وهكذا ،ومن هنا يمكن
إجياز هذه األسباب فيام يأيت:

الأ�سباب ال�سيا�سية والأمنية:
مر
وتع�دّ ه�ذه األس�باب األكث�ر ً
تأثيرا يف وجود ظاه�رة اهلجرة ،ومش�كلة اللج�وء عىل ّ
العص�ور واملراح�ل التارخيي�ة ،إذ إن أوض�اع ع�دم االس�تقرار الس�يايس واألمن�ي ،ووج�ود
األنظم�ة االس�تبدادية ،وانع�دام احلريات ،وضعف املش�اركة السياس�ية ،وانته�اكات حقوق
اإلنسان ،وانتشار السجون واملعتقالت ،والتدخالت العسكرية الداخلية ،وكثرة االنقالبات،
والرصاع�ات الداخلي�ة ،واحل�روب األهلي�ة ،واحلرمان الس�يايس ،كل هذه األس�باب دفعت
طوعا للبحث عن األمن واالس�تقرار ،والبحث عن
قسرا
واضطرارا أو ً
ً
األف�راد إ ّما للخروج ً
مكان آمن حيفظون به أنفس�هم ،وحيققون هلم الكرامة اإلنس�انية وحرية التعبري والرأي وباقي
12
تس�بب التدخ�ل اخلارجي واالحتالل واالس�تيطان الصهيوين
متطلب�ات احلياة اآلمنة .وقد ّ
واس�تمرارا يف املنطقة العربية منذ عام  1948عندما
بح�دوث أكثر موجة جلوء وهجرة تعقيدً ا
ً
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قام عىل اإلحالل واإلبعاد والتهجري القرسي للس�كان األصليني الفلس�طينيني ،ورفض عودة
الالجئين إىل دياره�م الذي ه�و ح ّقهم الطبيع�ي ،وأ ّدى هذا االحتلال إىل هتجري 711000
هجر ما بين  280000و325000
حتول�وا إىل طالب�ي جلوء بع�د عام  ،1948ث�م ّ
فلس�طيني ّ
فلس�طيني بع�د ح�رب  ،1967حتى صار الفلس�طينيون أكرب عدد من الالجئين عىل الصعيد
العامل�ي بعدد يقدّ ر بـ 5ماليين الجئ من اجليل الثاين والثالث املنحدرين عن اجليل األول من
الالجئين الفلس�طينيني ،فضلاً عن مئ�ات اآلالف من الالجئني الفلس�طينيني يف غزة والضفة
13
الغربية ،وآخرين يف لبنان وسوريا واألردن وباقي الدول العربية.
ويف س�ياق االحتلال ً
أيضا تس�بب االحتالل األمريكي للعراق ع�ام  2003بلجوء ما
يق�رب م�ن  2.5مليون عراقي إىل ال�دول العربية ،إذ جلأ معظمهم إىل س�وريا واألردن ولبنان
14
ومرص وغريها من الدول العربية.

كما ّ
أن االضطراب�ات والرصاعات السياس�ية واملس�لحة التي تعصف ب�كل من العراق
وس�وريا وليبي�ا واليمن من�ذ عدة س�نوات ،التي اس�تهدفت املدنيني من أف�راد ومجاعات عىل
أساس اهلويات الطائفية والدينية والعرقية عرب ممارسات جت ّلت بعمليات ترشيد وقتل للسكان
املحليين يف ّ
ظ�ل ضع�ف األنظم�ة ،ودخوهلا برصاع مس�لح ضد ش�عوهبا ،وتداع�ي احلدود،
وظهور الفواعل املسلحة من غري الدول املتمثلة باجلامعات اإلرهابية واملليشيات ،وبروز اهلوية
الطائفي�ة والعرقية عىل حس�اب اهلوية الوطنية التي كان�ت حم ّققة للتجانس املجتمعي -جعلت
اًّ
فر م�ن العراق إىل ما يقرب
كل م�ن العراق وس�وريا ب�ؤرة للموت والدمار ،إذ وصل ذروة ما ّ
فر من س�وريا إىل ما يقرب من  12مليون س�وري يف عام 2015،15
من  4ماليني عراقي ،وما ّ
فف�ي الس�احة العراقية كان�ت الرصاعات الطائفية ،ثم اس�تيالء تنظيم داعش على العديد من
املدن واملناطق العراقية -س�ب ًبا لفرار مئات اآلالف من املدنيني إىل أماكن أخرى داخل العراق
ً
حفاظا عىل أرواحهم وأرسهم .مثلام أدت تطورات األوضاع العنيفة يف ليبيا وسوريا
وخارجه
الفارين من الرصاع واملوت يف هذه الدول حيث جلأوا إىل دول
واليمن إىل زيادة كبرية يف أعداد ّ
والسيام األردن ولبنان وتركيا ،وبشكل أقل دول اخلليج العريب والدول
عربية وأجنبية أخرى،
ّ
16
املغاربية ودول االحتاد األورويب.

الأ�سباب االقت�صادية:
إذ ّ
تؤك�د خمتل�ف امل�ؤرشات والتقاري�ر والدراس�ات أن األس�باب االقتصادي�ة متثّل أحد
األسباب الرئيسة يف تنامي ظاهرة اهلجرة ،وسعي األفراد إىل مغادرة بلداهنم ،من دون النظر إىل
17
الطريقة التي هياجرون هبا ،سواء أكانت بطرق وأساليب قانونية ومرشوعة أم غري ذلك.
وتت�وزع األس�باب االقتصادية بني البطالة والتش�غيل املنق�وص واملفقود ونمو القدرة
العامل�ة ،وق�د ح�دّ دت األمم املتح�دة يف أحد تقاريرها أن�ه يكمن خلف اهلج�رة أربعة دوافع
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تتجلى يف :ازدي�اد أع�داد الش�باب يف ال�دول النامي�ة ،وتناق�ص ف�رص العمل ،وزي�ادة حدّ ة
الف�وارق بني ال�دول الغنية وال�دول النامي�ة وازدياد الوعي هبذه الفوارق ،وس�هولة س�فر أو
ط�رق اهلجرة التي ص�ارت متوفرة للجميع يف ّ
والتطور احلاصل يف وس�ائل النقل
ظ�ل التقدّ م
ّ
ّ
ريا هلج�رة العديد من أبناء الدول
واالتص�ال الدولية .وهذا صحيح ،فالبطالة
تش�كل ً
دافعا كب ً
العربية؛ لكوهنا أزمة فرضت نفسها عىل املجتمعات العربية ،إذ وصلت نسبة البطالة يف الدول
العربية إىل  ،% 25.5وهذا النس�بة هي النسبة األعىل عىل املستوى العاملي .18كام ّ
أن للفقر ً
أيضا
ريا يف املجتمعات التي تعاين البطالة ،حتى ّ
إن نس�بة الفقراء وصلت إىل أكثر من  % 7.5من
تأث ً
19
مؤخ ًرا نتيجة لضعف التنمية ،وعدم االس�تقرار ،والفساد املسترشي،
س�كان الدول العربية ّ
وإخفاق احلكومات واألنظمة يف جمال حتسين املس�توى تكمن خل� � ��ف م�شكلة الهج� � ��رة واللجوء التي
املعايش ،وتقديم اخلدمات .كل تلك األوضاع أسهمت
ت�شهده� � ��ا المنطق� � ��ة العربي� � ��ة مجموعة من
يف أن يس�لك أبن�اء الدول العربية طري�ق اهلجرة؛ لتأمني
حي�اة مناس�بة ،واحلصول عىل فرص العمل التي حتس�ن العوام� � ��ل والأ�سب� � ��اب المختلف� � ��ة تتباين من
ّ
ّ
دول� � ��ة عربية �إلى �أخ� � ��رى وتتمث� � ��ل بالأ�سباب
مستوياهتم املعاشية.

والعوامل ال�سيا�سي� � ��ة والأمنية واالقت�صادية
الأ�سباب االجتماعية والنف�سية:
وتؤثر هذه األسباب من خالل الظروف االجتامعية واالجتماعية والثقافية

ذات الصل�ة بوج�ود بيئتين :واح�دة تك�ون ط�اردة،
واألخرى جاذبة ،بحيث تكون حركة ّ
السكان من البيئة الطاردة صوب البيئة اجلاذبة ،وتوجد
داخليا ين ّفره من بيئته األصلية ،وحيدوه
شعورا
عوامل يف البيئة الطاردة حتدث يف نفس املهاجر
ً
ًّ
عىل البحث عن بيئة جديدة يتو ّقع أن تكون ظروف احلياة فيها أفضل من الظروف التي يعيشها
يف بيئت�ه األصلي�ة ،وتتمثّل يف :صورة النج�اح االجتامعي الذي يظه�ره املهاجر عند عودته إىل
بل�ده يف أي مناس�بة أو إج�ازة ،أو ما يظهره من مظاهر الغنى والرتف وأس�باب نفس�ية وذاتية
ختص امليول الش�خصية لألفراد ،وتربز من خالل املكبوتات والرغبات الش�خصية يف البحث
ّ
20
التف�وق االجتامعي .كما ّ
أن العدي�د من األفراد هياجرون بس�بب م�ا يبنونه من
ع�ن حتقي�ق
ّ
وتطور يفتقر إليهما األفراد يف املنطقة
أحلام التطل�ع واالنبهار بام يف الع�امل الغريب من حريات
ّ
21
العربية.

ً
ثالثا :دول الهجرة واللجوء في المنطقة العربية

ضمها أكرب ع�دد من الالجئني
تع�دّ املنطق�ة العربي�ة يف مقدم�ة مناطق الع�امل من حيث ّ
واملهاجري�ن والنازحين ،وتت�وزع دوهل�ا بني مص�دّ ر للهجرة واللج�وء ،ومس�تقبل هلا ،وبني
حتولت من مس�تقبل إىل مص�دّ ر بعد أن اضطربت أوضاعها ،وش�ملها عدم
ه�ذه ال�دول دول ّ
حتولت من بلدان مس�تقبلة
االس�تقرار ،وتأيت يف مقدمة هذه الدول العراق وس�وريا وليبيا ،إذ ّ
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والس�يام الفلس�طينيني إىل دول ذات بيئة طاردة؛ بس�بب تفاقم أوضاع
للمهاجرين والالجئني
ّ
الرصاع ،وعدم االستقرار السيايس واألمني فيها ،ويف املقابل تستضيف دول أخرى يف املنطقة
العربي�ة الجئين ومهاجرين ،س�واء من داخل املنطق�ة أم من خارجها 2 2،مث�ل لبنان واألردن
ودول اخلليج العريب ومرص وغريها من الدول العربية.

ختت�ص املنطق�ة العربي�ة بأه�م ح�االت اللج�وء يف العامل الت�ي تتمث�ل يف :الالجئني
كما ّ
هج�روا منذ أربعيني�ات القرن املنصرم ،والالجئين الصحراويني الذين
الفلس�طينيني الذي�ن ّ
يعيش�ون "أوضاع اللجوء طويل األمد" ،ويناظرون ثاين أق�دم حالة جلوء يف العامل 23.أ ّما حالة
اللجوء والنزوح السوري التي ظهرت عام  2011فوصل فيها عدد الالجئني السوريني إىل ما
يقارب من  12مليو ًنا ،توزعوا بني الداخل السوري وخارجه.
تتبعهما يف الدول
تتب�ع ظاه�ريت اهلجرة واللج�وء يف املنطقة العربي�ة من خالل ّ
ويمك�ن ّ
املصدّ رة واملستقبلة هلا ،وذلك وفق الشكل اآليت:
24

ّ
الم�صدرة للمهاجرين والالجئين:
�أهمّ الدول

 الع�راق :إن تداعي�ات ظروف مرحل�ة االحتالل األمريكي منذ ع�ام  ،2003وما تبعهام�ن تده�ور أمني ،ورصاع�ات طائفي�ة ،ونزاعات مس�لحة ،وظهور اجلامع�ات اإلرهابية ،ثم
مرحل�ة س�يطرة تنظيم داعش عىل أج�زاء كبرية من العراق -أ ّدت إىل موج�ة كبرية من النزوح
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عىل املس�تويني الداخيل واخلارجي ،وقد وصلت آثار هذه األوضاع إىل الالجئني الفلس�طينيني
وتوجهوا إىل دول اجلوار.
فتعرضوا للتهجري القرسي مرة أخرى،
ّ
يف العراقّ ،

 س�وريا :أصبحت بس�بب الرصاع املس� ّلح الدائر فيها املصدر األول لالجئني يف املنطقة،ف�ر منها أكثر من  5ماليني س�وري ،وصاروا الجئين يف دول اجلوار ،ونزح ما يقرب من 6
إذ ّ
داخليا .كام ّ
تعرضوا ً
واضطروا إىل
أيضا لالنقسام،
ماليني س�وري
ًّ
ّ
أن الفلس�طينيني يف س�وريا ّ
هجرة ثانية يف ظل تدهور األوضاع السورية.
 ليبي�ا :أ ّدت تط�ورات األحداث منذ عام  2011والنزاع املس� ّلح يف ليبيا إىل نزوح أعدا دكبيرة من الليبيين والعامل واملهاجرين والالجئني العرب يف ليبي�ا إىل دول اجلوار الليبي ،وقد
اتجّ �ه معظمهم إىل تش�اد وتونس ومرص واجلزائر ،وأصبحت ليبيا بلدً ا ذا بيئة طاردة ّ
للس�كان،
خال ًفا ملا كانت عليه ساب ًقا ،إذ كانت مستقبلة هلم.

والسيام األزمة األخرية التي استوىل فيها احلوثيون
 اليمن :تعاين اليمن أزمات متالحقة،ّ
وأمنيا .شهد اليمن منذ
سياسيا واقتصاد ًّيا
عىل الس�لطة عام  ،2015فالبلد يعاين عدم استقرار
ًّ
ًّ
داخليا ،إذ وصل عددهم إىل أكثر من مليون الجئ
ارتفاعا هائلاً يف عدد الالجئني
عام 2015
ً
ًّ
يف أنحاء اليمن ،ويف املقابل استقبل اليمن ما يقرب من  245.801الجئّ ،
الصوماليون
شكل
ّ
ح�وايل  % 95منه�م ،كما ّ
مهاج�را اتجّ هوا صوب اليم�ن من القرن
أن ما يقرب م�ن 19.592
ً
اإلفريق�ي ،فضلاً عن أعداد من الالجئني من س�وريا والعراق يف أثناء انتقاهلم إىل دول اخلليج
العريب.
هتجر أبناؤه منذ عام ّ ،1948
وسكاهنا
عربيا الذي ّ
 فلسطني :أ ّما فلسطني فهي البلد األول ًّنزوحا من حيث العيار الزمني.
هم األكثر
ً

 مرص والسودان ودول أخرى :تضاف هذه الدول إىل الدول السابقة ،إذ فيها العديد منعوامل البيئة الطاردة ّ
لسكاهنا.

�أهمّ الدول الم�ستقبلة للمهاجرين والالجئين:
تعر ًض�ا ملوجات من اهلجرة واللج�وء ،قادمة من
 األردنّ :تع�د األردن م�ن أكث�ر الدول ّ
البل�دان العربي�ة املجاورة هلا ،إذ اس�تقبلت املوج�ات األوىل والالحقة لالجئني الفلس�طينيني
فلس�طينيا ،وهم
م�ن ع�ام  ،1948حتى وصل عددهم إىل م�ا يقرب من  1،880.740الجئًا
ًّ
يش�كلون نس�بة  % 41.8م�ن الالجئين الفلس�طينيني يف الع�امل ،يعي�ش بعضه�م يف خميمات،
وبعضهم اآلخر استطاع االندماج يف املجتمع ،ويامرس حياته بشكل اعتيادي 25.وقد حدّ دت
ّ
األردن املواطنة
مس�ألة األص�ل الوطن�ي املنظ�ور األردين جتاه الالجئين الفلس�طينيني ومن�ح
الكامل�ة ألغلبي�ة الالجئني الفلس�طينيني ،وأصب�ح النظ�ام األردين بمرور الوق�ت يعتمد عىل
ت�وازن دقي�ق بني مصالح القبائل األردني�ة يف الضفة الرشقية لنه�ر األردن ومصالح األردنيني
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املميزة ملواجهة أي
من أصل فلس�طيني ،ويتجىل جزء من هذا الت�وازن يف تأكيد اهلوية األردنية ّ
مس�عى أو مقترح دويل بأن تصب�ح األردن وطنًا بديلاً للفلس�طينيني 26،كام اس�تقبلت األردن
واملهجري�ن العراقيين من�ذ عق�د التس�عينيات ،وازداد عددهم بش�كل كبري يف ظل
الالجئين
ّ
27
مرحل�ة م�ا بعد ع�ام  ،2003حتى جت�اوز عددهم أكثر م�ن  500ألف عراقي ،يعيش�ون يف
العاصم�ة عّم�اّ ن ،وعدد من املحافظات األخرى بش�كل اعتي�ادي ،ال يف خميامت ،كام هو احلال
واملهجرين
مع الفلس�طينيني .واس�تضافت األردن منذ عام  2011موجة جديدة من الالجئني
ّ
الس�وريني ،وق�د وصل أعداد م�ن يقطن يف املخيمات منهم إىل ما يقرب م�ن  600ألف ،بينام
يقدّ ر عدد الس�وريني يف باقي أنحاء األردن املختلفة بمليوين الجئ إضايف ،ويعيش الكثري من
ثقافيا ولغو ًّيا،
الس�وريني بش�كل اعتيادي ضمن املجتمع األردين؛ لسهولة االندماج مع أفراده ًّ
واس�تطاع العديد من الس�وريني الدخول إىل س�وق العمل ،وفتح مرشوعات هلم ،كاملطاعم،
28
والرشكات ،والتنافسية يف املدن الكربى.
وق�د اعتم�دت األردن "سياس�ة األب�واب املفتوح�ة" م�ع الس�وريني ،ومنحته�م احلامية،
وأعف�ي الس�وريون من احلصول عىل تأشيرة الدخ�ول ،أو ترصيح اإلقام�ة ،ومنحت األردن
الالجئني الس�وريني من خارج املخيمات احلقّ يف حصوهلم عىل الرعاية الصحية ،والتس�جيل
واس�تمرت سياس�ة األبواب املفتوحة منذ بداية الرصاع يف س�وريا يف آذار
يف املدارس العامة،
ّ
 2011إىل حزيران  2016حينام أغلقت احلدود ألسباب عدّ هتا األردن متعلقة باألمن القومي
29
األردين.

 لبنان :تس�تضيف لبنان أعدا ًدا كبرية من الالجئني الفلسطينيني والسوريني ،إذ يوجد فيهما يقرب من  441.005الجئني فلس�طينينيّ ،
يش�كلون نس�بة  % 9من الالجئني الفلسطينيني
خارج األرايض الفلسطينية 30،ويقيمون يف  12خميماً لالجئني يف البالد بعد أكثر من ثامنية عقود
من وصوهلم إىل لبنان ،وباس�تثناء العائالت املس�يحية الفلس�طينية من الطبقة املتوسطة مل يمنح
31
الالجئون الفلس�طينيون حقوق املواطنة؛ خش�ية حصول أي تغيري يف توازن البالد الطائفي،
وتع�رض الالجئ�ون الفلس�طينيون لصعوب�ات وأحداث دموي�ة يف لبنان نتيج�ة خالفات بني
ّ
تس�ببت بوقوع جمازر
منظمة التحرير الفلس�طينية وفصائل لبنانية أ ّدت إىل تلك األحداث التي ّ
32
خميم تل الزعرت وصربا وشاتيال يف عقدي السبعينيات والثامنينيات من القرن العرشين.

وس�هل
كما تس�تضيف لبن�ان الالجئني الس�وريني الذي�ن يقدر عددهم بمليوين س�وري،
ّ
عبوره�م غي�اب احلدود الواضحة بني س�وريا ولبن�ان .يعرب هؤالء الالجئون من شمال لبنان
بش�كل أس�اس ،وتشير معلومات إىل أهنم يعربون من منطقة بعلبك رشق البالد ،وقد أرغم
الالجئ�ون الس�وريون عىل االندماج من خالل االنتق�ال إىل أبنية قائمة يف أحي�اء لبنان األكثر
فق�را ،وعىل الرغم من ترحيب الس�كان هبم إلاّ أن مش�كالت طائفي�ة حصلت يف عدة مناطق
ً
يوجد فيها السوريون 33.يضاف إىل ذلك أن احلكومة اللبنانية رفضت بشكل قاطع بناء خميامت
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لالجئني الس�وريني ،عىل الرغم م�ن النصائح واخلطابات املتك�ررة للمنظامت الدولية ،وذلك
بحجة أن بناء خميامت هلم س�يكون بمثابة اعرتاف بإمكانية بقاء الس�وريني إىل أجل غري حمدّ د يف
ّ
34
لبنان ،كام هو حاصل يف اس�تمرار بقاء الفلس�طينيني  ،كام فرضت احلكومة اللبنانية إجراءات
مش�ددة عديدة للحدّ من تد ّفق الس�وريني ،والسيام يف جمال التأشريات ،وأعلنت أنه لن يسمح
للسوريني باللجوء إىل لبنان إلاّ يف حاالت إنسانية استثنائيةّ ،
املسجل يف
وأن الالجئ السوري
ّ
35
لبنان سيفقد صفة اللجوء يف حالة زيارته سوريا.

على الرغم من أن مرص تعدّ م�ن البلدان املصدّ رة للمهاجري�ن إلاّ أنهّ ا ً
أيضا إحدى الدول
العربي�ة التي اس�تقبلت الجئين ومهاجرين م�ن الدول
العربي�ة الت�ي متر بمرحلة من عدم االس�تقرار الس�يايس اعتم � ��دت الأردن "�سيا�سة الأب � ��واب المفتوحة" مع
واألمني ،إذ اس�تقبلت موجات خمتلفة من اهلجرة ،سواء ال�سوريي � ��ن ومنحته � ��م الحماية و�أعف � ��ي ال�سوريون
الرشعي�ة أم غري الرشعي�ة ،من الفلس�طينيني والعراقيني
م � ��ن الح�صول عل � ��ى ت�أ�شي � ��رة الدخ � ��ول �أو ت�صريح
والس�وريني واليمنيين والصوماليين والس�ودانيني،
فضلاً عن اإلرترييين واإلثيوبيني 36.بلغ عدد الالجئني الإقام � ��ة ومنح � ��ت الأردن الالجئي � ��ن ال�سوريين من
الفلس�طينيني م�ا يق�رب م�ن  42.974الجئً�ا ،وبل�غ خارج المخيم � ��ات ّ
الحق في ح�صولهم على الرعاية
ع�دد العراقيين م�ا يق�رب م�ن 150.000
عراق�ي 37.ال�صحية والت�سجيل في المدار�س العامة
ّ
وتزاي�دت أع�دا د الالجئين وطالب�ي اللج�وء يف مصر
يف ع�ام  2017فوص�ل إىل  209.393الجئً�ا بحس�ب إعلان املفوضي�ة الس�امية يف األم�م
املتح�دة لش�ؤون الالجئين ،وكان نصيب الس�وريني هو األكبر بينهم ،حيث بلغت نس�بتهم
 ،% 54تالهم الس�ودانيون بنس�بة  ،% 17تالهم اإلثيوبيون بنس�بة  ،% 7تالهم اإلرترييون
بنس�بة  ،% 5تالهم مواطنو جنوب الس�ودان بنسبة  ،% 4ثم الصوماليون بنسبة  ،% 3والباقي
من جنسيات أخرىّ .
وجل هؤالء الالجئني يقيمون يف القاهرة واإلسكندرية وحمافظة الرشقية،
ولك�ن يف الواق�ع من الصعب وضع تقديرات حقيقية لع�دد الالجئني يف مرص ،وذلك لوجود
أع�داد كبرية من املهاجرين غري الرشعيني ،يقيمون فيها بش�كل مؤقت ،بانتظار فرصة انتقاهلم
إىل أوروب�ا 38.إضاف�ة إىل ذل�ك ال توجد يف مرص خميامت لالجئين واملهاجرين كام هو احلال يف
األردن ولبنان وسوريا.

 دول جمل�س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربية :يوج�د يف دول هذا املجلس م�ا يقرب منفلس�طينيا ،وما يقرب من  150ألف عراقي 39،واس�تقبل ّ
كل من السعودية
 112.116الجئًا
ًّ
ّ
ل�كل منهام ،على الرغم من ع�دم إعالن ذلك
واإلم�ارات م�ا يقرب م�ن  100ألف س�وري
رس�ميا ،كام اس�تقبلت الكويت وقطر أعدا ًدا أخرى من السوريني ،وتشري التقارير إىل أن دول
ًّ
جملس التعاون اخلليجي قدمت مس�اعدات إنسانية منذ بداية الرصاع يف سوريا ،بحيث قدمت
الكويت  933مليون دوالر ،والسعودية  594مليون دوالر ،واإلمارات  403ماليني دوالر،
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وقط�ر  233ملي�ون دوالر ،وس�لطنة عامن  23ملي�ون دوالر ،بينام قدّ م�ت البحرين  3ماليني
دوالر 40.كام تستضيف دول جملس التعاون أعدا ًدا كبرية من املهاجرين ألسباب اقتصادية.
فضلاً عن ذلك فإن الدول املذكورة ليس�ت هي الدول الوحيدة املس�تقبلة لالجئني ،بل
هناك دول أخرى فيها الجئون ،ولكن بصورة أقل ،مثل دول املغرب العريب ،وتعدّ س�وريا يف
صدارة الدول العربية التي اس�تقبلت الالجئني الفلس�طينيني والعراقيني قبل أن تصبح الدول
العربية األوىل الطاردة ملواطنيها.

رابعًا� :آثار الهجرة واللجوء في المنطقة العربية وتداعياتها
ترتتّب عىل ظاهريت أو مش�كلتي اهلجرة واللجوء
تتحم�ل أعباءه�ا ال�دول العربي�ة،
آث�ار
وس�لبيات ّ
مج�ة ّ
ّ
ويمكن إجياز أمهّها وفق ما يأيت:

يواج � ��ه المهاج � ��رون والالجئون مخاط � ��ر جمة في
�أثن � ��اء فراره � ��م �أو هجرته � ��م وعل � ��ى الأغل � ��ب تكون
هجرتهم بطرق غير �شرعية وتتمثل هذه المخاطر
خماطر اخلروج :يواجه املهاجرون والالجئون خماطر
ف � ��ي �إمكانية خروجهم �سالمين م � ��ن بين الهجمات
مج�ة يف أثناء فراره�م أو هجرهتم ،وعلى األغلب تكون
الع�سكرية وال�صراعات الم�سلحة �أو االعتداء عليهم هجرهت�م بطرق غير رشعي�ة ،وتتمثل ه�ذه املخاطر يف
إمكاني�ة خروجهم س�املني م�ن بني اهلجامت العس�كرية
وتع ّر�ضهم لالبتزاز وال�سلب �أو الأ�سر
وتعرضهم
والرصاعات املس�لحة ،أو االعتداء عليه�مّ ،
لالبت�زاز ،والس�لب أو األرس ،أو االس�تغالل م�ن قب�ل
41
مجاعات وعصابات التهريب ،أو مرورهم بطرق غري آمنة تعرضهم للمخاطر كالغرق.
التكيف :أ ّدت األعداد الكبرية من الالجئني الفلسطينيني والسوريني والعراقيني
مشكالت ّ
التكيف مع األزمة ،وتزايد املخ�اوف القائمة عىل اهلوية،
إىل األردن ولبن�ان إىل إره�اق آلي�ات ّ
واحتاملي�ة اإلخلال بالت�وازن العرق�ي أو الطائفي أو اهلوي�ايت ،إذ تذهب توجه�ات ومواقف
صانع�ي الق�رار يف البلدي�ن صوب التوق أو الس�عي إىل التخلص من أزم�ة الالجئني هذه ،أو
التوج�ه كان له دوره يف إنتاج سياس�يات تقيي�د حركة الالجئني،
إعادهت�م إىل بلداهن�م ،وه�ذا
ّ
وتقليص احلامية اخلاصة هبم ،وفرض الرشوط والضوابط عىل بقائهم 42.وهو ما ينعكس سل ًبا
عىل الطرفني :الالجئني من جهة واجلهات املضيفة من جهة أخرى.

أزم�ة اخلدمات :أ ّثرت زيادة الطلب واالحتياجات بس�بب األع�داد الكبرية من الالجئني
والس�يام التعليم والس�كن والرعاية الصحية ،وفاقمت هذه
يف إمكانية الوصول إىل اخلدمات،
ّ
الزيادة الس�كانية التحدّ يات اهليكلية املس�تفحلة التي تعانيها البلدان املس�تقبلة أصلاً  ،وتشمل
ه�ذه التحدّ ي�ات االنكامش االقتص�ادي يف كل من األردن ولبن�ان ،والتحدّ ي�ات ذات الصلة
باخلدمات املختلفةّ ،
لعل أمهّها أزمة السكن ،وارتفاع اإلجيارات ،وأزمات يف املياه والكهرباء،
43
وأزمات املدارس ،وقطاع التعليم.
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مش�كلة البطالة :تشير العديد من التقارير إىل ّ
أن نس�بة أكثر من  % 51من الالجئني خارج
املخيامت يف الدول العربية تشارك يف سوق العمل بصفة عامل ذوي مهارات منخفضة (البناء،
التج�ارة ،الزراع�ة ،الصناعة ،وغريه�ا) 44،كام ّ
أن أجورهم تكون على األغلب أقل من أجور
والسيام يف لبنان واألردن ،وغريمها من الدول العربية،
العاملني من مواطني بلدان االستقبال،
ّ
وهذا زاد من معدالت البطالة يف هذه الدول التي تعاين أصلاً ق ّلة الوظائف وفرص العمل.
اس�تنزاف الكفاءات :تؤ ّدي الظروف الصعبة والرصاعات السياس�ية واملس� ّلحة إىل هجرة
العدي�د من أصحاب الش�هادات العليا والكفاءات العلمية واملهني�ة إىل خارج أوطاهنم ،وربام
والسيام من حيصلون عىل فرص عمل تناسب مؤهالهتم ،وهذا ّ
االس�تقرار هناك ً
يشكل
أيضا،
ّ
خس�ارة عىل البلد األصيل لرأس املال البرشي ،واس�تنزاف العقول واخلربات ،وما يؤديه ذلك
45
من إنقاص فرص النمو ،وتراجع قدرات اإلنتاج والعمل.

تتسبب موجات النزوح وال ّلجوء ألعداد كبرية من األفراد واجلامعات
تغيري املساراتّ :
يف عملية دفع وتغيري للمس�ارات السياس�ية واالقتصادية واالجتامعي�ة والثقافية لكل دولة
م�ن ال�دول املعني�ة عىل حدة ،وكذل�ك للمنطقة بش�كل ع�ام ،فالتهجري القسري والتبادل
الس�كاين القائ�م عىل أس�س إثنية وطائفي�ة يؤديان إىل إعادة تش�كيل اخلرائط السياس�ية يف
بلدان النزوح ،مثل العراق وس�وريا واليمن ،وهيدّ د بتفويض النظم االجتامعية والسياس�ية
يف دول االس�تقبال ،مث�ل األردن ولبن�ان ،يض�اف إىل ذلك حف�ز املجتمع�ات املحلية نحو
العس�كرة والتس�لح؛ لتوفير محاية ألنفس�ها ،كما أدت أزم�ات اهلجرة واللجوء إىل نش�وء
طبق�ة دني�ا جديدة من املواطنني املفقرين يمكن أن تنش�أ منه�م أجيال ناقمة عىل األوضاع،
وق�د حترم من احلصول عىل فرص التعليم املناس�ب ،وقد يكون�ون عرضة ألفكار التطرف
46
ً
أيض�ا.
أوضاع املخيامت :يقيم الالجئون يف خميامت أو مس�توطنات ،ويعيش�ون يف أوضاع طويلة
األم�د ،وهي معزولة عن املجتمعات املحيطة ،ويعتمدون فيها عىل املس�اعدات اإلنس�انية من
الناحي�ة الفعلية ،وتعدّ العديد من املخيامت يف لبنان واألردن أش�به بـ"اجلزر األمنية" ،وتعامل
47
كحيز استثنائي ،وخمترب إلجراء التجارب عىل كيفية السيطرة واملراقبة.

خماوف االس�تيطان الدائم :تبدي حكومات الدول املضيفة لالجئني خش�يتها من احتاملية
اس�تيطان واس�تقرار الالجئين الس�وريني والعراقيين واليمنيين والليبيين والصوماليين
والس�ودانيني ،كام حصل مع اس�تمرار جلوء الفلس�طينيني منذ أكثر من ثامنية عقود من دون أن
يتوصل إىل حل لقضيتهم يضمن عودهتم إىل فلسطني ،وانعكست هذه املخاوف عىل ما تو ّفره
ّ
ه�ذه احلكومات من مس�اعدات وخدم�ات تصل إىل احلد األدنى ،حت�ى ال يكون لدهيم حافز
48
للبقاء ،وهو ما أ ّثر سلب ًيا يف الطرفني.
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ضغط األعداد :من تعقيدات مشكلة الالجئني عىل الدول املضيقة أن أعدادهم يف بعض من
هذه الدول ،وبخاصة األردن ولبنان -اقرتب من ثلث أو نصف عدد سكان الدول املستقبلة،
أو تش�كل نس�بة مرتفع�ة مقارنة بعدد س�كاهنا ،وما يرتتّب على ذلك من ضغوط سياس�ية أو
49
اجتامعية أو اقتصادية عىل احلكومات واملجتمعات يف هذه الدول.

تنامي ش�بكات التهري�ب :أ ّدى ازدياد ح�االت وموجات اهلجرة واللج�وء يف ّ
ظل جدلية
الرف�ض القان�وين والطلب االقتص�ادي إىل بروز مجاعات وش�بكات لتهريب ونق�ل الراغبني
خاص إىل الدول األوروبية وأستراليا ،وأصبحت هذه الشبكات
باهلجرة واللجوء ،وبش�كل
ّ
م�ن املهربين عابرة لل�دول والق�ارات ،وهلا مصاحله�ا ومراكزه�ا يف دول اإلرس�ال والعبور
تدره أعامهلا من أموال ،وهذه الش�بكات
واالس�تقبال،
ويتورط فيها الكثري من األش�خاص ملا ّ
ّ
ريا أمام الدول واألفراد واجلامعات؛ ملا تس�ببه من أرضار بأمن الدول وسياساهتا،
متثّل حتدّ ًيا كب ً
إضاف�ة إىل ما تقوم به من أعامل اس�تغالل لالجئني تصل إىل بيعه�م أو خطفهم أو ابتزازهم أو
50
استغالهلم يف جتارة الدعارة واملخدرات.

خام�سً ا :حلول مقترحة
حتت�اج أي ظاه�رة أو مش�كلة إىل وض�ع احللول املناس�بة هلا ،ابتدا ًء من معاجلة أس�باهبا،
ووص�ولاً إىل معاجل�ة واحت�واء نتائجه�ا وتداعياهت�ا ،كذل�ك احلال بالنس�بة ملش�كلتي اهلجرة
واللج�وء اللتين تش�هدمها املنطقة العربية ،إذ يمك�ن وضع جمموعة من احلل�ول املقرتحة التي
ّ
ولعل أمهّها ما يأيت:
يتو ّقع أهنا كفيلة بمعاجلة هذه املشكلة،

يتحمل املجتمع الدويل مسؤوليته يف ّ
حل النزاعات والرصاعات الدائرة ،وإحالل
 - 1أن ّ
والسيام الرصاع يف س�وريا واليمن وليبيا والعراق والسودان ،إذ إن
السلام يف الدول العربية،
ّ
من الرضوري معاجلة أسباب مشكلة اهلجرة واللجوء ،وهذا كفيل بمعاجلة هذه املشكلة ،ومن
هن�ا تأيت أمهية اس�تخدام املنظامت الدولية الفاعل�ة والقوى العاملية املؤ ّث�رة كالواليات املتحدة
األمريكية واالحتاد األورويب وس�ائل تأثريه�ا لوقف هذه الرصاعات ،ووضع احللول هلا ،فإذا
مل توض�ع احللول املناس�بة لرصاع�ات املنطقة فإن أزماهت�ا وتداعياهتا س�تبقى مؤثرة يف الوضع
أهم ملفات ومش�كالت
اجليوس�يايس واإلنامئ�ي واإلنس�اين ويف اهلج�رة واللج�وء باعتبارها ّ
51
املنطقة يف قادم األعوام.
 - 2توفري احلامي�ة الدولية لالجئني عرب املزيد من التعاون العريب والدويل ،وعقد وتفعيل
االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة بحامية الالجئني ،وتوفري اخلدمات هلم ،وعدم التمييز
بينه�م وبني املجتمعات املحلي�ة ،وحتقيق تكافؤ الفرص ،وهذا يتطل�ب ً
أيضا أن تدخل الدول
العربية يف نطاق املعاهدات اخلاصة بحامية الالجئني التي التزال معظم الدول العربية تتجاهلها،
52
ومل تو ّقع عليها.
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ألي م�ن الرصاعات يف ال�دول العربي�ة فإنه ينبغي
 - 3يف ح�ال التوص�ل إىل ح�ل معني ّ

وض�ع أنس�ب الطرق حلامية الالجئين الذين يع�ادون إىل مناطقهم ،واحليلول�ة دون تعرضهم

ألي أعمال انتقامي�ة م�ن قبل طريف الصراع ،وأن يكون هناك ضامن ع�دم تعرضهم لألذى أو
ّ
مهمة محايتهم لقوة دولية حت ّقق االستقرار ،حتى لو
اخلطر ،مع االلتزام بضامن أمنهم عرب إيكال ّ

جوي عىل مناطق الرصاع ،والتأسيس ملناطق آمنة ،ومنزوعة
استدعى ذلك فرض منطقة حظر
ّ
السالح.
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 - 4إن أغل�ب الالجئين واملهاجرين ي ّتجهون إىل خ�ارج بلداهنم؛ ألنهّ �م يعانون ظرو ًفا

إنس�انية صعبة يف بالدهم ،والس�بيل األنجع لوقف هجرهتم يكمن يف توفري احلياة الكريمة هلم

يف بالدهم ،من خالل برامج التنمية والضامن االجتامعي ،واعتامد السياس�ات املختلفة الكفيلة
بتوفري اخلدمات لكل املواطنني ،وتلبية احتياجاهتم ،وحتسني مستوياهتم املعاشية.

54

 - 5أن تس�تعدّ الدول املضيفة لالجئني حلاالت ن�زوح طويلة األمد هلم داخل حدودها،

بانتظ�ار التوصل إىل تس�ويات سياس�ية يف املس�تقبل ،ومن هنا جيب عىل هذه ال�دول أن تكون

سياستها أبعد من اجلانبني اإلنساين واألمني فقط ،فمن شأن منح الالجئني حقوقهم االقتصادية

والسياسية أن يقطع ً
شوطا طويلاً يف التخفيف من معاناهتم.
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 - 6يمكن التصدي هلجرة الكفاءات من خالل حتقيق متطلباهتم االقتصادية واالجتامعية
والسياس�ية ،وتوفري املس�تلزمات املطلوبة الس�تمرارهم داخل البلاد ،وتوظيف قدرات هذه
العقول يف جماالت ختصصاهتا ،واالستفادة منها قدر املمكن.

 - 7أن تعتم�د الدول العربية بش�كل ف�ردي أو مجاعي برامج توعوية ع�ن مدى خطورة
اهلج�رة غير الرشعي�ة ،ترافق اعتامد إستراتيجيات متكامل�ة ملكافحتها ،من خلال توفري بيئة
حاضن�ة للمواطنين تركز عىل عدة أس�س ،منه�ا :التوعية وبن�اء القدرات ،واحلامي�ة ،وتفعيل
اإلط�ار الترسيع�ي ،ودعم التنمية57،وه�ذه ختص اهلجرة غري الرشعية ،أ ّم�ا اللجوء فهو نتيجة
ختص حياة األفراد واجلامعات وأمنهم.
لظروف اضطرارية ال جتدي معها التوعية؛ لكوهنا ّ

والس�يام األطف�ال من املخاطر التي يتعرضون
 - 8توفري احلامية للمهاجرين والالجئني،
ّ
هلا عن طريق :تيسير العودة ،وتوفري برامج التوعية النفس�ية واالجتامعية هلم ولذوهيم ،إضافة
إىل توفير احلواف�ز االقتصادي�ة املالئم�ة للحدّ من ه�ذه الظاهرة؛ لتحسين احلال�ة االجتامعية
واالقتصادية لألطفال وأرسهم.
 - 9التع�اون بني الدول العربية كافة ،بحيث يكون�ون رشكاء متكاملني للتعاطي الفاعل
مع اهلجرة غري الرشعية ،من خالل تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات التهريب بجهود
57
أمنية مشرتكة.
- 10أن تك�ون هناك جهود عربية دولية ملس�اعدة الالجئني واملهاجرين قرس ًّيا بالوس�ائل
58
والسبل كافة ،وتقديم اخلدمات املطلوبة هلم إىل حني ضامن عودهتم املناسبة إىل بلداهنم.

الخاتمة
ّ
والس�يام القرسي�ة -واللجوء الت�ي أصبح املاليني م�ن أبناء الدولإن مش�كلة اهلج�رة
ّ
ريا ،وهذا التعقيد يأيت من صعوبة التعاطي
العربي�ة يعانوهنا -تعدّ من أكث�ر القضايا تعقيدً ا وتأث ً
مع جذورها ّأولاً ؛ الختالف أسباهبا أو أطرافها ،ولصعوبة حتمل تكاليفها عىل الدول املصدّ رة
واملس�تقبلة هلؤالء الالجئني ،أما تأثريها فكبري وله تداعيات كثرية ،وال تقترص هذه التداعيات
على ال�دول العربية فحس�ب بل متت�د إىل الدول واملناط�ق املحيطة ،وحتى البعي�دة من املنطقة
ريا نتيجة اس�تقباهلا موجة كبرية من الالجئني الس�وريني تقدر
العربية ،إذ حتملت تركيا عبئًا كب ً
استمرت منذ عام  ،2011وأعدا ًدا أخرى من العراقيني واملرصيني
بـ 4ماليني الجئ سوري،
ّ
والليبيني.

أيضا ّ
وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر ً
أن املنطقة العربية -والس�يام دول جمل�س التعاون اخلليجي-
حتتوي عىل مهاجرين من الدول العربية واآلس�يوية باملاليني ،لكن هجرهتم طوعية ،وبش�كل
قانوين ،وتأيت مرص بالدرجة األوىل ،من حيث عدد مواطنيها املهاجرين للعمل يف دول اخلليج
العريب؛ أي ّ
أن هجرة هؤالء املهاجرين ألسباب اقتصادية عىل األغلب.
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كام ال يفوتنا التنويه أن سوريا كانت من الدول املستقبلة لالجئني واملهاجرين الفلسطينيني
والعراقيين ،الذي�ن كانت هجرهتم وجلوؤهم ألس�باب أمنية وسياس�ية ،وكان�ت فيها خميامت
كبرية للفلسطينيني الذين أصابتهم "فتنة" الثورة السورية ،فانش ّقوا بني مؤ ّيد للمعارضة ومؤ ّيد
وهجروا من جديد.
للنظام ،وهذا انعكس عليهم سل ًبا ،فترشّ د منهم اآلالفّ ،
وعىل الرغم من تعقيد أزمة اهلجرة واللجوء إلاّ أن ح ّلها ليس بمس�تحيل ،بل احلل حيتاج
إىل جهود فاعلة ورغبة دولية؛ ملعاجلة أسباب هذه األزمة ،ثم معاجلتها بشكل هنائي ،أو معاجلة
أغلب تداعياهتا ،أو آثارها السلبية.
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